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Müfrit Bulgar~G-az_e_t~e-ci-le=-ri IAiman - Fransız ittifakına 

HAIA Sö leniyorlar ~oğru Adı~lar A~lıyor a a Y _ Bır .~iman Jeneralı; Böyle Bir ittifakın 
Trakya Komitesinin Tahrikçileri Şunu iyi Bilsinler Ki: Dun yaya Hükmedeceğini Söyledi 

Olduğu Gibi Her Trakya, Bugün 
Zaman Türkiyenin Öz Parçasıdır 
Sofya, 8 

( Husuı1) 

Daima müfrit t t 
fikirler ileri 
•Uren bir kı· ~ 
ıım Bulgar ga-
zeteleri yine f 1fl/ll1"" 

1'tırkiye aley· il 
hinde makale- •H~ 
ler yazıyorlar. 
Bu makaleler· 
de bazan Ç'Ok 
liddetli elim· 
leler var· 
dır. TUrklyenin 
irakyayı feyiz· 
lendirmek hu· 
ıusımdakl ça• 
Lımaları, her 
aaedenae bu ıa· 
•etelerl fazla 
llnirlendlrmek· Gıinl Edirne,,.iz 

tedir. Komşul&trile daima dost 
geçinmek ıiyaaetini kendine ana 
Prensip yapan TUrkiyenin bu dU· 
l1lıt hareketi karşııında bir kısım 
Bulgar gazetelerinin bu ifratkir 
•aziyetleri Türk • Bulgar dostluğu 
için çalııanlar üzerinde hayret 
11yandırmata ve sinirlerin gerilme· 
•ine sebep olmaktadır. Diğer ta• 
raftan Trakya komitesine mensup 
lbUfrit unıurlar, Trakyamn Bulgar 
•atanı olduğu hakkında tahrikAmlz 

,!!!'opagandalar yapıyorlar. 

BUtlln bun· 
lardan ayrı 

olarak Bulga• 
rluandaki TUrk •fiM~ııMiilll 
ek al li yet lere •'1.-t•..,,ıı-.-.;, ... .,,,f"'· ·"'~.,,, 

gayrimeaul un· 
surlar tarafın· -~·~·--""""'-

dan uluorta 
yapalan teca· 
vlizlerin sayısı 
çotalmıya ba~· 
lamıştır. Bil· 
hassa bu teca· 
vlizklir hare- f + 
ketler köyler· f'rt 
de daha faı· 

ladır. Eskicu· 
ma ve Şum· 
nu tarafların 
dald TOrlderin 
çok feci vazi
yetlere uğra· So/yodatt bir k6f• 

taldıkları haber verilmektedir. Bu 
tecavllzlerin durdurulması için 
Bulgar hükumetinin harekete ge
çip geçmiyeceği henUz malüm 

değildir. 

* Sof yadan aldığımız 'u haber
ler hele bir kısım Bulgar gazete
lerinin müfrit neşriyatı, doğruıuou 
söylemek lizımgelirıo, bizi çok 
mUteessir etmektedir. PUrUzsUz 

( Devamı 6 ıncı .ayfada) 

Şehrimizde Ucuzluk Mü
cadelesine Girişiliyor 

Belediye Kooperatifi Ve Diğer ~azı T ~
§ekküller Harekete Geçmek Uzeredır 

Mücad~lede,. ıonr• kumaş fıatlerl de ucuzlıyacalc 
Belediyede toplanıp vazifesini halinde D hiUye Vekiletine gön· 

bitiren ihtikar tetkik komisyonu• derilecek, tizerinde tetkikat yapı· 
llun vazifesini bitirdiğini biliyoruz. lacak, karardaki isabetin Hereceal 
:: ~omisyon toptan ve peraken· bu tetkik neticeıinde anlaııla• 
le fıatları tetkik etti, neticede caktır. 
t~anbulda fbtikir olmadığına ka· Bununlaberaber ıehrlmizdekl 

Yerdi. Bu karar bir rapor ( Devamı 11 inci 1ayfada ) 

......................................................... --
Moskovada 
ikinci Maç 

Dünkü Miisabaka 
Çok Güzel Oldu 
Fakat Takımımız 1·2 

ile Mağlup Oldu 
Tafıilit 11 inci Sayfada 
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K•hramon 6ar6aroı 

( Hllll ), Cihan• hakim olan bir 
kuvvetti. 
( zambak ) , Fran1.• ~allarının 

· armasını ııUııleyın bır ç19ekti. 
z mbak Hililiıı kar111ında boy-

a u btlkmüı, iııtimdat etmifti. O 
DUO • 'I . k 
zaman, bir tek emırdul verı ~'I:• d •· 
radao ııel gibi or ar.. enız ın 
dağ gibi kadırgalar hareket• gel· 
mişti. Türk akınoıl~r~, A vBr?p!1nın k 1 g&hın• ko.dar gırıyor. ır a et, 
b ~ p kasırga gibi halkı titretiyor .. 
~~denizin 8u]arı günlerce kızıl 
bir derya halin• geliyordu. 
.t5ütün bunlara. ıebtJ> ne idi? .. 
Kalbi yaralı bır a_panın Türkler• 
kar'ı bir tık feryadı! 
- imdat .... 

Hltler, Harp Yok, Diyor 

Şa galmalardo •İgaıet .. a.a•u•d• lcarıı karııga lcon111•aları Mıılal•••l ola.._ 
Alman haricig• nazırı Fo11 Nögr•I •• Fron•ız harlcig• nazırı il. Borla 

iki gUndenberidir kl Almanya• bulundu. Bugtln ıuradakl telgraf 
dan Franıaya karıı çok dostane çok daha ıayanı dikkattir ve bir 
ıealer yükseliyor. Evvelki gUn Alman· Franııı ittifakının bir 
M. Hitlerin muavini ve bugtln Alman Jeneralı tarafından tekli· 
Alman yanın en nUfuzlu aiyui fidlr. Telgrafta deniliyor ldı 
f&h•iyetl olan M. ff• Franuya Londra, 7 ( A. A. ) - 0.yB 
açıktan açıfa do•tluk teklifinde ( Denmı 9 uncu aayfa.._ ) 

Bir Köylü Sopa Darbe
leri Altında Can Verdi 

Blıa, (Huıuıt) - Bu dvarda byaı ağa çiftliği köyünde hiç yilztt ... 
den bir cin~yet lılendL K6y8n ihtiyarlarından Muıtafa pehllvamn 
.çayırına Ar~~ oğlu Haun, Ahmet ve Recep iıminde Uç kardeı otlat. 
mak üzere okllzlerl ıalmıılar. Muıtafa pehlivan 6ktızleri11 çayınndan 
ahnmaıım bu llç kardeıe ihtar etmiı ve bu yOzden aralarında ılddetll 
bir kavga çıkmıthr. Üç kardeı iti daha ileri giStUrmUıler ve zavalla 
adamcağıza ıopa ve tq darbelerlle dövmOıler. Mustafa pehlivan bu 
ıiddetll dayağın tuirile aımottDr. o~ kardeı yakalanmııbr. Bu k&yde 
40 senedenberl hiç kim•enln burDa kanamadıj1 için bu acakh cinayet 
herkeıi çok mUteeuir etmiftlr. 

Bir Tetkikin Neticesi 1 

/ --
-

• 
Gazetelerden: ahtikirla Mücadele Komiıyonu meıaisini ikmal etmittir. 

Netlceı let•nbuld• lhtlklr roktur 1 



2 Sayfa 

[n~·~k'!I s~si] 
Propaganda 
Yapmak 
Zarureti 

Memleketimiz hakkında hariçte 
hüsnüniyetle ve yıa suiniyetle 
yanlış haberler çıkıyor. Bu va
ıiyet karşıııında kendimizi harice 
9ok eyi tanıtmak için bir propa• 
ganda y•pmak mecburiyeti ileri 
sürülüyor. Esasea matbuat umum 
müdürlüğü de bu işe hazırlanı
yor. Halkımız da bu te~ebbüstı 
zlyadcsile takdir etmektedir: 

Ihsan Bey (Kadırga Güngörmez so
kağı 32) - latiklil harbinde bilyük 
Lir zafer kazanarak yepyeni bir Tür
kiye kurduk. Buna rağmen hili 
Tevfik Rüttü Beye Osmanlı Hariciye 
nazın diyen ve kitaplarında Sevr 
muahedesinin çemberlediği hudutları 

Türkiye hududu gösteren Fromnz ye 

lspanyol gibi münevver Garplılar 
Yard1r. Geçenlerde Ankarayı Mada· 
ıaıkarda zannederek mektup yollıyan 
Amerikahlan da gördük. Biz kendi
mizi dünyaya tanıtmak için çok pro• 
p:ıgıuıda yapmıya mecburuz. Yeni 
matbuat umum mildürlüğil de bu işe 
hazırlanıyormufo Çok isabetli bir İf 
yapacakbr. 

* Enver Bey (Üsküdar Tophanelioğlu 
100) - Hariciye Vekilimize Osmanlı 
Hariciye Nuırı, n6fıaumuza bet bu· 
çuk milyon diyen Garplılar Yar. lı
panya hükumeti mekteplerinde ço
cuklarına okuttutu coğrafya kitapla• 
rında Türkiyenin hududunu Sevr 
muahedHinin çizdij'i hudutlar olarak 
gösteriyor. Fakat yine Cumhuriyet 
Türkleri l.panyanın, Fransaoın bu
günkü kudutlarım, nüfuslerım değil 

müstemlekelerinin nüfuslannı, mesa
hai uthiyelerini ve hudutlannı bile 
bilirjz. Bir ortamektep çocuğumuz 

bunlan bilmezse ıımftan bile geçemez. 
Şu münevver tanıdığımız kimse• 

lerio kara cehaletlerine gaşme.mak 

mümkün değildir. Kengimizi olduğu
muz aibi tanıtmak mecburiyetindeyiz. 
Maalesef harici propaganda teşkila

tımız yoktur. Bir an evvel bu teşld· 
Utı yapmalıyız. .. 

Ali Bey (Divanyolu 32) - Biz on 
mene içinde çok kuvvetli bir dnlet 
kurduk. Tam manaıile müıtakiliz. 

Bu lnkıl!bı biz yaptığımız H inkılap 

bann içinde hatir n netir olduğu

muz için bu yaptıtnıuz itin azametini 
pek farkedemeyiı. Yirmi aene nvel 
bu memleketi terkeden bir Tllrk 
timdi yurdumuza dönse kurduğumuz 
biDanın büyüklüj'O ve yüksekliği knr• 
tııında batı döner. Biz kendimizi 
tanımak Ye dQnyaya tanıtmak mec
burlyctindeytz. Çllnkll bizi bllA tanı• 
auyanlar vardır. Bir Fransız gazete• 
nnln Tnfik Rn,uı Beyi O•manlı 

nazırı sanması bu lüzumu bize pekala 
röateriyor. Matbuat müdOrliljü bu 
ite bir an evvel batlamahdır. 

Yine Bfr Çocuk Bulundu 
Dün Fatih kaymakamlık binası 

arkasındaki boşluğa terkedilen 
10 glinliik bir erkek çocuğu bu· 
lunmuştur. Çocuğa " Nevzat,, is· 
mi verilerek Darlllicezeye gönde· 
rilmittir. 

Sanayi MUfettişligi 
Şehrimizde bulunan ve Anka

raya nakli takarrur eden Sanayi 
mllfettiıliğioin bir ay daha burada 
çalışması tebliğ edilmiştir. 

BB 

Bir Aile 
Birlikte 

Efradı Hep 
Zehirlendiler 

Evvelki glln Bostanbaşında bir facia olmuj bir 
aile efradı yedikleri yemekten zehirlenmiflerdir. Yap
bğımız tahkikata göre hidise şu şekilde olmuştur: 

kıvranma.ya başlamıştır. Vasfiye Hanımın bu halini 
iÖren annesi Zeynep Hanım ile babası lamail Efendi 
te!ap düşerek kızlarile meşgul olmıya baılamqlardır. 
Fakat bu sırada Zeynep Hanım ve onun arkasın
dan da lsmail Efendi sancılar içinde kıvranmıya 
başlamışlardır. Bu ailenin halini gören komşular 
derhal bir doktor çağırmışlar, yapılan muayene 
neticesinde her üçünün de kalaysız bakır tencerede 
yapılan yemekten Zt!hirlendikleri anlaşılmıştır. Üçü 
de hastaneye kaldırılarak tedavi allına alınmışlardır. 

Bostanbaşında Türkgücü sokağında oturan şoför 
lımail Efendinin karısı Zeynep Hanını, evvelki gün 

bir tUrlü yemeği yapmış ve yemek piştikten sonra 
kocası lsmail Efendi ile kızı Vasfiye Hanım birlikte 
yemeği yemişlerdir. Yemeği yediklerinden bir saat 
kadar sonra evvela küçük Vasfjye sancılar içinde 

Maarif İşleri 
Vilayet Maarif Müdürlük

leri ·Takviye Edilecek 
Maarif Vekaleti, salahiyetleri 

gen~letilmiş olan Maarif Müdür· 
lüklerini esaslı ıurette takviye 
etmiye karar verm~tir. Son ka· 
nuna göre Maarif Müdlirlerinin 
maaşı 55 liraya kadar değil 90 
Jiraya kadar çıkacaktır. 

Maarif Müdürlerinin yüksek 
tahsil görmliş olma1anna itina 
edilecektir. Söylendiğine göre 
bundan sonra ilkaıektep mual!im
Iiğinden kıdem sırasile Maarif 
Müdürlüğüne çıkılmıyacaktır. Şim
diki halde kadroda mevcut, yiık· 
sek tahsil görıniyen Maaif Mil· 
dürlcrinin tasfiyeye uğraması 
mevzuubahs deği' dir. Fakat mün· 
hal vukuunda bu şart aranacaktır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Karakümrükte oturan Osman 
isminde biri bir para meselesinden 
çıkan gavga neticesinde Stileyman 
isminde birini ağır ıui·ette yara• 
lamışbr. 

>#- Eytibe gitmekte . olan 3324 
numaralı otobüs Balattan geç.erken 
6 yaşında Kerim isminde bir çocuğa 
çarparak ağır surette yaralamıştır. 

>f. Hamalhaşında oturan Kir· 
yakice isminde bir genç kız üvey 
anoeıi madam Ralanun konsolun
dan l 50 lira çalmak suçile ya• 
kalanmııtır. 

"f Sabıkah Petro ile Şaban 
Galatadan geçmekte olan madam 
Katinanın cebinden parasını çala
rak savuşurlarken yakalanmışlar
dır. 

Şehir Tiyatrosunda 
ÖnUmllzdeki mevıim başlan• 

gtcından itibaren Şehir tiyatrosu• 
nun ikiye ayrılması takarrür 
etmiştir. 

Şehir tiyatrosunda yeniden bir 
operet ıubesi vücuda getirilecek 
ve artistlerden bir kıımı burada 
çalışacaklardır. Operetler Fransız 
tiyatrosunda verilecek, mutat 
temsillere de eskiıi gibi Tepeba· 
ıında devam edilecektir. 

Gagrimübadil 
Bonoları 
Yine Düştü 

Ga}·ri Mübadil bonoları 25 
kuruşa yükselmişken, son giinler· 
de tekrar 18 kuruşa kadar dUş· 
müştür. 

Bu dlişmenin sebebi, söylen· 
diğine göre, mevcut yüksek kıy
metteki firari emlakinin henüz 
satışa çıkarılmamış olmasıdır. 

Temas ettiğimiz Gayrimüba· 
dillerden bir çokları icap eden 
tedbirlerin vaktinde alınmadığın· 
dan tikiyet etmektedirler. 

Binbirdirek 
Belediye Bu Tarihi Mah .. 
zeni T emizlenıiye Karar 

Verdi 
Binbirdirek tarihi mahzeninin 

temizlenmesi ve burasının seyyah
lara açılabilmesi için belediye bir 
proje hazırlamıştır. Yapılan keş· 
fc göre, Binbirdireğin temizlen• 
mesi için çok paraya ihtiyaç var-
dır. Bu mahzenin epeyce derin 
olduğu anlaşılmıştır. Sütunların 
görülen kısmı kadar da içerde gö
ruülü olduğu muhakkak addedil
mektedir. 

Uzun seneler, burası bir ta· 
kım mezrufatla dolmuştur. Bele· 
diye burasını kısmen temizliye· 
ek ve bundan sonra da içersine 

çöp ve saire ablmasına meydan 
vermiyecektir. • Ayni zamanda bu· 
rada elektrik tes·aatı da vücuda 
getirilecektir. 

Esrarcılar · 
Gümrük Muhafazası Bir 
Şebeke Meydana Çıkardı 

Gümrük muhafaza teşkilatı 
tarafından esrar kaçakçı ıebekesi 
yakalanmıştır. 

Remzi efendi isminde birisi 
tarafından Ege vapurına 2,5 kilo 
esrar götürülürken memurlar tara· 
fmdan görülmüş ve yapılan tahki
kat neticesinde Ziya, lıya, Fehmi 
isimlerindeki arkadqları da tev· 
kif edilmişlerdir. Aldığımız malfı· 
mata göre, §ebeke arasında bir 
de kadın vardır. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Belediye Cezası 
Beş Liraya Kadar Olanlara 

itiraz Edilemiyecek 
Belediye czalarında, belediye 

reislerinin salahiyetlerini genişle• 
ten kanun, belediyeye tebliğ edil· 
miş ve tatbika başlanmııbr. Yeni 
vaziyete göre, belediye reisi, mu• 
avinler, ve kaymakamlar beş li· 
raya kadar para cezası kesebiJe .. 
ceklerdir. Bu ceza, suçu görnlen 
kimsey" şifahen tefhim edilecek, 
zabıt tutmak, mahkem~ye gitmek 
icraya sevketmek gibi muamelelere 
tabi olmıyacaktır. 

Bu cezalara ne adli ve ne de 
idari mahiyette bir itiraz da ya· 
pılamıyacaktar. 

Diğer kazalarda Belediye reis
leri azami 3 liraya kadar para 
cezası kesebileceklerdir. 

Bu Kıyınetli 
Şeyler Kime Ait? 

Eski Musul meb'uslarından bir 
zatin evinde Yıldız sarayına ait 
kıymetli ve tarihi eşya bulunduğu 
ihbar edilerek müsadere edilmiş 
ve bunlar muhakeme neticelenin· 
ceye kadar Topkapı sarayı mü· 
zesi müdürll Tahsin Beye teslim 
edilmişti. Bu etya içinde çok 
san'atkarane yapılmış gllmüş bir 
leyenle üzerinde kıymetli taşlar 
bulunan bir gümüş ibrik ve ( Q ) 

parça inci He işlenmiş örtü ve 
saire vardır. 

Bunlar Abdülhamidin ıarayıo-
claıı çıkma bir hanamla müsahip
lerden Nadir ağaya gösterilmiş, 

her ikisi de bu eşyanın Yıldız 
sarayına ait olduğunu söylemişler, 
hatta eşyanın tizeriode sarayın 
numaraları bulunduğunu da ilave 
etmişlerdir. 

Mal sahibi vaziyetinde bulunan 
zat bunların Irandan getirildiğini 

ileri sürmüştür. Yakında iş mah· 
kemede halledilecektir. 

Ev Sahibini Oövmuş 
Mecidiye köyünde kapı çık· 

maz sokağında oturan Niyazi is· 
minde biri, ev kirasını istiyen ev 
tabibi Basriye Hanımı fena halde 
dövmek auçile yakalanmıştır. 

( Giiniin Tarihi ) 

Maslak Faciasının 
Muhakemesi 

B1' müddet evvel Maslak yolunda 
bir otomobil faciası oldu. Üç kiti fe
ci bir ıurette can verdi. Dün arar 
ceza mahkemesinde bu davaya bat• 
landı. Suçlu mnkiinde 3315 numaralı 
otomobilin ıoföril Haklu efendi ile bd' 
ıusi bir otomobilin sahibi olan İtalyan 
tebeaaından M. Taragon vardı. Her 
lklıi de meYkuftu. Şahitler dinlendi. 
Suçluların avukatları araıında hayli 
uzayan münakaıalar oldu. Seyrüsefer 
idaresinden malumat istenmek için 
muhakeme iki eylüle talik edildi. 

* Bundan ıonra dört ıene evvel 
Çenberlitıııta Tavukpazarmda arl<n• 
datı Salih efendiyi öldürdüğü için 12 
ıene bapıe mahkum olan Saipin mu
hakemesine bakıldı. Temyiz bu kararı 
bozmuı ve muhakeme devam eder• 
ken de evrak yandığı için yeniden 
muhakemeye başlanmışb. Şahitler 
dinlendi. Baıka şahitler:n çağnlmasa 
için de muhakeme talik edildi. 

Reddedilen Bir MUracaat 
Dükkanlann akşam saat 7 de ka· 

panmalarından ıonra, bazı Musevi 
dükkinctlar belediyeye müracaat ede
rek iıporta içinde maJ satan esnafın 
da bu kayda tabi tutulmalaranı iıte • 
mitlerdir. Belediye bu müracaata ted• 
kik etmiı ve varit görmemiştir. 

Başvekil Paşanın 
Bir Emri 

Baıvekil İsmet paıa hazretleri rea• 
mi dıtirelere mühim bir tamim gön• 
dermittir. Bat vekilet bu tamiminde, 
naemurlarm mlln·ette yazarken, ve 
not alırken arap harflerini kullandık• 
(aranın duyulduğunu bildirmekte ye 
inkılabın en ana eaaslanndan olaa 
harf inkılabınm daha ziyade kökleı• 
mesi için bu gibi hallere nihayet ve
rHmesinl emretmektedir. 

Üniversitede Tetkikat 
Yüksek tedriaat umumi müdilril 

Hamit ve talim ve terbiye reisi İhean 
beyler, dilnden itibaren üniversitede 
bazı işleri tetkik elmeğe başlamıt • 
lardır. 

Üç lngiUz Seyyahı 
Dün, Viyanadan ıehrimize otomo• 

billi o~ İngiliz seyyahı gelmittir. Kem• 
briç Universiteai talebeıinden ola11 
bu aeyyablar bir dünya turuna çık• 
mıılardır. 

M. Jorj Bone 
Şehrimizde bulunan eakl Franıı• 

Maliye Nazırı M. Joj Bone yarni 
Pireye hareket edecektir. 

DUnkU Yangınlar 
Aksarayde Mehmet Efendi ıo

kağında Cevat Efendinin evinden, 
Bakırköyde Osep Boyacıyan Efe~ 
dinin evinden ve Paıababçede 
Mahir Beyin fundalığından yan• 
gın çıkmış ise de sirayete meydan 
verilmeden söndürülmüştllr. 

