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U A e· H IA • Bir Oburlulı nilcayesi 
m.umı ır u asa. 1 u·· G·· d -8. y k · ç un e ır eme 

Spor İşleri:- Tas~eye Muhtaçtır Yiyen Adam 
Sıkı Bir Elle Bu 

Şubeden Bir 
«Atletiam federaıyonuaua lalç 

bbabatl yok» muı, .. Kabahatli 
arayacaiı1111za otvup dfdetjmlzl 
lll••llm.,, mit. "Çlakt apor rubu
.. • ... MtUlz,, ...... .. 

Şu clmlelerf, Zaırep hezimeti 
kerine mpor ltlerimbden umumi 
olarak bameden yazılanmıza karp 
••~ilen bir cevaptan alıyoruz. 
''Son P01ta,, o yazılarında ae atı .. 
tizm federaayonunu, ne atletleri, 
•• · ıunu •• ne de bunu kabahatli 
hÜldu. Ki ..... ,. kabahat yıld .. 
••clL Sadece ıu~an 116Jledl : 
. " 1 - B!rlblrial koYalıyaa bu 
.. tlvblratler mllU laayaiyetlmill 
latitiyor. Buaun her halde bir 

lıe Sarılmalıdır, Aksi Takdirde Bu 
Şey Beklemek Doğru Değildir 

Z:· ••a::uenm•= 1 ~:~-;~~-~:le:-
.. 2 - Bu matlibireta... bil• Seromu 

anJ.tb ki apor ftlarimlz butlnkl 
Yuiyette fena tidiyor. Baatlakl 
t ... lt ile dhelmui de lmkla
aazclar. HDkCimetln kunetll mtıra
kabeıl altında yeni teıldllt yapıl- . 
ı~n. Sporcular erbep ellerin lcla
reıinde çalıtbnlaın. Galibiyete 
ancak bu ıuretle enbiliriz. .. 

Halbuki bize ceYap olara çı· 
bn yuı atletizm federaıyonuua 
•• antrenlrln mldafaa ... ..ıae 
beulyor. Niçla? 

Biz bir takım mailer aorduk. 
c n...... a iaol uyfada , 

Kalküta, 10 (A.A.) - P .. tar eu
titttltl mildürU doktor Miralay Morilon, 
doktor Goı'oo bir kolera ıeromu keı
fettijini ve bu ıeromla doldorlana öl .. 
ceğioe hükmettikleri hutalan tedaviye 
munffak olduğunu bildirmektıclL 

IPi • t:ı . ............... .. ...._ __ 

Teklnalz Ev Ol•••• 
DGa Maçkada bir ıYdea balaHttilr, 

it• eve biç ••bep rokkea utuıua 
•••Udltl•I •öyledik. Halbuki eYe 
.,.,.uduk atfet.ek, bllh.... M 
.. r4• kaW ••ll••lrecels eüllaae 
Wr telalıllltllr. GtÇ9•lerlle nlat •d• 
... ealllı Ş.•ket a.,. alt .... .. 

Yunanla Dostluğumuz ev uldua4a utur.uıduk ........ . 
.... kl•Hler tarafaadaa kaRela çı
kanl•ıt oldutu •• ı ... ımalr.tadar. eı. 
~aHa dGnkll yaıımızla bu fayiala
na dofru olmadıtını, bunlara laan-Misak Suretleri Teati 

Kimler 

H...te1,e V..ldU TeYllk Rlftl 
ley Ceaeneye ıiderken Atfaaya 
da upaclı, blızat Yunaa h•rfciye 
laazırı M. Maluimoa tarafından 
karııl•ıuh. TeYfik Rlttl . Bey 
~nan hariciye nezaretine fitti. 

1 41a.T a-çen yıl Ankara da imza-anan ~y . 
.. anan doıtluk mııakı 

teati edildi. B.a •lluaHbetle Atlna 
muhabirimizin aa.derdJji fU HAlm• 
de ıoldan 11ra ile Y··-·- h . . ........ ancıye 

DHareti Tlirk-Yunan itleri fUbHi ........................................... 
O niver sited;····· .. ·-

-----
Rektör Cemil Beyin 

Çekilecefi Şayidir 

Üniversite Rektörll Profesör 
Cemil Beyin rektörlük vazife1in· 
den istifa edeceğine dair bir 
l•yla dolaımaktadır. ·~u ıayiamn 
•ılıbatlni t•valk etmek timdUik 
laalmkün detildir. Alakadar zeva
ta.. •öylediklerlne nazaran Cemli 

rla iatif- bir ........... . 

mldürl M. Vrlzalda ite Terilk 
ROftll ley, M. ÇalUrla, M. Mak
limoı •• ••ki Atlna 1eflri•iı 
Enia Beyi 16rlyoruz. .... .._._. ............ ·--·-···,-··-··-.. ·-··-···-· -··---

..., C:. 
klka bu f&ylaJI zı klmHlerJa fena 
bir niyetle kulaktan kulata f111lda
dıkları anlatılmıthr. 

Dünkü 
Sağnak 

Dün öileden sonra bava ka
rarmaya bqladı. Kara bulutlar 
kıA bir zamanda gökyDzDnll 
kapladılai, az ıonra bardaktan 
bof&nırcaama bir yaimur yağmıya 
baıladı. Y atmurun tiddetl takri
ben iki dakika kadar IOrdü, 
b6t6n yaiıı İH bir çeyre;I ıeç
.. dL Rumimiz, Y•P.urdan 
...,. Kar.kly ..,-daDtata Yaf. 
yetial ı-t..iyer. B. ..... el.etle 
.... ıı.-ı. t•"litl•i ..... ,,. 
koyuyoruz : 

l.tanbul, 1 O ( A. A. ) - S.fır 
derecei hararet• •• deniz MYiye

( Dua•• 1 iaci .. yfada ) 

Büvükadada, Bir Atçı Dükkanı Halkı 
Hayretler içinde Bırakb 

1-irl " Atl•l•rı •ıiai al,.rel .,,.,. 6fr -••-' b/11•• 
Bu HD• Blyllkadaya •k aak hklan, motk teaı.a.I laerine p

ecaebl HJYahlar baıkıa yapa- bnmt •• ,,....... rutla•alr u-
rorlar. Blylkada .. alı bu lta1- tllrattu detUcllr. 
kıalardaa çok memnun! Çtbalrl Fakat bu aeyyah p'llplannclaa 
Hyyab mot6rlerl Btlyükada nhtı- lalç blrial geçende olan bldlae 
mıaa yanattımı evveli Rum ço- kadar ıarlp •• hayret Yericıl 
ıukları etraflarını kuıatıyorlar. olamaz. V aka f&yle cereyan 

.,.°"'Wllmaı i>• ili .... wan ıt ·a11n 
dea doluyor, ortalıkta araba kal· Seyyahlarla beraber blyOk 
mıyor. Seyyahlar bazan çartıya adaya ıelen, bir elindeki butona 
UtB1Uyorlar. Her biri birer, ikiıer dayanarak yllrOyen, zayıf ve aa• 
kliıt dolusu yemiı ahp çabr çu• kallı, (50-55) yaılar1nda bir adam 
tur yıyorlar. Zavalhlarl yemiıle- çarıı içinde bir lokantaya glrmir 
rini yıkayacak bir çeıme bulama- tir. Bu lokantanın Ablbl Kadı~ade 
dıkları için yemiıceğlzlerlni 6ylce HllHyla Efendi iyi yllreldl, ıılne 
yıyorlar dal.. . meraklı •• . ~••iz bir ad•md\r. 

Geçen akıam 200 kiıl kadar E1rarengız milfterl lokantacı-
bir Hyyah kafileal ıece yarıımdaa dan ne yeme~leri oldupnu ıor-
ıonra birdenbire iskele ıazinoıu- mut ve kendıalae tabakla verilen 

na çıkmıf, kapanmakta olan ıa- yemk
1
•il ı•rfk '••::

1
,tiblylkK çtı•.: 

na a Jeme ı• r. a a 
zlao yeniden açılıp maaalar ku- etmek (1) için de bir kilo ekmek 
rularak ı•ç vakte kadar biralar iıtemlttlrl 
içilmft, eğlenllmfttir. Blylkadada Lokantadakiler bu prlp mn,. 
emaalllz ırup fotoj'raflanm al- terinin yqau vı ıayıflıtaaa rat-
mak için maaalan nbtım parmak• ( Denmı 8 lacl aaJfa•• ) 

Kıral Zogo 
-

Arnavut Kıralı Bir Ay Senra 
Memleketimize GeliyormUJ .............................................................. 

lıkeçe' de çıkaa Y •Dl Adım 
yazıyor: 

Belıratt•a verilen bir habere 
ıöre, Arnavutlukl Kiralı Ahmet 
Zoıo T eırinlevvel nihayetinde 
Ankaraya fiderek Gazi Hazret• 
lerini ziyaret edecektir. Belarrat 
mabafill bu havadise blylk bir 
ehemmiyet atfetmektedir. Bu 
mabafllin kanal tine nazaran 
Arnavutluk hlkümeti ltalyan 
nüfuzundan kurtulmata ve daha 
kunetll ıördUjil Balkan itlllfı 
ile Frannya temaynl etmeğe 
karar vermek üzeredir. Fakat 
Türkiyenin kat'ı mllzaheretinl 
temin etmek arzusundadır. Tür
kiye tarafından eaaah teminat 
almadan her hangi bir harekete 
cesaret edememektedir. 

···v"E·oı·o·ö·i<·n>s·i·v·F·i-
Burtn oıkao oüıhuı 38 ıayfa n 

r..u&;. -Alifflile bir tala11arctir. IC:.pı.W, w...._-....-,. 



2 Sayfa so 

(Halkı ; ~ ;r· 
Haliç Dolarken 
Halk 
Ne Diyor 

H ali\· doluyor ve hiç kimse al
dırm ıyor. Belediyeye atfedilen 
bir rivayete gore, Halici temiz
lemek için haliçten i tifade 
edenler fedakarlık yepmıılı imiş. 
Bu ifadenin dogurdugu intiba 
LE' aşa rıdedır: 

Afif Bey (Eyüp lalambey caddesi 
68) - Haliç İatanbulun altın boynu
zudur. Haliç tarihi ve mGbim rolün
den başka İatanbulu bediileştiren ve 
güzelleıtiren mühim bir limandır. 

Fatih gemilerini karadan Halice ln
dirmeacyd i, Türkler orta devir tari
hini belki kapayamıyacaklar ve fı· 
tanbulu alamıyacnklordı. Haliç dolu· 
yor. Dolunca da danlı; yasıtaları it· 
lemlyecek. Bundan Haliç Şirketi, 
sandalcı ve motörciller zarar göre• 
ceklerl gibi Halicin kenarındaki 
tuğla harmanları detirmcnler eı;ki 

kazançlarını evler de ocreflerini kay
bedecekler. Halici tem!ylemek Bele
diyenin borcudur. Fakat lnıafh dll
tilnünek Belediye buiilnkG dar bat
çerile bDUln temizleme murafını 

üzerine alamaz. O halde vapur fİr· 

ketleri, motör •e 1andalcılar, detfr
men ve harmancılar nihayet yalı 

1ahlpleri birer miktar yardım yapmak 
auretile bu it baıanlabll!r. 

* Bürlıan Bey ( Eyüp Camiikebir 
cadd111i) - Belediye Hallçl temiıle
mek benim nzifem datlldlr demlf. 
Gazeteler öyle yazdı. Ben belediyenin 
böyle birt•Y ıayliyecetinl z.annetmem. 
Belediye ıehirde milııııkaleyi temine 
mecburdur. Halkın illifade ettiği 

herıeyi kendlıtne tamir ettirmek ve 
7aphrmak Jbım i•IH belediyenfa 
hikmeti dicudu nedir. Yolları, kana
llzHyoou, parkları belediye yaptırıyor. 
Fakat icap edene halktan da para 
alıyor. Halici belediye temizletecektlr. 
Eter parası yetmlyoua Haliçten aza
mi derecede latifıade edenlerden yar
dım lıteyebillr. Artık bu dedikodu 
çok uzadı. Ayıp oluyor. Ufı bırakıp 

hemen it• ıeçmeli. 

* Ahmet Muhtar Bey ( Defterdar 
Çonılekçi) - Halici e1aılı bir ıurette 
temizlemek l&zımdır. ÇGnkO bu lima
nın lıtaabula faydHı pek bOyOktGr. 
Orada ııeml tamir hnuz1an bile var
dır. Yalnız bu temizleme iti elblr· 
liAilc yapılmalıdır. Yalım: Haliç 
tlrketlnln veyahut belediyenin bu 
temiıleme itini üzerine alma11na lm
kln yoktur. ÇfinkO çok para lazımdır. 
Belediyenin, Kapah çarııyı bile tamir 
ettirirken Halici ben a71klatmam 
diyecetlnl hiç tahmin etmem. Belediye 
hiç böyle fe7 ıöyleme:ı. Temizleme 
maarafmııi yarıııoa belediye verir mn. 
tebakl k11mıaı da atır bir teklif olma
mak tarllle Ye mllaHlp bir auret
te tlrketlere ve büyük mlie11He 
1ahiplarina yUkletmelidlr. Baıka çare 
yoktur. 

Osklıdarda Bir Yangın· 
Üaküdarda Doğancılar cadde

ılnde bahriye mütekaidi Behçet 
Beyin evinden yangın çıkarak 

evin Ust kat çataıı yandığı halde 
ıöndürtllmDıtfir. 

Yaramazlık Faciası 
Yiyen Bir Çocuğun Beygir Çiftesi 

Hayatından Ü it Kesildi 
Evvelki gUn Kasımpaşnda bir facıa olmuş, bir 

çocuk kendi yaramazlığı neticesinde başından ağır 
lilarette yaralanmıştır. F acıa t6yle olmuıtur: 

- Ben iıtersem hayvanların bacaklan ar&1ından 
da geçerim, bunu siz de yapabilir miıiniz? Demiı, 
sonra beygirin karn\nın altına girerek öbllr taraftan 
çıkmıı ve bu hareketi birkaç defa tekrarlamıthr. 

Bu sırada oradan bUyUk bir kamyon geçmlı, kam
yonun gUrUltUıUnden Urken beygir şahlanarak birkaç 

Zeki isminde küçük bir yaramaz, evvelki ai}n 
arkadaşlarile KasımpaQada iskele civarında oyna• 
makta iken orada durmakta olan sUrUcO Kamberin 
beygirlerini görerek yanma yaklaşmıı ve hayvanlann 
etrafında dolaşmaya başlamıştır. Hayvanların uysal
lığından cesarci: alan Zeki, daha fazla yaklaşarak 
bunları okıamıya başlamıştır. Zeki nihayet 
arka daşlarma: 

defa çifte atmışbr. lıte bu çiftelerden biri, o ıırada 
hayvanın karnının altından geçmekte olan Zekinin 
baıına şiddetle isabet ederek fena halde yarmışbr. 
Derhal hastahaneye kaldırılan Zekinin hayabndan 
limit kesilmiştir. 

Şu ihtilaf 
Toptancı Ve Perakendeci 

Eınaf Kimlerdir? 
2458 No. h yeni iıtihlak ka

nununa göre iıtihlik vergisine 
tabi olan eşyayı satanların kanu· 
nun tatbikinde ellerinde bulunan 
ıtok mallardan Uç taksitte vergi 
abnmaıı llzımdır. Kanun tatbik 
edilirken toptancılarm man&11 iyi 
anlaftlmadıjı için toptanCJ olmı
yan yüzlerce tUccardao da beyan• 
name alınmıı ve 500 kadar tüc
car hakkında da veraf tahakkuk 
ettirilmiıtir. Halbuki toptancı 
demek, Avrupadan toptan mal 
ıeUrip satan demektir. Avrupa· 
dan mal getirenlerden toptan , 
mal alıp yine toptan satanlar 
kanunun çerçevesine girmemek-
tedir. Tahakkuk müdürlüğü 
evvelce verilen beyannameler 
Uzerine 5QQ kadar toptancı olmı· 
yan tüccara vergi lahakkuk 

ettirmiı ve hunları da tahıil mil· 
dürlUğiine vermiıtir. Tahail mü
dUrlOğU bunlar hakkında haciz 
kararları tatbik etHrmişlir. Fakat 
alakadarlar Maliye Vekaletine. 
tahakkuk müdürlUklerlne ıikiyct 

ettikleri için beyanname verenle
rin dükkinları ayrı ayrı gcz.lle
rek yeniden toptancı olup olma
dıkları tesbit edilmektedir. Top· 
tancı olmıyanlarm hacizleri kal
dırılacaktır. T ehsil mUdürlllkleri 
vaziyetin lnl<lşsfma kadar bu gibi 
tllccarın haczedilen mallarının 
satılmasını tecil etmektedir. 

Ayasofya KUtllphanesl 
Ayaaofya camımın müzeye 

çevr_ilmeal kararlafhj'ı için külilp· 
haneler umum müdürlüğü de 
Ayasofya camiindekl Birinci 
Mahmut klitUphnneaini SUleyma
niye nıedreseaine nnkle karar 
vermiıtir. 

Avusturgadan 
Neler 
Alabileceğiz ? 

Avusturya hUkümctile yapılan 
ticari nnlaıma Ağustosun 22 sin· 
den itibaren mer'iyete geçmiştir. 
Bu husustaki Vekiller Heyetinin 
kararnamesi dUn VilAyete tebliğ 
edilmiıtir. Ticaret anlaımasına 
göre Avusturyadan iki çeşit 

emtia ithal edilebilecclctir. ltilaf
namenln bir numaralı listeıine 
dahil olan ıun'I deriler, sun'i 
ipekten ıapka örgüleri, tıpa, 
tahliıiye kemerleri, resim ve 
ıUzgeç kAaıdı, tasfiye toprağı, 
pertevsll.ı, mikrofotoğrafi Aletler, 
oparlör aerbeatçe girebilecektir. 
iki numaralı liatede ıoıon lastik, 
teneke plikalar vardır. Bunlar 
muayyen miktarda ve yalnız altı 
ay için ithal edilebilecektir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

109 No la vatmanın idaresin
de Haydarpaşada Baytar mekte• 
binin karııımdan geçmekte olan 
Tramvay arabaaı, araba ile ieç
mekte olan Hüseyin lımindo 
birine çarparak yaralamıflar. 

lf Çarıılrnpıda baskıcı Ebat 
!aminde biri dUkkinın Uıerindekl 
y.ağmur oluklarım temizlemekte 
iken yere düşerek elinden yara
lanmıı ve burnu kmlmııtır. 

lf. Feridiyede bakkal Hazare
tin dükkinına mUıteri &ıf atUe 
giren Nihat lımlnd• biri raftan 
bir ıiıe rakı çalarak ıavuıurken . 
yakalanmııtır. s-

~ Mzaffer, lift ve Emin iı
minde Uç çocuk taksimde Pana
roma bahçesinde Elektrik ampUl
leri çalarlarken cürmümeşhut ha
linde yakalanmıılardır. 

Liselerde 
Yeni Kadroların Bazı 
Kısımları Anlaııldı 
Şehrimizdeki liaelerin buton 

leyli talebelerinin Haydarpaıada 
yeni açılan Jlıeyo nakli dolayııile. 
talebeal azalan liıelerln idare 
kadrosunda birçok taaarruflar 
yapılacaktır. Şimdi leylt kıımı 

olmayan bu liıelerin bir kııım 

hademeleri, iaşe, ambar. muha· 
sebeci ve1alr memurları çıkarıla
cak, bu memurlar dij'er vazife
lere tayin edilecektir. 

Bundan baıka leylt talebeıl 
kalmıyan liselerde mUdtlr, baı
muavin ve muavinlerin makam 
ücretlerinde tenzilat yapılacak, 
nehari liıelerdeki ncretler verile· 
cektir. Bazı liselerde muavin 
adedi de azaltıhrcakhr. 

Bütlin bu değişiklikler, yeni 
kadroda tesbit edilmiştir. Yeni 
kadroda ftç tane 150 lira makam 
Ucretl olan mlldUr vardır. Bu 
mlldürlcr, Gazi Terbiye EnstitllıU, 
Galataaaray liıeai ve Haydarpaıa 
liseaidir. Bu mekteplerin mlldür
leri, kendi aıli maaılarından 

baıka bu Ucretleri alacaklardır. 
Orta tedrisat kadrosunun 

önümüzdeki hafta baıında mek
teplere tebliği beklenmektedir. 

Gümrükte Yenı Vaziyet 
Yeni aUmrOk teşkilAb kanu

nunda eaas olacak projelerin tet
kiki tamamlanmıı ve liyiha Şiiraya· 
devlete verllmittir. 

Alc!ığımız malumata iÖre, t•h
rimiz iUmrlik teıkilAtmda yapıla-
cak değişiklikler araıında İstanbul 
ye Galata gilmrUk idarelerinin 
tevhidi, de tekarrür etmiştir. Bu 
arada, yalnız bir Manifeato amir
liği ve bir muayene baı memur· 
luğu tefkilata kalacaktır. Gümrük 
bat müdürlüğü, baı mUraklplik 
vaziyetine intikal etmektedir. 

Hasan Hey - Azizim fU ka· 1 H. B. - Pah~lı axhlm h•t kurUfa ve· 
rlrıen •lnım .. 

t'Jnlar kaç kuruşa? , - Pek a A eenla rllııel hatırıa 1.çla 
- Yiıml beş... nreyımı. 

H. B. - Şu ıömleğl kaça verin.o? 
- Dört liraya Haaan Beyi 
H. 8. - iki liraya olmaıı: mı? 
- Gtbel hatırın lfla Hreyhal 

H. B. - Bu memlekette bir 
alay cemiyet var, fakat bir tane 
daha yapmak liizıml 

Güniin Tarihi 

Dost Rusyadaki 
Askeri Heyetimiz 

Moıkova, 10 (A.A.) - Fahrettln 
Pata Harkoftan hareketinden evvel 
TH ajanıı muhablrile görOşerek hey
etin Harkofu ziyaretinden huıl ettiği 
fevkalide intibaı kaydetmlt ve de
miıtir ki: 

"- Zevki itinde bulan, dnima 
ne9'eli bir halk i6rdllk. Şo•yot Ruı
yada bOUln millet çahııyor. l;inf ve 
vazife.ini bilen millet hiçbir zaman 
mağlüp olmıyacaktar. 

