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Binbir Emekle Yetiştirilen incir 
·Mahsulü Bedavaya Kapışılıyor 

lzmlr 6orHsoulo izii"' Hlo11•rtda •lıcılor o• ••lıcıl•r 

lzmir, 21 (Huıuıt) - Bu ıene• biz dej'il, baılıca incir mliJterite-
nln incir rekolteai, geçea aeneler- rimiı de inanıyorlardı. Nitekim 
aen azdır. incirin biricik yetiıti- bundan bir ay evvel piyaıada!cl 
ricisi "TOrkiyı" olduj'u içl11, hu incir ıtoklarnn ambarlarına t~ı! .. 
rekolte nok11nını fiatlerin yUk11k- mak ıuretile ilk ihtiyatla dld~!r-
llii tidil edecekti. Bu&a yalnız ( Devamı 9 uncu sayfada ) 

Yunanistan da Gerginlik 
Cümhur Reisliği ı;tihabının Tehlikeli 
Hadiselere Yol Açmasından Korkuluyor 

Atina, 19 ( Huıuıt) - Eylul 
ayı yaklaştıkça fikirlerdeki endi· 
ıeler Ade g.ittikçe artıyor. Bu •Unkti 
uyası vazıyet müphemdir. Bu ka· 
palığın, Hyahatto bulunan baıvekil 
M. Çaldarla ile M. V enizeloıun 
a.detlerinden evvel aydıalanma-
ıana imkln görUlemiyor. Ahvalin 
bu ,ekli almaaı, kabine az&11ndan 
bazılarını da vaziyeti karanlık gör· 
nıiye sevketmif ve bu teıir ile 
nıeseli ziraat nar;m M. Teotokiı 
Yaıifeıinden iıtifa etmiıtir. Na:ıı
rtn istifaname1i elyevm Almanya• 
da bulunan M. Çaldariıe g8nde-
rilmlıtir. Bajvekil M. Çal~ar.isin 
!önUıUnden ıonra hariciye 'tıazırı 
~n. Mnksimoı, maliye nazırı M. 
loverdonun dahi iıtif a edecekleri 
•nlaşılayor. Bu buhranlı vaı.lyetten 
•ıarni fatifade temin etmek lıtiyen 
llluhalefet fırkaları, Eylul ayanda . 

{DevaMı 10 u•cu hyfada> Muluıli/ Jırlc11/arl• anl•ım•lc iti•~ 
ınlge11 la•rlıiJ• 11.zırı il. Ko11fllll• 

······························································ 

Öz Dil ı· 

Avrupa Dilleri Türkçe
mizden Pek Çok 
Kelimeler Alrnııtır 

Y•brıtl• Reıil R,,Ja ... 11, ..,aiı~tıki 
Şevkel A~i% IJ•-,l•r t•.tl•rini 

olı•ıorl•r 

ikinci dil kurult!-yımn 4 Uncu 
toplanhıı düa Hat 1.4 te Dolma· 
bahçe sarayında toplandı. Dtlnkil 
tc-..plant\y• da, R~riaicumhur Hz. 
huzurlartl• ıer•f vermlılerdir. 
Gaıl Hz. nin refakatlerinde Bat· 
vekil lawet Pa9a, ve Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya bey bulunu· 
yordu. 

Baık!n . IÇ_~zım Pat• celseyi 
açınca cJedı iri: 

- Kurultayın çalııma progra· 
manda tezler llç kııma ayralmııtır: 

( Devamı S ilııoii ıayfada , 

( Harp ıaaayll ) demiyorum. 
Dileğim iyi aalaı,lıın. Tftrkçe 
ıöyltıyorum: Savat dUzHmll .• Bfı 
bu dtıztımtt istiyoruz. 

Bence, medeni millet olmanın 
ilk ve birinci ıarta; d6jUşmesini 
bilmektir. Saati çalınca; 6lUmU 
ufak ve pes görmtıktir. 

Tarihe bakanız!. Hali aözd•n 
geçiriniz: DlSğUıkenllklerfni kay-
betmit milletler boyunlarında zen
cir taşıyorlar. Bunlar, köle ıllrü
leridir. 

Burada esirlerin isimlerini aay
mıya yüreğim dayanmıyor. Oka
dar çokturlar. Yaralarına bir avuç 
tuz baamak iıtemem. Okuyucu• 
larJm bunları bulabilirler. Bunların 
talilerini ibretle diltünebilirler 1. 

Batı Türklerinin döğHımeyf 
herkeaten iyi bildiğinde dDnya 
müttefiktir. Napoleon gibi bir 
aavaı erl: 

" Türk öldtlrülebilir, yealle· 
mez,, diyordu. Bu muhakLıalr. Fa
~at ktiçUk bir ilave iıter: O da fU: 

Türk öldUrölörken, öldürmealnl de 
çok iyi bilir. 

Bllttla bunlar, Türkler hesabı-
na o hakikatlerdir ki: Göreniai, 
bilenini, ıahidini ıuhudunu ara· 
mıya hacet yoktur. Söylemek ki-

Yazan: Malıwıut 

Buıiini11 en mithiş dlalm Bir ha"• 
,.,niai C1• laaoo tor11lll 

fldir. Yalnız ıöylemek yeter, ar• 
ter bile .. 

* Döğliımeyl bllmenlo, bqka 
( Duamı 8 inci aayfada) 

[]'oli.!te Bir TaJ Atma Bürosu Açıldı -Gaıı•tt!•rtl•n-1 

- Allah razı o)ıun aizden evlAdım, bundan ıonra rahat rahat 

ıokalda dolaıabileceifs 1 .. 
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Esrar iptilası 
Karşısında 
Halk 

Bir karı kocanın Taksimde emu 
~abağı çekerlerken yakalanma
ları günün hadisesidir. Esrar, 
afyon ve bunlnrdan yapılan ko
kain ve ıair-3 gibi zehirlerin ne 
müthit afetler olduğunu biliriz. 
Aile ocaklanna kadar giren bu 
beis karıısıııdn bakınn halk 
ne düşünüyor: 

Hikmet bey (Sirkeci Alemdar cad
desi 82 ) - Esrar, kokain, Afyon, 
eroin ııibl sehirlu yalnız içenleri 
haııta, sıaka etmekle, yavaı yavaı 
Bldürmekle kalmazlar, tesirlerini 
bunları kullaneııların çocuklanna da 
l'eçirirler. Bir ina n kendiaine acımı· 
yabilir. Fakat unlb ve maaum 
çocuklarına aomalıdir. Hiçbir baba 
yavruı:unun •aralı, aaraak, dtli ve 

cfluç olmuım iatemeL Evet akıa
ma kadnr yorulan bir YGcut ve dimat 
birkaç kadehle dinlenmek lıter. Bu 
itibarla az miktarda içkl zaruri ihtl· 
yaçlnr arasına bile ıfrmittlr. Bana 
kimae blrtey demez. Earan kabakla 
kulJananlano batında kanunun kabaf'ı 
bomba a-ibl patlamalidır. 

• Yunus Bey ( Beyazıt Tavşantaşı 

132) - Polia Takıimde bir kabaktan 
esrar çekeken bir karı koca yakalan
mıf. Hemen bergün pelie va'aları 
arasında, earar, eroin içenleri glSrüyo• 
ruz. Earar, Eroin in.sanı berbat eder, 
dimağı ve vücudu çahımaktan nlıkor. 
Bu gibllerln aklbeti ek1erlya cinnet• 
tir. lnUD kendiainl bile bili tımar
•aneye, mezara naaıl atar buna bir 
tOrlO akıl erdhemiyorum. 

* Salih Bey (Beşiktaş Akaretler 72) 

. '. """:,; .. 

Azı ı ir ırsız etesi 
Yakayı Eleverdi 

Bir mllddet evvel Niıantntında eski mülkiye 
mftfettifleriııden Aziz Beyin e~ne giren meçhul 
hınazlar bir çok kıymetli eıya çalmıılar Ye hiç bir 
iz bırakmadan kaçmqlardı. Son zamanlarda buna 
benzer hırsızlıklar çoğaldığından zabıta bunun bir 
kumpany tarafından yapıldığına kanaat getirerek 
hırmzlan takibe başlamıı ve kısa bir zamanda çete 
efr dını, reialerile beraber yakalamaya muvaffak 
olmuttur. Yakalananlar beı kişidir. Bunlann eleba· 
ııaı Y orgi isminde azılı bir hırsızdır. Aziz Beyin 
evinden çalınan eşyalar tamamen meydana ç.ıkan
larak kendisine teslim edilcıiıtir. Yapılan tahkikat 
neticesinde, ıon zamanlarda yapdan bir çok mühim 
hırsızlıklann faillerinin bunl~r oldukları anJaşılmış 
ve çaldıklan eıyalann bir kısmı meydana çıkanl-

1 
mışhr. Zabıta ehemmiyetle tahkikata devam 

Saat Kirası 
Su Ve Havagazi Kiraları 

Da indirilecek 
Elektrik ıaatlerinde olduğu 

gibi,, ıu ve havagazıl saat kirala
rının da tenzili hususunda lstan· 
bul Nafıa Şirketler Baıkomiser
liği ve belediye beraberce tetki· 
kata batlamışlardır. 

Kiraların indirilmesi itinde 
eaaa olarak göz önünde tutul· 
maaı icap eden cihetler ve bil· 
hassa saatlerin] cinıleri tiz.erinde 
tetkikat yapıldıktan ıonra hazır
lanacak olan rapor Nafıa Vekl· 
letine gönderilecektir. Bu arada, 
tenıil niıbeti de tesbit edile
cektir. 

Diğer taraftan, Eyliılün birin· 
den itibaren tatbik edilecek olan 
tenzilatlı tramvay tarifesi için 
hazırlıklar bitirilmek üzere
dir. Şirket, yeniden 400 bin bilet 
bubrmağa baılamııtar. 

24 Saatin 

etmektedir. 
Son yirmi dllrt ssat zarfında yapılan diğer bır-

ııılıklar da şunlardır : 
Karlo Yankovfç isminde biri mecidiye köyün· 

de bir yapıda çalışan usta ve amelelerin paralarını 

çalarak savuşurken tutulmuştur. 
lf. Osman isminde biri Fenerde Kosta efendinin 

kereste mağazasından bir çok tahta çaldığından 
yakalanmıştır. 

'f-. Sabıkali lbrahlm, Beyoğlunda mtııterl sıfatile 
girdiği bir terlikçi dükkanından bir kaç çift terlik 
çalarak kaçarken tutulmuştur. . 

lf Seyyar boyacı topal Ha~an Taksimde mat· 
mazel Deıpinanın evine girerek iki elmas yfizük 
çalarken yakalanmıştır. ~ 

iş Bankasının 
Onuncu Yılı 
Hazırlanan Sergi Mü
kemmel Bir Eser Olacak 

26 Ağostosta Galatasarayda 
açılacak olan iş bankasının onuncu 
yıldönümU ıergisi, her tarafta 
büyük bir alaka uyandırmıştır. 
Sergide kurulan pavyonlarda, iş 
bankasının ıimdiye kadar muvaf· 
fakiyetle başardığı teşebbüsler ga· 
yet veciz şekillerde gösterilecektir. 

ilk tesisinde bir milyon lira 
ile işe baılıyan iş bankasmın 
ıermayesi 929 da beş milyona 
çıkarılmıştır. Bankanın ihtiyat 
akçesi de ayni nisbet dahilinde 
artmıfbr. 

Bankanın iktıaadl hayabmızda 
oynadığı mühim rol erden bir.si de 
halka tasarruf fikrini aşılamış 
olmasıdır. Bankanın tesis edildi· 
ğinden itibaren ilk dört· ay zarfın .. 
da 12,54 l liradan ibaret ölan 
tasarruf mevduatının 1933 te 
13,881,085 liraya çıkması bunun 
en canlı bir misalidir. 

Laf Atmak! 
Bir Dişçi Yakalan arak 
Mahkemeye Gönderildi 

Sirkecide Hftdavendigir cad· 
desinde Serdar sokağında 9 No Jı 
evde dişçiHk yapan Sabri bey 
isminde bir zat, kartısındaki evde 
otlıran Alemdar oteli katibi Tahir 
beyin refikasına ve baldwna lif 
attığı, göz kırptığı ve Tabir beye 
hakaret ettiği iddiasile poliı 
tarafından yakalanarak dün müd
deiumumiliğe verilmiştir. Mftddei· 
umumilik Sabri beyi Sultanahmet 
birinci ceza mahkemesine gönder• 
mittir. Hakim Salahattin Bey lif 
atılan hanımların phsi istidaları 
olmadığı için Sabri bey hakkında, 
yalnız Tahir beye h"ltkaret ettiği 
noktasından takibat yapılabilece-

ğine karar vermiı ve muhakeme 
ayın 29 una bırakılmııbr. Hanım
lar istida ile mtıracaat ederlerse 
ayrıca lif atma suçundan da 
Sabri bey hakkında takibat yapı· 
lacaktır. 

- Çinliler eskiden çok parlak me- ı 
deniyeti olan bir milletti. Fakat ıon 
uırluda afyon yutmıya batladJklan 
için (130) milyonluk bir ktıtle bir uuç 
Japonyaıun Haret boyundurutun• 
pmok th:eredirler. Eıkl Türkler ay
randan ve kımızdan baıka bir ıey 
içmedikleri için bOyük imparatorluk· 
lar kurdular, dOnyay hakim oldular. 
Avrupalılara Ttlrk a-lbl kunetll .a. 
dnll ıaylettller. Fakat ıoa zasaalar
da her na11laa bizde esrar, afyon 
içilmeye bqlandı. Umumi harpten 
eonra da baraıolar lataabula eroini 
aetlrdiler. Bua atbl aJl'BDlllUZ, pembe 
ıarabımızı içelim, keyfi.ıntıe bakalım. 
hııanın benzini 1arartan, aklını azal
tan, yaıını kısaltan, çoluk çocutunu 
berbat eden keyif verici aehirlerl 

1 Hadiseleri 
Hazırlıkları bitirilmek tizere 

olan ıergi yalnız iktııadi bir 
varlığın ifadesi değil, ayni za• 
manda yftkıek bir san'at eaeri 

Tehlike 
Yokmuş 

kullanmayalım. Bu ~bl pfı ı•yltrl 
lnallanmak Tilrke yakıtmaL 

Vapurcutar Anlaşıyorlar 
Vapurculuk Şirketi ile Deniz· 

yollan idaresi arasında tonaj me· 
aeleıi yOzftnden uzayıp giden 
lhtillfın halll için bir çare bulun
muıtur. 

Aldığımız malumata göre ; 
JODİ sene bqlangıcında her lki 
mlie11ese için sabit bir tonaj nia
beti kabul ve tayin edilecektir. 
Bu suretle, nekada.r yeni aemi 
alınıraa alınaın Oeniıyollarmm ve 
vapurcu?uk şirketinin hatlara 
vapur iıletmek hakkı artmıya· 
cakbr. 

Galatada Necati Bey cadde· 
ainde kaynakçı Yani usta oksijen 
depoıunun kaynağını yaparken 
anıızın depo patlamıf, Yani göj
ıftnden ve vncudtlnün muhtelif 
yerlerinden aju surette yaralan
mıfbr. 

* Ayvansarayda kalafat ye· 
rinde F azb ustanın maragoz 
dUkkAnmda çahtan Arif keser ile 
ağaç keaerken sol elind4'n yara
lanmıştır. 

lf. Küçtikpaz.arda Demirciler 
caddesinde kahveci Mehmet bir 
alacak yOzUnden çıkan kavga 
neticesinde Mehmet isminde birini 
sandalye ile batından ağır surette 
yar alamııtır. 

olacakhr. 

TenzllAth Edirne Treni 
Şark Demiryolları idaresinin 

Edirne ye tenzilith ıef erler hazır
ladığını yazmıştık. Bu tarifenin 
tatbikine daılandmııtır. 

Şimdilik ucuz ıeferler Cuma 
ve Pazartesi günleri olmak llzere 
haftada iki defa yapılacakhr. 
Edirneye gidit geliı fiçünctı me•ki 
fiab 460 kuruş olarak teabit edil-

J ml4tir. Bu ıef erler rağbet gör
l düğü takdirde arttırılacaktır. 

j Fazla Ahnan Te~efon Parası 
Bankaya Yatır1f dı 

Telefon ıirketl, halktan fazla 
olarak aldıiı 220 bin liraya dUn 

Gümrükler idaresi, Sirkeci 
ithalAt gümrilğü yanında kurulan 
benzin deposunun antrepoda bu .. 
lunan eıyalar için tehlike göıter
diğini ileri ınrerek kaldırılmaıı 
iateğile belecilyey• müracaat 
etmiıti. 

Aldığımız malümata g6re; ya• 
pılan tetkikat bu deponun fenııi 
bir mahzur tevlit etmediğini gös· 
termit, gtımrlikler müdUrll\ğüne bu 
husuıta tebliğat yapılmııtır. Depo, 
kaldırılmıyacaktır. ............. -......... -.................................. . 
Merkez bankaaına, belediye na• 
mına, yabrmııtır. Belediye Veki· 
Jetten emir gelince . bu parayı 
bankadan alacaktır. 220 bin lira• 
mn nereye aarfedileceği henllz 
malum değildir. 

Beyanname T ah
rifatı Muhakemesi 

Dün Aflrceıa mahkemesinde, 
gilmrük beyannamelerinde tahrifat 
yapbkları iddia edilen yirmi ıuçlunun 
muhakemeaine balanacaktı. Suçlular
dan yalnız Ali Haydar, Nurullah, 
Bitllıll Mehmet, Mehmet Cemil, 
Naim, larall, Naaubi Sabri, Agop, 
Abdullah, DJkran, KemaJ, Niıan, 
Necati ve Falih bey ve efendiler 
2'elmff, diğerlerine tebJiğat yapılama
mııti. Dlfer suçlulara da tebligat 
yapılmak üzere muhakeme baıka bir 
a-üno talik edildi. 

TUrk • Yunan Ofisi 
TOrk - Yunan ofiıi bugün Ticaret 

Oda1ında ikinci topJantlllnı yapacak• 
tır. Bu topJanbya, Tıcaret Odaeı 
murahhaalan da iıtirak edeceklerdir. 

lktısat VekA1etlnde 
lkt11at Vekaleti teftit heyeti refı· 

liAine, Merkez bankaaı idare meclisi 
aza11ndan Hayrettin Bey tayin edil· 
mittir. 

Kadastro Harltaları 9 
E~IUI Serglslnde 

Kadastro umum mfidilrlOğil 9 Ey
lül aergiılne ittlrak etmiye karar 
vermlttir. Bunun için sergide bir 
pavyon ayrılmııtır. Burada umum 
mGdürlilğiln şfmdlye kadar kadas
troıunu yaptığı (iO) ıehire ait muh
telif haritalar ve paftalar teıhir 
edilecektir. 

Yolsuzluk.Mu? 
Belediyede Üç Memura 

itten El Çektirildi 
. İstanbul belediyul t~mlzlik itleri 

idaresinde bir ıul lılimal yapıldığı 
lddia1ı ilzerlne tahkikata baflanmıf• 

tar. Verilen malümata gö-e, çöplerin 
çöp iskelelerine götürü1meat için 
milteahhitlare •erilen tezkereler Oze
rlade aullıtlmal yapıldığı ileri silrlll .. 
müıtilr. 

Belediye temldik itleri mGdOr 
muaYlal N el Beyle m ur r 

Muzaffer ve Hakkı Beylere lıten el 
çektlrilmlttlr. Tahkikata devam edll
mekt.dlr. 

Bir Teneke Su 10 Para 
lnıa edilmekte olan yeni terkoı 

tHl1atın1n Katıthane, Ferlköy vtı 

Edirnekapı kısımlan tamamen bitlril-
mittir. Belediye İatanbulun f aklr 
ıemtlerinde halka tene' eal on paraya 
IU 1atmatı dOıOnmektedir. 

Yeni Paraların 
Şekilleri 

Yeni b&11lacak gllmOf paraların 

tekillerini teablt edecek olan jurİ 
heyeti dOn aabah Darphane mftd r• 

lOtilnde toplanarak 20 re11am tara
fından verilen alçı kalıplann1 tetkik 
etmlıtir. Heyet bGUln alçıları tetkllc 

edemedltl için perıembe günil tekrar 
toplanacak ve birlnci:iği kazanaıı 

kalıpları teablt edecekti~. Verilen 
taerler içinde Türk reuamlığınuı 

tekAmOIUnO g8ateren çok gllzel par• 

çalara teudUf edilmiftlr. Avrupadakl 
ressamlara yaptmlan kalıpların de 

milHbakaya 1rirdiji hakkındaki ihbar 
tahakkuk otmemlı, i.ıtirak eden (20) 
re11amm da Türk o'duğu anlaıılmıtlıt. 

=:A 

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

- Hani Hasan Bey ıöyle 
birkaç parA biriktirip bir kenara 
koymuıtum. 

1 O Do 
#r; 

1 1 •• , 
•fi 11

11 
Gel zaman, ait uman 

aklıma esti .•• 
yapıldıktan ıonr•, p lin uym r•n eyleri 

... Bir camiio yembatında bir ı -şimdı lıir korkuro ur, r.ı •. buı pllnı 

eYceğiz yaptınverdim. J1ktıraealılarmı1, 7a.ııı t.rlhl l»laalua 
dellunulnııy acakm•t-• 

l.11~1111 !'. - Nly• korkauın o•tull'lr 

l&tan1 ı• '"' pllnı ,-apı'ıae&J• ka4h: •••1• 
•• de tarihi b"r bı.e deıd!.celf .... u .. ı.trı 
bıa ythd .. , .......... . 
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Başkaları 
Ne 
Digor? 

r •• n 

-
Adllye Binası Nerede 

Yapllacak? 
- Cumhurlyet - ten 

fnıaıı mukarrer Adliye bina11 
için blrgiln emrivaki karşısında 
kalacağımızdan korkuyoruz. Her 
yeni yapılacak binada fıtanbulun 
güzelleştirilmesi nazarı dikkate 
alınmak lazımdır da onun için. 
Hele böyle bUyük binaların yal
nız yerlerinde değil, şekilleri üze• 
rinde dahi çok titiz davranmak
hğımız lazımdır. 

lstanbula bir Adliye binasile 
beraber bir de hükumet binası li-
zı.mdır. Nitekim lstnnbula liyık 
bır de belediye binasına ihtiyaç 
\•adır. 

