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Sinemadaki Gibi _______ , _____ _ 
Bir Muhacir Evinde Eşyalar Zıpzıp 

Sıçrayıp Oyiıuyorlarmıı 
Bor, (Hususi) - Zahire pa• 

ıan ile Kiliae ıokağı civanndald 
evde evvelki glln ıarip bir pa.n· 
domima baıgöıtermistir. Bu evde 
muhacir Abbas ağa otucmaktadır. 
Abbas Ağamn cocuğu evde dea
tlden matrabaya .. doldururken 
gliya meçhul ve görllnmiyen bir 
el maırabayı almıı, pencereye 
fırlatmış ve camları kırmış! bunu 
takiben di 6flft lç1o1lilr'ltfyllli 
kendi kendilerine yerlerini değiı· 
tirmiye, zıplamıya, ııçramaya 

baılamıılar! Ev halkı bu hadiıe
den korkmuı, evi boşaltarak dı· 
ıarı fırlamıf. EY boı kalınca da 
mangal, maşa, cezve, tava ve saire 
aibi ev eıyası kendi kendilerine 
ııplaya, sıçraya ıokaia atlamaya 
baılamıılar ve bu devamlı etya 
hareketi sabaha karıı durmuıtur. 

Fakat erteli ,Ua iti• 
vakti tekrar .. yalar harekete 
ıeçmif, hattl mahzendeki ap 
turıu ft pekmez kipleri de 
•aziyetleriade hiç detiıildlk ol
mada, muhteYiyab ebllmeclen 
evin birinci, ikiad •• lçlacl 
katlan- pkauflar. 

AIAkadarlar tetkikat yapmıf'" 

,. ...... ~ .... •" ~etice e!d. ~-cl~•••~ll•!IUI~ 
dlr. Gece. •ııihaha adar '•ldemJ;;. 
tliği halde bir ıey görmek mllm-
klln olamamııtır. Herkeı bu el• 

rarenglı hldiHyl merak etmek• 
tedir. Muhacir Abbaı ile kom• 
ıuıu bekçi Reaul Ata Yunanı .. 
tanda iken de bu hadisenin baı· 
!arına geldiğini ıöylemektedlrler. 
HAdisenin bir muziplik olmua 
ihtimali Uzerinde durulmaktadır. 

* 
istihlak ·Vergisi Ve 

Görüı Farkı 
Bir 

llıııige mii/ettlıl•rl 6lr t••eı flailcclaırmı 6•ga1111•m••lnl, ••.,e•I ııuıll• 
'k•rıılelfır•r•lc lt.o•trol etllgorlar 

Yeni istihlak •ergiai kanunu mlıtl. Yalım bunlar kendilerinin 
lıtihlllc vergisine tabi etya aatan perakendeci olduklaranı ileri ıür-

Beynelmilel Par• 
lamentolar Konfe

ransı Açıldı 
Murahhular, Gösterilen 
iyi Kabulden Çok Sevinç 
Duyduklarını Söylediler. 

Siit Meselesi 
Bu l,in Kolay HalleAlikadarlar, 

dilemiyeceğl Kana,tindedirler 
Şehrimiz ıtıt lhti1acmı ucuzca 

temin edebilmek maluadile ıllt 
mlatahaillerlnba giriıttklerl ıoa 
teıebbllı iyi bir allka ile klU'fl• 
lanmııtar. MDıtahaWerln, Hyyar 
ıabcılarla anlatmak Dzere yapa• 
caklan temulara blylk bir 
ehemmiyet verilmektedir. 

Ancak, bu mevzu tııerlnde 

1 

4.:.1&1=.r.ilıllmU'J.i b&abm•n biqolr kim~ 
htP, ha pyretlerln mt18&et netle• 

Açılıı ıaat•lt.l•rı•d•• 

Beynelmilel Parl&mentol r 
konferansı dUn saat 15,30 Ja 
Yıldızda konferanılar ıara) ında 
8Gytik Millet Meclisi Reisi KAzım 
Pata Hz. nln nutkUe açıldJ. Saat 
üçten ·itibaren Yıldıza ıelmiye 
bathyan murahhaslar grup ırup 

verebOmeıl için, her ıeyden eY
yel "kontrol ,, meaeleainln e1ash 
ıekilde halli lcabettiji kanaatin
dedirler. Dan kendiılle görUıtn
jlmOz ıallhiyettar bir zat bu 
huıuıta diyor ki: 

" - BDtOn meaele 1eyyar ıa
b~ann sıkı bir ıekilde kontrol 
edllmeıindedir. 

Şehirde (3) bin eyyar ı6t ıa
bcı11 vardır. Bunların, dllkkincı· 
lar da dahil olduğu halde, ancak 

( Devamı 8 inci sayfada ) 

._l __ _,., __ S_ög_lediklerine Bakılırsa ••• 1 

toptancaıarda ellerindeki malların dOlderl için yeni bir komıiyon 
vergilerilll tlç taksitte ve llç ayda tekrar tetkikata baılamııta. Mali- ,-................................. - ........................ .. 
vermelerini emrediyordu. Bu yeye göre hu tetkikat birçok iti· 
müddet Ainato• nihayetinde bit· razların varit olmadığını göster· 

( Devamı 11 inci sayfada ) 

tiği için maliye tahsil mildUrlUk- diii için tahsil memurları bacze-
leri evvelce tahakkuk müdür- dilen eıyanın aatıtlarına batlamıı· 
lUklerinin verdikleri bordrolardaki lardu. F ayt toptancılar haciz 
vergileri vermiyen toptancılar icra edilirken aıliye hukuk mah-
hakkında haciz muameleleri ya~ kemelerine mllracaat ederek tehiri 
mıya baılamıştı. icra kararları almaktadırlar. DU· 

İsta-ıbulda 600 kadar toptancı ne kadar lstanbul mıntakaıında 
hakkında da haciz tatbik edil· ( o .... , 8 iaei uyfada ) 

Yarın Dil 
Btt.gra!!_l_ıdır / 
Y•ruı, 26 Egl•I, öz dil 6agr•

mını Jcutluf ıyacağız. Türle Dili 
Tetkik Cemiyeti Merlcez Hego!i 
B•ıkanı Saffet Beg de radgoda az 
Türkçe bir autıık .ögligecektir. 

L----------------

- 1stanbulu modern bir şehir yapmak için evvela: Plansız yapılan bütün 
ahşap mahalleleri yıkıp yerine tam kübik binalar yapmalı.. ıonra. Yediku_le
den Gala.taya kadar bir metropoliten yapıp Heytlzıt kulesind ... o.lata ktıleıuıe 
bir asma köprü kurmalı .. İlah ... ilah ... 

Akıl doktoru - Adamcağız aklım oynatmıı, hezeyan ediyor. 
- Aman doktorcuğ~ huta film Mjil, plaiı Jllibh1111M"· 



Süt Meselesinin 
lslahı 
Teşebbiisleri 

Süt meselesinin halli için yeni 
bazı teşebbüslerden bahsediliyor. 
Bu teşebbiiııler karşısmda bakınız 
halk ne diyor: 

Afohmet Bey Divanyolu Akın 
ticarethanesinde) - istanbulun ezeli 
Gç derdi var: au, sllt, yağ. Terkoa 
Belediyeye geçti. İçme auları için de 
Viynalı mütehassıs rapor yazdı. fn
ıallah bu iıler dlzelecek. Fakat ailt 
ve yağ derdi hala c. uruyor. istanbul 
•usuz ye temiz bir damla eüte, ka· 
rıı;ıksız bir d irhem yağa senelerden
b eri h sret çell 0 yor. Belediye bir 
ıı: manlar bir eiıt irketi yaptı. 
Sülil muayyen güğilmlerda sattırdı. 
Fakat hiçbir s'nde muvaffnk olamadı. 
Bence ant meseles in in kökOnden ha il 
için tek bir çare vardır. O dn siltQ 
mühOrlil eitelerle aattırtmakhr. Rele
diye bu mecburiyeti koyunca aütçQ
ler kooperatif yaparak sfitlerinl 
makinelerle şiıelere doldurmıya mec• 
bur olacakla r. Belediye fııbrilcaya 

namuslu kontrol memurları koyaca~ 

Ye iş te halledilecek •.• Yağ için fİm• 
dilik bir fikrim yok. ÇDnlcü daha 
mühim bir dert. 

• Şükrll Dey ( Bakırköy Ce,·izlik ) -
Geçen sene Halkalı Ziraat mektebin-

,. de halis inek ve koyun sütüniln kiio• 
•unu bet kuruta verdiler de miltteri 
bulunamadı. Fal<at biz yağı alınmıt 
sütleri hail lstanbulda ( 25 ) kuruta 
içiyoruz. Soğan kabuğlle boyanmıf 
karışıp yağ yiyoruz. Avrupan·n bilyilk 
oehir!eriode silt ve yağ me.ııeleai acaba 
naaıl halledilmittir. Belediyemiz bir 
tetkik yapbraa da ıu süt ve su mese
lesini de bir yoluna koysa çok iyi olur. 
Bilmem bu dert devaeı bulunamıya
cak kadar mühim midir? 

* Salih Bey (Beykoz Yalıköy 34) -
SiltçOlerJn tetebbüsleri ıayanı dik· 
katlir. Onlar .aeyyar Htıcılnrdan 

kurtulmak için depolar yapıyorlar. 

H lil •ilt aııtacaklarmı vadediyorJar. 
Bunların hepsi doğru. Fakat bizzat 
kendilerinin ıu kanıtırmıyacaklnrını 

kim temin eder. Bana kalırım ılit 

mfistahıllleri bu tcıebbllsfi satıcılara 
bıraktıkları parayı kendileri kazan
mak için yapıyorlar. Bu itle beledi
yenin aıkı ve teıirli kontrolu olma
dıkça lstanbulun ıllt meaeleıi halle
dilemez. 

Kibrit 
Fiatları 

Doların sukutu dolayııile kib
rit fiyatlarında yeniden tenzilat 
yapılacağım yaımıştık. 

Bu husustaki hazırlıklar ta
mamlanmıştır. 70 paraya sablan 
büyllk kutu kibritlerin fiyata 60 
paraya, 60 paraya satılan küçük 
kutu kibritlerin fiyatı da 50 para-
f& inecektir. Bu tenzilat, T etrini
evvelin ilk gUnUnden itibaren tat-
bik sahasına konulacaktır. 

e ye ZI nk lk madı 
illi · Emlak ·idaresi 3000 Lirayı 

Hazineye ir azıyor 
Milli Emlak mfidilrlüğil yanan adliye binasının 

enkazını kaldıracak olan milteahbitle yapbğı muka
valede enkazın alb ay içinde tamamen kaldırılarak 
yerinin bir arsa hAlinde teslim edilmesini şart koı· 
muştr. Müteahhit enkazı vaktinde kaldırmadığı tak· 
dirde derhal hazineye irat kaydedilmek Ozere Emlak 
müdürlüğü namına bankaya (3) bin lira depo etmişti. 
Yine mukavelename ahkamına göre altı ay bittik· 

(12) sinde bittiği için müteahhit Emlftk mUdilrlll· 
ğüne müracaat ederek müddetin uzablmasını iste• 
miştir. Müteahhit uzatma sebebi olarak, yazın ç.ok 
sıcak gitmesinden dolayı amelenin çalıştırılamadığını 
ve ~nkaz albndan çıkan kömllrleri müddeiumumiliğin 
vaktinde yerinden kaldırmadığını göstermiştir. Em· 
lak müdürlüğü bu talebi reddetmiştir. Teşrinievvelin 
on ikinci günü müteahhidin ( 3 } bin lirası hazine 
namına irat yazılacağı gibi ayrıca kendisinden gllnde 
ellişer liradan bir aylık para da ahnacaktır. Vilayet ten aonra müteahhide bir aylık daha son bir müh· 

Jet verilecek ve bu müddetiıf her günli için de (50) şer 
lira hazine namına para lınacaktu. Altı ay EylülUn 

Emlak Müdürlüğile müteahhit araıında çıkan bu 
ihtilafı hukuk işleri mlldürlüğüne havale etmiıtir. 

Ortada · Yok 
Genç Ayşenin Kaçtığı 

T es bit Edildi 
Gedikpa da bir evde hb.

metçi bulunan 18 yaşında bir kı· 
zın ortadan kaybolduğu yazıl· 

mıştı. Tahkikatımıza •göte kaybo
lan kız Burhaneddin Bey isminde 
birinin evlatlığı 18 yaşında Ayşe 
Hanımdır. 

Burhaneddin Beyin ailesi bir• 
kaç giln evvel Beylerbeyinde bu
lunan ahbaplarına misafirliğe git· 
miş evvelki glln dönünce de 
Ayşeyi evde bulamıyarak aramıya 
başlamııbr. 

Anenin elbisesile ayakkabıları 
bahçedeki kuyunun bavında _bu
lunmuı bundan telaşa dnıen ev 
halkı meseleden polisi haberdar 
etmiştir. 

Polis, itfaiye vasıtasile kuyuyu 
boşaltmış ise de içinde bir şey 
bulunmamıştır. Bundan sonra evde 
crama yapılmış ve Aneye yeni 
yapılan elbiselerin yerindo olma
dığı görülmüştür. 

Bundan dolayı Ayıenin evden 
kaçtığı tesblt edilmiştir. Aranma· 
sına devam edilmektedir. 

ispanya Ticaret Ata,emiz 
ispanya Ticaret Ataşeliğine 

tayin edilen lktısat VekAleti eski 
Hususi Kalem MUdUrU Cahit 
Kerim Bey memuriyetine hareket 
etmeden evvel, beynelmilel plya· 
salarda ispanya ile rekabet ha
llnde bulunan maddelerimizin 
mem!eket dahilindeki vaziyetlerini 
tetkik edecektir. Bu maksatla 
bilhassa fındı'k işlerile alakadar 
olmak üzere Karadeniz limanla· 
rma hRreket etmiştir. 

J JJir Dersten 
Sınıfla Aalan 
Talebeler 

Gaziosm npnşa ortamektebi 
son sınıf talebesinden birkaç 
hamın dün matbaamıza gelerek 
dediler ki: 

- Biz bir dersten sınıfta 
kaldık. Maarif Ve~iiletl geçen 
senelerde bir dersten kalanların 
bu dersin imtihanını sene sonunda 
vermek şartile, liseye devam 
etmelerine müsaade etti. Biz.lm 
gibi, bu sene de, bir dersten 
kalan yüzlerce talebe vardır. Bizi 
daima dllşfinen Vekaletin vaziye
timizi kurtarır şekilde bir karar 
vermesini bekliyoruz . ., 

Son Posta: Mnarif Vekiileti 
geçen senelerde bir dersten ka· 
}anların mUtenkıp sınıflarda tah
sillerine devam etmeleri için 
istisnai bir karar vermişti. Fakat 
Maarif Vekili Zeynelabin Beyin 
Uç gUn evvel gazetelerde çıkan 

beyanatında böyle istisnai karann 
bu sene tatbik edilmiyeceğl an· 
laşılmaktadır. Bununla beraber 
bu ıene bir deraten dönen çok 
fazla talebe bulunması · itibarile 
VekAletin bu mesele hakkında 
yeniden bir tetkik yapıp yapını· 
yacağını da zaman gösterecektir. 

Ziraat Vekili 
Bir haftadanbcri Istonbulda 

bulunan Ziraat Vekili Muhlis Bey 
Halkalı Ziraat mektebini, tohum 
ıslah Enstitüsünü Göztepe fidan
lığını, Ayg;r deposunu, Vilayetin 
meyvalı ağaçlar EnstitütünU, Or
man mektebini teftiş ettiktensonra 
dünkil trenle Ankaraya dönmllştllr. 

J 
Darphane Yeni Bir Usulde 

Muvaffakıyet Gösterdi 
Nikel paralar için milsabakayı 

kazanan iki kalıp dün Darphane 
müdürlüğü tarafından Maliye 
Vekaletine gönderilmiştir. Baıı 

·taıhihler için sahiplerine iade 
edilen gllmliş para kalıpları da 
bugün tekrar Darphane müdür·· 
lüğüne verilecektir. Blrlrnç güne 
kadar da çelik kalıpların hazır· 
Janmasına baflanacalctır. 

Geçenlerde Darphaneyi ziya· 
ret .eden lnglltere Darphanesi 
müdürU paralann kenarlarına yazı 
yazabilmek için en mütekamil bir 
darphane olan lngiJtere darpha· 
nesinde beı ay çalışıldıktan sonra 
ancak muvaffak olunabildiğini ve 
Türk Darphanesinde bunun yapı· 
lamıyacağını aöylemiıti. Darphane 
müdürfüğü paraların kenarına 
hem kabartma ve hem de oyma 
teklinde ( Türkiye Cümhuriyeti ) 
yazmıya muvaffak olmuıtur. Yazı· 
nın kabartma veyahut oyma ek· 
tinde mi tatbik edileceğini MaJiye 
Vekaleti kararlaştıracaktır. 

Paralan Kim Caldı? 
Bakırköyde oturan Madam 

Makruhi isminde bir kadın, zabı
taya mliracaatla evine elektrik 
tesisatı yapmak için gelen iki kiıl 
tarafından 300 Tnrk ve 1200 İn
giliz liraıınm çalındığını iddia 
etmiş, zabıta tahkikata batla
mııtır. 

Bir Cinayet Suçlusu 
Birkaç gUn evvel Bursanm 

Samanlık köylinde Kazım oğlu 
Liitif isminde birini öldürüp eeh· 
rimize kaçmaktan suçlu Arif oğlu 
izzet iıminde birisi dlin Sirkecide 
yakalanıp Burıaya gönderilmiştir. 

( Glinin ~ rilıi ) 
Selanik Serg·si de 

Türk Malı 
Pavyonumuz Emsalsiz Bir 
Rağbet ile Karşılandı 
Sel&nlk, 24 - Bu 11ene bllyllk raf• 

bet 1rören Ye yedi ecnebi devletin de 
ittiıakinl temin eden Seltinik beyne'· 
milel panayırındaki Tilrk pavyonu 
em•alaiz alaka uyandırmııtır. 

Dfinkü tehacnm o derece mfithit 
olmuıtur ki, bir jandarma müfrezeai 
intizamı muhafaza için mOdahaleye 
mecbur kalmıı ve pavyon dahilinde 
bayılanlar olmuştur. B şka p avyon .. 
larda bu der ce izdiham görülmemiş
tir. Nümunelerlmlz mahdut iac de, 
yeni Tilrkiyentn terakkiyatmı ifade 
etmek itibarile umumi takdir i celbel• 
mektedir. Yunani&tanın her tarafın· 

dan ve hariçten, bilhassa Yugo Javya• 
dan muttasıl ziyaretçi gelmek tedir. 

Kadı öyUnde H lkevl 
lıtanbul Halkevi Kadıköyünde bir 

ıube açmağa karar vermiştir. Llizım· 
gelen yer tutulmuştur. Yeni ıube 
yakında faaliyete geçecektir. 

Baş mualllm Olacaklar 
Bet sene liyakatle İJkmektep hoca· 

lığı yapmış muallimler kanun muci
bince, baımuallim olabilirler.] Maarif 
fdareai bu sene başmuallimlik ehliye· 
tini kazanmıı olan mnalllmlerin tesbit 
edilmesini müfettişlere bildirmiştir. 

Tslebe KooparetHI 
Biltün tehir ilkmekteplerfode, ders 

•eneai batlıır başlamez bir kooperatif 
te•İ• edilerek. talebenin ltitap, defter 
kalem veıair ihtiyaçlarının bu koo• 
peratiften temini tekarr\lr etmiştir. 

Üniversitede Yeni Yll 
Tıp ve Edebiyat fakültelerinde 

Tefrlnievvelin birinden Fen ve 

Hukuk fakültelerinde de 16 smdan 
itibaren tedrlaata baılanacaktır. 

Liman Şirketinde Tevhit 
Tasfiyesine devam ()dilmekt e olan 

Liman 9irket i He eti um i esi Per,. 

ıembc günn taplanacaktır. Bu içtima· 

da, eaki idare meclisinin fanllyet pi· 
IAnçosu ve heaap1arı tetkik edilecektir. 

Yumurtacll r Toplandllar 
Yeni letkil edilen Yumurtacılar 

birliğinde bOtün ihracatçıların iştira

kile mühim bir toplantı yapılmııttr. 

içtimada, yumurta ihracatımızı alaka• 

dar eden birçok lıler hakkında ka· 

rarlu verilm ittir. 

Tahsildeki 
Talebeler 

So•yet Ruayada tah.ıilde bulunnn 

talebelerimizin ibtiaaı n bilgilerini 

arttırmak için bir ay kadar daha 
fabrikalarda kalmaları takarrllr •t

mittir. 

Tetkikat için Sovvet Rusyaya gl· 
den Sllmer Bank umum müdllrfi 
Nurullah Esat Beyin riyasetindeki 

'hey~t te T etrinievvelin ilk haftasındn 
ıehrimize dönecektir. 

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

- Hasan Bey haberin var mı? Sarhoş Ah Haıan Bey Sarhoı - Ne çıkar karıcığım, Birinci Saksonyalı - İsmim Hasan Bey - Saksonyada - gazetelerde havadis çok kıtmış. Saksonyada •ole.akta görülecek ne olur ben de Saksonyada ol· Saksonyada bizim gibileri adla- gazeteye tamam yUı elli defa 
aarhoşların İ•~mleri gazetelerle yazıldı. 