Gerek ordu erklnı ve gerek ma
halli memurlar ve halk tarafından 
bize çok 1amimi bir kabul göııtuildl. 
Samimi minnettarlığımızı bildiri,.iz.,, 

Heyet hareketinde Harkof garnizon 
kumandam M. Tuikl, mıntaka icra 
komiıeri rei11i1 mevki kumandenı M. 
Petrof ve 1alre tnrafrndan uğurlan
mıılardar. Bir mOfrere iıtaıyonda 
mevki almış bnlunuyordu. 

Sanayi H yetinin Tetkiki rl 
Moıkon, 10 (A.A.) - Tilrk sanayi 

heyeti Stalin otomobil f abrikalarlle 
Hau ye lıtirahat parkını ıiyaret et
mlıtir. Heyet relll Nurullah Eıat Bey 
M. KrHtinıki, Karahan ye Hariciye 
komlurlij'I ıark tubul mGdGrO M. 
Zukerman tarafından kabul edilmiştir. 

OtobUslerden ŞlkAyet 
Eyüp ve BakırköyUnde iıleyen 

otobüılerin inti:ıamuılıtından dolayı 
belediyeye bazı ılklyetler olmuıtur. 

Belediye dGnden itibaren bütnn 
ıehlrda ltleyen otobGılerl tekrar mu
ayene v• kontrola baılamııtar. 

Yeni Tramvay Arabaları 
ÜıkOdar - Kadıköy bath için Al

manyadan ılparlı edilen tramvay 
arabalara ıehrlmiıe ielmi,Ur. Yeni 
arabalar otomatik bazı tertibatı havi
dir. Arabaların kapıları 1andan açal
maktadır. Oturacak yerleri daha 
•eaittlr. Yakında bir kt11m araba daha 
ıolecektlr. 

intihabat ltl•rl 
Belediye intihap encilmenltrl,_ 

defterlerin tetkikini bltirmiıler, nok
Halarını ikmal etmiflerdlr. Defterle· 
rin a1ılmuı için An radan m!r 
beklenmektedir. Kaıa)arda defterlerin 
nerelere uılacetı tublt edllmiı, ve 
cetvelleri belediyeye aönderllmlştir. 

l•tanbul Pllnına Dair 
Belediye İataabulun mGatakbel 

kllnını yapaeak müteha1111 mimarı 

1935 HnHİ batın• kadar tayin etmiye 
karar nrmlttlr. ÇOnldl mGteha11111n 
lataobul pllnını aacak Gç ıenecle 
ikmal edcbilecetl anlatılmaktadır. 

Üç Balıkçı 
Arasında .• 

Rumellhiaarında oturan balıkçı 
Aıım ile arkadaıı Nevıat bir 
aandal yUzftnden çıkan kavga 
neticesinde Salih lımlnde bir ba• 
lıkçıyı baıından ağır aurette yara-
lamıılardır. Salih baıtaneyı kal· 
nlmıı, Aıım ile Nevzat yakalana• 
rak tahkikata b'aılanmııtır. 

>f Sirkeci araba vapuru iake· 
lesinde Lern1, Patll, Hacı Mehmet, 
Haaan ve Ahmet reis aralarında 
karpuz kavun alım satımı yUzUn· 
den çıkan kavga neticesinde 
Lemi Efendi batından yaralan• 
mışbr. 

- Ne Cemiyeti Hasan ).)ey? 
H. B. - Güzel hatır için alıl 

veriı edenlerle mücadele cemiyetli 
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H jResimli Makale a Dertsiz insan Olmaz il ı··ıin ıuı 

ihracat 
Bakımından 
Mahsullerimiz 

Sablacak malın iyi ve beyeni· 
lir ı~kllde olması, lkbaat Aleminin 
koyduğu baılıca tartlardan biri· 
dir. Hele bu mal harice 1&hlacak 
iıe iyillk ve beyenilme derecesi· 
ilin çok daha yüksek olması bir 
larurettir. 

lıte memleket mahıullerinl 
ibracat bakımından tetkik eder· • 
ıek iyilik ve beyenilme der.ecesi· 
ni ölçmemiz lazımdır. Bizde tütün, 
UıUm, incir, yün, yapağı, afyon, 
Pamuk baılıca ihracat maddele· 
tidir. itiraf edelim ki bu madde· 
ler d~ne kadar hiç kalburdan 
ıeçirilmemif, ziraat eıki uıullerle 
Yapılmış, ayırma denilen ~eye 

ehemmiyet verilmemİf, hülaaa 
ıtandardizaayon ıöı önünde biç 
tutulmamıştır. 

Memlekette iyi ve kötü binblr 
Çeıit tUttın yetiştirilir. KöylUmUı 
dedesinin dedesi zamamndan kal· 
illa tohumu değiıtlrmek lüzumu• 
nu hiç duymamıı, bunun neticesi 
olarak iyi veya fenalığına bak· 
hladan her sene aynı tohumu 
•kmiıtir. 

Bu ıeklldekl batıboıuk ekici· 
Uk dalma hem kendisine, hem de 
lllemleketin ticaret muvaıeneaine 
ıarar vermiıtir. 

Fakat arbk bu zararlı ekicilik
ten kurtuluyoruz. Ziraat Vekiletl 
birkaç senedenberidir ki tohum· 
IEarın ıslahına ehemmiyet veriyor. 

ldeki plana göre, birkaç sene 
şdon~a yalnız ihracat maddelerinin 
eğıl, bütün sebze ve meyvaların 

~'!~umları, yUn, stlt, tavuk gibi 
ıger çiftlik mahsullerinin özleri 

ta~ame? isllb edilmiı olacak, bir 
kelıme de bundan ıonra Ttlrki· 
yenin her tarafında •• i,t ela• 
raahıul yetiştirileı:ektir. 

Tütün nefiı, yUn güzel, pamuk 
lıer işe elveriıli, fındık kurtıuz, 
incir böcekılz, elma haıereaiz 
elunca, hariçten dahile girecek 
tcnebi paraıı da o nlabette 
toialır. 

lıte, gazetelerin havadiı ıll· 
~unlarında ara1ıra yazılan 11 T o-
11Unıların islahı ,, meHleainin ve
teceği c6mert netice budur. 

Henllz hatırımızdadır. Birkaç 
:ıene evvel lzmirden Inıiltereye 
•qraç edilen aandıklar doluau in· 
~r, kurtlu oldutu için ıeri çev• 
tilınif, burada hurda flabna 
"talm19h. 
:~ Ziraat Vekil eti, tohum ıılabı 
'tini nekadar çabuk baıarıraa 
llaenıleketin kazancı da o niabette 
•rlcen temin edilmit olur. 

Samsunu Bir Haftalık 
ihracatı 

1 • Samaun, (Huauıi) - Bir hafta 

1
Ç•nde Almanya 35 vaıon arpa, 

1 •Panyaya 170 sandık yumurta, 
b~ta~bula 4 bin kilo faıulye, 7 
ci:.e~101fıiday. 1300 kilo me,. 
edilmi~tir. 3 •andık yumurta ihraç 

Radyo Neıriyatı 
Ankara, 1 O - Matbuat U 

\!UdürlüğUnde vekile~lerin ve &.:. 
nıharbiye mümeaaıllerinin h 
ıurile yapılan bir lçtimad u 
r~dyo faaliyetin~ ait ~~rarlar ve~ 
•drniş, güzel san atler, ıhm ve fikir 
L•reketlerile devletin siyasetini 
ltnıtmak için geceler tertibi 
kararlaştudmııtır. 
lrnniyet Umum Müdürlüğü 

Ankara, 10 - Emniyet Umum 
°i1Gdürll Tevfik Hadi Beyin Ada· 
"• Valiliğine tayini tahakkuk 
=lllittir. Emniyet Umum Hndnr
't4 i6ne ikinci Umumi Mt\fettiılik 
it 6ı•viri Şllkrll Beyin ıetlrilece-

•6ylenmektedir. 

" Mihneti kendin• zevketmedir Alemde hüner " diyen 
t•lrin hakkıaı teslim edelim. İnHnlar vardır: en ehem· 
mlyehlz plrllzlerl kendilerine dert edinirler, olmıyacak 
ıeyler için aylarca lıüllp hırpalanırlar. Halbuki bia 
bu ölilmlli dilnyada dertli ıilnlerlmiıde de kendimiz ve 
inaanhk için yararlı olmaya mecburuz. Meıhur lapanyol 

edibi Servaatea, buriln ölmeı eHrler araaında ouıuaan 

"Don Kiıot" laimli eaerini haplate yazmıf, bir Alman edip 
Ye fllezofu bütQa ıaheHrlerinl •• ıamlı ıünlerinde 
yaratmıthr. 

lnaan kedeniz olmaz. Fakat aaıl hüner derdi yere 
Yurmakbr. 

• SON TELGRAF HABE7lLERI 

Sulh Konferansı Toplandı 
Birçok Temennileri Ve İstekleri 

• 
ihtiva Eden Kararlar 

Lokarno, 10 (A.A.) - Burada 
toplanan beynelmilel Dünya ıulh 
kongresi iki karar ittihaz etmiıtir: 

Bu kararlardan biriıi Sovyet 
Ruıyanın mllletler cemiyetine gir· 
mHİne aittir. Kongre, umumiyet 
prenıipine aadık kalarak, Sovyet 

Ruıyamn Cenevre teıkilitına ilti· 
bakım evvelden sellmlamaktadır. 

Kongre aynı zamanda, millet· 
ler cemiyeti prenıipleri dairesinde 
bUtUn devletlerin müıterek hare· 
ketlerile Avuıturyanın iatiklllinin 
temin edilmui keyfiyetinin blltlln 

Ehemmiyetli Bir 
Mesele 

IAyaso/ga 

Müstahsili Zarara Sokmak 
için Gizli içtimalar Mı 

Yapılıyor? 
Ankara, 10 (A. A.)- lzmirin 

tanınmıı dört btlyük ihracatçı 
Tlrk firmaımın, içlerinden biriıi· 
nin evinde gizlice toplandıkları 
·we bu toplantıda lizüm fiyatları· 
nın tereffiil\ llzerine dlltlk fiyat· 

larla yaphklan alivre utıtlan ka· 
patma için mtııtereken harekete ka• 
rar verdikleri bildirilerek üz8m fi .. 
atlarının yllk1elmeie baıladığı bir 

aı rada müststahıil aleyhine aebep
ıiz böyle muzur bir harekete 

meydan verilmemeıi bükümetten 
rica edllmittir. 

Ankara reamt mabafilinde 
bOyllk asabiyet ve haıuaiyetle 
karıılanan bu haberin ehemmi· 
yetle tetkik ve takip edilmesi 
için allkadarlara emir verilmiştir. 

Tamir Edilecek 
Ayaıofyanın mDzeye tahvili 

taaavvurunun karar halini iktiıap 
ettiif ni yazmııbk. Maarif V ekAleti 
Ayaaofyanın harici ııvalanaın ta• 
miri için ketif yapılma11nı em• 
retmif, evYelki ,Onden itibaren de 
ketfe baılanmıtbr. 

Maarif Vekili Abidin B. Yaki 
olan beyanabnda camiin mllzeye 

tahvil edilip edilemiyeceğinin bir fen 
heyetine tetkik ettlrllditini 16y· 
Mmiıtlr. Sultanabmet camiinin 
klltophaneye kalbi varit 16rül
memektedir. 

Anadoluda Şiddetli 
Yağmurlar 

Çorum, 10 (A.A.) - Yağ· 
murla karııık yatan dolu civar 
bai Ye bahçelerde hasar yap
mıtbr. 

Çankırı, 10 (A.A.) - Yağan 
yağmurlardan yollann pek çok 
yerleri bozulmuf ve Ankara -
Çankırı treni 13 ıaat teabhUrle 
ıelmiştir. ' 

iSTER iNAN /STER 

Verildi 
Avrupa için ehemmiyet ve ltızu• 
munu karar altına almııtır. 

Kongrede, Sar mHeleaine, 
ıilibıızlanma itine ve uzak ıar\· 
taki vaziyete ait raporlarda okun• 
muttur. 

I c.,. •• ,.11 /••"••'' laelclcııula H• 
ıi•cl •-.•f•i.a l•f•llit o•ri.ır.J 

ltalyada 
6500 Ton Hacminde Yeni 
Bir Kruvazör Yapılıyor 

ltalya hnkUmetl TrlHte'de, 
Sen Marko tezılhında Attlnodole 
acllle yeni bir kruYaz6r inta et• 
mittir. 

Bu kruvaz6rtln tultl 175 Ye 
eni 16 metredir. Haddi lıtiabı 
8,500 tondur. Sllr'ati 37 mildir. 

Şehir Mecliıi F evkalide 
içtima Yapıyor 

Belediye meclial yeni intihap 
rftnllnün tayini için Perıembe 
,OnD uat 14 de fe•kalide bir 
içtima yapacakbr. 

Riyaıiye lmt;hanındaki 
Yanlıılık 

Gazi Oımanpqa mektebinin 
ikmal imtihanında ıual yanlaıhjı ya· 

pıldıjı hakkındaki iddia Maarif MDfet· 
tifi tarafından tetkik edilmektedir. 
imtihanın tekrar edilip edllmiye
ceji Milfettiı raporundan ıonra 
kararlathrılacakbr. 

iNANMA! 
• Londra, 9 (A. A.) - Bahriye aaıın Mon1el mu· 

hafazakirlaran bir toplanhaıada demittir ki: 
" - Dilnyanın Gçte biri ilzerlnde iattkrarı ve 

emniyeti kefalet altında buluadurmıya muktedir bir 
inglllz flloıunun mevcudiyeti herhan,ı bir memle• 
ketin ıulh davaaına y•pablleceti •• bClyOk hizmettir. 

Şayet rlnln birinde bahriyemizin kudreti azalacak 
oluraa İmparatorluk ortadan kalkar ve bunua aetice
ainde dlnyada bir dGılne harp çıkar." 

Bu Mlzl•n ı~re, dlaya aulhu ln,ıltere imparator· 
lutunun Ylcudlle kaim olmak l&ıımıelir ki bunun 
b&yle oldutun•, 

Söz ile Fiil 
Arasında ..• 

--------- A. ı. 
Bir hayli zaman oluyor. Bir 

akıam son vapurla Heybeliye 
giderken orta yaıh bir zatla ta• 
nııtam. Sayfiyelerde ve yolculuk· 
larda tanıtılan komıuların hüvi· 

yetlerine f aıla ehemmiyet veril· 
mez. Baıhyan münasebetin ömrll 
bir gllne, nihayet bi.r mevsime 
inhisar eder, içlerinde yerleıip 
gideni azdır. 

Vapurda baıhyan muhavere· 
miz, yekdiğerimizin adanı öğren· 
mlye bile lllzum kalmadan bitti. 
Fakat birkaç hafta sonra daha 

eyi tanıımak mukaddermiş. Bir
ıün iskele ıazinosu :ıda oturuyor
dum. Maaaların arasında dolaşan 

minimini bir çocuk gördüm. Ne 
ıirln, ne güzel yavruydu. Kuca
iıma alarak Nvdim. 

- Adıa ne yavrum? 

- Rafaell 
Fakat Y•t• dardl ıeçmiy~n küçllk 

Rafaelle konuımamız, bu aual ve 
cevaptan ibaret kaldı, Türkçe bilmi· 
yordu, iç bet kelimeyi belki anlıyor· 
du, yalnıı bir yere l'etirip •örliyemi· 
yordu. 

Diıimln Qzerlnden rere kaydı, 
1akl•tan bir adama koıtu: 

- Baba, diye sarıldı, bu, epeyce 
tvnl vapurda tanıthtım zattı, hayre
te dOttltllmO itiraf ederim. Ben onu 
temiz ve pOrlıaQı TllrkçHine baka-

rak, bir ırktaı Hnmııtım, aonra öt· 
rendim. iımir mubltindeamif, tahailini 
TOrk m•ktebinde yapmıt. lımirde bir 

tirkette muhaıebicl • olarak çahtmıı 
n terfian tirketlnln lıtanbul merke
zine ıelmif, çocutunun Türkçe bilme
Jltlnln sebebini bana bir dimle n. 
aalatthı 

- Refikam TGrkçe bilmH, Alyana 
fzrailitte okumuttur, çocukla Franaııca 
veya İıpanyolca koauıur. 

* Bir miktep arkadaıım var. Mu· 
Hvldlr. Avukat oldutu için ara ııra 
laminl ltltlrhn. Fakat keadiaini oa 
bet yirmi aenedlr ıöıden kaybet
mittim. Geçen rln npurda, Allah 
venin epice kalabahldapn ailesi ara• 
aında ıördClm. Benim tlvemle TGrk• 
çe konuıuyordu. Fakat karaaındaa d .. 
çocuklanndan da Fraaaau cevap 
alıyordu. Buaua da nbebi ayniydi: 

- Refika• Franaaca tedriaat 
1apan MuHYl mekteblade okumuıtu. 
Çocukları da aJal •leHHeye devam 
ediyorlardı. 

Muınt doltlanmıı din wln t•k
vlmlerlala 59' ıaca 11lba11 olmak 
ailaaaebetll• slna•onlanada toplana• 
rak du. ettiler, içlerinde h•kikat•• 
TOrkleımlt bir Muani doatumun f. 'al 
bir rol oynadıtı Balat cemiyeti tara· 
fından tanılm edilen beyannameyi 
dinlediler, metnini rördGm: 

- "TGrkCln anaYatanında J•t•J•• 
ve TGrk ile beraber ayni hav.fi 
tenefftla eden TGrk Munvl vatandat
l•ran TOrk topraklannda tilrkçed•• 
batka liHn ile konuımalan n TGrk 
kllltllrllnden baıka bir knltlrden lati• 
fade etmeleri bize çok acı ıelm•k· 
tedir diyor Ye Muanl doatlarımııa 
TGrkç: konuımalannı t•niye ediyor. 

GGael, fakat bana öyle ıellyor ki, 
bu ta niye mutlak bir hlanllnlyetle 
yapılrnıt olmaaına ratmen teainia 
kaim•)'• mahkilmdur. BurCln dot .. 
dutu saman Franaııca ltiten, mek· 
tept• Fr.na11ca okuyan bir vatandat
tan derhal Ulrkçe konuımuına later• 
.ek, belkl muhlli temenni etaait 
oluruz, fakat ayn\ nıiyetia latikbal• 
de de duam etmemeai içla 1apdacala 

ıey ıöı detil fiildir, fiilde ltlth Mu
raeYi Mekteplerini• kapatılarak ç .. 

'---------------------·--------------------------------------------------------~ l 
cuklaın Tlrk mektepl•rlae ıa nder~ 
mendir. 8uauD .. rfclnde JapiJH H 
9111••• ,., ... .ıece .. llf. .tul-. 
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:{lf•..t.bf M.-.GNn\: 
Ungede 
Beledi_qe 
Faaliyeti 

Ü•w• Hall•oi IGe11çl•ri 
Onye, (Husuıl) - Size, töh· 

reti aı zamanda Tnrldyenin her 
tarafına yayılan kıymetli bir ıuyu, 
temiz ve yüksek havaıı ve lnıana 
cennet hi11ini veren meyva bah· 
çelenle inci gibi bir ıeblrcik 
daha: Ünye.. ilk bakııta lnıana 
çok şirin ve munis gözllken bu 
kasaba hakikatte cidden çok 
harap ve çok baklmsızdır. 

Aralarında, bir buçuk saat bir 
mesafe bulunması hasebile vapur 
postaları iılemediğinden Fatsa dan 
buraya motörle gidilir. İşsizlik 
burada .fazladır. Ticari faaliyeti 
çok dar ve mahdut bir eahaya 
inhiaar ediyor.. Fındık ve meyva 
baılıca ticaret maddesini teşkil 
eder. Halkan hemen mllhlm bir 
kıımı mııır ekmeğile geçinir .• 

Kasabada ortamektep ve 
elektrik vardır. Ortamektep ge-
çen sene açdmıı ve memlekette 
cidden bUyOk bir boşluğu dol· 
durmuıtur. Bu aene ile beraber 
talebe adedi yiiz yirmiyi müte
ca vizdir. Elektrik teıkilltına ise, 
henüz batlanmıftır. Az zamanda 
ikmal edileceği llmit edilmektedir. 
Belediye, halka iyi hizmetler 
yapmııhr... Bu meyanda ıehir 
dahilindeki mezarlıklar kaldırılmıı 
yerleri temizlenmiftir. Bunlar ka· 
aabanın terakkiıine bir başlangıç 
ıayılabllir. Burada Halkevi faa• 
liyetleri de zikre ıayandır. Ev ıık 
ıık temsiller ve konserler ver
mektedir. 

Burada her çarıamba bUytlk 
pazarlar kurulur, bUtlln köylerden 
ve civar kasabalardan, Fatsadan, 
Termeden halk gelir... O gUn 
her türlll meddeler üzerinde it 
yapılır. iyi su mühUrlll tenekelerle 
9ehre gelmektedir. Suyu kasa· 
baya getirmek için teşıkilAt yap
mak fikirleri kuvvetlidir. Fakat 
bunun için para temini miltkUI· 
dur. Daha iyi bir çalışma saye• 
ıinde kasabanın bllyllk terakkUere 
mazhar olacaiı ılipheslzdir. 

Antepte Pehlivan GUref l&rl 
Antep [ Huaui ) - Burada 

Adanadan gelen Haıan •• Numan 
pehlivanlarla idris ve Hilmi peh· 
Jivanlar arasında bir gllreı mllıa· 
bakası yapılmııtır. Müıabakada 

Numanla Hilmi berabere kalmıı· 
lar, ldriı 11raılle Hasanı, Hilmiyi 
Ye Numam yenmiştir. 

Antepte Halkavi Temsil Salonu 
Antep ( Huıusl ) - Halkevi 

Temsil Şubesi tarafından hazır
lanmakta olan temıil ıalonunun 
inşaıı ikmal edilmlt ve ktııat 
resmi yüzlerce kişinin huzurile 
yapılmııbr, ktııat resmi mllnaae-
betile Akın piyeal temlil edil· 
m'JHr. 

