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Evlenenler, Boşananlar, Ölenler 

Bir Yılda Memlekette 
22789 Nikah Kıyıldı 

_..._ ________ _ 
Bir Yılda 32176 Kişi Öldü, Verem Ve 

Kalp Hastalıkları Başta Geliyor ~ 
Memlekette ntifus hareketlerini 

ıöıteren yeni bir iıtatistik cetveJi 
elimize geçti. istatistik umum 
müdürlUğünUn yaptığı bu istatis
tik nüfuı hareketlerini birçok 
cephelerden gösteren rakkamlarla 
doludur. Cetvelde, üzerinde çok 
dikkatle durulacak kısımlar var· 
"1r. 927 den 932 yılına kadar ge-
çen alb ylla ait evlenme hAdise· 
lerl bu istatistikte vllAyetlere ay· 
rılmıf olarak tetkik edilmektedir. 
Bu alb yal içinde evlenme nokta· 
aından ıatanbul birinci, lzmlr ikin· 

el, Bursa üçüncil gelmektedir. Bu 
Uç vilayetten sonra en çok evlen· 
meler Manisa, Balıkesir, Ankara 
ve Konyadadır. 

lıtanbulda 927 ile 932 yılları 
arasında evlenme hadiseleri bir 
misli, yani yarı yarıya çoj'almıt· 
tir. 927 yılında 2899 cift evlenmit 
bu miktar 928 de 3930 sayısına 
çıkmıf, 929 yılında 2944 çift ev• 
lenmlı, fakat 930 da haylı çoğa• 
larak 4325 çiftin nlkihı kıyılmışbr. 
Bu artma durmamıf, 93 ı 

( Denmı 9 uncu yllzde ) 

Galata•aray - fstanbul Spor O - O 

l•ta nbulaporla Galataaaray arasında tliln yapılan Şilt maçı beraberlikl4 
bittl, burada maçtan bir sahne iBrOyoraunuz. Tafsilat spor uyfamı:ıdadır. 

lzmirde Bulanık Suda 
Balık Avlamak istiyenler 
Köylünün Üzümünü Ucuza Kapatmak 

İçin Neler Uydurulmuş ? 
fzmlr {Hususi) - Dlln Borsada ı 

kötU bir şayia dolaştı. Sabahleyin 
bir saat kadar alıcı tOccar1 te• 
reddllde ıevkeden ve muamelenin 
hızını kaybettiren ıayianın hakikt 
mahiyeti anlaşılınca üıUm aatıı 

muameleleri eakisi kadar hararetle 
devam etti. Boraada teıir yapmak 
için çıkarılan ıözler ıunlardır: 

- "Türkiye ile Almanya hll· 
kumeti arasında mlln 'akit Klea
ring anlaımasının müddeti yirmi 
gün ıonra bitecektir. Alman 
lkbsat Nezareti, 29 Eylül tari
hinden aonra harici ticaretini 
tahdide ve lthalAt miktarını 
azaltmıya karar vermiıtir. Bu 
itibarla müddeti biten Türk .. Al· 
man klearlogi temdit edilmlye• 
cektir. ,, 

Bu kötn şayiayı çıkarmakla 
ulaıılacak maksat ta ıu olacaktı: 

Yirmi gUn ömrU olan TUrk • 
Alman klearingden istifade etmek 
isteyen ihracat firmaları piyasada 
ucuza mal toplayacaklar, mlls· 
tahslller namına Borsada hareket 
eden komsiyoocular ne bahasına 
olurıa olsun malları elden çıkamak 
için piyasayı düşür.eceklerdi. 

Fılvaki bazı alıvrecllerln pi· 
,_,. ynarlamak için çıkardık• 

lzmlr Zalılre 6orsHı R11ial 
Cttfl•lılrcl zad• Şükra B•g 

ları bu, maksadı kötU, mahiyeti 
kötU haberi zahiren doğru göı• 
rerecek bazı taraflar bile vardı. 
Alman lktııat ve Ziraat Neza· 
retleri tarafından hazırlanarak 29 
Eyliilde mer'iyete geçecek olan 
kararname çok sarihtir. Bu ta· 
rlhten itibaren Almanyaya her 
nevi emtianın 1 thalatı Alman 
bUkiımetinin mutlak murakabesi 

( Dnamı 8 inci 7t1me ) 

- CUMARTESi - 29 EYLÜL 1934 idare lıleTI telefoaaı 20203 Ffab 5 kuruı 

Parlamentolar konferanaı murabha1ları dan gOzel geıintiler yaptılar. Murahhaıları bu realmde Beylerbeyi 1arayanda 
t•reflerlne verilen slyafette iÖrüyor1unuı:. Y Hllt ( 8 inci yO:ıdedlr.) 

Süt işi 
Yine 
Çıkmaza Girmiş/ 

sut itinin 

halli yo)unda· ! 5 j· 
ki temaslar, 

l~ 

dUnkU görüı· 
meler le bir 
çıkmaza gir• 
mtı, bu yUz· 
den bir kııım 

aeyyar satıcı· 

larla eUl m1ls· 
tahsillerinin a· 
raıı açılmıştır. 

Öğrendiği· 
mize göre, ıey• 
yar Hhcılar· 
dan bazıları 

müstahıllleria 

tekliflerini ye
rinde ve doğru 
bul ~a mıflar
dır. Sütçüler, 

ıabcılara halis 
sütün kiloıun~ 
12 kuruştan 

vermeği ve onların da 18 kuruş· 
tan ne aıağı, ne yukan satmama· 
larım istemişlerdir. Halbuki sah· 
cılar. fiatların bu ıekilde tahdidi 
cihetine gidilemiyeceğini fiatların 
az çok inip çıkabileceğini ileri 
siirmüşler ve kabul etmemişlerdir. 

Bu son vaziyet, halledilmek 
üzere olan sUt derdini yine bir 
çıkmaza ıokmuştur. Öğrendiğimize 
g&re; ıUt mllıtalıtilleri yalnız an· 
laşma temini için Belediyenin ta• 
vassutunu istemek niyetindedirler. 
Bununla beraber, itin tavaamaaına 
meydan verilmemek için aayret 
ıarfedilmektedir. 

}aponya'da 
Yıkılan Şehir 
Tekrar Yapılıyor 

Tok101 28 (A.A) ~ Sovyet Ruıya, 
tayfun kazazedelerine yardım ıçin 100 
bin yen vermittir. Bu ıuretle, toplanan 
para, bir milyon yenden fa.zla olmuştur. 

Kabine tayfundan harap o~aa tehir 
ve mıntakaların imarı için bir prog· 
ram yapmak Clzere Diyet Meclisini 
fevkallde olarak toplanmaya davet 
etmeye karar vermittlr. 

Yeni Bir Hava Yolu 
Londra, 28 ( A.A ) - Doyçe Luft

hann Alman tayyare kumpanyası 
l'elecek Hne Berlin-Şanıhay hava 
lıtatt11tı açacaktı,. 

Siyasi Bir Cinayet 
Çok Mühim Bir Kurşun icat Eden 

Bir Mühendis Öldürüldü 
Aılen Alman olup Amerlkada 

yerleıen mühendla Gerlih ıon 

zamanda mUhim bir ketif yap· 
mııtı. Tüfek ve mltralyoz kurtun• 
larına pervane ilAveslne muvaffak 
olduğunu iddia ediyordu. Bu 

kurıunlara 1-İalger • Ültra lıml 
•erllmiıtf. Gerlih bilyUk blrbali•· 
tik Uıtadı idi ve keıflnln clddt 

olduğu muhakkaktı. Ve bu per
vane aayeslnde ablan kurounun 

dehşetli bir ıtir'at kazandığını 
ve en kuvvetli zırhlı tankları bile 
deldiğini ıöylnyordu. Gerllh bu 

keşfini muhtelif devletlere 1&tmak 
için temulara girişti. Sık sık 
yapbğı seyaba tlar için bir kolay• 

hk olmak Uzere de Danlmarkada 
yerletmiştl. Son zamanda, keıfl· 
nin tecrUbelerinl Franıız ve Bel· 

çlka ErkAnıharblyelerl huzurun
, dA da tekrar edip neticelerini 

göstermitti. Bu zat, bir iddiaya 

göre, Fransadan dönerken vapur· 
da birdenbire ölmUıtllr. Bu 6lllm 

aon derece esrarengiz görülmek· 
tedir. Bilhassa lngiHz: Erkinıhar-

E•raf'•'llliz bir cl.,.ag•tira kurbanı 
olan miilıHdls Get'lih 

biyeainde, büyük bir Avrupa 
devletinin gizli memurlan tara• 
fından mUhendiı Gerllbin ortadan 
kaldmldığı kanaati haııl olmur 
tur. 

Kafealer kalktıktan sonra, göreceklerlmlzden: l 



Yeni Zabitleri· 
mize Verilen 
Öğütler 

Harp Akademiıi, yurda ve orduya 
bu yd da bilgili abideı 7etittinli. 
BtlDlaıa cliplomaLm Yerilirken 
Akademi Kumaadam p cauh 
iğiider IÖJledi. Da mlDaeebetle 
ha.1.ba fikir • •iiW•lenm 
~ fa~alı balduk. Şuraıa , ... ,.... 

Jl.•7İD & ( Kiiçük Linga l8 ) -
Y..ı .........,.lerbaize .. ,.ta •bbt 
Ye• ka an Yerilükn kamaiad.lanam 
al,ledik eri mls'er •e ••kerla bla-
11• a kipe olacak pırlıata .. kibt· 
lerl llatiYa ediJW. Aakeriaais llalma 
aauzaffenllr " Jla• de a,le olacaktır. 
v .ı erklatliarp. erimiz aarbm ulrer· 
llkteki telclmtll•d daima ..-pkmdaa 
takip etaia er. Eaa... künma alık 
el - ilk ....... k•cllleriaba • 
•• ....- ,... ......... ea •• 
pıfp;I ~ ~ .... 
clllaJ' İislm a..tr\imzı , .. ptlloe--. 
Y al ub'lderimbe, U,a\ 1ol•aU 
-~et ...... 

* 
Ş.Ma ., ~ ...,.. DiMkli Cami 

tokat !9) - Awapaya 11 ~ .U.i 
bnetli,, •arbımneHni llnttilr. Rer 
Tlrk praclallft& Hker ir. Yalnız 
aamaıpaa te1mı• ......... de bllaek 
pnktlr. Harp akH•r' .... bu 
••rı'yl Yerecek yDkRk bhiu,.tli 
Mca.anmıa Jarchr. Yeni zabitlerımis 
de eok 1J1 ,_tı...._.ir. Bu ıufler, 
••maadaalanam ••elifi atitleri IJi 
tatn.a.r. l.ukW lclll ..... ,_..,. • 

• Y.W. B. (Oknp Katara ttObiı 19) 
- lt.p Aka ..... ,... ...... laJ... .........,,_..._Diple .. 
........... Aka._. Ka....-.. 
Ali Fut P• ... •..,...... lllltlaa 
....... -......r..-aTlk.._ 
4-ldlr. Tuila - •w at e.tlade 
"etaıle 
..... •.ıer fetllederlren prmlftlr. 

Orta Aqacla clais 7oktu, Tlrkler 
... bel ............... ... 
..... iftira ..,......... ... ,...... 
Heehh• .......... lntnetli ...... 
..,. .......... HattA ........ .......................... 
tıınta sl•ıı.t.._ 8r •••• ..,... •' .. 
···- ... .. •• •eurlan ..,. .,.odu. K.11 ........... ..... 
lılc w ,.1ııa •• v ... ......,...._ • 
.... .......... kuma .... ,..,.. it•• ..... .. ... ,,..,... ,... ........ ..... 

Kapolan Kayanlar 
Son ıam•1uda ...m.•cla 

...... .,...... ka,bolmakta ft 
lil 7apa bir .ıe W.nama-

..- lcl. EW'ftlld ... ele k11ap 
o-....... ,.. ....... . 
b • Pollıtmultalaa 
bekCfsl ,. 
bla7arak tahkibta Gafla=ıtır. 

Glmrlk Heyeti 
Tetidlrat lfia Pire,.•• .. da t.. 

• ••Mıif.,. plea Glmtlls 1ae,.t1 dla 
........ dlamlftlr, 

f 

Tarihi 

Bir Genç Kız Yandı 
Etekleri Alev Alan Kızcağız Şimdi 

Ha tahanede Y abyor 
EYYelld ... JC •• ..,.... ~· aalda bir lalcliM I icla Mfacla •raiı UJlllll .,. Jere yParlanllllfbr. 

olmUf, pnç IHr im km •atlcell elarak feaa halde Genç kaz yere dGferken bu ader de mupla çarp-

Nazilli F abrikasınıa 
Planı Çiziliyor 
lloekoYa, 28 - TMI .... ,1 ...,_ 

eti muralabua•ı relıl Nuru lala üat 
ft Si.er a..k. ..... mee1W Miel 
Sefa be7ler Tllrlcl1•1• luanlrel etmit
lerdir. Kaııerl meaıueat f brik aı ip 
So•1et imalltlauaeleriade rapalmakta 
olaa malriallerla 7ıpı'ıı aı ...... 
Ye Nazillide kuralaeak o1aa i\.iael -·-cat famikul• • p .... t ... 
..., n maldaelerln teYdü fili teknik 

,......... Yaptiii 1 a · 8 •• ~·ucllla llllf n manpldaki •tefler etrafa ıaphrkea bir 
._.. fllDlm ljrenldC ._ ela ...._ apramqtır. Ba. aletlerin teıirile 

meae'elerl ıBrltmek lıere bir mi• 
headia hqetJ burada ka'm fbr. 

Kammp .. Mla ~Jeri deDilea tanffa oturan etekleri ateş almıı Ye J~Y• ., ............. 
l.e,ıt U.m i......, ~ ltir im enelki alqam Leyli hanım bil vazi}et karp11nda pplallllf, 

........ ç ••• , ...... ,. 
Kaba.,~, 27-Hellıevimb lat -çalıt

ma .-OP'•• •tP••ttu• Haaırhklara 
baflandı. Bu ••t iP.89 U2 tem•t 
Yeriliaeaa tehirde Ye klyler e 25 dera· 
haae " kir kanunu kurau •f lmua, 
haftalık koaferaaalar Ye apor aaha• 
itleri hu prosramıa •- i:qllariai 
teılül •dir•· 

Jemekten IODra aykuya dalaut. bir bayi •JU1111har· kendisini topbyamaDUf ve alevler zavallı ıenç kwn 
Bir mlddet .,..... DJ11MD te,ll -lıaaım, bir İf için malatellf yerlerini fena halde yakmlfhr. Leyli hanım 
oclaclu ...... pkmt. fakat ortaLk karaohk olduğu timdi çok •iv yarab olarak haataaede yatmaktadır. 

Yolculuk 
lzmtr · - l~ubal AI 

n~ıetıdl 
0.1mızdeld Pazartui ıDnlba

dea itibaree &mir • ı.tanbal yol
cal.p 17 aate inmektedir. 

Birinci T etrinin ilk ıDntlndea 
ltll>•en tatbik eclaecek yeni bir 
tuife ile bu huauı temin ec:lilmif
miftir. Bundu bayle, Cumarteai 

•• Sah ,..._.. •at 15 te lstaa• 
buldu bllaacak ftplll'lann yol
cuları Bandumadan derhal tirene 
ahaacaklar n ertal abah aat 
8,5 da lzmire ftl'acaldardır. lanlr
Iataamal yolcalajana epey lmal
taa ltu ymi pklia bir hayli raj'
bet ı&'ecetl amaluyer. 

Hadiseleri 
Olldy• iamiade Wd Vaallrly

de HeJnddia Bey çikolata fab
..... • depotQ brtulanm ta
larkea tilbllmuttar. 

lf. Tabimde otana llaclam 
...., .. adlı bir bclm lateııo 
... birialn 10 liruau çalcbimda 
yabla...p. 

Jf- T.,..,.._.. •nar blta
aecl ı..k -n• tek•ci Multafa-
,. ,... .......... ilact.a yalm-
ı ......... ., 

Jf Kmtulupa otura Fmldi 
..... Wil enelld ....... 
maadolia phakta - llfka .... 
.. " imla kalcllrclaii • cama 
çaıpıltÜ-. ...,, ,, ....... 

-·....... ,.b. ...... 
yin kullaclıiı 552 aajda otomoWI 
Galat.da Halil adlı bir çoeup 
çarparak aju 1Urette 1arala!Dlfhr. 

Bakım Evleriflde 1 Hava Yolu 
Sağlık Yar.Jımı f Diıanbeldie lUı Tqyaa 
G.. ı Yann U~cak 
orenıer DiJ.anbeldr. 1a&oJ»ur tavan 
Beledfye, Befiktaı, Edlrnebpı .. ferlerine JUIDUaa lb1tarea 

•• Oüodar bakam evlerinin faali- bqlamlacakbr. 
yetine ait, bu ıenenin ilk alb Yem aç.tan bu liat IClii, Aia-
ayının rakkamlannı glaterlr bir kara ile Di1anbekir ar .. nda 
lıtatiltik Yllcuda ıetirmiftir. Ba yapılan tecrUbe aplflan alabet 

. . .. neticeler Yermİftir. ~dilik haf. 
lltatiatıl'e 1'8re, bu bakım evle- tad bi d f pala k -•-- bu 
rlne ara ile 2418, 2504 ve 1875 " r e a 1• ca .,... . 
h -- •- caat tmi b nl t ıeferler rajbet buluna Uerıcle a .... m .... a e " u ar e- . 
da · -'-- ....1--dır MBr t ed •rbnlacak, batta ild tanare 

YI vauum..,... . acaa en taUiı edilecektir • 
lautalardu Bepktq •• cıwann-
daa (148), Ediraekapı aemlinden BaftDdan Yaralalllf 
(129), Olk&clar civannda ( 341 )1 Tabimde Mehmet AH •mlncle 
tamamen alim bulunmuıtur. bir blfeci bsber Strakı ..... 

