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1 Bupara Halkın Cebinden Fazla Olarak Çıkıyor 

Ecnebi Mekteplerde Yapılan lrf an 
ihtikirının Önüne Geçmek Lizımdır 

Vadı.tlerinln tetlclkl bf•rallera •cn•bl mekt•pl•rden biri : Am•rllcan lcoleji 
······························································ ............................................................. . 
Köylünün Buğdayı 
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IYltlıa&erİ Cılcb 

Şimdiden Kilo Başına 

Dört Buçuk Kuruş 
Tekli/ Edildi 

Almanya Ve Yunanistan 
Buğday Almak ihtiyacında 

Brıltlag çaoal/arıntla• bir ı•i•• 
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lar tarafından bankaya kı'l b o aıma 

dört buçuk kurut fiat teklif edil· 
nıiştir ve bu t•klif Uzerlnden 
banka ile Alman firmalar trpllın· 
da görüşmelere devam -ediliyor. 

Tahmin edildiğine göre, banka 
buğdayın kilosunu dört buçok 
kuruştan daha fazlaya satabile· 

cektir. Diğer taraftan Almanya· 
dan gerek buğda_.X, g,erek · cfığer 
Zahireler için yenf dt'n bazı talip· 
tarafmdan mUracaatlar yapıl· 
ınııtır. 

( Den mı 8 inci 1ayf ada » 

Maarif V~klli Zegraela6idin aeg 

Maarif Veklletlnin ehemmi
yetle Uıerinde durmaıı, tetkik 
etmeıi ve kökten bir karar ver· 

meal lizımgelen bir meseleden 
haberdar edildik. Alakadar bir 
zatin çok yakından yaptıjı bir 

araşbrma neticeainde tesbit ettiği 
bu meaele şöyle izah ediliyor: 

Şehrimizdeki baıı irfan mil· 
euHeferi uQkumak ihtfkira,, ya• 
pıyorlar. Bilhaaaa ecnebi mek· 
teplerlne atfedilmek lizımıelen bu 

hareket yüzünden her ıene (250) 
bin lira tutarında bir para, hal· 
kın cebinden yok yere ve fazla 
olarak çıkıyor. 

Meıeleyl daha açıkça anla· 
tabilmek için bir misal: ıehrlmiz· 
de bir Fraıuz mektebi vardır. 

Bugün hayat ııeçen yıllara nlıbet
le yarı yarıya ucuzladığı, resmi 

( Devamı 8 inci sayfada ) 

Hazinenin Zararına 
·olan 

i7fl'::ııtarip Bir T~et 
Hagdarpaşadan lstanbula 

Yüz Paraya Tren 
Seyahati! 

Her l1ttaıyonda Hararetli 
Pazarhklara Girlıiliyor 

. . 

Bir t•nerzila tr•11I Sa6a,.ca id••· 
yon und•n harek.t •tlerlcen 

Devlet demlryolları idaresi, 
halkın yaz gönlerinden lıtlfadeıl 
için lıtanbul ile Sabanca araaın• 
da, bedava denilecek kadar ucuz 
tenezzüh 1eferlerl tertip etti ve 

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

bu 1efer çok rağbet kazandı. 
Fakat yalnız geznıek ve eğlenmek 
için tertip edilen bu ucuz trenler, 
bazı kimseler tarafından ıahıi bir 
ticaret vesileıi yapılıyor ki bu
nun neticesinden devlet hazinesi, r--

1 Anketimizi 
, Bekleuiniz I 
J -
I Hazırlamakta olduğ11muz bü· 

,ak anket lı•pinizl çok gakın· 
dan al8.kadar •decektlr. Bir· 
kaç ıiin• kadar neşredec•liz. 

yani bizler zarar görüyoruz. Bir 
arkadaşımız, bu zararla vaziyeti 
ıu yazısile te11bit ediyor; 

Haydarpaşaden Adapazarına 
gidiniz. Orada Devlet demiryolla· 
rının yeni ihdas ettiği tenezziih • 
trenini bekleyiniz. Tren Adapaza· 

( Devamı 8 inol sayfada ) 
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Bir Profesörümüz Tavsiye Ediyor: 

Çok Y aş;mak için 
Kahkaha Atınız! 

Çabuk İhtiyarlam~ak, Dinç Kalmak 
İçin Biricik ilaç " Gülmek ,, tir 
Blltiln Foto;rafçılar, blltllo 

gazeteciler, bUtün ıazete Ye mec· 
mua yazı müdürleri ,ecnebi dili " 
bilenler, Avrupada bulunmuı olan• 
lar nihayet merak aahiplerl ayni 
feyl görmüşlerdir, ayni fikirde
dirler, ayni suali mutlaka bir 
defa ıormuılardır: }t 

Biz Türkler niçin az güleriz 1 
Hakikaten, meseli, en gUrbUı 

en sıhhatte, en şen olması lizım· 
gelen sporcu gençlerin bir arada 
çekilmiı resimlerine bakınız. Ce· 
nazeden dönen bir cemaat gibi 
somurtkandırlar! Yfne meeelA bir 
biçki evi 1erglıi hanımları. bir ge· 
zinti, bir eğlence, bir toplantı 
ilih resimlerindeki grupların 
reıimlerine bakınız, aymdırı ce
nazeden dönen cemaat t 

lstanbul ve Beyoilunun bUtUn 
fotoir•fhanelerindeld reılmlere 
bakın: Hep ayni Taziyet. Halbuki 
raıtgele bir Avrupa veya Amerl· 
ka mecmuasını açınız; orada 

Yurtta,lara ı4t1r1elc t•v.tge eıl•11 
Prof eıör M. Şeldp Beg 

Hiç birimiz iddia edemeyiz ki 
halkımızın telılrlerdekl umumi 
manzarası gUlerytızlndür. Bunun 
akıl daha doğrudur bile denebilir. 

resimleri alınan herkea, bllha&1a Acaba ıomurtkan yUz, bir 
gençlerin hepsi, hatta bizce vakur refah meselesi midir? Yani lktı· 
olması lazımgelenler bile aankl 
ömürlerinde tasa görmemiı in· 
aanlar gibi coıkun t&ıkın insanın 
yllzUne gülerler .. 

aadi buhrandan mı geliyor? 
Yahut bir vakar ve terbiye 

mHelesi midir? 
( Denmı 10 uncu aayf ada) 

Korkunç Bir Cinayet 
Bir Delikanlı Üç KiŞi°vi Birden Öldürmüş 

Öğrendiğimize göre birkaç gUn evvel Çorumda basit bir kııkanç· 
lık yüzündün, şimdiye kadar miıli pek aı görUlmUı bir cinayet işlen• 
mittir. Çorum civarında Köserlik köyünden Ahmet oğlu Hızırın Zey· 
nep iınıindeki karııı Karadontaıı köyünden Muıtaf a lıminde birlıine 
kaçmııtır. Hızır karısını çok aevdiğlnden bu vaziyet karf1ıında karar· 
11zhğa dü9mllf, bu itte kaynanaıının parmağı olduğu vehmine kap .. 
(arak kaynana11 F atmanın üzerine bUcum etmlft evveli onu, aonra 
kayınpederl HüınU ve en sonra da bunların on yaıındaki çocuklarım 
tabanca ve bıçak darbelerile öldUrmllttUr. Katil kaçmııtır, ıiddetle 
aranmaktadır. 

F enerbahçe 1- 2 Kazandı 

Diln Flınerbahçe ile Betiktaı araaındaki ,ut maçını FenerUl•r 2 • 1 kazan
dılar. Burada hakemin takım kaptaalarıaa izahat nrditlai ıörllyorıuıuu. 
Tafaillt ıpor aa7famtıdadar. 

I 



(Halkı 
Mücadelede 
Konferans 
Usulü 

lılanrif Vekiileti muaJlimJere bir 
tamim gönderdi. Onları keyif 
verici v uyuşturucu maddele. 
riıı fenalık rını talebeye llnlat
mıya davet ediyor. Konferans 
usulü, dünyanın hemen her 
kö~esinde birçok mücadelelerde 
muvaffak olmuştur. Bizde de 
bu usulün tatbiki iyi neticeler 
verebilir. Bu hususta halkın 

mütalaası da şöyledir: 
S alih Bey (Beşiktaş Akaretler 14) 

Hükiimetin eroin, kokain, esrar gibi 
keyif verici ve uyufturucu maddelerle 
Japtığı mücadeleden lyl neticeler 
alınmıya ba9lanmı1tır. Bu aibi mad· 
deler j aatanlıır ve tedarik edenler 
ehemmiye il bir surette takip edil
dikleri için bunların sOrümO a&almıı· 

tır. Fakat .. bir ıeye ahımak kudur
maktan beterdir" derler. Kafalarmı 
bu zahire alıştıranlar kolay kolay bu 
itten vazgeçemezler. Nefisleri1e hayli 
mücadele etmek lazımdır. HGkOm•· 
tin kuvvetli irıadına ve takibine rağ
men bu zehirleri hlll kullananlar 
varaa son mel'celeri Bakırköy Alul 
hastanesidir. Ne yapalım kendi dD
ıen ağlamaz. Yalnız müttakbel neıll 
bu afetlerden korumak lazımdır. Ma
arif VekAletl de bUtOn muallimlere, 
bu zehirler hakkında talebeye konfe
ranalar verilme•inl tamim ctmitir. 
itte bu tedbiri beğendim. .. 

Cemal Bey (Fatih Akbıyık 43) -
Maarif VekAleU uyuıturucu maddele
rin içtimai, aıhhi, ahlaki zararlarını 
talebeye anlatmak için yeni ders 
ıeneainden itibaren programlara 
konferanılar koymuıtur. Çubuk yaı
ken eğilir. fneam çıldırtan, neııli kör
leten, çocukları ıar'alı ve deli yapan 
bu zehirler hakkında çocuklarımıza 
verilecek telkinlerin çok fayd 11 var
dır. Fakat bu müc dele yalnız bu 
kadarla kalmamalıdır. Halk hatiple
ri de 11k sık bu mevzulara temu ede
rek halkı lrıat etmelidirler. .. 

Hikmet Bey (Sultanahmet Çntladı
kapı 5) - Bu sene hocalar zehirleyici 
maddelar hakkında taleberln kon
feranslar verecekmif. Bu isabetli ted
biri betenmemek mümkfin değildir. 
Y alnı:ı. Halkevlerine ihtiyar heyetle
rine bu hususta bıiyük hizmet payı 
düfüyor. E1rarke1lerin, meselA iatan
bulda toplandıkları yerler azçok 
malumdur. Halk hatipleri mua;>yen 
•ünlerde bu ıemtlerdeld kahvehane· 
lere, gazinolara uğrıyarak köy muh· 
tarları da od larda gençleri toplıyarak 
bu zehirler hakkında konuımalar 

1apsal r çok iyi olur. 

Kayseri Fabrikası için 
Sümer Bank tarafından Kayı

seride yaptırılmakta olan bUyük 
mensucat fabrikasında makinele· 
rio yerleştirilme işine yakında 
başlanacaktır. Bu iş için tesviyeci, 
tornacı, elektrikçi, kazancı, ma
kine ve elektrik motörcüleri 
aranmaktadır. 

tan Kurtarılan Kadın 
Birkaç Gün Geçtikten Sonra Sığın
dığı Ev· Soyup Sovana Çe.virmiş 

Merhametten zarar çıkar derler. f~te size canJı 1 yaptırmıı, temizce giydlrmittir. Kadın da bu halden 
bir misal : memnun olarak evin iwlerlni görmiye başlamıı ve 

Kasımpaşada Aşıklar caddesinde oturan Ziya bu hal 20 giln kadar böyle devam etmiıtir. Fakat 
Efendi isminde biri, bir ay kadar evvel sokaktan evvelki ıabah uykudan kalkan Ziya Efendi vo 
gecerken, kaldırımın bir kenarına halsiz ve bitkin ev halkı Fatmayı gfüemeylnce hayret etmişler, ara· 
bir kadıncağız görmüş, bunun dilendiğini zannetmit mışlar, taramışlar, bulamayınca evde birıey nokann 
ve yanına yaklaşıp kimsesi olup olmadığını sor- olup olmadığını tetkik etmiye başlamıılardır. 
muıtur. isminin Fatma ve fnebolulu olduğunu Nihayet konıolda bulunan beti bir yerde 
söyliyen bu kadın: altın ile, birkaç Mahmudiye altını ve banknot 

"- Allahtan başka kimsem olmadığı gibi yata- paraJarm yerinde yeller esmekte olduğunu görünce 
cak yerim ve yiyecek bir lokma ekmeğim de yok.,, meseleyi anlamışlar ve derhal zabıtaya haber 
cevabını vermiıtir. vermişlerdir. Derhal faaliyete geçen zabıta memur· 

Ziya Efendi bu kadının haline acıyarak evine ları, Fatmayı evvellki gUn Karadenize hareket 
gelmesini teklif etmlı ve Fatma bu teklifi memnu- etmek Uzere bulunan Cumhuriyet vapurunda bularak 
niyetle kabul ederek Ziya .Efendinin peşioe takılmıı yakalamışlardır. Çaldığı paralar üzerinde bulunarak 
Ye evine gitmiıtir. Fatmaya Ziya Efendi yeni elbise müıadere edilmiş, kendisi de adliyeye verilmiştir. 
~~-------------------------~---------------------~----------------------------------------------------------------------~ 

Otobüsçüler !Bir Yazımız 
Aralarındaki ihtilafı Hal Ve Bir Karar 
için Mukavele Yaptılar 

Bir haftadanberi bir şirket 
halinde çalıımıya baıhyan ıehri· 
miz otobüsçüleri aralarında çıkan 
bir ihtilaf yüzünden ayr•lmıılar 
ve bir günlUk bir serbest çalış
madan sonra tlrketl tekrar kur· 
muılardır. 

OtobüaçUler tirketinin, dağıl· 
mak vaziyetine girmesini, idari 
bazı anlaıamamazlıklar yiizünden 
vukua gelmiştir. Fakat şirket 
halinde çalıımanm temin edeceği 
faydalar naurıitibara alınmış, 
bUtUn otobllsçiiler caymayacakla
rına dair mukavele lmzahyarak 
ı ti yeniden kurmuşlardır. Bu 
sefer, her otobUs sahibi, şirketten 
ayrılmak arzusunu gösterdiği tak
dirde muayyen bir miktarda taz
minat ödem.ti! lkabul etmiştir . 

Birlik Gazetesi 
Hakkında 

Kapatılan "Birlik,, gazetesinde 
çakan bazı neşriyattan dolayı ta
kibat yapılıyordu. Gazete, mer· 
hum Tevfik FikreHn "HAnı Yağ
ma,, ıiirinden de baZ1 parçalar 
neşretmiştir. 

Milli Türk Talebe Birliği aley
hinde bu neıriyattan dolayı ta· 
kibat yapılırken hem iazetenin 
umumi neşriyat~ mUdllrU ve hem 
de ıuç teşkil eden yazılann imza 
ıahiplerl hakkında tahkikata ıri
ritilmişti. 

Öğrendiğimiıe göre, Matbuat 
Bürosu, Tevfık Fikret imzasını 
taşıypn yazıların ıabibi hakkında 

takibat yapılması için nazarı dik
kati celbetmiı, Fikretin ıiirlerinln 
altını çizmiştir. 

fstanbulda Yeni Ve Mun
tazam Devlet Binaları 

Yapılacak 
Evvelce yazmış, alAkadarlarm 

dikkat nazarlarını celbetmiştik. 
Saltanat devri bet asırdanberl 
lstanbulda muntazam devlet bina
ları yaptırmadığı için bUtün dev
let müesseseleri göçebe halinde 
kalmıştır. Bu mUesıeaelerin ba
tında bilhassa maliye şubebleri 
geliyordu. lıtanbulda (40) mnliye 
şubesi vardır. Hemen hepsi de 
sıhhi ve fenni ıartları haiz d ğil· 
lerdir. Hepsi de kira ile tutul
muştur. Birçoklarında yangın ıön
dllrme tertibatı almıya da imkan 
yoktur. Bazı tubelerde 11hht tart
lar bulunmadığı için memurlar 
sık 11k hasta oluyorlar. Maliye 
Vekaleti bu neşriyntımızı nazarı 
itibnre almış ve Istanbuldn yekne
sak yeni maliye şubeleri yaptır· 
mıya karar vermiştir. Maliye 
Vekaleti Milli emltik mümeyizle
rinden Salahaddin B. de bu iş· 
lerle meıgul olmak üzere latan
bula gelmiştir. Vekalet bu bina
ları (1300) numaralı kanun göre, 
sahlan bazı milli emlak bedelle
rile yapbracaktır. 

Sablması kararlaıtırılan emlik 
arasında Galtaaaray polia merkezi 
de vardır. Yeni yapılacak binalar 
için ıubelerln bUyUklUğüne ve 
küçtiklüğüne göre iki tip kabul 
edilmiştir. ilk hamlede Galata, 
Kuledibi, Tophane, Eminönü, 
Hocapaşa, Küçükpazarda yeni 
şubeler yapılacaktır. Planlar esaı 
itibarile hazırlandığı için arsalar 
bulunuı bulunmaz inşaata baş· 
}anacaktır. 

1 Sarhoşluk 
Zabıta, Sarkıntıhk Edenler
le De Mücadeleye Girişti 

Zabıta, fuhufla, Jif atmakla 
mücadele ettiği gibi, sarhoı ola
rak sokaklarda rezalet çıkaranlar 
ile de son zamanlarda mücadele 
etmiye batlamııtır. Geçen bir 
hafta zarfında bu yUzden yaka· 
lanarak haklarında takibat ya
pılanların sayısı yirmi kadardır. 

.. Kendini bilmiyecek dere
cede sarhoı olan ıoför Hilminin 
idaresindeki 2549 numaralı oto· 
mobil Edirnekapı caddesinde 4 
numaralı Sadık ustanın manav 

dükkinına çarparak hasara uğ· 
ratmııtır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Şoför Ömerin idaresindeki 
2063 No. lu otomobil Tarlabaıı 
caddesinde Artin isminde birine 
ç11rparak yaralamııbr. 

)f Kuruçeşmede bir vapurdan 
kömür botaltmakta olan hamal· 
lardan Ali, U:ıerine vinçten kur
tulan kömür bombası düşerek ıol 
ayağı kırılmıştır. 

.. Şoför Cevadın ldareıındeki 
l 096 No. lu otomobil ile ıoför 
Aleksandmn idaresindeki 986 
No. lu otomobil Taksimde çarpış-
mıı, her ikisi de hasara uğramııtır. 

lf. Tophanede iskele cadde
ılnde tel fabrikası ameleıinden 
Raik bir para meseleaioden çıkan 
kavga neticesinde ayni fabrika 
amelel!inden Necatiyi bir demir 
parçasile batından yaralamıştır. 

Jf. Sirkeci hamallarından T~lo 
bir lira alacak yüzünden çıkan 
kavga neticesinde arkadaşı hamal 
Saidi kanca ile baıından ağır 
surette yaralamıştır. 

Gün" Tarihi 

Üniversiteye 
Talebe Alımı 
İstanbul Üniversitesinin bUtUn 

fakültelerine yeninden talebe kayt 
ve kabulll itlerine bugünden iti .. 
baren başlan cak ve bir ay de .. 
Yam ederek ilk Teşrinin on beşin .. 
de nihayet bulacaktır. Haber al• 
dığımıze göre bu sene Üniversite 
fakllltelerine girecek olan talebe .. 
nin ıayısı , diğer senelere nisbetle 
fazladır. Memleketin birçok köşe· 
!erinden birçok lise mezunu şeb· 

rimize gelmiştir. Bu sene Tıp fa· 
kültesine, diğer fakUltelerden zJ .. 
yade rağbet olacağı anlatılıyor. 
Yüksek mektepler arasında da 
Mühendis mektebine bu sene da· 
ha fazla rağbet gösterileceği de 
anlaşılmaktadır. 

iş B nkası Sergisi 
iş Bankasının onuncu yıldönll· 

mll mUnasebetile Galatasarayd 
açılan İt sergisi diln akşam ka· 
panmıştır. 

Tarihi Eserlerin Hangiler& 
Muhafaza Edilecek ? 
Başvekalet, lstanbulda tarihi 

ve mimari kıymeti olan eserleri .. 
muhafaza edilmesine karar ve. 
mlş ve bir heyet faaliyete geç
mittir. Müzeler MüdürUnün de 
dahil olduğu bu heyet latanbul· 
dakl eserleri birer birer geımekt 
ve muhafaza edilecek eaerleri 
tespit ederek bunların Uzerine 
numaralar koymaktadır. Bu eser· 
ler için ayraca birer de ıicil def· 
teri tutulmaktadır. Bu suretle 
tespit edilen kıymetli eserler ıe· 
bir planlarında da nazan itibara 
alınacaktır. 

Yeni Boğalar Ahnacak 
Vilayet baytar miidürlUğii bu 

sene de bütçeılne beş bin liralık 
tahsisat koymuıtur. Bu para U• 
Pilevneden (30) kadar boğa ala
rak köylere meccanen dağıtacaktır 

Çatalca Mekteplerinl Tefti~ 
İlk tedrisat mlif ettişlerinden 

izzet Bey Çatalca ve civarındaki 
mektepleri teftit etmek llzere Ça· 
talcayn gitmiştir. izzet Bey 
köy mekteplerinin yeni ders se• 
nesi başı olmak itibarile ihtiyaç .. 
lannı tetkik edecektir. 