- Neden Haaan Bey? 
\ saydım, biç olmazsa adım beriUa rını gazeteye yazmak 

. , 
Hasan Bey - Sarhoı isimle-ıçm mum-

ilin cdilecekmıf •• ikinci Saksonyalı - Bu da rlni yazdıktan sonra gazeteler• Hasan Bey - Saksonyada mı gazetelere ıeçerdl. l la anyorlar •• 
dedin, öteyi beriyi kırıp dökerler bir şey mi? Benimki iki yUz de haıka ıey yazmaya yer kal· 

diye korkm•ıslardır .• elli defa yazıldı. mı yormuş. 



Hergün 

Ôz Türkçe 

Bayramı -
Yarın dil bayramıdır. Bu münase
betle Türk dili cemiyeti merkeı 
heyeti başkanı Saffet Bey rı.dyoda 
bir konferans verecektir. 
Bu konferansta yalnız öz türkçe ke· 
limeler kullanılacaktır. Bu kelimele
re okuyucularımızı alıştırmak için 
dün bir yazı yazdık ve bir kısmını 
bu yazıda kullandık, geri kalanını da 
bugün kullanıyoruz. 1 arınki nüsha· 
mızda ise bunları toplu bir halde ve 
osrnanlıoa karşılıklarile beraber 
basıı.cağız. 
Her kurum (1) erikliğini (2) bu

h111caya değin birçok değişikliklere 
lıirar. Soyların (3) soysal (4) yUkael
tne?erin:fe alacakları yön(5) ne oluna 
olıun, en ilıı:el (6) kendi benliklerine 
ht ( 7 ) bir nesne katmamıya bak· 
llıalıdırlar. 
. Bir ezim (8), bir bun (9) olmadan, 

dılinl cetittirmek, 6:ı dil dururken 
)'at dillerin deyimlerini ( 10 ), yat 
dillerin kurallarını ( 11 ) benimsemek 
hnlış bir iştir. Yazık ki bu iti 
Osrnanh TUrkleri yaptılar. Aralarında 
•eçkin ( 12 ) geçinenler <iz Türkçeyi 
ltnutarak Arap, Acem dillerile konuıup 
J"azmıya baıladılar. Son çağlarda 
)'azılan bütün bitiklerde ( 3 ) onların 
Özdeklerini (14) yadırgamıtçaıına bir 
)'ol tutmut olduklarl göze çarpar. 

Geçmiı çaı}'ların canlı bir armağanı 
(15) olan öz dili değittirmek asığh (16) 
detil, bo4una ve çirkindir. Yat deyim· 
ler, unki daha güzel, daha yalçın 
(17) imiıler gibi onları irdemle (18), 
enıekle ( 19 ) dildeki öz deyimlerin 
Yerlerine koyanların yanlı9larım dü
•eltmek itini biz üzerimize almalıyız 1 

Dünün yanlıtını onarmak (20) için 
tıedenlu ( 21 ) çalıımak gerelcse o 
değin çahtıp TUrk dilini yaltırmak (22) 
boynumuza borç olmuştur. 

Elele verir, genel (23) bir dirikHkle 
(24) irdeğimize ( 25) doğru yürürsek 
•b:z • b~r uza ( 26 ) sonra bayık ( 27 ) 
ltımı (28) elde ederiz. 
. Öz dilimizin Unelmesi (29) için 

elımizdeki gerekli nesneler ( 30 ) 
Yetltir. 

Hep birliğiz, bizden olup ta bizden 
ı..ırı diltünen yoktur. Cumur { 31 ) 
lutinda (32) tek kalmmaz. 

Ulusluk ( 33 ) duygularına tapan, 
yaratıklar ( 34 ) olduğ~muzu kesl•rle 
(35) bilmeyenlere bildirdik. 

Öz dilimizi benimsemekle yine 
bildirelim ki okan ( 36 ) bir soydanız 
•arhğımıza ilişiği olan her nesn~ 
acunun (37) ozekinde (38) gömillil bir 
a-ömüç ( 39 ) olsa da biz yioe onu 
çıkarmaımı biliriz 1 

ismet Huldıl 
1 - Kurum • cemiyet 
2 - Eriklik - kemal 
3 - Soy • kavim 
4 - Soysal - içtimai, meden 
S - Yön - veçhe, cephe 
6 - Üzel • evvel 
7 - Yat - yabancı 
8 - Ezim • mecburiyet 
9 - Bun - ihtiyaç, zaruret 

10 - Deyim - ifade, tabir 
11 - Kural - kaide 
12 - Seçkin - mümtaz, güzid4 
13 - Bitik • kitap 
14 - Özdek • asıl, madde 
lS - Armağan - hediye 
16 - Asığlı - faydalı 
17 - Yalçın - parlak 
18 - İrdem - istek, irade 
19 - Emek - gayret 
20 - Onarmak - ıslah etmelc 
21 - Nedenlu • ne kadar 
22 - Yaltırmak • parlatmak 
23 - Genel - umumi 
24 - Diriklik - zindelik 
~S - lrdek • matlap 
26 - Uza - müddet, zaman 
27 - Bayık - kat'i, muhakkak 
28 - Bitim - netice 
29 - Ünelmek- neıvünema bulmak 
SO - GerekUnHneler • malzeme 
31 - Cumur - topluluk 
82 - Kıhnda - yanında 
88 - Ulusluk • milliyet 
54 - Yaratık • mahluk 
35 - Kes - defa 
36 - Okan - Azamet ıııahibl 
87 - Acun - dünya 
38 - Öıek - merkez 
39 - Gömüç - define, hazine. 

-··························································· 

~----

Resimli Makale a imtihan il 

H:iyatın her günü, her dakikası bize yeni bir imtihan 
hazırlar. Yapılacak yeni bir iş, atı1accık bir geçit bizim için 
yeni bir imtihandır. Eğer vaktile haz rlanmamışııak bu 
imtihanı kazanmamız mümkün olamaz. Ayağımız sürçer, 
mllYazenemiz bozulur, ve bir muvaffakiyetsizliğin 

uçurumuna teker meker yuvarlanırız. İmtihanlarda 
kazanmanın tek yolu vardır: Önceden hazırlanmak. 
Eğer bunu yapmamışsak felaketin demir yumruğu 
ense kökümüzde gümler. O halde soralım: imtihana 
hazır mıs•n•z? 

SON TELGRAF HABE7lL.ERİ 

Bütün Büyük Devletler As
keri Masraflarını Çoğa ttılar 

Cer.evreden bildiriliyor: 
Milletler Cemiyetinin umumi 

kAtibi bugünlerde silahlanma yıl· 

lığı kitabının onuncusunu netret
miştir. Bu kitapta muhtelif dev· 
Jetlerin müdafaa tedbirleri hak· 

kında resmi rakmlar münderiçtir. 
Yedi bllyUk devlet, yani Fran· 

sa, Almanya, lngiltere, İtalya, 
Japonya, Rusya ve Birleşik Ame· 
rika devletleri senelik bütçelerini 
bir hayli arttırmışlardır. 

Başvekil 
Oğlunu Mektebe Bizzat 

Kaydettirdi 
Ankara, 24 - Başvekil ismet 

Paşa yanında Ankara valisi Nev· 
zat Bey olduğu halde buglln 
Ankara ortamektebine giderek 
oğlu küçük Ömerin kayıt mua· 
melesin{ bizzat yaptırmıştır. Kayıt 
munmelesi bittikten sonra müdür 
Necati Bey mektep hakkında 
8;.ışvekil~ izahat vermiştir. 

Kaynıakamlar Arasında 
Ankara, 25 (Hususi} - Orhan· 

gazi Kaymakamlığına sabık Söğüt 
Kaymakamı Nazım, Kölpazarma 
eski kaymakamlardan Mustafa 
Asım, Deriğe Tosyadan Adil, 
Tosyay a [(üre kaymakamı Şem· 

ıeddin, Artvine Salihliden Kerim, 
Pazarn Andirinden Şakir Beyler 
tayin edilmiılerdir. 

Ecn ehi Şirketlerin Kazanç 
Hisseleri 

Ankara, 24 - Türkiyede ça
lııan ecnebi şirketlerin kazanç 
hise,elerini harice buğday olarak 
çıkarabilmeleri için bir talimat
name yapılmıı ve alakadarlara 
tamim edilmiştir. 

Fransanın şimdiyekadar mev· 
cut olan askeri bütçesinden baş· 
ka hudut isistihkamlarım takviye 
için bu Hne daha 2 milyar franga 
ihtiyacı vardır. Aynizamanda 
" Milli teçhiı.at ,, namı altında 

ayrıca mahsubu yapılan askeri 
masraflar da vardır. 

ltalyarun 1933-34 te dört mil· 
yar liretlik bir askeri bütçesi var· 
dı. Bu bütçe 1940 seneı:ne kadar 
2 milyar liret daha arttırılmııtır. 

Japonyada bu seneki askeri 
bütçe için bir dahili istikraz akti 
lazım gelmiştir. 

Almanyada ordunun resmi 
masrafları geçen seneye nisbetle 
arttırılmıştır. Alman tesUhat mas· 

rafları, Alman umum bütçesinin 
altıda biri nlsbetindedir. 

Sovyet Rusyada askeri bütçe 
yüzde on beı nlsbetinde artmıfbr. 

Ingiltered• askeri masraflar 
4,795,000 lira arttırılmıştır. 

ı ~.\danada Belediye intihabı Radyo Komisyonu 
Adana, 25 (A.A.) - Belediye y .k. o·ı B J • 

intihap encümeni toplanarak inti- arın l 1 ayramı çın 
habın 5/10/934 gUnU saat 9 da Bir Program Tesbit Etti 
başlanmasına ve 8/10/34 pazar- Ankara 24 (A.A.) - Matbuat 
teıi saat 18 de bitirilmesine ka· umum mUdürlüğünde vekaleler 
rar vermiştir. mUmessillerinden · mUrekkep ola-

F a brikalar rak teşekkUl eden Radyo komis
yonu buglin içtimamı aktetti. 26 

Konya Ereğlisinde ilk Eylfıl Dil bayramı günü tatbik edi-
Hazırlıklara Giriıildi lecek progam etrafında görüşülerek 

Cümhuriyet Halk Fırkası, Halkevi 
Ereğli, 24 (A. A.) - SümeY. ve komisyon tarafından hazırla-

bank tarafından Ereğlide yapıla· nan programların tevhidi ve An-
cak ince mensucat fabrikası için karadan nakli kararlaştırıldı • 
155,214 metre murabbaı mıkla- o·ı b d 
rmdaki arazinin mezkür banka 1 ayramın an sonra yani 27 
namına İş Bankası Konya ıubesi Eyliilden itibaren yapılac"k radyo 
müdürü tarafından istimlak mua- neşriyatı için de yeni program 

teabitine başlandı. 
melesi yapılarak tapu işleri intaç Buda oı·nı· 
ve ikmal olunmuştur. 

Adanada İlkmektepler 
Adana, 25 (Hususi) - Talebe 

kayıt talebi ve mekteplerimizin 
bina vaziyeti gözönUne alınarak 
şehrimizdeki dört ilkmektebe 
birer dershane ilavesine karar 
verilmiştir. Ayrıca altı ilkmektep 
başmuallimi de birer sınıf dersi 
alacaklardır. 

iki Kiıi Zehirleadi 
F eriköyde Hayri ve Hasan, 

bakkaldan aldıklar;peynirden zehir
lenmişler, hastaneye kaldırılmışlardır. 

Bir Zümre, A vrupanın Dini· 
ni Değiştirmek istiyormuş 

Londra, 24 (A.A.) - Bütün 
memleketlerden gelen 60 murah· 
has, Londranm kalabalık mahal
lelerinden biri olan Kamdentavn• 
daki Budist merkezinde toplan• 
mışlardır. Kongre A vrupanın bu 
dine dönd Urülmesi çarelerini tet· 

kik eylemiştir. Murahhaslar muhteUf 
memleketlerde Buda dini hare
ketlerindeki terakki veya tedenni 
hakda izahat vermiştir. 

Miiessif Bir irtihal 
Erkanı. Maliyeden İstanbul Defter- r 

dar Muavıni aabıkı ve Varidat Mü- /STER iNAN iSTER i NANMA! 
dQril Ahmet Şevki Bey dün gece 
Saraçbanebatında itfaiye karııaındaki 
hanesinde vefat etmiştir. Cenazeıi 
bugiln öğleden e"veı oradan kaldırı-
lacaktır. Merh.um tnemlekehı nafi 
va:zifaler ve malıye ltlerinde pek çok 
hizmetler deruhte ve ifa etmiştir. 

Allah rahmet eyleye 
Merhumun damadı Cürnhuriyet 

Halk Fırkaıı f ıodlklı Nahiyesi Reisi 
Nail Beyle mahdumu Mümtaz Şevki 
Bere aabırlar dileriz. 

Tiyatronun sadece bir eğlence vaaıtası olmaktan " ... MaatteeHüf timdiye kadar n~ istediğimiz 

ziyade bir kültür müeasemesi oldutunu kabul edenler, gibi bir aeylrci, ne de istediğimiz gibi bir sanatkAr 
sahnenin göz kadar kafaya da hitap etmesini istiyorlar. yetişeblldl. Bin türlü mazeret ve itiraz ileri sürülebilir. 
Bu bakımdan bir ba4makale yazan Hakimiyeti Milliye Fakat iyi bir sahnemiz olduğu iddia edilemez." 
başmuharriri Falih Rıfkı Bey diyor ki: 1 Bu sözlere mi, yoksa tiyatromuzun çok mükemmel 

" İyi bir sahnemiz yoktur. Türklyey• tiyatrosuz olduğunu ileri sürenlere mi inanacağımııı:ı bir tilrlO 
memleket denebilir. kestiremiyoruz ve kestlrebilne de •ıkolaun diyoruz: 

ısr R iNAN iSTER INA/fMAI 

L~-------------------------------------------------------.J 
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Bir ihtiyarın 

Nasihatleri ..• 

---------- A. ıt. 
Parlamentolar birliği konfe

ransı dUn Yıldız ıaraymda açaldı. 
Gazetelere geçen kısmana bakı· 
lacak olursa bu münasebetle ıöy· 
lenen nutuklar çok ve fazla uzun 
olmamıı. Sebebini; isterseniz yor· 
ğunluğa, isterseniz nutukların 
fazla intişar sabası bulması ihti
malinin azlığına, yahut ta sözden 
ziyade fiilin ehemmiyeti olduğu· 
nun anlaşılmış olmasına hamledi· 
niz. Netice memnuniyeti muciptir. 

Üç döt sene evvel Fransada 
yeni bir meclis toplandığı zaman 
ihtiyar meclis reisi tam 18 
nutuk dinledikten sonra, genç 
arkadaşlarına kıymetli bir nasihat 
vermek için 19 uncuyu da kendisi 
söylemişti. Kulağımdadır: 

- Çok söylemeyiniz, kısa bir 
nutkun kıymeti faydasız ve 
sıkınb veren bir hitabeninkinden 
çok fazladır. Kürsüye mUmkün 
olduğu kadar az çıkınız. Bilhassa 
veciz olunuz. Söylediğiniz şey 
tasvip edilmese bile dinlenmiş 
ve anlaşalmıı olur.,, 

Demiıti. . 
Nasibatın çok yerinde olduğu 

Ye 11 hUsnUmisal ,, teıkil etmesi 
icap edeceği muhakkaktır. Bir 
defa verenin şahsiyetini diişünl\· 
nilz: Meclisin reisi olmak sıfat ile 
hiçbir zaman kürsüye çıkmaz. 
BilAkis söz ıöyllyecek mi, lki 
parmak inmesi lazımdır. Çünkü 
hitabet kürsüsü riyaset kürsüsün
den aşağıdadır. Bundan başka 
da söz aldı mı hakkı kullanmaz, 
hemencecik başkasma devreder . 

Evet, bu nasihatı verenin 
ıahsiyeti mühimdir, verdiği nasi· 
batın . kıymeti ise, birçok bakım· 
lardan, ölçülemiyecek kadar bü· 
yükttir. Bir defa bir mecliste söz 
söylenmedi mi, yahut az söylen· 
di mi yapılacak iş çabuk çıkar, 
sonra da söz söyliyen, yahut ta 
az ıöyllyen gaf yapmaktan kur· 
tulur, biraz da cereyanları kolla
yıp açık pencere önünde otur
madı mı her intihapta yeri mü· 
emmendir. 

Bir vakitler böyle bir şirketin 
idare meclisinde iki arkadaşım 
vardı. Son kongrede birincisi yine 
seçildi. ikincisi ise kadro harici 
kaldı. Halbuki ıirketin faaliyeti 
mllnasebetile ismi en çok aöyle· 
nen, sesi en fazla işitilen o idi. · 
intihaptan ıonra her ikisini de 
ayra ayrı gördüm. Birincisi : 

- Benim muvaffakıyetimin 
bUtün sırrı gölıede yaşamakh· 
ğımdır, diyordu. 

İkincisi ise : 
- Acaba neden seçmediler, 

diye el'an dUtllnUp duruyordu. 
El' an anlamamıştı ki, söz gümüt 
ise ıükfıt altmdır, darbı meselinin 
hükmU her. yerde caridir. 

lktısat Ve Maarif Vekilleri 
Gelen haberlere göre İktisat 

Vekili Celil Bey bugün Ankara· 
dan lzmire gidecektir. Maarif 
Vekili Abidin Bey de yakında 
bir tetkik seyahatine çıkacaktır. 

Trakya Valileri 
Edirne 24 (A.A.) - Trakya 

valileri toplantılarına devam et· 
mektedir. Bu günlerde köyl~re 
ait bazı husu1atın mfizakeresın· 
den sonra iktısadi rapor hazır· 
lanacaktır. Yarın ayni rapor Uze• 
rinde tekrar çalışılacak ve neti• 
celendirilecektir. 

Bir Çocuk Haşlandı 
Fenerde oturan Rıdvan ismin .. 

de bir çocuk oynarken dllşmüt, 
düşerken mangalı devirmiş, man .. 
galın llzerinde bulunan kaynar su 
çocuğun Uı:erine dökülmüş, har 
mııtır. 

···························································-
Bu Akşam 

Harbiye Belvll bahçesinde en 
maruf san' atkirlann ve bllhas· 
sa Safiye HanımJD iotirakile 
büyük ve muhteıem musiki 

ziyafeti 



i M•;11/ebt M ... ...,\: 

Uzunköprünün 
ihtiyaçları 

Uzunköprü (Hususi) - Uzun
köprü Trakyanın sair kasabaları 

yanında umrandan yana maalesef 
geri k, lmış bulunmaktadır. Bu 
hususta in aflı ~ e haklı bakışla 
hakikati göründüğü gibi yazmak 
zaruridir. Bir memleketin en müb
rem "htiyacı hava ve sudur. Uzun 
köprüde ıu, mem eketin çoğalmış 
nüfusuna nazaran gayri kafid r. 
Bu de:rde çareler vard r. Memle
kete takriben üç çe} rek saat 
mesafede kalan Aşçıoğ u çeşmesi 
fa.> dasız cıkıyor, bu su memle
ketteki suların heps"nden iyi ve 
pek sıhhid"r. 

Etemi çeşmesi bir çeyrek me
safededir. Bu su da öteki gibi 
faydasız akmaktadır. Sıhhi kıy
meti ötekine muadildir. Her iki 
suyun memlekete getirilmesi dü
şünülmektedir. Bundan ıonra: 

Memleketin mesire namına tenef
füı edecek hiç bir yeri yoktur. 

Mııırın Nil sahHlcrini andıran 
Ergeneden ve ovasından iıtifade 
edilmek kabildir. Elektirik, park 
tadyum, sinema gibi zamanın ebem 
kıldığı ihtiyaçlar da kayda fayan
dır. Memleket asri ihtiyaçlardan 
mahrum kalmıştır. Acı olsa da 
söylemek yarma hizmet demetir. 

Uzunköprilde kaldırımlar da 
bozuktur. Bakılmıya muhtaç vazi
yettedi. Memleketin itfaiyesi za
manın icaplarına, yangınlara kar
tı alınacak tedbirlere nazaran yok 
denecek derecede dir. 

Trakyanın her köşe ve buca
ğında bUyük Gazinin hatıraları 
abidelerle ta'zim ~e te'yil k,lındı
ğı halde Uzunköprllde daha he
nUz bir teşebbilı vukubulmamış• 
tır. Blltnn bu ihtiyaçların karş1-
lanmaıını halk ıabırıızlıkla bek
liyor ve alalcadar1ardan rica 
ediyor. 

Memlekette Dil Ba yrannna 
Hazırlık 

Adana 24 (A.A.) - 26 Eylül 
htıyük Dil bayramı ıehrimizde 
fevkalade bir şekilde kutlulana
caktır. Bu milnasebetle Halkevi 
Dil edebiyat komitesi toplanmıı 
ve zengin bir program hazırla-
mıştır. 

Ko ıya 24 (A.A.) - 26 E:> IUl 
tarihinde yapılacak olan Dil bay
ramı için Halkevi zengin bir prog
ram hazırlamıştır. Merasim sine
ma binasında yapılacak ve bu ıu
retle çok kalabalık bir halkın it
tiraki temin edilecektir. 