Rica ederiz bu binalar husu-
11unda ve huıusile müstacel olan 
Adliye binasında rasgele bir 
kararm emrivakii karıısında kal· 
mıyalım. Bu itin ince elenip ıık 
dokunulmağa değeri vardır. Hem 
de pek çok! 

Siyasetin Cllvelerl 
- Zamandan -

Bir kısım Fransız iazeteleri
nin son zamanlarda, Alman me
ıelesinden başka, büyük bir en· 
diteleri daha var. Bu gazeteler 
Fransa hUkümetini Ruslar ile lü· 
Zumundan fazlr. mukarenet tesis 
etmiş olmakla ittilıam ediyorlar 
~e bu mukarenetin er geç bir 
ittifakla neticelenmesinden ve 
ittifaktan sonra da Ruslara yine 
Para ikraz edilmesinden korku
Yorlar. 

Hele Fransa hükumetinin Rus
~ara yine ödünç para vermesi 
ıhtimali, Fransız efkarı umumi
Yeıini cidden ediıeye dUiürmektedir 

Yağmurların Zararları 
Olti, (Hususi) - Şiddetli yağan 

yağmurlardan hasıl olan seller 
\.u havalide hayli zararlar fyap· 
lllı4tır. Sısyur· köyünde bütün 
lıarmanlara ve 4 sığırla 8 koyunu 
abu götUrmüştUr. Pitkir nahiyesine 
~ağlı Korneı köyünde de 40 sı· 
gır ve 20 koyun sele kapılmıştır. 
nsanca zayiat yoktur. - lf. 

İktısadi Vaziyeti T eşviı 
Edenler Takip Ediliyor 

Ankara, 21 (A. A.) - Yazı
lar!Ie iktisadi vaziyetimizi tetviş 
kttıkleri ve mali müesseıelerimize 
arşı şantaj yaptıkları tebeyyün 

e~en Ticaret gazetesi ile 
Türkiye sanayi ve ticaret 
razetesi ve iktisadi Türkiye gan
teıf matbuat kanununun 50 inci 
~addesi mucibince fcra Vekilleri 
B eyeti . kar~~ile ~apatılmışlardır. 

u kabıl dıger ılan ve abone 
•vcılarile şantajcılnr hakkında da 
takibata ıiddetle devam olun· 
lllllktadır. 

T avukpazarında Bir 
Yaralama 

Dün akıam saat sekizde Ta· 
;'1kpazannda bir cinayet olmuş, 
d

lUeymau isminde bir genç arka
~~· Kamili bıça.kla vurmuıtur. Ka

nıılm hayatından ümı"t k ·ı . t' 
S .1 , eıı mış ır. 

ü eyman vak ayı müteakip k • 
hl t HAd• · aç ıı ır. a ııenın sebebi bir kndın 
l'ekabetidir. 

Dün Gecek i Güreşler 
Dün gece yapılan iÜreıler

de Romen Dragiçhavn ile Çek 
Vavra arasın.:laki gllreo Vavranm 
f~libiyeti ile netice1enmiştir. T e-
!rdağt. Hüseyjn Ukraynalı Lobiç· 
~koyu yenmiştir. Alman Maronke 
t a~a~ Loradoyu yenmiştir. Por-
ekızlı OJivero Belçikalı Dela
~0lteyi yenmiştir. 
~cnebi Meskukatın Fiah 
1 Damga resmine tiibi evrak ve 

11 tnetıerde kul' anılmak üzere ka· 
ltı Unksani nihny tine k dar ecnebi 
1278 ~kattan frank 8.10, dolar 
•.ıo lıret 10, belga 29, drahmi 
S • leva 1,20, florin 85, kron 
49 ~eç ta 17. 1 O, şiling 23, mark 
672 S, ıslerlin 647, Mısır lirası 
diJ '. I~ ruble 1089 kuruı adde-

lllıştır. 

:a:™ -

Resimli Makale a Tehlike a 
Amerikalıların, her yerde söylenen bir ata ıBzil vardır: "Kaybetmeği ıröze 

almıyan kazanç elde edemez.,, 
Kaybetmek, bir tehlikedir ve her iıte bir tehlike aaklıdır. Kazanmak, bu 

tehlikeyi yok etmek demektir. Bir tayya· 
reci kendiıiol üç bin metreden atatı 
baraktıtı zaman, tehlikenin içine gömlll-

müt olur. Fakat, bl!giıloe dayana
rak yere sapuatlam indltl nklt 
tehlikeyi Bldürmüı demektir. Ka

zanmak için atıldığınız bir itte 
tehlike ıizi yolunuzdan çnlr-

e,• ---

~ 
~ 

..... 

• ON TELGRAF HABE~LERJ 
• 

6 Ayhk Yeni Kontenjan Kararnamesi 
Yeni Hükümleri htiva Ediyor 

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

Ankara, 21 - Teşrinlere, ki- ithal den memlelc.etlerden kon· aöaterHecek kolaylıklara ııöre 
nunlara, şubat ve mart aylarına tenjan harici getirilebilecektir. ithaline mUsaade edilen eıyayı 
ait altı uylık kontejan kararna· Türk eşyasını serbestçe ithal ihtiva etmektedir: İdhal müsaade· 
mesi ııeşredilmittir. Kararname eden memleketleri lktısat Veka· leri lktısat VekAletinin taavibile 
yeni hükUmlerl ihtiva etmekte ve leti tayin edecektir. ve nota teatisi suretile verile· 
şimdiye kadar neşredilmiş olan Memleketler arasında konten· cektir.Eşhas namına hediye olarak 
kararnamelt:rdeki hükümleri bir jaıı takıimatını gösteren (~) lis· gelen ve kıymeti 1 O lirayı geç• 
araya toplam ıı; bulunmaktadır. tesi kaldırılmıştır. (T) listeaı Tür· meyen eşya serbestçe ithal edi-

Kararnameye bağlı (K. L) Jis· kiye eşyalarını. ~ebzulen ithal lecek, kıymeti 50 liraya kadar 
tcsindeki eşyu klering mukavelesi eden ve TUrkıye ıhracatına ko- olanlar için de lktısat Vekaletin· 
c.l&iı veya Tilrk eşyasını serbestçe.:: laylık göstere~~mleketle~ den izin alınacaktır. 

Ağrı Maznun~arı 
Üç Kişi Hafr.kında Ölüm 

Cezası Verildi 
Adana, 21 (A.A.) - Şehrimiz 

ağırcezc mahkemesinde grup 
grup muhakemeleri yapılmakta 
olan Ağrı dağı isyanı suçluların· 
dan on ıekiz kiıiye ait hüküm 
dün anlatılmııtır. Buna nazaran 
mevkuflardan Sevis oğlu Ali, 
Kullhan oğlu Bekir, Aptal oğlu 
Şükrü ve Yani oğlu Sadık ölilm 
cezasına çarpılmışlardır. Fakat 
bunlardan Sadık yatının küçüklü
ğünden istifade ederek cezası 
altı sene ağır hapse inmlıtir. 
Diğer on dört mevkuf beraet 
etmişlerdir. 

Terfi Eden Muallimler 
Ankara, 22 - Bu sene ilk 

tedrisat muallimlerinden 1500 kişi 
terfi etmiıtir. Listeler peyderpey 
mahalline gönderilmektedir. Şim· 
diye kadar muallimlik imtihanına 
girmeyen muallim muavinleri 
derhal imtihana girmeye mecbur 
edileceklerdir. 

Eski Bir Muhtara 
Tecavüz 

Sındırgı (Hususi) - ~.irbuçuk 
iki sene evvel Kozlu koyilnden 
bazı kimseler tarafından öldü ... 
tülmek istenilen ve bir teaadüf 
eseri kurtulan Kozlu ~öy~ sabı.k 
muhtarı Mustafa efendı yıne hır 
tecavüze uğramııtır: . 

Mustafa efendi karısı ıle be-
raber çardakta yatarken 3 meç· 
bul adam çardağı basmışlardır. 
Muıtafa efendi karanlıktan fırsat 
b l k kaçmıt karısının ferya· 

u ara • f d" . k d . d d Must&fa e en ının ar eıı 

0 ~~: ~ehmet gelmiştir. Mütecaviz
ı! Mebmedi yarala~ıl? ~açmışlar
dır. Yakalanmaları ıçın ıcap eden 
tedbirler Alınmıştır. - lf.. 

Soğuk Var 
Kayseri, 21 (A.A.) - Havalar 

birdenbire ıoğumuş .her~e~ par· 
d"' U ve paltosunu gıymıştır. Ge-ç:: gün yağan şiddetli yağmur
lardan sonra Erciyaş, eteklerine 
kadar karla büri\nmüştür. Erciyaşa 

iSTER iNAN /STER 

Başvekil Paıa 
lzmirden Avdetten Sonra 

Şarka Bir Seyahat 
Yapacaklar 

Başvekil Pata cumarteıl günü 
lzmire hareket edecekler ve 9 
eylul panayırının kliıat meraıi· 

minde bulunacaklardır. Iktıaat Vekili 
CelAl B. de cuma günü şehrimize 
gelecek ve lzmire gidecektir. 

Kurt oğlu Faik Beyin riyaae
tinde bir heyet de lzmirde pana· 
yırın kUıat reaminde bulunacaktır. 
ismet Pata Hz. nin lzmirde ika
metleri müddetince kendilerine 
Gazi konağı tahsis edilecektir. 

Başvekil Pata lzmirden avde
tinden ıonra fark yiliyetlerlne 
bir tetkik seyahati yapacaklar, bu 
meyanda Karsa da gideceklerdir. 

.. A.ğ~;;i~~·~·;··~;;~·;;;;i~ ... k.;;·;;i~·~;;·· 
ve havaların ani olarak kışla
ması Kayserlde ilk defa görülen 
bir hidisedfr. Halk karın yağma
sını hayretle karşılamıştır. 

iNANMAI 
. p · " . ·· l ı larının birçok hileli muamelelerle şimdiye kadar gizli 

Dün, Son o:ıtn ıle beraber butün gazetelerde fOY c 1 tutulduğu, muhafaza teşkilatının çalıımaın sayesinde 
bir hnber vnrdı: meydana çıkmıştır.,. 

" S E' nelerdenberi kaçak suretile gümrük resmi ye· Senelerdenberi yapildığı ıöylenen bu büyük ıahte• 
rtlmeden Türk sularında seyrüsefer eden yirmi bE'f karhğm bugüne kadar gizli kalıp meydana çıkmamasına 
parça kadar şilep ve motör gibi deniz nakliye vasıta· bir, inanmakta tereddilt eW!.:.. Sen de kari; 

' iNAN I T J A llAI 

1 
\ 
1 

s Kı a ı 
Münderecatımızın çok/a
gundan dercedilememiş-
tir. ..~ 

Öz Dil 
Çalışması 

( Baştarafı 1 inci aayfada ) 
• 

A, B ve C tezleri. Reşit Rahmeti 
ve Tahsin Ömer beyin tezleri 
okunduktan sonra A serısmo 
dahil tezler bitiyor. Bu seriye 
dahil tezler hakkında mütalea 
beyan edeceklere ıöz verilecektir. 

Bundan sonra Reşit Rahmeti 
Bey tezini okumıya başladı. Uy
gur türkçesi hakkında olan tezin· 
de, eski Türk lehçelerine dair 
izahat verdi. . 

Reşit Rahmeti Beyden sonra 
Tahsin umer Bey tezini okudu. 
Tahsin Umer Bey Amerikada, 
Meksika dahilinde " Maya ,, dili 

hakkındaki tetkiklerini anlattı. Mayı 
dilindeki çirçok kelimelerin Türk 
köklerinden geldiğini söyled!. 
Meksikada (284) lehçe olduğunu 
söyliyerek, bunların hepsinin tet
kike değer olduğunu ilave etti. 

On dakika teneffüsten sonra 
açılan ikinci celsede Şevket Azız 
Bey, Saim Ali Beyin tezi hak
kında bazı mütalaalar serdetti. 
Medeniyetlerin dilden evvel gel· 
diğini ispat etti. 

Şevket Aziz Beyden sonra 
Bedros Efendi tezini okudu. Bed
ros Efendi türkçenin ermeni dili 
üzerindeki tesirlerini anlattı. 

Bedros efendiden aonra, Sov· 
yet ulüm adademisi azasından 
profesör Neşçaninof tezini okudu. 
Profesör tezinin mukaddemesini 
frnnsızca olarak okudu. Mütebaki 
kısmını, lbrahiın Necmi Bey türk
çeye çevrilmiş suretinden okudu. 
Profesör tezinde, TUrkiyedeki dil 
savaşının bütün dünya ilim ale· 
minda çok ehemmiyetli akisler 
bıraktığını söylüyordu. Gazi Hz.nin 
bu iştede rehperlik ettikleri için 
kendisinin tebcil olunduğunu ilave 
etti. Profesör tezine nihayet ve-
rirken tiirkçenin çok inkişaf etmiş 
bir lisan olduğunu bilhassa 
kaydetti. 

On dakika teneftüalen sonra, 
Uçlincü celse açıldı. Alman pr~ 
fesörlerinden Gize türkçe olarcık 
tezini oku mı ya başladı. Profesör, 
onLeş sene evvel Türkiyede bu
lunduğunu, Türk Üniversitesinde 
hocalık yaptığmı, bunun kendisi 
için bir şeref olduğunu ıöyledi. 

Almanya ilim aleminden Ku· 
rultaya selam ve muhabbetler 
getirdiğini ilAve ederek, Türk 
milletinin çok kısa bir zamanda 
geçirdiği terakki safhaları karşı· 
ıında hayran olduğunu söyledi. 
Profflsör tezinde Hint - Cermen 
dili ile Türk dili arasında bazı 
mukayeseler yaptı, fiiller üzerin• 
deki tetkikatını anlattı. 

Profeıör Gize'den sonra Agop 
Martayan Bey tezini okudu. Agop 
Bey Türk Paleo - etimolojisi ismi 
tezinde, Hint - Avrupa dillerinin 
Sumer ve Türk dillerinde birçok 
kJimeler aldıklarını söyledi, 
m'saller ge~rerek bunları lsbat 
etti. Sumer ve Altay liaanlarının 
Hint - Avrupa dillerinden beş bin 
sene evvel tekemmül etmiş oldu· 
ğunu, Türk dilinin tarihten 
önce bir hayata malik bulun· 
duğunu kaydetti. Hint - Avrupa 
dillerine tatbik edilen Profesör 
Meillet'in metodunun Altay dille
rine de tatbik edilebileceğini, 
getirdiği misallerle izah etti. 

Martayaıı Bey, tezine nihayet 
verirken, evvelce baıka asıllar
dan gelmiş zannedilen birçok 
kelimeler zikrederek, bunların 
nasıl eski Türk lehçelerinden çık· 
tıldarını uzun boylu anlatb. Hatip 
alkl'şlandı. Kurultaya saat 18,30 
da nihayet verildi. BugUn sa~t 
14 te tekrar toplanılncaktır. Seçı• 
len ilmi momisyonlar dün sabah· 
tan itibaren çahşmalarına bafla· 
mışlardır. 
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: t Me~ ',!'"11 Manzara.rı~ 
f(o~ıari; Meşhur 
Şahsiyetlerin 
Doğuın Yeridir 

Zafranbôhı (Hususi)- Konari, 
Zafranbolunun iki saat ötesinde 
büyük bir köydilr. Köy cıvarıda 
ra t gelinen eski eserlere göre, 
bu köyün kablettarih devirlerde 
de burada mevcudiyeti kat'iyetle 
anlaşılmaktadır. Bu civarda Bizanı 
devrine ait Uç mühim köprü 
ehemmiyetle göze çarpmaktadır. 

Her üçU de aynı su üzerinde 
kurulan ve takriben yekdiğerine 
yarımşar saat mesafesi olan bu 
köprülerin yapılış tarzlarının Uçü 
de birdir. Üç büyük ayak Cze· 
rinde duran bu kôprülerin bliyük 
ayaklarının boyu on üç, geniş:iği 
ıekiz ve uzurrluiu yirmi altı 
metredir. 

Köprünün ayaklarında kullam
lan taşların her biri iki buçuk, 
6ç metre murabbaı hacminde 
oyma büyük taşlardan mürekkep• 
tir. Köprünün asırlardan beri ne 
lizerindeki kaldırımdan bir taş ve 
ne de kenarlarında küçük bir 
parça kopmuıtur. 

Bunlardan büvllk köprü Eflani 
yolu üzerinde kurulmuştur. Köp· 
rUyll geçtikten sonra Sırçahkö
yü'ne doğru çıkan dik yokuştan 

yine Bizans devrine Ait olduğu 
tahmin olunan bUyfik kalciınm 
taşlarile tefrif olunmuş bir ıose 
vardır. 

Konari köyünde ilmi bir tetkik 
yapılmamış olmasına rağmen, 
köylüler tarafından Değirmencik 
köyü civarında define bulmak 
merakile bazı höyükler açılmıı 
ve içinden insan iskeletlerile bazı 
eşyalar çıkarılmıştır. 

Köyllllerin kendi kendilerine 
bir az cehaletle açıverdikleri 
höyüklerden çıkan eşya ve iske
letler zayi olmuştur. Konari köyU 
her çağda müLim mevcudiyetler 
gösterebilmiş ve her devirde 
lnkiıaf ederek bir az daha bü
yümüş birçok bllyük ıahsiyetlerin 
doğum yeri olmak şerefini ka
zanmışhr. 

Bunlardan bir tansi de kaptan 
Seydi AH Paşadır. Türk tarihinde 
olduğu kadar. Cihan tarihinde 
de kahramanlığı ile cidden mühim 
bir mevki kazanan Seydi All Paşa 
Konari köyfinde hAIA ailesi de
vam eden, Dağlıoğlu ailesine 
mensuptur. ÜçüncU Selim zama
nında idi, lngilizler b"r harp 
filosu ile lstanbula kadar geldiler •• 

Babıaliye pek ağır şeraiti 
havi bir ültimatom vererek Saray 
ve BabıAliyl tehdide başladılar ... 
Bu tehdit karşısında yelkenleri 
suya indiren sarayın önilnde Na· 
polyonun lstanbul Sefiri Sebes• 
tiyani adla adam geçti, padl-
ıahı ikna ederek İngilizlerin 
mukabil müdafaa tertibatı alın
masını kabul ettirdi. Cevap ve 
mukabil cevaplarla, beı on gün 
logilizler oyalanıp lstanbulun 
etrafa tahkim olundu. lngiliper 
bu vaziyeti ıezer ıezmez ric ate 
mecbur oldular. işte o zaman ka
çan lngilizlerin takibine Seydi Ali 
Pş. memur edildi. Kaçak diiJmanı 
Kaptan Paıa Çanakkalede sıkJ.i· 
tırdı ve iki lngiliz gemisini batır
dı, diğer lngiliz gemilerini de 
ağır suretle yaraladı. Bu hadise 
ile Seyit Ali Paşa cihan tarihinde 
hem kendine mühim bir yer ve 
hem de Türklük namına hllyUk 
bir zafer kazandı. 

Bundan başka bu köyden da
ha birçok tarihi ıahsiyetler ye· 
tişmiştir. Son milli mücadelede 
çok büyük hizmetler gören milli 
kahramanlarımızdan Alaeddin Pş. 
merhumun da ecdadı Koncri 
köylüdür. 

