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Yıldız Konferans Bugün 

Beynelmilel parlamentolar konferansı bugUn 
Yıldazda konferanslar ıarayında btıyftk merasimle 
açılacaktır. Dftn de birçok parlimentoların murah· 
haslan aebrimlze gelmitler, otell«e yerleıtirilmit· 
lerdir. Açılma saati on bet olarak teabit edilmlttir. 

Dlln Romanya, Danimarka, Belçika lıpanya, 

Lehistan murahbaslarile lıveç heyeti reiıi ıehrimize 
gelmitlerdir. Buradaki reaiaıde yukurıda ıoldan 
Romanya heyetini, Danimarka relılnl, Lehiatan hey· 
etini, aşağıda soldan lıpanya heyetint Lehiıtan 
reisini ve Danimarka murahhaalarım g&rllyor
ıunuz. 

Define Aranıyor 
Bahkealr, (Huauıl) - Şehrimizde Meyhaneboğaunda birkaç glln· 

denberl mtlhim bir kıymette olduju iddia edilen bnytık bir define 
aranmaktadır. Şimdiye kadar bir ev aranmıf, birıey bulunamamııtır. 
Definenin~ içinde bulunduğu ıöylenen ev de 1akında aranacaktar. 

Defüıenla meydana çıkanlmua lçla, .... ......._ hlr heyet ............ 
Bundan baıka Yunan orduıunun kaçarken bırakbğl (140) bin altının 
ıömOldllitl yer de araıtırılmaktadır.-lf 

Bir Kötü 

Almanlar 
Tertibatı 

Haber Daha 

Müthiş Hava 
Alıyorlarmış 

Bavyerada Yapılan Tecrübeler Çok 
Korkutucu Neticeler Vermiş 

-ı 

Umunıiyetle gazete- \l kaaında mllhim zehirli· 
lerin hava harbini ve ıaz tecrübeleri yapıl· 
tayyare tehlikeıini bü· mıı. Bir Fransız mil· 
yllt melerinden ve halka ıahidinin gizlice hazır 
göz dağı vermelerinden Üç tayyare havada bulunmıya muvaffak 
bahsediliyor. Bu iddia, duman ve bir tanesi olduğu iddia edilen 
çüri\ktür. ÇUnkU gele- zehirli gaz neşrederken bu tecrUbe hakkında 
tek muharebede tayyarelerin oy· deniliyor ki: 
nıyacağı tahripkar rolden ehem- «Bavyera'nın Moöıburg .mmta• 
miyetle bahsedenler olduğu ka- kasında Oster Rieder isimli bir 
dar bunu ehemmiyetsiz gürenler fabrika vardır. Bu, bir kimya 
de vardır. Binaenaleyh maksat müessesesidir. içeriye hariçten 
tehlikeyi görmekte ve icabına girilmemesi için etrafı tel örgO-
göre tedbir alınmasını işarettir. lerile kuşatılmıştır. Ayrıca, etra· 
Bunu böylece kaydettikten sonra fmj~.--skeri nöbetçiler vardır. 
Fransız matbuatından bir kısmının B11 ftbrikada ( terreı activeeı) 
ehemmiyetle Uzerinde durdukları denilen madde yapılmaktadır. 
bir hadiseden bahsedeceğiz. Bu madde, emme kabiliyeti 

Bu gazetelerin neşriyatına kimyevi usullerle ıon derece faz· 
ıöro Almanyanın Bavyera mınta• ( Devamı 9 uncu 1ayfada ) 

Evkaf 
Akarlarının 
Yarısı IJoş 

Vakili• İnf'I etllı .. elcle 6ü••k bir 
i•b•t edllllill m""""8 DörMacü 

Yalcı/ la•ıu 

l.tanital Evkaf mlldürllilballn 
1200 kadar akan Yardır. rakat 
yarııındaa fazlam klracımzdır. 
Çilnkll kiralan yllbektir. Piyasa· 
daki diğer akarlann kiralan iae 
dlifllktllr. 

Binaenaleyh bu vaziyetin bfiyle 
obuası tabiidir. Bu yüzden Evkaf 
gelir aılonb• çekmiye bqlamıt 
ve icarei vakfiye vergilerini peıin 
almıya tqebbllı etmlftir. Bu se
beple birçok m&kelleflere .. n 
haciz ihbariyeleri gönderilmiye 
baılanmıştır. 

Halbuki evvelce bu para peıin 
alınmıyordu. EYkaf idaresi, za• 
aıanın sıkıntısına bakarak mli-
kelleflere kolaylık gCSsterdiğinl 
beyan ediyoraa da fili vaziyet 
bundan ibarettir. 

Kıral Aleksandr 
Dört Gün Sonra Sofyaya 

Gidiyor 
Sofya, 23 (A. A.) - Dart gUn 

aonra vukubulacak Yugoalavya kralı· 
aın ziyareti mOnaHbetlle zabıta çok 
tıddetli ihtiyat tedbirleri almaktadır. 
YuroalaYya umum emniyet mGdilrll• 
nln, lS kadar memurla buftia için 
plmemi bekleaiyor. 

Süt Meselesinin Halline Doğru 

Bu Sefer De Müstahsiller 
Paçaları Sıvadılar 

Eski Teşebbüslere Bakarak "inşallah,, 
Demekten Başka Yapacak Ne Var? 

lstanbulun ezeli derdi sayılan 1 
ıUt işinin nihayet halkın lehine ola· 
rak halledilmek üzere bulunduğu· 
nu haber verelim. Daha doğrusu 
böyle bir teşebbüsten malümat 
vermiş olalım. 

Şehrimize, balia ve ucuz ıllt 
temin için ıimdiye kadar yapılan 
birçok teıebbnıler mllıbet netice 
Yerememiıtl. Fakat, Bu ıefer 
doğrudan dotruya ıllt mOıtahı
ılllerlnln aralarında bir anlqma ı 
yaparak harekete geçmeleri bu 
derdin kökllnden halledilmek im
klnlannın baaıl olabllecetlnl ı&a
teriyor. 

Bu buıuata aldığımı& tafıillt 
ıudur: 

Sntçnler Cemiyetinin tavauu-
( Den mı 9 uncu aayf ada) 

Siilçlller c••i••tl rebf 
Hakkı Utlf Beı 

iki Tabancalı Kadın 
Çarşı Ortasında 

Yüzünü 
Bir Kaıabın 

Yakb 
Bartın, (Hususi) - Geçen glln öğleden ıonra çarıı orta11nda garip 

bir vak'a olmuı, bir kadın kurıunıuz bir tabanca ile bir adamı ytl
zllnden kafifçe yaralamııbr. 

Hadisenin tafıilitı ıudur: 
Hamdiye mahalleıinden Kepçe oğullanndan Necip kar111 33 ya• 

ıında Ereğlili Ayıe elinde ağzından dolma iki tane çifte tabanca 
olduğu halde, Hamdiye mahallesi balkandan ka1&p Ali oğlu Abmedin 
çarııdaki dükkanı 6nllne gelerek tabancalardan birisini Abmedin 

( Dnamı 8 inci aayf ada ) 

Şehir Meclisine Aza intihabı Arif esinde... 1 

l b •l 1 '"' ı 11.1 ·l A ı anı f ataubula Kadın namzet - Hanım ar, e) er... 9 e ıır l\ c ı:mrn uza o ura • 
reyyah celbi için ortaya ne güzel fıkirler atacabrım.. .. 

Bir kere: Şehrin bütün ağaçlarının yapraklarının altı aylık ondule yaptınl.· 
maainı; sokakların kolanya ile sulanıp, caddeye bakan biııalann da~lann~ 7• 
cephelerine de pudra sürülmeaini temin edecejim... O zaman ıız ıe 11 • 

latanbul'un güzelliğini görüııL 



2 Sayfa 

( H ·Jfcı 
Bir Garibe 
Ve Halk 

Aşağıdaki vak'a bir idari garibe 
numunesidir. Hadiseyi n kle
dcr ken umumi ef.k&rda bıraktığı 

inti lım da tesbit ettik. Onu da 
aşağıya kaydediyoruz: 

İhsan Der { Kumkapı Kııdirga 
meydam 14 ) - Hab r nrildlğine 
göre Paıabahçeııin:lcn Sarıyere e11a 
tatıyan bir z:atten srOmrilk muhafaza 
memuru gümrük resminin nrll· 
diğioe dair csHrn istemiı. Jliltün 
a .. n J ıklnrı, scbetleri .. raştırmıf, d rma 
d ğın etmiş. Ben bu habere inanmak 
iatemedim. Fakat gazete ehemmiyetle 
yazıyor ve tenkit te yurütilyor. O halde 
bu, Yakidir. Memurlartmız:m uyanıklı
ğını isteriz:. Fakat bu li:adar açıkgöz-
lü ilge de lilzum yoktur. Boğaz sahil
leri bizimdir. Rume'i ve Anadolu 
ııahili arasında Gala ta ile Taksim gibi 
bir fark yoktur. 

GaJat n Tnkııime götürülen g8ç 
etyasın gü nrükten kaçırılmıt diy • 
mediğimiz gibi Paşabahçeden knrtı· 
dakı Sarıyere götürülen eıyayı kaçak 
added mey"x. Eğer aksini kabul eder
aek artık herkes göçilnü ıokakta aç· 
malı ve muhaf za memurlarına hes p 
• rmelidir. 

* Tevfik B'!y ( lale.ta Perşembepue.rı 
123) - Devlet müesseıelerinin ve 
memurlann varlığı ve kurulu u bil
h caa yeni rejimimize göre yalnız halk 
içindir. Hnllun refahı, halkın huzuru 
'\ e İstirahati içindir. Cümhuriyet rejimi 
halk hakimiyetini ve halkın Efendili
ğini kabul · etmiıtir. Efendi sayılan 
halk maaıını •erdiği memurlardan 
daima gfiler yüı Ye kolaylık bekler. 
Akai takdirde Efendiliğin ve bAkimf
yetin mana.ı kalmaL Bir yurttaı Pa-
ıabahçeden kartı ahlle gilpe g6ndllz 
dedesinden kalma eıyayı taııyormu 

Mubafaz memuru koruma kafıb 

i tcmiş, verilmeyince de bütUn eıya
ıun müdüriyete nakledileceğini bil
dirmiş. Göç efyaaile kacak efyn der
hal belli olur. Hattl muhafaza memu
ru olmıya bile IOıum yoktur. Eğer bu 
h ber doğru fse t akdir hauaıı 

a:ı olan o memuru diterlerine mOeıdr 
bir ibret olmak üzere cezalandırmak 
lazımdır. 

SON POSTA 

BE L 

e 80,0 O Kilo 

(10), (5) ve (1) kuruşluk nikel paraların O&tfine 
basılncak şekillerin mUsabaka neticesini te bit 
edecek olan juri heyeti dün s bnh Darphane ve 
Damga matbaası mUdürlüğUnde toplanarak verilen 
(27) kalıp Uzerinde tetkikat yapmış ve kalıplardan 
reısnm Mazhar Nazım Beyin eserinin ön tarafı, 
mimar Nurettin Beyin eserinin de rkn tarafı 
birinciliği kazanmıştır. Bu seçme dokuz kişilik he .. 
yetin ittifakiıe olmuştur. Mazhar NAzım Beyin 
eserinin üzerinde (lO kuruş 1934) ibaresi Uç sabr 
lıalind yazılmış ve etrafına da daire şeklinde dört 
zeytin dalı ve {12} adet zeytin tanesi konmuıtur. 

Mimar Nur ttin Beyin es r inin ortasında bir 
Hilfıl içinde bU}•Ücek bir ba ak ve yıldız, üstünde 
(Türkiye) altında da {Cumhuriyeti) kelimeleri yazıl-

------

Bas cak 
mııbr. Birinciliği kazanan ea rler bugOn Maliye 
Vekaletine gönderilecek ve kat'ı ıekllni aldıktan 
sonr kalıpların hazırlanmasına baılanncaktır. 
Basılacak yeni nikel paralar iç.in (580) ton nikele 
ihtiyaç vardır. Bu nikelle (25) milyon (10) kuruşluk 
(70) milyon 5 kuruşluk (60) milyon da bir kuru luk 
basılacaktır. Darphane ayrıca hariçten nikel alını· 
yacaktır. 

GUmUt paralar basıldıktan ıonra piyasadaki 
nikel paraları peyderpey toplayarak basacak v 
tekrar piyasaya verecektir. (160) milyon da bronz 
on paralık basılacaktır. Bu paraların halitası 
ıimdiki beş ve on kutuşluklann halitaımdan daha 
iyi ve dah parlak olacaktır. 

Gümüş paraların Cümhuriyet bayramında teda
vüle çıknrılmaıınn çalışılacakbr. 

ahtekô.rlık adı Hırsızl r 24 
Yapmak lstigen Dün De Bir Kadın, Para aatin 
Açıkgözler ! Çaldı V Yakalandı Hadiseleri 

Son bir hafta içinde çehrimiz· 
T yyare cemiyetinin skiden de ekiz k dın hırsız yakalandı- Beyoğlu Barlarından birinde 

35 ç.eşit kıymetli kağıdı ,,·ardı. ğını yazmışbk. Dnn de bir kadın çalışan Jale hanım i&minde bir 
Hepsinin üstünde de kıymetleri kurnazca bir hır ızlık yapmış, kadm dün güpegündüz kendini 
Y zılı idi. Cemiyet bunu halka fakat yakayı ele vermiştir. Hadi· bilmiyecek derecede sarhoş bir 
bir yardım şeklind para il se şöyle olmuştur: halde Beyoğlu caddesinde nara 
at rclı. Bunların içinde beş liralık atarken yakalanmıştır. 

Edirneden bir iş için şehriml-
mnruken evlenme cüzdanlan, * EyUple amele Muharrem 

ze gelmekte olan Hatice H. fı· 
Noter kağıtları birçok müess e- ve Haydarpaşada kahveci Süley .. 

mlnde blr kadın aynı trende bu· 
lere ait vesikalar vardı. Tnyyare maıı sarhoş olarak sokaklarda 

lunan Hayriye H. isminde bir 
resmi kanunile bunlar iane ıek- ötekine berikine sarkıntılık eder· 

kadın ile ahbap olmuş ve lstnn-
linden çıkmış ve kanun haline lerken tutulmuşlardır. 

bula kadar dereden tepeden 
gelmişti. Halk bu 35 çeşit kağıt * Firuz isminde biri Beyoğ· çene çala çala ahbaplığı llerlet· 
Uzerlne yeni kanuna f:N pul lundn aokaktan geçmekte olan 

m~lerdir. Hayriy\e H. yolda iken 
yapıştırmak mechuriyetindedit·. Anna isminde bir kıza sarkıntılık 

yeni ahbabı Hatice Hanıma: 
Kanun çıktıktan sonra cemiyet ettiğinden yakalanmı br. 
b k 1 b d k b " - Aman kadeş, çok dikkat 

u Ağıt ara e ava olara ayi· * Şoför Ahmedin idaresin· 
lere vermiye başlamı,tır. Bazı etmek lazım. Çantana dikkat et. deki 2276 numaralı otomobil Be· 
açıkgöz bayiler meccanen aldık· Znnnederim içinde fazlaca para şlktaşta Akaretlerden geçerken 

Ba1kan Doktorları k Yar,, diyerek hırsız arm kurna:dık-1 ları maru en evlenme cü2danlarını 75 yaılarında Nuri Bey isminde 
~• lanndan uzun uzun bahsetmit ve 

Akliye Mütehasııslar•nın para cuzdnnı yaptıkları gibi diğer bir mUtekaide çarparak ağır 
• k d bir snru hikayeler anlatmıştır. 

K . B ağıtları da üıerlerin e yazılı ıurette yaralamıştır. 
ongresı urada olan para ile satmıya başlamı~- Tren Sirkeciye geldikten ıonra "* 791 numaralı vatmanın lda· 
Toplanacak lardır. işin icabına göre tayyare Hatice H. kalkıp eşyalarını ha· resindeki 178 numaralı Fatih-Har-

TUrk Tababeti akliye ve. asa· resmi pulu almak için bayilere zırlamış, fakat çantasının yerinde biyo tramvay arabası Beyoğlunda 
biye kongresi m &aisini evvelai müracaat eden halka evvela olmadığını görünce feryadı ba .. töfer Muhittinin fdareı;indeki 1955 
glln bitirmiştir. cemiyetin kCığıtlnnndan bir tane mıştır. Hatice Hanımın feryadı numaralı tramvay arabasına çar-

Öğrendiğimize göre; Balkan veriliyor ve üzerindeki yazılı para Uzerine yetişen polisler ştlphe parak hasara uğratmııtır. 
devletleri Akliye kongresinin 1936 alınıyor. Ayrıca o nisbette bir de flzerine Hayriye Hanımı yakala· Bir Hırsız Yaralandı 
senesinde şehrimizde toplanması ul 1 B tl kan lamışlar, üzerini aradıkları z&man 

p satı ıyor. u sure e unu Sabıkalı Çarliston Ahmet 
takarrür etmiı bulunmaktadır. b d 1 içinde 40 lira olan çantayı bu} .. 

ilmlyen halk dolan m ıyor. Eminönü mıntakasında Tamburacı 
1936 kongresine riyaset etmek D h d b muılardır. 

nrp ane ve amga mat aası hanında Ramazan ve Mehmet ia-
üzere Rumen akliyecilerinden pro· d l b ·b· "k 1 Bundan batka dün ıehrin 

mü llr Uğü u i' ı vefll a an minde ı·kı' adamın odalarına gire-fesör Marineskonun davet edilmesi ht lif ti ri d h rsı•l k Tayyare cemiyetimlen devralmış· mu e ıem e 0 e şu 1 '"
1 

- rek öteberi çalmaya baılamış, bu 

Eylul 24 

( Gliniin 

lzmirde Yeni İktı
sadi Bir Müessese 

lzmir, 23 (A. A.) - Sümerbank 
y6rli mallar pazarının tehrimiz tub•· 
ainin bugOn saat 11 de açılma resmi 
yapılmıttır. Mer aimde Vali Kiiıım 
paıa, Belediye reisi Behçet Salih bey 
n Tilrk ofial mOdOrü Akil beyle, it 
ve Ziraat Bankası mildürleri ve Borsa 
Komiaer vekili ihaan bey, Ticaret 
Odası umumi katibi ve Matbuat er· 
kAnı ile zeyatı .aire hazır bulunmuf• 
tur. Vali KAzım pa§n haz runn hitaben: 

"-Sümerbank bir varlığı yııratsn v• 
llıin eden bir mflessesedir. 9 Eylül 
Budumlar areıill p naymnda Sümcr
bank yiikıelı derecede takdir edilmiş
tir. Sümerbaok Jzmirde sntı1 ınbcsi 
açmakla lııabetli ve güzel bir iş yap
mıttır. Bu gilıel şubeyi , çmnkla mlif· 
tehirim. fz:mir iktisadiyatında kendi· 
)erine muvaffekiyetler dilerim. Diy -
rek kurdeleyi kesmiıtir. 

Davetliler gördilkleri intiznmdan 
dolayı müessese müdürDnil tebrik 
etmişlerdir. 

lran Ş hin shı Hz. nin 
R fikalar1 

Varıova, 23 (A. A.) - lran şehin• 
ıahı H:ı.nin Jsviçreden ııvdet etmekte 
olan refikalarile iki l::erimeleri 
Varoovadan gcçmio1cr ve istasyonda 
reiaicümhurun bir mümessili tarafın· 
dan selimlanmıolordır. 

Yumurtalarımız Ve lnglltere 
Londra, 23 (A. A.) - İngiliz hD· 

·kumeti bilumum, yumurta ihraç eden 
memleketlere mOracaatla, lngilterey• 
ihraç edecekleri yumurta mıktarlnrını 
1934 aenui aon ilç nyı zarfında, 

yüzde beı nisbetinde azaltmalarını 
istemi~tir. Bu nisbet 1935 eene11i ilk 
Uç ayında, yüzde ona çıkarılacaktır. 

Beraet Ettiler 
Ampüllerln üzerinde cıgııra kifdı 

ithal ettikleri iddia.ile mahkemeye 
verilen Sovyet Ticaret milm ssilleri 
hakkındaki duruıma nelicelenmiıtır. 

Ortada bir kaçakçılık kasti görü m -
mif, 7 suçlunun beractleril karar 
verilmiştir. 

Bed va Tfy tro 
Yeni mevıimde Şehir tiyatrosunda 

temsil edilecek terbiyevi ve fikri 
piyeslerin talebeye meccanen g81te· 
rilmesi takarrür etmiştir. 

ÜskUdar Tramv yı 
Üıkildar : KadıkCJy tramvay hattı 

için yeniden 2 araba gelmittlr• Ay 
batına kadar daha 6 araba gelecektir. 
Te9rinievnlin on beıine kadar da 8 
araba gelecektir. Bütiln yeni araba· 
ların mecmuu 20 olacaktır. 

