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Mal Lif la 
Paris Mahvoldu! 

Hava Manevrasının Neticesi Budur. 
Alınan Derse Gelince; Taarruzsuz Her Hava Müdafaası, 

Düşmanın Hareketine Bir Yardım Demektir 
Fransız Erkinıbarbiyellİ, son 

hafta içinde mühim bir askerlik 
tecrUbeai yaptı. Pariı mıntakasm• 
da bir bava manevrası tertip 
•tti. Bu manevrayı, Türk tayya· 
recilf ğlnio de meçhulU olmıyan, 

bir zamanlar memleketimizde 
tayyarecilik hocalığı yapan Jene• 
tal Degoia idare etmiıtir. 

Manevranın mevzuu, Pariıln 
bir bava taarruzuna kartı kendi· 
•ini müdafaa edip edemiyeceğini 
•nlamakta. PariH hücum edecek 
bombardıman tayyare filoları, 
l.viçrenin Cenevre ıehri battan bir 
b&fl olmak Uzere, timale doğru 
Uerliyen ytlz kilometrelik bir 
çizginin muhtelif noktalarından 
Pariae doğru havalanacaklardı 
\'e bavalandalar. Hava taarruzu 
şiddeUi bir riizg&r ve tHirlice 
bir yağmur içinde 1abahın saat 
dört buçuğunda yapıldı. MUtaarrız 
lıraf ma.t ı liU idi. Maneırra 
lıtüdürl\ Jeneral Degois Parisln 
'1rje tayyre karargahında Hava 
~azın Jeneral Denen, kırmızı 
llalldafaa taraf kumandanı Jeneral 
de Marankur ve daha 
~çok erklnıharplerle beraber 

p.,,. l.tii•tl• ,.,,., •• 
ler v• l••••r•ıl•n mll· 

Taziyeti tetkik ediyor, t_rra... r 
neticeıinl bekliyordu. T elalz tel· 
graf ve keılf tayyareleri, muta· 
arrıı tarafın taarruzundakl lnklph 
dakika11 daklkaıına takip edip 
bildiriyorlardı. Tayyare dafl' to~ 
larlle adım adım tahkim edil· 

Hazin Netice: 162 ye 
1 Karşı Ancak 32! 

por T eıekkülleri " Dalga Geçmek ,, 
iyasetinden Ne Zaman Vazgeçecekler? 

• 

1 

'4tietlerlmizltt v• ale/a,,.a .. •11•rcalarımızı11 aaA• i•i 111rtl11r tl11hill11a• 
g•tiıtirilmelerl ve Ç•lııtırıl,,.al•rı •ir :ıararettir 

Yugoılavya'nın 11 Zagrep,, şeh· ve bunu maalesef böyle söylUyo-
·nde yapılan Balkan Olimpiyat· ruz. Konırelerde nUkte savurmak 
rı da bitti ve Türkiye atletleri, iptilası, bedava Hyahat fır1&tları• 
ltı . b · i ele· nı kaçırmamak kaygusu, yaparız, 
. .mıllet araıında eşınc g ederiz palavrası, esefle söyHyelim 
ıldaler. Birinciliii alan Yunan ki genç ve dinç sporcuların 
~leUerinin 162 puvanına karşı arka arkaya yenilmelerine sebep 
l . 11mkiler, bundan beş kere daha olmuıtur. 
1 o arak ancak 32 puvan alabil· Dün de yazdığımız gibi, gü· 
itler. Bravo! Sözümtlz ıporcu retçilerimiz hariç, diier spor 
•nçlere dt.ğil, onları yUkHltece· ıubelerinde beynelmilel tema1la· 
Ilı, Yapacağım, edeceğim deye nmız, hep aleyhimize netice Ye• 
'• satanlaradır. rlyor. 
Evet •• tafra 1&tanlar, diyoruz ( Devamı 3 üacG aayfada) 

mit olan mıntakalar kolay
lıkla aeçildl. 

• Blylk bombardımaD tay· 
yarelerlnln her an Pari1e 
yaklaıtıkları haber yeriliyor· 
du. Saat on buçukta ve 
w..cı..~ iderce tay• 

yan Le lhilJ• fite MM-
yonunun &zerinde belirdiler. RUz· 
gir akai lıtikametten eatltl için 
mot«Srlerinln gllrOltUıll bile duyul· 
mamııtı. Adeta, bllyük mantarlar 
gibi bulutlaran araıından bltlYer· 

( Devamı 9 uncu Hyfada ) 

Denizde Bir Ceket 
. Ve Bir Şapka 

Bir Mektupta Da Karım 
Bana fh~:-:et Ediyor, 

Deniyor 
lıtanbul poliıi, esrar perdeıi 

henüz yırtılamıyan bir bldisenin 
içyüzl\nft meydana çıkarmıya ça· 
lıııyor. Şimdilik ortada tahkikata 
9539 olmak tızere bir f8pka, bir 
ceket veı bir mektuptan baıka 
bir t•Y yoktur ve me1ele de ıun· 
dan ibarettir: 

( Dnamı ~ .. ~~-~! .. ~.~!.~~~~.J.. ........ ···························· 
Laf 
Atanlar - -
iki Haftada Yakalananlar 

Otuzu Buldular 
Sokakta lif atma hakkında 

zabıtanın takibatı ilk gündeki 
hararetini muhafaza etmektedir• 
Son iki hafta içinde bu ıuçtan 
yakalanarak haklarında takibat 
yapılmaama karar. . verilenlerin 
adedi otuzu . geçmıthr. Evvelki 
gün de Fuat ve Kazım iıimli iki 
kafadar Gedikpaıadan geçen 
Kamelya adlı bir madama sar· 
kınhlık etmltler Ye tutularak 
adliyeye verilmiılerdir. 

Dun de Mehmet isminde biri, 
Çapada, on altı Y.•ılarında 
Mellhat Hanıma, Yorga namın· 
daki ıahıı ta Beyoğlunda Matmn• 
ıel Aıpaıyaya tecavllz etmiıler 

ve tutulmutlardır. 

1 

Korun az 
Yunanistan Mektubu 

Harici 
va ide 

Ve Dahili Ah
V uzuhsuzluk 

M. Venizelos Reisicümhur Olursa 
lılerin Rengi Ne Olur ? 

Atina, 1 (Husuıl) - Bir mlld· 
dettenberiJ bir hayli müphem 
tiden Yuna• dahili ahvali Baıv .. 
ld1 M. Çaldarla'ia avdeti Ozerine 
inkiıaf edecek yerde liiliki• 
btiabfttln mlphemleıtl. V azlyeti 
~arartaa meıelelerdenblrl de 
Clmb.ur~ialnlp lntl)Jabı meıeleal 
idi. M. Çaldarfı, muhalefet lideri 
M. Venlıeloa'ua memlekete avdeti 
OJeJİDe b~u meaele hakkında ken• 
dlısile mlzalıereye glrlıilecetlnl 
blldlrmftti. intihap mOddetf 14 
EylAlle BirJnciklnunun on dördll 
araaındakl Dç aylık devreye mun· 
halll'dır. Kanunun icabı budur. 
Hükümet, bualnkll Cllmhurreisl 
M. Zıimlaln tekrar intihabına 
taraftardır. Baıvekll, ondan baıka 
bir namzetin ileri ıürUlmesl bak· 
kında muhalefet fırkalanndan biç 
birinin teklifinin dinlenmiyeceğinl 

