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Sporda Disiplinsizlik 

Rus yadaki Muvaffakıyet
sizliğimizin Sebepleri •.• 

Bu Sebeplerin Başında, Bu Gibi Seya
hatleri Tenezzüh T elikki Etmek Geliyor 

Sovgef RU1t• H§eAetirule dll•rfe,lrt• "ez.re11 muo•ff•lı olanlar 
ıa ıördiiğiiniz. ıireıçll•r olm•ıtar 

Geçen ayın dokuzunda Sov· 
yet Ruayaya hareket eden ıpor· 
cularımız bir aya yakın bir seya· 
hatten sonra bu cumartesi gUnll 
döndüler. Moıkova, Leningrat, 
Kiyef, Harkof ve OdeNda muh
telif mlllabakalara iıtlrak ettiler 
Ye... glireıçllerln aldıkları netice 
hariç; hiçbir muvaffakıyet göste
remediler. Sovyet Ruıyaya giden 
bu futbolcu, denizci, güreıçi ve 
atletlerden mürekkep olan takım 
Üniveralte kadrosunu temıll ettiği 
için alınan neticeden fazla teeasUr 
duymakta mana yoktur, denil~ 

Kıymetlj 

bilir. Fakat bu takım ile Milli 
kadro arasında pek az fark ol· 
duğu için vaziyeti ıöyle bir göz· 
den geçirmekte fayda vardır, mil· 
lihazaıile bu meHle tlzerlnde bir 
parça zihin yormıya ıahpcajıs. 

Umumiyetle turneye çıkan 
TUrk takımlara bir veya ikinci 
maçlarından ıoııA dalma zaaf 
Heri göıterlyorlar. Diğer Avrupa 
takımlarının bu gibi turnelerde 
gösterdi ki eri mukaYemet kabili
yeti, bizim çocuklarda göreml• 
yoruz. 

( Devamı 8 inci sayfada ) 

Bir Sergi 
Çarşambada, Güzel Bir Elişleri 

Meşheri Açıldı 

Sergiyi •ç•nl.,·le ını ... e .. nin talebe•l 

Çarıamba' da Mollaınurat kU- zm bilhaata kullanılmıı elbi1elerl 
tUphaneıi ittisalinde yedi ~ene· ten çevirmek ve yırtalmıt çorap-
denberi tevazu içinde çalııan lart örmek ve yamamak huıuaun· 
biçki ihtisas mektebi dün 20 da talebcıine verdikleri iktııadl 
Türk kızına daha biçki diploması dersler aer,aide nazarı dikkati 
~erdi. Bu münasebetle de çok ceibetmiıtlr. Ziyaretçiler birçok 
ınce bir zevkle hazırladığı sergi· ters çevrJlmiş erkek kadın elbi· 
•ini açta. Sergide bijamalar, tu• seleri, itina ile i\rUlmUt çoraplar 
~aletler, frenk gömlekleri, elde üzerinde ehemmiyetle durmuılar-
~apılmıı zarif file perdeler, aba- dır. Mektep aynı zamanda tale-
JÖrler, örgüler çok beğenilmiıtir. beaine ev ldareai hakkmda ameli 
Mektep mlidUrU Sabriye ve mu· deraler vermektedir. T•lebe ha· 
•lliaa Hayriye hanımlar kızlarım&• ( Deva• 8 inol aayfada ) 

Fener Düşmanları 
Kadıköyünde 200 Sokak 

Feneri Çalınmıı 
Kadıköy Havagazi Slrkett Be· 

tediyeye mll· 
racaat ederek 
caddeler de ki 
fenerlerin kı· 
rılıp talarip 
adilcYjial, lAm· 
balannın ça· 
hndığım ld· 
dia etmekte
dir. Şirkete 
nazaran bu ıu• 
retle {200) f e
ner tahrip edil· 
mittir. Şirket 
bu fenerlerin 
paraaına Bele· ~ 
diyeden istemektedir. Belediye 
bu fenerlerin kimler tarafından 
kırıldığını tetkik ettirmektedir. 

Mahkemede Bir 
Kadın Bayıldı 

Maznun Olan Oğlu Da 
Kaçtı 

Dun Hkizinci ihtı&aı mahke
mesinde esrar kaçakçılığından 
maznun olan İsmail, Muıtafa, 
Arif ye arkad... Ye dip yedi 
arkadaııoın mubakemeal yapılır· 
ken, maznunlardan fımailln an• 
nesi birdeblre düımtıı bayılmıı· 
tır. Muhakeme diğer bir celseye 
bırakılmıı duruıma kararı veril· 
miıtir. Fakat bu arada, karıaıa· 
lıktan bfliıtifade maznunlardan 
anneai bayılan lımall kaçmııtır. 
lımailin izi dün akşama kadar 
bulunamamııtar. Acaba bu bay&· 
lıt bir tertip e1eri mi idi? 

33,5 Derece ! 
Dün Hava Yine Cehen

nem Gibi Kaynıyordu 
Diyebiliriz ki l.tanbul dlln en 

sıcak ıtınlerlndenblrinl daha ge· 
çirdi. Öğleye doğru sıcaktan 
bunalır hal• geldik •• ııcak 
akıam ıaat bete kadar aynı ıid
detle deyam etti. Rasathanenin 
teıblt ettiğine göre, hararet de· 
receal dQo en fazla ( 33, S ) 
dereceyi bulmuı, en az ( l 7 ) de· 
rece olarak kaydedllmfıtir. 

* Çankırı, 1 ( A. A. ) - Dört 
11Undenberl mllthlt ılcaklar ht1kllm 
ıllrmektedir. Hararet ıölgede 
35 - 36, stoeıte 40 • 42 dlr. 

Koca Bir Şehir 
Boşaldı 

Bueaoı • Ayreı, 2 (A.A.) - Kam• 
pana t•hrinl tahrip eden yanıın no• 
tlceaiade, ıehird• bulunan dlter p•t· 
rol hazineleri de at•ı aldıtandan itfa· 
iye 11ıcalctao bunalarak yangınla mil· 
cadeledea yazı•çm•k mecburiyetlad• 
kalmııtır. Pollı ve poıta memurları 
mOıteapa ol•ak Gzere bCltln halk 
ıehlrden çekllmiıtlr. 

ınılllz l..lraeı 
Londra, 1 (A. A.) - lnılllı llraırı 

bonacfa r•ı.lt Mf.te •tf! ... , 74,40 
olduktH aonra 74,r>S lıtrla4e kıpaa· 
mıttlr. 

ldue ftl•I telefeaaı 20203 Flab 5 kurut 

m rlka Or vlnln Tat•I· 
ı bnı etlncl yfamız· 

d Bu cak ınız 

Aç Arı lstila•ı .. 

Kuraklıktan Yakacık 
Bağlarına Saldırıyorlar! 

Bu Hne Pendik •• Yakacık 
havaliıi de son ıeneler zarfanda 
Taki olmamıt bir ratbet ı&rmtlf
tUr. Yalnız Pendlğe 214 ev 16ç 
relmiı, boı bir ev kalaıamııtır. 

Pendik, Kartal ve Yakacağın 
gördüğü bu rağbetin en bUyUk 
sebebi hiç tüphcıiı hayatın ucuz
luğu, etin klloıunun 35 kuruıa olma· 
ıı ve bllbaaıa · yakacığın neflı su· 
yu ve bağlarıdır. 

Fakat maaleaef bu aene Ya· 
kac&k ve Pendik bağlarına hiç 
beklenmiyen bir af et muaallat 
olmuıtur: Arılar. 

Bu havali ıimdlye kadar ,a. 
rlllmemiı bir ara lıtillaı altında· 
dır. Bu arılar ttzUmleri fena bal· 
de tahrip etmft, battı çarıılara 

( Devamı 8 inci aayfada ) 

Koo•,.ır•d•n çılc .. ıı 61r arı lcina•• 
gertl llir ger 6alancıga lı•ıl., 

serıerl,an• dol•ııgor 

Lif Atmak! 
Zabıta, Bir Zati, iddia Üzerine, iki 

Defadır Ki Yakalıyor 
Diıçl Sabri Bey isminde bir zat ieçenlerde komıulanndan bazı 

Hanımlara lAf a!tılı ·~. göz kırptıj'ı iddiaaile pollı tarafından yaka· 
lan.ara~ m~ddeıumumıhğe ve mahkemeye verilmlıtl. Sultanahmet 
a1lıy• ıkfncı ~eza mabkemeaJ bu muhakemeye bakmaktadır. Pollı 
dU~ Sabri Beyı yine ıuçları lılediği iddiasile yakahyarak tekrar mlld
deıumumtl§-e vermiştir. MUddeiumumillk, doıya araılnda da•acınıa 
ıtklyetnamesi bulunmadığı için evrakı pollae iade etmfttlr. 

1 Simide fiti 1at Azalmış/ l ---------~--------....;,~J~4~:..:.::.::.:.:.:.::?:.:.... ______ ....J(~G~az~et~el~e~rd~en~) 
\ 

- Hele ıltktır artık lktaudt buhran da kalmadı .• 
- Nereden anladm ? 
- Duymadın mı ıaaeteler raııyor: Artık klmH aimlt yeml1ormql 



(Hallcın Sesi) 

Spor 
Muvaffakıgefsiz-

likleri Ve Halk 
Sovyet Ilusyadan döne ıporcu· 
lanmızın ademi mnvaffakıyetleri 
barizdir. Hu hususta, halk ara· 
11nda haaıl olan intiba bervçhi
atidirı 

~emal Bey (Kumkapı İbrahimpaşa 
oıkmazi 24) - Ruayaya giden •porcu
larımız ıelimetle döndüler. Fakat biz 
ıelimet ve muvaffaklyetle döndükte· 
rini duymak Ye koıa koıa kendilerini 
karıılamıya gitmek isterdik. Esefle 
ıByliyeyim ki yine yüz akıle döaeme
dller. Sporcularımız muhtelif :ıaman

Jarda Sovyet Rusyalı doatlarımızla 
karıılaımıı, oldukça müsait neticeler 
alınmıfb. Ruayada daha ziyade mu
nffak olacaklannı zannederdik. Bu 
munffakiyetaiz.Ilkte bir mes'uliyet 
Tardır. Ya uyuncular iyi idare Ye 
tenalk edilemediler veyahutta 1ahaya 
yorgun, argın çıkarılmıılardır. 

Beynelmilel bGUln mOubakaJardan 
mağlubiyetle dönüyoruL Spor teıkl· 
litımız bu matlubiyetlerln sebeplerini 
laattl mHullerlal bulmahdar. 

* 
Münir Bey (Fatih Çariamba Fetiye 

oaddesl 8 ) - Sporculanmn: burada 
RualarJa karıılaıtılar. Çok iyi netice
ler aldılar. Oraya gidince matlup 
oldular. Eter pehlivanlarımıı da ol
muaydı; alınan netice TOrk aporu 
aamıua feci idi. Sporcularımıı Hki
dea munffakiyetle kar,ılaıbklan 
SoYyet Rusya futbolcularına acaba 
neden yenildiler. Bunun tetkik edil. 
meal liı.ımdır. Biz aporculanmına bu 
matlüblyetiae 'deta ainirleaiyorua. 

* Muıtafa Bey (Beyazıt Tavş&ntaıı 
71) - Şimdiye kadar ecnebilerle ha
riçte n beynelmilel nziyette yaptı

tımıı eaaalı bOtün ıpor temaalannda 
kaybettik. Halbuki tariht kunt
tin bir timsali olan Türk hiçbir yerde 
yenilmemelidir. Ben aporumuz olgun
laııncıya kadar bu gtbl teqıaalann 
aleyhindeyim. Eğer ıporculanmm gez
dirmek latiyoraak, yalnız. bu makaatla 
aeyabat yapılmalıdır. Ge:z:miye, gör. 
miyo Ye Öğrenmiye birçok ihtlyaclmı:z: 
nrdır. Fakat henfiz beynelmilel te
maslara gi.rlıecek kabili): ette değiliı. 
BilbaHa futbolde çok geriyiı. Ruaya 
aeyabati benim kanaatimi bir daha 
teyit etti. 

Keyfe Gelmiş ! 
Hocapaıada 51 No da oturan 

Tacettin efendi evveli si gün 
Demirkapı caddeeinde birdenbire 
tabancasını buşaltmıya başlamış, 

bunun üzerine yakalanarak mah
kemeye verilmiıtir. 

Dün Sultanahmet sulh ikinci 
ceza mahkemesinde sorgusuna 
başlanan Tacettin efendi: 

- Ne yapayım hakim Bey .• 
Sarhoştum. KeJfe gelmişim. 

Tabanca}ı patlatmııım. Farkında 
hile değilim. Demiştir. 

Muhakeme şahitlerin çağrılması 
için talik edilmişUr. 

-

Hırsız 
• 

Fatih Camii Türbesini Soymak Istiyen 
Bir Adam Yakayı Eleverdi 

Evvelki akıam Fatihte bir bidiıe olmuş, bir ı arasında yakalanarak karakola g&tU.rUlmllştUr. 
türbeyi ıoymak isteyen bir adam, ft üzerinde iken Niyazi ismini taşıyan bu adam Ulrbeyı aoymak 
yakayı ele vermiıtir. Hidise hakkında fU malumah istediğini itiraf etmiştir. Niyazi evraklle birlikte 
elde ettik: adliyeye verilmiıtir. 

Fatih camii tlld;>esinin muhafızı Muhtar efendi Bundan haıka son 24 saatte fU hadiseler olmuştur: 
evvelki gece saat 12 raddelerinde tUrbeyi kontrol Vahnn isminde biri Caddebostanında Bergüzar H. 
ederken tDrbeoin bahçesi kenarındaki tel örğiilerin isminde bir kadının, kurutmak için bahçeye asmıı 
arasından bir adamın bahçeye girdiğini görmllftür. olduğu banyo takımlarmı çalarak sawıurken 
Muhtar efendi tellerin arasından giren meçhul ada· tutulmuştur. 
mın hırsız olduğunu anbyarak hemen bahçeye koı- 'f Sabıkalı Mehmet Çarııkapıda Abdullahın 
muş ve meçhul adamı tutmak istemiıtir. Fakat işportasından bir dUzline çorap çalmıf, kaçarken 
meçhul adam bir sır gibi ortadan kaybolmuştur. yakalanmıştır. 
Muhtar efendi meçhul adamın bahçeden çıkma· * Hayriye H. iıminde bir kadın, mUtteri ııfa· 
dığına hükmetttği için oradan geçmekte tile girdiği Kumkapıda bakkal Hüseyin efendinin 
olan devriye memurlannı çağırarak beraber bahçe- dükkanından 10 paket aigarayı çalarak ıawıurken 
de arama yapmıya başlamıılardır. Nihayet otların yakalanmıştır. 

Kasımpaşa 
Cinayetinin 
Yeni Saf hası 

lki ay evvel Kasımpaıada 
metreıiDi öldürerek oda döşeme
sinin altına gömdüğü iddiHile 
lneboluda yakalanarak lstanbula 
getirilen Osman Çavuş dün T ev· 
kifhanede iıticvap edilmiıtir. Os
man Çavuı, Nazmiye Hanımın 
motreıi olmayıp karısı olduğunu 

ve onu ~ldllrmediğini ıöyliyerek 
kendisine atfedilen suçu kat'iyyen 
inkar etmektedir. Oıman Çavu
f Un nzerinde yakalandığı zaman 
bulunan Nazmiye Hanıma alt 
kanlı eşya ve terhis teskeresi 
vesaır eşya, tahlil için Tıbbıadli 
mlleısesesine göndermiştir. Bun
ların üzerindeki kanın insan kanı 
oiup olmadığı tetkik edilecektir. 
Aynı zamanda cesedin çıkarıldığı 
odada da, ucunda kan bulunan 
odun parçalan elde edilm·,u. 
tıbbıadli müesseseai bunları tet
kik etmistir. Müddeiumumilik 
bütün tetkik raporlarını aldıktan 
sonra Osman Çavuş hakkındaki 
kararını verecektir. 

Ucuzlryan Ve Yükselen Gıda 
Maddeleri 

Belediye İkhsat MUdUrlüğU, 
her ay baıında bellibaşh zaruri 
ihtiyaç maddelerine ait fiatların 
bir istatistiğini yapın ya başla• 
mışbr. İstatistiği yapılan maddeler 
30 kadardır. 

Ağusloa ay1 içinde, diğer ay
lara nisbetle yağ fiatlar nda bir 
dUtUklük, peynir fiatlarında ise 
bir yükselme görUlmüştUr. 

Belediye her ayın fiatlarını 
biribirlerile mukayese edip tetki
kat yapacaktır. 

Haliç Dolarken 
Temizleme işi için Hayli 

Uğraşmak Lazım 
Haliç tirketinio, Haliçin dol• 

maaı dolayısil Deniz ticareti mü
dürlüğüne resmen müracaat etti· 
ğini haber verdik. Öğrendiğimize 
göre bu müracaat üzerine, Deniz 
ticareti müdllrlüğü fen heyeti ta
rafından Haliçin dolmuş vaziyette 
olan mmtakalarmda birkaç gün 
evvel iskandil ameliyai yapılmıştır. 
iskandil neticeıinde, yukarı kısım· 
ların hakikaten temizlenmiye muh
taç bir vaziyette olduğu tesbit edil
miştir. Yakında vapur seferlerinin 
inkıtaına sebebiyet vereceği ileri 
aUrlllen bu miltemadi doluı key
fiyeti; fen heyetinin hazırladığı 

raporla beraber iktısat vekaletine 
bildirilmiştir. 

Bizim yaptığımız tetkikata 
göre, Hallçin bugün elde mevcut 
vesaitle temizlenmesi çok güç, 
batta imkansız bir hale gelmiştir. 

Bugllnkü tarak makinelerile 
bu miihim işin başarılmaaına im· 
kan olmadığma göre de vaziyet 
bir hayli ciddiyet kesbetmlş oluyor. 

Alakadarların verdikleri malu-
mata göre; mevcut vasıtalarla 
Haliçi ölümden kurtarmanın en 
kestirme çaresi, seferlere mani 
olacak derecede seğlaşan kısım
larda vapurların işliyebilmesini 
temin için kanallar açmaktır. 

Bu kanal açma ameliyesinin 
de, derenin taşıdığı çamurlar 
yolu tıkıyacağı için her aene tek
rar edilmesi zarureti vardır. Akıi 
halde, temamile temizlemek, sığ 
yerleri ortadan kaldırmak müm
kiin olemıyacak ve netice itibarile 
de, Haliçin yukarı imamlarında 
ıeyrüsefer duracaktır. 

Diğer taraftan, Kasımpaşa 
önünde derenin getirdiği çamurla 
sığlaşmıya yüz tutan kıs~m, . bah· 
riyenin tarak makineslle temızlen• 
miye başlanmıttır. 

24 
Saatin 
Hadiseleri 

Balatta Mustafa isminde bir 
kalaycı çırağı dükkanın Ustü~dekl 
odaya çıkmakta iken merdıven
den diişerek muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanmışbr. Muı· 
taf a hastaneye kaldırılmıştır. 

* Fatihte lstanbul l 3 lincU 
ilkmektebini tamir etmekte olan 
Ahmet ve Mehmet isminde iki 
iıçi iskelenin kırılmaaile düşerek 
muhtelif yerlerinden yaralanmış
lardır. 

* Niıantaımda oturan Sadi 
Rıfat Bey isminde bir zatin 
köpeği sokaktan geçmekte olan 
Hüsnü Ef. isminde birini unrmış· 
hr. Hiisnü Efendi tedavi altma 
alınmış, köpek kuduz hastanesine 
gönderilmiıtir. * Şoför Nevzat Efendinin 
idareıindeki 2155 numaralı oto
mobil, Yedikuleden geçmekte 
iken Süleyman Ef. iıminde birine 
çarparak muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır. * Galatadan geçmekt. olan 
2237 numaralı otomobil A:ıiz 
isminde bir çöpçüye çarparak 
yaralamıştır. 

Maarif Vekaleti Para Kollek
siyonu Ahyor 

Maarif Vekaleti iki sene ev· 
vel merhum Edirne Valisi Reşat 
Be} in ailesi tarafından Emniyet 
Sandığına rehin edilen tarihi 
meskiikat kolleksiyonunu yedi bin 
liraya satın alarak fatanbul .Mn
zesine vermişti. VekAlet yen den 
bazı kolleksiyonlar daha almıya 
karar vermiştir. Meskükat müte
hassıslarmdan merhum Cafer 
Beyin kolleksiyonunu almak için 
aileaile pazarlığa baılanmııiır. 

Gliniin Tarih 

Gazi Hz. n·n 
Tebrikleri 

Anktıra, 2 (A.A.) - 20 Ağua 
Efgflnlstamn latiklll bayramının 

dönOmü mOnaaebetile Reiaicün 
Gazi Mustafa Kemal Hazretlerile 
ganlatao kırah haımetlu Mubam 
Zahir Han Haıretlerl araıında t 
telgrafları teati olunmuıtur. 

Ziraat Veklll KöylUler 
Dlleklerlnl Dlnledl 

Kara, 1 - Kağızmanda meyYa 
ve Tuzlucadakl barajları tetkik ct1 
Ozere giden Ziraat Veklll Muhlia 
dün aktam şehrimize dönmüıtür 

Vekil Hey mıntakanın zirai va:z:' 
orman Yo baytar itleri ile yakın 

allkadar olmuı ve köylnlerin dertl 
de dinlemiglerdir. 

Erzurum, 1 - Ziraat Vekili Mu, 
Bey bugün Karatan Er:z:uruma gci 

ve Huankaled• meraaimle kartı 
mııtır. 

F1rkn Reisi DöndU 
Cumhurl7et Halk fırkaaı 

heyeti relıl Dr. Cemal Bey Ank 

dan ıehrlmlze dGnmGıtGr. 

GUzel Bir Sergi 
Kare, 2 (A.A.) - Dün ıehrhniı 

açılan •ıfır ye at aergi•lnd• göle 

çıldırın en meıhur ırkı olan kır 
n alyah renkli ineklerlle boğal 

hallı ve yarım kan k11ra1c n tay 
bulanmaktadır. 

