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Başvekil Paşa Sınoptal __ Bu_:günün Meselelerinden 1 

Ayancıkta Tezahu-;.at Y aPıldı, Zingal Sanayileşen 
Ormanları Ve T esi_sa_~_G_örüldü Yazan: Sabık Adliye l~~~~~sat 

G•lal B•g Sömi Kolc JabrikH11tın 
t•mel taıı111 kork•11 

Bir Morfin 

Başvekil Paşa Ve İktısat \1 ekili Yarın 
lstanbulda Bulunacaklar 

Sinop, 17 'Hususi) - Baıvekil 
Paıa ve 1ktu.t 1 Vekili Celll Bey 
dün sabah Ayancığa teırif 
ettiler. Rikip oldukları GUlcemal 
vapuru daha açıkta motörler 

sandallar tarafından kartılandı, 
btiyük tezahurat yapıldı. ZiQPI 
~-- ........ pdldi. B.peldl 
Pqa fabrikada gOrdOlderl ma-
kenımeliyetten dolayı beyanı 

takdirat ettiler. 

Slnoplılar Ayancığa reımi bir 
heyet göndermişler ve Batvekil 

Rekorcusu 

Paıayı Slnoba davet etmiılırdir, 
Zingal ormanlarında Baıvekll Paıa 
ile lktısat Vekili Celil Bey şere· 
flne verilen ziyafeti mllteakıp Si-
noba harek•t edildi. V ı gece saat 
22 de Slnoba muvaaalat edildi. 

~ ........ ~ı p·.,.~g1~~~ 
pçfrdller •• &fi ii 
candan gelen tezü8rab arasında 
karaya çıktılar. ismet Paıa ve 
lkta11t Vekili öğle Oıerl vapura 

avdet ve doğruca latanbula hare• 
ket edeceklerdir. 

Bir Asır Evvel Günde 50 Dirhem Af
yon Yutan Bir Adamın Mezarı Bulundu 

Tombul 
Mirasyedi 

Yazanı Sermet Muhtar 

•• (Kitabei eenki mezı. r) denilen me· 
zartaşı yazılarında şimdiye kadar 
birçok garip ve tuhaf ~eyler ifÖ· 
rUlmüıtUr. Vakıa bir ölüye fatiha 
eylemek için konulan bir r~ezar
taşı hiç te lltife yapıiacak müna· 

· ·, aebetli bir yer olma~. Uununla 
- • berdber, dediğimiz gibi, baı.i ga

ribeler görOlmemiı değildir. Me
aeli: biz yine Edirnckapı mezar
lığın.da bir ~ezartaşı biliyoruı. kl 
Gze~ınde fU garip beyit yazılıdır: 

.. eler geldi neler geçti fel kt 
]) . e en, 

eve geçtı duyulmad ı elekten 

Buna rağmen bu1t.fer Edlrne-
kapı mezarlığında keşfedilen me-
zartafı kadar akıllara hayret ve
recek derece harikulade bir me-
zartaşı dünyanın hiç bir tarafında 
olamaz. 

Zira, herşeyden evvel, mezar· 
taşında yazıla olan şey, bugün dün· 
yanın hiçbir tarafında mevcut 
ve vaki nesnelerden değildir. Rea
rnini dercettiğimiz bu mezar ta-
şında a nen yazızı }Dl dır. 

r y vmiye 11" dirhem 
.. • .,:.~ ~afyon ekleden ve 

yuz o z dort yaşında fevtolan 
flhac · Ahm t Efendi ruhuna 
fatiha.> 

Bu kitaba herhalde bir şaka 
d ... 1 ' ••• ' zamanında .,;. muhitine 
16bret aalmıı •mdar bir 

' -

Af yonbı El haç Alun.t Ej. rtin 
mezar taıı 

pir, hır insan değil, bir insan de
~ ine ait hayatında iken inunlara 
o kadar hayret ve deh,et vermit 
ki öldüğü zaman bu harikayı ayni 
hayret ve dehıetle mezar tqına 
yazmııl.u!. 

( Devamı 9 UDO\l eayfada t 

Bu pul r•sl•ll v• 6igii 
milli ro•on dlt1 baılamııtır. 

ilk kı•"''" lt•la•a•il• blrlikt• 
8 inci .ag/amıztl• talip •ıl•• 
bilfrsi11iz. Z•okl• olcu11aca
iınızı te•lt1 •tl•rlz. 

······························································ 
ltalgada 
Aslceri 
Manevralar . 

Roma, J6 (A.A.) - Ayni za• 
manda harbiye nazırı bulunan 
Bqvekil M. Musolini'nin emri ile 
bütün nazır va milsteıarlar, 17 
Ağuıtoıtan 24 Ağuıtoaa lqldar bU· 
yük aıkekeri manevralara iıtirak 
etmiye davet olunmuılardır. 

Bu zevat, haiz oldukları askeri 
rütbelerle manevralara iştirak ed~ 
cekler v• seferberlik vukuunda 
ayni sıfatla orduya iltihak ede· 

ceklerdir. 

Sıcaklar Fazlalaştı 
Birkaç gündenberl fadalaıan 

ııcaklar dün de bir hayli artmııtır, 
Fakat akpm Uzeri ııkıca bir rliı· 
glrla serpiıtiren bir yağmur mu• 
v akkatea etrafa aerialıtmiıtir. 

Garp Türkleri tarihinde çöze
mediğim bir dUğUm var : Bir k&r 
dllitlm l. 

19uncu aarm baılangıcı tarihi
miz.in tepeai UıtU dUtllttidUr. 

Neden?. 
Bunun cevabını belki yirmi 

yaıımdan beri dUtlinUrUm. Bazan 
bulur gibi olurum. Biraz sonra 
bulduğum 9eyi beğenmem 1 

Yine düşlinllrUm.. dlitUt , .. 
hepleri nelerdir?! 

Baıkalırını dinlemek iıterim. 
Hem de bUtUn varlığımla •. 

)#. 
Bualar dDfGI •bepleriai teli 

UcH.e halinde g3atermek istiyorlar. 
Ve buna: dindir diyorlar. 
Dinin değiımez hUkümlerl 

Türk milletini geçmiı aaırlara 
mıhladı. Avrupanın, Amerikanın 
ileri hamlelerine onu seyirci 
bıraktı. Hattl terakki icaplannı 

Elektrik 

Sal'4k Adllg• V•ldll Mahın•t E••I B 
knfnr saydırdı iddia11ndadırlar. 

( Devamı 8 inci ıayfada ) 

Saatleri 
Elektrik aaatle~inden . alınmakta olan kiraların ucuzlatdmuı yolun• 

~a~i kararan tebll~i Uıerme elektrik şirketi icap eden hazırlıklara girit· 
mııtır.Bazı gazetelerın yazdığı gibi bu kararın ıu ve havagazi aaaUerinı 
'~mulU yo.ktur. Nafıa .Vekaleti, bu huıuıta da tetkikat yaparak eaaı 
ıtibarile kıral~rın ten.zıli icap e!tiği neticesine varmııhr. Ancak bu 
tenzll~tın ıekıl ve mıkta!l ilzerınd~ ~enUz bir karar verilmemiıtir • 

Dıger taraftan elektrık ıaatlerı kıralarımn indirilme11l karan bOtUn 
memlek.ette mevcut elektrik şirketleri hakkındadır ve bunların hepsine 
de ~eblıgat yapılmııtır. Bu kararla, her tarafta aaat kiralan bedeli 
aynı olacaktır. 

C Hergiinkü Manzaralardan: Moda Salgını! 1 

' 
.... ' ' .. , " 

K6pek - Bendea evYel arkaclqlar aaldırlDlf olacaklar J 



( Ha-/lcın Sesi) 

irfan 
Dolandırıcılığı 
Ve Halk 

Çocuklanm mektebe koyup 
okutmak iateyen irfan qığı 
kimselerin bazı karştlqtıklan 
müşkülleri istismar eden zayıf 
ahlikWu ortaya çıkıyor. Son 
zamanda bu gibilerin kırdıklan 
pot epey kabarmı~tır. Bunların 
halk arasında hoaule getirdiği 
aksi teliri dün ıöyle teıbit 
ettik: 

Jıfehmet Arif bey (Gedikpaşa Neviye 
90kak 6 ) - E.ld demde mekteplue 
talebe bulunamazdı. Saltanat idaresi 
halkın okuma•ını ve kafa.mı bilgi 
q1ğile nurlandırma•ını lstemezdL Bu. 
lanık ıuda avlananlar glbl balkın 
kara ve karanbk cehaletinden lıtifade 
ederlerdi. Hatt& bir iatipdat maarif 
aazın ah fU mektepler olmaaa bGt
~emlz çok iyi netice verecek, hlç 
ııkinb çekmiyeceğb: demiftl. O vakit 
mekteplere talebe bulunmuyordu. 
Şimdi talebe tehadlmOne mektep 
yetittiremiyoruL İ4te clmburiyet ida· 
reaile 1altanat idaresinin farkiarından 
birbl de budur. Babalar, analar ÇO• 

cuklarını daha lyl yetiştirmek lçia 
adeta biribirJerile müsabakAya glrdl
ler. Her lata bat vuruyorlar. Fakat 
bazı fena huylu insanlar halkın bu 
asil 1evıisinden latif ade ederek 
dolandırıcılıta baş!amıılar •• Her suç 
için az çok bir mazeret buluoabilu 
amma... Maarif dolandırıcılığı hiç 
affedllemeL Bunlu ap ceza ı3rm .. 
lldirler. .. 

İh8an Bey (Mütekait zabit Kadırga 
meydanı 11) - Bir açıkk3z, çocupna 
bu mektebe yerlettirmek l•tiyen bir 
anneyi dolandırmıf. Bu haberi oku
JUDCA hem aerindim, hem de mlteeı• 
llir oldum. Halkta mektebe Ye bilriye 
Wf1 derin bir alika var. Ôj'renmek 
Ye bilmek i•tiyor. Clmhuriyet bilfiye 
dayanan bir rejimdir. Bu rejime layık 
olmak için bl tebacllm halliıde mek• 
teplere koıuyorlar. itte bu cihet beni 
MYİadlrdl. Va•ruıunu okutmak ı.tl• 
J•n analana bu temiz duygulannı 
lıtiımar etmek lıtiyen bım fena ab-
IAkh adamlar da tftremif. Haberin ba 
elhetl de beni lfrendirdL Clmhuriyet 
o.baletin ve bu ribi fena adamlann 
dOf manıdır. Bugiin mektebe giren 
1avrular yetitine bu topraklarda böy:e 
bedmayeler ve ıoyıuzlar katlyan ya
ıayamıyacakhr. .. 

Mustafa Remzi Bey (Nuruosmaniye 
Balk apartımanı) - Bet aaırdanberi 
latanbuldayız · Devlet ıu topraklana 
Gatllnde göçebe 2lbi oturmut ne 
mantuam bir dnlet mOesse1esl 
karmuı, ne de mektep yapmıfo Fakat 
on ıenedenberl lıtanbulda bir mek
tep f .. Hyetl ver. Şebrtn en bOyllr 
ve modern binaları mekteptir. Dlln 
Cihangirde Jeni Japdan bir mektep 
rBrdOm. Bu bina iıtaabulun en ,Ozel 
H 11bht bir blna11 olmuftur. Bu 
muntaı:am binanın kartı•ında derin 
bir ah çektim: Ah ben de çocuk ol
ıaydım da fU mektebin içinde oku-
1aydım dedim. Bütiin Türkiye mek
tep istiyor, nur Jıtiyor, irfan istiyor. 
Camburlyet bizi medeniyete rötGrO· 
yor. Fakat bu yolculuğumuzda önü
müzU kesenler de oluyor. Çocuğuna 
mektep temin edecek bir anayı do· 
landıranlar varmı,. Kanun bu soy
auı.ları kıskı\'rak bağlamalıdır. Bir 
daha böyle iğrenç haber ltltmiyelim. 

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

• 

Şık Kıy af etli Hırsızlar 
iki Kadın Baker Mağazasından 

Çaldılar, Fakat Tutuldular ipekli 
~-!oğlunda bir hır11zlık vakası olmuı pk giyhı

mft ıki kadm bftyllk bir mağazadan bir top ipekli 
kumq çalarken cDrmiimeıhut halinde yakalanmıt
lardır. Y aphğımız tahkikata göre hadise ıöyle 
olmuıtur. 

lan . tetkik eden hanım bir tllrJll blrıey beğenme
miıtir. Bu aırada diğer hanım: 

Çok temiz gfyinmJı olan bu iki kadın evvelki 
gtln akıam lheri Beyoğlunda Baker mağazuına 
girerek doğru kumaı dairesine gitmişlerdit'. Bu 
ha.ınmlann kendi kısımlanna girdiklerini gören 
kumaş dairesindeki btitUn memurlar yeni gelen 
m6fterilerin batına toplanarak ne kadar :gösterişli 
kumaşlar varsa tezgahın ftzerine yığmaya başlamış
lardır. Kadmlardan biri önüne yığılan kumqlan 
dikkatle tetkik ederken diğer hanam: 

- Kuzum abla ben kumaştan anlamam sen 
hangisini beyenirsen bana da, kendine de ondan 
al, diyerek bir qaği beş yukarı gezinmeye batla· 
mışhr. 

- Abla anlaplan aradığıDI bulamadın Yaklt 
geçirmeden başka bir mağazaya gidelim. Demlı ve 
her ikisi de kapıya doğru ilerlemiye bqlamıılardır. 
Bu mada mağaza memurlanndan biri hanımların 
ISnllne geçmit ve (ablası) kumatlan tetkik ederken 
mağazada gezinen kadına hitap ederek: 

- Ablanız hanımefendi kumaılarımızı beğen
medi fakat siz beğendiniz, aldığınız kumaıın para• 
ımı verin de l>yle gidin demiş ve ablası kumaşları 
tetkik ederken gezinen hanım tarafından raftan 
alınıp] ta kolundaki mantonun altma uklanan bir 
top ipekli kumaşı meydana çıkanlmlf ve her Ud 
ıık hanım polise teslim edilmiştir. 

Yapılan tahkikat neticesinde kumaşı çalanın 
sabıkalı hırsızlardan Hayriye, diğerinin arkadqı 

Aradan yarım saat kadar geçmiş, fakat kumeı· 
Zeliha olduklan anlafllmış, ve adliyeye teslim edil
mişlerdir. 

Teminatlı Saat 
Ticareti 

Bir Doktorun Şikayetine 
Göre Hiç T e Emin Değil 

Sirkecide ve Galatada tllreyen 
bazı kimıeler birer, ikifer sene 
teminatlı aaat aatmıya başlaımr 
lardu. Bunlar saat alan müşteriye 
bir de teminat mektubu veriyor-
larmıı, fakat saat biraz aonra 
bile bozulsa bedava tamir etme• 
dikleri gibi baıka aaatçilerden de 
daha fazla tamir tlcreti İ•tiyorlar· 
mış. Don bir doktor müddeiumu· 
miliğe ve ticaret müdürlüğüne 
müracaat ederek bu gibi saatçi
ler hakkında fikiyette bulun• 
muştur. 

24 Saatin Vak'aları 
Galatada oturan 11 yaıında 

Rafail evin pençeresine çıkarak 
oynarken bahçeye dllşmllş, vftcu
dunun muhtelif yerlerinden ağır 
aurette yaralanmııbr. 

""' Mehmetpatada oturan ara· 
bacı Beldrio metreli Makbule Ha
nım bir lr:orku neticesinde hamile 
olduğu llç aylık çocuğu dlljlir
mllştOr. * Stıtlllcede oturan Reıit So
kakta kalp ıekteainden ölmOştür. 

lf ÇengelldSylll F ahrl bir kav· 
i• netlcesicıde Bayram lıminde 
birine tabanca Ue Uç el atet 
etmiı, fakat iıabet ettirem .. 
mişlir. 

Yakalanan Kumarbazlar 
Hasır iskeles'.nde karpuz ka· 

yıkçılarından Nazım, Ismail, Zeki 
ve Nusret bir kayıkta kumar oy• 
narlarken cürmü maşhut ha:inde 
yakalanmıı ve ad~iyeye teslim 
edilmişlerdir. 

Vefa 
Cinayeti 

Bir Adamın Ölümüne 
Sebep Olan Hadise 
Evvelki akşam Vefada bir 

cinayetin işlendiğini- Kürt Musa 
isminde birinin Arap Etem ismin· 
de bir kahveciyi öldürdüğünO dün 
yazdık. 

Yaptığımız tahkikata göre 
hidise 18yle olmuştur: 

· Ev-velki akşam Arap Mehmet, 
Arap Mahmnt, Arap, KamiJ Kü· 
çükpazarlı Mehmet Tatar Sabri 
ve Kürt Musa isminde altı kafa
dar evvelki gece bir meyhanede 
işret ettikten ıonra iki otomobil 
ile Vefada Kovacılarda buluuan 
Arap Etemin kahvesine gitmit
lerdir. Kahveci Etem bir müddet 
misafirlerle konuşmuş çay, kahve 
ikram etmek istemiştir. Miufir
lerden Kürt Muaa gazoz istemif, 
yok cevabını alınca fena halde 
kızmıt. Etem ile kavgaya tutur 
muştur. Musanın arkadaşlan kav· 
ganın ISnüne geçmitler ve oto
mobillere binerek gitmişlerdir. 
Biraz sonra kahveci Arap Etem 
dıtarı çıkıp kahvesini kapamak 
O.Zere iken Kürt Musa meydana 
çıkmıt ve elindeki kamasını Ete· 
min arkasına, göğsüne ve kasık· 
larına aaplamıştır. Etem derhal 
BlmDş Kürt Musa ise vak'a ma· 
hallinden biraz uzaklaşmış; güya 
Etem tarafından yaralanmıı gibi 
bacağını kanatmıştır. Muıa Cer· 
rahpaşa hastanesinde ve nezaret 
altında tedavi edilmektedir. 

A vrupaya Gidecek 
Hukuk Talebesi 
Bu Sene De Üç Efendi 

Gönderilecek 
Hukuk Fakültesinden bu sene 

mezun olan talebeler arasından, 

Adliye Vekaleti Avrupaya llç ta· 
Jebe göndermeye karar vermittir. 
Bu talebeler A vrupada ikmali 
tahsil edecekler, avdette · Adliye 
Vekaletinde çalışacaklardır. Gön· 
derilecek talebeler müsabaka im· 
tiham ile seçilecektir. Mnsabaka 
imtihanına girebilecek talebe 
namzetlerini fakülte prof elÖrler 
meclisi seçecektir. 

Şüpheli Bir Ölüm ! 
Bomontide İsmail ağa isminde 

bir apartıman kapıcısı eni olarak 
baıtalanmıt ve tedavi için kaldı• 
rıldığı Şişli çocuk hutaneainde 
ölmüştllr. lsmailin bastahğı anla· 
şılamadığından cesedi morga 
kaldırılmışbr. 

Rontgen MUtehassısı Geldi 
Tıp Fakültesi rontgen mtlte

haıaıabğı için keudiıile mukavele 
yapıian profesör Bosaard dnn 
ıehrioiize gelmiıtir. ProfeaBr 
Oniversite rektlSrO Cemil .Beyi 
ziyaret ederek bir mtıddet g6rlit
miltttlr. 

Orta Tedrisat Muallim lmt1han1 
Orta tedrisat muallimliği eh· 

liyet imtiham, Haziran devresinde 
iyi netice vermemiıti. Vekilet, 
muallim ihtiyacını nazarı dikkate 
alarak, Eylül içinde bir imtihan 
daha açmaya karar vermittir. 

( Güniin Tarilıi ) 
Türklüğü Tahkir 
Ve Para Kaçırma 

Dün Aaliye Üçüncü Ceza maJı. 
kemeainde TürklütG tahkir ettitl 
iddia edilen Madam Desplnanıo mu• 
bakeme.ıoe denm ediJdf. Madam 
cGrmGnil lnklr ediyordu. ŞahltleriA 
pj'lnlmau lpn muhakeme talile 
edildL 

* Bundan tonra Tlı'k parasını lro• 
nama kanununa muhalif hareket 
ederek Yunaniltana para kaçırırken 
vapurda yakalanan Y orgi ile matma• 
sel Bilahiyenin muhakemesine ba. 
kıldı. M. Vorgi hakkında beraet 
hGkmG nrildi. MatmueJ Gç ay hapH 
mahküm oldu. Fakat fiili teıebbQı 
derece•lnde kaldıiJ için cezuı (1,5) 
aya ladirildL 

Çankıra Haateneal Ve 
Şehrin Elektrlğl 

Çankın, 16 (A. A.) - En yeni 
fimd teıdsab ihtiva eden memlelset 
butanen merulmle açılmıştır. Bele• 
diye tarafından yapbnlmakta olan. 
ıehrin elektrik teaieab llerlemcktedlr. 

Yeni Fındık ihracı 
Trabzon, 15 ( A. A. ) Yeni fındık 

mahealünün ihracına bugün meraaim• 
le baılanmııbr. Vapur dildükleri vo 
btlylk tezahürat aramnda Karadenla 
vapuruna SOO çunl iç fındık yDklen• 
mittir. Kabuklu fmdık (17,, iç fındık 
(3S) kuruıtur. 

MuAlada Zeytin Vaziyeti 
Muğla, 15 (A. A.) - Bu sene vila• 

yet dahilinde zeytin mah•ulü ortada• 
dır. Ziraat VekiletiDce teklif edilecek 
bir kanunla aeytinlerde budama ve 
balam mecburi olacaktır. 

Mısır Kredi Fon
siyesi Çekildi 

Kablre, 16 (A.A.) - YGı:de 3 fal:dl 
ikramiyeli Mı..,. kredi fonı1ye tahvil .. 
lerlaia dlDJtl çekilifinde: 

1,886 1eoe.ı tahvillerinden J,237 
numaralı 50,000 frank. 1,903 1enel! 
tahrillerindeo 717,461 oumarah S0,000, 
1911 .....a tala.Weriaden 191,776 
numaralı S0,000 frank ikramiye ka• 
ıanmıılardır. 

Tarı Vapurundaki Kaçak• 
çllık iddiası 

Tari vapurunda bulunan kaçak 
ipekliler dolayısile 1ekizinci lhtisaı 
mabkemeeinde verilen mahkumiyet 
karara Temyiz Mabkemeaince nakı:• 
edilmit, dün muhakemeye yenidea 
baflanmıthr. 