8 den Evvel 
Bağırmıyorlar 

" t' 
h 
b 
• 

1 

() 

c 

le 
Belediy~ dün sabahtan itibaran, l 

halkı rahatsız eden fazla gürültil il• e 
mücadeleye başlamı4tır. Zabıtai bele• 
diye menıurlan dün sabah erkendeıt ltı 
mıntakalarında teftişlere başlamıılar'" m 
dır. Talimatnameye göre sabah saat e 
8 den erken, akıam aaat 20 den aon• 
ra, ıeyyar eanaf ıokaklarda batıra" 
mıyacak, vesaiti nakliye, lüzumıuf 

yere dildilk öttüremiyecektlr. 

L-...::..S_o_n_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_es_i_m_l_i_Hı_i_k_a..=y_e_s_i :----======-===R=a=z=a=r=O==la==R==a=sa=n==B==. =D==iy=o=r=Kı=ı=· :=j 

t~: çelebiler.. dikkat edin, pek fazla çekiyorsunuz. Nihayet ıırt ftatti yeri boylayacakaıoaz 1 



H 
lstanbul 

Sergisi 

•• rg-un 

----·--- Falih Rıfkı 
6 ncı yerli mallar sergisinden 

çıkan her ziyaretçi: 
. . - Bu nasıl sergi? Dememek 
ıçın kendini güç tutuyor. 

Çünkü bizim için sergi ne bir 
•atı,, ne bir reklam, ne de bir 
Panayır yeridir: Bizde sergi milli 
bir dava olan yerli sanayiinin 
adım adım terakkisini takip 
eden, ve planın senelik, yahut 
6 aylık ileri hareketlerini halka 
gösteren bir mliessese demektir. 
Yazdıklarımız, söylediklerimiz, 
~arça parça gördüklerimiz ve işit· 
~klerimiz, istatistikler ve grafikler 

u müessesenin içinde canlana· 
cak, halka, kendisinden istenen 
~edakarlığm yerinde olduğunu 
ıspat edecektir. 
. . Belki 6 ncı yerli mallar ser• 

gısınin kapısına ş6yle bir levha 
asılabilirdi: «Affedersiniz, yakında 
bUyük İzmir sergisi, T eşrinlerde 
~nkara sergisi var. Onun için 
bırçok fabrika ve müesseseleri· 
ın!z ayrıca Galatasaray ıergiıi 
lçın masraf etmek istemediler f » 

Serginin hemen bütün bahçeyi 
kapılıyan panayır tnrafı, ıekerbayramı 
ranıarasında idi. Dıt ve iç pavyon· 
batln çoğu tertip ve dekoraayon lti-

arilc zevkten mnhrumdur. Yn biz 
lÜzel san'atlar akademisinde bunca 
lllİrnar ve dekoratör yetiştiriyoruz; lıu 
2'tonçl~rdcn nerede ve nnsıl istifade 
•deceğiz? 

Koıkoca orman memleketinin 
•~rgisinde tahta iılerine ayrılmıf 
hıçbir köte yoktu. Ynlnız bir Mncar 
marangozun bir kanape ile iki koltuğu 
teşhir edilmekte idi. Bütün iç malze· 
llleai Avrupadan relen madeni eşyn· 
dan büyük bir salon doluıu karyola, 
rtlaııa, kanape, koltuk ve iskemle 
~ardl. Zengin bir kereıte memleke· 
tınde, ensen, Avrupa'da da henüz 
bir fantazya hükmilnde olan ve bizde 
biraz da kaba Ye rahatsız yapılan bu 
•ıyanın ön safı alma1ına bilmem ne 
mana vermeliyiz? 

Sergiye gelenlerin sayısı yilz 
binlere vardığını gazetelerde 
okuyoruz. lstanbula uğrayan bli· 
tün ecnebiler yeni Türkiyenin 
sanayi terakkisini görmek için 
buraya gelmişlerdir. Şu sırada 
lllenıleketlerine dönmüş olan bu 
5eyyahlar hiçbir şey öğrenmiş 
0 ınadılar; belki de menfi düılin· 
Cele:rle sergiden ayrılaılar. 

Üç şey bizim için mühimdir: 
d l - 8 rgilcr bır elden ve sıkı 

vlet mumk6 bePi nltındu tertip olun
ıtıalıdır. 

2 - Tertip ve dekorasyonda gü~el 
:anat adamları, mimarlar ve dekora· 
<>rlcr mutlaka lıfikirn olmalıdırlar. 

l 3 - En çok ecnebi uğragl olan 
ııtan bul ile Türkiye harici yerlerdeki 

5ergilerdo bu iki mesele ile büsbütün 
ın·· ttstesna bir surette nlfıkalanmalıyız. 
b" Sergiler her şeyden bir veya 

•rkaç örnek gösterirler: Fakat 
0 nun iıtihaal ve iıtihlAk mikyası· 
ttı grafikler anlatır. 6 ncı yerli 
~a!la~ sergisinde güzel sanatlar 
r~ı. ılmi bir &Ayin de müdaha· 
l esı?i aörmemiı olduğumuzu söy• 
ernıye mecburuz. 

6 ncı yerli malJar sergisinin 
memleketimizde muvaffak olma· 
mıt son ser · ı 

d · gı 0 masanı temenni e erız. 

• Hakimiyeti .Milliye -

Muhafız Gücü 

A Sayfa 3 

Resimli Makale a Kanun Dinlemiyenler a 
~~-------------~--- ! 

.. 
z 1 1 

Cemiyet, kanun ye lmlr dlnlemlyenlcre kar~ı dnlma nkıillAmel 
.(Öllerlr. Bugün haplıhaı:ıelerde yalan bütün mücrimler cemiyetin 
akallllmeline uğramıt kimselerdir. Kanunu çlğnemiye, llanunu aııp 
onun Uatllne çıkınıye çalıtanlar, cemiyetin ılllealnden kurtulamaılar. 
Kanun Jıeplmlzl aıyaaet eden bir kaledir. Rahat ye~amak lıte,.enll 
bu kalenin duvarları arıısında kalınıı. 

SON TELGRAF HABlı"'llL.ERİ 

İtalyadaki Vak' aların Sebebi 
~ ------------

Eski DahHiye Nazırı Sinyor Arpinatinin Tal'aftarları Faıist 
Aleyhtarı Vaziyet Aldılar, 300 Kişi Tevkif Olundu 
ftalyadaki son hadiselerin ve 

tevkiflerin sebebi tevazzub et· 
mektedir: 

Sabık Dahiliye Nazırı M. Ar· 
pinati Faşist Fırkası Merkezi 
umumisinde çıkardığı bir kavgada 
Fırka Katibiumumisi Staraceyi 
döğmüştür. 

Bunun üzerine M. l!asolini M. 

El aziz Hattı 
Ayın 11 inde Yolcu Ve 
E ya Nakliyatı Başlıyor 

Ankara, 8 (Hususi) - Fevzi· 
paşa - Diyarıbeldr hattının Fı· 
rattan sonra Şefkatli, Y olçatı, 
EUiziz istasyonlarını ha"vi kıs· 
mının ( 11 ) ağustosta~ iti· 
baren yolcu ve eşyn naklıyatına 
açılması, Malatyn • Mersin treni· 
nin her gün Elazize gidip gel· 
mesi tekarrür etmıştir. Nafıa ve 
Maliye Vekilleri ha.ttın küşat 
resmi içiu bugün Elazıze hareket 

edeceklerdir. 

Ankarada Su Tevziatı 
Ankara, 8 (Hususi) - Şid· 

detli sıcaklar devam ettiği için 
ıehirde milnavebe ile su veril· 
miye başlanması kararlaştırıl· 
mıştır. 

iki Ağır Cerh 
Kirkor isminde bir bileyici bir 

alacak yiizünden çıkan kavga 
neticesinde Suphi isminde bir 
adamı ustura ile muhtelif yer· 
lerinden ağır surette yaralamıştır. 

Arpin atinin fırkadan ihracını 
emretmiı, fırka umumi merkezi de 
Arpinatinin beş sene müddetle 
Lipari adalarında ikamete memur 
edilmesine karar vermiştir. Bu 
karar tizerine Arpinati tevkif edil· 
miştir. 

Fakat Romagnadaki faıiıt· 
)erden pek mühim bir kısmı 

Divanıharpler 
Çalışıyor 

Viynnn, 7 (A.A.) - Son ha· 
disat üzerine tesis olunan divanı· 
harplnr, bu sabah yeniden faaliyete 
geçmişlerdir. ilk olarak, başveka .. 
Jet dairesinin işgaline iştirak eyle· 
diğinden dolayı hiyaııeti vata· 
niye ile itham edilen nefer E~ 
nest, Fayke muhakeme t.dilmiştir. 

Fayke, isyana iştirak edenlerin 
başında şimdiki dahiliye nazırı M. 
F ey ve eski Roma sefiri M. Rin· 
telinin bulunacakları bir temerküz 
kabinasının teşekkül eyliyeceği 
zannmda bulunduklarını söylemek· 
le, hazırun arasmda hayret uyan· 
dırmıştır. 

Antrasit imtiyazı 
Yerli Antrasit imali lçinBir 
Şirkete imtiyaz Verildi 

Ankara, 8 (Huıusi) - Maden 
kömüril işleri Türk Anonim Şir· 
ketine İstanbul, lzmit, Zonguldak, 
Gelibolu Bursa, Çanakkale, Çan· 
kırı ve ' Ankara . vila~et!erinin 
müstemirren antrasıt ıhtıyacmı 
karşılamak üzere sun'i antrasit 
fabrikaları açılmak ve işletilmek 
üzere 25 sene müddetle imtiyaz 
verilmiştir. 

Arpinatinin tarafını iltizam ederek 
faşist aleyhdarı bir vaziyet almış· 
lardır. lıte bundan dolayı 300 
kjşi daha tevkif edilmiş ve yirmi 
kadar faıist erkim fırkadan 
ihraç olunmuşlardır. 

Arpinati Faşist Bliyük Millet 
Meclisi azasındandır. Ve sabık 
fırka umumi katip muavinidir. 

Amerika Ordusu 
Asker Miktarı 165, Zabit 
Miktarı 14 Bine Çıkarılıyor 

Vaşington, 7 A. A.) - Har· 
biye Nezareti hazeri ordu kad
rosunu ayırmıya hazırlanmaktadır. 
Asker mevcudu 118,000 den 165 
bine ve zabit mevcudu da J 2.000 
den 14.000 e çıkanlacaktır. Diğer 
taraftan kongreden 35 milyon 
dolarlık munzam tahsisat istene· 
cektir. 

Bir Çocuk Boğuldu 
Beşiktaşta Dikilitaıta 2 nu· 

maralı evde oturan Recep efen· 
dinin 7 yaşmdaki oğlu Kemal 
bahçede oynamakta iken kuyuya 
düterek boğulmuıtur. 

Fono Telgraf 
Ankara, 8 (Hususi) _ Anka· 

ra tel.graf a?esi~de. fono telgraf 
dairesı tevsı edılmıştir. EvJerden 
telefonla telgraf verilebilecektir, 
buna mukabil kelime başına 10 
para fazla ücret verilecektir. 

Bulgaristan Misaka 
Girmiyor 

Sofya, 1 - Bulgar başvekili 
Go&podin Kimon Gorgiyef bir 
gazeteye vuku bulan beyanatında 
Bulgaristanm Balkan misakma 
sureti lcat'iyede girmeyeceğini 
söylemiştir. 

1 

"Garp Cephesinde 

Yeni Bir Şey Yoktur!,, 

•---------- A. E. -
Birisi kartımıza çıkarak sorsaı 
- Efendi, söylediklerinin han• 

gisi doğru, dünküne mi inanalım, 
bugünküne mi? 

- Her ikisine de.. Cevabını 
vermek milkün olabilir mi, ola· 
maz mı? Demindenberi bunu dU· 
şünüyorum. 

Ben, İngilizlerin şu meşhur 
"Deyli Telgraf,, gazetes'.nin baş• 
hğmı, kendi gazetelerimizde hiç 
değilse yirmi otuz defa görmü· 
şümdür, altında okuduğum elimle 
de pekala hatırımdadır, bana 
uydurma haber neşri ile mnruf 
olarak tanıtıldı, fakat dün bir 
meslektaş bu gazeteye mezhep 
değiştirtmiş : 

- Doğru haber almakla ma• 
ruf olan Deyli Telgraf, diyor, 
evet, biri çıkıp ta : 

- Hangisine inana!ım, des~ 
verecek cevap bulamaz mıyız? 
Pek zannetmiyorum. 

- O zaman bizden bahsedi· 
yordu. Gözünde de pertavsız var
dı. Haberleri garazkAraneydi, ya· 
landı, dUrbUnllnli ba~ka tnraf1a· 
ra çevırınce doğruyu görmiye 
başladı, diyemez miyiz? 

Maamafih Italyada Faşit fır• 
kaıı erkanından 30 kişinin azil, 
300 kişinin de tevkif edildiği hak· 
kmda Deyli Telgrafın verdiği 
son haber de doğru çıkmadı. Yal· 
mz ateşirı bulunmadığı yerden du· 
man çıkmayacağı kaidesine göre, 
iıin içinde az çok bir hakikat 
hl11esi de yoktur, denilemez. 

Fakat ben bu münasebetle 
bir meslektaşın yaphğı zahmete 
acıdım. Deyli T elgrafm, ajansla 
gelen haberini okuyunca hemen te• 
lefona yapışarak Romada salahiyet
tar bir zati bulup haberi söylemiı 
ve sormuş. Aldığı cevap : 

- Böyle bir <lıiidiseden baberiınlz 
yoktur, cümlesinden ibsrct 1 

- Doğru değil mi? 
- Tekzip etmek saJAhiyctindct 

dl'ğiliz 1 
- Romndn hiç bir fevkaliidclık 

hissedilmiyor mu? 
- Bilmiyoruz, görmedik. 
Farzediniz ki Romada tabii bir 

afet oldu. Telefona yapııaralt bu 
memuru bulup sordunuz: 

- Kasırga çıkmıı, iki evi )ıkmış .. 
Yağmur yağmış, iki mağazayı su 
basmıı, deyiniz. 

- Bilmiyoruz, efendimi diyeceğin· 
den şüphe etmemelL Hele biraz 
sıkııtırını:ı:: 

- Efendim, güneı batmıı diyorla .. ' 
- Hayır efendim. 
- E, çıktı mı? 
- Hayır efendim. 
- E ne yapıyor? 
- Şimdilik bir ıey yaptığı yok 

efendim! 

* 
Balkan muharebesi esnasında bn. 

yük Avrupa gazetelerinden bir"nin 
muhabiri Trakya yollannda bir tetkik 
yapmıf, gazetesine yazdığı telgrafta 
çamurdan bahsediyormuı, sansür bu 
cilmleyi görünce: 

- Trakya yollarmda çamur yok· 
tur, diyerek silmiş. 

- Pek iyi ne vardır? 
- Hiçbirşcyl 

Suphinin kardeşi Sami de bir 
demir parçasile Kirkoru tehli
keli surette yaralamıştır. ,-------__::__ __________________________________________ ,~--------------_,;;:.....~ 

iSTER İNAN JS~ ER iN ~.-N At 

O zaman harp içindeydik ve san· 
sür haklıydı, herşaye ask ri düşünce 

hdlcimdi, denilebilir! peki şimdi? Şimdi 

de milletler askerle.şti, neyi • haber 
verirlerse onu Öğ"rcniriz, demekten 
b şka çnre vnr mıdır ? 



:t Mem~abt M.-araı~ 
BigadaKuru 
Kaymakçılar 

Biga, ( Hususi ) - Serlavhayı 
görUp te sakın Biganın kaymakla· 
rından bahsedeceğime hüküm 
vermeyin. Gerçi Oimetoka ismini 
taşıyan nahiyemizin nefis manda 
kaymakları meıhurdur. Lakin, 
mebzül olmadığı için ateş bahası· 
nadır. Bunları alıp yemek her 
kesenin karı değildir. 

Okuyucularıma anlatmak iste· 
diğim kuru kaymakçılar, şu aralık 
mevsim hasebile yer yer türeyen 
ve sayılama} acak kadar adetleri 
çoğalan dondurmacılr1rdır. Müba
lagasız diyebilirim ki Ti.irkiyede 
en fazla dondurmacısı bulunan 
yer, ğ~gadır. 

Her sokakta liç beş tanesi 
kuru kaymak diye bağırdıkça 
insan bu tenekeler dolusu soğuk 
maddenin bir günde satılamıya
cağına hükmeder. Fakat, ikindiye 
kadar birşey kalmaz. Burada bazı 
kahvehanelerde çay ve kah\ e 
içmek modası hemen hemen 
kalkmış gibidir. Kahvelerde yarım 
dondurma yllz paradır. 

Bura dondurmacılan yaz mev
ıiminde kar ıatmayı inhisar altına 
almıılardır. · Bunun için evindeki 
ıuyunu ıoğutmak için hiç kimse 
kar sa tın alamaz. Kendileri de 
müşteriye verecekleri suyu karla 
aşlama yapıp soğutmazlar bu 
onlarca enteresan bir siyasettir. 
Çünkü müşteri soğuk suya kavu· 
şursa artık dondurmıya iltifat 
ltmez.Şehirde pazar kurulduğu gün
lerde sokaklara yayılan bu sey· 
yar satıcıların " hele bak, } ede 
bak. beş kuruşa bir tabak .. 
diye tutturdukları nakarat, diğer 
esnafı bastırmakta ve müşteri 
hücum ettikçe avazlarını • erbabı 
bilir - diye uzatıp gitmektedirler. 
Pazar yerlerinde satılanların çoğu 
sade limonlu veya vişne rengine 
boyaınp dondurulmuş tatsız bir 
maddeden ibarettir. Karı pazan· 
nm en kala balık bir yerine gelişi 
güzel çömelmiı olan bir dondur
macı, aatmıya, tabak yıkamıya 
yetiştiremez. 

Dikkat ettim. Bir köylü karısı, 
bet yaşındaki yavruaana bir yanm 
dondurma almıt o kalabalıkta 
yedirmiye çalışıyordu. Bunu bir 
hamlede midesine indiren küçük 
• daha isterim ,. diye tutturdu 
çünkü ısmarlanan şey, dişinin 
kovuğuna bile gitmemiıti. 

Annesi, yeter çocuğum diyor• 
du; o doyumluk değil tadımlık. 

H. Ş. 

Bir Facia 
Adapazarında Bir Adam 
Domuz Sanarak Arkada

şını Vurdu 
Adapazarı ( Hususi ) - Su 

kenarı Y eniköyünden Kara Hasan 
oğlu Cafer ile yine ayni köyden 
15 yaşlarında Nazif oğlu Mustafa 
geceleyin mısır tarlasında domuz 
beklerlerken Nazif oğlu Mustafa 
Caferin haberi olmadan mısır 
tarlasının içinde gezinmeye baş• 
lamış ve Cafer de tarlaya domuz 
girdi diye çifte tUfeğini çevirerek 
Mustafayı cansız yere ıermiştir. 
Cafer tevkif olunmuştur.Müddeiumu 
milik tahkıkata devam etmektedir. 

Adapazarı Tenezzüh Trenleri 
Adapazarı (Hususi) - Cuma· 

dan itibaren şehrimizden de 
Istanbula tenezzüh trenleri yapıl· 
mıya baılamıştır. Halk bu cihetten 
çok memnundur. Önümüzdeki 
cuma için daha şimdiden hazır· 
lıklara• başlanmıştır. 

Telcirdag nda Feci Bir Kaza 
T eldrdağ ( Hususi ) - Yukarı 

Kılıçlı kö} ünde feci bir kaza 
olrnu tur. Bu köy halkından 
o~n Feyzi oğlu Mehmet Ef. n'n 
evın n duvrmda n ıh bulunan 
çifte tüf ğı, ipi 1 opararak yere 
d'1şmek sureti e ateş almış ve 
çı <an kurşun ar bir buçuk yaşın
dal .. i Tasvir isim i kızın ağzma 
~ub t ederek öldürmüştür. 

T 1 Tenkit 
1 

emaliyede Bütün Yollarda 
Sağlık Veren Levhalar Vardır 

Racine 
Tercümesi 

Nurullah Ata 
" Dün ve yarın,, tercüme ~ 

taplar serisinde Racine'in iki tr 
gediası, 11Andromaque., ile 1•Bri' 
tannicuı,. çıktı. ( 1) ; bunları ter 
cUme eden Ahmet Reşit Be1 Kemaliye (Hu· 

ıusi)- Malatya• 
mn 145 kilomet• 
re uzağındaki 

Kemaliye kazast 
Uç bin evli ve 
beş mahalleden 
müteşekkil iki 

nahiyesi olan 
mamur bir ka

sabadır. Evvelki 
ismi Eğindir. 

Kaza halkı öz 

Türktür. Evleri, 

sokakları ve çar· 
'un çok munta· 

zam ayakkabı 
tozluk ve fiıek· 
likler yaptırmıı· 
tır. 

Araziıl dağlık 
ve dar olan Ke
maliyede zirant 

işleri tepraksızhk 
yüzünden ihtiya• 

ca kafi gelme· 
mektedir. 