Kadıköy Tramvayı 
Don aaat 12 de Kadıköy lal·e 

ile Haydarpafa araaında yeni itle 

ye açılan tramvay hattının Yelde 
meni halk! tarafından kilıat reıl 

yapılmııtır. 

Maslak Faclasımn 
Muhakemesi 

Dün Ağırceza mahkemeain 
Maslak yolunda fiç kişinin ölü 
ile neticelenen otomobil faciaa 

muhakemesine devam edıl 
Mevkuf auçlulardan M. Tarago 
ile ıoför Hakkı Ef. nin göst 
dikleri müdafa ıahitleri dinleı 
cekti. Şahitlerden yalnız bir 
gelmiıti. O da hadise hakhm 
hiç bir şey bilmediğini söyle 
Diğer ıahitlerin çağırılmaıı i 
muhakeme talik edildi. 

Sadullah Bey Ankarada 
iktisat vekileti denİI ve ha 

mOateoara Sadullah Bey dUn akt 
Ankaray• gitmlttlr• 
Hukuk FakUltesl Dekanh 

Hukuk FakOlteal dekanlığı 

profesör Sıddlk Sami beyin tay 
edileceği kunetle aöylenmektedir. 

Müfettişlerin 

Toplantısı 
Maarif müdürü Haydar Bey d 

latanbul 44 Uocil ilkmektepte müfel 

n muallimlerin lttiraklle yapılan 

toplantıya riyaset etmlttir. Bu to 
lantıda yeni den Hneainde 

lerln ıınıf kadrolnrı vaziyeti görilffı 

müttGr. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki : 1 . . -
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nıranı.. 
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Hergün 
Milli Bayramlar 
Niçin 
Kut/ulanırlar ? .. -

Zafer yıl dödUmlerindekl kut
lulama kaynaşmaları, milli bay· 
ramlar, yalnız bUyük bir gUnün 
sevinç çotkunluğunu tekrarlamak 
için değildir. Bu bayramlerdan 
başka maksatlar da beklenir. 

Bu milli günler, millet • ve 
ordunun yanyana gelmesi, Ulktı 

ve dUıUnce birliğile sevinç kay
naşmaları, yahut bir iıteğin açığa 
vurulması içindir. Biz de 30 Ağuı· 
tos zafer yıl dönümü, milletin 
v~. o.rdun~~ beraber kutluladığı 
buyük mılh bayramlardan biridir. 
O gün ordu, irili ufaklı biitlin 
kuvvet cüziltamlarile milletin gözü 
önüne çıkar, millet te gönlU
nUn bUtlin çoıkunluğunu mey
dana koyar. Bu iki topluluğun 
görünlişteki varlıkları, devletin 
kudret ve kuvvet derecesini 
doıta ve dtiımana anlatan bir 
heybettir. Bu heybet ne kadar 
canh ve ne kadar beraber görll· 
nUrae kuvvet derecesi de o 
nisbette çokluk gösterir. 

Biz bu seferki 30 Aguatoı 
yıl dönümünde ordu ve millet 
beraberliğinin ve canlılığının 
çok yUkıek olduğunu bir daha 
iördük. 

lnanmahyız ki mert yürekli, 
asri teçhizatlı ve çok bilgili bir 
ordumuz vardır. Ordunu on 
günkü geçit resmi, yılmaz bir 
kuvvetin timsalini canlandırıyordu. 
Evet.. bir daha anladık ki yara• 
tılııından cessur ve kahraman 
olan bu Mehmetçik kütleai, bu
~ün asri silih ve asri bilgi ile de 
çok kuvvetli bir yUceliktedir. O 
gün milJet!n orduya karşı göater• 
diği candan alaka, orduya olan 
inanıpna da can vermif oldu. 
Ordu kuvvetli oldukça ve millet 
ordusuna candan inandıkça Gazi 
Türkiyesinin burnunu bile kanat
mak mUmkUn olamayacaktır. 

30 Ağustos gününde ordunun 
kuvvetli varlığını ve milletin ordu 
ile beraberliğini gösteren parlak 
bir hadise de Herbiye mektebi· 
nin yüzüncü yıldönümllnti l;.utlu· 
lamaıı olmuştur. Yüz yılda bu 
Yurda ( 25 ) bin zabit ve misli 
bulunmaz bir Gazi yetiıtiren bu 
kahramanlık ve bilgi yuvasında 
Yapılan milli tezahurat, Türk 
orduıunun yüksek aaaletini, ce· 
•aret, bilgi ve inan kudretini 
gösteren çok parlak bfr delildir. 

Balkan Olimpiyat· 
ları Bitti 

T aanif Neticesinde Beıinci 
Olduğumuz Anlaşıldı, 
Altıncı Da Arnavutlar 

Zagrep, 3 - (Hususi) Dün 
yapılan nıUsabakalarJa balkan 
o~lulnlal rı bitmiı, nihai tasnifte 
mı et er •ıaoad L· 
d ) . e •Kt puvan ve 

erece erı almıılardır 

Birinci'.: Yunani.ıtan 164 
ikinci Yugoslavya ı 55 .. U • ' 
R 62 d"' d"' ' uç neli: omanya , or uncü: Bulgaris· 
tan 33, beıinci: Türkiye 32 
altıncı: Arnavutluk 7 puvan. ' 

Müsabakalarda sonra Yugos
lav federnsyonu reisi bir nutuk 
söylemiş ve neticeleri ilan etmiş
tir. Yugoslav lcırahnı temsil eden 
ceneral Tokiç bu nutka cevap vere-

b~k .Bnlkan oyunlarının bittiğini 
ıldırmiş ve birinci gelen Yu

n . 
f anıstan takımına Kıral tara· 
kndan vazoJunan kupayı al· 

•tlar arasında teslim etmiştir. 
~kdşa~ lıplanat otelinde Terbiyei ' 

e enıye Nazırı tarafından a~tler 
~tcf;no bir ziyafet verilmi~tir. 

Resimli Makale 
Bııkalarlle tcmu vaziyetinde kaldı· 

ğınıı itlerde doıtlulc yolundan yUrUyO• 

nüıı, aamiml oluıay1 unutmayınııı, faKat 

herteyden evvel clddt oluııuıı. Dostluk 

ve 1amlm!lik, ciddiyetten uııak bulun· 

duğu mllddelçe muvaffakıyet yırı yarı· 

ya kaybolm J' demaktlr. Sırıtkan ah· 

bıplık, ciddiyete yalutmıyacıfı gibi 

umimlyetl de tllphell gösterir. 

il işte Ciddiyet il 

'SON ·TELGRAF HABlt"RLERİ 

Bulgaristan Ve Komşuları 
.Başvekil M. Y orgiyef, Komşu Dev

letlerle Dostluktan Bahsetti 
Roma, Popolo d'ltalya 

gueteai yazıyor: Bulgar.iatan baı
v~klll M. Y orgiyef aıajidekf 
beyanatta bulunmuıtur: 

" Bulgaristanda korporasyon 
prensiplerinin tatbiki mümkün 
değildir. ÇünkU ahaliain yUzde 
sekıen üçü zürradan mürekkeptir. 

Ba. Ae yeniden bir fırka 
tesfs edeceğim ve ne de dağılmış 
olan sabık fırkalara dc~yanacağım. 
Malum olduğu üzere 19 Mayıı 
inkılabı ordudan doimuıtur. Bit· 
tabi ordu ve hükumet ileride yan 
yanR ve müıtereken hareket 
edeceklerdir. Makedonya komite• 
cilerini dağıttık. lıtikbalde bu 

Yeni Kambiyo 
Kararnamesi 

Ankara2- ı 1 numaralı kam· 
biyo kararnamesinde bankalar 
ve ihracatçıları alakadar eden 
mühim hUkUmler vardır. BU
tUn banka ve bankerler ellerinde 
bulunan ve bulunacak olan bilu· 
mum dövizleri Merkez Bankasına 
veya fubelerine vermeye mecbur· 
durlar. Maliye Vekaletinin meıu· 
niyeti olmadıkça ecnebi kambiyosu 
ve nukudü karşılık tutularak 
Türk lirası üzerine avans yapıl· 
ması memnudur. 

Kayseri F abrikasırnn 
Malzemesi 

1 
komitecilerin faaliyette bulunma• 
aına imkan kalmamııtır. 

Harici siyasetimizde Hkl 
prensipleri takip edeceğiz. BütUn 
kudretimizle ecnebi devletleri ve 
bilhassa komıu devletleri ile 
dostane münasebetlerde buluna· 
cağız ve bu yolda çalııacağız. 
Yugoslavya ile aramızda milhim 
ihtilaf mevcut değildir. Bu kom~u 
devlet ile samimi münasebetleri-
mizi kuvvetlendireceğim.,, 

Buna Ne Demell? 
Sofyadan yazılıyor: 
Şıpka abidesi münasebetile 

yapılan zafer taklarından birisinin 
Uzecine " Şipkadan Edirneyef,, 

Antalgada 
Bir Cinayet 

Antalya (Hususi) - Şehrimiz 
eşrafmdan Ömer Efendinin oğlu 
Ahmet Bey, birkaç arkadaıile 
Bordurda kendi malları olun Yu· 
va Çiftliğinde otururken meçhul 

şaluılar tarafından ve meç· 
hul iıtikametlerden atılan 
kurşunlarla öldürülmüıtür. Zabıta 
cinayetin failleri hakkında şid-

detli takibat yapmaktadır. Ahmet 
Beyin babası Ömer efendi de 20 

sene evvel ayni f ekilde ve tah· 
tacılar tarafından öldUrtilmüştu. 
Alman Siyasi Mevkuflar1 

Berlin, 1 (A.A.) - Pruıya batve• 
klli M. Göring 742 ıiyui mahbuıun 

Cümlesi yazılmıştır. Bu tak, Trak· 
ya komiteai tarafından yapılJDJt
br. Bulgar bOkômeti de Şipka 
pulları çıkartmııtır. 

Bir Suikast 
Sofya, 2 ( A.A )- Sabık Har

biye Nazırı Jeneral Bakarciyef ile 
sabık Erkinıharbiye Nazırı Jene
ral Marinkof'uo bahçelerinde iki 
bomba patlumışıa da hiçbir zayiat 
yapmamıştır. 

Bunların 1adece nümayiı için 
konulduğu ve hiçbir zarar veya 
insanca zayiat gayesi kastedil· 
mediği anlaıı!maktadır. Eaasen 
her iki jeneral de Sofyada değil· 
lerdir. 

Mısırdaki Türklerin 
Hukuku 

Türkiye ile Mısır arasında 
dostluk ve f kamet muahedesi akti 
için cereyan eden müzakereler 
neticesinde Mısırda bulunan Türk 
tebeaaının hukuki vaziyetine dair 
miltkilit iktiham edilmek Uze• 
redir. 

Mısırdaki TUrk tabaaıı için 
kapitUlasyon hukukunu haiz diğer 
devletler tabaası gibi Türk kon
soloslarına hakkı kaza verilmeıi 
takarrür etmiıtir. Bu hususta ya
kında bir itilifname hazırlana-
caktır. 

Abluka Edllen Haydutlar 

•• •• 
Kı a ı oz n 

iki Yıl Sonra .•• 

Istahbul Yıkanacakmış 

**-
Şehir Mecliıine bu aefer seçece· 

kimiz muhterem azanın hakikaten 
uğurlu olacakları tlmdlden belll 
o!uyor. Onlarm azalığı zamanında 
fstanbulda yapılacak hayırlı itleri 
gaz~teler teh~ir ediyorlar: 

lstanbulda bir yıldanberi ıokak

ların ımcak bazıları sulanabildiği 
halde, gelebek yıl sokakların hemen 
hemen hepıi sulanacakmıt-

Fakat yeni Şehir Mecliıinin şerefi 
için bu kadarı •lbetle kafi olmaya· 
cağından, 936 senesine kadar lıtan
bulda sulama vasıtaları attırılacak, 
iki yıl sonra da sokaklar aabah \'O 

akıam yıkanacakm19. 
Yalnız, hem sabahları, hem ak-

tamları yıkanacağı rivayetinde biraa 
milbalega olaa gerek. Çünkü dük
kanlar artık erken kapandıklarına 
göre geceleri sokakları tekrar kirle
tecek kimıe bulunmıyacatından gün
de bir defa yıkamıık yetlıebllecektir. 
Muhterem Belediyemiz herfeyl önce
den dil9Undüğilnden sokakların, tim· 
diki hallerine göre, l;öyle hergün yı-

kanmıya baılamnca birer bataklık 
haline geleceklerini de dü1ünmü9, 
onun için gelecek yıldan itlraren 
biltGn ıokaklarıo eaaılı bir aarette 
tamirine ehemmiyet nrilecekmiı. 

lf 
Vakıa İstanbul ıokakları haylice 

zamandan sulanmatı büıbiltiln unut
muılardı. İki sene sonra tatbik edl· 
Jecek olan bu karar, İstanbul için 
mühim bir yenllik olacaktır. Bunun
laberaber fıtanbul sokaklan timdlye 
kadar amnrlerinde hiç .ulanmamıf 
depillerdir. 

Cenç okuyucularım tabii bilemez· 
lerae de, benim gibi yaıh olanlar pek 
iyi hatırlarlar.: . 

Bir vakitler lstanbulda büyük fıçı 

teklinde arabalar vardı. Fıçının arka
sına takılı olan bezden hortumun 
ucunda, bahçe kovalarındaki sOzgeç
lerden daha büyük bir süzgeç bu
lunuyordu. Bu süzgece batlı bir de 
ip vardı. Arabanın arkasında giden 
adam bu ipi tutarak, silzgecl iki 
tarafa ıallar, böylece sokaklar su· 
lanmıt olurdu, yani tozlar biraz buı
lırdı. 

O zamanlarda atla çekilen tram
vayın, ıridecetl yere varmak için, ace. 
le•I olmamaklaberaber, •u arabaıı ile 
karfılathkları vakit, SU arabası tram• 
nya yol verirdi. Yaya gidenlere hiç 
ehemmiyet vermediğinden bilhassa 
hanımlar, o vaktin modası olan ya
nar döner çaroaflan ıslatacağı için, 
sulayıcı arabaya raatgelmekten pek 
korkarlardı. 

Terkos kumpanyası çıkhktan bir 
zaman sonra, istanbulun en tuhaf 
manzaralarından biri olan o su ara
baları ortadan kayboldu. Bu kum· 
panya ite yeni baıladığı nkit İılan· 
bul halkı için ellerini yil:ılerlnl - o da 
çefmelerden alınan lnrkçeıme suyu 
ile· yıkadığından sokakları ıulamak 
için Terkos knmpanyaaının bol bol 
suyu kalırdı. Galiba o zamanlar da 
Şehremanetinden aldığı parayı hak 
etmek için olacak ki, sokaklar bol bol 
ıulanır hatta Dlvanyolu gibi, o va-
kitler de paket taılarile örtülmemiı 
olan ıokaklar terkosun hortumculara 
geçtikten sonra çamur deryasına dö
nerdi. 

Terkoı suyunun o bolluğu zama
nında iatanbulun bir defa da bir sre
celeyin yıkanmıı olduj'u İfitilm~tti. 

Daha sonra, bir taraftan latabul 
halkı terkos suyile banyo yapmıya 
batladı. Bir taraftan da Halkalı sula
rının yolları bozuldukça, mirasyedi 
Evkaf idaresi kendinin ıu vermiye 
mecbur olduğu çeımeler için Terkos 
kumpanyasına abone oldu. Terkoa 
kumpanyası da böyle yeğh müıterl· 
lerl bulunca, artık aokakları ıulamak 
için Beledlyeya \'erecek ıu bulamaz 
oldu. Onun içindir ki, lstanbul ıokak
ları hayHce yıllardanberi ıulanmayı 
unuttular. 

Moıkova, 2 (A. A.) - Zirya· 
nin vapuru Ka) seri fabrikalarına 
ait 2000 ton malzemeyi hamilen 
Odeaa'dan hareket etmiştir. tahliyesini emretmittir. 

lSTER iNAN !STER 

Harbin, 2 (A.A.) - Japon asker 
kuvvetleri, geçenlerde demlryolu 
faciasına ubep olan haydutlara 
kutatmağa muvaffak olmuolardır. 

iNANMA! 

Belediye Terkoı İdaresini kendi 
eline aidıktan sonra, İıtanbul sokak
larını ıulamak iki yıl ıonra yıkamak 
için, verdiği bu yeni karar, fOphul& 
çok iyi bir ıeydir. Hemen Allah bu 
iyi kararı iki yıl sonra tatbik içia 

"'\ muvaffak etsin. 
Ancak, iki yıl sonra yapılacak bu 

it için, şimdiden düşünülecek bir 
nokta daha var: 

Bizim atletleri, Dörıiüncü 
lıtirak için Zağrep'e. göl üren 
reiıi Burham·ttin ( Felek ) Bey 
mektupta şöyle diyor: 

Balkan olimpiyadına 
atletizm federasyonu 
gazetesine yazdığı bir 

" Burayn geldik geleli davet, ötle yemeği, akvam 

iSTER iN N 

zi) afeti falan. Eğer hep ine gltmel< l&zımgelse göz 
açmaya ve çalışmaya mahal yok . ., 

Bu sahrları okuduktan sonra Zağrep'te arkaarkaya 
mağlüp oluşumuzun sebeplerinden birini daha anlamıt 
olduğumuza biz inanıyoruz. Sen de ey kari, 

l.STb'R iNANMA! 

Sokaklar yıkandığı •akit •blar 
nereye gidecelt? Yeni yapılan daracık 
kanalizasyonun o kadar ıu)U alama
yacağı pek belli. 

O halde lstanbul yıkanmıya bat
ladığı vakit sular bir yere gideml
yecekler ve sokaklarda kalacaklar, 
yani yokutlarıo altbaılara birer ıöl 
olacaktır. 
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Çit 
A~ğaçları 

Bağlann, bahçe ve tarlaların 

hudutlarını ayırma[<, kfiçUk büyük 
hayvanların ve hatta meyva hır· 
llZlarımo bu gibi yerlere girme
lerine mani olmak için ağaçlar· 
dan çit yapmak en ucuz bir iştir. 
Ağaçlardan yapılacak çitlerin 
duvarlar kadar faydası vardır. 
Rlizgirlann ılddetini kırmak için 
de çit ağaçları ve bilhaaıa mazı 
ve aervi ağaçlan kullanılır. Bu 
Od ağaç ayni zamanda dikilen 
Jerlerin manzarasını &ftzelleşti· 
rirler. 

Her iki ağaçta latenilen ıe· 
kilde budanarak yetil birer duvar 
vtıcude getirirler. Mazı Te servi 
'ağaçları memleketin her iklimin· 
de yqayabilen ve sekiz oo aene 
içinde 2-4 metre ylikıelen kıy
metli ağaçlardır. Maztnın ıark 
mazı11 iyi değildir büylldnkçe 
kellefir. Garp mazısı yani Avrupa 
mazlsı daha iyi bir ciutir. Bu 
budandıkça şeklial güzelleştirir. 

Servi nevileri arasında en iyisi 
ehraml servidir. Diğerleri makbul 
değildir. Bu iki çam sınıfı 
ağaçların da batka ehrami por
suk ve ardıç ağaçları da 
yeşil çit olarak kullanılabilir. 
Bunların bepıi de birbirinden 
yarım metre aralıklı olarak yan
yana dikilmelidir ve her üç 
aenede bir defa tepeleri budan• 
malıdır ki yan taraflarından· fazla 
dallanarak iki ağaç arasında 
aralık ve boıluk bırakmaaınlar. 
Yetil çit yani yaz ve kıt yaprak· 
larım dökmiyen bu ağaçlardan 
baıka mutedil ve sıcak iklimler 
için ıimşir ve defne gibi kıtm 
yapraklarını dökmiyen ağaçlar da 
kullanılır. Defne çabuk bliyür 
fakat pmşlr yavq yavaı biiyft· 
düğü için u kullanılır. Kııın 
yapraklarım döken ağaçlardan 
çit için kullanılan yalnız Uç ağaç 
vardır. 

Bunların her Bç6n6n dikenli 
oldukları için kıymet Ye itiban 
vardır. Mutedil Ye ııcak iklimler 
için dikenli yabani limon veya 
turunç veya Maklura ve soğuk 
iklimler için de en iyiai gladiçiadır. 
Bu ağacın di@nsiz olan bir çeıidi 
Yarsa aa mıfkbul olanı dikenli 
aeY'idir. Tohumlan çok aert 
olduğundan kolay çimlenmez. Bir 
fıçı içine konulacak · tohamlarm 
&zerine kaynar su dökllp fıçının 
llzerini bir çuvalla kapamalı ve 
tohumlar yumutayınca çıkarıp 
almalıdır. Gladiçia her Dç ıenede 
bir defa tepelerinden budanarak 
7an taraflanndan yeni ıürgiinler 
•erdirilir. Bu .sllrgllnler uzun ve sert 
dikenli olduklarından çok kuvvetli 
bir çeıit vllcuda getirirler. Bazı 

1erlerde akaayadan çeıit yaparlar. 
Bu halde akuyayı da her iki ilç 
senede bir defa budamak llzım
dır. Budanmaz lae ytıksek ağaç 
olur. Bu nevi çit ağacı dikileceği 
zaman her ağaç arasında 50 san• 
İtimetre aralık bırakmalıdır. Top• 
rağını gtizel hazırlamalı bolca 
ıttbrelemell ki çit çabuk mey
dana gelsin. Yabani gW ağaç
lanndan da çit yapılab'lir. Bu 
lıalde dağlardan orman gülO, ya• 
bani gül fidanlan toplattırıp dik· 
melididir. icabında bu güllere iyi 
cios güller dahi aıılanarak ayni 
zamanda giizel manzaralı bir çit 
yapılmış olur. 

Lütfi AriJ 

(9) Ziraat huıuıundakl mB~klillerlnlal 
ıorunuz. So.ı Poıtanın (Ziraat mll• 
teba11111 ılse eevap verecekUr. 

• 
1 

• 

Maraşta Göze Çarpar Bir 
imar Faaliyeti Var 

Maraf, (Huıu
ıi ) - Maraı, 
Ahırdağı eteğin· 
de muhtelif te
peler üzerine 
kurulmuı ıirin 
bir ıehirdir. Bol 
su, saf hava ve 
yeşillik gibi bn
tün tabii güzel· 
likleri cami olan 
Maraı, uzaktan 
yemyeıil bir çu
kuru andınr. 

