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Yeni Bir Maaş Hırsızı 
Şebekesi Daha Bulundu 
Bunlar, On 
Yüzbaşının 

iki Senedenberi Bir 
Maaşını Alıyorlarmıı 

Fatih MalmtıdUrlüğli yeni bir 
IUİİıtimal tesbit etmiı ve alAka
darların tevkifi için dUn mUddeiu
mumiliğe mtlracaat etmiıtir. Adli 
takibatı itkili etmemek için hadi
ıeyi isimsiz olarak şöylece kayde· 
diyoruz. Bir yUzhaıı bundan on 
bet sene evvel tekaüde sevkedil· 
IDİf ve kendisine de Fatih Mal· 
mUdürlUğUnden maaş verilmiye 
baılamııtır. Bu 1at aonradan t~k
rar vazifeye alınmıı, terfi ettiril· 
nılı, timdiye kadar da o esas 
llıerinden maaşlarını almıya de
vam etmiştir. Fakat bazı açıkgöz
ler, yUzbaıı vaıifeye alınmamış gibi 

onun eakl yU:z.başı1ık maaıını on 
iki senedenberi Fatih Malm8dilr• 
IOğUnden bir muamele çevirmek 

( Devamı 12 inci aayfada ) ............................................................... 

Son Posta 
Bugün 

16 
Sayfadır 

Memlekette İş Ve Çalış
ma Sahası Genişliyecek 
Sanayileşme Hareketi, İstihsal Mad
delerimizin Artmasını icap Ettiriyor 

Baıo•kil P•ı• 11•111 fobrl"lcalarda11. Paıohah~• ccı"' /abr~ka.ırun ~•m•llrıe 
ilk harcı lcogark•ıt .. 

Sanaylleşme pl.lmnın hataret 
Ve gayretle tatbik edildiği gün
lerde bulunuyoruz. Geçen bir 
hafta içinde temeli atılan ve 
açılan yeni fabrikalar piyasada 
ve iktitıadi rnerkezlerde çok iyi 
ve memnun edici teairler bırak
maşbr. Piyasada aözU dinlenen 
eelihiyetli kimseler, yeni açılacak 
fabrikaların memlekette ziraat ve 

ıanayi sahasında iş imkAnlarmın 
bugünkünden kat kat artacağmı 
•e genişliyeceğini ileri sUrtlyorlar. 
Bunun netic.:.si olarak pamuk ve 
YUa istihsalC.tmın mühim miktarda 
arttıtılmaıı icap edeceğini ıöylU· 
)'orlar. 

Bu suretle muhtelif it ve çalış
illa aahalarına yeniden binlerce 
lıçi alınacağı muhakkak görlll
lllektedir. Çünkll ıanayileşme 
Planı mncibince dahilde kurul· 

lllakta olan fabrikalarda iptidai 
bladde olarak yine dahilde yeti· 
len maddeler kullanılacaktır. 
\'eni fabrikalar iıledlkten sonra 
d, Yerli mal aahaın1n havlı rnfta. 

l lacağı ve bu sahada d~ yeart y~nft 
it imkinlarının kendini göstere· 
ceğl hesap edilmektedir. .............................................................. 

Bir Cahilin 
Cinayeti 

Sopa ile Kadının 
Kafasını Ezdi 

Sındırğı, (Huauıl) - Bu ct· 
vardaki Aııklar köyünde bir 
cinayet olmuı, bir kadm hiçten 
bir ıebep uğrun:ı feci bir vaıl· 
yette öldürUlmütfür. Köyde SU
leyman oğlu Mehmedin karısı 
AYfe, köy kenarında harman ' 
beklerken uykuya daJmıı, bu aı· 
rada Etem oğlu Ismafl iıminde 
birisi yanına yaklaıak elindeki 
sopayı zavallı kadının haıına in· 
dirmiıtir. Ayte kadın, darbe· 
nln şiddetinden derhal 6lmUtttir. 

lsmafl bu cinayeti, Ayte ka· 
dmm kendi ağabeyiaile kar111aın 
ar4sını açtıjı zannederek itle· 

iaf.J. - ııt.. 
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Neticeleri Silihlanacağız !. 
Bugün İlmi Maz
batalar Okunacak 

İkinci Dil Kurultayı, dün saat 
14 te beşinci toplantasını [yaptı. 
Reiıicümhur Hz. , ~fakatlerinde 

Dahiliye Vekili .;.akfti Kay• ~ •e ı 
Fırka Umumi KAtibf Recep B. Jer 
olduğu halde ulonu ıereflendfr-
mitlerdi. Kurultayı Baıkan KAzım 
Paıa Hı. açtı. 

Geçen içtimaın zabıt buliaası 
okunduktan sonra, Baıkan Paıa, 
bir mlltalea olup olmadığını sor
du. Bedros Ef. , isminin yalnız 
Bedroı olarak zapta geçtiğini, 
halbuki Bedroı Zeki muhliainl 
taııdığmı söyledi. Neıet Halil 
Bey de Reşit Rahmeti 8. in tezinin 
DC>kıan olduğunu ıöyledi, zaptın 

( Devamı 18 ünott sayfada ) 

Sil8hlanacağız !. 
Yazan: Sabık Adliye Vekili Mahmut E&at 

~ -. 

Si/alt.sız v. lı11ztrlıluız mlll•tl•rl lcll•lilı o• •••r•li11 i•ltl•ıllll 
artıi lrı,Un bir halciktıttir 

Asrımızın savaı busatlarını 
kendi memleketimizde yapacatız. 
Yaşamak, yaıatmak için buna 
mecburuz. 

Dünyanın en güzel toplarım 

dökeceğiı. Yeri göğü 1arsan da· 
neleri bil dolduracağız. Top ara• 
balarını, top kundaklarını hep 
biz yapacağız. 

Hatırlıyabiliriz ki, dünyanın en 
Unlll kalelerini döyen, onları yarle 
bir kılan ve nihayet burçlarında 
albayrağı estiren topları, Türk 
uıtaları döktlller. 

işte Belgrat, t,te lıtanbul, itte 
Budapeıto, Siktuvtar ve nihayet 
Viyana 1 

Yakın bir gllnde toplarımııda 
Şnayder, Krup markaaını görmek 
istemiyoruz. Mesel& (Erzurum dö
kilmhanesi) damgasını okumak 
isteriz. 

lnaanhk Türk toplarının ale-P 
lerl altında karanlıkları aıta. 
Yeni çağlara ulqta. ÇnnkO Bizan11 
TUrk topçuluğu doınrdn. Dtııea 
lıtanbulun altında orta çatlar 
ezildi. Yeni çağlar açıldı. 

Şehrimize Gelen Macar izciler 

Mavzerlerin en iyilerini biz.im 
atelyelerimiz yapacaktır. Meaell 
( Sivaı mavzer atelyeleri.) SiIAblart• 
mızın demiri, çeliği, -ağacı bizim 
olacaklar. Meıell lzmir demirin
den, Diyarıbekir çelltJoden, Bolu 
kereıteaioden bunlar TOrk usta• 
ların ellerinden çıkacaktır. 

Din ıehrlmiae otus kadar Macar ıenclndın 

Konyanm (bomba irnalAthaneleri), 
Kayserinin tayyare, Eıkitehlrhı 
motör fabrikaları bUtllu bunlar 
dövUt vaaıtalarımızı hazırhyacaktır. 

Suvarilerimir.in beygirleri, (Mu· 
haç ) meydan muharebelerinde 
(lzonzo) önlerinde kiıneyen TUrk 
atları aoyundan olacaktır. Eğerle
rini Türk 1&raçları yapacaktır. 
Mızrakları, kılıçları; vaktile pe1la
ları yapan Ttirk uıtaların bugUn· 
ktı Türk torunları iıleyecektir. 

TUrklUğU ve medeniyeti; yer 
yüzünde, denizlerin altında, hava• 
!arda böyle bekliyecej'iz. 

Savq dllallm~, TOrkçe bllml• 
Devamı 11 laol R fada ) 



Sayfa 

le 

lzmirde ir 
Piyasa Ma evrası 
Ve Halk 

Son zamanlıırdo, fzmirde, incir 
ve üzüm piyasa ı fena bir mn· 
nevreye maruz kalmış, dUn, 
lr.mirden gelen malfımnt bu 
vaziyeti kaydediyordu. Hadise
nin şehrimizde yaphğı ekm tesir 
ise şudur: 

Şakir Bey (Çenberlita§ Millet hanı) 
- incir mevaimi geldi. Türkiyeııin 
biricik kıymetli ve ballı mahsulü i:r.
mir piyasasına iomiı. Bu aene incir 
rekoltaaı a:r. olduğa iç"n bu ihraç 
malım1zıo faz.la fiyatla sablacağt tah-
min ediliyordu. İzmlrde bir çok boraa 
gürültüleri ve alıcı manevrıılan olmuı. 
incirin kilosu için selriz kuruı otuz 
para kıymet biçilmit Fakat nlıcı iste
diği inciri alacak istemediğini almıya
cak. Alıcıların bir çoğu da aabcı oı

fına iltihak etmişler, piyasa da bir kaç 
alıcının eline kalmıı. Bu haberi gaz.e
tede okuduğum uman çok milteeaair 
oldum. Köylil efendimiz diyoruz. Fa
kat baz.an köylüden xlyade harici 
pazarların menfaatini düıllnfiyoru:r.. 
Bu incir iti henüz. bqlanğıcında iken 
iyi bir hal tekline sokulmalıdır. Eğer 

ynpılmazıa bet on giln sonra üzümü
müz de aynı akıbete uğrayacaktır. 

* Nurullah Bey ( Oedikpaşa Fınn so-
kağı ) - fzmir lnclrlerinln vaziyeti 
beni dütfindürdü. ıııt mahsulün satıı 
uaulll konufulurken bir alıcı tüccnn• 
mız ben incirimizi pahalı alıp pahalı 

atılacağım kilosuna 15, 18 ku""tan 
flat açalım demif· Fakat bu ntın 
teklifJ dinlenmemiı. incire 8 kuruı 
kıymet konmut- Bir kilo incire veri
len bu kıymet pek aıdır. Köylünlln 
karnını doyurmaz. Mademki bir alıcı 
ben 10 kuruta alacağım diyor. Böyle 
köylünün yüzünü rnldilrecek bir 
teklif dururken lncl'e az. f ,yat koy
mak ve ahcıya geoit salahiyet ver
mek dovu deA-ildir. 

lf-
lbrahim Bey ( Mecidiye köyü me

zarlık kar§mnda 4 ) - Biz.im iktıaadi 
kalkınmamız ihracatımızı artbrmalda 
mOmkündür. Fakat bunun maaaaı 
damping yapar gibi kıymetli mabaul
lerimi:ıl yok pahuına dDnya pu.arla
nna dökmek değildir. Eter bl>yJe 
yaparaak istlhıal kuvvetlerimizi azalt. 
mıf, körletmif ve nihayet 3ldürm0f 
oluruz. lncir ve OzOm. bizim baıta 
gelen ihraç emtJamudendır. Bu sene 
dilnya fiz.Om rekolted az.dır. Bi:r.lm de 
Gzllm iıtihsalitımız kemiyet itibarile 
azdır. Fakat keyfiyet itibarile zengin
dir. lnclrlerimiz de öyledir. Avuatural
yada Gzümler mahvolmuı. Her aene 
biz.den üzüm almıyan lngiltere bile 
bu aene bizden (l::Om alacak. O halde 
köylümüzQn bu iki mahaulllnll deA-erll 
flata satmak liz.ımdar. Sekiz kuruıa 
incir aahlmaz. Bu fiaUa köylll kalkı
namaz., yapbğı maarefı alamaz., bu it 
adamakıJh tetkik edilmelidir. Son 
piımanlık para etmez. 

Bir Kızt Kaçırmış 
ikbal H. isminde bir kadın 

Şehremininde oturan Hüseyin 
Ef. nin f 6 yaşındaki manevi kızı 
Sahaveti iğfal ederek kaçırdı· 
ğmdan yakalanarak tahkikata 
baılanmıştır. 

SON POSTA 

BABIBLIB 

ir Dolandırıcılık 
Şekı· Tesbit Edildi 

Polis, lstanbulda }'epyenl bir dolandırıcı.lık tekli 
tesbit etmiıtir. Bir adam, yahut bir ,ebeke halinde 
çalı§an birkaç açıkgöz, başka viliyetle.rde akraba· 

Bu adam iki gtin evvel de Meddlyeköyftnde 
elektrik ılrketi memurlarından İbrahim Beyin evine 
gitmiı, kapıyı çalmıf, lbrabim Beyin refikuı Ihsan 
Hanımla aralarında ıöyle bir konutma baılamııtır: lan, çocukla.n ve kocalan bulunan bazı kimselere 

müracaat ederek onlann bir otomobil kazasına 
uğradıklarım, buraya sargı ve ili, almak :için 
geldiğini söyliyorlar ve par sııdınyorlarmış. Bun
lardan birisi Beyazıtta oturan Rasiha Hanım isminde 
bir kadına müracaat etmiş: 

- Hammefendi size Taşradan bir haber getir
dim. lbrabim Beyin evi burası mı? 

- Evet burası. Nereden getirdiniz? Ankara· 
dan mı, lzmirden mi? Hayrola .. 

- Hanımefendi •. size Ankaradan haber getirdim. 
- lbrahim Beyi :eıektrik firketinde aradım 

bulamadım. Siı:io Ankarada bir tanıdığınız var mı? 
- Evet lbrahim Beyin birader.i Emlak Banka&l 

müdürll Kemal Bey orada •. 
Mahdumunuz bir otomobil kazası geçirdi. Parmak
ları parçalandı. lstanbulda ınhhi sargılar varmış. 
Ben almıya geldim. Para istiyorum. Yarası merak 
edilecek gibi değildir, demiştir. 

- işte o, bir otomobil kazası geçirdi. Kolu 

Bu karahaberle beyninden vurulmuşa dönen 
zavallı onnenin yanında para yokmuı, hemen 

yaralandı. Ben lstanbula sargı almıya geldim. Bana 
para verm. 

Ihsan Hanım bu adamdan tllphe]enmit ve: 
komşudan borç alarak bu adama vermiş ve oğlu
na da telgraf çekmiştir. Fakat bir gün sonra 
dolandınldığını anlamı hr. 

- « İbrahim Bey akşama gelir. Kendisine haber 
vereyim. Yann geliniz de size para verelim» demiı. 
Bu esrarengiz adam bir daha uğramamııbr. 

• 
Yangın çin 

Maarif Vekaleti Mektep
lerde Tedbir Alınmasını 

fstedi 
Maarif V ckiileti, Maarif mil· 

dürlüklerine mühim bir tamim 
göndermiştir. 

Bu tamimde, İstanbul itfaiye• 
sinin tuttuğu istatistiklere göre 
yangınların umumiyetle çıkış se
bepleri tesbft edilmiş olduğu bil
dirilmekte ve ona göre mektep· 
lerde tedbirler alınması iıaret 
edilmektedir. 

Şehrimiz itfaiyesinin hazırladığı 
latatistiklere g6re, yangınların 
çoğu baca kurumlarının temizlet• 
tirilmemesi, mutfak oca lannıo 
iyice .c>ndfirillmiyuek kıvılcımlar 
bırakılması , elektrik tellerinin 
kontak yapmuı, sabaJann faz.la 
yakılmam, soba yanına çamaşır 
asılması, rüzgara karp açıkta ateı 
yakılma11 yllıUnden çıkmaktadır. 

24 Saatin 
Hô.diseleri 

Şoför Abdullah Efendinin ida
rulndeki otomobil Tnrlabaıı cad
desinde 6 yaşında Selami isminde 
bir çocuğa çarparnk yaralamıştır. 

Jı#. Taksim de bir marangoz 
fabrikasında çahşan 14 yaıında 
Bahaeddin makine ile uğraşırken 
kolunu kaptırmışbr. 

Jı#. Tarlabaşında oturan Ma
dam Fctika isminde bir kadın 
ayni evde oturan Tanaş Efendinin 
odasından elmas küpeler çaldı· 

ğından yakalanmıştır. 
Jf Mehmet isminde bir kayıkçı 

Kcsımpaşada oturan Hurjye Ha-
mm isminde bir du! hanımın 
evine zorla girmek isterken Hu-
riye Hanımın feryadı üzerine 

\Haliç Şirketi 
Belediyeye 
Geçtikten Sonra 

Belediye ıin, Hali~ şirketini 
satın elmıya karar verdiği malum· 
dur. Bugün ıirkct ancak masraf mı 
koruyabilir tekilde faaliyetine 
devam ettiği için bdediye vazi
yeti ıslah çarelerini arıyacaktır. 

Öğrendiiimize göre; şirket 
belediye tnrafıııdao satın a1ındık· 
tan sonra Eyüple Keresteciler 
arasında otobUs nakliyatı yasak 
edilecektir. Eıaaen ıehirde otobtis 
ifletmek imtiyazı belediyenin ubte
sinde ııl ·auğu için, bu hatta 
ifliyen rabalar başka mıntaka· 
lara taksim edileceklerdir. 

Haliç şirketini mUşküi veziyete 
sokan en mühim aebcplerden 
birisi de otobnslerin rekabeti 
meaelesidir. 

GUmrUk Memurları 
Gtimrnk ve lnbtsarlar VekaJeU, 

gümrfik mlldürlUklerine gönder
diği bir tamimde memurlarının 
hizmet müddetlerinin listesini 
istemiıtir. 

lsteğile tekaüt olan, doğrudan 
doğruya tekaüde çıkarılan, ölen 
ve memuriyetle alakası kesilen 
memurlara tekaUt aylığı veya 
maq bağlanabilmeıi muameleleri 
5tedenberi bir baylı uzamaktadır. 
Bu listeler tanzim edilerek veki
lete yollandıktan aonra, maaş 
bağlanması muameleleri ıüratle 
yapılabilecektir. --·-·-·----·······-----.. ··--........ 
gelen memul'.lar tarafmdan yaka
lar.mışlır. 

lf Kurtuluşta oturan Onnik 
isminde biri ayni semtte oturan 
fıC;ıdam Marıina isminde bir ka
dına eJ ile sarktobhk ettiğinden 
yakalanmıştır. 

Afyon İşi 
lranlı Bir Mütehassıs Af .. 
yonlarımızı Tetkik Ediyor 

Aldığımız malumata göre, 
uyuşturucu maddeler lnhisan 
idaresinin daveti üzerine Haydar 
Ali Bey isminde lranh bir afyon 
mütehassısı memleketimlzo gelmiş 
ve tetkikatta bulunmak üzere 
Anadoluya gitmiştir. 

Bu mlltehassıs, İran usuln 
afyon ihzarı Uı:erinde etütler 
göstercek, aynca Uzalqark rejisi 
için içime en salih afyonlan 
tayin edecektir. Afyon mütehas
sımnın, uvakkat afyon yeti ·r 

mıntakalard yapacağı tetkikat 
iki ay kadar stirecektir. 

Başvekil Paşa Yaıovada 
Şehrimizde bulunan Bqvekil 

İamet Paıa Hz. dün Yatovaya 
gitmişlerdir. 

~aralı Adam 
Dün Öldü 

Tavukpazannda Huaro1Un 
marangoz fabrikasında çalqan 
SWeyman iaminde birinin, eski bir 
kin yilztınden çıkan kavga neti
cesinde ayni fabrikada çalıpn 
Kamil iıminde bir gend ağır ..
rette yarabyarak kaç.bğım yaz· 
Dllfbk. Kimi! tedavi için kaldınl· 
dığı Cerrahpaıa hastancıinde 61-
müş, Süleymaan yakalanarak Adli· 
yeye verilmiıtir. 

1600 Sayfalık Rapor 
Takaı suiistimali tahkikatile 

meşgul bulunan komisyon mesai
sini bitirmiıtir. Hazırlanan 1600 
sayfalık tahkikat raporu doğru· 
dan c1ağruya Adliyeye verile· 
cektir. 

Ağustos 23 

( Güni~ Tarihi] 

Elektrik Şirketinde
ki Altınlar Meselesi 

GO.mrilktekJ ıekiz.lnci lhtiaaa mah· 
kemeal Müddiumumiliğl tarafından 
ıayanı dikkat bir hadfae üzerinde 
tahkikata başlanmııtır. 

Bundan bir mOddet enci, elektrik 
ılrketl tenOn aandığının altın kaçak
çılığı yaphğı iddiaaı üzerine tahkikata 
baılanmııtı. O zaman, tesbit edilemJ
J•n bu hadlıe dolayıaile ve nizamna
meye aykın hareket kaydile yeniden 
tahkikata batlanmııtır. Bu arada tir· 
ket muhaaebeci ve murakıbının mnlQ· 
mahna mDracaat ediJmiftir. 

TUrk • Yunan Muh ellt 
Mahk•mesl Tetll 

Muhtelit Hakem mahkeme1l Tör
klye Umumi Ajanlı}ından: 

TOrk-Yunao M. H. Mahkemesi 14 
Ağuatoa 934 tarihinden 30 Eylül 934 
tarih:ne kadar ahdi tatilini yapmıya 
karar vermiıtir. 

Şu kadar ki tatil eımHında da 
uauli mObletler cereyan edecektir. 

220 Bin Lira ile Hastane 
Yapılıyor 

Telefon fİrketlniu iade ettiği 220 
bin lira ile Ha.eki hastanesinde entanl 
koğuıu, doğum koğuau ve Cerr~h
paoada yeniden bir pavyon inıaaı 
tekarrilr etnıittir. 

Otelc11er Cemiyetinde 
Otelciler cemiyeti yeni idare 

heyetine, lbrahim, Şevket, Ali, Mem
duh, Halit, Sabit, Beaim, Aziz, Meh
met, Ye Ahmet efendiler .eçilmiıler
dir. 

Kalp Sektesinden ÖJüm 
Kınalıadada oturan Oı;manh ban

kan mldür muavinlerinden M. Argir
yadiniu karın Madam Mari dün vapur 
lle köprOye gelirken kalp sektesinden 
81mii4tür. 

Bir Daire LAğvGdlllyor 
Belediye, temizlik fılerl idaresini 

laj"Yetmeye karar vermiıtir. Bundan 
ıonr temiz ! ı eri doğrudan doğ
ruya fen heyeti ve levazım müdOrUltü 
tarafından idare olunacaktır. 

Karışık Gıda Maddelerl 
Birçok gıda maddelerinin son za• 

mantarda pek fada karqhnldığı naza 

ndikkatl celbetmft, bu huau•u Sıhhat 
Veklletl belediyeye blldirmittfr. 

500 Seyrah Geİdl 
ltalyan bandıralı bir vapur ile dQn 

ıehrlml:r.e ·soo ltal1an seyyahı g"elmiı
tir. 

lmt1handa Kazanan Talebe 
MaraiJyaya tııhail için gönderilecek 

talebe için Ticaret Odannda yapılan 
imtihanda Galatasaray me:r.unlann
dan Mithat Bey kazanm11tır. 

Ziraat Vekili 
Karsa Gidiyor 

Dno vlliyette, Ziraat Veklll Muhllı 

Beyin riyasetlnde bir torlanb yapıl

mııhr. Bu toplantıda, ormanlarımızın 
korunması huauaunda bazı görOgmbler 

olmuıtur. Muhlis Bey bugiin, Karsa 
kadar denm etmek üze.re bir tetkik 
uyahatine çıkacak, Karadeniz nunta· 
kaaındaki ormanlarda tetkikat yapa• 
caktır. 

,ıı:::::==~==================z::===========================================================================================================================-==== 
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- Garbi Trakya kuabala
ı1nda bir &meni jeneral Tftre
mit n .... Keyt 1 

... Bol bol bizim ale\•hinıiıde 1 ... Ben demiı yaparım, yıka· ı -Ne 1apıyor•un Haaaa 8 •1, a•1• ı Hasan Bey - .. At martiDİ _,._ k ,.... etmt1ua1 D 1 laulund11&taA aoorL. n•i eserim, bi,erim.. H .... Bey _ Akuma Wr ..,ıu _.wı ebreli Hassan dağlar ln1eıin " 
· - ..... elyHyecetlıaL 
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Milli 
Bir 
Ülkü 

Hergün 

Zdd Mcı'ut -
Başvekil f smet Paşa Hazretleri 

Zonguldak'ta söylediler: " Her ha
dise bize memlekette sana}İ prc• 
gramının herkesin sevdiği ve ta· 
kip ettiği um•ımi ve milli Ulkü ol
duğunu gösterm~kterlir. Hiç bir 
program bu kadar umumi alaka 
ve heyecanla kabul edilmemiştir. 

Bu hal programın tahakkuk etti
rilmesi iç.in en l·nvvetli unsurdur.,, 

Büyük ferlerimizin bariz vasıf
l~rından ve muvaffakıyet amille
rmden hatlıcası, milletin arzularını, 
temayüllerini iyice sezip ona göre 
tedbir almalarıdır. Türk milleti 
ıtmd!ye kadar kendini milletler 
arası hayntında geride bırakan 
birçok amiller arasında ik-
bsadi unsurun btiyük rolU-
nfi ancak son zamanlarda 
layık olduğu ehemmiyetle takdir 
edebilmiştir. lktısadi kudretimizi 
köı<Unden baltalamak iıteyen ve 
içten, dııtan TUrkiye'yi istismar 
etmeye çalışan kuvvetler, bizim 
yalnız maddi servetimizi değil, 

manevi hayat desteklerimize ka· 
dar el uzatmıılardır. Türkün iktı· 
sat sahasında kabiliyeti olmadığı 
hurafesini kendi dimağlarımızda 
blle yerleştirmek iıtemiılerdir. 

Cümhuriyet htikumetl birçok 
batıl ananeler, ve hurafeler gibi 
bunu da muvaffakiyetle yıktı. Ve 
yalnız; yıkmakla kalmadı. Onun 
}'erine Türkün azmini, i>ebatmı, 
kabiliyetini ve tükenmez enerjisni 
eserleri ile bir abide halinde 
dostun düşmanın gözü önünde 
yükseltti. Büyük Türk inkılabı 
iktısat sobasında da bize kendi 
kredimizi tanıttı. Vo ondan son
rad.ır ki, sRnnyi pro~rnm ımız 

hakikaten umumi ve milli bir 

lilkü mahiyetini aldı. Çünkü bu· 
gUn arbk her vatandaş sanayi 
programının yUksek manasını eyice 
anlamış bulunmaktadır. V c bu 
anlayıı Hedir ki, son günlerdeki 
temel atmah1r, her tUrkUı kalbin
de yeni bir yüksehş arzust. uyan· 
dıran milli bayramlar halinde 
tes'it edilmiştir. 