Kadastro lşlerl 
Kadastro fen itleri mOdllrO Halit 

Ziya Bey kadastro itlerini teftlf 
için Karsa gitmlttir. 

Hava 
Vazige i evvelsi gUn yapılan kongrenin son y k d U 1 • v k lar olmuıtur: gi M h t 

k ı tır. a ın a zer erme sogu sırada odamna ren e me , 
irtimaında arar a tına alınmıştır. k M t f t · d biri B Rasathaneden bildirildlA-ine nöre, • lnymet damgası hasara piyasaya us a a sının e ey- Çarliston Ahmedi baımdan yara· 6 • 

S l 1 t O k dan 11fır derecei hararete •e· deniz 
O <a < a ynar en rıkarncaktır. Alakadar makam, o"-lunda bir aparbman kapıcısı lamış, sonra polise teslim etmictir. b t 

,- g Y aeviyesine indirilmlt nrometre ıaa 
Galatnda Ltllecihendek cad- dolandırıcılık yapan bayilet· hak· olan HUaeyinin odasından öte beri Su Bolluğu 7 de 760, 14 de 759 milimetre göıter• 

desinde oturan Madam Liinnnm kında takibata başlamııtır. çalarken tutulmuştur. miotir. 
ki KAtıthanede yapılmakta o'an terkos Derecei hararet ıaat 7 de 18, 

4 }'aşındaki oğlu Nesim sokakta Polists Teflisler >f Ali ve Macit iımlnde 1 aUzme havu·darmın inşaatı bitmek 14 de 27, azami 29,5, asgari lS.5 idi. 
oynamakta iken meçhul bir çocuk Yeni Emniyet um~m mUdOril kafadar Kasımpasa nçıklarmda üzeredir. Bu havuzlar ikmal ediJince Rüzgar saat ondan sonra lodos· 
tarafından atılan taşla baımdan Şükrü Bey ıchrimizde dOn de tefti,. Vefa vapuruna girerek eıyn ça· şehirde bütün yangın muıluklarına esmiftir. Aı.ami ıllr'ati aııniyedc (3) 

~}~n~ra~l~a=n~m~ı;şt~1~r·====r:ı:=======~===-=m~le~r~in~e:...,:d~e~va:m~e~t~m~l~tt~ir=.========-c:::m::mıı====~la~r~l~ar=k=e~n~y~&=k=a=l=an=m=-=ış~l~rd=ı=r=.::::======oc::'~· =m=d=ik=i=n=de=n==d=a=ha==b=o=l=a=u==v=er=i=le=c~ek~t=ir~. ===m=e=t=re=y~e=ç=ı=k=m=ı'=t=ır~.:::::=:=:=:~~~ 
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- Şu yeni yaptırdığım apar- ı 
tımana bak Hasan Bey 

••• Tamamile ... Hele mobilyeleriml. onları 
da aparbmaııa UYiUD olaun dıye 
klibik yaptırdım. 

Hasan Bey - Bir tek eksik 
var azizim. 

-Nedir Haaau Bey onu da yapayım. 

llasan U.•y - Şu Bl'IIİU eekı ı> rı• 

yı defedi11 yerino bir kübiğioi arayıp 

bulsan feııa olmu. 



Hergün 
.. 

Oz Türkçe 

Bayramı 

Ayın yirmi altısı dil bayramıdır. 
Bu münasebetle Türk dili cemiyeti 
merkez heyeti başkanı Saffet Bey 
radyo ile bir konferans verecektir. 
Bu konferansta müuhaınran öz 
Türkçe kelimeler kullanılacaktır. 
Kullanılacak bu kelimelere okuyu
cularımızı alıştırmak için bugün 
bir mevzu seçtik ve bunları, bu 
mevzuda kısmen kullandık. 
Ayın yırml altısına kadar bu yazı 
idmanına böylece devam edecek ve 
dil savaşında vazifemizi yapmıya 
çalışacağız. 

Bu budum (1) büyük önderin (2) 
arösterdlği amaça (3) doğru yürümeye 
batladığı gilndenberi öz varlığına ıs 
(4) oldu. yurdumuza ayak atmıt yatları 
(S) yurdun dokunulmu arıklıA-ında (6) 
boğmakla onorumuzu (7) kurtardık. 

Bizi artık dirilmez sanan bütün 
ılcun (8) , bütün batı (H) ulusları (10) 
başardığımız büyilk it karşısında şa
tıra kaldılar. 

İoimiz bitmemiıti. Büyük Gaı:inin 
}'albrıkı (11) bize yapmamız gerek (12) 
olan başka yükümler (13) gÖ9teriyor
du. Arcımızdan bize yat olan her nes
neyi atacaktık. 

Bu Türeye (14) bağlı olarak 'çalış-

tık. içimizde başaracağımıza bir inanç 
(15) vardı. Bu inançın açarını (16) 
Gazi vermişti. 

İnançımız rıağlam yürüyoruz. Haşara
eağımız bir it daha kaldı, Ö.ı: dilimize 
kavuşacağız.. Kamumuz (17) el ele 
\1erip çalışmalı, dilden yat terimleri 
(18) atmalıyız. KilçilğUmüz, büyüğümiiz 
konuourken yazarken dil türemizi (19) 
diloünmell bundan ayrılmamıya bak
nıalıyız. 

Öz yurdumuzu kurtaran bize öz 
~arlığımızı da göıteriyor. Onun g-ilzey
ınde (20) bütün türelerimizde, güvenli 
(21) olarak ilerleye biliriz. 

Alan ( 22 ) bizimdir. Yürüyelim 
)'urttaolar. 

lsmel HalUsl 
1 - Budum: millet 
2 - Önder: lider 
3 - Amaç: hedef 
4 - Is: malik, 1ahip 
S - Yat: yabancı, ecnebi 
6 - Dokunulmaz Arıklık ı hariml 

ismet 
7 - Onor: oeref 
8 - Acun: dünya 
9 - Batı: garp 
10 - Ulus: millet 
11 - Y altırık: nur 
12 - Gerek: lazım 
13 - Yükilm: vazife 
14 - Türe: prenrıip 

IS - inanç: iman 
16 - Açar: anahtar 
17 - Kamumuz: hepimiz 
18 - Terim: ıstılah, tabir 
19 - Diltüre: dil prenıipi 
20 - Güzeyı saye 
in - Güvenli: Emin 
22 - Alan: meydan 

Türkiye Ve 
Yunanistan 

M. Maksimoı Miletler Ce
miyeti Konseyine Girişi
nıiz Hakkında izahat Verdi 

Atina, 23 ( A.A) - DUn Ce
nevreden Atinaya dönen M. Me k· 
•imos, Türkiyenin Milletler Cemi .. 
Yeti Meclisine intihabından dolayı 
demiıtir ki: 

"Yunanistan komıu ve dostu 
olan Türkiyenin beynelmilel siya· 
setteki ehemmiyeti \'e Hariciye 
Vekilinin mümtaz şahsiyeti millet· 
ler ~e~liaine intihap hususunda 
kendısıne itiraz götUrmez haklar 
vermektedir. 

_Bu. intihap bizim için de hu
suaı bır mana iktisap etmektedir. 
Bize bu kadar aıkı bir surette 
bağh bulunan ve orada Balkan 
ve Yakın şark meselelerini her
keaten daha iyi takibedecek olan 
~ir memleketin Milletler cemiye
tine iştiraki Milletler Cemiyet!nin 
beynelmilel hayatın bu mıntakasına 
taalluk eden menfaatlerle iştigal 
deki ihtimamı takviye edeceği 
muhakkaktır. 

Türkiyeye malum olduğu üze
re bu hususta hususi bir madde
yi ihtiva eden son Eylül misakile 
birleşmiı. olan Yunanistan bundan 
böyle, ahval icahettiği zamanlar
da, menfaatlerinin konsey huzu
runda hararetle müdafaa edile-
ceiinde emin olacaktır . 

• 

Resimli Makale a Beyin Ve El il Sözün Kısa ı 

Para ile Değil, 

Sıra ile .. 
r--------• A. E. 

Kafatas mız ·n içinde ufacık bir pıhtı g:bi durnn bevin 
bütün diltüncelerimizln kaynağıdır. Bey. -ı dütündükçe ve 
fıledikçe yeni yeni buluşlar doğar. El ve p .umak, 
beynin bulutlarını, onun dü,ündüğü pla:ıları kağıt üzerine 
geçiren en yararlı azadır. 

p : rmağının işlemesinden almıştır. Hayvanlar vardır ki biz 
insanların birkaç ve beş on mislidir. Fakat onlardaki 
beyin kof bir yumurta gibidir. İnsan beyninden fışkıran 
zeki, yalnız medeniydi yaratmakta kalmaz, bütün tabi
ata da hükmünü yürütür. Beyni iyi iş'iyen, parmağı iyi 
çizen adam, her zaman üstündür. Diyebiliriz ki medeniyet, biltlln varl · ğını insan beynile 

.... 

SON TELGRAF HABEWLERİ 

Yeni Mali Teşkilat 
Vergi Cibayet Şekillerini Basitleştirmek İçin Tetkikat 

Yapılacak, Memur Maaşları İndirilmeyecek 
Ankara, 23 - Maliye Vekili 

Fuat Bey gazetecilerin suallerine 
cevaben Fransadan getirilen mil· 
tehassıı M. Alfan 'm tetkikatına 
devam ettiğini, maliye teşkilatı 
projeinin şu veya bu esasları 
ihtiva edeceği hakkındaki haber· 
lerin hiçbir esasa istinat etme• 
diğioi, bunların mtitehassısın ve· 
receği rapora göre düşünüleceğini 
söylemiş ve şu malumatı vermiştir. 

Vergi mevzularının ve cibayet 
tarzmın basit şekillere soku1ması 
için yakınlarda bir tetkilc bilrosu 
teşkil edeceğiz. Bu büronun tet· 
kikatı neticelerine göre icap eden 
değiıikler yaplacaktır. 

Ergani istikrazı tahvilleri sa
tışı memnuniyet verecek bir şe· 
kilde devam etmektedir. 

"Ücretli memurların barem 

Bir Kadın 
Kendi Cehaleti Yüzünden 

Zehirlenerek Ôldü 
Bartın, (Hususi) - Evvelki 

akıam Fermitkadı köyünde bir 
cehalet faciası olmuş, çocuğunu 
düşürmek iatiyen bir genç kadın 
zehirlenerek ölmüştür. Bu anne 
Gökmen oğullarından lbrahimin 
karısı 25 yaşlarmda Ayşedir, Ço· 
cuk istemiyen genç kadın, teda
rik ettiği meçhul bir kocakarı 
ilacını içmiş, biraz sonra fenalaş· 
mağa başlamış, dayanılmaz acılar 
içinde kıvranark ölmüştür. 

Hadiseye müddeiumumilikçe 
elkonulmuştur. 

Kayzerin Levhası 
Sa bık Alman lmperatoru Kay• 

zer ViJhelmin Enver Paıaya hedi· 
ye ettiği adalet timsalini ihtiva 
edep ve Kayzerin el yazısile İm• 
zasını taşıyan tarihi levha Adliye 
Baş müfettişi Esat Bey tarafından 
Adliye kütUphanesine hediye edil· 

mittir. 

eaasma göre tayini için Başveka
let müsteşarının reisliği altında 
bir komisyon teşkil ediJmjştir. 
Ücretli memurların miktarları ve 
ücretleri hakkında vekiletlerden 
alınan malumat komisyona veril
miştir. 

"Komisyonun tetkikatı netice
sinde varacağı karara göre teşki· 
)at kanunlarının barem kanonunu 
ihlal eden cihetleri görUIUrse bu 
kanunlarda icabeden tadilAt ya
pılacaktır. Şunu da söyleyeyim ki, 
bu tadilat ne memur maaılarını 
tenzil ve ne de memur adedini 
azaltmak şeklinde olmayacaktır. 

"Buğdayı Koruma resmının 
cibayet tarzında tatbikat netice· 
sine göre tadilAt icap ediyorsa, 
o tadilatı yapacağız. 

"Hayvanlar vergisi mevzuu ve 

Türkiye-Holanda Ticaret 
Mukavelesi 

Ankara, 23 (A.A.) - Türkiye 
Holaoda ticaret mukavelesi bu 
akıam Hariciye Vekaleti katibi 
umumisi Numan Rıfat bey ile 
Holanda maslahatgilzan Baron 
Haringsam arasında Hariciye 
Vekaletinde imza edi1miştir. 

Adanada Sıtma Enıtitüsü 
Adana 23 (A.A.) - Sıtma 

mücadelesi enstitüsü bugün saat 
9 da açılmıştır. Enstitüde 22 sivil 
25 askeri doktorumuz vardır. Ted· 
riıat 40 gUn devam edecektir. 
Sıtma mlicadelesi umum mtlfettiıl 
Ekrem, Rüştü ve Mahmut Beyler 
dera vereceklerdir. 

Kemal Zaim Bey 
Ankara 23 - Ziraat Bankası 

umum Müdürü Kemal Zaim Beyin 
münhal meb'ualuklardan blriıine 

namzet gösterilerek mühim bir yazl 
feye tayin edileceği söylenmektedir 

Ahnıet Rüstem B. Vefat Etti 
Eski V aılngton sefiri Ahmet 

Rüstem Bey Etfal haıtahanseinde 
vefat etmiştir. · 

====-=o= 

/STER iNAN /STER 

! • arcırah Kanunu üzerinde de 
tetkikat yaptırmaktayız.,, 

DUyunu Umumiye 
Ankara, 23 - Maliye müste· 

şan Faik, Düyunu umumiye ko· 
miserl Ali Rıza Beyler Maliye 
mütehassısı M. Alfan, Düyunu 
umumiye kontrolörü Garipyan 
Efendi geldiler. Ali Rıza Bey, Ma
liye Vekilini ziyaretle iki saat kadar 
izahat vermiştir. 
Nakll Vasıtası ı,ıetenlerln 

Kazanç Vergisi 
Ankara, 23 - Maliye Veka· 

letinin yaptığı bir tamime naza• 
ran denizde 300 tonluktan fazla 
nakil vasıtası işletenler beyan• 
name usulile; 300 tondan aşağı 
nakil vasıtası işletenler de gayri 
safi kazançları üzerinde kazanç 
vergisine tabi olacaklardır. 

Bartın Kasapları 
Belediyen in Narhını Düşük 
Bularak Satış Yapmamıılar 

Barlın, (Hususi) - Belediye 
encümeni, yeni bir kararla et narkın 

indirerek manda etine 5, karaaı· 
ğır öküzüne 7,5, ineğe 10, keçiye 
12,5, erkeçe 15 ve koyun etine 
17,5 kuruş fiat koymuştur. Kasap
lar bu fiatlan çok dUtkün bula· 
rak belediyeyi protesto maka· 
mında o gUn biç hayvan keame· 
miılerdir; kaıabamız etsiz kal• 
mııtır. 

Birinci Umumi Müfettiıin 
Seyahati 

Bitliı, 24 (Hususi) - Birinci 
Umumi Müfettit Hilmi B. kaza
mıza gelmiş, meraaimle ve kala
balık bir halk kütlesi tarafından 
istikbal edilmiştir. Hilmi B. halka 
hitaben bir nutuk irat etmiı, hü
kumetin yaptığı veyapacağı itler 
hakkında halka izahat vermlf, 
mUteakıben Ercite hareket et-
mittir. 

=========="=============== 

iNANMA! 
Atina Muhabirimizden ıu telgrafı aldık: mecbur edilmiılerdir. Bu memurlar Yunanistandan 
Atina, 23 (Hususi) - Buradaki İ.tern tela-raf ıirketi gittikten aonra ıirket lıter iatemez Yunanlı memur 

Yunanlı memur ve müstahdemlerinden bir kıamına •e müstahdem almak zaruretinde kalacaktır. - A. V.,. 

yol vermittir. Bunun ilzerine Nafia nezareti tetebbüse Bizdeki ecnebi ıirket veya bankaların zaman zaı_nan 
geçmiş ve hükumet tirkette çalışan ecnebi memur- 1 yerli memurlara yol verdiği söylenir. Bu takdır~e 
ların ellerinden ikamet tezkerelerini geri almııtır. Bu ":unan hükumetinin al~ığı f" tedbirden daha pratık 
liiUretlo ecnebi memurlar Yunaniatanı terketmeğe bır çare bulunabileceğıne ı 

J r•R iNAN iSTER iNANMA! 

Anadolu ajansmın te1graf ha· 
berlerinde, Amerika mensucat 
senayiinde çıkan greve ait tafsi
Jatı okurken Amerikahların mü
tareke yılJarında Ruıyada açhğa 
uğrayan halka yaphklan yardımı 
hatırladım: 

Boğaziçinden filo halinde ge
miler geçirdiler. Yiyecek, içecek, 
giyecek taşıdılar. Aç ve açık 
kalanlara el uzattılar. Sonra da 
o saat makinesi gibi muntazam 
işliyen te§kilfi.tlarını, saat maki
nesinden de muntazam çalışan 
mütehassıslarının kafalarını sefer• 
ber ettiler. 

- Nasıl olur da bir millet aç 
kalır, ıunu bir anlamıya çahşınız, 
dediler. 

inanmak lizımgeliyor ki; Ame
rikalılar o vakit kendi kendilerine 
sordukları sualin cevabını ancak 
timdi ve filiyat sahasında bnl· 
muşlardır. 

İki haftadanberi mensucat 
sanayiinde grev vardır 'ftı bazı 
yerlerden de: 

- Açız! Feryadı yükselmek· 
tedir. 

Şimdi bir defa beceriklikferl 
ile, iş bilirlikleri ile, içtimai teş
kilatlarının kuvveti ile cihanşU
mul bir şöhrete malik olan Ame· 
rlkalıları düşününüz, bir de koca 
memleketi yıllardanberi sar~an 
ihtilaçları göz önüne geliriniz. 
Kendi kendinize: 

- Eski lktısat kaidelerini hı· 
rakarak yenilerinin tecrUhelerlne 
girişen maruf üstatların iflasına 
mı şahit oluyoruz? Sualini sorar
sınız. 

Bu Ustatlar nazariyat sahasın· 
da kaldıkları, yeni buluşlarını 
yazmakla iktifa ettikleri müddet
çe dlişUnce kabiliyetlerinin genit· 
liğini hayretle seyredebiliriz. Fa· 
kat iktidar mevkiine geldilermi, 
hele geldikten ıonra dinamik 
olmak istedilerml, hergün yeni 
bir kanun, yeni bir nizamname · 
yapm~ya kalklşblarmı, Allah elle· 
rine düşmekten esirgesin. 

Iktısat kanunları gökten inme 
emir değildir, zamanla içlerinden 
değişenleri olur. Fakat bazı esas· 
lıları vardır ki asırlardanberl 
tecrilbe edilerek doğruluklan 
anlaşılmıfbr. Bunlar bu tekilde 
tatbik edilmeli, şahsi veya cem'i 
hırsla, yahut ta milli kinle kurul· 
muş makine düzeninden çıkarıl
mamalıdır. 

Ve işte bunu böyle bilmediği, 
yeni tecrübelere kalkıştığı ve bil
hassa harp sonunda her milletin 
kendi kendine yetişme arzusile 
karıılaştığı içindir ki o mağrur 
Amerika açlığın ve zaruretin ne 
olduğunu anlamıya başlamııtır, ve 
kimbllir, belki bu kış Boğaziçinden 
aksi istikamete erzak filolarının 
geçtiği görülecektir. 

Amerika Grevi 
V . t 23 (A A.) - Mensucat 
aımg on, • 

itçilerlnin grevi bitmittlr. 

Amerlkada Denizci Grevi 
Nevyork, 23 (A. A.) -~Atla1 denizi 

uhil gemicilerinin umum• .grevi ~ele• 
cek ayın yedisinde ilin edılecektır. 

İzmir Su Şirketinden 
Geri Alınacak Para 
fzmir 23 ( Hususi ) - Su Şir-

ketinin halktan fazla olarak aldığı 
tesbit edilen 150 bin kUsur li~a 
ile tıükiimetten saklanan 86 ~ın 
liranın tirketten alınması Na 1

• 

Vekaleti tarafından Nafıa Koml
•erlne teblli edilmiıtlr. 