Dünkü cel1ede nakz ilimı okun• 
mu1t iddia malramı l:u karara uyul• 
maaını istemiıtir. Duruıma, inbiea• 
idaresi nkilinin bu hususta noktal 
nazarını bildirme.. için Cumartell 
gGnilne lnralnlmıtbr. 

Harbiye Mektebi
mizin 100 Üncü 
Senesi 

lıtanbul, 16 (A.A.) - Bu atuıtoıdl 
(30) uncu pe,.embe rGnO, Harbiyf 
mektebimiz yüzüncG yıldönllmOn• 
idrak etmekt.dir. Muvazzaf, miltekalt 
ve malul biitilo Harbiye mektebi 
mezunlarının bui[Ünil kutlulamaic içiO 
1&at (l::i,S)ta büyük flniforma veyabdt 
koyu renkli siYil elbiıe Ue Harbi,
mektebini teıriflerl, mektep kuman• 
danhğından rica edilmektedir. 

1 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

- Şehir Tiyatrosu san'at 
Urları birlqmiıler, bir koopera• 
tif yapmıfl .. rda Hua Bey .. 1 

... Ke:ıdi beaaplaruıa temsiller 
weri1.orlardı.. 

içlerinden biri oyunbozan· 
hk yapb, aynlda ve sitti •• 

.•. Bu İf neye benzedi ? .. 
Haaan B. - No;ye bemıeyeceilal tah· 

mln edi1orana .ta mlt•••fr ola,.,--. 

8'1 
- Neye benziyecek Hat811 ... 

Hasan 8. - Çorap slSküjdll' 



Tehlike Oc~ı, 
Sovyet Rusyada 
Askerlik Hevesi ,.. 

Düııy mntbuntıadnıı aldıgımız ıı şrı· 
gıkı fıkralor, beynelmilel diu a~le.rın 
nıulıtelif meaı leler lıakkındıı nasıl 
diişiindtigiinu göstermek itibarile 
dıkknte deger. 

TEHLİKE ı >C \(~I 
[Moııdo Sin ve Etienne }1 ournol] 

Herkes dikkatini müstakbel 
harpten kimin mea'ul olacağı 
noktasına tevcih etmiıtir. Beu 
bir Avrupa haritası tasavvur ediyo
rurn ki, Uzerinde mevcut muhtelif 
yolların istikametlerini tay' d 

birç k 1 . ın e en 

A 
0 e •taretleri vardır ve bu eller 

lmanyaya d .. . ogru çevrılmek sure· 
tJI~ tehlikeyi gösteriyorlar. Avru
pa da hiçbir kimse harp tehlike
ılnin yalnız Almanya'dan gelebi· 
leceğini düşünmüyor. Bu sebeple 
herkes harp tehlikesine karşı 
vaziyet alıyor ve ihtiyati tedbir
ler ittihaz ediyor. 

Sovyet Rusyada Askerlik Havesi 
Lidove Noviny gazetesi Sov4 

yet Rusya'da asker şarkılarının 
güftesini yazan şairler ile bunları 
besteliyen komponistler için vaze• 
dilmiş olan mükafatlar hakkında 
malumat vermektedir: 

Bu maksatla vazedilen mUkA· 
fallar mecmuu 48 bin rllbleye 
baliğ idi. Birinci mükafat 1 O bin 
ruble, Uç tane ikinci mükafatın 
beheri 5,000 ruble, beı tane 
üçiincü mükafatın beheri 2,000 
rubledir. Birinci mükafatı "Tay· 
yareci marşı,, için VJadmir Fere 
almıştır. M. Jaskoviski gibi meş· 
bur komponistler tali derecedeki 
mükafatları almışlardır. 

Hlndenburg'dan Sonra 
lngiJiz siyasi mehafili Hinden· 

burg'un ölümlinden ziy~de Hit
ler'in kudret ve nUfuzunun yeniden 
artııı ile meşgul olmaktadır. Hit-

ler'in artık Alman ordusunun 
esiri olduğu ve istikbali de ordu· 
nun kendisini tutup tutmamasına 
bağlı bulunduğu fikri ekseriyetle 
hakimdir. Doktor Şaht'm İktı
sat Nezaretine geçirilmesi, Hit· 
ler'in sağa doğru temayülüne ve 
ağır sanayiin imtiyaz ve nlifuzuna 
delil addolunmaktadır. Deyli 
Telgraf gazetesi, Hitler dikta
törlüğüniin hariçte uyandırdığı 
itimatsızlıktan sarfınazar, Alman· 
ya 'nın dahili vaziyetini de bulan· 
dırdığmı bildiriyor. 

Morningpost gaıeteıi, Hinden• 
burg'un ölümünün berbat bir za• 
manda vukubulduğunu ve bu halin 
Na~yonal Sosyalizmin yıkılmasını 
t~cıl m.I yahut tehir mi edeceğini 
kımsenın bilmediğini yazıyor. 
Deyli Ekspres gazetesi, Hitler'in· 
hali hazırdaki karışıklıktan isliface ederek kendisini iskılt etmek 
istiyece~ . olan muhalefeti - sert 
~ar~keh . de belki mağlup etti~ 1 fıkrmdedır. g 

Nevs Kronikl gazetesi, Hit-
ler tarafından tatbik ed·ı t 
h il. k ı en arzı 

a ın ço tehlikeli l!k b ti . .. ı e er ın-

taç edebileceğini, zira Hitler'in 
bu suretle devlet reisinin şlmd· 
kadar yüksek ve nezih kaı:.: 
olan otoritesini siyasi mücadele
lerin havası içine çekmiı olduğu
nu ka}'.dediyor. -----

Dil Kurultayı 
Yarın Açılıyor, iştirak 

Edecek Memurlara 
izin Verilecek 

Yarın açılac k olan ikinci dil 
kurultayına ıştirak edecek bil· 
umum re m devair, bilumum mü-

b~~esntı husu iye ve resmiye v 

1/ fı um b diye nıemurlarınm 
u it y içtimaları müddetince 

11\~ıun addedilmeleri tekarrür et
ltıışi.ır. 

Resimli Makale a Dünyanın Hali 

B " d·T«mı'•i yarın unutabiliriz, bugün ugun ne ye ı5 ı • b ... 
öl n en kıymetli yakinimizi yarın ~ktld.a? çıkara ılırız. 

Bugün siyaıi vaziyetin keskin ve sivri bir bıçak 
üıtünde durması da gösteriyor ki, dUnya memnun değil· 
dir. lztırap içindedir. Harbıumumiden evvelki devirlerin 
bütiln aahaları, el'an bir harabe halindedir. İtılzlik, para
ıızhk, açlık, ölUm artmıthr. DUnya bu bUyük harabenin 
içinde boylu boyuna yabyor ve inliyor. Fakat bOUln bu 
acıları görmlyen üç bet kiti, inaanlara lf, ekmek para ve 

hayat vereceğine, rejim gevezelltile uğraoıyorlar. Fakat 
biliniz ki, dünya bu ağırlığını da unutacak, zaman 
herfeyi yutacaktır. 

Y . b o b ü t" de aezdirdl"lmızı yarın fırlatıp ıne ug n aıırnız ı un • ,, 
atabiliriz. Bu insanların tabiatlerinde kudretle yaıayan 
ne meziyete,' ne kötülüğe benzer bir şeydir. Bunun iıml 
yoktur Ye her in1an böyJe bir tabiatin kendlılnde oldu. 
tunu hemen hemen hiç bilmez. 

Bu ihtiyar dünya da tıpkı bize benzer. Dilniln vuku
atını, dünün acısını unutur, yeni bir acı, yeni bir ıztırap 
ona "dilnkU., )erden çektiğini unutturur. 

SON TELGRAF HABE"'RLERİ 

Almanyada Herkes M. Hitlere 
----

Rey Vermiye Davet Ediliyor 
Piskoposa Göre M. Hitleri Allah Göndermiş 

Berlin, 16 ( A. A. ) - M. 
Göbelı bUtUn Almanları, M. 
Hltlerin nutkunu •öy)eyeceği 
günden, reyilmm •onuna kadar, 

bayraklarla evlerini donatmaya 
davet etmiıtir. 

Siirtte 
Bir Çete Ten kil Edildi 

Siirt, 16 (A.A.) - Sırnak ha· 
valisinde Subutum karyesi civa· 

rındaki sarp dağlarda ihtif a ede· 
rek şekavet ve gasıplık yapmak· 

ta olan Ağayiser oğlu Ahmet, 
Vali Sakıp Beyin mahalline gi

derek bizzat yaptığı takibat ne• 
ticesinde derdest edilmiştir. Mü· 
sademede çete efradından ikial 
yaralanmıştır. 

Bir Haftahk Kaçakçılık 
Vak'aları 

Ankara, 16 (A.A.) - Ağusto
sun üçüncü haftasında dördll mü· 
sademeli olmak üzere 14 kaçak 
vakası olmuştur. 

Bu vakalarda biri ölü, 13 ka
çakçı, 21 hayvan, bir kayık, Uç 
çakmak, 1869 defter cıgara ki
ğıdı, 155 şişe muhtelif içki, bir 
tabanca, 7 fişek, 904 kilo gümrük 
ve 501 kilo inhisar kaçağı yaka· 
lanmıflır. 

Berlin, 17 (A.A.) - M. Gö· 
ring, maiyetinde bulunan bütün 

Berlin, 16 (A.A.) - Almanya 
müttehit protestan kilisesi pisko
posu M. MllUen, Alman miJJetini 
•• Alman hayahm yola koymak memurları reylerini, «tek reis tek 
için Allah tarafından gönderilmiı Almanya» vecize•ini yerine getir· 
olan ,, M. Hitlere büyük salAhiyet mek üzere pazar günü M. Hitlere 
vermiye davet eylemiştir. vermeye davet etmiştir. 

Fon Papen itimat-\ İzmirde 
namesini Verdi lık incir Mahsulü Teza

Viyana, 16 (A. A.) - M. Fon 
Papen, refakatında ıefaret erkAm 
olduğu halde bu sabah mutat 
merasimle itimatnamesini Reisi· 
cümhur M. Miklas'a takdim 

etmiştir. 
Bundan evvel M. Fon Papen 

ıabahleyin Baıvekil ile Baıvekil 
muavinini, Hariciye Nazırını ve 
Hariciye Nezareti katibiumumisini 
ziyaret etmiştir. 

Sabahki Yağmur 
Dün gecedenberi kapalı geç

mekte olan hava bu sabah bir· 
denbire bozmuş tam saat 7,25 te 
bardaktan bofanırcasma bir yağ· 
mur başlamııtır. BütUn şiddetile 
on beş dakika kadar devam eden 
bu yağmur esnasında bazı semt· 
lere dolu da diltmUı, sokaklarda 
seller hasıl olmuf, daha geceden 
cuma eğlentisi için kırlara, plaj· 
lara gitmeye hazırlananlar gün· 
!erini evlerinde geçirmek mecbu· 
riyetinde kalmıjlardır. 

huratla Karşılandı 
fzmir, 16 (A.A.) - Bu sene

nin ilk incir mahsulü dUn akşam 
Nazilli, Aydın ve Selçuk havali
sinden 5000 kiloluk bir parti hA· 
linde hususi bir trenle uaat 23 te 
Alsancağa gelmiıtir. 

Ameleler davullar çalmak ıu· 
retile aralarında incir bayramı 
yapmışlardır. 

lngilterede Bir Haftalık 
Seyrisefer Kazaları 

Londra, 16 ( A. A. ) _ Son 

hafta zarfında lngilterede ıeyrU
ıefer kazalarında 160 kişi ölmüı 
ve 5595 kişi yaralanmıttır. 

Bulgarlstanda Şlddetll Dolu 

Sofya, 16 (A.A.) - Dolu ile 
karııık şiddetli bir fırtına bazı 
köylc:rde tahribat yapmıştır. Bir· 
çok evlerin çabsı yıkılmış hay
vanJar telef olmuı, bazı kimseler 
yaralanmıtlır. 

iSTER iNAN /STER [NANMA! 
Bir arkadaş yazıyor: 
"B~itün diınya nıntbuatı, Mareşal HinJenburg'un 

umumı ve hususi hayatını yazıyorlar. Bu vazılar ara· 
sındn ou f ıkrn) ı okudum: • 

"Hindeııburg Başkumandnnlıga tayin edildiği zaman, 
karısı dudak biikoıüşı 

Ayol, demiş, ne diye lmperator, kocama böyle bir 
va ıfc ' eri~ or. J"'ırk yıldır beraber yaşadıgım adamı 
bılmeı miyim ben, Başkuuıanduulığı beccromozl .• 

I R iNAN ıs 

"Knk yıl beraber yaşadıgı erkeg-i, knrı. ımn bilmiye· 
ceği işte bununla da ıttbit. 

"Bir arkadaş: 
"- Anlatılan Hinılenburg evinde Başkumandan de

ğilmiş! dedi. 
11Evinde arolau olan, dışıırda aiıt dokmüş kedi gıbi 

dolaşır, dışarda pervasız gez on, ovi nde pısırık olur. 
"Bunun için, ne kocayı karısından &oruıalı, ne karı ını 

kocıısıuclan." 

B I AN Al 

:L-----------------------~------------------------------------------·_J 

A1ünderecatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş-1 
tir. ._ ____________ , ___ 

- • 
20,000 Liralık 
Ihtilasın Hikaye i 

Geçenlerde Fatih malmüdür· 
lüğünde hududu epey genit 
bir ihtilAs meydana çıkarıldı. 
Üç aylık maaş bordrolarına 
fazla rakamlar ilave edilmek 
suretile yapılmıı 20 bin Jlralık 
bir ihtilas tesbit ed!ldi. Mu
hasebe katibi Refik, tevzi 
memuru Ahmet Efendiler tcv• 
kif olundular. Bunlar, biribirlc
rine mektup yazarak yapacak· 
ları lbtilbm eaaılarını yazı 
ile tesbit etmişlerdir. Bu mek· 
tuplar ele geçmiıtlr. Fakat 
tahkikat, ihtiliaın yekununu 
(8499) liradan yukarı çıkara
mamıştır. Halbuki tevzi m~ 

muru Ahmet Ef. sorguya çe• 
kildiğl zaman: 

- Bu ihtlliaı ben yaptım. 
Miktarı 8 bin değil, 20 bin lira· 
dır. Ben ortadan yok olabilirdim. 
Fal<at arkadaşlarımı yakmak 1ste• 
inedim. Demiıti. 

Bundan da anlaıılıyor ki 
hakiki miktar, evrak ve dosya 
lar tetkik edilmeden kat'i surette 
anlaşılamıyacaktar. 

Tahkikahn Adlt safhası dör
düncü MUstantikliktedir. 

Muhasebe katibi Refik Efendi, 
bunlardan başka bazı duJ, yetim 
ve mUtekaitleri sağ gibi göster
mek suretile de ihtilia yapmış ve 
bunun için de yine ayrıca hak· 
kında 11 Temmuzda bir tevkif 
kararı verilmiştir. 

Bir Cinayet 
Katiller Cesedi Mısır 
Tarlasina Saklamışlar 

Bozöyük, (Hususi) - Buraya 
bağlı Pazarcık nahiyesinin Yürük 
Elmalı köyünde bir cinayet olmuş, 
AH oğlu Molla Mehmet isminde 
biri, Yusuf oğlu Hüseyin ve kar· 
deşi Süleyman tarafından kırma 
çifte ile öldUrülmüttllr. Katiller, 
cinayeti müteakip cesedi bir mısır 
tarlasına saklamıılardır. Zabıtanın 
yaptığı tahkikat neticesinde iki 
kard~ı yakalanmış, adliyeye ve
rilmişlerdir. Cinayetin sebebi an
laşılamamıştır. 

lf. Yine Pazarcık nahiyesine 
bağlı Bulduk köyünde kanlı bir 
kavga olmuı, birbirine giren sekiz 
kiıiden Hüseyin oğlu lımail ve 
oğlu ağır surette yaralanmıılardır. 
Diğerlerinin yaraları hafiftir. - 'Jf 

Hırsızlık Hadiseleri 
Son Zamanda Kenar Ma

hallelerde Arth 
Son günlerde şehrin bilhassa 

kenar mahallelerinde hırsızlık 
vak'aları çoğalmış, bu arada eski 
mülkiye müfettişlerinden birinin 
evinden de kıymetli bir takım 
eıya çalınmıştır. Zabıta birçok 
ıabıkalı hırsızları nezaret altına 

alarak tahkikata başlamıştır. Bu 
nevi hırsızlık hadiseleri, teşbbüs 
halinde kalmakla beraber, Kızıl· 
toprakta da vukubulmaktadır. 

Ders Saatleri 
Ankara 17 - Mekteplerde 

ders saatleri 6 dan beşe indiril· 
miştir. Her ders tam bir saat ola
caktır. Talebeler haftada 28 saat 
ders göreceklerdir. 



Biga da 
Su Buhrani-
Başladı 

Biga (Hu.suıi) - Şehrimizin 
ötedenberi .bol suyu yoktur. Bu· 

·ı·asını ziyaret eden bir yabancı, 
sokaklardn öyle ıık sık çeş
melere te adüf edemez. Koca 
tehirde üç bet çeşme vardır. 
Bunlarda da her saat, başında 

nöbetçi eksik değildir. 
Mahallit ara~mda gezen bir 

yabancı. içecek ıu bulamaı. Ka· 
ıabadaki içme suları, .,Aptal,, ve 
"Uzunsu,, ismini tafırlar. 

Aptal suyu, tatlı ve içilmesine 
doyulmiyacak kadar güzel bir 
memba ıuyudur. Dört tenekeden 
ibaret olan bir yükü yirmi kurut· 
tur. Bu cıvarda buna muadil iyi 
ıu bulunmadığı için çanakkaleye 
bile bu sudan gider. Bazdan da 
deıtilerl~ bu sudan taşraya hediye 
götürürler. Bigaya bir ıaatlik bir 
mesafededir. 

Uzun su ise ufak bir derecik· 
tir. Bu tehire biraz yakındır. 
Lakin bunun da şehiri tatmin 
etmediği için getirilmesi düşü

nUlmemiştir. 

Bu suyun bir merkep yükü 
on kuruştur. Burada suculukla 
geçinen birçok aileler vardır. 
Şehir, susuzluk yüzünden ilci defa 
yangına maruz kaldığı ve baştan 
başa yandığı halde su getirmek 
işi bir türlü haUedilemmiştir. 

içme suyunun gayrı şehrin 
kenarında akmakta olan Biga 
çayı ve evlerdeki kuyular temin 
etmektedir. 

Çay suyunu Bigalılar makbul 
tutmazlar. Ta'mı iyi iae de pek 
içmezler. Çünkü bu suyun üst 
tarafmdaki köylerin bütün pislik· 
leri bu çaya akıblmaktadır. Bun· 
dan yalnız çamaşır yıkamr. Kuyu 
suları ise tamamen acıdır. Çokluk 
ite yaramaz. 

Şu aralık havalann fevkalade 
ııcak gitmesinden yukarı mahal· 
lenin kuyu sulan da bugünlerde 

.kurumut ve su işi büyük bir 
dut halini· almışbr. Yukara ma· 
hallelerde sakin binlerce halk, 
susuzluk yüzünden çok müzaya
kadadır. Belediyece su celbine 
tevessül olunmuş ise de ne za• 
man halkın suya kavuşacağı ma
lum değildir. Uzakça bir köyden 
aabn alınıp şehre getirilmiye te· 
ıebbüs olunan su, miktannın az 
olduğunu ıu mühendisleri eöy· 
)emektedir. 

Bigamn kenarından geçen 
Biga çayı da şu günlerde gayet 
azalm1~ ve hemen hemen kuru· 
yacak bir hale gelmiştir. Olduk-
ça büyük olan bu çayın, şimdi 
bir yanından diğer yanına Mla
mlmaktadır. Geçenlerde bu çayın 
başına yıldırım rlüşmUş ve suları 
sararmtştır. Aradan bir ay geç
tiği halde hala rengi yerine gel
memiştir. 

Susuduk yüzünden bütün bah· 
çelerdeki çiçekler ve caddelerde· 
ki ıhlamur ağaçlara kurumuştur. 

ı 

Geceleri su derdile çeşme 
başlarmda bekleyen, beklerken · 
uyuklayan pek çoktur. Mevcut 
çeşmeler iplik gibi ince aktığı 

için bir saatte ancak bir teneke 
dolmaktadır. 

Vaktü hali müsait olanlar 
para il" su bulmakta ise de 
halkın fıkara kısmı çok zahmet 
çekmektedir. Bu kuraklık böyle 
devam ederse susuzluğun bir 
dert değil, bir afet halini alma-
sından korkulmaktadw. Geceleri 
aşırı mahallelerden su bulmak 
telaşile elleri destili kadınlar 
&okak ıokak dolaşmaktadır. 

H. Ş. 

ABE LERJ 
1 Memleket Telgraf !arı 

Zaframboluda Son Posta 
lzınir 

9 Eylül 
Yörük Köyü 

Kadar 
700 Sene Evvel Kurulmuş, Bir Şehir Şenlikleri 
Muntaıam Teşkilatlı Bir Köydür tzmir 16 (A.A) _, Eyıuı 

Zafranbolu (Hu .. 
ıuıi ) - Yürük 
köyü Zafraobolu· 
nun iki saat öte
ıinde, kadim 
•• Akviran ,, ha
rabeleri eteğinde 
kurulmuı tarihin 
eski devirlerin· 
den kalma bir 

Türk köylldür. 
Köyün beş yüz 

metre kadar öte
sinde, Zcafranbolu· 

Aracı yekdiğe· 
rile birle§tİren 

umumi §'Ose ile 
köy yolu irtibat 
eder. Bu gölgeli yol sizi kay 
mezarlığına kadar getirir. Yürük 
köyü] mezarlığı, başlıbaıına 
bir tarih ve bir medeniyet nümu
nesidir ki; birçok şehirlerimiz bile 
öHilerine bu köy ahalisi kadar 
muntazam mez!irlar yaptırama· 

m ıştır. Mezarlıkta . fizeri yazısız 
çok eski devirlere Ait olduğu 
tahmin edilen mezar taşlarma 
tesadüf edildiği gibı üzerinde 
yazısı bulunan yüz elli, yüz seksen 
senelik eski mezarlarn da tesadüf 
edilmektedir. Mezarlfü· ekseriyetle 
sandüka içinde olup Üzerleri çok 
sauatkarana yazılmış yazılarla 
silsllidür. 