• • • • Sanayi programımızın 
tahakkukuna ait olan büyük 
tılkUmllz, Türk milleti kadar 
insanlığın da hayrına ve menfaa~ 
tine hizmet eden yliksek bir 
teşebbüıtür. Türk milletinin her 
ıuretle ylikselmesinde insanlık 
umumi olarak ancak hayır ve 
menfaat görür.. Türkiye milletler 
arası hayatında en ylikıek ideal
lerin tahakkukuna çalııan ve bu 
:~urda milli enerjisini esirgemiyen 
~r memlekettir. Onun için hü

kumet ıefi 80- 1 .. Y uyor " Bü ük 
Türk ?1illeti, yüksek k·~biliye~le· 
rmı, ınsanlığın ve d . me enıyetin 
bayırına ve hizmetine 1 k . .k o ara 
genış mı yaslarda sarfet k 

• d d" me gayretin e ır .. ,, 
- Hikiml7ctı Milliye. 

• 
S l li Mı kale 

' 1 1 

'iV//~/ 
//~~~~ 

B 1 zı kof zihniyetler, her yeni kat •.. •• 
edil en s ilahı, mededi e in ilerlediğine ~,/_ 

~ ./ ....... 
bir delil olarak 11 ıyarlar. Evet, her icat ..••..• .-· 
insan zek asının taze bir hamlesidir. ::::::::--:::: -----
Fakat top, tayyare, tank, bomba ve =------ __ _ 
bütün silahlar dünyayı kana bulamaldan -···-·-·-
b rııka bir ite yarama:t. Medeniyet sulhun ____ ... ....,.__ .... ---·--- kuvvetlenmuile ileriler. Binaenaleyh yeni 

_ ketifler ve yeni icatlar insanların refahı ---···-·---~ ve sağlığı için olmalıdır. 

=-

il Medeniyet ilerliyor 

, 

SON TELGRAF HABERLERİ 
. 

Bir Adam Esrarengiz Bir 
c·nay Kurban Gitti 

Biga (Hususi) - ehrimize 
bağlı Helvacı köyünde bir cina• 
yet olmuş, 20 yaşlarında Ali oğlu 
Hüseyin isminde biri, meçhul şa• 
hıslar tarafından ö dürülmüştür. 
Yapılan tahkikattan anlaşıldığına 

göre, o gece Hüseyin harmanda 
yatarken, iki kişi gelmiş, zavallıyı 
kandırarak ÇB} kenarına götür
müşler, bıçak vo ta bancalarln öl· 
dürmU~lerdir. Katiller bundan 

Parliste 

aonra bir çukur Ka7.arak, cesedi 
buraya gömmUılerdir. 
o civara inen çakallar tarafından 
kemirllmiştir. 

Bu çukur, çay kenarı olduğu 
için kazarken su çıkmış, maktu• 
lün cesedi bu suyun iç.inde bir 
kaç saat kaldığmdan şişmiş ve bir 
bacağı dışarı fırlamııtır. Bu bacak, 
o civara inen çakallar tarafından 
kemirilmiıtir. - -

eeaediye intihabı 

Nihayet geçenlerde çayda 
yıkanan köy çocukları topraktan 
fırlamıt olan ayağı görmUtler ve 

zabıtaya haber vermişlerdir. Za· 
bıta cesedin muayenesinde iki 

kurıun ve iki bıçak yaram tesbit 
etmiştir. Vak'anın sebebi henliz 

meçhuldür ve katiller bulunama

mıştır. Zabıta şüphe Uzerine iki 
kişiyi nezaret altına almıştır. - lf-

İzmir de 
Yaklaşan Belediye intihabının 

Necip A~j I<.emal f sminde bütün TUrkiyede bir günde biti· Müskirat inhisarı Üzüm 
Bir Genç Karısını Ôldiırdü rilmesi takarrür etmiıtir. ilk de- Sabn Alıy<!r 

Paristc büyük bir ıtriyat ti· fa olarak bir günde baılayıp lımlr, 22 (A. A.)- Müskirat 
carethanesi •• de çalı§an 30 yaşında bir günde bitecek olan bu İn• İnhisar idaresi Bornova havali-

Bursal. Necip Ali Kemal Bey geçen tihap için belediyefor hemen sinde yetişen şaraplık misket ve 
sene eylülde evlendiği Matmezel her mahallede bir sandık bu· siyah iizüm mubayaasına başla· 
Kristiyau Rönald ile kııkançlık lunduracaklardır. İcabeden bü· mıştar. Alınacak Uzümlerin elli bin 
yUılinden geçioememif, kansının tün tedbirler alınmakta ve hazır· kilosu şaraplık ve bir milyon 
kendisine ihanet ettiği şUpheaine hkJar yapılmaktadır. kilosu da soma içindir. 
de dlitmUı ve bir gün sokak 
ortasında göğıüne üç kurşun Dünkü Güreşler Elazizde Gazi Meydanı 
sıkarak Matmazel Kriıtiyana DUn akıamki gUreşlerde Elaziz, 22 (A.A.) - Demir-
öJdUrmüıtilr. Manisalı Rifat Macar Suradiyl, yolunun Elazize varışının hatırası 

Necip Al Kemal Bey poliı l k 
k · ı •w · d d k Laponyalı Kuyanpe Belçikalı oma üzere vilAyetçe istasyondan 
omıser ıgıne gön er iği~me tupta 

karısını keııd · sine ihanet ettiği DöJamotu, Kara Ali Romanyalı şehre yaptırılmakta olan bir kilo-
için öldürdii. ~ .. ıi bildirmiıtir. Dragııyanoyu, Finlandiyalı Hohta· metrelik bulvarın ista1yon tara• 

r 
Sözün Kısası 

"Ordu Reji1nin 

Sevgili Evladıdır,, 
•--------- A. E. 

"Son Posta,, Orduya yeniden 
26 teyyarenin hediye edilmesi mü• 
nasebetile yazdığı bir fıkrada: 

- Türk ordusu her zaman 
kuvvetlidir, diyerek malümu illa 
etti. Yeni birıey öğrenmediğim 
için geçtim, fakat ayni günde 
ayni hakikatın bir ecnebi meılek• 
daşm ağzından dökülüşü hoıuma 
gitti. 

Bu meslektaf Echo de Parla 
gazetesinin bir muharriridir. Mem• 
leketimize gelmif, bir müddet 
oturarak tetkikat yapmış; dl• 
yor ki: 

- Ordu rejimin sevgili evli• 
dıdır, kuvvetlidir, disiplinlidir, 
çoktur ve gayet iyi mücehhezdir. 
Umumi harpten mağlup çı• 
kan dört millet arasında yal• 
mz Türkiye bilakayt istediği 
kadar ağır top, Tahtelbahir ve 
tayyareye malik olmak hak• 
kına sahiptir. ,, 

Fransız meslektaı ilaveye ili· 
zum görmemiş, ben aöyliyeyim: 

- " Bu, böyledir, ve b8yle 
olacaktır. Çünkn TUrkiye bilir ki, 
dostunun çokluğu ordusunun kuv
vetli olmasına tabidir. ,, 

>f 
Meşhur Fransız muharriri (Pi· 

yer Benuva ) akademiye kabul 
edilmesi münasebetile söylediği 
nutukta harp günlerinin bir ha• 
tırasını anlatmııtı: 

- '' 1914 seneai Ağustosunun 
ilk gUnii idi. Öğleden sonra saat 
dörde doğru sokaklara seferber
lik ilanı yapıştırıldı. O zaman 
Maarif Nazaretinde memurdum. 
Koccı binanın derin koridorları 
memurların yekdiğerine vedaları 

arasında heyecanla çınlayıp du· 
ruyordu. Bu sırada yüksek tedri• 
sat müdürü, arkadaılarmın dağıl• 
malarmdan evvel bir dakika ken
d"5i~i dinlemelerini rica etti. Oda• 
ya, o vakte kadar, bir defa bile 
girmek vesilesini bulmamış olan• 
lar da dahil olmak üzere, bUtUn 
memurlar girdiler. Tedrisat mü· 
dürü heyecandan titirlyen bi• 
sesle söze batladı: 

-«Ben bUtUn hayatımda sulhe 
inonnuşbm, insanlar arasında 
ebedi bir kardetlik hisıinin hU· 
küm süreceğine kanmııtım, şlip
be1iz samimi idim. Fakat hüsnü
niyet nesilleri tenvir ve ihzar et• 
ınek imtiyazını üzerine almıı 
olanlar için kafi bir mazeret 
değildir. Binaenaleyh bu dakika• 
da vazifemi iyi yapmamış ol• 
duğumu anlıyor ve sizlerden af 
dileyorum» dedi. 

O zaman Fransanın ali ted
risat mlldtiril, gUnün birinde 
harp olabileceği ihtimalini yeni 
nesillere aıılamadığı için kendisini 
kabahath görmüıtu, 65 yaşında 
iken sırtına ihtiyat mülizimi unı. 
formasını geçirdi ve bu ünifor
manın altında öldU.,, 

>f. P•r , Ekimi nen Macar Sayoyı yenmişlerdir. fmdaki baıına bir meydan ve 
K ·· t ·· h ort&1ına Gaı.i büıtünü havi bir 1914 senesinin Ağustos ayından 

Sinop, 22 (A. A.) - Boyab,.t Çankırı u up anesi Abide yapılmasına baılanmıştır. aonra insanlar senelerce botuttular, 
kaza .. ındn pirinç zeriyah bu sene Çankırı, 22 (A.A.) _ Meb'u- çarpıttılar, oimdi 1934 senesindeyl:ı. 
geçen r eneye ·· 'sbetle yüzde elli sumuı· Ziya Bey Çankırı kütüpha· Amerlkeda Dizanteri Aradan 20 sene geçti ve vaziyet yine 

H 1 M h 
fazladır. Bir lY sonra alınacak • k't h Northampton ( Amerikada) 22 - 1914 den evvelki zamnnın aynıdır. 

• t erin U ali fi eri mahsul~n 4 milyon kilo mikta- nesine UçyUz 1 ap ediye et· Diunterl 1Rlgın halindedir. 90 kiti o zaman Türkiye dahilinde, harp 
rında olacagı t - hmin edilmektedir. mittir. hastadır. Hastanede 1 kiti ölmüttllr. olabilmul ihtimalini hatırına getir• 

HataLuını y akı :-ıda ==-=:-"""""'-=-===-:-s:=-"">W2=-"-=-=="-'"___ meyen var mıydı, bilmem. Fakat 

f 
~ bügiln sarih bir te cavüz krırııııında 

Anlıyacaklarmı S TER j NA N J S TER J NA N M A / knlmadıkça harp yapmamaya aımet· 
Berlin, 22 (A. A.) Prusya baş· mlş olan Türkiye dahilinde, harp 

\'ekili M. Görlng, ıon u mumi rt'yden Matbna mı:r:n Üakildardaki iki yU:r: bakkal namına maddeleri de sattığı mız için Üsküdar kaymakamlığı biz olabileceği ihtimalini hatırına getl,.. 
bahsederken v rilen 4 nı iyon mu ha- gelen bır h,. •t .ize şunu anlattı: bakkalların dükkAnlarımızı y~dlde kapatmamızı emretti. mey.en \•arsa, vaı.lfemi:r: onu da 
lif. reyin Hit rcilerı endişeye duşüre- " Bir. r b, kknlız. Gıda ve zaruri ihtiyaç maddeleri fstanbulun her tarafında bakkıı llar dokuza kadar aç ık ihtiyata davet etmektir. 
~ıyeceğlni, muhalif erin yakında hata- s tarız. Dükl<fmların e rken lcapanması için verilen karar olduğu holde Üd<üdarda böyle bir karar verilmesini Evet harp istem yoruz: 'e yapmı• 
arını nlayacaklarını söylemiştir. üzerine gıda ııınddeleri satanların dokuzda kapanması icabet t iren sebep ve manhkı bir tllrlfi anlıyamadık. ,, yacağıL Fi kat bizim arzumuıa raA'· 

Al I ~ d F k t b 0 i dd E l i b b k d men olması ihtimalini dO§ilnmek manyada Bir Ç t azım ır. a ız yoğ, p rinç, t eker gibi nıda mn e- y tar, u se ep ve mantı ı eğme babayi"'ltin e e e. ıs mecburiyetindeyiz. Ordumuz kuvvet• 

k 1 
lerlnden batka sabun, g az, soda nlbl zaruri ihtiyaç anlıynblleceğine biz de inanamıyoruz, sen 8 8 andı 6 ildir, her zamankinden fazla mOceh· 

«i Berlln 22 (A.A.) - Berlln cJvarın.. ı' J STER /NA N / S TER J NA N M Af hezdlr muhakkak. Fakat daha faıla-
b~kt Tegel gölünde korsanlık yapan •ını da latem•liylz, yapmalıyııı., yapa• 

t Ç•te nihayet yakalanmııtır. .'----------------~·-------------------·----..:...-----.J billrb. 



Memleket Manzaruı 

Eskişehir de 
Belediye 
Faaliyeti 

Eskişehir, (Huıust) - Beledi· 
ye ıon zamanlarda Eıkişehirin 

imarı için harekete geçmiı bu· 
lunmaktadır. Köprü batından iı· 
taayona kadar olan ıoıe buluvar 
haline kalbedilmiıtir. lnıaat bit· 
mek üzeredir. Caddeler HergDn 
ıulanmakta ve halk tozdan ve 
topraktan kurtarılmaktachr. AkM
baıı iltlııyon cadde.t • de önö
mllzdeld tene J1erfında tamir edt· 
lecektir. Bu caddeler öç yol~ 

birleftlii ve lıtaeyona trittltl 
ct•ddedJr 

Akerhtı t:Gıld .. i: Ok iı•r•tlerı •• """"-"• ... ,,,.,. ,.11.,.,.,. 
l•tllt••.tl11i ,B•l•rlr 

E.ldtebirln tam ıöbeğiadekl 
Jt6prti de yıktırılmaktadır. Köprft 
evvelce çok tailam yapılmıı 
oldutu için yıkılması çok mllfknl 
olmaktadır. Köprllnlin yenibaıtan 
lntaaı önümllzdeki ilkbahara· 
kadar ikmal edilmiı olacakbr. 
Yeni köprU ıon siıtem ve çok 
fenni bir ıekilde olacaktır. 
Porsuk Kenarına Rıhtım 

Yapılacak 
Porıuk kenarındaki kurumut 

•taçlar ve suların içinde kalmıt 
kütükler ve kökler belediye tara· 
landan ayıklatılmaktadır. Eıkife

hirli bazı zenginlerin de inzimam 
muavenatile Porsuğun iki tarafı· 
na rıhtım da yapılacaktır. Maa· 
mafih bu rıhtımın yapıhtı ıelecek 
ıeneye kalmıştır. Sıtma mtlcadele 
daireai önünden Akarbaııya ka· 
dar olan yol ıose haline ifrat 
edilecektir. 

Silo 
Ziraat bankasının Jn,a ettir· 

diğl büyUk ıiloııun inıaatı ikmal 
edilmiştir. Yakında küıat reaml 
yapılacaktır. 

TenezzUh Trenleri 
Her hafta Eskişehirden Kil· 

tabya Çamlıcasına tenezzüh tren· 
leri tertip edilmektedir. Geçen 
hafta tenezzüh trenile Halkevi 
mensuplarile beraber 900 kişi 
Kütahya Çamlıcasına gitmif, 
eğlenmişlerdir. Eskişehirliler Sa
bancaya da bir tenezzeh treni 
tertip edilmesini istemektedirler. 
Bu takdirde Devlet Demiryonlla· 
nna müteşekkir kalacaklardır. 

Kangal Kaymakamlığı 
Sıvas, (Hususi) - Terfian 

Adana viiayet idare meclisi aza· 
lığına tayin edilen Kangal kay• 
makamı Zeki Beyin yerine hukuk 
mezunlarında Cemal Bey tayin 
edilmit, gelmiı Yazifesine baıla· 
mıthr. 

Sıvasta Ziraf Tetki~at 
Sıvaa, (Huıusi) - Ziraat mli· 

tehassıılarından Nihat Beyle ar· 
kadaşı Sıvastan Vana kadar 
zirai tetkik yapmak Uzere buraya 
gelmişler ve Vana doğru hare
ket etmişlerdir. 

Armutlu iskelesi 
Armutlu (Hususi) - Belediye 

lakelenin 10 metro uzatılmasına 
karar vermiıtir. iskele ile kaplıca 
arasındaki yolun tamiri de ikmal 
olunmuıtur. 

MEMLEKET • 
HABERLERi 

Bakır Madeninde Bir Saat 
Çin Seddi İle Mısır Ehramları Yapılırken Sarf edilen Gay· 
ret Türk Hamlesi Yanında Bir Hiçten ibaret Kalmıştır 

Eliziz, (Husu• 
ıi) - Ellzizle 
bakır madeni 
araaındakf yolu 
bitirdikten ıonra 
madene değru 
yol aldık. Ell· 
zlz\!J feyyaz ova• 
tından aiaca ve 
yeıilllie ç ok 
ehemmiyet ver· 
mit nazlı ve 
mahıuldar köy· 
lerini ıaçiyoruz, 
Molla köyti ka· 
vunu ile meı· 
hurdur. Sultan 
Muradı Rabi za· 
manında yapılmıt takriben dört 
yftz ıenelik ve en ziyade Selçuki 
mlmarlıinl andıran çok hoş bir 
camii vardır. Molla köyden ıonra 
(Kövenk) gelir, Kövengin uzun 
taçla dilber kızları, Hlkım ıöğllt· 
ler altında öbek öbek: 

"Gel benim bahtiyarım 
Gönüller 1ahtt yarim 
Yüzünde göz izi var 
Sana kim baktı yarim, 
Hey anuş hey,, 

Şark111nı söylüyorlar. 
fttejböyle bir aeyahattan ıonra 

ta uzaktan bakar madeninin tesi-
1atından olan elektrik llmbaları 
gözükmeye batladı. 

Gece 1&at birde bakır ma• 
deniae geldik, madeni ilk gö
rftyorum. 

Sabahın alaca renginde uyan
dık, her taraf amele gllrültüstl 
ile uplduyordu. Yüzlerce otomo
bilin, binlerce insanın kaynaıtağı 
maden ıehrl, kızıl yamaçlara 
yaalanarak bağdaı kurmuo tem· 
bel in1anların yığımna benziyor, 
perdesiz ve çok bol ı;encerelerile 
ıonradan kireçle badanalanmıı ev· 
lerini uzaktan çokük ve gözlükıfiz 
insan gözlerine veya fazla yıpran
mıt bir otomobil radyatörüne 
benzetebilirainiz. Madende; tabiat 
ıervet noktasından cömert dav· 
randığı kadar letafet bakımından 
çok kıskanç hareket etmiştir. 
Halkı ziraatiçiliğe teıvik edecek 
bir dönümlük tarla bile bulamaz· 
ıımz, hep gözüken kızıl beller 
veya madenin cinsine veya teza· 

Ankarada Büyük/ 
Bir Sünnet 
Düğünü 

Ankara ( Hususi mektup ) -
Esnaf cemiyetleri tarafından bura• 
da bü} ük bir ıünnet düğünü 
yapılmış, Vilayet Sıhhat Müdürü 
Dr. Atıf Beyin nezareti altında 
ı ıhhat memurlara ve diplomalı 
sünnetçiler tarafından 100 fakir 
çocuk ıünnet edilmiıtir. Bu mUna· 
ıebetle Y enibahçede bir eğlenti 
tertip edi'miş, pastacı Ali Rıza 
ve Hayri Beyler de slinnet edilen 
yavrulara pasta ikram etmişlerdir. 
Esnaf cemiyetleri esnaf tarafın
dan teberru edilen süslü kalem 
ve defterlerle sünnet çocuklarını 
ıevindirmiş, Demirspor kulübü 
gençleri idman hareketleri ve 
milli rakıılarla fakir yavruların 
gönüllerini hoı etmiılerdir. 

Hafik Mezbahası 
Hafik, (Hususi) - Belediyenin 

yaptırmak tasavvurunda bulun· 
duğu asri mezbahanm inşaaı 
biitçe müsaadesizliğinden dolayı 
ielecek seneye kalmııtır. 

Bakır mad•'lliıtd• 6ir kuguda tetlclkal 
bUrUne göre renkli hayırlardır. 
Halkın yegane meşgalesi bağcı· 
lıktar. BOtiln bu havalinin yaı ve 
kuru UzilmünU, pekmezini, ıuda 
ezilince mayhoı bir lezzet veren 
kura terbetini bu muhit temin 
eder. Arazi, arzi kabiliyeti itiba· 
rile bağcılığa çok elveritlidir. 

Şehrin beş ıımflı ve beton 
armeden çok mükemmel bir mek· 
tebi vardır. Bu mektebin arsası 
halk tarafından verilmiş diğer 
parası da tirket tarafından temin 
edilerek meydana getirilmiştir. 
Yeni belediye binasının temelleri 
atılmak üzeredir. 

Madende içtimai bakımdan 
bllyllk bir intizamsızlık vardır. 
NUfuıun artması, amele uğragı 
olması gibi ıebepler yUzünden 
ticareti ihtiklra doğru götürmüt· 
tnr. Kirası iki gümüş mecidiye 
olan evler bugtln otuz liraya 
kiraya verilmektedir. HUlisa ma· 
den muazzam teaisatın merkezi 
olduğu halde bayat seviyesinde 
gayri tabitlik göze çarpmaktadır. 
Bu huıuıta birçok misaller ver· 
mek kabildir. 

TUrk oğlunun kafa ve kolu 
bUyUk dağları, dalgalı eraziyi 
alt tlıt etmittir. Uçurumlar mil· 
yonlarca tonluk toprak ve balaatla 
doldurulmuı, bUyUk Hhalar vUcu· 
de getirilmiı, dekoviHer yapılmıı 
muazzam binaların iskeletleri 
iılenmiye batlanmıştır. VUcude 
getirilen ve hızla ikmale çalışılan 
bUyUk ve fenni asansör ilmin 
debdebeli bir eseridir. Bu aaan• 

Kayseride 

aör, yarısı keai· 
lerek ıaha haline 

getirilen Kızıl daj' 
dan meyilli bir 
kanalla nakliyat 
mevkifine gel· 
mektedir. 

Müstakbel ve 
asri maden ıeh• 
rinl ve Sanayi 
merkezinin aakin• 
lerini muıır du· 

mandan kurtarmak 
makıadile fahri· 
ka ve teaisat için 
bir baca vücuda 
getirilmektedir. 
Bu baca teaiıabn 
kurulmakta ol· 

duğu tabanın yanındaki bUyUk 
dağda açılan galeridir ki bir tünel 
gibi haşmetli dağın bir tarafın· 
dan girerek öbür yanından çık· 
maktadır. Bacanın kesif ve muzır 
dumanları bu galeriden dağın 
Şarkı timali tarafına girecek ve 
ıehri~ mUtee11ir etmiyecektir. 

Yer yUzUnün en ehemmiyetli 
madenlerinden ikincisi olan Bakır 
madenindeki milli servetin tesisa· 
tı, bakır piyaaalarmın kararsızh· 
ğına rağmen sür'atle ilerlemek
tedir. Bu milli gayenin tahakku
ku için yalnız iıçi değil bütün 
halk, kadın çocuk hep çalıımak· 
tadır. Etek sırtında tesiaata tat 
tatıyan ıu on yaılarmdaki aara 
saçlı, bakır renkli kız çocuğu ya· 
ııyan ve gururumuzu coıturan bir 
timaaldır.J 

Gerek bakır madeni tesisatı 
yapılan sahada ve gerek tren 
hattı boyunca, dağdagah, enerjili 
bir faaliyet var. T eıisatı iezdik· 
ten ıonra hat boyuna çıktım, 
yarmalarda, tünellerde pathyan 
tarrakaları, 42 lik toplar gibi bU· 
tün bu kan renkli dağları çınla
latıyor, dağlar, asırlardanberl 
medeniyet ıııklarından uzak 
olan bu amanıız dağlar mtitehaı· 
ı:r bir insan gibi bu korkunç tarra· 
kaları yekdij'erine vermekle orta· 
ya getirdikleri rekor çok efsa· 
nevidir. 

TOrk akınlarına kartı bUytık 
aetlerinl yapan Çinliler, firavunla-
rın üıtllnlUğllnU isbat için ehram• 
ları yapan Mısı~lıların efıanevl 
ve mahıeri çalıımaları, Ttlrk um· 
ran ve terakki seferberliği buzu• 
runda hürmet ve hayret duymak
tan geri kalmıyacaktır. 

Ve Balo 

Aag6•rr•• 6•r••np•rtl•• tıtlr•k ed•nl•r 
Kayıerl (Husuıi) - Burada biıılata yıldırım ıpor kulllbUne ait 

olmak üzere Belediye reiı nkili Seyfi Ekrem Beyin riyaaeti altında 
bir heyet tarafından bir Gardenparti tertip edilmittir. Sinema aalo· 
nunda da bir balo verilmiftir. lıtirak edenler sabaha kadar neı'ell bir 
vakit gec;irmiılerdir. 

Sivasta Kanalizasyon 
Sıvat, (Hususi)- Belediye ma

halle aralarından geçen lağımların 
kanazilasyon haline ifragı ve 
beton künkler içerisine alınmasını 
kararlaştırmıı t'e faaliyete baı· 
lamıştır. 

Afyonda Zafer Abidesi 
Afyon (Hususi) - Zafer abi

desinin iinşaatı ikmal edilmek 
Uzeredir. Küşat resmi Afyonun 
kurtulut bayramı olan ve tesidi 
için büyUk hazırlıklar yapılan 28 
ağustosta icra edilecektir. 

: ( Tarihi Fıkra 

'' G. . ıges ,, ın 
icadı Ortadan 
Kalkaria .. 

.1 

Giges, Udya kırallarındandır. 
Bin beı yüz kUıur ıene evvel 
yaıamııtır. Bir memleketin kılıç 

kuvvetinden ziyade iktııadi tedbir 
lerle refaha ereceğini, zenginleıe-
ceğini, hatmet kazanacağını dlltll• 
nen Hki hUkümdarJann yegane
leripdendir. Büllln hayatını iktı-
1&di düaturlara riayet ederek 
ıeçirdi, ülkeıini şark ile garp 
araaında bir transit merkezi ha· 
line koydu. Ege havzasının mah• 
aullerini Mezopotamyaya taşıtırdı, 
Fırat ile Dicle kıyılarındaki kıy• 
metli efYayı garba naklederdi. 
Mııır'da ticari mübadeleyi Lidya 
yolile yapardı. 