Mlracaat eden hastalar içinde elan J•ralamıfbr. llehmet AB bt-
(105) de ıebe kadın vardır. Bu mak iltemİf, fakat yablaaarak 

Hagvan 
Hastalıkları 

ZHe m•mlan 
zu •• n - Şebritııah imam - .... 

tip1wt dla ıece mlftl efeadl riya.eti 
.ıt.•a .. toplanb ,.,.... ~ •aaifeleri 
llariclwle .dial kine • J11118•ete .... 
ftr'mifJerdir. 

Asfalt Yol 
On Bir YoldM · ·nefsine 
Hafta içinde Başlanıyor 

lapab bitmek lzere olan 
Y eaikay • Bay&kdere asfalt yo
lunun yapdmuma bu hafta IPade 
haılaaılacalmr. 

la 7ol, Nafıa pro..-na 
tlalül elaa ft S .. ec1. tamı•· 
le••ak ._. alteahhicle ihale 
ec1ı-. .... wlllyet ..... da· 
hiliadeld 11 7oldan Dk ufaltla· 
auıclır. altealop ı .... .. 
faltlaaacakbr. 

H•rlct,e Veldll..a. 
llilletler C..iJetiDcl• ..... ıl1r 

muayene ettirmek için mtiracaat· 

lan ilk cİefa olarak artmaja baı· 
l&llllfbr. Ba elbet bilhaM& mühim 
tellkkl edilmektedir. 

Teclawl eclilea hastalar anuo· 
ela ( 3438 ) tane de balapcı hu
talıia talalm.. ldmaeler vardır. 
Ediraebpa cihetinde bulatıcı ha .. 
talalddar claha fazla kaydedllmft
tlr. Ba taraftaki balqıcı hula· 
lana miktara (2225) tir. Bu buta
lddardaa fazla telad&f edilen 

Ruam hutalıia ile aw.,.ak Wttltl ifia HuW,. Vekill Teftik 
için, Ziraat Veklleti balqacı ı.... Rlttl Bey bu,tla C.aene ea ..W
tahldar fUbaİ .. fi Mauffer BeJ •ize Mrelret edecek, paıartelİ tini 
Ankaradan l.tanbala plmltttr. ._.,. nrmlf olaeakbr. 

eeı.di1e baytar mıd11r1 wt iş Kanunu 

plp. •tma, lnumık, tifo. ıalw 
ak wı laire hutalıldarcLr. 

Alacaklılara 
Para Veriligor 

Tufiye halinde bahanu Tlca
nıt " s..a,I heaka .. claa alaca
la oı..r.. ldeaellr ..... 
meldectlr. Birinci T..-mdea ıu-. 

10 lalli lira7a kadar alaealt 
olanJUa r•.te aaiktarile bluele
riain ld~e bq!aaalacakbr. 

daaunm tatfi1eli f11u•pel.a.t 

Beyin bqlca•hta altmcla bet u "' 
ba,ıarc1an toplaan bir--.,. nazırlıgı 
yapalaufbr. Bu komil)'o• ilk T..- Aakare, 'J:1 _ Bu .._ M•• 
riain birinci pW• .... ...Wiktaa ...,. Uk tıka••-. ... 
bayY•lara .. ,.,.. .... ....,.. .. .......................... , 
cakbr. W& Ka••• ll;rikaaı ba ... lenle 

lataaw ....,. ..,. lslacl• ~ ..,.. tanfua._ w 
(7) binden fazla h•JYU• Ap J•P'- --;:,-ar..:,... 
lacaldar. Afal-, Fatila .. ,._ ._. a.ıa. rı * aliııiıiıiMııl ''lllllıı 
lam eYlade yapılacaktır. kati ~ I' .. n •uırlaklı r yap

_.... Ullet teıklllbnda it Mrım 
mlılarıa,a lnmılmattw. a.. ~ 
••alelietlmlda ..... fetNıftad.W ..... .....,. ,.,_..tadar. r......- ...,.n; 
•leua..ıer, çahfbrma uullert. pet
roa " ...ı. mlaaHbetlulacleki 
tu.aner llaklQadald tetldlsat llarillı
mlttlr . 

Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: Ola Hasan B. Digor Ki: 