( Dev&m1 8 Uıoi ıay.fada ) il. Zal•la 

Soruyoruz: 
Çakmak Denilen Neıne Bu Memle

kette Yapılamaz Mı, Acaba ? 
Kibrit ve çakmak inblaan 

idaresi yeniden bir ecaebl fab
rikasıaa binlerce çakmak aiparlı 
etti. Bir mDddet ıonra tebrlmiıe 
ıetlrilerek plyaaaya çıkanlacak 
olan bu çakmaldana memleketi· 
mizde imalini mtımklin g6rea bir 

karlimiz bize bir mektup ı«Sn· 
dermit: 

.. Baait emeklerle vlcuda 
getirilebilecek bir maddeyi ha
rice ıımarlamak Ye memleket 
paraumn harice gitmeılne mey• 

( Devamı 8 inci sayfada ) 

1 Deniz Suyundan Benzin Yapıyorlar: - Gas•teıer -

- Çok fazla ateıim var.. Bari denize gireyim de ferablanayım .• 
- Aman vazgeç biraderL Yangan ma çakaracakmn? •• 
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Türk Mühendis
[erine ir 
Ve Halk 

Hitap 

Nafıa Ve.kili Ali Bey, evvelki giin 
mühendi me tebini ziyaret etti 
Yo genç mühendis namzetl rinc, 
memlek t umranımn tamnmen 
kendilcrlerino teslım odildigini 
soyJedi. Bu, miılıim bır ozdü. 
Dıraktıgı te iri, dün şöyle te bıt 
ettik: 

Haydar Bey ( ~amatya Trqmvay 
cadde ı 92 } - Memleketimiz çok 
geniş ve umranıızdır. Asırlardan beri 

na yurdun oz çocukları bugünkü va
tanımızdan çok uzak yerlerde, ınır• 
Jarda dü mırnlarla pençeleıtiler. Yur
dun kanlı, canlı uzuvları Yemen çöl
lerinde, Arnavutluk d ğlarınd eridi, 
aultanların çılgın siyasetlerine kurban 
gitti. Bunun için memleketi imar ede
cek dinç kollar kalmadı. Yine o ıul
tanlnrın yOzOnden umumi arpten 
&onrn dil man yurdun tn kalbine 
-Eakiıehlre kadar gfrdl. Çekilirken de 
batı Anadoluda tat flatnnde taı 
bırakmadı. 

Biz hem bu harabeleri İmer etmek, 
hem de şlmendlf r, yol, liman, rıhtım 
lnınatinda çok llerliyen garbe yeti -
mek için çok bilgill mühendislere 
muhtacız. Nafıa Vekili Ali Bey dün 
Mühendis mektebindeki teftitleri v 
hitabelerile bu ihtiyacın samimi ve 
h raretll bir tercllmam olmuıtur. 

Vekil Beyin kuvvetli ve tatlı vaitlerl 
gençlerimizi geceyi g ndilıe k tarak 
hatta kendilerine birer kanat takarak 
çalıımıya aevketmelldlr. Çabuk v 
mOk mmel yetiwıılnler. Çünkü yurt 
kendilerinden çok şeyler bekliyor n 
kendilerine çok ıeyler vermeyi 
• dedlyor. 

* Hakkı Bey <Beykoz Yalıköy 74)-
Türk dilnyanın en zeki ve kablliy tll 
bir mllletidir. Fakat lıtlpdat idareal 
bu kabiliyet ve zeka hassasının Oıı
tlfne bir kabus ılbl oturmuo, lnldoa
fına imkiin v rmfyordu. On senelik 
Cümhuriyet ldareıl zeka ve kablliye
timlzin <Jrneklerini dünyaya aö terdi. 
Nafıa vekili dUnkU hltabesile bu t -
kamOIUmOzQ k skin hatlarile göı· 

terdi. Vekilin tatlı ve oktayıcı öğüt· 
lerl ve vaitleri kar91ıında dünyay 
daha 30 ıs ne ıonra gelmediği e ne
damet duydum. 

Bugün yirmi yatında bfr genç 
ol aydım, Derhal mühendis mekt bine 
girer ve sultanlar devrinde meçhul 
bir alem sanılan ıark vilftyetlerimize 
nur, irfan ve medeniyet götOrecel' 
olan demlryollarında mühendiı olarak 
ç lıoırdım. Bu yol d ha uz k ı rka 
garp medeniyetini götürec k tarihi 
bir yo1 olacaldır. Bu ıeref buglin 
mektep aıralarında okuyan gençleri
mizin batını bir taç gibi ailıllyccektlr. 
Mektepteki gençlere hitap ediyorum. 
Çocukl r Vekll Beyin sözlerine harfi 
harfine uyunuz, fatikbaldekl rolleriniz 
çok mühimdir. Bunu anlıyarnk kafa. 
nızın biltün kabillyetile çalııııııı.. Butnn 
dünya anilnde imtihan geçiriyoruı.. 

Tam numara alın1z. Bu yurt ve bütün 
menfaatleri ılzlndlr. 

Bir Yangın Başlangıcı 
Evvelki lq m Çapa kız mu· 

nllim mektebi havgazı oc ğı pat· 
lıy rak yangın çıkmıı ise de si
rayetin meydan verilmed n ön
dUrülmllştür. 

on Posta'nın 

te (\Ve Yosuz Bır iş 
--

u rma 
d. • 

ı 

ş i 
e 

ühaberleri T esdik 
ra A ı ı 

Muhtarlar ve ihtiyar heyetleri lağvedildikten belediye arasında bir ihtilaf çıkmıştı. Vilayet 
muhasebeciliği yalnız şahitlerin imzalarını tasdik 
etmenin kAfi olmadığım, yalancı iki şahitle de 
mesela ölmüş bir memuru diri göstermek mümkUn 
bulunduğunu ileri ürmü tü. Eski ilmli (herler 
te~kik edilirken bazı mevhum şahıslara da maaş 
verildiği anlqılmıştir. Kara ümrük nahiyesinde de 
böyle bir ilmühaber tasıdik edilmiştir. Fatih mal· 
müdürlüğil bu hususta tahkikat yapmaktadır. 

onra bunların yapacakları i ler belediyelere geç~ 

mişti. Dul yetim ve miltekaitlerin yoklama işlerini 

de nahiye müdürleri yapmıştı. Nahiye müdür} ri 
belediye müdürü sıfatile bu yoklamaları yaparlar· 

ken evvela maaş sahiplerinin ah iyetlerini değil, 

ilmühaberi tasdik eden iki şahidin imzalarını tasdik 

tmiıler bu yfizden de vilayet muhasebeciliğile 

ua imler 
Son Verilen Karardan 

Müteessir Oldular 
Maarif Vekaleti iki, üç ve dön 

senelik muallim mektep} ri mezun
larının mu ilim muavini ayılma

sın karar vermiştir. Bu karar 
llkm ktep mualUnılerl arasında 
derin bir tesir uy ndırmı br. 
Kendilerile görllştüğümüz llkmek· 
tep hocalan diyorlar ki: 

- TUrkiyede ( 17) bin kl\sur 
llkmektep muallimi vardır. Bun· 
lard n pek azı be enelik Mual· 
)im mektebi mezunudur. Daha bir 
kaç ene evveline gelinciye kadar 
Munllim mektepleri dört sene idi. 
Bugfin meslekte bulunan muallim· 
lerln ancak (3) bin kadarı beı 
ıenelik Muallim mektebi mezunu
dur. Bunda bizim ne kabahatimiz 
var?. Evvelce Muallim mektepleri 
2, 3, 4 senelik ik n Devlet bizi 
yine muallim olarak tanıyordu. 
K nun biz.e bu hakkı vermiıti. 

