
Yam ftlwl ta1aı. .. : 

smet Paşa arka Gidiyor 
Başvekilin Ve Vekillerin Tet-1 Bugünün Meselelerinden 1 

kikleri Mühim Göl-illüyor Şehrin Bir Kısmını hgaEt-
. - .. · . . mekten_ Başka Çare Yok 1 

Memlekette lktısadı F aalıgetın Dalıa Bir Okuyucu Di;r ki: " Şehir Pliaı Huır-
c:' 'a V.UtY"'•ef 'endı·rı·ımeSİ ~olun J a lanırken Bugünkü lıtanbulu Unutmalı, 

C QZt~ A• vv t~ U~ Kağıt Üzerinde Yeni Bir Şehir Çizilmelidir. 

Yeni Esaslar Konulacak 
Ôfrend'timfıe p,öre Bqveldl l..m.t Papnm ıu 

.. alerde Trabıo--oı yapacakları ae1alıat, hllkü
met relalmize yeni Ye çok etHh tetkik fıraat}a• 
nna imkin verecek mahiyette olacaktır. Şehri· 
öıbden doğruca Trabzona ıidecek olan Baıvekll 
Pqanan, Trabzoada tetkiklerini bitirdikten •onra 
Şark viliyetlerlmlıln bazılarını da gezmeleri kuv
•etle muhtemel görülüyor. 
" Baıvekil Paıanın, bu tetkikleri eana•ında, bil
haHa baılıca maddelerimirin iatihaal vcziyetlerlle 
çok yakandan meşıul olacakları anlqılmaktadır. 

Dli•r taraftan Ziraat vekili Muhlia Beyin ıu 

ıtnlerde Şark vlllyetlerinde yapmakta oldutu 
tetkikatın da, memleketin iktıaadl kalkınmau ve 
lktaaat programının tatbiki nokta11iıdan çok 
ehemmiyetli oldup ve mUbim neticeler vereceif 
haber abnmaktadır. Gerek Battekil Pa .. nm ve 
Ziraat Vekilinin Şark tetkikleri ve gerek diğer 
Vekil Beylerin, memleketin muhtelit ~ıntakala· 
randa yaptıkları yoklamalar nt:tlceainde . yeni ve 
mllhim kanun llyibaları hazırlanacağı söylen· 
mektedir. Bu yeni layihalar, bilbaua iktıaadt 
sabadaki faaliyetin kuvvetlendfrilmeai mabadını 
iıtibdaf edecektir. 

Çok Çirkin lıler Yapan Bir 
Tedavi Altına Alındı 

lıtanbul poliıinin eline birkaç 
ılln evYel çok çirkin ve mllnaae• 
betaiz ibareli bir takım mektup
lar ve terblyeaizce çektirilmlt re
ılmler ıeçmiıtlr. Bu mektuplar 
•e resimler kendilerine ıönderl· 
lenler tarafından ılkiyet malcıa· 
dile polise verllmiı, bunun Uze· 
tine allkadar polia memurları 
lllektup ve reıimlerin aahibini 
1 •kalamııtar. 

Altında " Briıtol otelinde iki 
~uıuıt daireal bulunan rneıhur 
1'ıccar zade Mehmet Bey , , im· 
laaa olan bu pia reaimler Ye mek· 
baplar bir l'eJIÇ kıza gönderilmit
tlr. Fakat genç kızın ıiklytl üze
rine polia memurları bu cüretkir 
•damı yakaladıkları zaman akli 
llıuvazenHine fllpe dUıürecek ha· 
reketlerde bulunduğunu ıörmüıler 
•• .. T6ccar zade Mehmet Bey ,, 
akit •ulyetinin tHbltl için Adil 
!•p mu........... l'lnderilmlıtir. 

ı~ Miltahecle ne· 
tice1inde bu 
adamda akıl 
bafifliji ıörlU· 
düiö için Ba
kırköy baıta-

.,baneaine sev· 
kedllmiıtir. 

Filhakika 
"Tüccar zade 
Mehmet Bey,. 
bazı mlleu<.• 
aelerl hemen 
her gün dola· 
ıarak kendiai• 
ain milyarder 

Ticcar s.ıl• •dl· olduğunu, A· 
••rtl•r llelamet B•g merlka Cum• 
bur reiıl Mister Ruzveltten 
on milyar dolar alacağı bulundu
ğunu, latanbul bankalarında ylz 
milyar lireıaı mevcut olduğunu 

a6yler, durur. 

Malôlgaziler T oplanhsında Bir Hidise 

. 
"z '::611..U.r Ankara ltlrlltl lttaaltul ıulteal meaauplan dla ltlr konır• top

,..h,fakat' mhak•ı•h W. ......_ laJda. Lltfen Clflael uJfa•ısa ltalaaıı. 

Ecnebiler 
lzmir Sergi•ini 
Çok Beğendiler 

lzmir, 31 (Huauai) - lktiaadi 
hayatımızda btlytlk bir muvaffa
kıyet eseri olan beynelmilel lzmir 
panayırı berıtın binlerce kiti 
tarafından gezilmekte, yalnız Türk 
zekbnun ve blltiıinin yarattıtı 
bu kıymetli eaer ıöğUalerimizl 
kapartmaktadır. Bllhaua ecnttbi
ler Türk iktııadt kabiliyetinin 
bu yaratııı kartı•ında takdir ve 
tebriklerini her fıraatta izhar 
etmektedirler. Ticaret işlerlle ali· 
kadar ecnebiler, sergimizin tam 
manaaile aari bir eser olduğunu 
söylemek auretlle Türk zeklıımn 
cömertliğini taıdlk ediyorlar. 

Bir Görüıme 
iki Hariciye Nazırı Pariıte 

Konuıacaklar 
Paria, 31 ( A.A ) - Belçika 

Hariciye Nazırı M. Hanrl jaspar 
Mllletler Cemiyetinin içtlmaından 
enel beynelmilel alyaai mesele· 
lerle iki memleket araaındaki 
muhtelif ticari mHeleler hakkın• 
ela M. Bartu il• ıirifmek illere 
,ana lturaya ıelecektlr. 

------

Gazel BoiHiçi11• RuMelilai•arı kal•l•rirad•n 61r b•kıı 

Biliyorsunuz ki lıtanbul Bele· mHİ itini Avrupanın en meıhur 
diyeıi ıu gUnlerde, içinden çıkı- mllteha11ıılarına havale etti. Bu 
lamıyacak derece ıor bir me1ele mUteha1111lar tetkikler yaptılar, 

• .. ••••*• " ~ f11- ,, dGtlKelerinl bw ra.,.- W.cle 
dedlifmlz bu it Belecllyemld çok belediyeye bildirdiler. Beledly .. 
dlfllndOrllyor. Pllndan mabat, deki heyet te 'bu raporlan ıaz-
bugtınkn karmakantık, zeYkalz den geçiriyor. 
ye toz çehreli Jatanbul yerine, lıte bu mlln.aa~~etle bir oku-
lflzel, aari ve ıehirlllerin blltlln yucumuz, ıebırcılık hakkında 
lb l l · bazı etütler yapmıı oldupnu 

t yaç arına cevap verecek bir ö ı· k b. bl kt • · ı y ıyere ıze r me up ıun• 
lıtanbul canlandırmaktır. d ı.tı B kt ta a . erm., r. u me up n ıu c: m• 

Beledıye laanbula bu lıtenllen leleri alıyoruz: 
manzarayı verecek bir plin çizil· ( Devamı 8 inci ıayfada ) 

·Çok Korkunç Bir Cinayet 

Karısını Öldüren Adam 
Mahkemeye Verildi _, ____ _ 

lzmlr, (Huıuat) - Bu aabab, Kemalpqanın Çambel klyüacle., iki 
jandarma neferinin aruında Adliye dairffine uzun boyla, yanık 
çehreli bir adam ıetirdiler. Jandarmalardan biriaia ellade 25 1&ntim 
uzunluğunda, mühllrln bir kama vardı. 

Koridor~• bu adamın yanına yaklaıtım: 
- lamin ne Hnin? dedim. Derhal cevap verdi: 

( Devamı 8 lacl aayf ada ) 

Yaz Mevsimi At Y arııları 

Yaz menlml At :yuıılarıaın aoauneuıu dla yla• Velltfeacll kotu [ 
rinde y•pılclı. BuHda lllakl HJIRllerdla bir ............. .,•••u• afı t .,., .. ,, ......... ,. 



Hükumetin 
Güvenme 
Kuvvetleri 

Ergani Bakır yolu iıtikra:ıının O 
tahvilleri de eahıa çıkarıldı. 
Söylemeye hacet yoktur ki, 
dahili iıtikraıle.r hükCı.metlerin 
güvenme kuvvetleri arasında 
1ayıhr. Kendisine itimadı olmıyan, 
halktan muze.hdret göreceğine 
lnaaamıyan hlikUmetler, dA&hili 
l•tikre.z yapmıya ceıaret ede
mezler. Cümhuriyet hükumeti 
bu güvenme kuvvetini kendisin· 
de bulmuttur ve zaten vard.ir. 
Bu mDnaıebetle halkın da fikir• 
lerini ,uraye. topladık: 

Rahmi B. (Mecidiye köy Hanım· 
kadın apartımanı) - HilkUmet Ergul 
Bakır yolu lçlo lıtikraz yapıyor. Bu 
lstlkraıı:ın mllli ve tahıl birçok fayda• 
ları ·urdu. Devlet, milli btr 1ernt: 
olan bakn madenlerimizi ltletecek, 
birçok amelemJz bunda it bul•cak, 
harice bakır 1atuak memlekete para 
ıokacak, iktıaadi refaha erJıecefiz. 
Sonra bu 1ola borç para verenler 
kendilerlne iyi bir falı temin ede· 
ceklar, pualuı kanda ltıl kalmıya
cak, bu cihetten de 1ah11Jarm meafaatl 
korunmuı olacakbr. 

* Şahin B. (Mimar, Cihangir Reastun 
ıokak 50 ) - Dahili J.tlk::razlar, hOkCi· 
metlerin kuvvetini ve halka ailven• 
melerlnl ifade eder. HOkumetimlz, 
balka dayandığı Ye glveoditi için 
borçla Ergani altın yolunu 7aptumıya 
karar nrmfıtlr. Buradaki bakar ma
denleri dOnyaom en zenp madenle• 
rlodendlr. Faaliyete geçtlfl zaman 
memlekete avuç avuç albn akacaktır. 
BlnaeııaJeyh llliJuu ıuretile bu mi· 
HHHJe ortak olanlann kaz.ancı da 
bGyOk olacaktır. Bu iatlkra.z: dij'er 
•ıtlkrazlara da benzemiyor. ikramiyesi 
de nrdır. Para11 olanlara bu tahvtllerl 
tavılye ederim. 

* Kimi B. (Beyazıt DibekJicAroi cad
de1i 81 ) - Erarani bakır yolu için 
ltlrçok f6yler 1azıldı. Bu yolun fay• 
dalannı Hvıp dökml1ecetf m. Yalnız 
ka1alarında, aandıklarmda para 1ak
byanlara bu yolun lıtikraz tebvlllerlnl 
tavaiye edeceğim. Hem paraları emni
yet altına alanır, hlm de fafı ve ikra
miye.inden istifade ederler. Bu borcu 
bizden lıteyeu hükumettir. Cilmhurlyet 
hOkümetl borçlarına çok ıadıkbr. 

Halkı çok dOıündOğD ve . koruduj'u 
için İmparatorluk borçlarına bile 
öd6yor. 

Yeni Pavyonlar 
Hastanelere 300 Yatak 

Daha ilave Ediliyor 
Fazla telefon mükaleme ücret• 

(erinden aboan 220 bin lira ile 
Cerrabpaf a ve Haseki hastane· 
(erine ilave edilecek yeni pav-
yonların planları yapılmıttır. 

Cerrahpaşa hastanesindeki pav· 
yon 200, hasekideki pavyon 100 
yataklı olacaktır. Bu inşaat için 
220 bin lira klifi gelmiyeceğinden 
belediye bütçesinden de bir mik· 
tar tahsisat tefrik edilmiıtir. 
İnıaata Uç ay sonra başlanabilG4-
ceği ümit edilmektedir. 

."' 

Kadın Yüzünden Cinayet 
Genç Bir Şoför, Tanıştığı Kızdan Vaz 

· Geçmediği için Yaralandı 
.Evvelki gün FeriköyUnde kanlı bJr cinayet itlen· Bunun üzerine ov halkı meaeleyi damatlara bulunan 

mlı, bir toför, kadın yliztlnden çıkan kavga netice· Ahmet Efendiye açmıılar ve buna bir çare bulma· 
ıinde ağır surette yaralanmıtbr. HAdiH ıu şekilde ıını istemişlerdir. 
olmuıturı Ahmet Efendi evvelki gün ıoför Ali Efendinin 

Şoför Ali Efendi lımlnde bir ·genç~ bir müddet yolunu beklemiı ve baldızı Matmazel HalAklmadan 
evvel, FeriköyUnde oturan Bedros Efendi isminde vazgeçmesini, aksi takdirde işin fenaya varacağım 
birinin genç ve güzel kızı olan Matmazel Haylakima söylemiftir. .. 

ile tamtmıtbr. Gün geçtikçe iki genç arasındaki Ali Efendi bu tehdide ehemmiyet vermemiı ve 
mllnasebat llerlemiı ve ailelerinden gizli olarak yoluna devam etmek iatemiştir. Bu yüzden arala· 
fıraat buldukça bulutarak gezmeye başlamışlar• rında çıkan kavga büyümüş ve bir aralık Ahmet 
dır. Bundan haberdar olan ev halkı, evveli nasihat Efendi bıçatmı çekerek Ali Efendiye · saplamışbr. 
ile, daha sonra da tehdit ile bu tanıımıya mani Ali Efendi kanlar lçlııde yere yuvarlanmıı, Ahmet 
olmak latemişlerse de muvaffak olamamışlardır. Efendi de yakalanmııtır. Yarala ılmdi baıtanededj,. 

Tenzilat 30 Bin Saat 
Tramvay Ücretlerinin Yeni Muayeneden 

Tarif esi Bugün Baıladı G . . . 
Taramvay Şirketinin dllne ka· eçırl/Jı 

dar tatbik edilmekte olan 926 Yeni ölçüler nizamnamesi mu• J 
mukavelenamesi feshedilmiş ol· cibince bütün elektrik, su ve hava· 
duğu için bugünden itibaren 923 gazı saatlerinin de kontroldan 
mukavelenameıi tatbik edilmiye geçirilerek ayarlanması icap et-

mektedir. 
beılamlmııhr. Bu mukavelename Şehrimiz ölçliler müfettifliği, 
mucibince bilet parası, 926 muka- şimdiye kadar abonelerden tamir 
velenamesine nazaran bir miktar için çıkarılan ve aipariş edilip te 
daha azdır. memlekete yeni ithal edilen elek· 

Bu sabahtan itibaren tatbik trik ıaatJerinden 30 binden faz· 
edilmlye baılanılan yeni Ucret laıını muayeneden geçirmiıtir. 
tarifesi şöyledir: Maamafib, ayarlanma işine pry-

ı. tncl 2. el derpey devam edilmektedir. Her 
Mevki MHkl hafta bu tekilde vaıati 200 aaat 
Kr. s. Kr. s. kontrol edil•rek damgalanmaktadır. 

1-2 kıt'a 6 25 3 75 Su ve havagaıı saatlerinin ayar· 
3.7 " 8 75 6 25 lanmaaı işine de yakmda baıla· 
Zabit 6 25 3 75 mlacaktır. 
Zabit (karne) 4 25 
Küçilkzablt .,.. efrat 5 -

,, ,, (karne) - -
Harp malUllerl 5 
Mektep taleb~ (lS ya

ıına kodu) S 

24 Saatin 
Hadiseleri 

2 50 
1 50 
2 50 

2 50 

Y aıar iıminde biri kendisine 
yüz vermiyen aJiifte takımından 
Neriman ismindeki kadını jilet 
Ue yiiztınden yaralamıtbr. 

1f.. Galatada Hacı Sait apar· 
tımanında oturan Kini İsminde 
birisi, bir alacak yüzünden çıkan 
kavga neticesinde ayni evde otu· 
ran Eıref iaminde birini yarala· 
mıştır. . 

~ Azılı 11&bikablardan Yani, 
evelki gün Yeni poıtahane arka· 
ıındaki Bencalbore banma g;re~ 
rek hırsızlık yaparken tutulmuştur. 

lf Sanyerda oturan Sürme .. 
neli İzzet isminde biriıi, kendisi· 
ni bilrniyecek derece sarhoı bir 
halde ıokakta tabanca ile ötebe· 
riye ateı ederken tutulmuştur. 

Kadma Çarpmış 
Şoför Mehmet Kbım efendi

nin idaresindeki 789 numaralı 
spor otomobili KaragUmrkten ge· 
çerken Elif hamm isminde ihtiyar 
bir kadına çarparak yaralamıtbr. 

"'".._.,. ••• ""'' .fl'lıırnftl. ~'.'il ••• ·~.' •• ' ldll ..ı:u. 

ERGAı~I 
iSTİKRAZI 

Ergaoi istikrazının O serisi tahvilleri 
satışa çıktı. Zengin olmak, faiz kazan
mak ietlyorıu~nıı, vakit geçirmeden 
tahvil 11.lınız. Bu ıuretle yurda hizmet 
borcu da ödemj' olursunuz. 

Yeni Bir Mektep 
latanbul Köylülerine Fenni 
Meyvacılık Öğretilecek 

Vilayetin BU.yOkderedeki en&• 
titüıö busene ameli meyYacı ve 
bahçıvan yetiıtirmek için bir 
mektep açmıya karar Yermiştir. 
Bu mektebe lıtanbul köylerinden 
em çocuk alınacak ve kendilerine 
bir Hne meyvacılık ve 1ebzecilik 
hakkında ameli denler veriJecek, 
aııcıhk öğretilecektir. Bu mektep 
leyli olacak, günde talebeye 
müsait bir yevmiye de verilecek· 
tir. Bu yevmiyenin bir kısmile 

talebenin yiyecek Ye içeceği 
temin edilecek, artan para da 
enetitünilo kaıasında toplana• 
cakbr. Talebe mektepten çı· 

karken toplanan parası kendisi· 
ne sermaye olarak verilecek ve 
köyünde tarla temin ederse ken
dilerint'J fidanhktan meccanen 
cins ağaçlar da dağıblacakhr. 
Bu talebe lstanhulun her köyün· 
den ikişer kişi olarak temin 
edilecektir. Bunlar köylerine 
dönUnce halka atıcılık ya bahçı• 
vanlık öğretecekJerdlr. Mektep 
binası hazırdır. Yalanda yatak
hanesinin inşasına başlanacaktır. 

Deniz Ticaret 
Filomuz 

En son tutulan bir lıtatistiğe 
göre, bu seo~ içinde deniz ticaret 
filomuzu teşkil eden vapur adedi 
bir haylı artmııtır. Evvelce J 76 
posta ve tilep papuru vardı. Son 
zamanlarda beş vapur daha alın• 
mışbr. Bunların ton mecmuu 192 
bindir. Ayrıca 100 tondan yukarı 
motörlü gemiler de heıaba kabl
dığt takdirde deniz ticaret filo
muzun elyevm 202 gemiden 
teteRkül ettiği anlaşılmaktadır. 

&.o)' ıuı ı 

{ Güni~:·Tari~i } 

Memlekette Zafer 
Bayramı 

30 Ağuıtoı Zafer ve Tayyare 
bayramı burada olduğu gibi her 
tarafta parlak ve cotkun tezahürat 
ile kutlulanmııhr. Ankarada kutlulama 
meruiml çok giSzel olmuı, mllli he-
ye~an tam ınana1ile yaıanmıttır. 

lzmlr, Kan, Buna, Antep, Kütahya, 
KırklareU, Gire1un, Trabzon, Muti•, 
Antalya, Nlfde, Kırfehir, Tekirda:t 
Adana, Ordu, Siirt ve Ziled"n aldıtı· 
mız telrraflarda Zafer ve Tayyare 
bayrammm milll bir heyecan içinde 
kutlulaadığma ait tafıllAt verilmektedir 

Hariciye Vakiti 
Haber aldıj"ımaza göre, Hariciye 

VekiJlmiı. Tevfik ROttD Bey birkaç 
güne kadar Cenevreye gidecektir. 
Tevfik RüırO Bey Cenevrede on b•ı 
gOn kadar kalacak, bu müddet içind• 
Milletler Cemiyetinin müzakerelerin• 
tıtlrak edecektir 

Ereğllde Elektrlk 
Erej'U, 30 fA. A.) - Belediyem!· 

zln yaptırdığı elektrik te.isahnın 
açdma mera1lml yBksek davetlilel'I• 
mizln huzur n~ biltOn memleket hl!ll
kının coıkun heyecanlle busıUn ıaat 
19 da yapılmıtt1r. 

Uzum Ve incir 
lzmir, 30 (A. A.) - Bu ayın yirmi 

beılndeo bu güne kadar bir hafta 
zarfında lzmfr bor1aıında alta kuruı· 
tan on yedi kuruıa kadar 17.070 çu• 
val üır:Um, bet kuruıtan on ilç kuruıa 
kada1 8.448 çuval incir ıablmı9tır. 

Takdir Edllen Valller 
İzmir Vallıl Kazım Pa~a vilayetin 

umumi itlerinde 1'6rUlen verimli me· 
saiılnden, Antalya valiıi NafJz Bey 
belediye ve köy kanunu tatblkan
daki hizmetinden, Babke.lr valiıl 
Sıııllm Bey damızhk bota ihtiyacını 
temin ve sıtırcıhfla teklmOIGndekl 
hizmetinden, Sinop valisi AbdO.lhaUk 
Bey halk ııbhatinln korunma11 için 
vaki olan meaal ve munffaklyeUnden 
dolayı alAkadar Vekaletlerce takdir 
edilmlılerdfr. 

HllAllahmer Gezintisi 
Hililiahmer Cemiyeti EminlJnO 

kazaaı tarafmdan evvelki gün Yalova· 
ya tertip edlJen tenenühten avdetle 
BDyilkadada tevakkuf edllmlı, bOtOn 
Büyükada halkı teneıı:zOhe iıtlrak 
edenleri har.netle karıılamıı:ı1 çok 
etl•nllmlıtlr. Bu •ebeple Hll!ıtahmere 
teıekkilr ediliyor. 

Eski Eserlerin 
Tamiri 

Maar;f Vekiletl geçen sene 
Ttırkiyedekl eski eaerlcrin ~ tesblti 
ve bunların tamiri için " Abidah 
koruma heyeti il namn, bir hey· 
et taıkil etmiıtf. Biri mimar olmak 
ıartile üç kişiden · mlıteıekkil olan 
bu heyet faaliyete geçmiJ ve aza
sından mimar Macit Beyi bUtlln 
Anadoludaki bu gibi eserlerin 
tesbitine memur etmlftl. Maclt 
Bey Anadoluda tamir ve hima· 
yeye muhtaç binlerce e1er bulmuş. 
bunlarm tamir projelerini heyete 
vermittir. Macit Bey ıimdl de Er· 
zorum havaHıindeki eserleri teıbit 
etmek için yola ç.ikmıt ve e,. velıi 
glin lstanbula uğramııtır. Vekalet 
bu sene bu heyete (45) bin lirahk 
bir tahsisat vermiıtir. Çok mühiın 
eserler bu para ile bu sene tamir 
edilecektir. 