ET HA E 
Ergene Suyu Uzunköprüde Mısırın 

Nili Mesabesindedir 
Uzunköprü (Hu· r- - Cent ve ilham 

suıi) - Utif bir 
bayırın ıöğslln· 
de ve kıımen 

düzlOkte kurulan 
Uzunköprft lpsa• 
lanın alt taraf· 
larında Meriç 
nehrine kavuıan 
"Ergenenıuyunun 
mevcudiyeti ile 
huıuıiyet kaza· 
nan gayet mOn· 
bit araziye ma· 

Erg•n• nehri /•g•~•n halinde iken ( görille11. Jcöprii Mimar 

Beylerin yararlık· 
larile kııa bir 
kılıç muharebeıi 

yapılmıı hilelhar
biyeye teşebbüs 

olunarak muvaf· 
fak olunmuştur. 
Muharebenin vu• 
kubulduğu yere 
Kılıçlı derler. Sa· 
lih Bey, lbrabim 
Bey, Ethem Bey 
bu muharebe de 

liktir. " Ergene ,, Uzunköprüde 
Mııırm nili mesabesindedir. 

K6prllıilnlln tarzı mimarfıi ve 
gilzel manzara81 mevkiln letafetl-
ni yDkıeltmektedir. Uzunköprtl 
TUrkiyf'yf Avrupaya bağlıyan mü
him bir noktadır. Ahaliıi çokça• 
lııkan Ye ekserisi çiftçidir. An· 
cak bakımsızlıktan ıu buhranı • 
yol Ye tenvirat ve itfaiye nokıan· 
hkları ehemmiyetli birer mesele· 
dir· Bunlar da belediyenin faaliye· 
tile telafi olunmak üzeredir. Şöh· 
ret alan kavun .. karpuz mahsul· 
lerınden maada yeni ekilen pan· 
car çok iyi yetiımektedir. Buğ· 
day, arpa, mı1Jr ve emsali hubu· 
bat mabıullerı ziraat iJemini, yün, 
peynir ve ıair mahsullar lktııat 
Alemini alikadar edecek kadar 

Adana da 
Son Posta 
Müvezzii 

Adanada ıazetemJzi tevzi eden 
Refet Efendi 12 senedenberi bu 

Ad•11tıd• Son Posta mionzil Rt1/d 
EJ. ve arkod•ılorı 

llşi yapmaktadır. Babası Çanak· 
kalede ıehit olduktan ıonra bu 

Slıuının ıah•Hrl c.ari Ergenedlr) 
nefaıetle iıtihıal edilmektedir. 

UzunköprU tarihi bir beldedir. 
Hırlstiyanbk lznikte neırll ilin 
olunduğu tarihte esatire tapmak· 
tan kurtulam&llllf Karal Mihallln 
idaresinde hali hfıarlık denilen 
ytlksek bir bayırda olan bu mem• 
leket Türklere geçtikten sonra 
yeri değittirilmittir. 

Kalenin yeri ve hAli akmak· 
ta olan çefmeai mevcuttur. Birin· 
el Murat zamanında buraıı Türk 
vatanı olmuıtur. Kaleyi açanlar 
Ankarada osmanlı Türklerlle an· 
lafıp orduya giren Ahiler Türk· 
leri llmeraıından: Mehmet, Salih, 
lbrahlm, Parpudar Reyhan, Ethem 
ve Hamit Beylerin müfrezeleri ve 
Amil olan mUhtedl Cent ve ilham 
Beylerdir. Eıatiri temsil eden 

ıehlt dUttn.ler. Salih Bey kaaıaba· 
nın Habiphoca mahallesinde met• 
fondur. Cahil tabaka bu zata Sah 
baba derler. lbrabim Bey Mura• 
diye mahallesinde timdi metruke 
olan bir evde yatmaktadır. Ethem 
Bey namına izafetle akan çeıme
nin üıt başında yatmaktadır. Par
pudar Bey ileri harekitta zama
nm fenni harbince Demirkapı de
nilen Uç oyuğun önünde bilfiil 
harpte şehit dUtmllı ve orada 
defnedilmiştir. 

Böyle birçok tarihi ıahslyet• 
leri ıinei iftiharında aaklıyan 
Uzunköprü bilhassa ıanlı ve yuca 
tarihi ile müftehirdir. Bu sebeple 
Trakyanın gll.zide bir parçuıdır; 
Türklüğün ezeli ve öz vatanı· 
nın kıymetli bir cüz'lldllr. 

Nurettin Fikri 

Muıta Spor Faaliyeti 

Altı11ooa spor takımı 
Muı, (Huausi) - Altınova ıpor kulnbU ile mekteplilerden mUteıek• 

kil birtakım arasında bir maç yapılmıı, mektepliler takımı bire kartı 
iki aayı yaparak galip gelmiıtir. Oyunu hükumet doktoru Zühtü Bey 
idare etmiştir. Ayrıca iki takım araaında ıUr'at ve mukavemet koıu· 
lan da yapılmlf, sür'at koıusunu Altınovadan Ferit, mukavemet koıu• 
ıunu mekteplilerden Abdullah Efendi kazanmıılardır. 

ite batlayan Rafet efendi yaptığı 
hizmetin büyliklUğünU ve memle• 
ket maarifine hizmet ettiğini 

mndı iktir Ve bunun için btıytık 
bir ıevkle çalıımakta, vatandaıla• 

nnın okuma Ye öğrenme ihtiyaç
larına vakit ve zamanile cevap 
vermeye gayret etmektedir. Refet 
Efendi bu uğurlu lıte 61Unceye 

kadar sebat edeceğini ıöylemektedir 

Memlekette Zafer ,Kurtuluş Bayramları 
t: 

Memleketin dlrt kBteılnde yapılan Zafer •• Kurtulut 1 Bet eyUU kurtuluı bayramıadan bir safhayı, 2 numaralı11 
bayramlarına llt re1lmll lnbbaları D•tr• devam edi1orus. Adana'da 1afer bayramından bir Hhnenyi, dlğerlekl ~e 
Rno-11" nf"ıt•f"ttf&imfz re.hınlerdea t numarahu NazlllPde Tlre,.nln ıl eJIGI kurtluı baJ1amı IDbbatannı waıterme te f.1 

Ev Doktoru 

''Eklampsi,, 
Hummai Nifasi 
Veya Havale 

1 

Bu, lohuıalara, arız olan feci 
bir hastalıktır. Bazan çocuk 
doğarken müthiş sancılarla bat· 
lar ve çok defa doktor mlldaha• 
lesile kan alınmaıını icap ettirir. 
Fakat vaktinde yetişmek daima 
milmkUn olmadığı için hazan ana 
ile çocuğun, hazan da bunlardaq 
yalnız ananın hayatına mal ola• 
bir netice verir. Fakat bunlar 
doktoru alakadar eden safhalar• 
dır. Burada biıim Uzerinde dura• 
cağımız lohusadır ve lohusanm 
rolüdür. Çünkü bir haatalığa 

tutulmaktansa ondan uzak kal• 
mak daima müreccahtır. Binae&o 
aleyh kadın icap eden ihtiyat 
tedbiri almalıdırki, her banıl 
bir tehlike mevzubahı olmuın. 

Bugtın fen Aleminin müttefl• 
kan kabul ettiği esaıa göre, 
havale haıtalığı sadece bllnyenha 
bünyenin zehirlenmeıi, daha 
doğruıu, kendi kendisini zehirle
meaiııden ibarettir ki, böbreklerhı 
bu itt• mühim rolll vardır. Bu 
itibarla mUıtakbel valdelere yap .. 
labilecek en büyük naıihat ıudurı 

Ağır yemeklerden kaçınmak, 
kon11rva yememek, av etine Utif at 

etmemek, fazla baharlı yemeklerdeJ 
kaçınmak, fazla alkol almamak. 

Bu işte böbrek birinci va• 
ıifeyi gördliğUne göre, idrar 
meaeleıi 6n safta gelmek la
zımdır. Binaenaleyh lohuaa• 
lığı ilerlemiş olan her hamile 
kadın her hafta ldrarım muayene 
ettirmelidir. Bunun için idrar 
toplayıp doktora aitmeye lüzum 
yoktur. 20-30 paraya tedaiil 
edilebilen bir cam tecrübe tnbtl 
yan yarıya idrarla doldurulmalı, 
atqe gösterilmelidir. Kaynamaya 
hatlar baılamaz içine atılacak 
bir iki damla idi airke, ldrar11ı 
kaynamasından hasıl olan foıfatli 
tortuları eritir. Eritmezae albllmlD 
yar demektir. Yani tehlike ken• 
dialni göıtermiıtlr. 

Albüminin vücutta haaıl olma4 
ılle korktuğumuz havale hastalığını 
doğurması o kadar çabuk olur ki, 
arada mlldahaleye vakit kalmaz. 
Bundan dolayıdır ki bilhaua lohu• 
ulığm ıon iki ayında her hafta 
idrar muayenesi lUzumu kendini 
ıösterir. 

Bu suretle idrarında albümlll 
görülen ve tehlikenin vllcudU an• 
laıılan lohuıanın hiç olmazsa ve 
derhal süt rejimine girmesi lazım• 
dır. Onu kurtarabilecek olan 
yeıine yol bu perhb.dir. Binaen• 
aleyh lohusaların bu nasihatleri• 
ihmal etmemeleri yine kendi men
faatleri lktizaaındandır. - * 

Manisa lş Bankasmda 
Manisa ( Hususi ) - İt Ba .... 

kaBJnın kuruluıunun onuncu yıl• 
dönümü dolayısile hükumet civa• 
nndaki Banka binası yeıilliklerl• 
ve bayraklarla süslenmişti, davet
liler saat onda banka)& gelmey• 
baılamıı ve gelenler donduraı• 
ve limonata, biıkUvilerle izaz edil' 
mitlerdir. Kutlulama iki aaat 
devam etmiıtir. 

Konya Valisi Ak,ehirde 
Akşehir ( Hususi ) - KonY• 

Valiıi Cemal Bey şehrimize gel
miı, yeni yapılan Ziraat Ba11kall 

.. "' ıiloıunu, Belediye hastane11nı .
1 tamir edilen Tat medrese ~J 

Seyit Mahmut Hayrani türbe•• 
teftit etmittir. -' 



( Siga••t Al~mi) 
Fuzuli 

BABiCI 
Bir iddia 

lnglliz muhafa.zakAr fırkaaınıa bir 
toplantısında İngillz bahriye naım 
lllthim beyanatta bulunmuf. İng-lliı 
donaamaaınan bua-ünkil kudretli 
\'aziyetlnln sulha bir zaman tetkll 
•ttttfnl, bu donaıtmayı dalma bu
IGnldl kuYntli vaziyette tutmak 
icap ettltlal, yokaa irili uf aklı birçok 
la\\ıharebelerin patlak vermesi mu• 
••lckak bulunduj"uau ıöyleml .. Alıt 
\'eya veriıt• bir akıakllk olmadiıe 
ifade hemen hemen bunun aynidir. 
\'ani foıılli:ıler kendilerini sulhun 
lıetıli addediyorlar. Demek lıtiyorlar 
ltı aaedenlyet derecemiz her milletten 
lıtiindDr. EUml:ıdeki kunetll donan
illa vuıtHile vaziyetin bir nevi 
~•kemi YHlyetindeyiz. Biz l.terHk 
Qlrp olur. Fakat diter mUletlerfa 
lbedenlyet •eviyeal kifl derece yilk
.. k değildir. Binaenaleyh kendilerini 
lliıam ve intizama davet edici bir 
kuvvet •örmedikleri gün birlbirlerlne 

l
llrerler, bls donanmamızla be1nelmi• 
ti pollı nztfeainl l'Örtlyoruz. 

* İnırtllz medeniyetinin esklliğinde 
lhtilif yoktur. Hattl bu mllleti, biltüa 
dtınya, ferdi hflrriyetln alemdarı olarak 
lanır. Fakat biltiln bunlar, beynelmilel 
Politika ıahasında lnırtltereye h•kem 
•ıf at vı ıalAhiyetlai verdlrmnler. 

. Kaldı ki metfıur Alblyon'un •lyaai 
~=•da kırdığı cevizin pek çok olduj"unu 

l
dia edenler de aı değildir. Binaen

• •y, bu iddiaya fU nciıe ili cnap 
ltrınek mOmklndlr: 
k •Bizim ıeyhln kerameti olur men

ul &.:endladea,, - S üreyya 

lngiliz Faşistleri 
Nünıayiıleri Fazla Gürültü 

Yapmadan Geçti 
I Londra, 10 ( A.A ) - İngiliz f aılıt-
trlntn tezahtıratı ile siyasi hasımlar ... 
•ın mukabil tezahüratı, dOn, ötleden •r;ra Hayt Parkta polisin almıt 
had~~: 9'nı tııMll.lrl.,. sayesinde ciddi 

•dan ae.çmlttlr. 
I On alta kip tevkif edllmfttir. 
l it ip kakıımı,. yCl.ıtlnclaa Wif aurette 

raralananJar Yardir. 

l<östencede Kolera 
Btlluef, 10 (A. A.) - Köıtence 

~lvaruadald aıkerl konak kumandaa
I tı efradı arasında kolera emmare
erı aösteren dizanteri ha1talıtı çık· 

lıllttır. Şımdfye kadar (38) hasta var• 
C;;· Bunlardan altısı aıım halindedir. 

tahlilde kolera bHUi ırörtlldtltl 
~lldC,.UmektecUr. Bllkreı'te 1apılan 
'-hlllia netJcHI beklenmektedir. Tec
~çln bGttln tedbirler ahnmıthr. 

Harp 
Hatıralarını 
Teyit 

Parls, 10 (A.A.) - Marn meydan 
muharebesinin yirminci yıldöalmfl 
çok parlak mtraalmle kutlulanmııtır. 
Bu münuebetle kabine azaaınd.•n 
M. Tardiyö ile harbiye nazırı maretal 
Peten nutuklar aöylemitlerdir. Maretal 
Petea nutkunda Fransız kahramanlı

tından bahsederken Almanların a6ı
terdiklerl yüksek bahadırlıtı da htlr
metle anmıttır. 

"" Belvat, 10 (A.A.) - Harpte ölen-
ler için Topluca'da dikilen abide 
bizzat kral tarafından açılmıf, ıöyl•· 
dltl nutukta ucümle demittir ki: 

" - Bu abide iıtlklllimizin bir 
altanesidir ve memleketimize tecavils 
edenlerin, biltiln milletin mukavemc• 
tine utrayacaklarına bir ltarettir.,, 

• 
Viyana, 10 (A. A.) - Avusturya 

ordu•unun 51illeri için dikilen abide
nin açılıftnda batvekll blr nutuk 
ıöyli1erek "Ebedi Avuıturya,. ya olaa 
imanını bir diha teyit etmiftfr. 

Morolca•tl 
Facia5ı 

Nevyork, 10 ( A. A. ) - MorelcHtl 
Yapuru faciasının tahkikatına bu ... D 

(dil•) batlanınııtır. Bu tahkikat, JAA· 
randa ka1t veya ihmal olup olmacbtıaı, 
imdat aremllerlaia yetiımesl zamanına 
kadar a•çen hjdlselerl meydana çıka
racaktır. Söylendijine göre yaaauua 
meydana çıkmulle imdat ltaretl ve
rllme1l ara5ında 45 dakika geçaıtıtir. 
Sahtle kadar yQzerek kurtalan baıı 
yolcular, tahJiılye 1andallarınm yardım 
lstelderlne aldırtf ttmemelerlnden 
acı acs •lkl1ette bulua11M1.Jardır. 

kaza kurbaalan hakkında •o• 
rakam tonlardır: 

(S60) kitlden ( 220) yolcu vt (169) 
tayfa kurtarılmııtır. Ölenlerin veya 
kayıpların aayııı (171~ dlr. 

Mek•lkada Bir TeeanUt 
Grevi 

Nevyork, 10 (A.A.) - Nevyork 
Herald ıaı:ete•lala yazchtına pe, 
Mek•lkodakl matbaa mürettipleri 
Amerikan menıucat amelesi lehinde 
te11nOt grevi ilin etmltl•rdir. · 

Aşk 
Gençlerin dl~ 
No. ıs 

11 - 9 - 934 
lif lık defa omuz ıUktiğl bu t•k· 
bı timdi ona blltUn bellgattle 

r vazife gibi gi>rUnftyordu. 
le Leyl&nın, annesi ıılcınbdan 
d~~rmak için yapacağını a6yle
d 1iı, feraııat ve fedakarlık onu 
b • harekete getiriniıti. Sevıinln 

k heyecanlanmn verdiği görltlk 
~na bu aile v• ilıak vazifeaini 
..... ttwa Cifba. 

Şımdl --•- h yalnız k ndi;Yordu ki ayatta 
1 e. 1 d6fllnmek olıun 
lllanlar ıçin "'"-1-r.. d v ·ıclir 8 h b' 1 ..... n eıı . 
u ı. ır an çiıa İaana hAkim 

t~aa bile hakikati a6ateren küçük 
ır iz onu cemiyet •• aile bat· 

••rına yaklqtarır. Retft t imdi 
ldeta leyJAdan hem ce
••ret hem de dert almıt aibl 
t•ıeleaen net' eaile konuımıya 

lflallllfb. 
k E11 küçük noktalara kadar 
ObUftuJar. 

'1 Rcıit vazife alarak dııarıya, 
ı:•kIVa gf ttiti takdirde alacak· 

r'I •aziyeti anlattı. 
leyli dedi ki: 

d - Uzak ve yakın bfzlm için 
"''ilidir. Ônllmilzde yalnız ba~ 
ıe'~•. yGrllyeceğimiz yolun mHa• 
t, 81G• bilmiyoruz. Btz zamanla ve 
'e 8•düflerle mücadele edeceğiz, 

il nereye gidenen git. Serbeıt 

Burhan Cahil 

deiilain. Hayah kendi arzuları· 
mıza, ramedinciye kadar, aile 
vaziyetlerimiz dlbelinceye kadar 
bekliyeceğiz. 

Bir mermi gibi tekrar ettiı 
- Bekliyeceği7.. 
- Ve hayatımıza bqka fo-

aanlarm sevgiıf ve rabıtaaı karıı· 
mıyacak. Tesadüfl•rin önllmUze 
çıkaracağı insanlara ıönlUmüzUn 
mukaddeı bir kilitle kapanmıı 
olduiunu anlatacağız. Bu tılsımı 
ancak biz, bugl\n burada yalnız 
ıenç ömrün mukadderatını konu• 
ıan.. 

- Sevalliler .• 
- Çizecek! 
Ve Leyla kalkb : 
- Haydi Rept, annemi bek· 

letmiyelim ve sen de doiru evine 
git. 

Genç kama 16zleri dumanlan· 
mııtı. 

Retft, bu çelik gibi aporcu 
genç zabit ayakta duram.ıyacak 
gibi masaya tutunmuı, hüzlln •• 
ve ııbrap içinde ona bakıyordu. 

Onu yine Leyli te1elli etti : 
- Şen olalım Reıil Genciz. 

ÔnUmUzde uzun yıllar var. Ve 
zamanın neler" neler yaptığım 
unutma. Yeter kl hadiseler 
bid. koruaun. 

1 M. Heryonun Bir Nutku 
Almanyanın Cenevreden Çekilmesinde 

Fransa Kabahatli Değilmiş 
Llyon 10 (A.A.)

M. Heryo, radikal 
moıyallst konın

•inde tlmdtki siya
si vaziyetlere temaı 
tderek, Almanya
nın Milletler Ce
miyetinden çeKil
me•inde Fransanın 
kabahati ol~adığı
nı söylenait ve de
miotlr kl: 

" - Sulhu iıtl~ 
yen Fransızlar, 

Sovyttlerfn Millet
ler Cemiyetine gir-
mesinden memnun 
olmalıdır . ., 

M. Heryo Sov
y6t Rusyayı, Ro
manya ve TGrkiye 
ile samimi mflna
sebetler tHlı et
miı bulunduğu için 
tebrik etmittlr. 

~ M. Bartu Da 
Diyor Ki 

Mantu, lO(AA)-
Hariciye Nazırı M. Bartu Jııarp eHa· 
ıında Blen •iyaaet adamlanndan mu• 
lıarrir M. Boden iç;n dikiltn heykelin 
açalma resminde söyleditl bir nutukta 
demittlr ki: 

" - Sulh bir llkildGr. Cenevrede 
nıdyet çok nazikti. Gerçi biraz ha
raretle konuıtum. Fakat öyle icap 
ediyordu.,, 

M. Bartu lna-iltere n Amerikanın, 
Franunın ıulh azmanı anlamıı olduk
larını, lnglltere ile Fran1a ar .. mda 
tam bir dGtDnce uygunluğu haaıl ol• 
dutunu ıöylemtı ve fonları llive 
et mittir: 

•- A•rupa •ulMr na111111a •dl fes
lerin teyidi için yapılacak çahtmalar-

Milli K_alkınma \ 
Amerikada Mühim Fayda 

Temin Etrniı 
Vaılaıton, 10 (A.A.) - lıtitart 

iktisat koHeyl relıl M. Ritberı, relıf
cümhura verdifi raporda, milli kal
kınma prol'ra1111nın, açılan itlerin ıa
yııını sekiz milyoa artırdıtıaı ve çift-

Yavaş yavat yürüdüler. 1 
Moda caddesine çıktıkları za• 

man Leyli tekrar etti: 
- Bugün artık buluımıyalım. 

Sen de evde kal Reşit. 
Delikanlı acı acı baktı. 
- BugDn mtı? 
- Ahtalım Reıit. Zarar yok. 

Y arm görftlilrliz. Bugtln eve dö
nersen annen ıevinir. faterıen ya• 
rm Türkanla -bize geliniz. 

Reşit'in geniş omuzları daralmış, 
yüksek batı kısılmış gibiydi. ÇU· 
rUk, yarım bir •ıle mırıldandı : 

- Peki LeylA.. istediğin gibi 
olsun. 