Denizli 24 (A. A.) - Halkevl 
26 Eylül Dil bayramı için ieniı 
bir program hazırlamıştır. 

Aydında intihap Bir GUnde 
Yapılacak 

Aydın 23 (A.A.) - Belediye 
meclisi iııtihabma 10 Teırinevvel
de ve bir günde yapılmaslna ka
rar verm·ş.ir. 

Tokat Memleket Hastanesi 
Tokat 24 (A.A.) - Tokat vi

livetinde küşat resmi Cumhuriyet 
b~yramında yapılacak olan Mem
leket hastanesi için rontken ma
kineleri sıpariş edilmiştir. Hasta
nenın asansör ve kalorifer teaiaa
bna baş anmıştır. 

Gudulda Gizli Nüfus 
Glidlll, (Hususi) - Af kanunu 

dolayıs"le şimdiye kadar şehri
mızde 1500 gizli nUfus tescil edil· 
miştır. 

Çavdar'ı KöyUnde Kooperatif 
A yon, (Hususi) -~ ~obanl~r 

nahiyes nin Çavdarlı ~oyünd~ hır 
kooperaff t~ "s ve te 1<ıl edllmı tir. 

• 

Orta Anadolunun Güzel 
Bir Şehri: Kütahya 

Kütahya, (Hu
suıt) - Kütah
ya, orta Anado
lunun Garbi A
nadoluya en ya
kın bir vilaye
tidir. Yedi vila· 
yete komşudur. 
Eskişeh·r, Afyon, 
Den"zli, Manisa, 
Balıkes·r, Bursa 
ve Bılecik vila
yetleri etr fında 
çemberdirler. 
Orta ve Garbi Anadolunun bu 

vilayetleri arasında bulunan 
Kütahya coğrafi, z.irat vaziyeti, 
arazi geniıliği ve nüfuı kesafeti 
itibarile de ayrıca ehemmiyeti 
haizdir. 

Şehir; Af} on, Balıkesir, Eski
tehir demiryollarınını telaki nok
tasının trenle "22,. dakika ger· 
bında geniş bir araziye sepilmittir. 

928 nllfuı istatistikine nazaran 
umum nüfusu 303.641 idi. Arazi 
genişliği de 17135 kilometre 
murabbaıdır. Kilometre murabbaı
na 21 kişi isabet etmektedir. 928 
iatatistikine göre nüfuı itibarile 
Türkiyede dokuzuncu idi. Vilaye-

Kütalıganın a1rtaim menz•ra•ı 
tin yedi meb'uau olduğuna göre 
intihap çağında olanlar da epeyce 
miktara halli olmaktadır. 

935 senesinde yapılacak insan 
sayımında bu miktarın daha çok 
bulunacağı kuvvetle umulmaktadır. 
Arazi mesahası da komşu vilayet
lerden fazladır. Merkezi kaza; 
Uşak, Simav, Gediz, Ak, Tavşanlı 
kazalanna muntazam şosalarla 
m~rbuttur. Bundan başka Uşak 

ve Tavşanlı kazaları demir yolf
le de eklidirler. 

Şehrin nüfusu 22 bindir. 7000 
haneddir. 

Şehir; Cenupta yükselen acem 
ve Yellice dağlarına dayanmış, 

aynı zamanda 
Şimale ve Şarka 
doğru da yayıl-

mıştır. Şehrin gar
bindeki Hisar 
kalesi şehrin i k 
nllvesi sayılmak
tadır. 

Şehir yemye-
tll bahçelerle süs· 

IUdür. Her evin 
mutlak küçük 
bile olsa bir bah-
çesi vardır. 

Bahçeler gür yeıilliklerile yUk-
ıelen ağaçlarlle Şimale Ye Garbe 
doğru uzamış, geniı bir ıahayı 
kaplamıştar. Şehrin manzarası fev• 
kallde güzeldir. Bağlık, bahçelik, 
suluk bir şehirdir. Nitekim; Gar
bındakl Sultanbağı, Cenubundakl 
Beşikkaya ve Milderriı bahçeleri 
pek meşhurdur. 

Yazın şehir halla adeta kamp 
hayah yaşarlar. Her Cuma başka 
bir mesireye gitmek ıartile bir yaz 
bUtün mesireleri dolaımak milm· 
knn değildir. 

Bilhassa; şehrin garblnde ve 
Uç çeyrek saat mesafedeki Çam
lıceıı zjkre değer. 

1 
f Ev Doktoru 

Kurdeşen 
Hastalığı 

Vücutta kırmızı parçalar ve 
kllçllk ve içi su dolu kabarcık 
halinde tezabUr eden bu hasta 
hemen herkeı bilir. Çünkü ı 
derece iz'aç edici yanıklık ve 
FransızJar bu hastalığa, ısırg 
manasına gelen Ortie'den kina 
olarak "Urticaire,, ismini v 
mişlerdir. 

Kurdeşen iki türlü ol 
T esadUfi Kurdeşen ki alın 
gıdalaıdan ileri gelir. B 
nu doğuranlar başlıca konser 
ler, balıklar, kabuklu deniz h 
vanatı, yumurta, çilek, ağaççile 
çikolatadır; 

Yahut ilaçlardan hasıl ol 
Meıeli ipeka, arsenik, antipi 
bu cümledendir. Kurdeşenin m 
hiyetl bir defa anlaşılınca ati 
mak kolaydır. Yeter ki ned 
ileri geldiği maltim olaun. A 
rahatsız eden ve hayatı az 
haline getiren kurdeıen mllzm 
olanıdır. Her an bir yerde tez 
hur göıterir. insanı kaşındı 
durur. Bu da göaterir ki bu k 
ıınh, basit b!r deri baatalığl 
tezahuru değildir. L Uzviyetin h 
ıuai bir hassasiyeti olan ve do 
torlukta anafilakıl .denilen vaziye 
tir ki vücudun muayyen bir albli 
veya zehire karşl hassas olmalı 
ki o albumin veya zehir he 
ıuretle olursa olıun vücuda da 
oluraa derhal bu tazahurat ha 
olur. Bunda fena bir hazmin 
böbreklerin vazifelerini iyi gö 
memelerinin de büyük tesiri ol 
ve vücut, bir nevi kendi kendi 
zehirler.. Kaııntılann giderilme 
au tedavi•lle temin edilir. B 
mıktar suya kepek veya niwas 
yahut kokain tozu karıştır 
biltlln banyo yapılır veya alko 
ve sirkeli sular kullanılır. 

Bu arada yemek meselesine s 
derece dikkat etmek lizı 
dır. Ayrıca kabız olmama1i 
barsaklarda tabammilr doğuraca 
ıey)er de yememek elzemdir. 
arada uzviyetin hassasiyetini 
dermek için icap eden çarele 
baı vurmalıdır. Tıpkı Azmada b 
duğu gibi. Kloro dökalsiyu 
bikarbonat dösut ve her tekli 
kllkUrt: veritler arasına Üriyaj su 
veya iposo!fit dösut ımngası y 
pılır. Peptonla tedavide ise, y 
meklerden evvel 50 gram Pepto 
alınır. Veya adale araaına Pe 
tonlu maddeler zerkedilir. 

Autohenotherapie'de ise hast 
nm ıiryanından alınan 10 sant 
metre mik'abı kan kaba eti 
araaına, orta kısma doğru tekr 
ıırınga edilir. Bu hal tedavi he 
3 veya 4 günde bir tekrar edil 
Ta ki miktar ( 8-12) yi bulsu 
Geri tarafı ihtisaı işidir. -tc 
Boluda iki Yaralama Vak'ası 

Bolu, (Huıuıi) - Karakaya 
k&ytınden Mehmedin karıu Zehr 
yı bir iftira ytıznnden o köyde 
Bekir ohlu Eyüp balta ile yara 
lamıı, yaraıı ağır olan mecru 
hastahaneye kaldmlmıı suçl 
yakalanarak adliyeye tealim edil 
miıtir. 

Çakırlar k6yUnden Bekir oğl 
Mehmedi de bir fener alım H 

bm meleıinden ayni köyde 
Ismall oğlu ldriı ıoilteaddit ye 
!erinden yaralaınıtlır. Suçlu tev 
kif edilmiı, yaralı haıtaneye kal 
dırılmııtır. 

········•················································· zımn Yongalık köyünden Ali oğl 
14 yaıında Yusuf kardeşi Aliy 
mııır tarlasında domuz beıdemek 
te iken domuz zannile vurmuştur 
Ali oracıkta dUşUp ölmüştUr 
Müddeiumumilik tahkikata baıla· 
mııbr. 
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Siga•et Alemi 

lngiliz 
Sıvanıklılığı 

HA.BİCi TILGBArLAR 

Siyasi giditin gün geçtikçe Karıt k 
bir hal güstermesi, birçok devletlere 
•e bu arada lngiltereye yeni yeni 
kar rlar aldırmaktadır. Bu kararl rm 
haıında hava gllçlerini çoğaltmak 
feliyor. 

Denilebilir ki lng'iltere, timdi, bao 
döndilrücü bir çabalıtmayla tayyare· 
&erinin .ayısını arttırıyor. Böyle 
hareket etmekle de kısa bir uza 
içinde patlayauğına inanç getirdiği 
•a•aıı için •ıvanıklı bulunmak isti· 
ror. Bunun için gerekli olap düzen· 
leri alıp durmaktadır. Bu yolda ilk 
adım olarak parlamentodan bir takım 
isteklerin ileri swlllmesi gelmektedir. 

Bu arada lngiliı Cumurunun ko
tunması için neler gerekiyorsa onlar 
••kk nda Par1 Amentoya baş vurulacak, 
Japonya ve italyada oldutu gibi hava 
lbanevraları yaptırılacak, kadın, çoluk 
~• çocuğun bombaludan korunmaıı 
Aaaıl hareketi icap ediyor.. öyle ha
,.ket olunacaktır. Aynca yQz maske
lerinin kullaoııı da lStretilip lngiliı 
lllu•unun blr tayyare baskını karıısın• 
ela paniğe tutulmmaa•ı gevenç altına 
alınacaktır. Şundan anlatılıyor ki bu
dunlar araaıııda bir uvafın patlak 
•ereceğine İngilizler inanmiı, ona röre 
davranıyorlar. BOtiln ilteğimiz, böyle 
bJr hal karoıaında bizim de onlar i'İbi 
ııvanıklı bulunmamız, l'afll avlanma• 
lllamızdır. - Süreyya 

Silah Rezaleti 
Amerikadakt Tahkikat Mü

him Neticeler Veriyor 
Vaıin,ton, 24 (A.A.) - Silah ti

tareU tahkikatını 1apu komisyon, 
ba11 yilkaek memurların karııık itlere 
~irdiğini bildiren beyanat hakkında 
•cnebl sefirlere mufaHal malum.at 
Vereceğini bildirmiıtir. 

Vaıington, 24 (A. A.) -Sillb tlca• 
ntl hakkında tetkikat icrasına memur 
komisyon ha11 aili.hlarJn hilkumıUır 
tarafından lmal ed11me9i ••yahut 
olmazsa bu hıunıua hOlnlmet tara• 
fından mutlak bir lnhi1ara tabl tutul• 
lllaaı lüzumuna kul olmaktadırlar. 
F •kat, bu lza aynı &amanda dl ter 
lbilletlerle aıkı surette tetriki mHaİ 
edilmesi IClı:umuna da kani bulunu
)orlar. 

200 Kiti Boluld u 
Puma ( Hiadistanda ) - Kritna 

•elari Clzerlnde bir nakliye l'emiai 
4nrtlmlt. 200 kiti bofulmuıtur. 

Felaketzedeler 
Kurtarılamadı 

Vrekşham ( İngllterede) 24 - için· 
de infilak olan maden kuyuaunda 
kurhlrma işine geceli ğilndilılO devam 
edilmiotir. Fakat 102 kitinin bulun• 
duğu bu ocaktan bir tek ceset bile 
çıkarılamamıftır. Kurtarmadan Omit 
keailmi§tir. 

İngilterede Miithiş 
Bir Fırtına 

Facialar Oldu, Sahiller 
Gemi Eokazile Doldu 
Londra, 24 (A. A.) - 1927 ıene• 

sindenberl misli görOlmemif, çok 
şiddetli bir fırtına, diln ırece Lanka· 
o ylr ılmal aahillerinde, balıkçı gemi· 
lerile yatlara pek büyük ıararlar 
vermittlr. Yabnın içinde iken fırhna· 
ya tutulan bir adam, karaya çıkacafı 
esnada ~1 müf, diğer biri de atırca 

yaralanmııtır. 

Sahil, gemi enkazile doludur. 
Bazı yerlerde, evlerin alt katlarını 
ıu baıımııtır. 

Londra, 24 (A.A.) - Jeneral Hrrri 
Peregrin ile kaymakam Harrisonun 
bindikleri yat batmış, ikisi de botul
muotur. 

170 Milyon 
Rusya, Şarki Çin Demfr

yolunu Satıyor 
Tokyo, 24 (A.A.) - N·ıiniti Şim

bun gazetuine gl>re, Japon ve Sov• 
yet hOkômetleri Şarki Çin demir 
yolunun Japonyaya aatıı bedelini 
170 milyon Yen olarak kararlaıtır
mıtlardır. . 

Suçlu lnkAr Ediyor 
Nevyork, !4 (A. A.) - Htvptınan1 

Lindbergin çocuğunun kaçırılmuında 
........_~ bi. lftirald oldu,_• bikAr 
etmekte •••ırd,,, LiklD. 1azı mi· 
tehaH aları, Lindberıe iÖnderilen 14 
mektubun de maznun elinden çık· 

tıtını te•pit etmiıtlr. 

lngllterenln Uzak •••k 
Htı:w Kuvveti 

Malta, 24 ( A.A ) - Uıak tarkta 
lnıili.1 hava kuvvetlerini tetkike çıkan 
hava milsteıarı buıiln tayyare ile 
buraya ıreldl. Yarın Uıak ıarka fid•
cektfr. 

Aşk 
Gençlerindir 
No.27 

25 • 9 - 934 
Re§ldl g&rlınce : 
- Kardeşin bekledi.. bekledL 

Yath, dedi. Şifaya kadar gidip 
geleceğini ıöyledin, tamam iki 
ıaat oldu. 

Reşit zaten bu bahıın açdma
ıını istiyordu. 

Hiddetini belli etmemlye çalı· 
ıarak bir aigara da kendine yalda. 

Her Zllllıan oturduğu koltuğa 
gömWda. 

Tabii l'lrilnmek imtlyerek ı 
- Ben Şifaya aitmedam za· 

t.a dedJ. 
- Ya nerede idin 1 
- Yengeme gitmltttm, Ley-

layı Rlrdüm. 
Haİiı,. Hanım kalbi durmuo. 

gözleri tat kesilmiı gibi oldu. 
Nefes aldıtı belli olmuyordu. 

Reı·t bunu farketmiyerok de
vam etti: 

- Leyliya çolc nıiibim ıeyler 
ıöyledim. Onunla ... 

Fakat devam edemedi. 
Hasibe hanım oturduğu yerde 

m or ke ilmiş, boğulur gibi 
gözl ri dışarı fırlamıı, mUthlı bir 
buhran geçiriyordu. 

Burhan Cehit 

Reılt yerinden fırladı. 
Annesini bir hamlede kapta. 

Uzun aedire yabrdı ve hemen 
eline geçen sürahinin ıuyunu bi
leklerine boşalttı. 

Onun kuvvetli parmaklarile 
yaptığı masaj ihtiyar kadını tehli· 
keli bir akıbetten kurtardı. Onun 
biraz kendine geldiğini gören Re· 
fit hemen biraz kolonya, çiçek 
suyu buldu. Onlarla da tedaviye 
devam etti. 

(arım ıaat ıoora Haıaibe ha· 
nım allreklü ve derin gejirtiler, 
hıçkınklar araımda g6zlerini aça· 
bildi. 

Reıit hemen gaz ocağında ona 
birde ıade kahve piıirdL 

Hasibe Hanım en sinirli ıa· 
manlarında tlst üste birkaç kahve 
içer, kendine gelirdi. 

Reıit kahveyi de verdikten 
&onra artık annesinin tamamile 
iyileıtlğini gördD. 

Hiç konuımuyordu. 
Y avaı yavaı hazırlandı ve an

nesine birşey söylemeden odasına 
çıktı. .. 

Leylinın yanından ok gibi far-

. ••" ·-

1 l\~illetler Cemiyetinde 
A vusturyanın 
lali Meselesi 

Mukadderat Ve İstik
T ekrar Ortaya Çıktı 

l•tiklall günüre ınHele•I ol•11 Afladrırgarure lıııdat J•lılrlerlnden lnsbruk 
Cenevre, 24 ( A.A ) - franaı.1 inkıtaa uğrı1an ga'rDtmelere devam 

Hariciye Nazırı M. Bartu'nun Pariııten aelihiyellne maliktir. 
buraya i•lmeai mGbim •İyaal ıiSrUf• Avusturya Hariciye Nazırının da 
melerin yenllenmeıine aebep olmuı· Cenevreye dönmOt olmaaı, Avuaturya-
tur. Milletler Cemiyeti umumi heyeti• nın mukadderatı n komıularile mil· 
nin perıembe gOnQ son toplantıaını naaebatı ile alakadar devletYerin gay• 
yaparak datılmaaı muhtemeldir. retlerlnde deva'mlarını gösterir. 

Halihazırda, gl>rülen itlerin ıu Şark mi.akına gelince; Almanya. 
•uretle huliıuı milmkündflr: nın ret ceYabından aala ıevkleri kırıl. 

Biri, hukuki ve eıaai meselelerle mıyan taraftarları, bu huıuata daha 
diğeri iktıaadi, malt vi teknik itlerle bnyük ıayretler aarfedeceklerdir. 
mefgul olan iki komiıyon itini bitir· 
mtitir. 

Dördüncü, bfitçe komi•yonu, büyük 
müşkülat ile karşılaımadıfı ıçın 

beıeri ve içtimai meıelelere bakan 
betinci komisyonla beraber, Hlıya 
kadar itni bitirecektir. 

Konsey, ıaJıya ( bugtln ) içtimaa 
davet o\unmuıtur. 

Bil içtima _...,_.İ$ .. ..,..Ollım... 
Zira konaeyia, alman lcararlarJ icra 
aabaıına koymak ve muhtelif ıubeJere 
tevıl etmek üzere, umumt heyet da
ğıldıktan sonra bir kere daha toplan• 
maaı taamnl iktizuıdır. 

Konseyin ealı wftnkG içtimaında 
Sar meaelHioi mevzuubabıetmek ih· 
timali •ardır. 

Fran• z kabiaeaioio müttefikan 
tanibini hai.1 bulunan M. Bartu i"erek 
Tuna havzaaı ve ıerek ıarkta mUte
kabil mGzahar~t miaalo meaelel6rinCİe 

layıp meseleyi halletmek için an· 
nesini bulan Reıit ıeceyl çok fena 
geçirdi. 

Genç kızın bu davayı dnıUn· 
dükleri gibi takip etmekte ne
kadar haklı olduğunu ıimdJ an· 
lıyordu. Haaibe Hanımı bu izdivaca 
111ncbrmak lmklaı yoktu. Yapıla
cak aksi ve ant bir hareket bel
ki de ihtiyar kadın için tehlikeli 
olacaktı 

O kafa11na koymuıtu. Reıidl 
muhakkak zengin bir kızla evlen· 
direcektl. Eğer Leylinın çiftlik da· 
vası neticelenirse onu yumuşatmak 
mümkün olacaktı. Fakat bugünkü 
vaziyette onu karanndan döndür· 
mek imkanı yoktu. 

Reıit timdi bqka ıeyden kor· 
kuyordu. 

Leyla ue: derhal evlenmiyebi
lir, bir müddet bekliyebilirdi. 
Fakat ya bu urada annesi kendi 
bulduğu bir kızla onu evlendir· 
meğe kalkar ve bunun için ısrar 
ederse 1 

Leyliya her auretle gllvenebl· 
lirdi. Bir aene Uç aene bekli· 
yebilirdi, fakat annesi boyuna kız 
arayıp duruyordu. 

Kendi arzusuna göre bir kız 
bulduğu takdirde ille evleneceksin 
diye ısrar etmiyeceği, kabul et· 
mezse yine böyle buhranlar geçir· 
m 'yeceği nereden malumdu. 

Reşit bunları dtışUndükçe si· 
nlrleniyor, sinirlendikçe uykuau 

Macaristan 
Tan Gazetesine Göre 
Naııl Hareket Etmeli? 
Pariı, 24 (A. A.) - Tan gaıelHi 

"Macaristan ve orta Avrupa,, meae)e .. 
ıinden bahsederek diyor ki: 

u ltalya - Mecarietaa •nlaım•aı, 
ltaıya ile Almanya araaıadald yalda,.. 
ma •ıraıında yapılmııtır ki bu Hnada 
İtalya muahedelerin detitmeıini de 
iatiyordu. 

Son Avuıturya hidi•eleri Gıerine 

italya-Almanya araaında haaıl olan 
gerginlik bu ıiyuati tamamile mah
vetmiftir." 

Makale Macari•tanın orta Avru
panın kalkınma.ına hizmet etmekle 
menfaat sahibi olacatı taniyuile 
bitiyor. 

1 
kaçıyordu. Gllneı Kayııdağı arka· 
tanndan dotarken delikanlı hilA 
uyuyamamıfh. 