Son Posta'nın Re•imli Hikayesi: 
-·--- - Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

- Dt:.ı akşam köıebaşmdaki l 
bakkalıo önünde bir kalabalık 
vardı Haaa -ı Boy. 

•••• PolWer, halk toplanmiı. Bir gftrDltü bir pabrdı 
detm• gitaio.. 

- Nihayet uzull zaman •onra dtlkkln 

kapandı, poUı halk llaidd•, ııiiılUtG de 
Hasan B. - Ne olacak •t 

zim, yine gUrllltll ile mtlc•'' 
meaeletldir. 



Eylil 

•• 

,Şehir Meclisine 
. ,Aza 
•Seçerken 

n 

,.. 
Istanbulda bugün ıehir mecli· 

•ine ıeçilecek azanın listesi ası
Lyor. Birinci t•trinin ilk hafta· 
llnda, on aekiz yaımdan yukarı 
icadın, erken bütün mükelleflerin 
lttir~ke hakkı olan bu aeçimin 
ehemmiyeti llzerinde biraz dur· 
inak lizımdır. MebH ••çiminde 
iıabetli rey veriı naııl derin ne· 
ticeler verebilecek mahiyette 
ise, içinde oturduğumuz şehrin 
111üme11illerini ayırdederken de 
o niıpette kııkanç davranmamız 
daima bUyllk faydalar temin 
•tmek istidadındadır. Tek fırkalı 
lbemleketlerde bu aeçimin ıu veya 
bu tekilde olmaımın hiçbir ebem· 
illiyeti bulunmıyacağını iddia 
edenler bulunabilir. Hatti bun· 
lırın adedi mühim hir yekun da 
tutabilir. Fakat tek fırka rejimini 
ihtiyar etmekteki zaruret bir 
Parça dUtUntUecek olursa, bu 
llllltalia ,eklinin isabetaiıliği de 
derhal kendi kendine tezahür 
eder. Demek oluyor ki muhtelif 
ıiyaset ve cereyanları temıil 

• eden ıehıslar karşı karşıya 
lfelmedikçe alaka uyandırıcı bir 
intihap yapılamaz; iddiası bu 
noktadan çUrUktlir. Şehri teınıil 
etmek için bu temsil salahiyetini 
iyi bir şekilde kullanacak, hem
şehr~lik vazifesini ıyı bilecek, 
t•hrin ve şehir halkının menfaat
lerini koruyacak insanlara mev
cut namzetler araaından aeçip 
ileri sürmek ve onların üzerinde 
durmak, lstanbul halkının bu 
itiba r ile buglin başlıcrt vazifesi 
olmalıdır. Yarın Terkoa auyu iyi 
ltlemezse, ıehir yolları matlup 
,.kilde yapılmazsa, süt, et ve ..• 
ile bileyim, daha birçok mese
leler yolunda gitmezlerse şiki· 
Yete hakkımız olamaz. Çünkü 
şikayetimizi dinleyecek kimseleri 
.. çnıiıizdir ki seaimizi iıitainler. 

latanbulda biçare bir Nakıl· 
bent mahallesi vardır. Bu mahal· 
le halkı, hergün mahallelerinden 
l•çen moloz dolu yüzlerce 
•rabanm basıl ettiği tozdan 
llkayetçidirler. Evler berbat bir 
la.idedir. Çocuklar vereme isti· 
cl•t peyda etmiılerdir. Fakat 
"ertlerine esaalı bir derman 
~tılamamıılardır. 

Bu miaal, şehir meclisi aeçi
llliııfn ne demek oluğunu, bize, 
lna.ca anlatır. Binaenaleyh bak· 
lcanızı kullanamz ve omuz silkme· 
Ylniz. Hak denilen mefhum dai· 
:• ~ukaddeatir. Ne kadar çe-
IDaız görünürae görUnıUn. 

Gerede de 
Bir At Cambazı Hayvan

dan Düıerek Öldü 
Gerede, . (~uıuıi) - Hacılar 

lröyU abalııınden YabanabaUı 
liakkı at cambazıdır. Balcalar kö
Ytl ile Hacılar köyü arasında at 
lıerinde marifetler yaparak halkı 
•ilendirmekte olan Hakkı hay
••nile çaydan geçerken hayvan t•y içindeki taşlara . takılmış ve 

1 
~kkıyı IO metre kadar derin su 

LÇınde bir müddet sUrüklemi9tir. 
ltı•llc~n yardımı ile kurtarılan Hak-

dıspanserde vefat etmiştir. 
Gered~ Kaymakamlığı 

le Gerede, (Hususi) - Kazamız 
~~ınaknmhğma tayin edilen Ak· 
iti 1 . ka~makamı lbrahim Bey 

llııı Ye vazifeıine başfamıfbr. 

Resimli Makale 

Fertlerin ve cemiyetlerin kuvvetleri, onların iyi ve fena 
varlıklarının mukayuuile ölçGlllr. İ'd kuvvet vardar: 
Maddi ve osanni. Maddi kuvvet aernt ve aatlam bir 
Ylcuttur. Manevt kuvvetin anaaı da " Bil~I ,, dil'. Burada 
"Servet,, dedltl•lz uman, para ve paraca kıymeti olan 
her •addi t•rdir. 

Servetin manevi çetidl olan "bllsl,, ferde ve cemiyete 

il l•i Cemiyet Kuvveti il 

bütün ma•evİ kuvvetleri veren ana kuvvettir. Şu halde 
bir cemiyetin kuvvetli olmaaı için maddi ve manhi iyi 

varhkların fena nrhklardan fazla olmaaı, cemiyet kuvve· 
tinin çojalmaaı için de iyi varlıkların •inden gine çojal

maaı lazımdır. Glnln birinde fena varlıklar aıfıra dltGnce 
cemly•tin kuVYetl kemale eımit olur. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Alman Matbuatı Çok Kızdı 
- - - ----- --- ---

İtalya Hakkında Bütün Alman Gaze-
telerinde Şiddetli Yazılar Çıkıyor 

buatım çok kızdarmıf, sinirlendir· 
miştir. Çıkan yazılarda ekseriyetle 
M. Musolini iki yüzlü bir siyaset 

Berlin, 1 ( Hususi) - Italyan 
ıazetelerinin, Avusturya hadi· 
selerinden sonra Almanyaya karıı 
takmdıkları sert ve acı lisanın, 

Alman matbuatındaki aksi tesir· 
leri de•am ediyor. BlltOn Alman 
gaatelerinde hemen hergUn ltalya 

gazetelerinin neşriyatına karıı 

uzun ve ıiddetli cevaplar intişar 
etmektedir. Bazı Italyan gazete· 
lerinin, M. Hitleri ve diğer bu· 
günkü Alman devlet adamları 

hakkında ••hti •• barbar kell• 
melerinl kullanmaaı, Alman mat· 

kolianmakla ittiham ediliyor. 
Diğer taraftan ltalyan gazetele- } 
rinde de Almanyaya kartı girifi
len sert neıriyatfde•am etmektedir. 

Türk - Leh 
Ticaret Mukavelesi Var-

4ova ·da Teati Edildi 
Varşova, 31 ( A. A. ) - 29 

Ağustos 1931 tarihinde Ankara· 

da imzalanan Türk • Leh ticaret 
ve ıeyrisef ain mukavelesinin mu· 

saddak suretleri hariciye nezareti 
ıiyasi ıube müdür muavini M. 

Şaetzel ile Türkiye Maslahatgii· 
zarı Kadri Rıza Bey arasında 

teati edilmiştir. 

Almanyada lısizler 
Berlin, 31 ( A.A ) - Bütün 

Alman müesseselerinde muayyen 
bir yaıtaki itıizlere ve bilbasaa 

kalabalak aile ıahiplerine tercihan 
it verilecektir. 

Maksim Gorki 
Berlln, 3.1 ( A. A. ) - Polia, 

Makıim Gorkinin Alma11ca olarak 

lntifar eden bUtftn eıerlerinin 
tekmil Pruaya eraziıi llzerinde 
muıadere edileceğini bildirmiftlr. 

Çankın'da Sünnet Düğünü 
Çankm 31 ( A. A.) - Hi· 

mayeietfal cemiyeti dUnkll za· 
fer bayramı ıUnü bir ıünnet 
dUğünU yaparak elliye yakan fakir 
çocuğu sünnet ettirmiıtir. 

Burnovada 
1 
Gazi Heykeli 

lzmir, 30 (A.A.) - Burnovada 
Cümhuriyet parkında dikilen Gazi 
büstü meraaimle açılmıştır. Mera
simde mülki ve askeri riieaa ha
zır bulunmuştur. Kurdele kesilince 
Gazi Hz. nin bUstünii gören halk 
yürekten gele? bir y heyecanla 
"Yaşa Gazi,, dıye bagırmışlar ve 
sürekli alkıılarla minnet hiılerini 
izhar etmişlerdir. 

Mıntalca Spor 
Kongresi Yapıldı 

latanbul mıntakası senelik 
kongresi dün Halkevin.de yapal· 
mıf, bazı izah ve . istızahlardan 
aonra intihabata geçılerek merkez 
heyetine Hamdi . Emin, F e~hi 
Tahsin, Sadi, Saıt Sallhaddm, 
SalAhaddin Beyler, futbol heye
tine Necmi NOzbet, Muıllb, Basri, 
Kemal ee;ıer, gOreı, bokı iıkrim 
beyetetine lımail Hakkı, Sedat, 
Saip Nuri• Vefik Beyle, Voley· 
bol ' heyetine Ali Rıdvan, 
Tabir, Hldi, Feridun, Ekredl 
Beyler atletizme Ali Rıza, Vedat, 
Abut, 'ilhan, Kemal,. Ekre~ Bey· 
ler, denizciliğe K~drı Nurı, . Razi 
Bedri Demir Turgut, Kadra Bey· 
ler ' biaiklete Hikmet, Talat, 
Fahri Beyler ıeçilmiıler~i~. 

/STER iNAN !STER 

Atnasya'da 
Halkevinde lstikraz 

Hakkında Bir Konferans 
Amasya, 31 (A. A.) - Gece 

Halkevi aalonunda Halkevi idare 
heyeti azasından Kemal Bey 
tarafından salonu dolduran çok 
kalabalık bir halk huzurunda 
0 Ergani istikrazı,, hakkmda bir 
konferans verilmittir. Amasya bu 
yeni tertibe daha geniı bir şe• 
kilde iıtirak edecektir. 

Portekiz Elçimiz 
Uzbon, 31 (A. A.) - Tnrki· 

yenin Portekiz elçisi Tevfik 
Kimil Bey, ceneral Karmona'ya 

itimatnamesini tevdi etmiıtir. 
ReisicUmhur nekahet devreıinde 
olduğu için merasim yalnaz birkaç 
dakika ıllrmüıttır. 

Kızılcahamamda Cambaz 
Kızılcahamam (Husual) - Bir

kaç gündenberi kaaabamızda 

Mehmet Rifat Efendi idaresinde 
bir cambaz kumpanyaıı halka 
muhtelif akropatik hünerler göı
termektedir. Kızalcahamamhlar 
için bir yenilik olan bu cambazlık 
çok rağbet görmüıttir. Kumpanya 
Tayyare cemiyeti menfaatine de 
bir müsamere tertip etmiştir. 

iNANMA! 
lıittlk ki: " Viliyetie BGyGkderedeki meyvah aj'aç· 

lar miltehaasısı M. Bolanya bir ay evvel İtalyaya gitmiı, 
orada bilhassa meyv~ ve Ozftm ambalijçılığı etrafında 
tetkikat yapmıf ve ltalya ambalaj enıtitnaOnün tall-

Türkçeye çnirtecek ve bizde de fenni ambalajcilaj'ıa 
öğr.tilmeal için kuralar açacaktır.,. 

atnamelerile ambalaj usullerini göıteren eaerlerlnl 
m 1 . 
iıtanbula ıetirrnlıtir. Enıtitll müdürlüğü bu eaer erı 

ıar•• ıNAll 

Müteba111• olarak Avrupadan buraya getirtilen bir 
adamın tekrar ihtiaaa için Avrupaya gönderilmtııindeki 
sebep ve hikmete akıl erdiremedik ve böyle blr hik
met ve icaba inanmlldak. Sen de ey kari: 

111 AllllAI 

1 

Münderecatımızın çok/a
gundan dercedilememiş-
tl·• '11''"' ~ '• 

Malulgaziler 
Toplantısında 
Bir Hadise 

• 

Maliilgaziler Ankara ltirllğl 
latanbul ıubeıl mensupları dün 
bir kongre toplanbaı yapmıf, 
fakat kongre eanaamda mtlnaka
ıalar ve g0r8ltller olmuftur. Bura 
ıubeıinin umumi kltipliğini ev· 
velce tayyareci Hayrllnnaı Bey 
yapıyordu, bu vazife aeçende 
kendiılnden abadı. Dinkti kon· 
greye cemiyet adll ııfatiyle 
Hayrftnnaa Bey de lftirak etmek 
iatemİf, fakat addan bir kıamı 
kendiıinin kongreye kabul edil· 
memeıini ileri aürmtlf, bir kuım 
azi İH Hayrftnnaa Beyin cemiye
tin kurulmaaında hizmeti dokun• 
duğunu, kongrede bulunmak hak
kına kimse tarafından tecavüz 
edilemiyeceğini söylemiılerdir. 

Bunun üzerine iki taraf ara· 
aında tiddetli ve gllrültülll bir 
münakaıa bat göıtermif, Bir ara· 
lık HayrDnnas Bey, kongreye 
kartı hürmetini izhar etmiş olmak 
için çekilip gideceğini ıöylem:ş 

ve ayrılmıştır. 
Bundan gonra aza arasındaki 

malul kUçllk zabitlerden bazılan 

söz almak istemiş, reia bu istek
leri usul birici bulduğu için söz 
vermemiş, bu yüzden de ikinci bir 
münakaşa baı göstermiıtir. Ne
ticede de hazır bulunanlardan bir 
kısmı salonu terkederek gitmiş· 
lerdir. 

Bunun Uzerine kongreyi terk· 
etmiyenler göriifmiye devam et· 
mişler ve aralarında bir idare 
heyeti seçerek toplanbya nihayet 
vermişlerdir. 

Suikast 
Devam 
Ediyor 
Uzak Şarkta ihtilaflı Va

ziyet Çok Gerginleşti 
Moakova, 31 (A.A.) - Harbinden 

vt Mançurinin dlter yerlerinden 1relen 
haberlere göre Japon ve Mançuko 
mahafilinin Sovyetler aleyhinde tahrik 
faaliyetleri, Po1rramiçnaya iataayonun• 
dakl SoYyet konaoloahaneainln ve 
bilhaHa konaoloı M. Stelmaıın ıahaı 
etrafında temerkGz etmektedir. Man
çuri ve Japon l'azeteleri mumaileyh!, 
Çin Şark demiryollanndaki tahribat 
faaliyetine ittlrak · etmekle açıktan 
açıta lttlham ediyorlar. S6ylenilditlne 
göre Sovyet konaoloauna yapılan 

taarruzlar Sovyet Ruaya ile Japonya 
araaanda vahim bir ihtUif çıkarmatı 
iatlhdaf eylemektedir. 

Harbin, 31 ( A. A. ) - Harbin'la 
26 mil timalinde demlryolunda bir 
trene hücum yapılmıtbr. 

Rayların evvelce vidaları ıökfll· 
mUttü. Lokomotif yoldan çıkıp yan• 
üaUl devıilmittlr. 

Dört vagon biribirlerinin içlerine 
ıirmittir. 

Kaza yerine gönderilen hastane 
treni birçok ölO ve yarahlar gt:tlr
mlttir. Bardaklardan botamrcuana 
yağan yağmur, kurtarma itini gllç• 
leıtirmiıtir. Ölenlerin çotu tanınma• 
yacak bir haldedir. 

Oanizde Bir Facia 
Beylerbeyinde tiyatrocu Hüse

yin efendinin yanıoda oturan ç~r~ğı 
lncbolulu Ahmei: iemiade bmai, 
yıkann1ak için denize _ai~~if, Fa• 
kat ylh:mek bilmedliı ıçııı bo-

L---------·--.ı.-------------------------.J- plmuıtur. 

• 



'(.11 .. ıı:.bt M.uaruı\: 
~ 

.?Jinıetoka 
Vahiyesinin 
Umumi Vaziyeti 

Biga ( Hususi ) - Dimetoka, 
çok eski ve kala· 
!>~lık bir nahiye 
merkezidir. Bi
gaya bir saat 
mesafede olan 
bu nahiye, öte• 
denberi fazla zi
raat yapmakla 
ve bahçecilikle 
meıhurdur. Tar• 
lalan tamamen 
ovada ve pek Nahlg• midüri 
mahıuldardır.~ Besim Bey 

Üç yüz haneden fazla olan 
bu nahiye merkezinde çok bUyllk 
ve adeta konak denecek kadar 
yüksek evler vardır. 

Dimetoka Beyleri vaktfle met· 
bur imiı. Onun için biribirile 
yarışa çıkarcasma büyUk, on bet 
yirmi odalı evler yapbrmışlardır. 

Bu evlerin haddinden fazla 
bOyUk olmuı, bir taraftan yek· 
diğerile rekabet, diğer taraftan 
böcekçillk münaıebetiledir. HAii 
burada büyük dut bahçeleri ve 
her yerden ziyade kozacıhk me· 
rakı vardır. 

Bu nahiye, manda beslemekle 
•• nefis kaymak çıkarmakla da 
meşhurdur. Belediye reisi ve el
yevm umumi meclis azası olan 
Meydin zade Ahmet Ef. tarafın
dan bozuk olan kaldırımları 

tamamen yaptırılmış, hükumet bi· 
na11 da yeniden inşa edilmiıtir. 

Kenarından Dimetoka çayı 

lımini tqıyan bir dere akmakta· 
dır. Bu derenin kenarında büyük 
bir çmarlık vardır. Burası halkın 
melireıidlr. Derede yıkanıp ta 
ÇJDarların altında uykuya yatan 
kar gibi beyaz kazlar Ye Grdek 
ıürllleri, insana bir Anadolu köıe
ainde bulunduğunu babrlabr. 

Dere kenarmda dart taıh IOQ 

elıtem bUyOk bir değirmen vardır. 
Bu değirmenin bark baıma gidilip 
Alemler yapılıyor. 

Halkın giyiniş tarzı medenidir. 
Kadınlannın bir ıehir hanımından 
farkı yoktur. Beşibirlik zinet al· 
bolarma, inciye çok merakları 
yardır. içlerinde muıiki ile meı· 
gul olan; ut. keman çalan lncelmiı 
hanımlar da vardır. 

Şehirde batı sıkılıp ta kendi· 
ılne hayat arkadaşı bulamıyan 
Biga gençleri, her zaman Dime• 
toka kızlarına mUracaat ederler. 
içlerinde gllzel dikiş bilen, ev 
kadını olmaya değerli hamarat ve 
becerikli kızlar vardır. 

Cuma günleri hava almak için 
19hirden bu nahiyenin çınarhğına 
natleri kapah yaylı arabalarla gi
dilir ve glizel ealenceler tertip 
edilerek aalıncaklar kurulur. Zi
yafetler verilir. 

Mektebi beş derıhanell ve 
lnımen leylidir. iki senedenberl 
bu nehiyede Müdürlnk yapan 
Besim Bey köy yollarının yek· 
diğerile irtibatım temin etmit ve 

beı kilometrelik şehir yolnun dahi 
halkın yardım ve gayretile ikmali· 
ne muvarffak olmuştur. Şimdi de 
bu yol üzerindeki köprftleri yap
tırmakla meşguldür. Bu köprüler· 
den biriıi ıekiz metre uzunluğun· 
dadır. 

G erek Merkez yatı mektebinin 

tesisinde ve gerekse lıyas alan 
Hacıköy, Kuruoba, Gerlengeç 
köylerindeki üçer dershaneH mek· 
teplerin inşasmda müdür Beıim 

MEiılLEKET 
• 

HABERLERi 
. 

Nevşehirde Elektrik Birçok Sanayiin 
Teessüsüne Yardım Edecektir 

NeYşebir, ( Huıuai) - Nevıe
hlrde her aahada inkiıaf için ciddi 
bir faaliyet göze çarpmaktadır. 
Nevıehirliler ıanayi, ticaret Ye zi· 
raat aahalannda olduju ıtbl içtimai 
ıahaları da fikri bedeni lnkfıaf a 
da ehemmiyıet vermektedirler. 
Bunun için gençlik yurtları, ıpor 
kuJUpleri gibi iıabetli içtimai te• 
ıekkOllere lüzum görmekte, bun• 
Jarın batında da bilhasaa bir 
Halkevi teıekkUlll bulunmasını 
özlemektedirler. 

Halkevi hu tali teşekktıllerin 
çahımalarında ve faydalı olmala
rında mühim bir imil olacaktır. 
Nevıehir genleri her yerde 
olduğu gibi memleketlerinde de 
bir Halkevl kurulması fçi·n 
icabeden makamlar nezdinde 
teıebbilste bulunacaklardır. Bli 
ıabadaki muvaffakiyet gençler için 
ciddi bir ilerleyiı teıviki olacaktır. 

Ne•ıehir ziraat ıııahaaında 
btiyUk bir inkiı,afa mazhar olmuı· 
tur. Bilhasıa bağcılık çok ilerile
miş, iıtihıal artmış, gayet nefiı 

Geredede Sevinç 
Uyandıran Haber 

Gerede, (Hususi) - Öteden• 
beri doktorauzluk yüzünden ııkıntı 
çeken kasabamıza bir doktor ta· 
yin edileceği haber alınmış Ye bu 
haber burada ıevinç uyandırmııtar. 

Yeni Solhan ;Kaymakamı 
Bahçe kazası kaymakamı Avni 

Bey, vilayetimizin Solhan kazası 

kaymakamlığına tayin ' edillSttir. 
Avni Beyin, Sulhanda bOyftk imar 
itleri yapacağı haber ahnmııtır 

Dörtyolda Pahahhk 
Dörtyol ( Huıuıi) - Burada 

fıkaralar kıı ve yaz ıebze yiye· 
mezler. ÇUnkl\ timdi sebzenin 
en ucuz mevsimi, burada .ebzeler 
yine pahalıdır. Bundan evvel daha 
pahalı idi. 

Ekmeğin kilosu 8,5 kuruıtur. 

