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· G• • • • istanbula Hayvanat Bahçesi Lizımmıı 
Mil etler Konseyine ırışımız Buna Lüzu~ Gösteren 
Bu Giriş, Milletler Cemiy~tine Du- Hayvan Himayecileridir 

holden De Daha Çok 
1 
.. ~~-~-~-~-~~!. ............. Çünkü ŞeHhirde Binlerce K~di T1~re1.m~ş, Çünkü Umumi Mu_k~dd~· ı lsveç V eliahti Bunları ayvanlara Y edırme ı mış 

rata Bu Konsey Kakımdır B ki . -~- _ 
e enıyor R · ~ 

Nesina, (Italyada) 18 - lıveç 
veliabta prens Giistav Adolf, Şar• 
ka gitmek Uzere hareket etmiıtir. 

il. Bartu (•alcallı) fi• iti. Lifoifto/ konuşarlcere 

[ Bu konuomadır ki Sovyet Rusyanın Milletler Cemiyetine giriıini ve 
dünyanın yeni bir siyaset istikametine gitmesini intaç eylemiştir.] 

Cenevre, 19 ( Hususi ) - zanmıt olduğu bu büyük ıiyasi 
M!lletler Cemiyeti Konseyine zafer, siyasi şahsiyetler · .raaında 
Ttırkiyenln ittifaka yal<ın bir ek.. günün batlıca konuıma liıevzuunu 
ıeriyetle ezA olarak seçilmesi, teşkil ediyor. Filhakika Türkiyeye 
burada blitün siyasi mah· dört muhalif reye kartı 48 rey 
fellerde ehemmiyetle bahs mev.. verilmesi, hadiaenin Türkiye le .. 
l:uu olmaktadır. TUrklyenin ka· ( Devamı 9 uncu sayfada ) 

25 Milyon Alacak 
lstanbul 

Miktar 
Maliyesinin Halktan Bu 
Eski Alacağı Varmış 

Yeni teıkilita kadar lstanbul 
lbaliyeainde (25) aenedenberi biç 
.,,, taıfiye yapılmamıştır. Bunun 
için devletin halktan (25) milyon 
lira kadar bir alacağı kalmışttr. 

Eski işleri temizlemek ve yeni 
letkilatın muntazam bf r halde ite 
batlamasını temin için Maliye 
Vekaleti hususi bir komiıyon teı· 
kil ~t.11ıek tasavvurundadır. Çünkli 
eskı ~ti~.,. Yeni teşkilatı fazla işgal 
etme tedir · Yalnız eski ihmaller 
ve takipsiı~~kler yüzünden birçok 
dosyalar mururuıanıan tehlikesine 
diişmüftllr. Yeni teıkilAt hazi .. 
nenin hakkım kurtarmak için 
bu dosyalar üzerinde de faaliyetle 
çalışmaktadır. . 

Yenicami şubesınde şu gün
lerde eski teşkilata ait beş bin 
beş yüzhaciz kararı alınmıştır. 

Buna rağmen Istanbul tahsil 
nıüdUrlUğü Eyliilün on beşine ka-
dar son Uç ay içinde (2.647.000) 
liralık vergi tahsil etmiıtir. Geçen 
sene aym mevsimde 3,5 ay için· 
deki tahsilatın yekünu ( J ,938,000} 
lira idi. Demek ki son (3,5) ay 
İçinde (509) bin lirahk bir tahaU 
fazlalığı görülmektedir. Tam bir 

Yeni l•şlcilata •hemrnigel fJ•nn 
Maliye V•kili Fuat Beg 

sene içinde bu fazla yekunun (2) 
milyon lirayı bulacaj'ı tahmin edil· 
mektedir. 

Son Posta - Malum olduğu 
Ozere veliahtın ıehrimize de uğ
raması ve Gazi Hz. tarafından 
kabul edilmesi mevzubahstir. 

3 üncü Balkan 
Güreşleri 

Müsabaka Tarihi Tayin 
Edildi 

Üçllncll Balkan ıampiyonası 
için ıabırsız .. 
hkla bekleneu 
tarih nihayet 
takarrür et• 

ı mlıtir. Bu mll· 

1 
aabakalar Birin
ci Teınnin (4), 
(5) ve (6) ncı 

gUnlerinde icra 
edilecektir. Bu 
mUaa bakalara 

Rumenler, Yu
sıoıla vlar Yu· 
o anlılar ve 
Bulgarlar işti· 
rak edecekler
dir. Bulgarla 
rın tam takım 
gelmeleri mev .. 
zuu bahıtir. 

Türk ta· 
kımının azami 
kuvvetle ha .. 
ıımlannı kar .. 

Bu defa da güziimiizii 
fi lı ya bilme ıl a4ldürecellnl ümit 
için idmanlara ettiğimiz Çobıuı 
baılanmııtar. M11hm.t 

flll. ı1·111.•111Nıll!N•ll,fll•tUttıl •I ıı ı;ıaı l:tıiltııl '' 1'"11 1 llll ııuı llıttl ıı ı..-.. 

Bir Haciz 
39 Bin Liralık Vergi Tah

sil Yoluna Girdi 
Eıld kibrit ıirketinln idare 

mecliıl reisi ve murahh&11 azası 
Mehmet Emin 8, hakkında vergi 
kacakçilığından dolayı 39 bin 
kUaur Ura tarhedfldiğini ve Be
yoğlu tetkik itlrazat komisyonun· 
ca da bu muamele kesbi katiyet 
ettiğini yazmııtık. Mehmet Emin 
8. bu vergiyi tediye etmediği 
için Beyoğlu maliye tahsil mUdür· 
lllğll Arnavutköyündeki çiftliğine 
haciz koymuı ve tahsUi emval 
kanununa tevfikan sablmasını 
kararlaıtırmııtır. 

Diğer taraftan yine bu kibrit 
şirketile yaptığı bir muameleden 
dolayı hakkında cezasile birlikte 
vergi tarhedllen Hukuk F akUltesi 
profesörlerin.den Mişon V entora 
B. hakkında tahkikat yapılması 
Maliye VekAletinden Üniversite 
RektörlliğUne bildirilmiştir. Rek· 
törlük Mallyeye müracaat ederek 
bu veral iti hakkında malumat 
lıtemiıtir. 

Kediler I~tanbul
da o kadar ço
ialdılar ki bunlar 

Gazetelerde 
hayvanlara hima• 
ye cemiyetinin 
geçenlerde (300) 
kediyi fenni bir 
surette öldürdn
ğllnü okuyanlar 
her halde büyük 

bir hayret duydu• _ ---"...,...., 
lar. lnkAr etme• 
melidir ki bunların arasında 
.. Hayvanları himaye cemiyeti aza
sından olmadıkları halde• büyük 
bir teessllr duymuı olanlar da var
dır. Zavallı kedUer ne yapmıılar 
ki, Amerikada f dam mahumlarına 
tatbik edildiği gibi fenni surette 
idam edilmi~ler? .• 

Ne mi yapmıılar?.. Kabahat· 
lerl mi ne?. 

Bunu bu hayvancıklara fenni 

için ıiındi bir 
istihl&k piyasası 

aranıyor 

idamı reva gö· 
ren cemiyete 
menıup bir ıatin 
ajzından din
leyiniz: 

- Cemiyet, 
bu zavallı hay-
vanlan eziyetsiz 
öldilrdUğü için 
büyilk bir insa
niyet göıtermiş· 

tir. Buna fllphe yoktur. Zira son 
kedi doğumu mevsiminde latan'." 
bul Adeta bir kedi katli Amı 
manzarası almışb. lstanbulun 
hemen hiçbir 1emtl kalmadı kJ 
yer yer kedi yavrularıma sabah• 
)ara kadar inliye inliye bin 
zahmet içinde ölUılerine ıahlt 
olunmasın. Hemen binlerce kedi 
yavruları ıokaklarda terkedilmit 

( Devamı 8 inci sayfada ) 

işin Zoru!. 1 

- Tramvay durak yerlerindeki Franstzca levhaları kaldıracaklarmı 
- Beyoilunua tatlı ıu &enkleri için can sıkıcı bir karar. 



( H_a·llcın Siııi] l 
Milletler Cemiyeti 
Konseyine Giri

Ve Halk • • 
şımız 

MilletJn Cemiyeti konıeyine azı1 
ıeçilişimiz, muhakkak ki büyük bir 
hadisedir. Bilhuaa Çin gibi büyük 

l bir devletin karoıeıoda muvaUa
tıyet kazanmanın ayn bir ebem
!Jl İycti vardır. Vak'anın, bu nok
tadan hlllkımız arasında haaıl et· 
tiği intiba bervcçhiııtidir: 

Avni Bey ( Kumknpı Güngörmez 
ıokRğı 15 ) - Akvam cemiyetini 
dünya, sulha çalrtır bir mücHeH 
o!arak tanır. Ea sen de cemiyet bu 
maka tla kurulmuıtur. Biz timd"ye 
k dar o cemiyette aza idik. Şimdi de 
ccm"yel°n Jconseyn! aza seçildik. 
(48) dewJetin az aı bisi intihap etm 0

f" 
tir. D( mek ki (48) devlet bizim ıulh 
•eve·liğ m"z.i ve h klua hilrmet etti
fimizi k bul etmittir. Bu bizim için 
lıir memnuniyet veıilesidir. 

* Sait Bey (Sirkecı Sancaktar ıo· 
}ağı 7) - Milletler Cemiyeti Konae
Jine azıı olduk. Cemiyette 52 de.-let 
temıil edilmektedir. Konıeyde on Gç 
devletin mOmeaailJeri Yardır ye bunlar 
Cemiyetin idare heyetini tetkil eder• 
ler. Bu heyet dünya ıulbuau iblil 
edea bOtOa meseleleri, Cemiyet azHı 
arasındaki ihtilif arı, manda alt oda 
bulunan memleketler hakkında man• 
dater devletlerin her .ene Cemiyete 
ıöndermek mecburyetinde oldukları 
Jlllık raporJan tetkik eder. BByle 
mOhlm bir heyete aöz Ye rey sahibi 
olmamız bGyOk bir zaferdir. latildll 
lurbine kadar TGrkiyede bir yarı 
aıGıtemleke idL Bia bu aiy~aetln acı· 
larıaı tattıtımıa için h&ll mGıtemlilce 
••lini yapyan milletler bizden yalnıs 
iyilik Ye fayda ıörürler. 

* Süleyman Bey ( Hırk&Jıerif Akseki 
mahllUesi 38 ) - On bet ıene •Yvel 
lUüme namzet hasta adamdık. Mira-
aımızı tak.im eden projeler bile 
•azır anmııtı. Busıün ( 52 ) dnletla 
azası buluaaa beynelmilel bir eemi
Jeti o idare heyetJ azaaı arasına girdik. 
Dünya ıulbünil ve ıiy21etini idame 
edecek devletler ara.anda siz ••· 
.ibh iz. 

Eaki dnrin dOveli muazzamaaile 
beraber bir maıa batında d"..ayaya 
düzen ıef recek feyleri konuf11yOruL 
Bize bu nziyeti on HDelilc Clmhu
riyet temin •t•ittir. 

lf 
Numan Bey (Beyoğlu Ltildal cad

desi 122) - On ıenelik açık ve da. 
rast siyasetimiz bizim aulbçu bir mil
let oldutumuzu herkese iıbat etti. 
itte lıu •iyHetimiaio beyaef milel ıiya
•et lleminde tı;nınmıt olmHıdır ki 
bizi Milletler Cemiyeti konseyine 
aza yıptı. Konıey sulhu bu kadar 
Mven bir milleti araıına aldıtı için 
cok kaaaamıtt r. 

Abdülhalık Bey 
iyileşiyor 

Cerrahpaıa haıtalıanealnde 
gözlerhden tedavi edilmekte bu
lunan eski Maliye Vekili Abdül
halik Beyin sıhhi vaziyeti çok 
iyileşmiştir. Ay sonlarına doğru 
tamamen iyileşerek ha1tabaneden 
çıkacaktır. 

• 
. .. 

Gizli Doğum, Gizli Olüm 
--------------

O ahili ye V ekileti Tetkik Değer Bir 
Sayı Cetveli Tertip Etti 

Dahiliye Vekaleti nlifuı ftleti umum mlldürlü
ğtlnftn tuttuğu bir istatistik cetvelinde, gizli nüfusun 
-yazılma işlerinin çok eyi bir netice verdiği anlaşıl
maktadır. 933 son Teşrin ayından bu ıenenin 
Mayıı ayı ıonuna kadar bu ıahada başarılan itleri 
gösterea bu istatistik cetvelinde bütün vilayetlerde 

gizli doğum 40770, gizli ölüm 27519 ve gizli evlen• 
me de 10491 olarak bulunmuf ve kütüğe kayde
dilmiftir. Bal.kesirde 36474 doğum, 38660 öltlm ve 
11676 evlenme tesbit edilmiştir. Gizli nüfus Kay· 

yeniden yazılan gizli doğumlar, gizli ölümler ve 
gizli evlenmeler ayrı ayrı göıterilnıektedir. 

Cetvelden an'aşıldığına göre Istanbul vilAyetl 
dahilinde, yukarıda bildirdiğimiz tarihler araamda 
12058 gizli doğum, 6612 gizli ölüm vo 3604 gizli 
evlenme kaydedilmiştir. Gizli kalan ölUmler ile giıll 

seride, diğer vi:ayetlere nlsbetle daha fazla bulun· 
tnuştur. Bu vilayetimizde 85689 gizli doğum, 46491 
gizli ölilru ve 81338 gizli evlenme teıbit edilmiştir. 
Konyada da fazladır. Burada 87604 gizli doğum, 
71722 gizli ölilm ve 26563 gi'lli evlenme yazılmıştır. 
Sıvaa vilayetinde bu miktarlar hepıinden fazladır. 
Bu vilayetimizde 95526 gizli doğuma mukabil 
44665 gizli kalmış ölüm ve 34889 gizli evlenme 
yeniden nüfuı klitüğüne yazılmıştır. 

kalan doğumlar arasında fark 5446 dır ki bu da 
gizli kalmıı olan nüfus fazlalığını göstermektedir. 

Diğer vilAyet'erden bazılarına gelince; fzmirde 
38857 gizli doğum, .32001 gizli ölilm ve 8186 gizli 
evlenme yeniden nüfus kütfiğüne geçiririlmiştir. 
Bursada 43167 gizli doğum, 9086 gizli ölüm ve 
10531 gizil evlenme yazılmıştır. Manisa vilAyetln de 

Mektum nüfus vukuatını nüfuı kütüklerine 

Portakal İhracatı 
Ofisçe Bir Nizamname 

Hazırlanıyor 
Portakal ihracabnan mftra· 

kabesine dair Tnrk Ofisi merkezi 
tarafından hazırlanan nizamname 
hakkmda f ıtanbul ıubealnin mll
talaaaı alınmak ve noktaJ na· 
zan bilinmek lzer• buraya aön
derilmlftir. 

Tllrk Ofisi bu nlzamaname 
tberinde tatkikahnı bitirmek 
llzere olup mOtllliaaını yakında 
merkeze bUdirecektir. 

Kapanan " Birlik ,, 
Mecmuası Hal<kınaa 

15 Eyllll tarihli aushamııda yJne 
bu ıütunda, vlliyete Yerditl beyanna• 
meye muhalif hareket ettiti içia ka
patılan " Birlik" mecmt&Uı Jaakkıada 
takibat J•pılmakta oldutunu yazmıt
bk. Ba yazımızdan, mecmuada ıiyad 

gürOleo makalenin b•tuıa konmut 
olan merhum Tevfik Fikretln "Hioı 
yatma 11 manzumealnden bir kaç mııra 
dolayıılle merhum Fikret hakkında da 
takibat yapıJacatt mana11 çıkanlmıı
tır. Tabiatile böyle bir t•Y katlyen 
Yarit olamaz. 

l.tanbul Villyeti matbuat btlroau 
fC!flitinden aidatımız bir tezkerede 
bundan bahıedilerek deniliyor ki : 

" Viliyet makamı tarafından, 

bey•nnamHi hillfına •İyast yazılar 
neırettiA"i cihetle, kApattaılarak hak
kında takibat yapılmaeı iıtenilen, 

Birlik l'ı&etem 11 iaci aayııında, 
F.ikretin, Hlnı yağma tiirinden bir 
mıuaı ..erl&vha yaparak yazdWt bir 
makale, ıiy&11 mahiyette _ıörOldOtOn.· 
den Jddiaya bir delil olarak ıaaterilen 
yaz la, ara11nda, •erllvha11 bu mısraı 
bulunan yazının da i•ml ıikredilmittlr. 
Tevfik Fikretia, herhangi bir tiirini 
altı çizilerek muharriri h kkında 
takibat yapılmaaıma istenilmesi tama
men aı lıı:ıdır., 

geçirme hareketleri nihayet bulmuş gibidir. Bütün 
bu işler bitirildikten sonra memleket dahilinde nü
fus hareketlerinden gizli kalmit hiçbir vak'a 
bulunmıyacaktır. 

Yeni Mektebin 
Hazırlıkları 
Bitiriliyor 

Mühendis mektebinde açılmaıı 
mukarrer yllksek telsiz telefon ve 
telgraf mühendisleri mektebi için 
bütün hazırlıklar bitirilmek üzere
dir. Bu kısım da Teırinievvelden 
itibaren derslere baılandacaktır. 
Aldığımız malumata göre, bu yeni 
ıube ile Mühendis mektebine ilhak 
edilen elektro mekanik kıamı için 
getirilecek iç ecnebi mnteha1Sısı 

da Teşrinievvel ortalarına doğru 
şehrimize geleceklerdir. Bu müte
hauıalardan, mektebin kurulması 
ve yllrlltWmeai hususlarında isti· 
f ade edilecek, burada alb ay ka· 
dar kalacaklardır. 

24 Saatın 
Hadiseleri 

Baltalimanmda bahkçıhk mek· 
tebi hademelerinden Tahsin, mek
tebin damına çıkıp 90ba borusunu 
indirmek için uğraımakta ikea 
muvazenesini kaybederek dUflDüt 
muhtelif yerlerinden yaralandığı 
gibi bir kolu da kınlmıştır. 

,,.. Şoför Cemalin idaresindeki 
kamyon, Kadıköyünde Papasköp
rOsllnden geçerken 9 yaşında 
Y orgi lıminde bir çocuia çarpa
rak yaralamıştıt. 

'f. Mehmedin idar1indeli:i 3893 
numarala yük arabası Kaıımpaşa
da sokakta oynamakta olan 2 
yaşında Vedat isminde bir çocuta 
çarkarak yaralamııtır. 

>f Y eniCamida seyyar kondu-

Et Resmi 
Bir Müddet Sonra Kilo 

Üzerinden Alınacak 
Mezbahada, Teşrinisaoiden 

itibaren etlerden kilo Dzerine 
resim alınmasına başlanacaktır. 
Etleri tartacak olan otomatik 
kantann tecribeleri bitmiı Ye 
kantar belediye tarafından tealim 
ahnmıı br. Kilo Ozerine (9) kunq 
reaim alınacaktır. Yeni vaziyette 
belediyenin mezbaha varidata 
artmıı veya eksilmit olmamakta• 
dır. Senede bir milyon klaOr bla 
lira varidat temin edilecektir. 

Kilo Uzerine 9 kuruı realm 
alındıktan sonra ahır ve aoğuk 
hava resimleri kaldırılacaktır. Et 
fiatleri iirerinde yeni resim tah
lili ıekli müesıir olmayacaktır. 

Maliyede Bir Toplantı 
Dlln latanbul Maliye mfirakıp

llğinde Maliye mOıteıan Faik Be
yin riyaıetinde bir toplanb olmur 
tur. Bu toplenbda bOUhı Maliye 
amirleri bulunmUf, yeni Maliye 
teıkillhnın tatbiki ve vergilerin 
tahsili etrafında görllş&lmBftUr. 

·················---·---·-··------·······--
ra boyacısı Hayroı, mOşteri yll
zUnden çıkan kavğa neticesinde 
boyacı emini biçakla b&ğrllnden 
ağar surette yaralamııbr. 

Jf. Eminönünde bir it y8z8nden 
çıkan kavğa neticesinde Timilr 
ye Mehmet ilminde iki hamal, 
kolbaııları olan Aliyi kanca ile 
yaralamışlardır. 

Jf Turğut isminde biri sarhoş
lukla çıkan kavğa neticeıinde 
~eyoğlunda Cemil efendi iıminde 
birini bapndan yaralamlfbr. 

1( Gliniin Tarihi 

Komiteci Başı 
Nereye Gidecek? 

Makedon7a komitesinin ele baıııı 
Mihailof nereye aidecetioi JıenOı 
kutirenıemi9tlr. BuDunla beraber 
Bull'ariatandao ka~an bu komitecinin 
bir kaç sin içiade hudutlarımız harie 
cinde baP,a bir memlekete •itmesin• 
ihtimal nrilmelı.tedir. Komitedbaıı 

dOn bir arahk buradaki tanıdıkları ... 
dan bazılarını ziyaret etmiıt·r. Kınalı 

adada yerleıeceti rivayet' eride vardır. 

Maarif MUstefara 
Maarif Vekaleti müsteşarı Rıdvnn 

Nafiz Bey, Husuai işlerini görmok 
Ozere dün sehrimlze gelmiştir. Anka· 
rada bulunan latanlul bı:-t müf~ttiti 
Salih Zeki Bey, Rıdvan Nı:.fiz Bey• 
vekalet edecektir. Müfettitiumuml 
Ekrem Bey de latanbulda Salih Zeki 
Beye vekalet etmektedir. 