1 

1 
Ziraat işleri 

Yeni Usul 
Bahçeler 

1 

Bahçe usulleri tamamen de
fıiımiıtir. Eskiden her memleketin 
kendine göre yani iklimine, top• 
raklarana ve balkının zevki seli• 
mine, bahçe meraklılarının serve• 
tine ııöre bir takım usuller ve 
kaideler altında bahçeler, parklar 
yapılmakta idi. Bu itibarla Fransız, 
lngiJiz ve muhtelit isimlerle bahçe 
ve park projeleri çizilir ve herkea 
bu tarzlardan ho1lanırdı. Bu tarz· 
larda yapılmıf bUyllk par~ ve 
bahçeler dünyanın her tararında 
yer bulmuıtu. Frans.z usulünde 
bahçelerde daha ziyade muntazam 
ıekilJerde tarhlar yapılır ve bu 
tarlar çiçeklerle, mozaik nebat· 
larile renk renk şekillerle 
süslenirdi. lngiliz usulünde ise 
geniş çimen tarhları l!e 
vaat ağaçlıklar, gayrımuntazam 
ıekillerde taksimat ile gay· 
rımuntazam koruluklar yapıl· 
makta idi. Bu usul daha ziyade 
tabiatte kendi kendine yetiten 
ormanlara benzeyen bir tarı idi. 
Muhtelit bahçeler ve parklar hem 
Fransız hem İngiliz. uaul!erinin 
birleıtirilmesi ile meydana çık· 
mııtır. Bu usulde bir park veya 
bahçede gayrımuntazam şekil· 
lerde çimen tarhlan ve üzerinde 
veya aralarında muntaza'm tarhlı 
çiçek kanklan yapılırdı. Son on 
beı sene zarfında bütün bu uıul
ler yavaı yavaş eski ehemmiyet 
ve rağbetini kaybetmiye başla
mıştır. Buna sebep her işte ol· 
duğu sıibi bahçe ve park tesisa
bnda iktisadi vaziyetin hakim 
olma111dır. Ucuz ve az masrafla 
bahçe yapmış, her sene çiçek 
ve fidan masrafından kurtulmak 
için vUcut bulan yeni bir takım 
kaide ve usuller meydana ıelmlye 
başlamatbr. 

Bu yeni usullerde bahçe ye
rinden azami istifade temin ede
erk bodur ağaç ve fidanları, ö
mllrleri uzun çiçek Ye fideler di
kerek yalnız bir defaya mahsus 
tesis masrafı yapmağı eau tutul• 
maktadır. Eski tarz.da muhtelif 
ıekilli havuzlar kalkmatbr. Geoit 
mikyasta çim tarhları kUçültlll
mllttiir. Bir aene 6mrli olan çi· 
çekler bahçeden çıkarılmaıtır. Az 
au ile bahçeyi idare etmek için 
Alp nebatları ve aıcak memleket• 
lere mahsus nebatlara, sovanlı, 

Yumrulu çiçeklere fazla ehem· 
miyet verilmiftir. 

Dallarından, k6klerindeo, so
vanlarmdan, kolaylıkla çoğalabi
len çiçekler ~tiştirilerek bir iki 
sene içinde artırılacak bu gibi 
çiçek fidaniarile bahçelerin bU· 
yUUilmeıine, fidanlann çoğaltıla· 
rak latenildiği kadar ve istenildi
ği yere dikilmesine kıymet ve
rilmiştir. 

Bu yeni tarzların hiçbirinde 
ıekil ve taksimat vaziyetlerinin 
ehemmiyeti kalmamııbr. Herkes 
hangi tekil ve biçimden hoşlamraa 
köşkler ve binaların biçimlerine 
göre ıekilleri kabul ve tatbik 
eylemek moda olmUftur. HattA 
bu gibi ıekillerin tatbikinde her· 
ku arzu ettiği renklerde boyalı 
tatlardan, çakıllardan, mermer 
parçalarından, mozaik parçaların· 
dan kenarbklar, muhtelif resimler 
l tırtır k llzerlerini tatmin ede· 
bilmer. Memleke imizde de bu 
y ni tarzda balıçelerdeo yapılmıya 
baş an ıştır. B hçe meraklılan 
bu usu erin yavaş yavaş bizde 
lahı taammüm etmesini hoş görüyor-
J r B, da • bahce tes's 

• 
ABERLERI 

Ayancık Kerestelerinin Hariç Piya
salarda Rağbet Bulacağı Anlaşılıyor 

Ayancık (Hu· 
suıi}-Ayancıkta· 
ki orman itletme 

tesisatı fabrikaları 

Zindan ve Çan• 
gal ormanların• 

daki ağaç kat'i· 
yabndan baıla
yarak kuru ve 
sulu oluk, hava 
veragelesi, de· 
koviJ gibi nakil 
vasıtaları, su ka· 
nallar' ve en 
modern kereste 
imalat hanelerini 
ihtiva eden mo
dern tesiıattır. 

Ormandan ke· 
silen büyük tomruklar, çok dik 
yamaçlardan kuru oluklardan, 
daha az meyilli olan yerlerden 
is!, sürtme ve dokunmayı azalt
mak içinden su geçlrilen •auıu 
o!uk,,lardan hava varagelesl ve 
dekovil hattanın uç istaıyonJarma 
indirilmektedir. 

ZingaJ tiketinin Zindan Ye 
Çangal ormanlarından kesilen 
bu tomrukları sahildeki fabrikaya 
kadar indirmek için kullandığı 
vasıtalar, bidayette fazla masrafa 
malolmasına rağmen amele llcre
tlnden ve nakliye hayvanı maa• 
rafından azamt tasarruf temin 
eden bir mükemmeliyettedir. 
Yalnız bunları beaap etmek, ti .... 
ketin ba işe hatrettiği serma-
yenin amortismanını kısa bir za
manda telifi edebileceğini anlat• 
maya kafidir. 

Ayancıkta, ormanlardan ağaç 
keaiminden baılıyarak fabrikadan 
mamul kerestenin vapura yllk· 
lenmesine kadar geçirdiği aafahab 
diklcatlice tetkik etmek, Ayan
cıktaki teaiaa ricuda ıetirilirken 
muasır ikbaat zihniyetinin tam 
ve ekmel manaaile hakim olduğu
nu anlatabilir. 

Ormanlardan ha•a ve kara 
yolile 1&hildekl fabrikaya ııetiri· 
len tomruklu bir ıu kanalından 
geçirildikten sonra mllteharrik 
zencirler ttzerinde cinaine glSre, 
kayın, köknar dairelerine sevke· 
dilmektc ve bu dairelerin muhte
lif bezar makinelerinde istenilen 
eb'atta kesildikten sonra yine 
müteharrik plakalar üzerinde 
rende daireıine, ıandık altelyesine 
parke ve ahpp ev dairelerine, 
mamül kereste ambarlarına g6n· 
derilmektedir. 

Ormandan gelen koca bir 
tomruğun en ktıçnk bir yongası 
bile israf edilmemektedir. Koca 
fabrikayı, atelyeleri, havai hat• 
lan bu tomrukların hazarlanma• 
sandan huıl olan talqları yakaa 
buhar kazanlan ~evirdiği sılbl 
kabuklu, damarlı loaımlar, rende 
artığı parçalano elektrik fırınla• 
rında yakıldıktan sonra katram 
ahnmakta, geri kalan kısımdan 
odun kömllrll olarak istifade edil· 
mektedir. 

Burada insan mesaisi de en ......................... ·--························ .. ······ 
ve idare masarflarının gittikçe 
azalmlt olması ve herkesin zevkine 
göre bu tarzlarda bahçe yapbnl· 
masınıo kolay, bedii ve iktısadt 
oluıudur. 

L6t/l ArlJ 
..... - .......... 

(•) Ziraat huauaundakl mUıklllerlald 

Hnaauz. Son Poatanın (Ziraat mi• 
••has•••• 11'•" ..... ,.,, ,.,.r .. celdlr. 

Zi116ol ıirketinin to1nralc .aluuı 
ıreniı manasile heaapb ve ölçtı
lüdür. Müteharrik zincirler üze· 
rinde yfirüyen tomrukların mamul 
kereste haline geünciye kadar 
plikalar üzerinde geçirdiği muh
telif aafhaları idare eden amele--

saatleri içinde 
bir dakika bile 
boı durmasına, 

hatti kafaauıı 
baıka taraflar
da çahıbrmaaına 
imkAo yoktur. 

Zingal şirketi 
1930 ıene11ind& 

6000, 1931 de 

17000, 1932 de 
26000, 1933 de 
ise 62000 metre 

mikip kereıte 

istihsal etmit ve 

~atışa çıkarmıı· 
br. 

lstihaal ve satıı mikyasının her 
sene sür'atle artmasına rağmen 

ıtrketin bilançolarında zarar ha· 
nesi dalma kabarık bir yekun 
tatımaktadır. 

AlakadarlAr bunun sebebini 
nln çalıımaaı makine kadar mun- karşalatbklan tiddetli rekabetler• 
tazamdır. Her amele tomruk tinU- de bulmaktadırlar. Meseli, Kara• 
ne geldiği zaman muayyen itini 
muayyen zamanında bitirmek 
mecburiyetindedir. 

Fabrikadaki muvman öyle plan· 
h ve hesaplı bir şekilde yapıl
mııtır ki; bir amele günde 1 O sa• 
atlik mesaisi esnasında kendisine 
düşen işi, meselii: Su kanalından 
demir bir 11nkla zincire tomruk 
vermeğı, zincirlerin birıblri arka· 
sanda yUrDyen tomruktan 6lçtlp 
üzerine damgalamayı, tomruğu 

zincirden müteharrik bir araba 
üstüne almayı, arabalardan bizar 
makinesine vemeği Uih.. Fasıla· 

ıını ayni şekilde tekrarlamak mec• 
buriyetindedir. 

Denilebilir ki; bir amelenin it 

denizin öbfir kıyısında eski bir 
keresteci memleket olan Roman· 
ya ile, bilhassa Romen parasının 
düşklln olması ylizUnden rekabet 
ıimdilik mümkDn olamamaktadır. 

Mamafih vaziyet inkişaf ettik· 
çe Ayancık kereatelerlne harici 
talepler de artmaktadır. 1933 
senesi istlbsalatının 50,000 metre 
mik'abı memleket dahilinde ıeri 
kalan 12,000 metre mik'abı da 
hariçte sablmıştır. 

Ecnebi memleketlerden; Kıbna, 
Suriye, Filistin, Mı811', ltalya, 
ispanya ve lngilterenln ileride 
Ayancık kereatelerine iyi birer 
mahreç olacaklan tahıpln edil· 
mektedir. lf. 

Çatalcada Gençlik Ve Spor Faaliyeti 

~•taıco ••çl•rl11i• 6a11doı11 
Çatalca (Huauat) - Bir MDe- lumı daha ziyade mtlkemmelleı· 

denberl devam eden aistemU ça- tlrilecektir. 
lıfmalann son gönlerde feyizli Spor kultıbtı elaeralzlerine 
1emereleri görünmlye baılam11hr. mtıntazaman devam etmektedir. 
Bir sene evveliıine kadar bGtlln Son bir ay zarfında latanbuldan 
gayretlerini yalnız futbole ha... getirdiği muhtelif kulUplerle maç· 
retmiı olall' Çatalca gençleri lar yapmış ve çok iyi neticeler 
bir aenedenberi içtimai aahalarda almııtır. Futbol Kasabada okadar 
da yllluelmiye bqlamııtlr. Bugtln bUyUk bir merak uyaadırmııbr ki: 
Çatalca ıpor kulübUnDn faali- Cuma iUnleri daha erkenden 
yetinde temsil, muzlk,k6ycUlllk fut- sabanın etrafı kalabalık bir halk 
bol ve voleybol ıubeleri vardır. klltlesl ile dolmaktadır. 
Avculuk ıubesl ile kUttiphanesi Son ay zarfında temail ıubeal 
de yakında açılmak için hazırlık· tlç mUBBmere Yermiı ve çok alkıf-
lara baılanmııtır. lanmııtır. Halk temsillere okadar 

Teıkil edilmiş olan bando rağbet ıBstermektedir ki fı.rkamn 
bir iki ufak rtoksanlarile glln~n bllyftk fedakArlıkla kulUp bmasına 
ihtiyacını temin etmiıtir. Getiri- bitifik olarak hazırladığı200klşllik 
lecek bir muallim ile bando ta· aalon bu lı• kifl ıelmemektedir. 

Tarihi Fıkra 

Sır -..'iaklama ! 
İki gencin hararetli bir mO. 

nakaşasma ıahit oldum. Bunlar
dan biri «sırrımı f aıettin, beni 
ele güne knçuk dUtUrdUn» diyo ... 
du. Öbürü: "Sır ne demek bira• 
der, bana söylenmekte mahzur 
olmayan bir sözU ben de ba1ka• 
sına söylemekte mehzur görmem,, 
diyerek iti ınühimsemiyordu. 

Asri telakkilerde sır mefhumu 
ne gibi bir sima alıyor, bunu bil
miyorum. Yalnız, emanet paradaa 
farkı olmayan, dost esrarının, 
tıbkı emanete ihanet edilircesine, 
dört tarafa yayıldığını va bu itt• 
hiç te perva edilmediğini sık sık 
görUyorum, halbuki insanlar c~ 
miyet halinde yaşadıkça sır var
dır ve bunun saklanması lazırr 
dır Fakat sır meaelesinde sırrl 
ifta edenler değil, sırrını önüne 
gelene açanlar kabnhatlıdır. Şu 
fıkra da bunu gösterir: 

Vaktile Şark hükümdarlarından 
biri eşek kulaklı imiş. Tabiatiıı 
bir hükümdar kafasına taktığl 
bu yanm metrelik sivri ve enli 
alimet bütün saray halkıni endl
ıelendirdiğinden devlet ıırn gibi 
onu da olanca dikkatlerile gisll 
tutuyorlarmış, harice aız.ınb ver
miyorlarmış. Likin hükiimdana 
trq olmaaı da lizım, herif beline 
kadu uzamıt &açlarla gezemez ya, 
aaray ricali düşünüp taşınmışlar, 
meçhul bir berber bulmuşlar, bU. 
kumdarın saçını kestirtmiıler, 
1ıerife de tenbib etmiıler: Dilini 
tut, yoksa kelen gider. 

Berber evine gelmiı, düıiln• 
miye dalmış, gördiığü kulaklar 
gözünün -önünden gıtmiyor, bu 
acibeyi karısına söylemek için 
içinde bUyük bir ihtiyaç var. 
lakin kellesinden korkuyor, bir 
ıey söyleyemiyor, bir gUn, iki 
gUn geçince herıfin rahati gibi 
sabrı da elden gidıyor, ıu kulak• 
lardan birine babsedemezse öle .. 
cetlnl aanıyor. Bu tevehhümle 
evde oturamıyor, kırlara kaçıyor, 
dönüyor, dolaııyor. Nihayet bir 
tepeye çıkıp küçtlk bir çukur 
kazıyor, ağzını o çukura dayayarak 
.. padişahın kulaklan eşeğinkine 
benziyor!" diye bağnyor ve heme.o 
çukuru tuprakla örtüyor. 

Üç dört gUn sonra bu çuku• 
run üıtDnde bir AZ beliriyor ve 
çabucak büytıyor, sazın dili var, 
çünki rDzgirın tesirile aallandıkça 
berberin sözUnll tekrar ediyor, 
"Padiıahın kulakları,, diye batlı• 
yarak çukura haylanlan aarr& 
terennüm ediyor, bu garibeden 
aaray haberdar olunca berberin 
gevezelik ettiği anlaşılıyor we 
herifin kaf aaı uçuruluyor!. 

Çukurlarda duramayan sır, 
insan ağazlannda biç durmaz. 
Ser yerip te sır vermemek modaaı 
geçmiş olsa bile herkes kendi 
sırrını ken ı yüreğinde saklama· 
lıdı , kirli çamaşırların sokaklara 
dllımemesi de ancak bu sayede 
temin olunur. - M. T 

Maden Tetkikleri 
Ankara,(A.A}23- Beş ıenelik 

Sanayi programına göre iılettirile· 
cek madenler hakkında tetkikatta 
bulunmak üzere profesör Gra· 
nlk, maden umum müdürU 
Bekir Vehbi, başmllfettiı mll
hendia Abdullah Hnsrev, altın 
arama müdUrU Hadi Beyler ya· 
nn lzmlre hareket edeceklerdir. 
Ve oradan bqhyarak Mardin• 
kadar muhtelif yerlerde tetkik· 
lerde bulunacaklardır. 
Birinci Umumi Müfettiıin 

Teftiıleri 
Diyarıbekir 23 ( A. A. ) -

Birinci umumi mUfettiı Hilmi Bey 
kendi mmtakası dahi inde uzun 
bir tetkik .. yahati yapmak ü ere 
Karaköse) • hareket etmiştir. 

lzmit - Adapazarı Maçı 
Adapazarı, 23 (A.A.) - Mın

taka futbol birinci ik finalistleri 
için Adapazar ve lzmit idman 
yurtları takımları dün abn maç
lannı Ada sahaaında yaptılar. 

Oyun çok temiz oldu. Ada• 
lılar 4/2 maçı kazandılar. 
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[ Siga•et Alemi J 
Avrupada 
Nüfussuzluk 
Tehlikssi 

- Parizer Tageblattan • 
Avrupada doA-umun mütemadiyen 

geril e mesi, beyaz ırk medeniyeti için · 
müthİf bir tehlike teşkil ettiği hak
kında İtalyan Başvekili Muıııolininin 
az zaman evvel neırettiti heyecan 
verici mnkale•inden ıonra nOfua mu
eleleri kakkmda Franuda batlıyao 
mübahase ve münakaıalar henüz ni
hayet bulmamıftır. 

Esasen Poincare, Horriot, Lyautey 
ve amı;ali gibi yükaek tahsiyetler ta
rafın :lan imzalanmıt olarak Temmuzda 
neıredilen ve doğum geriliğine kartı 

mücadeleyi imir olan beyanname 
memlekette kuvvetli akisler uyandır

mııtı. Şimdi de, Petlt Journal gazete• 
ainde nttfredilen çok mühim bir 
makalede Avrupanın nüfu11uz kalmnıı 
tehlikeıi mevzuubahaedilmektedir. 

Bu makalenin batlıca noktaları 
aıağıdadır : 

"Doğumu arttırma mecllıi aliıi,, 

nin reis vekili Boverat, beyaz ırkın 
bulunduğu bütün memleketlerde bir 
nüfus ihtilAli vuku bulmakta olduA"u· 
nu teshit fıtmittir. Doğum rakkam-
lar nd a bilaistisna müthlı bir gerUik 
aörülmektedir. Bu demotraflk teıa
hür, grırip ve nadir bir halettir. Bu 
tezahürün timdiki iİhl ani ve umumi 
teklinde cihan tarihinde bir miııli 
d aha görülmilı,ı delildir. Alınan do
ğum rakamı oldukça uyıftır. 

"Bu rakam 1932 ıeneıinde Alman
yada 1,000 nüfusta 15,1 doğum göıııte
riyor. 1933 te İH doj'um miktarı 1000 
nüfusta 14.7 dir. Bu hal, Almanyndaki 
doğum miktarının Fransadaki doğuma 
nazaran haylJ aı oldutunu ifade edi
)'Or. Yani Fransada doğum ade-di 
1932 de 1,000 de 17,2 Ye 1933 te 
bind 16,3 tilr. Avrupanın diter bOtOn 
memleketlerinde doğum adedi umu
miyetle ve mütemadi bir ıurette 
dOım ktedir. lslav memleketlerinde 
de hal böyledir. Lehiıtanda doğum 
1932 de binde 35,S ten 1933 te binde 
28,7 ye dilşmilştUr. Okraynada 1925te 
binde 42,7 den 1932 de binde 34 e 
dilşmüştfir. 

"işte bu ıuretli Avrupada doğum 
adedi mütemadiyen azalmakta iken 
dilrıyada bir millet vardır ki onun nU
fuıu bırçok aenelerdcnbcrl dalma art
maktadır. O millet ı Japn milletidir. 
Onun dokum rakamlarındaki teznyOt 
son on senede değiımemittir. Bu ,.. 
kamlar hemen daima 2 milyon etra• 
fında dönmektedir. Japonynda doğum, 
vefiyat n Oç misli daha faıladır. 1U33 
ıene11inde bu fazlalık bir milyonu 
geçmlıtir. - Jt-

Yahudilere 
Karşı 
Tedbir 

Berlfn, 23 (A. A.) - Pollı nıüdilrO 
"Yahudi gençlik birlikleri,, azasına, 
üniforma taşımayı, hep bir arada 
talimler yapmayı, alayla aokaklardan 
geçmeyi, bayrak bulundurmayı, kamp 
kurmayı, gazete nctretmeyi ve filim 
çevirip göltermeyi yasak etmiıtir. 

Milletler 
Cemiyetinde 

Sovyet Ruıyanın ilk 
Teşebbüsü 

Cenevre, 23 ( A. A. ) - Sovyet 
Rusyanın Milletler Cemiyetindeki 
murahhası M. Litvinof ilk tetebbüsünU 
kadınlar lehinde yapmışt ır. M. Lihinof 
Cenubi Amerika dev· etleri ııra1ında 
imzalanan kadınlara hukuk müsavatı 
veren mukavelenin Milletler Cemiye
tinde tetkikini istemlo .,.. dünyanın 
her tarafında kadınların erkelder gibi 
kazanç hayatına atılmak istediklerini, 
fakat bu hakların n tahdit edildikini 
ıöylemiıtir. Bu teklif gelecek aena 
tetkllt olunacaktır. 