Genç kız elini uzattL 
- Yarın. 
- Yann. 
Ve tekrar göz g6ıe gelmekten 

korkar gibi göz göze geldikleri 
anda bUtttn o mftblm kararlarının 
çözülmealnden korkar gibi arka
larını d6ndWer, akal iatikamete 
hareket eden ayaklar kaldınm
larda aiırlaıta. Ve iki bq uzak
lqa uzaklaıa biriblrlerinl kaybet
tiler. 

* O a-llndenberi oilunun her · 
aktam vaktinde eve geldiiini 
ı&rea Haıibe Hanam artık mem
nundu. 

Reılt kıtladakl vazifeaine de 
baılamııtı. 

DeUkanb tahmini hillfına 
haftada ancak iki alqam nöbetçi 
kalıyordu. Onun bu •azlyeti 
annealni Uk defa endişeye dllfllr· 
dU. Boı vakitlerini eakiai gibi 
ıurada burada geçireceğinden 
korkuyordu. Fakat Re§it birdea• 

M. H•rgo 
da Uç blylk dnlet ve Avrupada bl
:rllk ıulh unsuru olan Kllç6k itilU 
devletlerUe ltirllkte banket edUdifl 
talulirde lnanııla •Ö• .öyleaeblllr.,, 

M. Bartu, Rusyanıa beynelmilel 
muvazeneden uzak kalamıyacatnu, 

Franumn, SoYyetlerin milletlH cemi• 
yetine .ırmeslni zaruri olarak tana.. 
clıfını da bildirmlttlr. 

"" Cenevre, 10 (A.A.) - Mantudan 
döaen M. Bartu ıilihsıılanma konfe
ranıı reisi M. Henderaonu alyaret 
etmittlr. M. Hendenon konferaaı 
bilrosuau toplanhya çatırmak ifil• 
•t, .. ,..,.. I' •pı..ta t.IJıııillla Ak. n,a 
•o• Tetrlaler Jçiade olacafı aaaae
dliiyor. 

ispanya Grevleri 
Altı Kiıi Ôldü, K11k 

Yaralı Var 
Madrlt, 10 ( A.A ) - Umumi i'HV 

bitmittir. Fakat grn hldfselerl Haa• 
sanda alh kiti Blmlf, kırk kiti tle 
yaral•nmıtbr. 

.. .. • • • • • 1 • 1 • • • • 1 1 ............... .... 

çilerin •arid.ahnı bir mil1ıu artırdıtını 
söylemektedir. 

bire uslanan, fakat bu dlninet 
altında azgın bir gönül buhranı 
ıeçiren a-ençlere benzemişti. 

Hasibe Hanım ilk hamlede 
onun bu haline Hvinirk•n fimdl 
yeni bir telita düımllftU. 

- Oğlanm batında bir ıeyler 
esiyor amma, dur bakalım. Allah· 
tan g6nlil çekmiş olmasa diyordu. 

Reıit kııladan erken d6ndUiU 
akıamlar Tnrkanı alıp çıkıyor. 
Çok defa Leyli.ya uğrayıp bera· 
ber geziyorlardı. 

Haıibe Hanım bn gezmeler 
hakkında kızını istintak ediyor. 
Leylinın da beraber olduj-unu 
duyunca sinirleniyordu. Fakat 
Reşidin arhk Leyliyı müdafaadan 
yazgeçmiı ıörlinmMI, onlara gidip 
yemekte kalmaması onu blru 
yumuıabyordu. 

Şimdi bu fırsattan istifade 
ederek R.eıidl hemen bulacaiı 
zengin bir kızla başg6z etmek 
t.tiyordu. 

Haılbe hanım buna tiddetle 
}Uzum plyordu. Çünk& Rqldin 
Leyliya olan meyli kırılmıta 
benziyordu. Her hald• o da an• 
lamııtı ki bu amca kaınm yazl
yeti kendlıile evleomeğe mllaalt 
değildir. 

Haaibe hamm oifuadaki bu 
deiifilrlikten lıtifade ederek Ute
dlği ,.rtıara 16re •elin bulmak 
içhı hemen paçaları ıı•adı. 

Yalnız Kadıköytbıde deiiJ, 
l.taobulda, Şitlide, Maçka ve 
Taksimde birçok kızlar ıaiLk 
aldı. 

R8fitlen ıizli yanında taııdıjı 
bir fototraf onun en kuvveti 

( Gönüı l,ıeri ) 
Okuyucularıma 
Cevaplarım .• 

Eeki~ehirde M:. F . Beye: 

iki çoeutu olan bir erkek, 
refikası ile arasında mevcut olan 
geçfmılzlik ne kadar ı.lyadel .. in• 
ziyadeleııin ilk yapacağı te)' 

mahkemeye müracaat ederek 
ayırlmayı iatemek olmamalıdır. 

Bir defa ayrılmak ta kolay de
ğildir. Hiklm iıtidanızı ahr al· 
mu aizi ve refJkaaızı dinleyecek, 
barııtırm1lya tqebbü• edece~ 
blr tene mllddet verecektir, bu 
bir aenenln hitamında dava baı
layacak ve bir sene, belkl de 
daha fazla lftrecektir. AlelAde da· 
valarda atır'at ne kadar lyl ise, 
tellk davalannda da o derece 
zararlıdır. Bence yapacatınız t•Y 
refikamu, bir üçllacü doat vasa• 
tasile telikın lebiude olmayaca
illlı anlatmak, bilba11a yawulara 
ıefkati celbetmek, huliıa kendi· 
.... yola eetirmektir. .. 

A.. B. imzuile bir mektup aldım. 
diyor kiı 

"Beaia de dercllme ortak olma 
ımıaın? Evliyim. Karım mlkommel bir ey ka-
4ını Her teyhul .. •-•a.um. Fakat bta 
se.t,...ek •"--&. &.ifa - -•n
bu1rukt-• ••et.. Dedik. Oadaa adi ... 
engin aa1ı••• raimea yu•ama 111nımıyo
rum. Her h••rl bir katlnı-nrıadan med-
7etç• ve gllHlllkç• aş•i• da olu - lııeede 

4erln bir tıtlyak oyandırıyor. Ceaar•tal• 
••tllia. Bir "•cllnı allkaıiılar ~k taraf. 
lana YU'. Bunııala lııeralter yu•aaa aala 

ıadıkataıalık l'öıtarmetllm. Fakat blrlaial 
•kadar g1Sn91den Hriyoruıa ki ... Bu h1Hlm1 
hlçWr nm.aa 11 .. •sıae açmıı dej'lll-. 

Çlaldl b- •na• Halmlyethıe HJf1•ıEhlr 
lııem de içimde yaıayan ldeallme kUıtablık 
etmtı olurum. 

Yanan boı111alr. lltemlyorum. Falud 
lhekialal de ıulyOl'um. Şimdi slSyle Hanım• 
t•JH beu ıı• ,ap&71a?. 

Bu okuyucumu, her .. ydea 
evvel yuvasına bozmak istemed~ 
ilnden dolayı tebrik etmek il· 
ıım. Bir defa bu noktayı davada 
kaıanılm}f bir esaa olarak kay· 
dettlkten aonra tutulacak hareket 
ıeldlne ıeline. mektubunun ifade 
tarzından b1111a b•den tyt tayi• 
edecek yaziyette bulunclupnu 
anlıyorum . 

JüNl.MTEYZ& 

aili.hı idi. Bu ı•nç zabltla bllyllk 
lnlforma ile çekllmit güzel bir 
resmi ldi. Hasibe hanım buna 
bakhkça: 

- Benim aalan evlidım. ln
ıallah paıa olunun. Sırmalar, 
ıatafatlar içinde görünUnUnl dly 
yOzlluı g6zllne aUrllyordu. 

Ona birçok kibar, z••ıi• im· 
ları ta vaiye ettiler. 

Zaten artık açıktan ite ıirit
tiği için vapurda, tramvayda bek· 
leme y ... leriade türlü vullelerle 
ahpap olduğu kadınlara hemen 
e•lenecek aalan ~bl oğlu old114 
tandan bahncl••k kız sağhk 
almağa çalışıyor, onlara kendi 
ad....tnl veriyor. Oğlunun ne 
yavuz dellkanh olduğunu anlabp 
duruyordu. 

Böyle vapur v• tramvay aoh· 
bellerinde ahpap oldup keui.t 
ıibi kadınlardan SMk çok adres· 
ler almıfb. 

Bunlu aramıda Topkapı, Ak· 
aaraJ, Fatih ıfltl yerlerde saihk 
verilen kızlarda vardı. Fakat Ha
ıibe Hanım bunlara ehemmiyet 
vermiyordu. Hattı btr de ihtiyar 
kadm ona Fatihte çok ıenıfn bir 
celebin lnnndan hah.ederken: 

- Doğruau kız bir içim au •• 
hem de babasının bir tanesi .. o 
saçlar, o kaılar, o gözl•r, dedim
Y"· Koy bardağa iç.. babası da 
altın babası .. tA Erzurumdan Kay· 
Hrly kadar ıUriUeri dallarda 
geziyor. Koca mezbaha adeta 
onun beaabına iıffyor. 

Diye tafeilAt ta YermittL 
( Arkası Yar) 

• ... 



:ı Dan11a HdJı •• ı.,ı ~ 
Bulgaristanda 
Esrarengiz Biı 
Telsiz Merkezi 

Epey zamandanberl Sofya la· 

Bu T•lsizin bıtası eararenaiz 
Sahibi Ni- bir radyo merke· 

zinden yapılan 
lı•gd Bu· neıriyat mtınaa_. 

1 antla betile derin bir 
endiıede idi. Bu merkez, olur 
olmaz havadiıler, uydurma haber
ler neındiyor ve Bulgar Hüku
metini müşkül vaziyete sokuyor· 
du. Zabıta, bu merkezi bulmak 
Ye baıındakileri yakalamak em· 
rini almııh. Fakat aarfedilen bO
tUn gayratler boıa çıkmıtb. Mer· 
kez bulunamıyordu. Geçen ıftn 
lalll batı bitik, anırdu avurduna 
çökmllt zay.ıf bir delikanlı Sofya 
merkez lıtaıyon mOdOrU M. Ve
lik o Savova mtlracaat etmlf ve 
fUDlan .ciylemiıtir: 

- Ben, aramlan sizli radyo 
merkezinin mleui9iyim. Y&k•lr 
Fen Mektebini parlak bir derece 
Ue bitirdim. it bulamadım. Rad
JO yapmıya çahtıyordum. Bir 
radyo yaptım. O radyo De neırl· 
yat icra ettim. Bunlar benim tec· 
ribelerimdL Zabıta beni aradık· 
p ele ıeçmemlye çal11bm. Fakat 
itlerin ciddi bir ıekil aldıjını 
16rt1nce korktum. Size iltica 
ediyorum. 

M. Vellko Savov ıenda yap
blı radyo maklnealnl ıetirtmif, 
muayene etmif, bunun çok bamt, 
fakat pek ucuza malolan Ye cll
terlerlnden de biç ıeri kalmayan 
bir makine oldutunu 16rmtlfttlr. 
Genç mlbendla affedllmlt ve Sof· 
ya radyomnda atajyer olarak it 
werilmlıtir. Kendlainilen mDhim 
lfler beklenmekte lmiı. .. 

A merikan laaydutlanmn yeni 
bir marifetleri haher ... 

..-Am-.-,-11ca-,ı-.-. rlliyor. Bunlar, 
u le C.nubJ Karollade 
n••~•!1• • Wr banka11 bu
l•r Talc.11- mıf, banka blna-

mlgor dHla oturan ban-
kanın idare mecllal reial De ka· 
naını kaldırmlf)ardır. Bu arada 
100 bin dolara •aı'ıyet etmeyi 
de unutmamıflardır. Haydutlar, 
bankacı ile kansını .. hir civa• 
nnda aerbeat bırakm11, iç çocuk· 
lannı da llatiyaten karyolalarının 
ayajına bağlamıtlardır. 
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Telli Haseki 
ması Kadın, ilk 
Şam Eyaletini 

~ 

Ona bir bakııta itık olmu9tu. Gece 
n gündllz yanındaa ayırmıyordu. 

Bu ıtHunlarda birçok mUnaae
betaizlilderini, ,aınnç veya itreaç 
birçok itlerini tunr ettijiaalz 
Deli lbrahimin bir adeti de rece 
Jan• Topkapa .. rayından çıkmak, 

1 
PafAnın GllrcD Prenaealerinden 
olan Perihan adh karısını zorla 
.. raya ıetlrtmeyi tuarladı. GD· 
z.Wtile m .. hur olan bu kacbn, 
Sivaata oturuyordu. Hemen Sivaı 

Tevcih Ettir 

duiunun maddi ıurette rllterll
meaioi iatiyordu. Deli lbrabim 
onun bu dUetfni yerine ı•tirmek 
için bir çare buldu. Bu yedi 
haHkl ile yedi ytlz odalıta o 
ıtıne kadar verclitf bitin elmu
lan, incileri, zl}llrltlerl, yakutlan 

: ı Kari Melılap/,.. 

Ankaralı 
lJir ~·oförün 
Mütalaası 

Ben Ankarada Taıhanla lr 
taıyon araamda itleyen kaptıkaç• 
tılarda yilzde yirmi ile çabtu 
bir ıof6rUm. Numaram 318 dir. 
Benim çaltıtığım arabanın ıünllk 
baaılatı 470 kurutu ıeçmiyor ve 
bittabi benim aidatım da bir li
rayı doldurmıyor. Bir kaptıkaçb· 
nın hareketi için en az 3 aaat 
nöbet bekleniyor, bunun aebebl 
Ankarada yalnız kapbkaçtı olarak 
130 arabanın çalıımamdır. Tak· 
ıiler bundan hariçtir. Ejer ara• 
ba miktarı az olıa kazanç hf ç te 
fena olmıyacaktır. 

Aııkara : Halit 
Zaro Ala için Tarih 

Şair Nurettin R&ftl Bey ltlr 
buçuk aaırbk llatlyar Zaro Ata• 
DID Yefab ..... betile ebçet 
lae .. bile manzum bir tarih yaı· 

mlfbr. Tarih padur: 
Geçti yüz •iliyi harro marro 
Doymadı gençliğine gitti Zaro 

1954 

• 

inde m...ıeler çektirerek ıebrin 
aokaklannı dolaımaktı. SUrtl ile 
halayık araaından kendine yedi 
tane Haaeki ıeçmlf ve onların 
her birine bir villyetin varlclabnı 
papaak bahuı adile bajlamıfh. 
Bu ikram kartılıil olarak onlar, 
yepyeni etlenceler icat edecek· 
lerdi, fakat sinde yirmi dlrt 
kadınla vur patlamn Alemleri Jnı.. 
ran bir adama yeni bir zevk 
bulup ıunmak mtııktlldl, hattı 
mbmklnaUzdO. 

•aliaine ferman yazıldı, Perihan 
Hanımın, odalık yapılmak llzere, 
.. rayihllmayuna 16nderilmeai 
emrolundu. V ardar All Pa .. 
ll)'anı denilen mühimce bir rll
rtılttl iıte bu teıebbftıten clojdu. 
Vardar Ali Sivaı V allat idi ve 
bir nlklblı kadını aaraya 16nder• 
meyi kabul etmemek celldetlnl 
16atererek lıyan etmifti. 

toplatmak ve topunu birden ~-------..ıs..----.... ]1111 
Telli haaeklye vermekti 1. Şimdi [ ,.,.. 1 
• altın ve elma• hatan için • ona wllp 11'1•1 
herteylerlni veren yedi 111 kadın, .._ __________ _.._._ 

Nitekim Haaekiler, latedipi 
yapamadalar, deli HOnkln mem· 
aun edemediler. Yalnız Dçlhıcl 
H ... ki, havuzdan doiuf denebi· 
lecek bir oyun tertip ettiji içla 
parlak bir mlklfat rlrdl, kencli
ıine, tekerlek topları elmaı bir 
araba yapbnldı, bUtGn latanbul 
ahaliainin hayretle aeyrettiti bu 
aralta, on binlerce altına mal 
olmuftu. 

Fakat Üçllncl Haaekinin ha· 
hzdan ikinci dotuıu Deli ibra• 
lalmi biç allkadar etmedi, 6bllr 
laaMkiler ele kendlainl etlenclir
mek yolunu bulmadı, bu Mbeple 
lalnklr yine rece ıezintilerine dal· 
dı. Ancak bu dolqmalar ııraaında 
ılnlrlerine biraz allkiin ıelebUI· 
1ordu Ve aaraya d&ntlfte kacbn
larla konuımak lmkinını buluyor
du. 

Bir rece, latanbul 10kaldan 
oaa dar ıeldl, Huahırdan atlar 
çıkartarak çektirllere ytUdetti, 
Oaktldara ıeçirttl, kendlai de 
oraya ıeçerek atlandı, Çamlıcaya 
dotru yollandı. Kayıkta olawi, 
at tiıUlnde elaun hep kac:lsn1-ı 
Ye kadından alınabjlecek zevkleri 
4lfGnA1ordu. 

Bu uzun mUllhazalar netice
ainde cl.U hlnkAr iç bUytlk 
tecrllbe icraama karar verdi: 

1 - Bir erkejln kanaını ceb
ren aaraya ıetirtmek, 

2 - Baıka bir erkete karm
nı botatıp onu lalzmette kul
lanmak, 

3 - En iri, en fitman kadını 
buldurup onunla yapmak. 

Bu Uç fikrini ayn ayn eıaalar
dan ilham alarak kafaaına yerle.
tirmiftL Kocalı bir kadının atla· 
yıp ilzlamaamela bir aevk olacatını 
dtltllntlyordu. .Yiae kocuındaa 
bopdıllDlf bir kadının eıki baya· 
tile yeni rfrclitl hayat araaında 
bi .. en bocalıyacağını ve bundan 
bambaıka haz ahnacaj'ını umu· 
yordu. Şitman •e iri bir kadın 
lae etle zevk araımda maddi .bir 
niıbet tev•hhllm ederek arzu edi
yordu. Zırdeli adamın dtlfünc .. 
tine 16re blyllk muıluktan çok 
• akarcb, Şiıman bir kadından 
da sek zevk ahnmaaı icap ederdi. 

ltt• bu ~ar tberlne ıuna 
buu ıorclu, ""- ... ""1 

BofAbhp aaraya ıetirllecek 
kadın, pek yakın yerden bulundu. 
Bu, Sadrazam Sultan zade Meh· 
met Paıanın karıaı idi. Htınklr, 
dotrudan doğruya ona emlr verdi 
ve Sadrazam da " baıtıatüne 
velinimet" diyerek kan81nı botadı, 
ıaraya yolladı. Hanklt, bu 
uyıallıktan çok memnun olduj'u 
için Mehmet Pqaya, heniz llç 
1atında bulunan kendi ldlçlk 
kızım niklbladı r 

Şimdi •r• Dçtinctl tecrnbey• 
ıelmiıti. Bltlln valiler aldıldan 
emirler herine paçaları ••amı.
lardı. Kaaaba kaıaba, kly k6y 
ıuerek en fitman •• en iri boylu 
kadını arıyorlardı. Nihayet k6ylln 
birinde liri ytla kilo ağırbiında 
ve iki metre boyunda bir dev 
azmam kız buldular, ıaraya 
yolladılar. 

Arbk deli blnklr, yedi h .... 
ldaini ve yedi yüz hala1ıtmı 
unutmuftu. Perihan Hanım için 
yapılmakta olan kanlı muharebe-
leri babnndan çıkarmıftı, Sultan 
zadenin kanımı da bir k6ıeye 
abnıfü. Yalnız bu dev kızile 
.... pi oluyordu. Ona, bir bakıfta 
•tık olmuıtu. Gece . ve ftlndftz . 
yanından ayırmıyordu. 

Telli haseki adım alan bu 
çam kırmam kadın. ilk baınlede 
fAm eyaletini kendiaine tevcih 
ettirmiıti. ÜçDnctl buekiye yapı
lan arabadan daha .-halıaını 
yaptırmayı da ihmal etmemİf ti. 
Fakat bununla kanaat etmiyordu, 
bnttın kadınlardan OatOn tutul-
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10yulmUf)ardı, CHcaYlak bıra· 
kılllllflardı. 

F~kat Telli haHki, iki metre 
boyuau qan bu muruaa ehrama 
aalüp olmakla ela iktifa etmedi, 
aarayda en yükaelı defil, yeflne 
kadın oldupnu baıka ıuretle 
lapat etmek Ye ettirmek latedl. 
Bugun için aultanlann kendisine 
hizmet etmelerini ileri allrdtl. 

Topkapı urayında laue~, 
ne katlar skcle olerlana olaunl•, 
Padifab kızlarının eteklerim 
6perlerdl, onlara hizmet ederlerdi. 
Telli bueki bunun aktinl yaptır
mak arzuaunda bulunuy.,rdu. Deli 
lbrablm buna ela .. peki " dedi. 
Kız kardefleri Ayte, Fatma Ye 
Hanzade ıultanları yamna çaiırdı: 

- Sen, Ayp, dedi, I" elli 
haMkl yemek yerken pefldr 
tutacakaın. Sen Fatma, ıu v• .. 
ceklin. Sen Hanıade llten ibrik 
ıetlrecebinl. 

Sultanlar, aıb belini& •• 
ytlzıtlı bir dev yanuauna Ula-
yıkhk edemeyeceklerini alyl .. 
melrten çekinmediler. Bunun ız .. 
rlne Deli lbrahim kızdı Ye her 
lçtlntl bir arabaya bindirdi, Edirne 
aarayma a&rdil. 

Şimdi Telli baıekl, valde 
K6aem Sultana da ayai pyi 
y•pmak ve onu da aaraydan 
uzaklaıtırmak emelini b .. lemeye 
koyulmuftu. Yalnız aultanlann 
ılrıllne ,ıtmeal hldiaui tlıerin
den birkaç ,On ıeçmeaini muvafık 
buluyordu. Fakat ıekl K6•m. 

· aıramn kendine ıellnek lzere 
bulundupnu aezdl, he•en bir 
ziyafet tertip etti, Telli haMldyl 
çatırdı, en bq klfeye oturttu, 
yedirdi, lçlrdl, ıDldftrdD, etlen
dirdl ve avdet ıaraaında harem· 
•i•l•nna bir ipret verdi, o dev 
ıibl kadım yakalatb, bat-rta 
bat-rta bojdurdu. 