Bugünkü geçimi, bnşlıca sebze
ciliğe inhisar eden Konari köyün· 
de hali hazırda iki yfiz ev \'ardır. 
Köyde üç dershaneli bir Ukmek· 
tep olup üçUncU sınıfa kadar 
burada okuyan yavrular dört ve 
beşinci sın ıfları Yörfik Yatı evin-

T BE E 

Manisa Suya Kavuştu 
~~~~~~~~~~----

Yeni Getirilen Suyu ilk Olarak 
Başvekil Paşa Akıtacak 

Manisa (Hu· 
suıi) - Manisa 
halkı, tam em 
sene bekledik
ten sonra suya 
kavuşmuı bulu· 
nuyor. Garbi 
anadolunun bu 
en verimli mın

takaıtının susuz
luk yüzünden 
senelerden beri 
çektiği müşkül· 
ler artık sonuna 

ermiş sayılabilir. 

Manisaya iaa· 
le edilen (Sultanıuyu) nun küıat 
merasimi 25 Ağustos cumartesi 
günU Ba11vekil İsmet Pata Hz. 
tarahndan yapılacaktır. 250,000 
bin lira ıarfile şehre getirilen bu 
ıu, Ziraat bankasının kefaletile 
meydana getirilmiştir. 

Manisa halkı, belediyenin ken· 
di varidatile şehirde bir varlık 

göıterilemiyeceğini takdir ediyor• 
du. Belediyenin ıehrin zaruri mas
raflarına tahsis ettiği varidatından 

250,000 lira ayırmasına imkin 
yoktu.Manisa halkı, mahsul satışın· 
dan bir miktarını belediyeye ter· 
kederek ıehre su getirilmesine 
razı oldu. Bu suretle bağcılar 

Sinop Ve Gerzeda Toton 
Satı Şiarı 

Sioopta ve Gerzede tüttln 
aahıları lohiaar idaresinin müba
yaadan çekilmesi haıebile evvelki 
hararetini kaybetmiştir. Henüz 
satılmamış stok halinde Sinop' da 
200 bin, Gerzede 100 bin kilo 
zürra mah tütün kalmıştır. .............................. ..__ .... --.................. . 
de ikmal etmektedirler. 

Konaride Cilmhuriyetten ıon· 
ra bariz bir hayat değişikliği ve 
yenilik baı1amııbr. Köyden Üni
versiteye ve liselere deyam eden 
birçok gençler vardır. 

Bundan önce asayiti kısmen 
bozuk giden köyün yeni muhtarı 
Şatır oğlu lsmail Efendi bütün 
gayrittabiiliklerin önilne geçmiş, 
ötedenberi köylUlerinin kendi-
ıine olan sevgi ve saygılanndan 
istifade ederek tesis ettiği 
otorite ıayesinde köye tam bir 
inzıhat ve asayiş temin etm1ştir. 

Mehmet Enver 

Manisa Beletlig• Mecllal azaları 

bankaıı kasasında altmıı bin lira 
kadar toplanmıştı. Ziraat bankaıı· 
nın kefaleti hu paraya inzimam 

edince, Manisa suya kavuşmuş oldu. 

Belediye, her sene borcuna 
mahsuben bir miktar para ban
kaya ödeyecekti. Su daha gel
meden, şehrin birçok ihtiyaçları 
önünde bu para ödenememek 
tehlikesile karşılaf!yordu. 

Ziraat bankası kanuni yollar· 
dan yürüyerek, belediye reisinin 
Ankarada bulunduğu bir sırada 
beldiye varidatına haciz koydu. 

Belediye meclisi, bu haciz 
keyfiyetini izzetinefis meselesi 
telAkki ederek fevkalade toplan~ 

Elô.zizde Mensu
cat Fabrikaları 

Elaziz, (Hususi) - Geçen ıe
neye nazaren bu ıene Elazizde 
bariz bir inşaat faaliyeti ıözük
mektedir. Yapılan Halkevinden 
başka hüyük bir stat ve bir has
tahane yapılmaktadır. Elaziz Halk
evi, önUnde ve Gazi heykeli mu• 
bilinde açılan Cumhuriyet mey· 
danı ve parkile, muhitindeki gü
zel binaJarile Elazizin ziynetli met· 
halini teıkil etmektedir. Ancak: 
Burada eskiden kalma mensucat 
fabrikaları vardır. , 

Eski sahipleri zamanında Ela· 
zizin ipekli ihtiyacını temin ettik
ten baı ka yapbğı ihracatla ha· 
riçten Elazize mühim miktarda 
para getiren bu fabrikalar Atıl 
bir vaziyettedir. 

Beş ıenelik program glbl mil· 
him ve iktisadi bir kararla mu• 

tılar yaptı ve 
banka borcuna, 
gUmrükler hasıla· 
tından Manisa 
hissesi olarak ay-

rılan ıenevi( 14, 000) 
liranın karşılık 
olması kabul edi· 
idi. Yakında bu 
muamele tekem• 
mül ettirilerek 
Belediye varJda· 

bna konulan haciz 
kaldırılacaktır. 

* Belediye Jnti· 
habatının yakın

Jaımaaı mfinBBebetile Manisada 
llç grup faaliyete geçmit bulu
nuyor. Bunlar Müftü zade grupu, 
Kara Osman oğulları ve timdikJ 
Belediye Reiıi Ali Bey taraf· 
tarlandır. 

Üç grup ta kanunt yollardan 
yllrUyerek mliessir olmak ıçın 

faaliyet gösteriyorlar. Vaziyetten 
anlaşıldığına göre timdiki Bele• 
diye tgrupu kuvvetli görlinmekte
dir. Şimdiki Belediyenin tehre 
1tu getirmek suretile gösterdiği 

faaliyd programına, ıehrin elek
trik İ:}i de ilave edilirse, Ali 
Beyin tekrar Belediye riyaıetine 
seçileceği zannedilmektedir. 

Adnan 

Gaziantep'de iki Feci Kaza 
Gaziantep, (Hususi) - Ispanak 

nahiyesinin Cilcime köyündeki 
un fabrikasında çalııan 25 yaıla· 
rındaki Alioğlu Halil, makinenin 
çarkına kapılmak ıuretiJe parça• 
lanarak ölmüıtür. 

Nezip kaza1ının Tahtani ma
hallesinden Salih de taı ocağında 
çahımakta iken 800 kiloluk bir 
taı albnda kalarak ölmüıtür. 

Armutluda Telgraf 
Armutlu, (Huıuai) - Kaıaba· 

mızda telgrafhane tesisi kararlaı· 
mış ınıaata baılanmış, icap eden 
levazımı da ikmal edilmiıtir. .............................................................. 
azzam itleri baıarmaya azmeden 
Cumhuriyet hUkümetinin bu ehem· 
miyetli ve himayeye muhtaç te
ıisleri de hususi teşebbüslerin 
akim ve semereaiz mllcadelelerin· 
den kurtararak doğrudan doğruya 
teşekkül edecek bir tirketle işlet• 
meıi arzu edilmektedir. 

Eskişehirde Dikiş Sergileri 

Eskl,ehlr'de Yukarı mahallede terzi Mellha Naıl 
Hanım tarafından cçılan Terakki Biçki n Dikit Mektebi 
ıenellk ıergiıint kOtat etmlıtir. Sersride hanım kızlar1• 
mızın cidden muvaffnk olunmuı Herlerini görmek milm· 
kündür. Rcıimde terzi Meliha Hanımla yetiıtlrdlil talebe 
Ye talebelerfn eıerlerl gfüülmektedir. 

• Yine Eskişehirde Ha1ene lbrahlm Kemal Hanım da 
Biçki ve Dikit Yurdunun senelik ıersrl•lnl açmıştır. Bu 
.ene bu yurttan 8 hanım mezun olmuıtur. Sarıl mektep 
talebelerinin muvaffak eaerlerile doludur. Re1lmdo Haıene 
İbrahim Kemal Hanımla 1•tlıtirdijl talebeler ıörülmek
tedir. 

Ağustos 22 

1 1 
1 ~üsahabe l 
1 1 
Rağbete 
Dair 

Nuralla/ı Ata 
Bugünün oldukça tanınmıı 

Fransız romancılarından biri, 
kendisi ile konuşmağa giden bir 
gazeteciye, kitaplarından birinin 
gördUğO rağbetten bahsederken 
diyor ki: 

- «Bu rağbeti hiç ummuyor
dum.. Bittabi ıevindim; fakat 
biraz da canım sıkıldı, ötedenberl 
iyi romanların pek sahlmadığı 
söylenir de ... » 

Romancının bu sözlerinde 
fllphesiz biraz alay var; hiç bir 
muharrir kendi gördüğü rağbetin 
yersiz olabilmesine imkan verir 
mi ? O haldt! o da rağbetin 
bilhassa değeraizlere yar olduğu· 
nu söyleye·ılere gülüyor. Fakat 
sözlerinin ciddiyetten büsblitun 
de mahrum olduğu söylenemez; 
çfinkli en çok satılan kitaplar en 
fenalan değilse de en iyilerin 
bin zorlukla kendilerini tanıtabil
diği çok görUJmUJtUr. 

Ekseriya rağbetin hiç bir şey 
ispat etmediği, fena gibi iyinin 
de ona mazhar olabileceği iddia 
edilir. Halbuki rağbet pekAli bir, 
hattA iki ıey lapat eder : Mu-l 
harririn acemi olmadığını bir, 
pek yeni olmadığını iki. 

« iyi )) ve « fena » tabirleri 
çok kimselerin yanılmasına sebep 
oluyor. iyi, gUıel kitap ne de· 
mektir? Bunun tarifmde mllşkUl· 
pesent olmak zaruridir; bu biricik 
iyi aıfatında yenilik, ustalık, 
karii celbetmek kabiliyeti, onun 
fikirlerine, hayatına tesir ede· 
bilmek fazileti gibi birçok 
9eylcr vardır. alb ki b an 
her biri - yalnıı başına da 
olsa - bir eserin değerli sayılma• 
ıına klfidir. Yalnız başına da 
olsa dedim; bittabi hiçbirinin 
büsblltlln yalnız. olarak bulunması 
kahil değildir. Her yeni olan, 
yani yeni bir görllşUn damgaıınl 
getiren eser elbette ki kari Uze
r!nde bir tesir bırakır; her ustaca 
yazılan eser de muhakkak ki karii 
az çok celbeder, tallı tatlı oku· 
nur. Fakat bunlann her birini 
fikren tecrit kabildir ve onları 
yapyalnız tasavvur ettiğimiz za .. 
man da yine birer kıymet saymağa 
mecburuz. Ancak herkes kendine 
göre bu kıymetlerden birini öbür
lerinden üstün tutar; ~te anlaıa
mamızhk da asıl bu yüzden çıkar; 
çüokU « iyi » ııf atının bu kıymet
lerin hepsini taıı~ an eserlere 
verilmesi lizımgıeldiğini unutur, 
kendimizce en üstün olan meziyeti 
taşıyana iyi deriz. 

Acemice yazılmış eserler iste
diği kadar yenilikle dolu olsun, 
içinde istediği kadar zengıin 
fikirler bulunsun, elbette ki büyük 
kitlenin rağbetini kazanmaz. Zaten 
bu eserler o rağbete de layık de· 
ğildir; çünkü onlar fikirlerini iyice 
ifade edemiyenlerin eserleridir. 
Onlardaki yenilik ve zengin fikir· 
ler ancak birer gölge, birer vaat 
halindedir. 

BüsbUtUn yeni eserler de bU. 
yük kitlenin rağbetini kazana
maz. Çünkli büyük katle daha 
ziyade alışık olduğu glizellikleri 
arar; yenilere karşl evvela liiknyıt
Iık, hatti husumet gösterir, onları 
ıonradan, getirdikleri fikirler 
etrafa yayıldıktan sonra kabul 
eder. Bu eserlerin sahibi er geç 
tanıbr, meıhur olur. Fakat rağ
bet, edebiyatta, bir kitabın yeni 
çıkbğı zamanda, hiç olmazı• 
muharrirleri yaşarken çok okun
ması demek olduğuna göre onlar 
rağbet kazanamaz. 



( Siga•et Alemi ) 

Japonganın 
Yeni Milli 
Kalkınma Planı 

Uıak Şarkta ve genlt Okyanoılarda 
Jalnız keadl ıöılnOn dinlenmealnl 
ve yalnaı kendi bayratınıa dalsıalan
maaını fıtiyen Japonya, bu ülküye 
uebllmek i~io millt ıtyaaetlni ternel
lemek ihtiyacını duymuıtur. Y ~nl Ja· 
poa kabinesi on temel aeçmif ve bu 
temelleri 1ağlamlqtırmak kararını 

nrmlıtlr. Japon ıraı:eteleri, milli Ja
pon ılyaaetinin bu yeni temellerini 
ıöyle aayıyorları 

l - Halkan, hOkQmeti kartı lna
nııını kazanmak ve çalııkanlığını 
çoğaltmak için siyuetle dofruluk, 
Jolıuzlukların önOne ieçmek. 

2 - Milli benliğin genlılemeıl için 
koyu bir mllliyetçllllr. 

3 - Milletler arasında ıulhun 
kurulmaaıoa çahımak, öteki millet
lerin doatluklarını kasanmak. 

4 - Milll nrhk için Milli Mftda
faa kuvvetlerini ço~altmak. 

S - Mali vaziyeti aatlamlıııtır• 
mak. 

6 - Milli kaynaımada lıtlkrar. 
1 - Sanayii buiOnkünden doha 

kuvvetli bir dereceye çıkarmak su• 
retile MiJJf lktıaadı kuvvetlendirmek. 

8 - Japon ruhunu uyandırmak, 

illi ahllka utlam ve dofru bir 
latlkamet vermek. 

9 - Devlet bakımından Japonya· 
Mançurl dostluk ve çahım• beraber• 
ll§'Inio ehemmiyetini tanımak. 

10 - idare :makinuinl ulah et· 
IUek. 

Japon hOki\mMI, milli Qlkttye var
lllak için umumi Japon ılya1ettnln bu 
t meller üzerine kurulmasının zarurt 
olduğuna kanaat retlrmlıtlr. 

Japonya, bugün en k~vvetll dev• 
letlerden biridir. Bu kuvveti daha 
arttırmak ve vaziyetini daha aağlam

laıtırmak için ;yeni bir takım ulahat 
hdblrlerl ahrH. nlabeten daha ı;ayaf 

devletlerin neler yapmak mecburiye• 
tlnd bulundukları kendllltlnden 
t ıahUr der. - * 

Cezairde 
Yağmurlar 

Birçok Arazi Su Altında 
Kaldı 

Ceulr, 21 ( A. A. > - Bardaktan 
boıanırcaaına yatan yatmurlar yil· 

nden Sladiasaa'da ehemmiyetli f .. 
reıanlar olmuı ve buraaı yarıyaraya 
laarap olmuttur. 10 kiti ö!müıtelr. 100 
••l au bumııtır, Ölen hayvanat var
dır. Zarar bir mllyon frank tahmin 
oluauyor. 
~ 

B&BiCI TBLIRAFLAR 
M. Hitler Yeni 
JJir Beyanname 
Neşretti 

Berlln, 21 (Havaa) - Alman ıaıe-
telerl yüzde Oll nlıbetiade olan muha· 
liflere de milli aoıyatlıt prentlplerini 
atılamak için M. HitleıJn blı beyaa• 
aameılnl neırediyor ve umumi rey 
netice.inden de bahHdl7orlar. 

Völkiıer Beobahter ıraıete1f, hiç 
bir memleketin Almanya kadar mu• 
kadderatına alaka rö.termedlj'inl, 
biç bir hükümdar veya cumhur reiıi· 
nln Hitler Almanyaaı kadar mtlttehlt 
bir halk tarafından tutulmadıtıDI 
yazıyor. 

Diter gazeteler de umumi re1den 
alınncak neticenin biiylik bir ıafer 
olduğunu ı6ylilyor1ar. 

Bazı Tevklffer Olmuf 

- -< •• ' .. 

Japonya 
1 

Şarkta 
·ite Sovyet Rusya 
Geçinemiyorlar ? 

Neden 

BerJln, 21 (Havaı) - Bnynk tehir· 
lerde arayı umucİye a1eyhlade pro· Kızıl orcla /Cr••"" m119dattt1tda 
paa-aoda yapan bazı lii•ı•larln tn- Londra, 21 (A. A.) - TimH gaı.e• detlldlrler ve itin aaıl mtııktH tarafı 
kif edildikleri söyleniyordu. RH111t test, uıak fark fhtt!AfJara hıkkında da buradadır. Sovyet z.ımamdarları 
makamlar bu şayialara kuıı bir fey uzun bir tttldk makale1I yaımııhr. Deniz eyaletinin bir mGbareze topu 
söylememekle beraber bu ıaylanm Ti~ea bu makal .. lnl ıöyle bitirmek• oldupnu ve Kı:ıal ordunun bu topu 
doğru olduğu, fakat mevkufların rey tedır : müdafaaya tahsiı ediJdjj'lnf beyan 
toplanmaınndıın ıonra nrbeet bırakıl· " Eğer Kremlin Japonyanın Vladl· ediyorlar. Mançuko dahilindeki yollar 
dığı haber veriliyor. • voatok'a ve Deniz •yaletine kartı huıuıunda Sovyet Ruayanın japonyaya 

Taymlsln Bir MUtaleası rnfttecaviıane emeller beılemedlğlne yıptıA"ı tavlzat slyaaetl de lflls etmlı-
Lolldra, 21 (A. A.) - Taymiı ga· kanaat getirse, Çtn tarlıc demiryolla· tir. ÇünkQ Sovyet Ruıya bu ılyaeetln 

z teıl diyor lıl ı " M. Hiller umumi nnın 1atılmuı huıuıunda bir ltilif Japonya tarafından bir zaaf allmetl 
reyden sonra açıJan yen( devred• k • olarak talAkki edlldIA-J mfitaliaaında· 

a ta uıun ıUrmlyecektlr. Sovyet hll· dır. Rusyamn birçok y'"'rler·ınde 
eamlmiyetinf göstermek için bir çok kQ f b d i ki "' 
f ti h. l k F k me ı u emiryolunu kolay ı a m•hsul(in bu s•ne fena o1ma•ı SoY· ına ara ıa ıp o aca tır. a at umu· b "' "' 

~ d J ırakır ve yine ayni kolaylıkla l\lan· yetler tarafından bu ıen• bir tecavüze mı rey propagan atı için •Öy enen "' 
nutuklarda, Almanyanın, ilk faraatta çurideki Japon menafii aleyhinde ihtimal verdirmiyor. SoYyet Ruıya 
üzerine atılacak yırtıcı dOımanlarla çalıımamatı kabul eder. l,te Sovyet ~erek sulha gerek harbe dotru ille 
çevrUmit oldutu ıöyJendl ki bu vıızl- Ru•ya ıımamdarları bundan emin hareketJ Jnponyadan beklemektedir.,. 
yet bUyUk bir ecnebi dOımanhtı hlaai • 
uyandırdı. Almaayanın lktuadi vazı. 

yeti boıulurH a-enlı bir hayal inkisarı 
dotAcaktır. Gl5rilnftıe göre bu dt çok 
muhtemeldir. 

İtalya ·ve · 
Avusturya 

Avusturya Başvekili 
Romaya Gitti 

. 1 
lnsül'ün 

Muhakemesi 
Şikagoda 16 Kiıi ile 
Muhakeme Edilecek 

Rayfver, Yeglne 
IAh Kuvvet 

MUsel· 

Berlin, 21 ( A. A. ) - M. Hitler, 
mllli müdafaa nazırıaa bir melstup 
g6aderuek 1118Hl1Ah lcu•Yetlerln 7ap
mıı olduklal".ı Hdakat yemlalnd•n 
dolayı tettkkt\r etmlt ve Hindenbur
a-un vaılyetnamealnl yirine getirmek 
Oıere ordunun mevcudiyetini ve mil
let içinde yerine mlbelllb kuvut 
olarak ldameıinl tn eaaah bir vaı.lfe 
tallkki ettigfol bildlrmiıtir. 

Katolikler Ve Hltler 
Aleyhtarhlı 

Viyana, 21 (Havaı) - Avuıturya 
efkarı umumlyeal Hltler aleyhdarJıtı

nın katollkler araaında artmasından 

dolayı memnuniyet a-öaterlyor. 

Viyane, 21 (k A.) - e .. ,,..kil M. 
Şuınll', M. Muıollnl fi• 6ÖrGımek l5fa 

Viyanaya g-itmlt Ye hareketinden 

evvel Clyornale d'ltalya ıazetesl 

muhabirine demiıtir klı 

"- DolfQıOn ıiyaaetine ve lktıaadf 
makutlarma ıadık bulunuyorum. M. 

Muıollni lle yapacatam ıörilemenin 

hiçbir ılyui ehemmiyeti yoktur. 

Yahudi Konf•r•n•ı 
ıCenevre, 21 (A.A.) - Dilnya llçiln· 

cü Y ahudl konferansı 26 memleketi 

temıil ed~n 100 murahhaeın lıtirakile 
açılmıfbr. 

Şlkago 21 (A. A.) - HlleU mam. 
banker M. ln.Ul'an diter 16 munun 
ile beraber muhakeme edllmeaint 
karar verllmlttir. Mahkeme, bunların 
münferiden muhakemeıl talebini 
reddctmlttlr. 

Prens Otto Norveçte 
Oılo~ 21 (A. A.) - Prenı Otto 

Norveç sularında bir geılntl yapmak 
Ozere fıveçten buraya gelmittlr. 

Bir Muahede Tekzip Edlllyor 
Mo•kou, 21 ( A.A ) - Sovyet 

Rusya ile Japonya arHındakl t'fzll 
bir muahede lmzalandıtı haberi 
yalandır 

TürkUn yüreğine o görülmedik 
imanın nefcaini Ufliyen bir seı, 
son söz.O Nesrin, "Ordular ileri!,, 
Emrini haykırıyor. 

Milli ve edebi tefrika 
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Sıhhiye bölüğü başhekimi Ah· 
met Hakkı Nusrat terfi ettiril
mlı binbaşı olmuştu. Çivrilde 
Çok kalmadan Eılc:işchire 
kolordu emrine hareket etme
sine karar verildi. Ben de 
teşebbüılerde bulundum. Onunla 
beraber askere daha çok yara· 
mak ü~idile Eskiıehire gitmek 

O beı gün, beş gecenin, kan· 
lı boğufması daha bitmeden, 30 
Ağuatoa Dumlupınar Baıkuman· 
harbinin güneşi doğup, blltnn bir 
dll~manhk Alemine Türk mucize· 
sini göst~r~e~e~, daha 25 Ağuı· 
tostan bız, ıçımı:ı ve gönlUmnzle 
zaferi duyuyor, hlasediyoruz 
Nesrin! 

ÇÖL GİBİ 
Kaderin eli, hicret ve harp 

in anlanna son bir yumruk daha 
indirmişti. Tam lokomotifin ara
aındakl vagonun Uzerinde bir av 

eraklaıı köylU ve yanıbaıında 
d bohça içinde birkaç kiloluk 
barutu varmıı. Lokomotiften dD· 
en bir parça ateşle bu barutlar 

patlamış, vagonların Uzerinden 
daha ziyade gürültünün verdiği 
lcorku ile athyan veya dilıenler 
olmuştu. Çoğu da kadın ve 
tocuktu. 

Sıhhiye neferleri ile beraber 
ben de yere atıldım. Demiryolut 
tren basamağmdan çok aşağıda 
kalıyordu. Batak, pis bir yerde 
durmu tuk. lnliy n haykıran, 
anı. urntını doğrultma a ç h· 

f a~l rın hali korkunçtu. . S nkl 
el l et ve çileleri yetmıyormuş 
il~ bir de bu k z olmuştu. 
t Ço z rlukJ rla yaralı! rı içeri }' aı 1t orduk. Yabrac k y rımiz de 
1 ° · DU man kur unu ile bağır• ktd delinen ask rcıklerın y nına 
}' a in zulmu ile kaf ları pntlı· 
)' or tarı buraları kan yan, 
le oksulu ıavalb çocuk! rla 
tdı l r yatırıyorduk. 

Artık clnıiyet farklarını bile 
gözetecek, dfitllnecek halde de
iildik. Felaket, 6JUm korkusu, 
tabii hayatta aranılan bütün· bu 
kaideleri bozmuştu. Dinara varm· 
cıya kadar geçen saatler çok 
acıkla oldu. 

Üç çocuk, iki kadın birkaç 
dakika içinde öldü. Trenin üıtUn· 
den korku ile atlarken tekerlek· 
let'in arasına düşüp parçalanan
lar da olmuştu. Böylece biı, kan 
ve gözyaşı akıtarak, bırakıp çekil· 