Birkaç sone 
evveline kadar 
Marqa gelen 
yabancılar hariç-
ten g6rdftkleri gllzel manzaraya 1 
rağmen ıebre girince sukutu
hayale ll'ğramaktadırlar. Çünkli 

bütün bu tabii güzelliklerin 
llstOne düne kadar hiçbir ıey 

eklenmeİnişti.Son senelerde vali Fah· 
rettin Beyin bimmetile menılekette 
bariz .bir inkişaf baıladı : Dere 

Konya lktısat Müdürü 
Kooya ( Huausi ) - İkbsat 

mıntakalannın lağvı dolayıaile 
lktısat mtidürll Zeki Beyin 

açıkta kalmıt 
olmaaı burada 
teeuür uyan• 
dırmıthr. 

Konya lıal· 
kına ve muhi
tine kendini 
pek ıevdirmiı 
olan Zeki Bey 
burada bulun
duğu esnada 

Kore'!I• nuntalca llch- eınaf cemi• 
••I lliüliüil Z•lci B. yetleri te,ek• 

ktilüntl 'fticude getirmft, 4000 ka· 
dar eanafı ba teıekkllle bağlıya
rak aralarında teaYlhl ve teunlit 
esaıı kurmıya muvaffak olmu,tur. 
Konyalılar Zeki Beyi bilhassa 
bOyük mensucat fabrikasının 
Konyada kurulması için çalııtı· 
ğından dolayı 1evmektedirler. 

Alan yada 
Kin Yüzünden iki Aile 
Arasında Bir Cinayet Oldu 

Alanya, (Husuıt) - Badem 
ağacı k6ytınde ıtlvarl oğullan 
ailem ile Oba köytınde Topal 
Haci oğullan ailesi arasında t ~te
denberi devam eden bir mtınafe
ret vardar. S6varl oğullan 4, to
pal hacı oğullan da 1 kardqtir. ' 
Bdndan birmllddet evvel, topal 
hacı oğullanndan HalU ıftvari 
oğullarından Aliyi 6ldftrmek mak
ıadile yaralamıih· Bu11un intik .. 
mını almak isteyen ıllvari oiul

.ları da bu hafta Kadı yakaaı 
denilen yaylada topal hacı <>iul· 
larmdan Mevludu baahrmıılar, 
uyurken tiıerlne silih 11kmıılar, 
kolunu kırmıılar ve ağır surette 
yaralanmışlardır. Mecruh tedavi 
altına alınmıı, yaralayanlar hak· 
kında takibata başlanmııtır. 

lzmir Köylerinde Mektep 
lımir (Hususi) - Bu aene 

lımirde mektepsiz köy kalmıya• 
caktır. 30 evli bir köyde bile 
pavyon usulü tatbik ediler.k bir 
mektep vticude getirilmit bulu
nacaktır. lzmir muallim kadrosu 
arttınlmaktadır 

Mar,.,ta11 6ir •a11zara 
kapabldı, caddelerin ve çarıı 

yollannın parke taşla d6şenme
aine baılandı. Belediye hUkiimet 
civarında güzel bir park ve Zabit 
Yurdu civarında da fenni vesaiti 
cami bir çocuk babçeıi lnıasına 
baılatb. Park bitmek heredir. 
Bu umran hareketlerinin en baıın-

~-. 

ııpariı etmlttir. 

da alektlrik iti 
gelmektedir. Ge
çen ıtme Çeltik 
fabrikasına ilave
ten baılanan Un 
ve Elektrik fab
rikaları inşaatı 

ye aletleri takma 
iti de biterek fa 
aliyete başlamır 
tır. Ôn6mllzdeki 
ıene de ıehrin 
tenvir lfi ikmal 
edilecektir. Bun· 
lardan başka Be
lediye ıehir için 
4000 liralık bir 
yangın tulumba11 

Gelecek ıene yapılacak itlerin 
batında kasap ve ıebzecl çarıııı 
Yardır. Belediye bu uğurda 7000 
lira Hrfedecektir. 

Belediye reisi Huan Sllkütl 
Bey ıehrln iman lılerUe göze 
çarpar surette meıgul olmaktadır. 

Afyonda Sünnet Düğünü 

Afyon, (Huauıi) - Halk Evi 
kartuluı ve zafer bayramları mll
nasebetile 80 fakir yavruyu ıün· 
net ettirmiıtir. 

Evveli çocuklar tepeden tır
nağa giydirilmişlerdir. Çocuklara 

Samsunda 
3 Genç Samsundan Yaya 

Seyahate Çıktılar 

. ' 

birer takım elblaeden maada bi
rer entan, çorap, ayakkabı d~ 
verilmiıtir. SOıınet dOğUnll pek 
muhteıem olmuıtur.Realmde ı6nnet 
ettirilen çocuklar Ye buna tava11ut 

eden Halk Evi erkim görnlmektedir. 

Kırkağaçta 
Bağ Ve Bostan Devıirme 

Mevsimi 
Krkağaç (Husuıl) - Çok 

k\sa bir zaman zarfında teıekklll 
etmif olan Gençler Birliği ban
doau bu ıene ilk defa olarak 
Manlaa kurtulut ve lzmlr 9 eylUI 
bayramlanna iftirik etmeye karar 
Yermİftir. 

Burada bağ ve bottan de•· 
firme ameliyeal baılamıftır. Tat.. 
sildarlar bağlan ve boıtanlan 
dolaşarak vergi borçlannı tahsil 
etmektedir~er. Bağcılar kendi· 
lerine borçlarını ödemek için 

Aıakt• llıır•n 3 ı•nç g•11• .. 1111/tatl müsaade edilmesi zımnında kay• 
11apa11lardır makamlığa mllracaat etmiılerdir. 

Samıun ( HuıuıI) - Lise ta- Mardin Mektupçusu Vefat Etti 
lebelerinden Selçuk, Ferit ve 
Salt Efendiler Kavak, Havza, Mardin, (Hususi) - Altı se-
Merzifon, Vezirköprü ve Bafrayı nedenberi Mardinde bulunan, ça-
dolatmak ıuretile luıa bir yaya lqkanhgı, vazifeperverliği ve hllınO 
seyahat yapmıılardır. 15 gUn ahlikile kendisini blltün Mardin 
süren bu •eyahatta 315 kilometro halkma sevdirmiı ve herkesin 
yol katedilmiştir. Bu ıeyahat hürmet ve muhabbetini kazanmış 
Samaunda ilk defa vaki~olmaktadır. olan Mardin mektupçuıu Eıref 
Gerede Bakkilllarmın Gezintisi Bey vefat. etmiıtlr. Eşref Beyin 

Gerede, {Hususi) _ Bakkallar ölümtı burada blr teeullr uyan· 
cemiyeti bir kır gezintisi tertip -~!!~!.!~~ . _ 
ederek, Ramaıandede çamlığına rak etmiıtir. Gll.ıel eğlenceler 
gitmiıler, hoı bir vakit geçirmiı- tertip olunmut. hasbihallerde 
lerdir.Butnn Hnaf bu aezlntiye itti- bulunulmuıtur. 

:( Tarihi Fıkra 

Ne Kadar 
Farkımız Var? 

]. 

Bizde tarih, belki iyi anlaftl· 
mamışbr ve muhakkak ki iyi ya
zılmamııtır. Tarihi, ilme uygun 
ıurette yaz:mıya yeni başlıyoruz.. 

Fakat tarih ile uğraıanlarımız, 
kimya ile ve hattA hendese ile 
uğraıanlardan çoktu, yine de 
çok1:ur. Hemen her devirde tarih 
yazanlar bulunmuıtur. Şu kadar 
var ki onların çoğu müverrih un· 
vanını almamıtlardır, halk tarafın· 
dan da kendilerine öyle bir sıfat 
verllmemiıtir. Asırlar ve uırlar 
içinde mtlverrih diye amlanlar, 
Oçtı veya beşi geçmez. Halbu kJ 
ıöylediğimlz gibi, tarih yazanlar 
her aaırda kırkı elliyi bulur. 

Bizde mftverrih diye anılanlar• 
dan biri Ahmet Refik beydir. Bu 
llnvan, kendiıinin blltlln hayatını 
tarihe vermeıine karp tarih seven 
zllmre tarahndan ona sunulmuş 
bir çelenktir. Llkln bln tarih 
yazan Ttırk aruında nihayet yir· 
mi kişiye ve o meyanda .i& Al\· 
met Refik beye )Ayık g&rllneıı 
bu aıfattan muhterem üstadın 
madclt lıUfadeat acaba nedir? •• 
Onun otuz senedenberl kaleme 
aldığa ve hepsini seve ıeve 
okuttuğu ıayııız eserler llzerinde· 
ki telif bakkıDI toptan bin liraya 
aatbğını ı6yleraek bu sualin hazin 
cevabmı vermİf oluruz. 

Bir de Avrupalı mUverrihleri 
gk önllne getireliın; Meseli 
Rankel •• Bu adam, Frankfort'ta 
muallimdi, haftada yirmi bet saat 
den okutuyordu. Bir kalem 
tecrübeli yapmak latedi, on be· 
find Ye on altınca asra dair bir 
..... yuch. Bunun bqında eski 
zamanlan şöyle bir g5zden . geçi· 
rlyor, aonra eMrine mevzu ittihaz 
.Wi'i uırları teşribe girişiyor. 

O güne kadar tarihçi olRrak 
tanılmıyan, hatta adı muhitinden 
ileri geçmiyeo Ranke, bu eseri 
nqreder etmez blitlln Almanyada 
tamldı ve sayıldı, Berlin dartil· 
fln~una boca yapıldı. işte onu 
kırk sene, tam kırk aene tarih 
Aha11nda çalıftıran bu ilk mu• 
vaffakiyet olmuıtur. Ranke, bu· 
ıGn paha biçilmez, biçilemez bir 
96brett1r. 

Ranke'niD tek bir kitapla ka· 
zandıjuu bizim mOverrihler, yllz 
eserle elde edemiyor. lfte Avrupa 
ile farkmuz, bilhassa bu nokta• 
lardadır. ibret almalıyız. - M. T 

Cizrede Bir Cinayet 
Cizre (Huıuıi) - Fil köyünde 

bir cİDayet olmUf, bir kadın bir 
erkeği öldürmUştllr. Öldürllrülen 
erkek Hüseyin isminde bir köyl U, 
6ldftren de Fatma iımindeki 
komşuıudur. 

Htıseyinle Fatma kavga etmit· 
lerdir. Hllaeyin kavga esnaıında 
kadını taşla bir iki yerinden yara· 
lamıı, kadın da bundan muğber 
olarak Hneeyini bazı uzuvlarını 
11kmak ıuretile öldürmllttür. 

Oursunbeyde Demirciler 
Dursunbey (Hususi) - Kay• 

makam lzz:et Bey çarşıda çirkin 
bir manzara arz:eden demirci ve 
çilinğir dllkkinlannın bir başka 
yere naklini temin etmiştir. Ken• 
dilerine tahsis edilen bu yerde 
demirciler pilinlı birer dükkan 
yaptıracaklardır. Bunun için ken• 
dilerine birbuçuk ay mnhlet ve
rilmlıtir. Çarşıda güzelliği bozan 
ve her an yıkılma tehlikesi 
ı&steren dükkinlar yıktınlmış, 
kasabanın bir pilinı hazırlanmayı 
baılanılmııtır. Kasabada ahpP 
inıaat da men edilecektir. 



['s; ~•"' Alem_i) 
Hadiselerin 
lçgüzleri 

İıkoçyanın lç göllerlnd n Loh Neste 
•ylardanberl bir cana•nr g8rfinfiyor. 
Bir zamanlar bütün o havali lnsanla
rıru dehş to dütilren, aonra birdenbire 
umumi b"r merak uyandırarak yfiz
lerce, b"nlerce yerli, yabancıyı Lob 
Ne• aahillerine ko~turarak memlekete 
lllılyonlar kazandıran hadiıenlo bu 
teklıle kabul edılm cine lmkin yoktu. 
Bır taraftan hukumet, bir taraf an 
huıusi t şekkllller tahkikat yapıyor, 
rözdl r vas taı"le bu canavar hikl
)'ea"o o kikatiul meydana çıkar• 
m ya utraııyorlardı. Uzun çalışmalar
d n ıonra nıhayet lnglliz bııhriyeslnln 
emekleri meyvaıını verdi ve anlatıldı 
ki d niı c n varı denil n netne 1915 
ıencs"nde Loodra üzerine akın 'yapan 
Alman jeplinlerlnden biridir. Bunlar
dan bir taneai, İngUls topçuıu hra• 
fından dütiirülmüı, fakat düıtOğü yer 
bulunamam ştı. Loh Nem cana•arının 
lıt bu g6lün içine dG4en Alman ba
loaq olduf u anlaıılmııtar. 

* BGtnn dOnya milletleri harple 
llıOcadele edilme ini fatiyorlar. Harbin 
bit taraf taa patlak vermemesi için 
icap ed n her 'tedbirin alınması 
laraftandırlar. Bu arada akla gelen 
teıirU çarelerden blrl de ıilah ve 
lbGlıimmat yapııına kontra} koymak 
olınuıtur. Ba21 dnletl6r, uaulen bu 
ç-..eyi kabullenmlf, bir kıımı bermutat 
"11%1klanmıı Ye meaele 7üıı:üatü kaJ. 
llııttır. Bu münast:betle Amerika 
Ayanının ıllala ticareti etrafında 
tahkikat J•pmıya memuren ıseçtifl 
lroın!ıyon da birıey yapmıya munffak 
olaıııamıınr. Fakat timdi haber alı· 
Joruz. lJu lmın;~Qn bir ıeyler yapmıı, 
hat l m h"m hıık htrer tuh;t ~lmiı 
•mma lSyle mü "m menfaatlere do· 
lcu uyormuı ki bu hakikatler) mey
dana atmak srOç nOf; birçok fahıılann 
firketlerin, mO HeHlerin namua v~ 
ha iye ay War albnda kalacakmıfo 

* z~hl de bıtmba§ka oekU n ma~ 
)'ette görunilo birçok it er vardır ki 
a.t kabuğu blr parça kazanacak 
olaa, lçy zO ya Loh NH gölOnlln 
eanav n gibi gülQnç bir görüı ga.e• 
tine, } 1 utta dllnyn ıilah ticaretinin 
icar nlık t raflan ııibl hazin bir facia 
•abneılae dayanır. 

Beynelmilel ılyaal nk'alarla kar· 
tdaıbtınız zaman bu hakikati dalma 
lıatırlayın ve pek baait gibi ıörllnen 
birçok hidiı nin lçyüzGnde müthiı 
ttlı karalan bulunabilecetlnJ unut
lllayın, hldl.elerJ mOtalea edebilmek 
••cak bu ıuretle kabildir. - Sureyya ..,a 

Aşk 

Sovget Rıısya 1 
Ve Milletler 
Cemigeti 

Nevyork, 2 (A. A.) - lyt malümııt 
alan mahafilde söylendiğine göre 
Sovyet Ruıyanın Milletler Cemiyetine 
gir::ıeaini kolaylatlırmak için birçok 
hükuoet merkederlnde yapılan te
fe-bbQıler ce11ret .erici bir neticeye 
varm14tır. 

Bir Çek Gazetesinin Alman· 
ya Aleyhlnde Neşriyatı 
Berllo, 2 ( A. A.) - Prag-da çıkan 

" Bohemya ,. gazetesinin, Almanya 
aleyhinde yazdığı haberlerden dolaya 
30 teırlnlsaniyo kadar Almaoyaya 
ıirmeai yasak edllmiıtır. 

Belçika Ve 
Sovyetlel 

Parla, 2 (A. A.) - Belçika Harldye 
Nazırı ile Franıııı: Hariciye ve Ticaret 
Nazırları erumda kontenjan meaelt
lerl görQ~ülmilıUJr. Bu arada Sovyet• 
lerin Mılletler Cemiyetine girmesi 
iti de konutulmuıtur. Belçika bu 
meselede nJuhalefet gösl~rmeyecektir. 
Şark misakı da, ıulbU temin ettiA"I 
kanaatile Belçika tarafından derhal 
taavip edilmiıtir. 

Uzak Şark ihtilafı 
ltalya Müşterek Bir 
Teşebbüse Aleyhtar 

Roma, 2 (A.A.) - Rejime Faıiata, 
Uzak Şarkta Sovyet-Japon ihU ifanın 
iç yDzün~;:ı bah•ederken diyor ki: 

" - Büyük deYletle:Jn Japonya ve 
So•yet Rusya n zdindi milıleteli b!r 
tetebbü.te bu unmal rı hakkında 

Frantlftnın ortaya atbfı fikrJn boı 
olduğunu M. Muıollnl anlattı. İtalya
nın, M. M ıolininin •Özlerine uymaaı 
faydalı o ur • ., 

Uzak Şarkta 
Müthiş Bir Facia 

Bir Vapurun 142 Yolcusu 
Bir Hamlede Boğuldular 

Harbin, 2 (A. A.) - 60 tonluk, 
Tayyau MarG ıemiıl Yalu ıuyu 

Oıı:erinde bir kayaya çarparak hemen 
babvermlttir. içinde bulunan 158 yol· 
cudan yalnız 16 •ı kurtulmuıtur. 

= 

Ge çle lnd·r 
No.5 

8 - 9 - 93, 
- Tabut 
Sokağa çıktıkları zaman Reıit 

•çılan bu bahse devam etti: 
. - Artık zabit çık.ım Leyli .• 

B!r tereddüdüm vardı. Uzaklara 
il erse e lenm k doğru olmaz· 
d . Fa nt madem ki lstanbula rr. eştlm... Her h ide bu mese-
yı halletmek z manı geldi delil mı? 

Bilmoml 
Ben an enı nl d . u •açacağım. Se-

n ug n bir nokta var mı? H r. 
- O b ide mesele yok l.eylA 

Is ersen bugünü niıanh olarak 
Yaşayalım. 

H ıf bir p mbe i~ LeylAnın 
k !akları n kad r dağıldı. 

Reşit biraz daha sokuldu: 
- Bugrn P z r, Ağustos 31 

ll u nı y lı . Ni n yüz" klerimizin 
tar i bu ol n. 

l } n n cev p v rmealne 
fı yd n k lmad r. bir kahknha 

r ı du du r ve b"r and 
'z genç kızın arasında 

.,k 1 ar. Bu 1 r Leyla ın son sı ıf 
ad arından bir g ruptu. 
B r serçe kümesi gibi cıvılda· 

:trak Moda iskelesine doğru 
an bu kafile gittıkçe büyüdD, 

•pur geldiği zaman lıkele UstU 

Burhan Cahlt 

beyu başlıklan kelebek kanatlan 
gibi uçuşan sekiz on sörle elli, 
altmıı genç kızla dolmuştu. 

Leyli en yakmlanndakilere 
Reşidi tanıttı. 

Fakat Reıidln katla, gözle 
ıırarlarına rağmen ona: 

- Niıanlım. 
ismini veremedi. 
Sadece: 
- Kuzenim, dedi (*]. 
Eski talebeden ve yenilerden 

birçoklan da Leyli gibi yalnız 
değillerdi. Yanlarında erkek 
ve kız arkadaıları, akrabaları 
vardı. 
Ha ta araıı oldugu için vapurda 
rahat rahat yer buldular. 

LeylA çoktanberJ görmediği 
birkaç arkadaşile bulu,muıtu. 
Kalabalık arasında hemen on 
on iki kit"lik bir grup oluverdiler. 

Daha birkaç ay evvel herbirl 
mektep sıralarında, ı"yah önlUk
lcrle derı okuyan bu yetiımiş 
kız r ad tlardnn bazıları şu· 

[ ) ( m k hm ı ·ne ben çok 
nir e · ım Ç i kil k lime bizim 

dilim"z bir k ne g bl ; pı§ ı t r 
ve bir ok ç"rkm muna eb tlere parav n 
,·az f ı o muı Ur. ·e ç ro ki bu un 
te; ı:e hnl , nmca C1ğlu veya kızı k li
me,.ile ifade etmek de hoşuma 
gitmiyor. B. a 

Ti a r 
Amerika Grevi Kanlı 
Hidiselerle Başladı 

Şimdilik Bir Ölü Ve Yaralılar Var 

Nevyork, 2 ( A. A. ) - Menaucat 
sanayii f cra lcomltHlle yapılan uıun 
mDzakereler menfı netice nrdifl için 
grnln linOne geçmek Gmldl kalma· 
mııhr. Grn, 900 bin ameleyi lıılı 
bırakacaktır. Bunlardan SOO Uni 
pamuk, ( 200 ) bini JOn (200) bini de 
Jpek amele.idir. Patronlar, ameleden 
) alnız yllzde (17) alnln grne lıtirak 
edeceflnl, f abrJkal rın bir ırtın ıonra 
oçılacafaoı a~ylüy Jar. 

Ancak grevci amelenin hakl1d 
mlktarıDI kestirmek gil'18r. 

D"ter taraftan Deyll Telgraf 
muh biri, ~revcilerln 1ayııım (850,000) 
ile (1,5 0,000) ar aında tahmin ediyor. 

Y rın, Amerikada yortu gilnO ol
duğanC: .. :! wevln bemmlyet ve aza
meti salıya b~f oia~kt r. 

L kin, b tnn Amerika ınıtbuAb, 
bu b ~lamnkta ol g evin, h rpten 

un 
Pul, ( lngllteredc ) - Sil 1 arı 

bırakma konferansı reiıı M. Hender-

ıon •ulh )'olunda s8ı alSyliyerek 
demiıtir ki: 

"- Sulh ne ıl · hlandınk suretlle, 
ne askeri ittifaklarla Ye ne de gizli 

muahedeltrle tem n edile bilir. Eğer 
milletler kııkançl l ve blriblrlerlne 

rada burada işe girmişler. Biri 
evle~mıf, birkaçı da nişanlanmıı· 
!ardı. Bir araya gelenler gelmi· 
yenler h kkında birbirler"nden 
hnb r sort yor. Bazıları birb"r'e
rine s kulm ıJar, ba._b şa fs os 
ediyor) rdı. 