O rece Deli lbrablm, "Telli• 
nerede, T ellim nerede,, diye ter
ter teplalrlıen Khem Sultan kar
tıaana çıktı: 

- Aalamm, dedi, Allah aana 
lmllr venin. Glzel Haaekiye ılz 
dejdl, durdutu yerde llllverdl. 

H&nkAr, fAfkJD ... kın an .. na 
bakb, alık alık .. kabnı kanfbrcb 
ve mırıldandı: 

- Duene valiler ltlr daha 
taban tepecelder, bana yeni bir 
lıaMkl bulacaklar. Vanan yoral
ıunlar. Bu da bana taA olacak 
•etD yal ••• 

M.T 

Adaoada Hanedan mahalleaind• 
21 numarada Ali oğlu Nihat Efendiyeı 

Şiklyetiaia fAYaDI dlkkatbr. 
Maballt iktıaat mldlrlltlne veya 
mlfettitlltlne mlracaat ediniz, 
Sizi dinler •e bakkımıı ararlar 
efendim. 

* 
Karadeniı orman itl•tm• ıirketin

•• Tallt Beytı 
Hu.... ~k Uller 

tarafından tertip e~llen vapur 
rezintilerinde mln fiklyetlerinlz• 
benzer nolı .. nlar, hatalar memnu
niyetalzliji icap ettirecek vaziyet
ler bual olur. Banlan bot 16rmek 
ve yapılan baynn batan için bun· 
lara katlanmak llzamdır. Bu , .. 
zlntilw bir defaya mabma olduju 
için tfklyetlerl ....,.tmek •e 
tekentlrlne meydan verllmemeılal 
latemek te faydaaaz olacaktır. 

* Etkitebirde Avukat Oamb LdtfüS.111 
Balaaettltlnls Biçki •e •ldf 

JUrdu laaklaadald ..ıtmat •• 
relimler 22-8-934 tarllıH ıazet .. 
alda ....... .,,.... ~
••tbr. Bunun için alda Y•clithalz 
mal6mab dercedemedlk allkaaı• 
za teıekkllr ederiz efendim. 

* 
Aynlıkta Tereualu Ahmet A•ni Elyeı 

Balaaettitlmk .. kilde bir ka· 
rar vardır. Mahalli ukerllk tube
lerinden ve •İraat mekteplerindea • 
tafallat abnablllr efeadlm. 

* Maliye V eklleti F•a •••urlannclaD 
:U. Sait Beye: 

Evilllzl yaktırmak lcla emir 
•eren Ye bu emre iltlaaclen allr 
ab Ye çoculdannıa lçlatle ilı• 
evi yıkan, allealzlo ba,.ı.a ... 
aebep olan Ye ı.ra. kaclillJ 
ıize haber vermeden ultaaey• 
aaldedenler hakkında lllcldeiu_... 
mllip mlracaatla takibat yaptr 
rabilirıiniz, ancak mektubu-... 
anlaııhyor ki bu itte laakıız ol .. 
mzainlz. Ço.kl ruhaatmz yapb~ 
eyinizi yıktıfrlan zaman yine ....... 
.. t almadaa, lkinclaini Ye dalla 
bıyapnı yapmlfllDl1. o d~ 
••ld 3 bin ema ruhaatld 1•~ 
maaı ıize ruluataız e• yap•ak 
laakkını veremez. Belki o...,. 
emsal addederek llae rublat _. 
rllaeli laaklmu yeriJ& 
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PAZAR OLA 

.&ahdan Sahya 

Tramvayda 
Duyduklarım 

- Rica ederim azizim bir 
parça dlltün, aaat tam 
dokuzu olmu9 .. Kapı 
çalınıyor, açıyorum, ne 
bizim kayınpederl 

akıamın 
çat diye 
iÖreyim; . 

Hal aahi ıen kayınpederl tanı· 
maz11n; hani eıklden ılzin ma· 
hallede otururmuı; HUaamettin 
Bey? Tanıdın deiil mi? Çlnl'ene• 
nln çlngeneıi bir herif.. Ha, ne 
diyordum? Kaympeder, yanında 

kaymvalde, baldııı da beraber 
almışlar, l'elmlfler.. Gelıinler 
amma bu saatte değil.. Bir de 
Oatelik: 

- "Karnımız aç,, demez mi 1 
ÔlUr müıün öldürür mtlıUn; yiye· 
cek var mı? Para var mı? Bizim 
karı da tuhfatır. Anaaına, babası· 
na dütkün .. Ne derler. Hımh.ı.ıla 

burunsuzbiribirinden uğ'urauz ... 

* Maatteeast\f bu ıözlerln arka-
ıını da dinledim. Söyleyenin bUtUn 
ailelerini öğrenmek iıtemediğim 
halde öğrendim. Ne yapayım 
kabahat benim değil, kulaiımı 
kapayamazdım yal 

* Sakın, i•veu bir do.tum var 
da bunları bana o anlattı zannet
meyin; ben tramvayın en arka 
•ıraımda oturuyordum. Benden 

- Hasıtn Bey, eskiden sokak· 
tan çöpçünlln geçtiğini arabaların 
takırtısınc1 an anlardık, şimdi )istik 
takılınca takırtııı da duyulmı· 
yacak. 

- Zarar yok o arabaların 

takırtııı bitae de gıcırt111 bitmezi 

Şaşıyorum 
- K 

/,le,. serllmiı rafa, 
Borç •dilmiı etrafa; 
Cüzdan ıitmiş $Orrafa, 
Şaşı şaşı ı•şıyorunı. 

Atılmazmıı gabana, 
Ugmuşlarmıı zamana, 
iV• 414 diJlor ban•: 
Yaıı yaşı gaşıyor•m. 

Kasaplardan, bakkaldan; 
Httm galda,., htJm de baldan •. 
Borç 11•ren h•r aptaldan; 
Taşı taşı taşıgorum. 

Gir•m•m v•balin•, 
1'.tuışmam tim•line; 
Bir Jostun ila halin• 
Enuml k•şıgor•m. 

P. O. H. B. ___________________ _J 

BE 

- Her caddedeki evler ayrı 
ayrı renklere boyanacakmıf, Ha· 
aan Bey •. 

- Eyvah desene yine evlilere 
maaraf kapııı açıldı. Kadınlar 
timdi de evlerinin ren8'fnde rop, 
manto yaptırmak latiyeceklerdfr. 

dört sıra önde iki erkek yanyana 
oturmuşlardı. Her ikiıi de otux 
beıle kırk yaı araaında idiler. 
Bunlardan biri ötekine anlatıyor· 
du. Fakat oka dar yüksek seıle 
anlatıyordu ki benim ılbl tram• 
vayda bulunan bütün yolcular da 
onun en husuıi, en mahrem aile 
hayatını öğrendiler. .. Haaan Bey - Girip çıkan devletlerin adlarını yaımak için aca ha bu defter kafi gelecek mi, 

gelmiyecek mi? Diye dütünilyorum 1 

insanlar evlerinin dıtında ko· 
nuıurlarken çok dikkat etmelidir· r 
ler. Bir kere yllk1ek aeıle konu
ıulmaz. Tramvayda evine yahut 

NE YAKMALI 
---- -

itine giden bir adam baıkalarının 
be derdini, ne de baıka bir ıey
ıinl dinliyebilir.. Bilha•H böyle 
patavatsızça konuşanları dinlemek 
kadar ıukıcı hiçbir ıey olamaz. 

Yazın pl4jd11 ııındılı, 

Bu nfJka artık kandılc; 

Kandık d•lil •••ndık, 
Kıı ıeldi n• yakmalı? 

Nemiz 11arsa bil' z•man, 
Sar/ettik alJ,,.madan; 

Sauıırduk •anki harman; 
Kış ı•ldl ne yakmalı? 

Gerçi 11ar ılg•cc•k şe,q, 

Bir parça •iı•c•k şey; 

Şu kaldı Jigecelc ş•Jli 

Kıı t•ldl n• galcm•lı? 

N• odun 1111r, ne kömür, 
Halimiz iıte ömiil'; 
Soba da tüldiir, ıilldiir 
J<..ıı geldi n• galcm•lı? 

P. O. H. B. 

Doıtlarıml Beni dinleyin, kU-
ÇÜdik bir nasihat verecetlm, Hasan Bey anlattı: Niçin 
tramvay, vapur iİbi umumi yer· Apartımanın ikinci katındaki bıları gördü: 
lerde yUkaek seale konu9mayınl Süheyla Hanım ayakkaplarını, - Süheyli Hanımın ne kUçllk 
E mi. Sonra benim gibi ıizinkile· kapıdan ieçen boyacıya verdirmit ayakları varmıf. 
rin de kulaiına iidiverir. boyatıyordu. Aparhmamn birinci Karısı ıordu: 

Pazarola katındaki Siiheyl Bey bu ayakka· - Nereden anladın? 
~ .. ------ ..... --------- .._ ____ ..,...._ .. ___ .. ______ ...... ..,... ............... _......__. 

~\ ( ( ( ( ( (ff I il 11 

- Zayıflamak için yapmadığım kalmadı Hasan Bey, saatlerce 

ayyareyi""Yardıml 
Boynumuzun 

Borcudur 
Hasan Bey bana bir bay

ram ıöyle ki, o bayramda Ur:erl· 
miıe düıen yazifeyi bayram ıeç· 
tiği halde yine yapabilelim! 

- 30 Ağustos tayyare bay· 
ramında Uzerimize düfen vazifeyi 
bayram geçtiği halde yine yapa· 
biliriz. 

- Mesela ne gibi? 

- Ayakkaplarına bak 1 
- O onun ayakkapları amma, 

ayaklarına giymek için almamıı .. 
- Ya niçin? 
-Böyle senin gibilerinl ayakları 

nın küçUk olduğuna inandırmak için 

Ahrlar 
Tabak, kAse cinsinden ıeyler 

satan bir adam, mabaJle araımda 
bir dUkkin açmııtı, Hasan Bey, 
dUkklnı görünce: 

Bu adam burada cok iı 
yapar! 

Dedi. 
- Mahalle araaında okadar 

fazla it olur mu da? 
- Tabii olur, bUtOo mahal· 

ledekller, evli inaanlar, karı koca 
her zamaa kavaa ederler. Evle
lerlndeki tabak çanatı birbiri•· 
rlnln hatlarında kırar, yerler:ne 
yenilerini alırlar. 

Eğlendirmek 

Hasan Beyin otlu bir Hptt 
Hndıj'ı merdi YendeD at•lı ~ 
varbyordu; Haaan B. ı&rclllı 

- Ne yapıyor1ua? 
- KOçUk kardeflml etlendt 

riyorum. 
- Küçük kardetJn atredef 
- Sepet aandıtın l~lndtt 

izmarit 
SerHrlnJn biri Haıa• h;a 

ı3yled!: 

- Dünyada buhran ı•t•I 
1enelere nlıbetle bu senı daha 
aıdır. 

- Nereden anladın? 
- izmaritten! 
-????? 
- Ben cliaraların ıokağa 

atılan lımarltlerlnl toplar içerim, 
Geçen senelerde herkt1 clgara• 
lannı kliçUcük kalıncaya kadar 
içiyorlardı. Bu 1ene yarısını içip 
yarııını atıyorlar. 

Telefond• 
Hasan Beyle karııı araımda: 
- Hasan Bey hizmetçi ıana 

kıımıı, aidiyor .• 
- Ben hiımetclye blrşey 

yapmadım kil 
- Daha ne yapacakıın, te

lefonda barbar bağırıp axarlı· 

mıııınl 

- Ay, telefonda kartıma çı• 
kan hizmetçi mi idi? Ne bileyim 

. ben aeoi zannetmiftim. 

Soymakla · 
Karımın çok fena bir huyu 

var Haaan Bey her sene muhak· 
kak yeni bir kürk istiyor .• 

- Deaene her Hne atnl 
ıoymakla meıi\111 

Yol yürüdüm, günlerce yemedim, içmedim.. ,,,,,. 
. - Yol yürüyeceğine otomobile binaeydin, aç duracağına bol bol 

:Y•yip içseydin az zamanda parasız kalır, paraaızhğm UzOntUıile za
r•flar, iğne iplii• dönerdin! 

- Ne gibi olacak, her zaman 
tayyare cemiyetine aza olabiliriz. 
ller xaman bir piyanio bileti 
almak kabildir. 

- Bir tarafta alaturka, bir tarafta alafranga çalınıyor, biz. ikiıi· 
nin tam ortaaında oturup dinleyelim. . . 

- Memleketteki bugUnkft musikiyi Ginlenıiı olmak ~çm d.ğil -1? 
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TOMBUL MiRASYEDi 
No: 27 Yazan: Sermet Muhtar 

KüplüKadıUsturuplu H üküm Verirdi. 
Tilkilikte ne dtrece yekta olsa 

nihayetünnihaye cahilin biri. Za· 
Tabirden içyüztl anlamaktaki ka
biliyetine bel bağlana bilir mi? 

Pejmürde haJJi, palbparcler 
içinde öyleleri vardır ki kirli çıkı· 
dır; albn babaaıdır. Kaziyenin 
aksi mucibince öyle kılık kıyafeti 
dlizgftnler de mevcuttur ki açhk
tan nefealeri kokar; ceplerinde 
meteliklari bulunmaz. 

Bu sebeple kadı efendi, cerri 
nukut edilecek klmıeyi daha pa· 
ralıca gördü mO, f azlaaını ıızdır· 
mak varken noksanına eyvallah 
demez, ailem eder, kallem eder, 
kira borcu diye fıalanan miktarın, 
hemen daima iki Uç miılinl ko
panrdı. 

ÔbOr davalar kaç para eder? 
Davanın aunturluıu Fram kadının 
davası. Bu mühim murafaa fU 
Teçhile cereyan ederdi: 

Miadı ıellnce muhzır, davacı• 
ları huzuru hlklme çıkarır, ıu 
şartla ki parmak oynatacak zatı, 
iıter mllddei, later müddeialeyh 
olaun, behemehal utda bulundu
rurdu. V anlqbkla ıola ıeçmlt 
olaa yerini deiiıtirlr, vaziyet yeri• 
ne ıetirlrdl. 

Kadı efendi, aarıtı yıkmıt. 
ıurata aıllllf, ylizllnden dıııen 

bin parça. Ôyle hiddetli, celAlh 
bir halde ld ı&ztım ona nemrut. 

Tarafeynin ismini, ıöhretinl, 
tevellOdilntı, memleketini, baba
ıını, danuını ıorduktan Ye kar
ıısındakilerl tepeden tırnaıa 
dikkatle alzdftkten ıonra birden
bire, adeta falakaya yıkacak 
aaesbaıı gibi, Mubzıra ıtırlerdi: 

- Haç yadiıirı ödatacı teı· 
l>lhimln nokunlan bili tamam
lanmadı mı be adam? 

- Alb tanesini buldum 
efendim. 

Bu alta rakkamı parola. Alb 
a)·lık hane kira11ndan kapı açıl
dığının tıaretl. 

Köyll kadı, aatdakl . adama 
s&zlerlal devire devire baktık
tan sonra bir de 16rDyor ki 
yOklOlerden. 

Vakıa baıındaki abant 1arıjın 
cicığı çıkmıı, aırtındald elbiae 
yirmi yerinden yamalı; kuıak 
ıahrem .. brem amma llerlf bir 
aaniye rahat duramıyor. Farkında 
almadan, mDtemadiyen elini beline 
ıötürllyor; eteklerinin kenarlanm 
yokluyor. Belinde lira dolu kemer 
bulundutu, caketin astaranın içine 
beti blraradalar diktiji muhak· 
kak. 

Fravua kadı o anda k6p0rdtı: 
- AllabU celle celile, sabır 

Ihsan et. yokaa belaya S"lrece
ğim!... l>Dndenberl kırk kerre 
tekrarhyorum; teabihimin 23 
adedi, eyet tam tamamına 23 ade
di nokaan diyorum, yine lif anla
tamıyorum. Bula bula alh tane
aini mi buldun? lnnallahemaa11abi
rin, ne ıafillere, ne nidanlara, 
ne taı kafab marauvanlara çattık!. 
Veli bılkatte ink aabrı Eyyuba 
malik deiiliz a ... Vallahi ya deli 
olacaiım, ya da hiddetimden ıa
bırtaıı albl çatlayacağım. 

s~ğdald hazret bu kökreylte 
almmadı, bu ağızlardan bir ıey çak
madı değil mi, kadı .t.adl hedefi 
kelamı değiştirirdi. 

Hem tehdit, hem de maka•m 
izah, yani bir taşla iki kuı vur• 
mak için, ona bitap ederdi: 

- Demin HD ne diyordun?. 
~ anladık, burada doğmuııuıa, 

\ 

Şuda/d tle64•6• u. lletlı•'"• lakı• 

burah lmltafn fakat yerin yurdun ' lirayı g&zden çıkarır ve . cevabı 
nereal? Mevkilnl kekeliyor, şUp· dayardı: 
heyi davet ediyorsun... Ben de - 23 aydanberl çeımenin kar-
ı.lkrettliin mahallede aakinim. 23 ıııındakl hanede ikamet buyur-
aydır, evet ekaiil nokaanı yok duğunus malumum; diyeceiim 
tam 23 aydır, çeımenin karflaın- yok, kabulüm efendim. Bana teaa• 
dakl hanede ikamet ediyorum. dnf buyurmadıtınızın Hbebl ise 
Eanayı mürur Ye ub6rda blrkere öbUr sokaktan gidip gelir, hane-
bile aana tHadüf etmedim ••• T&vbe min arka kapıaındu ıirip çıkarım. 
yarabbi! • .lnsanın, HalekallahW ba· 
kar fiıuretilb.,er diyeceii ıeliyorl 
Arbk adamcağızın kaf aaına dank 

der, daYayı çatallandırmamak, biran 
eYYel lehe halletmek için çarna
çar 23 aylıtın mukabili olan • 

Bu afbi manevralar, firavun 
kach'nın yerini yaclırıadıiı zaman• 
lar, aıu:ak beı alb ay, tatbik 
•Jlecltti ıekillercll. 

(Arkaaı Yar) 

Bir Oburluk Hikayesi 

Üç Günde Bir Yemek 
Yiyen Adam 

~~--,~~~~....._~~~-

( Battarafı 1 bacl ıa7fada ) kendiılne çektiil mltblt zlyafıtla 
men çanak çanak yemekleri ıilip heaap ııraaı aelince lokantacıya 
ıUpUrUşDoO ve nihayet bir kilo f(Syle bir ıual ıormuıtur: 
ekmeji de yutuıunu hayretler içinde - Arkadaı! 18 Hn• baJık-
aeyretmiflerdir. Bu aakallı adamın yağı yemif bir adam acıkır da 
yemek itinde hiç ıaka ıötUrmiyen bir lokantaya dalar, iyi bir ye• 
mtıthiı bir yeyici olduğuna hükme· mek yerae Ye paraımı vermezae 
dilmittlr. ıizde böyle bir mUıteriye ne ya· 

ihtiyar adaman mtlthlt ittlha- parlar, ne yapmak adettir? 
ıını hayretle görGp merak eden lfİ sezer albl olan iyi ytırekll 
lokantacılardanbirl nihayet day... lokantacı l1e: 
namıy•rak eararenglı adama yak· - Adet mldet ne olacak? 
laımıt ve: Cevabını vermlıtir. Sırtına bir 

- Affederaln arkadaı l ben tekme vurur kapıdııarı ederiz! 
( 10 • 15) 1enedir aıçıyım. Sen Bu cevap Uzerlne ıarip müt-
yaıta, ıenin gibi yemek yiyen teri hemen bastonunu almıı, bU-
blr mOıteri 16rmediml yllk bir ciddiyetle ıu ıözlerl aöy• 

Demittir. Eararenglz adam bu lemiıtir: 
ıözler Uıerfne 1Uln;ıft1 Ye aakahnı - Hadi adetinizi yapın!.. 

sıvayıp kamının kemerini geniı- ÇllnkU ben hemen aldecejim 
lettlkten ıonra ıu cevabı ver- vaktim yok fi ' 
miftlrr - ? ! .. 

_ Babalı.ki sen her inaanı ihtiyar adamın bu hareketi 
bir mi zannedersin? Ben umumi iyi yttrekll lokantacının okadar 

1 
harpt•beri, yani ( 20) &enedir ho9una 8'itmiıtir ki Oç ,Ondenberi 

aç olduğunu anladıj"ı mutteriıin 
Uç ıUnde bir yemek yemeğe gftle gUle ıelimetlemiştir. 
alıımıtım: Sonradan bu Hrarenıiz müıte• 

Bu ılzlerlle etrafında büabU· 
rlnin hakikaten ~ibiryadao gelmek te 

tün hayret uyandıran esrarenıiz olan Pirzinli lbrahim Efendi iımind 
mftıteri umumi harpte Galiçya• bir mülteci olduiu Ye Adaya sey• 

e 

dan Sibiryaya ıtttiğini, Slbirya· yablann motörlerile beraber ı•I -dan ıeleli birkaç ıün olduğunu diii, bu meccani ziyafetten ıonra 

-
... 
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ve orada ancak ,nnde bir buçuk da eaki bir akrabasını ıörmek 
saat 8'llndüz olan memleketlerde üzere Pendik tarikile Izmite ılt 
( 18 ) aene yqadıiım ve Kutup tiji anlaıılmııtır. - /. M. 
denizlerinde ( 15 - 20 ) metre ka· ······-··-·························-···················· 
hnlığında buz tabakalarının bazan Kolleksiyon Ciltlendirllecektlr 
çathyarak bu çatlaklardan çı· lıtanbul Matbuat cemiyetinden: 
ı._ b Uk b 1 ki kötll k Cemiyetin gazete kollekaiyonların 
&an lly a 1 arın o- cilt yaptırılacaktır. Kollekli)onlar yti 
kulu yağlannı yemiye alaıtıtını cildi geçecek miktardadır. Ciltler be 
ve ta o vakittenberl Uç aünde kaplı kartondan olacaktır. Alikadarları 
bir )emek yadfjini ı6yllyerek cilt batına teklif edecekleri fiatı b 
hayreti blaitlttln artbrmıfbr. Fa- hafta içinde cemiyet merkezin• bildi 
kat 11rarenıla müfteri, keacli melıri rica olunur. 