İngiliz Hava 
Kuvvetleri 

Her Tarafta T eftiı 
Ediliyor 

Londra, 28 (A. A.) - Hava mna. 
tetart Sir Filp Sasun, uzak Ş rkta 
bulunan lngiliı. hava kuvvetlerini 
teftio için tayyare Ue hareket ctmiı: 
tir, 

Bu 1eyahat kara luıvvetlerlni teftlf 
makıadilc dominyonlarda bulunan 
Rir Mori H nleyin acynhati ile bera
ber manidar görülmektedir. 

Son Faciala 
Kasırgada 1661, Maden 
K:ızasında 111 Kişi Öldü 

Tokyo, 23 (A.A.) - Son tayfunda 
6lenler 1661, yaralılar 6414 kitldir. 
562 kiti kaybolmuflur. 

* Londra, 23 (A. A.) - Son maden 
facıuında 111 kiti ölmllştür. 

Aşk 
Gençlerindir 
No.26 

24 - 9 - 934 
Pencereden pencereye asılarak 

o hizaya geçmek isteyen Reşit 
bu tecrllbenin tehlil<ell olacağını 
düşünmedi. 

Panjura asıldı. 
Vücudunu bıraktı. 
Fakat panjurun kanc81lZ ka· 

tıadı bu ağırlıkla açıldı ve Reşldi de 
beraber slirükleyerek büyük bir 
glirUltUyle kaplamaya çarptı. 

Bu sarsıntı ile Reılt merdiven• 
lere fırlamışb. 

Atlet delikanlı daha düşerken 
•aziyeii hesaplayarak kendini bir 
külç~ gibi mermer ha1amaklara 
•el'ilm~~t•n kurtardı. 

Ve lltt ayak lizerl dUıerken 
haca tlarnıı gev~ek bırakarak 
yaylı hir ıualtıne gibi esnedi. Bir 
tarafı aetmadaıı ayağa kalktı. 

GürUlt~ i\t P~ııcereye koşan 
Leyla onu 'va\ta i\cen gördU. 
Genç kız onu1ıı ıelec~iine ihti· 
nıal v rmediğl f ç\\1 gu .. ultUden 
çok korkmuştu. 

- Reşlt seıı ~lıinl 
Diye haykırdı. 
V c derhal d'-şarak kapıyı 

&tb. 

Burhan Cahil 

Şimdi panjurun aralığına ıı· 

kı ıp ezilen parmağım alkolle yı· 
karken soruyordu: 

- Peki, niçin hapıyı çalma· 
dın. O pencerede ne ak'ıyordunl 

Reşit iki kelime ile onu nasıl 
seyrettiğini, yUzllnU daha iyi gör
mek için öteki pençereye geçmek 
istediğini anlath. 

Delikanlı koltuğa gömUlmUt, 
Leyla ayakta parmağına pansu
man yapıyordu. 

Kenç kızın haıı yavaı yavaı 
eğildi dudakları onun aaçlarma 
temas edecek kadar eğildi. 

Odanın havası boıalmış gibi, 
nabızları durmuş gibi ve nefesleri 
bir göğüsten itler gibiydi. 

Bu bir an süren temas vUcut· 
Jarmda biribirinl arayan bütün 
sevgi ka blliyetlerini şahlandırmıştı. 
Biribirlnin olmak iıteyenlerln duy• 
dukları o ifade edilmez gönül 
buhranı mndde haline gelmiş gibi 
kemiklerine \rarmcıya kadar onlara 
sarstı. Ve ilk defa tehlikeyi sezen 
Leyla doğruldu. Geri çekildi ve 
piyanonun taburesine oturdu. 

imdi Re 

SON POST A 
====-

', 

• Hıca erlerim ejendim :t1emnunıyelıe efendim 

- Rica ederim •fendım 

Hayatta her ricanın mukabelesi 
- Haydı karakola 

ayni değildk 

dbe gin 
Çoc ğ 

[Bir Çek k rikafüriil 

- ------ -
Nevyork, 23 (A. A.) - Y ım m n .. 

tehassııları, Llndbergin çocuğu kaçı• 
rıldıR-ı zaman fidye için i'6nderilen 
mektupların mevkuf Havptman'm ka· 
lemind n çıkmıı olduğunu ıöyJe-

mişlerdir. Fidye müzakerelerinde 
tavnHut eden doktor Konclon, vakti!• 
meıarlıktn gördfiğll caninin Havpt .. 
mana az benzediğini söylemiştir. 

Lindberg, suçlunun muhakeme• 
ainde bulunınak üzere buraya gele• 
cektir. Zabıta Havptman'ın bir ban• 
kaya 25 bin dolar yatırmıt olduğunu 
meydana çıkarmıı. ıuçlu olarak Uhlilc 
iıminde biri daha tnkif edilmiıtir. 

Bu menide bir da k dın karııık· 
tır. Lakin polis henüz izini bulama
mııtır. SlJylendlğine göre çocuğun 
kaçırıldığı akoam pencerenin dibinde 

kışlada geçen hayatını mektup· 
larında yazdıklarım anlat.yordu. 

Leyli ~>nun niçin böylo ken· 
disinl kışlaya bnpıettiğinl biliyor· 
du. Acıyan ve bu acıya letirak eden 
bir iç çeklile: 

- Alışacağız, dedi. Mehru• 
mlyete ııhşacağız Reşit. 

Ve sonra gülerek ilave etti: 
- Ne yapalım bizim çiftlik 

davası henüz bitmedi. Kendimiz· 
den vvel yengemi memnun ede• 
ceğiz• 

V onu incittiğini tahmin 
ederek .• 

- Amma ben yengemi bir 
noktadan hakli buluyorum. Dedi. 
ister ki hayatının iıtirahat devir· 
!erinde artık maddi gaileden 
kortulsun... Sonra TUrkAn... Onu 
da dUıUnmek llzım. Refit batı 
önünde dinliyordu 1 

Leyli devam etti ı 
__: Geçen gün bir arkadaşım. 

bana bahsetti. Nişantatında hUyUk 
bir ailenin kızını görmeğe kit• 
mlş.. istihza etmişler.. Bu hare• 
keti bana ıstırap veriyor diye değil. 
Fakat senin de şerefini dUşündU· 
gUm için müteessir oldum. Yengem 
zengin kız arayabilir. Fakat v· 
lcmmek nlhayot iki aile arasında 
bir insan mllbadeleal iae bunda 
da biraz uygunluk aranıyor. Seni 
kliçUk gördiiğm için değil. Bunu 
hatırına getirme, fakat yeng mln 

kadın ayak izleri görilldüğrl gibi, 
Dr. Kondonu mahut meıarlıği 
götilren de yine blr kadın olmuttur. 

KolombOs, 23 (A. A.) - Burada 
bulunan mevkuflardan biri J 932 ipti
dasında Ha vptman'dan tifreli bir 
mektup almıt ve bu mektubu ha. 
piııhane mildilrilne vermiştir. 

Havptman, bu mektupta Llnd
berg'in çocuğunu kaçırmak niyetinde 
olduğunu bildiriyordu. O vakit key-
fiyet poliıtı bildirllmitı fakat ehem
miyetle telakki olunmamııtır. 

Stratosfer Bir Sefer Daha 
Detroit, 28 (A. A.) - Mösyö Pi

karla zevcesi bugün Stratoderde bir 
uçuf teıebbilsünde bulunacaklardır. 

kendisine gelin arayııı kendisini 
gUIUnç mevkie sokuyer. Bunu bel· 
ki de onun saflığına, yahut fazla 
analık şefkatine verebilirler. Fa· 
kat ortada aonin de ismin dola· 
flyor. 

Reşit bu habere çok ıinirlendl: 
- Terbiyesizlik, saygısızlık! Diye 

haykırdı. Artık tahammül edemiyece· 
ğim LeylA .. annem ne dü9ünUrso 
dUıUnslin .. biz ıeninle evleneceğiz. 

LeylA bu bahsi açtığına Adeta 
nAdlm olmuştu. Reşid! bu euretlo 
annesine karşı yürütmek gururu
na dokunuyordu. Ona yine yak· 
laştı ve parmaklarllo saçlarım 
sevdi : 

- Hiılerlne kapılma Reşit. 
B na _verdiğin sözü tutacaksın. 

Acele etme onun da gönlü olur 
elbet.. Bizim çlftUk lıi öyle tah· 
mln ediyorum ki yakında bitecek. 
Bu iı olursa yengem fikrini de
ğiştirecektir. 

Bu şartlar, bu kayıtlar Reşidl 
fıyan ettiriyordu. Kendini idota 
aatılık blr inaan, bir eılr gibi 
görUyor, çileden çıkıyordu. 

Onun içinden kinini gözlerin· 
den seıen Leyli ilive tti : 

- Sevgimiz bizim olsun, fak.at 
mademki yengem böyle 1 tedl, 
onun da gönlü olsun. 

Reıit içini çekU: 
- s vglye, aoka para katmalc 

ne çirkin, ne gUlUnç ıey. Sanki 

Sayfa 5 

[ Gönül işle~ J 
F agdalı Aşk, 
Zararlı Aşk 

Bir lngiliz muharriri ıevınek 
ve sevflmekten bahsederken : 

" Aık kanun tanımaz, kal· 
deye tabi değildir. Ne vakit baş· 
layıp ne vakit bittiği bilinmez.,, 
diyor. Umumiyet itibarile muha· 
kemeıi doğrudur, bununla bera· 
her ameli hayatta atkı iki ınnıf 
ayırmak lazımdır. Birincisi fay
dalıdır, ikincisi ise zararlı olabi· 
lir. Okuyucularımdan aldığır::ı 
mektuplarda dalma dlkk&t ed~ 
rim: 

- Bir kızı ıeviyorum, 
Veya: 
- Bir genel seviyorum, cum ... 

lesile başlarlar. Bu mektuplarm 
hemen yüzde doksanında başla· 
yan veya başladığl sandan aıkm 
gayesi tasrih edilmiş değildir. 
Niçin seviyorsun? Ayak bastığın 
sevda yolunda varmak lstediğjo 
hedef n ? Birkaç gün, niha-
yet birkaç hafta eğlenmek, 
heyecanlanmak, birlikte gezip do· 
laşmak mı? Yoksa bir bayat şir• 
keti kurmak mı? 

Bence bu suallerin ilk kısmına 
cevap veren aşk zarar verebilir. 
Daha doğrusunu mu istiyorsunuz, 
bu aşk değll, sadece bir heves
tir. Gelip geçer, yeri eık kitabı 
değil, eğlence faslıdır. Ancak so• 
nuncu suale cevap veren gönUJ
dilr ki aşk ayılmalıdır, fayda 
v rir. Bir gayeye varacaktır. 

lf 
Şükrü Tevfik Beye: 
Ne diyeyim? Saçlarınıza ak 

düşünceye kadar, vaziyeti muh • 
faza ediniz, yaı, yorgunluk, usanç 
sizi ilk günler, ayrılmamanız ica· 
beden noktaya yine götlirecektir, 
fakat korkanm, biraz geç olmasın! 

~ 

N. B. Hanıma: 
B nce samlmidlr. Fakat ne 

olursa ol11un karar verildikten son· 
ra nikah tacil edilmelidir. 

lf 
P. P. Hanımaı 
Babası, arada nlkah olmadan 

da çocuğu tanıyabilir. Tereddllt · 
etmeyin[z, mecburidir. 

HA~IMTEYZR 
22 :::::21 

ölçUlürmilş gibi.. Ben o kanaat• 
teylm kl benim yetmlt bef liralık 
.rabıt maaşım blr yuvaya sığınan 
çiftleri mesut etmeğe kafidir. 

LeylAnm ince dudakları bil· 
küldü: 

- Haklısın Reşit, bu o kadar 
doğrudur ki bUtlin gençleri sev• 
gllerinde ilk harareti ile kayna~· 
tıran iman da buradan gelir. Bir 
evimiz var. Kendimize lbım 

olacak her şeyimiz hazır •• 
Bütün bunlar bizi diişilndUremez. 
Fakat ... 

- Evet. Bizi dllwllndliren biz· 
den başkaları diyeceksin değil mii 

Leyla boynunu büktü. 
Reşit hiddetle yerinden kalk

mııtı: 
- Bunu sen iıtiyorsun, sen 

ısrar ediyoraun. Benim için bu bir 
dava de~il. Bırak ben herşeyl 
halledeceğim. 

Ve Leyltinın cevabını bckla• 
meden fırladı. Salondan çıktı. 

Leyla arkasından: 
-Reıit yapma, sözUnU unutma. 
Diye yalvarırken o biraz evvel 

düştUğU merdivenden .sUzUlmilf 
bahçe kapısından çıkıyordu. 

Moda lsk lesi He altı yol 
ağzını sürat rekoru kırarcasına 
geçip ev gelen Reıft annesini 
henüz yatmamıı buldu. 

Hasibe hamm blribirlnden yak· 
tığı cıgaralarla odayı zehirli gaz 
deposun çevirmi9tl. 

-... 

• 
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Tarihl Hir film 

Harolt Lamp meşhur 

bir Amerikan tarihçisidir. Bilhas
sa tarihi romaolarile şöhret al· 
mıştır. Paramunt kumpanyası bu 
zata tarihi senaryolar ısmarlamış· 
br. İlk hazırladığı " Ehli salip 
muharebeleri ,, senaryosu yakında 
fi :me alınacakhr. 

••gaz p.:rdenin en yar•maz kahr•mtını Mik• Moı.vs "Son Fosla,, yı cıkugor 

Sinema Dünyasından ~on 
Postaya Yeni Haberler 
Güzel Sesli Rişar T avber " Sevda 
Şarkısı,, Filmine Başlamak Üzeredir ----------- --. 

Güzel ıeali bir Alman erkeği 
Yardır. Seıli filimden ıonra parh· 
yan bu yıldızm birkaç filmini gör· 
müş, gilzel sesini dinlemiş olacak· 
ıınız. Bu, Riıar Tavberdir. Şimdi 
Londrada bulunuyor. Orada çev· 
riimekte olan "Don Juan,. filmi· 
nin güzel şarkılarını söylemekle 
meıguldür. 

Yanak sesli Riıar bu filmi bi· 
tirir bitirmez "Aık ıark111,. ismin· 
deki filmi baılayacaktır. 

Bu filmin mevzuu, meıhur 
bestekar Şuberln husuıi hayatının 
en hüzUnlU ve müessir bir aafha· 
ıından alınmıştır. Besteklr Şuber 
bülUn hayatını sevda buhr~nları, 

aık göz yaşları içinde geçlrmiı 
bir betbahttır. 

İşte Rişar Tavber bu zavallı 
ıevdazedenln sevda hayatı için 
bestelenen ıarkıları söyliyecektir. 

* Holivuttakl "Artistler itti· 
haclı" yani .. Yunaytet Artist ,, 
kumpanyası yeni yıldızların bir 
çoğile mukavelenameler imzalıya· 
rak onları angaje etmiıtir. Esasen 
eski yıldızların en meşhurlarından 
bir kıımı bu kumpanyada çalışı· 

• yorlar. Son zamanlarda erkek 
yıldızlardan Fillp Holmı, Fredrik 
Matf ve güzel yıldızlardan An 
Harding ile Klodet Kolber de 
bu kumpanyaya girmiılerdir. 

1f. Holivutun en komik yıldızı 
ve en gOzel kadınlarmdan biri 
olan Patriçya Elli• "Radyo çılıın· 
lıkları., iıimll bir filme baılamış• 
tır. Erkek yıldızlardan güzel aeıi· 
le maruf olan Jak Haley de bu 
filimde kendiıine ·refakat etmek· 
tedir. 

1f. Yeni yıldız!ardan Kitti 
Karliıl geçenlerde "Atk najme
leri,, iıimll bir filimde rol almııtı. 
Bu rolü çok beğenildiği için 

el Kittiye "Kınk kalp,, iıimll 

dızt olan Ş: rley T emple bir soğuk 
algınlığı neticesinde haatalanmış 

ve yatağa dUtmUıtUr. Doktorlar 
haıtahğı evvelA bir zatüri'e baı· 
langıcı olarak teşbia etmiıler, fa· 
kat sonradan hastalığın fiddetli 
bir brontit olduğu anlaşılmııtır. 
Bu en kUçUk yıldız şimdi hasta 
yatmaktadır ve Uç ay müddetle 
tedavi altında kalacaktır. 

Jf Erkek yıldızlardan Jorj Raft, 
sinemaya intisap etmeden evvel 
elektrikçi idi ve haftada dört do· 
lar kazanırdı. Şimdi ise maruf bir 
ıinema yıldızıdır ve bugün haftalık 

kazancı dört bin doları atmakta· 
dır. 

'f Beyaz perdenin en şan11ız 
yıldızı Miryam Hopkinstir. Bu 
aüzel kadın bu yaz mevsiminde 
plijda dört defa hastalanmıf, ta· 
tilin zevkini çıkaramamıştır. Plij 
dönUıün de debir otomobil kazası 
geçirerek ölilm tehlikesi atlat• 
mıştır. 

lf Kari BriHon bugün beyaz 
perdenin belli batlı şöhretlerin· 
den biridir. Sinemaya girmeden 
evvel kız kardeıile birlikte Avru· 
pada idi ve iki kardeş hayatları· 
nı tiyatro sahnelerinde danı nu• 
maraları yapmak ıuretile kaza• 
nırlardı. 

Rekor 
Kıran 
Bir Film 

Pariı sinemalarında ıöıte• 
rilmlye baılanan "Kızıl lmpera• 
toriçe ,, filmi büyük bir rqbetle 
kartılanmııtır. Marlen Dltrihla 
tlmdlye kadar ·çevirdiği filtmlerln 
en b&ytıill olan bu filim için har
canan paranın, 934 aeneal filim .. 

• 

.ş·ehrimiz 
Sinemalarında 

Yeni Filmler 
lıtanbul ıinemalarının bu mev· 

ılm içinde gösterecekleri fllimler 
hakkında yeni malumat almakta
yız. Tllrk ılnemaaı maruf yıldız· 
ların çevlrmlı oldukları Uç büyük 
filmi TOrkçe olarak göıtermiye 

karar vermlıtlr. Biri "Vahtl atlar 
kıralı ,, dır, Vilyam Janey ile 
Dorotl Aplebl tarafından çevril· 

Çok Meşhur Bir 
yet Yıldızı 

Sov-

Sovyet Rus) ada sinemacılığın 

günden güne . ilerlediğine, çok 
mükemmel filimler çevrildiğine 

dair ha herler alıyoruz. Geçenlerde 
binlerce küçük çocuğun iıtirakile 
"Ptuçko,, isimli bir filim çevril• 
miıtir. Bu filimde çocukların 
traktörler idare ettiği, harikalar 
yarattıkları gösterilmektedir. 

Mevzuu metbur bir çocuk 
romanı olan "Guiller'io seyahat· 
namesi ,, nden iktibaa edilmiş, 

fakat çok gilzel çevrilml9tir. Sov· 
yet Ruıyada geçen senelere niı· 
betle ıinema stüdyolarının adet· 
leri bir hayli artmııtır. Ayni za• 
manda yeni yeni yıldızlar da doj'· 
muıtur. Bu yeni SoYyet yıldızları 

arasında gUzeJlij'ile meıhur Kaen· 
ya Moskanenko ön aafta gelmek· 
tedir. Otuzuna yaklaımış olan bu 
kadın yıldıı:, aan' at sahaıında eıl 
pek az bulunabilecek bir varlık 

Bir Haftalık 
Program 

Melek : Garip Bir Aşk 
ipek ı Saygon Güzeli 
Sumer : Güzel Fatma 
TUrk ı Garba Hücum 
Seray : Kibar Hırsız 
Hllll : Sefiller 
Elhamra ı Kadın parmağı (Çarşam

badan itibaren) 

emalarda da btıyUk 

olarak gösterilmektedir. Şunu da 
ıöyleyelim ki Kıenya Moıkaoenko 
timdiye kadar yUzUne bir tutam 
bile pudra silrmemlt Ye ayağına 
da bir kP-re olsun ipek çorap 
geçirmemiıtir. T abli vaziyetini 
ve yaratılıttakl gllzelllğini her 
zaman için muhafaza etmektedir. 

Amerika ve Avrupa yıldızla• 
rının makyaj eayHinde elde 
ettikleri uydurma ıüzelllk kartı· 
ıınnda bu Ruı kızı, tlhretini, 

san'at kabiliyetinin ytlkseklljl 
ıayeıinde elde etmfttlr. 

1f. En maruf lngillz aktörlerin• 
den olan Jan Hunter ıeçenlerde 
Holivuta geçmlı ve bir sinema 
kumpanyaılle uzum müddetli bir 
mukavele imzalamııbr. Tiyatro· 
dan ılnamaya yeni geçen bu yeni 
yıldız ilk filmini Kay Fransiı ile 
birlikte çevirecektir. 

