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Çoğal ası 
o• •• 

ı ş muş 

liye V eka eti İşin Fa ına Varınca Tedbir Aldı 
Bir mliddettenberl vergi tahsi

l l da bnzı ek iklikler göz çarp
kt dır. Evvela sebebi anlaoıla· 

n bu noksanın nihayet şaya• 
Ilı dikkat esası şöyle tesblt edil· 

t 

t 
t 

· ir: 
E ki M liye teşkilfitmda seyyar 
ın kazanç vergilerini tarh ve 
1 dec k müwtnkil ve seyyar 
il şubeleri vardı. Bunlar sey-

y r e nnfı takip ederler. Ellerin
de c"zdan bulunanların kazanç 
"er · er'nl lırlnr, cüzdanı olmı-

d n da vergiyi cezalarlle 
r t sil ed rlerdi. Yeni 

·ye t ·ı h seyyar tahsil ıu· 
ri k bul etmediği için sey· 

l r c ıınfoı takibi kalmış ve bun· 
d da kendilerinin kazanç vergi· 
6 t bi olmadıkları neticeainl 
çı rmı l rdır. 

Bu yUzden de seyrar esnaflık 
gıpt edilecek bir tlc ret sınıfı haline 

i ve birçok ver ilerle mükellef 
c! an aahipl rı CTBklCAnla· 

kapatnrak seyyar tic rete 
lamışlardır. Seyyar esnafın 

Bir seggar esnaf grapa 

gUnden güne artışın Mnliy Ve· ı lar göndermiştir. 
1 Aletinın aHndlkkatlnl eatbetmtı Yeni ••~....W&AWaaliyete 
ve yenid""n ıı:eyyar teşkilatı yap· geçmi§tir. Bu suretle noksamn 
mış ve Anadoludan yeni memur· tnmamlanncağı muhakkaktır. 

• 
igatrosu da Denizde 

Çar ışın 
ır 

tist d 

Ort'lda: Vasfi Rıza Bey 
ilan nda Raşit Rıza oc 
lf olidr. Hanım, aıağıda: 
lfr:,<'yin Kemal Bey iltt 

Şazi !Jt1 Hanım 

Guç bela insi
~a . lı bir teşek klil 

't 'lıne getirilen Şehir 
!'Yatrosunda bazı yeni iı hilallerden 

ahsedi.iyor. Bu kötü } aberi ver· 
~İye dilimiz vnrmıyordu. Fakat 
•t dallanıp budaklanmış ve maa~, 
•ser fiil haline gelmittir. 

İşin evveliyatı Vasfi Rıza Beyin 
hıza iddialarla kooperatif temıll 

.. 

r 
? • 

teşekkUIUnden çekil· 

mesile başlıyor. Bu· 

nun arkası kadro 
meselesine dayandı. 
Mnaşındnn bir mik-

tar lurpmak icap 
eden Raşit Rıza Bey, 

bu fedakarlığa razı olmak· 
tansa Şehir tiyatrosundan çekil· 
meyi tercih etti. Bir rivayete göre 
kadro harici kalan bir kısım ar· 
tlatlerle ta Bağdatlara kadar gi· 
deRk temsiller verecekmlı. Bir 

(.Devamı 8 inoi sayfada ) 

.. 

Kazayı Yapan Ve Kaçan 
Tutuldu 

Evvelki gece Ahırkapı açık• 
larmda denizde korkunç bir çar· 
pışma olmuş, meçhul bir motör, 
bir kayığı parçalamıştır. HAdise 
şudur: 

Band1rmalı Cemal kaptanın 
idaresindeki büyük bir kayılL, 
karpuz yUktı ile limanımıza gelir• 
ken meçhul bir motör blitUn 
hızile kayığın kıç tarafına çarp· 
mıı ve parçalamıştır. Kayıktaki 
karpuzlar denize dökülmUı, ve 
batmak tehHkesl baş göstermiş
tir. Buna rağmen kazayı yapan 
motör, sanki hiçbir şey olmamıı 
gibi yoluna devam etmiı, yani 
kaçmıştır. Cemal kııptan, batmak 

~re olan kayığını sahile çek· 
mif, sonra da polise giderek 
başına geleni anlatmıştır. Tahıd· 
kat netice inde kazayı yapan 
motör meydana çıkarılmıştır. Bu, 
Ahmet ismindebirisinin idaresin· 
deki '1Terakki11 iıimli motördür. 
Ahmet kaptan yakalanmııtır. 

Amerika Grevi 
Şimdilik 19 Fabrika 

Açılmıştır 
Vaılngton, 11 (A.A.) - ·Grn de· 

vam ediyor. Fakat cenubi Karolln'de 
milli muhafızların hlma1hl altında 
19 fabrika açılmıotar. 

• 
Vatinıton, 11 (A.A.) - Minıucat 

patronlar1, ırn komltnt relıl M. 
GormH'ıa tekliflerini reddettikleri 
lçin nıiyet nblmletmlıtir. 

Kaz nan uma alar 
11 inci S yfada 

Yalova Ve Bursaga Bir Rakip 
----

Ucuzluk 
ırdı 

rh ngaz 
e orunu 

------
iki Tavus Kuşu, Nasıl Bir 

Halkı Telaşlandırdı ? 
Kısım 

40 patlıcan (berbiri bizim bil· 
diğimiz patlıcanın iki misli bo
yundn) (5) kuruşa!.. Gaz tenekesi 
boyunda bir karpuz 4 kuruşa!. 5-6 
kiloluk bir kavun 3 kuruıal .• 
B myanın kilosu 2 kuruşa!., 

Yeni, 4 odalı, bahçeli . bir · ev 
yaptırılması 200 liraya! .. 

Bu ucuzluk rekoru ne bir 
masal, ne fersahlarla uzakta bir 
köyceğizde değil. latanbulun bur· 
nu dibinde, Yalova iskeleıinden 
iç Yalova kadar mesafede: 

Orhangazldel 
Istanbul balkı bu sene Orhan• 

gazi ismini, hemen kemen, yalnız 
~u mahut leylekler - kartallar 
muh rebesi münasebetile işitmiı 
bulunuyor. Halbuki Orhangazı, 
yalnız kuı muharebesi yüyilnden 
değil, hayat mUcndelesl itlbnrilo 
de lstanbulun şiddetle nazarıdlk· 
katini celbedecek bir yer oldu. 
Bir iki sene zarfında da Bursa 

( Devamı 8 inci sayfada ) 

• 
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OrhanR'CJZİnin "Nadir,, aabaıı meslru 

utuldu 
Bu d Ve Arka aşları, eyh Sait 

t iş erdi 
• • 

ını lda sya 
Diyarıbekir ( Hususi) - Jandarmal rımızın şiddetli takipleri 

neticesinde mUhim bir şcki grupu yakalanmıştır. Bu grup, Şeyh Sait 
isyanında asi grupunun başında bulunan ve Adeta cısllerin baı 
kumandanlığını ynpan Mir Sadık oğlu Sadığın idaresinde kardeşi 
Hüseyin ile amcası oğlu Harun, Ali oğlu Abdu, lbo, Müşir ve 
Hasandan ibarettir. Bunlar jandarma elbisesi giyerek Karaveli 
köyünden Hacı Hamzayı dnğa kaldırıp 8ldUrmüşler, Şadalyan köylU 
Salibi evi ile beraber yakmışlar, Znza ve Tercan muhtarlarını 
öldürmUşlerdlr. Şakiler jandarmamızın sıkı takibi kar§ısında muknve• 
metc muvaffak olamamıılar ve silahları ile beraber t slim 
olmuşlardır. lf 

Kaçak At Eti De Satıyorlarmış . Ga:ıetelerden. 1 

- Demin köftecide karnımı doyurdum. Şimdi fena halde karnım 
iOruldamıya baıladı 1 

- Okadar merak etme. Beysılr kltn•miy• baflamaf olmah. 



[Halkın 
idare 
Mekanizmasında 
Ahenk Şarh 

Şu kapanma ıaatlerinin teebitl, 
ort&)a miili1m bir ıneıele çıkar• 
dı: İdare mekanizmasında ahenk 
ıartı. Son zamanda ve bu mü• 
Da e-betle bazı ahenksızliklerin 
gorülmesı halk arasında bakınız 
n I bir te ır hasıl etmiştir. 

İhsan Bey ('.ropkapı Merkezefendi 
81) - Talimatname ve nizamnameler 
yapı!ı?'ken beklenen verimfl ve iyi 
neticeleri alabilmek için kılı kırk ya
rar ğıbl çalışmak lizımdır. Böyle ya
pılmazsa tatbik saha sında mO§killAt 
görülür, tadil edilmek icap eder. 
Sık sık tadil Ye tef.V gören nizam
namelerin de halk llzerindeki nüfuz 
ve tesir kudretleri azalır. Nizamname• 
ler aekadar ıatikrarh ye aabit oluraa 
o kadar faydalı neticeler al nır. latan
bulda muayyen ıaatte dükkanların 
kapanması fikri itç'yi korumak Ye 

kendılcrine insan olduklaranı ve iatlra-
lıaate ihtiyaçları balmadapaa &Dlatmua 
itibarile- sok mühimd.ır. 

Fakat en-elden IJİ bir talimat
.anae. ba:urlanmadıtı i~ bu iyi fikir 
t.tenileu iyi neticeyi •ermedi. Gaze
telerde bergln bpaıama 11aati dedi-
koduu ok11yoraz. HerrGn yeni ka
nrlar ar&üyonaz adık bu ip bil' 
aiJaayet HrilmelidJr. .. 

Kazım Boy (Kıırluhq Tepeltatii 18) 
- Kapanma baJdoadakl itirazlar 
tle.am ed'yor. Daimi Eadmen til
thdilere saat doma bdu miiaa
acle .tmif. Fakat •nar t9tiln aabca
lan aerbest buakmıt- Herke• tiltiln 
awtamaz, çlnk6 iahüar maddelerini 
•taak için ruhaatname lbımdır. 

Tiitilırilıa HYJ•• •bcıhtam da yine 
ta.ular yapabilirler. 8öy e yapmak 
lıltiyon bir beyi polia tarahndaıa 
manedllmlttir. D *mi Eaciimenia 
nrd ti kararla polisin karan b'ribt
riae llJ1BIJ'O'· Eter bu haber dotru 
lıle 1ıı ... yaziyettea mfieeasir oluyor. ... 

Cemil Bey (Ş şli tramny istasyona 
karşmnda 133)- Dnkkanların kapan
ma meselesi ıehrin itiyadını bozdu. 
Ya!nız itiyadını değ>il lntizamını, lıattA 

rahahnı bozdu. Vapurlar aerbest 
hayata gön pfilderini hazınamıt
lardı. Şimdi dilkkinlar aaat yedide 
kapanınca o aaatln Yaparlarında izdi
ham başlıyor. Daha çok vergi veren 
dilkldn Nhipleri aaat 7 de kapadık
len içja ltportacılara ıta dot .... 
5eJYU e..afuı adedi artb. llua17ea 
Natta kapaama meaelul bapa 
m.emleJmtlerde oldutu i'ibi pekili 
tatbik eclilebillrdJ. F abt eneldea 
adamakılh tetkikat yapılmalmfbr. 
Şimdi daimi ~ncümen itini sıDcO.G 

bırakb. Bu itleri tetkikle meşauL 
Fakat yine akaakiğı bale edemiyor. 
Verdiği kararlardan poliain &ile haberi 
1okmu1- Bu itte Belediye otoriteli 
meftWlbal.tir. ltwulan dindirmek 
llzımdu. 

Fen fşreri MOdDrlUgDnde 
Belediye Fen l.ılerl Mtıdürlntö 

teşkilatmda bazı yenilikler yapıl
nııştır. Mimari ve betonarme 
pbeleri birleştirilerek bir irşaat 
Fhesi vllcude getirilmittir. Hari
ta şubesi de imar işleri ıubesile 
birleştirilmiştir. 

1 A • 
Yeni Bir . Facia Daha! 

Bir Çocuk Düşiirüldü, Kadın Hastaneye 
• 

Kaldırıldı, iki Kişi De Adliyeye Verildi 
Polis, bir çocuk düşftrmeye sebep oldukları 

fddiasile Alemdarda oturan Tahsin Bey ve Hatice 
Han.m isminde iki kişiyi dün müddeiumumiliğe 

Yermiştir. iddia edildiğine glsre hldisenin mahiyeti 
şudur: 

ve ileride kendisini nlkihlıyacağını, fakat çocuk 
istemediği için karnındaki çocuğu diifürmesini tek

lif etmiı ve akrabasından Hatice Hanım isminde 

bir kadının kendisine Hiç tarif edeceğim •öylemiş· 
tir. Nezahat Hanım bu teklifi komşulanna açmııtır. 

Tahsin Bey, Nezahat isminde bir hanımla uzun 

zamandanberi beraber yaşıyormuş. Bu yaşamadan 
Nezahat Hanım aJb aylık bir çocuk almıştır. Fakat 

Tahsin Bey ıon zamanlarda başka bir hanımla 
nişanlandığı için Nezahat hanımdan ayrılmak iste
miftir. Nezahat Hanım bu ayrılmıya razı olmamıştır. 
Tahsin Bey, Nezahat hanıma nişanını bozduğunu 

Nihayet Uç gUn evvel Nezahat hamının yatağa 
dllşmeai komşularmın nazarı dikkatini celbetmiş ve 
polise haber verilmiştir. Polis ağır bir halde hasta 
olan Nezahat hanımı Haseki kadın hastanesine 

kaldırmıf. Ceoln morga gönderilmiıfu. Müddeiumu• 
milik morgtan alacağı rapor ftzerine kararım vere
cektir. 

Gayrimübadiller 24 Avukatlı 
İdare Heyetinde Bir lhtiiaf Bir 

Daha Çıkb 
Dava 

Gayrimftbadillere yapılan para 
tevziaah dolayufle. ıayrimüdiller 
cemiyeti idare heyeti azalan ara• 
smda bir ihtilil çı\bğım .loaca 
kaydetmiştik. 

AldığılDIZ yeni maliimata göre; 
bu lhtilAf idare heyetinin soa içti
maında bazı gftriiltülft hidiselere 
yol açmıştır. 

Bu arada, idare heyetinde 
bulunan diş tabibi Ali Azmi Bey 
iatifaya davet cdilmiftir. Bu anla
faJDamazbğm mıevzuo, pyrimliba
cli lere yapılmakta olan para tev
ziabnda esas tutulacak niabetin 
tayini itfdlr. Tevziat başlamadan 

evvel, Maliye Vekaleti mevcut 
puanm, İ•tihk.akların yüzde yarı· 
mı hesabile dağıtılmaımı teklif 
etmif, fakat bu mesele cemiyetin 
idare heyetinde tam anlatma te
mini suretile halledilememişti. 

A'l Azmi Beyin, iıtifa} a davet 
edili.ti bu anlaşamamazhğın tema
diaindan ibarettir. Azmi Beyin bu 
istek kaqıamda iıtifa edip ebni
Jeceği de heniz malum değildir. 

Gümrük 
Komsigoncuları 

Gümrftk komsiyoncular birftğf 
yakında fevkalide bir içtima ya-

pacakhr. Bunun sebebi, idare 
heyetinde bulunan azaların çekil
mek arzuıunu ıröstermeleridir. 

Yapılacak umumi toplantıd•, 
kon:ıiyoncuları yakından alakadar 
eden bazı meseleler ıörüşülecek 

bu arada tadilata uğrablmaaı te
karrllr eden komiayonculuk kamı
nu hakkında da bazı yeni temen
nilerde bulunulacaktır. 

Kuruçeıme Depolarından 
Yine Dava Edildi 

Dtln Asliye dördtıncll hukuk 
mahkemesinde Kuruçe§mede me
zarlık sokağında Salih Münir Bey 
tarafından Kuruçeımedeki köm&r 
depolan aleyhine açılan zarar ve 
ziyan davasına bakıldı. Dava edi
len depolarm adadi tam (24) tür. 
Ve isimleri de tuulardır : 

Babanzade Fuat Bey, Fele
menk Bahrisefit bankaS1, An lıı
un Pata, Dursun, Ali, Mehmet 
Maksut, V aJter Kiriti, izzet, Meh· 
met Tahsin, Sava Savadis, Molla 
Hasanzade Ahmet, Arslan oğlu 
miltiyadi, Manko, Miko, Gazez. 
Valker, Davr o, ayri Ar oğlu 

Bey ve Efendilerle Liman ş'rketi. 
Mahkemede bütün depolan 

avukatları temsil ediyorlardı. Da
va edilenlerin avukatlan, Salih 
MUnir Bey dava ettiği iki evden 
biriıinde (24) hisse itibarile an
cak ( 17) hissesine intikcıl yolile 
mutasamf olduğu için dava hakkı 
olmadığını ileri ıtirdüler. Bo husuı 
uzun milnakeıaJarr nıucip oldu. 
Nihayet zarar ve ziyanın tesbiti 
f çin bir ehli wkuf seçilmesine 
karar verildi. iki taraf ehli vukufu 
seçmekten uyufamadıklan için bu 
iıi mahkemeye bırakblar. Salih 
Münir Bey daha evYelce aynı 
mahkemeye Rus kömftr depolan 
aleyhine bir dava açmq (7) bin 
Hralık bir zarar ve ziyan masrafı 
bDkmettinniftl. Bu paramn zarar 
ve ziyan kısmım icradan almıt 
(5282) lirası da zararın izalesi için 
duvar yapılmak tızere icra kasa
ama konmuttur. Mahkeme bu 
karan verirken Salih ~ilnir Be
yin zuanmn yüzde yetmişinin Rua 
k6mftr depolanndan, yüzde otu-

Takas işi 
Komisyon 2000 Sayfalık 

Bir Rapor Hazırladı 
T akaa suiistimali tahkikatile 

meşgul bulunan komisyon nihayet 
meaaiaini tamamile bitlrmft YO 

iki bin kftsur uyfa tutan tahJd. 
kat fezlekesi tamamlanmqbr. 

Öğrendiğimize g3re; ena1aa 
bir ıureti doğrudan doğruya 
Adlıyeye tevdi edilecek, aılı da 
Gümrnk ve fnbisarlar Veklletino 
verilecektir. Tahkik komiayonu, 
kereste fizerinde yapılan bu 
ıuüstimal iti llzerlnde birçok 
memurları ve bazı tacirleri yakın
dan ve uzaktan alakadar aör
mektedir. 

4 • 
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Hadiseleri 
Heybeliada'da ÇamUmamnda 

bir kulübede oturan merkepçi 
Hamdi Çavuş, bir para mesele
ainden çıkan kavga neticesinde 
Ferhat isminde bir balıkçıyı ba· 
pndan yualamlfbr. 

lf. Tahtakale'de oturan Asım 
iımindebiri alacak yllzilnden çı· 
kan kavga neticesinde Huan 
lsmindebirini çakı ile yarala
mıştır. 

• Şoför HDseylnln idareain
deki 2099' numaralı otomobil 
Kaprtıde Mahmut lsmindebirine 
çarparak yaralamıtbr. 

>f. Beyoğlunda Macar cadde
sinde Y oğurtbane aparbmanın 8 
numaruında oturan Madam Ma-
rika balkondan dtiferek ağır 
ıurette yaralanllllfbr. 

·-····--·---·-···-·-··-·····--·--····· .... -
zunun da diğer depolar tarafın
dan geldiğini ileri atirmllttü. 
Salih Münir Bey yeni davasında 
bu yllzde otuz zarar ve ziyamm 
latemektedir. 

Güniin Tarilıi 

Nafıa İşleri 
Elektrik Şirketi, Posta 
Telgraf Teşkilatı, Telsi 
Mühendisliği Ve Şark 

Demiryolları 
Verllen malOmata göre; Nafia V 

kili Ali Beyin Ankaraya avdetind 
aonra Elektrik tlrketile vekalet araıD 
eaaah aurotte milzakerelere girifil 
coktlr. 

Diğer taraftan, Naff a 
Posta telgraf •• telefon mQşaY 
Kadri ve posta umum mildür yek 
V.Ea Beyler ıehrlmize gelerek poı 
telgraf merkezlerinde, ve telsiz iata 
yonlarında tetkikata baılamıılardır. 

