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Yurt Pro1>agandası Başlıyor: 
1 Bugünün Meselelerinden 1 

Memleketi 
mak için 

Dünyaya TanıtBütün 
Faaliyete 

Üzüm Piyasası Yok Ba
hasına Bir Fiatla Açıldı 
İzmir Bağcısının 

için İşe El 
Zarar Görmemesi 

Koymak Lazım Girişiliyor 
Geçenlerde Hariciye Vekili 

~evfik RüttU Bey Parise gitti, 
Fransa Hariciye Nazırı M. Bartu 
ile görUttU. Fransız ~azetelerinden 
~lr taneai bu glSrüımeden bahıe
derken Tevfik RUıttı B. hakkında 
ıu kelimeleri yazdı: 

"Oımanb Hariciye Nazırı,, 
Halbuki köhne Osmanlılık 

devrileli, yerine canh Türkiye 
aeçeJI yıllar olmuıtu. 

ispanyada mekteplerde kulla· 
llılan ders haritalarında Türkiye· 
nfq, el'an mahut Sevr muahede
ainde çlzilmlı olan hudutlar içinde 
•ıkıJmıt olarak ıöıteriJdijini eıof· 
I~ ve biraz da hiddetle yaımııbk. 

Yine bir Fransız mecmuaımda 
Türkiye ntlfuıunun bet buçuk 
milyon olarak göıterlldltint iyi 
hatırlıyoruz. 

Ecnebi gazete, mecmua Ye 
ldtaplarında zaman zaman çıkan 
bu yalan ve yanlıı safsataları 
buraya sıraiamak icap ederle bir 
hayli kiğıt ve mürekkep harca· 
llıak l&zımgelecektir. 

Bu aabrlardan ıonra hUkiime· 
tin giritmek Uzere bulunduğu çok 
-.ubım bir teşebbttı hakkında 

"-==.::ıı. 

duyduklar1mııı 

yazabiliriz: 
Öğrendiği· 

miıe göre, Da· 
hUiye Vekile· 
tine merbut 
bulunan Mat· 
buat Umum 
MildUrintU ya· 
kında çok ge· 
nit bir propa
~anda f aall• 
yetine bailı• 
yacaktır. TUr 
klyeyi harice 
ve bütün dün· 
yaya bugünkü 
canlı ve özlll 
manzarsile ta• 
nıtmak, ,kafa• 
lardan yalan 
Ye yanlıı kana• 
atleri silmek Dıılailig• V•kill 
makıadile ya• Ş•ltrii. Ko.g• B•g 

pılacak olan bu propaganda· için 
ıimdiden tedbirler alınmaktadır. 

Memleketi hariçte tanıtma 
propaıandasında her vasıtadan 
istifade edilecek, bilha11a netrl· 

( Devamı 11 inci .sayfada ) 

''Çocuklarımı Niçin Boğu-
: f ordumBiliyorMusunuz?,, 
~edbaht Anne Muharririmizle Konu
turken Çok Muvazenesiz 8ir Haldeydi 

Üç gUn evvel 
lialiçte mOthiş 
bf r facia oldu. 
Lütfiye Hanım 
~aminde bir an· 
ile üç yavruaunu 
•andaldan deni
ze fırlattr. San
dalcı Davut ağa
nın soğukkanlı· 
lığı ve becerik· 
lillği bu yavru· 
l•rı muhakkak 
bir ölUmden kur· 
tardı. 

Her anne ve 
babanın tliylerint 
lirperten bu hi· 
diseyi dün bütün 
· tafsilatlle yaz· 
dık. Poliı yav· 
tttlllrını denize 
•tan bu anayı 
''"•lai glln Müd· 
~lu-unııı·~ Lat~ı• H. TıHıuıııllfıl• di ... •ı• ver- ı• 

· MUddelumumllik hanımın akli 116ııd•r1Pi1tir. Bir • mubarririmlı 
~~tly•tfnden ıttpbelendlti için Tıbbıadll mlleı .. ı .. ıa• ı&aderil· 
~dlalal TıltlNaflll mi•••••• C Dev..ı 11 lul .. ,tatla ' 

..................................................... ".-... 
Türkler 
Haklarını 
Kuvvetle Alaıtar ! 

ltalya baıvekili M. Muıollni 
« Nöye Fraye PreaH » isimli ma-

1 
ruf Avuıturya gazet•ln•, kend( 
lmzaıile bir makale yaımıtbr. M. 
Muıolini bir makaluind• Avru• 
panın bu gllnkn karıpk yaziyetinl 
tahlil ederek harbin 6n0n• geç• 
mek için Verıay Y• dijer mua· 
hedelerln deiiıtirilmeai llzım ı•l
dlif fikrini mil· 
dafaa ediyor. 
Bu arada Ma• 
cariıtanın ağır 

bir muahede• 
11ia albnda 
inim inim inle
diğini söyle
dikten sonra 
Gazi Türkiye· 
sinin Sevr de
nilen paçavra-

yı parçaladı· 
iını hatırlaya· 

rak diyor ki: 
•• - BUyUk 

habln mağlup 
devletlerinden 
Türkiye, Sevr 
mua hede1inin 
iptali me1ele· M. Mu•oll•I 
ıini silah kuvvetlle temin ve 
istihsal etmittir. " 

M. Muıolinl netice olarak mu• 

B11jcırmı 6111 aJraıma il• getiıtlr,ijl fabl 6ıı s•11• çoi acaz• glıl•11 
E•• i%irnl•rl kurut•lurlt•n 

lımir, 6 (Huıusi) - 934 • 935 
kuru jiziim ihraç yıhna buıUn 
bilfiil glrmlı, llıUm plyaıaaı açıl• 
mit ve ilk mıhıul Hımburıa 
11wkedllmlt bulunuyor. 

Piyauaıa hafta aoalarında 
~Jl•a91Da bir ihtimal nazarile 
bakıbrken, böyle beklenmedik 
bir zamanda açılmaaı ihraç mın· 
takaatnın en mUbim hidiaelerinden 
biri sayılabilir. Izmirln belll batlı 
ihracat tüccarlarından hocaıade 
Ahmet Bey, doğrudan doğruya 
mUıtabıllden temin ettiği (360) 
kasa kuru üztlmtl, uat on• 
bir buçukta Triton vapuruna 
yllldemiı; bu eanada limanda bu• 
lunan vapurlar düdük atturmek 
ıuretlle Iıımlrln llzlim bayramım 
HlAmlamıılardır. Üzümlerin va· 
pura tahmili e1naıında Triton •a• 
puru acentHi vapurda bir ziyafet 
vermlf, ziyafete TUrkoflı mUdO
rU, ticaret odaaı, ihracat tacir-

lerl •• matbut mUmeuillerl lıtlrak 
etmiıtir. 

llk mah1Ul, vapura tahmil 
edilmek here vin~ llzerlne aba· 
dıja zaman, wapurun dYırial bir 

( Devamı 8 i~ci aayfaa. ) F l L :A&&B ............. , ______ _ 

Komünistlik 
Dört Suçlu Dün Adliyeye 

Verildi 
Poliıin birkaç glindenberl ko

mUniıtlik tahrikib yıpbklan icf. 
diaıile bazı kimıeler hakkında 
tahkikat yapbj'ını ve birkaç ldıl• 
nln de zan aJtma ahndıldaranı yaz• 
mııtık. Bunlardan lklıi kadın ye 
lklıl erkek olmak Uı;ere dört kiti 
dUn ıeç vakit mUddelumumilite 
verilmiıtlr. Bunlar l.mall Hakka 
ve Mehmet Beylerle Sıdıka Ye 
Zebra hanımlardır. SuQ)ular Bee 
tincl mllıtentlk tarafından isticvap 
edilmektedir. 

ahedelerin değittlrilmeıl lllzumu .. 
nu ıiddetle tekrar •diyor. 1 L E • A A 

lranda Bir Facia VENi VE ÇOK GÜZEL TEFRiKAMIZ 
300 Kişi Sellerde Birkaç güne kadar sütunlarımızda yükHk bir heyecan ile oku· 

8 
..,, Jd yacağmız yeni tefrikamızdan birkaç ıahr: 

Ogll U Birinci Fran-

A A ) T h ıuva ıordu: 
Tahran, 6 ( · · - 8 rane - Sın kim-

Meıhet yolu Uıerinde Firuzkub 'ta ıln?.. 
olan müthiş tuğyanlar neticesinde - Ben.. Şö-

. öl u t•• niye Cem. 
300den fazla ınıan muı ur. _ Bu ismi hi9 

Birçok çocuklar boğulmuıtur. hatırlamıyc:ırum. 
Büyük miktarda hayvan zayiah Fransuva'nın 
vardır. hakkı vardı. Bu • z f Türk şövalye1ini 

30 Bin Lıra arar. taoıyam~zdı. Gur· 
bet ellınade can 

Eıklıehlr, (Huıuıl) - Perıem• veren (Şehzade 
be gUnll Sivrlhlaarda bir yangın Cem) in bu ince 

k 5 dUkkln, 1 mHllit, 1 yapılı meQhul co· 
çı mlf, y • d'" k h yaomıtbr. an~n eanaıın· cuiuı uııyanın 

a vl~d tll b(r rüJıAr eatitl itin büitn ıairltrine 
da 1 k ~r tehli~d•JJ kork~mu; 1trmaye olmuı . 
bUy~ kfttblr ıtfijyefhıden imdat bir prtq_JHin ıatoıunda.ıı henliz o!:fmıJ*ı. Mil*ta11ı.p bjr papaı onu, elinde bir 
ve 1 ti Vali ~&l.l tf •k'9 ıll&lı gibi lcullqmak iıteıniı.. Birinoi F'Nnıuvavı öldür6ıiye 11vkttmiıti. 
iften~tı.:-· il• h.irJikte II\rrllilura Fakat bir tek kılime: hım FraHuvan~n havatını, hem de taç ve tahtını 
8ey 1 tl ... ,A• tfdl itfalyenin v• balkın kurtarmııtı. 
ıitmit r. -, 

ti ıayealnd• ı&ndtlrlllmlftlr. 
ıayre -'"• 30 W. lira taluai• 
Zarar ••Mı .......... 

c n, Entri a • 
CIQn lleklerinlzl 

.. 
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[Halkın ~.X.e,.sjJ 1 

Yeni Kararlar 
Ve Teşebbüsler ' 
Karşısında •• f 

Hükumet, tacirlere ve memleketi 
gezmek iıtiyenlere bir kolaybk 
olmllk izere Devlet Demlryolla
nnda ucuz tarifeler ihdas etmeğe 
karar verdi. Herkeste memnuni• 
yet uyandıran bu karar ve teıeb
büa etrafında balkın mutaleuı 
töyledir. 

Ali Rıza Bey ( Çakmakçılaryokuıu 
Yeni han) - Demiryollar bir yurdun 
ıahdamarlarıdırlar. Bu ıöıO biz 
metrutiyettenberi ıöyler, dururduk. 
Fakat yalnız bizim afzımızda kalan 
fantezi bir lifh. Cümhuriyet idareıi 

bunu lifhktan çıkardı, bir hakikat 
yapb. Ciimhuriyetin çelik eli yurdun 
Ostünde bir örümcek gibi geziyor ve 
her tarafa demirden ağlar, ıahda
marlar örOyor. Nafıa Vekili Ali Bey 
bu damarlara cevelin enerjisi çok 
fazla olan yeni bir kan atıhyor. 20 
Atuıtostan itibaren halk, tüccar bi
letleri, tenzilitlı tarifeler, meccani 
meujeri nakliyatı bathyor. Halk 'H 

tOccar ıayet ucuz biletlerle memle
ketin içinde dolaıabllecek Ye nlmu
nelik mah1Ullerlnl meccanen ta11yarak 
utabllecck yerler bulacakbr. Halkı 

biriblrine tanıtan Ye kaynaflıran bu 
yeni uıul Cümburlyet NafJ&11nın .cı
ael bir munffaldyettdfr. 

* İhean B. (Galata Mumhane cadde.i 
72 ) - Bu ayın 20 linden itibaren bir 
tlccar ( 17 ) liralık bir bilet aldı mı, 
ba biletle tamam on bet ~n bGttln 
deYlet demlryollarında dolatabllecek. 
( 30 ) lirahk bilet alanlar tam otuz 
riln latuyonlar arHında mekik do
kuyabflecek. Bunlar ayni zamanda 
pazarlara, yanlannda •lllter kiloluk 
nilmunellk mahıul de taııyahllecelder. 
Tüccanmıza dahili ve barld pazarlara 
tanıtacak olan bu tenzilatlı tarifeler
den ne kadar çok ietifade edeceğimizi 
gelecek .. neld l•htlıtllder bize sB•
terecektJr. Bu tekilde fazla ciro 
yapıldıtı için demiryollar idaremizin 
de h .. ılatı artacaktır. Nafıanın bu 
hayırlı Ye kazançlı tetebbnın diter 
nakıl YHıtalanna da i»lr lrnek 
olmalıdır. .. 

Hasan Bey j Binbirdirek 25 ) 
Eıkl bir )Aftır; hareketten bereket 
dotarmıf, on bet ~n ıonra TOrkl
yede bir barek~t batlıyacakbr. Nafıa 
Vekiletl tGccar ve halk için çok ucuz 
tarifeler yapm19br. Halk ellerine on 
beter ~nlOk, birer ayhk biletler ala. 
rak memleketin her kiStHiDi Hrbeaçe 
dolatabilecekler. bu dolatmalardan 
milli ticaretimiz:, milli ıanayllmiz1 
milli lstihulimiz çok lıtffade ede
cektir. 

Yumurta Tozu 
Dört ay evvel Samsunda toP" 

lanan yumurta kongresinde, aağ· 
lam ihraç edilemiyen yumurtala
nn toz haline getinlmelerl için 
bh- fabrika teıiıi kanrlaıtırıJ;. 
mııhr. 

Öğrendiğimize göre, yumurta 
tozu .fabrikasının tesisi etrafında 

alakadarlarca icap eden hazırlık .. 
lara başlanılmıştır. 

Bir Çocuğun Cinayeti 
. 

( Belinde Taşıdığı Bıçağı Çekmiş, ' 
Arkadaşını Yere Sermiş 

Evvelki gtın Ktıçtlkpazarda acıklı bir yaralama 
hldiıe.i olmuı, bir çocuk oyun bozmak iıteyen 
diğer bir çocuğu bıçakla ağır surette yaralamıştır. 
Y apbğımız tahkikata göre hidiıe şu şekilde geç
miştir: 

KüçUkpazarda oturan 13 yaşlarında Şahap iı
minde bir çocuk arkadatlarHe beraber ayni semtte 
Hacıkadıo caddesinde oyun oynamaya başlamıştır. 
Bu caddede bir simitçi fırınında çıraklık eden 14 
yaıında bir çocuk kendi akranı çocukların oyun 
oynayıılarına imrenmiş ve oyuna iştirak etmek iate· 

mittir. Bunu gören Şahap: 4( - Ulan •• Aramızda 
senin ne itin var 1 Sen git ıimltlerinin batına. » 
Diyerek Samiyi aralarmdan kovmak istemlıtir. Şe .. 
babın bu sözlerine fena halde canı ııkılan Sami: 
«- Sen karııma. Ben ne istersem onu yaparım. » 
Demiıtir. Bundan sonra iki çocuk yumruk kavga· 
ıına tutuşmutlardır. Bir arahk Şehap belinden çı-

Beton Olacakmış 
Köprüdeki Vapur iskele

leri Y enileıtirilecek 
Aldığımız malumata göre; 

K6prD, Haydarpafa ve Kadıköy 

vapur iskelelerinin beton olerak 
lnpıı etrafında bazı tasavvurlar· 
dan bahsedilmektedir. 

Miltemadi ıekilde tamirat ya· 
pılmaaı nazan itibara alınarak, 

fazlaca para aarfı ıuretile mO· 
kemmel iskeleler kurulması mUm
ktın prtHmektt!dir. Bu hususta 
ihzari ıekilde tetkikat yapıldığı 
haber verilmektedir. 

Kayserili Bir · 
Ermeninin Mirası 

Bundan bir müddet evvel 
Mıııra giderek tlltfin ticaretine 
başlıyan ve bu ytızden milyonlar 
kuanan Kayseri Ermenilerinden 
Melkonyan iımindebiri bir hafta 
evvel Mısırda ölmüttfir. Ermeni 
milyoneri bırakttğı vasiyetname• 
sinde btıtOn dünya Ermeni cema• 
atine dört buçuk milyon liranın 
taksim edilmesini, birçok yerler· 
deki yetimhane ve hastahanelere 
aenelik yardım yapılmasını bildir
mektedir. 

Bu ıuretle 9ehrlmizdekl Er
meni Patrikhanesine ıenede 7000 
lira, Yedikuledekl Ermeni haata· 
baneıine de 4200 Ura tahsiı olu
nacaktır. 

.,Bir Avukat Kıza Yaptı 
Erenköyde oturan Avukat 

Hüıamettio Bey diln 138 No lı 
hususi otomobili ile Ü•kiid-rdan 
geçerken Mehmet · minde birine 
çarparak ağar surette yaralamııtar. 
Mehmet Zeynepkimil haatanesine 
kaldınlmıf, Hüaamettin Bey hak· 
kında da tahkikata baılanmıştır. 

kardığı bıçağı Saminin muhtelif yerlerine ıaplamıya 
başlamıştır. Sami kanlar içinde yere yuvarlanmıı 
ve derhal hastane~e kaldırılnuıtır. Şahap yaka· 
lanmııbr. 

•• 
Uç Serseri 
Tevkif Edildi 
Bunlar Dükkanların Ki
litlerini Kurcahyorlarmıı 

Polis son zamanlarda işıiz, 
güçsüz dolaıanlarla ve fena zan 
albnda bulunanlarla mUcadeleye 
başlamııtır. 

DUn Setrak oğlu Siıak ve 
Anastas oğlu Yani ve Serezll Re· 
cep isminde üç kişiyi müddeiumu· 
miliğe vermiştir. Bunlardan 5isak· 
la Yani dftn sabah saat altıda 
Mabmutpaıa yokuşunda ıUpheli 
vaziyette ve bir dükkinın kilidi· 
ni karıştırırken yakalanmıılar, 
Recep te gece yarııı ıokakta 
dolaıırken ele geçmiıtir. 

Asliye Üçllncü Ceza mahke
meei dün her Uça hakkında da 
te"kif kararı vermiştlr. Bunlar 
kandilerinin iş ve g üç sahibi ol
duklarını iddia ettikleri için şahit .. 
lerin çağırılmaaı için muhakeme .. 
leri talik edilmiştir. 

Adli Tıp işleri 
Merkezi lıtanbulda bulunan 

adli tıp itleri mUdUrlüğünün An-
kara, Konya, lzmir ve Buraada 
bir tabibi adliıi vardır. Bu d&rt 
vilayette de birer adli tıp müesse
sesi teıkil edileceği hakkındaki 
bir temenni yazısı yanlıı anlqıl· 
mıı ve buralarda birer tıbbı adli 
mtıeaseHıi kurulacağı hakkında 
bir karar verilmiı şeklinde telikki 
edilmittir. Şimdilik buralarda 
müstakil bir müessese tefkil edi-
leceği hakkında hiçbir karar 
yoktur. Buralarda eakiıl gibi 
birer adli tabip bulunacaktır. 

Bir Tutuncu Galiyor 
Aldığımız malumata göre, ya

kında şehrimize maruf bir tlltiln 
fabrikatörü gelecektir. 

Bu fabrikatör, Türk tUtünü 
mübayaası hususunda alakadar· 
larla temaaa geçecek ve şehrimiz
de bir müddet kalacaktır. 

Bağcılık 
Şehrin Her Tarafın da 
Birçok Bağ Kuruldu 

Son ıenelerde ıehrimizde bağ 
merakı bir haylı artmıttır. Sur 
haricinde Beykoz, Kandilli ve 
mftmaııl yerlerde yeniden birçok 
bağlar vllcuda getirilmiftir. 