Türk 
Stüdyosunda 

Yeni kurulan "Tllrk Stddyr 
ıu,, filim çevirmek f aallye e girmff 
bulunmaktadır. Bu ye lUdyo ta• 
rafından geçende ç Hın "Har• 
biyeoin YOzüncü dönllmU,. fil• 
mi bUtUn AlmaP' ıioemalarında 
aaaterllmek Uz~ Berllnden ide• 
nilmittir. Bu 1'Urlt filnıl yakında 
Almanyadaki bUtlin ılaema ıa• 
fonlarında g'sterlecektir. 

••• '. 1' ........... l:.I ......... l:z11 •• ...-

fiHmler göıteriecektlr. " Sana 
tapıyorum ,, ismindeki bUy8k 
filmi de ıcledc hafta sr6recejis. 
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iki Ahbap Dişçi 

diıçi 

olmutlar, bir dit tedavi· 

hanesi açmıtlardı. 

Bir gOn Hintli bir mtiı· 

teri ıeldi: "Hutamız var, 

gelir mlıinlz ?. ,, dedL 

Beraber haataya gitti• 
ler. Fakat diti atrıyan bir 
insan değil, koskoca bir 
fildi. 

Çöpbacak trende seya• 

hat ediyordu. Ôğle Yakti 

trenin lokantaaına ıirdi. 

Fakat gar10n bir tllrltı 
yemek ıetirmlyordu. Ya· 
nındaki adam i1e çorba· 
aını yutuyordu. 

· Fdcr•l•r 

Hasta ilk 
Afacan, annem ve babuı Ulu

daja çıkblar. Onlarla beraber 
birçok yolcular daha vardı. Bir 
arahk yolculardan biri karh bir 
hpeden ayağı kayarak aıatı, 
karlı uçuruma dtltmiye baılad•. 
Afacan batırdı: 

- Ey•ah, karlara dnı&p haa· 
tabi• yakalanacak! .• 

Sıra 

Afacanın teyzesi &lmllttU. 
O Kin cenaze kaldınlacaktı. 
Afacan c aıeye aftmek lıtiyor, 
fakat baba11 almak latemiyordu. 
Babaaı kllçllk lcardetini sltlre
cektL A~n atlamıya baıladı: 

"-ll!lilllll kardeflm daha dün 
lfiemaya . Şimdi • a bende!. 

Ben ,ıdeceğlm!.. 
- M*1ıt'ep açılıyor, bunud blll biaiklettn i dili k .. 
- Elbette, deraler batlayınca mektepten kolay kaçmayı tlmdldea ljrenlyor. 

_....................................................... --==============-=================-=---==-=--------=-

- Bir daha b6yle akıl yol· 
dan Kiderıen, bllikletln mlıaade 
w;ılıaı ıerl alırım ••• 

- Alamazaın ! .. 
- Naaıl alamam!. 
- Mnıaade kAtıdam yok klf .• 

f Fıkra ı 
Nebat Yiyen 

KUçUk bir çocuk, babaılle 
beraber Afrika ormanlarını 
geziyordu. Fakat çocuğun tuhaf 
bir haıtalıiJ Yardı. Bu haıtalık 
yllztlnden çocuk biç et yiyemezdi. 
Daima nebatla karPını doyurur
du. Bir gOn yine babaılle 
beraber ormanda ıezerken, bir
denbire üzerlerlne bir kaplan 
aaldardı. Çocuk kaç•ıra batla· 
mıftı. Kaplan arka11nden koıu• 
yordu. Çocuk ba11m korkuyl .. 
çevirmlf, batrıyordu: 

- Bana lliıme, ben et yemem, 
ben yanlıı nebat yerimi. Bana 
Uftmel. 

~~'«\\\~ 
SllmUklU Böcekler 

Kabuklu SnmtkJa Bacek -
Blyle çıplak ıezmekten utanmıyor 
muaun HD ? ... ... 

-Kardqlm, benim aeıiml ta• 
mamUe almıı 1 

- Seainizj kardeıloiz, denet• 
tljlnia için kim bilir ne kadar 

isimler aevinmıısini:ıdir ... 
Eve kibar bir . L 

miaaflı ıelmlftl. t 
Hediye olarak ta l 
kiiıth bonbonlar f. 

ıetirmlftl.Af•canı 
yanını çat1rdı: 

-Gel bakahm 
çocupm, eenin 
ismin ne!. 

Afacan ctvap 
vermedi. 

- Siyle ev• 
lldım,lım1ot ıöy· 
leraen ıana iki ı 
tane bonbon ıe· 
kert •ereceğim. 

~ini 

&UmuıuU 8öcekler 

Rakı kadehleri laıam 6ldGrlr. 
.ıaa... Babam ıurabllı lçlyoıl. 

Pazar ola 
aade Afacan 
GUnclotdu.. tam 
ılıden 6 tanı 
teker 11t111al. 

- Dur bakalım, aenln y•luna 
keamek mecburiyetinde)·im. ika· 
metılh tezkeren yok detll mi? •• 
o ulde ... te..Wf ıdl1orua. 

l 
Tahta At 

Bir at, bir bahçe kenanndan 
geçerken bir tahta ata raıt ıeldl. 
Tahta at Hal endi: 

- Merhaba: Nereye gidiyorıun? 
- Gezmeye! 
- Gel otur, bir az konuıahm. 
Oturup konuımaya baıladalar. 

Canlı at dedi klı 

- Haberin •ar mı? Benim 
babam büyük at yaraılarınan 
birnciliğini aldı. 

Tahta at ,Wdo, dudak baktD: 
- Puhh, dedJ.. Ya benim 

bUyUk babam Truvahların ah ldJ, 
onlarla beraber barbettl, Truvayı 
alda! 

25 ilk 
Afacana an• 

neti bir yirmi 
betlik verdi, çar· 
ıaya 16nderdi. 
Fakat Afacan 
yolda niyetçiye 
rHtıeldi. Niyet 
çek• çeke 25 ku• 
ruıtan elinde 
dört buçuk ku· 
ruf kaldı. Eve 
d8nUnce ailaına.• 
ta batladı: 

- Senin ver· 
dliln 25 llği dll-
tUrdUm annel. 

- Ne? 25 llil 
du,urdDn mtı?. 
aramadın mı?. 

- Aradım fa· 
kat yalnız d6rt 
buçuk kuruıuau 

Birdenbire tren 8Uf 
ıola çarpıldı ve aclia 
ta bağ1ndald çorba Çapb 
cağın tabağına doldu. 

Tercih 
Afıcam bir çocuk yakala 
- Hani bana borcunu 

cektin?. 
- Ne borcu? 
- 1 ~ kurut 6cl8nç almıı 
- Ha, ıiz mi? 15 kuruı 

20 kuruttu. 
- Peki öyle olaun. Hele 

on kuruı ver de, d&nkll on 
baıka aefer verinin. 

Af acao ba11nı aalladı: 
- Olmaz, dedi. 
- Nual olmaz!. 
- Ben doğru bir çocu 

20 kuruş vermeyi, on kUl'Df v 
vermeye tercih ederimi •• 

Şairane 
Bir pervane bir baıka perv 

ile konuttu : 
- Eakiden hu yerde 

yakarlardı. Ne ıalrane 19JcH 
ğil mi? 

- Evet ıairaneydi amma, te 
ilkesi fazla idi f 

- Oilum, parmağını burnune 
ıokma 1 •• 

_. GözUme mi sokayım une? .. 
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elek'le Arkadaşları Saçayağı idiler .. 
lan, babR1mm elinden dAt 

feryat Jki. 
çüz hanımlar, odaya kapa· 

ut, kanun, tef setlerine kara· 
heyheylerle yukarı kah yı

ken koca 1akalh, Vehbici· 
6n6ne çekmiı, 1ıuya okumayı 

ecek veya karalamaaını 

getirecek .• 
Oğlancağız, (Elif Usl\n e, elif 
i, elif ötör tı!) Derken korku 

Pflr\P ağzından elif Uıün • 
• elif eaa i çıkacak olıun,. 

Yahut, karalamada, (babep)ln 
(be)ıinl talik yazıya ben· 

Vay efendim vay! .. Kıyametin 
,anı hazır. 

- Kaz kaf ah herifi.. ökllz 
inli mahluk!.. it!.. katır! deye 
köpürUı, bir aleY ahı, bir 

t pUıktirllt ki ıorma ... 
- Sen okuyamıyacaksın!.. 
ekkep yalayamıyacaksın!.. 

aJD olamıyacakıın!.. deyerek 
ıllle, ne tokat, ne muıta, ne 

tek. .. Kızılcık sopası bile var. 
Allah yarattı demiyor, kıya· 

ya basıyor, yapııtırıyor, vurdu
yerden kıvılcımlar çıkarbyor. 
Yukan katta cümbllt de\·am• 

ir çalgı faala bir çene faslı; 
dmdan tekrar çalgı, yine çene. 
Ayının kırk hikiyesinln ahlat 
ne olması gibi, hep aynı 

evzu ; Kavaladakl ılıca dönllıll· 
n hikiyeıl, vakayı kaç yüzüncü 

tarak yeni baştan tutturma ... 
Arkaaandan gelsin erkek 

kiyeleri i tosun, babayiğit, de· 
lkanh bahisleri ... 

Takkeci kalıbı gibi enseliier; 
kapı gibi gövdeliler; minare kmğı 

ibl boylular ... 
Pinponları, bunakları, sl\nepe· 

leri, yerin dibine batırdıklarmı, 
Azrailin kilıcma havale ettikleri· 
ni, cehennem zebanilerine sıötürt• 
tliklerini unutmıyahm. 

Melek Henım, Kafe•e Hap
••dilml' Kut Vezlyetlnden 

Kurtuluyor 
Birkaç sene geçmiı. Zinnun 

Efendinin hali büıbütün harap• 
laımıf, vücudll adamakıllı ka vıa· 
mıf, gözleri bile seçmez olmuı. 

lıl, gUcil, daireyi maireyi hak 
ı•tire. Y almz, ay başlarında, 
ayhğmı alm1ya ve lratlarmdan 
kira toplamıya çıkıyor. Sair ıa· 
mantar boyuna evde, bUtUn gUn, 
aşağıkl kliçük odada, minderin 
Uıtünde mihman. 

Ağustos ııcağında bile başın· 
da keçe arakiye, boynunda yUn 
atkı, arkasında parmak 9ikitli 
çift hırka, nstUnde kUrk, önt:nde 
tmaslar gibi mangal... Yine tişU· 
mede, yine donmada ... 

Melek Hanımın ne halde - .· 
cağını bildirmiye hacet yoksa da 
• fazla lif göz çıkarmaz ya - yine 
aöyleyi verelim. 

Bermutat, ayalinin taban ta· 
bana zıddı. Adamcağuın ne de· 
derece iki ayaiı çukurada iıe 
hanımının da baıı havada, burnu 
Kaf dağında .. 

Yanağlnın ala yere damlıyor ; 
bastığı yeri esnetiyor; biraz daha 
davransa döşeme tahtalarını gö
çertecek. 

Yine gece gündüz can citer· 
leriie halltl hamur, daima bera• 
berler, Sazlar, ıarkılar, sözler, 
aohbetler. alaylar, kahkahalar .. 

Emrü emrtıkümlüğll ıittlkçe 

- E"latlorl Bir karb•n 6•lrıtt, kurba11, lılc değil•• 61r horoz ol6a11, poi mu? 

Hocalanndan dere t• almıı. bir toz habbeai, bir çöp parçası, 
Hele bir arıuıu yerine g;Jmeıin, ntfüıU bozulmuı bir yer göatere• 
biraz sıkılsın, derhal olanca kanı nin alnını karı9layabillr1in. 
batına hOcum · ediyor; yUzU pan· Sonra terbiye v• nezaket, in· 
cara d&nllyor. Öyle mUthlı bir celik ve zariflik nUmuneal. 
sinir bubranile kendinden geçiyor (Efendimiz!.. Sultanımızl..) ııı 
ki be kadar ıeçı baıı varaa hep- atzından kelimel vahide çıkmaz. 
ıini darmadağınık edip yoluyor; Fakat samimi ve liüball tanıdık· 
elblıelerinln yakasını, göğıUnU lara karıı da çok teldifsizdlr. 
koparıp parçalıyor; nihayet ıark Karıısındakinin mala göz kestir· 
diye dllıüp bayıhverlyor. Artılc diğtni sezersezmez, artık hiç din .. 
saatlerce lkl çenesi kilitli... leme:r:, anide kAğıda sardırır; 

Ne yapsan, ne etsen faydasız heremağasınm veya ağa efendi .. 
lıtedltln kadar aular aerp, limon• nin kucağındaki paketlerin ara· 
lar koklat, vllcudunu didim didim ıına ıokuıtunıverlr. 
didikle, boı. O zamanki ticareti tuhafiye• 

işte bu manevre ile kocasının cillk. DUkkAnında çorap, mendil, 
ağzını tamamile kapatmıı; adam· pudra, lavanta ve aaireden maa• 
cağızı tam tertip mat etmlf. da rengirenk Avrupa bonbonJarı, 

Kafese hapsedilmit kuş vazi· rehavi çalgılı iB&tler 'H albümler, 
yetinden kurtulmuş, sık sık kafa· yaldızlı kafesler, cıvıl cıvıl öten 
darlarlle sokağa çıkmaya ayak makineli kuılar, cicili bicili vazo-
alıştırmıı. lar ve biblolar da bulunur. 

Akıllarına estlml, sakallıya Bnytık barekettın sonra çar• 
bir meval okuyup kendilerini kapı· ııdao çıkmış, bir mtlddet Vezne• 
dışarı atıveriyorlar. Evveli meı4 cilerde bulunduktan ıonra Emin• 
rebe uyguı~ bir iki komşuya önündeki "Hfisnll intihap,, mağa· 
uğrayıp biraz çene çaldıktan ıonra zasım açmıfta. 
haydt Cariıiçi, Kalpakçılarbaıı... Ahmet Farukinin dükkinı, 

Sıraıile ipekçi Kininin, yağ· Çarıı içine girip çeımeden sapa· 
lıkçı, Ahmet Faruklnin. basmacı rak Yağlıkçılara dotru yOrilrken, 
Y epremin, basmacı Karakaıın ku- ıol kolda. 
yumcu Şahba:ıın dükkAnları ... ( Arkası var) 

Gelsin yarenlik, yaımakhk ... 

o tarihlerde Kini ile Ahmet r == TA KV I M == 
F arukl lstanbul içinde ne kadar 
zevk ehli varsa hepıinin gözbe- Ob 
beği ... Vekil vtikela famllyalann· 30 

PAZARTESi 
24 EylQI 934 

Hı111 
142 

dan, kibar ve rical takımlerından Arabi Rumi 

k 13 Cem.ahar IHS 11 • EylQI • IHI bu gençlere ağzmm ıuyu a an-
akana .. 

Arada saray hazinedarları, 

hahrh saraylılar bUe var. 
Basmacı Y eprernle Karakaşın, 

kuyumcu Şahbazın meftunları, pe· 
restiıklrları da 1&yıaız .. 

Binaenaleyh hepsinin dükkanı, 
talfei nisadan olan tfryakilerle 
tıkbm tıklım; sahiplerinin baı ka· 
ııyacak saniyeleri yok. 

Sahipleri deyince, bira:ı da 
onları tarif edelim ; 

KAni Bey, boyca pek uzun 
değil, k11& da hiç değil; ortanın 
uzuna meyyali.. Narin, beyaz, ko· 
yu kumral.. 

Son derecede tuvaletlt ve tık 

--
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Resim Talı/ili .Kupona . 
• , ~ .- 111 

4 4 U O• $ WU d MU O - _.__ - ;. 
• "" Ali~ 

Tabiatia.iıi öğrenmek jstlyonaıuı 
resminizi bu kupondao 10 adet 
ile bitlikte gönderiniz. · Rf!;llaİDiz 
ııraya tibidir ve •iade edilmez. "° 

l.eim. meslek 
veya ıan'al 

bulunduğıİ 
Traşı herdem glivey kıyafeti, hal memleket 

ve etvarı da çok kibar. 1---·--+----""-!!~-~ 
Baımda koyu renk, dumanı 

Uıtünde kalıplı fea; kar gibi ko· 
lalı gömlek; kravatı, kravat iğ• 
neıi en aon moda; elbi.eleri yeni, 
mum, kalıp... Bir potinleri var, 

Relim iııtioar 
edecek mii 

Resmin klitai"' 30 kuıi&oluk 
pul mukt.biliDdf gönderilebilir. 

Namzetler Listesi Etrafında 

Eski Şehir Meclisinden 26 
Kişi Listede Yok 

İstanbul u· 
mumi meclia 
azA namzet 
listesinin ilim 
her taraf ta a· 
lika uyandu
mııtır. Yeni 
listede nazarı 
dikkati kurca· 
lıyan nokta, 

evvelki mecliı· yeni namzetlerden 
te azl bulu4 ecza tııoiri Rama· 
nanların yarı· zan zade Cemal B. 

sının, yeni llsteıinde isimleri olma• 
maaıdar. Neıredilen ( 122) iılmll 
llıte ıehir dahlllnden çıkacak 
iziların lıimltridlr. Bunların ya• 
rııı yedek, yar111 asal olacaktır. 
Diler (7) azi mllhak k11alardan 
aeçllerek bugOnlerdt llAn edil .. 
cektlr. Şehir dahilinden, ıeçen 
mecllıte olup ta bu aefer nam• 
zetler llıtede lıml bulunmıyan
ların adedi ( 26) dır. Bunlar Be
yoğlu kaza1ından. 

Ce•det Kerim, Ahmet Halim, 
Ethem izzet, Fortun zade Murat, 
lbaan Namık, Mitbat Cemal, 
NazmJ Nuri, Nazmi, Senihl 
Beyler ve Ayı• Remziye Hanım. 

Beykoz kazaıından: Sadi ve 
Salihattin Beyler. Eminönü kaza• 
eında: Kemal Salih, Reıat, Tallt, 
Hilmi, lbrahim Beylerle Rana Sa• 
ni Yaver Hanım. Fatih kazasın• 
dan: Doktor Hikmet, Sadi ve 
Nurettin Mllntl Beyler. Kadıköy 
kazasından; Azmi ve Medhl Bey• 
ler. Sarıyer kaza11ndan Aziz Bey. 

Üsküdar kazasından: lsmail 
Şevket Bey. 

Bu vaziyete göre, yeni Şehir 
Meclisinde (40) kadar yeni aza 
bulunacaktır. Aza mecmuu (68) 
olduğuna göre, yeniler ekaeriyet• 
te demektir. 

Şehir meclisinin geçen cjört 
senelik hayatında epeyce değişik· 
lik olmu9tur. Dört sen• içinde Uç 
aza mebuı olmuş, altı aza istifa 
etmif, beı aza da vefat etmlıtlr. 

Mebuı olan azalar Sadettin 
Rıza, Salih Clmcoz, V asfl Ratit 
beyler, lıtifa edenler fırıncı Şakir, 
Hacı Adil, Muammer, Kara Oı· 
man zade Ahmet, mUhendiı Ha· 
tim beylerle Tevfik Salim Paıa. 
Vefat edenler T opkapıh Mehmet, 
Üıküdarlı Vehbi, sigortacı Hamdi, 
izzet Kimli ve Sadi beylerdir. 
BtUlin bu azaların yerine, milnhal 
vuku buldukça, yedek azadan, 
en fazla rey alanlar geçmiıtir. 

Y enl umumi meclisin namzet 
liıteıinde meslek itibarile ekaeriyet• 

te olanlar Avukatlardır. Sonra tUc
carlar, doktorlar, mütekait za· 
bitler ve ıonra da diier meslek 
erbabı ııelmektedir. 

intihap Konferansı 
Belediye intihabatı etrafında 

hanımlar da propağanda yapmaya 
başlamııiardır. Dlln alqam ilk 
hanım propajandacı bu buıuata 
lstanbul radyoıunda bir konferana 

vermlttlr. Konferanı veren Me
diha Dr. Fethi hanımdır. Konfe-

ransına ıaat 6,30 da baılamıı ve 
7, l 5 te bltlrmiıtlr. 

iki Tabancalı 
Kadın 

( Battarafa 1 lncJ ıayfa~a ) 

ıuratına bopltmııtır. Fakat ta• 
bancada kuroun veya ıaçma bu• 
lunmadıtı, ancak yakından atıl· 
dıjı için barut taneleri Abmedln 
yllylbıU yakmıf, yaralar açmııtır. 
Tabancanın aeslne halk koıuımut. 
jandarma ve bekçiler de gelerek 
kadın karakola aevkedtlmlt ve 
ifadeıl alınarak adliyeye veril· 
mittir. 

Kadının ifadesine g6re ı Ah· 
met, kendisini kandırarak bin lira 
kadar parasını almıı, ıonra da 

hakkında kÖtU ıö:ıler ıöyllyerek 
kocası ve ailesile araaını açmııtır. 

Bu yüzden kocası ve kayınpederl 
kendiılnl evden kovmuşlardır. 