Bu tetkikat uetlcealnde bazı es• 
lar tesbit edilecek ve poıto telgr 
ye telefon idaresi yeni bir teşkili 
kanunu layihası ha7.ırlanacaktır. 

* Mühendiı mekteblndi açıla 
olan yükıek telgraf, telaiz ve telefo 
mektebi, ayni mektebe bahlanan elek 
tromekanllr tubeılle birlikte bu der 
aenel batlangıcından itibaren faaliJ 
te i'•çecektlr. 

Bundan baıka, Şark demlryoll 
idaresinin son iki sene zarf nd 
heaaplarının tetkikıne baılanmışt 
bk planda, ılrketin hllkümete ödedi 
varidat miktarının yanht oldutu 
rlllmDt ve eksik verilen 3 bin lira 
tlrdat edilmiştir. 

Şehir Meclisinde Toplan• 
latanbul Umumi Meclisi yarın to 

lanarak intihap iılerlni görüıece ' 
Bu toplantıda intihabın ne günü 1 
pılacağı, ve kaç gUn süreceA"J kar 
laıtmlacaktır. 

. Talebe Yurdunda 
Kadırgada Talebe Yurdunun 

miri bitmek Ozeredir. Yurt bir Te 
nfeYYelde açı)aeakhr. Yurda Ünlv 
ılte talebeleri, Imkin kalır ve k• 
ro mil1&it oluraa, ilse talebeleri d 
aluaacakbr • 

ahte ar l 
Tahkikatı 

Şehrimiz gilmrllk mu haf aza tef 
llb yeni bu gllmrük aahtekarlı,.
lzi Dzerlndedir. Aldığımız malumat 
i'<Sre bu hadise, bir vapurun batlll 
•• çıkarılmıt oldup g8stuiler 
hurdalarının gllmrilk tarifesinin• , .. 
terdiği yara para ile ithal edilmeaid 

Geçen ıene Kuadenlzde Kar 
burun me•kiinde karaya oturan Yıt 
nan bandıralı Andriya ...apuru, kıtl 
bir mOddet içinde yUzdürUlmilt ff 
BGyllkdere 6nlerine getirilerek bd' 
day hamulesl bir baıka Yunaa se 
aiae nakledilmiştir. Tamir için Hail 
8'•tlrflen Andriya vapuru, bura.il 
bir Ruma 15 bia liraya .. blaut ,.I' 
tealdben gemi muhtelif ellerden ,r 
çerek, muhtelif sahipler detittiradr 
tir. Geminin batmıt H yeniden çık' 
nlmıı olduğu gaaterilerek, bu aablr 
ler tarafından gilmrilk tarifeaindd 
lıtifade edilmek iıtenmit ve tim~ 
kadar birçok hurdalar yan gillll 
r~smi ile ithal edilmittir. Bunu ba..,ı 
alan GGmrllk Muhafaza tetkllitt ıat
ldkata batlamıtt kaçakçılık ve ~ 
klrlık addettiti bu meıe1e tlaeria• 
koymuıtur. 

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

_ Eh artık ıonbabar da ıeldi. ı ... Bakıaaa birkaç ....... bava 1 
Haaan Bey- boaaldu.. 

·- Artık fimda Jiatilr, ... oa, pm· 
m,e ıiW •va ı.ter .. 

I 

........ 
ı 

Huan B. - Bir ıey daha ı.ı~er 
- Nectir o HaHa Bey? 
ff. B. - Baı ıollakfarcla 

8'1• ca• kurtaraa almldl 1 



H 
12 Eylül 

--
'l'ari/ıinin 
Ehemmiyeti 

2 
Türk istiklal ve inlulap tarihi 
Eylulü büyük bir ehemmiyet 

e hürmetle avar. Çünkü 12 
l 1922, 26 Ağustos 1922 
nde başlayan büyük istiklal 

r un n t m b'r zaferle ne
ı g diir. 922 } ılının 
de b 'tun cihan, Tilrk 

tek bir dü man kal-
ı }Urd n h r kö sinin 
ğ ı, b r d ha u ma· 

e e · grend. 
A u o tan 12 Eylüle ka

a c , er kçe çnrpı· 
o u u 922 y l bu 

T di lo atı a erişli· 
za r he ·~e ett'. 

k fer er, d' lo a i mu• 
eti r yol ver !erdir. Ta· 

te b' çok büyilk muharebeler 
d ı neticede hiçb'r diplo-
a· za ç temin e e 'şt r. 
Tu k i tiklAl z f ri, butün 

a a T · rk · n va lı ı ı tasdık 
mek noktasından zaferlerin 
büyUğU olmuıtur. Bu sebep-

dır ki 12 Eylfıl TUrk diplomaai 
rıhinde ehemmiyetli bir yer 

L~~r. 26 Ağustostan bugüne 
:"<tar harp ede.µ Türk milleti, 
, lldan sonra sulh davasını ele 

dı. Türk diplomatı Lozanda, yeşil 
lt a.aa etrafında dünya politikacı· 

11 
'1ıaıle fikir kavgasına girifti ve 

1 Yet sulh zaferini de kazandık. 

1 
12 Eylülu unutmıyahm, onun 

t I~. davası yolundaki ehemmiye· 
111 ıyi bilel'm. 

~----

• Dalmaçyada 
atya Aleyhine Tezahurat 

Yapılmamıı 

1~elgrat, 11 (A. A. )- Mareşal 
d y ı oya karşı_ nümayişler yapıl· 

g tarzında ışaa edılen havadis 
t .mi mahafil tarafmdan tekzip 
l ılmektedir. Mar .. alaa Spl tteki 

ameli esnaıında hiçbir nOmayiı 
t ki olmamıştır. 
1 Yalnız on kadar nasyonalist, 

alyan tabiiyeti lehine rey ver• 
t 1 olanların harekatından mU-

•sir olarak İtalya aleyhine 
llrmışlardır. 
.1Mareşal Balbo'ya ne hakaret 
ıniş, ne de herhangi bir teh· 

e ile tehdit edilmiştir. Splitten 
~tkete mecbur edildiği de 
i'ru değildir. 

Eski r~eseleye Dair 
Gümrük idaresinde mütareke 

d~l rinde geçmiş bir kaçakçılık 
ı esinin yeniden tetkikine baş· 
lınıştı. 
Ögrendiğim'ze göre, konşi

t ~to ve beyannameler üzerinde 
'1t1n fat suretile yapıldığı iddia 
ltt ,a~ bu kaçakçılık dolayısile, 

1 ulıy ti görülen dört gümrük 
~ k"!Uruna işten el çektiril niş ve 
k let emrine almmışla dır. Tab
i at raporu teftiş heyetince ha· 
a maktadır. 

Ehli H yvan Sergisi 
V la t b t r müdurlligü teş

rınci giı ni Edı neI pı 
yap lmakta olan 

af ~t rla· 

Resimli Makale a Hesaplı Adım il 
----------------------------------------~------------------------------------

I". - Hıxh giden çabuk yo
rulur. Fakat luametlala 
oturduğu yerde kucaJıaa 

J'Clmulnl bekleyenler de 
hiçbir ıe1• uhlp olamaz· 

]ar. Hayatta muuffakıyet, her 
adımını he1&plı atanlanndır. 

Şen olma1ını, Gmltll 1aıama11nı, 
fakat herıeyden ene! adımlar nı• 
zı ö çUIO atmaeını ög eniniz. Gö
recekılnla ki muvaffakıyet al:ı.ln 

olacaktır. 

• 

ir Köy ünün Muvaff a ıyeti 
Bir Makine Keşfetti, Ziraat V ekileti 

Para Mükif atı Verdi 
Giresun, 11 (A. A.) - insaf 

oğlu Hasan isminde · bir köylü, 
baait usullerle ve az masrafla 
işleyen ve günde üç bin kılo 
fındığı yeşil kabuğundan ayıran 
bir harman makinası icat etmiştir. 
Makinayı tetkik eden Ziraat Ve
kilimiz köylü mucidi muvaffaki· 
yetinden dolayı takdir etmiş ve 
kendisine para mükafatı verilme· 
sini emretm · ştir. 

Fındıklarımızı yağmur altında 
çürümesi tehlikeıini bertaraf 

edecek ve amele masraflarından 
mühim tasarruflar temin edecek 
olan bu makineler çoğaltılarak 

fındık istihsal merkezlerine gön· 
derilecektir. 

Giresun, 11 (A.A.) - Ziraat 
Vekili Muhlis B. dün sabah be· 
raberlerinde meb'us Musa Kazım 
Beyle Belediye reisi ve maiyeti 
olduğu halde otomobille Yayla 
mıntakalarına gitmiştir. 

Vekil Bey Kulakkaya cıvarın· 

~-----

Selinik Sergisinde Nüfusumuz 
Rus Bayrağı İndirildi, 18 Milyon 

Fakat Yine Çekildi 
SelAnik (Hususi) - Selanik 

beynelmilel polis ıergisinin kil· 
ıadı esnasında Polis Müaür Mu· 
avini M. Dakkos Sovyet bayrağını 
polislere indirtmiştir. 

Bunun üzerine Sovyet ticaret 
mümessili protestoda bulunmuı, 
Milli lktısat Nazırı M. Dakkoıa 
bayrağı çektirmiı ve bir daha 
iizerine ait olmıyan işlere karış· 
maması için ihtarda bulunmuştur. 

Köylü Topraklandırılacak 
Ankara, 11 - Dahiliye Vaka

leti tarafından hazırlanmakta olan 
köylüyü topraklandırma tali· 
matnamesi ikmal edilmiştir. 
talimatname T eşrinievvelden iti· 
baren tatbik edilecektir. 

Bilumum devlet arazisi yerli 
ve muhacir vatandaşlara tevzi 
edilecektir. Aile başına iki dö
n'' mden beş dönüme kadar arazi 
verilecektir. 

Armutlu a Elektrik 

Ankara, 11 - Af Kanununun 
neşrinden eylfılün ilk haftasına 
kadar ( 2,684,644) gizli doğum, 
(1,568,761 gizli ölüm, ( 842,268) 
gizli evlenme vak'ası kaydedil
miştir. Kanunun mer'iyeti nihaye· 
tinde Türkiye nüfusunun 18 mil
yonu tecavüz edeceği tahmin 
edilmektedir. 

Rusya da 
Aske.ri Heyetimiz Sovyet 

Filosunu Gezdi 
Moıkova, 12 (A.A.) - Fab

rettin Paşanın riyasetindeki Türk 
askeri heyeti murahhasası Sivas
topolda Sovyet Rusya Karadeniz 
filosunu gezmiıtir. 

Sovyet kumandanı Kocanof 
heyet şerefine bir ziyafet ver
miş ve ziyafette Kocanof ile 
Fabrettin Paşa arasında dostça 
nutuklar taati edilmiştir. 

Piyango Talilileri 
Tayyare piyangosunun dünki 

keş'desinde 30 bin liralık bU}ük 
ikramiyenin onda b'rini Teşviki
yede Karakol sokağında Talat 
Bey, onda birini Bahçekapıda 
hamal Abdi Efendi diğer 
onda birini ortaklaşa bilet alan 
Kasımpaşada Matmazel Virjin ile 
Kuzguncukta Alber Efendi kazan· 
mış ardır. 

JSTER İNAi /STER 

dakl ormanlarda tetkikatta bu
lunmuı ve ormanlarımız hakkında 
malumat ve izahat almıştır. 

Akşam belediye reisi tarafın
dan şerefine verilen hususi ziya
fette bulunmuştur. 
Ziraat Vekilinin Tetkiklerl 

Giresun, 11 (A. A.) - Ziraat 
Vekili MuhJJs Bey Orduya hare
ket etmiştir. Vekil bey Orduda 
Uç saat kalacak ve Samsuna gi· 
decektir. 

Borsada Bayram 
12 inci Kurtuluş Yıldönü
mü Tezahuratla Kutlulandı 

Bursa, 11 (A.A.) - Bursanın 
kurtuluş güniınün on Uçiincü yıl· 

dönümü emRalsiz bir heyecan 
içinde kutlulandı. Sabahtan itiba~ 
ren Cumhuriyet meydanında top
lanan on binlerce halk, ıehre 
giren temallj kıtaatını sevinçle 
karşıladı. 

Bugüne ait nutuklardan sonra 
geçit resmi yapıldı. Geçite işti• 
rak eden muhtelif teıekkUller 
arasında bilhassa kadınlı erkekli 
dağ sporcuları büyük bir alaka 
ve takdir topladı. 

Müteakiben Mehmetçik abide
smın önüne: gidilerek çelenkler 
konuldu ve heyecanlı hitabelerde 
bulunuldu. Gece muazzam fener 
alayları tertip edidi ve halk günün 
şerefine geç vakte kadar eğlen· 
celer yaptı. 

Bursada Yeni Bir Mektep 
Bur a, 11 (A.A.) - İstiklal 

flkmektebinin açılışı binlerce 
yurtt ş n iştil'akile yapılmı tır. 
Maar'f n .. dür 'nün nutkundan 
sonra kurdela Vali B. tarafı dan 
kesildi. 

D vetliler ğırlandıl r. Mektep 
modern bir binadır. Beden terbi
yesi iç'n de açık bir tara ası 
vardır. 

iNANMA! 
Mu] arrir 'Fd le,, dünkü yazuıında bir poata yan· 

htlıflınd n bahsede şunları yanyor: 
rea olaral.t ta ( İstan ulda Yağ-kapanında falan bey) 
diye yazılı. Çocuk hayret içinde ... 

- Yağkapanı ile Babıili caddesi arasında ne mll
naaebet var ?. diye önllne gelene aoruyor : "B bıali cadd sin çıkan gazetelerden birinde bir 

arkadaşa bir mektup getiriyorlar. Bu mektubun adre
ainde ona uyan yalnız ismidir. Mektubun lıUlnde ad· 

- Hayır, Babıillde bir tek yağca olaa eanım yan· 
mıyacak 1,, 

llt•Jı iNAN hSTMR iNANMA/ 

Sözün Kııaaı 
---

Denize Neden 

Girmiyoruz? 

--------A.E. 
- "Size glilmek mi 15.zım, 

kızmak mı? Bazen öyle mütalaa· 
lar yür"tüyorsunuz ki, karşısında 

insan n hayret etmemesi mUmkun 
değ ll Bugün arkadaşlarınızd n 
b'ri lin sütunu da gözüme ç rpan 
a al ışte bu cinstendir. Bu zat 
d5rt tar fı denizle kaplı ol n b 1 

şeh.rd denizin diriltici ve kuv
'r'ci hass ar ndan isti ad 

h ı binde b'rl bl e b l· 
a ı k ydett kten sonra 

• w n n n ebe bini soruyor, bu· 
m r, o h ide ben söyl'y 

dedi , dinleyiniz.,, 
Bu t rları sabahleyin m t-

baaya gelir gelmez mas m n · 
rı d bulduğ m bir mek pt 
aynen ç kardım, alt tarafını d 
yi ıe aynen alıyorum: 

" C ma glinii temiz bir ha 
a mak, bir banyo yapmak, bira 
da eğlenmek arzusile karımı ve 
iki çocuğumu yanıma aldım, öğ· 
le ve akşam yemeklerimizi de bir 
sepete doldurtarak koluma tak
tım. Tramvaya bindik, vapura 
bindik, ve adaların en sakinine 
gittik. Hava biraz serindi, güneı 

boyuna açıp kapıyordu, buna 
rağmen deniz kenannda yan gel· 
dik, banyo yapbk, gtlle oynaya 
yemek yedik, bir müddet dinlen
dik, sonra tekraı denize girip 
çıktık ve nihayet vapura atlıyarak 
şen ve memnun evimize döndük. 
Rahat bir uyku uyuduk. Fakat 
bu sabah kalkıp ta dnn yaptığım 
masrafı hesap edince bUtUn neş'em 
söndü. 

Gazeteci efendi, yemeğimizi 

evden götürdüğUmUz ve fuzuli 
tek metelik barcetmecUjimiz bal• 
de cebimden ne gitmit bilir mfsj. 
niı? Tam dörtyUz kırk kuruı. 
İnanmazsanız size birbir hesabını 
da vereyım: 

Gidip gelme vapur: 150 
" " tramvay: 60 

Dört kişi için plij: 100 
,, " ,, kahve: 100 
,, ,, ,, ıu: 30 

4,40 
llAve edeyim: 
Ben içtimai sınıflana ilk ba

samağında · değilim. Senelerce 
çalıştıktan sonra tuttuğum yolda 
epeyce ilerlemiı bir adamım. 
(110) lira aylığım vardır. Fakat 
bu paradan elime ( 80 ) kUsur 
lira geçer. 

Bu hesabı verdikten sonra 
şimdi size ben soracağım: 

- Yalnız Cumalara münhasır 
kalsa dahi beher defasında 440 
kuruştan ayda 1760 kuruı vere· 
rek d rt defa banyoyu ben'm 
vaziy timde bir adam nasıl y pa• 
bilir? ~ aparaa elinde kal cak 
6240 kuruş ile bir ay nasıl idare 
ed ı ır. Çocuklarını nasd okll
t b r ?,, 

B n bu mektuba ke d i· 
mUtalaa llav ini 

Y ı lış Bir Şayia 
Ant ya ( Hu u i ) - Lim n 

ş·rkef memur arından iken vefat 
den S yf Be 'n mezarından 

1 e ç· ın· istimdat e eri 
, f k t kor nrak seı çık r

ş yi olmuştur. 
d o uyu seven bazı adam· 

ların çık rdıgı bu asılsız şayia 
üzerine Kısmıadli Reisin'n huzuru 
ile kabir açılmış ve cenazenia 
vaziyetinde hiçbir değiıiklik aö
rUlmemiştir. 

Esasen b6yle bir istimdat ta 
Yaki ve varit dejildlr. 



UŞ 
"' 

alkevi 
Çalışıyor 

Mu , (Hususi) - Halkevlnin; 
busene ancak içtimai yardım, 

kütüphane ve neıriyat müze, 
spor ve köycülUk ıubeleri teşkil 
olunabilmiştir. Kurulduğu glin· 
denberi vali Mithat Beyin irşat· 

ları altında ve reis Kamil Beyin 
rchberliğile ev; kucağına almış 
olduğu değerli gençlerin ateşli 
çalı malarile gayeye doğru bir 
var ık yaratmaya başlamıştır. 

Memleket gençlerinin inkişafı 
hususunda yüksek bir alaka gös· 
terilmektedir. Bu maksatla «Al· 
tmova» spor kulübllnll himayesi 
altına almış bulunan Halkevi, 
onlara bir köşesinde bir krs m 
tahsis etmiş, aza miktarım çoğalt· 
mış ve ı.ulUbUn faaliyetini teshil 
ile civar vilayetle temas yapıl
ması hususunu temin eylemiştir. 

Bu sahada spor şube reisi ve 
belediye memurlarmdan Sait Be• 
yin yüksek hizmetleri görül· 
mektedir. 

Geçenlerde Bitlisin «Güzeldere» 
kulübünü davet etmek suretile 
bir teşebb · ste bulunulmuş fakat 
bu te ebbüa neticelenmem'ştir. 

Gençler her akşam sahala· 
rmda muntazam ekzer izler yap• 
m~ tadır ar. Şimdi de Siirt ve Van 
vil et eri e muhabere etmekte· 
dirler. 

Evin kütüphane ve neşriyat 
işlerini Maarif müdürü Hüsnü B. 
idare etmektedir. Düne kadar 
çok fakir bir haf hulunaa evin 
kütüphanesini zenginleştirmek için 
tanıdığı birçok kimselere mü
racaat eden mumaileyh, bugün 
Halkev'ne (500)den fazla eser 
ted rikine muvaffak olmuştur. 
Yüksek bir gayret neticesinde 
teberril suretile temin edilen bu 
kitaplar arasında çok kıymetli 
eserlerde bulunmaktadır. Mem
leket halkı; eve emsalsiz bir 
eser kazandırmaya muvaffak olan 
HüsnU Beyin bu meşkur mesaisin· 
de son derece memnundurlar. 