Leyli n sıkı fıkı konuıtugu 
arkadaşlar dan Saniba}ı bul-

ne 

ad a 

bu itirafına b şta 
Uz re hepsi lttlrak 

proğrama göre 
··ı dU izah ettL 

•onrakl aanayl tarihinde en yablm 
bir muaf lbtilifı titkll etmekte ve 
kalkınma eserinin temellerini Hr .. 
makta olduğunu daha tlmdlden kay· 

detmektedir. Fıklrler pek ziyade gergin 
olup, kantıklık çıkmHından korku
luyor. 

Memleketin tekmil zabıta kuYnt• 
lerl lle ban aıker mGfrezelerl her 
ihtimale kartı aeferber edilmlt •e 
glb yaıartıcı gaıı: bombalan Ue tes:hls 
olunmuıtur. Daha tlmdiden, srrevin 
dilndenberl ilin edilmlı bulundu~ 
Jeorjia, AJabama Ye Cenubi Karolia 
h valisinde ağır hadiseler çıkmıfbr. 
Poliı, •ilib kullanmıya mecbur olmut-
tur, bir kiti ölmOı, birçok ldm1eJer 
yaralanmıotır. 

* V tington, 2 ( A. A. ) - 200 bin 
ip k ınnayl amel ıl de greve iıtlrak 
tme;ıe k !•r vermitl rdir. 

Temini 
karıı tüphe bealemek auretile ılllh
lanırlar ve riimrelere aynhrlaraa er 

nya ıeç bir fel&ket patlak vertcek• 
tir. Sulh ancak mllletlerln hakem. 
ı" 1abaıı.lnnma •e sulhun mubafazaaı 

için mllletlir cemiyeti tarafından 
te•I• •dllmlt bir ılıteme uymaları 
auretlle temin edile bilir. 

= 
Fakat sonunda: 

- Bu bir ilim taılağının heze• 
yanıdır. 

Dedi. 
Bu cüm•e şeytan fikirli tale

belerden birçoğunu k zd rdı. Son 
SJmf talebesi adamakJlla pişmi,. 
Ierdi. 

Sore: 
- Öyle şey olur mu, dedı er. 

Hezeyan o) aydı ilim kjtap nn 
yazmazdı. 

Sor, ş hele dı. Çenesi biraz 
daha uzadı. lık ır da oturan 
Leyliya çattı : 

- Peki orny m "ze. Bunun 
doğru bir n zariye olabıleceğıne 
nereden hü mediyorsunuz. 

lıte o zaman bot bulundu. 
Hiddetleı 

- Nereden hükmedeceğim, 
deci. Yüzünüzden! 

Kırk elli talebelik sınıf yerin· 
den oyna ı. 

Kahkahalar pencelerden so· 
kak ara kadar taştı. 

Sör E i a kıpl ırmızı bir taı 
ke ildi. 

Ve MUnire utanmas ndan ba
şını masanın elbna saki dı. 

Nasıl olup ta unu s .. ylem"ıti. 
Okadar nazik, bas s t nılan 

Ley i nasıl olup ta bu lim haka· 
reti yap ı~tı. 

O muhak me etm k 
imkanı } oktu. 

s· r E iz der h eden çıktı . 
Sınıf hala fırhna geçiriı ordu. 
Leyla etraf nd ki alkı lara 

ragmen duyduğu ıztırap an kur• 
tulamıyordu. Bu hudisenin s rpın
tileri bntUn smıflnra sirayet ettL 

( 
o 

Gönül 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 

S. A. Hanımaı 
GayrireamJ evlendik demek, 

metres hayab yaııyoruz, demek· 
tir. V aziyetinizJ hukuki ıekle 
göre tanı.im etmeniz lizımdır. 
V akıA kanun evlenmek için mu-
ayyen bir yaı teıbit etmiştir. 
Fakat hakim mllste1na ahvalde 
bu yap doldunnamıı olanların da 
evlenmelerine miiaaade edebilir. 
Çocuğunuzun dllnyaya gelmek 
üzere olması nazan dikkate alına
cak bir fevkalideliktfr. Vakit geçir
meden ıulh hukuk mabkemeane 
zevcinlzle birlikte milracaat ediniz. 

* Hicran Hanımaı 
Çekinmiye l6%um yok, açık 

olarak fikrini sorunuz, eğer mQ. 
temayil iseniz derhal icraata geç
mesini fateyiniz, nlpnlı hayab a 
taraftar değilim. .. 

A. B. Beyeı 

Hiç merak etmeyiniz, ebedt 
aık yoktur. En flddetlileri bile 
tatmin edildikten bir mllddet 
ıonra doatluğa lnkıllp eder. Ve 
bir defa bu kisveye bnrtındD mi 
daha •ğlamlapr. Ba dakikaya 
kadar daJma bet ane evvelld 
habraya aadık kalmanmn ıebebl, 
karıınıza henüz onu unuttura• 
cak bir sima çıkmam11 olmaıın
dan ibarettir. Bu aebebe ruba11 
fazla ha11aa olmanız ihtimalim 
de llive edebiliriz. 

• A M. Beyea 
Bir dostunuza kartı g6ıter

diği temayiilil size his ettiren bir 
kız, ilerlde te düflln ıevki ilo 
refi <anız olsa bile sizi mes'ut 
edemez. Alelhuaaa mevzuubaha 
olan erkek de arkadap ızdır ve 
aşkım e tevdi etmektedir. 
ikisini karıı karşıya bırakarak 
ortadan çekiliniz. 

* Ayte Mehmet Hanıma ı 
Kanunen çocuk sizde kalır, 

babaıı nafakaa vermek mecburı· 
yetlndedlr. 

HANIMTEYZR 

Şimdi teneffilı zamanlarında, 
bahçede, koridorda e8r EJiza ile 
kartılapnlar glllmemek için keneli 
kendilerini çimdikliyorlardı. 

Mesele mektep idaresine ak
ıettl. Haftalarca çalkandı. Nihayet 
araya giren sör er Le} 1 ya bir 
gün 1>br Et"zanın el ni lSptürdül r. 
Barı tırd• ar. Fakat bu ban§lklık 
aradan boft lar da geçtiği hal o 
m ymun davasım kapatamadı. 

Şimdi vapurun arka güverte
sınde hep bu hat ralardan hah• 
s d"yor ba b ~ 1 grup gr p 
ko u yo rdı. 

Da a bahtan Burg z çamlı• 
ğın a yerler ve ma alar bazırl • 
mıştı. Burgazdnki k to ik Avu~ 
turyah rahibeler kendi bağlaıın· 
dan ge'ird'kleri fiz mle i lıer 
m saya d ğıtmışl rdı. Zaten mek· 
tep idarcıi ifıo yem•k kısmuıı 
onlara h vale etmiıti. Bazı zengin 
h l rı bıle ) fiks k Ucrclla 
pan yon r ıeklinde yan• rma 
kabul eden bu rahibeler hemen 
hemen a~nl maksatla çalı an 
ıörlerin bu itini de mu Y}' n b r 
p ile k l cf-miıl rdi. m fl 
bu zaten mck ebin hcı ıe o 
te rar ed.len bir nane olmuıtu. 
Her A onu da, m k-
t b ·n i t le e · l b r 
topl m k l in bu gezinti 
e ·n ordu. 

Hava çok gUz eli. 
Daha mektep ııralannı yeni 

erkeden bu y f mit kızla c va 
gıbi k ynnı yorlardı. 

(Ark var) 
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/Sinema Yıldızları Eskiden 

ll•ıhar Vio• Villa fllmlıd11 6aı gıldızı Kat•rln dlJ mtl 

Befaz Perdeden Garip 
Haberler Geliyor 

Denizde Uyku Uyuyan Yıldızın Rekor 
Kırmasına Ne Dersiniz ? 

Amerikada olan hadiseler bize 
göre hep grabet teşkil eder. , 
ÇllnkU yeni dUnyanın eski dünya 
ile olan ayrıhk ve aykırılık tarafı, 
en ziyade tuhafhğmdadır. Nitekim 
bu tatil mevsiminde Holivut sakin
lerinin hareketleri de garitabiilik
lerin tah eserlerini teşkil etmiştir. 

Eıter Ralston ismindeki sine· 
ma yıld1Z1nı fllpheslz ki hatırbr~ 

ıınız. Se11iz film zamanında da 
meıbur olan bu glizel kadın bu
aUn de en güzel yıldız!ar ara
aında sayılıyor. 

Ester Ralston bu sene tatil 
gllnlerini Amerikanm Atlas Ok
yanoa aahilJerindeki Miyami plaj
larında geçirdi. Bundan yirmi glin 

evvel plajda miaafir olan kadın 
yıldızlar arasında denizde en 

fazla kalmak mevzuu üzerine bir 
mU1abaka tertip edilmiştir. MU
aabakaya yeni ve eıki yıld,zlar
dan blrçoklan iştirak etmiştir. 
Neticede yukarıda ismi geçen 
Ester Ralston, tamam 27 saat 
deniz içinde kalmak auretile bi· 
rincillği kazanmıştır. Şurası dik· 
kate diğer ki bu güzel kadın 
denizde hiçbir yardıma ihtiyaç 
hissetmeden beş ıaat müddetle 
uyku bile uyumuştLtr. Güzel kn· 

dının bilhassa bu har6keti çok 
lıar ' lculade görillmllş ve mUıa
bakayı idare eden hakem heyeti, 
l.:endi•İnin, hiç bir yıldıza nasip 
olmıyacak bir rekor tesis ettiğini 
ilan etmittir. 

lf Beyaz perdeye ait garip 
haberlerden birisi de tudur: Met· 
hur Bolere filminde kıymetli er· 
kek artistlerinden Jorj Raft ya~ 
yan yürllmek rekoru kırmak su
retile bir garabet göstermiştir. 
çok ae ,ı ilen erkek yıldızlardan 

olan Jorj Raft tamam otuz iki 
buçuk saat hiç durmadan ve din· 
lenmeden yol yürümütlilr. 

lf Bir müddet evvel sinema~ 

dan ayrıl an Meri Artor tekrar 
stlidyoya dönmüttür. Fakat gti
ıel Meri bu ıefer nn kavelesiz 
olarak çalışacağını aöylemiıtir. 

Bunun sebebi ıudur: Eğu muka· 
vele h!lz ~!ayacak olursa çevire· 
ceğ"i filimc~e muvaff akiyet göste
remediği takdirde kumpanyaya 
tazminat vermiye mecbur kala· 
caklır. İtte Meri Aıtor böyle bir 
tazminat ödememek için tahriri 
bir mukavele imzalamak husu· 
aundaki teklifi reddetmiş, şifahen 
bir sözleşme He çahşacağuu ıöy• 
!emiştir. Kumpanya hu teklifi mu· 

Poker Ve Aşk 
Büyük Bir Sevda Filmi 

Daha Hazırlanıyor 
Geçende " Dolar ve Vlıkl ,, 

iıminde büyük bir filim çevril• 
mitti. Şimdi bu filme mukabil 
11 Poker ve aık,, lımlnde yeni bir 
filim çevrilmektedir ve önümüz• 
deki ıinema mevsimine yitittiril• 
mesi için çahıılmaktadır. Sinema 
Aleminde büyük bir zafer olarak 
olarak telakki edilen bu filim, 
basit bir aık ile batlayıp kuma• 

ra giden bir bayatın bazan lnaa· 
na sinir buhranı verecek, bazan 

g6ıyaıı döktürecek maceralarile 
doludur. 

Gllzel yıldızlarda Jaklln Vels 
bu filimde baıhca rolU temıll 
etmektedir. 

Yeni Bir MUıabaka 
Amerika ainema kumpanyala· 

rında biri, bir Senaryo mUıaba· 

kası açmııbr. Mllaabaka için eser 
göndermek müddeti alta aydır. 
Alh ay ıonra gönderilen eHrlor 
tetkik edilerek kazananlara bll· 
yt\k ikı aml.r e!er verHtıc•ktlr. 

.... ~ ........... .... . ..................... .. ,..:;;;& . ...... .. 

vafık görpıllf ve kabul etmiıtlr. 

~ Güzel erkek yıldız Klark· 
Gabl bu sene Amerikada eritici 
ııcaklarm hUküm sUrmeaine rağ• 
men dondurma yememiıtlr. Bunun 
s0bebini ıoranlara İ&e şu baıit 
cevabı vermİit;r: 

" - Dondurma çok ıoğuktur. 
Soğuk 9eyJor lse ıtbelliği harap 
eder.,, 

• • 

Ne · Iş Yaparlardı? 
Otel Kapıcısı, Çiçekçi 

Kıraliçesi Ve 
Kız, Kahkaha 
Saire .. 

Bugün sinema dünyasının en 
meşhur erkek yıldızlarından olan 
Fredrik Marf, vaktile henüz on 
yedi yaşmda iken Novyorkta 
bttyük bir otelde kapıcı muavin· 
llği yapmıştır. 

1f Aliı F ey yeni yıldlılar 

arasında ıöhret ve ıervet denilen 
varlıkları en fazla temin eden 
güzel kızlarm başında gelir. Fakat 
glizel Aliı bundan daha Uç sene 
evvel timalt Amerika vilayetlerin· 
den olan Biımark ıehrinde 
kahve ve gazinolarda çiçek sat• 
mak ıuretile ekmek parası kazan· 
maya çalışırdı. Glinlln birinde bu 
ıehre gelen rejiıörlerden blriıi 
Alisi gördü, onun iyi bir ıan'at
kAr olacaAını anladı ve annesinin 
muvtifakatinl alarak onu Holivuda 
götUrdU.Filhakfka glizel Alia daha 
ilk tecrübede, sanat kabiliyetinin 
cömertHğlni isbat etti ve onu ilk 
alan kumpanya kendisile Uç sene 
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Yıldızl11rırt •aç tuval•tl•rl,u:/t1r1 bir
kaç 11üman•. Yukarıdan itibar•n: 
M•ri Plkfort, An H11rdin1, Lint 

LaR'1•1& ue Anna /:Jel/o 

için zengin bir mukavele imza• 
Jadı. Alis Fey bu gUn HoJivutta 
el Uıtünde tutulan yıldızlardan 
biridir. 

lf- Yeni yıldızlardan jun 
VJaaek ıarı ıaçb, pembe tenli 
biı· köylü kızıdır. Bu kızcağızın 
sinema yıldızı olmaaı, tuhaf bir 
hidiıe neticesidir. Jun Vlaseğln 
bulunduğu köyde bir gUn bir 
kahkaha mftaabakaıı tertip 
edilmiş, otuz beı kız araıında 
gtlzel Jun birinciliği kazanmııtır. 

Bunun üzerine bu genç köylü 
kızına iyi bir ılnema yıldızı ola• 
cağı aöylenmlııe de, babası buna 
muvafakat etmemiıtir. Fakat 
Jun Vla1ek, jtlri heyetinin kendi· 
ıine kahkaha birinciliği için ver· 
diği tezkereyi yanına alarak bir 
gt1n gizlice Holivuta: gltmiı, orada 
yapılan bir tetkik neticesinde bu 
kızın ıakrak fillmlerde muvaffak 
olacağı anlaııld!ğı için sinema 
yıldııhğına kabul edilmlıtir. işte 
ogllndenberidir ki Jun Vlaaek 
ıinema yıldıztdır. ÔnUmUzdekl 
sinema mevsiminde Jun Vlaseğin 
birkaç filmini görebileceğiz. 

Jf Erkek yıldızlardan lıveçll 
Nlle Arter Hollvuda gelmeden 
evvel memleketinde iken balıkçı· 
lık yapmışbr. LAkin uzun boyuna 
çok yakııan bir endam güzelliğine 
sahip olduğu için günün birinde 
kendisine Hollvuta gitmesi, ken· 
dislnl beğendirdiğl takdirde şöh· 
retli bir sinema yıldızı ola bileceği 
ıöylenmit ve Nils Arter bu naıl· 
bati tuttuğu için gilnlln birinde, 
biriktirdiği para ile memleketin· 
den, hiç kimseye haber vermeden 
Holivuta gltmlı ve töhretlnl bugün 

bile muhafaza eden bir ıinema yıl· 
daıı olmuıtur. 

lf Güzel yıldızlardan Konılta 
Montenegro bugün otuz yqında 
kadardır. Sinemaya intisap etme· 
den evvel Nevyorkta btıyllk ter· 
ıihanelerden birinde modellik 
yapıyordu. GUnUn birinde zengin 
bir ihtiyarın metresi oldu. F akt 
ihtiyar adam bir sene ıonra öl· 
dtlğn için gUzel Konıita açıkta 
kaldı. Bu ıırada arkadaılara ken· 
dlılne Hollvuta gitmesini tavsiye 
ettiler. Kllzol kıı bu tavıiyeyi 
yerine getirdi ve filhakika Holl• 
yuta gittiğinin birinci gllnll kum .. 
panyalardan birine fliüran olarak 
atrdl. Fakat kumpanya bu dUzgUn 
vllcutlu kızın kabiliyetlerini keıfet
mekte gecikmediği içindir kl 
Konıita birinci ıınıf yıldızlar ara· 
ıında kendlılne lyl bir mevki 
edindi. 

Evetin May 
ikinci derecede ıöhretli yıldız'" 

lardan Evelin May böcek merak" 
lıııd11. Karıncadan kar af atmıy• 
kadar bütün böcekleri ihtiva edell 
çok zengin bir kollekıiyonu var' 

dır. Bu böceklerin bir kısmını kil" 
çUk yaıta kırlarda dolaıırkell 
kendisi tutmuştur. Bir kısmmı d' 
sonradan binlerce lira ver111e1' 
ıuretile tedarik etmiıtir. 
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c Masalcık 

Çoban Kızı 
Çok eıkiden Altay eteklerinde 

bir çoban kızı vardı. Ormanlarda, 
kırlarda bayırlarda gezer, gU ı 
doğusundan akıamlara kadar gü· 
zol &esile ıarkılar söylerdi. Niha
yet bir gUn yine böyle tarkılar 
ı8ylerken, GUn Hanın oğlu çoban 
kızının şarkıaını duydu, yanına 
geldi: 

Güzel kız, dedi. Niçin şar· 
kını ke:ıtin?. S6ylesene, devam 
'tıene.. Ben kuzuların kadar kıy· 
metli dt\fil miyim?. Haydi söyle, 
ıana elmastan bir gerdanlık 
vereceğim. 

- Hayır. 
- Sana bUtlln bu ormanları, 

bağları, bahçeleri vereceğim .. 
- Siylemem .. 
- Söyle, sana saraylar, mu.' 

ce~herler, halayıklar vereceğim •. 
- Hayır, hayır, hayır!.. 
Gün Hanın oğlu çoban kızının 

şarkısını o adar sevmişti ki, eğer 
onu duymaz a, ölUrdU. Nihayet 
dUıUndU, çok dlitlindU; bu çoban 
kızından ayrıl mıyacağım anladı: 

- H ydi, dedi. Söyle •• Sana 
kalbimi vereceğimi. 

Çoban kızı güldü: 
- Şimdi söylerim. ÇünkU ey 

Şehzade senin kalbin her feyden 
kıymetlidir. 

Çoban kızı Şehzade He bera· 
ber bUyük saraya gittiler. 

~· 

Hayvanlar Konuşuyor! .• 

.... , 'B'~ ... -- , ... 
S vri iı .._... ·r .. 

Bugünlerde sen çok zayıf· 
]adın komşu? 

- Ne yaparsın, bizim evde
kiler s yfiyeye gittiler, yiyecek 
kimseyi buleımıyorum. Aç kaldım. 
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Her atta 
Afacan Beyojlunda büyük bir 

nparhmanın knpısı önilnde durdu. 
Akrcbaıı olan bir kızı arıyordu. 
Kapıcı sordu: 

- Ne iıtiyorsum oğlnm .. 
- Bir kızı arıyorum. GUzel 

ylizlU, delişme nbir kız. 
Anladım, çık öyle iıe .. 
Kaçıncı katta. 
Her katta .• 

·-. 

.J. 

/ 

I r,, 

Tebrik 
Avrupada a

dettir. İyi bir
ıeyi tebrik etti· 
1er mi, tebrik 

eden, tebrik odiJe
cek olana bir at 
nah gönderir. 

itte, küçük 
bir çocuğun do-
ğum gilnUnde 
çocuğa halatı 
bir at nalı gön· 
dermiıti. 

Çocuk arkadatı· 
na dert yandı : 

- Hali eski 
kafalı inıanlar var. 

Cingö~ - A d F k b. . 1 olduğumuz b mcam öl U. a at ızım zeni n 

BugUnkü aari za· 
manda hiç at nalı 
gönderilir mi? 

1 t Fıkra 

Mitralyöz 
Babaaı Afacana fena baldo 

kızmıştı. 

Arhk bu olur ıey değildi.. 
Afacan sokaktan ayrılmıyordu. 
Mahallenin çocuk\arile denize, 
arsalara, futbol meydanlarına gi· 
diyor, ezandan sonra yara bere, 
içinde eve dönüyordu. 

Babası, o akşam Afacanı kar· 
şısına aldı . 

- Bana bak, dedi. Bundan 
sonrn ne sokak, ne deniz, ne top, 
ne arkadaş hiçbir şey yok. 

-Eğer bir dahn o arkadaşın
la seni görürsem öldürürUm. S ... ni 
de onları d:ı öldürürüm .. 

Afocnn boş bulundu: 
- Ne ıle b ba? 
- Tabanca ile .. 
- Ah bnbacığım. Tabanca ile 

olmaz. Yanında bir mitralyöz 
taşıyabilecek misin? 

.... ' ••• ' •• ' ••• 1' 1 •• " . ...... 1. 1 

Afacan - Mademki teker 
ha1tahğın var, ıekerli ıeyler ye· 
memelisin! 

Hayvanlar Konuşuyor! •• 

t 
Kopekler .. 

- Senin efendinin çocuğu ne 
yapıyor?. 

- Bugilnlerde ona tuhaf bir· 
şeyler oldu. Benim sahammdakl 
yemekleri yemiye başlayalıdan· 
beri benim gibi havlayorl.. 