Köy mezarlığının ikiye ayır· 
dığı yolun sağ tarafı takip edilirse 
Çiydemliğe gidilir. Sol taraf takip 
edilirse köy odat nm önündekJ 
büyük meydanhğa çıkılır. 

Köy odası vaktilt'! pek bUyUk 
kurulan köy evierinin yanında 
biraz cUceleşir gibi oiuyorsa da 
beyaz sıvaıile parlayan bu zarif 
bina sizi içersine doğru çeker .• 
Or iki basamaklı taş merdiveni 
çıkup kapıdan girdiniz mi geniş 
bir koridor, koridorun nihaye
tinde yan yana iki kapı vardır. 
Bidnci kapı bilyük bir salona 
açılır, bu salonun ortasında etra· 
fında birçok iskemleler dizilmiş, 
bliyiik bir masa vardır ve muhtar 
burada çalışır. Bu ıalondan içeri 
bir kapı daha vardır ki buraaı da 

Rızılcahamamda 
Bir Megva 
Meraklısı 

Kızılcahamam (Hususi) - Kı• 
zılcahamamda kasabaya 10 da

kika mesafede 
gayet yükaek 
bir tepe var• 
dır ve bu te• 
pe gayrimes· 
kundur. Kad .. 
ri B. isminde 
bin başı lık tan 
mütekait bir 
zat bu te· 
pede mücer-
ret bir halde 

Biubaşılıktau mütc· ikamete baı-
kait Kadri Iley lamış ve kısa 

bir zamanda tepeyi bir meşcere 
haline koymuştur. Hayatta evlen· 
memiş olan bu bekar zat tepede 
binden fazla meyve ağacı yetiş· 
tirmiş, burayı meccanni bir me• 
sire haline koymuş ve gidenlere 
bedava meyva ikraın ebniye 
baılamışlar. 

Yöriik kögiiıtiin ihtiyar heyeti 
umumi içtimalarda hususi görüş· 
meler içi.1 ayrılmıştır. 

Köy odasmdan çıkup iki ta
raflı, bilyük konaklann dizelen
diği geniş cadde takip edilirse 
köyün "CUmhuriyet meydanına,, 
gidilir. Meydanın tam ortasında 
eskiden konulmuş büyük bir taş 
dibek vardır. Vak:.i.... dügiinlerde 
buğday döğillen bu dibeğin üze
rine bir tahta konularak şimdi 
milli bayramlarda nutuklar söyle· 
niyormuş. Bu köyde kahve sabah· 
ları saat ona kadar açıktır, on
dan sonra kahve kapanır herkes 
işine gUcüne dağılır... Köy kah· 
vesi cıvarında bUyük bir cami 
vardır. Köylüler buna Yukan 
cami derler. Bunun gibi Aşağı 
mahallede de köyün ikinci bir 
camii vardır. Yukan camiin önlln· 
de dört gözünden harıl harıl su 
akan büyük bir pınar vardır. Bu 
pınar, vaktile cami ile birlikte 
yapılmışbr. Pınann yapılışındaki 
tarzı mimari pek zariftir. Köyde 
daha bunun gibi yedi pınar var· 
dır. Çamaşırlık, Hafızpınarı, Aşa• 
ğıpınar, Hacıbey ve saire isimle
rile amlan bu çeşmelerin en 
ehemmiyetlisi Çamaşırlıktır. Bu· 
rası yalnız birkaç musluğu olan 
bir çeşme değil ayni zamanda 
köylünün müşterek çamaşır yıka· 
ması için büyük bir de çama
şırhaneyi milştemildir. Bu ça· 
maıırhaneyi bundan altmıı· 

yıl önce ekmek· kurtuluş bayramı hazırlık komitesi 
çi Hacı Meh- faaliyetine devam etmektedir. 
met Efendi yap- Halkevinde yapılan toplantılarda 
tırmışhr. Bu bu sene kurtuluş gü.nünün büynk-
hayırhah ve zen· lüğii ve tarihimizdeki şerefli 
gin adamm vap- mevkii ile münaaip olarak telİl 
tırdığı çamaşırlı• edilmı-ıd için icap eden proğralDlll 
ğın üzerinde tak- ana hatları ihzar edilmiştir. 
riben beş yüz ton ~ 
BU alan büyük Adapazarında Panca 
bir su mahzeni Adapazarı, (Hosusi) - Şehri-
de vardır. Köy· miz ve civan!lda ekilen pancar 
Jüler tarafından mahsulü kemale geJmif gibidir. 
herhangi bir Pancarların her biri beş alh kilo 
yangın tehlikesi· ağırlığındadır ve gayet nefistir 
ne karşı bu mah- randımam da 18 dir. Pancar 

zen daima do
lu bulundurulur. 

Köyfin bil' de küçftk itfaiye 
tertibatı vardır. 

Köyde maarif planlarına uyguo 
tekilde yapılmış bir köy mektebi 
de vardır. Bu mektep tam on bio 
liraya mal olmuştur. Mektep heı 
dershaneli ve şimdilik üç muallim 
ile idare edilmektedir. Bu mek
tebin karşısında natemam kalan 
muazzam bir bina daha vardır. 
Burası da civarındaki otuz köyün 
yüz elli yavrusunu barındıran köy· 
yab evidir. Bu pansiyonda yatıp 
kalkan çocuklar da köy melcte• 
binde okurlar. Başmuallim İsmail 
Hakkı ve muallim Hilmi Bey ile 
zevcesi muallim Nezihe Hanım da 
köyün saf muhitinde kurdukları 
temiz aile yuvasında yalnız köyDn 
çocuklarım okutmakia değil , ayni 
zamanda köylüyü uyuran modern 
bir aile nümunesi olmaktadırlar. 

Yörük köyll tarihi bir köydür. 
Yedi yüz yıllık mazisi olan bu 
köyün bugtlnkn sakinleri tarihi 
kayıtlardan istidlal edildiğine göre 

Cengiz bozuntusu ile Harzem 
ve civarından kaçan TUrkmen 
aşairinden bir koldur. Bu köyde 
en eski aile Cihat Bey oğlu aile

sidir. Mehmet Efendi, Hacı Hafız 
Hacı lbrahim, Hacı Hasan ve 

Hacı Kaptan diye aile kökü on 
iki bahna kadar sayılan bu ka

dim ailenin köyün temeli oldu
ğunda şüphe yoktur. 

muhitimizde çok bereketli olarak 
yetişmektedir. Y alna bu sene 
havalar biraz kurak gittiği için 
aonradan ekilen pancarlar tanı 
manasile yetişmemiştir. Ônümm• 
deki sene daha fazla miktarda 
pancar ekileceği anlaşılmaktadır. 
Pancar şirketi tarafmdan istar 
yona yakın bir yerde pancar 
tartmağa mahsus iki büyük kan• 
tar ve birde bina yapılmıştır. 

Orhangazide Bir Aife Kavgası 
Orhangazi (Huıusi) - Burr 

da bir aile kavgası olmuş, mual
lim vekili Sal1b Ef. dayısı ve 
yengesi tarafından bir tava yU. 
zünden dövülmüş: ve ağır surette 
yaralanmıştır. Salih Ef. Bursaya 
hastaneye nakledilmiş, dayısı ve 
yenııesl te.kif edilmi.ıtir. 

Bergama Adliye BaşkAtibi 

Tevkif Edildi 
Bergama (Homısi) - Adiye 

BaıkAtibi Senet B. müsadere 
edilen ailih ve tabancalann satı
şında suiistimal yaptığı iddiasilcs 
tevkif edilmiştir. 

Dil Kurultayı Ve Manisa 
Manisa (Huıusi) - Halkevi 

latanbulda toplanacak olan dil 
kurultaymın bütün aafabatını 
halka dinletmek için tedbirlel 
almış, Manisada mevcut biitüJJ 
radyolar ve hoparlörler bu q. 
taluai. edilmiftir. 

9 Eylül Panayırının Hazırlıkları 
ikmal Ediliyor 

Manisada Resim Sergisi 
Manisa (Hususi) - Halke-' 

gllzel san•atler fUbesine mensUP 
gençler tarafından bir reıi9' 

aergıaı bazJrlanmaktadır. Ser'' 
Hakevinde 26 agustoata açıı.' 
caktır. 

Panayırda klçük paogonla 
lzmlr, 16 (A. A.) - Beyne}.. yaptırmakta olanlar da gecen 

milel 9 eyliil panayırının açılma• gündüzlil inşaatla meşguldürler. 
sına on bir gün kalmııtır. Pana• Rus pavyonunun inıaatı bitmek 
yıra ittirak edecek olanlar teşhir llzeredir. Gümrlikten çıkarılan 
edecekleri ve ıatacakları efya tcraktör, kamyon ve otomobil 
numunelerini hazırlamaktadırlar. parçaları dün takılmış, teraktör, 

Panayır yerinde yeni pavyon kamyon ve otomobillorhı hareket .. .... 

Bafra da 
iş Bankası Tütün Zürraııı' 

Y ardıµı Ediyor 
Bafra 16 ( A.A ) - Türkiye lf 

Bankası 1934 seneai tütün mab.ol' 
için Bafra zürrama geçen seti' 
olduğu gibi bu sene de ınühisd 
miktarda yardımlara başlalI)JŞur· 
Zürra bu yardımlardan fevkııli~ 
müstefit olmakta ve tütüofeJ1~ 
daha yüksek bir şekilde itliyere 
yetittirmektedir. 

ed 
Bafranm 1934 mahsulU geÇ·bl 

aene rekoltesini tutacağı 11,,.. 
nefaset itibarile de diğer ıenel 
den çok yüksektir. ~ 

---...... -- - . 1!! 
teutlheleri yapılmıştır: ~ 
Rusyanın panayırda teşhire 
sanayi eserleri çok zenfiııdit• 
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c;ga•d Alemi )1. BABICI TBLGBArLAB 
Merkezi Avru
Pada Jtalganır. 
iddiaları 

Merkczt Avrupada dftdilğfinil iyi 
ftttürebilmek için Avuaturyayı tesiri 
•ltına almıya çahfan ltaJya, son 
hadiaelu mhaaebetila Almaııy ya 
Pttitı kadar Fraıunya da kız yor. 
Bu .b ddetiıı titdeüni, f iat gaz el _ 
rin neşr yalından takip •tmek ve 
anlamnk kolaydır. Fa at ftalyaya 
gere sosy l demokrat!ann e nde 
:ır~ b r mevkle duşen ve fntinmıız 
lfip ld re d-zenı kuran A., at 
l,e h d d urya, 
. n otur m mn i 

1 b"r net • - y a uzere 
ı s .aliz c e ıştı. ld b~ 
e Do - v o n aibl - - r, 

li A stıuya lçlıs bir 
olduğu kaıı • e id" u. 

rici b harp dojllracağmı 
dı. s· acnaleyb o!ldaa :ı k

laşrnıy va,ıı• kea Dolfih al u1 
b m rıom kurşunlarına hedef oldu. 
Bu ha in manevi meaullyeU Aıman
y ya itt r. Yine { ı; d gautelere 
göre, bu meaal y Frans nm da 
bil e.i vardır. Çü.tıkil b dan 

ev el Ha1 mver d len 
Avuı rya vatani te k"lab idare 
m vki"nl ele almak fsted ğl zaman, 
bu tef bbü.e baıta Frnnıa olmak 
Clzerı m<lttefikf Çekoslovakya ve 

omanya mani olmoş ardı. Şu ha de, 
Merkezi Avrupadaki bugünlril karp
tah n q ea m a llcn en blri et., 
1 ly y g e Fnm du. B aena?eyhr 

dl ead hataların tamiri zamam 
Welmittir. balya tlemell: iater ki dipr 
devletler Avuatmyadaa e.IUr çebia 
Y• b eydanda Jll!llız bqama ben 
at oyna Jlm. kalya, ke•di 9esabına, 
dotru•u hiç de fena düıünmilyor. 

Sur lYa 

Avusturyanın 
Bir Talebi 

Ordauunu 30 Bimlıa ..... 
indirmek istemiyor 

Londra, 16 ( A. A. ) - Avuıturya 
,. m t~ ç n atne a,ooo kiti.re 

lblnğ olunan ve Sen 
• ... de tubit olu miktan gcç
mlyen AYuaılarJa ordusunun bu aenı 
de 30,000 kiti olarak muha.faıuı için 
lnglltcreye mOraaat etmiftir. 

Bu nota Hariciye Neuntinca tet
kik o nmaktadu. Maamlllfilt iasllb 
canbuwı geçeo •--' olduğ11 afbi bu 
leD.e de rnha1t olacatı daha timdi· 
den beyan edilmektedu. 

Fransız - Alman 
Yakınlığı 
için 

Parla 15 (A. A.) - Fra.ua Ue ~
manya nruanda bir yakınhk huı b • 
getirmek için aarfedlleıa ıayretler, ~ 
def sabık Alman yeJiahtımD Pötıt 

' makal • tak-Jurnal' de çıkan bir es • k 
viye edilmektedir. Vel"aht. bu mı •· 

i i · lum lede Avrupnnın Gaalemet Ç D • 

bul: an Fr nıı:z - Alman doatlupn• 
temin huau unda kendi pldl ıalfu• 

u, o A derece e kul aııacatını 
beyaıa e ekted·r. 

A m n Reyiamı 
Birçok Şahsiyetler Hitler 

Lehinde Bulunuyorlar 
Beri.._ 16 (A. A.) - Reyii.m gU~O 

y ça ullhiyettu ıa &ıyetlerın 
yQ Fen Msleri de o D!abette ço-
ğalm fdJNIU. Feld Mareıal Von 
V1 kezen, Ce.eral Von Kluk. lktıaat 
Ne ar ti fı e ıne Y.Jdleten bakmakta 
ol n Rnyşbank mldürft Şaat 
Alman snonyil korporasyonu r~-

ial Krup, köylü Re • M. 
Dure ve bir ok f iyetlert muhtelif 
ockıllerde yaptıkları beyanatlarda 
gelecek pazar ~ünkil reylimıo M. Hit
fere bugün Almanyada ve hariçte 

fÜp • edı1ıaeyen ekseriyeti 
etmekle kaJ11t1yarak bGtüu mil-
• Hitlerln kendisin• kartı olaa 

imanına rnilttehlt bir minnettarlık 
mufcabefesi teıkfl etmesi liiııma-elt
cef{nr kaydetmelrt~dırler. 

Müthiş Bir 
Tazminat 

Bir Kadın 99 Bin 
lngiliz Aldı 

Ne ork, 16 (A. A.) - Deyll Tel
graf muhabirlnfn haber aldığına 
ııörc. etro Goldvln Mayu ainepıa 
e' ı Bt ....... v.-por. 9',808 la.ms .._.._•at ......... , . ......_ 
lardadır kJ, Prenaea Y-upof, Raapo
Un filminde, çirkin bir ıureUe tethir 
edildıf nden dolayı mezkOr tirket 
aleyhtnde dava eçmıt ve bu davayı 

ku mışb. Bu defa almlf old ju 
9 1000 lira taı i at. lnıUiz mahke
mesinin hOküm albna aldığı 25 000 
İngiliz lirasından maırda, diğer mem
J.ketla mahl:emelerin·n hDkmeyle-
etiklal az111inatı da camı bulunmak
tadır. 

[Son Po ta: Bu kadının kocası meş
hur Pa potini öldürmüetür Filım de 
Raıpotinm ommüne aittir.} 

Milli ve edebi tefrika 
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ÇÖL GİBi 
Sayılarını birer birer içimle 

hesapladığım aecelerden ıonra, 
adına perıembe dedikleri bir 
glln geldi. Ben her sabahki gibi 
yine deı 

«Acaba bugU. lllO? Acaba haf
taya mı?.. Diyerek yaııyordum. 

ecdet hiç görünmtlyoı:d"
Saatler geçti .•. Alqam karanlığı 
öyle erken çöküyor ki, içimde 
hiç bilmemen{ Allah tan nf yaz 
ettiğim eşsiz bir garipseme, ba
iırtacak, haykırtacak bir yaloulık 
•cıaı ile iki yumruğum çenemde, 
vatağıma oturmuf, kara mangala 
bakıyordum. 

Ate ler külleniy 
Be de kımıldam d 
Yordu . F t 
hadet v rdı 

söAlediği garip lalurd.Wdan içi
m• korku ve ftrperti geliyor. 

Yi11e böylece F atm•••D Alla
ha ae Dİ işittirmiye utraıtığı 
dakikalardan biri leli. 

Elmaa oanıırtılarla kapıyı açtı. 
FJinde kocaman beyaz bir 

kutu vardı. Nüfuzlu bir yuden, 
bapi.huenin mldürüne, o bulun· 
mayınca ıergardiyana telefon 
edilnait, kutunu bana varabilme
• temin edilmİfd. 

B. beyaz ,.yt ben ellerim. 
dudaklanrn titriyerek aldım Ne .. 
rfn. Biliyormut, bekliyormuş gibi 
y.-ptım, onu hemen açmadım. 
Yüztt kıllı meydancı kadın, patlak 
aba terliklerini llfirüyerek biraz 
durdu. Sonra: 

- Yiyecekse, payımııı ialeriz, 
dedi ve gitti. 

de ime oturdum, kuca-
k ti aldım. UıuJ uıul, 

orka kiğıtlanna. iplerini 
.ı; ... ,ın .... , kapağı kaldırdım. 

O dakikada uzak uzak bir 

Hinden burgun Vasiyeti 
ihtiyar Mareıal, Hitler Ve Arka

daşlarına Teşekkür Ederek 

'JÖzlerini Kapadı 

lhtig•r llare,al ilüm tlöı•lintl• 
Oheraalzberg • Yukarı Bavyera • ı mit olan ve vatanın latfkbaUni üzerine 

16 ( A. A. ) - Baıvektl Muavini Fon kurmuı olduğumuz 110ğlnm kayanın 
Papen, mGteveffa Reiıicümhurun tekrar zuhurunu görece§'iz. Bu kaya 
otlu Miralay Hindcnbur• namına Alman vatanıdır. 
~a~epl Hindenburgun vasiyetname- "MJlli fikir ve milli ıuur avdet et• :i?' ih ıva erlen rnOhürlO zarfı M. tiği vakit yapılan fedakarlıklar ve 
ıt~re tndi etmlftir. dökülen kan beyhude olmamıı ola· 

on Papen, Baıvekilio Almnn caktır.,, 
milletine hitaben beyannamesini neı· Hindenburg, vuiyetnamesinln bu 
retmektedir. kıımını Alman gençliğine itimat Ye 

Beyannamenin birinci k11mı Hin· ümidini beyan ederek bitirmektedir. 
denburgun 1919 da yazdıtı nılyet· Hlndenburr, 1934 Mayıımda yazıl· 
nameyı ihtiva etmektedir. mıt olan ikinci kısımda, ReislcOmhur-

Hindenburg, bu vaaiyetnameıinda, luğu uht~aine alırken yegAne endit•· 
harbi ve son feliketi takip eden aintn mllnkaaim ve nevmit Alman 
mOfrit nevmitlikten tlkayet ed~rek, miUetini ltimadher bir birlife götDr-
( 19) uncu asrın knrnnlak günlerinden mek olduğunu ve milleti bu bfrlitin 
ıonra davalonnın kudıiliğine inanan tehakkukuoa ve en iyi meziyetlerini 
kim1elerin yeni vatanı, umumi men· tekrar fdrake davet etmekten hall 
faat çerçevesi içinde ferdin ıerbeat 
=-~.ı::...~::ıaa mllatenit cıılUalc na•ıl 

ı..t.rlatmalrta Y• ı ....... ltpıl,.... takip et...tiyls,, 
dedikten sonra: 

" Hars ve insan medeniyetinin pek 
çok e erlerine merkeı o1an Almanya 
tarihi Yarlfeaine olan imanını muha
faza ettiti milddetçe 61emez. Eyi Al
manl&r, yeni fikJHeri e.kl umanların 
hazineleri ıle mezcetmeye her halde 
muvaffak olacaklardfr . ., 

Demektedir. 
Hindenbursı, aiyasi lhtJraalar dalıa-

ıının biltnn mukaddes ananeleri mah
volmak tehlikesine maruz bıraktıjını 
sıörorek, bu dalgao!n aeçecetinl kay
dediyor Ye diyor kı: 

.. Babalarıanzın ümidini te9ldl et-

yerde, çalgılı, panltılı, nef' eli, 
kahkahalı bir yerde, upuzun sof-

ralar kurulmuştu. Üzerlerinde 
çiç.ek ve birçok ta ağıza tat ve
rici ,eyler Tardı. Orada beyazla
ra tüle duvağa btirünen gelin, 
N~ısrindl. Mapilbaneoin mahkum 
kadmına, ne de olsa o gelinin 
anası olduğu için bu büyük kutu 
Ue uzun sOalO bir maıanın çiçeii, 
kokusu, tadı gönderilmiıtl. 

Kat kat ipek kağıtların altında 
da 0 "şey., ıimdi benim yanımda, 
benim bu tat odamda oturan, 
yapyan "ıey,, aaklı i~. 

Senin } üzünft, ıtenın aaçlarını 
tqıyan, limoD çiçeğinden yapılma 
taca, bembeyaz duvağı, aydan 
daha parılblı elbiaeıi, mini mini 
aaten patikleri ile ılilUmıiyen bir 

bebek. •• 
Bana, gelin olan kızımın ha-

yaJinl, ayni renkler, kumaılar ve 
çizgiler içinde canı olmıyan bez· 
den, boyadan, taştan bir tekilde 
getiren o bebek vardı . 

