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ar ta Misak Yapıyormuşuz 
Yeni Bir Emniyet Misakı Mı? 
Avrui>a Gazeteleri Asyanın Türk Az

lr•i lıNlı 61rl•ol Gal R• 

Fahreddin Paıanın riya• 
Mti albiacla bir Erkt=h·rp 
Mirala11t Wr .. rldJ• m .. 
muru ve iki topojraf ubltbıdea 
tetekklJ eden bir Tlrlr heyeti 
lluıtn yann Irana mtlte•ecdhen 
ltarebt edecektir. 

Oradan Efıanlataaa seçecek ve 
(Klbll) e vardıktan ıonra tekrar 
iki memleket aramndakl hudut 

minden Ders Aldığını 
Yazıyorlar 

Türkiyenin lral) be Efgaaiatan Ara
sında Hakemlik Yap· · 
masından Çıkanlan 
Ve Bizim De ilk işit-
tiğimiz Bir Netice 

Pelel•.t H•. lıt••6•llla ile• Falt-
rettlre r.,. il• ,.,..,.,or 

hattma dinerek tetkikat yapacak 
olua bu heyet, Od doat memlei'et 
aramndakl llatll&fı hallecleaktir. 

Bu m ... ıe yeal cleiUclir, epeyce 
uzan bir mubl vardır. Filhakika 

lr•• Ş.lf•,dı Pelele.t fi .. 
bu lbtlllf ( 25 • ao ) Hn• enel 
çıkmıı ve o zaman bir Iaalllz 
Jenerahnın hakemlliin• havale 
edilmiftl. lnalllı J•uah iki mem
leketi aJIND hududu çllcll, yabuı 

( De•am1 9 un Jbcl• ) 

Agagorgide Bir Gece Panayırı ~ilt ~in11li 
-------

Bugün: Galatasarayla 3000 Rum Adanın Te-
pesinde Geceledi 

Büyükadanın Zarif Kalabalıtı Ara

l.tanbul •por Maça 

sında Yalına 

1932·33 Şilt maçı finali için 
bua&n Galataıarayla lıtaabulıpor 
kulOplerinln kartalaımaları mukar
rerdir. Malam oldutu llıere ıeçen 
hafta, yine bu tllt için Galata• 
ıara1la F•erbahçe yarada kalan 
maçlannı tekrarla-.. Ulr oynan• 
dağı yaldt ( 0-2) Fenerin lehine 
cereyan eden ba maça, aoa tek• 
rarlUUflnda Galataaarar ( 1 • O) 
kazauufbr. 

Bedut hamlata fazla olm .. 
malda berab. Galatuarayuı 
ablpa oyaamuldar iri ou ba =:t t..m etaafttlr. Blllla=a ...... , ..... o.-.... ,.... •"'nldl n ~ 

~~ ... -~ ... ,_.!-. ...... ~ 

5 ı,,,.,,,.ı 



[Halkın ,S••i) 
Trakg~mızın 
imarı 
lçin 

Güzel Trakyamızıo iman için 
çtthşıl1yor. Yni, yeni ur.tar 
alımyor. Bu iuiudlı 1mfeclile11 
1011 &aliyet llak._.. Umami 
Jdüietti İbrahim Tali Beyin 
heyanall " Gün tarihi ,, mi~. 
Halkta hasıl olan mtiba iae 
epjıdad11: 

NPret Bey f Uokapam Atlama.
taşı ) - Trakya ana yurrlua kopanl
maz •• •Jrıl•az bir ehemmiyetli pa""' 
~a•ıdır. Oaaa lrla yu•dan her klfe9İ 
slLi o par~ıaı da amrana kavuıtur-
111. k bı flıca emelimizdir. Trakya Va
lileri de yahıız bu it ifln uzun zaman• 
dan beri bir toplanb 1apı1oda•dı. 
Avrup~dan ıelenler, Yaıoela.,adaa 
aonra biaim topraktaki 1ollan• bosuk
l-.1paua fiki,.t ediyodu. Bu kaba
hat ._iaim 4-tiWir· Sultaalaı ~ise 
lau•• w yılalmaJa, l'lçmeye bqla
m•ı bir ntan bwaktalaı, kapılar. Bis 
on aenede derli, top!• biw J11rl ,.... 
tak, Şimdi de maabz•• Mr pr..,...ıa 
Trakyayw yollanchnnak llltiJ ... •• v .. 
lkrJMla T.a11,,.- .... ıu, -
............ ecıeliz. 

)f 

lWlla MJ (FAlirnebpa KarİJ• eami 
dap 8) - AW\lp.._ ~ 4 .... 
reldikçe 1011 rın b 11 ..... ... 

,arpıyonnuf. YuroılaYJll ,.n.. ...... 
Trakya 10Dar:n• nuaraa tlaJuı 1J1 
._. &.iki .. tletru4al'. Hakibtea 
bW. tiMiJ9....., ........ l.lr , .. ili,_.... takip tMlil•emlflir· llua• 
prclua hir k~deld al ylllJetia 
•irt.iıaln 1olu cliterilMlea ••lla pis 
" dalaa maotuam.... YoD. ğ 
,... .. ....... larMI .... 11.-.u,.t, 
refah w -.. ,....-ıa lına 1e l ıl'daa 
.... Beace yollan • pil •• ea 
ID'Qlltaum olan memı.keU. slM 9'
ll7etler de diferlerin.._ daha •aMt· 
tırlar. llM:lımetimb • ......... .,.._ 
teri tef yaparak .. nı,etleri•id pap
lua a~h •• mltl~reJıı ~;, 1ol 
,,.ama J~d.-. O 1 kit ..... 
leketln bu J•ri &JDİ •c.c•a• rela 
... "fll'Ut olw. 

* İıfaa 1'ey C Fa&ilı C-1ta•'- l!l) -
Trlkya ana prdun ı rp ••'••İJetiae 
afll-lf Wr ka,_u; .... Ba. ... 
•e••i,.ti bu ka~ utu tiredll " 
TnkJa .. jOllauıı.IÜla ,...,, .. ktlr. 
G•Htelerde •kudutu•H• ... Tr• 
1adaki Y.W.. ba it lfi.a .-J4n"-rl 
toplanıyorlarmı• Bea k 10' n, .... 
tini be fendim. Y .ı ifl•rW• .. 
•.MAJdi ke..U keyfiae ._•k•a ktu• 
JWdun YİliJetlel'İDİ roJ )'ld•d .. 
.p•.ı.n ap.U ,.._ f•rdaı. ... 
Jlalia Vıkill Alt be7den i:ayle bir 
,,.,, •• bellltrit. 

lskllMea Dllftlller 
Akara1 Sefular Cllddosinde 

•ır \adıaa ~"t ıeal ı•pilinakta 
olan yapıda ç&hı• l>a"8t uda 
ile Mehmet, Cemil •• Emia W. 
lılkelenin Uzerine çıkarak çalıt· 
•aktalarken Davut uatamn ayağı 
altındaki tahtanın kaymaaile bep-
11 de dDımtifler, Da.at uıta ba
•ndaa ağır, diğerleri muhtelif 
terlerinden hafif ıurette yaralan-

, •ıtlardır. 

Dolandırıcı Mı, Değil Mi? 
Mahmut Saim Ef. Tevk·f Edildi, Eski-

• 
den iki Kere Mahkiim Olmuş 

Dh a.rıye birinci ceza mablcemetinde mahte&f 
.. cmualann Ye tiyatro heyetlerinin . mDdürD oldu· 
jwau .&Jliyea Mahmut Saim Efeadi aleyhine açıl
mıf bir dofandırıcıhk davuana bakıldı. Davaca 
ınramnda Mehtnftt Faik, Tahir, Sabri, Ho.eyin ve 
SUleym"an Efendiler isminde altı zat vardı. Dava

~ok lmraazea hamlandıiı iddia ecliliJarda. Bir 
madeıinde, eğer para verenlerle Mahmut Saim 
Efendi aleyhinde bir ihtiW ç.karta davacı malıa
keme mercii olarak Aiiye üçlncll hukuk mahke
mesini kabul edecektir. Malmnat Saim FJencff bu 
maddeye dayanarak mahkemenin bu davaya 
babmıyacajmı .Syledi ve aerbeat bU'akılmasını 
i.tedL M8cldeiumuml, Mahmut Saim EfenclWD do
landıncılıktao iki defa mahkiim olduğunu ileri süre-

aJardan lldai plmemifU. 

Davacılar davalarım ı&fle anlatblar: Mah• 
mat Saim Be1 bunlara le vereceğini bildirerek 
ea apjua (120) lira olmak p.rtile çoğundan ikiıer, 
içer Jls lira almııbr. Ayni umanda da kendllerile 
birer .. kaftle yapmaı ve imzalamııtır. Davacdu 
iMi .... Yeleleri mahkemeye verdiler. Mukavelelerin 

rek clavum mevktll olarak devamını istedL Mah
keme de bu ıeldlde karar verdi ve mUddeiumuminin 
lddiaam .&ylemeai lçln muhakemeyi bqka gtlne 
hlnkb. 

iki Çocuk 
Kunduraa Dükkanından 
Kalıplan Teker Teker 

TapDUflar 
Sedat Ye Hasaa İllDİnde onar 

J•tmda iki ~acul& Gedikpapda 
Al.et 8eJiD bodura mağaıamna 
udana3"er ...... pce majazum 
•ka tvafmdald peaceredea p 
rerek kalaplan ....,, " aatu--. 

Pola hnlan yakalamlf. lkiai 
M ~ lnrleriae alaa •. Ra· 
Iİa, Alt ..... Jt, DurmUf, Seyit, 
llt110. Mehaet, M11ıtafa. iaaiade 
7..1 kili de bJ.pları aba aldık· 
l.n lcla ,.bhn..,.,.... Daa s.1-
tauh•et lldnd ıulh ceza mahke
.- hu ... ,. baktı. ÇGculdar 
~ itiraf etfiler. Alıcılar 
•••ıplana harsızlık 0Jdujun11 
Ml.edikleri.t si>ylecliler. Maha· 
U.. pWtlerin çajnlmuı içiD 
up. .... bar•kaldı. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

• 
Hamdi " Arif admcla iki Jdtl 

lilff• bam apartıaQJarı &OJU

..._ ı•bl.nmıtlanhr. Balana 
calcldslan ef1•Y• •tm aı.. Hulfııi 
adınd. Wri de yakalaamıftar. 

Jt Vatman Şlkrl- kullu
•ts 15 aaJlla mı.••1 ar•baa 
Beyoğlundan geçm.kte olan Ra-
mazan adh ayak izim aabcııına 
çarparak ap wett.: 1aral•m•fh'. 

ıt Davatpeıa iskelesinde bah• ..... o...... ima 9 ,., •• c1a 
Bahriye bahçedeki ağaçtan dn, .. 
rek bir ayağı kıraJmıştır. 

ll Ricep ve Cellleddin ad
lannda iki itçi IMMilerial bilml
yecek kadar Rrhot lJir halde 
CibaJicle Hamidin kahw ... • cam-

Yalova Kayma
kamı Aleglıin
deki Dava 

DOn 6jledea 10nra aa&,o 
tlçllocl ceza ..ıakemeıinde 
Ta11are r•baeahtmclu oturak 
( teblt ) edilea Ali Rıza bey 
tarafuaclan. otol»8.leıiai ifletmeye 
lnralmaddduuu u.; ..
v.ı. .... ,.. .... ~ beledi
,. nial Ha.e,ID Ani'" beledip 
mclmea ualarmdaa Mehmet AB, 
Alamet, Ômer, luet, Abf, Nadir 
beyler aleJW.. aplu daY•J• 
hekel& S.Ch'ena ...... ae'mlı 
ı.a. Bmnada ......,_ aftbt 
Emin, Hamdi, Kamil ve Yalova 
mllddeiumumiai · Muhterem beyle
rin ıahit ınfatile Ye iıtinabe ıu
retlle almaa lfadelert okundu. 
Şahitler Ali Rıza beyin lehine 
ıGylemJelerdl Soçlulu bunlan 
reddettiler. Mlddelumumt Nuret· 
tin Bey evrakı okumaya latedifl 
için muhakeme 11 Teırinievvele 
bırakıldı. Ayni gUnde suçlular 
müdafaalanm J•pacaldardır. 

Bir Beraet Kararı 
Mimar Namaa Bey Şair Epefln 

bazı parçalarını (Edebi abideler) 
adlı bir eMria flfhcl elzünde nepet
miıti. MOddeillmumilil& lıu Herden 
bazı parçalar& mOıteheen l'ÖrdüğG 
için Numaa beyle eaeri ba.an mat
baacı Mehmet Meaila Bey aleyhine 
bir 4lava a~mı9b. Dla Asliye OçüncG 
e•• mahkemnl bu daYaJI bitir•lt· 
tir. Bu parçalar ••ldllıe hqka mec
mualarcla latipı ett:jl itin it t• 
•Oruru saıaan ~ au~'ulm 
.. kkında beraet '--ta Ytıril.miıtir. . .-....... . .. --·-· ........ ._. .. 
ları kırmıtlar ve ~talmuılardır. 

lf Kiiçikm...ıafap-.ada Fahri 
adh J>iri de çok ..-hoı bir halde 
sokata ötkine lterikine sataıtağın· 
dan tutulm'll(l8r. 

Sabık Konsolos 
Temyiz, Hapis Cezuını 

Tasdik Etti 
Memlekete aetirdiii ctya ara· 

-da glmrlğe haber verilmeyen
ler çıktığı cihetle ihtisaı mahke
meainde Wr .... ..,.. " bir 
miktar prıa eaaau ....... 
........ .... ..... Odua 1r ..... 
lam Rauf Ha,..t Be, laalrlrmda 
bicla,.ı. ..U.U. olan lllktm 
... ,1z ...... ..mc. tudilc 
.... iftir. 

Bir lıktıptı Tıbkikat 
ı.Jollp U.ısiade, mektepten 

tMHb-• a'vık W.,.. ('I) ta
lebenbı, not kljrtlan ilerinde 
bazı değişiklikler yaptıkJarı hak
ıw.da V ekilet 11DUDI mlfettitH
ğine Wr ihbu ppdafbr. Umu· 
mi mllfettitlerc:len Ekrem Be1 
... leple tahkibta bıp••11br. 

Taggare 
Cemiyetinde 

Tayyare cemiyeti lstanbul ıu· 
bMinde ymi kadro yapala111 yedi 
memur açığa çıkarılmıtbr- Açığa 
çıkarılan .. emurlann yerine yeni
leri alınmıştır. Açakta kalanlar 
cemi)'et merkeziae mlracaat ede
rek şikiyet etmişlerdir. 

iki Yaralama 
Hllımen adında biri Zeyrekte 

bir akçe iti yizilnden Ali admda 
birial bı~. 

lf. İatinyede otura• la.nail 
adlı biri ka•pt• Haıan1 IOI 
b6ğrllndea bıçaklamııtır. 

1 O Sanı Haplı 
~ metreal Hallme 

.._.,... lldllrmekten mçla AH 
efendinin mulaak....ı dla Aiu'
ceza mabkemıliade aeticeleacB
rlldl. Ali.._. tı8) .._ laapee 
......... alda. 

Glini• 'Car ilıi 

Budunda Dil Bay
ramı Kutlulaması 

Edirne, 27 (Huusl) - Dil bayr•· 
m• ._ada parlalc bir -.ell:e kutlu
)n ..... .-ır ........ hta don nmıı
br. ltalk..:n• ppiif.m merasim çok 
,ezel ol .... lwr. .. 