Esasen maaşlarımızda da fark 
vardır. Mesela dört senelik mual· 
lim mektepleri mezunlarının osJi 
m aşı on iki bin kuru tan başlar• 
ken, bet senelik Muallim mektep
lerinin asli maafı on alta bin ku· 
ruştan başlıyor. ,, 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Beyoğlunda Kaşkaval soka
ğında Ahm t isminde birisi, ken-
di ine yüzvermiyen Anjel ismind 
bir kadını jiletle kolundan yara· 
lıyar k kaçmıılır. 

lf Cerrahpaşada oturan Da
vut ile kardeşi İshak, bir para 
meselesinden çıkan kavga netice· 
sinde Salih Efendi isminde birini 
sandalye ile başından yaralamış· 
!ardır. 

lf.. Vahan isminde birisi, Bey
oğlunda oturan Madam Krisin 50 
lirasile iki elmas yUıUğünU çal
dığından y kalanmııtır. 

~ Saime Hanım isminde bir 
kadın Anadolukavağında gazino
dn oturmakta olan Hilmi Bey 

Et Ucuzluğunda 
Pen 

. .., 
ıge 

akip! • 
ır 

Pendikte tin kilo a (30) ku
ruş dır. F kat belediye oradan 
lst nbula et naklini 1asak etmiı
tir. Şimdi Pendiğe ikinci bir r -
kip dahn doğmuştur. Bu da Bo
ğaziç.ndedir. Bejkozun Akbab 
köyüd r. Bur d buz gibi kıvırcı
ğın ·ıoau 25 kura a tılıyor. 
Şimdiyek d r burada mezbaha 
yoktu. Be_y koz kaymak mlığı bu· 
radn yeni bir mezbaha yaphrmı• 

ve Cuma glinünden itibaren d 
faaliyete geçmiştir. Burada kesi· 
lecek koyunlnr şimdiyeka<lar Bey
koz. baytarlığı tarafından muaycn 
ediliyordu. Bundan sonra baytar 
Akbabada oturacaktır. Bu mez
baha civar köylerin ve kamen 

Boğaziçinin ucuz et ihtiyacını te· 
min etme tedir. Fazla et istihlaki 
son zamanlarda belediyenin naza
rıdikkatini celbetmiş ve oradan da 
tehir hududu iç.ine et çıkerıİması 
menedilmiye başlanmıttır. 

L stikii Çöp Arabaları! 
Gürültü ile mücadele hakkın

da verilen yeni arardan sonr , 
bUtlin araba tekerleklerinin liii;· 
tikli ol cağı malümdur. f tanbul 
belediyeJ1İ kendi arabalarının 
tekerleklerine lAstik koydurmak 
için Balat atölyesinde h zırlıklar 
yaptırmaktadır. Evveli, çok gU· 
rültü yapan çöp arabalarına liistik 
konacaktır. 

··········•··················································· isminde birinin altın saatini çal
dığından yaknlanmıttır. 

lf- Şoför lbrahimin idare in
deki kamyon B yoğlund K l· 
yoncud n geçerken sokağın yaya 
kaldırımına başını dayıyarak 
uyuklamakta olan seyyar satıcı 
Mihalın ayağını ezmiştir. 

'11-- Nafiz Efendi isminde bir 
elektrikçi, Kadıköyde bir elektrik 
direğine çıkarak tamirat ile meş· 
gul iken cereyan çarpmasile dl· 
rekten düşerek ağır surette yara
lanmıştır. 

Ye • 
1 Paralar 

Gümüı Para Modelleri 
Ankaradan Gönderildi 

Yeni basılacak gllmüş para 
modelleri Maliye Vekaletince tet
kik edilerek dün lstanbuld bu· 
lun 11 Maliye Mllstevan Faik Beye 
gönderilmiştir. F ik Bey de mo· 
delleri bizzat Darphaneye g5ttir· 

mil ve geç vakte kadar kalıp ar 
ilzerinde tetlrikat y pılmıştır. Tet

kikat bugün de devam ed cek, 
ne~ice ancak yarın öğrenilebile
cektir. 

Dört Ar adaşm Kavgası 
KemaJ, Nuri, Ragıp ve Ahmet 

isminde dört arkadat sarhoş ola
rak otomobil ile köprilden geçer
ken kaygay tutuımu~lar, biribJr

lerine savurdukları yumruklardan 
otomobilin camları kırılmıı ve kı
rılan cam parçalarile dördU d 
hafif yaralar almışlardır. 

Hu u FakUltesinde 
Hukuk f kült l dekanlığı için 

profesör Samim Bey yapılan 

teklif S mim B y tarafından 
kabul edilmemiştir. FakWte 
dekanlığına Sıddık Sami beyin 
tayin edilmesine muh kkak naza· 
rile b kılmakt dır. 

Fırtına, Yağınur 
Ve Bir Kaza 

Birk ç günde beri bunalbcı 
tekilde devam edip giden bava, 
dün ab hki yağmurdan sonr 
birıız kırılmış, hava serinlemiştir. 

E vel i gece, biraz tiddetli 
hissedılen fırtına ırasında buğday 
yUklü bli}'Uk bir mavna Bostancı 
sahillerinde koyalar vurmak 
suretile parçalan ı , buğdayların 
mlih"m bir k mı denize dökül· 
mü tür. 

Rasathanenin verdiği malü
mat göre, dlln s hah 19 a ka· 
dar düşen hararet derecesi öğle
den onra tekrar Z'T ye yüksel· 
miş, rüzgir mütehavvil ıekilde 
esm:itir. 

Gün .. n Tari i 

Belediyede 
Değişmeler 

B lediye fen işleri kadrosun 
bazı deği iklik yapılmıtbr, mecra 
ıubfısinden mühendis Nuri Bey Ka 
k6y bat milh ndiıllk vekaleti 

Kadıköydcn mühendis Hilsamet 
Bey merkeze, tetkik eubesind 
mfihendia Veli Bey k nalizasy 

tubeslne, Betlktnıtnn mü hen 
Cevdet Bey inşaat k11mı rnilhcndl 
ğine tayin edilmişlerdir. 

1 tıs t VekllB CelAI B 
Te k Ur Ediyor 

lkbaat Vektll Mnhmut Cel. l B 
efendı, Türkiye İ bnnka ının kuruh 

ıunuıı onuncu yıldönilmil münnaeb 
tile aldıkları tebrik y zılıırma anı, a 

cevap verme!< imkansızlığı dol yısl 
bu milli nıüeueaenin 'ut gunU 

k ıtlulnrken kendilerini hnhrlıy 
bil ün zevata derin teşe kürlerin 

lbliğına Anadolu Ajansını 
etmck--tedirler. 

Zir a 
En.urum, 3 (A.A.) - Ziraat Vek 

Muhlis Bey PHinlerde geçerk 

köylülerle t mas etmif ve dilekleri 

dlnlemi fr. Muhlia Bey dün kolord 

yu ve diğer mileaaeac ve dairele 
gezmitler ve hastanede gördükleı 

intizamı takdır etmi lerdfr. 