A" e 
Afacanla Cingöz yolda gidi

yorlardı. Karıı köşeden bir •ilrU 
kalabalık çıktı .. sakallı bir ihti
ya d n, ta kUçfik çocuklara kadar .• 

- Kirn bunlar? 
-f:':leps imi t!}ccar.Fakat Uç sene 

ovvel bttyük baba&ı iflas etti. Ar· 
kasından babat daha arkasından 
amca, ondan sonra dayı iflaa et· 
ti. Şimdi de sıra şu adamda, oda 
oğulları .. 

Cingöz gUldll: 
- Bak gördün mU?.Tam aile .. 

Oyun 
Soguk bir 

kış gUnlt. Afa
can odada otu· 
ruyor. Fakat 
yalnız olmadığı 
için cam sıkılıyor. 

Anneci
ğim, müsaade 
eder misin? gi· 
dip yemek oda· 
ıında oynaya
caktım. 

- Olmaz, 
çok soğuk var. 
Soba hen Uz 
yanmadı. 

f __ lllll_A_y_ec_ık ___ , 
Hakikat Bilinmez 
Afacanla Cingöz Flurya plftjına 

gitmişlerdi. Kumlarda beraber 
oynıyor, denize giriyor, yorulunca 
sahile çıkıyorlardı. 

Snbahtan akıama kadar oy· 
namadıklan oyun kalmamıştı: 

BirdirWrt koımaca, uzuneıck, 
futbol, sekıekt voleybol, ıu topu, 
gUreı, boks, yüzme hepsini oyna• 
mıılnrdı. 

Nihayet oyun kalmadı, kumlar 
Uzer ine oturarak konuımıya 
başladılar : 

- Ne oynasak, ne oynasak?. 
- Oymyacak bir ıcy kalma• 

dı ki!. 
Afacan dUşUndU, dUşündU: 

Buldum, dedi. Şey oymya• 
lım. 

Ne? • 
Sen ölll olursun, ben ıenl 

toprağa gömerim. 
- Fakat.. Benim toprağ!!? 

altında canım •ıkıhr. 
- Sıkılmaz, oynanın. Sana 

babamın tespihini veririm, 
oynarsın. 

- Fakat kiminle oynarım? 
- Başın Ustundeki kumları •• 
İşte, çocuklar ölUmUn hnkika• 

ti bilmez, insanlar da böyledir!. --
her hususta biribirlerlni takibe
den, birlefmlı bir aile., 

lere bırak~ı. •hane ederek bütun ıervetini fakir-

Af acan - Ben 

- Peki ne 
ıönderecekti? 

- Bir oto

- Fakat an
neciğim, ben 
soba ile oyna· 
mayacağım ki, 
odada oynaya· 
cağım. d . d' ? una o kalpıiz bir adamdır 

emtız mıy ım • 

Cingöz - Faka~. timdi yedi· 
iim tekerli teY degıl ki, balık!. 

- iyi amma, tath ıu balığı!. 
Affederainiz bey amca, ıiz arliıt misinb:? 
Nerden anladın çocuğum? .. 

mobil laatiti .. 
.............................................................................................................................................................. 

Şapkacıda 
Afacanın babası Haaan Be

yin baıım bilirıinfz, koskocaman
dır. Bir gUn Afacanla babası bir 
fapkacıya gittiler. Hasan Bey ı 
ıapka seçmiye başladı. Fakat 
bütUn şaplmlnr tepesinde kalı
yordu. Nihayet kızdı: 

B Bu ne rezaleti.. Dedi. 
ana göre ıapka yok mu?. 

Afacan da şapkacıya çıkıth: 
- Böyle kl\çUcUk ıapkalar 

Verdikçe, babamın batı koıko
lanıan oluyor!. 

Aptal Beygirin Hikiyeleri 

Aptal beygir bir gün yolda giderken bir ata rasgeldl. Atın başında ali:ı:ol bir hasır ıapka vardı. 
Aptal beygirin hoşuna gitti. Ne yapıın, ne yapsın?. Nihayet gözüne ihtiyar bir çiçekçinin çiçek aepeti 
ilişti. Çiçekçi ahı veriş yaparken birdenbire koştu, başına ıepetin sapma ıeçirdi, gururla yUrUmiye 
başladı. Poliıle çiçekçi kadın arkadan koıuyorlardı. 

r-
Yazhk 

Seraeri bir çocuk parkta bir 
kanapenin Uıtline bir şemıiye 

bağlamış, uzanmıştı. Polis çocu
ğu görünce bağırdı: 

- Hey, ne yapıyorsun orada 

1 

be?. 

Çocuk gUlerek cev•p verdi: 

- Kendime yaıhk ev yap

tım!. Buyurun ılz de ielin lıter· 
seniz polis amcar. 



