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• n ın 
İtalyanın Mühim Bir Kararı 
Her İtalyan (8) den(SS) e Kadar Asker 

Bu Karar, Kabinede ittifakla Kabul Edildi 
Roma. l 9 ( A. A. ) - Deyli 

Telgraf Muhabirinden: M. MuıoJini 
tarafından dün neıredilen bir 
kanun hükmünce, bundan böy• 
le her Italyan 8 yafından 55 
Yaşına kadar askerdir. Baıvekil, 

bu huıusta kabineye verdiği iza· 

hat araıında, faıist devletle, 
vatandaılık ve askerlik ııfatlarının 

biribirinden ayrılmaz olduğunu · 

söylemiştir. 

Bıldırcına Hücum 

Bugünlerde Kartal Sırt
ları Harp Yerine Benziyor 
1500 - 2000 Kişi,,_Oar Bir Mmtakada 

Silah Atıp Duruyorlar 

.. 

... 

Kabine yeni kanunu ittifakla 
taavip etmiştir. Matbuat, bunun, 
faıist rejimi tarafından şimdiye 
kadar alınan tedbirlerin en ehem• 
miyetlilerlnden biri olduğunu 
yazmaktadır. 

Attilanın Mezarı 

Viyana Ve Civarında 
Araşhrmalar Yapılıyor 

VJyana, 19 (Hususi) - Son 
haftalar içinde Viyana, tarihi eser
ler mlldUrlyetine yetmişlik bir ih· 
tiyar müracaat ederek Altenberg 
aemtinde bazı ara~tırmalar yap
mak niyetinde olduğunu bildirmiş, 
müsaade istemiıtir. Bu adam ih· 
tiyar bir kitapçıdır ve çok eskJ 
bir eseri karııtmrken meıhur 
AttilAmn m'ezarının bulunduğu yer 
hakkında bazı malumata tesadüf 
etmiştir. Bu araşbrmaları onun 
için yapacakmış. Eski eıerler mU
dUriyeti, bu adliılıia bazı tavalye
lerde bulunmuş, kendisinden evvel 
bu hususta birçok teşebbüsler 

yapıldığmı, fakat bir netice ver• 
mediğini sBylemiştir. 

Bunun haricinde AurolzmUns· 
ter şatosunun sahibi de, yine bu 
araştırmalara muvazi alarak top• 
rağı kazdırmakta ve AttilAnın me· 
zarını arattırmaktadır. Denilebilir 
ki son zamanda Avusturyada, 
Attilanın mezarında bulunduğu 
rivayet edilen muazzam servet 

Kırlarda av ara,tırart avcılar birçok kimsenin başını döndür· 
Bu sene av çok rağbette. Is· oldu, Kartal ve Pendik havalisln• mUı Ye araştırmalara sevketmlştir. 

tanbul . avcıları büyük bir faali· de bu ıene görülmemiı bir avcı Bu servet, tarih bilenlerce 100 
Yete geçtiler. Bıldırcın yeni baş· akını görUldü. mil~on dolarlık bir kıymete malik 
1 d addolunmaktadır. 
a ı. Buna rağmen bıld1rcın avı Kartala (40 - 50) sandal, mo-
hirdenbire çok hararetli devreaioe tör, yüzlerce otomobil yığılmııtı. Yeni Harp Gem Heri 

'' Trakya Bulgaristanın ,, Mış I 
-------

Bulgaristandaki "Trakya 
• 

Komitesi ,, nin lçyüzü 
Dün Bir Muhacir Cemiyeti İdi, Bugün 
İse Siyasi Bir Teşekküldür: Niçin ? 
-1-

Her hükumet, 
temsil ettiği dev· 
letin kalkınması, 
yUkselmeıi, hll· 
lisa: Devletler 
camiası arasın· 

da siyaset, lktıA 
sat, ilim ve fen 
yolunda ıerefli 
bir varlık kazan· 
ması için uğra· 
ıır. Hükumetlerin 
esas vazifeleri 
budur. Bu Ulkü· 
ye varmak için 

hUkumetler bir· 
çok vasıtalara 

baı vururlar. Trakya lıo1nitednin jaallgfltl netlcealdir ki 6ıı biçcreler 
Siyasette kal• topraklarını bırakıp Tdcret• mecbur olmaılardır 

kınmak için komıularla dost· \ diplomasisi, sadece bu herketile 
luk ve cihanda sulh prenılplerl şerefli bir varlık kazanmıı olu· 
bugünün beynelmilel politika ka- yor. lstiyoras Jd her devlet te 
idesidir. Türkiye Cumhuriyet hll· ( Devamı 15 inci .ayfada ) 
kiimeti bu iki prenıipl pUrUzallz ............................................................ . 

bir tekilde tatbik hususunda bU· 
yllk bir muvaffaklyet göstermiı BU gün 
ve göstermektedir. Biz, siyasette 
hUsnil niyete çok geniı bir mevki 
verdik. Yakın ve uzak komıula· 16 
rımızın her hareketlerini hüsnü• 

niyet çerçlvesinden görüyoruz. Sayfadır 
Kurunuvustadan kalma politika 
kalleşliğinin kökUnU kurutmak 
için elden geleni yapıyoruz. Türk 

Bir Altın Madeni Hikiyesi 
Hacı Akkaş 

Lirasına 
Ef. nin İki 

Oldu Mal 
Bin 

girdi. Bllyllk avcı 'kalabalığı Kartal, Nantoa, 18 (A. A.) - lria tahtel-

Eskiden bıldırcın mevsimi bat· Aydoı ve Pendik ıırtlarına dıtkttl- bahiri bugün denize indirilmiıtlr. Yet- M ( H A) B d k d 1 u mit metre uzunluQ"unda olan bu tah· araş uıuıı - ura a urnazca tertip edilmit bir albn a• 
adığı zaman fstanbul avcıları mllşler, öğleye kadar bu havali telbahrln ıilrati 14 mildir. İçinde yedi marı hikAyesi bahsi vardır ki dillere destandır. Bu hikaye, zengin, 
Anıbarlı, Çekmece taraflarile Kar· tüfek seslerinden geçilmez olmuı· buçukluk bir top vardır. fakat çabuk inanan Maraşlı hacı AkkAı Efendinin iki bin lirasına mal 
tal ve Pendik .havalisinde her gün tur. Bizzat avcılar bu Cumanın Jıf olmuştur ve nakle değet, lütfen dinleyiniz: 
nıuntazaman avlanırlardı. Bu sene bir rekor Cuması olduğunu söle- Roma. 18 (A. A.) - Sovyet Rusya Birgün Tuz hana iki misafir gelmiş ve bir arahk han sahibi Niyazi 
a l d hesabına infa edflmit olan ikinci sa· 
.'V~ı ar aha ziyade Cuma günle· mitler ve bu sırtlara dökUlen avcı bil muhafızı gemi Sovyet komıiyonu Efendiyi bir kenara çekerek: 

rını ava tahsis edebiliyorlar. Ge- miktarının ( 1500-2000) arasında azaslle İtalyan memurlarının huzu- - Biz yol amelelerine çavuşluk ederiz. Çalışırken altın madeni 
Çen Cuına. bir avcı Cuması rekoru ( Devamı 12 inci sayfada) runda denize indirilmiıtir. ( Devamı 13 ilocil sayfada ) 

~==--=--------------------------------------------------=ı------------=----------------------------------------==--=----------=---c:=--====-======r ---
·---------------- Şuradan Buradan.. 1 --r-----------------------------------------------------------------· 

- Bu sene kadın ıapkalarmda 
horoz tüyleri moda imit : 

- Desene bütün sene kafamız 
Kagalamnakla geçecek.. 

- Hava '.arın şimdiden aerinleınesioo 
bakılırsa bu 1e11e kıt pek tlddetU olacağa 
benziyor •• 

- Affoderainbt Beıefendl, raaath•n• 
memuru muıunuı ? 

- Ha71r, k8mlrcl1rll• r.. 

~·, , 

. ... ': . . ' . . . 

- şehrin en gürültiilü zamanları 
hangi günlerdir acaba ? 

- Aybaşında maaş başladığı 
vakitler l •• 

• 

• 
- Ye~ taşındığımız evden çok 

memnunuz. Me\aı:am yahp muntaı:am 

kalkııorus •• 
- Radyoıu, gramafonu olınıyaD bir 

mahaller• taıındııuz ıraUba ? .. 

_ Kadın Birliti için, faydas ız bir 
tetkilat diyorlar dotru mu? 

- Zannetmem ; ziyafetlerindeki 
bOf•l•ri görmlyo.. muıuu ? 



( Ha-/kın Sesi) 
Vaktin Kıymetini 
Bilelim Ve 
Hürmet Edelim 

Ferdin istirahatına ve vaktin kıy
metine en az ehemmiyet Terilen 
yerJerden biri de bizim memleket
tir. Bu, nıııhdut Te bazı kimM
ler de mevcut bir zihniyettir. 
Fakat mahdut olmtuıına rağmen 
böyledir. Bir misal ile anlataca
ğız: Mesela otomobil muayenesi 
yapılır. Mü terinin nziyeti hiç 
kale alınmaz. Otobüs muayene 
ediJir. lçindektler adam yerine 
nyılınıız. Halbuki bunların nu· 
maralannı almak, Taziyetlerini de 
gece garajlarda gözden geçirmek 
pek ala mümkündür. Sık ıık te· 
kerrür eden bu halin umumt 
efkarda hnaıl ettiği akıülameli 
dün şöyle teıbit ettikr 

Osman Bey C Bebek iskele caddeti 
71 ) - Yirminci asır aOr'at Hnd1r. 
Vaktin nakit olduğu en aiyade zama
ıumızda aolaıılmııbr. Otomobiller, 
tayyareler, fİmendifer ve vapurlar 
d• ve keyif için yapılmamııhr. 

SOr'ati temin için yapılmııtır. ikti•adt 
•uhranın hikim oldatu ıu dnirde 
kimse otomobile keyif için binmez. 
Çabuk bitecek bir it için biner. Oto
•naler de 8yle.- Fakat maalHef biz.de 
Takte hiç hlrmet edilmez. OtobG•l• 

bir yere gidecek•iniL Çok milbim Ye 
.. yata bir ltiniz de var. Tam bu mra• 
da bir memur otobD•D muayeneye 
~•tırır, eıatlerce bekleraioiz. Yahut 
bir memur yolda otobD•ll durdurur, 

7olcuları uyar. ŞoflSrden karne l•ter. 
Fazla yolcu aldındı, almadımdı, mG
aakatuı baı'ar. Yolculal' bu suretle 
itlerini kaybederler. 

Baran memurlar bu itleri ••rf caka 
için yaparlar. Bu fena u•u1e artık 
nlh yet Yerilmelidir. Otomobillerin, 
foför!erin muayene eri it umanıaıa 
haricinde yapılmahdır. 

Ahmet luri Bey ( Kadıköy Alhyol , 
ağzı) - Otomobllleria; otobO•l rin 
•eyrO•cfer ve muayene ioler bir tGrHl 
7o'una konamadı. Habukı bunc'aııı 

d ha kolay bir it yo"'tur. P y au1• 
birçok karneaiz ıoförleı btı uy cıto
mobiller ve otobGaler ı,.,ı, r. Bu 
yDzdcn hem hallcuı h y 1. lt l ık~ye 
dOıer, hem de çok kıya: d i T kitleri 
kaybedllmiı olur. Otoınnbil '• ctobOr 
cebe •ıfmaz. Şabirde birçok sıı. jlaı 
Yardır. Allkadar mur.urı > ıa-

rajlardan otomobillerin ınun&rala-
rını alırlar. Sabahleyin rrk~ndea 

Yeyahut akpm ıreçu •it bunları 
muayene eder, homk olanları 
Hferden menedebilir't:r. Meıe'A bir 
Jo!cunJzu uj"urlayacak•ınıs veyahut ta 
ıiz fidecekaniz vapurun kalkmaaına 
da beı dakika nr. Hemen otomobile 
atlarsınız. Bir SeyrGHfu memurunun 
1nuayene ban•i •JaaU'. Otomobiliaizi 
tlurdurur, ıö (SrJe ilri •aat atız mGna
k21u1 yapar. Siz'n de yolnnuz bara• 
ket etmit olur. Seyrüsefer Ye poli• 
memarlan Yaktin kıymetini takdir 
etmelidirler. Eter otomobilde bir ku
aur Ye noksan ıBrllGrae numaraalDJ 
alırlar akıam getirtirler. l•tediklerini 
Japarlar. Halkın yanında bu gibi 101-
auz mlnalraıalar artık bitmelidir. 

Kadın Yüzünden Bir Cinayet 
-

Bir Balıkçı Kendisinden Kaçan Kadını 
26 Yerinden Bıçakladı 

EYYelai gece ŞiJlide bir cinayet iflenmiftir. Sil
vanlı baLkçı Sadettin efendi bıçağile metresi Fatma 
hanımın vücudunu kalbura çevirmit. tam (26) yerin
den yaralamııtır. Bu yaralama hadi.esi hakkında 
topladığımız malumatı yazıyoruz: 

- Benimle hiçbir alikan kalmadı. Benim sez
meme ne k&nflyornn? Artık •Dinle yqıyamam. 

Balıkçı Sadettin efendi (30) yaıındadır. Bu se
nenin birinci gOoil rakı ziyafetleri vererek Fatma 
hanımla arkadaı olmuştur. Fakat tatlı günler çabuk 
bitmif, aralarında geçimsizlik bat1amış, nihayet bir 
hafta evvel Fatma hanım efyalannı toplamıt ve 
komşulanndan bir hanımın evine gitmittir. Fatma 
hanım, Sadettin ef endlden kurtulduğu Jçin her gUn 
ıUslenir, takar takıştırır ve gezmiye çıkannq. Sa-

Bunun Uzerlne Sadettin efendi kapıda duran 
Fatma hanımın kolundan tuttutu gibi aokaj'a fır
latm11 ve cebinden çıkardıjı çakuını rugele her 
tarafına ıaplamıya baılamıftır. Fatma hanım yere 
yıkıldıktan ıonra da : 

- itte cezana buldun. Benden kaçan kadının 
hali budur, demiı ve karanlıklar içinde Kaaımpata 
dercıine doğru kaçmaya baflamıfbr. Kaçarken de 
çakıımı dereye atmııbr. Fakat iki bekçi ile bir 
yolcu kendisini yakalamıfbr. 

Fatma batım da Etfal haıtanealne kalcLrılmııbr. 
Üzerinde aayılamayacak kadar yara Yardır, bnynk 
yaralann miktar (26) dır. Bilhassa arkaıından böb-dettin efendi bu ayrıhıtan ve Fatma hanımın ıer

beat dolaımaaandan çok mllteessir olmuş, kıskanmıı 
Ye nihayet evvelsi gUn komşulannın evine gitmiş: 

Fatma artık evo dönsün. Onun ııezmelerinl 
hazmedemiyorum. Demiı, fakat Fatma hanımdan 
aldığı cevap ıu olmUflur: 

rekleri llzerine ıaplanan darbe, hayatını tehlikeye 
koymuştur. Hadise mahalline Mllddeiumumi mua\ İn· 
)erinden Şefik bey gitmiı ve tahkikat yapmııtır. 
Suçlu Müddeiumumiye verdiği Hadede cürmllnll 
itiraf etmit ve tevkif edilmiftir. 

Keskin Sirke! jBir Vapur 
Ortağına Kızan Bir Adam Rıhtıma 

Camları Yumrukladı Ç t 
Galatada evvelki aktam bir arp l 

hidiıe olmut. ortağına kızan bir Evvelki akşam saat altıda 
adam diikklnın camlarmı kırar· Heybeliye yanaıan Pendik vapuru, 
ken ellerinden ağır ıurette yara- burnu ile rıhtıma çarptı, rıhtımın 
lanmııbr. H&diıe şöyle geçmiıtir: takriben bir metrelik bir yerini 

Galatada Yorgi ve Pider is- göçertti, kendisi de hafif bir 
minde iki ortak kahveci vardır. ııyrak aldı. Müsademenin ıldde-
Bu iki ortağm son zamanlarda bir tinden yolcularını da epeyce hey· 
para meıelesinden araları açılmq cana diiştlrdll. Maamafih bu ka· 
ve aık ıık kavga etmiye baıla- zada kaptanıo bir kuıuru görlln· 
mışlardır. memektedir. Filhakika birkaç 

Evvelki akıam da bu yüzden gündenberi Heybeli iskelea:nin 
yin• aralanndan kavga çıkmıştır. bq tarafında tamir vardır. Bu 
Bu kavgalardan nihayet usanan sebeple vapurlar iskelenin mutat 
Yorglı yerine değil, epeyce uzun bir 

- Ben artık bu itten uaan· manevra ile yanına yansımaktadır. 
dım. Sen istersen kahveyi yalnız Fazla olarak kazanın vukua ııel-
iflet. Y okıa ben kah•eyi kapata· diği aaatte ıiddetli bir fırbna 
ağım, demiştir. çılmuşb, dalgalar bl\tiin nhbmı 

Ortağının bu aözlerine fena yıkacak derecede yükıekdi. l,te 
halde kızan Pader: hadisenin başlıca iki sebebi. 

- Bu İfe ben daha fazla pa· 
ra ıarfettlm. Dükklnı kapatmak Seçim Hazırhkları 
lizımgelirae ben kapabnm.:Canım Belediye intihabatı hazırhklan 
latene de böyle allak bullak ede- devam et~ektedir. Dnn ıabah 
rim, diyerek dllkkinın camlannı Oskildar Ye l5ğleden sonra da 
kırmaya baılamışhr. Nihayet kı· Kamkay Fırka kaza merkezlerin-
rılan cam parçalarile Pider her de, fırka yoklama talimatnamesi 
iki elinden ağır ıurette yaralan- mucibince yoklamalar vapılmış, 
mış ve kanlar içinde BeyoA'lu bu kazalaruİ Şehir mecliai aza 
haıtabanemne kaldırılmıştır. namzetleri tesblt edilmiftir. 

Yeni Bir Bina LAzım 
Eıkl Muhaaaesatı zatiye binaıı 

Oniveraiteye terkedildiği için 
burada çalışan F atib sulh hukuk 
ve ceza mabkemelerile icra dai
releri için m&ddeiumumilik · yeni 
bir bina aramıya batlamqtır. 

- Yurttatl 
TaHrruf için en karlı Ye en emin 

yatırım yeri olan Erııani Bakır hattı 

1. lkramiyeH dahili iatikraa C. tertibi 
tabTWerinden aL 

111111 lktıaat •• Ta•arruf Cemiyeti 

Mübadiller 
1 

G. 
Maliye Müsteıarı Toplan
tılarında Hazır Bulundu 

Şehrimizde bulunan Maliye 
mUateıan Faik bey, Gayri müba· 
diller cemiyeti idare heyethıin 
son toplantısına iftirak etmiştir. 
Bütün idare heyeti a:r:alannın da 
bulunduğu bu içtimada gayri 
mübadilleri alakadar eden birçok 
meseleler görilfülmllş ve hal 
imktnlan araıbrılmııbr. 

Ôğrendijimize gire, bonolann 
düşmemesi için mUzayedeye ko
nulan emvalin arbrılmuı takar
rür etmiıtir. Bundan başka, 

mllzayed•leri kolaylqbrmak hu
susunda ban kararlar daha YeriJ. 
miı bulunmaktadır. 

Bir Gündeki 
Hırsızlıklar 

Mehmet iaminde biri Yenlca
mide ..sorapçı laak iaminde bir 
çocuğ(n ltportaauıdan çoraplan 
çalarak aavuşurken yakalanmıştır. 

lf- Kadık6ytınde oturan ~ki 
iıminde biri, eski ahbabı olan 
miivezzi l.mail Efendinin avine 
gelerek elbise ve saire çaldığın
dan yakalanlDlfbr. 

-tc Sabıkalı Lipndlroı Harbi
yede lod aparbmanına girerek 
&teberi çalarken tutulm111tur. * Ziya iaminde biri Fatihte 
tavuk ıatmakta olan Sabrinin 
paraııru çaldığından yakalanmıtbr. 

* Sabıkalı Mehmet Fenerde 
karpuzcu Mahmudun karpuzlanm 
çalarken tutulmqtur. 

- Hu- B. bu anr •iirat ıuandır. a.-1 Şimendifer.er, vapurlar, 
ın dO•yanın bir ucut1da11 3blr uc_. mob rt•..., birUç ,.1111 ltfr it elet. oto iller, ta1yareler var. ı 

. .. Dedim ya bugiln her işte 

her yerde ııaze çarpan ıl\rattir .. l 
Hasan B. - Hakkın var azizim, 

evvelki günkü Son Poıta' da buna 
dair bir ym warcll.. 

Şark Şimendife
rinde Tenzilat 
Ş.rk timendlferlerinde yapılm ... 

takarrllr eden tee:ailit haauaunda dGD 
firkette bir toplantı yapılmıtt tenzUj. 
tın mıkduı hakkında ır6rilflllm üt ye 

Nafia V ekAletiaia aoktai naaafl 
kumpanyaya teblif edilmiftir. 

Moakova Elçimiz 
Moakova, 18 ( A. A. ) - Türki,. 

BG,Ok Elpai Vaaaf Bey So.yet R...,
Merked icra komiteal ni•i M. Çerwl
yalcofa itimatnamuini takdim etrnlr 
tir. Dandan •onra M. Çervlyakof, Va• 
•ıf beyi buaud surette kabul etmlt 
Ye Vaaıf bey keadia'ne .efuet. erk .. 
nanı preı.antl eylemittir. 

Stadyom için YUz Bin 
Llrahk lstlmlAk 

Belediye, Yeni bahçede bir •tady019 
lnta• için, bir mllddettenberl latimlAls 
itleri ile utraııyorcu. Guraba haata
nHI 3n8nden baılıyarak aurlara ka
dar, iki kilometre uzunluğunda Y9 
yanm kilometre •enitlijinde bir ,.. 
hada yib bin liralık ana ve bi .. 
l•timllk edUmiftir. 

Bir ÖldUrme Davaaı 
DGn aaliye lçilncG ceza mahk .. 

•••iade NHtle çikolata fabrika'1 
u•tabqıaı M. Bujar n, kendi kullaıl
dıtı bir kamyon Ue Şarlo i..und• 
bir çocutu öldilrdtlğO iddia•ile muba• 
kemuine baılandı. Seyrüsefer milhea• 
di•lerinden Lütfi Bey ıahit olarall 
dinlendi ve ıabitJeria çajTılmHı i ... 
muhakeme talik edildi. 

Kafealer Kalkıyor 
Bazı evlerde kalmıt olan kafuleriıl 

kaldırılml?•ı bundan b r mDddet evvel 
Şehir mecli•inde meyzuubabı olmutl ... 
Belediye bu hu.usta tetkikat yapmıf 
Ye yeni bıhıaııhha kanununda, ey)e,. 
bol g(lneı ırirmesini temin eden bil 
maddeye istinaden, kafeslerin kalcb
rılmaaı kua11aı Yermiıtir. Bu hu•u.e. 
:rakıada aUkadarlara bir milhlet Teri
leeek .. pea-. Wealeri kaldırıla• 
caktır. 

imtihan Tekrarlandı 
EYTelce yapalan riyaziye lmtibi• 

ıaında bir yanlııhk 1Gziınden • nıfta 
kalan 72 talebenin lmtib.aı din Gali 
Oamanpata Ortamektebinde tekrar 
lanmıttır. Bu seferki imtihan a bir• 
çok talebe muvaffak olmuıtur. 

Marall~a Seyahati 
Bir milddet eYTel ıehr.mize ırel .. 

Marail1a ticaret heyetinin &iyaretiJll 
iade 'lllakAdile Marailyaya bir ._,,,. 
hat tertip edilmek Ozeredir. Bu ••)'• 
hate birçok taeirlerimiz Ye ihrac .. tf" 
lar1mıs da lftirak edeceklerdir. 

On Sene 
Yatacak 

iki Hae eyn} Ediraekapı h rlei .. 
de bir cinayet oldu. Bahçıvan Y anakl 
yanaımaaı Necibi bıçakla boynunda• 
ke•erek öldürdG. DGn Atır eed 
mahkemesinde bu daya karara bal• 
lanmıfbr. Mahkeme heyeti uzd 

•lren bir müzakereden nnra Y aaaki 
hakkında ( 15) Hne bapia ceaatl 
nrmittir. Y alnıa •uç af kanuound .. 
anel iılendiji için (S) •eae•İ indlriJ. 
miıtir. Yana ki on Hne bapi•te yat• 
cakbr. 

dlff• 

j 
- Bu yazıd • da •llratten mi b " 

yordu? -
ti .. n 8. - Eyet aaldm, Baldfeblr ....:;;.. 

taa..a- yeri.o• bir .... tup Karat• .. , .......... ...,..,.. ...... 