Gigeı devrine kadar insanlar 
para bilmezlerdi. Ahı veriş ya 
etyanın mübadelesile, yahut ta 
e9yaya mukabil külçe külçe 
maden vermekle yapılırdı. GigH, 
bir torba tuz almak için bir çuval 
buğday taşımak, bir altın kUpe 
elde edebilmek için llç öklls 
vermek gibi yorucu, bıktırıcı bir 
ıeklin önüne geçmek iıtedi. Ti• 
careti kolaylaıtıracak ve geniıl .. 
tecek bir tedbir aradı, madeni 
para kesmeyi icat etti. 

lıte umumi harbe kadar bti• 
tUn kUre il.zerinde tedavili eden 
o çeşit çeşit sikkelerin, o sarı 

1arı altınların, o pırıl pırıl par• 
layan meskiik ıtımUşlerin muclclJ 
Gigesdi. Bu Lidyalı karalın icat 
ettiği madeni para uıulll, tam 
yirmi bet aıır medeni hayatta 
hakim ve kahir bir rol oynadı~ 
KUre, onun keıflne dayanarall 
d6nd8, durdu. 

Fakat şimdi, vaziyet değişiyor. 
Madeni para ortadan kalktıj1 
ıibi para kıymetindeki evrak da 
yavq yavat ehemmiyetini kaybe
diyor, bunların yerine bambaıka 
bir mübadele mulü kaim oluyor. 
Meaell biz on milyon liralık= mal 
1attığımız yerden o miktarda mal 
ohyoruz. Ne para Yeriyoruz, ne 
para çekiybruı. Bunun adına 
"nakit muvazenesini muhafaza,, 
diyorlar amma iı; tam bir mO
badeleden ibaret. 

Acaba devletlerin kabul ettik· 
leri bu aht veriş tc1rzı, fertleı 
arasında da revaç bulack mı? •. 
Bulursa bizim yurdumuzda hapı 
yutacaklar muharrirlerdir. ÇUnkO: 
Onlar bir değil 1ekiz fıkra suna• 
r k d" yarım kilo ekmek alamaz• 
lar. Binaenaleyh Gigea'in icadı 
ortadan kalkarken para mefhu• 
munun yine berhayat kalmasına 
dua edelim, - M. T 

Oiyarıbekir Ticaret Odasında 
Diyarıbekir (Huıuıi)- Diyarı• 

bekir Ticaret Odası Mubasebe
ıinde bazı hesaplar llzerinde 
suiiıtimal olduğuna dair vaki olan 
ihbar llzerlne tetkikat yapılmıştır. 
Bu tetkikat neticeıinde muhaıe· 
bede ıuiiıtimal olmadığına ve 
alikadarların vazifede likaydileri 
görUldUğlinden nazarıdikkatlerlnin 
celbedllmeıine karar verilmiştir. 

Oiyarıbekirde Yakalanan 
Kaçakçılar 

Diyarıbekir, (Huıuıi) - Silvan 
kazasının Hazru nahiyesinden Zubl 
ile Haaan Sivi ve Mardlnin Dirlk 
kazasından Salih Ziri ki, kaçak 
eıya getirirken Abdürrahman ve 
Abdo iıminde iki kişi de bunla• 
rın getirdikleri eşyayı ıaklar ve 
ıatılmaama delalet ederken ya• 
kalanmışlardır. Eşyalar mUsader• 
edilmiı, kendileri mahkemeye 
Yerilmiılerdir. 
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( Sigaset Alemi ) \ . BARİCI TBLGBArLA 
Almanlık 
ita/yanlık 
Mücadelesi 

Alman harici alyaaelinln nbar.ıla· 
rından ve M. Hitlerin pek yakın doat 
ve milıavlrlerinden M. Roıenbera-'in 
bir beyanatı lntiıar etli. Bu beyanat 
balyaya ve aon Avuıturya hidi1elerl 
ınUnaeebetile Almanlar-ı hücuı:ı eden 
italyan gazetelerine bir coY.:ıptır. 
İtalyan gazeteleri, bu neşriyatlarında 
Alnıanhj'ı barbarlıkla ittlham ediyor 
ve yllkmek bir medeniyete sahip olan 
Roma kllltfirllnün bu barbarlara yola 
l'etlrmHI icap ettiğini kaydediyordu. 
M. Roaenberg, bu yüksekten alan 
neıriyata kestirme cevap vermektedir. 
Diyor ki: 

"italyan halkanın yilzde yetmit Hkizl 
okuma, yazma bilmez. Binaenaleyh 
baıkalorı için medeniyet vazifeal 
kabul etmek iıteyen İtalyaya tavaiye 
•deriz: Evveli, bu, nüfusunun ancak 
yüzde yirmi ikiıi bile okuma yazma bil
meyen kütleye evveli okuma yazma 
Öğretmekle uj'raısın. 

Ve sonra, yine Alman barbarlığın• 
dan tikayet eden İtalyanlara ıöylerJz 
ki hava Mareşalı Balbonun hatıralarına 
okusunlar. Fnşiıt hareket kollarınmın 
geçtikleri köylerin yerinde d uman ve 
bir yıkın ankazdan başka bir oey 
kalmadığım söyleyen bu hatıralar, 
her halde ibret uyandıracak mahlyet
todir. 

11 

Bllmükabll ltalyan gazetelerinin 
de dalın tiddetll cevabma davet eden 
bu netriyat, nihayet ltalya ile Alman
yayı karo1 knrtıya getlrmittlr. İtalya, 
Avustur)'ayı da ilhak ederek Bren• 
nere inebilecek bir Alman tehlikesi 
Önllnde, Fransııhğın sırtından temin 
b~meye çalıtlıQ'ı menfaatları timdilik 
ır tarafa bırakmıt görünilyor. Bu 

hal, milli aoıyallzmin Orta Avrupada 
katettiA'i mesafe kartıaında birçok 
ınilletlerin na11J bir müdafaa vaziyeti 
almıya baıladığına aaatermek itibarile 
fayanıdlkkattir. Avrupa, yeni bir ai
Yaai muıaraaya ıahit oluyor. Daha 
doğrusu cereyan eden musaraanan 
yeni bir 1afhaaı lnkltaf etmeye bat• 
lamıttır. - Siireyya 

\spanyanı Vaziy ti 
Kıraliyetçiler Hali 

Faaliyette 
Madrlt, 22 ( A. A. ) - Parlimento 

8Çllınca Kırallyet taraftarlarının htı
kümete karıı taarruııa geçeceği an· 
:aıılıyor. Halk çiftçi fırkası mensup• 
arından bir kısmı da Kıraliyetçl 
olduğu için Kırale1lar, bu fırkayı 
h~kumete muzaheretten vazgeçirmek 
lçın ellerinden ıeleni yapacaklardır. 
. Kartajnen (ispanyada), 22 - Bahi?e erkAnandan bazılarının teşvlkile 
lr komünist lıyanı hazırlandığı 

nıeydana çakarılmıı, 28 kiti tnkif 
edllmiıtir. 

M. Musolini ile 
Avusturya Başve
kilinin Mülakatı 

Floransa, 22 (A. A.) - Avuıturya 

Baıvekili M. Şuıoiır buraya r•lm't, 
fltaayonda merasimle karıılanmııtır. 
M Şuşniır il6 M. Muaolinl araıında 
ilk görüom• Bç saat ıilrmüıtar. 
Bu ıörilımede iki memleketi alyaai 
ve lktısadi Hhalarda allkadar eden 
bütnn meaeleler konuıu!muı, neticede 
Avu.turyanın istlklill hakk1nda her 
cihetten f'Hi bir blrUk huıl ohauı· 

tur. lkt11adi sahada da, geçende Ro
mada imıalanan protokol teyit edil• 
miıtır. İki memleket arasında ça
l'tma beraberllQ'infn daha ziyade 
genitletilmesi hakkında iki Batnkll 
uygun kalmıılardır. 

* FloranH, 22 (A. A.) - M. Şuınlg 
bugfin Cen•vreye hareket edecek, 
Hkl Avuaturya fmparatorlçeıl Zlta 
nın oturduğu Vleraji'ye uğramadan 

Nise gidecek, orada birkaç gün kal
dıktan sonra Vlyanaya danecektlr. 

Resmi Tebllj 
Viyana, 22 (A. A.) - Dün Flo

ronaa'da M. Muıollnl ile M. Şuıniır 
arasmda yapılan mullkat hakkında 
neıredilen resmi tebliğde, bu mfili
katın çok m{ihim bir neticesi olarak, 
iki devlat adamının, iki memleket 
arasmda fa' al bir· te,rikl mesaiye 
karar vermit oldukları bildirilmekte
dir. 

Gazetelere Göre 
Roma, 22 (A. A.) - ltalyan mat

buatı,' Musollnl • Şutnig mültikatma 
gayet tabii ve ıon hadiHlerln muhik 
göıtcrdiğl bir keyfiyet olarak tallilckl 
etmekle beraber buna büyük bir 
ehemmiyet vermektedirler. 

Parla, 22 (A. A.) - ltaJya Hariciye 
Müıteıarı M. Suviç, Floranaada ikl 
Baıvekll araaında Auıturya Kırallıj'ı 

m11eleainin mevıuubaha olmadıA'Jnı, 
bunun sıilnOn meaeleai olmadıtı huau
•unda fikir beraberlffl oldufuau •lJy

lemlttlr. 
Paris, 22 (A. A.) - Fransız gaze• 

telerl Floransa görOımelerlDi geniı 

tilr ehemmiyetle tahlil ediyorlar. 

Macarlstanın Vaziyeti 
Peıte, 22 (A.A.) - Hüükmet ma

haflll Avuaturya Batvekili M. Şutnig'in 
Floranaa aeyahatini büyük bir dik· 
katle takip etmektedir. Matbu~ ise 
çok ihtiyatlı davranıyor. 

Ancak Macaristan, Hitlercl Alman-
Y"Ya kartı muhabbet göstermek lüzu
munu duyduğundan Avusturya ltlerjne 
kartı biraz ıoğuk davranmakta ve bu 
Hbeple ltalya müteesir olmaktadrı. 

Milli ve edebi tefrika 
90 

Me6rure Sami 23- 8 -934: 

ÇÖL GİBİ 
Bir aydır, yataktan bile kal· 

kamadım. Hapishane doktoru ara 
ııra geldi. Buranın adeti böyle 
ola~1~k 1 

ki, bahası gibi tesiri de 
az kı ç ar )'azdı. Çocuğunu öldür• 
me t~n mahkum Fatma hastaba• 
kıcıhgımı yaptı. Gözlerim yumulu 
ıırtımda lapalar, ökılire bksıra 
yatarken, ne kadar çok haata 
!aralıya, bereliye, aızılıya baktı
gımı, ne çok kire, kana, irine 
i~ren m e hiss~m~ .. ~ile kay betmlt 
bır halde degdıgımi dUtUnüyor· 
dum Nesrin. 

Demek kJ ben bUtiln o yap
tıklarımla da Allaha kendimi 
•ffe tirememiştim ki çocuğum, ilk 
hastalığımı, adına galiba zatürree 
dedikleri şeyi burada, bir hapis· 
t~ne odasında, varlığıma kıymetli 
ır ev kedisi kadar bile aldırış 

~~itmeyen böyle bir yerde ge
Çırdinı. 

d.. ÔI eydim, 'bir damla gözynşı 
b 0t~ninı bile olmayacaktı. Hal
y u ı b elimde can veren nice 
t abancınrn nrkasından ağlama • 
0
•rn. Bu kadar dolmıyan çile de 
\Jrnıuş ma verse Nesrin! 

Ô.)'.lo halsizim ki· artık ıeninle 

ıu kağıt üzerindeki dertleşmele· 
riml bile kesecektim. Hem bilmem 
neden ölUm korkusu içime aindi. 

Bu hiı beni yenecek samyo• 
rum. Havaların bu karanlığı, ga· 
mı bitmeden, sanki ıönUp bitlve
receğlmi zannediyorum. 

Ölüm sanki damarlarıma, ka· 
nama, iliğime girdi,.. Her gün 
ahtapot gibi dört bir yanımdan 
beni daha ııkı ııkı sardığını du· 
yuyorum. Allaha yalvarıyorum: Ya• 
rabbi, bahar bu yıl çabuk gönder ... 
Belki otunu ağacını, her şeyini diril· 
ten o kuvvet, kamına da biraz can, 
b~~rıma da biraz sıcakhk getirir! 
Bıtir arbk bu içimi donduran glin· 
)eril Diyorum. 

Sonrn da, yeni bir tahammül 
llAcı icat etmlye uğraşıyorum. 
20 gUn sonra yıla tamamlanan 
hapishene günlerimin o koca, yUk· 
lU hUkUm sayısını değil Nesrin 
s ade tek bir ayın gllnlerinl sayı: 
yorum. Kendime bir mUhlet ve· 
riyorum. Yalnız bir ayı bekle say, 
diyorum. Sade o ayın gUnlerini, 
sanki sonunda beklenilmedik bir 
gUne erecekmiı!m gibi tesblhime 
ke ki orum. 

Cczairdeki Arbedeler 
Müslüman Ve Yahudilerin 
Şehri, Kısmen Harabeye 

Kavgası 
Çevirdi 

Geçenlerde Cezalr MOslOmanlarile 
Yahudiler arasında bir arbede çıkb. 
Bir Yahudi ukerin camiye girerek 

küfür etmesinden çıkan bu arbede, 
kısa bir zamanda memleketin dört 
bir tarafına sirayet etti. Araplarla 
Yahudiler biribirlerine girdiler. Koca 

Amerikada 
Orman Yangınları 

Binlerce İnsan Ateıle 
Mücadelede 

Vaılngton 22 ( A. A. ) - Birçok 
eyaletlerde mUthit orman yangınlara 
hüküm ıilrilyor. On bin kiti ve birçok 
tayyareler bu yangınları ıllndilrmek 
için utraııyorlar. 
Serbe•t Bır•kll•n ••~••f 

MahkOmlar 
Berlin, 22 ( A. A. ) - 25 aiyaai 

mahkum serbest bırakılmıttır. 

Bir Avusturya 
Nazırının Tevkifi 

Viyana, 22 (A. A.) - Dolfilı ka
binesinin ilk zamanlarında nazır olan 
M. Buıioger son isyan münaaebetile 
tevkif edilmiştir. Hilkümet iıyan 
mes'ullerine karıı tiddetle hareket 
etmlye karar vermi:ıtir. 25 Temmuz-
da konulan örfi idare kaldmlmııtır. 

Sonra bu ay bitince... Tabii 
yine hiçbir şeyler o~muyor, bir 
yenilik, bir ışık dogmuyorl O 
vakit de yine 30 günlük yeni bir 
hudut çiziyorum... "( eniden bu 
sayının gününU çekıyorum. Ya 
Nesrin bu da doktor aklının 
eremly~ceği bir iliç, tahammül 
ilacı iıte! Bir nevi saçma ve ma· 
nasız aldanma oyunu. Bunaklaş· 
mağa yOz tutan, çektiği acının 
yükü ile galiba blra7. muvazenesini 
bozan bir kafanın icat ettiği bir 
feyl Bir deli hesabı bu Nesrin, 
kızım! 

Mart ayını saymak, teıbihlme 
onun günlerini de birer birer 
katmak en zoru olacak... ÇUnkll 
Mart ayı, bu benim, adam öldür· 
düğüm ay! Alnıma kara damgayı 
taktığım senelerce sade iyilik 
yapması~ı öğrenen, ellerime kendi 
öldUrdUğllm bir insanı~ kanını 
bulaştırdlğım, cana kıydıgım glln· 
ferin dönlimUI 

Bak yine ateıim var .. Ellerim buz .• 
Sırtım, sanki karlar yağıyor gibi 
ilrperirken, alnım terli, yanakla· 
rımda da kızgın iğnelerin acısı, 
alevi var. 

Sayıklayanlarm gözlerine vuran 
hayaletler, t?p.lanmışlar d~ sanki 
etrafımda dönüyorlar.. bır ho
murtu bir ıoluma duyar gibi 
oluyo;um yerimden sıçrıyorum, 
içimde kÖpUklU deniz dalgalarının 
hatırasını uyandıran mavili be· 
yazlı ıhlamur ibriği taııyormuı 
me " erse Nesrin 1 Homurdanan, 

Kostantln tehrinln alb ilıtOne sreldl. 
Fransıalar vaziyete hakim olmak için 
sllratle Hker ve tayyare gönderme
mit ol1alardı, kim bilir, it neye da· 
yanırdı. Resmimiz, ıehrin gayet mun• 
tazam bir caddesinin, arbede neticeal 
kaldırım ve ağaçlen sökillmek aure
t ile, çöle çevrildiğin i gaıteriyor. 

Amerikada 
Milli Kalkınma 

Islahat lıleri ihtilaflar 
Doğuruyor 

Vatlngton, 22 (A. A.)- M. Ruı:velt 
icra Meclisini toplanm1ya çağırmııtar. 
Bu toplantıda Millt Kalkınma İdare
sinde yapılacak ıılahat görüıillecektlr. 
Milli Kalkınma İdaresi Reiıl M. Con• 
•on ile Me•af Nazın MI• P•rkfa• 
ara11nda ciddi lhtlllfJar Yirdir. M. 
Conaon umumi ıslahata IO:ıum olma• 
dığını, muhalifleri ise idarenin ba9taD 
bnşa ısloha muhtaç olduğunu •8y-
1Uyorlnr. 

Cenubi Amerika 
Boğuşması 

Auompılyon, 22 (A.A.) - Harbiye 
nezoretl şu tebliği neıretmiıtlrı 

Ordumuz lıiç mukavemet sr6rmek
slzin Bolivya mıntakuında birkaç 
kilometre ilerlemlt n birçok esir 
almışlar. 

soluyan o imiı ! 
Fatma yeni icat ettiği boncuk 

falından başını kaldırıyor : 
- Ne oldu hanım ? Ne yar? 

diyor. 
- Bir ıey yok. ibrik taııyor· 

muş.. diye cevap veriyor, ıırıta• 
rak yerime oturuyorum. İçimde, 
ölmek, delirmek korkusu ile, 
kendi kendime : 

- Anlatayım da bari bitsin 
artak.. Bu son kara yaprakla, 
kapatayım, zavallı bir 6mr0n ki· 
tabını, bitsin! diyorum. 

* Zaferden sonra, epey bir ıa• 
man lzmirde, en gUzeJ, yUksek 
binalara kurulan harp ıonu yara
lıların hsstanesinde çalıştım Neırin. 
Sonra Ankaraya gittim. Hlmayei 
Etfal teıekkülilnde, Nümune has· 
taneıinde bulundum. Bir ltalyan 
vapuru ile çıktığım tstanbula tam 
beş aene sonra döndüm. MUdire 
Aziz ölmiiftil. Mezarına gittim. 
Alnamdaki mukaddeı muskası ile 
ağlıynrak ona dua ettim: 

- Memnun musun benden? 
Yaptıklarımı işittin mi, duydun 
mu? dedim. 

Yanımda getirdiğim mahfazayı 
açtım, bana beyaz Ustilne işlen· 
miş kan rengindeki bir Hilali ilk 
veren bu insanın toprağına ben de 
kırmızı kurdeleli nişanımı sUrdllm. 

- Bunu bana 11 o ,, verdi. 
.. Onların " en btiyUğll, en eşi 
olmıyamf dedim. 

Sen o aralık baban ve Nec-

Sayfa S 
= 

I[ Gönül işleri J 
Okuyucularıma 
Cevaplarım! 

•Bir aehll ••hrlndea um ant urflı 
mektup ırönderen Hanıma,, 

Kızım, 

Aıkta beklemedikleri bir iha· 
nete uğrayanların ilk itleri inti· 
kam almayı dOıUnmek olur. Mü· 
racaat ettikleri bqlıca vasıta, 
karıılarına çıkanla yeni bir gönUI 
oyununa girmek ve bu yeni mü• 
nasebeti "eskisine,, göstermektir. 
Yüzde dok1an lıtical ederler. 
Gözleri bulutlu, kafalan duman· 
lıdır, mutlaka aldanırlar ve ken• 
dllerinf daha bOyOk bir "hayal 
sukutuna ,, g8tUrecek yeni bir 
Hrgllıeıte adım atmıt olurlar. 

Kızım, mektubunu dikkatle 
" Tetkik 11 ettlm, bak "okudum,, 
demiyorum, tetkik ettim. Yazın 
güzel, üı~i'ıbun gUze~ " mantıki 
sflıllen ,, tabii; yllkaek tahsil gör· 
mtıt, hayatı kavramıt, azim sahibi 
bir kız olduğunu tahmin ediyo
rum. Senden böyle yalnış bir 
hatve atmayı beklemem. 

HAdiseye gelince: Niıanlın 
nazarile baktığın adam senden 
uzun seneler paraca yardım gör· 
müş bir adamdır, sırf bu nokta, 
karakteri hakkınka bana sarih 
bir fikir vermeye kAfl geldi· Fena 
buldum. Kadına el açan adamdan 
herşeyi beklerim. Maziılnl senden 
aaklamış olabilir. 

Senelerce evvel: 
- Bir çocuğu vardı, ctlmlcslni 

işittiğin zaman efkln karşısında 
yalnıı bir rivayet olduğuna inana• 
bilirdin, fakat ayni rivayeti ıene• 
lerce sonra baıka bir muhitte 
iıitince sıhhatinden 1Uphe etmek 
hakkındır. Hakikati 6ğrenmek 
güç olmaaa gerek. Fakat ben 
Hnfa yerfnde olnydım, kartım· 

dakinin karakteri hakkında edin· 
diğim iptidai kanaatten sonra 
tetkike de li:zum garmexdim: 

- Hayatımdan dokuz ıene 
ıUren bir kibuı kalktı, der ve 
maziyi unutmaya çalıprdım. 

25 şi henUz geçmlt bir genç 
kız, taravetinden hiçbir 9ey kay• 
betmemiştir, istikbali açıktır, 
acele etmesine lüzum da yoktur. 
Atinin maziyi unutturmasını 
dilerim. 

HANIMTEYZE 

detle beraber Almanyada idin. 
Bir hafta hergUn, Yeıilk&ye git• 
tim. Eski evimin dört bir yanında 
Kibenln etrafında d6nenlerin bat 
dönmesi ve eşi olmayan o garip 
hissi ile dolaşbm. 

Kapalı paocurlarıoa, bahçesi~ 
de dolaıan ihtiyar, tanımadığım 
bekçisine, kapııımn eıiğindekl 
toza, ayak izlerine bile içim yana 
yana bakarak dolaıtım. 

Aradan günler geçti... Bir 
aktam evime, yok ıixin evinize 
can geldi. Pancurlar açılmııtı. Dö
neceklere, hazırlık, temizlik yapılı• 
yordu ... O akıam, o gece, ben yıl• 
larca evvelki ilk gecenin buhranam 
yine duydum, yaıadım ve ertesi 
illn Ankaraya döndllm, Nesrin. 

Blr tren Avrupadan sizi getir
meden, bir tren de beni oraya, 
uzağa götUrdü. 

Orada da yine tUkenmeıini, 
ölüm sükununu getirmesini bilml• 
yen yıllar geçti. Bir insan beni 
sevdi Onu sevebilirdim. Çok dU. 
şündüm, yapamadım. Evlenmek, 
yuva kurmak hakkından bile 
mahrumdum. Adı kiitnkten silin• 
miş bir ölUyü diriltmek imkAm 
var mı idi? Hem ben daha o 
zamanlarda yine babanın kerııı, 
nikahlısı değil ml idim? Söylemek 
anlatmak lazımdı. Yapamadım ve 
kaç hm. 

( Arkası var ) 
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~a Hddiıelel L 
Sür'at Her Vakit 
Tehlikelidir I 

Fransada 48 saat zarfında Uç 

1 
Üç 1 mühim ka:ıa oldu. 

Biri~~isinde "Pötl 
Kaza _ Partzıyen ,, gaze· 

teaj umumi mU.dUrünlln oğlu M. 
Düpuis, ikincisinde sabık ispanya 
Kıralınuı oğlu Konzalos, iiçfincü· 
allnde yarım düzine adam aıdn. 
Bu üç kazanın üçüne de sebep 
fazla sUr'attir. 

Bir~ncisinde gayet iyi bir 
sporcu olan M. Düı:-uis kendisin· 
den evvel hareket etmiş olan 
arkadaşlarını yakala~ak arzusile 
motosiklete atlamış, s; ... ı:tte 120 
kilometre slir'atle gidiyormuş, 
önüne bir mania çıkır.ca sıkı bir 
fren yapmış ve motosiklet kıç 
atarak orada durmak~a olan bir 
tomobilin gerisine çarpmış, binicisi 
ile birlikte parçalanmışhr. 

ikinci kazade ise Kıral zade 
otomobilini içinde suratle gidiyor· 
muı, önüne yaya yürüyen bir 
adam çıkmış aıkı bir firen yapın• 
ca otomobil duvara çarpmıştır. 

Kıral zadeyi öldüren; bu müsade
me esnasında kamıoa saplanan 
direksiyondur. 

Bu bedbahtın anasıda bir• 
kaç gün evvel ıehrimize gelmişti, 
alelacele Fransaya çağmlmışbr. 

ÜçüncU kaza ise, Cenevreden 
gelen slirat katarının yoldan çık· 
maBl ıuretile olmuştur, bunun se· 
bebi de yine fazla süratidir. Maki
nist istasyona girerken saatte 20 
kilometre ılirate inecek yerde, 
bllikis 60 kilometre sürate yüksel· 
miş ve lokomotif makasların fize· 
rinden çıkarak katarı yana devir· 
miştir. 

* 1901 senesinde ( Alaaka) nın 
meşhur msrlenlr-rinderı çı· 

33 St1nt1 kan ıors parti al· 
E l B t bnları yUkleyerek 

flfltl a an gclirksn Juue:ıu ci· 
Vapur \:ane~)& h:~tmıı· olan 

iılander ismindeki vaprtr ı ihRyet 
yüzdilrülebilm!~tir. lçü~ı! e.: bir 
miktar altın ile 72' ceıeı! \ıltarıl· 
mıfbr. Altınların hepsi Çtkanldık• 
tan ıonr.t kimlere ait olduğu 
tesbit edilecektir. Filhakika bu 
altınlar madenden dönmekte olan 
birçok amele tarafından vapura 
emanet edilmişti, kendilerinin 
bir kısmı da vapurun içinde 
bulunuycrlardı. 

ıııw11e1R1anııııııııı ... 11ıa ........... _. .. 0 ,..._ •••• 

Son Posta 
'Ye•mt, alyaal, H"•dia Ye Halle gautni 

Eski _Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 

l&TANBUL - ,., 

Gazetemizde çıkan yaıı 
ve resimlt:rin bütüu hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kı. le. 