Ml!allimler Arasında 

Kadıköy Kız Ortamektebi Türkçe 
muallimi Şuküfe Nihal Hanım, lıtan• 
bul Kız LiaHİ Türkçe muallimJi~n• 

tayin edilmittir• L" ae bocalar na yeni 
değışikliklere dair kararn:ımeler pey• 
derpey teblit edilmektedir. 

Üniversite Asiatanlara 
Yeni der• senesi batına kadar 

Üniveralte Fakllltelerindeki mlnbal 
aaistanlaldara, yeni aıistanlar tayini 
takarrür etmlttir• Hukuk Eakillteaincle 
(14) nıistanlık münbaldir. Bunlara 
yeni talipler vardır, Yazıyetlerl tetkik 
edilmektedir. 

Muallim Mekteplerlne Bu 
Sene Talebe Allnmıyacak 

Maarif Veklletl, kadro darlıfı do
layııile bu ıene Muallim mekteplerine 
yeni talebe almamata karar Yermfttir• 
Yeniden memlekette buı mualli• 
mektepleri de latvediln\ittir. Bu me
yanda Adana Kıs Muallim mektebi de 
latndilmittir. 

Belediye Set;imi 
Hazırlıkları 

ÔnOmOzdekl Belediye intihabının 
tebrimizde canlı Ye hararetli bir halde 
sreçecej"i anlatılmaktadır. Bu mClna• 
aebetle ıehrimizin muhtelif yerlerinde 
konferanılar verilecek, hitabeler ıc17• 
lenilecektlr. Konfetanı ve hitabeler• 

yarından itibaren baılanılacaktır. Ya· 
rın aktam Hat on sekiz buçukta 1.
tanbul Radyoıunda Refik Ahmet be1 
tarafından Belediye intihabı Ye hem• 
ıtrelerin yazifem meYaulu bir konfe
ran1 yerilecelctir. Yarın gece ıHt 21 
de Halit Fahri Bey Melek sinemasında, 
Niyad Tevfik Bey aynı Aatte Kadı• 
k8yllnde Gazi hk mektebi blneaında, 
Tiearet Odaaı Umumi Katibi Vehbi 
Bey aynı .. atte Kadık3yilade Farka 
Merkezinde, Avukat ApdOlkadir z·1a 

Bey aynı 1aatte Beoikt f ta Fırka mer
kezinde, Avukat Cetilettin Feyyas 
Bey Fatih Fırka Merkezbıde birer 
konferan• yereeeldercllr. )/ana geel 
OakGdarda ve öteki kazalarda da aynı 
menu hakkında. konferanılar veril .. 
cektir. 

Milteakıp gOnlerde tebrln birçok 
yerlerinde birçok değerli zent tara• 
fındzın hitabeler a6ylenilecektir. 

l:_S_on_M_o_s_ta_'n_ın_R_e_s_i_m_l __ i _Hı_i_k_a.:.y_e_sı_· : ________ R_a_za_r_O_la_H._a_sa,_n_B_. _D~ig;....o_r_K_i_:_I 

Huan B. - Bu kumaıın met

ıtı.lni llaça ftrinin? 1 ~ 

Gazetelerden: ••rk Şlmendlferlerl Y.Uzde EHi Tenzilat Yapı,or 

Sekiz liradan bir para aıa· 
olmaz u. ... Bey 1 j Hasan B. - Sekiz liraya lmkAn 

10k almam, I~ liraya werirsea .. , .. ~. - Yarı yanya fazla flat olur 
mu da iç liraya vereceğim kumaı 
~--· Hldz -lira .,. .. 1 

Huu B. - NIJ'• eı......ı Koell ... 
~k Şlaeınllferlerl 1nmap_,... !f; wı; 
..,. ....... J'U'I ...... h,., ... -· 
le• al al1111yacaU.. f 
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Resimli Makale a Yollarını Şaşıranlar_ il Sözün Kısa ı Hergün 

Bulgaristandaki 
Türklerin 
Gördüğü Zulüm .. -

Bulgaristan TUrklerine tatbik 
tdilegelen sıkıştıncı muamele ile 
'( orgiyef Hlikfimetinin yakmdan 
alakadar oluıunut Bulgar ajansı· 
ntn aon bir tebliğinden anhyoruz. 

Bir Türk kliylüıünün evini ba· 
•arak değirmenine ateı veren bazı 
Rarazkarlar, nihayet yakalanmıı 
"' Adliyeye teslim edilmişler. Te
lllenni edelim ki bunlar, tabii bir 
adalet caddesinden geçerek lAyık 
oldukları cezayı görsünler. 

Bu münasebetle itaret etmek 
lazımdır ki ev basmak, adam döv· 
lll~k, döverken öldürmek, vurmak, 
bıçakla vurmak, kurıunla yere 
•ermek vukuatı biçare hlmayeiliZ 
l'Urk köylUsU için Bulgariatanda 
illnlük akıbetleri ifade ediyor. 
Bir k~ım Bulgar gazetelerinin 
hakikati örten liıanlarile, eğer bu 
:ıevi hadise şayi olmuş ise, bun~n 
tahsi münaferetten, menfaat an· 
laşamamazlığından ileri geldiğini 
kaydetmek suretile vakanın ehem· 
miyetl dairesi tahdit ve Milli bir 
hadise olmaktan uzak tutulmak 
lsteniyor. 
~ Bu tarz haraketin doğruluğu 
f0 yle dursun, bu nevi fena vaka
arı çıkaranları teşvik ve onlarla 
b~raberlik demek olup olmadığım 
Yıne bu Bulgar meslektaşlara 
•ormak bir vazife oluyor. Bulgar 
~Uktimetin_in, bu fena hadiselere 
.
1 
e.rşı gcnış mikyasta müeyyide 

1 ; mukabele etmesini görmek bi· 
ıı . . h , m ıçm ususi bir zevk olacaktır. 

Posta İşleri 
Posta ve telgraf idaresi için 

hazırlanacak olan yeni teşkilat ka· 
tıunu layihasının esasları teabit 
edilmiş bulunmaktadır. 
. Yeni teşkilatta, posta idare
hınde bilhasaa idart cephelerden 
azı mUhim değişiklikler olacaktır. 

F ethiyede Ormanlar 
Yanıyor 

he ~uğla, 18 (A.A.) - Dünden· 
rı Fethiyenin Kestep orm1'mnda 

Yangın çıkmıştır. Yangm dt: ,.am 
~diyor. Gece F ethiyenin Köcek 
<>rrnanında çıkan yangın Köyceğiz 
bııntakasına sirayet etmiştir. 

iki gilndenberl ormanlar yan• 
ltıaktadır. Mil&sın Kafacık orma· 
hında ve Ks.lıgıl, Marmariıin Ka· 
t~~ca ormanında çıkan yangınlar 
10tıdUrillmüıtiir. Yangınlara ait 
taporlar henüz gelmediğinden ha· 
~arat ve tahribat miktarı meç• 
QUldur. 

Meb'usları Davet 
Bllyük Millet Meclisi parla· 

~entolar grupuna menıup azayı 
lramın 22 eylUl 1934 cumartesi 

ıunu saat 15 de Yıldız sarayında 
arlamentolar Birliği TUrk gru· 

P
1
una teşrif buyurmaları rica 

o unur. 

B
5
ir

1 
Şarapnel Bulundu 

u tanselirnd Ç 
12 numaralı y ~ ukurhostan da 

d 
. . ant Efendinin bahçe 

uvarının dıhınde otl d 
k
. ar arasın a 

•s ı ve paslı dolu bi 1 k k r şerapne 
ovam bulunara tahkikata ha • 

lanmıştır. 1 

h
boya işleride şu günlerde nihayet 

ulacakhr. 
Emlak bankasınm Karaoğlan 

Caddesindeki binadan yeni bina~ 
•ına Cumhuriyet bayramından ev· 
•el taşınması umuluyor. 

Brezilya fs tiklali 
. Ankarat 18 (A. A.) - Bre• 
~lya İstiklal bayramı münasebe· 
bie Gazi Mustafa Kemal Hz. ile 
Brezilya re;scümhuru arasında 
telgraflar teati edilmiıtir. 

-----
Kalabalık Caddede 

Motosiklet Yarışları •. 
•-------- A. E. -

Başladıkları işin ilerisi, gerııını vaktinde · ·k.,tl.remİ• 
yenler, sık bir ormanlık içinde yolların. ıaıırmış avcılara 
benzerler. İt yapmak ve çalışmak, hayatın zaruretlerin· 
dendir. Fakat sebepleri evvelden düşünerek neticenin 
nasıl bir manzara göıtenceğini takribi olarak dahi 

ke1tiremiyenler 11 dimyata pirine• ıriderken evdeki 

bulgurdan olurlar." 
Her ite ceaaretle ve hatti icabında cfir'etle atılınız. 

Ancak, evdeki pazarın çartıya uyması ıartile. 

ON TELGRAF HABERLE 'İ 

Avusturyad.a Kırallık ı? 

Eski Veliaht Ottoya Fahri Hemşerilik 
Verildi Ve T ezahurat Yapıldı 

Viyana, 17 (A.A.) - Kıral ta· 
raftarları Burgenand'ta toplanarak 
eski Avusturya vellahtı prens 
Otto'yu fahri hemşeri ilAn 
eden belediye mecllsinln kararını 
Prens .. Öjen' e tevdi etmitlerdir. 
Prens Ojen eski muhariplerin 
yari askeri teşkilatlarım teftif et· 

l 
tlkteu ıonra ölUler abidesine eski 
lmperatoriçe Zita ve Otto namı-

1 Y ~_ni ~ali! eşk.iliit 
Vekalet t ır Pro1e 
Haurlamaktadır 

Ankara 18 ( Husuat) - Mali· 
ye Vekaleti bütün mali teşkillta 
şamil olacak bir proje hc.zırlamak
tadır. Mally~ mesleğine girecek
lerin ve bu meslekte çalııanların 
terfiine dair hUkômleri ihtiva 
eden bn proje üzerinde Maliye 
mU.tehaasisi tetkikat yapmaktadır. 

Maliye meslek mektebinin ıs

lahıda düşünülmektedir. T edrisatin 
takviyesi ile mektebin yüksek ted
risata dahil mektepler arasına 
girmesi için de tasavvurları vardır. 

Trakya Valileri Edirnede 
Toplanacaklar 

Edirne, t 8 (Hususi) - Umumi 
Mtif ettişlik mm takasına dahil 
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve 
Çanakkale Valileri 22 Eylülde 
Umuhıi Müfettişin riyasetinde 
bir toplantı yapacaklardır. 

Bu toplantıda Trakyada önU· 
mlizdeki yıllarda yapılacak itler 
hakkında esaslı kararlar verildi. 

na bir çelenk koymuştur. Kıralcı· 
ların reisl M. Viesner bir nutuk 
aöyliyerek demiştir ki: 

" - M. DolfUs'lin f aalieti sa-
yesinde Avusturyalılar eski anta· 
nelerine avdet etmişlerdir. Avus· 
turyalılar ıerefli mazilerine olan 
imanlarını beyan etmek isterler.,, 

Prenı Öjen bu nutka cevap 

Gazi Hz. 
Memleket Dahilinde Bir 

Seyahat Yapacaklar 
Ankara, 18 - Reisicümhur Gazi 

Hz. nin bugünlerde memleket dahi· 
linde bir seyahate çıkacakları bilhassa 
Karadeniz vilayetlerini teşrii edecek
leri, Samsundan Turhala gidecekleri 
ve gelecek hafta içinde şeker fabri
kasının açılma merasiminde hazır 
bulunacakları haber verilmektedir. 

vererek teşekkür etmiştir. Prenı 
cevabmda u Haşmetlu İmperator 
ve kıral hazretleri namına,, söz· 
lerile baılamıştır. Hazırun mcya 
nında belediye nahiye ve fede
ral ordusu mUmestıilleri göze çar• 
pi yordu. 

Anvera, 18 (A.A.) - Eski 
Avusturya veliahtı Prens Otto 
buraya gelmiştir. 

Demir Ve Kimya 
Sanayii 

Ce1al Bey Bunların Yeri 
için Zaframboluya Gitti 

Zonguldak 18 (Hususi) - De· 
mir ve kimya ıanayiinin kurula· 
cağı yeri tayin için Zonguldak ve 
bütün kömür havzasında tetkikat 
yapan mütehassıs heyetin çalış· 

1 
masını yakından takip etmek için 

...., ______________ _, bu sabah Zafranbuluya hareket 

.............................................................. 
Emlak Bankası 
Binası 

Ankara 18 (Huıuıi) - Banka· 
lar caddesinde Osmanlı Banka· 
ıının karıısında yapılmakta olan 
EmlAk ve itam bankaaı ikmal 
edilmek üzeredir. 

Emlak Bankasının bu yeni hl· 
nası, büyüklük itibarile, Merkez 
Cumhuriyet ve Ziraat bankaları 
büyüklüğünde olmamakla bera· 
her, mimari bakımdan çok güzel 
ve çok beyenilen bir eserdir. 

etmiıtir. CelAl Bey, Ankaradan 
itibaren en iyi yolların Zonguldak 
TllAyet hududundan haıladığmı 
beyan ederek VaJi Halit Beyi 
tebrik etmiştir. - )f-

iş Kanunu 
Ankara, 18 - lktısat VekA

leti tarafından yeniden hazırlanan 
iş Kanunu projesi tasdik edilmek 

Uzere Devlet Şurasına gönderilmiştir. 
DarUIAceze Hissesi 

Sinemacılardan Darülaceze hisaeai 
alınıp almmamaaına dair tetkikat ya
pan komıiyon, darülaceze resminin 
alınmasına karar vermiştir. Dahiliye 
Vekıileti de komsiyonun noktai na
zarını tasdik etmiştir. 

Taksi ile Edirnekapı bulvarın· 
dan geçiyordum, s;özüme bir 
kalabalık ilişti, ortayerde bir Foliı 
memuru İfaret ediyordu, durduk: 

- Bir kadın yaralandı, lôtfen 
en yakın eczaneye kadar götli· 
rür mUsUntiz? 

- Elbette, vazifemiz! 

Ben şoförün yanına geçtim, 
kadını arkaya yabrdık, yarası 
başından olmakla beraber, bere
ket versin derin değildi. Köşeyi 
dönerken arkadan belki 80 kilo
metre sür'atle gelen bir motosik· 
let çarpmıf, ertesi gün gazetenin 
zabıta sütununde okudum, dört 
kazadan üçünü motoaiklet yap-
mıştı. Fazla şaımadım, bilirim ki, 

bu iki tekerlekli ftlet, insanı 

felaket yolunda men2ile eriıtirecek 
en emin nakil vasltasıdır. Filha
kika sulhte ve harpte tanıdığım ne 
kadar motosiklet meraklısı varsa 
hemen hepsi bu hevese aı çok bir 
kaza geçirdikten sonra nihayet 
vermişlerdir. Mübalağaya hamlet
meyiniz, bahse girişirim, on sene 
zarfında hiç değilıe elini 
kolunu karmamış, yahut ta bir yere 
çarpmamış tek bir motosikletçi 
gösterilemez. Eminim, bütün dtin
yada, tayyare ve motosiklet kur• 
banlarınm mukayeseli bir istat:s· 
tiği yapılsa, ölüm yolunda iki te· 
kerleldi vaJıta, kanatlı vasıtayı bir 
hayli geride bırakacaktır. 

* Motosiklet, son derece sür'atli, 
son derece de muvazenesizdir. 
Üzerine binen ise yllzde doksan
beş gençtir, ateılidir, ıUr'atten ça• 
buk sarhoş olur, kendinden geçer. 
Zararı şahsına münhasır kalsa 
yine iyi, ekseriya karşılıklıdır. 
Tayyarenin.ki ise nihayet içine bi
nenleri alakadar eder, seyircinin 
üzerine düşeni enderdir. Otomo· 
bile gelince şUphe yok, onun da 
münasebetsizlikleri hesapsızdır. 
Fakat hiç değilse tekerliğinin sa• 
yısı dörttür, kafayı adamakallı tut· 
nfadıkça, ya:dlJ sUr'atini artırma· 
dıkça derim, hacı yatmaz gibi 
ayak UatUndo durur. 

* Tabii motosikletin yapılmasına 
ve kullanılmasını yasak etmeli 
demiyorum, şahsı hilrriyete hUr· 
met ederim, herkes ölümünün 
ıeklioi ıeçmekte serbesttir. Fakat 
elimden gelseydi, hiç olmazsa 
motosiklete sepet takılmasını 
menederdim. Haydi zararı ken· 
dine, iki tekerlekliye binerek 
nefsini. hatta tesadüfen karşına 
çıkanı tehlikeye attın. Fakat o 
sepete bindirdiğin kadınla çocuğa 
talihini paylaıtırmıya ne hakkın 
var? Sonra bir defa da o çocukla 
ve o kadınla lafa daldığım düşün, 
bu takdirde tekerleğin sayısı 
üçleştiği için şahsi tehlike azalsa 
bile bir dalgınlık esnasında kar· 
şına çıkacağın hesabı tamamdır. 

lf 
Blltiln bunların haricinde, 

~ 

r 
iP/AN iNANMA! 

haydi motosikletin satalmasmı ve 
kullanılmasmı menetmedik, fakat 

'"\ Divanyolu ve Edirnekapı cadde· 
lerinde yarış yapmalarmın önüne 
geçemez miyiı:? Dikkat ediniz, 
motosiklet kazalarının başlıca 
vukua geldiği yer, bu iki cadde· 
dir. Anlaşılan düzyol tehlikelidir, 
insanlar hep eğribilğrll yerleri 
tercih ediyorlar. 

/STER !STER 
GUrültü ile mücade~e ediliyor. Bu mücad~leDİn esası 1 "- Pencerede seni gördiim 

audur: Sabah sekizden evvel, akıam da aekiı:den sonra San saçlar büklüm büklüm 
sokaklarda bağırıp çağırmak, hızlı sesle öteberi aat· Vay ne g~ıel ~et~n. helvaaaam.,, . 
mak yasaktır. 1 Bu sokağın bıraz ılerısınde batka bır aokakta bir 

Fak t - d k b oıracı şöyle bağırıyordu: 
a . geçen gece aaat o uz uçukta Hasekide, "- Şıraaa .. Buuuzzıl .. ,, 

hastanenın biraz ilerisindeki aokakta üç keten ~elvacı, Sonra, köprü üaUlnde müvezziler aördük, katar 
avaz avaz haykırıyorlardu katar karakola götilrUUlyorlardı. 

ISTBR iNAN iSTER iN NM'AI 

-Çöp Sandığı Tutuftu 
Dün Yeni poataue Adliye dairesi 

önünde çöp sandığı üst kattan atılan 
bir sigara ile tutuımuf, büyümesine 
meydan yerilmeden sönd6rülmfitUlr. 



Mazgirtte 
imar 
Faaliyeti 

Mazgirt (HuaUii) - Eski za
manlarda 70 bin haneden ibaret 
olan ve ş:mdi 30 bin hnne daha 
fazlalaşan Mazkirt Dersimin yal· 
çın dağlan aras:ına mkışmııtır:. 
Kasabada Selçuki camii, llti ha
tun türbesi, Çoban baba makberi, 
Kurt Paşn mezarı gibi asarı atika 
dan mebani vardır. 

Kazanııı 1&1 köyü ve 17970 
nufusu vardır, belediye bütçesi 
1725 liradır. Bu az varidata rağ
men kasabanın lmarma ihti· 
mam edilmektedir. Halk umu· 
miyetle çiftçi ve davorcıdır. Ka· 
zada beş sınıflı bir mektep bir 
de üç sınıflı bir nahiye mektebi 
yardır. 

Spor faaliyeti cirit oyununa 
mllnhasırdır. Kazada meklum 
nüfus yok gibidir. Asayiş iyidir. 
ZiraT vaziyet mükemmeldir. Yol· 
larm ynpılmaema gayret edil· 
mektedir. Elazizden Manzur köp
rüsüne kadar yapılan şosenin 

kasabaya lmdar uzatı mnsı temin 
ed lirse en nıüh'm ihtiyaç kar· 
şılanmış olnce.ktır. Halk köprfi 
ve yol iç.in çalışmıya müheyyadır. 

artı da 
Fırka Reisinin Riyasetinde 

Faydalı Bir Toplan ı 

Yapıldı 
Barlın (Hususi) - C. H. F. 

Vilayet 1dnre Heyeti Reisi Dr. 
Mitat Bey l}ehrimize gelmiş, me• 
rasimle karşılanmış!nrdır. 

Mitat Bey memleket işleri 
hakkında tetkikat yaphktan sonra 
pazartesi gUnU Safrauboluya git· 
miştir. 

Bartında Fırkada yapılan bir 
toplantıda Barlının iktısadi vaı.i· 
yeti hakkında görüıUlmUş, neti
cede ihtiyaçlar tespit edilerek 
gelecek toplantılarda hazırlıklı 
olarak bu mühin meselenio gö· 
rüşlilmesi kararlaştı~dmıştır. 

Mitat Bey şert!fina Gençler 
Birliği tarafından Fırka salonun
da 100 klş'Iik bir çay ziyafeti 
verilmiştir. Ziyafette Gençler Bir· 
üği idare heyetinden, eski Bele
diye Reisi Samancı oğlu Kemal 
Bey bir nutuk SÖ} lemif, Birlığin 
memlekette tam bir ahenk ve 
birlik vUcuda gefrnıek eme'lni 
izah etml~tir. Doktor Mitat Det 
çok canlı bir nutukla bunu cevap 
Yererek memleket gençliğinin iyi 
düşüncelerini takdirle kar şılnmış 
ve Fırkamızın gençliğe verdiği 

ehemmiyet ve kıymeti tebarUz 
ettirerek müzaheret vadetmiştir. 