Ordu, 27 (A. A.) - Dil bayramı 
HalkeYtnde binlerce halır tarafından 

bt2ulanllllfb'-

* 
Ersar••• 27 CA.A.) - Dit baJJ•• 

mım·z Halknlmizde coıkua bir ı•· 
kilde lrutlulanmııtır. 

• 11....., 27 CA. A.) - Dil IJP.yruııı 
tehrimizde parlak ıekilde kutlulan
mıı, Halkninde bir mQaam-re veril-...... 

• Adapnu, 27 (A.A.) - D:t bayn• 
mı hallaa blylk RYİDeİ ip. :fa kut
lalaamı• la clll ile Mb!er aö1lenmit
tlr. 

• Aclaaa, 27 tA. A.) - Mylk Dil •JrUU ~· beJlk p.iuftle 
kathdaadın~llqtaa .... clwn._ 

• Riu, 71 CA. A.) - Öa dD haJr••• 
HalkniMe .......... lmthalaamlflır. 

* ıco.,., 71 CA- A.) - Dil .... 
Halkey:... kalabahk bir 111•• 
a.ı.-. btl ........ • cll •e.a.ıalara 
ebuiaufhu. 

Ermeni Vablnd8fların 
Bir Yardım• 

,...Teı,_. Ce•lı ......... ................ 
f.nagj .. ~- ••te

eekkll ı No. h .....-.. ,epnkl 
(4000) lira teılimabna ilbeten, bu 
ilen de ptOO) llra t..U... ey)emİf .. 
... ta.... lalı .-Ude faali,.tine 
devam etmekte bulımmuftur. 

Trakyamız için 
Edine, 27 'A.A.) - TrakJa ••aa

.ı mlf~tt.İfİ fbnhia Tali MJİa 
reialitinde toplaaaa •aliler koDpesi, 
bet ,anUlk bir aatlnkerwclea ve 
Trakyada yapılmam taarlana11 bittin 
itleri rlrilflp Wr prorraıaa l»atl•· 
tblda ıoan dalallmflv. 

lbrahim ı:-u lle1 koDpe laald11ada 
demitfr ki: 

"- içtima devresinde lktlıat Ve
kil.ti tarafıatlaa ~ " btm:• 
da tetkikatta buluan fktiıat mlte
ha11ıılarındaa mtlte .. kkil lae1etin 
fikirleri ele aha•ııtw. Ba toplaatıda 
TrakJ... iktludi •• idari iflerl 
ıarBtGlmOf, bu l'ÖrBtme!erden bir 
proıram çıkaftlmııtır. T es it edilen 
prepuaı tatWlıe. ..... catı• ye hal
kın lkti•aien ,aaelm... l~in bu 
kararları kudretle tatbik edecetis. 
<Milel Trak1uua hiz•etimizclell fa14I• 
ıörecetiııi ilmlt ederim. " 

Bir Şaki 
Tutuldu 

Adua, 17 CA. A.) - K.a611 flild-
leriad• olup ... ..,. bdu .. çak 
..- " 1a1ı.a ... .,.. Hac• v• 
........... .... ...... Katllrlicl• 
..W. olcht .. Arpalı ~jiade 1aka-
1aa-.br. 

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

- M •• BeJ... duy 'ua •u.. ı .... Arbk ,... o klf98lne, 1 _ P-- b.. ,.. ltııka- l ... Ali BeJia bir HJnaP iti ı Haaaa B. - Çok tloara am-. 
l.taabuldan Eclineye dem~ ..... acnca ,.., ı•cflll.. lanaa .., ... ..,aca.... klım.dma ... abwenli. bu İf buKiie lımdar acm ~ 
ıelifl J1 n r• •J• aeaslamı"' baaanlmam11 ? .. 



ergun 

Köylünün 
Cebine Fazla 
Para Sokmalı 

« 
Geçende Trakya kaıabalarının 

birinde oturan bir arkadattan 
aldıiım mektupta ıu cllmleler 
tardı: 

"Şu ınnlerde ahı veriıte, bir 
iZ durpnluk var. Halbuki köy· 
hınnn buğdayını utmaya batla· 
dığı ıu aırada alıt veriıte fazlalık 
aörllmek ıerekti. Bu ıene buğ• 
day bir miktar ucuza gittiği için 
k6yl11 kasabada az para har• 
cadı kend,aine lhım olan ıey· 
lerin hepsini alamadı, bu ) Uz· 
den de alıt verişte ekaiklik g &
tül dil.,, 

Köylünlln cebine az para gir· 
cllği i anlatan fD ıabrları oku· 
duktan sonra düıUncelerimizi töy· 
le 11raya dizebiliriz: 

Hükümet, bu memlekette halkın 
Yüzde aekıeninin buğday ekim biçi· 
hıile geçindiğini hesapladığı için 
buğday ifini bir siyaset meselesi 
)'apb. Kısa bir araıbrmadan 
l<.'nra görtlldil ki ~uğday köy· 
lönün elinden, değerinin çok 
&fağıaında bir para ile çıkı· 
Yor. Bunun birinci ıebebi tefeci· 
lerdlr. Bu tefeciler köylüye borç 
Para veriyorlar, bu borca yllz· 
de yDz faiz de ekliyorlar. Sene 
•onunda ödeme zamanı gelince 
köylüye ıidip borcuna kartı· 
lık buğdayım elinden alıyorlar. 
Fakat bu ahş veriş değerinden 
çok ekıiğe oluyor. Çnnkü tefeci 
köylllyll kandmyor, bu yıl buğ• 
dayın para etmeyeceğine, dllnya· 
da ihtiyaçtan pek üstün bir buğ· 
day verimi olduğuna onu inan· 
dırıyor. 

itte köylü hesabına çok zararla 
0

1an bu ite bir ıon vermek için 
~OkGmet Ziraat bankasına, köy· 
lüden bujday utan almak vazi· 
fealnl verdi. Banka birkaç aene
den beri muayyen bir fiatla köy
llintln buğdayını aahn almaktadır. 
Banka bu auretle topladıfl but· 
daylan zamanında piyasaya dö· 
k6yor veya ihraç ediyor. Fakat 
Ziraat bankaaı bu iti kendi kira 
için yapmıyor. Bilakis bazan eksi· 
i:ne ıatmak ıuretile ziyan da 
ediyor. Bankanın bu ziyanı 
koyllinlln fayda görmesi uğ· 
runa olduğu için bir aksak· 
hk şeklinde görDlemez. An
cak biz bankanın buğday alamında 
daha genit davranmasını lüzumlu 
gör0yoru7~ 

Köylünün buğdayına piyasanın 
tahammül dereceainden yUzde beş 
veya on fazla bir fiat konulmalı 
ve memleketin bDtlln köylerine 
tamil olmak Ozere bu para üze
rinden buğday alımı yapılmalıdır. 
z·raat bankaıının bundan 16re
eeği zaran biz zaten buğdaya 
koruma veriiılle 6dlıoru. Bizim 
YerdiğimiZ" bu Yergi itaakaean 
larannı bol bol kapatabilir. 

KaylDnDn cebine fazla para 
ıirerse yaşaması düzpnleşlr, borç· 
lan ve tefecidea kurtulur, çalaıma 
ıayreti çoğalır. Bu neticeden de 
nllfuıunun ytizde ıebeni köylti 
olaa bu memleket iıtifade eder. 

Bern Elçimiz 
Parlak Bir 
Suvare Verdi 

Cenevre, 27 (kA.) - TBrld
Yenln konseye intihaba mllnue-
11etiıe Bern elçili Cemal Hüsni 
Bey Rayet parlak bir suvare ver· 
mittir. Suvarede Tevfik Rtltt6 
Bey ve T&rk heyeti murahhasaıı 
ve bur•d• bulunan muhtelif dev
letler hariciye nazarları ve mu
rabbaalan Ye refikaları, Milletler 
temiyeti erkı.. tube mildilrleri, 
mesai bOroau •rl&A.u beynelmilel 
matbuat milmealillerİ ve Cenevre 
tehrinin reımi erklıu ve taoınmıt 
aileleri ıuvarede b~zır bulunmut· 
larclır. Doıtane bar bava içinde 

Ahlannusın sUsel bir ı8ıdl vardır: t..Hlda ılrke kabana sarar verlrmft. Bu llkardı çok dotıudur. Bqa .. aa sele• it ne blçfa elur1a 
oleua kendimizi luıybetmem•li1l1o Sofukkanlalii'ımıııı elden bır1kmamalı111o 111 bllm.U1l• ld kıııclıtamııı sin her 11Yurdutuau11 1uaruk 

d~oiip dol ... p eaa6 k8küaU e iHr. Bundan do'a11 her hldlae-
~/" nia karfıbk tedblrlal almalı ,,. ona s&'e hareketlmlH dBııea 
~ ~ wermellyls. Yokla atalanıaıua J iae lllr bAfka dedltl slbl ı 

Öfkeyle kalkan urarla oturur. 

• 

• 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Müthiş Bir Kanun! 
Amerikada Harp Kazançlarının Mü
saderesi için Bir Liyiha Hazırlanıyor 

Vaııngton, 27 (A. A.) - Ame
rikadaki ıon ıilAh 1abını rezaleti 
üzerinde tahkikat deYam etmek· 
tedir. Bu rezaleti tahkike memur 
heyet azasıi'uian ve ayandan 
M. Nay, ~ ıayanMffk•t y.enl 
bir kanun layihası hazırlamakta· 

dır. Bu llyıba, harp samanında 
elde edilen bntnn kazançların 
mllaaderellne dairdir. Uyiha, 
harbin ilim tarihinden itibaren 
meriyete konacak ve on bin 
dolardan fazla Hnelik aelir veya 
kazançlarclaa ylzcle 98 nWMtia
vergi ahnacakbr. 

Birleıik Amerika efkin umu
miyeainl fiddetle allkadar eden 
ve bilhasaaa Hrmayedarları ürkü· 
ten bu kanun llyıhaın, 10 bin 

dolardan aıağı gelir veya kazanç· 
lardan, bu..... kuanç verp. 
ıinin iki miılini kesecektir. 

Atletizm ır Gazi Hz. nin J Yugoslavga 
1 Birincileri Kıralı Hz. 

Türkiye atletizm blrfnciHkleri Karşılıkları Bu 'a~rı·stan Ja 
milsabakaıı dtin Kadık6y stadyo· Ankara, 27 ( A. A. ) _ Riyaeetl L4!; u Uj 
munda yapılmııtar. Fakat seyirci CümhurU. Katipliğinden gönder· ., . ştir: Sofya, 27 (A. A.)- Yugoslav 
sayısı okadar azdı ki yllzll bile Dil bayramımızdan ötürü Türk Kıral ve Kıraliçesi Hz. ile mai-
bulmuyordu. Teknik neticeler bi· dili araştırma kurumu genelözeginden yetleri erkim buglln ıaat 16 da 
rinci, ikinci ve OçUncti ıırasile ulusal kurumlarından, türlüorunlann- Sofyaya muvaıalat etmiı, is· 
ıunlardır: Jao birçok kutuobitilder aldım. Gös- taıyonda Bulgaristan Kıral 

800 metre: Ankaradan Şevki, terilEtn güzel duygulardan kıvanç duy- ve Kıraliçeal Hazretleri ile 
lıtanbuldan Manol, Buraadan 

1 

um. Ben de kamuyu kutlulanm. nazırlar, meb'ualar, ıefirle ve 
ıtafa. ------------·--; Yugoılav ıefareti erkinı tarafan-

Mu 10000: lzmirden lbrabim, lıtan- G • Ş 1 dan istikbal olunmuflardır. 
buldan Remzi, Ankarada Mecit. arıp ey • lstaıyonlda ••kert merasim ya· 

Ynksek atlama: . lıtanb~ldan yastık Albndaki Tabanca pılmııtır. 
Sedat, Ankaradan Melah, lzmırden At Al Müessif Bir Kaza 
Hüıeyin. et mıt D y ıı. Sa 

Disk: latanbuldan NalH, lzmir- KBçttk Mustafapqada oturan lln 1 
UIZ rayı yolunda 

den Hikmet, Ankarad• Niyazi Hamit iıminde birisi ve karı11 mOessif bir kaza olmuı, Parli· 
mentolar konf eranıı F ranıu mu-

40Q metre manialı: Ankarada Emine hanım uykudalar- rabhaalarmdan M. Hamlen oto-
Semih, Ankaradan Emin. ken ırutık albada bulunan mobille konfetanaa giderken 

Uzun atlama - lataabuldan bir talianca kazaen ateı almıı, baıka bir otomobille çarpı•nı~ 
Tevfik 6,70 birinci, lzmirden çıkan kurtun Emine hanımın aol "' 

ki S h eal la olmut ve M. Hamlen hafifçe ya· 
Hilıeyin i 'nci, Ankaradan emi mem OatOne aap r.mıfbr. ralanm•thr. Derhal haatahaneye 
Lütfi llçilncO. Kadıncağızın bayab tehlike- k ld 

100 M. - lıtanbuldan Semih dedir. Kocası Hamit Ef., eniştesi 8 arılan miaafir murabbaaa 
11 birinci, Ankaradan Kbım ikin- Ye kainpederi nezaret altına ahnmıftı liıamgelen ihtimam gösterilmiı, 

tedavi albna alanmııtır. 
c1, ı.tanbuldan Hilmi üçllncn. Şı.rketı• Hayrı·yed lk v 1;.• • 

4 X 400 bayrak • lstanbuJ ta• e fıS:tt eKJfı 
kımı birinci, Ankara takımı ikin- Liman tarife komisyonu Şir- lzmir, 28 (Husı:s·) - lktısat 
ci, Bursa ilçUncti. keti Hayriye bilet lcretlerinde bir Vekili dü ı akşamki trenle ıehr!-

Puvan vaziyeti : lstanbul 35, miktar tenıiiAt yapmıştı. lktısat imiLe g .. ldi, me a im"e karşı andı 
An~ara 21 dir .• Mfisa~akalara Bu- Vekiletine tasdik için ıönderilen fsv ç Veliaht. 
Jl!n ~evam edil~~ektır. • • bu tenzilAt Vekaletçe yeniden lsveç vel ht i : ·s :ıv A ~of 
Malıye Vekıh Şehnmızde indirilmiıttr. Buna göre, Beıiktaş, hazretler· ber b e .. f sı 

Ankara 27 - Maliye Vakili Harem ve Salacık bilet ücre~Je- o. 'u·u h. ld · 1:i <::: ... 1ı 
Fuat Bey lıtanbula hareket et• rinde ikincide 60 para, birincide 1 ü~ii_, J n · i ~ at ı e 
mittir. (iı!) kuruı eksik alınacaktır. ge ere' { . 

iSTER iNAN /STER 
" Kitibiumumi ., " mukarrerat ittihaz etmittir. ,. 

" Atideki beyanatta bulunmuştur. ,, ,. Heyeti umumiye 
bir içtima aktetti. ,, 

Surada aarıkb, clbbeli ,. s·rBRel Oİ'N'Aii 
Biz l:un'ar·, i' " ı 
günlerde ' ' An ..., 
te •·eri •d n 

' J 

seçen bu suvarede aamiml lallc&
lemeler olmuıtur. 