Sebzelere gelince patlıcanın kilo· 
ıu yedi buçuk, domates yedi bu
çuk, ftzllm 7,5 karbuz bir buçuk, 
kavun llç, sarmısak 25-30, ıo· 
ğan 5, patates 5, taze faaulya 7,5 
incir beş, ıeftali yedi buçuk, yo
ğurt on ve biberin yüz adedi on 
kuruıtur. Bu fiyatlar Istanbul için 
pahalı olmasa bile bu muhit için 
çok pahalı görftlmekte ve birçok 
kimseler sebze yiyememektedir. 

................... ·-·---... --··········--·--·· 
Beyin çok çalııkanhğı görülmüştür. 
Dimetoka nahiyesinin 28 köyil 
vardır. Bunlar hep merkeze tele
fonla merbuttur. Nahiyenin bulun• 
duğu yer biraz çukurumsu olduğu 
için uzaktan göriinmez, lakin 
içine girince manzarası güzeldir. 
Yamna yaklatınca büyük binaları, 
bahusus bayaz sıvalı mlııareıi 

ağaçlıklar içinde görünmeye 
baılar. Burası adeta şehrin bir 
mahallesi gibi olduğundan heraün 
gelen giden eksik değildir. 

Bu nahiyeye bağlı Göğemalan, 
Kınalar, Çerkeı Demirci k&yle• 
rinde dahi birer mektep yapbrıl· 
makta, içindeki ustalar hummali 
bir surette çah9maktadır. Bunların 
da inşaatı yakında bitecek ve 
cümhuriyet bayramında resmi kU· 
ıatları yapılarak tedrisata baıla• 
nacaktır. - H. Ş., 

Nevı~hird•n bir •a11zara: Nt1oıt1· 
hfrli Damat lbrahimpaıa camit 

şaraplık nzllmler yetiıtirilmeye 

başlanılmııtır. 
Alakadarlar ve mütehassıslar 

ftzUmlerimizden Marsilya ıam· 

panyaları ayannda pmpanya 
latihıal edilebileceğini Ye bunların 
beher tlıeainin bir liraya mal 
olacağını ıöylemektedirler. Maa· 
mafih pmpanya iıtihsal için 
eıaelı tealsata ltlzum görüldüğün
den henOz değil bu aahada, 
ıarapçıhk sahasında bile bir te· 
ıebbnı vaki olmamıştır. 

Daha evvel elektrik kıisaboa 
]Uzum glSrülmektedir. HenUz 
elektrik kuvvet ve nuruna kavuı· 
mamıı olan NeYtehirde elektrik 
ıadece ı~kakları, çarııyı ve ev• 
lerl aydınlatmakla kalmıyacak, 
elektrikle kolayca yapılabilen birçok 
Sanayiin de teeasOsUne veaile ve 
medar olacaktır. 

Elektrik istihsali için kulla• 
nılacak kömürOn Nevıehirden te· 
mini de mümkllndlir, timdi Nev• 
ıehir maden kömUrllnOn kalorisi 
teapit edilmektedir. Mtiıbet netice 
alınırsa derhAI bir elektrik san• 
trah teaiı edilecek Ye iki sene 
sonra Nevtehir elektrik kuvvet 
ve kudretinden istifade edebi
lecektir. 

Diyarıbekirde Sıtma Mücadelesi 

Digarı6ekirtle11 

Diyanbekir (Hu1Uıi) - Burada 
meyzll ııtma mOcadeleıi çok iyi 
neticeler vermiıtir. Dağkap111 
harici ile lise, san'at mektebi ve 
hastane civarı sıtmadan kurtul· 
muıtur. Muhacirler arasında sıtma 
mücadelesi yapmak Uzere hususi 
bir doktor tayin edilmiştir. 

Bundan baıka nUmune hastane· 

Muş Sıhhat MUdUrlUgU 
Muş, (Hususi) - Sıhhat mft• 

diirü Remzi Bey Tekirdağı sıhhat 
mlidilrlüğüne Tekirdağı sıhhat 
müdlirli Hamdi Kasım Bey de 
Muşa tayin edilmişlerdir. Muşta 
eczane yoktur. Halk iliç lbtiya• 
cını belediye ve diıpanaerden 
temin etmekte, fakat bura• 
larda da her aranılan lllç 
bulunamamaktadır. Vali Mithat 
Bey eczane açılması için teıeb-
bllsatta bulunmuı, hattı malt 
f edakirlıktan da çekinmemlı, 
lıakat bu sefer de eczacı bulu
namamııtır. 

Muşta Meddah 
Muı, (Hususi) - Vahlp Bey 

isminde bir meddah Muıa gelmiı 
ve vilAyetfn mUaaadeıi ile Halk· 
evinde geceleri halka taklitli ve 
eğlenceli hikayeler anlatmıya 
baılamııbr. 

Meddah bu muhitte bir yeni• 
ilktir. Bunun için Halkevi hınca• 
hınç dolmakta, halk meddaha 
çok rağbet göstermektedir. Vahip 
Bey Van, Erzurum ve Trabzon 
taraflannı de gezecektir. 

Muf ta Jandarma MUfettifi 
Mut (Huıuıi) - Van mınta• 

kası jandarma müfettltl miralay 
Aıım Bey Muta gelmlf, jandar• 
ma umurunu taftlt• baılamııtır. 

bir manz•r• 
ıfle belediye Ye hDkiimet doktor
luklannda da 11tma mDcadeleaine 
ehemmiyet verilmektedir. Buralara 
gelen baataların yOzde dobanıoın 
ııtmada~ fikayet ettikleri görOI· 
mektedir. 

Sıtma mUcadelesfnin genİfle
tilmeıi daha faydah neticeler 
verecektir. 

Havzada Okuma Hevesi 
Havza ( Hususi ) - Bu aene 

leyli ve meccani mekteplere rai· 
bet ziyadeleşmiıtir. Bilhassa Hav• 
zadan askeri orta mekteplere 
her seneden fazla talebe kaydo
lunmut tur. Bu yüzden aıkeri 
ortamektepler en iyi derecede 
terfi edenler arasında müsabaka 
yapacağım blldirmi.ftir • 

Yalnız Havzadan giden tale
belerden birlıi bir kamyon f aci· 
asına kurban gitmiı, muhitte pek 
ziyade teesıOr uyandırmııtır. 
Tehlike karşismda kamyondan 
atlıyarak tekerleklerin araaında 
ezilen Sabri Yakup iımindeki bu 
zeki yavrucağın ölümü burada 
teeuOr uyandırmııbr. 

Çok Sevilen Bir Kaymakam 
Hana (Husuıi) - Köy mek• 

teplerinl, köy yollarım, jandarma 
karakollannı yapbrarak CUmhu· 
riyet idaresinin " köyclllük ,, • 
verdlil ehemmiyeti gösteren ve 
çalııkanhiile töhret bulan Havza 
kaymakamı Abdülkadir Bey ter• 
flan Bafra kazuı kaymakamlığına 
tahvil edilmJftlr. 

AbdUlkadlr Bey uğ,urlanırken 
lıtaayonda bu ayrılıttan çok mü
teeulr olanlar ve atlayanlar vardı. 

Bir Klişe 
•• 

Uzerinde 
Düşünceler 

Nural/alı Ata 
Gerek bizde, gerek bqka 

memleketlerde, az çok değerli bir 
aanatkir ölünce yerinin uzun 
zaman açık kalacağım söyliyen 
adamlar çıkar. Hatta birkaç sen• 
evel, bir romancımum Glümll 
Ozerine genç bir anket meraklıaı, 
onun yerini kimin tutabileceğini 
bazı kimselerden aormuıtu. 

«Yeri uzun zaman açık kala· 
caktır •.. )) itiraf edeyim ki bu 
birkaç kelime beni hayli sinirlen· 
clirir. Nazari olarak dllşllndliğü· 
mliz zaman biç tüphesiz ki bir 
aanatkArın ~ öltimünUn, eseri llze
rindel tesiri olamaz; yani o, öl· 
mekle eser, sahiden bir değeri 
varsa, ortadan kaybolmaz. De
mek ki o aanatkarın yeri 
açık kalmaz; zaten o klmaen1o 
yerini tutmamııbr, eserleri ile 
kendiıi bir yer icat etmiıtir ve 
o yer daima dolu olarak devam 
eder. Bittabi bu ancak yarabcı 
aanatkirlar için doğrudur; aktör• 
ler, mUsiki virtOozları gibi mü· 
messll aanatkirlar için böyle 
değildir, çllnkll onlar öldnğ8 
zaman «eserleri)) de kendileri il• 
beraber gider, onlardan ancak 
bazı «ananeler)), yani oynadıkları 
piyealeri veya çaldıktan par
çaları kendilerinden sonra oy• 
nıyacak, çalacak olanlara birer 
tavsiye, birer işaret kalır. 
Fonografın, ainemanan ilerlemesi 
belki onların da ebedileımesial 
temin edecektir. 

« Yeri açık kalacak ,. söztl 
bazı ilimler için de doğru olabi
lir ; çtınkD onlann vtıcudtt, birta-
kım meselelerin halli için lizılll 
olabilir. 

Fakat bu .. yeri açık kalacak,, 
aazo, bu bu bumakahp ıöz hür 
bltOn manaıu: mıdır? Nazari bit 
hakikat degilıe de bir realitey• 
tekabiil etmiyor mu? Kliıeleria, 
çok kullanılan cOmlelerln dalma de
lilet ettikleri birfey vardır; onlat 
tahlil edildiği zaman manasız gÖ'" 
ztiıe bile yine boı değildir, umuıDl 
bir ihtiyacın, bir kanaatin lfadeıio 
dir. Zannederim ki yalnız kliıelerl"' 
nin tetkiki ile bir zamanm, bir cB"' 
miyetin başlıca vaııflanm tayiJI 
etmek, örfi, alılAld tarihini yat."' 
mak kabildir. Böylece " yeri 
açık kalacaldır» Kliıesinfll 
de bir takım derin, mana" 
ıızlığı altına gizlenmlı haki• 
katler ihtiva ettiği muhakkaktır• 
Bir içtimaiyat ilimi değilim; on~lf 
ıçin bu kliıeyi çözebildlgimi iddı• 
edemem, fakat onda bulunduğuoll 
aandığım bir manayı göıtereceğiırı-

Sanatin ebediliği tamamil• 
nazari ve ancak bazı kimselere' 
kabul edilen bir hakikattit• 
Vakıa büyOk san'atkarlarıO 
ölmediğini, birtakım eserlerlJI 
daima hayranlık celbettiğini ber
kea aöyler; fakat bu, ekıeriyetiı' 
ağzmda bir sözden ibarettit• 
pek az kimse hayatıoJ 
bu ı&ze uydurur. lnaanlarm çojf 
yalnız ve yalnız zamanları i11t 
muaaırlarının eaerleri ile atak' 
dardır. Yeni yazılmış romanl~ 
okumak, yeni piyesleri görDI 
lıter. Bazı muharrirlere bağlaod' 
onların her yeni kitaplarını abt• 
okur, ondan lkendine göre, ~ 
der1 çıkanr\ onunla zengin!~~ 
Bu adamlar için o muharrüaJ 
&llmD büyük, fakat tamiri ka 
bir kayıptır: zamanla o mub' 
ririn yerine baıka biri geçe" 
«Yeri açık kalacak, kliıeıl •' 
atin ebediliğine inanmadığımı~ 

ancak içinde bulunduğumuz zadl dl' 
mn eserlerine alAka g6ıtere bil 
tlmlıln delilidir, bir ltiraftaı. 



Eylül 

[ Siga.e(Alemi ] 

Gizli Biı 
Leh-Alman 

B&BiGI 
~ - - TILGR.&rı.Aa~ 

ittifakı Mı ? .. 
Lehlıtanla mltteflkl Frallıaaın 

-.ınauıbetlerl gGn ıeçtUıçe ıeker 
tealc olmakta devam ediyor. Bunun 
t,•thca aebebl, Lehiıtanın Franaayı 
Dazı noktalarda itham ve bllhuH 
l&ındlılne bir tibl muamelut yap
-•lcta olmaaını iddia eylemuidir. 
l>örtler mlaakına imza koymak Fran
ıaya itham için blr veıila oldutu ılbi 
~•ynelmllal ılyaHtte mOtteflklerile 
lbtlıavarede bulunmadan Frannnın 
teahhiltlere glrlttlil lddluı Lehlıtani 
oıadan ayırmıya baılıyaa mlhlm bir 
l11ıl1 olmaktadır. Buna mukaltil Fran
l&nın cevabı b11lttlr: 

Her teahhOt, allkadar mllttefiklerle 
lıttıare edilerek yapılmaktadır. Dlırt
lir rnlaaluaın lmu11 da bu ıeralt 
altutda olmuıtur. 

Maamaflh Fran1a fle Lehfıtanın 
blui tallkları okadar ileri ıltmlıtlr ki 
l.hııtanla Almaayanan glıllden rlıll· 
t• bir ittifak bile yaptıkları mnıuu
iıahı olanya baılamııtır. Bu ıaylaya 
:~re, bir harp vukuuacla Lehiıtaa hl-
"'••tl Almanyaya lbım olan yi7acık 

lt1aıın1 verecek, buna mukabil Al
~•nra da Lehlıtana bir k111m iptidai 

•ddelerle kimyevi ve mamQl •tY• 
htlttirecektlr. 

Bu ıaylaaın ortaya çıkıtı bClrllk bir 
,ırııtn koparmıı, bllhu1a FraDnnın 
itddetll ve mOnfilllne proteltolarınl 
r\lcfp olmuıtur. Franaaya udık olan 
~h nıatbuatı, böyle bir aalaımayı 

lllyen r4t Ye fnkb etmıkttdlrler. 
Diğer bir k11ım Leh aaıetalerl lae 

~lnıuıye zarar vermeden Almanya ile 
•r uman bu nevi anlaımalar yapı• 

tbllectQfol kaydediyorlar. Umumi 
•naat fudur ki Almanya ile Lehi.tan 

lra11nda böyle bir anlaım• tuavvur 
•dflmaktedlr. Fakat hedefi Sovyet 
~uıyadir. Şimdilik Fransadan blr4ey 
ltoparam1yacağını anlıyan Almanya, 
' ttıeseleyl, bir müddet için bir tarafı 
\ırakmıı Ye ır8al•rnl ıarka, Sovyet, 
)l\lıyaya çerirmlıtlr. Mnau çok caalp 
~ld"ju için Lehlıtanın bu ite alika· 
t•nnıamuı mOmklln dejlldi. Blnaen
~•yh mevcut rivayetlerin eaaaını lıt• 

" noktada aramak sı•rektlr.-. ilreyya 

ilk Avusturya Vapuru 
ti Roma, 31 (A.A.) - hk Avuıturya 

caret vapurunl dCin Ankone llma
''•da bayrak çeldlmlıtlr. Tfrycıte 
••tbııt limanına merbut olacak olan 
::.::_ura ''Viyana,, iıml verllmtıtlr. 
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Sovget Rusya 
Muhalef•t 
Karşısında Mı? 

LoDdra, 31 ( A.A ) - Deyll Heralt 
guet11inin alyui muharririnin iddia· 
11na göre Sovyet Ruıyanın Mlll•tler 
Cemiyetine airmeal birdenbire beliren 
ciddi muhalefetler ytlzOaden telallkeye 
gfrmlttlr. Amele fırkuıaıa naılrl 
efklrı olan bu raaetl diyor ki: 

" İIYiçre lcablnealnfn paaarteal 
gllnkCl toplant111nıia Sovyet Ru•raaı• 
kabulll aleyhinde rey varmerl karar• 
laıtıracatı muhakkaktır. 

" Hollanda He Belçika, aleylde Nl 
ray varecelcler, yokaa Hdece mi•• 
teaklf ml kalacakları huıuıuaclJ I\•• 
nQı mllt"ereddlt bulunuyorlar. Hattı• 

hareketleri ıilphell olan dlter devlet• 
Jer i.ruında Macarlıtan ve Kaaad, 
ile baza cenubi Amerika dhletlerl ele 
varchr. Bir mı111leketln •lJletlar Ce• 
mlyetfae kabull ltln ıUIGıHı eluerl• 
yet klfl ı .. de heyeti umumlyede 
kuvntll bir muhalefetin me•cut 
olmuı, reyini ittifakla YarmHl icap 
eden mecllıte So•yet Ruıyanın dal•I 
aaahk almuı meaalealnde latlrlkalan 
teıvlk ede.bilir. Vaziyet o kadar cld· 
didlr ki Inıllla ve Farn111 h&kümet• 
lerl bazı davletfer nezdinde hattıha· 
raketlerini anlamak için anket yap
maktadırlar. " 

M. Ruzvelt Dağa 
Kaldırılacak! 

Amerika Cümhurreisinden 
168 in Dolar istendi 
Nevyork, 31 (A.A.) - 168 bin do

lar verilmeditl takdirde ReisicGmhu
run bir veya birkaç hafidinin dağa kal
dırılacatına ve hattı bizzat Rciıicilm· 
hurun da hırpalanacatına dair bir 
mektubun vOcudu ifıa edilmi9tir. 
Mektup Madam Ruzvelte gönderil
mfıtL Fakat mektup Reiılcllmhurum 
ze•ceainin eline geçmeden evvel gön-
derllmlı oldutu "Beyaz Ev.,de me
murlarua eline •eçmiı Ye kendlalne 
Yerllmamlıtlr. 

Bu lfpattan evnl, Nevyorkta. 
Zarn tıminde 38 yaılarinda birlıi teY• 
klf edilmlttlr. Bu adam deniz tayya• 
reltrlnde caklden makinlıtllk yapı· 
yordu. 

Vaıington, 31 (A.A.) - Zarn, ıl· 
mali Karollnde Çarleıtonda oturan 
zenrln bir aileye menıuptur. AllHI, 
kendiılnln, 192lde batına bir tayyare 
pervaneal çarphjını, ıuurunun bozul
dujunu, bunun netlce1lnde tekaOt 
edildiğini ıöylemektedlr. 

== :m:: eszı 
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'""•iki kıaımler1n hUllaasn \ 
[ Rtıit; Harbi)eden yeni çıkmıı 
genQ bir zahittir. Bir akşamüstü, 
arkad&§larile yaptıgı bir eglenct• 
den eve dönünce annnesinin eert 
~üzilt karıılaııyor. Annesi ondan 
şıkiyetçidir: "Yamı öbür~ün 
~azifo>:e 1:eçip gideceksin. Kız 
~ardeoıni hiç düştindüğtio yok. 
~:aıı.ıQzoıe, eğlenme iıtemez 
Ro.ı'ldinıyor. A.ııneıdnin ıöylenmesi 

canını tıkıyor ve odasına 
cıkıp yatı~ ... or ... Annui alt kattaki 
odada hila aoyleıınaekt d" 

1 • e ırı 

• - .. agolsun, va~olıun, pık ha-
earı oldu. ?u~up dınl.~ndıgi yok.,, 
Ve onun adı bır kıza gooiil vermesi 
ihtimalinden korkuyor. Onun mak-
Hdı oğlunu r.eôgin bir .•ve damat 
göndermektir. Halbtıkı Retidin 
amcazadesi Leyli ile araıı çok 
samimidir. Anne ise buna çok 
kızıyor. ] 
Yarın kUçUk bir çamaşır 

~'Pnıah. Yazın Uıtbaı te.miz 
Urrnıyor, Reıitciğiml de bıraz 

~~rtipll, temiz görmek iıter
}'l ~· Sa.i olsun biraz hoyrat gi· 
nır .. Klı evlit gibi değil. 

aa Böyle yavaı yavaı söylene 
tlr~ltne ufak tefekleri yerle4-
La · Sonra ayaklarının ucuna 

•arak yukarı odasına çıktı. 

* ICoyu bir kııla uykuıu11dan 

Burhan Cshlt 

tatlı tatlı uyanan Reı:t eaki alıı· 
kanlıkla yataktan fırladı. 

Talim meydanında hazır bu
lunmak için acele eden bir ace
mi nefer gibi çarçabuk iİyindi 
ve aıağı indi. 

Annesi de yeni kalkmış, kah
ve içiyordu. 

Onun iki lakardı etmeden so· 
kağa fırlayacağını keıtiren anneıi 
aealendi: 

- Reıit, evladım. Bak ne 
ıöyleyeceğim. 

Reıit masanın üzerinde duran 
lbüm tabağına sokuldu. 

Kız kardeıi: 
- Atabey yıkamadan yeme, 

ıece UıtU açık kaldı. Diyordu. 
Delikanlının ieniı omuzlan 

kalktı: 
- O sizin gibi nazlı küçük 

hanımlara göredir, dedi. Biz ııraaı 
gelince yerden bile alır, yeriz. 
Sen dUn akıam .... 

Annesi sözünü kesti: 
- Sen dUn akıamı bırak, 

buglln böyle erken nereye, onu 
söyle bakalım. Kaç ıllndllr iÜD· 
dl1z iöıile ıve ııeldiğin yok. 
Akıam ben sana neler slSyledim. 

Reıit vaziyet alıp mahmuıla
rını tıkırdattı: 

1 Amerika' da Büyük Bir 
Grev Daha Başlıyor .. 

·-············································· 
425 Bin Amele Emir Aldı 

Vaılnıton, 31 ( A. A) - Manıu
cat tıçllerl federaıyoau icra mecllıl 
din ırrev llinına karar varmlıtlr. 
U111umi ırev emri veril•lıtlr. iı 
cumartesi gllnil (buj'Un) aaat 28,80 da 
duracaktır. 

İpek, ıun'i lpell, yDo ve 1entetllıc 
meoıucat tıçllerine yeni emirler ıe
lcna kadar beklemeleri bildlrilmlttir. 

Grev binden fazla fabrikaya ıamtl
dlr. Bllhuaa ılmalde hldiaeler çık· 
mumdan korkuluyor. 

Vaılngton, 31 ( A.A) - Grev 
komlteai reisi M. German, ipek ve 
yOn aanayllerl lıçllerlne de grev yaptır· 
makla fabrika aahiplerlnl tehdit 
etmektedir. M. Germon bu &anayl 
lşçllerl mümeulllerine kendlılle sıö

rUımelerl için telgraf çektiğini bildir• 
mittir. 

Doğru Değil mi? 
\farıova, 31 (A.A.) - Yari reımi 

fakrA Ajan .. , Franaız bankaaııua 
Lehistan Bankaaına 500 milyon frank-

hk bir ikraz yapmağa muvaf Rkat 
ettltl lıakkında1'1 haberi tekzip et .. 
mektedlr. 

Fa,iıt Aleyhtarları 
Londra, 31 (A.A.) - Berllnde tev· 

klf edilerek diplomatik mtldahaleler 

üzerine aerbeııt bırakılan dört faılat 
aleyhtarı buraya muvasalat etmioler 
ve hararetle alkıolanmıılardır. 

!HS 

- Emredin. Tekmil haberi 
vereyim. Dlln öğleden akıama 
kadar arkadaşlarla Fenerbahçede 
idik. Öğleden evvel yengeme 
uğramııtım. Yemeğe bırakmadılar. 

Leyli mı alıkoydu? 
Leyli da, yengem de. Hattı 

bizim Hiııarhlar da vardı. Şu 
ı Utteyzeler mi ne! 