diğimiz topraklara son kurban
ı rı da, vererek Dinara geldik. 

Benim kaç haftadır birer birer 
benimı mey • sevmeye alıştığım 
skerf, ağayı, kadını, çocuğu, ta 

u relerden nlıp, ne hallerde geti
ren ~aitane treni, Eğirdire gide· 
cektı. Fırkanın emrile ben, Dirıar
daH ıhhiye bBlllğllne verildim ve 
bu bö ükle Çivril cephesine hare .. 
ket ettim. 

DUşm n Uş akı işgal etmiş, 
Çhril ve Bal Mahmut istikametin
den Afyonkarahisarı, diğer tar f. 
t n da birinci lnönü zaf rini haZ1r
hyan iatik metlerde E ki§ biri 
tehdit ediyordu. 

iznini aldım. 
Ondan sonraıı karışık, Nesrin. 

Kafamda tarihler, vak'alar dil· 
ğilmleniyor. Nereler• gittim, nel~r 
yaptım? Bunlan sıra sıra ıehır 
isimlerile, acıklı kötU günlerile 
anlatmak kudretini bulamıyorum. 
Hem bUtün o harp yıllarının, 
aylarının, haftalarının. hepsi ~e 
çoğu zaman cı geçtı. Annenın 
elleri, nerede isterse olsun, ya 
bir seyyar hastanede, ya da 
içlerindeki, a1ma dört teskere ile 
yaralı} ı taşıyan arabalarda, ya 
Afyonda, ya .B~lv.adindc, ya Azi· 
ziyede ya Sıvrıhısarda, ya Po· 
latlıdn' olsun, hep kan dindirdi, 
yara sardı, ter sildi, Kapanan 
gözleri sıvazladı.. Kuruyan du· 
daklara su damlattı. 

25 Ağustos 1922 akşamı Türk 
ordusu btiyUk taarruz saldırışını 
ynpmıyn hazır, pusuda bekliyor. 

Ertesi sabah, ortalık ağanr· 
ken Afyonkarahiıarm cenubun· 
dakİ Kocatcpede, esatirden ko· 
pup g imiş gibi bliyfiyen, mane· 
vi bir kudretle dört bir yanını 
kaplıyan; aıkerin, zabitin, her 

İyice hatırlıyorum Nesrin, 
artık yere yıkılan aslan Mehmet· 
çiklerin yüzleri bile bambaıka. 
Zafere erişen mucize orduıunun 
ta Afyonkarahisar sırtlarında bı· 
rakhğı şehit yüzlerine bile güle
rek can verdiklerinin izini sakla· 
mış memnun ve mes'ut bir hal 
var. 

Ben şehidin bu sevinw. gUlen 
halini lzmire girerken. Darağacı 
denilen yerde, birkaç un fabrika· 
sına gizlenmit düşman kurıunu 
ile atlarından devrilen süvari 
akmcılarında öyle yakından gör· 
düm ki ..... 

lf. 
Bir aydır auauyorum çocugum. 

Şu kağıt yığınlarının başına geçip 
tek bir satır yazacak halde de
ğilim. 

Kar yağıyor. Hava çok soğuk. 
Saç mangal, bu yüksek tavanlı, 
taş odayı ısıtmıyor. Küf kokusunu 
hatırlatan bir nem, içerime, ilikleri· 

Sayfa S 

( Gönül /#er! ] 
Gençlerin Düşün
celeri Üzerinde 
Kontrol .. 

Almakta olduğum mektuplar 
arasında, henDı tahsilini bltirme-
mlı, hatti yarısına da gelmemiı 
gençlerin imıa1ını taııyanlar epey• 
ce çoğalmaya baıladı. Bakınız, 
(Muıtafe) fmzasile daha bu aabah 
gelen mektuptan birkaç satır: 

" Bu sene yaz tatilini memle· 
ketimde geçiriyordum, bir gün 
evime lmzasıı bir aşk mektubu 
geldi, kısaca bir müddet sonra 
bana bu mektubu gönderen genç 
kwn kendisini de gördüm. Yaz• 
d1klarını tekrar etti. Beni güz.el 
bulduğunu, ıevdiğinl, tahsilimi 
bitirinceye kadar bekliyeceğlnt 
söyledi. Fakat ben lıtanbulda 
iken de bir başka genç kızla 
tanıtmıftt m, ıeviımiıtim, ıözleı· 
mlştlm, ıimdl tereddüt içindeyim, 
hanıiılnl tercih edeyim?,, 

Bu kHçOk mektepli, yanımda 
olıaydı, evvelA hafifçe kulaklarını 
çeker, ıonra karşıma oturtarak ıını 
fında kaçıncı olduğunu ıorardım, 
tahmin ediyorum ki, vereceği ce· 
vap beni tatmin etmiyecektir, 
o zaman aık hayalleri kurmak 
ve aık sergüzeştleri peıinde koı· 
mak Jçin gUnde kaç uatini sa,. 
fettiğini öğrenirdim ve nihayet 
ıöyle derdim: "BugUn gençsin 
ve... güzelsin, bir erkeğe gUıel
sin diyecek kadar ölçüden mah• 
rum kızlarla karıılaıabillrsin. 
Hatta iyi ve eğlenceli vakit to 
geçirebilirılo. Fakat ıen bu eğ· 
lentiler pefinde koıarken yıllar 
geçer de, heyat 1eni hazırlanma• 
mıf, yarım tahıilli, tabii parasız 
bir adam halinde bulursa bugün 
seni şaıırtmıya çalııan genç kız· 
lerdan kartında kaç tane kalır? 

Evet, böyle derdim, fakat dü
şünüyorum, hocaları ve veJUerJ 
bu genç çocuklaran üzerinde 
manevi bir kontrol yapmazlar mı? .. 

Celil Beyeı 

Doktora ıordum, pembe ren· 
gin mutlaka tam sıhhate delilet 
etmlyeceğinl aöyledi, ekHrlyetle 
bunu temin eden kan detlldir. 
Merak etmeyiniz, ihtiyacınız ıu· 
dur: Açık ha\·ada dolaımak, spor 
yapmak ve gUnde (4) defa yemek 
yemek. 

HA!'.TJMTE YZR: 

me i9liyor sanki. Klğıdın Uzerinde 
elim donuyor. Parmaklarım zor• 
lukla kalemi tutuyor. Benim kanım 
uyuşmuı gibi. içimi ısıtmıyor ar 
tık Nesrin. 

Fatma zannetmiyorum ki, be
nim kadar UtüıUn, Galiba halime 
acımıı ..• Bana iiyah hırka örtüyor. 
HaYalar öyle çabuk kararıyor ki, 
geceler yıl gıbl... Çektikçe uzayor, 
sanki lastik gibi !.. 

Ben çok ökıilrllyorum. Man• 
galdan mavi, küçük ıhlamur ibriği 
hiç eksik olmuyor. Bu ibriği sevi· 
yorum. Üzerinde beyaz hareler 
var. Mavi ile beyaz ..• 

Neden bilmem, deli gibi, bu 
ibriğe bakarken hep denizi dUşU• 
nUyorum. Hani beyaz köpUklU, 
mavi denizi... Acaba deniz nasıl· 
dır, Nesrin hapishane odasından 
yağışına baktığım karlar acaba, 
denize, ağaca, toprağa içinde İn· 
sanların yaşadıkları evlerin damı· 
na nasıl yağar? Ş:mdl İstanbul 
nasıldır acaba? Sen .•• Ya... Sen 
nasılsmdır acaba? 

~ 
Bugün, Şubatın son gUnU Nes

rin. Yine haftalardır hiç seninle 
konuşamadım. Harp ve Anado· 
lunun o kara günlerinde okadar 
kötU şartlar yokluklar, haatahk 
mikropları 'arasında demirliğini 
saklıyan vlicudünıü, burası ne 
çabuk eritip yıpratıverdi. 

( . .\.rkıı ı var ) 



lJ Sayfa 

ı Ytşa'ya _ Çı_!'tınız. Mı '1 ..,&. J_Ka_,_,_Mı_••,_ıup_ı,,,,._ .... ~ 
1 Tavukçuluk Bahsi (I) i - d B M p r 
ı • 18 Metre Uzunlugun a ır ezar.. ey- Camilerimizi 

~m;;nlarında gamber Yôşaın Boyu Bu Kadarmış! Temiz 
nay .., - Tutmalı 
''Uyuz,, Hastalıgı Şimdi Bile, Çocuğu Olmıyan Kadınlar, Beyaz Bezlerden Be- lbadethanelerimtzın nezafetln• 

- 2 - .k y 1 t . ç· Ek k K p Dallara Asıyorlar• biraz dikkat etmek lizım. Eyllp-
Geçeu mekalede ayalıe uyuzuod.ıu Şl apıyor art ÇIDe IY me OYU eee ıultan camiinde namaz kılanlar 

balıeetmittik . Bu glio de . uyuzun havadan yer, içer yaıarlarmıf.. toz toprak içinde kalıyor. Şehri· 
dı~«'r .,ekillerinden bahıedeoeğız: . lhtiy~r bunları anlatırken, mlze uğrıyan btıttın ecnebileriq 

Tüyleri d&ken uyuz: TUylerın llive etb: bile ziyaretgihı olan bu güzel 
dibinde yaıayıp ((SarcoptH loevlı - Eıkiden buraya adağa a•- camiimlzin bn hlll ıayanı tee11llr· 
gallinoe)) ismi verilen ve anca~ lirlerdi. Şimdi eğlenmiye, Boğazı dür. Evkaf mUdllrO Beyin bu hu· 
mikroıkopla görülebilen bir nevı aeyretmlye geliyorlar... suıta lizımgelenlere emir verece• 
böcek tarafından haaıl olur, çok lf. ğinl Umit ederiz. 
ıiri bir hastalıktır. Bu da yazın ve Yuıa tepeıi hep sık fundalık- Kararilmrlk Atlkallpaı• cadd .. ı 
ııcak mevıimlerde olup soğuklarla lır, hendekler, çukurluklarla . müt~k~lt '-•'! maUUU: Hakkı 
beraber ortalıktan çekilir. Bu haı· dolu .. insan bu sık fundalıklar• Bır Mektephntn lkı Haklt lsteGi 
talığı "tüy koparma,, ve Adi "tüy dan yürnrken bastığı yeri yok· Bayrak bir milletin ıeref ve 
dökUmU,, ile karııtarmamalıdır; lamaua, maazillah tepeslUıtU mevkiinln timsali demektir. TOrlc 
bunlara biribirin'den ayırmak için yuvarlanacak.. BUttln bu ıık fun• milletinin ıeref ve hayılyeti 1&49 
ıu noktalara dikkat etmek dalıkar arasında, yer yer küçOk pek UstUndUr. Bazı yerlerde bay• 
lizımdır: Y•ı• t•p•l•rlntle11 Bolazın •iitü11 g•lılerı 6Örinlr boşluklarda kadınla, erkekli, ço- raiımızın hor tutuldujunu g6r0-

Uyuz neticeai dllten tüylerin Boğaziçi SiltlUceainde ilk kar- evlltçıtın tombul tombul olıunf. luldu çocuklu aileler ejleniyor. yor, haklı olarak mOteeulr ohı• 
baıaları temamil• dilımeyip k&k tılqtıj'ımz feyler, ufak, miıkin Hah, öyle, aı o dala, batla.. Dolmalar yutuluyor, börekler y_. yorum, bilha11a vapurlarda kiri.-
tarafından kıralar; uyuzda kanat eıeklerdir. Ttıylerl dUımUı, ıeme,. Hadi bakayım, bir KulüvallabU niliyor, tlt kebapları kızartılıyor. nen, eskiyen ve rengi kaybolan 
Ye kuyruk tüyleri gibi bllyük leri eakimiı, kulakları balıiz balılz ile bir Elham oku.. Ehli zevk, burada bile kahve.in· bayraklarımızı dejlıtlrmlyorlar. 
tüyler dökülmez. Tüy koparmada ıarkan eıekler.. Eğer tabanınıza Bu sakim Adetler demek bazı den, çayından ayrıldığı yok .. Ufak Bunların ıık 11k değiftirllmeal •• 
iıe tüyler kendiliğinden düımeı; güvenemiyoraanız, 12,5 kurut ve- köıe bucakta kalakalmıf··· GOya taı parçalarından yapılan ocaklar- temiz tutulmaıı mllmkOndUr. 
tavuklar birbirini aaaalıyarak rip bu mlıkin eıeklerin eakimit çocuğu olmayan kadmlar, böyle da fıkır fakır çaylar kaynıyor. Maarif Veklletinln mektepli-
tiiylerinl çeker koparırlar. Bu ıemerlerine binip tıkırtakır Yuıa· bezden betiklere ekmek içi ko• Biraz evvel kendlıile konuı• )er için kabul •ttiil kasket •e 
uyuz mikropları tnylerin dibinde ya çıkabilirsiniz. Fakat maazallah, yup dallara aaarlar, bir seneye tuğum, 75 ilk ihtiyar yarenlik formalar da bazı mak1atla mek· 
kökte ve birkaçı bir aradn bulu· l:ı1&n bu ıarp dik ve kayalı yol· varmaz. çocukları olurmut 1.. ediyordu: teple hlç bir allkaıı olmıya•, 
nur. Mikropların teairile cilt ve larda eşekle değil, yaya bile yU- Yuıa Nebi, 0 18 metro uzun• Madem ki yazıp çızacakrti- daima irfan aahaaından uzak ka· 
tüy dipleri kabarır tiiyler kifi rlimekten Lor!.uyor: Biz bile, bli· lan bazı ahllklız çocuklar tara• 
mikdarda gıda alamadıklarından tlln halıiıliğimize raj'men Yüıa fından kullanıhyor. Buna manl 
kuvvetlerini kaybeder ya kökleri tepelerini tırmanırken, yol üıtunde olmak imklnı da bulunH çok iyi 
ile veya kmlarak düıerler. Haa- bizden evvel yola çıkmış, bir ıOrU olacak. 
talık kuyruk tarafından boyuna eıeği geride bıraktık. Ne ılirat 
kadar her tarafa bulaıır. Ha1talar değil mi? 
bundan ııtarap çekmezlerse de Cuma giinleri Yuıa yolları 
çok zaif düıerler, hastahğın biraz hiç te tenha kaldığı yok. Rum de· 
ıiddetlenmesi ile de bUsbütün Jikanlılarmdan, Yahudi madma• 
kansız kalarak bazan ölürler. zellerine kadar hemen hepsi bu· 
ince tüyler hep dUşmüt olduğun- rada.. aankl Yuıa, Babll kulesi .• 
dan vtkutta parça parça etler binbir millet, binbir lisan Yu9ada 
görUlür. Tüy döktilen yerlerde toplanmış .. 
sarı renkte bir takım kabuklar Son yokuıu da tırmamp, ıık 
yardır ki içi mikropla doludur. ağaçlıklara, tepenin tam UıtUne 
Bu uyuzun tedavisi pek uzun gelince, uzaktan gramofon HS· Sütlüce sırtları11tlon Bola.için/,. gi el bir ıörüniıl 
sürer; kendisinde uyuz aliiml leri, kadın kahkahaları, çocuk lukta mezarda asırlardanberl ya-
aörUlen tavuğu hemen tecrit bağırtılara lşitiameğe başlandı: 
ederek, tünek mahallerini kümesi Cuma gUnü lstanbul eğleniyor!.. 
dezenfekte etmelidir. ~ 

Tedavi için birçok lliçlar var· Peygamber Yuşa burada yatı· 
dar; fakat mikroplar tliylerin dibin· yor.. 18 metro uzunluğunda bir 
de bulunduklarından her llicı mezarı var. Rivayete göre de 
oralara kadar ılirmek imkinaız· peysıamber Yuta tam 18 metro 
dır. Çiftliğimizde yabancı tavuk· boyunda muazzam bir pir imif .• 
lar Ozerlnde yapbğımız tecrübe- Milstatil bir mezar içinde yabyor. 
lerle anladıkki en kolay ve mUeuir Yuvarlak Ustüvani mezar taıı 
tedavi ha1ta tavuia üç gllnde kararmış.. Sert dallı bodur bir 
bir 0 o 2 niıbetinde "Boregea,, bir ağaç mezar toprağından farla· 
baoyoıu yapmaktır. Bu ilaç tüy· mıı. Yine bu taşın etrafında y9fil 
lerin kökline kadar nUfuz edebil· boyaları dökülmüf, kararmış pa,. 
dilinden teıirlni daha çabuk makhklar var.. Biz bu lof, aerin 
161tariyor. . mezarı ıeyrederken, kadınlar, 

Buna 14fenta1ülfUr dö pota•- . dallara bir ıeyler aııyorlardı. 
yom., dahi denir kırık yerleri Merak ettim, dikkatle baktım. 
parlak ve mUcelli olup yeıil Kliçük beyaz bez parçalarından 
renktedir; kireç gibi buda rutu· birer betik yapıp, içine ekmek 
betten müteaair blur. içi koyuyorlar ve iki uçlarından 

1 litre ıuya 30 gram Bareges büyük bir çitlenbik aiacıw•· 
konarak ka~nahlır ve ateıten dallarma asıyorlar. 
alınarak harareti 30 dereceye ihtiyar bir kadın 35 lik bir 
dütünceye kadar ~klenilir. Bun- kadana tarif ediyor: 
dan sonra tavuk 2·3 dakika bu _ A kızım, beşiği iyi yap ki 
auya liatırılır, el ile tüyler kaldırı· , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
larak ıuyun deriye nüfuzu temin yağı, 1 kııım petrol ve 1 k111m 
edilir. Yalnız gözlerin temas benzin kanıtırılır; cilltteki mikrop 
etmemeli liıımdır. Bunun için de yerlerjrlelinerek içeri nUfuz et· 
parmağı 11latarak batın üstüne mek Uıere sürülür. Bu haatahtın 
yanlanna ılirmek kabildir. 2-3 tedavisi güç olduiundan bu nevi 

U} uza tutulan adi bir tavuk İH 
dakika sonra bonyodan çıkarıp kesmekten baıka çare yoktur. 
aüzelce ıl\zülmell ve hava cere· Yukarıda ıöylediğimiz ııcak 
yanı olmayan, harareti mutedil bir ıu banyoıu her ne kadar bay· 
mahalde muhafaza ederek ıoğuk vana iıtırap verine de tesiri 
olmam&1ına dikkat etmelidir. kat'idir. 30 dereceye tavuj'un 

Bu haıtalıklardan baıka na11l tahammül edebilecetini 
tavuklarda bir nevi uyuz daha ileri ıUrmemelidir. Bunu bizzat 
vardır ki mikropu deri altmda tecrlibelerimize atfen ıöylüyoruz. 
yaşar. Baıan ehemmiyetsiz olup Erenköy: Bereket T11vuk Çiftliği Hasan 
geçer fakat çok defalar da ölü- (I) Tnulc ve Tavukçuluj'a alt olan 
me sebebiyet verir. Tedavisi pek mltkUllerlnld llOl'unua, mlltehaHı• .ı .. 
nazik ye incedir 4 k111m zeytin· cevap verecektir. 

tıyor .. 
Ta eskiden buraaı yine böyle 

bir ziyaretgah imi,... Bir ihtiyar 
bana diyor ki : 

- Bir zamanlar burası, böyle 
dört bet miıli kalalabalak olurdu. 
Her cuma, uzak yerlerd~n sultan
lar, Paıa aileleri bur11lara çıka,. 

Yura.ı h•ra6•l•rl His•rı11 arkasına 
diı•r 

lar, baıan aünlerce kalırlardı. 
BUyUk babaman anlattatına göre 
Sütlllcealn aağ tarafında çok e1· 

kiden servilerle ıüılU bir ıet var
m•t·· Etrafı hep çimen içinde 
imiı. Fakat zamanla bu set yıkıl
mıf, çimenlere hayvanlar muaallat 
olmuf. Şimdi bütUn o çimenli 
aaha dümdüz toprak oldu. Sonra 
bu Yu,ada çoook eskiden büyük 
bir tekkf' varmıf. Tekkede yUz· 
lerce fakirler, müritler, dervlıler 

nız, bo4una bir ,ey olmaaınl. Ge
lin &e ben, ıizi bir tepeye götü
reyim, oradan size gUzel, tarihi 
bir yer göstereceğim ... 

Yuşaın ıık fundahklarından 
geçerek, blltlin Boğazı Karadenlzl 
gören aUıel bir yere aeldik .• 
ihtiyar, kavakların yukarııında 
sarı lekeler aibl aörUnen taı ve 
toprak yığınlaruu göıterdi: 

- Şu g&rdUğünllz harabeler, 
Elina lıimli bir kıralın aarayı idi. 
Yine bunların arasında Yuruı 
lıimli bir rahibin manaıtara 

vardı. Yıldmm Beyaz.it zama
nında bura11 Oımanlılarm eline 
geçmit •• kale biraz daha 
tamir edilmif, içeriye iki yUzden 
ziyade iılAm evi ve bir de cami 
yapılmıf.. Buramn fethi de yine 
bir tesadüfe oağhdır. Sultan Be
yazıt zamanında birgün Eflak ve 
Buğdanda isyan çıkmıı, Yıldırım 
Beyazıt bu iıyanı ba1tarmak için 
ordularını kartı Rumeli &ahiline 
geçirmek iıtemiı ve ilk hlarak 
bu kaleyi fethetmiıtir. Bilihara 
iıyandan sonra kale Oımanh 81· 

kerleri tarafından muhafazaya 
baılanmıf .. 

ihtiyar nefea alarak devam etti. 
- GörUyoraunuz ya, dört k6-

ıe ııibl görünür. Etrafının iki bin 
adım olduğunu duymuıtum. Dört 
tarafında keatane ormanları 
vardır. Fakat bu orman 
keaile kesile hemen hemen yok 
olmuştur. Z::ıten Yuruz kalesinin 
bütün halkı oduncu imif. Sonra 
lstanbulun en iyi sütü, en iyi 
yoğurdu da, buradan çı~arm•t· 
Fakat kale halkının da yıne btı
ytık bir vazifeai varmıı. Kar,de
nizden ıelen Ruı aemllerini gör-

PerteYJ1lJal ll••aladea: Muataf• 

Merkeple Parka Girillr Mi ? 
Kaaabamızda rahat rahat nefı• 

alacak yegine tenezzUh yeri, 
ıehir parkıdır. Gidilecek yakın 
mesire yoktur. 

Park heraUn temizlenir. Gar .. 
sonlar arafından utanır, 

tur. Lakin o kadar itinaya rağmeq 
bazı kimaeler tarafından bu güzel 
bahçe mUnaaebetsiz hareketlerle 
kirletilmekte •• oraya devam 
edenleri bizar etmektedir. 

Orada karpuz yenir, yerlere 
akan karpuz ıularına ve çeklr• 
deklerine ılnekler UtllrUIUr. Yer
lere tükürülür. Merkeplerle parkaa 
içinden ıeçirilir ve bu idet bük• 
mtın• alrmiıtlr. Bu hayvanlarıq 
aelip geçerken piılik döktUklerlal 
ıöylemeye hacet yoktur. Buna 
mani olunaa pek iaabet edilmlf 
olacaktır. 

Biga: H. Ş. 

Tavzih , 
Y etilk6yden Suren lmz&1ll• 

aldığımız bir mektupta bahçe•ali 
Y akomi Efendinin batanı yaraal 
tafın kendiıi tarafından atılma~· 
ğı ve kendlılnin bu hidiıe ile 
uzaktan ve yakından alakası ol· 
madığı anlatılmaktadır . ............................................................. 
dükleri zamam derhal büyük hlf 
ateı yakarlar, her tarafa haber 
verirlermlf. 

Yine Oımanh gemilerinin 
geceleri karaya oturmama11 için 4;. 
kalenin tepeılne bir f anuı içinde 
(Yunuı bahiı yağı) yakarlar, b~ 
ıuretle gemieiler Karadenizin dal• 
aalarından kurtulup Boğaza ka-

• çarlarm•f · 

* Muhakkak ki, Yuta tepesi, 
lıtanbulda en ıüzel aanatoryo.,S 
yapılacak tepedir. BUtün lıtanbul, 
bOtün Karadeniz, Boğaz, heP 
ayak altında .. 

Fakat kahvecilerin söyledilj," 
lerlne göre, her geçen sene halk 
yavaş yavaı azahyormuf.. Sebr 
bi de, hep ayni aebep: 

Yol para1ınan f azlahğı! 

* 



22 Ağuıto• 

DUnyanın En ıssız Deniz Feneri 
Şap denizinde, Suakin mevkiin
dedir. Adı (Dulun Göz Yaşları) dır. 

Şa!r V• 
Muhur'r 

Lo ıcfell ow 

ÇünkU gemisi bir kayaya çar· 
parak mahvolan bir Jngiliz gemi· 
cisinin zevcesı tarafından yaptırıl· 

mıştır. Fen erin me\'• 
kii o derece ıssız
dır ki, ilk zaman-

larda maaşlı bekçi bulunmamıştı. 