Zeytinyağ Piyasası 
Cihan yeytinyağı piyasası son 

ayda oldukça hararetlidir. Bilhat· 
sa Ağu sun &on haf taları zar• 
hnda zeytinyağı piyasası oldukça 
mühim nisbette artmışbr. 

llkmektep 
Muallimleri 

latanbul ilk tedrisat muallhn 
kadrosunun hazırlanarak tetkik 
ve tasdik lçln Maarif Vekaletine 
gönderildiğini bildirmiıtik. Haber 
aldığımıza göre, kadroda bau 
değiımeler yapılmıştır. ~ir kısım 
muallim şehir mekteplennden alı· 
narak köy mekteplerine gönde· 
rilmiştir. Fakat bu değişmeler 
mUhim bir yekun tutmamaktadır. 

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

- Hasım Bey bu hal nedir? 
ikide l>ir a• ıı. kadar memurlar •• 

•.. Bir vergı kaçakçılığını 
meydana çıkarıyorlar. 

... Biriıi şu kadar yüz lira ka
çıracaktı, yakalandı, diyorlar .• 

,, 

Birisi şu kadar bin lira ka· 
ıracaktı yakalandı, diyorlar •• 

l ııı1or 

1 

Haıan l - Yaka anaıı.ar > • • ıçıo· 
met!'le ha lcdi iyor. Ya bu kaçak~~:a~'\,aç•f" 
de yal<alanımıyanlan Taran on 
dıkları srlltl rlder mi oluyor? 



Her gün 
Genç 
Türkiye 
Yollarında 

-~ 

-
. Holandadn çıkan " De 'f <'legraf ,, 
1•ınindeki gaıetenio bir muharriri ge· 
Çenlerde memleketimize gelmi~, birçok 
Yerleri dolaşmış, bu arada 1\ arıı.<leniT. 
•ıı.lıll ~ehirlerimizi de teker teker ~~z mit 
'Ve topladığı intibaları gazetesine yaz
llııe. Birkaç gün evvel bu muharririn 
taıılnrındnn bir parçayı hu sütunda 
n•kletmiştik. Bugün de, bu ecnebi mu
lıarrırin Türk tütüocüliigti ve Knradl'nİz 
t hirll!rİue ait bir yazısını nlı~ oruz: 

fneboludan sonra Samsuna, 
Yani 1919 da Gazinin saltanat 
~deresine karşı giriştiği istihlaa 
areketinin başlangıç noktasına 

geldik. Samaun; en büyük Türk 
nehirleri olan Kızılırmak ife Ye
tilarmağın denize dökUldüiü nok
talar arasındaki düz sahilde uza .. 
nan arazisi ile Anadolunun ttHUn 
anı bara dır. 

Samsunda gece yarıaına kadar 
HitUn kıyan makinelerin giirliltü· 
•ünU iş'ttik. Yeni Türk devletinin 
gururlu ve iftiharla bir eaeri olan 
~e az zaman evvel ikmal edilen 
dde~iryolu buradan ba9hyarak 

aglar aşıp Sivas~, oradan da 
!<~Yserlye ve Kayseriden de garp 
••ltkametinde bir kol ile Ankaraya 
'Vke tA lstanbulda Boğaziçine 

adar gider. 
Samsun, Karadeniz havzasımn 

!icaret merkezi olacaktır. Burada 
1 1lfası mutasavver liman yapılınca 
Samsun, Karadenizde bUyük bir 
tahmil ve ihraç rolünü ifa ede· 
cektir. 

Erteal gün Giresuna gittik. 
Burada şen ve şatır nağmeler 
terennüm eden gençler, ucu bu· 
cağı görünmiyen fmdık bahçele· 
rindeki mahsulü topluyorlar. Trab· 
zona gel111eden evvel birdenbire 
gece oldu. 

!rabzonda Hürriyet meydanın· 
dakı parkta Filipa IAmbalannın 
ziyası altmda oturuyoruz, şerbet 
içiyoruz. Yanımızda yerlilerden 
başlarına yumuşak ıapkalar ve 
•ırtlarına iyi elbiseler giymiı altı 
klıi var. Bana, yarın çarşıyı gez· 
rnemi tavsiye ediyorlar. Karşımız
~aki muzika kötkUnde parlak 
lpek elbiseler giyinmiı Uç güzel 
kız • yakiaindeki denizin gürUltü· 
sünü bastıracak derecede • ıarkı 
BöylUyorlar. Erkekler kitara çala· 
tak kadınlara refakat ediyorlar. 
1' eganni edilen parçalar yeni 
1'
1 

ürkçe ıarkalar ve modern ahenk· 
~rdir. Yanımızdaki sokakta bir 
'çık hava sineması ilk Türk 
filnıini göıteriyor. Bu film 
latanbuldaki atelyenin çevir-
Qıği filimdir. Bir itfaiye kış· 
laıının açık kapısından beledi-
~ e motör pompunun gürültü ile 

k
1~.lediği görülüyor. Trabzondan 75 
ılometre içeride ve 200 metre 

Yükseklikteki dağlarda Ziganamn 
ntuhteşem geçidi üzerinde, şimdi 
Şehir çoçuklarının kamp kurduğu 
Ve jandarmanın muazzam eski 
Ruı kilisesi çanlarının sis ıinyalı 
blarak kullamlmak üzere astığı 
X u yerlerde vaktile 30 asır evvel 
. enopbon'un rehberliği altında 
r~~-~ ~~en, açlık ve mahrumiyet-

bl:n ıçyan e bitap diişmUş olan on 
unanlan d . . . ... 

ın enızı gorunce: 
Thalattal l'laal tt f D . I D . t d' a a. « enız 

enız.» ıye kopardıkları feryat .. 
lar çınlamıştı. Fakat T" k d . . 
b . ~ ur enızı 

u tarıhı esrarı yutrnuştur. 

lngiliz Hariciye Nazırının 
Nutku 

Resimli Makale 

Hilyük xckllı in1anlar 
daiaıa bliyUk meae'elerle 

a Zekanın Rolü il ö.1 '· D Kısa•ı 

Münderecatımızın çoklu
tundan dercedilememiş
tir. 

Makedonya 
Komitesi Reisi 

Karısı ile Beraber Kırk
larelinde Hududumuza 

lıtica Etti 
Edirne 1 S (Hususi) - Birkaç 

gündenberi Kırklarelindeki hudu· 
dumuza bazı Bulgarların iltica 
ettikleri görülmektedir. 

Bulgar hükumeti aradığı on 
kişinin hudutlarımıza iltica etme• 
leri ihtimalini düıünerek hudut• 
larda bazı tedbirler almıştır. 

Hududa yanında kanı oian 
f bir Bulgar iltica etmiş ve fazla 

yorgun olduklarından ifade ver· 
mek istememişlerdir. 

s·oN TELGRAF HABlı"'RLERİ 

Celil Bey Istanbula Geliyor 
- . 

Ticaretimizi T eşkilitlandırmak için 

Karı, koca günlerce ormanlar 
içinde kalmıılar, dağlardan yürü .. 
mUşler ve hududumuza bitap bir 
halde vasıl olmuılar dır. 

Erkek hakiki hüviyetini sak· 
lamaktadır. Bu adamın Bulgar 
hUkfımetince şiddetle aranmakta 
olan Makedonya komitesi reisi 
lvan Mihailof olması muhtemel 
görülmektedir. Bu huıuıta tahki· 
kat yapılmaktadır. lvan Mihailo
fun siyasi mücrim olduğu için 
Bulgariıtana iade edilmiyeceği 
tahmin olunmaktadır. Yeni Kanunlar Yapıldı 

Ankara, 14 - lktasat Vekili teıebbUsten maksat mUvazeneyl portakal için arkadaşlar çalıııyor• 
Celil B. vaki olan beyanatında temin edebilmektir. Bu aabf lar. Marmaranın zeytin taneıl de 
fzmirde bazı tüccarların çiftçi kooperatifferinl teıkilleri Ziraat fındık gibi muayyen bir ıekle 

1 
Bulgaristandan Hicret 

Devam Ediyor 
Atinadan bildiriliyor : 

aleyhine düşük fiatlarla ıatış yap- bankasına bırakılmış olan kredi bağlanmıştır. Celal B. buglin 
ması hadisesinin mahallinde tah· kooperatlflerile hemahenk yUrU- Istanbula gelmektedir. 
kikini emrettiğini bildirerek de· dükleri takdirde iatihaal ve aabf Balıkçllılın lnkl••fl için 
mittir ki : iti yoluna girmiş olacaktır. Tedblrler 

Ticareti teşkilatlandırmak yo· Ziraat Bankasının reorganixaa· Başvekil Paıa memleketimizde 
luodayız. Bu hususta hazırlanan yon kanunu layihası da Heyeti balık ıervetinden liyıkile istifade 
kanun layihaları heyeti vekilede- Vekilede tetkik olunmaktadır. 
dir. Önümüzdeki içtima devresin· Banka asıl sahibi olan zliranın için esaalı tedbirler alınmaıım 

dUıUnmektedirler. 
de mecliste müzakere edilecektir. kredi bulmaaı irin çahv.acaktar. t 

Y Y Türk ofisi stanbul şubesi bu 
Mallarımızın gelişi ırUzel fiat- ZUrra üç nev' e inkısam edecek 

larla elden çıkarılmaması ıçın ve bunların en bqmda da arazi· huıuıta bir rapor hazırlıyarak 
satış kooperatifleri teşkil edece· sinin genişliğinden ziyade sayi Başvekil Paıaya tevdi etmiıtir. 
ğiz. Bu kooperatifler alıcılarla ile istihıal eden kUçUk zürra bu- Ruslar incir Alacaklar 
doğrudan doğruya temaaa geç•· lunacakhr. Bu suretle zirai lala· Haber verildiğine göre Rusya 
ceklerdir. hat da kendiliğinden vukua gel· bu sene memleketimizden mühim 

mit bulunacaktır. miktarda incir mübayaasma ka-Dıı ticaretimizi monopolize et· 
meği ve teıekkülU mecburi koo
peratiflere vermeii düşünmiyoruz. 
Satıt kooperatiflerini kurmağa 

Çakmak Yok! 
Kibrit Şirketi Piyasaya 

Az Mal Çıkarınış 
Kibrit ve çakmak inhisarı ida

resinin evvelce hükumetten dev· 
raldığı t 4 bin çakmağı piyasaya 
çıkardığı malumdur. 

Fakat bu işi üzerine alan şir· 
ket bu çakmakları yalnız acenta· 
larında bulundurmakta, perakende 
şekilde dükkanlarında satmak 
l\zere almak isteyenlere menfi 
cevap vermektedir. 

Havada Kaybolmuı! 
Vellinglon, 14 (A.A.) - Stan· 

ley tireen tarafından idare edilen 
bir tayyare ormanlar üzerinde 
uçarken kaybolmuştur. Taharri· 
yat yapmak lizere bir heyet 

Egmond dağlarına hareket etmiştir. 

Mahsullerimizin alıcalarımızca rar vermiştir. Bu haberin incir 
makbul vasıflarını da tayin etmek fiatlarını biraz yükselteceği Umlt 
llzımdır. incir, Uzlim, yumurta, edilmektedir. 

1 ısveç Prensi 
Ankara Yolunda 

Stokholm, 14 (A.A.) - ls
veç Veliahtı ile zevcesi Pren· 
ses İngrit, şark seyahatini yap· 
mak üzere lstokholmden hare
ket etmiılerJir. 

f Malıimdur ki V•liaht Hz. m•m· 

leketimize gl!lec•lc v• A11lcaragı 
zlgaret •d•cektir. J 

Vergi Borcu 
Değermenci Nikola Zorba Ef. 

isminde birisi sekiz bin beş ytiz lira 
tutan muamele vergisini vermedi· 
ğinden değirmenindeki~ aletler ve 
sair eşyası haciz altına alınmıştır. 

Orduda 
Nümune Ve istihsal Fi
danlığı Teesis Edilecek 

Ordu, 14 ( A. A. ) - Ziraat 
vekili Muhlis B. memleketin zira1 
inkişafı hususunda kıymetli öğUtler 
verdikten ıonra bir niimune ve 
istihsal fidanlığı tesisi, meyvecilik 
ve yaban domuzu mUcadelesl için 

mütehassıslar göndermeyi vadetmiıtir 

Bir Tramvay Yoldan Çıkh 
DUn saat 16 da Sirkecide 

bir tramvay arabası yoldan çık· 
mış bu yüzden tramvay mllnaka
lih yarım saat kadar sekteye 
uğramıştır. 

Istanbul cihetine geçmek üzere 
Eminönüne gelen tramvaylar Emi
nönUnden manevra yaparak dön
mek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Bulgaristan Türkleri gördUkleri 
taıylka tahammül edememekte
dirler. Yeniden 150 kişilik bir 
kafile Dobrlceye iltica etmiştir. 

Bu zavallıların yeyecekleri ve 
paraları olmadığı için Silistire 
valisi kendilerine erzak tevzi et
miıtir. Türk konıoloıu bu iıte 
meşgul olmaktadır. Maaraflan 
Türk hilkiimetl tarafından verile
rek TUrkiyeye nakledileceklerdir. 

Rusyadaki Askeri 
Heyetimiz 
Dönüyor 

Moıkova, 14 (A.A.) - Türk 
Askeri Heyeti M. Kolçko ile bir
likte Çiçerin vapurile Tllrkiyeye 
hareket etmiştir. 

Heyet rıhtımda Odesa garni· 
zon kumandanı, mıntaka icra ko· 
mitesi reisi, hariciye komiserliği 
mUmessilleri, sivil ve aıkeri me· 
murlar, yüzbaşı Enver Bey, Türkiye 
konsolos vekili Zeki Cevat Bey, 
matbuat mUmesailleri ve aair 
zevat tarafından uğurlanmıştır. 
Bir askeri müfreze selam reamini 
ifa etmiştir. Hareket esnasında 
Türk milli marşile Enternasyonal 
çalmmışhr. 

Yunanistanda Reisi
cümhur intihabı 
Atina, t 4 (Hususi) - Harbiye 

Nazırı ceneral Kondilis vaki olan 

Cenevr.e, 14 (A.A.) - İngil- [ 
tere hariciye nazırı Sir Con Simon 
Milletler cemiyetin~n yarınki mU
~akeratında söz söylemek üzere 
18nıini kaydettirmiıtir. lngiliz ha· 
tklciye nazırın n ekal iyetler hak· 
ında Polonya hariciye nazırı M. 

/STER iNAN /STER iNANMA! 
Tanıdığımız bir zat anlatti: 
" Bir Musevinin mağazasına uğradım. Kravat alaca· 

ğımı söyledin. Bana birkaç nümune çıkardılar ve tez· 
gahtar ilave etti: " - Beyefendi, bunlar hallı Avrupa 
malıdır.,. 

" - Yerli malı kravatımız yok.,, 
Ben: " - Niçin yok?., 
O: " - Çünkü Anupa malı daha iyi.,, 

beyanynda demiştir ki: 
- ReisicUmhur intihabı mes-

elesi hakkında M. Çladaris ile 
itilaf hasıl olmuıtur. Bu mesele 
hakkkında muhaliflerle mUza· 
kere yapılacak, eğer muba• 
lifler ayrı namzet göstermekte 
israr ederlerse hükumet yeniden 
intihap yapacak ve Ayan mecliıi?ia 
lağvı için yine mebusan ınecllıme 
salahiyet verilmesini milletten 
lıteyecektir. 

Dek farafından ıöylenihuiş olan 
nutka cevap vereceği ıannolun· 
ltıaktadır. Bu cevap iizcrine mli· 
bakerahn yeniden parlaması ve 
aşka müdahalelere meydan aç· 

bıaıı ihtimal dahilindedir. 

Ceva~ verdim: " - Ben yeril mah lıtf yorum.,, 
O, benim bu isteğimi şöyle kartıladı: 

iNAN 

Halbuki her'fl biraz 11kıttırınca bunların yerli malı 
olduğunu itiraf mecburiyetinde kaldı. Hiçbir mütalea 
ilave etmiyorum. Rica ederim, ılı de bunu böyle yuını-z,,, 

iSTER INAJf MAf 



:(~., ....... \: 
Somada Bir 
Senede Pek Çok 
işler Yapıldı 

Soma, (Husuıi) - Kasabanın 
çehresini tamamen degiıtirecek 

mahiyette bir imar faaliyeti gö
rülmektedir. Bir iki sene evvel 
tamamen harap denebi:ecck bir 
halde olan kaaabamız bir sene 
zarfında adeta yeni baıtan ya
pılmııtır. Son bir ıenelik faaliyet 
eanasanda kasaplar için hem gü
zel, hem de sıhhi ve fenni şartları 

haiz bir hal yaptmlmıf, Lonca 
binaaa yıktırılarak bir sebze hali 
inşa edilmiı, Loncamn bulunduğu 
mahal de Climhuriyet meydanı 
olarak tanzim olunmuıtur. Bu 
meydanda içinde bliyUk bir ha· 
vuz olan pek glizdl bir park ta 
v&cude getirilmiştir. Yıkılan Lon· 
ca binası biraz daha ötede ve 
daha ıüzel olarak lllf& ettiril
miftir. 

Hükumet binasının metruk bir 
aran halinde olan bahçesi de park 
haline ifrağ edilmiı, içine iki 
havuz } apbrılm f, birçok caddeler 
tamir edilmfıtir. Geçen ıeııe 

mahsulUn az- olması, tütnnnn yok 

pahasına sahlması Soma halkını 
biraz. mUteess"r etmiıtir. Fakat 
zeytin mabsu ünün iyi bir fiyatla 
elden çıkarılmış olması bu tces· 

aürU iz le etmiş, yü:ıderini güldür· 
müştUr. Bu sene bUtnn ümit tU· 
tün mabsulllndedir. Çnnkil tütün· 
ler pek neflı olarak yetişmek· 
tedir. 

Somada bir spor teşekknlo ile 
bir okuma odasına ıiddetle ihti
yaç vardır. Eskiden bunlarm iki· 
si de mevcuttu. Ancak bazı ıe

beplerle her iki teşekkül ~-s da
ğılmıştır. Bunların yeniden tesisi 
Soma için iki mllhim ihtiyacı 

karıılamak olacaktır 

Tokat 
Hapishanesi 

Tokat ( Hususi} - Tokat ha
plshanesnde elyevm 105 mevkuf 
169 mahkum vardır. Mecut bina 
tevkifhane vaziyetinde olduğu için 
mahkumların buradan ayrılması 
tekarrür etmiştir. Tokat meyda
nındaki Evkafa Ait taı han binaıı 
mahbümlara tahsiı edilmiştir. 

Mahkumlar burata nakledilecek· 
ferdir. 

• EK E 
•• • 
Odemişte Tütün işçileri 

işçiler 

Ôdemif (Hu
ıusi) - TiitllnOn 
kırma ameliyeıi 

bitmiıtir. Yalnız 

Adagine nahiye
ıinde 2 milyon 
kiloya yalcın tU· 
tlln istihsal edil· 
miştir. Mahıul 

ga) et nefistir, 
İnhisarlar idare· 
sinin 12 bin lira 
sarfile yeni inşa 
ettirdiği depoda 
tütün imalihna 
devam edilmek· 

Birliği 

tedir. Eksper Davut, Nazmi ve 
Süleyman Beylerin Ôdemit ve 
havaliıl tlltnnlerlnin ıallhında 
bllylik hizmetleri görlllmllttür. 

Denkçi ustalar tütün işçller 
birlıği tarafmdao imtihan edilmek
te, denk basabileceklere ehliyet· 

İhsaniyede 
Bir Mısır E ekçisi Feci Bir 
Kaza Neticesinde Öldü 

fznıit, ( Hususi ) - lhsaniye 
nahiyesinin Damlar mevkilnde 
muhacir Mustafa oğlu İsmail ihti
yatsızlık yüzünden keneli ölümüne 
sebebiyet vermiitir. 

1ımail beklcdıği muilr tarlası· 
nın yanındaki kulübede çifte tU· 
feğile kafa taıı ve beyni tamamen 
pnrçalanmıf olarak bulunmuştur. 

Hükumet .doktorunun raporuna 
ve yapılan tahkikata nazaran 
lımailın silAhı her zaman açık 
olarak taşıdığı Ye bu aebeple bir 
ihtiyatsızlık yUzUnden çiftenin 
horozunun inerek kendi kendinin 
aınmüne sebebiyet verdiği anla• 
şılmıvtır. 

Diyarıbekir Ticaret Odasmda 
Dıyarıbeklr, (Husust) - Tlca· 

ret ve Sanayi odasının idare hey• 
eti b ir müddet evvel istifa etmlıtl. 
Yeni yapılan intihapta oda reis
liğine Pirinçi zade Nedim, ikinci 
reisliğe Yusuf zade Ahmet, aza• 
hklara da matbaacı Zekai, eczacı 
Tahsin, pamukçu zade Mehmet, 
Hacı Muharrem ve Mnftn zade 
Ezel Beyler seçilmişlerdir. 

İmtihanla Denk Yapan 
Veriyor Ehliyetname 

Ustalara 

1 

Ôdemtı tüti111 deposunda faallget 
name •erilmektedlr. Ticaret 
Odaaı tUtlinlerin ehil ustalar ta· 
rafından denk yapılm&1ına pek 
fazla ehemmiyet vermektedir. 
Bütün tUtun ekicilerine mallarını 

kıymetten dli§ilrmemek için elinde 
ehliyetnamesi olmıyan ustalara 

ttltanlerlnl denk 
yaptırmamaları 

tamim edilmiıUr. 
lnhiaar idareai 

tDtftn amelesinin 
sıhhatile çok ya· 
londan alakadar 
olmakta ve tn .. 
tUn ameleaini bir 
doktora haftada 
iki defa muayene 
ettirmektedir. Ay
rıca iki muallim 
tutularak idare· 
nln Ust katında 
okuma yazma 

bilmiyen kadın ameleye mahsua 
bir nıektep te teala edilmiştir. 
Ödemif, Bayındır ve Tire bava· 
liainde kaçakçılık vak'aaa kalma· 
mıştır. inhisarlar mUdilrU Avni 
Bey her hususta ciddi meıal aar· 
fdmekte ve muvaffak olmaktadır. 