TORKIYE 1400 750 400 tso 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 27G 
ECNEBf 2700 l 400 800 300 

Abone l.ıedeli peşindir. Ad rea 
değİ§Ürmek 25 kurlıitur. 

Gelen evrak geri v~rilmez. 
Ulinlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilavesi lazımdır. 

' Posta kutu u ı 741 letanbul ""'il 
Telgraf : Sonpostıı 

"'" Telefon : 20203 

Dfinrada Olup Bitenler ::- -

Vasiyetnamenin • 
1 eticesi! 

----------------
Ölümünden Sonra 500,000 Türk Lirası Miras Yiyen Bir Adam 

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

Paris Mahkemesi Bir Kapıcı Kadını 
Hayal içinde Bırakıyor 

Miras daoasını11 hallini d•r'ahttt 
ad11n aorıkat Leon Cratians 

.. Paris,, şehrinin bilyfik apal"" 
tımanlanndan birinde kapıcılık 
eden bir kadının başına bilen bir 
gece masallarında bile görülme· 
miş, gayet garıp bir vak'a 
gelmiştir. 

Bu kadının kapıcılı ettiği apar· 
tımanın küçük hır dairesinde 
Augüst Monard isminde oldukça 
yaşlı, bekar bir adam yaşarmıı, 
ve hep kendi halinde vakit ge .. 
çirirmit, ne dostu varmıı, ne do 
ahbabıl 

Kapıcı kadın senelerce bu 
adamın ufak tefek hizmetlerini 
gön göre itimadını kazanmıt ve 
bir gtin sormuş : 

- Niçin bu kadar milnzevt 
bir bayat geçiriyorsunuz, Niçin 
muhitini.de temastan kaçınıyorau· 
nuz, niçin biraz gülüp eğlenmi· 

yorsunuz? 
Adam haabihale mlitemayil 

bir gUnfinde kadının bu merakım 
tatmin ederek demiş ki: 

• 
- Madam ben hayata çok 

kilçtik yaşında atıldım. Vaktim 
hep didinmekle geçti. Miltema• 
diyen çalışbm, mütemadiyen uğ· 
raştım. F akal istediklerimin hiç 
birine mazhar olamadım. Bu· 
gün karım yok, çoluk çocu• 
ğum yolc, dostum ahpabım yok, 
hayatta görüp işittiklerine 

tamamen lakayt bir adam gibi 
yaşayorum. Bundan ıonra değiı· 
mekliğime de imkAn verilemez. 
Gençliğimde, bir insanın bütlln 
ihtiyaçlarım ihmal ederek birik· 
tirdiğim üç beı kuruıum vardı, 
hesap ediyorum ki bn para, bu 
tekilde yeıamak sayesinde ömrU· 
mlln sonuna kadar bana yetlıe .. 
cektir, gllnümtl gfln edip gidi· 
yorumr,, 

cümlesi yazılı lmifl Fakat kapıcı 
kadın eski mnşterisinin eıyası sa· 
yıhrken glSrmtif ki geriye kalan 
mefruşat elbise ve para büyük 
bir şey tutmıyacak, içinde cena· 
ze masrafı, mezar parası ve vergi 
çıkınca eline geçecek miktar 
ehemmiyetsiz bir şeydir, hakkını 
istemekten vazgeçmiş. Ve hadise 
de üç dört senedenberi unutulup 
gitmiı. Yalnız bundan birkaç 
gün evvel kapıcı kadın ne öğ· 
renıe beğenirsiniz? 

Hiç kimseıi yok zannedilen 
müteveffa M. Auguıt Monard'ıo 
çok u!Bk akrabasından bir zat 
varmış, ölmilı ve bütün parasmı 

da, kendisinden evvel 8ldilğilnU 
bilmediği için (August Moomard)a 
bırakmış. 

Kapıcı kadın derhal Parisin 
en meşhur ayukatlarindan birine 
koşarak, evvelce eline geçen 
vasiyetnamenin kendisine verdiği 

hakkın takibini istemiştir. Yalnız 
bu servet müteveffaya öliimUnden 
sonra intikal ettiği için vasiyet 
füpheli görülmektedir. Alelhusus 
kapıcı kadın da senelerce evvel 
vasiyetname ahkimım kabul etme• 
mittir. 

Şurasım da haber verelim ki 
mliteveffa ( August Monard ) a 
öllimünden sonra kalan servetin 
miktarı 4 milyon franktır, yani 

iya görmi.111 dönttn kapıcı katlı .. 
gazel• /otojrafçı•ıPJa. giiziinü 

göstermek isfemlgor 

bizim paramızla 500,000 adet 
Türk lirası. 

Mahkeme ilk safhada mesele
nin tetkikine lüzum gördüğü için 
kapıcı kadın hulya içinde yaşa .. 
maktadır, belki eline hakikaten 
bir servet geçecektir, belki de 
aadece bir rtlya görmtıı olmakla 
kalacaktır. 

IZMIR SERGİSiNi 
ziyaret etmek istiyenlere mahsus 

Fevkalide Tenzi:Atlı 
Hususi tenezzüh seferi 

GOLCEMAL VAPURiLE 
26 Ağustosta İzmir' de açılacak olan beynelmilel sergiyi ziyaret 
etmek ve açılma merasiminde bulunmak istiyenlere kolaylık 
olmak Uzere GUlcemal vapura ile fevkalide tenzilatlı hususi 
bir tenezztıb seferi tertip olunmuştur. Vapur 25 Ağustos 
934 Cumartesi günli saat 11 de Galata rıhtımından 
hareket edecek ve 29 Ağustos Çarşamba günU latanbul'a 
avdet ve muvasalat edecektir. 

Blletter gidip gelmedir. Birinci mevki 
yemekli 2&, ikinci mevki yemeksiz 16, 
Cçaacı mevki 9, Güverte aç buçuk liradır. 
Vapur lzmir'de bulunduğu müddetçe yolculardan arza edenler 
vapurda kalabilirler. Biletler Karaköydeki Acentehanemizde 
aatıhr. Fazla tafsilat almak isti yenler Acenteye müracaat 
etmelidirler. Bu milatesna fırsab kaçırmamalarJnı muhterem 
halkımıza tavsiye ederiz. "4956,, 

Zafiyeti umumiye. iştihuızlık ve kuvvetsizlik halabnda büyük 
f aide Ye tesiri göriilen: 

FOSFATLI 

Resminizi Bize Gönderiniz ...... 
Siztt Tabiatmuı Söyliyolim 

Reamlnl:ı:I kupoB ile gönderlnls. 
Kupon diğer uyfamızdadır. 

31 Çanakkale Me
liha Hanımı Vazife
sinde dikkat ve ala• 
ka gösterir, meıuli· 
yetten tenkit ve tek
dirden çekinir. Ken• 
disini daha ziyde m~ 
sai ve kazanç haya
tına vermiştir. İşinde 
muvaffak olmak çare 
lerini arar. .. 

12 Adana: M. M. Hanım: 
( Rumlııln dercini latemlyor ) 

Çok söyler, neşeli sözlerile etrali111 
kolaylıkla kendisile meşgul oder. Pa• 
rayı bolca sarfetmek ister. Vaziyeti 
göründüğü gibidir, tevazuu ve sadeliği 
sever. .. 

29 Latan bul: Mu-

harrem Efendiı işini 
ve hesabını bilir, ken-

dlııine ait olmıyan 
şeylerle meşgul olmak 

iıtemez. Hayatı sever, 

canı tatlıdır. Tehlike. 

lere, zararlı işlere ya-
naşmaz. 

• 
11 lataobul; M. Neıahat Hanım; 

C Re1m1nJn derdof l•temlyor ) 

Büyüklüğe, kibarlığa özenir. Sevgi 
bah•inde maceralı bir hayat geçirmek 
ister, Rahııtmı sevdiği kadar da zah• 
metlere, meşakkatlara tahammül göı::• 
terebilir, Hıs meselelerinde kıske.n9 
davranır. Fena muameleye mukabeJe 
eder bazı ahvalde metanet ve cesaret 
gösterir, pekgözlü olur. .. 

41 latanbul; H. D. Hanım; 
(Reamlnbı derc\al l•to:ı:ııl7or) 

Çehresinden eksilmeyen nazik ve 
zarif bir tebessümü vardır ki. kendisi• 
ne en çok giden de budur. Vaziyet• 
leri sakin ve açıktır. Te§vildere, teşı;ıi
lere mukavemet edemez. .. 

35 Ao1rara: Abdürrabman Yekta 
Bey: Neşe ve ce1&re• 
tini kolaylıkla zayi 
etmez. Alayişe. nü· 
mayişe mültefit değil· 
dir. Fıkirlerini açıkça 
söyler, medeni cesıı· 
retini istimal eder. 
Suretiumumiyede her 
kesle konuşursa da 
münasebetini hususi• 
yet ve laübalilik de• 
recelerine vardırmaz. .. 

20 Bandırma H. N. ef. 
( Resminin dercini i•temiyor ) 

Parayı seven, mal kıymeti biled 
tutumlu bir adam hali vardır. Oıtüna 
başma pek dikkat etmez, kimse ile 
gürültü yapmaz, münakaşalara ve mti 
ca.delelere girişmez. Para biriktirme~ 
hususunda sessiz ve devamlı hareket· 
lerde bulunur. 

• 80 Kadıköy: M. Naci Bey: 
( Reaaıiı:ıln dercini iatemlyor ) 

Yaşlı olmasına. rağmen tecrübeaız 
bir çocuk samimiyet ve safiyetini mu• 
hafazo. ed~r. herkesle bir olurcasına 
konuftır, dertleşir. Mevcudiyeti, etra• 
fınd ı bir hadise yaratı:naz. Snlıin vo 
seesız tavır ve hareketlerile zarara11 vıa 
ziyansız lıir ımıan hissini verir. .. 

l.tanbuJ H. K. Beyı 
( Fo'oğrafın111 darcinl latemlyor• 

Çok: söylerse de, sözleri çekil~r, 
fikileri boş ve manasız değildır~ 
lyi ıöz söyleyen he.tipleri, ıırtisUcrı 
kolaylıkla taklit edebilir. Benl"ğinİ 
sever ve kendisinden sık eık bahso• 
dilmesini ister __ .................... ·-·-····························-' 

Son Poıta 
il.AN FiATLARI 

Jl- Gazetenlıt ~aa• gazııile 
6ir sütunun iki ıatırı bir 
( ıantim) sayılır. 

z- Say/aııntı göre bir •anti
min ilan /iatı ıunlardır: 

Bu hasbıhalin yapıldığından 
az zaman sonra adam bir zatllrre· 
eye tutulmuş, fakat kapıcı kadın 
itina ile bakbğı için iyileımiş, 
hatta ayağa da kalkmış, yalnız 
bu hastalık esnasında kalbi mi 
zayıflamış malum değil, bir gece 
kalp sektesine tutularak ölmüı. 

ŞARK MALT 
H U L A S A S 1 eayfa sayfa sayfa aayfa Diğer SoD 

ı 2 3 • ·· S yerler sayfa 

Adamı kaldırırlarken evrakı· 
nın arasında tek satırlık bir va .. 
siyetuame bulmuşlar, bu vasiyet• 
namede: 

- "Neyim var, neyim yoksa 
hepsini de kapıcıma bırakıyorum" 

kullanınız.. Her eczanede satıhr. 400 2so 2oO 100 ~&o-ı·-3-0"'."1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı Kr~ Kq. K~. ~~ K~. K~· 

Beşiktaş Orman Memurluğundan : 
Fındıkla iskeleıinde mezbut ve mahfuz elli kental meşe odunu 

25/8/934 Cumartesi gU.nti ihale edilmek üzere müzayedeye çıkarılmıı· 
tar. İzahat almak iıteyen taliplerin Beşiktaş Orman MuamelAt Me
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3 - •Bir san Umde 11asaıl . . 
(8) lcelime oardrr. 

4 - lnee ,,. lcelın yazılar 
tutacakları ye,.• ıöro 
tantimle ilçiilür. 



Sonbahar Elbise Moda
sının ilk Modelleri 

Birkaç 
Nasihat 

f Şifmanlamamak kayguaile ye
l mek yememek çoK. zarar verir. 

Sonbahar, kıt mevsiminin 
başlangıcıdır. Sonbahar gUnlerir. · 
de "dÖmi sezon. denilen elb.i.eler 
Iİyilir ki biz bu elbiselere "mev· 
ıhnlik " diyoruz. 

Yaz mevsimi sonunda olduğu· 
lbuz içia sonbahar elbiıe moda· 

Cıın n göz gezdirmemiz lazımdır. 
"'- senenin sonbaharında tayyar 
~ok modadır. Fakat çok tık ve 
la1'if tayy5r modelleri çizilmlt ve 
biçilmiıtir. 

Yukanld resimde iki yeni 
lllodel g~rüyorsunuz. Bunlardan 
IOldaki ytlnlft ve ipekli zarif bir 
layyördlr. Ceketin altında ince 
bt..E bultlz vardır. Rengi •İyabtır. 

' i~ nnb~a~a bu~u ilik 
••çerae bu modeli tercih edersi· 
nlz, çOnkü kumaıı daha incedir. 

kumaıt•n yapılmıf tayy6rlerJ ter· 
cih etm~ · ~ daha muvahktır. Ce
ket gibi t. .. ek tı uzundur. 

Bu sene sonbahar mevalml 
için pardeaıı de modadır. Kalınca 
kumaştan yapılmakta olan bu 
pardesl\l~r elbise uzunluğundadtr. 
PardesUnün altına ince yünlü \'e· 
ya ipeldi •••ılınıl- >llP'' ı 
bir elbiae afymek lbmuu. . ~ v-er 
bava ılık olursa parde'lü . ...!a 
taımacakbr. Paris ter.ı; .. _, ..u-
destınün giyilmeden pelerin gibi 
sırtta taşınabileceğini söyliyorlar. 

Şunu da ıöyliyellm ki yazbt. 
- elbiıelerinizi, gelecek ıene modMı 
geçer diye eJlnizden çıkarmayımı. 
Bu elbiseleri iyi muhafaza ediniz. 
Gelecek aene moda değitae bile ! 
ufak tefek tadilat ile onlardan 
tekrar istifade etmeniz, yahut 
çocujunuza bir elbise yapmanız 
mGmkUodUr. 

Soldaki ise tved kumaşından 
l'•p•lmlf bir tayyördür. Bu kumaı 
!.•lındır. Hava aerin geçerse bu -= - ~=-=====~ 

skarpin 
Alçak Ökçe Modasını 
Tercih Edenler Çoğalıyor 

Giyinme ve moda meselesinde 
ij1h~at kaidelerinin hakim olmasını 
~b~ sürenler gittikçe çoğaldığı 
~ 1 bunların fikirlerini kabul 
, enlerin sayısı da gUnden ııUne 

6ktı\~r. Bu se~epledir ki yl\ksek 
b f eh iıkarpınlerin aleyhinde 

'- llnaolar hak kazanmaktadır. 

Bir Mücadele 
Kadınları içkiden Kurtar

mak için Uğraııhvor 
Amerikada birçok kadın ce· 

miyetleri vardır. Bu cemiyetlerin 
milmessilleri geçenlerde bir top· 
lanh yapmıtlar kadın ve .çki 
meaelesini görüşmüşlerdir. Netice· 
de anla§ılmııtır ki büyük harpten 
ıoora içki kullanan kadınların 

sayısı bir haylı artmIJtır. Bu 
artma, Amerika kadınlan arasın· 
da daha fazladır. Neslin bozul· 
masına · ve nüfusun eksilmesine 
1ebıp olan bu vaziyete kartı 
bOtlln Amerika kadın cemiyetleri 
mtııterek bir mücadeleye karar 
vermiılerdir. Aynı zamanda hü· 
kiimete de müracaat edilerek 
kadınların meyhanelerde ve gazi· 
nolarda alenen içki içmlerinio 
yasak edilmesi için bir kanun 
yapdma1ı lwtenilmiıtir. 

.. 1 1 ...... 1 •• 1 ·-

Bunlar yükıek ·.;k~~ıi ·~k~~pfuİ~;i~ · 
büabütUn ortadan kaldırılmasını 
alçak ökçeli iskarpinlerin tercih 
edilmesini istiyorlar. Hatta yüksek 
ökçeli iskarpinlerin dekolte elbi· 
selerle bile giyilmemesini ileri 
slirllyorlar. 

Çünkü yüksek ökçeli iskar· 
pinlerin sıhhat ve güzellik üze· 
rinde çok fena tesir yaptığını 
söylnyorlar. Burada en son moda 
iki tane alçak ökçeli lskupin 
modeli garüyorsunuz. 

Çttnktı lüzumauz yere yapılacak 
perhiz, kansızlığa, dişlerin çürü· 
mesine, bir hastalık vukuunda 
vficudün birden bire çok derman· 
ılz kalmasına sebep olur. Dok· 
tora giderseniz, perhi~apmadan 
flşmanhktan kurtulmanız müm· 
kUndUr. 

* Herglin öğle yemeğinden 
bir .aat evvel çocuğunuzu çiçekli 
ve ağaçlı bir yere götürünüz. 
Burada beraberce oturunuz ve 
yorulmiyacak derecede hafif ge· 
zintiler yapınız. Bu hareket, iştah 
açılmasını kolaylıkla temin eder. 

Yeni Moda 
Svelerler 
Nasıldıı'" ? 

~-
~~:A 

~{ ··~l 
~t~ ))) 

' f 
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Sveter modası bu sene de 
hükmünü yürütecektir. Örme vı• 
ya tved den.len kalın. ~umaşlar• 
dan yapılan svet~rler ıçın mod.a· 
cılar yeni ve cazıp modeller çız• 
mişlerdir. Fakat örme sveterler 
daha ucuz çıkıyor. Buradaki Uç 
model Pariain en maharetli ve 
meşhur moda reasamları tarafın· 
dan çizilmittir · 

Ev 
ı,ı tertibab olan bir evde 

yemek odaaı ile 
Mat/ak u• mutfak ayndır ve 

ıgerMlc odası bu yllzden ev ka• 
blrl•şli· dmı bir hayli 

riligor güçlük çeker. Ye· 

meğin taııınaaı, yemek levazıma· 
tının oradan oraya götürülmesi 
kadın için adeta bir dert olur. 
bu yüzden yemek ~dasile mutfa· 
ğın ayrılığını dftşunenler, buna 
iyi bir çare bulmutlardır. Bu ça· 
re de mutf ağm yemek odasına 
taıınmasıdır. Çakacak duman ve 
kokudan kurtulmak, ancak yapı· 

Sonbahar Şapka Moda-
• 

sının ilk Modelleri 

Yaz mevsimini 
birkaç gün sonra 
arkada bırakmış 
olacağız. Sonbahara gi· 
rer girmez, aıcak yaz 
günlerinde giydiğimiz 
tiril tiril elbiseleri, ince 
haıır ıapkaları sandık .. 
lara yerleıtirmek llzım· 
gelecek. Bu milnaaebetle 
size burada en yen\ 
moda aonbahar ppka 
modelleri g6steriyoruz. Bu sene ı 

eoait•laar .. ekalan elmeriyetle a•nlt 
keaarhdır. Dar ve lou ke•arla 

model araaında bir mukayea,. 
yapacak olursamz bu lıuausta 
.ız ele bir blllrtlm yerfnlnk. 

Kadın, Güzellik Ve Sıhhat 

Bir lngiliz dokturu diyor ki: 
"-Yaz günlerini açık hava·. 

da, plajda veya deniz Oıttinde 
geçirmeyen kadınlar kendilerini 
betbaht saymaladırlar. ÇtınkO 
açık hava ve deniz kadının sıh· 
hatanı, gllzelliğini •• çabuk ihti· 
yarlamamasını temin eden en iyi 

ya11tadır. Bu va11tayı bulmak 
ayni zamanda çok kolaydır." 

lngillz doktol'UDuD bu a6zle
rine hak vermemek mUmkOn de· 
ğildir. Resme bakınız: Tatil glln
lerinl deni& kenarında ıeçiren 
ıu kadınlann her tarafından aı h· 
batfqlanyor. 

• 
Kadını Neler Bilmelidir ?. J 
lacak tertibat ile kabildir. Bu ter· 
tibat ta ıudur: 

Yeme k odasında :bnyük bir 
hangar yapdmalı ve bu hangarın 
dışı zarif ve sade kiğıtlarla kap
lanmalıdır. Kl\çllk bir kulilbeyi 
andıran bu hangar, yemeğin pi· 
şirilmesine yarar. 

Ayrıca yemek odasınm 
muhtelif yerlerinden yapılacak 
raflarda mutfak levazimatı sak· 
lanmalıdır. O şekildeki bu raflar 
örtülerle veya kapaklarla kapalı 
olmalıdır. Yemek bu küçtlk Han· 

EYlerimizde eberiya tahtalara 
To.lıtalt1rda Yal d6knllir vebu 

. yıkanmakla çık· 
ai lelcel•rl maz. Çok çirkin 

bir manzara veren bu yağ leke
lerini ıilmek için bir parça tuz• 
ruhu kafidir. 

T uzruhunu bu lekeler üzerine 
dökecek ve silecek olursanız, le
ke namına birıey kalmaz. 
-ğ~;d~ 0piŞİriıdikt;.;-;;..;. -k~pla~-;-
konması ve iki adlmda yemek 
masasına getirilmesi gayet kolay 
olur. 



- Sanki zevkli bir şeymiş 
gibi, bizim komıu da "hergün 
duş yaparım,, diye bana caka 
satar .. 

.._..... • • • • • ••• ~ •• , 1 ' •• ·-- • ~ .. 

1 Per11mbeaıa Oe~~ 
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Açık Mektup 
Hanımefendi; 
Geçen haftaki mizah sayfa

ımda çıkan bir karikatürün ya• 
zısı hoşunuza gitmemif. Tanıdığım, 
ıiıin de tanıdığınız bir zata : 

- Söyle o muharrire, demiı
ıiniz, bizim yüzümüzü kızartacak 
hiç bir ıey yoktur. Bunu böyle 
bilsin ! 

Affedersiniz hammefendl, bil
mıyorum, benim bildiğim, sızın 
yüzünüzü kızartacak çok ıey 
vardır, çok şeyler olmuılur. Mli
aaade ederseniz sayayım: 

* Hani hatırlar mısınız, siz daha 
yedi yaşında idiniz, bir akşam 
evinize misafirler gelmiıti. Misa
firlerin sizinle ayni yaşta bir 
erkek çocukları vardı. Laf ara
ıında: 

- İnşallah her ikisi de bUyür 
de biriblrlerini alırlar. 

Demişlerdi. Yüzünüz kıpkırmızı 
kesilmişti. Bu ilk yüz kızarmasını 
daha pek çokları takip etti. 

Nişanlınızı her · gördüğünüz 
zaman yüzünüz kızardı. Ve yine 
hatırlıyor musunuz? Evlendiğiniz 
gün: 

- Evet 1 
SözU ağzınızdan çıkarken kıp

kırmızı idiniz. 
Geçen hafta, mizah sayfaam

daki karikatürün yazısını oku· 
duğunuz zaman da kızarmıştımz ! 
Hiddetten olsun ne çıkar ? Yine 
yüz kızarması değil mi? Şimdi 
bu satırları okurken de yanak
lar.nızda ayni lcızıllık var. 

* Diyelim ki bunların hiçbirisi 
olmadı, yüzünüzü kızartacak ha
yatta hiç bir şey yok.. Öyle 
olsun, amma kokucu dükkanında 
allık ta mı yok? Yüzünüze alhk 
ıürmediğinizi de iddia edebilir 
misiniz? Hayır, değil mi? 

IMSET 

Otomobılımle bir dükkanın 
içine giriverdim. 

- Biiyiik felaket .. 
- Yok o kadar büyük bir 

felaket olmadı, dükkan eczaha
ne idi. 

IV.Cizeler f 
~mi bıçak 
açmadığı zaman 
güler yüzle tatlı 

dil açar. 

• 
Her güzelin 

bir huyu değil 
bin huyu vardır. 

• 
Kaıki iki aya-

ğımı bir pabuca 
koysalardı tasar
ruf edebildim 
diye sevinirdim. 

• 
Nükte bir zekA 

işidir derlerıe 

inanmayan; biraz 
dUıünecek olur-
1anız budalalık

tan başka bir 
şey olmadığanı 

ıiz de anlarsınız. .. 

1Vecizeler1 
Atı alan Üı

küdarı aıamaz, 
aşsa aşsa Veli
ef endi yarıı ye
rinde mania aıar. .. 

Zeytinyağı zait 
ıirke, zait ıoğan, 
müsavi; ıoğan 

ıalatası .. 

* Köylerde çay-
dan geçerler, ıe
hirlerde çaydan 
geçemezler. 

ll--
Çikolata ıiyah

tır, kadın da b .. 
yaz .. fak at kadın 
çikolatayı ıever, 

buna :ne demeli. ... 
Kadmın aklı 

yerinde olsaydı, 

kadın olmazdı. 

- Necdetin başına gelen teıaKeti bilmiyor muıun? 
Tabiat ne aca• 

yiptir. Yazın •taç
ları giydirir de 
kıtın soyar. 

- Necdetin başına bir felaket mi geldi? 
- Evet, karımı kandırdı; benden ayrılıp ona varacak! 

,. - ~ .. ' , .. 

Cıgaramı içiyordum. Elimden fırladı. f Merd.venden indim .. 1 Ve yero düşmeden yakaladım. 

• 

- Şehirden uzaklaştıkça gü
rU:tii azalıyor .. 

- Aramızda dğil mi? Pa
ra aarfedecek yer yok ta onun 
için! 

1 C Klbik Şiir l J 

SEVGİLİLERİM 
Be~ sene ( V\ c': 

ltk ııevı:ıl,m bir ~işlili •• 
Ne demelı ? 
HtH;ını ortı ·U 
Tu tnnlın ·rw ıı 
Kumnş kalktığında bana giilen 
Uır kel kafn gürdıiııı .. 

De~ enue soıırn: 
J kinci ıııc' ~.dlim bir dnktilo, 
O; 
nunyıı~ 1 lıirbirine katmış; 
Çatmış zenginlerin bir çoğuna 
Hıç yoguııa 
Yuktı ht>ni ntcşc •. 
DNlilı>r: Hakıu ~u keşe •• 

Bugiiıı: 
Jı:y)iyim çok iyi; 
Fakat arkamdan herke .. 
Demiyor, pes 1 
~iz, 

Ne diyor, bilirmisioi:ı:? 