10 sene sadıkane hizmeti müteakıp 
B r H ~sap Mete eııl .. 

ir c;ocuk kafi1eıinin içinde 
muayyen bir ın !.tarı, lıe· 
yeti umu111lyceinin yüzde 
(43 718) ini te,,dı euene 
bu afı' enln aıgari mlk· 

aff~dilecekleri • vadile Luraya hapse 

mahkum olanlar ııönderilirlcrdi. 

tarı nt'dir? 

Şu Garip Dünyada 
Neler Oluyor ? 

Bir Kibrit Kutusu Büyüklüğünde Mü
kemmel Bir Radyo Ahizesi Yapıldı 

Dünya amatörleri arasında, 
cihanın en kUçUk fak at o niabette 
de mükemmel bir radyo ahizesini 

yapmak için müsabaka açılmıştır. 
Bu sahada birinciliği kazanan bir 
lngiJizdlr. Y aphğı radyo ahizesinin 
bUyüklüğü alelAde bir kibrit 
kutusu kadardır ve bu kibrit 
kutu unun içinde m · kemmel bir 
ahizenin lambaları, kondanHtör-
leri, bobinleri tamamen mevcut
tur Ye uıl şaşılacak ıey, bu 
ahizenin mükemmelen iıleyerek 
birçok lıtasyonları almakta el
masıdır. Maamafih Deyli Ekıprcı 
gazeteılnin yazdığına göre Y ork 
eyaletinde oturan Miatr Eric 
OJivler isminde diğer bir amatör 
i{eçen hafta bu birinciyi mağlup 
ctmlttfr. Filhakika vücude getir· 
diği ahizenin iıtinat ettiği Hal 

bir topluiğneden ibarettir. Fakat 
bu ahize lambalı olmayap galen
lidlr. İngiliz gazetelerinin tahmin· 
lerine göre bu gidiıle herkesin 
yelek cebinde bir radyo ahizesi 
taşıyacağı zaman uzak değildir. 

* Virele11 W orld gazete1inin 

Telsiz telefon yazdıiına göre 
maruf bir Fransız sivrisin•li 

cszbeder illmi radyonun 
sivrisineği ce?.bet-

tf ğine kanidir. Söylediğine göre 
.ivriıinek muılkiden çok hoılan-

makta ve hemen radyonun çalın· 
dığı odaya dolmaktadır. Fakat 
radyo gazetelerınin iddialarına 
göre Fransız filimi bu keşfini say
fiyeye çekildiği zaman yap
mıştır. Maksadı civarda bulu
nan köşk sahipierini sivrisinek 
korkusu ile radyo çalarken pen
cerelerini kapatmı a sevketmek· 
ten ibarettir. Ancak bu akdir
dedlrki aeeaizce rahat bir uyku 
uyuya bilecektir. 

>#-
(Milano)da yapılan bir elbise 

1 l,OOO el· ~Uı.abak~amda.bi-
'/ .. 

1
•. rıncı milkafatı Sıg-

mas 1 • sus u morina Maskoti 
bir elblH isminde bir kadın 

kazanmıftır, bu elbise irili ufaklı 
tam 12,000 tane elmasla ıUılU 
idi, kıymeti 50,000 He 60,000 do
lar araıında tahmin ~diliyordu. 
Ve bu miktar siıı-ortalıdır. 

• Amerıkanın T eluH kıtaaında 

Postt1 kutu- Brouen kasaba· 
sında bir poıta 

~unden mek- kutusuna hırsız 
tMp çal an dadanmış, hergün 

• __ a_J_a_m ___ , kutuya atılan ga .. 

zcteleri muntazamen çalarmıı. 
Poıta idaresi bu hıraızlıim önüne 
geçmekten Aciz kalınca posta 
kutusunun içine kUçUk bir kurt 
kapanı koymuı ve bu sayede 
hırsızı cümrmUmeıhut halinde 
yakalamııtır. 

Amerika Zencileri 
Nasıl Ölürler ? 

Bir Alman i~tatistiğinde glSrdUiUmUz malumata bakılırs11 dünyada 
en az yafayan ınunlar Amerikalı zencilerdir. Bunların yUzde ( 30) u 
bir yaıına gelmeden, yüzde (20) ıi Uç yaşma kadar, yüzde ( 20 ) ıl 
30 yatında ve yUıde (30) u da nihayet 50 yatında ölürler. İçlerinde 
elli yaıını geçen binde beıtir. 

Amerika da Yeni Bir Linç 
{Louisyana) nın Shrevport ıeh· 

rinde genç bir zenci, yine aiyah 
bir genç kıza fazla mUliıallat olduğu 
iddiaaıi ile bizz.at kendi kabilesi 
halkı tarafından tutularak dövill
nıUıtUr. Ayni şehirde oturan beyaz· 
lar bu hadiseyi iıidince gidip genç 
ıenciyi bulmuılar ve bir ağaca aa .. 
Dıak ıureUle idam etmiılerdir. Bu 

vaviyet karfl8lnda zenciler l:te
yaz.lara müracaat ederek: 

- Siz, kendinize mensup bir 
kıza taarruz eden zenciyi ası
yorsunuz, pekAla diyelim, fakat 
bizim aramızdaki itlere neden 
karıııyorıunu:ı? Demek iltemiıler
ae de bu sualin de ıuç 1ayılma

ıından korkarak vaz1ıeçmiılcrdir. 

R 
Geç n H t 1(1 Bılme 
Ct!ııln Halil: Hır c .cı 

aynı k;ı ın~ ile ii,· • · 
fa nnaı cvl~nebi ıı, fiy
ı., bir kadın ki evlenİ· 
fi ıın lıer def .. aıııda 
ba,ka bir ielm 1 tınıış 
ve daha evvel de ko• 
caaından botanııı anııt 

oleun. itte: 
Bunu yepan bir 1'ür,.k 
m hknmGdU r, Uç dört 
df!fa hapİ.llilen kaçnııt, 
öldliğü unılmıf, fakat 
o ı aım değlt lrerek 1. 
ne• ı. .. ndl karıaile v· 

eıım ,tir. 

S:ı fa 

",>/' G'' 1 . i . K oz erın zı a· 

Garip Bir Polis KulUbesi •. 

pamodan Apşı· 
rabllir Misiniz? 

İsti) erek üp, ırınak i1e İ9temı 
yerek ap~ırrnak ara ında ne fark 
vardır? Herkeı n y ınmda olma
mak tartıle birkaç defa tecrillıı 

Almanyanı11 H~oove lueıııında Wahrenlıol:ı m vki'nde 
h aiı el.ile ı polis karakolu 75 eenedeaberl bu kavak 
a.acınııı lçl.ıdcdlr. Ağ lÇ okadar g"ıılştlr ki mevkliııln 

yegAne pol ıl b radı pek rahat etmektedir. 

Bir 
iki 

Siyah için 
Beyaz! 

B 'rkaç gün evvel Pariıte genç 
bir ressam ile bir diplomat arasında 
ıiivari kılıcı ile bir düeJlo yapıldı, 
bu çarpışmaya sebep olan siyah, 
daha doğrrsu rengi siyaha çok 
yakın bir kadındır. 

Anlattıklarına göre ressam 
beyaz kadınJardım çok bıkmış, 
Cenubi Amerikanın siyahlarını 
fecrfibeye kalkışmış ve bir tane
sini bulalarak umumi bahçeler 
den birinin gözden saklı bir 
köşesinde resmini yapmaya teşeb
büs etmiş, o sırada genç diplo
mat oradan geçiyormuş, ıivri bir 
etimle ile bayretlni ve takdirini İz· 
har etmiı. 

Bereket versin iki taraf ta 
aıker olmadığı için düello zarar· 
ıız kapanmııtır. 

spö~·,· · K~.J~:;,~, · · --
Anne tikten 
Uzaklaştırır Mı ? 

Franıız kadın doktorlarının 
'senelik kongreıınde, lçtimaa rl· a

set eden doktor Dinet ıöyleı 
açma nutkunda: 

Sporun kadınlara anneıik 
hiHini ekıeriyetle unutturduğunu, 
ıöylemiıtir. Doktorun iddiaama 
nazaran 20 inci aaır kadımnın 
baılıca iki dUıünceai vardır. Birin
cisi hayattan mlimkUn olduju 
kadar faıla zevk almak ve bunun 
için de bütün vaktine aahip ol
maktır. ikinci dUttlnce mlhnkün 
olduğu kadar genç ve zarif kal· 

maktır. 
Kadın anne olmak neticeıinde 

birkaç ay f aallyetten kalmayı ve 
vlkudunun zerafetinden muvak· 
katen kaybetmeyi bu iki arzuıu 
ile telif edememekte, bunun için 
de annelikten vaz geçmektedir. 

Doktor çare olarak ~hlikın 
takviycaini ileri ıtlrmUıtür. 

ederseniz aolarsınıı! 

Kıralın Resmi De 
Olmalı ! ·sahine 

Londra Meşheri Maruf Bir Ressa
mın Tablosunu Reddetti 

lnglltrenin met .. 
hur reısamla· 
rından Richard 
Sichert geçen 
mevsim içinde 
aylarca çalışarak 
bir tablo yap· 
mıştı. Bu tablo 
( Bir muhavere ) 
Jamini ta11yor ve 
( Kıral Corç ) u 

bir ayna önünde 
at yarıılarından 
evvel kendi hay· 
vanı ile konu
ıurken temsil 
ediyordu. 

Fakat Londra 
reaim meıheri 
geçen gün bu 
tabloyu reddet-

mlıtir,aebep olarak 
ta "bu reımin Kar •l Hz. ni tahine bir vaziyette göıtermemit olmasını,, 
Uariye ıtlrmüıtUr • 

Aslan Hareketsiz Duran 
Adama Hücum Eder Mi? 

Üzerine baaılmıyan yılan aok· 
maz, derler, doğruluğu öteden
beri tecrübe edilmlt bir darbı· 
meaeldir. Fakat acaba ayni hal 
diğer öldürücü hayvanlar için de 
vaki midir? Meıcli bir Aslan ve
ya bir kaplan bir köıede hare· 
ketsiz duran adama hlicum eder· 
mi; yoksa yanından sessizce ge· 
çip gider mi? 

Amerikalı bir Enstitü bu me· 

rakını halletmek arzuıu i.e es.ci 
hir otomobil tedarik etmit ve bu 
otomobilin içine sun'i birkaç in· 
ıan oturtmuı, sonra bir cımbaz 
kumpanyasından ariyet olarak aldıi' 
Aslanları bu otomobilin bulundutD 

yere müntehi bir y< • koyuverıniıttt. 
Neticeyi resmimizde görö~ or• 

ıunuz, otomobilin denilmesi, için• 
deki sun'i insanlarm parçalanma• 
ları iki dakika bile ılirmemiştir. 
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Nibi Ef. Ceylin Gibi Sıçrayıverdi •• 
Arhk mırın lcırın, kaçam•k 

yolu yok. Bu diyarda kalıp de· 
•eyi gfttmekten baıka çare mef· 
kut. 

Nabi Ef., köse sakalını avuç
laya avuçlaya yUzU gille ınle 

odaya girdi. Yandaki ke· 
revetli mindere oturup mutadı 

veçhile bağdat kurucaiı ılnlye, 
okla vurulmuı bir ceylan çevikli
gile yerinden sıçradı: 

- Tu, Alla liyığrnı verain, 
öyle bir halt ediyor, bir pot 
kırıyorduk ki kırıkçı Şahnazar 
gelse tamirinde hAibUhasir ka
lırdı. Apğıdald dehliz kapısı, 
orta kabn camakin kapısı, sofa 
kapısı ardına kadar açık. Lok· 
macılar qağıde.. Bunlar nanüni· 
met klfirleri, ne betmaye ve 
clbilliyetsls mabtu klar. Vellnl
metlerinden bu kadar mirasa 
kondular, banker Hriataki ve 
Zarifi miall olup çıktılar da merhu
mun hake dlittliğUnUn kırkıncı 
gUnil lokmuı dökülürken ahengU 
ve tarpta bulunuyorlar demezler 
mi? Vallahi bizleri, kakı kapı 
lstanbul içine ilin ederler; rezil 
rUıva eylerler.. Herşeyi geç• 
tim. Ben dllmbedUdllk olurum. 
Nabii uır dediğimiz bu kön 
mendebur ne mertebe iz'an ve 
irfandan blbebreymiı; evin içinde 
beatan korkuluj'u lmiı derler ... 

Hemen odadan fırladı; açık 
kapılan kapamaya koıtu. 

Vehbi Bey, baaırhnın dibin· 
dekini de mideye bopltarak, 
maırapada Jllzllall, boynunu ıe
latarak 11JU1Uldutunu latlnden at• 
mıf, Kltip Raif te peyrev olarak 
1Gzl~rloi açmıı Sulu Sezai in, 
avurduna bir buz ıokarak1 aalta 
durmuı fino ıf bi, bakmaya 
batlamıftı. 

Nabi Ef. batdat kurup yerine 
yerleıti. 

Eseri11 lc•hreMenl•ruula11. 
Dübaracı Apilc 

okunanın hiç itidilmemİf ve pek 
mUhim bir ıey olduğuna kanaat 
aetiriyor, afal afal bakınıyor, kA· 
tlbe uymak için o da gözlerini 
kapayarak, kHik kesik: ( Yaıa!.. 
Var ol!.. sen 6lme l ) diye mırıl• 
danı yordu. 

Nabi Efendi ıarkıyı bitirip 
yine hicazdan Hacı Faik Beyin: 

Müpteligı d•rlli hicrandır 1ö11il 
At.ıı'fırk•tl• •ozandır ıöniil 

Şarkıama aıra ıetirir ıetirmea, 
Dıtteki odadan da bir ahenk. 
Aman dalı'ar, canım tl•ilıır 
Hi, ••nd•11 .,,,.;,,. ıeçtl 1r1I ? 

Vehbi Beyin valde hanım, saza 
çok iıtidatb Te meraklıydı; ut 
çalardı. Dalma beraber bulunan 
caacit•r kuzu aarmaaı iki ahba-

bile otururkeh, orta lrattakl ahen• 
wi duymUf, onlar da utu, kanunu 
tefi alm1Jlar, ahenre koyulmuı
lardı. 

Nabi Efendi derhal ıarkıyı 
keıti; ( mftptellyiderdl hicran ) ı 
yuttu. 

- Mllıademel cfkirdu bari· 
kai hakikat çıkar amma mliıademei 
nagaaıattan çorba huau!e gelir .•. 
H•mılrei mubterememiıde rlfeka11 
havatin de ıatıracaklar. Niye 
kendi havalarında aldiyorlar? 
Bizlere iltihak etmiyorlar diye 
üıtelik rencidei hahr da olacaklarl 
dedi ve var kuvvetile, yukarıdan 
akıeden f&J'kıya katıldı: 

Kıız•m saıuı bir sualim var 
Hiç $e11den garlm ı•çtl mi? 

Artık aıatıh, yukarılı coşul
muı, veryanaın edilmiıti. Oıt 
odada iki 1az, bir tef ve gevrek 
kadın sesleri çın çın çınlıyor, alt 
odada Nabi Efendi tiz perdeden 
meyanlar çıkıyor, ötekiler de ka· 
rııarak, inceli kalınlı, hep birden 
alıyorlardı. 

Şarkıyı bilen de ıöylOyordu, 
bilmiyen de.. Vehbi Beyle Sulu 
Sezal, bayram arabalarındaki 
çocuklar gibi, avazı ba11yorlardı. 

Ki tip Raif, ne dUıündllyse dü
tllndll. Elinde izmarit kalmıt olan 
ıiaarayı bir fiske ile fırlattı. 
Pantolonunun dllğmelerine uzana· 
rak kapıya doğru yUrUdU. 

Sezal, makudmı Hzmif ti. 
Vehbi Beyin yanına koıtu; 
aizını kulatına yap11tırdı : 

- Ayıp olacak, aldıralım. 

- Ne aayıklayorsun ?.. NeyJ 
aldıralım be hırbo? 

- Neyi olacak uzorotu!.. 
Farkında değil misia. kltlp ata
beyi içinden çektiler. 

(ArkHı nr) 

- Beyler emrettltinb: mi •ar, 
yokıa dolan babadan ne dotarta ( 
ya mı ru..ma? Dedi. 

Toplantl, Davetler_) 1 Spor 1 
Gazetecllerl Davet ..._ ___________ __._ 

KAtip Raif: 
- Hazret, bir dakika mllaaa· 

de diyerek ceketini aramaya 
koyuldu. Kanepenin ukaaından 

çıkarıp cebinden paketi aldı. Bir 
cizara yaktıktan sonra paketi 
dolaıt1rds; kibritleri de çaktı. 

- Beybaba, dedi, artık da
vul çaldık; malilm a hicaza mef· 
tunlardana. Makamı hicazdan al· 
rlt te ne oluraa olıun; daha öt11I 
var mı, lapti tUrkOıUne razıyız. 

Avurt zavurdu, ıahte vekan 
uautmuttu: 

- Hicazı tuttur da iıtersen bu 
makamla gelmifime, geçmitime 
a6v; ıio.Ueme uy .. 

Nabi Efendi, (estaifurullab!)ı 
ıDrleterek, bir iki tempolu ISkıD· 
rUğü mnteakip, (Sebuhun akaak 
ıarkısıdır) diyerek airiıtl: 
Cihan ziJl/line dllb•ıt• 
Med.t eg şuhu nevıeste 
Firakınla bu dil /ıa$ta 
Medet eg şü/111 nevreste 

Kambur coıtukca coıuyor, 
ara ı ağmclerl uzatıp bütUıı ma
k ı geziyor, kendiliğinden ga· 
zelıer ilive ediyor, oradakıleri 
me t yllyordu. 

Tombul miraıyedi bu itlerin 
daha acemiıidi; medede, he} heye 
ku lakları daha ahıık değildi. Göz· 
lera etraftakilerin yUzUnde, Nabi 
Ef.nin kendinden geçmiı gibi oku
} uşunu, kit;p Raifin gaıy olmuı 
ınleyiıini, aulu Sezainln talimH 

ymun gibi dinleyiıini aördUkçe, 

latanbuı matbuat cemtyet111- Balkan Oyunlanna 
denı Şehrimizde çıkan ttirkçe razet.. Gidecek Atletler 
lerde çalııan muharrir arkadqlana n 
Ağuıt-01 l 984 Perıembe gtintt saat 
10,80 da cemiyet merk:er.lııi teıriilerini 
rioa ederiz. Bu toplantıda, vazifeten 
şehrimize gelmiş olan, Matbuat Umum 
mtldürliıgü nıliıavirlerindeo Sadri Etem 
Bey mealege ait iıler hakkında arka
daşlarla mu alıııbeler .} apacaktır. 

&Unnet DUIUn 
Bililiahmer cemiyeti Erenkôy na· 

biye merkezi Aiuıtoıun yirmi üçllncü 
Perıembe gunU ve. akıamı Caddeboe
tanında, Sayfi} e Bahçesinde bir ıünnet 
düğünü tertip etmiıtir. Mttıamerenin 
parlak: ve nezih g69meai ı :;in her ted
bire baıvurulmuştur. Gidenlerin temiz 
ve n•ı•li bir ıece g~çireoelderi ılp. 
heaizciir. 

* Hıliliahmer cemiyeti Fatih şubeai 
tarafından yarın aktam, Cibali mektebi 
bahçeıinde oehit, ) etim ve yoksul ço
cukları içın bir &iınnet düğünü tertip 
t'dilmiıtir. 

Mlllf TUrk Taleb• Blrllilnln 
TenezzUhU 

Mıllt 'l'ürk Talebe Birliği, memle
keti tanıtmak uzer6 tert ip ettiği 11ya
lıatlerdeu bi rıno daha, 26 Agustos 
Pazar gunu Fdirae~ e gidilmek ıuretile 
devam ederektir. Birlik, tenezzühe fı
tirak edecek olanların isimlerini yaz
dırmak uz re Birlik merkezine muraca
ntlarını rı ra etmektedir. 

Spor Kongresi 
Alllnordu kulUbU relalliln• 

tlen: Allınordu fevkallde kongreıi 24 
A~uıtos 1934 Cuma giinü içtima edı· 
oeğindın azan• aamanıIMia ı•lmıleıi 
rica olunur. 

AUetizm Federaa~onumlanı 

Betlncl Balkan oyununa lftiralr 

lçla Za•r•be .ıt••k lzere ••çll•lt 
olan •ıatıda lılmlerl 1a:rah 1'7 atletin 

•tofman Ye. nılHbak• talomlanna 
Milh Spor mağaıuından blııat ala

rak Atu.toaua 2i inci ÇUfaMba ... 

nil akıamlıtl ıaat 8 de Slılceel 

lıtuyonu bekleme Hlonunda tfya

lara He birlikte hnır bulunmalın tel>-

llt olunur. 
Atletlerin lıimlerl: 

Mehmet Ali. Be1lm, Hayclu, Aılan 
Haydar, Fethi, Selim, Teobarfdt, Ka. 
rakaf, Pulyoı, Sedat, Ratlt Veyıl, 
irfan, Tnflk, Raif, Mufahham, Cihat 
Beyler. 

At Yar191 
lııtanbul yarış "Ye ıslah enclmeni 

tarafından Veliefendide tertip edilen 
at yarıılannın, bu Cuma 5 inoiıine d .. 

vam edıle cektir. Bu cuma yanıların 
daha heyecanlı ve güzel olacatı tahmin 
edilmektedir. 
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1 Bugüııün Meselelerinden 

Savaş 
Düzümü 

1 

-·············· .. ···········-···· ........ .._ 
( Bat tarafı 1 inci tayfada ) 

tftrlU ı6yliyeyim: DöğUıebilmenin 

icapları vardır: Bunların batında; 
cibilliyet, onur, terbiye, anane 
gelir. Fakat hepıl bu değildir. 
Herıey bu değildir. Biraz önce 
aaydıhım manevi hasletlerin kul
lanacağı vasıtalar vardır. Bunlar: 
SilAhtır, toptur, ~llngüdUr, . bomba· 
dır, mltralyozdur. Tayyaredir. Ve 
bUtUn bunlar gibi aavaı busat· 
larıdır. 

Biz bunların da, bizde yapıl
masını istiyoruz. Bunu savaı dU
zümll yapacaktır. Biı zamanında, 
bu iti her milletten iyi yaphk, 
onun verimlerini her milletten iyi 
kullanmak kabiliyetini gösterdik .. 

Hill hiklye halinde anlatılan 
vak'alar vardır. Vaktile sefer 
açıldığında Y en1çeriler !Saraçhane
başma riderlermiş.. Çıplak bir 
asker, bütün buAtlarım (techi
zah) orada ikmal eder yola 
koyulurmuf. 

BugUn de o vaziyeti iıtiyoruı. 
Savaı dllzümil memleketimizde 
daha birçok dlizttmlerin inkiıafına 
yardım edecektir. 

Me1ell merminin; baruta, çe
liğe.. kapçığın;! bakıra.. ıllibın; 
kılıcın; ağaça, çeliğe, kemiğe .. el· 
binnln; yUne, pamuğa.. eterin; 
deriye, demire.. ilih Ulh ihtiyacı 
vardır. 

• 
Biz aklan alamıyacajı yokıul· 

luk, yokaulluklar içinde döiüfme
•ı bil-. 6iretea bir •W•tb. 
Geçmiıtekl kabl lyetimlı bugün 
eksilmlı defil, faılalıımııtır. 

Mazi, ( kanlje ) ılle 6tftnebillr. 
Bu, onun hakkıdır. Ukin halin 
(Sakarya ) aı öalinde, yalan ıeç· 
mitin ( Çanakkaleıi ) kaqganda 
yalnız (kanije) deiiJ, fakat batla 
dOnya tarihi: (Benimi) diyebilir mi? 

Bene• diyemez. Belki dlyeml· 
recektlr deJI 

* C. H. Fırkaııntn dttzftm proj-
ramı, - aanayileıtlraıe protramı 

demlyelim - il'n geçtikçe lamet 
Paf& btllrumetinin elinde inkiıaf 
ediyor. Şeker fabrikalarını, ku· 
mat fabrikaları, bunları da ılıe, 
cam, kljıt, yarımkok fabrikaları 
takip etti, takip ediyor. Demir· 
yollan fittikçe uzanıyor. 

Biz hftttın · bunların baımda 
aavaf dGzllmilnö de a6rmek iıteyo
ruz. top, ailAh, mermi, laldıaf etmlı 
tayyare, Torpil fabrikaları... Mo
tör fabrikaları.. ilh. 

Medeniyiz çünkü, döğöımesfnl 
biliyoruı. DlJğOşmeıini bilen yaıu 
ve ya9atır. Medeniyet, yaıamak 

ve yaıatmakhr. 
Fakat dlJğllıme kabiliyetimiz 

1avaı dllzümDnden kuvvet alacak· 
tır. Savaı dllzllmünn ihmal ede
meyiz. Çtınkü döğOıme kabiliye
tJmize ve medeniyet• ihanet ha· 
tırıaıızdan geçmez. 

• 
Biz bu ağır itleri nasıl başa• 

rırız? Buhran varf. diyecekler 
bulunabilir!. Evet dünyayı kasıp 

kavuran bir buhran var .• Fakat 
.biz o milletiz ki bugUnkUntln oa 
kat, yüz kat ız.tıraplarma katlant
rız. Ceketimiıi satar, pabuçıuı 
gezeriz, fakat ıerefimlzi herıeyla 
UıtUnde tutarız. 

&rakınız ki ceket 1&t1D1ya. 
pabuçsuz kalmıya IUzum ı&Ulme