H. B. - Buyruğun karalam .. 
ymlcla m? 

- Yualcla Hau Be1, timci 
~~~ 

H. B. .... Buyruk memurlara 
ftrildi mi? 

- KUai yerleıiiü deiiftirdlk 
.. lalrbc ... ı.cildi.. 

H. & - Bu.trıak 7ap lcla Hcııao 

.., 'bir iki ,ane kadar er..-. 
Huan B.y - Bu it ba,-

ı. ele olabilir diı• dDtO.du• 
Dllefella w ... 



29 Eylül 

r Hergün 
------------------~ 

a Dün, Bugün a ' Resimli Makale 

Hava 
Muharebelerine 
Karşı 

:Fransanın eski lıava !\azın ~L Pi
yer Ko, "Hava muharebelerine karşı,, 

başlıklı bir makale yazmıştır. Sayılı 
bir lıavacılılr: mütehasıııeı olan M. 
Ko hava muharebelerinin istikbalde 
nasıl geçeceğini ıöyledikten sonra ya
zısına ~öyle devam ediyor: 

"Bir bava filosuna kartı çeki
nllmeıl mllmkUn olmıyan bir 
mania teşkil edebilmek için tek 
bir çare vardır ki o da: Onla
rın makinelerini ıualarla faaliyet· 
ten menetmek. Bu ihtira maatte· 
essüf daha henüz ikmal edilme· 
mlştir. Bununla beraber bu çare· 
nin tesir edemiyeceği ağır yağ 

motörlerl de vardır. Binaenaleyh 
korkuyorum ki motörlerdc bu 
yolda vuku bulacak terakkiler, 
bu müdafaa tedbir ve çaresine de 
tekaddilm edecektir. 

Şu halde ıeriye daha ne ka
h.} or? Mukabele bllmisil yapılaca· 
ğı korkusu. Fakat tiyle adamlar 
vardır ki Berlin, yahut Roma'mn 
tahribi ihtimali onları Londra, ya· 
but Parls'i tahrip etmek arzu ve 
lhtiresmdan vazgeçiremez. Bir 
felaket arkasından ikinci bir fe
laketi vukua getirmek o felaketi 
telafi edemez, ,bllakis teıdit eder. 

Mukabele bilmisil korkusu, 
nıJtearrızı sUratle harekete ve 
hasmına derhal bUyük bir darbe 
vurmak gayretine aevkeder. Harp 
zuhurunda bir hudut istasyonunu 
bombardıman etmek, mukabele 
bilmisli davet etmek, demektir. 
f .. kat harp Han edilmeksizin ve 
ev\ elden haber vermeksizin bir 
hükumet merkezini bombardıın&n· 
la yakmak, her yaıtan ve her 
cinsten on beş yirmi bin sivil 
ahaliyi öldürmek m<>cııunane bir 
harekettir. Dünyada ınecllunların 
hepsi hepsedilmiı değildir. 

Şimdi benden "Hangi çerei 
halli teklif ediyorsunuz?,, dive 
ıcrulacaktır. Ben yslnıı bir ça;ei 
bal görüyorum ki aıağıdaki Uç 
tekliften teşekkül edebilir: 

1) Askeri havacılığın lağvı, 
2) Beynelmilel bir hava ı:abıtc 

kuvveti vücude getirilmesi, 
3) Ticari havacılığın konlrvlu 

( ticerı havacılık şıddetli biı kon· 
trola tAbi tutulmhzs& derhh~ bir 
anda harp havacıiığırıe. inkılap 
edebilir.) 

Bu çareihalli ben Fransız ha
vacılık nazırı sıf atiJe silahsızlan· 
illa konferansına teklif ettim. 
Mnamafih ben mutlaka yalnıı bu 
çare Uzerinden saplanıp kalmam. 
Diğer tatmin edici bir teklifi de ma
almemnuniye dinler ve onun lervi· 
cine yardım ederim. Fakat bugün 
halk içinden basit bir kimse ve hür 
bir adam sıfatile irfan ve vicda· 
nımdan gelen ilham ile derim ki: 
arzetti~im. ç.araden baıka Avrupa 
nıedenıyetmın kurtarılması için 
hiçbir çar göremiyorum.,, 

Üzüm, İncir Satışı 
fzmir, 28 (A.A.) - Ayın 22sin

den 27 nci gUnU akşamına kadar 
bir hafta içinde borsada 8 ku
ruştan 23 kuruşa kadar 13,093 
çuval üzüm ve 4,50 kuruştan 13,50 
kuruşa kadar 261987 çuval incir 
aatılmışhr. 

Tohum Islah istasyonu 
Ordu, 28 (A.A.) - Vilayeti

mizde tohum ısl.ahı istasyonu te· 
11iıine karar verılmiştir, 

Vlütehassısların T etkikierİ 
Ordu, 28 ( A.A. ) - Ziraat 

Vekilimizin göndereceğini vadet
tiği mütehassıslardan iki zat şeh
rimize gelerek Vona mıntakasın· 
da tetkikatta bulunmuşlardlr. 

Dün ne idi, buglln nedir? Heçınişl ~ hal arae·nci: ki 
başkalıtı anlamak mı iıtiyor ıunuz? Bu, çok kolaydır, 
Şuna iyi bakınız: Tat devrindeki inaan, binlerce yıl önce 
gömOldütll topraktan ba9mı kaldmp sağına, aoluna göz 
gezdiriyor. O ilk inaan, elindeki tat battasi!e ince bir 
atacı bile keaemiyordu. Bugllnün inaaaı iae en aarp itleri 

bir aolukt• ba9arabiliyor. Koca koca toplar, iri kıyım 
gemiler, baıları göte · nran yapılar hep bizim gOnO.
milzde yapılmııtır. Bu günün kafaaı her iti güçUlk çek
meden yola koyuyor. 

Ancak unutmıyalım ki yarının inHnı bGyQk itler 
b•tarmakta bizden de baıkın çıkacaktır. 

SON TELGRAF HABE7lLERİ 
I • 

Yugoslavy KıralınaSofyada 
Coş un Tezarura 
Sofya, 28 (A.A.) - Yugoslav 

kıral ve kıraliçesile maiyetlerini 
taşıyan trer. Sofya istasyonuna 
tam saat 16 da girmiştir. Drago· 
mandan Sofyaya kadar trene bir 
tayyare filosu refakat etmiştir. 

Bu'tıar kıral ve kıraliçesi ile 
preııı Siril ve prensea Ödoksl 
mianfirleri Sofya ialasyonunda kar· 
şılamışlar ve samimi surette se
lAmlamışlardır. iki kıral kucak· 
laşmışlardır. Harbiye mektebinden 
bir müfreze Bulgar ve Yugoslav 
milli marşları refakatinde ihtiram 
merasimi ifa etmittir. Kıral Alek· 
tandr mlifrez~yi tefti~ ettikten 
sonra kıra! Boris Yugosla\ kıral 

ve kırallçesine askeri Umerayı ve 
hükümet Etıaıını takdim etmiştir. 

İki kıral ishısyondan saraya 

kadar yüz binden fazla tahmin 
olunan halk tarafından bitmez 
tükenmez surette hararetle alkıt· 
lanmışlarmr. Evlerin pencere ve 
balkonları iki memleket bayrağı 
ile sUslenmişti. Halk mütemadi· 
yen bağırarak kırallarm arabasına 
çiçekler atıyordu. 

Yugoslav hariciye nazırı M. 
Y evtiçin Bulgar hükumet azasile 
mülakatı pek ziyade ıamimi ol
muştur. 

Ziy fe ler Ve Resmi 
Kabuller 

Sofya, 28 ( A.A ) - Öğleden 
evvel kırallar tarafından kabuller 
yapılmıştır. 

Samimi bir öğle yemeği Var• 
nada iki Kıral ve kıraliçeleri bir 
masa etrafmda toplarken Hariciye 

apı dı 
nezaretinde M. Batolof tarafın
dan M. Y evtiç ıerefine verilen 
bir öğle ziyafetinde bütün hiikfı
met azaıı ve iki kıralın maiyeti 
erkanı hazır bulunuyorlardı. 

Yugo lav-Bulgar MUnssebatı 

Sofya, 28 - Kıral Aleksandr 
ve Kıral Boriı birlikte olarak 
Başvekil M. Georgiyef ile iki 
memleketin Hariciye Nazırlarını 
kabul eylemişlerdir. 

Bu konferans eınaıında Bul· 
gariıtanı ve Yugoslavyayı alaka
dar eden bütün meselelerle 
bu iki memleketin dostane 
ve samimi münasebetlerinin bun
dan sonraki inkiıafı imkAnları 
görllşillmiiştilr. 

Nazırlar yarın görüşmelerine 

devam edeceklerdir. 

Ankara da r
B al kan 

l Kim Kaçırdı? 
Ehli Hayvan Sergisinde 

Mükafat Alanlar 
Ankara, 28(A. A.) - Ankara 

ehli hayvanlar sergisi açılmıştır. 
Sergiye 34 kısrak, 58 tay, 68 
teke, 124 dişi keçi 57 çepiç 
girmiş V• bunlardan 14 · kısrak, 
21 tay, 22 teke, dişi keçi ve 
çeplç mükAfat almışlardır. 

Vilayet aygır deposunun ahali 
kısraklarına çektiği lngiliz, Arap 
aygırlarının yavruJarı, ve yine 
halk elindeki kısrakların ayni de· 
podan yavrulu olanları en iyi nu· 
maraları almışlardır. 

Merkez kazasının ve nahiyesi· 
nin Demirtaş köyünden Mitat, 
Etimesut nahiyesinin Macunçifti 
köyünden Mehmet Efendilerin 
tayları, Gölbaşı nahiyesinden Bal· 
lık köyünden Kadir ağanın kıs· 
rnğ ve tiftik cemiyetinin numune 
ağılından olan tekeler, dişi keçi
ler birinciliği almışlardır. 

K()nya Hayvan Sergisi 
Konya, 29 (A. A.) - Bu se· 

ittifakı 
Yunan Murahhasları 

Dikkate Değer Bir 
Tek lif Yaptılar 

Atina, 2 (A.A.) - Balkan kon
feransıodaki Yunan grupu, hükumete 
müraccuıt ederek, Scliinikte toplanan 
ııoıı Balkan konferansının kararına 
tevflkıüı mıntnkavi bir Balkan ittifak 
misakının alfü için diğer Balkan hüku-
motlerile müzakereye başlamasını 
ietemiştir. Selıinik konferansı aynı 
zamanda. bir kısmi Balkan gümrük 
ittihadı projesi de hazırlamış idi. L _ _j 

.. -· .............. 1 •• 1 ............. ... 

Tevfik Rüştü Bey Geliyor 
Cenevre, 28 ( A.A )-Hariciye 

Vekili Tevfik Rüştü Bey Cenev• 

reden hareket etmiştir. Pazar 
.:ıabehı lstanbula varacaktır. 
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neki hayvan sergisi çok mükem
mel olmuştur. Sergiye kısrak ve 
tay olarak 51 hayvan iştirak 

etmitir. 

iSTER İNAN JS1'ER 

Lindbergın Çocuğu Tahki .. 
kati Derinleştiriliyor 
Nevyork, 28 (A. A.) - Llndbergln 

çocuğu işile uğratan müddeiumumiye 
yapılnn fahadetlere göre Havptmanın 
arkadaşı kendisi tevkif edildiği gUn-
denberi ortadan yok olmuttur. Bu 
ad m arnn'maktadır. 

Pertekte Nüfus 
Elaziz, 28 ( A. A. ) Pertek 

kazasında yapılan nlifus sayımı 
neticesi alınmıştir. Bu neticeye 
göre kaza merkezi ile nahiye ve 
köylerindeki nüfus yekunu 15441 
olarak teshil edilmiştir. Bu kaza· 
nın ayni hudutlaı ı dahilinde ev
velki yekun 13992 idi. Buna na· 
ıaran yedi sene zarfında 1449 
nUfus çoğalmıştır. 

Irak Tayyareleri 
Dün şehrimize gelen Irak hü

kumetinin Ingiltereden satın aldığı 
beş i:ayyarelik bir filo bugün 
Yeşilköyden hareketle Konya ve 
Adnna üzerinden lraka gidecek
lerdir. 

iNANMA! 
İatanbulun bir su ifi vardı. Bu yüzden eski 11Terkos,, u 

çekiştirir dururdulc. Ne ise su işini Be'cdiye üz.erine 
aldı lıtanbulun her yan na borular dö9emeye başladı 

süt derdi vardır. Yıllardnnberi iyi Ye hilc11iz süt içmek 
umudile kıvranır dururuz. 

' . 
ve bize söz verdi ki birkaç sene sonra lstanbullulara 
bol bol au yetiftirecektir. Biz bu sözün yerine gef
rilmeaioi bekleyeduralım stan .ı· de 

İki gün önce slitçüler bir toplııntı yaptılar. O 
toplantıda aöylenerı s<>z1erc bakılırsa siltçiller bizlere 
iyi ve su kntılmamıt süt içirmek için söz bir:iği 

iNANMA! 

- - --
Bir Sudan 
Mektup Ynzılsın 
Çağlayan Aganına! 

ııtıt -

latanbulun ıu itlerinde muhterem 
belediyemizin tuttuğu yol cidden bota 
gidiyor: Terkos suyunu kendi idaresine 
aldığından beri aık aık, hemen her
fOn ne yaptığını, ne yapacatını halka 
haber veriyor. Son Postanın geçen 
srün yazdığına göre, timdi iıtanbuıa 
günde (38) bin metre mikabı su ve
riliyormuş, gelecek aene (.tS) tona 
çıkecakmı9. Fakat İatanbula hergOn 
(250) bin metremikibı ıu lazımmış. 

Bu da ancak on sene sonra temin 
edilebilirmittir. 

Ne kadar iyi uıull İstanbul halkı 
on seneden evvel, batka medeni ıe· 
birler gibi bol ıuya kavuıamıyaca

ğını öA-renince, itini de ona ıöre 
kurar. 

.. ' Terkoı kumpanyaaını öle firen 
ıey, bence, bir tehirde ıu idareainin 
o 9ehir halkı ile daima fikir teati 
etmeıi lilı.umun anlıyamamaaıdır. O 
kumpanya eaaaen İııtanbulun bQtOn 
ııu ıhtiyacını temin etmek için değil, 
İstanbul halkına, tazyik altında, ev
lerin en üst katına kadar çıkacak 
suyun faydalarını göstermek ıçın 

kurulmuıtu. lstanbul halkı bu fayda
!arı anlayınca, Kırkçeım• ye Tak
aim ııularının d• idaresi keodiaine 
verileceğini kumpanya ümit ediyordu. 

Fakat bu ümidini hakikat yapa
bilmek için, kumpanya idareııinin 
daha başlangıcından İstanbul hal
kına su itlerinin vaziyetini anlatması, 
yalnız Terkoıı göJQ suyu ile İdnnbu· 
lun 6U ihtiyaf'ı temin edilemiyeceğini 
göstermHİ, kendisini halka ıevdir
mesi lizımdı. 

Kumpanya öyle yapmadı. Yalnııı: 
'tendi mukavelenameaine dayandı. 
Kırkçeşme yolları bozulduğu vakit, 
Evkaf idaresine hekiketı söylemedi. 
Camilere ıu sattı; fakat evlere ve
receği suyun miktarı azaldı. 
Gec:elerJ yangın çıkınca boruların ia 
su bulunmadığı vakit yalnız: muknve• 
lenameılni gösterdi. Bu suretle maddi 
mesuliyetten kurtuldu iae de manevi 
ınesuliyet nihayet onu öldilrdG. 

* lstanbul kuruluşundanberi suyu 
kıt bir memlekettir. Bunu lstanbulda 
heroey gösterir. Çukur bostanlar, an· 
tika diye lçerleri gezilen au mnhzf'n• 
teri hep istanbulun ıuıuz memleket 
olduğuna de'alet ederler. Cami şadır
vanlarındaki incecik delikli musluklar 
bile uyun kıt olduğunu anlatırlar. 

Vakti)e İstanbul halkının ııldıtı 
terbiye de İstanbuldn ı;uyun kıt oldu
ğunu ıösterirdi. Çocuklara daima 
fazla ıu sarfetmenin bir israf olduğu 
her tarafın da bir günah olduğu ağ'
relilirdi. 

Avrupenın ıuyu bol memleketle· 
rinde, ne çocuklarda, ne de büyük
lerde bu mefhum yoktur. Oralarda 
suyu çok snrfetmek hiç te israf de· 
A"ildir, suyu akıtmakla günnh yoktur. 

* Şimdi aevgili .Belediyemizin tuttu-
tu usul sayesinde, lıtanbulun batka 
medeni tehirler iibi bol suya kavut· 
ması için daha uzun bir zaman ve 
pek çok para )Azım olduğunu halk 
anlarsa lstanbulun eski terbiyesi belki 
yeniden kurulacaktır. 

Mesela şimdi İ6tanbulda her apar· 
tıman yapıldıkça, her dairesine her 
şeyden önce bjr banyo dairesi yapıl· 
ınası düşünOlüyor. Esasen çok iyi bir 
ı;ey. Fnkat İstanbul gibi suyu k~t bir 
şehir için fazlıı ziynet. Onun içın çok 
defo banyoyu dolduracak • hem de 
en lüzumlu z manda,. su bulunamı-
yor. Bulunsa da pek pah~lıya .~al 
oluyor. Halbuki banyo yerme bızım 
eski usulde küçük kurnalı hamamlar 
yapılsaydı, belki her vakit ıu bulu• 
nurdu. 

istanbulda çok su sıırfetmek hala 
israftır. Şimdilik alaturka duş yapa· 
lım. On sene sonra d hanyo yaparız. 

Fransa'nın Altını 
Paris, 28 ( A. A ) - Fransa ~~n

kasının haftalık b liinçosuna gore, 
altın mevcudu 82 milyar 204 milyon 
franga baliğ olmuftur. sı milyon 
fazlalık v. rdır. KaY.timi nak;tiye . 381 
milyon eksilerek, 8ı) milyar a9 mılyon 
olmuttur. 



Ayrancı Alpulluda Melas Fabrikası 



Siga•el Alemi 

Japonganın 
Tutturduğu 
Yol 

BABİC:I 
j 

TILGBArLAB 

Maoçeıter Guardiyandan [kıımen)ı 
Japon yada ordu ve on oma ile büytlk 
toprak ubiplerl n çifiç'ler uaa nda 
içten içe bil' anlqamamauık var. 
J pon çiftç" si pek fena bir vaz"yette-
dir. Borç olar"'k alınan kredi, onu 
rırtlat na kad ... r yOk altına •okmuı
tur. J pon hükümeti ona yardım ed~ 
aıiyor. Çünkü ordu ve ddnanmannı 

lllıa1r fmdan baş alamıyor. Bu vaziyet 
•on :z m nda o derece gen"o bir mem• 
llun"yetsiz'iğc yol açmış ki, nihayet 
halk t b ita rı bunu açıkça miinakaşa 
tder o:ınut- lıte bunun neticesi olarak 
Ordu ve don nma tar fından J pon 
•e dunya efairı umumiyeaine bitap 
•der neTİ cina'ne münha'Slr bir be
)' nn'tme ne4redilmiıtır. Bu beyanna
llıede, J pon ordu ve donanmaaın D 

~ıftçi pua yard mı yapılmasına m ni 
olduk! rı iddiası reddediliyor, Japon 
ordu ve donanmaa nm tufeyli •auyette 
olnıadık arı bildiriliyordu. Bu bey n• 
"-me her tarafta derın bir sükut 
ile k rş lanm ıtır. Hiç kimıe dotru 