Annesi katlarını çattı: 
- Yemeğini evinde yeaen 

olmuyor mu ? Yengene eıkiden 
bu kadar sık gitmezdin. Şimdi 
ne oldu böyle f 

Retit üzünılerl ikişer · Uçer 
koparıp bitirmiıti. Bir ıig~ra 
çıkarıp yaktı. Sonra annesıne 
cevap verdi : 

- Yengem deiil mi, ne zaman 
lıterim iiderim. Bunun da heaabı, 
kitabı yokya. Onlar bize ielmi• 
yorlar mı? . 

AnnHI homurdamr iıbl: 
- Evet, evet, dedi. Geliyorlar. 

Hele Leyla ılln ıektirmlyor. 
Eıkiden ayda bir kapımızı çal• 
mazdı. Şimdi nedense kıymetli 
olduk. 

Reşit cevap vermedi. 
Yarım aju bir danı havaıı 

mırıldanarak odadan çıktı, yavaıça 
kapıyı çekti. 

Ağır bir tımmu7. sabahı Ka-
dıköy ıokaklarını kızdırmaya 
baılamıf tı. 

Anlatılıyordu ki alln ııcak 
ieçecektir. 

Hafta araaı olduğu için itlerine 
iİdenler daha timdiden yorıun 

Greve 425 bin it~I iıtlrak edecek· 
tir. Eter bayeue bu miktar ael&iı 
ylz bin olacaktır. 

M. German bir hal çarul bulm•k 
ü:r:cr• ırov komitealnln it naı1r1 il• 
görGtmekte oldutunu bildlrmiıtlr. 

Bazı merkaalerde lt ıimdiden dur• 
muıtur. Bu arada Makon'da bin İHI 
grev halindededir. 

Buna mukabil bul fabrikaların 
İfçllerl sıreve lttirak etmtmıye karar 
vermltlcrdlr. 

Nevyork, 81 ( A.A ) - " Vlnted 
Stat Sted ) ıirketl bfttOn ücretli ltçl 
ve memurlar için eylül baılaıısııcından 
itibaren cumartesi ailnlerl çalıımayı 

kaldırmııtır. 
Diğer lkl tirket te buna bendr bir 

karar almıtlardır. Bu yOıden Ocretler 
yüzde 9 lnmit olmaktadır. 

Amerikanın Bir Tedbiri 
Vaılnııton, 31 (AA.) - Maliye ne• 

zaretl, kuraklıktaa mudarlp mı•talca-
lardakl hayvanları bcılemek Gaere 
dOnyanın her hangi meralelletlndea 
ıetirilecak ot ve aamanın biç realm 
ahnmadao ithaline karar virmlıtlr. 

Hayvanata mahauı diter madde. 
lerln de bu U.teye tdhal edilebllece• 
tini ıöylemiıtfr. 

logiliz Lirası Çok ou,ıu 
Londra, 31 (A.A.) - laglllı llraaa 

1924 tanberl an dOıftk aevlyeyl bul .. 
muştur. 

1 
ve ağar iıkeleye doğru yuvarlanı- l 
yorlardı. 

Annesinin arkaaı gelmiyen li· 
kırdılanndan kurtulmak için ken-
dini sokağa atan Reıit bir zaman 
kararsız, programsız yürUdU. So
kaklar aaph, caddeler ııeçtl ve 
nihayet kendini yengeıinin kapııı 
önünde buldu. 

Leyli onu pencereden aörmUı. 
EHni ııallıyordu. 

Demir parmaklıklı kapıyı itti. 
O küçük bahçeyi dolaııncıya 

kadar heyli da aıağıya inmiıti. 
- Ne iyi ettin Reıit.. Dün 

ayrılırken ıöylemeyi unutmuştum. 
Bugün bizim mektebin Burgaz 
gezintisi var. Bana da davetiye 
göndermiıler. Yalnız git1em belki 
aıkılmm. Mektebin eski talebe
leri kimi isterlerH beraber gö
tUrUrler. 

Gider mlıin benimle? 
- Kız mektebinin ıeıintialne 

gitmek fena olmaz. Beni kabul 
ederler demek 1 

- Tabii. Zaten geçen gOn Sör 
Nanayı yolda glSrmüttUm. Beni 
muhakkak beklediklerini a&yledi. 

Reşit bir lastik top gibi birden 
aıçradı: 

- O halde beraberiz. Kaçta 
ildiyoruz. 

- On yirmide ada vapuru 
Modaya ielecck. 

- Vakit dar, yengem nerede? 
- Çık yukarı, ben de hazır-

Gönül lılerl 
t> ~ -- ·-~ 

Üç Kardeıle 
Üç Defa 
Evlenen Erkek I 

Benzeri var mıdır bilmem, 
fakat ben ilk defe olarak lıittlm, 
vaka, o derece ııarip ve o derece 
feci ki, ılze kıımen olsun anlat• 
maktan kendimi alamıyorum: 

"Biz Uç kız kardeıtlk. Ben 
daha çocuken bOyök oblamı ev
lendirdiler. Eniıtem eaki Rumeli 
viliyetlerinin birinden hicret et• 
miı, çok zengin, çok ılrin, 
çok ıevimli bir adamdı. Bize de 
ne iyi muamele ediyordu. Keo
diıine çabuk alııtık, fakat ne 
çare ablamın ömrU vef etmedi, 
evlenmeainden 2 ıe •. 1. sonra 
6ldl1. Bir mtiddet ıonra an• 
nemle babam bu, artık ıabık· 
laıan eniıteye ortanca abla· 
mı vermeyi düıUndUler. O da iıtl· 
yordu. Kız kardeıim pek babitll 
olmamaaına ratmen kabul etti, 
evlendiler. Müıterek kayat tekrar 
baıladı. Fakat yine çok ıUrmedL 
Evlenmeıinden 2,5 Hne ıonra or
tanca ablamf da HldO. Hanımtey
ıeclğlm, belki inanmaıaınıı, Yine 
Hbıklaıan enJıtam bu defa da 
bent lstemlye kalkıımaz mı! Ve 
babamla annem de muvafakat 
yUıtı göstermezler mlJ 

Eniıtem: zengindir, diye belki. 
Belki değil muhakkak. Kendiıl 
okumak ya:ımak bilmez. Annemle 
babam da öyle. Mazur ıörmek 
lıtedim, his inceliğini anhyamazlar 
dedim, fakat beni okutup yazdır
mıılardı, dUşUneblliyordum. Kati• 
yetle reddettim, fakat hep birden 
darıldılar. Kati vazlyetimi değiş
tirecek değllim, fakat annemle 
babamı naıul yumutatayım? ., 

Ben bu mektubu mftnhaaıran 

okuyucularıma eski hayattan gel• 
mit bir nUmune ııöatermek mak• 
aadile iktıbaa ettim. Bu hanım• 
kıza yapmaıı lbımıelen ıeyl bu• 
ıuı1 mektupla bildlrecetlm. 

* hlUnevnr Banımaı 
ihtiyatlı davranınız, baıka ne 

diyeyim? 
B4NIMTKYZ& 

lanayım. 

* 
Leyli Kadık6ydeki S6r mek• 

tebinl o yıl bitlrmiıtl. Reıltle b .. 
men hemen ayni yaıtalardı. 

Amca çocukları oldukları hal• 
de babalarının kendileri daha 
kUçlikken ölUttl aile bağlarını 
gevıetmiıti. Anneleri de biribir
lerlle ıık konuımazlardı. 

Yalnız bu aoğukluk ayni yaıta 
iki amca çocuj'unu vakit buldukça 
birleımekten geri bırakmamaştL 

Leylinın babaaı Bandırmada 
çiftlikleri olan, çok zamanını ora• 
larda av, eğlence peşinde geçiren 
Haydar Beydi. 

Tl dededen bolluk içinde y.

tiıen Haydar Bey zevk, ıefahet 
içki Alemlerinde yıpranmıf, niha
yet yine bir kıt avında aldıta 
haatahkla ölmDıtO. 

Babası 6ldltD zaman Leyll 
on yedi yaıında idi. 

Anneal kendi kederini ona 
duyurmamak için btlttln kuvvcıtlle 
ona sarıldı. Bu hicliae ile mey· 
dana çıkan birçok pllrüzlll miraı 
itlerini yllzüstll bıraktı. Çiftlik 
işleri karı,b. Bir takım uydurma 
aenetli alacaklılar ttıredi. Fakat 
bUtün bunlar Melek hanıma kızım 
ihmal ettirmedi. Bu aariD bir 
nar fidanına beaziJ• s••Ç kıza 
tahıillni bitlrindyekadar her f .. 
daklrbi yaptı. 

C A1k111 nr) 
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Mitralyoz 
Sistemlerinde 
Bir Değişiklik 

Aiır mitralyoz kullanma me

/ sviçr•d• ı ele ı i b atlı c a 
"ft l 1 memleketlerde gtl· 

cçı nanı l ' nün mueleai ol-
tüf•klel' muıtur • Bunun 

sebebi lıviçrede kain Soleur ıilih 
fabrikasınm nev'i cinıine mahıuı 
bir mitralyoz icat etmit olmaaıdır. 
Bu mitralyozun ağırlığı ı6 kilodur. 
2 tane namlusu vardır. O tarzda 
ki hem makineli tüf ek, hem de 
ağır mitralyoz olarak kullanıla
bilir. Almanlar timdiden bu keıfe 
bUyftk ehemmiyet vermekte ve 
piyade taburlarında tadilit ya
pılması lüzumunun mevıuubahı 

olabileceğini diltllnmektedirler. 

* "Nevyork ,, ta kiin .. Dil 
araıtırma cemiyeti ,, nin .-------· /(aç k•lim• ıon günlerde neı-

lcull anı- rettiği bir lıtatiı· 

goruz? tlj'e göre herhangi 

bir Jiaanda oluna olaun okuma 
yazma bllmey"':ll bir adamın konuı
maamda kullandığı kelimelerin 
ıayııı 300 ile 400 araamdadır. 

T ah.Alini bitlrmİf bir adamın leh· 
çesinde iıe takriben (4000) kelime 
vudar. Bu miktar (Şekıpir) aibi 
bazı ıalrlerin dilinde ( 15,000 )e 
çakmıttır. 

Nevyork dil araıtırma cemi· 
yeti timdi iki tane lfıaat kitabı 
yapmakla meıguldür. Bunun bir 
tanHİ (2~,000) kelimeyi, ikincisi 
iae (900) kelimeyi ihtiva edecektir. 
Cemiyetin kanaatine g-öre bu 000 
kelimeyi öğnmu .. bir :.tdl!mın bil· 
tün makaatlaram -:.. tmaaı Ye Ler 
bahse ait ıöyle~&!l sözleri aala· 
matı mümkündür. 

* A merikada 11 öpUıme aley-
hinde ,, bir c,mf yct teıkil 

-p-ü-şm_e_k_t.-n-ı edilcıivtir. Bu ce· 
• miyetin nuınttlğl 

vazı•çlnız beyannameye ina• 

mlıraa, dünyada öpUımeden daha 
tehlikeli pek az tıey var~ır. Zira her 
puıe, onu alana tamam ( 40,000 ) 
mikrop vardır. 

Yine bu cemiyetin neırettiji 
beyannameden anlıyoruz ki, dtin· 
yada en çok öpUıUlen yer Ruı· 
yadır, müteakiben Fransa, .Avus· 
turya, Amerika \"C lngiltere aelir. 
Buna mukabil dünyada en az 
öplltülen memleket le Çin ile 
Japonyadır. Filhakika bu memle· 
ketlerde öpUımeye iğrenç bir t•Y 
nazarile bakılır. Oderecede ki 
geçenlerde filim çevirmek üzere 
Çine gitnıiı olan bir lnglliz kum
panyaaı buse almıya muvafakat 
eden bir tek Çinli san'atkar bu
la mamıştır. 

* Fred Monken iaminde bir 
İngiliz dünyanın en ucuza 

Bedava bil' mal olan otomo· 
. bilini yapmış ol· 

otomobı 1 duğunu ilin etmit· 
tir. Bu zat kendi anlattığına göre 
kırık dökük etya satan dtikkin
lnrm birinden Uç tane motiıiklet 
tekerleği tedarik etmiş, sonra 15 
lira vererek bir tane tek silindirli 
motör bulmuş ve nihayet bir tane 
vantilAtör pervanesi bularak mo
töre takmaı, bu motörden de Uç 
motisildet tekerleilnin Uzerhıe 
taktığı çatıya oturhauıtur. Bu 
otomobili yürüten, pervaneaının 
döndüğU zaman tayyarelerde ol
duğu iibi huıule ıctirdlil rl&pr· 
dır. Saatte ıiir' ati eJll kilemetreyi 
bulmaktadır. Heyeti mıcmua11 
(25) liraya mal olmuthar. 

Dlnyada O!_ap Bitenle~ .... :' f-~_a,ı u.1t.1uplt111 

Pilotsuz Dövüşen Tayyareler! Sakalar 

Muayyen Bir Noktadan Kalkarak Muayye.:Bir Noktay-a Giden Şoförsüz Otomobiller.. Ve Halk 
-------- Şiıhane karakolunda bir Ha• 

Fransız AA ı · 1 . . o·· •• d y midiye çeımeıi var. Burası sabah• 
ım erının nun e a- ları altı buçuk veya yedi buçulıtt• 

açılır, alcıam da 16 veya 17 d• 

1 B• T •• b . kapanır. Vasati aekiz aaa• 

Pi an ır ecru e zarfında çeımeden su almak 

dlrkaç Hn•· 
denberi motörJtı 
nakil va11talan 
nın makiniıtıi:ı 

olarak kullanıla• 
bilecekleri iddl· 
Hına ııkıık fa• 
hit olmaktayız 
Ay, hatta hafta 

geçmiyor ki, dlh 
yanın her hang 
bir köşesindeı 
"şof öraüz,, oto• 

• 

1çln yeni 'bir 
lormUJ bulun· 
muıtur. Bu for· 
mUl endomeka· 
nlk admı taıı· 
maktadır ve fen 
akademiıi 6nUn· 
de tecrUbelerl 
yapılmııtır. 

Alıllde bir 
otomobil taaa v· 
vur ediniz. Öyl~ 
1'1 bir otomobil 
içinde ıoförU •• 
telılzi yoktur, 

mobil, "pilotıuz, Buna raimen• 
tayyare keşfedil· kendi kendine 
diğine dair yen.ı hareket etmek· 
bir haber gel• te fıtenllen ye· 
meıin ! re ıitmekte, 

Bütün bu kı· orada lıtenildljf 
ıiflerde mucitler Möıyö Du11aud 1891 1tne1inde yaptığı ilk pikap'ın öntlade kadar kaldıktan 
h.ep ayni prenıipe lıtlnat etmek· makanizmaaının yanına bir telıiz ıonra hareket noktasına dönmek• 
tedirler: Otomobilin veya tay ya· ciltazı ile birllkte bir de !ele•iz- tedlr. Otomobile ıofönlz 9larak 

L k ı k ı b hareket lmkinıaı veren t•Y kUçtlk renin mottirUne bir telıiz telgraf yon clnazı onu aca o una, u 
tayyare iıterae binlerce kilometre bir makinedir. Bu ıpakiaede eıkl 

cihazı raptedilmiıtir. Bu telıiz zamanlarda t~lıraf alıılarında 
cihazı, ınuayyen bir noktada bu· uzafıa ıevkedilılR, nerede ve ne kullanılan Hkllde, makara ılbi 
1 d. b 1 · L halde bulunduju karada bulunan 1arılmıı bir klflt bobini vardır. unan ı(er ir te ıız cinazı va· 

bir adam tarafından televiıyonla Bu kltıt bobin muhtelif yerlerin• 

Enıtitüntin baho11inde eoföuüı 

dolaıan otomohil 

ııtaaile işletilmekte, otomobilin, 

yahut tayyarenin direkıiyonuna 

icap eden veçhe hu vaaıta He ve• 

rilmektedir. 
Bu prenıipin en bllyük mah· 

zuru, 
idare 
olan 

karada oturarak telsizi 
edecek 
adamın 

tayyareyi veya 
otomobili gözl\n· 

den kaybetme• 
mek mecburiye· 
tinde bulunma· 

ııdır. Zira nere• 
de ve banal 

vaziyette bulun• 

duğu bllinmiyen 

bir tayyıu ~. ya• 

but otomobile 
takİp edcceil 

lıtik•m•tl 

mek 

mlimktin 

tabiatile 

değil· 

dir. Bu mahzuru 

izale etmek, yani 

ıörUlebilir, görölUnce de idarHi 
mttmkiin olabiJir. 

Fakat maaleaef televiıiyon ıon 
aeneler zarfında Azim bir terak· 

kiye mazhar olmuı olmaama rai· 
men henüz tatbik aahaamda fayda 

verecek hale ielmemlıtir. Elan 
llboratuvarın malıdır. Daha pek 

çok ıılah edilmeye muhtaçtır. Bu 
verdiğimiz izahattan anla,,lacaktır 

ki, bir tayyarenin veya bir oto• 
mobilin bugtln pilotsuz ve fO· 

försliz olarak idare edilmeıi 
mümkündür ve yapılmaktadır. 

Ancak bu tayyare ve otomobil 
telıiz makinesini idare eden ada· 

mm gözU öniinde bulunddkça 
mevcuttur. Tayyare ve otomobilin 
uzak meaafelere aevki istenilince 

tel-.izyona ihtiyaç vardır. Tele· 
vizyon iıe henüz semere verecek 

dereceye ıelmcmiıtir. Yani harp 

tayyarelerinin veya harp tankla· 
rının makiniıtaiz olarak dövüşe-

~ofönüz otomobilin mekanik taf~ilatı 

oe zımbalıdır. KUçUk makine bu 
klj'ıdı döndürmekte, zını hah yer• 
leri de otomobilin dlrekıiyonunu ve 
elektrik tertlbatım idare etmek· 
tetedir. Yalnız bu yeni form Ü· 

lün ite yarayablmesi için oto
mobilin gideceil mesafenin tama 

men ölçU1med, 
iittiği yerde kaç 
dakika duraca· 
iının pefinden 
tayin edilmeal 
ve zımbaların da 
ona göre yapıl-
ması lazımdır. 
Daha fazla, oto
mobilin de yürür· 
ken önUne, ken· 
dialnl yo] değiı· 
tirmiye icbar ede· 
cek bir hail 
çakmamaaı da 
ıarttır, yani oto· 
mobil de iş~ yara• 
maz. Buna muka· 
bil demiryolunda 
faydaaı görUlmesi 
mUmkUndiir. .. 

Franıız aaze· uzaktan ldartal 
'. ıo· ıyö Du11aud 'bir lokomotifi telsiz ile itletirken.. telerinde iddia mevzuubahs olan .n 

h 

1 

bilmeleri .... in daha aenelerce ça· edlldijine aöre bu yeni formülün otomobili, yahut tayyareyi er an "" k 
Jıımaya ihtiyaç vardır. mucidi olan Möıyö Du11aut ele -

gCSz önünde bulundurmak için Mamafih bu arada Du11aud trikli ıramofonu ilk icat edenler· 
"televizyon,, a müracaat edllme1İ adını taııyan bir Franııı alimi den biridir ve ketfini 1896 sene· 
dltllnllhnüştQr. Filhakika pilet· tarafından n&lcil vaaıt~larınm ıiı:ıv Franıız akademlıtne arıet· 
ıuı olarak uçaa tayyarenin ltlare makiniateiı. olarak kullanılması mittir. 

adeta ölllmdllr. Bu çeımede halkı• 
ıu alabilmHi için bir uıul vardıra 
Sakalar birer teneke aldıktaıı 
ıonra ortadan da halk bir teneke 
alır. 

Fakat sakalar kendi koyduk• 
ları bu uıule aıla riayet etm_. 
mekte ve bu yözden birçok 
zararlı kavıalara ıebep olmakta• 
darlar. Çeıme a-UnUn muayy•I\ 
aaatlerlnde aakalara, muayyaeft 
ıaatlerde de halka tahılı edile'" 
moı mi? 

Şi9hane lakender caddeaindeı Oj!uı 

Gümüı Paralar 
Müıabakada Yolsuzluk 
Olmadıtı Netic~ıine 

Varıldı 
Yeni bHılacak allmUt para• 

larunızın ııkll için aeçilen model .. 
ler bazı aan'atkArlar tarafındaaı 

itiraza ujramııtır. Şatoame mud .. 
bine• Htllmlt e1erlert alt ıarflaf 
a9ılmadan ıahlplerlnı iade edil• 

IJ'Hl liıımıeHrken ressam Ali 
Cemal Beyin zarfıaın açık olaralC 
~endiılne iade edilmeıl tikay.,tfd 
baılıca meuuu olmuıtur. 

Maliye Müıteşarı Faik Bey bil 
muharrlrimlze bu buıuıta ıunları 
ı6ylemlttlr: 

.. - Maliye Veklletl, jUrl hey• 
etinin ıon derece bitarafhkla ça• 
lıthğına kat'iyen emindir. Cemal 
Beyin mektubu, jllri heyeti vaıl· 

fHini yaptıktan ve birinci eaerl 
Hçerek zaptını tanzim ettikted 
bir aaat ıonra heyetin aöıterdiğl 
bir lUıum üzerine açılmııtır. He)'" 
et ikincilitl kazanan aan'atkirııı 
da adreı ve ismini öğrenmek 
lıtemiıtir.,, 

Darphane mUdürlUğü müaaba• 
kayı kazanan Vedat Ömer ve 
izzet Beylerin biner liralık müka• 

fatlarmı vermittir. Yeni gün.üt 
paraların basılmasına bir a'/ 
sonra baılanacaktır. 

Son Posta 
Yevmi, ılyıll, H"adiı ve Halk gaıetı•i 

Eski~nbtiye, Çatalçeşme sokağt, 25 

ISTANBUL 
... ........ 

Guetemiı<le çıkan yaı• 
ve resimlt:rio bütün haklar• 
mahfuz ve gazetemize aittir· 

...... 
ABONE FiA TLARI 

1 6 3 
Sene Ay Ay 
, Kr. Kr. Kr. ----TORKIVE 1400 750 

ECNEBİ 

Abone Ledeli peıJia<lir. Ad re• 
desiıtirmek 25 kuru :; tur. - -

Gelen • .,,.1ı geri v•rilmez. 
Ht•"•rdeR Mes'uliyet ahnnt•" 
Cevap içio ~ektuplara 10 kuru~hık 

pul ilavesi liizımdır. 



Mevsimin Son At Yarııları 
--------- - ----

V elief eridi Sahasında Dün Yapılan 
Y arı,lar, Her Zamandan Zevkli Oldu 

Çok iUzel Ye ınkli geçen, düaki yarı,lard.an heyecanlı bir enıtant&ne 
Yaz mevsimi at yanclar1111n ı kendini g~ıterlyordu. Dün iyi ve 

ıonuncuıu dUn, iter zaman olduiu muvaffaklyetll de1tllecek neticeler 
albi yine Velfefendi yarıt saha· alındı. Bu neticeler karşıııada 

Şunu da ıöyliyeyim kJ halkın 
at yarıtlarına kartı olan allkaıını 
daha fazla çotaltmak mümkün 
ve alikıdarların her zaman elle· 
rinde olan birıeydir. 