Evin köyclUnk 9ubesioi de, 
halk arasında «köylü» namile 
ıölıret alan mütekait memurlar· 
dan Celal Bey idare etmekte· 
dir. Halkla çok yakından alaka· 
dar olan mumaileyh; şehirde res· 
mi işleri olan birçok köylülerin 
meccanen istidalarını yazmak ve 
kısmen işlerini takip etmek su· 
retile büyük hizmetler yapmak· 
tadır. Şimdiye kadar yazılan iı
tidnlnrın yekUnu (1500)8 aşmıştır. 

Temsil komitesinin teşekkUl 
etmemesine rağmen geldiği gün· 
denberi meslektaşlara ve memle· 
ket gençleri arasında derin bir 
sevgi uyandıran ilk tedrisat mil· 
fetfşi Nurettin Siret Beyin 
rebberliğilc muallimler ve spor· 
cular t ra'mdan da halka tem· 
i ler verilmektedir. Geçenlerde, 

h ılatı Himeyeı Etfal cemiyeti 
menfaatine olmak nzere verılen 
büyuk mü amerede gerek Siret 
Bel in ve gerekse arkadaşlarının 
büyük rnuvaffakiyetleri göriilmfiı 
ve çok alkışlanmışlardı. Halka 
çok iyi bil- gece yaşatan bu 
başarıcı gençlerin pek yakında 
iki ci bir müsamere daha vermek 
için hazırlandıkları haber alın· 
mıştır. 

uş W Ucadefe UdUrWgU 
1uş (Hususi) - Vilayetimiz· 

..Je busene mücadele müdürlüğü 
ihdas edilmiş ve buna da Naci B. 
tayin edilmiştir. Mumaileyh işe 
1-.n ... l""r' +-, 
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y aya a ayanla 
esi relere 

Şeh·rde 

Dağılarak 

• 
L 

ı 

Ve 

Sı vas, (Hu· öyle hanımlar var 
cusi) - Burada ki başlarını bir 
yaz başlar bas· dakika olsun lş!e-
lamaz halk ao- .. rinden kaldırmı· 
ğuk aıcak kap· yorlar. GUn tama· 
l.calara ve paşa men ölene kadar 
fabrikasına doğ· bu cadde böyle-
ru göç -etmiye ce kaynaşır durur. 
başlar. Oralarda Bir müddet 
uzun siiren kışın ıonra gece hayata 
yorgunlukları ye• *"' kendisini gösterir. - . 
şil ağaçların ko- Millet bahçe· 
yu gölgelerinde ıindaki havuz başı 
veyahut kaplıca• dolar, dolar bo· 
lnrm insana ha· oalır. 

yat veren zevk• Sıuasın t•nezzüh gerlerlndo•: lsta•gon megdar.ı Alış erişten 
lerinden istifode dilerek Sonba· ışıklar, arasında genç kilmelerle gllnltlk havadislerden olandan, 
hara kadar kalınır. Bu müddet dolup boşalıyor. Kol kola dola· bitenden bahisler açılır, günlln 
zarfında ardı arası kesilmiyen şanlar içli, içli biribirlerine vefa· haberleri buralarda öğrenilir. 
heyecanlı dskikalarile bambaşka sız bir sevgiden dert yananlar.. Akşam fizerlerl daireden çıkan 
bir alem yaşanır. Ve faytonla bir aşağı, bir yukarı memurlar vo zabitan ailelerile 

Şehirlerde kalanlar da yaz ha· gidip, gelenler.. Hep burada... zabitan bahçesinde toplamrlar. 
yatlarına istasyon caddesinin etrafın· Bu yıl Sivastn hanımlar ara· Lise karşısındaki belediye par· 
da ki ağaçlarm gölgelediği yerde ge· ımda mUsabakah bir şekilde kında da sıralanan kanapeler 
çirirler. istasyona kadar hnkumet dev m eden renkli el işi modası dolar. Velhasıl )SZ günleri yaylaya 
önünden uzanan bu cadde ak- kendini bu yol üzerinde pek bariz gitmeyip şehirde kalan Sıvaslılnr 
şnmlnrı o kadar gtizel oluyor ki olarak gösteriyor.. Bu renkli el da böylece muhtelif bahçelerde 
renk, renk parlayan sönen, yanan, işi modasına kendilerini veren ve mesirelerde serinlerler. 

An "'ar da 
ektep F aaligeti 
Ankara, ( Hususi ) - Ankara 

6tedenb~ri ilkmektep sıkıntısı 
içinde idi. Bunun sebebi nüfusun 
birdenbire artmış olması oldu. 
Fakat bugün bu sıkınbdan eser 
kalmamı , Ankara maarif teşki
lab itibarile en ileri vilayetlerimiz 
sırasına girmiştir. Bu ders yılı 
başında da şehrimizde iki büynk 
mektep açılacaktır. Bunlardan biri 
Erzurum çeşmesinde Kurtuluş, 
diğeri Kabaküllükte Hakimiyeti 
M'll'ye mektepleridir. Ankarada 
biri Kııılcahamam kaza merke· 
zinde, diğerleri Etimes'ut ve Gazi 
orman çiftliğinde olmak lizere 3 
yatı mektebi vardır. 

Bunlardan birincisi seksen, 
lkinci..i 120, Uçtlncüsü de 50 tale· 
belidir. Bütün vilayetteki 205 
ilk mektepten 21 i vilayet mer· 
kezinde 14 fi kaza merkezlerinde 
170 i de köylerdedir. Bu mektep
lerde 491 muallim çalışmakta ve 
7558 çocuk okutmaktadular. 

m 

urs da 
San'atler Mektebi Sergisi 

Açıldı 
Bursa, 11 (A. A.) - San'atlar 

mektebinin yıllık sergisi merasimle 
açıldı. V nU Fazlı Bey le meb 'uslar 
ve birçok zevat bulundu. Mektep 
müdürünün nutkunu müteakip 
davetliler sergiyi gezdiler. Ta· 
lebenin bir yıl içinde hazırladığı 
demir, tahta ve dökme işlerini 
gördüler ve muhtelif imalathane· 
leri gezdiler. 

Mektep ntelyelerlnde bir yılda 
yirmi bin kilo demir döklllmU§ 
pek çok lgler meydana çıkarıl· 

mıştır. 

rzmit • Adapazarı Berabere 
Adapazar, 11 (A. A.) - Mın

taka birinciliği finaline kalan Ada· 
pazarı ve Izmit l dm an yurtlan 
takımları Adapazarı sahasında 
karşılaşblar 1· l e berabere kal• 
dılar. 

Adakidede 
ir Kaza 
Ödemiş (Hususi) - Adakide 

nahiyesinin Emirli köyUnden Ah· 
met oğlu Mehmet, Mestan oğlu 
Arif, Ahmet oğlu Ali isminde llç 
çocuk hayvanlarını otlabrken 
f tıkldl mücadelesinden kalmış 
metruk bir top mermisi bulmuv· 
lardır. Bununla oynarlarken mermi 
patlamış, Mehmet ölmilş, Arif Ue 
Ali ağır mette yaralcnmışlardır. 

Nezipte Bir Usamere 
Nezip (Hususi) - HAlkevl 

Bando, tenis ve sair şubelerin 
levazımım tedarik için bir mUsa· 
nıere tertip edilmiş, Antepten 
celbedilen Ankara tiyatro heyeti 
tarafından küçük daktilo isimli 
eser temsil olunmuştur. 

Afyonda Terzilerjn Gezinti i 
Afyon (Hususi) - Afyondaki 

terz'ler birleşerek bir gezinti 
tertip etmişler, ak nma kadar 
eğlenmişlerdir. 

1 

Muhabirlerimiz Zafe.r ve Tayyare bayramına Ali reılmU 
inlıbalarını göndermeye devam etmektedirle.r. Milnderl• 
catımızm çokluğu haııeblle bu intihal nn yalnnı reıdmlerini 
n şrilc iktlfıı ediyoruz. Bu resimlerden llıttekiler Bo!u'da 
yapılan merasimi ve Zafer bayramı milnaıeb tile bir 
temsil veren gençleri göıtermektedir. 

2 numarııh resim Bünyan'da 30 Atuıtoı mOna1e· 
betile Gazi Hr. nln heykellerinin reıml kllıadı icra edi
lirken nlınmı br. 

3 Numaralı resim do Gerede goı;lt re1mlnl ıeyrc

denlerl göıtermektedir. 

Zafer bayramı Dlyar1beklr'de, Konya'da, Çorum• 
da, Kadınhanıda, TsşköprU'de1 Sıva ta da bilyilk 
tozahUratla teılit ıdRmlıtir. 

Alttakilerden 1 numarab r ıılm D vrek' Japılan 
,...,..,.;111!mi Jl'Ödermelrtedlr. 

-'-----~~~~-----n J_ Müsahabe 
ı.. ,- 1 

insan 
F aaligetinin 
Esası 

Nurullah Ata 
Zemanımızı ıevdiğimi çok 

defalar söyledim; fakat bu tekr8'1 

IAzım olan ıeylerdendir, çUnkU 
« buglln » daima hücuma uğrat• 
Düncüler ve yarmc lar, aralarıır' 
daki ihtilaflar ne kadar şiddetli 
olursa olsun, içinde yaşadıklatl 
devri kötülemekte birleşirler. 

Slikfın ve istikrar biimiye~ 
daimi bir boğazlaşma tehlikeı;ı 
f çinde geçen zamanımızı ni~ 
severim? Dün, dünyada nisb! bıf 
rahat vardı; bazı kimselerin uyku" 
sunu kaçıran, bazılarının canıot 
alan, birkaç kişiyide bahtiy•' 
eden endişeler kendilerini berkes0 

hissetirmiyordu. Birçok insanlat 
onlardan bihaber, ve yahut onlara 
alakasız, şikayet etmeden yaşıya" 
biliyorlardı. San'atkar da, alim de 
bunlardandı; etrafın ıstıraplarına 
kanşmağa mecbur olmadan işi~ 
rini görebiliyorlardı. Etraflarıoııı 
ıstırabına karışmadan... Demek 
ki o 'ısbraplar o kadar büyli~· 
o kadar ehemmiyetli değildıi 
yoksa kendilerini san'atkarlaraı 
alimlere de elbette hissettirir, 
elbette onların alakasını çeket' 
lerdi. Demek ki dUn, dünya bab" 
tiyar değilse de biisbütün bedbn~t 
da değildi. Yarın böyle bir devrııJ 
belki biraz daha saadet taşıyall 
bir devrin geleceği iddia edile" 
bilir. Fakat ben yine bugün~• 
düne de, yarma da tercih edı• 
yorum. 

ÇUnkil dUn ikinci derecede 
işlerle meşguldü, yann da onlarla 
meşgul olacak. Bugün ine, oıı 
albncı asırda olduğu gibi, 
zihinleri işgal eden mesele 
birinci derece de birmesele, ın 
selelerin meselesidir: insan. Evetı 
bugUn insanla, içtimai ve meta" 
fisik hayvanla, dilokfinden daha 
iyade uğraşılıyor; sanatkar ya!" 

nız insanı tasv!r ile iktifa etın•' 
yor, onun hakkında hilküm verl" 
yor, ona bir hayat yolu çizmelc 
istiyor. Alim bile, ocağının ve'}9 

mikroskopunun başında, lçind8 

yalnll hasbi bir tecessüs duyn>ıl' 
yor, mensup olduğu cemiyete 11~ 
ya bütün insanlığa karşı vazifesi 
ne olduğunu düşünüyor. Dündell 
çok güzel sanat eserleri, çok bil" 
yük ilml nazariyeler kaldı. Bugürı" 
de o işe devam ediyor; fak"at bll" 
gUniln en ehemmiyetli eseri bil 
etika, bir ahlak olac ktır. 

Dünya, beş, asırdan beri, hı" 
ristlyanlık akideleri ile rennissan• 
ce fikirlerin çarpışmasından doğ" 
muı, yani ikisinin izlerini taşıy~11 

bir ahlak ile yaşadı; herkesııı 
mUnakaşasızca kabul ettiği bit 
takım esaslar vardı. Şimdi onlst 
mUnakata ediliyor, değişiyor. Yı.ı" 
ni yeni bir ahlak, yeni bir vic; 
dan doğuyor. Bu ne olacaktır 
Onu bilemeyiz, fak at her ha de 
bugünün sanatkarının da, a i~i
nin de mührünü taşıyscaktır. ouı:ı 
" hayrın ve şerrin., dışında, os: 
tnnde olduğunu iddia ediyor; b~ 
giin eski tamifi kabul et!11eY1C 
hayrı ve şerri yeniden tarıf e 
mek istiyor. . 

Niçin bu en ehemmiyetli 1! 
o!sun·ı Çünkü insanın bütün ~~ 
liyeti, kendi hakkında besle 1 r· 
kanaate göredir, ondan hız ,8 ıt; 
0 kanaat, hazan kend'ni belb .t i 
meğe lüzum bile görmeden, 1 ~ ... 
de, eatetiği de idare eder. O .~0 .. 
mazsa insanlık bir fert sUri.isd 
den ibaret kalır ve hiç bir e"' 

vamh eseri olamaz. "lld'r 
Ahlak bir hakikat de~( 1f; 

bir u mythe,, tir, hayata ıtıı ıı" 
edilen manadır ve bunıuz Y 
ıanamaz. 



lsv ·çrede De 
Rahatsızlık 
4 a et eri a 

idari mak 

r. 
ş· d yo lt dar bir lstil(rar ve 

1
1 

·n memleketi olarak t nınıın 
ıv· d Çr e do mevcut rahatı tepmek 

1 
em k ol n bu h r ket, eğer meçhu

t ğru t ak i t nmenin bir 
;ı h rQ d ğ l de ciddi bir marazın 
J de l iıı ko kmıy m h l yoktur. 
ha 1 r l'nln hi11iıellmi bu m09kü n de 
t 1 trneıtnl bi ecektir. D dlm ya! 
d bu, bir meçhule atılmak Sıte k 

Ilı - s yy -------
Si ah 
ıcare ı 

l'ahk·~atı 

\ B ı ı ı dlr l lf, So ez 
alı t şir et nln dcı Am rlka teall-

b t ş·rket'ne, Japonyay l<aroı Çine 
hrd m için Amerika hnk • m t nfıı 
~ltralyöz ve alre alması lüzumı.mu 

t ı g rdOğUne d ir bir mektup 
0 nıu tur. Amerika t s lhat şirketi 

O, böyle b r fty y pılmadığını 
i tir. 

it ly d Prop nd 
rhğı 

d llorna, 11 ( A.A ) - Doğrudan 
~ u a başvekl in mrlnde olarak 
~~ 1tı tbuat v propaganda milsteşar
~daıı cdilmişUr. 

\' 

\ çka bUyUk bir apar-
anda oturuyorlar. Babası eski 

~Şal rdan.. kızlarıda çok gU:ı:el. 
l rn öyle imdi d ılhklardan de
l. pe inde çok koşan var nm-

~ Öyle züppe damat lstemiyor
;r. Bir kere gidip gö Orun 

işti. 

lia 'be Hanım bu kız iizerine 
t b ğlnd • BirgUn erk n· 
eğ'ni haz rladı. Kaç zn· 

r TUrkana lstanbulda bir 
dava ı peşinde koştuğun

b hscd'yor, gHrllcU gezdiğini 
d,n saklıyordu. 
latcn arbk o işl aermiıtl. Her· 

oroko ti 
Facia ı 

yo n ön r 
gem'd d 's p 'n n mı 
d tını y zm tır. 

M. Vo ms demiı,t r ki: 
" - Z n eders m elel trlk dalra• 

ı!ne bir l und t konmuo ve kundak 
uzun müddet l nmışhr. Tahll11 ye 
sa d l nnB yolculara nl beti çok 
fazla tayfa blnml oldukunu saklıya• 
m m. T hl' <e lş retl verild'ğl zaman 
bazı yo c 1 r knm r lanndan çıkmak 
i&t ıe 'alerdlr. H ddinden fazla sar• 
hoş ol olar pelc çoktu ve bazı ka
dınl r akş m ka in lerın koltukta 
göt rülmOştGr. 

D' ğer tar ftan Artilr Bngal y 
i mlndc bir t yfa, "Nevyork Evening 
Post" g zetes'n dem ir ki: 

" - Y ııngın, kağıt sepetlerine 
y nmıt ılgara} r ataa aarho!J yolcular 
tnrnfınd n çıkarılmıştır. Bir gemici 
ile ben, bu yolcul rı çıkarmak fst dik. 
F kat ıtlrnı ettıler. 

i ncl za it M. Hakney, kaptan 
den evv l d niıln ort -

sınd t h si}• s nd il ra gördOA-ilnO 
"yl m' lr. Bu ı nd llarla kaçanlar 

fevkalAde cele ed'yorlnr gibi idi. 
M. H y b .. On }iolcul nn k bine• 
1 rlndcn çıl abllece c vaziyette olduk-
1 rını 116 emekt d r. Fakat çoğu çık· 
mak fit memlşlerdir. M. Hnknc7 de
mittir ki: 

~ - Pek fazl dia plln ff: rtu. Za
ten bu t rnit nltındn disiplin olamazdı.,, 

Bir b lrn s bit t f elanın knıten 

y pılmıı olduğunu söylcmiotlr. 

• N vyorktU (A. - Sor. Rı kam-
ı r gô e, orok ıtl'den kurtarılanla
rın sa) 111 413 ile 425 arasındadır. 
Ölenlerin ı yııı Is 132 ile 137 ara
ıındadır. 

"' Nevyork, 11 ( A.A ) - Gizli poliı 
memurları, Morokastl'de kaçak iki 
yolcu olduğu hnl·kındaki ş y aları 
tahkik Ue mefguldOr. 

lrekt Bir T y ro eza ı 
B ğdnt, 11 (A.A.) - Bir askeri 

tayyare d6şmilş, sekiz kişi ölmiltlfir. 

it 

e ar ·y1e U tün l r 
Bir vapuru ılo ist nb 'n 

n sU ü verm ye 
çalı tı. Ap rtm nın adres'ni al
m ştı. 

~ r yed n y k rı s ra sıra 

dev m cd n yUk ek, ~at kat 
apartmanları gördükçe kendi 
kendıne söyleniyor: 

- Reşitçiğime işte böylo yer
ler layıktır. Kim bilir bu şatn· 
f tlı yerlerde ne be lcr, ne pa
t lar otu urlar. Dur bakalım şu 
sağlık verdikleri k zın evi nnsıl.. 

Onun apartmanı dn bunlara 
be · or mu? Rabbim u çoçu· 
ğ c mı çelme .. O ı ka Leyi naz 
k 1 ın evlAdımı baştan çıkara
caktı. B reket yUzümU kızdırdım. 
Artık bizim evden ayağını çekti. 
Çok şlikUr Reşit vazifeye girdi. 
Artık sık sık yengesine gidemez. 

l'ILIB rL 
r c • y d 

ovy t u yanın Gi me i 
Hal diliyor 

• s esı 

illtttl•r Cemiyetinin toplantılarınd1111 hlrine bir bakıı 

Cenev e, 11 ( A.A ) - Mllletlcr 
C mlyet umumi heyeti dün öğle 
üzeri Ç~koılovnlcya Hariciye Nazırı 

M. Ben a'in r yaıetlnde açıldı. M. 
Ben M il tler Cemiyetinin yaptığı 
1 1 r hakkınd uzun izahat verdi, 
Cemiy tin birçok felaketleri önlediğini 
ııöyledi ve nct'cede dünya vaziyetinin 
memnunly ti mucip bulunduğunu da 
ilave tti. Mute kJ en C miyct Reis
likine 1 veç f arlc'y Nazırı M. Sand
lcr seçil . 

== 
Gitse de bir bahane ile hemen 
yamna Tiırk nı katarım. O ş llık 
Leyla o - m hoşuna giden ş y• 
lerl domuz gibi biliyor. TUrkanm 
av zınım rı or m. Onl ra 
gittıkçe çal ı ça ıyor, gram fon 
çahyor. R ti da sedi orl rmı • 
O M ek H. d n n icarı da gö

de boyle rez 1 tlerc 
B nim kız m ol a 
ald rma . Akraba 

ol u ahb p o uş. Y nğma yok. 
Fn af o d d'"' 'n bö le b 'yle 
çık r. 