Muhlis Bey bugfin de civar klS 
lu ve Hıcay gi ek zere ıeh 
mbden ayni br. 

Y ni rlf T ylnl rl 
Alın n u at göre m a 

v kiletinin ararile ort tedrisa 
umum müfetti Hasan Ali Be 
(2) nci mıf milfettiıliğe, lst nb 
erkek H esi fizik mu ilimi A 
Hikmet Bey, (3) üne sınıf m 
fettiıliğe, Ankara erkek 
riyaziye muallimi Ra im ve 
terbiye enatitllali edebiyat mu 

allimi İsmaıl Hikmet Beyler in 
sınıf müfetti iğe tayin edil iş 

lerdir. 

Ant lyad Z hlr 
Antalya T emmuı ay 

içinde 1,958,643 kilo buğday 
59,911 kilo rp , 3,721 kil 
melez, 3123 kilo nohut, 3808 
burçak, 725 kilo susam, 761 kil 
mısır s hlmışhr. 

Kabzımallar sele 1 
Mey\ a ve •ebze mllıtohsillcrlıı 

kabnmrılların elınden kurtarmak fçl 
m6atahalllcre kr di ııçılm ıı için tet 
kat yapılın ktadir. 

Kaçak Suçlu 
Yakalandı 

n gü )deki aeklzlnc 
lhtiaaa ma e e .nden duru ma aıra• 
ııında ia ail i nde bir mevkufu 
kaçbtını yumJfhk. 

lı U, an nm bayıl snıd 
lat!fade ederek ortadan kayboldukta 
ıonra doğruca öprünün K dıkö 

lllkeluine elmft e bir müddet bu• 
rada oy lan~ır. Akıam (l.zeri geç 
vakit, evv lki fl kOı ce1Hde ıehadet 

eden Üaküdarb bir b kçi lsmaUI 
burad gBr ,, d rbal polise habet 
vermiıtfr. Kaçak auçlu, tekrar yaka 
lanarak tn lfhaneye gönderllnıittfr· 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

Edirne ve Çatalc er eç Bul aris'anın olacaktır. Tavşan dağa küsmüı, dağın haberi olmamış. 
- Palavra Kaz•tealnden -



Hergüa 

Dostlarımız 

Arasında 
..._ _______ Falih Rıfkı -

Sovyet muharrirleri kongresin• 
de bulunmak üzere yeniden yir· 
illi glin kadar doıt memlekette 
bulundum. Yeni iatibalarımı HA· 
ldmiyeti Milliye aUtuıtlarında ya· 
landa yazacıtım. 

Tnrkler için Sovyet toprakları 
lıavaıı, 11cak ve candan bir ... 
bıimiyet havaııdar. Kartılıldı d
taret ve temaslar her Kin bu .... 
lnimtyeti artırmaktadır. 

Öyle denebilir ld Türkiye' de 
oldutu afbi, aoayal Clmhuriyetler 
birliğinde dahi lkl memleketin 
doatluğu tamamen halka mal ol· 
tnuıtur. Herkeı bu doıtluğua l'i 
taraf için değeri, mıaaıı Ye kıy• 
ineli ne olduiuau biliyor. 

Bu dostluk yalnız Hnelerden· 
beri hiçbir yerinden zedelea•Jk· 
•id takip olunan bir poli'ttka 
detil, beralln halk araııa~a daha 
lızla duygulaıan ve ıuurtiıan bir 
Clavadar. 

Biz komtu ibtilll ile en alç 
taınanlarda anlqtık. Bufln• ka• 
dar Lenin'in ve Gazl'nln iakılip
ları, karıılaıtıkları mUıküllttan 
bir çoğunu yenmitlerdir. Fakat 
laman nazik olmakta berdevam• 
dır. Onun için iki lnkalip mem• 
leketi doıtluğunu11, ancak cihan 
•ulbuna yardım etmekten ibaret 
L~an, vazifeai de ehemmiyetinden 
ıçbir fey kaybetmemittir. 
Sporcularımızı saran iştiyak ve 

•likayı yakından ıördllm. Komıu 
devletin ıehirleri sporcu gençliği 
aralarında Adeta paylaıamadılar. 
Ayın ortalarında Tnrkiyeye dö11· 
Dıak Uzer• Odeaaya kadar gelen 
ıporcularımız, tekrar buradan 
i'lıldıklan direktif Uzerine, geriye 
CtönUp Kiyef, Harkof ve Odesa 
tehirlerindeki maçlannı tamamla· 
lbıılardır. 
; Sovyet muharrirleri ve edebiyat 
'-tkilitları, Türk muharrirleri ve 
•debiyatçıları temıil eden iki 
lrkadaıı huıuıt bir alika ve 
~ev(i ile bağırlarına baahlar. 
. l<endilerini anlamak ve kendimizi 
•nlatmak için bize bütün fırsatları 
f• kolaylıkları verdiler. Ordu 
!t'Ufettiıl Fahrettin Paıa ve ar
\:aciaılarının Odesada karıılan
tklara sırada ben orada idim. 
eıt TUrkiyenin kumandan ve 

t~bltlerinin geliıl, bütün ıehre 
ır tenlik gllnü manzara11 verdi. 

Son defa 932 senesinde Moa· 
lcoYaya gitmiştim. O zamandan beri 
lnıa botun hızı ve muvaffakıyeti 
ile devam etmiıtir. Şehirlerde 
~•yat ve hareket bat döndürücü 
lr inkiıafa ermiıtir. 

Doat ihtilalin baıarmak zaru· 
l'etinde bulunduju meselelerin 
biiyOklGili ve çokluj'u söz gö· 
~llrnıez. Fakıtt her ıene ileriye 
~otru mes'ut bir fark her adım

a aöze çarpıyor. 
d trrupa'da olduğu gibi, orada 
•1 P. telaliJceainden bahıolun
u unu ıtitlp dard 
il l k b

. uk. Yüz altmıt 
yon u ır b ile v 8 yıganının 

refah ve rahatı için ux... kt 
. . &ll"•ıma a 

olan bır ınkıllbın harp tehlikesi 
ile rahatsız olduğunu garıaek 
lnıanhk namına bir ıshrap teıkil 
eder. iki müşahedem esaıladır: 
ızılordu maddi, manevi yUksek 
ir kuvvet olarak ne kadar cihaz· 
nmışaa, bolşevik rejiminin ha
~ki bir sulh siyaseti takip etti
~ııe de o kadar 1Uphe yoktur. 
ır taraftan milli mUdafaa vasıta
tını sarsılmaz kaleler haline ge· 
rınek, diğer taraftan sulh ve 
b niyet imkanlarını aramak bizim 
i, dost ihlililin dahi ıiyasl 

"1ka11dır. 
.. Hlklml1etl llllllyedea • 

JI Hazırlopçular 11 
Hiçhlr ıeyln ıakten zembille inmiyeceğini bllmiyenler de var mı· 

dır, bilmeyiz? Fakat kazanç denilen t•Y bir aır dejildir. Çalııan 
herkeain, az veya çok bir t•Y kazanacağı, ezeli bir hakikat ve ebedi 
bir kaidedir. Fakat i11aanlar vardır ki çalıımadan kazanmak, yo· 
rulmadan yemek iıterlei. Bunlar o gafilJerdlr ki hakikat kafalarma 
huaran ıünUnde dankeder. O vakit iH it itten ıeçmit olur. Bun· 
lara, Amiyane tabiri ile hazırlopçular deriz. 