Fnayı 1 

-· Ben çirkin bir erkeğin iki 

yüzlü o:maaına hiç tahammül 

edemem, biı· tanesi bile çekli-

mezken ..• 

Ai•alo• 23 
' 

- Saat yedi, dükklnlar ka· 
palı.. Karımın isteditf çantayı 
götürmezsem eve almaz; timdi 
ben ne yapayım? - ·~ ·~ ... . .... ~·-· .. ....-

Boı _sızıer 

Nasll Bildi 
Karım doğurdu: 
Çocuk erkek mi? 

- Hayırl 
- Öyle l1e kız? 
- Nereden bildin, ben daha 

kız oldujıınu kim1eye ıöylemediml 

Adı Ne 
Dün akıam ıinemaya ilt· 

tim. 
Filmin adı neydi? 
Bilmiybrum. 

Gittiiin sinemadaki fif mln 
adını naaıl bllmeuln? 

- Yağmur çok yağıyordu. 
Kapının 6nUnde durup ilim oku• 
yamadım . 

Rahatsızhk 
Kompartimanda bir erkek 

ılgara içiyordu, yanındaki kadın 
söyledi: 

- Sigara dumanı beni çok 
rahatsız ediyor. 

Öyle ise hiç ıigara içmeyiniz 
hanımefendi 1 

Öyle mi 
Merdiveni iniyorlardı .. İri yarı 

kadın arkada; ufak tefek erkek 
önde idi, iri yarı kadın: 

- Merdivenden dllımekten 
korktuğum için, dedi. Seni önı 

geçirdim .. 
- Bir kişi kazaya uğrıyacak 

yerde iki kişi uğrasın diye, 
öyle mi? 

Acaba 
Ayda da acaba insanlar 

GİDİNCE 
Ben ) ınt yalııız kaldım, 
Yar buradan gidince .. 
Bir b.ruı clın ul aldım; 
Ka~ı keman gidince .. 

KUblkçl r 
............... ·---.- • --· ••• 1 • ....__. • 1 • ·-- GELİNCE 

Bildim Hanya, hoııy•) ı; 
İşler ba~a gelınce .. 
İstemem aelRn payı 

var mıdır? 
1 - Belki vardır amma, ay kU• 

çülllp incecik hilil haline geldijİ 
zaman acaba nasıl ııilfabilirler. 

- 1 ...... ·- ................. ~ ... ..-

Gör.ııılcr etti alay; 
l)eılıler, vay vay vay vay, 
1\alıverdık tramvay 
Dan dau dau dtln gidiuoe .• 

Hundn zarar var kıııuın, 
Hem neyo yarar kuzum; 
I hioya bana dar kuzum; 
Artık canan gidince .• 

Bakın belim lıüküldıJ, 
Ooulunı )İne üzüldü, 
H oşoşlıu bile güldü .. 
Amuu aman gidınoe .• 

Mizahçı 

- Kocan, senin isratım gör
dükçe kim bilir neler söylüyordur? 

- Hayır, dili tutuluyor, hiç-

Ben bu yata g~ liuce .. 

Artık yannrnz İçNim, 
JI er şeyden vazgP.Çf'fİrn 

Bırkllç kndeh İı;erim 

Baı;ııın ta~a gelmce .. 

J }ediler bana iişık, 

Be~nim karmnknrı ık; 
Jlc>rkesle attım a~ık .. 
iş hrnşa gelince .. 

Sebepsiz )ere çatmam 
Boşuna caka sntmum 
111\ bir rnıutuı su kntuınm. 
Pıı;ımiş n~ıı gelince 

Mizahçı 

bir şey ıöyliyemiyor. L-------------' 

siniz? 
isminizi bana söyler ıııl"' 

Vicdan l 
Modası geçmiı. 
isim mi? 
Hayır Vicdani 
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İh ti ya çtır 
... 

Güzellik Bir 
Meşhur Yıldız Mae Vcst 

Sırlarını manın Çare Ve 
Güzel 01-
Anlatıyor 

Klara Bov 

Kocasından 

Şikayetçi 
Çapkm yıldiz Kisra Bov bundan 

beı Hne kadar evvel kendisinden 
çok genç bir delikanh ile evlen· 
miıtf. Genç erkek son zamanlar· 
da yeni parlıyan bir ainema yıl
dızı ile Klaraya ihanette bulun· 
muı, fak at çap km yıldız m~ke· 
meye müracaat etmemiıtir. Ko
caamı yanlıı yoldan çevirmeyi 
tercih etmit ve buna muvaffak 
olmuıtur. 

M. G. M. in Yeni Artisti 
Maruf fogiliz jön prömlye· 

)erinden Briyan Ahern Holivuta 
ıiderek Metro Goldvin kumpan· 
yaıı tarafından angaje edilmiıtir. 
Beı aene müddetle imzaladığı 
mukavele mucibince birçok aık 
fillmleri çevirecektir. 

Barkarol 
Geçenlerde Amerikaya ıitmek 

teklifini kabul etmediğini yazdı· 
tımız 1ar19ın güzellerden Briglt 
•-ıelm yeni bir filim için hazır· 
!anmaktadır. Barkarol iımint ta· 
fıyacak olan bu filim çok glıel 
şarkılar ile bezenecektir. 

Çingeneler Kırah 

Almanyada " Çingeneler Kı
ralı iıimli yeni bir fUim çevril· 
mektedir. Bu filimde bt1ltln rolleri 
en güzel sesli operet artistleri 
temsil etmektedir. 

Yeni Bir Filim 
Anna Sten ile Fredrik Marı 

yeni bir filim çevirmektedirler. 
" Dünyaya tekrar gelelim ,, ismini 
taııyan bu yeni filim çok güzel 
ıarkılarla bezenecektir. 

-···························································· 
1. eller, 9 • ayaklar, 10 • &'Özler. 

GUzel olmak isteyenler bu 
Mtı• V••tin en g1111I r••imlerintl•11 biri aaydığlm on ıeye ayrı ayrı lhtl· 

Sinemacıhk ve artistlikte gU· yUzUn ve vUcudün umumi hatları, mam etıinler, evvel! bunlaran 
!elliğin bliyük bir ehemmiyeti 4 • makyaj ve tuvalet, 5 • renk, temizliilni ve illzeiliğ:fnl temin 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir 6 .. elbiae ve giyinif, 7 • diıler, et.inler. 
yıldızın hem i··= bir artiıt ve hem --- =-== ~~~~~,,.:;~:::==-=~~=--....,..='""===-==--""'=-==-
de güzel bir erkek veya kadın ,.. 
olması, onun muvaffaklyetini ço.o 
ğaltan ba,lıca sebeplerden biri
dir. Daha açık söyleyelim: Bir 
artiıt için güzellik bir lhtiyaçtir, 
lüks değildir. Sinema fenni böyl4) 
emrediyor. Amerlkada ve Avru• 
pada sinema yıldızı 1eçllirken 
evveli güzelliğe dikkat edilir. 
Çirkin kimselerin yıldız olmaları 
çok nadir görülür. 

Bizde d e yavaş yavaı ıln .. 
'?;lacıhk ilerlemek va:ıiyetindedir, 
Oyle Umit ediyoruz ki &nlmUı· 
deki seneler içinde Türk ıineıaa· 
cıhğı kuvvetli bir vaziyete ıalalp 
olacaktır. Bu tak<lirde gtızel ar .. 
tiıtler arana<=aktı· Bu ıebeple 
artist olmak isteJ enler kendile
rine, beyaz perdede 1eyircilere 
hot görünecek cazibe ve iUzellik 
temin elme1eri lazımdır. 

Bu münasebetle size meıhur 
gUzel yıldız M · Veıtin güzellik 
hakkındaki b erini anlatalım. 
Bu cici yıld ... nları söylüyor: 

Yeni Mevsimde Seyrede
ceğimiz Filmler Nelerdir? 
Me,hur Ve Güzel Yıldızlardan Hemen 

Hepsi Yeni Filmler Çevirdiler 

Bu s•n• ı•ni jilrnl•ritt i .. gr•tl11c•· 
jimiz Lll• Hyt1111s, Palriçg• Elli• cıe 

Gret• Gark 

Avrupa ve Amerika at:Udyo
larmda, önümlizdeki mevıimde 
ıöıterilmek üzere birçok yeni 
filimler çevrilnıiıtlr ve çevrilmek
tedir. Bunlardan bir kıımını ya
zıyoruz: 

lf lngilter~de "Gündüz Mek· 
tebl iıimll btıyük bir fitim ç••· 
rilml~tir. Meıhur T eniı Kıraliç&11 
Süıan Lanilen de bu filimde bir 
rol almı,tır. 

~ Almanyada meıhur yıldız 
Kat• dö Nagi 0Mayıı Gece1l,. 
iıimli yeni bir filim çevirmekte
dir. Bitmek tizere olan bu filim 
önümüzdeki sinema meV1imlnde 
beyaz perdede ıöıterilecektir. Bu 
yeni filimde yeni yıldızl_prdan 
Monet Dinay da mUhim bir rol 
almııtır. 

lf Bundan on 1ene evvel &t :-. 

siz filim zamanında Vilma Banki 
ile Ronald Kolman tarafından 
çevrilmit ve seyircilere g6z yaıı 
döktürmüş olan "Karanlıklar Pe
risi,, filmini herhalde habrhya· 
caksınu:. Bu mevzu, şimdi Holi
vutta ıeıli olarak çevrilmektedir. 

göıterilmek üzere iki filim çevir• 
miştir. Bunlar<,lan birinin ismi 
ıudur: " Bunu her kadın biliyor " 
öteki de " Vaaessa ,, ismini taşı· 
maktadır. 

lf Bu saydıklarımızdan başka 
meıhur yıldıldız)ardan birçoğu 
yeni mevsim için filimler hazır· 
lamışlardır. Güzel kadm yıldızlar· 
dan Lila Hyamı bir aık faciau 
filmi çevirmiştir. lıveçli yıltlız 
Greta Garbonun önümüzdeki kıt 
gilnlerinde y•nİ çevrilmit iki fil
mini göreceğiz. 

Yeni yıldız Patriçya Elliıin de 
1$ filmi vardır ki bunları kısa 
bir müddet ıonra beyaz perdede 
ıeyredeceli~. Erkek yıldızlardan 
ıUzel ıe11i Pan Klepura da önU· 
mUzdeki mevıim için çok caz!5' 
hir filim bazarlamııtır. Bu ıenelll 
repertuvarda yeni erkek yaldızlai
dan F ranko Ton da çok glizel 
bir ıarkılı filim çevirmittir. Bun• 
dan baıka bu kıı günlerinde 
"Napolyon,, , "Kızıl lmperatoriçtu 
ve "Kleopatra,, gibi büyük tarilfi 
fi imler de seyredeceğiz. 

'' - Gü el olmak herkeıio 
elindedir. Ben size güzelliğin on 
tartım anlatacağım. Bu şartlara 
riayet eltiğin'z takdirde, herke1in 
beğeneceği bir giizelliğe malik 
oluraunuz: l .. Saç, 2 .. ııhhat, 3 • 

Cini ve m111hur lspangoı Yıldızı Rozila Dig•~ 

.~ Meıhur güzel yıldız Helen 
l Hays, önümüzdeki kış mevıiminde 

J'ui /i/1111-ritti göreceğimiz •rkelı 
yıldızlar, Samson Fenzilbn J'ranko 

J'on, Jım Kiepura 
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•1n•l .. ilel Deni..ılik Federasyonu 27 Dünya Rekorunu Güreş Yapılsaydı Zairepte yapılacak 8alku 

oyunlanna lıtirak edecek atleti .. 
rimiz dlhı S...biatua hareket et• 
tiler. OlmJucalan•nz beHd laabP. 
larlar; Atiaadald HD 8alkaa 
oyunJarıDID umumi tunifiaele, Ro
manya ile aynı puvanda olduİu
muz için liçllncll olmuıtuk. 

T 
Bir haftadır Takalmde devam 

aadik Ettikten Sen~ _Dört Milletin Kaydını Sildi eden prof .. yoneı t1ret1• bir ihti-

Bu Hneld Halkan oyualanna 
Yugoalavlann fevkallde ltlr te• 
f,ilde ha:mlanmakta olduklanna 
•• bergtın bir yeni telıraf ,. .. 
1pektedir, Nitekim Yunan uıull 
c1iak atmada iki YuıoılaY atleti
ain dllnya rekorunu lordıp aıa
faya koydujumuz telıraftan aa
la11Imaktaclır: 

Belırat, 21 - YuıoılaY atlet
lerinden Maranclç ve KJeut, Yu
•an u.sull ile diak atma dlnya 
~!korunu kırmışlardır. Bu atletler, 
'1\1 metre 37 aantimetre atmı .. 
lardır. 

Yunanlılara ıelince; mn ... 
bakalar baıladıjındanberl Balkaa 
Wrincillj'inl muhafaza eden ıam
piyonlarile bu aene de ayaı mu
taffakıyetlerl elde etmek lizere 
iki aydanberl çalıımaktadırlaı. 

Son Balkan olimplyatlnıda 
Lvaber kaldıtımız Roma•yalıla• 
t111 naaıl hazarla11dıklarıru pek iyi 

Emiyoruz. Bulprlar dn t.alır 
arını ve rekorlannz r'3sntt bir 

kilde ıu son haftalar içinde 
n etmediklerinden son derec .. 

lert hakkında kili bir mallmatı
•ız yoldur. 

Rakiplerim lzia hu aefer de bize 
nazaran daha enelden laazırlaa
~aya bafladıklan muha)Jkaktır. 
lblm kafileye lftirakleri llzumha 
!lan atletlere mtwaade almak 
ilifküllb çıktı. En itlveadijhniz 
.. mpiyonlanmızdan 100 •etred 
Şemibln Ra.yadald ko~ularda tam 
formda olmadaj'ı hildiriliyer. 

Bu YUlyete nuaran ltu ... 
neki mlubablarcla ıeç• Haekl 
•erecemld ratabll•ek lzere ıı ... 
eenekinclea daha fazla mftıkillt 
çekecejimizl tah•ln ecHyorm. 

06n Zaıralta hareket ailen 
atlet kafilemiz, fi•clillk, muvaffa· 
kiyetler temenni ecleriz. * 
Rusya~ıki Glrıf MU11Nkılırı 

Kiyef, 21 ( A.A ) - Sporcu 
kafilemize refakat eden lkuaual 
muhablrbalzden: Glret mlaalta
kalarını Dinamo stadında yapbk 
neticeleri ıualardar: 

S5 Kiloda Keaaıı AJI ı. .... 
bile, Abbu ıtretlerG iftiralı 

etmedi. 62 kilocla Ala111~ tuıla, 
66 ki oda Saim HJJ laeaablle, 
79 kilodaAclnan •ayı h ... bile ye 
nildi, 87 kiloda Ma•tafa tufla, aj11 
aıklette de Çoban Mela•et A)'I 
heubile banddar. 

o;;,.,. r•ltorlU'I t••I• ~r 
Almanyatlıı Macdehvı veh

rinde l»••;,M. )!._ napa ylbme 
yantfan ıntlcele11miftir. Dk tlln
ler AlmH ~Ucllerl billıaua 
•llr'at yantfawr1a ~eri kalmıt
laraa da, yU'll anaveaet yarı .. 
lan bqlacLktaa aeara hlrincllite 
aıeçmiflerdir. Alman kadmlan
L!• lılllaaua atla.,a .-HJm. 
lanndıki mu\'affaldyetlerl çok 
takdir olunmuıtur • 

Umumi taanifte, ..uı.t lttltarile 
Aı ... ıar birilldUil bza••ır 
lartllr. 

Bu lauauta ıel• telpafı qa• 
tıya koyuyoruz. 

* 1934 Avrupa Jlua• .. mpl-
ye>11luldan mlaaltakftlan bitllq ve 
aeticecle qajulul ..... ..., .. 
)'Oa Ol•llflarchn 

108 •etre cravl erkeldercleı 
Macar <Alk. 

Katlmlartla HoHa•clak V ...
de• OaML 

200 •etre crawL Erkelderclea 
FrUfU Taria. 

Kadualartlaı Hollantlala Ma .. 
teabroek. 

1,000 metre çravL Erkeklerde: 
Franaız TarİL KacLalarda: Hol· 
landalı Maatenbroık. 

200 metre braa: Erkeklerde: 
Almaayah Sietu. Kaclaalarda 
Almaayala a ......... 

100 metre mtllltt: irkeklercle 

Geçe11 •ı1ce11 .11 .. ,,1,.,,,.~. lnlıı •l,,..11• Wrı11ol v• ~efllj• 
- •- - s: ••••• ,..ı,.111.rı 

rn~ıle,,,. ... icilnl• •o• oll11111i••ll• H,..Hr çıi••ı r••imlerl 
dola)'I ŞUi. Romuya, Kuada, 
Urapay ve Hlndlatu feder ... 
yonlarınıa da kayıtlanm .Umiftir. 

Taadlk olunu rekorlar ara• 
.1111da mllhimleri tunlarcbn 

Makiao'nun Tokyoda 14181933 
de teala ettltt 4 dakika 48 unl-
1• 4110 luk 400 metre crwl re
koru, 

Ybae lle•lcino'aaa 8/11/&a3 te 
~ ..... 112d .... 81wdJ• 
6110 1,000 metre Crevvl rekoru. 

Kavatau tarafıadu teala olu
aan S dakika 31 aaniye 6/10 lak 
4oo metre lllt 8attl Jhlll nkoru. 

Kl1otua tarafıadaa 30191930 
ela t .. oluan S dakika 30 IUl
J• 4110 in 400 metre rekora. 

A'ftllbaralyah Damdn tarafıa. 
du 14121933 te tnia olum 1 
claldb 24 uniye 8110 lak 100 
metn f1t1a rekora. 

Hiduko Mahaka tarafınclaa Tok· 
yoda 30/9/933 te teaia olunu 3 
dakika 4/10 •••iyelik .lOO metre 
,apa rekoru. 

Malaaka tarafmdan t• olu
nan 6 dakika 24 ıaniye 8/10 luk 
400 metre Pil• rekoru • 

YiDe a,.ı pim tarafından 
1/101935 te taia olunan 8 dakika 

ta- S •niye 8110 luk 500 metre 16-

Av,..,.. .t.taa .tla .. /.,.ıall• 
..... /fd ., .. ,.,,, .. 

la,wz Befri Kadualarda; Hol
laatlalı Mutenbrok. 

V aterpoloda Macariatan jla rekoru. 
lom ıaUp plmiftir. 

Anupa kupaaı için umumi 
tunifte, 118 Ayı ile Almanya 
birinci, 72 •ayı ile Macariatan 
lkiaci Ye 37 •ayı ile Fraua 
Oçtlacl olmqtur. 

lf 
Dun,• Rekorları Ve Ka,dı ... _ ........ . 

Maıclebuı pbriade Amapa 
... pİJonalan neticelMirkea beri 
tarafta, l•lia' de içtima eclea 
Deaizclllk Be,aeballel Fetleraayo
nuaua riyuet dlYam •llrim lr•rar
lar •lm•kla mequlcll. 

Eneli lçti•ada llaar btaluaq 
maralalaa.ıara ta•dlk ecHlecek 21 
tane db1a nkonmun nldtleri Ye 
kimlere .ait olcluklan Wldirlhalf 
ondu aoma da kaydı •illaecek 
milletleri• laimleri a6ylenmlftir. 

Bu lauauata ıelen telıra& 
ay•• qajlya ailyoruz: 

(Berlia) denizcilik beynelmilel 
federuyoau riyaaet dlYam 2f 
dlnya rekoru•u tuclik etmfttir. 
Ba rekorlann eluerlal Amerikada, 
Japoa1aya Ye Hollaadaya alt ba
Iuamaktaclır. Aynı zamuda dl- 1 

•an, aldatlannı verme~lderlntlea J 

---Vefa • Kumkepı KulUbU11Un 
Senellk Ko119re•I 

Vefa - Kum kapı idman yurduadanı 
Kullbln feykaJld• koapell 7/91934 
Cuma ,eaı nbü ıaat 10 da aktedl· 
lecektir. Kullpte maka11•t •e mıata
kaca mlMCcel auam hasar bala• .. 
tebllt olaa•r. 

w ytlzlnclea iki sin tatil edil-
dikten aoara yiae haflada. Tak· 
.ım ltadıadald ılrqlenle pdl
ilmlz pehliYaalarua cl•ılerl, 
hvbat1er1 yerindedir. Ba 111zc1ea 
nazan dikkati celbederek ringia 
etrafıacla epl kalabahk da topla· 
maya mnaffak olmaktacLrlar. 
Y almz de• ılbi claaelerile ıaz 
dolcluru Anapah profuyoaeUe
rin bir ıeyleri ıkalktlr. O da al
Abaka teYkleri kalmamııbr. 

Ba mlnuebetle HDelerd.n
beri bizde pek klçlk laediy.ı. 

~ pepnekte olu bizim Jai 
glrefçilerimizla mlaabakalarclald 
lunlaruu habilayarak teeuDr duy 
maktayız. ip.. mueYI tarafına 
bakanak, bizim yaj pehJiyanla
nmızan ekaeri8lnl bu hakiki, pro
feayonellere nazaran, amalar 
telikki edebiliriz. 

Nebdar JUlk ki, iyi tertip 
edilmek prtile mlfterW harhalde 
yatuz pqlerden bol olan yaila 
lfllretfere llyık oldap ehemmi
yeti veremiyoruz. Hllllbıbmeria 

Tabimde tertip ettlit J•i ı&rer 
lerlnln ı&rdlift rağbet malimdar. 

Eberl Aatlerinl klydeld itle
rine buretmif, deYamh Ye mun
tazam mDMbalralar tertip edllm .. 
dlii içiD mai,.tlerinl bqka kapı
larda aramak mecburiyetinde 
.. b 1 ..... 1 1 ......... _ 

lanmıza da böyle devamlı bir 
.... baka tertip etmek lbmduı. 

Alatarb ..... laaa .. .,. 
ıtnki ilatiy._ nazarı itibara 
almarak bir nh••umıa•I Japar 
we ondan 80lll'& her tarafta .... 
t•zam bir propamla ip baflanak 
amatlr ..... elem•a•anmaz da 
tabiatlle çoj'almlf olur. 

içlerinin alevi aönmlit Avrupala 
profesyonel peıçilerle mep 
oldutumuz kadar, miiaabaka 
heyecanını kaybetmemlt ve pll
blyetlere henüz kanıbamam11 
olan alaturkacılarımıda da ujra
fU'•ak, bir zamanlar olcluiu aft>I, 
dtbı)'a bq pehliYanlıjuu hudutJa. 
nam içine yine alablllrlz. 

Sabancıda At Kotulan 
Sabancada Kart lulJtlnde tJkmektep 

•• apor lualObl meafaatlae Ajuto.u 
24 Gacl Cuma ıllnG at koıuıu yap .. 
lacakbr. Ankara n Haydarpqadaa 
hareket edecek katarlarla tenudla 
tnalerlala Sabaacadaa 4 kUometN 
mHafede olan kotu mahalJlnde dUIW 
mılan temin edllmlftW. 
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Hayvanlar .Aleminde 
Garip Şeyler ••• 

1 J 
Garip Şeyler 

lngllt•r• kırall Corç 
lngilterenin fimdiki kırah Corç) DolfUaUn çocukları 

g6rünUıte çok kibirlidir. Fakat Geçenlerde Viyanada öldürl-
f»azan öyle teyler yapr ki, herkes len Avuaturya başvekilinin çocuk• 
ıaıar. Kll'alın yaptığı bu tevazua ları bir müddet ltalyada Riccione 
hayran kalır. Geçenlerde kendi plijında kalmqlardır. Çocuklar 
yatile bir deniz seyahatine çıkan babalannın &ldftriildOğtinO bilme-
kıral, limacda diğer iki yat tayfa· dikleri için, herg6n uzaktan ge-
ları arasındaki halat çekme mt\sa• çen bir gemiyi annelerine göste-
b~~~sına iştirak etmiş, bizzat ipe rerek: 
bUtun kuvvelile asılarak, elleri - Babam bu gemi ile geliyor 
nasırlanarak kendi tarafım kazan· değil mi anne?. Bize şokola mı 
dırwıvtır. getirecek?. diye sormuılar, anne-

/ki Başlı Çocuk !erinin ağlamaama kartı hayret 
Evet, inanmazsınız değil mi?. etmiılerdir. 

Bu çocuk hak katen iki başlı 14 Yapnda Miitlriı Bir Cambaz 
olarak doğmuştur. Evet, bu kiiçtık cambazın 

ltalyada NapoH tehrinde bir yaptığı teJJer çok dehıetli feY-
kadm, bundan bir müddet evvel !erdir. Yap henliz 14Uir ve 
iki baş'ı bir çocuk dünyaya getir· BugOo ıize ela Londrada yaşamaktadır. Viicud ı 

d k ı b 
1alda, deniz· 

mİf, bütün o tor ar u garip dUnyamn dört adeta !istik gibidir. ismi CG 
k N l. lerin ansUl kuı· 

mahluku görme üzere apo ıye bir tarafında do- lan marblar, Berbert Man olan bu çocul, 
koşmuştur. Çocuğun vücudü bel· yavrulama mev• Londrahların gözbebeg"idir. Bir lapn hay ~anlar· 
den aşağısı tamam ve nokaansız· cambazhanede yalnız haşana bin· 
dır. fakat belden yukarı, yani göğüs dan hirer ta• ıiminde yuvala· Jerce mDıterisi vardır. BilhaHa 
çok genittir. Çocuğun ıol tarafm· nesini gösteriyo- rmda yatarlar· lngiliz çocuklan, bu 14 yaıındakf 
daki başı muntazam bir boyun ile ruz. Yukanda ken.. sağda: cambazın maharetlerini görmek 
yükselmektedir. Fakat srğ omu- soldan sıra ile: Londra hayvanat için analarına babaların yapma-
ıundan bir baş daha çıkmış ve Kongo gölle-- bahçesinin ça- dıklan kalmaz.. Con'un mahare-
boyun sağ tarafından bu baı rinde dolatan bir lııkan bir bek· tini söyleyelim: Con bir tahtayı 
Ue yapışmışbr. Çocuğun iki bqı timsah yavrusu, çisi. Tıpkı bade- omuzlarına ve dizlerine koyarak 
da birbirine benzemi) ecek kadar stıalll küçük bir kuyuya benzeyen meye benzeyen bu maymun gece-- llzerine beı kardeşini bindir-
başka batkadır. Ağız, burun, yuvuına girerken.. .tada, Ce· ler bir elinde düdük, bir elinde mekte ve sırttlatO, elleri ve ayak· 
kulak ayrı ayrı ıekillerdedir. nubi Afrika ovalarında .. atırOler . . . fener orathğı kolaçan eder. larile bu ağır yfikti mntemadiyen, 

Ve bittabi çocuk doğar doğ- halinde gezen azgın bogalardan J bar çıft aslan yavrusu. çok dık• ı Aıağıda da, babacan koçlann yorulmadan, dlfmeden dolaıbr-
maz. almfiıt&r. biri. Sağda, annelerinden ayrılmıı katli bakmayan, kızıyorlar. Aşağı· canlı bir döğDın... maktadır • .............................. ~ ............................................................................................................................... ~ 

1 BY Haftanın 

Çocukları 
iki kardet ~~lll"':iiiK:I 

kırda gezerlerken 
bir bayır kena· 
rında bir tahta· 
ravalli buldular. 
lkiıi de aevinçle 
ellerini çırptılar 
•e tahtaravalliye 
bindiler.. Fakat 
iki kardef alda· 
nıyorlardı. Bu 
tahtaravalli ıa· 

hipslz değildi. 
Ağaçlar aras na 
bir sürft yumurcak, iki kedi, 
iki köpek saklanmıf, onlan 
•eyrediyorlardı. ikiz kardetler 
l>unlan göremiyorlardı. Acaba siz 
bulabilir miainiz ?. 