Aç Arı istilası •• 
~~~~--~~~~ 

Kuraklıktan Yakacık 

B!r!k MllU Roman 

TOMBUL MiRASYEDi 
N: 19 

Yazan: Sermet Muhtar 3 - 9 -934 

Caddeikebir Gezintisi Ömür Olacaktı.. Bağlarına Saldırıyorlar ! 
Bu anlatma, Dubamnld gibi 

çabucak faaledimemiı. on dakJ• 
kaya yakın vakit geçmiftl. 

Nabi, kırmayı 6nllnden 1&Yclq 

bir iki dak·ka bekledL 
Karnını butıra baabra, alıJa. 

ya uffaya, bttap ·ye btmecalmif 
gibi çıka geJdf. 

- Kör boiazım kurusun, 11-

cak lokma ne ahazı hazımda, 
ne de mtllhakatı em'ada hayır 
blraktı. Sancıdan bitiyorum ço
cuklar diyerek bir faytonun ayale 
yerine yayıhverdL 

Gözlerini kapıyor, aj'anuyor, 
1'GklUm biiklilm oluyordu. 

Mizakere mlizakere, Beyler 
fU karan •ermiflerdi: 

Herif ecnebi. Yüzde ylb mak· 
tu fiat lmyecek; pazarhk yok. 
diyecek. Eyiai mi, ondan evvel lfi 
keıtirip atmak. Biz l 50 Ura Yeil
veriyoruz on para fazlaya çıka• 
mayız. Bu fiata Yerirsen ne Ali, 
vermezsen allahaısmallacbk, demek 

Bu, dubaracının talimab idi. 
dftnden teıne olan kambur da 
taavip etti ve ıaniyeainde canla· 
narak, ellerini vurmağa bqladı : 

- Çorbacı ! .. mDıD ! .. mutori!. 
Gel ild gözDmlln bebeği bedel 
lıuıuaunu da halledelim de bir aa 
evvel ifimiz bitain r 

Apdesano ara11nda uata11 ol
muıtu ya, kırmanın anJıyabileceği 
lisanla girişti : 

- Bizim Bey çok fino, çok 
gustolu genç; çok hovarda mUstl 
fakat dobra dobra.. SeDİll araba 
pek beğendi, latlyor almak amma 
ağzından bir lif çıkıyor. Pefin 
!!• !d 'i1 riyor okadar ; bu Beyin 
kafa kes, f aıia v~rmez,. Şimdi 
bak, bizim Bey diyor bu lando 
alacağım, 150 lira vereceğim, ka• 
talavia ? 

Yine uzatmıyabm, eller •erildi: 
ketlfildi , lando abada. 

Fakat hani PfU'& ? 
Beygirlerin neı'eıile avcfea 

lyle acele, 6yle palupandıru çık
mışlardı ki araba almağa gittik· 
lerinl, para verilmek IAzım geldi
ğini değil, kendilerini bile unut· 
muılardı. 

Paranın yanında olıaamuına, 
Vehbi Bey ıon derecede mahcup 
olmqtu. Kabadayıhia leke alir
memek için fesi yıktı; bir omu
zunu indirip 6teldnl kaldırdı; bir 
pot daha kırdt: 

- UJan kambur, çeyreği ... 
rip atla bir arabaya. eve bu; 
çabuk liraları getiri 

Nabi Efendinin bilmem nesine 
aapanta ı yetiıir mi?. O uçmasın 
da kim uçsun?.. Cebellezi olacak 
35 derbn 50 san •• . . . . . . . . . . . 

Aktam ezanı çoktan okunmuı, 
bava kararmqb. 

Kaç zamanlık karar tuydu: 
Araba alındığı glln, hep bir

Hkte içine kuralunacak; Galata, 
Beyoğlu, Şişli boylanacak, Caddei· 
kebir beı on kerre Takaimden 
Tünele, Tiln~lden T ak•ime tur 
edildikten 10nra, en kalabalık 
yerdeki tlltllncllnftn «Snllnde duru• 
lacak, ıe lenilecek: 

- Al mecidiye ile iki lkilitf; 
d rt p ket a•aulı ekstra veri 

Sigar lar yakılacak; birini 
bekliyormut g"bi •kiıs; on dakika 
araba la oturulacak. Geleoe, 
geçene arzı endam .• 

Bu g a .. eriı, 150, 200 adım 
ile de bir daha tekrarlanacak, 

d da .--ıe..eeinhı önüne 

Ka.6ar Na6l, eam6az/a miilı:emmel 6ir lr•rambol •aptı 
yanaplacak. Garson çağnhp ( Dç ı ğim ••• Amma dur, beyamca da 
ıiıe Martel konyağı! ) emri veri- var. "Katibin kulağına yavaı:,. 
lecek. Konyaklar geldikten sonra Karpya alırsak moruk kızacak. 
iki yıldızh istemeyiz L Taklit ol- ÔlümUgör bugilnlUk kusura bak· 
maıın 1. Bilyllk ıışe yok mu? gibi ma, ıu papazı oturtahm. Esasen 
bahanelerle yine 8, 10 dakika haYa da karardı; ldmklme du~ 

· ildikt f b" rtl duma ••• geçır en ve etra a ır pa 
daha arzıendam edildikten ıonra 
yan sokaklar ••• 

Babkpazannm 6ntınden sapıp, 
Kalyoncukullutu, Tarlaba11t Ağa• 
camisinin yanı.. Gerisingeri LAie, 
Bayram, Abanoz sokakları .. Cad· 
deden, (Konkordiy .. ) om öntınden, 
ÇJavanl ıokağı; oradan Tepebaşı; 
zikakvArt Denif, Tlmoni, Vene-o 

( Arkası var ) ............................................................. 
lstanbul yedinci icra mtı" 

murluQundan: Mahouı olup ve pa
raya çevrilmeıine karar verilen muhte
lif ev etyuı EylUldıı 9 cu günll ı&U 
yarımda Be8iktaş Abbasega mahallesl 
Hemzibey sokak 4 No. lı hane önünde 
Ilirinci açık arttırma suretile ıatılacağı 
ilan olunur. (88) 

·-"---···--·--·······-·--·--···-----
dik.. Yine caddeyo çıkıp, Gala- !iii TA KV / M = 
tuaraym yanından Yeniçarp.. Qla PAZARTESİ Hım 

En rnıhayet, taraçası kalaba- 30 3 ErlOI 834 121 
lıkaa, lnceaaz da yarsa Eftalopos, 
yoku ya Anadolu blralwıeai 
yahut Nikoli.. 

Alman larmaama 150 lira 
sayıldı. 

Nabi Efendi, karnını etuftura 
oğuttura, ' ~aim döndB, ne 
taraftaydı ıqırdım?) diye çorba
cıdan 100 numaranm yerini yine 
ıordu. Herif ( ya ya 1 ) diyerek 
&ne dllftn. Gerideki ktıçf.k kapt
dan girdiler; dakikaaında çıktılar. 
Yani kambur 50 lirayı cebe attı. 

Lindooun köritlderl açıJmıt. 
beygirleri de koş lmuıto. 

Arabacı yerine, ıerefe olarak 
Duba geçti. 

Bittaf>i en e vel Vehbi Bey 
IAndoya atladı; en habrlı 7er olan 
ıağ köşeye kuruldu. 

Şimdi de teşrifat mftnaka,.ıı 
•• her kafadan bir le&. 

Tombul Mirasyedi, hllA yaka 
baca bir tarafta, g-ğftsbağır aÇlk 
ağzı kulaklarında, memnun mu 
memnun: 

Sen yanıma gel kAtipçi· 

- -Arabi R•ml 
n C.m ... .ı .... 21 • Afuet• • JUi 

Yaklt l.sant Vua Vakit ltıul v ... 
----~---,1----11------ı----ı-~~· 

10 4' :t 21 Akfam 12 - 11 42 
1 13 1l U Yabı 1 SS :.!O 16 

' 12 " 52 ....... g 10 • 42 

69 
IOD Posta -. 

11.AN FIATLARI . 

f,.. Ga.ıetenl• eıas ga•••ll~-
bir ıütıı11an iki mtıl'ı "" 
( •ııtim) 111gılır.._ 

2- layJaııu "gön 6/r unll• 
mln 11'• /iq,h ,.,nlardırı 

aayfa sayfa sayfa H)'f& Uiğer Son 
ı i 2 s ,f .. 5 yerler sayfa - ---400 250 200 100 80 ao 

Kre. Kq. Krt. Krt. Krt. ICq. 
- - ...... J-.:sı .. ıontiıııde 
(8) lıelhn• NftfU'· 

4-l•N .. ltalıa ... .,,,, 
latacalclart ,.,. ... 
""'""'- f/p/liA 

1 Emlik ve Eytam Bankası llinları 1 
Pazarlıkla Satılık Ev ve Arsa 

Eau No. Mevkii ve Ne91 

75 KandlW • Vanlkay caddesi 5040 m. m. 
mtııtemil 1 numaralı hane. 

194 Vaniköy mahalle ve caddes:nde 2584 
murabbaı 2 numaralı arsa. 

araayı 1 
metre 

Teminat 
lkiı için 

560 T. L 

Yukarda yazıh hane ve arıa iklıl birden bedeli peıln 8denmek 
Dzere pazarlıld.t ıatılacaktır. Taliplerin 6 EylDI 934 tarihine mOaa
dif Perıembe ıtlnl aaat onda Şubemize mGracaatlan. [510) 

( Baıtarafı 1 lnel ıayfada ) 
Ye evlerin içlerine kadar h8cum 
etmlye baılamışlardlr. 

Bu mJlyooJarca anya kartı hfç 
bl r tedbir yapılamadığı için ba;. 
lar çaresiz bir haldedir. Bilhasaa 
Pendik havalialnde btlyUk teşvik· 
ler)e ancak bir kaç aenedenberl 
yeni yeni bağcılığa baılandığı için 
an latilAsı llzümclllerl fena halde 
korkutmuftur. 

Pendik bağcılarından bir zat 
bize· bu hiç hesapta olmıyan yeni 
afet hakkında ıu izahatı vermiıtir: 

- Eskiden Kartal ve Pendik, 
ti Yakacığa kadar baıtan baıa 
bağlıklar içindeydi. Hali kazdığı
mız yerlerde tıztim klltnkleri 
çıkıyor •• bir zaman bu havaliye 
hayat veren canım bağlan bugUn 
tekrar ihya etmek iıtiyoruz. (5) 
seneden beridir k6ylllytl llzllmcil
lllğe teıvik edip duruyoruz. Pen• 
dik havaliıinde batcıhk yeni yeni 
baılamış bulunuyor. Buna mukabil 
bu ıene akıl ve hayalden ge~ 
miyen bir manilo karplqbkı 

Arılarl 

Bu anlardan el'aman dedik.. 
Zalim hayvanlar Yakacık bağ
lanm da harap ettiler. Yakacık 
bağlannda buglln (50) taneli 
bir salkım görmezsiniz ki üçte 
birini arılar yememif bozmam11 
olsunf. 

Ara lstlllsının Sebebi 
- Arı istilasının sebebine 

gelince; bunun sebebi bu seneki 
kuraklıktır. Malumdur ki bu 
hayvan (Karahaı) ve (Çah allpllr
geai) çlçeklerfte gadli8IDI temin 
eder. Halbuki bu sene kuraklık· 
tan bu havalido ne karabaı, ne 
ç•h ıDpUrgesl yetişmedi. Eıuen 

akar •ularımız da yoktur. Hşy• 
vanlar aç kaldılar. Şim 
bağlara, ça11ılara, evlere hilcum 
ediyorlar. Çarıılarda, dOkkinlard 
evlerde sabahtan akşamlara ka
dar an öldtirOyoruz. Fakat bu
nunla baıa çıkmaya lmklıı yok· 
tur. Anlar suıuZluldan yığın yığın 
denize daknlüp ölmektedirler. 

Arllar Ozum D•leblllr MI? 
- V akıi ehil arılar, yani bal 

ardan Gzümll delemezler. Fakat 
llzümlerl evveli yabani anlar de
liyor. Ondan ıonra ehli arılar 
sDrülerlo bu delinmlf Dztlmlere 
llşil18p emiyorlar. Bağlarm etra• 
fma tel germiye imkan yoktur. 

Arıcıllk Neden Y•palamıyo 
- Bu faydah hayvan maale

sef bize fena halde zarar verdi. 
Diyeceksbıiz 1d mademki an ba 
kadar bol, neden ancıbk yapıl-
mıyor? Biz burada tecrllbe 
ettik. Fakat yapılan bittin 
tecrllbeler muvaffalayebaizllğe ur 
radı. Çllnldl arılar ancak (5) kilo
metrelik bir daire dahilinde do
laşıp gıdalannı tedarik edebilirler. 
Halbuki bizim buralarda bukaclar 
geniı arad yoktur, An g\clumt 
bulamadığı için bal yapamlyor ve 
böyle açlıktan bağlara htlcum edi-

yorlar. Milyonlarca anya klll'll hl~ 
bir tedbir de alamadığımız için 
elimiz kolumuz bağlı duruyorm. 
An fstil sile bir mllcadele açmak 
elzem olmuştur. Fakat buna bir 
türlll çare bulamıyoruz ••• 

Hapet değil mi? lfte bal gibi 
- gazel ............ ~ 
en faydalı bır hayvan, hazan bi
zim memlekette bir Afet hiliDI 
alıyor hayreL - 1. M. 

Sporda Disiplinsizlik 

Rusyadaki Muvaffakıyet
sizliğimizin Sebepleri ... 

(Bqtarafa 1 inci ıayfada) 

Spordan anhyan muhtelif ıe
•at. bu noksanlığı, sinir za 'fından 
ve seyahatlerin bizim çocuklan 
çabuk hırpalamasından buluyorlar. 
Bu g8rtıı doğru olabilir. Diyelim 
ki doğrudur da, fakat çok defa 
yapılaa ıeyahatle alınan netice 
ara11nda bazu 6yle fark hasıl 
oluyor ki bunu, mlinhasıran seya• 
Jorgunluğuna atfetmek mantıki 
olmiyor. Binaenaley işin içinde 
daha baıka ıeyler aramak lizım
geliyor. Bunlar nelerdir? Bizim 
kanaatimize g&re bu herıeydon 
evvel dlaiplinaizliktir. 

Meaelt en son turneyi ele 
alalım: 

Sovyet Rusyaya giden kafile
nin bqmda Cevdet Kerim Bey 
vardı. Teesallrle 6ğrenlyoruz ld, 
bu zat, gUreıçilerden ikisini, fut
bolculardan da tlçUnD, mUıabaka· 
lana aonlanna doğru ekip harici 
bırakmak ve ıırtlarından ml1b Unl• 
formalannı çıkartmak auretlle ce
zaya çarptırmak mecburiyetinde 
kalmqtır. 

Niçin mi diyorsunuz. Onu da 
kısaca kaydedelim. 

Ceza gören pehlivanlar kafile 
reialne karşı gelmft bazı futbol• 
cular lH ıabahm ıaat dördllnde 
odalarında arandıklan halde bu
lunamam11lar ve daha da neler. 

Ertell glln çetiiı bir maç ya-

1 
pılıcağı malim iken gecesini )' .. 
tağının haricinde geçiren yabancı 
memlekette turneye pklDlf bir 
llporcuya ne lalm verilmek llzım. 
dır. Onu kestiremiyoruz. Fakat 
aynca diyoruz ki: Biz, ceblmizdea 
para vererek 8tekinl, berikhıl b .. 
dava seyahate çıkarmak ve eğleu
dirmekle mnkellef değiliz. Bina• 
enaleyh bu gibilerden hesap lstl
yor ve bu nevi hidiıelerln bir 
daha kat'ı aurette ISaU abama11m 
lstl~oruz. 

Kıymetli 
Bir Sergi 

( Baıtarafı 1 inci 1ayfada) 
nımlann hazırladıkları pastalar, 
reçellerin nllmunoleri de serpde 
tqblr edilmittir. 

Mektep diğerlerinden farkla 
olarak talebeye ıapkacıhk ve 
çiçekçilik te öğretmiştir. Hanım 
kızlar Avrupadan getirilerek bir 
taneai ( 10) liraya ıablan yapma 
çiçeklerin Ayarında zarif çiçekler 
yapmışlardır. Matbuat Cemlyr 
tinin balosunda da bu mekteblll 
çiçeklerinden istifade edilmlttft• 
Mektep Uk aenelerinde altı talebi 
ile açıl ış, timdi adedi ( 90 ) • 
baliğ olmuıtur. MezwılanndalM 
birçokları FAtih, EyOp ve havall-
ılndeki dikit itlerini gayri 
unıurlırm ellerinden almıtlardar• 



ITTİBAT ve TBBAKKİ 
Nasıl Doğdu ? .. 

5 inci kısım Ko. 47 
Her hakkı mahfuzdur. Na•ıl Yaşadı? .• 

l ,~~~~~~~ 3 • n 93.+ Nasıl Ôldif? 
11111 • Ziya Şald · ~===========================~ 

Harp, Hazırlıksız İlin Edildiği için 
Bin 

Bilhassa a~kerl'ğe temas eden 
nıuamelat, adeta içinden ç.kıl
maz bir hale gelmişti. Enver Paşa 
Harbiye Nazırı olur olmaz (redif) 
kılaatını lağvetmişf r. Seferberiik 
emri mucibince, kırk beş yaşına 
kadar her fert, ( Ahzıasker şube· 
leri) ne müracaat edecekti. Ahzı· 
11ker ıuheleri, mahşer haline 
gelmişti. Müracaat edenlere istih· 
dam mahalli bulunamıyor, (mnret· 
tebat harici) ve 1aire gibi nam· 
larla geri çevriliyordu. Bu hal, 
bla6ytik bir ıuiistimal doğurmuştu. 

tanbulda Enver Paıa, bilmem 
hangi ıehzadeden veyahut her 
hangi nufuzlu bir ıahsiyetten 
kendiaine gönderilen tavsiye 
lllektuplarını • güya ibret olmak 
lzere ·Harbiye nezaretinin duvar· 
larına ashrarak hiçbir fert bak• 
kında istisnai muamele yapmıya· 
cağını ilin ederken taırada para· 
llna ve adamına gövenenler çar• 
çabuk kolayını buluyor; ahzıasker 
kanununun kaçamaklı maddelerin· 
den istifa de ederek yakasını kur
tarmıya muvaffak oluyordu. 

Askerlik muamelatında da bir· 
d"nbire ehemmiyete şayan bir 
kanşıklık husule gelmişti. Ordu· 
Dun umumi ıekil ve vaziyeti şu 
auretle hulasa edilebilirdi: 

Balkan harbinin orduda açtıgı 
yaralar henUz kimllen tedavi 
edilmemişti. Balkan harbindeki 
ıilah ve malzeme noksanlarım 
tamamile ikmale ve eskileri ki
ınilen ıslah ve tecdide, devletin 
ahvali maliyesi müsait değildi. 
Enver Paıa Harbiye nezaretini 
itaat ettiği zaman, o bina albnda 
derhal bir fikir mllsademesi bat· 
laınışb. (Orduyu gençleftirmek), 
(orduyu, eski Ye mücerrep ku
lllandanlarla takviye etmek) ... 
Tabiidir ki birinci fikir galebe 
edecekti. ÇünkU Enver Paıa, 
bilhassa bu it için Harbiye Ne· 
taretine getirilmişti. 

Enver Paıa, yalnız Harbiye 
~azırlığı ile iktifa etmemiş; (er• 
l&:Atııharbiyel umumiye reisliği)ni 
deruhte ctmişLL Ve bu suretle ken• 
disine itiraz etmesi ihtimali olan 
bir makamın kuvvetini refey• 
lenıiştl. Ayni zamanda, • Cemal 
~atanın Nafıa Nezaretine gelme· 
•ınden dolayı, bir hizada yürümesi 
lizımgelen arkadaşlardan • ( Da· 
illada Hazreti Şehriyart ) Hafız 
Hakkı Paıayı Erkanıharbiyei 
Umumiye ikinci Reisliği mevkiine 
l'~çirmifti. Fikren ve ruhan ken• 
diaile ml\ıter ._ 

eK - Te hatta ordu· 
nun gençleşrneai hu d' k . . susun a pe 
müfrıt ve hararetli • olan b t 
h E k A h b· u za , em r anı ar ıye Dai • d . . . resın e 
bır ·emnıyet manıvelAsı vazifeıi 
görebilecek, ve hem de teceddUt 
ltlerinde azami derecede yardım 
edecekti. 

Başlangıçta, her şey yolunda 
gitmişti.. Büyük, küçük birhayli 
liyakatsiz kumandanlar tekaüde 
levkedilmişti. Orduya oldukça 
kuvvetli bir inzıbat ruhu girmişti. 
~erilen emir, icra ettiriliyor; en 

tlçUk bir itiraz, derhal ( tekalide 
~vk) cezasile neticelendiriliyordu. 
~ınan ıslahat heyetinin taşkın· 
dl ~rına da nihayet verilmif, ken· 

••ne adeta Ordu Başkumandanı 
.... 6 veren Leyman Paıamn tın· 

Karışıklık Oluyordu •. 
talık halini almııtı. Yapılacak 

.;.,.....~-~'.. •ı>"ı>":'}t daha esaslı birçok şeyler durur• 
"->ı..r:Sv ~~· ,•,.,, ken bir de yazı meıelesi çıkarıl· 

~-~'9'9•;:;( mış, hiçbir ilmi esasa istinat 
, .. v etmeyen garip bir fikir ortaya 

atılmıştı. Yazılar, ayn harflarla 
yaz:lırsa, gfıya daha çabuk yazı• 
lacak ve okunacaktı .. Malum olan 
Arap ve A~m harflerinin üstli~o 
harakeler ve aksanlar ilave edıl· 
miş, (ordu alfabesi) namı verilen 
garip bir yazı meydana getiril· 
mişti. Bu yazıyı sür' at ve sühuletle 
okumak şöyle dursun, gözlere 
pek çirkin ve yabancı geldiği 
için hwkese bir yadırgama tesiri 
vermitti. Nitekim bu yaz.ınlD 
tamim ve intiıarı aıkı bir tali· 
matname ile btUtın clevalr ve 
askeri idarelerine tebliğ edildiği 

iı>.,jJ-.1't.Ji.J).r - ;..,.> .. ı.:J.r't .>;t•~J,'c' halde matlup olan neticeyi ve ... 
memiş .. Birçok zevat tarafından 
( zadelcinnet ) tesmiye olunan bu 

vanı sadece ( müfetti.lik ) e indi- teşebbüs, kısa bir zamanda aka· 
rilmekle beraber müfrit ve lüzum- metle nihayetlenmiıti. 
auz grurunu kırmak için resmi 
ziyafetJere davet edilmamesine 

•bile karar verilmişti. 
Harbiye Nezaretinin ve Erki· 

mbarbiyei Umumiyeniu J._ube mü
dürlüklerine • Enver P aıanın 
gayesine taraftar olan • genç 
erkanıharpler getirllmişti. Bunlar, 
matlup o!an ıslahata ıUr'at ver• 
mişler.. kısa bir zamanda cidden 
mühim terakki eserleri göster• 
mişlerdi... Env-er Paşanm prensibi 
bir noktada toplamyordu. Bu genç 
Harbiye Nazırı, kafasından doğan 
her fikre, bilakaydilfal"t itaat 
bekliyor.. Herhangi makam, ikti
dar, meziyet sahibi olursa olıun, 
hiçbir ferdin en küçük bir itira• 
zını bile işitmek istemiyorda •. 

Teceddüt fikri, adeta bir haı· 

lst.nbul UçUncU icra me• 
murıuıundan: 

Yeniköyde Çirozlukta mukim 
Arif Paıaya ı 

Hali Taafiyede TOrk Ticaret n 

Sanayi Bankası Taafiye memurlutun· 
ca (5880) lira (85) kurutun tabıill 
1 Mayıı 93! tarihll takip ta• 
leblle daireden talep edllmit ve 
JUkarda yazıla adreıinize gönderilen 
Bdeme tmrine mtıbaılr tarafından 

nrilen mepuhatta halen Pariıe yer• 
leımek aiyetile aıimet ettitiniz 
anlatıldıtıodan ilanen tebliıat 
lfaaına karar verilmittir• ftbu ilin 
tarihinden itibaren bir ay zarfında 
daireye müracaAtle itiraz etmeueniz 
borcun kat'iJeıeceti yine bu müddet 
zarfında mal beyanında bulunmazsanız 
bapsen tazyikinize karar verilecetl 
ve müddetin hihmında cebri lcta 
yapılacata tebliğ makvmma kaim 
olmak it:zere ilin olunur. (2289) 

, , 
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Ordunun yeni çalışma ıartlan 
makul ve hesaph bir programa 
istinat etmediği için en bOyilk 
kumandandan saka neferine kadar 
her ferdi lüzumundan çok fazla 
yoruyor; görülen terakki eserlerine 
mukabil sinirlerde bir gerginlik 
hisso!unuyordu. Yıkmak, pek 
çabuk ve pek kolay oluyordu. 
Fakat onun yenisi yapılırken 
büyük müşkiilat ve manialarla 
karşılanıyordu. Nitekim sefer• 
berlik emri verilir verilmez, 
mühim bir mesele zuhur etmiş; 
ordunun aeferi kıymet ve .kudreti 
bir anda bftytlk "bir ...... abya 
uğramakla beraber umumi harbin 
devam ettiği mUddet zarfında 
önüne geçilemlyen sui istimallere 
sebebiyet vermişti. (Arkaıı var) 

Beyoğlu Rumeli hanında 4 numa
rada mukim iken hali hazır ikametga

hı malum olmayan Dimitri Margarita 

oğlu karın Maryanil Hanıma. 

lstanbul beflncl icra me· 
murıuıundan: lıpiro efendi veledi 

Sotiri lspiro efdndiye Adalar iapu me· 
murluğunuo 7 Mart 1338 tarihli ve 
19 • 20 numaralı ipotek senedile,Bü· 

yükada Ayanikola caddeıi atik 15 

mükerrer iki kıta tarlanın alacaklı 
lehine ipotek senedile borcunu~ olan 
8000 lira bu kere alacaklı tarafından 
Beyoğlu 3 üncü Noterliğinin 3-5-31 

tarih ve 831·2301-6521 nnmaralı tem· 

lik aenedile letilyaooı Kömürcfioğlu 
efendiye temlik edilmiş ve mütemellik 
bu borcun tahlili için 25-8 934 tarihin• 

de dairemize müracaatla rehnin paE"a
ya çevrilmeıi için icra ve iflaı kanu

nunun mevaddı maheusaıı serahatine 

tevfikan tanzim olunup berayi tebliğ 
namıoıza gönderilen ödeme emri ika
metgabınızıo meçbuliyeti haeebile bila 
tebliğ iade edilwit ve zabıtaca icra 

kılınan tahkikat ta bunu mueyyit bu· 

!unmuş olmakla hAdiıede~ hukuku usu

lü muhakemeleri kanunun 141 inci 

maddesinin birinci fıkrasının muktezisi 

veçhile tatbikine tebliğatın iki ay müd

detle ve onar gün faaıla ile iki gazete 

ile ilanen tebligat ioraıına karar veril

miştir. İşbu ilanın tarihi neerinden 

itibaren iki ay müddetle yukanda ya• 

ıılı borca vaki itiraıtn ıerdi -veya 

mercii aidinden icranın taliki için bir 

emir getirilmesi ve akai halde icranın 
devam edeceği ve yapılacak itirazatın 
dairemizin 34-3561 numaraıma iblağı 

ödeme emrinin tarafınıza tebliğiııe ka· 
im olmak üzere ilin olwıur. ( 2077) 

Nafıa Vekilinin Tetkikleri 
-·····-······-········ .. ········· ......... .. 

Bir Telefon Ve Telgraf Mühendis 
Mektebi Açılması Karar Halindedir 

Nafıa. ltelclli Ali B•g Mühendis Melctebind• 

Naha Vekili Ali Bey, dlln bir vatan kurduğumuzu unutmayın. 
öğleden sonra Yüksek Milhendia Bunun en 19refli cephesi, imar 
mektebine gitmiı, orada tetkl· Ye inıa noktuından bu mektebe 
katta bulunmuıtur. Ali Bey, dütiiyor. Hep imanla çalııma-

mektep Rektar& Fikri Beyden lısınız. '' 
lzahat almıı, profeı6rlerlo ıa- Demlıtlr. Ali Bey, daha '?n. :-ı 
rDımn1, mektebi, dershane ve Nafıa Fen mektebini de gezmııtı . 
liboratuvarlan gezmiştir. Verilen maliimata göre Ytıkıe'.t 

N f V kil' . kt bl d Mühendis mektebinde yeni bir a ıa e ımız. me e o· . 