Antalyada Avcılar Bayramı 

Antalga avcıları 

Antalya (Huaus1) - Avcılar Cemiyeti bir avcılar bayramı tertip 
etmiı, bayram gilnU iki kapılı handa içtima eden avcılar ve davetli
leri otomobille 15 kilometre meıııafedekf Karanlık sokağa gitmişlerdir. 
Orada aaz]ar çalınmıf, yemekler yenmif, türlü oyunlar ve eğlencelerle 
çok nef'eli bir giln geçirilmiştir. 

Dumlupınar Abidesine Çelenk 
Dumlupınar, (Hu11usi) &- İzmir 

9 EylUI bayramına iştirak eden 
Ankara Halkevi gençleri geçiılcrl 
esnasında Dumlupınardakl Meh· 
metçik abidesine güzel bir çelenk 

bırakmışlardır. Çelenk Bugün 
Dumlupınar halkının huzurile 

Abdullah Nisıh Bey tarafından 
abideye konulmuı, meraıim yapıl· 

mıı ve aziz latiklil şehitlerinin 

hatıraları taziz olunmuıtur. 

Resimli Memleket Haberleri 

Muhabirlerimiz.in Zafer bayra· 
mma nit gönderdiği rcıimleri 
ne re devam ediyoruz: bugllnkl\ 
r sımlcrden 1 numaralısı Muşta 

, , ı n H rJ ., ,. 1 

Beyi, 3 numaralııı ilk tedrisat 
Müfettiti Nurettin Siret Beyi 
nutuk irat ederken göstermekte· 
dir. 2 numaralı resim Antalyada 
v P ,J ... ., vecit ruminden bir aaf-

hayı, 4 numaralı SöjUtta Zafer 
bayramı m6nasebetfle Hililiah
merla sünnet ettirdi~ 30 yanuyu, 
5 numaralı resim Zafer bayra· 
mında ad takılan Barbn tayya· 

resini, 6 numaralı reaim, bayram 
mflnaaebetile Bertin Tayyare 

Cemiyeti tarafından allnnet etti

rilen yavrul•rı aöıtermektedir. 

Müsahabe 

Uzun 
Geceler 
Geliyor 

Nrıra ll ala A 
Uzun günler mevafml g 

uzun ıecelerle beraber onları 
sıl aeçireceğimiz. endiıeai de 
liyor. Doğruıu aydınlığı karan 
tercih ederim; yaz.an içimde k 
olduğundan daha fazla bir aaa 
duyaram. Bir zamanlar gece 
Çalııır, geceleri okurdum; şi 
lae ancak polia romanlarını, 
kunç hikayeleri gece okuyabili 
rum. (Hayır, biç biri rllyama 
rip beni rabatau etmiyor; rom 
lardaki canilere Yeya onları 
kip eden polislere gösterdi 
alaka, içime itllyecek kadar 
yDk değildir. Zaten itiraf ede 
ki timdlye kadar hiç bir ro 
veya piyea kahramanı rDya 
girmedi; halbuki Don Klıo 
Prens Hamlet'le, ltakca kıralı 
diıaen ile konupnağı ae ka 
iaterdiml) 

Gündüz hayabnı, limba al 
d geçirilenden daha çok se 
rıın amma bilirim ki gece, insa 
en büyftk zaferlerinden biri 
Geç vakte kadar uyanık ot 
mak, çahımak, eğlenmek, ta 
tın çizdiği yola razı olmam 
ona kartı kendi irademizin k 
vetini ispat etmektir. Tabiat 
baykuşunki gibi karanlıkta 
ren gözler vermemiş; ne çı 

insan oğlu ıun'I ışığı icat etm 
Gece, yani tabi-.ıtın aarlar, mu 
malar gizler gibi örtnlü kal 
zamanda uyanık bulunmak · 
den beri hikmetin, faal zekanın 
timAll diye kar,lanmlfbr. Kar 
lıkta ancak yağ kandilinin h 
ııığl ile iktifaya mecbur o 
gerekler gece hayabm icat e 
memişler amma baykuşu Atena 

yani zeka dişi- tannsınm en a 
diği bay•an diye karıılamıı 
Bunun için ben de o kuıu, um 
itikadın aksine olarak, hiç 
uğurauz aaymam. bilakis acver 
Zaten zamanımız Fransız mlin 
kitlerinin en değerlilerinden 
Andre Suareı, baykuşun sesi 
en gü.zel, en ahenkli sesler 
biri olduğunu iddia ediyor. K 
lann büyllk aanatkArı btilbill 
1receyi1 karanlığı sever. 

Uzun geceler geliyor, be 
gibiler bunu biraz canları sak 

rak kartilıyabilir; fakat unutmı 

hm ki insan zekasının en bü 
eserlerinin çoğu gece, yani fer 
kendi kendini dütllnmeğe, ta 
kalkbğı aaatlerde doğmuı 
lnaan gtlndilz.ft maddi ibtiyaçl 
na, aeceyi iae asıl in.aanca lhtiy, 
lanna haaretmlftir. insan günd 
nihayet ta biatin bir parçası, gt 
lae bazen korkular, hazan 
neteler yaratan bir ilahbr. A 
mllkll gecedir. Gündüz yalı 
haricin tecavlizlindel\ kork 
yalnız hatiçten iyilik bekler; gt 
lae kendi kendiainden de kork. 
kendi kendisinden teıelliler net 
ler çıkanr. 

Aydınlığı aeverim; fa• 
karanlık hulya ıaınanıdır. insani 
geceyi fazla aydınlatmakla b1 

yayı öldürliyorlar. 

Sıvas Biçki Ve Diki' Yurd1 

Sıvu ( Hunai ) - Hatice H 
nım tarahndan açılan Biçki 
Dikit Yurdu muh"tte btıyOk 1 
rağbet kazanmıfhr. Yurt Maa 
Müdür)üğnnün nezareti altın~ad 
Yurda hkmektep 'llezunları ka~ 
edilmektedir. Tahsil müddeti 1 

ıenedir. 



Avusturua 
Nasıl Amerika'da 
faşıgabilir? lşçi Grevi 

A•rupa, belki de dGnya ıulhunu T T h I • 
"-Waıa edebil.ek lçla AYU9tur1a· Y Q imıflf lgOr 
.... lıiUld&llnl mubafau et••Jl ilk Prowldana, 14 ( A.A.) _ V.U. ... 
'-t olarak il•ri airt1orlu. Fraau dobmaedak peYla4•1ıd i~ 
'- kGçOlı: ftlW Ue beraber ltal1aaın lllM'-1 •fatlle bGtla ko•lalltleria 
"- •e1eley• Yefdlli ehemmiyet azi•· tevklflni emret•lt •• aaaJlel ...... 
• .. ba hlclla dopdur. Fakat bu faza t~ .. beı Jb kltlllk Wr ...... t: tek detlldlr. Sulhun mulaafa••• kıt'a talep etmlttir. M. Runelt .... 

Wr dliu tart tl ... a ..... ki 0 da ıine telefonla nrditi ........ 
-..ı1e alt maabede •aaılualUll tadil THi,.t Jlsu• ~.terlr1e W...a 
..... •ıneeldir, deniror. Yiae •1•1 aıkerl lut'alann muftnete 1ııau1r o&. 
~den FranH ile Klçlk ftllAf bu duklarıaı bJldlrmlftir. 
::::ta kat'I karar .-rmitlerdlr. Ve Sayl•tvil 14 ( A.A ) _ Milli ........ 

buarchrlar. 88 aüareaba bu fızlar, ıllnıG tak •aaly.tm•ea Wt 
..._ta ea çeldDclikleri tuaf Macaris.. fabrlkaaın anlnde topla-. elaa 
ta..ıır. ÇG.akil Fr&aAIUD ltalya ll• rr•vellerl ................ . 
~ıya çabttıtı fU 11rada ltalyan1n 
11ac:arı.tana yaptıı• baıı nftler hatır• F ransada intihabat 
lellyor. AYuaturyanın lıtlldlllnln de-

._ edebu.u1 Ji•• itan pl'tlan• Mücadelesi 
~kuJır.... aa.,w.. au.ı.n ... 
"i ·~~~ı:~:!':~ryablann t,u Radikallerin Programında 

letildili muhafaza etmek illemeleri. Bizden De Bahsediliyor 
2 - AYuıturyantn maddeten yaıı- Pariı, 14 (A. A.) - vua,.t " 

hbU..eıl. kaza umumi ••ellalerl latl.... 7 " 
3 - Bu kOçllk iaOkGınetba blJik 14 birinci Te.,ıau 7apalaealdu. Bu 

dftletlerln rekabetine kurbaa gitıp•· meclisler müalll itleri• m..,.ı ol-
.. ell. makla beraber •r•• asuamn tlıdael 

Bunlardan birinci ,.,t tahakkuk d•recede olaralıı latlbabuıa da kant-
~ &'lbl garilalyor. Çinici Batveldl takları ı,ıa bu aeferld latUuaplaraa 
l>olfGıOn katli, bu aoktadaa Avuıtu- slyaal eMmmiyetl ele vardar. IDtlhap 
h llallllyetpuvulerl hesabına bir ka· mOcadelell beyaaaameler •etrl ..,.. 
... ç olmuıtur. ÇGnkG lltlkl&I fikrlııl tile bqlamıttır. Radikal 109,atlat 
._•JY•n bir •Umrede kuvvetlendir· partiıl ••tNttlti be1aaaame4e. clllı:· 
lllılttir. taUSrlllk n her tirli pdut poHtlb-

lkıncl tart para mea•leıldlr. ŞlmdlJ• ıına ma•alif oldutunu llllıt lalkt .. t 
qdar Avusturya borçla yatamııtır. pro~ra11UD1, laik mektep preulplal 
ltaıbuki hiçbir fert ve millet, ilinlhay• mildaf u •ttltlaf. bltf• ml•uuealae 
borçla hayabaı dewam ettlreınu. Ba •• fra....- 1u,.etml mldaf..,a thl-
laol'ç muht•lff mWetlerla temlnatfle detle taraftar elclutua., ...._,. 
•l&le •dileblhniftlr. Ve bunlar, bu va• meydaa okumak ,.,..W t.ldp et.l-
a,_. kqcll lelalulne lıtl••... ~ahttp yen n •rf emal1etl te•I•• aattaf 
• ......_ bulun•• Wr •Dl •ldafaa ıietellial 

8 'ld kır arzu •ttla1aı, lktludt ıahada au,.. u otl ıart ortaclaa kalkma• •• 
dıkça Avuıturyanm ... ,ataoı "ı..,.. uallzme muana buluadufuau " 

tlyetını ....._. -·--·~~~:t "'TJ.r~• 
kaldı ki AYUsturya laallanın Alman- ,_,. 
1•1• tneccGhkir olan umumi m.- oldutu slbl Hkl ma .. amlar ....... 
llaıı da ayn bir rneaeledlr. _Süreyya dakl 1alda1ma11 tiddetle alkıtladıpaı 

beyan etmektecllı 

ltemel Meselesi 
~. Almanya 

k.avaa" t• c,A.A.) - Alaaa ••t· -.b, Memel lclareılal ılatiu 411-
drnaek makıadile Diyet meclisinin 
ltltkaç rl• eYYalld "lsealnde iktidar 
~vldlnde buluaaa direktuar alt1· 
~de prote.tocla baluadutuaa ••t
'-balttlr. Halbuki o ... ekseriyet 
"-abı olan 20 mebus hazır bulunma· 
"-taaclu ldPlr tôrlrla r•1' konul. 
._, kaWI olam•••tbr· 

No.17 
15 • 9 ·BM 

Bir ahbabım da li&d•n bah-
.. bnitti. Bir kare ıörelim, 16rD
telim luameb• olur. Dedim, 
;'-""""'~ Gelelim. ·-......... landı. 

tl,M bir top-

Hasibe ... ._. 
ıtladD. 

Soaraı 

!Jlr kere aha 

- otıaam • • •9fıal 
"•elim? dedi. 

Haalbo hanıoı harfleri •• ıı .. 
eelvl tııcelterek cı••P verdi: 

- ZaWt. efendi•· e. ,.. 
taldı. Fakat 1.tanbulda va
.. alclt. Çolı uld, çok alal-
... ......... timdi zabit 
~li amma yakında mili-
._ olur. DUa ıecea sla banaı 

- Ama• ~tlanm buarlaa .. 
rer. Stajı• Wter Wtaa yıldm 
t.bcapm, tllr•• Ela daha 

Uzak Şarkta 
SJyaat Bir Cinayet Orta

Iıtı Yine Karaıtudı 
TokJo, 14 (A.A) - Mlya,..a Wmll 

Jap• tG.oeart, Yuthla chtaruada 
katle~ Y•tl•'•• Çla pollal 
.. _ ....... ı " .... u... ...Oll .... 
., ...... ltlrGk bli llııtilif ftfclu. 

Katllla kim oldup ••latdıaatbr. 
Katil firar laaliadedll'. Çba n Japoa 
memurları bu hldlae haklwıda mtlq. 
kH• etmektedirler. 

Burhan Cahil 

dlakl çocuk.. Allah naılp ederse 
pqalıtuu da 16rnrüm intallah. 

Hanımefendi dıkkatle diıJI. 
yordu. 

Çok naalk bir hareketle doi
raldu; 
~ T amemaileriniH iftirak 

ederim efendim. T abli latikbal 
ıençlerinclir. Y abuı kızım nlen
mek lcia bantız karar v•mif tle
iiJ.dir. Daha dojrwa bu •••le
de karar vermek baldo keaclW• 
nlacllr. Şimdiye kadar bam ••· 
leuıiJ• clalr bir fikriacl.. bab
•etaeclL Oau için aile cenp 
....myeapaa. 

Hulbe H. bu tatla, lmit ... 
rlcl, Ndktae llalerc:l.n çok z.e•k 
almatb. 

- Acaba, eledi kudlıil• 16-
r1tmek kabil ~U mi? 

HanımefeQdl ,Wlm••cli: 

Silih Ticareti 
~~--~--~~-~~ 

Amerikada Yapılan Tahkikat· Yürü-
dükçe Yeni Hakikatlar Çıkıyor 

lıtıl,,.~I •UU•• all•la felrf hl•rı.... Wriaia INtPlef •ea.ıer•a 
v .. ı.p.. 14 ( A.A, - Slw. ... t-lhlm .. t .. tanare nba ..... 

bf1 .. klaada talalclllat rapu A1aa lçla k.ılaaddatı•• a6Jle4Ud•riDl Ube 

komll)'Olauada nl1, A,udea M. R1.. •tmıttıaıo eli ŞlH. 14 ( A.A ) -
Blrl•tlk Amırikamn Çlae. Am•rika Vqbapaada. .ıWa mW•mat aabta 
bufda11 1atılma11 l~ln on mU,oa •• .. kkta4• taWtlkat 1ap1lchtı •aaa• 
,.mulc almaıı için ylrml milJOD dolar ll..t drllea Wdlalar, ŞUl memurlara. 
werdltbd 14Jl•mlftlr. Bu auretl• aıa u 111yet n ı•refhwinl kmcı •a-
Am...tkadalal fula 1Mıtda11 1atmak 1a1,.tte teJAldd edUctftladeo, hGkGmet, 
Ye Clnd•kl mll1oaea •" tt.llemek A•erlka han flrketlerlle bua«lu 
l•ldUe Amerika tle&Ntiae 19al bJ. soar• muka•eleler J•pmaya kuw 
bıı nrllmlttlr. varmlttlr• MUD mGdafu aaıın IMa 

M. Rye. reaml Japoa ••laafWala ı. .... ta lana kumandanhtıaa talimat 
bu paranı• laakikat•• A..rtlla4u nnalftir. 

Alman Hariciye Nazın 
SulhPrensipleriniAnlatb 

- ------

----·-· ---· ·--· .. ··-- _.._ -· .. ·-"-·-·-

Katolikler De Almanya Lehine Rey Verecekler 
Sarbrlk, 14 (A. A.) - R..,.ah O da ...... •••ela .. KaWU., 

katoltk papa11. Alma• eephMI wen- •• 4le Pr1t11ta.W. •Mll*'lr. S. 
supluama blf t.,.Iaatuuada .._ittir ld: meMINI AhN.W. .t.v .. dar. Bb Al

u _ S- ... .ı..ı.ı llantbr•• ... elarak .., •.,.cetlı. int W. 

teıebblılerl 11.,....•a Wslm cWnaa kaioltlb fakat laer .. ,-. evwel 
sclJllpcek t•k Wr aöatl•ll vudir. .Almamı ... 

- Vallabl tlmdlye kadar 
hlyle Wrka~ tellllf olm .. hl. c .. 
vap vermedi. Demek ki ... 

- ı.t.....U me ~in 
adresini, reamini bırakayım. Ktı· 
çak H. da f6rtlkı. Obua q? 

Hanı111efeacli dudaldanDt 
büktü: 

- Siz billniniL Bırakın ister-
ıenb. 

Ve klçllk ma1am11 latnndeki 
aaate baka.ıak ayaia kalktı: 

- Bir ,.... ak Mrlliftlk 
efendim. Mbaade edenenlz lu-
11ma bekl.tmeyeyim. Siz bahıetti
thab .. yl.-1 l>lfalwa. 

V • ~ek ıarif hir hareketle 
Hulbe HaDllDI ..ıtmlada. Salu· 
du çakb. 

Hasibe Hanım ıon defa ko-

ridorda •• H•i lfltti. 
- GGlatlm, ben çakıyorum. 

Sen naiufir hanımı pçlrirlio. 
v. kapalu&a kap•·• bir ..,.. 

mer aal.anlakta ..... melerln alal 
duyuldu. 

Hu1be Hamm karpaına dlld
len hizmetçi kızın Onllncle dua 
fada durmaktan •lolcls. ç.,,..m 
oaa ~lr--it nemi R ... dia .,.. 

nl yapbrdıtı bir kutYlzltle be
reber mnanna nattıne koydu. 

Kız dikkatle ona bakıyordu. 
Haal_be Hamm dayanamadl. 

Konutmak ihtiyacı lle sordu : 
- Kız• Milin ldıuen Yar mı? 
- Annem var. 
- Nerellaln ? 
- lzmitliyim. Niçia aord--. 
- Bu evin klçiklt••• o -. 

mia ıirip çakao za,.f im •? 
- Evet efeadim. 
- lpUah ,.u.I• olacak o 

kız beaİIL 
......... çi ıarip bir ba.lutla 

Haıibe Hanımı sizdi. 
- No o, olmaz mı ıamıedl

yorıuıa? 
Hbmetçi Gtılaümt Hanımefen· 

dinin yoldupndaıı iatifade ederek 
ylz buluıu~ Hafif bir ,ılmcla
yııla: 

- Bilmem. dedL Skta qtla-
auı neci? 

- ı..wt. 
Gllalm 1• ,W. H-. ffaı. 

aamn mua lberiM lnraktıp 
, .... baktı: 

- Oilunuıun r•ml aıl ol 
- Oflumua reaml JL Bak, 

Okuyucularıma 
Cevaalarım •. 

lzmirde Sacide Hanıma: 
Fazla mtiıkll peaent olma

)'IDD. Yatı ohıza yaklaımıt blr 
ı• kız, fevkaJAde bir lınaal 
teaadUf olmadakç• karlıı Blmllf, 
çocuk ublbl Wı erkekle evten
miJ• mahldUnclur. 64Erkekte ,a
ıelilı arpmu,, cllmluile ifada 
edllea kaide hiç 1:tir ••man kuw
vetial bybebaemiftlr. .. 

A. B. Beyee 
Mektubunuzu okuduktan IOIU'& 

d•rin derin dlltbdtım.. Vakla, 
bir buçuk senedenberl bekleyen 
ni .. nhaııı daha fazla bekletmemek 
için ıGy lediğiniz akrabanız.la mllf• 
terek bir ev tutmak ve orada 
bir oda d6teyorek aafayı habrla 
yaıamak fakrl pek fana cleğiL 
HattA elnizdeld ytl• liraamla da 
orta laalli bİI' oda difemHI ve 
aain ıl•ak ta mlmkü~. Ancak, 
blru daha aabretmeııbi ve emri
nb ,.ıdikt• 10111a alacağaau 
fazla aylıkla baliaize milDaaip 
kn,uk lıtir eve yerleımeDizi daha 
mıı.,,aflk buldum. (Dağ dai: \lıttlne 
olmut ta, ev ev llıtOne Olmamıı) 
darbı meselini hatırd• tutmak ta 
lAzımdır. Eğer bekJedfğiniı emrin 
çabuk gelmesi ihtimali nna, ık• 
bu ciheti tavsiye ederla 

'f 
Aaka?H. C.Moide Saim S.)'91 
Ben zamam daiJna tehlikeli 

gkklm. Flliyatla tahakk•k et• 
mtye ••itlen ~ leanmam. Yat 
farla Odnd derecedecliı. 

HANIMTEYZa 

Vapur Yangınlan 
Son Günlerde Denizlerde 
Sık Sık Yangın Çıkıyor 
~ H (A. A.) - 1Caa4 

ı.rm• Almae ,.. -..punl •amıı~ . ...... ,..... çt.... ... ,, .. .,.... 
b...,. ......... 

hM.a.. IO_. tia'-dıt. P ....... . 
keeMDa J••r• .... .... ... 
sayw 4.ört olaaıp. Ôtmar. JapOll 
baodarah ''V uıiamaru., Aıaerlku ban• 
dırala "Saatarita., ve lı.,Uia banclıralt 
"Bradburn,, ıemilerl leh. 