-.. 
Hergiin -, Resin li Maka e a Metanete Dair a 

--
"ltalga 

Hazırlanıyor ,, -

Giln ırelccek ki bilyük tehlikeler içinde aarılı kaincakaınız. Muvaffakiyet 
için çıktığınız :yo'd, hoydutları taarruzların uğrıyacak, perişan bir hale gele
ceksiniz. Fakat korkmayınız, ilmitsizlenmeylnlz. Kurtuluı çare•i her zaman 
elinizdedir. Yeter ki o ç;ıreyi bulmak için kafanızda ve kollarınızda kuvvet bulun• 
•un. ite atılırken kazanç gibi iflia ta hesaba katılmahdır. Fakat h8' ifliı eden mah 

volmıız. Cesnreti kaybetmemit iseniz kalkınmak mUmkiindür. Bis 

"İl Popo1o d' İtalia., gaZtıteıı İtal
Jan Baınkili M. Muıolininin kendi 
ıaıetesidir. Kuvvetle iddia edildiğine • 
ıöre M. Muıolini bu gazetede her gün 
hnıasıt ıiyasi bir makale yazar, gllnUn 

bir tacir bilirh: ki 4imdi parlak bir mevki sahibidir ve ha-
y. tında, bittabi laksir•tlı olmıyara&c: dört defa 

iflaı etml;tir. Binaenaleyh daim::ı 
metin olunuz, 

•n mühim meıelui hakkında ltalya 
hGkumetinln hakiki fikrini bu yazıda 
ani.ıtır. Bu g2zetenin 13 Eylül tarihli 
llÜıhasımdnn aldığımız " halya hazır· 
lanıyor., batlıklı ıu yazının da İtalya 
Bq-..ekilinin kaleminden çıkmıo olma
ıı çok muhtemeldir: 

" l\f. Musolini, AYangardia kıt'ala• 
rının geçit resminde bulunduktan 
•onra büUln fırka kumandanlarile bir 
_,ada görilfmüıtür. Veli~ht Umberto, 
fırka kumandanı aıfatile bu toplantıya 
ittirak etmittlr. 

Bu iki tezahürftn bir anda Yuku 
bulmasının mühim manaları vardır; 
lllilletin aıkeri mnkiinin ne kadu 
)'Gkıek olduA"unu sröıtermektedir. 

Ordu, bu sene zarfında gfrek 
hudut cihetine ıHk edildiği eıınada, 
•e gerekH Apenin mıntakaaında 
Japtıtı manevralarda bllyük bir iıti
dat glbtermittir. 

Fatiıt kıtaları da aeneden ıeneye 
teklmOI etmektedir. Faıiıt kıta]arı 
bugün ce.vaJ n eenkcü bir fikirle 
•llcehhezdir. 

Ordunun bu yllkaek mn1cii ihraz 
etrneıl M. Muıolini'nin sayesinde ol-
11tuftur. M. Muıolioi bütün teveccO-
~~nll orduya götermiıtir. Orduya 
-.zın olan en modern cihazları 
t6darik etmittir. Ordumuzun ma
laeviyatı yDluektir. 

Halihazırda sulhlin dnam1na ina• 
llaA hiçbit devlet yoktur. BrJan'ın 
lbelodramları unutulmuıtur. 

Mitralyozlar, top]ar ve tOfelder 
her ufukta dolatıyor. Milletler cemi
reti bu hafta içinde, Cenenede aek
•en birinci toplantııını yapmııtır. Bu 
toplantılara rağmen tarihin timdiye 
kadar kaydetmediği ısil!hlanmalar 
büttln kuYvet Ye kudretile ilerlemek
tedir. 

Franıa, hudutlarını tahkim için 
Jlz milyar frank ıarfetmiıtir. Bu 
hudutlar eski Çin duvarları gibi inıa 
•lunmuıtur. Almanya dahi her tarafta 
-.e her ıureUe ıilahlanıyor. Sovyet 
Ruayanın muazz.am kuvvetleri Mnnçurl 
hududunda toplanıyor. Sovyat Rusya 
TGrkiatan cihetinde de tahtidat yapı
)'or. Tilrkfıtan tahtidatı Hindistan 
rollarına mOteYeccih bulunuyor. Ve 
ıııa-iltere hilkumeti bu hareketleri 
dikkatle takip ediyor. 

Demek ki, ferahlı ve net'eli bir 
••nıan yeıamıyoruz. Bugün bizim 
•lbniyetimiz deniz, kara ve hava 
IEa\'vctlerinde bulunuyor. M. Mu ıoliui 
denıiıtir ki; BüHln hayatımızı iktııadi, 
'İJa•i, Ye ruhi kaynaklarımızı aaker
lilimizi• ihtiyacına acrfetmeliyiz. ltaı
)'a.da, gençliğin teıkilitı çok mühim
dir. Balilla'lar, Avangardia'Jar ve genç 
fatiatler rejim için büyllk bir garanti 
~etkil eder. Bu genç kıt'alar, ordu için 
ıhtiyat ıınıfı mesabeaindedir. ltalyanın 
lllOatemlekeleri fakirdir. Bizim aerve
tinılı milyonlarca genç nOfustan fba
Pettir. Servetimi&! yapan dotumumu
ıun çotalmasıdır.,, 

lrakyada iktisadi Tetkikat 
..,_ AndA ıc...a, 19 - Trakyada ik-
u.a ı tetJcika ki Tk b" t yapmak üzere 3 

şı 1 ır heyet Edirney• gitmek 
lzere lıtanbuta b k t t . t' 

K
•b . sıre e e mıı ır. 
1 rıt Fiatleri 

Dolar fiatmın dn-- i 
'""9&0eı nazarı· 

dikkate alınmış, kibrit fiatlaraoda 
yeniden tenzilat yapılnıııtır. T eş
rlnievvelden itibaren büyük kutu 
lcibritler 60 paraya, kUçük kutu 
kibritler 50 paraya satılacaktır. 
Keyfiyet şirkete tebliğ edilmiştir. 

Bir Yaralama 
Tophanede oturan Burhan ve 

Ekrem isminde iki kardeıJe Mus· 
tafa iımindeki arkadaşları bir 
lllünaf ..:retten dolayı Esat isminde 
bir tawdıklarının yolunu kesmiı
ler ve kendisini •iır aurette yara
,amıtla rdır. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
/ 

Bulgar Trakya Komitesi Dağıldı 
Komite Neşrettiği Beyannamede Trakyalılara Bulgar 

Hükumetine Yardım Etmelerini Tavsiye Etti 
Sofya, 19 (Huıusi) - Trakya- ıdir.Komite ~eyımnamesinde "Trak- ı 

yı Kurtarma Komitesi kendi lcen- ,,...n sadık evlAtlarına bUyOk bir 

dini feshetmiştir. Komite ~ete- Bulgaristan yaratmak için çalııan 
Jere gönderdiği bir beyannamede bugünkü idareye bütnn kuvvetleri 
komitenin bütün tubderl ile bir· ile yardım etmelerini ,, tavıiye 
Ukte faaliyetine nihayet Yerdiği etmektedir. 

bütün Trakya muhacirlerin., ve Bulgar M. Mlhallofun Vazlretl 
efkanumumiyesine ilin edilmekte- Ankara, 19 Makedonya 

------
Adliye Vekili 

Tireye Gitti, Halkın Di
leklerini Dinledi 

Tire 19 ( Hususi ) - Adliye 
Vekili Saraç oğlu Şiikrü Bey 
buraya gelmif, mera~imle karıı

lanmış, Belediyeyi, Fırkayı Ye 

asarıatikayı ziyaret etmiş, daire
lerde teftişlerde bulunmuı, hal
kın dileklerini dinlemiştir. Akşam 
Belediye tarafından terefine bir 
ziyafet verilmiştir. 

Ream Mücadelesi 
Ziraat Vekaleti Baytar umum 

mUdUrlüğii emrazı sariye müdür 
ve mütehassısı Muzaffer Bey bir 
Teşrinievvelde Lnş'ıyacak olan 
ream mücadelesine nezaret etmek 
Uzere şehr:mize ge ı .. i t r İstan-
bulda bUtün tek hayvan· 
lar muayene edi. içlerinde 
reamlı olup olmadığı aranılacak
br) Muayene 40 giln devam 
edecektir. 

Başvekil Paşa 
Ankaraga 
Dönüyor 

Başvekil ismet Pata bu aqam 
Ankaraya gidecektir. Bqvekil 
Paşa ile birlikte Milli MUdafaa 
Vekıli Zekai Bey de bugün 
Ankaraya fidecektir. Dahiliye 

Vekili ŞOkrll Kaya Beyin de 
gitmesi muhtemeldir. 

Parlamentolar Konferansı 
Murahhasları 

lz:mir, ·ı9 ( Huıuıt ) - Parll
mentolar Konferansına iıtirak 
edecek olan 25 kiti1f k F ranıız: ve 
bet kişilik lrlanda murahhas he· 
yetlerl buraya gelmiı, şehri gez
mif ve Efea harabelerinJ ziyaret 
etmlflerdir. Murahhaalar yann 
aabah lıtanbula hareket ede
ceklerdir. 

iSTER iNAN /STER 

komite reiıinin Bulgarlar tara
fından fatenDdJğfne dair burada 
malumat yoktur. Esasen kendisinin 
slyaai mDlteci olduğunda btenil
mesl thtlmal dahilinde değildir. 
Yugoslavya da hudut haricine 
çıkarılmasını istemişse de bilihare 
sarfınazar etmittir. 

lzmitte · 
Kağıt Fabrikası Temelle
rinde Para Kolleksiyonu 

Bulundu 
12mit, 19 ( Huıust) - Burada 

yapılmakta olan klğıt fabrikasının 
temelleri kazılırken amele tara
fından toplu bir halde Ye toprak 
ile kaynaşmlJ 1027 adet madeni 
para bulunm\lflur. 

Paraların tızerindeld resimler 
çok muntazam Ye hep1i de bir
birinden başkadır. Bunlann Bizans 
paralarına alt bir kollekaiyon 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Buğday Satıyoruz 
Ziraat bankası harice buğday 

ihracı için tedbirler almıştır. Ec
r.ebi şirketler harice verecekler) 
faiz ve temettll hisaelerini bafday 
ihracı suretlJe temin edecelderdir. 
Bu meyanda latanbul elektrik 
ıirketi ao bin ton buğday muba
yaasına bllp olmuıtur. 

iNANMA! 
Ndk iyat fennine ait menulardan bahseden kıy- bilet Ocreti Yerdirmek euretile her bir teferruatı 

metli ı:i m cmua vardır. içinde ekseriyetle olgun kendileri tarafından tertip edilea •eyahat adetlerini 
e ıio gun yaı.ılar çıkar. Fakat ''latan da ifaJeler an- arttırm ktadırlar. 

laş Jmıyac ık kadar karışıktır. ., Yeni icat edilen aeyahatler arasında bizi bilhassa 
alakadar edecek olan Oç taneıi vardır: P. rls'te beı 

İşte bir mis al: giln, bir giJnlük kır hayatı, Kamping ugonu." 
"K ra yoll m demiryoluna rcKabet •tliğinden oto· Bu bet on aatır içinde "ettitinden,. "ettiklerin en,, 

k rlar, Fr.ın,a'uın en büyük yolhırında seyrüsefer ve "ettiklerindenberi,, aibi kulalc tırmalıyan birkaç 
ettiklerinden \'C demiryol kumpanyaları da yolculara "den •. den,, den sonra bir de "yeni icat edilen aeyn
yen· kol ylıklar bahıedilmek için biribirile y. rıı ettik- hatler. den bahsediliyor. Bize kalına ıeyahat "icat,. 

__ l_e_r~-nd_e_n_b_er_~ .... d_e_m_i_ry_o_l _k_;_~_p·~--·~-a-1~-r.ı• _y_o_;_~_la_~_a_N_ya_l_n-ız_J_;_e_;_il_~_·t-~-t-ip_,,_;_~_il_;,~-N __ M_A_f _________ J 

Sözün 

Kiralık 

lstanbul ... 

Kısası 

''--------A. E. 
TramvAyla Beyoğluna ç.ıkaraaıuz 

Altıncıdaire yokoıuna j'elince ıol 
tarafınııA bakınıs, buraaı daha iki Gç 
sena eYYel bombot bir araaydı, timdi 
bir apartman mahalJeıi oldu. Fakat 
ne yazık, bu ytıpyeni binaların hep .. 
sinin de kapıaıada bir tane: 

- "Kiralık,, levbaaı vardır. 
Boı bir gtlnilnOzde vakit geçirmek 

lıteraenlz Takıimde durduktan sonra 
sola sapınız, burası da bet altı ıeae 
evvel çocukların piıiklet talimi yap• 
tıkları bir meydandı, timdi dört 
tarafında yDkaolea bGylk binalarla 
mamur bu aemt oldu. Fakat 
bu, henDt boya kokan binaların hem•D 
hepsinde de, dört k3~e bir muknva 
parçaaı rOıgann tesirlle aallanıp d ... 
ruyon 

- Kiralıktır! 

* Dört sene nnl Taksimde kal8rl
ferll bOyilcek bi:. apabmanın kua. 
sı ayda 120 liraydı, buiDD ana 
caddeyi iıtisna ede.raeniz iç taraftaki. 
(erin arasında kiraıl 70 lirayı geçeıı 
yoktur. Dlltilt niabetine bakınız, yGade 
elliye yakındır, buna rafmen mfltama• 
diyen apartıman yapılıyor. Şüphe 
yok. 1apı fiatları da indi. Fakat ae de 
olaa bet altı ıene enel bir apaıb
mıuun yDzde 12 fai:ı getlrmeal tabü 
g8rtıl8rken buwaa ytlsde 7 getireni 
bat köpc:ltdir. Öyle oldafu halde n .. 
den el'an yapılıyor, yapılmakta den• 
ediliyor? 

* Muharebeden sonra hayat l'Bçlqti, 
ıerait defifti Ye aile klçllerelr, 
konaktan eye •eçti. Şimdh 

- laıtılmaaı kolaydır, derleyip 
temizlenmeıi kolaydır, d81enip da
yanmuı kolaYdır Ye hismetçiıiz 
idareai •Omkündllr, dlltllnceıile evi 
bırakıp apartımana taııDıyor. 

Bir iıtatiatik yapılaa fıtanbul ev
lerinden belki yilsde dok .. nı bttylk, 
ldareai jilç n harap kelimelerle 
tavsif edilir, halkın bir taraftan iktı. 
aat mecburiyeti ile karıı1aoırken ate
dea konforu gtlndea gilne fazla ara
ma ya baıladığını görilyorum Ye ina
nıyorum: Eaki İstanbul kendine mah
auı ıokakları ve evlerile yavaı yaYaf 
19e7claaua UJiaip gidecek Ye yeriae 
bplu Anupadakilere benzeyen yeııi 

bir tehir ieçecektlr. 
Evet görüyorum ve tutulan 

yolun varacağı noktayı da anlı· 
yorum. Muhakkak aparbmana 
ihtiyaç vardır ve bir ihtiyaca 
tekabill ettiği için aranmakta ve 
arandığı lçio yapılmaktadır. Fakat 
yapılan kıanıı bugünfiD ihtiyacın• 
dan fazla geldiği için boı kat. 
makta, boş kaldığı için de fiatl 
düşmektedir. Benim anlayamadı
ğını nokta: 

Sermaye sahibinin bafhyacağı 
paradan kifi derecede gelir elde 
edemiyeceğini bilmeaine rağmen 
bu 1&haya saplanıp kalmasıdır. 

Dün bir tanıdıkla konuıuyo.,. 
dum: 

- " Biliyorum, zararlıdır, di
yordu. Bqlatbğım apartıman bit· 
tiği gtin, kıymetinin dörtte birini 
kaybetmif olacakbr, fakat hiç 
değilse zarar bundan ibaret kala• 
cakhr. Halbuki •.• ,, 

Tanıdığım bu noktada dnınn
cellnl anlatmaktan vazgeçti ve 
halbuki ile batlıyan cUmluinl 
yarıda bıraktı. Nedir bu anlaW
mıyan düşünce, onu arıyorum. 

* Sözlin kıaası: Bana öyle geli• 
yor ki para sahibinde anlatılmıy~n 
bir dert, kim bilir belki bir endip 
vardır ve bu dert ile endişeyi 
bulup çıkarmak, ıonra kökünden 
aaknp atmak, ıimdiye kadar ba
ıarılan itlerin en mllhimi olacak· 
tır. ÇUnkO temele dayanmaktadır. 

Yunanistanda 
Memnuniyet 

Atina, 19 ( A. A. ) - Türkiyenia 
Milletler Cemiyeti Meclisine intihabı 
burada bOyOk bir memnuniyetle 
kaydedilmektt:dlr. 

Proia g. zetesl, Türkiye ve Yunanla
tanın ayrı ayrı temsil edilmeleri kabil 
olmıyan beynelmilel toplantılard~ 
herhangi birinin dJteri•• temail 
etme.sini derp(f eden Tlrk - Yunan 
itilif na mhiDi hatırlattıktan sonra 
Tlırkiyenin Milletler Cer.ılyeti Mec!İllİ• 
ne intihabının Yunaniıtan için de 

biı kazanı oldutunu ı .. 1deylımektedir. 



Balıkesir de 
Maarif 
Hareketleri 

Bahkesfr, (Husuii) - Meclisi 
umumi tarafmdan erkek orta 
mektebine bir pansiyon ilave 
edilmesi kararlaştınlmışhr. Mek
tebiq . üst kah pansiyon olatak 

·.buraya leyii · meccani ve ücretli 
·talebeler alınacaktır. 

Ücret; talebeler tarafından Uç 
taksitte ödenecek ve 180 lira 
olacaktır. Leyli meccani için or
tamektebi olmıyan vilayet kaza
larından ailevi vaziyeti okuması
na mani olan taleb~ler alınacaktır. 

Bunlar için bir dcı müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. Meccani 20 
talebe kabul ed ı lecektir. 
Muallim Mektebi ve Lise 

Necatibey Muallim mektebi 
için talebe alım kadrosu gelme· 
diğine göre bu sene MualJim 
mektebine talebe alınmıyacata 

benziyor. 
Lise kısmına girmek için kız 

ortayı bitiren bazı hanımlar da 
müracaat etmi,tir. VilAyetimizde 
gef'ek kız lisesi ve gerek kız mu
allim mektebi yoktur. Fakat ka
nun mtisait olmadığından bu kız
ların müracaatlarını kabul müm
kün olmamıştır. 

llkmekteplerde 
Bu sene vilayetimizde yarım 

tedrisat usulll takibi mecburiyeti 
basıl olmuştur. fstik iAI mektebi 
binası tedrisata müsait olma
dığmdan kaldırı(mış, Mithatpa,a 
mektebi de tamire muhtaç oldu· 
ğundan talebeler 6 Eylül mekte
bine nakledilmiıtlr. 6 Eylül mek
tebi istiklal mektebf de almı· 
ya musait olmadığından yarım 
tedris yapılmasına karar verU
mittir. Bu suretle öğleye kadar 
bir mektep öğleden sonra da 
diğer mektep ders görecektir. 

Aynı suretle Bandırmada da 
yarım tedris usulü kabul olunmuş
tur. Bu vaziyet muvakkat olacak, 
bina temin edilince eski vaziyete 
avdet edilecektir. 

Antalya Haberleri 
Antalya, 19 (A. A.) - Mer· 

kez ve mülhakat belediye meclis· 
!erinin teşkiline karar verdiği 

Antalya ve mülhakatı harita bir· · 
liğin in esas nizamnamesi vilayetçe 
tasdik edilmiş ve birlik Eylülün 
27 inci günü Antalyada ilk içti• 
marnı yapmıya davet edilmi,tır. 
Antalya tayyare şubesinin müra· 

caatl üzerine bUtUn memurlar 
muayyen aylık taqhhüdatla tay• 
yare cemiyetine aza kaytolunmak
tadır. 

f'lahmut Esat Beyin Konferanstan 
Jzmir, 19 ( A. A. ) - lzmir 

Meh'usu Mahmut Esat Bey Hal· 
kevinde " Türk ihtilalinde milli· 
yctçillk prensipleri., mevzulı.i kon
feransına devam etmif ve büyük 
bir kala bahk taraf ıridan alaka ve 
heyecanla dinlenmiştir. 

Mahmut Esat Bey şehrimizden 
mufarakat edeceğinden konfe· 
ranslarımn diğer kısımlarını ancak 
bir buçuk ay sonra avdetlerinde 
vertcektir. 

YUrUmekten Zevk Alan ihtiyar 
Güdül, (Hususi) - Sorkon 

köyünde Talaz Ahmet Ağa ismin .. 
de 96 yaşında bir ihtiyar vardır. 
Bu adam köyle Güdül arasındaki 
iki saatlik mesafeyi hayvanla git
memekte, yürüyerek katetmek

tedir. 

• 
MEMLEKET HABERLERI 

.. 

A~p1:1lluda Bir ikinci Şeker 
Fabrikası Kuruluyor 

Alpullu, ( Hu- · · 
susi) - Bu sene 
Alpulluda büyUk 

bir inıaat göze . l'k ~» ·ı ..... ,,,,::41İı·~-
ç arp maktadır. ;"=•,;~r~l'~ ~ ·-r .~~:;:.-.· :,_,,:: . 
Bir kere fnbrı'· /' /..,,~ • ,; ~~· ~- ,... , .-, .. ,.. ~ ~ A " f ~ ~ t .. ',. ~l "· · ~ı · "' .~,~~:: kanın aıağı yu· 1 · f t- 1 ~ =r,-"-l'lr -> 1 , , · · · · w .j.. -,;... 1 • 

k 
·..lt , .! ~·ı-\n . ,v.;..t~ı·-·; - ı·~-.. i~ . . ., ""'"" 

arı bütün aksa• 
mı tadil ediJmiı- ~r·f""l~fıff'ttr• , tf{:#~~. 11;~f~~· fı , ' . ' 
t
. s ....t.W:!lır-r.· '7·& . ..;t.,.itqı~c=er.~~ . \ -.. : .. ır. ilolara ıu · • ... ı=::.... ·•'*•-ı.::-.-r-- - \~l ii 
tertibatı yapıl- ~r~ ~~!~P-J~i-~!-iJ. . ,,. ~.~~~1 , r 

beş sınıfı., elek~ 
trlkli ve kaloriferli 

asri mektebin kU-
şat resmi yakın

da yapılacaktır. 
Alpulludaki 

spor kulübü bu 
sene belki de T rak-
ya ıampiyonu 
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apar aahasında 
nı mışbr. ancar• Kurulmakta olan ikinci şeker fabrik,uı Iarı vagondan su tazyıkı' ile bo- J k pek bllyük mu• l m f, esme teker makineleri orta vaffakiyetler göaterİnektedirler. 
fa tan ve Elfa denilen makine de kata çıkarılmış, otomatik keıme H 
bu sene ikiye lbligv edilmiştir. u}ba 3 sene evvelki Alpullu 

F 1evkiyat enıtalaeyonu vücuda ge· ile şimdiki Alpullu arasında bariz 
abrika bu sene pancar ıev.. tirilmiş, kUsbe kurutma dolabı d · k k klyatmı teshil için bütUn yolları ilive edilmiıı, ocaklar .lt.tomatı·k eğışibili dler. görülmektedir. Bu 

t · T "" aeue r e asri otel, lokanta, ga-
anıım ve tesviye ettirmif, mühim bir hale ifrağ olunmuştur. Umumi l k f 

bir kısmını parke ile döşetmı· atı'r. z no, ooperati ' postane yapıl· y y müdürlük ve muhasebe binaların• mı9tır. 
eniden birçok yoilar ve köprü.. da da tadilat ve ilaveler yapıl- Fabrika bu aene Türk uatalar 

ler de yaptırılacaktır. mıotır. Memurin ve müstahdemin tarafından lıletilmlıtlr. Makiniıt 
İkinci bir teker fabrikası da· için elektrilı.: kaloriferli · daireler Fuat efendi ile arkadaıları Niyazi, 

ha kurulmuş ve bu inıaat hemen vücuda getirilmektedir. Ali, Mustafa, Mandıralı Mustafa 
hemen Türk işçilerinin ve uatala- 63 metre boyunda ve 42 metre efendiler bftyUk muvaffakiyet gös• 
rmın elinden çıkmııtır. Inıaat eninde bir amele kışlaıı vUcude termlılerdir. Bu sene havalana 
bitmek üzeredir. kurak gitmesine rağmen kampan• 