Fırka Reisimızin memleketi· 
mizl ilk ı.iyareti gençliğe dahn 
geniş bir çalışma sahası açmış 
olmak itibarile unutulmaz bir 
habra olarak kalacaktır. 

Kızılcahamamda Hava 
Kızılcahamam, (Hususi)- Hava· 

lar birdenbire soğumuştur.Sıcaklık 
derecesi + ona düşmüştür. Ara 
sıra yağmur yağmakta, geceleri 
bahçelerde pardesüsliz oturula· 
mamaktadır. 

Kırf<ağaç Bandosu 
Kırkağaç ( Hususi ) - f zmir 

•e Manisa kurtuluş ba}rnml rına 
iştirak edl!n ve 6 &}' evvel teşek· 
kül eden Kırla:ağ ç bandosu her 
g i tiği yerde Büy\ik takdirler 
knznnmıştır. Bando 1z. irde inti· 
zam ve kıyafet itibarile ikinciliği 
kaı nrn ...... 

L HA 
• 

~RLERI 1 Münakaşa 

1 
Romancı 

Garzan, Diyarıbekir - Bitlis Yolunun ;; r/ı 
Mecburi Duraklarından Biris"dir ::.:k 

Garı.an (Hu· 
susi) - Bitıia-Di· 
yarıbekir yolu 
üzerinde olan 
Garzan eaki ve 
tarihi bir kaaa
badır.Garzan Bit• 
lis • Dlyarıbekir 
yolunun mecburi 
duraklarından bi-

de Veyıelkarani 
ovasıdır. 

Bu oyadan oto
mobiller hJç tevak 
kuf etmeden ve 
yol düz olduğu 
iç.in ıon ıllr' atlt'rl 
ile geçerler. Gar· 
un Kaymnkamı 
evvelce Iıtanbul 

risidir. Her yolcu 11~~~~~=-· 
bu kasabada mu• il 

Emniyet 3 üncn 
ıubo Müdür mu• 
avinliğiode bulun
muı olan Şakir 

hakkak bir müd· 
det kalır ve bir 
kaç ku ruş bırakır. 

Kasabada doktor yoktur. Halk 
bu yllzden biraz sıkınb çekmekte 
ve bittabi sıhhatine itina edeme• 
mektecllr. Garzaoda llzllm ve pi
rinç pek bereketlidir. 

Kasabada tam tqldlatlı b1r 
ilkmektep vardır. 

Bugün binalar yarı kirgir Ye 

fzmilte At \ 
>'arış/arı r 

lzmit (Hususi) - Yanı lıı!ah 
encllmeni tarafından tertibedilen 
At yarıştan büyük bir kalabalık 
huzurunda ve tnyyarc meydanın
dnki koşu mahallinde yapıldı. 

Birinci koşuya iki at işlirnk 
elti. Bir:nciye 245 ikinciye 55 lira 
ikramiye verildi (Birinci, Mehmet 
Efendinin Necmiyesi ikinci Mus
tafa Efendinin rüçhanı geldiler. 

lkioci koıu 9 at iştirak etti. 
ikramiye miktan, birinciye 180, 
ikinciye, 55, üçUncfiye 20 lira idi. 
Birinci Yusuf Efendinin Kartalı, 

ikinci Mustafa Efendinin KömriiaO, 
üçUncU Tevfik Efendini LeylAsı 
gelc!L 

ÜçUncU koşuya llç at lftirak 
etti. İkramiyesi: Birinciye 225, 
ikinciye 55, üçllncllye 20 lira ldL 
Birinci Tevfik Beyin sndası, ikinci 

Jarzandan bir manzara 
yarı toprakbr. Kasaba civarında 
bulunan Köh nahiyeıi iyi ıularile 
meşhurdur. Garzanda su olma• 
dığı için kuabada gecelemek 
mecburiyetinde kalan yolculsn 
köhil tercih etmektedirler. Köhte 
her evin meyv~ ağaçlarile dolu 
bir bahçesi vardır. Diyanbekirle 
Bitlis arasındaki gUzergihtnn biri 

Beydir.Çok çalıı· 
kan olan Şakir B. Garzanda bilhassa 
yolların ıslahı iıine çok ehemmiyet 
vermektedir. 

Şakir Bey gerek yollann ıslahı 
işinde, gerek kasabanın mUmkün 
olduğu kadar iman hususunda 
ciddi bir faaliyet sarf etmekte ve 
burada belediyeciliği teme plıf'" 
maktadır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Samsunda Gazi Kütüphanesi 

Samsunda Gazi kiilüphanedrella dahlllntle11 6lr mcuı%ara 
Samsun (Hususi) - Gnzl klltüphaneai burada gençliğin ihtiyacını 

karşılayan mllhim bir mllessese halindedir. Kütüphanenin müdavimleri 
herbrün artmaktadır. KütUphanede memleketin her tarafında intiıar 
eden eserlerden, kitap, gazete ve mecmualardan baıka eski kıymetli 
tarihi ve el yazması eserler de mevcuttur. 

Akyazı da 
Alderviş, üçUncll, M. Ali Efendi
nin küçUk Sadası geldiler. Bir Evle Bir Çocuk Yandı 

Tire Ve Muğlada 
Belediye intihabı Bir 

Günde Yapılacak Dördüncü koşuya iki at lşti
etti. Birinciye 265, ikinciye 55 
lira ikramiye vardı. Birinci: Rüs
tem Efendinin Subası, ikinci yine 
Rüstem Efendinin Nonası geldi. 
Koşu çok heyecanlı oldu koşuyu 
görmek için civar kazalardan bir
çok meraklı gelmişti. 

lzmit Gençleri Adapazarma 
Gidiyor 

İzmit ( Hususi ) - Halkevi 
temsil şubesi Adapazarı Halkevin· 
de Lir müsamere verecektir. Bu 
mUsnmerede Yunus Nüzhet Beyin 
yazdığı manzum, üç perdelik 
Hedef piyesi temsil edilecektir. 

zmirde 
Bu Sene Mektepsiz Talebe 

Kalmıyacak 
lzmlr, (Hususi) - Maarif Ve

kaleti, mektepsiz kalan t 200 
ilkmektep mezunu için şehrimiz
deki lise ve ortamekteplerde (16) 
sınıf açılmasını telgrafla emret· 
miştir. Bu sene 1zmirde tek tale· 
benin bile mektepsiz kalmaması 
için her türlü tertibat alınmıştır. 

Yeni Sene Portakal MahsulU 
Dör ol, (Hususi) - Bu sene 

portaka mahsulü adet itibarile 
azdır. Fakat taneler çok büyük 
ve iridir. Portakal fiatlcri yUksel• 
miştir. ş·mdiden portakal satışla
rına başlanmıştır. Bin portakal 
3-4 liradır. ileride bin portakalın 
10-15 liraya ıablacaiı tahmin 
,..,Ji1m,.1•f Pıll. 

Adepazan, (Husuai) - Akya· 
zınm Vakıf Köyünden Muharrem 
oğlu !brahimin evinden geceleyia 
yangın çıkmış, Mustafa isminde 
11 yaşında bir çocuk evle birlik .. 
te yanmı.ştır. 

Bilecif< Valf sine Ziyafet 
Bolu, 18 (A.A) - Vali Ali 

Rıza Beyin Bilecik vilayetine 
tayini dolayısile şerefine belediye 
40 kişilik bir veda ziyafeti ver
miştir. Ziyafette dniro mUdUrlcri 
ve teıekküller reisleri bulunmuş• 
lardır 

Bilecikta Pancar f~ahsulo 
Bilecik, 18 (A.A) - Vilayet 

dahilinden 34 bin ton pancar 
alınmıştır. Havalar kurak gitme
seydi yekfın çok fazla olacaktı. 
Köylll pancarcıhktan memnundur. 

Zaframbohıda Tetkikat 
Zaframbolu, ı 8 ( A.A ) 

Maadin Umum Müdllrft Ue Mll· 
hendiı Bekir Vehbi Beyler ve 
mfitehassıslardan mürekkep bir 
heyet Znframboluda totkikat 
yapmaktadır. 

Karsta Soğuk 
Kars, 18 (A.A) - Dört gUn· 

denberi mıntaknmızın her tara· 
fmda soğuk hava dalgası devam 
etmektedir. Evlerde sobalar yan• 
makta ve herkeo kıtlık lbiseler 
giymektedir. 

Antatyada Avcılar Bayramı 
Antnlya, (Hususi) - Şehrimiz 

avcılan aralanndn bir bayram 
tertip etmişler, grup halinde av
lanmışlar ve eğlenmiılerdir. 

Muğla, 18 ( A.A ) - C. H. 
Fırkası idare heyeti azaları Vali 
Beyin riyasetinde toplanarak bn .. 
tun vilayet dahilinde ve merkez· 
de intihabatın bir günde yapılıp 

bitirilmesine karar vermişlerdir. 
Holu, Belediye Meclisi intiha

bın bir teırinievvelde ve bir giln
de yapılmasına karar \'ermiştir. 
Medeni haklarım kullanmakta 
yüksek alaka gösteren Bolulular 
bu karardan çok memnun olmuş• 
!ardır. 

Tirede Türk Eserleri 
lzmlr, 18 (A.A) - İstanbul· 

dan beynelmilel panayıra ittirak 
eden eski ve nefis eserler mlite
ha ... s1slnnndan ve ıark tezyini 
san'atler mektebi muallimlerinden 
fiıtat Necmettin ve Hakkı Beyler 
Vali Kizım Paşa tarafından Ev· 
kaf Müdril Halim Baki ve mimar 
Necmettin Beylerle birlikte büyük 
TUrk eserlerini tetkik iç.in Tireye 
gönderilmişlerdir. 

Alpulluda Bir Kaza 
Alpullu, (Hususi) - Keşanlı 

Süleyman isminde bir işçi yağ 
bidonuna yağ koyarken elini 
pervaneye kapbrmış, ve eli bile· 
ğinden kopmuştur. Snleyman has
tahaneye kaldırılarak tedavi albna 
alınmıştır. 

Afyonda Eşya Piyangosu 
Afyon, ( Hususi ) - ~ençl~r 

Birliği spor kulübll ~enf aa~m~ ~ır 
eıya piyangosu tertıp edılmııtır, 
piyango çok zenalndir. 

Narullalı At• 
mecmualanmııd 

birinin bir muharriri ile konuıu 
ken bir romancı, 'hikayeci olama 
dığıma içimin sızladığını anlatını 
Ye buna aebep olarak gOnlerim 
hep bir 6rnek geçtiğini, ço 
kimse ile tanışıp görüşmediği 
g8stermiştim. Bu söz, edebiyntÇI 
geçinen bir xatin istihfafılll 
mucip olmuş ve ona : 11 Romanı• 
mevzuu da dışarıda değil, m~ 

harririn içindedir " hakikati 
tekrarlamak fırsatını vermiş. 

Roman bir görUşUn ifade 
bir hayat terkibi olduğu içl 
elbette ki bilhassa tasvir etti .. 
muhit hakkında değil, romancı 
ıahsfyeti hakkında bir vesikadır. 
Vakıl bize harici Alemi göateri 
fakat bundan ziyade muharriri 
onu nasıl gördüğünü, onun bak' 
kında ne dOşllndllğllnll anlatır• 
Asıl mevzu dalma .. ne şekle, n• 
iddiaya bllrllnilrse btırünsiln • 
muharririn kendi ıahsiyetl, ruhi, 
ahlaki, fikri muhtevasıdır. 

Şu kadar ki bu hakikatle 
iktifa etmek rulı, diişünce gibi 
mefhumlar nzerinde düşünme"' 
diğimizi ispat eder. Bunlar biret 
kuvvettir, yani bizzat bir realiteleri 
yoktur ve kendilerini ancnk 
başka cisimler üzerindeki tesirleri 
ile gösterirler. Şairin (lirik şa "rin) 
bu kuvvetleri, ümitleri, neş'elerl. 
ıstırapları üzerindeki tesiri 
ile belli olur; münekltidinkl 
okuduğu kitaplar, mtlnakııt• 
ettiği fikirler kar ısı dakl 
akaillameli ile belli olur. 
Romancınınki ise tasvir ettiği 
muhit, yarattığı ıahıslar ile ke~ 
dini g8sterir. 

Tanir ettiği muhit, ya• 
rattığı ıahıalar diyorum; fakal 
bu muhit ve bu ıahıslar ta• 
mamile hayali dahi olsa yln• 
m•ıharririn etrafında gördüklerioı 
nin yeni bir surette terkiblndeıl 
baıka birıey değHdir. Cervan• 
tes'in yaıadığı zamanlarda hiç 
fUphesiz ki Don Kişot da, Sanşo 
da harici alemde, kitapta olduğU 
gibi yaşamıyorlardı; fakat elbette 
ki muharrir onlan muhte'if in
sanlarda parça parça görmiiştU. 
Misal diye mahsus Don Kişot'u 

alıyorum; çünkü o kitap bir ro
man olmaktan ziyade bir fikit 
haletinin tenkidi, ona karşı ya• 
zilm:ş bir hicviye, bir «pampb• 
let»dir, fakat roman şeklinde 
yazılmış olduğu için muharririni 
sadece muakabe iktifa etmeyip 
etrafına bakmağa mecbur etmiştit• 

Zaten bütün büyük romancı• 
lar, Balzac, Stendhal, TolstoY• 
Dostoyevıki, Zola, Proust, DlC"' 
kens, Meredith hep hayatları 
olan, çok kimıe tanımış, etraf• 
lannda olup bitene, söylenen• 
alaka göstermiş insanlardır. Hiç 
bir münzevi büyük romancı bil• 
mi yorum. 

Amma denebilir ki beniıd 
romancı olamnyışım bnyatınıııl 
hep bir örnek, biraz münzevic• 
geçmeainden değil, böyle ) aşa• 
yışım romancı olmayışımdaodır· 
Bir romancı olsa idim herkese 
bakmasını, herkesi dinlemesini 
bilirdim, kalabahk içinde de bu• 
lunurken bilhassa kendimi düşü;• 
mezdim, münzeviyi bu ınnnıı • 
kullanıyorum. Bu doğru anılil• 
bu bllsbtitün ayrı bir ıeydir. 



( Stga et Alemi ) 

Lehistanın 
Ortaya Attığı 
Bomba 

Leh hariciye n zırı miralay Bek, 
bundıın birkaç glln evvel Milletler 
cemiyeti toplnntısın:la mGhim bir 
beyanatta bulundu. itiraf ye kabul 
etmek llz:ımdır ki, Avuıturya baıve• 
lıili M. Dolfüı'On katli Ye bir de bu 
badiıe kadnr aon günlerin aiyaal 
llbah filini fikren metgul eden mühim 
•aka olm amışhr. 

ÇünkQ eğer Lebiıtanın noktni• 
••zarı kabul edilecek o!ursa Almanya 
•• Almanya gibi muah~delerin tadili 
talebinde bulunan memleketlerin 
iddiaları l'•lebe çalm f olacaktır. 

Miralay Bek ne istedi ı 
Bu sata göre dünya devletleri 

l•lnız: ıa1ip, mağlup detil, ayrıca 
birinci ve ikinci hattl ilçilnctt sınıf 
fibi bir takım derecelere ayrılıyorlar. 
8irinci ıınıf devletlerin Milletler ce
llliyeti mlleHueain• kartı filen hiç 
bir mecburiy ... tleri yok gibidir. Bu 
deyletlerde de akalliyetler vnrdır. 
Fakat vaziyetleri konlrola tabi değil· 
dir. Lebia;tan, bu milnuebetle ıunu 
iıtiyora Ya kendiıi de birinci ıınıf 
bıilletler gibi muamele görsün; 1ahut 
bu nkalliyetler milraknbeıi her dev
lete teımil edilsin. Akai takdirde Leh 
lınkOmeti, MilJet)er Cemiyetinin eka! .. 
liyetJere ait mllrakabe hakkını tanı
llıııanıakta kendini mazur görecektir. 

Bu beyanatın naııl mülhit bir 
bonıba teıiri yaptıtmı knydetmiye 
IGıum yoktur. Frıınıa ye fngiltere 
hUkumetleri, va.dyetin daha ziynde 
~ahamet peyda etmemeıi için 8ne 
•tılarak bu noktaina:ı ra muhalif 
ol~ııklarını beyan edeceklerini bildir• 
hı f v,,. ilk tesiri balt lamıya çahf· 
:ıışlard r. ÇGnkO Lehistan n bu t rzı 

reketi, Frana n n harpten ıonra 
Cl:r:erine kurduğu bUUln harici ıiyt>set 
teme ni kundaklamaktan baıka bir 
tekilde telikki edilemez. Muahede
ler e y. pılacak en ufak t adil bir 
'orap söküğil ha'ine ge ecektir. Bin .. 
tnaleyh Fransa için mObim bir m
ıeledir. Hem de çok mübim.-Sureyya 

in · tere-A an ya 
Bir fktısat Heyeti Berline 

Geliyor 
Londra, 18 ( A.A ) - M. Leithroa

L'un riya.etinde bulunan lngiliz iktıaat 
Cyeti, Berlinc har ket etmittir. 

Heyet iki devlet arı:ıaındeki tJcaret 
lnOzakerelerinde lngiltcrcyi temıil 
tdeceklir. 

ic Ti o rLA 
.. • •• • • ~. .. - • ..... 1-:' • • ' ' ,,:. 

Sovyet Rusya Amerika da argaşalık 
3 Reye Karşı 38 Reyle 
Milletler Cemiyetine Girdi 

Cenevre, 18 ( A.A ) - Milletler 
Cemiyeti albncı komisyonu, Sovyet 
Ruıy .. nfn Ce.miyeti girmeıini 3 reye 
kartı 38 reyle tasvip etmiıtir. Muha• 
lifler Ho!anda ,lniçre ve Portekiz
dir. Belçika, LOkıenburg, Arjantin, 
Küba, Panama, Peru ve Venezuella, 
mGıtenkiftir. F nlandiya, Nikaragua, 
Siyam, Oruruny, Hayti reye ittirak 
etme mitlerdir. 

Corciyada Grevciler Vaziyeti Karıştır
dılar, Örfi idare İlan Edildi 

Lehistan Ve 
Akalligetler 

Son l'W""• u6ıt• il• Amerib çi/tçlıl fftiiMıtl•m• lıali111l• 
Ne.-yorlc, 18 ( A. A.) - Corciya edenlerden aabıta Jıfınla te•kifat 

vallıi bOtün eyalet dahilinde karıtık.. 1apmaktadır. 
hklar çıktıtı Ye reıml makamlar Etrafı tel lSrfG He çenilmiı bil' 
vaziyeti idare edemedikleri için (irfi kamp hazırlanmaktadır. GrevcilerdeD 
idare ilin etmiıtir. Grne lıtirak tnldf olunanlar buraya konacaktır. 

VarfOYa, 18 (A. A.) - DOn Le
hiatanın birçok ıehirlerinde bGyilk 
içtimalar yapılmıı ve birçok karar 
ıuret'eri ittihaz edilmittir. Bu karar 
ıurellerinde, bütün Lehlilerin, Harı .. 
ciye Nazırı M. Bek'ia Cenevredeki 
beyanatına muzahir oldukları beyan 
edilmektedir. Yahudi nllfuıu kesif 
olan Breııt oehrindc Yahudi heyeti 
reiıi beyanatta bulunarak, Yahudile .. 
rln hiçbir zaman ekalliyetler mun• 
hedesinden istifade ~tmek iatememif 
olduklarını, çOnkU Lehi.tan hOkQme
t.inin bOUln teba&1ına aynı ıuretle 
muamele ettiğini söylemiştir. 

Altın Merkezi 
Yandı 

Silih Ticareti Tahkikatı 
Mühim Safhada 

Vatinıton, 18 (A.A.) - Alaıka'da Vatlngton, 18 (A. A.) - 'United 
altın merkezi olan Nome kasabuında dircraft eksport,, firketi mndarD M. 
yangın çıkmıf, bir otel, bir mağaza Lo.-e, iyan mecli•indeki ıilab ticareti 
ve birkaç evden baıka bQtün kasaba 

tahkik heyetinin dilnkO içtimnında, 
ynnmııtır. 400 kiti açıktadır. Z rar 
bir milyon dolardır. iki kiti ölmOıtnr. Amerika Ticaret Nezaretinin, (1933) 

Bir Gemi Battı senesinde, Kanton hOkümeti hcsab na 

Dançig, 18 ( A,A ) - Norveç bay- bir B11kerl tayyare mektebinin tcaisi 
rakh Du•lc- •apura limaada •- Ye memur kadroaanua ikmali huau· 
nevra yaparken batmıı, tayfaları 
kurtarılmışt r. ıunda yardım ettij"ini ıöylemiıtir. 

Almany • ltalya Ödem Va ington, 18 (A. A.) - Silah tica-

Anlatması reti tahkik komisyonu huzurunda, 
Roma, 18 ( A.A ) - Almanya• cı Unlted Aircraft ,, ıirketinia Avrupa 

ltalya ademe itilafoamesi, yeni bir mOmeaaili M. Tomoı Hamilton, 1933 
Pnlaımaya fıuat Yermek içn bu ay 
sonuna kadar uz:ahlmııtır. ıeneainde, Almanyanın bir hava huv .. 

yeni Siyam Kablneel .-etine sahip olmak azminde bulundu· 
Bankok, 18 f A.A ) - M. Fiyal ğunu, kendi tirketine bildirdiğini 

Bayol S'yam kablneıini teıkile m•· beyan etmiftir. 
mur edilmiıtir. Mumaileyh, mensup olduğu tirketin, 

aynı unı içinde Alman H6k1lmetine 
176 tane tayyare motörO ile 8 tayyare 

aatmıı oldupnu da ıöylemittir. 