hya eğriliği hakkmda atz•nı açma· 
aıı,hr. Y .. ın z, bs:zı Japon •iyan 
bo:yü~I bunu tenkit etmittir. Bunun 
Gıerine eaki Japon Harbiye Nazırı 
Jeneral Araki bu tenkitlere cevap 
\'ermif, bu beyannamenin naml bir 
•eaika olmadıjını, aadece bir fikrin 
beyanından ibaret buluodutwıu kay
tletmif, ordu ve donaıımanın memle· 
lrette mllhlm biı> mevki edinmiye 
bathyan komtlaizme kartı bir kalkaa 
•aaıfui aiirdüğilaCl bildirmiftir. 

FilYaki 1933 dneliııde komllaizm 
Propal'aaclaaı yapmak auçile Japoa
tada tevkif edilen insanların mjkdarı 
bll\181 bu maktadır. 1934 •enes"nin 
liateıi daha hafiftir. Fakat bu liateye, 
•hiren (1500) iaim daha Ube edilmit
tlr. Bu suretle, o da 1934 ıeneaindeki 
Rh.li faaliy&tin -ehemmiyeti derecesine 
tü selmiştir. Bunlar lıafi ce]ıe1erde 
'1uhakeme edilir n haklllJ'ındaki 
lttibcm sebepleri açığa vurulmaz. Bu 
lıal, Japon tahtı etrafında kuvvetli bir 
halkanm te .. lddUü.nQ üata, •tmqtir. 
F'a.lret son zamanda fU nya bu rırup 
taraf ndan y pllmak teıebbOsU göate
tilen hfikümet darbeleri, yine bu 
lcenetJenmiı birlik nz:iyettnden dot· 
llılaktadır. Bu itibar ile Japonya, 
laeacu iatik&meti kat'i1etle tayyüıa et• 
hıemiı bir garip veçhe)'• doA-ru git
tbekteclir. Ne komftnlzm, ne mutlak 
kap"taliım. Bunun ikisini birlbirine 
lranıtırmak lati1enler de 7ok detil 
•anma aelar da l•in içinden Çlkamı• 

lorlar. - .., .._sac c 

T. Rüştü Beyin 
Efganistan 
Raporu 

Milletler Cemiyetinde 
ittifakla Kabul Edildi 
Cenevre, i'.8 ( A.A ) - Milletler 

Cem yeti aaamb!eai diin, siyast kom"•· 
~onu mazbata muharriri Tevfik Rüıtil 
Beyin Efganiatanın cemiyete bboll 
hakkındaki raporunu dialemek nzere 
top'anm şru. Tevfık Rüıtü Bey rapo
runda diyor ki: 

.. Siyaai komisyon, Efpııistan n Mil-
letler Cemiyetine kabulü hakkm aki 
raporu ke11 f namına yOkaek uamb• 
lenize takdim yaz.ifesini bana teYdl 
e erek beni ıueflendirmiflir. Türk"ye 
Aayanın bltün memleketleriJe o dutu 
gibi Efgan ıstanla da •ıkı dostluk 
rnünasebatı idame etmekte olduğun• 

dan bu yazifen"n ifas ndan co BJJ 
büylik bir memnun"yet duymakt ynn. 
Ya n z miıak n talep ettığl bütün 
fartlr.r1 haiz o'makla katmayıp n1b 
ve terakki yo!undakı aamimi pyret• 
lcri ırıücıııaeıemi.1e dahil bulunan bütün 
m1lletlerin u:mpaüıioe llyık o"an 
bir de•letin Milletler Cemiyetine ka· 
bulilndeki büyiik menfa.at lizeriade 
ınu etmeyi liiıumauz addaderim 

Efıaniıtan umumiyetle bütün 
devletler ye bilha11a komıalarile 
m11namebatta bulunmaktadır. Kendl
.-ıe iran arasında mevcut bir ihtilif 
•iya.ai komiayonda da inh ettitlm 
gibi hakeme tndl e4ilmittir. Efgania-
tan n aramızda liylk oldutu mevkii 
aldıtını •• bu ıuretle eserimize 
teıriki meaaJde bulundutunu ar(irmek 
huıuıundaki aemimi temennimi bir 
kerre daha izhar etmekliğime mdaa· 
ade edilmesini rica ederim. Aumble· 
nin lıu karannın, Milletler cemiyeti-
nin aulh ve terakki yolundaki manevJ 
yllkaek müzaharetinin bir delilini 
teşkil edeceğinden eminim. 

S"yaai komisyon, raporun :m6tale
asınd n sonra Ef gani atanın milletlu 
cemıyetine kabulünü ittifakla asam• 
be~e ye tekrf eder.,, 

Teni RUşUl Beyin raporu h • 
kındakt umumi müsakere •- de 
lran, Hindistan ve lr k mur hhas1arı 
kabul lehinde ı2Sı ıliylemitlerdlr. 

İsim çağırmak ıurefle YP.k1 
olan t'eye mGracaatta Elgaaid:ala 
itffakla M lletler Cemiyetiae bbal 
edilmiıtir. 

Bir Devlet Dahli Girdi 
Cenevre, 28 (A.A.) - Sabahleyin 

toplanan M'Iletler Cemiyeti konae-
7lnde, umumi kitip M. Avn~ Ekn
torun Milletler CenalyetiA• glrmiye 
karar nrditınl bildirmiftlr, 

z:s 

Aşk 
Oençlerindil' 
No .31 

29 - 9 - 934 
- Bravo Reıit, dedi, basb 

l>&lllğü iyi çahftırdın .• 
Yapbğı işin beğenilmiş olması 

onun en bUyiik teıelllsl oldu. 
Ve o gün akşama kadar 

lcafası başka hiç bir şeyle mqgul 
olmıyarak askerlerinin içinde 
Uğrqtı. Koıtu, yoruldu. 

K11lanm gece hayata ona, 
içinde saklanan acı dilf Unce)erJ 
tekrar canlandıracak kadar aa• 
kendi. 

Delikanlı bunu bildiği tçln 
Çabuk uyumak istiyordu. Bü· 
ttln gtınü dolduran yor:ıunluk 
buna temin edebilecekti. Buna 
rağmen göztine uyku girmedi. 

Yalnız kalmasile beraber o 
bir gece -.elki hadiseler aanki 
hu dakika71 bekliyorlarmış gibi 
can lanı verdiler. 

Delikanlı nöbetçi . zabit oda· 
•mın boş ff taş du .. rları araıın· 
da kara, demir karyolanın her 
dtinllşto çıkardıtı tel ~• demir 
çahrbsını dinliyerck ••baha ka· 
dar düşündü. 

Annesinin hali, Leylinın QJSü 
aıdnia, tedbirli hareketleri ve dü-

Burhan Cehit 

şUnceleri iki yoldan aaoki 6u6ae 
çıkmıtlar~ ona kendilerim çeki
yorlardı. 

Delikanlı bu iki yolun orta
sında kaldıpnı hissediyordu. 

Leylamn yumuşak ve ince se•· 
gla, annesinin sert, •in' .fakat 
ihmal edi emiyen, çiğneyip geçl
lemiyen vaziyeti genç zabiti mtif• 
kül mevkie dUşUrüyordu. 

Leyll ile •erdikleri bn.n. der
hal tatbik etmek kabildi. Fakat 
bunu ) aparken evveli annesi, 
hatta/ belki de Terkim gmdea 
çıkarmak Jiumdı. 

Leyllnın bir •vl •ardı. Az çok 
geçinecekleri de kendilerine bu· 
gftn için yetiyordu. Annesine ma• 
aşından birazını bırakmak şartile 

on1nn da ihmal etmiyerek Leyla 
ile evlenebilirdi. 

Fakat Haaibe Hanımın zapte
dilmez la_s anı, çelinmez kararlan 
btitün bu tabii gôrnlebilecek fikir
lerin yaşamasına miisaade ehni· 
yordu. 

Annesinin bir gace e vel ge
çirdiği buhran delikanlıya (-Ok 
korkutmuıtu. Son iki öç • dan-

l 
• 

Avusturya'nın lstiklili 
Yeni Bir Anlaşma Oldu, Lehistan 

Şark Misakına Girmiyor 
Cenevre, 28 ( A.A ) - Dan akıam 

Fransa, lng tere Ye ita'y uaaandakl 
beyanabn metni imul nmışbr. 

A.-ustury DLD T ziyeti tekrar tetkik 
~dil ilden a:onra ~r.ansa, İngiltere •e 
italya mnmesail eri, Avualuryan!.ll iatik-
111 Ye tamamiyetinin muahede ere 

teriikan muhafaz.aaı lüz:um'una da"r 
17-2-34 lt:rih n o y p Jan beyana n 
bütun kuvvet ı muhafaza ettifine 

Te milftcrek sıyasetlenne ilham Tel'

mekte devam edeceQine hükkümet· 
leri n mın m t b k kaim f arda. 

Lehistan Şark Misakın• 

Niçin Girmek lstemiyOf'? 
Cenevre, 28 ( A.A )- Po'onya"aıa 

Şark mıeakına dair CeYabı §imdiki 
halde neıredilmiyecektir. Çünkü bu 
ceTap M. Bartu ile M. Bek'in ıiyaat 
ır'>Nımelerinin ibtr hu'baaıdır. 

Cenpb, Po~onJ8, pr~jeri bu~n
ldl tekil ile kabul edemiy9Ceğiai hil
clirmekte<lir. 

Poloaya lıGlalmeti, FrGLP, At..•• 
ya ve So\")"et Rusya ile yapuuı ol· 

Awtıuhı,.ga R•l.t M. Mllclaı 

dutu aalqmalara dayanarak AYrupa 
millet eri i e doatlak müauebetleri 
kW".auıya Ç'llıım kta:Iır • 

Sar Meselesi jçin Milletler Cemiyeti 
Fevkalade Toplanacak 

Cenewe, 28 ( A. A. t - Milletlv 
cemiyeti lkonaeyi, Fra.uaaın Su 
hakkın..ıa'ld 3118 tarihli mulatara.11D1 
tdk"k için ıs ikind Tqriade fe•ka
l&de o arak toplanmata karar Yer

miıtir. Celaenla blda7etinde M. 8 rtu 
kon•eyıa fiaadiye kadar reyimlmı 
hazırlamakla metgu! oldupnu ve 
mdı r ·ımın 11etaycini dr.rp"ı 

.. • ...... ··••il-· .., ....... 
M. Bartu niumın muhafazası ımeıe-
leainden bahıederek demiftlr ki: 

" - Eter, ııi&amm muhafaıaamdaa 
meni o u Sar hlldimet komi.iyon• 
luaa bir .tiddet sarfında lae1' tilrll 
alıYalde flYeaehileceji anaarrdaa 
•••kkcp bir pon.e ...tik ohnaua 
reyilmın, lıakb 1tir auntte 7apahu m 
arar •erebilecek da41fi9elen mana• 
kalabilffektlr.,, 

M. Bam._ Fnm-•• Sar wJifiae 

beri annaİlle bqa o e.ıd içtea 
plen eeYgisi kal••• ..... 

Anne içia duyulma • g&ıül 
dolusu, tertemiz leYgl analmqb. 
Bunun sebebi, hayatını kurmak 
için dtı1Undüğ9 ,.,ıerde onunla 
aynlmq oldujana flp1ıe yokta. 

Refit eylenmek ifial tamamilo 
anne ln anulanna bırakmıf 
olsaydı ihtiyar kadın ona kendi 
beğend"ğl gıöi bir hayat arkadaşı 
bulsaydı o :zaman aratarında biT 
ayn~ık ve dargınlık oimıyaca'ktı. 

Halbukt d ha yakın zamantara 
kadar Leyla ile oişaolı gibi olduk· 
lannı tanıdıklara ilan eden Hasi· 
be Hanımdı. Annesi ~asıl olup ta 
böyle bir anda fikrlnl değiştir· 

mitti. 
Reşit bunu dftıftnttrken batırma 

Leylfuıın ıöz1erl geldi. 
Genç kıı mahut çiftlik dava· 

ıının o ı:amanlu içln mevcut ol 
madığını çiftliğin yalnız kencliWıe 
ait zannedildlğıni söylemifti. Dedi· 
kodusu her yere yayilan bu fft· 
lik iti Leylinao biraz aleyhine 
dönünce Hasibe laanımın da fi.. 
kirleri yolunu değiştirivermişti. 

işte bundan sonraydı ld Ha· 
ııbe hanım oğluna zengin kızı 
aramağa baılam11b. 

Te düf te Hnsibe hanımı 
Leyla adeti düşman etm • ·, 
Çlftl" < elesinin ka.rıtması Reşi-
din % t ıç.ıkbğı gUn.ter. teiia ül 

dair konİey tarafından 1925 Ye 1926 
da tarif edil n husual &ne!j;uliyetlerine 
iıaret ederek demı,tir 'ki: 

•• F,.ansa bu meınıl"yetleritı rddet
miyor, fakat Fnms :am, 'kendi muda. 
h:aleaiıae lüzum gö.ste.rllelıilecel< he.
türlü tebdilleri bertaraf tmok :zu. 
sunu •Öylerken memleketimin tımumt 
hiu yatına tercüm"n o uyorum.11 

M. B nu. q)'iim kombyo11u tara
fmdaa t.Ulııassa, papa.tık !!Hlhzl rınt 
siy.asi bir davaya karıfbran ralıipler 

tarafı:ndnn aç ktan aç t• T•P aa 
ta:ıyilclerdea halkı lı:autar.mak lil&u
muna dair tevdi edilen veai.kaları 

okuyabileoefinj, fakat nıllıakeratı 
heyecanlandumak istemedifinl beyan 
ile Fransanın, V eTsay muahedesll• 
benber, Sar riyilmmın •erbeat ye 
...U•l olaatRIH fırtedi~n1 hı-WfT
•'tör. 

Haııibe hanım oğlunu böyle 
1Um.aL. ptAfatla l'irtınce onun 
aile iPn ne laymeW bil' haz.iae 
olduğunu kestirmif ti. 

Arkadan yeti§en Türkinı da 
kendiılne yuk olmadan çekip 
götUrecek kuvvet aacak Reşit ve 
Refidin bağlanacağı yiiksek, nu• 
fuzlu ve zengin aile idi. 

O. oğlunu elinde kendi ve 
kıEı içia bir irat gibi görUyordu. 
Reşit bunu anlamıştı. 

Leyli da hu kanaatte olduj-11 
için genç kız ona mütemadiyen 
bektemelfl-int, çtf\Uk d1'Ta!Jik be
raber bu meselenin de hat edl ~ 
ceğinl 9i>yt;iyonhı. Dftn gece\d 
bulıran gMteriyor&. ki ~ylhm 
lilnrdı11 bll~ amıes.int atltftlt 
ebneğe kMidl. 

lhti,..,. bdmm böyle bir ffd 
buhr11n ~nde mhlıatl tehfibye 

bilirdi. Retit 1-ntan "6'6-
ntırken annesine hem laı:tyor, 
hem aoyordu. AımesilM bir hal 
olursa k&rdeşi de ıoriada kalacaktı. 

Bu biribirine &ıkı aıkı bağla
nan ve bir tarafı çözUIUnce her 
4Mft aknyaa aile m'Uftuebetlerini 
kmp geçirme~ lm'kin yoktu. 

Delikanlı ikinci -def.drr ld yine 
Leylanın tek · ~ dönuyordu. 
Çan yolma, beideyeoelderdi. 

8a a · e kuşa b · r ırazife, 
Leyla a k !'fi .r.a bir sada· 
kat ve e1nni} 

Efrat ko'U11c.un•ı ' 

( 
o 

lıleri ] Gönül 

Okuyucularıma 
Cevaplarım .•• 

~. Ş. Be~e; 

Mektubunuzdan, ağabey deni· 
lebilecek kadar yakın ıayılan 
hıaım· ızıu aize karfl vazile.tilıi 
yaptığını anlıyorum. Bir defa :ıa• 
kerliğinizde aı çok yardım etmit· 
tir, aakerliğini%den aonra da ken
dı sermayesile tesis ettiği bir 
ticarethanenin bir kısım karını 
emeğiniz mukabilinde size ayır· 
mışlır. Hüsnlinİ)•ette biraz daha 
ileriye giderek bu ticarethaneyi 
başkasına devredecek yerde uzan 
takaitlere bağJıyarak tize devre
debilirdi. Bunu yapmayışının ıe
bebini bilmiyorum. Belki paraya 

ihtiyacı Yardı, kim bilir, belki de 
size gücenmişti. Her halde ken
disini muahaze etmeyiniz, atide 
belki yine. yardımı olur. 

Alacağınız laza bu ticaretha
neyi kendinidn olarak göster
melde hata etml§sintz, tashih edi

niz. Sermaye ağabeyimindi, ben 
yarı ~.ik gibi bulwıuyoroum, 
demekte mahzur yokbu'. Bu tak-
dirde km arbeat bırakmak üzun, 
•erdiği ıcnde dnrup dmmamak 
hakkıdır. Bedbin olmayınız, mer 
hur sözdlir, bi1' ft iPdeT', bin fı 
çıkar. 

* :;ıılide Kııdır Beyeı 

Kolleksiyonumuza baktım, 7 
Eylül tarihli ıwshaya dercedi.on 
mektup, tamamen sahibin'n ıab.ai 
fikrine tercUman olmaktadır, ay• 
nen neşredilmiştir. Albnda tara• 
fımdan ilive edilmif mutalea yok
t ur, serlevhasının " Bir düş\ince 
nümunest ., teklinde konuluşu 
gösterir ki, tuafımdan tamamen 
musip görillmf.lş değTidir. Maamafih 
siz de kabul ediniz ki, 25 yaııuda 
bir gençle evlenmeyi tehlikeli •• 
45 yqındakinl daha ılgoriab g6rev 
geoç kızlar buluaabili.r, dlişünce
lerinde hakla mıdırlar, haksız mı? 
Her ikisi için de mi.al .Werile
biür. 

ffANIMTEY'ZE 

ç.alarken bütün geceyi uykusm 
geçiren delikanJawa ~ kapak
lan eğir ağır diqilyordu. 

Başı artık bir taı gibi ya1bğa 
dllşerken yavsı yavaf mınldand1: 

- Y ann nöbetçi değilim. 
lf 

Kqlaya döalfüalD laaftaaa 
elawf tu. 

Hergln emirber Kadaklytln• 
reçiy I'. Modaya ~· Le7Jlya 
mektup bırakıyor ve karşılığını 
alıp g-eliycwda. 

Aa esinden ve kardqiudeıw 
aes yoktu. 

Reşit TürkAna da kızıyordu. 
Kardep mınesnnn te•ri altında, 
oma ihmal ~diyor4u. N• mektup 
yazıyor, ne arıJ•P .oruyordu. 

Bir laafta geçtiii ..ad• 
ae pmet'r l(hderiyorladı. Ne 
bir haber, uker• teabih et
mı,u. A1b1olajsuadald eve uğra
mıyacağmclaa p.dt her akpm 
ocLmaa seU.Ce le7Ynm yedi sekiz 
sayfadan aptı olmayan mektap
lannı açıyor, onlan okuya okuya 
llm t, sevin" net'e. hayal dolu 
bir uykuya dalıyordu. 

Haftanın aonu gelmişti. 
Yedek çamaprlannı giyip, ..

k' eri ı ilk defa olarak Leyl•ra 
gönderdi. 

A esi bunu haber aba mu· 
ba ak yine d şüp bayıl~cak~ı. 
Erte ı a'k m ulcer .ımde gıden n 

· mis ı bir paketle dönd · 
t Arkası nr) 



, 1' . ~ma~cılık Babı 
Bir Neşriyat 
Ve JJir 
Fikir 

Birkaç ,nndenberl lıtaDbul 
ıazetelerlnden birinde çıkan 
.. Orman ltlerimlz " ve 0 Orman 
miyaMtimlz ) bqhkları albndakl 
7azıları okudum. Vaziyeti iyi bi· 
len her hakiki me1lektat gibi 
benim de bu yazılar hakkında 
fimdilik kıuca ıöyliyebilecejim 
a6z ıudur: 

Ziraat Veklleti ormanlar için 
eıaıb tedbirler almıya karar ver-
miş ise bu, ancak tebrike d~t~r 
bir harekettir. Bunda ıedkmıtbr 
bile diyebiliriz. O yazılardaki fer· 
yat aamimi ve hakiki bir ııbrabm 
lfadeal deiildir. 

lamet Pata hükumeti artık 
erman itlerine iyiden iyiye el 
koymqtur. Botuna feryat ediliyor. 
Orman iti hOkimetin verdiii ka· 
rarlar Ye çizdiği program &zerin
den yDrlinerek bqanlacakbr. Hü