Hem para11nan ıltmeslnden, hem 
de adının kötn çıkmasından çoLı 

kederlenen Ane, tedarik ettiği 
tabanc•larla Ahmedln dükkanına 
gelmiı ve yllzUne botaltmııbr. 

Zannedildiğlne göre, tedarik ettiği 
kimse • ihtimal bilerek • taban· 
calara kurşun koymamııtır. - °" 

., • 1 ••••• 1 •••• 1 •• ' •••••• 1. ·---

Gaip Aranıyor 
Balkan muharebealnde Serez 

karışıklıklarında kaybolan Razlıkh 
ÇUrliklerln Mehmet ağanın hayat 
veya ölUmUnden bugllne kadar 
hiç bir haber alamadık. kendlılnl 
tanıyanların veya nerede oldu
ğundan haberdar olanların biz 
evlatlarına lnuniyet namına bil· 
dirmeslnl rica ederiz. 

Çorluda Sılii.lıtarağı mahallesinde 
Razhk muhacirlerinden .Mehmet oğlu 
Veli ve Sabri 

EMNiYET MESELESi 
Teksayt prf'zervatifleri (kaput) taz· 

yıkı hava ile birer birer muayene 
edilmiştir. 

ÖnUmilzdeki E L H A M R A Sln6muı tamamen 
,... Çarıamba yeni bir ı•kilde ~ 

Yeni ıinema mevsimine başlıyor. ilk programda ı 
Glbel yıldız BOyük 1an'atkir n 

KARl!N MORLEY WALLACE BERRY RIKARDO KORTEZ 
tarafından Fransızca söz:IU olarak ibda edilen 

KADIN PARMAGI 
heyecan ve hareketle dolu büyük METRO filmi 

Fiyatlar : Duhuliye 30 4 Balkon 40 • Maroken 50 kuruıtur. 
(2838) -

ALKAZAR Sineması 
26 EylOI Çartamba ırüoOndea iti
baren yeni mevtimin birinci, fakat 
bfiUln bu mevsimin en kuYvetli 
filmi lıtanbulda ilk defa olarak 

TAirZAN 1 

Mümeasiliı Olimpiyat yüzme '~mi?~ 
yonu ve Amerikada 84 spor bırıncıe 

BUSTER CRABBE 

Pek yakında T O R 
Sfnemaıında .... ..(. 

BiR GÖNÜL BP TLE 
AVLANpl 

( Franıuzca ~zlG) 
(Kay Franci• >in ,,,. ıVa.ı filmL .. 
Hia, heyecan, ınuılki ... , 
Baıtan bat• bit afi maceruı ... 
Sabırsızlıkla bekleyiu. 

' 



İTTİHAT ve TERAKKi 
S inci kısım N"o. 67 

Her hakkı mahfuzdur. 
24 - 9- 93.( 

Nasıl Doğdu ? .. 
Na•ıl Yaıadı? .. 

Na5ıl ÔldiJ.? 

~:=======· 7,'ya ~akir -4.:==========================;;;;.;;;:--=• 
Ordu Kumandanlığı Ermeni istihbarat 
Şebekesinin Faaliyetine Set Çekmişti •• 

idris Beyin yarıda bırakhğı · 
bu müşkül işi, hararetli ittihatçı• 
lardan (Pasinler)in Haran karye• 
•inden Codor oğlu Hamit Efendi 
üzerine almıı, beş arkadaşile mfi .. 
ıellehan hududun öbür tarafına 

atlamıştı.,. Hamit Efendi, Uç gün 
zarfında çok mühim malümat ile 
ıalimen avdet etmişti. Meşhur 
komitecilerden (Suren)in kuman
dasında bir ermeni gönüllü alayı 
(Iğdır) cıvannda toplanmıştı. Rus 
\le ermenilerln Erzurumla rabıta~ 
ı nı teşkil eden ist hbarat şebekesi 
anlaşılmııb. Sarıkamış, Kars, Ka· 
ğumanda 80 bin kişilik bir Ruı 
ordusu harbe hazırlanmıştı. Erzu• 
ruma doğru bir şimendifer yolu 
yapılıvermek için Y eniköy aırtla
rıı:ıda ttlneller hazırlanmıştr. 

Ordu kumandanlığı bu maln
nıah alır almaz, derhal icabeden 
tedbirleri ittihaz etmiş, evveli 
Ermeni iıtihbarat ıebekesinln 
faaliyetine ıet çekmiıti. ittihat ve 
Terakki kulübü ise, vaziyeti 
lstanbuldaki Merkezumumiye ya• 
»:arak ittihaı: edilecek hattı ha· 
reket hakkında talimat lıtemiştl. 

Merkeziumumi, telgrafla ıu kııa 
cevabı vermişti: 

[Bahaettin Şakir Beyin rfyaıe
tlnde bir heyet oraya mlUevecci
hen yola çıkarılmııtır. Onlann 
vüruduna kadar hiçbir harekette 
bulunmayınız.] 

Üç gUn sonra doktor Bahaet
tln Şakir Bey, Erzuruma muvasa• 
lat etmişti .. Bahaettin Şakir Beyin 
~.anında, Cemiyetin meşhur hatibi 
Omer Naci Beyle, Erkanıharp 
binbaşılarından Ruşeni, yüzbaşı 
Reşit, Karslı İbrahim Cihangirof, 
lranh Haşmet, kUçnk Cemil, müli· 
lım Bahsettin, mfil!zım Halil, 
yüzbaşı Hilmi Beyler bulunuyordu. 
Bu son zat, Erzurum ittihat ve 
terakki kulnbüne murahhas tayin 
olunmuştu. 

Bahaettin Şakir Bey, Erzuru• 
illa gelir gelmez, doğruca ordu 
kumandam ve vali ile buluşmuş, 
nıemur olduğu vazife hakkında 
konuşmuştu... Merkezi umuminin 
teklifi ve baş kumandanlık veka· 
leti makamının tasvibi ile ( Teı· 
kilatı mahsuia ) namı albnda bir 
teşekkül vücuda getirilecek ve 
l>u da, dörk mıntakaya tak· 
ıinı edilecekti. Bu teşkilatın 
\1azifesi, şunlardan ibaret 
olacaktı : Casusluğa meydan 
vermemek.. Hudutlardaki Türk 
v.e _ialam halkın kuvvei maneviye
sıoı yükseltmek.. Ermeni komite· 
cılerinin teşkilatını takip ederek 
hunlardan gelecek fenalığın önUne 
geçmek.. Harp baılar başlamaz 
da, ordunun keşif ve istihbarat 
itlerine yardım etmek ... 

~u iş. için ordudan otuz güzide 
zab ıt seçilmiş, Behaeddin Şakir 
Beyin emrine verilmişti. Erzurum 
ve havali inde kahramanlıkla ta
nınmış {Dadaş ) ları ve adamları 
da bu sivil ktıvvetin esas nı teşkil 
etmişti ... Teşl ilat mıntaka1arı da 
şu suretle taksim edilmişti : 

Bir"nci mıntaka Narman • 
Kes'-im ( Rn.:ıların, Al1vln • Oltu 
hattı mulrnbiiincle ) 

İkinci mmtaka - Beyazlt 
Üçüncü roıntaka = Van • 

Bitlis (bu mıntakayı bizzat Ömer 
Naci bey idaresine almıştı.) 

Dördüncü mıntaka - Iran .•• 
Teşkilat, derhal lfe başlamış 

Ye muvaffakiyetli neticelerle kar• 
şılaşmıftı. Casusluk edenler der• 
hal öğrenilmiı, teşldlatı mahsusa 
nizamnamesinin ıalahiyeti muci· 
bince tecziye edilmişti. Kısa bir 
zamanda Ermeni komitelerinin 
istihbarat ıebekelerinl Ruayaya 
rapteden teller, birer birer kesil
mişti. Ve sonra da, muhtelif kU· 
çllk mftfrezelerle Rusyaya akınlar 
tertJp edilmiıti. Bu akınlarda bu
ıuıt bir maksat vardı. (93 .. Rus) 
harbinde yılan hudut halkı, Rus or
dularının kuvvet ve tiddetini daima 
gözlerinde büylltllyor; hududun 
öte tarahndaki Ermeni ve Rua 
mevcudiyetine karşı bir korku 
hissediyordu. Bu hlaai kırmak ve 
hudut halkının maneviyatını art· 
brmak için bu akınlar tertip olu· 
nuyor; gönderilen mttfrezeler ta• 
rafından at ve hayvan ydğmları 

aürlilerek Osmanlı hududundan 
içeri geçiriliyor; halka dağıtılıyor• 
da. Tekerrfir eden bu hareketler, 
filhakika hudut civarında ıakin 
Tiirk ve lalam köylnlerlnin ma• 
nevlyatını tezyit etmiş, Osmanlı 

hlikümetinfn kuvvetile, ittihat ve 
T erakkl Cemiyetinin kudretine 
herkes kanaat hasıl eylemiıti. 

Hudutlarda mUsademeler eksik 
olmuyor; Istanbuldaki Ruı 
ıefarethanesinin tikayetlerl git
tikçe artıyor; fakat bunlar 
Adi hudut kavgaları ıeklinde 
tefsir olunarak mesele, kapa• 
tılıyordu. Ruslarla harbe se· 
bebiyet verilmemesi hakkında Da· 
biliye Nazırı Talat Bey tarafından 
Erzurum, Van, Bitliı valilerine 
çekilen resmi telgraflardan sonra 
bJ hareketler bir az ıllkun kes· 
betmi~ti. Fakat hudutlardakl ıillh 
sesleri, yine bnsbUtün keıilme• 

miıti. 

Karadeniz hadisesini mtiteakip, 
Kafkas cephesinde • ilk harp si· 
lahı patladığı vakit • o mıntadaki 
umumi vaziyet, lıte bu halde idi. 
Hadisatı harbiyeyi bütlln tafsili
tile yazmak sadedimizin haricinde 
olduğu için harp valcayiinl müm· 
kün olduğu kadar ihtisar edeceğiz; 
ancak memleketin • ve, dolayısile 
ittihat ve Terakki cemiyetinin • 
mukadderatına temaı eden mU-

him hatlar Ur.erinde yOrtlmekte 
devam eyllyeceğiz. 

Kafkaa hudutlarından Erzg. 

rumdaki ordu merkezine relen 
haberlerin büyllk bir teair uyan· 

dırdığını arzetmiştik. Bu tesir, 
cidden mühimdi. Hudutlardan 
gelen telaşlı haberler hakiki va· 
ziyetl bir türlü tesbit edememişti ••• 
Tıpkı, Balkan harbindeki .karı· 
ııkhkJar yine bat i'Östermişti. 

ou,manın htlcum kuvvetle:rlne 
dair esash hiçbir malumat alına· 
mıyor, ıadece Karakilise ve civa• 
rındaki hudut taburlarının perfıan 
bir halde dağıldıkları anlaşılı· 
yordu. Nihayet, o gün akşama 

doğru, dUşmamn hilcum istika· 
metleri hakkında bir dereceye 

kadar fikir hasıl edilebilmiı (19 
Tetrinievvel 330) gtinti saat 11 1 
15 dakika geçt'I, ÜçUncD Ordu 

kumandam Ha1an izzet Paıanın 
imzasile ilk harp emri verilmiıti. 

Rua alayları, Oımanlı hudut• 
larını muhtelif noktalardan geç· 
mişler, mllhim kuvvetlerle (Kara
Erzurum) caddesinin iki tarafın· 
dan tecavilz etmiılerdl. 

( Arkası var 

Son Posta 
Yevmi, alyaat, H11-vadia we Halk gaıeteai 

j::şk~abtjye. Çatalçeşme sokağı, 25 
l&TANBUL 

(;azetemizde çıkan yaza 
h resiml1:ırin bütün hakları 
aıahfuz ve gazetemize aittir. 

•J.J'I" • 

ABONE FIATLAAI 
t • 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. ICr. Kr.. Kr 

TORKIVE 1400 750 400 ıso 
YUNANlsTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone 1iedeli peşindir. Ad ree 
detiıtirmek as kuru~tıır. 

Celen efJr111t geri flerilmez. 
Hlnlardan 111es•u11reı •h11111az. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 

' pul ilavesi lazımdır. 

,... Posta kutusu ı 741 latanbul "' 
Telgraf :Sonpo!lt• 

~ Telefon :20203 

Süt Meselesinin Halline Doğru 

e·u Sefer De Müstahsiller 
Paçaları Sıvadılar 

( Ba~tarafı 1 inci sayfııda ) 
tile ıehrimizdekl süt mflstahsillerl 
aralarında hususi bir birlik vücu• 
de getirmiılerdir. Halka gıdalı, 
temiz ve ucuz süt teminine matuf 
olan bu teşebbüs ve karar ıUr'atle 
tatbik sahasına konulacaktır. Süt 
müstahsilleri herıeyden evvel 
daima şikayetçi bulundukları sUt 
sabcılarını anlaşmıya davet et· 
mişlerdir. 

Bunun için bugünlerde mühim 
bir toplanh yapılacak ıebirde 
mevcut (3) bin seyyar satıcıya, 
mUstahsillerin kendilerine haHs 
olarak verecekleri sütleri, hile 
yapmadan ve munsaf bir karla 
kanaat ederek satmalan teklif 
edilecektir. Çtinkü, ıilt müstahsilleri, 
hatla olarak kilosunu (8) kuruştan 
sattıkları sütlerin hileli tekilde 
ve ( 18 • 20 ) kuruıa kadar aabJ.. 
dığım g6rmektedirler. 

Bu teklif üzerinde Mtıcılarla 
anlaşmak kabil olduğu takdirde 
mesele kalmıyacak, Belediyenin 
yapacağı daimi kontrollarla ıehrln 
temiz ve ucuz süt ihtiyacı temin 
edilebilecektir. 

kadar s.atılan sUtlerin hallı 

ve temiz olmasına ne derece 
imkan vardır? Şüphesiz, ıeyyar ıa
tıcılar sermayesine aldıkları süt· 
lere insafları derecesinde ıu kat• 
makta ve hile yollarına sapmak· 
tadır; ar. 

Ortada çok basit bir misal 
vardır: Belediye budutlan dahilin· 
de (6) bin inek mevcuttur. Bun· 
lardan (2) bini köylerin ihtiyacını 
karşılar. Geri kalan ( 4) bin inek· 
ten her gün ( 28·30) bin kilo sUt 
elde edilir. Halbuki bugün günde 
(50-60) bin kiloluk süt ihtiyacı 
olan Istanbulda sUtsüz kalmış yer 
var mıdır? Bu nisbet, aradaki farkı 
pek açık surette gösterir. Bu hal, 
halkın olduğu kadar müstahsilin 
de zararına ve aleyhinedir. 

Son yapılan te9ebbna bu bO
yUk derdin önüne geçmek ve 
ıeyyar aatıcıları yola getirmek 
içindlr. 

Bir Kötü 
Haber Dalıa 

Aksi halde, mUıtabıiller doğ• ( Baıtarafı l inci aayfad• ) 

rudan doğruya satış yapmak ka- Jalaıtırılmış alçıdan ibarettir. 
rarındadırlar. Bunun için de ıim· Bu alçıya, Almanlann kullan-
diden harekete geçmişler, Şişlide dıldarı ve son derece tahrip ka• 
Bulgarçarşısında, Istanbulda biliyetini haiz. olan pierit veya 
Şehremininde birer depo tesis Fosgen gazını karııtırıyor ve ara• 
etmişlerdir. Kadıköy ve Üsküdar zinin tlzorine dökllyorlar. Bu alçı 
ciheti için de Jki ayrı depo teıis yavaı, yavaı hamil olduğu gazı 
edilmek Uzeredir. etrafa neıretmiye başlıyor. Bu 

Müstahsiller bu depoların intişar ıekiz günde tamamlanıyor. 
hazırlığı bittikten sonra kendile- Bittabi bu alçımn dökülmüş ol-
rlle anlaşmıyan aOt Abcılarına duğu arazi üzerinden geçenler de 
mal vermiyecekler ve satıt işini zehirleniyor. 
doğrudan doğruya ellerine alarak Bu gizli tecrübede hazır bulun• 
bu depolarda. faaliyete geçecek· duğunu iddia eden Fransız müşa• 
lerdir. Fakat bu karar tatbik hide göre, tecrübeler Bavyeraom 
sahasına konduğu günlerde ıe- tamamen bili ormanlık ve sarp 
birde bir sut buhranı ba,göa- noktalarında yapılmış, tayyare 
termeıi muhtemeldir. Buna mani pilotları tamamen aıkerlerden se-
olmak için de bazı tedbirler çilmiştir. Bunlann ıırbnda vı 
alınmak Uzered:r. ayaklarında amyanttan yapılmıı 
Cemiyet Reisi Ne Diyor? elbise ve çizmeler, yüzlerinde de 

Dün bu mesele etrafında ınt- hususi ga:ı maskeleri vardı. Her 
çUler cemiyeti reisi Hakkı Latif tayyare, bu zehirli alçıdan 20 
Bey kendisile görUşen bir mu- torba . içinde 200 kiloluk alçıyı 
harririmize fU şayanı dikkat iza· yere bir şerit hAlinde ekmiş ve 
hatı vermiştir: bu işlerini iki buçuk saatt~ 

" - Süt meselesinin timdiye bitirmiılerdir. 
kadar halledilemeyiıinin en bOyUk Tayyarelerden dökUlen alçı, 
amili, seyyar satıcılardır. Bir tayyareye tesbit edilmiş bir boru 
inekten gllnde vasati olarak ( 7) vaııtasile boşalblayordu. Havada 
kilo sllt alındığına ve 80 kuruş zerre halinde kalan, ağaç dalla• 
masraf edildiğine göre bir kilo- rına yapııan ve yere dökülen 
sunnun maliyet fiatı (11) kuruş ~di· bu zehirli toprak her canlı mah· 

I yor demektir. Bu vaziyette bu- lôk için geçilmez bir ölüm per-
i ıün ıokakta ( 11 - 12) kuruta desi vücuda getirmektedb. 

1,-Taşra gazete bayilerine.---... 

• 

Son Posta; şimdiye kadar latan bulda 
gazete bayiliği yapmıı olan ArtlD Ef. 
ile 7 Apstos 934 tarihinden itibaren 
münaıebetini kesmiştir. Son Posta 
yalnız Son Posta idaresi tarafından 
gönderilir. Artta Efendi vasıtasile 
yapılacak siparişler kabul edilmez. 

Taşra bayileri : Bu hususa nazarı dikkatinizi celbederlz. 

' ..... .-..... -. .. .-r 
Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Sonbahar mevsimine ait tarüe 26 Eylül 934 Çartaınba 18ha· 

hından baılıyacaktır. 

Tarifeler giıelerde ıatalmaktadır. "6035,, 
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Kıraliçe İle Karşı Karşıya .•• TEHLiKEDE BULUNAN KADIN ................................................ 

Bu muhterem aaılzade: 
- Çok hakkınız var, aziz 

dostum. 
Diye cevap verdikten ıonra 

maıkenin şeritlerini çözerek yll
nll açtı. Bu adam, Şövalyenin 
1&dık at uşağı, Antuvandı. 

Başı yerlere dokunacak dere· 
cede eğilen başmabeyinci, An· 
tuvana kapıyı göstermif.. O sa· 
londan içeri girdikten ıonra ka· 
pıyı kapayarak geri çekilmiıti. 
Dısardaki ııalonlar, bir fıaıltı 
membaı halini almış... Bu esraren· 
giz asılzade hakkında derhal bir 
dedikodu baılamıştı. 

Halbuki kıraliçe ile kartı kar· 
flya bulunan Antuvan birdenbire 
ıaıırmtş kalmı9tı. 

- Af buyurursunz, kıraHçe 
hazretleri... Aziz efendim, Şöval· 
ye cenapları bendenizi o kadar 
acele yola çıkardılar ki, huzuru· 
nuza girdiğim zaman size ne 
ıuretle arzı hllrmet etmek lAzım· 

ulum ve fünun tahsil etmİ) • 
vakit bulamamakla beraber, biraz 
keıkince olan ferasetimle şunu 
idrak ediyorum ki sarayların du
varlarına yapıımış birçok kulaklar 
bulunuyor. ÇünkU şu sevimli 
Parisinize ayak bastığımız gün· 
denberi batımıza gelen haller, 
bunu göıteriyor. Şu halde.. Şunu 
rica edeceğim ki, bu sefer gönde· 
receğiniz mektubu bizzat, zati 
haşmetiniz yazmız.. ve, refakati· 
mize vereceğiniz zati de en emin 
adamlar arasmda arayınız. 

