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Giresunda Fındık Bay

ramı Yapıldı 
O Gün Şehir Bayrakla Donanmıı, 

Halk Tezahürat Yapmıştır 

itle. "'•hHlii• IJr•ld rni11a1ebellle GirH1111do /111Jılı 6•gramu11 
mitHlcip veril•• :ıiı•f•t ... 

Gır.... (Huauıi) - Geçen 1 ve coıkun tezaburatla tes'it et· 
t"e otuz Aruıtoıta yapılan mitlerdir. 
l'I cltlc bayra•ı bu Hae havaları• Şehir baıtan aıajı donanmıf, 

ne:H aihneıiaden yirmi glln Umanda de•irll bulunan Kara• 
•Yvt idrak edllmiıtir. Perıembt deniz vapuru alay bayraWarile f 0u. yeni ••ne fanclık mahıulUn- ıllılenmlı, Ticaret Oda11 anUnde 

0 dk pırtiahı Karadeniz vapu· bir bölftk Jandarmamızla poliı 
nana ylMdenaıeti mUnaHbetile kat'Hı ve zabıtal belediye memur• 
r•pılan fındık bayramını, Gire- larile itfaiye grupu meraıime 
... nlular lçt•n relen bir iıtekle ( Devamı 9 UDCU .. yfada ) 

Harp EmmareJeri Yine Arttı 
• .. -

A,,.•,.,i•n ,.,..,.,,. .. ından 6lrkaç ı•ml ... ,. • .,,. ••11rl lı•ll•'t 
Y asm 8 inci ıayfamııdadıı 

! Dil 
Kurultayı 

Altıncı Toplantı lle 
Son Kararını Verdi 

- --
ikinci dil kurultayı dOn 6ğle

den sonra, albncı toplantıııaı 
yapta ve son kararını verdi. 

Dünkll topla11tıyı da Gazi Hı., 
ref akatlerindt Baıvıkil lımet 
Paıa ve dahiliye vekili ŞUkrft 
Kaya Bey olduğu halde ı~reflen· 
dirdiler. Merasime kurultay mır· 
tının çalınmaaile baılandı. 

Eski zabıt okunduktan ıoara, 
Baıkan KAzım Paıa: 

- Kurultayın kabul etmit ol· 
..... teldif ~ •• r'.,....tu 
mazbatalarını yasmıılardır, D6rt 
ilmi komisyonun mazbataıı timdi 

Uzak 
sızlık 

Şarkta Rahat
Yine Başladı 

Japonların Sovyet Rusya Memurla
rına Tecavüzleri Arttıkça Artıyor 

Hadi .. mudak .. ııu ıö.t•rir harita ve hat boyunda bir katar 

Uzak Şarkta havayı bulutlan· Londra, 23 (A. A.) - Röyter 
daran hadiseler yeniden tekerrlr ajansının Moıkovadan btber 
et.iye lt.,ı..cla. J-pomp ... n ı•ut- .-Jchja- ..... , Şarki Çla clemlr-
lak mtlzaheretindtn emin bulunan yollannda tevkff edilen Sovyet 
Maaçukuo memu~lan , Sovyet memurlarına, ıuçlu olduklanm 
Ruıyaya kartı tahrıkita baıladı· ıt· f tti k k dil k 
1 HA d . ıra e rme ma aa e ço 
ar. a itenın esaıı malum olma• fena muamele ve tıkence ya· 

mak ve Sovyet Ruıya memurları• ı t s ı k 16 kf ı . , . pı mıı ır. on o ara f 
nın mea ulıyet dereceleri henlls daha tevkif edilmiıtlr. 
aindladıtdıl~açmuakkl! d bheraber vdaziSyet Harbin bqkonıoloı vekili, Şili· 
C ır. D u A a reçeD e OY• b d Jd j b • · 
yet Ru•yanıa bir boa•oloıu, beyu ruetlen e il apl?n arbiıcıye otezta· 
R b. M m mU11 ıne r pro oı o 
uı . ır ançukuo poliıf tarafından r6ndermlıtir. 

tabkır edllmlıtl. ---·----··---····-·· .. ·-···-··-··-·· --------· 
O hldiaeyl, bu vak' anın takip ("'.-------------

etmHI, muhakkak ili endlıe 
uyandırmaktan bili kalmaz. Bu 
mtlnaHbetle relen teJrraffar 
ıunlardır: 

Harbin, 23 ( A. A. ) - Man· 
çukou poliıi, hat Ozerlnde ıon 
tahrik teıebbllıtl netice.inde alt• 
mıt iki rHmi Sovyet memuru 
tevkif etmittir . 

Acaba öyl• mlölr? LQtfen 
sabrediniz de Yaran 

Biz 8öyllyellm 

F.zıl Ahmet IJ•g şiiri11i oiurJc•11 .. --------------------------

okunacak, reyiniıe arzolunacıakt1ır. '- Dertler Serisinden 1 
Mazbatalar okündu. Kltip ı· 

mail MUıtak Bey dil karıılaıtırma, 
gramer, ııtılab ve fflolojl komiı• 
yonlarının mazbatalarını okudu. 
Mazbatalar reye kondu ve kabul 

edildi. 
Bundan ıonra, bütçe encllmenl 

mazbataıı okundu. 
(Devamı 8 inci sayfada ) 

·····························································• 

Ergani 
istikraz 

€ Tahvilleri Yakında 
Satışa Çıkıyor 

ralzl ver J•l1•11 61r lir•,,.lıeıl rı , .._,..,,,.. ...,... 

var. Bir t•la•ll, •l•I ınllto•tl•ra 
le• • .,tur• 61 llr 

• -------------.._ --
- Bunlar rekllm klittları mı? 

~ - Hayır, lıtanbulun bir tirli 1apbrılamıyaa reçeteleri olmalal .. 



2 Sayfa 

Bir Fenni Keşif 
iddiası 
Ve Halk 

Bir Fransız llimit deniz yun
dan benzin i!tihuli imkinmı 
bulmuı. BuJ inanılmıyacak kadar 
muazzam bir meseledir ve inanıl-
!fıasına da imkin yoktur. Buna 
rağmen hadisenin halk arasında 
hasıl ettiği .intibaı. dfi.n ıöyle 
iesbit ettik: 

Salih Haşım Bey ( dokior Sultan· 
ahmet park kar11sında 20) - Fran
•ada Albert adb bir ad•• deniz 
auyundan petrol ve beD%iD yapaca
tmı iddia ediyormuf. Şarkta eski vo 
hurafi mana.ile bir almyacılık v rdı. 
Birçok meczuplar topuklan, de ir
den altrn yapauklanm söylerler •e 
gilnlerce uğrqulardı. CGmhı.riyet 
Türkiyealnde bu remilcili~in ve &lm
yacılığıo yeı i kalmadı. Bu hın afi aan
atlar •imdi de Garba i'ÖÇ etmişe 
benziror Ben buna Franıunın coD 

Ahmedl deyip ~çerim Te k'lt'iyeo 
tıaerinde durmam ve kafamı yormam. 

Enver B~y (Üsküdar Çamlıca 100) 
- Bir dalkavuk pndi,aha (ihtimaldir 
padiıabım belki derya tututa) demif. 
Fakat bu adam dalkavukluğuna rağ
men baberl (belki • ile ifade etaıittir. 
Fran1ada ç1kan bir ıivrl akılh bizim 
dalkuufun bile teredd6t ettifl bu 
badiaeyl bir hakikate çerir•cete ben
ziyor. Bil' po deryalar benzin, nehJr
ler petTol olana vay halimize. Ben 
bu habert au:etede okudntum zaman 
bir Nisan bdıfl nıuaettim. Fakat 
Franaab Albert Efeadlain kendine 
ıöre mukayeseleri fala var. Fakat 
benim aklım böy]d btr şeyi almıyor. 

* Sabiho Hanım (Dizdariye yokuşu 20) 
- Fran1111h tof8rün deniz suyunu 
petrola, ben:ıdne çavirditl hakkın
daki baberiDI garip buldum. Bizde 
ara ilU'a b8yle kltf fJer tiherdl fakat 
FranN gibi HD 'at Ye :irfaa itibarile 
,Ukaek bir muhitte böyle safNtalana 
yer ıbulacatını biç uaııetmeı:dim. Oa 
paraya lJtrHf benz.ln n petrol aattl
maaını hepimiz lıteriz. Fakat aklııe

llmin bu kadar btihkar edilditinl 
hazmedemeyiz. Her halde bu bir taka 
olacak. 

MUessif bir kaia 
BUylik bir teeuürle öğrendi

tim lze gfSre, Başvekil lsmet Paşa
nın refikaları Hanımefendi Y alo
vada bir deniz kazası savuştur• 

uılardır. Bir banyo almak için 
denize girdikleri zaman derin bir 
yere kaymışlar ve tehlikeli vail
yette kalmııtardır. fakat civar· 
dan yetitenler kendilerini kurtar· 
mlflardır. 

Bqvekilimize ve refikalarına: 
.. Geçmif olsun11 dileğimizi sunarız. 

Kasatura ite Varafamış 
Arapcamiinde oturan Mahmut 

isminde biri, bir para meselesin
den çtkan kavga neticesinde 
amca udeıi Aliyi kasatura ile 
yaralam.ııtır. 

SON POSTA 

. . , ,, 'f- ··T"-· ~ .. .._ .. · Pt···'-'· _ 

ihtil As Suçlularının Sorgu
ları Devam Ediyor 

Mnddeiumumilik: ve V:iliyet Maliye murakıpliği, 
Fatıh mal mfidfir]üğiinde ihtil!s yapbkları iddiasile 
tevkif edilen tahakkuk memuru Refik ve 'tem 
memuru Ahmet Beyler hakkındaki tahkikata devam 
ediyorlar. Su~lular bin lira vererek lbir avukat 

varmıı. lltendiği zaman: 
u_ Ben bir giln hazinenin OD beı bin lirUIDl 

kaybetmip.im. Korkumdan bunu aöyliyemedim. 
Şuraya buraya borç.landım. Ü:ıerimde kalan ıon 
avana jp&rasını da bu borçlara dağıttım.,, cevabı 
ahnmı§br. Bu suretle Ahmet Beyin bir de acil zim-tutm~ ar ve işlerini takibe baılatmıflardır. Şimdiye 

kadar yapılan tahkikatta ihtillı yekUnu (11049) 
lirayı bulmuıtur. Ahmet Eey tevzi memuru olduğu 
için kendiıine daima on bet, yirmi bin Hra1ı avana 
Verilir Ve bu 8V8DBI memurlara dağıbr:mış. mbtilis 
tesbit edildiği ve işten el çektirildiği gün de kendi
aindo hazineniiı (3744) Ura kadar avans parası 

met suçu ortaya çıkmıştır. Fatih mal mlidtırlllğft 
Ahmet Beyin yaptığı eski bordroları tetkik ederken 
bir yetimin (3) liralık maaşım (30) lira olarak ıim
diye kadar verdiği ve bu ihtilaaını kapatmak için de 
bfitün cetveller iherlnde tabrifat yaphğı anlaşılmıştır. 

Üsküdar da 
Tramvay Şirketi Yeni 

Vagon Sipariş Etti 
Üaküdar tramvay şirketi tara· 

fmdan inşasına başlanılan Kadı
köy tramvay hattının bazı kı11m· 
ları gelecek ay sonuna kadar 
bitirilmiı olacaktu. Bu hatların 
Cumhuriyet bayramında işlemeye 
açıimaaı mukarrerdir. 

OskUdar tramvay fir'keti, son 
temdit doleyısile yeniden tramvay 
arabaları •ipariı etmiştir. Bu 
arabalardan 20 si Eyliıt bidaye
tinde şehrinfrıe gelecektir. Yeni 
tramvay arabaJan bugünkülerden 
daha genlı ve 50 şer kişi .Jabl
lecek büyüklüktedir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Kedıköyde Bağdat caddeain
den geçmekte oJan arabacı As-
gann idaresindeki yük arabası 
Ziya Ef er.di isminde birine çar-
parak yaralamıştır. . 

)f. Şoför Mehmedin ldare&in
deki 1759 No. b otomobil köprü 

üzerinde Rqit Enndi isminde 
birine çarparak aiır ıurette ya
ralamıştır. 

lf. Şoför Mahirin idaresindeki 
4486 No. h otomobil Aksaraydan 
geçmekte iken çoban Fatma Ha
nım iıminde bir kadına çarparak 

ağır surette yarala ştw. Fatma 

Hanım hastaneye kaldınlmıf, şo
ftir yakalanmıştır. 

" Kör Tahsin isminde biri 
Ayvanıar.ayda oturduğu Y .&far 

Efendinin evinden kurşun borular 

çaldığmdan ya kale.nmıştır. 

lf Bakırköyde otucan Mıgıdıç 
iıminde biri kendini bHmiyecek 

derecede sarhot bir halde ötekine 
berikine sarkıntılık ederken ya
kalanmııhr. 

Şimdi Ahmet Beyden bu hesap ta sorulmakta dır. 

Hapse Giren 
Kaçakçılar 
Alb Kişi Hakkında Mah
kumiyet Kararı Verrdi 

GUmrUkteki İhtisas mahkeme
lerinde son dört gün içerisinde 
birçok kaçakçılık davalatı netice· 
lenmiştir: 

Esrar satmaktan suçlu bu· 
luoan Agop oğlu Ha~ares, 6 ay 
20 gün hapse ve 110 iira para 
ce1as1 ödemeye malıkiim ohnuştvr. 

Jf. Elenida vapuru Kodu lima
nmda bulunduğu sıntda kaçak 
içki satmaya teşebbüs ıedcn Pan
deli, Nikola ve Yorgi Efendiler 
9 uncu lbtiaas mahkemesine ve
rilmi§lerdi. Haldanndaki dur.uşma 
bitmış, üçü de dokuzar ay hapse 
ve 80 liTa para cezası ödemeye 
mahküm edilmişlerdir. 

>f. Üsküdarda Aipazannda 
Meyda.cıkta sigara :kA~dı satar
ken ~aka?anan Ahmet isminde 
bir suçlu dokw:uncu ihtisas mah
keme.sinde 6 ay hapse ve ~ 00 
küsur lira para cezasına mahkum 
olmuştur. 

>f. Eroin kaçakplığı yapbğı 
iddia&i.le dokuzuncu ihtisas mah
kemesine se't'kedilen Alekonun 
alb ay hapse ve 100 lira para 
cezaıı ödemesine kar.ar verilmiftir. 

İzmire Ucuz 
·Seyahat 

Bapeldl iiıanet Pqa yarın 9 Eylw 
•erl'iıinde lbanr !bulunmak iizere 
Cumhuriyet "'apuril• hmire bare
k t edecektir. Bu me;r da nr•ifl 
rlSrme Ü.zere gidecek olanluı da 
ayni vapur göcüreeektir. Denizyol
lan i,1etmeai ;ibresi, halka bir ko
laylık oJroak fi.zere fiatlerde tenzl
IAt yepmı,, ziyaretçilerin birinci 
mevki gidip gelme, yemek mftl
HflRf'ıDı 26 lira içinde teml11 etmiş
tir. Ayrıca üyarelçilu lzmi.rde 
geceleri .apol'da kalabileceklerdir. 
Bu ucu::: seyahat f ıraatından ia
tifade ediniz. 

İş Sergisi 
Pazar Günü 1500 Kiıilik 

Bir Ziyafet Verilecek 
Iı bankasının kuruluşunun yıl 

dönUmü münasebetilc Galatasaray-

da açılacak ıerginin bUtUn ha:ıı.r
hkları bitirilmek üzeredir. Pav
yonlara ait teıisat vo lnş1ıat 

tamamlanmıştır. Bir çok bakım

lardan olduğu kadar sargicllik 
noktasından da cidden bllyUk bir 
muvaffakiyet kazanacak olan bu 

ıergi, ~a%B.I' günll merasimle açı
laeaktır. Bu mlinasebetle 1500 
kişilik büyük bir %iyafet verile
cektir. 

Bir Ampul 
Hırsızı 

Dün A ·y ce a -
ke esinde, Aksarayda Oruçgazi 
sokağında oturan 18 yaşlannda 
Salibattin adlı bir gencin mah .. 
kemesine baş~andı. Salihattinin bir 
düzüne apartımaa -~ ~vden am
pul ve elbise çaldığı iddia edili· 
yordu. Sa1abattin son olarak 
Bayazıtta Tavşantaşında Fuat 
Beyin aparhrnamndan ampuJ ça

larken curmümeıhut halinde ya
katanmıt ve poliste diğer hırıız-
h~lan01 da itiraf etmiştir. Satl
battin aşırdığı ampulleri berber.o 
lere -vererek tırat olurmuf. 

Mahkeme şahitlerin çağırılma11 
için muhakemeyi talik etti. 

Kararı Temyiz Ettiler 
Eşya kaçakçılığından aıahkUm 

olan Odesa baş konsoloıu Rauf 
Hayri Beyin vekilleri, karan 
temyiz etmek üzere dün 8 inci 
ihtisas mahkemesi müddeiumumi
liğine müracaat etmişlerdir .. 

Kavas Tevfik ve muhacir 
Mehmet efendiler de baklanodaki 
mahkumiyet karanm temyiz ede
ceklerdir. 

Ağustos 24 
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Belediyenin Davası 
Dünkü Son Celsede 
Beraetle Neticelendi 

Belediye tarafından Milliyet ga ze
hai aleyhine açılan dava, dün üçGncG 
ceza mahkemesinde aetlcPlenmittlr. 
DGnkll cehede, belediye .-eki i Hamdi 
Nanm Bey, mahkemeye Vali ve 
Belediye Reiıi Muhittin Beyin davadan 
feragatini gösteren bir iltida nrdl. 
Bunu mllteakip, iddia makamını it•al 
eden Ekrem Bey belediye tarafından 
açılan hakaret da•a.ının •ukutunu, 
ancak zabıtların tahrif edilerek neı• 
redilditi lddiaaile açılan imme dna• 
aımn devamını iatedi. Mahkeme heyeti, 
müzakereden •onra, talep veçhile ve 
muhakeme maıuifioin davacı tarafın .. 
dao tahılli kaydile karar verdi. 

Karann tefhiminden ıonra İrfan 
Emin Beyı 

" - Etem Jnet Bey, burada 
tavri:h ve .tafaili dotru olmıyan baıı 
mühım aaıkler ve yükaek mülahaza-
lar tesir le bir tarziyeye katlanmııtır •• 
diyerek imme davasının da bu celHdc 
neticelendirilmesini talep etti . 

Sonra Ekrem Bey, •ddiuını aer
dettl. Esnaf bankan Jı.idiaeai ve tehir 
meclisinde Etem İzzet Beyin beyanati 
(!zerinde duraraak zabıtların netri 
keyfiyetine intikal etti : 

"- Milliyet gazete1l tehir mecllıl 
zabıtlarını büyük bir itina ile neıret
mittir. Tahrif yoktur. diyerek b•raet 
iıtedl. 

Sonra Etem lnet BeyJ n vekiU 
irfan Emin Beyin hukuki müdafaaıtn
dan sonra Etem izzet Bey de: 

"- Müddeiumumi Beyefendi da• 
nyı bütlln ruhile ve benden daha lJI 
hah ederek benim müdafaamı da ken
di diJlerile yaptilar, buaetimi iıtedJ

ler. Kendileıile hemfildrlm.. Vicdanıma 
huzur vermek için sadeee bir noktaJ1 
tebarnz ettirmeli yeri.ııde ve fald.U 
bulurum. MüddeiWDllnll Beyefendinin 
hakkımdaki beraet talebi beoJ çok 
m6teba111ia etti. Eter mtltekabıl bau 
zaruret ve mi1.lih&z&lar. beni huzuru
nuzda taraye vermetc •e•kel mem'fl 
oJaaydı makamı ıiddiaoın bu beraet 
talebi hiç ıGphe yok ld, cliter dava• 
lan da içi e alacak , l re 
etini istedi. 

Mahkeme heyeti icabını dilıOndL 
Etem izzet Beyin beractlne, gazete 
ıahihi Mahmut Bey lbaklmıda da takl
bata lüzum kalnıadığına ve b u bapta• 
ID talebin geri almmaa için MUddel
umumilit• tezkere yazdmu.ına karar 
verdi. 

Neşriyat 
Davaları 

Oü?1 asliye üçüncil ceza mabk ... 
1 

muin de iki netl'iyat davaıına bakıldı. ı 
Bfriai Tarihi Aakeri ve Galata1ar1y 
ılbl mecmualar nepedee Mahmut 
SaJm Beyle alh malba&cı aleyhhM 1 

açtlan mdaaadenamuüıı neıriyat d.
vaaı idi. Suçluların .ubdtaları aoral
mak üzere muhakeme talik edlldi. 
ikinci dava da Galatada Kul ediblnde 
oturan Arteml1a Hanım tarafından 

Haber gazetesi aleyhine aç..lmıı bir 
dava idi. Mahkemede gazeten in ne, .. 

1 
riyat mndtı.rii Hasan RHim Beyi• 
avukata bulundular vo bu davada 
murur zaman oldupnu iddia ettiler. 
Mahkeme bu iddiaya reddetti. Bundan 
aonra Haaan Ruim Bey bu haberi 
polisten aldıldannı .örJ.odi. Bu ifade• 
den sonra muhalceme pbitlerin celbi 
lçin kaldı. 

l_S_o_n_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_sı_·m_l_i_Hı_'i_k_a-=,. y:.....e_s_i_: _________ R_a_z_a_r_O_la_R __ a_s_a_n_B_. _D_ig_o_r_K._ı_· :_I 

Bey .. 
Mesele aa et basit Haaan 1 ... n .. ı. heledlyemi1 Avrupaoın kala· ı ... Bunt.t.D .. r.a De bir oto-

y İt>•hk tehiderirı .. ıtattııik edile:D HyrliMler nl- mobil kaıaaı olur .•• 
-.a ... inl Wıld• ele Uıtbl.k •tmir• ktlHınl 

.•• Ne de bir tramvay •. 

1 
lt aııaıı 8e7 - De•en• bu .. ıiıuı ııoıır• 

.. liirde ne etem.bn ••do t,aaı.••' 
lf·lyecul 
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H r •• u 
------

Zengin 
Olmanın 
Bir Yolu 

'\ 

.. 
Bu a)lln otuı:uncu Cuma gUnlln· 

de9n itibaren yurdumuzda yeni bir 
Para kaynaıması bathyor. Ergani 
istikraz Tahvillerinin Uçüncü (C) 
aerlıl aatııa çıkanlacaktır. Bun
dan evvelki satışa çıkarılan ( A ) 
Ve { B ) tahvillerinin yurdun her 
yanında kapışılmasmdan anhyo· 
ruz ki para iılerinde halk ile hU
kümet araaındaki mUnaıebet 
geniılemiıtir. Halkın hükumete 
}<.arşı olan lnanııı, iıtenilen dere
ceyi bulmak yolundadır. 

Eıkiden bu millet Osmanlı 
hükumetini batakçı olarak tanırdı. 
Çü nkii O amanlı hükumeti halka 
lcarıı olan borçlarına sadakat 
R"Öilermemi~. halktan para almıı, 
fakat zamanı gelince borcunu 
lnkir etmif, ödememiıtir. 

Bugün bu kötli vaziyet kal· 
mamıştır. Cumhuriyet hUkümetl 
halka olan para borçlarını, mete· 
liğine kadar biliyor ve tanıyor. 
Borçlarını, günü gelince faizile 
birlikte hemen ödüyor. 