kametla ıiriftiil bu itt Cnmbu
riyet lakıllbının yeni bir hamı ... 
ildir. Bu hamle ileri gidecek, 
ablan adam prl ahnmıyacaktır. 
Ve nihay•t orman itlerinin de 
Clmhuriyet rejimine yaraıır bir 
pkllde dtlz,On bir yola gireceği 
,nnlerin yaklattıAını ı&rmekle 
aviniyoruz. - Bir ormancı 

Maarifte Delltmeler 
Ylkaek Tedri1At MGdGrG HAmit 

Beyin Galataaaray liıHi tarih mual-
limlijine tayin edileceti, yerine eıki 
Darllfanun Franııs edebiyatı profe
alrl Şeref Beyin ıetirileceti aay!e
aiyor. M:ıamaflh bu huıuıta rHml 
•al6mat yoktur. 

l.tanbul Maarif Midir Muavlnlitin• 
Şe•ket Siren• Bey tayin edilmitttr. 4-----··-·-.. -·-·------·---

Şehlrclllllmiz - Gazeteci vı 
~zıcı ukadaıımıı Neı'et Halil Rey, 
•Ş.hircilitlmlı" .... uunu iyi benlm
Mdi .. ar~brmalar yaptı. Aarıtar
... için .. latanbul. u Hçen Neı'et 
Halil Bey Wr kaç makale yaıdı, bua
lan •Hakimiyeti llllliye,, de nqrettL 
ı.tUbal Şeü meeliai ua namsedi 
Neı'et Halil Be7 timdi ba yaaalarıaı 
afak bir kitaba ııtdırmıı •e baatır
mııtır. Arkadaıımıı baılarkea dlyorkia 

.. beri alrllea birçok muhalif ka
aaat H fikirlere ratmen ben ı.tan
Wu ancak Tlrldyealn lktıaadl faali• 
1etlerine ittirakl alıbettade emniyetle 
ialci .. f edeblleceti kaaaatfadeyim.,, 

Bizde her mevzudan e"r yazıl· 
mlftll' •• yanlıyor. Fakat ya11cılar 
.. hlrcilite çok as •e pek kat dlal
yorlar. Buaua içiadir ki bu klçlk 
kitabı mlhimıeyorus. 

Y•••t. .. , .... tt..atllı .,. Halk ıueteıi 

lieki Zabtiye, Çatalçeıme ıobtı, 88 
ISTANBUL ... -
Gaıetemiıde çakq 1ua 
ve rnimlcriD bütün hUlan 
mahfuı "paetemiı• aittir. .. 

ABONE PIATLAAI 
t • a t 

Se• ki A7 Aı 
ICr. ...... 

TOllKIYE ı• 750 • 151 
YUNANlsTAN 2S40 1220 nt ne 
ECNEBi 2700 1409 • 

Aboll• bedeli peıiodir. Adna 
4etiftirmek 18 kurUsbaı. .... 

la Olap •ttelil• : ı 
Milyon Çalıp Milyon Harceden Adam! Bir Nüfu• 
Zengin Bir Fabrika Sahibi Hiç Haberi Olmedıiı Halde Nasıl Kokain Taciri Olur? k.agdi 
Fransada iki Yana Dal Budak Salacak Yeni Bir iş Çıkb Meselesi 

Bunada Na. t. lmıuile 1U1tl ııoraa 

Birkaç gtba 6ac• iç bet ubr
la "Son Poata,, ya da Hrphati ba
liad .. yazılmıfh: 

Franaaam " UJ ,. tehrlnde bll
haıaa kokain Ye aahte pul ticaret 
ile ujrqan bir çete tutuldu •• 
hayretle ıarWdllkO, bu çetenin 
bafl yine o ıehirde kokain Ye 
1abte pul ticaretini takibe memur 
bir polia müfettiıidlr. Bu mnfet· 
tiıin adı da Marianl' dar. Aradan 
geçen kasa bir mnddet zarfında 
yapılan tahkikab ıhteriyor ki 
bu meıele etrafda kol budak 
1alacak, tanınmıı birçok adamla· 
rın da tevkifini mucip olacakbr. 

Verilen tafıillta nazaran, 
Polis Mllfettiılifi ile çete reialitl· 
nl nefsinde birleıtirme garabetini 
,aıteren bu adamın ıerçek bay• 
rete det• bir plaely.U warclar: 

Marianl hakikatte pek ıeki 
ve namuılu bir adammıı, 
fakat etlenceye ve iırafa 
dOfkOa olduğu için pek çabuk 
parauz kalmlf, para11z kabaca da 
ıeklaanı fena yolda itletmeye 
koyulmuı, artık kendlline para 
ıetlrecek her teyİ mtlbab ıar
mlye baılamıı. Fakat en fazla 
kokain ticaretini tercih edennı, 
kolay bulurmuf. Fakat yavaı 
ya••ı etrafında ıtlpbe uyanlDlf, 
o derecede ki daha birkaç 
ay ince az kaldı yakalanıyormuf, 
kendi mealektaılanndan biri di
yor ki: 

- Arkadqamm kokain tlca· 
reti yapbtana anlam11bm, pe
fine dOım8ft8m , kendllinl 
cirmi meıhut hllinde tutacakbm. 

Blliyorclum 1d o .... ~-· 
kokain ıetirecek olan bir ,Omrlk 
memwa ile telair meydamnda 
rancle..a ,,...... arka•u takıl
dım, yandmamıpm. 

GOmrllk memuru ellade koka
ini ihtlta eda paket ile pldl, 
fakat maaa...f Marlul 16zetlen• 
dJtinl anlamlfb, kurtulmak içla 
ne yapu bet•inlniz? Ar
kaclata •• cllrlm .. rild 
olu ,amr&k memaruau ellle te.
ldf -etti, aclam timdi baplahan ... 
dedir ve neye atndıtım el'aa 
anlamam11br: 

- Poliı komiMrl "-im or
tatımcla, ile• kim inanır? 

• 
Aalatbldanaa ti• bu pollı 

mlfettlfiala para bulmak için yap
tatı lper laanıl•yacak kadar ıarlp
tir. Mesela bir ... zenpa bir fabri
ka ..Wbini mdarauya karar vermlf 
ve yanına bir miktar kokain alarak 
fat.rika ulaiblai takibe kOJWIDUfo 
la 1a11a,td kendi kullaadıjl 
otomob•d• ılcll1ona Uft bir 

1 
arablr- Wr- dllclriaa p..lr lçia J 
darmllf, fmat bu farutbr. 
Polla mtıfettifi hemen bot kalu 
otomobile •ldırarak kokain pa
ketlerini miaderln altına laldallllf, 
sonra JİDe kenditl ıibl zabıta 
memuru olan ild c&rllm terild Ue 
adamı beldemiye koyulmuf, de ... 
ken fabrika ıahibi plmif. 

- Efendi bir dakika durunuz! 
- Sebep? 
- Ben polia mtlfettifiyim, ıl-

• 

lin kokain ticareti yapbp1111 at
nncllm, otomoblllnld arayacajaml 

Adam 8'ler, lflller amma 
araba aramaca yaıtıklan albndaa 
kokaba paketleri çıkınca sizleri 
faltafl slbl acılar. Netice mallm,fab-

rika 1abibi muum olmaıına rajmen 
bapaa bell ıelmuiaclen k.arak 
poliı mnfettftlala arkadaflanna 
mObim miktarda bir para verir. Ve 
OJUn cla OJDUDllf olur. 

PoU. mtlfettlfl ele ıeçlrdJtl 
kokainlerin bir kıımını ikinci ve 
lçlncl ellerden UI ıehrlnde uttı ... 
malda bereber ual m&hlm lnımını 
Parile ,enderlrmlf, bazan arka· 
dqlanaclan biri Yuataıile demlry0.o 
lundan, fakat ekaerl1etle ldlçllk 
tenuzllh •apurlarile nehir tarlklle. 

* Polia Mofettiılnin bu auretle 
.Une ı•ç•n paraya ne yaptığ•n• 
ıeUace; dd zaafı varmıf. Btıan• 
blrlncili kumardır, lldncial de 
kadın. Maamafill bu iki zayıf 
aoktua elinde avucande bulunu 
parama. ~fil ab•p ~dutu 

ıtbl, buan badJlhae para da 
ı•tirlnalf, •iMia LI clYaım
.. ld bitin kumarbanelerdea 
haraç abrmı1t kadıa muelellne 
ı•Hnce fU hikayeyi aalabyorlar: 

- Marlul alb ay enel yaz 
mlbauebetile mennl1et almq ve 
••il bir kadını battan çıka· 
raralc bu muaal1et una• 
11nda Pari1e sltllrmlf, orada 
iki ay alıkoymUf, 10nra kadmıa 
m&him luymette mlceYherlerlDI 
çalarak biçareyi 10kata atm ... 

Jt 
F ra .. z ıuetelerl çete relllltl 

yapan poliı m&fettlfinia bir mDd· 
dettenberi ı&phe albada bulwa
maıına rajmen tutuluama bu kadar 
ıeclkmulal ıllpheli bulmakta, hima• 
ye ıardtliünll biuettirmektedlrler. 
Y aptaldan tah•i•• ıare bu ... 
.. ı. daha ı•rlP 1afhalar aned .. 
cektir. 
Reımlmlzde Marinanlnia kokain 

paketlerinin aeYldnde tercih eltili 
klçlk Yapurla bafhc• cirim .,. 
kaclqlannı glrllyorıunuz. 

Yumurta 
Yeni Kurulan Birlik Güzel 

lıler Görecek 
Memleketimizin ihraç maddeleri 

aramda 1ayılı bir 1erl olan yu
martalanam cltlaya bahranlDID 
••1d- koyclata zorluklar kar
fl•ncla flatuaclan kaybetti. Muht .. 

Bammaa 
N..,edllea yeni luınun ,Unala• 

111 yamalann daimi IHr leke al
tmda kalmamalarını temin •• 
analann nlfu dairelerine 1110,.. 
celderl lalmle kanaat olunmul 
•IUIDI kabul etmlftlr. Binaenaleyh 
bulundafunuz mıntakaDJD nlful 
dalreline tlclinlz diylniz ki: 

Ben ... ı•e evveı Ahmet Efen
di ilminde birile blrlqmlftlm. 
Evlenecektik nlklh muamelemil 
yapılmak ._. leli; bu Abmel 
Efeacli birdenbire buradan sittL 
Şimdi nerede oldupnu bilmiyo
rum, çocupm1111 babaa lft• bu 
Ahmettir. 

Nlfm •••arlan muameleyi ba 
... llerind• ,ertltmlye mec
burdurlar. Y apmulana mabaWn 
ea ,ebek mlllldye amirin• flkl
J•t edeninls. 

Aıkara Şoförlerinin Kıyafeti 
Ankaracla o.-..bey mabal

lealnde KW.ıt Ol.er L6tft zade 
Ahmet Kemal Bey gandarclijl 
mektupta Ankara belediyulaia 
tabi tof8rlerine bir arnek elblae 
glydirmui baldandald karanma 
tatbilonda hak11zhk yapdclıp 

yazmakta •• otomobilial tamir 
için ceketlal pkararak anbamD 
albna ıfrmlt olan bir fOflrclea 
.. elbileab çallfbta için • ceıa 
ahndıpm yazmaktadır. karlimis 
diyor ki: 

- Eter bir 6rnek elblH siy• 
tlltaekt• ..... t ..-.ıer1a 

temiz '' dUzglln kıyafeW olma-
11m temin ile otomobilini tamir 
ederken ldrleamemeli için cekr 
tini çıkaru tof6re ceza verm .. 
mek llZlmdır. Sonra da elbllelr 
rin yelma1ak olmaıı için bir _,. 
del, bir alman• Yermek. llamclar. 
Yoba uzun ve pardull .. kllnde 
Bltpaıarınd r lınmlf bir elblM 
giyilmealne \ e her toflrln bir 
renk intihap etmuine m&uad• 
etmemek llıamdar. 

Bu karar ittihaz edilir•• tabi 
tofarlerlaln lcannçlannı da 11• 
lahde bulundurmak lbımdar. 

• Uf Amıpa puarlannda çok iyi [ 
Wr flbretl bulanan bu maddeml-m reYaCIDI Ye llirlmlba& temin ._ _____________ _. 

için 7umartacılanmız ıon zaman
larda çok çahımakta ...... a .. 
f••d• aWıadar makamlann ela 
letirakll• Sam1U11da bir koap• 
yapıldı. Burada yumurtaabpmma 
ve yumurta llaracatımwn ylkMl
tilmeal yolanda birçok kararlar 
abadı. Bulana içinde oldukça 
mtlblm mt•ldl olan bir muele de 
Tlrk J11111arla lhracatplannı blr
lettirmektL 

Memnuniyetle 6jrencllğlmlze 
tir• lataabaldald JUmartacdanma 
anlumda t.a,ı. bir birlik Ylcude 
ıetlrebllmltlercllr. iki ıtındenberl 
çahfmaya baflıyan bu teıldlitua 
ilmi " lataabul yumurta ihracat
çaları blrlltl., dlr. 

Birlik relalijin• Gualnala 
Hamdi Bey ıeçllmlıtlr • 

Yumartalanmızın ıerek lıtlh
..ı •• toplama ıeklllerinde •• 
ıerebe ihracata mltealllk bittin 
hatualarda ualh ve aann llzum 
ıaıterdlil uıuller clahlllnde ,_. 
martaahtamızua ialdtafma çahfa
cak olaa bu blrliğia ı•y•la• 
ulaft.apm ,ermek memleket ildr 
ucllratı .._bana blylk bir lra
uaç olacakbr. 

Çorludan Huao Tabaia, Diyarıbe
kirden Ebem lmzaluile ve Nitanta 
flllW Ortamektep açılmuı ip Tu~ 
han imzuile, Demirjollan hakkın la 
Yabcıkto U... a..ı imUlile "e 
Balkni haldmıda Çanakkale pnç ıgı 
lt•ntile, ikmal imtihanları hakkında 
Zbmun, Yapı, Nuri, Ahmet, imsalti· 
rile, bir denteıı döndttkleri içia doJ.. ı• 
IUDOD ıııufta obmalanna möaaade 
eclilmuini iatiyenk Anlwadan Sa ... 
hat, Batiç•, Huriye, Ze111ep, Ş. Bab m. 
Semiha, Hatice, Faal, Zehre. Firdt v&. 
Milsmea, Mellba\ GüsiD, Saat imza· 
larile mektup sönclenn okuyuoalsı• 
mıza: 

- Aclnub •eya lmz.... ve-
1ahut bunlarda biri elgılk olu 
mektuplar nazara d •luamas 
•• bunlara ce .-llmeı. 

=TAKViM= 

- Arabi 

CUMARTal 
•• Erıoı •M 

Rumi 
11 C.-.•har ııu il • IJ161 • IJSI -- ,,__ .... Eaant Vuat Vakit ..... -G .... il 51 5 51 Allt•• u- 17 58 

Otle 6 CM IJOI y .... ı il 19 il 
lktMl '" il rı ....... il il ' 11 



Şildi Paylişamadılar 
------------------ ------

lstanbuJsporla Galatasaray Dün Berabere Kaldılar 
Geçen Cuma 933 fildinin Dö

mifinal maçında Fenerbahçeyl 
yenerek ıilt Finalisti olan G:ıla· 
taaaraylılar dlln Iıtanbulspor kar· 
ıııına çıktılar. Dnnkll mllıabaka 
933 lıtanbul tilt ıamplyonunu ta· 
yia edecekti. Galntas:ır:ıyın bir 
hafta evvel F enerbıı .,yi yenmesi, 

lıtanbulıporluların da bu maça 
benllz hazırhldı olı:uıonlnn gali· 
biyetin m~bakkak ıurette Galata· 
aaray tarafında kalacağını her· 
keae zannettirmiıti. Halbuki oyun 
bllHln tahminleri alt Oıt eden bir 
netice ile, ııf11 ııfıra beraberlikle 
bitti. 

Iıtanbulıporlular, takımlarında 
henUz tamamile doldurulamamq 

1erler olmaıına 'Ye Salihattin gibi 
bir oyuncularının ekılkliğine rağ· 
men canlı, ıayretli ve mlltemadt 
h&cumlu bir ıiıtemle kendilerin· 
den takım itibarile daha olgun 
bulunan rakiplerine gof attarmak 
fanab vermediler. 

Perıımbe ınnkll nOıhamızda 
maçtan bahıederken ·• lıtanbul· 
•porlular pek nefeıll oynamak 
prtile belki Galatauraya kartı 
koyabilirler. Fakat ne de olaa ne-

ticenin Sarı • Kırmızılılar lehine 
çıkmu ıibtimali kuvvıtlidir,.demlt· 

tik. Biz bu tahmini yllrltlirken Ga
lataıarayblann Fenerbahçeye lcarıı 

oynadıkları oyunu tatbik edecek· 

lerinl farıetmiıtik. Halbuki Gala· 
taaaray Fener oyununun yarısına 

oynayamadılar. Buna mukabil la
tanbulsporlular umulmadık bir 

canlılıkla o ıOç imtihanı batar· 
dılar. 

Oyunun TafallAll 
Kurtulut • Pera maçım Pera· 

blar 5-1 kazandıktan10ara Gala-

taıaray latanbulıpor takımlan 

ubaya çıktalar. Galataaaraylılar 
rlzıira karşı oynamaya bqladılar. 

hk hücumlarını cenahlardan 
J•P•n San • Kırmızılılar Istanbul
ıporun kuyvetli müdafaaaına çarp
tılar. Iat-..bulıporlulann bllhaasa 
ıoldan yaptılcları hücumlar tehli
keli ıekillerde açıhyordu. Fak at 

onlara da <:>•••ta.arayın aai mü
dafii ıert bır karı layııla muka-
bele ediyordu. Birinci devrenin 

10nuna kadar, dOzg&a OJQQ itiba
rile, (ıtanbulıporlular daha lriçlmli 
oynadılaraa da ••Jı fnatı.nna 

K•l•g• 4olr• 61r lıiicam 

kaçırdılar. ilk devre ııfır ııfu a 
berabare bittL 

ikinci denede oyun daha kı· 
zıttı. Galata1araylılar aayı çıkar
mak tlzere daha ııkı oynamak 
lstlyerek maçın cereyanını epl 
1ertleıtirmit oldular. lıtanbulıpo
run en tehlikeli 16rünen akıncı· 
81DJ, aolaçığını bayla zedellyen 
Galataıaraylalar mukabil bGcum
lanndan de lıtifade edemediler. 
Hakem oyunaa fazla hatalı ve 
Mrt devam etmesine Faal ceza· 
larile mani olamıyacatını anla· 
yınca GalataRrayın bir muavinini 
dııan çıkardı. 

ikinci devrede de tarafeyn bir 
netice alamadıiından maçı on 
beıer daklkahk iki dene daha 
oynatmak mecburiyeti bU1l olcla. 

Bu iki devrede de birtey yıpı
~madı. Ve oyun neticede 11far 
11fıra bitti. 

933 fllti için ayni maç bir 
daha tekrarlanacaktır. 

Isparta Takımı Ankarayı Da 
Gidecek 

l. Kanun ayı ıonlarana Lıtan· 
bula ıelecek olan methur lıparta 
takımı Ankaara ikinciai olan tit 
ıampi onu AnkaragOcOne de An· 
karada yapılmak üzere bir maç 
teklifinde bulunmuıtur. Ankara
ıtıcü lapartanın 16ıterecetl ıeralti 
ıiıüaait 16rdDji1 takdirde derhal 
bu teklifi kabul edecektir. 

··---··· .... -......................................... . 
Atletizm 
Birincilikleri 
lstanbul, Seylrciıiz Bir 
Stadyomda Türkiye Bi

rinciliği Kazandı. 

Türkiye atletizm blrindliklerl· 
ne dOn de Fenerbabçe ltadanda 
deYam edilmlt ve bltlrilmlftir. 
Mllaabakada 1eylrcl ldauecikler 
yok ıibiydl: 

Alınan teknik neticeler ıun· .... 
200 metre : Iıtanbuldan Mu

fahham 24 birinci, lzmirdın Hak
kı ikinci, Buraadan Ahmet OçllnctL 

400 metre : Balıkeıirden Nl· 
yazl 56 6/10 birinci, Ankaradan 
Selibattin ikinci, lıtanbuld, r 
F rllzan lçllncl. 