den bunlar baıarılacaktır. Fakat 
gllniln birinde tarih, çeketlerinl, 
pabuçlarını aathlar amma ıeref .. 
lerini korudular diyecek oldukta:ı 
sonra katlanılmıyacak acı var 
mı dır? 

Biz blrrlyetin ıztıraplannı, ulr 
zenginliğin kiıanelerine, bOtUn 
H adetlerlae bin kere tııtthı göre 
mttı bir neailiz .. Blltun ifleri bn• 
ıarmak için icabeder1e yalınayak 
lcalabilirb, ne çıkar? 

Uzun yollar bizim ÇJplak ayak
larımızı yıpratamaı. Kendileri 
aıınır ve tttkenir, sonra attn gelir; 
taçlar, tahtlar çıplak ayaklar 
alhDda kalırlar ve çiğnenlrlerl .. 

Lifın kısası : 
Dlnya diflnden tırnatuaa ka· 

dar lilihlamyor. Neden? lçylb.I 
ıudw: latillyı yqatmak yeni yeni 
latililar yapmak lçba.. Mademki 
laakikat ltudur. Şu halde biz aililı· 
ıa ... ıyacaf ı:ı:; baıta ayaia a1Wa 
olacağız. 

Nedu? 
latill için dejU; Y•tamak, 

yqatmak, medeniyett beklemek 
içial. 

Tlrk talri Baki; 
Vlyanayı kuıatan Türk uker-

lerine:(demir Jruıaklı cihan pehhvaaları 
dtyordu. 

Yirminci aıır Tftrklerlnln ada 
da, sam da, öıU de ılllh olta 
ne ÇJkar 1 Savat dOzUmlerlnin 
kortuluı allnlerlni; Dumlupınar 
ıallplerinl ellerinde çiçeklerle, 
davw zurnalarla, ıeybek oyunla 
rlle, yafa çok yaıalarla beklernİJ. 
slrmlf. alkatla•ıı olaıılula kimi 
beldiyoruı? Ga.lerlmiı yollarda. 

Vapurda ÇıkaJ!l Yangın 

EvnHd ıcce nat oaa dotru ilrkecl rıhhmıada bajh duran loöaU vapu• 
runda bir yanııa 9akmı1t vapurun 7an kamaruı ve etli balye kadar pamuk 
1anmııtı. Yanıın tahklk•b deYam etmektedir. RHmfmlz 1anı·111daa MAr• 

1tal7elerl• perlfaa •H1&ra11aı 1lıterl7or. 



iTTİBAT ve TIBAKKI 
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Kısım No. 35 

1 : Bu 1ene Yllbek Ziraat EnıtitOsüntln Baytar, Ziraat ve 
Orman FakOltelerine meccani leyli ve iicretli leyli ve nihari erkek 
Ye im talebe almacaktır. Kayıt ve kabul prtlan aşağıda yazıldın 

a : Tiirk tebaasından olmak ( Ecnebiler huıull talimatnamesine 
lir• kabul edilir ) • 

b : Lise bakaloryasını vermif bulunmak. 
e : Leyli olacak talebenin yaıı 17 den aıağı 25 ten yukan 

olmamak. 
d : Mesleklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve aağlamhk· 

lan hakkında tam teıekklillll hastanelerden Sıhhat raporu getirmek 
Ye aşı phadetnamesi vermek. 

e : Belediye veya Polis merkezlerinden btısnühal maabatau 

aetirmek. . 1 b' . 
2 : Enstitüye girmek iıtiyenler yukardaki veaika arla rrlikte 

6 kıt'a fotoğrafı bir istida ile doğruca Ankara'da Yüksek Ziraat 
Enstitllsll Rektörlüifine göndermelidirler. 

3 : Mllracaat zamanı Temmuzun onuncu ,nnüoden EylWiln 
aonuncu gftnilne kadardır. 

4 : Evrakı tam olmıyanlar EnatitOye kabul edilemezler. MOes
aeıe kayıt ve kabul edilen talebeyi iki ay zarfıuda tekrar muayene 
ettirir, kabiliyeti bedeniyeyi haiz olauyanlano kayda silinir. 

5 : Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi için de 
stajını veya Fakftltesini bırakanlardan veya ceı.aen çıkarılanlardan 
bükümetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire Enstitnnnn verece
ii nümqneye göre Noterlikten musaddak kefaletname vereceklerdir. 

6 : Vaktinde tam evrakla mllracaat etmişler araımdan kabul 
edilecek talebe diploma dereceaine ve mOracaat tarihine göre 
tefrik edilecektir. 

7 : Ziraat, Baytar, Orman FaktUtelerine abnacak talebeler, 
Tibbi ilimler Fakültesinin ı 2 3 Oncll samestrlerinde mevcut ders• 
it.. • d ' ' ~n e takibe mecburdurlar. 

8 · Ziraat Fakliltesine almacak talebe Ankara'da Gazi Orman 
Ç fthğinde on ay staj göreceklerdir. 
Talebeye bu staj mUddetince yemek ve elbiff maaraflan kartılıia 
ol1rak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. 

9 : Ücretli leyli taJebeniı ücreti Oç takıitte &denmek tbere 
215 liradır. 

10 : Ücretli leylf talebe tercih olunur. Kabul ıartlarım haiz 
olan nibari talebe için miktar tahdit edilmemiftir. (3704) 

Ege Köylüsünün Beline 
e 

Bir Yumruk indirildi! 
~ ...... ~~· ·--

( Baıtarafı l inci Hyfada ) 
lerini almıılardı. Fakat netice 
böyle olmadı. Birkaç meıhur fir· 
manan manevrası yOztlnden, köyltı 
hesapmz derecede zarar etti. 

Yeni mahsul incir, iki glln 
evvel gelip çath. Aydından, Na
zilliden, Odemiften ve Germen• 
cikten binlerce çuval turfanda 
incir lzmir piyasasına geldi. Ge
len mahsullln nefaseti, mllfterile
rimizin lftihasını celbedecek 
kadar barizdir. 

incir alaca ve sabcdarı borsa· 
da toplanarak mevcudu tesbit 
ettiler. Eski bir teamille uyularak 
piyaıanın temizlenmesi ve gelen 
malın satılması icap ediyordu. 
Ticaret Odam Reisi Balo Zade 
Hakla Bey, incir ıabcılanm 
temsilen konuıuyordu. Piyasa• 
ya inen mal için 4800 çuvaldır, 
denildi. Ve alacılann tesbitlne 
bqlandı. 

Komedinin ilk aahneıl bqla
mıfb bile... Ortaya yalmz iki 
alıca çakıyordu. Diğer ahcılar: 

- Biz ayni zamanda ıabcıyazl 
Diyorlardı. itte yaranın da en 

bOytığO bu değil midir?. Alıcı11nı 
ve aatıcısını ayırmayan bir piya· 
Adan hayır beklemek, salim bir 
gidiı takibini memek nasıl hak
kımız olur? 

Borsa reisi Cevahirci zade 
ŞOkrD Bey Taziyeti idare etmek 
için çarpınıp duruyordu. Şnkrl 
bey, piyasadan kaçınmanın _. 
beplerine ipret etmek iıtedl: 

- Efendim, ben abcalarla te
mas ettim. Ahcılann ı&ylec:likle

rine göre, piyasaya gelen mallar 
itlenmeğe salib değilmiı •.. 

....... _._... - bomba 
teafrf ppmıfb. A1dmla lnet hey 
.aylByordu: 

- Gelen mal geçen ıeneler 
mabaulllnün fevkindedir. Milıtah• 
ıili bntnn b6tün ezmek, nefeı 
vermemek istiyorlar. Boğulamayız. 
incir işi bir alıca Atacı me.eleal 
olarak kabul edUmelidir. 

Şerif Remzi Bey: 
- Piyasa kaça temizlenir ••• 

Bunu tesblt etmek ve mala llyık 
olduğu haddi vermek lizımdır. 

Sabcalar namına, Ticaret odaaa 
reisi Balca zade Hakla Bey f1I 
tekllff ortaya abyordu: 

- Eyi mal on kul'Uf... Kara 
yaprak ıekiz kuruı •.• 

Balcı zade Hakkı Beyin teklifi, 
ıenelerdenberi daima tatbik edi
len bir şekildi ve bu ıekil icabı 
olarak piyaAdaki malın tamamı• 
nan alıcılar tarafından kapablması 
icap ediyordu.. Bu teklif uzun 
mllnakaşalara yol açb. ÔyJe mD
nakaıalar oldu ki, piyasa mtba
kerelerinin duracağa tehditleri bile 
salonda iıidlliyordu. 

Görllıme mevzuunu toplamak 
IDzumunu hisseden porsa reisi, 
Şnkrll Bey, ileri sliıillen fikirleri ıu 
Gç noktada tOpladı : 

1 - incir ıabıını merbest 
bırakmak... ( Bu ıekilde incir 
fiatı beı kuruştan yirmi kuruıa 
kadar yOkıelecekti ) ••• 

2 - inciri iki cinse aymp 
ıatmak. .. (Bu, Balcı zade Hakkı 
Beyin yukarda izah edilen tekli· 
fidir) .•. 

3 - incir sahtı için bir cins 
kabul etmek... ( Bu hesaba göre 
inciri muayene etmek ve seçmek 
yoktur. Yirmi beş kuruıluk inciri 
alan, arada beı kuruıluk inciri de 
ayni fiata alacaktır. Ancak bu bir 
cinsin fiab çok nıübimleniyordu) ... 

Çok dajılan a6rllfm• mevzu· 

\ 
lan sabahın on birinden akfBmıD 
altıaına kadar davam etti, bir 
netice ahnamadıjı jçin piyua 
açılamadı. 

• 
Erte.ı gGntl muayyen zamanda 

tekrar toplanıldı. TürkoRa mü· 
dllril Akil Emrullah Bey, dı.t tica• 

ı retimizi yakından alikadar eden 
bu ihracat emteamızı dedikodu 
mevı.pu olmaktan kurtarmak için 
tqebbOse girifti. Alıcı • ıabcı 
mllzakerelerinden evvel, satıcı
larla temaslar yaptı. Onlar 
dan bir nokta için aöz aldı. Sonra 
alıcılarla temaslarına devam etti. 
Arada bir fikir birliği b&11. 
olmuıtu. 

Ne tuhaftır ki alıcılarla aab
cılar aynı •alonda karıılqbklan 
zaman, ıanki aralannda hiç bir 
anlaıma olmallllf aibl hareket 
ettiler. Tnrkofis mlldfirilniln ta• 
vauutu, 1&londaki aı6r6şme r 
esna11nda bir mllfahlt ıallJıi, -
tinden daha ileri gitmiyordu. Mu· 
nakaplar yine eskisi gibi baıladı. 
Hilınlhıiyetle dz ı6yliyenler, bazı 
kimselerin iıtihzalanna yer bıra• 
kıyordu. 

Nazillili All Haydar Bey na
mma Mustafa Bey konuıuyorduı 

- Rica ediyorum, efendiler •• 
Ben bir alıayım. Alacağım malı 
Avrupaya satacağım. Vadyeti tera 
,aıtermiye çabpnayın. Ben pahab 
ahp pahah satmak istiyorum, 
incir bakla değildir. incir sabtla
rının serbest olması daha faydal• 
olacak... Piyasayı yedi-sekiz kuru• 
tlzerinden değil; on be,, on sekit 
kuruıtao açalım.. Göreceksini:.. 
malımız Avrupada itibar bulacak 

lfemllaiyetle al1leaea bu a
ler, gUriiltlUG mOaakaplar ara
aında boğuldu. Nihayet piyua 
ıekiz kunlf otuz parac' an açıldı. 
Ancak ahcı istediği inciri alacak, 
beğenmediği malı bırakacakbr. 
Bu fiati mllstabsil lehine kabul 
etmek doğra olamaz. MllstahaD 
bu ifte kaybetmlftir. Piyaıa, 
birkaç kitinin arzusuna, yani 
yemiı çaqıaamn isteğine boyun 
eğmiıtlr. Eter bDk6met, m&atab
aili muhteris ellerden kurtarırl8 
minnet kazanacakbr. Memleketin 
lkbıadl kalkınması namına bu, 
lazım ve zaruridir. 

Son Posta 
Vewmt. elyul, H .. edle we Halle fa&eteeı 

lilki.ıabb)'e, Çatalçefme ıokaja, aa 
l&TANBUL .. 
Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimltırin bütün haklar 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI l 
1 • 3 1 

SeDe Ay Ay A> 
Kr. Kr. Kr. ICr 

TORKIYE 1400 1so 4öi9 Ji. 
YUNANlsTAN 2340 1220 710 21( 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
cleğiotirmek 25 kurui tur. 

Gelen nr•lı ••rl 11erilmez. 
Hlnlarda11 mes'uliyet ah11111u. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~ 

pul ilavesı lazımdır. 

Posta kutu ... ı i41 latanbul 
Telgraf ıSonposta 
Telefon ı 20203 
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Yaman Bir V enedikli •• 

Bütün Ecnebilerle Padişahın Arasını Bulan Lul 
Griti Bin Türlü Dalavere Çeviriyordu •• 

Bunları misafir etmek terefine f 
mazhar olan zata gelince; buna 
(Lui Gıriti) deniliyordu, Vaktile 
Venedik elçisi ııfatile uzun müd-' 
det Istanbulda ikamet eden ve 
aonra da Venedik Cümhuriyetl 
riyasetine geçirilen ( Andre 
Gıriti)nin veledigayrimeşruu idi •• 
Andre, yeni vazifesine giderken 
oğlunu, kendi yerine bırakmış, o 
muhteşem konağım hiç bozma
mıfh. Oğlunun zeka ve dirayetin· 
d·~m emindi. Kendisi senelerce 
Türklerle nasll hoıt geçinmiş, 
devletin bllt.ün erkan ve ricalini 
naaıl elde etmiı ise, ıUpheslz ki 
oğlu da o suretle hareket edecekti. 

leri harekete getiren buhur ve 
öd ağacı kokularile insanı ser• 
mest eden salon, nadide çiçekler• 
le hulyavi bir bahçe haline getl· 
rilmiştl. Derinden org ve erganun· 
larm rakik ve mUhtez ahenkleri 
işitiliyor, ince muslin ve tüllere 
sarılmıı olan Venedik dilberleri 
• o devirde Avrupada pek moda 
olan - (Periler rakaı) ismindeki 
baJeti oynuyorlardı. 

Sultan Süleyman ile 1adıraza· 
mının oturdukları ipek sayebanın 
karşısındaki duvar, birdenbire 
harekete gelmiş, iki kııma bölil· 
nerek açılıvermişti. O zaman 
orada rengarenk billur kandillerle 
donanmtt bir aahne tefekkül 
etmişti. Bu Sahnede harpa ve lir 
çalan tamamen tlryan bir genç 
kızla bir gonç erkek, göril· 
nilyor.. (Adem) ile (Havva) nm 
timsali olan bu kızla erkek, be· 
teriyetin ilk hissettiği aşkı 
temsil ediyordu. 

Andre Gıriti, hiç aldanma· 
mıştı. Çünkü oğlu Lui, babasının 
programını hiç bozmamı,tı .. Gayet 
zeki ve ikbalperest olan Lui, canı. 
ve canıız kıymettar hediyelerle 
evvela Sadrazam İbrahim Paşamn 
teveccüh ve muhabbetini celbetmiı, 
biraz sonra da padişaha takdim 
edilmek ferefinf ihraz eylemişti. 

Bu suretle ikbalin ilk merha· 
lesine ayak basmış olan Lul 
Gıriti, artık o sahada yürümeye 
haılamış, az zaman zarfında ecne· 
bilerle saray arasında bir vasıta 
vaziyeti almıştı. Btiyiik rllıvetler, 
büyük hediyeler mukabilinde men· 
faat temin etmek isteyen Avrupalı• 
lar, doğruca Lul Gritiye müracaat 
ediyorlar, onun vasıtasile arzula• 
rına nail oluyorlar.. Akdenizln, 
orta ve şimali Avrupanın limanla· 

rmdan gelen btiylik tUccarlar, 
ona kıymettar hediyele takdim 
ettikten sonra mallarını satmak 
için hUkômetten ruhsat alıyorlardı. 

Macaristan Kırallığmı, Şart

ken 'in kardeşi (Ferdinad) a kap· 
lıran (Erdel) beyi (Jan Zapolya) 
blle, Sultan Sü!eymandan yardım 
iıtemek için fstanbula ·gönderdiği 
aefir ( Jerom Laçki) ye: 

- Evvela, Lui Gıriti'ye git. 
Ona Macaristanın en mühim 
Piskoposluğu ile senede Uç blo 
duka vermiye haıır olduğumu 
temin et. Ancak onun vasıtaaile 
vazifeni hüsnU ifaya muvaffak 
olabilirsin. 

Demişti . 

işte, Lui Gıritl'nin o eanadaki 
vaziyeti. bu şekilde idi. 

Lui Griti, son gUnlerde zuhur 
eden karlı bir iıten dolayı ma· 
hirane bir manevra çevirmek iı· 
temişti. Bunun için de Avrupa 
tarzında eğlenceler göstermek 
için lbrahim Pata ile Padiıahı, 
konağına devet etmişti. Griti, bu 
eğlencelerden bahsederken, ibra• 
hlm Paıanm hislerini o derecede 
tahrik etmiıti ki, o mağrur aad• 
razam, bu daveti derhal kabul 
göstermekle beraber, ( Şehinşihı 
cihan) tesmiye olunan paditahm 
da (tenezzülen) icabetini temin 
eylemişti ... Fakat bu icabet key
riyeti, tabiidi ki alenen icra edile
mezdi. Çünkü o zaman devletin 
kanun ve teşrifatı buna müsait 
degildi. Onun içindir ki sultan 
Siileyman ile sevgili sadrazamı 

lbrahim paşa, tebdili kıyafet etmiş· 
ler; kapıcı başısı gündüzden ha· 
berdar edilen o küçük kapıdan 

girerek, sessizce Lui Gritinin ko· 
nağma gelmişlerdi. 

Lui G riti, hakikaten harlkulA· 
de eğlenceler tertip etmişti. His• 

Yıllanmış kıbns şarapları, 

1 
hislere ateşin bir kaynama veren 
buhur kokularfle mest olan padi· 
şah ile veziriazamı, bu füsUnkar 
temıil karşısında büsbütün ser· 
meset oluyorlar.. arlık şuur ve 
iradelerine hakim olamıyarak: · 

- Hay bire, medet ... 
Nara\arile, hislerinin coıkun· 

luğunu izhardan çekinmiyorlardı. 

* 
Sabaha kartı, bir iki saat 

istirahat edilmiş, artık avdet za• 
manı gelmişti. Padişah ile sadra· 
zammın izhar ettikleri memnuni· 
yet karıısında, yerlere kadar ka
panarak mukabele eden Lui Gıriti: 

- Şevketmeapf.. Zatişahane· 
lerine karşı niçiz hizmet ve ubu· 
diy~timin eserleri bundan ibaret 
değildir. Müsaadei seniyeniz olursa 
11ize, Fransa kırah Birinci F ransu· 
va dö Valuvanm gönderdiği ha
berden de bahsedeceğim. 

Demiıti.. Bu sözler, gerek 
padişahı ve gerek ıeki sadraza· 
mını derhal alakadar etmişti. 

Kurnaz Gıriti, hasıl ettiği bu 
alAkayı hisseder etmez, asıl 
maksadını tatbik sahasına geçmiş, 
sözlerine dev2'm eylemitti: 

- Şevketpenahım!.. Türlü desi· 
ıelerle ispanya ve Almanya UJke· 
sine hükmeden ve kendisine, haşa 
(Kudüs Kırah) Unvanını veren 
Şarlken ismindeki dessasın Macar 
Kır ah Y anot kulunuza ne rütbe 
hakıızhk ettiği ma:umu seniye· 
o izdir. Ordularını, kardeşi Fer· 
dinand'm hükmUne vermif .. Nemce 
diyarını gaabettirmittir. Y anoş 
kulunuz halen ziri ziri inlemek
tedir. 

Sultan Süleyman birdenbire 
Lui Griti'nin ıözünU kesti. iki 
kelime, bu mağrur Padişahın 
kalpgiihma bir ok gibi tesir et· 
mivti. 

- Ne dedin .. Ne dedin?. Bu 
Şarlken denilen lain kendisine 
Kudüs Kıralı Unvanını mı vermiş? .. 

- Beli Sultanım... Kudusüıerif 
ara:ıii mukaddesesi, mülküşahane
nizin bir parça11 olduğu halde 
bu küstah gasıp, ben o mübarek 
beldenin kıralıyım deyu tefahur 
etmekte.. Ve nameJerine de ol• 
veçhile imza Yazeylemektedir. 

(Arkaaı var) 

Bildiğini 

Fener bekçisi - {Hizmetçiye] 
Pencere var, ışık var, muntazam 
merdivenler var, gUneı her yer· 
den evvel çıkıyor, hava temiz .. 
Daha ne istiyorsun?. İnsanın bu 
kadar ıey içinde cam sıkılır Mı? 

....... '111. 1 •••••• ' •• 1 t.' 1 ..... .. 

_L, ____________ --;ı_ 

J Dl.n11a llctı•al Hab•rl•rl 1 

1 1 
/ngilizler 
Bir De ''Renkler 
Kamusu,, Yaptılar 

Londradan bildiriliyor: Ticaret 

1 
R enkler ve sanayide kulla

mlmak üzere Lon· 
kamusu drada iki ciltlik 

(Renkler kamusu) neşredilmiştir. 
Bu kamus, halis ipekten mamul 
200 muhtelif renkli şeriti ihtiva 
etmektedir. Renkler tamamile ta· 
rif ve izah edilerek gösterilmiş, 
numaralanmış ve tasnif olunmuş• 

tur. Renklerin böylece standarize 
edilişindeki müfkülit hakkında, 
mesela mavi rengin 80 tUrlU çe· 
şitini tesbit etmek IAzımgeldiği 

söylenirse, renkli kumaş hakkında 
bir fikir h!sıl edilebilir. .. 

japonyada esas itibarile te• 

/apongada mer.k?z ed~n sa· 
.. k k nayı ıpek ıle pa· 

yu se sana· muktan ibarettir. 
gi vaziyeti Japonya bu iki 

muazzam sanayi sayesinde iktisadi 
vaziyetini muhafaza ediyor. 

Japon milleti hiçbir zaman 
açlıktan ölmez. Çünkü Japon hal· 
kının en mühim gıdası pirinç ve 
balıktır. Bu iki esas gıda kendi 
kıt' alarmda ve sularında mevcut
tur. Bununla beraber eğer birgün 
Birleşik Amerika hükumetleri, 
Japon 'mensucatma karşı kapıla· 

. rını kapatırsa, Japon milletinin 
büyük bir altın membaını kaybe· 
deceğine şüphe yoktur. Japonya
nın yalnaz 1931 senesindeki ham 
ipek ihracatının mecmu kıymeti, 
Japonyaya ithal olunan ve Japon
yada istihJak edilen umum ham 
pamuk, kömür, lastik ve otomo
billerin k1ymeline müsavidir. 

1932 senesinde Japonyanın 
yaptığı umum ihracatın yüzde 
kırkı ham ipekten ibarettir. Bu ı 
miktar, bütün cihanın umum is
tihsalatınm yarısın& tekabül eder, 

_... , ..... ..... , ........ .. .......... .. 

Son Posta 
iLAN FiATLARI 

I - Gazetenin esas gazısile 
bi' sütunun iki satıl'& 6ir 
(santim) sayıt,,.. 

2- Say/asına göre bir ıanli· 
min ilan /iııtı şan/ardır: 

sayfa sayfa sayfa eayfa Diğer Soo 
1 t 2 3 -~ · S yerler sayfa 

400 250 200 100 60 30 
Kış. Krş. Krş. Krş. 1 Krş. Krt. 

3 ~:Bir santimde e1aşati 

(8) kelime "'"""· 
4- ince v• kalın ga%ılar 

tutacakları yerli ıör• 
111ntimle ölçülİİI'. 

l Yunanistanda Gerginlik 
~~~---------~--.:.~~ 