Bunun içindir ki, memlekete 
faydalı bir para alışverişinden 
~a~ka bfrşey olmıyan Ergani 
ıstıkrazı tahvilleri bol bol satılıyor. 
Para alış vetişi, dedik. istikraz, 
bir ticaret işidir. Çünkü hUkümet 
halktan borç para istiyor, şu 
l<adar yıl ıonra bu borcu faizile 
birlikte ödeyeceğini söyJilyor. 
Elimize "tahvil., dediğimiz imzala 
\'e ml\hUrlU bir senet veriyor. 

• lrte bu faiz, düne kadar kasa· 
tnızda veya cebimizde duran pa
tan·ın hükumete borç olarak 
k rilrneıi auretlle elde edilen 
itdır. 

I< Fakat Ergani istikrazı, kir Ye 
l'azanç bakımından daha cömert· 
ır. 

Ergani tahvillerini ailkümet 
~ergi karşılığı, hükumete olan 

orç karşıhğı, müzayede veya 
ttıünakaaalarda teminat akçeıi 
l<arşıhğı olarak ahyor. AynJ za
m~nd~ bu istikrazm dolgun ikra
rnıyeh bir de piyangosu vardır. 
Bunda~ evvelki iki tertibin piyan
gosu hırçok vatandaılari zengin 
etın~tir. 

Fakat b · t k u lf e •n arlı taraf 
tudur: 

la HU~ümet . hu istikrazdan top
b'Yacagı para ıle Erganiyi Mersine d: ?emiryolu ile bağlıyacak, bu 
i ınıryolu, Ergani bakırlarını Mer-

8 ne götürecek, hu bakırlar da 
~ersinden vapurlara yU{detilerek 

cknebt memlektlere gönderile
c~ tir. 

1 t'kDaba açık ılSyliyelim: Ergani 
1 1 r~zı ihracatımızı arttırmak 
auretıle memlekete ha i t ·ı 
yonlarca r r ç en mı • 

ıra getirecekt" B' m J k t" ır. ır em e e ın zenginliği 'h 
v l . ı racatınm 

Çoga maııle mUmkUndUr v E . 
. ik e rgam 
ıst razı bu memleketi zeng· 1 ... .. . ın ıge 
gotUrecek yollardan biridir. 

Akşehir Spor Yurdunun Yeni 
idare Heyeti Ve Yeni Bir Birlik 
S ·' Akşehir ( Husuıi ) - Gençler 
• Por Yurdu yeni idare heyeti 
•nrh 
t •

1 abım yapmıştır. intihapta 
eısliğe Mustafa Şükrü, azalığa 

avukat S d" Ilı T f'k Arif a .ı' san ev ı , Kazım, 

8 ' Bedrı, veznedarlığa lbrahim 
ey~r seçilmi lerdir. 

h ençler Spor Yurdu Kadın
tn fln Yıldırımspor Yurdu ile bir 
ta adç Yapmak üzere hazırlanmak-

ır Ş h .. d nd · e rımız e Yükseliş Birliği 
ında ye . bi . 

kurut m r gençlık kaynağı 
muştur. 

SON 

Resimli Makale rt-'Harbin Çocukları Artıyor a 

Harp denilen ölOm babuı, her geçen günden ıonra 
yeni bir çocuğa daha kavuıuyor. Hastalık mikroplarının 

bile harp ıilAhı olarak kullanılacağını bildikten aonra, 
bu aıam babaamın ne milthit bir kudret ka:ı;andığım 

insan hesap edemez oluyor. Fakat Bfı: inıanların zengin-

leıtirdiği harbi, yine ineanların fakirlettirmeıi, lrımıldıya
mıyacak bir vaziyete ıokmuı mümkilndür. Yetar ki 
beıeri hüsnüniyet her tarafa yayılım. Bunnu da yapabimek 
için menfeatlerin temininde batkalarına zarar vermiyecek 
yollardan yürümek lazımdır. 

SON TELGRAF HABE"'RLERİ 

Sofyadan yazılıyor: Bulgaris
tanda hükumetin müzaheretini 
gören Trakya Komitesi faaliyetini 
arttırmıştır. 

Memlekette sıkı bir sansür 
olduğu halde Makedonya gazetesi 
Türkiye aleyhinde ateı püsküren 
makaleler yazıyor. 

Fakat bu gazetenin Yugoslavya 
aleyhinde tek kelime yazmasına 

Buğday 
Harice 9 Milyon Liralık 

Buğday Satacağız 
Ankara 23 - Tlirkiyede ça

lııan ecnebi şirketlerin hu ıene 
hariçteki faiz ve temettü hissele· 
rinin dokuz milyon lira kadar 
tutacağı tahmin edilmektedir. 

Haber alındığına göre, hu 
faiz ve temettü hisaeleri ; Ziraat 
Bankasınca köylüden alınmakta 
olan buğdayların mezkur şirket
ler tarafından harice ıatılması 
sure tile ödenecektir. 

Büylik Bir At Koşusuna 
f ştirak Ediyoruz 

30 Eylfılde Viyanadan Peşteye 
kadar Beynelmilel bir at koıusu 
yapılacaktır. Bu mukavemet ko
şusuna Türkiye ekipi de iştirak 
edecektir. Bu koşuya giracek za· 
bitlerimiz, Sü,varı binicilik mek· 
tebl mUdürU miralay Cevdet Be· 
yin idaresinde muntazamen ça· 
lıtmaktadır. 

Kastamonuda Gazi Günü 
Kaatamonu, 24 ( Huıuıi ) -

Dün Gazi Hz. Kaıtamonuya ayak 
bastığı bUyUk gllndü. Cotkun 
merasim ve tezahürat yapıldı. 

Ziraat Vekili 
Ziraat Vekili Muhlis Bey, tet· 

kikat yapmak üzere dün şehri-
mizden Karsa hareket etmittir. 

----
müsaade edilmiyor. Trakya ko· 
mitesinin gazetesi de Türkiye 
aleyhinde yazıp duruyor. 

Bu gazetenin 19 Ağustos nUs· 
hasında " Trakya insanı! ,, baş· 
lıkh bir makale çıkmıştır. 

Bunda Trakyanın Bulgaristana 
ilhak edilmesi, orada Bulgr mah-
kemelerinin çalışması temenni 
ediliyor. Diğer bir makalede de 

Üç Kıra/ 
Sofgada 
Birleşecekler Mi? 

Bükreş, 23 (A.A.) - Roman· 
ya Kıralı ile Yugoslavya Kıralı
nın eylfılde ve aynı zamanda Sof· 
yaya gideceklerine dair dün 
ecnebi memleketlerde bir haber 
intişar etmiştir. Bükreşin sala
hiyettar mahafilinde bu hapta 
ademimallımat beyan olunmak-

tadır. 
Bulgar Kıralının kanunusanide 

BUkreşe yaptığı ziyaretin ferda
sında Romanya Kıralının bu 
ziyareti iade etmesi ~ekar~ür 
etmitti. Ancak bu ziyaretm tarıhl 
bu ane kadar tesbit edilmiş 
değildir. 

Vekil Beyler Şehrimizde 
Ankara 23 - Nafıa, lktııat 

ve Maliye ~ekilleri Ali, Celil ve 
Fuat Beyler akıam trenile lstan
bula hareket etmiılerdir. 
Askeri Bir Heyetimiz 
Sovyet Ruıya'ya Gitti 

Ordu müfettişlerimizden F ah
rettin Paşanın riyasetinde bir 
heyetimiz, Kızılordunun manevra· 
farında bulunmak Uzere dUn 
Sovyet Ruıyaya gitmiştir. 

Terfi Listesi 
Zabitan terfi listesi ayın 28 inde 

neşredilecektir. 

şu cümleler var : 
"1903 ihtilalinin ideali hiçbir 

Trakyalının kalbinde ölmemiştir. 
Mücadele devam edecektir. 

Biz, Trakyanin münbit ovala· 
rını zaptedip Akdenize çıkma

dıkça bu mücadeleden vazgeç• 
miyeceğiz.,, 

Fakat gariptir ki bu neıriyata 
karşı hükumet lakayt ve sakittir. 

Kontenjan 
lktısat Vekili Ticari 
Vaziyetimizi Anlattı 
Ankara, 23 - lktısat Vekili 

Celal ~ey yeni kontenjan karar· 
namesı münasehetile, iktıaadi va· 
ziyetimiz ve harici ticaret muva
zenemiz hakkında yeni izahat 
vermiştir. 

Cel81 bey, kontenjan listeleri
nin, memleketin satın alma kabi
liyetine göre normal haddin bul
duğunu, bu imkanın kliring 
anJaşmalarile temin edildiğini 
Londra cihan iktısat konfe~ 
ransında tarafımızdan müdafaa 
edilen hedefe doğru ilerlendiğini 
yeni anlaşmalarla bu ıene T emm~z 
ıonuna kadar hariçten 21 milyon 
kredi bulduğumuzu ıöylemiıtir. 

Harbiye Mektebinin 
100 üncu Yıldönümü 

Harbiye Mektebinin 30 Ağus
tosta yapılacak yUzUndi yıldönll· 
mil kutlulanması çok parlak 
olacaktır. Büyük Erkinıharbiye 
Reiıi Mütür Fevzi Paşa Hz. nin 
de bir hitabeleri okunacaktır. 

Almanyada 1860 Kiti 
Affedlldl 

Münib, 25 (A,A.) - 1610 ıiyaai 
mevkuf ile nezaret altanda bulunan 
250 kiti af kanunu mucibince Bnyc
rada tahliye olunmuıtur. 

Arpa Yükseliyor 
Adana, 23 (A. A.) - Şehri· 

miz piyasasında arpa fiyatları 
gün geçtikçe yükselmektedir. 

:::-:::s:o:=:-=====--c-=-_______________________________ .;;;;_..;:;;;~---------------------_;..--------------~;;;;:;;;;:;;::;;;;.:;.;:::: 

iSTER iNAN /STER iNANMAI 
Muharr~r. Selami izzet, bir kasap kendisine damguıı 1 yor, cevabını almıt. 

et athğı .~çan, mezb~hada etlere damga vurulup vurul- Muharrir bunları saydıktan sonra yazısına tl>yle 
madığmı oğrenmek ıatemiı ve töyle yapmıt· d · d' 

1 Bir kasaba sormut etlere d . 1 d ıırı evamMe ıyo; =. 

b 1 
• amga vuru ma 15 " eğer ıtın aslı ,uymuş· 

cova mı n mış. • 
2 - Bntka bir kasap, damgalandığını söylemİf· .. Mezbaha yalnız keçi ve manda etltrlnl damgahyor, 
3 - Mezbahaya telefon etmlı, damgalandığını kıvırcık, dağlaç ve karamana damga vurmuyormuş. 

bildirmişler. Çünkil çok kere, kıvıı:cıktan iyi dağhç, dağlıçtan iyi 
4 - Belediyeye sormuı, etlere yine damga vurulu· karaman eti bulunuyormut ... ., 

I r• iN.AN I r• tt iN Ali il 
l_~-~~---------------~·-----------------------------------------------------' 

Sıyla J 

r 
Söz" Kı a ı 

Harice Buğday 

Satıyoruz! 

'--------- A. E. 
- Bu defa artık ihmal etm~, ıık 

11k mektup yolla 1 
- Olur anıma, ıen de unutma, 

yollayacağım mektuplaran (berine 
yııpıftırılacak pul benim için ( 2) kilo 
buğday demektir. 

liu muhavereyi ilç ay evvel Aydan 
iıtasyonunda dinledim. Bir yolcu He 
yolcuyu uturlamıya gelen bir köyHl 
arasında geçiyordu. 

Sonra ötrendlm. Söylenen rakamda 
mübalağa yoktu. Hakikaten Aydında 
ve ci.varında buğdayan klloıu ( 3,5 ), 
nihayet ( 4 ) kuruta aatılmakta idi. 

- Peki Ziraat Bankuı S kuruta 
almıyor mu? 

- Alayor, fakat burada değil, 
buğday mıntakaaı olarak ayrılan 
yerlerde •. 

* Aradan kısa bir müddet geçti, 
yevmi gazetelerimizden birine 
muhtelif iki şehirden gelen iki 
muhabir mektubunda aynı şika· 
yeti okudum. Ve kendi kendime: 

- Demek ki şikayet yalnız 
bir yere münhasır değilmiş, der
ken daha mühim bir noktaya 
temas edildiğini gördlim. 

* Bir meb'us geçenlerde Ana· 
dolumuzda bir gezinti yapmış, ve 
bu gezinti esnasında buğday 
meselesine ehemmiyetle temas · 
edildiğini görmüş, kendisi anlatı· 
yordu: 

- Bazı yerlerde bazı muhte
kirlerin köylüyü korumak için 
vazedilmiş olan buğday vergisini 
kendi menfaatleri lehine istismar 
ettikleri şüpheıi mevcuttur. Me
sela tüccar köylüden buğdayı 
(3,5) kuruşa mı aldı, parasını 
verirken, ( Buğday vergisi ) ismi 
altında bir kuruşunu keserek 
{2,5) kuruş vermesi ihtimali işi
tilen ıeylerdendlr, diyordu. 

* Hafta başında, bUtUn dünya· 
da buğday mahıulünUn fena 
olması do1ayısile önUmUıe buğ· 
day ihracı için müsait bir fırsat 
çıktığı, hatta Ziraat Banka
sına şimdiden bazı talepler ya
pıldığı söylenmiıti. Dlln Ziraat 
Vekili hu haberi teyit etti ve 
hepimizi sevindirecek bir müjde 
verdi; söylediği şudur: 

- Bu sene buğday mahsulü 
kel:menin bütün manaıile güzel-
dir, bilhassa kalite çok iyidir. 
Şunu ehemmiyetle kaydetmek 
isterim ki, bu sene Almanyaya 
(13) bin küsur ton buğday satıl-
mıştır, bundan başka son günler 
içinde lsviçreye de (10,000) ton 
buğday ihraç edilmiştir. Bu satış 
yüksek fiatla olmuştur, ve ihraç 
fiatlatlarımız mütemadiyen art
maktadır. ! . 

* Ziraat Vekilinin verdiği haber· 
den bahsederken bizi sevindire· 
cek mahiyette bulduğumu söyle· 
mittlm, hakikaten öyledir, fakat 
ne yazık ki, buğdayın bazı ıehir· 
lerde (3,5) kuruta satıldığı, fazla 
olarak bu (3,5) kuruıtan bir tane· 
sinin de muhtekire kaldığı riva
yeti tekzip edilmediği gibi, doğru 
olduğu takdirde, ekıiklij'in düzel
tildiği de 11öylenmedi. Bunun 
içindir ki ben sevinci yarım 
buluyorum. 

Ziraat Bankası harice buğday 
ihraç edebilir. Mükemmel, yilkHk 
flatla satabilir. Yin~ mükemmel. 
Yalnaz harice yüksek flat1a aablan 
buğdayan dahlli fiatı hükumetin 
teıbit ettiği miktardan da aıa• 
ğıda kalırsa, köylüyfl yardım için 
kabul edilen kanun bu maksada 
göre tatbik edilmit sayılamaz. 

Mamaafih haksızlık ta etmiyelim. 
Dahili fiatın her yerde ( S ) kuruıu 

bulması için Zirut Bankasının alıı
larını faz1alaştırma11, bunun için de 
silolarını tamamlaması lhımdır. Bu 
ise zamana mütevakkıftır. Doğru. 

Fakat muhtekirlerin kanun harici 
hareketleri vana bunun önüne ieÇ• 
mek için beklemeye lüzum yoktur. 



_...,ı ____ _ 

1 BarJ _n Haberleri 
1 

Jevrekle Hayvan 
'-/,;.r sız /arının 
:inayeti 

Barlın (Hususi) - Devrekte 
mUmm brr haynn hırmzhfı .-e 
: •ci bir cinayet' ol11191tur. Hen
dek, Çorum, Eskiıehir havalisfne 
iskiD edilmif Bula,ariatan muha
cirleriDdeıı Mestan ojlu Hüsmen. 
Haaan oğla Y qar. Sait ofılu Ya· 
ıar, Salih oğlu Mehmet ve Yakup 
oğlu Mehmet adlarında beş ı•
hıı, kazada muhtelif kimselere ait 
13 msodayı çalarak kaza hudut· 
larwıdaa aşıtmık üzere, Devrek • 
Reşadiye yolu üzerindeki Doruk· 
hanı civannda bir Mmana sak· 
lamışlardır. Fakat, tesadüfen bu
radan geçen, Devreğin Sarnnş 
köyünden İımail oğlu Halil çin· 
geneleri ve mandaları görmüştftr. 
Hırsızlıklarının meydana çıkaca
ğını anJıyan çingeneler hemen 
baltalarla Haliiin D:ıerine hiicwn 
ederek za•allıyı feci bir arett~ 
öldürmfttler, ölilalial de ormamn 
bir kuytu k•srJM .tıritklaaif
lerdir. 

Halilin ceaıedi öç pn aonra 
köylüler tarafından bulunmuştur. 
Esasen mandaların izini takip et
mekte olan karakol kumandanı 
Etem Çovuf takibatını bu nokta
ya çevirerek çirıge.nceleri yakala
mışbr. Yapılan tahkikat netice
sinde, cinayeti hırsız çingenelerin 
y.ıpbkları anlaıılmışhr. Kendileri 
cinayetlerini itiraf etmişler ve 
ormanda sakladıkları kanlı balta
eın yerini de göstermişlerdir. 
Katil hayvan hırsızlarının hepsi 
tevkif edilmiştir. 
Bartanda SUnnet DUAUnU 

Bartın (Hususi) - Tayyare 
cemiyeti Bartın şubesi, 30 Ağus
tos Zafer ve Tayyare bayrauunda 
fal<ir ve kimsesiz çocukları sfinnet 
ettirmek üzere belediye balıçesi 
ve memleket mahfilinde bir 
dügfin yapacakhr. Dügünde, 
bando. ince saz bulunacak; cam· 
baz, hokkabaz, orta oyunu gibi 
eğlenceler Ye kaçak mlsabakalar 
icra edilecektir. 

Tayyare cemiyeti, 31 Ajmtoa 
cuma gUnl bir de pehli~an güreşi 
tertibini dliflnmektedir. 
Bartan Belediye i.tlhaba 

Bartın (Huu9i} ~ Belediye 
intihabı için yapılan taazJrlıklar 
bitmif, intihap eacUmeni de tqkil 
olunmuıtur. İntihap neticeainde, 
ince Alemdar oğlu Fai~ Aliıeyh 
oğlu Sadık. Güneyli oğlu Hasan, 
Arif oğlu Mmtafa, F ırmcı oğla 
Fahri, mütekait Ali Rıza, Kürt 
hac.ı oğlu Selabattin, Mahmut 
Efendi otlu lsmall, Marangoz 
cığlu Ali Rıza ve Kemik oğl• 
Ahmet Beyler intihap enclimenini 
teşkil etmişlerdir. 

ÖIUm Cezası 
Bartın (Husu&~ - Kaynarca 

cinayetinin muhı ımesi geçen
lerde bltmiı ve aaçlulardan Göl
bucaklı Çolak Ali idama mabkiim 
olmuştu. Bu karar, Temyiz ah
kemesince bazı noktalanndan 
bozulmut oldoğu için nalaa ·uyu
larak tekrar donJfllla yaptlmıt n 
mahkeme, ıuçhıyo yine ilim 
.:ezanna mahlôım etaiftir:. 

Bartın Teyyereel 
Barhn (Hususi) - Bartın tay

yaresinin ad konma merasimi, 
Ereğli ve Zonguldak tayyarelerile 
beraber, "Bolu,, da yapılacaktır. 
Merasimde, tayyarelere isimleri 
koncak tehirleri temail etmek 
fizere mahalli tayyare ıubelerince 
seçilecek ikişer kişilik hey'etler 
blunacaktır. 

Boluda merasim bittikten 
ıonra, adı konulan tayyareler, 
ait oldukları şehirler üzerinde 
alçaktan devamlı uçutlar yapacak 
•e beyannameler atacaklardır. 

Bartın Panayır1 
Bartın (Huıusi) - Her yıl 15 

eylülde şehrimizde, Ömer Tepesi 
mevkiin de bir panayır kurulma11 

: ı ...... bf.~t 
Bigada Hasırcılıll 

1' L 
Turhal Şeker FabrikasıMuhiti için Yeni Ç?k V~rimli . f ~ Bır Iştır 
Bır ş Çıgırı Ve Refah Yolu Açmışbr aı..ı~:::.}11~~~~ .. ~.k~:= 

TOlrat (Huu- köylll ve çiftçinhı mc.,IMırdur. Ukio timdiye kadar 
ıi) - Tmfaal te- • UJatmda blı- dolun.an haıırlar hep dahilde 
kor falw.ikaaı ya· ~ ,elE bir iyilik uıfedilirdi. Son zamanlarda Biga 
pı ltl'eriniu ae- dopcaima "6P- llasırı&rınıa çok beyaz ve doku-
yiri Orta Ana- hu& siaB ile ba- auıu da ince olduğu anlapTmalda 
doluyu ıiddetle kılıyor. Viliy:etin çok uzak yerlerden toplayıcılar 
alakadar ediyor. Bberi Ye Pazu ıelmekte ve her hafta arabalar 

Blltün intaat nahiyeleri sllrek· doluau demet demet hasırlar muh• 
devamınca Tur- siz fakat ~ok telif memleketlere karadan ve 
hal havalisi işçi- fİddetH bir dolu denizden sevkedilmektedlr. 
fine gilndelik davdll. Bu ylb.- Burada. en ç.ok hasır dokuyan 
temin etmesi bir den erken arpa mahalle, Bademlik mahallesicDr. 
nispet içiAda ha· mabaulUada bk Bu mahallede bu seneye gelin-
yatı k-olaylatbr- Tıuluıl ,.1ı., f•brilıtuı .._,, miktar asar ol· ceye kadar yfiz kadar haaır tu-
dı. T urbal istasyonunda duran yüklüğü de köylüye ve kasabalı• duğu muhakkaktır. Bağlarile ta• ıAhı vardı. Tilccar gelrp te mal 
trenin penceresinden görl- ya şimdiden çok· faydalı bilgiler mnmıt olan Dimorta kayüatın bu revaç bulunca bu tezga .. hlar iki 

b. · ah d · veriyor. Vı1Ayetin pancar ziraatı doludao aötdüğll ıarar on yedi 
nen ır •uazzam " s am, emır bı;... l k -"z'"' ,.ıkarılm••br. H""aırları hep mü1C:emmeldir. Yalnız Pazar na· m ira olara teıbit edilmiıtir. , .. ~ "' .,. IUI 

ve betonla kaynayıp yücelen, biyesi (5000) dönümlük bir ara• Zile kaaabaaile civar köylerine ve ıadınlar dokur. Bu hususta ka-
uzamp giden bir mamure nr. ıfde bu yeni mahsulnn ilk rekol- Tokadın DBre kaya ve F anlı ve tlilerine öyle meleke gelmlıtfr ki 
Ônümihdeki eyliil sonunda teker teıini mevsim ıoaunda alacaktır. Erla:ilet ~ Aıağı ve Yukarı Çayla iç metrelik bir lıuın bir Kiincle 
yapacak olan fabrib11111 bu hav.. Samsun • Sıvas demiryoha ~ k&,a liıu cfalala bltüa Odm clokumaktadarlar. 
lide glSrUlmemiı yenilik ve bft- ca pancar ziraatinm verimiaden meltnl8 ?JU}'llr nraR ufram4br. Erkekler de aaz ayıldamak .,.8 

Uşakta Debagat 
Ve Pulluk 
Fabrikaları 

Uşak, ( Hususi ) - EvYeke 
mevcut Ye iptidai bir halde bulu
nan debağballdere ilaveten yeni
den 3 Debağ fabrikası yapılUUfbr.. 
Bu fabrika ve debaihanelere 350 
den fazla ilçi çalıtmakta ve 
kösele, metin, allahlık, saraçlık, 
elvan, uskara, vakete gibi mallar 
nefis ve çok mükemmel bir 
ıekilde imal edilmektedir. 