ıında yapıldı. Kalabalık bir hUkmetmek icap ediyor ki öz 
aeylrci kütleal koşuları heyecanla milli bir spor olan ve dtine kadar 
Hyrediyorlardı. Seyircil•r araıında ihmal ~dilmiş olan binicilik artık HUliaa: Bu ıeneki at yarııları 

bize iıtikbal için mUsbet ümitler şık kıyafetli hanımların çokluiu canlanmııtır ve daha da canla· 
bfJhaua ~6ze çarpıyordu. 'nacakhr. vermiıtir. 

DünkU yarıtlar umumiyetle d~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ter haftalara ve hele geçen •ene· . Msmlelcette Spor Faaliyeti 
lere niıbetle çok daha zevkli geçti. ___ _ 

Bu hakikati buraya kaydetmekle BaJıl-eaı·r Futbolcuları biz de ayrı bir zevk duyuyoruz. K • 
Seyircilerin yt1rışlarm umumi ahen-

.!!.~~~~:.~.~~~'..~~'..i.~ .. ~~.~~~~'..~'.~~~~~~.. Gayret 1 e Çalışıyorlar 
Bisikletle 
Muvaff akiyetli 
Bir Segahat 

Ayın on l:çlincl\ gUnU Anka
radan yalnız olarak bisikletle 
yola çıkan Mümtaz Refik bey, 
Aynş, Beypazarı, Sivrihisar yolile 
20 aaatte Eskişehire vasıl olmuı
tur. Ertesi günU Esklşehirden ha
reıket eden bu genç lıci, Pazar· 
cık, İnegöl yolile aktam saat 
20 de Bursaya erişmiştir. 

Buriada bir 2ece istirahatten 
sonra tekrar yola koyulan Mümtaz; 

Refik Bey Y alovaya saat o:ı bir· 
de girmlı oradan da lıtanbula 
gelmiıtir. Bu ıuretle Mümtaz Bey 
650 kilometrelik bir yolu 42 
•a~tte katetmlı oluyor. 

Kendiılnl tebrik ederiz. 

.ı\okıra Gençler birliii i~inei takıaı 
hJeoiıi ~•k Jlıui ircUerindııa 

MUmtu·Retik ,.; t 

Balıkeıir, (Hu· 
ıusi) - lıtanhul 
ve bmird•n ge· 
)en takımlarla 

mu va f f aldyetll 
maçlar y a p a n 
fut b olcularımıı 
timdi kendi ara· 
larmda güzel 
m üıa b akdarla 
hergUn bir faa· 
1 l yet veıilesl 
arıyorlar. 

Geçende ( ld· 
man birliği ) ile 
berabere kalan 
( idman gücü ) 
idman yurdu ile 
huıuıi bir maç 't 
yaparak 3-4 ga· 
Jf p geldi. Balı· 
keairin en ku v• 
votll takımı olan 
idman gücü ıon 
zamanda yetiş· 

tirdikleri genç 
futbolcularla iı· 
tikbal için bUyllk 
Umltler vermek· Balıke11ir İdman gücü ikinci takım kaptanı İbrahim 
tedirler. beyle Uçtincil takım kaptanı Ahmet Zeki beyler 

Uıak • Eakiıehir Teması akınlar yaparak ilk dakikaJ~r.da 
U k (H A) S k iki gol yaptılar. Oyun ıyıce 
ıa , usuıı - pora ço U k 

meraklı elan Uıak halkı bugün beyecanlanmıt ve ta lılar ıon 
yine çok heyecanlı birj'Ün yatadı. derece açılmışlardı. Uıak gençle• 

Memleketiml~in en çalıtkan rinln güzel paslatma Ye akınlan 
kulüplerinden Gençler blrliii bu 3 ıolle daha notiçelenerek blrlaci 
hafta Eskltehir famplyonunu bu· haftayım ().5 Utak gençlerin ıa· 
f4lY• davet ederek çok aamlmi Jibiyetile bitti. 
bir maç yaptı. ikinci haftayım da 3 j'Ol ya· 

Saat 4,45 te her ikt takım yaparak gol adedini 8 ze lbliil 
aahaya alkıılar arasında çıktı ve ettiler. Maçın ıonlarında Eıkiıehlr• 
ıyuna baılanıldı. İlk akını yapan Jiler penaltıdan bir ıol yapblar . 
Vık' ehirlller oyunlarını bozarak Netice itibarile Uıak Gençler 
hakimiyeti Utaldı gençlere verdi- birliii ı · 8 ioUe a-alip olarak 
ler. Uıak gençleri çok gözel ıahadan ayrıldı. ' 

Yağlı Güreşler Hakkında 

Alaturkacı Peh1ivanlar 
Nasıl Tutuşurlar 

Emektar apor hocalarmızdan Mazhar Beyefendiden aldığımız m'ek• 
tubu aıatı koyuyoruz. Geçen hafta yazdığımız bir makale münase• 
betile bu emektar uıtadımız bize yağlı güreıler hakkındaki noktai
nazarını l:ıah ediyor. 

· Son Poıta gazeteılnin spor 
aayfaıında " Ketki yağlı ırllre§ 
yapılsaydı ,, ıerllvhalı mekaJeyi 
okudum. 

Yağlı ıUreş naaıl yapılır, naııl 
tertip edilir, ve nası] pay taksim 
edilir? Bunları dikkatli bir suret
te tetkik edelim: 

Bir kere yağlı gUreılerln mün· 
teaipleri ayrı ayrıdır. Bunların bir 
kıımı aralarında pay takıimi ya• 
parlar uzlaıırlar. Bir kıımı mUı· 
takil ılirete girer, bir kıımı ye• 
nllmek lmklnı olmıyan ve yenil· 
mek bllmlyen kahramanlardır. 

Aralarında pay takıim edenler 
dalma köyleri, düğünleri takip 
eden güretçilerdir. Bunlar hazan 
yenilir bazan yener daima galibiyet 
deiiıir birinden diğerine intikal 
eder. Arada uyuıulmadığı zaman
lar ciddi a-Uretler de yaparlar. 

ikinci klllm mUıtakil ıUreıen· 
ler ise; aralarmdaki ter· 
tibatta gruplara dahil olmıyan ve 
ciddi güreıenlerdir. Bunlar pek 
muvaffak olmazlar fakat ciddi 
ılireşirler. 

Üçüncü kııım güreşçiler ki 
bunlar ne para ile ve ne de diğer 
bir makaatJa katiyen yenilmezler. 
Bunlar karşılaıtıkJarı zaman BOll 

nefese kadar güreılrler. Bunlar 
için şeref meselesi gayet mühim· 
dir. Bunlar profesyonel takımlar 
arasında da gezerler yine yenil· 
mezler. 

Maatteessüf Türklük ıan ve 
ıerefini temsil eden kahramanlar 
bu kısım profeaıyonel güreşçileri· 
miıden hemen kimse kalmamıı 
gibidir. 

Buglin ciddi gllreı görmek 
arzu edenler ancak emator gü· 
retçileri takip etmelidir.ler. 

Çünkü Ayni kulüp efradı biri· 
birlerile diğer klUplerle ve ecnebi· 
lerle mutlaka ciddi güreşirler. Bun· 
)arın gayeleri şnhıi v" milli ıerefi 
muhafaza etmektir. Başka hiç bir 
gayeleri yoktur. Bunlar araıında 
para mevzubahı olamaz. Böyle bir 
grup milleti temsil edebilir. Dl· 
ter profesyonel grupların güzel 
vücutları güzel oyunları ve ıüzel 
tertipleri yine görülmiye değer. 
Bunlar da nadiren hakiki güreş 
yaparlar. 

Memleketimizde güreıl yaıat· 
mak için ve güreşi tetvJk için 
lıer iki gurubunda yatamaaı 
llzımdır. 

Sonra hu spor ln1&nlarla be· 

raber doğmuı beraber ölecektir. 
Bu ıpor bütün sporların fe\·kinde
dir. Çünkü tepeden tırnağa kadaı 
bilcümle adelit, aınp, fikir ve 
dimağ- faali) ettedir. "Canla başla 
uğraşmak ,, tabiri ancak glireşte 
olabilir. 

Çeviklik, intizamı beden, kuv· 
vet, kudret, cesaret fikir yilksk
liği, maharet, herşey güreşin için• 
dedir. Hatta ahlak yUkaekliği hak• 
kında darbımesel hükmündedir. 
Bir zatin doğruluğu ve sözünde 
1ebatkirhiı mevzubaha olduğu 
zaman " Canım pehlivan adam 
veaselAm ,, , bu çocuk " Pehlivan• 
benziyor ,, deriz ki bu ate 
sözleri biıe pehlivanlığın nuıl 

mergup ve makbul olduğu hi&1lnt 
vazıhan anlatır. Sonraları söz aya• 
ga düştüğü zaman, yani zafiyetin 
hükümran olduğu zamanlar ıu 
ıözler söylenmiştir. 

( lnıanın ahmağı pehlivan ). 
Bu devirlerde yalnız fikir meşgu• 
Jiyeti nazarı itibara almıyordu. 

Halbuki hUtUn güreşçiler bUtUn 
dünya federasyon heyetleri blllr· 
Ier ki ahmak bir insan nekadar 
kuvvetli oluraa olsun hiç bir vakit 
iyi güreşçi olamaz. 

Vaktile güreşçilerin ekserisinin 
okur yazar olmaması tahsil gör• 
memelerinden bu sözün mUnbai& 
olması muhakkaktır. 

Fakat bunlarda fıtraten büyük 
bir zekA olduğunu kimse inkir 
edemez. Eskiden tahsil görenler 
kendilerini yorgu.nluktan azade 
kılmışlar. Yorulmadan kazanç f,.. 

min etmişlerdir. Bugün en m l • 

rekki en medeni, en zengin mil· 
Jetler fikren ve bedenen, yliıkae· 
len milletlerdir. 

Demek oluyor ki, sureta spor• 
culuk veya sporcu görUnmek kAfi 
değil. Sporla ciddi uğraşmak la· 
zımgeldiğini bize hem tarih hem 
hAlihazır madeni} eti biltün deli· 
ilile anlatıyor. Bu bedaheti görmek 
latemezıek kabahatin kimsenin de
ğil kendimize ait olduğunu bilelim. 

Şayet bir tarafı ihmal edersek 
her halde bir aksaklık hasıl ola• 
cağını zannederim. 

Türkiye idman muı llimlerindea 
metekait kaymakam 
Mashar Kazani 

' 

ııf"ne 'l'akıimdeki alaturka ,.Ureılerd•n yaih ı.u•hlinnlanwıı 
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Dalavereli Bir Pazarlık Faslı •• 

Çok Korkunç Bir Cinayet 

Karısını Öldüren Adam 
Mahkemeye Verildi 

- Konıoltaayona i.uyurmut 
yükıek kerte hekim ılhl farıl 
laf edoor1a birini apamamıf'm. 

Sezai kula;ıaa s6yledt. Duba• 
racı, aayhayı ba1tı: 

- T u, Allah muıakkanı ver
ıin, 6lüyü diriltir laerlfain ne 1 

Canbaz Ahmetle maiyeti, bu 
aoö ıuallere de mDakit ceVlplar 
Yerdiler; ayrı ayrı temin ettiler. 

Beygirlerin topuk çalmalarırua, 
yel yutmalarınm, gazat, ıoluğan· 
laklarmın ve defitabiilerlnin tetkiki 
bir u ıonrald provaya talik 
edildi. Y atıdann mutlak muvafık 
görtlldötti tekrarlandı. Baytara 
maytara lüzum kalmadıiı da 
.ayJendi. 

Cumburcemaat, yine kört oyu
nu oynar ılbi, kolkola, omuzomu
u, Mttea yukarı çıkıp eYe tir· 
diler; odaJ• çıktılar. 

MaAaıa l.tfiae, koca lenıer 
lçiade, lolr•a konmuftu. 

iki dakibnm için.le biUrifdl. 
Ma' sumun mektelte t.aılanııı•n 
uturlu kademli ofmaaına, zlhlni
nin aç.ık •• evvel bulunmaaıaa, 
yakında cayır cayır a6k111e1iae, 
ıueteyl haldır buldur okumaıına 
dualar edildi. 

Pazarlıta ııra ıeldf. Yine 
lakırdmın ilk yakaaını açan Kam· 
bur Na&I oldu: 

- Gelelim mHelenln an nok· 
tasına.. Şimdi bu yatızlara ne 
lıtiyorsun Tombul Ahmetciğim? 

Duba cambaz, pencereden 
dııarı okkah bir Uikürdl; haıır

l•ya &ir daha yanaıtt; fHi yıktaı 

- Kolay!.. 
- Mal aahibl ıenıln, istemek 

aenden gözüm! 
Vehbi Bey, Katip, Sulu, hele

cından yerlerinde duramıyorlar, 

kalkıp kalkıp oturuyorlar, boyuna 
blrlbirlerine kaı ıiz oynatıyorlar, 

müddet aakı aık~ adeta domu· 
ıuna pazarlık edecekler. EYvela 
•kisi de ı6zünde Nuh diyecek, 
peyıamlter demiyecelr. Bir aralık 
cambaz efend• kızar ıibl olacak, 
ıitmeye kalkacak. Sonra yavaı 
yavaf tarafeynden beıer onar 
çıkarıla indlrile, nihayet 175 il· 
raya batlayacaklar. Buaun otuı 
beıiai de kambur cebe atauk. 

Hin oilu hin Nabi, Du
bayı kııkıvrak bendetmifti. 
(Düldüllerden birinin dört ayajı 
da HkiU; kundura ltoyaaile ltoya· 
Y•1> ıizlemipia. lıl meydana 
çıkanraam, daha bqka balgam
lar tla ataraam yayan kaldıjın 
ıDndlrf) demlı, cambazı •uıa 
durdurmuıtu. 

Uzatmayalım, odaya sfrdiler; 
yerleriae oturdular. Ah al, moru 
mor, V ehbl Bey de ıeldl. 

Puarhk bqJatlL (U.tleli mebl,, 
hararetle çekiıe çeki .. , nef .. 
tftkete tlkete, ter döke d6ke, iki 
taraftan heıer onar arttırılarak, 
•ndirilerek, 175 lirada kararlaı
tıraldı. 

Eller verOdL ( Aldam, aatbm! •• 
Hayınnı ıar, uiurlu olaunl) baıma 
kalıpları beyan kılındı. 

Kanbur Nabi, llhzede yuka· 
rıyı boylidı. Kapı arkaaından, 

(keyffyetibey'ft tiranın blmennihi-

1 

aıaj'I Yıldız yokuıundan ladiler; 
tramvay yoluna çıktılar. 

F•yton Yerine Llndo All· 
nıror; ••rollun• Vuruluyor 

Şimdi faytona ııra ı•lmifti. 
Vehbi Bey kadanıllar arabayı 

uçururkea, heyecan içinde kendini 
unutup potu kırdı: 

- Ulan Duba, fayton alaca• 
jız, T opaneye vurl •• 

Nuaratiye ca•lılnin Ueriainde 
aol koldaki Alman kırma11aın 
araba fabrlkaaaaa yanqblar. 

EıaHa alınacak fayton pey· 
lenmiıtl. Bir laafta eYYel, latanbul 
içindeki maruf araba ıabcdannm 
hepelal ıezmifler, Fatihteki Haca, 
MHtanın, Biablrdirekteki Lelallain, 
Puıalhda, Ha•a• ıokapdakl 
Malrıudua mafualarını •izden 
ıeçlrmlfler, Toplwaedekiade ka
rar lulmaflardı. 

(Arlıuı YU) ·--- .... ...... .. . 
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\aali mtisldyftlhitam olduiunu -----------~ Melek Hanıma tepıir etti. 175 , 
lirayı alarak bir torbaya koydu. 
Yine Lihzede aıağıyı bulup oda• 
ya tirdi. 

T orhayı si.terdi •• tıkırdatta: 
- Mirfmuhteremler, aaniye 

fevt etmeden, haydi arabaya!.. 
Adet yerini bulmak için, dUzU, 
yokqu, inifl de aradan çıkaralım 
Ye canl.azcıjımın aan kızlarım 
tealim edelim!.. 

Oenizyol ları 
lfLITMISI 

AHatelerl ı Karaldlf Kllprlbat 
Tel. '2162 - lbkeel Melaarclaraatle 

Han Tel. 21740 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 2 

Eylül 

( Baıtarafı 1 inci ıayf ada ) 

- Sanbaı oj-ullarından Meh· 
met! .• 

- Suçun.. Ne yapba aea? 
- Katilim, karımı öldllrdllm. 
Oaunla ahbapça ı&rlıttlk. 

la•a birçok dert yandı, •6zlerlle 
kuavet dağıttığına zahip oldu. 
K11kançlık yllzllnden kar11ını 61-
dtlrea bu adamın 16zlerinl, yapa
lan reaml tahkikat Oe birleıtirlr
aek hadiaenln if lenit ıekllnl ı&yle 
hulAaa etmek mllmkDn olur: 

Katil Çambelli Mehmet. 
klylnln oldukça varbkh adamlan 
ara11nda aayılmaktadır. Kendlıl 
evlidir; Emine leminde bir 
kanıı Yardır. 

Bir ,an Çambelll Mehmede, 
t&a1clıldarı ı•lfp uber ••rmltlen 

- Kana Emin•, bizmetklna 
Mehmetle •6rlflyor, onuall iyi 
maaa verllmeyea arkaclqbk 
yapıyor. 

Mehmet bu lidere laanmak 
lıtemlyor "ıözlerlmle ıörmeylnce 
inanmam!" Diyor. Fakat bu arada 
dedikodular devam edip duruyor. 

Hava yaz oldutu için Mehmet 
karıaını yaylada bırakarak köye 
~diyor. Mak1adı ıeceyf köydeki 
evinde ıeçirmek, erteıl aabah 
yaylaya a•lerek lıe baılamakbr. 

Fakat aece vakti yürejlnı 
kurt dUıüyor. Köyde kalmadan 
yaylaya dönUyor. Mehmedin yay
lada karıılattıia manzara aklını 
baıından alıyor. Bahçeden yaka• 
ladıi balta ile yayladaki prda
t• ıffiyor. 

Bu esnada çardaktan bir 
feryat kopuyor. Emlnenln kocuı 
Mehmet, karımnı Mklı Mnellk 
bizmetklrlle yanyana ı&rllnce 
Uzerlerlne yUrtlyor. 

Hizmetkar Mehmet, çevik ltlr 

delikanlı olduğu için ağaaının 
üzerine ablıyor. Aralarında bir 
hotuımadır, bıılayor. Matlüp 
olacajını, ataunm bıçak darbe
leri altında caa vereceğini W..e· 
d•a hizmetklr J•n cıplak kıya• 
fetlle feryada baılayor. Komtu
lardan Nizam otlu yetlıerek 
onları ayırıyor. 

Hlzmetklr Mehmet, cananı 
kurtarmak için, o Yadyetle 
dıtan fırlıyor •• aolutu civar 
daj'larda alıyor. 

Bu •adyet ku111111da kar111D1 

öldlrmek lıtiyen adam, Y•titen
lerin yalvarmalarile bundan vaz 
ıeçiyor. 

Aradan fbler ,.çı,or. Meh
medla yaylade bulundaju bir,... 
Emine Haauma .... hizmetkb 
Melamet kiye 1ell1or. Hamsa q. 
mlade blrial bulu1or: 

- Git Emlaeye llyle, ç .. a. 
fll'lanmı Yenia Ye Hal latlyona 
koca•nı raw kop1•••· 

Diyor. Emine, ıönderdiji ce
Yapla " Ne yapayım, her iklıin .. 
den de vaı ıeçemlyorum,, diyor • 

Emfnenin bu ı6ıl•rlnl haber 
alaa kocaıı, karıııaı köye ıetirt. 
yor. Fakat arbk mubakemHi de 
ltlımlyor, mUtemadiyea dütllnilp 
duruyor. 

T eeııUrO çok tqkın olduiu 
bir ı•cede Mehmet kar111nın ya• 
nuıa ıidiyor, bu arada neler ıeç• 
uıı. neler konuıulduğu teablt 
ıdllememekle beraber, çok HY.. 

elitini aöylediil karıılru kama 
ile •Dc:udum .. latellf j'er• 

terinden yaralamak ıuretlle aı .. 
dtırüyor. 

Kemalpaf& mtıddelumumlllif, 
bu ıöztı kanlı katW lz..ır Ajv 
IH&1ında mulaakeme edllmek 
üıere ıöndermiıtlr. 

Nabi Efendi flıkonu atzının Sanki yanrındaa, laareketlan• 
lpne bakıyor, o, çarıaf kadar dan kaçar ıfbl, lıaepsl•d• ne 
mendille terini ıillyor, horuldar acele, ne telif, ne laeyecan •.• 

Paz•r 10 da Sirkeci nh· 
tımından kalkacak. Gidftte 
Çaaalckale, lzmir, KOlllk, Bod
rum, Radoa, Marmarla, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kat. Fudke, 
Antalya, Alanya, Anamur, Mer
ıiae. Dlnlft• bunlara ill•eten 
T qucu, KUf8dua, Gelibolu'ya 
upayacak yalnız Anamur'• u;
ramıyacakbr. "5216,, 

j Bugii.lıiin Jle•el•lerinden 1 
ılbi ıoluyordu. Miraayedi beyin yakaıı bir 

içi içine •i•mayaa, benzi kil tarafta, paçaaı bir tarafta; ıölıll 
keıilmlt V ehltl Bey, ta• atılacajl batrı açık; ıömlek dOtmelerl, 
eanada Kambur evvel davrandı: pantalon ilikleri çizik; ayatında 

_ Hep kulak keliltlik; ıöyle- terlikler... Kitip Raif, ceketini 
yiver de ıen de kurtul, blı. ele bile almiya •akit bula•amıı; ar• A 1 k 

Şehrin Bir Kısmını Ilga Et
mekten Başka Çare Yok! 