(Baştarafı 1 inci 1ıayfada) 

seçilecek olan cumhur riyaseti 
makamı seçimJ için hummak bir 
surette hazırlanmaktadırlar. 

Dahili vaziyet[ şu veya bu 
istikamette inkişaf ettirecek olan 
kızılca kıyamutin de bu intiha· 
bat esnasında patlama vereceği 
muhakkak görülüyor. 

Hükumet fırkaları Riyaseti
cümhur mevkii için tekrar bu· 
günkü Reisicümhur M. Zaimisi 
namzet göstereceklerdir. Muhale· 
fat ise M. Venizelosun ismi üze
rinde anlaşmış gibidir. Liberal 
fırka da M. Venizelosu ileri ali· 
rilyor. Malum olduğu üzere Yu
nanistanda, Cilmhurreisini Meb'u· 
san ve Ayan Meclisleri müştere
ken seçer:er. 

iki Meclis birarada toplandığı 
takdirde ekseriyet muhaliflerde 
olduğu ıçın M. Venizeloı'un 

Reisicumhur 11eçileceği muhak· 
kaktır. Bu vaziyet hükumet fı.,.. 
kalarınm keyfini kaçırmaktadır. 
M. Çaldaris muhaliflerle anlaı· 
mak taraflısıdır. Fakat Harbjye 
Nazırı M. Kondiliı bu fikrin aley
hindedir.· ÇUnkU böyle bir anlaş
ma, henüz muallakta bulunan zabi
tan kadrosu ve intihabat kanunları 
Uzerinde müessir olacaktır ki 
bu takdirde hükumetin fedakarlık 
yapması lazımgelecektir. 

Netice, siyasi vaziyet çok ger· 
gindir. Herhalde EylUl ayında 
yeni h4diseler kendini göstere· 
cektir. - A. V. 

Son Tevkifatın Sebebi 
Atina, 21 (A.A.) - Bazı za• 

bitlerin bir suikast ittihamı ile 
tevkif edildikleri bildiriliyor. 

Meselenin Çaldaris hükiime• 
tini devirerek, yerine askeri bir 
kabine ile, Jeneral Plasbrası dik
tatör ilan etmek olduğu 11öylen· 
mektedir. 

Umumiyetle bu suikastin ehem
miyetsiz olduğu kanaati vardır. 

S1rp menabllne göre 
Belgrat, 21 (A. A.) - Avala 

ajansının Atinada meydana çıkan 
suikast teşkilatma dair aldığı 
malümata ı,töre Binbaıı Floros 
Pangalos, Yüzbaşı Konstantino• 
pulos'u davet ederek bir proto· 
kola imza koymasını teklif etmiş· 
tir. Bu protokol ile bir takım 
zabitler şimdiki hUkfımet ve bil· 
hasta harbiye mızırı Jeneral Kon• 
dilia aleyhinde çalıımağı teabhUt 

etmekte idiler. Yüzbaşı Konıtan· 
tinopulos keyfiyetten derhal har
biye nazmnı haberdar eylemif 
ve Jeneral Kondllis te der
hal auikastçıları tevkif ettir-
miştir. Mülizim Brumidisse'in 
evinde yapılan taharriyatta mez
kur protokolun bir nüshası ele 
geçmiştir. Bunda on azadan mil· 
rekkep bir divanıharp teşkili ve 
ordunun demokratik esaslar da-
hilinde tensiki derpiş ediliyordu. 
Dolaşan şayialara göre suikast 
teşkilatı oldukça geniştir ve bir· 
çok sivil rical de buna dahil 
bulunmaktadır. 

M. Venlzelosun Beyanatı 
Londra, 21 (A. A.) - Atina· 

da vukuu bildirilen ihtilal teşeb· 
büsü hakkında bir gazetecinin 
sorduğu suaJe, M. Venizelos şu 
cevabı vermiştir : 

"- Harbiye Nazırı M. Kon• 
dilis diktatör olmak teşebbüıle
rinde sebat ettikçe, Y ananiıtanda, 
suikast ve mukabil ıuikastlerin 
ardı arası keıilmiyecektir.,, 

M. Venizelos, halihazırdaki 
hükumetle itilaf etmek arzusundan 
bahsederken, harbiye nazırının 
buna daima e~gel olduğunu ilave 
etmi~tir. Mumaileyh demiştir ki ı 

-"Başvekil, memleketi bir da
hili harp tehlikesine maruz kılacak 
kadar M. Kondilis'in nüfuz ve 
tesiri altına girmemelidir. 

«Ağlebi ihtimal, tevkif edilen 
zabitlerin biitUn maksatları, Har• 
biye Nazırının diktatarJUk politi· 
kasına karşı bir nUmayİf yapmak• 
tan ibaretti.,. 

Yunanistanda , sonbaharda 
umumi intihabın icra edilip edil
miyeceği sualine karşılık ta, M. 
Venize!os: 

11 
- Eğer, demiıtir, intihabat, 

hükumetlerin tavsiye ett ğ ıeki de 
cereyan edecek olursa, dahili bir 
harbi intaç eylemesi muhtemeldir.,, 

Yine, Cumhur Relaliğine nam• 
zetliğinin konmasını kabul edip 
etmiyeceğine dair sorulan bir au• 
a)e de, mumaileyh şu cevabı 
vermiştir: 

- "Kanunu eaasinln halihazır
daki vaziyeti ile, Reisicumhur ol· 
mak emelinJ katiyen beılemiyo
rum. Büyük bir siyasi fırkanın 
baıında bulunup hakiki hüküm 
ve nllfuz sahibi olmayı tercih 
ederim. ,, 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 - Domateı suyu, Süt, Üzüm ıır&111 gibi mevadı teksif eden bir 

adet Lemal markalı ve 2 numaralı Type teksif cihazı mute· 
ber bir Banka teminatı karıılık gösterilmek ıartile bedeli iki 
senede müsavi taksitlerle ödenmek lizere kapalı zarf usulile 
ıatılığa çıkarılmııhr. 

2 - Müzayede 8/9/934 tarihine mlisadif Cumarteai gllnU saat 
"15,, te Cibalideld Alım, Satını Komisyonunda icra kdınacak· 
tır. Şartnameyi görmek ve izahat almak için talipler herıün 
Komisyona müracaat edebilirler. 

3 Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarda tayin 
olunan gün ve saatten evvel Komisyona verilecektir. 

4 Her istekli muhammen bedelin % 1,5 olan 11561,, liralık 
muvakkat teminatı tayin olunan saatten evvel teslim 
etmelidir. "4739,, 

* * 1 Konyada lnıaaı mukarrer Baş Müdüriyet binası kepalt zarf 
usulile münakaaaya konulmuştur. 

2 Kırdırma şartnamesile projeleri on lira mukabilinde Baş Mü· 
düriyet veznesinden ve Cibalide Levazım muhasibi mes'ullllk 
veznesinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 8/9/934 tarihine müsadif Cumartesi gilnll aaat 15 te 
Cibalideki Alım, Satım Komisyonunda icra kılınacaktır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarda tayin 
olunan glln ve saatten evvel Komisyona verilmelidir. 

5 Kırdırma şartnamesinin maddei mahsusası mucibince fenni 
ehliyeti haiz bulunanlar ittirak edebilir. 

6 Her istekli inşaatın bedeli keşfi olan ' 126718,.. liranm % yedi 
buçuğu nisbetinde muvakkat teminatı, tayin olunan saatten 
evvel tesllm etmelidir "48 J 7,. 
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M. Puvankare 
ihtiyar Diplomat Fransanın 

Vaziyetini iyi Görüyor 

S'lyh 11 

Buğday Konferansı 
Alıcı Ve Sahcılar Arasın
da Kontenjan Yapılacak 

Bu Başı 
A k ve macera romanı -78 -

Ne Yapahm? 
22 - 8. 934 

1 
1 

Paris, 21 ( A. A. ) - Eski 
Cümhurreisi M. Puvankare, Figaro 
gazetesinin bir muharririne ou 
beyanatta bulunmuştur : 

"-Dumerg hükumetine ve Ha· 
riciye Nazannın iktidarına tam bir 
itimadım vardır. Şayanıdikkat 
eserler yaratmış olan M. Bar· 
tu 'nun Fransa ile dost devletler 
arasındaki münasebab kuvvetlen· 
dirmiş olduğuna şüphe yoktur ve 
geçen Şubatta çok vahim olan 
vaziyet hergün biraz daha iyileı· 
mektedir. Siyasi miitarekeyl boz· 
mnk zamanı değildir. Milli birliğin 
bozulması korkulacak neticeler 
verebilir. Bugün zaruri olan ye· 
gine şey milli hükumeti muhafaza 
etmektir. ,, 

Londra, 21 ( A.A ) - F zla buğ· 
day istihsal eden memleketlerin bu 
fadn buğdayınin batka memleketler 
tarafından satın alınması itini tetkik 
eden buğday konferansı komitesi müı· 
bet bir karar ver6meden dağılmak 
Oxeredlr. Fransız murahh:ı11, Franaa· 
nın faz.la buğdaylara muhtelif auret-Bunun Uzerine sokağın tenha ı 

bir köşesinde bugün kazandıklarını 
1 paylaştılar. Adam başına ) ine bir 
mark ve on beş fenik düımüştü. 
Bu para hiç te az sayılmazdı. 

lvan Rabakoviç ! 
- Bu akşam muhakkak otele 

geleceğim. 

Dedi, öteki bu a6ze pek te 
itimat etmiyordu: 

Rabakoviç bu akşamki söz de 
dün akşamki söz gibi olmasın di· 
yordu. 

lvan Rabakoviç gayetle ciddi 
bir sesle: 

- Hayır, hayır doıtum dedi. 
BugUn çok yorgunum. Bu akşam 
dinlenmiye ihtiyacım var. 

* Ve işte arkadaşından ayrılıp 

telefonda iımini öğrendiği konser· 
v.ıtuvarm kapısına gidip tarassuda 
başlı yan lvan Rabakoviç; profesör 
Schmittin genç kızlarla birlikte 
konservatuvardan çıktığını bu su
retle görebilmişti. Ve gördükten 
sonra da Meinech sokağına gitmek 
Uzere yola çık .ığı vakit kendi 
kendine: 

- lvan Rabakoviç diyordu. 
Yirmi bin mark yUzUnden yaptığın 
delilikler senin sıhhatını mahvede
cek, belki emniyeti umumiyen:n 
profesyonel hafiyeleri bu katili ele 
geçirmek için. senin gibi parçalan• 
rnıyorlar. 

Diyordu, amma buna rağmen 
takipten vazgeçmek te iotemiyor· 
du. ÇUnkU ekspres cinayeti 
gecesi gece geç vakitlere kadar 
sokaklarda dolaşıp gazetelerin 
ikinci tabını beklemiş olan bu 
adamın o gece elinin kanı. oldu
ğunu görmüştli.. Evet bundan 
bnıamile emin gibi idi. 

- 16 -
- Bir ıatobiriyan. • Sonra 

Ynnına biraz sebze lommei frite. 
Fakat evveli bir çorba değil mi 
ıevgilim.. Muhakkak kuvvetli bir 
tavuk ıuyu içersioi:ı oh r mu?. 
Garson evvela bir tavuk suyu 
içine de iki yumurta kırmız .. 
Ragofin ile pastek rica ederim 
•zizcm hayır deme... lştibam mı 
Yok diyorsunuz?. Bak bu canımı 
ııkar garson!.. Evveli ze ·eemin 
İf tihasım yerine getirmek mecbu· 
rlyetindeyiz.. Şimdiki halde her 
·~~den evvel bize iki kokteyl geti• 
rınız.. Manhalan mı... Hayır ... 
Hayır bir Martini ••• Zevcem Mar
tiı,i istiyor ••• 

Garson sofradan ayrılır ayrıl
maz. genç zevce elini kocasının 
elinin Uzerine koyarak b" 

ı 
yavaş ır 

sese: 

- Ah ruhum diye fıaıldadı 
kibarlık sana ne kadar yakı· 
fıyor... Adeta Herren Klub' 
den bir centilmen gibi!!n. 

Herren klub centilmenleri, Al
lllanya asılzadeleri, bUyülc zürra 
\re bUyük sanayiclleridirler. 

Genç erkek kadına dogru eğil
di ve daima güler yüzle: 

- Fakat senin üstünden akmı· 
Yor elmasım. 

Diye mukabele etti. 
- Çıldırdın mı lmre ne çatı· 

l'<>rsun ban.? .• 

- Hiç tc çıldırmadım fakat 
~lrafıma bakmayup ta ben 1&na 
t ~kacak olsam kendimi Wilhelms
~ıra hurnn dibinde ( ••• ) otelinde 

r ' Kant ıokağmdaki 
loouruw .ıda yahut ta Kleiıt cad-

- Yazan 

Suat Suzan 

desindeki Mavikanarye barmda 
zanuediyorum. 

- Ay.. Ay... öbllr masada 
oturan karılar nasıl oturuyarlar. 

- Nasıl oturduklarını bir par
ça dikkat edersen görürsün.. Hem 
kuzum ağzım ne diye mütemadi· 
yen oynatıyorsun .. 

- Allah... Allah ağız oynat· 
madan sakız nasıl çiğneni? 

- Sakız mı? 
Sarışın kadın sinemalardan 

öğrendiği bir (grand dam) tavrile 
kotlarını kaldırdı, kirpiklerini bi· 
ribirine yaklaştırarak gözlerini 
süzdü ve dudaklarım büzdil: 

- Muhterem zevcim acaba 
bugilne kadar refikalarmm mü· 
temadiyen sakız çiğnediğini far
ketmemişler midir? ... 

Yüzündeki nazik manayı de
ğiıtirmiyeıı koca!.. Saı~ki. ona çok 
tatlı bir şey söyliyormuş gibi 
genç kadiııın ellerini ckşıyarak: 

- Eva, me.eğim dedi, Du sc· 
ninle birlikte yaptığım son iştir ... 
Sana ... 

Ve tnm devam etmek üzere 
idi. Fakat garsonun kendi masa· 
larına doğru geldiğini görerek 
birdenbirt: sözlinü dc.ğiştirdi. 

İstanbul 
21. 8 -1934 
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Catalo~fo : Mahmudlye caddesij 
Çatalçefme ııobğı No 5 

Herailn Öj'lcden ıonra hastalarını 
kabul eder. 

- yarın mnzelere gideceğiz 
sevgilim ... Bilirsin ki ben Titien'in 
çırağıyım. Bertin müzesinde şim· 
diye kadar görmediğim birkaç 
or;jinalı varmış ve •• 

- Kokteyller efendim. 
- Teşekkür ederiz! 
- Oh işte bu iyi doğrusu. 
Garson masadan uzaklaşmıştı. 

Erkek kadına eğildi yüzU hep 
nıüt?bessim hep müşnk, muhab· 
beth ve terbiyeli idi. 

- Kimseye göstermeden ve 
belli etmeden sakızı çıkar ağzın· 
dan bakayım. 

Dedi genç kadın da tıpkı er· 
kek gibi mütebessim ve mubah· 
betli bir çehre ile konuıuyordu. 
Ve şüphesiz ki karıı masalarda 
oturanla?' onlar için: "Ne muhab· 
betli bir çift» diye düşünüyor· 
lardı: 

- Dinle beni Imre eğer b8y• 
le devam edersen şimdi şu kok· 
tel kadehini alır ve yeminle ha· 
şında kırardım. 

lmre ~anki okşar gibi elini 
onun eli üstünde dolaştırıyordu: 

- Zevcemdir diye ynnımda 
gezdirdiğim kadının adibı mu· 
aşerete daha ziyade vakıf olma· 
sını isterdim. 

( Arkaııı var ) 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? .. 

Amerikada Grev 
11 Bin Amele işini Bırakta 

Vatington, 21 ( A. A.) - Pitsburg 
ıehrinde alOminyom kumpanyasının 
11 bin amelesi grev halindedir. Meul 
Nezareti namına bir memur tevaHutta 
bulunacakhr. Fıılcat kumpanyalar 
amel~ sendikalarını tanımamaktadır. 

Dığer taraftan 800 bin men1ucat 
amelesine ıamil umumi ırevfn önllne 
geçilmek üzere de hGkCimetln tevaa· 
autta bulunması muhtemeldir. 

Nevyork, 21 ( A. A. ) - Grevler 
yüzllnden Amerikanın bazı yerlerlndi 
hidiaeler vukubuluyor. Portland'da 
bir amole ölmüttür. Bir ıulkut 
llz.erine maden ocakları muhafau 
alhna alınmıttır. 