Senevi emt,,000 llİlo miltarın· 
da deri işlenerek memleket dahi· 
!inde ıarf ve kısmı azamı metin 
olarak Anupaya ihraç edilİI'. 

Pulluk imalithaD.eSinde mem• 
leket ihtiyacına elveritfi puUuk 
ve yedek alAt ve prealet' imal 
edilmektedir. Bu imallthane ıe
ne t'I d6rt bin dökme. üç bin beı 
yOz demir pulluk, 12 bin yedel 
parça imal etmek ıuretile mem· 
leket paruının memleket dahnfn· 
de kalmasına hizmet etmektedir. 
Bu müetseaenin imal ettiii puJ:. 
luldar Avrupa pulluklanndan far
kı olmadığı için pek bftyftk rağ· 
bet ı&mektedir. 

Çorum - Samsua Maçı 
Çorum, f HUAli) - Şehrimiz 

Alay9P01' takımı 31 Apatoeda 
Samsuna gidecek ve Saw Alay 
takımı Ue bir maç yapacakbr. 

Çorum (Huauai) - Buraaı çok 
ucuz bir memleket parça•chr. 
Koyun etinin kilom 10, hu. 5, 
elma. armut, Ye uir yeınitler 2-3 
k Ul'Uflw. 

-k;;ariqhnİflllfb; ..• İcara~. b";.;JF.-
yeden ve •iliyetten kazalara 
tamim edDlllİflİr. Şimdllik hundan 
baıka bir hurik prtime
mektedir. 

Bartın • FllJO• Yolu 
Berbn (Hmuıi) - Bartın-f&. 

yos köy yolundaki toprak diizelt
mesi iti ıilr'atle ilerlemektedir. 
Bugüne kadar, teniyenin dörtte 
üçA bitirilmiftir. Geri kalan kaı· 
mıa da bu hafta içinde illmali 
Um it edilmektedir. T HWİJ• bit· 
tikten ıonra hemen taı diteme
ıine baılanacakbr. Köyllller bU
ytik bir gayretle taş hazırlamaya 
batlamıılardır. 

Ama1ra-Kurucaılle yolunda da 
iki taraflı çahfma d.vanı etmek
tedir. Bu ay sonuna doifu, Amaa· 
radan itibaren 30 kilometredeki 
Gevelen kadar lntaabn ilrmaU 
mUmkün olabilecektir. Kurucaılle 
tarafındaki çahımalar da, di
namitle kayalar parçalanmak 
ıuretile ya•aı yavq UerU.mek· 
tedir. 

Trabzonda Yetişen Mahsuller 

Tr~bzen (Hamal) - Villyeti
mb taWatna kemlt.ine a..ıa,.ttiji 
ban cevherlere aabiptis, Ye b8 
ıauyi memleketindea ziyade bir 
ziraat memleketidir. Toprmğı he
men laer tohuma y•tfttirecek Wr 
kın;vete maliktir. 

Trabzon mabaulitı zlraiyenfn 
en glzidelerial JetİfÖl'Dlelde töh
ret hulmuftur. Trahzonda fındık· 
tan baıka tittihı, yumurta, faaulye 
yetittirilmekte ve bu mahauller 
emıaline faik nefasette bulun
maktadır. 

Yalnız tabiatın ihıaDile, top-

ralrhtna fe1zile ı.a-.taja-.z h 
nl ... dne llzım gelen lbümw 
göateftllliyonz:. TUtlalerimill nk
tU .. cibm piyHa.-ck ımcW,a• 
larla takdS eclilritk•• b.rlla 
eski kıymetini lra1betmittir. Fm
dıldan.aı, fnalyalannu:ı blyik 
bis ...-te 911Zhu olm•e• 
yine bugün kıymetten dlpıllft'ir. 

Zira tarlalar • baalt iletlerle 
lıleniyor, en sade bir yetiftirme 
uıulll tatbik edUiyor. Bu mUna· 
aebetle on ahnacak yerde ancak 
bir al\narak topraldanmı:mn feyiz· 
dar cevherleri gaip oluyor. 

Emette 1 Diyarıbekir'de 
ima~ Ve idare işleri Fev- 3 Ayda Borsada Muamele 

kalide iyi Cidiyor Gören Maddeler 
Emet (Hususi} - Son z~ Diyarıbekir, (Huausi) - 1'ica-

lard& kaabenıa imarı eat.Mtndald ret ve zahiı'e borsaau:ada may1.1, 
faaliyet dikkate değer bir tekilde haziran ve temmuz aylannda 
artmıttıı. Belediye 12 bin lirahk l621600 kilo boiday, 48St70 
varidatı ile en m1;-LW i;.1eri bile kilo arpa, 205l50 kilo neh..t, 

"P • 78400 kilo dan, 168996 ude 
bAfBl'maktadtr. Maarife pek fazla yağ, 1112 kilo yln, li»6 kilo 
ehemmiyet verilmektedir. Ka... koza, 2498 kile kuru faıulya 
bada tam devrel iki illµnektep muamele görmQftUr. 
varcLr. Van, Muı ve Bitlia ha't'a68in· 

Yollar yeniden yapılmaktadır. den gelen yağtar burada bor• 
Emet • Cavdir yolu 15 eyl6lde tafındaıt muamele edilerek nefta 
ikmal eclilmlı bulunacaktır. Bu Ye 11zchnl1111f bir hale ptirildiktH 
yol ikmal edilince postatanmıa aora satı.lmaktachr. Bu yağlar 
daha ziyade bir intizamla iıleye- Ankara-İzmir " latanbal piyaaa· 
cektir. lannda çok fazla raibet ıör-

Yunan lıgalinde tek bir ev mekteclir. 
kalmamak ıuretile kamllen yanan -- . ·--
Emelin metbalinde bugün Tayyare Gençler Birliğinin avcılık, muıiki, 
Cemiyeti, haıtane, Gençler Yurdu, temıil, ıpor ve okuma kolları 
Jandarma daireıJ, hUkumet koaajı çok iyi çalıpıaktadır. Kaçakçılık 
binalan bftyftk bir gtlzellilde takibabDa ehemmiyet verilmek· 
aaze çarpmakta, Gazi parkının tedir. Kaçakçılık vak' alan kal· 
ince bir zeYkle yapılmıı tarhları m&IDlf pidir. Ba busu.ta lnhl· 
bu ıUz.Uiji kat kat arbrmaktadır. urlar takip memurlan bUyllk bir 
Gençlik çok fa'al bir haldedir. dllrkat ı&.termektedirler. 

ip btıkmek auretile kadınlua 
yardım etmektedir. Bu yüzden 
ıehrimize tahminen ıenede 50,000 
liradan fazla para girmektedir. 

Hamrcılık yalnız ıehre mahlWI 
dejildlr. Civar köylerde de fazla 
miktarda hasır dokunmakta ve 
pazara getirilip sahlmaktadır. Bu 
Jilzden ballan hkara loımı Mç 
ifıiz ve parasız kalmamakta ft 

oldllkça müreffeh yaıamaktadır. 
Haıır dokumak çok ba&it bir 
ittir. Bunu berkea bt>f on ıu ıe 
öğrenebilir. 

Her kadın bir haftalık çahw
ma.U• •Yİllİll bir laaftahk ku
manyasını temin eder. Me le e
timizin bazı yerleriade gerçi huar 
sazı vardır. Fa1'at Bip aazlanaa 
çıkacak iyf dna saz bqka yerde 
bulunlll&'L Haaı. anı biçilen 
Y ecliçiftlik ıöllmftn genftliği 22 
bin dönBm miktarındadır. Bu 
g&lden yalnız Biga Ye havallai 
ıu biçmez. Civarda ne kadar 
kaza varsa köylerile beraber 
buradan aaz biçip iatifade eduler. 
Onun için bu mlbarek göle bu 
havalide ( fakara bankuı) derler. 

Bu göldeki hasır aadarı, bUtlln 
Tlirkiyedeki fakir balk tarafından 
biçilıe yine bitmeyecek kadar 
feyizli, bereketlidir. Biıa sazları 
çok beyaz, pamuk ıibi yumupk 
ve ıae kadar büklllae kırılmaz bir 
ıekilcledir. 

Bu gölden ıaz biçmek hayU 
meharete muhtaçtır. Göle girenler 
ayaklarına çok aaj'lam çarıklar 
ıiyerler. Bacaklanna da kaba 
kumattan dolak yaparlar. DiZlik· 
leri de çok kahn yelken bezinden 
dikilir. 

Gerçi galde inaam uuracak 
yılan veaaire yoktur. Ukin içinde 
domuz keatanesi dedikleri bir ot 
vardır ki bunun dikenleri çok 
fena batar. Bu dikenler, bahk 
olt&11 gibi kancala olduğu için 
battıiı yesdea çek :aor çıkar. 

Y eaiçiftlik köylı ahalisi bu 
g610 her aeae kBy namına bit 
meıtezlme ıatarlar. Gölde aaz,-1&11 
baıka balık ve dKik dahi av• 
landıtmdan bualan rtısumu milf. 
tezime aittir. Bu Htte pi rüsut9" 
1100 liraya •blmııhr. Bu ,,.,. 
kay aandatına teslim ve köy .. 
ihtiyaçlarına muhtarlarca sarfr 
luour. Saz biçenler her de.oael 
baıana milltezime yirmi kurut 
verirler. Milltezimin glU keııarınd• 
dairenmldar bekçileri vardır. ~ 

Bunlar b&tün saz biçen)el'P" 
C Den .. 7 inci uyfada) 



.BABiC 
ltalga Avustur-
Yaya Ancak Amerikada 
Nasihat Verebilir! Bir Gürültü /

1 

Avuaturya baıveklll M. Şuınlg ile 
ltatya baıveklli M. Muaolfnl arasında 
Yapılan aon garUtme, Avrupanın 

ılyui vaııiyetl bakımından çok ehem· 
hllyetlldir. 

İtalya, kendi emniyeti aolduın· 
dan, Avuduryanm en kUçllk bir 
~ıhataulıka utramaaını latemiyor, 
ltalya için en bOyük tehllke, Alman· 
ra-Avuaturya birleımeıidlr. ltalya 
bunu hiç lıtemlyor ve AYuıturya da 
ltalranın bu GzOntGaUnden latifade 
etmek istiyor. 

A\•usturya, lkt11adt buhranın en 
yGkaek baaımağmda 'ırpmıp durmak
t dır. p raaı yok, ihracatı yok rlbl, 
•on zamanlarda d1ahlll ırilrültOler yil
ıOnden aeyyah akını da durdu. Bu 
)'Qzden Avulturyanın aıkıntısı taham
nıül edllemlyecek bir dereceyi bul
nıuıtur. 

Çok muhtemeldir ki baıvekil M. 
Şuınisr FJoranHda M. Muıolinl fle 
1ıörU1ilrken, memleketinin ltalyaya 
karıı (l~bter cetl mm:aherete muka
bil bir yığın lktıaadi ve mali tavlz 
lat ie olıun. 

Tavlı, bugOnkQ politika kaynaı
nıaıının temelini teıkll ediyor. Devlet
ler karııhkh mllnaeebetlerlnde, doat
luklarında ve dGtmanlıklaranda blribir
lerJnln zayıf taraflarını h~rıeyden ev
•el heaaba katıyorlar. Bu hesabın 
ıltından da taviz çıkıyor, Avusturya 
bunu temin ldebUlrse vaziyete bir 
fllddet daha rökiiı gereblllr. Fakat 
ttty nıo para yardımı için vaziyeti 

:•k nıüaalt olmadıtından, olaa o!aa 
t. Musolfnl Avuıturya baınkillne 

llaılhat vermlt olmalıdır. Bu ise karın 
doyuracak bir ıey değildir. Binaen
aleyh vaziyet eski tas, eııki hamam 
Oltnakta berdevam kalacaktır. - ıf-

Amerika Namına A vru
Pada Tetkikat Yapılıyor 

londra, 28 ( A. A. ) - Amerika 
••11ıııı• lngtllı ılril ve a1kert tayya
'9e!Utinl talidir etmek ttsere buraya ft! " M. Hu ... el, beyn•lmllel bir han 
-~hett lcurulaeatı sannında bulun• 
r."tunu •BJleralı, ltalya, Fransa ve 

Cr~~:~::e-::a tanare teıekklllerlnln 
_. Jlll bir teelr yaptltun, r, trlka tay1arecllltfnl blrl•ıtlrmek 
1 ili ehem1nlyetle tetkik edec~tlnl 
ilyle nıf ıtır. .... 

ızz:x 

Kopmak Üzere 
Fenlkı (Amerika) 23 - Salt River 

vadlılnde Amerika ve Japon ılraatçl
leri uuındald 2'erJ"İn vuiyet hGkü-

metln müdahale•lne ıcbap olmuıtur. 
600 Amerikan çiftçisi, Japonlara 

gönderdllderl bir Gltlmatomdı, cumar
teahtden evvel Salt River vadlslnden 
çıkıp gitmelerini bildlrmiılerdlr • 

Mahalli menturlar, Japonların orada 
bulunuılarının Arlıona ziraat kanun
larının yabancılara ait maddesini ihlAI 
ettltlnt •Öylemekttdlrler. 

Hllkömet, Japnlar aleyhine fiddet 
hareketleri aölterilmek lhtlmallnin, 
Mançuryedakl Amerikalılar için mOı· 
kOlıit çıkarmuından endiıe ediyor. 

Son haberlere ıı6re Amerikalı 
çiftçiler Japonlara karıı tiddet ııöı• 
termiyecaklerdfr. 

800 Amele Grev Tehdi· 
dinde Bulunuyor 

Vatington, 23 (A. A.) - Tahmi
nen 800.000 İfçiyi alakadar ,,. men
sucat ıanaylinl tehdit eden ırrev fçln 
Amerikan İt Federasyonu reial M. 
Grin yardımını vadetmiıtlr. 

Ne Konuştular ? 
iki Başvekilin Mülakatına 

Ait Yeni Akisler 
Roma, 23 (A. A.) - Bütün gaze

teler, İtalya n Avusturya Baıveklli
ler1oln müJAkabna büyük bir ehem
miyet \:eriyorlar ve bunun Avustur• 
yanın mllli v• beynelmilel tarihi için 
bfiylilc bir ~hemmlyetl olduğunu kay
dediyorlar. 

Gazetelere ıröre, görll9menin esası 
eu üç nokta üzerinde toplanmaktadır: 

1 - Auıturyada rejimi yıkmak ve 
Alman - AYuıturya ittihadını hnzırla

mıya mütemayil taarruz halinde bulu
nan •lya.t bir ekallfyetln mevcudl}'etJ. 

2 - Avuaturyada buna muhalff 
temayülde ve en aon fedaklrhkları 

yapmaya hazır olarak milcadelıye 

Amade bOyOk hlr ekııeriyetln mevcu· 
diyeti, 

3 - En büyük Avrupa a-arp kuv• 
vetJerinln A•uıturyanm latlklAllnl 
kurtarmak huıuıunda anlaımıı oı .. 
mal arı. 

Franaadekl Casuslar 
Meç, 23 (A.A.) - Ceza mahlca

mHİ d8rt ecnebi casuıu bet sene
den J 8 aya kadar muhtelif hapla 
ce.zaJsrına mahk6aı etmiıtJr • 

ılli ve edebi tefrika 
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ÇÖL GİBİ 
b B ıka muhitlerde, baıka 
akıta başlarında dolaıtım, baıka 
to:Uzl re baktım, baıka ölenlere 
bUkul yardımları yaptım, baıka 
t .moı boyunlara kuvvet ve 
•ıellı verc:Um. 

l•tanbula tekrar d 
akit arbk d··'d öndUiUm 

ı..n ua um. Sen de 
v yUmUıtlin. Dayanama '-t •- ktu w • iıı nıa. an 
111.or gum ıç •eni arallllyord 
Aramamıya çabalıyordum. Halb:~· 
ki durmadan da tesadüfler oluyor 
•lrafımda, senden, mllea1eaeuden' 
~bir ba~kaaından daha,, , balı .. ~ 

•nler bulunuyordu. 
f O günlerdeki acıların üzerinde 
tİda durmadan geçiyorum. Taka
{rı, kuvvetim kalmadı artık Ne1-
~ n. Tafıilat vermek değil, ölme
bit~' delirmeden, sade bu yazıları 

Arnıek iıtlyorum. 

* ~ Etfal Haataneı'nde idim. R • 
0 

1 bidı~. Bqb ire idi am a, 

1 1 }dıgın 1 im buraya kadar 
b r' ti. Ben kendi kendim Ni .. 
N ldUrmU§, v rlığımn hem ire 
t fund t~mg ını vurmu§tum. Et
d d 8 

.. ıler de, Anadolu köylln .. 
ogan bir adı, Nazandan 

da çok kuUanıyorJardı. 
Böyle soğuk bir gündU. Haı· 

tabnkıcı hemıirelerden birine 
Sıhhat Yurdunda ameliyat yapıl .. 
mıştı. Çok nadir izinler çıkar, 
o günlerimde de Darlilicczenin 
kUçUk yavrular kısmana, anala
rının attıkları zavallı suçsuz in· 
san arhklarına biraz ıevinç gö
türmcğe a-iderdim. 

Ameliyat geçiren hemıireyi 
sevdiğimden mi, yoksa kanımm 
anlaı~maı bir çekiıl lle mi nedir, 
luzcagızı yoklamıya gittim. Ak
ıam ohnuıtu. Ameliyatı yapan 
doktordan lif a~tılar: 

- Yaman operat6r dojruıu. 
BuııUn de bir apandisit ameli· 
yatı yaptı, rekor kırdı. 15 daki
ka bile sürmedi, dediler. 

Sonra da bir fey soranlar, 
cev p verenler oldu. Böylece 
m ı1e'k arkadaıı birkaç hem~ire, 
o gUnkU am lf yat hikayesinin 
tafsilatın geçtiler ve ben de 
düımeden, sesimi bile çıkarma· 
dan I< ryolaya tutundum ve öğ
rendim Nesrin, dinledim çocuğum. 

Stide birkaç kapı ötede yata· 
ın kim olduğunu değil, e> gftn 
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Sar Ve Almanya 
••• 1 • ....,.., •• Jt 'I • • ........ti. . . ----

M. Hitler Çok Şiddetli Bir Propaganda 
Seferbe ... liğine Girişmiı Bulunuyor 
Parla 23 (A.A.)-

Deyli T elea.,.f 
muhabiri Koblenı 
bildiriyor: 

M. Hitleı Al
manyayı tehdit 
edici lktısndi buh
ranı unutturmak 
lçln Sar meHlesl 
Gıerlnde durm•k 
niyetindedir. Biltlln 
Almanyaya, t1zere
rlnde 11 Almanlar 
Snrı dOıünüyorJar" 
yar.ılı Ulnlar dajı
tılmı,tır • 

Dlter tnraftan 
Sar hükılmetl ko- ~~ .. ~ 
misyonunda Sar 
memurlarına kırıı 
Alman yada yapılan 
dOşman propa· 
randa91nı protesto ~ ... """ .. 
ettiğini bildirmek-
tedir. Bu propa
aand a bUtUa Al· 
man matbuatı ta. 
rafından tldditle 
yapılmakta ve ru· 
mt Almnn radyo 
merkezleri hamen 
hcrgün buna lttlri' 
etmektedir. 

'f Almang•n•• matlak11 el• ••çirm•i lstedlil S.r hou· 
Cennre 23 (A. % ... """ merk.zlıul• SarbriJ.lc ı•hrlıtln meılaur 

A. ) - Deyll Tel- made• merlc.z Hro•• 
graf muhabirine göre Sarda poliı meti, Alman Relslcllmhuru al~yblnde 
kuvvetlerinin artt1nlmuı telebl kullanılan mtlnasebetalz ıöılerl pro~ 
Milletler Cemiyeti tarafından kabul tuto eden Alman notuma cevabını 
edildiği takdirde Sar huıuıt nrmlıtır. Bu notada k~yfiy6t takbJb 
Jandarma kuvveti erinin ekserisi lı- edilmekte, f akıt ölmilı devlet reisleri 
viçreliler tarafından teıkiJ edilecektir. aleyhindeki lisan tecavüzlerini mene• 

Bir Proteatoya Cevap decek kanuni ahkAm mevcut olmn-
Sarbrak, 23 (A. A.) - Sar h8k6· m•••na teeHGI olunmaktadır, 

Bir P•paa, Karısından Para 
Sızdırmak lstemlt 

Goldıburg (Amerika), 23 - Aıkyu 

isminde bir papa1 dolandırıcılıktan 
ıuçlu olarak yakalanmııtır. Bu adam 
kansına haydutların a§'zından bir 
mektup ıöndermlıtlr. Mektupta pa• 
paı.m kaçırıldıj'ı, kurtulması için bir 
miktar para ıönderilmHI ya21lmııtır. 
Papu niçin böyltı yaphtı auallııe, 
istirahat etmek için evden uzak 
yaıamak isteditinl ve bu hileye 
bapurduj'unu ıöylemittir· 

~:s:::a ım !X2 :sn 

Ankaradan ırelen şiir halindeki 
"geçmişolsun,, telırrafrnı, kucak 
kucak çiçek yığının~ ve bunları 
"göndereni,, lSğrendım. 

O gece sıhhat yurdunda, has-
ta arkadaıın odasında kaldım, ve 
ortalık uyuduktan sonr~ ~ana gel· 
dim. Klorformun verdıği susuz· 
hıkla yanıyordun. Baş uc~na olur· 
dum Nesrin. Sen beni hır hnata
bakıcı sandın. Göderin dalgın, 
bana ameliyatın na11I geçtiğini 
anlattın: . 

_ Kendi kendime ııler gör-
düm. Ne kardeıime haber 
verdim ne de nitanlıma... Ne 
vakitw'. verdı şu apandiıitim .• 
Kronik bir şeydi, aldırdım, oldu 
bitti! dedin. . . 

Bunu kime ıöyledığıni bile 
pek bilmeden, kendi kendine ko
nutur gibi ıöylüyordun. 

Durmadan ıu uyıklıyordun. 
_ Bari bir bez ıslatın da 

ağzıma ıUreylm, ne oluraunuıl 
diyor kıpırdanmadan, baımı du
vard~n yana çeviriyor, kUçük bir 
çocuk biçareliji ile: 

- Öleceğim bu ıusuzluktan .• 
Dayanamıyorum,. "Ah anneciğim,, 
yanayorum.. Diye mırıldanarak, 
kuruyan aj'ızcığını açıp kapıyordun; 

Ve ben de N11rln başucunda, 
gebermeden, bağırmadan, ağlayıp 
haykırmadan sana sanhp deli 
gibi bağrıma basmadan oturuyor, 
s çını ııvar.lıyor, istediğin gibi 
sana ıstak bir beı bUe yalatma-

KUbede On iki Kiti idem 
Edlldl 

Havana, 23 (A. A.) - Küba ordu 
mubafllinde hanrlanmıt olan bir 
•ulkaat teıebbUıGniln meydana çık ... 
rılmaalle, içlerinde kaymakam rlltbe .. 
ıinde blr de zabit bulunan .12 kiti 
~lllnı cezasına çarplmlmııl., Ye hU
ktım infaz ediJmiftlr. 

T•yyarecl Kurtuldu 
Reyk:zavlk (izJanda), 23 (A. A.) -

Kaıaya utrıyan tayyareci Griuon 
kurtar1lmııtır. 

dan, hastabakıcı kılığımın içinde 
çilesi eşsiz olan analığımı a-izli
yordum ••. 