Fatma köşede, kirli hapiıhana 
odasına ıerdiği küçücük bir sec
cadenin Ozerinde mınldana mırıl· 
dana dualar okuyordu. Ben de 
arkam döoUk, iöğ'ıümde, gelin 
olan kızımın taıtan ve bezden 
hayaline sıkı sıkı, duvağını tacını 
bozacak yıpratacak kadar sıkı 

k lmadı~ıaı bildirmektedir. 
Hladenbursr, aaaf anlaruıda dot

••• ole• Tqkd•b La.ı7e JICaauau 
ile hGkGmet t•ldiDJn milletin hakiki 
ibtlyaçlarına uymaaıtını aörerek, bu 
fikrin umumi bir hale sıelecetl vaktl 
bekliyor ve milletl bu anın bulülOne 
kadar mevcudiyetini tehlikeye dUtt\r• 
meden idare etmetf bir n:r:ife olarak 
tellkkt ediyordu. 

41 Ordunun, dahili alya1et mOca
delelerlndea uuk ve •atanı mlda
Eaaya amade bir halde devletin bek· 
çlal ve hOkumetln bir vaaıtaaı olmuı 
icap ediyordu Ye <Jyle oJdu.,, 

Hlndenburg, yeni ne.ilden ecda-
dına llyık olduğunu iıbat etmesini 

( Devamı 8 inci aayfada ) 

sıkı aarılmış, ne vakittir akmayan 
yaşlarımla ağlıyor, ama ağzımla 
da g0ln} ordum Nesrin .. 

GtUOyordum çocuğum! 
Buruşuk yllzümU, bu beyaz 

tnln, limon çiçeği, gftlümliyen du
dakları, Hrı saçları olan 141gelin 
bebeğe., dayamıı, 1&llana sallana 
ona nelerimi anlatıyordum, neleri 
için de Allaha yalvarıyordum: 

- Bana çektirdiklerinin bir 
katresini ona gösterme yarabbi, 
bana biç vermedijin aevlnçlerln, 
iyiliklerin de hiç birini on
dan esir1ıeme AJlabıml Diyor, 
dum. 

* Sonra dört limba yandı. Ku-
tunun getirdiği çiçekler, ağız 
tathm ile bizim tahta hapishane 
maıuı da ıDslendL 

O dakikada uzak uzak bir 
yerde dolaşan, yDrUyen, uıl canlı 
gelinin, parmağındaki halkaya 
varmcıya kadar benzeri olan kll· 
çük, taş ve bezden yapılma be· 
beğe , her yanına değmiye kıyl· 
madan bakıldı. 

Ve dediğim gibi de Nesrin, 
böyle bir geceyi hiç görmemiş 
taı duvarların ardında, iki çile 
kadmmm içleri, gözleri, elleri 
gizlice, uul usul ağladı amma, 
ağızlan, dudaldan göldO. 

![ Gönül lıteri ] 
Okuyucularıma 

Cevaplarım 
n:L M. Bayer 

30 yaıma kadar evlenmemif 
bir kızın başından mutJaka macara 
geçmit olabileceğine hükmetmek 
doğru olamaı, belki talip bula· 
mamııtır, belki bulduğunu beycn• 
memiştir, belki hal<ikaten izdh aç
tan mfiteneffirdir de, sonra karşı
sına cazip bir er ek ç kınca f ık• 
rini d ğiştirmi~tir, biit"n bun r 
olab lir, yllksck tnhs 1 m · ş 
bir kızın, ergeç tahaklrok ede
cek bir hadisede yalan s } li e 
cek derecede bud I lık edec .. v ine 
ihtimal vermem. B ... rnret iddia· 
ıına inanmak lbım. Ak i tahald uk 
edene kanunen doğrudan dog
ruya sebebi iftirak olmasa bıle 
iftirak arzusunda istinat adilecek 
manavı iğfal iddialarından b.rinl 
teşkil edebilir. Bunu kendi l de 
bilir. Açık konuşunuz. Fakat s"ze 
tavsiyem, her eyden evvel çocu
ğunuzu, rahat edebileceği bir 
yatı mektebine yerleştirmektir. 

• 
Eskişehirde Remzi Beyeı 

Bir genç kızla tanışan deli· 
kanlı, eğer fbu tanıımayı tabii 
ıerait içinde yapmış lıe ona 
ailesi aras oda rastgeldiği zaman 
dahi selim vermekle mükelleftir. 
Bu vaziyette kızın yapacağı ıeyde 
kendisine selam veren delikanlıyı 
nerede ve ne münasebetle tanı· 
dığını ailesine anlatmaktır. Una· 
sebetine devamı bu izahattan 
sonra kızın verd.iğiuiz selamı iade 
edip etmemesine bakar. Çekingen• 
liğl anlamam, mahcubiyeti ise 
gUIUnç buluyorum, çarıaf kalkalı 
yanılmıyorsam beı ıene oluyor, 
cemiyet hayatına arhlc ahtmalayız. 

* 
Süleymaniye'de Mustafa Beyeı 

Anlattığınız hastalığın adına 
korkaklık) derler. Erkeğe yakıt
mayan bir derttir. Tedavisi 
mümkündür. Ablaan. mUtetebbia. 
cerbezeli bir arkadqınızın yanın
da birkaç 1ıUn dolaıımz. 

HANIMTEZYE 

Kızınm düjilafinO yqamıyn, 
görmeye, duymıya çalışan bir 
kadın Yardı. 

Hatta ışık, çiçek. koku, bun· 
ların hepsi, cc gelinin ,, ipek ve 
renk içinde bir de ktıçllk benzeri 
vardı amma .. 

Bu dlliünU gören yer hapis
haneydi. Gelin taıtan ve bezden 
bir bebek. Anne de, adam öldür
müf, altı sene hapis hlikmll aiy· 
miı bir kadındı! 

* Ertesi gllnU, öğleye dojl'u, 
bura insanlarının gökle beraber 
ıevdiklerinin de ylizlerinl g5r
düklerl cumaıwı, o ziyaret ıaa• 
tinde, kokulu kara avluda, Necdet 
kaynanasının, ipek abla11nın elini 
öpmeye 1ıeJdL 

- Derdfni arttırmak için sana 
dlln akpmı hiç haber vermedim 
abla. Beni affet. Nearfoin yUzUnD 
daima güldlirmlye çalıtacajım. 
Bir gün elbette o da beni bek· 
ledigim gibi sevecek, dedi. 

Duvara tutunduğumu, yüzO· 
mUn kim bilir nasal ınrardığmı 
gör dil: 

- Diin akşamı sana evvelin· 
• den öylemiye içim razı olmadı ••• 
Darılma bana, aolamıya çaht 
abla... Böyle birden duyma, daha 
hayırb. Dütlla ne olurdun. .• Bütlba 
i•c•, burada... Biz ıeyde iken ... 

( Arkaaı var) 



DiJnJla Hddlıelerl 
Uttr 

Hindenhurg Ölür
ken imzalanacak 
Evrak Aragordu .. 

Nabt aurgabe iımlndekl Al· 
man gazetesinin anlattığına 

Hindenbıır- göre Mareıal Hin· 
denburg kendiıini 

g•n son kaybetmeden bir 
__ s_ô_·z_l•_r_i _ _. kaç dakika evvel 

baı ucunda bekleyenlere : 
- BugUn bat vekiletten gel· 

mit imzalanacak evrak olup olma· 
dığım sormuı. 

- Yoktur cevabım alınca : 
• - Ne iyi, demiştir. Çünkü im· 
olayacak kuvvetim yoktur. 

Bu ıon cümleyi mllteakfp Ma· 
reıal uykuya dalmıı ve uykusunda 
aayıklamağa baılamııhr. Bu ııra· 
da ağzından çıkan cllmleler hep 
ıençllifne aitti. 

* A iman gazeteleri ftıfz kalan 
amele araaında ıporcu-

,...S_fl_o_rc_u_l_a_ra-· lann diğer arka· 
• . datlarına nazaran 
utılcial açılc daha kolaylıkla 
it bulduklarını anlatmakta ve id
dialarına delil olarak kendi ıU

tunlarında çıkan bazı kUçtlk 
ilanları göstermektedirler. Bu ilAn· 
lardan bazılarını nakledelim: 

§ Tahta üzerinde tornacılak 
yapacak bir itciye ihtiyaç vardı~. 
Fakat ayni zamanda iyi bir fut
bolcu olması ıartır. Wurtemberg 
kulUbUne vesikaları ile mUracaat 
edilmelir. ' 

§ Bir sıvacı ve bir elektrlkci 
latenilmektedir. Talip olanların 
bir futbol takımında merkez muha
cim veya muavin olarak oynaya· 
bilmeleri ıarttır. 

* 
Madrit hükumeti ekıcriyetle 

eski asılzadelerin ellerinde 
l•panga bulunan çiftlikleri 
toprak istimlak ederek 

toprak ıahibi ol· 
dalıtıgnr mıyan köylülere 

dağıtmıy a karar vermiıtir. Bu 
karar mucibince ıimdiye kadar 
latimllk edilen arazinin aabası 
74, 138 hektardır. Bu miktar 7272 
aileye dağıtdmııtır. letimllklere 
devam edilecektir. 

lf 

BOkreıte vefat eden möayö 
Antoneıku iıminde bir mO-

Top tllccarı himmat taciri 100 
M 

" 
l milyon Leye va· • aao ;. 

nlge ••rJ1et ran servetinin ya· 
b le rısını Mösyö (Mu-
ıra ıgor ıoliniye bırakmıı· 

hr. Avrupa gazeteleri bu zabn 
aervetinin diğer mafını lzmirde 
yaııyan Rum camaatine bı-
raktığını kaytlediyorlar ki, iz-
mirde Rum camaatı mevcut 
olmadığı gibi bize bu yolda 
bir haber de gelmediği cihetle 
haberin esaaını da tDpheye dDtilr
mektedir. 
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Tarihi Mlsababe 
- - -

Şair - Hükümdar 
Muaviye, Şair Ab
dürrahmanı Nasıl 
Faka Bastırdı ?ı 

- Bir •mir, '"'"" 
lslAmiyetin ilk devirlerinde 

yetişen şairlerden Abdllrrahman, 
tanıdığt ve tanımadığı kızlar için 
gazeller yazardı, ellerini bile 
aıkmadığı o zavallılarla gezip do
laımıı, jgülUp oynamıı gibi bir 
lisan kullanırdı. Babası da bUyUk 
bir ıair olan bu adamın fU dü· 
ıüncesiz hareketi yl\zUnden bir
çok kızlarm adı dillere düşüyordu, 
birçok aile babaları ıshrap çe
kiyordu. ÇUnkU şairin kalemi 
kuvvetli olduğundan şiirleri her 
yerde okunuyordu ve onun se
vittlğini iddia ettiği kızların isim· 
leri de mecliılerde sohbet mev· 
zuu oluyordu. 

Abdürrahman bir gUn hüküm· 
dar Muaviyenin kızı için de bir 
gazel yazdı, doıtlarına dağıttl. 
Bu yeni ıiirinde o ha lif enin kız ile 
aeviftiğinl iddia ediyordu. Saray 
adamları bu bUyUk cUretten te
lflta dUıtUler, Veliaht Yezide 
gitiler, Abdlirrahmamn gazelini 
verdiler: Hükümdar aileıinin na· 
musunun bir paralık edildiğini 
anlattılar, Y ezldi küplere bin
dirdiler, atq içinde bıraktılar. 

Yezit, bu tehevvtlr halile doğru 
babasının huzuruna çıktı. Gözleri 
kan çanaima dönml\ştü, dudakları 
titriyordu, acınacak veya gülüne· 
cek bir halde idi. Muaviye, oğ· 
lunun teeasUrllndeki aebebi ıor· 
mak içiıı daha ağzını açmadan 
o bağırdı: 

- Bir emir, timdi bir emir 
isterim baba. HaHan oğlu küs· 
tahmı astıracağım. 

Muaviye, sükun içinde aordu : 
- Sebep? 
- Kız kardetim için bir gazel 

yazmıf. 

- Şair değil mi, yaıar. Bizim 
için de hazan kaside yazmıyc r 
m , caize almıyor mu? 

- Fakat ağıza alınmaz ıeyler 
kaleme almıf, Hayıiyetlmizi ça· 
mura atmış. 

- Sen bu gazeli gördiln mü, 
okudun mu? 

- Evet. O felakete uğradım. 
Heyecanımın sebebi de budur. 

- Ne demit bakahm. Söyle 
da anlayayım? Kızmakta haklı 
olup olmadığını kestireyim. 

Yezit, kabına ıığamıyacak bir 
halde bulunmakla beraber baba· 
ıınm emrine itaat etmek mecbu· 
riyetinde bulunduğundan ıöyle 
bir köıeye çekildi, anlattı : 

- Birinci beyitte ıöyle diyor: 

(/,)> 

61r •mir lst•rlm btıbe! H" .. "" olla lıiiataluru ••lır•cajım. 
Filin yerde gecem pek uzun ıür• ğunu anlarumz, demekten çe-
dll, gamlı gamlı vakit geçirdim, kinmiyor. 
UzüldUm. - Yalan mı oğlum, haneda· 

Muaviye gülümsedi. nımızın yllkıekliğine ıtıphe mi var? 
- Geceyi uzun görmUf, mah- Y ezldin sabrı ttıkendi, hay• 

zun olmuş ise bize ne? Bırak, kırır gibi bir beyit okudu, 
ıerrine linet olsun. Abdurrahman bu beytinden mu· 

· - Fakat o yer, hemşiremin viyenin kızı hakkında ıöyle di· 
oturduğu yer. yordu: 

- Zararı yok. Öyle olsun. «Düz mermer üzerinde kol• 
Bundan birıey çıkmaz. kola girdik, yetil kubbeye kadar 

- ikinci beyit daha açık. On- gitti. Ben onundum, o benimdi!» 
da diyorki: Muaviye dudaklarını ııırdı, 

'
1 Şamda oturuşum bu kız için· fakat aükunetini bozmadı: 

dfr. Akrabam bile benim gurbete - Evet, dedi, bu bir az faz· 
kendimi verişimi anlamadılar, tilr· ladır, lakin ıen onu öldUrmek 
lll t&rltl tev'il ettiltw .,, lateylıin de fazlal 

- PekiJi. Herkes onun Şam· Y ezitten ıonra sarayın bUtUn 
da oturuşunu fena surette tefsir nufuzlu adamlar. huzura girdiler, 
etmiılerse bize ne? Muaviyenin eline ayağına sarıldı· 

- Babacığım, merhamet edi- lar, kllatah şairin cezalandırılma· 
niz, böyle ıöylemeyiniz. Habia he- ıına müsaade dilediler. O tebea-
rif, hemşiremi ap açık tarif ediyor. ıUmllnll muhafaza etti, bütün bu 

_ Ne diyor? ıırarlara göğtia gerdi, 1Airin incl
tilmeaine rıza g6ıtermedi. 

- Öyle beyaz, parlak bir Aradan dört bet gün ıeçmlıtl. 
kızdır ki inciler, onun yanında ıair - kendi hakkında xapılan 
ıiyah görünür, diyor. tehlikeli teıebbllılerden bihaber • 

- Pek doğru ıöylemit oğlum 1&raya gelmiıti. Muaviye ona ıon 
bemıiren öyle güzel değil midir? derece iltifat 161terdJ, hattl ya• 

- Fakat 0 , gittikçe iti azı· mna oturttu, tatlı tatlı konutmiya 
byor, «Sevgilimin asaletini, ne· koyuldu. Bir aralık, birden 
cabetini tetkik eduseniz en yük· hatırlamıt gibi, davrandı: 
aek bir hanedana mensup oldu- - Abdtırrahman, dedi, k8çllk 
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Gazetemizde çıkan yaza 
ve resimltırio bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 
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Abone l>edeli peşiodir. Ad rea 
değiıtirmek 25 kuruıtur. 

c.ı.n •flr•lı geri 11erilm.z • 
Hlnl•rcla11 mes'uliyet al1111naa. 

kızım sana gDcendl. 
- Neden? 
- Ablası için bir gazel yaz• 

mııaın, güzelliğini metbetmipin. 
O da, kendiaini ihmal ettiğinden 
dolayı aana kızgın. 

Şair, bir prenıelİn babası atzile 
teblii olunan metbolunma arzuıu
na htlnuet etmekten baıka bir fey 
dlltUnmedl. Şevk ile cevap verdi. 

- Hakkı var. Fakat onu da 
memnun edeceifm, pek parlak 
bir tilr yapacajım. 

Filhakika yaptı da. ÔbllrUnden 
daha beliğ ve belki daha klla
tahça olan bu gaHI de iki Uç gün 
içinde dillere dOımllttü, meclla
lerde okunuyordu. Fakat herkea, 
ıairin tiirini dinledikçe kahkaha
larla glllüyorlardı. Çünkü Muavi· 
yenin ikinci bir kızı yoktu. Zeki 
bllkUmdar, muhayyel bir kız hak· 
kında ıaire gazel yazdırmakla 
evvelki tiirin de tamamen hayali 
olduğunu ve ıairin kendi kızile 
hiçbir mUnaaebetl bulunmadığını 
illn ettirmlı oluyordu. Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilnveai l~ıımdır. 

,.. Poeta . kutusuı 741 t.tubul.., 
Telgraf : Soopoıta 

~Telefon :20203 

Abdurrahman, bu oyundan 
ıonra tanımadığı kızlar hakkında 

yazı yazmamaya ahtetti, and içti. 
j 

1 
Kalemini baıka mevzulara çevirdi. 

~--------------------' M. T 

• ı Kari Mdtap/tıft 
Biga da 
Karpuz Sergileri 

Bu sene kasabamızda karpuJ 
pek çoktur. Bu mUnaaebetle bet 
mahallede, her ıokakta, çarıının 
her yerinde arabalarla karpuı 
kUmeleri vardır. Meseli bir mr 
nifaturacının, bir perukArm dUk• 
kAnı önllnde bile karpuz satıl• 
maktadır. Birçok kimıeler kar
puzcunun yanında yere çömelerek 
karpuz keaip yemekte ve kabuk· 
)arını sokak ortaıına atmaktadır. 
Her karpuzcunun yanıbaıında bir 
küme de karpuz kabujıı vardır. 
Bunlann llstlbıe konan yUz bin· 
lerce Iİnekler ıokakları iıtilA 
etmektedir. Şehrin en itlek cadde 
ve ıokaklan ıu aralık bir alnek 
yuvuı halindedir. 

Hulasa her k6tebqında bit 
karpuz kabuğu yığım, her 1oe 
kakta bir karuiaek orduıu. 

Biga: H. Ş. 

Nuruoımaniyeda Çirkin 
manzaralar 

Nuroımanlyenln Mahmudiye 
ve Şeref ıokağı methallndekl ... 
naf dllkkinlannın 6nllne mua YI 

lakemle attırarak ıokakta yemek 
vermekte ve tavla oynatmakta• 
dırlar. Nuroamanlye ve civarı 
ıeyyabların mutlak ziyaret ettik
leri mevkidir. Bu hal eeyyahlarda 
fena bir intiba bırakmaktedır. Te
kerrürüne meydan verilmeme.ı 
memleket propagandaıı noktuır 
dan çok lllzumludur. 
Şeref sokak 61 numarada Abdullah 

Amasyadan Bir Rica 
Amaayanın Demirciler çar1111• 

nın ortasında bulunan ıu depo
ıunun Uzeri tamir ediJmediğindell 
çok fena bir tekilde bulunuyor
du. Ahiren Belediye bu depo)'11 
taı ve toprakla doldurarak ka• 
pamııbr. Halbuki ba me..-ldin -blı 
ıu deposuna ihtiyaç vardır. 

Binaenaleyh bu ıu depoaunua 
yangın vukuunda iıtifade edilmek 
üzere Amaıya belediyeaind .. 
rica ederiz. 

Amuya: Mehmet Niyad 

Bir Caddenin Sılanmaıı 
Temenni Ediliyor 

Aksaray Kemalpqa Deftel' 
emini caddeıine kaldırım dit•• 
memittir. Bu caddeden aynı za
manda arabalar ve moloz kamyor 
ları geçmekte, toz Ye moloılal'I 
6teye beriye aavurmakta oldll' 
pnclan caddemiz birkaç unti• 
kalınlığında to& tabakaıile met't 
turdur. Burada Belediyenin ,. 
otomobil iarajı vardır. Toz yığı .. 
halinde olan bu caddenin ıttnM 
bir defa olıun ıulanmaıı bir kol' 
fet olmıyakbr. Bu aıcak gllnlerell 
pencerelerini açmaktan ve hafi 
almaktan mahrum kalan halklf 
bu ıztırabını teakin için bu cal' 
denin de ıulanmaaım rica fi 
temenni ederiz. 

Muvaffak 8alih 

Eşekleri Himaye Etmeli!. 
Gerek Htıkümet ve ı•~ 

Belediyemizin her eanafın muay~ 
aaatlerde dUkklnlan kap.......
kararına t1 kalbimizden tetekkl' 
etmemek mtımkUn değildir. ,ıı 

Eanaflara inaanca yat•lll 
hakkım veren bu karar k•~ 
hayvanlara zulmedilmesini nı•;, .. 
mek te faydalı olacaktır. Sı ,ıı 
rına 120 • 150 kilo yük vurul~.,.a 
geceyarıundan itibaren yürO~ 
ve Meyvahoı önünde akı• l•riJI 
kadar bekletilen biçare eşek elif-:'. 
de himaye edilmelerini Bele ~t 
mizden veyahut Himayei f:'l8 Y ~ 
Cemiyetinden rica eder6Ö .. 10 
hayvanlara biç değilıe 

1
_,, 

kilo yUk vurulmalı ve 11111•~,,. 
aaatlerinde yem ve ıu verilro• d~ 

Zindankapı lpçıler • 
Mth••* Nec,ta 



'' Or.obanş ,, ın 
Çaresi 
Yok Mu? 

Trabaonun Sera kly&nden 
Lazoilu ı...u efendi ıinderdijl 
bir mektupta diyor ki: "Birlbirine 
yalan iki t.rlamm birialade her 
•••• bir takım çiçekler peyda 
olup ektiilm tlttba Ye clomatu 
aebatlanm aararbp kurutuyorlar. 
Bu ylzd• eek b&yllk zarara 
•irayon1111. Oteki tarlamda ba 
tipkler ılrilmedijiııe ıln ._ .. 
"911d.inde bir maddde olclaiana 
Anıyorum. Bu neda olar• " 
acaba bu çiçelderia Wr pNli 
yok mudur~ r,. 