400 

Amerikan 
Manev.taları 
Bin Kiıi Harekata 
fıtirak Edecek 

Nevyork, 21 ( A. A. ) - Gelecek 
ay Erkinıharbfye Rel•inln kumanda
sında yapılacak manevralara 400 bin 
kiti ittirak edecektir. 

lerle hep dahilde lıtihllik ettiğini 
söylemiı, fakat ihracat ılsteminin 
daha kolay olacağını bildirmio ve 
buğday alıcı devletlerle aatıcı devlet· 
ler araaında Oçer aylık kontenjanlar 
yapılmaıını teklif etmi~tir. Bu n 
diğer teklifler huıud bir komisyonda 
tetkik edilecektir. 

Amerika da 
Orman Yangını 

Bu\•az (Amerika) 21 - 20 bin akr 
geniıliğinde bir arazi, bir orman 
yangını yüzünden mahvolmuştur. 

Yangın çarçabuk büyümüıtOr. Sön• 
dfirınek müm!cün olamıyor. 

İtalya Manevraları 
llk Parti Neticelendi 

Roma, 21 (A. A.) - Harp mıınev
ralarımn ilk günü u~radığı muvaffo. 
kıyet lzliğe rağmen mavi tııraf, tak· 
viye kıtaatının ve bllha11a motörleo· 
mit milfrezelcrln hareketini arttar
mııtır. Kırmızı tarafın tayyarelerinin 
Heri hatları bombardıman etmeleri 
ve baakın vermeleri bu harekatı 

mAnl olamamııt:r. 

Avusturya da 
İdamlar 

Asılanların Adedi 13 Oldu 
Viyana, 21 ( A. FA. ) - iPa layıcı 

midde aaklıyan liri kiti idamı mah
hum olmuı ve dilr. 11ılmıılardır. Bu 
gfine kadar aıılan Nazilerin uyuı 

( 13 ) olmuıtur, 

Okuyucularımızın Sualle
r;ne Cevap Veriyoruz 
MekteplerJn katiul .. rUan hakkın· 

da verditimiz izahat bltmiıtfr. Bu· 
gün ve L undan böyle aorulan ıuallere 
cevap vermekle iktifa edeceğiz. Bu· 

lngiltere Alman- · ' 
gaga Şiddetli /Jir ' Denizyol ları 

iŞLETMESi 

Nota Vermiş! 
gfinkil cevap'arımıı aıaAıdadır: Londra, 2~ ( A. A ) _ Deyli 

Merzifon karılerimizden M. O. Beye: H ld 
Yaşınız çok Uerlemit olacak. Maa- era gazetesinin, doğruluğunu 

mafih mektep ldarulne mGracaat temin ederek verdiği bir habere 
ederek teklifiniı.l ıöyleyiniz. Onlar göre, İngiliz hükumeti, tediyat 
vekalete yazarlar ve ancak müsaade hakkında son yapılan Alman • 
verildikten •oııra, bu emelinize kavu· İngiliz itilifından evvel lngililizle· 
tur1unuı. Liae bakaloryuına girilir- rin Almanlardan olan bir milyon 
ken, mutlak aurette ortamektep ıaha- İngiliz liralık matluplarının tesvi· 
detnamesl lazımdır. »- yeıi hususunda Alman hUkfıme· 

Karilerlmizden Beşiktaşta Turgut tine çok aarih tebligatta bulun-
Beye: muıtur. Çok ketum davranan 

L".e leyli meccani imtihanları resmi mahafilde bu nokta hak· 
eylü de, İıtanbul Llıelerinin birinde kında «Çok ıiddetli bir hareket» 
yapılacaktır. Hanlf'İ liae. oldutu henüz tabiri kullanılmaktadır. 
teabit edilmemiştir. lmtıhan bulundu· 
tunuı 11nıfın bOtün d~nlerlnden ya- ltelyanın Nüfusu 
pılır ve pek iyi derece almak t•rtbr. Roma, 21 (A.A.) - Geçen Temmuz. 
Gözünüzde miyop oldutuna 1ıöre, aonundı, ltalyamn nftfu•u 42,932,000 
mutlaka Ortamektebi bitirmeniz ve idi. 
bilihere de Nafıa Fen, Orrnan Fen •••••••••••••••••••••• .. ••••• .. •••••••••••• .. ••••••••• .. •••••• 

gibi mekteplerden birine girmeniz lstanbul ikinci lflAa memur• 
lbımdır. luGundan: Müflis trikotajcı lemail 

>f llasan efendinin ikinci toplunması 

Beıiktaştı Hasan Fehmi Beye: alacaklıların kararile 15 9.934 cumar· 
tesi güni.i saat on dorde talık edılwiş 
olduğundan konkurdato ve ikinci top-
lnnma içıu gelw•} en alacaklıların 

yevmi mtııkurde hazır bulunmaları 
itila olunur. (2029) 

Aceatelerl ı KarakBy K8prübaı 
Tel. 42362 - Sirkeci MQhilrdarzade 

Han Tel. 22740 ...... ~-.. 
Ayvalık Yolu 

BANDIRMA vapuru ~2 
Agustos 

Çarşamba 19 da Sirkeci 
nhtımmdan kalkacakbr. ' 14953,, 

Trabzon Sür'at 
Yolu 

KARADENiZ 

Pertembe 

Yapuru 23 
Ağustoı 

20 de Galata 

rıhtımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa'yn. Dö
nlltte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak

tır. 0 500.i,, 

Bartın 
BURSA 

Yolu 
Yapuru 23 
Ağustos 

Perşembe 19 da Sirkeci 

rıhtımından kalkacaktır. "5006,, 

Orta Ticaret mektebine Ortamek
tep mezunlarını alırlar. Tahmin etti· 
~imin ıöre, ıiı Ortamektebl bltir
mem"tılnlz u bunu da Küçük Ticaret 
mektebini sormakla t•yit ediyouu
nuz:. Küçük Ticaret mektebine gir· 
mek için İlkmektep mezunu, 13 
yaftndan aptı 18 den yukarı olma· 
mak lazımdır. MOracaat yeri Sultan• 
ahmetteki Ticaret Mektebi MGdUriye
tidir. Evrıkınısla beraber mektebe 

1 ~----!'~-l~•~t•~n~b_u~ı_e __ e_ıe_d_i~y_e_s_ı __ ı_ıı_n_ı_a_r• _____ I 
1769, 2115, 142, 886, 2soJ, 2so4, 2so1, ıo55, ısı, 1547, 893, 

1347, 743, 1064, Hi2, 279, 733, 1548, 2601. 

gider• ka ydediliuin ... İ=L--="'"'=-==......,_.,.""", 
Üıküdar 7 inci Dairei Sıhhiye Reiıi Hayri 8. Kııı Hatice 

Aliye H. Haseki hastanesi Göz Doktoru MUnir B. Karııı Vicdan H. 

İstanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Yukarda cüzdan numaraları ve isimleri yazılmıı olan Beledıye 

tekallt ve yetimlerinin 933 mali ıenesine ait maaş istihkaklarını 
olmak üzere lstanbul Ziraat Bankasına müracaat an ilin olunur. "5000,, 

• • 1 aşraya ıevkedilecek defa tir ve evraki matbua denklerinin 
imalind kullanılmak üzere mevcut nUmunesioe glSre 600 metre 
yerli mala kanaveçe pazarlık ıuretile mllbayaa edileceğinden taUp 
olanlann nümuııe~inl görmek üzere hergün Iıtanbul Adliye Levazım 
daireaiae ve pazarlak günü olan 25/8/934 tarihine mü1Adif Cumar· 
teai ıüııü Hat 14 te lstanbul Vil6yeti mubaı~becilijinde mllteıekkil 
Alım Satım Komiıyonuna müracaat.farı. 0

4981., 

Beher metre murabbaına 170 kuruş kıymet konulan Fatih yan· 
gın yerinde çırağı Hamza mahallesinde Sakızağacı caddeıinde 
94,08 mehe murabbaı Belediye malı arsa sahlmak Ozere açık mU· 
zayedeye konulmuıtur. Talip olanlar şeraiti anlamak Uzere herıclln, 
müzayedeye girmek için de 12 llralık teminat akçesi makbuzu ile 
25/8/934 Cumarteai gilnü Hat 14 te kadar fatih Kaymakamhiı 
ve B. Ş. Encümenine mUracaatları. ''4453 •• 



1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Kayıt için Cumartesi ve Pazartesi ve Çarıamba günleri saat ondan on yediye kadar 

müracaat edilebilir. 
3 - Bakalorya ikmal imtihanlarına 1 EylUlda, sıfıf ikmal imtihanlarına da 22 Eylülde 

başlanacaktır. 

4 - lstiyenlere, mektebin kayıt ıartlarmı bildiren tarifname gönderilir. 

~ Adres: Şehzadebafı, polis merkezi arkası. Tef. 22534 ~ (2007) 

_.ANKARA SERGiSiNE 
iştirak edecek sanayicilerimize kolaylıklar: 

Sergide teşhir edeceğiniz malları Ankarada Ankara ambarı namına gönde· 
riniz. Malların ambarımızda muhafaza edildiği müddütçe ardiye alınmaz. 
Ambanmıırla muhafaza edilecek eşya ehven şeraitle sigorta edilir. 
Sergi ile alakadar bütün işleriniz deruhte edilir. 
Satış yapmıyacak firmaların paviyonları idare edilir. 
Satış yapııcnk firmalara tezgahtar tedarik edilir. 
, 'ergi hitamında teşlıir edilen eşyanın ambalajı ve geriye iadeııi deruhte 
edılir. Şerait bilmuhabere tesbit edilir. 
lznıirden gayri yerlerde Daşağa zade .l\akliyatı umumiye Şirketi teşkiliitı 
size her türlü kolaylıkları temin edecektir. 

Ankara Ambar1 Umum Nakliyat Kollektlf Şirketi 

~-----mı--• Taş Handa No. 5-6, Ankara~------•'! _, ___ _ 
iktısat Vekiletinden: 

Vekaletimiz Ölçüler ve Ayar MüdürlUğünde açık bulunan 
•aıifelere birisi Elektrik öbUrU mekanik ölçüleri mütehaaıısı iki Fen 
müıaviri ile biriıi Kimya öbürtl Elektrik diplom ~übendiıi veya 
doktoru ve bir yüksek mühendis mektebi veya Üniverıito Fen 
Faknltelerinden mezun olmak llzere iki laburatuvar mObendiıl ve 
Demiryollarında vagon ve baaktU muayenelerinde çal1tbrılacak 
Oniversite Fen Fakültelerinden, toknikum, robertkolej veya aau'at· 
ler mektepleri makine ıubelerinden mezun iki, Ankara, lstanbul, 
Samıun, Merain ve lzmlrdeki Ölçüler ve ayar Mıntaka Bat MUfet· 
tlfliklerinde çahthrılmak Uzere de 15 ayar Fen memuru ile MUdUr· 
ilk büro itleri için iyi tahsil görmUı ve tecrübeli bir mümeyyiz 
alınacakbr. 

Fen MUıavlrliklerlnden baıka açık vazifeler için Ankarada 
6lçüler ve Ayar MUdUrlUğUode ve latanbulda Marmara mantakaıı 
Ölçüler ve Ayar Baı Müfettiıliğinde ehliyet imtihanı yapılacaktır. 
Bu imtihandan önce açılacak ve 15 gün sürecek olan Hazırlama 

kurslarında gösterilecek nazari ve ameli derslerle dilekçilerin bilgi
leri tazeleftirilecektir. 

İmtihana girmek lstiyenlerin en geç 25/8/934 akıamma kadar 
Ankarada ÖJçUler ve Ayar MUdUrlüğUne vermeleri nya gönder· 
meleri lazım gelen vesikaların nelerden ibaret bulun~uğu, kurs 
programı, verilecek Ucretler ve sair şartlar Ankarada Ölçüler ve 
Ayar MUdUrlUğUnden ve lliltanbul, Samsun, Mersin ve lzmirde mm· 
taka Ölçüler Ayar Baş Müfettitliklerinden görUlnp öğrenilebilir. 

Bu vazifeler için bundan evvel müracaat edeı'\k imtihana 
ıirmiı olanlar da eski müracaatlarım yenilemeli ve noksan vesika· 
lanm tamamlamahdırlar. "4870,, 

~--•Türk Maarif Cemiyeti İdaresinde: 

Bursa Kız Lisesi 
Yatı - Gündüz 

Tam teşkilatlı Orta ve Liae kısımlarını havidir. Mektep binası 
Amerikalılardan ıatm alınan Kolej binasıdır. Resmi Liselere 
muadeleti tasdik edilmiştir. Lisan dersleri Ecnebi mütehassıslar 
tarafından verilir. Talim Heyeti en güzide ve muktedir Muallim· 
lerden mtiteşekkildir Milli terbiyeye bilhassa ehemmiyet verilir. 
Senelik yatı ücreti 185 gUndtiz ücreti 35 liradır. Taksitle alınır. 
Memur Çocuklarına ayrıca tenzilat vardır. Kayıt muamelatına 
15 Ağustos 934 te baılanacaktır. Fazla malumat için Burse'da 

~--mil-& Mektep Müdürlllğüne müracaat edilmesi. • "4419,, 

Münakasa ilinı 
Belediye Sular İdaresinden: 

ıs mim lik kurıull boru 8000 kilo 
20 

" " " 3000 ,, 
30 

" " " 2000 " 40 ,, 
" " 1000 " 

1- Yukarda eb'at ve miktara yazılı kuruıun borular kapalı zarfla 
münakaaaya konmuıtur. 

2 Talipler bu huıuaa dair tanzim edilen fartnameyl bir Jira 
mukabilinde idare vezneainden alabilirler. 

3 Münakaaaya girmek istiyenler teklif edecekleri flatların yüzde 
yedi buçuğunu temin&t akçeıi olarak idare veznesine 
yaUracaklardır. 

4 - Kapalı zarflar 29/8/934 ihale günU olan Çarıamba aaat 14 de 
kadar MUdUrlUğe vt.rilmelidir. Bu saatten ıonra getirilecek 
zarflar kat'iyyeo kabul edilmez. "4898,, 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Tetkikatta bulunmak Uzere Avrupa Seyahatine aftmit olan 

muallimlerle Galataaaray izcileri 23/8/934 Perıembt1 gllnU aabah 
ıaat 6 da lıtanbula geleceklerdir. Muhtelif mekteplere menıup 
izcileri Uo Sporcu ve muallim arkadafların mHktir ıaatte Galata 
rıhtımında hazır bulunmaları. ••4980., 

l•tenbul ÜçUncU Noterllğlne 
Efendim, 
lstanbulda Y enicamikemeri altında 

51 numaralı kavaf mağazasında mevcut 
kundura ve terlik ve camckiin ve la• 

ireyi Topkapıda Fatmasultan mahalle
eiode Ehe sokağ'ın<la 115 nıımarah 
haoede mukirn Karabet Cezvecvan 
efendiye ııatmış oldugumu aliikada
ranın mRlıimu olmak üzere ilanını 
talep ederim efendim. 

Adre1: Beyoilunda Tarlaba9ında 1'l nu
maralı hanede 91Ukim Aram Boio•yan ef. 

Bu ilan dairede saklı diğer nüshaya 
mutabık olmakla ta!Pp ve~·lıile ilanı 
zımnında ~on Posta gıııetesi miidüri· 
yetın~ inıal kılındı. Hin dokuz yüz 
otuz dört senesi Agusto.<:ı ayınıo yir
minci pazartesi gııııii. 

l•tanbul Üçüncli Noteri _ _______________ , 
VAPURCULUK 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
latanbul Acentalıtı 
Liman Han, T elefonı 229211 

İzmir ve Mersin 
Sür'at Yolu 

INÖNO vapuru 24 
Atuıtoı 

Cuma ıünO aaat 11 de Sirkeci 

rıhbmandan kalkarak dotru IZMIR, 
Antalya, Menine gidecek. Dl'Snilıte 
bunlara ilheten Alanya, Killlük, 
Çanakkaleye uğrayacaktır. 

İzmir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Perşembe gunn 
•aat 16 da Galata rıhtammdan 

kalkar. Doğru lımire gider. Bu 
vapur HER PAZAR günil Hat 16 da 
lzmirden kalkıp doQ-ru lıtanbula 
a-elir. 

Karabiga Yolu 
Her CUMARTESİ, ÇARŞAMBA 
ıGnlerl ıaat 20 de Tophane rıhtı
mından bir vapur kalkar. Gidit ve 
dönü9te mutat iskelelere utrar. 

iZMİT YOLU 
Cuma, Paıar, Salı, Çar9amba, 

ıilnlerl bir vapur ıaat 9 dı, Top• 
hane rıhtımından kallcar. , ................ ., 

DABCOVICH vı ŞUrekAıı 
'I'elı 44 708 • 7 • 41220 

.Avrut>a n Şark llmanlan aruında 
muntuam poıta. 

Anvert, Rotterdam, Hamburı n 
Iak:andlnaYya Umanları l9ln yakında 
hareket edeoek vapurları ve dünyanın 
baılıoa limanlarında •ranıbor demen 

Yalcıoda gelecek npurlar 

Hansburg vapuru Limanımızda. 
August Leonhardt vapuru 3-S 
Eylüle doğru. 
y akıoda hareket edeoek vapurlar 

H•nsburg vapuru 25 Afustoaa 
doğru. 
August Leonhardt vapuru 6-8 
Eylüle doğru. 
Fasla t&hlllt iolıı Galata, Freııkyaıı 

han umumt acentelitine mUraoaat 
Tel. '4707 8 • •t120 

~-----.-. (149S) ~-

BONO 
~ltibadil, yurtluk 

istanbul, Bahkp•z•r1 No. 6 V••ll 
(1999) 

Zayh Silifke aıkerlik ıub11inden 
aldığım tezkereyi kaybettim. Y eniıini 
alacağımdan hUkmtl yoktur. 

Konyi vllayetioin Çumra kaıuı 
E11rhamidiye karyeıindı 821 do· 

ğumlu Oıman otlu Omtr 

Ağuıtoa 22 

~ Bili.liabnıer ~ . 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Esklşeblr'de BllAllabmer Merkez Anbarıada 

Muhammen kıymeti ( 63000 ) kurut olan kuştüyü, Hindiıtan 
cevizi elyafı, bez ve Çuval parçaları 23 Ağustos 934tarihinde 
ıatılacağından taliplerin yüzde on pey akçelerilo mezkur anbara 
miiracaatları. (1872) 

Hali tasfiyede 

İstanbul Liman Şirketinden : 
Hali tasfiyede bulunan tirketimizin mevcut telefon numaralan 
25/8/934 Cumartesi gUnünden itibaren aıağıda yazılı 
numaralara tebdil edilmiı olduğu ilan olunur. 

Hall tasfiyede Liman Şirketi 
Umum Müdürlük 24188 Kabotaj Şubesi 
Umumi Kitiplik 22851 Muamelat Şubeıd 
Murakabe heyeti 21091 Vesait ve hareket 
Muhasebe Şubeıl 22842 Şubesi 
Hukuk Şubesi 22840 Su Şubesi 

~ (2020) 

Münakasa il&nı 
Belediye Sular İdaresinden • • 

15 m/m lik Ana musluğu 1200 adet 
20 " 

,, 
" ,, 150 

" 30 " " " " 
30 

" 40 " " " ,, 30 .. 
ıs " ,, Zarp muıluju 1200 .. 
20 " " 

,, 
" 300 " 30 " " " 
,, 25 .. 

40 " " il " 
15 

" 10 
" ,, Muıluk 1apka11 150 " 

ıs " " " " 150 •• 
20 " " " " 

100 
" 30 " " " " 

20 
" 40 

" il " " 
ıo 

" 
t - Yukarda clna eb'at ve miktarlara yazılı bronz mualuldar ka

palı zarfla münakasaya konmuıtur. 
2 - Talipler bu huıusa dair tanzim edilen prtnameyl bir lira 

mukabilinde ldare V ezne•inden alabilir. 

3 - Münakasaya girmek iıtiyenler teklif edecekleri fiatların yllzde 
yedi buçuğunu teminat akçe1i olarak idare vezneılne 
yatıracaklardır. 

4 - Kapah zarflar ihale gUnU olan 29/8/934 Çarf8mba ıaat 14 • 
kadar MUdUrlyete verilmelidir. Bu aaattea sonra ıetirilecek 
zarflar kat'iyen kabul edilmez. "4897,, 

~Beyoğlu • Tünelbatı • Yeniyol 

~~keke Alman Lisesi v~~~~:b~t 
Maarif Vekaletince Musaddak: 

1 - Tam devren lise 2 - Orta Ticaret mektebi 
3 - Lisan öAreneceklere ihzari aınlflar. 

Türkçe • Almanca • Fransızca mecburi, lngilizce ihtiyaridir. 

Ortamektep ve Lisenin resmi bakaloryaıma haz1rlar. 
Terbiye ve tedrl•atının ciddiyetti• tanınmıtt1r. 

Tedriıat 10 Eylülde baılıyacaktar. Kayıt için: 3 Eylül Puartelf 
gUnUnden itibaren öğleden evvel 8 den 12 ye kadar müracaat 
edilmelidir. Fazla tafıilit için hergUn mektep ldarealne 
mllracaat edilebilir. 

- Telefon: 44941·44942 ~ ...... {2005) 

lstanbul Evkaf mUdUriyetl ilanları 

Tahmin olunan 
bedel 
Lira 
92 Hasköyde AbdU11ellm mahallHinde ve caddHinde 

104/86 No. lı ve tamamı 184 metre terbiinde bulunan 
arsanın 113 Hi11eıl. 
Üaktldarda Kepçedede mahalleainde Çıkmazboıtan 
aokağında 11 No. h tamamı 1600 metre terbllnd• 
bulunan boıtamn 10/18 hiıHsi. 

Yukardald hi&1eli emlak 29/8/934 Çar9amba gUntl aaat 15 te 
pazarlıkla satılacağından taliplerin pey akçelerile beraber MahltUlt 
kalemine müracaatları. "4967,, 

____ .......... -.. .................. . --------·---···-·-···· ...... ·· .. ····--
Or. KEMAL NURi 

Oilt n Zührevi hastalıklar mütehauıeı 

Beroııu ı Rumell h•n 18 
Tel, 40183 

8011 Poata Metbaa91 

5ahlbiı Ali Ekrem 

Neırlyat MldGrlh Talür 