•'---------------------------------------------·~-------~-- ~ ~ 

-
Bir Eo Eşyası 

Dansedigor I -------A. !. __j 
Nitdenin yanı batında "Bor., adını 

tatıyan o rGzel kaaabamııda, ifitea
lerin el'an •kıl erdiremedikleri e11ra
renl'İI bir hidiıe olmut: Zahire pa
urında muhacir Abbaa ata ilmlade 
bir ıat nrmlfo Bu ut bir re•• 
eYinde otururken, ne kadar etJa• 
Yaraa hepainin de biru birer ııçra
mıya batladıklarını, halt& pencereden 
ıokata dGtmeye koyulduldannı pr· 
mGt. Bir dakika, bet dakika durup 
bakmıt1 fakat l'ÖrmGt ki hAdiıe 
dnam ediyor. Daha fada dayana· 
mıyarak, ailealle birlikte ıokata 
fırlamıt: 

- Allahatlcına gelip bakın ne 
oluyor? diye feryat etmif. Konu 
komıu yetltmit ve hldiıe oalarıa da 
fÖzO önünde •ababa kadar a6rilp 
ıitmif. Hem de na1ıl: Mahzende 
bulunan, içi dolu bir pekmez kGpil
nlln aıçraya t çraya evin ikinci katına 
çıktığı ıörDlmilt-,, 

Haberi çocuk Dzerinde fena teair 
yapacak bir maaal aananlar buluna-
bilir. Fakat ben bir gaaetede ciddi 
bir hadiH olarak okudum •• meılek• 
tat mız temin ediyor ki: 

- Alakadar memurlar tarafından 
lzerinde tahkikat yapılmaya battan
mıttar-. :Maamafth hen&ı mOıbet bır 
netice elde edilmit detildir. 

* Şimdiki ıibi aklımda, buna ben-
aer bir hadiae aıata yukarı on 1ene 
eVYel lıtanbulda da olmuttu ve fÜn• 
lerce dedikodusu •OrmOftG: AkHr•)'• 
da bir ev " Perilerin 1,, hGcumuna 
utramıttır, heraktam içinde l'ayritabil 
hadiseler cereyan etme"tedir.,, Deni
liyordu, buna inananlar, etrafında 
mDnalcataya ılritealerde Yarda. Fa
kat çok l'eçmeden anlatıldı. 
Evin içinde 1rayritabii badin baki· 
katen cereyan ediyordu. Yalnız bİI' 
komtunun pencerelere tat atmaıı 

teklinde. .. 
Maamafih buribl maıalların yalnız 

blıde duyuldutu aanalmamab. fnai)tere 
gibi nOfuıu araııad• okuma yazma 
bilmez tek kiti bulunmayan en me
deni bir memlekette bUe niceleri 
l'arnlmektedir. Daha geçenlerde 
okudum: 

Sir Olivier Lodıe iaminde ( 83 ) 
yatanda bir ihtiyar çıktı. kimbllir ma 
.. a•••• ,.ldafbtaaa W...ttifl lçia 
mi nedir, radyoda bir nutuk ıayliye
rek ölGmOnden ıonra doıtlarile 
konutmak \lzere tekrar dGn7aya 
l'elecetini ilin ettL Baktnıa ne tekil
de, kendiıi anlabyor: 

- " Radyo mGdlril ile konuttum, 
ö!Dmümlln betinci yıldan&mllnde, 
iıta.,C:nu yarım saat mlddetle bana 
hhıi• edecektir. Şimdiden bir nutuk 
yazdım, m0blrl8 bir zarfa koyarak 
bankanın ka1111nda sakladım. ôıa. 
mO•Gn betlnci yaldönGmGnde, radyo
ya l'elerek, muhtniyatı herkeaçe 
meçhul olan bu nutku ıöyliyecetlm. 
Sözlerimi ıaptederek, billhara kaaa• 
dan alacaj'ınıı yuı 04 k~br~bi
lir1inlz, bOft .eaaen aeıım de ••zce 
maUimdur, tananınıa.,, demlf. 

Sir OllYier Lodpnin vaitte ile
riye ıittitl muhakkaktır. Ta
bii eninde ıonunda Bblr dGnyaJI 
boylıyacatından tlphe eıli~eme~ 
yalnız ıeri gelme .vadidır . ~ 
me1eledir: ÖIGm betbaht ...... ., ıçıa 
kurtarıcı bir deYadar, fakat ayni za• 
manda merhametıiz bir prdiyan da 
ıayılabilir. DGtGnOnllz, cennet nya 
cehennem denilen ebedi ••fadU 
ı'mdiye kadar kaç ldflal• plditini 
gördOk? ŞGphe yok, baaan uykuda 
veya uyanık, çoktan kaybettitlmiz 
•evwlli bir ıimayı ıördltlmk Yardır, 
fakat elinizi uutarak bu ılmayı tut
maya çalıtınız, parmaldanamn aruıaa 
ne ıeçer? 

Fakat haydi biraa blmlaiye~ dm 
clotruıu Hfdillik ptererek, bır tec-
rübedir, diyelim, bu takdirde. de ibti
y .. r lnıit:zin rerlde baraktıtı anualara 
bir aziz ik yapmayı dGtGnerek allmla• 
den •onra •lSyliyecetl nutka pefldddea 
11esli filme Pldırıp bahaettifi gln 1 
aöyletmiyecetini kim temi• eder? 

* Bu aabah ıazeteyl okuyan ltw 
arl.a ş m: 

.Mümı in detiJ, riyoa:d~ '18or,,u .. 
n ' 1 v ne in: nmaklatı• tÇlll raı&mle 
• r ~ m. Bu da olaaaas • 

p? 
, ı1 v etJUI yerinden ıı~ 

, tnıiye b•t ar batlam .. 
1 o t ı fırlu,m, yine ıl
J ı ol 

* f, cin peri Jdkl,..a 
~min ceaaettıea P-

c tten .......-koyul-
nuttır ... ••hakkak 
.ı.c+ IÜ-'• kaa. 
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Dinga Hddlıel•rl 

Hırsıza Ve 
Yangına 
Karşı •.• 

Parisli bir mUhendiı harsıza 

Fransada ve yangına kartı 
m u va ff a k iyetle 

faydalı bir karşı koyacak bir 
makine icat makine icat et· 

edildi miştir, bu makine 
alelade bir saatin dişlerini andmr, 
bir telefon ahizesine bağlandı mı 
hararetin yükselmesinden, yahut ta 
fazla gtirliltüden mütee11ir olarak, 
batti ev sahibinin bulunmadığı 

bir zamanda bile telefonu kendi 
kendine açarak polis merkezini 
imdada çağırır. 

Fransa Poıta ve Telgraf Ne
zareti bu makineleri tecrübeden 
ıeçirmif, aldığı neticeyi beyenmiı 
'Ye her poıta merkezine bir tane 
konulmasını kararlqtırmııtır. 

* 
Fransız gazeteleri bir hırsızın 

hikayesini anlattyorlar. Bu 
-8-;,.-,,-,,.-s-ı-zı_n_ hırsızın adı Rossi· 

• dlr. Şimdi bulun· 
fels11Jesı duğu yer de ha· 

piahane. Bu adam son defa tu
tıtlmasına ıebep olan hidiHden 
evvel bir arkadaşı Ue bfrJiktc bir 
zengini sızdırmıı. Fakat eline 
parayı geçirince arkadaşile pay· 
laıacak yerde adres bırakmadan 
ortacJan kaybolmuş. ikinci hırsızın 
hiddeti tasavvur edilebilir. Paria 
kazan olmuş, o kepçe, mamafih 
aradığtm nihayet tlçllnctl sınıf bir 
otelde bulmuı. RovelYer elde, 
GteHa koridorunda : 

- Kartıma çıksın, barsalda
nnı de9eylm, diye 1ürlOyormu9. 

Roaıi, eaaaen korkak bir adam, 
sftrOltllyO iıltlnce bir ıanonun 
yardımı ile otelia arka kapı-

11ndan kaçmıf, fakat o kadar 
korkuyormuı ki, ıaraon ıayri 
ihtiyari olarak : 

- Bu ne korkakhld Diye •6y 
leamlı 1 

Roul'nln bu •ltaliaya Yer
cllil cevap ıudur: 

- Azizim, ebedl1ea aıı ... 
llne ıelmektenH, bir dakika lçla 
korkakbk etmek mlireccabbr. 

* A ra aara Avrupa gazetele-
rinde, h•tta bizimkilerde 

-A-1-.. -H-.-n- adı ıeçen «Ağa· 
han» ın muazzam 

lcıral bir aervete ve 
..__•_lm_uy_o_r __ , ırktaıları araıında 
mUbim bir aOfuza mallk olma-
ıına ve preu unvanını lafıma· 

•••• rağmen Hindiıtanda biç te 
toprata Nbip olmadıia malüm
dor. Geçenlerde, lnıilt•,eye yap
bğı bunca hizmetlere mBklfat 
olarak lngiltereden Hindiıtanda 
bir kıralbk istediğini de yazmıı· 
tık. lngiliz gazetelerinde yeni 
ıördllğümUz bir habere bakıhraa: 

- «Hindistan Valiıl uzan uza• 
daya dUtündUkten ıonra (bu tel· 
kini) kabul edemiyeceil netice
ain• varmı9tır. 

.... • 1 ••• 1 ••• 1 .. '1.. • •• 1. 1 1 1 . . ... - -
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TarUd Mlsababe : ı 
; _ Kari M•lılup/lft 

Birkaç Hoca Hikiyesi B-.-ir-Dersten 
t 

Eskid De Onlarınf çleri K~lan Talebenin 

~,~~ Başka,Dış)a Rı:.~!~ birinci devr• baka· 
~ lorya mezuniyet ikmal imtihanında 
~ ~ rı ~.aşka bütün dertlerimizden muvaffak 

_ olduk yalnız bir deraten birer 

I
-_ı

1
• numara eksik aldık ve bu yOzdeD 

(1 koca blr senemiz mahvoluyor. 
lıtf yoruz ki bir deraten kalanların 
dokuzuncu aınıf a devam etmele

..{. " ilci bügülc molla, lı•raün ıa6ahtan 6ii11lelıir.,J•, ~ 
. .., batıncıgta kedar Fotihirc önüntl• o ---~ 

l ,,, v.,.l)) lıelim•nin lelıind11, oleglıina• söz sögledil•r 

~ ı Akkoyunlu bnknmdarı Uzun Ha-
F atih Sultan Mehmet devri sanın yanmda ve hizmetinde dan dönme hocalardan Molla 

hocaların ıaltanat kurmıya baı· bulunuyordu. Hattl onun tarafın· Huırev, bu mUnakaıa meydanın-
ladıkları zamandır. O vakte ge- dan elçi olarak lstanbula yollan· da hakem rolü oynıyordu. Blnat 
linceye kadar da Osmanlılar mııtı. Fatih, bol para vadederek Fatih, mUnakaıayı kontrol edl· 
l\lkeıinde Un almıt yerli ve onun zihnini çeldi, kendine bağ- yordu. Sadrazam Karamanlı Meh· 
yabancı hocalar görlllmüıtü. Fa- ladı. Uzun Hasanla }apılan Ot- met Pap da hazırdı, ayakta du-
kat bunların devlet itlerlnde ve lukbeli muharebeainde Ali kuşçu, ruyordu. 

de~let uluları üzerinde nüfuz yU- Fatihin yanında duruyordu ve Molla Huarevin yine bir kelime 
rUtmeleri pek te görlllmüt değildi. eıki efendisinin münhezim olma- üzerine açtığı bahia, tamam altı 

•ına dua ediyordu! 
Fatih, kurmut olduğu lmpa- gün mOnakaıa mevzuu oldu. Saç-

ratorluk için bir de hocalık cep- itte içleri böyle olan hocalarm lı, ıakallı iki bUyUk molla hergUn 
hcıi yaratmayı muvafık gördü. dıtla~ı bambatka idi. ~emen aabahtan gUn batmcıya kadar 
icabında kılıca yaptıramadıiı hepaı çalımlı adamlardı, yükaek· Fatihin önünde o kelimenin le-

1.fleri h 1 b v ten atarlardı. Onların baılıca hinde, aleyhinde aöz a6ylediler, oca ara yap racaımı umu· h . . 
yordu. Bu yanlıt d6fllnceden bir tlnerlerı kelime üzerinde cam· alta sön kafa patlattılar, çeae 

bazhktı. Bir gün Molla Zeyrek yordular. Her iki hoca, fikirlerini 
hocalar 1altanatı peyda oldu ve r:- t•h· h d " R d ·ık · i J ö iti d ı 

ı-a ı ın uzurun a ne um a, ı m a ız a ı y yor u ar, aonra 
bu saltanatın acıamı da öbUr ne lrında ve Turanda beni ilzam kaleme sarılıp o fikirleri kliıda 
ıalt.anabn doğurduğu muıibetler edecek Alim yoktur,, dedi. Hünkar ıeçiriyorlardı. 
ılbı mlllet çekti. ,OIUmaedi : 

Fatih, alyaai ve aıkerl kuv· 
•etlere karıı aaray hesabına bir 

muvazene tesiı etmek için bocalar 
,uruhunu himaye ederken milli 

dtlf llncelerden tamamile uıaktı, 
dili kuvvetli Ye kendi t6hretli 
olmak şartlle her bocaya yer 
ve • • • • para Yeriyordu. 

iltifat ıörmek Ye para topla
mak bıraile dört yandaa latanhula 

ıelen hocalar içinde çok tuhaf 
adamlar vardı. Mesel& Alieddin 

Ali adb ve Halepli bir boca bu 
tuhaf miıaffrlerln en ileri gelen
lerindendi. .. Arabi ,, unyaamı 

birtUrlft bırakmayan bu bocanın 

beUibath bir eeeri yoktur. Ken· 
dine töhret temin eden yeılne 
eıer yUz yapraklı ve canlı bfr 
kollekıiyondu. Evet, onun tam 
yüz tane oilu vardı, kendiaiue, 
bol kitap yazmadığından dolayı 
ıitem edenlere onları gösterirdi. 
Halepten ıelip aenede aeldz on 
çocuk yetiıtirmekten ba9ka bir 
it görmeyen bu adam, yine o 
büyük kudretinden dolayı çarça· 
buk ıöhretlenmit 'H o zamanlar 
en büyük llml mesnet olan MUf
tiliğe kadar yllkHlmiıti. 

Fatih, hocalar güruhunun hU· 
kümdarları peygamberlik iddia 
etmeye bile teıvik ettiklerini 
bilirdi. O ıebeple onlann ahllkına 
kat'iyen itimat etmezdi, battl 
ahlikaızlıklarından bazan iatifade, 
hazan da lıtihzaya YHlle lktftaf 
ederdi . 

Mesel& Ali kutçu, cidden Alim 
bir adam olduju halde abllk 
itibarile ııfırdan apja ldl Evvelce 

- BUtün Rumu ve lraa ile 
Turanı dolaımıya hacet ae ? .. 
Burnumuzun dibinde Bursa var. 
Orada Hoca zade mllderrialik 
ediyor. Kendinize ıüveniyoraa•z 
onunla mubahaHye ıirl9in. 

. Molla Zeyrek 0 Hoca zade haı· 
talanıp ta ıelmemezlik etmezse 
ben bazınm,, dedi. F atlh te emir 
16nderip Borsadaki hocayı ıe· 
tlrtti. O.manll tarihinde eti ol
mtyan bir mecliı kuruldu. Rum-
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Altıncı ıünün akıamı, boca· 
ların kltıtları aıralandı, tek bir 
kelime yüzünden ytlzlerce aayf alık 
y ıı •lcude ıeldltf anlatıldı. 