Fran•• Harlc:IJ••lnde 
Pul-. 14 (A. A.) - Fraaıaoıa 

Tabraa elçlaJ M. GutOll Maoa. qaJ 
sıfdle hl•P•tuJ6 •ki•• "5r. 
MUa•o hq k•asoloelutu• Ware 
etmekte olu orta .&ti iL Delk 
KaMı .llltl•• " M. P..C t*u 
s ..... tlM .. ,. ............. 

..... ta ıiDi tMlllıan~dır matallab. 
Cillall• yaldatb. R"me bakba 
- Gtını, W. Fakat kld* 

b .. nu ilt•yu c•k. Ne ı•ri•• 
nı 9eyle.r a.tiyor • ....,.... 

- Nldn. 8iıiel 111 • .-,-. 
Gllllm Wlel&ir bir tebe•im&. 

hakta 
- aı.... Fekat o tinuUfe 

kaMı ilim lat.._ •r ..... H., 
halde bir diifllndtljil YU· 

Ha•ibe Hanma alc:lıiı bu lar 
h.dea mcmaua olaa~ 

z.a.. ................. 
ta•tıla lmitl.W 1m-.-. Blrr. 
r...ı~ acbeli lıaaktj& Wd• 
c ... p a1a ... .a. nl+••·• 
tıUIMll ... dlfln.lll'ly ....... 
Dayanamadı Te tekrar ...t.: 

- Sahi mi ~ Vcrmezlv mi 
der.W 

Gtlldm bquu aaltaclıı 
- Hiç beW.GMJhı. O ne zea

ıin. n• kibar beyleri lıtem..S 
Tammadttt adama varır mt? 

Huibe Hanım bu cenplan 
fena halde tutulıaıuftu. 

Birdenbire ao&'dw 
- Çok l ................. b. , ............. , 



... --------·----------~.~ 
Panama 
Kanalı 
Kazılırken 

Aakert zaruretler ytlztınden 

Ba kanal 1 Birletik Amerika 
• . b hOkiimetleri Pa· 
ıçın urada nama kanahnı kaz. 
kazıldı? dırmıya karar •er-

dikten ıonra bu kanalın aeçec•tl 
ve kazılacağı Aha bir hayli mtı
nakaıalara sebep olmuıtur. Bu 
lfte başlıca rakip olarak iki 
memleket vardı : Panama, Nika· 
raguva. 

Nikaraguva hDkiimeti lıtlyordu 
ki kanal kendi araziıinden geç
ain. Birleş;k Amerika hllkiimetl 
mümessilleri Nikaraauva aruisinin 
yanar dailarla 1erplll olduğunu 
Uorl allrllyor, bu dailann daimi 
bir mahzur •• tehlike teıkil et• 
tiklerinden babıedlyorlardı. Fakat 
N.karaıuva, bu yanardajlana 
eJyevm faal olmadaklannı, lln• 
müt olduklannı iddia ediyordu. 
Nihayet, bu iddia1a kartı Pana• 
ma kat'i darbeyi indirdi. Nlkara• 
pva poata pullarının tlıerlnde, 
dumanı tüten yanardağlar vardır. 
Bu deW kat'i addedildi •• kana• 
bn Panama toprıtında kazılmaıı 
tercih edildi. 

• 
Bir iltatiatıke nazaran din• 

yada en çok okunan mu• 

~ 
•- k barrir Ruılana 

n ÇOIC: 
0 u- (Maklim Gorki)ai• 

an mulı.arrl dir. Bu muharririn 
basalan ldtaplanmn aayw tamam 
( 20,000,000 ) a ballt olmufiur. 
Bunun 1ebebi baıııı Sovyet h8• 
kiimetinin deruhte edip kitaptan 
paruaz datıtmıı olmandır. Maa• 
mafib Almany• bu aaalaanlrt 
kendi memleketi için tehlikeli 
bulmut ve IOD hafta içinde 
Almancaya terctlme edilmif olan 
bazı ••rlerlnl toplatllllfbr. Scwyet 
blkiimetl bu tedbire, kendi mem
leketinde utılmakta olan buı 
Almancadan tercim• eclilmlı 
eserleri toplatmak auretlle muka
bele edecektir. .. 

Her lbtllAld memlekette ol
duju rlM Ruapda ela -u-n-.-1-.-1a-,.--. Çarlık demne alt 

Ye Çar ldareılnln 
Hegkel meziyetlerini ha-

brlataa bitin lbide ve heykeller 
ort&dan kaldırdmafbr. Bunun pek 
az iattanuı vardır. Muell Moıko
•adakl Birinci Alekeandnlt bey• 
keli De Blylk Petronun heykeli 
sibl. Birinci At.k ... dr'ın heykeli, 
altına feci ve Nblrir eclid bir 
ctlmle yazılmak auretlle ipka 
eluamuıtur. Bu arada ikinci Ni
kolaya da ait bir heykel de Ko
roıtoa ıebrinde unutulmuttur. 
Bunu, teıadUfen merkeze meuup 
bir memur ıarmlf ve heykeli 
11kbnmftar. 

A lmaayada ae..,.dilea bir 
iltatiatlle fire ipizlerin -------Alman.ada .. ,... tedricen 

l l ille •zal...Utadır. Ba-
l• 6 ~ 2,400,000 dir. 

Fakat 6 ay en.ı ( 3.600,000 ) 1 
buluyordu. 

...... -·-················································· 
=TAKViM== 

• CUMARTESi ilam 
30 19 ErlOI 9M 138 - AnM. -Ru•I 
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Nakıl Vasıtalarınd~n Nasıl Korunmalı? Şirketi 
Berllnde Neıredilen Bir latatiatilin Verdiği Neticeye Göre Kazaların Hagrigeden 

Yüzde Dokaanından Kurtulmak Mümkündür B • R • 
lngilterede Alh Aydır Kaza Geçirmiyen Bir Şehir •• 

Almanyada nakil va11talan 
yüzlnden wkua ıelmekte olan 
kazalar, clljer memleketlere na• 
uran çok olmamakta beraber, o 
areea uzandikkatl celbetti ki, 
pçenletde bir Pazar glhıtl bltb 
halka tatbiki bir den verilmeline 
ltlzum glrllldl. Sokaklara kol kol 
lıaretll memurlar çıkarıldı, yaya 
yürlyealere naııl ytlrllmeleri icap 
ettlji anlabldı, nakil vaııtaaa kul
lananlara nual hareket etm~ri 

lizım pldifi a61leadi, birer rer 
ı&•terlldi. 

Almanları bu tedbiri fttll(aza 
Hvkeden ıebep, kazaların çoğal
ması Ue birlikte bu kazalar hak· 
kında yap.tan bir iatatiıtlkten 
çıkardan derstir. Fılhaldka ıeyrtı-
19fer memurlan bu latatiatiii al
dıktan ıonra kaıalan birer birer 
tetkike koyulmuılar ve aldıklan 
neticeleri taanif etmitlerdir. 

Bu meaaiden ıonra edindikleri 
kanaate ıöre: 

100 otomubil kazaaında 751nin 
meıullyeti mllnhuıran yaya ytırO· 
yenlerdedir. Geriye kalan 25 ine 
Hbebiyet verenler ıof6rlerdir. 
Bunlardan (15)i ıarlioı, (10) ela 
Acemidir. 

* 
Maamafih ahaliye umumi olarak 

1eyrUmefer derai vermekte Alman
lar birin~i zannedilmeıin. Bu aa
hada ilk dereceyi işıal edenler 
ln,Uizlerdlr, daha dotruıu ~gi!
terealn •aıat bllytiklükte bir ıeh· 
rldlr. Bu •laria adı Luaderlaad' dar. 

R•ml lttatlatlğe nazaran bu ıe
hlrde 10D 6 ay urfmda hiç bir 
kaza YUkua gelmemiştir. 

Aacaba neden? 
lnıtllı gazetecileri bu ıuale 

cevap almak llzere ridip bu ıeh
rln poliı mUd8rUnU g6rmlflerdir. 
Bu utla llyledlği tudur: 

- Garllyoraunuz ki 11rf oto-

8011 Posta 
it•Ll•bti7e, Çatalçeım• ıobja, ıa 

ISTANBUt. 

•ıttemiıde ~lcaa JUi 
te reıimlttrin l>Utüa llailan 
laahfuı •• ıaıetemiıe liltiı. 

• 
ABONE PIATLARI 

• Seae Ay 
"'· •. 

TORKIYI r• 1so • ıso 
YUNANlsTAN 2340 1221 711 271 

mobJllerin ıellp 
ıeçmeleri için bu· 
ıuıl caddeler aç• 
madık, yeraltı yol· 
lan yapmadık. F ••· 
kaJAde mahiyeti 
haiz hiç bir tedhlr 
ittihaz etmedik. 

Buna mukabil 
kazaya en ziyade 
çocukların maruı 

kalmakta olmalanna 
bakarak mekteplerde 
bu hulUI için ayn bir 
den apık, tokaldarcla 

tatbikat 1apbk. 
Bunu haricinde çoculdarua 

mektebe tidlp ıelclilderl ... u.,. 
de polla memurlarmın •1111111 bir 
miıU artbrma uultlnll ko1clulr. 
Son 6 ay zarfında biç bir kaza olma• 
dıtına ıBre, neticeden kBndlmlzl 
memnUll AJIDakta baklumıı Tar
dır, unınm. ,, 

- * 
Avrupa memleketlerinin aalul 

vaaıtuı kazalanaa kar11 muhtelif 
tedbirler almalaruaa mukabil, 
Amerikada clerdla daha uah 
ıurette halli dlflallmeye batla• 
mıftır. Habra ıelen ilk tıdblr 
ıokalduda otomobillerin ı•çe
cekleri laaımlar ile halkın 111 ... 
rinde ylrllmeye meıun oldap 
yaya kalcbnmlanm 1ekdlieriaden 
tamamen ayırmak •• tedricen 
otomobillere mauuı yer alb 
yollan yapmaktır. Fakat •u, 
bllhaua ikinci lomm pek hala 
murafı iltilzam eltili cihetle 
yakında tatbik edlleceje bem .. 
memektedlr. .. 

Ruimlerimizde lnıllterenln 

ECNEBi 2700 1400 • JOo ....... --........ Luaderland ıehrlnde çocuklara 
verilen elene ait inbbaları ıarll
y ar1unuı : Amirine leh&lham• Abone bedeli eeviodir. Adreı 

4•iittirmek as lwr"ttuı. 
• • 

G•I• ..,.. ... ,, 11•rilme& 

lllnlartla• Me•'ullreı ••••illa& 
Ceqp için mektuplara 10 kurutluk 

pul ilavesi lazımdır. 

...- Po•ta kutuauı 141 ı.aw~ 
T••aret : Sonpo9ta 
Telefo• ı aotos 

buflln de kaıa olmadı, diyen bir 
poliı, memurun 6a0nden sokaktan 
n ııl ıeçilmeıi llzımıeleceğinl 
te : ı nbe eden bir çocuk kafilell, 
onllne bakarak batalı yürüyen iç 
çocuk, tramvayla otomobil ara• 
sından korkmadan geçen kac:laa, 
sonra elele tutunarak hMn 
caddeyi kapladıktan için hlraz 

j IODl'A te•bm edilecek bir pup. 

ır ıca -
Boıaziçinln her fb biraz • 

ha botalmakta oldutu berk..ı. 
ma16mudur. Bunun ıebeplerlaf'. 
bazdan buhrana, buaları da l.t8r.ı 
bul allfu1U11un azalmakta olma11na 
hamlediyorlu. 

Bu huauata Şirketi Hayrlyeala 
pek pahalı olan tarlfeainln de 
tHfrl oldutunu unutmamak .. 
zımdır. 

Ülkldar bilet Ucretlerinin ten
zil edilecetlnl lfitiyoruz. Bu tea
ıUAbn yine ayni mıntaka dahilinde 
bulunan Kuzguncuk ve havalill
n• de teımillnl rica ederiz. 

Ücretler tenzil edlldltl zamu 
yolculana artacafl Ye tirketln .. 
18J'armı bu cihetten telAfl edecejıl 
muhakkaktır 

Mihran Terzi,.n 

Çeımenin Suyu Keıilmeıln 
Şehremininde UzunJUUf malaal

lulnde bir ç .. me vardır. Bu çer 
meniD •18 ıecelerl lreallmekte
cllr. Çetmeala geceleri de akıtaı
ma11n1 rica ederiz, 

Uzunynıuf: O.mal 

Karamanda Gaffar oğla 
Efendiyıı 

G6zclen Ye f6rmekten ıakata 
ayrdacaldann ,erme dereceleri 
tallmatumede yazıladır. Mahalll 
aakerllk pbellnden izahat alı..
bllir. Muayenem için me11111p 
..... f •~21· • . k ....... 

caat etmek IAzımdı. 

* Buoada Omer Şakir Efendiyt: 
Sise T&rk lmlarlle evlenmealll 

tavalye ederiz. ldealbm olan ima 
bulmakta mDıkllllt çekmezllnll. 
Baiaettlibdz ıpor ldtablni om 
Ye okuduldannw tatbik ederıeall 
farda ,ar11nant11. .. 

Timuı lmıuile Şekerciler oemlJ•· 
tiae mektup göadermü lıtiren Jruil. 
mizt: 

- Mektubunu okunmuyor, 
pıetecle dercini lati7onanız olar 
naldı ,....... " altma aarlla 
adrelİlllzle lmzanw koymaDll 
lhımdar efendim. .. 

lnanbal Feoer oacldethıdt 91 _. 
marada A. Niyazi Efendlyeı 

- Şlkiyetlnlz de, arzuları• 
nıı da biildıdır. Mecllalai bu deY
reılade mtlıakere edilecek olaa 
it kanunu uaml çahfma ve 
hfbrma itini halledecektir. 

,._ ........ -,. ... ; .. .., ......... .,.,. .. ,,, , ...... , ... ...... 
,_ laıJaln ,,,,. 6lr ıaall• 

.,. ,,. /"""- ,.,.1.rt1ır1 

400 .. 900 100 80 
Kıf. Kro. Krt- l<ıf. Krf. 
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ihtilaflı 
1 

Maçı Fener Kazandı 
Beşiktaşı 1- 2 Yenen F enerbahçe Şilti Aldı 

IHariçt~ki M~ğliıbiyeti~riı; 
Teessürü Devam Ediyor 

Hasalatan takalml Ye aaha hak
kının yan yarıya bölnnmeal me ... 
•lelerinden Fener • Beılktaı idare
cileri ara11nda çıkan lbtilAf düne 
kadar halledilemediğinden, mınta· 
kanın llinına rağmen, 1933-1934 
liltlnin finalini oynanmıyacak zan· 
nedenler pek çoktu. Bazı Beıiktaı· 
lalar, F enerbahçe hasılatın yarı 
Yanye takaimine razı olmadıtı 
takdirde aaabaya çıkmıyacaklarını 
16ylemiılerdi. Bu yüzden mUaa· 
baka aaati geldiği halde Fener 
•tadının tiribUnleri epl tenha idi. 
Maç saatine lstanbuldan gelecek· 
leri yetiıtirebilecek vapurun mu, .. 
terileri de sahaya girdikleri halde 
Beılktaılılar hali ortada gözllk· 
müyorlardı. Beyaı: siyahlıların ma
ça icabet etmiyeceklerinl zanne
denlerin kanaatleri kuvvetlenmiıti. 
Fakat mOıabaka saatine bet da· 
kika kalarak Beıiktaı takımının 
•oyunmut bir halde atat kapıamcfa• 
girdiği görüldü. Onlarla beraber 
relen Beıiktaı taraftarlarından, 
tak1mın doğrudan doğruya Beşlk
taıtan hususi bir motörle geldiii 
öğrenildi. · · 

Son dakikaya kadar oynayıp 
oynamamakta bir karar veremi
yen Beılktaılılar aahaya çıkma· 
dıldarı takdirde hllkmen mağlup 
olacaklarını dütündUklerl için ha
ıdatın takıimı meselesini bir ta· 
rafa bırakarak huıusl bir motörle 
gelmiye karar vermiılerdl 

1933 - 1934 ıiltinin final mU· 
aabakaaı olan dUnkll maça hakem 
Sadi Beyin idaresinde batlandı. 

Takımlar sahaya aşağıdaki 
kadrolarla çıktılar: 

Beşiktai takımı: Mehmet Ali • 
Adnan, Nuri • F eyzf, F ahrl, Muh
terem • Eşref, Şeref, Nazım, Hak· 
kı, Hayati. 

Fenerbabçe takımı: Bedii .. 
Y •tar, Fazıl • Cevat, Ali Rıza, 
Eıat - Niyazi, Süleyman, Namık, 
Fikret, Şaban. 

1 
RG&ılrı lehlerine alarak baı· 

ı~an 
1 
8-tiktaıhlar, boylanna Ye 

c sae erine F enerlflerdeo daha 
uygun . gelen havadan paalarla 
llerlemıye b&fl-datar. Fenerli Ce
Yadın muvaffakıyetle kestiği bir· 

kaç hücumdan sonra Fenerliler de 
mukabil hücumlara b .. ladılar. 
Fakat rOzgir çok sıkı e•tli için 
kendi nısıf sahalarından pek ileri 
gidemeden geri dönmiye mecbur 
oluyorlardı. 

On dakika ka dar, hakimiyet 
bariı bir ıekilde Beşiktaş tarafın· 
da olmamakla beraber, Beyaz 

ıiyabblar ağır bastılar. On beşinci 
dakikadan sonra Fenerliler faıılalı 
hücumlarla Betlktaı kalesine ka· 
dar indiler fakat iaabetli .Ut ~ ... 

k•medlkl•ri için iki mUhim fıraatı 
kaçırdılar. 

Birinci devrenin sonlarına ka
dar ekaeriyetle daha hAkim oy· 
nıyan Betiktaşlılar devreola so~ 
bet dakikaeında gevıediler. Bun· 
dan F enerbahçe canla bir oyunla 
mukabele ederek istifade etti. 
Birinci deyre biterken parlıyan 
Fener oyunu hem taraftarlarının 
hem oyuncularının maneviyatım 
dUz.eltmit oldu. Birinci haftaym 
sıfır sıfıra beraberlikle neticelendi. 

ikinci Oevre 
İkinci devreye daha canlı baş· 

lıyan Sarı licivertliler arkadane sen 
rüzııarm da yardımile Beşiktaş 
sahasında yerlettiler. Beşiktaı 
oyuncuları toplara, birinci devrede 
olduğu gibi havadan iade ettik
lerinden, rUıgAra karşı kalkan 
toplar tekrar kendi nısıf aahala· 
rma dütUyordu. Bu vaziyetten de 
latlfad.- Wlen hner ..... raklpl .. 

rini adamakıllı ııkıştırmiya batla· 
dılar. On birinci dakikada Beıik
taı aleyhine verilen bir firikiki 
Cevat çekti ve topu kale önlerinde 
kafa sile alan Fikret ilk Fener 
golllnü attı. 

Bu golden sonra daha çok 
açılan F enerbahçe yirmi doku· 
zuncu dakikaya kadar hücumlarını 
daima tekrarlayarak oynadl. Otu
zuncu dakikada sağ açık SUley• 

mamn ıiirdUğU topla Beıiktaı 
kalesi önüne biriken Fener muha· 
cimlerinden Namık kendisine 
doğru ortalanan topu güzel bir vu· 
ruşla Betiktaf ağlarma gönderdi. 

Bu ikinci golll milleakıp tek
rar aert bir hllcuma baılıyan 
Fener nıuhacimlerinin bir akını 
kornerle neticelendi. 

Oyunun neticeaine on dakika 
kala kııa paslara baılıyan Beılk
taılılar rOzgAra kartı topu daha ko
lay lakla indirerek Hakkının ayaj'ile 
bir ıol attılar. 

Beıiktaş1n bir iOl daha çıka
rarak berabere kalabileceğini hlı· 
•eden Fenerliler yakalanm11 gali
biyeti kaçırmamak için en aon 
JayHtlerile daima hUcum ederek 
oyunun sonunu 2· 1 getirıpiye mu
vaffak oldular. 

Oiinkn gallblyetle Iatanbul 
ıampiyonunu 2-1 yenerek 1933 .. 
1934 tfltinl kazanan Fenerbahçeyf 
tebrik etmek lizımdır. 

Amerika Tenis Şampiyonası 
Daviı kupası maçlarmı bitiren 

ekseri Avrupa ıampiyonları Ame· 
rikada yapılan Amerika ıampi· 
yonaıına gltmlılerdir. Oradaki 
ıampiyonaya ittirak eden Avru
palılar araaında İngiliz ıampiyonu 
Perry feykallde takdir edilmiıtir. 

l 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••• 

~·iş/ide 
Tenis 
Turnuvası 

Şiflidel Nftnataıı tenla kortla· 
nnda tertip edilen ~tenis 
turnuvası 16-9-934 ,pazar gOnU 
baılıyacaktır. 

Kayıt muameleal bugün 15-9-
934 saat 15 e kadar devam ede· 
cektir ve saat 16 da lttirak eden 
oyuncular araıında kur'a çekile
cektir. 