Yavaı yavaı lstanbul ve civarı 
umumi harpten evvelki gibi bağ· 
larla dolu bir bale welecektir. 
Birkaç ıene eYvel kurulan bağlar· 
dan pek çoğunda fenni üzUm 
yetiıtirme usulleri tatbik edilmek
te ve çok iyi neticeler alınmakta• 
dır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

TahtakaJede oturan Kadir, 
izzet ve Mahmut iıminde Uç ka· 
fadar ayna evde oturan arkadaıları 
Mehmedin 20 lirasmı çaldıklann· 
dan yakalanmıılardır. 

Jf. Beşiktaıta oturan ıabıkalı 
16 yaımda Vaail Kuruçeşmede 
İbrahim efendinin bakkal dDkkA· 
nma cıgara almak behanealle 
girip çekmecede on lira çalarak 
ıavuıurken: tutulmuıtur. 

.._ Azılı sabıkalılardan Cemal 
ile Siraski iıminde iki kafadar 
Yedikule haricinde kale duvarı 
üzerinde kumar oynarlarken clir· 
milmeıhut halinde yakalanmlJ
lardır. 

Jf. Ekrem isminde bir ıoförUn 
otomobili ile Maçka • Beyazıt 
hattına ifleyen bir tramvay Çar
ııkapıda çarpıtarak her ikisi de 
heaara uğramıştır. 

>f- Davutpaıada oturan Hay· 
riye Münevver Hanım isminde 
bir kadın Fatihte Kayıeri hanı 

önünden geçerken hanın ikinci 
katında oturan ııvacl Ali Çavu· 
şun penceresinden bqına bir 
sakıı düıerek yaralanmıştır. 

1r Gliniin Tarihi ) 

Yeni Fabrikaların 
Açılma Programı 

Snmerbank'ıo bakırköyde kurdutu 
yeni pamuklu mensucat fabrikası 13 

Ağustosta batvekll pafa tarafından 
açılacaktır. 

Batyekil pafa erte1I ıOn de ban· 
kanın lzmitte kurulacak kiğıt ve 
karton fabrika11010 Ye ayal 
günde İıtanbulda tlıe ve cam fabrf• 
kasının temel atma merHimlne rlya
eet buyuracaklardır. 

Yine bepekll paıa ayın on betin· 
de refakatlerlnde iktisat vekili Celll 
bey ve allkadar zevat bulundutu 
halde Zonauldata afdecek H ı, ban• 
ka11 tarafından teaiı edilecek olan 
yarım kok fabrlka11nın temelini ata• 
caklardır. 

Mara9ta Elektrik 
Maraı, 6 (A.A.) - Çeltik fabrika

ıının elektri~ sanhralı ikmal edilmlt · 
tir. Şelırin umumi elektrik tesisatının 
proje.1 ve fenni keılflerJ de yapı14 

mıttır. Yer yer batlanan ıehrin iman 
itlerinin batında elektrik iti vardır. 

Telefon Şirketi Me•ele•I 
Telefon tirketinin hilkumete devri 

mDnasebe-tile heuplar Oıı:erlnde tetki
kat yapacak heyet azuından Ankara 
otomatik telefon mQdilrO Nlya:z:i Bey 
tehrfmiı.e gelmittlr. Heyet bu günler
de meaaiaine baılayacakt". 

Harbiye Mektebi 
Yüzüncü Yıldönümü 
Hazırlıkları Baıladı 
Harbiye Mektebinin 100 Uncu 

yıldönllmUnü kutlulamak üzere bir 
merasim proğramı hazırlanmak· 
tadır. 

Aldığımıı malümata ıöre; ya .. 
pılacak merasimde BllyUk Erkanı· 
harbiye Reiıi Fevzi Paıa Hz. nln 
de bizzat bulunmalan muhtemel .. 
dir. Ayni zamanda, kutlulama 
merasimine birçok Umera ve za· 
hitan da ittirak edeceklerdir. 

Mısırla lzcller 
Şehrimizde bulunan Mııırlı izci 

kafilesi dftn Halici gez.mitler ve biıı 
camileri ziyaret etmitlerdlr. Y an n 
Buruya gideceklerdir. 

Yeni Bir Tayin 
lktt.at vekileti ticaret umum m0-

d0rl0t0ne, Ziraat bankHı umum 
muamelit mildOrO lımall Hakkı Bey 
tayin edilmlttir. 

Erken Kapanmı
yan Dükkanlar 

Dllkk&nlann erken kapanmuı do· 
layuile,. zabıta tarafından 11kı kont
rollar yapılmHına batlanmıttır. DGa 
akpm, ıehrln, bazı Hmtlerlnd• bit 
çok dOkk&nlann karar hlltfına olarak 
muayyen .aatlerden daha geçe ka• 

dar açık bulundukları aörGlnıiittür. 
Bazıları, bu kararın kendilerine taaf• 
lüku olamıyacatını ileri .Ormüfl~rdir. 
Bu itirazlar tetkik edilmektedir. 

Benzin Ye buz satan dükkanhıırıo 

erken kapanma karından muaf tutul• 
maları kararlaıtırılmııtır. 

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

- Vallahi şu bizim mahall•· 
Din haline pflım kaldı ... 

.•. Mehmet Beylerde geçende 
bir kavıa çakmıı, ev halkı biri· 
birleria' .Pmitlwdi.. 

•.• Daha onlardaki kavıa bit· 
meden Ahmet Beylerde de kı· 
ıılca. luyam•t koP.lu •• 

.. . Derken efendim, bir de ne 
16relim.. Biraz sonra Ali Beylerin 
evinde bir pabrb, bir atlrtlltO ••• 1 

Hasan Bey - Sizin mah•Jll 
t.uıtınkft Avrupc nın küçilk ~ 
nlimunelİ olmut deHH Aoa'11 
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Hergün 
Saat On Dokuz 
Ve Yirmi Bir 
Kararları 

,,. -
Bir müddettenberi memleke

tin yaşayaşmı dizginlemeye matuf 
bir takım idari tedbirlerin sırt 
sırta alınmaya başladığmı görli
Yoruz. Sinema ve tiyatroların 
0n birde kapanmaları kararile 
Umumi ticarethanelerin gündüz 
laat on dokuz, gıda maddeleri 
•atan dükkanların da saat yirmi 
birde kepenk indirmeleri mecburi
Yeti bu cümledendir. Bunlardan 
eğlence yerlerine ait olan karar 
birkaç ay evvel tatbik mevkiine 
girdi ve denilebilir ki umumi bir 
lllemnuniyet uyandırdı. 

Dün akşamdanberi infaz olun· 
rruya başlanan ticarethanelerin 
~aat on dokuzda kapanmaları işi_ 
~se, üzerinde bir parça durulması 
tcap eden bir umumi hayat me-
11•lesidir ve üzerinde durulmak 
ierektir. 

Umumi ticarethanelerin uat on do
tuzda, gıda maddeleri satan dükkanların 
~~at yirmi birde kapanmaları mecbu
tıyeti iki noktadan zaruri göri11ebll1r: 

1 - Asayişin temininde kolayhk 

2 - lı saatini tahdit ve binnetice 
~G.1tahdeminin iıtiımarına imkan 
\<erınernek. 

Hayatı normal olan memleket ve 
"Ye ıehlrlerde birinci ıık mevzubahı 
0 1arnaz. Binaenaleyh bu mülahaza 
"arit değildir. 

ikinci şıkka gelince: fı Kanunu 
h~nliz intaç edilmemlı olduğu itin 
lıızde, böyle bir mesai tahdidine 
taruret bulunduğu teslim olunabilir. 

Şu şartla ki bu kanun meriyet 
llıevkilne girdikten ve mesai uatleri 
tahdit edlldlkten ıonra bu karar 
a-eri alınmalıdır. 

Zira, bilhaasa yaz g'iinlerinde, dük4 

kanların uat on dokuzda kapan· 
ltııuı, ticarethaneler için elverişli ola
tııaz. Günün ııcak saatlerinde alıt 
"erişin durma11 tabiidir. İt baflangıcı 
İse hararetin bir parça dinmeye bat· 
1 ildığı sıradır. Bu iıe saat on yediden 
' 0 nra demektir. 

Binaenaleyh, bu noktadan saat on 
~?kuz kararı şayanı teemmüldür. 
ılhassa yaz mevsimi için. 

Gelelim, bir de huıuıi eşhasın 
"a . 2~Yetine; 

lstanbul halkının blJyük bir kısmını 
~:~aha~li memurlar teıkil ~der. s.un• 
ı . · tn yıne mühim bir ekurıyetl, daıre· 
'4!r· 1nden sonra ucuz pazarlara uıframak, :e evlerinin günlük gıda maddelerini 
eda.ik etmek mecburiyetindedir. Me

~Urla.r, dairelerinden saat on yedi 
uçukta çıkarlar. 

h Fakat umumiyetle dejil. ÇUnkü 
er dair•nin bu huıuata kendine mah-

•uı rn -" esaı nzlyetl nrdır. Ucuz alıf 

0~1t mıntakaları balık pazarı ve 11alre 
d Uğuna göre, bu insanların iılerin· 
tntın çıkhktan ıonra alacaklarını al-
• ıya imkan bulmalarına t~min etmekte 

Yıne bir bo t B' d k rç ur. ınaenaleyh, aaat on 
0 uz kara b k l rı, u no tadan maalahata 
:Y~un detlldir. Binaenaleyh vaziyeti 
aya veya Yı.ına ' 
tmek dotru ı nııtan gibi mutalia 

o ur. Yani . b 
en yapmak ve rn 1 •t •tını er· 

••• i on b 
aat on •altıda daireleri k eı veya 
k h. k •P••ak B 

a tirde ıç lmaenfn tikay t h. u 
1 • e akkı 0 nıaz. Fakat bugUnkO, ıeklile bu 
•rardan en fazla miltee11ir olanla 
ernurlar ve binnetice erbabı rne~ 

lllih olacaktır. Çünkü memur 
b~•ıl olu evinin erzakını almak için 

•t kolayım bulacak ve bu vakti ıne
••t saatinden JhtUb edeceği için iş 
:~hipleri için ııkıntıh bir vaziyet ha
k18 olacaktır. it sahiplerinin devlet 
apılarıoda sürllnmemelerini temin 

'di . k b' cı ararlar alınırken bunun akıi 

0
;r Vaziyet ihdaa edilmeıi tasnvYur 

t' unarnaz. Binaenaleyh her iki va· 
'Yetin t 'J'f' b' 1 •ek . e ı ı ı.or ır fCf o masa f8• 

~lld~~· ~eriz. Çünkli bundan, mua! 
~tıı bılnıeyen fabrikaların çalıtm• 
a.ı.,;:~·tı~ma meaelelerl doAar ve haklı 
Lıllııı hır kı111m ıerbut ticaret erba-

\tci aanaylciler aleyhlne tikiyctlerin! 
P ohu. 

-
----~---
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Resimli Makale a iptidai insan, asri insan a 

fptidai inııan tabiatiıı verdiği şeyleri aynen alır, onların göç e~~iştir. ~~günü? insa?'•. bilakis tabiati, tabiat kuv-
kendi ihtiyacına göre teklini değiftirmek cesaretini gös- vetlerını kendısıne esır etınııtır. Asri insan tabiatin verdiği 

• ] t T b. ıeyle·r· i .ancak. i.ptidai mad .. de olarak kullanır, onların tekı'I 
teremez. İptidai insan tabiatin esirı o muf ur. a ıat d d ve huvıyet1erını, a e l gunden güne artan kendi ihtiyaç-
kuvvetlerine kartı gelmek gayr~tini gö~terememiş, tabiat )arına uygun gelecek surette değittirir. Asri insan 
kendini tehdit ettiği zaman yerini bmı :op başka yerlere düşünen ve bulan insandır. ' 

==~=============================== 

SON TELGRAF HABllRLERİ 

M. Hitler Diyor Ki: 
Büyük 
saydı 

Harpte 
Almanya 

Siyasetimiz iyi 01-
Zillete Düşmezdi 

Berlin,7 ( Hususi )-Rayihştag 
Meclisinin Hindenburga hörmeten 
dün yaptığı toplantıda M. Hitler 
bir nutuk söyliyerek büyük 
ölünlin Almanyaya yaptığı son· 
•uz hizmetlerden minnetle bah
setmiş, aözü büyük h~rpte 

1 

" - Eğer bUyUk harpte Al
manya siyasetinin idaresi de 
askeri idare gibi dahiyane olsaydı 
Almanya ağır zilletlere düşmekten 
kurtulacaktı. 

En iyi Alman mazisile hepimizin 
emeli olan en iyi Alman istikbalini 
isminde birlettirmiş oJan Hinden-
burgun tarihi meziyetlerini heye· 

canla ve minnetle kaydediyorum. 
Hindenhurg ölmemiştir. O, mille• 
timizin ölmiyecekleri arasında 

Alman devletinin ve Alman mil· 
letinin ebedi hamisi olarak ya• 
ııyacaktar. 

[Beşint·i 
muavini ı.ı. 

vardır.] 