- Ektiii ........ _ ... 
ımcla Mm •' ıa ,., ....... 
ortak......... ellu ............ , ... --ralll~ ,.. ........ , ..... ... 
battan ... ..., .... 
htbJamm bmnlais. Ba ..., ot
lana lçeninde buu IJlelerl 
Yarclaıki aaclece topraktan 
ııda almakla kalma11p bluat 
•ktllfmiz nebatm bapma upla
auak onun kan••ı 1-.I caa ..
J8DU emerler. Blyle bqlruıam 
lofraamcla deill de tamamen .,. 
tmclan pçiaea mam otlara ziraat 
.t•de (tafe1U otlar) denir. ffte 
Oıobtaat cl&allen ot ta blyle bir 
tafeJllclir. Feant ismi: 

(Orobanclae Ramola)dlr. Ea 
lllJade tltln Ye balda tarlalanncla 
slrll• bu ot toprapn Jldnde 
pembe çic•lder De, ellHI' IOlak 
reaıt ile " nebatlann kalderia
el• fatial'mlf bir kanfhk boyu 

P'._ .. Ntiıllle~ ı&ze prpar. Ona ba11 er-

• 
......, çlçelf, (Taun) aibi pek 

muhtelif ilimler de •erirler. Bllttha 
bu laimler g6ateriyor ki orobanı 
ma..Uat olduju nebata bir b .. ... 

O.u u zamanda lmrutur, 1ok 
.... Orob...- ................ 
.. .. bir tarladan arbk iri 
_._. beld......... Batta 
t1t1D •e balda obaak ....... clo
•tel, pathcaa, __., k .. Yir ve 
- libl nebatlania klldedne de 
.....Ult olan .-.... 1&6Jllaln 
............... Çleldba 
... .,. nebat ..... bir tarta,. .... , w.,----. e..a ..... 
,.pdac91r çareleıt malyorum. 
..... ..,. ... •ıfl11w11ı1 

ingilterede Deniz Hafta ı ! 
.. Enıden ile Gönipberg Kruvazörleri Dirilse Haımetpenahın Bugünkü 

filoau Bu ilci Kruvazörü Tutmıya Muktedir Değildir " 

Sulbü Muhafaza için Çare Buldu Lord Beatty . 
• 

U,OOll ,... ..... ..,.,., .. 

Bir muhanirimb: 

- Glala birinde Berltaap 
adalanDda komlaiza Ma ..... 
ln,UWer krallanm k.......,.. 
heyetine rell ~er. Knmı 
bapafaa en ,ezelial de fllolanna 
hediye ederler der, bu dml• 
hakikatin tam bir ifad..ıclir. 
Sat.iden La,uizlerin ıerelc ,_cll 
Ye ıerek içtimai ha1atlamıda Dk 
meYldi krallan Ye filoları ltı•I 
eder. Gazetelerini acuus. mecmu
alanaı açma, hangi fırkaya •• 
mezhebe menıup olurlarsa olaun· 
lar, herıeyden evvel bu iki met• 
cudiyetin resmini veya lıimlerinin 

• 
ettUer, aabilin muhtelif ........... 
de muhtelif tenlikler Japblar. Ve 
bu tenliklerde ilk metldi krala 
•• donanmaya yerdiler. 

Kayık ve 7elken yanp yapıl
~ bqta larahn bliaclill kotra 
tardı, halka cleaüt laa1atuua • 
olcluta pterlldl; ... flloa• 
eb kawetll ,..u.rt dan,orda, 
.. blth ba ,..u.r laa1ka açıkta, 

.............. 1 ••••••• 111111111111 1111 1 -

takl tohumlan 1aku tai'lalar ela 
tembleair. 

S - Eter blriael n tiad 
tedbirleri yapamvu1111 bir ı-. 
tarlap .... -..ı.. , ... 
...... ; ,. ... Wıla ............ 
tarladaki tolla .... çlmlenm..W 
tetYlk ediniz. Tam Orobantlar 
na 1clana cakinca heplainl yolclp
rap plDP'L Ve tarta,. ela derliace 
....... Bil ~,... bir cla•a 
Ol'U ...... D kilr'-J-. ola ....... 

• - r..at..ıer ~ir 
ki ,.. fakir ...... tarlalarda 
...... ...... çM .,,.. .... , •• 

.... tarla,. .... ...,.. 
...... ile .. brel ... ,ı ..,. (1) 
~-·(9S4tar1Wf ......... ... 
1atbinit klllem.,I ..... • .. ,... 

S - Qrobufan tobu.. ta
tla tolaam- .. clliw tolanda· 
ra karqaWHr. Bana da UDatmaJa
rak daima ea temiz toliu-
mu almayı bt'iy• t.... alma
ma11m •• illçlama.daa -....,ı 
&det edininiz. 

-------M Zbetl•• .... ld• .... ••rWll .......... ...., ... ......, 
.... ""91 04lffHkill. 

~. 
ADcata cephe alarak bir ..aa.. 
•erdiiten aoara s1Yert9Je çala1or, 
beyencllil .... pliyor, ..... ,., 
llabat ahyor •• ıurar du1arak 
çakıJorcla. 
..... .... haftuuua -

dikkat• .. , .. ciheti, ba,lk ... 
... ,...... •• Jabjerü " lrarp 
.......... kra•ulr fUolanacla ..... ........ .. 
Amiral- ••Beti,, ala .a,lecllil ..... 
.... ,...ı ............... ... 
üa cWld: _ ......... .._ ...... 
tAwe'·dlla•tl .......... ... .... .,. ............... .... 
.... ...,..-mm. .. ---
~ ......... 

1 kudrette yapamazlar. Muela 
( blylk muharebede aylarca kor

unhk Japmlf olan A11Nnlena 
Emdea .. K&aipberı lla'a•ulr
leri busDn me,claaa Çlbalar laaf
metpenüm baYUlr fil0111 bu dd 
ıemlJI lat.madar. Hlkelaetten 
&lomuam Wbal tak+iy.ml 11-
terk.,. 

............... yalaaclu 
tetkik eden bul Amapah 
pnteclleria lcldlalarma auaru 
bu aatak ıerek halarlye erklm
laarbl1..ı De ıenk hlkl .. t • 
matahak kalmelaktan IOlll'a llJI• 
mlftlr.Mabat ....... .. 
,.., .. bl ............ .... 
ala alWalarma ulbıauma .._. 
t.•Mtir. Haldbtea cle ln111tera 

mnldlne kopaak .. • atlaalt 
nli1etteclir. ncar1 n lldaa• • .. ,.ti dlzelmlttlr, ........ ... 
ekaikllk detll ....... 1c ...... " 
'bir iki ,... ,,.,. .... .... 
w., .... ttFW a' ·~el•. 

Dlier.,.. ..... ..,... 
ı.,oten ••W.n ..,_. .... 
hfebblllerle Ualtmaldaa, laattl 
....... -~-tatmakta 
... ,.c•lftlr, .._ •lnlıa 
olamay•calma buat ptlrcllldea 
...,. .... dnletrtirl ,.pna•,.. 
caWaiı ............. '* 
......... itidale iiıriketiHk .... _..,. ..... 

Amiral ...,... .... .. 
pkaa .... hacim. 

Malatyada 
Eir Evlenme, Bir Clna1etl 

Neticelencll 
Maı.t,a (tt.a.1) - Yakan 

Buua ..,.... .Abet acla Wr 
...... lmil .... bir ima iç .,...... • .....,... •111-. 
Çuawha kljllle ......... 
_...._ .... layclumttır. Fabt 
••ip• .o.I *•• mtmfail ol
....., ye Efe llalfllfa ile ojha 

..... - lrardefi oiha ... 
llelmaet bir tlli A•r•• .... 
kapa• lntacle otar.- ......,., 
lldlrmek ide .... wdlr. Çaka 
lmqUalarla Almet yaralanmı1t 
fakat o naada oradan pçea Fat
• H. ....... bir komp bclm 
karmadan yaralanarak llmlftlr. 
Mutafa ile ojla yablUIDlft ... 
calan otlu Mehmet kaçmıfbr. 

mıfbr. Emet iPa 26 belediye 
aza11 intihap tdllec•ktir· N__.. 
leı taa\tit ....... • 

Geçen Bilmece
mizi Doğru. 
Halledenler ........................ 
aklan 
Kumduı tramftJ cadd•ıiacle Pa .. 
lovıo apartımamnda Cevsa, Ada
na Sıptilli puarmu 46 numuadll 
Ali otl11 btrahim, Kuledibi Okçum
maballelİDde Petraki buuncla Viktare 
Amaqa merbs mhhM memam Ahmil 
Bey ojlu Asım. Topbpı Safa b_... 
mnda 17 aalDUllda s.dat Semih. JCa. 
cbkoy AcaNdem oMdeli. 16 Mu 
Hamdi, Adm bfebp11111da HnSfZ'lf 
Ali efendi km TtlrklD, Kltabya Kütllt
oartıda teni llü8eyin Bey n Han mlar. ............................ 
aklan Edime Oamanh baakaamda 
:U.tuı efendi mı Şlkriye Eyup Be
lmiJ• oa.dPslnde S mımarada Atilllı 
Kdmbp Klçlk a1uof)'a GWıgor-' 
lokak 19 Aau, Ankara İt baobil 
... b._..ıla lue& Nail Be1 oillt 
O.W.ttia, ........ Kocam.utaıru..• ..... .....-s.•~.., . ........ 
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Tom ul Mirasyed· 
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Kitip Bey· n Sinirlendiği Şeyler Vardı • 
QUnJdl ta rJkanın lllA• aı: 

O da fiç 'şi .konuşuyorlar Biti, 
bıJ1klarının 'll.Zamaeına oan atan, 
ıelindan aynayı v.e yanık fındıgı 
dti umıev:cn Tombul .Şabenıret 
Y lıbi Bey, öbürü hiç yüziı gül
mi) en, tdaima ika,§ çatan Katıp 
R if ismindeki sahte ekar, duha 
ö Ur1i de Sulu eza.i ~edıkleri 
L yl k, ıska genç. 
v h i n y hihihane Ye yeni 
mır sycdi. On yedisini doldurma
dan h jlu boslu y k:ıııklı, Tom· 
bol; d dogrusu şi man. D 
le r , Bnh ekapı ı, Eminönü 
gi i knl bnlık yerlerden -geçti mi 
derhnl .hnııımlnnn eğz.mdan (tom· 
balıs!ı) :iltifatları "'ıyor. 

e ·n <yam} orum, itiyorum 1) 
diye .kalkıp her su içişinden sonra 
'katip Raıf bardağı kapıyor, {tam 

ev 'n iz· Eyy.nmı JJnhur 
.içinde iz. Mrunafih ~.emekteki ck.-

nbu lu da fazlaca uz ytlu) der
ken ha lıdan oca lr buz r
çasını ağzına ıokmut olan Sulu 
Sezal: 

- Hey babam hey, 
~e lat-arna çaldırıyor. ı:Ne dur.u
yorsum:z ~ocuklar, ..siı ae benim 
ıihi buza yanaşın, eneler,e 
b · • ızdan ka p haYau 
nlım! IDiye tep1niy~u. 

ehbi Beyin karşısın<lak1 lrol
~a .ı: aslaumıJ olan filip be il 
tarife ge1ınce: 

Ynşı 36, 37 ..kararlarında ••• 
Uzun boylu, kalın kemikli, kara 
f Katmer ıkatmer ıtdın, 

l 

v.udlar,, vav bi hıy 
Sar... ~oyunn ild parmağını yala
yıp kulağının içine soktuktan sonra 
'bıyıklarını burmaaa; u_çlanru akrep 
kuyruiuna benzebnede. 

B ı a~~ .saçlar.ı libru. 
•nda da •*• il+ WJ\i 
.Sine Hazreti Ali dnai, ,.ani r.maa. 

Arkaamda ,,em'be lraıll _.... 
leği. Sereserpe oturclağu tıiçin 
fa1nlcnin fuit:Une ıarlltğı u
f1l°% göıiiltiyor. BacakJannda 
pötikare '.Pantalon; ayalöannüa 
:rumurta o1'çeU r.qpıa iakaıpin1er. 

Yanındaki aandalyaıl11 .. 
c:.lirl\iii, uabası J1181Üi, .dohl:il 
pilsküllü fesi, kolalı yıa'kalıia, 
,,a ar öner ytan ğı. Oirse
fiom :dı'b!ndeld perdetiin pmge-
. de, iyah ce'ketile etivez kadife 

1eleğl; yelekte gfim.llt .kiialek .•. 
Kitjp Myin ıbat . i S. atıp 

durm~\:, ıaz lif etmdıc, .. :ley.e
-ceğini ile yennBe ,:yerleflirnıek. 
Vekar, temkin, iaare kumkuması, 
A'ldıııca dünyanın enJ:ecrü'be i, en 
görplil, en bitgili adamı ikendiai. 
Herşeyi gıörmllş ce&irmiı; her şe
fe akh ıev:vd; aizından :Çıkan ay• 
'ili hikmet. 

Ayni zamanaa da erkek, bo
Yarda, yiğit. Oyle .JUnka~ !kalp 
•tlik bıdınm k*•llayılar.mdan 
4eğiJ. !Ul'U '1Ur6)ttiye kulak 'MMl• 

ar, b'ö'f! tliymce papucu bıra1krp 
basanlar meıı'furu mu men"furu. 

Omuzdan aaldır.ma a8llandır
aıak, H 1{a ebe JP&t:Jangı.Ç aok
:mak, r.aaını dlpriıp göğsünl 

ıaçara'k o/B t ıpanta1•u k•rek 
caka rna'kannn<la sa1-dırmamn nen• 
uu pat ngıcm kıhfmı ıöıLermek 
baı &io i. 

Bu e bir lif açılır çd-
maz, katibimiz evveli altı ko1 .............................................................. 

- Sana~ici ! 
Cu n rıyet ayrammda Ankara 

ırenı rgi .evınde açılacak anayi 
ergi iue i tJrak etm~lc ıereffi bir 

vıı.ı.if dır. imdiaan yerini ayırt 
MllH 1ktıaat ~e TaaarTuf Cc 

Ş•hzail• •eblll -ve •ski Dl~ekler.•rıuı 

i kambil8eki kız işaretini yapar kale dibini boylamı§lar, lababğa 
-gıbi ~ilinin ucunu çıkanr, (öö<S, katılıp Çırpıcı_ya ~u~ar. 
~ulanh 'hasbi) aiye yUzUntı buruş- Sulu Sezai ıtek rlurur mu ·ç? 
:turur, cyamna -tükürdükten sonra, Çnyı ~ rın llBtüne küıne ı.kllme 

ine bir omuzunu ındirip öbürü ll YJB"Ilıp tel, dümbe ek_, ~Ilimnşa 
nltlırnrak, ge4 inip gerBan kıra- çalan, ( Llili lali lali ali dungu ) 
k, :yumruğunu g5stererek -ya- gibi memleket havalarilc zıpzıp 

pıştırıverirdi. zıplayan bacıları seyrederken: 
- cabmüa ( l\P u, ıhnpşu!... Am n bur-

ir «.ıüCBJJ 
aylıkla kaleme taban 
piyoslardan değildi. 

Df mallfl vardı. 
~tip Raifin mira-sycdi Cbeyle 

WbltJ>1ığı bir ki aYJık bir 
bBJllMa. 

V.eld>i y re~ May..ta, 
• daha iru vemeilea v-.e1, 

"tilann kıra ıç/ktl arı :gün, 
le lrlikte ıEdimekapnından 

Hınıkrıbıırgun 
Vasil}eti 

-! B ı tm"afı ı:6 °nnl .. yfada i 
~ ıulb e memleketin m:efi ~in her 

ıe.Yl fe.d11 :a .amade bulunmuım · liıar 
ve Alman ordusunu .tekrar kuranlara 
teıekkür ettikten aonra diyor kh 

" ~iman milletinin harici ıiya1~tte 
zallm bir Htırç .ifO]u tak1p etmewl 
icap ediyordu. Korkunç bir ımuahede 
Dzerine çöbnelc~ ı i. .Dünya, Alman
y nın yalntt kendlıl l.Çin değil a_ynl 
ıaman a bütnn Avrupa için garp 
hanının ba1TAkçam aak yatamak 
fsled "ğfol anlamıyordu. Almanyayı 

"tazyik eden zencirler am:a'k tetlTicen 
ıııit labilinH. Bu nim Ulelin ~•tun 

ııhaiaı.a ğr.unila 'ttihaı: ettigim 
müteaddit .m.ukarı.erabn d4zu.Dlww 
luılı .e.de,r. Almanya, dal.ilde ııhbatin 
tesisi ve kuv\•etlerln iadeai ile mu•azl 
'bir halde milli teref uuı Oz.erine 

o)an'k !bütün Avrupayı 

lakader -eden 1111e11ek-ler.ile ai.a 
dha mlteuyit lr urett. tııpİlııime
ai ıediyor.du.., 

diindenbur.-, .MiyelDaıne•hıin 'ncl 
kı mnıı, keruilline Alırutnyanrn tekrar 
kuvvetli bir hale zeldiği umanı göa
t r.e.n Allaha teteliknr ederek bltir
mektedir. 

lffm Whm-g, 'iTien at •ndite•İnien 
u'k bir f .Aimany.nnın ka:lkınmaaı 

ig:.ın ıpal ' u: tep kGrler.lnl bildi
riyor ve .diyor .ki: 

" Ba,vekilim Hitler ,e onun ldar.e 
.eitl..tl l:areket, Alman milletini blltlln 
lbtilifların Gstilnde dahili birliğe 

1evk için tarJhl bir flmul v..e e'lıe111-

biher kaÇtıl .• ) deyiver· 
.m' • 

ikada e .kadar ap var.sa 
fha di Seza inin .uzerine... Sille, 
'lnll§ ,; tekme, llSımra .•. 

u [hau.anglirrayı wzsktan g1>
m1 e ';p ak :segirlen bir Bıilan 
&rhal &ra,Y.a girmi§; bir iki beş 

ri:lefle BIB'kacık encl babah 
rar.a larm elin e ±armı§. 

te o i it kitip aif imiJ. 
ba lilfüm :.oracıkta '!ıl har.a

s cagma peyda olu
'1.ermi • mı&}erin ar.namı e:v en 
bçemMlannıI.. Qupıeada, 1V&e-

:e di e, yarampaşaö buluşur· 
lar, Jditi;p bey az söyler temiz 
e1>yler, gittik_çe -<lelikanlıları ken
aine bent eyler.miı. 

Sıılu Senini kim olilujuna 
gele1im: 

Sezai on dolrnz, yirmi .YBJla· 
rmaa... Uzun, ıs'ka, derııl 'kemi· 
gine yapıJık, çiroz.. Öyle bir 
cıldi var 1ö aankl par~alı 'bo'b_pa .• 

(Arkası ~ar) 

Sovgetler Ve 
Akvam Cemigelı 

Cenevre, 16 (A.A) - öyter,.janıı 
ımuhablrlnin dıaber ıililıtma g'Bre, Sov
ee.tlerbı .Akvam .Cemi..}'A!thıe lkabulU 
etrafında, halihazırda a-l:dJ milı.akere-

1er cereyan etmektedir. 
A'kvam Cemiyetine güre, Almanya

mn ımezkur cemryete avdet t!tmek 
için vaki .olabilecek talebi bazı knçnk 
devletlerin mıibale'fetine ugrıyacaktır. 

So:vy.etler, böyle bir ıva:ı.lyete dilJ
memek H 'Cemıyete kıbulilnü önc•

en temin lit:mek emelindedirler. 

Maarif Vekili 
Üniversitede 

Maarif V~kiJi :Zeynelabidin Bey 
Clftn •abalı •aat 1 ele Ontveni
~ye gelerek, 'Profes'örlerl 'la&nl 
etmiıfir. Oniversite rekt1Srll Cemil 
'Bey er lf akttltenm J'l'OMörltırml 
'bh-er ll>ırer V eldl Beye takaim 
etmiştir. ıı'-amıma meraıiml saat 
1.2 <de bittı1rten sonra, Zeyne'litri
din Bey Üniversite boClllanle inr 
aaat 'kadar 'konUJmuş, menileri 
ha1'kında izahat ahnıjtır. 

!Evlenme Merasimi 
Milliyet 8'aı.eteal mubarr,U.leı'Jnden 

F.aik Günerl Beyle Hurlae.r Haaımm 
lvlenme meruiml diln Fatih Beled~t 
aa1onunda blr,o'k ıUzlite zevatın ,:bu
surlarile icra edilmiıtir. Yeni çlftlere 

Bugüııiin MesekterinJen 

Sanay ·ıeşen 
Türkiye ................................................ 

( Baştarafı il inci aayfada ) 
Doğru .. 
Faknt blltün düşüş u tek 

vakıa ile izah Dlumrbair mi? 
bence hayırl 

Çünkü hemen hemen; 17 ncf· 
den 19 uncu a rm b l ngıçlarma 
kadar, tam iki n r biz Avrupa 
ve Amerıkadan geri bir v.nz·}ette 
d ğild k. D ha vvelleri · e bu 
iki ileme muh t ki fa'k i ik. 

Şu ha de 19 an 
önce din neden bir amili 
olmadı? 

Demek l · gar.p ;flit eri nrıhi-
nln il" ~· ü fi bir kıa ı e i de 
mümkün d -n ,. r. 

~ 

Yine bazı ilrtı 
kalmamızın be · 

api lilmzyon n ila 
u da l:lq u.. rp 

TürkJeri ilk k t o td 
ıFatih devirlerin e v r:d lerl. 

'Bunaan .J>eş asır ünce .• 
Neden bunlar 19 uncu aslra 

kadar Osmanlı ·~ra1:orl~u için 
bir gerilik amili olmadı?! 

Oemek ki garp rflirkletl tari
hinlıı iişüşll y.almz kupitül syon .. 
!arla da izah olunamaz • -YJne bazı mü efekkirlerimiz; 
bilhassa kumanda heyetlerimize 
.mensUJ> bOyilk askerlerimiz ldti§üş 

ebebini bUyü"k, uzun g<fcü)ıu ka· 
faların eKsiktiğinde buluyorlar. 

u tla doğru .• 
Silahlanmrz, techizatımız aur-

'Dlan i;İlalilarından, üşman -ec-
' zanından · stlbı, er,halde onla• 

ra müsavi olihığu eski evir :er. e 
ordumuzun mar.uz halruğı orkunç 
hezimetler a Isa kafa ızlıkla 
bah olunabilir. 