Geçen Bilmecemizi 

t Ağustos tarihli bilmecemizi, ka- 1 
n1erir:nizden birçoğu halledememiş, pek 
•ı bir kumı tam ve doğru olarak: 
bnlmağa muvaffak olabilmişlerdir. Kü
çük karilerimize bir fikir vermek için 
bu sor bilmecemizio hal ıeklioi yazı
~oruz: Bftyiik Tranı Atlantiğin uğra-
dığı lımanlar, kumpau......,0 k 
eli 

. . • . J ... & ın ve en· 
ıının ıımı aıra ile ıöyledir: 
Cebclüttıırik, Ajaccio, Siracoz N • 

•oli, Palermo, Sicilya, Cezayir, ~bo:, 

Bilmecesi 1 

Resimde, gizli çocuklarla, 
hayvanları bulursantı, boyayıp 
bize gönderiniz. Kazananlardan 
100 kariimize muhtelif gtızel 
hediyeler vereceğiz. 

Doğru Halledenler 

Suthamptoon, Beyazyıldız, Homerio.. 
Oldukça giio olan bu reaimli bil· 

mecemi.zde muvaffak olanları qağıya 
yazıyoruz. 

Bir mektep çantamın, iltizami 
harf yanhılıklannı bile tashih ederek 
en eyi hallede.o küçük karilerimizdeo 
lat&Jıbul ikinci llkmektepten 18' Mu. 
tala Sami Efendi alml§tır. 

Diğer kazananlardan lıtanbulda 
bulunanlar hediyelerini pertembe ve 

- Niye geride kalıyorsun oğ· 
lum? •. 

- Sinemaya giderken bubjı· 
mız yerleri bulmak için baba!.. 

---------------------------puarteıi güııleri bizzat matbaamızdao 
almalan lazımdır. Taşradakilerin hedi· 
ye)eri posta ile gönderilecektir. 

Birer albDm •l•caklan 
İstanbul Edirnekapı 146 No. hane 

Mu11, latanbul 
kıı ortamektebi 
219 Mediha, Sa• 

lihli Muthatpeşa 
caddeıinde poa
taoı Kazım va• 
mtuile Ay Han, 
Gelenbevi orta• 
mektep 812 Ih· 
rahim Selahattin 

8. Ye H. tar. 

Birer kutu Geçenki bilmecemiz· 
oruncek ..... de bir futbol topu ka· 
caklar ı latan· sanan 28 inci mek-
buJ 42 inci nk- tepten Mehmet 
mektep Cünıyt, Muammer Ef. 
l.tanbul 11 inci llkmektep Selma Şük
rü İstanbul Fatih Altay mahalleıi 
MÜezzinbilil sokak No. 11 de CemiiJ, 
Kuımpaıa 4 üncü llkmektep Ferruh 
B. n H. lar. ( Sonu yann ) 

1 Haftanın Masall , ______ _ 
l Çok ..Jddea 

yine Helen cliya• 
nnda «Gorgon» 
laimli llç canavar 
vardı. Bunlann 
üçü de kızdı 
ve birbirlerinin 
kardeşi idiler. 

Güzel Medüz 
' \r_ 

G orgon lardan . _, \ 
biri, Mednz, ea- ~ 
kiden aaçlan pul ..: .... -.--6t-:.) 

. ~ 
pul albn olan, ~ 

-~ 
Ynzonden bahar ~ .-:-
çiçeklerinin ko- M•tliiz tlellartla a•:urlc.. çirki,. llinro al/ardı 
kusu fışkıran gOzel bir kızdı. Yine Helen diyarında Minro 
Yilrllrken basbğı yerlerde gnller isimli bir adam vardı ki, berkea 
biterdi, gülünce kıt geri döner, onun uğursuzluğundan, ıeametln-
güneı açılır, dağlar yeterirdi. den kaçarlardı. Bntnn fena 

Medüz için bütün Helen diyan ıeyler, çirkinlik, pislik, kötülük 
prkılar beatelemiıti. Genç kızlar, bu adamda toplanmıştı. Medtn 
genç erkekler, aabahın karanlı· bir aabah, denizde ninniler IÖyle-
ğında deniz kenarlarına inerek yerek gezerken Mınroya ru 
onun için şarkılar s6ylerler, saa· geldi ve onunla alaya baılada. 
dete ve rahata kavuımak için Minro kızdı, ellerini açarak tan-
onu çağırırlardı. Medllz hazan rıya yalvardı: 
bunların aeslerile llzerine uzandıia - Yarabbi, benim çirkinll· 
güllerle yapılmıı yatağından uya- ğimle alay eden bu gftzel kız.m 

aırma aaçlarım tel tel yılana dön-
nır, ıırma 1açlanm taraya taraya dür, kalbini tq et! •• 
sahillere koıardı. Tann Minronun dediğini yapb. 

Fakat bu bahar gtınleri, btı- Med&zOn saçlanm dehıetll yılan-
tnn bu gDzell kler bir glln geldi lara tahvil etti ve Medllz Heleı 
nihayet buldu ve Medllz tanrıdan diyanmn korkunç canavarlanndaı 
bllyük bir sille yedi. biri oldu. 

Cengizin Yaramazllkları 

K., gamartaları 

/~ 

J. 
J 
(?· 

B•h• boganıgorl .. 
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Kitip Raif Tam Bir Akşamcı idi •• 
Katip B. bunu bir iki kere 

yapmıştı. Canı içki iıtedl mi ıu 
dökmek bahanealle dııırıya çık· 
mıf, usulcacık bakkalı boylayıp 
vakti kerahetle rakıyı, değliae 
konyağı almış, ( midem kaynadı 
da ... Kafirden baıka bir t•Y baı· 
tırmaz ... Ayrımız gayrımız mı var 
be beyceğizim ... ) gibi aiızlarla 

mirasyedi beyl mahcup etmiıtl. 
Sezai fısıltıyı fıslar fıılamaz, 

Vehbi 8. yan kapıdan vurarak 
sofada katip Raifin önünü kesti: 

- Vallahi olmaz, billAhl ol· 
maz. Bas içeri katipçigim... Kon· 
yak değil mi?.. Öyle ye, daha 
rakı vakti gelmedi. 

- Dinim rabbena hakkına su 
dökmiye çıkıyordum... Halime 
baksana, sıkıştım yahu!. •• 

Hazırı biJmeclia olan hazreti 
Nabi bu söze ne buyursa beğe· 
nlrainiı? 

- Ağzını topla mirim, sonra 
külahları değitiriz1.. Kimmiş mel· 
un bakayım? Bintl ineb11 mel'un 
diyorsu haf... Aıkolsun sana •.• 
Eksiri hayat deıene a iki gözll· 
mün elifi .. , Muhribı gam, bidel 
can, muhyli neşve, mucidi ıevk 
desene a ıertacımJ .• 

Bu sözlere akar ıular durmuf, 
evde de akşamcılığın resmi kUtadı 
icra edilmişti. 

İçkinin haneye girmesi kambur 
efendinin, birçok cihetlerden, 
menfaatine idi. 

Evveli kendi nasiplenecek; 
saniyen toy mirasyedi mutat edi
necek; edindi mi de yularlarını 
büıblitün ele verecek. 

Bir de taze dulu • hiç değilse 
konyağa - alıştırsa işte o zaman 

işi tamam. Turnayı iÖzünden 
vurdu gitti. 

Hanımın içmesine ve alııma· 
ıına hiçbir mani de yoktu. Her
gün blr arada, burun buruna 
bulunan iki kaf adarının ıındırbyı 
sıyırtmıılardan olduğu aıikAr ve 
ay andı. 

Yukarı kattakiler de bir paça· 
ları sıvasalar yokmuydu yal ... 

Mamafih, yine Nabi Efendinin 
re'yl mucibince işi meydana vur• 
mayı, taze dulu kuıkulandırmayı 
şimdilik münasip görmiyorlar, 
Çilingir sofrası hazırlanırken val· 
de hanıma: 

- Katip bugün öğle yemeği 
yememiş; biraz kahvaltı edecek ..• 
Amcabey tA F etbiyeden aç aç 
gelmiı, safrası kabarmış... Sezai 
iki dilim ekmekle biraz peynir 
zeytin istiyor!.. Gibi mavaller 
okuyorlardı. 

( Arkası var ) - At martini! ... Keyfe geldin, 
yine geçen günkü gibi koııyak 
alacaksın da saklıyorsun... ( 

Sulu Sezai de yetiımiştl: 
Toplantı, Davetler_) iş Bankasının 

- Beycağzım, katipçiğimln 

manevrasına bakma; beni dinle 
de sözümU tut. Aç keseyi, bir 
beyaz çıkar; solukta kapıp geti• 
reyım. 

Katip Raif, gerdan kırarak 
gülümsedi: 

- Fırlama, sen ağzını tutmaz 
mısın, tek durmaz mısın hiç ? 

Vehbi Bey mecidiyeyi fırlattı, 

Sezai havadan kaptı. Kunduralen 
atıp çıplak ayak merdivenden 
aşağı uçarken arkasından bağı• 

rıyorJardı: 

- Yanlış alma ha, konyak 
getireceksin 1 

- Sulu, Metakıa olacak 1.. 
içki. eve yeni girmeye başla• 

mışh. Daha adamakıllı kökle,
memiı, kilerlere, dolaplara yer· 
leşmemişti. • 

Bu da katip beyin marifetiydi. 
Katip Raif akşamcılardandı. 

Bir glin içmese yapamazdı. 
Fındıklıya ilk gelmeye başla· 

dığı zamanlar, yani daha teklifsiz 
olmadan, ihtiyatlı davranarak 
rakısını pantalonun cebinde ge
tirmiş: 

- Şimdi Galatadan geçerken 
bir arkadaş sokuşturdu, ( halia 
kayık dUzU, bir tecrübe et dedi!) 
diye kapı açmıf, Nabi Efendiden 
çekinerek kenarda, bucakta ıiıeyl 
dikip ağzına karanfil atmış, arada 
bir de : 

- Vehbi Beyciğim, erkek değil 
misin, bu zıkkımı ergeç ağzına 
koyacaksın. Bir tecrUbe et, bir 
yudum olsun dener ) diyerek deli
kanlıya da peşkeş çekmişti. 

Kanbur Nabi efendi kaçın 
kur'ası? ... iğne deliginden Hindis· 
tanı seyr~denlerden .•• 

Bir ikisinde farkına varmadi
se de nihayet anason rayihasını 
duymuı, ciğer kokusu almıı kedi 
gibi burun deliklerini oynatarak, 
dudaklarını yalayarak, gözleri 
parlayarak hemencecik kitibin 
eteğ;ne yapışmıştı : 

- Aman gözüm nuru. çoluğa 

çocuğa hissettirmeden bana bir 
yudumcuk imam suyu ihasan et. 
Vallahi ıu dakikada kevser ıara
bı kadar makbule geçecek!.. 

Katip Raifin de en çekindiği 
cihet, yaşlı başlı, sofu suleha 
gördüğü Nabi efendi idi. Ondan 
bu fetvayı alınca artık kimden 
perva etsin? 

Açığa vurmuştu: 

- Allah belasını versin, bu 
mel'un rakının müptelôla rmdanam. 
içmeden edemiyorum vesselam .•• 

DarU şafakahlar1n Bu 
Akşamki TenezzUhlerl 
Darüşşafakalılar Cemiyeti mehtabın 

en güzel ve parlak gecesine tesl\duf 
eden bu akşam ve gece için ( 23 
Ağustos ) giizel bir deniz gezintisi 
tertip etmiştir. Tenezzüh vapuru saat 
lS,30 da köprüden kalkacak, Csküdar, 
Kadıköye uğrayarak Büyükadaya gi
decek ve yine Büyükndadnn sant 22 
de hareket ederek ayni iskelelere uğ
raya uğraya boğazı çıkarak Altınkuma 
varacaktır. Altınkumdan avdet ~ece 
saat 3,30 dadır. Köprüye 5,30 da varı
lacaktır. Vapurda eaz ve caz vardır. 
Ayrıca ucuz bir büfe tanzim edilmiştir. 

330 Doiumluların Yokla· 
ma&ı Ba,hyor 

ÜakUdar askerlik 'ubesl 
rivasetlnden ı 

1 - Şube mıntakasındB bnhuum 
yerli ve yabancı bilı'.lmum 380 doğum· 
lular ve bunlarla muameleye tabi olan• 
hırla ahvali ııhhiyeleri dolayısile ertesi 
seneye terkedilmiş olan efradın ıon 
yoklamalarına 1 Eylül 934 tarihinden 
itibaren şubede müteşekkil ~kerli:& 
meclisinde başlanacnktır. 

2 - 336 doğumlulnnn ilk yoklamaıı 
da. son yoklamalarile beraber yapılnoak· 
tır. Hangi mahalleuin hnngi gün yok
lamnlarının icra edileceği hükumeti ma· 
halli vasıtasile mahallata teb liğ edildiği 
gibi yoklaması yapılacak efrada ayrıca 
celp te gönderilmiştir. Binaenaleyh her 
mahallenin efradı tayin olunan günler
de Şubeye müracaat eylemeleri ve 
mezkur günü geçirmeden vaktile mü· 
racaat edilruesi lbımdır. 

S - Hastalık, hapislik gibi meşru 
mazeretler dolayısile askerlik mecliı ine 
gelmiyenler hastalıklarını ispat edecek 
taatikli rapor ve hapis olanlar da mah
pus bulunduktan hapishane miidüriye· 
tinden birer vesika meclise göndermek 
mcburiyetindedirler. 

4 - Yabancı meleketlerde bl.llunan-
ların elçilik veya telıpeııderlerimize 
müracaat etmelerinin veli ve akraba
ları tarafmdan timdlden kendilerine 
mektupla bildirmeleri lizıındır. 

5 - .Mektep talebelerinin bulunduk
ları mektepten alacaklan vesikalarla 
mecliH müracad etmeleri mektebi ik· 
mal edeıılerin de mektep Gahndetna
mesi veya mektebi bitirdiğine dair mek
tep idaresinden birer vHika getirme
leri ket'iyeıı ltiıımdır. 

6 - Meclise gelecek mükellefler 
yeni rıufus oiizdanile ikişer vesika fo. 
toğrah beraber bulunduracaklardır. 

7 - İşbu mevada riayet etnıiyenler 
· yokll\ma kaçağı kalacaklarından asker· 

lik uıiikellefiyet kanununun -ceza fa!!lı· 
nın tntb ik edileceği ildn olunur. 

MevlQt 
il) Bankası memurlıırrndan iken ge· 

çenlerde vefat eden oğlum Rifat Haşimin 
ruhuııa ithaf edilmek üzere Teşvikiyede 

'l'eşvikiye camisinde 24 Ağnstoıı Cuma 
giinü ( yarm ) öğlen namazını mlite· 
nkip mevlut okunacağından yavrumun 
arkadaşlarile dostlarının şeref vermele• 
rini ri oıt. ederim. 

Rıfat Ha9lmln aon11ı 
Salıae 

Başardığı işler 
Memlekete Birçok Bilgili 
Bankacı Kazandırmıştır 

Birkaç gün sonra lO uncu yıl· 
dönümü kutlulanacak olan iş Ban• 
kası, memleketimizde modern 
bankacılı~ milileştiren ilk mües• 
sesedir. Galatasarayda hazırlanan 
sergide bilhassa bu nokta ehem· 
miyetle tebarüz ettirilecektir. 

Bu m:lli mUes&esemiz kurulu· 
şundanberi muktedir bankacı 

yetiştirmek hususunda bir mek· 
tep vazifesini görmüıtUr. ilk faa• 
liyete geçtiği zaman 2 şubeai 
bulunan iş Bankasının bugün 
49 ıubeai vardır. . 

29 memur ile idare edilen bu 
ik şube, bugUn 671 memurla ida· 
re edilen 49 şube haline gelmiştir. 
Bankanın bugUnkU şubelerini es· 
kiıinden daha az bir kadro ile 
idu• etmeai bankacı yetiştirmek· 
te gösterdiği kabiliyetin bUyUk 
bir misalidir. 
Bankalara Yet1rll11n Pare 

1933 senesinde 38 Milli banka· 
mıza tasarruf parası yatıranların 
miktarı 140 bini geçkindir. Bun· 
ların y·atırdıkları para miktarı da 
52 bin liradır. Ticari mevduata 
gelince, Milli bankalara geçen ıene 
içerainde yapılan vadeli tevdiat 
yekunü 7, vadesiz tevdiat yeku-
nu da 84 milyon lirayı bulmakta· 
dır. Ecnebi bankalarına aynl ıe· 

ne içersinde yapılan tasarruf 
mevduatı ise 16 milyon, vadesiz 
tevdiat 30 milyon, vadeli tevdiat 
1 milyon liradır. Bunlardan yal· 
naz iı bankaıının 933 senesindeki 
tasarruf mevduata 13,881,85, va· 
deıiz tevdiatı 32 milyon, vadeli 
tevdiat iıe 2 kUıur milyon Jira 
raddesinde bulunmaktadır. 

Bankada T atll 
Türkiye iş Banka11 lıtanbul 

şubesinden: 

Bankamızın onuncu kurulma ıe· 
nesi gllnUnU takibeden 27 I Ağuı 
toı/1934 Paı:artesl gUnU mer· 
kez ve bilumum şubelerimizin ka
palı bulunduğunu muhterem ali· 
kadarl~rımıza arzeyleriz. 
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1 Bugünün Meselelerinden 1 

Silahlanacağız !. 
Silihlanacağız ! . •............................................... 

( Baotarafı 1 inci nyfada ) 
yenler de anlasın diye kaydediyo
rum: (Harp ıanayli), bizim için 
batlı baıma bir müdafaa ve bir 
zenginlik kaynağı olacaktı. 

Savaş düzUmU Türklere it göı· 
terecek, memleketimizin tabii ıer• 
vetlerini itletecektir. Bu dUzUmUn 
iyilikleri yalnız maddi sahada kaJ. 
mıyacaktır, maneviyatı da kuvvet• 
lendirecektir. Zekaların inkişafına, 
görüılerin uzunluğuna hizmet 
edecektir. 

Her kısımda makineleımek, 
hayati meselelerde kendi kendi· 
mize yetmek, bence bugOnkll 
Türklyenin ylikseliı Ye yaıayıı 
tartıdır. 

Türkiye bunu ihmal ettiğin· 
den ieç kaldı. .. 

Biliyorum, bana diyecekler ki: 
Alem sulh yolunda yürürken, in· 
sanlğı dUıUnlirken senin silAhlar
la, toplarla, muharebe hazırlıkla· 
rile meşgul oluşun geriliktir, gll· 
lünçtür. 

Alem ıulh yolunda yllrUyor, 
insanlığı düşünüyor öyle mil? 
Bunun delili nedir? Büyük 
Devletlerin savı bütçeleri• 
nin umumi harpten evvelkinin 
on, on beı misli fazla arttmlmıı 
olması mıdır? Yoksa her giln de· 
nizlere indirilen dev gibi dritnot• 
lar, istlhkimlara konan ejder 
ağızlı toplar mıdır? Hele zaman 
zaman akla ve ağza geldiği gibi 
savrulan tehdit nutuklan mıdır?!. 

Canım efendim ( Cemiyeti Ak· 
vamı ) , ( Terki Teslihat konferanslan) 
nı ( Beynelmilel kardeşlik cemiyetle· 

ri) ni görmüyor musun? Arbk harp 
kalkıyor diyenlerin ıatanm akıl· 
larına .• 

Buna inananlar ya ıaftırlar, 
yahut casusturlar. ikincilere sözll· 
milz yoktur. Onlarla gUnU gelince 
hesaplaıncağız ve alacaklı çıka· 
cağız. 

Birincileri dotru yola getir-
mek için ıunları hatırlatmak 
istiyoruz: 

Çin Japonyanın dizinde Ce
miyeti Akvam açıldıktan sonra 
boğazlandı, boğazlanıyor. ( Terki 

Tealihat Konferanslan ) nın me1&lsin• 
den aanra devletlerin harp hazırlıktan 

on misli artti. (Beynelmilel kardeılik 
cemiyetleri) bUytlk devletlerin ca• 
susluk teşkilAtı halini aldı. Bun• 
ları ibretle düıünmek lAzımdır. 

Bütün bu propagandalara fna· 
nan kılıcının kınında p&1lanma• 
sına raı:ı olan millet, yirminci 
asrın ilk eılr kulu olacaktır. 
Şimdi zincirlerde lnliyen esir 
kavimlere katılacak yeni, köle 
kafilesi olacaktır. 

* 
Yarın yakındır. Ben timdiden 

görUyorm : Demir bazulu genç 
Türk uıtaları, TUrk işçileri top
ları döküyorlar. Taneleri dol· 
duruyorlar, kılıçları , sUngU • 
lerin ıularını vere vere bile· 
yorlar. Bombaların kapaUllerinl 
koyuyorlar, mavzerlerin namlula· 
rını, makanlzmalarını, kundakla· 
rını yapıyorlar, cililıyorlar. Saraç· 
lar, atlarımızın koıumlarını dikl· 
yorlar. Haralar atları yetiş• 
tiriyorlar, Barutbaneler bani ha.rıl 
işliyorlar. TUrk terziler boyuna 
dikiyorlar ve bütün bunlara lazım 
olan maddeler TUrk devlet ıl· 

1 

mendiferlerile memleketin dört bir 
ucundan yetiıtirillyor. .. 

Bunları kim kullanacak? Saati 
çalınca dünyanın en dövüşken ve 
bu sebepten en medent mllletl 
olan Türkleri. Dünyayı ıallıyan 
bir ıoyun neslinden olan Tilrk 
orduları şimdi, gözlerimin önün· 
dedir. Dlinyada bundan daha 
güzel, daha yüksek, daha aıtl ve 
heybetli hangi manzara vardır? 

Bakınız! Dikkatle bakıııul O 
ordu, dünyadan büyük Ye alevden 
bir tarihi, bayrak diye elinde 
taııyor, elinde!. 

Yaşamak davasının bundan 
daha kat'i tapuıu, senedi ve 
meınedi ne olabilir? .. 

Bütün bunlar neden? 
TnrklüğU ve medeniyeti bek· 

lemek içini. 

Yeni Bir Maaş 
Hırsızı Şebekesi 
Daha Bulundu 

(Ba~tarafı 1 inci 1ayfada) 

suretile almaya devam etmlılerdir. 
Geçenlerde yoklamalar yapılır· 

ken birisi, bu yUzbaşınıne vinde haı 
ta yattığını ileri alirmDı ve kendisi 
görmeden yoklama Umllhaberinin 
tasdik edilmesini Malmtidlirll 
Ragıp Beyden iltimas etmiıtir. 
Ragıp Bey mahrem işaretli bir 
mektupla Fatih Kaymakamlığın· 
dan kendl•lne Yerilen adre•I 

tahkik ettirmit ve göıterilen 
adreste böyle bir adam bulun· 
madığını öğrenmiştir. 

Bunun üzerinedir ki tahkikata 
giriıilmit ve mesele meydana çık· 
nuıtır. Suçluların bugün tevkif 
edilmeleri muhtemeldir. 

36 Suçlu Sorguya Çeklllyor 
F atlh Malmlldllrlllğünde geçen· 

lerde yapılan yolıuzluktan ayn 
olarak yeni bir suiistimal daha 
teıbit edilmiıtlr. Bunun auçluıu da 
MalmüdürlüğünUn Muhasebe ki· 
tiplerinden ikinci bir Refik Bey· 
dir. Refik Bey birçok 6lmUt irim· 
ıelerl sağ gibi göstermek auretile 
maaşlarını almaktan ıuçludur. 
Kendiıi geçenlerde tevkif edil· 
mittir. Fakat hariçten de (35) ıuç 
arkadaıı vardır. Müddeiumumilik 
bu ıuçlula hakkındar da tahkikat 
yapmaktadır. 

- t a.::at:: • •• 1 . ........ _ _____ _ 

Emniyet Sandıl• mUdUrlU· 
tUnden: Mehmet Bey 19 Haziran 
934 Tarihinde SandıQımıza b1rakbtı 
para için verilen 83676 Numaralı 

cUzdanı kaybettl}ini aöylemlttlr. 
Yt>niei nrileceQ'inden Hklıinin hGk
mü olmıyacatı illn olunur. (79) .. _.. .. ... . . ... . . ·~ ........ __._..-.. ._._ 

1 ~e~!mT";'!!~u ~~apo~! 
~Tabiatiııi2i öiN°nmek .iatlyomaaÜ 
resminizi bu hpoodaD 10 adet 
ile birlikte gönderini&. · ~aDıiniı 
ıuaya tibidlr ve •iade edilmez. 

leim, meslek 
veya eao'at 

bulunduğıa 
memle'ke& 

Relim intiear 
edecek mi1 

._ 

Reımin klifeai 30 lnılÜf luk 
pul mukabil.iııd'. ıöaderilebilit. 

~ ~ 
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kabulUnti müteakip yeni te2.lerin 
okunmasına batlandı. İlk olarak 
Ticaret odası memurlarından 
Hakkı Nezihi Bey tezini okudu. 
Hakkı Nezihi Beyin tezi, 11 Dille
rin menıe'i ve Türk dili ,, idi. 

Rumelide Yapılan Mezalim, Günden 
Güne Artmakta Devam Ediyordu .. Hatif, Türk dilinde mevcut 

taklidi ahenge İ.faret ederek, Rumlar, derhal k6yleriae 
iade edilmif, bu ,OrDltD e1naaıa• 
da, Rum köylerinin araaına lıan· 
tan ma 'but çetenin de datılmaaı 
Ilı.erine halitabfi derhal avdet 
eylemiıti. 