E k
. f b 'k b' getirilmiıtir. Yeni ambarların yanın 3 ay devam edecegvi tah-

s ı a rı a ması tevsi edil- t m il l tıl tı Y · l ____ ~----- e e er a mış r. enı yapi an min edilmektedir. 
~~~~~~-.....;--._~_:__:__:_...:.:..:-__:__=: 

Adana da J 
Müddeiumumilik Beledi
yeden Gürültü ile Müca

dele Edilmesini istedi 
Adana, 19 (A. A.) - Şehri

~iz mUddeumumiliğff belediyeye 
bır tezkere yazarak geceleyin 
alqamdan başlayıp ıabahlara ka
da~ ıokaklarda pamuk, koza, 
bugday taşıyan araba ve kam
yonların gürültülerine karşı e1aıh 
tertibat alınmasını ve bu suretle 
halkm gece istirahatınm temin 
edilmesini dilemittir. Belediyemiz 
bu çok yerinde dileği dikkatla 
karşılamıt ve tetkikata baılamııtır. 

Sıhhat müdürlüğü 12 yaıındakl 
çocukların fabrikalara amale ola
rak kabul edilmemt::sinl ve 18 
ye1ındakUeri11 de makine daire
lerinde çalıftmlmamalarım fabrf .. 
kalara bildirmiştir. 

Belediye meclisi ayın 19unda 
fevkalAde içtimaa çağrdmıttır. Bu 
toplantıda intihabata baılama 
günü kat'i olarak tesbit edilecek 
ve Gazi heykeli tahıisatı faelı 
kflfi gelmediğinden diğer fasıl
lardan münakale yapılmaama 
karar verilecektir. 

Manisa ya Su Getirildi 

Manlıa (Hususi) - Şehre 200 bin lira ıarfile ıu getfrllmfotlr. 

Tesisat ikmal edilmlt ve akıtılııı mtlnasebetilo meraaim yapılmııtar. 

Resimde bu akıtılıı merasiminden bir aafha görülmektedir. 

Gere denin Yeni Nahiyesi 

Y•"İ Çag• nahiguinir1 manzaraaı 
Bolu (Hususi) - Gcredeye 20 kilometre kadar bu köytt de ıereflendlrmiıler ve göl kenarındaki 

mesafedeki Çaga nahiyesi Meşrutiyetten sonra bü- gazinoda bir müddet istirahat buyurarak köylilnlln 
yük bir yangın geçirmiş, tamamen kül olmuştu. O dileklerini dinlemiılerdir. Köyllilerin ricaları Uzerine 
zaman Meclisin bir kararile bu yanan nahiye Çaga Gazi Hz. burada Geredeye bağla bir nahiye teıkl· 
göli\nUn cenup sahilinde yeniden kurulmuş ve Re· lini emir buyurmuşlardır. Köyde tam teşkilA.th bir 
şadiye ismini almıştı. Yeni köy bir kasaba kadar nahiye kurulmuı, ismi do Yeni Çaga nahiyesi 
mükemmeldi. Gazl Hz. Boluyu ziyaretleri esnasında olmuştur. 

~'(] ._ 

:t Tarihi Fıkra ~ 
lvan Mihailof 

Bulgarların orta zaman sonla-
rına doğru tarih sahnesinden 
çekilmeleri emrivaki gibi birşey 

olmuştu. Ne ilahi, ne beşeri hiç· 
bir kuvvet onların hilr ve mUıta'" 
kil yaşayabilmelerini artık temJP 
edemiyecekti. Bizzat kendileri 
hürriyetlerine düşmandılar, iıtik· 

·lalden iğreniyor!ardı. Dobrice ile 
·Edirne arasına sığışan Bulgaris
tan, liç parçaya ayrılmıştı, her 
parçada bir çar vardı, her çarın 
tebeaaı öbürünün tebeasına dit 
bileyordu, birbirlerinin kanını 
içmekten zevk alıyorlardı. 

Macar Kıralı Lui, bu fetretten 
istifade ederek Bulgariatana 
ordular gönderdiği vakit Sofyada 
oturan Çar Sişmao, rakipleri 
olan öbür çarların inhizamını 
kolaylaştırmak içln Macarlarla 
elblrliği yapmıfh, müstevli orduya 
kılağuzluk etmişti. Öbür Çarlar• 
dan birinin anasını da kendi 
ıarayına iltica etmiıken yakalayıp 
Macarlara iöndermiıtL Çükil 
Çar Sişman, Çarhk zevkini konu• 
ğu korumak zevkinden çok yük• 
sek tutuyordu ve bu kanaat yal• 
nız onda değil, bütUn Bulgaristan· 
da kökleşmiı bulunuyordu. 

Onlar, sığman kuşun eti yen
mez olduğunu Türklerden öğren'" 
diler. lıte yıllarca Türk kalbine 
kurıun ııkan ve sıktıran Çeteci 
ve komiteci lvan Mlhailofun, öz 
yurdunda barınacak bir köşe 
bulamayınca TUrkiyeyl hatırlama· 
ıı hep bu bUgidendir. -- M. T 

Burdurda 
Muallimler Yeni T edriı 
Usulleri Etrafında Ehem 
miyetli Tetkikler Y apıyorla 

Burdur (Hususi) - Muallimler 
önümüzdeki dara ıenealnde takip 
edecekleri terbiyevi ve tedri11I 
işler üzerinde görüşmek üzere 
mesleki toplantılar yapmaktadırlar, 
Toplantıların ruznameıi evvelce 
Maarif MUdUrlUğU tarafından 
bntlln mektep idarelerine gönde• 
rllmlş olduğundan muallimler 
kongreye hazırlıklı geliyorlar. 

Yeni Maarif MlidUrU Fazıl 
Korkut Beyin muhitimize getirdiği 
yeni terbiye ve tedris tekniği 
etrafındaki bu toplanblar hararetli 
ve heyecanla münakaıalarla çok 
lıtifadeli olmaktadır. Yeni ıenenin 
bütün çahıma tarz ve iıtikametlerl 
bu içtimalarda çizilmektedir. 

Maarif MUdlirlUğlince tesblt 
edilen, tedrlı ve terbiyenin ana 
hatlarını teıkil eden ruzname 
mevaddı üzerinde kongrece ayrı• 
lan dört encUmen kararlar hazıl"" 
lamakta ve bu eıaılar heyetiumu• 
miyede kıymetli konuımalarla 
aydınlanmaktadır. 

Encümen kararları ve zabıt 
hulasaları toplanarak tabettirile· 
cek ve bütün mnallimlere datı·. 
tılacaktır. 

On glin devam edecek bu 
toplantılardan aonra muallimler 
mekteplerine dolgun ve hazırlıklı 
dönecekler, yeni sene için vazife• 
lerine daha kuvvetli bilgiler!• 
kavuıacaklardır. - * 

Burdurda Konferans 
Burdur, 19 ( A. A.) - Aitı 

gündenberl şehrimiıde bulunan 
Antalya Meb'uau Rasih Bey dliıl 
gece halk okuma salonunda bir 
konferans vermittlr. 

Muğlada Bal Mahsulll 
Muğla, 19 (A. A.) - Bu sene 

bal yerleri olan merkez ve Mar• 
marls kazalarında bal mahsulll iyi 
olacaktır. Baıı mahallerde ynı 
balı kesilmeye başlanmıttı: 



Siga•Bt Alemi 

Dünya Silah 
Ticaretinin 
lçyüzü 

BABiCI '1'11.GB&rl.AR 

Silah ticareti hakkında tahkikat 
Japan Amerika ayanının teşkil ettiğ'i 

kornisyon, hergün yeni yeni bir takım 
hakikatlerin meydana çıkmasına 
"esile olu} or. Bu hakik t o kadar 
•cıdır ki dünyanın ıilahlanmasında 
bGyük mes'uliyetleri olan beı devlet; 
tahkikat zabıtlarının ifıa edilmesi 
)'Gzünden Amerika hültümeli nezdin• 
de teşebbüs ve protesto:la bulunmuf• 
lırdır. Çünkü ıimdiye kadar dünya 
efkarına akseden hazin tafsilat, henüı 
torbada • klı duran acı malümattıın 
Pek çok azdır. Bundan ıonra ifta 
•dilecek olanlar bütün bir insaniye
tin yüzUnil kızartacak şekil ve mahi· 
)'ettedir. Bu suretle öğrenmiı olduk 
kı yeni ve eski dünya silih fabrika-
1•rı, bütün dünyayı menfaat ı hasına 
t luim etmişler. Herhangi bir fabri· 
kanın kendi sahasında bulunan bir 
de•lete bir baıka fabrika ıilAh ve mil· 
hiınrnat utacak olH komisyon vermek 
nıecburiyetinde bulunuyormuş. Meıhur 

B•zil Z harof bu yilzden cebine mil
)'onlar atmıf. Gerek timali Çin, iC• 

rek cenubi Çin hükumetlerine satılan 
•ilahların mukaveleıi milnasebetile 
birçok Çin Jt-neralları, birçok mil
Yonları kıvırmıılar. 

Buenos Ayres civarında bir barıt 
depoııu tesiıi meselesi Arjartinli bazı 
Jenerallere bir hayli menfaat temin 
etrniş. 

Mamafih Arjantin hOkumeti dahi 
bu Jenerallerln isimlerinden bihaber
dir. Amerika hükumetinden, Ayan 
~Olhisyonu önünde ifta olunan bu 
1•lınleri iltemek tasavvurundadır. 
Bundan baıka, komisyona daha feci 
hir hakikat haber verilmiı. O da 
tudur: 

Çin hükumeti, bir kııım arazi
•inde vukua 8'eleo kıtlıtı 8'İdermek 
için Amerikadan buğday yardımı 8'Ör
ınil4. Fakat bu buğdayları gıda.ız 
Çin halkına dağıtacak yerde italyaya 
~ermiı; karıılık olarak ıilAb almı1-

Fil vaki gerek Çin maliyeıi, gerek 
Arjantin Milli MOdafaa Nezareti, 
Aınerikan tahkik komiıyonu nezdinde 
Yapılan iftaab tekzip etmiılerdir; 
fakat bu tekzibin ıekil ve mahiyeti 
ne olursa o!sun, bugOn, dünya sulhunu 
tehdit etmekte olan bır tehlike vardır 
ki o da silah ticaretbaneleridir. Bun· 
arın muazzam Hrmayeleri, dehtetli 
teşkilatları, her tarafta tesir göstere· ---'C 

Japonya 
Ne Yapmak 
Emelindedir ? 

Tokyo, 19 (A. A.) - Hariciye ne· 
zareli namına aöı ıöyllyen bir aat 
hOkumetin, harp aleyhine olarak lo
giltere ve Amerika ile yeni misak· 
lar yaptı~ı haberini tekzip etmit ve 
demİftİr ki: 

11
- Japonya, Vaıington muahedeıini 

tadil edecek veya onun yerine ge· 
çecek bir deniı muahedesi yapmıya 

karar vcrmittir. Gelecek sene yapı· 
lacak olan deniz konferanıın n aka
mete uğrnmaııı ihtimaline kart ha· 
zırlanmakta değildir. 

Büyük Yangının 
Korkunç Neticesi 

2000 Kişi Açlıktan Ôlınek 
T ehlikesindedir 

Nevyork, 19 (A.A.) - Dün, yangın 
neticeıinde harap olduğu bildirilen 
Alaskadaki Nome şehri şimdi de kıt· 
lık tehlikesine n,aruz bulunuyor. Bir· 
çok gemilere, ıehrin 2000 kadar nil
fusuna, derhal erıak yetiıtirilmui 

emri verilmııtir. 
Şimdiki halde, Nomede mevcut 

yiyecek ve içecek halka azar azar 
dağıtılmaktadır. Ahali, her türlG yat· 
maya mani olmak için, huıuli devri• 
yeler tegkil etmitlerdlr. 

Yangın, bir "hf:ıp evin damına 
sıçrayan bir kıvılcımdan çıkmıttır. 

Cenubi Amerika ile Avrupa 
Arasında Posta 

Stuttgart, 19 (A. A.) - 14 Eylôl 
uat 9.45 te Brezilyada Nataldao 
haraket eden Cenup Amerikası poı
taaı dOn akşam saat 19-22 de buraya 
muvasalat etmiı ve programdan bir 
srlln evnl Avrupadakl müraelünileyh· 
lerine tev:ıi edilmittir. .............................................................. 
bilecek tr3ıtleri vardar. Devletleria 
içinde devlet kuracak kadar kudret 
gösteren bu teşkilatın zehirli ditleri· 
nin sökülmesi ve ıilah ticaretinin 
millil~ştirilmeai zamanı artık gelmittir. 
Bu yapılmadıkça, dünya milletlerinin 
rahat ve huzuru Oç, beı itkembeıl 
titklo, ensesi kaim ıillh fabrikatoru
nun keyif ve menfaatine bağlı kala· 
caktır. Hangi vicdan bu alçaklığa 

mOsande edebilir? - Siireyya 

Aşk 
Gençlerindir 
No.22 

20 - 9 - 934 
liallerine bakmazlar, bir de evle
tlne yemeğe misafir davet ederler. 
iş orada değil, alemin pırlanta 
Kibl eli ekmek tutmuı oğlunu 
~le geçirmek... Hah, hah, hah ... 
"yağma yok. Ben adama öyle 
kolay kolay çöpıüz Uzlim 
Yutturmam. Bana adile, sanı ile 
Taıkaaaplı Huriye teyzenin kızı 
Haaibe derler. Benimle şaka ol;.u· k Alitnallah bayramlıklarımı 

ır ta ınıraanı o Leyla aıiftesile 
anasını bUttbı I<adıköyUne rezil 
rüıvay ederiın. ' 

Has'be hanını a·deta kavga 
der gibi yüksek seıle konuşurken 
annesinin bu heyecanından birşey 
anlamiyan TUrkan aşağı inınişti. 

- Ne \•ar, anne, ne oldu! 

Diye sordu. 
Hasibe hanım öyle bir hAJe 

gelmişti ki kim dokunsa boşana
caktı. Şimdiyekadar kızından sak· 
ladığı bu meseleyi artık ona da 
açmakta beiı görmedi. 

Zaten buna imkan yoktu. ÇUn· 
kn genç kız deınindenberi anne
sinin savurduğu cevherleri din· 
leyip duruyordu. 

Burhan Cahlt 

Hasibe Hanım herşeyden ev· 
vel kuruyan dudaklarını ıslatmak 
için kızından biraz su istedi. 

Bir iki defa geğirdL 
Sonra yumruklarını kapıya 

doğru uzatarak slSylenmiye baş
ladı: 

Ananın seni ne kadar dil· 
şündUğilnti sonra anlarsın.- lnaan 
karşısındaki anası değil yedi kat 
el olsa suratına böyle kapı çekip 
gitmez. Ah analık, ah analık. 
Aylarca karnında taşı, bUyUt, 
ıonri& yıllarca emek ver, haata• 
lığında, sağlığında üstüne titre .. 
Babası ölünce aman yetimlik 
acısı duymasın diye varını yoğunu 
sat.. El kahrı çek. Elindekini ve 
avucundakini harca.. Sonra tam 
mUrtivvetini göreceğin, ekmeğini 

yiyecek zaman vursun kapıyı su• 
ratına, defolsun gitsin ... Hey Reşit 
hey.. Bilttin bu yaptıklarının 
acısı burnundan fitil fitil gel
mezse bana da dertli Hasibe 
demesinler. Nah iıte buraya 
yazıyorum. Bu oğlanı anasına isi 
eden, o kaltak aıiftenin yllzlln
den 61Um AUahın emri rahat 

1 F elemenkte Kızıl Hare
keti Tekrar Başgösterdi 
Mecliste Kıraliçenin Nutkunu Kestiler 

I 1 ) 

Geçende Felemenkte komünistlerin ilıtll<iline karıı tanlclar oa11tasll• 
giri#len ba.tırma lıarekelinden bir garii.nüş 

Lahaye, 19 (A.A.) - Holanda p r· bela canlarını kurtarabilmiılerdir. 
limentoıunun Kıraliçe Vilhelmin Kıraliçenin nutku da, bilhaa1a, 
tarafından açılma merasimi eana1ın- prenııeı Julyana'nın İ1Veç kıralının 
da, Meclis binasının önünde nOmayiı torunu prenı Berlial ile nltan-
yapmıya kalkıı n üç komfinilt, ora- landığı haber verilince, localarda 
daki halkın hücumuna uğramıt ve bulunan "kızıl,, lar tarafından aekte-
zabıtanın müdahaleıi saye.ainde gilç· dar edilmittir. 

Rusyanın M. Cemiyetine 
• 

Girmesi iyi Karşılandı 
Cenur~, 19 (A. A.) - Akvam 

cemiyeti heyeti umumiyeai 3 muhalif 
7 de mllstenlüf reye karıı 39 reyle 

Sovyetlerin cemiyet• kabulOne karar 
verdikten ıonra, mezkur hükQmete, 
cemiyet koaıeyiade daimi bir aaahk 
tevcih etmiıtir. Bu tevc:ibin aleyhinde 
rey veren olmamıt ise de, yedi dev
let milstenkif kalmııtır. 

Yugoslavya Da Memnun 
Be'grat, 18 (A.A.) - Sovyet Ruı

yan n Milletler cemiyetine kabulü 
aiyasi mahafilde bilyOk bir memnuni-
yet uyandırmıştır. • 

Yugoslavya Rusyaya gönderilen 
davetnameyi imza etmek ve cemiyete 

etmeyecek ... Analar herşeyi zama· 
nında görür anlar amma ne çare. 

Hasibe Hanım karşısında hay
retle ve korku ile kendiıine ba· 
kan TUrkana döndü: 

- Gördün mil ağabeyin ola· 
cak itin bu aabah bana yaptığını 
erken erken kalktım. Cüzel güzel 
çayını hazırladım. Çıkarken de: 

- Aman evladım. Akıama 
erken gel. Seninle hayırla bir ıey 
için görüşeceğim, dedim. Maksa· 
dım bizim Kaymakam Beyin 
hanımı onun için milnaaip bir kız 
bulmuş. Ondan babsetmekti. 
Daha lafımı bitirmeden ifrit 
keaildl: 

- Ben evlenecek değilimi 
Dedi ve kapıyı çat diye sura· 

tıma kapadı, defoldu, gitti. Hem 
ağabeyinin böyle ıey yaptığı var 
mıydı? .• 

Türkln zaten vaziyeti anla· 
mııtı. Kapı bir bomba gibi 
patlamııtı. Hatta karşıkl eve süt 
veren Malatyalının korkusundan 
elindeki güğümü yere dUtürdU· 
ğünti pencereden görmüştü. 
Hasibe Hanım onun cevap ver• 
meslni beklemeden kendi izah 
etli: 

- Amma sebebini ben bilmiyor 
muyum sanki!. Kaç kere söyledim, 
ıu Leylaya sık sık gitme, hallerini 
beğenemiyorom, dedim. Kime 
dinletirsin, karılar ana kız bir olup 
oğlana bUyü mü yaptılar, surahi mi 
kapattılar, katık mı bağlattılar, 
ne haltettller, o Leyli aılftesinden 
herıeJ beklenir. Öyle aaman 

kabulü lehinde rey vermek ıuretile 

Rusyayı resmen tan mıt bulunmakta• 
dır. Ancak, hali hazırda normal dip
lomasi münasebatına giritmek iıte
memekte ve intizar vaziyetini muha
faza etmek arzusunda bulunmaktad.,. 

35 Bomba 
Kübada Bir Günde Bu 
Kadar Bomba Patlamıı 

Havana, 19 (A. A.) - Dün, ıehrin 
muhtelif noktalarında 85 kadar bomba 
patlamıştır. Yalnız iki kiıl yaralanmıı 
ve zarar ve ziyan olmamıı iae de, 
vaziyet çok gerg'ndir. 

altından su yUrütUr karakoncolos· 
tur ki o ... 

o ağabeyin olacak sulu aıık ta 
bir kere yakasını kaptırdı mı 
koparabilirsen aıkolsun. Bu 
kadar gönül fıkarası erkek 
gCSrmedim. Oğlanı da rahat bı
raktılar mı ya.. Yok akşam 
yemeği. Yok ıabah kahvaltısı .• 
Şimdi bir moda daha çıkardılar. 
Sözde bu ikramların sade Reşide 
olduğunu anlatmamak için ara 
sıra seni de davet ediyorlar ... 
Leylanın seni kedisi kadar sev• 
mediğini hattl çekemediğini bil
mezmiyim ben.. Amma biz belki 
Retidi göndermeyjz. Bu davetlere 
mani veririz diye yarım ağızla 

seni de işe katıyorlar. 
Hasibe Hamm bunu aöyle

mekle Türkinın da onlar aleyhine 
dönmesini sigorta etmiı oluyordu. 

Fakat genç kız dayanamadı: 
- Öyle söyleme. Anne, dedi. 

Ltıyli beni çok sever, her gidi· 
şimde boynuma saralar. 

Hasibe Hanım yaşından bek· 
Jenmiyen şakrak bir mahalle kızı 
kahkası atarken iki ellerini diz· 
ferine \•urdu: 

- Kah, kah, kah, kak, kah ..• 
Aman gülerim bu lakırdıya. Ayol 
o hamam böceği kıyafetli sıska· 
nın senin boynuna sarılışı ağbey• 
nin boynuna atılmak için elpeırevi, 
hUcum talimidir. Bunu anlayamı· 
yacak kadar aptalmısın aen 1 

Bu son cümle Tnrklnın iUru· 
runu yaraladı. 

Gönül 

Okuyucularıma 
Cevaplarım! 

Büyükada'da N.S.T.J. ilanıma: 
Her gCSrdüğU kadınla alakadar 

olan erkek içlerinden hiçbirini 
tercih etmemiı demektir, sözüne 
inanılamaz. Samimiyetinin dere
cesini anlamak istiyorsanız, kala• 
balık bir yerde olmak şartile, 
verecegı randevuya gidiniz ve 
derhal nikah isteyiniz, neticeyi 
görUrstinüz. 

"' Ankarada A.C. Ilammoı 
Kızım sana da söyleye} im, 

araba kırıldıktan sonra } ol gös
teren çok olur, derler. Dilime 
hep muahaza eden keliınc:cr 
geliyor ve kendimi bu darbıme· 
selde kastedilenlcre benzetiyorum. 
Şimdilik yapılacak fU: Münasebeti 
kati olarak kes, unut ve bekle. 
Yaıın ilerlemiş olması izdivaca 
iııutlaka mani teıkil etmez. Bu, 
bir tali meseleıidir, tali de ekse· 
riyetle gUvenenlere yardım eder. 

lf 
Mustafa Beye: 
Mektubunuz bana, ailenin sizi 

naden münasip bulmadığını an· 
!atmadı. Fikir edinemedim. Fakat 
madem ki kız sizi mutlak surette 
ıeviyor, unutmasına ihtimal yok· 
tur, mektebini bitirmesine de bir 
sene zaman vardır, o halde neden 
acele ediyorsunuz. Bırakınız ara· 
dan bir zaman geçsin. Bundan 
sonra kızın ailesile muhabereye 
giriımektenae doğrudan doğruya 
konuımanızı tavsiye ederim. Mü
naıip bir günde babasını bulunuz 
ve açıkça anlaşınız, llmit eder'm 
cesaretten mahrum değilsinizdir. 
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Maçkada F. Beye: 
Kızı hareketinde samimt gör· 

dom, açık aöylemif, söylediği 
gibi yapmıf, sevmeye çabımış, 

sevmeyince neticeyi bildirmiştir. 

Maamafih genç kızlann kararla· 
rma pek itimat edilmez, derhal 
ümidi keameyl de doğru bulmam. 
Araya bir faııla koyunuz, sonra 
tekrar temas ediniz. Bu defa 
alacağınız cevap kat'ı olur. 

HANIMTEYZB 

Genç kız yürekten kırılmıştı. 
Gözleri yaıardı. Ve annesine 

hiç cevap vermeden tekrar yukan 
odasına çıktı. 

* Bu vakalardan sonra Hasibe 
hanım bir zaman görücü gezmek· 
ten vazgeçti. Fakat birkere etrafa 
kız aradığını yaydığı için kı· 
yıda, köşede kızlarına koca 
bekllyen ve arayan ne kadar kız 
anası varss turadan, buradan · 
meydana çıkıyor ve Hasibe Ha
nımla ahbap olmıya çalışıyorlardı. 

Fakat o artık hem kızmıfh, 
hem de böyle ayağına kadar ge
len müşterilerin kartııında burnu 
büyümüştü. 

Bir yandan kaymakam Beyin 
hanımı da evlat gibi elinde bü· 
yUyen Reşiçiğine kız aramakta 
devam ediyordu. 

Bu kaymakam Beyin karııı 
Hasibe Hanımın pek eski bir 
komıusu, gençlik arkadaşı idi. 
Daha Taşkaaapta Denizaptal ma· 
hallesinde oturdukları zaman ka· 
pıkarşı komşu idiler. O zaman 
ikisi de bir yaşta oldukları için 
bazan çıkmaz aokakta kaydırak 
oynıyan mahalle çocuklarının 
oyununa karışır, hazan ma 
halle mescidinin mezarlığındaki 
b~yük çitlenbik ağacına çıkar, 
hazan bahçelerinde toplanıp balık 
kovaya kaçtı, hırau polla. köt" 
kapmaca oynarlardı. 

( Arkaıı var) 



Dünga Hddlaelerl 

Plajda 
ap .aııenıer 

Modası 9eçti Mezarının Ziya
retini lstemigen 
Bir Edip 

Maruf Fransız edibi Pi yer 
Loti FranaanınJ Sen Piyer 

Avrupalı Kadınlar ~·imdi "Shortsn ismi Verilen Kısa Bir Don Giyiyorlar 

;ir "Güzel" i Donatmak için Yarım Metre Kumaş Kafi 
İg•rlotinin ismi verilen kasal · i 

. t. ıında gömü.üduı . 
fla~ıge 1 w Gömiildllğll bina• 
hır dava nın adı " Dedeler 

evi ., dir. Bu evin bahçesine 
bitişik bir diğer bahçe vardır. 
Piyer Lotinin gömillft olduğa 
ıaba, diğer bahçeden ıeviye 
itibarile yüksektir. Bu vaziyeti 
istifade etmeye elveriıli gören 
yandaki bahçenin sahipleri, komşu 
binanın duvarına merdiven daya• 
yarak Piyer Lotinin mezannt bir 
nevi gaz ziyaretine açık bulun
duruyor, buna mukabil de para 
allyorlarmıf. Son zamanda 1 u 

1eyyar merdiveni aabit bale 
koymuılar, iti büsblltnn ticarete 
dökmüşler. Halbuki Piyer Lotiniıı 
Yaaiyetnamesinde mezarmının kim
Hye gezdirilmemesine dair ıarih 
kayıt vardır. Onun bu vasiyetine 
iatinat eden varisleri, bahçeye 
merdiven dayayarak meza" 
dirici.iği ticareti yapan : 
aleyhine dava açmıflardır. 

* Geçen glln lspanyamn Bara-
lon tehrinde bir dava gö· 

-ı .~:p-a_n_y_a_d_cı_ rülilyordu. Malum 
. olduğu nze Bara· 

bir lılldıst1 lon, muhtariyetle 
idare olunan Katalonyamn mer
kezidir. Davanın maznunu bir 