Bir mi 1: Ü&üncU Selim ıza• 
manınCla, Ruslar "Romanya,Yı işg.al 
etfiler, Tunayı sımak OzereairJer, 
veya 'Bfblar. 0rilu 1Baıkumanna• 
nı Sa8razam Ziya u91İf P..qadır • 
K.wargihı hcnllz avatpaıai•n 
ileri gidemiy.orl :Sebebi nedir, · 
liyor musunuz?! Paıanın çadır)a .. 
rınaan l>irisinin avizeleri 1ıtmUz 
'OD• ya1cıpr ir balae yapılama
ı.nuı, ordu ıyalmz bu yUrilen a
ır.eı~mi cbeı gün lıir mec-
beriyetinöe kallDlj11. Pa.ta avbe
lere ~kailar üıkiln dd d&Şcm va
tanı _görmftyor VC au,YmUJ'OrJ. 

Bir misal daha: Zlıra Y .ıwuf 
apdan sonra yeni Hir baş 'ku .. 

mandan tayini lazım ge iyor, 'Bu
a bir tUrJU .karar verilemiyor. 

Nihayet 'Padişah rüyaya yatıyor. 
Uyanıyor. isimler etrafında 'kura 
'abyor. ~mnandnnlık devrin en 
ca1ül Jı;ir a<lamıa sabet e41tyor, 
llierif ordunun batma eç.iyor t. 

.Notice malfım 1. 
Yukarı görüşteki isabeti teı• 

'l>lt için aksi lbir misal vermeliyim: 
tSflldil mu'bare1belerintle Titr\: 

atanı baıtan b119a tfli hnifa 
~· D.üımana ıbatır.aetda: .. 
bile yok ... 

'Bir 'bat ç kıyor. 'Bu, bug'tlnkD 
dtmyanm Tiiı'k soyundan o1an 'en 
bl;.&k 1efidir. 

Gazi Mmtllfa Kemal 1 H• 
,.eyi Jaratı~r.. 

TOr.k milleti Aiba,Yayi 5eniy« 1 
Dün yok oldu .zannedilen Tıilrk 

milleti bugün yaııyor. 
O yaııyacak ve yaşatacaktır. 

* Yine ban n tarihimida dn-
ını ;aebebini Türk mılletinin ka .. 
blliyetsiiliginde iHrUrler. 

13unlar ceva\>a değmez nadan
iarmr. Bunlar ikendi kabiliyetsiı· 
liklerini ilinclan ibaş'ka bir şey 

Bu dUşüıU bir tek cihetten 
kavram k mllm'lcün değildir. 

Tek ebcp itl iası çok yanı. 
~ snk ttır. Mesela ~aluız (din) in 

ir · üş amili ohn dığını o}am .. 
ya.cağını biraz evv.el peldila gör
d-k. Yiue ekfila dinebilir ki 
yalnız din bir düşüş amili olu· 
yorsa, milletin, milliyetin esasım 
inkar eden camiaları benliğinden 
çıkaran farmasonluk neden b ~lı 
'bnş na inhitat seb p lma n !. 

.Gnrp 'Fürkleri tnrilrinin düşlış 
sebep eri e bunlnr bir 
tkül 1ınlinde & olunmalı r• 
lar. Bunlar, (din) diı:. (Knpt · As
yon) lardır. Zaman zaman büyilk 
ıŞlerin başına geçen (kafa ızlar, 

eciyesiz) lerllir. 
D ha ilaha seyılabi ir: (içtiml 

teşkilat), lihi irler) ok• 
- dır. 

H hatta debiyat, ·ı) 
eseleleridir . 

rve ni y.et bence en 
eçirjlmesi liizımgelen 19 uncu 

asırların ikhsadi manasına BJ'BK 
uydurma'kta .ge,ç kalmamızdır. 

19 uncu asır ma1cineli sanayi 
mcdeniyetiClir. 

Yirmincl asır bunun nkişa1ın
tlan 'başka bir şey değilair •• 1Biı 
buna ihm 1 -etfik. izden ço'1c 

onra, takriben otuz sene onna .. 
faaliyete geçen gaponlar hugün 
kendilerinden 'YlİZ ene e el iıe 
.:başlayan Avrtıp~ı, Amerikayı 
geçmek üzeredirler. Herha1 e or
talık Sarılar karşısında teJa,taclu. 

.Biz ite Avrupadan .a~ğı !'il
.karı bir buçuk asır sonra bl\fla· 
mıı bulunuyor.uz. Ümiu·z~e .asla 
mahal yoktur. Tam ve kat'i lc.ur-
uluı yolunaayız. 

Sanayi eşen v.e şımendifer1e
§en Tur iye ,yalnız fkendisml 
kurtannıı değil ir. 'Garp e 
IŞllrkın ellk' linae yeni tiır 
tiir medeniyet m li lnnya nam-
11ettir. Buna aaniimiyetle n. .... 
yorum. 

Sanayileşmeyen Türkbre: Sa• 
nayileıen Avrupanın Amerikanın 
lstihlak paı:an haline geldi .• 

tf'lr}kı Çm -ğibl, tıpla diÇfnl 
ııibi, tıp1n Mı11r J'lDİ, tıPln f'.n 
-ve Maüagaabr giW .• 

~ye ıi9ia ·ınılk .,.--.. 
H, :tıırlö • ı ~ 

.z111cır 'r wret ırinciaııil 
u · Oll' hem ~ nititegalliheım.. 
em de dıt ·ıacıı.nn !iıfİliB 

;adi. 
Y'ahm taımimat, yllbuz ...ı.

hat fermanı, .~; 

memleketi no teallU.P tehakkfi· 
mnnaen ne de lcapıtüliıyon b ... 
liıından kurtaramadı. 

Onu :vir.minci asır Adamı 11a
.pa mad1. Çünkü temel 1)"0ktu. Ma
.kineli MJMU'İ altnn Jçt.lmai a4J.ul 
rcmiliklerin tut~1 o!ac.akbr. 

I'.il~e .. aayileşmemek .r• 
zünclea ı1erl blmııb. Bu .da .tarihe 
intikal etmif .,.ya .etmek üuaw 
olan bir acıdır. 

Şel sağtlw. O ı~ o1ddktan 
sonra qı1mıyaca'k ~angi nrttjWI 
arc!ır'? 

4Soruyorm1. 

== T AKV1M ::=: 
Gla 
11 

CUMA 
17 Aauatos 934 

Arabi Rum1 

Hıllf 

1~ -
S C.m.evel SU 4 • Ajuıtoı • 11Sı 

yapmıyorlar. Bunlar bUylk kabi
liyetleri göremeyen kUçUk, kUçUcük 
horoz 'beyinli ıeylerdir. 11---;.-==-= 

• G.ı-ıP Türkleri t.arDıluln dUşllı 



tTTiBAT ve TIBAKKI Bir Morfin 
f Battarafı 1 inci aayfada) 

N .. l Deldıı ? •• 

Naaıl Y--4ı ?. 
- Her hakla malıfıızdar - Nasıl hayret Ye debtet verme

aln ki rahmetli ellaaç Alamet Efen· 
di gllnde (50) dirhem, yani, bu
gllnkü tartı ölçtımOzle (156) gram 
50.lmea ve •fyoau ekil buyurur
muı. Buna mukabil de bu kor· 
kuncç zehir yiyen dev adam (134) 
J•fllla kadar bu mttthit taamına 
devam etmit I, 

Beıinci Kısım No. 30 
'9;~~~~~~:ı .. Ziya Şak& .. --··· ..... -·-· .. - ' • -

17 - s · 934 Naıl Ôllı?. 

Harbiye Nezaretine iki Kişiden Biri
nin Getirilmesi Münakaşa Ediliyordu •. Hiç ılpheaiz ld o tarihlerde 

dtınyaya plmif olan bu Türklln 
bir daha miali doğmalDlfbr· 

Doktorlar Ne Dlyorler? 

Ortaya ablan bu fikir, gerek 

1 
•~keziumamiyi •e gerek blitün 
ittihatçılar malıafilini İfgale b 
lama,; mühim müzakerata : 
açmıfb. Ne kadar gariptir ki bu 
•llzakerat anasında: 
b - Efendiler 1.. Beş aenedir 
abşımb~za gelen felaketlerin baılıca 

ıe e ı ord . ' unun sıyaaetle mqgul 
olmasıdır. Arbk orduyu ıiya
ıetten kimilen çekelim. Zabi
tanın aiyaai kulilplere deva• 
llllDI tiddetle meaedelim. Eğer 
asker arkadatlltnlDIZID ip.de po
litika oyunlanoa hevesli Gl•P1v 
Yana iatifa etaialer, ordudan çekil
linler •• askerliğin Afiyeti uilaini 
politikacılığın lbüruatile lekele
aaeainler. 

Diye bağıracak kadar hak 
Ye bakikatpeıeıt bir ıahaiyet çık· 
mamııtı. 

Ordunun başına cemiyetin 
timsali olabilecek bir kumandan 
geçirilmesi mevzuubahı olmaya 
başladığı zaman, fikirler ikiye 
aynlmıfb. Bir kısım lttJhatçılar 
Harbiye Nezaretine Cemal Beyin 
ıetirilmesinJ istiyorlar; diğer kıs• 
mı da Enver Beyi iltizam ediyor
lardı... Bu fkJ, zat arasmda yapı
lan mukayeaelerde Cemal Beyin 
mağrur, anut ve mOtehakkim 
olduğu ileri slltırnlOy.or.. fikirler, 
nlsbeten daha makul • ve bilhassa 
munis tavırlarile arkadaşlan ara• 
anda bl,ak bir --~ ,,.-...,_ 
IDlf olan • Eavw lliji em;: 
,ar ghteriyordu. Batta T alAt Bey 
olmak fizere Merkezi Umumideki 
ekseriyette Enver Beyi tercih 
ediyordu. (Iatitraten pnu da arze· 
delim ki, fU eserimizi neşre bqla
tlaktm soma matbuabnuzda birden
bire ıalgın halini alan (ittihat ye 
Terakki ) netriyah aramda bu 
llidiae bBabitiıa bqka 19kilerde 
tasvir ed.lmiıtir. Bu muele)e 
aekiz on zabitin kuar vermesi •• 
Ve bu Hkiz on zabitin, btltnn 
cemiyetin ruh Ye mevcudiyetine 
llikmedecek kadar kudret ve 
kuvvet 16.termeai bu maeJenia 
taUkkuku için Talit Beyi tehdit 
•t...U. En•er Beyin Sadrazam 
s.it Papmn brpna dikilmeai 
kimilen efaaneden ibarettir. Bu 
aekiz on zabit araımcla Wmlerl 
geçen zev·atın eberlmnden aldı· 
iımlz ullhiyetle fU •brlan ya
zıyoruz. Ve Jfne aym alahiyetle 
de, (Süleyman Askeri) ve (Ya
kup Cemil) Beyler gibi mert 
metin ve bilhaua feragatkir z:. 
vata atfedilen iki ...ıı..ıoın.u • 
..ı k t'" ~- U1Uerm ue a ıyyea cloi'ra elm dı" 
b·1m·· b a gım r unue e anetmekle bagla 
lfıkirleri, yann da tarihi dalalet
ten kurtarmayı bir vazife addey
liyoruz.) .. 

Ba esnada bir gece Dahiliye 
!Nazın Talil Beyle Şurayl Devlet 
İReiai Halıl Bey, Harbiye Nazın 
ve Baıkumandan Vekili izzet 
Patanın e~ine gitmişler.. Bir 
mllddet tund n bundan bahsedil
dikten ıo ra izzet Paıaya: 

- H k metçe bir karar itti-
haz k i t• oruz. Baı u 
d 1 k Vek lefni, kaydıh 
fa tile uhd · e t vdi ettirm k 
iltiyoruz Ne buyurununuz?. 

Demıılerdi... lbtimalki, ••ç 

s.ıaı.ılt ıiz.,.,,.. ,a,... .. )'...,. ordıuu11un erktinıluırbig• lıeg•tl 

Esa•en bundan daha ziyade 
de dehtet ve hayret verecek bir 
rekor tasa·n·ur edilemez. Zira 
tiddetli bir zehir olan afyonu bu 
miktarda, hatta, bu kadana ya· 
rw kadar alacak bir adem oğlu 
ne gelmiftir, ne de gelecektir. 

Eaki zamanlarda bazı Oamub 
Ttlrklerinin en büyük keyif ola
rak afyon yuttukları, vakıa, 
mefhurdur. Ve hiç tllpbesizdir ki 
bugllnktı nesillerimiz 6&erinde o 
zamanki bu ~nynk iptilanın çok 
zararlı tesirler& olmuştur. Şimdiye 

gUndenberi Harbiye Nezareti me- Uye tebeddtUitından mllteessir 
selesinin etrafında cereyan eden olmaması.. Zabitanın politika it· 

kadar en kabadayı afyonkeılerin 
nihayet fındık büyllkllljiiade af· 
yonu aldaklar1nı ifitip dururduk. 
F ~ka~ günd~ (50) dirhem afyon 
yıyeb imek ınsan iti değildir. 

müzakerelerden haberdar ~lan lerinden kurtulması için Harbiye 
izzet Paşa; derhal cevap verdi: Nazırlığı ile Başkumandanlık ve-

Mezartaşında Elhac Ahmet 
Efendini? yalnız afyon değil, aül· 
men ekline de bayıldığı yazılıyor. 

- Habrlarsımz ki birkaç ay kiletinin bir şahıs &zerinde bu· Sülmen denil~_?. n:-ad~e ise bugOn 
Kalomel dedıgımız tıddetli zehir· evvel, daha henüz Hadımköyünde lunmamasını teklif eden bizzat 

iken bir layiha yazmış, Babıiliye benim... Buna binaen t~klifinizi 
göndermiftim. Bu llyihac:la, istih· memnuniyetle kabul ederim. 
zaratı harb"yenin siyaseti dahi-

Benzinli çakmak 

Fiti li çakmak 

Çakmak taşı 

dir ve tababette mftshil olarak 
kullanılır. 

Bu mezar taşındaki hayretler 

r 
Tanesi T. L. 2,75 
(yassı şekilde pi
rinçten, nikelden 
mamul deri 
saire kaplı.) 

ve 

Tanesi T. L. 1,50 
(Yassı şekilde 
nikelli) 

Tanesi 10 kuruş 

1 - Şirketimizin hükümet inhisarından devren aldığı 
ve şirketimiz inhisar damgasını taşıyan çak
makların perakende satış fiyatları yukarıda 

gösterilmiştir. 

2- Toptan alan esnafa bu fiyatlar üzerinden °/0 6 
olunur. (Yüzde altı) iskonto terk 

3- Şirketimizin lngiltere' de " D U N H İ L L '' fabrikasına ısmarladığı hususi şekildeki çakmaklar 
Eylôl sonlarına doğru gelerek satışa çıkarılacaktır. 

Rekorcusu 

1 

Yerici kitabeyi ıa.tererek mit.. 
lealarına mllracaat ettiğimiz dok
dorlar bizden daha bOytık ha,. 
retler itiade kaldal•. ÇtınkO ba 
zatı ıerifın aldığı zehir miktan 
değil mide akıl alacak bir f9J 
değildir. 
doktorlana verdiil balıata g6re 
afyon kabtz yapan bir madde 
olduğu ipn eskiden Silmen de
nilen kalomel ile birlikte ahnınlllf. 
Kalomel i•, bugüD tababet te • 
dayam ldaadama en çok bir ırama 
kadar verilebılmektedir 1 

Diler zeğlrlerln ehnan 
miktarlara 

Diğer taraftan Elhaç Ah· 
met Efendinin bugün afyon 
yerine tercihan lmllanalan cliier 
zehirli keyif maddelerinin ne mik· 
tar ahnabildiklerine bir nazar 
atfedilirse, ne müthiş bir rekorcgr. 
olduğu daha büyük bir hayretle 
anlaşılmaktadır. Meseli bogila 
moda olan eroin tababette (24) 
Aat zarfında azami (5) miligram
dan bir santigram• kadar verile-

biliyor. En kabadayı eroinmanlar ile 
bu zehiri ancak (3-4) grama ka
dar alabilmektedirler. llorfia ile 
tababette büyüklere azami (1) 
Antigramdan (5) &&Dtiarama b · 
dar verilebilir. -En mllthİf morfln
manlar ise (8) ıramdan fazla 
alamıyorlar. AfJ•• gelince tababette tos 
halinde anak 5 ıanügamdan 20 
aantip'ama kadar verilebilmekte-
dir. Tuavwr edilain ki ~ 
Ahmet efendi 20 santigram yerine 
günde ( 156) gram yiyormuıf Yani 
santigram veya bntOn bu zehirU 
mtlkeyyif abn mtlptelalan tarafın. 
dan alınab len aıaml mikdar
lar olan 3 • 4 grama mukabil 
yevmiye ı S6 gram afyon! .• 

Akıllara durgunluk vermez 
mi? Daha müthişi, Elbaç Ahmet 
Efendi bu garip zebiri b.Syle 
okkalarla yiye yiye 134 ıene de 
yapmııt. 

Yani 30 yaşında afyon ekline 
baılalJlll olaa bütlin hayabnda 
(5800) kilo af70D ,.tmatı 

Bu c:IOaya afyon rekorcaau• 
meydana çıkaran bu mezartqı 
Edimekap mezarhjındau Da'W'Ut
papya giden yolda Edirnekap 
tekke pyhinin ttırbesl kar,_., 
daki bekçi blübai ciYannda 
bulunmaktadır. Tatm lzeriacle 
(1216) tarihi olduğmıa ı&re rekor 
bir asırlıktır ve hiç ıllphelb ban
dan sonraki aurlarda da kırıfa-

mıyacaktırf - /. M. ........ 
fatanbul BORSASI 

18· 8-1934 
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IAI -ve- Zam 
BUyUk Tarlht Roman 

Muharriri: A. R. No:7 17 - 8 - 934 

Kilisen·n Büyük Oğlu .. 

Metin Ve Ağır Bir Adam Olan Sarlken İradesine 
Hakinı Olamadı Ve Sarsıhverdi .. 

- Haşmetmaapl. E,.:,:er, ya
şayan insanlardır. Zaman ve 
hadisat, bunların bütün hürriyet 
ve kudretlerini iade edebilir? ... 
Bugün esırmız olan F ransuva, 
f arzediniz ki yarın herhanpi bir 
ııebegle hürriyetini istihsal etti.. 
ve, ordularının başına geçti. O 
zaman ne yap~caksınız? ... 

- O zaman .. yapılacak hare
ket, derhal ordulanmıo bnşına 
geçmek .. ve artık bu aefer, Fran· 
sayı ba~tanbaşa çiğnemek.. Val· 
va hanedanının aaltanatına da 
hltam vermektir. 

- Fakat ya mağlup o)ursa
mı... ya, bir suikast karşısında 

kalırsanız? .. O zaman bilir misi· 
niz, ne olur haşmetmeap? •• Yal· 
nız, 1mparator Şarlken mağlüp 
olmakla kalmaz.. Katolik kilisesi 
ve hırıstiyanlık dünyası, temelin· 
den yıkılır... Biliyorsunuz ki bu
gün Haristiyan1ık, itizale uğramış, 
parçalanmıştır. Fransa, ilim ve 
fen namı altında küfre ve ilhada 
uğruyor. Almanyada Protestanlık 
gUnden güne çoğalıyor, bir tiun 
bir veba gibi hıristiyanlık ile· 
mine felaket saçıyor. Franıuva 

İslamlara ve protestanlara yaklaı· 
mak suretile bu felaketi arttırı· 
yor. Pekala, bunun ıonu ne ola· 
cak haşmetmeap?., Vaktile Fran· 
sa kırallarma (pek hıristiyan kıral), 
(kilisenin büyük oğlu) ismi veri· 
lirdi. Biz, Roma.. artık bu isim· 
lerin ıahiplerini değiıtirmek ve 
size vermek arzu ediyoruz. Ve 
ertık hıristiyanlığın yegane hlmlsi 
olarak sizi görmek istiyoruz. ltal· 
yadan koşa koşa buraya niçin 
geldiğimi.. ve şu anda huzuru• 
nuzda bulunmak suretile sizi niçin 
rahatsız ettiğimi biliyor muaunuz 
haımetmeap? .. 

- BUyük bir sabırsızlıkla bu· 
nu söylemenizi bekliyorum muh• 
terem peder. 

- Şu halde size cevap vere
yim. Yarın Madritte muhteıem 
bir cenaze alayı yapılacaktır. 

- Kimin için? .. 
- Fransuva dö Valva, için ... 
Metin. ve ağır bir adam olan 

Şarlken, irad~iİne hakim olamadı. 
Bir anda sarsılarak: 

- Fransuva dö Valva mı? .. 
Diye bağırdı. Rahip, hiç 

kıpırdamadan, hatta yüzllnUn bir 
tek çizgisi bile oynamadan cevap 
verdi: 

- Evet haşmetmeap .. Fran· 
suva dö Valva ... 

- Peki amma .. şu anda Fran· 
... uova sapasağlamdır. Daha bir 
~aat evve? şatonun muhafız ku
mandanından gelen raporda, eıir 
karalın beş on dakika kadar ku· 
lenin balkonunda gezindikten 
sonra yatak odasına çekildiği 
haber veriliyordu. 

Bir saat evvel yaııyan 
;nsanlar, bir saat sonra ölebilirler 
haşmetmeap. 

- Demek Fransuva bu ıece 
ölecek? .. 

- Hayır •• öldürülecek. 

Şarlken iradesini büsbütün 
kaybetmiş, rahibiu yanındaki kol· 
tuğa çöküvermişti. Dişleri biribi· 
rine çnrpıyor: 

- Fakat.. bu.. benim için ... 
Rahip, imparatorun ıözUnll 

derhal kesti: 
- Müderih olunuz haşmet• 

Birinci Fransuva 

meap.. bu cinayetten sizin alnı· 
naza bir damla bile kan sıçramı· 
yacaktır. İcap eden tertibat, 
tamamile alınmışhr. 