F k t R 'tçiğ'me on gUn-
lerde tuhaf bir hal oldu. Arp cı 
kumrusu g'bi dUılinüp dnruyor. 
Acaba bir'n mi gönül verdi, 
Yoaa h tn mı ğ mdnn laf 
alınmaz ki!... Eve geldi mi hemen 
eline gazeteyi alır. Odasına ka
panır. Şöyle insan gibi insanla 
konuşsa ben onu bUlbtil gibi söy
letirim yn.. Her ne bal ise oğ
lanı pek boş b rakmıya gelmiye
cek. Gençlik bu.. Keenne ateş 
gibidir. Buglln olmazsa yarın bir 
kıvılcım saçar. Onun için nefes 
nldırmıya gelmez. Hemen ba§ını 
bir y re sokmalı. Çapkınlık ya
pacaksa ondan sonra da yapar. 
Bana ne.. Erkek kısmı ne lıterse 
yapar. Ne derler erkeğin el ka
rası, kadının yüz karası. 

Umumi heyet "SiJAhaıılnnma" iıml 
verilen llçOncO komlıyonu teş1<il 

tmememcye karar vermiatlr. 

iki A:ahk Talebl 
Cenevr , 10 (A. A.) - Çin ve fa. 

panya, Mi 1 tler cemiyeti m elisin• 
tekrar u intihap ed lmek için müra
caat tml;l rdir. Macaristan, al·alll
yell r me.sel nln ılyaıi komlsyond 
tetkik edllmes nt ıatem'ştir. 

Nlhay t ele Halledlldl 
C~n vre, 11 (A.A.) - Don a oam 

1röylendlğlne gör milletler cemiyeti 
kcıns yl Sovy t Ruıyanın llletler 
c mlyetlne glrmeıino vo kcndiılne 
konseyde dalmi bir aznhl< v rilmeslne 
lttıfakla lturar vermigtf r. 

Bu kuar, konseyin yapU§'I glzJJ bir 
ceb de v rllm ttir: 

Arjnnt n 1 e Port kiz rey verm k
t n istin f etmişlerdir. 

J peni rın · t 1 
Tokyo, 11 (A. A.) - Bazı gazete

ler Sovyet Rusynnın Milletler C mi• 
yetine girmea ne dair acı miltalealar 
ne~r d'yor. Bır aıete, Akvam Cc. 
mıyet nin artık Avrupa Devletler 
Cemiyeti haline geldiğini yazıyor. 
R ımi m h filde iıe Sovyetlerln 
Milletler Cemiy tin g rn e ile Uz le 
Şarkta Japon, Avrupadn da Alm n 
nüfut.unun kn bol c ğı s"yleniyor. 

Ha lbe H. lından geçırdık-

lerini dudaklarının kUçUk bare
ketlerile d kendi k~ndine mırıl· 
d nırken biletçi zi.i çekti : 

ç • Son istasyon l 
Hasibe H. o kadar d im h 

ki tr m' ay n boş ldıgını, inec ğt 
Ista ) onu g çt ğini bıle f rket· 
memişti. 

H men toparlandı. 
Şl m n vücudunu yere bıraktı. 
Burnları hiç görmedigl yer-

lerdi. 
Şöy e bir etrafına bnktı. Koa 

c an, y · sek, uzun bir binanın 
önllnd idi. 

H } re le orada duran bir 
tr mv y memuruna sordu : 

- Og um burası neresi ? 
- Mnçk palas l 
Hasıbe H. bu ismi l~itmiştl. 

Zat n (Palu) kelimesine sık ı k 
tes dlif edildiği için bunun zen· 
ginlık, bekarlık manasında kulla
nıld ğı hakkında ıöyle müphem bir 
fikir de kazanmıştı. 

Ç nta ını açtı. Yazdırdığı 
apartman adresini aradı. Buldu. 
Yfne ııynl memura gösterdi. 

Tramvay memuru kağıda göz 
attıktan sonra elile geri tarafı, 
kofe ba mı gösterdi: 

- Çeşmeden yakarı çık, ağ 
tarafta cami vardır. Teşvikiye ca· 

1 . Gönül lıleri 
. 

Okuyucul rıma 
Cevapları •• 

S. M. H. Be~e ı 

Kız karde inin kızına fena bir 
nazarin bak cak bir d } m n mev• 
cut olabileceğine inanmamak lli
zım. Fakat madem ki bir d fa 
kalbinize şüphe girmi tir, aradaki 
milnaıeb ti ke er i iz. F at bu 
hu usta evvel 

S S. D y ı 

Kalbinizi yoklayJ ız, eğer el n 
bir meyil duyuyor nız bir m' d· 
det sabrettikten sonra bir dost 
vasıta ile mürac atta bulununuz. 
Al si halde sulh hukuk mahkeme
ııine bir istida ve iniz. Mesele de 
tabii ıeyrıni tnkip etsio! 

• 
Dündar Beye ı 

İzmit ve Adnpazan clvarınd 
otururlar. Hususi ıartları, bir 
miktar paradan ibarettir. Doğru
dan doğruya münnsebete girişe
mezsiniz. Kendilerinden bir mUte
vassıta ihtiyaç vardır. Fakat ben 
böyle bir ıergllzeşte giri meniz& 
tavsıye etmem. A 'lede saadeti temin 
eden " MUst sna vücut " değil iyi 
dllıUncn bir kaf , anlayan bir 
kalptir. TUrk k d nını herşe} fa 
fevkinde gör 'rUm. 

* Ankarada. T. M. Z. Beye: 

Mademki vaziyetiniz müsait
tir, v mademki nişanlı bulunu• 
yorsunuz, Uç sene beklemeye 
}Uzum yoktur, ıınnenido babanızı 
df nleyfnlz. 

M. S. Be}ie: 

H reket'ni mimi bulmadım. 
Manilerden bahseden ve sayıaım 
söyleyen, bunların neler olduğunu 
anlatmaJı bir v zife bilmelidir. 
Mahiyetini tahmin edemiyorum, 
sadece... Aradan geçen müddet 
zGrfında bir kaza geçirmiş o1m • 
em diyorum. 

HANIMTEYZll 

misi, onun karşısında ıra ile bUyUk 
apartımanlar görürsün. işte 
oradan sor. H s be H mm tarif 
edilen tarafa doğru ~ riıdU. 

lç'nd gıcık ıcı bır sednç 
vardı. 

Bütnn bu gen cndde, yUksek 
binalar, temiz kald ıml r onun 
k fo mı nltil t ediv r i ti. Adeta 
herşey olmuş, b'tm ş Re it vlen• 
miş, n"' ın, ız l rd ~·nı d 
yn ına almış, bu l mdo y ş } or
lardı. Ha 'be H ı apılarında 
hu usi otomob'ller bekleyen apnr• 
tım nlara baka b ka c ddeyi 
ter ne yUrlidU. 

Tarif ed'len T şviklye c mi
sinin karşı sır ında s ra s ra 
birkaç büyUk ve çolc s slü apar• 
hman vardı. Hasibe H. okumak 
bılm diği için eli deki puıul yı 
gösterecek bir adam nradı. Apar• 
tımanın frenkçeye benzeyen 
adını da bir tUrlU hatirında 
tutamıyordu. 

Orada otomobilinin cıımlarını 
silmiş bir şoföre y klaştı, ka ıdı 
u ttı: 

- Oh benim evl dım, şu 
adre i okurm un b na 1 

Genç şoför baktı. 
Sonra gözlerin H lbe H oı a 

çevirdi: 
••.• Pa ı r ı arıyor-

ıunuz. 



1 Tavukç;,_uk Bahsi (1) 1 
1 

'' Tı vu ;,[arda 
• A 

arıcı 

Paraz·t 
hı 111ız 1 t y ılı ıt cıvciv biti. 
Bu bitleri vücutleri yumurta 

~ klinde olup biraz yassıdır; baş· 
1 rı sivri taraftadır. Başın rengi 
e mer · e de kan emd"kten sonra 
ko; u k rmır.ı olur; sek"z ayakları 
vardır, küçiık b"r örümceğe b n· 
zer er. Gündüz eri kümesin delik· 
lerine, tahta aralarma, tlinekle· 
r n altına gizlendiklerinden 
gör""nmeıler; gece karanhkla 
beraber gizlen dikleri yerlerden 
çı <arak kanını emeceği tavukıara 
h"' cum ederler. Bu bitler·n 
yumurtaları hararete gayet müte· 
h mmil olup \ 20 derecelik bir 
har rette bile yaşarlar. Yumurta· 
ları öldürmek ıçın Üzerlerine 
hamızı kibrit sfirmek lazımdır; 
kükürt dumanı ve saire ile öldür· 
meye kalkı mak beyhudedir. 

Bu bitler açlığa da daya ur· 
lar; bir defa kan emerse uzun 
müddet yaşayC;tbilir. 

Sıcak memleketlerde bütlin 
ıene bulunan bu bitler soğuk 
memleketlerde ancak yazın yuşa .. 
yıp kışın keneli kendilerine ölUrler. 

Tavukları daima rahatsız 
eden, kaşındıran, zayıflatan yu· 
murtadan kesen bu kan emici 
bitlerden kiimesleri muhafaza 
etmek için en iyi çare kireç kay· 
mağı yahut karbonil ile kümes
lerin ıçmı tünek mahallerini 
güzelce badana etmelidir. En 
kiiçük deliklere bile girip sakla
nabildiklerinden her tarafı koyu 
dadana etmek şarttır. 

Pire 
Bunlar da diğerleri kadar 

ıarnr verici ve emici haşarattan 
olup hayvanı daimi surette kaşın· 
dırarak yorar, istirahat edecek 
kliçilk bir zaman bile bırakmaz. 
Arka ayakları sıçraya bilmeleri 
için daha uzundur. Temiz tutul· 
mayan, herglln süpürülmeyen 
kümeslerde çok bulunur; gübre 
birikintileri yumurtaların bü} U· 
mesi için pek müsait bir yuvadır. 
Tavukların kendilerini pireden 
kurtarabilmeleri için bit bahsinde 
ıöyledlğimlz toz hamamlarında 
toz bonyosu yaparlar. Tavukları 
geceleri uyutmadıklarmdan pire• 
lenmelerine çok dikkat etmek, 
kümesleri parkeleri temiz tutmak 
icap eder. Pireler tavuklara kö· 
peklerden de geçer; bunun için 
köpeklerin, kedilerin kllmeslero 
yaklaşmasını, parkeler dahiline 
girip yatmalarmı menetmelidir. 

Pireli bir tavuğun tüyleri ara· 
ıına kiikürt çiçeği tozu serpilecek 
olursa pireler ölür; fakat temizle .. 
necek tavuk çok ise fazla uğraş· 
rnamak için banyo yapmak tabii 
daha muvnfıktır. 

Pirelerin istilasına maruz bir 
yer de kuluçkalıklardır. Buralara 
fazla miktarda hllcum eden pire· 
ler kuluçka tavuğu rahatsız eder, 
asabilettirir ve hatta çok defalar 
kuluçkayı, yumurtaları terkederek 
çıkıp gitmeye mecbur eder. Şu 
halde kllmesleri temizlerken ku· 
luçka mahallerini unutmamalıdır. 

Erenköyı Bereket Tavuk Çiftliği H•ıatt 

(1) Tavuk ve Tavukçuluğa alt olan 
mUşkUllerlnlzl ıorunuıı:, mlltehauıı ılH 

cevap verecektir. 
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Bitip Çelebi in ile arı Başında 

' ı aı·fe,, ye 1 

"Katip Çelebi cadde.l,, Bu gol Zttr/· 
,.ek yokuşudur v• JCôtip Çel6binin 

mezarı ıolda kalır 

Biz bi.iyUklerimizi tam mana· 
a'le tammayoruz. Vefada Katip 
Çelebinin mezarını kime 11ordisam 
dudak bllktü, başını saHadı, bil
giç görünmek isteyen birkaçı da 
düpedilz saçmaladı. 

Niha) et Katip Çelebinin me· 
zarım, Vefada, Zeyrek yokuşunu 
inerken, soldaki bekçi kulübesi 
yanında buldum.. Fakat ne yazık 
Toprak, mezarı düm düz hale 
getirmiş. İki kırık taş mum pis· 
Jiklerile kirlenmiş, yazılar dökül· 
müş, parçalanmış.. Zarif kabart· 
malar adeta yok lmuş. Süt gibi 
sakallı bir ihtiyarla bu yazıları 
okumıya çalışırken nihayet gözU
me onun ismi ilişti : 

«Hulefayı Aklanı Katip çele· 
bi ....... Feyzbah a ....... eyledi. 
1067 ....... )) 

Y zılan okı mak güç.. bir tlir
lU ne olduğu anlaşılam) or .. 

Ben bununla uğraş rken, E.tit 
gibi beyaz aakallı ihtiyar imla· 
ğım dibinde durmadan anlatıyor: 

- Biiyllk yangında bihikmetl 
hUda ateş buraya kndar geJip dur
du. Şu yandaki eve bir şey ol· 
madı, ilerd J{i konaklara da do
kunmadı. Gerçi, l:i kaç ev öteye 
atladı, Laleliye kadar uzadı .. hani 
laf olsun diye söyledim: Etraftnn 
duydumdu; mllbarek geceleri kal· 
karmış, gezermiş.. görmedim ya, 
hani söylüyorlar!.. 

* Son asırların yetiştirdiği Türk 
ilimleri içinde, Avrupanm bile 
nazarı dikkatini celbeden Katip 
Çelebi, lıte böyle kaybolmuş, u· 
nutulmuş bir köıede yatıyor. Av· 
rupalılar arasında " Hacı hal fe ,, 
"Hacı kalfa,, diye hörmetle yade
dilen Kiitip Çelebi unutulacak bir 
adam mıdır?.. Vefanın yangın· 
lıkları arasında kaybolmıya mah
kum edilmeli midir? .. 

Kendi kendine yetişen, bu ta· 
rihi, coğrafyacı, kitabiyat alemi
ni yangın harabelerinde perişan 
bir mezar ile mi bırakacağız?. 

* 
KAtip Çelebinin aaıl ismi 

" Mustafa bin Abdullah ,, tır. 
.. Katip Çelebi ,, ona sonradan 
konmuı ve ömrUnUn sonuna 
kadar devam etmfı bir isimdir. 
lıtanbulun hangi semtinde doğ· 

duğu belli değil, fakat ıu katıl· 
mamıı bir lstanbullu olduğu 

t 
Yaınıg 

e 
Harabe • 

1 
• 
ın 

tu ur 
Ulkesine aokulmasmı düşfinür, 
yazar, fakat bu fikı ini bir türlü 
açık olarak ısrarla isteyemez. 

Katip çelebi, daha büyük bir 
cesaret göstermiş, yazdığı yazı

larla softa ve yobazlara hücum 
etmiş, o devirdeki softa·devrit 
kavgasına karşı biaman bir mü· 
nekkit kesilmiş, ölülerden medet 
olmıyacağını, mezarlara yüz göz 
sürmenin büyük bir budalalık 
olacağını açıkca söylemiştir. 

Şimdi Vefanın bir köşesinde 

işte Katip Çelebi ıu küçük yerdtt gatar 11e bu t>nun kendi i•mlltt 
anılan arsasıdır 

muhakkak.. 1017 de doğan Mus· 
tafa, hayata atıldıktan sonrn bir 

baş olmak istememiş, kiiçlik me· 
muriyetlerle ömür sürerken 
bir okumak hastalığına tutularak 
miltemadiyen tahsil ve tetebbu 
ile uğraşmıştır. Mesela onun 
" Mizani.:lhak ,. isimli kitabından 

ald ğım notle>ı d 1:1 da anln~ılıyor 

Katip Çelebinin bir krokisi 

kl, Katip Çelebi eline geçen 
bUtiln parasını kitaba verir, deli· 
cesine okur, bu yüzden hazan 
haftalarca uyku uyumazmış 1 

Katip Çelebi bu kitabının 
sonunda tercümeihalini yazarken 
U} kusuz geçen gecelerini tasvir 
etmekte ve öğrenmek hırsı ken· 
dislnin en biiyUk kuvveti olduğu· 
nu, resmi işine haftada ancak iki 
gün gittiğini, diger günlerini hep 
okumak ve yazmakla geçirdiğini 
söylemektedir. Maalesef fitne ve 
fücur bazı yobazlarm yılan dili 
kendisini gösteı·miş, KAtip !Çelebi 
daima itilmiş, kakılmıı, takdir 
görmemiştir. Onun bir cevher ol· 
duğunu anlayanlar, Avrupa alim· 
leri olmuştur. O "Mizanülhak,, m· 
da dünyaya ait mü11bet ilimlerden 
behseder, zamanın koyu taasau· 
bunu, yobazhğm katettiği med .. 
rese cehalet ve gör~ilsüzlUğünU 
mUıbit dUtünceleri ile karıılar. 
GlllUnç akidelerin dUımanıdır. 
Ve ilmin Avrupadan Oımanla 

unuttuğumuz bu adam, çok ileri 
fikirler ortaya atmış, fakat zama· 
nm geriliği, elindeki kudret 
ve kuvvetin azlığı, etrafmda 
birer sivrisinek zmltısı ile müte
madiyen kendisini rahatsız eden, 
aleyhinde yürüyen yobaz, softa 
ve çömezlerin yaygardarmdan 
usanmış, çt-kinmiştir. 

Katip Çelebinin fikri serbestisi 
o zamana göre en büyük bir 
clir' et sayılırdı. ilmin verdiği 
samimi bir gururla, Katip çelebi, 
entrika çeviren bir baş olmak 
istememİf, kendi kitaplara içinde 
sessiz ve sakin bir ömür geçir· 
miştir. Fakat yine de Osmanlı 
idaresinin keşmeke9liğine karşı 
lakayt kalmamış, içindeki Türk· 
lUğün vatanseverliği ile, idare 
makinesinin bozulduğunu göster
mek için " düsturül'amel ,, i imli 
bir kitap yazmıştır. 

Katip Çelebi, bundan sonra, yi· 
ne Barbaroıhmn, Turgut reislerin 
zaferlerinin yadile 0 Tuhfetülkibar 
fi EsfarUlbihar,, isimli bir bahriye 
tarihi de kaleme almııtı. Katip 
çelebi bu kitabında bahriyenin 
eski hnlinl, Akdenizlerde koşan 
yüzlerce kadırgalık donanmalan 
hasretle yadetmektedir. 

Ne yazık!.. Katip Çelebi 
1067 de, yani 50 yaşmda öldüğU 
zaman bir kurt sürüsl\ gibi Os
manlı saltanatına üşüşen yobaz 
silrüleri, hala doymamış, hala 
binbir entrika ve riya içinde 
milleti, toprakları, ülkeleri parça· 
latmaktan bıkmamışlardı. 

Ve yine ne yazık ki, Katip 
Çelebi Vefanın bu toz toprak 
içinde harap olmuş köşesinde, 
yatarken .bile rahat bırakılmamış, 
kendisine " Evliya ., sUsü veril· 
miş, geceleri dolaştığı söylenmiş, 
" Mezarlara yüz sürmek budala
lıktır! ,, dediği halde mezarı } Uz 
aürmeye gelenlerle dolmuştur . 

Muhakkak ki, İstanbul içinde 
Mimar Sinanınkl kadar hürmet 
edeceğimiz bir mezar varsa o dn 
bu KAtip Çelebinin mezarıdır. 
Ona mermer bir çatı yap!lamaz 
mı derıinlz?. - l#-

I Kari Mektupla" 

Niğde 
Belediyesinden 
Bir Rica 

Şehrimizin yolları çok bozuk• 
tur ve pislik içindedir. SUprüntU· 
ler evlerden alınmadığı için bat• 
bilgisizler tarafından soknklara 
dökülmektedir. 

Sakaklar geceleri aydınlatılma• 
makta, bilhassa gece yarısı geleli 
tren yolcuları çok mtişkllliit çek· 
mektedirler. Belediyemizden bll 
mahzurlarm izalesini rica ederiz. 

Xiğde, Cemal oglu O ~uz 

Bir Yolun Tamiri Tavsiye 
Ediliyor 

Adapazan - Hendek şosasınıP 
BudakJar köyünden Çatal köprfı• 
ye doğru 934 senesi ilkbaharında 
yeniden yapılan kısım aradal1 
sene geçmeden arabalar geçenıi· 
yecek bir halde bozulmuıtur· 
l9bu mahallin kıt gelmeden bir aıı 
evvel yapılması faydalı ve isabetli 
olacaktır. 