Bu ıebepJe 
halkın kısmı aza· 
mı zahire ihtiyaç· 

lannı civardan . 
sabo almak ıure-

zamdır. Kazanın tile temin eder-
au ihtiyacını Ka· Kemaligeıdn Kadı gölü cloarı o. kaymakam Abtlallala Şülcrü Bag ler. 
dıgölü namiJe maruf soğuk ve fonla techizf bitmek Ozeredir. Toprak darlığı ytıziloden Ke-
leziz içimi olan bir ıu temin et· Kazanın bütün köylerinde köy maliyede .. aba ziyade meyvacıh• 
mektedir. Bu şirin kasaba 3 kanunu tamamen tatbik edilmek- ğa fazl" ehemmiyet verilmiştir. 
asırlık bir tarihe maliktir. 300 tedir. Köy mahkemeleri kurulmuı Meyvalar içersinde bademler çe-
sene evvel Voyvadalık olarak ku· ve her köyde yapılması icap eden kirdekaiz ve her tarafta ıöhret 
rulmaş, bilahare miitesellimlik ve köy odalarının inşaatı bitirilmiş· alan " Eğin dutu" başlıca ibra• 

68 sene evvel de doğruya doğrudan tir. Bütün köylerde birer Ctim· catım teşkil eder. 
kaza haline getirilmiştir. buriyet meydanı yaptmlmışbr. Kaza dahilinde fazla bulunan 

Kaza kaymakamı Abdullah Her köye gidilecek yollarda ve sakız ağaçlarile ıam fıstığı aşısı 
ŞUkrü Bey vazifeye başladığı umumi caddelerde yol gösterme tatbik ve tecrUbelere girişilmiştir. 
sırada köy yo1Jarı hemen hiç yol< tarifeleri asılmıştır. Kırmızı zemin Üç beş sene gibi kısa bir zaman• 
denecek kadar azdı. Bu sene ilk- listUne beyaz yazile yazılı olan da Kemaliyede ehemmiyet veri· 
baharda çizdiği bir yol progra· bu levhalarda yolun vasıl olduğu len dikim ve ağaç yetiştirme fa• 
mile kazanın her tarafında baş· köyün ismi yazılıdır. Kazada asa· aliyeti kazanın bütün çıplak dağ 
lıyan yol yapma seferberliği mu· yiş çok muntazam ve düzglindür. ve topraklarım badem, f1Btık dut, 
cibince neticelenmiş, 136 kilo metre Hiç vukuat olmamaktadır. Kaza• ve ardıç ağaçlarile süslemiş ve 
yol tesviyeıi yapılmıştır. Bu yıl nın 350 gönüllü korucusu vardır. zenginleştirmiş o acakhr. 
kazanın umumi teftişine gelen Ve bun'.ar daima işbaşındadır. Kasabanın her tarafı tirin ve 

Malatya valisi lbrahim Ethem B. Kemaliyede şimdiye kadar bek· hayat verici mesirelerle doludur. 
kazanın bütUn muamelatındakl çi teşkilatı yoktu. Yeni kayma· Bilhassa kırk göz ve çınarlık de· 
intizam bulunduğundan dolayı kam bekçi başı ve tahsildar ve ğirmen batı mevkileri ile kasaba· 
kaymakam Abdullah Şükrn Beyle lO bekçiden mlirekkep olmak nın yanı başında ld kadı gölU 
nahiye müdürleri Hüsamettin ve üzere 12 kişilik bir kaza mukez menbaı çok güzel meıirelerdir. 
Zeki Beyleri takdirname ile taltif bekçi teşkilata ve bekçilere yerli Kasaba halkı bot ve bayram glln· 
etmiştir. kumaşlardan kışlık ve yazlık eJ.. lerile ekseri cumaları grup grup 

Kaza dahilinde nahiyelerde ve biseler yaptırmıt bütün köy bu mesirelerde toplanarak eğin 
bq köych telefon teıisab ikmal bekçilerine haki renk yerli ku- bava11 ıarkılarım söyliyerek ge-
edilmiftir. Diğer köylerin de tele· maştan resmi elbiıelerle munta• çirirler. 

Salihlide 
Hayır Cemiyetlerinin Me

saisi Sitayişe Şayan 
Görüldü 

Salihli, (Hususi) - Tayyare, 
Hilaliahmer ve Himayeietfal Ce
miyetlerinde yolsuzluklar yapıldığı 
hakkındaki söylenenler asılsızdır. 
Tayyare cemiyeti merkezi tara· 
fından buraya bir müfettiş gön· 
derilmiş, t~tkikat ve tahkikat 
yaptırılmış, neticede bu vadideki 
şikayetlerin asılsız olduğu anla• 
şılmışbr. Hilaliahmer ve Himayei· 
etfal cemiyetlerinin kendi ıube• 
lerinde yapbrdıkları tetkikat ve 
tahkikat neticesinde de her iki 
cemiyetin de faaliyetlerinin vo 
mesailerinin sitayişe ıayan olduğu 
ve hiçbir yolsuzluk bulunmadığı 
neticesine varılmıştır. Hayır ce· 
miyetleri hakkında yapılan dedi· 
kodular burada eaef ve tee11Urlo 
karıılanmıştır. 

Pire Mehmet 
Adapazarı, (Hususi) - istik· 

lal mahallesinde Adem oğlu AH 
Ağanın evine Gece kuşu namile 
maruf Pire Mehmet namında hl· 
risi girmiş ve elbise ve çamaşır 

sandıklarım boşaltmış, bir miktar 
da altın alarak savuşmuştur. 

Znbıta vak'adan haberdar 
olunca Mehmedi Hendekte elbise 
ve çamaşırları satarken cUrmü· 
meşhut halinde yakalamışbr. Meh· 
met Adapazı ağır ceza mabke
kcmesinde bir ıene hapıe mah· 
kum olmuştur. 

. Adapazarında Pehlivan Güreşleri 

T•lcirdağlı Hüseg/11 v• Maniaalı Rıfat pelılioanlar giireJigorlar 
- Adapazarı ( Husust ) - Genç· daralı Niyazi, Ortaköylü Ali oğlu 
ler Birligi spor kulübü tarafından llyas berabere kaldılar. KUçllk 
bllylik pehlivan güreşleri tertip orta güreşe 9 çift pehlivan iştirak 
edilmiştir. Güreşlere Sapancaya etti ve neticede lzmitli Aşar, So· 
tenezzüh maksadile gelen lstan• laklardan Osman, Tersi yerinden 
bullulardan ve sair iıtasyonlar• Ali oğlu Muıtafa, Hacıköylü Rıza 
dan pek çok kalabalık akın etmiJ· berabere kaldılar. BUyük ortaya 
tir. Güreşler çok alilkalı oldu. Ve 3 çift pehlivan iştirak etti ve 
hemen beş altı bin ki~l gibi bir neticede Adapazarlı Yıldırım 
seyirci kütlesi cemine vesile teşkil Bekir pehlivan ile yine Adapazarlı 
etti. Güreşlere eski pehlivanlar• Kazım pehlivanlar berabere kal· 
dan Kara Ali pehlivan ve daha dılar. Baş altına 1 çift pehlivan 
iki llç eski pehlivanların hakem• iştirak etti ve nıaticede Gönenli 
liği altında başlanmıştır. Hamdi pehlivan Bartınlı idris 

Deste güreşine 5 çift pehlivan pehlivanı yendL Baıa da 1 çift 
iştirak etti, ve neti.~ede SUkütln· pehlivan iştirak etti ve Teklrdağh 
den Ahmet oğlu Om er, Budak· Hliseyin pehlivan Manisalı Rıfat 
lardan Bekir oğlu Kasım, Kan• pehlivanı yendi. 

(li. NAzım) öbür tragediaları da 
dilimize çevirmek~ olduğund 
haber veriyor. 

Jean Racine Franaa'mn ed 
bllyfik ıairlerinden biridir; geniŞ4 
llk, zenginlik, .. yeni firpermeler,. 
yaratmak hususunda, mesela bit 
Sbakespeare'e rakabet edemezse 
de şeklin mükemmelliği hususuD" 
da hiç tüphesiz ki en ileri gitmit 
sanatkarJardandır. On yedinci asıt 
Fransız klasiklerinin en titiıi 
olan Racine dilinin ancak birkaç 
ytiz kelimesini şiire girmeğe layık 
görmüş, fakat buna rağmen br 
zan llç beş kelime ile, hattA ba• 
zen aadece mısram edası ile ihti'" 
raıların en ince, en kanıık tesir" 
lerinl söyliyebilmiştir. Onun eıeri. 
fikirlerini, mllşahedelerini dilleri-' 
nln darlığı yüzllnden ifade ed~ 

mediklerini iddia edip bir dilid 
mütemadiyen yeni sözlerle dol
masını istiyenlere en güzel ce
vapbr. Racine, derin ve esash 
ıeyler söylemek için sesi yükselt .. 
menin lüzumsuzluğunu da ispat 
etmiştir. Fakat bütUn bu mezi .. 
yetlerinin neticesi olarak hiçbir 
zaman büyük kitleyi alikadat 
edememiş, eserini ancak bir zlim .. 
reye sevdirebilmiştir. Racine dü~ 
yanın beJki en aristokrat şairidir, 
bu hususta Goethe'den de 
üstündür, hem bunun için, mese"' 
la on dokuzuncu asır sonu şair"' 
)erinin kapalı, UzenUli ifade tar'" 
zına tenezzlil etmemiştir; onda 
aristokrat sanatkarlık gayetle 
tabii bir vasıfbr, bundan adet• 
kendisinin haberi yoktur. 

Türkçeye ıimdiye kadat 
• benim bildiğim .. Raclne'nin iki 
tragediası tercüme edilmiştir 
0 lphigcnie .. ile 0 Britannicus,, ; 
bunları Akil Koyuncu Bey ma~ 
zum olarak tercüme etmitti; ikiD" 
cisi basılmadı, onu bilmiyoru1111 
fakat birincisi Racine Uali'ıbunull 
tam zıddı idi. Halit F abri Bey 
de ikinci tragediayı ••Neroo,ı 
ismi ile kendi romantik gö,. 
adapte etti. Reşit Beyin terclY 
mesi aıbn blltün güzelliğini tattı .. 
rabilmekten çok uzaktır, fakat 
çok ıadıkane yapılmış olduğd 

için hiç olmazsa fransızcayı a• 
bilenlere, asıl metni takip içio 
bUytik yardımı olur. Edebiyatı 
cedidenin nazariyatçılarındnn olall 
Reşit Beyin lisanı, bütün arkr 
daşlarımnki gibi, 41süslü,. dUfı 
Racine'inki öyle değildir demi
yorum, fakat onun süsü, edeb~ 
yatıcedidecilerinkinin 'aksine 
olarak, tamamile gizlidir. Kel;. 
melerin nadirliğinden değil, tel"' 
tibinden doğar. Fcnclon: .. Mima .. 
ride hiçbir şey sfis olarak koll'" 
mamalı, fakat her şey ıüs gibi 
gözükmelidir" der, klassik sanatiO 
şiiri de böyledir, sadece sili 
olarak konan ıeylerden kaçar• 
Bu bakımdan edebiyatı cedidi 
zihniyeti klasik zihniyetin, bil
hassa Fransız klasikleri zihniy,. 
tinin tam zıddıdır, kelimeniO 
fikri manasile (Yunani) değilı 
(Asyalı) dır. 

Bunu Reşit Beyin tercllmesirJ 
yermek için söylemiyorum; Ra~~ 
ne'fn metni ile Reşit Beyin"' 
arasında bu farkın bulunma' 
zaruri idi. Fakat bu istisıı• 
edilince Reşit Beyin kita~• 
hemen hemen kusursuzdur, V~f~~ 
Paşanın Molifre tercümelerıo 
soluna konulmağa layıktır. Gent 
lerimiz bu kitabı okumaladır. 

[1] 1'nine'in Hııcine lıakkııı 1 )1 

tenkidi ile beraber 259 sayfa, 75 k. 
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( Siga•et Alemi ) 

Almangadan 
Yükselen 
Ümit Sesi 

ltalya, bir taraf.an kendi emniye
tini, diker taraftno da mOstemlekeci
lilc siya.etinin tehakkuku için Alman
Yaya müzaheret ediyordu. Bu suretle 
Frans ya dileklerinden baula.rını 
kabul ettlrebllcceğinl umuyordu. 
Fakat ıon Avusturya had~elerl, 
ftalyanın hu ıiyasctiol baylı tekmeler 
srtbi oldu. Hele Almanyanın, mutlak 
ıurette Avusturyayı kendisine ilhak 
etmek huıuıundakl makaadı, AYU•
turya hidiaelerile açıfa vmulduktan 
•onra M. usolini Almanyaya •crt 
liS:ı:le bakmıya bqladı. B uu eti• 
c:esldir ki, koca Anupada a dece 
ltalyanın müz.abaretine ganneıı M. 
Hitler, Fruaaya kartı düne kadar 
takındığı sert cepheyi değiıtirlr gibi 
oldu. Çilnkil Mitlerin muaYinl ve 
Jei&ne sırdaşı M. Heı'ia, dtınkO 
gazetelerde çıkan ve Franuya karfl 
dost eli un.tan ı8zleri, Franu - Al
nıany. banımımııa .W•a ilk yolun 
krokidıı.I çizmektedir. Fakat bu yolu11 
fapılması için Franıaıwı, bu wUn 
ailtınekte olduğu ıiyasetten buı 
fedakarlıklar yapması IAzımdU'. Ve 
Fransa belki de, Almanyanın kendi
ıUe edama1nlb bant Hl tarh1e bu 
fedakbhltlan 7apab" ecektir. Bu tak
dirdo Fransa, Aiman7ayı kazan• 
nııı olacnk, Almanya da Fr ayı 
ka:ıanmak ımetile İtalyanın tehditleri 
kar ISlada d4ha acrbeat davrnnabl· 
lecektlr. 

Fakat bu bartfIJUl için gerek Alınan• 
fanın, gerek Fraruanm ne rfbl feda· 
karlıklar yııpablleceği de hayH dfifil· 
DOlecek bir meseledir. -Jf 

Çinde Komünistlik 
Muharebesi 

Fa ov, '1 (A.A.) - Şehirden e • 
bflerin gitmekte oldukları haberi yalan
dır. Çin komüalırt ordularının hııre
ketleri durduralmufbır. 

Rus Tayy relerl P ris Ye 
Romaya Gidiyor 

Viy a, 7 (A.A.) - Parite gi ekte 
olım biz Rua han filo burad karaya 
lıımiıtir. 

Varvovıı, 7 (A.A.) - Romay• gldea 
bir Ruı havA filosı Karakoviye in mittir. 

Harp Al yhtar1 K dınlar 
Parı., 7 (A. A.) - Harp ve fa· 

ffstllk aleyhtan dünya kadınlar kon· 
gresi dün toplnnara mesafaibe de
vam etmi§tfr. e·t1 zene! d·ğ-eri lar
rnız:ı iki kndın da nutuk aöylemfştir. 

Milli ve edebi tefrika 

7s ÇÖL 
Seni nihayet, hlç ummadığım 

bir gün görmüştüm. Hani zeri 
kurdeleli, süslü başlığının çılmura 
düıtüğü, ve ylizU peçeli bir ka• 
dıuı: 

.. - Öof ... bırakın beni! diye it· 
tiğln günll, Nearın. Bea ünn .. _. • • o g 
goz..ıerımın çoğu Y•fQU, ça• 
murlu kır yollannda efeli 
gibi d5ne dolaıa tftkettim. 
Sonra da dayanamıyacak kadar 
ku vvetsizliğimi ani dım. 

Bu mektep kapısında geçirdiğim 
dilencilik gün[eıinİn bir al cısı, 
bir ycdinclsl daha ol r , peçesi 
açılmış bir yüzl bl cağımı 
hissettim. 

Or 1 rd 
dun ı. S 
Ba 

SON POSTA 

B BİCi TBLOBA LA 
Hindenburg 
Büyük Merasimle 
Defnedildi 

Tonnenberg, 7 (A A.) - Mareıal 
Hindenburg'un tabutu, Tann~nberı 
muharebesi abidesindeki jeneraller 
kuleainden, avluda cesim bir haçın 
önüne götürillmüıtil:r· Cenazenin etra
fında iralay Hinderburg, kabine 
erkhı 11efaler yeti .,.. Tannenberg 

L--' beaini ı.+:rak etmit alayların 
mu~ ~- ki 
aacaldan 1 hamil ba a ea u-
kerler ~vki almqla.rdır. 

Almanyama hU tarafından gelme 
200,000 ~·den fazla bil' halk ktitl~f, 
•aha haricinde kalmı sa da, boparlor• 
ler sayesinde meruiml takip ed b 

miflerdir. 
Bqpapaa, rqal • aaiyetname-

•inde, aynen f1l ı<WeriD okundupau 

söylcmqtir : 
,. ö ilncer kadar ıadılı oU. 
M. Hitler, irat ettifi nutukta, bar· 

bin fed rette aeticelenmesinde, 
Hinderburı' ç: suçu olmadıtı ı 
.,.. fakat aetic a, politikacıları 
mah etti • · söyle • • • 

Nöd•k, 7 (A. .A.) _ D"n akıam 
Nodek 1 tos n1ia • bii r.ıerasim 
icra edilmft, urgua ailesi 
efradı ve e mfi• ahdemleri, 
tabutun T naklinden evvel, 
l:ıü ük - ye Yed etmiflerdir. 

Bir 

de - metld 
qtır. Tabutun 

tala eski ceneral· 
t eri ünifor-

ffa etmişlerdir. 
keıızeııi tabut 
• olmuttur. 

R er 
Ediliyor 

Yahudilerle Arap ar Birl
birl ... r"ni Ö d-rdü er 

Pari-, 1 f A. A.) - Cczaırd• Ko• 
tan bn:ıı sarfıoşLu yüzünden Ya· 
it, d. l Ar iri z.1er· P'mif el' 

30 llitji öhn-f, 100 lci • kadar d ya-

ralanmı.ıtır. 

i 
sında bulmıya ç l şıyordu. ÖlünUn 
y2sını biiffin \"Brlığı i e tutan bir 
insan, sana ve Necdete bağlı 
fedakar, sevgi dolu bir bnba 

o~muştu. 
I te bunl rı öğr nml}Um Nes• 

rin. Bab mn saki ve mlı bir 
ömür s rüşilne ıöyle d eliğini : 
"Deli gfbi ıevdiği bir kansı nr
mış. Geçenki tren kazasmda, parça 
parça olmuş. Adamcağız hali 
yas içinde. Elini eteğini herşeyden 
çekmiı, öyle yaşıyor!,, diye an· 
lntıldığı ı iıittim. 

Dsrlileytamda geçirdiğim ilk 
gec buhranları ile çok kıv• 

dun, çok hırpalandı ve ur· 
er b .lığın çr. !andığı .. nü 

· ·re A iz' e geldim : 
I' d 

f m 
nh 

Bir 
Mı? 

Uzak Şarkta Kanlı 
Gürültü Kopacak 

---------~ 

~ir Fransız Gazetecisine Göre, Bugün 
için Böyle Bir Şey Beklenemez 
Paris, 7 (A.A.) - Tan gaz:eteal ja

ponynhın ve Sovyet Rusyanıo vazı .. 
yetini tetldka hasrettiği baımakale
ıinde diyor kir 

"Bazı ı ın oı. çok kısa bir zamanda 
gayrikabili içtinap te ikkl ettikleri 
bir Ruı • Japon harbi 8yle bir ıer
güzeşltir ki, bunu, ne vahim mali ve 
ikhsadi müşkiUatla çarpııan Japonya 
ne de Sovyet rejiminin ldamesi için 
mlha katiyen muhtaç bulunan Rasyn 
kolay kolay gö:ıe alamaz. Millakere--

ler, m - l r )'apıhyor ve ayni 
zamanda da bazı ihtimallere karıı 
koyabilm k için ihtiyati tedbirlel' alı .. 
nıyor. Fakat vakit kazanmak ve it
len biriktirmek için her iki taraf ta 
çareler bulmak huıuıunda hiç te fa
kfr ol ıyan bir diplomasinin biltiln 
menabii d n ·ıade ehuiye a:tmet· 
mit i<iriir! yor.,, 

G zcte ild memleket ar .. ındakl 
iht.lliiflar hakland mütıılialar ylirilt• 
tilkten sonra oöyle bir neticeye varı

yon 
" Btnaenalc!yh, uzak takta bir lhtf· 

l&f çıkmak üzere •olduğun• dair olan 
l'İnye ri büy{lk bir lhtı~t ve aoğuk-
kıuıhhkl ka m icap der. 

"İki m mlek tin d karıılıklı olarak 

Japon Baıueklll M. Ok.ada 
müdafaalarınn hususi bir itina göster
di~lerl muhakkaktır. Fakat bütün bu 
lhtiy tkirlıklar, iki h6k0metin knrıı.-
hk ı olarak gir Jmif b Junğu mDtkOI 
ve dolambaılı s'ya .. tte kendiı"ne daha 
aerbcst bir hnrekct temin maksadına 
matuftur. Japonya ile Raayanın sulhu 
bozmıya ve galıbiyet için de tesirlerini 
hiçbir kimıeain ti diden kcıtireml .. 
yeceğl bir sergüzeıtc ntılm ~ıı karar 
vermio olduklarına hüküm ettirebile. 
cck ortada hiçbir delil yoktur. ,, 

Amerikada Kuraklık Bü
y ··k Bir Feli et Oldu 

e.-yor 7 A. - 27 m yonuk Vııyoming ve Dakota e}aletlcri ise de, 
.-ıu.. Mıl&a edııra W. nhe•, afet 12 eyafet daha telilılce altındadır. 

lıaliilıt Qıtlıoa• ·~liyıea lmrıt'+lm W. DDnkil gOn Şikago bouasında, 
ol tu uru. 5 milyu d r blh in buğday piyasasının 112 çente kadar 
edllmakttdlr. fırlamaıı, muamelecilerin fazla heye-

-==En==~ç~o=====-==--=============~~c=a=n=ı ==m=-uclp olmu..,_tu=r=.======-====--

titr ye: 
_ içinizdeki iu 

d biraz •er.in... D yana yaca• 
ğmı artık. .• diye yalvardım. 

Ömr · iiıl a ı için, o ~· 
kadar bir ~y or ıştL Oğlu 
ile ne kon m lar bilmem. 
Bana her şeyimi anlıyan g-zıerle 

baktı: 
_ ôınıediğjnl hissettiler mı"? 

diye sord · 
-Hayır. dedim, bundan kork-

tuğum için, buralardan uzaklaş· 
mak istiyorum ... 

_ Hayırlısı bu mudur acaba? 

isteme~ ınisi ben aidayim ..• 

Kocana? •• 
Sözfinll kestim: 
_ Hayır.. Hayır ... O bildiği-

. gibi değil.. Affetmez.. Ölmiif 
nız . . s·ı . ı b ·ı Imak daha ıyı.. ı mcsın er, ı .. 
o da .. 

l · e de ~ anamıy cagım, mee 
dnhn fena olac k.. D"ye keke· 

ledi • 
- Şu 
_ Şu h , ır: •

0

···~-
ni bir yere gönderin · · ·· -· nn 
uzakla brın. yolumu gö terin. 

Bir Adad ki Amerikan 
Bayraftı lndlrlldl 

Portoprenı, 7 (A. A.) - Ad nm 
tim aahillerinde on dolluz ıteMden
berl d rmakta oLıp Amerikan ba7-
ra§'l bugün fndirilm f v yerino Haytl 
hayra çeJcilın1tUr. Bu, Amerikan 
kıtalartrun adadan çeklldlğinl l'Ö•· 
lerir. 

o un raz mısınız? 
dide gcıtereceğim 

? Ô m t esi 
? Diye soru· 

1e duhu 
azır ol. İki 

• us·n, ded. 
Diye sordum. 