Turnuva kayıt mahaUerl 
Nişantatı kortları 

Ateş·Güneş kortları 
Milli Spor Zeki Rıza Bey 

Zagrepteki Balkan Olimpiya
dında ve Ruıya turnesinde spor
cularımızın duçar olduğu mağlô· 
blyetler hakkındaki neıriyatımız. 
her taraftaki teessürün bildiril· 
mesine veaile vermlıtir. Aldığımız 
birçok mektuplar arasından idman 
tııtadı tanınan Mazhar Beyefen• 
dinin mektubunu atağıya buliaa 
ediyoruz: · 

Muhterem efendim, 

Son Posta gazeteainde son 
mağl6biyetler Ye •porcularımız 
hakkında çıkan yazıları muntaza
man takip eylemekteyim. Bir 
apor mOnteaibi olmak matile bu 
vadide dilim döndUğn kadar iza
hat vereceğim. 

Muhterem gazetenizde neırolu· 
nan yazılar gençlik namına bir 
teeasür hulAsaaıdır. EYet, biz de 
büyük bir teeuür duyuyoruz. 

Vakıa o mağliiblyetler bir harp 
mağlubiyeti değildır. Bir bakıma 
g6re mOteeuir olmamak ve spo· 
run baıında bulunanlan böyle 
münakaıalarla rahatsız etme
mek lazımdır. 

Ben burada asıl aebebi teırih 
ederek kabahatin zannedlldiil 

gibi, teıkilat v•y• antrenörlerde 
olmadığını anlatmak istiyorum. 
Bu lzabatımla, neslimizin o bUyilk 
kudretinin hllA yerinde glduğunu, 
galibiyetlere hakkımız olduğuna 

da lıaret etmek niyetindeyim. 
Aııl kabahat neHdedir blllr 

miainiz? 
Gençliğin membaı olan mek

teplerimizde ... 
Ne zaman mekteplerimizde, 

Avrupa ve Amerlkada ol· 
duğu gibi atletik jlmna1-
tlk yapabilir kudrette muallimler 
bulur ve çoculdanmıza baıka 
memleketlerdeki uıullerle atletik 
jimnastikler yapbnrsak o zaman 
kurtulmuı oluruz. 

Bugtln lıtanbuldakl mektep-
lerin yalnız ikiainde, biri Ameri
kan kolejinde diğeri de Alman 
mektebinde aemereli bir tarzda 
Jimnastik yapbrılmaktadır. 

Netice itibarile ıunu diyorum: 
Artık erkek mekteplerlmlzden 

hanım jlmnaatlklerini ve dUdDk 
talimlerini kaldırmalıyız. ÇOnkU 
o talimlerin yirmi beı aenede ver· 
dlği neticeler gözllmllzün 6nllnde
dir. Fazla tecrübeye lüz.um ve 
vakit kalmamııbr. 

Yüzme Birincilikleri 
- ------

lstanbul Mıntakası Türkiye Yüzme Müsabakalarında 
Birinciliği Kazandı 

Oün Modada yapılan Türkiye 
yüzme birinciliklerine Ankara, 
lzmir, Kocaeli, Bandırma Ye 
lıtanbul mıntakakaaı yOzüclllerl 

lttirak etmiılerdi. DtinkO yüzme

lerin ekser birinciliklerini Iatanbul 
mıntakaaı kazandı. Kocaeli mınta• 

kaıı da diğer mıntakalardan daha 

bUyllk bir Yarlık olduğunu kazan• 

dağı birkaç birincilik ve müteaddit 
ikinciliklerle ıspat etti. 

Bu suretle, puvan 
göre, Istanbul mıntakaıı 
Kocaeli mıntakaaıda 
kazandı. 

hetabına 
biriciliği, ' 
ikinciliği 

M&ıabakaların neticeleri ıun• 
lardır: 

100 metre ( lstanbul ) birinci, 
( Kocaeli ) ikinci. 

100 metre hanımlar: (lıtanbul) 
birinci, ( Kocaeli ) ikinci. 

100 metre ıırt üatli: (lstanbul) 
birinci, ( Kocaeli ) ikinci. 

100 metre kurbağalama:(K.oca• 
eli ) birinci, ( lstanbul ) ikinci. 

200 metre aerbeatı ('lstanbul ) 
birinci, ( Kocaeli ) ikinci. 

400 metre aerbest; ( lstanbul) 
birinci, ( Kocaeli ) ikinci. 

4 X 200 bayrak: ( Istanbul 
takımı ) birinci, ( Kocaeli ) ikinci. 

Dii11kii maaaklcaltu·• lıtlrak edere 
A11k•r• muıt•k••ı gilzüciileri 

1500 metre aerbut ((latanbul) 
birinci, ( Bandırma ) ikinci. 

100X200X 100 bayrak (Koca-

eli takımı ) birinci, (lstanbul) 

ikinci. 
Atlama mDaabakaları: ( latan• 

bul ) birinci, ( lzmir ) ikinci. 
Hanımlardan: (latanbul) birinci, 

( Kocaeli ) ikinci. 

Kuleden atlamakta: (latanbul) 
birinci. 

Bu müsabakalarda da Iıtanbul 
birinciliği kazanmıfbr. 

lngilizlerin /(abu_[ 

!
Edecekleri 
Şüpheli 

T efriale Yvelde Londrada yapı• 
lacak ltalya • lngllter~ mllU ma• 
çanın tehiri için ltalyan futbol 
federaayonunun mllracaatine ln
gilizler henllx muvafakat cevabı 
vermemiılerdir. Maçın iki ay ıon• 
raya tehirine lngiliz idarecilerinin 
razı olacaklan ıüpheli g6rtıl• 
mektedir. 

Avrupa'da Atletizm Şampiyona11 
ltalya'da yapılan Avrupa atle• 

tlzm ıampiyonaaında Franaızların 
genç mukavemetçlal Ropr 5,000 
metrelik koıuda bütllıı rakiblerlnl 
yenmif ve Franaızlara ıerefll bir 
Avrupa birinciliği kazandırmııtır. 

Avrup Lik Maçları Başladı 
Bir ltaılya hariç, Avrupanın 

ekavi yerlerinde ilk maçlanna 
baılanmııtır. Franuda geçen se
nenin kupa f&mplyonluiunu 
kaıanmıt olan takım tlmdiHk en 
•onuncu ıelmektedlr. 
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Ana, Kız Evlitlığı Kaçırtabilmişlerdi .. 
Tapu ldtiblnin hanım, aaa· 

andan aldığı bu dersleri tatbik 
edecek olmuf. Fazlaya gltmemif 
ya, evvelA tecrftbelik, biraz aurat J 
umıı; keadlaine likırdı aörlealr
ken omuz ailkmiı; (tasamın on 
beıi!) diye mınldanarak ytbtyl
Yermlı. 

Efendim nerede, ben ner .. 
de? .•• Kltip efendi farkında bile 
defil. Gıszn neyi g8rilyor ki? 
Aklı, fikri bqka yerde. 

Aaa im: (Hoıundu, alacatı 
olıunl dedikten aonra bir fiıkoı 
daha ıeçmifler. Ôyleya, bu bale 
lnıan değil, tq olıa dayanmaz; 
bu rfdipb bir kadın çekmez. 

Hanım, ylae anumın talimatı 
Yeçhile, tam zama111111 kolla• 
.... Yakanld odada ut tm
ıırtdan n IU'kıJar ayyab 
çakarken, Efendi de f..ı yakıp 
rala11111 abfbnrkea, kapmm öalae 
ıellp dikilmft. Gabu teatilf ıibl 
elini b&ğrh, koyup ha1kırm11 ı 

- Çingene kaltald. Çalgı, 
ttırldt, eYiml Sulukuleye çevirdin. 
Kalk bakayım oradan, &ntlme dOf. 
Apğısı dandlnlde; ortalak temiz. 
llyeceğlz 1 

Vay m mfıin bunu ICSyHyen? 
KAtip efendi, kıYılcam deymlı 

bir barut depolU gibi, ayle bir 
patlayıı p•tlamıı ki eYln alh 0.
ttlne gelmlf. 

Ne ıeçmlt ne gelecek, ne lln
ıUe ne ecdat, ne din ne iman 
bırakdıktan ıonra baba11 tutmuı 
araplar fibi etrafa nlclırmıya b ... 
lamı,, 

Tımarhaneden boıumıı .. 
amL cleliler yamada ~ para 
eder? 

(Çingene kaltak ha L Ayıeyl 
falaiı• yerine koymak lıaL) diye 
eliııe ııeçenl, atıp abp bin parça 
ediyor. Fanoalu Jlmbalan, kon-
10llu aynalara, camlı dolapları 
tanıar tuna1Q' indiriyor. Hır11m 
alamıyarak kendi saçaaı bapal 
da yoluyor. Eatarialni, lurl&a111111 
ıahrem pbnm •JmJW ; k0Uar1aı, 
ellerini hart hart umyor. 

Kudurmuı bota &6jQrtlıl 
tibi ortalığı çın çın çınlatıyor: 

- An• sultandır, melllkedJr. 
Ayeeye yu bakamn ..• 

Ana blar, açan deHtl bir 
paraya. bucak bacalr •ıhldan 
... ada, kltlp efencll Yar lnıne
tlle tftrklyD tutturmu1-
Ayte kız, Pom.k kıı, nereden 

gelirsin? 
Yayık yapmadan, inek safından, lley 

çoban oğla. •• 
Kıyafetini ıörmoyln. Zavallı· 

akta uç ba,.k alaz taraz; tiıt 
.... lime bme; koJlanadan, .u .. 
...... k•lu 8WJOI'. 

Tlrkl,1, dmrap clialeameden 
a•u •ftll ...... batara 30 
bre mi, 40 k .. .ı teluarlamq; 
ufeıli tiken-it, yu Biti )'alnlmıı. 

Tabii Ar .. 4e oraclan çoktan 

hV"'' 
Şaka bertaraf, • tönden ltilta• 

nn adamcaflzm halha4e bir ZJYa• 
u11zlak; daflara, tatlara zar 
MliUk. 

Dilinde Aned• '-ika kelime 
,.._ A,,. de Ane- ... am bir 
wna ., .,ar; aanld IJl 1aatte 
allunlara ...... 11-

Şimcl ..... _ celamz, .... 

• aalda. •••it koç 
,ıbt, gazlerWa *•• cakara 
çıkara, bel bel bakmL 

Kafatlllr•D ÜltiUae J&Dpa .... 
arı yıkıllDlf fibi, ıersem HrHm 

bakıcı dolaınaııları hocadan boeaıa 
baı Yurmutlar, dvclin kara •••ela 
oldufu, mtıthJı bir vesvaıle de 
karııık bulunduğu anlaıılm .. Eaa· 
aen eıelemeye llaum yok, meıele 
ıon fibi meydanda. 

Htıddamh hocalara mukalar, 
veflder yazdırmıtlarchr. İçecek 
1Ulu. ri1ecek çamaprlar okut
muflar. Hv ihtimale Wna-. 
bayiyi boıacalr tertipleri ele 
unutmallllflar. 

Ne yapaaa fa1dam. Kara -.. 
clah, d&zelecetıne bOıbtHllD avl 
ıert rftmode. 

Flraoıua kadı'ıu• e11f11bt ta,.,ıaındakf 

zamanla buhranın tlddetl biraz 
geçmfı. K4tip efendi tek tok 
konuşmıya b.-1Iam11 amma llJI .. 
dilderinln hepıl saçma aapan, 
ipsiz ıapııa IAflar. Set derken 
ıepet demek kabllinden 13zler. 

Üi•• dlld• ••karat ela• Mm• 

clarmL Kulak tozlanna balyoz 
wrulmut ta iki lculajı da danr ol
maı fibl, ahk ahk kafa ıallama, 
dW eue klldlne çektlmlf gibi 
bo1aaa e, e, eL. Diye reveleme ..• 

Arkasından tekrar k6pUrme; 
uluma, lıaylnrma; zıplama, 11çra· 
ma. Daha ıonra, ylae küıklbatı 
dDtllk koyun dede haline ıelerelr, 
11rtOstU yabp 10luk ıoluf a gelme. 

DeWlk davul zurna ile olmaz
ya, kııacuı kltipceiiz Ayıeye 
tutulmuımut; pusulayı Pfll'IP oy
aab vermff. 

Artık ne itin• aüctıne ıidebi
liyor, ne bir yere çıkabiliyor, ne 
bir eı doltla konUfBbiUyor. EYde 
ıatırap ve iıence lpnde, taham· 
mfll edilmez saatler, dakikalar 
sıeçiriyor. 

Kansı, kaynanaaı, oda kapııın· 
dan bile bakamıyorlar. 

Ay .. de fellek feUelc k~yor. 
Kaçmasa da hDkmU yok a, zira fı· 
kara kitip, LeylA, Leyli diye 
mevla11nı bulan Neenundan fark
ıız halde, artık Ay19yi bile g6re
cek halde cle;il •• 

Au kazlar, bir mlddet balacı 
·······- ,...... il 1 -

ADAPAZAAI 
Türk Ticaret Banka11 

s., ... , •• ı: r. ı... 1.zoo.000 
l/ıtf.af I 130.000 

MERKEZi 
ADAPAZARI 

Şal»l•rl: 

BANUIRllA, BARTIN, BiLECiK, BiGA 
BOLU, BOIOYOK, BURSA, DOzcE, 
ESKlşEHIR, HENDEK, lzMIT, KARA· 
llURSAL, KOTAHYA, llUDU&NU, 
.. K&llAL PAŞA, GALATA, GEMi.he, 
OllW>B, GEYVE, SAFRANBOLU, 
tEKIRDAÖ, CısKODAR. YENiŞEHİR 

• 
J.tan6al Şubesi: 

4 Uncu Val11f Han •. Z. .... "81 
Tel 22042 

Oalata şubesi: 43201 
ÜHkddar tnbelİ: MS90 

• 
MllMıit 111rtltırla: 

Tahaile aeuet abr , ikraz muameleai 
yapar, Havale •e mevduat kabul eder. 

Mevduat faizleri müdinyehe 
görüı~ülerek t-eıbit edilir. 

• 
Komla,- ve ticaret .,.,.. 
Her DHİ ticaret emtiaa l&tlftu 

deWet eder. 
T.taMU 

ITIMADI MiLLi 
Banlcenın lc•ıull •iaartasıclır. 

Tel. 41937 

Atıl harap olan Aytuln hail.. 
Ne yapsın? Nereye rftain? N.,.. 
de kahrolauo? 

(Arkuı var) 

Toplanıyor 

Yeni Ölçüler Ve ihtikar 
Meıelesi Tetkike Baılanıyor 

Yeni ölçUlerln tatbiki dolayı· 
ıile piyasada yer alan ihtikAr va
ziyetini g6zden geçirmek &zere tq
kW emredilen komfıyon faaliyete 
ıeçmek Uzeredlr. 

Ôğrendlğimize ıBre; lhtfkArm 
6lçlllerden doğan kıımını daha 
vukufla tebarüz ettirmek Uzere 
eanaf Cemiyetleri mlmeaılllerinln 
bilgilerinden de istifade edUme.ı 

muvafık görUlmtlt ve ıehrimlz 
esnaf cemiyetleri mllrakıpliğl· 
ne mOracaat edilmiştir. Muh
telif •naf teşekklllleri namına 
komlıyona beı muraJıbaı fttlrak 
edecek, aynca Viliyet, Belediye 
ve Ticaret Odaunın mDmualUerl 
de tabii aza olarak bulunacak• 
larchr. 

1 Fil il _.._.HMW•M••M .... I ... _.._.... 

IBFILLBB 
Bllytık roman filmi 

fehzaclebatın• 9el•lftlr. 

Denizyol ları 
llLI TM BSI 

Aeentelerl ı Kaıak81 K8pılbıt 
Tel. C2J62 - Slrkeol MGbOrdana4ı 

Hu r.ı. 22140 ........ .... ..... 
KABA.DiNiZ 

Cumartesi Postası 
AATAN vapuru 

ıs Eylül Cumartesi 
18 de Galata rıhbmından kal
kacak. Gldlfte lnebolu, Sinop, 
Samaun, Giresun, Trabzon, 
Rize, Hopa'ya Danlfte baalara 
illYeteu Pazar, Stlnnene, Fat• 
ye Onye'ye utrayecakbr ... 5703,, 

Ayvalık 
Ur'at Yolu 

IERllN Yapn 14 
E1lll 

Cum•rt ... 11 c1e Slrk..ı 
nlatı•llClaa kelkıcak •• Aı
Yalak ,aa.... mutat llkelelerlae 
utrayank Lr:mlr'e pcllp ...... 
cektir. "5755,, 

( Ba,tarah 1 inci aa,.. ) 
nadan hareket ederken Mr pir 
ıahıılarm bUet ticareti yaptıkla
rına, ucuzca aldıkları biletleri 
ıat ... Jıp ellerinde \reJdatiana 
ıörllnce yllz paraya kadar ıatbk· 
larıaa pbit olacakıınız. lfte ıla 
çok caah bir .n, .. ecle: 

Pazar gUoU... Fırsattan isti
fada ederek De.tet......,...,.. 
.... çok baylk feci .......... 
lhdu ettlji tenuzlh blletleıla«lea 
a1c1am. Aclapuarma ıfcllp ..... 
UJ60,, kurut slbi Çok U bir para 
De ı.,ahat ya.,.ı.billyor. 88ttla 
komparbmaalar dopdela. 

Tren Haydarpapclaa aJft)ayor. 
Gtlle. eflene lzmite kadar plcllk. 
fzmitte duftlflllllUsda Wr aht ftlit 
aabneıl baıladı. Eıa1en lzmlte va· 
nnca komparfunanlara bir takım 
ıahıslann afrip dolaıbklan ve : 

- Ucuz bilet satanf ucuz Y. 
Jet ahyorum, diye baflrchldan du-
10luyor. 

Bir Jhtiyan 
- Kaça ahyoraun eYIAtl 
- KaçıQcı mevln? 
- ikinci. 
- Kaç kurup satarsın bahal 
- Sen kaça abyo11un. 
- Otuz kuruşa. 
- Yok vermem. "10,, kuruıa 

ıatanm. 

Bu karpbkh pazarhktan ıonra 
"80,, kuruı üıerinde anlattılar. 
Ve ihtiyar gidip gelme biletten 
gitme biletini ıekaen kuruta , .. 
Yinerek satti. Sordumı 

- Baba bileti niçin ıattın? 
- Ne yapayım evlltl lıtan-

bulda itim yok. bmltte kalac .. 
tam. Satmayıp ae yapayım?i 
~ bw ........ ...... 

rinde ihtiyarın hareketini hoı gör• 
dtım. Fakat ylreğlm aızlaclı, ba
kıyordum, lltuyon &atinde ftZll' 

vwr dolatan birçok klmHlw hep 
aJDI aht ••rifteler. 

ihtiyar bileti Haydarpaf&clan 
11 O kuruıa almııb. 80 e •baca 
lımite 30 kuratla ..ı-tf oldu. 

Bu aht ..n. eahnel...ı t.it
ten 10nra her w..,.... .... 
nOılln antınde cereyan eder ,. 
Adapuaruıa kadar varır. Orada 
Jine ı•dltla bir ahne ı Y r 
D•mda kırklık bir Hanım tas• 
kıılle aeyalaat edlyer. Adapaz• 
rına Y8ftDCll Wlet ticaretçileıl 
ınrnndnler. Hanımla ılddetll bir 
•lca.W. ....... ffwll ı 

- Ne ... O.ima···' çr ...................... .,, 
taMllnl Wr Datı,u eebea laanp 
•tb 1 o. brup , ...... nJc ..... . ....... 

Neticede lauam ln••ualdlll 70• 
k•cliıinlnldal 85e aatb. 

SeYinç •• neıe De blarblor 
paraları saydı aldı ve bir arabaya 
atlayıp aynldı gitti. Tren 17. llde 
dönllyor. Yokular komparbman
lara doldu. Trea aerede ı.o kr 
çıyer.. AW.,.Zuı iataayoauoda 
ı...aretll aabllu Japalayor. Blı 
•bet: 

- Haydi kaçıyor 1. Hayclar
PataJ• yla para1a bilet 1 Ylf 
peraya I Fakat herk• bUetial al
mjı Ye ,. paraya bilet •tılr 
cajı alda ıelmecllji için ki .... 
al1D1yor. 

Dikkatle baluyordam.. ~Mı 
latuyonda bQ acık abf werlee 
kimae engel olmuyordu. Ba.la... 
dan biriaine aordumı 

- Y abu lize ...ı olmuyorlar 
mı? 

- Ne yapacaklar. Nlu•n• 
mecle hlr ceza yok ki. 

- Peki amma bu clotru mu? 
- Ne 1apahm. Nafalramm 

cıkanyoru. Madem ld yualı 
.tefit .• 

Birlslle dabı 11Sröftlmı 
- Nami ltlrıeyler banıyor 

munn? 
- Allah borelıet nnfa. 8r 

gibi iç huçalr Ura lrazandnn. 
Devlet Demlryollan Wan.I, 

ba ıuarh ticarete brp herhalde 
bir tedbir alacakbr.- ö •• , 

Yeni IJir ihtikar Nümunesi 

Senede 250 Bin Liral 
C Baıtarafa 1 inci nrf ada ) 

Ye •a11111 mekteplerde okuma 
lleretl bir hayli indirildiği halde 
bu Fran111 mektebi her talebeden 
ıenecle Hkiıl rfbl 400 llraclaa 
600 liraya kadar llcret alıyor. Bu 
atiklr pahahhk yetiımlyormq 
gibi 15 Eyliilde kapılannı açan 
bu mektep ilk tablt olarak, Oç 
buçuk ay lpa dart ayhk Ocret 
tahlil ediyor. 