Adapazarı, Hendek evkaf tnhsildRrl 
Mehmet 

J [ Cevaplarm11z 

Mütekait A. Kemal Beye: 
- Babae&kiden postaya ve· 

rilmlı olan mektubunuzun alt ol• 
duğu makama takdimi için mek• 
tupta ıarih adres ve okunakb 
imza bulunması lazımdır efendiııı· 

* Sivaıı sanayi mekt bi muallimlerill• 
den N. Sabri Beye: 

- Arzunuzu yerine getirmiye 
çalışıyoruz. Le Moi, Figaro, jesııl 
par tout, Pour taos, Mirolre dll 
Monde, Vu mecmuaları ıayaııı 
tavsiyedir efendim. 

~ 
Bir Niğdeli imzasile yazı ve reaiııı 

gönderen kariimize: 
- isminizi ve aarih adresiniıl 

blldirmedıkçe gönderdiğiniz rer 
mln ve yazının intişarına lmkaıl 
yoktur efendim. 

* Bozdoğanda Akogla.n oglu Mustnf ' 
Hacı Faki zade A. Talip, Screzli ogl ı 
M. Hulılsi Beylere: 

- Mektbunuz bir ihbar mu11 

hiyetindedir. Anlaşıldığına gör" 
tahkikata da batlanılmıştır. f3ıt 
tahkikat ikmal edilmeden b11 

bapta bir ıey yazmaya kanut' 
müsait değildir efendim. 

• • • • • • • • • • 1 • • • ,,. 

,..,. ıan ... anııııı••M••Haı ..... ...,.._ ••• ,,, .. ,.•• 

. .·. . •, -v./· .. " . .. , 

Son Posta 
Yevnıl1 aty11t, Hıwadia ve Halk gaute•' 

Eşkt Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 26 
l&TANBUL . ,.., ......... 

Gazetemizde çıkan )'tıi1 
ve resiml~rin bütün hak1~1 

mahfuz ve gazetemize aittıı 
... ,. 

ABONE FiA TLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. ---

Abone Ledeli peşindir. Adre• 
deği~lirmek 25 kuru~ tur. 

Gelen eflrak geri verilmez. 
Hlnlardan mes'uliyet nhnrns&
Cevap için mektuplara 10 kuru~lll~ 

pul ilıivesi lıhımdır. 

Posta kutusuz 741 lstaııbul 
Telgraf : Sonpogta • 
Telefon = 20203 



Avuk .. t el l s ı fr ı ay• 
geçm·ş, On Üçilncü Luı 1 

zamanında mu ıtel f ' 
kull nı mı hr. 

Londra Şehri 
dıit!in dli y.ıda bir tek 
d ğl ir. l ıgiliıt pay t .htı 
ile aynı smi taşıy.ın b"r 
şeh r d ıhı vardır ki, 

(Kn n a) dad r. 
G0,090 nüf u.ı 

m lllıtlr. 

Bi.t Kedi •• 
G ç~n h fh Lon· 

drada h Am 
12 ıı ıe yavru 

do: urm•ış. ur. 
Ynv ulıırın 
1l si de 
sn dır. 

fllr ha ı ma· 
kas' ı uç ye• \ 

Tinden luısmck su· 
r tile bır lıi-

1~ hal'mı 
getirebilir-

Milli 
Marş •• 

Fikri ilk defa 
o arak Gabrlel 
D' Eatre isminde 
bir kadının ka• 
fasından doğmur 
tur. Bu kadın fran• 
an Kıralı 4ı Uncll Han i 
ıt11manında ya,amıttır. 

• Haydlu ır ulunur? Şu Garip Dünyada 
Neler Oluyor? Bütün Dünya içinde En 

Teşkilatı 

Moaern Vesaitle Teçhiz 
Nevyork Şehrindedir 

Edilen 

300 Tane 
-----·--~ 

E~itralyozlu Otomobil 
Üzerinde Nasıl dare 

Bir Dama 
Edilir? 

Polis 

Tahtası 934 Senesi Dünyasının Cenneti, Afri
kada Kain Tanca Şehridir 

Dünyanın en garip dansım 

Burun bu· Yeni Kine ada-
r una düşün- larmda Ha gen 

dağının yerli halkı 
cige kadar oynar. Bu dansta 

erkekle kızın burunlara yekdiğe
rine temas eder. O vaziyeti mu· 
hafaza ederek blr sağa, bir sola 
hora teperler. Dansının bitmesl 
için tarafeynden birinin yorgun
luktan bayıharak yere dUımeai 
şarttır. .. 

lngiliz ve Alman hastanele-

! 
Fen saha- rinde hissi iptal 
sında yeni için kan damarına 

zerkedilen yeni bir 
bir keşif ilaç kullanılmak-

tadır. Bu ilacm adı Evipandır. 
Ameliyat masasına yatan adama 
derhal derin ve tabii bir uyku 
vermektedir. lıaç o derece mües
sirdir ki, şlrlngaom yapılmasından 
20 uniye sonra ameliyata başla· 
mak mümkündür. 

Dünyanın en küçük tiryakisi 

Jlüçük bir··ı Jerseyde oturur. 
. Adı Nicheydir. 

tiryakı Yaşı da tamam 
(3) dur. Bu çocuk cigara, hatti 
pipo ml\ptelasıdır. Tlitlln içmiye 
iki yaşında iken başlamıştır. Ame· 
rika gazetelerinin anlattıklarına 
göre doktorlar bu küçtik tiryakiyi 
muayene etmişler ve şimdilik 
vUcudünde her hangi bir arızn 
bulunmadığını görmiişlerdir. 

• Bütün dünyada, ahal'si her 

Vergi nedir, 
bilmiyen 

hangi bir vergi 
ile mükellef olmı
yan yegane şehir 

(Tanca) dır. Bu şehir Fransa• 
lngiltere, ltalya-Almanya ve is
panyanın garantisi altında be)·
nelmilel bir vaziyete sahlpt"r. 
Yalnız gümrük varidah lle idare 
edilir. Maamafih bu ıene gUmrlik 
varidatı yetişmediği için Fransadan 
150 bin lira iane almıştır. 

--==-===-> 

Mahkemeye Düşen 
Bir Define! 

Yugoslavya Maliye Nezaretinin Hazinesinde Sakh 
Duran 900 Sandık ı 

Bir Prensese Hiç Yoktan Cihaz Çıktı 
dediyordu, Yugoslavyadan tesli
mini istedi. Belgrat mahkemesi 
nezdinde bir taraftan Yugoslav 
hükumeti, bir taraftan da Grand 
Dük'ün ailesi aleyhine dava açta. 
Bu dava tamam 14 sene sürdük
ten sonra geçen hafta Sovyet 
hükumetinin aleyhine olaı'ak ne
ticelenmiştir. Şimdi bu define 
mahkeme kararı mucibince Gran 
Düklin ailesine teslim edilecektir. 

Yugoslavya hükumetinin hazl· 
nesinde mücevher, altın gUmüş 
sofra takımı, nadir kumaı ve 
tablolarla dolu 900 sandıktan 
mllrekkep bir servet vardır. Bu 
servet 1919 senesi ihtilali esna
sında öldürülen Çar ailesinden 
Grand Dük Jorj'un malıydı. 
ÖlUml\nden sonra Jeneral (Vran· 
gel) in elıne geçti, ve onun ta· 
rafınd&.n karadenlz sahiline ge
tirildi. Oradan da Yugoslavyaya 
gönderildi. Yugoslavya hUkume· 
tinin muhafazasına tevdi edildi. 

Fakat Sovyet hlikfımeti bu 
hazineyi Rus milletinin malı ad· ······························································ tlcvap edilirler. Maksat bu adamı 
mümkün olduğu kadar fazla me· 
mura göstermek simasını bellet
mektir. Bu uıulde bir pisikloji 
dersi vardır. DüşUnlllmUştUr ki, 
ıahneye çıkan hırsız, kendisini 
karanlıkta oturan yüzlerce memu
run gördUğUnU daima hatır\ıya
ca)<, yeni bir cürme teşebbüs 
ederken tanınmaktan korkacaktır. 

Fakat Grand Dük'ün atleıi 
efradından en yakın mirasçı ola
rak kim kalmıştı, Bilir misiniz? 
Prenses Marina. Yani eski Yunan 
Kıralı Kostantinin biraderi Prens 
Nikolanın kızı, yani \ngiliz Kıra
lının dördtincU oğlunun daha ge
çenlerde ilan edilen niıanhsı .•• 
Çü ıkU bu Prensesin annesi Rus 
Çarlarına mensuptur. Müteveffa 
Grand Dük'Un en yakın akra-

basıdır. Görülüyor ki Prenses talihi' 
imiş. En şahane bir izdivaçla 
birlikta en ıabane bir cihaza da 
malik olmuıtur. 
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Yalova Ve Bursaga Bir Rakip 
....:-~; 

Orhangazi Ucuzluk 
Kadı Ef. Evle 

Vakit geçtikçe kaydtkuyudu, 

Sevdasına Düşmüştü ekorunu Kı 
( Baıtarifı 1 inci 11ayf ada ) 

ı 

v • b rakır, işi ezışbr

b r, t H ayi de aradan 
d lığa işi düşenlerle 
pazarlık eder, bir 
'>nğlayıp paral rı 

ro rA karşı taraf 
n ç dı mı, fı ıl le gibi dö
orba t a mec'd'yeler, kese 

pi ri e yerleş irirdi. 
ra n I· dı'mn yalnız o yere 

b t ı hu u f'ravundu. Şekli cnı
ae ·, g·· r' i taban tabana zıd· 
dı 'ı. 

cıl b'r boy; derlıl kemiğine 
k bir v cut; elma kadar kafa

ç' çek bo uvu bir urat .Bir avuç 
bi at, hepsi U tilnde kalsın. 

m nunki gibi biribirine yak n, 
d 'rmi, boncuk gibi 

gô Y ze gibi açılmıı, 
g · ı tahta ına kadar sarkmıı 
kırçıl bir sakal. iç iç basan, 
y piri yamp'ri yUriiyen, eğri 

b c klnr.. Hul sa, mendeburun, 
ik'anses nin biri .. 

Bu kadar para canlı olanın 
ne derece tutumlu ve eli sıkı 

ol c ğı eşik rdır. 

K plU K dı da on paraya 
k tar, ı'şeyl dışından yalar, 

'nden tırnn·mdan arttırır, kUp 
Oa e kUp kordu. 
Cıg rası çubuğu, kahvesi yoktu. 

Bazı emsali gibi afyon mafyon 
d yutm zdı. 

Y k rıda geçtiği gibi, Kadı 
Ef ndi dört beş kere JAnet hal· 
k nı boynuna dolamış, fakat 
b r hanımile iki sene bile beraber 
ya aya~ıtı; hiç çocuğu da 
o ıştı. 

H t nlar, helallarmın çfnge• 
ne e ha i liğ'nden dad bir feryat 
lk', k s kas kavrulmuşular, ikisi 
ı s içinde cenneti boylamıı, 
ger kalanlar da : ( Nikihımız 
he al, canımız azat t ) diyerek 
yakayı kurtarmıılardı. 

Kadı Efendi yine evlenme 
sevdasına dU9Uyor 

KUplU K dı, J 290 senesinde 
yi maz liy t e lstanbula gelmişti. 
El iyi çoktan aşmış, saçı sakalı 
ag rtmııtı. 

Bermutat Gidif mUdihU 
hem r' inin ocağına düştü. 

Rumeli cihetini lıti· 
n n methU enasını, 

i in ze ginl' ğini, akıataaının 
i) i mitti. ( Mahreç ) 

ini ( 'ladı hamse mevleyct
f ) t fi ettirerek, dördüncü 
mecid'sini UçüncUye tebdil kıldı· 
r rak, m ıazzezen ve mükerremen 
Ka a a kadıl v na kondu. 

R m 1 ye ilk defa ayak bası· 
yo du. Bu tar flarda daha namil 

n y yı m mııh. iç yUzUnO 
bı n ) o tu. 

Ynk nll tutacağı kadar tuttu· 
ğ , bi le ce l'ralık bir adam ol· 
du v u ıçin artık uf ak tefek par
mak oynatmalara yan çiziyor, 
iraptan mahalli olmiyan paraya 
tenezzül etmiyor, hele muhzırlarla 
h'ç emiş kamış olmiyor, gözünden 
vurul cak bir turna buldu mu iti 
t k başına k ndi beceriveriyordu. 

Kaç aenedir dünya evinden 
u ak şer· at emrinden cllda, aY· 
retten, k tık dtıımanından mah
rum . Bu gi 't ta bekey böyle 
d m ed c k. 

Eu d v ıd runu açmlya hacet 
kalmadan, ctraftakHer imdada 
vetıştıl r. Bidayet mahkemeıl re-

mUddeiumumt, kaymakam 

Beyoğlu CaddeiJ(ebirini11 o zamanki hali 
muavini, Maiyetindeki kadılık katibi, 
mahallenin yaşlı baılılar1, imam · 
efendi, mliezzin efendi, kapıları 
ynpmıya başladılar: 

- Hazret, sen nfilbUşşer'işerif· 
sin. Sana akıl öğretmek, haıA ve 
ve kelli, haddimiz değil. Şeriatca 
izdivaca rağbetin ahsenliğini, 
ademi rağbetin ise ekbahhğını 
ıen bizden ili bilirsin; fak at 
affına mağruren yine dilimizi 
tutamıyoruz... Böyle sittin sene 
bekAr oturulur mu? Vallahi seyyl· 
esi vardır, silahın emrine şirk 
koımakhr... Saça, sakala ne ha· 
kıyorsun a hazret?.. Sen hiç de 
fazla ya~lı değilsin; elyevm genç 
sayılırsın; zira maşallah zindesin. 
Evlen be birader; aana mllnaslp 
birini bulalım; istediğinden ali
smı.... Seyyibesini de değil. 
bak· reıinl .... 

Kad lığa iti dU§en kocakarılar 
da fitili almıştı: 

- Vallahi Kadı efendiciğim, 
bir yaşunıza daha girdik. A} d 
ıeni çoluk çocuk sahibi biliyor
duk, meğerse beklr mışsın ... 
Kuzum allahım seversen Kadı 
efendi, böyle papaı gibi oturulur 

mu? Üst tarafını geçtik, gUnah 
değil mi a iÖzllm? Kos koca 
ıeriat kadısısın, kimi alamazsın? .. 

Kavalada, erkekli kadınlı 
paçalar sıvanmıı, herkes Kadı 
Efendiye temiz süt emmiı, eteği 
belinde, Hanım hanımcık bir 
hanım aramaya koyulmuştu. 

Zinnfin Ef., arbk içi gllcil 
bir tarafa bırakmıı, hergUn, her 
saat, seyyibe, bakire sağlık al• 
madan, kadınlık, gilzellik tarifi 
dinlemeden, bu esnalarda da 
dudaklarını yalaya yalaya yut
kunmadan tahammül O tüketiyor, 
hangııini tercih edeceğini han
gisini nlkiihlayacağmı bir tOrlft 
kestiremiyordu· 

Uzatmayalım, bu işte de tur· 
nayı gö%ünden vurdu; şöyle bi
rini ıağhk aldu 

Toy, körpe, daha on beıl 
içinde fmdık kurdu aibi bir kız· 
cağız. Bıldırcını gör, onu gör· 
medim deme.. Bıngıl, bıngıl, yu· 
muk; tenini sorsan kar gibi •• 
bir içim su .. Darı dünyada Al· 
lahmdan başka kimseciği de yok. 
Ne ana var, ne baba, ne ıoy sop; 
çöpsüz UzUm. 

( Arkası var ) 

__ -_s_po_r I' VAPURCULUK 
Foner • Beşiktaş Maçı 
iıtanbul Mıntakuı Futbol heyeti TÜRK ANONiM ŞIRKEn 

ReiıJl~inden: 1933-1934 tilt final ma· fatanbul AcentalıA'ı 
çı aşağıda yazılı ı kilde 14/9/1934 Bl Liman Han, TeJefom 22928 
Cu 1a g nü yapılacaktır: 

Fenerb hçe ıtadı: Saha komileri 
N cmı Bey, 

Saat 16 da 
Beşi ctaı - Fenerbahçe 
Hak m: Sadi Bey; Yan bnkemlerl 

Şazi ve H lit Galip Beyler. 

Bir Hava MUsabakesı 
Cezayir, 11 (A.A.) - Var9ovadan 

bat ıyan b ynelmılel tayyare Şallenc
ch 1 nırei devrine iştirak eden tayya
r c rin h i buraya gelm"ş erdir, 
F k t y rış 1 r'cl k !anların mıktarı 
epidir. Bugün ö le üatQ biskra ve 
Tunuaa h rcket edi'ecektir. 

Yüzme Rekoru 
Londra, 11 ( A. A. ) - Japonyalı 

Matmazel Hıdko Maehata, kadınlar 

2 O metre kulaç yarı§ nda 3 dakika 
2 l!I niye 415 ile yeni bir dünya rekoru 
tes'l!I etm'tti . Yı e kendisine alt olan 
eski rekor !. aani) e 3/5 daha fazla idi. 

Geri Kalan Deniz Gezintisi 
Haliç idman yurdu Riyaset'nden: 

1419 934 tarihinde icraıı mukarrer 
denlı aezinUmiz esbabı mOcblre tah
tında 21 9/934 tarihine talik edilmiı· 
tir. MalUm olmak ilzere beyan olunur. 

........ ······························-····················· 
,.. Hacı f'ıdan merhumun ha.lafı 

1 ici ı nıf 

SÜNNETÇi EMiN 
T rkettigim eski kabinem ve iıim 
rnüşabelıetl dolayısilı muhterem 
mUştcrilerioıio yanılmamaaı için yetıi 
adreeime dikkat : 
f!~tlkta': Benzin depoıa yanında 
Enp B. apartımam Tel. Kabine 44395 

.., 40691 

İzmir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Perşembe ırnnn 
aaat 16 da Galata rıhtımından 

kalkar. Doğru f zmlre gider. Bu 
v pur HER PAZAR günil aaat 16 da 
f m'rden kıılkıp doğru lıtanbula 
gelir. 

BllQmum lzmir yolcularına 
1 o 40 tenzilat. 

Karabiga Y o!u 
Her CUMARTESİ, ÇARŞAMBA 
günleri anat 20 de Tophane rıhtı

mından bir vapur kalkar. Gidit ve 
dön ıte mutat iskelelere u~rar. 

İZMİT YOLU 
Cuına, Pazar, Salı, Çarıamba, 

günleri bir vapur ıaat 9 da, Top
hane rıhtımından kalkar. 

'··--------------ı• 
Tepebaıı Belediye 
Bahçeıinde 18-8-84 
Perşembe akşamı 
saat 18 - 20, şehir 
bandoeu, 21,30 - 24 
caz, muzik. dans, 
Adalar RnüaU, LUkUa 
Hayat, Üç aant opıı· 
ratlerlndH baletler, 
Per Gllnttıın PerJler 

danaf, Zeybek. 
Yajmıırlu havade uyua 

kı,tık 1alonda 
D11hali1e: 5 • kahe.ı IS 

ve Yalovanın şöhretile rekabete 
hazırlanmakta ... 

Orhangazili bir zat bize bu 
rekabet meselesi hakkında de
miştir ki: 

- Çok yakın bir zamanda 
bir glin gelecek bütün lslanbulun 
gözleri bize çevri ecek ır. Orhan· 
gazi, bugün Buraa ve Yalova 
yolu üzer'nde Ista bula n yakın 
ve hariku1 ~de ver· mli bir yerdir. 

Havasmm, topr ğımn tereddüt 
etmeden harikul de de ilecek 
görblmemiş güzel iği, çok yakın 
zamanda gerek Bursaya, gerek 
Yalovaya kendi'erinden asla aş ğı 
kalmıyacak bir rakip hazıhyacak· 
tır. Orhangazililer esasen şimdiden 
hazırlanıyorlar. Yeni ve mtikem-
mel büyük çiftliklerin temellerini 
atıyoruz. Belediyemiz emsalsiz 
sularımız ayarında bol bir elektrik 
meselesile meşgul. Geçen hafta 
yeni parkımızda Gazi heykelini 
açtık. 