, dedi. Seni. be
Hasaı:ı~ ltepfınixl, b · tiln vata-

m kurtarmak için çarp :ıa rın 
n 

idne· 
y e baleb • Gözleri deki 

ıorguyu okudu. 
- Darüleytamın çocuğundan 

ıaonrn a Mehmetçiğin ablası o• 
lursun. Ben sana gU veni yor.um, 
ıen de kendine güven Nazan, 
cessur ol, dedi. 

Kapıd n çıkarlten: 
- f zin verirsen, yetişir de 

Hasanı bir Un görllrsem, ona 
tek bir şey s' yliy yim mi? De • 

YilzU kızardı ve durdu ; 
sorarak bakhğıını anl dı: 

azan, sen çok istemi tın 
diye Ana doluya geçti, dı} eyim 
mi? Bu gidıŞt ç c-k bir payı 
old ğıma in n n ın ? dıye sordu. 

- inan n Hem bu h dır. 

il 

I[ Gönül işleri 
o 

'' Bir Aileye 
Davet 
Edildim ,, 

lstanbula yakın, küçtık tehir
lerden birinde oturan b'r erkek 
okuyucum, benden «bir uıul 
meıelesi» hakkında akıl danışı

yor, ona söyliyeceklerim araıın· 

da başkalarının işine yarayan da 
bulunabilir. 

1 - Yakından tanıdığınız bir 
ailenin davetine, aile re.iıi tara• 
fından çağrılmıt olmak ıartile 
icabet etmek bir nezaket mese
lesidir, imkAn bulunursa yapılır, 

aksi halde teşekknrn ve mazereti 
anlatan bir cevapla mukabele 
edilir. 

2 - Aldığınız mektupta, kaç 
gl1n için davet edildiğiniz yazılı 

değilse, verdiğiniz cevapta mUd· 
deti asgari olarak ıiz tayin ediniz, 
bu asgari müddet gideceğiniz 
şehrin, oturduğunuz yere uzakla· 
ğına ve yakınlığına göre 24 sa• 
attnn baş ar, bir haftaya kadar 
uzar. 

3 - MU eVVCf vaziyetlerden 
çekin"niz, ailenin b·rkaç kızı varıa 
ve içlerinden birli bir yuva kur
mak arzusunda bulunnyoTSaDız, 
zemini ) okladıktan ıonra, tercih 
edile ve ediJemiyen hakikati 
derhal öğrer-melidir. 

4 - Genç kızlann e l öpfi} .. 
mcz, sılolır. El 6pmek evli hanım• 
lara g .. .terilen bir hllrmet eseridir. 

5 - Dana bilmemek ayıp 
değildir, bilmediğinizi ıaklamak• 
tan çekininiz, gt\lünç mevkie dU• 

rsiniz. Sıkıl ıya lllzum yok, 
gülerek bılmlyorom, demek kafi. 

6 - Mi firliğine gideceğiniz 
aite oraya ne gftn varacağınıZJ 
blJmelldir. 

Bedbaht Bey: 
Mademki hiç konuımamışsınız, 

mademki hiç bir vait taati etme
mişsiniz, madem ki ayrı memle
ketlere düjmüşsünüz, ne diye dli• 
şUnüyonunuz. Göz sevmez, beye• 
nir, sevdayı veren tamımakhr, 
anlaşmaktır. Mademki arada bu 
yoktur, gözlerimizle sevişiyorduk, 
demenizi doğru bulmam. 

HANIMTEYZE 

Bann hiç bilmcdığim bir sevgiyi 
öğreten onun annesi oldu. Dedim. 

* Bir kaç glln sonra elimde 
·Bınba ı Memduhun hazırlatbğı • 
tavsiye mektuplan ve bir sUrti 
kağıtlarla bir İtalyan vapurun& 
binmi~, kulağımda amerikan ge• 
cclıkli yavrulanmın, tahta bacakb 
bir doktor babanın seslerine 
Ôof... bırakın beni! Çığlığınla 
Radoaa, oradan da oktorma ile 
Antalyaya gidiyordum Nesrin. 

MUdire Aziz, DnrUieytam ka• 
pısınm d111na kadar çıkmııtı • 
Elimde tek bir bavulum, mbmda 
mektebin Yercliği lacivert pyak 
pardö.Um, bafımda da ılyah bir 
6rt varda. 

- Seni nhbmda geçirenin 
bile ol ıyacak hemşire Nazan. 
Al b n, gemi demirini çektikten 
soor , açar bakarsın. Sonra da 
oraya, yerine vonnc , başındaki 
ört ye d. , "btlIIU bana Azis 

erdi, nrtık n m da. çocuğum 
her yirn de bu olacak!,, 

i , an d mı N z n? Ben 
şimdi, seni öpeyim, dedi. 

Ha t&ncme baktım. N fes·çk· 
leri ile bu v ul unn bir c ı ın r
dındn, açh bir çok ç uk 

ağlı 
( r aı var) 



TatJukçuluk Bahai c•> 

Difterinin 
Tedavi Usulleri 

' 

Enelki yarumızda difteri hak· 
imada umumi olarak ıörllfmilt. 

ba butalıiın doim• •• bulqma 
•beplerini, tehlikesini arzetmittik. 
Şimdi de muhtelif 19killerinl 
tözden ıeçirelim. Bu vaziyetler 
ıaıa, ık, burun, ibik ve .. kalda 
nld olur. 

Gaıadaki difteriyl hutalığın 
wuiyetine ıöre ikiye ayırabilin : 
birili bid, dijeri de mtizmin 
ie)diclir. Hld teklinde ı•ıanın 
akıntıaında aanmtrak lekeler 
warcbr. Bu lekeler alunbnın her 
tarafına yayıhr •e iki iç &in 
aonra koyu, yapıtkan, aanmtrak 
hir blok tetldl etmek llzere bir
letirler; ıaıanın blttltı botluğa 
•amala dolar, nef• almak ,Oç
htlr; baza defa tamamen kap ... 
.... tenefflH ..... o1ap: &illmi 
lataç ecler. MIDllD llallnde hu
talaiıa •yri ıayet •iırdlrt. ewlld 
pldlde ....... t•lalik.t ... u+e• 
...... kalır. 

Hutabk eneli aal1anın ifrti. 
kam Ue bqlar •• monn ltefa
....trak mllcelll bir kabukla 
lrtlllr. Bu kabuklar daha 10Dra 

li,.clel ... rek sırtlalda •e ıaıa 
ühlHndeki blltllD a.o.Julda py
rimantuam parçalar tqkil eder. · 

Haltabjln bu .. idi Pi• •• 
,.uklan delik defik ettiji pbi 
cijerlerl de rahataaa eder. 

Gidere arız olan difteri ı&z 
J&fllllD, ı&z kapaklannua lhti
bm, •e açılıp kapanmua De 
b..ıar. Beyu, unmbrak bir mayi 
kapaklar aruında toplanır, 1ahat 
tizi kaphyarak bir mlcldet aoara 
brar ve sa• kapaldannı ,., ... 
bnr, lauta arttk bir .. , ,aremu, 
11duım bulamaz, tedaYI edilmez 
... açhktan a111r. 

Baruncla lnı olan difteriJ• 
.. llDc:e : Burun delilderl yaplfkan 
ko,a bir mayi ~e dolar, bunm 
delllderl bbmr, hayvan ajudan 
aefu almıya batlar; lktimam edl
Hne burun açdarak normal tenef
fla iade edilir; fakat ba ihtimam 
birçok defa t•krar eclilmeue ayal 
hal •ald olur. ibik, ukal •e 1a
naktaktald difteri lae bapo tlly
d:ı kwmlannda Arız olur; saıada, 
skin etrafında, kalak delikle
rinde, ibik Ye ukalda unmbrak 
we llyahımbrak lekeler hami olar 
Ye bazen bqua tl,t8 lmamlanm 
da iatlll eder. Adi laalde 5-4 
hafta ıonra bu lekeler karar 
we biç bir i:ı bırakmadan ...._ 
ı.. Tehlikeli haliade İH bu le
keler her tarafa iatill edip hayYa
DID umumi ahlıabm lhW ederek 
118mllne aebebiyet •erir. 

Haatahk hansi .. kilde oluna 
olma klmulerl kireçle ba~ 
etGleli; tllnelderi, n Ye yem kap
lanm Ye bitin leftZllDI huaal 
lamba ile Jabrak temizlemeli; 
çiftlijinizde yapbiamı• pbl % 3 
ldbritiyeti hadit mahl611 Ue de-
zenfekte etmeli; bir 1ersldea se
len yeya enelce içinde klaiu 
hayYanab nakledllmlf olan •aıoıa
larda aeyabat eden taYUklan drl-
J• dahil etmeden 3 hafta kadar ka
rantioeye tlbi tutmalı. 

Eier hayvan lftibauzhktu yem 
yemiyona zorla yedirmeli; pifm1f 
hububat, •e et •ermek çok iyidir; 
lçeceii auyun ela bir litruine bir 
kahve kqıjıadan daha az mlk
darda permanpnat da potu DA· 
•eai )Azamdır. 

En iyi tedavi o 1< iki ıaret 
taYaiye edilmekted r. 

Biri metil• mavial, cliieri de 
• iledir. 

• 8 inoi ..,W.) 

iki 
Baki Bs11allar •• 

Asır Evvel lstanbulda 
Çeşit Esnaf Vardı 

1100 
Bıı!garistanda 

Biçimsiz 
Neşriyat 
Durmadı I Yeniçeri Olan Eski Eınaf, T aıralı Y oldaşlannın Ulôfelerinl Fazlaca Koparıp 

Cebine Atmak için Bıribirinin Çıplak Enselerine Vururlar: - Ha Babam Ha L 
Ha Hünkarın Kurbanlık Koçları HaL. Diye Haykırırlardı 

( Bqtuafa 1 lad ıaJfida ) 

bir TBrk • lkJpr d'Oltl11i11D1 
candan taraftar olan T8rld1e, 

Son bir ay içi nıle iııtanbul, eanaf 
dtadıkoduıile çalkanıyor .. Küçük eı
naflığm Türklere hun, satıcı gOrüJ. 
tülerile mücadele, diıkkinlano 1ekizde 1 
lı:aranmuı gibi tiç dort kola aynlan 
bu dedıkoduJar, bıze e11ki e1nafhğı, 
tarıbteki eanafhgı hatırlattı.. Biz de 
bu yazımızdan taı ihin bir kıç köşe

ıioe 11ğıamıı olan mah'lmatı topla
yıp bir araya g.frdık. 

• 
Eald unaflak, karmakarıtık bir 

tenenlle malikti.. En ufak iti 
ılren lnunlarclan en ıenif olan• 
larma iadar ean•flar, mmf amf 
aynba11lar, pirleri, r.afuzlan, tarihi 
•ldlilderile t&1Hnmı1t aa11lautlar
clir. Yen\çeriler, harp zamanına 
aa\cer, ıulb zamanında eanaf 
olurJarcb. Bu, • H manki karıtıkhiı 
yhbdencli • 

• hd buçuk aaır e•vel, 700 bin 
nlfualu olan latanbulda 1100 Çetide 
aynlan bialerce eanaf Yarda. Bu 
kadar çok çeıitli esnafbjan belki · 
binlerce aalild bulunurdu. Bun
ların içinde okadar tuhaf 
meaJek erbabı vardır ki, bu,ankti 
içtimai kanunlanmız bunların 
datma .ıeybindedir. MeHJA 
yankuici:ik, bırazlık, fuhuı 
tellallıia o umanlar mefl'U birer 
mealek uyıhrdı •. Bunlar h&kOm .. 
te •ersi verir, eanaf t .. ldllbnda 
kayıth olarak birer mealek erbaba 
sibl muamele ,arnrlercll. Halla 
., ... ufclWeri ...... -
unatklrlarl l.tanbulun kala-
bahk Pl'fl •e pazarlanndan 
lcraJİ ....el ed•lerdi. 

Şimdiye belediyeye batla 
olan bekçiler, o zamanlar 
aerbut mulek erbabı .. ,... 
brlar ' ı Ve koca latanbulda 
12 İJ.n bekçi yardı. Kitapca-
lar da ıamanm en kibu 
unafuadandı. HAii latanbn
lun blylk bir dereli ol .. 
clilencUer o samanlar 7000 
klflllk bir emaf sBrBha idi. 
Alaylarda yırtık pırbk tllt· 

r ... .,.,.c. 
leri, perİfan layuetlerlle «el ele 
amini » dlyenk ıeçerler, halla 
merhamete daYet ederlerdi. 

Şimdi araaıra bpılanmwn 
lnllnden zurna Ue dau ha•alan 
çalarak ıeç•• macuncular, lld 
uar eyvel laallan Ye latubulan 
ı&z bebeli idi. Bu bet ytb kiplik 
•naf, tehrla muhtelif yerlerindeki 
SOO cllkklnda ahıverİf yaparlardı. 
Macunu o zamanlar, çocuklardan 
ziyade blytlk, yatla IJqlı adamlar 
MYer, bu ylzclen macucular 
epeyce kaıuç temin ederlerdi. 

iki ...................... .... 

tor ve eczacı denilen bir nmf 
d3ha vardı ki, bunlar da unaftan 
addedllebilirler, 1300 kiti kadar 
tutarlardı. 

GOllapçıhk ta, bu,an ortadan 
kalkmıt, O.manlıbğıa a6zde un'• 
atinden biri idi. Ara ara K&prll
de, Y enicamide, Mahmutpa .. da 
raageldiğiniz hacıyajcdar, eald 
eanaf teşkillbnda yer tutan kibar 
ve zensin mn,terilerl olan bir 
meal.ekti. iki uır enel, fimdlld 
sibi d.nılflmunlardan çalmut ml
t•hıım -biye doktorlan yoktu. 
Htidayinlbit 1etifen tbaarhanecl
ler Wm:li bir muf nrda .. deU
leri akla ,.ı... bin tlrtl .. ,. ..... 
iyiletlirmeye çalaprlarda. 

O zamanlar Hbze•atçdar MJ
yar bir halde çahprlarcla Ye mal
larmı tablalarda atarlardı. Geçit 
reaimlerine iftirak ettikleri zam .. 
kucaklanna bir alrll lahana, para• 
turp, talıam ahrlar, bunlan birer 
birer laallma D:ıerlne atarak ... 
çerlerclL 

Ekmekçiler de l.tanbulua 
belli batlı emafuaclan uJllarlarcla. 

Ekmekçiler için o umanlar 
«din cllreii• derlerdi. Çlftçld• 
aoara mubdd• mulek erbahm
dan ildndsi de ekmekçllercll. 

Tuacular, çlnkçller, lmrablJ.
cUer, almltçiler, bdaydalar, ...... 
ri1ec:lle, lokmaalar, fklemecU• . 

..... 
Oa...ı. bayabada kll'8k 
blnremafdmrelloıduta 
halde 800 ldtlllk bir b
flle haWe;.......,. la
calar, lld uar •nel, litan
baldakl 9999 Ç9f111Hea 
ayin ye ....... tapr
larda. Bualu 2200 ldtillk 
•nylk bir kalabahk t .. kil 
eclvlerclL 

landan batka dejir
mencOerl UDcular, elek· 
cUer, nlpatacalar, ıtllaç
alar, pebimetçiler, daha 
10Dn lWafatçalar, maran-
ıoslar, arıancılar, kendir

ciler yelienciler sibl birçok emaf. 
lar •arda. Bunlann arU1Dda tak
ılm edll••ı yine bir •iri .... 
lekl•.. ulddea " bakkal,, deni
len bir 11111f 1oktu. Bap bak
kal dlkkAnanda birçok pyler ... 
bldap halde o umanlar, banlar 
ayra ayn adamlar tarafından pa-
ura çabnbrch. 

MeHll pirinççiler 400 kltillk 
blyllk bir kafile leli. Fakat zama• 
mn " ihtiyaçların deilfmeai 
bn muleklerclen mlhlm bir - kıa
llUDIQ tarihe bnpuına Hbep 
olmuftnr. 

• ıw .. ..- ........... 

aahacla aİJul hlanlaiyetbd la 
uman llpat etmlftlr. Fakat 
rlllyor ki bal•ndr ntla balak a 
lamak iatiyea Dazı lalprlat. 
adetleri az da olu, bir tirli r 
hat clarmak inemiyorlar. Aça 
ll1D1ellm ld Trakya, Tlrk ...... 
elma• a,nlmu n hiç bir um• 
•Jfllma1acak Wr p~mr. Mili 
r1t Balpr maharrirleri llteclild.t 
....... CU'IUIP danmdar, ntam8 
.. lr"'"'1d t.,idwlirlliek ...... 
........ s• ..... .iı._.. Trüya,. 
t..t•ııtmaldea prl ... ........, ... ,11me113 
........... tw -··· ..,l:=: .. •••· .. ........ , .. 
.,.,_. .. ...,..... ...... dlaA .............. 
... .,.. • .. klkatl ... .. 
•h•ıls .... ., ............. ... 
~p -~ .. , .... ,. hacd 

AleJM ., .. aetrir•t ,.,. ... 
..... tirit -·-,.. .... ... .., ............ ......... 
.......... ..,..,.. 111 bl7lt 
... ... a.,..barclumlar, ,....., 
WJeala ....... •• IJl ...... 
...... lal kadar bUe ~ ..... 

OW.Mnelerbdn cleftll 
ecleblllnlals 1 ----
llllllald fi• 

Yaraladı 
Bola (Hmll) - Yakan ç..-

,_.._,,, •da .... HalU ft llahW.U. • 
,_,,,, ..... Ud ... blriWriyl• ka•d 

laalaa ...... ,..... ........ n •• ddll de beçaldarml 
dan ............. sek-- Wrblrlerlabı ... , ......... 
t.,ldl ederdi. Bir lımıtlarchr. Halilia yarua ajlrcllr. 
harp ftlmncla, ... Hadİleye polla derhal YUIJ•t • 
nal, hllilal çaka- mit, 7arahlar lautueye kalchnle 

nr' duwara .... _•iiiiifbriiii. İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİi~ 
Solara llJAhını bta- .41111 

aarak lcabedene 
dlkkAaı kaçtık c+ 
lnaa banlar, oenp 
plerdi. Bua ..... 
ta, cllkklnlanm .... 

bitin kapatmak mec 
bariJetlade kabrcla. 

Hele Kananl Saltan umaaıncla 
ldanbal, buan ba Jhden bom-
Ht kabrcla. 

H• unaf .-ilk plade f.. 
tanbul bcbmwı evi 6nllnden 
seçmek mecburiyetinde leli. Çlln
kll latanbul kadaaa, unaf içla 
blaman bir mahliktu. Sabfta 
Ye tarbfta d•ima latanbul bcb-
1111ın ılztl ıeçerdi. Eanaf onan 
elinde bir oyuncak sibl, latenlle• 
.. kilde banket ederdL Bu ytlz-
clen bdmın eYi her,an uaafm 
llot ,artınmek kayguaile ,ander
mjl bin bir Çetit, yiyecek, içe
cek ve ıiyeceklerle dolardı. 

Eakl eanafın pybleri n•kip ve 
keth8daları, duacı ve çaVUf •i
lan vardı. 

Dljer taraftan bu kadar btı
,Ok bir tennevvü içinde impera• 
torlatan payıtabtını adeta iatill 
eden unaflar, yine imperatorlaia 
Çetitleri kadar zarar vermitlerclir. 

Şanl zadenin anlatbtına ,are, 
Yeniçeri olan fıtanbul esnafı, 
Anacloludan ıelen ukerlerln 
ulClfelerine konmak için bin tllrll 
bileler icat ederler, btlnkirua 
lnllnden ıeçerlerken blribirlerinin 
çıplak euelerini tokathyarak: 

- Ha ba••• bat. Ha lalnld
na lmrltMllk bslan laaJ. tlip 

VAPURCULUK 
T0RK ANONiM ŞiRKETi 
latanbul Acentalılı 
Umu H-. Telefona_. 

lzmir Sür'at Yolu 
SAKARYA wapara 

Her Pe,..mbe ,.., 
1aat 16 da Galata nlatuaaadaa 
blbr. l>otna lame SW-· Ba 
npu HBR .,,AZAR ,..a Mat 16da 
lnlairdu bllap dotru l.tubula ,.ur. 
Karabiga Yolu 

Her CUIARTESi, ÇARfAIBA 
thlul Nat 21.. TopU. nhb• 
.. adaa bir Yapar kalkar. CW1t •• 
cllalft• matat 1.kelelere 

IZMIT YOLU 
Cama, Pauı, Sah, Çartamba, 

,Onlerl bir Yapar Aat 9 da, Top
lan• nhtımından kallcar. 

haykırarak hulta çakar, 
nefer yerine, 1500 nefer ,e.te,.. 
rek bol bol para abrlarcla. 

Eaki unaflana kencll .tetkiJAt-
larına blyllk ~ mv;ftiyell. 
·~da. latanbal Kadaa t dal". 
falaka ceıuı ••rildlii hif 
çekinmezler' biribirleriai\I a;a~ 
tuttarak Snbatamn ............. . 
lalbyat 14......_-
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çıngarajın Tarihi •• 

Bugün muhtelif 
iflerde kullanıl· 
dığmı gördüğü· 

müz bu çan ilk 
defa olarak F ran· 
sız Kongosunda 
meydana çıkmıştır. 

Bir zenci hlikümdarının çocut 1 

doğduğu zaman halka illıı etme.k 
için kullanılırdı. B llhare Napo • 
yonun orduauna g,..çli, imperato-

rua yani emlr)•r' nl 1 ln • • 
ı.u.ianııdı. 

SO"l PofTA 

Dört Senede Bir Sefer Yapan Gemi ••• 

Sir ja:ms Rcs i'nin dört milyon Türk li
rasına malolmuş bir vapuru vardır, dört 
senede bir defa se !"ere çıkar; çünkü Ku· 

tuplarda tetkikat içi.ı yapılmıştır 

liu ba 'ığm 

adı Stlch· 
dlr1 tıpkı kut gi
bi deniz dibin· 
de yu'lla yapma· 
ı ı .. m .. ,lıurdur. 

R 
c;,..< ..... f aki 

1 ce 
6 Kibr t 

1 1 l 1 1 ' 
' -, Klb t 

J 1 1 11 

Şl mrl' 

EE 
ve şimdi ıiç 
klbrll i ye -

Bestll 
Ea aon nu•hbua bir kitaptı 1 

Bu kitap bir anaiklopedl idi, 16 ıncı Lul ta
rafından dev etıı:ı• hlyanet cürmlle lttlham 
ed\lerek ebedi hap.o mahkO ıll edl m ',tl. 

811atll (171\9l tarihi df' yanmışt ı r. 
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20 Sene Sonra 

Muharebede 10,000,000 
Öldüğünü Bilir Misiniz ? 