muharrirdl Ye ispanya hiiküme
tine hakaret etmiıti • . Dava g~rn
lllrken avukat ta hikimlere ha· 
karet etti. Mahkeme, gerek maz• 
nunu, gerek müdafaaa ettiği ada· 
mı mahküm etti. Bu hal, dinleyl• 
cilerin nümayişini mucip oldu. 
Müddeiummi, asayif.İ iyi temin 
etmediği için muhafızı tekdir etti. 
Fakat muhakeme bitip te J.lna
daa çıkarken ayni muhafız tara
fındaa tevkif edildi. Hidise, ı.. 
panya Ue Katalonya ara1mda .. 
fiddetU bir mthıaferot uyandu
mak latidadmdachr. Çok değil, daha iki ıene 

evvel F ranaız dili ilk lfidilifte 
kulağa "yeni,, gelen bir kelime 
kazanmııtı. Herkesin dudakların
da vardı: 

* 
Viyana radyosu geçenler-

de mGlıim bir ilan neşretti: 
-B-lr-1a_d_9_0_ Orta Avrupanın 

_ çok meflıur para-
tecrub•si ıntçülerindeo Den· 

hart bir teşebbüs yıfpacakb. 
1500 metreden boşluğa atlıyacak 
Ye ayağı karaya basmcaya kadar 
duygulannı bir mikrofona söyli
yecek ve bu sözleri Viyana telsiz 
aqonelerl d'nleyeceklercli. Para· 
flitçünün düşüş sür'ati aaniyede 

• (6) metre olduğu için bu tecrllbe 
(4) dakilca kadar sürecekti. Tecrtibe 
başladı. Fakat abonelerin beklemesi 
boşuna çıkb, hiçbir sea ifitmediler 
Birçoklar, Denhart'm bir kazaya 
kurban gittiğine hnkmetmifti. 
Fakat sonra iş anlaşıldı. 

Tecrübe yapılırken bir mikro
fon tayyarede, bir mikrofon da 
paraıutçunun cebinde bulunacak 
ve asıl bu mikrofon sesi aksetti
recekti. Fakat Denhart son da
kikada mikrofonu cebine koymayı 
unutmuş ve tecrübe tamamen ba9a 
çıkmıştır. Fakat tekrarlanacaktır. 
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- Pyjamapolia deniliyor, ve 
bu • Pyjama ıehri, manaıı kas· 
tedilly ordu. O zaman yaz mevsimi 
münasebetile kadınlann plajlarda 
pijama giymeleri modasaı yeni 
çıkmışh. Bilhassa Frannnm deniz 
kenannda bulunan ıehirlerinden 
hangisine gidilirse gidilsin hep 
pijamab kadm görlllüyor ve der
hal bu nevi yerlere· Pyjamapolis, 
adı takılıyordu. 

O zamaa, kadmlann yari 
çıplak denize sirdikten 10ma 
kumsalda pijama ile gezmeleri 
garip görülmÜftll. FranADID ve 
bilhassa İngilterenln ban killsele• 
riDde papaa efendiler vaazlannda 
isyan ediyorlar. 

- Haya nerede kaldı? Diyor
lardı ve zannediliyordu ki aoyunma 
ve çıplaklaflll& vadiainde pıjama 
vanlacak 90ll merhaledir. Halbu· 
ki, aradan iki aene geçmeden 
pijama bırakıldı ve çıplaklapıa 
sahasında bir adam daha ileri 
g"dilerek Shorts ada verilen elbise 
çıkanldı. Kalemimizin ucundan 
gayriihtiyari olarak elbiae keli· 
mesi çıktı. Halbuki bu, sadece 
ga~ et kıta bir dondan ibarettir. 
Dizlerin üzerinde kalır, ekserya 
oraya kadar da inmez, bir karıı 
• • • ... ... • , •- n ... ~ ,•: - "' ' '""·· .. 1 

pembe veya kırmızı yahut mavi 
renktir. ipekten, sadakordan 
Ye bazen de ketenden yapılır. Bu 
ima donun üzerinde sadece 
memeleri örtecek kadar· ldlçllk 
bir kaşkorsa vardır k1 geDİfliği 
elin iki avcunu geçmez. Dona ve 
bu kaşkorsaya sarfedilen kumaşın 
yekUnu enlicesinden olmak şartile 

Son Posta 
YeYn\1, ılyaıl, iüwadlı ve Halk f'a&etHi 

~i~abtiye, Çatalçeşme ıokağı, 25 
l&TANBUL -
Oazetemiz<le çıkan ya~ı 
lre reaimJ~rio bütün hakları 
mahluı " pıetemiıe aittir. 

ABONE FIATLARI 
t • a t 

Sene Ay Ay A1 
Kr. "'· Kr. kr 

TOlKIYE ıcoo 7SO 400 ıso 

YlJNANlsT~ 2340 U20 710 210 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Ad ret 
değiıtirmek 25 kutôtt\I&'. ..... 

c.ı .. nr•lt geri Nrllme& 
Alnl•rcl• .... ·uılyet elı11111az. 
Cevap için mektuplara 10 lnuutluk 

pul iliiveai lazımd1r. 

,.. Posta kutusu ı 441 l.tanbul-.. 
Telgnf ı Son posta 

.. Telefon ı 20203 

azami yanm meb'odur. Maamafih 
bazı kadınlar bu kaşkorsayı da 
atm11lar, yerine aado boyun atkısı 
ıekliode bir atkı ikame etmir 
lerdir. 

Unutmadan kaydedelim: Bu 
kıyafet sadece kumıala münha
sır değildir. Böyle yan çıplak ka .. 
dın gazinoya da girmekte, danı 
etmekte, sonra bfr lokantaya gi· 
rerek yemek yemekte, çarııdan 
pazardan geçtikten sonra yine 
kumsala dömektedir. Avrupalı 
meslekdaılanmızın temin ettikle
rine göre bu garip kıyafete, ya• 
hut da kıyafetsizliğe giren kadın· 
lar meırepleri hef_if olanlar de-
ğildir. içlerinde aile kadınlan 
ve genç kızlar da görillmekte ve 
nihayet vazivet tabii tellkki edil· 
mektedir. 

Fransa ile lngllterenln bu hal
de olmasına mukabil Italyanlar 
pijamadan hontlz nz geçme
miılerdir. Bililliı ( Udo ) gibi en 
meıhur plijlannda bu sene ka• 
dınlardan baıka ekeklerfn de pi
jama ile dolaıtıklan g6rülmllıt6r. 
Mamafih moda aarl bir hastalık 
olduğuna göre kısa donlu kadın
lann gelecek mevsim oralarda da 
boy göaterecekleri tahmin edil· 
mektedir. Bittabi o zamana ka• 
dar daha kısa bir örtnnme uau
IOnlln çıkmaması ıartile. 

Yukanya koyduğumuz roalm
lerde Franaız plijlannda cina 
cins Shorts'lu kadınlarla eelddea 
kalma tektGk modamlan a6rl
yonunuz. 

. ı ~(,,./ ıtfelttaplan 

Eskişehir 
Lise Binası 

Hükumet konağı Uae lttihal 
edilmek llzere Vekiller Heyed 
kararile Maarif Vekiletine de.
rolunmuştu. Maarif Veklleti bin•JI 
40 bin lira sarfederek b~tllll 
!evazım ve tesJsab ile mükemmel 
bir mektep haline ifrağ etmiftir• 
Mevcudu hilen ( 1200 ) tl bulad 
lisenin işgali altında tuttuğu bll 
binanın, devairin hemen nakledl• 
rek hükiımet konağı haline kcrı 
nulmaıı hakkında Maliye Vekiled 
takipli Ye warlı emirler ver 
mektedir. 

Eskişehir Viliyet n Defter
darlık makamlarının aldıkları bd 
emirler tahakkuk ederse yeal 
bina için yaptırılmış olan tesı. 
vesaitini bile istiap edemiyecek 
olan eıki binaya 1200 mevcutla 
nakil ve baıka bir bina tedarik' 
te imklnaız bulunduğundan lise
nin kepanması tehakesi baıg 
termektedir. Bu vaziyet çoc 
velilerini hakh bir endişeye d 
tllrmilftür. Eskiıehir gibi nüf 
öO bini bulan ve he~ı;On lnkı·ısaı~ 
etmekte olan bir ıehrin böyle b • 
tahsil mUeasesesinden mahrum k 
ması doğru olmıyacaktır. Vaziye
tin halll çok muhterem bllyükle
rlmizin yükıek reylerine kalmıştit• 
Bütün halk her iıte olduğu gibi 
bu meselede de yüksek takdir ve 
kararlara emniyet ve ümitle inti
zar etmektedir. 

Eskişehir Cümhur"yet mahalleaind• 
askeri mütekaitlerinden ı A. Nafiı 

Bafra YoJu Va "Engiz,, KöprUs 
Bafra yolu Samsun kazalart 

içinde en işlek bir yoldur. Çok 
defalar ba yoldan gidip gel• 
mek mecburi} eti hasıl oJure 
( Eııgiz ) köprüsll yıkılalı bir 
hayli zaman olduğu halde 
pılmak için henüz bir adım 
ablmamıfbr. Ufak bir tamir 
retl olan yol boyunda küme 
me kırılmıı taılar ve kocama• 
bir si:indJr göze çarpar. Fakat 
esefle aöleyelim ki faaliyet sah 
mnda bir kaplumbağa hareked 
bile mevcut değildir. Veıalti nakw 
llye tenezztib \'e kamyonlar dat 
bir yoldan muvakkat bir çıjd 
açarak gelip gitmekte ise de laf 
geldikten sonra bu yoldan ıe~ 
mek mlimklin olamıyacakbr. 

Eski vali Kizım Pqadan yer
den göke kadar Allah razı olsuıa 

onun zamanında yol ardan mor 
teki bir kimse yoktu. Bu yol 
işlerinin kıştan evvel bitirilmeaiol 
temenni ederim. 

Tütün tüccarı: Oğuz Arslan 

Corum MUtekaitlerinin Ricası 
Hükiimet mütekaldini muraba,,., 

hacılar· elinden kurtarmak Uzer• 
llçer aylık maaıları muka bilind• 
Ziraat bankalarından para iatir 
raz etmelerine karar vermiştlt• 
Bu karar muvazeneyi umumiy.,.
den maaı alan mlltekaid"ne tat
bik edilip husual idareler tekaOI 
sandığından maaş alan tekantıere 
tatbik edilmemektedir. Her iki 
kısmın miltekaidin bir kanun' 
tevfikan vazife ifa ederek tekr 
Utleri icra edi1mit olmasına 9/f 
yekdiğerinden bir farkları bulu ... 
mamasına meboi biz idarei hll"' 
susiye tekalitlerloin bu karardaO 
istiana edllaıekliğimizi bir tnrlll 
anhyamadık. Bu karardan istifade 
etmekliğimizin teminini Dahiliye 
Vekaletinden temenni ederiz. 

Çorumda muallımlıkteu ırıüteıı.ft 
Abbas, Veyıi, Adiviye, Ali Bı.., 

Sıdıka,~ 



""""---.. ........... .. ---- __ .......... __... ..... _ -................. __,_....__.. _ _......_.. ----~ ~- ,,..,,.._.,..__ ............... -- ~-------- .. ,,,._ .. ,,,,,,~ 
TUnlk Modası Yine Sahneye Çıktı Ne yemek Yapsam? En Korkusuz Ve En Çok Ablganhk Duyulan va,: 

b Moda öyle tuhaf bir ıey ki ikincisinin yani ortadakinin 
lr batar, bir çıkar. lıttı gözleri· rengi penbedir. Geniş açılan ~a-

lllizin çok unuttuğu tUnikler bu kasının etrafına fırfır çevrilmiştir. 
len enin en ıık, en zarif, en son Önllnden aş aya kadar düğmeleri 
llıoda çay elbiseleri.. eğer çay vardır. Eteğinde yine fırfır. Bazı· 
•lblaeniz yoksa yeniden yapmıya Jarı bu fır fır yerine düğme bon· 
ltızum yok.. gece elbisenizin lize· cuk ilfınh.. gibi şeyler koyuyor; 
tine bir tlinik llive edin kifi.. battA ayna parçaları bile koyan 
ttlnikler ekseriya elbisenin rengin· vardır. 
«len daha açık renkte olursa da· Üçiinclistl kadifedendir. Önleri 
ba çok tercih ediliyor. filoşludur. Etekleri yine ayni im· 
b ModelJerde gördüğllnUz üç tUnik ~ .. ,tan boru şeklinde kat kat sa· 
ll mevsim n en son çizgilerini rılmış bir süsle çevrilmiştir. 

~sterlr, Birincisi uıavl bir tunik· Dost arasındaki çaylar için 
• Yakası kayık şeklinde açıl· tünik belki size fazla ağır, fazla 

~lf ve devrik bir yaka konmuş· külfetli görünecektir .. Fakat resmt 
lld~· Bu yakanın arkası daha en- ziyafetler, kalabalık ·ça}lar için 

ır. muhakkak bunu tercih ediniz. 
~~==========================================-

Ev Kadınına Bilgi 
Beyaz İpekli Elbisd,_er-in-Sararmaması 

İçin Neler Yapmak Lazımdır ? 
Beyaz ipekli blüzler elbiseler, 

ile kadar ılık •u ile y!kamrsa 
~kansın, muhakkak yine aararır
l r. Hatta sabun kullanmayıp ta 
~ka veya persil bile kullansanız 
~ine bir müddet sonra sararırlar. 

Unun çaresi elbiıeyi yıkadığınız 
~Yun içerısıııe birkaç kaşık 
•ut ılave etmek.. bir tecrübe 
•diniz .• 

Beyaz kanıoılar:n lekesi 
asıl çıkarılır? 

Kumaşa hiçbir zarar verme• 
den lekeyi çıkarnıa'- 1 d. B " meıe e ır. 
azaları limon, tuz •e aaire gibi 

leyler kullanırlar. Fakat bunla· 
tın hepiıi kumaşı az çok bozar. 
~yaz kumaşlardan, neacini biç 
bozmamak şartile lekeyi mükenune-
1,n çıkarmak için gliserin kulla
'1nız. Gliserinin çıkarmıyacağı 
1•ke hemen hemen yok gibidir. 
~liıerini azıcık ısıtıp lekeli yerin 
t! tüne sürlln. B.rkaç saat bırakın. 
~nra soğuk su ile birkaç defa 

dÇaJkalayın. Lekeden eser kalma· 
ığınl göreceksiniz. 

• tı6iseniz askı'dan düşüyorsa 
Bazı elbiseler çok ince ve bir 

de açık yakalı olduğu için aakı
dan düşerler. Ne zaman dolabı· 
nızı açsanız onu düımUş görlirsil· 
nüz. Onun da çaresi var. Askıya 
bir parça kadife sarınız. Kadife 
en ince ve en açık yakalı elbiseyi 
bile çivilenmiş gibi askının tiıtüa• 
de tutar. 

Kır Ve 
Mektep Yemeği 

Mektepler açılmak Uzere .. 
Eğer çocuguouz nibart İie sizi 
yine bır c:.c.:rt almıştır. Gündüz
leri çocuğuma ne yemek vereyim. 
Bu hak katen düşünülecek bir 
meseledir. Ben hiç olmazsa haf
tada bir gli11 için olsun sizi 
bu UzUntüden kurtarayım.. aöy
le} eceğim fC} ga} et bnsit yu
murta.. fakat çocuk ha ırlop 
yumurtadan çabuk bıkar. H"m de 
kupkuru olduğu için pek te ıevkle 
yenmez. Küçllk bir değişi' .tik 
onu çocuğunuzun sevebıleceği 
şekle ko} abilir. 

Yumurtalar iyice kaynadıktan 
sonra oyulur. Ortalarından ga\ et 
munta'7 rrı o ması için bır ibr'-

.~ 

ş· mlc ke ıl r. Sarıları çıkarılır. Bu 
saralar zeytinyağı ile iyice ezılir. 
İçerisine biraz maydanoz, sucuk 
veyahu salam karıştırılır. Tekrar 
yumurtaların içine doldurulur, iki 
tarafı bırieştiri.erek bütim yumurta 
şekli ver lir. Bu şekilde yumurta
nın kuruluğu gideceği için çocu
ğunuz da onu zevkle yer. 

A}nİ şe}i kır gezintileri için 
de kulla bilirsiniz. O zaman 
içerisine b'raz da kara biber, 
kırmızı biber, yeşil biber parçaları 
ilav ederseni1. daha güzel olur. 

Güzellik 

Saç Tuvaleti 

Resimde göriilen saç tuvaleti, 
uzun, yuvarlak hemen her tilrlü 
yüze giden bir tuvalettir, B'rçok 
moda meraklıları bugUn hu şekli 
tercih etmektedirler. Önde el n n 
llıerinde ince ve kı a kliçük 
kUçUk bukleler vardır. Kulağm 

uçları meydanda bırakılmış ve 

asıl saç arka)'B toplanmıştır. 

Bu tuvalet ayni zamanda hem 
kısa ve hem de uzun saçlıların 
yaptırabileceği bir şekilde olduğu 
için pek çok kullanılmaktadır. 

Sorgulara Cevaplar1mız 
Odemiete Fatma Suna Hanımnı 
Esas itibarile saç daklilmesine 

çare yoktur. Fakat muvakkat ted
birler vardır. Hergiln yıkamnk, 
sabun eseri bı'l'akmıyacak şekilde 
ba~ı bol su ile ovmak. iyi cins 
şampuvan kullanmak. iyi cins 
şampuvan kepeklere karşı bire 
birdir ... Yılmdıktan sonra 90 de-
rece kolonya Uefrik•iyon yapımı. 

Oğ unuz On Yaşında Mı? 
Öyle İse Şunlara Dikkat 

On } mdakı erkek 
çocuk :-r, büyük fiziki 
bir kl vve.e beraber 
debşetıı bir ce::sa de eri 
f rler. Bu yaıta çcc k
lar, ht'} c .. nlı ve me
rakla macerdlar, aramak 
hev s.ne düşerkr. Boyle kitnp a
ra can tarJar. Yutaı ca : a oku· 
duğu bu kıtaplarm çocuğunuz Us· 
tündeki tesirleri sizin tnhmin e -
tiğinizden pek faıladır. Çocuğu u
zun bu yaştaki tabii cesareti ve 
macera meraklı kitaplara karşı 
bu aiakası sizin ona rtıhberlik 
etmeniz için yol açan iki nnnh
tardır.EvvelA onun sual hücumları
na karşı hazır olmanız lAzım. 

Hem bunlar eskiden olduğu gibi 
" Niçin? Neden? ,, Sualleri gibi 
değil, adamakıllı düştindürecek 
auallero~r. Bunlara tatmi kar ce
vaplar vermeniz icabeder. Eğer 

bunu } apamıyorsanıı kitaplara 
müracaat edin. Fakat her halde 
çocuğunuzun merakını izale edin, 
sua1ini cevapsız bırakmayın. Zira 
çocuğu uz kendisile böy.e alaka
dar olduğunuzu görünce sizinle 
arkadaş olmağa giden yolun 
ilk taşların döşemiye başlıya
cakhr ki bu arkadaşlığın ikinizin 
de ha:>atı müddetince devam et
meıi icabeder. 

Sualleri içtimai, d'ııi \eya 
cinıt olabilir. Her ne c·n ten 
olursa olıun mutlaka cevap ve
rilmelidir. Eğer ona "oğlum henüz 

Ediniz: 

sen buoıarı öğrenecek yaşta de
ğ Is n ,, diyecek olursanız size 
karşı itimadı kaçar, gidip boş· 
kasına aorar, ya1an yaalıı cevaplar 
alır. Fakat arlık oğlunuz sizden 
gitmiştir. Mademki çocuğunuz o 
sualleri sorabiliyor, cevabını din
Jemeye de hazır demektir. Suali 
neye ait olursa olsun muhakkak 
onun anlayacağı şekilde ve doğru 
olarak cevap verin. 

Eğer bu yaşta çocuğunuı:un 

gayet cesur olduğunu hatırlarsanız 
o zaman onu idare etmek te 
kolaylaşır. 

Kitaba gelince: onu fU veya 
bu kitabı okumaktan ıadece 

me etmek rılfiledir. O ne yapar, 
yapar, yine onu ele geçirip okur. 
Onu okumasında serbest bırak
mak lazımdır. Yalnız kendinize 
bir çocuğun okumasını faydalı 
buld ğunuz kitapları ona da 
tavs'ye eder ve yapacağı tcs'rc 
dikkat edersiniz. 

Bu serbestlik içerisinde e\ velA 
onun dağınık dağınık, adeta ne 
okumak istediğıoi bilmediğin( 
göreceksiniz. Fakat yavaı yavaı 
alakasını celbeden kitaplar üs· 
tunde durmıya başlayacaktır. 

Bir Jimnastik Sınıfı 

Burgados ( Amerika ) da 
kadınlar sıhhat ve gtizellik 
birliği tarafından sahilde bir 
jimnastik dersi yapılmıştır. 

Birçok kadınların iştirak ettiği 

bu sınıfı aeyretmek için de o gUn 

sahile pek çok kadın ve se}irci 

toplanmııtır. Resmimiz o günden 
b 'r infhadır. 

Sh i ce]erin " akoe ,, denilen Patatesler eski ist1 
ergenlik olması ihtimali vardır. Her yerde ve her zaman taze 
iyi bir cilt doktoruna ııösleriniz. patetes bulmak imkanı >:ottur. 

1 
Eski patetes te pişince rengı nr 

Ezbere bir tey söylemek mümkUn olur. Buna mani olmak. için kay~ar 
değıldir. Belki kandan ileri geliyor. ı ken suyuna biraz süt ılave edimz. 



- Pitirdiğim yemekten şiki et etmiye biç h k· 
kın yok, etleri kesmekte bir parça güçlük çekiyor• 
aan da o da ıpor yerine geçiyor. -, 

SARI KIZA 
Bak yine ıöylu) orum, 
Kaç kere ıöyledim hem .• 
Seni çok anıyorum; 
Benim ıarı papatyem .. 

Oozl •rıo lacivert mı? 
Bayılıyor her gören .. 
Seni sevmek hır dert mı 
Kurt ılmaıam bu dertten .. 

Kah 
Ka 

Ha 

- Bu k6pek ne kadar alça•·· 
- Zaran yok, çtlnkl daima diz 

ıanıyoruml 

KARA KIZA 
Goz kara, ıa9lar kara; 
Kara amma tada 'ftr; 
İnanmam boı Wlara, 
Beyazların adı •ar-

Ne hottm Hain hele; 
İkide bir gülüşün.. 
Kıvraktır hele hele; 
Bel kınp bükiltlfilo.. 

Saçların san ıpek, 
Ne boştur bilıyorum 
İçimde vardır iıtek; 
Okşamak dıli~ onım .• 

Yanaklann al almış· 
Etma mı, şeftalı mıı 

Ögr udim alan almış, 1 
- Bana biraz bikarbonat verir miainiz, çok b•· 

lık yemek mideme dokunuyor .. 

Dogruyum bu an kwm, 
Sen herk... bedeleiıa.. 
Sözüme iDan kızım; 
Dünyada en gfizellin •• 

Bailadmı 1a11& gönül; 
Kıyır kıvır kara kız; 
Bu IÖltbiae baydi gUI 
Kıkır kıkır kara kız ! - Çok balak mı yediniz 1 Beodekı de talıh mı ~ 

IMSET - Hayır henüz yemedim, deniz kenarına tut· IMSET ___________________________ ...J 
mıya gtdiyorum. 

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

t GIBFıkr~ar 1 
Hemen 

Yine dıtarda yağmur ya· 
j1yor, berıey yeniden tazelenecek .. 

- Ne duruyorsun kancığım 
hemen yağmura çıkı•erl 

Yarınız 
Zenıin Bey, uıakJarına ba-

tırdı: 

1Vecizeler1 
li r erkek bir 

kadınla gözle 
anlatabilir, fakat 
sözle anlaşamaz. 

* Kadının fendi 
•ıkeği yendı .• 
lapata var 1D1? 
Yok! Yoksa 
ben de aklini 
iddia ederim. Hanım - Eski bulunduğun yerden naçin çıktın 1 

1Vecizeler1 
Dnnyada ka· 

dın bulunmaHy
dı, ıair de bulun
mayacaktı. Biz 
de tıraıtan kur
tulmuı olacak· 
bld 

... 8111•• 

Olmadım 
Moiz, Kohene l&ylecll : 
- Babam iflla eder 

deli oldu .• 
- Borçlarım Hn mi ldeclla - ... mi;,. ..wı 

madım 1 

Nasll 
- Orada kac kitiainiz? 
- Oç kifiyiı efendimi 

E:~eğin fendi Hizmetçi - Ben evde yokken, hanımefendi elbiıelerimi giyiyordu. 

Ke1emde para 
yokken yamma 
ıokulmayın.. ..
llm verirHm 
paraaım laterim. 

Y q1a kadın fotojrafmı çı 
tacaktı; bir fotopaflaaneye 

- Gençler tibi fotojraf - YanDIZ' buraya ıel•inl 

Haklı 
Bir ıenciJi ameliyat edecek· 

lerdi, bayılmadan evvel zenci ope
ratlre 1alvarclı: 

- Çok rica ederim doktor 
hey, heni kadikten sonra beyaı 
lpHkle dikmeyin, aiyahan ı•ttmde 
beyaz çok çirkin dU1'Ur. 

Ne iyi 
Yirmi yatındaki oğul, elli ya· 

eındald babaaına ıordu: 
- Baba men ele ı•nçlljhıde 

borç eder miydin? 
- Ederdim amma otla• ae-

aln ıibl deiU 1 • 
- Ya nalil? 
- Benim borçlanmı babam 

ıcferdL 

kadını yendi .• Bu yüzden çıkbm 1 

Var Ya 
Bir doktor aöyledi: 
- Hiçbir doktor namına Abi

de diktiklerini ı&rmediml 
Cevap verdim: 
- Dtlnya ytiziinde milyonlarca 

mezar t&fl var) al 

Duymak, Görmek 
Mektep yatakhaneSJnde ço

cuklar konuıuyorlardı muba111r 
içeriye gird : 

- Ne oluyor, bu ne ıürtlltli?. 
Dedi, arkadan illve etti: 
- Bet dakika sonra tekrar 

ıelecejim. Elektrik t.-1>unma 
a6nmOı olcluiı!au ~~ aizia 
auatujunuzu duymazn~ hepinize 
ceza yazarım. 

( 

J Vecizeler 1 
Bir ayyqa sor· 

dam: 
- Harflerden 

en çok hangiıini 
aeversin? 

- Y harfini! 
- Neden? 
- Çlnk& ka-

clelte ben• .. 

* Sırma aaçhla-
rın gllzel olma· 
yaceklarına bir 
tahit buldum. 
Beyotlunda bir 
matuamn came
klnandaki aaç
lan hakiki 11r
madan yapılmıt 

- Bu f~pkayı aldıluM' pir İJİ ettm karacagım. manken.. inan-
Ya .... yağdıj'J zaman ;w;.11 .._ ..... mas••• plıö 
..a.-ktaa kurtuJuruı 1 ılrlDI 

ATIVERSEM ---A,ıklan başamdan, 
Sat nb aab•enem .• 
Hepaine fimdi aman; 
Çat çab çataverMm. 

Aklıma gelse yine; 
Ş&yle diyip birine, 
Kızdmp birbirine 
Kat kab katıverıem. 

Nlıınet Mustat. 

- bizi lualıanaıılar bu- hilimiıı 
ı&rmeai-1er, anlanna iara kedi 
pcli eli,. .. ,. ' ..... 

Ne Sorallm 
lapirtizme yapıyorlardı, mecl

yom yqlı adama: 
- EYvell karınız ıelcll, dedi, 

ne aorabml 