sayfamızda M. Hitlerin 
Hesin mühim ııözleri Hindenburgun zaferlerine getirmit 

ve demiştir ki : 
~~~~-~--~~~~~~-

Moskovada 
Bugün ikinci 
Maç Yapılacak 

Bugün Moskova Sporcularımız 
ile Sovyet sporcuları arasında 
ikinci futbol maçı yapılacaktır. 
Maç Moskova saatile 18 de baş· 
layacak, tafsilat Türkiye ıaatile 
20,30 dan itibaren radyo ile bil· 

dirilecektir. UzUntülü mevç 1724, 
k11a tulü mevç 45,38 dir. 

Rus Bilginleri 
Dil kurultayma iıtirak etmek 

nıere şehrimize gelen Rus bilgin· 
lerl diln Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti umumi katibi lbrahim 
Necmi Beyle birlikte VilAyetl, 
F.rkayı, Üniversiteyi ziyaret et-

mişlerdir. 

Denizde Bir Adam 
Kayboldu 

Anadoluhisarında hafız Hüse
yin Efendinin bahçesinde yanat· 
ma Bebcet yıkanmak için denize 
gitmit ve bir daha dönmemiıtir. 

Behçetin çamaşırları Küçüksu 
sarayı yanında bulunduğundan 
boğulduğu anlaşılmaktadır. Ce
ıedl aranmaktadır. 

İtalya da 
M. Musoliniye Suikaıt 
Yapıldığı Doğru Değil 

iki gündenberi şehrimizde M. 
Musolini'nin bir suikaste uğradığı 
ve öldürüldüğü şayi olmuş, Ro .. 
modan telgraf alınamaması bu 
şayiaları kuvvetlendirmişti. 

DUn doğrudan doğruya ve 
telefonla Roma ile yapılan bir 
görüşmede, gerek nikast şayia· 
larmm, gerek ltalyada vaziyetin 
karışık olduğuna dair haberlerin 
doğru olmadığı neticesine varıl-

mııhr. 

Menedilen Bir içtima 

Sabık müstantik Hikmet Bey 
gayrimübadiUeri yazıhanesinde bir 
toplantıya davet etmiı, fakat 
Takdiri Kıymet Komiıyonu bu 
toplantının kanuna aykırı ola

cağını ileri ıürerek men'i için 
vilayete müracaat etmiştir. 

Viliyet de polise içtimaın 
menini emretmiıtir. Maamafih 
HikmetB. vllAyete müracaatla bu 
toplantının içtima mahiyetinde 
olmadığmı, kendisi avu~at old~ğu 
. . 3_5 gayri mübadilın daıma 
ıçın b'I v. i b'ld' yazıhanesine gele ı ecegm ı ır-

miştir. 

iSTER /NAN JSTER 

Avusturya 
Başvekili 
Macarislanda 

., 

Viyana, 6 ( A.A) - Başvekil 
M. Şuşnig Macar Maarif Nazırı· 
mn daveti üzerine Çarşamba 
günü Peıteye gidecektir. 

Yeni Belediye intihabı 

Yeni Belediye intihabı 20 
teırinievvelde bitmiş olacaktır. 
Namzetler Fırkanın yoklama tali
matnamesi mucibince ilin edile
cektir. 

lıtanbul umumi mecliıinio aıa
adedi 68 dir. Bu intihapta nüfus 
artmış olduğu için miktarın 7001• 
mHı muhtemeldir . 

Vergi T ah silah 
Ankara, - Maliye VekAleti 

haziran ayma ait tahsiIAt yekununu 
almışlar. TahsilAtta geçen seneye 
nazaran 2,300,000 lira failahk 
vardır. 

Müthiş Bir Kavga 
Paris, 6 (A. A.) - Cezairdekl 

Koıtanten ıehrinde bir kavga 
netic~si dükkanlar yağma edilmiı, 
70 kıti yaralanmıf, birkaç kiti de 
ölmüştür. 

--~ 

iNANMAI 
il Muharrir Ercüment Ekrem Bey u Hayatın 31çUıı " 

tahliller yapıyor ve ıonun~a diyor ki: 

' ka· 
bnıhğım koyduA'u bir yazmnda, lngtliz zabıta11oın 

dınların giydikleri mayoları çok açık saçık bulara~ 
bunlara aaırari bir ölçü koymuf olduğunu ıöyliyere 

ısrBR ıNAN 

" Güzel bir Yilcut, tefhir ettij'i bedii çıplaklığı bir 

dereceye kadar affettirebilir. Fakat okkalarla (kilolarla 
olacak) et tethir etmenin kabili af hiçbir ciheti yoktur.,, 

JSTBR iNANMA/ 

~ 
Kı a ı 

ilkin 
/ stan bula Hudut 
Kesmek Lazım 

* .. -
Dükkanların kapanma ya!lnğının 

ilk günü idi, akşam eve g iderken 
bizim tütüncü Hacıbabanın dükkanını 

kapnh buldum. Kendi kendime: 
- Eh, dedim, bir gece tütünsüz 

kalmak tn büyük bir felaket değil .:. 
Bundan sonra dahR ihtiyatlı dıwra
nırım. 

Biraz sonra yemeğe olurmuştuk, 

karoıki konıfu hanım kapıya gelnıit 
dediler. Komıu hanım; 

- Ayol, diyordu, fırını erken kn· 
patmışlar, ekmeksiz kaldık. Acaba 
sizde biraz fazla ekmek var mı? 

Komtu hatırı elbette aayılır. Ondan 
batkn bizim karfıki komşulıanım, 

insan kendisi aç kalacak oisn bile 
yine hatırı sayılmak lazım olan bir 
hanımefendidir. Hemen bizim sofranın 
üzerindeki ekmeğin yarısını gönderdik. 

Meğer bitişik komıu hanım da 
ıtyni halde imiş. Biraz sonra o da 
geldi. Bititik komşu hamın, karşıkl 

hanımefendi derecesinde hatırı sayı

lacaklardan değilıe de, ne kadar olu 
yine komfu. Bizim ekmeğin k.:ı!an 

yarısının yarısmı da onlara yerdik. 
Bizim çocuklar o akşamki nafakaları
nın dörtte birile kanaat etmiye mec
bur oldular. Bereket versin ki pntlı-

can kızartması bolca imif .. 

lf. 
Erteıi ıün iş anlaııldı. Tütiincünün, 

fırının erken kapatılması bir yanlıt· 
lık eseri imit .. Hatti Belc:diye Daimi 
Encümeni toplanarak bu meselenin 
tatbikatında meydana çıkan güçlük
leri halletmek için yeni kararlar ve· 
rece km it. 

İyi amma, a devletliler, böyle bü
tiln bir şehir halkanın adetlerini 
kökünden değlıtirecek bir kararı tat
bik ettirmcıden önce, bu kararın 
tatbikinde az çok güçlük ve karı

fıkhk olabileceti tahmin buyurulmuı 
oJaaydı da.. bu mühim it yalnız en 
küçük memurların tefsirine bırakıl· 
masaydı? 

* Fakat İıtanbulda en bDyük karı
tıklık, bilfarz Adalar kazasının yahut 
Sarıyer kazasının Eminönil kaza.ile 
bir örn~k ıayılmaaıdır. 

Eminönü kazaaındaki dükkanlar 
cunıa günleri kapalı tutuluyor, diye 
Adalardaki dükkanlar da cuma gün
leri kapatılır. Halbuki Belediyeden 
baıka bütün İstanbullulann bildiği 
gibi, Adalarda, Sarıyerde ~n canlı 

günler, halkın dükkanlara en ziyade 
ihtiyacı bulunduğu günler tam da 
cuma günleridir. 

Bunun gibi, şimdi de Emin
önUnde bakkal dükkanı aktam 
dokuzda kapanacak deye, Adada· 
ki, Sarıyerdeki bakkal dükkanı 
da dokuzda kapanacaktır. Hal· 
buki Büyükadanm, Sarıyerin bir· l 
çok halkı ancak · ıstanbuldan ~ 
döndüğü vakit, yani dokuzdan 
sonra evinin erzakını alır. Sabah- 1 
leyin de birçokları bakkal dük- .. 
kAm daha açmadan yola çıkmağa ~ 
mecburdur. ~ 

Şu halde, yeni yasağa göre, ~ 

Adalarda, veya Sarıyerde oturup.~.~ 
ta ilk vapurla inmeğe, son vapur· ~ 
la dönmeğe mecbur olan insanlar S 
bakkaldan erzaklarını ne vakit ~ 
alacaklardır? ~ 

K ~ araağaç mezbahuının hatırı 
için Istanbul hududu gittikçe 
geniıliyor. Fakat o mezbahanın 
hatırı için et yemeğini azaltan· t 
ların hiç olmazsa zeytin tanesi ala· ' 
bilmeleri için bakkal dükkAnlan C: 

onlara lazım olan zamana kadar ' 
açık bırakılsa... ~ 

~ 
Maraş Halkevinde ~ . ' 

. . Maraş, 6 ( A. A. ) - Halke- ~ 
vınm köycülük şubesi dün vali ~ 
ve farka reisi beylerle birlikte ~ 
köyleri gezmiş, köylillerin umumi ~ 
vaziyetlerini yakından tetkik et• ~ 
m~tir. ~ .., 

Yeni Sene Fındı.X.ı , 
~ ~ 

Ordu 6 ( A. A.) - Fındık ı 
mahıultı bugün toplanmağa bar 
lanmışbr. 



Marmarada 
Yaz 
Günleri 

Tekirdağ. ( Huıust) - işte 
Tekirdağ 6nlinde mavi bir ça11af 
iibi uzanan Marmara .•. Yazın en 
bunaltıcı günlerindeyiz. ipek tnllü 
Marmaranın mavi, aerin auları 

yanan vllcutları .evinçle kucaklı· 
yor .• 

Her ıabah ıafakm ateıin rengi 
Marmara kıyılarında .şairane man· 
&aralar tersim ederken balıkçılar 
ağır ağır engine doğru açılırlar •• 
Sabahlan banyo yapmayı itiyat 
edinenlere tek tttk sahile inerler .• 

Tabii bir plAj halind~ bulunan 
Tekirdağ sabili daha fAzla akşam 
lzeri ıenlenir. Her akıam çoluklu 
çocuklu birçok aileler, gülüşerek, 
eğlenerek ıablle inerler ve temiz 
deniz havasından istifade ederler. 
Bilhassa gfineı batıp da ay pınl 
pırıl sularda yıkanmağa başlayın
ca Tekirdağ sahilini görmeli .. 

Sahil battan haıa çoluk, 
~ocok, genç, ihtiyar, ruhlan 
ten, kalpleri mes'ut birçok 
kafilelerle hıncahınç dolar .. Yıl
dızla ve aydınlık gecelerde, bu 
mahşeri kalabalıkta yalnız göz· 
)erle konuşmanm şiirini, tatlı ve 
irişilmez heyecanını yaşatan aşık· 
lar, kolkola gezen çiftler de göze 
çarpar. 

Tekirdağında ekseri yaz ge• 
celeri sessiz, sedasız geçer .. Ay, 
sıök ve bulutlar durgun ve dllşUıı
celi gibidir. 

Sularda hafif bir ihtizaz bile 
yoktur.. Tabiatın bu sükiıtunu 

dalgalandıran şen kafilelerin sa• 
hildeki gUIUşmeleri, bağrıımaları 

ve her kafadan çıkan mütemadi 
konuımalardır •. Marmara kıyılann· 
claki yaz alqamlarımn ıefası her 
YBkit gece yar11ına kadar· devam 
eder. Y. A. 

Adana Mıntakası 
Pamuk Rekoltesi 
Adana (Hnsuai) - Geçen se-

ne lbda1 edilen ve Adana ticft'• 
ret odaıına bağlı olarak çalışan 

"Tahmin Bilrosu,, mıntakanın 
bu ıeneki pamuk rekoltesi hak· 
kında birinci tahmin raporunu 
eeşretmiştir. 

Bu raporda gösterilen rakkam• 
lara nazaran: [ beheri 200 kilo-

. luk balya olarak] Adana mmta• 
kasında 67 .131, Kaderli, Kozan, 
Karaisalı mıntakasında 18.225, 
Geyhan, Osmaniye, Dörtyol mm· 
takasında 21.340, Mersin, Tarıus, 
Silifke mıntakasmda 46.400, bal· 
yaki cem'an 153.096. Balya pa· 
nıuk istibıal edilmiıtir. 

Bu sene mevsiminde yağmur 
yağmaaa dolayısile mahsul iyi bir 
ıurette yetişmektedir. İtbu tah· 
min havaların neşvünemaya mft
aait vaziyette devam edeceğine 

ıöre yapılmıştır. 

EIAzizde Balo 

Eliziz, (Hususi) - Halkevin• 
de vali Tevfik Sırrı Beyin bima• 
yesinde stat menfaatine bir balo 
tertip edildi. Şehrin kibar aiJe
lerinin ljtirak ettiği bu balo ak· 
ıam saat 2 t de başlamış sabaha 
kadar devam etmiştir. Güzel öir 
piyanko tertip edilmiştir. Bilhassa 
Osmanlı bankası müdürünün re· 
fikaları Hanımefendinin Macar
dansları çok alkışlanmıştır. 

Caz tamamen Halkevi amatör 
ve profesyonllerinden mütefekkil 
ldi. 

• 

ET B R 

Tekirdağı 
işlek 

Marmaranın 
iskelesidir 

En 
Tekirdai (Hu• 

ıust ) - Tekir· 
dağ limanının 
Türkiye ihracp t 
iskeleleri ara· 
smdaki mevkii 
üçüncü dereceyi 
bulur. ihracat 
işlerimiz şayanı 

memnuniyet bir 
derecededir. 

Trakyanın ve 
Marmara havza· 
sının işlek bir 

iskelesi bulunan 
1 ekirdağ iktısadt 
noktai nazardan ehemmiyetlidir • 
Büyük harpte yapılan vapur iske
lesi (261) metre uzunluğunda ve 
(21) metre geniıliğinde olup beı 
sene evvel (17,000) lira ıarfile ve 
çift hat dekovil ile noksanları 
ikmal edilerek mUceddeden inşa 
edilmi:,tir. Bu iskeleye halen beş 
bin tonluk büyük vapurların ya· 
naşması kabildir. Aynca inhisarlar 
idaresinin f&rap ve un fabrikala
rının ihracat ve ithalatını kolay
laşhrmak maksadile (102) metre 
uzunluğunda ve tek hat dekovil 

Ue bir iskele daha yapılmıştır. 
Vilayet dahilinde rıhtım yoktur. 

Tabii liman olarak Ereğli limanı 
vardır. 

Tekirdağ hudutları dahilinde 

Mapavride 
Hayat 

Mapavri (Husuıt) - Nahiye
miz halkı çok çabtkan ve olduk· 
ça uyanık fikirlidir. Ziraat mıaıra 
inhisar etmekte, halk ta mnnha
ııran mıaır ekmeği yemektedir. 
Fındık ekimi tecrübesi yapılmış 
ve iyi neticeler nlınmıt iae de 
heniiz istihsal yapılacak kadar 
mahsul temin edilememittir. 

Nahiyenin Senoz mıntakasın· 
da çam ve kestane ağaçlarından 
mürekkep gayet cesim bir orman 
vardır ve bu mıntakada 9 köy 
bulunmaktadır. Fakat Senoz mm• 
takasl yolsuzdur. Ne köylerin na• 
biye ıle, ne nahiyenin ormanla 
ve köylerle yolla rabıtası yoktur. 
Yolsuzluk yüzünden bu orman 
itletilememektedir. 

Mapavride halkın yardımı ile 
yeni bir hi\kfımet konağı ve bir 
mektep bioaıı yapılmışbr. Senoz 
mıntakaamda da iki mektep 
vardır. 

Taşköprü Doktorsuzluktan 

Kurtuldu 
T afköprD, (Husuıi) - Kasa• 

bamız doktorsuzdur ve 6tedenberl 
doktor ihtiyacındadır. E.kiden 
burada hükômet doktorluğu ya• 
pan ve iyi muameleleri iJe balkın 
hürmet ve teveccUhUnU kazanmıı 
bulunan doktor HUsamettln Bey 
TaşkBprünün doktorsuz olduğunu 
nazarı dikkate almıı ve buraya 
gelmiştir. Bu geliş halkı çok 
sevindirmiştir. HUsamettin Beyin 
burada bir de eczane açarak 
eczane ihtiyacını da karşılayacağı, 
bu sahade kendisine belediyenin 
de yardım edeceği ıöylınmok· 
tedir. 

Telcirtlağı aa.hillttrindt111 6lr monzar• 
(7) iskele mevcut olup Tekirda· 
ğında biri büyük nÇu küçUk 
olmak lizere 4, Müreftede J, 
Şarköyde 1, Ereğlide birer küçük 
iskele vardır. Tekirdağ dahilin· 
deki iskelelerde tahmil ve tahliye 
işleri 1erbest meslek erbabı tara• 
fından yapılır. Bunların nakliye 
ve licret tarifeleri her alta ayda 
bir liman dairelerinde teıekkUl 
eden tarife komisyonları tarafın
dan tanzim •e iktisat Vekaletince 
tasdik edilmek suretile tatbik 
olunur. 

iskelelerden Tekirdağ \rapur 
iskelesi Devlet Denb:yolları ida· 
resi tarafından işletilir. Diğer Qç 

iskele belediye tarahndan işletil• 
mektedir. Umanda nakliyat işleri 

evvelce Dç d&rt 
gurup 1andalcı 

esnafı tarafından 

yapılmakta idi. 
Fakat ikibuçuk 

aydan beri bir 
Cemiyet teıekkül 

ederek çalışıyor

du. 
Bu cemiyetin 

teıekktlltınden ev 
vel kayıkçılar 

birkaç gurup 

bilinde yekdiğe-

rine rekabet eder-
cesine çalışırlar, nakil işleri sllr'atle 
yapılırdı.. Sandalcılar esnafı ce• 
miyet haline lnkıllp edince nakil 
lfleri bir elden yapılmak mecbu• 
riyetinde olduğu için geceleri 
çalışalmamakta hava ve ııcak be• 
hane edilerek ve iıe ehemmiyet 
verilmiyerek rekabet te yapılma
maktadır. Sandalcı esnafı cemiyete 
kayıtlı kalmak şartile ve her p.hıs 
kendi nakil vasıtasile serbestçe 
alı tırsa Tekirdağ ikbaadiyatına 
daha faydalı olacakları anlaşıl· 

maktadır. 

Evvelce limanımızda yalnızi(20) 
sandal vardı. Bugün (33) sandal; 
(tO) balıkçı kayığı ve (7) yelkenli 

kayıki (25) adet te yolcu sandalı 
vardır. 

Ada pazarında TeesSür 

Ad•pazarı Banlc•sının 

Adapazarı (Hususi) - latan· 
bulda ara ııra çıkan bir gazete 
Adapazan Bankasının vaziyeti 
hakkında hakikate uygun olmayan 
neşriyat yapmıt ve bu Defriyat 
burada ciddi ve derin bir teessUr 
uyandırmqhr. Banka memleketin 
cidden iftihar edeceği sağlam ve 
mali müesselerindendir. Mevkiinin 
sağlambğını; bu guetenln neşri· 
yatı üzerine müracaat eden mev· 
duat ıahiplerinl bir dakika bile 
bekletmeden paralarını iade et
mek suretiJe labat etmiıtlr. 

Adapazarı Bankuı aleyhinde 

Geredede 
' 

Demirciler Birleştiler, iki 
Gün iki Gece Eğlendiler 

Gerede (Husust) - Demirci· 
ler eınafı bir kır gezintisi tertip 
etmişler, Ramazandcde mesireıi· 
ne giderek tam iki gUn iki gece 
eğlenmişlerdir. Büttln esnaf ge· 
zintiye iştirak ettiği için bu mlld· 
det zarfında kasabada hiçbir 
demirci dükkanı açık bulunma• 
mııtır. __, 

Ad opazarın dakl Mt1rlcezl 
yapılan bu neıriyabn uydurma 
olduğu bizzat ayni gazetenin 
müteakip oiiıhasında ilin edil· 
mlftir. Fakat ne de olıa 20 se
neden beri bütün malt müeıseıe
lerin itimat ve itibarım kazana• 
rak çalıpn bu mlleısesenin suizan 
altında bırakılmaaı fena bir ha
rekettir. Bu kabil neırlyat yapı· 

lırken tevlit edeceği akibetl göz 
önünde bulundurmak lizımdır. 
Adapazan Bankuı ile muamele 
ve münasebette bulunanlar ha· 
kikati bildikleri için bu &1ılsız 
nepiyattan mllteessir olmuılardır. 

Gebzede 
Din Adamlan Resmi Kıya· 
f etlerini Yalnız Camide 
Giymeyi Kararlaıbrdılar 

Gebze (Husuıi) - Her tarafta 
olduğa gibl burada da imam ve 
hatipler cllpbe ve sanklanm yal· 
nız dint vazifelerinin icrasında 
giymeyi kararlaıtırmıtlardır. Sair 
zamanlarda medeni kıyafetle gez• 
mektedlrler. 

-t-, ______________ _ı.. 

Ev Doktoru J _ _______...., 
• 

Nefes 
Kokması 

Bu, bir haıtalıktır. Daimi ola• 
bilir, geçiçi olabilir ve muhtelif 
ıebeplerden Heri gelebilir. Dit• 
lerin bozukluğu, fazla kefekeU 