------
kurtulalım toaunum l ka11nda yalaız yelelr; belinden yftn yva 1 (Baıtarafa ı lacl Hyfada) 

- 250 ıarı kıı.1 kuı•t• Hrkıyor... Apikin batında SUr'at yolu • Belediye relıl Muhiddin 
k 1 fH yok... Sulu, yalıaayak... valuru 1 beyla, latanbulu ıtızell.,tirmek, 

Bu 2SO aarı ız ılSzO, aiir eyea el ANTALYA daha dnernau ea yeni Garp 
k il • " -ıu T ~Um araba11na bin iler. yltll -·- -

mDtbit bir 16 ıUr tuıu ••• .. L ·arterine benzeyen mllkem• 
Dulla cambaz, terltiyeleri ele C rt l 17 d Sirk ı a k hepıini ıindirmifti. um• •• • •c mel bir latanbul ı•lui kurma 

Blitftn çehrelerde ıafak atmıı, .ı•. Yardajln ltirinl ya•ına rılıatımandan kalkacak ve Ay· lauauaundald ba11aalyet ve ıayretl 
diller tutulmuıtu. Oda bı11! oturttu, tiçönD •avdı. valak yolunun mutat iıkeleleriae çek yeriacleclir. Fakat ıiriıilmek 

Yalnaz Nabi Efeadi tetitl (Deh, karaotlanlarf.. ) avaz... utrayarak lı.mir'e ıidip d6ne- lıtenllen itin zorluiu ve büyllk· 
bozmamıf, t.tife halel ıetirmemftti. ıile kırbaç ıakladL cektir. "5217,, lltl de ~ok •tkındir. Bana ka• 

Tombul delikanb, ayaklan Toz dünıana karıflı. lana aarl bir lıtanbal pllnı hazır· 
f d k Ak 1 k lamrken buıtınkü lıtanbul unu-dolap dolaıa, kapıdan ırla ı. Beti taıtan aret er J• uıu- f,r.w I~ Tepebatı Beletliye tulmah, aanld Iıtanbul ıehrl yok• 
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zel olan mahallelere hicret etti
rilmelidir.,, 

beri •lrdljil fikir temamen 
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ITTiBAT ve .TIBAKK! 
5 inoi kıeım No. 45 Nasıl Deld• ? .. 

Her hakkı mahfuzdur. 
1 - 9 934 

Ntaıl Y11111dı? •• 
Nasıl Ôltla? 

~~=======~Ziya ~akir <===:c:==========================' • 
itilaf Devletlerini K.uşkulandırıiıadan 
Seferber ligin İkmali için Çalışılıyordu .. 

Ayni gtlnde, meclisi meb•usan 
da tatil edilmi~, (tahdfti ezbana 
mucip) olabilecek dedikodulara, 
nihayet •erilmek lıtenilmiıti. 

Her zaman ve her hldiıe
de olduğu gibi halk ve matbuat 
derhal bu meseleyi de coıkun his
lerle karıılamıılar.. birdenbire 
mlifrit llmit ve hayallere kaı:ıl
mlflardı... Buna mukabil. fti1Af 
devletlerinin lıtanbut aefirl~ri, 
vaaziyeti pek ciddi bir ıurette 
nazan dikkate almıtlardı. Şimdi 

hOkümet erkanına pek mlihim bir 
razife terettftp ediyor; ltilif devlet
lerini kutkulandırmamak, sefer
berliğin ikmaline kadar vakit ka
zanmak için mahirane bir oyun 
oynamak icabeyliyordu. Buna 
da 16yle bir ıekil bulunmuıtu. 
Maliye nazırı Cavit Bey Franıa 
•efirl, Bahriye nazırı Cemal Pa· 
ıa da fngiliz sefiri ile sık ıık te
maa edecekler; onlara karıı ta
mamen ıureti haktan görünerek 
(harbin ıonuna kadar Osmanlı 
hUkümetinin bitaraf kalacağına) 
kanaat •ereceklerdi• 

Guek Cavit Bey ve gerek 
Cemal Pata, bu rollerini cldden 
btiylk bir maharetle oynamıya 
muvaffak oluyorlardı. liatti lnai
llı sefiri Sir Lui Malet gibi kıh 
kırk yaran bir diplomat o derece 
l(&fİI aTlanllllfb ki. stbt.. biriade 
Cemal Paıaya: 

- HOkUmetinizin bu bitaraf
htı sonuna kadar muhafaza et· 
mui ıartile bizden ae flbi bir 
menfaat teminini beklersiniz? .• 

Demlfti. Cemal Paıa bu 
aaf diline teklife karıı bıyık alhn· 
dan ,Olmekle beraber derlıal: 

- Bttarafiığımızdan hiç 1Gphe 
etmeyiniz aaaletmeap!.. Bu doı· 
tane teklifinizi Sadrazam Pqaya . 
nakledeyim. Alacağım cevabı 

•ize anederlm. 

Cevabını TermlftL.. Cemal 
Pqa hakikaten BabaAliye gelmif, 
Sadrazamın odaanda Talat Beyle 
Enver Papya aflrin teklifini 
naklettikten sonra, pek ıafderü• 
nane bulduğu bu hareketle bir
hayll alay etmif .. Daha sonra da; 
• efiri daha kuvvetli oyalıyabilmek 
için bazı maddeler tesbit ettirerek 
Sir Ma!ete vermişti. 

Osmanlı hilkümeti namına 
•efirden - tabii, dolayııile itillf 
htlkametlerlnden - Jıtenilen ıey)er, 
ıuntardan ibaretti: 

1 - Btıttın k 'tül I 
il 

•pı asyon arın 
g&IL 

2 - :' un~nlılana a•ıbettiji 
adaların ıade11. 

3 - Mıııra ait pUrtızlU rneıe
lelerln halli • 

4 - Ruslar tarafından hiçbir 
ıurct ve hiçbir bahane ile hDk&
metin umuru dahiliyeslne mllda
hale edilmemesi. 

S - Şayet Ruslar tarafından 
bir taarruz vaki olursa İngiliz ve 
Franıızların fi'len ite mlidahale 
Ye mftmanaat etmeleri. 

lngiliz sefiri bu teklifleri ciddi 
telikki etmiş ve kendiıi de b&yOk 
bir ciddiyetle derhal Londraya 
bildirmiıti.. Hiç şUpheaiz ki Lon• 
clrada ayni ciddiyetle karıılanao 

ı . 

l.tilclôliıd ilb •ti•• k11•11ıdl•kla11 6lr lcö,. 

bu teklife, dört gtin ıarfında şu 
cevap geJmifti-: 

1 - KapitUlaayonların (adli) 
kumanın ilgau ıimdilik mevzuu• 
bahst olQmaz. Ancak, müttefik 
hükumetler de razı olurlarsa, 
(mali ) kısımlardan bazıları ll2a 
edilebilir. 

2 - Yunanlıların elinde bu· 
lunaD adalar meselesi, · şimdilik 
bir mliz.akere mevzuu bile teıkil 
edemez. Bunu zamana talfk etmek 
lazımdır. 

3 - Mısır meselesi, bugOn 
için on tehlikeli bir mevzudur. 
Harbin ıonuna kadar buna temaa 
etmek caiz dejildir. 

4 - Rulana, <>amanlı hllk6-
mMia• lral'fl fimdiJik hc:••hf 
bir fitrir Ye niyetleri yoktur. 
Eaaaea htıkfımeti Oımaniyenin 

temamiyeti mlUklyui - diğer dev• 
letler sıibi - lngiltere ve Franaa 
hlk6-.tlerl tarafından tekeffül 
alhndadır. Binaeaaleyh, bu cihetten 
emha olmak lizım gelir. Hatti 
icap ederse, bu mesele bakkıada 
bir de ıiyaai aenet verilebilir. 

Aacaaak.. O.manlı hükümeti 
de, hl~blr aebep ve hiçbir baha
ne ile Eoiazlan Rualara kartı 
kapamamayı taalıbüt etmeli ve bu 
noktai mihimme hakkında, ( Rus 
amali) ni tatmin etmelidir. 

Bunlar, maddei aıUyelere ve
rilen cevaplarda. Tef errüat ola· 
rak ta ayrıca fU cihetler vardı: 

A - Heyeti itilafiye, hükü
meti Osmaniyenin, kendi lehlerine 
harbe girmeaini kat'iyyen talep 
etmlyeceklerdir. Çlinkü Oımanh 

hükumetinin harbe girmeıi, k~ndi 
menfaatlerine muıayirdir. 

8 - Oamanlı bükiımetinden 
beklenile11, yalnız bitaraflıjım 
muhafaza etmektir. 

C - Alman Jıeyetl ıılahiyesi-
nin va:ıifeaine derhal nihayet 
verilmelidir. 

O-Çanakkale Boğazı derakap 
açılmalı ve bir daha kapanmaya· 
caiı taahhtıt altına alınmalıdır. 

f n,Ulz sefirinin bUyDk bir 
ciddiyetle tahlil ettiği bu cevaba 
tabiidir ki ehemmiyet verilmemiıti. 
Y alaız bu vuile ile, itilAf devlet• 
lerinhı, Oımanlı hllkumeU hakkın
Q,ki en ıoo aoktai aazarları, bltlin 
vtııahile 6jreallaıifti. 

B* 
Maamafih, hftkümet yine endi-

ıeden azade değildi ... Siya1etlerial, 
hiçbir ıaman dür&ıt euaalara 
lıtlnat ettirmeyen Bulıarlara bir 
tllrll itimat olunamıyor; tıhllk.U 
bir zamanda makOı ltir İf çıkarma• 

lanndan korkuluyordu. Almanya 
vı Awaturya ile yapılan ittifaka 

Bulgarların da ithal edilmeai için 

Almanlar nezdinde teıebbüHtta 
bulunuluyordu. 

Nihayet, Alman Jttifalmameıi, 
btlkümet ve padi,ah tarafından 

taadik edilerek Berlin Sefiri Mah· 
mut Muhtar Pqa yasıtuile Al· 
manya imparatoru Vilhelm'e gön-
derilmişti. (Arkası var) 

11 Borsada j 
Hafta İçinde 

Neler Duyduk ? 
...................................... --...... 

Muhtelif mahsullerimizin l stanbul 
piyasaeındaki ıou bir haftalık alım 
1atım vaziyetini şöyle hulasa ediyoruz: 

. Afyon - Bu hafta afyon 
pıyasası sükünetle geçti. Serbest 
plya1ada yapılmış muamele ititil· 
mediği gibi lnhiıar idaresi de 
mal almadı. 

Uyuıturucu maddeler inhisar 
ld~~Hİ müdürü Ye idare heyeti 
reıaı, evvelce de yazdığımız gibi, 
Pariate bulunuyorlar. Yugoslav
larla olan mUıtenk afyon 1atıf 
büromuzun Paristeki konuşmala· 
rına Yugoalavyada da büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. Yugos
lav gazetelerinin yazdıklanna 
g6re, ~~ria konuşmalarından afyon 
Htışı ıçın easlı neticeler alına
caktır. Pariıtekl umumi toplanh 
S.alı gDnD idJ. Çarıamba gOnü 
pıyaaada bu konuşmanın uetice1l 
duyulmamışhr. Bugün piya1aya 
bu huauata ba:n haberler gelmeıi 
muhtemeldir. 

Tiftik - Tiftik piyuaıı hafta 
içinde yü1Helmlştir. Bu yükse\iıte 
Almanya için olan taleplerin de
vamı en büyük amildir. Fakat bu 
yUkaelit piyasanın gidiılni yav&f" 
Jatmııtır ve bu hafta geçen haf· 
taya kıyasla daha az mal aatıl
mııbr. Yeni fiatlar eıkilerine na· 
zaran kiloda bir ili üç kuruı 
daha yDksektir. Kaatamonu cinıi 
53; kon ya 51; Yozgat 48 kuruştur. 

Diğer cinsler llzerine ara sıra 

satışlara teıadOf ediliyorsa da 

bunlar ihracat için değildir. Bu 
ıuretle Beypazarı mallarının ismen 
kiloıu 45 diğerlerinin 43 kurut 
etrafındadır. 

• 
Yapalı- Bu piyasa da tiftik 

gibi hafta içinde Sovyet Ruıya-
nm almamaaına rağmen ytlkıelmiı 
ve Anadolu mallarının kiloau 39, 
78 kuruta kadar alıcı bıılmuştur. 

Hafta içinde .. talan knUiyetil 
miktardaki yapağdarın btiyllk bi 
kıımı Almanya ve mtıtebalwd 
diğer memleketlere ihraç edilmek 
üzere aatın alınmlfhr. 

Hububat - Bu hafta piya 
ıaya çok buğday ıeldi. Yalnı: 
tüccar namına Haydarpafaya 
günde yirmi vagondan fazla gelif 
varda. Bu ıebep!e geçen hafta 
iıaret ettiğimiz gibi piyaaa da 
tedricen ve mütemadiyen kırıldı. 

Fiat bir aralık üç kuruş bet p "'· 
raya kadar dlifmütken son 
tekrar yükseldi ve böylelikle P, 
latlı malları 4,15, ekstra beyazlaı-
4,25, otuz otuz beş çavdarhlar 
3,88 kuruı llzerinde kaldı. 

Ziraat bankaıının uttığı sert 
buğdaylann ıahı yekiinu 15 bin 
tonu bulmuıtur. Arpa fiatlan d 
aon gllnlerde kınldı. Hafta içind 
3,875 kuruıa kadar yllkıelın arpa 

piya1asında Çarpmba gtlnft Avrupn
dan gelen telgraflar üzerine fiat· 
larda bir gerileme görllldO; geç 
vakit 3,50 kuruıa arpa almak 
iıtiyen tOccara teaadftf olundu. 
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Yalandan Bir Tecavüz •• 

Gecenin Seısizliği Jçinde Kılıç Şakırtıları, Korkak 
Bir Sesin Acı Al?ı imdat lıteyiıi Duyuluyordu •• 

- Canam, papaz iıte .. Papaz... l 
Karanlıkta herifin suratını gör
düm nıU aanki... Hani Valamij·a
da, cübbesini soyup ta dokuz 
peçetaya . sathğımız papaz gibi 
bir papaz ... Bunun da kunduraları ... 

Antuvanın aandalyeıinde dur
maya hali, mecali klamamıf.. U
lurdm dudaklarının arumda dü
ğümlenerek birdenbire masanın 

altına yuvarlanmıştı. 

Ligartd Dirdenbire ayağa kalk· 
tı. Garsonu çağırdı. Antuvanı 

ıötürllp yatarmalarmı tenbib et
tikten sonra Papene itaret ede
rek beraberce lokantadan dııarı 
fırladı. 

• 
imdat! •• 

Şövalye, kıraliçeyi mağliıb et
mek suretile kazandığı zaferden 
basıl olan bir sevinçle saray ka
pısından çıkarak dimdik bir yti· 
rllylişle karanlıklar içipe süzUl
müştU. Merdivenleri sür'atle inen 
Kont Jarnak, onu gözden kay· 
betmemiye çahıarak kapıdaki nö
betçi çavuşuna koştu: 

- Çabuk.. bana iki asker •. 
arkamdan sessizce yetişsiler. 

Diye bağırdı. Duvar diplerin· 
den ilerliyerek Şövalyeyi takibe 
başladı. 

Bir iki dakika sonra neferler 
Kont Jarnaga yetişti. O zaman 
kont, bunlardan birini sağına, di· 
ğerini soluna alarak ıu talimatli 
verdi: 

- Dikkat edin .. biraz sonra 
•ize emir verir vermez, derhal 
lulıçlarmızı çekeceksiniz. Benim 
üzerime tiddetle hücum edecek· 
siniz. Ben; 

- imdat!... 
Diye bağıracağım. Siz, hiç aldır· 
rnıyacaksmız. Daha tiddetle üze
rime saldıracaksınız. Ancak, fayet 
bana imdat için bir gelen oluna, 
o zaman ayrı ayrı istikametlere 
kaçacaksınız. Sonra da .. Bu mese· 
leyi ebediyen unutacaksınız. An
laşıldı mı .. tamamen unutacaksinız. 

Askerler, sarayın en parlak 
ve gözde zabitinin verdiği bu 
emre derhal itaat ettiler: 

- Emredersiniz, Mösyö Lö 
Kont. 

Diye cevap verdiler. 
Kont jarnak, yUrliyüıUndekl 

ıUrati biraz daha yaklaıtırdı. Ka
ranlıkta, bir hayal gibi dimdik 
yürüyen ıövalyeye yaklaıtı. Ara
larında, ancak elli adım kadar 
bir meaafe kaldı. O zaman a1ker• 
~ere: 

- Hadi. 
diye homurdandı. 

Karanlıkta Uç kı!aç parladı. 
Dmirler tiddetle bir birine çarptı. 
Kont Jarnak, boğuk bir sesle : 

- Geri, haydutlar.. Geri, ge· 
ce hırsızları.. Bir saray zabitine 
taarruzun ne olduğunu şimdi size 
mlatmm... Aman, aman, aman 
. ay kalçam.. Al, karata serseri .• 
Kılıç öyle vurulmaz, böyle vurulur. 

Kontun bu yaygarası birbirine 
tiddt'tle çarpan kılıç seslerine 
karışıyor, gecenin slikuneti ara
ıında korkunç akialer yapıyordu. 

Şövalye, bu gürülUiyU iıittL 
Derhal durarak batını geri çe· 
virdi. Dikkatle dinledi. O zaman 
kulağına acı acı bir ses geldi: 

- imdat!.. 
Şövalye derhal kılıcına aarıldı: 

- Korkma.. Geliyorum. 
Diye bağırdı, Ve bir hamlede 

geri dönerek, karanlıkta biribirile 
boğuıan bu Uç kişinin Uzerine 
atıldı. 

Aske~e~ onun koıa koıa 
yaklaıtığım görünce Kont Jar· 
naktan ayrıldılar. Blitlin kuvvet• 
lerile birer tarafa kaçhlar. 

Şövalye, karanlıkta bir duvara 
dayanarak inliyen Kont Jarnağm 
yanına koştu: 

- İmdat iıtiyen aiz miydiniz, 
mösyö? .. 

Diye sordu .• 
Kont, muztarıp bir 1eıle 

cevap verdi: 
- Bendim, möıyö... Size te• 

şekkUr ederim. Tam vaktinde 
yetiımese idiniz, hiç 1Uphcıiz ki 
bu haydutlar beni öldüreceklerdi. 

- Bunlar sizden ne iıtiyor• 
lardı ? .. 

Pariste insandan ne istenir 
Mösyö .. Ya, kesesi.. Ya, hayatı .. 

Bunlarm maksatları da, beni 
ıoymaktı. Bereket versin ki... 

Paralı mıaımz? ... 
- Başım çok sersem Mösyö .. 

Haydudun biri baııma o kadar 
şiddetli bir kılıç savurdu ki.. 
eğer vaktinde kılıcımla karşıla

masaydım .. . 
- Size başka bir yardımım 

dokuna bilir mi?. 
- Ah, pek çok teşekkUrler 

ederim ... iki haydutu nasıl olsa 
haklıya bilirdim. Fakat çapkınlar 
beni gafil avladılar ... Bugün fela
ket beni takip ediyor Mösyö. Sa· 
bahlayın, sevgili niıanlımı Perla
şez mezarlığına gömdüm. Onun 
teesslirile dalgın dalgın geziyordum. 
Onun ıçın haydutların bana 
yaklaıtaklarmı hissedememiştim. 
Fakat artık, kendimi topladım. 

iki.. Dört, değil.. Bir düzüne 
serseri olsa, hepsini de kurbağa 
gibi kıhcıma dizebilirim. 

- Şu halde, allahaısmarladık 
Mösyö.. Geceniz hayır olsun. 

- Ah Möıyö.. Liitf en bir sa· 
niye durunuz.. Yalnız ıizden bir 
ricam var. 

- Buyurunuz. 
-Bunalmıt insanlara, bili perva 

imdada koşan ıizin gibi bir asıl· 
zadeyi tanımak ve onunla doıt 
olmak isterim. Acaba en yakın 

bir meyhaned~ birer bardak ıa· 
rap içmemiz mUmkUn değil mi?. 
Ümit ederim ki bu naçiz ikra• 
mımı reddetmezsiniz. 

- Büyük bir memnuniyetle 
Mösy3 .. Fakat bu saatte açık bir 
meyhane bulacağımızı hiç ümit 
etmiyorum. 

- Paristeki meyhanelerin hepsi 
hem açık hem kapalıdır Mösyö .. 
Kapalı ise bile açtırmak mUm· 
kUndür. 

- Daha iyisi var. Ben, şura• 
daki Dlvinyer lokantasında kalı

yorum. Oraya gitsek nasıl olur? .. 
- Hay hay ... yalnız, beni hay

rete düşüren birşey var, mösyö. 
Karanlıkta yUzUnüzU pek iyi göre· 
miyorum. Fakat, sesiniz bana hiç 
yabancı gelmiyor. Bu sesi, pek 
yakında işittiğimi zannediyorum ... 
Ah, durunuz.. Buldum, buldum. 
Siz, biraz evvel Luvr sarayına 
gelen, ve kıraliçe hazretlerile gö
rüşmek iıteyen aulzade değil mi
ıiniz?. 

- Evet. 
(Arkaaı nr) 
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1933-1934 
Senesi Avrupa 
,ş·ek11r Vaziyeti 

1933 • 1934 seneai Avrupa 
Soğuk mem- şeker vaziyetine 
lek~tl d ait dikkate değer 
şeker :;,fi_ bir tetkik ~apıl· 

mıştır. Istatıstik· 
gatı fazla lere dayalı olarak 

yapılan bu araştırmada her mem· 
leketin istihsal, ithal ve istihlak 
ettiği şeker miktarları ayrı ayrı 
bulunmuş ve bir cetvel halinde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvele göre bu devre 
zarfında Avrupanın şeker istihsa-
liitı ( 7, 147,000) tondur. Bu mik
tarın ( 1,430,000) tonunu yapan 
Almanya birinci vaziyette bulu
mıyor. Almanyadan sonra 900 
bin tonla Fransa ikinci ve ya
rımşar milyon ton olan istfhsalleri 
ile lngiftere ve Çekoslovakya 
Uçüncii olarak gelmektedir. 

Memleketimizin istihsal miktarı 
Bulgaristanın ayna olarak (45,000) 
tondur. 

Büyük yetiitiriciler arasında 
olan komşu Sovyet Rusyanın 
(1933· l 934) senesi şeker mahsulü 
Asya ve Avrupadaki fabrikalar 
bir arada olmak üzere 1 milyon 
ton olarak tesbit edilmiştir. 

ithalat vaziyeti slitununa göre 
Avrupa memleketlerinin ayni sene 
içinde yaptıkları şeker ithalatı 
( 3,414,000 ) tondur. Bu miktarın 
Uçte ikisi yani ( 2, 100,000 ) tonu 
yalnız başına lngiltere tarafından 
ithal olunmuştur. Fazla ithalatta 
bulunan memleketler arasında 
425 bin tonla Fransa ikinci ve 
l 73 bin tonla da lıviçre UçUncU 
mevkide bulunmaktadırlar. 

Memleketinde hiç şeker aanayii 
olmayıp ta ihtiyaçlarmı kimilen 
dıtarıdan tedarik etmek mecbu
riyetinde olan memleketler ara
ıanda Norveç en mühim mevkii 
tutuyor. Dünyanın en çok şeker 
sarfiyatı ofan bu memlekette 
iıtihlike konulmak üzere dıtarı
dan alınan şeker miktara geçen 
sene 85 bin tondur. Bu meyanda 
( 65 ) er bin tonla Yunanistan ve 
Portekiz ikinci vaziyettedir. 