M. Hamilton, muhtelif Alman de

va'rinde yaptığı mülakatlar ncticeıin

de, bu devairin, ahıveriı hududunu 
pek öteye aıan fı'erle alAkadar olduk 
brı kanaatini ha11I etmiıtlr. 

1932 de, yapılan itler, 234,000 do
lardan ibaret kclmıf iken, 1933 te 

1,445,000 dolarlık it yapılmlftır. 

Şirketin renmt erkanı, Almanyaya 

yapılan bu ıevkıyatın ticari mahiyette 

olduğunu aöylemişle.r ve bu tayyare

lerden herhangi birinin harp tayyaresi 

haline konup konmadıA"ı ıuallne de: 
11Bilmiyoruz.n cevabını vermltlerdir. 

( Gönül lıleri ] 

Yuvada 
Her Şeyden Evvel 
Temel Lazım 

Okuyucularımdan biri almak 
lstedigi bir kız hakkında benden 
fikir sordu. Vaziyeti iyice ihata 
edebilmekliğim için evvelemirde 
kendi ıahaı hakkında malümat 
Yermiş. Bu 25 yaşında bir genç-
tir, tahsilini yeni bitirmiştir, ıim· 
diki hl• 'e 50 lira kı. ;nmaktadır. 
Fakat Üniversiteden çıkmış bir 
genç olmak sıf stile istikbali 
açıktır, almak i.atediği genç kıu. 
gelince o da lise mezunudur, biı 
annesi vardır, ve onu geçindir
mek için bir müessesede ayda 
30 lira ücretle çalışmaktadır. Za
rif, orta derecede glizel ve bil-
hassa kendi halinde bir kızdır. 

Şimdi bu malfımab edindikten 
ıonra vaziyeti sfir'atle muhakeme 
etmek isteyenler muhakkak bu 
izdivacı mllnaaip telAkki ederler. 
Mnıbet bir fikir Yerirler. Nitekim 
ben de böyle yapacağım, fakat 
bir ıartla: 

- Ayda 5tl_lira kazançla, he
le ev kiram da verdikten sonra 
aılalmakawn geçinmek mümküne 
dür, fakat rllyet ufku dar, •• 
lstegl kesilmiş, harıı kalmamıf, 
bütllıı dOıUnce.I gtlnll glln et .. 
mekten ibaret bir aile için mllme 
kündür. Üniversaeyi bitirmit bir 
erkekle liseyi bitirmiı bir genç 
kız için kabil değildir, her ikisi
nin de gözn açık, kafası dolu ve 
kalbi ateşlidir. Hayattan dahn 
çok ıey bekleyeceklerdi ve hak· 
(arıdır, geçinmeleri için, erkeğin 
ziyadeleşinceye kadar, kızın aldığı 
30 liraya da ihtiyaç vardır. 

Ben şahsen kızın, daha doğ· 
rusu evli kadının çahşmaıına 
taraftar değilim, fakat kat'ı 
mecburiyet karşıs1nda cevaz ve
ririm. Mesele benden fikir soran 
okuyucumun buna muvafakat 
edip etmiyeceğinde, ettiği tak· 
dirde gözfinfin arkada kalıp kal
mayecağmdadır. 

Yuva kurmak her gencin ga• 
yesl olmalıdır, fakat bu yuvanın 
ıen olması lizım. Bunun içlo te
mele ihtiyaç vardır, daha evvel 
bunu temin etmelL 

llANIMTEYZll 
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Gişenin önUnde acıacı dllşllnen 

Melek Hanım ne yapacağını ~a-
1\rrnışb. 

Leylayı dllşilnUyordu. 
Genç kızın piyano hocası aylık 

latcrdi. Kış geliyordu. Onn e1bise, 
lnanto lazımdı. Eve günde hiç 
olnıazsa iki lira masref gidiyordu. 

Onun tereddUdünU gören 
memur hali 'b' ne acımış gı ı : 

- ~e r•palım bUyUk hanım 
dedi nızamn•rııemiz böyle. ister• 
meniz kuyumculara gösterin iyi 
fiat bulursanız •atın. yahu; bir 
başka ıeyiniz daha •ersa !. 

Melek H. irkildi. Birdenbire 
lıabrma parmağmdaki yUzük geldi. 
Bunun taşı bir pırlanta idi. 

Sağ elinin yardımı ile ve 
ıtlçlllkle yUzOğO çıkarırken göz
lerinin önllne LeylAnın Dzllm gibi 
•lyah, kadife kadar yumuşak 
bakışları geldi. O bu yUzUğU 
•emen pek uzakta olmayau tah• 
illin heyetine götilrdü. Ve iki 
dakika sonra geldi: 

- Müjde büyük hanım. YUzU
IOnUz daha kıymetli çıkh. Dokuz 

l..r lira. Eğer bırakıraamz hemen 

Bu~han Cat;lt 

onun için de Uç yüz lira verelim. 
Muamelesini yapalım. 

Melek Hanım derhal razı oldu : 
- Muameleıini yapınız oğlum! 
Yarım saat sonra Melek H. 

avukat Ohaneı Gevezeyan Efen
diye iki yUz lirayı bırakmıt çı• 
karken: 

- Bu artık ıon paramız O -
hanes Efendi, diyordu. Bundan 
sonra on para isterseniz yok. Bu 
parayı bulmak için dünya kadar 
fai:ı1 verdim. 

Ohanes Gevezeyan EfendJ onu 
kapıya, merdivenlere kadar sıe· 
çlrirken: 

- Merak buyurmayınız, btı
yUk hanamefendimiz, diyordu. 
Hemen yaran heyeti toplayıp Ba· 
lıkesire götUreceğim. Hafta ıo
nuna kalmaz ılze müjdeyi vere
bilirim. 

Melek Hanım yorgun, bitkin 
bir halde eve geldi. 

Leyli piyano dersinde idi, orra 
· mahrumiyet acııı duyurmamak 
için çabalayan ihtiyar kadın ne· 
ıeli görünmiye çahıarak salona 
airdi. 

Arhk en mOşkül ekzerslzlerl 
hocası kadar mükemmel yapan 
Leylanın ıaçların1 sevdi: 

- Benim istidatlı kızım. Neye 
merak sarar da muvaffak ola· 
maz. 

• 
Hasibe H. erken kalkıp kış· 

laya }etişmek için çayı bile iç· 
miye nazlanan Reşidi kapının 
önünde yakaladı ve ıordu: 
-Akşama erken gelecek misin? 
Reşit annesinin böyle inaafsıı 

btr alacaklı gibi yolunu kesti,. 
meaine canı sıkıldı: 

- Belli olmaz, dedi, belki 
erken, belki geç. 

- Erken gel. 
Delikanlının ıebep •oran ba .. 

kıılau altında kaşlarını çattı: 
- Sana ıöyleyeceklerim var. 
Reıit annesinin bu mllhim slSr 

leyeceklerinl biliyordu. Muhakkak 
yine yengesine gitmemesi, Leyli 
ile konuşmamaaı için nasihat ede· 
cekti. Bir akıam evvel yemeği 
onlarda yemesi Hasibe hanımı yf. 
ne köpUrtmllş olacakb. 

Yakasının kopçalarını llikleye· 
rek baıtan savma bir cevap verdi: 

Peki, peki çalııırım. 
- Çahıınm olmaz. Mühim bir 

ıey. 

Bu ıefer Reşit de merak etti : 

Nedir bu mühim ıey? 

- Dedim ya, akıama erken, 

doğru eve gel. 
ıacağım. 

Uzun konu· ı 

- Biraz olsun çıtlat şayle! 

Hasibe Hanım, yukarda oda· 
ıında, aşağı inmiye hazırlanan kt
mna duyurmamak ister gibi ı5yle 
bir kontrol ederek yavaıca fısıl
dadı: 

- Kaymakum beyin hanımı 
sana bir kız buldu. Buglln gidip 
g5receğim. Hem çok güzel hem 
çok zengin, babaıı da çok ilerde, 
büyük ... 

Reşit aneneslnin s6zUnll kesti: 
- Kaymakam beyin hanımı 

kendine başka iı bulamadı mı. 
Ona ne oluyor. 

Hasibe Hanım sesinin perde
ılnl biraz daha yllkıeltmiıtJ: 

- Ne oluyor olur mu ayol.. 
bunca yıllık ehbabımız. Baba 
dostumuz. Seni eYlidı gibi ıever. 
Elbet mUrDnetinl görmek lıU· 
yecek. 

Reılt kıımıştı. Kapı önUndekl 
bu mühim konuıma kıaa, ve 
kasatura gibi ıerl bir cevabı 
ile nihayet buldu: 

- Ben evlenecek değilim. 
Boıuna Uzlllmeyin? 

Ve bunu elektrikleımit ıibl 
açılan kapının mahalleyi urAD 
kapanııı takip ettL 

* 
Haslbo Hanım taılıkta donup 

kalmıştı. 
Bu zamana kadar, Reııttoa 

bu kadar ağır bir hareket gör
mediği için harsından ne yapa• 
cağını şaşırdı. 

Hemen oracıktaki kanapeye 
çöktn. Arzularına ilk defa isyan 
edildiğinl gören mllteauıp bir 
ana hırı ve gayzi ile yüksek 
ıesle söylenmeye başladı: 

- Cehenneme kadar yolun 
var zalim evlat. Verdiğim •llt 
bnram olıun bunca yıllık 
ana hakkım gözünde dizinde 
dursun.. Zmdanlara dUı te 
ilıtüne böyle kapılar kapansan. 
Kilitler vurulsun lşallah.. Boa 
ıenio için geceyi gündlizo katıp 
kapı kapı kız aradım da ıen n .. 
tllme kapılan çekip git 6yle mi? 
Seni anana Ali eden o qifteler 
kaldırımlarda ıUrUnıllnler de bir 
lokma ekmek dilensinler inpllah •• 
Allahım bUyUkaün. Bir ıeyclkler 
demem o Leyli kaltağını kötUrilm 
et te ilemin nur topu gibi bap 
önOnde evlldını azdırmanın ceza. 
sını çekıin.. Ah ben biliyorum. 
benim kuzu gibi evlidımı deli 
divane eden, anasına, kardeıin• 
Asi edon o kaltaktır... O Melek 
Hanım olacak mahalle kan11, ba• 
mam anası kıyafetli kan da keı· 
kül tutup ta dilensin in,allab. 
Zaten çok bir ıey kalmadı. Emni· 
yet sandığı kapılarında a~rOnUp 
durduğunu iıitüm. Vapur ıskele• 
)erinde avuç açma11 da yakındar. 

(Arkası var) 

-
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Tavuk 
''Kene,, [eri 

Tavuklara en bilyllk zarar 
veren ve en fazla kani emen para· 
zit bunlardır; Birçok hastalıkların 
da nakil vasıtasıdırlar. Muhtelif 
ne,:ilcri varsa da hepisi ayni 
z.arorı yapar, bepisinin ilacı ay· 
nıdır. Bunlar !kırmız bitten da.ha 
büyllktllrler; bazı kimseler keneyi 
diğer bir takım parazitlerle ka
rıştırırlar; halbuki aralarında pek 
büyük farldar vardır. Bazı mem· 
leketlerde kene bulunmadığı için 
o memleketin çiftcileri kırmı:ı.a 

biti kene zannediyorlar. 
Kenenin vücudu yumurta şek

linde ve biraz yassıdır; boı vllcu• 
dUn sivri tarafındadır. Boyu 4 - 8 
milimetre, genişliği 2 • 5 milimet
redir; kırmızı bit gibi 8 ayaklı 
olup dıt ayakları 3 diılidirl VUcut 
kahve rengindedir; emici uzuv, 
yukarıdan bakıldığı zaman görün• 
mez. Diıiler daha bnynk olurlar. 

Keneler kUçUkken gece gUn· 
dUz dalma tavukların Uzerlnde 
yaşamak iater. BUyUdUkten ıonra 
gUndlizleri kümeslerin aralıkların• 
da, kHıelerde tnnekliklorln albnda 
deliklerde saklanıp geceleyin 
karanlıkla beraber yerlerinden 
çıkarak kanını emecekleri hay• 
vana ıaldırırlar. Körpe etten 
daha çok hoılandıklan için genç 
tavukları, piliçleri tercih ederler. 
Bir dişi kene 900 kadar yumurta 
yapdığından pek çabuk artan 
bu parazitlere karşı gayet titiz 
davranmalıdır. Salyaları da muzır 
olup birçok hastalıklara sebebi· 
yet verir. Açhğa karşı pek büyük 
bir tahammülleri vardır: az rutu· 
betli ve mutedil bir mahalde gıdasız 
muhafaza edilen kenelerin beı 
ıene yaıadıkları görOlmüıtOr. Ay· 
larca boı kalmıı eski kHmeslerl 
bozduğunuz zaman tahtaların ara· 
laklarında grup halinde toplanmış 
binlere keno görllrsUnUz. 

Geceleyin, iyi bakılmamıı bir 
kümesteki tayuğu muayene ede· 
cek olursak hayvanın boynu Ye 
karnının kenelerle dolu olduğunu 
anlarız. Eğer birçok kene birden 
hücum etmiıae o tavuk derhal 
zaifler, yumurtadan kesilir, kötU
rOm olur ve nihayet &Jnr. 

Kenelerin muıallat olduğu bir 
kllmeıl temizlemek çok gUç dlr 
ittir. KUmealere hergün yapılırsa 
IAzımgelen temizlikleri arasıra 
ihmal eden bazı okuyucu· 
lanmı:ı kUmealerinl bu parazitler· 
den nasıl temizleyeceklerini biz
den ıorıunlar. 

Aynız:amanda bu okuyucuları· 
mıza da bir cevap vermiı olma• 
mız için yapılacak iti ıöyle izah 
edelim: 

Ev•elA kUmeate yatan tavuk· 
ları gUndnz muayene ederek Üzer
lerinde kllçUk kene olup olmadık· 
)arına bakmalı. Eğer varsa bu 
tavukları baıka bir yere hapaet
mell; Uzerlerindekl bu kUçUk ke· 
neler kan eme eme ıişer, ağrılqır 
Ye kendiliklerinden yere dUıerler; 
yere dUıen keneleri hemen yaka· 
rak mahvetmeli. Diğer taraftan 
da kUmeain her tarafını güzelce 
kapabp 3 • 4 defa tekrar etmek 
tartile içerisinde kllkllrt yakmalı. 
Buna ra~men yf ne birçokları ha· 
yattadır. Bunları da geceleri limba 
ile yakmah. 

Tavukları kUmeıe nakletmeden 
evvel bir daha muayene etmek 
lAzımdır. Sonra kümesin içini 
koyu kireç kaymağı ile badana 
ederek tahta aralarını, delikleri 
tamamile kaoatmab: hatta bu 

Bizim, Tacüttevarihler Ne Oldu?. Paşa Ef., 
Direyor, " Kaça Bulursan Al!. " Diyor 

lstanbulda eskiliğini bugün de 
muhafaza eden yegane yer diye
bileceğimiz neresidir, bilir misiniz? 
Beyazıttaki Sahaflar çarşısı. Sizi 
ımbahın saat yedi buçugu ile se
kizi arasında Sahaf Jar çarşısına 
götüreyim de manzarayı beraber 
gözden geçirelim: 

* GUneı yeni doğmuı.. ileriden, 
ağaçlara, cami kubbelerine, kü· 
tUphane damına konup kalkan 
gUvercln uA'ultuları geliyor. Bir 

Yalcarıda: Sahaf /ar çarşı•ının ht!r· 
gün kaldırılıp dizilen kitapları 

sonbahar serinliği içinde ara• 
sıra dükkan kepenkleri oynı· 
yor, taı kapı dışındaki aoçı 
dUkkltnmdan aeraem edici bir kö
mUr kokusu yükseliyor. 

Dükkanlardan bir ikisi henuz 
açılmış.. ihtiyar kırçıl sakallı, bı· 
yıkları enfiye çeke çeke kırmızı• 

laımıf, sönUk gözlü bir kitapçı, 
süpürgesini dükkanın direğine vu
rarak karııya ıealendi: 

- EsselAmllaleykUm Mirim J.. 
Bu 1abah erkence gelmişsin. Ha· 
nede temizlik olaa gerek! .. 

- AleykUmıelim Tahsin efen· 
dil.. O ıenln kaıtettiğin temizliğe 
biı dahil detilir. Bunca yıl ayale 
zeval vermedik, malüma, arslan, 
ininde aralandır .. 

- Hah hah hah hah!. Nurol 
mirim!. Ehli nilktedenıin doğrusu!. 

- Enfiye kutun inşallah boı 
değildir ya hazreti. 

- Sabah alftahı hele senden 
ola mirim, gel bir nefea çek!.. 

Sırtmda basma bir gömlek, 
ayağında az geniı ve ıalvarı an
dıran bir pantalonla enfiye kutu· 
sunu parmaklıyan ihtiyar ytizOnU 
ekıiterek hapıırdı: 

- Hapıuuu, eatagfurullahl ••• 
Haapıuuu, biamillAh, Hapıuuuu 
neuıUbillAhl. 

Öteki arkadaıının omuzunu 

okşadı: 

- Afiyetler, teker bal olsun!. 
- Eyvallah hazret!.. Senin 

Mahir Efendiden bu sabah haber 
yok. HAia gelmedi mi?. 

- Ne gezer, ancak saat 15 de 
dUkkAnı açabilir. 

- Saat dörtte de kapar haf •• 
........... ;A•• :ıı ••• f': ;t • 1 ................. ' • :;,. a.;:;a,.,. ... ... 

yerleri katran ile kapatmak daha 
doğrudur. 

Bu ıöylediklerimb yapılmayıp 
ta yalnız ilaç ile öldürmeye ça· 
hşmak beyhudedir; zira keneler 
ilaçlara karıı çok mUtehammil
dirler. 

Erenköyı Bereket Tavuk Çlftllfl Htı•a11 

(1) Tavuk ve Tavukçuluğa alt olan 
ml9kllllerlnld .orun11a, mlltahHııa else 
C&YllD Y~aceıntr. 

Bu yaıtan sonra 
adamcağız azdır. 

- Kırkından 
aonra tef çala
nın hali budur. 
Bu dördllncU ha· 
tunuJ •• 111e de me· 
deni nikihı yap
mam, diye tut· 

turdu amma kadın 
dinlemedi?. "Ben 
öyJe imam ni· 

Sahaflar çarıı•ınuı .sici 
.alcl,.l•rincl•11 biri 

diyor. 
lhtıyar adam baıını çevirdi. 

Sabit sabit baktı, aakalml sıvaz

ladı. ıonra: 

"Dur, durl,, der gibi lıaretledl. 

Yeni bir dUkkAn dnha açılıyor. 

klhı ile aana Aı•lıda:Salaa/l•r çarıı•ı,.da 1earıılıklı Hlı6ell•rtl•ra hlrl 
metres olamam,, dedi, çıkh. Kırmızı aakalh ihtiyar, kepekleri 

Sahaflar çarıııında sabahın ilk birer birer çekerken etraftakilere 
dedi koduları baılamııtır. Artık cevap Yeriyordu: 
geç kalanların vay haline.. - Merhabateyo SaUm Efendll 
Etrafta bir çay rayihası, kahve Sabahı ıerlfinlı hayırlar olıun 
kokuıu ve nargile dumanıdır ıf· mirim!. 
diyor. Dtıkklnıru açan narıtleılnl - EyyalJah ıultanım.. Nurol .• 
tazeliyor, kahYeciye aeıleniyor: - Yahu Salim Efendi, Atıf 

- Beri bak, bana töyle otu· Beylerin mevlôdU dtın gece mi 
raklııındau bir tekerli yap.. Ka- idi ! .. 
pUA'U, dumanı bol olsun.. - Bırak Allaha aeveraen, 

KUneı Sahaflar çarıısının ıol mevlfıt değil, oyun yerine döndO. 
tarafını iyice yalıyor. Ara ııra taı MevlôdU kim dinler. Genç genç 
kapının dııındaki bUyUk ağaçtan tazeler, kızlı, erkekli bir cUmbilt" 
kurumuı sarı yapraklar rUzgirla tllr kopardılar. Bir kahkaha, kiki· 
çarıı ortaaına dökUlUyorlar. KU· kil.. Kakaka, kikikidir gitti. Mil· 
çUcek dükkanını, halılarla, kilim· barek mevlôt, mevlôtlllğUnden 
lerle dHıeyen zaylf yUzlU çorapçı, çıktı da, ıantöz: ıarkııına d6nd0. 
diz çökerek oturdu, elini 1alJadı: - Allah versin Salim Efendi, 

- Sabah duam yaptın mı gözümüz yok. Böyle geoçler için· 
Muıtafendll. de zevkını yapar, yaıarsınl. 