Başka bir zaman olsaydı, An· 
tuvanın bu teklifsizce sözleri, 
Kıraliçenin belki gücllne giderdi. 
Fakat timdi, Kıraliçe kartısmd aki 
bu fedakar adamın büyük bir 
saflıkla söylediği bu sözleri ta· 
hii bir surette dinliyor; Saray
ların leva ve riyasından uzak ya· 
şamıf bir adam sıf ati le bu aer• 
seri Antuvanı takdir bile edi· 
yordu. 

aeldiğini öğrenmiye bile vakit * 
bulamadım. Bir Macar Asilzadesi 

Kraliçe, telaşla cevap verdi: Kraliçe musahabet şerefine 
- Hacet yok Mösyö.. Şöyle nail olduktan sonra, Antuvan'a 

Deri geliniz ..• Sizi, her türlü me· adeta bir azamet galmişti. HattA, 
raılmden affediyorum. Bana, ça• Luvr sarayından çıkarken kendi 
buk vak'ayı anlatınz. kendine gülerek: 

Bir gün bir harpte top ateşi• 
ne maruz kalan bir düşman as· 
keri, topu böyl.t elile yakalıyarak 
kaçmış, ondan sonra da "Rugbi,, 
isimli bir oyun icat edilmiştir!.. 

•••• 1..1.1 • •,• ·•• •••• • • , .•• ''', ............ ... 

-fi;;:,. /lctıaal Haber/.,I 1 
-,-

1 tal g a Seyyahlar 
için Bir Kanun 
Neşretti 

İtalya hükumeti Turistler hak· 
ltalgada tu- kında yeni bir ka· 
ristlsr hak- nun neşretmiştir. 
kında ko- Bu kanun l!leyesin· 

de, ltalya'ya gelen 
laglıklar turistlere yeni ko· 

(aylıklar gösterilmektedir. Bu ko· 
laylıklar iki kısma ayrılır: Birisi 
pasaport ve vizelerin resimleri ve 
diğeride otel notlarına ait rüsum· 
dur. Bu kanun mucibince ecnebi 
memleketlerden gelen turistlerin 
pasapotr vize rüsumu azaltılmış· 

tır. Misafirlerden alınmakta olan 
resimler, turistlerden alınmıya· 

caktır. 

Antuvan, turada burada gör- - Hey gidi dünya, heyyy ... 
düğü azılzadeleri taklit ederek lnsan, ne oldum, dememeli, ne ·Birkaç ay evvel Alman markı 
bir sandaliyenin üzerine dimdik olacağım demeli... Nihayet, biz 1 ita/yan ile beraber İtalyan 

t O k l .. d ı k liretinin de altın 
o urmuş.. an 1 musa emey de zadegin sımfı arasına.. Kont· parası . uv- kartılığının azal-
bUtün tafsilatileı kıraliçeye anlat· lar, preneler, knliçeler arasına vetlenıyor makta olduğu ve 

mıya başlamıştı. karıştık ha ... Madrit sokaklarında, bu yüzden bu iki memleket para· 
Zavallı kadın gittikçe . arlan bir şişe şarap parası çıkarmak sının düşmek ihtimalinden beh· 

bir teessürle dinliyor; arasıra ıçın soyacak adam arayan 11edilmiştf. 
başını sallıyarak: arkadaşların kulakları çınla· İtalyan milli bankasının Eylül 

- Ne talihsizlik.. ne, hiribirinl sm ... Acaba kendime nasıl bir ayı içinde yapbğı haftalık blanço· 
takip edeıı felaket... unvan bulsam?.. Kont Antuvan.. lara göre liretin altın karşılığı yeni· 

Diye söyleniyordu. hayır .• bu, dile dolaşıyor .. Vi kont den artmiya başlamıştır. EyliilUn 
Bu kanlı maceranm hikiyesi, Antuvan., bu, daha çetrefil ... Mar· ilk haftasında alta milyar 340 mil· 

epyce uzun sürmüştü. Antuvan ki Antuvan .. hah .. bu, fena de· yon olan altın ihtiyat miktarı son 
nihayet son sözlerine gelmitti: ğil... Amma, şövalyeme karşı ayıp hafta için altı milyar 343 milyon 

- Madam Hazretleri!.. Ben· olacak.. hele timdi, sadece An· liret olarak tes'11~ edilmiştir. Bu 

( Legoannec) iyi bir adamdır. 
ı Jean Mari) ona çok hörmet eder 
·e onun kendisine karşı olan te· 
~ccUhtlne pek hassastır. Çünkü 
Jean Mart) ihtiyar (Legoannec)in 

biricik kızı ( Lizik) e aşıktır. 
(Legoannec) çok zengin bir 

adam değildir. Fakat hali vakti 
yerindedir. Refahı izdivacma med· 
yundur. Genç bir delikanh iken 
çok fakirdi. Ve zengin çiftçinin 
kızım ümitıiz bir aşkla severdi. 
Birgün çiftlikte yangın çıkmış ve 
(Legoannec) sevdiği kızı alevlerin 
arasından ve muhakkak bir ölüm· 
den kurtarmıştı. Bunun üzerine 
çiftçi kızanı (Legoannec) e ver· 
mişti. 

Fakat şimdi bu maztyi unut· 
muı gibi idi ve her nedense kı· 
zını ille de zengin bir adama ver· 
mek istiyordu. 

( Jean Mari) çalışkan, dürüst 
namuılu bir çocuktu. Fakat zen
gin değildi. Fakat Bretonyalı idi 
ve bütün Bretonyahlar. gibi inatçı 
idi. Ve Lizik ile evleneceğinden 

emindi. 
lf 

Lizik onun itiraf atını işittiği 

zaman küçük kulaklarına kadar 
kızarmış ve sonra güzel gözlerini 
ona kaldırarak: 

- Ben de seni seviyorum 
( Jean Mari) demişti. Fakat ba· 
bam beni sana vermez. Maamafih 
buna rağmen ben yalnız senin 
karın olacağım kimse ile evlen• 
miyeceğim. 

Gen kız başını onun omuzuna 
dayamış, o, bu çocuğun saçlarını, 
alnını okşuyordu: 

- Biliyorum Lizik baban sa· 
na tapar. Eğer senin anneni o 
kurtardığı gibi ben de seni bir 
ölüm tehlikesinden kurtar.sam o 
zaman aeni bana verir. Fakat 
bunun için ben nasıl olur da sizin 
çiftliğe ateş veriirm. 

Genç kız onu dinliyor ve ken• 
di kendine mmldanıyordu: 

- Bir ölüm tehlikesi.. Evet 
bir tehlike .• deniz bu felaketi, kafilemizin 13 tuvan kalalım da... ~ milyon liretlik arbt alakadar 

kişi olmasın atfediyorum. Muhte• Diye düşUnft.) ordu. mahafilde ltalyan Jiretinin yeniden ~ 
rem efendim, Şövalye Hazretleri Arhk, kendi ıarayında hile ıağlam bir para halini almakta 0 gUn rüzgar çok şiddetli 
lıe, asıl hatayı, nezarıdikkati casmı tehlikesinden emin olamıya· olduğu kanaat~ni vermektedir. idi. Daigalar sahili şiddetle dö-
celbedecek bir kalabalıkla yola cağına hükmeden Kıraliçe Antu· lf vüyordu (Legoannec)in sandalı 
çıktlmakta görüyor. Gerek öyle vanı emin bir yerde bulundurmak Diinyaya töhret salan Fransız sahilden yiik vapuruna bir takım 
ve gerek böyle olsun, artık olan için, sarayın hususi muhafız kıt'aaı Fratısanın şaraplarının ana sepetler, çuvallar tahta sandıkları 

ı S giıi Ş.. 1 b vatanı olan Bordo 
o muştur... ev ova yem, en· kumandam Kont Berviyöye emir ıarap.. civarında bağ bo· taşıyordu. 
denizi buraya göndermeden de vermİf ... Bu zat ta bu kıymettar malısulu zumu baılamişhr. (Legoannec) son sepetleri de 
yoluna devam edecek ve yanın· misafiri, kendi evine göndermittl• Havaların bidayette sıcak ve son vapura nakletmişti. Artık sahilde 
daki mektupları sahiplerine teslim idi birden uzaktan kızını gördü: 
•tmekle iktifa eyliyecekti. •,. Ancak Yollarda, gilnlerdenberl rahat zamanlarda yağmurlu gitmesi bu b 
"' bir uyku uyumamıı.. kanasıya sene fevkalide bir mahsul alın· - Baba... Baba bak unları 

dalgalarla mücadele ederek uıak· 
!aşıyordu: 

- Lizik, lizik. .. 
ihtiyar adam heyecan içeri .. 

sinde idi. Besbelli Lizik kllreklerl 
idare edememişti. Dalgalar küre· 
ğin birini kırmış genç kız sanda· 
im içinde ayakta ellerile işaret· 
ler yapıyor. Besbelli imdat için 
bağırıyordu. 

Bu hali gören baba bir çılgın 
gibi sahilden köye doğru koımı· 
ya baıladı: 

- İmdat, imdat çocuğum. 
boğuluyor deye bağırıyordu: 

* Sahile kalabalık toplanmıth• 
Dalgalarm arasında yuvarlanan 
sandalı görüyorlardı. Fakat yU:ı· 
mesini ancak kendilerini kurtara• 
cak kadar bilen inliilanlar denize 
çıkmağa cesaret edemiyorlardı. 
Birden bu kalabalığın içinde 
(Jean Mari) de göründü. Legoannec 
ne kızının yaptığı ihtiyatsızlığı 
anlatıyor ve köyll\lerden imdat 
istiyordu. 

(Jean Mari) bu hikayeyi du
yunca Lizik'in bunu niçin yaptı· 

ğını aııladı. Kendisinin karısı 

olabilmek için düıünmeden ölüm 
tehlikesini göze almıştı. 

Sahildeki küçük bir sandala 
atlayan Jean Mari: 

u - Onu ben kurtarırım de
yerek sahilden uzaklaştı. 

Denizle fırtına ile mticadele 
pek kolay değildi. Kendisini ıaıı· 
ran genç kız yana yatmış 
ve yarısına kadar ıu alan sanda· 
Iın içinde dehşetten bltgiu bir 
halde iken sahilden açılan kUçUk 
sandalı gBrmUıtil. Biraz sonra 
ikinci sandal bocalayan diğer 
sandalın yanına geldi. 

Genç kız delikanbyı görünce 
ıevinçle bağırdı: 

- Jean Mart 
- Hayabm... Gel... Gel geç 

aandala. 
Genç kız kendiainl öblir san· 

dala atmak istedi. Korkusundan 
telaş etmiş olacaktı. Birden denize 
dUıtü, iıte bu feci idi. Korkunç 
dalgalar onu yutuyorlardı ve yllz• 
mesini bilmeyen çocuk feryatlar 
çıkararak dalgalar arasında çırpı
nıyordu. Jean Mari de kendisini 
denize attı, onu yakaladı. Onu 
kolları arasmda tutuyor ve bir 
taraftan da ru:ıgirın tiddetli ve 
suların kayıtile kendilerinden 
uzaklaşan sandala doğru yüzü

zabhaşmetinizin mektuplar1 o mü· 
bir şarap içmemit olan Antuvan, maıım intaç edecektir. unutmuşsun. w 

cadele esnasında adeta, parça ı k K 1 iki k 1 1 'k' t """ 

yorlardı. 

Beviyö'nun evinde, bol hol eski AlAkadarlar bu sene s ınaca o una u P u ı ı sepe k d 
.ıarça olmuş bir hale gelmittir. şaraba ve yumuşak bir yatağa rekoltenin timdiye kader nadir takmış geliyordu babası: Bunu yü gemisin en görmttı .. 
Rakınız efendim. S ti · kJ tt' Bu ler ve tahlisiye indirmi•lerdi. kavuıunca derin bir uykuya dal· görlilen mebzuliyette olacağını - on sepe erı na e ım. .,. 

D d'kt ıonra k d l ı b · t bütü h d t k b iki içı"n Onları gUverteye çıkardıklan 8 ı en oynun an mıf, ertesi gUnU kiliselerin öğle söy üyor ar ve u vazıye n ava a ar ı u ıey 
kiraliçenin parçalanmıı mektubu· k d bu muhit halkını memnun etmek· gidilmez. zaman Lizik ölüye benziyordu. çanları çalıncıya a ar uyanma• k 
n~ çıkardı. Masanın üstüne koydu. ten geri kalmıyor. Halbuki onu dinlemeye.o genç Jean Marl ise güverteye aya 

mıftı. b ld - Sevgili efendim, bu mek• Fakat piyasalar ve aatış çok kız aepetleri sandala atmıştı bile. basar basmaz ayı ı. 
'-cubun bir hükümdara takdim Uyanıp kalktıktan sonra, mah· durgundur. Bu duraunluk devam B ü ü d. d * 

murluk bozmak için nefis bir şişe • - en götür r m ıyor u, 
ı?dilemiyeceğini.. belki de bir Misket şarabı emrettiği iri vücutlu ederse fazla mahsulden bir şey - yok olamaz. Bu sert havada Jeon Mari ile Lizik evlendiler. 
;üphe tevlit edeceğini söyledi. hassa neferi: elde edilemiyecektir. işe şimdi pi· sen kürek kullanamazsın. Şimdi Plougastel köyünde bir 
Ve yeni bir mektupla tarafınız· yasaların bu fazla mahıul nisbe- Kullanamaz mıyım? Gö· hanları var. Baılarından geçen bu 

an emin bir adam gönderilme· - Muhterem azılzadef.. Zab tinde harekete geçip geçemiye· rtlrUz. kaza hakkında tafsilAt soranlara 
. :ni rica etti... Eğer müsaade asili nelerini görmek için saraydan ceği herkesin ağzında dolaşRn hiçbir şey anlatmaz. Bir Breton• 

bl·r zat ge)mı'ştı'r Yandaki salon endişeli bir sualdir. Lizik .. 
Uyurulursa' bu rl·caya bendenı'z.. • • ı ") v • k dar ne ·ı .............................................................. Alla hı 3marladık baba. ya ının gu ecegı a ıe ı e 

,'ani bu aciz Antuvan.. don .. don. da, emirlerinize intizar ediyor. Satılık Hane aülerek·. 
v Lizik sandala atlamıttı ve 6 

Antuvan düşünüyor, aklına bir Dedi... Antuvan, asılano bir - Ne yapalım der bu, hız" im 
sahilden uzaklaşıyordu. 

türlü bir esalet unvanı gelmi· tavırla cevap verdi: Fatihte Sofular mahallesinin Hami- famı'lyada bir adettir. Karılarımızı 
G 1 · - Lizik dur 1 Dön geri son 

yordu: - e ·· sın... diye sokağında 22 numaralı ve beş hep tehlikede buluruz. Kain pe-
0 d l ı lk b h · ıf b" .,, gidlııimde sahile zahmetle dön· - Ne ise.. rası lazım değil.. Kapı açıl ı. çer , naz ve odalı bir ap anenın nıs ıssesı sa- Y deriaı atejte, ben de suda buldum. 

h t . · d i d · ı· b. d ' di A t hibi tarafından satılıktır. Görmek isti· düm Huzuru aşme ınız e, asalet m en sevım ı ır a am gır · n uvana ' d G Ve sonra kendisile yaşamak 
ı S k b' 1 yenlerin içindeki kiracıya, konuşmak Rüzgar çok 9iddetll i 1. enç 

bahsetmek ayıp 0 ur.. özUn yaklaşara , mütevazı ır ıes e d k d.r ·· d ı'çı'n ölümü go··ze almıı olan güzel 
k istiyenlerin aşağı a i a ese mura- kız belki babasının sesini uyma· 

kısası, bu Aciz Antuvan ulunuz kendini takdim etti: caatları. (104) ti karısına minnet dolu &özlerle 
:.ıa bı"r rı'ca ı'la·ve etmek isterim.. - Jan.. Franı' Pani.. mıştı, belki duymak istememiş : bakar. 
u Gebze kaıaıınıa Tav9ancıl karyHinde Kayll Küreklere asılıyor ve rüzgarla 

.___..ı;o ndülllı medreaelerinde p~e~kjd~e~r:!,!İD!LJL ______ _J~Ar~k~ILJCAt.L-L_ıt.null!!!•u:ırıınn.s!Jd•!!•Lh!!.!a~caLM!!!."!!!'!lJ•~•!..Jl.01.1lJ!.u ..t;S!.!.ab~r.!..l _ıı__:.=.:::..::.;::.:.:.:..:.. _ ___::__ __ __:=--- _._-------=----------



liASAN zeytinyağı ile ve HASAN kremi Ye Hasan atriyatile yapılmıı en nazik cildlerin Ye çocuklann ve bntnn kadınların hayat arkadaşı olan gayet kuru ve mftkemmel •• bllytllr: 

HASAN TuvaletveGli erin Sabunları 
Avrupanın terkibi meçhul yağlarından yapılmıt aabunlarandan sakınınız ve behemehal Hasan markalı sabunlarından isteyiniz. Traş ve aaç ve tıbbJ sabunları dahi fevkaladedir. 

10 ve 15 kuruş HASAN Ecza Depoıu. Toptancılara tenzital 

Yol Meselesi 
Bu İş Bütün Dünya

Londra belediyesi bu hafta 
haıındanberi gl\rültllye kartı yeni 
bır mücadele açmıttır. Fakat bu 
lnücadele daha ziyade gllrültünlln 
tekerlekli nakil vasıtaları tarahn· 
dan yapılan kısmını alakadar 
etmektedir: Yani geceleri muay· 
Yen saatten ıonra otomobil, oto· 
hlis, motosiklet veya bisiklet gibi 
vaııtalann korne çalmaları yasak· 
tı:·. Bu vasıtalar önlerine bir yaya 
yürüyen çıkbmı onu korne çala· 
rak değil, fakat fenerlerini yakıp 
ııbndörmek 8Uretile ikaz edecek· 
lerdir. 

Londra belediyesini bu kararı 
ittihaza sevkeden sebep ikidir: 
B rinciai korne sesinin cilmlei 
asabiye üzerinde fena tesir yap· 
lı~ıı vo ylirüyeni ikaz edecek 
Yerde şaşırttığı iddiasıdır. ikinci 
ıebepae otomobil kazalaranın git· 
~ -

da Mühim 
1j' ı Bir Şekil 

1 
Aldı 

tikçe artmakta olmasıdır. Filhakika 
bu ıene neıredilen bir istatistikte 
(7202) öIU ile 200,000 yaralı kay· 
dedilmektedir. Ayni iatatiıtikte 
iddia edildiğine göre vakıa Ame· 
rikada yol kazaları daha çoktur, 
vasati olarak senede 30 ili 45 
bin ölüyü, ve yarım milyon yara· 
lıyı bulmaktadır, fakat Amerika· 
da tam 23,819,537 tane otomo
bıl iflemektedlr. lngilterede mev· 
cut otomobillerin miktarı ise an· 
cak 1,738,972 dir. Binaenaleyh 
bu nisbet nazarı dikkate ahnırsa 

lngilterede kaza daha sık adde· 
dilmektedir. 

Amerikablar bu vaziyeti ıslah 
için bir kıaım yolları yalnız oto
mobil seyrüseferine tahsis etmiş· 
lerdir. Şimdi lngilizler de ayni şeyi 
kendi memleketlerinde yapmayı 
düttinmektedir.er. 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Taksitle Satılık Arazi Ve Arsa 
Eiaa No. Mevkii ve Nev'i 

570 Çırpıcıda Davutpaşa kıtlası yolunda Fırın civarında 

551 
3 harita No. lı 2 hektar 1637 metre murabbaı arazi 
Betlktaıta Abbasağa mahalleainde Haaanpaşa de
resinde boatandan müfrez 6 harita No. lı 376 met· 
re murabbaı arsa 

553 Beşiktaş Abbasağa mahallesinde Hasanpaşa dere· 
sinde bcstandan müfrez 8 harita No. 1ı 347 metre 
murabbaı .arsa. . 

Teminat 
Lira 
240 

300 

300 

Tafsilatı } ukanda yazılı ara2i ile arsa sekiz taksitle ve pazar· 
hkla satılacaktır. Talirlerin 27 Eylül 1934 Perıembe glinll s&at 
onda ıubemize müracaatları. "528., 

fstanbul Milli Emlak 
Ciua ve mevkii 

Müdürlüğünden: 
Muhammen kita İcar mUddeti 

Boğaziçinde Baltaliwanında Balıkçıltk Mek· 
teb~ .arkasında öç tarafı duvarla çevr;tmit 
\·e ıçınde 756 ağaçla iki kuyusu bulunan 
tavukçuluk yapmağa müsait 1856 metre 

Lira Sene 
60 3 

lllurabbaı koru mahalli. 
Şifr.de trarr.vay angarlan arkasında Ço· 60 
cuk la.stanesi karşısında birinci ayazma 
deresh.de tavukçu'.uk yapmaya elverifli 
2751 ~tre murabbaı arazi. 