' 
Umumi Bir Hulasa: 

Spor işleri Tasfiyeye 
Muhtaçtır 
-

( Battarafı 1 inci aayf ada ) 
Fakat bu suallere falan veya filin 

hut filin veya falan makam 
vermelidir, demedik. Bunu 
meı:dik. Çllnkll bugUnktl 

zat, ya 
cevap 
aöyliye 
teıkillt o kadar girift vaziyette· 

• bitap edeceğimizi kea
mUmklln olmuyor. Bu s~ 
daha aıkan bir hüanüniyet 

m ş ve bi11iyatımıza kapıl• 
mııa anlatmıı olmak için 
rımızda ve ıuallerimlz· 

mamlle afaki davrandık. 
timdi aöyliyelim ki atletizm 
ıyonu, bu işte daha yakın-

ki kim 
tirmek 
beple, 
ıfü.te. 

madıiı 

ithamla 
de ta 
Fakat 
Federa 
dan al Akadar olduğu için ona da 

vermek dtııerdi. Ne yapa· 
ermedi, vermiyor ve hlli 

cevap 
lım .• Y 

suauyo r. 
Za grep hezimeti bardağa 

taııran damla olmuıtur. Biz aa
u damladan bahaetmedik. 

bu damladan ilham alarak 
la arkaıında kalan ihmal

dece b 
Belki 
nneler 
)erden, çalaımamazlıklardan, 
aporu ticarete dökenlerden Ye . 

i'lbi daha nice nice aykm 
n ve bele ( 26 ) bin llra 
ar maarafına lrarıı ( 26 ) 

bunun 
itlerde 
antren 
paralı k netice elde edilememHin

klyet ettik. den ıi 
Ati etizm Federaıyonu, atlet• 

lerl 
hazırla 

Zaırep m8aabakaları için 
mlf. Peki amma eğer 
r hasırlandılaru Zagrepte 
aapır aapır yenildiler? 

atletle 
niçin 

Dl ter taraftan ıu da var ki 
m federaayonu, Zaırebe 
enin facia olacajını alik .. 
makamlua e•velce haber 
kle de meauliyetten kurtul· 
ayılamu. Çünkü atletlerin 

atletiz 
ıldilm 
dar 
verme 
muı ı 

hazari anmuı 8ç aylık, bet aylık 
dejlldir. Zagrep mll1aba
nın tarihi daha bir Hne 
nden belU idi. Bu bir aene 

bir it 
kaları 

evveli 
içinde atletizm federaıyonu 

ri kuvvetlendirmek, foraa. 
aokmak için ne yapnuıtar? 
mllıabaka tertip etmiıtlr. 

atletle 
larına 
Kaç 
Yumu rta kapıya ıeldikten tonra 

anmanın ne faydaıı vardır? hazırl 
Aııl h azırlık bir aene evvelinden 

acaktı, mftaabakalara Uç ay 
da hakiki antrenmanlara 

ecektl. Sonra aklımızın er
i ıey de filin müsabaka 
azırlanmak, ıözlldUr. FilAn 

batlıY 
kala 
airiıil 
mediğ 
için h 
mtııa baka için datil fakat her 

n için hazırlıklı bulunmak 
uriyetindeyiz. 

zama 
mecb 

Ni tekim kendisin• harp Uln 
edilen blr devlet hazırlanmak 

mühlet latemiyeceği aibi, 
her zaman için müdafaaya 

için 
ordu 
hazır olmazaa kaç para eder?. 

ltt 
mu ha 

e biz vaziyeti bu auretle 
keme ediyoruz. Eıuen ba.
rltl dUıOnmek te imkinaız-ka tU 

dır. 
T 

ciddi 
ekrar 'edelim ı Spor ltl, çok 

bir memleket meaelesidir 
m11elenin kökünden halle

ıl lizım •• zaruridir. Bu 
ortada millete kartı ıa vru· 

bir itham da var: Spor ru
malik deiflmlılz r 

ve bu 
dilme 
arada 
lan 
buna 

u ithamı bir llhza için 
ederek aoralım: 

B 
kabul 

- Spor teıekkUUerl millete 

1 

ıpor ruhu aıılamak için buıüne 
kadar ne yapmıılardır? 

V • cevabına yine kendimiz 
Yerelim: 

- Hiç, hiçbir şey. 
Eaaıen bu itham yerinde 

değildir ve mlllette ıpor ruhu 
vardır. Ancak hakikat ıudur ki 
bu ruh, ıpor teıekkUllerinin aykırı 
ve ihmalkir hareketlerile yavq 
yavaı söndllrUlmllftilr. 

En baıit bir delil olarak ıe
yircl adedini ele alablllriz. Eaki 
senelerde yapılan mtlhim maçlara 
ıelen seyirci adedile bu· 
gtinkU seyirci adedini mukayese 
edersek bugllo ıpor seyirci ve 
meraklılarımn yarı yarıya azaldı
ğını görürüz. Bu da milletteki 
apor aıkının, ıpor lılerimlzln 
bozuk i'İtmeal yliJ.Onden aiSnmekte 
oldujunu iabat eder. 

Eyi teıkilAt, eyi çal11mak, 
bıkmadan uğraımak ve durma· 
dan teıwlk... Ye bllttbı bunların 
batında, her memlekette olduğu 
8'ibi hnk6metln aıkı bir müraka· 
bHf. 

Bunlar olmadıkça ıporda 
llerl ıftmemlz mttmldln dejildir. 
BilAlda daha fena ıerillyecetl
mize inanmamız IAzımdır. 

Dünkü 
Sağnak 

( Baıtarifı 1 inçi HJfada > 
ılne indirilmiş barometre bu sa
bah aaat 7 de 758,5 ; derecei 
hararet saat 7 de 17 ; azami de
recel hararet 24,5 ; aıgart dere
cel hararet 15 ti. 

Rftzgir bati Y• locloatlln ~ 
mittir. Azami sürati 8 metrey• 
çıkmıtbr. Bu,nn öğle üzeri yata• 
yatmur 3,S milimetredir. 

lf. Dlln 6j'leden aonra yatan 
ıiddetli yaj'lllurdan Betiktqta 
Köyiçinde 20 Fındıklıda S 
evi , T opane, Kaıımpqa , 
Akaaray ve diler aemtlerde 
birçok evleri au bHmııtır. itfaiye 
ırupları ıaatlerce uğratarak bu 
evlerin auların bo1altmı9lardır. 

............................... "'19'C! ........... 

lı. 2 ocl İfl&a memurlutundan ı 
Feriköyllnde oturmakta ve la. Ga· 

latada kunduraeıbkla m•tırul bulun• 
makta olan Makail Zıpçıyaa ifil• 
8191934 tarihinde açılıp taafiyeDla adi 
ıekllde JapılmHıaa karar verllmit 
oldutuadan: 

1 - Mlfllate alacata olaalana ft 
iatllaUk iddlaaında bulunaalaran ala-. 
caklarını va lıti.hkaldarsnı lllndan bir 
ay içinde 2 ncl iflAı dairHiae ıelerek 
kayd~ttlrmelerl ve dellllerlai (aenet 
ve defter hulbaları •• aaire) aaıl veya 
mu1addak auretlerlni tevdi eylem~ 
leri. (*] 

Si - Hlllfına hareket cezai mH• 
uliyetl müıtelıı::im olmak llsere mllfll· 
ıln borçlarının ayni mlddet içinde 
kendilerini ve borçlaraaı blldirrnelerL 

3 - MOfllıin mallarım her ne 
11fatla oluna olıun ell•rlade buluaclu• 
raalana o mallar ilıı::erladekl haklan 
mahfuz kalmak ıartlle bunları a1al 
mllddet içinde daire emrine teYdl 
etmeleri ve etmeslerH makbtal •ue
retleri bulunmadıkça cezai meaull,.t• 
utrayaeakları Ye ruçhan haldarındaa 
mahrum kalacaklan. 

4 - lS/9 934 tarihine •liaadlf Cu-
marteal ıllnl aaat 15,30 ta alaaakb• 
ların ilk içti maa gelmeleri n m8fl .. 
ile mDıterek borçlu olaalar •• kefil• 
lerlnla ve borcunu tekeffül eden ıalt 
klmHlerln toplanmadf buluamat; 
hakları oldutu ilin olunur. (24'5 

, Yarın s A R A y ( Eald Glorya) ~--. 
-• akıam ı alaemaaı 

UNITED ARTİST'in ıüzel ve baycık fll•I •• ••thur yıldı:ıı 
DOUGLAS FA iRBANKS'ın temalll muhteıeml 

ASRi ROBENSON 
Şahı Hrlll yeni meniml açıyor. Genç, cevval ve m~ıtehıı::l DOUGLAs._,~: 

41e; aıçrıyarak, kaYfa •derek ve aihayet muzaffer olarak Robenao film 
a1ri maceraaını J•tatayor. y 

lllv eten ı Z E V C E M MUmeuillerl: LAUREL Ye HARI> 

..__ -
Seanalar : 3 • 5 • 7 ve 9 da. 

70 flJ•tlard• mUhlm tenzillt : 30 ve 50, LUk• balkon 



ve TIBAKKi 
Ntuıl Doğda ?

N•ııl Yaşadı 1 .. 
Nasıl Ôlda? 

Sadrazamın stif a ararı; Vaziyeti 
Yeniden Bir Çıkmaza Sokmuştu .. 

Fakat biraz ıonra, • Karadeniz 
hadisesine sebebiyet verenlere • 
llluğber olduğu için istifaya karar 
verdiğini vo selamlığa gelemeye• 
ceğioi öğrenmiılerdi. Tabiidir 
ki bu mesele, çok ehemmiyet 
~erilecek bil' hadise idi. Böy• 
le nazik bir zamanda aadra· 
zamıo ittifa etmesi, bir kabine 
tebeddülüne, · belki de bir kabine 
buhranına aebebiyet verecekti. 

TalAt Bey, endlıell bir surette 
ayakta dolaşıyor; en mftbim Te 
hayati hadiselerde bile aoğuk· 
kanlılığını bir dakika kaybetme
yen bu metin adamın çehresinde, 
hugtın ciddt bir telit glSze çar
pıyordu .. Maliye nazırı Cavit B~y, 
Çürükıulu Mahmut Paıa, Posta 
n117,ırı Oskan Efendi, Süleymaonı. 
hnstani Efendiden mürekkep grup 
Karadeniz hadisesini açıktan 
açığa tenkit ediyorlar; bu vakanın 
itilaf devletlerite bir harbe mlln· 
cer olmaması için derhal teıeb

hlisut girişilmesine lüzum g6ste• 
riyorlardı. Bir lcöşeye çekilmiş 
olan Camal Pa a, ağır Y sftkfıtt 
bir vaziyet almış, sadece 
söylenen 116zleri dinliyor; dalgın 
dalgın etrafına göz gezdiriyo,. 
du ... En göze çarpan, Enver 
Paşanın hali ve tavrı idi. 
Genç Harbiye Nazın Ye Baıku· 
mandan vekili, yUzllnde bariz bir 
istihza tebe siimn ile blltlin s6y· 
lenilen ıöz.leri, yapılan ıiddetll 

tenkitleri dikkatle dinliyor; gös· 
terilen bu endişe ve teiAşlara kar· 
ı vakit vakit dudaklarmı geren 
nıUstehzi bir glilüılo mukabele 
ediyordu. 

Pek aıikir bir hakikattir ki, 
hurada toplanan ıu en yükaek 
devlet ricali arasında, Enver Pa· 
Şadan maada herkes harp ale}h· 
tan idi. Yalnız Cemal Paşa il 
"f alat Bey, harbin ne leh ve ne 
d aleyhinde söz aöylemiyerek 
Ukunetlerinl muhafaza ettikleri 

için bunların Enver Paşaya mı 
Yoksa, harp alehytarlarma mı işti· 
t'ak edecekleri henüz kestirileme
mekte idi. 

Nihayet Trılfit Bey, bu mlina• 
kaşaya nihayet vermek istemiş: 

- Yarın, hep beraber kalkar 
lialim Paşanın yalısına gideriz. 
İetifa etmemesini rica ederiz. 
Belki bir kolayını da bulur 
harbin önüne geçeriz. 

Demişti... Fakat izzet Paşa 
1 bredememiş : 

- Y annı beklemiye ne lilzum 
knrl efe~dirn.. hemen şimdi kal· 

a ım, gıdelirn. 

Ce\'abmı v . t• F k t 
rr.ıı ı... a a , 

rtık merasim başlamak ilzere 
olduğundan nıuaycdeden sonra 
hep beraber gidilmeye karar 
Verildi. 

Sait Halim Paşa, vükela he
yetini gayet askın bir çehre ile 
kabul etti. Daha ilk sözde, Kara
deniz hadisesini'll mesuliyetinden 
bir zerre bile kabul etmeyeceğini 
•öyledikten sonra : 

- Ben, kat'iyen J tifa ede
ceğim. 

Dedi. işte o zaman Cemal 
Paşa, artık sabredemedi : 

- Paşa hazretleri!. Almanları 
ktettiğimiz ittifakı imza ederken, 

bu ittifakın t vlit edebileceği her 

Oamanlı 6•g,•i• çeklltlllcte11 •o.'• (Mitli ili) lamlıtl •l•n 
( BrHl•v) %&rltlı lcraoa.ı.örii 

nevi mecburiyetleri kabul etmek nlln 29 ncu gtlnti ) • yani bayram 
lizımgeldiğinl ta1dik buyuranlar- yakasından tam on yedi ,On ev-
dan biri de, zatidevletinlzdiniz. vel • baılar. 
Şimdi vaziyet böyle bir tekil 
almca, iıtifa etmek nasıl olur?. 
Eğer meselenin vahameti istifa 
ile zail oluyorsa, hep beraber la· 
tifa edelim. Fakat bunun neticesi 
olarak daha mllhim hldisahn 
zuhur etmeal ihtimalini de teem· 
mUl eyleyelim. 

Cevabını verdi.. Görlllilyor ki 
bu cevap, tamamen bir tehdit 
mahiyetinde idi. Prenı Salt 
Halim Paşa ise böyle nazik bir 
ıamandn, milcadeleye girişecek 
vuiyette değildi. Buna binaen, 
tııtlfasından vazgeçti. 

lf 
Muhterem karilerim! .• 
Şu dakikada, tarihin en ka· 

rnnlık bir noktasında bulunuyoruz. 

Üzerine kalın ve aiyah bir perde 
gerilmiş olan bu noktanln ihtiva 
ettiği esrar, tam yirmi seneden· 
beri meçhul kalmış.. Gerek Türk 
ve gerek ecnebi muharr;rlerinden 
bazıları tarafından bu sır etrafın· 
da bazı yazılar yazılmışsa da bun· 
lar, hakikate yalda amamışbr. 

( Türklerin cihan harbine 
girişi. •. ) hiç tüpbesizki tarihin çok 
mühim bir hadisesidir. Fakat: 

( Türkler, cihan harbine nasıl 

girdi?.) İıte, ter.hin ehemmiyetle 
arayacağı hak ıkat, asıl bu nokta• 
dır, ve l:.una cevap vermelidir .•. 

Bu meselede alakadar alan 
zevat vukubulan beyanatlarında 

veyahut yazdıkları hatıralarında 
kendilerini mes'uliyeti kanuniye 
ve tarihiyeden kurtarmak için 
hakikati • bazıları kısmen, bazıları 
kti liyen - tahrif etmişlerdir. Hfı· 
di atı. istis;!lar etmek isteyen bazı 
muharrirler ise, efsanevi bazı 

rivayetlerle tarihe ihanet eyle· 
mişlerdir. 

Biraz evvel tasvir ettiğimiz 

vükeli heyetinin telaşı, Sait Ha· 
Hm Paşanın istifası, Cemal Pa• 
ıanın sükutu, Enver Paşanın 
müstehzi tavrı.. bütün bunlar, 
me&elenin zahiri tekilleridir ... 
Hakikate gelince: Bu, biraz acı· 
dır. Osmanlı camiasından tam 
(700) bin can ve bayat pahaaına , 
mal olan bu ( Harbe giriş ) hedf .. 
5eainin hakiki mes'ulleri anlaıılmak 
için evvela önümüzdeki karanlık 
noktayı aydınlatmalıdır. O eana· 
da cereyan eden ve bugllne ka· 
dar da benilz ifta edilmeyen bazı 
mühim vakalar vardır ki, her 
oeyden evvel bunlar öğrenilmeli, 
ve sonra da bu mllhim ve tarihi 
hailenin mesulleri hakkında hll· 
klim verilmelidir. ,., * 

ilk vak'a; ( 330 senesi Eyltıll-

( ArkHı 'far • 

A,ık Muhabere: 

Vezirköprü'de ( Gazi llkmektebi , 

bat muallimi Fuat Beyefendiye: 

- Yükıck teveccühünüze teıek

kUrler ederim efendim. 

Tashih - DiinkU nü hamızıo 

birinci aütununun nihayetlerindeki 

beyit, tertip aehvi olarBk yanlış çık· 

mııbr. Şöyle olacaktı: 

El iydi ekber eyledi 
Biz. matPm eylPıiik 

Mağaza ve ticarethane memurlarına --
sa t 7 ve 9 dan ıonra serbestsiniz. Bu fırsattan bilistifade 
ASRI BiR LİSAN ôCRENMEGE ÇALIŞINIZ 

BERLiTZ MEKTEBi 
Sizin için her liıan için 2 kuu açılıyor. 

6 ay için 15 liradır. Tediyatta teshillt yapılır. 
Ankara ı Konya caddıtsi • istanbul : 1 tlkUil caddesi 373 

Belediye Sular İdaresinden : 
Cıvata 10 X 40 m/m 400 kilo 

,, 12 x 45 " 1200 " 
,, 16X60 ., 800,, 
,, 16 x 80 " 400 " 
" 16 x 100 ,, 200 " 
" 19 x 100 ,, 200 " 
,, 19 X120 ,, 150 ,, 

Zimpara Bezi No. O ?500 Adet 
,, ,, No. l 2500 ,, 
., ,, No. 2 2500 ,, 
,, ,, No. 3 2500 ,, 

tlaliı kalay " Banka ,, 200 Kilo 

1 - Yukarda cins eb'at ve m:ktarları yazılı On iki keltm malze
me kapalı :r.arfla mllnakasaya konmuştur. 

2 - Talipler bu hususa dair tanzim edilen ıartnameyi birer lira 
mukabilinde idare veınesinden alabilirler. 

3 - Milnakasaya girmek i tiyenler tekllf edecekleri flatJann yflzde 
yedi buçuğunu teminat akçesi olarak idare veznealne 
yatıracaklardır. 
11 Ayni kıy moti haiz muteber bir banka mektubu da kabul 
edilir. ,, 

4 Kapalı :ıarflar ihale gifntı olan 19/9/934 Çarıamba gilntı ıaat 
14 e kadar Müdürlüğe verilmelidir. Bu &aatten ıonra getiri· 
lecek zarflar kat'iyen kabul edilmez. "5633,, 

------
İstanbul Adliye Levazımından: 
Defatir ve evrakı matbua için pazarlıkla mubayaa edil cek 

6000 metre kanaveçenin pazarlık gUnU 13/9/934 t rihine mUsadif 

Perşembe iUnU talip olanların yevmi mezkiirda saat On beıte 

Istanbul muhasebeciliği nezdinde mUteşekkil Alım S hm Komlayo-

nuna Mfiracaatları. "5614,, 
~=---==============-=-============ 
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BllAI -va - Zambak 
BUyUk Tarihi Roman 

Muharriri: A. R. No. : 32 

Bir Tevkif İşi •• 
Ba stil Kumandanının Kapısı Açıldı, içeri Kukulete 

ile Yüzü Kapalı Bir Papas Girdi •. 

Hayır Sahibi Bir Pepas 
Liiard, koıa koıa Şarlken'in 

gayri meıru oğlu prcnı Don Jo· 
umin o münzevi kötkUne gitmiı, 
cereyan eden hadiseyi hiklye 
etmiıti. 

Don joze, LAgardı hllyllk bir 
ıUkünetle dinledikten ıonra: 

- Pekall... Şimdi de Bastll 
civarına yerleşin!z, Şayet mevkufu 
h erhangi bir sebeple buradan 
çıkarırlarsa, derhal geliniı; haber 
veriniz. 

Dedi. 
Lagard, prensin köıkUnden 

çıkar çıkmaz doğruca Baatlle 
gitti. Yalnız Fransanın değil, 
blitün dllnyanın en korkunç zin
danlarını ihtiva eden bu kale gibi 
hapiıhanenin kapıaını iÖrecek bir 
meyhaneye yerletti. ... 

Şövalye ile Antuvanı bastile 
getirdikleri zaman, baatll kuman· 
danı tevkif emirnamesine göz 
gezdirmit: 

- Fakat bu, yalnız bir kiti 
içindir. Halbuki, ıiz bana iki 
mevkuf teslim ediyorsunuz. 

Dedi. Emnlyetiumumiye mUdürll 
kont Dö monklar ıekinetlc cavap 
verdi: 

- Evet.. Emirnamede bir kişi-
den bahsediliyor. Fakat diğeri de 
onun arkadatıdır. Şeriki cUrmUoU 
ele vermemek için birçek askeri de 
yaralamııtır. Onun da tevkifi liztm· 
dır. Emre gelince .. onu ılze bizzat 
ben veriyorum. 

Bastil kumandanı eğildi. Parl· 
ıin bu müthit Emniyeti umumiye 
111üdlirüne itiraz edemezdi. 

Kont dö Monklar, yalnız bir 
nokta hakkmda DzUntü hi11etmek· 
te idi. Kendisine tevkif emrin\ 
Teren Diyan Dö Puvatye; ıöval
yenin sesaiz sadaaız tevkifini ten· 
bih ettiği halde, hadise büyük 
bir velvele ile neticelenmişti. Ya
ralı askerlerin adedi ise on beti 
tecavüz etmekte idi... Buna bina
en doğruca Luvr aarayana 
gitti. Diyan Dö Puvatyeyi 16re
rek: 

- Madam!.. Beni öyle azılı 

bir canavar karıııma çıkarda· 
nız ki,,. 