Orhangazinin bu rekabete 
hazırlanııı belki latanbullulara bir 
ma1al gibi gelir. Halbuki bu yer, 
yakın zamanda namzet olduğu 
şöhrete layıktır. Havasının, memba 
sularının, hol akar sularının, lznik 
gölünün, manzaralannın letafeti 
emsalsizdir. Bizde ihtiyar bir 
adam veya bir kadın en kızgın 
güneşin altında yaya, tam iki saat 
yUrüyebillr, asla yorgunluk hisset• 
medeni Zira kızgın güneşte bile 
dalma kesilmeyen serin bir rllzgir 
eaer. 

Bir ( Y eniköy ) tımUz var ki 
halk arasında bu köye hava· 
sındakl harikulidelikten do• 
layı (Veremliler köyll) de derler. 
Civardan bntnn ağır veremlileri 
bu köye getirirler. Memba ıuları
mız okadar soğuk ve lezzetlidir 
ki karpuz, kavun, hıyar ve yemlı 
gibi ıeyler bu suların kumlarına 
gömUlüp birkaç dakika bırakıhn· 
ca Adeta buz tutar ve ıoğuklu· 
ğundan yenmiye:cek hale gelir. 
Yerliler buna (dondurma) tabir 
ederler .. 

Orhangazinin ıulak toprağının 
verimi g6rlilmemiş derecededir. 
Yol üzerine tesadüfen ablmıı kar• 
puz ve domateı çekirdeği orada 
yetiıkeo bir tarlanın doğması 
için klfidlr. Orhangazi binlik fişe 
boyunda patlıcanı, gaz tenekesi 
b O) unda karpuz ve ayva büyük· 
lüğü nde ıeftali yetiştirir •• 

Bu sene Istanbuldan bazı al• 
leler yazlığa geldiler: 6 kişilik bir 
ailenin haftalık sebze ve soğukluk 
masrafını yalnız (50) kutuıla gö• 
rebildiğfnl bizzat gördüler! 

Orhangazi istikbalin çok rat
bet göreceği bir yaz şehri ola· 
caktır. Bugün kurulan Zekeriya• 
bey NUmune Çiftliği gibi mükem-
mel çiftlikler de istikbale birer 
i~nrettir. .. 

Iki tavuskuşunun gar'p 
sergllzeşti işte bu Zeker'y bey 
çiftliğinde vukua gelmi tir: 

Zekeriybey ç f ı) e b"rf dişi, 
biri erkek iki tavus şu getirt· 
mişfr. Fakat güniln birinde t vus
kuşları birdenbire çif ikten 
uçmuş, cıvar orm nJara kaçinıı· 

Zardır. Hayvanlar çı Jik adamları 
tarafından aranın ş, fakat bir 
tilrlil bulunamamışt r. Halbuki 
bazı köylüler ormanda tavuskuş• 
larına ras gelmiş er, ne alduğunu 
anlamadıkları bu gUzel hayvan
ları evvela aillhJa avlamak lıte
mişler, fakat sonra öldllrmiye 
kıyamamışlar, canlı tutabilmek 
için saatlerce uğraşmışlardır. 

Köylüler hayvanları tuttuktan 
ıonra (Hiç görlilmemiı iki hindi 
yakaladık!) diye bUtUn köylillere 
bu garip hayvanları g6ıtermfıler., 
bunu haber alan safdil köyliller 
(Ahır zaman hlndileri)ni görmiye 
koşmuşlar, Orhangazi köylerinde 
bu hAdlıe bUyUk bir heyecan 
uyandırmıştır. Köylüler bu görlll• 
memiı hindileri kıyamet alAmetl 
addetmiılerdir! 

Neden sonra çlflik (Kıyamet 
kuşlarının) macerasını haber almıı 
ve dilber tavuslan güçlükle köylll
lerln elinden kurtarabilmiıtir. 

Şehir 
Tigatros nda 

t M. 

( Baıtarafı 1 inci 1ayfada ) 

rivayete g6re Ankara Belediyeslle 
anlaııp orada çalışacakmış. iş bu 
aafhada iken lıitiliyor ki ar'stler· 
den Hüseyin Kemal ve Hadi Bey• 
lerle Şaziye ve Halide hanımlar 
Raıit Rıza Beyle anlaımış ve 
Ankaradakl mesaisine müzaherete 
karar vermiıler. 

Bu artistler, tıpkı lstanbul Ş~ 
hlr Tiyatrosu gibi Ankara Şehir 
tiyatroıunun esasını ve nliveıini 

kuracaklarmış. Vasfi Rıza Bey 
ise, Ankarada temsiller başlat 
batlamaz kendilerine iltihak va• 
dinde bulunmuı. 

Bin beli ile vtlcut verilebilen 
Şehir Tiyatrosunun bu suretle bir 
lnhilAle gitmesine gönUI razı ol
muyor. Onun içindir ki bütün 
bunların hakikat olmaktan ziyado 
dedikodu safhasında kalmasını te .. 
menni ediyoruz. 

Bu akşam 

saat 9 da LE K sineması yeni sinema 

mevsimine baılıyorl 
''Roma Atqler içinde., 
fılminın büyük ~ ıldızı CLAUDET COLBERT 

tarafından nefis bir surette temıil edılen : 

BA ŞARBICISI 
Fransızca söılüdUr. 

D i K K AT : Yeni tenzilith fiyatlar: 
DOhuliye : 30, Birinci balkon 50, Hususi 70. Telefon : 44868 

~---------------.. (2496) 
...._ _ _.. Bu S A R A y ( Eıkl Glorya) 4m-... 

• akıam ı ıin ma11 
UNITED ARTİST'in g:llz•l ve bllyllk filmi ve meıhur yıldız 

DOUGLAS F AIRBANKS'm temılll muhteıeml 

ASRi ROBENSON 
ŞaheHrlll yeni mnelml açıyor. Genç, cenal ve mfiıteh:d DOUGLAS, bu 
filmde; ııçnyarak, kavıra ederek ve nihayet muzaffer olarak Robenıon'ua 

a1ri macera111nı yaıatıyor. 

Dlveten ı Z E V ·c E M MOmesalllerl ı LAUREL ve HARDY 
Seanılar ı 3 • S - 7 ve 9 da. 

-- Flr•tl•rda 111Uhl111 tenzlllt ı 30 ve &o, LUk• balkon 70 



T ve T i 
5 inci kısım No. 56 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünd n : 

1 : Bu sene YUksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat ve 
Orman Fakültelerine meccani leyli ve ilcretli leyli ve nihari erkek 
ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartları aşağıda yazıldır: 

a ı Türk tebaasından olmak ( Ecnebiler hususi talimatnamesine 
göre kabul edilir ) . 

Cier hakkı mahfuzdur. 

O gün, Heybeliad eçıklarmdn 
bütü ffoya bir geçit resmi icra 
ettirilmişti. Bu geçit r~smine, 
(Donanmayı hümayun birinci ku
mandam Amiral Suşon Paşa) ku· 
manda etmiş .. Ve, Yavuz, Midil!..l, 
Berb ros, Turgutreis, Mesudiye 
Drhlı ve kruvazörlerile torpito 
filotillnsı iştirak eylemişti. Tor· 
pito filosu komodörll evvelce 
(Goben - Yavuz) zırhlısımn ikinci 
kaptanı olan binbaşı ( Madlong ) 
idi. Bu zat, fılotillamn komodor 
gem· i ittihaz ed"len (Gayreti· 
vataniye) tarpito muhribinde bu· 
lunuyor, filoyu idare ediyordu. 

Resmigeçit bittikten sonra, 
Yavuz zırhlısı Tuzlaya doğru 
ilerledi. O zaman (Gayretivata
niye) torp"to5undald telsiz telgraf 
makinesi iş edi. Şu emir geldi: 

(Gnyretivntnniye ... torpito filo
sundan ayrılarak bana iltihak 
cd:niz ..• Suşon) 

Bu emir, Yavuz zıhlısında 
bulunan Amiral Süşondan geli
~ ordu. Telgrafı alan torpito, 
d h l on r'atle Amiral zırh· 
lısma yetişti. Üzerine gitti. 
Ald ı emir üzerine zırhlın·n bor• 
dasın }~naştı. Amiral Su~on, 
Komod r Binbaşı Madlong ile. 
beraber torpitonun suvarlsi kol• 
cğnsı Cemil Bey kaptanı z;rhhnın 
kumanda köprüsüne çağırdı. Bir 
müdd~t Binbaşı Madlor.g ile 
görli~tü. onra, biraz geride 
bekleyen suvari Cemil Beyi yanına 

davet ctf: 
- Y rmnki vazifeniz hakkında 

Komodora emir verdim. Kendi
sinden öğreniniz. 

Dedi. 
Komodorla suvari Cemil Bey 

tekrar torpitoya geçtiler. Açıkta 
bekleyen torpito filosunun 
yanına avdet ettiler. Fılonun 
önüne düşerek Haydarpaşa önüne 
geldiler, demirlediler. 

Komodor, suvari Cemil Beye 

u emri verdi: 
- Yarın filotilla, liman taliın

lerile meşgul olacak. Siz, saat 
dörtte kazanları fayrap ettirecek· 
einiz. Saatte 14 mil için istim hazır 
bulunacak tam saat altıda hare· 
ket edeceğiz. 

Ertesi r.abah, Komodorun bütün 
emirleri ifa edi mişti... Saat beş 
buçukta torpitoya gelen Binbaşı 
Madlong yalnız değildi. Yanında 
(Midilli· Breslav) zırhlı kruvazörü· 
nün çarhçıbaşısı • ve, Amiral 
Suşon'un samimi dostu • binbaşı 

~ ~ki.le iki Alman neferi vardı. 
u 1 1 nef r, telsiz telgraf muha· 

bere memuru idi. Derhal torpito-
t . t 

nun e sız el t'af odasına yerleş· 
mişlerdi. Torpitoda dikkate şa· 
yan bir adam daha bulunuyordu. 

• Bu da Amer knlı b:r doktordu. 
Y t:zü s 1 ps11rı çil içinde bulunduğu 
içın (sarı köpek) adı konulan bu 
adnm, Goben zırhlısı l\ıi inaya 
uğr dığı zaman Amiral Suşona 
nıUracaat ederek gönüllü olarak 
kabul edilmiş; Alman zabitanı 
Osın nlı f Jo una taksim edil rken 
bu dokt r da Gal reli vataniye tor· 
pito una > erleştiri!~işti. 

Dünkü aldığı e:nir mucibince, 
aüvari Cemi Bey tam saat aitıda 
kumanda köprüsUne çıkarak ha· 

•• 
v ogru or 

Sadrazam Salt Halim Paıa 
reket em>"I verdi. Ve o anda ya· ifa etti. Torpito, beş dakika zar· 
nında bulunan komodora: fmda (harbe haz r) vaziyete girdi. 

- Nereye gldecğiz?. Cepane sandıkları, depolardan 
Dedi ... Komodor binbaşı Mad· çıkarılarak ldzımgelen yerlere tevzi 

long, kısaca cevap verdi: edildi. Topların başına topçular, 
- Bafors Kavak. torpito kovanlarının yanına iki 

Gayreti Milliye, Boğazın dur• posta olarak torpltoculnr dizildi. 
gun sularından kayarak yavaş Hazırlık bittikten sonra Cemil 
Anadolu kavağı önüne geldi. O Bey komodorun önUne geldi: 
zaman, kumıında köprlislinde _ Emirleriniz ifa edildi. Tar· 
duran komodor, Karadenizin pito, harbe hazırdır. 
koyu 1 civert sularını gösterdi, ( Arkası var ) 

şu emri verdi: 
- Y olunuzn devam ediniz ... 

T orpitolar 2 - 3 - 4 metreye tanzim 
olunacak.. Ve hazır bulunacak. 

Torpito, hafif sarsıntılarla 
akıntıları yara yara ilerliyor, artık 
Boğazdan tamamen çıkıyordu. O 
zaman komodor, } üzUnde hasıl 
olan gnr~p bir neşeyle tebessüm 
ediyor ve şu emri veriyordu: 

- Gemiyi harbe hazırlayınız .. . 
sürat 15 miL .. Rota, Sıvastopol .. . 
15 mil açık. .. İkinci emre intizar .. . 

İstanbul BORSASI 
11·8·1934 

-=------=:.:mo-:- ==-----=--====t 
ÇEKLER 

kuru! ı kurut 
Londra 622,03 Prag J;},OS4S 
NcY • rork 0,8J33J4 Viyana 4,2635 
Parle 12,06 Madrll ~,8175 
Mlllno 9,2687 Botlln 2, 02.J 
Brllkıcl S,39 Var,ova 4,2u:Ü 
Allan 63,34 Pottc 311}"417 
Cenevre 2,4372 BUkret fil,4787 
Sofya 6'5,9ö~ Belg-rat 84,fi3ı5 
Amıtordam 1,1744 Moııkova l09J,OI> 

ESHAM ve TAHViLAT 

b : Use bakaloryac;mı vermiş bulunmak. 
c : Leyli olacak talebenin yaşı 17 den aşağı 25 ten yuknrı 

olmamak. 
d : Mesleklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve aağlamlık· 

hırı hakkında tam teşekküllü hastanelerden Sıhhat raporu getirmel.c 

ve aşı şaba.detnamesi vermek. 
e : Belediye veya Polis merkezlerinden ..c ilsnühal mazbatası 

getirmek. . 
2 : Enstitüye girmek istiyenler yuknrdaki vesikalarla b1rlikte 

6 kıt'a fotoğrafı bir istida ile doğruca Ankara'da Ytiksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğüne göndermelidirler. 

3 ı Müracaat zamanı Temmuzun onuncu gününden Eylülün 
sonuncu gUnüne kadardır. 

4 : Evrakı tam olmıyan ar Enstitüye kabul edilemezler. Mües
sese kayıt ve kabul edilen talebeyi iki ay zarfında tekrar muayene 
ettirir, kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyanlarm kaydı silinir. 

5 : Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi için de 
stajını veya FakUltesini bırakanlardan veya cezaen çıkarılanlardan 
hükumetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire Enstitünün verece· 
ği nümuneye göre Noterlikten musaddak kefaletname vereceklerdir. 

6 : Vaktinde tnm evrakla müracaat etmişler arasından kabul 
edilecek talebe diploma derecesine ve müracaat tarihine göre 
tefrik edilecektir. 

7 : Ziraat, Baytar, Orman Fakültelerine alınacak talebeler, 
Tibbi ilimler Fakültesinin 1, 2, 3 üncü sömestrlerinde mevcut ders· 

leri de takibe mecburdurlar. 
8 ı Ziraat Fakültesine almacak talebe Ankara'da Gazi Orman 

Çiftliğinde on ny staj göreceklerdir. 
Talebeye bu staj müddetince yemek ve elbise m.:srafları karşılığı 
olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. 

9 : Ücretli leyli talebenin ücreti Uç taksitte cdcnmck üzere 

275 liradır. 
1 O : Ücretli le} li talebe tercih olunur. Kabul ıartlar nı haiz 

olan nihari talebe için miktar tahdit edilmemiştir. (3704) 

Eml~ 1 

E•a• No. •• Movkii vo Nevi Teminat 
Lira 
25 157/1 

157/2 
157/3 
157/5 
157/6 
15717 
157/8 
157/9 
157/10 
157/11 
157/12 

Şişlide Meşrutiyet mahallesinde Mehtap ve Bahço 
sokağında Meşrutiyet aparhmanının 1 No. lı dairesi 
Aynı aparhmanın 2 No. lı dairesi 25 

il " 3 ,. " 30 
" ,, 5 ,, 30 
il ,, 6 il " 30 
" ti 7 il " 20 
il " 8 ti " 30 
" " 9 il " 30 
" ti o " u 30 
" " ı 1 " " 30 
" ,; 12 " ,. 30 

Beyoğlu Yeniçarşıda 2 No. lı dükkan 35 
Tophanede Boğazl·esende kışla altında 4 No.lı dilkkfuı 20 

Büyü!tadada Dil mesiresinde barakcı S 
Mektebi Harbiyo civarında 15 dönüm bahçe 20 
Nişantaşındn Selçuk apartımanımn 4 No. lı dniresi 40 
T e vikiyede Teşvikiye apartımanının 1 " ., 40 

" " " 5 " " 40 
Yukarıda yazılı emlAk birer, bahçe üç sene müddetle kiraya 

verilmek üzere müza}edeye çıkarılmıştır, Taliplerin ihaleye müsadif 
24 EylUl 1934 pazartesi gUnU saat on .. albda Şubemize mUra· 

8 
35 

327/2 
13112 

2/4 
1/1 
1/5 

cnatlnrı (516) 
Suvari Cemil Bey, boğazdan 

çıkarken Knradenizin Anadolu 
sahillerinde bir keıif yapacakla· 
rınt tahmin ediyor ve müsterih 
bulunuyordu. Fakat şimdi bu emri 
alır almnz, bahusus ( Sıvastopol ) 
kelimesini duynr duymaz, azkalsın 
h'elecandnn boğuluyordu... Fakat 
emir, emirdi. Komodordan izahat 
talep etmek ve yahut bu emre 
itiraz eylemek mUmkUn değildi. 
Bereket \.ersin ki, merak ve en· 
dişe içinde bulunan Cemil Beyin 
tnlii yardım etti. Komodor: 

Lira Lirn 
1t Banlr.(NamafıO,::. Domontl l3170 ) ~~~~=~~~§§~~== 

., (Hfi.mllo) ıo,- 1933 lıtlkraıı 97,- ( obliğEer _ ~ 

., (MUeııı's) 10~,- İıtl.mm Dahllt 93. O ____ _. ___ ...;;. _____ _ 

- Öyle yemeğini beraber yi
yelim. 

Dedi... Komodorun bu teklifi 
de fevkalade birşcydi. Her znman 
kendi kamarasında ayrıca yemek 
}İyen bimbaşı Madlong, ilk defa 
clarak Cemil Beyle yemek yemek 
arzusunu göstermiştL Tabiidir ki 
bu da sebepsiz değildi. 

Cemil Bey, aldığı emri derhal 

Oım• lı Uunk. 85,93 DOyunu Mu. 00,
Sollıal c ., 5,- DaltJat tartıp J 47, 
flrke\l lla7rlyo 15,5U ., • 11 471 

Hı.il; •oo,17 ReJI 7,35 
Aaadohı H60V. 26,85 Tramva1 00 -

• u 60 P. 26,9J 1 Rıhtım 16,53 
Anac!•'u,. ıoov. 46,- Oekl.dnr 111 ıos,s:> 
ş rk D. Y. -O 1- Tcırko• CO 00 
lı•. TramYDJ SS,- MııırKr.Fo.1886 142,-
0ekUdar ııu 11,- • • • 19JJ 0.t,50 
Tarkoı OJ 00 • • • 191 l 921-

Hauıul 27,- Elektrik -,-
Telefon il,- ~ 

MESKUKAT (") 
Kuruş \ Kuruş 

Tiril al\ını -mı (Hamit) ~650 
ı.1• • ıosı (Roı•t) 4900 
ilr. • SSO ı (Vahit) 46.15 
ıa • 1083 ince b~tlblrlllc a?bn 

Hldlye 33,00 (CUmhurlyat) 4~l~ 
Banknot (Oa. 8.' 237 (Hamit) armıla :)2Sı) 
~al n boılblrlık altın (Rcııat) • (8DU 

( CUmhurıyot) 46ı5 \Vahit) • 
49~ 

(Aslı) 4600 (*) Boraa harle1 

Gazel bir mu amer 
Hililiahm r cemiyet"nln Bakırköy 
tubesl Filuyry;ı plajında Eylulün on 
dördilncil Cuma günü için bir müsa· 
mere hazırlamıştır. Müınmere aaat 
15,30 da baohyacakhr. Bir çok eğlen· 
celi numaralıır tertip edllmlttir. 

Karngnn dontumuz Hilnllahmero 
yardım için bu milaamereye gitmewis 
behemehal l&zımdır, diyoruz. 