Halbuki kAuunuevvelde 15 
&'in Noel ve yalba11 tatili yapıl
dajı halde bu tatil ,Onlerl mah
ıup edilmemektedir ki bu nretle 
hakikatte iç aJ den obtaldutu 
halde talebeden dlrt ayın lcntl 
ahnmaktadar. Bu mektebin Jlld• 
dok•m Ttirk olmak isen ( 800) 
talebell Yanlar. Hayat 11Cualuju 
farkını ve fazla allan bir a1hk 
lueti de beaap edecek olunamı, 
,.Jaız t.u mektebin bir ıeoe içinde 
talıbeclın fazla olarak aldıja 
para tamam elli bin liraclar. 

Bu mbalde Jalmz bir mektebin 
vul7etl ı&ıterllmfttlr. Bu tekilde 
hareket ed• dlfer mekteplerin 
fazla aldıktan paralan heaalta ka-

tar1a1m her ... e çoçak haba.lannıı 
..,ı.m-. fula olarak .... 
puwa r.ı.. ( l50 ) W. llrap 
bulur da ıe~•r bUel Y uık 
değil mi? 

Buna açıkça « İrfan lbtlkln • 
demek bir kuıur ıayılmamahdır. 
Maarif VeklB Zeynellbidln Be,tıa 
bu ehemmlyetJI m ... leye el lroyr 
c:atanı ılmcllden llSyliyehlllrlL 

Köylünün Bufdayı için 
Müıteri Çıkb 

( Baıtuafı 1 iael •,tada ) 
Budu laqlıa 6peolldliia• 

ıare, bu Hne Y unaalatan ela 
hariçten hutday •bn alm1k 
mecburiyetindedir. Bu mlau .. 
betle buı Yanan Y.e YapilaY 
firmalan a,._. lwida1 .. , 
•-'il için mlukerelere ba ....... 
mlfbr. Bu anda Y ........ 
Wslm da bujday utaWlmemil 
bakllaları mevcut bulwaduh lhıri 
*61tlyor. Yunaldataa -lkU.1 
Nezareti, bu ene için Y anaalr 
tu dejlrmealerinde 100 bin teO !:!:::' bulunma• 18zımıelcllpal ....... 

Kemani Necati Gecesi 
Harbiye Beld balaçulade 18 Eylll 1934 Pazu pi akta• 8a 

pcer• bwçok 18D'atklr, mudldFaular ve bilhaua .. mJeketlz'rh 
....... o1aa,_... s.tlye Huıa lftirak edecektir. 



ITTİBAT ve Ti RABBİ 
5 inoi kısım X o. 59 

Nasıl Doldu ? .• 
Na•ıl Ya111dı "! •• 

Nasıl Ôlda? 
Her hakkı mahfuzdur. 

15 - 9 934 

Osmanlı T orpitosuna Rus Bayrağı 
Çekilecek, Efrat Ta Şapka Giyecekti .. 

SüYari, aakerce ıorulan bu 
IUale, askerce cevap vermitti: 

- Ttırk askeri, emre itaat 
•der. Vazife icabı olarak yap1la
eak hiçbir iıte taassup göstermez. 

- Pekala.. Ben ihtiyaten bir 
çuval Rus bahriye .şapkasile bir 
Rua bayrağı almıştım. Odesa 
limanından girerken karakol 
gemilerine teaadnf ederaek, Rus 
bayrağını çekeceğiz. Ve Efrada 
da Ruı ıapkalarını giydireceğiz. 
Üzerimize projekt~r çeviraeler 
bile belli olmaz. 

Romanya hududundaki Yılan 

adası istikameti geçildikten ıoıua 
bu iki torpito muhribinin sUr'aU, 
18 mile çıkarılmıştı. O zaman 
Binba11 Madlong Gayreti Vata• 
Diyede bulunan zabitan ve efradı 
rtiverteye topladı. T ercliman va· 
ııtasile bir nutuk söylemeye baş· 
ladı. Bu nutkun huliiaası, ıundan 
ibaretti: 

- Türk bahriyelileri!.. Harbe 
gidiyoruz. Sizin gibi cesur asker
lerle harbe gireceğimden dolayı 
bahtiyarım. Vazifelerinizi, an' an evi 
Şecaatınızla ve büyük bir soğuk 
kanlılıkla Ha edceğinizden eminim. 
Tarihte büyilk bir şeref kaza· 
nacaksınız. 

Zabitan ve efratt derin bir 
sükunet içinde dinledikleri bu 
nutuktan sonra, birbirlerile he· 
lallaşmışlar; yine anktbıetle vazi· 
felerinin başına dağılmışlardı. 

Gece tam saat Uçte Odesa 
görllnmüştü. İki muhrip, Odesayı 
bordalarına almışlart ayni ıür'alle 
sokulmaya başlamıılardı. Fakat 
timdit bir mUıkülit başgöster
mişti. Umanı bütUn tafsilatlle 
gösteren haritalar yoktu. Zabi
tandan hiçbiri de bu Umana 
nasıl girilip çıkıldığını bilmiyordu. 
Fenerler söndilrülmüı olduğu ·için 
nıenderegin methal ve mahreci 
de görünmüyordu. Bir az daha 
ilerlem:şler, dalga kıran aetinl 
görebilmişfgrdi. Alçak olan bu 
•etin arkasından vapurların kıç• 
ları farkedilebiliyor, bilbassat 
b:ıendereğin başında bağh olan 
bir gambotun toplan u~ kuman
da köprüsü iizerinde gezinen slln
gUlü nöbetçi nazarıdikkati celbe
diyordu. Dürbünler, dalga kıran 
hattına çevrllmifti. Herkes, Men• 
direk ağzını görmiye çalaııyort 
fakat hiç kimse bulmıya muvaf. 
fak olamıyordu.; 
Bh Bu helecanla dakikalarda, ta• 

~clım etmişti. KllçOk bir 
~os~a ""P"na, elektrik ziyalannı 
~ıze aktı. akıta Mendirekten 

çı ıyor, ve bu vaziyetle aanki 
Gayretivataniye -ub "b" ld t . - rı ıne e a 
yol gösterıyordu. Muhribin bqı 
derhal bu. k~çük "~Punan çıkta~ 
Jere çevrılmış; aym za11aanda va· 
pura karşı bir hile tertip edilmif
ti. Yalnız muhribin sağ ve solun
daki yeşil ve kırmızı borda fe
nerleri yakılınııtı. Bunu gören Ya· 
pur t torpitoyu alelade büyük bir 
llayık zannedecekti. Nitekimt bu 
ikile, muvaffakiyetle netice ver• 
ıniıtl. Vapur, hiç şllphelenmeden 
yoluna devam elmiş; battA Men• 
direğe doğru llerliyen torpitonun 
lıizaaını biraz da geçmiıtL Fakat 
• zaman vapurdakilor bu bilenin 

, . -:·~ 
.·~(';\" 'l"""j p;;;'i:I 

Almanların Bil' HBcuma 
farkına varmıı; tehlikeyi btUftn ganbotundan otuz kırk merte 
limana ilan eden uzun bir dtldük açıktan ilerliyor, ganbottaki nö-
seai, Odesanın derin bir uykuda betçlnin bağırıp çağırarak tehli· 
olan ıakin muhitini acıklı bir fer- keyi haber vermek için oraya 
yat gibi sarmııtı. 

Buna rağmen Gayretimilliye buraya koıtuğu farkediliyordu •.• 
muhribi, cesurane bir hareketle, Torpitoda vazife ıu auretle tak• 

Mendirekten içeri dalmııtı. Dal· sim edilmltti. 
gakıranın başında bağlı olan Rus (Arkası ur) 

.... -----------------------------..... -------------------1 
1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: __ ..,,_..,_ __ _ 
1 - Ankara'da Atış mahallinde idaremizce inşası mukarrer Çardak, 

Derenaj, su tesisatı vesaire inşaat kapab zarf uıulile müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartnamcsile projeleri beş lira mukabilinde Ankara 
Başmüdüriyetinden ve Cibalideki Levazım Muhasibi Mes'ull\ik 
vezneainden alıaacakbl'. 

3 - Kırdırma 16/9/934 tarihine müsadif Pazar gUntl saat (15) te 
Cibalideki Alım, Satım Komisyonunca icra kıhnacaktır. 

4 - 1 eklif mektupları kanundaki hükümlerine gHre, yukarıda 
tayin olunan gUn ve saatten evvel Komillyona verilmelidir. 

S - Kırdırma ıartnameıinia maddei mahsusası mucibince fenni 
ehli:>eti haiz bulunanlar iştirak edebi:ir. 

6 - Her istekli inşaatın bedeli keıfl olan (15581) lira (67) kuru• 
oun % yedi buçuğu nisbetinde muvakkat temlnab tayin olunan 
gün ve saatten evvel teslim etmelidir. (5008) 

.. * 
Adet 

1 - Kiriı 325 " Ot05 X O, 15 X 4 ) '•4/9/934 Pazartesi aaat 
Dikme 100 "0,15 X 0,15 X 4 ... "15,, 
Direk 15 u 0,02 X 0,12 X 4 

2 - Maltepe Tecrübe istasyonundaki Kurutma Hangarı ıöklllerek 
"Cevizler idaremize ait araziye nakledilecektir. 

26/9/934 Çarıamba aaat "15., 

3 - Beheri yüzer santilitrelik "IOOOn ıiıe kauln mutlak: 
3/10/934 Çarşamba aaat "15,, 

Taliplerin şartnameler ve hangarın plinile ketifnameılni gör
dllkten sonra pazarlığa iıtirak edebilmek için her birinin hiza11D• 
da gösterilen glin ve saatte "%7,5,, teminatlarlle Cibalide Alım, 
Satım Komisyonuna müracaatları. "5692u .. .. 

Nümune ve prtnamesl ·mucibince 0 20000u kilo dtız beyaz 
karton 19/9/934 tarihine müıadif Çarıamba gllnO saat "15,, te 
pazarhkla sabo olmacakbr. Talip olanlar tayin olunan 
gün ve saatta 0u 7,5 muvakkat teminatlarile birlikte Cibalideld 
~lım, Satım komisyonuna müracaatları. "5176 

YENi ÇIKTI 

Ahmet Naim 

ZONGULDAK 
HAVZASI 

Kömürlerimizin, 
vesikalara dagalı, 
uzıın lai/cagesi. 

j 1s Krş. 1 

H0SN0TABIAT MATBAASJ 

Kredi mektupları· Esham ve 
tahvilat- Cari hesaplar küıadı
Kasa icarı ve bilumum banka 
muamelatı: 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

Sermayesi 30.000.000 frank 

İdare merkezi 
ISTANBUL 

Tiil'kigedeki ıııbeleri: 
latanbul, Galata, İzmir, Adana, 
Samsun, Mersin. 
Yıınanidanıdaki ıİıbelflri: 

Selanik, Kavala, Atina, Pi:.. 

1 Borsada 

Hafta İçinde 
Neler Duyduk ? 

....... -........ ._ .............. _. ... ...... 
Memleket mahımltinün ;ıon hafta 

ioindeld alım ve ıatım n:ı:iyetlerini ıu . 
1atırlarda bulacahıuız: 

Bfyon- Uyuşturucu madde
ler lnhiaar idaresi bu hafta yine 
mal almadığı gıbl serbeıt pıya
ıada da bir muamele ltitilme
mlıtir. 

Par te bulunan Türk - Yu
goılav müıterek afyon ıatış bUrosu 
heyeti birçok hüanüniyetlerlne 
rağmen mUsbet bir netice elde 
etmemişti. Mnzakeratın gergin bir 
sahaya döndükten ıonra yeniden 
düzeldiği ve lyi bir neticeye 
varması beklenen konuımalar 
yapılmakta oldutu haber alın· 
mıştır. 

Tlirkiye afyon plyasaaı Parla 
konuımalannın netireıinl bekliyor 
ye bu intizar esnaamda bir mua
mele yapmaktan çekiniyor. 

Tiftik - Tiftik piyasası bir 
aydanberi tekrar ettiğimiz Uzere 
mlltemadiyen lyileımekteclir. Bu 
hali doğuran ıebep Almanya için 
satın alan mileıseselerln fa11lasız 
alışlannda devam etmeleridir. 

Hafta içinde hemen hemen 
hergUn 1000 balye kadar mal 
Almanya için s'1hn alınmıştır. 
Bu hali gören Sovyet Ticaret 
Mllmeısilliği beklemenin artık 
bir kazanç vermiyeceğini görerek 
o da piyasadan 1000 balyalık 
bir partiyi toptan ve kilosu 53 
kuruıtan sahn almııtır. 

Bu iki taraflı talep piyasayı 

canlı ve sağlam tutmaktat fiat· 
ları da gUnden gline yUkseltmek· 
tec:lir. Nitekim Almanların aldık· 
ları mal fiatlan herglln 2/3 ku
ruı daha yükaek bulunmaktadır. 

Böylelikle sıra mal Uftiklerin 
kilosu 63/66 kuruşa kadar yük· 
selmiştlr. Kastamonu va Konya 
malları bugün için 70 kuruş etra• 
fında tahmin edilmektedir. Ancak 
bu neviler Ozerine muamele olma· 
dığından bu fiat ismendir. 

Bradforttan henüz talep yok· 
tur. Oradan bir iı gelecek olursa 
flatların daha sağlam bir hal 
alacağı şüph~izdir. 

Yapsjı - Almanyanın de-

vamh talebi bL piyasayı da tiftik 
gibi sağlam ve canh bir hala 
sokmuıtur. Sovyet Rusya ticaret 
mUme&1illiği de hafta içinde 4000 
balyalık büyük bir partiyi birden 
almıştır. Kilosu 53-56 kuruş gibi 
Alman ahıJarıoa kıyasla çok yllk· 
sek bir fiatla Sovyetlerin bu hll· 
yük partıyı aabn almak mecburi
yetinde kalmaları eski yazıları• 
mızda yaptığımız tahminlerin ye· 
rinde olduğunu meydana koy· 
maktadır. Sovyetler o zaman Al· 
maolar henüz almıya başlama
mııken ayni mallan, 35 kurut 
etrafında bırakıldığı halde al
makta tereddüt etmişlerdi. Bu hal 
memleketin yapaj'ı piyasuım çolr 
tutmuştur. 

Hububat - Buğday piyaauı 

Ziraat Bankasının her tarafta 
köylüden mal almıya bqlamuı 
neticeıi olarak az mal gelmesin• 
den istifade etmiı ve aağlam bir 
mal almııbr. Polatlı mallarının 

hafta içinde bir kilosu 5,5 ekstra 
beyazlar 5 ve yedi sekiz çavdar 
lılar 4,5 kurut arasında sablmır 
br. Çavdarlı mallara talep yoktur. 
ve gelmiyor. Buna mukabil pi ya• 
sada safi çavdar talebi fazla• 
(aşmıştır. 

Arpa piyasası iyi halini muha• 
faza ediyor. Almanya için bu sa• 
hada da faaliyet vardır. lstanbul• 
da siloların kafi gelmediği görll• 
lerek ( yükleyesiye) sabşlar daha 
ziyade rağbet gHrmektedir. Arpa• 
nın kiloıu 3,50 kuruş etrafındadır. 

Fındık - Fındık piyasua 
39-40 kuruı araaındadır. Alıcı varı 
satıcı yok. lstanbulla hafta içinde 
muamele gören miktar Uç, dört 
vagondan ibarettir. Ş:mdilik va• 
ziyet iyidir. Yilkleyişler bilhassa 
Triyeateye oluyor. Mahsullin bu 
sene az oluıu piyasayı iyi tuta• 
cağa benziyor. 

Kamalı Kaçakçı 
Azapkapıda kaçak ıigara sa• 

tarken yakalanan Hamit isminde 
birinin üzerinde büyiik bir kama 
bulunarak, mOıadere edilmiştir. 

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

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

Kıymeti 

Muhammineal 
Lira Kuruş 
600 00 Ortaköyde Dereçıkmazı ıokajanda 20 No. lu bir bap 

ahşap hanenin tamamı. 
IOO 00 Mahmutpaıada Çuhacı Hanı alt katta 38 No. lu oda 

tamamı • 
201 00 Samatyada Mirahor lıyasbey mahallesinde Hacımanol 

sokağında 40 No. lu 201 metre terbiinde bulunan ar· 
aamn tamamı. 

1400 00 293 metre terblinde Fatihte muhterik Pirinççi Sinan 
camii arsası Ye mevcut enkazı. 

2332 96 Tqkaaapta Mollagllrani mahallesinde Hayreddinpaşa 
ıokağmda T aşmektep karıııında 4 No. lu vo 1555 
metre terbiindeki bostanın tamamı. 

S66 00 Koskada Mimar Kemalettin mahallesinde Camilıerif 
ıokağında 45 metre 75 santim terbiinde bulunan Mimar 
KemaletUn camii imam meırutahanesl. 

112 liO Fatihte Mimar Sinan namı diğer Kumrulumesçit mahal· 

leıinde Çıkmaz Bakkalzade sokağında kain 65 metre 
terbilnde bulunan Bakkalzade camii imam meşrutahane 
anası. 

425 00 KadlköyUndıs ZUhtllpafa mahallesinde Tahlaköprll cad· 
desinde Mecidiye tekkesi araasında ifrazen aablacak 
l 70 metre ana. 

. Yukarıdaki emlak satılmak üzere yirmi glln müddetle ilana 
konmuıtur. lhaleıl Teırinievvelin 6 ncı cumartesi günü aaat 15 te 
1&tılacağından taliplerin pey akçelerile beraber MahlOlil kalemine 
mllracaatlarL "5714., 
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tki Jdam 
Engizisyon Mahkemesi Azası, Kıraliçenin Yanındaki 
Koltuğa Oturdu, Ağır Ağır Konuımıya Başladılar .• 

KukuJetası göğsünün üstüne 
kadar inmiş olan engizisyon azaıı 
ağır ağır adımlarla içeri girdi. 
Kıraliçe yerinden kalkarak lstik· 
bal etti. Bu azametli papas, 
Fransa kıraliçesine kartı btiyUk 
bir vekar ile sadece batını eğdi. 
Ve sonra tannan bir ıeıle : 

- HaşmetmeapJ.. Sizi.. eh .. 
ibin .. Ruhulkudüa namına takdia 
ederim. 

Dedi... Kıraliçe, bu takdise 
kartı dizlerini bükerek ve baıım 
göğüsünün UatUnde eğerek muka
bele etti: 

- T eıekkUr ederim, muhte
rem peder. Hazreti Meıslbin, muz
terip insanlara tam vaktinde 
te1elli ve necat verdiğine bir kere 
daha iman ettim. 

- Haşmetmeapl.. laa, hallı· 
kirdır. 

- Bütün kalbimle inanıyorum. 
- Haşmetlu, Fransa niibel 

hUkümeti hazretleri, mukaddes 
kilisemizin dindar kızı.. Ve Haz· 
reti Mesihin en mU'min bir kuludur. 

- Hiç füphe etmeyiniz, muh· 
terem pederim. 

- Onun için, biz.. Hazreti 
Meıihin mücahitleri, haçmethl 
kıraliçe hazretlerinin dalma ae
oakarıyız. 

T eıekkUrler ederim, muh· 
terem peder ..• Buyurunuz: .. Otu
runuz. 

P a paı, kıraliçenin bUyllk ve 
müzeyyen yazıhanesinin yanındaki 
geoit koltuğa yerleıtikten sonra 
ıözlerine devam etti: 

- Zati haımetlerinin kalple
rindeki ısbrabı bir an evvel de
f etmesi için Hazreti Mesihe yal
varmak vazifemizdir... Ancak, 
kıraliçe hazretleri de iatiğfarıztl

nfıp etmelidir. 
Kıraliçenin vllcudll titredi: 
- Naııl, aziz pederim •• Bir 

günahım mı var? .. 
- Bizler, hakikati olduğu gibi 

görmeye ve bililperva söylemeye 
memur olduğumuz için ıunu ar• 
zetmek mecburiyetindeyim ki, 
zati haşmetleri pek büyük bir 
günah iılemiılerdir. Bunun için, 
Hazreti Mesihten af ve mağfiret 
dilemeniz lizımgelir. 

Kıraliçe, derhal baıını göğsll· 
nün üstüne eğdi. Üç defa haç 
çıkardıktan sonra, endişeli bir 
aesle : 

- Bilerek hiçbir günah lıle· 
.nediğime kanilm, muhterem 
) ederim. Bilmeyerek yaptığım bir 
·ey varsa, Hazreti Mesih namına 
beni affediniz. 

- Haşmetmeap! Şövalye Cem 
ısminde bir adamı, Bastil zindan• 
larına hapsetmişsiniz. 

Kıraliçe, yerinden fırladı. iki 
ellerini masanın üstüne dayadı. 

Başını iki tarafa sallayarak : 
- Hayır muhterem peder, 

ayır.. Onu ben hapaetmedim. 
~imı lsaya yemin ediyorum ki, 
nun ne hapsinden ve ne de 

idamından zerre kadar haberim 
yon:tur. 