Karıı dnkkAnda kitaplarını _ Kör olsun öyle zevk. Biz 
parça parça dizen eski kalem cenabı rabbUlilemlnln fakir kul· 
erbabından biri~ baıını çevirme· larıyız. Bize öylesi gerekmez. 
den cevap verdı: d Bfr ehli dinin, ehli ıefaatın lznile, 

-:- Biz duayı ev e yaptık ta kadehi mevti içer, göçer, glderizl. 
geldıkl.. Ortalıkta bir 5d kokuıu baı· 

- Yine kör oğluna mı? •• Ara- 1 d E ft b. k ı ka a ı. ına an ır açı y ne rıı· 
naz amma açıldı be Muıtafendf.. 1 kl b w t 1 

d l 
ı ı agrış ı ar: 

Galiba duan, bed clnıln en. _ Abdullah Efendi yine 
Biraz ileride, karanlık, Joı bir 

dukkinın annnde durunca kulağı
Dl7.8 bir aıır ıeai gelir. 

GözUnUzU çevirin: KUçUk ceviz 
bir rahlenin önüne aksakallı bir 
ihtiyar oturmuş, okuyor. 

Bu sırada dükkanın önUno 
otuz beşlik, ıarı ela g8zlil biri 
geldi: 

- Mansur efendi, bizim ta
clittevarlbler n& oldu? Paıa ayak 
direyor, kata bulursan al ııel, 

ödağacı yaktı. Efendi Hazretleri
nin hoşuna gidiyor diye. 

Taş kapı önünde görünen kur
ıunl g6mlekll, siyah ıalvarlı 
ihtiyar daha birkaç dUkkin ge· 
çlnce, etraftan sesler duyuldu: 

- Maşallah efendim, maıal
lah.. Feneri nerelerde söodürdUn 
Efendi Hazretleri?.. Feneri nere
lerde ıöndlirdün. 
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Kari Mektupları 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplar 

Trabzonda müskirat Amilleri mU• 
mesaili İsmail Safa Efendiye: 

- Devlet memuru olmak Jçla 
en az ortamektep tahsilini bitir
miş olmak ıartbr. Eğer aizlD 
mUracaatınızdan sonra bu şarb 

haiz olmadıkları halde tayin edf. 
lenler varsa GUmrUk ve lnhis~ 
lar VekAletine mUracaatla hakkı• 
nızı aramanız lazımdır efendim. 

* Harem İskelesinde Ahmet HamdJ 
Efendiye: 

- Bağlar husust bahçeler ha• 
lindedir. Umumi bir eekilde fiyat 
tesblt edilmesi istenilemez. Mur 
terllerlne fena muamele yapan 
bağa bir daha gitmemek lhımdır. 

lf 
İımirde Ardahan otelinde lımet 

Efendiyer 
ŞikAyet mektubunuzu baımU• 

dUrlük almıı. İstanbul poıta mü• 
dürllrlilğüne havale etmiş. latan"' 
bul mUdDrO Emniyet Sandığında 
Hami Beye gönderdiğiniz mektubu 
iade eden posta mUvezziinl buJ. 
durmuş ve aorguya çekmiş! Çok 
saf bir çocuk olduğu söylenen bu 
mUvezzl mUdllre ıöyle cevap 
vermiş: 

- Efendim ben Emniyet Sandı• 
ğında Hami Beyi buldum. Bana 
yalvardı. Benim burada bulunma• 
dığımı mektubun Ustllne yaz da 
iade et dedJ. Ben de kendisini 
kıramadım. Dediği gibi yaptım. ı 

MUdllrlilk bu mevzu hakkında] 
takibat yapmakta fmlf. Sidll 
mektubunuzu da Hami Beye ve,. 
dirmiştlr. BaımlldllrlUğUn neticeyi 
ılze blldirmell -:,uhtemeldir. 1 

Ödemlgli Necdet Fevıi Efendiye: 
Bahsettiğiniz meaeleler blı 

kere değil, birkaç kere ve muh• 
telif veailelerle yazılmıf, ayni 
mevzular berinde ayn ayn du·• 
rulmuf Ye al&kadarlarca icap 
eden tedbirlerin alındığı g6rUI• 
mUıtUr. Bunun için yeniden bah,. 
IOzum g6rülmedi, allkanıı ıayaaı 
takdirdir efendim. 

* Ankarada İsmet Pata mahallesinde 
Kenan Efendiye: 

Seılnizln gtlzel olması bif 
mazhariyettir, sealnlzl terbiye ve 
musiki lstidadınızdan istifade et• 
mek pek tabiidir. Bir latida il• 
ya Ankarada musiki mektebine 
veyahut lstanbulda konservatuvara 
mUracaat ediniz. Seainlzin fevka• 
iade gllıelliğinl ve sizin musiki 
latidadınızı nazarıdikkat• alırlar 
efendim. 

* 
Edremitin Zeytinli köyünden bakkal 

Ali Efendiye: 
Evinizin latimliki muameleain• 

de mahkeme karan ne ite onunla 
hareket edilmeal JAzımdır. Akıl 
takdirde Mtiddeiumumiliie mlll'a4 
caat eder1lniz. Adliye itinizi ıU.
rUncemede bırakmaz. 

* Bucada Köprülü · sokakta Kaıııil 
Beye: 

Yazınız uzun olduğu için maal• 
eaef dercine imkin bulunmadı 
efendim. 

lf 

Adapazarında Reji sakağında 5,. 
merciler mahallesinde Atiye H110I01n k 

TUtUn bey'iye hakkınızı aranı~ 
için bir kere de istida ile Mı~ 
Mi\defaa Vekaletine mUraca• 
ediniz efendim. 



Bır Saij Sol Meseleat ' 
Senede 200,000 Altın 

Ziyana Maloluyor! 

Deniz Oyunları .• 
Bir var.ı lçlnd• 40 mil •• 

Schlpereut !aminde bir adnm 
bir variıln üzerine bir yel
ken uydurmut ve bunnnla 
lnglltere aalılllerlnde 40 mll· 
lik bfr Hyahat yapıııııtır.. 

. Kelebek 
, Kolleksiyonu 

Conbire lımlnde biı 
fngl.i:ıı n kollak.lyo-

nunda 21,265 çe9t kel•· 
bela me•cuttur. ISu kele-

beklerin blçblrl diier1n• 
benaeme:ıı, temamen fark· 
Jıdır. Fakat ıahlbloc• her 
birinin ayrı adı vardır. 

Perili Ev Masalı Hakikat Oldu 
Fen, Beşeriyete Hem Mutlak Bir Rahat Vadediyor, Hem De Mütemadi Bir Didinme! 

istikbalde İnsanlar Gece Uykularında Da Çalışacaklar 
Amerikada Veatinghauı Com• 

Pany adını taııyan mühim bir in· 
faat tlrketi, istikbalde ev, k6şk ve 
•parhmanlarm nasıl olmaları icap 
ettiğini gösteren bir proje teıhir 
etmiştir. Bu pcDjeye nazaran is
tikbalde yapılacak evlerde elek· 
trik kuvveU ıimdikinden çok bü· 
JUk bir yer işgal edecektir. Her 
evde yedi tane telalz telefon ma• 
ldneai ile muhtelif itleri görecek 
19 tane motör hulunacakbr. Bu 
motör ve telsizlerle ne yapılaca• 
tına gelince ı 

Evin bOttııı kapalatı oto 
olarak kendi kendilerine a\.ı.ıp 
kapanacaklardır. Zıya tertibatı 
da gUnlln ve gecenin ilerleme· 
aine nazaran kendi kendine ren
tinl değiştirecek, azahp çoğa· 
lacaktır. Evin içinde kışın olduğu 
aibi yazın da hiç değlşmlyen mu• 
tedil bir hava bulunacakbr. Bir 
edada oturan adam diğerinde 
tturanla hiç yerini değiıtirmeden 
~onuıabilecektir. Bunun haricinde 
uir yabancı, me1eli bir bırıı• ••e alrmek iatedl mi blltDn bl
~~ya zıyaya boğan ve birçok çan• 
-.rı tahrik ederek 1eı pkaran 
la.aauıi bir makine de buluna• 
•ktır. Mtııtakbel evlerin her birinde 
lllutlaka bir garaj Ye bir ahır 
lllevcut olacaktır. Bu garajlann 
~· ahırların kapıları hayvan, ya• 
•ut ta otomobil yaldaıtı mı ken• 
dUiklerinden açalacaklardar. Ve .. 
tiaıghauı Company'nln lddia•na 
bakıhraa yeni çeıit evlerin zuhu
runu garmek için uzun mllddet 
beklemiye ihtiyaç yoktur. Niha· 
Yet on 1ene sonra bu evler btl
tlln Amerikada harcıllem ola• 
caktır. Fakat it bununla kalacak 
dbeğildir. Eğer f eonin tarakkiıi 
., ıUr'atle devam edecek 
IJltlta Pek yakında bir insan 
d k •yanmak mecburlyeUn-
d:~ W"hılb•cakbr. lı, hatta bir 

d 
gm) eyed .. naak ihtiyacı bile , 

uyu ma an -•- d 
J k Y -z•u esnasın a ya• 

pı aca ~ır •. alaaa fiilen çalqmak 
mecburıyehnden laartulamıyacak 
tek bir kişi olacaktır ki, 0 da 
elektrikçidir. 

23 Milyon Kişi 
Ekmek Bekliyor! 

Vatlngtonda neırediieo reımt 
bir teblige göre buglln Amerika
da muavenete muhtaç olan ta· 
nıam 23,000,000 kiti vardır. Bu, 
tamam 5,000,000 aile demektir. 
'V aziyetln bu derece dehıet verici 
bir renk almasının sebebi bir 
taraftan lısiıltk, lbllr taraftan 
lrınoalrldrbr. 

Bu Adam Sihirbaz Değildir! 

faarbarcla ıUplae bula• bir Çlallnla eYI araaclıp zemaa lflad• lllt d&ahe Awap•la 
bclaa baluaauıtur. Bu bdanlana hepal de ruç, alb•I " sensfacllr. Fasla olarak lfl .. 
rinde ÇlaUdoa tlkl1etçl el•• yektu. Z•bılaıun rapbp tahkikata aasaran Çlall h ka• 
dodan kokalae n •f1ona ahıbrmıt .... bu auntle koadlae ltafl•rıaca bitin ••ll•nma 
lsorlne keamuıtur. 

Şu Garip Dünyada 
Neler Oluyor? 

Diktatör İsimlerinden Fayda Bekliyen 
Bir Köylü .. 

Sofya cıvarında kiin Lom İngilizlerin Emperial alrway 
M. ( M•soll· k~yO . h~lkından Deniz ile adını tqıyan .baYal 

.)d 1 bır çıftçı ltalya ı..ava ara•ı'n· nakliyat kumpan-
nr •n ı• •11 Başvekili M6ıy6 ,., ya11 bllyGk Trana-

Çek.. ( Muıollnl) ye bir da rekab•t atlantlk vapurla• 
mektup yazarak yeni doğan er• rile yapılmakta olan yaz ıeyabat· 
kek çocutuna Benito adını Yer- lerlni kendi ıahaamda da tatblka 
diğjni blldirmiıtir. Benito ltalya karar vermiıtlr. Bu maksatla 
Baıvekilinin kOçllk lımidir. Mösyö beheri 50 yolcu ta11yacak kabiU-
Muaolinl bu mektubu alınca bir yette 4 tane tayyare yaptıracaktır. 
teıekkOrname yazmıt ve 100 Bu tayyarelerin herbirlnde 2 
liralık bir çek yollamııtır. Bulgar tane pilot, 2 tane telsizci, 2 tane 

qçı, 2 tane kamarot bulunacak· 
gazetecileri hidiseyl öğrenince br. Tayyareler yolcular için bir 
mllllkat için köyltlntln evine tane umumi nlon tek yataklı 
koımutlardır. Köylü ıazetecilere 50 tane kamarayı ihtiva ede· 
lıtedikleri malômatı Termit ve cektir. 
ayrılacakları ıırada meılekta.- Kumpanya bu tayyareler Ue 
Iarımııa: dört gtln zarfında bitirilecek bir 

Avrupa turu yapmayı tasavvur 
- Bundan ıonra dünyaya etmektedir. Bu tur için beher 

gelecek çocuğuma da Adolf adını yolcudan alınacak fiata gelince 
vereceğimi yazmayı unutmayınız, şimdilik henüz bir karar verilme· 
demiştir. mittir. Fakat deniz seyahatlerine 

Adolf Alman Baıvekili Hit· rekabet edilebilmesi için ıon 
lerin kUçUk adıdır. lıte ıize dik· derece ucuz olmasına ~lıtıla-
tatlr adma bavılan ltir adam! callbr. 

Kimin 
Ma'ıdır? 
Altıncı 

Şarl Sen lia el· 
varıaba bir geyik 

l •urduru &aman 
hayvanı n boynun• a 

'bir madl JOn bul&oa h 
aiun11 ı8rdll. Kimin 
tarafıadaa t•kıldığını 
anl•mak için 10.000 

altıo mUklfat 
.adetti, fakat 
sahibi cıkm•ch. 1 1 t l 1 1 ' \ 

811 Hds kibriti 2 

Bir Mukavemet Rekoru 
Fordeplnl ıtmalıade klla Hoake· 
no adaaı halkından Karlosaon la
mlnde blrl denls ertaaıoda bir 
bus külçealaln GatGnde kalmıf, 
iç 8J ku 't'O J08•D Jlyerel& J&• 

•W"abba Ue 4 mU
Mllea teıkll •d•· 
cek .. kilde tan:dm 
edeblJir mblnls? 

t•m•t aonra kurtanlmııtır. 

Bir Köprüyü Çaldılar 1 
Yerinde Yeller Esen Bir Ev, Tarla Haline 

Gelen Bir OrmanL. 

İtalya Zabıtası Hırsızı Aramakla Meşgul 
"Mançe1ter Guvardyan " ga· 

zetesine (V enedlk) ıehrl yakinin de 
kAin Trevist kaaabaımdan bidiril
diğine g6re: 

Sile ıehrinln iki sahilini yek· 
diğerine bağlayan bir "6prll, ka
ranlık bir gecede çahnmıştır. 25 
metro uzunluğunda olan bu 
köprll, muhakkak ki eıkiydi, 
üzerinden geçilirken sallanıyordu, 
(!cır~du. Buna rağmen Tre
ilit AldDled 1iU ll8Jfl'8d
çok memnunlardı. Çalındıjım 

ltitlnce hllktmıete mllracaat etti
ler, bulunmasam istediler. Zabıta 
ite girifti. Fakat maaleaef ne 
köprllyll bulabildi. Ne de hırsızı!. 

Maamafih bir köprllnUn çalın-

mıı olmasına fazla ıaımamalı, 
daha geçenlerde Budapeıtede bir 
kır evinin sahibi akşam yurduna 
döndnğn zaman meskenini yerinde 
bulamamııb. Yine Macariıtanda 
büyük toprak sahiplerinden ~iri 
bir akasya ormanının tarla halıne 
geldiğini görmüıtO, daha yakın· 
larda da Lehistan zabıta11 koca 
bir demiryoJu parfa&ınm yerinden 
ıökUldtığUntl görmUştll. Anlaııh· 
yor ki hırsız efendiler bu ıidltle ........... ..-c1.. san• arbra
caklar, bir k6prl Ue, bir evle, 
bir ormanla, bir demlryolu ile 
lktif a etmiyerek meaeli bir ban
kayı olduğu gibi yerinden abp 
glltUrecelderc:llr. Terakki ft fen 
aarınclayız. 

Herşey Gözönünde 
Amerikalı Bir Milyoner, Tamam•• Camdan Bir 

Köık Yapbrtb 

Erkekle Kadının Ayrıldığı Mesele •• 

Şlkagode 
konıerve 
fabrikala· ._. 

nadan mUrekkep' 
ınnhlm bir traıte 
rl1aıet eden mil· 
yoner Edvln KovarcllJ pbıl ika· 
meti için yeni bir k6tk yapbrtmıftır. 
Bu k&tldln bulUllyetl bqtan bap 
ıeffaf bir maddeden IDfa edilmlf 
olmasulır. Bu ıeffaf madde adeti 
cam gibidir. Arkuında oturan ve
ya dolatan inıanların ne yapbklan 
dııardan tamamen 16rllntlr, yab· 
yor mu, kalkıyor mu, yiylp içi· 
yor mu aynen takibi kabildir. 

8Ut6n dünyada belki ilk defa 
olarak bu ıekilde bir erin yapı· 
hıı Şikagoda umumi merakı tah
rik etmiı, ve evin 8nU daha ilk 
açıldığa gün merakb bir halk 
ktltleıi ile dolmuttur. 

GDwataı-i1er bu evin vapbnl• 

mamna• 
lkolaaf& 
rl aalamal 

maklaclile Mlllr 
EdYln Ko•ardlJ 
1• mGracaat et

mltlerdir. Mll1oner f8 ceYabı ver 
mlıtlrı 

- lnunlar ilk deYlrlerde e• 
nedir bilmezlerdi, açıkta yabp 
kalkarlardı. BlltllD bayatları kom• 
pılannm g6derl 6n8nde cere1an 
ederdi, ahllk da bu itibarla daha 
mazbuttu. Ben o hayata avdet 
edilmesinin faydalı olduğunu dl
ıllndtlm, fakat modern konforuD 
ihmal edilmemeai fartile.,. 

Milyonerin bu beyanah ...
tecileri tatmin etmiş ise ele zev• 
ceaini edememiştir. Kadın bu evde 
ancak bir gUn durmut. erteal N• 

bah eski aprhma81na d3nmlltt8r. 
Gördliğünllz r .. ım camdan ka.
kOn Dk açıJdıJı ,an yemek oda· 
••da atmauatir. 
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Yol, ormanımsı bir yer geli- ı 

yor. Serin gö!gelikte, ptifür plifilr 
rllzgar eserek giderlerken, mllh· 
feyi tnşıyan hayvan, her halde 
bir şeJ den ürkmfiş olacak, birden 
iki ayağı üzerine şahlanmıyor mu? 

)ört nnlı tutturmuyor mu? 
Ne gemi nnya alı , ne kaçıo; 

&anki bir yerine neft yağı sil· 
rnlmü . 

Kadı efendl, can bevlile ken· 
dini Q§Bğı atıyor. Hayvan, başını 
alıp uçuyor, ağaçların arasında 
kayboluyor. 

Kadı efendi, tepe taklal< öyle 
bir yuvnrlamı yuvarlanmış ki ken· 
dinde değil, bitik halde. 

Katırcılarl zabtiye, hanımı 
ma111mı unutuyorler; kadmın etra· 
fına lişilşOyorlar. Adamcağız sez• 
mez yerini bir yere çarptırıp öbtır 
dünyaya gidivermes:n. 

Yllzilne göıline sular serpf. 
yorlar, viicudünü uğuıturuyorlar, 
bannmısın demiyor. Vücut değil 
kUlçe; ölUdo hareket var, onda 
yok; soluğu bile kesik k ıik 
almada. 

(Bre ba ımıza gelene baki ..• 
Allah milstehakını versin derde 
çattık!... Sakallının çenesi kısılı· 
~or, galiba can üstünde! .. ) diye 
Uç buçuk atarken kadının eli 
ayağı kıpıt"dam ğa, gözleri eral n· 
mağa başlıyor. Boynundan göğsll· 
nnn içine sarkıttığı yüklU torbayı, 
ıım sıkı avuçlıyor, derin bir nefes 
aldıktan sonra ~u mırıltısı duyu· 
luyor: 

- Yetl..fn evlatlar, Meleğimi 
kurtarın, bar:a kavuşturun! 

Hepsi beygirlere atlıyorlar; 
kırbaçlan savuruyorlar; l·açan 
atm peşi ııra, dörtnal koyuveri• 
yorlar. 

Görünfişte in cin yok. Alla• 
hın ne kuş uçan, ne de kervan 
geçen bir ormanı. 

Üçyol ağzma benziyen bir 
yerde mola veriyor; alın ayak 
11eslcrini dinliyor,ar; avaz avaz 
bağrışıyorlar... Ne se11 var, ne 
11eda. •. 

Ormanlığın ortasındalar; Her 
tarr.f ağaçlık; ne tarafa gitsinler? 
Urei mi, sağa mı, sola mı? 

Zaptiye abnı ileri snrllyor; 
katırların biri sağa, öbUrU sola 
sapıyor. 

Arıyorlar, tarıyorlar, (Hanım! •. 
Hanım! •. ) Di} e bağınyorlar; hiç 
bir t raftan cevap yok. 

Üçyol ağzında tekrar bu1uıu· 
yorlar. Gördün mil olanları? •• 
Şımdf ne yapacaklar, Kadıya ne 
diyeceklt'r? 

Zaptiye ckıl öğretiyor: 
- Ben burada beygirleri 

bekleyim, bir yolda ağaçların 
araaına, kuytu yerlere bakın! ... 

Katırcılar, atlarından inip, 
biri bir tarafa, biri diğer tarafa, 
balta görmemiı korunun içine da· 
lıyorl r. 

Bir mUddet aonra, saga açıl· 
mıt olan katırcımn kulağına bir 
aes çalınır gibJ oluyor; at kişne
mesini andırır bir ses. 

Hemen o tnrafa ıeğirtiyor. 
Kır beygir orada değil mJ ? 

Hem de bir ağaca bağlı. Hanımı 
ıorar an yerinde yeller esiyor. 

Heri in nğzı nÇJk kaflyor; zira 
akıl lır oey değil. 

Artık kendi kendine buraya 
gelm sinin imkanı yok; zira yol 
lok. Mutlaka biri bnşındnn çekip 

~etirdi. 
Onu da aeçelim, kadın nerede? 