Muharebenin ilk ıüflii 

6 giin evvel bilyUk muhare-
hcn' n ilan edildiği günün 20inci 
Yı l dönlimümi idrak ettik. Bu 
nıUnasehetle Avrupa gazeteleri 
artık ihtiyarlamaya başlayan nes· 
lin ne büyük felaketler geçirmlı 
olduiunu hatırlattılar, yeni ye· 
ti~eq nesle de önündeki korkunç 

Altın 38, Uğranılan 
Liradır 

20 ıent1 .anra... ti11• bil •• 
ihtimalleri göıterdiler, lıte yaz· 
dıkları yazılardan bir kDçUk 

numune: 
«Yirmi aene evvel bugün bU

tUn dünyanın gözü Avusturyaya 
dikilmişti. Ortada m~thfş bir 
gerginlik vardı. Küçük hır bahane 
dünyayı kana boyamaya kifayet 
etti. o vakitten ıonra da ıulh 
bili geri gelmedi. Bütün mil!et• 
ler bUtUn kuvvetlerile ıilahlan· 
maktadırlar. Asabiyet yine mev· 
cuttur. Ve kUçilk bir bahaııe 
yine dünyayı kana boyamıya l 
fayet edebilir. 

Bu vaziyet karşııında lnsanJcrr 
1914 ile 1918 arasında geçen dört 
yılın bize neye mal olduğunu aca
ba hatırlıyabllirler mi? Biz ı8yli
yelim; bUyilk muharebede: 

10,000,000 kişi ölmllttiir. 
6.000,000 kayıp veya e1lr 

olmuştur. 
20,000,000 yaralanmıştır. 

Muharebe mUnasebetile doğ• 
rodan doğruya yapılan maıraf 
38,000,000,000 altm liradır. Bu 
miktara yıkılan evler, batan gemi
ler ve hrap olan çiftlikler dola
yısile daha 31,000,000,000 altm 
Uranın ilAvesi icabeder. Y ekOn 
69 mtlyar albndır. 

Alalıorebenin 6on ,a,.ii 
Fakat hesap bitmedi, bugün 

l Z lngilterede 1akat elil ve 
yanı , , 

ıefll kalmak suretıle el an 
~:rbin seyyielerini çekmekte olan 
l,T50,o00 kişi vardır. BUtü~ dUn· 
yadakilerin miktan 20 mılyonu 

ıoçer. 

Şu Garip Dünyada 
Neler Oluyor ? 

Yem Yemeden 17 Gün Yaşıyan inek, - Ölümünden 
Bir Sene Sonra Tiyatro Bekçisini Korkutan İhtiyar .. 
Bir Piyese Müdahale Eden Bir Mahkeme Reiıi 

Garip bir hid.iıe Amerikada vardır, (dur) emrini verir. Fakat 
yaıayan Guerıney cinıi ineklerin ihtiyar kendisinden umulmıyacak 
11 glln ıu içmeden ve yem ye- bir kuvvetle önüne çıkan demir 
meden hayatta kalabileceklerini kapıyı açarak üst kata çıkar, 
ıöıtermittir. ıahneye doğru koşar, ve bir arabk: 

"Kallfornlya,, da Hofman adı· - Efendi, satmıyacağım, sat• 
nı taııyan bir zatm ineği kay• mıyacağım, diye bağırarak, yer 
bolur, etrafı arayıp tararlar, bu- açdmıştır içine girmit gibi gözdeı 
lamazlar. Kaybolduğuna veya ça- kaybolur. Tiyatro bekçisi ertesi gUn 
lındığına hükmederler. Fakat hl· hadiseyi anlatır. Dinleyenler ihti· 
dJaeden tam a 7 gtın aonra inek yarın tarif edilen şeklini binanın 
çiften çok uzakta derin bir çu- eski sahibine benzetirler, ırfdlp 

·kurun içine dtıımnı olarak btı4 karısına sorarlar : 
lunur ve aolaııhr ki alelade inek· - Bir ıene evvel öldü, evi 
(erin yem yemeden ve su içmeden sattığına çok mUteessirdi, ıon 
ancak 6 gün yaşıyabilmelerine sözleri, " efendi satmıyacağım, 
mukabil bu cinı 17 glln dayan· ıatmıyacağım ,, kelimeleri oldu, 
maktadu, adeta deve gibidir. cevabını alll'lar ve hayret ederler. 

§ Mister Janeı isminde bir Doktorlar bu hadiseyi izah 
zat d6rt tene evvel Londranın edememiılerdir. 
Helroad semtinde güzel bir eve § Detroit'te Belediye tiyatrosu 
malikti, fakat etrafı ticaretbanler T emyiı Mahkemesi Reisinin bir 
ile kaplanınca bııım akrabsı bu kararı ile temsil esnasında ka· 
yeri ıatarak daha .akın bir kö· ._panmıştır. Sebebi şudur: 
9eye çekilmesini tavsiye ettiler. O gece Temyiz Reisi tiyatroya 
Ev de para ediyordu. Janeı iste· gider. Tiyatroda bir varyete 
mlye iıtemiye mUlklinU sattı. vardır. Hakim ilk numaraları 
Şimdi bu eski evin yerinde muh· zevk ile seyreder. Fakat temsilin 
teşem bir tiyatro yükselmektedir. tam orta yerinde bellerine yalnız 
Miıter Janes ise bir ıene evvel bir kemer takmıf kızlardan mil· 
Allabın rahmetine kavuımuıtur. rekkep bir bale l.eyetinin ortaya 
Şimdi isminin gazete ılltunlanna çıktığmı görünce yerinden fırlar 
geçmesinin sebebi tudur: ve polis Komiserini çağırarak 

Geçen akıam Mister Lewlı memleketin en bUylik hakimi 
adını taşıyan tiyatro bekçisi sıfatite ceza kanununun bir 
paydoatan sonra bodurum katını maddesine istinaden temsili tatil 
teftiı ederken karanlıkta bir ettiğini söyler ve çtkıp gider. 
gölge görür, hemen elektrik Tiyatro müdürü vaziyeti anlatınca 
lambasını yakar, önünde kısa halk kararı alkışlamıı ve ses 
boylu, zayıf, kuru bir ihtiyar sa da çıkarmadan dağılmıştır. 

===== 

Bebek Sizden Bu, 
Hakkını 

• 
istiyor ! 

Pariste Babasız Doğan Çocuklara 
Nasıl Baba Bulurlar ? 

lstatiat!klere nazaran Pariı 
ıehrinde her ay gayrimeıru mü· 
naaebetlerden vasati 200 çocuk 
doğar, bunlardan takriben SO 
tanesi anneleri tarafından büyü· 
tülUr. 150sl belediyenin mUe1seıe
lerl tarafından himaye altına alınır. 
Bu 200 çocuğun hepsi de bayatta 
betbaht olmaya mahkumdurlar. 

Parisin ıefkat müesseselerinden 
birinin başma geçen müdlir bu 
vaziyeti nazan dikkate alarak 
bu babasız çocuklara biru baba 
bulmak ümidile mühim bir tec
rübeye giriımiıtir. Bu hanım 

gayrimeşru münasebetten bir ço• 
cuk doğduğunu öğrenince doğru 
annesini bularak çocuğun babası 
kim olduğunu osrmakta ve öğre• 
nince çocuğu koluna alarak sdama 
gitmekte: 

- Bu pembe bebek sizden 
hak istiyor, demektedir. Kadmm 
aı~lattağma göre müracaat ettiil 
erkeklerin yU:r.de (41) i kendisine 
doğru uzananlpembe kolların kar• 
şısında mukavemet edememek• 
tedirler. Bu ıurctle temmuz ayı 
içinde 41 çocu(a Parfste b&ba 
bulunmuştur. 

.. 



t. 
Bu Başı 

A k ve mac_.. ro111anı - 65 -

- Çinkl bu adam J• o çan· ] 
tadan ya da o çatanın icinde f 
olan bir ıeyden. 
kurtulmak istiyordu. 

- Peki bu ıey ne idi? 
- Bir bomba mı? 
- Yok canım... o kadar blylk 

.. bomba! .. 
fvan RabakoYiçia kulağında 

birdenbire prip bir aeain laatwua 
culanch: 

- sa bafl keailmeye llyık 
bir inaanumz. 

Baı •. fakat bu çanın .içeriainde 
•afifçe yumuşak olan yuvarlak el
am -ne kadar da ..... beod,...
clu. Kesik bir bqa. .. 

Cözlerinin annnde cltlkklnm 
wltr~ninde okudup gazetenin bar 
bğı geldi. 

[ Eksprea cinayetiL. Kafasız 
kadın cesedi! ) 

[Kadının kafası nerede? •. Ka
til kimdir? •• ] 

Rabakoviç dehıetle lrkildL 
Evet.. Bu çantada, çanta sahibi· 
nin kurtulmak latediii blrıey 
Yardı. 

Ve bu teri.. 
O adam: 0 Sen bap kesllmlye 

JAyık blr budalaam. ., demelDİf
.ıdi? tık hiddetinde ha, kesmeyi 
.... mek... 

Şüphesiz bu adam kafa ke..a 
hayalin ta kendisi idi. 

O darmadağınık yftz. •• Dtloya• 
tlakl iaıanlann hiç birine benze
aaiyea kelle, ancak blyle bir b
tiln yllztl ahırda. 

lvaa Rabakoviçı 
- Sen bap kelilmire 11,.k 

hlr budalasın, diye dtlfftn6rken 
ıayrühtiyari iki elile boynuııu 
bitbı ... BcWin Yllcuda titiriyordu. 

- Mullakbk katil odur, diye 
bndikendiae tekrarlark• içinden 
makul ve muhakemeli l•an: 

Suat SUzan 

arabalarile caddeleri temidİyOl'
lardı. 

Beyaz R• IMa caddenla ti 
nihayeti.Dele elbuield pllitaJI fic:l
detli tiddetll •lhyarak ilerleyen 
bir adam pnll ve onu takibe 
baıladı. Şimdi ıtt ıfde parktan 
aza1c1apyor. •bal.n bu .aatinde 
bomboı duran fakat tabii ı:ama
mnda gayet ~ olu caddelere 
plİJarlanh. Saat dirt buçuğu 
geçmişti ve bu uate rağmen 

sokaklarda laAJI uyumamıf, ej'
lenceden evleri&ıe beaıt.ı .aYdet 
etmekte olan lnsanllll' vardı. 

Hele köıe bllflllcla durmut 
olan ıu ıeyyar sucukçunun l>qı 
da ne kadar kalabalrkb. 

S&c.ak sucuk ve ekmek satan 
abcıaaa etrafmda iftea avdet 
eden bar m6stahdemlerl, garsonlar 
bir lld .okak kadim, iki serseri, 
bir tanzifat memuru, iki de aarhoı 
vardı. 

Bunlar gayet ıamimt dostlar 
gibi bir taraftaD kOBUfUYorlar, 
diğer taraftan aucak Jiyorlarch. 

Jemı bu kalabalığa bakmadan 
geçmilti Çok bızh flrtlyordu. 
Rabakoviçln dinlenmemiı ayaktan 
uzlayordu. Bunun ıiçbı talripte 

milthiş zahmet çekiyor " Gi,M 
ulamet çekip yoraldukça: 

- Ba yirmi bin .... için 
aen ya 1>1ecek, Jll akhm ka,bede
cek bir ... udalaanı. diycwc!a. 

-18-
Eva Mn aaçlı bqmı .bir yau 

eldi n clodaldanm blztp btla
nm kehtll'IR'ak: 

- Lme dedi amn f11 MaC81 
tellffuzun yok mu •• AJq> dejil yal 
S " de en fazla 1ıapna gidm 
1 

._, İJet itle bu. .. 
..ı1lerinde bir J11pon flmonoıu 

ftl'Cb. Sediria 'lzerine otura1111tu. 
Eline geçirdiği bir ipek -çora

bın burnunu dikmekle metgaldU. 
Sedirin kartısıada ıeniı bir 

koltuğun ı~~ersine ıömWUyor aibl 
oturmuı bir adam duruyordu. 

Bu adam uzun boylu zayıf •• 
kumral bir erkekti: 

- Evacık sen bu alqam bir 
a fazla mUltefitsin dedi. Galiba 
ıenin yine benden bw pkarın var. 

- O lmre!... Benim bakim .. 
da ne fena ıeyler dlfllnDyonma. •• 
Sen hayabmda bana bq ımat"k 
,ekliade ırörOnmeyen ilk erkebin 
atan da, bir c!aha senin için her 
pyl terk etmif olan bir kadına 
b&yle bir ıey isnat etme. 

Sarlflll kadııwa • lmre " diye 
çağırdııa genç adam elindeki 
yaprak ılgaraaını masanın Oze
rinde bulunaa ve ~i &UI ile dolu 
olan bir tablanın ~ine :bırakb. 
Ve ıanra terbiyesiz bir kalıkaha 
ile gllerek: 

- Heqey, dedi, evet her şey 
Berlinin blitün kaldınmlan .. 

- lmre ... 
Keduuu aeal 'Pek hiddeti 

değildi. Bilakiı yaltaklanan bir 
kedinin horlayışını habrlatao garip 
bir .aheııri vardı. 

- Fıma adam... Bilmiyonna 
neden aazlyl sanki bDylk 'bir 
leke .İlllİf ... Hdde birae BUl"ab
ma pl'J>l}'Ol'9UD ?u Bu, -Iİİr ceutiJ. 
... prap iDi hiç ? .. 

...... ı.A;. ......... re 

bu deUkan1ımn vakıa ...Pan iyi 
blranmıfb. Ozeriade ele tak w 
pmi bir enm. ..da. Fakat omm 
.... ır...k .. •'-na.. ket pare 
..W. fi1ma w ..... elleriae 
1-lnnc:a ........... - ceatil-
--d .W.C s pek t. fhti••I ......... 

Odesa Konsolosunun u 
hakem esine Devam Edild 
Dünkü Ce1sede Gümrük Başmüdüri 

Seyfi Bey De Şahitlik Yapb 
Gllmrtlk kaçakçılığı yapmaktan 
~u buluaan Odesa bq konıo· 
loau Rauf Hayri beyin mUhake
meaine dfbı kllmrüktekl .elmincl 
ibUau mahkemesinde devam edil
miftir. 

Dinkti ı.eelaede ıtımrüklu 
!bat mDdOrO Seyfi Bey pl:Jt 
olarak dinlenmiftir. Hakim, 
Seyfi Beye bu hadiseyi •• 
lçia bizzat tahkike Jfazam girdi.· 
gllnll ıormuı, SeYff B. de, memar 
edildiji cevabını vermiştir. Fakd, 

müddei umuminin talebi lbe-1 
riDe phitlerin hafi elarak 
1tialenibnelermı karar verilmit "• 
Seyfi Beyle muhafaza bq mlldtirü 
Ha•n beyler sizli celaede dinlen 
miılerdir. 

Bunu mllteakip, muhakemeye 
tekrar aleni olar•k devam edil· 
.mit, .bat .miklllrlnk mDmeyylzl 
lbrahim bey, Rauf Hayri lteyln 
eıyw bulunmadıpı wöylem ... 
rajmen kilrk çıkbğım anlatmqbr. 

Rauf Hayri bey, bu •ıraııla 
kendiıine ıorulan ıua1l•e, ıllm
rllk usullerine vakıf Olmadıjı ve 

bu efYllDDI ~· gıel .... 
Ue kendialnin •alllıiyett. olma-
c!ığı cevabım vermiştir. 

Dünkiı celsede dinlenenlerden 
Mehmet Efendi malıkemeile .... 
lan .a&ylaüftir: 

" - Kou T..sk Beac1I le 
hirllkta tc.acaeli me'b 'mu Sırra 

Jlyla ... ~ ;5E .. • • T..... Bmia.,.ae '•ıl 

Dil 

.Diiı& ıalalt olualc di•la.anlerde11 
&ı,miüliir .s.,,/J B.g 

yenilememeBl, lmendWne blr 
mes'uliyet.:eelemiyecepal •öyledL,, 

Dalaa sonra, dinlenilen bir 
ıahit avukat Sabri Beyin yazıha• 
nelİ9de kenm.iııin de balundu
lma, -.a. da•:rı .deruhte 
etmek için pazarLk yapıldığını 
n ifade değiıtirilmesl hususunda 
ıararda bulunuldujunu ilave et-
miftiı • 

Neticecle, ... wldli larafm. 
Ma a&dldlaa -.. plaitJsia 
pin]maJmı ..... nddedilaıi1t 
, 3 ~ ......... Aiıu .. 

tosml 1 ine~-

- Rabakoviç aenin olmıyan 
ve ömrllnlln sonuna kadar da ... 
ntn olmıyacak olu Yh:ml bin 
mark senin aklını f&flrtb •• Btıtül 
Almanlardan bil iltima ftiplae 
ediyonun kim bilir belki de o 
adam bir deli idi. .. Bir ıarhot Ye 

1• çok bliyük bir derdi olao bir 
Ülaan. 

Difterinin T edevi Usölleri 

- Fakat ne oluna o&...a ita 
adamı takip etmek llzım. 

Ve Rabakovlç sftr'attl adn.
larla Jems'in kaybolc!uğu istika
mete doğru ytırndn. 

-tl 
Şimdi sokata pkmlf, n;a 

sola bakıyordu. Bertin artık iyi
den iyi) e uyanmıya baı1amıttL 
Aıfatt caddeleri yıkayan tanzifat 
memurlan, sftpDren ve sulayan ...... " .......... , ..... ___________ _ 

SOD Posta 
iLAN FIATLARI 

I - G•zele11l11 eıtıı ga611il• 
6ir satan•ll lltl _,,,."" ,..,.11,,,, ..,.,,,,.. 

Z- S.gJaa•• ,.,._ '1r ...H
.,;. i/o. /iah ,.,.tordırr 

) fa eayfa say fa ı sayfa Uijer Soa 
l 2 3 • S yerler sayfa 

---·•--·ı--....1 
~ 2~0 200 100 eo ao 
Krş. Kr~. Krş. Krş K11. Krt. 

3 - •Bir santiııu:le vasati . 
(8) kelime t1adır. 

4 - lnee .,. kDlın 11azıllll' 
t t c klan ge1'11 ıöre 
Hnlimle ölçiiliir. 

C Bqt•afa 6 uac::ı u-.fatla) 
Metilen _..-, hatalık ancak 

beyazımtnk leke!er ••aıl ettiği 
zaman iltimal edilebilir. Ba ıfla, 
ya basta uzva ıürerek veya '-ay
vanan bapıı 5-1 O saniye ilca 
batırarak kaUAD1br ki ea iJW de 
budur. Metilen llDllYİlli .. ~e 
ihzar edilir: 10 .nt1metre wıikibı 
90 derecelik iıpirto, tOO •ımtl
metre mikibı ıaf su, '20 gram 
metilen mavisi biribir1ne brıı-
tınlır. 

Göz taıı .Be Japalata tedaviler 
ilk zamanlarda a&Dealirdlr; 
iptida gftnde iki defa, ve bili• 
bara hastalık iyBeflndye kadar 
Herglln bir defa ku•nılır. Evve
l& bu18flk asayı tazı. ılık ıu ile 
gDzelce yıkamalı; ıonra bir çakı 
veya kibrit çipil U. tetekknl 
eden kabukları. kanatmamak 
ıprtile ke>panaak, ve yerlerine 
1·250 niabetinde _alztaıı aürmell; 
BurBUIUID lçbıe de 1 • 400 Diabe
tinde 2 Aatimetre mikibı kadar 
tiriaga etmeli, pi 1·250 eöztafı 
ile teDIİElemeti. Hatalığm telılikell 
zamanlannda hu mahHile babnlmlf 
biT pamuğa yanm aat kadar 
göa kapaklan arannda tutmalı. 

Kabuklar tamamile çıktıktan 
sonra yerlerini kalem şeklinde 
göztnşı ile tekrar t mizlemeli ve 
her tar fına tent diyot sürmelj. 
di; et.er kabuklar pek çok ve 
herbhi ile ayrı ayn uğraımak 
mtmktm değilM Mrıtin hazin, 

1 

telltiaılir• .,. -- •tia • 
,...... ta elar. 

Yukarıda a&yleclklerlwla hu
talajm • devrenin Ari nezlaia 
tlifteriye pnrdiği s•mnlvda ya-
pılacak tedavilerdir. ffutahk pek 
ilerlemiı ise aşıdan başkam 
Wr .fayda vermez. 