Bu sefer de, papaı sevinç ile 
titredi. Kıraliçenin gösterdiği fU 
zaaf, onu, iki suretle memnun 
etti. Birincisi, Kıraliçeye istediğini 
yaptırabllecekti. lkinciıi de, Kı
raliçe ile diğer rakip bir kuvvetin 
"arpıftığım öğreomiıti. Şövalyeyi 

Kıraliçenin hapsetmemesine na
zaran, demek ki iıe nafiz bir 
kuvvet karıımışh. Bu kuvveti 
öğrenmek lazımdı. Fakat papas, 
gayet temkinli davrandı. Mlite· 
cessis görünerek Kıraliçenin na
zarıdikkatini celbetmemek ıçm 
tam bir papaza yakııacak aaf 
bir ta vır aldı : 

- Şu halde, pek büyük bir 
yanlıthğa kurban olmuşsunuz, 
haımetmeap !. Bakmız, meseleyi 
olduğu gibi arzedeyim .. Mahkemei 
aliyemize ait bir işten dolayı 
Bastildeki mahkflmlardan birHe 
gizlice görüşmeye gitmiştim. 
En alt kat zindanlarından bi
rinin önünden geçerken, acıkh 
bir feryat iıittim. Manevi vazifem 
bu feryadın sahibi ile görüımemi 
ilham etti, kapıyı açtırdım, gardl· 
yanı du~arıda bırakarak zmdana 
girdim. iki kişi vardı. Bunlarla 
görüştüm. Biri, ıefil bir İspanyol· 
du, bu, hiç birıey söylemedi. Fakat 
diğeri, kibar ve zarif bir asılza
deye benziyordu, kendisine arzı 
hizmet ettim. Bunu, reddetU: 

- Ölümden ve ıstıraptan 
korkmuyorum .. Sadece, ıözleriml 
Fransa naibel hükumetine duyur
mak için feryat ediyorum. Beni 
asmıya götürürlerken de böyle 
feryat edeceğim ve bugünkü 
Fransa niibei hükumetini, bütün 
halka, bütün dünyaya karşı teşhir 
edeceğim.. Ben, Fransanın •• ve 
Fransanın buKÜn meşru kıralı 

olan Birinci Fransuvamn halaı ve 
necata için buynk fedakarlıklar 
ihtiyar ettim. Hattl mukaddeı 
aşkımı bile ayaklarımım altında 
çiğnedim. Fakat, kıralire bana, 
Fransaya ve zavallı betbaht 
evladına ihanet etti. Banu, herkes 
bilmelidir. 

Dedi .•• Tabiidir ki bu ıözler, 
bana bir vazife tahmil etti, bu 
adamı teaelll ederek susturdum. 
Ve zati haımetlnJzj bu hakıızhğm 
günahından kurtarmak için buraya 
koştum. 

Kıraliçe, dirseklerini mataya 
ve alnını da avuçlarına dayam11, 
hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Birden
bire batını kaldırdu 

- Size tekrar yemin ediyo
rum ki, bu meselede tamamen 
masumum. Böyle olmakla beraber, 
yazık ki: Fransaya ve betbaht 
evladıma hakikaten pek büyük 
bir hizmete atılan bir kahramanın 
nazarmda bir hAin bir ahlakıız 
oldum. . . Şimdi anlıyorum .. 
Bu manevrayı çevirenler kim-
ler olduğunu anlıyorum. Salta· 
nat hırsile gözleri kararan bu 
bedbahtlar, Fransanın meşru kıra
hnın zindanlarda inlediğinden hiç 
bir lstırap duymuyorlar .. Bana da 
artık bunamıt bir kadın diye 
ehemmiyet vermek istemiyorlar ... 
Pekala.. Onlarla nasıl ~arpışaca
ğımı ben bil;rim ... Fakat ne çare 
ki bundan sonra ebediyen İsbrap 
çekeceğim... O masum Şövalyenin 
darağacmda can verirken beni 
tel'in ettiğini düşündükçe, bütün 
hayatımı teessür içinde geçirece· 
ğim ... 

Papas, yavaı yavaı ayağa kalk· 
tı. Kıraliçenin önünde durarak 
iki ellerini masaya dayadı: 

- Müsterih olunuz, haımet
meapl... Bu istırap ve teessUrtl 
çekmiyec•kainiz. 

( Arkaıı var, 

Garson 
Mantığı 

- Bu hesapta bir yanlışlık 
var garsonf 

- Her halde bir ıey yazmayı 
unutmuşumdur beyefendi!,. .............................................................. 
1 1 

TD;:ga llctı•al Heberl•rl 1 
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•• 
Dünya Uzerinde 
Nekadar 
Buğday Var? 

Londrada çıkan " Taymla " 
-M-u-.. h-i_m_b_i_r .. gazetesi dünya 

buğday stokları 
rapor hakkında ıu ma-

neşr•dildl lumatı veriyor: 
.. Buğday vaziyeti hakkında 

yeni bir rapor neşredilmiştir. Bu 
raporda zikredildiğine göre, ni
hai rakamlar henüz elde edilme• 
mit olmasına rağmen, 31 Tem
muzda nihayet bulan 1933·34 
mahsul seneıl zarfında muhtelif 
memleketlerin yaptıkları buğday 

ihracatı aşağıda gösterildği üzere 
tahmin edilmektedir: 
Arjantin 
Avuıtralya 

Amerika Birleılk 

Devletleri 
Sovyet İttihadı 
Bulrarlıtım 

Macaristan 

Romanya 

144,000,000 buıshel 

90.000,000 .. 

27,000,000 
27,000,000 

5,000,000 
30,000,000 

300,000 

" 
" 
" 
" 
" Yugoılavya 900,000 " 

Şimali Afrika 16,000,000 ,, 
Almanya 6,000.000 ,. 

Avrupa'nın bu seneki fazla 
mahsulll ve Şimali Amerika'nın 
ieçen senelerd~n artan maubsul· 

lerl bir araya getirilince l 934 
ıtmesl Ağuıtoı ayında cihan buğ
day mevcudu l, 140,000,000 bus· 
hell buluyor. Geçen sene Ağus
to~ ayında bu miktar 1, 120,000,000 

bushel idi. Daha evvellere gider· 
aek 1922·23 seneleri zarfında 
Ağustoı ayları içinde vasatı 

buğday miktarı 625,0000,000 
buıhell geçmiyordu. Birleıik 
Amerika devletlerindeki kuraklık, 
Kanada ve Avustralya'dan bek· 
!enen mahsuliln azlığı bu sene 
zarfında ihtiyat atoklardaki mik· 
tarı bir hayli indirecektir. Fakat 
normal bir endekı olarak 1922-28 
senelerinin vasatisi olan 625,000,000 
bushell ahrsak 1935 senesi Ağus
toı aymdakl ıtoklar normal bir 
haddi çok aımış bulunmaktadır.,, 

r.y•uı •~ 

1 Bir Profesörümüz Tavsiye Ediyor: 

Çok 
Kahkaha 

• 
Yaşamak için 

Atınız! 
( Ba9tarafı 1 inci aayfeda ) 

İtiraf etmeliyi:ı ki lstanbulda 
ahi biribirile selamlaşırken lut
n gülümser gibi olanlar bile 

,.Jevadir) den olmuı gibidir .. 
11-

fstanbul Üniversitesi ruhiyat 
profeıorü Şekip Bey memleketi
mizde gülmek meselesini en iyi 
tetkik etmiş bir profesörümüzdUr. 
Profeıör bu meseleyi, Fransanın 

~ülmek meselesile meıgul olmuş 
olan meşhur filozofu "Bergson,, 
dan daha ıumuHU görmüştür. 

Bu hidiseyi Şekip Beye ıor
duk. Bize çok dikkate liyık olan 
ıu izahatı verdi: 

- Gülmek Uç nev'e ayrdabi
lir. Bir komik gülme, komik 
ıeylere gülUtllmUz. Biri umumiyetle 
aUrurdan dalayı gülme. Üçüncüsü 
lhtiyarımızla yaptığımız muaıeret 
gülmesi. 

Fakat gUlmek hangi neviden 
olursa olsun ruhumuzun o andaki 
bir ahenginin ifadesidir. Binaen• 
aleyh iyi bir şeydir. Yine hangi 

neviden olursa olsun gülmemizin 
sebebi de bizdeki cinsi enerjinin, 
bayatiyetiyetimizin hariçten bir 
münebbih tesirile dalgalanmaaın

dan ileri gelir, binaenaleyh haya
tiyetimizin o anda arttığını ifade 
eder. Nitekim hayatiyeti en çok 

olan çocuklar en çok gülerler ve 
(enerjik) dediğimiz canlı adamlar 
en çok gülenlerdir. 

Dünyada enerjik oldukları bal· 
de gUhniyenler İngilizlerdir. Fakat 
fngilizlerin bu somurtkanlığı bir 
mugalatadan ibarettir. Çünkll o, 

içinden gülen adamdır. Onun için 
lngilizler " humorist ,, dediğimiz 

mizahperver adamlardır. Yani 
içinden gülen. Mizaha bayılır, 
yani içinden gülmiye! Ben, kendi 
hesabıma, güler yüzlü olan, yani 
açık gülen Fransızları severim ve 
bütün güler yüzlü adamları! 

Çünkü gülen adam, ruhu tam 
sıhhatte bir adam diyemezsek bile, 
ruhu tam ahenk halinde olan bir 
adam demektir. Nitekim bu hal, 
insanlar tarafmdan okadar aezil· 
miıtir ki muaşerette en büyük 
dostluk rumuzu olarak gülmek 
iıareti kabul edilmiıtir. Gül· 
mek işareti, yani tebea· 
süm, bütün dünyada en yük· 
ıek nezaket addolunur. Bu mua• 
şeret gülmesi, nezaket adabını 

en yüksek anana olarak kabul 
etmiş olan Japonlarda o dereceye 
varmıştır ki ailesinden birisi &lmllş 
olan bir Japon taziyete ve cena
zeye gelen ahbabını hile gtılerek 
kabul etmiye mecburdur! Budan 
dolayıdır ki ne kadar aUler yOzln 
olursak cemiyet içinde okadar 
iyi kabul görUrüz. 

GUlmek, ruhumuzun ahengin
den geldiği için ıık sık gülerek 
bir nev'i jimnaatik yapmak ta 
mümkündtlr. Bu auretle ruhi ahen
gimizi toplamıya, binaenaleyh da· 
ima canlı, neş' eli, çevik ve genç 
kalmıya muktedir olabiliriz. Ben 
herkese bu jimnastiği t11lye 
etmekte bUyUk faydalar oldu· 
tuna kaniim ve her çocuk 
babasına derimki: " Çocuğunuzu, 
çabuk ihtiyarlatmamak, canlı ve 
dinç yetiıtirmek iatiyoreanız aıık 

yüzlü bir adam yerine atller 
yUzlll bir adam olarak yetlıtiri
nizl ... ,, 

l M. 

Zafiyeti umumiye, iftibaaızbk ve kuvvetsizlik halatmda büviik 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıllr. 

Mürebbiye Aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Eskiıehirdeki İlk Y ah mektebi için 

çocuklara nezaret edecek dikiş bilir bir mürebbiye IAzımdır. Mek
tepte ibate ve iaşe edilecek. Ayda 40 lira ücret verilecektir. Al-

manca bilenler tercih edilir. isteklilerin bUsnUhal ve mektep vesi
kalarile fotografh tercUm~i hallerini rapten bir istida Ue Ankarada 
TUrk Maarif Cemiyeti Umumi merkezine müracaatları. (5724) 

(Türk Maarif Cemiyeti Mektepleri 
· BURSA KIZ LiSESi 

Orta ve Lise kısımları vardır. Reımt liselere muadeleti Maarif Vekiletince musaddakbr. lngllizce 
lisanı mütehasııa tarafından okutr lur. Senelik yatı ücreti 185, gündüz ücreti 35 liradır. Memur çocuk· 
larına ayrıca tenzilat vardır. Ka~ ıt muamelesi başlamııtar. 1 Teşrinievvelde deralere baılanacaktar. 

Ankara. Ana ilk, Orta Mektebi 
lık ftçllncll sınıftan itibaren lngilizce lisanı mUteha11ıs tarafından okutulur. ilk kııım senelik Ucretl 

60, orta kııım 70 liradır. Kardeılerden tenı:illt yapılır. Kayıt muamelesi batlamııbr. İlk kasım 15 Ey· 
lUlde orta kııım t Teırinlevvelde derslere baılayacaktır. 

Eskişeblr Yatı ilk Mektebi 
Kız Ye erkek çocuklarına mahsuatur. Almanca lf1&nı okutulur. Y att ucreti 150, gündllz Ocretl ayda 

bir Hr~dar. Kayıt muamelesi baılamııtır. 15 EylOlde derslere bqlanacakhr. (5725) 



1S Eyliıl 
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1 A,k ve 
u Başı Ne Yapahm? 

macera romanı - 99 - .., 15 • 934 1 
OtomobU sUr'atle asfalt cad

deleri geçiyor. insanların g:tgid• 
•zald:ğı yollara doğru ilerliyordu: 

-- Otel bu kadar uzak mıdır? 
-- Hayır yavrum... Yalnız 

daha erken olduğu için ıize Berlin 
tivarını göatermek istedim. Yine 
tay vakti otelde arkadaşlarınıza 
>'ttişirainiz. 

Otomobil yarışlarına mabsua 
hıahalle gelmişlerdi. Auıtan geçi· 
Yorlardı. Otomobil belki yüz kilo· 
lnetre bir ıür' atte idi. 

Arkadan gelen takı:ılnin şoförü 
bir tllrlü benzinini okadar yak· 
lhak ve makinesini öyle ltletmek 
lllsyetinde olmadığından fazla 
bahşiş almak vaitlerine rağmen 
Jol vermiyordu ve bu yüzden u~ 
trkek hususi otomobili gözden 
kay betmivlerdl. 

Tevfik endişede idi: 
- Ya genç kıza biı· fenalık 

Yaparsa, diyordu. 
Taksi uzun müddet kaybolan 

otomobili aradl... Otomobil göz
den nihan olmuştu. 

* Gölün kenarmdaki hu lokanta-
nın sofraları hep sllnlli idi. F atoı 
göle ve göJUn yeşil sahillerine 
bakarak kahvesini içerken: 

- Çok geciktik ustat, dedi, 
F af a merak edecek. .• 

Ve birkaç saat sonra tekrar 
otomobile hindiler. Gece olmuştu. 
Şimdi otomobil karanlık ve ağaçlı 
bir yoldan ilerliyordu. Biraz sonra 
bir parkın kapısı önUnd• durdu. 
Profesör: 

Biraz ışım var. Siz de 
ininiz, beni ıuracıkta bekleyiniz. 

- Otomobilde beklesem üstat .. 
Profeıör~n ıesi birdenbire 

değişti, sert ve amirane bir tav r 
aldı, mengeneye benzeyen eli e 
genç kızın kolunu ııktı ve kor
kunç bir eda ile : 

-· İniniz!. dt!di. 
Fatoş, bu dakikaya kadar 

nıenfaat gördliğli ihtiyar profesö
rün bu ani değişmesi kartısında 
korku ile şaşaladı. Fakat profesör, 
acnç kızın daha fazla düşünmeıi
ne meydan bırakmadan ·onu ko
lundan sımsıkı ~alcaladı, kendine 
doğru çekti ve: 

- Yürüyünüz, dedi, bir da· 
kikacık bir iş var. 

Zaval1 Fatoş .. Hem korkuyor, 
hem de profesöre hürmetsizlikten 
çeklniyordu. Biraz yürüdüler. 
Profesörün elindeki bir asetilen 
lambası etrafa boğuk bir ışık 
\'eriyordu. Artık parkın ağaçlan 
arasından epey yUrUmüflerdi. 
Fatoı inler gibi ıeslendi: 

r ~•kat Ustat .. Artık gitmi· 
Y~ ım. orkuyoru'll ben. Nerede-
yız. Eyvah ... Burar-ı bir mezarlık. 

- Sus .. Sus. 

- Çok korkuyorum. Bağıra-
cağım. 

ihtiyar üstat ••rarengiz bir 
•~ule homurdandı: 

- Sus diyorum sana!.. 
Ve on parmağım genç kızın 

gırtlağına doladı: 

- Sus yok€al.. 
Kapkara bir gece.. bir a&etl

len lambaEuLn ölgün ışığı ve 
korkunç bir mezarlık iahne:si! .. 
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Prof es örün hususi oto mobili 

&özd ::o kay bolunca tak&ı geri 
dt. . ...lÜf, F ::ıfaom oturduğu otelin 

l ırım 

ıazart 

1 
Suat Suzan 

gibi fırladı, Fafanın yanına 

çıktı ve: 
Çabuk F afa.. F atoı tehli· 

kede. 
Ne oldu? Bu saate kadar 

gelmediği için ben de merak 
ediyorum. 

- Bir dakika bile geçirmiye 
gelmez. 

Ve Tevfik genç kıım kolun· 
dan tuttu. Hole çıktılar, orada 
polis müfettişi M. Valdov ken· 
dilerini karşıladı. Tevfik atıldı: 

- Muhterem müfettiş .. Fatoı 
tehlikede.. Profesör onu meçhul 
bir lıtikamete götürdü. 

Soğukkanlılığını hiç kaybet· 
miyen mUfettiı, heyecana kapıl· 
madan dütündil ve : 

- Evet .. Dedi, Profesör Şmit 
şu dakikada aile mezarlığındadır. 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
1ıtanbul Acentahğı 
Liman Han, Telefonı 22929 • 

Mersin Yolu 
SADIKZADEval;1~~ 16 

Pazar günil saat 10 da Sirkeci 

rıhtımından kaJkacak. Gidi9te Ça. 
nakkııle, İzmir, Küllük, Bodrum, 
Rodoı, Marmaris, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kaı, Finike, Antalya, Alan
ya, Merııine gidecek. D<inOıte: ayni 
iskelelerle beraber Taşucu, Anamur, 
Kuşada1ı ve Gelibolu'ya utn.,.rr
caktır. 

Yolu 
DUMLUPINAR vapurııl6 

Eylül 

Pazar günü 1aat 20 de Galata 

rahhmından kalkacak. Gidifte: 
Zonauldak, f nebo:u, Ayancık, Sam
ı un, Ünye, Ordu, Gircaıun, Tirebolu, 
Görele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte 
bunlara ilA.,·eten, Of ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

Karabiga Y o!u 
Her CUMARTESİ, ÇARŞAW:BA 
gi!nlerl anat 20 de Tophane rıhtı
mından bir vapur kalkar. Gidit ve 
dö lÜfte mutat i11kelelere utrar. 

İZMİT YOLU 
Cuma, Pazar, 

gün1eri bir vapur 
harıe nhtımandım 

Salı, Çarfamba, 
eaat 9 da, Top

kalkar. , .................. __ , 
• Dr. KEMAL NURi .. 

CJılt ve Ziihr~vı haııhılıklar mütehaıısJll 

Beyoaıu: Rumeli han 16 
Ttıl : 40153 < __ .,, 

Ve hep birlikte aıağı indiler. 
Müfettiıln huıusi otomobiline at
ladılar: 

Şimdi miifettiı, Tevfik, Jems, 
Rabakoviç ve Fafa otomobilde 
idiler ve araba Mezarlık yoluna 
doğru rUzgir gibi uçuyordu. 
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ProfeslSr Şmit Fatoıu kolundan 
çekti, açtığı, bir kapıdan içeriye 
itti, kendiıi de girerek kapıyı 
kilitledi. Sonra bir elektrik döğ· 
meıine bastı, tavandan kırmızı 
bir ııık ıUztllmeye baıladı. Burası 
bir aile mezarı idi. 

Fakat F atoı, korkudan ve 
dehşetten dizlerinin bağı ç.özUI· 
mllş, inliyordu: 

- Bırakınız beni, gideceğim. 
Ve genç kız kapıya doğru 

giderek açmıya çalı11yordu. 

Öz 

( Arkuı var) 

Türkçeyle 
Deneme 

Öldürmek lstigen 
De O, Diriltmek 
lstiyen De 

Bir yeli (1) denberi acun (2) buı• 
nını (3) uR'f'athran (4) bir bflget (5) 
Yar: Bir Alman otacı (6) uıun ıilren 
çahımalardan aonra kanıerin mikro
bunu bulmuf. Bu bilgetln doğru 

•yada (7) yanht çıkacağını bilemeyiz. 
yal naz fUDU iÖrüyoruz ki bfUk (8) le 
uğratanı,.,, aarığlan (9) yer yüzünden 
kaldırmayı istiyor. Bu yilzden bütün 
zorluklarla ~Rrpışıyorlar. 

Bu boyle iken bir batka yanda da 
ytne bilikle nğraıanlar, yeni yeni 
savaı ( 10) avadanhkları (11) abarı
yorlar (12). Arada ıarada; gazeteler 
bir nlkeyi kıııa bir çaj"da darmadağın 
edecek avndanhkJarın bulunmut ol
duğunu yazıyorlar. Demek oluyor ki 
bilik bir yandan diriltmeye, bir 
yandcın da öldürmeye çalıtıyor. 

Bu çağ, biltk çağıdır. Onun lateti 
ne iae o olacaktır. Bize atu (13) yu 
veren de o, bid ağudan kurtaran da 
o ! lateğine boyun egeceğiı:. ÖldürOcil 
buluşlarına üzülüp, diriltici bulutlarına 
sev.omekten batka elimizden ne 
ıelir ki !.. 

ismet Hulusi 
1 - Yeti: hafta 
2 - Acun: dünya 
3 - Ba1ın: matbuat 
4 - Uğra9tarmak: meıa-ul etmek 
5 - Bllget: haber 
6 - Otaç: doktor 
7 - Yada: yahut 
8 - Bilik: Fen, il'm 
9 - Ağrığ: hastalık 

10 - Savat: harp 
11 - Avadanlık: alet 
12 - Abarmak: icat etmel 
13 - Atu: zehir. 