'B8NJ·TELGRAJİ' HABERLERİ 

Memlekette istihsal Vaziyeti 
-

Bu Yıl Adana Mıntakasında 136,000 
Balya Pamuk istihsal Edilecek 

Adaaa, 3 ( A. A. ) - 7.;ral 
tah•ln bltroıuaun aon tahminin• 
göre, pamuk rekoltesi 136,000 
lialyadır. Buranın bu sene rekol· 
tesi hakkındaki ilk tahmin daha 
fazla idi. Buna nazaran arada 

Tevfik Rüttü Bey 
Pertembeye Gidiyor 

Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü 
Bey Milletler Ce-miyeti heyetill'" 
mumiye içtimaanda bulunmak 
üzere perıembe gUnll Cenevreye 
hareket edecektir. 

Bükrette Tevkifat 
Bllkreı, 3 (A.A.) - Havaa 

ajanaı bildiriyor: 
Emniyeti umumiye dlln gece 

Bllkreıte tevkifat yapmııtar. Bu 
meyanda bilbasaa Prens Şarl Lon
rada ikamet ederken etrafında bu
lunanlardan bir ıahıa da vardır. 
Bir nüfus auiiatimali itinde zimet· 
hal bulunan bir jeneralan evinde 
de arqhrma yapılmııtır. 

lı Bankaıının EdirneŞubeıi 
it bankası Edirnede de bir 

ıube açmıya karar vermittlr. lk
tıaat vekili Celil ve banka mlldOr 
vekili Muammer Beyler buglin 
Edimeye hareket edecekler ve 
yarın bankanın Edirne ıubeainin 
klltat reamini yapacaklardır. 

Münhal Muallimlikler 
Ankara, 3 - llkmektep kad· 

rolaranda teabit edilen münhallere 
bu aeneki muallim mektebi me· 
aanlarınm tayini tekarrür etmittir. 

1 
17,000 baiJr.tlak bir aojlua var ı 
demektir. Bunun ela ıebebl birinci 
tahminden sonra bavalann çok 

aıcak gitmesi ve Ceyhan mınta· 

kaımdaki kurt tahribatıdır. 

Belediyeler Bankası 
Hariçten Bir istikraz 
Y apılmaıı ihtimali Var 
Ankara, 3 - Belediyeler Ban· 

ka11 ilk heyetiumumiye içtimaını 
yapmıfbr. içtimada sermayenin 4 
milyon liraya yükıeldlği anlatıl· 
mııtır. Maamafih bu sermaye 
memleketin imanna çalaıan ban· 
kaya kifayet etmeyeceği a6ylen· 
mekte, bankanın hariçteki müea· 
aeselerin itimadını kazandıktan 
aonra hariçten bir iatikraz aktet· 
meıi muhtemel ıörlllmektedir. 

Muhtelit Mübadele 
Komiıyonu 

19 T etrinevvelde lağvedilecek 
olan muhtelit mllbadele komia· 
yonu ıon heyeti umumiye içti· 
maanda iki prensip meselesi hak· 
kanda bitaraf azanın verdiği ka· 
rarlar' da tescil etmiıtir. Komis· 
yonda halli icap eden pürüzlü 
mesele kalmamııtır. 

Belediye intihabı 
Ankara, 3 - Belediye intihabı 

memleketin her tarafında 10 teı· 
rinevvel sabahında başlayacak, 
ayni akşam ikmal edilecektir. 

iSTER iNAN !STER 

MujJa, 3 (A. A.) - Temmuz 
ayı içinde YiJAyetimizdea yabancı 
adalara 247 aıtır, 28 manda, 
31 O keçi, 217 koyun, 26 oğlak\ 
287 kümes hayvanı ve 8,000 kilo 
gübre çıkarılmııtar. 

Polisin Vazife Ve 
Salahiyeti 

Ankara, 3 - 9 Ağustos ta· 
ribindenberl mer'i olan polisin 
vazife ve salihiyetlerine dair 
kanunun nizamname projeai ha
zırlanmıı, mUtaleaları alınmak 
llzere Vekil ete verilmiıtir. Yeni 
nizamnaıne polise hertllrlü ahvalde 
ıenit mlldahale hakkı vermektedir. 

Adana Fırınları 
Adana, 3 (A.A.) - Belediye

nin mükerrer emir ve tenbihJe
rine rağmen dllne1kadaılfınnlarına 
elektriklı yuğurma makinesi koy· 
mıyan fırınlar dlln kRpatılmııtır. 
Mevcut makineli fırınlar t•hrin 
ekmek ihtiyacını temin ettiğinden 
ıehirde kerhangi bir ekmek bulJ.. 
rana olmamııtır. Bununla beraber 
belediye son bir mUıamaha gös· 
tererek makine tedarik etmemit 
ve kapanmıı fırınlara on gllnlnk 
bir m Ublet vermittir. 

inkılap Deraleri 
lzmlr 3 (Hususi) - Mahm~t 

Esat Bey İstanbul Üniversiteıin· 
deki iokılip derslerinin bulisa• 
)arını lzmlr halk evinde tedri1e 
baılamışhr. 

i NANMA! 
Haliç hikayemi aenelerdenberi dillerde destandır : 

Haliç dolmak üzere, dolacak doluyor temizlenecek 
bir tarak dubaaı ahnacak, 

0

Belediye 'bu fıo parmak 
buh •e hu!iaa oldu, olacak ... 

Fakat hikiyenin •onu acıkh çıktı. Haliç Şirketi 
birkaç iÜn evvel feryadı lıaatı~~· ve Halicin, vapurlar 
itlemiyecek kadar doldutunu ılan etti. 

Bu ncı feryattan e:onradır ki Halicin temlzlenmeıine 
geçilmif, iki gündenberl tarak dubalan Haliçte 
temizliğe batlamıılar. Bu münuebetle biz, Uçe yapıla· 
cak bir itin on Gçe yapalmasmı intaç eden bu gibi 

ihmallerin bir türlfl iaale edilemiyecetin• biz inanıyoruz. 
Sen de ey kari, 

l6F•R iNAN /.STER iNANMA! 

Münderecatımızın çoklu
tundan dercedilememis
lir. 

Hazin Netice: 
162 ye Karşı 
Ancak 321 

• • 

( Baıtarafı 1 inci aayfada ) 
Bu satırlara acı bulacaksınız. 

Fakat ne yapalım ki milli hay si· 
yet, milli varlık namına meydana 
vurulmaaı zaruri olan bir liakikat .•. 

Zaırebe giden kafileain ba· 
tında bulunanlar, orada fena ne
ticeler alacağımızı bilmiyorlar 
mıydı? 

Muhakkak ki biliyorlardı? O
ha ide niçin aittiler ve ı&tllrdOler? 
Hemen s6yliyelim ki, beynelmilel 
mahiyette olan mOAbakalara ha· 
zırlıksız aldilmek, yalnız glllllnç 
değil, aynızamanda milli varlık 
namına çok zararlıdır. 

Katiyen eminiz ki bir aene 
mllddetle alatemli ve disiplinli ~ ... 
l11ıldığı takdirde Balkan musaba· 
kalarıada yüksek derece alabiliriz. 
Fakat yine eminiz ki, bugün ıpor• 
cularımızı idare edenler baıta 
bulundukça, gençlerin baıına da· 
ha ehil ve erbap kimseler geçme
dikçe, alınacak netice hep ıonun· 
culuk olacaktır. 