Yataktan fırladı. 
Geyindi ve kardeıl ile annesi 

daha uyurlarken yavaıça aşağı 
indi. GUrült8 etmeden kapıyı 
çekti ve sokağa fırladı: 

- Beni kııla kurtarırf 

• lkt haftadanberi avukat Oha· 
neı Gevezeyan Efendinin yazıha· 
neılne gidip gelen Melek Hanım 
aldıA"a cevaplardan bir mana çıka
ramıyordu. Verdiği söze rağmen 
davayı bilA lstanbul mahkemele· 
rine naklettiremlyen Ohanes 
Gevezeyan 1imdi baıka bir nağme 
tutturmuttu. Her zamanki gibi 
ellerini oj'uıtarup : 

- Davayı Balıkeslrde açmayı 
dOıl\ndnk .. Arkadaılara da açhm. 
Hepıi bu fikirdeler. Vakıl benim 
için gftç olacak amma.. Zarar 
yok. Sizin hatırınız için oraya 
birkaç defa gitmeye katlanacağım. 
Dtın telgraf aldım. Çiftliğin esaı 
haritasını çıkarhyorlarmıı. Hem 
size bir müjde de vereyim. Ban
dırmah bir tOccar, davayı Jcazan
dığını:ı gftn seksen bin liraya 
alacnklıyım, demiş. Demek şurada 
birkaç haftalık işimiz var. Hasım 
tarafın koyduğu ihtiyatı haczi 
kald rmak için de uğraııyoruz. 
Mamafih bu da bize bir ziyan 
değil. ÇUnktı çiftliğin geliratı 

( Gönül işleri ) 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 

Ankarada (H) Beye: 
Ebeveyniniz dururken, kııı l1-

temek için bir dostu tavsit et· 
mekle hata yapmıı olursunuz. 
Aldığınız ret cevabının aebeple
rlnden bjrl de bu olabilir. Bir 
defa da aileniz müracaatta bulun
sun, yapılacak ıeyi alınacak neti· 
ceye göre düıUnürUz. 

>f. 

Aksarayda (Salim) Beye: 
Evlenmeden evvel, yuvaya her 

ay girecek paranın miktarını ve 
yaşanacak hayatın şeklini bilen 
bir kadın evlendikten aonra 
parayı az, hayat ıeklini hakir 
görllrse harici bir telirln aJ. 
bnda fikir değiftirmiı d ... 
mektlr. Kimlerle konuştuğunu 
öğreniniz, içlerinden mUnuebet· 
&izlerini ayırınız. Sonra karını&& 
arkadaıça bir nasihat verini&. 
Ümit ederim, daha doğru dil· 
ıünmiye bqlar. Madem ki çocu· 
ğunuz vardır, borca girmenizi de, 
ayrılmanızı da muvafık ıarmem. 

* . url Beye: 
Sultanahmet Sulh Hukuk mah

kemesine gidiniz, mOnasip bir 
zamanında huauai olarak hlklml 
görUntız. Bu muelede sizi ben
den çok iyi tenvir edecektir. 

• Danit Beye ı 
Sizi tehlikeye dilfmllf görtı

yorum. Bu yolda devam edecek 
olursanız mektebinizi ihmal eder, 
tabıilinizi yarım bırakır, neticede 
sefaletle kartıl8f1rsınız. Bu vazi. 
yette yapacağınız şey knçllk 
mektepli Hanımın arkaıına dllf
mek defll, kafllllUI zeaglalettir
mek olmabdar. Evveli tahsilinizi 
bitiriniz, para kazaamıya baıla
yanız, o zaman dDnyanın bOttla 
kızları sizindir. 

* Boluda (F) Hanıma: 
Sizi aldatmak ve avutmak la

tediği aıiklrdır. Mektebinize ıl
diniz ve hAdlıeyi de unutunuz. 

HANI.MTEYZE 

ıimdi mahkeme kaaasında biriki
yor. Dava bittij'J gtin bunlar da 
elimize pçecek. 

Bu tatlı ı6zler uzayıp gidiyordu. 
Niha) et aon glln Ohanea Ge

veze yan Efendi baklaya ağzından 
çıkarda: 

- it bitmek tızere, dedi. Fa• 
kat haritayı çıkaran kadastro me
murlarının masrafını vermek il· 
zım.. Yarın akpma kadar y6z 
lira çıkarmalıyız.. Ynzdük yliz· 
dük kuyruğuna geldik.. Bir şey 
dğil. Bende olsa hiç size haber 
btle vermezdim. Elimde para olsa 
derhal ..• 

Melek Hanım, böyle girintili. 
davala, belllı itlere alıımıyan ıaf 
kadın arbk dayanamadı : 

- Hiç devam etmeyin Oha
nea Efendi, diye hay kırda.. Daha 
on sUn evvel verc:Uiimia ~ JÜZ• 
lirayı aon olarak istemiştiniz. Ba
nu da naaıl bulduğumuzu .ize pek 
iyi anlattım. Satacak rehine ko
nacak bir pyimlz kaim~~ Ben 
kızımdan gizli en sevdiğım eı. 
maslanmı elden çıkardım. Artık 
kırk para iatesenb verecek va• 
ziyette değillm. Yapın. işi bitirla. 
ucretinizden fazla slzı memnun 
ederiz. Fakat •. 

Güzellikle para koJ>A!aıD ya· 
cağını anlıyan Ohaau Geveze
yan Efendi suratını aıtı. Yazı~a· 
nes'nin üstilndeld do11alan itip, 
saçarak tera ten: 

( Arkaaı var } 



Dünya Hddlsel;;;---t 
~-------- .~ 

lmperatorun 
Eniştesi iş 
Arayor 

Hatırlarda olduğu llzere bü-

1 

Eski gar son yük kn:uharebeyi 
miltea ıp sabık 

sıkıntıda Alman imparatoru 

ikinci Giyomun kız kardeşlerin· 
den biri bir lokantada bulaıık 
yıkayıcılığı eden bir adama gö
nül vermişti. Hatta bu adamla 
resmen evlenmişti. O zaman Ba
ron Kasıen Boriı adını takınan 
bu zat talifn Ust noktasına çık
mış görünüyordu. Fakat çok 
geçmeden işi aksi gitmeye baş
ladı, evvelA karısından aynldı, 
sonra sabık karısının ölümüne 
şahit oldu, parasız kaldı. Şimdi 
Fransıa gazctelerinim anlattıkla

rına göre Fransız tabiiyetine geç· 
mlş olan bu zat Marsilyada, 
muhtaç bir haldedir, ve kahve· 
lerda garıonluk aramaktadır. 

• 
ınglltrenln Doncaıtr ıehrinde 
her aene bir beygir panayırı 

1 

Bir beygir açılır. Ve dünya· 
n\n her tarafından 

satışı getirilen cinı ve 
çok pahalı hayvanlarla dolar. Ha
tırlarda olduğu üzere 1929 ıene· 
sinde meşhur Ağa Han bu pana• 
yırdan satın aldığı bir taya bf· 
zlm paramızla takriben (150,000) 
lira vermifti. Halbuki bu sene 
buhranın tesirile olacak, bu pa· 
nayırda satılan en pahalı beygi• 
rin kıymeti ancak (75,000) lirayı 
bulabilmiıtlr. 

Doncastr panayırından bahıe
derken bu panayırın beı altı aaır· 
danberi mevcut olduğunu, fakat 
ecnebilerle temasının yenl baıla· 

dığını da kaydetmeliyiz. Filhakika 
eaki zamanlarda bu panayıra her 
gir ıatmıya giden ecnebiler 
muhakkak vardı. Fakat al mı ya gl· 
den yoktu. MeaelA bu mUnaıbetle 
anlatılan blr bikAye vardır, nak· 
ledelim: 

1860 aeneılnde zengin bir 
Fransız asılzadeal bu panayıra 
gitmiı, bir tay beğenmlı, fiyatını 
&ormuf, İngiliz satıcı karıısındakf· 
nin Franıız olduğunu anlayanca 
iatihfafla: 

- Fransızların bu panayırdan 
beygir alacak kadar paralan yok
tur, demiı. 

- Öy:e olsun, fakat 1en bir 
ıöylel 

lngillz alay ederek: 
- 150,000 frank! demlf. 
Fransız da cebinden biner 

franklık 150 banknotu çıkararak 
adamın avucuna saymıı: 

- Şimdi, demiş, aç bakalım 
hayvanın ağzını, diılerlnl göre• 
lim. 

Ve .atıcı hayvanın ağzını 
açınca Fransız cebinden rovelverinl 
çıkararak hayvanın beynine ateş 
etmif, satıcıya da: 

- Hayvanın deriıini de, bir 
Franıız alıcının yadiglrı olarak 
size bırakıyorum, demiş. 

Hikaye, Fransızların milli 
lıze ti nefislerini okıamak için 
uydurulmuş olsa bile bu panayıra 
verilen kıymeti gösterir. 

.... 1 • ,. ' 1 .... ' • ;a • • • '~.. • • 1 ..... 1 • -
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On altıncı aınn ortalarmda 
Transilvanya, TUrkler ve Avua
turlyalılar arasında ıllrekli ihtilaf
lara, münakaşalara ve harplere 
mevzu teşkil ediyordu. Türkler 
o ülkede oturan Saksonlarla Se· 
kelileı in, Macarların birleıerek 
Avuıturyadan alakalarını kesme· 
)erini, Osmanlı himayesinde ya
ıamalarını istiyorlardı. Avusturya 
kendi hakimiyetini bu topraklar
da yUrUtmek azminde idi. 

iki devlet ya siyasi mllzakero 
yolile, yahut kılıç kuvvetile dava
larmı bir neticeye erdirebillrlerdi. 
Lakin Jorj Martinoçl adlı bir pa· 
paa akla, hayale ıığmayan düzen· 
ler çevirerek Iatanbulu da Viya· 
nayı da mUtkWAt içinde bırakı· 
yordu. 

Kilise için değil, kendi kazan
cı için rol çeviren bu çok zeki, 
aynı zamanda ceıur adam, Papa
lık makamını da aldatmakta 
j'tlçltik çekmemlıti. Vatikan, onun 
Tranıilvanyada laayı temsil eden 
ve kiliseye haımet getiren bir 
fnaan olduğuna inanmıştı, kendi
sine Kardinallık payesi vermitti. 

Entlrikacı papaz, lsatenbulun 
sadık bir adamı olduğunu yıllarca 
iddia ettikten sonra bir gün maa
keyl attı, oradaki Türk kuvvet· 
leri üzerine ordular aaldarmaya 
başladı. Makaadı, lstanbuldan 
yardım gelmeye meydan kalmadan 
bir emrivaki yapmak, mühim ka· 
leleri eline geçirmek ve bu za• 
ferlerle halkı kendine bağlamayı 
müteakıp te yine fstanbula gUJer 
yüz göstererek Transilvanya 
prensliğine konmaktı. lstanbulun 
Avusturyaya karşı kendisini kul· 
lanmak iıteyeceğine ve bu fikirle 
prensliği keadine vereceğine ka
naat besliyordu. Pianm ilk saf· 
hasında Avusturyadan yardım 
göreceğine ise yUzde yüz emin 
bulunuyordu. 

itler, ilk liamlede onun um· 
duğu gibi ylirüdU. Osmanlıların 

kış mevsiminde orduyu lstanbul· 
da tutmaları Adetleri idi. Sınırlar, 
uç beyleri tarafından müdafaa 
olunurdu. Bu sebeple kardinal 
Jorj Martinoçinin Türkler elindeki , 
kalelere teşrinevelden sonra yap-
tığL hUcumlar mliesafr oldu, birkaç 
kale düştü, Avusturyahlar kardi
nalı alkışladı, halk ta şevke geldi, 
daha coıkun bir heyecanla onun 
etrafına toplandı. 

Şimdi Martinoçi;, plinının na· 

Eylül 25 

Ka,.ı Mektuplt1'1 
ev 

e 
İşler 

e Antalya da 

ık Postahanede11 
am Bir Rica 

ı 

lede iyi• Buranın po•ta milvezzilerı y 
km mahalle ve çartıdan baş 

Y •• ee d •• yere mektup götürmiyorlar. Bel uru u diye hududu dahilinde bulun 
Değirmenönll ve F enerlistü gi 

Kardiııal bunl•rı imza elm•lc lçi11 eğlli11ce katip bıçağını ç•kti 

zik noktasma gelmiıti, 0 Lipa,, 1 avlanacağmı biliyorlardı. Fakat 
kalesini muhuara ediyordu. Kardinal, plAnım yUrUtmek için 
Orada Ulama Pata adlı bir Türk onların sözlerini dinlemedi, Tllrk· 
kumandanı vardı. Martlnoçi'nin lere bol yiyecek gönderdi ve on• 
fikri, bu kaleyi alırken Türklere ların ıilAhlarile çekilmelerine mu· 
cemile göstermekti. Askerleri vafakat gösterdi. Hatta Ulama 
incitmlyecekti, kumandana hürmet Paşayı Tamşuvarın ortaaına ka· 
göıterecekti ve sonra bir yol dar emniyetle götürmek için bir 
bulup lstanbuldan Transilvanya müfreze aıker de verdi. 
prensliğini isteyecekti. Avuıturyahlar, Kardinalla 

Ulama, karıısındakl papasın Ulama Paıanın bir çadıra kapanıp 
maksadını bilmiyordu, bilemezdi, görUımelerinden kuıkulanmıılar• 
vaıı kuvvetile kaleyi müdafaa dı. Bu ıebeple başka bir yoldan 
ediyordu. Fakat dUıman, bire kuvvetli bir fırka yolladtlar, bin 
elli nisbetinde idi, kalede yiyecek bet yUz kişiden ibaret olan Ulama 
yoktu, hatta muhasaranın UçUncll Paıa takımına pusu kurdular ve 
haftaaında asker at ve kedi eti kanlı bir muharebeye giriıtiler. 

yemeğe mecbur olmuşlardı. Dtıı· Avusturya kuvvetlerine kumanda 
mana kendi aıkerlnin belki Uç edenler, bu pusu harbinde öldU· 
misli telefat verdiren, bütün bu- ler, Türkler de bin iki yUz kiti 
cumları püskürten Ulama paşa, kaybettikten ıonra Belgrada va· 
açlık yUz gösterince Kardinal rablldiler. Avuıturyabların, ken• 
Jorj Martinoçiye haber i{ÖnderdJ, dilerine ~ok pahalaya malolan 
askerile ve ailAhlarile çekilip bu zaferden ettikleri en mtıhlm 
geriye gitmeıine müsaade edilmek iıtifade Kardinalın Ulamaya ver· 
ıartile kaleyi teıJim edeceğini di{ri mektubu elde etmeleridir. 
bildirdi. Bu mektup, entrikacı papaaın 

Lipayı muhaaara eden ordu· bütün plAnlarını meydana koyu-
nun baımda Nemaeli, ltalyah ve yurdu. Upa önündeki kumandan-
Macar birkaç kumandan daha !ardan Kastaldo, bu kıymetli 
vardı. Bunlar, Ulama Paşanın tek- vesikayı Viyanaya gönderdi, 
lifini reddetmek lstiyor)ard1. Çün· 

uKardlnalın yaıamaıı halinde 
kil aç kalan Türklerin nasıl olsa 

_.,,., ... _ 1n 11111, ....................................... ~ Tranailvanyanın elden çıkmıt 
olacağını,, bildirdi. Fakat Viya· 
nadan cevap almayı beklemedi, 

Son Posta ra:r.~11 aleyhine bir suikast hazır-

Yevmi, ılyHl, H~adiı vo Halk gaıetui 

Ealü...Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 

ISTANBUL . .......... 
(;azetemiz<le çıkan yazı 
ve resiml~rio bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

........ 
ABONE FiA TLARI 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr 

TORKIYE Hoo 750 400 ıso 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2100 1400 800 300 

Abone 1Jedeli peşindir. Adrea 
cleğigtirmek 2& kuru~tuc. 

Gelen ev,,ık geri fllll'llmez. 

UAnlarclan mes'uliyet alınmaz, ' 
Cevap içio mektuplarp. 10 kuru~luk 

pul iliivesi lüzımdır. 

',.. Posta kutusuı 741 lttanbul -.ııı 
Telgraf c Soopost~ 
Telefon =20203 

Martinoçi; eski Dominlken 
papasları manastırı olan Aloniç 
kalesinde oturuyordu. Kastaldo, 
bir takım lıpanyol ve ltalyan 
eakerlerile oraya gitti. t 8 KAnu• 
nuevvel: 1551 de sabahlayın ki· 
tibinl birkaç kağıt vermek üzere 
Kardinahn odaaına gönderdi. 
Entrikacı papas, Ustlınde gecelik 
gömleği ile kUrkll\ bir hırka, bir 
masa önünde idi. Masanın üze
rinde bir dua kite hL, bir hokka, 
bir çalar saat, bir de hatıra def· 
teri vardı. 

Kaataldonun kitibi • adı An
ton~ o F eraryodur:·lelindeki kAğat
ları u:ıattı, Kardinal bunları imza 
etmek için eyilince katip, bıça
ğını çekti. Biri göğıüne, biri bo
ğazına olmak üzere, Kardinala 
iki darbe indirdi. Martinoçi, ''aman 

1 Meryem ana,, diye bağırarak ııç• 
radı, katibi yakaladı, altına aldı. 
O sırada Pallaviçini adlı biri yalın 
kılıç içeri girdi, Kardinalın baıını 
yardı, lsanyol LUpez, dört b•t 

mahaller bu efendiler için meçh 
bir aemttir. Kendilerinden eaba 
soruldukta or&11 uzaktır biz gel 
meyiz çarııda bir dükkan a6yleyi 
namınıza gelen mektup ve ga:ı 
teyl oraya bırakalım diyorlar. 

Antalya: M. Nuri 

Cevaplarımız 

Eşkişehirde Rahmi beye: 
Siz bir kerre tam teıkllit 

bir hastaneye muayene olunu 
Şayet raporunuzda çalıtabilmenf 
lehinde bir not verirse, mekteb 
girebilirslnin. Aksi takdirde Un 
Yerıite fakültelerinden birini te 
cih etmeniz lizımdır. Me1el 
mlllkiye veya hukuka girmek v 
baıka bir fakülte •eçmek ıl.r.l 
hakkınızdır. 

* Adapazarında. Hasan oğlu Bekı 
Efendiye; 

- Mektubunuzu okuyamadık 
Daha okunaklı yaunız efendim. 

* Kayıeride A. Doğan Beye; 
- Bir mektupla lstanbul be 

ledlyeaine müracaat edenık proj 
ıuretinl lıteralniz, bedeli muka 
bilinde gönderirler efendim. 

* Pangaltıda Agah Beye: 
- Aktarlarla bakkalların va 

zlyeti yapılan mtb'acaatlar llzo 

rlne Daimi Encümende tetkik 
edilmektedir efendim. 

* Kadıköyüude Hasıroıb~ında müte 
kait Bedri Beye: 

- Mektubunuzu Hkladık, il 
fıraatta neıredeceğiz efendim. 

* Çamlıo&da Eyüp Sabri Be7e: 
- Gazi köprlisllnlln projeler 

yaptırılacak, ondan ıoiıra lntaa• 
ta baılanacaktır efendim. 

.......... ., ................................................• 
aıkerle yetlıti, hentlı ayakta du 
rabilen Martinoçlnln Uzerlno tUfe 
ateıl açtı. Kardinal, LAUnce "ne 
yapıyorsunuz kardeılerim,, diye 
bildi ve altmıı llç yara için de 
yıkılıp öldü. 

Birçok entirikalar çevirmiş. 
Türkleri ve NemseUlerl yıllar ·l 

aldatmıf, Transilvanya prensi c ·

mayı kurmuı olan papazın cesc ' 
tam yetmit bet gün orada, O( 

da kaldı, kokup çllrüdtikten ıoı ı 

gömUldil. 

Fakat tesadüf, onu öldüreı . • 
ri de birer birer cezalandırdL P -
lavlçinl, bir harpte Türk kurıu 
ylyip can verdi. Katip Anton:ı 
F eraryo, Papanın emrile Piyb· 
mentoda aaıldı, katillerden biri
nin Senjermende başı kesildi. Bl· 
risl halk tarafından linç edildi, 
biri Viyana civarında avlamrken 
- lmperator Ferdinandıo g~zU 8 • 
nti.nde - bir yaban domuzu tara· 
fından parçalandı, Kardinalın tll) 
lU kulağını Viyanaya götüren bi 
katil de bir kavga sırasında o ku· 
lağı keıen sağ elini kaybetti. 

Üıerinde böyle kanlı hadiıe .. 
ler geçen ve daha nice harplere 
sebebiyet veren Transilvanya, nt 

ibretli ıey?, BugUn, ne TUrkle• 
rlndir, ne Avusturyablarm? .. Ora
da baıkaları hUkUm ıUrüyor? •. 