San ___ , .... War tawık ... 

t.İli ipill Dır aeroa bir .. --. 
manu;tı; birçok ilimler maa anır 
brmalan!a .., ... 'buna • ....... 
RifU cılcW•, pitUlderi .. ...... 

lldncl 'Oil 'lnmiltayı merll• pliroau dün Dolmabah,e .aara1mda 
tıunıl hireele, wm1yet .. umt katibi iİbrahim Necmi .,_~ti 
altında Ahmet Cevat, Mi Cmdp, doktor Saim AH ~ lllBl'ek· 
hp olarak toplanmış w gelen tezlerin tetkik 'Ye nMI ...... megul 
vlmnştur. Öğleden •onrakl celseye Sovyet ın.n1er1 1!e iftiıak etmi,, 
terdir. Reaim dlnkO toplalitı esnasınd• •bnmifbr. 

talıktma bnıyacak, ftJ• ..... ) 1 1 11111 ............ _.,. 
Wr .. ..,. imrtaracak Wr ... W· ( Top!antl, Dllwetler _ .. _ ..... 'Bir blJllUm .w..ı .aıı-
..... • .... wuk --.... ~-KllllM~.;.ı;;.--...alz....._Jlad--ıalar--111-- ouz ve paraya VM?ilmeleriıw Jaarar 

-

L-- Mı~ --•- ...... En ftrileıı 11 Jim q:a8ÜIM18 iir mmkep 
wp ~ ...- Sdıa.R .. ,...... ~ L--

1 • .. dLJr .-... .,.· .r=-'rnl w IO m kıyurı"üw1e -8- w ~.., 
--- -- ._ - ... -- ffs'kewllld••• KimtMiı kadınla- i'aile bembm olma llir ;imılk ._ • tira 

1ea. ,.. ~ ••1•11 na .e.lqlerini tanıtmak ve •attırmak ~iıı .&ı3mM*iı•de 8 :aylalı: phe .bir mam1a ve 
._._ ... V. u._ .... u..--.,. teclwvl GalatUaray ~erli .mallar •ırgiaiııdı • lim 'L--~ 7 sy1ık ,awmil• 
~- • =:;:-;:-;-; y.._ ., HaBı:m içtimai .,ardım tuM.i mmıu .b.mbef .. ~ ..,ııt cebe aiJbr bir 
..-• -·- açılan ,pa-.yona e§y• 'Ytirealeriıı •tY• menWa imei om Wbu bayanat 
... u,.c• 9f1•m. • .......... k ft pualmm 'lilmak ime 8-B--94 Per- E~ ar,..Dade ılrahveler ödnd• 
61 tnelil inat ---- lçlu6 ...... 11-8-l&M OumaıWi cfhıleri aat ll-S.984 tarihine 1llllhyma Omwteli 
....-...1 ... __ -11...__ ..ımJcla -Ar.. i(;U) de BWuiz D.ğaloğlu merb:&iııdeki gfiutl .. t 10 dm U ye bdAr •art-
.-.• Wl"GDClll Y•ı---· -tı.,,.ate müıacaatlan. tJrma ile uNlenlj•·=• ialipleria mu· 
Atı yapılamk • .....-,...-m Tehir ••Hen 811' 1'enezzllh ayyen gün •• ..tanele JDAballinde ha· 
L-..:- -- .ı-.f.09 ft .1Aı zır bahınacalı: memuruna miiraaMltlal'I 
uarn-•n. UllJ...-, ••-· er.au lnmbnl erkek liıeli muuııları oe- 95419909 d08y. No.mı ileilh obıaarI63] 
aylandır. A*ara Tanlcçuluk miy•ti yarın akşam i~ bir ıvapuı te-
waecmuumda olmdutamm .Ure nezzUhil terti.P etmiıti. Bize verilen 
Doktor Süreyya Tahıin Beyin mal6mata göre bu tenezzüh bazı idal'f 

tav .. ;ye etiği o/co2 niıpetinde "Trv. eebeplerden do1-yı bqka bir güne 
~ J 'Mahir .edilmiıtir. 

paflavine" mabsolll de salim ta• Galatasaray Kongresi 
vuklara ven1ecek olurıa difteriye Galatasaray kulDbUndenı 10 
yakalonmazlar. Ağtı&toa Cuma günü yapılacağı ilan 

Er nköyı Bereket Tavuk Çlftllit Hasa11 olunan fevkalade kongre, aynı günde 

(1) Tnuk vo T vukçuluza alt olaıı 

mit llllerl izi ıoruııu, mUteba1111 •• 
eHap verecektir. 

yapılacak kayık yanılan dolayıaile 11 
Ağultoı Pazar stıntı _.. 8 • tehir 
olwımuıtur. 

Tepebafı Belediye 
Bahçesinde 9/8/934 
Perşe•be gUnd 

aat 1?2 de 
LÜKÜS HAYA'f 



iTTiBAT ve TIBAKBI 
- Her lıakla mahfuzdur - /ia•ıl Doldu? .. 

Na•ıl Yaıatlı ? •• 
Beşinci Kısım No. 21 
--···-·············-·-··-·-·-·-·---· 

8 • 8 - 984 Nasıl Ôltlii?. 

=======~Ziya ~skfr ... 

Pertev Paşa, Vaziyeti Yakından Gör-
ınek Üzere Geliboluya Gönderilmişti •• 
HW'fİt Paşanın bu Gnvan ve va· 
Iİyeti alması, onun Erklinıharbiyo 
reisi olan Enver Beye de (kuvayi· 
umumiye Erkanıbarbiye reisi) sı· 
fatını kazandırmışh... Lakin, dik 
haşlıhğı y6zünden Şarköy harbi· 
nl kaybeden Enver Beyin burada 
da vaziyeti altüst edeceği tahmin 
edildiğinden vaziyeti yakından gör· 
mek, kumandanlarile görüşerek 
o cephedeki gayiitabiliği tashih 
•e tekrar ( Elaamili) hatbnı ele 
teçlrmek mümkftn olup olmadı· 
iını tetkik etmek llzere Baılm
•andanhk vekileti tarafından 
Pertev Pata GeliboJuya g6nde
rilmişti. Pertev Paıa, meflıudat 
Ye mlitaleabm bir raporla bildir
lllİftL Fakat daha bu raporun 
lllürekkebi kurumadan, oradaki 
kıtaat ara111nda bliyük bir hoınut· 
&uzluk belirmişti. Çünkü Şarköy 
IDağJubu, burada da dikbaşldığmı 
götermişti. 

Mevcut teaisat ve teıkilitın 
birçok lüzumsuz tebdillere gi
rİfi}mesinden birtakım kanşık• 
lıklarhasıl o~muştu. Bunlar bir 
dereceye kadar ha2.111olunabili· 
yordu. Fakat asıl mnhim cihet, 
(Kuvayiumumiye kumandanlığı) 
(cephede de bllytik bir tebeddDI 
icrasına teşebblla ediyordu. Bunu 
yapabilmek için evveli ahvali 
mahalliyeye ve oradaki icabah 
harbiyeye bilylllc bir wkuf kes• 
betmek lazımdı. Halbuki ne Hur· 
ıit Paşa ve ne de erkinıharbı 
Enver Bey, henüz cephedeki ara· 
ıiyi bile tanımamışlardı. Buna 
binaen bu hareket, eaki (Bahri· 
lefit boğazı kovayı mtirettebe) 
vklnıharbiyesini de mütee&air 
etmif, erkiıııharbiye reial binbap 
Fethi Beyle, erkimbarp binbzpu 
Mustafa Kemal Bey de - aoo bir 
Yazife olarak • miifterek bir ra
por tanzim ve bqkumandaolığa 
takdim ettikten sonra istifalarını 
•ermişlerdi.. Bu rapor, ( J O kinu· 
llUsani 328) tarihinden itibaren 
cephe!erde ve cephe ger;lerindeki 
•aziyeti izah ediyor; balen de 
yapılması icap eden askeri ha· 
reket hakkında pek kı}metli fi. 
kir ve tedb · rleri ihtiva eli yordu. 
Bilhaasa raporun son kıamını teş• 
kil eden ( vaziyyab mezkurenio 
nıUnakaşaaı ve elde edilen netayiç) 
faslı. bu raporun kıymet ve de
recesinin ehemmiyetini gösteri· 
Jordu. f•tifanamelerde gösterilen 
esbabı 18 ..... :b • G . ....... e ıae, elibolu yarım 
adasındaki vaziyetin d d 

hl.k li b. ae erece e 
le ı e ır tekil aldıiıaa da. 
aarih bir fikir •eriyordu. ır 

Başkumandanlık meaeıeıa1n 
ehemmiyetiı i takdir etmiı, deı-ha) 
( Sadrazam ve, Harbiye Nazın ) 
aıfatile Mahmut Şevket Pqay1 

vaziyetten haberdar etmişti. Bu
nun üzerine Mahmut Şevket Pap 
llleseleyi bizzat tetkik için Bula
)'İre kadar gitmiş; Fahri Paşa ile 
erkanı har iye heyetinin haklı 
olduğuna k at hasıl etmiş .• 
Enver Bey n bftylik kar giihı 
Qırıumi hare t ıubesinde i tih
daınını; Fethi Bey n ( Ge · olu 
laaval ı umumiye si ) erkanıharbı e 
riya etine, Mustafa Kemal Beyin 
de ( Bo ayir kuvayı mUrettebelİ ) 
•rkanıharbiye riyasetine tayinle• 

.. , ' . . . . ,.. .-: . ,. 
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( Başkumendanhla verilen raporun, son fashnın suretidir ) 
Vazfptl •-" ........ •Bnaka9•• ve elde.~- ~· 
Milletın " efk&rıumumiyenin aldatdmamuı ~ b.bıDellm kendi ~ 

tekzıp eylememesi için düşman orduaunun f9:iki~t adetf!~e •• sevkulcey!ı~~~ 
kat'i ve azimkirane bir hareketi taarruzıye ile telafiye. karar verildigıne 
hükmetmek Iazımgelir. Filvaki, bundan ba9ka da karar verilemez. . 

Ed" Çatalca ordusundan 300 kilometre uzakta n Çatalca karşıımdaki 
ırııe, "k··ıı· . d maada ayrıca bir muhasara orduaule Oımanlı 

Bulgar kuvveı u ıyesın en -L • • 1 · d 
b ı aktad r Binaenaleyh Edimeye varm ... ıçm ene emır e 

ordusundan ayrı u umn . ~ 1
• • • • d · hizam eylemek 1aniyen muhaaa-

~aWs.adaki Bulgar kuneıkülliyesını uçan ın . tahnb . . . 
l' 1r, aliHn dört aydanberi mahsunyetin atını ızale ıçm 

~!1. ee~ren re etm~ bre etiıtimıek lizımdır. Bunun için hareket ve taarruz 
külliyetli erıukı senan f8 1 v dan doğru, a çatalcadan karadan •e yahut 
iktiza eder Bu taarnıı ya doğrıl y . . . :ı..- h k til hdi 

d • b d Bulgar kuımıküllialni genlerıoı uu•O are e e te t 
hem kara an em e G lib l "b"h · · d d · d ve yahut aynı zamanda e o u ,11 ı cezıreaın en 
edecek surette enız en . • b' an dahi tehiri caiz değildir Edirne 

)malıdır Hareketi taarnızıyenm ır 1 . · 
~P1 

_ • ti · ayi etmekt.e ve sukut takarrup ey emektedir. Sukuttan 
gundeu gune k~vved.?: z m kuvveikülliyeıine bilcümle eıliha ve techizatile 
~onra muhası~ f:k~= adediyeıı.in taarruzu azimkarane ile telafisi keıbim~ş
ı~~ı!11am edect" k ~6 Bı:aenaleyh Gelibolu lımanında bulunan kuvvetler ı~man 
külat eyle.ycc~ ür •. ll rı r ve Geliboluda kalacak aQkere, Çatalca ord111ile 
Çııtnlca cıhetıne c ıe 1 nıe 1 

• ril elidir Aksi halde kabinenin sakıt 
beraber şiddetle dii~ruıırı~}a~rrnz emn v~ :ıeme · ecek ve 10 Kanun~ 328 
kabineden ~nhirnf. e~ !:dıgıd cı~et~er ~:;:.:dir .,.0 ~itayişi gaynkabili izah bulu• 
darbei htikumctmı 1 8 e en e~m 1 ktır Olbapta emrüferman hazreti-
nacak ve kimbi ir daha ne er o aca • 

meıılehülemrindir. 

Bul ıyır merkez tabyası 4 • 5 Şubat 828 . 
.. tt b Babrieefit boğazı kunyımUrettebe 

Dahrisefıt bo!Y zı kuvayımuBr~ : 8 erUmharbiye reisi Binbqı 
erkiinıharbiyesioe ı.aemur n aşı Ali Fetlai 

M. Kemal 

Hamit= Bir sureti Sadrazam 
Hazretlerine tukdiın olunmuştur. 
rini inha eylemişti... Fakat Baı· 
kumandanlık, bunu da kifi gör-

. Böyle mühim bir zamanda 

ve Harbiye Naıın Mahmut Şevket Pqa 

lem vermekle kalmamq; Çatalca 
:..duaUDull artık taarruz kabiliyet 
ye tımidinl de büsbüttbı tehdide 

1 a mıtb- Çiinkll düşmamn bllf:n ~u)ıalal'• kuvvetleri srelmif, 
Çatalca ye Bolayir ceph~eri 
kartısına yerleımftti... Bu vazıyet 
Bul arları fena halde tımartmııt1. 

861t_ zaferlerini Nizım Pqanın 
h tis1Da medyun olmalan 1izım. 

memış. • 
kumundayı, ahvali mahallıyeye 
vakıf olmiyanların elinde bırak· 
mamak için Hurıit P8i8 Y1 btıtiln 
kuvvetile Çatalca cephesi gerisine 
nakletmişti. Nihayet, bu basiret• 
kirane tedbir neticesinde bu me
sele de bu suretle hitama ermişti. 

Bu mralarda llmumt vaziyette 
bO:Yük bir tebeddlU husule gef. 
mışti. Kahramanhğm 110D haddine 
k d r ) s mi' olan ( Edime 
K i ), i sanlık takatinin en son 
t ı nn de gösterdikten 
so a i ayet ( 329 senesi Mar· 
bnı 13 iincil günli ) sukut et
mişti... Edirn nin sukutu, yalnız 
milletin kalbine acı bir buztin •• 

~en bu pank galipler, timdi 
fondra konferansında parafe 

dil n .Wh mukarreratma da 
e e O ğil. anbz ... afl!l'yorlar.. e y mag-
yan Oımanb ordusuna, hattı 
lkup d. ıntıttefikleri olan Sırplılara 

en ı b·ı ... YunaııWara ı e magrur ve 
ve .. t b kkiın bir tavır alıyorlardı. 
A:a:ı ~ok geçmeden bu mttefik 
dostlar, kanlı bıçakh dnımaa 
olmuılarc:b. 'Ark•• • .,, 

Alman - Fransız ittifakına 
Doğru Adımlar Ahlıyor 

( Baıtarafı 1 inci nJfada ) 

Telgraf gazeteainin Parla muhabiri 
Almanyanın bu sefer matbuat 
Yasıtanyle Franaız - Alman do tlu
ğu lehine temayül göıterdiğini 
kaydetmektedir. 

Filhakika, Poti Pariıyen gaze
tesinde Alman jeneralı Fon Ray.
nav, Fransaya iki milletin bütün 
dlloyaya hlkim olmaanı temin 
edecek bir ittifak tekijf etmek • 
tedir. 

Deyll Telgrafın muhabiri, bu 
teklifin, M. Hes tarafından sadece 
iktıaadi meseleler llzerinde yapı• 
lan uzlaşma tekliflerini askeri ci
hetten tamamladığını zannetmek· 
tedir. 

Jenral Fon Rayşnan ıunlan 
söylemektedir: 

.. - Fransanın, Avrupadaki 
emniyetini temin edecek yegioe 
memleketin, Almanya olduğunu 
anlıyamamuı yazıktır. Fakat Al· 
manya fevkalade müselllh mil
letlerin arasında silahsız kalmıya 
mecbur edildiği mllddetçe, ara• 
mızda itimat mevcut olamıya• 
caktır. ,. 
M. Hltler'ln Yeni Sözlerl 

Berlin, 7 (A.A.) - Bir milli• 
kat esnasında M. Hitler demit
tir ki: 

., - Umumi silahlanma ve 
beynelmilel gerginlikler hakkında 
diyebilirim ki, yeni bir harp, Al· 
manyaya mütevakkıf bulundukça 
kat'iyen olmıyacakbr. Milli sos
yalist hareketi ıuna kanidir ki, 
harp hiçbir kimseye fayda te
min etmez ve neticesi aııcak 
harabi olabilir. Almaoyanın bu
pnkü meseleJerl harp ile halle
dilemu. 

Meıru mBdafua hali mUsteaa 

.C-w>zıcC""" 

ı 
olmak llzere biz, ula muharebe 
etmlyeceğiz. lngiliz ban kunet• 
lerinin artması bizi hiç bir 1Urette 
kızdıramaz. Çtlnkn lngiltereye 
hücum etmek fikrinde değiliz. 
Almanyanın mOdafaa tedbirleri ıu 
dütllnceden mOlhem olmaktadır: 

Avrupada çok kuvvetli dlif
manJarla çevrilmiş bulunuyoruz. 
Bunlar günün birinde bizden, 
kabul edemiyeceğimiz bazı ıeyler 
isteyebilirler. Harp teblikelİDI 
çıkaran silihlar değil, fakat ailib· 
lardakl müsavatsılıktır. Bu müaa
vataızlık çok kuvvetli olan devlet
lerde zayıfların kabul edemiye
cekleri bir takım haris maksatlar 
uyandırabilir. 

MOatemlekeler meaelesiae ge
lince: 

Herhangi bir mllatemleke elde 
etmek için tek bir Almandan lıa
yabnı feda etmelİDİ iatemiyece
ğim. Biz peklli biliyoruz ki Af. 
rikadald etki Alman mflatemlc· 
keleri bllytık bir ltıkaten halk"' 
bir ıey değildi. 

Avuıturya meaeleai hakkında 
ıunları aöyliyeceğim : 

Kabul etmek lazımdır ki biz 
A vusturyalılan Almanya ile eski 
rabıtaluını tesise çalıpnaktu 
menedemeyiz. 

Avusturyamn Almanyaya ilti• 
hala gtinün meselesi değildir. 

Avusturyada doğru bir reyilm 
yapılacak oluraa bütün meselenin 
tenevvlir edeceğinden eminim. 

Avusturyanın istiklali her tllr-
111 mllnakaşanm haricindedir. 
Ve hiçbir kimıe bunu mevzubalu 
etmemektedir. Hepimiz biliyoruz 
ki, bu iltihak bıtgUn tahakkuk 
edemez. ÇünkU Avrupanın diğer 
lamnlannda buna karp mukave
met çok bllytık olacaktır.,, 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 : Bu aene Yllbek Ziraat Enatitllslinlbı Baytar, Ziraat ve 
Orman FakWtelerine meccani leyli ve llerelli leyli ve nihari erkek 
ve kız talebe almacakbr. Kayıt ve kabul prtlan qağıda yazıldın 

a : T6rk tebaamndan olmak ( Ecnebiler hll8Ull talimatnameaiae 
göre kabul edilir). 

b : Use bakaloryasmı vermif bulunmak. 
c : Leyli olacak talebenia yap 17 den aıağı 25 ten yukan 

olmamak. 
d : Mesleklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve 1ağlamhk· 

lan hakkında tam teı6kküllll baıtanelerden Sıhhat raporu getirmek 
ve aşı şabadetnamesi •ermek. 

e : Belediye veya Poliı merkezlerinden hüsnühal mazbatam 
getirmek. 

2 : Enstitilye girmek istiyenler yukardakl vesikalarla b;rlikte 
8 kıt'a fotoğrafı bir istida ile doğruca Ankara' da Yüksek Ziraat 
Enstitüın Rektörlüğüne göndermelidirler. 

3 : Mtıracaat zamanı Temmuzun onuncu gününden Eylillnn 
ıonuncu gününe kadardır. 

4 : Evrakı tam olmıyanlar Enstitilye kabul edilemezler. Mlles
ae9e kayıt ve kabul edilen talebeyi iki ay zarfıoda tekrar muayene 
ettirir, kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyanlann kaydı silinir. 

5 Leyli meccani talebeden ataj veya tahsil devresi için de 
ttajım veya Faldiltesini bırakanlardan veya cezaen çıkarılanlardan 
hiikGmetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire Enstitünün verece
il nlimuneye göre Noterlikten musaddak kefaletname vereceklerdir. 

6 Vaktinde tam evrakla mllracaat etmifler arasından kabul 
edilecek talebe diploma dereceıine ve mliracaat tarihine göre 
tefrik edilecektir. 

7 : Ziraat, Baytar, Orman Fakilltelerioe almacak talebeler, 
Tibbi ilimler Faktiltesinin 1, 2, 3 Uncil sömestrlerinde mevcut ders
leri de takibe mecburdurlar. 

8 : Ziraat Fakülteıine almacak talebe Ankara'da Gazi Orman 
Çiftliğinde on ay staj göreceklerdir. 
Talebeye bu staj müddetince yemek ve elbise masraflan karfllıiı 
oluak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. 

9 : Ücretli leyli talebenin ücreti Uç takaltte ödenmek lizer• 
275 liradır. 

10 : Ücretli leyli talebe tercih olunur. Kabul prtlarmı haiz 
olan aihari talebe içia miktar tahdit edilmemiftir. (3704) 



\A is andaki izli 
Yazan ı .Jc * 
Yoksa Asirdo de, Yemende 

de, daha aşağılarda ve daha 
yukarılarda da ( çölde kuı uçsa 
haber almak ve bu kuşa istedik· 
leri istikameti verebilmek ) için 
bekçiler eksik değildir. Ve bu 
Filbyden evvel de vardı. Sonra 
da olacaktır. Biraz da evvellere 
göz gezdirirsek bizim zamanımızda 
oralarda gizli kuvvetlerin naııl 
çalıştıklarını daha ıyı anlamıf 
oluruz: Sadrazam Tevfik Paşa 
Londrada Sefirdi. 

Bir gün Yemene bu Tevfik 
Paşanın pek gtizel bir tavsiye 
mektubunu hamil Magrıbi bir şeyh 
geldi. 

Uzun sakallı, koskoca sarıklı, 
gözleri vect ve istiğraka daldığını 
an:atacak tarzda daima yarı ka· 
palı, elinde doksan dokuzlu bir 
tesbihle Yemen valisinin huzuruna 
çıkan bu mübarek adamın ismi 
(Şeyh Hacı Mehmet) di. 

Şeyh Hacı Mehmet arapcayı 

o kadar fasih ve beliğ konuşuyor. 
ikide bir ayetler, hadisler ka· 
tarak öyle tatlı anlatıyordu ki ona 
meftun olmamak miimkUn değildL 

- Ömrümü din uğrunda, isll· 
miyet uğrunda tetkik ve tetebbua 
hasrettim. Senelerle başım Kita
bullahtan kalkmadı, son nefesime 
kadar da böyle kalaca~ım. Fakat 
ıu sırada fazla yoruldum, doktor• 
lar diyarıküfrlin kaplıcalarını 

tavsiye ettiler, 'Allah göstermesin 
onlarm arasında bir IAhza nefes 
alamam, ben de biraz istirahat 
etmek Uzere diyarı İslamda bir 
gezintiye çıktım ve buraya gel· 
dim. Diyordu. 

Az bir zamanda halk, onu, 
nerede görse hayır duasını almak 
için koşup ellerine sarılacak, şapır 
ıupur öpüp karşısında elpençe 
divan duracak kadar sevdi. 

Ke di i bu kadar sevdiren, 
ıaydırnn Şeyh Hacı Mehmet bir 
gi'n yin val"ye çıkarak: 

- İşitfm ki San'nnın etrafın
dan biraz içeri taraflarda çok 
güzel yerler varını .. Zaten bende 
eskidenberi ku ve yılan merakı 
da vardır.. Müsaade ederseniz 
o taraflarda şöyle bir dolaşayım. 

Şeyh Hacı Mehmede bu mil· 
ıaade verildi. O da batını aldı, 
Yemen içlerine daldı. 

Aman efendim, ne kuşlar, ne 
yılanlar .. DUnyanın hiçbir t ara
fında bu Çt!Şİt, böyle zarif, nefla 
kuş cinslerine tesadüf etmek 
lmkinı yoktur, ya ıeslerl, ya 
ötüşleri, Cenabıhak bunları ne 
özene bezene yaratmış. 