lMO metre: Ankaradan Şevki 
4, 35, 4/10 birinci, bmirden lb· 
rahim ikinci, l.tanbuldaa Ruhi 
OçllncG. 

5000 metre : bmirden lbrahlm 
17, 18 birinci, Ankadan Galip 
ikinci, Bur .. dan Ahmet Oçlln'CG. 

110 metre manialı kotu : Ia
tanbuldan Sedat 16 8110 birinci 
Ankaradan Melih ikinci, lzmlrden 
Hüaeyin Uçüncn. 

Oç Adım: latanbuldan Pulyoı 
13,74 yeni TOrkiye rekoru birinci, 
lıtanbuldan Selim ikinci, lzmirden 
Küıeyln GçllncO. 

Sankla irtifa: btanbuldan F et
hl 3,20 birinci, lzmlrden TalAt 
ikinci. 

Gnlle: lltanbuldan lbrablm 
12,33 blrlnd, luairden Niyazi 
lirine~ lzmil'dea Selihattin DçOncl. 

Cirit: lıtanbuldan Karakaı 
51,20 birinci, lataabaldaa Mufah· 
bam ikinci, lznılrden Niyazi 
OçOncU. 

4X100 bayrak: latan bul 46,611 O 
birinci, Ankara ikinci, lımir 
Oç&ncll. 

Umumi taınifte latanbul TOr· 
kiye bfrncilitınl kazan1mfbr. 

Ankara 
._Çtadgomu 

Ankara, (Huıuıl) - Şehrimiz· 
de bu yaz lntaabna baflanan 
Stadyomun toprak altı ameliyat 
ve teıisatile toprak teaviyui iti
nin kıtm bnlülinden evvel ikma· 
Hne çalıtalıyor. Stadyomun dıt du
yarları d• bitmek llıtedlr. 

Memlekette Spor 
. ~. . . . . . . . . . . . . ·-

Altay, Altınorduyu 
1't_ ağliip Etti 

............... ~ 
lzmir, (Hususi) - Birkaç gun· 

denberi dedikoduau devam eden 
Altay Altınordu karııiaşması çok 
kalabalık bir 1eyirci kütleri önün
de Allancak atadyomunda 9 Ey· 
101 panayır komiteıi tarafmdan 
konulan kupa için yapıldıldı. Tam 
aaat beıte her iki takım hakem 
G6ztepe kulObü'nden lsmail Beyin 
lpretile harekete geldıler. Altay 
hücum battı Vebabın güzel ida· 
realle mlkemmel bir oyun oynuyor. 
Vehap 3 ve 4 üncü dakikalarda 
ıahıf hücumlarla çok ıtızel iki 
"ol yapb. Hu ini goller Altınor
duluları ıaşırttı. 

Soğukkanı.lığanı hiç bir zaman 
kaybetmiyen Altmordunun kıy· 
metli kalecisi Sabahattin tek ba
tına Aitay akmcılarmın mukabil 
hücumlarını harşıhyordu. Altay 
ilk devre ıonuna kadar bikim 
oynamaama rağmen baıka aayı 
yapamadı. 

ikinci d«vre baıladığı vakit 
her iki takımda da bazı tebdilit 
yapıldı. 

Altınordu bu devrede Altay 
kalesini fazlaca ziyarete baıladı. 

Oyunun ortalarına doğru lehlerine 
verilen bir penaltıdan ilk ve ıon 
gollerini yapblar. Fakat Altayhlar 
bu gole mukabele etmekte gecik
mediler. Vehabın .. ğ açığa ver-
cHil ............... Dojwaa 

gelen top Sababatllnin plonjonu
na rağmen Altınordu kaleıine 
girdi. Oyun biraz 10nra bu netice 
ile, ıampiyon Altayın ıalibiyetile 
bitti. 

Önümüzdeki bafta bu maçın 
revanımın yapılma11 muhtemeldir. 

Ankarada Gazi CDref GUnU 
Sartı yere ıelmez T&rk glret

çUerioin bllyOk t'flerlni araların• 
da ıördlllderl ıtınDn yal dlnimtl, 
memleketin d6rt tarafand• olduğu 
ıibi; Ankarada da pek pal'lak 
bir proıramla Halkevl ıalonunda 
tekrar Yatatılclı. 

Eneli lıtiklll marp dinlendi. 
Ankara mınbkaıı ,Or•f heyeti rei· 
ılnin a6ylediilnutuktan sonra mın· 
taka ,areı birinciliklerinde der~ 
ce alan apjıda ilimleri yaıw 
güreçilere mlklfat tem'inl ya· 
yapıldı: 

MubafızgUcünden Atlr Hafif 
•ıklet birinciıi. Demir ıpordan 
Oıman; Mahmut Sellin; Oıman; 
Hulki HOaeyln; Namık, Mu· 
hafız,OcUnden Necip; Ahmet 
Arif; lımail ; Muıtafa; Şevket; 
Kadir; Ali Dunun; Gençler Birli· 
ğinden Necmi Beyler. 

Tenli mOkif attan ıonra saat 
yirmi dörde kadar ııtıreı ı.. -.Jaba· 
t.at·,. y•,..W.. 

Tenis Maçları 
Yugoala vya T eniıçileri Biz

den Kuvvetli Çıkh 

Şebrımize davet edilen Yuıoa· 
lav tenlaçilerlle dOn ilk temulan• 
m vapan tenis pmplyonlanmız 

&ç miiaabakayı da kaybettiler. 

YuıOlla~ tealaçilerl birçok 
beynelmilel mDlabakalar f6rmUt 
olduklanm dank& oyunlarile t.bat 
ettiler. 

Birinci mllaabakacla M. Şafe , 
Şlrlnyanı mailüp etti. 

ikinci oy.-cla Madam Guat ç 
Madmuel Grode11d1I yendi. 

OçUncll ıdlabakacla VDJo • 
lavlana ea ....... w ıenç 

.. mplyonlanna k&rfl oynayan 
S.dat ılzel kaqılayqlarla ku•••t· 

U haamını iyi dayandıktan ıonra 

mail6p oldu. 
Yuıoela• ,..ply-1arile dljer 

Dttnkiı Teniıt.: Solda Madam Cuttiç, tenlaçllerimb de Puar .... kar-
----·-•~td_a __ M_ad~m_u __ •l __ Grod ___ uld ________ ~•~l-afA;...ca ..... kl~ar~dır=-.-~.,..,,.-==-_,...,.,:=--



M RASYED 
No: 49 

Yasanı ••••• Uuh._ 
19. 9. 

Bebe uhi Kılılclı Mendebur: Nabi 1 
Mabat nota talim etmelc, uıal ı

w dDmteld tedrll eylemekte 
cleifl mi, keenne huzurda elen 
:,takrir ediyormut ıibl, lhımgelen 
faldan bir bir nakli bttya, baza 
.mDhimce noktaları iki kere tekrar 

(ıldfi ve vifi ••• 

çek •abaJI Şekud ıokajıu.. 
Sena yokupuıa, Macwmural.. Da. 
,. .... ...t bp171 gWerecelmin. 

Heyer nııt• llJlerke• wıt pQI. 
latmıtı glzlerl •ua111 blkara• 
efti ıthtlerf hatular &lr hl al11111 
olan Mdmare hamın, a.ttlıte 
dlrt beı ive ıeylrfyor; yanmda• 
k !.ardaklan &yudumrl 111 içiyor; 
clwam ediyor: 

- Pliıpea, Aaobu lrala ıiW 
bakarken, ıkınıp fıkınıp yM ıtıG 
kam pbrtmaya pJret et. Bapma 
ha blcum eder ele ~., ..... 
rm clİJe IÜm karbıa IUL Bia ....................... 
ıe,cikler olmaz. .. Baylece phr...ı 

arayıp ta bulduğun, utta diye getir
diğin herifın yediif naneyi beğen 
bakaL•• ). •• o, hirclea ....... 
....... behcak. H... ,..,... 
brac•lcwa: f ......... .., • 
kapa ..ı.t-la; ... •dna hm ........ ..,....,er; ...... 
..,.. Rezil lra ....... San. 
a.,u.t ....... -17 .? .... 
111111, --· ,... _., v.,.. 
ak...._ olletırete.t tama• 
••li•? C>,tlllmini .a--n.ta .... .............. -... )... 
P~• H 111a, al••' .. iti 

gllerelr: 
-v.u.w ............... . 

A ........ ,.... ... o111a._lfet 

Dlr• &illi ,........ ••••dliW ........ _ ...... 
nıı.a.a •r 

Ya 
U. m"?) Dip el Y111'mada; yarım 
ua ten beri m• tlkettlif Wtle 
llidlir" ._.., elımrn ela. 

Nihayet, ........ tutu&• tu-
ı-. ....... , p1qy •• 

N·• me 11 o aı ( U... be1 
buJUJ--. taze lautrl ) aer1ma ....,_ .. ,.. 

kollayı verirslniı: dediiim aM ad 
yalan mı aalaraımz pafacıfıml.. 

Zimaa P.faclimn, .. ~ 
( Nabi Efendi birader, De kadar 
zahmetae yukarı buyarl ) bitalra 
tlzerlne kambur, bpealr kim• 
vana aavalmaa iciD. Adet ftçhile 
(lh&I &h&f) ederek ıofaya çıkıyor. 

Zianua Efendi ldstecleki kere
vetll mindere 1'1lzllmUf. Nabi, dnar--......,,.......,. 
muafedeld Wr .. cW,e,. Ultiyor • 

Feli babayanice baıma aeçi,. 
mfi; kottan 18Psüu kawiuk; 
iki 18*8 hinde. Kemalltazlm 
v'e hllrmetle ifadeye cami derli 
çepiıi vererek meşke mllbaıeret 

e e n, a e e , 
aalvelenin .z.ikri zamanından aonra 
ey hitaba saliha olaa hatuH, 
maıaı. ola td ilmi celill anuikiaiin 
mebnaaleıld elbaa \'e eavat, 61-
ıllleauı uul Ye •ak•mat eldDta 
ııöi bu erkama erhaanıa r6laal 
rekfai de notadır. BenelehQ 
müatamel ve miltealbmlm halunaa 
lfha kelfnıe, arabtden. fllrlldea. 
lıahetfden •ltevadt olma,ıp ... 
len Bum eftenclcla me'huzdar. 
Nota, 11vtm enva •• clerecab• 
aynen im ve lfaı•t e.yledijl 
mllll8 her r.rr "'1teasl Mema•U. 
bJd n ft'ar ed'eıefmektecllr-

CArkaaı varJ 

Hll.Aı. ............. Pe, pbda 

Bıı 1811eniıı iki bfi,ak filmi Lird.a . ...... 
DU"LAS FAlllBANKS 

KiBAR BiRSiZ 
Ronald Colmamı (2964) 

4 Jci Tesrin 

T ....... ....,. ....... 
1 ...... teerfll 93t 
Sah fllal •kt..,wa 
Whu• aut•• 
Cirim n Caza 

20 Tabro 
Yazan 

F. il. Daıetor9• .. 
Teıelm• ed• ı .. , .. 

( Bafbrafı 1 lnet 1ayfacta ) 
altında cereyan edecektir. 

Bplmak _... avhnrnk iMe
,...._ lltifatleJ• k•llrapklan 
ftzl1~ nihayet apjı &atla Jap
~ aline .-.ıan plyawlan 
tem ..retle Wld de maftffak 
olacaklardı. Ancak alAbds 
.... 111...,. derhal el kor
dular. Ba ftte a.- w....; ' 
takmchiı 8'ıun tavır, t&ccarlma 

~ verdi. ·-· ~ahlil aleylaiae laamludıjl .,.._ 
manena ae&e.iı " faydam 
kalda. 

* Ba mtlauebetle Tlrk • Abnaa 
ticaretini tetkik elmk ..,.._, 
..._,_._. T&rk-Aimaa ldearinı 
anlatmau talhii aaha11aa ıirmez· 
den eYYet Alman1a, bizim fP.. 
kaçırıfmu fit m•erl .. ~ 
Bu mendebta ~ ikbl8l •u
wemiz a ....... ; ... tecel-
li ediyordu. AIİDaaJa laizim bar 
•ea ttltla ft Uzllm mOtterimiwli. 
ldhal • ihraç mlftzened ytlzcle 
30-35 farkla lebimlzde idJ. 

Ge•• ..,....,_._ -. 
Almanya le Wr Klenı... w'nı _,. .............. ....... 
.... lktaut ---- ıial .... 
IHWrbataola ........ ,.,_ 
.......... ••nlebt ..... ... ., ..................... . ..... ..,.,..... .... ., .. 
pptaftma J.a •n 'ıpan • lehimi. 
u ohm fam ta.il ..,..._ 

Ancak km•ı•a .. ohtyGP 
ela. BeJad.mW haW.. em da
hiliade llmaat mBYazeaem ilrl mem-

hu memlekete ıattığımız mal de-

recelhıde Alman ihraç emtlaaa 
alı7orduk. iki memleket lktıNt 
altık 11 lır ı ıı.a,ak .._lfli. 
retıerile (To KJeu. Tu&,e) ...,. 
.,.... bla11tlda ..... ,ordia. 

Filvaki, Son nneı. tltln .. 
racatıDUz Almanyaya kaqıı uaJ. 
llllfbr. Evftlce Almanpya birm
d 11aıf tatlla •bclll Wa olct.p. ............. -..v ...... 
lalar ıeçmiftir. O- Bulgari• ta
kıp ecliyer. 8ia IPbacll ufta 
,.&IJOlll"DZ. 

w.a .... tetkik. birluci .. 
kaptınu•ıım kabahatini ,m. 
kendi omcitw ' an ,ok1-enmt;. 
kifi ıelir. Yunanhr• • .,.._. 
lu, Almanyaya tlltilD atıp ,..,. 
mak için blyak ko&&Jltldar p 
termitler, ta diye f ılerinl vadeU 
•atıflarla halletnnşlerdir. 

Ba aJfD ortaJarmda Balgırt.. 
tanla. • Almanya arasında bliytlk 
bll tlltDa takuı mukavelesi imza 
edilnilatir. Yapılan anlllflllıJa na• 
saran Almanya balpriatanclaa 
bet - tclacla '-'I ..U,. leva
hlr Cl;6 mily• lMI .... ı • ..-..
alaai; ••• ...ıWı.iill 
ma111aclm B&lı•ılltına a,.t ıa,. 
• .... _,. efYMı " ._.,. 
ftlftZlllll g6nclerlecektlr. 

Hulaıa: t.rdye • Alm&llJ• 
takaı mukavelesi tazelealtka, 
ttltlla malııulllmtlz ~ bir 
anlatmam uuı lzerlnde cl'dtaiaak 
faydahdır. Hahlerımu itin de 
ku çok fayclahdar. Buu temle 
etmek JDUmklln olurıa lkl iae• 

Parlimentolar konferan 
Bugün Fransız Baş Murahbasınıo 

iihim Bir Raporu Okunacak 



fTTiB&T ve TBBAKBt 
IS inci lnınm o. 72 Naıl Doldu ? •• 

Her h•kkı 111ahfuzdur. Nasıl Yaşadı? •• 
29 • 9 - 934 Nasıl Ôlda? 

~:========•Ziya ~akir .:==========================' 
lngilizler, Mısır Seferini Haber Almış-

lar.. Çok Müteessir Olmuşlardı •• 
FiJistlnde bir ( Musevi hOkft. 1 

meti) tqkil etmek fikrini besliyen 
( Musevt komitecileri )de artık fa• 
aliyele baılamıılardı... Silkünetle 
Jaşamayı tercih eden Muıevilerin 
,oğu, bu cereyandan uzak yap• 
D\ak istiyordu. Fakat komitecilerin 
tehditleri, günden gtıne artıyor, 

Lunlan da bu çıkmaz yola ıU· 
rükliiyordu. 

Cemal Pap yap'1acak Kanal 
hareketine engel olmak ihtimali 
olan bu tehlikeyi ortadan kaldır
lllak iıtedL llbınbuldan (Emniyeti 
umumiye aeyrisefer mlidlirU Hüınll 
Be );n riyaseti altında gizlice bir 
bti ıbarat heyeti getirtti. ( Aran• 
ıon ) isminde birinin idare ettiği 
teşkilat meydana çıkarıldı. Mer
kezleri ba11ldı. A vrupadaki cemi
yetlerle yapılan muhaberat evrakı 
ele geçirildi. Komite r\lesaıından 
bazıları da yakalanarak Borsaya 
nefyed idi. Yalnız Aranıon, iti 
vaktinde haber almıı. Mıııra firar 
etmiştir. 

Siyonizm komiteıi teşkilAb ba 
ıuretle çarçabuk ve ıeasiz aada· 
aız dağıblmıt. gailenin biri orta• 
dan kalkmlfla. Şimdi Cemal Pa
tanın karfısında, ( Arap iltikll:l 
taraftarları ) denilea cidden mi
bim Ye nazik mesele kalmlfb. 
Bununla milcadele. hiç fOphesiz 
ki kolay olmıyacaktı. Onun için 
Cemal P ... bu lııu..ta pek ac61 
davranmadı. Bir taraftan Kanal 
ıcferinin hazır!ıklarmı yaparken 
diğ~r taraftan da bunlann taki
batına başladı. 

* lngiiizler Mmr lzerlne yapıla· 
cak bu ıefer hazırlıklannı çarça
buk haber almışlar, bundan mll
tee ı r o~muşlardı... Şu hakikati 
unutmamak lizımgelir ki harp 
baş ad gt zaman log.lizler, o .. 
ma ıhtarla büyük mücadelelere 
g rıpaek fikrinde değildiler. Si· 
yaıi mftnasebatıa keailm~I he
rine lıtanbula avdete mecbur 
olan Londra sefiri Tevfik Pa
pyı teşyi ıçio lagiliz Had· 
ciye Nazırı ( Sir Edvar Grey ) 
lsta yona kadar l'elmek nezake
t in göstermiş, Teda esnasında: 

- Paşa Hazretleri!.. Eğer 
Osmanlı orduıu tarafında Mısır 
ale) hindo bir hareket teıebbnso 
vuku bulmazsa, bütlln harp esna-
11:ıda İngiliz kuvvetleri de ılze 
karşı taarruzdan içtinap ede
cek ir. 

Dem.işti. [1) Harbin baılanıı
cmdaki hicliıat, nazırın bu ı6z· 
lerini teyit etmİflL Meseli, bil• 
tün lngi tere Bahriseflt filosunun 
Çanakkaleye ve Anadolu sahille
rine şiddetle taarruz etmesi ibti
•all vakı iken, ancak bir iki 
geaıiden ibaret olan filo Çanak· 
kale 6niine gelmiş; (Adet yerini 
bulıutı) kabi1i.ıden on dakika ka· 
dar tcliraiz bir bombardımanla 
f .le:ı l inı harp ettik.ten sonra çe• 
kilip gitmişti. Basra körfezi ve 
Akabe ıahilideld lngiliz taarruz· 

[1} lki m h'm devl t adamı araeın-
dıı ed n bu meeeı yi b z boyle 
bil ı :ı Çok şiık ır, .hayatt~ bulunan 
T vf k p h zretlerı, bu huıuau ten
vir zahmetini ihtiyar buyururıa...._ ta
rihe bu) uk bır hizmet etmjı oltırJa~ 

z. Ş. 

lttilt.atçıler tara/nul .. lıerlclw• •• 
:r•reti11• ,.ttril•ıt Giritli N•aınl il, 

lan da yine böyle kOçl\k mlifre
zelerle yapıJan ehemmiyet.iz ha· 
re ketlerden ibaretti. 

Fakat Mısır ıeferl meseleıf 

ortaya çıkar çıkmaz, birdenbire 
me1elenin ıekli deiif mitti. lnglliz· 
ler kanaldaki kunetlerinJ derhal 
takYiye etmekle beraber, bir ta
raftan Anadolunun Andeaiz sahil· 
lerinJ tehdide diğer taraftan da 
Basraya doğru ilerliyerek bir 
( Irak cepheai ) vGcade getirmlye 
baılamıılardı. Basrada Nakip zade 
(Seyyit Talip) Osmanlı hükume
tine karşı isyan etmlı, bllflna 
topladığı bir zthnre ile lngilizlenı 
iltihak eylemiıti. Buradaki zaif 
Osmanlı kunetlerJ, kısmen ( Na· 
1tra ) ve kısmen de ( Kome ) ye 
çekilmiıtL logiliı kuvvei •eferlye 
kumandan ( Jeneral Sir Artar 
Barret) yavaı yavq fimal• doğra 
llerlemlt, takriben bin nefer ve 
6ç top ile ( Korne )ye kapanan 
Ye etrafını tahkim ederek dllf
mana fic!detle mtidafaada bulu· 
nan 38 incl fuka kamandaoım 
eıir etmiftL 

( Arka11 nr) 

Kanser Meselesine Dair 
Doktor Brehmer'in Bir Keşfi Ve 