TUrk sporculuğunun yüksel· 
meıi namma şunları dileyoruz: 

1 - Sporcu ıençlere sistemli 
çalııma fırsat ve imkanları ve· 
rilmeli, 

2 - Sporcu gençler erbap 
ellere teslim edilmeli, 

3 - Spor kulüplerine tensik 
lmkinları verilmeli, 

4 - idman ittifakları teıkHI· 
tana yepyeni bir düzen verilmeli 
Ye bu t.,kil,bn buslnldl lartaal• 
yeci Yaziyeti ortadan kaldınlmab. 

Bunlar yapıldığı takdirde bir 
aene geçmez, dengimiz olan 
milletlerle yapacağımız her mil· 
aabakada yüzde yüz galip geliriz . 

Akıi takdirde netice bu aeferki 
gibi uhazin!,, olmaktan kurtula
maz. Zagrep mağlübiyeti artık 
aon ders olmalıdır. 

Dün sorduğumuz auale karıı 
ne hesap, ne de cevap Yerilme· 
mittir. HAii bekliyoruz. 

Gümrüklerde 
ikramiye Alacak Memur

ların Listesi 
Ankara, 3 - ikramiye ile 

taltif edilecek gilmrllk memurla
rınm liıteıi bazırlanmııtır. Mesai 
senesi içinde hiçbir muahazeye, 
cezaya uğramamış olanlara birer 
maaı nisbetinde verilecektir. 

Bu sene ikramiye alacaklar 2 
BaımüdUr, 1 merkez mildürO, 9 
mes'ul muhasip, 4 merkez memu• 
ru, 18 idare, 13 muayene, 48 an• 
bar, bir manifeıto memuru ile 
1 S mUmeyiz, 15 veznedar ve 1 OS 
kitipdir. 

Sivarekte Ortamektep lhtiyaet 
Siverek ( Hususi ) - On bet 

bin gibi kabank bir nüfuaa malik 
olan kasabamızda ancak bir tam, 
bir de Uç sınafb iki ilkmektebimiı 
vardır. Bu yüzden çocuklarımız 
tahsilini ikmal edememektedir. 
Fıtri ve fevkalade bir zekaya 
malik olan Siverek çocukları bir 
orta mektepten f evkalide istifade 
edeceklerd r. 

Tekirdağ Ş&rap Fabrikasr 
Tekirdağ, (Hususi) - Tekirdal 

şarap fabrikası 15 Eylülden itib ... 
ren bağcılarımızdan OzOm mQba· 
yaasana baılayacak ve faaliyete 
ıeçecektir • 



?afranboluda 
Pekmez Nasıl 
Yapılır? 

Zafranbolu (Hususi) - Zafran
boh UzUmUnUn çok biiyiik b:r 
ş.1hreti vardır. Zafranbolunun 
İlbarit, Kapullu, Hacılarohası \'e 
daha bunuı gibi birkaç köyü her 
yıl istihsal ettikleri üzümü Zon• 
guldak, Kastamonnu, Bartın, 
Gerede, Çerkeş, Araç ve Daday, 
kazalarına getirip buralarda, yaf 
olarak satarlar... Bu köylüler:n 
başlıca geçim vasıtaaı lizUmdür. 

Bundan başka Konnri, YUrUk, 
Yazıköy ve Akviraq köyleri de is· 
tihsal ettikleri üzümden pekmez 
yaparlar ve bütün yıl bu pekmezi 
teker yerine sarf ederler kulla· 
nırlar. Pokmezin imalinde ln<:e 
ince birçok usuller ve güçlükler 
vardır. Üz.Um bağda tamamile 
pişip kemale geldi mi, köyde bir 
hummalı faaliyet baılar bağı olan 
köylliler hısım akraba ve konu 
komşusunu ~larak bağa gider. 
Elbirliğile bağ toplanır ve köyde· 
ki evin pekmezliği ne [ 1] sev kolu· 
nur. 

Üzümler pekmeılikteki havuza 
ntılır. Havuza doldurulan Uzümün 
Uzerine ayaklarını ıabun ve sıcak 
su ile adamakıllı yıkadıktan sonra 
( 2-3 ) kadın çıkar çıgnemiye 

baılarlar bu suretle UzilmUn po· 
scsile suyu ayrılar. Biriken üzlim 
suyu e '.ekle süzülerek kazanlara 
boşalır, kazanın dibine· bir mik· 
tar pekmez toprağı (2] denilen 
beyaz topraktan konur, bu top· 
rak üzüm suyunu, tasfiye eder 
ve berraklaıtırır. Su kazanda sa· 
atlarca kaynadıktan ıonra.. tek· 
rar eleklerle sllzülerek ikinci ka
zanlara naklolunur, bu defa tek· 
rar kaynamıya hatlar. Koyulaşır 
buna ilzüm şırası denilir. Suyun 
şıralık devresi geldi mi bu sefer 
kazandan pekmez tavalarına nak· 
lolunur.. pekmez tavasında ııra 
kaynıya knymya bildiğimiz koyu 
pekmez olur. 

Bir de burada Ak pekmez (3) 
yapılır ak pekmez, pekmez tava· 
sında ayni suretle ve biraz daha 
koyu olarak kaynatılır. Sıcağı sı· 
cağına ocaktan indirilir ve derhal 
dört beş yumurta klrılarak ıarı· 
ıile b:!yazı çalkandıktan sonra 
sıcak pekmez tavasma atılır ve 
pişmesin diye hızlı hızlı karış· 
tırılır. Yumurta bu ıuretle karış· 
tırıldıktan sonra, tavanın başına 

bir kadın geçer pekmezi iki elile 
şap ıap döğmlye başlar pekmez 
döğüldükçe beyazlanmıya ve ko· 
yulmıya batlar ve tamamen tahini 
rengini alır.. işte bu zaman ak 
pekmez olmuıtur. Kaplara boşa· 

lır ve durduğu kapta tasalJup 
eder. - Mehmet Eover 

[l] Köylünün mutbahıdır, evin hari
cinde bulunur. Pekmezlikten kapıdan 
girdik bir de muııtatiJ şeklinde ve asgari 
iki bin okka üzüm alacak büyüklükte 
taştan )'&pılmış büyük bir havuz var· 
dır. Havuzun sağ taraf alt kısmında 
bir musluk ve musluğun altında yine 
taştan mamul n oyma ikinci kUçUk 
bir havuz daha vardır. Havuzu geç
tikten sonra dört beş kazan istiap ede
cek derecede büyük birkaç ocak var· 
dır. Bu ocağı ince bir bölme ile ayrıl
mış küçuk bir oda vardır bu oda da 
bir ocak vardır bu odada kö~lüler yuf. 
kcı ekmeğı yaparlar. 

(2) 'fühtelıırz ~e Zafranholunun 
mahdut birkac yerinden çıkar pekmez 
toprağı kuyu!4~ına girmek çok tehlike
lıdır. B kuyulardan bazı bazı ölümle 
saeticele:ıen kazalar da olur. 

[3) Bulama. 