Neden •ıPnra. ıen bir az dal
dın. Karnındakı }'ara acıyordu. 
Rahat nefes alamıyordun. Ellerin 
yorganın arsamdan çıktı, elimi 
tuttu. Sen uykunda, rüyanda 
belki öldü bildiğin anneni gör .. 
diln, ben de sahahaha kadar, 
seni evladımı seyrettim. Seneler
dir, hep tuttuklarımı, doya doya, 
sHyledim. Di:ı.Uıtn, yatağın yanına 
çöktlim, yUzUmU sana yakJaıtır
dım. Usul usul, yorganını, yasb· 
ğını, saçının dağıJmıı altın telle· 
rini öptfim. Sabaha kadar çok 
ağladım Neerin. Ellerine çok göı 
ya9larımı daktüm. Ondan 10nra 
da uaulca, canımı sanki giğslm· 
den bağrımdan çekip kopararak 
çıktım ayaldarımın ucuna baaa 
ba1a gözlerim güzel melek yU· 
zUnde yanından çekildim. 

~ 

Artık duramaz.dım. Hemen o 
gllnU nra9tırdım, sorUfturdum ve 
her ıeyi öğrendim. Y e.r yUıUnilu 
içile kapkara, dışı ile de göz 
çelen o alçak insanın naııl iğrenç 
bir ömilr ıUrdliğUnU, ıenin de 
naaıl körU kürüne bu adama 
bağlandığını öğrendim. 13 }ıl 
ev\ el ömrUmU, analığımı, ıerefiml 
v rlığımı, bUtlin hakl nmı elimden 
alan, iblis gibi mel'un korkunç 
bir insan, şimdi de sen aeviyor
dun, Evleneceğinizi söylüyorlardı. 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 

MünevYer Hanımaı 
Madem ki en aıağıdan 20 

stnedenberi ıeviıiyorsunuz, darıl· 
mazsamz yaıınızı 35 ten faıla 

tahmin ederim. Şu halde şiddetli 
aık senelerinin ıonuna yaklafı• 
yortunuz, demektir. Birkaç sene 
daha bekleyiniz, hitam noktası
na da ayak baamıt olursunuz. 
Şu halde yapılacak şey vaziyeti 
mu haf aza etmek ve ihtiyata aza• 
m1 .derecede riayette bulunarak 
meaelenin meydana çıkmamaama 
çalışmaktan ibarettir. 

* Alinddin Beye: 
Ben meselede hayret edilecek 

bir nokta görmiyorum, bir kızı, 
annesinin de muvafakatile metreı 
alan, aenelerce karı koca gibi yaşı
yan bir adam, bu rabıtayı meJruile .. 
tlrmiye karar verdikten sonra da 
aradan çok zaman ıeçirirse, 
ıUrprizler ile karşılaımayı kendisi 
lıtemlt · demektir. Müatakbel 
kayinvaldenin kızını da alıp gltmeaı 
için ortada hiçbir sebep yoktu, 
diyorıunuı, bu gayri meşru rabı· 
tanın senelerce uzayıp iİlm"!l

0

n• 
den daha fazla ne aebep ar oırl 
Hem bir defa da öbür tarafı din
lemeli. Fakat mademki bilahare 
kızla görUıtUnüz, ve anneaınıa 
ılnirl geçtikten sonra tekrar bir• 
leımekten bahactti ve ıiz de bunu 
istiyorsunuz:, o halde telqa JUıum 
yok. Yalnız tavsiye ederim, ikinci 
tesislmUna&ebet, nikAh memuru .. 
nun öniinde baılamahdır. 

* Uıunköprüden imzasının mah• 
fuz: tutulması ricasile mektup 
gönderen okuyucuma:. Siz:e vere
ceA'lm cevap, dar olan muhitiniz· 
de hDYiyetlnfz hakkında tabmin
Jer yürütftlmcıine sebep olabilir. 
BlnaenaJeyh ihtiyatlı davranarak 
sadece ıunu a6yleyeceğim: Sizde 
ruhi blr hastalık seziyorum; bunu 
da kabllf tedavi glSrftyorum. Ev .. 
vclA kllçUk bir scyyahat yapınız. 
Sonra da kendinize bir meııale 
bulunuz. Çoluk çocuk sahibi bil' 
ailenin yıkılmasına Hbep olabi
lecek bir teıebbüıte bulun· 
111ak cinayettir, bu noktayı da 
unutmayınız. 

HAr-..TIMTEYZB 
== =-
Yediği mirasları tUketmiı, aaça 

kırlaımıı Don Juao efendi, ağına 
seni de düşUrmU tü. Daha llk 
gtlnden, nene göz diktiğini anla
mıştım. Parası bitmiıti. Sen 
de zengindin. Ona tertemiz yüre
ciğini, biittın o bembeyaz hülyala-
rını veriyordun. Halbuki o, 
bunları değil, senin param 
görüyordu Nesrin. Netekim böyle 
olduğunu kendi aj'ıından da 
itittim, delirdim, ne yaptıiımı 
bilmedim. 

Marbn ikinci haftası, i•ıet .. 
lerden evvel, meıhur "Kelebek,. 
muharriri ve bestekiranın lata .. 
bula döndUğUnU ben haber al
mıştım. 

Ona telefon ettim. Öle öle, 
demirden telcleo yapalma bir 
aletin bqıudaa ona auimi du
yurdum. Tabii o, bu zavallı ıeyl 
tanımadı bile: 

- Altm koz.anın sahibi Nee
rla hanımla evlenecej'iniz:i işittim, 
doğru mu? Dedim. 

- Kimsiniz? Diye sordu. 
- Kim olduğumu sormayın 

da cevap verin, bu havadis doi
ru mu? dedim. 

Kolleksiyonundaki kadınlardan 
biri olmadığıma iman getirdi. 
13 yıl evvel yüzüne "aen dlloyamn 
en lçak adamııınl,, Diye bajıran 
kadını tanımadı, galiba beni 
borçlu o)duju dükkanlardan biri
nin uhibi aandı. 

( Arkuı var) 
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: 1 Danga HıJJla11l11rl t 
Bu iki 
Kızı 
Ne Yapmalı? 

Fransız hükumeti Amerika 

f 

Fransız lıü- zabıtası tarafın· 
k A t · . dan bir ıinemadan 

b 
~mke ının çıktığı ıırada itlAf 
ır ararı edilen haydut 

Dilin gerin vefatı sırasında yanın
da bulunmakta olan iki genç kıza 
hudutlarım kapamıştır. Bu iki 
genç kızdan biriıinin adı Mis Rita 
Keele, diğerininki Mis Anna 
Sage dir. 

Amerika zabıtası, (Dilinger)in 
polisin eline düımesini temin 
ettikleri için bu iki genç kızın bir 
intikama maruz kalabileceklerini 
düşünmüş ve uzun müddet mem
leket haricinde yaşamalarına lü-
zum görmüş, Fransa ile lngilte
Jreden birine gitmelerini istemiştir. 
Fakat ne Fransa ve ne de lngil
tere hükumetleri bu kızları kabul 
etmemişlerdir. 

Amerika zabıtası şimdi kızları 
gönderecek baıka bir memleket 
aramaktadır. 

* 
ıngilterenin Doventry ıehrinde 

Misis Frances SWaim ismin-

F azla m~rakı de bir genç kadın 
. aekteden ölmu,. 

zarar verır ter. Bu kalp sek-

tesinin sebebi fazla heyecandır. 
Kadın kızını evlendiriyormuı. 
Bütün gününü apartıman ve odayı 
hazırlamakla geçirmit ve nihayet 
aktam olup ta yeni gelin ile yU
veyiyi odalarına teni ederken 
düıüp ölüvermiıtir. 

* M adagaıkar adasında bir 
proteıtan misyoneri oğlu 

··s-.-,.-i-m_Ş_fl_J_i m-ı olan Henri ver-
. nier isminde bir 

bı,. t•n•dlr genç asker olmuf, 

fakat kışlaya iİttiği zaman elini 
ıiliha ıürmekten ictinap etmiıtir. 
Tabii derhal divanı harbe veril· 
mittir. Orada ıöylediği ıudur: 

- «Ben Fraoıızım, memleke
timi 1everim. Fakat Hazreti lsa 
beni, ıiliha el ıUrmekten menet
miıtir, fazla dokunamam. 

Harp divanı bu aafsatayı din· 
ledikten ıonra adamı iki Hne 
hapH mahkftm etmi~tir. 

>f 

tDKilterenin (Llverpol) ıehrin· 
de Miı Ellen Gurnell is-

lis••i biti- minde gözU görme
ten ama bir yen bir genç kız 

Uaeyi bitirerek 
ı•nç kız bakaloryaıını geç-

meye muvaffak olmuıtur. Bu 
ıenç kıı bfttün tahıilini aadece 
dinleyerek yapmııtır. 

lf 
oouglaa Tawcet isminde 

maruf bir aileye mensup 

1 

G•nç Bir 1 t!8 yatında bir 

P·ı İngiliz tayyarecill-
' ot ğe heves etmif ve 

ders almıya batlamııtır. Yakında 
imtihan verecektir. Diplomasını 
almaya muvaffak olur1a lıviçrenin 
en yUkıek dağları üıerinde bir 
tetkik ıeyahati yapmak niyetin
dedir. .............................................................. 

..... 
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iLAN FiATLARI 

I - Caute,.ln eıas gaz11il• 
6;, $Ütu,.un ilci satırı 6ir 
(ıantim) soyı/4'. 

2- Say/asuıa 16re bir unti· 
min ilan /iatı 1u11la,.tlır: 

aayfa eayfa 11yfa aayfa Diğer Son 

1 2 3 ~ ~ s )'erler sayfa -- -li,00 250 200 100 eo :,:l Krş. Krş. l{rş. Kış. Krş. 

3-:Bir !an timde VHGfİ 

(8) kelime "ardır. 
4- lnce "" kalın go.zılar 

tutacakları yer• ıör• 
tontimle ölçülür. 

Taribl Mlsababe 
-...;..'---~ 

Bu, Vezirin Ölüsü 
Manolun 

Değil, 
Leşi ! 

Kürkçü 

Patrona Halil · Ve Arkadaşı, Bu Yalanla Vurgunlarına 
Devam Etmek 
İstiyorlardı .• 

Ôlügü arabadan aldılar, boynuna ip takarak arirükıeye, s r ık.'e ıe iel<rar 
Topkapı sarayına göturdüler ve kapınııı ö11ii11.de Lagıraılar: 

Biz seni de istem•giz. Yıkıl, cehenn•me git ! 
iki yüz dört sene evvel bir ı verd ği heyecan içinde hünkArla 

sonbahar günü İstanbul halkı veı.irine için iç n kızmış olan halk, 
uyandıkları zaman şehrin tuhaf belki daha birçok yıllar bu kız· 
bir uğultu içinde bulunduğunu gınlığını izhar etmezdi. Lakin 
görmüılerdi. Hava açıktı. Tek bir vezidıı şu ve bu mesirede ha-
bulut yoktu. Demek ki gök gür· nımlarm nrabalarına fındık altını 
itiyordu. Zelzele de duyulmuyordu. atmıya ve bu cıltınları yaşmak-
0 halde bu uğultu neydi. nere· ların içine düşürmek suretile 
den çılcıyordu ! yepyeni bir hO\.ardalık göster· 

Gözlerini uiutlura uğuflura miye başlcımnsı halkm kızgınlığını 
sokağa çıkanlar, gürültünün sebe- tahammül fevkına çıkarmıfh. 

bini anlamakta gecikmemişlerdi. işte bu hissi vaziyetten istifa-
Baıta hamam tellakları, hamallar de eden üç beş kişi, memuriyet· 
ve bunlara benzer kimseler olmak lerde bir dt:ğişiklik yaparak şah· 
üzere binlerce kişi kazan kRldır· ıen müstefit olmak için ortaya 
ıwıtlardı, sokaklara yayılmıtlardı, ablmıtlardı, memleket menfaatini 
herkeai kendi bayrakl•rı altına ileri sürerek bir kargaıahk yarat-
çağırıyorlardı ve «Hünkarı doğru mıya savaşıyorlardı. 
yoldan çıkaran vezir ile arkadaı- Fikirler ve gönüller böyle bir 

telkine pek müsait olduö-undan 
}arının öldüriilmeıini» iıtiyorlardı. l b e e e aşıların başlarına toplanan 

Battan çıktığı söylenen hün- kalabahk çarçabuk büyümüştU, Ye· 
kir, UçüncU Sultan Ahmetli. Onu niçeriler!n iltihak etmesi iıe cemi-
doğru yoldan çıkardığı iddiasile yeti korkunç bir şekle sokmuştu. 

' bu ba91bozuk kütlesi tarafından 
ölüme mahkum edilen vezir, Nev- Istanbul havaıına birgök gürle· 

mesi çefnİsİ atılıyan uğultu işte 
ıehirli Sadru.am İbrahim Pata bu kalabalıktan, yetmiş bin kiti· 
idi. nin ağzından çıkıykrdu. 

Yıllardanberi yaz gecelerini Üçlincü sultan Ahmetle Sad· 
ıabaha kadar lale bahçelerinde razam lbrahim paşa ihtilalin koı • 
kaplumbağalara mum dikmekle 

k d 
a h 1t••••M'l ... ınttııı•••••••••••M-............ , ........... . 

ve ıt gecelerini e elva ç~k- 1 mekle geçiren Padişah ile vezir- , ,_ __________ ..;....;.....,;,.;. 
den bütün halk nefret ediyordu. 
Onların her işi bırakarak yalııız 
eğlence dUşündi.iklerine dair umu
mi bir kanaat vardı. Halktan 
alınan paraların lüzumsuz kötk· 
lere, manasız bahçelere, aazlara, 
köçeklere sarfolunduğu söyleni
yordu. 

Tam on iki yıl bu mUthit iara
fın hikayeleri dillerde gezmiıti, 
Paditahla vezirin ille bahçelerine 
çakıltaşı yerine elmas döıedikleri 
ve köçeklerle dalkavukların bun· 
lan her safa gecesinin aabahında 
toplayıp evlerine götürdükleri 
ağızdan ağıza dola,ıp· duruyordu. 

Yine paditahla vezirin Çıra· 
ğan eğlenceleri için kullanılan 
kaplumbağalark Hint falından 
hırkalar giydirdikleri, köçeklere 
altın kemerler ve elmulı taçlar 
dağıttıkları rivayet ediliyordu. 

Bunlar yalan değliıe de mü· 
ballğa edilmiı hakikatlerdi. Bah
çelere çakıltaıı yerine elmas dö
şenmesi hem asılsız, hem mUm· 
künıüzdU. Fakat iyi bir nlikte 
fırlatan bir şairin ahzına hazan 
bir avuç elmas sokulduğu, güzel 
rakseden bir kadının ~auna bir 
taa inci dökUldüiü vakidi. 

On iki sene bu· rivayetlerin 

Son Posta 
Yevmi, •lya1I, H"•di• v. H~lk raıet .. i 

Eeki_Zabtiye, \atalçeşme ıokağı, 25 
l&TANBUL 

CuttemizJe çıkan yazı 
ve resimh~rin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemiıe aittir. 

... 
ABONE FiATLARI 1 
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Abone Ledeli peşiodir. Ad re• 
deği~tirmek 29 kuru;tur. . .. ,... 

c.ı.n ıur•k lt!f'i tJ•,.if mez. 
Hlnlerclen mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap içiQ mektuplar~ 10 kuru~luk 

pul ilıi vesi llizım dır. 

Poata · kutusu ı 741 lataııbui 
Telgraf : Son posta 
Telefon : 20203 

tuğu gün Üsküdarda bulunuyor
lardı. Vaziyetin pek ağır olduğu
nu neden ıonra anlayarak gece 
yarısı kayıklarla T opkapı ıarayına 
gelmiılerdi. Hünkar, korku ve 
telaş içinde idi. Şuna buna yal· 
vararak hayatına tehlikeden kur• 
taracak ve kendini tahtında bıra
kacak bir çare arıyordu. Onun 
eline ayağına dUtüp te medet um
duiu insanlardan biri de kız kar-
deşi Hatice sultandı. Saray alcy· 
hine yapılan hareketlerin l(orkunç 
tarihini pek iyi bilen bu kadın, 
aklı baıından gitnıiı ve ne yapa· 
cağını şafırmıı olan karda9ına 
şu nuihatı verdi: 

- Vezirleri, devlet ulularını 
baııboş bırakma, yanından ayırma 
onlar tehlike aezince Hni bırakır· 
lar, başlarını kurtarmıya aavaıır• 

lar. Onun için kendilerini aarayda 
tut. Sonra ayaklananlarla uzlaımıya 
bak. Böyle günlerde evlada bile 
bakılmaz. Nerde kaldı ki vulr 
veya damat gayreti gUdUlıUn. 
ayaklananlar kimi iıtiyorlarsa he
men ver. Sana sen gerek f.. 

Sultan Ahmet hu öğUdll din
ledi, Patrona Halilin idare ettlii 
ihtilllcilerle anlaştı ve onların ilk 
parti olarak öldUrlllmelerini iste· 
dikleri ıadrazamla kethUda1ının 
ve Kaptan Patanın idamına mu· 
vafakat gösterdi. Bunlar kendinin 
en sevgiH adamları idi. Yıllardan• 
beri onlarla Çırağan ıohbeti yap
mıftı, helva eğlenceleri geçirmiıti. 
Fakat o gün tahb tehlikede idi, 
binaenaleyh gözbebeği kadar aev· 
diii insanları, gözU yaşarmadan, 
feda ediyordu. 

İbrahim Pata He iki arkadaıı 
aarayda botdurulmuşlardı ve ce
ıetler birer ökDz arabaaına konula
rak Etmeydanına, yoUanmıtlardı. 
Y etmlı bin kiti, 1arayın mağlfı· 
biyetini göıteren bu Uç canıız 
vesikayı çılgın alkışlarla karııh-

yorlardı. lıte dedikleri olmuıtu 
mUuif ve bid'atçı vezir boiulmuı· 
tu. Artık 1evinerek, tllrktı ırlaya· 
rak dağılabilirlerdi. 

Likin iı böyle olmadı ve ola· 
mazdı da. Çünkü Patrona ile 
arkadaşları hakiki emellerine 
ermek ve birçok vurgunlar vur· 
mak için bu ihtililin devamını 
temin etmeğe mecbur idiler. 
~adrazamın boğulma1ile işi bırak· 
mak, eli boş kalmak dem~tl. 
Bu sebeble haşhaşa verdiler, kısa 
bir müzakere yaptılar ve daj'ılmak 
Uz~re bulunan halkı yine orada 
tutmak için ortaya bir rivayet 

Apatoı 2.f 

Kari M•lctup/"'1 

Attar/arın 
Ve IJakkalların 
Vazigeti 

DUkkAnların erken kapanma11 
hakkındaki kararın tatbikında 
bazı hakıııhklar yapıldığına ka• 
niim. Ben tütUn ve attariye aa• 
tardım. Yani dUkklnımda tütUn· 
den başka çikolata, ıeker ve sa· 
ire gibi çocuk yiyecekleri ve 
gıdalarla defter vesalr attariye 
mevadı bulunurdu. Ruhutiyemde 
tUtüncli ve kırtasiyeci diye yaıı· 
lıdır. Ben saat 19 da kapamak 
mecburiyetine tibi tutuldum. 
Halbuki bunlar bakkal dtikkAn· 
lannda da aynen bulunur. Ben de 
eksik olan yağ, pirinç vesaire 
bakkaliye mevadıdır. Bakkallar 
gibi saat 21 de kapamak hakkı· 
na malik olmak için ben de dük· 
kamına bunları koydum. Acaba 
ruhaatiyemi değiıtirmek ve tUtUn• 
cü, kırtasiyeci kaydini bakkala 
tahvil ettirmek mtımkUn olur mu? 

Kurbağalıdere cadde inde 
42 numarada N. Hamdi 

[Son Posta) - Karlimiz men· 
sup olduğu cemiyete mUracaatla 
ruhsatiyeıini değiştirebilir. Herke& 
istediği ticaret nev'ini intihapta 
ve dilediği gibi değiştirmekte 
ıerbesttir. Ancak kariimiz burada 
haklı bir noktaya temas etmek• 
tedir. Bir atlarda bulunan ıahf 
maddeleri bir bakkalda da aynen 
ve hatta daha fazla1ile mevcut· 
tur. Saat 21 e kadar açık kal· 
mak hakkından attarların da lıtl· 
fade etmeıi icap etmez mi? 

Bir Yazı Hakkmda 
Aldıilmız mektuptur: Adapa· 

zarı Tftrk ticaret bankaaının 
vaziyeti maliye1inin bozuklutun· 
dan bahiı ve milli mUeaseaelerl 
hırpalamaktan zevk alan liau 
menfi ruhlu eıhaı tarafındap 
yapılan netriyat ve propaganda 
kazamız muhitinde pek derin bt; 
tee1aOr uyandırmııtır. Senelerden 
beri memleketimiz ikti1&diyabo~ 
bUyük yardımları oldutuna ıalıU 
bulunduiumuz bu milli mUeaseso• 
nin sağlam temeller Uzerine ku• 
rulup elyevm ayni ciddiyet v• 
itibarla ylirlmekte olduj'undaq 
bu çirkin propagandayı yapanları 
memleketin nefretle kar9ıladıj'ın· 
dan efkln umumlyenin haberdar 
olmaaı ve Düzcelilerin müracaatı 
üzerine iblağ olunur efendim. 

Düzce Belediye Reiıi: İsmail 
.... 1 •••••• ·=-.. 1' ............ .... 

attılar: Bu Iaıe vezirin değildi;, 
kUrkçU Manolundurl 

Yarım ıaat içinde her kul .. 11 
bu yalanı duymuıtu ve yetmlt blu 
kiti yeni baıtan heyecana dlif• 
mUttl1. Htınkirın 1evglli vezirini 
öldUrmiye kıyamıyarak yerine 
kUrkçüsllnü boğması, Et meyda• 
nına toplananları fena halde kıı• 
dırmııtı ve timdi halkın kin~, 
gayzı· kendilerini aldatan - padl· 
ıah aleyhine dönmüı bulunuyorciu. 

Halbuki sadrazam aksakalh 
bir adamdı, kürkcü Manol iıe sa• 
rııın, gök göılll ve 1&kalıız bir 
herifti. Ktıçl\k bir tetkik, hakika• 
tı meydana çıkarabilirdi. lhtilil
cılar böyle bir ktılfet ihtiyar et"' 
mediler. KnrkcU Manol oldujun• 
h6kmettiklerl ölöyU arabada~ 
aldılar boynuna bir ip takar•" 
ıUrllkliye ıOrUkliye Topkapı ıar• .. 
yına götUrdlller ve kapının önUO"' 
de batırdılar: 

- Biz seni de iıtemeyiz, yıkıl, 
cehenneme git! 