Bir Tebliği Sıhhiye Vekaletinin 
Ankara, 27 (A.A.) - Son bir 

·~ lciade dllnya matbuabm mer 
gul eden Kanser meselesi hak• ı 
kında Sıhhiye Vekileti bir tebliğ 
Detretmiftir. Almanyada, ihtisasa· 
mn kimya olduğu 90nradan 6ğre
nilen Dr. Brehmer İlminde bir J 

sat kanser mikrobunu keşfettiğini ~ 
iddia etm)f ve bu iddia, dtınya 
matbuatında ak:sler yapmıştır. 
Bu mesele hakkmda Almanya 
imperatorluk &ıbbat idaresi, ya• 
banca ıazetelere bir tebliğ ver
miştir. Bu tebliğde eıc6mle deni· 
liyor ki: 

.. - ( Tıp d6nya11 ) ismindeki 
bbbi mecmuanın 25 Ağuıtoı 934 
tarihli 34 üncll nurnaruıada Dr. 
Brebmer taraf ,ndan .. Fitbomoftora 
hpolymopba kanda ba:unan yeni 
bir mikrop Ye bunuıı tinörler 
uıulü ile olan müaasebetl,, bat· 
lakla bir makale neşretmiftir. Ba 
makale kanser &naili olan mikrop 
bulunduğu iddiasını tatadağa için 
umumi dikkati çekmit ve günde
lik ıazetelerden lmmen kabul ve 
kısmen reddeder biçimde bir 
takım yuılarm yazılmuma nbep 
olm111tur. l>r. Brehmerin bu lddl· 
aa halh arasında aılwıb doğur
muı Ye 1Uçla glr6lecek biçimde 
temelsiz umutlar uyandırmlfbr. 
/ Dr. Brehmerin bu bulutu 

çabuk ft resmi bir pkilde ar..
tınlacakllr. Araıbrmalar betice
sinde ıimdiye kadar elde edilmiı 
olan bakteriyoloji denemelerine 
tamamen ters olan bu iddiamn 
hakikatte yeni bir bulut mu, yoksa 
teknik yanlışlıklan ve hatah bir 

Delctor llrelıınw 

takım tetkikler mabaultl mft olduju 
anlaplacaktır. Bu araıbrmalar bir 
neticeye bağlanıncıya kadar kan
ıer mUcadele ye tedaYiıinde hu
•usi bir tecrObe Te ihtisas sahibi 
doktorlann hep Mrden ciddiye
tinde tllphe ettikleri, batta tama• 
men reddeyledikleri bu iddialara 
kar11 kat'i ıurette uyanık da.
raamak icap eder •• 

TaşköprOde Demir Madeni 
Taık&prtt, (Hanıl) - .. Beyde

mir Ekti ,. k6y0nde mebzul bir 
demir madeni teudnf edilmiftlr. 

içinde bulunan demir madeni 
damarına izafeten .. Beydemir 
Ekti ., denilen kaydeki maden 
damannın halihaurdaki vaziyeti 
yDzde kırk iki demiri havidir. Bu 
damar mfttebulıı bir heyet tara
fındaa tetkik edilecektir. 

Mağaza va ticarethane mamurlar.•~~ 
Sat 7 ve 9 dan ıonra aerbeııtainiz. Bu faJ'lattao l:i&li11tıfade 
ASRt BiR LiSAN 6CRENMECE ÇALIŞINIZ 

BERLiTZ MEKTEBi 
Sizin için her liun için 2 kura açılıyor. 

e a1 için ıs lirad r. Tediyatta teahilat yapılır. 
Ank•ra: Konya caddesi • lstanbuh l.tlklAI cadd-1 373 

Evlenenler, Boşananlar, Ölenler 

Bir Yılda Memlekette 
22789 Nikih Kıyıldı 

( Bqtarah 1 inci aayfada ) 

yahnd2 4708 çiftin ••lenme.ine 
karıılı1c ertesi 932 11e1ıeılnde 
4813 çift evlenmiftir. Iaatnbulda 
bu altı ay içindeki evlenmelerin 
yekünu da 23,646 dır. 

hmlrde evleomeler yllkaek bir 
sayı tutuyor. Bu viliyetimizde 
927 de 1432, 928 de 1392 çift, 
evlenm&ft 929 yılında 1506 çift 
930 yılında 1877 çift, 931 de 
1960 Te 932 yılında da 1881 ev· 
lenme olmuıtur. 

Üçlincülllğil alan Burıaya ge
lince; 927 yıhnda 840, 928 de de 
929 çift evlenmiş, 930 da 888 
çiftin ve 931 de 943 ç"ftin nikAhı 
kıyılmııhr. 932 ıeneıinde de 995 
çift evlenmiıtir. 

Bu altı aeue içinde en az ni
kAh Artvinde layılmıtbr. En 
yOksen evlenme 13 sayı kerinde
dir. Altı senede e•lenenlerin ye
kGnu (46) dar. 

EYlenmelerin artmua noktamı
dan da Koaya birinci ıelmekte
dir. Çünkü Konyada 927 yılanda 
472 nikih layalma11na karıılık 
932 senesinde bir miıli çoğalarak 
897 çift evJenmiftir. 

Bu alb yıl içinde bntUo mem· 
lekette 128548 çiftin nikahı kıyıl· 
mııtır ki )ıllara taksimi ıöyledir: 

927 1 21307, 928: 21651, 929: 
18,652, 930: 21,482, 931: 22,667, 
932: 22,789 dur. 

Evlenmeler yaı itibarile en zi
yade 18 ile 30 yaılar arasındadır. 
Fakat bu arada seksenini geçmit 
erkek ve kadınların evlendikleri 
de..,....Btt•. 

Meseli: 9ı9 ıeneslnde sekse
nini geçkin 13 erkek, 930 yıhnda 
yine ıeksenini aşmıt 17 erkek, 
931yıbnda25 erkek evlenmişlerdir. 

Sek1eninl afbktan sonra evle
nen kadınlann sayısı daha azdır. 

Evlenmeler gibi bcıanınalat'da 
da lstanbul ye lzmir en ande ve 
at baıı gitmektedir. lstanbulda 
930 da 246 boşanma olmu,, 931 
de 303 sayısına çıkmıı Ye 932 de 
ise 179 boıanma karan verilmittir. 
lzmirde 930 da 201, 931 de 264 
ve 932 yıhnda Is~anbulu geçmek 
suretile 207 bopama olmuıtur. 
Ba üç yıl içinde bu memlekette 
bof8Dmalar f(>yledir: 

930: 2127, 931 ı 2475, 932 1 

2004 tnr. 
Ôllim hldiselerlnln inceden 

inceye ı.tatiatiklerl tutulmuıtur. 
Memlekette ölftmleri biz yalnız 
932 yı!wn iltatiıtiideri üzerinden 
tetkik ettik. 36 Yiliyet merkezinin 
&lllm hlclilelerini ıöneren 932 
yılıma latat .. tiklerine ıöre bu 36 
yiJiyet merkezinde bir yılda 
(32176) kifi ölmllpilr ki bu ölüm· 
lerin 13,374 adedi latanbuldadır. 
bmirde bu bir yıl içinde 3631, 
Adanada 1738, Ankarada 15.!6, 
Elkitehirde 1024 kiti ölmllştür. 

Ôllm 1el>ebi butahklann ba· 
11nda maatteeasnf "verem,. belisi 
gelmektedir. 932 yılında bu 36 
TilAyet mer1'ezinde veremden 
3398 kiıi Glmllftlr ki bunun 1821 
kitW latanbula aittir. 

Kalp haıtalıklan da verem Ue 
ayni derecede gelmektedir. Muh· 
telif kalp haıtaJıldanndan 932 
yılında yine ba 36 vilayet merk"· 
zinde 3877 kişi ölmlittür. Zatnrrie 
hastalığı da o yıl çok kabank bir 
öl&m Mhebi olmut ve 2090 ı 
btanbulda olmak lzere 5770 k1fi 

bu haıtahğa kurbaD gltmlftlr. 
Ôlüme sebep olaa dijer hastalık
lar pnlardır: lallal ye anterit 
3..~2, doğumdaki zayıflık ye fena 
tqekklll 2769, ihtiyarlık 2040, 
beyne kan hDcuma 808, 
kan1er 750, tufeJft ha1tahklar 
735, ııtma 544, umumi felç Ye 
ıaire 668, idrar yolu n tenastU 
cihan haıtalıklar 781, cinayet 
ye yoklma 451 dir. 

Firdevsinin 
Yıldönümü 

Berlin, 28 (A.A.) - Alman 
ıarkıyat cemiyeti, dün, siyasi ma:.• 
hafile men11up birkaç ıatan hu
zuru ile, meıhur lran ıalri Flr
devsinin doğumuaua bininci yılmr 
kutlulanmııtır. 

Alman maarif auın M. Rayı• 
bn namına bir nutuk IÖyllyea 
mllıavlr M. Vehlen, Firdevslnfn 
eıkl Cermenlerle eski f rant' er ar&• 
ıındaki akrabahfa ıebadet ettle 
pıi teyit etmiıtlr. 

Iranın Berlin ıefirf Ebulkassam 
Han lraWann, vatanlan olan «lraa 
memleketi» nln, 11 Ariler memle
keti. manasına gelmesinden ıeref 
ve prur duyduklannı bildirmittir. 

lzmit Gençleri Adapazarında 
Adapuan (Huauıi) - lzmlt 

Halkevl temsil ıubesi tehrimla 
Halkevl ulonanda mlsamere ver
mif, Hedef pi1..ml telDIİI et
mfttir. 

Ml\samere pek beğenildi Ye 

,alkıılaadı mll.-mereye 300 kiti 
davetli idi. Piye81 yazan lzmlt 
Ziraat Fen Memura Yunus ND.z• 
bet Beydir. lzmitli ıençler:e bir
likte lzmit C. H. F. Reisi Yuca 
Rifat Bey de ph .. imıze ıelmlt
lerdir. ..... __ .................... -.................... ._.._ , _______ , 
ADAPAZARI 

Türk Ticaret E. ankası 

Ser1r1ageal ı T. L. 1.200.000 
//atiget 1 130.000 

MERKEZİ 
ADAPAZARI 

Şa~lerl: 

HANUIRMA. BARTIH. BILECI'<, BiGA 
BOLU, BOZOYOK, eu~~A, oOzc ... 
ESKiŞEHiR, HENDEK, lZ •• tr, KARA
MURSAL, KOTAHYA, MUDU.<NU. 

M. KE\l.U. P.UA. QAwAT'- G .:. t i.il(, 
GEREDE, GEYVE, SAFRA 11.)oı.u, 
'lEKlROAÔ, O:tKODAR, 'Vi:.1 .. ~lR 

• 
/stanbııl Şahsi: 

4 Uncu Valuf Han. Zemlnk•t 
Tel 22042 

Galata eubesi: 43201 
V•ktidar ıubeaia .U590 

• 
Müsait şartlarla: 
Töh~ıll! ıenet alır. ikraı muamelesi 
Yiipar-Havale Ye mevduat ktı ul eder. 

Mevduat faiıleri mu l rıy lıe 
ıörüıülerek teıbıt eJ lır. 

• 
Komlsron v• tlcaral kısmı 
Her nevi bcaret emtı ı tıut ~uıa 

delilet ed • 
Tel 23623 

•==============::::=::-~==~ 
iTiMADI Mı L LI 
B 

,__ ...,ı1 •ig o ta .ılır. 
an"8nıT L '19 37 
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hlulıarri ri: A. R. No. : 49 29 - 9 - 934 

İstanbula Geliş~ 

Cihangirlik Sevdas•na Düşen Şarlkenin Bir Sürü Ca
suı~arına R·ağmen Seyahat Muvaffakıyete Ermişti.. 

Arkasından gelen nal 
yaklaşmış, etrafını Kont, 
Antuvan aJmııtı.. Şakacı 
gevrek gevrek iülüyor: 

sesleri J pembe bir tül geriyordu... Ter· 
Demir, sanenin önünde sıra stra yatan 
Demir, kadırgalar, battardeler, büyüklü 

- Hiç saklamayınız .. Herıeyi 
gördük .•• Harbalde kc;>yden mes'ut 
bir habra ile ayrılıyorıunuz. 

Şövalye, sanki saadetini bUtlln 
cihana ilan etmek iatiyormUf iİbi 
lbengilerlnin Usttiode doğrulmuı .• 
Elindeki, sırma aaçlara aarıh olan 
gülleri semaya doğru kaldırarak: 

- Mea'udum doıtlar&m ••• 
Hem de çok meıudum •.• 

Diye bağırdıktan sonra bu gill· 
Jerin üatUne, candan gelen bir 
buse kondurmuıtu. 

Zeki Kont, iti derhal anlamıı: 
- Yemin ederim ki, bu glll· 

ler .. Dnn gece herifi kızgın yağ· 
la haşlayan kızın hediyesidir. 

Şövalye, şen ve bahtiyar bir 
Hsle cevap vermiıti: 

- Evet, dostum kont •. Onun. 
O cessur liızın .• 

Demir de, söze karışmıştı: 
- Ah bilmezsiniz... Bu Boı· 

nak kızları ne candan şeylerdir. 
Bence Boşnak kızı, aık demektir •• 
Sevmek ıçın yaradılmışlardır •• 
Sevmek için yaıarlar.. ÖlUrken 
bile severler. 

- iş bu kadarla kalsa, birı•Y 
değil.. insanın hayatını da kur
tarıyorlar ..• Dün gece o Avuıtur
yah kart domuz eğer bir tava 
kızgın yağda kavrulup gitme· 
aeydi, buglin bir pusuya daha 
uğrayacağımız muhakkaktı. Muh· 
terem efendime takdim edilen .•• 
Ve renkleri itibarile her halde 
pek bliyUk bir mana ifade 
eden şu gUller hakkında bir 
fikir bey an etmek had-
dim değildir. Ancak, koca bir 
Avusturya domuzunu bir tava 
kızgın yağda kavuran el, eğer 
bana da bir baldıran yaprağı 
gönderseydi, derhal ıapkamın Ua
tUne takar, öHlnceye kadar çıkar
mazdım. Fakat, nerede bizde c 
tali? ... 

Bu sözleri söyleyen, Antuvandı. 
Şövalye, Kont, Demir; baılannı 
çevirip ona baktıkları zaman, aU

rekli bir kahkaha atmaktan ken· 
dilerini alamamıtlardı. 

* Bu emsslslz gUzelllk, Şö
valyenin kalblne bir damla 

Zehir akıttı 
Antuvamn hakkı vardı. Parlse 

ayak bastıkları dakikadan itiba
ren birçok müşkül hadiselerle 
'{arşılaımışlardı. Bundan da anla· 
şılıyordu ki ( cihangir ) olmak 
sevdasına düşen ( Şartken ) çok 
kuvvetli bir casus tehekesi tesiı 
etmiş ve bunları her tarafa yer· 

leşt!rmiıti. 
lstan bul surları görünllnceye 

kadar şövalye ile arkadaşları çok 
dikkatli hareket etmişJer; en 
1cüçük bir vak'a ile karıılaşmadan 
nihayet lstanbula gelmitlerdi. 

* Günet gurup ediyordu. (Eylp· 
sultan) sırtlarından Kağıthane 
deresine inen bu Uç atlı, derenin 
kartı sahiline geçtikten sonra, 
Okmeydamna doğru ilerliyordu. 
Eyibin servi ormanı üzerinden 
batan güneşin kızıl ışıkları, Hali· 
cin durgun sularına aksediyor; 
bütün lstanbuluo herine koya 

küçüklü gemilerin direklerinde al, 
yeşil bayraklar dalgalanıyor .. De
rinden derine akseden davul ve 
zurna sesleri, uzaktan gelen ezan 
ıadalarına karıfıyordu. 

Okmeydanının tam tepeıine 
geldikleri zaman, atını dört nala 
ıUren kont Franj Pani ellerini 
ıemaya kaldırmıı ; Marmarayı, 
Adaları, güneşin ıon akislerile 
kıpkızıl bir renk alan Çamhca 
ıırtlarını kucaklamak istiyor gibi 
kollarını açmıı : 

- Ah, Allahım.. Ne güzel 
memleket:. itte Miiılümanların 
cennet dedikleri yer, burasıdır. 

Her taraf ıiir.. Her taraf hayal.. 

Diye bağırmııtı. Fakat bu söz .. 
rleve bu emsalsiz gllzellik, ıö· 
talyenin kalbine bir damla zehir 
akıtmıştı . O da, derin derin içini 
çekmiş: 

- Eğer babam Osmanlı tah· 
tına malik olsayd. , ben de bu 
ıiir ve hayal beldesinde doyado
ya yaşıyacaktım. 

Diye mırıldanmııtı.. Halbuki 
timdi o, vatan hasretinin bütün 
acılannı çeke çeke gurbet elle• 
rinde can veren zavallı Sultan 
Cemin oğlu, kendisini kimseye 
göstermek iatemiyen muzır bir 

mahJUk gibi tenha Y• dolambaçlı 
yollardan dolaıarak ecdadının 
hUkUmran olduğu bu memlekete 
giriyor; Istanbul halkının kalbinde 
hürmet ve muhabbetle yaşıyan 
babasının ismi üzerine kaim ve 
ıiyah bir perde geriyordu. 

Fakat şövalyenin bu hüznü, 
birkaç dakikadan fazla devam 
etmemişti. Kont Sarayburnunun 
koyu renkli ağaçları arasından 
camları parlayan binaları elile 
göıtererek : 

- Bahse giritirim ki sultanın 
ıarayı, muhakkak oradadır. 

Demlıti. O zaman, şövalye 
ytızUnU buruıturarak, cevap ver· 
mişti. 

- Ben de 6yle limit ederim .• 
Babalarını, kardeılerinl ölddüren .• 
Saltanat hırsını teskin etmek için 
her cinayeti irtikiip eden adam
larm oturduğu yer, hiç tllphesiı:· 

dir ki orasıdır. Büyük bir şeref 
ve memnuniyetle hatırlamalıyım ki 
babam, alnına bir damla cinayet 
kanı sıçramadan Allahın huzuru• 
na gltmif··· 

- Hay, rahmet olsun canına ... 
Ölüleri arada sırada anmak fena 
değildir. Yalnız, kapıların kapan
masına pek az bir vakit kaldı. 
Hayvanları biraz daha sıkıştırsak 
nasıl olur Şövalye hazretleri? ... 

Antuvanın hakkı vardı. Biraz 
daha vakit geçerse, kırda yatmı
ya mecbur olacaklardı. Bu üç 
yolcu şimdi atlarını dörtnala 
sürüyorlar; bugün (Taksim), (Tar· 
labaşı) mevkilerinin bulunduğu 
yerdeki ormanların arasından 
ıür'atle geçiyorlardı. 

O tarihte, küçük bir kasabadan 
ibaret olan (Galata) nıo • bugün 
bile .. (Kule kapısı) denilen sur 
kapısına geldikleri zaman ortalık 
kararıyor kapılar kapanıyordu. 

( Arkaa Hl) 

SON POST!-. 

Emektar 
Bir Memur 

- Demek bana artık yol 
veriyorsunuz? Bu yaptığınız doğ· 

ru bir şey mi'?. Ben biltün yaşı
mı mUessesenizde yıpratan 

emektar bir memurunuz değil 
miyim?. 

- işte yıpranmıt olduğunuz 
için buna mecbur kaldık yaf .. .............................................................. 

Dan,. lldual Haberleri 1 
1 1 

Beynelmilel 
Demir yolu 
Konferansı 

Sofyadan bildiriliyor: Bugün .. 

So/gada bir lerde Sofyada bey• 
nelmilel bir de· 

konuşma miryolu konferansı 
yapı lıgor toplanarak çalı~-

mağa başlamıştır. Toplantıya Po· 
lonya, Romanya ve Bulgaristan 
heyetleri iştirak etmektedir. 

Bu toplantının gayesi Roman· 
ya ile Bulgaristan arasında ve bu 
memleketlerden merkezi Avrupa• 
ya yapılan doğru marşandiz nak· 
liyatının esaslı bir tarifesini vU· 
cude getirmektir. 

Bu sayede Romanya ve Bul· 