Mudanya'da Bu 
.Zeytin Mahsulü 

Sene 
Azdır 

Mudanya, 
(Hususi) - lı
tanbuldan Bur· 
saya gidecek 
yolcular 42 mil· 
lik bir deniz yol· 
culuğundan sonra 
Mudanya) a çı· 
karlar Muc!an· 
yadan Bursaya 
37 kilometrelik 
mükemmel bir 
şose ve ayni zamanda soıı za· 
manlarda devlet idaresine geçen 
bir şimendifer hattı vardır. 

Mudanya ıirin bir kasa hadır. 
Bir süril e-vlerin sahil boyunda 
dizilmesi kasabaya boı bir m'an· 
zara vermektedir. Kaıaba Bur• 
sah mesiresi ve plAjıdır: 

Yazın Bursadan, Mudanya 
posta trenlerinden maada mUte· 
addit tenezzüh trenlerile kalabalık 
bir halk kütlesi akın etmektedir. 
Mudanyanm lncirdibi denilen bir 
yeri vardır ki bu mevsimde orası 
çadırlarla dolar. Burada dııarıdan 

Ankaradan 
Ayaşa Gidiş 

Ayaş, (Hususi) - Ankaranın 
eski kazalarından olan ve viliyet 
merkezine 45 kilometre mesafede 
bulunan kasabamıza Ankaradan 
otobüsle gidilir. Ankara ile Ayaş 
arasında iıleyen otobUıler Ayaı 
nakliyat tirketlnin malıdır. Bunlar 
Ankarada sanatlar mektebinin 
önünden hareket ederle ve Ayaıa 
tamamen dolmuı olarak giderler. 

Otobüı yolu Ankaradan Sen
can köy, Topçu poligonu Vezi,. 
köprüsü ıeçitidir. Zirde yol üçe 
aynlır ve bunlardan her biri 
Zire, Kızılcahamama ve Ayaşa 
gider. 

Ayaş yolu Kapıköy ve Abdili• 
islaro dağının nteğinden geçer. 
Yol oldukça dllzgUndUr ve Ayaı 
göriilmeye değer kasabalardan 
birsidir. Ayaşta Bilhassa tuticllik 
ve saire gibi toprak ıanayil Her· 
lemiştir. Halkı misafir ıever 
insanlardır. 

Sivas'ta Kaçal<çılık 
Sivas ( Hususi ) - Burada ka· 

çakçılığın önüne geçmek için 
ciddi takibat yapılmakta ve ka
çakçılığın da hemen tamamen 
önüne geçilmiı bulunulmaktadır. 

Görondan atların aemerleri 
içerisinde 9338 defter ıigara 
kağıdı, tabanca ve kurşun kaçu· 
makta olan Göronlu Sadık ve 
lbrahim isimli iki kişi de bu 
takibat ıayesinde yakalanmıılar, 
mahkemeye verilmişlerdir. 

Afyon'da Yangın 
Afyon ( Hususi ) - Yeni ma

halle civarında berber dükkinın· 
dan yangın çıkmış, bitiılğindekl 
dükkanlara da airayet etmiftir. 
itfaiyenin gayreti sayesinde yalnız 
berber dükkAnı yandığı halde 
ı6ndürUlmUıtur. 

Yeni Bir Nahiye 
Antalya (Husuıt) - Villyete 

bir saat meıafede Akauda yeni 
bir nahiye teıkil edilmiıUr. 

Emette Nüfus Sayımma Hazırhk 
Emet ( Husuıi) - 1935 yılı 

insan sayımı için hazırlıklar ba, .. 
lamıştır. Bilha11a köylerde köy 
katipleri tarafından ehemmiyet 
ile tedbirler alınmaktadır. 

Mudangadtı11 bir ~örii11ilı 
gelen aileler bir kamp hayatı 
yaşarlar ve ıporla, banyo ile 
•akit geçirirler. 

El~ktrik tesisatı ikmal ve Be
lediyeye teslim edilıniıtir. Mudan- • 
ya Belediyesinin büyllk bir mas· 
raf ihtiyarile iki saatlik bir me· 
saf eden getirdiği au çok güzel· 
dir. Kasabaya göre kUçUk, fakat 
ıon sistem bir de itfaiye teıki
lab mevcuttur. HulAsa Mu
danyanm her bakımdan güzel 
temiz tirin bir kasaba ol
duğu görülmektedir. Bütün bu 
güzellikleri taşıyan (Mudanya Mu-

.,. Janya mliterak~ 
namesi) ile ~e ta
rjhte yer almıt 

bulunmaktadır. 
Kasabanın baı· 

lıca mahauln zey· 
tindir. Bağcılık 

bahçecilik, vo 
meyvacılık da hay• 
il ilerlemiştir. 

Yağcıhk ve 
1abunculuk 1ana· 

yll de günden güne ilerlemektedir. 
Bu aene Mudanyanın muhtelif 
mıntakalarında zeytin mahıulü 
az olduğu görUlmektedir. Zeytin 
mabıulU birkaç ıene evveline 
kadar iyi para ettiği halde ıon 
senelerde piyasa çok ıukut et· 

miştir. Me;:oli evvelce zeytin taneıi· 
nin kilosu toptan 40 kuruıa ka· 
dar satıldığı halde nihayet 7 
kuruıa kadar fnmlflfr. Mamafih 
geçen sene harice takaı auretile 
bir miktar ihracat yapıJDUf ve 
bu suretle tuzlu zeytin biraz 
fiatta fark etmlıtir. 

Siverekte Bir Müsamere 

Sioerek beledlg.ai o• 
Siverek (Hususi) - Urfa Halk 

Evi çocuklan bir seyahat tertip 
etmiş ve bu ilk seyahatini Slvc
reğe yapmışhr. Kaymakam Nedim 
B. Halk Evinden gelecek olan 
miıafirierin ağırlanması için icap 
eden ihzaratı yapmış, verilecek 
temsillerde bfitün halkın bulun· 
ması imkAnlarını da temin etmiı· 
tir. Burada müıamercye muılki 

Hendek'te 
Bir Adam Bir Berberi Öl
dürdü, iki Kişiyi Yaraladı 

Adapazarı ( Hususi ) - Hen
değin Betpınar mahalleainden 
Halim oğlu Yusuf hıminde bir 
adam bir kiıiyi öldUrmlif, iki 
kiıiyi de ağır surette yaralamııbr. 
Biribirinden tamamen ayrı olan 
bu vak'alar ıöyle cereyan etmiıtir: 

Yuıuf, aynı mahalleden Acem 
Mustafa oğlu berber Aliye kin 
be1liyormuı, bunun için onu 61· 
dUrmeye karar vermlı ve Alinin 
yolu üzerine pusu kurmuıtur. Ali 
kurulan pusuya dlltmllş ve ağir 
ıurette yaralanmııhr. 

Silah aeıine yetlıen aynı ma· 
halleden Ayaklı oğlu Ahmette 
yine Yusuf tarafından ağır surette 
yeralanmııtır. 

Yusuf birbirini takip eden bu 
iki cinayetten ıonra kaçmlf, 
yaralılar yetiıenler tarafından 
hastaneye kaldınlmıf, fakat ber
ber Ali ölmUtttır. 

Yuıuf ~kaçtıktan ıonra Hen• 

lcagma1cana Ntullm IJ•g 
ile başlandı. Senelerdenberl mu
siki duymıyan halk çok mntehey
yiçti. Müsamere iki gece devam 
etti, temsil şubeıi Mahmut Y esa• 
rinin ve İbnürrefik Ahmet Nuri
nin eserlerini temsil ettiler. Be· 
lcdiye parkı binlerce halk ile 
hıncahınç dolmuştu. Urfa çocuk· 
ları halkı çok mütehassis ettiler 
ve &onsuz alkıılar topladılar. 