Hele yılanlar okadar munis, 
-0kadar sıcak kanlı ki... Adeti 
birer ehli hayvan .. Ya derileri, o ne 
renk, o ne göz kamaştırıcı elvan .• 
Şeyh Hacı Mehmet bayıldı 

bunlara. 
Ve bu meftuniyet onu aylarla, 

senelerle oralarda alakoydu. 
(Oraları) nereleridir? 
O karış karış bütün Yemeni, 

dağları, bayırları. vadileri, en 
kenarda köşede kalmış köyleri, 
kabileleri, oradan Asiri, sonra 
sahil boyunu, her tarafı dolaı· 
mışt , fak t bu gezinti, bu kuş 
ve ~ ılan merakı bir tiirlü bitip 
tükenmiyordu. 

Yemen Valisi Mahmut Nedim 
Bey, Londra s iri Tevfik Paşa· 
mn (bu şayanı hürmet eyh haz· 
retlerine azami derecede teshilat 
ve misafirperverlik) gösterilmesi 
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emir ve tavsiyenamesile gelmiş, 
fakat kuş ve yılan peşinden 
ayrılamayan Hacı Mehmet haz
retlerinden şüphelenmeğe başla· 
mıştı. 

ÇünkU o, kuş değil ya sivri 
sineğin bile yaşayamadığı yerlere 
girüp çıkmakta, kuş uçmaz, ker· 
van geçmez yerlerde çadırını ku
rarak günlerle kalmakta idi. 

Bu adamı takip ettiler. 
Uzun tahkikat ve takibat ne· 

ticesinde Yemen valisi bir gün 
şeyh hacı Mehmedi kuşlarından 
ve yılanlarından ayırarak huzu
runa çıkarttı: 

- Bonjur mister Consonl 
Şeyh Hacı Mehmet şaşırdı, 

kekeledi, afalladı, ve bir anda 
yine aklını başına toplayarak: 

- Essclamü aleykUm ya haz
retUI vali! dedi, ve sordu. 

- Bendenizle mü]itafa mı bu· 
yuruluyor? 

Vali yerinden fırladı, ve ıe· 
nelerle kuş ve yılan peşinde ge· 
ziyorum diye hile ve hud'a peşin· 
de Yemeni baştan baıa dolaşım 
ve yemediği nane kalmıyan hu 
herife bağırdı: 

- Ht:rşeyi biliyorum, evet 
herşeyi öğrendim, anladın mı 
binbaşı Mister Conson 1 

İngiliz !erkanı harp binbaşısı 
mister Conson kınala parmaklarile 
hacı yag sürUlmüf uzun sakalını 
sıvazladı, zorla tebessüm ederek 
bir lahavle çektikten sonra: 

- lnnallahe maassabirin, de
di, vazi hazretleri yoksa rahat• 
sızmıdırlar, bana hitaben söyle· 
dikleri şeylerden Allah şahittir ki 
hiçbir şey anlıyamıyorum. 

Vali ne kadar ısrar etti, de
tiller, şahitler, vak'a]ar sayarak 
ona kanaat veren biitUn vesaiki 
birer birer bu adamın önüne ser
di ve artık inHira mecali olma· 
dığını anlattı Le ~e o, mütema
diyen ve gittikçe artan bir asa· 
biyetle inkar ediyordu. 

Tam o sırada, Hudeyde'dcki 
ltalyan Konsoloshanesinin kıdemli 
baştercümanı • ki bütün ömrünU 
oralarda geçirmiş, ahvale vakıf' 
yorulmak bilmez, açık gözlü -
Hasan Gencuni Efendi de valiye 
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Gazetemizue çıkan yazı 
ve resimlt:rin butün hakları 
mahfuz ve ga2etemize aittir. 
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.......... ....,... 

Gelen e11rak geri uerilmez. 
il nlard n me&'uliyet ah maz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul iliivesi lıizımdır. 

r Po ta kutusuı 7 41 İatanbul ~ 
Telgraf : Son posta 

.. elefon : 20203 
-"' 

1 

• 

I' D Ç 
8-8-934 

koşup gelmişti. Asker İtalyanlar 
da bu Şeyh Hacı Mehmetten 1Uphe 
ederek onu takip etmişler, onlar 
da bu adamın bir lngiliz casusu 
olduğunu anlamışlarmış. 

Hasan Gencunl valiye sordu: 
- Şimdi bu adama ne yapa· 

caksınız? 

- Dliı;ünüyorum. 
Ve vali düşündüğü müddetçe 

Hasan Gencuni San'adan ayrıl
madı, birkaç gün sonra geldi, yine 
sordu ve; 

- Yemenden çıkarıp ataca· 
ğım, cevabmı alınca; 

- Çok iyi edersiniz. atın 
mel'unu, müfsidi, dedi. 

(Arkası var) 

_J_·~-------------=--
D iJ n Jl a 1/ctual Haberl•rl 1 

1 
Yugoslavya 
Filistine Kereste 
Gönderiyor 

Yugoslavya dış ticaret ofisi 

Bir propa .. 
gandnnın 

neticesi ·--------..1 

ile Filistin-Yugos· 
lav iktısadi grupu 
komitesi adamları 
tarafından buseneki 

Tel - Aviw sergisinde Yugoılavya 
mallarına büyük reklamlar yapıl· 
mıştır. Bilhassa bu mümessiller 
Filistin ithalatçılarının Yugoslavya 
keresteleri üzerine nazarıdikkat• 
lerini celbetmişlerdir. 

Bu propagandalar müsait bir 
zemin meydana getirmiıtir. Bel
grattan haber verildiğine göre 
Yugoslavyaya Filistinden külli· 
yetli miktarda kereste siparişleri 
gelmiye başlamıştır. Bu sipariı
lerin ekserisi portakal sandıkları
nın yapılmalarına yarayacak cins· 
ler üzerinedir. 

Yugoslavyada Filistin ile olan 
bu miisait iktısadi vaziyeti ida· 
me etmek maksadile sırf bu 
işlerle uğraşacak yerde anonim 
şirket tesis edilmiştir. Yugosle
vant namını taşıyan bu irketin 
merkezi Zngraptadır. 

ll-
İnhisarlar umum mUdUrlUğU 

Yunanista- tarafından yapılan 
tetkiklere nazaran 

n~n tütün komşu Yunanis· 
ıhracatı tanın tütün ibra· 

catı 1929 ıenesindenberi devam 
eden buhran senelerinde mUtema• 
diyen azalmıştır. 

1929 senesinde Yunanistanın 
tlitUn ihracatı rekoltesi eski sene• 
lere kıyasla eksik olmakla bera· 
her yine 50 bin tonu geçiyordu. 
Bu ihracat 1930 da 49 ve 1931 de 
43 bin tona dUıtU. Fakat asıl 
büyUk eksilmeler son iki sene 
zarfında kendini göstermiştir. 1932 
senesinde sekiz bin ton eksilen 
Yunanistan tti tün ihracatı gllç
lUkle 35,302 tonu bulmuştur. 

Geçen ı 933 senesindeki ibra• 
cat 34,743 tondur. Yani azalıı 
hareketi eski hızını kaybetmekle 
beraber yine devam etmiştir. 1934 
senesi zarfında aynı vaziyet de· 
vam ediyor. Bu senenin ilk beı 
ayına ait istatistikler çıkmıştır. 
Bunlara balnlırsa 1 Q.33 senesi ilk 
beş ayında 15 bin tonu geçen 
tütün ihracatı bu sene yeniden 
iki bin ton kaybederek ancak 
13,261,220 kiloyu bulmuıtur. Bu 
hat tütün ticaretinde büyük bir 
gevşeklik meydana getirmiştir. 

Bu sene Yunanistan tiitünleri
ne müşteri olan memleketlerin 
baimda Almanya ile Sovyet Rus
ya geliyor. Diğer ikinci derece• 
deki alıcı memleketler Avusturya, 
Belçika, Mısır, Amerika ve Fele
menktir. 

,r-------------,------------------------------------·-
1 Bİ AYB 
L. ___ ,_•_a_sı_tanda Bergin 

·- Nakleden: Hatic• Hatip 

DENiZ TUTMASI ................................................ 
Annesi: 
- Haysr Esat, dedi. Hayır 

ikinizin bir evde oturmakta de
vamınıza mani olacak benim. Ben 
Şevkıyeyl belki seni sevdiğimden 
çok daha fazla severim. O abla
mın bende kalan en kıymetli ha· 
tırasıdır. Kızcağız bizde oturduk· 
ça etrafta dedikodu başladı. Ev· 
velden çocuktunuz. Halbuki ar
tık o yirmi yaşına geldi· Sen do 
yirmi altı .... 

Esat aynanın karşısında tıraı 
olmakta idi. Annesi Lôitfe ha
nım odanın içeri.sinde nıağl yu
karı dolaşıyordu. 

- Yok.. Eğer Şevkıyeyi sevi• 
yorsan, Şevkıyeyi nikAhlamak 
istiyorsan o başka ••. 

- Anneciğim Şevkıyeyi sev• 
diğimi ve onunla evlenmek iste· 
diğimi son de pek ala bilirsin. 

- Ala... O halde şimdi tıra· 
şmı bitirir bitirmez heman arka 
odaya git, Şevkiye odada çama
şır ütülüyor ... Ona kendlsile ev
lenmek istediğini söyle. 

Esat yüzünU kesmişti. Aynada 
dikkatle bu yere bakarken anne
sine cevap verdi: 

- Anneciğim. Bu kadar te
laıa ne lüzum var ... Bugün evlen· 
mek şart değil yal.. Mademki ben 
Şevkiyeyi istiyorum. Şevkiye de 
bizimle b8raber yaıayan bir kız. 
Onu elden kaçırmamıza imkan 
yok. 

Latife Hanım yerinden kalktı: 
- Şimdi ile sonra arasında 

fark nedir, Şevkiyeyl iıteyor 
musun, istemiyor musun? 

- lsteyorum anne. fakat ev• 
lenmiye, yani bukadar çabuk 
evlenmiye niyetim yok... Daha 
pek gencim. Hemen başımı bağ
)amıya cesaretim yok... Hayatta 
hiç bir tecrübem yok... Hemen, 
hemen Şevkiyeden başka bir 
genç lm:la yakından tanışıklığım 
yok... Bu ge ç kızı baıka bir 
genç kız tanımadığım için evdi
ğimi zannediyorum... Mektepten 
çıktım. Yazıhaneye devama 
başladım. Mütemadiyen çalışı-
yorum. Hayatta hiçbir ma
ceram yok... Ve daha hayatta 
yapılabilecek maceraların mevcut 
olduğunu zannediyorum... Anne 
ne oldun? .. 

Latife Hanım oda kapısından 
dışarı çıkıyordu. 

- Ne olacağım dedi Şevki· 
yeyi iıtemediğloi açıkça anladım. 
Kızı bugUn alıp ağabeyime göttl· 
receğim. Ben kendisini sık, sık 
gidip görUrllm... Fakat onun 
bizimle beraber oturması kendi 
iıtikbali hakkında iyi değildir. 

Mahalleli dedikodile meşgul, genç 
kızın kısmeti çıkmıyacak. 

- Dur anne.. bak ben sana 
bir şey söyliyeyim.. biliyorsun bu 
yaz şirketten Uç hafta kadar izi
nim var. Ben bu llç haftanın 
birini Suadiyede, birini BUyüka
dada birini de Filoryada geçire• 
ceğim... O zaman bu fırsatla bir
çok kadınlar göreceğim ve Şev· 
kiye ile aralarında bir mukayese 
yapacağım... GördUğilm kadınlara 
lakayt kalırsam demek ki Şevki • 
yeye aşıkım ye onunla evlenebili
rim ... Peki ne dersin anne beni zor
lama, üstilme çok dilşme olur mu ca• 
nım evlenmek biltün hayat için bir 
tesir altında kalıp yanlış bir şey 
yapmıyayım. 

* hk hafta Suadiyeye gitt~ otel 

kalabalıktı. Deniz kenarında gtt• 
zel vUcutlu yüzlerce genç kadın 

açık mayolarile karşısında dola• 
şıyorlardı. Hepsi de bilaistisna 
Şevkiyeden iyi idi. Hepsinin par
makları manikürlü, saçları altı 
aylık ondüleli idi. Oturup kalk
maları hep alafranga! idi. 

Hakikaten itiraf ettiği kadar 
tecrübesiz olan Esat, plajda gör
düğü her kadını şık ve zarif bir 
hanımefendi zaıınnediyordu. Ha
nımının tuvalet masasından lak· 
ları çalıp parmaklarını kızıl bir 
renge boyamış besleme kızlan 

hepsi birer filim artistini taklit 
eden basit aile kızlarından çıkan 
meş'um kadın tiplerini bUyUk bir 
hayranlıkla temaşa ediyordu. 

Renkli topları biribirlerine 
atıp, oynaşan kırk boı elli 
yaşında ve her biri yUı elli
ıer kiloluk. Karamanlı, musevi, 
Ermeni ve TUrk yeni zen· 
ginlerinin karılarını blle birer 
prensses kadar ıayiyordu. 

Hepsini işve ile cilvede zera• 
fet ve şuhlukta mükemmel ıuret• 
te yemek pişiren, hankulAde ko· 
la yapan ve boı zamanlannı da 
kitap okumakla geçiren Şevkıye
nin kat. kat fevkınde dunyordu. 

Şevkıyenin ca'H olmıyan ve 
erkek cezbetmek lçln kullan• 
madığı tabii neı'esinl, atoıtn ol .. 
duklarım iıpat için plajlarda ger
yikler gibi ııçrıyan genç kızların 
neı'esi yanında pek ı6nUk bulu• 
yordu. 

Maamafih kalbi Şevkiyeye 

karıı biraz soğumuı olmakla be
raber hen Uz klmıeye karıı da faz
la ısınmıı değildi •.• 

* BUyllkadada iskelede ak§am 
Ustü onu g8rdU. Siyah saçları, 
ne yeşil, yeşil de değil tirşe 
rengi gözleri vardı. Cildi 
gllneşten bakır rengine dön
müştü. incecik belini on parmakla 
kavramak imkanı vardı. Velhasıl 
güzel harikulade güzel, sonra da 
pek zarif bir genç kızdı. Esat 
onu daha görür görmez kalbinde 
bir şeyler duydu. Genç kızın 
yanında bir de yaılıca bir ha· 
mmefendl vardı. Te1&dUf ~buya! •• 
Onlar da bulunduğu otelde misa
firdiler. Ve yine tesadüf bu yal 
Masaları yanyana dUımnıtU. 

Ihtiyarca hanımefendi çantasını 
kazara dUtUrdU. Esat eğildi çan
ta ya ona verdi. Hanımefendi 
teşekkür ve genç kız tebe1&Um 
etti. 

O akşam otelin tarasasında 
onlara yakın bir yerde belki 
saat on ikiye kadar oturdu ve 
gece odalarına çekilirlerken genç 
kızı ve anneıi olduğunu tahmin 
ettiği kadını selamladı. 

Ertesi sabah ihtiyar hanıme
fendiye merdivende rastgeldi. 
Yine selimladı ve batır sordu. 
Daha ertesi gUn bahçede birkaç 
söz teati ettiler. Beş gUn sonra 
sofraları birleştirmişlerdi. 

Esat artık Şevkiyeyi hiç 
düşünmiyordu.. Esat bu genç 
kıza nşıktı... Ve evlenmek icap 
ederse bu kadar sık, sık tuvalet 
değiştiren ve her giydiğini vücu• 
duna yakıştıran bu genç kızla 
evlenmek istiyordu çıldırasıya 

aşıktı. 
(Sonu yarın) 
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h 8 Ağmtos 

Moskovada ikinci Maç 
-----·--~ ___ _,,, __ 

·Takımımız Dün 1-2 

Lala, Paşa 
Eğlendiriyor ! .. 

M~~!~P._.Q}~~ ff Şer~ 
Moskova, 7 (A. A.) - SoyYet Niyazi, Salt, u:ıa er, • 

te Türk sporculan araıındakl Fikret. 
L.b 1 d Oyun daha a:ıımkir oynıyan 
1 11t o maça yine Dinamo ata yo- b ı 

takımımızın hücumu ile af amıf, 
llıunda yilz binlerce ıeyircl kar• Ni 

9 Uncu dakikada Muzaffer, Y.a· 
flaında yapıldı. d bl 

.. "ın"ın ortaladıgı- topu yıl ınm gı 
Takımlar sahaya alkışlar ara· .. k 

•ında çıkblar Türk Halkevi ta- bir ıntle Rusların ağlarına ta • 

lnnıı şöyle teşekknl etmişti: mışhr. . 
Avni - Yaşar, Nuri. Esat, Ra· Stadı dolduran halkın sam~-

] l 1 

~, 1 ,, ~ 

!"'! 
Çocuğa böyle ıoförlük öğre

tilmelidir! .. llilı, Feyzi. Niyazi, Şeref, Muzaf· miyetle alkışladığı bu g~l~en bır 
f Fi dakika sonra, günün en ıyı o!~~ 

..................................... -............... ---
er, ıkret, Reşat. R -

M Cularından biri olan us sag ıçı, 
açı Sovyet Federasyonuna b ı· ~ · t · 

Sıkı bir plase ile bera er ıgı esıs 
llıensup bir zat idare ediyordu. 

Şurasını evvela söylemek la· etmiştir. 
14 "'ncü dakikada avni, Sov· 

zun ge1ir ki, bugün oynanan maç, u k 
h t" b 1 • .• yetlerı'n solaçıgw ı ile çarpışara . eye ı umumiyesi iti ari e az go• Al 
rülrnüş derecede mükemmel bir yaralanmış ve yerine Mehmet 

1 

. . t"r Gittikçe sür'at kazanan 
oyun olmuştur. gırmış 1 • • d 

Ve gürelleşen oyunun 25 ~c.i a.· 
Birinci devrede, her iki takım - ı 

bUtiin varlığını sarfetmesine rağmen kikasında Ruslar, yine sagıç erı· 
layı çıkaramamışlar ve devre 0-0 nin ayağile ikinci gollerini yap-
beraberlikle bitmiştir. İkinci dev· rnışlardır. Oyunun bundan sonrası 
rede Türk Halkevi takımının hü· golsüz geçmiş ve takımımız saha· 

k dan 1·2 mağlup çıkmıştır. 
curn hattında küçük bir değişi • Netice böyle olmakla beraber, 
lik olmuş ve bu hat şu şekili 

takım, fevkalade oyna ·~m=ı=~t=ır_.,.__ 
alrnıştır: =--===="'-==== 

Bakırköy Bez Fabrikasında 

Bakırköy bez fabrikasında yeni kurulan pa~yon~~ . ayı? ! 3 ~n~ 
gllnü bizzat Başvekil Paşa tarafından küşat. edilec~g~nı bıl.dı:ımıştı : 
F abrikanıo bu kısmı çok mükemmel bir teknık eserıclir. Reıım e tez 

gihlar dairesini görüyorsunuz. _.... __ ... = ..... _ .... .-....... ·--· 
--································· .......... -- ltrlanbul dBrdUncU icra m•· 
Askerlik murıuıunclan: Bir borçtan do!&yı 

mahcuz ve sablmasına karar verılen 
Yoklaması oinsleriııi aşağıda yazılı muhtelif cinıı 

Bakırköy 

•inden: 

20 Singer ve 10 adedi Alman Dünkop 
•skerllk 'ub~ marka dıkiı makinaın ve 30 adet 

makine için ayak 25 g.934 tarihine 
müsadıf Cumartesi günü saat 10 da 

lstanbulda Mahmutpa ada Meydancıktu 
Kürkçü hanında açık arttırma sur tile 
satılacagından tıı.liplcrin mezkur günde 
mahallinde bulunacak memur:ne 

934 _ 46oı dos~a numarasıle müracaat-

1 - Dakuköy şubesinde kayıtlı 
330 doğumlu ve bu doğumlularla mu· 
ameleye tabi efradın son yoklamalarına 
l EylUJ 934 tarihinde başlanarak 1 Bi· 
riociteşrin 934 tarilıinde nihayet verile

ceğinden mukellefin ıon yoklamalannı 
Yapbrmak il ere bu ınuddet zarI:ında 

§Ubeye muracaat etmeleri. 

2 - latanbul harici aıkerlik ıube
le rinin ekseri 'nde son ~oklaınahu 
hatlamıı bulunmasmdan vez.ıfe ,.e ire 
4iola--=-•-

;r-- anıYakkaten ta rada bulu-
nanlar eon y~ı.ı __ - L tı k 

---..ı&ULrını l•P nnn 
Üt re hemen buluaduklan mahallin 

n kerlik ~ıibcl rine müracaat etmeleri. 

···································-························· 
DABCOVICH ve Şürekası 

Telı 44708 • 7 • 41220 
Avrupa ve Şark limanlurı arasında 

ınuntazam poıta. 

Anvers, Rotterdım, Hamburg ve 
Lrandina vya limanları ioın yakında 
hareket odec k va v d luyanm 
batlıca limanl n d 1 r d 

Ynkıu fl 1 

Han abur 
doğru 

Yk 
ltanaburg 
d ru 

Falla taf ılllt için Galata, Freng an 
h.. umı 'l>l a entelıgioe muracaa• 

44707 8 • 41220 
(1495) 

ları ilan olunur. 0731) 
Cinsi :Numara Cinsi Numara 

55-5 G.!HS 093 
HiK.33 Jt 2!J7 ı:t7 
52w6 \\ .2-4678 

61 wıo1 w.s2-oı-o 
3lw.22 Y.308170 
61\Vl07 W3i1570 
10 Wl \'7409995 
23-19 \V17 33 
96-16 G.78t2Q88 
107WS W.342...ı99 
68 :!9 A.A.OOO_u2 
4iWil \V34 612 
22wısı \V2!inOJ9 
96-16 o 9063485 
1 K.83 I• 29()l 586 

109W100 W 02493 
96-10 G 9063288 
31K22 Y.309 009 
:>5-5 G.7t12ö940 
:nK 22 Y.30G2fl99 
15-12 232318 
14-12 232114 
H 12 !J; 059 
14-12 232980 
14-12 233041 
14-12 232110 
14 12 282988 
14-12 23.2042 
14-12 23',050 
14 12 28:104:9 

=:TAKViM == 
ÇARŞAMBA 

8 Atjustos 934 

Rumı 

Hızır 

95 

' • Tommuıı • l::Sl 

19 19 

~1 08 

ö S4 1 45 s °' 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? .. 