Üniversite Asist n!er1 
Ünivenitede yeni asistanlar talimat· 

nameıl haz:ırlanarnlt vckalettı gön· 
dcrilmiçtlr. Yeni talimntnemede uıis· 
tanlar iki derecedir: Asistan "" l::nş 
orlstan. Bir de Avrupada olduğu gibi, 
fnhri asistan vardır. -
Dr. • KUTi 
Knraköy Topçular caddesi No. 33 

ANKARA 
Bonka ar Cad. 
Saman Paz rı 

KITAPÇILIK 
KAGITÇILIK 

FOTOGRAF. 

1 

Her dild n 
kitap, gazet 
Mecmua ve 
mektep kitnbı 

'~·~: ... "., .. , ; . . ' 
Telefon 

3377 



BllAI -ve- Zambak 
BUyUk Tarihi Roman 

Muharriri: A. R. No.: 33 

Mevkufların Zindanı .• 
Muhtelif Hayır Müesseselerine Mensup Papaslar, 
Arasıra Mahpusları Ziyarete Ve Teselliye Gelirlerdi •• 

- Muhterem pederin verdiği 
em·rı re, tıpkı benim emirlerim 
gibi itaat edeceksin. Ve sonra 
da, i a etti.Şin bu hizmete dair 
h·ç k' eye bir şey söylemeye· 
c 

hayır milesseselerine 
sup pap zlar, ara sıra mah· 

p ları z·yarete ve ( mnhza, hak 
r ası için ) tesel iye gelirlerdi. 
Bu bin en bu rahip te kapıcı
lar taraf nda böyle zannedilmiı 
Ye n aridikkati celbetmemiftf. 

Önde, el'nde fener olan baı
g rd yan Marsıl g' diyor, papaz da 
o t ip ediyor u. Evvela geoit 
b' av udan geçtikten sonra kll
ç .. k bir kapıdan dar bir koridora 
girdiler. Birçok merdivenler indi· 
ler. Basamaklan aammış, ta~lan 
dökülmüı olan bu mudivenler 
inildikçe adeta hayat ile insanla
rm alakası kesiliyor; ıanki kade
me kademe deri bir mezara giri
liyordu. Nihayet Marsel bir kapı
nın önünde tevakkuf etti: 

- İşte geldik. Mevkufların 
zı ıdanı buraııdır, muhterem 
peder. 

Dedi. Papaz, hafifçe titreyerek: 
- Pekala .. Kapıyı açınız. Ben 

girdikten sonra, tekrar kapıyı 
kapayarak buradan uzaklaıınız. 
Yarım saat sonra geliniz, beni 
alınız. 

Cevabını verdi. 
Kapı paslı rezel•rinln tlzerlnde 

dönerek açıldı. 

Bu derin zindan, korkunç bir 
mezar gibi karanlıktı. Fenerin 
ışığı odayı hafifçe aydınlatb. 

Adeta çamurlaşmıı zemin Uzerin
d birer köşeye uzanmış olan iki 
\'i\cut kımıldadı. Antuvanm, öfke
den pUrüzlenmiş sesi, rutubetli 
duvarlara çarptı: 

- Buyurun, mezarcılar kAh· 
yası.. Diri diri bizi ıu m~zara 
gömdünüz de, daha bizden ne lıti· 
yorsunuz? .. Bırakınız bari üç glln 
llç gece rahat bir uyku uyuyalım. 
Aman, aman, aman.. Köprilcilk 
k m 'ki rim.. Sızım sızım sızlıyor .• 
S z nasılsınız, aziz tövalyem ? ... 

Bu suale, şövalyeden evvel 
papas cevap verdi. Halim, ıefik, 
temkinli bir ıes, titreye titreye 
y kseldi: 

- Ey muztarf p insanlar!.. Ey 
fel kete uğramış zavallılar! ... M'9-

n olunuz... Dünya ve ahrette 
"skar olan rnbbimiz, lselmesi-

n b'r mucize yaratal'ak sizi bu 
k fe a etten ku tarab leceğinl 

h t ı ı drı tutunuz. 
A ı ıldı, b balık.. Sen, 
ı k a es... Mak adın 

d ?.. G h çı arrı ak mı? .• 
r adec~ nk ma gel nl ri 

'ya b • r , · yemin ede-
ki ç g"n · ç g ce burada 

k er ın. Senin beklemen, birşey 
~ğ 1.. Şimdı dar ğacı m dibinde 

e mu ta r o n cellat efendi· 
n d sabrı t 'ken r... Aziz ş6· 
. mi.. Lütfen hazırlanınız. Eğer 

u dakikada rUya görmüyorsak, 
rş ızda ıu muhterem papaı 

fendiyi görmek niye delalet eder 
bilirmisinjz ?. · Mnsaade buyuru• 
nuz da bendeniz arzedeyim. En 
kııa yoldan cehenneme gidece
jimize •.• 

Şövalye, metin bir ıesle mu- 1 

kabele etti: 
Cehennem denilen yer, 

herhalde bu zindan kadar mila-
t kreh dev 'ldir. Papaz efendi lfıt· 
fetseler .. Çarçabuk yol gösterseler 
de.. Bir an evvel oraya iİdip 
rahat etsek. 

Papas, cevap verdi: 
- Aldanıyorsunuz, evlatla· 

rım... Ben, öyle korkunç bir va· 
zife için gelmedim. Ben, bilakiı 
size limit ve teselli getirdim. 

Antuvan, dayanamadı: 
- Ah, müşfik ve muhterem 

peder. Eğer şöylece, eıkl cinıin
den bir fİşe Burgonya şarabı 
getineydiniz, daha makbule ge• 
çerdi. 

- Merak etme eYladım.. O 
ıarabı de içersin. Ve lçecekıin .•• 
Elverir ld dindar bir hıristiyan ol. 
Kiliseyi tanı. Onun emrine ita
at et. 

- Emir .. Burada da mı kili· 
ıtmin emri... Vallahi benim llze· 
rimde tek metelik yok ..• Bilmem 
Şövalye Hazretlerinde ufak para 
bulunuyor mu ... 

Papas, bu alaycı adamın kar• 
şısında slnirleıir gibi olmuştu. 

Antuvanı bırakarak Şövalyeye 
doğru sokuldu: 

- Evladım, ıizl daha muzta· 
rip ve dUşllnceli görüyorum. Onun. 
için (Rabbimiz Hazreti Mesih) ın 
rızası için der'uhde ettiğim vazl· 
feyl ifaya baıhyorum. Onun size 
halla ve necat Yerebileceğlne 
kanisiniz değil mi? •. 

- Y anlıt kapı çaldınız, Papaz 
Efendt Sizin rabbinizle hiçbir 
alıt veriıim yoktur. Çlurkü ben •.• 

Papaı, bir anda kökredl. Şö· 
valyenin ıözllnO keaen hiddetli 
sesi yllkseldi: 

- Kllfllr.. ( ilhid).. töbe edl· 
niz, bedbaht adam. Yeis ve ız· 
tırap sizi dalilete sevkediyor. 

Şimdi şövalye öfkelenmiıtl: 
- Papaz efendi!. Böyle fe· 

liketli zamanlarda insanların his· 
lerile oynamak Fek teblikel bir 
oey olur. Eğer buraya din' bir va• 
zife if e1ı için gedinizse, şu kar· 
tıdaki arkadaııma müracaat adi· 
niz. Eğer isterse o sizi, belki mem· 
nuniyetle dinliyebilir. Bana gelin
ce, her din gibi hlristiyan dini
ne de hörmet etmekle beraber 
onunla hiç bir ahı verlti olmıyan 
bir adamım... Yok eğer insani 
hır vazife ifasına geldinizse, otu• 
runuz konuşalım. 

Papaz, ıevincinden titrem· şti. 
Fakat his 'yatını belli etmek 's· 
temed , ellerini semaya kald rarak: 

- Ey rap 1.. Bizi,. ve btitün 
yer yü 'nde yaşayan insanları 

d l tt n kUl'tar .. onlarm günah
larını af et.. bü iıklüğiınli gös er .• 
seni t n m ya lara bile h lis ve 
necat er ... Amin. 

D'ye kısa bir dua etti. Ve son• 
ra şöva yenin önünde yere çöme
l ek: 

- Nasıl isterseniz öyle olsun 
m' syö •• farzediniz ki buraya insa
ni bir vaz·fe ifasına geldim ..• 
Söyleyiniz, s'ze ne suretle yar
dım edebilirim? •. 

Şövalye, dudaklarını bükerek 
omuzlarını kaldırdı: 

- Bizim vaziyetlmlzde olan• 
lar, ne yardım bekliyebilirler. Ta-
biidirki ıu anda bütün düşüncemiz, 
buradan çıkmaktır. 

( Ark111 var ) 

Buna Akıl Mı 
Dayanır? •• 

\ti 

Bu Helvacı Kabaklarını 
niçin böyle ektiniz? .• 

- Kuşlar kaldırmasın diye! •• 
... ıı.1111111111 .. ti •• ·~····-

~ga llctıaal Haberleri 1 

Yalancı 
Taşlar 
Ticareti 

r 

Dünya buhranı hakiki elmaı 

IJmaUit haylı ve pırlantayı orta 
halli ailelerdentde 

fazlalaştı uzaklaıtırınca asri 
kadın, ıUslenmek ihtiyacım sahte 
taılarda aradı. Bu suretle 1932 
ve 933 seneleri zarfında yalancı 
kolyeler, küpeler, yüzükler bilezik 
ve diğer ıUs eıyası imalAtı Avru
pada çok arttı. 

Çekoıloavakya bu işte ön ayak 
olanlardandır. Bu memlekette 
birçok fabrikalar oahte inci sahte 
taı yapmakla uğraşırlar. Bu sana· 
yiin merkezi Gablonz'dadır. Bu 
ıehir yalancı taşların ihracatından 
çok para kazanır. Fakat bu ihra• 
cat gittikçe azalmaktadır. 

1932 HDHİne nazaren 1933 
seneeinde hemen her nevi taı ve 
ıtlı enaaı ihracatı azalmııtır. 
Çekoslovakya iıtatistiklerinin kıy· 
metleri kuron olarak tesbit edil
mittir. Bir kuron aıağı yukarı 

beı kuruştur. Buna nazaran Çek 
istatistiklerinde yalancı taş etya 
ihracatı olarak g·öaterilen klymet 
201 milyon olduğuna göre bizim 
para~ızla 10 milyon Türk lirası 
eder. 

Satılan neviler hakkında oku .. 
yucularımıza bir fikir vermek ve 
1932 senesine nazaran olan azalııı 
göstermek maksadile Çekoslo
vakyanın bu maddeden olan ihra
cabnı (bin kron hesabile) aşağiya 
yazıyoruz: 

1933 1932 
inci gerdıanlık 73.742 124.708 
Dilim• sc.4'i4 40.714 
lacı 31.sn 38.771 
"\'alancı tat l3.750 27.)04 
Cam bilezik 10.531 12.690 

1933 senesi imalat ve iliraca· 
tında görülen azalışın ıebebi 
modadır. Kadın elbise ve şapka
larında sils olarak kullanılan 
dUğme pul vesairenin gittikçe 
azalışı bu hali doğurmuştur. 

Div er taraftan da Fransamn 
da bu yolda yaptığı rekabet 
Ç ko lov kya ihr catınm eksil
mes'ne sebep olmuştur. Mama ih 
ne de olsa bu sanayi sah m n 
Çekoslovakyaya sok uğu on mil· 
yon Türk lirası bu işin henrz 
ehemmiyetini kaybetmediğine en 
güzel delildir. 

lf. 
Arnavut uk hükumeti tlitlin 

Arnavııtlrık· işlerini bir inhisar 
halinde idare et· 

ta tütün in- meğe karar ver-
hisarı ga• miştir. Bu işi ya 
pılacak bir yerli şirkete 

veyahut ta bir ecnebi grupa tevdi 
~decektir. 

Yunanistan'ın Tiran elçiliği 
keyfiy.eti iktııatlaezaretine bildi· 

Dün De Bir Sağnak 
Boşandı 

Yukarıda: Serencebey yokuı:ıunda yıldırım dtiıen ağa9, 
A§ağıda; Yağmurdan yıkılan bir ev 

Dün yine 6ğle Uzeri ııddetli 
..>lr yağmur aağoağı boıandı ve 
bir aaat kadar devam etti. Bu 
yllzden lstanbulda tekrar seller 
aktı, münhat yerlerdeki evleri 

su bastı. Evvelki glin yağan şid· 
detli yağmurların tesirile Kasım· 
paşa deresi taşmıı, birçok evleri 

sular basmış, itfaiyenin yardımilo 

boşaltılahilmiştir. Rasatanenin teb
liğine göre yağan yağmur miktan 

iki milimetredir. Barometre yedide 
757,4, 14 te 758,8, termometre 

yedide 19,9, on dörtte 20, 1, aıa• 
mi 25, aıkari l 7 derece kaydet• 
mişti. RUzgArın azami ıUratl yedi 
metre idi ve istikameti değiıikti. 

Glresunda 
Giresun, 11 (A.A.) - On gün

dür devam eden bunaltıcı sıcak· 
lardan sonra dlln akıam zuhur 
eden fırtına ortalığı alUlst etmiı, 
bir çok camlar kırılmıf, kiremit· 
ler uçmuıtur. Şiddetle yağan yağ
murlar Gireıun ıokaklarını eeller 
içinde bırakmıştır. Fırtma iki saat 
sürmilştlir. 

ı ______ ı_•t_a_n_b_u,_ı __ a_e __ ıe_d_l_Y_•_•_ı __ ı_ıı_n_ı_a_r_• _____ l
1 

1551 
866 

Beykoz belediyesi tahakkuk memuru ve kAtibl Mehmet Arif 
Ef. yetimleri: 

Fatih zabıtai Belediye memuru Ahmet Cemal bey yetimleri: 
Mülga Şehremaneti tahmin komisyonu azasından Mustafa 

Nuri bey yetimleri: 
Belediye dühuliye müdürlüğü tahakkuk memuru Şevket bey; 
Cerrahpaşa bastaneai katibi Mehmet Şerif Efendi; 
Sıhhiye müdürlüğü kalemi mahsus ve lıtanbul Belediye umuru 

iktısadiye mümeyyizi Cemal bey zevcesi Zehra hanım: 
Köprü tahsildarı Bekir Efendi yetimleri; 
Çubuklu gaz depoları ambar memuru Ahmet KemalettiD- Ef. 

zevcesi Peyhan H.; 
Vilayet bahçeler mUdilrlUğU muhafızı Mehmet Efendlr 
Belediye fen işleri kitibi Talat bey yetimleri; 
Üsküdar Belediye Şubesi tahs.ldarı Yusuf Efendi; 
Husui idareler Şehremini tahsildarlığından mütekait Beytullah 

Efendi; 
Beyoğlu Belediy~ veznedarı Ihsan bey yetimleri; 
Be ediye mütekait, yetim ve dullarının yukarıda cOzdan numa• 

rası isim ve memuriyeti yazılmış olanların ikramiye ve maaılarım 
alniak üzere Ziraat Bankasına mliracaatları ilAn olunur. 115681,, 

Devlet Matbaası Müdürlüğünden: 
Devlet Matbaasında bir yılda birikecek tahminen 65 bin kilo 

kadar n çok beş snntim gen·şııv n 'eki kırpıntı kağıtları açık art
tırma ile satılığa çıkar lmış r. A tır a 29/9/934 Cumartesi gUnll 
saat 14 te Matbaada yap lacaktır. istek 'lerin arttırma çağından 
8nce yüzde yedi buçuk pey akçeler'nı v neye yabrmaları gerek· 
tir. Şartnameler M:ıtbandan almabTr. "5536,, 

rerek Yunan tutün teşekküllerinin 
Tiran hükümetile mtlzakereye 
girerek şeraiti anlamalarım ve 
istifadeli olduğu takdirde bu işi 
Uzerlerine almalarını tavıiye et
miştir. 

Atinadan yazılıyor: Pire lima
Pire' de nı idaresi ile Ma-

liye nezareti ara· 
geni silola ıında yapılan bir 
anlaıma neticesinde poıta tasar
ruf kasası tarafından Pire lima· 

n na 50 milyon drabmilik(625 bin 
Turk lir!>sı) bir istıkraı yapılma-

sı karar aştmlm ştır. Bu istikra· 
zın faizi yüzde yedi olacak ve in· 
şası başlamış bulunan llolarıa 

ikmali için kullanılacaktır. 
Bu münasebetle Nafia milıte• 

ıarı gazetecilere Pire limanının 
faaliyeti artacağını beklediklerini 
ve yeni tesisat sayeainde buğdaJ 
flatında ufak bir azalt11 vukubu
lacağını ıöylemiıtir. 



Biraz sonra Tevfik te ge di 
•e hadiseyi öğrenince hayretler 
içinde kaldı. Sonra hep birlikte 
malona geçtiler. Te\'fik Doris'i 
başka bir odaya götürdü, kapısını 
kılitl y p anahtarı yanına alarak 
geri dondü. 

Je ns beyaz Rusıı hiddetle 
bağırıyordu: 

- B n katli değilim, nn adı
nıı mı? Tuhaf bir tesadüf neticıi 
bu baş e ime geçti. Ben de sizin 
ııbi ha ıki katili bu up 20 bin 
markı a mak istiyorum. Ve üç 
erkek h d"se hakk nda bildik· 
lerini b"rib "ne eklemek maksa· 
dile s b ha kadar konuştular. 

- 23 -
ş hr zat tren n içinde şöyle 

bir dolaşarak onları buldu. Sonra 
bir pencere önunde olurdu. S rı 
çat ta Eva ile lmre'nin oturduğu 
ye ·m ka ı daki fılenio içinde 
idi ve Eva gözlerini çantadan 
hiç ayırmıyor ve içinden sevinçle 
tekrar edil ordu. 

- 20ü0 mark, evet.. 2000 
mark. 

Çünkll bu yaptığı it ona 2000 
mark temia edecekti. 

Fakat hayret... Şchrazatın 
Peıteye gideceklerim zannettiği 
b:ı çift, daha ilk istasyon olan 
nebatat bahçesi iıtasyonunda in
mesinler mi? 

Hemen Şehrazed da indi ve 
Peılerine düştü. Daha birkaç 
adım atm şlardı ki bir köşeden 
çıkan hus;.ısi bir otomobilden bir 
aea akaetti: 

- Allo... Allo Evaf.. 
- A . Senmisin Frank? 
- Haydi geliniz buraya. 
Eva ve Imre o tomobile at· 

ladalar. Şehrazd da bir taksiye at· 
layarak onları takibe koyuldu. 

iki otomobil bir çok aokaklar 
•e caddelerden geçerek yarım 
aaat ıonra Berlinin ı' malindeki 
yeraltı treninin istaayonu önilnde 
durdu .• 

Onlar indiler, Şehrazat da 
indi ve yine peşlerine düıtü. Eva, 
lmre ve Frank daracık piı bir 
meyhane ıokağına daldılar, bir 
)eraltı meyhaneıinden içeri gır
diler, merdivenlerden inmeye 
başlaaılar.. tam bu ıırada Şeh
razat bağırdı: 

- Hey... Buraya kadar sizi 
takip ettim. Fakat burasmı bil
mediğim için bana yol gösteriniz. 

ÜçU birden hayretle, Arkala
nna döndüler ve lmre derhal 
tabancasını çıkararak namlıyı 

Şehrazada çevirdi. 
Genç kadın çok sakindi. 

Sadece: 

L• 
1
- N. yapıyor sunuz? Misafir 

Dv'J e mi .. __ 1 k" . 
b 

-.c;ıı anır, çe ın z o 
ta ancaya, dectL 

- Fakat lla k" . 1 ? ımsın z 
- Ben.. Ben illi? Türk rak

kaaesi Şebriz.at. 
Eva hayretle fısıldadı: 
- Şehrazat mı? Evet. ta· 

nıclım. 
Imre: 
- Fakat ne istiyorsunuz ? 
- Çantr.'llll almaya geldim. 

O un çanta benimdir. 
- KUçök hamm, burada ko

nuımıyalım. Atağıya inelim de 
maksadınızı orada anlatınız. 