olmaıı, kınk Ye çürük bulunma11, 
ağızda fena koku yapabilir. Böyl• 
vaziyette hergiin ditleri bir veya 
birkaç defa yıkamak, fırçalamak, 
bozuk diş ve kökleri çıkartmak 
suretile bu arızayı gidermek 
kolaylıkla ml\mktindllr. Bu nevi 
kokan ağızların rahatsızhğı ge~i
cidir. Ayrıca dahili boşluklarda 
hasıl olan iltihap neticesi, yol 
bulamıyarak burundan akan irin• 
ler de ağız kokusuna ıebep olabi
lir ki, vaktile bu hastalığı teıhlt 
etmek mtımktln olmuyordu. Bu 
,Un tedavimi mllmkOndllr. 

* 
Eneli elitlerin doğurduğu 

ağız kokusunu gCSzden geçirelim: 
Ayyqın ağzı kokar, yemeğine 
dikkat etmiyen oburların ağızları 

da keza.. Bunun haricinde bar• 
ıakları bozuk bazı kimselerin de 
ağızlan kokar. 

Bu gibilerine sabahları bir 
miktar Bellok şarbonilo karııık 
bir miktar Stovar1ol şayanı tav'" 
ıiyedir. Y abut ta Bizmut.. Bunud 
haricinde branılardan gelen iltihaf 
sızıltıları, ciğer apseleri, cümlei 
teneffüsiye ile alAkadar kangren"' 
ler nefese huausi ve fena bit 
koku verirler. 

Biz çok defa bunların farkına 
varmadan kokunun menşeini bu .. 
run deliklerinde ararız. H.ı lbukl 
saydığımız sebeplere ait olma11 
da çok mümkündür. 

Nefeae çok fena bir koku 
veren haatalıklardan biriıi de 
Ozendir. 

Ozen burun ünseli demektir. 
Aab yun anca dır. Ozein fena kok• 
mak demektir. TezahilrU kronik 
bir nezledir ki binnetice burun 
kemiklerinin felce uğramasını bu .. 
run akıntıımın da kurumaıını in• 
taç eder. 

Burun akmblan bu vaziyette 
çarçabuk kumr, burun kenarla• 
nndan k&buh haaıl eder ve fev
kalade rena kokar. Bu haatalığuı 
tedaviai ıayle olabilir. Gayet 
dikkatli yıkamalar, içeriye Pu-

f 7arla mantol 11kmak, buruna 
• atılfürlti mevat serpiştirmek, 

iyodlu hafif tela yapmak, içeriye 
aristol tozu .üflemek, bu tedal'İ 
ıekli ya afetin mahiyetini değif'" 
tirir, yahut tenbih eder. Bu su" 
retle haata kurtulur. Bu teda"Vi 
esnasmda haıtamn kanını kendi" 
sine imnga etmek, (otovoksen)ı 
difteriye karşı aşı tatbiki, teda"1 
yapan doktorun vazifetini kola)"' 
laıtırabitir. 

Bu gibi baatalar burunların" 
dan teneffU. yapmadıklan içiJI 
ıadece ağıdannd"an nefes alırlat• 
Tedaviden sonra da hastayı bur
nundan nefeı aldırmıya alıştı~ 
mak lazımdır. Bu da tazyık edil
mit hava duılan, burun d!ihilinlO 
hafif bir ıuret~e masaj yapıl" 
ması, burun deliklerini sıl:ı~tır•ıl 
bir ilel ka-sısında derin burul' 
nefes ahşlurı tntbiki ile teıtıill 
olunabilir. 

Bu hastalık nctic..e•i bcruO 
dahill kısmen harap olm..ıı huhıa 
nacağmdan bu eksikl!Ji tclA 
için burun dahiline Parafin şır•SJ" 
ıuı yapllır. - ıt 



( Siga•I Alemi )1 . aaatıı 'l'IJ.IB&f lı&B 
Fransız 
Gazeteleri Ne 
Demek lstiıor ? 

r ~j 
Avustury• Nihayet Almanya, 

Dost Eli 
Fransaya 
Uzahyor Fran111 ••Htelerl dlladen itibaren 

•••cfflerlnla ortaya ..... ye11I bir 

Kıralhi• Mı j 
Gldlror? 

t.Wif etrafıada harantB neınyata 

.. tladılar. 8qta ea blylk Franııı 
ıaıetelerl olchatu •alde llemen bltla 
Par1a matt.aala it.ara le Fr•nm• 

............ t ··-·· ...... Mr 
tttlfak ,. .... 111nntlal "'Mr 
ifade ile mldafaa edl7..W. 

a. '9lillf 11• ıp m ...... Çin ki 
.A&.a• • A.,..._,_ lttllH'ı• t...ıa 
.... patlak • .,......_ ._ A•ut•JA 
.. cllaelul kup.da Jtaı, ......... 
..... ti, f, .... ,.. .. , •• .., iüilak 
teldlfiaia tul ............. bua· 
ttai Yermlttfr. 

ltalya sJb1 F,. ... u Alman • 
A•uıturJa lttü.Mıam ılddatl• ale7• 
lüadedlr. Fakat bu ittihat dalaa zlyaM 
lt.17a71 korlwttufu lcla IOD hacıı-J• 
-.aunda Fraau fl1i l»lr n&lyet 
a1•adaa ene1 ltalyama nuıl hareket 
e.leceflal flzletll " ı&dlkl ltal1a 
f•na halde aaablleımlt •• haclucla 50 
... kltlffll •1r kaYYet wladermlftlr. 

lıte bu Yadyet karıwada Fraaııı 
ıazetelert. lw,anıa lılr ittifaka 
••btaç ................ ıular 
.... ur ........ t.l&llllerlnl ...taf• ..... 

ltaıya iMi tı.klft ....a ,..,,aak 
... clu.ıatı? S... .. •nt. .. t1. 
J..yu ..._k 1ımM111t1. _....... 

•etudlr. Fakat fU kadar 91JMJ-Wllb 
... ftaı,. .... •••t cleM ... 4Mi 

tntl bir talam ta'ftuı ileri ıOrmeıl 
unetle mulltj• .. dir.- • 

Hindt1116urg 
Büyüle Merasimle 
Defnedildi 

Beria, ' ( ltlııu.t t - ._.,.ı 
tlladea9'urpa cea... .. ...... , çek 

t#ttamJa •e taataulı Wr teldlde icra 
,.•ittir• C.UH bir top ....... 
... ade N&ılek pt.aua DWml-1 

•• Taneablrı maydaa u ' n ......... 
tı&are ,.t ol• ............ ble1ine 
f6tarGlerell pllmlttlr. Mera1im 
11z bialene kiti ........ n takip 
..Wa1t" Abu• _.tı W,-tı aıa, • 
.... •tw..l ldlaret•lfHr. 

Loodra, 6 (A. A..) - Deyfi telgr&· 

fın Roma --biriad-= . lk 
Avuıturya ...._ •mzet ~il 

Otto'oun bu •1 ifinde M. Maıolini • 
L...- .. ........ A....-

göriiıeceii " - W- . .. 
tutya Baş..ali :M. Pf9İI ı.. 
hazar buluoacajı maMaı~ur. h...ı:ı M 

Hahıburg'._. ıdfait me ..., · 
li · · ,...._L-L.---'-nn &a1ıılıırı 

Muıo aıma ~.1 ekir 
geçmelerine .... •iJ'Me .. aacl eN ' 
Papalığın İH fam-- t.nftar u
ğuna dair oaa l"fi•la fada bey .. 

cana ~it•IJtılr. 

Ameribda Mey
dan Muharebesi 

Cünah• Rei.i il Runelt 
Taarruza Geçiyor 

Moataaa, 6 ( A.A ) - RelllcOm• ............. ..,.."ti Mr wtwkta 
--'ttlrld: 

" _ HalrO.,.. mlcaslele,re .... 
haılamıt bulun....W.dar. Ziraat n 
... ,. ue_..Wa ... fwılin in jl' • 
....... kurfıal'UM lpa 'Y .......... .. ,, ..... • ıw- ••1d• .... r,.ıtı1ıııı11.ı.ı ... 
...... Wu•1oru.. 

.......... Hllclllll 
V .... ıt-. ' (A. A) - A,.. llee

..._ ~ııbler _c._M ............ 

r1n roll n J•dl milyarlık ....e.ı 
.. _,-1L. -'•·tt-a •OrDI· 9•L••e• ... __... 1"91· 

... ollDMI ukıkı•d• ..,.t ti.Wetjl 

.... '"'°' •••baJttir. Bircok .buab
lar, allll aJAkuıDa)da 1ltaam add-
mektecllr. 

Amerlk•d• llllthlf llJI' 
Kaçekçı febekesl 

.... ,., ' (A. ~ - ~t 
.... - .... ,.... .., .. __ + 

.,......._ ..... ........ .t.nt., 
PM'll ~• New,...tıt• ~..... W,..t· 
.w ~-- Ud ua- .. Yldf .,... 
11İfdr. 

Kızıl 
Orduda 

Moıtlco.a, ' ( '- it.) - u..lc .-k· 
"ta klUl•cluaa 1teıt.cl kuru19f ..... 
wl ml•a .. Hlll• '"1•t komtııkt m• 
._. ••rbs koallell w ••at• ... ..................... 

7-8 -934 
kini v• edebi tefrika M.nr• S..:' 

14 ÇÖL GiBi . 
Yor.anı, yutık kılıflarının çok .• ,ı1 .... Y erpmnt döf&rllr de. .. 

tenteneaf, laerlaalile, anası babau dedi. 
aat olan bir çocuta, iyi rahat G6zleri claldı: N yap-
rlyalar sa.teren bir karyola idi - Orada-. Şeyd-:n e ba? 
laal tuuz? Açılıp llfÜdO ,.... aca 

..._ k diıulea utuaa tanflad. anne elinin lh- diye uulca. CD 

tlmamlan ....... vnz. stllea atana aordu. 
mes'ut bir Jatalcb. ' Güzel ıözlO, ateı dokl, elayı 

Kadın ÇUfalman ..._.Dini p· ojlu çakM=ipf. Belld pOlde 
~ardı, evinin her kit.... kokusu kaçOcilk bir aazı vardı ,._., 
havası, onun içine lıeıaea iyi~ -doktorun ıuç kan81 artık ~· 
ıiıunit ve ıokulmuıtu ki, eli ••ld anae oh11t1ıtu. Orlıanın DHIİJ 
flıııklığı ile iğneleri konaolun n.. * 
Rndekl pınbe iine yaatıtına, ftt• 0 1a.o Be,ikblflatd •v-
haımı çeYlrip bakmuma llizum Slkbp. vakit ayald.nm Darller 
kalmadan hemen birer biı-ew ta.. dejil ~n, Şifi • .-.. 
batırdı. cWd bir mektebe clejı'a sitti. 

Peçul, etekliji çabucak yer- Göalıaln *•Bade iki ,_,_ 
lerini buldu, çekmelerine airdl, karyola ile, .. de - ~ 
her biri aeYil ıevme karplaodı. kapanır beyu çoCllk Jlllaiı ftl'dL 

Gözlerimin kDçük çocuk ya· Y olerda be. hep -.u görl-
tatından ayrılamaylflDI aördüjl yordma. y •P.ur ......... b. Şiell 
•akit. aon•ada tra•vaydan indijim u-

- y O h b"-"d• Ko- man ditlerim adeta aby ..... L.. r an .,.,_ u ••• 

tanıan oğlan oldu hill böyl• inil Mektebi sordum: 
lcapa1ı yatakta yatmyoruz ... Gece - Şörl• doiru ylllnl .... 

M. Hitlerin Muavi • Çok Mühim Ve 
Açık Sözler Söyledi 

Berlia, 6 ( A. A. ) - D.,U T....., 
muhabirinin haber al .... na ... , ... 
raldl M. Hider • ._,....... "111JN911 ...._, AJ.n.a,.·- lııadet ılyaaetinl 
._. ... .- n -a.-t.Smln lımlal bil· 
dlncektlr. 

Mu~..... •çta, (GI .... ) ile Fon 
Blom.,...... t-...... _.na ..._ 
eclllm.a.6'. 

ı...lra, 6 {A.A.) - DeJ1 T~ 
Padı muhu1rindem 

Rantaf'ıa feYlrala.le I~ ad
feıinda M. Hltler't.. ea •lllınt _._ 
remi e1rarı M. Hu ....... F.wa 
ile doıtlı* lehı .. b'f'T.tl Mr .._. 
birde bulua•ut olma.... ._ ... 
bGyOk bir elaemmlyat .............. 
M. He1, •Rllmle demiftir ldı 

" - Jkı milletin aıld muharipleri 
namına bir anlaım-- yapılma11 
ilamdır. Fran1a ile Almaaya'nın ta• 
mamen mutabık otmahn llzım o1du· 
fu kanaaU...,i• • 

A,,.....,. •ulHa, ldl1tM ve m•· 
4eal,_., F,... •• Al__,, ... ,ü. 
Jaıma11na bathdw • 

Dit* t..ıtaa. M. HM, Mcum 
lata.ta. da kontrol e.NceJdJr. lJMr • 
lerl M. Hltlerl hilkiimetln en 71lk .. k 

Fruu.•• fiod .ti ıuat .... l•r 
•ö,li••n M. H•• 

Y&zlfHlae l'•Çmİf a-8rmekl• hClcum 
kıt'aları neTmlt ohnuılardar • 

M. lltlerfn ltaalann td .. slnl 
......_tmelll -'v•"'- almaW. .. ,.. • 
.... lmt'&lan. lhlerlerWa Mk•cllerl 
ifiıt ~ lada llGJl•tG " kauat1ıa· 
tledirler. 

lngilterenin Kork- jNazi}ikle. Mücadele 
tuğu Mesele •• Mı Edıyorlar ? 

Deniz Kuvvetiıaia Azlalı Amerikada Bir Almua 
Üzerinde fsrar &ffliyor Konıotoıhaneıini 

.. ""* ...... . 
....... .tlnd• ..... n oır.t. .... . 
J.ra ı•t 1 •llr W. üaperater ...... 
refahı, ancak denizlerin emnı,.tt ile 
mlmkla olabilir. Bahri kunederlml• 
ala bu •111111J•ti temin edecek kadar 
olma• .............. ecll7oruz. Dlnra 
ıau1hu, •ata• bT•.tn lt1r ln.Ulz hah
riyeıl Ue temin acın.ıı olaefttır • ., 

Awuelu..,ed• Dllhllr Y•zlyet 
Viyana, 6 (A.A.) - Memlftet, taMI 

._11..,.... ...._, etmek ._.edlr . 
641 ........ , __ ,...., 

Tımarhane binasaaı görecek•iz • 
peıacereleri de.U panaakhkb .. 
T q bir binadır. Y aıulta,..dald 
•hpp klfk, Framız *'erin 
.. kt.wdir. Y•IJlnce tıll'ecek· 
-.U. tahini boyalı bir yer •• dediiel' 

y a;aır piıyorda. Bea Jlrl
ordum Nd'ia. Karlık bir , ... 
~elmlpim. Kırmw boyalı ~ 
bir bahçe bP"' •ördlm. Oıta.de 

kt bia adalı& UfaJ8D bU Jevba 
me e "'-·-~ ilrGdam. vardı Duv_.. - 7-• Y 
i ~ bir balaçe da Yarı Jeli bu. 
YttkıekJiil ,atsam• kadar Keli· 
erdL Dalla pkanama da demir 

Y maldıldat konmuıtu. Ellerimle t:' dı ' lel'e ...._...., kafamı 
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~ _ Dünya Hddiseleri 
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Bıı Parayı 
Kim 
Temin Eder? 

Neşredilen istatistiklere naza-

Görünm(qen ran lngilterede 
umumi hastanele-

hayır rin senelik maa· 
fahi"plerl rafları ( 150) milyon 

Türk lirasıdır. Bu paranın içinde 
hükümetin ve belediyenin yardımı 
ehemmiyetsizdir, azim kısmı haıkın 
teberruu temin eder. Bu münase
betle tetkikat yapmak isliyen bir 
gazeteci büyük hastanelerden 
birine giderek, müdürden sabah
leyin gelen ilk altı mektubu gôr· 
mek istemiştir. Diyor ki: 

" ilk mektubun içinde ( 50 ) 
kuruıluk pul, ikincisinde 800 
liralık banknot, üçüncüallnde 2 
tane altın madalya, dördüncUsünde 
bir rica, beşincisinde bir pakt:t 
gazete, altıncısında öllimtinden 
•onra cesetini tecrübe için hasta· 
neye veren bir vasiyetname çıktı. 

Parayı ihtiva eden mektuplann 
bepıi de imzasızdı . . .. 

Ingilterenin Paddington k11a
basında oturan Mister Her· 

Tesadüflerin hıhav ile zevceai 
ayni günde doğ-

ıarabeti mutlar, ayni gtin· 
de tramvanirketine memur olarak 
ıJrmitler ve ayni günde tekaüt
IUklerinl iıtida etmitlerdir. Şimdi 

en bUyUk arzuları ayni günde 
6lmektir. Bir vapur, otomobil, 
tramvay veya tren kazası yardım 
etmezae tahakkuku gliç bir temenni! 

* Joae Perto isminde bir 
lıpanyol iş f ca bı ıimdiye 

1 
Bir tali kadar dört defa 

defa Portekize 
__ ,_•_lı_0_'_" _ _, geçmlı Ye her 

ıeçişinde (Llıbon) dan bir piyan
ıo bileti almıthr. Bu biletlerin 
dördll de kazanmııhr. Dördüncü· 
1e laabet eden miktar büyük 
ikramiyedir. 

• 
Saat yedf, Parfsin en kala-

balık aemti olan, F obury 

Hogret edi- . Monmartr'in en ka-
/ecek ne labahk bir zamanı. 

Halk arasında bir 
" 0 ' bunda hareket. Bir yol 

açma, bir topuk Uzerinde yüksel
me teıebbUsU, sebep? Caddenin 
ortasında bir kadın belir
mişti. Öyle bir kadın ki arka· 
ıında, ıırtını beline kadar 
açık barakan bir deniz mayosun
dan başka birşey yoktur, fakat 
öyle mağrur, öyle vekarlı ve 
6yle kendi halinde yUrllyorkl 
halk arasında yaklaşmaya, birşey 
ıöylemeye teşebbüs eden tek 
kimse 'bile görUlmemlştir. Teaa· 
dUfen oradan geçen bir gazeteci 
diyor ki: Yalnız o geçip iyice, 
uzaklaştıktan sonra arkasından 
hayran hayran bakınan bir ame
lenin miltaleasım işittim: 

- Yara dana kurban olayım, 
Allah istedi mi tam yapar? 

• 
Pariste Denise Lemuvan lı· 

mlnde bir kadın Marael 

Pariıle bir 1 Maili adını tafıyan 
A,ıkım öldUrmllt· 

cinayet tür. Sebep olarak 
pollı komiserine söylediği tudur: 

- Ben işıkımı çıldıraaıya ıe
vlyordum. Fakat ondan on bet 
yaı bUyüktUm. ŞUphesiı daha 
evvel ihtiyarlıyacaktım. Beni ter· 
kedecektl. Şimdiden soğumıya 
baıladığını hissediyordum. Onu 
başka kadına bırakmak ihtimali 
gece gUndüz kafamı işgale bat· 
ladı. Neticede öldürmeyi tercih 
ettim.,. 

Heyzeran, Abbasiler tarihinde 
çok kuvv( tli yer tutmuş kadınlar
dan hirid;r. Halayık olarak girdiii 
B•idat sarayında müıteana gll· 
zelliğile çarçabuk dikkat· uyan
dıroı, Halife Mehti'nin karısı oldu. 
O, kendini nikah ile alan hüküm
dara birkaç çocuk vermiıti, hü
kümdar da ona mukabil kalbini, 
iradesini ve bütUn benliğini onun 
eline bırakmıfta. Artık Abbasiler 
devletini idare eden Mehti de
ğildi, Heyzeran idi. Bütün valller, 
yapılacak ı,ıeri ondan soruyor· 
lardı, •ezirler en mUhim maala· 

hatlarda emri ondan alıyorlardı. 
Mehtl genç yaşında öldü, 

Heyzeranı güzelliiinin en revnakla 
deminde dul bıraktı. Tahta HAdi 
geçmitti ve Heyzeran, timdi 
valide ıultan adını taııyordu. 

Yeni hllkllmdar, yirmiıinl bile 
doldurmamış bir adamdı, umulmı· 
yan bir zamanda yarı kürrenfn 
efendiıi olmak mevkiine geçtiği 

için biraz ıaşırmıttı, biraz da 
gurura kapılmıştı. O hayret ile 
bu gurur arasında bocalAyıp du· 
rurken Heyzeran, soğukkanlılığını 
muhafaza etmlı ve bir an için 
sanılan nüfuzunu tekrar ele ge
çirmitli. (Hidi)nin valileri de onu 
amir tanımaya başlamışlardı ve 
sarayının kapısı yine eskisi gibi 
arzuhal sahiplerinin yUz sürdiiğU 

bir yerdi. 
HAdi, ilkin bu vaziyeti mühim· 

semedi. Fakat her hanııl büyük 
bir maslahatın batında veya ıo· 
nunda anasının adını duymıya 
başlayınca sinirlenir oldu, ıçın 

fçin anasına kızmıya koyuldu. 
Saltanat kendinindi, devlet ken~ 

dinindi. Lakin hüküm anasında 
görlinüyordu. 

Genç hükümdar, bu nAhoı 
vazizeti düzeltmek, Abbaaf oğul-
1,rı saltanatında sözün yalnız ken
di ağzından çıkabileceğini anası· 

na ve dolayısile halka öğretmek 
istiyordu. Bunun için bir veaile, 
canlı ve kuvvetli bir veaile bul
mak lazımdı. 

Heyzeran, oğlunun aradığı bu 
fınatı verdi, birgUn onun yanına 
giderek mühim bir vilayetin kıy· 
meti tlipheli bir tah1& tevcih olun· 
maıını istedi. 

Hadi, aylardenberi beklediği 
fınatm ele geçtiğini görmekten 
doğma bir heyecan içinde ana-
ıına hemen ret cevabı verdi: 

- Yapamam, o Yiliyeti ltu 

n ' • 