Uı lıngırtılorı o• ıarkıla,. ag11Uko çıkarken Tapa Katibi EJ. /ed11I 
orkaga gıkıp rakı atııtırıgorda 

Mahfe ne oldu? Ağaçlara çarpıp rak, ayaklannın ucuna basa basa, 
parçalansa hani parçaları? Yol o tarafa yaklaşıyor. 
üstünde bir bakiyesi olsun göze Yaprakların arasından gözet· 
çarpmıyacak mı? Üstnne örttükleri lerken bir de ne görsün? 
ekimler, içine yaydtıkları velensler, Kadı Efendinin hanım orada 
minderler gök yüzüne uçmadı yal. değil mi? Yanında da, kazık lca· 

dar Uç delikanlı. 
Bu ne biçim iş? Mahfenin listilndeki cicimleri 
içine bir şllphedir dU1Uyor. yere sermişler; velensclerl, min· 

Dört yanını kollaya kollaya, etrafa derleri de yaymışlar, bir ala oh· 
k 1 k k b-_. k b l betteler ••• 

u 8 a ana a arta, ağaç arm Delikanlıları görmeyin. Üçil 
armnndan llerleyor. de iri kıyım, babayiğit, boğa gi· 

Biraz gittikten sonra yine bir bl g~nçler. 
sesler duytıyor; bu sef rki insan Katırcı, haddi mi sesini çıkar-

1 • sın? Çıt pıt etmeden, gerisingcrJ ses en ... 
zaptiyenin olduğu yero koşuyor, 

Eşkıya, meşkıya olması ihtimn· meseleyi haber veriyor. 
11 de var. Hışırtı etmemeğe çalışa· ( Arkası var ) .............................................................. . .............•............................................... 

OUyu!lu Umumi e Ko i eri 
Düyunu Umumiye komi eri Ali 

Rıza Bey bazı işler hakkında hü· 
kümetle temas etmek Uz.ere Pa~ 
risten şehrimize gelmi tir; Birkaç. 
güne kadar Ankaraya gidecektir. .. ... ... ... ~.~ .... 

EylillUn 21 inci Cuma gUnU 
öğle namazını mUteakıp Falih 
camii şerifinde iş Bankası muha· 
se~ccilerinden merhum kardeşim 

Ali Rıza Beyın ruhunn ithaf 
edilmek üzere Mevlidi Nebevi 
kıraat olunncağından dostlarının 
ve arkadaşlarının teşrifleri rica 
olunur. 

Son Poıta gaıeteıtndcı •t•bcıyal 
Ahmet ŞUkrll 

lst·a-.. n ... _..b; ..... i.-~ik""i-n~İ İcra . m~~·~ ... 
luGundan: Mahcuı olup pnraya çev
rilmesi mukarrer bulunan 1900 liralık 
gayrimübadıl bonoları 24-9-934 Paznrteai 

günü saat 10 da İstanbul esham ve 
tahvilat Borsası önünde açık arttırma 
auretıle satılacnğlndan tnlip olanların 

mezkUr gün ve saatte mahnllinde bulu-
nacak memurun müracaatları itan 
olunur. (2667) 

Zeyl - Siirt askerlik §Ubesinden 
aldıgım askerlik vesikamı kaybettim. 
Y cnisioi alacxğımdıı.n hiıkmU yoktur. 

Siirdin Nazil maballe,inde 
Mu a oğlu Yusuf 

,.._,c.-'"'°• • • '•"::1'9 • • • • 

Resim Talı/ili Kupona 
............. _... ......~.,..··· 

Tabiatini2i öğrenmek jstiyorıwıız 
resminizi bu kupondan tO adet 
ile birlikte gönderiniz. · Rt!ittıiniı 
•ıraya tibidır ve iade edilmez. 

laim. meslek 
veya eıın·aı 

bulunduğu 
m mle1cet 

Resim intişar 
edecek mi 'l 

Resmin klişeıi 30 ku?Üşluk 
pul mukabilinde gônderilebilir. 

lstanbul BORSASI 
18. 8·1934 
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( Bııttarafı 1 inci aayfadn ) 

bir halde, ciğerleri yırtacak feci 
manzaralar halinde can vermiş· 
lerdir. Cemly t, toplaynbildiğl 
kedileri böyle canhıraş ölüm 
nz plarından kurtarmakla isabet 
ettL • 

lstanbulda son zamanda göril· 
len bu kedi katliamı, göz göre 
göre çirkin manzaralarını her 
mevsimde maalesef tekrar ede
cektir. ÇUnkU bu zavallı hayvan• 
cıkların bütün kabahati ehirde 
lüzumundan fazla türemiş olma· 
landır. lstanbulda son zamanlarda 
kedi okadar türemiştir ki köpek· 
iz lstanbul şimdi de kedili lstan· 

bul halim almak tehlikesi karşı· 
sındadır. Vakıa şehri köpeksiz 
bulan kediler, zUrriyetlerine var 
kuvveti verdiler. Okadar çoğı:ıldı, 
okadar tllrediler ki bugün het" 
evde 3-2 kedi bulunmaktadır. Bu 
hayvan her doğroşunda 3-4 misli 
arttığı için kedi nilfusu, arbk 
ailelerin bakıp bealiyebileceğl 
haddi geçmit bulunuyor! 

Bu sebepten, bittabi, bütiln yavru· 
lar sokağa ahbyor. Denilebilir kt 

ı 
lstanbulda tUreyen kediler eski 
köpeklerin yerini tutmuş ardır \: 
bu hayvanların ayni akibetc ug· 
rayacağından korkulur. Yani ha· 
1-iki bir kedi kntliamk znrurl 
olacaktır! 

Bunun önüne geçmek için, Is· 
tanbulumuzda esasen büyük bir 
eksiklik olan bir hayvanat bah
çesi tesis edilme.si çok faydalı 
olur. Bütün dlinyada misli olmı· 
yan güzel şehrimizin, bUtun dUn· 
yanın bil~ ük şehirlerindeki en 
büyük zinetlerinden biri yokı 
Hayvanat bahçesi. Böyle oehrimizin 
şanına layık bir hayvanat babçesl 
tesis olunduğu takdirde, lstanbul· 
da bir hnyvnnat bahçesi bulunma· 
sının sayısız faydalarından başka 
kediler için de pek hayırlı olur. 
Hiç olmazsa bu hayvanat bahçe· 
sindeki et yiyici hayvanlara gıda 
olarak her gün kedi yemeği ikrar-ı 
olunur. Kediler fenni surette öl• 
dürülerek her gfin barcanm1f 
olur!.. Fena fikir dekil, dehli mi? 
Bir kedi için bir hayvanat bab• 
çesl masrafı!. Bir pire için bit 
yorgan gibi blrşey. - l.M. 

anka Memnuiyeti 
Bir Miidd~t- için Yeni 
Açılmas nı Yasak Etti 

Almanya, 
Banka 

Berlinden bildiriliyor ı Alman nizamnamenin nihayet 3 l Kanu• 
Hnkfımeti yeni bir kararname ile nuevvel 1935 tarihine k dar 
para ticareti yapan yeni miles· meydana getirilmesi şart kılın· 
seselerin veya bu kabtl mUe15e10 mışbr. Aksi takdirde karar ken· 

b 
. diliğinden kalkacaktır. 

şu elerinin açılmasını menetmıştir. Bu karann bir istisnası vardır, 
Bu kararname bankalar hakkında 0 da kredi kooperatifi yakmuk 
yapılacak bir nizamnamenin mey• isteyenler iktisat ve Ziraat Nezr 
dana gelmesine kadar mer'i ka· retlerinden milsaade olarak bu 
lacaktır. Şu kadar ki böylo bir gibi müesseselerJ açabileceklerdir. .. 

'AHVE • LOKANTA ve aile salonu haline ifrağ d"le 

Mösyö PO UR 1 T Z idaresinde 20 Eylül Perşeme açılıyor. 

HergUn: ÇAY ZiYAFETi va DiNE DA SANT 
~--1!'!1111 .. Cuma ve Pazar gllnleri (2681) 

TÜ Sinemasında 

Milyonlnr anrfilc vücuda ğ'elirilen bir aaheıer ı 

GARBA H0CUM 
25.000 figilranın iıtlrakile çevrilen bu film için yUzlerce 

hanelik bir kaaaba inşa edilmiştir. 
Oymyan yıldızlar : IRENE DUNNE - RICHARD OIX 

Fıatlar: 65 - 50 • 30 Localar 300 • 200 

YARIN 
• 1 

matinelerden 
itibaren 

Sineması 
Yeni sinema mevsimine 

baılıyor. 

SAYGON 
GÜZELİ 

Fransızca ıözlU, oynıyanlar: 

KLARK GABLE 
JEANE HARLOV 

Büyük aik ve ihtiras filmi 
llave olarak ı 

1 • Dans ve şarkı 
2· SPOR filmi 

Birinci 30 
Fıyatlar: Batko!.14s 

Huıu11 60 

~Dl~..alllllil-• (2687) --

!111~~ (2688) 

akş m 

AV ( ~ki Gloryn) 
•memasında 

UNıTED ARTISTS'in Frnns zca 
muhteşem bir filmi ve RONALD 

COLMAN'm fevkalade bir 
temıili olan 

KiBAR HIRSIZ 
başlıyor, hlivetcın: f'OX Jurnnl ballbuır 

dUoya b:ıyadlaTerL 
Fiyatlarda tenzilat : 30 ve 50 kurut 

Seanslar: Saat 3-S. 7 vo 9 da (2682) 

SEFilLER 
BUyUk roman filml 
Yarından itibaren 

Şebzadebaşı H İ L A L 
sinemasında g5ıterilecektlr. 

~;;=-r.-__ ... (2646) 

KiRALIK DAiRELER~ 
lstenbul Bel diyesi karşı· 
şında yeni partıman. Her 
tUrlU asri teslsat,kalorlfer, 
gUzel manzara. Kapıcıya 

veya Bahçekapıda Ta,han 
No. 4 Emin Beyo mUracoot. 
Tel. 22140 



iTTIBAT ve TERAKKİ 
Nasıl Doldu? •• 

Na•ıl Y aıadı ? .. 
Nasıl Ôldil? 

Çürüksulu Mahıllut Paşa, Çok Garip 
Bir .Mütaleada Bulunuyordu .. 

Dedi. Buna Salt Hallın Paıa 
IDuatarip bir aeıle : 1 

-- Buyurunuz efendim. 1 
Cevabını verdi. Oskan Efendi, 

ı~zUne devam etti: \ 
- Efendim!.. Bendeniz esa

•en muharebelerin aleyhtarıyım. 
Beşeriyetin bu kanlı mUcadelele· 
rini içim götürmez. Nerede kaldı 
ki kendi hükfımetimin harbe 
girmesine taraf tar olayım. Ben
den izi mazur görünüz, yazılacak 
nıazbataya vaz'ı imza edemem .• 
B;naenaleyb, ıu andan itibaren 
istifa ediyorum. Bu hareketim, 
devletimin hizmetinden kaçındı
t!ma hamil buyrulmaaıo. HaıA. 
B<>yle bir ıcyi aklıma bile getir· 
mem. Posta nezaretini timdi mü• 
dilrllumnmiliğe kalbediniz; mem· 
nuniyetle o mlldürUumumiliği ka· 
bul eder ve hizmetime devam 
eylerim. 

Dedi.. Oskan 1 Efen dinin bu 
aözleri, diğerlerine de cesaret 
vermişti. Ziraat ve Ticaret Nazırı 
Sül l maı nlbüstani Efendi de fik
rini şu suretle söyledi: 

· - Efendim.. Bendeniz de 
(beynelmilel sulh) cemiyeti azasın• 
dan m. Takdir buyurursunuz ki 
böyle bir mlif~ssesei insaniyenin 
azası, hiçbir zaman harbi tecviz 
edemez. Böyle bir kararda re'yim 
bulunmamak için, bendeniz de 
fsf faya mecburum. 

ÜçDncft olarak •&ze lranıan 
Nafia Nazırı Çürlikııulu Mahmut 
Paşa, mlltaleasını pek garip bir 
aurette dermeyan etti: 

- Mli&ande buyuruluraa, ben· 
deniz de fikrimi arzedeyim efen· 
elim... Dikkat ediyorum ki epeyce 
zamandanbcri vükellyıkiram ara· 
ıında bendenize karşı bir itimat· 
aızlık var. Ben biliyorum bu hal, 
Edirne meıelesindenberi devam 
ediyor. Zaten istifa niyetinde 
idim. lıte timdi, bendçnizi de 
Dlllstafa ad buyurmBDlZI rica ede
riıo. 

Vülcali laegtttinden o• laii.lcümd •rkanınd1111 hazı/arı rnaneuraları 
tema$a ederke11 

1 - Enver Paşa, 2 • Cemal Paşa, 3 • Çürükeulu Mahmut Paşa, ' • Adliye 
Nazırı İbrahim Bey, 6 - lsmail Canbulat Bey, 6 - Polis Müdürü Bedri Bey. 

Bey, harbiye nazırı Enver Paşa, zaretine, Hariciye memurlarından 
adliye r.azm ibrahim Bey, bahri• ve Cemiyetin en itimada şayan 
ye nazırı Cemal Paşa, maarif şahs yetlerinden Ahmet Nes'mi 
nazırı ŞUkrU Bey. Bey ile Nafia Nezaretine, Bursa 

Altı yüz elli 11 nelik bir hll· Valisi ve Sadrazamın biraderi 
kümetin mukadderat le koca bir Prens Abbas Halim Paşa geti· 
milletin hayatı şu anda, şu yedi rilmişlcrdi: . 
zatın vereceği kararı bekliyor.. Babıalıde bu hadısat cereyan 
ve bu yedi zat, şu tarihi daki· ederken, Erenköyd:n b~.şlı!ara.k 
kahırda omuzlarına yüklenecekleri Çaml~cn s1rtlar:na dogru buyü~ bır 
meımliyetin sildeti altında ezili· a~kerı harek_nt cereyan ed yor; 
yordu. Salonda o kadar derin bir bı~ tara~ta Mıralay Mahmut ~n: 
sükôn hükümferma oluyordu ki, mıl Beyın .~umandasında Beşmcı 
aadrazamın sol tarafındaki kollu- kolordu, dıger taraftan da Alman 
ğuna dayanarak oturan ve aya• Miralaylarından Nikolay Beyin 
- m 

8 
a w nın Ustüne atmış olan idare ettiği Oçnncn fırka olmak 

hgı b. y gı E Paşanın üzere yapılan manevra, ÜçlincU 
ar ıye nazırı n\'er f k f ·ı h•t b ı d 

h f
·f h fif d h ır anın za erı e ı am u uyor u. 

a ı a ı ngır ayaa llıa muz ( Arkasl var ) 
ıea)eri duyuluyordu. 

* Halibarbin kabul edilmesi za· 
ruri olduğuna dair verilen karar 
tb:erlne derhal mazbata tanzim 
edilmif, Beşinci Sultan Mebmede 
ıönderilmitti. (29 T eşrinievveJ 330) 

Ayn) zamanda kabinedeki 
boşluğu doldurmak için Maliye 
Nezaretini vekaleten Talat Bey, 
Posta ve Telgraf Nezaretini keza 
vekile en Maarif Nazırı Şilkrll 
Bey deruhte etm'şler; Ziraat Ne-

iki Hırsızhk 
KadıköyUnde oturan Aşir is· 

minde biri ayni evde oturan 
Eama hanımın 30 lira parasile 
bazı eşyalarını çaldığından yaka· 
lanmıştır. 

lf. Sabıkalı Edirneli Muzaffer 
dUn bir küfe içinde iki kuyu 
tulumbası götürmekte iken şllpbe 
üzerine yakalanmıştır. Yapılan 

tahkikat neticesinde bu tulumba· 
lan, Şişlide boş bir evden çaldığı 
anlaşı m ştır. 

Bir Sandal Devrildi 
lçindekiJer Ölümden Kurtuldular 
Evvelki akıam Kızkulesl açıklarında bir sandal devrilmiş, içinde· 

kile muci:ı:.e kabilinden kurtulmutlardır. Bunlar iki müşteriden ibaretti. 
Biri kadın, diğeri erkek, adı Hacı Halil efendidir. Ortaköyde oturur, 
yanındaki de karısı Nazlı hanımdır. Bir it• için sandala binmiş ve 
Haydarpaıaya gitmişlerdir. Bu sandal, yine Ortaköy iskelesine men· 
ıup Mustafa reisin 1andahdır. 

Sahilden blr hayli açıldıktan sonra ruz:.girın aertllğl yüzünden sandal 
ıu almış ve batmıştır. Hacı Halli efendi ile karısı bir tesadüf eseri 
olarak civardan geçen sandalcılar tarafmdnn kurtarılmışlardır. 

Milletler Konse
yine Girişimiz 

( Baştarafı 1 inci eıı;>fada ) 
bindeki azemetini göstermeğe 
kafidir. Başlıca siyasi şahsiyetler 
bu hadiseyi, Gazi Tilrkiyesinio 
beynelmilel siyasette mil'i bir 
zaferJ olarak telakki ediyorlar. 

>f 
Cenevre'den ddığımız ıu hu· 

ıusi telgraf haberinde malumat 
ve mutalea üzerinde ehemmiyetle 
durmak lbımgeldiğini s6ylemek 
çok doğru olur. Milletler Cemi· 
yeti Konseyi, cemiyetin başlıca 
tetkik ve karar selihiyetinl 

. haiz unsurudur. Dnnya ıulhunu 
uzaktan ve yakından alakadar 
eden bütUn beynelmilel meseleleri 
tetkik salahiyeti konseye ait 
bulunmaktadır. Diğer taraftan, 
mille er cemiyeti misakının bir 
maddesi mucibince de cemiyet 
aza ı arasında çıkan ihtilaflar 
hakkında tetkik yapmak, k~rnr 
vermek ve bu ihli afları uzlaşma 
snbnsıne. çıkarmnlt yine konseyin 
hakları ıırasındadır. Hulasa mil· 
letler ce ·yeti konseyin"n daha 
birçok beynelmilel tesiri haiz 
vazife ve salahiyetleri vardır. Bu 
itibar iledir ki Türkiye in konse· 
ye intihabı ve bu intihabın itli· 
foka yzkın bir elcserjyetle oluşu, 
milletler cemiyetine kabul edil· 
memizdcn daha ıumulln bir 
eberumiyeti haizdir. 

Diğer taraftan, bu seçim Gazi 
Türkiyeılnin devletler camiası 

arasındaki siyasi ehemmiyetini de 
tebarnz ettirmek noktasından da 
bizim için milli bir zafer ve bü
yUk bir kazançhr. Bu demektir 
ki beynelmilel hidiselerin millet• 
ler cemiyeti tarafından tetkik 
ve bir bal suretine bağlanmasın-
da Türkiyenln de fikir ve reyi 
iltihak edecektir. Bu bUyük neti .. 
ceyi de 11Yurtta sulh cihanda 
sulh,, prensibine ve Riyasette 
daima hUsnüniyetle hareket etme
mize borçluyuz. Ayni zamc::nda 

Resn inizi Bize Gönderlnlı ...... 
Sizd Tabiatmızı Sö11ligılim 

Rc•mlnl:r.l kupo ı ile gö:ıd.rlnlL 
Kupon dlger e17famudadar. __________________ _J 

16 Big Ze'iha Hanım; Sıma ıoda 

amimi ve masum 
bir ifade vardır. Bir 
genç mekteplinin hu• 
eusiyetlcrini muhafa
za eder. Muhil ve 
muhatabına telkin et
tiği bu eyi hislerden 
haklı bir gurur duya
rak ehlikıw bu eyi 
telakkiler har cınd• 

bırakmamağa ve ruhunun ıimasına 
e.ksetUrdiği güzelliği muhafaza etmeğe 
gayrei etmelidir. 

• 15 Onyt; Cemal Bey; Hi Ye 

hayaline daha ziya· 

de yer vermişt'r. He· 
yeoan mevzulnrile, 
alakadar olabılir. Ba
:yatını tehlikelere ko
laylıkla atamaz Cam 
tatlıdır. Maahaza aev· 
ği macelanna karşı 

te~nl\dir. 

• 17 lıt nbul; Fahire H n m; 
( Re1m ııln dere nl !at miyo• ) 

llcr eoye karışmnk vo her hiidi
aeden nem kapnrnk kendısioe bir 
hisse çıkarmak gibi h llcrı isti na 
edilirse, ev kadmlığile asri hayatı 
hRzmetm:ş mı\kemınel bir kadın 
olabilir. 

~ 

22 Trabzon: M. H. Bey; 
(Rumlnla dercini lıt mlyor) 

Çabuk konuşur. Söı söylerken el 
işaretleri yapar. Her şeye pek aldır
mak isteme) en bir olgunluğu ve likay. 
diliği ve:alır. Herkesle müsavi derece
de ahbaı)lık yapar. 
~-=-- ---------~h----------

SOD Posta 
iLAN FiA TLARI 

I - Cınttleıdn e.a• gosıail~ 
6ir aita11ar1 iki .atı" l>ir 
( .. ,.,;,,.) •!I'''"· z- Sog/osırt• göre bir aonti· 
mi11 ilô /iatı ıunlo1'dır: 

sayfa sayfa sayfa eayf a Uı~er Son 
ı 2 5 • S ~ .. rlcr sayfa 

Dedi... Sadrazam Sait Halim 
Paşa, baıını sol tarafa eğerek 
nıüteesair bir tavırla söylend:: ......... --···················-·········~······· .. ········· ........... nıııın1MlllHl•M••......_ ............... .. Cunıhurıyet Turkiyesinln devletler 

camiası arasındaki mevk'inin 
barız derecede kuvvetli olması da 

400 2So 2ôO" 100 60 30 
Kış. Krş. Krş Kr, j ıcrş. Krt-- istifa eden arkadaşımız, 

llç oluyor. 