Bu cetvelin en ziyade alikayı 
uyandıran kısımlarından bfri de 
adam başına geçen aene zarfında 
aarfolunan ıeker miktarını göste
ren sütundur. f stihsal ve ldhal va· 
ziyetleri tetkik olunan her mem
leketin sUtokları da göz önlide tu• 
tulark nüfusa kıyasen teker aar
fiyahnı meydana koyan bu rak
kamlara göre dünyada en çok şe• 
ker yiyen insanlar 1933 • 1934 
mevsiminde Norveçliler olmuştur. 
Bu müddet zarfınde her Nurveçli· 
ye 80,200 kilogram ıekerl isabet 
etmiştir. • 

Danimarkada adam batına 
54,600 lngilterede 48,700 kiloı· 
..ram ıeker aarfolunmuştur. 

Ey.!ül 1 
- - = 

qircr Derece Yükselen . 

Zabitlerimiz Kimlerdir? 
Listeyi Neşre Devam Ediyoruz ---------- - --

Zabitan terfi listesinin müteakıp 
kısımlarını da bugün ne~rediyoruz: 

Muhabere Blnba9ıhğına: 
M. S.tkı Girit, H. Cevat Bursa, 
Y. Akif Iıkodra, Suphi Harput 
Beyler. 

Muhabere YUzbatıhğına: 
H. Kadri İstanbul, Celidet Pre· 
veze, Necmettin EyUp, Yusuf Ziya 
Perşembe, lımail Hakkı Kartal, 
Burhanettin Koçana, Cevdet Ça· 
talca, A. Şevki lıtanbul, Haydar 
Iıtanbul, Memduh Şam, Celil 
lstanbul Beyler. 

Muhabere birinci mUll· 
zlmllğlne: Kazım Suıehri, M. 
Ihsan lstanbul, Enver lst., Cema• 
lettln Çorlu, Nazmi Bursa, Şevki 
l.taobul, Fikri Erzurum, Nec
mettin Olti, A. Sırrı Çengelköy, 
Necdet Bursa, Hamdi Buraa, 
byler. 

Demlryolu Mlr•IAyhğına:· 
M. Nazmi Bey F ozana. 

Demlryolu blnbatıhAına: 
M. Fazıl lstanbul, Hasan Tahıin 
Sındırgı, Yaşar Mustafapaşa, 
Hayrı Aksaray, Kemal Divitçiler, 
A. Hikmet Y anya beyler. 

Demlryolu birinci mUll· 
zlmllğlne: Salihattin lstanbul, 
Nizamettin Perıembe beyler. 

Harita mlralayhğına: 
Mehmet Bey Kazancılar. · 

Harita kaymakamhğına: 
Saliihattin Ahmediye, Ziya Kapı· 
ağzı, M. Şükrü Dağıstan, Ahmet 
Davutpaşa, ZekAi Beşiktaş, M. 
Cemal Üaküdar, Cemal Galata 
beyler. 

Harita Blnbaşıhğma: 1. 
Etem Harput, Sadi Elmalı, Mah· 
mut Kocamustafapaşa, Beyler. 

Harita YUzb•tıhğına: Ta
hir lstanbul, Ismail Hakkı Üs· 
kUdar, Beyler. 

Harita Birinci MUllzlm· 
llğlne: Hayri Üakdar Bey. 

Otomabll Blnbafıhğından 
Kaymakamhğa: Seyit Kara
hisar, Bey. 

Otomobll Blnbatllığlna: 
Hamdi Yenice, Bey. 

Otomobll YUzba,ıhğın•: 
H. Halim Bey Isparta. 

N•kllye k•ymak•mhfiın-
d•n mlral•yhğa: Veli Bey 
Beyazıt. 

Nakliye mUlizlmhfiın· 
den birinci mUllzlmllğe: 
Klzım Edirne, Nurettin Erzurum, 
ibrabim Söke, SUleyman Bozkır, 
Nihat Erzurum, O. Nuri Edirne 
Bahri Adapazarı, A. Riza latan• 
bul Beyler. 

Fen ve ••n'at k•ym•· 
k•mhğından mlr•l•yhğa: 
Tevfik Sivaa, Sait Çankırı, Cemal 
lıtanbul, Muaa Selinik Beyler. 

Fen ve ••n'•t blnb•şıh· 
ğından k•ymak•mhğa: Ah
met Gelibolu, A. Muharrem 
Istanbul, Oaman Çankarı Beyler. 

Fen ve ••nat yUzb•t•h· 
ğınd•n blnbafıhiına: Cavit 
T opkapı, A. Remzi Selinlk, M. 
Remzi Çanakkale, M. Sadettin 
Aııkpafa. Beyler • 

A•kerl f•brlkalar k•y
makamhğından mlralayhfia: 
Seyfi Edirne, Emin Edirne. Beyler. 

Askeri fabrikalar blnba· 
tıhğından kaymakamhğa: 
Ferit Vefa, O. Nuri Çukur Çeıme. 
Beyler. 

" Aek•rf fabrikalar yUz• 
b•tıhğından Blnbatıhğın•: 
Hayn btanbul, Fahrettin Davut
paıa. Beyler • 

Askeri fabrlk•lar blrlnci-
mUIAzimllğlnden yUzba ••hl•= 
A. Riza Bey Bursa. 
Levazım kaymak•mhğın· 

dan Mlralayhğına: Bahaettin 
Vodina, M. Arif Halep Beyler. 

Levazım blnbatıhğından 
kaymakamhğa : A. Bican 
Fındıklı, Hamit Doğancılar, A. 
Hüsamettin körbakal, M. Remzi 
Çankuı. Ahmet Unkapanı, M. 
Tevfik Erzurum, A. Haydar Be· 
tiktaf, Nurettin Edirne, Mustafa 
Samsun, Şevket Kıztaşı, lhaan 
Çanakkale, lsmail Hakkı Çankırı, 
Musa Mustafa Hasköy, Y. Hamdi 
V aldeiatik, Muhittin Erzincan, 
Refik Filibe, Abidin Isparta, Ce· 
mal Aydın Beyler. 

Levazım yUzba9ıhğınd•n 
blnbatıhğına: Ahmet Trabzon, 
Hüseyin Gebze, M. lsmail Edirne, 
A. Lütfi Kütahya, A. Hamdi 
Yozgat, Servet Üsküdar, Refik 
Beşiktaş, Ali Cerrabpaıa, M. 
Şebabettin Mimarsinan, Memduh 
Edirne, A. Fethi Kocamustafapaşa, 
Necip Manastır, Ziya Yakova, 
Fevzi Edirne, H. Kamil Ay&1ofya, 
Sait Van Beyler. 

Levazım birinci mUll· 
zimllğlnden yUzbatıhğa: M. 
Tevfik Bey Bursa. 

Levazım mUlazlmliGinden 
birinci mUlizimllGe: Hüsamettin 
Eğirdir, Abdurrahman Konya, 
Cevdet Üsküdar, Saim f stanbul, 
Fehmi Edirne, H. Sabri lstanbul, 
Muammer Ohri, Mahmut Antalya, 
R. Niyazi Bursa Beyler. 

Tabip kaymakamhGında mir· 
alayhöına: N. Zeki Kastamonu, 
M. Şaban İstanbul, Raılt Küçük· 
pazar, Azmi Sivas, A. Şekip 

Ayintap, A. Necati tekirdağı, Ş. 
Fikri Kozan, Nihat Beşiktaı, Ki· 
ıım Trabzon Beyler. 

Tabip blnbatıhğından 
kaymakamhğa: terfi edenler 
A. Kemal Ordu, Hüseyin lzmir 
Beyler 

Tabip yUzbaşllıOında bin· 
başılQa: Terfi edenler M. Niyazi 
lstanbul, M. Memduh Buraa, Ib
rahim lstanbul, M. Tevfik Aydın, 
M. Sadettin lstanbul, Giyabetul• 
lah Ejderhan, S. Sami Antalya, 
M. Ce.mil lıtanbul Beyler. 

Eczacı kaymakamlılından 

mlralayhQa: M. Ragıp Diyarı· 
bekir, Suphi latanbul, Oıman 
Boyabat, A. Nazmi Bakirköy 
Beyler 

Eczacı blnbaşıhjından keıy· 

makamhl•= S. Nuri Erzincan, 
A. Vaıh Erzurum, H. Süreyya 
lstanbul, A. Nuri Girit Beyler 

Eczacı birinci mUllzlmlllln· 
den yUzbaşıhl• : M. Celilettin 
Kalkandelen, H. Nurettin latan• 
bul, Necati Lokça Beyler. 

Kimyager blnba,ıhlından 

kaymakamhGa:J M. Tevfik Hay-
darpafa, H. Niyazi lstaabul, Bey• 
ler. 

Kimyager birinci mUll· 
zlmllğlnden yUzbatıhğa: 
M. Nermi lıtanbul Bey. 

01,çl yUzba,ıhlında binba· 
şıhğa: Sadrettin Nıpntaıı, Bey. 

Baytar kaymakamhğın· 
dan mlralayhAa: H. Hamdi 
Kayseri, İsmail Karacaahmet, Ali 
Bosna, Arif Üsklidar, M. Hamdi 
Taşlıca, M. Nuri Selimiye, Halit, 
Akhisar Beyler. 

Baytar binbaşıhlından kay· 
makamhğa; M. Alaeddin Bey 
Kadıköy. 

(Arkası yanD) 
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Suat Suzan zaten lktısat yapmak lazım buh· 
ran zamanındayız. 

Diyordu. lvan Rabakoviç bu 
IÖzleri duydakça hizmetçilere 
tebessüm ederek her döollıte 
biraz daha yaklaııyordu. .. 

Yarım aaat geçmişti, Jems ne 
yapa cağma hali bir karar vere· 
memiş vaziyette idi. Orada duru· • 
yordu. Polis hnfiyeliğinden, entri· 

kalardan hiç bir ıey çakmadığı 
için ne yapmak lizımgeldiğini ha· 
la zihnen araştırmakta idi. 

Ivan Rabakoviçe gelince o 
nıqallab itini pek biliyordu. Şim· 
di villamn tam karııaındaki bir 
ağacm altmda yüzü Jemse dön· 
ınüı duru> ordu. Ve yanında iki 
hizmetçi kız vardı, onlarla ehbap
bğı o kadar ilerletmişti ki, yliz on 
kiloluk ıuh dilber ona ikide bir 
taka olıun diye tokatları yapıt· 
tırıyordu. .. 

Bir taraftan onlar böyle tatlı, 

tatlı konuşur diğer taraftan da 

Jomı bir heykel gibi hareketsiz 
yapacağı ıeyleri dütünürken kar· 
tıdaki villanın kapısı açılmıf ve 
kapıdan uzun boylu siyah elbiseli 
bir insan çıkmıf b. 

lvan Rabakoviç kaç gündenberl 
peılnde dolaıhğı adamı ilk ba
l"ft• tanımııtı. Halbuki Jemı 
onu genit kenarlı ıapkaamı 
tanımışh. iki adam birden 
•ıçradılar ve Jemı bir yıldırım 
gibi yürüyordu. lvan Rabakoviç 
te hizmetçilere selim vermeden 
•yrılmııtı ve hayretle Jems'in de 
profeaörU takipte olduğunu görU· 
)'~rdu. 

Jemı bUtiln aUratine rağmen 

Profes6re yetişemiyordu. Fakat 
ıfiratile Rabakoviçl geçmitti. Ra· 
bnkoviç timdi ikiıini birden takip 
etmekte idi. 

Tramvay yoluna gelmiılerdi. 

hk tevakkuf mahallinde önde 
aiden adam ilk gelen bir tram· 
•ayın ön aahanhğına girebilmiıti. 

Joms koşarak yetiftiği bu tram· 
•ayın ilk arabasının arka kapı

ıından içeri girmişti. lvan Raba· 
koviç ite nefe1 nefeıe koıtuğu 
halde ancakj ikinci arabaya gir· 
lbitti. 

Berlinde tramYByların ön u
hanlağmm tramvayın içine açılan 
kapııı daima kapahdır. Önden 
binen bir insan kat'iyen tramvayın 
içine ve tramvay yolcuları da ön 

aahanlığa geçemezlerdi. Hem de 
aahanhğa doğru olan camları 
hep boy ah idi. Fakat Jemı bu 
camların •raeından takip ettiği 
insanın aGlae · i k •1• b. 
li d • • ••n pe a a ıeçe ı· yor u. 

Beyaz Ruaa gelhıce o olduğu 
yerden Jemsi görebiliyor~. 

Ve tramvay ıehrin kalabalık 
~kakları araıında ilerleyordu. 

"'" Tramvay şehrin kalabalık cad-
delerden daha tenha ıemtlere 
lelmişti, ve en ıonra tramvay 
tebrin evleri arasında değil adeta 
kırlarda ilerlemlye başlamıştı. 

flughofen tesmiye edilen büyük 
tayYare iıtasyonuna ıeliyorlardı. 

lvan Rabakoviç: 
- Eğer adam tayyare ile yola 

~cakaa... V • T ekıöz onu tay· 
Jarede, bile takiPı edecekse ben 
Y•1ac!.aı. 

Uiye i: ln, için telif ederken 
leaa.c1.: 

Profesör cenapları Brealava 
tayyare He gidecekler galiba. 

Diye düşünüyordu bu ne akıi 
te1adllft0, evet tramvay ilerle
mekte idi.. Adam inmiyordu, 
tramvay en aon mevkihe te

vakkuf etti. Burası tayyare iataı· 
yonu idi. 

lvan Ra bakoviç: 
- Memnun oldum diye dil· 

şündü. 

Profesör tramvaydan inmiıti. 
Jems kendi kendine: 

- Tayyareye binmeden ya· 
nına yaldaıırım. Anlatırız. Diye 
karar veriyordu. 

Tramvaydan atlayan ihtiyar 
adam tayyare meydanına doğru 
değil sola ıapmıştı ... Bu ne de· 
mekti. Boşu bo~una tahminlerin 
hilafında idi. 

Bu adam nereye gidiyordu. 
Sola 1aparı yol ancak Kazernfri
edhof teımiye edilen mezarlığa 
giderdi. Ayni yolun biraz ilerisinde 
ve sağa sapddı;;ı zaman Türk 
mezarlığı da vardı.. Bu cıvarda 
ne bir köık, ne bir apartıman 
vardı. 

Büyllk tayyare şenliklerini 
g5rmek için, bazen buraya gelmiş 
olan Rabakoviç bm·aları pek iyi 
tanıyordu... Fakat · Jems o bura· 
lan bilmiyor ve nereye gittiğini 
anlamadan prof eıörll takip 
t:diyordu. 

Rabakoviç artık yanılmadığın· 
dan emiadif lfte jem• profedrlln 
peşinde idf. Acaba ıu takibin ıe
bebi ne, idi? •• 

• * 
Siyah elbiıeli adamın başı 

göğıilne doğru dilşmüf tü. Ve kol· 
ları iki yanında salianup duru· 
yordu. Cansız iki külçe gibi .... 

tuhaf bir sarhoştuk belki de bir 
yorgunluk içerainde idi. 

Jems kendini göıtermemiye gay· 

ret ediyoröu . Fakat e1aıen bu 
adam o kadar dıılıın ve şimdi 
şu anda bu alemden o kadar 
uzak bir halde idi ki ... 

Yol geniş... çok genit ve ağaç
lı idi.. ıol tarafta bir park vardı. 
Sağ tarafta ise güzel bir park 
kadar eski ağaçlarla bezenmİf 

bir bahçe vardı. Burası Kazern· 
fredhof vardı. 

Ve siyahlı adam işte bu me-
zarhğın ta köşedeki kapııının 

önünde birdenbire tevakkuf etti. 
Jemı hemen bir ağaçı aiper aldı. 
ve Rabakoviç duYatın gölgesi al· 
tına girdi. 

Siyahlı adamın kal'fJımda te· 
vakkuf ett ği kapu bir mezarlık 
kapııı olduğu için ne tok-
mağı ne de çmgıragı var· 
dı. Fakat ihtiyar parmağım 

ağzına götürerek bir ıılık çaldı •.. 
Biraz tevakkuf etti. Bir ... bir dahi. 

Sonra bet dakika süren bir 
intizar oldu ve ıonra birden ileri
de demir par•aldıkların kapattığı 
zulmetin nilaayetinde bir ıtık 
yandı... Ve evveli uzakta bir 
atq bkeji fibi yanan bu ziya 
gitgide yaklaımıya ve yaklqtıkça 
da bUylhneye ltatladı. 

Bu ııık bir fenerdi ve bu 
feneri siyah gömlekli bir insan 
tutuyordu. KHa boylu bu adamın 
ıaçları tamamile traf edilmiftl ve 

kıpkızll sakala siyah gömlepin 
ıöisGati tamamile kapıyordu. 
Daha yakl8flDC& eliadeld elektrik 

l 
fenerini kendi boyu hizaaında 
kaldırdı.. lıte o zaman mavi ve 
harikullde ıa11 ıcbleri ı&rindü. 

- Guten Abenl • alqamlar 
hayır olsun Her Profeıör. 

oğlum • 
Aktamlar hayır olsun 

( Arkuı nr) 
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Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? •• 

Bulgaristanli 
Mültecileri 
Düşünelim ! .. 

Son rOnlerde Balgar çetelerinin 
aulmundan, Makedonya komitealnln 
tazylkından kurtulmak için annatana 
kaçan. Bulwarlıtanh TOrk kardeıle
rlmizden birçotunun birçok mOtkill· 
lerle karııtaıtaklaranı glSrftyorur. 

Bu meyanda tahıillerl yanm kalan 
Bulwariıtanla mOltecl rençlerln ıeh· 
rlmizde baf\lurmadıklara yer kalmıyor, 
tahıillerlni devam ettirecek bir im· 
kln arıyorlar. Fakat buna mukabil 
daima mOtkülltla k"rtılaııyorlar. 
Kayitlerinin Türk kOtllklerlne ıeç
mesl, yeni nOfuı tezkereai çıharam•· 

malan, eldeki veaalkin -mecburi bir 
tekilde- aokaan o!utu ve battA baıu 
yerlerden hüanükal ul gl5rmemelerl 
ylzlnden açıkta kalıyorlar. 

Hergiln kafile kafile anantana 
••tınan, bu zulum görmlt kardeılerl
mi& için, bizim yapacatımız ıey ba
aittlr: 

Bulgari.tanlı TOrk gençlerini hl· 
.. ,.. et•ek. eldeki Yelllkalaıulaa ta
maml-•a•n• J'8rda• etmek, laatta 
bu YHİkaJardan evvel, cençlert mUh• 
telif mekteplere leyli olarak kaydet· 
mektlr. 

Gelen kafilelerin riltliye tahıill 

görmilt olan gençleri Maarif V•kileti 
nııtaıile Muallim mekteplerine, leyli 
meccani liıelere, ıan'at mekteplerine 
derhal yerletirllecek oluna, bu peri· 
pa, darmadatın ve Jdmıeala ırktat
larımıza en bOyOk iylUk yapalmıt ola
cakhr. 

Bu huıuıta Maarif Veklllmlzln 
dikkat nazarlarını çekeriz. 

Üniversitede Kayıt Muame· 
lesine 15 EylUlde Ba,ıanacak 

Üniversiteye yeni talebe kayıt ve 
kabulüne ]5 Eyh1lde başlanacaktır. 
Tedrisata 'l'eşri111evvelın ortasında baı· 
lanacağı için ktiyit ve kabul o zamana 
kadar devam edecektir. Bu sene Üni• 
versıte fakiilttlerine her senekinılen 
ftııla mü acae.t olacağı tahmin edil· 
mektedir. ( 'iin.kü liseler bıı sene fazla 
mezıın v:ı.ecektir. Şimdiden birçok 
mü;a<·aatlar vardır. Üııiveraitede yeni 
t~tkilat yapılması üıerine, bilhuaa 
llıAlkan memleketlerinden, birçok ecnebi 
talebe de kay it için müracaat etmektedir. 

cevaplarımız 

Akearayda . abri Beye: 
Çenlı Liıeaine mutlak ıurette or• 

tamektep mezunu alırlar. Giremez· 

aialr. ............ ·---··-·· .. -··-· 
ı:;;;·;;··;ramvar Şirketinden : 

1 Eylul 934 Cumarteei •abahındaa 
itibaren t.tbik edilecek muvakkat t•· 
rlfe lı3prll ve nakil vHıtalan rHİm· 
Jert' dahil oldutu halde •tatıda ra•~ 
terilmiıtir: 

Blrlacl 
Me.ld 
K. 1. 

lldad 
llnid 
K. S. 

1 - 1 kıt'• 6 25 3 7S 
3 • 75 - 7 • ' 25 

3 75 Zabit ' 25 
Zabit (karne) 4 25 
Kilçlk sabit H efrat S - 2 SO 

" . ,, 
Harp ma16llerl • 

" (karne) - 1 SO 
s - 2 so 
s - 2 50 Mektep talebe81 

(1.S J•flDA luadar) 
Her talep Ylllnauada biletluia n 

paaolarıa ibrası •echurldtr. 
~ 

1 RADYO 1 
2 EylOI Pazar 

İstanbul - 18,30 plak neşriyatı, 
19,20 ajanı haberleri, 19,30 Tiirk mu· 
ıiki netriyab, kemani Reşat, Mesut, 
Cemil, Muzaffer B. fer ve Vecihe, Ve· 
dia Rıu H. lar, 21.20 Ateı • Giineş 
kuliibünden nakil, 21,30 orkestra karı· 
tık proğram. 

Varıova 184l5 m. - 20,45 daus 
musikisi, 20,50 muıahab~. 21,54 Sen
fonik popüler konaer, 21,55 haberler, 
22 konferanı, 22,45 Lembergten nak· 
len neoeli neşriyat, 23, 15 konf erane, 
24 danı muaikiai, 24,05 musahabe, 
24,30 danı muıikiai. 

Bükreş 864 m. - l 1 ,30 Dini nee· 
riyat ve musiki, 12 öğle konseri, 13 
haberler plAk, 13,45 tagannili hilfif 
musiki, 14. ıs haberl@r. 14.40 plak, 17 
köylü ne§riyatı, 18 Sibicıuıı orkestl'&8ı, 
19.20 taganni ve popiiler danslar, 20 
Üniversite, 20,20 plitk, 20,45 musaha
be, 21 radyo orkestrası, 22 spor, 22,10 
muhtelif milletlerin danslarrndan, 23 
haberler. 

Peşte 550 m. - 20 neşeli söıler, 
20,8~ film musiki, 21.10 müsamere, 22 
ıpor haberleri, 22.30 keman konseri, 
23,15 Rigo Sigan orkestrası, 24,20 
Bachmanın salon kuarteti. 

Viyana 507 m. - 20.20 İki piyano 
ile rus musikisi, 21 ıiir, 21,05 Burg· 
garten'den naklen konser Holzer ida
resinde, 23 haberler, 28,20 dans mu
sikisi, ı plak. 

Brealau 316 m. - 21 opera musi· 
kisi, 23 Aktüalite, 23,20 haberler, 23,45 
dans musikisi. 

3 EylQI Pazartesi 
lıtanbul - 18,30 Fr. deu, 20 ope· 

ratör, Doçent Kazım İımail B. T. kon· 
ferans, 19,30 Türk musiki neşriyatı, 
Ekrem, Ru§eo, Cevdet, kemani Cevdet 
Şeref, İbrahim B. ler ve Vecihe, Bel
ma H. lar, 2120 ajana vo borsa ha· 
berleri, 21.30 . 'tüdyo caz ve tango 
orkestra11, Bedriye Rasim hanımıu 
iştırakile. 