- Kıtlık faalleml nereye koy• 

muı oldupnu aorunl 

Hayır 
Karıkoca ılnemadan d6ndlk

leri zaman evlerinin soyulmut ol· 
doğunu gördtller; erkek : 

- Karakola lfidiyorum .. 
Dedi, kadm sordu : 
- Hanızm eYimizi IOJdupnu 

haber nrmiye mi ? 
- Hayaı, hır11z elektrik lim

buuu buracla unutmut. bu .ı&m
bayı buldum sahibi çıkana 
verirıiniı diye teslim edecejlm 1 

1Vec•zeler1 
Bir erkek, •e

Yivorul6, dene 
aptaldır. Bir ka· 
dm seviyorum, 
derae İf dejiıir. 
Çtlnktl yalan 
söylllyordur. .. 

Kahve renıi 
koıttlm ıiymeyi 
herkeı sever 
amma kebve 
rengi kadınla 
evlenmeyi seve· 
cek çok yoktur. .. 

Bir kadın kan• 
dardım, diyenler, 
kendilerini alda· 

kartmak latlyonaml. 
Dedi, fotojrafçı yldne b 
- Elinize bir çemberle, 

deynek Yerip fotopafmm 
çebem nasd olur? 

Şimdiden 
Bir aile baba11, vapurda 

sek Hale anlatıyordu. Kalak 
bartbm: 

- Azizim, diyordu, bu k 
dmlar çok tuhaf mahl61dardıt. 
Dlflnla bir k.. "-im karı 
hersin yldnll IOzlnl boyar, 
klfl değilmit gibi timdi bir 
kızıma podra •tlrmiy6 haflacb.. 

Dinliyenlerda Wrl sordu: 
- Kwnıı ~ç yqanda dır? 
- Heniz bir ayhld her ... 

yıkadıktan sonra podra .Ortly•tı 

tıyorlar. Kadın . A ..:.t•J;.; . ü 
onlar fcaadirmıf - va ...... ı •• mrı 1 n, yakana 
dejil, ka*lonluı kiirldia6- .aliDayı unutma, d~e AY 
bnthlmfbr. koyar, kuputamr ela meJdltatlA ...,...1 



~o ylüı 

M11rlen Dltrilı lmp•ratorlç• ı,ıglk 
Kat•rino rolii.ıad• 

-·-··········································-.. ········-. 
Holivufa 
Karşı 
isyan Çıktı 

Holivut filim sahipleri kara 
günler yaıamaktadarlar. Kriz yü-
ziinden gördükleri büyük zlyanlar· 
dan b~tka şimdi de gittikçe şld· 
detlenen halkan bayajtbja .. 
ahlik11:ıh~a kartı olan iıyanlle 
uğraşıyorlar. Evveli katolik kili· 
.. sinde baıhyan bu iıyan, son 
zamanlarda yahudi ve proteıtan 
gruplarına da ıirayet etmittir. Bazı 
verlerde kilisenin teıirl altında 
ıinemaya rağbet yüzde kırka dOt· 
mlittllr. Tamamile veya kısmen 
hazırlanmıt filimlerin bazılara mec· 
burt surette değiştirilmiı, mUeue· 
seler birkaç yüz bin dolar ziyan 
etmiılerdir. 

Katolik reial~rl bir "AhlAkı 
koruma birliği., teşkil ederek, açık 
aaçık filim gösteren ainemalara 
karşı mücadele açmıılardır. 

Kilise ilemi sansörlilk etme
diğini, eaasen azalarının çok 
kUçUk bir akalliyet teıkil etti· 
ğinden dolayı kat'iyen böyle bir 
ite girlşemiyeceğini defaatle an· 
latmııtır. Buna rağmen filim ya· 
panlar i'İzli bir boykottan korka
rak plAnlarını değiıtirmektedirler. 
Yarı ıiyaıt katolik phılyetlerin 
de tavaf ye olunan Te oluıimıyan 
fllimler listesi tanzim ettikleri 
•Dlatabyor. 

1 
&.. propagandada en bllyUk mu . _ _._ 

l ' 8iaemaların çocm1lar üzerine 
0 an ilteliridir. Amerikan hayabnı 
te°:1s .•den bUyllk mlleueıelerden 
bi~ı, aı~enıaaaın çocuklar lzerinde 
psıkolo1ik teairl hakkın da bOyl\k 
bir etllt Y•Pnııttır. Neticede, 
filimlerin çocuk terbiyesinde çok 
tehlikeli bir rol oynadıtı, birçok 
cilt eaerle ispat etmfttir. 

Bu etntle meşgul olanlar, ço
cukların mühim bir kısmının hay
dutlara hayran olduklarını, cinai 
ve kanlı vak'alarda sinemada g&r· 
düklerinden daha ileri gltmlye 
çahıtıklarım söylüyorlar. Nazarı 
itibara alınacak nokta, Amerikada 
sinemaya gidenlerin tlçte birini 
çocukların teşkil ettiğidir. 

Hakiki vaı · y~t şudur : Çocü 
•• yakın sinemaya muntazaman 

OSTA 

• Haftanın Filmleri 
Mevsimin Yeni Çevrilen Büyük Film
lerinden Bi~kaçını Bu Hafta Göreceğiz 

TUrk Sineması - lıtan· lilerin ellerindeki geniş araz1nin 
\>Ulda yeni mevsim ıinema faali· lstiliıma ait heyecanlı macaraları 
yetinin ikinci haftaıına airiyoruz. canlandırmaktadır. Kadın mu· 
Bu hafta TOrk ıinemaaı bu ak· habbeti, vatan aşk} bu filimde 
ıamdan itibaren "Garba hOcuml,, bUtUn 't'arlıkları ve huıuıiyetlerile 
isimli aşk ve macera fllimlle yeni canlanmaktadır. Türk sinemasın-
mevıime ba9layacaktır. "Garba 

da ilive olarak Baıvekil Paıa ile 
hücum!., milyonlar harcanmak iz 
sure tile vücuda getirilmiı yeni ve Tevfik RUttll Beyin mir sergi• 
btiyUk bir eaerdir. Elli aeno evvel ıinde sesli filme ahnmıı nutuk• 
Amerikada, henüz medeniyet de· larını dinleyeceğiz. 

nilen t•yden haberi olmıyan Hint- Melek Sineması - Bize 
bu mevsim içinde çok gUzel fi-
llmler takdim edecek olan Melek 
ıinemaaı dün alqamdan itibaren 
"Garip bJr aık,, isimli büyük 
filmi göstermeye baılamıştır. 

GUzel yıldız Sflviya Sici. 
ney ııt: Fredrik Marş'ın çevi~ 
dikleri bu filim, seyircileri saat
lerce meat edecek, heyecana ge
tirecektir. Amerikalı bir mlinek• 
kldlo dedlj'i af bi, bu iki yüksek 
artiıt "Garip Bir Aık,, filmini 
yaratmıılar, ona can vermişlerdir. 

Saray Sineması - Bir 
hayli mUddettenberi unutmuş ol~ 
duğumuz "Geceler Perisi,, filmi• 
nln ebedi kahramanı Ronalt Kol· 
man'ı bu akıamdan itibaren Sa
ray ılnemaaının beyaz perdesinde 
tekrar görecejiz. R. Kolman bu 
Hfer "Kibar Hırsız,, filminde 
kendini gösterecektir. Holivuttaki 
.. Artiıtler ittihadı,, kumpany cıSı· 
nın yeni eaerlerinden olan 14 Kibar 
Hıraı:ı,, bize çok eğlenceli aaatler 
yaıatacaktır. 

Koıa.ta,.. B•nnet • Çellinlnlıt oıkı,, laimli •:lal /llrrtıl'e 

Sumer Sineması - Ne 
zamandır çapkın yıldız Klara 
Bov'u unutmuş gibi idik. Fakat 
Sumer sineması bu cici kadını 
bize dün akşamdanberi "GUzol 
Fatma,, filminde gösterme!:tedir. 
11Gilz.el Fatma,, bir sevda hikl• 
yeaidir ki çojumuzun batından 
geçmfıtir. Bu ezell ve ebedi ma
cerayı ridip bir defa da Klaranın 

Norma Şerer 
Genç Kızlara Güzel Tav· 

siyelerde Bulunuyor 
Kadm ıinema yılclızlannın bu· 

glln için en yqhıı olan Norma 
Şerer gUzell.k, tıkhk, zerafet •• 
bilhaua iyi tuvalet yapmak hu· 
ıuılarında ön safta gelir. Birçok 
müıabakalarda birincilik kazanan 
bu yaşlı kadın genç kızlara iyi 
tavıiyelerde bulunuyor. Diyor ki: 

.. - Her genç kız, yalmz ev 
kadını olmak idealile hareket et· 
melidir. Moda, sUs, tuvalet hep 
geçici ıeylerdir. Bunlar aarl ha· 
yatın ters taraflarıdır. Kızlar 
kendilerini modaya kapbracalt 
olurlarsa ıaadet denilen ıeyden 
ebediyen mahrum kalırlar. 

Kadın; ıaadeti daima evde 
aramalıdır. Erkekler it adamıdır. 
Onlar t~miz yürekli kadınlardan 
çok hoılamrlar. Kendiıine iyi bir 
hayat arkadaıı aeçen genç kızlar 
daima bahtiyar olurlar.,, ............. .. ....... ..... .,. ........ .-
afder. Halbuki ebeveyni o tin ne 
filim oynandığını ne blllr, ne de 
merak eder. 

Filim tacirlerinin en fazla 
korktukları ıey, Birletik Amerika 
devletlerinin resmi bir filim ıan· 
ıörlUğü ihdas etmesidir. 

Hail hazırda müteaddit tehir
lerde sanıörler mevcuttur. Fakat 
bunlar a anlaımak ve filmi iste
nildiği te~dlde kabul ettirmek 
kolaydır. Resmt bir makam bir 
filmi menetmekle Yeyahut değif· 
tiri!mesini istemekle firkete bü
ylik ziyanlar tevlit edebilir. 
Amerikan filim sansörlerinin mn
nasebetsizlik eri meı)lurdur. Bu 
münasebelıiiz.likler o kadar çok
.tur ki, bir araya i'etJrilerek bir 
kitap yapdabilir. 

Bir Haftalık 
Program 

ı Garip Bir Aos 
ı Saygon Güzeli 
: Güzel Fatma 
ı Garba Hücum 
: Kibar Hırıız 
: Sefiller 
: İki filim birden 

Melek 
ipek 
Sumer 
TUrk 
Saray 
Hllll 
Alemdar 

\ 

'----~~~~~~~-' ....................................... ·-·--···· .. ········· 
Yeni Filmler 

Yıldızların Boı Durdukları 
· Yok, Hepsi Çahşıyor 

. Gllzel F raiısiz yıldızlarnıdaa. 
Florel ile erkek yıldızlardan Piyer 
Blanıar Berlinde Ufa stndyoların· 
da " Kutu içindeki ıeytan ,, ialmli 
bir filmin Franıızca kopyeı·ni 

çevirmektedirler. 
lf Amerikan yıldızlarından 

Eddl Kantor ile Etel Marman 
çok eğlenceli bir filim çevirmiş
lerdir. Bu filim aayeainde cici 
Eddi'nin kontratı tecdit edilmlıtir. 

'lf Bu mevaimin en neffı 

operet filimlerinden olan .. Vala 
rOyau ,. lamindeki Alman filmi 

Q&nümtızdeki haftalar. içinde Ber• 
lin ainemalarında i'6ıterilmey• 
baılanacaktır. Şarkıları, bilha11a 
valı nagmeleri çok zengin olar ... k 

çevrihnittir. 
lf Amerikanın en meıhur ro

mancılarından ve senaryo mu· 
harrirlerinden Con Doı Pasaoı, 
yeni bir aenaryo tertip etmiıtir. 

Meşhur yıldız Marlen Ditrih için 
hususi olarak yazılan bu senaryo 
bir ay ıonra çevrilmiye batlana· 
caktır. Muharr;r bu senarvonun 
ismin.; .. ispanyalı Sevdaaı" İsmini 
vermittit'. _ 

Marsel 
Şa11tal 

GIUel F ruaız yıldızı Marael 
Şantal yakında franmzca Ye lap~ 
lizce bir filim çeYirecektir. 0 .An
tonya,, lıminl tqayacak olan bu 
filimde Franai Dey de mt!blm bir 
rol temail edecektir. 

filminde görtınliz. 
Şunu da aöyliyelim ki Klara 

Bov'un buıuıl hayab da daima 
maceralar, qk ve ıevda macera· 
lan arasında ıeçmiştir. Evlendik· 
ten sonra kıımen uslanan ıthel 
yıldız, ıiaemadan çekilmek ka• 
rannda idi ve bu kararını bir 
zaman ıçın tatbik edebilmişti. 
Fakat beyaz perdenin ıihirli ca• 
zibeıl onu tekrar sinesine aldı. 

Gazel Fransız J1ıldı%ı Si•oıt• Si••• •P• korıı•ı•d• " .. ıli 
caziH•inl ••r•tllgor 



.................. ·-··· .. ·--·· .... ~ ......... ~ .......... ~ .......... ~ ......... _ ..................... --.. -.._ . -························-················································· -····· ··························•·•· 
Da Ankaranın Fenerbahçe - Amerika Kupası 

• Galataseraq Maçı f •1. J SO -5 . H Bu 
lzmire Cevabı Geçen Cuma Kaclıkly Aha· ngı iZ er enenın ın-

•mda l.tanbul ıampiyoau Betik· 

t~ takımın~ •-2 ,~ner•k 933-934 cını Çıkarabı·lecekler Mı·? ~~---~---~~---~-

Ankara. (Huaual) - Ankara ! anlatJnıft1r ki Gncoa lzmirde 
ŞOt ıampiyona olan lik iJdna.I almia aeticelerin birincW, fazla 

tılt ıampıyonluğunu kazanan e 

Aaıkaraslciinlbı lzmir aeyahatinde yorgunluk... 1kinc~ıl hakemin ta-
aldığa neticeler hakkında lzmirli· rafsir&jidir. 

F enerbahçe,iler yarın GalatalU'&J 
kartıaıaa çakayorlu. 

lwin pek mnballgaı mlltalialar 
ytlrOttillderi görülüyor. lzmirli kar
cletlerimiz eğer danlmularaa on
._. bu mlltalialannın biç te ,.. 
rinde ofmadJpu JllDCAtm: 

Evet lzmirliler, lmdrin ildncial 
.. Altmordulular lamir sporu
- en çetin ellmaalan ile takım
leruu takvıy• ederek Ankarap 
elall hu bir oyunla mağl6p etti
ler. Bu hakikati inklr etmiyoruz. 
Fakat fUDU hatırJatahm ki, maf
ltp olan bu takım Aabragkl
- ,tlc8nl ifade eden bir 1m .. 
ftt değildi ; d&1 .aımanclan 
malanımda. Sonra da tam 40 ... 
-tlik b:r tren yolculaj'uncla11 ft 
l.tirahatlerl tamawile temin edil
memif bir pldlde erteai pkl 
oım• pkblar. Ejer Ankaragücll 
.. maç için lımirde 24 saatlik 
Wr idirahat devreai eçirmif 
elu1dı, netice Albnordunun aley
Wne tecelli edebilirdi. 

ÇBakll : Altay • Ankara Gtıctl 
maçı bize bu kanaati tamamile 
llflladı. Altay maçının 80D daki
blanna kadar 2-1 plip waziyette 
._ Gnç takamı, oyunun ml\ddetl 
Wttijl halde tam yedi dakika 
mablan ve bu mllddet içinde 
Wrl basketbol oynar gibi elle, 
.tl;eri pek lfiklr bir ofaaytla 
topa kaleye aokarak Od pi ka-.n Altayblar hakemin .. l6tfu 
• sahadan galip çıktıJar. Yoksa 
PJ11D tam aaatinde bitmif olsaydı, 
&mir pmplyonu Ankara ildaclaiae 
mağliptu. Bunun için blyle ıaU. 
•IJetlerle lzmir lpOl'llllUD fUtao
W aporuaa faik olc:laia- anlat
.U i8tiyen lzmirlilere bir miaal 
daha gidermek laterlm. 935 f8ID" 
p1Jon11D11 kendi ahumda 8-0 
••il6p eden Fenerbahçe, Aalrara 
Gtlc6 On kal'flllDcla zorla bera
here kaldı. Ba da bize pek 1J1 

-· llW 

.. 
Ankara GtıcO futbol alanında 

Gençler Birliği lttifabpor ara• 
unda yapılan h....t ebenb 
maçı 8-0 Gençlerin plibiyetile 
neticelenmiftlr. - N • 

Trabzon idman Guco Girııunda 
Gireıun, (Haaual) - Trabzon 

idman Gllclnlln Gire1111a Y efil
tcpe ıpor lwltlbD ile burada yap
bğı maç feftallde allka n. takip 
edilmiftir. 

Birinci deneaba 10Danda 
Trabzonlular 1-0 gaUp 't'adyette 
idiler. 

ikinci devrenin 8 inci daklka
ıında Giresunlular beraberlii'I 
temin ettiler. Denenha 24 Onca 
ve 28 inci dakikalannda da Trab
ıondan Mehmet t•lnmına ilci 
ıol daha kazandırarak maçm 
Trabzon lebbae 3 • 1 bitmellnl 
temin etmif tir. 

Befiktaı karfmnda oldukça 
ı&zel OJDlyaa Fener takımmıa 
ıeçea Pazar Ankara ıtıcı ana.
deki oyunu pek dtb:ıllD de
iildl V akaa mubaCim batbncla 
iki pnç elAmam tecrllbe edea 
San llciYertUler o ,anki l·t bera
berlik için bir mueret bulabilirler. 
Fakat J&nnld maç için; takımda 
yeni OJUnca tecrlbeal mewzu• 
baba olamıyacajma ıare, makl6p 
olacak tarafın bir 1ebep arama
ana imkan katmıyacaktır. 

lstanbul llıntaka• Pulllol 
~eti Riya-tinci- ı Bir Udiae 
c!ola1ı•ll• rarım kal11111 olaa 932-933 
••••İ•• ait tllt d8mi final map 
Galataıara1 Ye Fenerbahçe bllplerl 
aruıada 21 E1l61 934 Cuma sl•I 
1aat oa altıda Talrılm .tadıa•• ra
pılacakbr. Hakem RGttt Be1•ır. Yaa 
hakemleri Halit, Galip n Şasi Be1· 
ler, Aha komiıerl 8uri Be1•il'. 
Teblit •e Ula olunu. 

Memlekette Spor 

Tayyare -Ayspor Takım
la'rı ikinci Bir Maç Yaptılar 

• -J• r..,.,.. w ..... , .,,11. •""P .. ,. .t,.,,.,.ı.ı,,,. 
Diyanbeldr (Huallll) - Geçen bırakmlflarda. Futbol heyeti m .. 

cama sbl Ta71are •• A11por nleyl tetkik etmlf •• maçuı te~ 
talnmlan blrlacllik maça JaplDlf9 rar oynaamamna karar nrmiftır. 
ı. içe brp dertle AJapor ta- Bu karar tberiae tekrar bap ...:U -u.. lk hak Ra• futbol aaha1mda Tayyare talamUe •-r • em •·P Ay ıpor talama arumda flcldetll 
Beyla nrdlll penaltı eezuım bir maç yapalmıt. a&ra karp do-
bbal etmemlfl• ft Aha11 ter- kuz aayı ile Tayyare takıma talip 
kederek IOD dzl fatbol heyetine 1elmiftir. 

• llMlllf ••"lla b,,,.. A•erl-. 1ıomı1,,,.. 
lnptenyl t....U eden «En- yanıı kazanmak için meflıur 

deavour» yatile Amerikayı temıll Lagillz mll)'ooerl .,. .. Çay kı-
edea «Raiabon pb dOayaaın rah " Tomu Uptoa pelerce 
en b07Dk kota JUlfl addedilen ujr8f11U1 ye husa.1 111r•tt• yap-
_.ababda kapple•. Bir ._.. tardaiı dlrt kotra ile arka arkaya 
,alma bil- samncfaaberl ı..otv• dlit - Ail.,.lfılıılıl171lllllıllllııırllil._ 
ile Amerika araıında devam iki, Uç ve dört numaralar verdiği 
edea yelkencilik mllcadeleainbı Çamrak ilimli kotralarile Amerika 
en mlhim imtihana olan «Ame- aulannda dört ken mailtp ola 
rika lmpuı» için Lapuzıeria Çaylorah nihayet lddiamaclaa 
1imdi7e kadar yapbldan feclaklr- •u•eçmlftL Bu 1efer laıWa Yat 
hk akıllan durduracak kadar kultıbllae memap clijer bir ıap 
btlylktllr. bu ip t .. ebblla etti. 

Amerika kapuı yanpnm 
hlni.ı nlzamnameaini tamim eder 
iken; lldnd yarıpn kazanan 
milletin kan ıulannda olacağım 

dtıılinmllı Ye &ylece bir madde 
koymuftar. Bundan 1eben ild 

-• enel yarıp lnptere ıula
nnc:la kay beden Lııilb 1elkenci
lerl MDelerd•beri Amerika aa
luma kadar Pftp kupayı araclaa 
kopanaa1a ,.salapıaktacbrlar. 

lngillz babrlyelilerl •• Yat 
kallp menaaplan ~ hlr lueti
aefia me1eleal hallae getirilen bu 

Amerikadan gelen aon telpafa 
auaran Amerikamn kotraama 
Ul'fl 1elkea açan ha Hferki 
lnpia kotraa Od defa pliw,.ti 
elde etmiftlr. YarıpD .......... 
Ue IOIRI yedi kerelik malatelif 
.... w bir yaftflar. • , .. 
defalık 7anpa cllrt deı...cla 
galip .... bin Amerika kupa
• .. kauwr. 

Çorum•da 1 Ordu Gençler Yurdu Samsunda 

Atalar• ko1dufumuz telgrafta 
lngiliz kotrasımn ilk iki yarıp 
kazandıja bildiriliyor. Ceriye kalan 
bet yarqtaa llriainl daha lnıilb 
kazaachiı takdirde 82 8elledir 
kalplerinde hınç belllyen lngl
liz gemicilerinin yhleri gllle
cektlr. Akai takdirde kupa )'İn• 
Amerikahlarda kalacak ve ıele
cek aene yine bir ln,WZ kotra11 
Amerikan kara aulanna aitmiye 
mechar kalacaktır. 

Yarım Kalan Maç 
Çorum, (Huauat) - Aaadolu

nma ek1er mahaJlerinde lpOrca 
pnçlijia en l>lytlk derdi hakem
lizliktir. Z.Ylde Ye beft8le batla
aan ekler maçlar bla ,..._ ,... 
ncla kalmaktadır. 

Geçende tebrlmiz• plerek 
Hal..,. ,.. ... brfılalaa 

Merzifon ~- Yarlaaan maÇ1 
llakemla feaa ldarui ylıbde 
lldacl denede tamamlanamadı. 
O umana kadar halk çok allka 
De maÇ1 1eynıtliyorda. 

Garibi 18 ki hakem dldlljil 
php lldaci dnrede OJUDD dar
darcliita aman Çoramlalana oa 
iç kiti OJD•dıjam pdllk. Daki
kalarca hakemin dlkbtladea ka-

H lllcllaeala hakeauislik 

~ .... ıld '°"ı=- .... ... il der 

s.....,. ~rcaluı o• Sa•ıu Spor ftli .. ı 
S.m1UD, (Huaual) - lld maç 1 tarafından davet edilen Onla 

ppmak lzere S.IDlllD Spor lmllbD Gençler Yurdu birinci maçına 

lngHlz Kotr•••• Dair 
GelenT.a 

NeyYork, 19 (A.A.) - Ame
rika kupua için yapılan ikiad 
yarqta, lnsiliz bandırah E"ldeavom 
yab, Amerika bandıralı Ralnbo• 
yabnı 45 ıaaiyelk bir farkla .-. 
ıeçmlt ve inci pi-''*· Ba 
dafald Janf 30 .... mlıellu 
bir aaha Ozeriade Japdmlfbr. la
alliz yata 1,.. ..ıaa11 170 dakika 
40 ....... &teki lae 171 clald
ka 25 ADlyede dolaflDllbr. ... .... . ............................ ·--··-·---
Zafer bayramı ,a.n J•PID!t _ " 
2 • 1 mailiip obaUfbu'. lldaci 
maçını 31 apatoa Cama ~ 
J•pmlf 2 • 2 .,...,_. blai flllr. 



Bu Haftanın Bilmecesi . ··--
Biı Uç Şeytandan Han-

Evini Bulmuş? • • 
gısı 

Burada tiç tane ıeytan var. ı lar. tkAli yQlu ~farı or, yaıılıf 
OrtahJc kararmağa baflallllf. 6n- yollara aapıyoılar. V alıın bir. 
lar hlll otunda.. Anneleri kapuım tanesi eve varabiliyor. Acaba 
i11üne çı1mı11- OaI.,. evi göste- liaap ? Ben de merak edi orum. 
riyer .. Annelerini öyİe pfkna füzle Siz -bulaia da bari ben de &ğre-
glriince hepsi eYe katmak için neyim •• ; 
llCe1e ediyorlar. Fakat yollan 6yle Ba bilmecemizi doir.a Jaalle. 
bnşık IJle karışık nereden gi- denlere çoll laotlanna aid'eeeJı 
tlecelrlnW keadileri de bilmiyor- hediyeler Yer~. 

.... . .. 

Eğer okumayı, yazmayı, mek
tebi seven bir çocuk iaeniz bebe
linizia 91yalan arasında bir de 
JaZJh ne buluomaslDI bor pyden 
•'vel iıtersımz. B4kl timdiye 
k dar birkaç aefa buma cftlt• 
nıliş fakat b·r iOlaJhğmı bulup 
1a;.mtııu111mzdır ...... atre
teJllll. Siz de arkadatlarınıza 
lıattl el ip derslerinde 1Dektepte 
laocamza bHe 6jretebilirsiolz. 
Ga et kolay.. Ktlçük kardefİllİI 

ahilir. Ba gkel yazdı•• 
topİ ne llzım biliyor 

poata karb ile, dört 
·ı kal'8Q biraz c1a 
:JS kibrit lmbuRiall 

gibi. arala-
nna zamk ..-..ıe koyar-
11 az. Ön. -G tirle 
kalemle b rer Piti ya• 
pBl'llDlz. Sanki tu ... flllnae-
leri iır.iş gibL. Bunlar ~n 
çekmeceleri. Şimc.İ 6atlae 1'0lta 
brtarıı yapıştınn. Karşı tarafa 'Cla 
1anl yaz hanenin ayağı olae.tt 
Jere de dikleme ine bir kibnt 
kutu u daha yap11brm. Arb 
tarafını da yine kilt.rit kutularile 
kapayın .• J,te aize m ~ta•ne.. 
Şi eli ıst&naa ..ıısu ~ Bir 
parça kiğıt alın Ja.Uı'«{kke~~~., 
telerial resimde ..... Oz 

çizin. Bu da göya bir kurutma 
kiğıdının konduğu mukavva •• 
Ş"mdi hokka mı iatiyorauouz. O 
da kolay.. Geniı delikli bOytlk 
bir boaculr. ~ ele Wr tay.. itte 
.a. •aı..ı iPade bir hokka.. 
Nud kolay dejil mi? .. Mektepte 
aılradaılanaaa aalattıjum zaman 
birle gllzel bir- teJİ• bu kadar 
kolaylıkla ıapıldılma onlar da. 
sizin kadar f818caklar. 

Bilmecemizi 
Halledenı. 

13 EJlil 934 
tan-. U nn lla
--. flbn bil
meeenin t.Oyllç 
-~·tam, , .. 
mini ,a .. ~aan. 
Db Alamet oJ
lu Mehmet Ali 
Ef. kazanmıt" 
bir futltol ~~ 
n11 almııt r. ~ 
m.t etla lleh
••t AD Et kidı..,.. o_. 
llkmektebba dördilncl llmf blWaea!a
deacllr •• numara• '31! 6. 

1 EylGl tarihli 1!,ilw"-"'._ birhıöl 
•ecliyemm -. a,... ~' it+ ) 
7azıt 6 mcı likmektep talebeliııden 
111 Perhcande Nuri hama bzunnıt· 

-~~~ ........... ~. : .... Ui•-'• 
Birer k• -...C•k alacak• 

len t..W 4ı4 inci İlkmekleptea 
490 Y•ret Çetin, Samımı ortamektep 
1 Qııcü ıımf 26 Şeref Nita, ÇamJıoa 
13 üncü 11kmektep 65 Sadi kızı Firu· 