M.T 



:f Saıdan Salıya 1 

Arayoruz 
Blltün dUnya arıyor. Ameri· 

kada, Avrupada, Asyada, Afri
kada arıyorlar. Biz burada arı· 
yoruz, belki Merihte yaşayanlar 
var.a, onlar da arıyor .. Arı) orlar. 
Arıyoruz .. Amma ne arı}'oruz bi· 
liyor muıunuz, ıiz bilmiyorsunuz; 
tahmin ediyorsunuz, bilmem doğ· 
ru mu tahmin ediyorsunuz; söy
leyin bana bakayım, sıkılmaym, 

çekinmeyin; ne, ne, iyi anlama· 
dım, bir daha tekrar edin! Anla
dım, anladım, para değil mi; yok 
canım bilemediniz kaldıran vurun! 
Ben mi söyliyeyim. SöyJiyeyim 
amma aöyliyemem? Söyleuem 
bana bir ıay kalmn. 

Hem eıin, dostun sırrını 
lfta et mit olurum. Yok ol
maz pek o kadar üzerime varma
yın! söylemem dedim mi ıöylemem! 

Arıyoruz, bulunak ne ala; o 
zaman görUrıUnüı. Görürsünüz 
diyorum fakat bulamıyoruz ki gö· 
receksiniz .. 

Haydi bakayım l avaı yavaş 
aönlUm oluyor söyliyeceğim; işi-

me yarayacak bir ıey vadedin; 
ne iıtiyorum onu mu sordunuz? 
Acaba ne istiyeyim, para istemem, 
pul iıtemem, Suadiyede bir köşk 
adada bir yalı, Maçkada bir 
aparbman hayır, hayır! eli yUzü 

dUıgiln, ıöıU sohbeti, yerinde, 
ıarı saçlı, eli gözlü, billur ~· 
cutlu bir kUçUk Hanım hati 
haıl baııma beli alacak vaktim 
yok. 

Bunlardan hiç birini istemem 
lıtediiim ıeyl ne kadar dllıünae
niı bulamazsımz ben ıöyleyeyim. 
Mevıu istiyorum. Ne mevzuu 
oluna olıun hikaye, tilr, f•kra, 
roman mavzuu varaa verin ben de 
ıize aradıtımızm ne oldutunu 
ıöyllyeyim. 

lf 
Bütün dönya arıyor. Avrupa

da, Aıyada, Afrlkada, Amerl
kada, Okyanuıyada arıyorlar. 
Biz burada arıyoruz ; Merihte 
anyorlar. Aradığımız, aradaklara 
ıayet baıit blrşey amma bulamı
yoruz, bulamıyorlar. Kıhtlığmaa 

kıran glrmitl. 
Muharrirler mevzu arıyorlar. 

Mevzu! 
Pazarola 

ey - l"a a 

- Her tarafta buhra.ı \ .ır 
Hasan Bey ne yapacağımı, nere
ye gideceğimi bilmiyorum. 

- Bir doıtuna birkaç ay için 
mi1afirlite ıitmeyi de bilmiyor 
musun? 

... ·-·························· 
Kolay 

Ha1&n Beye bir tanıdıi• ıöy

ledi: 
- DUn bir lokantada ıerse

min biri benim şapkamı giyip 
gitmiıl 

- Kolay bulursun, kafa11 se
nin kafanan aynı olan biri giyip 
gitmiftir. 

Kayseri'de eşeği .. ------1!!1---.. P------• 
boyayıp satarlar-
mış, Adada in-
aanın gözllnU 
boyayıp eşeği 
liraya veriyorlar. 

* BirgUn yanıhp, 
bir kadına: 

- Köpeğin 
olayım! 

Demi1tim, boy· ...-H-f.-1-1-~ 
nunın hemen bir 
tnsrna taktı. .. 

. "Kel haşa şim
şır tarak,, diye 
eğlenenler, aca
ba niye; körgöze 
altın gözlük diye 
eğlenmezler. 

lf-
Ahlat şehirde 

yetişıeydi, onun 
da adına armut 
koyarlardı. 

- Kaynanam pek fena bir kadın değil, on se
nedir evliyiz, biz çağırmayanca evil)lize ielmoz •• 

- Ne valdtlerde çaimr11nz? 
Şimdiye kadar hiç çaiarmadıkl 

Yarın Dil Bayramıdır •• 

,
Bir Fincan Kahve 

Kırk yıl lıntırı V8rrıııs, 

Hır tı>k fm an kalıvenin .. 
S ı) ısı h.ıp ıutıtrnıı ~. 

Uı1ııdı::n gıiııe, aeveniıı! 

) .,nılmez hRpur Jıupur, 
r t'Ullmezse ne zurllr .. 
lçılır iapur ,ııpur; 
Onun da bir revkı var .• 

Komşu gelince eve, 
ilk işimİ7. hep odur; 
H uırlanır bir kahve, 
rinı'anlar dop doludur .. 

İçeriz birkaç lane .. 
Biz hergün akşamacak .• 
Hepai hepıi bahırne; 
Paramız gider aııcak. 

P. O. H. B. 

, ...... , 
Öğrenmek için 

1 

Hasan Bey üzerinde ( kirahk 
apartıman ) yazıla bir binanın 
önünde durdu. Kapıyı çaldı 
kapıcı açh. 

- Buraaı kiralık aparbman 

mıdır? 
- Evet efendim, buyuru gez-

direyim .• 
Hasan Bey aparhmam gezdi. 
- - Beğendiniz mi efendimi 

Beğendim çok güzeli 

Tutacak mısınız? 

Hayır, b"nim de kirahk 
bir apartımanım var da kiracı 
geldiği zaman nasıl gezdirmek, 
neler söylemek lazımieldiğini 
bilmiyordum; onu öğrenmek için 
gezdim! 

Nasal Bildin 
Hasan Bey bir şapkacı dük

kanındaki 9apkayı göıterdi: 
- Bu şapkamn modası bir 

ay sonra geçecektir? 

Nasıl bildin Hasan Beyi 
Karım eılai daha dün 

tldı! 

- l.Jeçen gün muayene olmi
ya aittiğim doktor hayatımı kur
tardı. 

- iyi bir ilaç mı verdi Ha
san Bey? 

- Bilikiı hiç lllç vermedi. 
.... t ...... 1 •• 1 •••• 1 1 ' ...... t. t .. 1 .... 

Evvel Mi, Sonra Mı 
Hasan Beye doktor tavıiyede 

bulundu: 
- Hergün 

aktamlara bol 
yiyecekıiniz. 

aabah Hile ve 
tereyaiı ve bal 

Ha1an Bey ıordu: 
- Yemeklerden 

sonra mı? 
evvel mi, 

j 
Konuşulmaz 

Hasan Bey bir ya!ldan tiyatro 
seyrediyor, bir yandan da yanan• 
daki arkadaıile konuıuyordu. 

Arka ııralardan birinde otu• 
ran biri bağırdı. 

- Tiyatroda konuıulmaz; 

Hasan Bey arkaya baktı .• 
- Beni mi gördün 1 Birde 

sahneye baksana yirmi otuz kişi 
bir araya gelipkonuıuyorlar; on• 
lara hiç ses çıkarmıyorsun 1 

Sakın 

Hasan Bey ıevinçl• evine 

ıeldl: 
- Karıcığım .ana haber ver-

meden bir tayyare bileti almıştım. 
biletin numarası 13 tU, birinci ik• 
ramiye iaabet etti. Zengin oldum. 

- 13 mtl dedin, &akm bu 
yliıden başımıza bir feliket gel• 

mesln 1 
Sebep 

Ha11an Bey evini sigorta etti• 
recekti, bir 11igorta kumpanya• 

sma gitti. 

- Benim evimi ıigorta eder 
mi&iniz? 

- Hay bay efendimi 
- En ucuz tarifeyi tatbik 

ecljp, az para almamı. ıarthr. 

Evimin kolay kolay yr :na11na 
imkan yok? 

- Eviniz kirgir midir? 
- Hayır ahıapbr amma, 

rutubeti çoktur. 

iyi Olur 
Haun Beyi, ıarkı ı6ylemlye 

meraklı bir hanım evine çağır• 

mııta. 
HaHn Beyden batka blrkaf 

miaafir daha vardı. Şarkı ıöyle• 
miye meraklı hammm seıi biç 
hoı detlldi; Haaan Bey dinleml• 
yor, mütemadiyen eınlyordu; ha• 
nım ıarkıımı bitirince ıordu: 

- Sizin kulatınız ağır mı ı,ı. 

tir Haıan Bey.? 
- Evet hanımefendi. 

- Şimdi bir parça daha ı 'r 
llyeceğiml 

- Bir parça daha uıakta l1ll 

oturup dinle! dedinlı hanımefendi, 
teıekkUr ederim, çok iyi olur! 

Anladım 

Oğlu Hasan 
Beye söyledi : 

- Baba ha· 
tırlılı}or mısın. 

Sen bana bir fey 
anlatmıştın, ç -

cukken bir grn 
imtihana girmi • 

sin, birdenbiı 
dilin tutulmu , 

hiç cevap verme 
miısin 1 

- Evet n• 
olacak.. 

- B r roman okudum Hasan He), romandaki 
kadm herglln kocasından para iıtermiı .• 

- Bu çok tabii bir ıeyl 

- ikmal im• 

tihanında anla· 
dım, benim hli· 
tlln huylarım ıe

ninkilerine ben
- Tabii ol mı yan tarafı da var; 

ıefer de para verirmiıt 
kocaaı da her "t:.emez 1 



Faruki Beyin şekline gelince: 
Kaılar biaynlhi keman, gözler de 
biayn°hi badem. Kirpikleri sorma, 
kıvır kıvır blribirine girift olmuş; 
o ahu ahu bakışa can dayanmıyor. 

E dam, biçim, çeviklik dersen, 
hiç uzaga gitme, tam tamamın 
Ferhat ... 

Sanki şirinin aşkına o koca 
dağı yarmlş, kasabaya çağlıyanı 
akıtmış, kollar:mı kabarta kabara 
gelmiş. 

Bu genç te pek temiz pf!.k ve 
ıık. Daima arkasında kabuk gibi 
siyah redingot; mermer beyazlı· 
ğında pike yelek; şnkşukalı altın 
ıaat köstek; siyah haneli pantalon. 

Edep ve nezaket:ne de söı yok. 
Bu kadarım söyledikten sonra 

bilmem fozlnsma hacet var mı? 
« ,,. ul kusursuz olmaz» m se• 

Hni kim uydurduysa baltetme
mf mi? f şte kusursuz kulJ •. 

Üçiiz hammlar, bu iki dükktin· 
da hayli hoş beşten ıonra, çey· 
rekler, saatler dakika sUr'atile 
geçip le farkedilmeden, memnun, 
ıadan, haydi dııarı... Sırnsile 
öbUr dükkanlar ... 

Evela, basmacı Yeprem. 
Yeprem, gayet iri boylu, ense 

kelleli. pehlivan cüsseli... Sanki 
köy dilğllnUnden dönmUş; kispeti 
abp hamamo girmiş; biraz vv l 
tezgahının başına gelmiş. 

Öyle çiçeği burnunda delikan· 
lılardan değil; yaşı kırkı atlam·o 
amma civanlar yanında sandal 
olabilir mi? 

Başında bir tanecik olsun 
edvlet tUyU yok; yanaklarından 

kan fı kırıyor; teninin be· 
yazlığı iÖmleğindeo farksız ... 
Gözleri açık ela; bıyıkları gayet 
ufak ve kısa ... O zamanın hllr· 
metli Ye haliveUI bıyıklarından 
aykırı amma çehresine ne yaraı· 
mıı ... 

Yeprem Efendi, boypoıça bu 
kadar dağ, çehrece bu kadar 
yalabuk olmasına rağmen tabiat 
hususunda limoni mi limoni .. 

Aman efendim aman, ne asık 
surat, ne gülmez yUz.. Gnlmeyl 
bırakalım, tebesallmden de vaz· 
geçelim, bir mUlayim bakışını 
g8rürsen 8p te baıma koyl 

Mağrur, kibirli, azametli .. 
Saniyen, ağzım açar açmaz, 

hemen tabanl rı yağla, durma, 
orndnn kaç. Ösle sert bir dili 
•ar ki... Ü telik, &ağırla konuşu· 
yor gibi.. Ka 1 ları, mega 1 ları, 
zor lan gllr gür gfirleterek lrnlak 
zarlnrmı hurdehaş ediyor. 

Y epremin dükkanında da İ} ice 
çene yarıştırıp, mevı;imine göre, 
ince basma, tUylil pazen kestir· 
dikten sonra on on beı adım 
aşağıdaki Karakaşın dükkanı. 

K rakaşm adı üstünde. Ka· 
rakaşh, karagözlD, şıkıirln bir 
makul kefere . 

Fazlaca esmer amma insana 
yakan ve luınl pek ııcak. Boyca da 
boylu1 fakat irilikte beriki gibi 
değil; birnz nahif. Dili de fazla 
kubat olmadığı gibi çok mültefit 
ve n ş' eli; daha açıkçası, h tm 
• yt'ır derecede sırna ık. 

S n' i boyuna gıdıklıyorlar· 
mı g"bi, ne kahkaha, ne l{nh· 
k h ,. 

H r 1 Afa, h r kelimeye kah· 
kuh ... 

- Şu penbe dallı lnatikotin 
t pu u mu indireyim han mcı· 
~ım ?. .. Kab kah kah kah!... O 

ıi 1 yeşilli yazlık basmayı mı 

Reslmll BUyUk Mllll Roman 

y 
Yazanı ermet Muht r 26 • 9. 984 

Cev ıa ı aÇı ardı 

Zin1•fln Ej. in eolnlrt balandala Hmt 

beğendin elmaııml ... Kab kah kah getirttireyim de parmaklarını da 
kah!... Hırkalık mı olacak, yoksa beraber ye... Peşinden, bol yağla 
entarilik mi gllzelim?.. Kab kah ve kıymalı keıkek; ardından Us· 
kah k h!... tllne kaya gibi buzlar oturmuş 

Kar kaı tan ıonra mcıhur v!ıne kompostosu... Ayrık gayrık 
kavaf lbrahim Efendinin dükkanı. mı var ciğerim ki bunda teklifli· 

lbrahim Efendiyi ziyarette, baf- · lik tutacaksın? Öyle bent huylar• 
ka maksat yok; ıırf ahı veriı dan ıvırnvır tabiyntlardan vazgeç 
ihtiyacı. Zira yaılı baılı, saçlı oğlum ... Önl\ne ne gelirse eyvallahı 
akalh, kendi halinde bir adam· baıj ağlıcakla yemene bak. •• 

cağız. Ağır f§lttiğinden kulağmd B ğını sorma, Uıllmilnll gövdey 
bir borusu da var. at. Bal ıckcr olsun. .• 

Bu b zr tin de, çehresi biis. Ş hbazd da kah eler limon t • 
Tasviri cihan, mahbubu znman lnr içildikten, kalıp cıgaralnrı 
gel e göztıntı kaldırıp bakmaz. tilttürUldükten sonra, yine Melek 

Bu hanımlar.n burada ne fşl Hanım önde, kafadarları arkada, 
var, o kadar kavaflar içinde bir kuyumculardan çıkılıp Dökmeci• 
yüzUne bakılırı yok mu, diyecek lerden Nuruosmaniye kapısına 
olursanız, lbrahim Efendinin dük· girildikten sonra, Çarşı boyu bir 

( Baıtarafı l inci aayfada ) 

(800) u UtçUler cemiyetine da· 
bildir. Geri kalan kısım, ruhsat· 
sız dola an ve halls satmıyan kı· 
sımdır. Mllstahslllerin fenni ahır
lardan temiz v halis olarak ucu· 
za çıkardıkları ıUtlcrln bozulması 
keyfiyeti, satıcının line g çtikten 
onra vuku bulur. 

Binaenaleyh, ı yyar aahcılan 
daim! kilde kontrol altında 
tutmak gerektir. Belediye, birçok 
san'at erbabı gibi sUtçüleri de 
sık• tefti ve murakabe altına 

alırsa, msele kökUnden halledilmiş 
olur. Böylelikle, müstahsillerin son 
teşebbüsler} de kolayca tatbik 
edilebilir. 

" Diğer taraftan, Trakya mın· 

Eylftl 26 
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takasından Istanbula temh Ot 
getirilmiye başlandığı yolundaki 
haberler de fizerfnde durulmıy 
değer bir mevzudur. Belediye; süt· 
Jerln temiz ve sıhhi olması iç n 
fenni ahırlar yapılması gibi birçok 
müeyyede koymuşta. Buhu usta bir 
bakımdan azami itina olduğunu 
kabul etm k lazımdır. Halbuki, 
Trakyadan İstnnbula getirilecek 
sütler, muayeneye tabi tutulamı· 

yacağı cihetle sıhh te katiyen 
muzırdır. Ve bu aütlerin burada 
sablması belediyenin koyduğu 
takayyüdatı sarsacak mahiyet· 
tedir. Derme çatma ahırlarda 
beslenen ineklerden gayri fenni 
şekilde alınmış siltlerin aatılma· 
sına mani olmak gerektir." 

istihlak Vergisi Ve Bir Gör .. ş Farkı 
( Baştarah 1 inci sayfada ) 

(50) kadar toptancı lcı· memur
larına bu şekilde tehiri icra ka· 
rarı getirmiılerdir. Yalnız maliye 
tahsil mlldilrfori bu hususta Ad· 
liyenln mudahale hakkı almadığım 
ileri sürerek mahkemelere itiraz 
etmişlerdir. Maliyecilerin iddiala· 
rma g8re her vergi, kendi kanunun
da temyiz, itiraz ve tetkik mer
cilerini yrı ayrı göstermiıtlr. 
Vergi mtikellefltrinin, itirazlarını, 

ancak bu mercilere yapmalari 
lazımdır. Mahkemeler ancak hac• 
zedilen malların ve eşyanın baş-
ka sahipleri çıktığı takdirde yani 
istihkak davalannda tehiri icra. 
kararı verebilirler. Maliye tahsil 
mUdUrlllklerl bu hususta Maliyo 
Vekaletine mUracaat etmişlerdir. 

Adliye ise bu fikirde değil
dir ve adalet kapısının her va
tandaşa her suretle açık olduğu 
kanaatindedir. 

GÜZEL ve ŞAKRAK mu ever mlelntz ? 
Şen • eğlenceH ve aevimli bir mevzu görmek ister misiniz ? 
Hayatınızdn izlerini unutamıyacnğınız bir film görmek iıter miıintz 7 

O HALDE 1 
YARIN AKŞAM Sinemasında 

A A TAPIY UM ltiioı çarşının içinde bir tane. daha yUrUnerek Balmumucular .. 
Ondaki Vldnla, keçi derisi, Beyazıttan, Kağıtçılar ve MU· filmini mutlak g8rmellsiniz l oynıyanlar: 
rugan ayakkabılarının tısttıne yok; rckkepçiler önUnden, Vezneciler.. i y F T • 
hele böcek kabuğu iskarpinleri· Direkferarasından Şehzadeba ı; 11 ve olarak 1 PATHE dUnya havadisleri gazetesi Morrocastle 
nin eıinl baıka hiçbir yerde bu· udi Cemil Beyin şekerci dUkkAnı. vapur kazaaı bUtUn tafslliih 
lamaz&ın. Çok pahacıdır, tıp şıp Cemli Bey de bir Cemil Beydi. Biletler bua-Gnden itibaren t min edilebilir. Telefon ı 40868 
terlige ibile babasının nikahını VakıA cüssece ufak tefek, .... ._ ____________________ • (2876) ~-

ister amma Allah için sağlam ve hattA sakalı da var. Çekemeyen· 
temiz mal ıatar. ÇAmaçar oraya ler istedikleri kadar Haclvada 
gideceksin. benzetsinler; ibıplke ne zarar 

Önde Melek Hanım, peıinde vakvakai kurbağadan?. 
Perver ve Mahmure Hanımlar, (Arkası var) 
Kalpakçılarbaıını nihayete erdir· 
dikten ıonra doğru, Kuyumcu 
çarıısı; Şahbazın dükkanı ... 

Şahbazın bir adı da Kuyumcu 
güzeli. 

iki keçeli yüzlerce dükkanın 

lı Bürosu Müdürlüğü 
Ankara, 24 (Husuıi) - Türk 

Ofis merkez reislerinden Halük 
Bey iktısat vekilliği tı blirosu mU· 

dllrlUğllne tayin edilmiştir. 

içinde, bunca kuyumcunun, gU· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
müşçUnUn, mıhlayıcının, lebirucinin C Toplantı, Davotler _) 
arasında, ,,ar mı Şahbaı, yok mu Bir Resim Sergisi 
Şahbaz... K dl k k 

Koca çarıının hem Şahbazı, en gfirgüsU ve endi a· 
biliyetile J 6 yaşında ilk resim 

hem şahı... · · 1 k ff k 
ıergısın urmağa muva a olan 

27' 28 yaşlarında, çok yakı· Suzan Adil isimli genç bir kızı· 
ş kh, etil canlı, pembe beyaz bir 
genç ... İnan olsun, bu delikanlı da mız, yarın Beyoğlunda Sebah 

Jualye fotoğraflıanesi salonlarında ern eni değildir. Soyu değilse 
sergisini açmış olacaktır. Sergi mutlaka sütü, Almanla veya in
on gUn devam edecek ve herkeı gilizle karıııktır. 
gidebilecektir. 

Ya milşteri k rşılayışı, ağırla· . . .. · . · 

ı•ışı; terbiyesi, muamelesi... Ya ~-------------•• 
elinin açıklığı, cömertliği. .. 

Dnkkamna biri gelir gelmeı 
ne ikramlar, ne izzetler! ... 