l:leyzeran, Saltanat 

Süren Oğlunu Bir 
Canavar Gibi 

Boğdurdu 
(, 

adama •e, emenı. 
Heyzeran ısrar etti. 
- Vermeliıin ve verecekıln. 

ÇUnkU ben "Abdullah bin Ma· 
lik,. e ıöz verdim. 

Abdullah bin Malik, genç du
lun gözdelerindendi ve Hadi bu 
münaaebet yüzünden de anasına 

kırgın ve kızgındı. Şimdi onun 
pervasız bir lisan ile kendi önün• 
de gözdesine verdiği sözden bah
ıetmesi sinirlerini bUsbütün boz· 
du ve çılgın bir hiddete kapı
larak bağırdı: 

- Linet Abdullahına, linet 
ona verdiğin söze. Zaten buraya 
onun hatırı için ıreldiğini de an· 
lamıştım. Fakat yapmıyacağım, 
ıeni de onu ' da küçük dütüre• 
ceğim. 

Heyzeran, iliğine kadar titre· 
mekle beraber ağırlığını muha· 
faza etti, küçük bir ıltem mı· 
rıldAdı: 

- Senden bir daha bir ıey 
latemem. 

Hadi, "umurumda değil,, de· 
dikten ıonra vedA etmeden yU• 
rümeğe başlıyan anasının arka· 
ımdan haykırdı: 

- Dur, dedi, gitme beni 
bekle. Bu dakikadan itibaren seni 
kadınlık vazifelerine avdete davet 
ediyorum. Büyük, kUçUk her 
kimin kapına! geldiğini, ıeninle 
görilştüğünU, ıe.nden bir ıeyler 
istediğini duyaraam onu mutlaka 
katledeceğim ve malını müsadere 
edip haıineme alacağım. Demek 
ki kapında ölüm var. Bunu bil, 
ıunu bunu belaya ıokma. 

Ve hiddetini yenemiyerek 
anasının üzerine yürUdil. 

- Sen kadın mısın, hükümdar 
.. ,uııııtıı11111111111 .... _ .. ,.,, .. ,,_.._,.,~ 

Son Poıta 
iLAN FiATLARI 

i- Gozete11in t!sas gazııile 
6ir sütunun llcl "'''" 6ir 
{.a11tim) ugılı,.. 

2- Sagj11sı"• ı6re bir •nti
min Uôn /iatı ,un/a,.dır: 

sayfa ııayfa 1 sayfa j 88) fa ı Oığer Soo 1 
l 2 3 • S yerler sayfa1 --- -- -

400 2SO 200 100 60 30 J 
Krş. Krş. I<rş. Krş. 1 Krş. Krş. 

3 '=' :s;,. ıantimde fluali 
(8) kelime e1ord1r. 

4 - ine• ıı• lalın ıo•ılar 
lutacalc/a,.ı "t!r• fÖl't 

•"';"''' ölıaliJI'. 

(Hô.dl) nln •n s.u.ili c•riy.si ıeııç 
AilcümJarın giiziiıH bir örtii örttil, 
•011re 6u örtılnmn ü.tii11• lcenıli•i 
•tarılu •• 1•11ç ltülcümdar 6olulııp 

gitti 
mısın ? Kapına gidip gelen bu 
bir sllrU halk nedir? .. Seni meı· 
l'UI edecek dikitin, okuyacak 
kitabın, uğratacak ev meşgalen 
yok mu ?.. lıte tekrar ediyorum ı 
Müılim ve gayrimüslim kimıeye 
kapını açtıjını bir daha görmi• 
yeyim 1 

Kocaaının cesedi önünde me· 
tanetinf kaybetmiyen Heyzeran, 
oğlunun bu tehevvürU Ye tehdidi 
lcarş111nda aendelemittf. tacı ba
tından alınmıı bir ıultan ıstırabı 
duymuttu, aallana aallana ve yll· 
reiinden kan gide gide oradan 
uzaklattı. Hem yürüyor, hem 
kendi kendine and içiyordu : YU
zUnU ancak öldüğün gün görece
ğim ve ölümll sana ben verece
ğim. Bunu yapmaznm ölüm beni 
bulıun 1 .. 

Hadi, bütün devlet adamlarını 
da yanına çağırarak l'aldeainln 
aarayına adım atmamalarını ten• 
bih ettiğinden Heyzeran, adeta 
mahpuı bir hayat geçiriyordu. 
Önünden kalabahk ekılk olmiyan 
o meıhur kapı, ıimdi meçhul bir 
tUrbe kapııı gibi ısaızdı. 

Fakat Heyzeran bot durml· 
yordu, (Hadi)nin en yakın adam· 
!arından başlayarak gece gUndUı 
yanında bulunan halayıkların• 

kadar birçok kimseleri para kuv• 
vetlle kendine bağlamıftı. Hadinin 
blitiln itlerini blltlln dUşlincelerinl 
gUnU gününe haber alıyordu. 

Onun yılhk tahsisatı iki milyon 
lnglliı liraaı gibi mühim bir ye• 
kun tutuyordu. Hadi, anası aya• 
rında bit- kadın elinde bu paranın 
neler yapacağını takdir etmemiıti 
ve Heyı:eranı hUkümet itlerinden 
uzaklaıtırırken tahıiaatına m,
memeıti. 

Ana ve oğul, birbirlerini gfü· 
meden ve anmadan yaşayıp git· 
mekte bulunurlarken HAdi, siyaıt 
bir gaflet gösterdi. Kardeıl ve 
Heyzeranın sevdiği oğlu HarunUr
retidl Veliahtlıktan çıkararak ken• 
di oğlu Caferi onun yerine ge• 
çirmek latedi. HUki'ımet erkim, 
halk hUkUmdarın bu tasavvurunu 
beyenmemişler ve dedikoduya gi
rişmişlerdi. lıte Heyzeran bu va· 
Zİ) etten istifade etti; hem kinini 
tatn in etmek, hem de Harunürre
tidin hakkını korumak için hemen 
harekete geçti, aylardanberi bol 
para ile kendiaine bağladığı cari· 
yelere talimat vererek bir gece 
(Hadi) nin yUıUne blr örtU koy· 

ı Ka,.l Mtıltlrıplnrı 

Kazlı çeşmede 
Pis Kanallar 

Kazlı çeşme, Y edikule haricin• 
bir çok deri fabrikalarının bulun· 
duğu zengin bir muhittir ve bu 
fabrikalar yüzünden de bir amele 
mahallcıl hAline gelmiştir. lıtan• 
bulun fakir tabakası ve Anado-
lunun it arayanlari bu muhitte 
kendilerine İf bulmakta ve taıra• 
dan gılenler de buracıkta barın• 
maktadırlar. 

Deri fabrikalarının bulunduk• 
ları bu muhitin aokak araları fab
rikalarm koyulaımıt ve pıhtılaı· 
mıt piı ıularını denize akıtan açık 
kanallarla doludur. Bu yUzdeQ 
buralarda kokudan durmak im .. 
kanıızdır. 

O cıvarlar halkının ve amel .. 
lerin ııhbatlerl dUtünUlerek bu 
kanalların Oıerleri kapablmalı v• 
yahut, muzaddı taaffün mevat 
kullanmak ıuretlle bu pis koku
nun önUne ıeçllmek çareleri 
aranılmahdır. 

Y edikule Kaılıoeımı 2 numarada 
Mahir 

Tamiri loap Eden Hamam 
Burada bir hamam •ar ki ya• 

pıldığı tarihten beri hiçbir tamir 
yapılmayarak el'an lıletllmektedir. 
Hamamın kubbeıl birkaç yerin• 
den çatlamlf, zemin kıımı lıe 
kıımen çökmnı bir vazlyettedi;. 
Bir kazaya meydan kalmamall 
için hamamın tamiri lazımdır. 

Kozlu: Kunduracı f tımail 

Mahalle içinde Ahır 
Beılktaıta Aziziye caddealodt 

oturuyoruz mahallemizde hem 
inek ve hem de beyalr bağlana11 
bir ahır Yardır. Bu ahır maltaJh 
halkının ııhhatinl tehdit etmekte. 
dir. Belediye nizamlarında mahal1-
araaında · ahır bulundurulmaıına 

müsaade edilmemektedir. Mahalle 
balkının ıart bir ha1tahğa uğr•• 
mamaaı lçin bu ahır hakkında 
belediye nizamlarının tatbikiol 
rica ederim. 

Beıildaıta Aziziye caddt1inde 
Binbaşı Kemal 

· Kadirlide Sıtmr. 
Seyhan mmtakaaı dahillndı 

Kadirli kazaaı bir dağ eteğinde• 
dir. Halkı fakirdir. Rençberlikl~ 
ve ziraatle geçinir. Savrın na• 
mındakl ıu bu civarda batakhk 
husule getirir. Bu bataklıkta Uç 

beş kiti çeltik ektirerek istif adt 
temin eder. Fakat buna mukabil 
halk bu batakhktan mUtevelHt 
sıtma ve ılvrisineklerden el'aman 
çeker. Sıtma mücadele nizamnalJ 
mesi en az 8000 metre mesafeyi 
çeltik arazlıi olarak kabul etme• 
ıine rağmen burada en uzak 
bataklık 300 metredir. Çeltik 
ziraatile meıgul olanlar köylUye 
ha.r.e başına dörder metre cibinlik 
ile -itıtP.• khıin dağıtıyorlar. 
f r.:ır t bu tedbi. lerle sıtmanın 

Ö"'! . .O geçllemiyor. Buraya görUıU 
safa n blr doktorla bir ı..~c-deJe 
memuru aöndermek l&zımdır. 

Adnna: Htıdi 

-------· • ., .... 1 •••• - • _,,,_,,_ 

durdu, en sevgili cariyesır.l bu 
lSrtU Ur.erine oturtturdu, genç 
hUkU01darı boğdurttu. 

Saray ve halk Harunun taht• 
çıkışını alkışlarken Heyzeran, nefel 
alamamaktan hoğulmu~ \'~ yüıll 
mosmor kesilmit olan oglunul1 
ceaedi önünde çirkin çirkin gO· 
lüyor ve mmlden1yordu: 

- lıte ıöı.ümU yerine getir• 
dlm, ölUnU gördUm. Şimdi varı 
ılttljİD yerde dövUnl ••• 

M. T 
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Günün Dedikodusu 
Dükkanlar yedide kapanıyor, 

buna en çok evli erkekler sevin· 
•in. Karılarının istediklerini alıp 
getirmedikleri zaman bir mazeret 
bulabilirler: 

-Alacaktım amma karıcığım; 
hen daha itimden çıkmadan saat 
Yedi olmuş, dükkinlar kapan· 
bııttı. 

Bir 
•ordum: 

* arkadaşım koıuyordu; 

- Vapuru mu kaçırmaktan 
korku yonun? 

- Hayir, dedi, bakkal dük
ltinını kaçırmaktan! 

* Saat yediden ıonra konutu· 
Yorlardı. Duydum: 

- · Çoluk çocuk aç kaldık .. 
- Paranız mı yok? 
- Paramız var amma bakkal 

dliklclnı yok. · · 

>f 

- Yahu bu damı moda; ca· 
ketfıaln bir kolu var, bir kolu 
Yok .. 

Moda değil amma moda 
olacak. Terzi caketin öbür kolunu 
takmaya vakit bulmadan aaat 
)'edl olmuı, dUkkAm kapamıttı. .. 

BafVekilllk 

Nazi Re isliil 

a a 7 

- .~ 

Çorapsızhk Bahsi 
Bizim Son Postada okudum: 
" Amerikada papaslar kadın• 

ların çotapıız gezmelerine muha• 
Jlfmlşler ,, 

Tuhaf ıcy, 4aştım, ıaştım da 
kaldım. Koskoca saçlı sakallı pa• 
paıJarın kadmların ayaklarında 
ne itleri vardı bilmemi. 

Artık anlatıldı söz ayağa dUt• 
mUı olacak ... Bari mck adım ben• 
de karıııvereylm; kadı.nların ço• 
rapıız gezmeleri acaba iyi mi yok• 
ıa fena mı, evveli bu işi haJlet• 
meli; ben bir rcıaama ıordum· , 
YUzUnO buruıturdu: 

- Çirkin? 

Dedi, Podra lavanta gibi şey• 
ler 1atan bir dllkkAnın 1ahlbine 
ııordum: 

- Fevkallde güzeli dedi, 
eıkiden kadınlar yalnız yüzlerine, 
kollarına, eJlerine podra sürer• 
1ardl; ıimdi ayakluma da sUrll• 
yorlar; bu yüzden kazancımız 
çoğaldı. 

Bir çorapçıya ıorduml 

Cevap yerine gözlerinden 11 .. 
cim gibi yaı boıaldı, zavallı çok 
dertliydi. Meğer Uç aydır bir tek 
çorap 1atamamıf .. 

,,.. 

Saat yedide kulaklarınızı tıka· 
)'ın, bütün dükkan kepenkleri b ir 
&nda indirilirken milthit bir ıea 
t•kıyor; kulaklarınızın zarı patlar. 

Hasan Bey - Yüksel ki yerm bu yer değildir, -· Dünyaya geliş hliner değildir! Yaşasın Amerikan papasları! 
Kendi heHhıma da aevindim 

>f 
iki dükkan ıahibl araBlnda: 
- Yediden sonra hiçbir ıey 

••hnıyacak mıyız .. 
- Satacağız ... Sokaklarda bol 

hol caka! 

1Vecizeler1 
Kelin perçe· 

minden tutacak· 
ıın da ne çıkacak, 
kendine gUveni· 

8 
- Buraya geldiğim gündenberi şair oldum Ha

an Hey? 

, - Vah zavallı vah buraya geldiğin aündenberi 
Çsın ha 1 

' 

Hasan Beyin Fıkraları 
!--------

Manen 
Hasan Bey ikide bir mllkemmel .bir 

hizmetçisi oldu !undan bahsederdı. 
- Her işi görüyor monıer, 

derdi; çalışkan, temiz, .doğru! 
Günün birinde kalkıp gıdecek 
diye ödüm kopuyor. . . 

Bir glin evine gitmıştım, 
Hasan Beyi mutfakta bulaşık 
yıkarken buldum: h . 

_ Bu ne hal dedim, anı 
mUkemmel bir hizmetçin vardı. 

_ Maatteessüf öldü. 
Vah vah, vah! ; 
Acı~ana lüzum yok mad· 

deten ölmedi. Manen öldil.~ 
Bu da nasıl laf! 
Nikahla aldım, karım oJdu; 

- • f v ıemtin• o glinden berı mut agın 
uğramıyor. 

Vapurda 
Kucağında güzel bir köpek 

bulunan çirkin bir kadın ~apu:~ 
irdi vapurda başka hır y 

g k , "bi Hasan Beyin yanına 
yo muş gı . ki tı 

turdu· Hasan Bey bıraz uza aş . 
o - 'Neye kaçıyor:sunuz beye· 

fendi, köpeğimden mi korktunuz.? 

Cömert 
Hasan Beyin oğlu yaşlı fakat 

genç olduğunu idd:a ~den bir 
hanımefendiye söyledi : 

-Benim babam çok cömerttir. 
Herşeyi istenildiğinden fazla verir. 

- Meıeli ne gibi? 
- Mesela şimdi burada olsa; 

ıi~ ona, ben kaç yaıındayım, 
dıye ıorsamz; cevap olarak, kırk 
demez de; muhakkak altmış deri 

Vaat 
Hasan Bey oğluna vadetmişti: 
- Bu sene ıınıf geçer.en 

sana bir bisiklet alırım. 
Oğlu, sınıf geçemedi, Haaan 

Bey darıldı: 
- Bu ıene sınıfta kaldm ha. 

Hem sınıf geçersen aana bir bi· 
aiklet alacağımı vadetmittim. BU· 
tUn sene dersine çalışacağın 
yerde ne ile vakit geçirdin? 

- Bisiklete binmeyi öğrendim. 
............... .. .............. ~ 

- Hayır hanımefendi, köpeği
nizden korkmadım, amma doğru
sunu iıterseniı sizden korktum 1 

f vecizeler f 
Seven erkeğe 

abayı yaktı der• 
ler. Sırtında bir 
abası bile bulun-

, 
hiç olmazaa sayelerinde çirkin ka· 
dm ayatını bütün çirkinliğilc çı· 
rılçıplak aeyretmekten kurtula
cağım! 

Pazar Ola 

Belediye dükkanları .11aat yedide kapatıyor 
Hasan Bey l 
. - Bu ~olay iş dostum, haddine düşmüşse gel· 

ıın de bemm kaynanamın aizmı kapatıml 
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Bu Başı 
A k ve macera romanı - 64 -

Ne Yapahm? 1 
1 

- lvan yetiıemiyoraun. 
V • içinde bir ıevinç vardı. 

Eier yetiıemezıe içindeki lvan
cıkların dillerini tutmalan ve 
ammaları llzımdı. Bütün anuıuna 
ratmen yetipmeue arbk kaba· 
laati kalmazdı. 

Fakat k~ndid yetifemezae 
acsi de yetiıemez miydi '1 

- Efendi.. Efendi.. Allo •. 
Allo. 

Yükıek aeıle bajrıyordu .. 
6ndeki adam bu ıesi duymuı 
muydu?. Beyaz Ruaa aanki adamın 
adımları daha ııldatmıı gibi 
ıeliyordu. 

- Allo.. Efendi.. Bakana 
itana .• 

Adam baıını arkaya çevirdi. 
lvan Rabakoviç uzaktan oaa 
çantayı gösteriyordu. .. 

Jemı acaip kılıklı bir adamın 
elinde çantayı görUr aörmez 
evve!A koıup kaçmak lıtedl .. 
Fakat korunun ıon ağaçlarına 
doğru yaklaıtıkça ortalığın 
tamamile ağarmıt oldufunu glSrtl· 
yordu. Ve kaçarak bir t•Y kaza· 
namıyacağını anlıyordu. Sokata 
~ıkmak tehlikeli bir ıeydl 

Eğer bu adam çantanın muhte 
•lyahnı g&rmüı iae her halde onu 
karıılamak Ye eter icap eder• de 
aağlam kalmıı eli ile bir yumruk 
atarak onu hiç olma.ıaa bir mlltl· 
det için konuıamaz bir hale ıok· 
mak IAzımdı. 

Böyle muhakeme ettttt lçia 
birdenbire tevakkuf etti. 

Ve un çanta)'I u:aaktaa ken
cli8ine ıhterecelr ıibl Allaya, 
aallaya kotan adamı bekl.di. .. 

lvan Rabakoviç hiddetten, 
aykuıuzluktan, dehıetten kan ça• 
nağına d&nmlt olan bunun gözU 
kırık burnu,. ezik kulalı Ye kalan 
ensesile korkunç ve mhayyerülukul 
bir varhğa benzeyen hu miithf ı 
adamı ve adamın ylnUndeki 
manayı görünce birdeabire ıaf8• 
ladı, yerinde durdu. 

Çünkti Jemıte her ıeye karar 
Yermit bir inaan haYuı vardı. 
On adım ötede teYekkuf eden 
beyaz Ruı: 

- Efendi, efendi. 
Diye adeta mmldandL 
- Ne fıtiyorsunuz? .. 
lvan elindeki çantayı ona 

aza tarak: 
- Gördüm dedi, çantanızı 

unuttuğunuzu gördUm.. KoJarak 
ıize getirdim. 

O jemH, Jemı ona yaklq
mışlardı 

- Buyurunuz. 
Rabakoviç çantayı ona uzalı· 

yordu. O, bu çantanın kulplarını 
lvanın parmaklarından koparıp 
ıökmek iıtiyen bir ıiddetle çekti, 
aldı ve •onra teıekkUr edeceği, 
bahşıı vereceti yerde, hiddetten 
boğulmuı bir 1eıle: 

-···"' ·~···· .. ·····•••:;a.e.;.--. ...... __ 

==TAKViM == 
Gna SALI Hııır 
ll 7 AQustos 834 94 

Arabi Rurnl 
2S Reb.ahar 11~3 2S • Temmuz· lJH 

Vakit Elnl Vaut1 Vakit lsanl 1 V , 
·----==!~ ==---~ ~~ 

Glnet 11 41 15 OJ Alqam 112 - ıt 2ı 
Öil• 4 !\8 1.2 ıef Yat11 ı 46 :ııı 08 
ikindi lı S5 Hi "~ lmaalı& 7 42 3 02 

Y•zan 
Suat &Uzan 

- Alçak aeraeri, diye baiır· 
dı, ıiz b8fl keailmiye llyık bir 
budalaaınız. 

Ve kar11sıadald adamı hayret 
lçeninde bırakarak parktan dip
nya dotra ilerledi. 

* · 
IYan Rabako'fiç deli fibl te-

IAth adeta kotarak ilerliyen bu 
adama bakta: 

- Siz bqı kuilmiye llyık 
bir budalumız. 

Diye tekrarladı... Bu korkunç 
ç•lareli adam neden b6yle ltlzum
ıuz yere lıiddetlenmifti. Ve .... 
elen ona t-.ekldir edeceğiae ko
ftlr etmifti?. 

7 - 8 - 934 

Neclea? •• 
Nedea? •• 
Acal»a aeden ?. 
Ona aaattut- çantaımı YW· 

mektea b.,ka Rabakovlç ne yap-

•lfb. 
Uauttutu bir çantayı bulup 

ıetinne İHllD bayle mi muamele 
ederdi?. 

Blyla im muamel• ancak 
ı..aam iatemedlti bir ..,t ppw 
k•l'fl fleterecetl bir ..,.c1.. 

Yani? 
- Yani Rabako•iç Wz aptal

bk ettik. Bu adam çaabaıDIDI 
anutma-., ideyenk onda bırak
lllfb. 

- l.teyerel& •11. Nedea ista
yerek? 

( ArkUI Yar) 

~-1'2 0 1,Şelıitler Abidesi 

~~ _ Veş.~~::.s::.v:!:.~.~: 
•• •• •• meydanında IDf8 edilecek olan 

Buyuk Guret Ş.hir konaenatuar binaaı ile 16 
Mü .. bakaları Mart Şehitleri abideıine alt plin 

.. pelMllel Tanın11tıt mtıaabakHı bu gönlerde ilin 
Clllr•Kfler o .. yor edilecektir. 