Ve hep birUkte aıağı indiler. 
il .. ,.hane boıtu. "'r almz bir k6fe-

Suat Suzan 

deki maaada dört kiti vardı. 
içlerinde matruı yüzlü bir adam 
vardı. Hepsi bu adamı: 

- Üstat, diye selamladılar ve 
bir m saya oturttular. 

Şehrazat bu matrut adamın 
şef olduğunu anladı ve şef sordu: 

- Bu yanınızdaki güzel kuı 
kimdir? 

Şehr zat ötekilerin cevap ver-
mesine vak t bırakmadan atıldı: 

- Ben Şehrizat. Türk rekka· 
sesi. Şu sarı çanta benimdir. 

Onu alını) a geldim. 
- Sarı çanta mı? 
- Evet.. İşte bu çanta. 
Ve orıra ilave etti: 
- Biliyo Siz bu çantada 

başka bir devi te ait siyasi evrak 
var sam orsunuz. Fakat aldana· 
yor nu • H lbuki b·l çantanın 

iç nde, bana lstanbu dan getirilen 
bir maşlah, bir çıf t ter ik, bir 
paket lstaııbul lrnhvesi ve bir de 
kah\ e deg;rmeni vardır. Bana 
hediye olarak getirilmiştir. 

Şehr za bunları söyledikçe 

( tek"lerin gözleri ha) retle bDyU
yordu. 

- inanmazsanız açınız. Eğer 
ded"klerim doğru çıkmazsa fU 
) U ügil sıze vereceğim. 

Ve parmağındaki tek taı 
pırlanta ytlzüğü çıkararak nıa an n 
üstüne fırlattı ve: 

> Ah.. dedi, görüyorum, yi11e 
in nmıyor u uz. Fakat sözlerim 
hakik ttir. 

itat l>lr an dltftndtt. SOnra: , - .) . •• • • ~~t;'I . 

Denizyol ları 
'ŞLETMESl 

Auntelerl ı K ra1dJy KllprQ1>at 
TeL 42362 - Slrkce MGhilrdarude 

Haa TeL 22740 

Ayvalık Yolu 
ANTALYA vapuru 12 

Eylül 

Çartam ba 19 da Sirkeci 
nhtımından kalkacaktır. "5638., 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 13 

Eylül 

Perşembe 19 da Sirkeci 

rıhtımmdao kalkacaktır ... 565011 

Mersin Sür'at 
Yolu 

vapuru 14 
EylUl iNEBOLU 

Cuma 11 de Sirkeci rıhtı· 
mından kaJkacak. Gidişte İz
mir, Antalya, Mersin' e. Dö
;ıllşte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük. Çanakkale'ye uğ aya· 
caktır. ( 5651) 

TRABZON 
Sür'at Yo'u 

CUMHU!liYET vapuru 13 
E Iül 

Perşemoe 20 de Ga ata 
nbhm ndan k lkacak. Gidişte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun. 
Tral:z n, Rıze, Hopa'} a. Dö
nüşte bunlara iliveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak· 
tır. "5652,, 

Eva getir çantayı, 

bağırdı. 

diye 

- Peki listat. 
Sarı çanta orta masanın 

üıtünde duru} ordu ve bütün 
baş ar ona doğru eğilmişti. Şef 

mUhUrll kopardı ve cebinden 
çıkardığı bir ma mucukla çantayı 

açta. Çantanın içine bakan insan· 
ların hepsi derin bir hayret 
nidası izhar ettiler: 

- A .•• 
- A ..• 

- inanılmayacak fOY· 

- Kabil değil .• 
- lmkAna •• 

Ve imkin1 vardı. Şllpheslz ki 
beynelmilel casusluk hayatında ya· 
pılan en büyük gafb. ÇünkU 
Şehraıat yalan aöylem~miftl. Bu 
çantanın içinde ŞeLraıadın ıöy· 
lediklerinden başka hiçbir fey 
yoktu. 

Değirmenin içi dışı muayene 
edildi, sarı çanta tamamile 
aökUldU.. yok.. yok hiçbir ıey 
yoklu. 

yarım saat belki bir saat 
ıliren araştırmadan ıonra Şehrazat 
şefe döndü: 

- Gördünüz ya üstat, dedi, 
yalancı değilmiıim. Şimdi bana 
çantamı almıya mllaaade edecek 
misiniz? Şef güze), sevimli ve ce
aaretll Türk kadınına baktı ve: 

- Evet, dedi, hepsini alabi· 
lirainiz. 

(Ar1rU1 •ar) 

... 
Oz Türkçeyle 

Deneme 

Yurttaşlar 
Türkçe Konuşun 

' 
1 

Yahudi yurttat'arımızdao birtakı· 
mının kurdukları dernek" (1) bir yarlık 
( 2 ) çıkararak Türklyede y fayan 
biltnn Yahudileri; Tilrkçe konuımıya 
kııkırth (3). Bu iyi bil' davranııhr (4). 
D letimiz. bu daV1'aD1fan yalnız lakardıda 
kalmama11dır. Yahudi yurttaılarımız. 
kendilerine önayak olanlaran aözluioi 
dinleseler de bundan böyle, yabancı 
dillerle konuımaktan vaza-eçaeler çok 
iyi ederler. 

* Bu yurtta yafayan, 3z Tilrkten 
ayart edi me}len yurttaıtarın, kendile· 
rınin de o' n yan bir baıka dili be
n "rns meleri deA-ln bir aayıı11zlak 
olamazdı. 

iç erinde doğru dilfünenlerl, git-
tikler yanhf yoldan dönmek isteğini 
gl:Sıterdıler. 

Yahudi er biribirlerlnin aözlerlni 
dinle ler, dernekleri eğer iateğinde 
dosdoğ u (5) iae bundan ıonra bGtiln 
Yahudi <1' Türkçe konuıacaklardar. 
Yol< y ne yo da, it batında, ötede 
beride Yahudilerin Türkçeden baıka 
dillerle ko uıtuklarını görilraek, der• 
neğ·n çıka t ığı yarlatJn, Tilrkleri 
oyalamak üzere uydurulmuı bir yalan 
oldutu a yoracağız (6). 

Böy e olmasını ne istiyoruz, ne de 
bekliyoruz. fıtetim z yurdumuzda 
ynı yan yurttaıl rın Tiirkçe konuş
malar dır. 

Yurttaılar artık TOrkçe konuıunl 
1 - Dernek: cemiyet 
2 - Yarlık: beyanname 
3 - Kııkırtnıak: teıvık etme 
4 - Davra ıı: hareket 
5 - Dosdoğru: samimi 
6 - Yorm k. hiikmetmek. 

ismet Hul/Jıl 
•••• ' •• 1 .. ,. • .. • • • • •• 

... Or. KEMAL NURi • 
Cılt Ye Zuhrevı ha talıklıır mtitehas ı 

Beroııu: Rumeli han f8 
Tel : 40153 

• 
eşı e 

Bu Keşidede Kazanan Numaraları 
Aşağıki Sütunlarda Bulacaksınız ! 

On Yedinci Tertip Ta~yare Piyangosunun Beşinci Keıideaiue 
bu aabab Üniversite Konferanı Salonunda devam ve ikmal edildi 

Ketidede Kazanan Numaralar Aşağıdadır 

2000 lira 50 Lira 
Kazananlar 

16743 
8605 
500 lira 

Kazananlar 
23122 
22845 
9672 

17828 
10993 
3375 

1073 
9857 
3260 

5479 

12679 

2746 

13225 
7752 

98 
309 

3681 

150 Lira 
Kazananlar 

3913 13362 10167 
5210 7670 11768 

16680 5819 18814 
18885 11754 22165 
3666 10624 16536 

24625 2114 12253 

1720 
21807 
12540 
18975 
17482 
18613 
24001 
19860 
15544 

100 lira 
Kazananlar 

2831 
1860 

6442 
16495 

446 
2465 
8615 

18966 

7505 
4065 

690 
27617 
10876 
24256 

6491 
15778 

4531 
12085 

2562 
24431 
24530 

5923 

19543 
2664 16786 9429 14422 

................................................................ 

Mükafat 
Yirmi bin Jlralık mllkifat ta 

kefidenin sonunda çekilen aıağı· 
dakl 40 numara arasında taksim 
edilmiıtir: 

6991 2478 
12975 13018 
7031 7583 

11370 16259 
24968 19222 
13559 13900 
2904 3075 
22136 22703 

4969 5063 
14936 9607 

... . .. ... 

325 
17576 
12-74 
21308 
19298 
14351 
3298 
23407 
5620 
4419 

Amo:ti 

6733 
17894 
12319 
24117 
20721 
14812 
8356 

23782 
109J7 
4447 

Ellerindeki biletlerin ıon ra• 

rakamları (22) , (65) olanlar da 

iklter Ura amorti alacaklardır. 

Kazananlar 
24394 
17535 
10541 
12970 
24524 
23765 
18788 
11582 
14709 
15861 
3290 
6530 
8844 
879 

3765 
203 

2308 
6498 

12619 
6981 
2960 

3055 
5713 
4284 

10202 
355 

6602 
20220 
1452 
3036 

9455 
18618 
23625 
18602 
21664 

16326 
13J3 

18350 
15ıı8 
21327 
20998 
2930 
1771 

11355 
20394 
10300 
14180 
20362 
23683 
8735 
7276 

1590 
5056 
4949 

12232 

8453 
19227 

47 
11634 
24299 
2608 

16383 

5174 
9012 
6079 
6i66 

3o 

6798 
6985 

18624 
16065 

553 
186 

15509 
15632 

19726 
12495 
3 77 

2.1ti40 
10196 
5095 

13104 
21505 

8972 
22813 
19098 
3461 

2966 
7415 

12708 
19365 
10318 
8033 

11445 

11625 
24295 
10617 

Lira 

759 
13993 
5093 

16740 
120 o 
84ti5 

21002 
9176 

16233 
24370 
13996 
J3099 
19490 
24496 
22917 
19005 

20819 
1717 

10019 
4953 

a4563 
14425 

1538 
15371 
16042 
25872 

543 

568 
14174 
22551 

Kazananlar 
20288 
18771 
5198 

128:!2 
24165 

2395 

24877 
16236 
4691 
8338 

9430 
18870 
11703 
12066 
6195 
6321 
4545 

24918 
3648 
2216 

12990 
17768 
20907 
13564 

5038 
14683 

222 
20663 
22128 
21516 
15197 
12001 
18184 

182 
23939 

17339 
19040 
7302 

18739 
12023 
20025 

. 15589 

' 

16589 5017 
19858 10270 

6162 12816 

2412 
22583 
14294 
11963 
16442 
237\13 
15279 
7107 

16837 
4410 
6779 

11260 

24900 
239 
289 

24886 
17678 
13727 
12162 
3109 
7946 
4 71 
2152 

20991 
24080 
10888 
24217 
1201 ı 

15026 

24099 
2553 

12437 
i069 

14064 
18202 
16597 

13390 
19684 
5700 

18887 
13481 
6249 

23838 
1101 

23044 
4786 

13263 
14110 

5487 
21875 

3271 
19033 
22332 
12930 
24585 
21517 
11309 
23996 
24285 
10645 
14038 
6008 

13150 
13660 

124 
3562 
829 

13156 
14045 
22448 
6019 
6876 

23197 -6574 
0154 

8822 
11479 
1223 

17554 
9290 

14022 
19149 
8793 
9014 
6321 
1010 

10450 
10019 
18216 
16753 
14930 
3754 

24679 

10681 
12507 

748 
2074 

20397 
23166 
10578 
13178 

12800 
22652 
8440 

18184 
19358 
8190 
1741 

2195'7 



10 ve 15 kuru!} HASAN Eczn Deposu. Toptancılnrn t nL·t~t. 

lstanbul Üniversitesine ve yiil~sek mekteplere 

diğer şehirlerden gelecek talebe hanımlara mahsuı 

i - i 
himaye ve murakabesinde 

Ha c Fı !rn .. ı katibi umumil'ği ıden ve Maarıf Vek~letinin 
yuksek h siyenamelerinı v~ r ıi ruh ıtı haizdir. 

U si G : TO GLU Zi 
Knyıt ve ş'f hi, tahriri tafsilat almok için Cağaloğlunda 
merkezine ve}'a Şehzadebaşında Yurt müdiirlliğüne müracaat 

edilmel dir. (2439) 

• c ı 

• • 
1'1il tarı 
H ldar M tre Mr. I,.. ıt'ası Hi s si Cinsi 
546 • 6316 6 1/2 Tarla 
321 4400 1 1/2 Brılt tık 
699 

' 8208 6 1/2 Dağ 
1378 ı 1/2 Sebze bahçesi 
1378 ı 1/2 Bağ yeri - 1/2 Çiftlik binnları 

S'liv i'de kain büyük Kılınçlı çift iğinin yukarda yazılı arnzisile 
bin larrnın yarı hissesi 1697 numaralı kanuna mü ... te ıiden Bankaca 
satılmak üzere açık artbrmaya konmuştur. 

Birinci ihale 9/10/934 Sah gllnü saat on beşte Çatalca Ziraat 
Bani a ında yapılacak ve üzerinde bırakılanın teahhüdU baki kal· 
m k ş rtile on beş gün temdit olunarak muhammen kıymetin °o 
75 ıni bulduğu takdirde son ve kat'i ihnl si icra olunacaktır. 

A ttır ıa artnamesi 26/8/934 tnrih'nden itibaren herkes tara· 
fından görl\lehilmel .. tedir. 

ipotek s h bi alacaklılarla diğer nlôkadarlorın 2004 numaralı 
kanunun ı 26 cı maddesinin 4 UncU l:ı.endine göre hak ve iddia la· 
rmı bi dirmeleri ve daha ziyade malumat edinmek istiyenlerin Ban· 
l amıza müracaatları illin olunur. "5646,, 

Ün° • s e e örlüğünde • • 
FrıkUltelcre ve bunlara bağlı mektep ve Enstitülere talebe 

y zma 15 Eylülde başhyacak ve 15 Te ievvelde bitecektir. "5590,. 

• 
Geliri tamamen Ergani Demiryolumın in as na tahsin olunan 
ikramiyeli o 5 faizli 1933 istikrazı m 4,00U,000,- l'ralık 3 üncil 
kısmını leşi il eden C tertibi tahviller n kayıt muamelesine 30 
Ağu tos 93 tarihinde başlanacak ,. 30 Ey iil 934 tarihinde 
nihayet ver · kf r. 
Bu is ikr ı B tertibi hamillerinin, C tertibinden ayni numaraları 
alabilmelerı için 30 Ağu tos 1934 tarihinden 4 EylUI 934 
akşamın. a ar evvelce B tertibi muvakkat makbuzlarını hangi 
Bankalr n an almışlar ise yin ayni Bankalara müracaat etmeleri 
lazımdır. 

5 E}'lül 934 tarihinden 30 Eylül 934 tarihine k adar olan müddet 
zarfınd ı srtışlar umuma tahsis olunmuştur. Beheri 20.- lira 
itibari kıymetindeki C. tertibı tahvillerin 19 lira fii ihracına 
miltcrakim kupon faizi olarak 40 kuru zam olunmuştur. Bu 
suretle yeni tertip tahviller 19 lira 40 kuruş üzerinden satılacaktır. 
Kayıt muameleleri Bankamız da dahil olduğu halde Emlak ve 
Eytam, Sümer, iş, Osmanlı, Zira t Bankalarının TUrkiye'deki 
bilumum şubeleri ile Istanbul lzmirde diğer Bankalar 
tarafından yapılacaktır. "5227,, 

skişe ir 1afıa aşm .. h disliğ. en· 
Eski eb'r • Seyitgazi> yolunun 17 -t 000- 20 + 500 tincü kilo

metreler arası şosa ferşiyat ve silindirajile imalatı sınaiyesi 3367.59 
lira ve Sivrihisar • Hamidiye yolunu11 13 + 550 - 17 + 207 nci 
kilometreleri arasında yapılacak 13 adet muhtelif imalatı sınaiyc 
3482,56 lira ve Eskişehir· Çifteler yolunun 22 + 000 - 27 + 000 incı 
kilometreleri arası tamiratı esasiyesi 3402.12 lira bedeli ke§ifJe 
28/ /934 tarihinden itibaren 17 Eyllil 934 Pazartesi günü saat 15 e 
kadar açık münakasaya konulmuştur. Taliplerin kanunu mahsusuna 
tevfikan bedeli keilfin yfizde yedi buçuğu nisbetinde teminat ver· 
ıneleri, bu gibi işleri yaptıklarına dair vesika ibraz etmeleri ve 
Ticaret odasınca mukayyit bulunmaları meıruttur. Münakasaya 
iıtirak edeceklerin iha le gUnü Makamı Vilaye te gelmeleri "'· in• 
şaat hakkında fazla malumat almak ve e\'rakı keıfiyeyl görmek 
istiyeolerio BaşmUhendisliğe müracaat etmeleri lüzumu ilin 
olunur. "5400,, 

A nkara 
Ana, ilk, O rta 

Ter biye ve tedris hususundaki ciddiyyeti Maarif VekAletince takdir dileırek r smi mekteplere 
muadeleti t asdik edilmi tir. İlk iiçUncü sınıftan itibaren ecnebi diller tedris edilir. Her sınıfa otuzdan 
fazla talebe alınmaz. Ana ve ilk kısım 15 Eyllilde, Orta kısım 1 Teşrinievvelde derslere başhyacaktır. 
Kız ve Erkek talebe kaydına başlanmıştır. Telefon: '' 2459,, "5236,, 

• 
1 n· 

1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leyli ve nehari tnlebe lrnydma devam olunmalctadır. 
2 - Kayıt için hergün saat ondan on yediye kadar müracaat edilebılir. 
3 - Yeni talebenin kaydine devnm edilmekte olduğundan, eski t !ebenin yeri erini mubaf aza 

için biran evvel kayitlerini yen 'lemeleri lazımdır. 
4 - fotiyenlere, mektebin kayıt şı:ırtlarmı bildiren tarifname gönderilir . 

Adres: ,... e aş , Po is eır ezi a ası. Tol. 22 

KiRALIK DA iRELER 
lst nbul Bem diyesi karşı· 
şınd yeni apartımıın. Her 
tUrlU sri te isat,kalorlfer, 
gUzel manzara. Kopıcıy 

veya Bahçek pıda Tar.han 
No. 4 Emııı Be~ e mUraca t . 
'I'el. 22140 

F.unsızca ve uıulti miizaafnya bıhakkın 
vakıf, daktiloyu blllr, bliylik mUesseııe v. 
int•at mahallerinde çalıtmıt tecrübeli bir 

Taır•ya da gider. 
Akaretler, Şalrnedl 

Betıkt •f· 

i A IY 
Adreı: M. Ferit, 
eaddcıaı numara 69 

'2413) 

.............................................................. 

Sahlblı Ali Ekrona 
Neırlyat Mildurilı Tahir 

Kıı ve 

Erkek 

------

Ticaret 

Liıeıl 

3 senelik orta ve 3 senelik Ticaret Lisesi ku.ıımlara vardir. Orta kııma 
ilkmcktep menmları, Ticaret Liseıi kısmına Orta mektep mcz:unlan 
kabul edilir. 
Orta \•e Llıe kısımlarında resmi müfredat progrnmlnrilo birlikte meldebln 
tesis gayesine uygun ayrıca mcılek ve Lis n dersleri kuvvetli bir tarzda 
okutularak mezunlnrı Ticaret v İkt11nt sahasında ve ahıi teşebbilılerde 
muvaffak olacak tekilde hazırlanır. 

•• t Orta kcsım dört taksitte senede 3 0 lira ve ere er : Lise kısmı dört taksitte s enede 4 0 lira 
Kayıt günleri: Cumnrtesi, Pazartesi, Çarıamba c~•r 

İstanbu Posta T.T. Başmüdüriyetindens 
lstanbul Paket postahaneslnln damı ile latanbul Postanesi iıtl

lamat ıalonunun tavanı pazarlıkla t amir ettirilecektir. Pazarht 
iştirak etmek istiyenlerin teminatı muvakkatelerlle beraber 16/9/9 
ıaat Onda Galatasarayında Beyoğlu Posta T. T. Merkezinde : 
teıekkll komisyona müracaat eylemelerL "5 • 

1 