Buraadan ıelen Hoca zade, mtlt
hiı bir heyecan içinde İdi: 

- Padiıalum, dedi, mUHade 
ederseniz Molla Zeyreğln yazdık· 
larını iıtinıah edeyim. Bu ıuretle 
hakemin teblii edecetf hDkmU 
daha Alim bir kanaatle tellkld 
edebilirim. 

F atib, bu ricayı kabul ettl 
Aynı zamanda bir lltife yapmak
tan da ıeri kalmam: 

- 1.tın .. h ediniz, fakat acele 
etmeyiniz ki yanht ya:ımıı olmı· 
YHIDIZ, 

Hoca zacle bu lltifeden •lnlr· 
lendi fu ceYabı verdi : 

- Ne kadar yanht lıtinaah 
etsem ıizln karf1 çıkardıtınız ıu 
adamın yazılarındaki hataların 

1ayısını bulamam . 

Molla Hu•reY, Hoca zadenin 
haklı oldutuna hOkmetmlıtl. 
ÖbOrU bu hnkmU kabul etmedi, 
kalkta, Buraaya aitti. Orada Mol
la Haaan adlı biri, kendialni ya
nına aldı, çocuklarına hoca yaph. 

F atlb, bir müddet sonra onun 
ıönltlnll almak lıtiyerek haber 
yolladı, lıtanbula d6nme1ini teklif 
etti, kelime ka•ıa11ada mağlGp 
ilin olunan Molla Zeyrek bu da
veti kabul etmedi, ıu k11& cevabı 
yolladı: 

- Hoca Haaan .. j ol•un. 
Benim pacllphım ol klfidlrl .• 

M. T 

.. 

rine mUaaade buyrulıun, bir der1-
ten bir veya iki numara için bir 
Hne1i yok olan gençlerin zaman
larının kaybolmasına meydan ... 
rilmealn. 

Eikitehir liaeai 8 A. talebeıindeo 
143 li\tfi 

Son Poat• - Bu mahtyett• 
iki temenni mektubu da Ankara· 
dan 14 hanım kızın imzallfe ve 
Davutpqa ortamektıbinden 17 
talebe namına Ali Fuat lmzalile 
g6nderilmiftlr. Mektuplar bu mek• 
tubun ayni oldutu lçla aynca 
nefl'lne lüzum ıGrlllmemlftir. 

Etlere Niye Damga Vurulmuyor 
Belediye evvelce etlere keçi, 

koyun, karaman, dağlıç, kıYlrcık 
veaaire yazıh daml'alar vururdu. 
Şimdi bunlan kaldırdı. Halbuki 
bu damgalar etten anlamayan 
halkın itine yarayordu. Şimdi 
ıallba keçi etini koyun niyetine 
yiyoruz. Barıaldarnmzdakl talaav· 
vnlltın verdlji kanaat budur. 
Acaba Belediye tekrar bu etlere 
damga vurduramazmı? 

Küçllkpazar Lebltbioi •okak 
Mehmet Necati 

aon Poat• : ( Bundan evvel 
belediye blta. haywmlara damı• 
vuruyordu. Keçi, koyun, manda 
l»u auretle ay11lmıı oluyordu. Bir 
kıamının damıaıı karmazı, bir 
kıımınıa ki mavi idi. Hattt, bu 
damıalarda koyunlann aev'I dahi 
yaıalıyordu: Datbç, kıvırcık, ka· 
raman 111 •• 

Son ıamaada belediye yalnaı 
keçi Ye koyuna damı• vurmak· 
tadar. 

Bir iddiaya 16re bazı dajlıç· 
lar lavırcıktaa llltllnmDf .. Binaen· 
aleyh koyunlara nevi clamıua vur· 
mamalda mUfterlye beiencllfi eti 
ıeçmekte muhtar barakıyormuı, 
blı, bunun aleyhindeyiz •• her 
hayvana claal ve etin nerine 16re 
damga vurulmaaıaa taraftarıı. 

Vaziyet bundan ibarettir. Mı· 
maflh ıunu da lllve edellmJd alel· 
ıtlak koyun damıaaa maYI, ke\ i 
ct.-.a11 da kumtadır. Keçi bu 
••etle ferkedileblllr. 

Bir Vapur Yolcusunun Yazdtkla;ı 
Tekirdai, Mtlrefte, Şarktiy, 

Erdek ve Karablıa aefnlnl yap· 
makta olan tlrketia bir •apurile 
birkaç defa aeyahat ettim. B r 
luıım yolcunun ambarlarcla M)" '. 

hat ettirildiğini, pil tavuk kafes
lerinin ambara konuldujunu ye 
orada burun bkanmadan nefH 
almanm mümktln olmadıjuP ve 
vapurun yıkanmak ve duenfekte 
edilmek yüzll görmeditlnl kırk 
aeklz saatte bir kere ancık yıka· 
nan vapurun çok fena koktujunu 
yollarda vapur• mensup zevatıc 

ucuz olarak aldıklara keailmft etleri, 
halkın ıeçeceii Yere aabldarmı, 
tavuk kalealerl ve llıUm aepetleri 
konularak hıl& kapılannm kapa· 
tılcbtun ve bir kftiJe yarım met· 
re murabbaı yer bile dOımedljinl 
sördllm. Vapurlarda yolcular jçin 
ltlnab davranılma11 mllmkün ola· 
maz nu? 

Bigalı: H. ~ 



1 Ziraat Bilgisi (*) 
1 -

Kümes Gübreleri 
Zararlı Mıdır ? 

Ortuko) .Je Halil J\lsşuk Beye; 
Bir toprak ne kadar verimll 

olursa olsun ekilip işlendikçe bağ
rındaki besleyici maddeler tüke· 
nerek nihayet iyi ve çok mahsul 
yetiştiremez bir hale gelir. O ıa
man eksilen kuvvetini geriye ver
mek, onu yeniden verimli bir ha
le sokmak icap eder ki «gübre» 
bu maksatla kullanılır. Fakat 
çiftlik gübresini her zaman lAzım 
olduğu kadar tedarik etmek 
mUşkUI olduğundan daha başka 
gübre membalarmdan istifade 
etmek mecburiyeti doğmuttur. 
işte köylünün tavuk ktimetlerl 
böyle gübre membalarından bi· 
riıidJr. Sazan avuç doluau para 
sarf ederek kartılayamadığımız 
ııtıbre ihtiyacım birkaç kümesin 
gübresi tamamen karıılar. Çünkü 
uıulllnce ha:zarlanmıt «iyi bir kn .. 
mea gllbresi» en iyi tertipteki 
ldmyeYi bir gübre kadar kuvvetli• 
dlr. Üstelik bu gllbrelerln toplan· 
maaı ile hem tavuklanmızın ııhhatl 
yerinde tutulmuı, hem de kıymetli 
bir gübre bedava elde edilmit olur. 

Ötedonberl blldiğim birçok 
nıeraklılar tavuk gUbrelerlni kul· 
Janmıya kalkışmışlarsa da hep· 
ıinden de sebzelerinin, ekinleri
nin, çiçeklerinin yandığı ılkAyetinl 
duydum. Bu neticeyi görenler 
ktımes gübrelerinin zararla oldu
ğuna hükmederek herkese bu 
fikri yaymıılardır. Hakikati halde 
kümea gllbrelerl çok kuvntli 
olduklarından yakıcıdır1ar. Fakat 
onu usulünde kullandlktan sonra 
bu yakıcıhğın kötü neticelerini 
kat'iyen ıörmek mllmklln değildir. 

Profesör Wolf'ın bir tahliline 
göre bin kısım tavuk gübresinde: 
560 au, 325 uzvi madde, 16.3 
azot, 15.4 hamızı foıfor, 8.5 po .. 

t11, 1 ıodyom, 24 kireç, 5 mai
nezya, 4.5 bamızı kibrit, 35.2 
hamızl bevil ve kum vardır. 

Bu terkip en iyi bir ıübrenin 
terkibine muadildir. Hele azot ve 
!o~for ılbl toprağın en baıb iki 
ihtıyacı pek Uıtündllr. Bir tavu· 
jun senede kUmeaine 5-6 kilo 
gübre yığacağına göre her çlft
ç!nin elinde ihmal edilmeyecek 
btr gübre menbaı var dernektir. 
Bunun için kiimeslerln zeminine 
ince elenmit kum veya toprak 
yaymak ve haftada bir bu toprağl 
dışara çıkararak bir miktar ıön
memlş toz kireçle karıtbrıp bir 
köt•Y• yığmak kifldir. İnce top
rak gllbrenin ıuyunu ve uçacak 
olan kıymetli maddelerini emer 
ve kemale gelmeaiui temin eder: 
Sene nihayetinde bu al\bre yığı
nını eyice ezip toz haline gel· 
dikten ıonra kullanmahdır. Geniş 
ziraatta tarlaya son baharda ıer· 
pilerek toprak sürl\lmek suretile 
karııtırıhr. Sebse bahçelerinde iso 
ıerbet yapılarak kullanılabileceği 
gtbl biber, patlıcan, lahana vesa
ire ocaklarına karıtbrılmak ıure
tile de kullamlahilir. Çiçeklere 
yalnız ıerbet olarak verilir. 

Herhalde kümeı gübrelerini 
kireç ve toprakla karıthrıp 
uıulUnce mu haf aza etmek ve 
kemale geldikten ıonra aı miktar· 
da kullanmak lazımdır. Böyle 
kullanıhrsa zararlı değil bilikis 
pek çok faydalıdır. 

Açık Muhabere: 
Çiftçi 

Ariflye istaıiyonnuda ruevva bRh· 
çivanı M. Celaleddin Beye: · 

. _ .C Abu dutları ) hakkında ver
dıgıniz izahattan hllkUm verebile
cek bir netice çıkaramadım. Bu 
busuı~~ kafi bir ıöz ıöyleyebil
mek ıç~ın ~akından görmek Iazım
ııeleceği fıkrindeyim. Bunun için 
A~apaıarı Ziraat Memurluğuna 
müracaat ederseniz onlar bir 
fıraatta yakmdan görüp size 
ıuhbatli bir cevap Vedrl ef•n-
dlm. - Ç er .. 

t•) Ziraat huıuıundakl n•UıkUtl S p , erlıtbl 
ıorunuı. on otta nııı (~tftçl) • I 

~••" cevap l'er•celı.tlr. 

•• 

Avrupanıa En Şimal Memleketi 

fsveç, Bugün Dünyanın En Iıeride 
Giden Bir Fen Ülkesidir 

Sekiz Milyon insan Durmadan Çalışıyor 

Avrupanın en ıimal memle
ketlerinden biri olan İaveçin Veli
ahb prens Guıtav Adolf Hı. Şark 
memleketlerinde dolaımak üzere 
uzun bir seyahate çıkmıı bulunu
yor. Zevceaile birlikte çıktağı bu 
uzun yoicu1ukta Veliaht Hz. ıu 
günlerde memleketimize gelerek 
Gazi Hz. nin m\ıafirlerl olacak· 
lardır. Bu mUnaaebetle " laveç,, 1 
okuyucularımıza tanıtmayı faydah 
bulduk. 

lsveç, lskandinavya yarımada· 
ıının ıarkım ve mühim bir kıı· 
mını kap)ar. MeaahHı 173,035 
mil murabbaı, yahut Bftyllk Bri· 
tanya ve lrlandanın takriben hfr 
buçuk miıll bUytıklUfıtlndedir. 
Isveçln Şimal kıımı dağlık ve 
geniı mikyasda ormanlarla kaph· 
dır; merkez ve Cenup kıaımları 

daha ıiyade münbiltir. Üç tarafı 
ıu ile ibate edilmit ve ıahillerl 
sayısız adaların serpildiği körfez· 
lerle alrintili, çıkmtıh btr hal al· 
mıştır. Birçok ıöl ve nehirleri 
vardır. 

lsveç'ln manzarası • Şimalin

deki yalçın 'dağlardan, ça~layan 
nehir ve ıelllelerden merkez ve 
Cenup ınıntakafarındald mütebea· 
sim ovalara, vadilere, göllere, 
nehirlet·e ve beyaz 1açb kaym 

ağaçlarına kadar • letafeti]e meş· 
burdur. 

Körfez akmtııı aayesinde fıveç 
iklimi latif, tağlam ve oldukça 
müllyitndir. Kışm, ekaeriya ıoğuk 
Ye taze hava ile karııık çok kar 
yağar. Yaz ikliminin, merkezi 
Avrupanm Şimal lmumları kadar 
sıcak olması ile beraber, bol gU
neı ve ziyaaile, hayali yaz gece
lerile hoı bir tazcltği vardır. 

İ•v•Ç halkana, elyevm mevcut 
11 T eutanic ,, ırkınm en saf ve 
karıtmamıt bir kavmi nazarlle 
bakılır. Dünya ırklarınm en uzun· 
larından biridir. Tipik bir lsveçll 
sarışm. Vtt mavi gözlüdür. Iıveç 
halkının nüfuıilU takriben 8 mil
yondur. Bunun 6 milyondan faz .. 
klsı laveçde yaşar. l1Veç ırkının 

lsveç arazisini asgari 5000 scme
denberi, belki de 15000 seneden· 
beri işgal ettiği, tarihi eserlere 
dair keşiflerle tesbit edilmiftİr. 

Rusya lmparatorluğunu kuran 
« Vikings» ler Isveçli idi : lıveçli 
«Vikings» ler 1000 seneden daha 
evvelleri ecnebi memleketlerde, 
hatta Akdeniz ve Karadeniz aa· 
hillerine kadar, ticaret ve akınlar 
yapmıflar; koloniler teşkil etmiı
lerdir. lsveç daima müstal<il bir 
kırallık halini muhafaza etmif, ve 
1200 ıenedenberi ecnebi müstev
liler tarafmdan hiç zaptedHeme
mlıtir. Bu itibarla, Avrupanın en 

Üstt•: StolclaolMJ•n bir 6Ö1'i1tüı, or
taJ•; Stoklıolmlle statlgo.,,., •IÜ•: 

lıvıçt• 61,. tl•i golu dlr•ji 

eıkl blrleıik bir kıralhaıdır. 
Modern l1Veçin bAniıl, lıveç 

tarihinin en bUyllk kıralı ve dev• 
let adamı olara• tebcil edilen 
GUıtaf Vaaa (vefab 1560) d.r. 

BUyUk torunu, kahraman karal 
GUıtav Adolf. 1632 de din ser• 
bestiliği için harp ederken ölmUı 
ve onun bu teıebbUıU lneçi Av· 
rupamn bllylik kuvvetlerinden biri 
derecesine yükseltnıittir. fsveçin 
en maruf krallarından biri, 1718 
harbinde vefat eden ve İsveç 
tarihinin en bUyük kahramanla
rından On ikinci Şarl idi. Napol .. 
yonun mef hur ceneraUarandan \'e 

ve vefatı tarihine (1844) e kadar 
lsveçi müdebbirane idare eden 
marşal Bernadot ıimdikl hane· 
danın ilk kralı idi. 

laveçlilerin ıairane bir mizacı 
tabiate karıl derin bir sevgisi 
ayni zamanda makine ve fenn; 
kartı ıayanı kayıt bir temayuln 
vardır. Dünyaca töhreti olan 
Iaveç muhteri ve mUbendiılerinln 
mütefennin ve kAıiflerinln adedi• 
nUfuıuna. niıbetle çok yüksektir.' 

Maarıfe gelince, tekemmUI 

e~lı olan mektep ıiıteml ıay.., 
ıinde lıveç'te okuyup yazmak 
bilmeyen hemen yok ırlbidlr; ve 
balkın ktiltür te\'lye1indeld mllı
teana yUk1tklltln aebebl de bu· 
dur. 