- ~~~l~ -- mlWtil 
Nuri Bey GlfnWJWW. Jiaoiüılar. 

Birer lllllrekkeplt llill••-
lan. Şııl•eJımet o~ ...... 

ilode No. & de: M•h~ Lte.abat; ~ 
silik JJJekıebinden 261 Bani, lii*lal;uJ 
kıı oıt&mektep W1 Zahıde Bedri, 
Ke.dılôf erke\ _,. '126 IAD flaip, 
Beyoğlu Atıklar ,,..tdeei No. 97 de 
s.a- u ...... ........ 

Bu Hafta rıın Hikiyeıf 

Doğanın 
Başına Gelenler 

Bir tin anneai Meliba:ra Ç8111)'& 
JÖü~er_di: " Haydi evlidım, git te 
kardefine biraz elma al ,, dedL 
lleliba da aeviae 1evme yola 
çıktı. Elmalar el nde döo•ken 
Doi na rutlacL. Kumm lurmua 
elmalan girince Doğanın g6zleri 
açıldL Ağzı 9Ulandı. MelibaY. 
.. Ne oluyonuıı bana bir tane 
ver " d ) e yalYarmıya bqladı. 

Meliha : Kardefhn huta, onun 
ıçin aldım diye Yermedi 1 

Fakat Doğan gl:ılbı& birtlrlB 
elmalardan ayıramıyordu. Pek 
aöz dinleyecek :gi1H 4e değildi. 

• Kardeşin içia olaraa ae olur 
-ki: Ben de aendeiı heplini 
iatemi)ıoram ki bir tanecik ver .. 
Haydi Meliha ne olunun. Param 
1ok ki ben de lddip alayım, bak 
cebim bombOf.. Haydi bir tane 
ver •. 

Meliha da kardefi için aldıjl 
elmalardan vermeğe bir tlhil 
g&IHl istemiyordu. 

11Bak Doğan aklıma ne geldL 
Bu elmalar ber zaman buluııım-

yo • Kardetim de bunlardan bq
kasına yemiyor. Bunları ona g&tll
reyim de gel sana bizim bahçe
den ağaçtan iatediğin kadar elma 
koparayım ha.. Olur mu? 

••Ben siz n bahçedeki lmlanuı 

Hem Oyun, Hem Eğlence 

Köşenin Gör
şlere Bakın 

Bir Dört 
düğü 

ArkadafHlft - yok? Y 1.lmz• 
lalda cmmuz mı mlahyor. itte 
IİZe bir .OJllD ki hem aılanbma 
giderir. Hem de mi yalnızlıktan 
kurtanr. Resimdeki d8rt k&pde 
bir takım çizgilerle aynlmıı par-

kellillp Yeyahut ta b.tlamp birbir
lerile birleştirilirle gayet tuhaf 
tuhaf teJler meydana çıkıyor. 
Bmaclaa bqka yine •JDI parça· 
im ,., ... ıetlJwek lltediğiniz 
heade1e ııH'aW ele yapabilir
.._. e. ..,,.. ... .... 

Bu Haftanın Jimnastiği 

Adalesı lç~w~ Kano 



TOMBUL MiRASYEDi 
( Battarafl 1 iaei1ayfada ) 

oldupnu tahmin etmitlerdir. Bıl· 
darana ba h&cum tuhaf bir neti· 
ce de veriyor: 

No: 38 
Yazanı Sermet Muhtar 20 - 9 - 934 bir heaap yapan aYcı diyor ki: 

Kadı Karısına Kavuşmuştu •• 
- Mesel& Kadıköytbıden 

Kartala ıldip ıelme bir oto
mobil (6-7) liraya ıiraJanabillyor. 
Yol murafım birer buçuk liraya 
indirebilmek için 4 aYcı birler 
miye mecburdur!. Buna ratmen 
yemek masrafı, yol masrafı ar
fedilen fişenk masrafı adam 
baıına 4-5 lira tutar. 

Hayvanları bir ağaca batlı· 
yorlar. Z"Bptiye önde, kabrcllar 
pefinde, kllfDr savura savur:'\, or
mamn içine giriyorlar; keyif çab• 
lan yere yOz, yilz elli adım me
aafeye yaklaıınca zaptiye •ia, 
tllfeğin tetiğine aaılıyor. Gözdap 
vermek için havaya bir el gilrlet· 
tikten aonra pya yam kalabahk· 
m11 gibi kumandayı tutturuyor: 

- Ahmet, Mehmet, Haaan, 
Hilaeyin, Ômer, Ali, etrafı tutun, 
davranacek it oğlu itin alnıma 
ortasına Vinciaterl yapııtınnl 

Oç delikanlı derhal (t• allmizl) 
diye bağanyorlar ve elleri kaldı· 
nyorlar. 

Bqlıyorlar yalvarmıya yakar
mıya; baflanm kurtarmak ça
resine: 

GOya bilmem hangi klydea 
d6nllyorlarmıı. Bir de bakmıflar .. 
kartıdan, tozu dllmana katarak, 
yaldınm ıibl bir klbeylh ıeliyor .. 
Üstünde bir kadın bulundupa 
g6rtlr görmez ıayri durulur mu 
hiç? hemen 6nlemiıler; beygiri Ja• 
kalallllflar ••• Biraz gecikselermif, 
ne kadından, ne de attan hayır 
kalmıyacakmıf. .. 

Kadın, aıatıya alındıktan 
aonra saatlerce bayıı• yatmıı; 
neden aonra kendine gelmlf. (Kar
detler beni aiz kurtardınız! ) diye 
uYinçten hepainln boyualanu 
ablm•ı. G6rdllklerl IUID&f dolaf
lık itte buymUf... Biraz daha 
oturduktan aonra aahlblne kadar 
ı6tlr8p tealim edeceklermif. 

Melek hanımı 10ranams, bir 
taraftan omamaa dlfmlf......,. 
etejial çekerek, bir taraftan ırli
da8 bağrını kapatnuya ujrqarak 
... 86zleri ta.dikte: 

- Aman zaptiye efendi, lra
bra ağalar, vallahi yalanlan Jok. 
dotru aayliyorlar. Ba ıeaçl• ol
muayda 61dllm bittlmdl. Şu da
kikada ceMdiml bulacaktuu, 
hem de param parça halde, her 
bir azim bir tarafta olarak... Ek
sik olmasınlar delikanWar, yetif
tller de beni kurtardılar.Dllayama 
onların yilzllndan kavuttum; leDf" 
liğime doyamadan ıidi•erecektim. 

G6rmllyor muıunuz ne hald .. 
ylm? Baksanıza llatllm b&fUll ne 
derecede perİpll. HAii kendime 
gelemedim, kendimi toplayama
dım. 

Klmil halli zaptiye, DalDlf 
ak tırapnı aıvulaprak, ra se.Je 
hanımı ıllzOp içinden bbablr ldl
flra ba•arken, heriflere kq ,ea 
dağı olmak llzere, Jfne etrafa 
kumandada: 

- Ahmet, Mehmet, HaAD, 
HDıeyia, Ômer, Bekir!... Y erlerl
aizden kıpırdamayın, ba herifler 
bakadar mı yokaa daham m YU? 
aahyabml 

Kabrcalara ıeliace, deliku
hlara bakıp dif biler ıibl hiddetH 
hiddetli homurdamrlarkea, zaptl
yenin dipsiz kile bot ambar pa
lavralarına bıyık albndaa ıtllm•k· 
teler.. Delikanhlar ite bir an 
evvel yakayı aıyırmak için biri
bırlerine ipretteler. 

Zaptiye ağa, bir daha çene
ai i avazlıyor. Biraz dllflndllk
ten sonra: 

- Burna fazla eğlenmenin 
mraıı degil, dlJer; aakalh merak 
eder, fidecekıek Wr •1ak enel 
ıtdeUm... Artık siz de lralab•lwk 
etmeyin, yılohn karıımdalll 

Herifleri aavdıktan ıonra ~ 
tarcalan bir keura çekiyor. ftia 

iç ytld, olup bittiği gibi mey
dana vurulacak 1111, yoku irtbu 
mı edilecek? 

KatırcımD biri ı 
- LI vallahi atlmme bW&hl, 

aaklamak olmaz. Duyularaa biz 
ıuçJu çıkanz; arada bizim de 
parmajımız varmlf zannec:lillr. 
ÇiJ yemedik ki kanumaz ağnım; 
Sakalla avradının ne mal oldu
tuaa bllainl diyor. 

Ôbnrtı: 
- Kolayı ye keatlrmul varken 

nemize gerek. G6zlm&zle g6r
medik, bir ıeyden haberimiz 
yok, deyip geçerb. 

Zaptiye ata da fikrlal llylOyon 
- Akpmı ettik, Yaklt ıeçlr

menln lllzumu yolr, ileri ,.n lif 
katmıya da hacet yok. Herife 
kanm bulup getirdik deriz, fazla 
bir .. y 86ylemeyiz. O da kurtul'\", 
bia de. 

* Kadı Efendi, karıcıilm kar-

1111ada f6rlace ıetlnciaden 
çılgına dlnlJor. Arada y• 
bana erkekler balanmuına 
rağmen kendini tatamayap he
men boynuna abhyor, Sapallm 
kavuftuklan için tekbirler, ıaha· 
detler ıetiriyor; allahına hamil-
ler, ıtıkllrler ediyor. · 

- EvlAtlar bir kurban bulun, 
kurban!.. Hiç değilae bir horoz 
olıun yok mu? Makamı tllkran ve 
mahmedette keatlri verelim! Di
J• barbar batırıyor. 

Hemen beygirlere biniyorlar, 
yola tutuyorlar; kan koca, lldal de 
memnun, mearur, evlerine ayak 
bauyorlar. 

Kadı efendi, ıeçlrilen badire
yi o kadar çabuk unutuyor ki llfa 
açılacak olaa derhll ablup ka· 
patmadaı 

- Çevir o yapraklan llele
tlml.. Rabblne bin hamdet, bin 
ıUkret. (Arkası var) 

Parlamentolar Konferansına Hazırlık 

Beynelmilel parllmeatolu koaferaua 1alanda phrlmiade toplana
caktır. Bu mtlaaHbetle Yddız auaymcla koaferaan toplaabaına 
tahü olunan aalonlarda baflanaa huarbldar bitlrllmat, dla de Millet 
Mec:lial Reial Klzam ve Baıveldl lamet Pqalar Ue Dahiliye V eldU 
Şllkrtl Kaya e., aalonları gezmifler, huarhtın çok mlkemmel olda
jıınu ı6ylemiflerdir. Yakanclald ruimlerde yeni hazırlanan iki AIOll 
ıar&yoraunuz. 

Av mahdut bir sahada yapı· 
hyor. Bu aahaya binlerce avcının 
~ irden döklllmcıl avı mllfklll bir 
' ıle koyuyor. Meseli (30-40) bıl-

rcm vuranlar var. Fakat buna 
L ukabll, okadar zahmet uykusuz· 
luk •• masrafa rağmen bir kıaım 
avcılara da vuracak bdd1rcın 
kalmıyor! 

V azlyet Ambarlı, Çekmece 
tarafJannda da aynı. Gerek latan• 
bal avcılannın bu sene ıeniı 
miktarda ava rağbeti, gerek 
bılducının bolluğu bittabi 
baldırcm piyaaasını dUtUrmUıtOr: 
Taneai 10 kuruta 1 

Onun için kir makaadile bal· 
dırcın vurmak bir hayaldir. Bal· 
chrcın avı ba auretle yabm zevk 
için yapılabilir. 

Bir bıldircın avı kaça patlıyor? 
Bu Cuma pil 16rlllen av kala· 
a.Lia mlnuebetlle merak edip 

Amerikadaki Grev 
Grevcilerin Reial Tehdit 

Etmlye Baıladı 
Vaıiaston, 18 ( A.A )- Meaıueat 

imelHiadea pne ittirak etmemit 
olanların da mlcadeleye atılmak 
Gıere buluaduldannı WfH' komiteıi 
niıi M. Gormaa ı3ylemiıtir. 

Mumaileyh demittir ki: 
• - Şayet bu hafta zarfıada biw 

hal ıureti buluamıyacak olur1a bi
rik sr' illa edecetiL • 

Mumaileyh CSnGmGıdeki amele 
koapeliae M. Coaaoaua iıtifa11aı 
teklif edeeetiai illYe etmiftir. 

Atlaata, 18 ( A.A ) - Grenilerin 
aıaJltl iWll etmekte olduklan her 
yerde lrfl idare ilin edilmiftir. Ha. 
kamet •nar puplar t8fkil etmif
tlr. Çel·.-· hln~tla· kaqı ..... 
laeak enıellen maai olmaya çalıt•· 
eak olan bu gruplar aekiıtr otomo· 
bildea mlt•tekkildir. 

Eo çok 30 bıldırcm vuruldu
ğuna göre ve bıldırcınlar ıabcı· 
lara eksik fiata satılacağına na· 
zaran buglln 30 bıldırcından ala· 
cağınız para (150-200) kuruıu 
ıeçmez! .. 

Binaenaleyh bıldırcın avı dalma 
zarardır ve sırf zevk için yaıpla· 
bilir. Maamafih bu zeYk, meıelA 
bu Cuma gllntl avcılara ne ka· 
dara patlamışbr bir heaap ediniz. 

1500-2000 kiıi adam bapna 
5 liradan. •• 

Bir Cuma avı, yalmz Kartalda 
10,000 lira 1 •• Bıldırcına bir hncu
mun neye patladığını var kıya• 
edin 1.. - 1. M. 

Deniz Yangını 
Morokastl T ahkikab 

Devam Ediyor 
Nevyork, 18 (A.A.) - Moro

kaatl yanguu hakkında tahkikat 
icrasına memur komisyon kaptan 
V armıfn, yangına kartı ekzeniz. 
ler yapbrmam11 't'e allvarlai bu
lunduğü Yumuri npanma terk
etmlt olduğundan dolayı 1926 
ıenealnde federal 1eyr1Hfala tef. 
tlt bllroıa tarafından oa gllD mtlc:l
detle vazife haricinde baralallDlf 
olduiunu istihbar ebnİftlr. 

Bor U•bna Metodmıla 45 1atma 
kadar herkea 8 - 12 1a11tim uaya
bilir. ( Panıraltı P. K. 18 Halil ) ad· 
NliDe 71 Kr. ,.... llMahll .. 
Metot sür'atle adreeifııze gö:=: 

,,..... 
Meıhur bir kibar hırsızın qk maceralannı tasvir ediyor. 
lllveten ı FOX halihazır danp havadlslerl. 

._ ______ ~ Fiyatları 30 ve 50 kunııtar. (269') _ _.. 

Bugtlnden itibaren ' 
ŞWadebatı HiLAL Sinemuuıda FREDERIK MARCH 
Victor Huıo'••• llyemut p•eHrl 

SEFiLLER 
ftumca ... Ye prlolı 

•• row tllml bafl~· 
Bu ... 1aat 12 den itibar•• talebe 

matlaeleri Yuclll'. SaYare 9 da 

~-----. (2646) ~ 
Takalm Belediye Bahçesi 

SUREYYA OPEIETi 
IO Eylll Pertembe. 21 Cuma •• 

23 Puar aaat 22 de 
eu ....... u._. aaat 1a d• 

Operet S perde 

SiLViA SIDNEY 
gibi iki dAhl artiıt 

GARiP 
BiR AŞK 

ftlmlnde, baglln 

MELEK 
Sinemasında 

,... ____ .. (2690) -

TELEFONCU KIZ .. ~Dlla alqamdanberl~ ... 
~ ....... ....__..._.., SUMER 

T O R K 
( Eaki Artlatlk) alnema11nda 

Sinemasında tam saat 21 de Capm yıldız 
CLARA BOW'un 

Bu akşam 

G A B B A kahr•m.dul C U • <!~!g;~ 
de..- ediyor. 

Oymyan yıldızlar: IRENE DUNNE ve RICHARD Dlx 
Muhlefem bir vaz'' aahne, 25.000 fiıtıraa 17.000 m6atalıdem ve memur, 2 aaatte 40 Hnelik bir urıtlzeff. 
lliveten ı TflRK FiLM STUDYOSU tarafından çevrilen IZMIR BEYNBLMILl!L PANAYIRI aodma meruimi, 

iSMET PAŞA Hazretlerinin ve TFYFIK R0.,.0 Beyefendilerin nutukları. 

~--. Fiyatları Localu 300 - 200 - Lüu 65 - Koltuk 50, birinci 30 ._ _ _, 

lllv ..... ı POX JURNAL 

~---... (2693) -

ralKllD• BUllDIAK 
için, Tekaayt pıesenatifleri (Kapat) 
eo1&11elerde uaıum-

• 
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Harbe 
Esaslı 

G1rilmişti, Fon 
Planı Tatbik 

Kres'in Beş 
Edilecekti .: 

Manevranın heyetiumumiyesine 
nezaret eden Cemal Paşa, ma
llevra bittikten sonra harekatı 

tenkit için zabit ıan huzuruna da· 
•et etmişti. Ten kit pek uzun 
ıürmemişti. 

Cemal Paşa, karşısındaki 
6mera ve zabitan heyete: 

- Size bu vesile ile, mühim 
hir mlijde vereceğ m... Karade
nizde manevraya çıkan filomuza 
Rua filosu taarruz etmişti. Bunun 
tizerine filo kumandanımız da 
•azifesini ifa ederek Odesa, Si
•astopol, Novrosiskl limanlarını 
bombardıman etmek mecburiye
tini hiaseylemişti. Bu hAdisedekl 
kabahati bize yllkletmek iltiyen 
Ruslar, müttefiklerile beraber ıi
yasi münasebetlerini katetmiiler 
ve hallharp ilan etmişlerdir. 
Şu dakikada Ruslarla ve 
onların müttefikleri olan lngi• 
liı ve Fransızlarla haliharpte bu· 
lunuyoruz. Müttefiklerimiz olan 
Alman ve Avuıturyalı ıillh ar
kadaılarımızla el ele vererek ilk 
dakikasında zaferle ba,hyan bu 
harbi, hiç ıUpheaiz ki ı:aferle 
ikmal edeceğiz. 

Dcmiıti. Cemal paşanın bu 
aazterl, zabitan üzerinde bUyUk 
bir aaleyan huıule getirmişti. 
Balkan harbinin mağlubiyetinden 
mütevellit teessürle muztarip olan 
fedakir ve hamiyetli zabitler, 
Cemal Paıanın bu sözlerini baki· 
1'aten bir zafer müjdesi gibi te· 
lakki etn.iıler; açılacak harp ıa
halarmda fedakarlık mUsabaka
larma girişerek o acı mağlubiye
tin lekelerini silmek için nhdUpey• 
nıan eylemişlerdi. 