Haw aldajımıza pe, &nft. Vali Ye belediye reiıi Muhid-
mDzdeld 17 Ajuatoeta ıebrimize din Bey bir muharrirlmize bu 
bittha dtbıyaca tanınDUf beynel- huıuata ıunları a6ylemiftir: 
milel slretÇilerden mtlrekkep bir - Yapalacak konaenatu•ar 
kafile ••Jecektir. KafiJeyi Fin- btaaıı ile 16 Mart Şehitleri Abl-
IAadiyaclan, orta •e Şimali Anıı- d•I •e meyd~n bir kUl halinde 
padan •. Amerikadu •elen b8ylk olacak. tam bir aheak teıldl 
gftretçtler t.etln1 etmektedtr. Gtt- edecektir. Bu it için imdfffk 
reıler Takıım atadyomunda ya· 1 
pdacak, buna ajır 9iklet glreJ• 300 bln lira paramız •arclaır. 
çilerimizden birçoğu i,ttrak ede- Konservatuvar bfnaaı içine bir de 
celderdir. Gttreıleri, TUrk ha· 800 seyirci alacak kadar kUçük 
kemlerinden batka Avrupadan bir tiyatro aalonu, aahae ve aaire 
ıetirtilecek profesyonel Uç hakem yeptaracağız, ilerde yapılacak: 
idare edecektir. büyUk Şehir tiyatroıu hinuı ayn 

Beynelmilel alr .... iler ara--- Lı_ d • ~ ...... - Ull" mevzu ur.,, 
da bilhaııa olim)Jİyat ıampiyon• ....................... ._._ ••••••....•...•••.• , ........... .. 
lanm yenmlt Amerikama m .. hur B.O. Tapu ba,memurıuıunll•nı 
boğucu likabile awlu "levlı Botazlçlnde Ytniköyde Paaaı1a 
·n Cim Loado. ile b.al:»ere hl ıaahalleainde Kuap ıokatıadf .. w 
IDlf kuYvetli elemanlar Yardır. n YHI 11 No lu hanenla 1.tta! 

Beyııelmilel glirefÇİ)erin ilk raahkemeyl 9er'lyealaden 6 Ş..'-at ~ 
kafilesi önümüzdeki cuma, ikinci tarihli temHıOk Hlceet116 Aadea 
kafileei de cumadan ıonrald çar· PerikH •••laruaa ID6eeecel lkea vuk' 
şambaya gelmif bulunacaklardır. nfatlarile nreıelirl •••ıaa latlkaldı 

muameleyi teeclli)'HI ha .. Wle •-•._ 
Muhafız GUcU Blalkletçllerl ab tuarrufat ahkimına tnfikan 

Muvaffak Oldular tahkikatı mahalliye icra kılınacatın-
Samıun, 6 (A. A.) - Türkiye dan ltbu hane hakkında ta•arruf 

bisiklet turunu tam kadrosu ile lddia1ında bulunaalu ıtM•GıJt o dun 
hiçbir arızaya uğramadan bUyUk takdirde tarihi llindaa itibar.. is 
bir baıanıla ıona erdiren Muha· rlla :ıarfıada veaalldai milatul)ibea 
fız Gücll biaildetçfleri çok dinç, tapu müdlrlyetiad• S.yotlu fa .. 
zinde ve neıeli olarak dUn saat baımemurlyetlne 934/3243 mua•elf 
16 da Samsuna geldiler. Kirazlık No.ıile mlraeaatlan ilin olaaur.(l~Oi) 
mevkiinde viliyt>t, belediye, piya• 

de fırkHı ve alayı, c. H. F. MUHAs·p ARANIYOH mümeısillerile mantakanın tek , 1 
formalı on bir biıikletçiıi tarafın- Taıra lçia Franıuca bilea Tlrk 
dan çok ıamimi bir tekilde k.... vatandatı bir muhaaibe ihtlJaç var· 
ıılandılar. Sporcular yann (bu gün) dır. Talip olanları• iatedllderl •yı 
Ankaraya döneceklerdir. miktarını bildirin mektuplarıaı ı.. 

···-···················-································ .... babul 176 No. lı poata luıta.u ap.
alne "M. B.,. rumu:ıll• wöadet•ele-1, fo~11W ltlNiıanl 

~hirTÜjaİl'a~ 
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Tepe batı Belediye 
Bahçeainde t/81934 
Per,embe gl11i1 ~-----~ (1694) ---

tıaat ı2 de 
LÜKÜS HAYAT ~---.Doktor._ __ __ 

Yağmurlu iÜ~erde uoR uoR, ra.11 
temıitler ~'flık aa- n 1 n , v' y ~ 
londa Yerilir. lier IÜJJ akşama kadar 1aaatalatını 
Cuma - Cumarteai. :EminonU Yalid• kıraathaıı,.tai yali\n-
Pazar gönleri onın daki muayenehanesinde tel!ivi "er. 

---=...=.~;-=o=-=-_,.v~ar•d=ır~·-~----=·=--~~~!!!!'!~T~ti~m~o~a~:N~l!IJ~.,~0~&~7~~~r!f!!. 

lstanbul Belediye~i Sular ldaresindenı 
1 - Kiğıtbanedeki terJilı havuzları içbı 6,600 metrf mik'abı S.W· 

tan ÇiftliiJ kumu eahn alnnnaıı kapab zarfla ekadltm9fe 
konulmuitur. 

2 - Ekailtmeye girmek istiyenler Takaim'de Sıraaervilerdeld İdare 
vemesine milracaatla birer lir verip ıartnameyl alabilirler. 

3 - Teklif zarflarının nihayet 15/8/934 Çıırıamba glhıll aaat on 
dörde kadar MUdürl~ie verilmiı olmaaı lizımdır. Bu ~tteıı 
aonra teklif kabul edilmez. "44S7,, 

/ Bugünün Meselelerinden 

Üzüm Piyasası Yok Ba
Fiatla Açıld hasına Bir 

----------
( Battarafı 1 inci 1ayf ada ) 

tampanya tiıeıini O:züm kutuları 
tlzerine çarparak kırmış -ye hayırlı 
itler temenni etmiştir. 

Borsada muamele görmeden 
yapılan ilk çekirdekaiz Ozüm ih
racatı vaziyetin nezeketini arttır· 
•İf; bona idaresi piyHadaki 
maDarı teabit ettirmiı ve der•al 
lzüm plyaaaıı açılmırtır. Saat on 
ikiye dojTu borsa aalonu bay· 
raklarla ılslenmit bulunuyordu. 

Borıa komiaeri ulona girerek 
Dzftm alıcılar ve aatıcılanna pi
yaaanın açılacağını tebfir etmiıtir. 

Bu eanada yözlerce alıcı ye 
utıcı ara•nda hararetli paz•· 
lıldar olmUf, bu vaziyet yanm 
aaat kadar devam etmiıtir. Ni· 
hayet senenin ilk kuru tldm 

mabaoltl HorHan oğlu Snleyman 
Bey tarafından 16 kuruı tl:zerln· 
den Kethllda zade Suphl Beye 
ıatılmııtır. Fiat 16 kuruftur. Bu 
muameleden ıonra diğer alıcı ve 

ıatıcılar araaıoda hararetli mua
meleler olmuttur. 

Akıam ıaat beıe kadar 9-16 
kurut arasında l 20 çu•al çekir· 
deksiz kuru nzttm satışı olmuıtar. 

* ÜzDm piyasasının açılmaıından 
doj'an Hvinci, maale1ef piyaaa•n 
çok dOtldın fiatla açılma11 kıamen 
bozmuftur. Geçen ıenekJ rekol· 
teain bizct, ve btltnn dtinyada çok 

taıkın olmuaaa muka•il 
reçen sene piyan lrito heHWle 

10, 14 • 18, 72 kunıı arasında açd' 
mıfb. 

Bu ıene hfitün dUnyada llzld 
rcko:teıi yüzde 40-50 nokaan o~ 
duiu halde piyaaanm 9-16 kurUt 

arasında açılması teeuDrU mudP 
olmuıtur. 

Arz - talep idaresizliiiaden da' 
ğan bu &•yritabii vaziyet, ml\atab' 
ıilin aleyhine aayılan lıidiaeleri• 

bq.nda gelir. Son baftalar içinde 
Manisa kooperatifüe lzmirio eli 

bliytik ihracat tlccarlan Hamblll1• 
Şimal Avrupası limanları ve LOO' 
dra üzerine geniı mikyaıta alivr• 
ubflar yaprmtlardu. 

Bu 1eneki mahıulün yM'l-1 
kapatmlf b.tunan ba 1abflarıll 
daha timdiden leh ••ya ateyhincl• 
.&z s6ylemek dotru olamaz. 

Ancak şakadan l"ar iri, pfya,.. 
nın l 4· 23 kurut arasında açılması 
bu alivre satışların doğurduğ'd 
vaziyetlerden biridir. PiyasanıO 

bu .şekilde açi1111&11, alivre satır 

ların mtısaadeaizliğinde• ileri g•~ 
miftir. 

Bununla beraber mhtahafHO 
Umidi çok engindir. HUkiımetiJI 

alcbp tedbirl.r 1ayeeiDde, mahsul 
piyasuına ( yemif çarpsı ) , buP' 
dan evvelki senelerde oldutu fibl 
hikim olamıyacak ve piyua bd 
hafta içiacle ytikMlecektir. ~Halt• 
içinde Loadra üzerine blyök aipa' 

ritlar yapılacaiJ Te piyatanın yok
aeleceil muhakkak &ÖrUltlyor. 

Almanyada Yapılacak 
Olimpiyat için Hazırlıkla 
l-- ~·o 

936 SenHinde Berlillde yapılacak olu olimpiyat milıabakalan ifl' 
ıerek Almanyada, gerek dünyanın diğer memleketlerinde ılmdidel' 
hazırlıklar yapalmaktadır. Berlin olimpiyadının inıasına da baılanıl111if" 
tµ-. Resmimi& Olimpiyadıa inpaı faaliyetinden bir 1&hneyi canla 
dırı yor. 
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iTTiBAT ve TIBAKKi 
- Her hakkı mahfuzdur - Nasıl Doğdu ? .. 

Beıinci Kısım No. 20 
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Na•ıl Y •ıadı ? .. 

7 • 8 • 934 Nasıl Ôld6.? 

.. ,. Ziya Şakir 

Prens Sait Halim Paşa Yeni Bir Ka-
bine Teşkil Etmiş Bulunuyordu 

Talat Bey ile taraftarlarına 
gelince; bunlar, bu nazik zamanda 
dlr' et, tecellüt, gençlik gibi ev· 
safı tehlikeli buluyor!ar, sade· 
ce ( fırkaya sadık ) olmayı kafi 
görerek bugünkü vaziyete göre 
ehil ve münasip bir heyetin it 
başına geçmesini istiyorlardı. 

Dört gün süren bu 
rnUnakaşa, nihayet bir itilaf 
ile neticelenmişti. Şimdi1ik 
t-azlyet muhafazakftrana bir ıe
kilde idare edilecek.. Kabine, 
daha müıait bir zamanda genç· 
leıtirilecekti.. Yeni kabinenin ri· 
yasetine, (riltbei vezaret tevcihi 
ile) Prens Sait Halim Paşa geç· 
nıiş, Hariciye nezaretini de de
ruhtfı etmiştir. Şeyhislam, ipka 
edilmişti. Harbiye Nezaretine 
(Başkumandan vekilliği de uhte· 
•inde kalmak Ozere) izzet Paşa, 
Dahiliye Nezaretine Talat Bey, 
Şurayı Devlet riyasetine Halil B., 
Bahriyeye ÇürUksulu Mahmut 
Paşa, Maliyeye Rifat Bey, Nafı· 
aya Osman Nizami Paşa, Tica· 
ret Nezaretine de Süleyman 
Elbüstam Ef. gelmişlerdi. 

Artık hiltün milletin ve bilbas .. 
ıa ordunun nazarları tamamen 
kabineye çevrilmişti. Acaba bu 
kabine, efkarıumumiyeyl tatmin 
edecek bir icraat gösterebilecek 
miydi ?... Babıali baskını, bilhassa 
Edirnenin istirdadı maksadile 
wkubulmuf, zavalh Nizım Paıa 
da bu uğurda kurban olmUJtu. 
Aradan beş aya yakın bir zaman 
geçtiği halde ordu daha bili 
olduğu yerde duruyor, ilerlemek 
istidadı da gösteremiyordu .• Böyle 
dütünenler, kendilerinde bir hak 
buluyorlardı. Çilnkü Şarköy mu .. 
\faffakiyetsizliği ordudaki asabiyeti 
arhrmış, ordunun bazı mühim 
aimalar, arasında bir fikir ihtilafı 
Yaratmıştı. Hatta bu ihtilaf bazı 
ınühim hadiseler zuhura getirmiı, 
fakat bunlar harice sızmayarak 
derhal örtbas edilmiıti.. ilk ha• 
dise, Enver heyin istifasile başla· 
lnıştı. 
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•er~~~~r . Beyin baş kumandanlığa 

g ıatıfaname sureti: 

Ş k 
Geliboludan 16842 ar ~ 

lı: doy hareketinde kolordu 

1 
uman anı Paıanın makamı dev• 

eti · .. erınce ugradığı mukavemet 
kendilerinin bana olan itimadmı 
kesbizaaf ettirdiğini görüyorum. 
Karargahı umuminin kolorduya 
\lukubulan ısrarlarından da dola· 
Yısile (okunamamıştır). Vazifei ha· 
liramı hüsnüifaya muvaffak ola· 
nııyacağıma kani olduğumdan 
)fıtfen hizmetihazıramdan affımı 
istirham eylerim. 

1 Şubnt 328 
Enver 

Enver Bey, Şarköy muvaffa
kiyetsizliğinden dolayı • ErkAnı 
harbi bulunduğu 10 ncu kolordu 
kumandanı Hurşit Paşanın tenkit 
\te mUahaze edilmes:ne taham· 
lnlll edememiş, bunu kendisi için 

idam •dilenler /X} iıartttl ola'll malllup, Damat Salih Paıodır. 
bir izzeti nefis meseleai yaparak Kuvayiumumiyesi ) namı altında 
vazifesinden iıtifa etmişti. LAkin, bir teşekkUI vlicude getirilmif, 
( 10 kanunusani) kahramanile ta- kumandanhğı da - kıdem itiba• 
raftarlarmı gücendirmemek için rile Hurşit Paşaya verilmişti. 
Mahmut Şevket Pata vaziyeti ( Arkası var) 

hüsnü idare etmiş, mes~le had Açık Malıabers: 
bir şekil almadan işi tatlılıkla İzmir Rösebeyoğlu Tevfik Bıy· 
geçiştirmişti. efendiye: 

Fakat .. Aradan on onbeş gUn İltifatınıza teşekkürler ederiz. Bahe 
kadar geçer geçmez, yeni ve buyurduğunuz meselenin leh ve aley-
daha mühim bir hadise zuhura hiııtle bir\·ok mektuplar aldık ve lıattıi, 

gelmişti... Evvelce de yazdığımız mıiracaatlar kurşmnıla kaldık. Fakat 
bütün lmnlıır, ha<lieatı muhtelif cephe-

veçhile, Şarköydeki muvaffaki· !erden gören zevatın şahsi fikir ve 
yetsizlik, Bulayır cephesini büyllk mutalealarından ibaret... Halbuki biz, 

bir tehlikeye sevketmiı, oradaki teııir altında kılmamak için hAdieelerin 
Fahri Paşa Kolordusu pek fazla hakikatini ve elde bulunan vesikaları 
telefat vermifti. Bunun üzerine takip ediyoruz. Mamafih elimizde, 

zatıalinizin mextubunu teyit eden ve-
• Şarköydeki mağlubiyeti mntea• sikalar da var. Fakat, en aalı1hiyettar 
kip bin müşkilit ile vapurlara zevattan icra ettiğ'imiz tahkikatta bütiln 

almabilc.ıı • 10 uaeu lrolerdu, o bunların (zahiri şekil) den ibaret oldu· 

büyük tehlikenin tehdidi altında ğunu ınladık. Meselenin içyüzüne 

bulunan Bulayır cephesini takviye gelince; Sıraaı geldiği zaman bunu da 
izah edeceğiz. O zaman ne kadar 

etmek üzere • yine bin müıkilit haklı olduğumuzu kabul buyuracak ve 
ile Geliboluya ihraç edilmitti• Bu hatta. hayrette ka1acaksuıız. Hakikat 
kolordunun oraya çıkması üzerine ve bitarafJıktan ayrılmıyarak bütün 

0 
cephede bulunan kuvvetler karilerimiıio teveccühlerini idame et-

tevhit edilmiş, ( Bahrisefit boğazı mck, en büyük emclimizdir efendim. 

-------------------------------------------------, 
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Mütercim Aran~yor 
ı ml'ızce tekelJum· ve tercümeye hıhakkın vakıf 

Almanca ve n6- . · ••V k • 

k 
·hryaç vardır Taliplerin şeraıtı ogrenme üzere 

bir Tür me9m3u4rat ı .h•. kadar . ldarei Merkeziye Memurin Şubesi• 
10 Ağustos arı ıne 

ne müracaatları. "4437,, 

-tc * 
1 

2 

,. 242 d t yangın söndftrme alitı kapalı 
Müessesatımız için " 8 e 
zarf uıulile münakaaaya konulmuştur. . .. 

.. . 25/8/934 tarihine milsadif Perıembe gtinu saat on 
Munaka~a . ki Alım Satım komisyonumuıda icra kılınacak· 
beşte Cıbabde. 

1 
k 

1 
. talipler hergün komisyona müra

tar. Şartnameyı ama çın 

caat edebilir. k d ki hükümlere göre yukarda tayin 
3 - Teklif mektupları anun a 

1 
k misyona verilecektir. 

olunan gün ve saatten evve .b ~nce Milli Müdafaanın kabul 
4 - Münakasaya şartname m~~ı 1 

ettigv i firmalar iştirak edebılır: b v olan "600 liralık 
d r O' yedi UÇUgU " 

5 - Her istekli be e ın 1~ • t . olunan saatten evvel teslim 
muvakkat teminat akçesmı ayın "4363,, 

etmelidir. 

D . 11; 1 İşletmesi Müdürlüğünden: eDIZYO b us ahkamına tevfikan teıekkUl 
2572 numaralı kanun

1
u m~ 5

T f'. heyeti 31 Temmuz 934 
d .. 1 S yrisefain daresı as ıye . b 

e en mu ga e ki D . . bsusasında vazıfeye aşlamıştır. 
tarihinde Tophanede aırfıneıdma "k le mecbur bulunduğundan 
H . f . 1 6 ay zar a ı ma 

eyet vazı eRın I beyanname vermemit 
l f d d alacakları olup ta evve ce 

mü ga are e h d il acaatla alacaklarını kaydettirme· 
olanların bu müddet zar n a m r d nra müracaat etmiyen ala· 

leri IAzımdır. Bu bmilbddkeltin hi=:~: :;k~°.nler• tibl olacaktır. ''4485., 
cakblano metale e a arı u 

Sayfa 9 

Ankarada Sergiler Binası 
Çok Güz.el Oldu 

Cumhuriyet Bayramında Büyük Bir 
Kurulacak Yerli Malı Sergisi 

Ankara, 6 
( A.A.) - Milli 
lktı1at ve Tasar-

ruf Cemiyeti 
MndUrü, muha· 
birimize aşağı· 

daki beyanatta 
bulunmuıtur: 

- Milli lkt ::._. 
ve T uarruf Ce· 
miyetinin Anka· 
rada yaptırdığı 

ilk sergi evi 

TUrk mimarJa- Se,ıil•r binası ikmal •dilm•k üur• 

rmdan Şevki Beyin çok güzel bşlı o)maları çaresizdir. Fakat 
bir e1eridir. Bu bina yalmz An· sergileri bir çergiye ve Mahmut· 
karada d•ğil, btitUn dt1nyada bile paıa çarşısına benzetmekten kur .. 
glizel denmlye liyık bir aan 'at tarmak için gerek atan dl arın 
mücevheridir.· lnıaatı ağustos so• zevkli ve ıanatlı bir ıurette tez• 
nunda bitecek olan sergi evi 29 yidini temin etmek, gerek mi .!t 
birinci teırinde bir mim sanayi ikbsadm inkişafını göstere.• 
aergiaiJe açılacaktır. f gra ikli, haritalı, fotograflı, şiarh 

Ankarada timdiye kadar ya· bir kısım da hazırlamak lazımdır. 
pılan ıergiler gerek ıanayi erba· 29 Birinci teırinde açılacak 
bımız tarafından, gerek halk ta· 

f d Ankara ıergisinde bu noktalara 
ra m an btiyük bir rağbete maz· 
h l ı d 

cevap vermiye çalışacağız. Bu 
ar o muş ar ır. Fakat maksada 
l · ı· b b maksatla standJarm böJUmlerini e verış ı ir inamız olmadığı için 

sergilerim izde istediğimiz mü kem· raf, dolap, vitrin v. s. teşhir 
meliyeti ve intizamı temin edemi· vasıtalarını her ıergide kuJJanıla· 
yorduk. bilecek ve istenilen şekiller veri· 

Yeni yapılan bina ile arbk bu lebilecek bir tarzda hazırlatıyoruz. 
mazeret kalkmııtır. " Lozandan önce ve Lozandsı• 

ıonra Türkiye ,, yi gösteren b 