Diye baılıyarak Yak'anıo na• 
ııl cereyan ettiğini, olduau gibi 
nakletti. 

Diyan, Kont dö Monklar'ı 
dinlerken mUmkUn olduğu kadar 
ı issiyalını ketmediyor; duyduğu 
r an sıkıntısını belli etmemek 
i Jtİyordu. Monklar'ın ıözleri biter 
bıtmez ayağa kalktı: 

- T eıekkl\r ederim, Möıy6 
lö Kont. Biraz ıonra, valde kra· 
:içe hazretlerine gider; verdikleri 
huıusi emrin tamamen ifa edildi
ğini arzeylerim. 

Diyerek, emniyeti umumiye 
,udUrUnü batından savdı. 

* O gün akşama doğru Bastil 
! amandanının oda kapııı seasizce 
çıldı. YüzU tamamile uzun bir 

!cukulete ile örtUlmilf bir papaa 
içeri girdL Kumandanın önünde 
durarak koynundan çıkardığı 
gümüş bir plAkı kumandana gös
terdi. Bu plikın UıtUndc, biribi
rlne çapraz olarak konulmuı iki 
kabartma altın anahtar resmi 
bulunuyor; altmda da ıu aatarlar 
4(Örünüyordw 

J [Saltanatı fıeviyenin en bU-
yUk hadim ve hamisi olan Englıiı· 
yon mahkemel Alisi erkinına 
mahsustur. ibraz eden zatm 
önünde, herkes ve her kuvvet 
eyilmeye mecburdur. Zerre kadar 
muhalefet eden, her kim olursa 
olıun; mahkemei aliye tarafmdan 
ateıte yanmaya mahkumdur. 

Kumandan, plakı görür gör-
mez derhal yerinden flrladı. 
Yerlere kadar eyilerek: 

- Buyurunuz muhterem peder. 
Hangi emrinizi telakkJ etmek 
ferefiJe müftehir olacağım. 

Diye bağırdı. 
Papas, ıükünetJe, plAkı koy

nuna yerleştirdi: 

- Bugün gelen iki mevkufu 
ziyaret etmek iıtlyorum. 

Dedi... Fakat bu sözler, ku· 
mandam birdenbire titretmişti. 
Adeti, diıleri biribirine çarpa 
çarpa cevap verdL 

- Haşa.. Emrinize muhalefet 
maksadile söylemiyorum, muhte· 
rem peder.. Fakat bu iki mcv• 
kuf hakkında pek sıkı emir ve 
talimat verilmiştir. Kendileri, biç 
kimse ile görüştürülmiyecektir. 
Hatta.. Buradaki mevkufiyetlerl 
bile fevkalade gizlenecektir. 

- Hakkınız var, kumandan 
efendi.. Fakat bilirsiniz ki, mab
kemei Aliyenin emri, ber emirden 
üstündür. 

- Ooo.. Ona ne ıllphe, 
muhterem peder .. 

- Ayni zamanda, bu mev· 
kufJarı ziyaretimiz, hiç kimıe ta· 
rafından h..:Jnmiyecek •e Iıitilmf
yecektir. Nasıl ki onların burada
ki mevkufiyeti gizlenecekıe, bizim 
ziyaretimiz de ayni ıurette ıizle
necektir. 

Kumandanın kalbine timdi bir 
avuç su serpilmlıti: 

- Emriniz derhal ifa edile· 
cektir; muhterem peder .. Ancak 
bir meıele daha var. Bu ikl 
mevkuf, zindanlarımızın en derin 
ve korkunç kıımında hapıolun

m uılardır. ineceğiniz ·ve çıkacağı
nız merdivenler, sizi iyice yora
caktır. 

Pa pa11 derhal ağar ağır haç 
çıkartarak cevap verdi: 

- Biz, Isa orduıunun asker
leri, ( RubulkUduı) n memnun 
etmek için her tUrlU yorıunluk 

•• fedakarlğa hazırız. 

- O halde buyurunuz, muh· 
terem pederim. 

Kumandan papazın önUne 
düıerek koridora geçti. Kuman· 
danlık dairesini asıl Bastilden 
ayıran kapının önünde tevakkuf 
etti. Kapının bir kanadı üzerin· 
deki küçük bir pençereyi açtı. 

- Manel f.. Baıgardiyan 
Marself... 

Diye bağırdı... Marael geldi. 
Kumandan kulağına eğildi: 

( Arkası var ) 
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Yunanistanda 
Mühim Bir 
Kongre 

1 

Atina, (Hususi) - Bağ ıahlp• 

/J.racat için lerinin dördllncU 
bir rapor kongresi Atinada 

(SyJlogue parnaıoı) 
ltazırlandı salonunna iktisat 

nazırı Mösyö Peamazoğlu bulunduğu 
halde 142 teıekkille menıup mu· 
rahbaslarm huzurile açılmııtır. 

Mesaisine çok büyük ehemmi
yet verilen bu kongrenin ilk toplan· 
tısı gününde söz alanlar, Yunan 
bağcılığının ilerisi için alınacak 
tedbirleri meydana koymuılardır. 

ikinci gUnU kongre, M. Mar
yetiı tarafından mUdaf aa edilen 
tezi dinlemittir. Bu da raporunun 
ilk kıımını Yunanistan ihracatının 
ve bilhassa ziraat maddelerinin 
bimayeaine tahsis etmiıtir. Bu 
huıuıta M. Maryetiı bilhassa beş 
maddenin husuıi bir surette uğ
ratmaya değer bir mahiyet sıöa

terdiğini meydana koyduktan 
ıonra fU noktaya temas etmiıtir: 

"Yunaniıtanın harici, gelirinin 
yüzde 95ini, baıta tütlln olmak 
Uzere zeytinyağı, Uzüm, ıarap ve 
incir ihracatı teşkil eder. 

Binaenaleyh bu bet maddenin 
himaye görmesi zaruri bir keyfi
yettir. Ancak bu himayenin ıöz
de kalmayup bir an evvel tatbik 
sahaıına konulması ıarttır. Bu 
pratik usul iıe bu beı maddenin 
ihracatını tanzim etmekle ka· 
bildir. ,, 

lılerini bitiren kongre hemen 
bu tez çerçlveai dahilinde bir ra
por bazırlamııtır. Bu rapor Bat
Yekilette toplanan Ye ziraat, lktı· 
ıat naıırlarile mecliı ve ayan 
reiılerinden bu lı için kurulan bir 
heyete verilmiıtir. 

11-

Atinadan bildirillyorı Yunan 

Yunanistan- Ziraat Nezareti 
da buidug bu ıeneki buğ

day mahsulü ve 
tJazigeti stok vaziyeti hak· 

km da bir tebliğ oeıret-

miştir. Bu istatistiğe göre 30 
Ağustos tarihine kadar Yuniatan· 
da toplanmıı olan ve am
bara kaldırılan buğday miktarı 
47.686.732 okkadır. [Bir okka 
1,28 kilo] Geçen sene ayni devre 
zarfındaki miktar bunun yarısın

dan daha az olmak Uzere 
21.131.230 okka idi. 

Bu ıeneki mahsulUn 36.519.726 
okkaıı ziraat kooperatifleri ve 
mütabakısi de umumi mağazalar 
tirketi tarafından toplanmıthr. 
Mahıullln 21 milyon okkası Ma
kedonyada, t6 milyonu cenubi 
Yunanistanda, 8 milyonu Trak· 
yada Ye mUtebakisl de diğer 
yerlerde bulunmaktadır. 

-----~ 

\ ı B t K A Y 1 
1 Ba lltaada Bergin 
L·---------- ltalyancadan nakleden: H. Raa/-

8 l R TESADÜF 
LUıyen genç ve güzel bir 

duldu. O günlerde aamimi arka· 
daşı olan Marki ailesine davetli 
bulunuyordu. Hiı çocuğu olmıyan 
bu kadın, ıatoda bulunan diğer 
davetlilerin, ardı arası keıilmeyen 
flörtlerinden kendini muhafaza 
etmekte çok güçlük çekiyordu, 
amma muvaffak ta oluyordu. 
Onlar boş saatlerini, kimsesiz 
hayatında tesel:iye ihtiyacı olan, 
serbest ve yakışıklı bir kadının 
refakatinde, ya küçük bir gezinti 
yaparak yahut avlanarak geçir· 
mek istiyorlardı. Bu gibi işlerde 
çok tecrübeli olan ev aahibi 
etraftaki erkek manevralarını 

görmemezlikten geliyordu. LUs· 
yenin temamile değilse bile, 
hafiften tikayetlerine gülmek ve 
eğlenmekle cevap veriyordu. Bir 
kaç gUn içinde, ıatodaki bütün 
gençler, LUsyeni, zaph gayet zor 
müstahkem bir kaleye teıbihe 
mecbur oldular. Ve ilk zamanlar· 
daki cUret ve küıtahlıklarını ıon
raları hUrmetkir ve samimi bir 
arkadatlığa tahvil ettiler. 

Yalnız Valantin beslediği ümit
ler den vazgeçmek ve kurduğu ha· 
yalleri bozmak istemedi. F azlasile 
güzel ve tık olan bu genç, aevimli 
Lüıyenln kendiıine kartı göater
diğl likayıthğa aldırmadı, onu 
nazarlarmdan bir dakika bile ol
ıun ayırmadı. Fakat ayni gün 
LUıyenin kendisi ıçın büyük 
bir antipatisi oiduğuna da kani 
oldu. Çünkü beraberce şa-

toya girerlerken göıtermiı oldufu 
fazla cüret ve laubaliliğe, LUsyen 
kuvvtll bir tokat ile cevap ver• 
mitti. Valantin yanağının Uzerinde 
o kOçük elin buıule getirdiği iıı:• 

lerin zail olmasını bekliyerek or• 
tadan kayboldu, Ye bir bahane 
ile yemeğe biraz geç geldi. O 
akıam baıka ıayanı dikkat bir hi
diıe olmadan geçti. HerkH yatmak 
için odalarına çekildiler. LUıyen 
yatağında oyana, buyana döndU. 
Uyuyamayacağını anladı. Kalktı, 
rop dö ıambrmı giyerek bir kitap 
almak için aıağı kattaki kütllp
haneye girdi. Odayı çeviren ca· 
mekanlardaki kitaplara göz gez-
direrek: 

- Eğlenceli mi olıun, can ııkı
cı mı, diye kendi kendine ıordu. 
Tam o esnada glizleri ıanki mllt
bif bir ıeyle karıılaımıı gibi bir 
noktaya dikildi. Bağırmak için 
dudaklarını kımıldattı; ıeıi çık
madı. BUtUn vUcudil zelzeleye 
tutulmuı gibi titriyor, dDıUp ba· 
yılmadığına hayret ediyordu. YO
zU limon knfü gibi bir renk almıtb. 
Fakat aıabına hlkim oldu IH 

derhal kendini topladı. Gözlerini 
o noktadan aynda. Tekrar cam•· 
kinlarda gezdirmeğe baıladı. 
Kırmızı kaplı bir kitabı alarak 
yUkaek seıle : 

- Her halde bu iyidir, dedi. 
Biaz ıonra kütUphanenin kapııı 

açıldı. içeriye Valintin girdi. 
LUsyeni orada yalnız 16rUnce 
gayri ihtiyari: 

- Lllıyen diye bağırdı. 

Genç kadın arkaaına dönerek: 
- Bıravol Valantin! Nihayet 

ielebildiniz. Sabırsnhkla bekli· 
yordum. Biraz daha gecikseydi· 
niz gelmiyeceğlnize kanaat geti
rerek gidecektim. 

- Fakat ... 
- Size yalvarırım ıuıunuz .. 

aealnizi çıkarmayınız... Mahaza 
biriıl bizim burada olduğumuzu 
ititlrae... rezil olduğum gUndUr. 
Bu hale dUçar olmamı ben iste
mediğim gibi, aiz de kat'iyen iıtc· 
memeliıioiı:. 

GeJiniz ıu koltukta oturalım 
ve konuıalım ... 

Valantin ıaıırmııtı. Kulakla
rına inanamıyordu: 

- Naaıl olur? - Diyordu. 
Birkaç saat evvel onu 
tokatlıyan bu kadın, timdi 
ona kalbinde derin hiı ve muhab· 
beti olan bir kimse tavrı ile söz 
ıayLUyordu. Bu inanılacak birıey 
mıydi? Seıini çıkarmadı. itaat 
ederek yanına oturdu. Lüıyen, 
Valanti'nin ellerini avucunun içine 
alarak sıktı. Delikanlı o zaman 
genç kadının ellerinin buz gibi 
olduğunu hJııetti. Yüzüne dikkatle 
baktıgı zaman evvelki tatlı rengi 
göremedi: Rengi uçmuıtu. Ken· 
dlıine a-öıterdiii bu 1&mimiyetin 
ıebebloi ıormak için ağzmı aça• 
cağı sırada, LUıyen delikanlının 
ağzını kapattı. V cı kulağına doğru 
eğilerek, yanlarında oturan bir 
kimaenin iıltmesi dahi kabil olma
yan alçak bir ıeıle fU cümleleri 
fısıldadı: 

- Allah aıkınıza Valantin 
kendinize hlkim olunuz ve ı6y· 
lediklerimi iyi dinleyiniz: Perde· 
nin arkasına giı:lenmit yUzU mas
keli bir adam var.. Gözlerini 
üzerimize dikmlı hail bakıyor .. 
Tabancaaını bize doğru çevirmiı. 
Şatoyu soymak için giren bir 
hırsızdan baıka birisi değil 1Up
be1ini davet edecek hiçbir hare· 
ket yapmadan buradan çıkalım .. 
Beni kucağına al ve kaçırmak 
lstermf ı gibi dıtarıya çıkar... Ar
tık takalım kalmadı .• Kendimden 
aeçtijimi hl11ediyorum .• 

V alantin ayağa kalktı. Göz:· 
leri ihtir11 ile parıldadı.. Dilber 
LUıyenl kuvvetli kolları araıana 
aldı. GöğıUade ııkarak dııarıya 

çıkardı. 
Biraz sonra ıato alttlıt olmu.

tu. Hizmetçiler, arkasında bir 
çuYal kıymetli eıya ile dolu bir 
hıraııı pencereden atlayıp bahçe
den kaçtığı ıırada yakalamıılar
dı. O eınada ev sahibi ve davet
liler, gecelik elbiseleri ve pijama
larile Lnıyenin ve V alAntinin 
atzmdan Yak'ayı dinliyorlardı. 
Az ıonra herkH yatmak için 
odalarına çekildi. Y aloıı dilber 
LUıyen ve muannit pereıtitkin 
oturdukları yerde kaldllar. Biran 
HlliZ dordular. Sonra a6z ıöze 
gelerek gDlUmHdiler. Delikanlı: 

- LUıyen - dedi • ben o hır· 
ıızı takdiı ediyorum. Hayatımın 
en ,Uzel Ye en tatlı anlarından 

birini ona borçluyum ••• 
kızararak: 

LUıyen baımı önllne eidl ve 
- Ben de • dedi. 
Erteai gün niıanlandıklarmı 

arkadaılarına ilin ediyorlardı. ·--
DABCOVICH VI şuraklıı 

Teh 44 708 • 7 • 41280 

A. vruı>a ve Şark limanlan ara11nda 
muntaaam poı\a. 

Anven, Rotterdam. Hamburr n 
Jakandinavya Umanlara loln yakanda 
hareket edeoek vaPurlım ve dltnyanıo 
baılıoa limanlarında transbor demen 

Yakında geleoek vapurlar 

Auguat Leonhardt' vapuru 8-10 
Eyliile doğru. 
Norburg vap. G T. evvele dogru. 

Yakında hareke• edeoek vapurlar 
August Leonhardt vapuru 20 
Eylüle doğru. 

Norburg vap. 12 T. evvele doğru. 

:Fazla tahlllt ioln Galata, Freokyan 
han umumt aoanteliğiııe mUracaat 

Tel. 4470718 .. 41920 
,.. _____ ... (2183) 
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Ve Şehrhat biraz aonra bunlan \ 
takip ederek Peşte trenine bin· 
dikler'i;ıi gördü ve kendisi de 
trene atladı. 

Dcmonski, Şehrazadın bu 
çılgınca hareketi karşısında şaş

kına döndU. Hemen bilet gişe· 
alne koıtu, fakat daha bilet 
almadan tren hareket etti. 

Domonski bir lahza tereddilt 
~tti ve hemen istasyondan çıka· 
rak otomobile atladı ve şoföre 
fu emri verdi: 

- Peşteye giden trenin ilk 
Uğradığı istasyona... Derhal. 

-23-
Doris yerinden fırladı: 

- Am~n ne oluyor. 
Jems de arkasını döndü: 
- Bir şey yu-varlandı, 'dedi, 

icaba Tevfik sarhoş ielip mer
divenden yuvarlanmıf o)mastn. 

Ve hemen dışan fırlayarak 
illerinin lAmbasını yaktı. Etraf 
•e merdivenleri araşlırdı. Tevfik 
Yoktu. 

Doriı oturduğu yerde kor• 
kudan tltriyprdu. Bir aralık 
korkak adımlarla o da dışarı 
çıktı. Mutfağa doğru yürtıdü, 
tanı perdeyi açıp mutfağa girince 
birden avazı çıktığı kadar hay· 
kırmaya batladı: 

İmdat .• imdat... Cinayet var. 
Genç kadın buz dolabının 

içinde kendiaine bakan keıik 
başın gözlerinden o kadar don
muştu ki. .. Bu gözlu 1anki ıon
ıu:z l:iakttlarla enaeainl deliyor. 
Yerde bir iakelet gibi yatan 1arı 
benizli adam sanki şimdi fırlaya• 
rr.k gırtlağrna 1arılacakh. Bal· 
lb.umundan yapılmıı bir celllt 
heykeli kadar korkunçtu. 

imdat aeıine Jems yetişti ve 
aenç kadın kendisine 1Bnlarak 
dehşetle soludu: 

- Fakat Jemı.. bu baı ..• 
iledir, kimdir bu? .• 

Ve Jems korkunç bir kahkaha 
fırlatarak bağırdı: 

- Iıtanbul • Berlio treninde 
Öldürülen kadmm haf} ... 

- Demek Jemı, bu cinayeti 
"ın yaptml " Kafa kesen hayal " 
•ensin haf.. 

Jems acı bir kahkaha daha 
'ttı ve genç kadm yalvarmıya 
başladı: 

- Jeins korkuyorum, ölece
firn. Bırak benl çıkayım. 

- Hiç bir yere gidemezsin 1 
Bu emir, Dorisi bUsbütUn kor

lı11ttu. Sırrını yakaladığ adam 
tarafından imha edileceğini sanı· 
)'ordu. 

• d - Yalvarırım sana.. Bırak 
gdı eyi~. Burada gördüğüm fey
:n kımse~lıı haberi olmıyacak. 

Kımseye bır tek kelime ıöylemi· 
)'eceğim. 

- Hayır burada kalacakliın 1 
Bir daha ıeı çıkarayım deme !. 

Ve iriyarı adam yerde bayıııu 
Yatan lvan Rabakoviçin suratına 
lki sille indirerek sordu : 

- Nasılsınız bakaiım efendi .• 
A.yıldınız mı'/ 

lvan Rabakoviç, tokatların 
t. ısile kend' , e gelmişti, gözlerini 
•tıp etratıun baktı ve kısık bir 
"eııtle : 

- Teşekkür ederim diyebildi. 
Jems buz dolabını kapadı, he

ri< birdea kaldırdı ve aonra iati~ 
l>' H! ha· !adı : 

- r .. niniz nedir bakalım? 

Suat Suzan 

Grandük Vladimlr Anası• 
tas Greguvar lvan Rabakoviç. 

- Milıerref oldum prenı ce· 
napları. 

Sonra yumruğunu göstererek : 
- Bu da Karpantiyeyi nakavt 

eden m~ıhur yumruk. 
Rabakoviç: 
- Şerefyap oldum efendim. 
Grandük VJadmir, Anastaı, 

Greguvar, lvan rabakoviç ce· 
naplan hangi sebeple tenezzülen 
haneyi teşrif bu:yurunuz 1 

- Mister Jemı.. Görüyorsunuz 
ki fakir bir adamım •• 

- Ben de sizin çehrenizl 
hatırlıyorum zannındayım. 

- Mümkündür efendim •. Fa· 
kat emin olunuz ki size karıı 

şahlii bir garezim yok~ur. Fakat 
yaşamak mecburiyetlndcyim .. An· 
Jarsınız elbette fakat aiıl tanı-

dıktan sonra artık benim için bu 

işe devama lmkAn yoktur. Bir 
Rus aıılzadesi kendiıini evinde 
bu kadar hoş kabul eden bir 
zata artık fenalık yapamaz. Sizin 
misafiriniz oldum ve gösterdlğiniı: 

c __ s_p_or ____ ı 
Futbol Mevsimi B•tlarken 

İıtanbul mmtakaaı futbol heyeti 
reiılitinden: Yeni aene faaliyet pro
gr1'mıoı tanzim ederken kulGplerlmizln 
bu huıultakl miltalealan da dinlene• 
cetlnden heyetimi:ıin 13J9/1934 per
ıembe gOnil aaat 18 de y•p•c•tı 

içtimada müttefik kulüplerimizin bireor 
murahhu göndererek düşüncelerini 

bildirmeleri rica olunur. 

Admlre MaOIOp 
Bolony•, 10 ( A. A. ) - Bolonya 

takımı AYuıturya ••mpiyonu Admlrayı 
(5-1) matlup ederek merkezi Avrupa 
futbol kupasını kazanmıştır. 

Ankara GUcU .. Altay Maçı 
lzmir, 10 (A. A.) - Ankara GücG 

İzmir ıampfyonu Altay ile karşılattı. 
Mil1abaka baştan nihayete kadar 
heyecanlı oldu. Neticede altay 8 .. 2 
ralip geldi. 