' 
Yuka .. ıda cins ve mevkii gösterilen yerler hiıalarındaki kira 

ve müddetler üzerinden açık arttırma uaulile kiraya verilecektir. 
isteklilerin 14/10/934 Pazar günU saat 14 te pey akçeleri!e mü· 
racaatları. (M) "6038,, -

ÜskUdar icra 111e11::urıuıun• 
dan: Soıı l'o~ta gazt!teaınin a-!l-934 
tarıh ve 1477 ~ u. lu nıhıhn ının ıı inci 
anyfasında münteşir ilanda ikinci art
tı rmH un 20-11- 934 .tarihin~e ~!mayıp 
~ -934: t rıbmde ıcra 'dılec~gı taahi
heı. ilim o aur. 1103) 

Zayi: 1337 ııeueııinde İstanbul Vefa 
idadisinden aldıgım ıa~tıknameyi kay· 

bettim. Yenisini alacağımdan hiikmü 

yoktur. lncesıı Topraklık kaymakamı 

Slllithattin Bey oğlu Ali Ramiz • (lO:J) 

Resminizi Bize Gönderiniz '1Sarhoş/uk/a 
+ "' Sizd Tabiatcnızı Sögligslim f 114u··ca Jete 

jZiraat 
Vekili 

Re•mlnlzl kupa:ı ile 8önderln!L lY~ 1 Uı 
Kupon diğer 1ayfamuda jır. Şehrimizde bulunan Ziraat ve· 

kili Muhlis Bey dün bazı tetkik· 
lerle meşgul olmuştur. Aldığımız 
malumata göre, bir ki güne ka· 
dar Ankaraya dönecek olan Muh· 
lis Bey, yakında Adana ve hava· 
lisinde de bir tetkik ıeyahatine 
çıkacaktır. 

33 Ankara: M. Cemal Bey: Kafn
ıını birçok şeylerle 
yormak istemez. J'\z 
ve fakat e:ri bilmek 
ister. ... r azarı dikkati 
celbetmekten, ve ken
disine ehemmiyet ve
rilmesinden haz eder. 
Hadiseleri olduğu gibı 
hisle ve harici şekıl
lerile mutalea eder. 
Eyi giyinmek ıçın p.mı sarf ıntlan 
çekinmez, zarafete, güzele ve güz lli.,e 
karşı zaafı nrdır. 

• 
32 Sıvaa: Lebibe Hanım: 

( Reıminin dercini imt miyor ) 

Sakin ve uysal görünür, fakt\t 
içinden pıtzarhkhdır. Her ~eyi gü ıneğe 
anlamağa ve dinlemeğe çalışır. B_o~
boğazlıktan hazetmez, lınsusiyetlerıuı, 

turlarını her önüne gelene söylemez! 
meklum davraumn•ını bilir. Sev<lıklc·n 
hakkında samimi olur. Heııb zlik ve 
hoppalık yapmaz. ..... 

38 Ankara: Abdullah Efendi: 
lutizttmperverdir. Cauı 
iııterse elinden her ı~ 
gelebilır. 11 ti .. nünıııa· 
mele ile sevkedılteok 
işlerden şıkayet et
mez. ı\biliğe, ııertli
ğe pek yüzii ) oktur. 
Hemen neşesiııi zaJ i 
eder. lgbirarını çabuk 
unutmaz. 
~ 

27 Edirne· Nuri Efendi: 
(Rum inin derciof lıt •mlyor) 

Zeki ve işinde beceriklidir. Yalnız 
gor<liiğünü ve lıil<liğiui tatbık etmez. 
Keo iııdea bazı 19yler ilave edebilır. 

Y ıuatıcılık hassuından mahrum degil· 
<lir. ,,anı tatlıdır Giirültii ve miicade

lelerle hayatını hftdi elerd karıştırmak 
istemez. .. 

45 Konya: Riza 
serbest tavurlndur. 
Ağzını fazla işletir. 
çabuk konuşur. Bazau 
acı11 olur. Etrafında 
cereyan eden hiidise
lere karşı kulak ka
bartır, ısrar ettıği fi
kirlerden kolllyhkla 
rücat etmez, ıddiacı 

olur. 

• 

Bey; Zeki ve 

28 iıtanbul; M. Fehmi Efendi; 
(Reamlnln derclol iıtemlyor) 

Oiirüudiiğü kadar silkin ve uysal 
değıldir. Mticad<'le ve m~n~kaşayı 
ııever fikirlerınde ııırar etmeeını, sebat 
güi4te~meııini bilir. Ameli işlerde daha 
zı) ttde muvaffak olttcllğı tahmin edilir. 

• 
10 lıtanbul: A. S. Bey: 

( Re•mlnln derclııl lıtemiyor ) 
Hiddete, şiddete hazır bir vtıziyet

tedir. Çabuk kızar, alınır, bağırır çağı· 
ğırır, fakat hep.sr o karlardır. Kın tut· 
mıvan havrıhalı bir kalbi olahilir. Söz
leri pek batmaz, intizamı kayitlerini 
titizlik mertebesine vardırır. 

Yeni icat 1 t 1 

M.wi çelikten 

NAVY 
Tıraş bıçağı 

-- Bir tecrübe lrifidir. (2779) 

Druden, 23 (A. A.) - Saksonyada 
ıokakta görnlecck aarhoşların isimleri 
gazetelerle ilin edilecektir. 

lnglltere - Hindistan 
Uçuş TeşebbUsU 

Malta, 23 (A. A.) - Tayyareci s:r 
Kobham biç yere inmeden yaptığı 
lngiltere- Hindistan uçuf teeebbüsünde 
muvaffak olamamış, burada yere in
meye mecbur kalmıştır. 

Asuriler GUyama 
Gönderiliyorlar 

Londra, 23 (A. A.) - Lort Eden, 
Irak Asurilerinin İngiltcrenin Güyan 
nıüstemlekesine yerleştirilmeıini Mil
let'er Cemiyetine teklif edecektir. 

(-Toplantı, Davetler _) 

Harp Akademisinde Diploma 
Merasimi 

Bu sene kara Ye den"z H rp Aka
demi müddetini ikmal ederek Erklnı 
harbiye stajına üyrıl n genç zabitleri
miziıı diplomaları y. r n saat 15 te 
Y ldızda Harp Akademiıinde mera
simle tevzi" edilecektir. Merasimde 
kolordu ve vilayet erkan ndan birçok 
zevat h .. zır bulunacaklardır. 

Dil Baycamı Programı 
~6 Eylül 934 Çartamba Dil bay

ramı Halkevi Cağaloğlu merkez ıa
lonunda aııat (16) da aıatıdaki ııra 
ile kutlulanacaktır: 

1 - Halkevi reiıinin açma sözll. 
2 - İstiklal ve kurultay martları, 
3 - Refik Ahmet Beyefendi tara-

fından "Dil,, hakkında konferana. 
4 - Eski lisanla yeni lisanın mu-

kayeaeai için: 
a) - Eski ve yeni iki titr 
b) Eski ve yeni iki nesir. Okuma 
5 - Güzide aan' .. tkirlarımız tara· 

flndan konaer. 
6 - Bu kutlulama mera.imi radyo 

ile neşredilecektlr. 
7 - Bu kutlulaınaya iftirak 

için davetiye yoktur. 
Askerlik Daveti 

Fırka Askerlik Dairuinden: 1-
Tetrin/934 celbinde bir buçuk Ye iki 
senelik hizmete tabi 316: 326 bakaye· 
aile 327 doğumlardan geri kalanlar, 
328 doğumlu ve bunlarla muameleye 
tabi olanlar celp edilecektir. 

2 _ Deniz ve Mı2ıka aınıfına men
aup 316 - 326 bakayeıile.---827 ve 3281 
dotumlular, 

3 - Y cYmi içtima 24/l. T eırin/934 
tilr. Bedeli naktinin kabulü 23/1. Tet
rin/934 akşamına kadardır • 

4 _ Denız aınıfına mensup efrat 
için yevmi içtima 11, 1. Tetrin/934 tür. 
Bu a1nıfın bedeli nakdisi 10/L Teırtn 
aktamına kadar kabul edilir. 

5 - Yukarıda gösterilen tarihlerde 
ıubelerine müracaat etmiyenler hak
kında Aakerlik mükellefiyeti kanunu
nun ceza maddeai ahklmının tatbik 
edileceji ilin o•unur. :'I. ' .••. 1 

Amerika Yat Kupası Y arııı 
Nevyork, 23 ( A. A ) - Amerika 

kupası için yapılan bugünkü -4: ilncil 
yarıtı Amerika yatı Reynbov k· zan· 
mıttır. Şimdi Endeavour ile Raiabov 
ikiter yarıf kazanmış oluyorlar. Ya
pılacak daha iç yarıt v ... dır. Rainboy 
80 mil mesafeyi 175 dakika 38 nani
yede ve Endeavour. d? 176 dakika 
5'3 saniyede katetmıştır. EndeaYour 
proteıto bayratı çekmit~i.r. Çlnkfi 
zannedfldiğine ırlre, lngılız yatının 
önüne reçerken yanı nizamlarına 

riayet etmemittlr. 

Hukuk Fakültesinde 
Dün Hukuk Fakültesi ikinci 

sınıfında 92 talebe devletler umu· 
m'i hukuki imtihanına girmiş ve 
bunlardan yalnız beşi dönerek di· 
ğerleri geçmiştir . 

Bu netice, bu sene, bütün mek· 
teplerde yapılan imtihanlardan 
daha muvaffakiyetlidir. Onun için, 
Hukuk ıkinci ııoıf, muvaffakiyet 
noktasından bu ıene rekoru kır
mıştır. 

Nafıa Fen Mektebinde 
Mevsuk bir membadan aldı· 

ğımız malümata göre, Nafıa Fen 
mektebinde önllmüzdekl ders yılı 
için esaslı ıekllde ıslahat yapıl· 
ması takarrDr etmiı bulunmak· 
tadır. 

Nafıa vekaleti, bu mektebin 
vaziyetini yakından tetkik ettir· 
mektedir. Ders programlarında 
diğer bazı huauılar tlzerlnde yapı· 
lacak tadilit ve yenilikler için bir 
proje hazırlanmaktadır. Mektebe 
verilecek yeni ıekil dolayiaile tah
sil müddetinin bir sene daha 
arttırılması düşünülmektedir. 

•• 1 •• 

Yeni lletr11atı 
lstanbul etnoırafyası - A. 

Baha Be) in bu adla bir kitabı ııeşre
ıhlıniştir. Bu kitap bu mevzu etrafında 
ilk neşredilen bir eserdir. İstanbul Türk· 
lerin eline geçtiği gündenberi buraya 
Anadoludan toplu ve münferit birçok 
muhacirler gelmiş ve semt aemt yerlee• 
mişlerdir. Bazı ııemtler hfila bu hicret• 
lerin isimlerini taa,ıyor, Fatih; Konya
aksara) ından, Karamandan getirttiği · 
'Türkleri birer koloni halinde Aksarayda 
ve Fatihteki büyük ve küçük Karaman 
mahallelerinde iskan etmi9ti. Yem işten 
Eyıibe kadar yapılacak bir tetkik ge• 
zintisi insana Karadeniz sahillerınde 
bulunduğu zannıoı verir. Ereğlililer, Bar
tınlılar, Zafranbolu, Samımn, 'l!ebz?D 
ve Rizeliler bu sahili Karııdcnızleştır
mişlerdir. Küçükpazarda Zafranbolular 
Tahtakalede İnebolular, AzapkapHunda 
Samı::un, Trabzon ve Rizeliler toplu ve 
mütekasif bir hlldedirler. İşte bu kitap 
bu toplantılar içinde Taht.kaledeki 
Zafanboluhıları almtıj, bunlan buraya 
getıren amilleri bunların aan'at birlikle
rini ferdi ve toplu güçlerini birçok de
virl~re ayirarak ince bir tahlilden ge
çirmiştir. Bu eser daha esaslı ve. kuY• 
vetli aserlere bir rehper olalnlecek 
mahiyettedir. _ 

Çah,ken çocuk - Resimliay mat
baası bu isimde yeni bir çocuk mec• 
.muaın çıkarmıya baılamıştır. Mecmua· 
nın 2 nci sayıaı çetitli ve gUzel yau· 
}arla intigar etmiştir. 

Halkevl - Eskieehir Halkevi ta
rafından ayde bir çıkanlan bu m~cmu
anm 21-22 nci ıayısı da 80 Agwstoı 
nüıhaııt olarak intifU etuıiftir. 

~ 

Gümrükleri Baş Müdür-İstanbul 
lüğünden: . . 

GümrOklerc• doğrudan doğruya kontenjan tabmsatı T etkık 
Müdürlüğilnden celbedilenler ve bir de menşei Japon olanlar mOs
tesna ve hariç olmak llzere teaçil edilip kontenjan tabaiaab bulun• 
madığından dolayı eıhabı yedinde kalmış olan bilcümle beyanna• 
meJerin "tarihi ne olursa olaun,, 25/9/934 Sah glinU akfamnıa ka
dar Bat Müdürllik Kontenjan Bürosuna teslimi kendi menfaatleri 

iktizaaından bulunduğu ilin olunur. 116036,, 



' 
' ' r 

J 
l 

, ................................................................ ~ 
••MOND ·EKSTRA,, 
" MOND • EKSTRA ,, tırat bıçağının ismi blltlln 
dünyada tanınm1ştır. " M OND • EKSTRA ,, tıraş 
bıçağı Jle müşkiipesentJer bile trraş olurlar. 
"MOND • EKSTRA,. bıçağı ile en müstacel 
iıi olanlar iki dakikada tıraş olurlar. O kadar hafif 
keser ki tıraş olduğunuzdan haberiniz bile olmaz. 
10 adedi 7 5 kur~ iken timdi 50 kuru~a tenzil 
edilmiştir. Her yerde satılır . 

.. istiklal Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Onuncu ve on birinci ıınıfJarda nehari talebe için yer kalmamıştır. 

3 - Eski talebe EYLÜLÜN YIRMIBEŞINE KADAR kaydını yenilettirmediği takdirde 
hakkını kaybetmiş olacaktır. ( Memleketinde olan talebe mektupla mllracaat edebilir. ) 

4 - Kayit için herglin saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
5 - lstiyenlere, mektebin kayıt şartlannı bildiren tarifname gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı, Polis merkezi arkası. Tel. 22543 

-· 
Ben 10 sene daha 

gençleştim. 
Siz de aynını yapabilirsiniz 

Bir doktoran şaganı 
lıagr•t güzellik k•ıfa 

Şimdi, solmuı n ihtiyarlamıı bir 
eildi beyazlatmak, tazelemek ve genç
leıtirmek kolaydır. Fen, nihayet cilt 
için hayat verici bir unsur ke1fetmi9tir. 
Beıereye uvmak auretile nOfuz edil
dikt6 tenin buruıuklukları aail olur ve 
ıiyah benekleri ıilinir. Genç hayvan• 

lardan iıtihsal edilen bu gençleıtiricl 
ve hayat verici unıur yalnız yeni To
kalon kreminde mevcuttur. Cilt ilse· 
rind6ki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı 

te1lri ile ınhhat ve gençllk verir. Be
ıereyi yumuıatır ve en çirkin bir 

yDze cazip bir gOzelllk temin eder. 
Tokalon kreminin pembe rengin• 
kini p:ece yatmazdan evvel tatbik 
ediniz. Uykunuz esnamında cildinizi 
bealer n gençle4tirir. Beyaz rengin· 
dekini (yağsız) da sabahları kullanınız. 
Cildinizi beyazlatacak ve yUzOnUzO 

bütün i'Qn ter ve taze tutacak n 
pudramn yapışmasına ve ubit kalma• 
sına mU1ait kılacak cilt ve teniniz ne 
kadar kaba oluna olsun aon derecede 
memnun kalacak neticeler elde ede• 
cek ve hayrette kalacaksınız. 

Zafiyeti umumiye, iştihaıızlık ve kuvvetsizlik halatanda büvük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıllr. 

• 

DiŞ MACUNU 
•------~~ Cağaloğlu: Telefon: 23630 ,.. _____ .._ 

Kız ve 
Erkek AMELi HAYAT~~::.~1 

3 aenellk orta ve 3 aenelik Ticaret Llaeıi kmmları vardir. Orta kıama 
ilkmektep mezunları, Ticaret Lise1i k11mına Orta mektep mezunları 
kabul edilir. 
Orta ve Lise kısımlarında resmi müfredat proi'ramlarile birlikte mektebin 1 
tesiı gayesine uygun ayrıca mu)ek ve Lisan derıılerl kuvvetli bir tarzda 
okutularak mezunları. Ticaret ve İkb.at sahasında ve ıahsi teıebbUslerde 1 
muvaffak olacak şekılde haıırlanır. 

U•• tler • ~rta kısım dC?rt taksitte senede 30 lira ve Cre • Lıse kısmı dört taksitte senede 40 lira 
~---- Kayıt ııünleri : Cumartesi, Pazarteai. Çarpmba , 

,_ ' 
Denizyol ları 

iŞLETMESi 
Acenteleri ı Karaköy K6prUbııı 
Tel. 4'.1362 - Sirkeci MUhUrdusade 

.. ___ H ... Tel. 22740 ··---ıl 

Bartın 
BURSA 

Yolu 
vapuru 24 

Eyllll 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak mutat 
iskelelere uğrayarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir. •16002,, 

IZMIR SÜR'AT 
İskenderiye Yolu 
iZMiR Yapuru 25 

Eylül 
Sah 11 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Doğru İzmir, 
Pire, lakenderiye'ye gidecek ve 

dönecektir. "6004,, 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 25 

Eylül 
Salı 20 de Galata rıhtimın• 
dan kalkacak. Gidiıte Zongul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samıun, 
Fatsa, Gireıon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. DönUıte bun• 
lara lliveten Sürmene, Ordu'ya 
utrayacaktll'. "6003,, ' , , ' Fransızca Dersleri 
Diplomah bir Fransız Matmazeli 
tarafından verilir. Mektupla. müracaat. 
G. D. Beyoğlu : Suriye Pasajı 

---- Cildiye ve ZUhreviye 
Hasta.lıklan mütehassısı 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoğlu., Aamalımesçit Bursa Pazarı 

ittisalinde Atlas Han Tel. 43853 

İ5TİY!NLfR , 
S..O..MLI MANi 12 ) ' STAN flu"u . . .,, . . "' 
~OQE~INOEN ALAelLIRLcQ 
.5ipari~lerden Po~ra 

Para~ı o.lınmo.z 

Eyliıl 24 

,, 

Yalnız küpelerinin kıymeti 

20,000 liradır. Fakat 

Çünkü birçok pahalı Avrupa diı macun
larını tecrübe etmiı ve hiç birinin 

LiN 
kadar diılerini parlatamadığını, dit 
etlerini kuvvetlendirmediğinl, aA'· 
zını temizlemedltinl görmüıtür. 

Siz de Radyolin kullanınız 

lstanbul Mıntakası Tahsil Müdür
lüğiinden: 

Mıntakamızda münhal olan 25 • 40 lira maaılı alta icra mıc. 
murluğuna Memurin Kanunundaki evsaf ve ıeralti haiz olmak su· 
retile Hukuk FakUltesi mezunları alınacağından talip olanlann 
bulundukları memuriyıtlere alt vesaiki ve mektep ıahadetnamele
rile birlikte idaremize mtiracaatları. ..601 O,, , ...................... ._ ........................ ~ 

SIHHAT.Ni SEVENLERE 

MÜJDE 
Afyonkarahlsar Madensuyunun hazimsizliğe, 
Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarma karşı şifai 
hassalarından istifade edenlerin adedi gtin geçtikçe 
artmaktadır. 

A.FYONKARARISAB MADENS1111JNU 
içenlere kolaylık olmak üzere su kamyonetle 
müşterilerinin yerlerine kadar gönderilmekte ve 
ayrıca on şişelik kasalarla da ili. verilmektedir. 
Umuml satış geri : 

Yeni Postane civar1nda Aksarayhlar hanında 
Hilillahmer satlş mağazasıdmr. Telefon : 20062 

l ______ l•_t•_n_b_u_ı __ a_e_ı_e_d_IY_•_•_ı __ l_ıı_n_ıa_r_ı ____ ... ı 
Keıif bedeli 750 lira olan Fatih filim deposu tamiri ka

palı zarfla mUnakaaaya konulmuıtur. Talip olanlar şartname almak 
ve keıif evrakını görmek Uzere Levazım Mildürlüğtıne, mUnaka1a• 
ya girmek için de 56,5 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 
teklif mektuplarını 27191934 Perşembe gUnU ıaat on beşe kadar 
Daimi Encümene vermelidirler. "5438,, 

Hililiahmer Merkezi 
Umumisinden: 

Eskişehir Hilaliahmer anbarmda, Pres, torna,_ şerit deıtere, 
makkap, zımpara taşı tezgahları ye transmisyon milleri 
25 - Demir variller, eski sistem Ford otomobilleri ve binek 
karoserileri • vesaire 27 Eyltil 934 tarihinde satılacağından 

- taliplerin mUracaRtları . ..._.. (2714) 

Sahibi : Ali Ekrem Keşriyat müdürü : Tahir 
&on Posta Matbaa&1 