- Nasıl? 
- Pekala biliyorsunuz ki kı· 

ralın sabık metresi (Diyen dö 
Puatye), şimdi de kıralm bUyük 
oğlu ve veliahtı Hanrinin gözdesi 
ve baı nedimesidir. Diynn, bir 
an e\1vel Fransuvanın ölmesini ve 
Hanrinin Fransa tahtına geçme· 
sini istiyor... Yarın sabah birinci 
Fransuva, kalbinde derin bir han
çer yarasile yatağında ölü bulun
duğu zaman, tabiidir ki en evvel 
oda hizmetçisi isticvap edilecek· 
tir. Yine tabiidir ki bu adam bu 
cinayet hakkında ademi malümat 
beyan edecektir. O zaman bu 
adamın odasını arıyan memurlar 
Diyan dö Puatyenin şu mektu· 
bunu bulacaklardır. 

Papaz bu sözleri söylerken 
elini göğsündeki deri zırhın içine 
ıokmuı çıkardığı bir kağıdı im
paratora uzatmıştı. Şartken, bu 
kağıdı mumlnrın ışığına doğru 
çevirmiş, okumaya başlamıştı: 

«Mösyö dö Basinyak; 
«Şartlarınız tamamen kabul 

«edilmiştir. Emin olunuz ki Hanri 
«size, pederinden daha ziyade 
«lutüfkar davranacaktır. Beyhude 
«yere demir parmaklıklar arka· 
«!nnda vakit geçirmeyiniz. Kemali 
«cesaretle itinizi bitirip bir an 
«evvel Fransa ya avdet ediniz.,. 

1>. D. P. 
Şarlken 'in elleri hafifçe titri· 

yor.. kartısında bir tunç heykel 
gibi kımıldamadan oturan papaı
dan, o timdi anlaşılmaz bir kor
ku hissediyordu... Kırallarm mu
kadderata ve insanların hayatile 
adi bir tesbih gibi oyniyan bu 
adam, ne hileler düşünüyor; bun
ları ne desiselerle tatbika muvaf
fak oluyordu?.. Kafasının içinde 
bu sualler düğümlenen Şarlken 
ağır bir sesle ıordu: 

- Pekalô.. bu mektup oda 
hizmetçisinin dolabında bulunduk
tan sonra ne olacak? .. 

- Tabiidir ki ortalık altüst 
olacak... Evveli, oğlunun ve sa
bık metresinin ihanetine kurban 
olan Birinci Franıuvaya pek zi
yade acımış gibi görl\neceğiz. 
Ona şerefile mütenasip bir ce
naze alayı tertip edeceğiz. Sonra .. 
cUrmUnU itiraf etmiyen oda hiz· 
metçislni engizisyon mahkemesine 
verecegız. Menfaat mukabilinde 
efendisini öldürmiye cür'et eden 
bu adamı, halkın güzleri önünde 
ı,kencelerle parça parça ettire· 
ceğiz. 

(Arkaaı nr) 

Yavuz 
Ev Sahihi l 

Eller yukarı!.. Bütün o 
çantana doldurduklarını boıalt ve 
diiş önüme! .. 

- Aman Beyefendi, çantada
kilerjn hepsi sizin değil, yarısını 
da başka yerden almıştım! .. .............................................................• 

_J__ 1 
J Diinga llctı al Haber~L 
1 1 

Rusyada Yeni 
Bir Petrol 
Damarı Bulundu 

Moskovadan yazılıyor: Grozny 
R d petrol mmtaksın· 
~sg_a a daki damarların 

genı bır pet- artık tükendigi 
rol kugusa zannediliyor ve 

bu mıntakada artık petrol elde 
edilmiyeceği neticesine varılıyor· 
du. Fakat bir müddet evvel 
derin tabakalarda yapılan bir 
araştırmada yeni bir damara 
tesadüf edilmiş ve çok zengin 
bir kuyu elde edilmiştir. Bu yeni 
kuyunun günlük verimi 500 ton 
hafif parafinli ham petroldur. 

Bu vaziyet karşısında cavarda 
yeniden derin sondajlar yapıl· 
mıştır. Bugün bu mıntakada 24 
kuyu faaliyette bulunuyor. Bun• 
larm derinlikleri 500 ile IOOO 
metre arasında tehallif etmektedir. 

* Amerikadaki kuraklık müthiş 

Amerika bir şekil almııtır. 
k ki ., Bu vaziyetin malı· 

ura... ıgının ıul üzerine yaptığı 
blançosu menfi tesir ma· 

lumdur. Yapılan istatistiğe göre 
timJiye kadar bu sene kurakbğın 
yaptığı zarar Amerikada bet 
milyar doları bulmuştur. ( Takri· 
ben yedi milyar Ttirk lirası ). 
Hükumet, fena vaziyette olanlara 
yardım edebilmek için bergün 200 
bin baştan ziyade hayvan kestir· 
mel< zaruretinde kalmaktadır. .. 

Bulgaristan ve Yunanistanın 
taze üzüm ihraca· Bıııgaristan-
tına verdikleri 

da bağcılık ehemmiyet hak· 
ve şarapçılık kında bir müddet 

evvel istatistiklere dayalı olarak 
bazı tafsilAt vermiştik. BugUn de 
ayni bahsin bir devamı olan 
bağcılık ve şarapçılık hakkmda 
elimize geçen baıı ihsai rakam· 
lara aşağıya kaydedeceğiz. Bu 
rakamlardan anlaşılacağı vechile 
bu iş, dünya buhrnnma rağmen, 
komşu Bulgaristanda büyUk bir 
rağbet görmekte ve iatihsalat 
seneden seneye muntazam bir 
surette artmaktadır. (Ton olarak): 

Sene Üzilm Şarap 
1923 137,000 77,000 
1930 284,000 109,000 
1931 37H,OO<J 13i,OOO 
1932 397,000 142,000 

1933 senesi rakamları henüz 
teıbit edilmemiştir. Fakat istihsa
litm bir sene evvelile kıyas edi· 
lemiyecek kadar artmış olduğunu 
hergün Bulgar matbuatında yazı· 

· lıdır. ihracatın hemen bir misli 
artmış oluıu da bu haberleri 
teyit etmektedir. Şu vaziyet karşı• 
sında Bulgarların yakın bir atldo 
üzüm ve ondan yapılan şarap 
ticaretinde Balkanlarda hatırları 
sayılır bir vaziyet alacaklarında 
şllphe yoktur. Bulgaristan geçen 
yazımızda tebarliz ettirdiğimiz 
gibi bilhassa sofi.a Uzümü yetiı· 
tirilmesine ehemmiyet vermekte• 
dir. Bulgar taze UzUmlerinin 
Avrupa piyasalarında tutulması 
ve iyi fiata satılması da bittJbi 
bu hareketi arthrmakta Amil 
olmaktadır. 

-
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L---------------- Nakleden: Hatice Hatip -· 

BİR HEDİYE 
DUnkU kısmın hUUisası: 

Gazeteci ve romancı lbsan 
Şadi ile MOniae ii9 senelik ev
liydiler. FakaL lhaauıo bir dnk
tilodım olan çocuğu Y arımclldıı. 
bir sütnine elindedir. IMunise 
İhsan Şadinin çocukla alaka
dar olduğunu çekmecesinde 
bulduğu mektuplardıın anlıyor. 
Diğer bir zarf ta başka bir 
mektup buluyor. Bu mektupta 
çocuğun annesının öldüğünü 
yaznıakta ve sütnine Cuma 
günü çocuğu Kadırgadaki bir 
evden gelip almasını İhsana 
bildirmektedir. 
O gün Cuma.. Uı~an Şadi ye• 
mek yemeden çıkıp gitmiştir. 

Munise acele ile elbiıesinl 

değiştirdi. Hemen bir otomobile 
atladı. Ve Kairgaya gitti. Fatma 
Hanımın evi lki katlı bir ahşap 
bina idi. Kapısı iple açılıyor. Ve 
kUptı yere gömülmüş toprak bir 
avluya giriliyordu bu avluda mal· 
tızlar ipe asılmış çocuk donları ve 
kir pas içinde de iki çocuk vardı. 

ileride iki merdivenle çıkılan sofada 
bir yer minderinin üzerinde ihti· 
yar bir kadın oturuyordu. 

Ona Fatma Hanımı sordu: 
- Yukarda karşıdaki oda ... 
Fatma Hanı mm fakir odası 

tertemizdi. Genç kadın içeri gi· 
rer girmez tecrllbeli kadın galiba 
meseleyi çaktı ve sordu: 

- Sefa geldiniz RUstemi gör-
mek istiyorsunuz değil ml? .. 

- Evet 
- Rüstem .• 
Kenarda Uç çocuk oynıyorlar

dı. Bunların bir tanesinin ayağın· 
da eski patikler vardı. Ve aya• 
ğında patikleri olan çocuk 
yerinden kalktı, yUzil gözü kirli 
idi. Ve üzerinde kaba bir keten• 
den bir önlük vardı. Allahım ne 
kadar da babasına benziyordu. 
Gözleri hele gözleri. 

Munisenin kalbi hızlı, hızlı ve 
kinli, kinli vuruyordu, neden o 
kadının bir çocuğu olmuıtu da 
kendi çocuğu olmamıştı .. Büyücek 
başlı ve zeki suratlı çocuk şimdi 
onların yanına yaklaşmıştı. Munise 
odanın alışık olmadığı sefaletine 
çocuğun eski iskarpinlerine ve 
kirli ellerine' baktı bu çocuk 
Maçkada «***» apartımanının en 
zengin bir dairesinde oturan bir 
babanın çocuğu idi hal. Bu ço· 
cuğa pek talili bir çocuk denile· 
mezdi. 

Bir an dUşUndU, eğer İhsan 
Şadi istese bu çocuğu daha iyi 
yaıatabilirdl. Fakat o karııma alt 
zannettiği parasından bu (yabancı)· 

,. ya mümkün olduğu kadar az harç 

etmeği bir vazife bir mecburiy 
telakki etmişti. 

Bu küçük ( yabancı ) Halbul 
ihsanın bir resmi kadar lhsa 
benzemiyor muydu, kendi 
çocuğu olsaydı belki bu (yaban 
kadar ihsana benzemiyecekti. 

Çocuk şimdi iki kadı 
korkak gözlerle baktıktan som~ 
yavaı yavaş Muniseye yaklaşmış 
ve minimini parmaklarını uzatar 
Munisenin kolundaki bilezikle 
tutmuştu. 

Senelerdenberi hatırası 
seyl tazip eden bu küçük 
nekadar da sevimli bir 
idi. 

* Akşam yemeğinde Ihsan Şa 
hep yorgun ve hep dalgındı. Ev 
bugUnUn nasıl bir yıldönilmU o 
duğunu unutmuıtu. Her halde 
sefil dekor içinde bırakbğı ya 
rusunun hayali onu rahat bırak• 

mi yordu. Yemeğin sonunda Mu 
nise yumuıak bir ıesle: 

- İhsan dedi. BugllnUn tari• 
hini biliyormusun buglln ayın kaçı 

- Yirmi üçü. 
- Hangi ayın. 
- Allah, allah Temmuzun. 
- Temmuzun yirmi üçü bizim 

hangi yıldönUmlimUzdUr .•. 
Ihsan gayet aUılll kurulmu 

sofraya baktı. Yemeklerin her 
günden daha itina ile yapılmı11 
olduğunu merak etti Ve karısının 
ellerini tutup öperek: 

- Affet Munise .•. Affet yav• 
runı beni, dedi. Tamamile untmu· 
tum it okadar çok ki bunalıyo
rum. Sana bir hediye bir çiçek 
bile getiremedin. Fakat borcum 
olsun... Yarın .• yarın aylardanberi 
istediğin o yllzUğll alırım. 

Munise gilldii : 
- Ziyanı yok canım dedi.. 

fakat ben.. ben unutmadım.. gel, 
gel içeri bak ben sana bir hediye 
hazırladım. 

Ve kocasını elinden tutarak 
koridordan geçirdi yatak odaları• 
nm kapııım açtı. 

Bu da nesi idi? 
Yatak odalannda kllçllk bir 

karyola vardı.. bir çocuk karyo• 
lası... MunİH onu hep kolundan 
çekerek karyolaya yaklaıtı: 

- Bak.. bak iıte hediyemi 
lhıan Şadi kalbini parçalana• 

cakmıı gibi çırpındıran bir heye• 
can, sevinç ve minnetdarhk 
içerıinde gördü. 

Küçllk karyolada tertemiz •• 
güzel bir çocuk yatıyordu. 

Karyolada Rüstem uyuyordu. 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

( Baştarafı 7 inci aayfada ) 
besinden Hikmet, :;>elıremini büyük 
Saraymeydanı caddesinde 84 Zahire, 
İstanbul kız lisesinden 552 Saime, 
Ödemiş Zafer mektebi muallimlerinden 
HulUsi Beyden Şükrü, Kadıköy yel 
değirmeninde marangoz Fehmi Ef. 
kızı Necla, Nevşehirde llkmektep ikinci 
sınıfta 318 Sivrioğlu Cemalettin, To· 
kat Doktor Remzi Bey oğlu İsmail, 
Kadıköy erkek lisesinden 726 Ali 
Cazip, Beyoğlu 19 uncu Jlkınektepten 
186 Hurşıt, Vefa erkek lisesinden 22tS 
Zeki, Eskişehir Hoşnudiye mahallesi 
Ahenk sokak 14 Nedime, Kayseri 
İstanbul caddesinde 47 No. da Arşa
guhi, Ankara askeri marangoz fabri-
kasında 278 Kemal, Tekirda-
ğı vilayet evrak memuru LUtfi 
efendi km Mamure, ~ıvaı poıta, telgraf 
şube memuru Fuat bey kızı Mualla, 
Maliye Vekaleti nakit itleri hesap me· 
muru Feyzi bey oğlu Kenan, Edirne
kapı Bahçıvanoğhı sokağı 52 Todori, 

İstanbul kız lisesinden ' Seniha Faik, 
Fatih 12 inci mektep talebesinden 44 
Güne~, Kayseri Oumhuriyet mahalle· 
sinde 20 numarada Sezai, Mersin Ak• 
deniz oteli müdürü .AH efendi oglıı 
Osman Nuri, amatya Kocamuııtafapa!!a 
caddesindij 2 Can, Nazilli RecepbeY 
llkmektebinden Orhan, Tatbikat mek· 
tehi talebesinden 441 Metin, ls .ıınbııl 
ikinci Ukmektepten 48 Müfit GedikpM• 
caddesinde 30 numaralı hanede Neş'et, 
Beyoğlu Zografyon mektebi talebeMiıı
den Levter Karunidee, Çorlu inlıisarfat 
müdiirliiğü muhasebecisi Ömer Lıe1 
oğlu Akdemir, Eskişehir Köprübıışıncl• 
berber Besim efendi oğlu 'l'alısin, 1staıı~ 
bul lıeşinci İlkmektcp talebeaiudeo ~14 lnneı, 1 tanbul 2 inci İlkmektep ~ 
883 muammer, Sultanahmet • ııclull• ; 
bey apartımaoıoda Burhanettio, Be:> ko. 
Y alı~öyü Meydan ııokağında 38 e 

9 
det, latanbul onbeşioci 1Jkmek

1
tept kte· 

SalUlıattin, Takaim Eseyao lkg>e "' 
binden 167 ı.:'obar Fıodıkyan ueY 
Hanımlar. 
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Suat Suzan Tath bir tebessümle ön diş· 
lerini gösteren Matmezel Pieri 
umn panaakh ellerini uzatmıı 
Fatoşun gırtlağım okşuyordu. 

- Bu gırtlak bir hazine ıak
lıyor. .. 

Profeaör Scbmitt kenarda dur· 
mQftu. Masanın üzerindek' b' mcc . ı ır 

~uayı ınce ve uzun parmaklı 
ellerıle dai d 1 . gın, a gın karıştırarak 
konseı vatuvar direktörile konuşu· 
yordu, direktör büyük san'at ada· 
~ı~ın karşısında mütemadiyen 
egLerek: 

- Evet üstat ewet. hakkınız •ar. diyordu. Komışulaa te1 ga
liba Mozar aalODwada verilınif bir 
komerdL Profea:ör Schmitt bu 
Trioyu fena halde tenkit ediyordu. 

* Kapıdan çıkacakları vakit 
direktör tekrarladı: 

- Y arm saat on bir en mü
DUip saattir. 

- T eşekkUr ederiz efendim. 
Genç kızlar vedalaştılar. Mat· 

mazel Pieri: 
- Birinci derste sizi sınıfımda 

bulacağımı ümit ederim. 

~I alikadar olUfllna müte~ 
maz ve bundan ıeviDJDez.. 

Ciddi Fafanın bile bu .&zil 
yUzünü geoit bir tebessüaıle ay· 
dıulatb. 

- Yok canım diye pYCt ha· 
fif bir aurette kendini aıüdafaa 
etti. Ben farketınedim bile ve 
timdi muhaverenin mevıuunu de· 
ğiştirmek için: 

- Kuzum Fatoş diyordu, 0 

iyi yüzlü ihtiyar adamı biz nere· 
de gördük?.. O yüz bana ya· 
hancı değil. . 

- Bana da yabancı değı\ 
Fafa .. Fakat nerede gördfiğümüzil 
bir tftrllt lhahrlayamıyordum. 

- Belki bir yerde rellDİDi 
g6rmftştlzdar. 

- Belki FafL. 

* Genç kızlar kousenabnar 
kapısından tam çıkacaklan za· 
man arkalanndan bil' ses : 

- Küçük bebekler ae tarafa 
gidiyorlar, dedi. . 

Genç kızlar baılarını çev!r
dikleri zaman profesör Schmatt 

Türk Dili Kurultayı 1 

Yarın Dolmabah· 1 
çede Açılıyor 

Diyordu. Muhavere atas.ında 
kadınlann ve aaçlan b5yle ajar
clığmdanberi bilhaua genç kızla· 
nn fizerindeki teminden pek emia 
olan Josef Braun Fafadan gen~ 
lnzlann hangi otelde oturduklarını İkinci Türk lJJi Kurultayı yarın 
&ğreamişti. Onlarla bilhassa Fafa öğleden ıoura ıaat on dörtte Dolwu-
lle çok ali kadar görlinüyordu. bahçe Sara:> ında açıhıcaklır. Bu mü· 

K nasehetle Kurultnydıı azfi. eıfatite bu· 
apıdan hep beraber çıkWar lıuPak .içi.o müracaat edenlerin lia-

kerid_. .......... "''4İİliillflli-- ......... .... .. ,... .... .... 
I'--. lmlar merdivene geldikleri Serbeet ....,.. eı.falile al wat 
Ye onların gözlerinden maklaftık· edenlerin betinci tiatemu de yene 
lan zaman sevinçle birbirlerinin qağıda dercediyoruz Attıncı ve so-
kollan arasına ahldılar: nuncu liate yarın basılacaktır. f'erbest 

dinleyicilerden şimdiye kadar isimleri 
- Allahım bu ne ıaadetf.. çıkanlar her gün saat 10 dan 12 ve 
- Seni tebrik ederim Fa- 14 ten on yediye kadar Dolmabahçe 

tofmğum. milli earaylar müdürlüğü dairesiado 
- Ben ele seni ,ekerim. açdan davetiye dağıtma merkezıue 
- Suinia kıymetini bil müracaatla kartlarını alabilirler. 