İsveç' de, umum! hayat ıevl· 
yeal, bllhuaa itçl ıınıfları araıın· 
da, fevkalAde ytikaektJr. Yapılan 

içtimaiyat Y• himaye itleri bUtlln 
dünyanın nazarı dlkkatlnl celbe· 
decek bir dereceyi bulmuıtur. 

laveçte ev hayatı feYkalide 
konforu haizdir. Evler mazbut bir 
tanda lnıa edilmit, Ye elektrik 
kullanma hemen tamamlle umu• 
mtletmlıtlr. Hattı o derece ki 
uzak mahallerde bulunan mUte• 
Yazı çiftlik ameleainin kulübeleri 
bile elektrikle tenvir edilmiıtlr. 

Jimnaıtlk, ıpor •• atetlllc 
hareketler her mektebin progra· 
mında vardar. Bundan dolayı Is· 
veçUler ıpor aahuında dünyanın 
en ileri ırelen milletlerinden biri 
olarak tanınm\ıtır. 

Ziraat, her ne ad1r Iaveç 
ikbaadt hayatının ... ,, ise de 

' memleketin Hnayileıtlrilmeıl son 
yirmi, otuı sene zarfında fevkall· 
de ıUr' atH olmuıtur. NUfuıun 
%44 ü ılraat ve buna mUmaail 

tlerle, % 35 l sanayi, maadfn ve 
kUçUk san• atlerle, % 15, 2 si ti
caret ve nakliyatla, ve %5 1 1er
best meslek ve umumi itlerle 
mefguldür. 

laveç'in baılıca tabii servet
leri, laveç'i dUnyamn en ön\in· 
de bulunduran kereıte, o· 
dun hamuru ve kAğıt ihraç 
eden memleketlerden biri ha-

( Devamı l 1 incl yüzde ) 

Bilnıecemiz 

Geçen Bilmece .. 
mizi Doğru 
Halledenler 
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Birer albüm alacaklar: Pşak 
•ıa CeHil Bey oglu Be) hsn, lstaııbul 
kız liseırindeıı 1 Ol Bakiye, Balıkesir 
Mithatpaşa llkroekteLi . 225 Vecihe, 
Ta§kışla hesap memuru Salih Bey 
oğlu l\Iehmet, Edirneka.pı bostan sokak 
Kariye caddesi Ko. 31 de Zehra, Ka· 
dıkoy liseııi 8 den 1014 Fuat, Çorlu 
Şuc•ettin mektebi 91 ~1. Emin, Top
kapı tramvay durak muhallinde l\ •v
aat Bey ve Hanımlar. 

Birer kur,un kalem alacak· 
lar: Pangaltı - Sungur ıokak • afak 
apartımanında .Aynur, Beyazıt Camcı
aU No. 13 te Erniue Jibao, Kuwkaııı 
Telliodalar sokak No. 84 te Aafaoo~ 
Muratyan, Muhtelit ruuı k11. ml'lkte bi 
talebesinden Zöi Yıgantu, Defterdar 
Fe1hane mensucat fıbrikıısında Ah
met Salih Bey ve Hanımlar. 

Birer boya kaleml alacak
lar: Muradiye llkmektep meıunlarııı
dan Celal Hüıamettin, Uuek şeker 
fabrikasında tzzet Bey yeğeni HEtlıl. 
Mahmutpaea ervi mahallesi Tns\İr 
ıokak No. 16 da Feyyaz, lstaulnıl 
10 inci llkmektep 6 inci sınıf Ferilıruı 
Oııman, İaıtanbu] Tatbikat mektebi 123 
Adnan Bey ve Hanunlar. 

Birer şişe kolonya alacak· 
lar: Beiiktaı Mur .. diye Gökoar ıolrnk 
No. 10 da Nevber, Yeniköy Mısırlı 
lhıan Bey yalıemda R. Mesut. Be~ oğ
lu 23 ünoü llkmektep B.uroit, utanbul 
Şebza.debaiı Kemalpaşa mahallesi 
No. 19 da M. 'Muıaffeı, Kurtuln~ -
Sinemköy Şahin ııokağıncla l5 N o. 
M11alla Hanım ve Beyler. 

Birer bUyUk sulu boya ala
caklar: Eıkiıehir Millizafer mektPbi 
3 iincii ııuıf 146 Zehra, Sıvaı inhief\l• 
)ar mamulat 9nbe1i &miri .Nasrullah 
Be} oğlu Vedat, Gelenbevi ortRmek· 
tehi 802 Abdürra.bman, Kuleli e.skel't 
liseıi 1J inci ıımf 'Xo. 16 Hulusi, 
İıtanbul kız Haeıi 85 Limia Hanım 
ve Beyler. 

Birer Uistlk top al•caklar1 
Yerebatau sarayı lncili1:avuı sokak 
No. 14 t. Stmahat Zekai, Beyoğhı 
12 inci llkmektep lQlS Raif, Feyziati 
liaeei 8 incl eıntf No. 283 Hasan Şe"'• 
ki, fıtanbul kız li1tıi 457 Lamia, Nı· 
ıantaı; kıı ı~nat mektebi 1200 Ayhan 
Hanım ve Beyler. 

Birer muhtara defteri ala• 
caklar: Koma kız muallim mektebi 
3 üncli 11nıf 4Ö Seda J\Iithat, Uıküdar 
Doğancılar mahıllt1i ~.fo. 214 HHmi 
Avni, Pulath demirci lmcı Hüıeyiıı 
Ef. oğlu Ömer, Burgaz adası ger:inti 
caddesi No. n de Saliha .. eYim, Mer· 
ıin ithalat gümrUj'ü katibi Eeat Bey 
kızı Suna, ::Sarıyer iskele guinoıunda 
Ahmet Bey k11ı Samiha, Eıki§ehir 
h1'n mtıktebi tayy&reci Yüzbaşl Eşn f 
Bey oğlu Ceııgiz, Sultanalımet !slıal • 
pai& Saraçhane sokak No. 31 de Lı • 
man, Beıiktas .... eıılikdede mahalle i 
Çukurçeşme Nu. 2 de Necdet, Merıı ı 
tfoareti dahiliye gümrüğü merkez m 
muru Fevzi Bey oğlu .Ahmet Bey '.., 
Hanımlar. 

Birer kUçUk sulu boya ala· 
caklan Çankırı ağır ceza reisi oğlıı 
v. Hamit, Yoıgat lımetpaşa mektebi 
No. il Hütlii· letanbul Çarıambn 
Hayriye muktebi Cı inci ııoıf M S~lô
hattin, İltaobul 16 inci mektep meı.utı
Jarından OelAle&tin, İstanbul kız lisesı 
talebeainıleo 904 Rabia Hanim vtı 
Beyler. 

Birer kart alacaklar: Çorum 
ıiraa.t müdürii Saip Bey kızı Beyhan. 

Ankara Cebeci tltekinbey mektebi SOSAıl · 
nan Ankara Muhafız askeri aııvari höliik 

kumandam Yt1zba9ı Rıza Bey kızı 
Neriman, Cerrah Paşa caddHİ No. J.• 
unvan Hıza, Konya 19 Mayıı mekteb 
IS nci ş;ınıf Hfüınii, Ankara CelıPrı 
kereste fabrikası karşıaıodR .No. lOt, dn 
kahir Ankara Gazi llkmektebi talebe
ıinde~ ı ~il 1eii\l, t ıtaobul Erkek Liseiİ 
6156 • ·nri, Vefa Erkek Li11e.ei 1115 Ssıt, 
Kanll!'a Fıstıklı yoku~u ~o. G:-i ÔP 

Behice Eski~ehir Ciimhurıyet mahalle11i 
59 No.'da Abdullah Pe.şa oğlu E~ref, 
Mer8İn Poetn paket memuru !ıluf!tara 
oğlu .i\erdet, Konya Akif Pava roektelıi 
MS ~abri. İstanbul Kıı Liıeei 6 Şii\.: .. 
ri) e, ı ; alata~aray 1,iıe11i 40 Su.at, JI • ~ -
beliada ~anatoryoınu orta pavıyonuııda 
Rel·ep, Beyfizıl 'l'abaıwa aokngı };'o. 

( Devamı 9 uncu ylh.de ) 





Cemal Paşa, Kat'i Zafer Niyazile Mev
linanın Türbesini · Ziyaret Etmişti •. 
Cemal Paşa; doıtlarının, peres

tlşkArlarıbın ve kendiıine llmit 
bağlıyanlann dualarım kAfi g8r
miyor.. Konyahlann hararetli iı· 
tikballerl arasında tirenden ine
rek (Cenabı MevlAna) nın türbe
ıini ziyarete gidiyor; bu bUyUk 
aabn mübarek merkadine sarıla
rak dualar edi7or, zaferler temen• 
ni eyliyordu... O esnada kalbine 
bir ilham gelmiş .. Cenabı Mevll· 
nanın postnişini olan Velit Çole· 
bi Efendiye: . 

- Eğer mevlevilerden mil· 
rekkep bir mnfreze teıkil eder 
Ye benimle Mısır ıeferiae i9tlrak 
ederseniz; ordum Haıretl MevlA· 
nallUl ruhaııiyetiDden müateflt 
olur. 

Demiıti.- F uilet ve hamiye .. 
tin cidden timsali olan Velet Çe· 
lebl Efendi. bu teklifi bGyUk bir 
hararet ve memnuniyetle kabul 
etmifti., .. 

Zahirt hal ve heeaplara naza
ran herşey düzgün gidiyor; maddi 
Yesaitin ihzan esnasında manevi 
kuvvetlerin de ihmal edilmemesi, 
artık netice hakkında bliyük 
nmitler veriyordu... Kalbi aynı 

llmltfer:le malama( olan Cemal 
Paşa Suriye toprağına ayak bas
tığı zijn fU iki maddelik progra
mı teabit etmifti: 

1 - Suriyede, bllkümet aley• 
hindeki menfi cereyanlan dur
durmak. 

2 - Mıttn fethederek tU ci
han harbinde ebedt zafer ve ıe
rcf kazanmak ..• 

Birinci madde, fenalide nazik 
'f'e ebemmiyetli idi. Bunun tatbiki 
eınasında zuhura ıelecek bir 
hata ve beceriksizlik, hllkümetin 
davuını altn.t edebilirdi. Nitekim 
Cemal Pqa bo phaae vazifeye 
memur edildiği zaman Talil Bey, 
lıaylı dfttünceli daldkalar geçirmiş: 

- Bu iş, ratanbul muhafızlı
fına benzemez. Zart. zurt edelim 
derken, okkanın altına gideriz 
haaa. .. 

Demişti... lhtimalkl seferber
likten enet olsaydı, Talit Bey 
ba s6zleri başka tirli elyler; 
hatti Cemal Paşanın b&yle hir 
•azifeye tayininin bile önftne 
geçerdi. Fakat arhk Talit Bey, 
eakisi kadar yllkaek .aa a67leye
eek me'f'kide delildi. Çlaldl bu
gla memlekette • 7abek ak 
ılSylemek kudret 'f'e ıallhiyetl, 
doğrudan doğruya ( ordu bqku
mandan •ekili ) ne intikal etmfttl. 

Tallt beyi endiıeye aevkeden 
ıebep, ddden haizi ehemmiyetti. 
Cemal pa,anm uhdel zeki Ye 

dirayeti•• tevdi olunan o koca 
mıntakada iki eiyad emel 
tebelltlr eylcmqtl. Banan biri 
( •İJODİstlik), diğeri de ( Arap 
latlldali ) idi. Fakat a11l dikkate 
PY... olan nokta ıurasıdır ki bir
çokl~~ . hu siyasi emelleri, bet 
on kişinQa dimağında uyanan ıaif 
bir hıyaldea lbaret telakki etmek· 
telerdi.... Fili.tin mıntakasında 
sittikçe artan 1*- Musevi eksen.: 
yeti husule gelmekte idi. y erytı
znnnn her nlke ve her memleke
tinde iıtiskale uğraya... rahat ve 
bazur bulamıyaa zeııgha ve fakir 
Museviler hicrete mecbur oluyor-

.. 

lar; (Hazreti Musa) mu bu, (arzı 
mev'ud ) una toplanıyorlardı ••• 
Buraya kotanlar, büyük bir sükun 
ve hoıura kamşuyorlar; altına 
ııtındıklan al sancağın, (Musa) ma 
vadinden daha lütufkir olduğunu 
anlıyorlardı. 

O sancağın aahlbl olan zavallı 
Tllrk Anadolunun çor.ak ovaların· 
da sıtmadan, Yeremden, qraf ve 
mütegallibenin zulmünden aç, sefil, 
üryan bir halde inim inim inle
mekle beraber lrendi aancağının 
altına sığınanları sıyanet etmek 
için o dert:ı sinesnl budutJara 
ıererken; filistinin cennet gibi 
ridileriade topla.Daa .-...Ger, 
habr 'Ve hay&l1erinden geÇmiyen 
bir refah -we saadet lçiııde yqa
JOrlar .. Etrafı giiller ve psemin· 
lerle muhat olan köşklerinin Şam 

ku.maılarlle döteıımif divanlannda 
zeYk ıflrllyorlar.. Ttlrkün kanile 
solanmı' .batlannda yetişen em· 
wsiz tizllmlerinden, kızıl ,.raplar 

yaparak para ftst'lne para yığı· 
yorlardı, Tftrknn bunda g'özU 
yoktu. HUkiimetin metru hakkıw 

ve resmi vergiıini vaktinde ve 
zamanında istemiye gelen memur• 
Iardan baıka biç kimse bu mili· 
tecilerin kapısına 1relmiyor.. Hiç 
bir Tflrk onlann aükiD ve refa· 
hım lhJAI etmiyordu. Bu bOyilk 
feragati takdir etmek, bu llice
nabane misafirpeı"Verliğe karp 
minnet ve tUkraala •ubbele er 
lemek lhımdı. Fakat ıiyasl ihti· 

raslar, bu necip hislere de acı 
bir zehir katmtı.: 

(Atb81 var) 

Belediye Seçimine Doğru 

Belediye lntllaabab bir teırl
alvvelden itibaren baılamaktadır. 
Kazalarda, intihap encOmenleri 

hltlla laazırlıklan bltirmitlerdir. 
Sokaklarda intihabat içia birçok 
afiıler uılmlfbr. Halk reye lftl
rake davet olunmaktadır. Mll\hak 

kazalara ait aza namzet liıteıl 
taayyUn etmif gibidir. Bu liatenin 
yann lllnı çok muhtemeldir. ye
ni littede (14) isim Yardır. Bunun 
(7) .ı uli aza. (7) il ıedek aza 
olacaktır. Resimde bir tqvik 
afıtl görUyorlUDUL 

J Emlik ve Eytam Bankası ilanları f -----------Taksitle Sabhk Arsa 
Esaa No. Mevkii Ye Ne•'I Teminat 

Lira 
200 547 Bqiktafta Abhaıafa mahaDeıinde Hasan 

..... Pqa Dereaiade bostandan mOfrez 2 harita 
No. b 210 metre murabbaı Arsa. 

Yukarda tahilib pah ana sekiz takıitle ve pazarbkla ıabla
cakbr. Taliplerin 1 Tqrinienel 1934 Pazarteai gilnll saat onda 
Şubemize mtlracaatlan. (530) 

Esnaf Tetkllitı BaşmurakıpliOinden: 
İttanbul Mavnacılar Cemiyeti: mealeki haıbıhal yapmak üzere 30 - 9 • 984 

Puar günü saat 14 te Galata Y ağkapamnda Kaeap baıımdaki Cemiyet merke-
zinde umumi içtima 7apaoap allbıl •ra ilala elunuı. ( 5089 ) 

Yeni Bir Emniyet 
Misakı Mı? 