Varıova 1345 m. - 17,45 hafif 
musiki, 18 musahalıe, 18,2!'i piyano 
konseri, 18,35 musahabe, 18.fıO opera 
purçaları musahabe, 20 çocuk muıikiıi 
askeri neşriyat, 21.45 hafif musiki, 
21.65 haberler, 21 muaahabe, 12.45 
Senfonik popüler konaer, 18 fenni 
neşriyat, 28,lG reklamlar musiki par· 
çaları, 24 dans musikisi muıahabe 

dansın devamı. 

Bükreş 3G4 m. - 18,15 gündüz 
nı,riyatı, 18 radyo orkestrası, 19 ha
berler, 19,20 Leharın Pagnini opere
tinden bir popüli, 20 Üniversite, 20,20 
pllk, 20.41l konferans, 21 Sarvaı kuar
teti T. oda musikisi, 21.30 taganni, 
21.50 konferans, 22,05 Sonatlar, 22.80 
Harpa konseri, 23 haberler, 28.30 kah
vehane muıikiei. 

Peıte 550 m. - 20 konser, 20.35 
ı:yusahabe, 21.10 koro konseri, 21,u5 
haberler, 22,lf> opera orkestra'31 Caael
lanın idareıinde, 23.45 Hııra 8igan 
takımı. 

Viyana 607 m. - 20 Viyan& bü• 
yük operasından nakleq Verdinin Aida 
opera temsili, 23 Trollülerin milli bay
ram şenlikleri, 23,30 haberler, 23,50 
dans musikisi, l Sclırammel muııki i. 

4 Eylül Sah 
İstanbul - l ,30 plak ueşriyatı, 19 

Meaıut Cemil B. T. çocuklara masal, 
19.30 Türk musiki neşriyatı Stüdyo saz 
heyeti, Yaşar B."' ve Emel ve Hıfat B. 
Belma, Meliha hanımlar, 21.l!O ajanıı 
ve borsa haberleri, 21.80 Cemal H.eşit, 
lıati1>zki, İzzet Nezih, Mesut Cemil 
B. }er T. klasik musiki. 

Varşon 1345 m. - 18,50 tarkılar, 
18,35 muhtelif, 19,45 Poınandan nak
len piyano konseri, 20 edebiyat, 20.20 
koro konseri Aktualite, 20,40 koro 
konserinin devamı, 20,50 musahabe, 
21 8por p1ik ile Gioconda operaaı 
Poııdıielli, 24.05 reklamlar ve konaer, 
24.30 ecnebi lisanile konferanı. 

Hükreş 364 m. - 13.15 güudüz 
neşriyatı, 18 karışık konser, 19 haber
ler, 19,20 Notzoi takımı, 20 Üoivenite, 

20,20 plik, 20.45 konferanı, 21 Senfo· 
nik konser, 22 konferans, 22,15 &!n· 
fonik konHrin devamı, 23 haberler. 

Viyana 507 - 20,25 temııl. 21. 15 
Holıer takımı neşeli musiki, 22 ııetri
yat, 22.10 konıerin devamı, 23,10 Ak
tüalite, 23.30 haberler, 23.50 Org kon
Hri Bruckoer, 2•,20 plik. 

15 ErlCH Çer .. mba 
lıtanbul - 18,30 Fr. derı, 19 plik, 

19,80 Türk muıiki neıriyab, Ekrem, 
Ruı•n. Cı"d•t. KU.W. ş.,.1, Neoati 

beyler \le Vecihe, Semiha lıauımlar, 
21.20 ajaos ve borsa haberleri, 21,SO 
Stüdyo caz ve tango orkestrası. 

V arıova 1845 m. - 18.26 viyolon· 
sel kooıeri, 18.35 musahabe, 18.50 
plak, 19 ıpor mueababe, 19,45 piyano 
keman viyolonsel ile triyo konser, 20 
musahabe, 20,20 tagannili orkeatra kon· 
seri, 20,80 Aktüalite, 20,45 konıerio 
devamı uıueababe. 21 Spor konferam, 
22,30 Clıopinıo eaerlerinden mürekkep 
konser musahabe, 23 tagannili konser, 
23,15 reklamlar. 

Dükreş 864 m. - 18·H> gündüz 
neeri)atı, 18 hafif muıilr.i, 19 haberler, 
19,20 radyo orkeıtruı, 20 Ünivenıite, 
20,20 plik, 20.45 konferanı, 21 piyaııo 
konseri, 21,30 konferans, 21.45 tagan· 
ni, 2~. 1 f> keman konseri, 22.45 haber
ler, 23.15 Cınn Jokantaıından naklen 
konser. 

Viyana 507 m. - 20.25 aıkeri kon• 
ser, 21 ,55 Spor, 22 neşeli mahkeme 
sahneleri, 23 Esperantoca, 23.10 Hol
zer rad\ o orkestrası, 28,30 haberler, 
23.50 konserin devamı, 24,40 Adolf 
Pauıclıer cazı. 

6 EylOI Per,embe 
İstanbul m. - 18.30 plak netri) atı, 

19.20 ajans lıaberleri, 19.30 'l'tirk mu· 
siki neşriyatı, Kemal Niyazi, Azmi 
beyler ve Hayriye, Müzeyyen hanım

lar, 21 Selim Sırrı B. T. konferans, 
21.80 Nurullah Şevket B. taganni ve 
Stödvo orkeııtrı111. 

VarljOVtl 1345 m. - 20.20 keman 
konseri pı) auo refakatile, 20.30 musa .. 
habe, 20.45 plak, 21 ıpor haberleri, 
21,45 Havayeıı orkestrası, 21,55 haber
ler, 22 kouf eranB, 22 4S Senfonik uk· 
şam lı:onaeri, 23 konferana, 23.15 rek .. 
lam ve konser, 23.45 kahvehane muai• 
sikisi danslı musahabe, 24,30 dans mu• 
sikisinin devamı. 

Bükreş 364 m. - 13-15 gündüz 
neoriyatı, 18 karışık popU1er konser, 
19 musahabe, 19.20 radyo orkestrası, 
20 tiniverBİte, 20,20 konferanı, 20.85 
plak ile Pııccioin La Boheme operası. 

Viyana 507 m. - 20.35 Holıer 
radyo orketılrası, 21.45 aktU ıl te, 22 
gene aan·atkarlar orkestraaJ, 23,30 ha· 
herler, 23,r>O 'rautenheyn kuarteti, 24,50 
dan• muıikiıi. 

7 Eylül Cuma 
1ıtanbul - - 12,30 plak ne-şriyatı, 

18.30 pliik neşriyatı, 19.30 'l'urk musi
ki neşriyatı, Ekrem, Ru§eD, ( evdıt 
beyler ve Vecibe, Nazan Feridun, Ne· 
dime hanımlar, Ovrik Ef., 21.20 ajana 
ve borsa haberleri, 21.30 rad) o orkea• 
trnsı T. lıafıf muıiki. 

Varşova 1345 m. - 18.50 tagannill 
solist kou eri, 1!) muhtelif, 19.45 Bo
ğaziçinden Şanghaya kadar isimli man· 
dolin koneeri, 20 konferinı, 20,20 plik, 
20.30 musahabe, 20.50 plü, 21 Spoı 
Senfonik konser, 23.40 Skeç, 24 rek• 
lam ve konser, 24.05 mu1alıabe, 24 
dans musikisi. 

Bükreş 81G m. - 13·15 gundliz 
neşriyatı, 18 radyo orkeatraaı, 19 mu· 
snhabe, l 9.20 radyo orkestrası T. İa· 
panyol musikisi, 20 Üniversite, 20.20 
plUk, 20.45 koni erans, 21 kemao kon• 
ıeri, 21.30 konferans, 21,45 tııgaDDİ, 
22, tıs flüt rnuıikisi, 22.41) habnler. 

Viyana 507 m. - 20.20 haberler, 
20.30 fö) ton, 21 .\ktiialite, 21.~0 Be
ethovenin eserlerindeıı konser, 2l ope
ret musikisi, 23.30 haberler, ~3.50 u
keri konser, 2 Viyana halk musılcisi. 

8 Eylül Cumarteai 
laıanbul - lS.30 pllk ne9rlyatı 1 19 Fr. 

dera, 19.SO T6rk mualkl neırlyatı, Ahire, 
Safiye H. lar, Refik, Fikret B. ı.,., 21 Etref 
Şefik 8. T. konferans, 21.30 ltidyo CH ve 
t•n•o orkeıtraı-

Varıova J54S m. - 2().20 taıanalll kon• 
aer, 20,30 çocuklara ıebrlade lalmll netrl• 
yat, 20.45 pllk, :lO.SO NUHhab•, 21 ıpor, 
21,4~ hafıf mualkf, 21,~S hal.erler, 22 nıuıa• 
habe, :12,45 Hnfonlk alaıam llıonaerl, 23 ede· 
blyat, 23.J!\ rekllın ve konHr, 24 daaı •11· 
alkla', 24,05 muuhabe, 24,J:i teınall, l Lon· 
dradan naklen hafif mualkl, 'l dana pllıdar. 

Btlkreı 564 m. - IS.IS rl•dtlt netrlya•ı, 
18 popUler Romen muıl dı'. l9 n uaahaL , 
19"20 Saeliaıı Matsa erkHlraaı, 20 Ôalverai " 
23.2() p!lk. 20.4~ koafenaı, 21 radyo ork~ -
traaı lteyntlmllel tark muııtklıt, 22 .. uaah 
be, 22.20 Rom .. 19Ua'klıı 23 haMrler, 2J1°"' 
bir lokaatadan naklen kon1er. 

Viyaaa 507 n. - 21,15 haMrior, 20.55 
ptyaao muall.ial. 21,H Rokoko ........ tl.4S 
Holzer ra .yo erkeatraıı, 2.1.50 ha9'ff:er, 23.30 
&ıonaerin devamı, 24,30 da•• _.ıklal. ........................... --........ ---· .. ······-·· 
G 

• Operatlr \ı, 

Dr. HA M i .~ 
aloğlu etı:ıaoeıi klll'fıll !';o. 4 
Herp 2 clea HDra 



ilk .. Orta - Lise 

Beşeriyete bela olan 
fareleri imha ediniz. 

FAR HASAN FARE 
ZEHİRİ 

ile bir saniyede öldürünüz. Hasan fare zehiri bir parça ekmek 
veya un ile mamul tatlılara a:r. bir miktarda sürülürse ve farelerin 
buluo,hıkları yere bırakılırea her türlü fareler ve sıçanlar, seve 
seve iıtiha ile yerler ve derhal ölürler. Bütün fareler, ölen fareyi 
göriince korkularından bir da.ha kat'iyen çıkmazlar ve diğer bir 
malıaJle · nakleö.erler. Bunun iç-indir ki farelerden kurtulursunuz. 
Hasan Ecza deposu. 
Fare zehirinin buğday nevileri de çıkmıştır. Maoun ile birlikt~ 

buğday zehirinden farelerin bulundukları mahalle serpilirse 
farelerin ve sıçanların bütün ana ve baba ve ecdadı ve silsilele
rinden eaer kalmaz. 25 kuruştur. Taklitlerinden sakınınız. 
F A R Haaan markeaına dikkat.. 

Leyli - Nehari 

INKILAP LiSELERi sımfları havi 
Müeseiıi ı Nebi Zade Hamdi 

Kuvvetli bir talim heyetine maliktir. Resmi mekteplere muadeleti musaddakbr. Kayıt için bergün 
13 • 17 arumda mllracaat olunabilir. Iatiyenlere mufa11al tarifname ıönderillr. 

Cağaloğlu' - Yanık Saraylar caddeai. Telefon: 20019 

Beyoğlu - Tünelbaşı • Yeniyol 

Maarif Vekaletince Musaddak: 
1 - Tem devren lise 2 - Orta Ticaret mektebi 
3 - Lisan ö§reneceklere ihzarı aınıfler. 

Türkçe - Almanca • Fransızca mecburi, Inıilizce ihtiyaridir. 

Ortamaktep ve Lisenin resmi bakaloryaıma hazırlar. 

Terbiye ve tedrisatının clddlyetlle tenınmı,tlr. 

Tedriıat 10 Eylülde batlıyacaktır. Kayıt için: 3 EylUI Pazartesi 
gtınUnden itibaren ötleden evvel 8 den 12 ye kadar müracaat 
edilmelidir. Fazla tafaillt için hergUn mektep idare1ine 
müracaat edilebilir. 

Telefon: 44941 • 44942 ~ (2240) 

A 

HiLALiAHMER 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Eıkitebir Hillliahmer Merkez Anbarmda terzi levazımatı çubuk 

ve kafea teller 3 elektrik malzeme1i 4 Etllvler, ıu, çamaıar 
arabaları pirinç talaıı ve parçaları 6 Eylul 934 tarihlerinde 

1atılacağındaa taliplerin mfiracaatlan. 

OSKODAR - KADIKOY 
TRAMVAY SEFERLERiNiN iSLETMEYE ACILISI 

VAPURCULUK ~---------_..(2US) 

Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi Halk tramvaylara T. A. Şirketinden: 
Kadıköy tramvay ıebekemfzde loıaata bitirilen Haydarpafa - Kadıköy 

hattı 1 Eylıl~ 1934 sabahından itibaren itletmeğ'e açılac•k ve bu ıuretle 
Kadıköy • Üak6dar araaında muntazam tramvay 1eferleri tHiı edilecektir. 

Bu yeni ftletme yilzllnden, Üsk6dar tramvay ıebekesinde tadil ve Ka
dıköy Tramvay ıebekeslnde tHiı edilen mıntakalarla 1 Eylul 1934 sabahm
dan itibaren tatlJikı mukarrer Ye her mıutakaya ıamil tenzilatlı ücret tari
feleri bekleme yerlerinde ve Kadıköy iakele durağında muhterem yolcular 
tarafından görülebilecektir. (2169) 

Zafiyeti umumiye, iştihasızhk ve kuvvetaizlilc halabnda büvüLı 
f aide ve tesiri görülea: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satllır. 

Muallim Aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Bursa'daki Liseainin orta mektep ve 

lise kısmanda şu dersleri okutacak daimi muallimler aranmaktadır. 
«Riyaziye» «Fen bilgisi, Tabiiye, Biyoloji» , "fizik, Kimya,, , «Türkçe 
Edebiyat;) , «Yurt Bilgisi, içtimaiyat, Felsefe» , 4< bilha11a Riyaziye 
ve Fen Bilgisi derslerinde lngilizce bilenler tercih edilecektir. 11 

Lizımgelen vasıfları haiz muallimlere men~e, kıdem ve ehliyet
lerile münasip ücret verilecektir. İsteklilerin veaikalarile berabef 
Ankara'da TUrk Maarif Cemiyeti Umumi Merkezine müracaat
ları. (4717) 
--------- -----------

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

budur. ismine dikkat buyurulması 

Üsküdarda Satıhk Hane 
Güzel manzaralı, gayet kullanışlı, içi dışı boyalı, 650 metre 

murabbaı 7 oda, havagazı ve ıu tesiaatı, hamam, büyük bahçeainde 
meyva ağaçları, çiçekler ve limonluk, kuyu, havuzlar ve Amerikan 
ılıtem kiimesler. Fııtık ağacı tramvay durağı solunda yazmacı Şerif 
.sokağı ,No. 9. İçindekilere müracaat. (84) 

'~-----'-•-t•_n_b_u_ı __ e_e_ı_e_d_ıy_e_s_ı ___ ıı_ı_n_ıa_r_• ____ I 
Keşif bedeli 12, 731 lira 30 kuruş olan Büyük dere Mey va 

fidanlığına yapılacak bina kapalı zarfla mUnakaaaya konulmuıtur. 
Talip olanlar şartname almak ve keıif evrakını görmek üzere 
Levazım MUdUrlUğtine müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 
946 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 
3/9/934 Pazartesi günü saat 15 e kadar Daimi Encümene verme-
lidirler. (4673) 
---~-----~~~-------~-~~---~~----

Yokl ma k tlbl Mu&t•faefendl v kfı mut velllllğlnden: 
Yoklama katibi Mustafaefendi vakfı nkaratıodan Deykozda Köpekçiler mev

kiindeki bostan kiraya verilmek iı:ıere on iki gün müddetle müzayedeye konul
muştur. 8-9-834 Cumarttsi günü kat'i ihaleei yapılacağından talip olanlar yüzde 
yedi buçuk pey akçelerile beraber o giin ııaat 8 te Çemberlilqta lstanbul Evkaf 
müdüriyetinde idare enoümenhıe müracaatları ilin olunur. 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
fatanbul Acentalılı 
Liman Han, Tele fona 9S19Sl8 

Trabzon Yolu 
DUMLUPINAR valy'i~l 2 

Pazar iÜDÜ aaat 20 de Galata 

rıhbmından kalkacak. Gldlıte: 
Zoniuldak, f ne bolu, Ayancık, Sam
aun, Ünye, Ordu, Gireaun, Tirebolu, 
Görele, Trabzon ve Rl~eye. Dönilıte 
bunlara ilAnten, Of n Silrmeneye 
utrayacaktır. 

Karabiga Yolu 
Her CUMARTESİ, ÇARŞAMBA 
ıönlerl aaat 20 de Tophane rıhtı

mından bir vapur kalkar. Gidlt ve 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
-

1 Ankara'da Atat maballlnde idaremizce fnıa11 mukarrer Çardak, 
Derenaj, ıu te1i1ata ve1aire inıaat kapab zarf uıulile mllna· 
kasaya konulmuıtur. 

2 - Kardırma tartnameaile projeleri beı Ura mukabilinde Ankara 
BatmUdtıriyetinden ve Clbalideki Levazım Muh&1ibi Meı•ullUk 
veznesinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 16/9/934 tarihine miindif Pazar gUnU aaat (15) te 
Cibalidekl Alım, Satım Komiıyonunca icra kılınacaktır. 

4 - 1 eklif mektupları kanundaki hUktimlerine aöre, yukarıda 
tayin olunan gUn ve 1&atten evvel Komisyona verilmelidir. 

5 - Kırdırma ıartnam .. inin maddei mahıuıa11 mucibince fennt 
ehliyeti haiz bulunanlar iıtirak edebilir. 

6 - Her lltekll lnıaatın bedeli ketfl olan (15581) lira (67) kuru• 
tun % yedi buçuğu nlıbetinde muvakkat temloab tayin oluruuı 

gUn ve aaatten evvel ltslim etmelidir. (6008) 

d8n09te mutat iıkelelere utrar. ~:-----• 
_İ_Z_M-İT--Y-Q_L_U__ Şehrimizin En GUzel Ve Aart ~---. 

Cuma, Pazar, Sah, Çarıamba, 
günleri bir vapur aaat 9 de, Top
hane rıhbmından kall<ar. , ................ ., 
~ 

DABCOVICH vı 'UrekAıı 
Tela 44 708 • 7 • 41290 

A.nut>a n Şark limanları araıında 
muntaaam poıla. 

Annra, Rotterdam, Hamburg n 

Iıkandlnavya limanları i9in yakında 
hartlı:et edecek vapurları n dünyanın 
baılıoa limanlarında tranıbor demen 

Yakında gelecek npurlar 
Auguet Leonhardt vapuru 8·10 
Eylüle doğru. 
Norburg vap. 26 •r. evvele do 0 ru. 
Yakında hareket edecek vapurlar 

Auguet Leonhardt vapuru 20 
Eylüle doğru. 
Norburg vap. 12 T. nvelt doğru. 
Fula tafıilAt itin Galata, Frenlcyan 

han umumt aoentelifine müraoaat 
Tel. •4707 8 - •1120 

-·------~ (:!183) ~ 
, ae,ıkt•• .. _ .... 

DiKiŞ VURDU 
Biçki, dikiş, nakış ve şapkaçılık, 
çiçekçilik, koreacılık ve boya ile 
r11im yapmaaını mükemmele~ i)ğre
tir. ~laariften miisaddak dıploma 
verir. Muallim makastar ve san'at
knr yetiştirir. Gayri Müslim talebe de 
alıoır. Kayıt nç-ıldı. 'Talimatname 
gönderilir. Akaretler 64 ?\umero 

,. Dr. KEMAL NURi •111\ 
Cilt ve Zührevi hastalıklar mütehassısı 1 

Beyo lu: Rumeli han 16 1 
Tel ı 40153 ... ._ __ I, 

.............................................................. 
&on Po•ta Matb•••ı 

5ahlbh Ali Ekrem 

Neırlyat MldürCh TaW. 

Panaroma Bahçesi 
2 Eylul Pazar GUnU Ve Aktamı 

BÜYÜK SÜNNET DÜGÜNÜ 
Bahçenin daimi maruf saz heyetine ilaveten: Süreyya opereti (Fikriye Hanım 
Ayte rolünde) 20 kitilik bando, orke1tra, varyete, kukla, hokkabu, monolog, 
muhtelif eğlenceler. Fiatlerde zam yoktur. Çocuk kaydı foin herglin öğleden 

' .,.. sonra bahçeye müracaat. Telefon 41065 41 ____ _..,. 

------
~ ... Tarsus American College ~-.. 

Amerikan Erkek Lisesi 
Tedrisat 1 Teşrinievvelde Batlar. 

Tam devreli Liae olduğu Maarif Vekiletince ta1dlk edilmiıtlr. 
Türkçe, İngilizce, Franaızca okunur. Ticaret denlerl vardır. 

Leyli ücret 220 Ura, Nehari ücret 40 liradır. 
Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 

~--------------------· ( 22l7) 4mr# 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 1 
--------------~----------------------------------.. Tahmin 

olunan bedel 
Ura K. 
624 49 

223 00 

so 00 

417 00 

Fatih'te Manlıah Mehmetpaıa mahalle1inde Atpaza• 
rmda 55/10 ve 55/13 No. la tamamı 277,S metre 
terbilnde bulunan iki arsanın 3/4 hl11esi. 
Davutpaşa mahallesinde Hekimoğlu Alipafa ıokağmda 
e1kl 115, 117, l 19 yeni 121, 123, 125 No. larla 
murakkam Uzerlode odaları bulunan Uç dükkanın 2/9 
hisae1i. 

Yenikapı'da Katipkasım mahalleainde Yenikapı cad· 
desinde 69 No. lı üzerinde bir odaaı bulunan kargir 
dükkanın 118 hissesi. 
BUyUkdere'de Çarıı iskelesi ıokağında elyevm 10/l 2 
No. h hane vaktile ayrı ayrı dUkkAn olup bunlardan 
10 No. lı mahaUln 1/3, 12 No. lı mahallin de nısıf 
hi11esl. 

Yukarda yazılı olan hla1ell emlak 11atılmak Uzere d6rl hafta 
mllddetle llina konmuıtur. ihalesi Eylultln 10 cu Pazarte1l gUnO 
aaat on beıtedir. Taliplerin pey akçelerlle beraber Mablulit Kale• 
mhae müracaatları. (4569) 