Dakika geçirmeden kahveler, 
limon talar, gaı.ozlar ısmarlama• 
lar ..• 

Kapınm önünden geçen ıer• 
betçilerl, dondurmacıları, yemiı· 
çileri çağırmalar .•• 

Vakit öğle suları ise: 
- Ramazanda değiliz ki oruç 

moruç diye mahane bulalım. 
Gözünün bebeğinden agnoorum 
dUpedUzU açsın; karnının içi (ben 
bo um! ) diye b nğır bağ roor ... 
N · saade et, sana KapnmElcılar· 
d ki menşur tükkandan [*] her 
birl gü le kndar lzmlr köfte 1 

[*] 'l oko.Uıyanın cekı lokantası. 

DABCOVICH ve ŞUrekAsı 
Telı 44708 • 7 .. 41220 

A.nu'Pa ve Şark limanlan araıında 
muntar;ıım poata. 

Anv r1, RoUerdam, Hamburg Ye 

hkandlna vya lim oları lolo yakında 
har kıt edecek vapurları ve dünyanın 
baolıoa limanlarında transbor demon 

Y kında gelecek vapurlar 

orburg vap. 6 T. evvele doğru. 
Han burg vnpuru T. evvel sonuna 
dogru. 

Yakında hareket edecek vapurlar 
orb rg vap. t2 T. vvele doğru. 

n burg vapuru 8·5 T. saniye 
do •ru. 
Fnda t fsllAt loln Galata, Frenky n 

ban umumi acenteliğino mUrnoacıt 
Tel 44707 8 • 41220 

S U M E R ( Eski Artistik ) Sinemasında ~-. 
Yarın akıam için; bUtDn kederlerfnizl unutturacak olan ve ıarııın 

kUçUk yıldız AN N Y O N ORA' mn bOyllk bir 

cazibe ve teytanl bir cerbeze ile danı edip oynadığı 

AŞIKLAR OTELi 
_,. filmini takdim ediyor. Şimdiden görmeğe hazırlanınız. •ı•_.,. 

Aık, kin, entrika vo ihtiraı filmi olan ~---... 

BÜYÜK KATERiNA 
( UNITED ARTiST ) in muhteıem ve muazzam 

Fransızca ,alSzlU bir ıaheaeridlr. 
Oynıyanlar ı ELISABETH BERGNER ve DOUGLAS FAIRBANKS otlu 

Bu Perşembe akşamı S A Y Sinemasında 
'------E!:aı~ ilaveten ı FOX JURNAL (2880) ..--

Şehzadebaşı 

- L Sinemasında 

iLLER 
Franıızca ılb.10 ıarkılı bOyOk 

roman filml 
Birinci devre iki gUn daha 

gösterilecektir. 
Du iki gUnden istifade ediniı. 

lktncl va ıon devresi Perıembe ıD.nUn· 
dea itibaren Ji'Öıterllmeğe baılınacaktır. 

İki devrenin birlikte göeterilmeeinin 
-- imkanı yoktur. • (2861) 

PRENSESiN ÇILGINLIKLARI 

A iE ELL 
ALBERT PREJEAN·ARMAND BERNARD 

~~ımı=mm::m:ı;ım. (2878) 

!o n ul dnc· lfl c Memur· 
lufjund : Milflis Mehmet Emin 
Beye ait Sakıonya soba ve bir ayna 
ve bir dolap açık arttırma 11urctil• 
ntıl caktır. l..teycnlerin 80 Eyllll 

934 pıız. r gOnO saat on birde Ulq 
köyd Meyd nlıkta ._hazır bulunma-
ları illD olunur. (2882) 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Acıentelerl r Karalt8y K6pr0batı 
Tel. 42162 - Sirke ol MQhQrdarsade 

Han Tel. 21740 
......... 4m ..... 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 25 

EylUI 

Sah 20 de Galata rıhtlmın• 
dan kalkacak. Gidiıte Zongul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samıun, 
Fatsa, Gireıon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. DönUşt bun· 
lara llfiv ten Sürmene, Ordu'ya 
u§'rayncaktır. "6003,, 

Ayva ık Yolu 
ANTALYA vapuru 26 

Eyini 

mba 19 da Sirkeci 
nhtımından kalkacakbr. 116063,, 



iTTiBAT ve TBBAKBİ 
8 inci kmm N o. 68 

Her hakkı mahfuzdur. 
... 5 - 9 - 93-! 

Nasıl Doğdu ? •• 
Na•ıl Y aşatlı? _ 

Nasıl Ôldll? =======· Z'ya ~akir <==============~=============-

Rus Kıt' alarının Ön Saflarında Er-
• 

menı Çeteleri Görünüyordu .• 
3 Uncll ordu kumandanı, Er· 

IUrummı ıarkındaki ( Höyilkler ) 
yani ( Deve boynu ) nda ha· 
ıırlanan müdafaa hattında harbi 
kabule karar vermişti (Hasankale) 
cıvarmdaki kuvvetlerini geri çek· 
nıişti. Buua mukabil 2 nci nizami· 
ye suvari fırkaaını ( HHankale • 
Koprüköy ) istikametinde ilerlet· 
nıişti. 

Rua kıt'alarmın ön saflarında 
"'meni çeteleri görünilyor ; bilhaaaa 
(Beyazıt) n §İn~ !inde, Toprakkale 
(Aleıklrt) üzerinde, (Puin) Kara• 
kilise inde ermeni kuvvetlerinin 
kuafetine dair haberler geliyordu. 

Harbin ilk safhaaı, oldukça 
16ze çarpan bir bozgunlukla açıl
mııb. Beyazıt, Aleıkirt mıntaka· 
aandakl hudut taburlara da cllzl bir 
•ukaYemetten sonra çekilmif •• 
Pasin, Karakiliae Ye k6tek tabur
larmıo dağılan efradı, ıuvari fır· 
kaıı tarafından tevkif edilmişti. 

Narman yeni köyllndeki müsa• 
elemede mtilazim Nuri efendi 
fanıinde bir zabit mecruh ol· 
muıtu.(1] Petkir, Kaleboğazı, lthan 
taburları son fişeklerjne kadar 
Jakm11lar, cephane yetiıfri'eme· 
Dıek yüzünden geri çekilmeye 
mecbur kalmıılardı. 

Harp haberleri l.tanbu1a gelir 
selmez, Baıkuwandanlık karargA· 
hında da bir telaı baılamıştı. 
Ordunun bu 8Uretle seri tekilltl. 
hiç hoşa gitmemişti. Bilha11a Al· 
manlar, Üçüncü ordu kumanda· 
nının verdiği emri ıiddetle tenkit 
etmektelerdl. Onlar, ordunun 
Ruslara fiddetle taarruz etmesini •• 
Bu suretle, Rualarda bir telif 
huaulo getirerek (Alman vo Avuı· 
bırya) Şark cephelerindeki harp 
ağırlığının, biraz da ( Osmanlı ) 
Kafkas cephesine yllklenmesinl 
bekliyorlardı. Buna binaendir ki 
• birdenbire hududu geçen Ruı 
kuvvetlerinin karşısında • 3 llncll 
ordunun Erzurum civarına çekile
rek beklemeye karar •ermesini, 
hoş görmemışlerdi. 

* 16 T eırinevvelde Amiral Suıon 
Paıanın husule getirdiği Karade· 
niz hadisesi fizerine açılan diğer 

harp cephelerine gelince: 
Bu hadiseden üç glln aonra 

(19 Teırinievvel 330] iki lngliz 
zırhhaı, Şap denizindeki (Akabe) 
71 bombardıman etmlfler; kara
ya da bir müfreze asker çakararak 
burada da (Sina cepheai) namı 
verilen bir harp mıntakaıı husule 
setirmiflerdi. 

Ertesi gtlnO (20 letrinevvel 
530) birkaç lngiliz, Fransız zırh
lısı Çaaakkale cntıne gelmiıler; 
boğazın girilecek yerindeki tab
ralarmı on dakika bombudıman 
ederek burada fi'len harbi ilin 
ettikten aonra çekilip gitmişlerdJ. 

Ba auretle, Osmanb büküme
tile harbe giriten lngilh.ler, ol• 
dukça mfthinı faaliyetlerini, (Baıra) 
havaliıinde göıtermişlerdl. (24 
teırinevvel 330] günll, bu mınta
kada da harekete gelen İngilizler, 
evveli bir gaınboUarile (Fav) 
boğazını bombardıman ettikten 
ıonra, karaya bir müfreze asker 

[1] Umumi batpte ılk yaralanu 
O.manlı aabıti, bu zattır. 

Kaflca. c•plı••iıad•: ille top at•ıl-

çıkarmqlar ve taarruza başlamıı· ı harekatını uzun m&ddet teYkif, 
lardı. IOOneferden mürekkep olan ve düşman hakkında eairler ab-
Osmanh müfrezesini ricata icbar narak esash malQmat tedariki 
etmiıler; mevcut dört topu tahrip ıayanı arzudur. 
eylemişler.. ( Baıra ) körfezine Azerbaycan istikametinde •e 
mlintehl olan ( Fav ) boğazını hududun lran cihetinde Rualara 
zaptettıkten ıonra ( Abadan )a fiddetli taarruzlar lcruı için ora-
doğru jleri harekete geçmiılerdl. J dakl aplr ile piyade kuvvetleri• 

itte, Osmanlı hlikümeti umumi ı nin tiddetle ileriye HYki muva• 
harbe girdiği zaman açılan ilk fıldır. 
harp cephe.eri, bunlardan ibaretti. 
Fakat bunlann en ehemmiyetlisi, 
bittabi (Kafkaa cephesi) idi. 

-ti 
Şark cephesindeki Ruı kuv• 

vetlerinin mühim bir k11mını baı· 
)arından atmak için Oımanhları 
harbe sUrlikllyen Almanların, 
Kafkas cepbeaindekl •aziyetten 
hoıJanmadıklarını arzetmiştik. Bu· 
na (İran) ve (Turan)ı istila etmek 
ı.tiyea hayalperverlerin h0tnutMU• 

luğu da inzımam etmiş.. Ordunun 
Başkumandanı üzerinde kafi 
derecede tesir husule getirilmişti. 

Nitekim Kafkas cepheıinde 
ilk harp silahının patlamasından 
aonra, Üçüncü Ordu Kumandaı 
Hasan izzet Paşaya fU tifrell 
telgraf çekilmişti. 

- Aynen • 
( Şifreli telgraf ) 

Bu Ane kadar umum zabitan 
ve efradın tarafmızdan takdir 
edilecek tarzda hareketleri ıaya· 
nıtakdirdir. Cümlesine selim 
ederim. V isi bir cepheden iler· 
lemekte olan d\lıman, şimdilik 
her halde size faik görUnmllyor. 
Onuncu kolordunun Erzurum el· 
varlarına vusulU, iki, yahut Gç 
hafta kadar sürecektir. Bu za
manı kazanabilmek ve bazı mu
vaffakıyetlerle ordunun manevi• 
yatmı takviye etnıek için mtimkftn 
olduiu takdirde dDımanın ayn 
ayrı ilerllyen kollarmı ezmeyi 
muvafık duınnnyorum. Snvarl 
fırkalan ve ıllnufu ıelAaeden 
mtırekkep İnl1&ezelerle dOımanln 

22 Teşrinievvel 830 
Baı;kumaodao vekili 

Enver 
Enver Peıa, bu telgrafı çek

mekle ilk defa olarak harbin mu· 
kadderabna mlldabale ediyor; 
zaten bilyllk Ye mllfk&l vazi
fesinin men evi meauliyeti al
bnda izhrap çeken bir ordu 
kumandanının omazlanna pek ağır 
bir yük daha yUkletiyordu. 

Şu anda a Qlldl ord~ Larp 
kuvveti; ( 66,000 neferi Hyyar 
ve muharip olmak llzere) 100,000 
asker 168 top, 44 makineli tnfek· 
ten ibaret bulunuyor .. Kafkaatakl 
Rua kunetlerl iıo; ikifer fırkalı 
1 inci Kafkas ve Türkistan kol• 
ordulan, bir plbt:on ve iki avca 
llYuile bir kazak alivari fırkaaa 
hudut kıt'atile Ermeni gGnüllll 
alaylanndan terekk6p ediyordu.
Ruslar, ( 93 harbi )nde kendib
rine muzafferiyet kazandıra11 eski 
pllnlan veçbile hareket ediyorlar; 
ilk hamlede ele geçirdikleri ktıçfik 
muvarffakıyetleri iyi bir zaferle 
neticelendirmek için ağır ağar ve 
ihtiyatla ilerliyorlardL 
3 llncl ordu kumandanı EnYer Pa

şadan aldığı telgnf &zerine derhal 
taarruza geçmiş; l l inci kolordu· 
mna ileri hareket emrini Yermifti. 
9 uncu kolordunun baza lot'alarile 
takviye olunan bu kuvvet, ( T q
rinlenelin 25 inde ) K6priik6y6n 
prkmdaki zayii dOfman kunetle
rile temaı etmit ve harbe girltmlt
tL 

(Arkam Tart 

Y orgunluk:Ayaklara 
1 Istırap Veriı 
Bu tadbir, ııllrabı teskin eder : 

Uzun bir çalışma gtiottndan ıonra dinlenmek 
için bir gezinti ve sıhhatiniz için biraz spor 
yapmak ve ıaf hava teneffüs etmek iaterıd
niz. Fakat, yorgunsunuz, ayaklarınız ılşmit, 
ıstırap çekiyorsunuz. Artık hiçbir yere kımıl
danmak iatemezsiuiz. Fakat buna karşı pek 
müessir olan ıu tedbire müracaat ediniz. Yani 

Araklaranızı RADiO SALTS tozu 
ile bnnyo yapınız. Sancı derhal ıukıln bulacak 
n bir lıafıflik hı ede laııniz. Ayaklannıım 
banyo u için RADIO SAL TS tozunun 
muntazaman istimali, sıhhi ve saglam ayak· 
lar temin edecek, fasla terlemesi, nahot 
kokusu zail ve oiınıeaile iltihaplanmasına 
miııl olacağı ıibi ııaıırlarınızı da yumuşatıp kukundeıı 90kfip aıaoaktır. 

Her eczanede satlllr. 

Bağcılık 
Bir Buçuk Milyon Asma 

Fidanı Dağıtıldı 
Bağcılığı teşvik makıadile Zi· 

raat VekAleti tarafından Bilecik, 
Tekirdağ, Kırklareli, Manisa, 
lstanbul ve Ankarada tesis edilen 
nümune fidanlıklanna bu yıl da 
mühim miktarda çubuk dağıtıl· 
mıştır. 

934 senesi zarfında yeni en 
bağ tesis edenlere •e eaki bağ· 
larım yenileştirmek istiyenlere 
(60) bbu qıh olmak üzere bir 
buçuk milyona yakın asma çubu· 
ğu dağıblmıfbr. T eıiı edi'en fi
danlıklardan en verimliıi bu yıl 
(450) bin çubuk yetiştiren Tekir~ 
dağ fidanlığıdır. Dağıtılan mik
tara, Tarsus ve Rize fidanlıkla· 
rından yapılan meyvala ağaç tev· 
z·ab da ilave edilirse hepsbin 
yekunu iki mi yonu bulmaktadır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Sabıkalı gece hırsızlarından 
Arap Hfiseyin, evvelki gece Zm· 
dankapıda yumurta taciri Hayri 
Beyin mağaza11nı •oyarken ctır
münıethat halinde rak•lanm11br. 

lf. T epebapnda Ctımhuriyet 
bahçeaindea evYelld gece tllphell 
bir Yaziyette çıkmakta iken ya
kalanan Mehmet isminde birinin 
Uzerinde 45 elektrik ampulll 
bulunmUftur. Mehmet bunları 
bahçeden çaldığını itiraf etmiıtir. 

Jf. Beıiktqta İbrahim ismin· 
deblrl, bir muhallebici dtikkAnın· 
da çahıan Bebzat'ın 300 liraımı 
çalmak auçile yakalanmııhr. 

lf. Tram•ay ıirketl temizleme 
amelealnden izzet, enelki giln 
Tünel başında bir tramvay vago
nunu temizlerken tlzerine fenahk 
gelere'k dtitmOı ve kan kusmıya 
batlamıştır. İzzet derhal hastaha· 
neye kaldırılmıı ise de hastalığın 
ne olduğu henüz anlatılamamıştır. 

1 Türk Buğdayı 
Şimdiye Kadar 57 Bi 

Ton lnrac Ettik 
Alakadarlara gelen malumat 

göre, Mı81r hllkümetl bu sen 
memleketimizden mühim miktard 
buğday aahn almı) a karar vermi 
bulunmaktadu. 

Mıımn buğday ihtiyacı, lstih 
aalatın azhiı dolay11ile dahilde 
temio edilememektedir. 

Memleketimiz buğdaylarmı 

cinı ve gıda itibarile iyi oluşu 
fıatça da elveriıli bulunmaaı do 
layısile bir tercih vaziyeti vard 
Mısıra yapılacak ihracat için ya 
kın bir zamanda temaslara ba 
!anacağı kaydedilmektedir. 

Dığer taraftan Ziraat Bank 
sının ıimdiye kadar harice sattı 
buğday miktarı 57 bin ton 
varmıştır. 

Odun Yerine 
Maden Kömürü 

Ormanlanmazın korunmaıı h 
ıuıunda ziraat vekiletince ba 
tedbirler almd&jı malflmdur. Ağa 
lan muzir ıekildeki tahribatt 
kurtarmak için reımi dairel 
de odun yerine maden k&m
kullaıubnua tebliğ ediJmittir. 

Son defa ba karar, diğer b 
mal mleslQ8ta Ye fabrikalara 

tqmilll olunmq •• kaymaka 
lıklarca allkadarlara tebligat y 

pıllDlfbr. Bu arada, hamamlar 

da odun yakılmua yasak edil · 

ancak elde mevcut miktar tik 
ninciye kadar alb aybk bir m 
-d• yerlJmiftir. 

Bu müddetin hitamından ao 
hamamJann ocaklannda ufak b 
tadillt yapılmak 8Ul'fltile mad 
kl5mllrü lrullanılmuma baıla 
caktır. 

Ankara Gazi Lisesi · 
Bu ilim Ocağı, Cumhuriyet Maarifini 
Büyük Ve Mükemmel Bir Eseridi 

Gıul LlN•I çocıılcluı a..,, la•g•fl•O 
Ankara, 24 - iki yıl ence ı ecaebl dil uatlan çojalblm 

Ankarada .. Gazi Ter biye Enıti· lngiliz muallimler le7D tal 
uıan " içinde bir llae kurulmuıtu. ile doiradaa dojnıya m 
Uıe ilk aene birind ye Jkincl olacaklar, aabah Ye gece m 
devrelerin birer aınıfı olarak açıldı. lealanna sincelder, azami is 
Geçen 1ene blltGn 811Uflanna delerini temine ça)lfacaklar~ı 
talebe alınarak teıkllib genifle- Birinci devre birinci ye 1 

tildi. amıfta bllflıyan bu .ı.tem, 

Ba yıldan ltibarea tamamen lene bir yukan ımıfa tat. 
ayrı bir tip olarak denlere baı- edilmek auretile birkaç Jll •0 

Gazi Uauinln btıtnn fen tedri 
layacaktır. Birinci ıınıfa girecek 

lngilizce okutulacaktır. 
olan talebe bir müddet logillzcede Gazi Lisesinin yab ncreti 
ilerledikten ıonra Fen denlerfnl liradır. Nehari talebe için N 
doğrudan doğruya lngllizce oku· Vekaleti tren arvisleri tesis 
yacakbr. Bunun için lngiltereden mittir. Bir ayhk talebe pa 
Okıfort ÜnJversltesinin riyaziye 116 kuruıtur. Talebe bu p• 
Ye edebiyat ıubelerinden mezun Cuma gllnleri de istifade ede 
iki lngiliz muallim getirilmiştir. ktir ce . 

Maarif Vekileti, az zamanda Çocuklarına ecnebi dl!i öv 

lngilizco elde edebilmeleri için mek lstiyen aileler, ba 'eni 
Gazi Use1inin ders tevzi cetvel· esıesede arzalarımn tatmi 
lerinde baza deİiıiklikler yapmıı iakh baJacaldardtr. 
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Bir Mülakat! .. 
Kontla Antuvan, lıtanbula Gidecek Mektubun Nasıl 

Saklanacağını Tasarlayıp Duruyorlardı •• 

Antuvan, elindeki yanm bar
dak f81'abı ıon damlasana kadar 
içtikten ıonra cevap verdi: 

- Yaaa.. Jan.. Franj.. PanL. 
lali... Kont, mont, filin delil 
misiniz?. 

- Sldece ıunu 16yleyeylm ki, 
Macar aıılzadeleriodenim. 

- Hah.. aıılzaduiniz J•·· ifte, 
• eyi... Çnnkn aıılzade olmıy•a
larla konuımak biraz zor oluyor •• 
E. ıöyleyiniz bakahm, uılzade 
Jan •• Franj •• ne idi alt tarafa? .•• 

- Pani .•. 
- Evet, e•et.. Franj Panl 

cenapları ••• Saraydan ıeliyonunus, 
eyle mi? •• 

- Evet. 
- Acaba kraliçe hazretlerinin 

l>lr emirlerini tebllıa mı geldiniz? 
Efer çarçabuk bu Aciz kullarını 
slrmek iıtiyorlana.. Batım biru 
menem amma.. Kendilerini pek 
fala bekletmek istemem. 