=============================c:::::::1 
Eskişehir Nafıa Başmühendisliğinden: 

Eskite\ıir - Seyitgazi yolunun 17 + 000- 20 + 500 üncü kilo
metreler arası şosa ferşiyat ve silindirajile imalatı sınaiyesi 3367.59 
lira ve Sivrihiıar - Hamldiye yolunun 13 + 550 - 17 + 207 nci 
kilometreleri aras nda yapılacak 13 adet muhtelif imalAtı sınaiye 
3482,56 lin ve E~kişehir • Çıfteler yolunun. 22 + 000 - 27 + 000 incı 
kilometreleri at ası tamiratı esas iyesi 3402. 12 lira bedeli keıifle 
28/d/934 tarihinden itibaren 17 Eylül 934 Pazartesi gUnti aaat 15 e 
kadar açık münakasaya konulmuştur. Taliplerin kanunu mahsusuna 
tevfikan bedeli keşfin yü-ıde yedi buçuğu nisbetlnde teminat ver· 
meleri, bu gibi işleri yaptıklarına dair vesika ibraz etmeleri ve 
Ticaret odasınc:ı mukayyit bulunmaları meşruttur. Mtinakaaaya 
iştirak edeceklerin ihale günü Makamı Vilayete gelmeleri ve in· 
ş:.ıat hakkında fazla malumat almak ve evrakı keşfiyeyl görmek 
istiyenler in Başmühendfaliğe müracaat etmeleri lUrnmu ilin 
olunur. "5400,. 

1 RADYO ] 
16 Eylül Pazar 

İstanbul - 18,30 pliik ne~riyatı, 
19,20 ajans haberleri, 19,30 'l'iirk mu· 
siki neşriyatı, kemani Reşat, ~Iesnt 
Cemil, Muzaffer beyler ve Vecihe, 
Vedia, Riza Ilnnımlar, 21 Ateş - Oii· 
neo kulübünden nakil, 21. 30 orke&tra 
karışık program. 

Varşova 134S m. - 20 Popüler 
havalardan mürekkep konser, 20.4S 
musahabe, 21 akoım konıeri, 21,45 
haberler, 22 Lembergten neşeli neıri
yat, 23 musahabe, 23,15 konserli rek
Jamlar, 24 musahabe, 24,10 danı 
musikiııi. 

Pe§te 550 m. - 19.SO Lili Keleti 
T. piyano konıeri, 20,35 musahabe 
spor, 21.45 Tenor ve Sopran muganni 
T. Ofienbachın eaerlerinclen konser, 
23,10 haberler, 23,20 Mandio caz takı· 
mı, 24 !mre Magyeri Sigan takımı. 

Roma· Napoli - Bari - 21,10 plak 
musahabe, 21,45 İspanyol Ye cenubt 
Amerika muıiklııinden mürekkep kon· 
1er, 23 Emmerioh Kalmanın eserlerin· 
den konıer. 

Viyana 607 m. - 20.25 haberler 
muhtelif, 21,05 Der Narrenhof iıimli 
musikili temsil, 23,15 haberler, 23.35 
dans musikiıi, 1 Kuartet Viyana 
musikiıi. 

Leipzig 382 m. - 21,10 köylü har
bı, 21 Alman operalarından parçalar, 
23.20 haberler, 23.45 spor, 24,05 dana 
musikisi. 

17 Eylül Pazartesi 
lstanbul - 18.30 Fr. ders, 19 kon

ferans, Hakkl Arif B., 19,30 Türk 
musiki neşriyatı, Ekrem, Ru§en, Cev
det, kemani Cevdet, Şeref, İbrahim 
beyler ve Vecihe ve Belma hanımlar, 
21,~0 ajans ve hona haberleri, 21.30 
Bedriye Hasim hanımın iştirakile caz 
ve tango orkestrası. 

Varşova 1S4o m. - 20 askeri neş
riyat, 20,25 muıahabe, 21 hafif orkeı· 
tra musikisi, 21,25 haberler, 21.55 mu· 
sahabe, 22 akşarn kouıeri, 22,50 mu
aa habe, 23 konserli reklamlar, 23, 15 
dana musikisi muaahabe, 24,05 danı 
m11eikiı:ıi. 

Roma • Napoli - Bari - 20,30 pHlk 
musahabe, 21,10 plak, 21,45 Oampa .. 
ridon nakil, 22 4.ı musahabe, 23 Var· 
yete. 

Viyana 507 m. - 20,25 Bando 
muzika, 21 ,15 souradan bildirilecek, 
21,50 l~mmerıeh I\ahnan'ıo eserlerin
den konser, 22.50 List'in şarkı1arından 
23.35 dans mu ikısi, 1, 15 plak. 

Leipzig 882 m. - 20,15 piyano 
füit alellerilc ev musikisi, 20,35 musa
habe, 2U,3[> kiilti.ir propagandası, 21 ,15 
Milli neşriyat, 22 Rus musikisi, 23,20 
lıaberler, apor, 24 nı>~eli mnııiki. 

18 EylOI Sah 
L!!taolıul - ıs,: O plak neşriyatı, 19 

Mesut Cemil B. T. çocuklara maqnl, 
rn,so Türk muııiki neıriyatı, Stüdyo 
1111z heyeti va Yaş!lr bey, Emtl ve 
Meliha hanımlar, 21,20 ajanı ve borea 
haberleri, 21,30 Stiidyo orkestrası· 

Varşova 184."ı m. - 20 kahvehane 
konseri, 20.20 Aktüalite, 20,::JO dam~ 
musikisi, 20,45 muhtelif sözler, 21 ı,~
bann 'febesaiimler :rııemleketi Dnı 
Land dee Lcaclıclnıe iıi mli operet 
temsili, 23.15 konı;erli reklamlar, 23,~0 
plak piyano keman viyolonsel konseri, 
solist artistler iştirakıle, 23,45 eı.:nebi 
lilflnıle konferanq, 24,0fl dans musiki i. 

Vı) a.ııa 50i m. - 20,10 haberler. 
20,20 memlt!ket DC'şriyatı, 21,50 müsa
habe, 22,2rl bar musikisi. 23,05 akşam 
konseri, 23,80 haberler, 23,~0 konserin 
devamı, 24,50 plak. 

l,aipzig 382 m. - 20,10 .,arkalar, 
20,45 muııllhabe, 21 lıalıerler, 21, 10 
Iierlinılen n kil, 2:l Avusturya mu-
sikıııi. 

19 Eylül Çar,amba 
lstarıbul - lb,: O Fr. der~, ] 9 pliık 

ncşri}atı, 19,80 Türk muıiki neşriyatı, 
Ekrem, Hıı~tııı, 1 avdet, 11Ius1Atfn. bey
ler ve Vecihe, Semifrn !';itikrıuı hanım· 
Iar ve Necati H~y, 21,20 ajans ve 
borsa. haberleri, 21.30 Stüd) o caz ve 
tango orkestrası. 

Varşova 1345 m. - 20 ~arkılur, 
20.20 Aktüalite, 20,30 Salon mu&ikısi, 
20 45 muıalıahe, 21 hafi[ musiki, 21 ,45 

' . 
haberler, 2J ,fi5 musahabe, 22 Uıopıııın 
eserlerindan mürekkep konser, 22 30 
ecnebi dilde konferanıı, 22,40 Bariton 
mııgaııni 'l'ara T. şarkılar, 23 konı~erli 
reklı1nılar, 23. I 5 danA pıuçıılım ve hafif 
musiki, 24 musahabe, 24,05 dans mu
aikiei ve devamı. 

Roma • Nııpoli · Barı - 21,10 ııl8k 
muımlıabe, 21,45 Giordanonun Meııe 

mariaııo :simli operası ve II fö· üıimll 
gene bir perdelik operası. 

Viyana 507 m. - 20 Verdinin Don 
Carlos operası, 28.30 haberler, EEıpe
rnnto, 24 gece konseri. 

T ... nipzig 882 m. - 20,55 melıtellf 
balıiqfer, 21.35 genç neıle mahsu~ nej
riyut, 22 akşam konseri, 23 müsa.lıe.be, 
23,20 haberler, spor, 23,50 danı mu· 
sikiııi. 

20 EylOI Perşembe 
İatanbul - 18.30 pliik nc~riyab, 

l!l,20 ajanı haberleri, 19.30 Türk mu• 
siki neıriyatı, Kemal Niyazi, Azmi 
beylt'r ve Ha) riye, Miizeyyen hanımlar, 
21 Selim Sım B. T. konferans, ~l,SO 
keman konseri (latanhul konservatuvar 
muulliı.olerinden Ali Sezayi B. ve 
Stüdyo orkestrası ). 

Yursova 1345 m. - 20 Viyana'dan 
naklen şarkılar, 20,20 muhtelif babiı4 

ler, 20,30 plak, 20.45 muhtelif bahls· 
ler, 20.50 spor, 21 hafif orkestra kon· 
ıeri, 21.41> haberler, 22 Senfonik popfl .. 
ler orkestra konseri, 22.45 musahabe2 

23 reklam1ı konser, 23.15 dans muıi• 
kisi, 23.45 musahabe, 24,05 dansın 
deve.mı. 

Roma - Napoli - Bari - 21.4:> k&· 
rı~ık konser, 23.80 dans musikisi, H 
haberler. 

Viyana 507 m. - 20.10 lıRberler, 
20,30 Holzer radyo orkestrası, 21,40 
müsahabe, 21.50 Osvald Kabastanın 
idareıinde Vi:- ana radyosunun 10 uncu 
yıl oenlikleri münaeebetilo konı:;N, 23 
Sol>;ramrnel musikisi, 23.80 haberler, 
23,50 Schrammel konserinin dL'VRml, 
24.20 dans musikisi. 

Laipzig 382 m. - 10.20 Paul Lıııc
kenin eserlerinden konser. 20,85 ıniisa
habe, 21,10 karışık konser, 22 memnu, 
meyva isimli skeç, 23,20 haberler, 
23,50 piynrıo keman ııonatları. 

21 Eylül Cuma 
lstanlıul - 18,30 plak DP~riyatı, 

19,20 &JllllB haberini, 19,80 Türk mu
eiki neşriyatı, Ekrem, Ruoen, l 'evdet 
beyler ve Vecihe, Nedime, Nazan Fe• 
ridun hauımlur, Ovrik Ef., 21,20 ajanı 
VC' borsn hnborleri, 21 30 radyo orkes
trnıı T. hafif musiki. 

V aroova 1345 m. - 10 Salon takı6 
mı hafif musiki, 20,20 Aktüıılite. 20.30 
plak koro rmısıkiıiİ, 20,45 mu alıabe, 
20,50 apor, 2 l musalıabe, 21,0S Fö) ton 
21,15 Senfonik ıtUdyo konseri, 23,30 
musahabe, 23,40 rekliimlı kon er, 24 
musahabe, 24,05 dans musikisi. 

Romıı - Xapoli - Bari 21,45 
Fanfan la Tulipe isimli Varne) 'ıu ope• 
ret temsili. 

Vi) ana 507 m. - 20.20 mernleket 
neşriynt ı, hafta hatıerleri, 21.0.1 yeni 
operctlPn!Pıı parçalar, 22.50 Sclıuber· 

tin eserlt•riodeıı piyano konser, 28,30 
hııl.ıerler, 2ii.50 dans musikisi, 1,2.-, plak. 

Leıpzıg 3,..,2 m. - ~O hafü musi
ki tagnnnilı, 20,45 siyasi hnlıerler, 
21.15 Breıılnudan nakil, 22.10 orkestra 
konseri, 23.20 haberler spor. 

22 EyUU Cumartesi 
İstanbul - 18,30 plfık neşriyatı, 19 

Fr. ders, 19,80 'l'ürk musiki neşriyatı, 
Fahire, Safiye hanım ve Refik, Fikret 
hnyler, ~1 Eşref Şefik B. T. konferans 
2 ı .3{) StıiJyo cıız ve tango orke ... trnıı. 

Var~ova 1345 ıu. - ln.15 piyano 
kouserı1 20 orkestra ile hafi{ pıırçalar 
musahabe 20 30 konserin devnmı ha· 

' ' berleı, 21,fi!i ınuaa.habe, 22 popüler 
l:;Pnfoııik orkc tra konseri, 22,4. ınuea· 
habe, ~ j konserli reklimlar, ~3.15 
dıw::. ınusıkiı;i, 2-t musahabe, 24,05 
musalrn.be, ~4,3::1 Salon mu~ ki~i, 1 
da.us ınıaukıı.ıi. 

Honıa - ~apoli· Bari - 21,4:> ).feH 
ınariaııo isimli Oiordauonun Opt' aeıının 

birmcı pcrrle~i ve ll He ieimh i ır per
delik opern, bu temsiller iki giııı evvel 
de neşredilmi~tir. 

Vıyana W7 m. - 20,2S h ılıeder, 
20 46 Laııııer ve Strnus&un -e&ı>rlerin· 
den mürekkep popiiri, 22 Ouulıl Ka.
bastanın idar ııinde H"'n!onik kouııer, 
::?3 dans ruııı<ıkıııi, 2,i.30 habt:ır!er, 24 
dıııısın devn ıoı. 

Lı-ipzıg :~"'2 m. - 20.35 nı uıa.lıa· 
he, 21 lıah ·rler, 21,15 Land treicher 
isıuıli iki p nlelık Zieler'in pı>reti, 
2:i, 20 haberler, 28,50 danı muaıkisi. 
•• ' .. 1 1 :;..9 • 1 • • .. • • • • • • • • ...... 

AKiRALIK DAiRELER 
lstsnbul Belediyesi kartı· 
şmnda yeni apartunan. Her 
tllrlU asri tesisat,kalorlfer, 
gUzel manzara. Kapıcıya 
veya Bahçekapıd• Taşhan 
l\o 4 ı•;min Deye mUracaat. 
'J'p). 22140 
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Hasan.. Tıraş çakları 
ROKOR K 1 R D 1 

Şimdiye kadar icat olunan biitün tıraı bıçakları arasındı:ı en mükemmel ve en fevkalade addolunan bu harika, piyasada mevcut t•rıı 
bıçaklarını şaşırtmış bir haldedir. Herkes hayran olup bUtün mUstahzaratile dünyada Alemıtimul bir harika olan Hasan müstahzarat sabib 
eczacı Hasan Beyi tebrik etmektedirler. Bir adedi beş kuruştur. 10 adedi 45 kuruıtur. Haaan Tıraı bıçaklarının t-2-3-4 numaralı gayı 
keakin ve haasas tarafları vardır ki dört taraflı bir adet her bir taraf ile IAakal on defa braı olmak kabildir. Bu heıap bet kuruıluk bi 
adet Hasan taraş bıçağile kırk defa ve daha fazla tıraı olmak mümkündür ki dünyanın hiçbir bıçağında bu meziyyet yoktur, 

A 1 A ocu 
Orta ve İlkmektep talebesinin haftalık mecmuası 

15 Eylül Cumartesi birinci sayısı çıkıyor . 

4 
.. 

-16 F 5 
Resimli Ay matbaası T. L. Şirketinin çıkardıAı bu mecmuayı müvezzi ve kitapçınızdan arayınız. 

.. Fnılt Salf't 
YC "Eno• 
lsimlerU. 
elitrtlm 

fabrı.k.anlA 
aliimeti 

bribsıdur. 

Eyi ve tam bit sihhat için 
muntazam bir hazim !azimdir. 
Taili müleyyin ve taami litif 
olan Eno's "Fnıit Salt" size 
bunu temin, mideyi takviye 
ve barsaklari tan.- eder. 

OABCOVICH ve ŞUrakAıı 
Telr 44708 • 7 • 41220 

A..vrulla ve Şark llmanlan arasında 
muntazam posta. 

Anvtrı, Rotterdam, Hamburg ve 
bkandinavya llmanlarL loln yakmda 
hareket edeoek vapurları ve dünyanın 
haılıoa limanlarında tra.nebor demen 

Yakında geleoek vapurlar 

Auguat Leonhardt vapuru 8-10 
Eylüle doğ·ru. 

Norburg vap. 6 T. evvele doğ·ru. 

Yakında hareket edeoek vapurlar 

August Leonhardt vapuru 20 
Eylüle doğru. 
Norburg vap. l2 •r. evvele doğru. 

Fazla ta.fsilılt icin Galata, Frenkyan 
hım umumi acenteligine mUraoaat 
Tel. 44707 8 • 41220 

--~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~-~~~~·· ,., ~ (218~ ~~ 

,ı!llA ____ _.. 21 Senelik 

BiÇKiYURDU 
Karit açlldı - Leyli talebe de altnır. 

1 Hiçbir yerde şubesi yoktur. 
Adres : Divanyolu Blçklyurdu - Telefon: 22038 , __________ __.,. 

~ Nişantaıında ·Tramvay ve 

DUzce iflas Memurluğundanı 
Evvelce Kavaf ve Kösele ticaretile 
meıgul iken lflb eden Dlizcede mu
kim lbrahim usta oğlu Ahmet Hilmi 
Efendinin tasfiyesi hitam bularak 
Dllıce Mahkemesinin 27/8/934 Tarihli 
kararile lflaıın kapandıtı ilin olunur. 

Son Posta Matbaası 
c===========-===-=----

Sahiblı Ali Ekrena 
Neırlyat MUdürUı Tahir 

ı LEYLİ ı Şişli Terakki Lisesi INEHARII 
ANA-lLK- ORTA- LİSE 

56 .sen· evvel Selinikte tulı ve 1919 da İıtanbul'a nakledilmlf, Tlrkiyenln en uki husuıi mektebidir. 

R•smi Lls•ler• muadel•ti ve muamelltının düzgünlüğü Maarifçe musaddaktir. 

KIZ VE ERKEK TALEBE iÇIN yanyana ve genlt bahçeli iki binftda AYAi LEYLi TEŞKiUTI vardır. 
Mevcut Fransızca, Almanca, lngilizce kurslarına dokuz yafmdan itibaren her talebe iştirak eder. RHmi 
mtifredRt programlarına göre talebeıinl ciddi ve muvaffak bir ıurette bakalorya imtihanlarına hazırlayan mile1aeae 
20 kişilik bir Maarif Encümeninin neıarH ve himaye.ine mazhardır. Mektep hergün saat 10-17 ara11nda açıktır. 

Kayıt itlerine Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba 2Dnleri bakdır, Telefon: 42517. 

(2264) 

f eyziati Liseleri Müdürlüğünden 
- Kız ve erkekler için ayrı teıkilıita maliktir. Ana, ilk, Orta, Lise sınıflarına leyli, nehari 

talebe kaydma ba,Ianmıştft'. 
2 - Kayıt için her2bn mektebe veya Yeni postane arkasında Baairet hanında Özyol idareaine 

müracaat edilebilir. 
3 - lstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. 
\roavutköyünde tramvay caddesinde · Çirte~araylarda Mektebin telefonu: 36 • 210 - Öıyolun telefonu: 24115 

istiklal Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayıt için hergUn saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
3 - '!eni talebenin kaydine devam edilmekte olduğundan, Hki talebenin yerlerini muhafaza 

ıçin biran evvel kayltlerlnf yenilemeleri lazımdır. 
4 - litiyenlere, mektebin kayıt ıartlarmı bildiren tarifname gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı, Polis merkezi arkası. Tel. 22534 

l Kuvvetlilere .Sıhhat 
OUINiUM LABARRAQUE,ın 
yemekten sonra bir likör 

: kadehi miktarında ıstimali 
• ~ kısa bir zaman zarfında ----= ------- · ------=ı -· --

Şarabı aımalldırıar: 

BütQn Eczanelerde etlven 
fiatla satılır. 

61 _____ _.. Cağaloğlu: Telefon ı 23630 ..-------. 

~~kev: AMELİ HA y AT Ticaret 
Liıesl 

3 Hnellk orta ve 3 Hnellk Ticaret Llıeai kııımları vardir. Orta kısma 
ilkmektep muunları, Ticaret LiHıi k11mına Orta mektep mezunları 
kabul edilir. 
Orta ve Llıe kısımlarında reıml mQfredat proıramlarlle birlikte mektebin 
tHiı gayealne uygun ayrıca mulek ve Liaan dersleri kuvvetli blr tanda 
okutularak meı:unları Ticaret ve lktı1at 1aha1anda ve ıahıi teıebbtillerde 
muvaffak olacak ıekllde ha:ıırlanır. -

U•• ti • Orta kısım dört taksitte senede 30 lira ve Cre er e Lise kısmı d6rt taksitte senede 40 lira 

~--.. Kayıt glinlerJ : Cumartesi, Pazarteai, Çarıamba 

BÜYÜK TENZİLAT 

Bu tak•m 25 liradır. 

Şilte, yorgan, yaitık hepsi kuıtüyü 
yüzlerile 25 lira yastık 75 kuru1-
Bir kilo kuştüyü 75 kuruı. Kuıtilyi 
kumaşlarının her rengi vardır. Ucuz 

fiatla satılır. 
~ latanbul, Çakmakçılar Ball zade KuştltyU fabrikası Tel. 23027 

IL _____ l_•t_•_n_b_u_ı __ e_e_ı•_d_l_Y_•_•_ı __ ı_ıı_n_ıa_r_• _____ l
1 

BakırköyUnde Oamaniyede bilA ruhsat çıkarılan ve muhtelif 
yerlerde bulunan 60 metre mik'abı taşı bllmUzayede 17/Eylül/934 
tarihinde saat 14 te satılacağından talip olanlarm BakırköJ 
Belediye muhaıebecillğine müracaatları ilin olunur. "5263,. 

-----~·-~ .. . - ..... 

Hililiahmer 
CEMiYETi MERKEZi UMUMİSINDEN : 

Eıklıehlr HilAllahmer merkez anbarında muhtelif ıeyyar ve ma• 
ıa telefonları, santraller, elektrik ampulleri ve aaire 16 dl1s, kafeı 
ve dikenli teller mukavves baraka levazımatı demir ve kereıte 17 
Dedionboton marka itfaiye ve Flat Marka otomobiller 18 EtU'fler 
ve çamaıır makineleri 20 EyUU 934 tarihinde sahlacağından talip• 

leria müracaatları. (2543) 