~ 

Harbe girilmişti. Fakat hay• 
rete şayandır kl - Erkinıharblyei 
Umumiyenin vaktile her cepheye 
rnahsus olmak üzere tanzim etti· 
ii planlar, kaldırılıp bir tarafa 
atıldığı için, şimdi • elde bir harp 
Plaıu meYcut değildi. Sadece Alman 
lılahat heyeti erkanından Erkim· 
harbiye kaymakamı ( Fon Krtt1 ) 
hey tarafından Başkumandanlığa 
töyle kısaca birıey yazılıp veril• 
in itti: 

1 - Birinci ve ikinci ordular, 
Bulgaristan ve Romanyayı çiğne· 
Yerek (Beaarabya) dan geçecek ... 
Ve yalnız birinci ordu, denizden 
Rusyanın Karadenizdekl limanla• 
rına ihraç edilecek.. Ve Ruslara 
taarruz edecek. 

h ~ - Üçüncü ordu, Kafkas cep· 
es ııde ab 1 .. t d fü• 

t 
• "a e gore e a ı veya 

aarruzı haraketlerde bulunacak. 
3 - Dördüncü ordu kanal 

lizerinden Mısıra taarruz' edecek. 
4 - lr k ve h 1 .. ava ısı umum 

kumandan'ığı da, otuz. sekizinci 
fırka ve aşiretlerin kuvvetile 
her her ( İran ) a dalacak.. İran 
ve Efgan kuvvetlerini beraber 
alacak.. Bunları da harbe sürUk. 
leyerek Hindistana saldıracak.. . 

5 - İkinci ordu, bidayette 
ihtiyat olarak lstanbul civarında 
hazır bulunduru!acak.. Ve, ica
bında birinci orduyu takiben yola 
çıkacak .. 

yapa11 avam hatiplerinin hulya 
ile malamal nutuklarına benziyorj 
kimlerin kimlerden ilham aldığı 

birtUrlU kestirilemiyordu. 
Artık AlmanlarJD tam manasile 

emrine girmiş olan karargAhı 

umumi Fon Krcs cenapları· 
nm bu parlak planına göre hare
ket ediyor; Osmanlı harp kuv
vetlerini bu plana uygun nokta
larda topluyordu. 

ilk harp hareketleri, Kafkas 
cephesinde gorülmeye baılamıştı. 
Seferberliğin ilanından beı on 
gün ıonra o havRlide teıkil edi
len ve adına ( tetkilitı mahsusa ) 

denileu çeteler, arada sırada bazı 
hadisata meydan vermekte.erdi. 
Şimdiye kadar kiiçük hudut mil· 

aademeleri ıeklinden ileri geçme· 
yen bu patırtılar, kısa bir za-

manda kesi1iverdiği için pek o 

kadar haiıi ehemmiyet değildi. 

Fakat.. Karadeniz hadisesinin 

zuhurundan üç gün aonra ( 19 
Teşrinievvel 330 ıabahı ) hudut 

mıntakası kumanlarından Erzuru
ma gelen ( müstacel ) telgraflar, 

ordu merkezinde adeta bir yıldı· 

rım tesiri husule getirmiıti. 
(Arkası var) 

Yeni Ve Mühim Bir i{e
şif Karşısında Mıyiz? 

Gözün akınca 6cakarak g•ı•m• pnlttriınizl .ag••k ınamkü11 olac•lcmıı 

Maruf Gottingen Ünive11ite· Alman ilimleri bu tabakayı Uç 
siııin mühim bir keşfi mevzuu kııma ayırt ediyorlar: 
bahistir. Uzun 1eneler muntazam Farzedelim ki bir adam 47 
bir surette tutulan istatistikler ve yaımdadır, . haya~ta daha ne-
t fk'kl d bi f ö kadar kalabıleceğml de 6ğrenmek 
e ı ere ayda'nkakn fr kpro kes r merakındadır. Eğer bu zatın 

grupu şayanı 1 at, a at or- .. ti d ki ( t b k 1 n . ) . . . goz. n e a a a z ccacıye 
kunç bır hakıkatı meydana çıkar· birinci derecede ise 80 yaıına 
dığı iddiasında bulunmaktadır. kadar yaıaması ihtimali kuvvetli-

Bu zevatın iddiasına göre, dir. ikinci derecede ise 69 yaıım 
bundan bö) le bir insanın yaşama geçemez. ÜçUncü derece bir 
müddetini hesaplamak kolaydır. tnbaka sahibinin 62 seneyi atla· 
Bu hesabı yapmak için istinat ması ihtimalleri gayet azdır. 
edilen esas, fl>zde mevcut ve Şimdi ıoralım : 
Fransızca ( Cristallin ) denilen Acaba kaç kiti bu mu~yeneyl 
( tabakai züccaciye ) nin vaziyeti- yaptırmıya cesaret edebilar 1 
dlr. Malumdur ki bu madde, (_ .. ~' "

1
". ~ .. ~ .... t.I .. ) 

zamanla elestikiyetini kaybeder. . - op an ı, ava er_ 
Katılığının derecesi, vücudün Adliyede Bir Davet 
yıpranma dercceslle mebauten lstanbul C. MUddeiumumilillnden 

Temyiz mahkemesi raportörlerin-

( Ba"tnrnfı 1 inci ııa) f1tda ) 
bulduk ve toprakla karışık olan bu 
altınları Hlmak üznc buraya ge
tirdik. Ancak bunu h'ikiimet ha
ber alırsa olur ki altınları elimiz· 
den alır. Buna meydan vermeden 
fU a tmları satmak isti> oruz bize 
emni)'etıi bir adam sağlık ver. 
Sana da bin lira kadar bir para 
çıkar demişlerdir. 

Niyazi Efendi bö) le karlı bir 
teklif karıısında kalınca gözleri 
faltaıı gibi açılmış, hemen işi bir 
başka hanın sahibi olan dayısı 

Akkaş Efendiye açmış ve Akkaş 
Efendiyi bu iki misafirle tanıştır
mıştır. Misafirler çuvallarından 
çıkardıkları bir çamur klilçesinl 
Ak kaş Efendi ye vermişler, Ak kaş 
Efendi bunu uzun müddet suda 
bırakmış ve nihayet içinden altını 
çıkarmış, temiz'emiş, evirm'ş, çe
virmiş ve nihayet işi pek karlı 
bularak altınların Hhiplerile mü· 
zc.ıkere) e başlamıştır. 

Müzakere tabii gizli olarak 
dacı Akkaf Efendinin evinde 
ynpılmış, Hacı iki bin lira muka
bili de altınları aahn almıya razı 
o!muş ve iki bin lirayı bu adam
ların mendiline saymıttır. 

Paralar mendile sayıldıktan 
sonra adamlar Akkiit Efendiye 
bir miktar çamur külçesi daha 
vermişler ve: 

• I 

24 Saatin 
Hadiseleri 

c a 

_ Etem isminde biri sarhoş ola· 
rak Şi:ıhane ) okuşun dan geçer· 
ken Okçumusa camii duvarları 
dibinde aptes boz.mıya başlamış

tır. Bu sırada oradan geçmekte 
olan Mahmet Ali isminde biri, 
Etemin yaptığı itin günah oldu· 
ğunu söyleyince Etem kızmış ve 
bıçağını çekerek Mehmet Alinin 
Uzerino hücum etmiştir. Fakat 
bıçak araya girmek istiyen Meh
met Alinin arkadaşı Mehmede 
isabet ederek ağır surette yara· 

lamıştır. 

lf- Fenerde çini fabrikasında 
çalışan emele Mustafa bir para 
meseleıinden çıkan kavga netice
sinde ayni fabrika makinistlerin· 
den lıhami Efendiyi yaralamıştır. 

)#- Bebekte oturan Necip 

= 

Altınla çamurun hepsi burada 
değil. Bir miktarı da şehrin dışın• 
da ~izledik. Bi:ı timdi gider on-
1. rı da getiririz. Eğer bize emni
yet etmezsen nüfus cüzdanlarımız 
burada kalsın. Senin verdiğin 
para ile bizim şu altınları da 
s~rıin kasaya koydlım, kilitleyelim. 
Ancak kasanın anahtarını biz ya
nımıza alalım demişlerdir. 

Akkiş Efendi bu teklifi derhal 
kabul etmiş, paralar ve altmlar 
mendil ve çuval içinde kasaya 
konularak kilitlenmiş, iki kişi de 
anahtarı alarak gitmlılerdir. 

Alt tarafını tahmin etmek 
kolaydır. Hacı Akkaş Ef. sabah
lara kadar gözi.i açık kasanın 

önünde yatmış, kimselerin gel
mediğini görünce içine kurt gir· 
miş, kasa baltalar ile kırılın ş \'e 
görülmüş ki para mendiıi ia içi 
gazete kağıdı ile doldurulmuştur 
ve çuvaldaki çamur gülçelcrinin 
içinde de altın değil ya mangır 

bile yoktur. Bittabi Hacı Efendi 
yel yepelek, yelken kürele polis 
karakoluna koşmuf, iki gözü iki 
çeşme: 

- Paralarım... Diye &ğlama· 

ya başlamıştır. 
Zabıta Hacı Akkaş Efendinin 

e\ inde altın damarı (!) bulan bu 
iki meçhul adamı aramaktac.ı r. 

lf 

~A~)(A 
Musl ahzaral 1 

HUBUBAT IJIYLA/l/ 

SrHHAT 
VE 

Kuvvt1 
Menbaıdır. 

Efendi bir tarla meselesinden 
çıkan kavga neticesinde Faik 
Efendi isminde birini taşla ba· 
şından yaralamıthr. 

lstanbul E kaf müdüriyeti ilinları 1 
t Takaim Ayazpaşa Yahyaçelebi, Acıçeşme'do 18,2 No. lı 

Ahmet ağa apartımanmın Beıinci dairesi. 
2 Pangaltı, Feriköy fransız mezarlığı karııımda 105 No. lı 

dUkkAn. 
3 - Gedikpaıa, Çadırcı Ahmetçelebi Sandalcı sokağında 8 No. lı 

Hane. 

4 - Yuıufpaşa, Hacı bayramı haftani çeşme ittisalinde 115 No.h 
baraka. 

5 BUyUkderede Çayırbaımda 15 No. h dükkan. 

6 Bahçekapıda Dördllncli Vakıf hanın birinci katında 23 No.lı oda. 

1 " " " " " it 24 it " 

Yukarda yazılı emlik 935 senesi Mayıs nihanetlne kadar kira-

ya verileceğinden müzayedeye konulmuştur. Taliplerin 24/9/934 

Pazartesi giınU saat on beşe kadar Evkaf mUdürlUğünde Vakıf 
il 5716,, Akarlar kalemine müracaatları. 

lıtanbul Milli Emlak Müdürliiğünden; 
Boğaziçlnde Beylerbeyinde eski Şemsibey yeni birinci yeni 

ıokakta 944,5 met.re murabbaı aaba üzerine mebni yeni 17 No. h 
harap evin tamamı 350 lira muhammen bedel Uı:erinden açık 
arttırma uıulile aatılacaktır. lıteldllerin 1O/I0/934 Çarşamba günü 
saat on dörtte 27 lira pey akçeaile müracaat eylemeleri. M. "5887,, 

~Kösele Parçası Satışı 

( Fon Kres ) Beyin şu plAm, 
bir müddet evvel mahalle kahve
lerinde harp lehine propaganda 

miltenasiptir. den Senal beyin icilen memuriyetl-
Bu müşahedeye istinat eden mize müracaatı. ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r 

Beykoı Kundura fabrikasında toplanmıt Ye bir ıene zarfında toplanacak 
olan parça köıeleleri utın almak iıtiyenlcrin 29 Eylül Cuınarteıi günü 
1aat 14,SO da pey akçesi ile fabrikaya müracaatları. ( 633) 
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Yeni Bir Mücadele •. 
Küf .. rler, Sövmeler Biribirine Karışıyor, Toz Bulut

lan Arasında Kılıçlar Parıl Parıl Parlıyordu .. 

Diye bağırmak istediği halde, J 
ıesi Lir denbirc boğuldu. ÇünkU 
kayalıklar arkasından fırlıyan bir 
sUrll insanla etrafları ihata olun
muştu. 

l u baskın o kadar apansızm 

olmuştu ki, yalnız muhafızlar de
ğil, b,zzat şövalye bile şaşırmıştı. 
Fakat bu şaşkınlık bir kaç saniye 
devam ettikten sonra, kendisini 
yine çarçabuk toplamışh. Muha· 
fızlar, atlarından yere atlamışlar, 
kılıçlarım çekerek kendilerini mü· 
dafaaya başlamışlardı. 

Şövalye etrafına süratle bir 
göz gezdirmiş ve ıonra yanında 

duran Antuvana: 
- Haydutlar, otuz kişiden 

fada deği l,nasıl olsa bata çıkarız. 
Haydi, hücum ... 

Demişti... Antuvan da kılıcı 

çekmiş: 
- Yaıasın hücum ... Faı:la de

ı.ıı .. Herkesin kısmetine, üç hay-
ı•• . 
dut dUfllyor.. işte biri, ahretteki 
babasına kavu,tu... Ha, gayret ... 

Diye bağırarak kendisine en 
yakm haydudun birini tepelemişti. 

Küfürler, sövmeler, muhtelif 
lisanlarJa haykırma ve çağrışmalar 
biribirine karışıyor.. Duman gibi 
yükselen toz bulutları arasında 

kılıçlar parlıyor.. Bu velveleden 
Urken atlar, önüne gelenlere çar
pıp devirerek sağa ıola kaçııı· 
yordu. Şövalye, bir taraftan arka· 
daşlarmı teşvik. ediyor, diğer 

taraftan da önllne gelen haydutu 
tepeliyordu. Yirmi otuz hatve 
kadar uzakta olan yüksek 
bir kayalığın arkasından birden· 
bire beyaz bir duman bulutu 
kalkınış, mllthit tüfek sesleri, 
blitün o kayahklarda uzun akisler 
yapmıştı. O anda ıövalyenin et· 
rafını alan birkaç haydut acı 

iniltilerle yere yuvarlanmıştı. 
Şö,,alye, şaşırmış .. Hiç hesapta 

olmadığı halde ite karıtan bu 
korkunç kuvvetin dost mu veya· 
but düşman mı olduğunu tayin 
edemiyerek tereddüt içinde kal
mıştı. Fakat o zaman, Antuvan 
birdenbire ŞBvalyenln yanına 
atılmış: 

- Bakınız Şövalyem.. 1şte •• 
ta, ke ıdisi .. O melun papaz ... 

Diye bağırmıştı. 

Şövalye, Antuvanm gösterdiği 
yere baktığı zaman gözüne 
heybetli bir manzara çarpmıştı. 

Elan kayalıkların listtlnde, küçük 
bulut parçaları gibi dağılan beyaz 
dumanlar arasında uzun boylu, 
iri vücutlu bir adamın çelik zırhla 
kaplanmıt geniş göğsü parlıyor, 
uçları yere sürünen siyah papas 
cübbesi, omuzlarından sarkıyordu. 

Şövalye dişlerini sıkarak: 
- Düşman ... 
Diye mırıldandı. Antuvanın 

telaşı daha ziyade arttı. 

- Buna, hiç ıüpheniz olma
ıın Şövalyem... O melfın papazı 
mükemmelen tanıdım.. ah, bizi 
güzel bir pusuya düşürdüler .. 
Dünyanın bütUn şeytanlarının 
kuyrukları lizerine yemin ederim 
ki Şövalyem, herifler şimdi erki
bozlarım yeniden dolduruyorlar. 
Üzerimize tekrar ate._ edecekler .. 
Eğer İotanbulda göreceğimiz iş 
çok mllhimse, derhal atlarınııza 
atlamalı ve ileri doğru kaçmah· 
yıa. Yok eğer, burada çarpııma· 

mız bir fayda temin edec'!kse, 
en evvel bu heriflerin üstüne 
atılmalıyız. 

Şövalye, derhal kararını ver
mişti: 

- Haydi.. atlarımıza ... 
Yanıbaşlarmda, boğaz boğaza 

mücadele devam ederken Şövalye 
ile Antuvan, atlarının Üzerlerine 
sıçramışlar, keskin mahmuzlarını 
hayvanların karınlarına saplamış
lardı. Zaten bu gürültüden Urk· 
mUş olan atlar, bidenb re ~ah
lanmış kayalıklar arasından bU
killo büküle gözden kaybolan 
yola doğru atılmışlardı. Hayvanlar 
bu çı!gın sür'atle kaçarken, ar· 
kadan da şiddetli bir takip b21ş
lamıştı. Atlarına bin~n haydutlar, 
dörtnala slirerek Şövalyey.., ye
tişmek isti) orlar; topuklarındaki 
ıivri mahmuzlarla zavallı hayvan· 
ların karmlarım deşiyor:ardı. 

Şövalye ile Antuvan, altların· 
daki cins atJarm boynuna uzan· 
mıılar .. Ürkmeden çılgın gibi bir 
hale gelen bu hassas hayvanları 
artık kendi hallerine bırakmu;· 
lardı. 

Yolun oldukça geniş bir kavis 
tf'şkil ettiği ağaçlıklı bir dönemeç 
yerinde, yine bir beyaz duman 
kalkmış.. Yine on oniki erkiboz 
birden patlamıştı. O ıaman Şö
valyenin vücudu, sarsalmıf.. Du
daklarının arasından: 

- Ah ... 
Diye kııa bir ısbrap sedası 

fırlamıştı... Antuvan, bu erkiboz· 
larm patladığı yere bakarak ağız 
dolusu küfürler savurmalda meı· 
gul olduğu ıçın Şövalyenin bu 
feryadmın farkında olmamıştı ..• 
Antuvan. hem sövmekte devam 
ediyor, hem de atanı mütemadi
yen mahmuzlayarak söyleniyordu: 

- Vay karata papaz vay .. 
Mutlaka, şeytanlann en derin 
ulemasından ders almış.. Bakmıx, 
ŞövC1lyem.. Ne olur, ne olmaz 
diye bir pusu da buraya kurdur
muş.. Hiç şüphesiz ki bundan da 
maksadı, şayet, ilk pusudan kur
tulmıya muvaffak olursak, bizi 
burada dUnya meıakkahnden 
kurtarmak olacak. .. Çok kurnazca 
bir iş.. Şu altımızdaki kiihey
lanları~ sayesinde bundan 
da kurtulduk.. Fakat acaba 
önümüzde bir tiçüncü pusu 
daha var mı?.. Fakat, siz ne 
oluyorsunuz, ıövalyem ?. Niçin 
öyle atınızın boynuna sımsıkı sa

lıyorsunuz?. Aman yarabbi!.. 
Dudaklarınızın arasından kan 
sızıyor galiba?. 

Antuvan alının karnına tiddetll 
bir tekme attı. Şövalyenin tam 
yanına yaklaştı: 

- Ah, Allabım.. Ne feliket.. 
Siz yaralısınız. 

Diye bağırdı. Şövalyenin rengi, 
balmumu gibi sararmıştı. Yavaş 
yavaş parmakları gevşediği için 
o zamana kadar elinde sımsıkı 
tuttuğu kılıcı yere dfiıerek hay
vanın slir'atinden birlc:aç adım 
uzağa fırladı. 

Antuvan, kolunu uzatarak 
Şövalyeyi sımsıkı kavradı. Ve 
sonra baımı çevirip arkasına 
baktı. Takip eden haydut sürüsü 
ile aralarında blrhayli mesafe 
vardı. 

1 Arkaaı var) 

Her Zaman 
Şoför Galip 
Gelmez Ya! .. 

Kadın - istersen bir daha 
sefere korna çalma bakayım.! 

1 •L=..•ıı 1.,...1 119:.ıtıe:ı il Si 
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Denizyol ları 
JŞ LE TM H Si 

Acenteleri ı Karak8y K8prllbat ı 
T.ı. 42362 - Sirkeci Müllllrdarzade 

Han Tol. 22740 
~c:ı11111111~ GıJmrza~I 

Mersin Sür'at 
Yolu 

ÇANAKKALE vapuru 21 
Eylül 

Cuma 11 de Sirkeci nhtı
mmdan kalkacak. Gidişte iz. 
mir, Antalya, Mersin' e. Dö
nüşte bunlara iliveten Alanya, 
Küllük, Çanakka)e'ye uğraya
caktır. (5897) 

TRABZON 
Sür'at Yolu 

KARADENiZ vapuru 20 
Eylül 

Perşembe 20 de Galata 

rıhtımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö· 
nUıte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak-

tır. "5898,, 

Bartın 
NILOFER 

Yolu 
Yapuru 20 

Eyini 

Perşembe 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak mutat 
iskelelere uğrayarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir. "5899., 

KARADENıZ 
Cumartesi Postası 
ERZURUM vapuru 22 

Eylül 

Cumartesi ıs de Galata 

rıhtımından kalkacak. Gidişte 
İnebolu, Sinop, Samsun, Gire· 
sun, Trabzon, Rize, Hopa'ya 
Dönüşte bunlara ilaveten Pazar, 
Sürmene, Fatsa ve Ünye'ye 
uğrayacaktır. 115900,, , ...................... , 
Dişleri 
Kurtarır 1 

Diş et' erini 
Kuvvetlen
dirir 1 

Ağ•z kokusunu 
defeder r 

Ağızdaki 
bütün . 
muzır 

mikropları 

0/o 100 

Ôldür:·r ! 

a y·· 
Enstitüsü Rektörlüğünden : 

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

a : Türk tebaasından olmak (Ecnebiler hususi talimatnameıine 
göre kabul edilir) . 

b : Lise bakaloryRsını vermiş bulunmak. 
c : Leyli olacak talebenin yaşt 17 den aşağı 25 ten yukan 

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

ları hakkında tam teşekküllü hastanelerden Sıhhat raporu getirmek 
ve aşı şahadetnamesi vermek. 

e : Belediye veya Polis merkezlerinden hüsnühal mazbatası 
.getirmek. 

2 : Enstitüye girmek istiyenler yukardaki vesikalarla birlikte 
6 kıt'a fotoğrafı bir istida ile doğruca Ankara'da Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğüne göndermelidirler. 

· 3 : Müracaat zamanı Temmuzun onuncu gününden Eylülün 
&onuncu gününe kadar<l1r. . 

4 : Evrakı tam olmıyanlar Enstitüye kabul edilemezler. Mües·. 
sese kayıt ve kabul edilen talebeyi iki ay zarfında tekrar muayene 
ettirir, kabiliyeti bedeniyeyl haiz olmıyanların kaydı silinir. 

5 : Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi için de 
stajını veya Fakültesini bırakanlardan veya cezaen çıkarılanlardan 
hükümetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire Enstitünün verec~ 
ği nümuneye göre Noterlikten musaddak kefaletname vereceklerdir. 

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

7 : Ziraat, Baytar, Orman Fakültelerine alınacak talebeler, 
Tibbi ilimler Fakültesinin 1, 2, 3 üncU sömestrlerinde mevcut ders· 
leri de takibe mecburdurlar. 

8 : Ziraat Fakültesine ahuacak talea>e Ankara'da Gazi Orman 
Çiftliğinde on ay staj göreceklerdir. 
Talebeye bu ataj mütldeünce yemek ve elbise masraf lan karşılığı 
olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. 

9 : Ücretli leylt talebenin ücreti Uç taksitte ödenmek üzere 
275 liradır. 

10 : Ücretli leyli talebe tercih olunur. Kabul ıartlannı haiz 
olan nihari talebe için miktar tahdit edilmemiştir. (3704) 

1 

....... ._ ................................. , 
Hilaliahmer Merkezi Umumisinden: 
Eskişehir Hil4Uabmer anbarmda, hasta nakliye arabası, arpa 
kırma hayvan kırma makinaları, çeki kayışlara ve kolanlan, halat 
vesaire 22 - lastik kaynak ve tenekeci kordon makineleri, demir 
destere, pulanya, Torna, zımpara tatı, makkap, tezgahları vesaire 
23 • kapalı ve açık voksol marka binek otomobil ve kamyonetleri 
ve aynca motörlerl 24 - pres, torna, ıerit destcre, makkap 
zımpara tap tezgahları ve transmisyon milleri 25-Demir variller, 
eski sistem Ford otomobilleri ve binek karoserileri vesaire 27 Eylül 
934 tarihlerinde sahlacağlndan taliplerin müracaatları. (2714) 

Ankaz Satışı 
Tayyare Cemiyeti İstanbul Vilayet Şubesinden: 
Llleli Aparbmanlan arkasında cemiyetin malı bulunan Çukur

çeıme hamamı ankazı pazarlık suretile sahlacakbr. Talip olanların 
"900,, lira bedeli muhammen üzerinden yüzde yedi buçuk teminab 
muvakkate ile beraber Teırlnievvelin üçüncü Çarşamba glinll saat 
"10., da Cağaloğlundaki şubemiz merkezine müracaatlara. "5799,, 

Karaciğer - Mide - Barsak - Taş, 

TUZLA 
Kum bastalıklarma 

içmeleri ve 
OT Eli 

15 Teşrlnievvele kadar köprüden 6,30 - 7,35- 8,05- 9,50· 11- 13, ıs -
15,10 - 16,45 te Haydarpa,aya giden vapurların trenleri içmelere giderler. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
A. - "32,000,. kilo Motorin: ''12/9/934 Çarşamba saat 15,, 
B. - " 2,000,, Metre yağlı yeıil kaneviçe "22/9/934 Cumarteıl 

aaat 15,, 
Sabo alınacak bu iki malzemeyi vermek isteyenlerin şartname· 

leri gördükten sonra pazarlığa iştirak edebilmek için ''yilzde 7,5., 
teminat akçeleriyle beraber her gün birinin hizasında gösterilen gün 
ve saatte Cibalide Alım satım komsiyonuna müracaatları. [5448] 

)f • 

1 - Mamul tütün sandıkları için "2000,. kllo yeril demir tel 
26/9/934 Çarıamba saat "15,, 

2 - "65X75,, eb'adında "3750., kilo "500., top ince beyaı 
kağıt 6/10/934 Cumartesi saat "15,. 