Üçüncü Ahmet, sadrazalll 
lbrahim Paşanın paramparÇ• 
edllmiı cesetine basan• k kefl"' 
dine tevcih olunan bu korku'jç 
ihtar Ur.erine bir 1aniye bi k 
dUıUnmedi, tahtından vazgeçer~II 
kafeıe girdi. Tahtı için sevg t 
vezirlerini feda etmekte teredd~ıı 
etmiyen hünkar, ayni taht iç 

k• .. 
kendi bayatını hedretmektcn 
çıyordu, kaçınıyordu. - M. T 



1 Zirt!Ult Bilgisi (*) 
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Cevizlerin 
Dökülmesi 
Nedendir? 

.\kBarny l 'errahpa~a caddeei !\o. 44 
Ali Rıza. Beyeı 

Cevizlerin kemale gelmek 
Uzere iken ağ.açtan dütmesine 
batlıca lki sebep gösterilebilir: 

1 - M eyvalarmı döken ceviz 
ağaçlarını tetkik ederseniz bu 
ağaçların yaprakları ve cevizleri 
Uzcrinde bir takım lekeler görür· 
ıünüz ki ekseriya sincabi veya 
kızıl renktedirler. Ortalarında 
ıiyah noktacıklar da vardır. Fen 
liaanmda Gnomonia Leptostyla 
denilen bir mantarm meydana 
getirdiği bu lekeler ağacı istili 
ettikçe cevizler de bir bir dökü
lUrler. Buna karşı kışın 100 kilo 
suya ( 40 kilo) Zaç Kıbrıs deni
len kara boya ve bir kilo zaç 
yağının karıştırılmasile elde edi
len mahliilden ağacın gövdesini 
badana etmek lazımdır. Ayrıca 
ilkbaharda da henüz yaprnklar 
açılmadan °o3 nisbetinde Bordo 
bulamacını ağacm bütün dalları· 
nan her tarafına aerpmelidir. 

Bu bulamacı hazırlamak için 
tahta bir fıçıya yllz kilo su koya
rak içinde üç kilo göztaşını erit
melisiniz. Sonra bir baıka kapta 
erittiğiniz koyu kireçli ıuyu bir 
fıçıya lllve etmeye ve bir taraf· 
tan da karıştırmaya batlarsınız. 
Su gittikçe maviliğini kaybeder-
ken bulanmaya ba9lar. Ara sıra 
Turnuıol kağıdı diye eczanelerde 
satılan kırmızı bir kiğıdı bula
maca batırırsınız. Eğer kiğıt ren· 
ginl değlıtlrmiyoraa kireç katmaya 
devam edeniniz. Yok eğer kağıt 

ma vileıine kireç katmaktan vaz· 
aeçeralniı: Bulamaç kararını bul· 
llıuttUl'. Bir püıkUrgeçe koyup 
•iaca ıerpertiniz. 

2 - Cevizlerin dökülmesinin 
ikinci 1ebebi ise ceviz kurdu de
dlttmiz bir haıeredir. Fen lisa· 
ıunda Curcubiı Nucun denilen hu 
haıere ilkbaharda taze ceviz mey• 
valaranın llzerinc yumurtalarını 
bırakmca bu yumurtalardan 12 
glin ıonra bir takım kurtlar çıka
rak cevizlerin içine girerler. Ve 
onu kemire kemire yere dtiıiirUr
ler. Kurt cevizin içinde kemale 
aelince kabukları delerek dışarı 
çıkar ve toprağa dalarak orada 
kıtı geçirmek üzere saklanır. 
Erteal ilkbaharda kanatlı kahil 
bir haıere olup yeniden ziyan 
yapmak Uzere topraktan çıkar 
ve yine cevizlere yumurtlamaya 
baılar. 

Bu haıerenin çareai evveli 
kurtlanan cevizleri daima toplayıp 
yakmak, sonrada da ıu işi yap· 
maktır: 

Cevizlerin altındaki toprağa 
yarımıar metre faııla ile kırkar 
1antim derinliğ-inde birer delik 
açıhr. Bu delikl~re Kibriti Karbon 
denilen madde dökülerek toprakla 
deliğin ağzı kapatılır B ·ı A 

b .. b' · u ı aç 
ogu~u .'r gaz neırettlğinden 

topraga gızlenmit olan haıerelerl 
öldftrllr. 

Fakat eğer civarda batka 
ceviz ağaçları var ve onlarda da 

ayni haşere mevcutsa bu mUca· 
deleyi umumi yapmak lizımdır. 
Aksi halde komşudan çıkan 

haşereler bizim ağacımıza da 
gelerek yumurtlayabilir ve bizim 
bütiln emeklerimiz boşuna gider. 

Dikkat: Bu ilaç kibrit ve 
•igara kar ısında patlar. Kulla· 
nırken yakında sigara, kibrit, 
ate bulundurmayınız. 

Çiftçi 

'
•> zı • ııt huausundakl mUtkUllerlnhl 

•orunuz:. Son Poatıı'nın (çiftçi) al 
•!At Ce•a11 nrocektlr. 

Diinyada Olup Bitenler 
-- -

Prag Şehrinde Bir Facia 
--------- ----- ---

Çek Zabıt.ası Gözlük Takan Uzun 
Boylu 

Birkaç gUn evvel "Praa-,, şeh
rinde ihtiyar biı· kızı parasına ta· 
ma ederek öldüren Uç gencin is
mini halk, hiç şüphesiz, hiç bir 
zaman öğrenemiyecektir. 

Filhakika Çekoslovak) anın ce
za kanunu, henüz ri.iştiinü ispat 
etmemit olanlar tarafmdan yapı· 

lan cilrümlerde, faillerinin isimle
rinin neşrini meneder. Bu CLna· 
ylti yapcın }arın yaşları ise 15, 
J 6, 17 dir, demek ki isimleri hiç 
bir zaman öğrenilemiyecektir. 

Bu, Nesil Cinayet? 
• 

Ölenin iırni madmazel "Mala,, 
dır, mesleği piyano hocahğıdır, 
yafı epeyce geçkin hiç bir za· 
man evlenmemiştir, evlenmeyid e 
düflinmemiştir. Küçücük bir apar· 
tımanda yalnız başına yatar, bu 
itibarla da daimi bir korku için
dedir, kapısını sürmelemeyi ve 
kilitlemeyi hiç bir zaman ihmal 
etmez.• 

işte bu sebepler dolayısiledir 
ki, madmazel Malanın birkaç gün 
dişarı çıkmadığı anlaşılınca 
hastalandığına hükmedilmiş ve 
kapısı zorlanarak içeri girilip 
te cesedi ile karşılaşınca ecelile 
öldüğUne ihtimal verilmistir. 

Eğer komşularından biri, ihti
yar matmazelin her zaman itina 
ile taşıdığı elçantasmın meydanda 
olmadığına dikkat etmeseydi, hi
dise hiç bir zaman zablta vak'aaı 
halini almıyacaktı. Bu nokta tah
kik memurlarının gözlerine çarptı, 
az ıonra matmazelin altın saati
nin de meydanda bulunmadığı 

anlatılınca tüpheleri arttı. 

Bir Çanta ve Bir GözlUk 

Bu iki nokta apartunan kapı· 
cısının hafızasını tazelemiye de 

sebep olur ve düşUnUr ki, ihtiyar 
matmazelin en son olarak gö· 

ründüğU gün Uç miaafiri gelmittl, 
bunların Uçü de genç görünüyor-

lardı ve bir tanesinin de gözlüğü 
vardı. 

Kapıcı hatırladığı şeyi poliı 

memurlarına ıöyler, fakat elde 

ciddt bir iz bulunmadığı cihetle 
tahkikat, olduğu noktada kalır, 

hemen hemen unutulmak derece
ıine varır. Fakat tam bu sırada 
polise yapılan bir müracaat ha· 
disenin tekrar canlanmasına sebep 

olur ve bu müracaat ta, tıpkı ka
pıcının söylediği gibi uzunca 

boylu ve gözlllk kullanan bir 
mektep talebesinin annesi tarafın· 

dan yapıldığı için hemen nazarı 
dikkati celbeder. Bu kadının po
lise söylediği ıudur: 

- Çocuğun çekmecealnde, 
matmazel Mala'nrn katli hadise-

sinde bahıı şeçen elçantasma ben
zer bir çanta buldum ve oğlu
mun da arkadaşlarile birlikte birkaç 
gündenberi bir dağ gezintiıinde 
bulunduğunu dü,linerek meraka 
dUşttim, size geldim, beni bu 
şüpheden kurtarınız !» 

Polis hemen tahkikata glrlılr 
ve ismi geçen bu genci iki arka
daşı ile birlikte bir dağ eğlence· 
sinde bularak (Prağ)a getiririr. 
Bu gençlerin her üçü de mektep 

Bir Genci Arıyor 
Ayni 

S1n1fa 

Men-
• 

sup iki 

talebesidir ve yaşları 15 ile 18 
arasındadır. 

Zabıta bu gençleri yekdiğe
rinden ayırarak ıorguya çeker ve 

· öğrenir ki cinayet bunlar tarafmdan 
yapılmaıtar. Verdikleri malumata 
göre, ders almak bahaneıile ih· 
tiyar kmn apartımanına girmiıler 
ve onu orada boğmutlar, parasını 
aleralc taksim etmişlerdir. 

Bununla beraber Prağ clna· 
yetinin hikAy~i bu noktada bit· 

Anne 
Arasın-

da Bir 

Muka-
yese •. 

memiştir. Filhakika fstınt< k nfi· 
kimi bu filin 1ade ce liç çocuğun 
kafasında doğup büyümüş olabile· 
cegıne inanmaz ve ortada bir 
müşevvik bulunabileceği kanaatile 
tahkikatı derinleştirir ve öğrenir 
ki, bu müıevvik çocuklardan 
birinin anneıidir ve kadın bu iti 
münhasıran yaz tatiline çıkmak 
için lizımgelen parayı bulmak 
ümidile oğluna yaptırtmııtır. 

Dünyada çocuğunu cinayet 
yapmıya teıvik edebilecek bir 
kadının vücudtl tahayyUI bile 
edilemezken, bu ıekilde meydana 
çıkıtı bu kadının deli olabileceği 
tllpheainl uyandırmııtır, kadın 
müşahede altma alınmııtır. 

Resmimizde bu genç kadını 

ve istintak hakimini görüyorsunyz. 

IZMI~ SERGiSiNi 
ziyaret etmek istiyenlere mahsus 

FevkalAde Tenzilitlı 
Hususi tenezzüh seferi 

G0LCEMAL VAPURiLE 
26 Ağustosta İzmir' de açılacak olan beynelmilel sergiyi ziyaret 
etmek ve açılma mer81İminde bulunmak istiyenlere kolaylık 
olmak Uzere GUlcemal vapuru ile fevkalade tenzilitlı huıusi 
bir tenezzüh seferi tertip olunmuftur. Vapur 26 Ağustos 
934 Cumartesi günü saat 11 de Galata rahtımından 
hareket edecek ve 29 Ağuatoa Çarşamba günü lıtanbul'a 
avdet ve muvasalat edecektir. 

Biletler gidip gelmedir. Birinci mevki 
yemekli 26, ikinci mevki yemeksiz 16, 
1)çıacl mevki 9, Otıverte iç buçuk liradır. 
Vapur lzmir' de bulunduğu müddetçe yolculardan arzu edenler 
vapurda kalabilirler. Biletler Karaköydeki Acentehanemizde 
satılır. fazla tafsilat almak istiyenler Acenteye mUracaat 
etmelidirler. Bu müstesna fırsatı kaçırmamalarmı muhterem 
halkımıza tavsiye ederiz. ..4956,, 

~ Bilmecemiz J: 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer muhtıra defteri al•· 
caklar: Bolu zırae.t ıuiietLuele miidü· 
rü katibi Mwıtafa Ef. u~1u C'gur Yıl
maz, lıtanbul 11 irıci llkmekhıv Sü
heyla, Salihli] AltınorJu tlkmektep 
5 inci ıınıftan 597 Kiizını, lstanLul kız 
ortamektep No. 3 Nihal, letanbul ytik· 
sek iktiaat ve ticaret mektebi 1432 
Sadiye H. ve B. ler. 

Birer mUrekkepll kalem ala· 
caktar: İ.sıaııbul 42 irıoi flkırıektep 
4 üncü ııırııf Saliha, t .. taııbııl \' efa 
lieeei 10:!4 .JJchaıet, lstnnlıııl 44 ııncil 
llkmektep Hikmet, 1stnnbul Alemdar 
Tekke ~okak Xeıat, l\a~ımpa,.ıL 4 ııucil 
llkmektep Feruzaıı B. ve 11. lnr. 

Birer kolonya alacakları 

lııtanbul 4-t üncii flkmektep Miikerreın, 
V tfa lisesinden ~üleyııurn, Gemlik 
Umurbey ilkmektep FKhruunİ!IR, ı~tırn
bul kız lisesi 1208 i\inıt't, Yıı~ufpn~a 
42 inci mektep Lütfiye H. ve B. ler. 

Birer suluboya alacaklar: 
lstanbul H üncü 1Jkınektep • errıı·n, 
İRtanbul kız ortamektep :\ezahat, l\a
ııımpaşa 4 üncü Ilkmektt:p 'eher, ~la· 
niııa llkmektep Hiisnü, Snlt ualırııet 
Ferah kıraathanesi Hikmet H. ve 
B. ler. 

Birer lastik top alacakları 
lstanbul 19 unon Jlkmektep 219 

1 Iiiaeyin Oahit, İstanbul Sııltanalımet
te lnciliçıkmazı aokağırıda Xo. 12 do 
Fethi, Kışa.ntaş kız orta.mektepten Ti.lr· 
kan Talat, .\lemdar Tekke sokak .. o. 
B da Fatımı. H. n B. ler. 

Big~d~· ·H~~·~~·c~i;I: 
Çok Verimli 
Bir iştir 

(Baştarafı 4 iincii aavfada ) 

yanlarına uğrarlar ve biçilen 
aazlarm rüsumunu toplarlar. Göl .. 
de çok miktarda yılan balağı ve 
gayet bliyOk sazanlar vardır. 
Gölün ayağının denize aktığı 
Karabi~a civarmda bir yere 
mültezim tarafmdan dalyanlar 
kurulur. 

Bali yıl balak okadar çok 
akmaz. Lakin bazı ıene pek 
fazla akar. Bunları . mültezim 
tuzlayıp iıtediği yere 1evkeder. 

GölUn orta1ında adeta bir 
kaza merkezi tetkil edecek kadar 
bUyUk bir ada vard1r. Çetelik 
zamanlnda buraıı .ııenelerce ef• 
kıyaya sığınacak yer olmuıtur. 
Bu gölün auyu tatlıdır ve çok 
berraktır. Gölün içinde yılJanmıı 
mete ve ıöğüt ağaçları dahi 
bulunur. GölUn yerinde vaktile 
~ok büyük blr ıehir olduğu, 
hareketiarz dolayııile bu şehrin 
battığı ve ıular fıtkırarak göl 
halini aldığı ve derin yerlerinde 
bina temelleri ve minare kaideleri 
bulunduğu rivayet olunmaktadır. 

Gölde vaktile denizden airip 
büyüyen gayet cesim ve adela 
manda gibi üç dört yUz kiloluk 
yunus balıkları vesair adı duyul .. 
madık su mahlukları yaşamakta• 
dır. Ortadaki adanın üstü ağaçlık 
ve ormanlıktır. Civarda bulunan 
yaban domuzları, mısır tarlalarım 
harap etmek için göl kenarındaki 
ıaz ormanı içinde yaşarlar. Bi· 
çilmeyen fazla sazlar her sene 
köylüler tarafından daha iyi 
yetişsin diye yakılır. Yanan 
yerlerden ıazlar çok güzel sUr2ün 

CUMA Hızır 
24 AOustos 934 1ı1 

Arabi Ruınl 

n Cem.evel 13~3 11 - Ağustoı • IJ5D 

Yaklt Eııan1 Vautt Vakit &aoı Van 
~- """""""'=--=="' 
G•n•ı ıo 20 5 18 

f Öil• !\ 17 ıl 16 Yatsı 

1 lkl•dl g 06 16 03 lııuak 



Reslmll BUyUk Mllll Ronan 

TOMBUL MiRASYEDi 
No: 9 

Vehbi Bey içkiye yeni aiftahı 
çekiyordu. 

Delikanlılık davasında değil mf? 
Erkeğiz, biz de içeriz yok mu ya? 
işte bu gayretle bu iıe ouun da 
ağzının suyu akıyor, ylizlinü bu
ruştura buruıtura, iki Uç kadehi 
ıor yuvarlıyor, derhal bir ısarhoı
luk ve omuzdaıhk tavru takmı~ or, 
dili açılıyordu: 

- Ne kadar içsem beni tutmu· 
yor be amcabeyciğlın, kitipç.iğim. 
Boru değil, susuz olarak, hem de 
tlat üııte on kadeh m1, on bet ka
deh mi ne yuvarladım. KıüçUk şi· 
şeden içtiklerim de cabası ... Alla
ıen bir onluk verin, ağzıma ıo• 

kun... Soktunuz ya, şimdi dikkat 
edin. Bak fırıldak gibi dönmiyor 
mu?... S rhoş olanın ağzında me
telik dönmezmiı. Olur ıey değil, 
yarım okkaya yakın rakı çektik, 
banamısı!l demedi. 

Aslı astarı olmayan ne palav
ralar uydurmuyordu: 

Yaıan: Sermet Muhtar 

mirbuıuna hacet kalmadan, kitlp 
Raif avucuna tükrllğll bastı; tişe· 

nin dibfae ıaplağı y:apııtır.dı; 
mantar fırladı. 

Şiıe }'İne elden ele dolat· 
maya, kadehler dolup do up bopl
maya ıbaıladı. 

Fakat Nabi efendi, beı dakika 
evvelki Nabi efendi değildi. Biraz 
evvelki keyfj, eıesi, zindeliği 
sanki bıçakla kesilmlı de çlip fiğe 
atılmış. 

'24 - 8 -934 

•• 
inanmıyorsunuz amma Canbaz 
Ahmet dubasını tanımaz mıyım?. 
Terbiyeler elinde, beygirler de 
yağız ... Araba sokağın ortaıında, 
tam önlimlizde durdu... Baksanı

za be mllbarekler, şişko arabadan 
atladı, sete doiru yUrUyor. Bize 
2e1miyecekıe yüzüme tllktlrnnl.. 

Kitip Raif, tekrar parmağını 
yalayıp kulaiJna soktu; bıyıklannı 
burduktan sonra yanpirl, yanpiri 
pencereye yaklaıtı: 

- Vıehbi Bey, falancının evi 
yanmış, kimıeler inanmamıı, ıa

kayı bırakalım, hakikaten fıçı gibi 
bir alamet.. Seti çıkıyor, bize 
doğru geliyor. 

Vehbi Bey: (Etme!) diyerek 
pencereye saldırdı: 

- 1'a kendin, cambaz Ahmet 
Ağa bani ya lkadanalar? 

- Elmasım, caddenin ortasına, 
tramvay :voluna göz gezdlr•ene .• 

1fombul mirasyedi, ırk yıllık 

tulumban aracısı limiş ıgibi, tamtı
rakh bir nara attı : 

- Ayyyt, yandım aman kU
beylinlara !.. A:Uiaah, vurduk be, 
enaeledik be yaıadık bet.. Bun· 
dan sonra var mı bize yan bakan?. 

(Arkası v.ar) 

Dil Kurultayı 
Altıncı Toplantı İle Son Kararını Verdi 

( Baıtarafı t inci uyfada ) 

Cemiyetin senelik Bütçesi 27 
bin lira ıraddelerindedir. 

Bundan flonra ta!krir ve tek· 
lifJer komiıy<>nunun mazbata11 
okundu. ıBu mazbatada gelecek 
lki ıene1ik faaliyet programı taı~ 
~ağı tetkik edilmit oiduğu 11.nla· 
ıtılıyordu. Kurultaya 7 -takrir ve
rildiği, bu 1:ekrirler haki<mda mer
kez !heyetinin karar \1crecegl !kay· 
dedillyOl'du. 

Bu mazbata de kabut edildi. 
Bundan sonra nizamname ko· 

misyonu mazbatası <>'kondu. "Maz• 
batada merkez ça ışına kollarının 
fi dan 8 kola çıkması, Ye merkez 
heyetl a~• adedinin q 1 e lblAlı 
muvafık olacak m'Utaliası serde
diliyordu. 

Nizamname encümeni mazba· 
tası da aynen kabul edildi. MU· 
teakiben Hasan Cemil Bey bir 
'hitabe Irat ederek nlrk tanhl 
tetkik cemiyeti namına kuru tayı 
lkutluladığını s5y1eai. ve 'Blkıılandı. 

Saat 15, 1 Ste ildncl cıelse 

açıldı. 
Ba,kan Kizım Paşa Hz. de

(li 4d: 
- Şimdi Reis, K<atibJ Umumi, 

Umumi Merkez azaları intihabatı 
)'apılacaktır. Bu Jıuıuata ( 50) 
kadar imı.alı, takrir :vardır. Bu 

Harp 

takrirde bir teklif yapdma..kt.adır. 
Bu takrir okundu. Takrirde 

Cemiyet Rei:ıliğl isdn Erzluc.au 
mob'UBu Seffet, Umumi Katiplik 
için lbrabim Necmi, .muhaseheci 'k 
"in Besim Ata'Jay, azatıklar için 
de Abıı:ıet Cevat, Ali Ca ip, 
C..IAJ Sahir, Hasan Reıit, luet 
Ul:vj, ıNaim Hizım, Yakup Kadri, 
Rafet Beyler teklif ediliyordu. 

'f akrir ~eye kondu ;ve kabul 
edildi. 

Bundan ıaoora Ceaıiy İJl JYıWI 
Reisi Erzincan eb 'uau Saffcet 
Bey, -kısa hlr Jıitabe irat ederıek 
teşekkür etti. Saffet Be~.dtın 
.onr.a, Fazıl Ahmet Bey,, tÔZ 

tür.kçe olarak }'azdığı manzumeyi 
okudu. ~e alkı,laııdı. Manzum 
ınin smi « Gözümle ~rdüm. » 
Baılığmı aııyoldu. 

F.ıwl Ahmet ~ maozumeshıl 
bitirdikten sonra, eis P. Hz. 
dedlJdr 

- KurultayJn alııması bit
miıtu. lntihap etl.\iiııiz mumt 
merkez eyetl öster.dW'Jniz olda 
alıpcakbr. K.urultay AZaıının 

tercUmaııı olar.ak Blly.Uk Gui ~ 
nygı ve minnetlerimi bir daha 
un arım. 

Merasim-, Kurultay maraı ~· 
Jınar.ak, aaınlmi .bfr )fekilde ruha• 
ycet :v.e.rildi. 

- Ulan Sezai, geçmitf tene· 
keli çiroz, labr mı atıyorum? 
Kıhr atıyorsam yüzllme \•ur, 
hepsi yalandır, atmasyon dur ... de 
sakallının suğlığınde, Edirne .ka
pısınd n dışarı fayrabı verdiğimiz 

gllnler kaÇ kere rakı içmedik mi? .•• 
Hani bir defasında koca bir bin
liği devinni~tlk ue bilişik virane• 
deki çukurda alqam ezanına ka· 
dar sızıp kalmıştık... Bir daf asın
da da Eyipten aşağı sarkarken 
mezarlık arasında kafa1an vu~ 

muştuk... Bu Hergele ne cı1ız, ne 
çürüktür bilmezsiniz. O glln benim 
y rımın yarııı kadar içmemi :ken 
Ü tUme bir kuasun, bir kuuun ... 

Başına balyoz yemiı gibi 
sersemlemiş, veca çekiyormuı ıgibJ 
rengi gitmif, yalnız iç ~eker.ken 
gö.tlerl oynuyor, bir tava a diki
lip bir kiitip beye çeviriliyor, ( nat 
perdeden çıksana!.. Meyanı bas
snnnl.' Gibi 1etviklere rajmen, 
ıarkıyı isteksiz ve kirahen oku 
yordu. 

Felekiyat Tahsil Eden Bir Hanım Emmarelsri 1 
Çinli Bir Türık 

Müzeden Türk Silihlarınııı 

1 
Resimlerini ı 

Sutu Sezal, kah ve dövücliaü
n Un hık deyiciıi gibi, bofWla 
(eTet!) diye kafa ıallar, kqtarını 
lka1dmp dilini çıkararak hepSinin 
yalan olduğunu :fıaret eder, btr 
taraftan da: 

- (Yeter artık, be~t utandır
ma beyciğlml) derdi. 