- Ya HD?. Adlık mUracaabnda 
- Canım benimki 11eninld bulu.nanla r 

kadar mühim değil. Fakat bunu Nem ettin Sadak, Ham Oğuz, 
il:! - --t Rafa• K a.-~.. Ab! ..l!-, a&yleyerek benimkini ihmal ede- ~ ~ ""™3~ HUD 

ceğimi zannetme. Samim, Vili Nurettin, Senih Mu· 
Artık merdi'wenden 11eYincin- ammer, hı.an, Haydar, H. Malair, 

dea taşan bir neı'e içeriainde Ahmet lhaan, Hikmet Feridun, 
biriblrleriai bir 16z tufanma Namık Edip. Reşat Halil. Nus· 
prkediyorlardL Şa otuz ayalıı ret Kemal, Hasan Rasim, Eaia 
merdivenden iniııciye kadar ne· Tamin, Ahmet Hi9nö, lakender 
lerdea, nelerden bahaediyor.lardı. F ahrettiıı, Etem İzzet, Ali- Riza 

- Direktör •• teker, ne Dr. Recep Ferdi, Galip Naşit, 
kibar ac:laml Aziz Nihat, Feridun, Talit Müm· 

- Ya hocamız olacak frolaya taz, baytar Ahmet Cevdet, izzet, 
Pieri dlinyanın en tatlı insanı.. HüınU, Namık Necip, Ahmet 

Fafa gllliıyordu : Rıza, Esat, Halil Kadri, Hftseyin 
- Fato, Ja.ef Braun'a ne Avni Suat Salih, Ahmet, Zuhuri, 

dersin?. Almanyanm en büyük Naıit, Hilmi Beyler ve Hanımlar. 
tenoru. Yeılne dedi.. Bili or Datml Dlnl•Jlcllik MUra· 
nıu.sun sizler g'bi iki arkad~la caatlnde Bulunanlar 
Lir sahnede oynamak iaterdim Tevrik, Sabah.at, Semiha Na· 
dedi. fiz , Baban zade Şükrü, Naime 

Fatoı gülüyordu: Ihsan, Nahide, Akdes Nimet, 
- Manmafih bu ıey yalnız se- Akil Muhtar, A\c'I, Keyyise, 

ıimize karşı duyduğu bayranhk- Bedia, Tevfik, Mediha Faık, 
tan ileri gelmiyordu yal •• O 1ana Seyhan, Ömer Nazmi Sabiha 
bayıldı. Salih, Vildan, Osma~ Recai' 

k ıd Mehmet lbaan, Cemalettin Server' 
F afanın ciddi bir ız o uğunu B--.ı. ' unıanettin, Celil Bedii, Sami, 

birçok kere söylediğimiz için bu Ahmet Hamdi, İsmail Hakkı 
IDalum bir şeydir. Fakat hangi Mehmet Ali, Muslihittin, Mansur: 
ıenç kız d yanın her tarafın- Şefik, Fevzi, Hakin Nanr.I, Hu
da kapttG rak plikları ahun, samettin, Kıymet, Nurettin, T ev-
•e her notacı dükkanının came- fik, Tevfik, ! evfik, Ömer Lutfi, 
kinıoda resmi bulunan oy- Ziya, Ruhi, Adil, Sftleyman Ah· 
nadljı Operan o artiat kap111 met. Süleyman Şevket. Şevki, 
htillde her ıece oyandan IOllf8 Şewlô, NaM. izzet Muharrem, 
~. :.uce ıenç im tanfmdaa b.... Matmazel Melin PivMJU. T oclore 

~~~~-=-.a..u.ı:ı""--....... ·--&~-.lıiA..1.t.an.diaila...-Lıı.aıL.ll~•~ra~b~e~t~Be~.Y ve Hanımlar. 

iJe Josef'i yanyana gördlller:
Kendilerine böyle şefkatle ve bu 
kadar teklifsizce hitap eden pro
fesör Scbmit'ti. Fatot cenp 
verdi: 

- Otelimize gidiyorm efendim. 
Ve F afa otelin illlDİDİ aöyledi. 

Profesör: 
- Geliniz, dedi, aisi arabamla 

oraya kadar g6türeyim. 
Bu teklif inanılmaz bir iltifattı 

ve iki genç kız memnuniyetlerin
den ne yapacaklarını ıa11111Uf1arch: 

- Size zahmet olmaz mı?. 
diye kekelediler. 

- Yok canım, bil&lm.. Koçak 
ve güzel genç lozlan tqamak 
ihtiyarlar için bile biiylk bir 
zevktir .. 

Josef Braun ıapkllSllll çıkar· 
mıştı. Onlardan aytılmak ftzere 
idi. Profesör Schmit talebe9ine: 

- Üstat dedi. Sizi ele hıra• 
kamam geliniz bakayım... Eneli 
yol üzerinde bir yerde kahve 
içeriz, sonra da ktıçlk hanunlan 
otellerine bırakınz ••• 

( Arkaaı var ) 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? .• 

Konservatuvar 
Mektebe girmek i8tlyea talebe 

için birkaç kı•ım vardır. Bunlardan 
Şu kı•mı '9n Y•t menaubaha de
ğildir. Fakat 11 yaımdaa kilçtlk ta
le • .a ••-. Dit- Wü uslar, 
.,.1791......ı. •·-· ~ .,.. ~
lçla mepftH:llferfi 15 ~aa Jcad°ar 
oı..ı.n tuffir. 

Bundan batk• ınefee nzlan lna1111 
vardır. Bu dera için bazı huaml evaaf 
aranır. Herantl J&Jh ndardaa biri
ıine dahil olacek •e1alaut piyanoya 
girecek talebe için ayrıca Judıma 
clerıder mecburidir. Mettli ıolfej ve 
mütarakki talebe için ma•ikl tarihi. 
armoni birlikte çalma ve .. z bilaill 
ders'eridir. 

Talebe mektebe haftanın muay
yen gtln •• .. atlerinde devam eder. 
Milterakkf olarak Kon•ervatuvara 
a•reeek talebe, .... bidnyetiade lm
tibaala aeçilir v• ait olduta ....O.ra 
apıbr. Bu naıflarda da •'nca ar
moni, mu•iki tarihi, •az bilpaf •• 
blrli!cte çalma dersleri g<irilr. 

Te-tfri8at mabtelit Ye de•am mee
bufclir. Den ıeratl ayda 150 kurut
bu. y a:dımca .&-ere deyam etmi
yen talebe iriıtihan• kabul olunmaz. 
Bütün y;ıylı sazlar ve piyano lçia 
Konservatuvar tahsili 9 menedir. Bu
DUD 5 i batlangıç, 4ü h·kemnıül dn· 

residir. 
Tedrirat her aeoe Teşrinievvelde 

hatlar. Mekiep nebaridir. Kayit ve 
kabul fçin flkmektep •ehadatnameai, 
atı kajıdı, sıhhat raporu, nlfu• kl
tıdı getirmek lazımdır. Müracaat 
,....i f.tanbal Ko..-enatunndır. 

Cevaplaramız 

Karılerilerimisden Fahrünoiea Ha
ıııma: 

Selçuk Kız San'at Mektebi, genç 
kızlara umumi bir kültür vererek, 
mekt•pte gö•terilen no'atlerden biri 
ile hayabnı kazıt~~·r• muktedir iyi 
bir ev kadını yetıftırır. 

Bir kııı• ortamektep dersleri 
g&terilir •e d~ ~m ortamektep dere
cuinde değıldar. Mektepte bllha1u 
na'ata ehemmiyet verilir. 

* Kadıköyünde Ha11an Beye: 
Saa'at mektebiae 11irehiliralnis. 

y alaa& acele edi.nlL Kayitler 18 atu
toı akıamında kapanıyor. Bua ıör• 
hareket edialL 

* Mera~ Z. tıhami Beyer 
Mevzuuı:aaı.. mektülo UJ•tl•n 

kapanmııbr efendim. 

, 
Kıraliçe Herşeyden 
Evvel Bir Annedir ! 

j Tayyare ile Uzunca Bir Uçuıa Çıkan 11<1 
Aylık Bir Bebek 

" Beni Müsamerelere Davet 
Etmeyiniz Efendim ,, 

.. Otomobil ile Brllksele 1 
doğru yaklaııyorduk, yanımızdan 
ortalığı toza dumana katan kur· 
fUDl bir otomobil geçti, yanım· 
dakine kim olduğunu sordum • 
Kıra) ceyabl!ll vardi, öğrendim ki 
Belçikanm yeni Kıralı Brtikael· 
deki muhtqem sarayında otur· 
maı. Şehir haricinde kllç6k 
bir kötkil vardar, aml ikamet• 
gAbı oramdır. 

Hilkiimet merkezine ancak 
icap ettiği zaman gider, icap 
ettiği kadar kahr, aoora evine 

dönerek refikasınm yamnda aile 
hayab yaıar, refikası da he?fey• 
den.enel bir annedir, iki ay evvel 
dünyaya, bir çocuk getireceği 
aırada bebeğin nasıl besleneceği 

düıünlllmllş, lmahça ise böyle 
bir dllıünceoin habra ıelmeainl 
blle garip bulmuş: 

- Ne demek, kendim emzire
ceğim, demiftir. 

Fılhakika fimdi bebeğini ken
di emzirmekte, kendisi yatırı:> 

kaldırmaktadır. Bunun için daima 
köşkündedir ve kendisini davet 
edenlere: 

- Çocukluyum. muayyen fa· 
ıılalarla bebeğimin yanında bu· 
lunmak mecburiyetindeyim, beni 
çağırmayımz. demqtir. Bununla 
beraber geçende bir mera-
simde bulunmak mecburiyeti 

çıkmıı, Oç uat için bir tayyare 
aeyahati yaplDlf, bu seyahatte 
çocuğunu da yanına almlfhr. 

L Spor 1 IC, __ T....ıop.._l_•n_b_.,_o......_v_et_ıe_r_) 
Bugünkü Güreşler --- Askerlik _ __.,. 

Bugtın Taksim stadyomunda Y ok)aması 
ıaat tam 16 da beynelmilel gll· 
reş müsabakalarına baılanacaktır. 
Hugtinktl mDaabakalann en ehem· 
miyetli tarafı, beraberliğin kaldı· 
nla111 olmuıdll'. Bu aurette güre
ıecek olaolann mutlak ıurette 
uyı hesabı Yeya taşla ayni gllnde 
galibiyet temin etmesi lAZJmdır. 

Buglinkil güreılerin bllttln ha· 
kemlikleri, bir ecnebi mnstesna 
olmak üzere tamamile Tllrk ha· 
kemlerine verilmiştir. Kur'aları 
hiaut alir•t fede.aayon• rü 
Ahmet bey çekecek ve maç
lar alafranga Ye aerHıt glSreı 
olmak ttzere iki pmplyona ıek-
linde yapılacakbr. Gllretler bir 
ay aUrecektir •. 

Ru•yadakl Sporcularamız 
Cumartesi Geliyorlar 
Kiyef, 16 (A. A.) - Anadolu 

ajanu muhabirinden: lkı glin ıüren 
bir tren yolculuğundan sonra dnn 
aktam Kiyefe muvasalat ettik. 
Bir mftddet Kiyafte kaldıktan 
aonra ayni gln Ode1aya hareket 
etti& Apt08UD on aekizinde 
(Cumartesi) ı.tan buldayı:ı:. 

Bir Tashih 
Bugtin Veliefendl çayınnda 

yapılacak at yanşlan ile Adalar
da icra edilecek su sporlan 
mftsabakalarının tarihi, bir ıllhul 
eseri olarak dü.1 olmak Uzere 
göaterilm.iştir. Tashih ederiz. 

•Mn•• ____ ......,.......... • • 1 1 , , ....... 1 • • • .... 

Devlet Matbaası MUdUrlUğU 
Devlet Matbaası lVıüdürll 

Hamdi Beyin değiştirildiğine ve 
hakkında bazı tahkikat yapddı· 
ğına dair bir şayia deveran edi· 
yordu, bu şayia asılsızdır. Fakat 
yapılan bir tahkikattan galattır. 
Hamdi Emin 8. mezuniyet almı.
tır. Matbaa itlerini. Maarif Ve· 
kil eti Neşriyat Miidürü Faik B. 
vekaleten idare etmektedir. 

Macar Gazeteciler Yalovada 
Evvelki p tehrimize gelen 

Macar gazeteciler ıerefine dün 
Y alovada bir ziyafet Yerilmiştir. 
Ziyafet pek neı' eli geçmİf, Türk 
matbuat mümessilleri de hazır 
bahmmuflardır. Bupn misafirler 
ıerefine Fduryada bir ziyafet 
tertip edilmiftir. 

Beyo§lu askerlik 'ube· 
sinden: 

1 - Şubemizde kayıtlı yerli ve 
yabancı 830 doğumlolamı ilk ve son 
yoklamuıııa l EylUlde başlan Lcakhr. 

2 - Tahsil veya ııhhi m zeretle 
yoklamaları ertesi aeoeye bırakılmıt 
oı.n aynı muameleye tabi doğumlu
lar da aynı günde oubt>ye gele
ceklerdir. 

3 - Yoklamaya gelecek olanlar 
dört adet fotoğraf ile yeni htiviyet 
cüzdanlarım, tahsil dolayıeile erteai 
._.ııeye terkedenlerira hangi sınaf tale
besi olduğu, a-.nıfı geçip gt çmediği, 
mektebe dühul tarihini göst ren Ye9i
kaları ile şubede bulunmaları il· 
zımdır. 

4 - Şube Cumadan maada her 
gün yoklamalara deftlD edecektir. 
Beyoğlu kuasına merbut nahiyelerin 
hangi günlerde bolunacagı aşağıya 

yazılmıttır. 
Merkez nahiyeai 1 EylUIJen beş 

Eyliıle, Taksim 6 Eylıllden 11 Eylüle, 
Ilaıdtöy 12 den 17 ye, Kasımpafa 

18 den 23 e, Galata 24 ten 29 a, 
Şi~li 30 Eylıllden 4 Teorinievvele 
kadar. 

5 - Teşrinienelin onuncu günü 
akşamından eonra gelenler mükellefi
yeti askeriye kanunun 16 inci maddesi 
mucibince cPzAla.noınlırlar. 

YENi ÇIKTI 

Ahmet Naim 

ZONGULDAK 
HAVZASI 

KörnilrlerirniEi11, 
"esilcalara dayalı, 
mrın laikôgesi. 
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H0SN0TABIAT MATBAASI 

-
- Sanayici 1-----

Cümhuriyet bayramında Aukar 
yeni sergi evinde açılacak aana~ 
sergiııine ittirak etmek şerefli bir 
vazifedir. Şimdiden yerini ayırt. 

lllln İk1ıHt .. Taaarruf Ceınly•U 

Betlktat Orman Memurluğundan : 
Fmdıklı iskelelinde mezbut ve mahfuz elli kental nıete odmau 

25181934 Cumartesi gllnll ihale edilmek üzere mhayeclep ~kmbmr 
tar. izahat almak isteyen taliplerin Befiktaı Orman Munıelit Me
murluiuna mllracaat eylemeleri ilin okmare "4738,, 



Kambara Sabiplerll 

l Eylôl 934... tarihine 
kadar A as garı Bankada 
yirmi beş lira yatırmış 

Olmalısınız! 

EYLÜL 

1 Teşrınievvel 934 kumbara keşide-
• • 

PAZARTESi sinde talihlerini denemek istiyenler 

I 

Bankada asgari 25 liraları bulunması 
lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 

Senede 10,000 lira mükifat ! 

istanbul Orman Baş Müdürlüğünden: 
Haliç iskelelerinde mazbut ve mahfuz elli iki buçuk kental 

k6boe kayın direği odunu ile 2800 adet keatane çubuğuna ait 
müzayede müddeti l 9181934 Pazar gtlnUne kadar bir hafta mUd· 
detle daha temdit edilmiıtir. izahat almak istiyenlerin Haliç Orman 
Muamelat İdaresine ve yevmi ihalede saat ikide Orman MndUriyet 
Kalemine mliracaat eylemeleri "4831,, 

1 lstanbul Belediyesi llAnları 1 
Veznecilerde kiin 79 No. h kuyucu Murat Paşa medresesi 

kiraya verilmek Uzere kapalı zarfla müzayedeye konulmuıtur. Talip 
olanlar şartname almak Uzere Levazım Müdürlüğüne müracaat 
etmeli, müzayedeye girm~k için de 39 liralık teminat makbuzu ile 
teklif mektuplarlm 20/8/834 Pazartesi günü saat on beşe kadar 
Daimt EncUmene vermelidirler. "4317,, 

* * Ana Çe,me caddesinde 27 ve 29 numarala ahıap hanelerin 
arkaamdaki yangın duvarı tehlikeli surette çatlayıp mahili inhidam 
bir vaziyet aldığmdan mahzurun ref'i için her ne kadar sahipleri 
aranmış ise de kendileri bulunamamıı olduğundan bir hafta zarfmda 
mahzuru reffetmediği takdirde Belediyece yıktırılacağı ilin 
olunur. "4866,. 

AKBA 
ANKARA 
Bankalar Ced. 
Saman Pazer1 

KiTAPÇILIK 

KAGITÇILIK 

FOTOGRAF. 

Her dilden 
kitap, gaz.ete 
Mecmua ve 
mektep kitabı 

8E$i 

• Türkiye f ş Bankası • 

,--------------'~ Denizyol ları 
JŞLETMESl 

Aeentelerl r Karaköy KöprOb•t 
Ter. 4U62 - Sirkeci MOhOrd•rude 

Han Tel. 22740 ...... ~----
Mersin Yolu 

MERSİN vapuru 19 
Ağustos 

Pazar 10 da Sirkeci rıh
tımından kalkacak. Gidişte 
Çanakkale, İzmir, KüllUk, Bod· 
rum, Rados, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, 
Antalya, Alanya, Anamur, Mer· 
sine. Dönüıte bunlara iliveten 
Taıucu, Kuşadası, Gelibolu'ya 
uğrayacak yalnız Anamur'a 
uğramıyacaktır. "4858,, 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

ANTALYA vapuru 18 
Ağuıtoa 

Cumartesi 17 de Sirkeci 
rıhtımmdan kalkacak ve Ay
valık yolunun mutat iskelelerine 
uğrayarak lzmir'e gidip döne· 
cektir. "4859,, 

DİKKAT 
Vapur hatlarında izdihama 

mahal kalmamak Uzere biletle· 
rin hareket günlerinden eYvel 
Karaköy ve Sirkecideki acen· 
talarımızdan tedarik edilmesi 
muhterem yolculann menfaat· 
)eri icabındandır. 1 '4688 

" , ______________ , 
............................................................... 

Son Po•t• Matbaası 
Sahibi: All Ekrera 
Netrlyat MOdürilı Tahlr 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilanları - ] 
Taksitle Satılık Arsa 

Eıa. No. Mevkll ve nevi Teminat 
500 Galata da Kemankeş mahalleıinde Kemeraltı ıo- 1110 

kak ve Tramvay caddesinde eski 83 yeni 4 • 6 
No.lı 55,50 metre murabbaı eski Voyvoda 
Karakol Arsası. 

Yukarda yazıla arsa bedeli aekiz takıitte ödenmek ıartile •• 
kapalı zarfla satalacaktır. Taliplerin Şubemizden bir Ura mukabilin• 
de bir kıt'a şartname alarak teklif mektupları ile birlikte ihaleye 
mUaadif 3 Eylül 1934 Pazartesi glinU saat onda Bankamıza tevdi 
eylemeleri. [437) 

lf ~ 

İstanbul Altıncı icra Memurluğundan: 
Emlik ve Eytam Banka11na Birinci derecede ipotekli olup 

tamamına (5355) lira kıymet takdir edilen Beyoğlu Feriköy Kır 
sokak 132 numaralı hanenin temamı açık arttırmaya vazedilmlf 
olup 14/8/934 tarihinde şartnameıi divanhaneye talik edilecek ve 
13/9/934 tarihine müıadif Perşembe gUnü ıaat 14 ten 16 ya ka• 
dar lstanbul Altıncı icra dairesinde açık arttırma ıuretlle ıatıla• 
caktır. Arttırmaya iştirak i9'n % 75 teminat akçeıi alınır. Müte
rakim vergi belediye vakıf icaresi milıteriye aittir. Artbrma bedeli 
muhammen kıymetinin % 75 ıinl bulduğu takdirde ihaleal yapıl .. 
caktır. Akıi takdirde en son arttıranın teahhUdll bakı kalmak Ilı~ 
re arttırma on bet gUn daha temdit edilerek 29/9/934 tarihine 
mllsadif Cumartcı1ai gUnll ayni ıaatte yapılacak arttırmada muham
men kıymetinin % 75 ni tutmana 2280 numaralı kanuna teriikaa 
aabı geri bırakılır. 

2004 No. ı. icra kanununun 126 ancı maddeafoe tevfikan ipo
tek ıahibl alacaklıların ye irtifak hakkı ıahlplerlnia dahi gayri• 
menkul tlzerindeki haklarını ve hususile faiz ve maırafa dair olan 
iddialarını evrakı müıbitelerile yirmi gtln içinde icra dalrealne 
bildirmeleri lizımdır. Akıl takdirde ihale hakları tapu sJcillerlle 
ıabit olmadıkça 1&tıf bedelini paylaşmaamdan hariç kalırlar. Iıbu 
maddei kannnlye ahkimına göre hareket etmeleri ve daha fazla 
malumat almak iıtiyenlerin 34/1678 dosya numaraılle memuriyetle 
mize müracaatları ilin olunur. [438) ... 

İstanbul Altıncı icra M_.murluğundan : 
Emlak ve Eytam Bankasına birinci derecede ipotekli olup 

tamamına ( 27 45) lira kıymet takdir edilen EyUpto Şeyıhultan ma• 
hallesi Bahariye caddesi eakJ 68 yeni 82 numaralı kAgir mnceddet 
bahçeli ve kullanıılı hanenin tamamı açık arttırmaya vazedllmlf 
olup 14/8/934 tarihinde ıartnameıl divanhaneye talik edilerek 
13/9/934 tarihine milıadif Perşembe gllnll 14 ten 16 ya kadar le
tanbul Altıncı icra daire•lnden aç.ak artbrma auretlle -blacaktır. 

Mezkur hane Eml4k Bankaıı kanununun maddel mahıuıaıına tev
fikan birinci arttırmada en ziyade arttıranın üzerinde bırakılır. 
Arttırmaya iştirak için % 7 1/2 teminat akçeıl alınır. Müterakim 
vergi belediye vakıf lcareai mDşteriyo aittir. icra ifllı kanununun 
126 ıncı maddesine tevfikan hakları t.apu ıicillerlle ıabit olmıyan 
ipotekli alacakblarla diğer alAkadaranın ve irtifak hakka aahiplerl• 
nin ve bu haklarını ve hususile faiz ve maaarife dair olan iddiala• 
rını ilan tarihinden itibaren 20 glln içinde evrakı mllıbftelerile 
bildirmeleri lAzımdır. Akıl halde aabı bedelinin paylaımaaından 
hariç kalırlar. Alikadarların lıbu maddel kanuniye ahklmına g6re 
hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak iıtiyenlerin 93411679 
numarah dasyaıile memuriyetimize müracaat eylemeleri UAn 
olunur. (438) 

,------D--ev--le_t __ D_e-;=İr=y=o=l=la~r=ı==ll=i=n=la=r=ı=====~, 
Teıhir edilmek üzere lzmir Panayırına gönderilecek eıyadan 

satıJmıyanlarının mahreçlerine meccanen iade edilmeyip avdette de 
ayni ıartlarla % 70 tenzilitla nakledileceği tashihen ilin olunur. "4830,, 

YAZ 
GÜNEŞ/ 
Cildi ga/nı• ••m•rl•lm•kl• 

kalmaz, 

Dokunduğu tabakalarda 
kolayca geçmlyen bir takım 

kabarcıklar, sivilceler ; 
lekeler yapar. 

KREM 
PERTEV 
Kullananlar için bundan 
•ndiıeg• lüzum poktur. 

Bu harikulade krem gü· 
neşin ciltte tahribat yap· 
maama, kat'iyen meydan 

vermez. 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular cadde1i No. 33 

,--------------~ VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f ıtanbul AcentalıA'ı 
Liman Han, T elefonı 22925 

1·rabzon Yolu 
DUMLUPINAR vapurul

9 

Atull°' 
Pazar rilnO aaat 20 de Galat• 
rıhtımından kalkacak. Gldftt•• 
Zonguldak, lnebolu, Ayancık, S•lll" 
ıun, Ünye, Ordu, Gire1on, Tfrebolo. 
GlSrele, Trabzon ve Rizeye. 08nOtt• 
bunlara il&veten, Of ve Silrmen•1' 
uğrayacaktır. 

'--------------~ J Doktor 

NIŞANYAN 
Hutalarını herııUn alqaaa• k~:; 

Beyoğfo Tokatlıyan Oteli yanında ~· d•"'' 
aokak 35 No. lı muayeneha1191lnde (etSO!l) 
eder. Tel. 40843 

~ Dr. İbrahim zati . 
dd••· 

Cağaloj-lu : Mahmudiye c•
5 Çatalçetme aokata No 
1 111 

Hergün ötledea sonra ba•t• arı 
kabul eder. 