-...:>-.-
f Baıtarafı 1 IDcl ıayfada ) 

bir kısmını muallikta bıraktı. itte 
buglbı laalll menuubaba olaa ih
tilaf, o zaman mualllkta ka:mıt 
olan bu kııma aittir. 

* Yalnız biz, Devletimizin iki 
Aıyalı doıt arasında hakemlik 
yapmaaının bazı Avrupa mahafi· 
linde, fazla nazarıdikkati celbet• 
tiğini, muhtelif tefs:rlere sebebi· 
yet verdiğini görliyoruz. Hatta 
muhtelif hadiselerin birleştirilmesi 
ıuretile bazı neticeler çıkarıldı· 
ğına da ıahit oluyuruz. 

. Bu ıahada lleriye ıUrlllen 
iddia: 

- • Tnrklyenin Asyada bir 
Şark misakı ricude aetirmek 
istediti, esasen on bu kadar 
ıenedenberi gösterdiği kudret 
dolayııile bntnn Asyalılar için ml· 
sal teşkil ettiğinden mllsait 
bir zemin bulduğu, fakat bu .a
bada lngilterenln muhalef ellle 
karşılaıbğı,, dır. 

Bu cümleden olarak, meıell 
Viyanada çıkan Neueı Viener 
Tageblat diyor ki: 

- "Asya bir uyanıı kaıyna· 
ması içindedir, fakat Avrupa 
kendi dertleri ile o derece meı· 
guldUr kl bunu görmüyor bile. 
Hadiseye dikkat eden, doğrudan 
doğruya alakadar olduğu için, 
belki aadece lngilteredir. Ve yine 
aadece bu devlettir ki bir Tllrk 
heyetinin Tahrana gidişine ebem• 
miyet vermiştir. 

.. Fılhakika Türkiye, kendi riya• 
•eti altında, Tnrkiye, lran ve Ef· 
ganislan arasında bir ıark misakı 
vticuda getirmek arzusundadır. 
Bu 1rayeye varmak için ise evvelA 
Efganlatan fte lran ara•ındaki hu
dut ihtilafını halletmek lizımdır. 
Bu şark miıakı, Avrupa hudut· 
farı Balkan ltilafile eaaıen emni· 
yet altına alınmış olan Ttirkiyenin 
Asya kwnını da garanti altına 
alacaktır ve anlaşılan ıah Hazret· 
lerinin Ankarayı ziyaretleri eana
sında prenıip itibarile kararlq
bnlmııtır. Yalnız imzaııTlirk hey• 
etinin seyahati esnaıında yapıla• 
caktır. 

Bununla beraber bu tasavvur-

Paf8 Hz. nlD tahıllarında AYrUpa 
boyunduruğunu aaramak istiyea 
Asya milletleri lltikldDiD miibep 
tiri timsalini görmektedirler. Bu
nun içindir ki Mım •• Sury• ıa .. 
zeteleri Asya misakı tqebbl\ıllne 
sadece seyirci lcalmamalannı Ye 
aiyaai neticelerinden iltifadtt içla 
tetebbnıe faaliyetle iftirak etme
lerini açıktan açıp tavaiye edi
yorlar. Iıte Aaya milletlerinin milli 
vicdanları ile kardqlik hisleri 
uyandır• içindir ki, lngiltere mn .. 
tamerat nezaretinin Türk • lru 
projesine miralay Uvrensin ta
hayyül ettiil ıekilde bir Arap 
ittihadı ile mukabele edip edemi• 
yeceği düşünülebilir. Maamafib 
lngilterenin bu yeni teşekkl\le ait 
faaliyeti yakından kontrol etmek 
arzusile lrakın iştirakine müsaade 
-etmeıi ihtimali de batıra gelmi• 
yecek fe} lerden değildir. 

"iki ihtimalden bangisin"n ta· 
bakkuk edeceğini biae istikbal 
gösterecektir. ,, ----

Şilt Finali 
( Baıtarafı 1 inci sayfada ) 

çalı,malan bu neticeyi temin 
etmiştir. Bugün latanbulsporla 
karşılaşmada Galataaarayın naııl 
bir netice alacağını latanbul•Forua 
vaziyetini bilmediğimiz için ke .. 
tiremiyoru~ Fakat geçen ki maçın 
verdiği m·aneviyat yüksekliği sa• 
yesinde Galatasarayın galibiyetini 
bekliyoruz. Amma biıde ıpor 
dalmu bir ıllrprb itidir, bu iti
barla bu tahminimiz kat'i değil• 
dlr. Maça 15,30 da başlanacaktır. 

Jf. 
Bugün Taksimde, Atefgllneı 

kulilbl\ kortJannda beynelmilel 
teniı maçlanna da başlaoacakhr. 
Bu maçlar buai\n, pnn ve öbür 
&lln devam edip nihayet balacaktu. 

• Fener bahçenin davet ettiği 
Bohamy en Çek takımı önilmilz
deki hafta içinde gelecektir. lık 
maç gelecek Cumaya Fenerle 
yapılacaktır. 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

da miihim bir gedik •ardır, bu 
gedik iae dördüncll allkakadar ( Battarafı 7 inci aayf ada t 
olan lrak'ın bulunmayıpdır ve Irak 8 de Perilıao, Ankara İnşaat usta m•k· 
olmayınca da misakın bir hayal tebi 79 Hüsnü, Salihli avukat Sa bri 
olduğu malftmdur. Bey kızı Muazzez, Kayseri l~tanbul 
Diğer taraftan Knl Faysaha caddesi No. 47 de Arşakuhi, Akhisaı 

Ali Şeftk Bey Ortamektebı 90 Müfit, 
&lümündenberi Irak, Arap ittihadı Bolu Ziraat mücadele müdürlüğü kl-
taraftarlarmın kaynaıma111na sahne tibi Muetıfa oğlu Oğuz Y ılmas, Uıak 
olmaktadır ve Iran ile mtlnuebeti Ortamektep talebeainden 66 M. Kemal, 
de gergindir. Şimdi Tlirkiye, Kayseri Kolordu E vrak müdurü Nuri 
gayesine Yarmak için Efganiatanla Bey kızı Fatma, Ankara Yenişehir lı1met 
Iranı anlaşbrdıktan başka Irak Paşa caddeti No. 18 de l .eyla Kemal, 

lr 
d lııtaııbul 12 nci mektep 263 Mahidt, 

ile anm a araaım bulmak Tarsus l\lemleket haıtahaueıi idare 
mecburiyetindedir ft buna fid- memuru E min Bey oğlu Turgut., Saray 
detle çalışmaktadır. J>osta Telgraf müdürü Sabrı Bey kızı 

Halbuki, lnptere yalnız petrol Mübeccel, İstanbul Sanat mektebi Ha· 
menfaatleri dolayıslle olsa bile, d iye Avni, Kumkapı Bogoayan Dıardar-
Uk adımı Ankaradan yahut Tah· )an mektebi 2 nci eıl'ıf R~jantulıi, 
randan gelecek bir te§ebbilsü taa• Konya Akif P.ap mektebi ~7 Sırrı. 
'f'İp edemez. Görültiyor ki petrol Sıvae Fırkada l nci ıubede binbap 

Recep Bey kızı Sevim, Amasya llacı 
yine ilk pilanda bir rol oynamak· Kndirzade Nafiz oflu M. Nureddin, 
tadır. Ve lngilterenin, Aaya miaa- Tekirdağ mutelit ortamektebı fi09 lbe 
kına mntealliık Türk ve Iran pro- ra.him, Uzunköprü HalkeYi riai Ali Bey 
jelerini suya dtııürmek için bilhassa oğlu Azmi, Konya Küçu.bu.bıt mek• 
Arap hareketinc!en istifade etmek tebi D. 97 No-4 Sahir, Diiscede 
istemesi muhakkaktır. Maamafih gazele bayii Hacı füışit km Um .. 

ran, Konya ktiçük zsbit mektebi 
bu Arap hareketinin kuvvetli bir sınıf 4 te 295 Huen ör:denıir, lzmir 
koz olmadığı da meydandadır. cami sokllk Mudafaaihukuk lıkmekt.ebi 

«Arap milletleri kendilerini Tur· 4 üncü sınıf 'ıldız, Zonguldıtk Kılbur-
kiyeden ayıran Sİ} asi ibtiliflar ne nu gazinosunda İbr11lıiru Bey (Jğfa 
olursa olıuo, sırf Asyalı olmak Naoi, Auknra beşinci icra nıen uru 
aıfatile, Tilrkiyenin Asya misakına Sulıh T urgut Bey vneıtasiJe Sttbıt Ka· 

ye, S:ılıhti Mtthatp• a. cı d< esinde 
müteal:ik çalışmasını sempati ile merhum Arif Ağa oğlu l umıs Nadl1 

takip etmekte Ye Türkiye Reisi• Beyazıt altıncı mektep h ltL• .ııodq 
cümbura Gui Mustafa Kemal l 251 FerhuDde Hanım ve Be~ler. 
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Muharriri: A. R. No. : 48 ~ • 9 • 954 

Akıncıların Sesleri ! .. 
Sabahleyin, Erkenden Atlar HazırlanYrken, Kont 

~valyeye Bazı Mühim izahat Veriyordu •• 

Şövalye, bunlan clhalerken 
inine bakıyo~heyecandan botu
lw slbl oluyordu .•• Zebra auauaca 
ravq yavaı ayaja kalktL Demi· 
rin J•mna biraz daha yaklqb: 

- Zebraya a6yleyln. T etek· 
kir ederim. Gitain, iatirabat 
etıia. •• 

Diye mmldandı. 
Sonra, Kont F ranj Pati',. 

döndO: 
- Mösyö 16 kont.. Çok rica 

ederim. o adamı da ais iatic••P 
ediniz. 

Dedi. Ş6valye ıu anda bir 
k3f8ye çekilmek, Zebrayı bu 
kahramanlıp MYkeden eabap Ye 
avamlli tablll etmek latemlıti. 

* Sabahleyin atlar lıazırlanırk•, 
kont f6•al1eye fU izabab ve
riyordu: 

- Anlaııbyor ki, cama takl
babnclan kurtulamıyacağız. Herif, 
bu civarda .. toau olan Kont 
Gezanın adamlanndan oldu
pnu itiraf etti. Pariaten al
dıkları emir mucibince aizi 
takip ediyorlarJDlf.. Sizi pu
ıuya d8f8rd01derl gtin evveli 
lldllğilnlze hllkmetmlfler... ertui 
fiin8, kan izlerini takip ederek 
gizlice buraya kadar ıelmitler, 
Jarab olarak , ... dıtınızı &jrea
miıler. O ,Ondenberi bu adam 
aiıi uzaktan uzağa tarauut edi
JormUf. Bu,On bizim ıeldijimizi 
16rllace Yazif..ım daha t,ı bir 
aurette ifa etmek latemlı.. Hem 
bld yakından ı&rmek, hem de. 
De konuıtuğumuzu &trenmek için 
pencerenin albna kadar Mkulmak 
ceaaretial g&ltermq. 

Şlvalye, bu a6zlerl dlnllyordu. 
Fakat, yabancı bir liaanla a6yle
niyormut slbl keU.eler, ona ma
nuaz ı•liyordu, 

Bu unada Antuvan içeri slr
mit; aaray mabeyincllerinden aj'
rendlii bir r....tyetle ejilerek: 

- Her ıey hazırdır, Şlvaı,e 
hazretleri.. Hareket için emri ali
linenize intizar olunuyor. 

Demifti... O zaman ı&•alyenla 
kalbi derin bir ılbrap ile •zlallllfo. 
Hararettea kuru1an dPClaklan la· 
pırda.w: 

- Nrat ba ....... o m• ...... , 
Diye mıraldanmıfb. 
T .. yl için eYin &nllne toplanan 

akancılarm ytlk•k aealer, at kit
nemeleri, bopak Mrt becab löz.-
lerl.. Hep biribirlne karlflyor. 

5Yalyeain dlmajına derin bir 
isin •pyorda. 

S..ki .. an fU andaki ıztrabam 
hafifletmek iateJ•• manevi bir 
... lfltlJ' fibl ..... KalbillİD 
derinliklerinden ıelea bu 1e1 : 

- Senia için bu kadar feda
•.ar1ak edea Zehra, seni leVi,.... 

Diyordu... Bunu, tövalye de 
lliyordu. Fakat bu aevaiyi bir 
ek kelime De lfitmeden, kendill 
le ilana bir tek kelime ile muka· 
bele elmedea aldiyordu. lfte bu 
flYU,.,. pek ajlr geliyordu. 

Dıprd• .. IİDİriD Hrt Ye pl
rlutlz ıesi akaediJordu: 

- Hey.. Muhtwem yolcularL. 
Biru acele ediniz, ~ kahyona
aa. Ôdnhdeki konak ,...a Wnm ..• ..,. 

Artık Şlftite, laarekete .... 

bur olmuttu.. Oda kapııındaa 
çıkarken Omidln verdiği bir 
heyecanla: 

- O, muhakkak atlana ya· 
nındadır. Nasıl olaa bir kelime 
a&yliyebilirim diye dllftlntlyordu. 

Sokak kapıaınaan çıkarken 
bir an tevakkuf etmq, kendilerini 
aellmetlemek için aelen k6yl01e
rin tlzerine ıeri bir göz gezdir
mitti. Sırma iılemeli dar yelekle· 
rinden k3pllren beyaz bOrtlmcllk 
gömlekler içinde olgun g6j1hleri 
kabaran altın batlı boınak kulan 
neı'eli tebeullmlerle ıakalapyor, 
kelimelerin aon becalarmı uzata• 
rak biribirlerile cıvıldaııyorlardı. 
Zebranın da bunların araaında 
bulunmau lizımdı .•• Fakat hayır •• 
Zehra yoktu. O, ne yakında Ye 
ne de uzakta g&rllnmlyordu. 

Antuvan, Şövalyenin atını 
ıetirmit; dizginleri aevıill efendi· 
alne takdim etmiıti. Artık daha 
fazla durmak, biç t8pbeılz ki 
nazan dikkati ceJp edecekti. 
Akıncılar, birer birer atlarına 
binmiıler; yavaı yavaı yola 
dtlz&lmOılerdi. Y aılı bir köylO, 
Şavalyeye yaklatmıı, bir ıeyler 
ıöylOyordu. Demir, bu adamın 
a6yledilderinl f&ylece tercllme 
ediyordu: 

- Köyllmllz, sizi birkaç ,On 
misafir etti. Bilmem llyiklle aize 
lıizmet edebildik mi? Kuauru
muza bakmayınız.. Bizi unutmayı• 
ma.. yolunm açık olan. 

Şövalye, gözleri dola dola 
cevap verdi: 

- Unutmak mı? •• AllL •• Size 
hepinize.. ve bilba•aa ••• 

K.elimeler, Şlvalyenin boja• 
zında dnğDmlenmit. arbk bir 
kelime bile aöyleyememiftl.u Kir
piklerinin arasını dolduran, pı· 
lerinin içini yakan yap ıöıterme
mek için bir hamlede abna aıç
ramıı, topuldanndakl keakin mab
muzlan hayvanın karnına daya· 
mıttı.. 