Fakat Buna ıehrinde pek 
çirkin bir tarzda devam eden 
boykot, Türkleri bile mUteeuir 
edecek bir ıekll lktiıap etimıti. 
Boykotun idaresi, ittihat ve Terakki 
müfettişi tarafmdan (Çeım•cl İa· 
mail) isminde pespaye bir adama 
tevdi edilmiıti. Evvelce lıtanbul 
divanı harbında dayak iflerine 
llıt~mur olan ve (Kanun lımail) 
llamile maruf elan bu adam, aldı· 

ia hududıuz salAhiyet üzerine pek 
mUessif hadiaata sebebiyet ver· 
mitti. Hatta o eınada Y eniıehir 
kaymakamı olan Aziz Nami beyi 
bile ııyan etnfek dereceaine ge
tlrmiıti. Cemiyetin aleyhtarlarını 
arttırmak ve Bur1ada pek fena 
bir nam bırakan lsmailin kesesini 
doldurmaktan batka hiç bir neti· 
ce vermiyen bu hareketin haaıl 
ettiği nefret 'e tiki yet merkezi 
Umumi tarafından da takbih, ve 
lbüf"ttiı lıtanbula celbolunarak 
tekdir edildi. 

Bütün bu hareketler, zahiri 
birer gOrUltn ve patardıdan lba· 
retti. Buna mukabil Rumelide 
Türkler a leyhindeki meıalim art· 

\kça artıyor; her iÜD mtıhtelif 
llıtıbit ve mıntakalarda zuhura 
relen kanlı hadise ve facialar, 
•rtık sayılamayacak dercede 
Çoialıyordu. Merkezi umumide, 
Çetecilikle meşgul olanlar , 
•yni mıntakalarda mükabeleye 
leçmeye karar vermiılerdi. Fakat 
hu hareket, hiç şüpheıiz ki Yu
llanlılarla bir harbe ıebebiyet 
\'erecekti. Vaıka matlup olan da 
hu idi. Fakat bu harbin zuhuruna 
Bulgarların alacağı vaziyet, henUz 
teki) ve istidadını belli etmemişti. 
liarbiye Nazıra Enver Paşa, Bul
l•rların son temayUlitını anlamak 
latemiş; Garbi Trakya hükumeti· 
hin dağılması tizerine, arkadaşı 
)'Üzbaşı Seyfi Be} le beraber Sof· 
)'ada Bulgarlarla bazı müzakeratta 
buluna Süle) man Aıkeri Beye 
bir mektup göndermişti. Enver 
Paşanm bu mektubu, ıundan 
ibaretti: 

[ Yunanlıların bize flanıharp 
etmelerinin ihtimali vardır. Buna, 
biz de taraftarız. Sen, derhal 
Mustafa Kemal Beyle görüf. 
Bulgaristamn vaziyeti ne merkez· 
dedir?. Şayet böyle bir harp 
ıuhur ederse, Bulgarlar Edirneyi 
istirdat ıçın yeniden harekete 
geçebiJir mi? .. Bu mesele hakkın· 
da Mustafa Kemal Beyin fikrini 
al. Serian cevap yaz.] 

O eınada Mustafa Kemel Bey, 
Bulgaristan ıef areti ataıemiliteri 
idi. Süleyman Askeri Bey bu 
lllektubu kendiıine göıterdiii 
1•nıan ıu cevabı verdi: 

- Yen iden böyle bir harbin 
Zuhuru, memleket için büyük 
hir fekliket teşkil eder. Bu mek· 
tuba cevap yazma}' mız, bizzat 
~tanbula aidiniı.. Yalnız Enver 

•ta ile deiil, bütün bu itle 
~&kadar olanlarla ıörüıUnüz. 
Unanlıları harbe mecbur ede

tek hareketlerden ictinıp etsin· 

ıllkünet ıeldi. Garbi Trakya ile 
Adaların letJrdadı ve Arnavutlu· 
tun mukadderatı, artık Avrupa 
devletleri nezdinde ittihaz oluna· 
cak ıiyaıl tedbirlerin · neticeaine 
terke dildi. 

TUrkçe kelimelerin tabiat aeılerini 
taklit ettiklerini, bu yolda liıanı· 
mızın en ileri bir şekil arzettiği· 
nl söyliyerek, birçok misaller ge· 
tirdi. Canlı lisanların tabiat se· 
aini iyi taklit eden sesler olduğu· * nu ispata çalıttı. Hakkı Nezihi 

(ittihat -:Terakki) mevzuu et• Bey, bu noktadan Türkçenin bir-
rafında neşriyatta bulunanlar, bir çok müşterek kJkler bulunduğu· 
vak'adan daha bahsediyorlar; nu kaydetti. 
Sllleyman Aıkert Beye açıktan Hakkı Nezihi Beyden sonra, 
açığa iki yüzlU bir rol oynatıyor· teneffüı için on dakika ara ve· 
lar ve bu zatı Cemal Beye gön· rildi. ikinci celse açıldığı vakit, 
dererek: profeıör Salih Murat Bey tezini 

l okumağa başladı. - Enver, Harbı'ye Nazırı o • S M 
alih urat Beyin tezinin mev· duktan ıonra, sen burada, Nafıa 

zuu «fizik bakımından dil» idi. 
Nazırlığında iki mühendise mi Salih Murat Bey ıesin muhtelif 
kumanda edeceksin. Hem, sen 

fckiJleri Uzerinde izahat verirken 
büyllk bir askera;n. Bahriye Ne- insanlarm nasıl konuşabildiklerini 
zaretinin batma geç. anlattı. Konuşurken, bize yardım 

Dedirtiyorlar .. · Bu da, • Enver eden uzuvlarımızın vazifelerini 
Satlr•zam Pr•11s Sait Haliwc Paı• Paıanm Harb!ye Nazırlığma gel· izah etti. Siyah tahta üzerinde 
ler. Memleketin baıma bir fellket mesl hikayesi gibi • basit bir yaptığı resimlerle fonetik hadiıe· 
daha getirmesinler. efaanedir. Hakikat ise, şundan lerin fizik noktasından mahiyetini 

Dedi ... Süleyman Aakeri Bey, ibarettir. anlattı. Tezi çok alkışlandı. r ld. E Balkan harbininin felAketinden derhal ıtanbula ge 1
• nver Salih Murat Beyden aonra 

P d b 1 k M rkezi Umu· intibah dersi alan kumandan ve 
•ta an •f ıyara e Sovyet ulum akademisi azasından 

miyi ve diğer ittihat ve Terakki zabitlerin artık vazifeye dört elle S l . . k d 
mahafilini dolaıta. Bulgarlarm va· sarılmalan 1ayuinde orduda pek profeıör amo ovıç tezıni o u u, 
ziyetile Muıtafa Kemal Beyin kıaa bir zamanda salah ve terakki Sovyet profesörün ıark dili ve 

edebiyatı hakkındaki derin vuku· tavsiy'elerini anlattı ... Harp fikri eseri hissediliyordu. k 
hl~enb~e g~~di. Hu tarah_~~~~~~~~~~~~~~=a=a=ıv=a=~~~=f=il=e=v=e~g=ü=z=e=l=b=ir~t=U=r=ç=e~i~le~o=k~u--
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duğu tezi cok alaka uyandırdı ve 
alkışlandı. Profesör bir çok eıkl 
türkçe eserlerin isim ve tarihlerini 
zikrederek, bnnların dil bak.mınd&11 
tetkika değer olduğunu ıöyledi. 

On dakika iıtirahattan ıonra 
üçüncü celse açıldı ve önce harp 
akademiıi kumandanı Fuat Paf& 
ıöz alarak askeri ıstılahların tUrk• 
çeletmeaini anlattı. Yeni bazırlanaa 
bütün askeri talimnamelerin öı 
türkçe yazıldıiını, bu suretle t,• 
)imlerde daha çok kolaylık elde 
edildiğini aöyledi. Öz türkçe 
mukabmeri bulunan birçok askeri 
ıstılahları okudu. Oımanb dilinin 
a&keri ııtılahlar için evvelce kAfl 
gelmediğini misaller getirerek göı• 
terdi. Fuat Paşa ıözllne nihayet 
verirken Türk dilinin tam bir 
asker dili olduğunu, emir ve ku• 
mandaya pek efveriıli bulundu• 
ğunu kaydetti ve şiddetle alkıı· 
landı. 

Bundan ıonra Üniversite rek· 
törü Cemil Bey ve arkadaşları 
tarafından verilen bir takrir okun• 
du. Takrir de tezlerin okunması• 

nın kafi olduğu zikrediliyor, ar· 
tak te1lere nihayet verilmesi tek· 
lif ediliyordu. Bu takrir bir reye 
kondu ve kabul edildi. Yapılan 
teklif mucibince Kurultayda okun· 
mıyan tezler tetkik iç;n ilmi en• 
cUmenlere havale edilmiıtir. 

Kurultay bugün aaat 14 te 
tekrar toplanarak, imi kom'syon• 
larm mazbatalarını dinleyecek 
ve merkez heyeti intihabı yapıla· 
caktır. Kurultay içtimalarının bu 
günkü toplantı ile nihayet bul• 
ması muhtemeldir. 

Kurultay Batkanhğı 

TetekkUr Ediyor 
ikinci Türk Dili kurultayı 

baıkanhiındaa: 
ikinci TUrk Dili kurultayınan 

açı imasını kutlulamak llzere dııa
ndan ve içeriden binlerce tel 
yazısı gelmiıtir. Bunlardan her 
birine ayrı ayrı kartılık yazmayı 

çok istedik, kurultayın ııkı çalıı· 
maları ar&1ında buna vakit bula· 
mamakla Uzlllllyoruz. BlltOn gelen 
tel ve el yazılarına içten teıek· 
kürlerimizi sunarız. ..........................................................•..• 
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Piskoposun Sözleri .. 
Padişah: 

Gizli 
" Gelsin! ,, Deyince Birinci 
Adan11 Huzura Girip Etek 

F ransuvanın 
Öptü •• 

Sultan Süleyman fena halde 
hırslanmış: 

- Bunu kim ıöyler? .• 
Diye bağırmıfh... Lui Griti, 

•aziyeti istediği mecraya aok· 
maktan mUtevellit bir memnuni· 
yetle ellerini oğuşturarak cevap 
yermişti: 

- Fransa diyarından henüz 
relmiş bir duacınız vardı r. Ken
disi, Fransanın Monpelye eyaleti 
piskoposudur. Adına, Plisye der· 
ler. Halen burada, iradei şahane
nize muntazırdır. Ferman huyu· 
rulursa Fransa kıra :ı liaanmdan 
da bazı maruzatta bulunacaktır. 

Demişti. 
Griti'nin bu söıleri, Sadrazam 

lbrah~m Paşanın nazaradiklrntini 

celbetmişti: 
- Bu piskopos, eski li anların 

tetkikına gelen Alim mldir?I 
- Beli, devletmeabım .• l).mma 

huzurunuzda yalan söylemek 
kimsenin haddi değildir. Vakıl 
bu zat, öyle bir maksat namı 
altmda gelmivtir. Lakin meram 
Ye matlubu, Kıralı tarafından 
gizlice hAkipayişahaneye yüzünil 
Ye gözUall sUrmek.. Ve metbuu 
Birinci Fransuvanm bazı hafi 
metallbabnı arıeylemektir. 

Padiıah, Veıiri ile kısa bir 
göz işaretinden sonra: 

- Gelsin. 
Emrini \'ermişti. 
O zamnn Fransa Kıralı Birinci 

Fraaı uvanın bu gizli memuru 
ortaya çıkarılmış .. Vazifeihürmeti 
lf a ettikten sonra, lbrahim Paşa 
ile İtalyanca konu mıy ba la· 

mıştı. 

Plisye, Şnrlken'in kendisine 
Kudüs Kıralı unvanını verdiğini 
te'yit eyledikten sonra, Birinci 
Fransuvanm gönderdiği gizli ha· 
beri, ıu suretle söylemişti: 

- Malumdur ki Fransa lilkesi, 
Şarlken'in memalikile muhattır. 
Girit, Korfo adalarile Cenovn ve 
Floransa limanları da onun hatsiz 
hesap ız donanmasının mecmaıd r. 
(Cihangir olmak) fikrini kaf asma 
koyan bu haris hükümdar, Fran· 
aay1 da ortadan kaldırmak.. Ve 
sonra da şarka doğru hücuma 
başlayarak ( lstanbul ) a malik ol· 
mak sevdasına kapılmıştır. 

Kıralım ki; zatı şahanelerinin 

kliçük kardeşleri olmakla mUfte· 
birdir; zati hiimayuniarile gizlice 
ittifak etmek, hem kendileri ve 
hem de hükumeti seniyeleri için 

bir beliye teşkil eden bu küstahı 
terbiye etmek fikrindedir. Bu 
maksatla bir ittifak teklif etmek· 
tedir. Eğer bu fikir tarafı şaha
nelcrinden de tasvip buyurulursa, 
huzuru hUmnyunlarma resmen bir 
sefaret heyeti göndereceklerdir. 

İbrahim Paşa, bu sözlere bıyık 
altından gUlümsiyerek u cevabı 

vermişti: 

- Ya kırnlımz, kendi işledi
ğini ne tez unutur ..• Daha bir iki 
ene akdem, kendileri bUtlhı Av· 

rupa dlivelini Devletitıliye aley· 
hine kışkırtıp bir ehli nlip te§· 
kil e tmek .. ve bu düveli Avrupa 
ordularının başına geçip muzaf
ferane lstanbula girmek.. Şnrkl 
Roma imperatorluğu tacım Aya· 
ıofya camisind başına giymek 
murad ederdi. .. Bu sevdaya dilştu· 
tn zaman, Şarlken bir amansız 

rakip olarak karşısına dikilme· 
ıeydi, belki de bu ehlisalip ordu
sunu teşkile kıyam edecekti ... 
Hey gidi dünya hey .. ne çabuk 
dü~manlar dost, dostlar düşman 
oldu? 

Monpelye piskoposu Pr syt·, 
bu ağır sözler karşııında fena 
halde bozulmuştu. Fakat İbrahim 
Paşa hiç aldırmıyarak devam 
ediyordu: 

- Filhakika .. Siyaseti cihanda 
Uç usul cari olagelmiştir. Biri 
idaredir ki hükümet umuruna agah 
ol nların karıdır. Elhamdlilillah, 
bizler bunu şiar eylemişizcir .. 
İkincisi müdara ve UçüncUsU de 
dübiiradır. Bunlar her hususta 
zayif olanların meslekidir. Filhal 
maslahat icııbı olarak bunlar da 
lazım ise de, ekseriya ıiyan ge· 
tirir. işte sizler, yani diiveli ef
renciye, bu uıullere fazlaca te
mayül göstermişsinizdir. Onun 
içindir ki doıtluğunuz.a bizleri em
niyet hası I ettirememişsinizdir .. 
imdi olan olmuş.. Geçen, geç
mıştir. Mademki kıralmız Fran
çisko, Şe\'ketlü, azametlii padi· 
şahım, padişahı alem pennh efen
dim h zretlerine müracaat etmit 
ve ittifak teklif eylemiştir, pekala .. 
Bize resmen elçi göndersinler. Biz 

· de şanımıza düşeni icradan geri 
kalmayız. 

Piskopos Plisye, lbrahim Pa· 
şanın serzenişlerini haklı bulmuş, 

fena halde mahcup ve miltee~ir 

olmuştu •.. Kıralı birinci Fransu· 
vanın, zamana ve icabnta göre 
sık sık fikir değiştiren mlitelevvin 
ruhlu bir adam olduğunu bilıyor
du. Fransa saraylarının haşmet 
ve zarafet metheri olan geniş 
salonlarında şiir ve san'at hamisi 
olan birin el F ransuva, harp mey
danlarında emsalsiz bir kahra man 
oluyord Fakat onun hafifmeş· 
repliği, ıözünden dönekliği, büttin 
bu kıymetli faziletleri tezelzüle 
uğratıyor; ona dosttan ziyade 
düşman kazandırıyordu. 

Şimdi İbrahim Paşanın bu 
aıamelli sözleri karşısında, kalben 
derin bir eza ve ıstırap duyan 
Monpelye Piskoposu, hiikümdarı 

namına şahane bir lisan kullanan 
sadrazama hak verirken yerlere 
kadar eğilmiş: 

- Kıralım, Türklerin ulOvvU
cenap ve kıymettar dostluğunu, 

bundan sonra daha iyi takdir 
edecektir. 

Demekten baıka bir aöz 
söyleyememişti. 

* 
Ortalık aydınlanmadan evvel, 

Sultan Süleyman ile İbrahim Paşa 
yine kürklerinin yakalarına sarı
narak Galatanın dar ve dolam· 
haçlı sokaklarından geçmişler, 

yine tebdil kayığına binerek ses· 
sizce Topkapı sarayına avdet 
etmişlerdi. Herkes henüz derin 
süküt içinde uyuyordu. Yalnız 
uyRnık olan, ve birer masanın 

ü Hine eğ'lerek mektup yazan iki 
kişi vardı. Bunun biri, Monpelye 
piskoposu Plisyc idi. Elindeki 
kaz tüyü kalemle, bal rengi par· 
şömen kağıt Uzerine şu mühim 
sözleri yazıyordu: 

" Haşmetmeap!. 
( Arkoeı var ) 

Bir valiz kaybettim. içinde 
çamaşırlarım, 450 liram, bir de 
şimendifer biletim vardı. 

- Hangi tarihte kaybettiniz? 
- 33 haziranda .. . ........................................... ·················· 

Dün11a lktuat Haberl•rl 1 
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Af manganın Şark 
Tütünü lthalatı 
Fazlalaştı 

Yunan Tütün ofisi Almayanın 

Fakat msm- şark tütün ithalatı 
hakkında istatis

leketimiz-
den daiıa az tiklere dayalı bir 

tetkik neşretmiş· 
alıyor tir. Bu raporun 

en mühim kısmı Almnnyaya 1932 
ve 1933 seneleri zarfında yapılan 
Şark tUtunU ithalAtını gösteren 
parçadır. Bu kısmı aynen aşağıya 
naklediyoruz: 
M 1 ~önderen Alınanyaya lthallt 
mamte''• r 193:1 kilogram 1933 

Türkiy 7.147.000 
Yunanistan 15.682.000 
Bulgariıtan 8.862.000 
St. Rusya 1.991.00o 

8.917.000 
16.06.9000 
10.752.000 
1.923.000 

Birlikle 35.682.000 37.661.000 

Bu i tatistik şayanı dikkat ne
ticeler meydana koyuyor. Mem· 
leketlmizden Almanyaya olan tü· 
tün ihrncatı 1933 senesinde 1932 
yılına kıyasla azalmıştır. 

Halbuki bu müddet zarfında 
Almanyanın Şark tütünü ithalatı 

bilakiı artmış 35 bin tondan 37 
ktislir bin tona çıkmıştır. Türki· 
yenin ihracatındaki azalış ile 
Almanya ithalatının çağalışından 
husule gelen Uç milyon kiloluk 
farkı Bulgaristan ile Yunanistan 
paylaşmışlardır. 

Bilhassa Bulgaristanın Alman· 
yaya olan ihracatındaki çoğahş 
hiçbir memleketle kıyas edilemi
yecek kadar fazladır. Türkiyenin 
ihracatının iki yüz bin kilo azal· 
dığı bir senede Bulgaristan ibra· 
catını bilakis ild milyon kilo ka
dar arttırmıştır. Bu faılalaşmada 
Bulgarlstanın takas sureti! Alman· 
yaya yaptığı satışlar bUyl\k bir 
rol oynamııtır. 

* Nevyork 22 (A. A.) - lthalAt 

Amerikada ve ihracat banka· 
sı reisi M. Stuart 

miibadele demi9tir ki: 
usulils " Eşya mUba· 
ihracat delesinin para ile 

değil e ya ile yapılması gitgide 
Amerikan harici ticaretinin esasını 
teşkil edecektir. Harici ticareti 
tevz.in için bu usule ihtiyaç 
vardır.,, . :1. 1. 1 1 •• 1 •• 1. 1. '1. 1 l ;i. 1 ••• 1 • .._. 

anayici ! 
Yaptığın malların gll:ı:elllğinln, aağl m

hğınm, bUyUk yurdumuıun her tarafında 
tanınması için en güzel çare tıü7ük devlet 
mcrke:r.imh:de 29 tcıtrlnleneldo açılacak 

ıcırgly• lttlraktlr. 
Bu yazlfeni tlmdiden sergiye teahhütna• 
menl ıöndermeklo ifaya bntla. 

Millt lktıut ye Tuorruf Cımlyıtl 

e e 
• Istan ul Gümrük er 

B ş M .. dür üğünden: 
25, 30 Haziran ve 5,10 Temmuz 934 tarihli gazetelerle yapılan 

ilan mucibince satışa çıkarılan eşyalardan 25 inci fasla ait 67 kap
ta 10297 lira 75 kuruş kıymeti muhammeneli Velespit, Otomobil
ler ve bunlara ait aksam ve sair makineler kapalı zarfla yapılan 

müzayedesine kim!.e talip çıkmadığından 27 /8/934 tarihinde yine 
ayni şerait dahilinde saat t 6 da açık arttırma suretile satılacaktır. 
Tafsilat almak için Bat müdürlükteki ıatış komisyonuna müracaat 
edilmesi. "5016,, 

·-----------------------·------------------------------! 1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
20 yumak numunesi veçhile 12 numara iplik 

5000 metre siyah keten ıerit bir buçuk aantimlik 
200 kilo fil marka tutkal. 

Yukarda miktar ve isimleri yazılı malzeme 2/9/934 tarihine 
müsadif Pazar günll saat onda pazarlıkla alınacaktır. ıaliplerin 
~o 7,S muvakkat teminanatlarile beraber Cibalide Alım, Sabm 
Komisyonuna müracaatları. "5010,, .. .. 
178,750 kilo meıe odunu 

,, meşe kömUr 
ton kok kömürll 

34,500 
420 
100 
150 

" 
" 

Rekompoze maden kömUrU 
Kiriple maden kömürU 

Depo ve 
fabrikalar içir 

Yukarda nevi ve miktarları yazılı mahrukat 3/9/934 tarihine 
müaadif Pazartesi &ünü ıaat:l4 te pazarlıkla ıatın alınacaktır. Ta• 
!ipler ıartnameyi görmek için hcrglin ve pazarlık için de tayin 
olunan glin ve saatte % 7 ,5 muvakkat teminat paraıile birlikte 
Cibalideki Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. 115009,, ,_ 
VAPURCULUK 

TÜRK ANONlM ŞiRKETi 

fatanbul AcentalıA'ı 
Liman Han, T elefonı 2292 

İzmir ve Mersin 

INÖNÜ vapuru 24 
Ağustos 

Cuma günU saat 11 de Sirkeci 

nlıtımından kalkarak doğru IZMIR, 
Antalya, Mersine gidecek. Döniltte 
bunlara ilaveten Alanya, Küllük, 
Çanakkaleye uğrayacaktır. ---- --
İzmir Sür'at Yo u 
SAKAR y A vapuru 

Her Perşembe a-nnu 
aaat 16 da Galata rıhtımından 

kalkar. Doğru İzmlre gider. Bu 
vapur HER PAZAR gilnil aaat 16 da 
lzmirden kalkıp doğru latanbula 

gelir. 

•• 
DOYÇE LEVANI Linye 

Hamburg 
Hambmg, Brem, Aııvers, İstanbul ve 

Balırisiyah arasında azimet ve 
avdet muntazam postaları 

Haınburg, Brem, Stetin, Anvers ve 
Roterd m'dan limanımıza muvasalatı 

beklenen vapurlar 
Avole vapuru 22 Temmuza dog ru. 
Sofle vapuru 25 Ağustosa doğru. 
Galllea vapurn 31 Aguatoııa dogru. 
Delos vapuru 8 Eyhlle doğru. 
Burgaz, Vamn, J\osteuce, Kalaı:ı ve 

lbrail için limanımızdan hareket 
edecek vapurlar 

Sofla vapuru 26 - 27 Ağustosa 

doğru. 
Yakında Ho.mburg, Brem, Anvers 

ve Roterdnm limanları için 
hareket edecek vnpurlar 

Winfrid vapuru Limanımızda 
Avol vapuru 22 • ~3 Ağustosa 

1 

doğru . 
Angora vapuru 3-4 Eylul doğru. 

ofie vapuru 6 • 8 Eylule doğru. 
Fazla tafsilat için Galata'da Ova

kimyan hamndn Laster Silbermann 
ve .., ürekası vapur acentalığma mü
racaat. rl'elcfon: 44647-6 (1501 ) 

TeklrdaOI sulh huku~ h&klm• 
liğinden: Tekirdağmın Durgut ma· 
halle.inden Hamal Arif oğlu İsmail 
tarafından o mahalleden bakkal Y ako, 
namı diğer Hacı aleyhine manevi 
taz:nılnatın tahs\ll hakkında l.l@aft• 
olunan davanın yapılmakta olan mah· 
kem.ainde, milddeaaleyh Yako namı 
diğer Hacı namına yazılan davetiye 
bulunamadıA"t Ye mahalll ikameti 

h o d yani a teli i 
lad ~dllmi Ye mahkemece de ilAoeD 
t bllA'at ifaaına karar vcrilmlt ve mab· 

keme 20/9/934 pertembe ııUnU ant 9 a 
talik kılınmıı olduğundan mumall yh 
Yako, namı dl~er Yako Efendi Tekit 
dağ sulh hukuk mahkem .. inde bu• 
lunma11 için tebligat yerine ka im ol• 
mak O zere keyfiyet ilin olunur. 

TeklrdaQı sulh hukuk hakim• 
lifi inden: T kirdağındn Fabrikacı 
Cumalı zade Vehbi bey tarafındao 
latanbulda Galatada Knlafnt yerinde 
87 No. dGkhAnda kopuz oğullarından 
hurdacı Ahm~t efendi aleyhine 300 
lira zararı ziyanın ta halli hakkında 
ikame olunan davanın yapılmakta 

oliin mahke"meılnde mfiddeaıleyb 
Ahmet afcndl namına yazılan dnvetlyı 
bulunamadığı Ye mahalli ikameti dı 
meçhul olduğu beyaniyl• bili teblll 
iade edllmfı ve mahkemecede illnen 
tıhJlğat lfa1ına karar v rilmlt vı 
mahkemede 4/10/934 Perşenbe günO 
aaat 9 a talık kılınmıı olduA-undaD 
mumaileyh Ahmet efendinin o gün 
v. saatte Tekirdağ Sulh Hukuk mah• 
kemeaine gelme 1, akıl . talcdird• 
hakkında muamele! kanuniye yapıla• 
cağı Jilzumu il6n olunur. 