29 Birincitefrinde açılacak ser- aalon da tertip ediyoruz. 

gmın yeni binada yapılan ilk 
sergi olmasına rağmen azam! mU· 
kemmeliyette olmasını istemek 
herkesin hakkıdır. Bunu temin 
edebilmek için· azami gayretle ve 
hüsnüniyetle çahşıyoruz. TUrkiye
de açılan sergilerin aatışlı olma• 

ları sanayiimizin bünyesinden ge· 
len bir zarurettir. Numune sergi
lerine iştirak için sanat erbabımız 
masraf ihtiyarından çekiniyorlar. 
Çunktl bizde henüz büyük sanayi 
yoktur. 

Küçük atelyo, küçlik tezgah, 
ve küçük fabrika sanayii hakim 
olan memleketlerde sergilerin ıa-

Ankara sergisi bir taraftan 
Cumhuriyetin yıldönUmUne, diğer 

taraftan klŞ mevsiminin başlangı
cına tesadüf ettiği için çok rağ· 
bet görecektir. 

Simdiden iıtirak müracaatlarJ 
başladı. Devlet merkezimizde ıa· 
nayl erbabımız Yarlıklarını göster• 

mek için Ankara aergislne en 
geniş mıkyasta ittirak etmek is· 
temekle hem menfaatlerini ve 

hem de şerefli vazifelerini müdrik 
olduklarım iıbat ediyorlar. 

Müracaat müddeti 1 Eylülde 
bitiyor. 

İstanbul Dördüncü · İcra 
Memurluğundan: 

Vaııf Beyin hali hayatında, Halidt Hanımdan borç aldığı 
paraya mukabil ikinci derecede ipotek gösterdiği Kadıköyünde 
Tuğlacıbaşı mahallesinde Kahya sokağmda eski 1, 3 yeni 37, 37 

No. lu g?yrimenkul birinci derecede ipotekli Emniyet Sandığı tara· 
fmdan hılmUzayede aablmaktadtr. Halide Hammın ikametgihı meç• 

hul olduğundan mükellefiyet listesi tebliği makamına kaim olmak 
Uzere ilan olunur. (4489) 

İstanbul Belediyesi Sular İdaresinden: 
1 - Kiğıthaned~ki terşib havllzları için 3,900 metre mik'abı Kü· 

çükçekmece kumu satın alınması kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 Ekıiltmeye girmek istiyenler Taksim'de Sıraservilerdeki lda· 
re veznesine mü.racaat]a birer lira verip şartnameyi a)abilir1er. 

3 - Teklif zarflarmın nihayet 15/8/1934 Çarşamba gllnll aaat on 
dörde kadar Müdürlüğe verilmiş olması lazımdır. Bu saatten 
ıonra teklif kabul edilmez. ..4458,, 

• 

İstanbul Mıntakası 
Tahakkuk 

------
Varidat 
Müdürlüğünden : 

Mllnhal bulunan tahakkuk memurluklarına 2265 Numaralı teş• 
kilit kanunu mucibince mülkiye, Hukuk ve Yüksek lktısat ve Ti· 

caret mektepleri mezunları alınacaklarından 788 No. lı memurin 
knnununun dördilncü maddesindeki evsafı haiz olan mezkur mek• 

tcpler mezunlarından talip olanların evrakı müsbitelerile lstanbul, 
Beyoğlu, Üsklldar Tahakkuk MUdürlükl rinc miiracaat etmeleri ilin 
olunur. 
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ndaki Gi li Kuvvetlerin çylzil 
Yazan: • * 
- Ya şimdi F ahrettin Paşa 

lbnissuutla uyuşursa? 
.. Lavrens kızgın çöllerde nefes 
nefese Medinenin muhasarasına 

temin ederken, Filbi de bu muh· 
temel anlaşmıya mani olmak ~çin 
lbnissuudun yanından bir lahza 
ayrılmıyordu. 

Fakat beri tarafta bir başka 
dert daha vardı. O da, Yemendeki 
kuvvetimiz ve oradaki vali Mah
mut Nedim Beydi. Bu vali ile be· 
raber orada çok kıymetli Ttirk 
kumandanları da vardı. Ali Sait 
Paşa [1) Muhiddin Paşa [2] Ah
met Tevfik Paşalar da [3] Yemende 
bulunuyorlardı. 

Bunlar da bir taraftan İbnissuutla 
anlatır, Şerif Htıseyini taciz edebi
lirlerdi bir taraftan da doğrudan 
doğruya Hicazın başına işler 
açabilirlerdi. Ve bilhassa hemhu· 
dut oldukları Adendeki Ingilizleri 
doğrudan doğruya ateşe tutabilir· 
&erdi, nitekim tutuyorlardı da. 

işte hülasaten yazdığımız bu 
vaziyette Lavrensin Filbi ile bir
leşerek Şerif Hüaeyin ile imam 
Y ahyanm aralarını bulmaları, 

olmadığı takdirde lbnissuut ta 
dahil olmak üzere bu Uç Arap 
reisinin anlaşamıyacak tarzda 
biribirlerine girmelerini temin et
mek lazımdı. CeziretUlarapta baş· 
ka tlirlU lngiliz menafiini muha
faza etmek imkanı yoktu bakınız 
ne yaptılar: 

Evvela Şerif Ue imam Yahya 
arasında lbnissuuda karşı bir 
ittifak aktine uğraştılar. 

Şerif Hüseyin bu it için imam 
Y ah yaya mllteaddit heyetler gön• 
derdi. Fakat Vali Mahmut Nedim 
Bey bu anlaşmaya daima müma· 
ne at etti. La vrens ile Filby bu 
işi beceremiyeceklerini elaymca 
başka yola saptılar. 

Hicaz ile Yemen arasında bir 
Tellume boğazı vardır. Burada 
Şe ı if Hüseyinin · askerleri ile lb
nissuut kuvvetleri ve Yemenliler 
hemen hemen karıı karşıya bu· 
lunurlar. 

Hac mevsimi gelmişti. 
Her sene olduğu gibi Yeme-

ne bir hacı kafilesi' hareket ede· 
cek ve boğazdan g~çip gidecekti. 

Binlerle insan develerle, mer· 
keplerle, atlarla hac yoluna çık· 
mıılar, ilahiler okuyarak mukad· 
dea topraklara doğru yol alı
yorlardı. 

Fakat beri yanda Lavrens - Fil· 
biy makinesi de olanca hızı ile 
işliyordu. 

Şerif Hüseyin kuvvetlerine de-
diler ki : · 

- Bu Yemenliler haç bahane· 
sile size saldırmağa geliyorlar. 

lbnissuut kuvvetlerine dedi· 
ler ki: 

- Şerif Hüseyin kuvvetleri 
Yemenlilerle birleşip size hücum 
edeceklerdir, dikkat edin! 

Yalnız Y emenJilere birşey de
mediler. 

Fakat bunların baılarında 
bulunan piştarlar esen fena havayı 
sezerek arkaların dan gelen asıl 
kafileyi ikaz etmeyi ihmal ederek 
yollarını değiştirdiler, sahile sap
talar. Ve asıl kafile Tellume yo
lunda ilerledi. 

Tam boğaza gelince bir ateş· 

[l] :)inıdi ordu roüfetti~i 
[21 Şimd.i mebuı 
[3J Miitekait 
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tir başladı. 
Neye uğradıklarını anlayamı• 

yan Yem enliler bu ateşe muka· 
beleye uğraştılar. Fakat boğazda 
oldukları için yağan kurşunların 

altında çoğu c&n verdi. Böylece 
orada lbnissuut ateşile binden 
fazla Yemenli öldii. 

Yemen Valisi Mahmut Nedim 
Beyin ne zamandanberi tahakku
ku için çalıştığı İmam Yahya • 
lbnissuut itilAfma bu miikemmel 
bir darbe idi. 

GörtilUyor ki İbnissuudun imam 
Yahya ile anlaşmaması için çöl· 
deki lngiliz siyasi memurları çok
tanberi çahtmaktadırlar. Ve bu
nu hatta ekseriya iki tarafm rı· 

zası hilafma hile ve hüd' e ile 
yapmaktan da çekinmiyorJar. 

Filbi işte tohumunu kaç sene 
evvel Lavrensle birlikte ektiği bu 
ihtilafı körüklemek, söndürmemek 
için hiç bir fırsatı kaçırmamakta, 
ı::linden geleni yapmaktan bir an 
bile fariğ olmamaktadır. 

Van de Pol'iln yatile yaphğmı 
yazdığım seyahatin de, daha bu 
kabil birçok seyahatlerin de he
defi hep budur. 

Vatı de Pol bu Bahriahmer 
gezintisinden döndliğil vakit : 

- Fersan ne güzel yer, cen
net, cennet vallahi, diyordu. 

F ersan adası hakikaten Bah
riahmerin bir incisidir. Hurma 
ağaçhkları, bol suyu, kuru havası 
ile bir küçücük cennettir. Burada 
petrol damarlarma da tesadilf 
edilmiıtir. Fakat burası İtalyan· 
ların elindedir, Sinyor Delikataya 
oradan gelen telgraflar: 

« Noo diyorlar, buraya ne yat, 
ne de Filbi geldi 1 » 

Ve Delikata bu haberi aleme 
yaymak için çırpı:nyM. Filbi de: 

- Ben adanın etrafında do· 
laşhm. Beğendiğim tenha nokta· 
lara çıktım, gezdim. İtalyanlar 
görülliyor ki bu adada uykuya 
dalmışlar. 

Diyordu. 

* Zsnnetmeyiniz ki Mister hıby 
Hicazda yapyalnızdır. Onun, böyle 
öteye beriye koşuşu adamsızlıktan 
değil, bilakis dörtbir taraftaki 

7-8-934 
adamlarile icap ettikçe kartı 
karşıya geçip uzun uzun konuş· 
mak lilzum ve ihtiyacındandır. 

. (Arkaaı var) ... t. '1. 1 • • • 1. 1 _J__ ...... . .... ..... ·-

Diin11a lktual H•berl•rl f -. 
Almanyanın 
Sınai 
Vaziyeti 

Almanya Konjektur EnstitUsU 

ihracat Bir bu memleketin sı• 
Hagli Ek- nai vaziyeti hak-

'ld' kında her üç ayda 
$l ı b' t v tk' ır yap ıgı te ı• 

katı neıretmiştir. Bu rapora göre 
Almanyada iktııadi vaziyet baı· 
lamış olduğu yükselme hareketine 
son aylar zarfında da devam et• 
miştir. 

İşsizliğe bir çare bulmak üzere 
meydana getirilen umumi ve hu· 
susl faaliyetin birçok işsizleri 
yerleştirmeye ve mektepten yeni 
çıkan gençlere it bulmıya çok 
faydası olmuştur. 

Mamafih ıanayiin ihracattaki 
hissesi 1933 senesi batında yUzde 
yirmi alta iken bu müddet zarfın· 
da yüzde on derde dütmüştUr. 
Şu halde görlilen iyileşme hare• 
keti dahili sarfiyat ile vukua 
gelmiştir. 

İstihsal için yapılan mamulit 
miktarı 1929 senesindeki seviye
sini hali bulamamıştır. Mamafih 
gün geçtikçe ziyadeleşmektedir. 

1932 senesinde umumi sanayi 
faaliyetinin yüzde (24) ij bu ite 
tahsis edilmişken bu sene bu 
nisbet yüzde (35) i bulmuştur. 

lf 
Yugoslavyamn Sırp Makedon· 

Yugoslavya- yasında bulunan 
da bakır · Trepca isminde
lstihsrıltitı ki bakır madenle· 

•. rindeki çalışma se· 
. neden seneye artmaktadır. Bu 
madenin son senelerde verdiği 
cevher miktarı aşağıdaki istatis· 
tik cetvellerinde gösterilmiştir. 

1930 senesinde 17.371 ton 
193 ı ·.. 256. 549 u 

1932 " 397.963 ,, 
..................................... ._.. ...... , •• _ ........ t 1933 " 535.860 

Yukardaki rakkamlar bUyUk 
hamlelerle olan arttı hareketini 
çok güzel meydana koymaktadır. 

1 • 

Son Posta 
'Yevmi, alyHl, Ha-Yadia ve Hııılk ıraaeleal 

Eski .Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 
ISTANBUL 

- ~ ... 
Gazetemizde çıkan yazı 
\le reeimlt:rio bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. · Kr 

TORKIVE 1400 750 400 rn 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peı:si adir. Ad re. 
değiştirmek 25 kun'.ıitur. 

Gelen e'f.lrtık geri fl6,.Umez. 
Ulnlardan me&'uliyet allnmaz. 
Cevap İçin mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilavesi lazımdır. '" 
... 

Posta kutusu ı 741 ut&nb~ 
Telgraf : Soopo!tta 

ıı.. Telefon : 20203 

1 
1 

Yugoılavyadan bildirildiğine göre 
1933 senesi içindede madenler iyi 
bir tarzda çalıımaktadırlar. 

lf 
Lehistan ile Romanya aruın-

Lelıista n - da bir ticaret an· 
Romanya laıması yapmak 

ticaret an· üzere Btikreıte 
çahıan komisyon 

/aşması işinde muvaffak 
olmuş ve bu senenin nihayetine 
kadar tatbik edllmek üzere bir 
ticaret anlaşmaşı imza edilmiştir. 

Kontenjan ve takas eaaama 
dayalı olan bu anlaımaya göre 
Romanya Lehistana bilhaasa ip· 
tidai maddelerle yiyecek şeyler 
gönderecektir. 

iptidai nıaddeler arasında ko
yun ve kuzu derileri ile yUn f p
li ki eri ve ay çiçeği tohuQıları 
birinci derecede ehemmiyeti 
haizdirler. Diğer ihracat madde· 
lerini kayısı, Uzilı~, elma gİbl 
yaı ve kuru olarak gönderilebf· 
lecek yemiıler ile Romanyada 
yetiıen hububat ve ı•hair teıkll 

! etmektedir. . 

r 
1 Bİ AYI 
1 la Sltanda Bergin 
L, ____________ ltalyancadan: Firdevs lsmail 

'RESSAM AŞKI 
················································ 

Vapura bindi. Kamarasına R hb J essam a ap arile konuşurken 
eşyalarını yerleştirdikten sonra bir aralık keod:sine doğru gelen 
yaz mevsiminin bir sıcak öğle giizel bir kızı görünce şaıırdı: 
vaktinde denizin ilahi güzelligv ini A R t S - nna o .. a ... en burada 
ve sakinliğini, rıhbmın gürültülU mısın? 
hareket hazırhgv mı seyir için tek· G k k b enç ız sa in ir tavurla: 
rar güverteye çıkll. Son dUdük - Evet Corci, tablolarım gör· 
calmca herkeş bir defa daha ve· meğe geleceğimi vadetmedim mi 
dalaıta. Nihayet vapur beyaz kö· idi? Ressam vakıt kazanabilmek 
klikler saça saça Velya adaları• için iki kadmı biri birine] takdim 
nın vahıi glizelliğini arkada hıra· etti. Kontesle Anna Roza gittikçe 
karak ilerledi. h 1 ain eşen nazarlarla birbirlerini 

Spalato'da pek zengin renkli tetkik ettiler. Genç kız kendinin 
olan bu şehirde Corci herşeyin yerini bir başka kadın tuttuğunu 
farkında, şehrin tam ortasındaki hatta Corcioin kalbine htikm 
meydanlıkta sütunlar üstünde ettiğini blitUn acılığile anladı. 
yükselen harikulade kilisenin Ye' sinden tıkanacak gibi idi. Göz 
reımini yapmaktan hoılandı. Bir yaılarını ruçkmklarını zor zapt 
gün çahımaktan yorulduğu bir ediyordu. Sevgilisinin bu muzaf-
saniye meydanlıktan gelen ge· feriyetine tahit olmak için mi ta • 
çenlere gözU illtti. işte, yolun Sicilyadan Venediğe gelmiıti? 
nihayetinden ilerleyen bir şirin Zaptedemediği göz yaılarını g6a· 
güzel. Uzun boylu mahlükun eşini termemek için sergiden çıkti, 
o hiçbir yerde görememişti. Onun merdivenleri kotarak indi. Arka-
buklelerle ıUslU pek gUzel bir smdan koşan Corci onu ta yo· 
çehresi vardı. Corcl öğle vakti lun ortasında yakalayabildi. Genç kıı 
ötele dönerken bili o güzelliğin hıçkırıklar arasında artık sen beni 
tesiri altında idi ve böyle güzel ıevmiyoraun t ,. diye inliyordu. 

bir mahluka rasgeldiği bir şehir· - Anna Rozacığım beni affet. 
de bulunduğundan memnun oldu. Ben zevki değişen bir ressamım. 
O gün biltiin arzusuna rağmen Bunu anlamahsın . . Hem benden 
güzel kızı bir daha görmiye mu• ne kadar uzakta olduğun halde 
vaffak olamadı. Ertesi günli yine yine seni unutmadım. Seni hali 
ayni yerde çahşırken kendini seviyorum. 
seyreden ufak bir kalabalık 
arasmda onun güzel yüzlinü 
farkedince elindeki fırça heye· 
candan titredi. Döndü, mU· 
tebessim onu selamlarken yaptığı 
reıml naaıl bulduğunu sordu. On· 
lar pek kısa bir zamanda samimi 

arkadaş oldular. Corci Temmu• 
zun o haftasını yalnız manzara 
resmi yapmakla geçirdi. Bazan 
Annna Roza ona refakat ediyor 
hemen hemen her tabloda oriji
nal bir vaziyette görUnUyordu. 
Bazan Marian dağına çıkıyorlar, 
gördükleri şayanı temaıa bir 
manzara karşısında Corci derhal 
resme başlıyordu. Genç ressam 
artık onsuz çahıamayacağını an• 
lamıştı. 

Yaradılışta biribirlerine pek 
benziyen bu iki genç arasında 
«Aşk»,, denen varlık kendini gö•· 
terdi. Fakat Eyliıl gelince, Cord, 
tablolarını teıhir için Venediğe 
dönmek mecburiyetinde kaldı. 

Her ikiıi da ayrılığın acısile 
ağlaıtılar. Bir sabah ressam rıh· 
tımda kendini Venediğe götüre• 
cek vapurun içinde ona: 

- Allahıımarladık, Anna Ro
za! bana gösterdiğin yardım ve 
alakadan dolayı teıekkür ederim, 
dedi. 

Anna Roza batı, önüne düı
müf, bir kelime bile aöylemeye 
takatı kalmamış bir halde idi. 

Vapurun ıon düdUğUnti iıl
tince ani bir hareketle kolunu 
reasam'in boynuna doladı, hıçkı· 
rıklar arasında: 

- Tablolarım görmek için 
geleceğim, dedi. 

* 
iki ay ıonra şehrin her tara

fında Corcinin muvaffakiy~tinden 
babse~iliyordu. Tabloları pek 
beğenllmltti. Kontea Regaldi, 
genç resaaman bu en ıon 
aev;itlıi iayet güzel bir ne
zaketle kendi otomobillle sergiye 
ı•lmiı, bütün kadın arkadaıla· 
nna avucunun içine aldığı 

reııamı iftiharla takdim ediyordu. 

Kendini haklı gösterecek bir 
kelime bulamıyordu. Evet hak
sızdı. Şimdi yanında bulunduğu 
böyle güzel, tirin, ateşin bir kızı 
naııl aldattığına kendi de hayret 
etti. 

- Haydi yavrucuğum, ge~ 
eve gidelim. 

Eve gittiler. Genç kızm teeı· 
sUrilnden eser kalmadı. Yemek
lerini, eski günleri hatırlayarak 
neş'e içinde yediler. 

Ressam, ondan başka kimseyi 
sevmediğini, onu görünce kalbin
deki eski ateşin tekrar alevle~ 
diğini ve artık onsuz geçen glin
lerin hiçbir kıymeti olmıyacağım 

öyle derin bir vecdile söylüyor, 
maziyi öyle gllzel canlandırıyordu 
ki genç kız kendini tutl\mıye.rak 

kahkahalarla güldü. 

Corcl gece genç kazı kendJ 
yatağında yatırdı. Kendisine bi
tişik odada kanape üstünde bir 
yatak yaptı. Reaaama o gece, 
sevgilisinin bitiıik odada nef e• 
alııını iıitmeai kadar hiçbir ıey 
sUzet gelmemiıti. 