Yüksek lktısaf 
Ve Ticaret 
Mektebi 

Mektep, yüksek iktısat ve ticaret, 
ticaret lisesi, küçük ticaret mektebi 
olarak üç kısımdır. Kayıtlar Eylülde 
batlar, bir ay devam eder. Yüksek 
iktuat ve ticaret l•ıımına tam devreli 
liıe mezunları, ticaret liıcıl, Galata• 
uray ticaret şubesi mexunlan, yükıek 
mektepler ve Üniversite mezunları 
ve bu mekteplere mundll oldukları 
taıdik edilmiş ecnebi mekteplerden 
mezun olan! r alınır. Bu k111m için 
yao mevzubnhı değildir. 

Ticaret liıes·ne ortamektep me• 
z;unlarlle liselerin birinci devresini 
ikmal edenler, bu mekteple!' derece• 
ılnde oldukl rı tasdik edihnif huıuıi 
Ye ecnebi mekteplerle Maarif Veki· 
leline bağla orta ticaret mektepleri 
mezunları almırlar. Bu kısım talebe
lerinin 16 dan a,ağı, 21 den yukarı 
olmamaları laz.ımdır. 

Küçük ticaret mektebine Ukmektep 
mezunları nlınır. Yqlann 13 ten açağı 
18 den yukan o!mamaaı llzımdır. 
MOracaat edec~kleria nülua cazdan• 
lan, afi ve aıhhat raporlan, htlanuhal 
yarakalan, 3 fotofraf, ıahadetname 
veya tudıknamelerini getirmeleri 
liıımdu. Mektep Sultanahmeltedir. 

Cevaplar1mız 
Licede Nurettin beye ı 
Sualinize ceYabımızd11: 1 - Orman 

Fen mektebinden mer.un olanlar, bl
llhara Orman mühendla muavini 
olurlar. Bunun ayrı bir mektebi yok
bır. 2 - Adliye meslek mekteplerine 
ancak adliye memurlan kabul edilir. 
3 - Orta Ziraat mektebi ıeraiti; or-
ta mektep mezunu olmak, yaf1 19 dan 
yukarı bulunmamak, arazi aahl, çiftçi 
evladı olmak hOıntl bal aahibl bu· 
lunmak lazımdır. 

Mawsada Mu tafa oğlu Halit beye: 
Birind mütaleanız dotrudur. 

Vaziyet iıittifn'z g'Hdır. 
>f 

Kırklareli kairlerınıızden Bulgaria· 
tanlı \lı Gultekın beye: 

Si:ı:e tavaiyemiz fU : Maarif ve· 
ki.letine müracaat ederek vaz.iyetinbl 

ı tınız ve köy muallinıliklerinden 
~rrı~e talip oldutunıızu bildiriniz .. Bu 
ıuretle hayatınızı ve istıkbalinizi temi.o 
etmit olurırunuz.. Yaıı~ızın ilerlemıı 
bulunmuı do!ayııU~ ııze baıka tav-

. decek bır ıeyımlz yok. Tevec-
ııye e . 
cühünüıe teıelddl~r edenz. 

Sivas lisesinden Samih Beye: 
Aıkerl Baytar mektebinin kayit 

ve kabul ıeraitinl ynkırıda ıütunlan-
da bulacakıınız. 

mız , .................................. - .. . .................... . 

pETROL NiZAM 
1 kuvvetlendirir • uzatlr. 

Saç :.~ri ve yatları izale eden en 
~~~:ç ilic:ıdtr. BütiD ecunelerd• 

bulunur. 

Şehrimizde Ucuzluk Mücadelesine 
GirişiJiyor 

( Baştarafı 1 ind 1ayfada ) 

bazı iktııadi teşekküller bugünkfi 
eşya fiatlarının, alınacak tedbir
lerle bir miktar daha ucuzlabla
bileceği kanaati üzerinde dur• 
muşlar, bu kanaatin doğru oldu· 
ğunu da anlamışlardır. 

Öğrendiğimize göre bu teşek
küller fiatlan ucuzlatmak husun
da faaliyete geç.meye karar ver
mişlerdir. ilk olarak belediye 
kooperatifi, yalnız kendi mensup
lann değil, halktan da her iste-

yene taksitle odun Ye kömOr 
satmıya karar vermiştir. Koope
ratif odun ve kömürü depo fiatın· 
dan daha ucuz satacakbr. 

Diğer taraftan bazı teşekld\1-
ler de halka bakkal fiatından daha 
ucuz olarak taksitle gıda mad
desi satmak teşcbbüsilndedirler. 
Eğer bu teşebbllaler mtisbet bir 
netice verecek olursa kumaı ve 
sair maddelerin de halka ucuz 
o!arak sablmaaı tqebbOslerlne 
geçilecektir. 

Ortı öydo 18 Akaretlerde 35 numarada Y efso Karaoa Hanımın idare sin• 
deki biçki vo dikiş yurdu talebesinin 22 Temmuz Pazar günü, Maarif Müdür• 
lüğli tarnfındıın gönderilen mümeyizler huzurunda ırntihanları icra edilmiş vo 
dıplonıalan tevzi edılmiıtir. 

Pekiyi derecede diploma almıya muvaffak olanlar ara ında Macide Davut, 
Froso Bodoıaki, Saide Ali, Rebia Hüseyin, Nimet Şaban, Azize Hafız uri, 
Ester Nahman, Paı dora Nikoli, Estrea Marko, S niha Ahmet, Nimet Ruetem, 
Vir inia Dimıtri, hatina Dimitri, Münire Ömer Hııııımlar vardır. --· ................. ····-······ ···-··--···-··--··-··----·-.. ------·· ...................... ······--

Yal o" a icra Memurluğundan: 
Açık arbrmaya ç.ıkanlan gayri menkulun ne olduku: 11 d<SnOm aeb\e bah

çesi 1 dönOm nrsnda kain hane. 
Mevkii mahallesi ıokağ}: Çakıllık ve marn kuyu mahallesi, 
Bahçe arabacı Hasan, dere; Salih, ve Ayşe hanım ile ırnlıdut ve şarkında 

Qç Luçuk dönüm kadar mahnlliııdc tahminen 750 adet üzüm çubuğu ve ntıb 
aııa z olmak üzere 150 adet viıne fidanı ile M ımulıı, ayva lnc"rden ibaret 20 
adet kadar dij'u fidan ve dere luamıaın 7 döniam mahallinde d&hl 750 adet 
keza Şeftali Armut, Ayva, Nar, Mufmula ve O:ı.üm asması fidanlan v~ bir kı .. 
mı ulatalık ve sebze ekilir. 

Ha ne: Sağı yol, solu polis Y akup efendi arkası 52 Ahmet ön O yol 1 e mah
dut olup müştemilatı ise fizcri keremit örtülü bir aalon ve lkl göz. oda ile 
ufak bir bahçeden ibarettir. 

Bahçeye takdir olun&n kıymet ( 1800) bin sekiz. l'ÜZ lira. 
Hane ve müştem la tına takdir olunan kıymet ( 350) Uç yn:ı: elli lira. 
Artırmama yapılacıığl yer glln ıaat 8- 9 - 934 Cumartesi ıaat 14- 16 1• 

kadar. 
Yalova Tayyare ıubesine birinci •ra Ye birinci derece ipotek ve yukanda 

enaf n müıtemilab yazılı aayri menkulün arbrma ıartnamesi 28-8- 934 ta• 
rihınden itibaren 934- 373 numara ile Yalova icra dairesinde her keain ır& .. 
bilmeai için aÇJkhr. ilanda ;aıılı olanlardan baıka m .. lümat almak isteyenle• 
rin dairemize mliracaat etmeleri lazımdır. 

Arbrmaya ittirik için yukanda yazılı kıymetin yil:ı.de yedi buçuk aiıbe• 
tinde pey akça11 veya milli bankanın temiaat mektubu tevdi edilecektir. 

ipotek aabibi alacaklılarla dıt~r alikadarların Ye irtifak hakkı aahiplerinlD 
gayri menkul üzerındekl haklanmn ve hususile faiz ve masrafa dair iddialarını• 
ltbu 1 An tarihind n itibaren 20 gOn içinde evrakı mOsbitelerile birlikte mıemu• 
riyetimiz.e bild rmelerl icap eder aksi hnlde haltları tapu aicilile sabit olma
dıkça sabf bedelinin paylaımasandan hariç kalırlar gösterilen gllnde arbrmıya 
ittirak ede:ı er arbrma ıartnameaini okumuı ve luıumlu malumab alllUf Ye 
bunları tamamen kabul etmit sayılır. Tayin edilen umanda g yri menkul Oç 
defa bağırdıktan sonra en çok nrlbr na ihale edilir ancak rhrma bedell 
mubaQlmeı1 kıymetin yuzde yetmit beş ni bulmaz. veya satış isteyenin alaca• 
tına rüçhanı olan diğ-er alftcaldılar bu unupta bedel huni nn o gayri men• 
kulle temin edilmiş ,.ı~caldannın mecmuuad n fazlaya çıkm zsa en çolr 
artıranın teahlıüdü baki kalmak üzere 15 gün dnha temdit olun rak 2319/934 
taıihindrı ayni saatte yapılacak artırmada böyle bir bedel elde edilmeue 
18 /9/934 tarih ve 2280 numaralı kanuna tevfikan arhrma geri bırakılır. 

Gayri menkul kenc!iaine ihale olunan k mae derhal veya verilen milhlet 
f çinde parayı vcrmezae ihale kararı fesh olunarak kendısinden evvel en yük, 
ıek teklifte bulunan kimıe arz:etınit olduğu bedel ile almıya razı oluraa ona 
raıı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün mOdde le artırmıya çıkanlıp 
en çok artmma 0 o 75 ni bulmalc tartile ihale edilir. İki ihale aruandaki fark 
ye geçen günler için yüzde beıten hesap olunacak faiz Ye d" jer zararlar ayn• 
ca hükme hacet kalmaluız.ın ahcıdan tabıil olunur. 

Mezlcür bahçe ve hane yukarıda gösterilen 8/9/934 tarihinde Yalova icra 
memurluğu od ıında it bu ilin ve gösterilen ıartnamui dairesinde satılacatı 
ilin olunur. 

Mukaddema Be;yoglunda BalıkpR· 

zarında D ıduodaları sokağında kı&up 

diıkkinı üııiündeki odada mukim iken 

bnlen ikamet uhı meçhul bulunan 
Teodor Kaloci Efendiye: 

lstanbul ikinci icra memur
ıuıundan: llıristo ~1eksi ef endımo 
zimmctmızdo matlubu olan bin üç yüz 
liranın maa faiz Ye metanf ve ücreti 
vekiilct temini tahsili zımnmdn ubdni 
tasarrufunuzda olup tahb hacze alınan 
Beyoglundıı. Kamerhatun mııhallel'inde 
Pap11köpruıü ıokagında kılın eaıki 3 
1enı S numara ile murakkam maa 

oda bir bap dukkiinınızıu bnveç' 
talt:p parn~a çeuilme muamelesiı 
esne olmak üzere erbnbıvuku( maril • 
tile mnhnllen ve icrnen ) apılan va .. • 
yet ve takdırı kı) met muamelesi neti
ce "nde mezkfir gayri mt-nlmhın tama• 
mı a bin beş • üz. ıekaen lim kıymet 

takdir ~dılrniştir. Bu buıuıta bir diye
l'e 7İoız vana 9341787 dosya numara
ra ıle üç gün zarfında dairemize bil· 
diı ıı en z ıcrrı ve iflas lrnmmunun 
lOJ uu u nıu.<lJesıno tevfıkau tarafı
nı 11 teblıg muktezi ihbar YıunkasmlD 
teblı;ı uıllkaırnoa kaim olmak tızere 
ılioeu &eblıgı k~yfi) ei olunur. tl726) 
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BUTUN SENE ZARFINDA 

JO DERECEDEN AŞAÖJ . . ' 
BiR DERECE/ HARARET 

Hatta gölgede derecel hararet 35 derece dahi olsa 

.. Frigidaire" deki derecei hararet daima 10 derece· 

den a~ağıdır. Bu derecel hararette bulunan mekOIAt • 
daima emniyet tahtındadır. Eğer size 6 veya 3 

dereceden aşağı bir derecei hararet lazımsa, 

"Frigidaire" punu da, nazaret edilmesine luzum . , 
bırakmadan, senenin iptidasından nihayetine kadar 

temin eder. Bu kuvvetli otomatik soğutma tertibatı, 

f1em asgari bir elektrik istihlakile çalışır, hem de 

hiç ıayiat vukuuna mahal bırakmaz. MekOlatınız 

tamamlle lstlhl6k olununcaya kadar, kat'iyen bozul 
1 
mak tehlikesine maruz deöildir, 

Baza~, birinin bir "Frlaldalre ·• satın aldıtını 

aannederken ona daha aşaiı bir marka verlldlil 

ıarolmektedtr. lstmlerln mOşabehetlnden sakın

ınız. Tek bir ''Frlaldalre" vardar. Satın aldıiınız 
1 

•otutma dolabının, "Frigtdalre" markasını tatıdı· 
1 

l'..lnı te&lllt ediniz. 

1 1 
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BOURLA BiRADERLER ve Şsı 
--------------~----~------~~~----~~--~~~~~~~~--~----~--~--~ 

lstanbul 4üncü İcra 
Memurluğundan: 

Taksimde Ayazpaşa mahalleıd Sarayarkaıı sokağı 6 numaralı 
hanede mükim iken elyevm ikametgahları meçhul bulunan 

LeylA Hanım ve Tahir Beye 
Emniyet Sandığından 4/12/930 tarihinde 9908 hesap No. lı 

borç senedi mucibince 2/4/934 tarihine kadar 975 lira {J6 kuruşa 
balig olan ve bu tarihten itibaren 18/6/933 tarihine kadar % 9 
faiz ve % 6 kumUsyon ve faiz kumUsyon masarif yekunu üzerin
den % 2,5 muamele vergisi ve 18/6/933 tarihinden sonra % 9 faiz 
ve % 3 kumDıyon ve faiz kumllıyon masarif yekunu üzerinden 
% 2,S muamele vergisi hesap ve ahzedilecek olan borcunuzu öde· 
mediğinizden ipotek gösterdiğiniz Kabataş Ömer Avni mahallesinde 
Eski Beytilmal yeni Merdiven sokağında eski 22 mükerrer 2 mtikerrer 
yeni 9, 112 No. lı iki kigir evin paraya çevrilmesi talebile adresinize 
gönderilen ödeme emrine mübaşirin verdiği tasdikli meşrubattan 
ikametgihınızın meçhuliyeti aolaşılmııtır. 

han tarihinden itibaren 20 gün zarfında işbu borcun istenen 
faiz ve kumüsyon ve muamele vergisi ve masarifi saireslle borcun 
tamamı veya bir kısmına itirazınız var ise bizzat veya bir vekili 
kanuni göndererek dermeyan etmeniz ve iıbu müddetin mürurun· 
dan sonra on gün içinde de burcun tediyesine bir sureti tesviye 
göstermed'ğiniz takdirde ilin tarihi mebde olmak üzere 30 gün 
ıoora icrai takibe başlanarak mezkur gayrimenkulün satılacağına 
dair olan ödeme emri ile senet sureti tebliğ makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet 934/2477 doıya numarasile tarafınıza ilanen tebliğ 
olunur. 114533,, 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
J - Adana Baı Müdüriyeti yaprak tütün anbarmın tamir ve tev

siine ait inıaat kapalı zarf usulile kırdırmağa konulmuştur. 
2 - Kırdırma oartnamesile evrakı fenniyenin musaddak suretleri 

dört lira mukabilinde Cibalideki Levazım Muhasibi Meı'ullü
ğUnden ve Adana Bat Müdüriyetinden alınacaktır. 

a Kırdırma 15/8/934 tarihine mlisadif Çarıamba günil saat (15) te 
Cibalideki Alım Satım Komisyonumuzda icra olunacaktır. 

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

4 

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

6 Her istekli biçilmiş bedelin yilzde yedi buçuğu olan (907) 
liralık muvakkat teminab tayin olunan saatten evvel teslim 

.etmelidir. 
7 Kırdırma için tayin olunan saatte tutulması mutat olan zabıt 

kağıdı doldurulduktan sonra hiçbir teklif kabul edilmez.(3918) 

lf lf 
Bina inşaatında tecrübeli bir Mühendise ihtiyaç vardır. Aylığı 

500 liradır. Talip olanlar veılkalarilo 20 Ağuıtoaa kadar Memurin 
MüdUrlüğUne müracaat etsinler. 114561,, 

" ' Denizyol ları 
1ŞLETMESI 

Aeentolerl ı Karaköy K6prUbat 
Tel. 42362 - Sirkeci MühOrdauade 

Han Tel. 21740 

----~ ~--... 
Ayvalık Yolu 

BANDIRMA vapuru 8 
Ağustos 

Çarşamba 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. "4512,, 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 9 

Ağustos 
Perşembe 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (4548) 

Trabzon Sür'at 
Yolu 

KARADENİZ A~~~~o.9 

Perşembe 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö
nllşte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak

tır. (4549) 

Mersin Sür'at 
Yolu 

iNEBOLU vapuru 10 
Ağustos 

Cuma 11 de Sirkeci rıhh· 
mından kalkacak. Gidişte fz .. 
mir, Antalya, Mersirı'e. Dö
nüşte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya· 
cnktır. (4550) 

'~~mımmmlf.El~zm_,, 

Dr. K M Ui 
Cilt ve Zuhrevi hastalıklar mütehassısı 

Beyoğlu: Rumeli han 16 
'GıJ _ _.jıo. Tel: 40153 
.............................................................. 

Sahibi: Ali Ekrem 
Netriyat Mildürüı Tahlı 

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

budur. lımine dikkat buyurulması 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden ı 

Kilo Gr. Marka No. Eşyanın cinsleri 
3,900 171 188 Figzat6r Mahlillü. 

22 R B l Müstamel Fotoğraf makine aksamı . 
45 R B 3 ,, ,, agrandizman makineaL 
12 R B 5 ,, ,, makine akıamı. 
30 RB 4 ,, ,, ,, ,, 
20, 7 45 Adres 9907 1 O kalemde ytin elbiıe ve sair zati 91ya • 
14,520 6 kalem milıtahzaratı tıbbiye. 
44 • Üzeri deri kapla otomobil mlnderJ. 

832 ., muşamba kaplı otom körllp. 
9 • ,, Lestikli pamuk mensucat. 

203 • Boyalı demir F erner baıhiı. 
5462 • • Otomobil Şası aksama. 

O, 700 • • ipek örme Şarpa. 
o, 7 40 • " " " 
1,450 • • ipek mensucat . 
0,440 • ipekli Mendil. 
0,090 • • ipekli Boyun Atkııı. 
1,770 • İpekli Pamuk karyola 6rtUıll. 

14 R. F 14818 Sülfat dö Baryoo 
0.500 • ipek Gömlek. 
0,500 ,, Mensucat.1 
1,400 • ,, Karyola ö~ttııtl 

Yukarda yazılı eıyanın 1 inciden On dörd0nc8 kalemine kadar 
yazılı eşya transit ve diğerleri memlekete ithal edilmek Ozere v.e 
açık arttırma usultı ile 26/7/934 ten itibaren sahhkbr. l.teklllerln 
14/8/934 Sah gllnll saat 17 ye kadar satıı komisyonuna mDracaat 
etmeleri. "4154,, 

Kiralık Otel 
Buuada Gazi Pata cadde.inde havada n ltlek mevkide bulunan 

HALK OTELi kiraya Y6rileceA-inden talip olanlar otel altındaki Luça 
Zade Kardetler makunsına milracaatleri rica olunur. (1462) 

1 ______ D __ e_v-le_t __ D_e-;-ir_y_o_l_la_r_ı __ ll_i_n-la_r_ı----~ı 

Halk Ticaret Biletleri 
l - Milli istihsal milli ticaret ve mllll sanayi mllnasebetlerlnl 

kolaylaş_tarmak ve çoğaltmak ve halktmı:ıa memleketi tanıtmak ga• 
yelerini güden Devlet Demiryolları idaresi "Halk Ticaret Biletleri,, 
namı altında 20 Ağuıtoı 934 tarihinden itibaren maktu lllcretll ve 
fevkalade tenzilAtlı yeni bir tarife tatbik edecektir. 

2 - Halk Ticaret Biletleri on beı gilnlilk, bir aylık ve ikt 
aylık olmak üzere Uç seri üzerinden tertip edilmiştir. 

Ücretler: 
Birinci mevki ikinci mevki ÜçllncD mevki 

On beı gUnlUk biletler 35 22 17,5 Lira 
Bir aylık ,, 60 40 30,- " 
iki aylık ,, 70 50 35, - ,. 
Bu Ucretlere nakliye vergisi de dahildir. 

3 - Halk Ticaret Biletleri himilleri biletin mer'i bulunduğu 

müddetçe Devlet Demiryolları üzerine hiçbir munzam ücret ver
meksizin diledikleri kadar sayahet etmek diledikleri lıtasyonlarda 
inmek binmek ve durmak kakkını haizdir. 

4 - Halk Ticaret biletleri hamilleri hareket ve yolculuk esna• 

sanda biletlerini istasyonlara kayıt veya vize ettirmek mecbUl'iyetin• 
tabi değildir. 

5 - Halk Ticaret Biletleri hAmillerl yolcu ağırlıkları hakkın• 

da ki ahkam ve müsaadelerden istifade edeceklerdir. Buna ilaveten 
ayrıca ayni cinsten 25 kilo veya muhtelif cinslerden elli kiloya 
kadar eşya numunelerini veya nllmune kollekıiyonlarını ayol tren• 
de paraaız naklettirebileceklerdir. 

6 - Halk Ticaret Bilet hamilleri 

etmek isterlerse 
edeceklerdir. 

Ucret farkım umumi 

* lf 

mafevk sınıfta ıeyahat 

tarifeye göre tesviye 
"4519,, 

Fevzipaşa - Diyarbekir hattımn Fırattan sonra Bekir Hüseyin, 
Baskil, Şefkat, Yolçatı, Elôziz. istasyonlarını havi kısmı 11/8/934 
tarihinden itibaren Yolcu ve her tUrlU eşya mUnakalAtına açılacağı, 
Mersin - Malatya arasında işleyen yolcu trenlerinin herglln Elfiziıe 
devamlı Elazizden hareket edecekleri, muhterem halka iltill 

olunur. "4432,, 

istanbul Sıhhi Müesseseler Satınaıms 
Komisyonu Reisliğinden : 

Akliye ve asabiye hastaneal için lüzumu olan 226 kalem UAç 
ve sıhht malzeme olbaptakl ıartnamesl veçhtle ve 28 Ağusto• 
934 Sah gUnU saat 14 to alent münakasa suretile aatın alınacaktır· 
isteklilerin müracaatları. 114522,, 