lqırken talebelere birkaç aöz " tel~fon,. telgraf . ve telsız mü· 
ö ı ı b · h d hendialen mektebı ,, açılacaktır. 

ı yem f v~ . ır . abra an bahse· Bu mektep için Avrupadan bir 
derek demııtır ki : mlltehaHıı getirtilmesi de mu· 

" - Siz yeni nelİ.lainfz.. Yeni karrerdir. 

,... Mağaza ve ticarethane memurlarına---~) 
Snııt 7 ve 9 dan ıonra serbestsiniz. Bu fırsattan bilistifade 1 
ASRI BİR LİSAN ôliRENMEGE ÇALIŞINIZ 

BERLiTZ MEKTEBi 
Sizin için her liıan için 2 kura açıhyor. 

6 ay için 15 liradır. Tediyatta teshilat yapılır. 
Ankara ı Konya caddesi • lstanbul : istiklal caddesi 373 1 

~ ........................... ı .................. st' 1 

·-----------------------·-----------------------------] İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Konyada lntası mukarrer Baş' Müdllriyet binası kapalı zarf 

uıulile münakaaaya konulmuştur. 
2 Kırdırma ıartnamesile projeleri on lira mukabilinde Baş MO· 

dUriyet veznesinden ve Cibalide Levazım muhaaibi meı'ullük 
veznesinden alınacakbr. 

3 - Kırdırma 8/9/934 tarihine müsadif Cumarteai gtınil saat 15 te 
Cibalidekl Alım, Satım Komiayonunda icra kılınacaktır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki htıkilmlere göre yukarda tayin 
olunan gün ve saatten evvel Komisyona verilmelidir. 

5 Kırdırma ıartnamesinin maddei mabıuaaaı mucibince fenni 
ehliyeti haiz bulunanlar ittirak edebilir. 

6 - Her iıtekli inpabn bedeli keşfi olan .. 26718,, liranm % yedi 
buçuğu nisbetinde muvakkat temlnatı, tayin olunan saatten 
evvel teslim etmelidir. 114817,, 

178,750 kilo meıe odunu 
,. meşe kömür 

ton kok kömürü 

lf. * 
34,500 

420 
100 
150 

,, Rekompoze maden kömUrl 
" Kıriple maden kömürü 

Depo ve 
fabrikalar için 

Yukarda nevi ve miktarları yazılı mahrukat 3/9/934 tarihine 
müaadif Pazartesi günü saat:ı4 te pazarlıkla aatıo alın&caktır. Ta· 
lipler ıartnameyi görmek için hergün ve pazarlık için de tayin 
olunan gün ve saatte oO 7,5 muvakkat teminat paraıile birlikte 
Cibalideki Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. "5009,, 

, .................... '"'jPF ~\ 

DABCOVICH va Şürekası Teri Kesmek 
Telt 441oa • 1 • 41220 Zararhdır ı ... 

.lvruP• ve Şark limanlan aruında 
muntaaam poıta. 

A.nvır1, Rotterdam. Hamburg n 
bkandinavya limanları i9in yakında 

Sakın bir takım terkibi meçhul 
ilaçlarla terinizi kesmeğe 

kalkışmayın·z. 

hareket edecek vaPurlım ve dünyanın su·· DORONO 
baılıoa limanlannda tran11bor demen 

Yakında gelecek vapurlar p E B T E v 
Auguat Leonhardt vapuru 8-lo 
Eylüle doğru. 
Norburg vap. 26 T. evvele doğı;µ. KAT'iYYEH TERİ l{ESMEZ, 
Yakında harekat edeoek vapurlar Sadece 

August Leonhardt vapuru 20 X 
Eylüle doğra. MECRASIHI DEt.iŞTiRiR ... 
Norburg vap. 12 T. evvele dogru. Ondan dolayı da hiçbir zararı 
Fula WailU için Galata, Frenkyan dokunmaksızın, koltuk altlarına 

ban umumi aoenteliAfae mUra:Jaa* ıtirOlebillr. 
Tel. '4707ı8 • 41ii0 ._ ________ .. _~ 

~------. (2163) ,. 
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ı Bllil ·ve - Zambak 
BUyUk Tariht Roman 

Muharrirı: A. R. No. : 24 3 - 9 - fl34 

Mukaddes Kilise Kurtuluyor .. 

Luvr Sarayının Veliaht Dairesinde Kont ile Diyan 
Başbaıa Vermi~ler, Tatlı Tatlı ~onuıuyorlardı .• 

idi. Canı Antuvanla biraz eğlen· 
mek istedi. 

Sebep 
Neymiş? 

Don Joze, yazıhanenin gözün
den bir meşin kese daha 
aldı. Lagardın bulunduğu odanın 
kapısını açta. Keseyi, Lagarda 
uzattı. Ona da: 

- Eh, söyle bakalım Antuvan. Bütün bu sandalyelere siz. 
Parise gelmek herhalde seni mı oturdunuz? 

- Alınız efendi, tunu.. bu, 
mükafatımzın bir kısmıdır... Şim· 
di siz, kiliselerin ıabah · çanları 
çalıncıya kadar burada kalacak
sınız. Çanlar çalarken çıkacaksı
nız. O şövalye ile adamını bü
yük bir dikkatle takip edecekıl
nlz. Her gece bana haber getire· 
ceksiniı. Şayet fevkalido bir hl· 
dise olursa, gUndUz de gelebilir
ıiniz. Hadi bakalım.. geceniı ha· 
yır olıun. 

Dedi. Ve ıonra, kapının 
önUndo duran Ziyad'a dönerek 
llivo ıtti: 

- Bu efendi, ancak sabah 
çanları çalarken evden çıkacaktır. 

Don Joze ihtiyatkArhk etmiı .• 
Papene tevdi ettiği vazifeyi öğ· 
renmemesl için o Pariıten çıkın· 
caya kadar Lagardı burada ala
koymak istemişti. 

• -tc 
Burada bu hadise cereyan 

ederken Luvr serayında, veliaht 
daireainde, Dlyan dö Puvatiyeoio 
o küçlik salonunda Kont dö 
Jarnak ile Diyan baıbaıa ver
mişler konuşuyorlardı. 

Kont Jarnakı bUtUn dikkatlle 
dinleyen bu nefis ve zeki kadın, 
ihtirasla parlayan gözlerini kon
tun gözlerine dikti. Şu emri 
verdi: 

- Azizim konU .. Çok teıek
kUr ederim siıe.. Mukaddes ki· 
lisemizi ve sevgili Fransamızı 
bUyUk bir tehlikeden kurtarmak 
fırsatını kazanıyorsunuz. Size tev• 
di edeceğim iti muvaffakıyetle 

baıardığımız takdirde artık bir 
eyalet asılzadesi olmaktan kur• 
tulacak ve sarayın Amiri mutlakı 
olacaksınız. 

Kont, heyecanla titredi: 
- Emrediniz madam... Sizin 

bir tek sözünüzle ne büyük fe· 
dakirhklara atılebileceğimi bilir· 
siniz. 

Dedi. Oiyan cevap verdi: 
- Bu husta en kUçUk bir 

ıDphem bile yok, Jarnak ... Şimdi .. 
öğle vaktine kadar tamam.en ıer
bestsinz. Geceyi uykusuz geçir· 
dlğiniz için, evvela gidiniz .. Güzelce 
bir istirahat ediniz. Belki, kuvvetli 
bulunmanıza ihtiyacım olacak. .. 
Sonra da.. hayır, bayır... Başka 
bir söylemeyeğim. Alınız balCa· 
hm.. ilerdeki büyük milkifata 
mahsuben ... 

Diyan, ellerini Kont Jarnaka 
uzattı. Heyecan ve ihtiras içinde 
tiril tiril titreyen kont, ellerile' · 
bu nermin elleri kavradı. Ateo 
gibi yanan dudaklarına kaldırdı. 
G6zlerini kapadı. Bir an öylece 
mestümüdam kaldı. 

-tc 
Garip Bir Dayak Hadisesi 

Şövalye, ancak öğleye doğru 
uyandı. Yataktan kalkar kalkmaz 

Antuvanı çağırdı. Antuvan, elinde 
kolmca bir sopa ile odadan içeri 
girdi. Şövalyenin kartısına büyUk 
bir ciddiyetle eğildi. 

- Bu aciz kulları, şövalye 
hazretlet"inin emirlerine muntaıırdır. 

Dedi... Şövalye, pek net' eli 

memnun etmiştir. Gece, bir haylı · - Oturamadım ki.. Hepsi de 
ıarap içtiğine eminim. ÇUnkU çUrükmüç! .. 
avdet ettiğim zaman bir başka ............................................................ .. 

odada sızmıı olduğunu işittim. 
Geceyi herhalde sarışın bir Paris 
dilberinin rUyasıle geçirmemişsin
dir. Garson kızlardan şöy!ece 
biraz çöplendin mi?. 

Antuvan, ciddiyetini hiç boz· 
madı. derin bir reveranı daha 
yaptı. 

Alicenap efendimin aayeslnde 
gecemi böyle tatlı bir zevk içinde 
geçirmek pek mümkün iken bu 
fıraatı kaçırdığıma ne kadar 
müteesaif isem, iılediğimi zannet· 
tiğim kabahatten dolayı da daha 
ziyade mUteesairim.. Çok iyi 
biliyorum ki, timdi bu kabahatin 
ne olduğunu benden soracaksınız. 
Tabiidir ki bunun cevap ve hesa· 
bını verecegım. Ancak ondan 
evvel, zatıasilanenizden bir ıey 

rica edeceğim. Lfıtfen ıu ıopayı 
elinize alır mısınız? .. 

Dedikten sonra ıopayı iki 
avucunun UstUnde tutarak hUr· 
metle ıövalyeye uzattı • 

Şövalye ıaıırmıttı. 
- Antuvan, ne oluyor?. Hangi 

kabahatten bahsediyorsun?. Bu 
sopa ne olacak? .. 

- Alınız muhterem tövalyem .• 
Hele siz ~u sopayı alanız. 

Şövalye, bu garip ruhlu ada· 
mm, eeki kıymettar bir kılıç 

takdim eder gibi kendisine uzat· 
tığı sopayı aldı. O zaman Antuvan, 
ıövalyeye arkasını çevirdi. RUkfı 
eder gibi eğildi: 

- Aziz şövalyem .• Şimdi bana 
lütfen elli ıopa vurunuz. 

Dedi... Şövalye, bu tuhaf 
vaziyet karıısında gülmek mi, 
yahut ciddiyet iktisap etmek mi 
Hizımgeleceğinde tereddüt etti. 
Şimdi aralarında bir münakaşa 

başgöstermiıti: 

- Antuvan, deli mi oldun .• 
Yoksa hiilA sarhoş musun? .. 
Bu elli sopayı niçin vuracağım. 

Hele vurunuz şövalyem. 
- Canım niçin?. 
- Rica ederim ıövalyem .. Bu 

dayağı yemedikten sonra mUmkUn 
değil bir kelime bile söylemem. 

- Allah, Allah.. Böyle zorla 
dayak } emek te hiç görmedim. 
Say, bari ... 

- Sayıyorum efendim.. Bir .. 
iki.. Uç .. Biraz hafif oluyor şöval· 
yem biraz daha candan.. dört.. 
beş.. altı .. of, of .. timdi fazlaca 
kaçtı. Azıcık hafifletebilir misiniz? 
Hah .. tamam .. 

Şövalye, Antuvanın ayar ettiği 
sopayı muttarit hlr hareketle mü
temadiyen indirip kaldırıyor, Antu· 
van da birer birer sayJyordu: 

- Kırk sekiz.. kırk dokuz .. 
tamam elli.. teşekkür ederim, 
aziz şövalyem... Size zahmet 
oldu... Müsaade ederseniz, şimdi 
ayağa kalkayım, izahat vereyim. 

Şövalye, sopayı bir tarafa 
atmış, bUyük bir merak ile An· 
tuvanı dinlemeye baılamıştı: 

- Muhterem ıövalyeml. Ev· 
vela ıunu arzedeyim ki, casuslar 
tarafından takip ediliyoruz. 

( Arkuı var > 

tDlinga /lctuaı 
1 

Cihanda 
Bakır 
Sarfiyatı 

Hoberl•rl 1 

Nevyorktaki madeni istatistikler 
istihsal büroıu tarafından 
artımı da yRpılan hesaplara 

göre dünya bakır 
çoğalıgol' sarfiyatı son za· 

manlarda artmııtır. Amerika Bir
leşik memleketleri hariç olmak 

-üzere Avrupanın 1934 senesi 
ikinci Uç ay zarfındaki bakır 
1&rfiyatı 92 bin tonu bulmuıtur. 

Halbuki 1933 seneıi muadil dev• 
resindeki sarfiyat 72 bin ve 932 
de de 62 bin tondan ibaretti. 

Sovyet Rusyada Ural mınta• 
kasında yeni işlemeye ba9lıyan 
bir bakır tasfiye fabrikası vardır. 
Pişminkı ismindeki bu fabrikanın 
ıenelik verimi 25 bin tondur. 
ileride bu verim, yapılmakta olan 
ilavelerle 100 tona çıkarıla bile· 
cektir. Binaenaleyh dünya 1ı1arfi· 
yatında kaydedilen fazlalık, ziya
desile istihsal sahasında da elde 
edilmiş bulunuyor. 

lf 
Sofyadan bildiriliyor: taze 

8 1 1 ,. Uzüm ihracatı 
u gar. a .. memleketin her 

ça!IUŞ fizümu- tarfında hararetle 
nü soğuk laa· devam ediyor. 

1 

ti~ t1aı,~nla· 111Altek,, .sistemin
rrle gondB- deki tesısatı havi 

rigorlar soğuk hava terti· 

batı olan vagonlarla da Uzüm 
gönderilmiye başlanmıştır. Bu 
ıuretle sevk olunan mallar gayet 
taze bir halde istihliik pazarlarına 
arzedildiği için piyasadaki diğer 
üzümlere nazaran daha yllksek 
fiyatlara satılmakta ve Bulgar 
üzUmcülUğü için canlı bir reklAm 
vazif eaini görmektedir. 

Bu frigorifik vagonlarla ıevk· 
edilen üzümler Filibe civaraoda 
yetişen nefis çavut üzümlerdir, 
Berlinde bunların l 00 kiloıu 
52 Rayiımarka (takriben 26 lira) 
satılmıttır. Ve en pahalı olarak 
aatılan üzümler bunlardır. Yunan 
Uzümlerl 48, ltalya malları 46 ve 
Macar üzümlerinin yüz klloıu 30 
rayşmarkbr. 

* Yugoslavyanın erik ihracata 
v 1 dünya iktıaat buh· 
~ ugos avya v • • 

. ranına ragmen ıyı 
ıhracat koo· denecek bir vazi· 
peratiflerl yettedir. Şimdiye 

kadar bu mevsim zarfında 430 
vagon mal merkezi ve garbi Av· 
rupaya sevkolunmuştur. ihracatın 
ıiklet merkezi Avusturya, Çekoı
lovakya ve Polonya üzerinedir. 
ikinci derecede olarak lsviçre ve 
Ingiltereye de sevkiyatta bulu· 
nulmuştar. 

Bu seneki ihracatın muvaffak 
oluşunda Dervauta mıntakasında 
kurulan kooperatiflerin büyUk rolU 
olmuştur . Bu kooP.eratifler 
memleketten malı toplayıp 
usulü veçhlle iyi ambalajlarla 

' 1 

fr 

1 AY ı Bİ 
f Ba Sltunda Bergin 
L---------- Yazan: Firdet1 lsmall 

ARKADAŞ HATIRASI 
...-... r ...,.._ • ı ı • • • • - • 

Macit B. odaya girerken Se· 
miha eski mektep arkadaşının 
gönderdiği mektubu okumakla 
meşguldü. Bu mektup hakkında 

Macit Beyle hemen konuşmak 
istiyordu. Fakat halline tavassut 
edeceği mesele ona pek basit 
görUndüğU için daha mUnasip bir 
zaman, meseli, baloya, çaya, ti
yatroya gitmedikleri bir akşama 
tehir etti. 

O gün de Macit her zamanki 
gibi mUşfik, muti, Semihanın her 
arzusunu yapmaya amade idi. 
Onlar evleneli çok olmamıştı. Ma· 
cidin çılgınca sevdiği bu kadın, 
ilk gUnler onunla evlenmiye te· 
reddUt etmi~tl. O, müıkUipesent 
değildi. Yalnız lisede kurduğu 
hulyalarm ve rüyaların kahramanı 
müstakbel zeYcinin karakter ve 
ılddet sahibi olmasını arzu eder
di. Halbuki o bilakis nereye çek
aen giden bir adamla evlenmiıti. 

Evleneli iki ıene olduğu halde 
henliz pişman değildi. Kendini, 
himayeye ihtiyacı olmayan bir 
kırahçe gibi mağrur görürdü. 
Aık, yahut aık dedikleri, bir 
esaretti! lıte Macit Semihanan 
esiri olacak derecede aııkti. O 
daima muti, bir talebenin hocaıı 
karşısında konuştuğu gibi çekin· 
gen konuıurdu. O gUn Semiha 
tekrar mektubu okudu, işte 
Maddin pamuk fabrikasının ayni 
olan fabrikalarından milbhem bir 
ıekilde ıikayet eden Jaleyi lise· 
den çıktıktan sonra bir daha 
görmemişti. Esmer, ufak tefek, 
bUtUn gUzelllği gözlerinde olan 
Jale mahçup, gıdasız bir kızdı. 

Bu mektup uzun bir rekabet 
hikAyeıile dolu idi... iki fabrika 
arasındaki zıddiyet... Nihayet 
büyUk fabrikanın galibiyeti. Eğer 
kuvvetli rakip zaferini daha ileri 
gölUrmeye kalkııırsa diğeri için 
felaket muhakkak ... "Rica ederim, 
aana yalvarırım Semiha bu meaele 
ile alakadar ol.Geçen tatlı gUnler• 
deki arkadaılığımızı habrla; sana 
kartal, bana ahu dedikleri gün
leri; evet sana kartal derdik. 
ÇUnkü sen mütehakkim tavurla• 
rmla bu isme la yıktın. Fakat 
aynı zamanda allcenaptın ... Semi· 
ha bu hatıralar hayalimde canla• 
mrken bir damla göz ya~la göz· 
lerim ıslanıyor. Bana yardımdan 
çekinmiyeceğine şüphem olmadığı 
gibi zevcine de sözünU geçirece• 
ğine eminim... İşte o zaman 1ana 
kartı minnettarlığımı dUıUnl Hiç 
1Upheıiz Fevzi bu hususta bir ıey 
bilmiyor. Aksi takdirde derhal 
mani olurdu. O mUcadeleyl ae• 

ven, kuvvetli bir adam. Ben bir 
zavallı kadınım... Fakat hazan 
aciz kadınlar doğru yol bulmakta 
güçlük çekmezler ... ,, Mektup böy· 
lece devam ediyordu. Bu tikiyet
lerden sıkılarak Semiha mektubu 
okumaktan vaz geçli... iki fabrl• 
ka arasındaki rekabet için dört 
ıayf a yazmakta mana ne idi?. 
çocukluk hatıralarım uyandırmak, 
kocasını methetmek ne demekti. 

* OgUn Macit akşam yemeğine 
erken geldi. Semiha mütemadiyen .............................................................. 
ihraç etmekle kalmamı§lar, 

Ayni zamanda Avrupa mahreç 
pazarlarmda çok kvvetli ve mUı· 
mir bir propaganda tetkilAtı vll· 
cuda getirerek Yugoslavya iktısa• 
diyatı hesabına da çok faydalı 
itler 1örmU9lerdlr. 

gayriihtiyari Jalenin tikAyetlerioi 
dUşUnUyordu. Macit Semiham 
çıplak omuzlarını ilk defa görü· 
yormuş gibi hayran, gözlerin 
kırpmadan bakarak: 

- Bu elbise sana ne kadar 
yakışıyor, dedi. 

- Eski bir av elbisesi •. 
Macit gururla sevincin garip 

karıııklığı içinde : 
- A!. bu akıam bir yere 

gitmiyor muyuz? diye sordu. 
Yemekten sonra salona geçti· 

ler. Macit radyoyu açınca Semiha: 
- Dur Macit, dedi, seninlo 

konuşacaklarım var. 
Ve, her zamanki muti halile 

radyoyu kapattı. 

- Sen, arkadaıım Jaleyi, 
Fevzi Beyin zevcesi Jaleyi tana· 
yonun değil mi? O bir mektupla 
yardımımı rica ediyor •• Sen onların 
mahvına aebep olacakmıısın ... 
Doğru mu? 

Macit bir dakika tereddüt 
etti, gülen yüzü ciddlleıerek : 

- Evet, doğru! dedi. 
- Doğru hal Demek aen, 

onları ezmek, mahvetmek istiyor· 
sun.. Ben bunu bilmiyordum. Ben 
seni alicenap, insaniyetli, cömert 
zannetmiıtim. Sen, demek ıen, 
benim kocam! Fakat buna sebep , 
ne? ihtimal ondan yUksek olmak 
heveıf. Hayır o da değil, yalnız 
daha fazla kazanmak arzusile, 
değil m? 

- Semiha! 
- Sus!.. Sen yalnız baıkaf a· 

rının ıztıraplarına iatlbza ile kah· 
kabalar atmak için mi, yalnız 
fenalak yapmak için mi yaratddm? 
Sende insaf ve merhamet denen 
şey biç yok mu? 

Fakat onu hırçın asabi bir 
ıea hıntan kıpkırmızı olan Maci· 
din sesi suıturdu: 

- Neler söylllyorıun? Bat'" 
la ngıcındanberi en tehlikeli düı· 
manımız en insafsız rakibimiz olan 
onları mı müdafaaya kalkıııyor

sun? Onlar kaç defa bizi felAke· 
te ıUrüklediler. 

- O zaman siz kendinizi kur
tardınız. Şimdi onlara kin bes• 
lemekte haksızsın. 

Eski uyuıan kinin bir anda 
kabarmasile çılgına dönen Maclt 
haykırıyordu: 

- Evet kin besliyorum. fa'" 
kat bildiğin gibi alelade biret 
rakabet için değJI. Onların ban• 
yaptıklarmdan heberin yok. On" 
lar 1&adetimi sarsmak, yıkmalı 
için fırsat bekleyen dUımanlarl 

- Ne söylüyorsun? 
- Evet, o zaman senin na• 

zarında servetimden başka bir 
kıymetim yoktu. Bugün kendimi 
sana sevdirmek ümidini bana ber 
leten yalnız &ervetimdi. Onlat 
haince her vasıtaya bat vurara" · 
serveti mahvetmiye, dolayısil• 
senden uzaklaşmama nr kuvvelf 
)erile çalııtılar. Sus yeter artı1' 
Bana onlardan bahıetme. Bell 
istediğimi yapacak kadar keneli• 
me hakimim, vasiye lhtiyncıtı' 
yok. 

Semiha Macidin mUlayiOJ1 

uysal tabiatine alıımıştı. onu: 
ahlakındaki bu tahavvül çocuklu 

1•' rüyalarımn kahramanı adam o 
rak gördüğünden memnun, on~~ 
himaye:sinde bulunduğundan nıe ~ 
kollarım Maddin boynuna dol• 
ve pişman bir se1le: . ,ı 

- Affet beni Macltl Dedı 
bir daha Jaleden bahsetmedi. 
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Bu Başı 
Aşk ve macera romanı - 87 -

Ne Yapahm? 
1 

L • F atoı otelde yalnızdı. Genç 
~ar bu akıam otele avdet et· 
~lderl zaman doktor Şefkati Be· 
1i orda kendilerine muntazır bul· 
lbtışlardı. Gençlere çiçek getirmiı 
'e sıhhatleri hakkında malumat 
•lmak istemişti. 

Ko!ıservatuvara kabullerinden 
dolayı onları neş'eli, canlı ve 
bahtiyar bulunca da onları akşam 
)emegine davet etmişti. 

Eğer kabul ederlerse beraber 
~hirde yemek yerler aonra bir 
lokale gidip dans ~debilirlerdi. 

Fafa vakıa başlarından geçen 
lıldiıcden dolayı hali için için 
Litaz asabi ise de Fatoşun ha· 
hodc değildi. Fatoş hayatının en 
h&ytik ideali olan bu konıerva· 
lu\'ara kallul hidisesinden bi1e 
llzun olduğu kadar ıevjneme
lbiıti. 

O zahiri neş'esine rağmen 
tuban muztarip bir halde idi. 
~.Uııku onun vicdanı öyle ağır 
ır yük taşıyordu. O müthlt bir 

~tilin vahfiyane irtikap ettiği 
ır cinayetin ismini adaletten 

~klıyordu. Bütün Almanya içinde 
Unu bilen insan yalnız kendi11i 

idi ve bildiği hakikati adaletin 
~arıısında itiraf etmedikçe vicda· 
'1nın bu mes'uliyet ve yUk altın· 

\dan kalkmasına lmkin yoktu. 
Ve vicdanı rahat etmedikçe 

•nun mea'ut olmasına, hakikaten 
'eı'elenebilmesine imkan var 
lbiydi? 

Fakat nefsile yaptığı bütün 
,cadelelere rajmen bir ttlrl& 
•tvfik'in ismini ifıa etmeye 
~rar veremiyordu. Onun ida
lbile neticelenecek bu hareketi 
hprnaktan korkuyordu. Çünkü 
t~ndl konuşmasının Tevfik için 
ır idam kararı olacağından 

hlnindi. Guya kendilerini de mu· 
akkak bir tehlikeden siyanet 

~in ihtiyar ettiği bu sükutun bir 
ır haıka amili yok midi? .• 

l.u Fatoı kendini tahlil eylerken 
it noktaya geldiği zaman hemen 
ttadi tahliline karşı ml\dafaaya 

Rtçiyor ve: 

- Hayır.. hayır! diye cevap 
~tri t h• Yordu. naan bir katile karıı 
hıç tnerhamct, merbutiyet ve 

trhangi insani biz his duya
bilir rni? 

Şefkati Beyin daveti Fafayı 
~ok ınemnun etmiş, fakat F atoı 
)'o fıt.rgun olduğunu bahane ederek 

daveti reddetmişti. F atoıun 
l'tddi F af anın canını sıkınııtı. 
t Bunu gören Fatoı Is· 
~nbula yaxılmaaı lizımgelen mil-

i> 18 
blir. IDektubu olduğunu 

unun ç.ın oteld k 1 
lazım ld' v. 1 • a masının 

ge ıgın möylemif fa. 
icat . ~a_faya bu daveti kabul 
•tmeaı ıçın ısrar etnıiıti B 
~- . · u ıarara 
yefkati Beyin nnılcaııe ricalan d 
i~zimam edince F afa eeaıen üte~ 
eliği bu daveti kabul etmiıti. On
lar giderlerken iki genç arkada
tın Yaşh11 olmak hasebile onlara: 

~ - Sakın on ikiden daha Keç 
lnıayınız. 
Diye tenbih etmitlL 

Jf 
·işte timdi akşam 

hd'k d 1 t~n sonra odasına 
~ evvel biraz otelin 

yemeğini 

çekilme· 
salonuna 

P oturmak istemiıti. 
~ l!ütemadi bir Uzilntü içinde 
til. lllUte::nadiyen bir azap içeri· 

"• ki\ ·~ınan genç kız timdi de 

- Yazan 
Suat Suzan 

odaıının yalnızhğınden ilrkmUttlt 
Halbuki demin baıkalanmn mec• 
Jilinden korkuyordu. 

lıte burada oturduktan belki bir 
çeyrek saat sonra idi. Koyu renk 
kostum giyen sanşın bir erkeğin 
kendisine doğru yaklaştığım gö
rünce, onu tanıyarak kalbi altüst 
olmuıtu. 

Hele ti yanına gelip te masa• 
sının 6oünde eğilerek kendisini 
selamladığı zaman ıelamına mu· 
ka bele etmemit yalnız hem korku 
hem de hayret içerisinde: 

- Aa.... ııiz miıiniz? 
Diye kekelemftti. Öteki genç 

kızın bu ıualinel 