Sabah olunca ikisi de uyandı· 
lar. Corcinin erkenden bir ar
kadaıile randevusu vardı. Bir aa· 
ate hadar döneceğini a6yliyerek 
gitti. 

Fakat, dönünce kızı bulacağı 
yerde masanın üıtllnde yazıh bir 
kağıt buldu. "Corci ben gidiyo• 
rum. Beni beyhude aramamana 
rica ederim. Artık serbeatsin 
vaktin oldukça beni de hatırla· 
manı rica ederim. Anna Roza.,, 

ReHam kağıdı iki Uç defa 
ateıler içinde zonklıyan başile 
okudu. Belki artık onu bir daha 
görmemek üzere kaybetmifti. Ni· 
hayetsiz bir arzu ile onu tekrar 
bulabilmek için delice kapının 

iki kanadını arkasina kadar açtı, 

merdivenlerden aşağı kendini 
"Anna Roza., diyerek fırlattı. 

Fakat Corci onu bir daha 
bulamadı. 



( Ba,t arafı 1 inci 1ayfada ) 

llıezden evvel kendlsile görtır 
lbiye muvaffak olmuıtur. Mubar
ririmiz diyor ki: 

Lütfiye Hamm kııa boyludur ve 
alnmda uzun bir 11tırabm mana· 
lar1nı tafıyan derin çizgiler vardır. 
Sırtına mavi renkli hır entari 
giymiş, başına da boyaz bir 
haıörtüsü örtmüştür. Hanımın 
tavırlarında ve konutuıundaki 
kayıts•zlık ve hazan dudaklarında 
döğümleııen tehe&Silm nazarıdik· 
kati celbedecek bir halde idi. 

Arnmızda geçen konuşmayı 

ıual ve cevaplarile aşağıya ya· . 
zıyorum Lütfiye H. bu sual ve 
cevaplarında çok samimi idi. 
Sahte denebilecek bir hareketini 
Yakalayamadım. 

- Geçmiş olsun Lütfiye 
nım. Çok müteessir olduk. 

tınız? 

Sağ olun beyim. 
Çocukları denize niçin 

Lice de 
Şehit Muallim Zeki Dün
darın Kabrinde İhtifal 

Yapıldı 
Lice, ( Hususi ) - Diyarıbekir 

halkevi gençleri hatlarında ~v 
reiıi Tahain Cahit Bey .oldugu 
halde Uceyi tereflendirdiler. Bü· 
tün halk miaafirl-eri kar'1lamak 
U:ıere mektep önllne kadar gitti· 
ler. Misafirler grup, grup Lice· 
nin görülecek yerlerini gezdiler. 
Y orgunluklannı da kaaabamızın 
çok güzel bahçeleri ara~nda _ga· 
Jet ıamimi eğlencelerle gıderdıler. 
Aktam yemeğinden sonra bir ~on· 
f.er verildi. Şimdiyekadar boylo 
teylerdon mahrum bulunan halk 
bahçeyi lebalep doldurmuştu. 

ikinci gün aabab kahvaltısın· 
dan ıonra ıehitliğe gidildi. Şehit 
nıuallim Zeki DUndarın mezarı 
l>aşında Tahsin Cahit Bey veciz 
bir nutuk irat ederek bu aziz ıe· 
hidinin hatıratını yadetti. Bir da· 
ldka aUkôttan sonra jandarma 
hırafından havaya silah endaht 
edildi. Bilihare gençlerin bera· 
berlerinde getirdikleri çelenk me-

._!&ra bırakıldı. ............. 
Cildiye ve ZUhreviye 
hastalıkları mütehaşsısı 

. Dr. Ç i P. ~ U .T 
B~y?ğlu Asınalımesçit Bınııa Paztlrı 

ıttıealin<le Atlas Han Tel. 48353 

1 
Sıcak! 

Erzurumda Bütün 
Kırlara Kaçtı 

Halk 

Dün hava biraz rüzgarlı ol
makla beraber yine de sıcağın 
hatırı sayılıyordu. Bizim matbaa
daki termometrede dünkü bara· 
reti en fazla 30 derece olarak 
okuduk. Rasathanenin tebliğinde 
ise en fada hararet ( 26 ) en az 
da ( 19.5) derece bildiriliyordu. 

Erzurum, 6 (A.A.)- Sıcakların 
ıiddti ytlzünden Erzurum hallt1D1n 
btıyOk bir kurma kır kamplanna 
çıkmıştır, Şehre on beş kilometre 
mesafedeki Ilıca nahiyesi, çadır· 

larla gelen halkla dolmuştur. Be· 
lediye bu kaplıcaların tem ıliğine, 
tamirine çok itina ediycr. Banyo
ların önlinde bil~ ük bir bahçe 
meydana getirilmiştir. Buraya 
yakld köylerden iyi bir ıu geti· 
riJmek için lizımgelen tetkiklerde 

bulunulmuştur. 
... ıııı.a. • , . ...... .. ............ 191 ................... .... . . 

Yeal lfetrı1at.1 
Mimar - Bu mecmuanın 42 inci 

eayısı memleketimizd{• inı;ıa edilmış bi
naların planları ve fotografları ile bir 
çok mealeki yazıları ihtiva ederek çık
mıştır. Tll.vsiye ederiz. 

Hollvut - Holivutun 8 .l\ğustos 
nüıkııeı en eon gelen artist resimleri ve 
çok zengin bir miinderecat _ile i~tişar 
etmiştir. 

Türk - Yuiıan Ofisi 

ille Ttırk • Yun an ticaret of isi dlln 
l.n içtlmaını aktetmittir. Bu top

hya Nemli zade Mithat Bey 
..ıy,.•t etmiştir. 

lçtimaa Yunan murabhaalan 
•e ticaret odaS1 azalan iftirak 

etmişler ilk olarak bu teşekkUinn 
bütün ticaret odalarıoa bildiril .. 
Mİ kararlatbnlmıfbr. Balkan 

:caret oda• idare mediai b~ 
hafta toplaoacakbr. Reilmd• o& 
heyetini ıörl)'oraunm. 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? .. 

Mülkiye 
P,fektebi 

Mülkiye mektebi Maarif Vekaletine 
batlı, yi.ik•ek derecede leyli bir ihtıaaı 
ve mealek mektebidir. Üç sınıftır. 
İlk iki aıoıf umumidir. Son ıınıf ime 
idari, mali, alyaai ,ubelere aynlmıttır. 
Talebe kayıtlarına her sene eylul 
ipt"d asınd ı b :ı tlanır ve eyl61 ıonunda 
bitirilir. Mektebe g:rmek için talebe
nin yaşı 18 den küçOk ve :?5 ten 
büyük o'maması, tamüsınhha bulun
mıuı, liıe mt'zunu 0Jm31ı lazımdır. 
Talipler hüviyet r.üzdanları, tıhadet
name veya tasdiknameleri, hi\ınühal 
varakaları, fototraf. sıhhat ve atı 
raporlan ve bfr iıtida ile mektep 
mOdiriyetine mOracaat etmelidirler. 

Leyli meccani talebe mektebe bir 
teahhütname vermeye mecbur tutulur. 
Bu t eahhütname h :lifına hareket 
edildiği takdirde mektep m araflara 
ödettirilir. Anadoluda bulunanlar 
evrak]arını bulundukları yerdr.n 
mektebe gönderebi'irler. Ancak eylul 
25 te mektepte ispatıviicut etmeleri 
lbımd r v iı•anbulda bir veJI göı

·ctmrdurlar. termeye 
Talip!er ·- ·•Av•·en miktardan faz'a 

o'duğu ' akdır-c müaıtbaka imtihanı 
yapılır. Müsabaka iınfihanı türkçe, 
fel11efe, ; ' rn "iy1tt, riyaziye, ta l.iiye, 
tarih, cog-ı afya ve ecnebi lisanların-

dandır. 
cevaplarımız 

.Adanııı! 1 luhisarlar veınedarı Hü
seyiıı Hey ıığlıı .~."'vki Efendiye: 

Size tavıiyerıuz tudur: Bu HD• 

liselere leyli nıeccani 1000 talebe 

1 kllr Ve her 4ehirde bunun için 
8 ınııca · 
. t "h lar açıJacakhr. Derslere hazır-
ını ı an • • • 

1 k bu irntıhanlara glranız. Mu-anara _ _ 
vaffak olu · sanız, leylı meccanı kay-
dedilirsiniz. Diğer taraftan herhalde 

1 1 
b' mHlek ııahibl olmak l•teneniz, 

~utl:~a ortamektebi bitiriniz. Ondan 
birçok mektepler Hçmenize 

ıonra D' . . t k k b" • k- vardır. ıtınız aı ara ır 
ım an kt bl b" · · 1 

daha okuyup me e ıt rın z. 
aene 

>f 
Çorum ortaoıektebinden Sadi Beye: 
Size ne diyeliın? •• Herhalde ikma· 

l
. . · er-eniz lazım geliyor. Diğer 
ınızı v ... 

ft ll
eren talebe hakkında .ay. 

tara an • 
lediğinlz feylet d.otru olmıyabll~r. 

l 
• pacahınız, ımtlhanımzı verıp 

• zın 1• • 
1 cek tell'JDUZa kadar beklemek, 

ya ge e 
yahutta yakın nnntakanızdakl liHler-

den birine ıtrınektlr. 
>f 

Tarsus İş yurdunda Nusrat Beye: 

Bulundutunu~ tehrin memleket 
ha•taneal bu ınııtkillilnllzll halleder. 
Eter varıa A•keri h .. tane heyeti de 

ayni vazifeyi prGr. 
H lkab Ziraat mektebinin kayltlerl 

15 
~tu•to•ta bitecektir. Tah•iline 

f ta .erenleri de kabul eder. Ancak 

0:~aınekt•p ..UdebaamUüd Wa 
... k ........... 

• 

KOMOOENE 
KANZUK 

SAÇ LOSYONU 
Kepekleri izale ve saçları besliyerek 

dökülmesine mani olur. 
Deposu ı Kanzuk eczııuesidir. Belli başlı 
ıt.rıyat mağazalarında ve her eczanede bulunur. 

ihtar: Kanzuk saç losyonu mümasilleri 
gibi yağlı değildir. Tesiri kat'i 
ve rayıhası latif bir loıyondur. 

' 
~ 

~l _____ ı_._ıa_n_b_u_ı __ ae __ ı_e_d~iy~•~·~·--•~ıi~n~l~a~r~•----1 
Konservatuvar binası ve 16 Mart 
Şehitleri abidesi için müsabaka 

lstanbul'da Şehzadebaıında ve ıartnamesine 
merbut haritada göıterilen saha dahilinde bir Kon
servatuvar Tiyatro salonu ile 16 Mart şehitleri abi
desi ve meydanının tanzimi projeleri için bir müsa
baka açı~mııhr. Müsabaka müddeti Teırinisaninin 
yirmi heıinci Pazar gününe kadardır. Bina için ya· 
pılacak resimlerden birinciye 2500 ikinciye 1000 
üçüncüye 750 lira, abide için birinciye 1000 ikinci
ye 500 üçüncüye 200 lira verilecek ve bundan baş
ka üç proje ikiyüz elliıer lira bedelle satın alına-· 
caktır. Müsabakaya girmek istiyenler şartnameyi 
almak için hergün Belediye Levazım Müdürlüğüne 
müracaat etmelidirler. "4510,, 

Şehrin ıükünetini ihlal edecek mahiyette gürültü yapmaklığın 
yaaak edildij'ine dair Daimi Encümence ittihaz olunan 4 maddelik 
Belediye tenbihi aynen aşağıya yazalm11tır. Bu tenbih hilifanda ha• 
reket edenlerin cezalandmlacağı alakadarlara ilan olunur. 

Madde 1 - Vapurlardan maada motörlü ve motörsllz bilumum 
deniz ve kara veaaiti nakliyesinden ve tramvaylarda kaza ihtimali 
melhuz olan yerler haricinde müşteri celbetmek ve sair her ne 
makutla oluraa olsun korne düdük ve sair seda çıkaran cihazları 
çalmak ve öttürmek memnudur. 

Madde 2 - Huıııuıi ve kirahk bilumum deniz motörlerinde, 
kara motörlerinde olduğu gibi faal bi.-er müskit aleti bulanacaktır. 
Mezkur vesait sahipleri işbu maddenin ilanından itibaren nilıayot 

ı bir ay zarhnda müskit cihazlarım yapmağa mecburdurlar. 
! Madde 3 - SU.tçü, Ekm.,kçi ve dondurmacllardan maada gıda 
1 maddelerini satan seyyar esnaf müstesna olmak üzere bilumum 
, ayak satıcılarınm her nerede ve ne vakit olursa olsun bağırmaları 
yasaktır. Gıda maddelerini satan &e} yar esnafın da ancak 

' sabahları saat sekizden itibaren akşamları aaat yirmiye kadar ve 
yalmz sattıkları ıeyleri bildirecek kelimelerle ve bağarma derece• 
ainde olmayan bir aeale satışta bulunmaları caizdir. Pazar yerlerin· 
deki esnaf ile dükkancıların bağırarak ıataş yapmalan veya müş· 

teriyi çağırmaları yasaktır. 
Madde 4 - Bundan sonra seyrüsefere çıkarılacak bilumum yay

lı ve yaysız binek ve yük arabalarınm tekerlekleri lastikli olacaktır. 
Halen mevcut olanlar ilen tarihinden itibaren bir sene içinde te· 

, kerleklerine liatik takmağa mecburdurlar. Araba tekerleği illlSl 
ve tamir edenlerin lastiksiz tekerlek imal ve tamir etmeler: 
yasakbr. (4509\ - -

İstanbul Adliye Levazımından : 
931 .. 933 senelerine ait takriben ( 90 ) forma kadar tutan 

Temyiz kararları münakaaa suretile ihale olunacaktır. Taliplerin 

( 101) liralık muvakkat teminat akçelerile 15/8/934 Çarıamba gll· 
,ııü ıaat ( 14) te Aokara'da Adliye Vekaleti Mübayaa Komisyo
aunda hazır bulunmaları ve şartnameleri görmek istiyenlerin de 
Aakar.a'da Adliye Neşriyat Müdurlüğüne ve lstanbul'dı.ı Adliye 
~ftzım N-e~...tt--tlara ilin olunur. (4253) 



~ ~ayta 

SAT 1 E 
Tarafından VERESiYE satılan 

elektrik cihazları sayesinde 

SAYFiYEDE RAHA 
YEDi SATIŞ MAGAZASI: 

Metro Han Beyoğlu 
Cümhuriyet meydam Taksim 
Necati Bey caddesi Sah Pazan 
Elektrik Evi Beyazıt 
Muvakkithane cad. No. 83 Kadıköy 
Şirketi Hayriye iıkelesi uskildar 

Telefon 44800 

" 40918 

" 43439 
,, 24377 
•• 60790 

" 60312 
23 Nisan caddesi No. J 9 Büyilkada 

" ~ (1494) 
55128 

0r. A. KUTiEL Son Posta Matbaaaı 

~'araköy Topçular caddeıi No. 33 
Sahibi: Ali Ekrem 

Nefrlyat Mlldürüı Tahir 

De~izyolları 
iŞLETM ESi 

Acenteleri ı Kara!dSy l(öprObat 
Ter. 42362 - Sirkeci MUhOrdarıad• 

Han T eL 217 4ö ...... ~ ....... 
Trabzon Yolu 

VAT AN V8P.UfU 7 
Ağustos 

Sah 20 de Galata rıhttmın• 
dan kalkacak. Gidiıte Zongul· 
dak, İnebolu, Sinop, Samıun, 
Fatsa, Gireıon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rlze'ye. DönUtte bun• 
lara iJ•veten Sürmene, Ordu'ya 
utrayacaktır. "4439,, 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 8 

Ajııstos 

Çartamba 19 da Sirkeci 
nbtımmdan kalkacaktır. "4512,, 

istikbalini dUtüııen bir genç ha· 
nımın en ehemmiyetli vazifeal, 
nişanlııının cihazını hazırlamak, 
matın almaktır. Zamanımızın fca· 
batını idrak eden zeki bir hanım 

DAV 1 D 
BUyUk gömlekçilik ticarethaneal 

istiklal caddesi 178, Galatasaray • 
Liıesi karıısmdaki mağaıalannda, 
kemali memnuniyeti mucip olarak 
zengin ve mutena mallar bulundu· 
ğu, yani, gömlek, pijama, robdö· 
şambr, çorap, kravet ve 'ık ve 
e!egant, zatlara mahsus bilümum 
çamaşır takımlarının en yllkHk 
nevi ve çeşitleri mevcut olduğunu 
bilir ve kemali itimat ve emniyetle 
Davld mağazalarına mUracaat eder. 

Ağuato• 1 

f'takilci, saf, feati fesirll ASPİRİN, G) marka; 
sını taşır.. Ağrıları çabuk ve emniyetle gideıı-' 
mele için başvuracağını~ deva, dünyada 
meşhur,,, &..- "müstahzar.• olmalıdın. 

lsr-arla t#lSPİR• 
2 ve 20 komprimehk ambatajtarcsa bulunur. 

"""""'"'="""' .... 
Ambalajlarda ve kompri-
melerin üzerinde ~ ·· 
markasının mutlaka 
bulunmasına dile· 
kat edinizl 

Pudra 
hususunda 

YENi KEŞiF 
En yağlı cilde bile 

"mat bir manzara,, verir. 
ltbu yeni ketif size hiçbir erkeğin 

mukavemet edemiyecaği gençlik taze
liği Ye cazibeıini verdiğinden biitüo 
gün zarfında her ne iti• de meşgul 
olurıamz olunuz kat'iyen bozulup ıslak· 
lık vermiyeoektir. Bu muvaffakıyet To· 
kalou pudra11na has bir esrarı fendir. 
Bu fen aaye.inde Tokalon pudrHın& 
krem köpüğü kangtırmak mü.midin olu· 
yor ve a defa da en ince ipek elekten 
ıeçirildikten sonra elde edilen fevkal· 
&de ince pudra cilde bir defa temu 
edince kolay kolay bırakmıyor. İtte 
bundan dolayı Tokalon pudraıı diğer 
pudralara kıyasen beş defa fazla müd· 
det yiizde kalır. Hatta sıcak Hlonda 
uzun danı fasılalarile geçireceğiniz su· 
vareden sonra bile cildiniz ilk dakika
nın tazelik ve cazibesini aynen muha
faza edecektir. Tokalon pudrasının 
ihtiva ettiği krem köpüğü cildin neşret
tiii tabii ve yağlı ifrazatın kurumaıına 
mani olur halbuki diğer alelilde pudra· 

lar bu ifrazattan kuruyarak cilde kaba 
ve taravetsiz bir manura verir. 

Şayet cildinizin ftiıunk&r n teıhlı 
edici bir renk alıp bütün doıtl&ruıııuı 
hayret ve maneviyatini mucip olmuuil 
arzu ederseniz hatta bugün bir kutu 
Tokalon pudrası alınız vı bizzat g~e· 
oeksiniz ki Tokalon padras1 diltrlerfo.e 
den nekadar farklıdır. Çtınkii bu nıu• 
l'affakiyeti medyun oldufu krem köpU• 
iü yalnız Tokalona mahsııatur. 

Kuru bir cilt İQcİD Petalie. Tokaloıa 
pudraıı, yağlı oilt için ise Pıro '.İ'oka• 
lon pudrasını kullanınız. 

~·------~ Leyll ve Nehari .._ ______ _ 

Resmi Liselere muadelet bakkmi haizdir. 

Kız Feyziati Liseleri ERKEK 
Arnavutköy, tramvay caddesinde • Çiftesaraylarda 

Kıı ve erkekler için ayn teıkilata malik, Ana 11nıh ile İlk, Orta n 
l.ıise kısımlarıoı havidir. 

Terbiye usulleri ve tedrisabndaki muvaffaklyetile tamnmııtar. 
Kayıt için hergün mektebe, veya İitanbul'da Yeni postane arkuında Baıiret 

Hanındu 13/14 numaralı Özyol idarehaneıine müracaat edilebilir. 

lıtiyealere mektep tarlfnamesı göaderuır. 
Mektebin telefonu~ 36,210 - Özyolun telefonu: 24115 • (1711) 

"VALET,, AUTOSTROP TIRAŞ MAKiNESi 
Zamaa ve paradan tasarruf ettirir. 10 saniyede 
bıçağı bilenir ve temizlenir Ayni bıçakla 40·50 
defa tıraı olmak mümkündür. Bıça(ı tanımak 
veya değiıtirmek için ıöktllecek liiçblrıey yoktur. 
lıte bu muha11enatı itibarile 11 VALl.T ,, Autoıt• 
rop tıraı makinesi her yerde tercihen aranmak .. 
tadır. Siz de hemen bugün bir adet ıatln alınız. 

"VALET .. 
• ; it ş~t,ır Razor 

~r.~~-~!!~~t!' !J!dJ~~.~~~ 
bir mutl;>ah, -Bir küollk ıaq~~ 9d,11 il• küt~ ilr balı~ elektdlt d'fl 
lu ........ b4YI bir , hane 8000 lira ff•.tl• narlı ...,m •• diğer naJfa ' 

N ..... d. Od·~·k Ölf.H ıatı~ktw. Def'aten verea.lıleH 't'" j 
ıiPıl!r. hoJtj ffr•nmek ve tvl ı0!1JMll i.Uyealer taabd 
-Sfilie Mtf dllrlllte mlracaıtları.. [02) 