. . . . . . .. . .. . . 
Ortaya konyak aeldikten aonra 

Nabi efendi büsbllHin gayrete 
M•lmiş'ti. 

Katip Re!fin Hicaza meftunluğ.u 
yukan kattakilerin kulağına mı 
11tmift1, yoksa tesadüf mü, onlar 
da liicazı bırakmayorlar, erdarda 
alıyorlardı: 

EJ zun olugo, günd•n zi1n• ba 
lıali m.Jdlim. 

Sahragı gama •altlı gine .çeımı' 
gauılim 

Olmaz mı acep flu•latına çar.• 
o mahım 

Ar. aaındın: 
El' nman eg ımırıı dld•m el' am11n 
Gözlerin ıtı.r-dil• lt«llm pek 

•aman 
Beri gel lc.ıl 'bir nlglflu cansitan 

Daha arkaRndan: 
ş. gıkıtmıı tönlüm a"bat 

olmu!JOr 
Aık a diiırnüş f amdan azal 

olmugor 
Efzun olan hali pUrmelaller, 

e1'aman ey nurudideler, abat 
olmayan &önüller ıapğı_ya ak et
tikçe, katip Raif te fesi yıkıp 
bıyJğı le aldıkça Nabi Efendi 
entbent olmay.a, kekelemeye, 
gevelemeye başlıyor, Vehbi Bey 
de elini keseye BBldırıp atılıyordu: 

- S Iu, bey a ca da i im 
zaldı, neredey e istoperi basa

cak. . AJ şu iki mecidi, bü} lik 
bir şişe kap getiri 

B · y.. • ıe d geldi. Tirb ııon, 

Çektiği za n ve ıztır.abın 
ebebi cak k dine malumdu. 

Öt iler farkında bile olmayor
Sardı. 

Dube c. .. btlz tHllleyJanları 
Getl,.J•or 

Pencerıe öntiodeki aaren 
JA11dalyede Lir tevlye gey.f ren, 
( oh :aradı!.. ~etirin kn.ma ıkü
eklerı1) Gibi g~vezetikleri, amk 
... , .er. • ği e . rmerJ ,aldör-
ediği · ı, k•ıııdi .kudine ı1111rd

danan Sezai, ltirden, adeta Çiflık 
halinde, aykır.dı: 

"jde! .• Müjde Vehbi bey
~ml.. iljde ıkAt~iğiml Mlijde 
bey babacığım!.. Sayım ıuyum 

yok, müjdemi isterim!.. 

Hep bakıyorlar, o tükürükle
rini saça saça ıamatay~ evamda: 

- Amma da adamsınız, kalkın, 
kımıldayan yalıuL i\lallahi idi· 
Jer, billahi geldiler... KUheylanla
ırın şangır ıun,gur :zincir ıakırtı

Jarım duymadınız m1? .. :Sağır mı· 
1ımız be allahlıklar?_. 

Kimse tetiğini bozmıyor, Se
zai çırpmıyordu: 

- Koftl atıyorum zannediyor· 
ıunuz enccreden batınızı uzahn, 
aokaja bakın... A:llih, uı 

:kadanaları, ayıldım ıittiL. 

~linae yine mezat mıh ayna
sı ve yanilc fındık, sarhoı uza 
llzenere'k muttaııl <ıi9lerini emtın, 
(pöfff, yavaı yavaı konyak aarı· 
fOr!) i} e söylenen v~~bi Bey, 

itip Raiften örnek alar.alc, bir 
omuzunu kaldırıp ajzını yana 
eğritti, duda'klarını bUktU: 

- Sulu cırtlak, atma, marta· 
val yeler1 

- Vallahi martaval değil 
Vehbi Beyciğim!. Yalanım vaı sa 
ıu anda iki gfü:Um sönsUn, ya• 
rına leşim çıksın-. Katip, lafıma 

Erenköy kı:ı lisesi mezunların· 
dan Nüzhet Zihni hanım Hükü· 
met tarafından rlyaziy~ ve f~leki
yat tahtJlli için FranaaJa Ji6nderil· 
mişti. Nlizhet Zibıi1 hanım tahsi-
Jini muvaffakiyetle bitirmi ve 
Providans vapıırile dün Istanbula 
gelmiştir. 

Kütüphanelerde Teftiş 
4ıtanbu1da bulunan Maarif Ve• 

kaleti KiltUphaneler vmum mtt
aarii Hasan f' ehmi Bey ban kU· 
'ttlplıane1erl eftiı etmiı memu~ 
tarın ve ldtttlpbane1erin htiyaçila· 
nnı '9ormuı ve notlar '81ntıf°tır. .............................................................. ....... 
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Yine Arttı ankinde oturan Çin Oümhu-

Londra, 23 ~ A. A. ) 
Telgraf'ın Berlin muhablrl 
riyor: 

Deyll ır1yetl JıükümetJ milli mecli&t za• 
bildi· ındau :Hacı tC leddin n is· 

yi haber a1an lr ng o-
son mUıa'llıae göre, ikhsa<li me• 
seleler, !A.lmanyanın lmpara'torhik 
eistemine av'1e'thll mucip ılacak· 
br. ıBunu, ınualsedelerin iden 
tanzimi ile bazı ıar.azinin Almu· 
yaya ladeal te.1ebbliall takip .cle
cek Te bUtUn bunlar ya,pılmana 
harp çtinap edilmez lbfrwey v1a• 
caktır. 

Londra, 23 (A. A.) - Moako-
vada çıkan lzveatiya gazetesi 
ctiyor ki : •'Şar'ld Çin -demlryo1u
nun Sovyet Htikümetf tarafından 
Man_çukuo hökümetine ublmuı 
hakkında cereyan eden .mllzake
rat mUnuebetJle çok vahim itlıam 
ve muka'bil itbam1ar serdeBUme'k• 
tedlr. Japonya, birkaç milyon 
dolar aaarr.uf .etmek makaadile 
demiey:oluna vazıyet eylemek 
niyetindedir. Demek oluyor ki, 
nlifuzu malum olan japon aıkert 
fıikaıı, bugün, birkaç para için 
dünyayı atefe ermi}-:e ıve kana 
boyaıruya ha:ıırdır.,. 

Diğer araftan Japon menabli 
Sovyet propaganda teıkilAtımn 
bu tarzdaki proteıtolarını lhak..ız 
aöıtermektedlr. 

Amerika Donanması 
Arlıror 

Vat lngton, 23 ( A. A. ) 
Birleıik Amerikanın deniz kuv
vetlerini arttırma programma göre, 
Bahriye Nezareti, muhtelif ez
M'lllarl• 24 lharp eemili Jnıa1ı 
~n mukavaleler yaplnlftır. O,n 
.blr harp aemial huıulf t~ih
Jara, on dlçli de ıhUkftmet tez
gAhlarına amarlanmııbr. 

Programı haber ıverJrken, 
ReiılcUmhur inıaabn mtimktln 
olaqğu .kadar çabuk baılanacaj'mı 
da 'bilalrmlJtir. 

Bu 24 harp gemiıi yapılıp 

bitirilince, BiJlleılk AmerJkanın 
Lonflra mueheaeaı Ue verilen 
\'hududa v.aral>ilmesl için, muhteHf 
tipt~ '1B g mi daha yapmatı icap 
eBeoeKtlr. 

mlnde bir Tüıık i1imi, ıaskeri Uzo 
tlar•ioe ...._c.adl: ede 
en .evvel 'e dh1 :ir r 1 

'TUrk silililarına ıve orta oman• 
dakl Türk top ve 'tüfenkleriM it 
aki itaplar .ve unların .foto'ğraf· 

Jarmı · atemiftlı'. ıBu ür.k limt 
Çlnde eski :fürk alllhlaaıma ıait 
ıze aln Gir olle'lcslyon w.apm11tır. 

:ürkiyeden alacajı remlmlefle 
ollek:ıiyonu a~tlnmek 

mekteıtir. 
.MUı.e alldürU ŞlikrU .Bey lU 

'fllrk iliıadue Gazi tık. mu bt)y.llc 
kıt'a bir fo~r .. afilerlle raNr 
müz.aeki T41r allAhlarınm, AP 
-we tUf elikler.in Y.e9imlerlni olla
mıftır. Ondan da m zeler 'ilamına 
kendiırindekf TUrk eserlerinin fo
'toğraflannı ıtmmlftir. 

Oen1zy ol la:rı 
lfıL E 1f M 

Ace.atelerl ı J(...uköy Köpr'.Db-. 
Tel. dJ62 - lr.keol MUhilrdnr.aall• 

'Han 1 eJ. '22MO ....... ~------
Ay v.al ık 

Silr'et Yo1u 
At41AL:!VA ~8,PUrU 25 

~gustos 

Cumartesi 17 de Sirkeci 
r.ıhtımından kalkacak v,e Ay
valık yolunun mutat iske~l«itM 

rayank dzmir' gidip .döne-
cektir. "50i0,, 

Mersin Y:o1u 
INEBDLU vapuru 26 

Ağuatoa 

az.ar J{) eda SirJteoi rib-
mından kalkaoak. Gidiıte 

Çanakkale, lzmir, KnllUk, Bod· 
:r.um, Raa09, Marmaris, 'Dalyan, 
f:ethiye, Kalkan, Kaş, F.' nike, 
Antalya, Alanya, Mersine. il)ö

nUıte bunlara ilaveten Taıucu, 
Anamur, Kuşadası, Gelibolu'ya 
uğrayacaktır. 115051" 
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(Baıtarafı 1 inci .ııayfada) 

1 
düdüğllnü birden çalmıya bati~ 
mış ve bordasına yanaşıncıya 
kadar devam ettirmek suretile 
mahsulUmUzü selimlamışhr. 

, •Ziya Şakir ... 

Lüzum Üzerine Bahriye Ve Nafıa Na
zırlarının Becayişleri Kararlaştırılmıştı 

f ıtirak için yer almış, halk iıe 
lıkele civarını doldurmuştur. 

Saat on buçukta jandarma 
mektebi bandoıunun çaldığı istiklal 
marşı ile merasime başlanmıı ve 
oda reiai tarafından bir nutuk 

ıöyJenmiıtir. Bundan sonra salona 

Yapanın slivariıi Hnınii Bey 
kaptan, mavnada ilk sapanı bağ· 
lamıı ve bu sapan düdük 1ada
Jan ve alkışlar arasında vapura 
alınarak birinci kamara salonuna 
konulmuftur. 

Fakat, bu kafi değildi. Garbi Trakya 
ve adaların istirdadı için donanma· 
mn da ıslah ve takviyesi elzemdi. 
O esnada Bahriye Nezareti umu· 
ru, perişan bir halde idi. Donan
manın hal ve ahvali ise, ondan 
pek farklı değildi. Buna binaen 
ordu ile donanmayı ayni terakki 
sahasında birbirine muvazi olarak 
yürütmek Yunan donanmasına 
faik bir hale getirmek ihtiyacı 
takdir edilmişti. 

Bahriye Nazırı ÇUrliksulu Mah
mut Paıa, pek namuskir bir zat 
olmakla beraber nezaret ve do
nanma iJlerinde, ve bilhass=ı bnh· 
riye zabitanının ıılah ve tensikin
de klfi derecede faaliyet eseri 
gösteremiyor.. { Brezilya ) hUkfı· 
metinden sabn alınan (Sultan Os
man ) ve f ngilizlerden iştira olu
nan ( Reşadiye ) dirctnotlarının 
bir an evvel inşaatlannı ikmal ile 
ana vatana celbi icap ettiği halde, 
bu mUhim it de gittikçe uzuyordu. 
Halbuki biltlin bu meseleleri za· 
manın nezaket ve lcahatile mil· 
tennsip bir şekilde yllriltecek 
kuvveth bir şabaiyete ihtiyaç gö· 
rülüyor; bu meaelenio münakaşa 

edildiği mahafilde de Cemal Pa
şanın zekAsmdan, teikilit ve idare 
kabiliyetinden; binaenaJeyh bu işe 
ehliyet ve liyakatiıaden babsedi· 
liyordu. 

Nihayet, ( 191~ seneai Şuba
ta"'ll 25 inci gtınt ) BabıAlide, 
Sadrazam Prens Slit Halim Pata 
Ue Enver Paşa ve Talat Bey ara• 
•ında cereyan eden huıuıt bir 
trıüzakere netice;rıdc Bahriye 
,Nazırı Çllrllksulu rdabmut Paşa ile 
Nafıa Nazırı Ceuıal Paşanın be
cayiıine karar verildi Ye bu karar, 
Cemal Pataya erteai gtinü tebliğ 
edildi.. Esasen Cemal Paıanan 
Nafıa Nezaretine getirilmesi, 
Fransızlarla görUlecek mali işlerin 
yoluna girmesi içindi. F ramnz 
muhibbi olan Cenıal Paıa bu 
itleri matlup olan mecraya sev· 
kettikten sonra, pek tabii bir 
tekilde Bahriye Nezaretine getl
rilmitti. 

Cemal Paıanın Bahriye · Neza• 
retine geldiği fUnden itibaren 
bir salah eseri baı göstermiştL 
Herşeyden evvel, zabitan ve 
bfradın raptUzııptlle batlanılan 

u ıslahat, az z•mada idare ve 
askerlik iılerinde de muvaff aklyetll 
:eticeler vermiş.. menfaati sekte
.ar olan bazı kirıı&elerin feryat ve 
tıkiyetlerine rağmen, lnklfaf 
esesları temin cdilmiıti. 

.; 
Bir ıllkfın v• intibah deneal 

başlamıı gibiydi. Cemiyetin ikinci 
f •e Uçlincü sıml ıahsiyetlerfoden 
bazılarının kUçDk lhtiraılarından 
sarfınazar edilecek olursa, hUkfı.. 
ınet idaresini ele alanların az 
tamanda meaılekelte oldukça 
mUlıim terakki e erleri göstere
cekleri Umit edilmekte idi ..• 
F nkat timdi de için için ya• 
nan iki ateıin hafif du· 
inanları tUtmek iıtidadını göı
termiıti. Bunun biri, Suriyede 
(Ar P ittihat ve l tikliili) ne ça· 
Lşanlar, diğ ri de lıtiklil dava mı 
•~n haddine kadar götürmek iı· 
tiyen Ermeni komitecileri idi. 
Şarnda, Berutta, Mekkede, laatti 

Istanbulda, Aup politikacılan J 
bliyUk bir ihtilalin zeminini ihzar 1 
ederlerken Ermeni Patriği Arşa-
roni Efendi Babıiliye bir takrir 
vermiı, Şark \1i1Ayetlerindeki me· 
murlnrm Ermeni unsuruna reva 
gördükleri muaıııelAttan acı acı 
ıikayet ederek adeta hükümeti 
protesto etrniştl ... Patrik Arşaroni 
Efendinin kullandığı lisan, adeta 
tehditkar bir mahiyeti ihtiva et
mekte idi. Her kelimenin altında 
hükümete karşı hakareti tazam
mun eden bir m•na hissolunuyor 
ve nihayet: 

[Ermeni ntilletl, bu idare albn· 
da yaşayışa liyak değildir.] 

Deniliyordu. 
Adana vakaıından ıonra hayat 

ve ticaretlerine büyük bir ıUkü· 
netle devanı eden Ermeni unsu· 
runun sıddn ve beyecanıız mulıit· 
terine yine politikacılık ibtiraaab· 
nın zehirleri katılıJllYa başlanmııtı. 
Patrikhanenin de bu muhteriı 
komitecilere tercUnıan olması, 
bilhassa İstanbul Ermenileri nze· 
rinde fena bir tesir uyandırmıştı. 
Böyle obnakla beraber lstanbul
da intiıar eden ( Jamanalc ) ve 
(Azadamart) gazeteleri hükumete 
tamamen muhalif bir tavır almıı· 
lardı. Azadarnart gazetesi, Mah· 
mut Şevket Paşa vaknsı lizerine 
Jstanbuldan sUrglln edilen yüzlerce 
kişinin adeta mUdafii keıilmiş .. 
Ve haltA bu sırada beşinci Sultan 
Mehmede çektiği bir telgrafla 
Mahmut Şevket Paşa katillerinin 
idamlarını protesto eden Fransa
nın meşhur muharrirlerinden M. 
Pra1ensenin bu telgrafının bir 
auretini ıUtunlarına geçirmekten 
bile çekinJIJemitti. Mısıra firar 
eden Miralay Sadık Bey ise 
Franaa reiıicUmhuru M. Puanka
reye ve Rusya Çarına birer 
telgraf çekerek (hUkümeti cebren 
gasbeden ittihat vcı 1 er ak ki çete-
ıinln kahril lmhaaı için n1 fuz 
ve kudretlerini istimal) eylemele-
rini Iatirhalll eylemiıti. 

Sadık beyi tedipten iciz kalan 
ittihatçılar, ~u aralık Ermenilerle 

de hoı geçinmek istediklerini 
göıtermek için sllkônetlerini mu· 
hafaza etmişler ve ıadece Jama
nak gazetesini tatil ile iktifa 
etmekle, hUınüniyetlerinl göıter
mitlerdi. 

Art~k açıktan açığa anlaoıl
mıştı kı Rumelideki unsurların, 
unsuru aslilerine iltihak etmesi 
ve Arnavutluğun da müstakil 
kıralhğmı ilan eylemesi, Arap ve 
Ermeni unıurlannı da ümitlere 
dUşUrmiiı ve harekete getirmiıtl. 
Bu menfi ceryanlar. ittihat ve 
Terakki mehafilinde büyük hiddet 
ve infialler uyandırmalda beraber 
ittihatçılar • hiç ıüpbeıiz ki ma· 
zideki hadisattan aldıkları ders 
dolayısile • itidal ve sekinetlerinl 
mu haf aza ediyorlar; bu çıban 
başlarını koparmak istemiyorlardı. 

( .Arkası var) 
r1t __ ..,._ 

(-Toplantı, Davetler 

MUa•mereler 
H~~ayel Etfal Cemiyetinin 

Erenkoy tubeai gilzel bir teıeb
bfise glrlıtf, •an'at hayatının 
ellinci yıldönümOnQ idrak eden muh
terem bir beateklrı kutlulatmak için 
bir mOsamere tertibine kar.., •erdi. 

Suadiye plAjı gazinoaunda Ye 4 
Eylülde verilecek olan bu mllaanıereye 
letanbulun en meıhur mualki Oatatlan 
ve 0 meyanda Eftalya ve Maz:eyyen 
Hanımlar da lıtirak edeceklerdir. 

San'atl ve .. n'at aşkile elli yıl 
feda eden bir ean'atklrı kullulamak 
ffkrlle gQıe! bir müsamere tertip eden 
Himayel Etfal Cemiyetinin Erenköy 
ıubealnl bu teıebbilaOnden dolayı 
takdir ederiz. M61amereyo gidecek
lerin çok tatlı bir gece ıeçirecekle
rlne şOphe etmiyoruz. 

* Deniz. ıedikll kOçOk zabit mektebi 
burOn saat 14 te Pendlkle Yunua 
latuyonu ctvanadaki kampında bir 
Ttda mOaamereal nrecektfr. 
• Posta Memurlar1nın 

TenezzUhU 
Poatı, TeJıraf, Telefon memtır

l TeavOn cemiyeti tarafından 30 
A~ı ıtoa Perıembe gGntı için bir va· 
puru geılntlsl tertip edllmiıtlr. Gezin· 
tide Adalar ye Botulçinde eQ'lenceler 

yapılacaktır. 

' konulan bir masa üstünde, 
zarif bir şekilde süslenen, yeni 

mahsulden iki çuval fındıi:rın 
Vali Bey tarafından ekispertiz 
muayenesi yapılmış ve iskeleye 
hareket edilmiştir. 

Yol üzerindeki bütün bi· 
nalann balkon ve pencereleri 

halk ile dolmuıtu. Bayraldarla 
donanmıı mavnalar iskeleden 
hareket eder etme7, vapur her iki 

Müteakiben Ticaret OdRsı ta· 
rafından 45 kişilik bir de ziyafet 
verilmiştir. 

Teeuürle kaydetmel< lizlm· 
dır ki bu yUzden kazanç temin 
eyleyen bir ecnebi müesseıe, 

maalesef, bu bayrama iıtirak 
etmemif, bir diğeri de aucak 
iskeleye kadar gelmiştir. - * 

_l ___ ı_._ta_n_b_u_ı_e_e_ı_e_d_iy_e_s_i __ ıı_a_n_ıa_r_ı __ , 
latanbul 34 Uncll mektep tamiri Teminat 27,5 lira 

,, 32 nci ,, ., ,, 40,5 ,, 
Haaeki haslaneal yangın ihbar teaiaati : ., 44 ,. 
Hayvan hastaneai havagazı tesiaatı ,, 41 ,5 ,, 

Yukarda yazılı iıler pazarlıkla yaptırılacaktır. Talip olanlar 

keşif evrakını görmek llzere hergün, pazarlığa girmek için de hiu
Jarmda yazılı teminat makbuz veya mektubu ile 25/81934 Cumarteel 

günü saat on beşe kadar Levazım Müdürlüğiine mllracaatları. u5030,. 

Peh ivan Güreşleri 
Düzce Tayyare Cemiyetinden: 

3 l Ağustos 934 Cuma gUnU Düzce Tay yare Cemi} eti menfa· 
atine büyük pehlivan güreşleri yapılacaktır. Başa {75), başaltına (40), 
ortaya (25) lira ikramiye ve desteye münasip hediyeler verilecektir. 

{
# Be9lktat • \ 

VAPURCULUK DiKiŞ VURDU 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi Biçki, dikiş, nakış ,.e .apk ıçılık, 

1 b l A t 1 x, ç.içekçibk, .ko cılık ve boya ile 
atan u cen a l~l rtıııiw yapmasını mükemmeleıı öğre-

Uman Han Telefonı 22928 tir. Maariften müaaddak diploma 
' verir . .MUAllim makastar ve an'at

ı·rahzon 

TARİ 
Yolu 

Yapuru 26 
Apatoa 

Pazar gfinil saat 20 de Galata 

rıhtımından kalkacak. Gidi9te: 
Zonguldak, lnebolu, Ayancık, Sam· 
ıun, Ünye, Ordu, Gireaun, Tirebolu, 
Görele, Trabzon ve Rizeye. Dönilfte 
bunlara il&veten, Of ve Sürmeneye 
utrayacaktır. 

~------~ DABCOVICH VI şurekAsı 
Telı 44 708 • 7 • 41220 

A •ruPa n Şark limanlan araıında 
muntaaam potta. 