Su Sporlar1 
l.tanbul Denizclllk heyetinden: 

1 - 7 Eytnl 934 Cuma gönO icra 
edilen İstanbul ytlzme ıampfyonuında 
birinci olan yOzi.iciller 14/9/93-! Cuma 
günü i~ra edilecek TOrkiye yllzme 

' birinciliklerine latanliul namına ilre
ceklerioden ·o gtın aaat 10 da MOd.a ' 
banyolarında bulunmaları teblit olunur. 

2 - 7 Eylül 984 Cunıa g.ilnQ icra 
edtlemiyen 100+:!00+ 100 Türk bayrak 
yarı,ını TOrklye birinciliklerine yetiı· 
tlrilmek için 11 Eylül 934 Salı gilnO 
Hat 3 de icra edilecektir. 

KulDplerin uat iki buçukta Moda 
banyoıunda heyetimize milracaatları. 

.... • •• 1 .............. ,,,, • .••••.••• • · ••• • · · ····•ıu.• · .... . 

'f eaı Neırıyat ı 
H~livut - Holivııtun 12 Eylül nüs· 

haeı bu hafta &\'ılacak sinemaların film 
mevzularile birçok ıinema haberlerini 
ve çok giizel nrti~t rı>siınleriui hııvi 

-0larak iotiıar etmiştir. 

Sevr ve Lozan - Dıişmanları
mız bizi Sevr mııahe<lenameııi oi im?.a· 
ya nasıl rnecbıır ettilerY 

Sonra ıla Lozan mııalıeılenıunesini 
line ayni dü~manlara biz ııaeıl imza 
ettirmiye meebur ettık'i 

Hıı iki mühim suale cevap veren 
profesör, doktor Suplıi I\uri Deyin yeni 
çıkan l :--i evr Ye 1 .ozan ) namındnki 
kLiçLik kitabını ok:ıyıı <'ula.rnnıza ta vsi
yo ederiz. 

Nafıa işleri mecmuası - ?fa. 
f ın Vekfıleti tarufmdırn çık mi makta 
olan bu mf'cruırnııın Ieııni klsnııum ·· ilk 
&ayısı inti~ar etmişti r. Bu sn) ı la yeni 

misafirperverlitin ebedi minnet· 
tariyım. Siıe bir centilmen namuıu 

· sözU veriyorum iri .. Artık sizi ele 
veren insana yirmi bfn değil, yüz 
yirmi bin mark mi\kafat vade
dilse iıminizi polise verecek insan 
ben olmıyacağım.. Müsaadenizle 
artık gideyim efendim .. 

- Durunuz, durunuı .. Nereye? 
Rabakoviç yerine oturdu : 
- E.. Siz.. Siz beni şey .. 

Yani buraya hırsızlık etmek için 
değil de, öbür maksada binaen 
mi geldiniz? Yani siz.. Siz benim 
katil olduğumdan şüphelenerek 
mi buraya kadar beni takip 
ettiniz? 

Evet. 
- Grandük cenapları, hay .. 

retten donakalıyorum. Bu fikir 
aize nereden geldi? Siz polis 
miıiniz ? 

- Meslekten polis memuru 
değilim. Husuıl bir memur da 

değilim. Amatörüm efendim, 
amatör .• 

- Yirmi bin markm yarathğı 
göntlllillerden biri.. Şimdi anlar 
gibi oluyorum. 

.. 
Oz 

(Arkası Tar) 

Türkçeyle 
Deneme 

Kabaran Gülük (t) 
Kapalı .ataktan ( 2 ) geçiyordum. 

Bir oyuac•kçı ç•mlakınfn (8) kapıc•
lılcanda ( 4 ) alçıdan yapdmıt oyuncak 
bir gillilk l'Ördilm. 

GülilkUn biçimi iyi idi. Gagaalle 
ibij"l kırmızıya, kendi kOI r•nrlno 
boy.nmıftı. Betendlm, aldım. 

Evime getirdim. Bir terginiu ( 5 ) 
Oıtilne •Ö• olarak koydum. Bu gülük 
1ade bir oyuncak değ"i1, koıa ( 6 ) bir 
b ..ımbara idi. içi bottu. Sırtında uzunca 
bir delik vardı. Bu delikten Içlnt 
akça atılabillyordu. 

* Yancığımda ( 7) biriken ufaldıldarı 
ara ıua ıartındald delikt~n içeri 
atıyordum. Gün sreçtlkçe wfiliing6n 
içindeki ufaklıklar çoğalıyordu. 

Üç rUo oldu. Elime 1reçen bir 
metellti yine içine atmak iltedim. 
GUHitün içi o detin dolmuıtu ki 
metelik bötftn zorlamama blretf ( 8) 
girme.dl. D!iha çok zorlamamak .r•
rekti. Bu itten vaııeçtim. 

* Artık içine akça Atılamıyordu. 
Ahlmıı ohnlar1 çıkarmak ta kolay 
değildi. O, bu it• aninmlt gibi ter
~lnln öıerinde koltuğuna kurulan 
ı:engln bir adam biçimile kabarıycr, 
dört yana lmrum .atıyordu. 

Sataktan aldığım oyunbak gülük, 
aldıtım çağdakinden çok baştcal1tf

mtfh . 
içinin akça ile dolu olduğunu 

aıu (9) o da anlamış mıydı? 

ismet HulQsl 
1 - Gülük: Hindl 
2 - S.tak: Çarfı 
3 - Çaıula ı : Di.ikkln 
.C - Kspıcalık: Caraekııı-
5· - Terfi: Masa 
6 - Koıa: Aynı ı:amancl• 
7 - Ya ıcık: Cep 
1 - Bireil: Raimeıı 

9 - Alu: A caba 

şose köpriilerimiz, limaıılrır, kuleler, 
yollar, nakil vasıtnlıtrı, tf![i;İz tel~raf ve 
tarihi ııafııt işleri hakkıuda birçok kıy
metli ynzılar vardır. 

KUltUr - lzmirde on be~ ~iiııtle 
bir çıknn bu ıneemuııom onuncu sayı.~ı 
inti~llr ctoıiştir. 

Yaşamak yolu - Verem miiı'a
dele (•emiyPtİ ta.rafından 1.: ı kRrılıın ba 
aylık tnf>ı• mufü11rı ıı:ı - Haziran. 1a.: 

yısı da intişar etmiştir. 

Denizde Yiizen Şeh~r Tuvalet Yapıyor 

lngilizlerin Kunarder iımlul 
verdikleri yeni Trao1atlantik v•· 
purlarının yapılmall bitmek (ize .. 

redir. Tekne ve makine aksamı 
daha bir ay evvel ikmal edilmit· 
tir. Şimdi güvertesi, kamaraları 

ve tezyinab, yanı denizcilerin 
ıöylediklerine göre tuvaleti yapıl

maktadır. Bu vapur 70,000 ton· 
luktur, yani, Fransızların Norman 

Milli Emlak 
Beyoğlu Cihetindekiler 

Tamamen Belli Oldu 
lstanbulda Hazineye ait emla

kin hakiki miktarı timdiyekadar 
bilinemiyordu. Millt EmlAk MU· 
dUrlnğU geçen aene Hazinenin 
mUlklerini tesbite karar vermiı 
ve ayırdığı memurlar Beyoğlu 

tarafından işe baıJamışlardı. Şim

di Beyoğlu tarafında Emlikimilliye 
tamamen yazılmıttır. Emlak m\i· 
dürltlili aynı zamanda tesbit edi
len emlakin muntazaman satııına 
devam etmektedir. Haftada iki 
gün emlAk müzayedesi yapılmak· 
tadır. Yalnız bugibi emlak eski
den yedi ve sekiz taksitle 1atddı
ğı için fazla müşteri bulunuyordu. 
Maliye Vekaleti hu usulü değiıtir
miıtir. Bedeli yedi bin liraya ka .. 
dar olan emlak peşin para ile, 
yedi bin liradan fazlası da iki tak
ıiUe satılmaktadır. Bunun için 
müzayedeye çıkarılan emlakin bir 

çokları mtlıteri bulamamaktadır. 
Eınlik müdUrlüğli bir taraftan da 
Hükumetin emlak bankasına olan 

. (10) milyon liralık hissesine karşı· 
lık olarak kıymetli ye biiyük em· 
laki bankaya vermektedir. Ban· 
kanın satış ıartlı:ırı daha müsait 
olduğu için nisbeten dnha fazla 
emlak satabilmektedir. 

Yeni Bir Fabrika 
Mensucat aanayiinde iptidai 

madde olarak kullanılmakta olan 
kamkarn ipliği ötedenheri hariç• 
ten getirtilmektedir. 

Aldığımız malumata göre; 
mühim miktarda sarfedi:en bu 
ipliğin dahilde imal imkanları 

araıtırılmış ve Bunada bir iplik 
fabri~ası tesiıi tekarrilr etmittir. 
lktısat Vekaleti bu huausta tetki

kata baılamışbr. 

Hususi Hastaneler için 
Sıhhat Ye İçtimai Mua,·enet 

Vekaleti hususi hastaneler hak
kında blr nizamname haz·rlamışlı. 
Nizamnam~ Vekiller Heyeti tara· 
fından tasdik eclildiği için dün 
alakadarlara ve vilayete tebliğ 
edilmiŞtir:-

dl lımile yapmakta oldukları 

Transatlantikten (5000) ton kUçilk 
olacaktır. Fakat lngillzlerlo tah· 

min ettiklerine bakılırsa ıUr'atçe 
onu kolaylıkla geçecek ve Okya· 
noau en kıaa zamanda aşma re· 

korunu tekrar lngiltereye getire· 

cektir. Bu rekor ıimdllik 28 mili 
aıan sUr'atiJe Almanların Bromen 
vapurundadır. 

Hitlerin Bir Nutku 
Hücum Kıt' alarını Dağıt

mıyacağını Söylüyor 
Nurenberg, 10 ( A.A) - Hücum 

lut'alarındah 80,000, alyah Clniformalı 

hususi kıt'alardan 2,000 kitinin buzu• 
runda M. Hitler ıöz aöylemtı ve 
udakatlerini göatermif olan bu tef· 
ldlAtı dafıtmayı hiçbir ulclt aklınd•n 
geçlrmedif ini •Öylemlt Ye demlıtir ki: 

" Vilcude getirdiğim feyl mahnt
mek niyetinde değilim. ,. 

Kilise Avlusunda .. 
Evvelki akıam Beyoğlun"- ... 

istiklal caddesinde Senta Marya 
kilise avlusuna terkedilmit 15 
gllnlfik bir erkek çocuk bulana· 
rak kilise idareıine teılim edil
miştir. 

İstanbul BORSASI 
10. 8·1934 

ÇEKLER 

Londra 82l,OO Prar J9,Ül7S 
Nev - york 0,8H014 Vlyacı11 4,2'86 
Parl• 12,06 Madrlt ~,8157 

Mıllııo 11.27 Borllo. 2,fı06l 

BıUk•ol ~,31t83 Var,ov• 4,21l73 
Ati na 63:4393 Petle 3,!:1464 
c.a ... r. 2,43ti~ BUkret 79,5734 

Scıfya 66,04 ı~ Belgrat 34,8137 
Amıt•r<lım ı ,1731 Muakova 1089,'.l~ 

ESHAM ve TAHViLAT 
J,ira Lira 

it l!ank.(Nama)- lö,- Bomonll 13,fo 
,, ıHtmlle) 10,- 193 J l•llluaıı 97,
" tMUeu •) !&~,- ı.u~rsıı O;ıhllt 93,50 

Osma ılı bıın <. 35,9~ 1 Dilyunu Mu. 00,-
g ıll.11 < • ~.- Batdat tertip 1 47, 
flrketl flay lyı l~,51.1 ,, • il 47, 
tt~Uj •tın,ı7 Reji 2,· ; 
Anadol ı '4 liOV. ~6,R5 Tramvııt 00 

• » tliJ P. ~6,!J ı R htım 23, • 
An•d•" ıı 'i ıoov. 46,- ÜskUdar •11 ıos, 
$ark l>. Y, "011,- Ter.<o• CO 
lı • Tr.ımy.ıy !lS,- MıınrKr.fo.1886 141, 
ÜıJkUıiar SLJ J J,- H • )9()j 94 
To · koı OJ 00 • • • 1911 90 
Ha••ı-ul '27,- Eleklrll< -, -
Telefon ll,-

MESK UKA T ["'] 
T\ıırıı~ \ 

Tthk a'hnı G21 

1 

\Hamit) 
faı. • 1031 (Re,at) 
ıır. • 830 (Vahit) 

Kuru . 

4(; 1 

~6 

Kl.lS • J08U ince beflblrllk altııc 
Mecidiye 38,oo 
~· "' ot lÜ• . B. :t39 
h. ıı.I ıı beılblrl ' alta' 

~ Cllıııh ·'"' "' '; 
( .. ~ :a} 



KUVVET URUBU 
Zaafı umumi kansızlık ve kemik hastalıklarına şifat tesirleri çoktur. Çocuklar, rençler, aenç kızlar ve ihtiyarlar her yatta istimal edebilirler. 

- -

.AOrıları ve soOuk- afgınlı'Otnı geçirecert 
~ir ilaç isterke'l, dalma bu sözleri ha~ 
tırlayınıEı: Alacagınız mal. hat<iki olmaltl 

.. . . '.,_,, . 
Ambalaj)erda. ve 1compr1· 
melerin üıerlnde 'EB 
m•r:kasının mutl~ke 
bulunmaJıne dile• 
kat ediniEJ 

Denizyol ları 
fŞLITMBSI 

Aeent•lerl ı Kara\c8y K6prllb•t 
Tıl. 42J62 - llrkeat MUhUrdanadı 

Haa T ıl. 221 ~o ........ ... ..... 
Trabzon Yolu 

ANKARA vapuru 11 
Eylül 

Salt 20 de Galata nhtimın· 
dan kalkacak. Gidiıte Zonıul• 
dak, İnebolu, Sinop, Samıun, 
F atıa, Gireıon, V akfılc.eblr, 
Trabzon, Rize'ye .. DönUıt• bun• 
lara lltveten Sörmene, Ordu'ya 
utrayacakbr. "5569,, 

Ayvalık Yolu 
ANTALYA Yapuru 12 

Eylül 

Çartamba 19 da Sirkeci 
nbbmından kalkacakbr. "5638., , ______________ .,, 
• Dr. ibrahim Zati 

Cataloğlu : Mahmudiye caddeıl 
Çatalçeıme sokağı No · S 

Hergün ötleden ıonra hastalarını 
kabul eder. 

O artık hiç dans edemiyordu! 
iltihaplı ve ıztıraplı ayaklarile. ne danı edebiliyor ne d• 

müthiş ıztıraplara katlanmadan küçük bir ıezintid• 
bulunabiliyordu. Şikayet ettiği bir arkada1Jt ona, ak· 
şamları derununda kili miktarda RADiO SAL Ti 

tozıı ilave1ilı ııoak 
ıuda ayaklarını banyo 
etmesini &aniye •*· 
miıti. Bu tnıiyeyİ 
nazarı itibara alarak 
muntasam banyolar• 
başlam19 ve Hkiz &ilD 
nihayetinde artık keo· 
dini tanımıyordu. A• 
yakları hafiflemlf, bt1• 
tUn ıztırapları zail ol· 
muı bir haldı dan• 
ediyor, koıuyor vı 
hiçbir yorgıınluk: hl•· 
tetmeden büttln ...... 
diği ıporları J&pıyor. 

Radio • Salta tozuvun muntazaman ittimali ıayısinde nca n ıztırap YertP 
nasırlan da yumuıatıp kökünden ıöküp gıkarmaktadır. ( 1689 ) 

J 21 Senelik 

ÇKi RDU 
Kayit açlldı - Leylf talebe allnır. 

Hiçbi yerde şubesi o 
Adres : Dlvanyolu Blçklrurdu • Telefon : 

tur. 
22038 

~---· Berlinde, Tempelhof'da G. M. B. H ROT - BUHNER Evi. kendi müt-.ferrik hraı bıçakları ffatlerl üzerinde~-..... , 

A 
Yapmış oldusl'unu müıterilerine ilin etmekle keıbi fahreder. 

10 adedi ~Oll kuru' ıkeıı 10 1111rııı l5u kum., ıkeu 10 adedi 126 kııru, ıkeu 10 adedi 75 kuruş ıken 10 adedi riO kuruş ikeu 

şimdi 150 kuruş şimdi 100 kuruş şimdi 75 kuruş şimdi 50 kuruş şimdi 35 kuruş 
Mezkur bıçaklar eski ve yeni ıekilde olan bilumum tıraı makinelerinde kuJlamhr. Bunlar eıkl bıçaklar ayarmdadır ve hatta 25 aenelik tecrübe neticesi olarak daha Uıtl\ndUr. 

Bu fiyatlarla her yerde satılır. Toptan satıı: PiYER PiRiMYAN, kürkçübaıı han No. 4 Galata~------~ 

NIŞANTAŞINDA 

ve Nehari - Kız ve 

FEYZiYE LiSESi 
Memleketimizin en eski huıust mektebidir ve resmi mekteplere muadil olduğu tasdik edilmittir. 

Ana, ilk Orta n Liıe kııımları Fen ve Edebiyat lt&beleri vardır. 
( Feyziy• Mektepleri Cemiyetinin ) idareli altutda ma.aeTi lMr t•h•iyettir. 

;ı°•lebealnln talim ve twltly..ıa. kı•kançhkla lt•lh olclutunu MuvaffaklyeU ile lsllıat etMl,tlr. 
İatiyen talebe velilerine mektep tarifnımtti gönderilir. 

Liıe ve orta I011m muuniyı* ikmal i.mtihaularına 1 Eylülde -.e ıınd ikmal imtihanlarına 22Eyllilde mıkttpte bqlaoacaktır. 

ve kayıt için hergUn mektebe milrecaat edlleblllr. Telefon: 44039 

Nlşantaıında • Tramvay ve Şakayık caddelerinde • 

LEYLİ 1 Şişli Terakki Lisesi INEHA~ıı 
ANA-iLK- ORTA· LiSE 

56 ıene evve] Sellnlkte te1lı ve 1919 d• İıtanbul'a n.kledllatlf, TOrldyenln en Hki huıuıi mıktıbfdir, 

R•smi LIHlere muadeleti "" muomeldtınuı tlüzgünl•lü Maarifçe mıuaidaktir. 
KIZ VE ERKEK TALEBE iÇIN yanyana ve genlt bahçaU iki binada AYAi LEYLi TEŞKiLATI -.uclar. 
Mevcut Fransızca, Almanca, lngilizce kunJarına dokuz yaıından Jtlbaren her talebe tıtlrak eder. RHmi 
müfredat proaramlarına ıı~re talebealnl ciddi ve muvaffak bir ıurette bakalorra imtihanlarına hazırlayan mGıHH• 
20 kltlllk bir Maarif Encümeninin neıar~t n himayeıine mashardır. Mektep bir.an ıaat 10.17 ara11nda açıktır. 

Kayıt itlerine Cum•rtesi, Pazartesi, Çarşamba ııönlerl bakıhr. Telefoar 42517. 

(2264) 

istanbul Millt Emlik Müdürlüğünden : 1 8on Po•t• Matbaa• 
KadıköyUnd?, Caferaka mahallesinin Şevki Bey sokağında 42 

numaralı hane bır aene müddetle 300 lira Uzerinden 7110/934 Sahlblı Ali Eknm 
Pazar ıUnU saat 14 te pazarhkla kiraya verilecektir. (steklilerin 1 
muhammen bedelin yüzde yedl buçutu niıbetinde pey akçelerlle Noırl7at Mildürlh Tabir 

müracaatları, " M. ,, 0 5637,. 

KOM O GENE 

K N 
SAÇ LOSYONU f 
Kepekleri iiale ve ıaçlan beıllyerek 
dGklllmetln• mani olur. Depoau ı Kanzuk 

ecz•nHldtr. Belli bqla ıtrıyat mataza
larıada ve her ocıanedo bulunur. 
ihtar: Kanzuk ıa, loıyonu mllmaalllerl 

ıibi yatlı deilldlr. THirl kat'ı 
ve raylha11 litlf blr loıyondur. 

istanbul Millt Emlik Müdürlüğünden: 
Bakırk6y incirli clftlij'inde kiln emvali metrukeden 16 numa• 

ralı taı ve kireç ocağı aenevl "240" lira üzerinden bir sene müddeti• 
19/9/934 Çarıamba gtinll açık artbrma ıuretile kiraya verilecektir. 
lateklilerin muhammen kıymetin yllzde yedi buçuiu niıbetinde p•)' 
akçHll• müracaatları. «M. » "5052,, 

Belediye Sular idaresinden : 
Tamirat dolayııUe Takıim ıularmın 13 EylUl 934 Per9enıb• 

M"ilnü keıilmek mecburiyeti haıd olmuştur. ~ 

Oç ayda Biçki ve Dikit 
1 

Maarif Vekfiletince musaddak Gedikpaşa Biçki ve Dikiş mektel> 
Müdireıi; Diplomalı ·Madam NOEMİ ASADURYAN, Gedikpaş.a Bali~a~: 
caddtıi Esirci Kemalettin sokağı Vahrım Asaduryan Ef. eczanHı fevkıo • 
No. 1. Birçok senelerdenberi mtiıasesem yüzlerce terz~ ve makutarlar ~İe 
zunların!n muvaffakıyetleri ve içtimai ha~atta ihraz ettikleri mevki dolaY~dın 
gurur hıııseder. En ıon vı kolay metot ıle 3 ayda tuvalet, erkek ve k d• 
tayyör ve beyaz takımları teferruatile. mükemmel öğre.tir ve devir ıon:,nodi 
maarife• muıaddak ıahadetname vem. Mezun olan bırçok hanımlar ftak 
heaaplımna mektep ıoma~a veya makaıtar ve terzilik etmeğe mu"Vıa tır. 
olmuılardır. Dersler 1 Teırinievvelde baıhyaoaktır. Talebe kardı başl•)1' 

Pa1&rtHi, Salı ve Çarıamba ıtınleri öğleden ıonra müracaat. • (241:5 

• 