- Hayır, Möıyö... Benimle 
beraber, derhal yola çıkmamızı 
irade ettiler. 

Antuvan, tehayyDI ettiği aza-
met mevldinden birdenbire dllfV 
slbl olmuı, Adeta bir lıeyecana 
tutulmuıtu: 

- Vay canına.. hemen yola 
çıkmak hafi.. He• de alziale be
raber ••• Amma ıalan danlmayı
mz... Galiba, yanhı alyledim. Ya
ni.. IU anda, aizinle beraber mi, 
cllJecektim... Ab masya, Jan, 
Fraaj ••• 

- PanL •• 
- Evet; m6syl Franj PanL. 

tlotruaunu lateneniz, heniz doya 
doya uyuyamadım.. Şu Gnftmdeld 
•afta praplara da kanamadım da. •• 
Her halde alz de bir bardak ,... 
np içmek IOtfunda bulunurau
au... Fakat mektup.. Karaliçe 
hazretlerinin mektubu. 

- Yanımda. 
- Desene ki, derhal kalkıp 

atlanmızın sırtına atlamaktan H,. 
ka çare kalmadı. 

- Karaliçe hazretlerinin emfr. 
lul bu merkezde. .• 

- O da fena dejil.. •ySill 
fl•alyeme bir an enel kaw,...Jr 
ta fena deiiJ... Ojluml,, Aaker •• , 
lltfen bir Iİfe mı.ket praba 
dÜL-

- E. ltllaJJ Frai PML. 
Mektup nerede? ••• 

Franj, koynundan iM sarll 
•9fİD ke•e çıkardL 

- Bu, latanbula pdecek 
mektup.. Bu da, Şl•alye denilen 
•ta .......... 

- Ali... Fakat ba mektuplan 
-1 11tlrecejiz? •• 

- Bit.. mektuplar .....ı 
ıtdene, Gyle.. Koynumuza kOJ11p 
11t6rec•ğiz. ~ 

Antuvaa, fiddetle ltlru etti: 
- Y •ima yok, Ma.1a.. e. 

..fer de herifterin eline ıec1p. 
yaban kaza gibi 10yulmam•z .. 

"lfattl, koltuiumuzun albndald 
tlylerin arasına kadar aranma1111Z 
llatlmaU Yardır. 

- Şu halde? •• 
- S.. o iti bana barak.. 

Oiluml... Aakerl... Hani mlabt 
prabL .. ŞiDMI a...i diale Ma.,ı 
Franj Pani •. bandaa IOlll'a, mala
terem efendim Ş6•al, maada, 
laabama bile emniyetim Jca• ..... 
S- pradan uaulcacık çak. a... 
Mylcek bir dikit ijneli.. bira 1 

balmumu.. birazda ince keten ipi 
al da ı•L 

- Bunlar ne olacak? •• 
- lıtanbula gidecek olan 

mektup, ancak bunlann aayeıinde 
emniyet altına alınacak. 

Kont Jan Franj Pani, pek 
uzun zamandan beri lorallçenin 
huıuıiyetinde bulunmuı alır " 
kibar bir aaalzade olmakla bera• 
ber, hem karaliçeden aldığı emre 
•e hem de Antu•andan ·gardO;tl 
hOınllniyete binaen, mllte'vazı •• 
muti bir tanr ıösteriyordu. 

Buna binaen hiç bir mtlnaka· 
fAY• lüzum görmeden gitmif, 
Antuvan•n latediklerinl get:lrmiftl. 

Antuvan, evveli kapıyı aua
aılo kllitledi. Keten lplijin bir 
ucunu Franjın eline YerdL Bir 
acunu da kendJ tutarak ••rdi. 
Balmumu topağını avucunun içine 
alarak birkaç dakika ipliğin 
OıtOnde ıezdirdL Ve sonra 
Franja: 

- M6aylS, lütfen ıu çizmenizi 
çıkarınız. 

DedL. Franj, sai ayağındaki 
çizmeyi çıkararak Antuvana verdi. 

Antu•an, maaamn btllnde 
duran hançerini çektL Çizmenin 
tabanını dizlerinin arasana yerlq
tirdi. Hem tabandaki köseleyi 
16kllyor, hem de 16ylenlyordu : 

- Mösyö Franj Panil •• Ayak· 
kabınızın zarafetini bozacağım 
diye biç telif etmeyiniz. Çizme
cilk, bklm ..U liİlemlda • ... 
refJi ıan'atidir. Merhum asılzade 
pederim Madridln en mahir bir 
ukicial idi. Yama"ll çizmeler, 
kunduralar, yeuiainden hiç fark 
edilemezdi.. Bakınız, k&eleyl lur
palamadan n .. ı a6kt8m ?.. Lat
fen bana mektubu veriniz. 

- Hangi mektubu?,. 
- KıraUçenin mektubunu. 
- Ne yapacakamız, M6ıya ?. 
- Şu iki kas.ıe aruına 

yerlettirecefim, ve eıkiainden hiç 
farkolmıyacak ıurette dikecojim. 

- Sonra ben bu çizmeyi aya• 
jıma ıfyecek miyim ? 

- Ona ne tlpbe M6sy6. 
- MOmkaa değll.. Bu, olamaz. 
- Niçin? •• 
- Şaam lçia ki Mhya, ben 

laraliçemln mektubuna buamam. 
- Bunda, çok .. kbuz ..,, 

Mlaya Fnnj Puf... Ben de ol
..... m8hterem Şl•alyemla mek
tabaaUD lattbıe baumam. Kıra
Uçe hazretlerini ilk glrdtlgllm 
zaman, ltu hllrmet •e 1adakatinid 
kendilerine anedeceğlme emin 
olablllraJnlz.. Yalnız fU var ki 
Araplar; zaruret k81'f181Dda her 
şey mllbah olur; derler. Siz hele 
fU mektubu Yerin de.. Faila nldt 
ıeçlrmiyellm. 

Kont Fnnj Panl, Antu•anın 
fikrine mukavemelln dotra olm
yaca;ım anladı. Mektup keıeaini 
uzattı. •• Antuvan, bu tarihi mek· 
tuba, taban klRl..tnia aruına 
yerleftlrdl. Ve sonra hazırladıjı 
mumlu iplikle ıımııkı dikti. .. 

Botn•k kızı, (•tk) demektir 
Ş6Yalye, ııhrapsaz bir ıece 

ıeçirdikten sonra, henGz ayan
Dllfb. Odaanın kapım, aeuizce 
açıldı. Alba clbllerlle kHUI tak· 
kulnl yan ıeymif olan 1&nflD bir 
im. kapıma arumdaa hayal pbl 
lt9d lra7tla. 

C Aris .. YU) 

Büyük Bir 
Hadise 
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Hamburg 
Fındık 

Piga•a•ı 
Hamburgtan yazılıyor: Ham• 

100 /eli o•• burı piyasaımda 
5 m6hlm deiiflkllk· 1 O f rnnlc Jer kaydedilmif tir. 

Geçen haftaki aaglamlık • bu defa 
da mBhlm miktarda itler yapı)
mamıı olmaıına rağmen • son 
hafta içinde de devam edeıel· 
mfttir. 

T8rklye mahsula tahminlerinde 
dahi dejifikllk olmamııtır. Yani, 
1934 rekolteal 12.800 ton olarak 
tehmin edilmektedir. 

Bu hafta içinde beyaz Glreıun 
mahaulO yolda Hamburga tealiml 
100 kilom 510 • fraaaz irap 
llzerinden muamele glSrmDşttır. 
Prima Gireaun emtlaaı eyliil ve 
blriadteırln tabmill 500 franaız 
frangı teklif ediliyor. Levantiner, 
yani Trabzon Ordu mahaullerl I• 
100 kilo batına 75 mark Dzerindea 
teklif olunmUftur. 

Tllrklye mahaultl flatlan re
kolteainin azlıfına niıbetle atatı 
aayıhyor. Fiatlann yllkaelmemesine 
aebep olarak ta lapanya mahsulO· 
nen fazlah;ı gösteriliyor. 

lıpanya T araıona emtia• 
Birincitetrln tahmili tartil• lif 
Hamburg 100 klloau 235 Peçe
taya teklif edilmiftlr. 

ltalya NapoD fmdık içleri lae 
Eyl6l ve Birlncitepin tahmiU 100 
kilo ba11aa 350 liret Ozerinden 
teklif oluamllflur. 

• 
Roma e.,...ımueı Ziraat Eu-

Ar jantln tltOd Arjaatinia 
lcefen loAa· ~ bu Maeld keten 
,,.. relcol· tohumu rekolte1I• 

t.l 1 nl 1.440.000 ton 
._ __ ., _ __. olarak tahmin et-
mlftlr. Aym memleketin butday 
mabıulll de rekolte tahmini de 
7.787.000 tondur. 
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Konuşan Hayal (Olmuş Vak'a) 
ı ı ı E••••H•••M•e-.n•••••••u•-••---

Beatekb Mehul "kardeılerl 
•arafından çalman Yuıuf" opera• 

· nın ilk temsilinden dGnByordu. 
serin muvaffakiyetl onu beye
~n içerisinde bırakmıtb. Gece 

temıUinden ıonra ziyafet veril· 
nıfti. Bu yOzden de ıecikmlf 
olmaama rapea bir tllrlll uykum 
ıelmiyordu. 

Bu eseri yazmak için bllyOk 
gayret aarfetmiıti. Hattı yine 
bir mualkiılnaı olan çocukluk ar
kadaıı Lerendu ile Sicilyaya git
mek lıtemlt, bu uer için gece
ainl .UndllzDne katarak çahfmı9b. 

Şimdi sevincin ve yorıunlujun 
verdiif bir ıinir buhranı lçeriainde 
idi. Ona için uyku tGzlerln• 
zahmetle giriyordu. .. 

Uyuyah pllba yanm aut 
kadar olmuıtu. Birdenbire bl-
ylk bir ıtb'llttl De uyandı 
Ye yafaj'ln içerialade otur-
du, korkudan bllyllmlf ,az
lerle kar11ya baktı. KUfllında 
Lerendu ayakta duruyordu. Yo
z& ıapaan idL G6jı8nde bir ltal· 
yan hançeri aaph idi. Kalbinden 
ıızmıı olan kan elbiıealnl kir
letmlftl: 

- Mehul ben katledildim. 
Zahmetle konuıuyordu. 
F ortuao k6y8nde katledildim. 

Ba köy Polermo De Katan ara· 
amdad&r. Burada arabamn atlan• 
nı detiftlrmek için teyaldmf et
mlftlk. Ben meydanda dolqıyor
dum. Bir adam ktlçllk bir mey
laaaeclen pkb, llattlme atıldı, ua• 
timi ve db:dam• çahnak 18te& 
Mukavemet ettim. Bunun üzerine 
kalbime hançer ıaplach. Bağıra
rak oraya dtlftOm. Hemen lldtlm. 
O da kaçtı. Gelip beni kaldırdı
lar. Evvela bir eczabaae1e ga
t8rd81er. Fakat eczacı lld8j1lml 
ı&yllyerek beni kabul etmedL 
Kaytla hutan..tne aaldedlldJm. 
Cenazeler oduma konuldum. Şim
di iae ıamllldllm. Arbk F ortuno 
klytln&n mezarlafında bir rahibe 
cebimde bulunan bir ıarfua 
&zerinde adımı okumu• Me-
zarıma lamiml tqıyan bir 
salip koydu. Gel buraya 
mezarımı ziyaret et •• katilimi 
tuttur, intikamımı al. Katilim 
uua boyla pnlf omuzla, uza 
1&çh, uzun ukalb Ye ,ar kafh 
bir laaaadır, Portaalo ka,
pl. latikamıa al •• 

Ve laapl birdenbire kayhol
••ftu· Mehul g&zlerinl oiufturu
yordu. Bu. bir riya mıydı, bir 
•aldkat miydi? O gece limbuım 
,aktı ve aabaha kadar oturdu. 

* Birkaç ,aa 10ara iazetelerde 
doma Lerendunun Palermo ile 
Kotoa araaınclald Fortualo k6-
Jlbade katleclildllinl olmdaia 
umu claaet clereceaiae •aran 
bir korku hiaaetti. 

Mehul artık doatunua Jıayalia
dea lmrtalamıyordu. Her dakika 
kaqı11Dda idi ve her dakika 
ondan blrwey Wlyordu: intikamı· 
mn abamaaıDL 

Ba •ak'amn •tinden aylar 
Hileleri takip etti ve bir ... 
Mehal hlr MJ&hat 1apm1,a ka
rar •erdi. 

O da lta11a1a •• Slcllya1a 
pttl. MauaraDID ,e.ellitme, ta• 
biaba letafetiae laa11u oı.. be9-
teklr, Katan U. Paler1DO __.. 
da .. ,a1aat .. ,..... • ..... 

klyde tevakki ettiler. Arabacıya 
nerede olduklannı ıordu. 

- Fortuniodayız aJnyor ceva• 
bını aldı. 

O zaman arkad8f1DID mezarını 
ziyaret etmek için k6y8n mezar
hpın nerede olduğunu aordu ve 
o tarafa doğıu ytlrOmlye bqladı. 

Bir koçak binamn 6nftnden 
ı•çiyordu. Binadan fırlamıı olu 
bir iaaan beateklra çarpb. Be.te
kir bu dalıın adamı azarlamak 
için bqım kaldırdı. Ve birden 
fevkalbeter bir ku•vetin tuiri al
bnda elini o adama dotru uzatb: 

- Dur! 
Uzun boylu, ıenif omuzla 

uzun saç ve aakalh at., gizli 
ıözlll adam ipnotize olmUf ıfbl 
olduju yede tevakkuf etti: 

- Sen Franaız Lereidu'n•n 
katilialn.. Deyen Mehul kanetll 
ellle onun yakasına sarılmıt, onu 
bırakmıyordu. Adam kapnak 
latedi, fakat beateklrm elinden 
kurtulamadı. 

Adam Palermo'cla muhakeme 
olundu. COrmll anlqıldı ve ken
dlıi on ıene k8relr cezaaına mah
küm oldu. • Hidiıe tarihidir • 

Mehul tahlt aıfatile dlnlenll
diil vakit Yerdiii ifade blltla 
Sicflya'da dehfet uyandırdı. Ora
da berku ona blytlcll nuarlle 
baktı. 

O zamanın meth• lapirtlzma• 
cılan bu hidlseyl tetkik ederek 
ona bir mana •ermeğe ajrqblar. 
Kimial f6yle, kimlal bayi• te&ir 
etti. 

•aıllat: ........ ~te-
kir ömrllniln sonuna kadar Ga 
hldieeyl anhyamadı. Acaba dOllbl-
1..erendu kendiaine mi ı•lmittl? 
Ruh hayatlyetten doj'ma bir enerji 
delil mi idi? Ôlea imanın haya
tiyeti blmaymca elbet te raha 
kalmadı. O halde plen ı...a
du'nan ruhu deifl, Fortunlo'p 
kadar ıfden kendi ruba ldL O 
ıece arkaclapm çok dllflladtlll 
için hayatiyetin yaratbia kunetle 
ıevıfll doatunun bqıaa plenl 
ılJıOnlla ininde teceullm ettlr
mlt olacaktı. 

y ... ...., ... 
Ailede 90allk ...... 1•I • 

kında bir ._,.,_. - Ankara 
melbs ilk tedrilat mtlfettiılerindea 
Şaban Doğan Beyin bu namdaki ...n 
pek nefis bir htmmla oabuttaı. BUia 
okuyuoulara Ye ooouk babalarma tay. 
Iİ1• ederiz. 

Tanen ıs kuruıtur. Dağıtılan rm 
İkbal bitik eYidir. 

Hazer T8rkl-' Awrupa ....,_ 
letl - Kocaeli mebun Retit aafW 
Bey geoeıılerde Peıted• Huer Tilrk
leri hakkında verdiii tirkçe koaterama 
p el bir cilt halinde netntmiı&i.r. 

Conb1bltlon • •• hlatolrce 
alncere d'Atll .. - Betil Saffet Be
yin yine Peıtede ıöylemit oldaja AtD 
tarihine ait frauızoa koııferua11 • 
builmııtıı. .................... _ 
fıa V ek&leü tarafmdaıı ayda bir tda. 
rılan bu meomuBBID 3 lnoil ..,.ı& idad 
kılım olarak intioar etmiftir. 

Y•t Tllrldatan - Tiirkiatama 
milli kurtulqu içia oaır- bu nıeomua
nm 58 inoi •)'111 da Witar eanit*ir. 

Re.amit ~ - Reıimliq mat
baası tanfmclaa o-karılan bu aylık aile 
meomuallJllD 415 inci &aJ'lll da intit• 
•tmlftir. 

.,.. ... •tblı• ....... - Tar 
köprl muallinılerinden Sabri Gtltekia 
Be1 tarafından bu ....ı. bir liil 
kitabı D8fNdilmittiı. 

EHr biqok ..... tiiıleri iWi• 
etmektedis. Tam,. .-m. 



Beynelmilel Parlimentolar 
Konferansı Dün Açıldı 
Murahhaslar Çok Sevinç Duyduklarını Bildirdiler 

Hz.nin Selimları Bildirildiği Gazi 
Zaman Salon Alkışlarla Çınladı 

( Battarafı 1 inci sayfada ) 

1arayın muhtelif kısımlarını gez· 
dikten sonra salona girmiye baş· 
ladı'ar. 

Saat 15 buçukta salonda iki 
Jliz kadar murahhas toplanmış 

hulunuyordu. Dinleyiciler yerinde 
de murahhasların refikaları, meb· 
uılarımız yer almışlardı. Bu sıra· 

da Meclis Reisimiz Kazım Paıa 
Hz. alkışlar arasında riyaset kür
ıüsüne geçti ve açıı nutkunu 
Fransızca olarak okumıya baş
ladL 

Kizım Paıa bu nutkunda, 
30 uncu Beynelmilel Parlimento
lar Konferansını açmakla çok 
bahtiyar olduğunu 16yliyerek 
Tilrkiyenin aulh slyuetinden bah
setti ve "Siyaaetimlz yurtta aulb, 

cihanda sulhtur. » dedi. Kazım 
Pnşa, nutkunun sonunda, Gazi 

Hazretleri umma murahhaslar 
heyetini selimlamaia memur edil
diğini IÖylediği zaman ulon bil-

J&k bir alkıı tufanı lçeriainde 
dakikalarca lnilledl. 

Mecliı Reiılmiz muvaffakiyetler 
temenni ederek nutkunu bitirdik
te!180IU'a Romanya murahhası 

M. Saveano knrıUye çıkb. En yqlı 
aza olmak ııfatile konferana 
riyaaetine geçtiğini ıöyledl Ve : 

.. - Biz burada toplanmakla 
Twk Cümhuriyetine aynızamande 
bir- hllrmet eseri göstermiı olu
Joruz. ,, diyerek gösterilen iyi 
kabule teşekkür etti ve nutkuna 
IÖyle devam etti. : 

.. - Gazinin bir ıözU vardır. 
" Tnrk Milleti ölmez, bu millet 
&itine tabutunu yer yDzii kaldıra
IDaz ! ,, 

M. Saveaaonun bu aözleri ıid
detle alkıtlaada. Rumen murahhuı, 
ltalyanlann tekrar konferansa 
•~det etmelerini memnuniyetle 
ltartıladığını, ruZIUııimeye konulan 
Gç mühim meaelenio mevzuubaba 
edileceğ;ni kaydettikten aonra 

noafer•naın teıekkllr ve tazimatını 
arz içlla Gazi Hz. ne çekilecek 
telgrafıD •uretini okudu ve alkıı· 
larla kabul edildi. Bundan sonra 
8. Millet Mec:llai ikinci reisi Huan 

Bey reyaıet r.-:-lciine geçti. "Tllr
kiyede Cumhuriyet 10 aene evvel 
teais edildi ve biz de parlimento-' 
lar birliğine üç sene e~ı iştirak 
ettik. Bize kartı g&steruon bu 
em· · etin yerinde olduju ...ıa
tılaı.. .1kbr. ,. diyerek fra&s1zca 

Korc/•ransı11 diialcii ilk .,ı1ııırıfla dinleyiciler 

ı.-olarak. nutkunu okudu. Bunu mü· oturduğu bu sarayda bugtlo Ttırk 
te-1ap ruznameye geçildi. Umumi dostlarının toplanmıı olduğuna 
kı:.t• M. Bol · · k· ·ı·kl lpret etti. 

a ıp ssıer, reıı ve ıı ı ~ D h ltal t n· · ·ı ı i Is· mi · 1 ı d a a ıonra yan, nı u ve 
nne. seçı en er n •

1 
erın o.c:u u. Rumen murahhaslan ıöz aldılar. 