Mı.islahı:ı.talı 

HUBUBATUllLA/ll 

StHHAT 
VE 

t<uvvET 
Menba ıdıf. 



lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

Tahmin olunan 
Bedeli 

Lira Kuruş 

96 30 

Bu Başı 
A k ve macera romanı -79 -

Ne Yapahm2~8 - 934 I 350 00 

Kadirgada eski Bostamali yeni Emlnıinan mahaU. 
aindeCamiiçi ıokağında 28 metre ananın tamamı. 
Yenikapıda Katip Kuım mahaJJeaiade Orta aokakt 
32 No. b hanenin tamamL 

Tam bu anda aağ tarafların- ı 
daki masaya ttnebi olduğu u• 
rafetlnden Ye yiWinden okunan 
lfizel bir ecnebi kadınla yine Al
•an olmadığı kolayhlda tahmin 
edilebilen yalopkh bir erkek 
oturmuştu. Bunan için hiddetli, 
8i>ylenmekte devam etmediler ve 
lmre tatlı bir seıle: 

- Şerefinize kancığım. 
Diye koktel kadehini kaldırdı 

Ye Eva: 
- Şerefinize kocacığım. 
Diye kadehini bir yudumda 

boşalttı. Sonra dalgınhkla az 
kalsın sağ elinin tlıtile ıalanmıı 
dudaklarını kurulayacaktı fakat 
tam zamanında tuttu. 

lmre kadınla hep dostane 
konuıuyor ve o konuştukça Eva 
ela ikide birde: 

- Ah •evgiJim. diye gülliyordu. 
Şimdi ganon gümüş kaseler 

içinde getirdiği tavuk suyunu 
ec>rba tabaklarına boıalbrken 
Lnre bir şişe şarap 11marlamıştı. 
Ve o bununla meşgul iken Eva 
dantellerle al\llü muslin mendilini 
dudaklarına yaklaşbrmış ve sakızı 
kimseye göstermeden bu mendil 
içerisine almıştı. 

Çorbanın UçUncU kapğanda 
idiler birden E va: 

- Imre dedi. 
- Ne var?. 
- Bak müsteşar geliyor. 
- Fakat bu akşam yine yal· 

nız değil.' 

Evet ya w deği.lcli. Yanında 
Larikulade şık ve çok gttzel hfr 
icadın vardı. Imre: 

- Ooo... Oo... Dedi güzel 
Türk rekkasesi ile birlikte ... 

Genç kadın dudaklarmı büzdü: 
- Türk ve rakkase olduğu 

llluhakkak... Fakat güzel değil .. 
- Neden b6yle möylftyoraun 

len de görüyorsun ki o ıalona 
alrer girmez bütthı gözler ona 
Çevrildi. 

- Benim iamimi de Türk 
çıkarsan ve ben de meşhur bir 
takkaae olaam... BüUin erkekler 
bana da bakarlar ... 

Madem ki kendini Türk dan
.aza Şehruat kadar glzel zanne
diyonun. •. itte meydan bak müa
teprile birlikte yanımıza yaklap
Jor.. Şimdi sen de cazibeni dene 
Ye bntGo kadmhk incel:tini g~ 
tererek Şehrazadın elinden peres
tişkAnnı al. 

- Alamaz mıyım zannediyor
aun. 

- Bütün temennim ve bence 
matlup olan şey odur. 

* M. Doınanalry de ~hrl7.at ta 
bu aktam çok ne9'eli idiler ve 
bu neı'e ile yemek salonuna gir
.n,ler hep gOlerek, .. kalqarak 
ilerlemişlerdi. 

intihap ettikleri mua imrenin 
IDasaamın ıoluna tesadüf eden 
bot mua idi. E•a da aplıu da 
Lu teaadilftea pek memnun 
kalauflardı • Çönkl Şebriut 
ile pereatifklrı Almanca konq
'-lrlan için bu kadar yakın ol
duklarmdan iıtifade edi} arlar " 
lconuıtukları ıözü itit" yorlardı. 
11.aaya oturur ot ... az mlste
.. r Bey: 

- Ne yiy.U..? 
Dl,e ......_._ Ve k•hlıaha

a.,..:\ ..... ş.llrlmt ta: 

- A .. an baaa yemekten da· 

- Yazan 
Suat Suzan 

laa bahsetmeyiniz evveli 
ceğiz ona bir karar 
diye mukabele etmiıti. 

- Bir koktel? 
- latemem. 
- Bir porto? 
- Hayır .• 

ne içe
verelim 

Amerika da 
Haydutluk 

Bir Fabrika Önünde Bir 
Para Kamyonunu Soydular 

Bntlrlay, (Amerikada) 22- Bir don• 
durma fabrlkaaı cİYannda gizlenen 
mitralyozlu haydutlar, o urada gümOt 
taııyan bir kamyona hlcam etmitler, 
kamyonu durdurmutlar ve: .. - Bir 
tek kelime ıöyleraenlz, mitralyoz 
(lı.eriolze atef açacaktır." diye bağar

mıtlardır. Bu sırad11 on iki haydut 
daha meydana çıkmıt ve gOmGtlerl 
kendi otomobillerine aktararak kaç• 
mıılardır. Polia derhal takibe batla
mlf ve haydutlan öldürmek eelihiyeti 
almıtbr. Kaçanlan gümüt (427) bin 
dolar kıymetindedir. 
Bir ilim Heyeti Açhk Ve 

Ölümden Kurtarlldı 
Loodra, 22 (A. A.) - Gazetelerin 

haber verdiklerine göre, Sovyet ban
duah bu kancı Krasin gemisi, bet 
Hnedenberi Var•asel aduında hali
tecerrtite bulanan SoyYet ilim n 
latfktaf heyetim nih•yet kurtarmıya 
muvaffak olmattur. -- ........ - ... ·~ 

- Bir votkal 
Şehrizat ellerini birbirine \'U• 

ruyordu. 
- Oh bu çok iyi bir fikir .. 

Votka rakaya en fazla benzeyen iç
kidir. Yanında hıyar turpu da 
isterim. 

Emredersiniz. 
(Arkaaı .ar) 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? •• 

Okugucularımı
zın Suallerine 
Cevaplarımız 

Şimdiyekadar ınra ile neerettiğimiz 
mekteplerin kayıt ve kabul şeraitı ni
hayet bulmnftur. Bundan l!onra, okn
yncularımızın tahsil müşkülleri üzerin
deki suallerine oevap verecebriz: 

Ankara karilerimizden Y. Sedat 
Deye: 

- O karlimize verdiğimiı cevap 
mülkiye mektebine aittır • .Mülkiye mek
tebinin siyasi kısmından mezun olan 
herkes, %amanla, kabiliyet ve zeka.ile 
bu derecelere yükseleb~lir. 

* Mahmutpaşada Sami efendiyeı 
- Bize çok geç müracaat ettiniz. 

Meıela ıize SuJtanahmeUeki ıan'at 
mektebini tavsiye ederdik. Fakat şimdi 

345 00 

150 00 

310 00 

252 50 

308 00 

489 00 

200 00 

428 00 

Kaıımpaıada Nalmcı Hacı Haaaa JOlmfunda 2 
metre terbiinde bulunan Naima Haa Huu ca 
anuı tamamı. 

Çenberlitaıta Atikalipaıa maballemacle Sofça bam 
da alt katta 14 No. b oda. 
Çartambada Kovacıdede mahalle.tade Çarpmti 
caddeıinde 141, 143 No. lı 31 metre terbiind 
ananın tamamı. 

l...ingada Çakırağa mahalle8incle Sultaacamil aokağı 
da 77 numaralı ve 72 metre terbiinde bulun 
arAnın tamamı. 

Uzunçal'flda Y avatçaphin mahalluinde 89 me 
terbünde bulunan Saman Viranievvel camii imamı 
meşrutahane arsası. 
Kadirgada Şebıuvar mahallesinde Do.tan ıokağın 
15, 17 No. h 326 metre terbiinde bulunan arsan 
tamamı. 

Oıklidarda Rum Mehmet Paıa mahallesinde 
ıokağmda 6 No. h dllkkinm tamamı. 
Tophanede JJyasçeJebi mahallesinde TDrbe aokağın 
14 No.lı ve 123 metre terbiinde bahman muvak 
mefl'Utahaneıi araaaının tamamı. 

Yukardaki Mahlul emJik aatılmak &zere yirmi gfln m&ddetl 
illna konmUftur. llıalesl 12/9/934 Çarşamba günü aaat 15tedir. Tali 
lerin pey akçelerile beraber mahlulat kalemine müracaatlan. u5012 

İtalyan Lisesi ve Ticaret Mekteb 
Tom Tom eokak, Berotıu 

__ .._ Kayıt muamelesine Eylülnn birinci glinll başbyacaktır. • (2059) 

Alaturka Güreş Müsabakası ~ 
Üsküdar Şemıi Pqa sıadyomunda yannki Cuma günü Hat birde TUrk·ye 

eampiyonu Kara Ali, Tekirdağlı Hüseyin, Mülayım ve Manisalı RiEat 
~--• pehlivanlar ve saire ciddi müsabaka icra edilecektir. • (20t8) • 

Teklrd .. ı aulh hukuk hlklm· 
illinden: Sinl'er Kumpanyaaa Tekir
dağ acentası Haaan Zihni Bey tara
fından müddeaaleyb Tekirdatı Adliye 
kart11ında Maarif müfettiıi Halit BeJin 
....na4e Neuettfa Er.adi .ı.,-lıılfie 
tlikİf maklne.f bedelinden 22 Hra 60 
kurut alarağının tahsili hakkında ilu· 
me olunan davanın yapılmakta olan 

kayıtlar kapandı. Yaşı biru daha bü- ,-----------•,• ı 
yük oııaydı küçükzahit mekteplerinde D e n 

1
• z y 

0 
ı I 8 , 1 birine kaydedebilirdiniz. Mamafih, Rr-

MUzayede ile &atıf 
Mecbt1ri satı§ Cııma günü sa 

eaat onda Beyoğluuda Ağacami ka 
sında Bursa sokağı civarında Alt 
90kağmda 5 numa:ralı Olivo apartı 
ııuı 2 numaralıı dmnsinde me•cut 
yet nadide ve müıeyyen eşyaJar, 
lolar ve karyolalar miızayede ıur 
satılacağı ilin olunur. İki taraflı vit 
büfe, dreauar, otomatik kare masa 
12 adet meein kaplı .andalyeden a 
rekkep marketiri ve bronz garnili g 
mükemmel akaja kaplı asri yemek 
takımı, bir kanepe iki koltuk ve G 
sandalyadan mürekkep kırmazı kaplı 
yet güzel uri alon takımı, iki kolo 
bir jardiııier, 1 bnepe ve 2 koltuk 
mürekkep uri defa ..ıon takımı, a 
dolap, tuvalet Y.t gece muuından 
rekkep asri akaju plake yatak oda 
kımı, bronz gamili ve Avrupa ma 
lltı nefia bır ministn yazıhane, ln 
mamullh bronz mamf dubh kare 
yola, 40 adet plaklarile 11 Duofoıl 
markalı nefif mölıle bir gramo 
Atto • Motto markalı yeni halde 
bisiklet, çini ve demir sobalar, bre 
okside elektrik aYize, kanapeler, di 
buzluk, para kuuı, yeni halde 
ıambalar, titrofoni dıvar saati, p 
mantolar, gaz sobalı, vazolar bibi 
ve ıair çapraet telli Nefis " Wıllı 
ger Sohn ,, mıukalı piyano. 

ıincen aıkeri ortamekt0 bine sokmak da iŞ LE T M E S 1 
mumkündü. Fakat bunda da geç kııl- Acenteleri ı Karak6y K8prllbaı 
-...o.-aa4.k~b.,...ı..Sise Teı. Gll9-Sbtree1Mötlr4.,.a•• 
taftiyeam tar Bir "ne bekleyiniz. a.. TeJ. 227• •ıımıı•• 
Temmuz iptidalarmda ya aaıı'at mek- T b S.. t 
tebi veya Erzincan askeri ortamektep ra ZOD Ur at 

mahkemeainde mOddeaaleyhin mahalli 
ikameti meçhul olmasından dolayı 
17/.51934 tarihinde •alakemede bulun
muı ilin edildiği halde mumaileyh 
icabet etDıemit ve b.kkında ırıyap 
kararı lttihu edilmit H mahkemede 
20/8/934 Perıembe sıüni aaat 9 da 
talik kdınmlf oldaj'uadan mumaileyh 
Ne:uettin Ele.ndioia yevmi mezkir ve 
ıaatte Tekirdat aalh hukuk mahke
meatnde bulunması, alui takdirde 
baklanda sıyabi muamele yapalacatı 

için uğraşırsınız, B;şka çare yok. y OIU 

İzmirde A. Z. Beye: 
- Şubenin verdiği cevap haklıdır. 

Çünkü ıiz eğer Ortamektep ımıflann
dao birinde olmut oleaydınız, yqmız 
ve '8b.ilinlı derecesile Gedikli Küçük
zabite girebilirdiniz. Fakat ya~ıoız 21, 
Tahsiliniz İlk olduğu i9in, vazıyet de· 
ğişiyor. Yatın 22 ye kadar müıaadesi 
olduğu halde, tahsil derecesi bu yaela 
beraber ııuan itibara alınmaktadır. Uineo teblii olunw. 

=-==;~~==Es====~'-===-====-=-=-=--::='=-===~ 

lstanbul Yedinci icra 
Memurluğundan: 

Emni1et Sandığına 690 'lira mukabilinde birinci derecede 
ipotekli olup paraya çevrilmesine karar Yerilen ve tamamına 1806 
lira kaymet takdir edilen lstanbulda Arabacı Beyazıt Y~ Seyitömer 
mahallesinde Servimeydanı ve Silivrikapı aokağında akı 50 - 121 
yelli 66 - 121 numaralarla murakkam kaımen abpp ve kıamen 
taıtan maa oda ve bahçe bir bap ahırın tamamı açık arttırmaya 
vazedilmiştir. Arihrmap eıindir. Arttırmaya iftirak edecek mllfterile
rin kıymeti muhamminenin ~o 7,5 nlabetinde pey akçe•İ veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu hlmil olmalan icap eder. Mnte
rakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan bo~ya aittir. 
Artbrma ıartnameai l-~934 tarihine mbadif Camartem gtlnD Da· 
irecle mahalli mabsumna talik edilecektir. Birinci arttırma11 26-9-93.t 
tar!hine müHdif Çarıamba glnD Dairemizde ... t 14 ten 16 ya 
kadar icra ecliiec:ek birinci arttırmada bedel kıymeti muhamminenia 
00 75 ni buldutu takdirde lbtte biralohr. Akai takdirde •on artb· 
raam taahbldl bakı kalmak lnre arttırmaya on bet gftn daha 
temdit edilerek 11-10-934 tarihine mlaadif Pel'femb• gtlnO saat 
14 ten 18 ya kadar dairede yapdacak ikinci arttırma neticelinde 
ea çok artt.raaua öatiDcle bıralulacakbr. 2004 numaralı icra ve 
iflis l&:aaununun 126 nca maddesine tevfikan haldan tapu sicillerile 
sabit ohnıyan ipotekli alacaklar:a diğer allkadaranın ve irtifak 
hakkı 11hip'ttinin bu haklannı ve huuaile faiz ve muarife dair 
olan itlaia annı ilin tuihinden itibaren 20 JÜD zarfında evrakı 
miiabitelerile b&ılikle daire•ize bildirmeleri lizamdır. Abi takdirde 
haklara tapu 81Cİ!lerile ..bit olmı7ulu Abf Ndelinha paylapaa
aındaa hariç kalırlar. Daha fazla mal8mat aheak iatiyealerin 93411609 
_. .... cla.Jada mncut evrak ve mahalle• bam •• takdiri kıymet 
raponanu .. ip anbpcaldan illa olmaUI'. •4034) 

KARADENiZ 
Pertembe 

Yapuru 23 
Ağuatoı 

20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte 
lnebolu, Samaun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. 06-
nllfte bunlara iliveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak
tır. "5005,, 

Bartın 
BURSA 

Yolu 
Yapuru23 
Ağuatoa 

Pertembe 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacakbr. "5006., 

Ölçü üzerine 
Fenni Kasık Bağf arı 
Mide, banak, böbrek 

düşkünlüğüne ,. ... 
Konalar 
Jstiyenlerc olçü 

tarifesi göoderilia 
EmlnönU 
İzmir sokağı 
TeL 20219 ' 

ZAHARYA 
Oreopulos 

TakHtçilerdın 
sakmımz. 

Sanayici 1---·--
Yapbiıa mallarua ,US•llliialn, aatlam

lııtı-. M1J11ıı J111'cla•az- her tarafıacla 
taam•••• lçi11 en ctb•I çare blyllk clmet 
merkeııimiade 29 t .. rlalenelde a~lactık 
N1'1'7e lttlr .. tlr. 
h ...ıfeal tl•cll._ ••rrlJ• t .. lahla.a· 
meal ,w......ıe ifaya lı .. la 

MIUI ...... " 1 aaarnd Ceml)retl 

Kartal sulh hlklmllllnd 
Tahsin efendinin tereke.inin tasfi 
:ummında ıablmasına karar ver· 
Kartalda Sefa caddesinde tabml 
1200 metre murabbaı d&t t 
harçla 1apılaııf duvarlı n derunua 
bir kuyu Ye 20 zeytin •• bir ar 
atacı bulunan araanm açık arb 
ile 27 /9/934 tarihine mhadif pert• 
be günD nat 16 da ıablma11Da 
•erllmit oldapadan talip olanl 
kıymeti mahammeaeıl olan 180 U 
nın ylıde yedi buçuk p•J akçe 
Karw ıulb •abkemeslne miraca 
lan ve bu baptaki prtnameain ta 
ilindu itibaren berkH tarafın 
rörllebUeceti H 1e•ml mezk 
verilen bedel kıymetia Jlzde 1 
betini bulmadıtı takcllrde ıs 
daha temdit edilmlf olaall n IS 1 
pi ayni aaatte p,..t ••kalla 

~=· arb;;- ihale· edilentl llh j 

0r. A. KUTiD 
Karaköy TonWu eeddeıli No. ~ 



Beşeriyete bela olan 
fareleri imha ediniz. 

FAR HASAN FARE 
ZEHIRI 

ile bir ıuiyed• öld.tirüntlz. Huan fare ıehlri bir parça ekmek ••1• aa ile •••ul tatlılara az bir miktarda ıürülüne ve fareleria 
baluadukları yere bırakılına her törlü fareler ve 11çaalar, HH 
Hve ittiha ile yerler ve derhal ölürler. Btıtün fareler, ölea lanyi 
cörüace korkulanadaa bir daha kafiyea çık .. zJar .. diğer bir 
gaahalle nakle4erler. Bunun içindir ki farelerden kurtulununuz. 
Huan Ecza depMu. 
Fare zehirinin bııfday nevileri tle çıkmıştır. Maoun ile birlikttt 
buğday Hhirindea farelerin bulundukları mahalle ıerpilirse 
farelerin ve ııçaıılarm btttün ana Ye baba n ecdadı n ıilailele
rinden eHr kalmaz. 215 kuruttur. Taklitlerinden ukınınıı. 
F A R H•-n m•rkasına dlkk•t. 

" 

Nl,ANTA,INDA 

LeyU ve Nehari - Kız ve Erkek 

FEYZiYE LiSESi 
Memleketimizin en eski hususi mektebidir ve resmt 

mekteplere muadil olduğu tasdik edilmiştir. 
Ana, ilk, Orta ve Lise kısımları Fen ve Edebiyat fubelerl vardır. 

( Feyzlye Mektepleri Cemiyetinin ) idaresi altında manevi bir t•hslyettlr. 
Talebealnln tallm ve terblyealne kıak•nçhkla b•lh oldutunu muvaffaklyetl ile labat etmı,tır. 

lıtiyen talebe velilerine mektep tarifnamesi gönderilir. 
ve kayıt için hergUn mektebe mUr•ceat edlleblllr. Telefon : 44039 

~-· Karaciğer - Mide - Bağıraak - T aı, Kum ha1tahklanna .__llıııt. ..ıııııı.-m. 

T U Z LA lçmJ'~~rı ve 
BAHÇE~ 

NOVOTNi 
Her,.nn K~priiden 6,80 - 7,3S - 8,0S - 9,SO - 11 • 13,lS - lS,10 - 16,45 te 
Haydarpqaya giden Yapurlann trenleri içmelere ~derler. 
içme ve tren fly•tl•nnd• yeniden mUhlm tenzlllt yapllmı,llr. 

EMO"S 
PRUIT SALT 

.Sicatlarda, damar agrisin· 
dan, baluatıdalı, yarim bat 
~ ft ıııibazjmden 
m6tıeveWt rahatsizliklardaıı 
mumı kalmak isterseniz a 
tatli mileyyin. tabii tuzsu 
mtllhil olan Jekersiz Eno 'ı 
.. Fnlit Salt" gazözlil müs
tılbariadan sabah ve ak~ 
Wr bardak su derununda 

"' bir kahft kaşigi mikdarinda 
albaia. 

r.ıı:. ı 

Hali t••flyede 

Liman Şirketinden : 
Hali tasfiyede bulunan ıirketimizin mevcut telefon numaralan 
2S/8/934 Cumartesi ,nntınden itibaren apğıda yazıla 
numaralara tebdil edllmlf olduğu ilin olunur. 

Hall tasfiyede Llm•n •lrketl 
Umum MüdürlUJ. 24188 Kabotaj Şubem 
Umumi Kitiplik 22851 Muamelit Şubesi 
Murakabe heyeti 21091 Veıait ve hareket 
Muhasebe Şube1i 22842 Şubesi 44883 

44884 Hukuk Şubesi 22840 Su Şubesi 

(2020) ~ 

Evvelkilerinden daha satlam Ye ağızları 
daha keskin olan yarıldı GILLETTE 
tıraı bıçaklarile sakalınaıı mllkemmel 

bir surette tırq etmit ve 
ayni zamanda bir bıçakla 
birçok defalar braı olmuı 
olursunuz. (137) 

istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Relsllllinden : 

Şifli Çoeuk haıtaneıl için lllzumu olan = 165 -= kalem illç ve 
llhhi malzeme olbaptaki prtnamesl veçhile ve 28 Atustoı 934 
Sah ,OnD Aat 14 te al..ı mlnakaaa suretile muamele yapılmak 
kere mlaakuaya konmuftur. l.teklllerln miracaatlan "4582" 

Beyoğlu'nun en gllzel yeri 

TAZE BiRA 
En iyi yemekler 

BIB ABŞAll llfJZbı 

Teri Kesmek 
Zararlıdır 1 ... 

Sakın bir takım terkibi meçhul 
illçlarla terinizi kesmei• 

kalkttma yınız. 

SÜDORONO 
PERTEV 

KAT'iYYEN TERi KESMEZ, 
Sadece 

MECRASINI OEÖIŞTi~IR ... 
Ondan dolayı da hiçbir zaran 
dokunmaksızın, koltuk altlanna 

sürülebilir. 
~ ........................... ~ 

KEDPETEN Gil 
Sll<Elll 
ATAll.. 

Doktor 

NIŞANYAN 
HHtalarıaı h•rall.P ak.fama kadar 

Beyojhı Tokatlayan Oteli yuıada llektep 
aekak 35 No. b muayeaehHHlnde tedaYI 
eder. Tel. 40843 (1802) 

.............................................................. 
So• Pp•bl Matb••• . ' lahlWı AU llu .. 

Nepl7at Mldlrlı T ... 

RALEıGH 
Bisikletleri 

Beynelmllel bisiklet Aleminde bUyllk inkılap yaratan MEŞHUR 

RALEIGH 
F abrihasının, safi INGILIZ çeliğinden pek zarif, metanetli Ye 
fennin en son terakkiyatının tatbikile yapılmiı yeglne bisildetleridlr. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
iTiBARiLE EMSALi YOKTUR 

Satı, deposuı Sirkeci • latanbul • Liman Han No. 39 

Holantse 
Bank-Cnl~ N .. v. 

' 
Sabık aahrısefl• Feı•m•nll 

.. 
latanbul Şubeaı 

' Galata KarakOy Paıae 
1 

Meydancık Al•l•lft"ll Mell 

' 
He• türlü Banka muameı... ı 

1 , 
ıert. Kaaaıar _ ıcarıı 

UMUMi MDDDALDIC 1 AMSTEADAM 
eubelert ~Amaterdam. auenoa,.Alre~ 
lstanbul. Alo d• .Janeıro. Santos. Sao -uıo. 

.-------... lıtanbul ~-------.. 

TÜRK LiSELERi 
Tenezzüh Tertip Heyetinden ı 

24 Atu.toı 934 Cuma rhG Yalonya tertip edilen ıezlntlye alt npurun 
propamımıa tatmin edecek ıekllde te•inlne lmkln haııl olamadıllndu 
biuarure 28 EylGl 934 Cuma sinine tehir edlldltl Ye bu ıedatl lçla 
AkaJ ldarHinln Kalamıı npuru temin edllmlı oldutu mulaterlm 

~----.. dantlUerlmiu maalltlzar ilin olunur • ._ ____ ,, 

Orta Mektep ve Liselere 

Coğrafya Bakaloryası 
latanbul, Aakara Ye lzmir'de Ye muhtelif villyetlerde IOrulaa ıualleıt. 

bunların oevaplannı havidir. Yazan: Samih Nafiı Bey. 75 kumttur. 

Tarih Bakaloryası 
Bu da çıkm11tar. 100 kuruıtur. 

MUALLiM AHMaT HALiT KITAPHANa&ı 

HILALIAHMER 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Muhtelif ıobalar, Manıallar 25 • Etnvler, Çamaıır arabalara, 
lokonıobil, hurda pirinç telafi 26 • karfiçe çivisi, muhtelif 
qyalar Ti Ağustos 934 tarihinde Eıkiıehlr anbannda 

satılacağından taliplerin mllracaatları. ~ (2056) 

Galata İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Kilo Marka No. Kap Cinıi 
11844 ısuı ııas 133 Çeltik Pirinç 

Bu oel.tik e!rfaçler 1718/934 tarihinden itibaren Ablıldır. l.telr 
Werln 6/iJ934 P ... mbe - ıaat 17 r• kadar Satae Kom,011• 
aa alracaat etmelerl. .. ...._ 