- Evet benim •• aizi g6rmiye 

·geldim diyerek bir koltuğun lçlııe 
çöküvermişti: 

- Müsaadenizle 
Salon oldukça kalabalıktı, gidip 

gelenler.. kilme, küme oturanlar.: 
ve ayakta konuşanlar pek çoktu. 

O oturur oturmaz Fatoş ciddi 
ve sert bir çehre ile: 

- Rica ederim, demif tl. Şimdi 
yanımdan kalkınız sizi dinlemek, 
sizinle konuşmak istemem, yanıma 
geJmeniz doğru değildir. 

- Fatma Hanım rica ederim · 
ıiz benim hakkımda ne dlltil· 
nttyorsunuz? 

- Bunu sormıya ceaaretiniz 
•ar mı Tevfik Bey ..• 

- Fatma H. size her feyi izah 
edeceğim... Beni dinlemeniz mu· 
bakk•k luımdır ... Diln bana ver
dfğiniz o çanta ••• 

- Tevfik Bey eğer aUkünetimi 
muhafaza ettmemi istiyorsanız 

bana o çantadan bahsetmeyiniz. 
- Fakat beni, kendimi mil· 

dafaadan mencdemezsiniz.. o çanta 
arkadaşım tarafından ıize veril· 
diği zaman tamamile boıtu. 

- Bot mu idi... Bizim elimiı:e 
geldiği zaman boıtu öy!e mi? .• 
Tevfik Bey ne demek iıtiyorsunuz. 

- Söylemek istediğim ıey 
pek açık .•. 

- Şimdi mugaleta ve tarla· 
tanlık mı? 

- Ha} ır ıize hakikati söylU· 
yorum. Sizden çantayı geri aldı· 
ğım ve bizim evde açtığım zaman 
çantamn içeriıindeki o müthit 
ıeyi ilk defa olarak gördüm. 

- Peki o başı çantanın içine 

3. 9. 934 

1 
itiraf ediyorum. Esasen buraya 
itiraf etmeye, herteyi izah etmeye 
geldim. Size yemin ederim o çantayı 
değiıtirmek için uğraıtığım zaman,. 
Berlinden çok uzaklarda idik. 

( Arkan var) 
-······•••••••••••••eeeea••••••U•••••••••H•••••••••••••••• 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? •. 

Karilerimizin 
Suallerine 
Cevaplarımız 

Kadıköyünde Durgut Beye: 
Orta Orman mektebinin kayltleri 

dolmuıtur. Müracaat edemezsiniz. 

• İzmirde Nafi Kemal Beyeı 
Ecnebi ve huauai mektepler, yazl

yetlerlne rBre her aene Maarif Veki· 
Jetinin tHbit ettitl miktarda leyli 
meccıml talebe almıya mecburdur. Bu 
talebeler hazan 2, hazan beıl reçer •• 
Fakat daha evyef, liae leyli meccani 
imtihanlarında pek iyi dereceyi alarak 
munffak olmak li:ıımdar 

* B. M. C. Beye: 
Hava makiniat mektebi YeıllklSy

dedir. Diter bir han mektebi de 
Eaklt:!ltlrdedir. Hava mektebi mezun• 
lan, bazı aeneler Avrupaya staja 
iÖnderUir. Staj yeri, ekseriya Fran· 
Hdır. Franaanın çok kuYYetli bir hava 
filoauna malik bulunma11 yilsBnden 
buraaı tercih edilmektedir. 

* Çorumda E. Hayri Beye: 
Otlunuzun okumak iatemeyiılne 

hayret etmeyiniz. Çocufun tabiati 
okumanın aleyhinde olabilir. Şu halde 
yapaca~ab .. ,. bu pcata lrafaaile 
dejil, elUe ı.ıeyecek &lr ... •atkAr 
haıine aokmaktır. Hunun için de onu, 
bir iıçl yanma, bir fabrikaya veriniz. 
Belki onun iıtidadı it aahaaanda ken· 
djainl göıterir. 

* Üsküdar İhsaoiyede Ali Haydar 
Beye: 

Alman Uaeıl Beyo~lu TGnelbaıın
dadır. Kız ve. erkek ticaret mektebi 
vaziyetindedir. Mektepte TOrkçe, Al
manca, Fransızca mecburr. lngilizçe 
ihtiyaridir. Mektep tam devreli lise, 
orta ticaret mektebf, llaan öğrene
ceklere mabıua ihzari ıınıfları havi 
Oç kısımdan ibarettir. Tedriaat 15 Ey-
luldedir. Kayıtlara batlanmııtır. Çoçu
tunuzu bu mektebe vermek veya 
Yermemek fikri ilzeriode ancak alz 
i9leyeLilir•iniı. 

Son Posta 
kim koymut ?. . Kimi ittiham etmek I=-====--==-==;~==:;=;=.;==....,~ 
niyetindesiz? .• Be·1i mi Yevmi, ılyaıt, H.-.ıdiı .,. Halk gatete.i 

H A ı Si. • d v ·ı ~ki Zabtiye, Çatalçeşme aokağı, 25 - ayır... s a... zı egı •. 
Böyle birşey bir an aklıma gel· 1 & TAN BUL 
mez .. Yal .. ız size tunu söylemek 
istiyorum kl... çanla size verildiği 
zaman, daha doğrusu onu benim 
arkadaşımın yanında bıraktığım 
vakite kadar o çanta tamamile 
boıtu. 

- Bottu da nıçın elinizdeki 
çantayı M. Domonskinin ça:ıt&11ile 
deiittirmek i•tediniz: .. 

S6z6nlizti anlayamıyorum. 
- Gayet açık konuşuyorum 

vagon reatoranda geçen çanta 
haaiaealai hatırladım da .. 

- Fakat Fatma H. o hadise •.. 
- HAdiae sizin çantadan kur~ 

tuhaak niyetinde olduğunuza en 
birinci bir işarettir. 

- Evet o çantadan kurtu!· 

mak istiyertdum. 
- işte itiraf ediyorsunuz. 
- Fakat acele etmeyiniz ... 

Hemen iti izam etmeyiniz... Evet 

.. -
GaıetemiıJe çıkan yazı 
ve reaiml~rin bütün hakları 
mahfuz ve gaıetemiıe aittir. - -

ABONE FIATLARI 
1 • 3 1 

Seae Ay Ay Ay 
J(r. ICr. Kr.. Kr 

---l-::":':"'I-".":"-+----· 
TORKIYE ı• 750 400 150 
YUNANlsTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi -ı.ii27~00;;i;iıı;ı;l~400;;;;;.~800~300~~ 

Abone bedeli peşiodir. Adrea 
detiıtirmek 2S kun'.ıitur. - ... 

Gelen ewck pri fl•rilmttz. 
Hlnlarda• mea'uliret •hnrnaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru§luk 

pul ilnvesi lazımdır. 

,. Poatll kutusu ı 741 l&tanbui ~ 
Telgr•f ı Sonpoı1ta 

.. Telefon : 20203 

1 lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları J 
1 Fatih, Çarıamba'da Murat Molla Meırutahanesi. 
2 Y emit, Hatap kapusu, Hacı Salih ağa camii. 
3 Kasımpaşa, Gazi Hasanpaşa, Mektep S. 17 No. lı dUkkAn. 
4 - Kadıköy Zühttlpaşa, Bağdat, 2 • 1 numarah ahır ve arazi. 
5 - Galata, MUeyyet zade, Makrı çıkmazında 35 No. b iki oda 

ve bahçenin 1 O da 7 hiaaeai. 
6 - Bahçekapı'da DördllncU Vakıf han dördüncü katta 16 No. h 

oda. 

Yukarda yazılı emllk 935 ıenesi Mayıı nihayetine kadar kira
lık olup temdlden müzayedeye konmuıtur. Talip olanlar 5/9/934 
Çarşamba gnnn ıaat on beşe kadar Evkaf MOdtıriyetinde Vakıf 
Akarlar Kelemine müracaatları. "5338,, 

Belediye Sular İdaresinden : 
Buı • akle ıooo adet 

" borusu 1000 ., 
15 mim lik Piriz şapkaaı 1200 it 

20 ,, ,, 300 " ,, 
" 30 ,, .. 100 " " " 40 

" " tt 80 Jt " 30 ,, ,, Valan 50 ,, 
40 " " " 25 ,, 
40 

" ., Manşon 300 
" 40 ,, ,, Plaka 50 ,, 

60 ,, 
" ,, 50 

" 80 
" 

,, ,, 25 ,, 
100 

" " 
,, 25 

" 150 " " I> 15 
" 100 

" ,, Vana Şapka11 fi() 
" 150 ,, 

" " 25 ,, 
200 ,, ,, 

" 25 ,, 
300 ,, 

" .. 25 ,, 
400 tt " " 25 ,, 
Bir delikli tampon 500 
iki 

,, 
,, 

" 50 IJ 

1 Yukarda cine, eb'at ve miktarlan yazılı dökme işleri kapah 
zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - Talipler bu hususa dair tanzim edilen ıartnameyi idare vez· 
nesinden bir lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Mllnaka1&ya girmek istiyenler teminat akçesi olan 200 lirayı 
idare veznesine yatıracaklardır. " Ayni kıymette muteber bir 
banka mektubu da kabul olunur.,, . 

4 - Kapalı zarflar ihale günO olan 10/9/934 Pazarteal gUnn saat 
14 de kadar MUdUriyete verilmelidir. Bu saatten sonra getl· 
rilecek zarflar kabul edilmez. "5346,, 

0akUd8r icra dalrealnclenı 
Tamamına yeminli üç ehlivukuf tara· 
Iından 1500 lira kıymet takdir edilen 
Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde 
Mis sokağında 8/5 cedit 45 N o. lı ha
nenin nısfı 2280 No. lı kanuna tevfikan 
açık arttırmiya vazedilmiştir. Satış pe· 
ıindir müterakim vergi evkaf borçları 
ve tanzifat ve tenviriye mü~teriye ait
tir. Müşterilerinin kıymeti muhanımine
nin % yedi buçuk nisbetinde pey ak
çeleri vermeleri icap eder. Arttırma 

şartnamesi 22-9-934 tarihine mlieadif 
Cumartesi ~nü divanhaneye talik edi
lecektir. Birinci arttırmuı 4-10.934 ta
rihine müsadif Perşembe günü ıaat 

14 ten 16 ya kadar Üsküdar icra da
iresinde yapılacaktır. Arttırma bedeli 
kıymeti muhamminenin % yetmiş be
ıini bulduğu takdirde en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzı;re 15 gün 
daha temdit edilerek 20-11·934 tarihıne 
müsadif Cumarteıi g\inü aynı saatte 
icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti 
muhamminenin Yo yetmiş beşini bul
duğu takdirde üstiinde birakılır aksi 
takdirde 2280 I\ o. h kanuna tevfikan 
muam6le ifa edilecektir. 2004 r\ o. lı 
iora ve ifliis K.nun 126 ıncı maddesi 
mucibince ipotek alacaklılarla diğer 
alakadaranın ve irtifak hakkı sahiple
rinin gayrimenkul üzerindeki haldan 
ve husıı11ile faiz ve masarifc dair olan 
iddiaları evrakı miispitelerile birlikte 
nihayet yirmi gün zarfında icra rlaire· 
sine bildirilmeleri ve aksi takdirde hak
ları tapu ıicilile sabit olmiyan alacak
War satıı bedelini payla9malanndan 
hariç kalırlar alikadaramn iora ve iflb 
K. nun mevadı mahımeasma tevfikan 
hareket etmeleri ve daha fazla malumat 
almak iıtiyenlerin 93'/432 No. lı doeyaya 
müracaat etmeleri ilin olunur. (86) 

Beyoııu 4 UncO sulh hukuk 
mahkemesinden: Beyoğlunda Bnynlc 
bayram aokağında 25 numaralı evde 
oturan Klrkor kızı Mari hanımın milp- l 

teli olduQ-u akıl sayıflıfından { 
dolayı hacr edilerek kendi•ine 

Pangaltıda Blleı:ikçl aokağında 

39 No. b aparbmanın ikinci daireahı· l 
de kııı Zahel Hanımın vul tayinine 
karar .verildlti llin olunur. (87) 

·-
Denizyol ları 

iŞLETMESi 
Acenteleri ı Karak6y KftprObat 
Tel. 42362 - Sirkeci MühOrdarıade 

Han Tel. 22740 ...... ~ ~------
Bartın 

BURSA 
Pazartesi 

Yolu 
Yapuru3 

Eylül 
19 da Sirkeci 

nhtımından kalkacak mutat is· 
kclelere uğrayarak Cide'ye ka· 
dar gidip dönecektir. "5330,, 

IZMIR SÜR'AT 
• 
lskenderiye Yolu 

EGE vapuru 4 
Eylül 

Sah 11 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Doğru lzmir, 
Pire, lıkenderiye'ye gidecek ve 
dönecektir. "5331,, 

T rahzon Yolu 
VATAN vapuru 4 

Eylül 

Sah 20 de Galata rıhtimın· 
dan kalkacak. Gidiıte Zongul· 
dak, loebolu, Sinop, Samaun, 
Fatsa, Gire.on, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. DönUıte bun· 
lara iltveten Stlrmene, Ordu'ya 
uğrayacakbr. "5329., · l j 

~...................o 

Gaip Aramyor 
Takriben 20 sene kadar evvel hic· 

ret dolayııile Bıtlisln Taş mahalleein· 
den Artın KS..Şagurzs an oğlu Ye&vart 
ve namı dıier Hikmet an yorum. Ta
nıyan ve nerede olduğunu bilen v~a 
zirdeki adresime malUınat vermelerı ıa· 
sımiyet namına rica olunur. 
Lıtanbul Beyazıt Hitlıa °*8liod• Cemil 

'2266) 
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Nişantaşında - Tramvay ve Şakayık caddelerinde ~ 

____ ı Şişli T akki isesi ıNEHARil 
ANA-İLK- ORTA· LİSE 

56 aene evvel Selanlkte tealı ve 1919 da fstanbul'a nakledilmif, Tilrkiyenin en eski husuıi mektebidir. 

Resmi LIHler11 muadel11ti ve muamBldtının düzgünlüğü Maarifç11 musaJdaktir. 

KIZ VE ERKEK TALEBE iÇIN yanyana ve genit bahçeli iki bin•da AYRI LEYLi TEŞKiLiTI vardır. 
Mevcut Fransızca, Almanca, lngilizce kurıııluına dokuz yaıından itibaren her talebe lıtirak eder. Rumi 
müfredat programlarına göre talebesini ciddi ve muvaffak bir ıurette bakalorya imtihanlarına hazırlayan mile11e1e 
20 kitilik bir Maarif Encümeninin ne:ıaret ve himaye.ine mazhardır. Mektep herınn uat 10· 17 ara11nda açıktır. 

Kayıt itlerine Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba rtınlerl bakılır. Telefon: 42517. 

,.>. ,• ". . .. • j • . ... • , 1 (2264) 

"Ankara'de,, TÜRK MAARİF CEMİYETİ MEKTEBİ Ana, ilk, Orta 

kayıt işlerine başlenmı~tır. Ana ve ilk kısım 15 EylUl' de, Orta kısım 1 Teşrinievvelde derslere 
başlayacaktır. Orta kısım için mlistakil bir bina ayrılmııtır. ilk UçüncU sınıftan itibaren Amerikalı 
tarafından İngilizce dersleri verilir. Tedrisatta en son usuJler tatbik edilmektedir. İstiyen talebeye öğle 
yemeği verilir. Fazla tafsilAt için Mektep idaresine mUracaat edilmesi. Telefon: 2877 ve 2182 

(5134) ~ F'" w 

istiklal Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 Kayıt için hergün saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
3 Yeni talebenin kaydine devam edilmekte olduğundan, eaki talebenin yerlerini muhafaza 

için biran evvel kayitlerlnl yenilemeleri lbımdır. 
4 - lıtiyenlere, mektebin kayıt ıartlarmı bildiren tarifname gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı, Polis merkezi arkası. Tel. 22534 

1/1- Fatih· Saraçhanebaşı Horh<>r caddesi MllnUr Paıa konağı 

Kı~~. E~~~k H A Y R İ Y E L İ S E S İ · Ort• • LI•• 
Reami Liıelerln bCltla lmtlyu Ye hukukunu haiz n Maarif Vek&Jetlnc:e muadeleti tbdik olunmuıtur. 
Tedrlıabndakl ciddiyet H lntlzamUe talebenin aıhhat ve gıda11na ltinaalle tanınmıt olan mektebimizde kayıt 
ve kabul muameluine baılanmııtar. lık kllımdan itibaren ecnebi llunı baılar. Talabe mektebin huıuıi 
otomobil ve otobO•lerlle naklediJlr. lıtiyenlere tarifname g8nderlllr. 
~ 1 Eylülden itibaren mektepte mezuniyet imtihanlarına baılanmıtbr. Telefon : 20530 

,--.-. Tiirk Maarif Cemiyeti İdaresinde: 

Bursa Kız Lisesi 
Yatı - Gündüz 

Tam teşkilatlı Orta ve Lise kısımlarını havidir. Mektep biouı 
Amerikalılardan aatm alınan Kolej binasıdır. Resmi Liselere 
muadeleti tasdik edilmiştir. Usan dersleri Ecnebi mütehassıslar 
tarafından verilir. Talim Heyeti en gllı.ide ve muktedir Muallim· 
lerden mUteşekkildlr MiJli terbiyeye bilhassa ehemmiyet verHir. 
Senelik yab Ucreti 185 gllndilz Ucreti 35 liradır. Taksitle alınır. 
Memur Çocuklarına ayrıca tenzilat vardır. Kayıt muamelatına 
15 Ağustos 934 te baılanacakttr. Fazla malümat için Bursa'da 

'ı••••• Mektep MüdUrlUğüne müracaat edilmesi. • "4419,, 

,_. T ,arsus American College , 

Amerikan Erkek Lisesi 
Tedrisat 1 Tetrinievvelde Batlar. 

Tam devreli Liae olduğu Maarif Vekaletince taadik edilmittlr. 
Türkçe, lngilizce, Franıııca okunur. Ticaret derılerl vardır. 

Leyli ücret 220 Ura, Nehari Ucret 40 liradır. · 
Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 

,, _____________________ • ( 2217) 41.ııll' 

- . 
Beyoğlu • Tünelbaşı • 

Maarif Vekaletince Musaddak: 
1 - Tam devreli lise 2 - Orta Ticaret mektebi 
3 - Lisan öğreneceklere ihzari sınıflar. 

Türkçe - Almanca • Fransızca mecburi, lngili:ıce ihtiyaridir. 

Ortamel<tep ve Lisenin resmf bakaloryasına lmzırJar. 

Terbiye ve tedrlsatlnm clddlyetlle tanınmı,tar. 

Tedrisat 1 O Eylülde batlıyacaktır. Kayıt için : 3 Eylül Pazartesi 
gününden itibaren öğleden evvel 8 den 12 ye kadar müracaat 
edilmelidir. Fazla tafsilat için hergUn mektep idaresine 
mUracaat edilebilir. 

Telefon: 4494 l - .44942 ~· (2240) 

r-.:.~~n~n~•~•o~d~ Ç•n••~•~· ~a~m~~•I•::) \~---. 1 Eyi filde ve derslere 15 Eylülde bavlanacaktır. ,. (2116) 

Üsküdarda Satıhk Hane 
Güzel manzaralı, gayet kullanışlı, içi dışı boyalı, 650 metre 

murabbaı 7 oda, havagazı ve ıu tesiıatı, hamam, bUyUk bahçesinde 
meyva ağaçları, çiçekler ve limonluk, kuyu, havuzlar ve Amerikan 
ıistem kümesler. Fıstık ağacı tramvay duraiı ıolunda yaımacı Şerif 
aıokağı No. 9. İçindekilere mUracaat. (84) 

Siz dahi 

Füsunkar bir tene 
malik 

Ytıu " mat bir görlinfiı ,, veren 
pudra hakkmda yeni bir ketlf 

Şimdi; bütün şık Fransız kadınları
nıo, güzel ve mat bir "'görllnüşU,, olan 
tenleri vardır. Bu da gösterir ki onlar· , 
bütün giin perdahsız duran mat bir cil
de malikiyet çaresini bulmu§lardır. 

Bu sır; Tokalon tarafından ke9fedi
len yeni imtiyazlı bir uıul •a) esinde el
de edilmiştir. Şöyle ki "krem köpüğU,. 
gayet iuc·e ve ipek elekten Uç defa ge
çirilmit pudra ile karıştırılmıi olması
dır. Bunun içindir ki Tokalon pudrası 
diğer pudralardan üç defa daha fazla 
müddet aRbit kalır. Sıcak bir salonda 
saatlerce danstan sonra veya yağmurlu 
ve .riizgiirlı bir havada bile yüz ve bu
runda hiçbir parlaklık izi görünmez. 
"krem kopüğü,, oildin tabii yağlı ifra. 
zatının Tokalon pudrası iizerinde ku. 
rumaeıua mani olur. Hiçbir ~rkeğin 
mukavemet edemiycceği füsunlcnr bir 
tene malik olmak isterseniz, hemen bu
günden bir Tokalon pudrası satın alı. 
nız. Terkibindeki "krem köpilgü,, nün 
mevcudiyeti, diğer pudrnlardan tama· 
men farklı memnuniyetbahv bir semere 
verdiğini göreceksiniı. (2189) 

Cildiye ve ZUhreviye 
hastalıkları mütehassısı 

Dr. ÇiPRUT 
Beyoglu Asmalımosçit Bursa Pazan 

ittisalinde Atlas 1:1 an Tel. 48363 

.............................................................. 
Son Posta Matba••• 

Sabibla Ali Ekrem 

Neırlyat Mlldürih Tabir 

Piyasada müthiş bir velvele koparan san'at ve ticaret atemi 
bir misline tesadUf edilmiyen 

HASAN TIRAŞ BIÇAKLARINI 
MEZİYETLERi 

1 - lnsam inşirah ve iftihar içinde bır 
Basan tırao bıçaklarının 

.uymakla tükenmez. 
2 - Havan tırav bıçaklarının 1 • 2 -

numaralı gayet keekin dört tarah v 
Bu cepheler fennin ve ıaıı'atın 
harikası derecesinde gaye' inoe n g 
hassas olup beher numaralı taraf ile 
defa ve dört tarafla bir adet tırq 

çağı ile kırk defa tıraş olunur ki 
meziyet hic bir tıraş bıçağında me 
değildir. 

3 - Hasan tıraş bıçaklarının yalnız 
adedinden kırk defa tıraı olundu 
eonra alelade bir bardağın iç tara 

ıilrterek aynı tıraş bıçağı ile otuz defa tıraş olunabilir. Otuz defa te 
tıraş olduktan sonra ki eıkiei gibi bir bardak ile bilenir ve o eur 
tekrar yirmi defa ve yine tekrar on defa ve bu suretle altı aydan 
seneye kadar bir adet tırao bıçağile devamlı ııurette tıraı olmak mümkün 

4 - Bastuı tıraı bıçağı gayet hassııs olup lneam derin bir &evk ve inşi 
içinde tıraı eder. 

5 - Huan tıraş bıçağının bir adedi yalnız S kuruştur. Bu bıçak emsali ara 
da 6 lira kıymeti vördır. 

6 - Hasan tıraı bfçıklarının bir Türk aermayeeile ve ambalajile piyaııaya ih 
edilmesi ayrıca iftihar teıkil eder. 

7 - Haııan tıraf bıçaklarının çeliği dünyada mevcut madenlerin en mUte 
milidir ki tıraş olurken katiyen yara n bert husule getirmez. 

8 - Hasan tıraı bı9aldar1 en 1trt 1ak&l n bıyık ve her türH1 kılları ga 
· kolaylıkla tırq tdtr.f 

9 - Hasan tıraı bıçakları 11lak kaldıtı zaman diğer bıçaklar gibi leke yap 
veya paslanmaz. 

10 - Hasan tıraş bıçaklarının yalnıı bir numarasile mütemadiyen hraı olund 
tan ıonra ikinci numaraıma ve bu ıuretle bir tıraı bıçağile dört tırıı bıç 
ıatın almıı kadar muvaffakıyet elde edilmiş olur. 

11 - Hasan tıraı ~ıçaklarının daha ~ok n uzun meziyetleri vardır. Bir adet 
tecrübe yapıliraa bir daha bu markadan baıka bir marka bedan verirle 
bile kimıe almaz. 

11 - Hasın tirat bıçaklarile tırıtlolurken Huan braf aabunu 
kremile trat olmak .snkin en yükaeği. en nihayetidiı." 

Türkiye· Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 

Geliri temamen Ergani Demlryolunun lnıaıına tahalı olunan 
ikramiyeli % 5 faizli 1933 latlkrazanın 4,000,000,- liralık 3 UncU 
kısmım teıkll eden C tertibi tahvillerin kayıt muamelesine 30 
Ağustos 934 tarihinde baılanacak ve 30 EylUI 934 tarihinde 
nihayet verilecektir. 
Bu lıtikrazm 8 tertibi hAmlllerinio, C tertibinden ayni numaraları 
alabilmeleri için 30 Ağuıtoı 1934 tarihinden 4 EylUI 934 
akşamına kadar eYvelce B tertibi muvakkat makbuzlannı hangi 
Bankalardan almıılar iH yine ayni Bankalara müracaat etmeleri 
lazımdır. 
5 Eyllll 934 tarihinden 30 Eylül 934 tarihine kadar olan mliddet 
zarfında Hbtlar umuma tahals olunmuıtur. Beheri 20.- lira 
itibari kıymetindeki C. tertibi tahvillerin 19 lira fil ihracına 
müterakim kupon faiıl olarak 40 kurut zam olunmuıtur. Bu 
ıuretle yeni tertip tahviller 19 Ura 40 kurut üzerinden satalacakbr. 
Kayıt muameleleri Bankamıı da dahli olduğu hılde Emllk ve 
Eytam, Sümer, t,, Oımanh, Ziraat Bankalarının Ttlrkiye'deki 
bilumum ıubelerl ile lıtanbul ve lzmirde diğer Bankalar 
tarafından yapılacaktır. "5227., 

Muallim Aranıyor 
TUrk Maarif Cemiyetinin Bursa' dakl Liseıinin orta mektep ve 

liae kısmında şu dersleri okutacak daimi muallimler aranmaktadır. 
«Riyaziye» <'Fen bilgisi, Tabilye, Biyoloji» , "Fizik, Kimya,, , «Türkçe 
Edebiyat» , «Yurt Bilgisi, içtimaiyat, Felsefe» , « bilhasaa Riyuiy• 
ve Fen Bilgisi derslerinde lngilizce bilenler tercih edilecektir.,, 

Lazımgelen vasıfları haiz muallimlere menşe, kıdem ve ehliyet· 
lerile münaıip ücret verilecektir. İsteklilerin vesikalarile beraber 
Ankara'da TUrk Maarif Cemiyeti Umumi Merkezine müracaat· 
ları. (4717) 

Zafiyeti umumiye, iştihaıızhk Ye kuvvetsizlik halabnda büvük 
faide Ye tesiri görülen: 

FOSFAT L 1 

ŞARK MALT 
. HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıhr. 

Akay İşletmesi Müdürlüğündens 
Levazım ambarında mevcut - 35 • adet boı makine yajı fıçı" 

il• takriben bin kilo eıkl tente bezleri 6 EylUI 934 tarihinde saat 
ikide açık arttırma ile ntılacaktır. lsteklllerin mezkür gUn Ye ıaatt• 
Aıapkapıda Levazım ambaranda Sat11 Heyetine müracaatları. "53JJ,, 