Danımarka, Mısır, apanya, Fran• Rumen hh S ti m· 
ı . mura uı ovye er 

aa, mglltere, Mac~natan, ltalya, Akvam Cemiyetine girişlerinden 
Japonya, Iran, Lehıatan, Roman- b h d k ., B nhim bir 

1 .. eril aıeeren u, m 
ya, sveç namına goıt en na~- hldisedir. Bizim prk hududu· 
ze.tler, heyeti umumlyece taıvıp muzda bundan b6yle mtıhim bir 
edildL M. Boissler, Milletler Ce- ıpk gelecektir. Romanyanın bu 

miyeti namına M. Zelhiacus'an 
ve Beynelmilel mesai bOroıu na
mına · M. Viple'nln konferansın 

meıaiaini mDıahid vaziyetinde 
olarak takip edeceklerini bildirdi. 

laviçre ve Finlandiya hnkü
metlerinin konferansa fttirak ed~ 
medikleri için mazeret beyan et
tiklerini ve Y unaniıt~mn Ankara 
ıefirlnip de riyeticilmhur ·hatihabatl 
dolayısile Yunan parlamentosunun 
konferansa fttjrak edemc;diği bil
dirdiğini ilive etti. 

Bunu müteakip, konsey reisi 
olan logiliz murabhaıı M. Eng
berg ~z aldı ve beynelmilel kon
fer&m nizamname8lnin 10 uacu 
maddesinin ta dilini teklif ettL Bu 
tadilit ittifakla kabul olundu. 

Parlimeatolar kitibi um...W 
29uncu toplanb konseyinin rapo-

run11 okudu. Macar murahhasının 
bu rapor hakkındaki mOtalAaam
dan sonra Fransız Ba9murahhaaı 
M. Rustan çok gftzel bir. hitabe 

aöy ledi ve : 11Tl\rk murahhasları 
çok fena yapblar. Bize okadar 
lyi kabul g8aterdiler ki ne yapa• 
cağımızı tllflrdık. Bu ktlrsüde 86-
zl\mft on beş dakikada bitirmiyo 
mecburum. Fakat Reis Bey, bu 
15 dakika ancak size teşekkftr 
etmiye kifayet eder . ., ıeklinde 
zarifane cümleler kullanarak 16-
ztıoe devam etti. 

Memleketimizden 
bahıoderek barpc6 

teve.ccühle 
Padiftlbıa 

yftzden enditeleri ualmıtbr" dedi. 
Rumen murahhaaından sonra 

nutuklar tamamlandı. Kitibiu
mumi: 

" - Yarın dokuzda tahdidi 
tullhat komiayonu, 10 da heyeti 
amumlye toplanacaktır " dedi. 
Reis: 

61 
- Cels tatil edilmiıtir l • 

cleclL 
Konsey Toplantısı 

DUn heyetiumumiye içtimaın
dan evvel koosey toplantısı ya
pılmıthr. Bu toplantıda idari bazı 
meaail görüıUlmUı, Hasan Beyin 
Reisliğe intihabı hakkındaki teklif 
kabul edilmiıtir. 

Geceki ZIJafet 
Dün gece uat 21,30 da 

Dolmabahçe sarayında • Klzım 
Paıa, murahhaılar ıerefine bir 
reımlkabul yapmışlardır. Bu res-
mikabolde murahhaslar biribirlerl 
ile tanıtbrılmıtlardır. 

1 Spor 1 
Almanlar Atletizmde 
Fransayı Yendiler 
Masrdeburg, 24 (A. A.) - Franaa -

Almanya atletizm maçlllJ'ı dan yapıl-
mıfbr. Almtnlar, 100 metre, •IJ'ıkl• 
atlama, 800 me~ cirit atma, 200 
metre, uzun atlama, 400 metre, gtllle 
atma, yllbek atlama, 110 metre 
maaialı Ye 4 X 100 bayrak 1aratını 
kazanmıtlarcbr. . 

Franıı:ı normaod 1500 metreyi, 
dlık atmaJI, LBfevr de 5000 metreyi 
kua11mıflardll'. 

Umumi netice ı Almanya 95, 
Franıa SS puvaL 

Pari8, 24 ( A. A. ) - Prafeıyoael 
oyuaeular ........... ppdan bepeJ..Uel 
teniı turnuyaıınan neticHİ ıudur. 

Finalde, ıingl erkekler : Tilden 
( Amerika ), Marten Pla ( Fran1& ) Jl 
612, 6/4, 7/S ile yenmltfu. 

Çift erkekler : Tilden - Gledbil 
( Amerika ), Edmoa Burk~ ( lrlanda ) 
•• Ramitlon ( Franıa) J1, 611, 6/8, 
ıın3, 613, 7/S ile yenmitlerdir. 

Parlı, 24 (A. A.) - Meıhur e1krim 
ıamplyoau Uloyen Goden fGceetea 
llmlttlr. 

Şilt Maçı 
lnaabul mmtakuı Futbol heyeti 

riya1etinden: Galat .. aaray-1.tanhulıpor 
932-933 aenemine ait' Şild final maça 
28 Eyltll 1984 Cuma lflnl 1aat on 
b .. buçukta Takaim atadında yapı
lacaktır. Hakem Riiıtn Beydir. Yan 
hakemleri Zarif ve Halit lbrahim 
Beylerdir. Saha ko!'literi Kem~ Bey• 
dir. · • 

1 - 1 Teşrlnİllevvel 1934 tarihinden itibaren perakende 
olarak halka beher BÜYÜK KUTU KiBRiT 60 paraya ve 
beher KÜÇÜK KUTU KiBRiT 50 paraya satılacaktır. 

2 - Acentalar, 30 Eylül t 934 tarihinde, gerek ellerinde 
bulunan ve gerek satılmak üzere pea-akendecilere verıp te henüz 
ıatılmamıı olan kibritleri zikrolunan tarihte merkezlerinde 
toplayarak miktarlarını aşağıda yazılı tekilde tesbit ettirmek 
mecburiyetindedirler. 

3 - Acentalar, perakendecilerden geri alacakları kibritler 
için perakendecil~rine evvelce vermiş oldukları bedeli hesap 
edecek ve mezkür bedel mukabilinde 1 Teşrinievvel 1934 ten 
itibaren yeni satıı fiab, yeni bey'iye ve ikramiyelerini hesap 
etmek suretfle kibrit vereceklerdir. 

4 - Acentanın gerek kendi depo!tunda bulunan ve gerekse 
perakendecilerden geri alacakları kibritler 30 Eylül 1934 
tarihinde mahalli malmemuru, malmemuru bulunmtyan yerlerde 
mahalli mülkiye memuru huzurunda tadat edilerek 4 nüsha 
zabıt varakası yapılacak ve bu zabıtlar malmemuru ve acenta 
tarafından imza edilecektir. Zabıt varakalarmdan bir nUshası 
malmemurunda, bir nüshası acentada kalacak ve diğer iki 

nDshasını da acenta derhal taahhütlü olarak ıirkete 
sıöndereceıc:tir. 

S - Acentalar yukarıdaki maddeye tevfikan 30 Eylül 1934 
tarihinde henUz sablmamış olan bütün kibritleri toplıyacakla· 
nndan, ondan sonra kimin tarafından ve herhangi sebebe 
müstenit olursa olsun hiçbir talep ve iddia nazara alınmayacaktır. 

6 - Acentaların, gerek perakendecilerden 30 Eylül tarihine 
kadar geri alacakları kibritler bedeli mukabilinde 1 Teşriniev
velden itibaren verecekleri kibritler için ve gerekse 1 Teşrini
evvelden itibaren satacakları kibritler için perakendecilere 
verecekleri be'iye ve ikramiyeler aıağıda gösterilmiştir: 

BÜYÜK KUTU KiBRiTLER iÇ~ 4 % (YÜZDE DÖRT), 
KÜÇÜK KUTU KiBRiTLER iÇiN 8 °o ( YÜZDE SEKİZ) 
( bunun ytizde dördtl bey'lye ve yüzde dördli ikramiyedir.) 

1 - Acentalann işbu muameleden mOtevellit hesaplan 
zabıt varakalarındald mevcutlarına nazaran şirketçe tesviye 
edilecektir. 

Türkiye Kibrit ve Çakmak inhisarı 

lstanbul Belediyesi IUinları 

Eminönü Kaymakamlığından : 
Kapalıçarşıda Takkecilerde 22 No. lı dükkan 
Cajalôjlunda Hadim Huaa Pqa meclreaesinde 

Teminat 2 Lirı 

altı No. lı oda 
Lalahayrettin mahallesinin F atmasultan sokağında 
Bet No. lı Hacı Beşir ağa medresesi. 
Atik Alipata mahallesinde Mahmutpaşa aokağın· 
da 3, 5, 7 Marangoz dftkkinı ile üzerindeki hane. 
Cağaloğlunda Hadım Hasan Paşa medreseai 
altındaki fotoğrafçı dükkanı. 

.. 
" 

" 
,, 

2,5 " 

22,5 ,, 

18 " 
8 ,, 

Süleymaniyede Ulu medresesinde altı oda. ,, 51 ,. 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık mUzaye

deye konulmuıtur. Talip olanlann şeraiti anlamak llzere hergUa, 
mllzayedeye girmek için de hizalannda sıöıterllea teminat akçesi 
makbuzile 27 /9/934 tarihine mllsadif Perıembe - .at On dörtte 
Encftmene gelmeleri ilin olunur. (5972) .. .. 

Malzemeli mektepten verilmek nzere Dumlupınar yatı mektebi 
talebeal için imal ettirilecek 1000 çift iskarpin kapalı 1arfla mftna· 
kuaya konulmuştur. Talip olanlar ıartname almak lzere Levazım 
Mndnrlnğl\ne mftracaat etmeli, münakasaya girmek için de 90 
lirahk teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 
27 /9/934 Pe11embe günll Mat on beşe kadar Daimi Enctımen• 
vermelidirler. (5478' .. .. 

Beyoğlu Belediyesinden : Papazköprtı Şirket sokağında 23 nu· 
maralı hane maili inhidam hane sahipleri bulunamadığından on beı 
gftn zarfında mahzurun izalesi aksi takdirde Belediyece yapılacatı 
tebliğat makamına kaim olmak tlzere ilin olunur. (6072) 

• • Kllçtlkpazarda Hacı Hayrettin mahallesinde t No. h Kavaf 
Şemıetti.; tllrbe oduile yanındaki botluk kiraya Yerilmek llzere 
açık mllzayedeye kooulmuıtur. Talip olanlar praiti anlamak lzer• 
berglio, m&zayedeye girmek için de 12 liralık teminat akçell mak· 
buıu ile 27 /9/934 Perıembe giinD aaat 14 de kadar Emla&al Kay· 
makamlığı ve 8. Ş. Enclmenine mllra~aatları. (5559) 

lstanbul Orman Baı Müdürlügünden: 
Haliç iakelelerinde mu.but ve elli kental ditbudak odun 230 

kilo m• klmilrli 235 adet köknar yumurtalık tahtası ve 20 kental 
mahlüt odun ve bir adet •ren 1050 adet keatane ve 800 adet aaplık 
kızılcık çubuğu ve 984 kilo iç mahlep ile 40 adet kayın kerestesi. 

Yenlkapıda mazbut 95 kental meıe ve 25 kental mahlüt odun ve SOO 
kilo mete kömllrll ki cem'an 11 kalem orman emvali 1O/10/934 Çar

f8mba gilnft saat 8çt8 ihale edilmek llzere mllzayedeye çıkan11111ttar. 
izahat almak ilteyen taliplerin Haliç ve Yenikapı ormaa ..-.ıerine 
ve ihale ılinü ıaat iki buçukta da Orman ltlcllri,.ti Kal;;~) 
müracaat eylemeleri · 



Bir br8f hı'8it u. ruz defa brat oldwtu•• , ..... .eclenler pktar. 

BAS N Tıraş 
HAYRANLARı 

Bıçakları 
Çoğaldı 

Şimdiye kadar icat olunan blltün braı bıçaklan arasında en miikemmel Ye en fevkalAde olduğu tahakkuk etmiftlr. Piyasada mevcut tir., 
bıçaklarını ıqartmııtar. Bir adedi beı kuruıtur. 10 adedi 45 kuruıtur. Huan Tıraı bıçaklarının 1·2-3-4 numaralı gayet k•kln ye h .... 
taraflan vardır ki d&rt tarafh bir adet bıçajın her bir taraflle llakal on defa tırq olmak kabildir. Bu beaapla beı kul'Uflak bir •det 
Hasan braı bıçajı ile lmk defa ve daha fazla taraf olmak m&mktındOr ld dllnyanın hiçbir bıçatında bu meziyet yoktur. 

Nl,ANTA,INDA 

ve Nehari - Kız ve 

FEVZiVE LiSESi 
Memleketimizin en eski bu8Usl mektebidir ve resmi mekteplere muadil olduğu taıdik edilmiıtir. 

Ana, ilk, Orta ve Liıe kısımları Fen ve Edebiyat tubeleri vardır. 
( Feyziye Mektepleri Cemiyetinin ) idaresi altında manevi bir şahsiyettir. 

Talebeslnln tallm ve terblreslne kıskançhkla balh olduQunu muvaffaklyetl ile lsbat etmı,tır. 
İıtiyen talebe velilerine mektep tarifnameıi gönderilir. 

Liıe n orta kııım meauniyet ikmal imtihanlarına 1 Eylülde n sınıf ikmal imtihanlarına 22Eylülde mektepte batlanacaktır 

ve keylt için hergUn mektebe mUreceet edlleblllr. Telefon : 44039 

Nişaatqmda - Tramvay •• Şakayık cadtlelerinde 

LEYLi 1 Şişti Terakki Lisesi ı NEHARi ı 
AN A · iLK· ORT A · LiSE 

5' aea• enel Selaalkte tella Ye 1919 ö l.tubul'a a•ldedllmlt. Tlrld1ealn ea .. ıd lauauıl mektebidir. 

Rn•I Ll•l•n .... deldi N ....... ıMaa111 tlhfilllifl llaarl/p muaıldtıldlr. 
KIZ VE ERUK TALE• iÇiN J••yaaa Ye •e•lt ltalaçell iki binada AYRI LEYLi T'EfKILATI Yardır. 
MeYCut l'ran•za, Al111ana, a.glllzca kuraluıaa dokus Y•tındaa ltlbuen her talebe lftlrak eder. Resmi 
ml&edat propamlanaa •lre talebellnl ciddi Ye muyaffak bir nrette bakalOIJ• lmtlhanlanaa hazarlayaa mi•••••• 
IO kltlllk bir Maarif Eaclmealain aeıar6t Ye hlm•1•aJne muhardır. Mektep hersi• aaat 10..17 ara11ada açaktar. 

Ka11t itlerine Cum91'tesl, Paartesl, ç..,..mba sinleri balahr. Telefon: 42517. 

(2264) 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünden 
1 - Kız ve erkekler için ayn teıkillta maliktir. Ana, ilk, Orta, U.e •ınıflanna leyli, nehari 

talebe kaydına baflanmııbr. 
2 - Kayıt için bersrön mektebe veya Yeni po•tane arkaamda Ba•iret hanında Ôzyol iclarulne 

mliracaat edilebilir. 
3 - latiyealere mektep tarifaameü ılnderillr. 
Aroavutköyllnde tramvay caddeııinde - Çifteııaraylarda Mektcğ telefonu: 36 • 210 - Ozyolun telefonu: 24115 

ELEKTRiK MEKTEBi 
1 - Tedriıata 6 Tetrinienel 1934 

Cumartesi batlanıyor. Eski talebenin 
mektepte bulunmaları. 

2 - Ayni tarihte D 1 ES EL ve 
INFILAKLI MOTÖRLER ıubeai ile 
ELEKTRiK ve TELSiZ TELGRAF 
ıubeleriode tedriıata bqlanaoaktır. 

3 - nır oıektep mezuolan için 
lBZART ıınıf vardır. Bu ıımfian biti· 
naler ıubelere ıirerler. 

4 - Orta mektep tahsili olan talebe 
dotrudaıı doğraya mealek ıubelerine ah
mrlar. Bu ıubeleria mtlddeti iki menedir.. 

5 - Mektep yalnız neharidir. 
6 - Taşrada bulunan makinietlıre 

muhabere ile dere verilir. Kayı' mua
melesine batlanmııtır. İzahat almak •• 
kayıt olmak için : 
Galata Çlnlll ılhl1111 henı arkutada 
........... caddesinde klln 

Makine Mot& Elektrllr 111 .. twltlna mDracaat aclllmalldlr. 4 

HER NEVi TENEKE KUTU YAPIYORUZ 
Bal kutulan ve her nevi teneke kutulan için, llltf en f abrikamaza 
mOracaat ediniz. Telıraf adresimiz: K A P S O L • latubul 

A. F AIK LIMITET ŞiRKETi Sirkeci, Umaa Haa1 

Çamlıcada TGtOncG batının köt
kOnde mukim M8ay8 Mar. 

OskUdar icra Memurıuıun• 
dan: 

Mu•tafa Beye olan 110 lira zarar 
Ye ziran ile maaarlften olaa borcu
nuzdan dolayı namınıza yazılan 8de
m• emri lzerlne mlbatirln mepulaat 
Ye zabıta marlfetile Japılaa tahkikat
ta ikametl'lhıma meçhul olduju anı .. 
tılma•ı~ mebni bir ay miiddetle lllnea 
teblil'at icrasına kuar Yerllmif 
olmasına mebni bb aJI teeavla eden 
10 .On zarfında bizzat Yeya tarafını .. 
daa bir nkil •anderilmtdltl •• ltiru 
edilmedlti takdirde borcu kabul •t
•İf acldedilecetlnla ldeme emrlae 
kaim olmak laere kerfiyet illa 
olunur. (106) 

EyUp Sulh lcrasındanı Kuleb 
rad10 mataza.11 aüibi Mihalaki Ef ... 
di1e •al bedella.t.. borJla Galatada 
Merkez Rıhtım hanıam Oçlacl kata.de 
15 No.h yazıhanede muki• •ltealahit 
Has.. Sabri Beye alairea ieradaa 
ıanderilen tebllpamtde mumalle1hin 
birçok zamaodanberi 1aaılaaneye •el
meditiai Ye nerede buluaduta meclaul 
oldufuau mlbaıirin Ye laaa odabaıı· 
sının tasdikinden anlaıılmıt olmaaıaa 
mebai bermueibi talep H. U iL k .. 
auauaun 123 Oael •addeaiae teftlkaa 
bir •1 mOddetle illneo teblltat icra• 
sına karar Yerilmlt bu mlddet ur
fıacla icra1a mlracaatla W. 
sGaa itiruab yarsa uaulea dermeyan 
etmeaiai aksi takdirde cebri lcıaya 
devam olunacajam teblit makaauaa 
kaim olmak lzere u~ eluaur. (28'6) 

Zonguldak icra 111emurlu• 
ıundanı Mahcuz olup puaya çeniJ. 
mHi mukarrer Şevrole otomobili 30-9-
934 Pazar günü saat 10 dan 12 ye 
kadar birinoi arttırmuı iora edileceğin· 
den muhammen kıymeti 700 liranan 
Y. 7,5 niabefüıde pey akçeai ile 
Zonguldak icra daireaine mlraeaatları 
illıı olunur. 

-------------------------Son Poam M•tb• ... 
1a1aHı11 AUEknm 
N•lfllt ....... T_.. 

AQrıların ve ~u~ algınlı~ının _ •ed ve 
aati tesirli deval\, ambalaj ve i<omprfm~ 
'9rinde EB altalef larfltasım fasıyan.-r..1 
lcM ASPIRINdir. 

1t.,.,,.~zA~eiB • 
Amb~laPar'1a •e lıomprt 
melertn Gzeı1nde ~ 
markas•n1n mutiak)" 
bulunm•s1n9 dJ\._. 
Ut edin1ıl -

-Taşra gazete bayilerine.---.. 

IOD Posta; ıimdlye kadar lıtanbuldi 
gazete bayiliti yıapmakta olan Artlll 
Ef. ve ortUlan ile 7 Alatoa IH 
tarihinden itibaren müna•betlni 
kesmiıtir. loa Posta, yalnm loa 
Posta idaresi tarafından ıönd•rilfr. 

Taıra bayileri : Bu husu- naz•rı dikkatinizi celbedarl& 

1 lnhi•arlar U. Müdürlüğünden: 1 
1---~------

Avcılara : 
Almuyada Val1rode' de klln Wlof bant fabl"lkalan mamullb 

perfekt markala biriacl ae.t dumaua •• harutuaua Topane Sabf 
Jlaiaza11ada ıabfula ........... nan olunur. (8049) .... 

Nlmaae " prtaamul mucihlace ntlp mahallerde bDa&1lmala 
mahıuı 240,000 metre çift kordelah fitil pazarhlda •bil abaaca• 
tınclu vermek isteyenlerin 10/101934 tarihine mll•acllf Ç.Pmba 
saaı ... t IS te %7,S temlnatlarlle birlikte CibaUde Alam, Sabm 
Koml•yonuna mtlracaatları. (5985) 

KOM O GENE 

KANZUK 
S A Ç L O S Y O N U l -· 

~~~ 

Kepekleri izale Ye •çlan b•llyerek 
d&kllmulne mani olur. Dep01u : Kanzuk 

eczanealdlr. Belli bqh ıtrıyat majaza
larmda ve her eczanede bulaaur. 
ihtar ı Kanzuk •aç l01yonu mllmulllerl 

ıibl yajh detlldlr. Te•lrl kat'ı 
ve rayiha• litif bir loayondur. 

Yüksek lktısat ve Ticaret 

J 

Mektebi Müdürlüğünden: 
Mektebla laer iç ........ talebe bycla 30 EJlll 934 Pazar 

..... kaW ..... ..teceldir. ••BJ'I.. 