O zaman Talat Bey cevap 
Yerdi: 

- Maalesef dört oluyor, Paşa 
hazretleri... Ben buraya gelirken 
Cavit Beye uğramıştım. fatifa 
ettiğini söyledi. Ve, onun için de 
mediae gelmedi. 

Saloa . · • b' 01_A_ lstill u, yıne ez.ıcı ır s Kut 

b
. d b~bııiıti, Oskan Efendi, 
ır en ıre )erinden kalktı: 

b 
-d~ efendiLJ ... artık mUstafa 

ulun ugum içiQ hüıurum burada 
caiz değildir. "1:iaaadei dev• 
leUerinizle .... 

Diye ortaya kandilli bir te-
111ennah çakb. Kapıya doğru 
yürümeye başladı. Ma?mut Pap 
ile SüleymanülbUstanı Ef ndiler 
de ayni suretle hareket ederek 
mecl s salonundan çıkmışlardı. 
Şimdi Osmanlı devletinin mukad
derabna hakim olan knbine 
erkanından yalnız şu zatlar orta· 
da kalm?şlardı: 

Sadrazam ve hariciye nazırı 
Prena Sait Halim Paıa, şeyhislim 
Hayri efendi, dahiliye nazın Talit 

1 Spor 

Amerika 
Kupası 

Nevyork, 18 (A.A.) - Ame• 
rika kupası için yapılan deniz 
yarışlarında, lngiliz bandıralı "En· 
deavur,, ) atı, Amerika bandıralı 
' 1Rainbov11 yatını, yarım mil me· 
safe ile geçmit ve birinci gelmit· 
tir. ..Eendeavur,, yatı 30 miIIlk 
y'nf mesafesini 218 dakika 44 
saniyede, uRainbov,, yatı ise 220 
dakıka 53 saniyede almııtır. 

Bu, dünkU yanş, kupa için 
yapılacak yedi yarıştan ilkini teş
kil etmektedir. Cumartesi ilinkü 
yanş hiçe sayılnıışbr. 

Su Topu Blrlncillğl 
İstanbul Denizcilik heyetinden: 
Bnzı esbap dolayJsile teehhiire 

uğrayan lstnbul su topu birinci· 
liği 21/9/934 Guma gUnü Moda 
yfizme havuzunda icra edilecektir. 

Müsabakalara &aat 2 de baş
lanacakh1. 

Kulüplerin kayıt ve kur'a için 
aaat 1 de heyetimize mllracaatıarı 
tebliğ olunur. 

on Posta 
\'~vmi, ılyali, Hıwadi• ve Halk gaı tui 

C:Ski Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 
ISTANBUL 

'"t ... 

Cızetemizde çıkan yazı 
Ye reeiml~rin bütün haklar• 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

WZk 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr 

TCRKIVE 1400 750 400 uo 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
deği§lirmek 25 kuruitıır. 

Gelen evr•lc geri 11e1'ilme%. 
Ulnlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilıivesi liizımdır. 

.. Posta kutusu ı 741 l.tanb~ 
Telgraf : Son posta 

~ Telefon :20203 

i 

bu netice üzerinde tesirini gös· 
lerm ş demektir. 

Zayi mlihUr - Maaş tatbık mü· 
hllrum kayboldu, yeni ini yaptırdığım· 
dan hükmiı ~oktur. (2679) 

MütPknıt Yuzbn ı Ihsan 

3-~Bir ,antımdc vasati 
°f BJ kelime uardır. 

4 - ince vfl kalın gazalar 
tutacak/ rı yere göre 
t:antimle olçülür. 

ı· ~inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
120,000 adet bir litrelik boş ıiıe: Paşa bahçe şif• fabrı asındacıır. 

150 kılo kurıun 
600 ,, Eski çelik kablo 

80 ,, Hurda çmko 
1500 ,, Maden dökOm 
ı 500 u D mir saç 
200 ,, Pirinç talaş 
30 ,, Aleminyüm 

2500 ,, Hurda demir 

f CibaU Tütnn fabrikaaındadır. 

1 

Yukarda isim ve miktarları ya:ı:.ıh malzeme 20/9/934 tarihine 
mUsadif Perşembe günU saat " 15 ,. te p&z rLkla satılacnktır. Ta· 
lıplerin tay in olunan günde " 0o 15,, teminat parasıle Cibalideki 
Satış Komioyonuna müracaatlan. "5534,, 

JI-. ,,.. 
Evvelce ilan edilmiş olan "54000,, kiloya il veten °58 X 86" 

eb'adında "25,000,, kilo bir yüıü perdah,ı kah e rengi ambalaj 
kağıdı daha sabo alınacaktır. Taliplerin "22/9/934,, Cumarleıi 
günü saat " 15., te Cibalide Alım, Satım Komis}onuna 
mtıracaatlara. 15891,. 



1 BUAI -•• · Zambak 
BUyUk Tarihi Roman 

Muharriri: A. R. No.: 39 19 - 9 • 934 

Ormandaki Eşkıya .. 
,. 

ilk Tesadüf Edecekleri Türk Kuvvetleri Onları 
Padiıahın Huzuruna Götüreceklerdi .• 

Bu bir tesadUfttır. 
- Bendeniz de, huzurullinizde 

hunun aksini iddiaya cOr' et ede
mlyeceğim. Ancak. .• 

- Ancak? .• 
- Bu sabah Menzil hanının 

&nünde atlarımıza yem ke1tirirken 
bir muhavere kulağıma çarptı. Bir 
iki kiti toplanmışlar, bize adeti 
acıyor gibi nazarlarla bakıyorlardı. 
içlerinden biri, şimdi ıu gireceği· 
miz ormanda bir Tllrk akıncı ko
lunun dolaıtığmı ıöyledi. 

- iyi ya.. Bizim için bundan 
daha hoıa gidecek blrıey olamaz. 
ilk tesadüf edeceğimiz Türk kuY• 
veti, bizi Padişahların huzuruna 
kadar başlarında taşıyacaklardır. 

- Ona hiç 1Uphe etmiyorum, 
Şavalye.. Af buyururaunuz, Kont 
Dö Pari Hazretleri... Y almz, o 
konuşanlardan diğeri, bu sazn 
tekzip etti. Ormanda dolaşanla· 
rın, Bosna eıkıyası olduğunu söy· 
Jedi. 

- Ben, buna da inanmak 
latemem, Antuvan... işittiğime 

göre Boınaklar dürüst adamlar
dır. Eşkıyalık etmezler zanne• 
derim. 

- Mademki böyle buyuruyor
ıunuz; bendeniz de bunu böylece 
kabule mecburum. Fakat bir me
sele daha var ki bunu da arzet· 
miye mecburum. 

- Sakın bu da bir hayalden 
ibaret olmasın. 

- Kulunuz da, bu aabaha 
kadar buna bir zan Ye hayal na• 
zarile bakıyordum. Fakat, bu aa· 
bab artık bir bakikattan fOpbe
lenmiye mecbur oldum. 

- Ne gibi? •• 
- Arzedeyim ••• Muhterem 

Kont Hazretleri, yollarda ıık 11k 
arkamıza baktığımın farkına Yar
dılar mı acaba? .• 

- Hayır. 
- Şu halde bendeniz arze-

deyim ki, böyle bir mecburiyet 
karıısında kalmııtım. 

ÇlinkD, Paristen çıktığılllb 
sDndenberi yllzll aım 11kı kapah 
bir papazın bizi takip ettiği zan 
Ye zehabına kapılmııtım. Bu pa· 
paz, menzillerde uzaktan, ıöylece 
16zllme çarpıyor.. fakat o anda 
kayboluyordu. Bir iki defa onun 
berine atılmak Ye yakalamak a.. 
tedim. Fakat, g6r0nd8jtı anda, 
ltlr ıeytan gibi kayboluverdiii 
için bu fırsatı ele geçiremedim. 
Bu aabah, bu papaz yine bir ara· 
lık ıözüme iliıti. Fakat bu defa, 
menzilhaneden tamam Uç yUz adım 
uzakta atına binmif, bizim bu 
gittiğimiz yola doğru, hayvanını 

dart nala aUrmekte idi. O anda 
atıma atlayıp arkasından kota· 
caktım. Fakat akıl gibi menzil
haneci yanıma geldi. Hayvanlann 
yem paraaını istedi. Tabiidir ki 
bu kara ıeytanı takip edemedim. 
Xaç gUndenberi devam eden ve 
ou gün de artık kuvvetlenen bu 

1tıphemden, zatı asilinenizi ha
berdar etmiye karar verdim. 

Bu sözler, şövalyeye de azçok 
bir fllphe vermiıti. Fakat ceıur 
ıövalye, Antuvanın kalbine giren 
endişeyi izade etmek istedi. SD
künetle cevap verdi: 

- Ben bunda tellt edilecek 
hiçbir şey görmüyorum Antuvan.. 
Bu papaz bize ne fenalık yapa
bilir? ... 

- Papazdan ıelecek fenalık, 

küfeler dolusu gelain, asaletmeap .. 
Ben ondan endiıe etmiyorum. 
Beni biraz dUıündüren bir nokta 
varp, ıudur. Acaba bu papazla, 
bu sabah menzilhanede söyledik
leri akıncılar, eşkıyalar gibi bu 
civarda dolaşan meçhul kuvvet· 
lerin araaında bir rabıta olmaaın?. 

Şövalyenin vllcudu, adeti ha
fifçe ürpermieti. Pariste maruz 
kaldığı muameleleri bir anda 
fikrinden geçirdi. Muhtelif ihti· 
rasların çarpııtığı bir muhit da
hilinde, pek nazik bir vazife ifa 
etmekte idi. Buna binaen, bu ih· 
tiraslarda menfaattar olanların 
kendisini takip etmeleri, iatib'at 
edilemezdi. Ayni zamanda bera• 
berinde bulunan hediyelerin kıy· 
meti, adetA bir hazine değerinde 
idi. Hiç şüphesiz ki herhangi bir 
çapulcu kuvveti, bu bUyilk serveti 
ele geçirmek isterdi. 

Şövalye bunları dUtünürken 
sükutu, yine Antuvan ihlAI etti: 

- Bakınız, bendeniz ne dil· 
tUnüyorum, efendim. 

Şövalye, dalgın dalgın sordu: 
-Ne dUşlinüyorsun, Antuvan .• 
- Bendenizce en kıymettar 

olan ıey, sizin sevgili hayatınız· 
dır. Şayet, bir taarruz karıısında 
kalırsak, tabiidir ki ilk hücum 

' 
zatıasilinenize olacaktır. Şu halde 
farzeUiğimiz bu muhacimlerl 
ıaıırtmak IAıımdır. Bunları ıaıırt· 
mak için meaeli, ılzln elbisenizi 
bir baıkasına giydirsek .. Size de ... 

Şövalye, elindeki kırbacı al· 
layarak ılddetle reddettiı 

- Hayır.. Hayır, AntuYan •• 
böyle birıey, ıövalyeliğe tamamen 
mugayirdir. 

- ŞUpheaiz ki mugayirclir ••• 
Haaaa, o halde, elbiaenizln ü.tilne 
gayet sade bir manto alanız. .. 
Ve sonra da biraz daha fazla ilı· 
tiyatkir bulunsanız •.. 

Ş6valyenin atı, tiddetle klıne
mif.. Antuvanın sözilnU ket
mfttl. O zaman ıövalye; özen
tilerinin Oatllne baaarak et
rafa göz gezdirmit, tızllnttıltı 
bir aealeı 

- HayYan, koku alda. 
Demiıti. 

Bu ıırada, kafile ıık bir 
ormana ıtriyordu. On dakikadan 
beri JalankaYI bir tekilde deYam 
eden yolun iki tarafı ytıksekçe 
kayabktan ibaret bulunuyordu. 
Ônde giden lolaYuzlardan biri, 
baj'ıra bağıra Macarca bir tarkı 
16yl0yordu. 

ŞöyaJye, abnın ı•mlne aaılar.k 
durdurdu. Kafileyi bir araya 
toplamak ve ıayet bir baıkına 
uğrarlarsa kendilerini mOdafaa 
edebilmek için tertibat almak 
istiyordu : 

- Ynkltı hayvanları o.Uya 
alın.. Dört ıllvari geri kalsın .• 
Üçer süvari, aağa ıola ayrılım .. 
Ötekiler ileri.. Antuvan, sen 
benim yanımdan ayrılma.. iki 
süvari kılavuzları gazden kaçır· 
mıyacak.. 

Diye ytıksek seale emirler 
veriyordu.. Fakat bu tertibat 
alınıp ta tekrar yola devam 
edileceği zaman yolun iki 
tarafında bir kaynatma oldu. Bir 
anda atlannı mahmuzlayan kıla· 
vuzlar, yolun aol tarafındaki ba· 
yıra dotru kaçıyordu. Şövalye: 

- Tutun... 

Hava 
Seyahatlerinde 
Garsonluk 

- Ne yapıyorsun? 
- Hava yolcu tayyarelerinde 

gar1onluk yapabilmek için antren• 
man yapıyorum!.. 

Dünya Petrol 
lstihsalatr 
Artıyor 

1 

Yapılan istatistiklere g5re 
dünya petrol istibsalatı 1934 se
nesinde bir yıl evveline kıyasla 
artmıştır. 1933 ıeneai ilk alb 
ayında dünyada 97 milyon ton 
petrol çıkarılmışken bu miktar 
1934 senesinde I03. 901.000 tona 
yükseltilmiıtir. Yani iatihsalit 
yüzde 7 nispetinde artmııtır. Bu 
103 milyon ton istibaalitın dünya 
yüztındeki inkısamı ı&yledir: 

1934 1933 - -Amerika 64.697.000 61.890.000 
VenezueJla 9.3~8.000 7.982.000 
Mekeika 2.297.000 2.419.000 
Diğer yerler 98.179.000 24.749.000 

Birlikte 103.901.000 97.030.000 

Bu istatiatikten anlaşıldığı 
tızere arbt Amerika Venezuella· 
dadır. Asıl çoğalıı diğer yerler 
kıımında göaterilen rakamdadır. 
Bu da Irak gibi yeniden baılayan 
memleketlerle geçenlerde Sovyet 
Ruıyada bulunduğunu hab'r ver
diğimiz yeni kuyuların iıtihaallb 
arttırmalanndan ileri gelmektedir. .. 

Franıız iktııadiyatı içinde 
Fransada aenelerdenberi ek· 

meklerinl kazanan 
ecn•hi mllhim miktardaki 
iıçil•r ecnebi ifçilerin 

meycudlyeti efkin umumiyeyl 
daima endlıe ve hoınutauiluia 
aevkeden bir Amil olmuıtu. Son 
zamanlarda Fransa' da ip iz ade
dinin çoğalma11 tızerlne bu endife 
ve memnuniyetsizlikler artarak 
böyle çok miktardaki ecnebi 
iıçilerinin çahımasma karp mulr 
telif yerlerden proteıtolar yapıl· 
mıştır. Paria Belediye meclisi 
azlıı Kopinya, ecnebi lıçilerinin 
temamen memleketten ihracını 
Sein belediyesinden talep etmit
tir. Belediye, Fransa'da işıizligin 
çoğalması gibi bir sebeple ecnebi 
iıçilerin böyle toptan ve cebren 
memleketten ihracını tecviz etme
miıtir. Zira, böyle bir hareket, 
Fransa'mn diğer memleketlerle 
aktetmit olduğu ltiliflarla tearuz 
etmektedir. Selne belediyesi şimdi 
bir beyanname neıretmiıtir. Bu 
beyannamede iısiz kalan ecnebi 
iıçilerin memleketlerine dönmele
rine belediyenin yardım edeceği 
bildirilmektedir. 

Ecnebi itçileria memleketlerlae 
16nllla olarak dinmelerini lef'Vlk 

1 ( BIKiYI 
1 1 

J Ba lltanda Bergtla L____________ Yazan: FtrdefJ• 
lsmail 

KAHIR YÜZÜNDEN LUTUF •............................................... 
Her aşkta muhakkak iki ta

··aftan biri, diğerinden fazla aev· 
aya kapılır. Cezminin de aıkı 
~nihanınkinden daha kuvvetli 

. _ı. Cezmi muhakemesi yerinde, 
herıeyln olmaz tarafını da dütil· 
nen bir gençti. Seniha ile evlen• 
meye karar vermeden evvel tam 
iki defa uzun uzun dt!şilndü. S.. 
niha fakir bir kızcağızdı. Temiz 
ruhundan, gtızel vücudünden, 
cesaret dolu kalbinden baıka bir 
feyi yoktu. Hattl birkaç lira 
geliri blle. 

Evlenecekleri zaman saadet
lerini aarsmak ihtimali olan se
bepleri Senibaya açıkça 16yledi. 
Seniha, elemini gizlemeye çalııtığı 
sakin, masum tabe11timile ona: 

- Anlıyorum, dedi, eğer biraz 
zengin olsaydım. Hiç olmazsa 
zengince çeyizim olsaydt;. Fakat 
bilmem neden? bu işlerin düa· 
leceğine eminim. Aksi takdirde 
beni terkedeceğini de biliyorum 1 

Tereddütle geçen uzun iki 
aydan sonra bir gün Cezmi 
Senihaya: 

- Ne oluraa olsun. Artık ev• 
lenelim. Dedi. NikAh gUnü Seni· 
hayı nikah memurluğuna götür· 
mek için kendi otomobille geldi. 
Her otomobil sahibine zengin 
denemez. Cezmi de zegin değildi. 
O, kullanılmıı küçilk, apor oto
mobilini pek ehven fiatla satın 
almııtı. Batında portakal çiçekle
rinden bir taçla, beyaz elbisesi 
içinde g8klerden inmiı bir melek 
kadar atız.el olan Saniha birkaç 
saat aonra kocası olacak gencin 
yanına oturduğu için iftiharla 
g6ğıtı kabanrken ikide bir 
ıevinçle: 

- " Kendimizi dUğtln ıeya-
hatine çıkbk zannediyorum ., 
diyordu. 

Hafifçe yağmur çiaelem•alne 
rağmen haya gUzel, Hrln, tatla 
bir yaz ıtlnll idi. Şimdi ıOr'atla 
Belediye dairesine ilerleyen Jdl. 
çUk otomobil bir az ıonra onlan, 
hayattan ebediyen biriblrlerlne 
batlı olarak ıeri getirecekti. 

DaYetlllerln otomobilleri kDçtık 
ıelln otomobilini takip ediyordu. 
Belediye dairesine giden yokuıa 
aaptıklan zaman yağmur bira• 
fazlalaflDlflı. Spor otomobllhda 
tekerlekleri kaydı, yolmftu ...
iıJ• ....,. bqlada. CenWıln 
b&Uln sayrett, korne çalmadan bir
denbire kateden çıkan otomobile 
çarpmaya mani olamadı. Mllıade
me netlceal ıelin otomobili de.
rildi. Etraftan yetlıenler devrilen 
otomobilin kapııını açblar, bitap 

edecek olan bu teabilit, Fransız 
it piyaaaımın yüktıntı mahsus 
derecede bafifletmiı ve Fraaa'da 
çalııan ecnebi iıçllerln adedinden 
1930 danberi 400,000 1 azalmıtbr. .. 

Bir mllddettenberi Beyrut li

Begrul • 
Hag/a 

manı ile Hayfa 
limana arasında 

büyllk bir reka· 
rekabeti bat devam etmek· 

tedir. Bu rekabet bllhaıaa İngi
lizlerin yeni Hayfa limanım yap
bklarından sonra ıiddetll bir bal 
almııbr. Irak petrollarının bir 
kolunun da bu limana döktıllltll 
bu ehemmiyeti bir kat daha art• 
brmaktadır. Diğer taraftan lngi
lizler Beyrutun coğrafi vaziyetini 
Hayfa lehiae çevirmek için Hayfa 
Ue Baidat aramada muntazam 

bir vücut... Zavallı Senihanın 
beyaz tUller içinden bereli vllcu· 
dUnll çıkardılar! Cezminin de elbi· 
sesi yırhlmıı, kendi perişan bir 
halde idi. 

Böyle vaziyette, böyl• feci bir 
anda belediye dairesine gitmele· 
rinin lmkAnı yoktu. Daha sonra, 
artak Allah bilir Seniha iyi oldu· 
ğu zaman nikahları olurdu. 

Herıeyden evvel zavallı yav· 
rucağa en yakın bir eczaneye gö
türmek li11mdı. Damat Bey, 
yırtılmıı ceketi, çamurlanmıt f8P
kaaı ve pantalonile köıe bqına 
gelen hava gazi fenerine dayan
mıı dururken sabahın dokuzunda 
evini arayan bir sarhoşa benzi
yordu. F eliketin mllıebbibi ku
men kendi olduğu için vicdan 
azabile ktvramyordu. Ertesi gUn 
ayni azap onu, Senibanın hasta• 
hanedeki karyolasının baıucuna 

mıhladı. 
- Anlamiyorum naaıl oldu? 

Fren bile yapamadım. Makine 
kendi kendine kaydı... Kabahat 
benim eakl otomobilimden fazla 
habersizce karşımıza çıkanda ..• 
Bundan daha feci birıey tasavvur 
olunamaz: nikAha giderken feli· 
kete uğramak! Merak etme biran 
sonra birıeyin kalmlyacağını dok· 
tor a<Syledl. dedi ve hastanın başı 
ucunda duran gazeteyi alarak 
ıöyle bir göz gezdirdi. 

.. Bir otobtıs önünden giden 
otomobili geçmek laterken yuYar
lanmıı, kazazede bir kızcağıza 
otoblla ıirketi iki bin lira tazmi
na t vermeğe karar Yermiş.,, Cez-
mi yüksek seıle okurken birden
bire durdu. 