Satın alınacak bu iki malzemeyi vermek istiyenlerin nümune 
ve şartnameleri gördükten sonra pazarlığa lttirak edebilmek Uzere 
her birinin hizasında gösterilen gün ve saatte u % 7,5 ,, 
teminatlarlle beraber Cibalide alım 1atam komisyonlarına müraca· 
atlan. "5767,. 
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HASAN zeytinyağı ile ve HASAN kremi ile yapılmış gayet kuru ve mükemmel ve büyük : 

A . le veGliserin Sabunları 
10 ve 15 ku11Jf HASAN Ecza Depoau. Toptancılara teozitit. 

' ' Trakya Bulgaristanın ,, Mışl 

Bulgaristandaki "Trakya 
• 

Komitesi,, nin lçyüzü 
( Boştarnb 1 inci sayfada } 

bizimle münasebetinde, bi::rim gibi 
ylirllsün. 

• f stildAl zaferile birlikte !!tikli· 
llmizi de kazandıktan sonra sulh 
münasebetlerine giriştik ve bu 
münasebetlerin ilk perdesini Mu· 
danyn mütarekesile açtık. On 
beş gün süren yaman bir hamle 
den sonra hızını akdeniz kıyıla
rında bile alamayan Türk ordusu, 
eğer isteseydi, daha çok merha
leler aşa bilirdi. Fakat biz hnrbı 
lstil! için değil, istiklal için yapı· 
yorduk. Bu sebepledir ki ilk ola· 
rak Mudanyada kurulan sulh 
başlangıcı masasına oturmayı da 
bir politika şerefi bildik. Mudan
yadan Lozana giden yolu da biz 
bulduk ve çizdik. Lozanda bizi 
sinirlendirip çileden çıkarmak 
isteyenlerin bl\tün dalavereıerine 
rağmen hüsnüniyeti elden bırak· 
nıadık. Bizim bu candan ha:-el e
timizdir ki Lozan sulhüne imkan 
verdi. Lozan Sulh muahedenamesi 
teati edilip beynelmilel bir hüküm 
mahiyetini aldıktan sonra yine 
Türk diplomasisi, eski düşmanına 
dost elini uzattı, Ve işte bugfin 
Türkiye ·ile Yunanistan dost 
olmuşlardır. İstiyoruz ld bütün 
komşularımızla ve bütün diğer 
devletlerle do ... t olalım. Korkumuz 
mu var? Hayır. Fakat "Cihanda 
ıulh ., prensipinin beynelmilel bir 
kaide olarak ebedi:eşmesi eme· 
!indeyiz. 

Bugün Türkiyede, başka dev
letlere karşı toprak ihtira!:: ı bes
leyen hiç bir teşekkül yoktur. 
Türkiyede cemiyet kurmak hakkı 

.yurtdaşlara en geniş manaaında 

\'erilmittir. Buna rağmen Türk 
ınilletl, Türk hUkfımetlnln ana 
prensiplerini benimsediği ıçın

Clir ki her hareketinde dostluk 
Ye sulh emellerine aykırı gitme
nıeye çok dikkat ediyor. 

işte biz, yakın komşuların ve 
uzak devletlerin de böyle olması 

isteğindeyiz. Beynelmilen siyasi 
refahın ilk çaresi de ancak budur. 

• Balkanlarda kara hudutlarile 
)'anyana yaşadığımız iki komşu· 

nluz var. Biri Yunanistan, öteki 
Bulgaristan. 

Bugfin Yunanistan ile iyi dos· 
tuz. Bulgarista,a gelince; bu 
komıunıuıta aramızda kısa müd
det~ bir uzlatma mukavelcna• 
mesı var. F •kat arzumuz odur ki 
Bulgaristan ile uzun müddetli ve 
b. b" d ıtmez ır 0 •tluk anlaşması ya· 
palım. Bunu Bulgar hiikfımetinin 
istemediğini söyliyecek değiliz. 
Ancak görünen köye kılavuz 
i&temez, sözünü tekrar etmek de 
Y rinde bir iş olur. 

Esefle söyliyelim ki bugiln 
Bulgaristanda, Tilrkiye aleyhinde 
hareket halinde bulunan gayri 

resmi bir t :ekklil var: Trakya 
komitesi. 

Bulgar bUkiımetinin bu komite 
ile hiçbir alakası olmadığına 
eminiz. 

"Trakya komiteai., Bulgar·s
bı :-da v:- · ındaşlara verilen cemi-

yet kurmak serbestisinden doğ· 
muş tabii bir tqekküldür. Fakat 
ne yapalım ki bu teşekkUlün ga
yeai, bizim ale} himizdedir. Tür· 
kiyeden Şarki Trakya)ı, Yuna.nis
tandan da Garbi Trakyayı isliyor 
ve " Trakyalar bizimdir! ,, diyor. 

Hiçbir devletin dahili işlerine 

karışmak ibdiasında değiliz. An
cak şu da var ki bu komite bizim 
aleyhimize olarak kurulmuştur. 

Bu sebeple bunun mahiyetini 
anlamak vo bilmek bir vazifedir. 

* Trakya komitesinin ilk kuru-
luı tarihini Balkan harbinden 
sonra aramak lazımdır. O zaman 
ismi " Trakya Cemiyeti ,, idi, 
bugün ise hakiki bir komite te· 
şekkülUdür. Trakya Cemiyeti ana 
yurda gelen Trakya muhacirlerini 
yerleştirmek, onlara para yardımı 
yapmak ve iş bulmak için kurul· 
muştu. Büyük harpten sonra 
Garbi Trakyadan Bulgaristana 
bir muhacir nkını oldu. 

Bu akın Trakya cemiyetinin 
faaliyetini genişletti, muhacırlan 
yerleştirmek vazifesi Hiikumetten 
kcndiaine verildi. Fakat günler 
geçip muhacırlarm yerleşmesi işi 

bittikten sonra Trakya cemiyeti· 
niu teşelckül sebebi kaybolmuı 
vaziyete girdJ. ÖyJe yaf Bu cemi• 

yet sadece Trakya muha.cirlerinl 
ana )'urda yerleştinnek, onlara İf 
bulmak için kurulmuştu. Muhacir
ler ana yurda yt.rlcştiler, hepsi 
birer iş sahibi oldular ve Bulgs
ristanda esas unsur vaZİ} etini al
dılar. iş böyle olunca ''Trakya 
cemiyeti., ne yapacak birşey kal
madL Dünkn fa'al cemiyet, artık 

işi olmayan, maksadı kaybolan 
vazifesiz bir hale ge!di. 

Cemiyeti kuranlar, bu yeni va
ziyet karşısında onu ölllmden kur· 
tarma, ona yeni bir faaliyet öebebi 
bulmak yoluna saptılar. qte cemiyet 
mfiessisleri, va:ı:iyeti bu kadrodan 
görmiye ba~ladıktan aonra it de· 
ğişti ve Jıte o zaman Trakya 
Cemiyetine yarı ıiyast bir md· 
hum nıılandı. Arhk düne kada:r 
vazifesi sadece Trakya muhacir· 
lerini ana yurda yerleştirmekten 
ibaret olan "Trakya Cemiyeti., 
nin yerine, şimdi siyasi istekleri 
vazife ve maksat edinen bir 
"Trakya muhtariyeti teşekkülli,, 
vücut bulmuıtu. Bu mahirane ia· 
tihaledcn maksat şu idi: 

Garbi ve Şarki Traky•yı bul
garistana ilhak etmek. 
ı Kendisine yeni bir maksat 

verilen, daha doğrusu yeni bir 
siyasi gaye edinen bu teşekkül, 

Trakyaları Bulgaristan hesabına 
ister oldu. Cemiyet bu yeni ga
yeaine varmak için evvela "Trak
ya muhtariyeti,, fikrile hat·eket 
etmeyi, muvafık bir manevra ola· 
rak beaapladı, bir müddet bu 
yolda yürUndil. Fakat cemiyetin 
başında bulunanlar "muhtariyet., 
manevrasının beş para etmiyece· 
ğini ileri sürerek Trakyanm Bul· 
garistana ilhakı iddiasını açığa 

YUl'4Ular. 
928 de cemiyet tam manasile 

bir komite mahiyeti.le bürünerek 

Öz Türkçeyle 
Deneme _____ .. 

Öğrencek (1) 

ile 
Öğredici (2) 

Tanının t Bu'gar komitecisi Miha· 
ilof g:ızctecilerle l<0nuıurken : 

- Ben Türk'eri ıeverim, dedi. Bu 
ıevgide ilk oku laktaki ( 3) ögredicim 
Ekrem Efendinin çok dolı.unağı ( 4) 
vardır. 

Yine o komiteci Makedonya ko
m"tecine hrncarı ( 5 ) girdiğini anla
tırken: 

- Komitenin eski b,tbuğu ( 6) 
Todori Alekaandrof eski bir lSğredi. 

cimdi 1 c c i. 
B"rçok kar ş k it'er içinde ya4amış 

olan. hergiln ö ümü ynn b.,tında 
gören bu korku1u (7) adam, y ı dığı 
bin bir geçmit ( 8) için 'e birçoklarını 
bulup ıöy ey mez; fu varki slSyledik
lerl ara& nda iki Öğtedicinin adı 

geçiyor. Bunlardan ilki ona, bugiln 
ıığıncfığı Tl."9t.yeyi ıcvdirmiş; öteki 
timdıy <lcğ·n tuttuğu, oimdidco 
ıonra da tutac cığı yo'u gös ermiı f 

Ekrem Efendi öA·redicisi olmasaydı, 
bc!ki bug{in. 

- Tfirkleri ıeviyorum! 
Demiyecekti. Todori Alekaandrof 

ta y"ne öğrediciıi olmasaydı belki 
bu kurt gibi parçalavıcı adnm, bDs
bütün başka, kuzu gibi yumutPk 
olncaktı. 

Ana, baba değin ~ğredicinin de 
yrıayanlar üzerindeki dokunatını, 
komitecinin ıöz'erinden çıkarabiliriz. 

Öğredicilerin kulaklarında küpe 
ol•un, öğrenceklerine yap2cakları 

c' okunak onlara ileride yol gös
terecektir. Öğredici tel<. iyi yolu 
sr8.derııin, Öğrcncek o yol ' an a-ider 1 

ismet Halllsl 
1 - Ôğrencekı talebe 
2 - Öğredic·: muallim 
3 - Okulak: mektep 
4 - Dokunak: teıir 
5 - H, nc~rı: nuıl 

6 - B· thuğ: reia 
7 - Korkulu; tehlikeli 
8 - Geçm;t: macera. 

Kantar Muayenesi 
Belediye son günlerde birçok 

eanafm elindeki kantarları mu• 
ayene etmiştir. Yapılan muaye· 
nelerde bazı kantarlar bozuk 
çıkbğından, bunlar mUsadere 
edilmiştir. Bir kısım esnafın kan
tar topu tabir edilen hiyleye 
başvurdukları anlaşılmış, bazı 
cUrmlimeşhutlar yapılmıştır. 

--~-------·~- -
«Trakya Bulgaristanmdır. Bulga· 
rlstan T rakyaıız olamaz." Dava• 
sını orta} a attı. Trakya, Komi
tesi o tarihte ilan etti ki: 

"- Şarki ve Garbi Trakya, 
Bulgnriıtanm öz parçalarıdır. Bu 
parçalar Bulgaristana ilhak edil
mek · lazımdır. Ve l;rakya Komi
tesi bu gayeye varmak için tid· 
det ve ısrar ile uğraşacaktır.,, 

Trakya komitesi, makaııdını 
bu ıuretle ortaya attıktan sonra 
bu maksada ulaşmak için bazı 
çarelerin ta\nkkukunu da IUzumlu 
buldu ve bu karar ile harekete 
geçti. Komiteye göre bu çareler 
şunlardır: 

A - Trakyalı Bu!garlara 
"Trakya Bulgaristanındır!,, fikrini 
geniş bir propaganda foaliyetile 
aşılamak. 

B - 11 Trakya Bulgaristanın
dırJ,, Hillyasmı blltnn Bul~arların 
kafalarına yerleştirmek. 

C - Resmi Bulgar siyasetini 
bu istikamete çevirmek için hü
kumet Uzerinde de müessir olmak. 

N. F. 
[Y arm: Trak) a komitesıoin giılı ve 

~ıkôr çalıımalarıl 

' - 1 . ' .. 

RALEiGH 
Bisikletleri 

Beynelmilel bisiklet aleminde büyük inkılap yaratan MEŞHUR 

RALEİGH 
Fabrihasının, safi 1NGl.Ltz çeliğinden pek zarif, metanetli ve 
fennin en son terakkiyntının tatbikile yapılmış yegane bisikletleridir. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
iTiBARiLE EMSALİ YOKTUR 

Sabş deposu: Sirkeci • lstanbul • Liman Han No. 35 

lstanbul 4 Uncu icra me· 
murluğundan: Tamamına bee bin 
yedı yüz elli lira ( 5750 ) lıra kıymet 
takdir edıJen Galatada Beyazıt mahııl
lceinde Muınhnae caddesinde eski ve 
yeni 11, 13 numaralı zemin kcı.tmdnn 
maada bee katlı nim knrgir mna dük
kan gayri menkulün nısıf hi sesi aç 1ı: 
arttırmava konulmuş olup 10·10-934 
tarihinrl~ şartnamesi divanhaneye Uılik 
edilerek 24-10-934 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 14 ten 16 ya 
kadar İstanbul dördüncü iora dairesin

de satılace.\ctır. Arttırmaya iştirak iç·n 
% 7 1·2 teminat akçesi alınır, nısıf 
h\saeye isabet eden mliterokim vergi, 
belediye ve vakıf icareei müşteriye 
aittir. Arttırma bedeli mezkfir hieseyı 
isabet eden muhammen kıymetinin 
yüzdo yetmiı beşini bulduğu halde 
ihalesi yapılacıtktır aksi holde en aon 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arthrma on beş giln daha temdit edi
lerek 8·11-934 tarihine müaadıf Pcr· 
eembe günu ayui ıanttc en aon arth
rana ihale edilecektir. 2004 numaralı 
icra kanununun 126 ncı maddesıne tev
fikan ipotek 1Bhibi alacaklılarla diğer 
aliıkadarların ve irtifak hakkı sahiple· 
riııin dahi gayri menkul üzerindeki 
Jıakhmoı ve hususile faiz ve mesnrife 
dair olan iddialarını evrakı mılsbitele

rile yirmi gün i~·inde icra dairesine 
bildirmelerı liizımdır. Aksi halde hHk
ları tapu eicillerile sabit olmsdıkça 
aalış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar alak.ıdarlarııı · işbu mnddei 
kanuniye ahkamına göre hareket et
meleri ve daha fazla malumat isteyen
lerin 933-424 dosya numarası ile me
muriyetiıoize müracaatlan ilıin olu-
nur. (2698) 

lst. 6 ıncı hukuk hiklmli· 
Oinden: 

Kumkapıda Nişaucada Havuzlu· 
mesçit sokağında sağır İsmail Ağnnıu 
evinde mukim Cıınbaz Necmi Ef. ye. 

Hamide Hıdırbey sokok 18 No. Ju 
hanede mukim Kadriye H. tarafından 
aleyhinize açılnn neııep ve nafaka da· 
vaııında ikRmetgahınızın meçlıuliyeti 
hasebile arzuhalin 15 ginı müddetle 
ilanen tebliğine karar verilerek arzu
hal eureti mahkeme divanhanesine 
talik ktlınmı~ olduğundan tarihi ilan
dan itibnren 15 gün zarfında. cevap 
vermediğiniz takdirde müteakip kanuni 
muamrlcnin ifa kılınacağı tebliğ ma
kamına kaım olmak üzere ilan olunur. 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKET} 
fıtanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefom 22925 

İzmir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Perşembe gnno 
ıaat 16 da Galata nhbmından 

kalkar. Dotru lzmirc gider. Bu 
vapur HER PAZAR gOnO saat 16da 
lzmirden kalkıp dotru lıtanbula 
ıelir. 

Beroııu dördUncD sulh hu
kuk mahkemesinden: Terekesine 
mahkemece vazıyet olunan müteveffa 
Virjin hanım ile Vensnn efendinin 
uhdesinde bulunan l) Beyoğlunrln Bu-
eeyinağa mahallesinde Eğri @okakta 
( 5 ) No. lu hanenin uçtc iki h ese i 
nçık arttırma suretiyle 21-10-934 pazar 
günü saot 15 te satılacaktır. 

Tamamına muhammen kıymeti 
(3000) liradır telliiliye resmi ve ıhale 
pulu müşterisine aittir talip olanların 
~ üzde yecli buçuğu nispetinde P"~ nk· 
çcsi ile oıezkfu gün ve saatte lle) oğlu 
dördüncü sulh hukuk mahkemcaınde 
hazır bulunmaları fazla malUru t al· 
mak ve müzayede şartnnmesinı gör
mek isteyenleri~ 933·106 No. ile: mah
keme kalemine müracaatları luzumu 
ilan olunur. (270i) 

•• • 
Olçü üzerıne 
F ennf Kasık Bağları 
Mide, barsak, böbrek 

düşkünlüğüne 

Fenni 
Korsaıar 
lstiyeulere olçü 

tanfesi gonderıliı 

EminönU 
İzmir oktığı 
Tel. 20219 

ZAHARYA 
Oreoırnlos 

Taklitçılerderı 
sakt'lmıı:. 



Sahibinin Sesi 
plaklarında zaptolundu 

lngilterenin en maruf Askeri Bandosu 
tarafından çahnmıştır. 

AX 1934 

,_.mamms ...................... -.. ... msımmm:m ... .-.mmmmıı-. ...... --~ 

Türk Maarif Cemiyeti Mektepleri 
LiSESi BURSA KIZ 

Orta ve Lise kısımlan vardır. Resmi liselere muadeleti Maarif Vekaletince musaddakbr. lngilizce 
lisanı mütehassıs tarafından okutulur. Senelik yatı ücreti 185, gündüz ücreti 35 liradır. Memur çocuk· 
larma ayrıca tenzilat vardır. Kayıt muamelesi başlamıştır. l T eşrinievvelde derslere başlanacaklar. 

Ankara Ana ilk, Orta Mektebi 
ltk UçUncU sınıftan itibaren lngilizc'e lisanı mütehassıs tarafından okutulur. İlk kısım senelik Ucreti 

60, orta kısım 70 liradır. Kardeılerden tenzilAt yapılır. Kayıt muamelesi başlamışhr. İlk kısım 15 Ey· 
IUlde orta kısım 1 Teşrinievvelde derslere başlayacaktır. 

Eskişehir Yatı ilk Mektebi 
l\.ız ve erkek çocuklarına mahsustur. Almanca lisanı okutulur. Yatı ucreti 150, gündüz ücreti ayda 

bir liradır. Kayıt muamelesi baılamıştır. 15 Eylülde derslere başlanacaktır. (5725) 

NIŞANTAŞINDA 

ve Nehari - Kız ve Erkek 

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

Ana, ilk, Orta ve Lise ku11mlan Fen ve Edebiyat şubeleri vardır. 

( Feyziye Mektepleri Cemiyetinin) idaresi altında manevi bir şahsiyettir. 

Talebeslnln talim ve terbiyesine kıskançlıkla baOh olduğunu muvaffakiyetl ile lsbat etmiştir. 
lıtiyen talebe velilerine mektep tnrifoameei gönderilir. 

Lise n orta kııım mezuniyet ikmal imtihanlarına.! l~ylülde ve sınıf ikmal imtihnnlarına 22Eylülde mektepte başlanacaktır. 

ve kaylt için hergUn mektebe müracaat edlleblllr. Telefon : 44039 

_.. Fatih· Saraçhanebaşı Horhor caddesi MUnir Paşa konağı -

Kız. Erkek HAYR.iYE L·ıSES·ı Leyn. Nehar• 
Ana • ilk · Orta • Lise 

Resmi Liııelerin bütün imtiyaz ve hukukunu haiz ve Maarif Vekaletince muadeleti tasdik olunmuştur, 
TedrlHtmdakl ciddiyet n lntizamile talebenin ıııhhat ve gıdasına ltinaaile tanınmış olan mektebimi:zde kayıt 
ve kabul muamelesine baıJanmıtbr. ilk kısımdan itibaren ecnebi llaa•ı baılar. Talalıe mektebin hususi 

otomobil ve otobllılerile nakledilir. İııtiyenlere tarifname gönderilir. Telefon : 20530 • (6189) 

İstanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Hocapaıa Maliye Şubesi Mıntakası dahilinde kain olup sahiplerhıin ikametgahı meçhul olan bina· 

ların mevki ve evsafile umumi bina tahririnde takdir edilen iradı gayri aafileri ve vergi miktarları 
aşağıda gösterilmiıtir. Mezkur iradı gayri safilere yarından itibaren on beı gün zarfında "Resmi Tatil 
günleri hariç,, itiraz olunabileceği bina vergisi nizamnamesinin 29 uncu maddesi delAletile Hukuk Usulü 
muhakemeleri kanununun 141 ve 142 od maddeleri mucibince ilan olunur. (5923) 
Mahallesi Sokağı Kapı T•kd:r edilen Nisbeti Vergi Mükellefin ismi 

No. raJTI aafl irat Matrahı 

Hoca pata 

" Hobyar 

n 

Hoca paşa 

Darüssaade 

" Aşir Efendi 
Ankara caddesi 
DarUssaade 

21 
27 

3/1 
111/l 

19 

300 00 
36 00 

100 00 
30 00 

360 00 

YILDIRIM 
000 

"" TFt.A.S BIÇ..A.Gı: 
• 

12 
12 
12 
12 
12 

28 80 Şerife Hanım 

3 46 Nurettin B. 
9 60 Marko Kelezman Efendi 
2 88 Armenak Ef. 

34 56 Faik, lbrahim Efendi 

,.•--.. Bugünden itibaren ~-lıllıı. 

Her akşam 

NOVOTNi'de 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSERi 

En mükemmel çelik, fevkalade keskin 
ı-11----t-.E:iZlBlmıı----BJIE~;r.ac;BES!~--::malllil'.m#, ~BURSA 

ULUDAG ,-.KÜÇÜK ÇİFTLiK PARKINDA~ 
UDi MARKO EFENDi GECESi 

22 Eylül Cumartesi akşamı daimi saz heyetinden başka tekmil 
arkadaşları ve ayrıca amatör Hanım ve Beylerin iştiraklariJe 

Medensuyu mUltezimliöinden: 
latunbuldaki Uludnğ Madensuyu 

satış şubemizin mevcut müşterisile 
devren umumi acentalığına talip olan
ların ıeraiti anlamak üzere Sirkecide 
Dt>mirkapı Nöbethaııe caddesindeki 

'1ı.. terennüwıaz edilecektir. 41-------- "-•depomuza müracaatları. 4m .. I' 

na 

Ne beyaz dişleri var! 
l 

Dişlerinizdeki donuk beyazlığı yaradılışa 

değil, temizleme haııası az diı macunlarına 
atfediniz. Hakikaten beyaz ve parlak dişlere 

malik · olmak isterseniz siz de 

BA \'O 
kullannıalısınız. Radyolin ditleri parlatır, dit 
etlerini kuvvetlendirir, mikropları öldürür. 
Bu vasıfları ona en büyük sergilerde 
18 diploma, 48 madalya kazandırmıştır. 

Zafiyeti umumiye, iştihaıızlık ve kuvvetsizlik halabnda büviill 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

' 
kullanınız.. Her eczanede satıhr. 

_,_: :sıJC2J!WD 
& 

Holantse 
Bank-Oni N.V • .. 

Sabık Bahrısefit Felemenk 
Bankası 

lstanbul Şubesi 

Galata Karaköy Paıas 

Meydancık Alaıemci Han 

Her türlü Banka muamele• 

ıeri. Kasalar icarı 

UMUMi MDDDRLDK: AMSTERDAM 
şube ı e rl : Amsterdam, euenos Alres, 

ist:anbul, Rio de .Janeiro, Santos, Sao Pauıo. 

Mürebbiye Aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Eskişehirdeki ilk Yatı mektebi için 

çocuklara nezaret edecek dikiş bilir bir mürebbiye lAzımdır. Mek· 
tepte ibate ve iaşe edilecek. Ayda 40 lira Ucret verilecektir. Al· 
manca bilenler tercih edilir. isteklilerin hüsnühal ve mektep vesi· 
kalarile fotograflı tercümei hallerini rapten bir istida ile Ankarada 
Türk Maarif Cemiyeti Umumi merkezine müracaatları. (57241 

MA·&MK» 

21 Se elik ~--•Dmi-.--. 

Ley it BiÇKi UR u Nehari 

Kayit açıldı. Hiçbir yerde şubesi yoktur. 
~-•Adres: Divanyolu Blçklyurdu • Telefon: 22038 ~-.,.. 

Sahibi ; Ali Ekı em Neşriyat müdürii : Tahir 
Son Posta Matbaası 