An~uı, Rotterdam, Hamburg n 
Iakandinavya limanları f9in yakında 
hareket edecek vaPurlan ve dUnyanm 
baıhoa limanlarında tranıbor demen 

· Yalanda gelecek vapurlar 

Hanaburg vapunı Limanımızda. 
August Leonhardt vapuru 8-5 
Eylüle doğru. 
Yakında hareke' edeoek npurlar 

Hanaburg vapuru 2t.i Ağustoıa 

doğru. 
August Leonhardt npuru 6-8 
Eylüle doğru. 
Fula t&hil&t loln Galata, Frenkyan 

ban umumt aeentelij'İne mUraoa t 
Tel. '4707 8. '1!!20 

'------~ (149S) --

kir yetiştirir. Gayri Müslim talebe de 
alınır. Kayıt çıldı. Talimatname 
gönderilir. Akaretler 64 Numero 

Be,·oğlu UumeJi haımıda 4 numa· 
rada mukim iken hali hazır ikametga

hı malum olmayan Dimitri l\largarita 

oğlu karııı Ma.ryantl Hamına. 

lstanbul beşinci icra me
murluQundan: lspiro efendi veledi 
Sotıri İepiro eftmc1iye Adalar tapu me
murluğunun 7 Mart 1338 tnrihli TC 

19 .. 20 numaralı ipotek eeneclile Bti· 
yiikadn Aynnikola cadd,ei atik U 

mükerrer iki kıta tarlanın alacaklı 
lehine ipotek senedile borcuuuz olan 

8000 lira bu kere alacaklı tarafından 
Beyoğlu 3 Uncü No•erliğinin 3-5-34 
tarih ve 831·2301-ü521 nnmaralı tem· 

lik seuedile İ&tilyanoıt KömürcUoğlu 
efendiye temlik edılmio ve ıniitem.ellik 
bu borcun tahsıli için 25.5.934 tarıhin· 
de dairemize uıuracae.tla rehnin para· 
ya çevrilmeli için icra ve iflue kanu
nunun mevaddı maheuea11 scrahatine 

tevfikan tanzim olunup berayi teblii; 

namıoıı.a gönderilen ödeme emri ika· 
metgahınııın meçhuliyeti haeebile bi)a 

~ 

Lisesi MOdUrlOğOnden: 

teblig iade edıloıiş ve zabıta('n iorn 
kılınan tahkikat ta bunu mueyyit bu· 

!unmuş olmakla hlidieede, hukuku nıu
lü muhakemeleri kanunun l~l ine 
maddesinin birinci fakrssmın nıukteıie· 
veçlıile tatbikine tebliğatın iki ay müd

detle •e onar gün fasıla ile ıki gaıeto 
ile ilanen teblig t ioraaıno. k r&r veril· 
miştir. İşbu ilanın tarihi neşrinden 
itıbaren iki n) müddetle yuktwda ya· 
zıh borca. vaki itire.zın ec"ıii veya 

nıercıi aidinden ıt•mnın tnlik' için bir 
emir getirilmesi ''e ak i hahl icranın 

devam edeceği -.e yapılacak ıtirazatıa 

dairemizin 3:t-3&fit nuınarıuıınn ibllğı 
ödeme emrjoin tarnftoıza tehl ~ıne ka
im olmak üzere ilin olunur. ( !.>077 ) 

1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına kız. ve 
2 - Kayıt için Cumartesi ve Pazartesi ve 

erkek leyli 
Çarıamba 

nehari talebe kaydına baılanmıştır. 
;nleri aaat ondan on yediye kadar 

müracaat edilebilir. d 22 E IUlde 
ld f f ikmal imtihanlarına a Y 3 - Bakalorya ikmal imtihanlarına 1 EylU e, ıı ı 

baılnnacaktır. d T 
4 - Iıliyenlere, mektebin kayıt ıartlarım bildiren tarifna~e aön erı ır. 

Adreı: Şehzadeba,ı, polis merkezı arkası. Tel. 22534 ~ (2007) 



BllAI -ve- Zambak. 
BUyUk Tarihi Roman 

Muharriri: A. R. No.: 14 ~.;t - 8 - 034 

Güzel Hilda .• 
Marmara Denizinin Durgun Suları 

Kadirga Birer Marti Gibi ilerleyip 

Üzeriade iki 
Gidiyorlardı .. 

Bana tevdi buyurduğunuz gizli 
Yazifeyi ifa ederken hissettiğim 

ıereften daha ziyade vicdan a'l8bı 
duydum. Türklerin aıtl ve civan
mert ruhuna temeaaül etmit olan 
Pargeli lbrabim, bana hükümda
rının huzurnnda pek acı bir ders 
Yerdi. Türklere karıı, ancak mert 
ve açık kalpli olmak ıartile on
lardan yardım ve muavenet 
bekliyebiliriz. Bu ciheti nazarı 

dikkate alarak göndereceğiniz 
ıefaret heyetini burada bekliyo
rum. Bu heyetle gönderilecek 
hediyelerin de pek kıymettar ol
masmı unutmayınız ..• " 

Diğer mektubu yazan, genç 
bir kızdı. Lui Griti'nin en ıevglli 
gözdelerinden olan Hilda ismin
deki bu Macar kızı, bu gecenin 
bir saatini, başı Sultan Süley
manm dizlerinde olarak geçir
miıti. Padiıahm avdetinden sonra 
yorgun olduğunu bahane ederek 
odaaına çekilmişti. Fakat yata
ğına girmeden evvel derhal kti
çttk bir maıanm baıına oturmuı, 
ıu aatırları yazmaya başlamıştı: 

« Haımetpenab !. 
· Uzun zamandanberi hazırlanan 

ziyafet nihayet bu gece \erildi. 
Bu ziyafete bizzat sultan ile onun 
en büyük veziri geldi... Tertip 
edilen bir çok harikulide eğlen
celerin sonunda, mahut piskopos 
sultana takdim edildi. Bu eınada 
ıaklandığım perdenin arkasından 
konuıulan ıözleri tamamen işit
mekle beraber, bunları kimilen 
zapta muvaffak olamadım. An
cak, hiç tereddüt etmeden ıu 
hakikati arzedebilirim ki; pisko- . 
poı Plisye, karali Fransuva na-

• mına, sizin aleyhinizde ittifak 
teklif etti. Sultan o kadar azamet
li ki, bana cevap vermeye bile 
tenezzlU etmedi. Fakat veziri, 
sultan namına söz söyliyerek bu 
ittifakın resmen teklifi için Fran
ıuva tarafından gönderilecek ıe
faret heyetinin büınükabul göre
ceğini bildirdi... Piskoposun ifa
deaine nazaran bu heyet yakında 
buraya gelecektir. iradenize mun• 
tazmm haşmetmaap.,. 

• Ertesi günü, muhtelif zamalarda 
l•tanbuldan iki kadırga hareket 
etmitti. Marmara denizinin durgun 
suları üzerinde, birer marti 
gibi seken bu kadirgalardan 
blrlnciıi, Fransız bayrağını hi
mil bulunuyor. Monpelye Pisko
posu Pllsyenin yazdığı mektubu, 
Fransa kıralı birinci F ransuvaya 
götürüyordu. 

Ceneviz bayrağım taııyan ikinci 
Kadirga ise, Hildanın mektubunu 
imperator Şarlkene bir an evvel 
yetiıtlrmek için büyük bir istical 
aösteriyordu. 

* Fransuvaya gönderilen mektup, 
kıralı ltalyada (Milan) ıehrinin on 
bet kilometre cenubunda (PaYi) 
müstahkem ıehrinin önünde bul
muştur. 

Birinci Fransuva, Şarlkenin 
burada bulunan bir ordusunu dört 
aydanberi muhasara altında tutu
yordu. lıpanyollar fena halde 
aıkışmışlar, artık teslim olmak 
istidadı göıtermiye baılamışlardı. 

lmperator Şarlken ise, Hilda
..ldubaaa alır almaz öfke-

sinden çıldırma 
miş, ordusuna 
emri vermitti. 
Papaya da şu 
mişti: 

derecelerine gel· 
derhal hareket 

Ayni zamanda 
mektubu gönder-

Mukaddeı peder 1 
F ransuvamn, din dUımanlarile 

gizlice ittifaka teıebbUs ettiği 
artık tamamen ıabit olmuştur. 
Bu mürted ve ıefih kıraldan, 
mukaddes kiJiıemiz hiçbir hayır 
ve menfaat bekliyemez. Takdis 
ettiğiniz kılıcımla onu tedibe gidi
yorum. Hayır dua ve teveccübU
nUz, yardımcım olsun. 

Mukaddes kilisenin sadık ev!Aılı 
Şarlken 

Papa yedinci Kleman bu 
mektubu aldığı zaman Şarlken, 
muazzam bir ordu ile Birinci 
F ransuvanın karşısına dayanmıştı. 
Fakat Fransuva düşmamnı tam 
bir kahramana yakııacak ıurette 
karşılamış.. Şiddetli bir harp 
başlamıştı. Fransız topçuları, 
Şarlken ordusunun saflarını bir 
orak gibi biçiyor, İspanyolJarm 
baş ve kolları, çırpma çırpına 
havalarda uçuyordu. 

Düıman ordusunun sarsıldığım 
gören F ransuva, atanın üstünde 
özengilere basarak ayağa kalk
mıı, elindeki kıhcı sallıyarak: 

- Hey Allahın gUnü... Ced
dim Filip Dö Dövaluva, Kreai 
harbinde lngilizlere aslanlar gibi 
hUcum etmişti. Biz ne duruyoruz. 
Haydi.. 1leri! ... 

Diye bağırmıf .. Ve atıni mah• 
muzlamııtı... Kıralın ortaya abl
maaı üzerine Franıız topçuları 
ateı kesmiye mecbur kalmıılardı. 
O zaman lspanyollar derhal ken• 
dil erini toplamıılar, Birinci F ran
ıuvanın etrafını almıılardı. 

Her taraftan ergiboz kurıun
ları yağıyor, kıral gittikçe dara
lan ateşin bir çember içinde 
kabyardu. Bir kurıun, birinci 
Franıuvanın atanı canıız olarak 
y .!re yuvarlam•t·· kıra], yaya kal
mııtı .. , Fransanın birinci ıöval
yesi, artık kendisini yalın kılıcı 
ile müdafaa ediyor, omuzundan 
akan kanlarla yavaı yavaı tabn 
tüvanı keıiliyordu. 

Nihayet güneı gurup ederken 
birinci Franıuvaoın artık müda
faaya hal ve mecali kalmamıı .• 
elindeki kılıcı fırlatıp atarak etra
fmı çeviren lıpanyol ıövalyelerine 
melül va mağlup bir nazarla bak
mııtı ... Bu kahramanlık karıısında 
ıaşırmış bir bale gelen lıpanyol 
şövalyeleri, bu ıerefll mailubu 
selimla mıılar: 

- Fransa kırala birinci F ran-
suva, teslim oldu. 

Diye bağırm11larcb. 
Şarlken'in karargihına getirilen 

mağlup kıral, berıeyden evvel 
kiğıt kalem iıtemiı. Annesi (Lu• 
iz: Dö Savva) ya hitaben şu kıaa 
mektubu yazmıt ve göndermişti: 

Madam; 
Hayat ve namusumdan baıka, 

her ıey mahvoldu. 
Franıuva 

* Pavi' de bu suretle mağlup olan 
Fransa kıralı birinci Franıuva, 
derhal Madride götürUlmüf .. Mad
rid surlarının dibindeki şatonun 

korkunç kuleaine hapaedilmi,fti. 
( ArkHı YU) 

SON POSTA 

Güzel 
Bir Cevap 

' 

Kadın - iki sene evvel, sen 
benim için (ı(bütün dünyam sensin!.» 
Derdin. 

- iki senede bir insan coğ
rafya bilgisini arttırmış olabilir!. 

.. 1 .. ........... "' ••• ' .... ' • • '.' .... ·~ 

Danga /lctual Htıberl•rl 

Yunanlılar 
Üzümden Şeker 
Çıkarıyorlar 

Yunan hükümeti ihraç edilml· 
Uzümlere yen üzümlerden 
Il•ni btr ıeker istihsali im

kilnını aramakta-
:rar/ geri dır. Malum olduğu 

üzere Yunanistan bir müddet ev
vel ekmek, pasta ve saireye Uzüm 
karııtırılmaamı emretmişti. Kıaa 

tecrübelerden sonra halkan llzümlll 
ekmek yemek istemediği anlaşıl
mışbr. 

Bundan doJayıdır ki timdi de 
üzümden şeker istihsaline tevessül 
edilmektedir. Üzüm ıekeri diğer 
alelAde şeker gibi biliimum mU
eueselerde ve evlerde istihlik 
edilecektir. 

Üzümden ıeker istlhaalinin 
muvaffakiyetli bir it olduğu tah
min edilmektedir. Bu ıayede Yu-
naniıtana vaki olan ıeker ithala
tının da bir hayla azalacağa tah
min olunmaktadır. 

lf 

Romanyanın iktisat gazetele
Romangamn rinden Romania 
maden kö- Petrolifera bu 
mürii lstih- memleketin ma

denkömürü, liğnit 
saltitı ve antrasit iıtihsa-

Jitı hakkında resmi istatistikler 
neıretmektedir. 

Bu rakamlara göre 1932 se· 
neainde Romanya bu maddelerden 
1,651,683 ton istihsal etmiştir. 
1933 senesinde bu mıktar azalmış 
ve 1,508,332 toaa düımUştUr. 

Maden kömllründen yapılan 
Briket ve Kok gibi maddelerin 
istihıal mıktarları olarak ta ayni 
gazete ıu rakamları vermektedir. 

1912 1935 
Toa 

Briket 45.019 127.274 
Kok 2500 9.909 

Bu istatatistik umumi istihsal 
miktarmın azalmaaına rağmen ma
den kömllrüne bağla aanayiin bili
kis inkişaf etmekte olduğuna 
iıaret etmektedir. • 

··················-········································ .. 
TıDI Neırtrat ı 
Demlryollerı Mecmuası -

On senedenueri lııtanbulda neşredil
mekte olan bu gl1zel m~cmua, Nafıa 
Vekaletinin teşebbüsü ıle Ankaraya 
nakledilmiştir. Ankarada ilk defa ola· 
rak baaılan 113 - 114 üncü ıayıııı de
miryollarımıza ait birçok yazı .,~ re
simleri havidir. Al&kadarlara tavsiye 
ederi,. 

Yeni Adam - Pazarteei günleri 
intiıar etmekte olan haftalık Yeni 
Adam gazetesi 35 inci nüshadan itiba· 
ren per9embe sabahlan çıkacaktır. 

Yeni TUrk - Halkevi tarafından 
her aJ neşredilmekte olan "Yeni Türk 
mecmuasının 24 numaralı nüahaııı Bai~ 
vekil İsmet Paşa Hazretlerinin Büyük 
Millet Meclisinin bu devresinde başarı· 
lan ifler hak.kında nutukları Ye birçok 
makalelerle oıkmııtır. 

BI ATI 
1 Ba Sltaala Bergin L, __________ __._ Yazan: 

Firdevs lsmail 

HAYAT HER GURURU KIRAR 
Hafif solgun Uzünde uzun, 

kıvırcık kirpikü iki iri siyah 
gözle kalp ıelıflndeki kıpkırmızı 
dudakları d•rhal göze çarpardı; 
ince vilcudıı pek mutenasipti. He-
nüz yirmi yaıında olan bu gUzeJ 
kız, kepdiıine ilina aık eden 
bütün gençlere kahkahalarla 
gülerdi. 

Fakat, ilk zamanlar biricik 
kızının gilzellijile iftihar eden 
anneıi uzun ıeneltr geçtiğ halde 
kızına kur yapan birçok gençler 
araımda birinin bUe izdivaç tek
lifinde bulunmamaeı ihtiyar ka
dıni hayli düşündnrmiye başla
mıştı. Hatti bu dGf Unce ile keyfi 
kaçtığı bir glln hırçınca bir 
tavırla: 

-Sana yaklaflıl gençlerle alay 
ederek uzaklqınalarına ıebep 
oluyorsun •. diye çıkJlb. GUzel kız 
yine gUldU, avucunu kapıyarak 
annesine doğru elini uzattı ve: 

- u Bütün erkekler burada! 
Yalnız bir tane eksik ... ,, dedi. Ev
lenebileceği erkeği bulmak mak
sadile en şık, en güzel ve en 
zengin gençlerden bazılarının 

randevularını ·kabul etoıesi de mUs
bet bir netice vermedi. Nihayet, 
genç bir mektepli ile ıonra da 
yine genç bir zabitle nişanlandı. 
Yirmi iki yaşını bitirdiği zaman, 
etrafında dolaıan geııçlerin birer 

birer çekilerek gOzel olmayan, ken· 
di halinde kızlarla evlendiklerini 
tee11üfle fark edince bu sefer 
o da annesine mahzun mahzun 
boynunu bükerek soıdu: 

- " Niçin hiç kioıse benimle 
evlenmek lıtemiyor 1 

Bundan, Suadiyede tanıı-
tıkları ıehbender Macit Be
yin oğlu Seıııihl iatiına et
mek lizımgeliyordu, Fakat bu 
izdivacı, yıne fdUne .. er iıteme
mişti. 

* Seneler geçti. Muoevver ara• 
dığı tipteki genci bulamadı. Bir 
gün annesi, kı:ıını si111siyab, dal
galı saçları ar•sında bir ıey arar
ken gördü. 

- Ne yapıyorsun Mtınevver? 
- Hiç saçlarımı ,arıya boya• 

mak istiyoruııı· 
- Ne o 1 Yoksa •açların mı 

ağarıyor? 
Genç kız anneıinden bu 

hakikati sakl•Quya ç•httı. 
- Yok c•lllm. şııııdi berkH 

ıaçl nnı aanya boyayor. Yine bir 
baıka glln aııııeai: 

- Mnnev•er kızını - dedi - ben 
yanılıyor mıyılll bilmeıoki bu gece 
heıap ettim •en otu:ı yedi yatına 
basalı tam Uç ay olnıuf. Münev
ver kaba, hırçın bir hareketle 
anncı:ni suıturdu. 

- Aman anne, elbette yanı· 
lıyorsun. 1'uıuıııı Allahqkma 
buna benzer saçmalarla baıımı 
ıişirme. 

Birkaç ıGn solll'a merhum 
ıehbender P.tacit beyin oğlu 
Semihten gelen bir oıektup nev
mit ana kıtı neıeye garkettl. 
Semih kısaca : 

Her zalllan için Münevverle 
evlenmeğe •nıad• olduğunu yazı
yordu. ltk itleri telgrafla muva
fakat cevabını vermek oldu. Ara
dan epey zanıan geçtiği için 
Münevver, Semihi pek iyi hatır
layamıyordu. Anneıinin eski re
ıimler içinden bulup çıkardığı 
müstakbel zevcinin resmine dik
katle baktı. Alçak ıeıle: 

- Fen• detiL dedi, fakat 

bariz bir istihfafla dudağını 
bükerek ilavede gecikmedi: 

- lıtediğim tipte de hiç 
değil. O, güzeldi. Koca11nın da 

kendi gibi güzel olmasmın iıterdi. 
Zaten otuz yedi yaıma kadar 
kimse ile evlenememesine aebep 
güzelliğine, kendine hiçbir erkeği 
lAyık görmemesi değil mi idi? 
Fakat artık bekleyecek yaıta 
değildi, naçir razı oldu. 

- Anneciğim, beni ne kadar 
ıevdiğini şimdi anladım. Yirmi 
Oç sene benimle evlenmek için 
bekliyen zavallıya acıyorum. El
bette ben unutulmayacak kadar 
güzelim ya! 

Semih geleceği günll telarafla 
bildirdi. O gün, her kapı çalınıtı 

Münevverin şiddetle kalbini çarptı
rıyordu. Nihayet akıama doğru 
hızla çalınan kapı Münevverin 
heyecanını büıbütün arbrdı. Fakat 
hizmetçi Semih Beyin oğullarının 
geldiğini haber verince hayretten 
dona kaldı. Bu ne demekti ? Se
mih Bey biç evlenmeden yirmi 
Uç aene ümitle yaııyan Münevve
rin en eski aşıkı değil mi idi 1 
T elaıla salona girdi. Birbirinden 
güz.el en bUyUğU yirmi yaıındaki 
gençlere hayretle bakarak : 

- Affederainiz. Yanıldığınızı 
zannediyorum. Biz ıizl değil Se
mih Beyi b,kliyorduk. Onlar llçll 
bir ağızdan : 

- Biz de yabancı değiliz Ha· 
nımefendi : Opllarıyaz, Pederimiz· 
den her zamu metblnizi ifitiyor
duk. Sizi görmtk için bizleri kendi 
gönderdi. Sizi tanıdığımızdan ha· 
kikaten pek ll'9mounuz. Dediler. 

Bu sırada kapı tekru çalındı. 
Hizmetçi Seaaib Beyin geldiğini 
haber verince, llç ıenç Mtlnev· 
verin elini sık.rak aynldılar. Biraz 
sonra Semih bey kapıdan gö-

rllndO. Eıki sevgilisinin evine 
gelmekten ınUtevelllt Hvinçle 
ağzı kulaklarına varıyordu. Mll· 
nevver: 

- Ooo, Semih Bey, bot gel
diniz. Dedi. Demek 20 aene be
nim hatıralarıma aadık kaldınız 
ve baıka kadın aramadınız. Ba· 
na karıı olan alika ve ıev

ginlıi anladım. 

Semih Bey ıaıırmııh. ltldll
miyecek kadar hafif bir ıeale: 

- Fakat ıey... Diye kekele-
di. Ben iki defa evlendim. 

Münevver de zaten bu ı6ıdl 
söyletmek için böyle bir Hr2e
niıte bulunmuştu. Bu acı blrıey 
idi ve intikam almak lhımdı Mtl· 
nevver hızla aalondan çakb ve 
birkaç fototrafla geldL Fototraf
ları masa üıtUne yayarak: 

- lıte dedi. Bu g6rdllillnllz 
bet genç, benim nltanlalanm ldL 

Mtınevver içi sızlayarak yap
hğı ıımarıklıklar yllztlnden bu 
ıonkısmetinini de kaçırmak late
miyerek baımı annne eydi. 

Semih Bey fotoğraflara bakı
yordu ve bunları tehlikeli g6rll• 
yordu. Nihayet kararını vererek 
Münevver yaklaıb: 

- Evvela kuracağımız: yuva
ya bu ıençlerden hiçbirin gel
miyeceğine söz verm~nizi iıterim. 
dedi. 

Ve 37 yaıındaki o eaki mağ• 
rur Münevver, Semih Beyin her 
ıartmı kabul etti, ve ancak oa
dan ıonradır ki evlendiler. 



j a 
1 Em1ik ve Eytam Bankası llinları 1 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 

Bu Başı 
Emlak ve Eytam Bankasına birinci derecede ipotekli olup te

mamına (19128) on dokuz bin yllz yirmi aekiz lira kıymet takdir 
ediJen Tophanede Sormagir mahalleainde Değirmen çıkmazı ıoka· 
ğında atik 3 ve Firuzağada Soğancı oğlu sokağında atik ve cedit 
14 numuah ( Mehmet K6mil) apartımanı •çık arttırmaya vazeclll
miı olup l S/9/934 tarihinde şartnameıl herkeı tarafmclan görülebi-A k ve macera romanı - 80 -

Votkalar siyah havyar.. Ve 
hurtu ıımarlanmıştı: lmre ile Eva 
g(iya yemek yiylyorlardL Hakikati 
halde tamamlle dikkat ve kulak 
kesilmişlerdi onları dinleyorlardı. 
Şehrizat: 

- Bakımz haberiniz olsun 
diyordu bu alqam bana getirdi
jiniz ıeyleri almağa geldim .•. 
isterim onu haf •. 

- Fakat gUzel Şehrazat siz 
• biliyorsunuz ki ben o çantayı 
buraya kadar sizin için taııdım. 

Öbllr masadakiler bllabOtUn 
dikkat kesilmiılerdi. 

- Ah evet dün akıam lize 
Yermeyi unutmuşum ıiz sittiktea 
aoura çok teeullf ettim. 

- Halbuki bu akşam biltnn 
bqka davetleri reddederek bura
ra kadar onu almağa geldim •.. 
Bütlln saadetimi sakbyan o hari
lnalade çantayı ••• 

• 
Eva aşıkının aöılerinin içine 

lll'arla bakh. B6yle bakarak bir 
fey anlatmak istiyordu. lmre gö%· 
Serini kapadı o, bu ıuretle: .. Evet 
lnı çanta o çantadıl',. diyordu. 