- Okusana. Ne oldun? O, 
biraz ıaıkıa : 

- Hiç. Dedi. 
- S6yle, çabuk 16yle Allah 

aılona ne oldun? Birdenbire bir 
py dOtlbıdtın. DtıılindUgthıll 61-
renmek latfyorum? 

- Evet kazazede kıza iki bin 
lira tazminat vereceklermiı. 

- O, bug8zel iftel F elAkete 
ıebep olan otobllalln aablblnden 
demek eplce bir para alabile
ceiiz. GOrdlbl mil, beDi aldığına 
fena etmeclla. S... fakir bir 
kızım, fakat upadatım kau 
neticul alacağım para ile haya• 
bmızı peklll yoluna koya• 
biliriz. 

Hakikaten 6yle yaptılar. C.z· 
minin de itleri iyi gittlti için o 
meı'um otomoblll aatb, yerine 
ıtızel bir ltlkı otomobil aldı. 
KUçUcllk Seniha da " Seniha 
Hanımefendi " oldu. 

1 
bir otomobil postaaı ihdu etmfr 
lerdir. Bu yeni hat Suryelilerin 

1 
(Çöl geçiti) namını verdikleri ve 
Beyrutu fraka bağlayan yeglne 
yolu yalandan tehtit etmektedir. 

Bu vaziyet • Beyrut limanı ile 
meıgul olan alakadarları ciddi 
bir ıurette meşgul etmektedir. 
Iranın Beyrutta bir aerbeıt mın· 

taka ayırtmaıı ve Akdeniz il• 
olan ticaretine bµ limanı kapı 
olarak tayin etmeal bir dereceye 
kadar endiıeleri uzaklaıtırmıpa 
da yine Hayfa rekabeti tamamll• 
bertaraf edilmiı 1ayılamaz. Bu 
vaziyet göz önünde tutularak in• 
,WZ yollanna tamamlle rekabet 
edecek hatlar vücuda getirmek 
llzere Suriye ve F rauu aermaye
ıinin iştirak edeceği bir firketia 
kurul1DU11Dnlba mueleal olmuftar• 



Güzellik Birinciliği 
16 Dilber, Hasting Şehrinin 

Dolaştırıldılar Sokaklarında 

On alb milleti temsB eden 
en alt& pzel, lngilterenin Hasüng 
kasabamda boJ &lçtiftliler. 
Nihayet birinciliği Finlandiya 

,!Dzell kmndi. Cidden gftzel bir 

dilber, hakkı idi. Bu aeçmeden 
aonra gfizeller kocaman bir ara• 
baya binmitler Te tehriD ıokak
laruıda gezmiflerdir. Bu arabanın 
ghaba olma• için de ortasına 

kocaman bir siyah kedi heykeU 
konulmtlflur. Bizde mavi bopcuk 
ne lıe lngilterede de nazara 
kaqa Iİyah kedi o olduiu için 
glizellere bir nevi nazarlık vazı. 
faini g6rmllftllr. 

Oaktldarda 1.
kele ba flll da ld 
Hanımlar Teni 
Denlıaneal, aene
lik Hrpinl aç
mafbr. Sergide 
tqhlr edilen 
etya Tllrk kız. 
larının latidat 
Te kabiliyetlerini 
göatermeıi iti· 
barlle f&J&nı 
takdirdir. Dera· 
han• mGeaiai 
Resmiye Hanım· 
dır. Resimde bu 
ıene derahane
den mezun olan Hanımlarla mllcllre Reımlye Hanım g&rlllmektedir. _ 

Öz Türkçeyle 
Deneme 

Denizyol ları 
fŞLETMESl 

Acenteleri ı Karak3y K3t>rftb't a 
Tel. 42562 - Sirkeci Mühiltdarude Çorlu (1) Kız 

Çok Güzel 
ı•---Ha Tel. 22740._ __ .. 

Ayvalık Yolu 
• Eakiden bqka tilrlG dGtGnlrdGla 

Çirkin bir kıs çocuğu, bir l'enç kız 
s8ri1nce acırdık. Çorlu kız, derdik, 
Tann çirkin yaratmıft blltiln }'q&Jıf 
çatında bunun acı•ını çekecft. 

Şimdi iı delittl· Gllzel bir kaa 
g3r0r .. k ~eıyoruz; çorlu kız, diyoruz, 
Tun çok pzel yaratmıı; bu yllzden 
belki blltGn acuna (2) ıGlGnç olacak l 

* 
Dlnya rttaelinia .eçildltl bu çatda 

bayi• dGıOnOyorum. E•inde oturup, 
kendiaile eYlenecek erketi bekleyea 
•e7a kendi halinde bir it• gidip gelen 
•li Jl&I dGzıila, boyu bo•u yerinde 
pnç kız, bir ıGzel aeçilecetin;, ba 
stızelin acun rllzell adını takınacağını 
duyuaca evinden ayrılıyor, itinden 
o'uyor. Birçok kitinin karı111na çıkıp 
kendini r8ateriyor. 

Boyunu bo•unu ölçlyorlar, tutıalc (S) 
aatağmda ( 4 ) guna ( 5 ) ıeçer gibi 
ditlerine, ellerine, ayaklarına bakı· 
yorl r. Beğenmezlerıe ne mutlu.. Ya 
lııej'eaUI....._ itte or•• katGl Ab1orlar, 
S'ltertl~orlUI tllkecl- Alkep .. sdlrlp 
herkeH g6stererek bu yClzden para 
kazanıyorlar. 

Glizel bir kız, bir 1aban öktbO 
tlbi, bakılacak, görülecek bir neaae 
oluyor. Akçeyi veren bakıp görilyor. 

Bu İfİ bizde yaaak ettikleri için 
aeYiaelim. Bunwala beraber 16nll 
iater ki b6tiln acunda da }'atak 
etaeler de g(lıel bir kızı gördlltümGz 
saman ,OnOn birinde onun Acun 
,cız.&i olacajaaı diltGnOp : 

- Çorlu kıa çok ,cıaell 
Diye acımaıak. 

/smd Halt" 
1 - Çorlu: za•.Uı 
2 - Acun: dClaya 
S - Tutaala .. ir 
4 - Satak: çarıa, puar 
5 - ~a: hale yak. 

Mektep Suallerine 
Cevaplar 

Ankarada " Y. M. ,, Beye: Şimen• 
dlfer makiniıt mektebine, ancak kum• 
panyada bir ıene çalıtmıı olan me· 
marlar per. Binaenaleyh evvell 
memur olmak lbım:lır. 

. Şişli M4!cidiye köyünde lamail Vehbi 
Efendiye : T ayauutu•uz i•k&a hari
cindedir. Mamafih aiz, nldenide 
mektebe mOracaat ediniz. Fakat ya11-
aısın (il) i ıeçmemift llkme1debia 
d8rdtlnctl ııaıfıada olmuız llzımdır. 

Sonra ıeç kalmıfllDlL Daha eYYel 
•Gracaat ebDİf olaa1cbam aiH bAfk• 
mektepleri tav11ye ederdik. Halbuki 
4imdi bu mekteplerin kaJ•tları ka
pandı. Sizin yapacajınız 19y, bir 1ene 
daha ortamektebe deYam etmek, 
blllhare •ir eaa'at mektebine ka1dol
maldır. 

Betlktaf 4111-.. 

DiKiŞ VURDU 
Hanımlar b" çki mektebidir. Sergi 
mektepteki taUUin dereee•al ı&
terir. AJ ... _. kadar a~ık ye 
ıubeattİI'. Garlak. kaJ1t deYam 
eliyor. Gayri mlalimler de ahnır. 

ANTALYA Tapuru 19 
Eyi Ol 

Çartamba 19 da Sirkeci 
nhtamıodan kalkacaktır. "5868., 

Mersin Sür'at 
Yolu 

ÇANAKKALE vapuru 21 
EylUI 

Cuma 11 de Sirkeci nhb· 
mından kalka·cak. Giditte iz· 
mir, Antalya, Mersin'e. Dö
nl\fte bunlara illveten Alanya. 
KIWük, Çanakkale'y• uğraya• 
caktır. (5897) 

TRABZON 
Sür'at Yolu 

KARADENiZ vapuru ıo 
Eyllll 

Pertembe 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidlıtp 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gire.un, 
Trabzon, Rize, Hopa'yL Dl
nllfte bunlara iliveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak· 
br. 0 5898,, 

Bartın 
NILOFER 

Yolu 
npuru20 

Eyll\l 

Per~mbe 19 ela Sirkeci 
rıhtuQandaa kalkacak mutat 
iıkelelere utrayarak Ode'ye 
kadar gidip d&necektir ... .5899., 

ilin 
Beyoglunda lstikl&l caddeıinde 390/T 

No. JDai•~ .-.PÇ4lılç,\ş. ittisal ._ 
Qavril Gavrili4ia efJtndinia ko-o~ 
t'tllebı 1 tanbw tetkik merciiooe bllkabul 
kendisine ıki ay mühlet verilerek aciz· 
leri komwer tayin olunduğundan mum,_. 
ileyhten alacaklı olanlara zirde yazıli 
husUllar icra ,., iflas kanununun 2!H inal 
madde1ine tevfikan. ilAD olunur. 

1 Alacaklılar 934 ıenHİ Eyhilil· 
nün 18 inoi Sah töoimden itibaren 20 
giın iç"nde alacaklannı kaydettirmelen 

ve alacak veıikalanm teslim eyleıneleri. 
'2 Bunun için Galatada Karakôypa

luta S ftoctt katta 1 N o. yuabanede 
tarafıma müracaa& etmelelei llsımdır. 

3 Meıkür 20 gün içinde alacaklanm 
kaydettirmıyenler konkordato müzake
reıine kabul edilmiyecekleri. 

4 Alacakhlano ka1duıdan 10nra alt\• 
caklarını kaydettirmio olanlar tarafındaıı 
konkordato müsakere edileoeğinden mu· 
kayyet alacaklıların toplanmalara için 
tayin olanan 934 Nneıi Teşrinievvelinin 
22 inci Pazartesi gönü ıaat 14 tC' mez
kür yazıhanede toplanmıya alacaklalar 
da•et olunur borçlu da toplaaaaada 
hazır buluomı) a mecburdur. 

5 Tarafıma teılim edileoek alacak 
veıikalan toplanma i9İD taJia olunu 
mezkur tarihe t.akadclibD ..._ oo IÜll 
içinde yıu.ıbaneJ• ...araoaatla alacaklı· 
lar tarafuulaa te&kik ohm&bilir. (~ 

~)lazlıar 



HASA KUVVET URUBU 
Zaafı umumi, kansızlık ve kemik hastalıklarına tifai tesirleri çoktur. Çocuklar, gençler genç kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. 

Türk Maarif Cemiyeti Mektepleri 
BURSA KIZ LiSESi 

Orta ve Uıe kısımları vardır. Resmi llaelere muadeleti Maarif VekAletince musaddakbr. lngilizce 
lisanı mütehassıs tarafından okutulur. Senelik yab ücreti 185, gündüz ücreti 35 liradır. Memur çocuk· 
larına ayrıca tenzilat vardır. Kayıt muamelesi baılamııtır. 1 Teırinievvelde derslere baılanacaktır. 

Ankara Ana ilk, Orta Mektebi 
ilk üçUncU sınıftan itibaren lngilizce Jiıanı miltehauıı tarafından okutulur. ilk kısım senelik ücreti 

60, orta kııım 70 liradır. Kardeılerden tenzillt yapılır. Kayıt muamelesi bqlamııbr. lık kııım 15 Ey· 
lUlde orta loaım 1 Teırinievvelde derslere başlayacaktır. 

Eskişebir Yatı ilk Mektebi 
Kız 'H erkek çocuklarına mahsuıtur. Almanca Iiıanı okutulur. Yata ucreti 150, iUndUz Ucretl ayda 

bir liradır. Kayıt muamelesi baılamııtır. 15 Eylülde derslere baılanacaktır. (5725) 

Nişantaıında • Tramvay ve Şakayık caddelerinde ~ 

LEYLi ı Şişli Terakki Lisesi tNEHARtl 
ANA· iLK- ORTA· LiSE 

S6 sene evvel Sel&nikte teılı ve 1919 dr istanbul'a n•kledilml9, Tilrkiyenln en e1kl hususi mektebidir. 

R•smi Llul~r• muadeleti 11e muameUitının düzgünlüğü Maarifçe musaddaktir. 

KIZ VE ERKEK TALEBE iÇiN yanyana ve genit bahçeli iki binıtda AYRI LEYLi TEŞKii.ATi vardır. 
Mevcut Frenaızca, Almanca, lngillzce kurslarına dokuz yaıından itibaren her talebe lıtirak eder. Resmi 
müfredat programlarına göre talebulni ciddi ve muvaffak bir surette bakalorya imtihanlarına hazırlayan mileHeae 
20 kltllik bir Maarif Encümeninin nezaret ve himayesine mazhardır. Mektep hergiln eaat 10-17 ara11nda açıktır. 

Kayıt itlerine Cumarteal, Pazartesi, Çarşamba gilnleri bakılır. Telefon: 42517. 

1 lstanbul Beledlyesi ilanları 1 
Eminönü Kaymakamlıj'ından: Y enlkapı iskelesindeki kantar 

kulubesi, teminatı 1,5 lira. 
SUleymaniyede kAin Ulu Ye Sani medreseler! bahçealnde mev• 

cut barakalar enkazı teminata l,S lira. 
Vefada Ahmet pat• medreH•i ıaçaklarının satılmaıı temlnab 

7,5 lira. 
Kepenekçi Sinan medresealnde on iki numarala oda teminatı 

2 lira. 

Yukarıda yazılı mahallerin ikilinin enkazı aahlmak ve ikisi de 
icara verilmek üzere açık müzayedeye konulmuıtur. Talip olanların 
ıeraitini anlamak Uzere her gUn müzayedeye girmek için de hizala· 
randa gösterilen teminat akçeal makbuzlarlle 20/9/934 Perıembe 
günll saat on dörtte Encümene gelmeleri ilin olunur. (5702) 

Fakat iyice kurulandıktan sonra 
vOcudünüzü 

NİVEA 
kremi • yağı 

n • uvmatı unutmayınız ? Bu sayede 
guneşte yanmak t eh ı i kesin• 
karşı korunmuş olursunuz, 
lenıniz taze ve sağlamlafır .. 
Cildiniz yumu,ak ve eerıin kalı" 

Mürebbiye Aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Eskiıehirdeki İlk Yatı mektebi için 

çocuklara nezaret edecek dikit bilir bir mürebbiye IAzımdır. Mek· 
tepte ibate ve iaıe edilecek. Ayda 40 lira ücret verilecektir. Al· 
manca bilenler tercih edilir. lsteklllerin hüınUhal ve mektep vesi• 
kalarlle fotograflı tercümei hallerini rapten bir istida ile Ankarada 
Türk Maarif Cemiyeti Umumi merkezine mllracaatları. (5724) 

lıtanbul Orman Baı Müdürlügünden: 
Haliç iskelesinde mazbut ve elli kental diıbudak odun 230 

Kilo meşe kömürü 235 adet köknar yumurtahk tahtası ve 20 kental 
mahlut odun ve bir adet ıeren 1050 adet keıtane ve 800 adet 
saplık kızılcık çubuğu ve 984 kilo iç mahlep ile Yenikapıda maz· 
but 95 kental meıe ve 25 kental mahlut odun ve 500 kilo meşe 
kömUrU ki cem'an 11 kalem orman emvali JO/J0/934 Çarşamba 
gUnU saat Uçt• ihale edilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. lza· 
hat almak isteyen taliplerin Haliç ve Y enikapı orman idarelerine 

•• ihale a-Onil saat iki buçukta da Orm• MlldUrlyett Kalemine 
IDlracaat eylemeleri. (5893) 

(2264) 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
İ•tanbul Acentalığı 

•Uman Han, T elefonı SHl92S 

İzmir Sür' at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Pertembe ınnı 
Hat 16 da Galata rıhbmından 
kalkar. Doğru fzmlre gider. Bu 
vapur HER PAZAR gilnG saat 16 da 
lzmirden kalkıp dotru lıtanbula 
ıelir. 

Karabiga Yolu 
CUMARTESi, ÇARŞAMBA 

gGnlerl Hat 20 de Tophane rıhb
mından bir vapur kalkar. Gldlt ve 
dlSnilıt• mutat lıkelelere ujrar. 

IZMIT YOLU 
Cuma, Paıı:ar. Salı, Çartamba, 

glnlerl bir vapur nat 9 da, Top
hane rıhbmından kalkar. 

DABCOVICH ıe 'Urekba 
Teh 44708 • 1 • 41880 

A TIUP• n Şark llmanlan aıuında 
muntaaam potta. 

Annrı, Rotterdam. Hamhurg n 
lıkandlnavya limanlan loln yakında 
hareket edeoek vapurlan Ye dünyanın 
baılıoa limanlarında tranıbor demen 

Yakında gelecek Tapurlar 

Auguat Leonherdt npuru Ji. 
maoımızda. 

Norburg vap. 6 T. evvele doğru. 

Yakında hareket edecek vapurlar 
August Leonhardt vapuru li
manımızda. 

Norburg vap. 12 T. nvele doğru. 

Fazla tııfallAt icln Galata, Frenkyan 
han umumi aoenteli~ine mUraoaat 
Tel. 44707 8 • 41220 

.. (2183)..,, 

.. Dr. KEMAL NURi ~ 
Cilt ve Zührevi hastalıklar mütehassııı 

Beyollu: Rumeli han 16 
'l'el : 40153 --· Son Posta Matbaaaı 

Sahlhlı All Eluem 
Nepirat Mldarilı T.W. 

1 

l 

1 

Onu senelerden ben tamr. aQrelarda ve •OCIUlı 
algınlıOmdakl çabuk tesirini bilirsfniz. 
ffi markasının tekeffül ettiOi ASPiRiN. llzf bu-. 

dan sonra dahi memnun edecektfr. 

Hanende Faruk gecesi~ 
Arnavutköyünde Akıntı Burnunda 

SAFA GAZiNOSUNDA 
19 Eylül Çarşamba akşamı 

musiki san'atkArı arkadaılarının da iıtirakile 1amlmi bir gece 

~---------• geçirilecektir. ---------- ---------------------
~AYAÖI IZA 

iTiNA EDİNiZ 
Bu sıcak a-Onlerde ayaklarınız terler, 

fİfer ve ıatırap verir. Ve basan da iltihap
lanarak riiçlükle yilril1ebilirainia. Bununl• 
beraber me9galeniz icabı olarak matem• 
diyen 1ürOmek mecburiyetindHinia. 

Müaait zamanlarınııda Hf hava teneffGI 
emek ve biras dinlenmek için bGyGk bil 
ırezintl yapmak iıter1iniz. Fakat ayakları• 
nızdan muıtaripsiniı T• arhk hiçbir ye,. 
kımıldaamak iıtemezainlz. Hulin ı lsbrapla 

ayaklarınız haaebile hayatınız zehirlenmıt olur. 

Buna da çare RADiO SAL TS tozu kullanmaktır• 
Akşamları, ayaklarınızı yıkayacağıoız au derununda k&fi miktarda RADIO 

SAL TS tozu ilbe ederek mükemmel bir banyo yapınız. Ayaklarınııın adaleleri 
kuvvetlenecek, ıanoı n iltıhabı zail olaoakt11. 

İlk banyodan itibaren müessir bir tedni hiındecık n birkao gün zarfın~• 
kendinizi hafif n faal bulacaksınız. Velhaııl yaşamak zevkini iküsap ıdeceklinıs. 

Her eczanede sebhr. 

HER NEVi TENEKE KUTU YAPIYORUZ 
Bal kutulan •• her aeTI teneke kutulan için, ltltfen fabrikamıza 
mllracaat edilmeal. Telgraf adrealmiz: K A P 8 O L • latanbul 

A. F AfK LIMttET ŞiRKETi Sirkeci, Liman H .. 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilinları 1 
KiRALIK EMLAK 

Eaaı No. Mevkii ve nevi T emlnat 
460 Mercan yokuıunda 45 N. lı dükkAn 12 lira 
Yukarıda yazılı dnkkln bir ıene müddetle kiraya verilmek 

tızere mllzayedeye çıkarılmııtır. Taliplerin ihaleye mllıadif 29 Eylôl 
1934 Cumarteıl günO saat on altıda ıubemize mllracaatleri. [526] 

• * 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 

Göztepede Y eıll Bahar ıokağında 6 No. lı hanede ıakln iken 
elyevm lkametgAhı meçhul Salih Saffet beye : 

Emlak ve Eytam bankasından borç aldığınız paraya mukabil 
birinci derecede ipotekli Beyoğlunda Hl11eyinağa mahalleıinde Şiıll 
sokağında 12 No. 1ı hanenizin 1 / Ağustoı/934 tarihinde haciz vaziyet 

ye taktiri kıymet muamelesi yapılmıı ve mezk6r gayrımenkule Oç 
ehlivukuf tarafından kıymet takdir edilmiıtir. 

lıbu muamele esnasında hazır bulunmadığınızdan icra ve Ulat 
kanununun 103 llncll maddeal mucibine• 934/3159 dosya numaraail• 
dairemize müracaatla zabıtnameyi tetkik ve takdir edilen kıymet• 
bir güna itirazınız varsa yirmi gtln zarfında dermeyan eylemenll 
aksi takdirde muamelel lcralyeye devam olunacajını mllbeyylo da
Yetiye tanfım&a lllnen teblii olunur. (524} 