Glnlerden beri iıtirahat eden 
ciaıa hayvan, bir anda f8hlanmıt 
klçlk bir ormana dojru uzayan 
tozlu yolda kopııya bqlamıtb. 
Eter bu ormanın tam bir d&ae
meç 7eriad.. 6ala• ldlçlk .. 
c ......... !f. &.iki -
wılfe MaDI, ltltap bluacaıir 
dar kotturacakb. 

Llldıa o ktlçlk çocuk ona 
bir ipretlle clurdw•aktaa IOllJ"a 
ona bir f8Y uzatmıttı. Ş6valye, 
uıablan ıeye baklDlf; fakat hiç
bir tez anlama•ıfb... Zeki cocalt
Ş6valyenin bu teredcltlclhl gi
rince parmağile ldiy8 ..Wermlt ı 

- Zehra. •• 
Diye mınldanlDlfb... ŞIYalye 

hemen, atmdan etilerek çocuğun 
uzatbğa biri kırmızı &teki un 
,alil kapmlf; ı&zlerinln hlu11u 
kadar kaldınaıfb, Ba iki ıtll. 
albn urma ıibl parhyaa uçlarla 
biribiriae anlmlfll. O zaman 
Şlvalye, dlnyanın en mea'ut bir 
heyecanile titremif : 

- Hialerimde, alclaamamıtım.. 
0 beni HYiyor. 

Dedikten MDra derhal boynun
da altun zincirle aıılı madalyonu 
çıkararak çocuta uzabmf.. Elile 
k&yl ı&tererek ı 

- Zebra ••• 
DiJ. .............. 

Ariiil .... 

Sagfig• 
Dönüşi 

- Bize kim• geldi mi?. Beni 
aoran oldu mu? 

- Bundan Bir hafta ev•el 
geceleyin birkaç adam aeldi am
ma, aizl 10rmadılar, her halde 
hıraız olacaklar! 

lngilterenin 
Dış Ticareti 
Artıyor 

lnıiJtere dıı ticaret lltatiatik
Agda 49 lerinl hazırlayan 

/ı daire bu memle-
milgot1 az· ketin Ağuatoa 934 
lalık var ayına alt ticaret 

rakkamlanm teabit ve netretmft
tir. Bu latatistije ıöre lngilter .. 
Din Ajuıtos ayındaki ihracaU 32 
milyon itbalib iae 60 milyon ln
ıiliz llraaı tutmuıtur. 

-

emiryoDan Müdürlüğün 

iLAN 
Ana hatta malaaua aeyri aeri • A" harfb iatianal •• mu•aldcat 

tarife De mtlcavlr mevklflere malıaua seyri aeri J No. h tarifenla 
1 nci Ye 2 ncl illYelerinln ıelecek Birinci T epinla bidayetiad .. 
itibaren Uıa edileceği muhterem yolculara illa olunur. 

Bundan maada ana hatta mahaua seyri Hri 11C" barfh latianal 
ve muvakkat tarife de aucak 28 EylGle kadar ( 28 dahil) muteber 
olacaktır. 

Ahalinin aeyahatlerini kolaylaıhrmak makaadile Birinci Tepi
nin bidayetinden itibaren mutat olan tarifelere tekrar avdet 
etmektenıe, bu tarifelerde atide bildirildiil üzere milhim tenzlllt 
yapılma•na Şark Demiryollan Şirketi tarafından karar verilmiftir : 
1 - latanlMd a.nHrB mevklflerlne mahsus olmak llzere ı 
- Y alaız azimet iç1n % 30 tenzillb havi bir buıusi yolcu tarifeai ; 
- Azimet ve avdet için %30 tenzilitı havi bir buıual yolcu tarl-

fui tatbik edilecektir ; 
2 - 106 • 107 ve 322 • 323 katarlan ile yapllan dahln ma
nakalata mahsus olmak Uzere: 

- Yalnız azimet için %30 tenzilib havi bir husul tarifeal ; 
- Bazı mevakif arasında, azimet ve avdet için %&0 tenzil&b hawl 

bir buausi yolcu tarifeai tatbik edilecektir. 

Ltanbul 25 Eylfıl 1934 MÜDÜRiYET . 
Beyoğlu Akşam Kız San'at 
. Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Mektebimiz Tepebquıcla Perdpalaı oteli yanmda uld latanbul 
kalObll binaıına nakletmiftir. 

2 - Dikit· Biçki, Şapkacılık, Rcaim, Nakıf, Kadın ve Erkek 
çamqırlan, kolacıhk, Ev idaresi yemek pltirme, paltacıhk, 
Tllrkçe heNp, çocuk bakımı ve ll•an denlerl, için talebe 
kaydı devam etmektedir. 

3 - Derilere 1 Teırinievvel 934 te baılanacaktır. (6083) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Haydarpqa Ntımune Haataneıi için lüzumu olan 168 adet kar
yola olbaptald prtname ve nilmuneal veçhile ve 23 Birlnd T ep'İD 
934 Sah gllnl ıaat 14 te aleni münakasa auretile ihale edilecektir. 
Iıteklilerin mllracaatlan. •'(;t 15,. 

Bu rakkamlar bu yıbn ilk yedi 
aybk rakkamlanna Ulve edilecek 
oluna Inıilterenin bu aene aeklz 
ay içinde yapbiı ihracatın yeldlnu 

255 milyon liraya varır. Bu mlk· ~. ------------•ıı-. 
tar 1933aenHi ayni aylanıarfın- Denisyol ları 

Gaip Aranıyor ı Balku maba
rebeıinde S.rea kantıldıldarıada DJ• 
bolan Ra•bkl• Çaralderia Mehmet 
atanın ha1at ••ya lllmlnden ........ 
kadar hiç bir haber alamadık. Kea
diıini taaı1aalarıa ••ya nerede olda
jundan uberdar olaalarua .... ..1at
larına lnıaai,.t aaaaaa bilclir•eaiai 
rica ederis. 

da yapılar ihraca~• 18 milyon 11 L 1 T M 1 S 1 
lngiliz liraaı fazladır. Aeeatılert ı KaraldJ7 KOprOhııı 

Itballt ta bir yıl evveline nla- Tel. '2162 - llrkHI Mlhlrdanade 
betle artmııtır. Geçen 1933 aenul .. __ _.Hu T.ı. m•-ım•-•t 
1eklz ayinda 430 milyon llralık KARADEN'IZ 
ithalltta bulunan Inıiltere bu aene 1 
49 milyon liralık fazla ithalitta 
bulunarak bu ıakkamı 479 miJ.. 
yona çıkarlDlfbr. 

* 
Inıilterecle çakan 11 Cora trade 

Dinga h•· Neva ., ~azeteıl 
bu Hneki cihan 

hubat rekol· hububat rekolte-
telerl lerinl bir yıl ev• 

velkl neticelerle mukayuell olarak 
aqretmlftir. Bu iltatlltlkler her
keli allkadar eder mahiyette 
olclupnclaa apea yuıyoruz: 

.,_ Kile 
JU4 ltsl 

Butday l,O'l7 1,128 
Mı111 600 790 
ÇaYdar 415 467 
Yulaf 514 588 
Arpa 300 350 
G&rlllyor iri hem• la• mad-

denin rekolt .. ı bir 111 enelin• 
kıyaala nokaanchr bu hal havala
na •cak ,ıtıaulad• Deri pl
mqtir. 

* BeJMlmil•I ziraat ...tlttlal 
911el111ilel btıltenbade, clhu 

ehlt hayvan ..,. .. 
plga••lt1rd• tine dair enter11•• 
•"" lı•111•· bir utatiatlk çık· 
al •alııları _,m. Bu latatlatije 

auaran, ı 928 ile 1932 arauDcla, 
dhan piyualanacla, aablmkf olan 
beyplerla adedi on bet .Uyoa
clur. 

BepelmUel plyaaalarda aabl-
mlf olu ujır haJVulanma acı.. 
• de alb yk .ıu .Uyondur. 

Ko1ma.. keçlleria aatap ad;• .... alb,.. ... ...., ....... ..._.. 

Cumartesi Postası 
VATAN vapuru 29 

Eyl81 

Cumartesi ıs de Galata 
nhtamından kalkacak. Gldltte 
lnebolu, Sinop, Samana, Gire
aun, Trabzon, Rize, Hopa'ya 
D6nlfte bunlara lllvetea Pazar, 
S8rmene, FatA ve Onye'ye 
ujrayacaktır. ..6156" 

AYVALIK 
Sür'at Yol 

IERllN •al;• 
Cumartesi 11 de Sirkeci 
nhtımından ~alk•cak •• Ay
valık yolun• mutat lakelelerine 
upayarak lzmir' e gidip dine
cektir. "8193., 

Mersin Yolu 
iNEBOLU vapuru 23 

Eyllll 
....... 10 ela Sirkeci nhtı
mından kalbcak.fGidifte Çanak-

kale, lzmir, Kupdaaı, Ktlllllk, Bocl
nua. Rad-, Marmaril, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kq, Fmike, 
Antalya. Menine. Danlfte bun
lara lll•ete Alanya, •• Gelibo
la'Ja atrayacakbr. "6194,, 

Çorluda Sil&htarağa mahallelİDde 
Bazlık muhaoirlerinclen :Mehme' otlu 
Veli ve Sabri 

lstanlHll ikinci icra 111e111 ..... 
ıuıu11cla• Malaeas •• paraya ç••· 
rilme1i mukarrer 3301 No.lu otob• 
3110/984 tarllüne mlndif Çar..-ba 
rtl•I nat d&tten itibar•• Sirkeelde 
Balurk6ye .. ,,...,_ yapu otoblıl .. 
rla te•ekk11f maballiade atık Uttırma 
11111etlle aatdaoataadan talipleria apl 
sin •• Rath malaaDiade lauır bal•· 
nacak •••uaaa .......... -
oluaar. (38M) 

.........,1 ikinci Hila ... ... 
........ Milİ9 ..... Aatafta 
Foakolu efendi1e ait Kankö1cle bahkoa 
lar oıwruada Kuqwıbı huda meYOUt 
ıot.a, bırdaY&t •• mutfak leYUiaıı ve 
laİr muhtelif eo1a aoık arttırma lure
tile ı Tetriııienel 98' puadlli sbl 
•Mt on bir buçukta ..eılaoabr. Tür 
lerha yevmi meüOıde mahallinde ba-
lunmalan il&n olanur. (3015) 

lsta11bul lld11cl icra ....... ,.. 
lululHla111 Mabcas n paraya ç•Y
ril••Iİ ••kunr 19İO linhk ppi 
....... u bOla... "10/93' Cu..arte.i 
....... t ...... itibarta ......... 
Esham •• Tail.Ut borlUI : :i-_ -"
ildaci •tık arttınaa aare'lle ~- .L 

tır. Talip olaalar~ fla 
•• Aatt• mahallinde ~ bula
aaeak memanuaa .... eaatlan llaa 
.ıu.,. (2185) 

.--..... 1c1a,~-· 
Bandırma Postası DiKIŞ YURQU 
lataabuldan Cumarteal Ye SAU Haaımlar ltiçld •ekteblclir. Serti 
,anlerl aaat 19 da kaUrmakta 1pektepteld W..ilia deneeaial ,._ 
olaa Baadanaa po9lalua 2 T. terir· Ay aoauaa katlar apk •• 
evvelclea ltlbarea aaat 15 te ~· Gır1a1z, b,.t cleftlD 
"-lkacaldardar• 11119,, icftyor. Ga7ri •Wimler de ahmr • 

, ............................. ~•· 11111111·· .............. _ 



Parlimentolar Kurultayı 
Dün İçtimai Meseleler Ve İşsizlikle 

Mücadele İçin Karar Verdi 
f Baftarafı l inci sa7bda ) 

lllemnuiyetlerden bahsetti. • 
Fransız murahhası ıöı.808 bi

tirdikten ıonra reiı Hasan Bey 
dedi ki: 

.. _Fransa meb'uslanndan M. 
Ham:ln ınüessif bir kaza sonunda 
hafifçe yaralanmıştır. İçtimadan 
IOnra k endisini konferans namına 
tiyaret ederek teeaaürlerioıi b~yan 
edeceğim ... 

Hasan Beyin söderinden ıon• 
ra, Romanya ve Irlanda murah
haslar& söz aldılar. lrlanda ayan 
reisi Bennet, ekseriyeti köylerde 
Jaııyan halkın vaziyetini ıslah 
lUzumunu ve bunun için de iktısa• 
eli tedbirlerin alınmasma ihtiyaç 
olduğunu öne aUrerek uzun 
beyanatta bulundn. 

Daha sonra Fransız murahhaıı 
M. Rauston, M. Hamlinin yara· 
lanmaanıdan bahsetti: 

" - Arkadaşımıza gösterilen 
ihtimama teıekkl1r ederiz, Yara&ı 
.. rılmış ve tehlike kalmamıştır. 

Hatta blr kaç aaat tonra buraya 
•ramııa golebilc~ektir. Bu mUea· 
ılf hadi•enin iyi neticeıi büyük 
hir karde lik esori görüıümUıdür ... 

Fransız murahhası bu sözlerle 
k\\rsUden indi. Bun\ı müteakip 
tekrar işsizlik meseleı\nin müıa· 
keresine geçildi. Belçika murah-

hası: .. işsizliğe nihayet ~eren 
kimse heykelinin dikilmee:ne llya .. 
ls:at kazanmış olacaktır . ., dedi. V 
karar suretini tasvip ettiğini 

bildirdi. 
Elbiz Mebusu F •ı.tl Ahmet 

Bey, Türk grup.unun bu husus
taki noktal nazarını bildirmek 
llzere kUrsfiyo geldi. Bir nutuk 
ıöyliyerek bu hususta nıükemmel 
bir rapor hazırlamış olan laveç 
nıurah\u,alarındılD matmazel Hes
ıelgreni Tür heyeti uamlna 
tebrik etti ve dedi ki: 

.. _ Heyetimiz prtıl'z ve ka
yıtsız olarak karar suretini tasvip 
etmektedir. işsizliği kaldınnak 
JOlunda şimdiye kadar al'ınan 
tethirlerin hiçbiri hakiki ve ağ. 
lam değildir. Noktai na;arımız, 

•illetlerin yaşamak ve mevcudi
fet haklarını tanımaktır.,, 

Faı.ıl Ahmet beyden sonra 
Frcnsu murahhaslarındaıı Mös) ö 
Beı auje ıöı aldı 'e ·~ 11t 13 te 
Uk celse tatil edildi. 

ikinci Celse Gb 
30 -

CUMA 
EyUU 934 

Rumi 

Hı.aır 
146 

17 Cem.ahar 1-1!:3 U - Eyi Ol• 1 IJI 

cı ... , 
Utl• ' Ol ı" 05 ...... , 

Konferansın ikinci celsesi öğ

hdRn sonra saet 15,45 te tekrar 
aç1' dı. Reis Hasan Bey. Fransız 

tnurahhaalarından M. Benaasy' e 
IÖı verdi, M. Bcııusy ilk celsede 
ıöz söyleyen hatipler.n fikirlerine . 
hemen aynf'n i.ttixak ed'yordu. 