Fakat neden bu çanta l.tan
buldan Berline kadar bir kabare 
danılSzline verilmek için gelmitti. 
Demek bu genç kadın, bu met· 
hur rekkase de ki.. bilir hangi 
bir deYJet beAbı,. ıiali bir 
teşlrilltta çahtıyordu. Genç kadın 
penbe tırnaklı gtzel ellerini 
uzattı ve M. Domaniky'nin elinin 
lzorine koydu. M. [omansky bti
tllıı ak 1&çlı hovard lar aibi açık 
16zdli: 

_ lıte ç•nta yucarda dedi o 
~nta mukabilinde lana ne vere-

lecek ve 29/9/934 tarihine müsadif Cumarteal pli aaat 14 ten 16 ya 
karşısında abdal gibi otur değil kadar 1.taabul Dördüncü icra dairesinde •çık artbnu suretile 
mi?. Sana fırsat vermek için mi ıatılacaktu. Arttırmaya ittirak için °o 7 1/2 teminat akçeıi alınır. 

o çantayı alze setirindye kadar gideceğim. Müterakim vergi, belediye vakıf icareai mDfteriye aittir. Arttırma 
neler çaktim. - Eva sen bir budalasın ve bedeli muhammen kıymetinin °o 75 tini bulclağa takdirde ihal•I 

Eva apkıoın kolunu dtlrtttiı kıakan5"ktan ne .c>yJediğini bU. yapılacaktır. Aksi takdirde en ıoo artbruın teabbildl bala kalmak 
- t.ittin mi?. miyorsun, biz burada seninle şartile on beı gün daha t~mdit edilerek 141101934 tarilüne mftaa• 
_ Evet .. •••t ıuL eğlenmiye gelmedik. Buraıı aık dif Pazar gllnft ayni mahal ve aaatte yapıl.cak ikinci aribrmasınd• 
_ ÔbUr mauda Şebrizat ve kıskançlık sahnelerinin yeri arttırma bedeli, muhammen kıymetinin % 75 ini bltmusa satıı 

değil .. Diz it başındayız. Çalııa· geri bırakılacaktır. 
en tatlı tebeuOmile konutuyordu: cak mııın, çalıfmıyacak mııın? 2004 numaralı icra ve iflb kanununun 126 mcı aaddeafn& 

- Neler çektiniz bakayım?. Bana onu haber ver. tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alikadarlann ela ve irtifak 
- Bilirsiniz evveli onun kon· _ Daha ne kadar çalııayım, hakkı sahiplerinin dahi gayrimenkul üzerindeki haklanm ve huıu-

trolu vardır. Fakat bu kontrolu anlamadım. Demindenberi terbi· sile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı mlabitelerile yirmi 
gayet hafif atlattım. Sefarethane- yeli maymun gibi karşında otu· gün içinde icra daireıine bildirmeleri laz ımdır. Alui halel. haklan 
de çantayı mühürlettim ve tabii• ruyorum. Sakız çiğnemiyoram. tapu licillerile sabit olmadıkça satıı bedelinin paylapaaundan hariç 
ki o bu mühUre el atlremedi... Dirseklerimi masaya dayamıyo- kalırlar. Alakadarların iıbu maddei kanuniye ahkamına göre ha· 

GülOyordu. rum. Sigaramın dumanlarım bur- reket etmeleri ve daha fazla malumat almak iıtiyealeria 934/968 
- F'-'-at ic yalnız onun kon· k h dosya numaraaile dairemize müracaatları ilin olunur. (502) aa ... numdan çı armıyorum .. Da a ne 

trolu dejildi yal ıonra kitibime bu yapayım? • • 
çantayı ıize teslim ettim ve dedim (Arkası var) lataobul Dördüncü icra Memurluğundan 
ki: • • Bu çanta~ ı size teılim ediyo- -··-··-·-··--·············· .. ··--···--- Emlak ve Eytam bankuana birinci derecede ipotekli olup 

nım. Eğer iyi muhafaza edemez Hangi Mektebe temamma 3550 lira kıymet takdir edilen Bakırköyllnde Cevizlik 
ve yolda kaybederseniz hem si- mahallesinde Hamam sokağında 66 No.Jı hanenin tamamı açık 
zin, hem de benim hayatım mah- Gireceksiniz ? .. arttırmıya vazedilmiş olup 15/9/934 :ıarihinde şartnameıi herke• 
volmuı demektir, tarafından görillebilecek ve 29191934 tarihine mliudif Cumarteal 

Şehrazat kahkahalarla 1o- Kari/erimizin günll aaat 14 ten 16ya kadar latanbuJ Dördllncil icra dairesinde 
lllyordu: açık arttırma aaretile aatılacakbr. Arttırmıya iftirak için % 7 112 te-

- Faka bu harikulide bir Suallerine minat akçesi ahnır. Müterakim •er,ı beJecliye, •akıf icarai müıte
riye aittir. Artbrma bedeli muhammen kıymetinin °o 7Stini bul· 

ıey doatum ·· Cevap/ar duğu takdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın 
- Zavallıyı görmeliydiniz... ımız taahhüt baki kalmak tartile oa bq p daha temdit edilerek 

Bntün ıeyahat eına11nda par- Adana Orta mektep talebeııinden 14/10/934 taarihine mU.adif Pazar aünli ayni mahal ve aaatte ya-
maktan tekallua etmiı bir halde Şukrıuı Hanıma: .,U.cak ikinci artbnnasında artbrma ~deli muhammen loymetinlD 
çantanın kulpuna geçmif kaldı. Bıı. lturada tahkikat yapbk. 80· %75thıi tdtmuıa aatıı geri bırakılacaktır. 2004 No.h icra ve ifllı 
Maamaf'h inanınız bana iki muh· tün maarif erkiıuna •orduk. Anka- kanununun 126ıncı maddesine temkan ipotek aah!bi alacaklılar ile 

1 b rada b~ dikit enatittiaDniln mewcudl- diğer alikadarlann da Ye irtifak laaldo ulaiplerinin dahi gayri 
telif ırupa menıup casus ar unu yetinden haberdar değıllerdir. Ve biz menkul fizerincleki haklanm •• huaaaile faiz •• maArife dair olan 
elde etJDek için bOt8n gayretlerini de bö) le bir enatıttl hatırhyamıyorua. iddialarını evrakı mUsbitelerile yirmi gün içinde icra dairesine bil· 

f ·ı Maamafih ai:ı "Ankara dikit enstitDıD 
ıar etti er. dirmeleri llzımchr, Abi halde hakları tapu sicillerile 1abit olma• S b 1 mGdllrllil" adreaile bir mektup g<Sn-

6zün urasını yavat 1eı e dıkra ıatış bedelinin paylaımasınd :m hariç kalırlar. Alikadar· d•rinıı.. Eter cenp pllrae, i•tediti· w 
aöylediği için öteki masadaki niz de 0 mu' olur. Ancak •ize An- lana iıbu maddei kanuniye ahkimma g&re hareket etmeleri ve 
çift bUtf1n gayretlerine rağmen kua ismet Paıa kız. en•tiUl•ilnü tn- daha fazla malumat almak İ•tiyenlerin 9341965 doıya aumarasile 
bu a6:ıderi duyamam·••ardı. Yalnur' ai~e ederiz ki. bUl'ada da tlilde ıu... ••JDuriyetimize mUracaatlan iJAn olunur. (SOi) ..,. •arcllr. 
Şehrazadm cevabını iıittiler. * * _. 
Şehrazat billur tıkırtısını hatırla· r nrilerimizden H. Alp Sungur Beye: lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 

Suat Suz•n 

tan bir kahkaha ile gülerek : Mülkiye mektebinin •lya1i ilimler Em1'k ve Eytam bankaaıoa birinci derecede ipotekh olup 
te' . . ı k d d kıamına airen talebe, ta hallinden 66 ) uınız.. - nanılmıyaca ıey, iyor u. • tamamına ( 28 alta bin altı yüz yirmi •ekiz lira kıymet takdir K ıb. · aoua 1ef arethanelerln birinci, ikinci, O 

- a ımı.. M. Domansky hila~ büyllk - k~tı ıı ı edilen akftdarda Seııt-:...ede Kanlı iakeleainde 9111 numarab bahre b • l H Ş h a a .. nacll veya dördiincu a p t ne -? 
7 - Kal inizı m .• ayır e r - y arık arthrmıya vaz:edilmtı olup 15191934 tarihinde ........... berkeı b' b elinin üzerinde duran kUçllk eli tay n edll:r. Bund.an ıo:ıra. kabiliy~t w ,_..,. 

Zat veremiyeceğiait ır ıeyi ana ... :ıe, 1 ile m •kı derece11 ytıkHlır. tarafından görlilebilecek ve 29/9/934 tarilılne müaadif Cumarteıl D ... b öperken daha yükıek bir ıule: •"' 
•adetmeyiniz... ~ U çantaya MIUkiye mektebinin bu ıubemine 1rir- günü saat 14den 16ya kadar lstanbul Dördllncü icra dairesinde 
nıukabil sizden ~tka bir liıtuf - Fakat blitOn bunlar• r•t- mele için liae mezunu olmak lazımdar. açık arttırma suretile satılacaktır. Arttırmıya tıtirak için °o7 1/2 
istiyorum. men ben kllçDk prenseaımın Mektebe mlracaat ettitini:ı takdirde teminat akçesi ahmr. Arttırma bedeli muhammen laymetlaia % 75flal 

_ Bu da nedir,. Merak edi- emirlerini harfiyyen icra ettim ve ıia.e daha etraflı malGmat verlr]~r. bulduiu takdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi takdirde en IOD arttır&• 
Yorum ... Sakın bir >use olmasın. mUhilrln çanta yukar•da emirleri· Yakında • vaei ilimler için A-.ruplya om teabhlldll baki k.lmak fartile on beı si• daha temdit edilerek 

_ Oo .. kiiçUk raramaz böyle ne imade bulunuyor. talebe gönderilecektir. 14n0/934 tarihine milsadif Pazar gtınü aynı mahal ve aaatte yapa-
bir saadeti ümit etıneye bı"le - Sise çok minnettanm Do- Jf lacak ikinci arttırmada arttırma bedeli •ulaammu laJllletinla 

Ankara 1 ,rkek liıesiode Ömer 5 l • t t t · b k 1 kt 2004 lı · Cet:aret edemem ... iizden istedi- manaky.. 0 o 7 f m u mazsa ıa ış gerı ıra ı aca ır. numara ıcra ve 
_ Kolberg'• gidecek miyiz? Lütfi Be)e: iflla kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan ipotek 1ahibi alacaklı· iinı liituf benimle ~eraber küçük Mektultuauz aarU. detll. "Doku- larla di.ır.- a11kadarlann ve irtifan hakkı sahiplerinin dahi aayrımen• bl h d K ı - Tıpkı bir rocuk ,..,ıbi inat· L. biti dla. Blrka,. deraten g~· •-

r ıeya at yap11anız ır. o • ... •• ı.uan .. nan r ,. kul lzeriucleki haklanm •e hU91JSİle faiz Ye masrafa dair olan 
heı·g'e kadar ıllreck bir otomo- çıumz.. Bana imkan yok.. An- lk•all• •ar., diy•r•nuz. Halkalı ı--~-•annı evrakı mllabitelerile yirmi ...fln irinde icra claireshle 
L • b I...! Ziraat rnektebine ort ımektep mezunu UUNU gu .,. Dİ) •eyabati... saımanımı ozamam .... alırlar. Şu halde •i:ı"• iltma.iniz an- bildirmeleri IA.zımdar. Abi halde baklan tapu sicillerile sabit olma-

ŞehrAzat.. bu t~saretsiz ft * eak E,,tllcle yapalacak " Eylulün de dıkça satıı bedelinin paylaımasından hariç kahrlar. Alibdarların 
lranaatkir!. .. Peresltkirına tuhaf lmre metresinin lmlatına dot- 2~ ıhtde.. S :ı bu imtiha• •r~a .muvaffak &..ba madilei kanuniye ahklmına göre hareket etmeleri Ye daha 
tuhaf baktı: ru ejildi: o'-nıı. blle yet ıemiycçekS&nıı.. ÇOn· bzla malümat almak istiyenlerin 934/ l l 76 doaya numaraRle memu-

r. t k d ' · L:n. Halkalı Zıraat mektebinin kayıt- • · ü ti "il 1 "450 -Azizim, dedi ..!rUyonunuz ki - ~n • yu arı a ımıt- •u . -n d ü riyetımae m racaa arı ı n o unur. ,. 
H' lan kapanmıt ve aynı 11•• • m H· 

Berlin'de rakıeltrikteyim... Bu - Yani baka imt"bam yapal .. t olac ktır. Ya- Jf • 

ayın sonuna kada aoıajmanım - Dl le beni EYa me.t...,. pacetınıı. ,.,, bir .... da~· liı de lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan; 
•· B ı· 'd l k b nl " 1karmana ben imkla -ArmOyo- L L 1 b Halkalı Zıraat mek -L• •ar... er ın en ayıma • m '"' 15

" oauyup, 11 i i are · Emlik ve Eytaıa Bankasına birinci derecede ipottsaal olup lçı· · ü kil n- rum. Re•Iİlt ol•lam ve hulyadaa tebiae, imt:hanaıı. ıirmeğe te,ebbüı 
n gayn m m OIU'I"· tamamına (10319) lira kıymet takdir edilen 120 sicil numara!ı 175 

- Sizin empr~ryonuz çok ••&seçelim... Ad•m baksana ya- .. ~t~~".i!di~ •........ · ·~ · · • · · · · · • .. kadem tol ZS,9 kadem arzında aafl tonası 341 ve gayri afi tona .. 
budala bir ada Şehrazat... nındaki kadına adamalulb tutuk.. 607 olan ve makinesi 175 bakikt beygir ku•Yetinde bulama (Marta) 
Agustos ayında batik da...aaler Ev• bu alderi kendine yapalaa Yapurunun tamamı apk arttırmaya vazedllmif olup, tarihi ilandu 
)'a aayfiyede iattahat ederler bir hakaret telikki etmifti • itibaren prtnamesl herkes tarafından görtllebilecek ve 29 • 9 • 934 
•eya büyük bir pl&la bir efl•nce - Ay o .enin kolnDUf tarihine mllsadif Cumartesi gllnll saat 14 ten 16 ya kadat lstanbul 
teh inde çalışırlar. ~lyilk tehir- danm&a... Dördüncü icra daiıuinde açık arttırma 9Uretile aatılacakbr. Art• 
lerde aızin iktidarı!#. ahin 16hre- Imre alztinl kesti: maya itmak için %7 112 teminat akçesi alınır. Mtıterakim ve~~ 
tlnizde hiçbir rak~e kalmaz. - O danaözn bı .. kere rahat mütteriye aittir. Artbr1H bedeli muhammen kıymetlnla % 75 tını 

B h d • ·-1 barak eledi 0 da••ö• harı"kulide bulduğu takdirde ihale.& yapılacaktır. Aksi takdirde en IOD artta-
- u uauta en e sı~ıwe ·- • ranıo taahhüdü baki kaımak taıtiJe arttırma on bet gtın daha lıer.ıfikirim ... Falcatne yaparsınız nefıa bir kadın. Şimdi ondan temdit edilerek 14-10-934 tarihine mil.adif Pazar günü ayni mahal 

olnı b" k b.beetmi)'oruz. Mevzuubahı olan b del" h 
Uf ır ere... ve saatte yapılacak ikinci arttırmasında arttırma e ı mu am• * çan adır. men kıymetinin °o 75 tini tutmazu satış ı•ri bırakılacaktır. 2004 
Eva yavaı seıl.lınreve sordu: - Şimdi sana da, çantana da, namal'ah icra ve iflb kanununun 126 net maddesine tevfikan ipo-
- ne konuıuydar duydun mu'/ müıteıar ve dansozüne de baıla· tek sahibi alacalddarl diğer allkadarlann " irtifak baldo aabip-

H d 1 lerinio sayrimenkul üzerindeki bald•rtm ve buauile fala " ..... L - ayır .duya a ım, ya nız rım. 
1 

'-- b 
1 1 1 

... ı d ·cra 
ulr Kolberg özü ittim ve sonra - O halde timdi maaalı bırak fa dair olan iddia arına evraau mliı ite eri e yirmi gün \'AD e ~ 
)Olcı'!k: ve bir daha benim gödlme glS· dairnine bllolTmeleri llnmdır. Akli takdirde haldan tapa ••cil&.. 

rile sabit olmadıkça aatıı bedelinin payla.-aaacl .. 'b!:~larlar. - Şerefine • Hm. r&nmi1ecek bir yere git. AIAkadarlann if ba mad~i kanuniye abkAmına sör• etm .. 
Ş f• - Evet ben aideyiın de ıeo k -• · .,..,,~ ""'I ..ı-a n.-- ere ıne cam. •· (eri ve daha fazla malUmat alma imteyemenD .-rw7 • _, (~ 

Jf ilepndijin ıibi ••ymun ıuratb maraslle memuri1etimln mlrac•atlmrı ih ....... :r-r 
au ıuı•11Şel.r•a: .. ~ .. =·~~ri~•=•ll.=.__Wrp_:__'k_U_ecu_eb_i_k_a_rı_u_nm_~~~~~~~~~~~~_..!!..._ _____ :......._ __________ ~-~~~-~~---



BÜTÜN DÜNYADAKi av KADINLAAININ VAPTIK• ' 

LARI GİBİ siz DE ALEM$UMUL ŞÖHRETi HAia 

SOGUTMA TERTIBATINI CVINIZDE TESiS l!DINIZ. 

Her gördilğünQ2 sa-
> 

}utma dolabının f>I• 

••t:rlglda1re .- oldufg 

eehablna dütmeyJntı. 

- Frigldalre,, isminin 

büyük şöhreti do• 

laylsile bir çoklar• 

.'Frigldaire" aldıklarını 

zannederek baf ka 

marka satın almıflar· 

dır. Sizin satın almak 

lstediliniz elektrik 

koğutma dolabı, 

"Frigidaire" markası11 

t~ımadığı taktirde 

hak.iki "Frlgtdaire ' 

\deilldir. 

FRIGIDAIRE 
Yalanız fabrikanın 

bu markasını taşı
dığı vakıt hakikidir 

BOURLA BiRADERLER ve Şs• 

Beyoğlu • Tünelbaşı • Yeniyol 

Kız ve 
Erkek 

Maarif Vekaletince Musaddak: 
1 - Aam devreli lise 2 - Orta Ticaret mektebi 
3 - Lisan öfireneceklere ihzari sın1flar. 
~ 

Türkçe • Almanca • Fransızca mecburi. lngilizce ihtiyaridir. 

Ortamektep ve Lisenin resmi bakaloryasına hazırlar. 

Terbiye ve tedrisatının clddlyetlle tenınmıtt1r. 

Tedrisat 10 Eylülde baılıyacakbr. Kayıt-için: 3 Eylül Pazarteai 
gününden itibaren öğleden evvel 8 den 12 ye kadar müracaat 
edilmelidir. Fazla · tafıilit için hergUn mektep ldareıine 

mtlracaat edilebilir. 

Telefon: 44941 • 44942 ~ (2005) 

lstanbul Mıntaka San'at Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Mektebimizde Eylül 934 mezuniyet ve ikmal imtihanlarına 
1/9/934 tarihinde baflanacak ve 20/9/934 tarihinde bitecekf r. 

ikmale kalmış talebenin 119/934 te Mektepte hazır bulunma· 
luı lizımdır. ikmal imtihanları esneıında hasta olduklarmı tabip 
raporile ispat edemiyenler; ıımfta ipka bırakılırlar. 

1 
Derılere 1/10/934 tarihinde baılanacakbr. 
Sınıf geçmit olatnlar. 1 /10/934 tarihinde mektepte hazır 

1 hulunacaklardır. "4645., 
• f 

ASİPİN KENAN 
Sizi soğuk algınlığından, nezleden gripten, 
baş ve diş ağrılarından koruyacak en iyi 

budur. ismine dikkat buyurulması 

Muallim Aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Bursa' da ki Lisesinin orta mektep ve 

Hae kısmında şu dersleri okutacak daimi muallimler aranmaktadır. 
«Riyaziye» «Fen bilgisi. Tabiiye, Biyoloji» , "Fizik. Kimya,,, «Türkçe 
Edebiyab> , «Yurt Bilgiıi, içtimaiyat, Felsefe» , « bilha11a Riyaziye 
ve Fen Bilgisi deralerinde lngilizce bilenler tercih edilecektir . ., 

LAzırngelen vaaıfları haiz muallimlere menşe. kıdem ve ehliyet
lerUe mUnaaip ücret verilecektir. İ.teklilerin veıiknlarile beraber 
Ankara'da TUrk Maarif Cemiyeti Umumi Merkezine müracaat
ları. (4717) 

Dr. ibrahlm Zati 
Catalotlu : Mahmudiye caddeai 

Çatalçefme aokatı No S 
Her~Gn atleden aonra haatalannı 
kabul eder. 

iabibiı Ali &kr•• 

Netrl7at Mldanı. TaW. 

Sivaslıla!J 

f 11 Ank•••nın maehur 

GENÇ TÜRK 

Güzellik Müıtahzarah 

BUtUn GUzelllk 
ihtiyacını kar,dar. 

--
SIVASTA 

Toptan ve Perak.3nde 

SATI' YERi 

SABUNCU ZADE 
vı 

SAiT BEY ZADE 

ŞiRKETi 

Cumhuriyet cadd11l 

BONO 
MübadiJ, yurtluk 

isten bul, Bahkpazer1 N o. 6 Vasll 
(199!)) 

; 

Ağuatoa 24 

SIHHATiNi SEVENLERE 

MÜ4'DE 
Afyonkarahlsar Madensuyunun bazimsizliğe, 
Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına kartı ıifat 
hassalarından lıtifade edenlerin adedi gün geçtikçe 
artmaktadır. 

&FYONKABAlllSAB MADENSIJ't'UNU 
içenlere kolayhk olmak üzere su kamyonetle 
müıterilerinin yerlerine kadar gönderilmekte ve 
ayrıca on şiıelik kasalarla da au verilmektedir. 
Umumi satıı yeri : 

Yeni Postane civ•rında Ak-reyhlar hanında 
HilAll•hmer · sab, meıazasıdır. Telefon : 20062 

ANKARA SERGiSiNE--.. 
iıtirak ede~ek sanayicilerimize kolaylıklar: 

Seriİde teşhir edeceğiniz malları Ankarada Ankara ambarı namına gönd ... 
riniı. Malların ambarımızda muhafaza edildiği müddtltçe ardiye ahnmaz. 
Ambarımızda muhafaza ediJıoek •tY• ıhvın ıeraitle sigorta edilir. 
Sergi ile alakadar bi.itün iılıriniz deruhte edilir. 
Satıo yapouyacalı: firmaların paviyonları idare edilir. 
Satıı yapacak firmalara tezglhtar tedarik edilir. 
Sergi hitauwula tethir edilen e11anın ambalajı n geriye lacleti cltrttlıte 
edilir. Şerait bilmuhahere teıbit edilir. 
İzmirden gayri yırlerdt Bqağa zade Nakliyat& um•aıiye Şirketi t.Pif&&a 
siz• her türlü kolaylıktan temi~ edecektir. 

Ankara Amb•rt Umum N•klly•t Kollektlt flrketl 

!il••----~ Taş Handa No. 5-6, Ankara •-----•r 
Denizyolları İıletmesi Müdürlüğünden: 

lzmir Sergisini ziyaret etmek lstlyen
lere kolaylık olmak üzere GÜLCEMAL 
vapurile icrası mukarrer olan hususi 
tenezzüh seferine ait [ biletlerin CUMA 
günü dahi Karaköy acentehanemizde 
satllmakta olduğu ilin ohın11r. "5076,, 

·DAQA 
11

BiRiKTiQE~ 
RAt IAT-bOCQ 