g aristandan merkezi Avrupaya 
doğru ve çabuk mal nakliyatı da· 
ha kolay bir hale ıokulacak ve 
bilhassa taze meyve ve sebze 
nakliyatı işleri daha geniş bir 
inkişaf ıahası bulacaktır. 

lf 

• 
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.280 Adet Ağaç Kalem bapı 

~000 ,, Mürekkep Lastiği 

1100 ., Büyük El Defteri 
1425 ,, Mukavva kaplı kiiçilk el defteri 
200 ,, İmza kurutma defteri 

13110/934 Cu· 
ıaat 

14500 ,, Kağıt dosya 
martesi 
14 te. 

900 ,, Masa kartonu 
125 ,, Maden kalemlik 

·1825 Yumak 50 gramlık sicim. 

'000 Şişe Yaram kiloluk sabit mürekkep 
• 000 ,, ., ,, kırmızı mürekkep 
t 800 ,, lstampa mürekkebi 
1800 Kutu BüyUk ve küçük tel raptiye 
1650 Şiıe Zamk 125 gramlık şişelerde 
1800 Adet Zamlt fırçası 
1 t 50 ,, Cam süngerlik 
JOOO ,, Küçük sünger 
2650 ,, Yazı makinesi şeridi. 

530 Top Çizgili kağıt 
5350 ,, Ka~ın ve ince makine kağıdı 
675 ,, Tezkerelik kağıt 

3610 Kutu Büylik ve küçük karbon kiğıdı 
36000 Adet 7 numara sarı zarf 
15600 ,, Siyah kurıun kalem~ 
29000 ,, Kopye kurşun· kalemi 

9600 ,, Renkli kurşun kalemi 
275 ., Yazı makineai fırçası. 

15110/934 Pa-
zarteai 
14 te. 

aaat 

17/101934 e mü· 
ıadif Çarıam• 
ba gUnll aaat 
14 te. 

Yukarıda nev'i ve miktarları yazılı Levuımı kırtasiye hizalarında 
yazılı tarihlerde pazarhkla satın ulınacaktır. Taliplerin nilmune ve 
şartnamelerini görmek üzere hergün ve pa:ıarlık için de tayin olu

nan vaktinde o/o 7,5 muvakkat tem;nat paraaile birlikte Cibalideki 
alım ıatım komisyonuna müracaat.ara. "6190,, 

* * Şartnamesi mucibince 12.000 kilo vakum yağı 6/10/934 tarihine 
mllsadif Cumartesi gUnü saat • • 14,, te pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin % 7,5 muvakkat teminat paralarile birlikte Clbalideki 
Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. 116191,, 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
lıtanbul AcentalıAı 
Liman Han, T elefom SHl925 

Trabzon Yolu 
DUMLUPINARvaly}~~so 

_____ ,_ 

Belgrattan 

Küçük itila/ 
iktuat 

Pazar ~nnn .aat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gldiıteı 

yazılıyor: Eylülün Zonıuldak, İnebolu, Ayancık, Sam-
24 Undenberi kü· auo, Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, 

lstanbul Yedinci icra Me
murluğundan: Yeminli ilç ehli vu
kuf tarafından tamamına 735 lira kıy
met takdir edilen HOarev pafada ka• 
aap İvaz mahallesinde Aynalı çeıme 
sokağında eaki 11 yeni 13 arsanın 

tamamı açık artırmaya vazedi]mit ol
duğundan 3-11-934 tarihine mnec.dif 
Cumartesi gilnil 1aat 14 den 16 ya ka· 
dar dairede birinci arrttırmaaı icra 
edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti 
muhamminenin % 75 tini bulduğu tak• 
dirde müıteriai (lzerinde bırakılacaktır. 
Akıi takdirde en aon artbranın teah• 
hüdü baki kalmak üzere arttırma 15 
a-Un müddetle tecdit edilerek 18-11-934 
tarihine mUaadlf Pazar gilnil sao. t 
14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık arttırmasında 

arttırma bedeli kıymeti mubammine• 
nin % 75 tini bulmadı2ı takdirde 
aatıı 2280 N. lu kanun abk&.mına tev· 
fikan geri bırakılır. Satıı peıindir. 

Arttırmaya ittlrak etmek i•tiyen1erin 
kıymeti muhamminenin % 7,5 niabe
tinde pey akçui veya milli bir ban• 
kanın teminat mektubunu hamil 
bulunmaları lAzımdır. Hakları tapu 
sicilli ile aabit olmayan ipotekli ala .. 
caklarda dltir alakadaranın Ye irtifak 
hakkı ubiplerinin bu haklarını ve 
buausile faiz ve ma1arlfe dair olan 

çük itilaf iktısat Görele, Trabzo:ı ve Riıı:eye. Dönilıte 
konseyi toplan· bunlara illveten, Of ve Sürmeneye 

toplantısı mııtır. Murahhas-
utrayacaktır. 

lar arasında ameli ticaret !faha- 111--------------
sından yetişmiş kimselerin de Ka abı·ga Yolu 
bulunuşu bu defaki toplantıların r 
Küçlik itilafa dahil meml(!ketler CUMARTESİ, ÇARŞAMBA 
arasındaki ıktısadi bağları daha 
kuvvetli bir ıekle sokmak yolun· 
da pratik kararlar alınacağına 
ıüphe bırakmıyor. 

günleri aaat 20 de Tophane rıhtı· 
mından bir vapur kalkar. Gldit Ye 
d8nüıhı mutat lakelelere utrar. 

iZMİT YOLU 
Cuma, Pazar, Salı, Çarıamba, 

gllnlerl bir vapur aaat 9 da, Top
hane rıhtımından kalkar. 

Geçen Bükreş toplanbsından· 
beri geçen zaman zarfındaki iş
leri görüşecek olan Kilçük itilaf 
lktısat Konseyi anlaşmıya dahil 
memleketler araBindaki mesele· 
lerle beraber itilafın diğer mem
leketlerle olan münasebab hak· 
kmda da tetkikatta buluna· 

,
1 
_____________ ,.,. iddialarını •vrak ı mOabitelerl ile bir• 

ilkte ilin tarihinden itibaren nihayet 
20 gün zarfında birlikte dair6mlze 
bildirmeleri lizımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu aicilli sabit olmayanlar 
~atıı bedelinin paylaıma1ından hariç 
kalırlar. Müterakim Tergi, tenviriye 
tanzifiyeden mnteveJlit Belediye rüau
mu müşteriye aittir. Daha feda ma
lumat almak isteyenler 11-10-934 ta· 
rihinden itibaren herkesin görebilmeıi 

caktır. 
Çekoslovakya ile Yugoslavya 

arasındaki ticaret bu sayede glin· 
den gline artmaktadır. 1934 se• 
nesi için yapılan istatistikler yedi 
ay içinde iki memleketin müteka· 
bil ihracatlarının bir sene evvelki 
dokuz aylık rakamlara tekabül 
ettiğini göstermektedir. 

Belgrat toplantısı bu inkişafı 
devama çalıfıyor. 

* Bükreşte çıkan Argus gaze· 

Kü ük itild- tesi~in verdiği 

i
ç malumata göre 
ın para Belgrattaki Kü· 
işleri çilk itilaf konfe-

ransının neticeleri anlaşıldıktan 
sonra bu itilafa dahil Yugoslavya, 
Çekoslovakya ve Romanya milli 
bankaları umum müdürleri Teşri· 
nievvel sonlarında Bükreştö top
lanacaklardır. 

Küçük itilaf işlerinin başard· 
ması için yapılan programda bu 
banka erkinının toplanması da 

~---------------~ DABCOVICH ve Şürekası 
Telr 44 708 • 7 • 41220 

Avru\la ve Şark limanları araınnda 
muntanm posta. 

Anverıı, Rotterdam. ~amburg ve 
bkandinavya. limanları için yakında 
hareket edeoek vapurları Ye dünyanın 
baılıoa limanlarında trarısbor demen 

Yakında geleoek vapurlar 

Norburg vap. 6 T. evvele doğru. 
Hansburg vapuru T. evvel sonuna 
doğru. 

Yakında hareket edeoek vapurlar 

Norburg vap. 12 T. evvele doğru. 
Hansburg vapuru 8-5 T. saniye 
doğru. 

için dairede açık bulundurulacak art
tırma oartnamesi ile 934-1566 N. Iu 
dosyaya müracaatla mezkur dosyada 
mevcut veaalkı görebilecekleri ilan 
olunur. (111) 

'Eıel<trik mUhendisi Refik Beyin: 
Ameli elektrik, nıakina, telsiz, 
O to; mufassal sinai elktrik ve 
hararet kitapları deposu : Pos
tane arkasmda Basiret Hanı 

Odabaşısı Şecaettin Bey 

Fazla ta.fsiHU için Gala.ta, F renkyan 
han umumi aoenteliğine müraoaat 
Tel. 44707,8 .. 41220 
~mm•a ___ _. (2133) ~-" '9 .. (3010) ... 

kararlaşmıs ise de şimdiye kadar 
böyle bir toplantı yapmak kabil 
olamamıştı. Bükreşte toplanacak 
olan bu banka mlldiranı konferan· 
ıı Küçük itilafın para itlerini, 
kambiyo ve döviz' meıelelerioi 

tetkik ile ınUtekabilen bu hususta 
yapıla.bilecek kolaylıkları araıtıra· 
caktır. 

Bundan böyle bu heyetin üç 
ayda bir toplanması da karar al• 
tma ahnmıttır. 
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işte " Rady<:>lin ,, in • 
eserı 

SON POSTA 

100 defa tıraş 
olmak, ancak 

HASAN 
Tıraş bıçağı 

iSTANBUL 
Kibrit Satıcllarına 

1 - 1 T qrinievvel 1934 ten itibaren halka BÜYÜK KUTU 
KiBRiTLER 60 PARAYA, KÜÇÜK KUTU KIBRıTLER 
SO PARA YA ••blacakbr. 

~------------~, 
Denizyol ları i 

2 - Ellerinde eıki fiattan kibrit bulunan satıcılar 29 EylUle 
kadar kibritlerini aıatıda g6ıterilen mahallere iade ed .. 
ceklerdir. Bu tarihlerden ıonra vuku bulacak her hanıl 
bir talep veya mllddeiyat kat'iyyen nazarı ltlbare 
ahnmıy acaktır. 

!ŞLITMESI 
AHatelerl ı Karaka7 Köprll'bıtı 
Tel. 4lJ62 - Slrkeol MlhGrdarucle 

Haa Tel. 21749 ........ ~--... 
AYVALIK 
Sür'at Yolu 

MERSiN vapuru 29 
EylUI 

Cumartesi 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak ve Ay· 
valık yolunun mutat iskelelerine 
uğrayarak İzmir'• gidip döne
cektir. "6193,, 

Lekelf, çUrOk diılerin sıhhatinizi ve güzelliğinizi tahrip etmele
r\ne lmkln bırakmayınız. Diılerlniz bakımsızsa RADYOLIN onları 
pek kııa bir zaman içinde bembeyaz ve tertemiz yapar, beyaz Ye 

Mersin Yolu 
iNEBOLU vapuru 23 hR bu ekild·o ·Iv t'iö e [ ... N Eylül 
Pazar 10 da Sirkeci rıhb· 
mından kalkacak.f Gidiıte Çanak· 

kale, lı.mir, Kuıadaaı, Kllllilk, Bod· 
rum, Radoı, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kq, Finike, 
Antalya, Menine. DönUıte bun· 
lara ilavete Alanya, ve Gelibo· 
lu'ya uğrayacaktır. "6194,, 

E ır. 

Şark Demiryolları Müdürlüğünden: 

İLAN 
Ana hatta mahsus ıeyrl seri "A,, harflı istisnai ve mu•akkat 

tarife fle mücavir mevkfflere mahsus seyri M 1 No. Jı tarifenin 
1 nci ve 2 ncl ilavelerinin gelecek Birinci Teırinin bidayetinden 
itibaren ilga edileceği muhterem yolculara ilan olunur. 

Bundan maada ana batta mahsus seyri ıeri "C. harfh iatisnat 
ve muvakkat i.arife le aucak 28 Eyliile kadar ( 28 dahil) muteber 
olacakbr. 

Ahalinin ıeyahatlerini kolaylaıtırmak maksadile Birinci Teşri· 
nin bidayetinden itibaren mutat olan tarifelere tekrar avdet 
etmektense, bu tarifelerde atide bildirildiği llzere mühim tenzilat 
yapılmasına Şark Demiryollan Şirketi tarafından karar verilmiştir: 
1 - lstanbul Banliyö mevkltlerlne mahsus olmak Uzere: 
- Yalnız azimet için % 30 tenzilatı havi bir hususi yolcu tarifesi ; 
- Azimet ve avdet için %~ tenzilitı havi bir huıuıt yolcu tarl· 

fesi tatbik edilecektir ; 

KARADENİZ 
Cumartesi Postası 
CUMHURiYET vapuru 29 

Eyltıl 

Cumartesi 18 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Sinop, Samıun, Gire• 
sun, Trabzon, Rize, Hopa'ya 
Dönüıte bunlara ilaveten Pazar, 
Sürmene, Fatsa ve Ünye'ye 
uğrayacaktır. "6156,, 

Bandırma Postası 
lstanbuldan Cumartesi ve SALI 
gUnlerl saat 19 da kalkmakta 
olan Bandırma poıtaları 2 T. 
evvelden itibaren ıaat 15 te 

2 - 106 • 107 ve 322 • 323 k•tarları ile yapllan d•hllt mU· 
n•k•l8ta m•haua olmak Uzere ı 

kalkacaklardır. 0 6195,, ' , - -
- Yalnız a:ılmet için %30 tenzlllb havi bir hususi tarifesi ; 
- Ban mevakif araıında, azimet ve avdet için %50 tenzilAb ha•I 

bir huıusi yolcu tarifeli tatbik edllecektU. 

latubul 25 Eylfıl 1934 MÜDÜRiYET 

Şirketi Hayriyeden: 
Bogaziçl vapurlarına mahıuı Sonbahar tarifesi Teşrinievvelfn 

birinci Pazartea! ıabahından itibaren tatbik edilecektir. Tarifeler 
afıelerde aablmaktadır. 

BEBEKTE 
Aaanaör ve aıcak •uyu bnl 

mobilyalı n mobilyası• kiralık 
apartı•anlar yardır. Bebekte 
Arslanlı Konak. Telefon: 38 • 88 

Son Poat• Matb•••• 
5ahlbl: Ali Ekrem 
fi eırıyat MlldürGı Tabir 

~--~~~~~~--~------------------------------·------~-----------------
NIŞANTA,INDA 

Leyli ve Nehari - Kız ve 

FEYZiYE LiSESi 
Ana, ilk, Orta, ve Lise kısımları vardır. 

( Feyzlye Mektepleri Cemiyetinin) idarul albnda maneYI bir ıabliyet olan mtlesaeıı 

Memleketimizin en eaki huıusi mektebidir. 

Kız· Erkek 
Ana • ilk 

hergUn mektebe mUrac••I edlleblllr ve latlyenler• 

tarlfnameal gönderlllr. Telefon: 44039 

Fatih • Saraçhane batı Horhor caddeal Mtınlr Pqa konaj'a 

HAYRiYE LiSESi Leyll • Nehari 
Orta • Llae 

RHıal U1elerin bitin lmtlyaa •• hukukunu bala ye Maarif Veklletlace muadeleti tladik oluamuıtur. 
Teclrlaataadakl elddl1et •e lntlaa•lle talebenin aıhhat Ye 11daaına ltlaa1lle taaıamıı olaa mektebimiıde ka1at 

n blMll •aamelHiae bqlaa•aftar· lık lluu..._ ltibu• ........ ..._. bqlu.. Talabe •ek-1>1• -...ı 
eto...wl •• ......._.. ........... l.tt,ı .. ıN ••••• •'•'·••• Teı.foaıaoeao 

3 - 1 T eırinievvelden itibaren perakendicilera terkolunacak 
bey'lye ve ikramiyeler aıağıda göıterllmiştlr. 

BÜYÜK KUTULAR lÇtN : 4 % ( Yüzde dört ) bey'lye 
KÜÇÜK KUTULAR iÇiN : 4 % ( Yüzde dört ) bey'iye ve 

4 % ikramiye ki cem'an 8 % 
( Yüzde Hklz ). 

Türkiye Kibrit ve Çakmak inhisarı 
ısr AN BUL ACENT ALIGI 

Tahir 
Tahmis sokak No. 52 

Müracaat mahalleri : 
(atan bul 

(ıtanbul 

Bakırköy 
Beyoğlu 
Beyoğlu 
Beyoğlu 

Galata 

Beıiktaı 
ÜıkUdar 
Kadıköy 
Ortaköy 
BOyUkdere 
Beykoz 
BllyUkada 

Mehmet AH Efendi Aksaray Ordu caddul 202 
numaralı tUtftncü. 
Ali Efendi Fatih Atpa:ıarı caddeli 2 numaralı 
bakkaliye mağazuı. 
Bedroı Efendi • Istanbul caddesi kurukahvecL 
Pangaltı Kurtuluı caddesi 33 numaralı kurukahvecL 
AU Ef. lıtiklAI caddesi Ağacaml karııu 163 No. 
Sadık Ef. Kalyoncukulluk 2·24 numaralı tllttlnclb 
Moiz Efendi KOrekçiler. 

Abbas Ef. Ihlamur KUçllkhamam 26 No. UlttlncU. 
Ali Efendi Horhor çeıme karıısı 40 No. 
Haydar Ef. Klllae meydanı 38 No. 
Malul lbrahim Uncu ıokak 26 No. 
lbad Efendi Piyasa caddesi 64 No. 
Nihat Efendi iskele karıısı 70 No. 
Macar caddesi 14 No. 

lıtanbul Vilayeti Baytar Müdürlüğü~den: 

Fatih ve Eminönü kazaları 
sakinlerinden At, Kısrak, 

Beygir, Tay sahiplerine 

Arabacı, Nakliye 
Bahçıvan Esnafına. 

Ne•'i Yukarda yazılı tek braaklı hayvanlar 1 Teırlnlevvel 934 
Pazarteıl gllnOnden itibaren on gtln mUddet içinde baytarlar tara• 
fından klmllen muayene edilecektir. 

Muayene lıtaıyonu Fatih Hayvan Haıtaneaicllr. . 
Muayeneler ıabah ıaat ıeldz buçuktan bqlayacalr OD birde 

bitirilecektir. 
Muayene lstuyonuna herala aıgari 300 bq hayqa ,.urıı.

cektlr. Hayvan ubiplerialD hayvanluım muayyea mlcldette Fatila 
Ha,._ hutane.lne ptlrmelerl teblit olunur. '11130,, 

Zafiyeti umumiye, [ftihaıızlık Ye kuvvebidik balitmcla bllyils 
faide Ye teıiri 16rülea: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıllr. 

Yüksek lktısat ve Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebin her Dç kısmına talebe kayda 30 EyltU 934 Pazar 
alla Una kadar devam edecektir. ..5978,, 

21 Senelik 

Leyli BiÇKiYURDU Nebart 

Kayit açıldL Hiçbir yerde ıubeıi yoktur. 
Bu HDeala ıerglıl bug&a açılacaktır. --•Aclna ı .._, ... -.ldtwdu • TıWoa: , ... 4m ... ,.. 