Daha sonr• töı •lan, lngill% 
11urahbası M. B•n Rilly itsizlik 
•trahnda C~,vr•..ı.. Inuli Mat
~87el He.ış IJreıa tarQf~d{\n ha-
11rla~ ıt~un \•"1 iht,yae~ te
~ahUI •ttiğiai ve •'1~'1in çalış
'1am i~n içtimt.1 ba~ "&ft\l!llara 
lDzum o~u~u anlattı. Fak.nt, 
karar 5uret~~ bazı t~diliit tek!if 
ediyor, ge~~tn işsizliği mesele
tinf n gelece~ ~ey~ıelmllel me
eai k<'nferans ruı:nıuueı·ne ahn· 
1nasını teklif t :\iyo~ 

I · '.; ~~~~"·~~:~ ~·~ .. 

lşsizUk•~ Mk•dele 
f r~ı uıurabh~ M. Roll~Q.d 

~lluOye g.,W.i. işsiılih "•'• lw· 
ltı,aa çnrelerin kifayetaia)iğintaen 

1tat· . derek • ı 
~ - )f 11aatlerinin de • t•n.M · 

TÜRK ANONİM Ş1RKETI 
1a anbul Acentaltğı 
~~ H•n, T .t~foru 22925 

l'rabzon Yolu 
OUMLUPINaAv1;.~~~o 
Pazar (i!nft aaat 20 de Gal.ta 

r•ht~llMQ-~ ~"l"acak. Gidiıte: 
Zoaz~ld•~ · a•bo u, Ayan~~k. ~w-
au '• Ünye, O•du, Gar••ua, Ti,.baha, 
Görel,, Trab&oı;\ ve Rizeyo. Dön~te 
buıılM~ i,li,·~ten, Of ve Sörmeneye ı 
ufırayacakhr. 
• ' ' 1 , 2 2 

SON POST~ 

Hagvan 
Sergisi 

EminönO askerlik şubesmJen Tef• 
rin 934 celbinde bilumum 316: 327 
bakay:::sile 3:28 doğumlu efrat celp 
ve aevk edilecektir. 

İç t ima günü 24-1 Tetrin 934 olup 
yaln :ı l eniz ıınıfına mensup olanların 
içtima günü 13·1. Teırin 934 tür. 
Deniz ıı ı n ıfına mensup o'anların bedeli 
naktileri 12-l. Teırin %4 aktamına 
kadu CJiter sınıfların bedeli naktileri 
23/1 Tef in 934 akıaınına kadar kabul 
okunacaktır. 

Fakirlere Yardım 
Toptancı tUccarfar, bak• 
kallar, zahlrecller ve' m•· 
nlfatura tUccarlarlle ••,... 
glnlerln nazar1 dlkk•tlnel .. 

Geçen ıene oldutu ıibl bu HD•• 

d~ Cilmuriye bayramı-.da falorl..tmlH 
yiyecek ve giyeck ile yardıma cahf
maktayı:ı. Elli bine yakm nQfuıu Y9 
içlerinde oldukça mlllı\m 7ok11ulu 
o'an bir muhitte yapacal'mıı yardımı 
ta:ılalaşhrmak iç"9 hu U19'all oldufu 
gibi dhaleniıd•n yard•• diliyoruz. 

içtimai yudun; fert için faailet, 
yo'.ıul için kuvvet, y~t içla refah 
Ye aaadet kaynağıdır. 

Topkapı TUrk Puk•ra..,,er 
Hayır MUesaese•I MUdUriyetl 

Liman Şirketinde 
Liman tirketi umumi heyeti düu 

fev ka ı ide ol..rak toplanmış, 934 ee
nui b;:;şlangıcından .Wkett. feahi ta• 
rihine kada olan be1aplar ar~den 

geçirilmitlir. 
Fakat bilinçoau• iyiden iyiye tet

kiki i.çin umu..ı ney.tia topla1111ı 
19 Tetriniıaniye bırakılmııtır. 

.Avrupanın En Şimal Memleketi 
laveç omniblia yollannın mec· 

muu asgari 100,000 kilometredir. 
Muntazam ve yüksek dereceda 
raayonel İf).İyen hawa batlan lıveçl 
Avrupamn diğer aktamile ve 
komıu İskandinavya memleketleri· 
le bağlamaktadu. Telefon servi'' 
dünyanın en tekAmnl etmiı sis 
temlerinden birisidir. Radyo noş· 
riyab da fevk8.lide rasyonel vt 
İf e yarar bir derecededir. 

lsveç takriben bir ve bir çey
rek asır evveline kadar daimt 
mücadelelerle meıguldli. Memle
ket o zamandanberi devamlı sulh· 
tan müstefit olmuş; Maarifin ıa· 
lahına, sanayi ve ticaret ıı inkişa· 
fına çalışmıştır. Milletler arasında 
sulh ve anlaşma temini için olan 
mütemadi gayret, laveç beynel
mileJ siyasetinin husuaiyeti ol· 
muştur. lsveç'in diğer mi.letlerlo 
metal ortaklığı etmek hususun
daki arzusu, ve sür'atle genişle· 
yen beynelmilel mllnasebatı bir-
çok ahvalde görülmektedir. Is· 
veç beynelmilel enstitülerinden 
on maruf olanı Nob•l mükafata 
mUesaeseaidlr ki ( Nobel Prize 
Foundation) fen, edebiyat ve 
ıulh sahalarındaki mlikafatlan 
umumiyetle tamnmıştır. 

Stokholm, muhtelif maksatlar
la toplanan dOnya kongrelerinin 
mekkesi haline gelmiıtir. lsveçe, 
gOzelliğinden iıtifade etmek, zen· 
gio tarihi eserlerini görmek, 
içtimai ve aanayi iılerlndeki te
rakkiyi tetkik etmek için her 
ıene sayısı artan ziyaretçiler 
gelmektedir. Hariçten gelen bu 
misafirlerin mllttefik olan kana• 
atlerine nazaran, lıveç, demokra-
tik teşkilitıesaıiai He, halkçı 
kralının akıllica rehberliği altında 
medeniyet, refah ve ıulh yolunda 
mütemadiyen terakki etmektedir. 

Bir ~ k11lfii•• 1,-.,.11 •• ljr•tlı 
Leningrattan blldirilcli~e göre Bu kulllplere kiıif, resaam v• 

çocuklar için mezld\r t•hlrde at- aktör kı•mları da ilı\ve edile
retme kullplul a~maktadu. Bu cektir. Birıok mühim fikir adamı 
kqlöpltr, billlaua riyaziyeci, hık- •• artlıtler hu kullplerde çaht· 
metçi •• aebetatcı ı•nçler içindir. mıya daftt edilmişlerdir. 

Devlet Demlryoll•n lllnları 
lkıaclarma yolile stanbul- 7olcuhıiu 17 saate indiriliyor. 

lunır.KaMJ,a Demiryollaranın Devletçe aabnalınarak Devlet Demir~ 
yolları meyanına ithali üzerine, tarifelerde yapılan değişiklerle 
ı/10/934 tarihinden itibaren lstanbul-lzmir yolculuğu 17 saata indi
rilmektedir. 11101934 tarihinden sonra lstanbuldan Cumartesi. Sah 
günleri aaat 15 te kalkacak vapurla Bandırmaya gelen yolcular ayni 
aUn Ekıpres trenile Baudırmadan hareket ederek Pazar. Çar.şamba 
günleri saat 8,25 te lzmire varacaklardır. Jzmirden yine l/ı0/9~i4 
taribiodon aonra Pazar, Çartamba gllnler' saat 13 te kalkacak 
Ekıpret trenilt Bandırmaya gelecek yo:cular da Bandırmadan derhal 
vapurla hareket ederek Pazarteai, Perşembe giiııJeri saaf 7 de lstaıı
h_.ll' varctcaklvdu. Daha fazla malumat ed nm k isti) en aolcularan 
iıtaayonlanmıza mliracaatları ilin olunur. ' 16059,, 



SON POSTA 

Nipnt•....- - Tramw., •e Şakayak eaddelerinA 

LEYLİ ı Şişli Terakki Lisesi ıNEHAatl 
ANA-iLK- ORTA- LiSE 

S6 aene e•nl Seliaikte teai• Ye 1919 da latanbul'a nakledUmft, TGrklyenln en Hki hu•u•I mektebidir. 

R•sml LINl~r• maadeleti .,. maameldtının düzgiinlBlü Maari/p mıuaddalctir. 
KIZ VE ERKEK TALEBE iÇiN yanyana n •enlt bahçeli iki binada AYRI LEYLi TEfKILA n •archr. 
Me•cut Fnınaızce, Al111ance, lnglllzce kur•lanna dekaz :r•tından itlb.,.a her talebe lftlrak eder. Re••I 
mlfredat propaialanna ıare talebHlnl ciddi •• munffak bli aurette bakalorJa imtihanlarına hazırlayan mleıaeıe 
tO ldflllk bir Maa~lf Eaclm .. inla aeurtt •• hlma:r••iD• •nliar•ır. lleknp laerfb Aat 10.17 ara11nda apktır. 

Kayıt lflerla• Cmnart .. 1, Paarteal, ÇarfamH .. alerl balahr. Telefoaı 42517. 

1Teşrinievvel1934 ten Başlıyacak 

Yeni Kibrit Fiatleri 
Büyük Kutu : 80 para 
Küçük Kutu : il para 

1 - H.._ 70 paraya aablmakta olu blylk katu ldbrltleria 
1 T~ itibaren 60 paraya, Ye halen 60 para1a •bl
makta olan kOçlk lmtia ldhrltlerba de 50 pU'llJ8 Dblacaja 
malatenm halka illa Ye fala talep edea •bcalma derlaal 
ıirkete veya acentalanna ihbar edlliaelul rica oluaar. 

2 - Acentalar perakendecilerin ellerladeld kibritleri 30 Eylll 
1934 tarihine kadar ıeri alacaklarandan muhterem ballan ldb
ritaiz kalmamalan için birkaç fllnlDk lhtiyaçlanm fimclldea 
te• etmeleri mercudur. 

Türkiye f<ibrit ve Çakmak lnhisan 

(2264) 

YAZ 
GONEŞI 
cı"" .. ,,... • ... .,.,.,,,..1ı1. 

luıl••z, 

Dokaaclatu tabakalarda 
kolayca ı•çmiyen bir takim 

kabaraldar, airiJceler ; 
lekeler yapar. 

KREM 
PERTEV 
Krıll•11•l•r 1~111 ,..._ 
.,.,,,... ııs... ••"-'-

Bu birikullde krem ... 
nepn cUtte tahribat yap
maıına, kat'iyen meydan 

vermez. 

Esnaf Tetkilitı Baımurakıpliğlnden: 
Ltarıbul Ganoolar Cemiyetinin 24·9· 934 tarihinde yapılan idare he1eti inti

laabmda eberiye' olmadığından 29-9-93' Cumartesi günü ıaa' 10 dan 14 e 
kadar Bahoekapıda Dördüncü Vakıf Han ikinci kattaki dairei mahııuada intiha-

Zeri: Nüfuı kiğıdı •• ukerlik 
cüzdanımı kaybettim. Y eoilerini alaca-

ba de•am edileceii alikadarlara ilin olunur. ( 8004 ) 

ğımdan hüktimleri yoktur. (112) 
KemaliJenin Venklr köyünden 

323 doğumlu Süleymu 
oğlu Halil 

f 

• 

1 

iSTANBUL 
Kibrit Satıcllarına 

1 - 1 T9frİDİ•v•el 1934 ten itibaren halka BOYOK KUTU 
KiBRiTLER 60 PARA YA, KOÇOK KUTU KiBRiTLER 
50 PARAYA ıatilacakbr. 

2 - Ellerlade uki ffattan kibrit balün~ aabcalar 29 Eyllle 
kadar kibritlerini apjıcla r•terila ........ ..... ec1 .. 
celdercllr. Bu tarlblerclen ıonra Yulm bulacak her lıaaa .. 
bir talep ••J• mlddelyat kat'ln• auan itibar. 
aLnmıyacakbr. 

3 - 1 T qrlnienelcla itibarea perakenclicilere t.kolaucalr 
bey'lye Ye ikramiyeler qatıcla pterllmiftlr. 

BOYOK KUTULAR iÇiN : 4 % ( Yllzde dltt ) M,'IJ• 
KOCOK KUTULAR iÇiN ı 4 % ( Ylbcle cllrt ) beJ'iye •• 

4 % ikramiye ki cem'aa 8 " 
(Ya.ele Mldz). 

TUrklye Kibrit ve Çakmak lnhl•n 
ISTANBUL ACENTAUliı 

T.W.. 
Ta••la ahlll Ne. Si 

IUracaat llllhallari ı · 
lataabal 

ı.tanbul 

Balmkly 
Beyoila 
Beyotlu 
Bey otla 
Galata 
Bqiktq 
Olkıdar 
~dıkly 
Ortakly 
BOyllkdere 
Beykoz 
BOyllkada 

Mehmet AB Efeatl Abara1 Onla ca•d• 20'l 
aamarah tltlncll • 
All Efendi F'atlh Atpuan cadclell 1 aamarah 
bakkaliye matuuı. 
Beclrol Efendi - ı.tanbul eaddell .........._ 
Panıalb Kurtulut cadd.U 33 a........U lmrukalawecL 
Ali Ef. ı.tlkW eaddul Apeaml lrar,.. Ula No. 
Sadık Ef. KalyoncalmUak 2·24 numarah tltlDcla 
Mob: Efendi Ktlrekçller. 

Abbu Ef. Ihlamur Klçllduamam 26 No. tltbcL 
All Efendi Horhor ç-.m• k&rflll 40 No. 
Haydar Ef. KIU.. meydanı 38 No. 
Malil lbrabim Uncu 10kak 28 No. 
lbad Efendi Plyaaa cadd..ı 64 No. 
Nihat Efendi l.kele karflll 70 No. 
Macar caddeıi 14 No. 

İnhiıarlar U. Müdürlüğünden: 

Avcılara: 
Almuyada Valarode' de klln Wlof barut fabrikalara mamallb 

Perfekt markab blriacl neYI damauaz •• barutuaa Topane Sabi 
Majua•nda aabfaaa bqlanclıtı Din olaaur. (8049) 

------------------------------------------...... --.... 
,_. Hililiahmer 

Merkezi Umumtsindenı 
üldphlr Mwka Ambarmda : le ft dat otomohO llatllderl, 

llatlk lahflan, motlr lrtllerl, malatelf otomobil pMlerl ....n 
(29), Albiyon marka MYJU tudraae oto.al•, ..,,... ~ 
veaaln (30) Ey161d9, Berllye kam10alan (1), lltll marb markala 
ot....WU-, ,..._ u.,..am 42), _.telif otomobil n -klM 
,.,Çalan (4) T•l •l'lı•ıl "4 tarthhacı- 1at1lacw• t 't I• ............ 

3 inci 1&)'111 plda. 

~-· 4 renk • 18 ••hffe • 5 kurut• (JOm) ~ 

Dize• lcnı memurlutundanı 1 
Düzce Huiaei mali1eye • - 10 - 389 
tarihli Mll•tle 1068 lira 49 kurut borçlu 
DllsotDia Şerefiye maha'llelindın Atlan 
Bty Zadt Şem11Uin efındiyt oıbnlaa 
icra emri mulıatablDID ibmetglhı 
a99lud bulanduiu cihetle teblii edile
mtmit oldujundan llandaa itibarın bıı 
glln içinde boro Nenmeı tetkik mer
oiindın ••1a temJis ••rahat ladei 
m.ıaak•me 1ol111le ait olduiu makMl
daa ionaa talariria• dm bir bru ıe
tirilmedikçı cebri icraya d••aa olaaa-
eail ,... b• ..... , ...... berr.-
..... Wmıalmlll alrli UWe ...... . 
taQik ol1aııacalws •• hUi .... •U.. 
lif ..,... hal••·-- Mpiale .... 
lutlanlaoaiı ttltlii -hlDIM bba 
alllÜ ..... illa ofa-. 