Aydında 
incir Müstahsilleri Baıvekil 
Paıaya Bir Rapor Ver· 
m~yi Kararlaıtırdılar 
Aydın, 3 (A.A.) - Aydın in· 

cir mUstah•iJlerinden büyUk bir 
ekseriyet fırka salonunda topla· 
narak fiyat düıUklüğü hakkında 
uzun boylu aörüımüşlerdir. Top
lanb geç vakte kadar devam et• 
mif, neticede BaıvekU ismet Pı. 
Hazretlerine bir rapor takdimine 
karar verilmiştir. 

Diğer incir mmtakalannda da 
mllatahıiller toplanarak plyaaa 
vaziyetini tetkik etmektedirler. 

.... ;a ··~· .......... •;a • ••• ... 
değin kartı mahallesine gitmiı, 
orada da terzi Latif Efendinin 
yolunu bekleyerek onu ağır 
ıurette yaralamıı ve Kalayık 
köyUne gitmiştir. Orada eaki 
tahsildar Salih Efendinin evine 
iltica eden kana su1&mıı kati ' 
Salih Efendinin lhban llzerin 
htıkümete teılim edilmiı ve cina· 
yetlerlnl itiraf etmiıtlr. 

Ev Doktoru -t -.,.-
Mafsal 
Hastalıkları 

VUcudumuzda birçok mafsal• 
lar vardır. Bu mafsalların araıı 
yumuıak bir madde ile örtUlUdUr. 
Bu maddeye mahallarımızın bir 
nevi yastığı ismini verebiliriz. Bu 
madde sinovi ismi verilen bir 
mayi haiıl eder ki, mafıalların 
bağlanmasını temin eder. Bir yere 
çarpma mafıallanmızın tasnife 
uğrama11 ve saire bu maddenin 
Utlhaplanniaaını intaç eder. Bun· 
dan doğan hastalık da idartros 
lımini alır. Meseli dizkapağınızı 
bir yere çarptınız. Diz kapağınızı 
parmağınızla ba1tığınız zaman 
eğer bu kapak ıioovi maddeıin
den ilerideki kemikler aatha do· 
kunacak oluua idartros teşhis 
edilmiı demektir. 

Tedaviai: Evveli iıtlrahattan 
baılamak lazımdır. Ayağı Şez· 
longa uzanarak hareketsiz tutmak 
pamukla ılık ıu banyosu yapmak, 
mllnaıiptir. lıtibaplanao dizkapağı 
merine iyotla pomata falde verir. 
Birkaç glln sonra, hasta unu 
ııcak haYa banyoıuna maruz bı· 
rakmak, kaba et üzerinde masaj 
yapmak, daha sonraları yatağa 
uzanarak ayağı çıkınca hareket 
ettirmek, tifa devresinin başlan· 
gıçlardır. Maamafih b8yle bir 
uzuv daima ufak bir sademe ile 
teessür duymağa çok müsaittir. 

Bu takdirde mütehassıs bir 
doktor tavaiyeaile, kauçuklu diz• 
ilk kullanmak çok münasiptir. 
Eğer bütün bu tedbirlere rağmen 
diz kapağınız ağnh olmakta de· 
vam ederse, o vakit 10.1tken 
muayeneıi zarurilqir. Bu muaye• 
ne bir çatlaklık ve saire ~öatS4 
rine o •akit operatöre mllracaat 
zaruri olur. ldartrosun en b yülc 
mah:r.uru bir nevi zayif uzuvları 
verem, firengi, belsoğuklu mik· 
r<>plannın kolaylıkla muı llat ola• 
bllmeleridir. Binaenaley ve binnC4 
tice ölnme kadar götürlilebilen, 
ılıi senelerce yatağa mıhlayıp 
hareketsiz bırakabilecek olan 
felekitlerin bqlangıcı ilk evvel 
ehemmiyet vermemiş olduğunuz 
bir diı çarpması bir kol vur .. 
maldır. Bu gibi kazaların avnkı• 
bl çok ağır olur. Onun için lh· 
mal etmeyin. Böyle vaziyetlerde 
daima mütehassıs bir doktora 
gidin. - lf -----
Gökçeağaç' a 

Salgın Halinde Dizanteri 
Vardı, Derhal Önün 

Geçildi 
Taşköprü (Hususi) - Gökçe-

ağaç nahiyesinin dört köyünde 
basilli dizanteri salgını başlamış, 
sıhhat memurunun ihbarı üzerine 
Vilayet Sıhhat MüdUrll mahallin• 
tetkikat yapmış ve keyfiyettell 
Vekileti haberdar etmiştir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaleti derhal nahiyeye bit 
1eyyar laboratuvar ve bir cmraıl 
sariye mütehassısı göndermi§tir. 

Mütehassıs doktor Kemal Bey
dir. Keiııal Bey gelir gelmez tet• 
kik ve tahlili yapmış haıtalığın 
nıttı açık sular, liğımlar ve yere 
dökülen meyvalarla &inekler vası: 
tasile sirayet ve intişar ettiğin• 
tesbit ederek derhal icap edell 
tedbirleri almışhr. Bu tedbirlet 
meyanında baıtaların elbiseleri 
yakılmış, lağımlara sönmemiş kiref 
atılarak haıtahğm iı a) et 11• 
intişarınm önUne geçilmiştir. Bd 
dizanteri mikrobunun gölged• 
t5-20 glin yaıadığı anlaşılmııtıl', 
Hastalık tamamen zail oluncaY' 
kadar Kemal Bey burada kalır' 
caktır. 



[ Si,;,.;,t ~/im~) 
Sovget Rusga 
Milletler Cemiye
tine Girerken ... 

aaaı_a.ı ·'111.IB.&rLAR [* Ga~,,, "'i,ıerı: ] 
Genç Kız, 

Eyllllde toplanadk olan; Cemiyeti 
Akvam umumi heyeti Sovyet Ruıya
nın cemiyeti ııirmHI me1e]Hlnl 
tetkik edecek ve atlebl ihtimal, bu 
ılrme uzuıunu tasvip edecektir. 
So•ret Ruıyaıun Cenevreye dahil 
olmasını ve Milletler mecllıinde 
,.evki almasını isteyen baıhca hn. 
k6met Franaadır. Bu iti, Almanya 
etrafında çevirmek kararıntla bulun. 
dutu huıumet çenberlnl tamamlamak 
için ve Sovyet Ruıya ile Almanyanın 
aralarının açılmaaından lıtifade ede
rek yapmaktadır. fnglltere il• İtalya• 
nın daha enel muvafakatlerini aldıtı 
için, bu Gç devlet, mG9tereken, dlt•r 
aza nezdinde bir nevi diplomatik 
anket yapmakta ve Sovyet RuıyanıD 
Cenevreye ıirmHlne auhalefet et• 
memeleri timin olunmak lıtenmtk· 

tedlr. Danyada mneut n S.vyet 
Ruıyaya mlltevecclh dlltmanhk cer•• 
:V•nına bathca klJrllldeyen devlet 
laglltere old•tu için, onun, bu mese
lede oynadıtı rolGn mahiyetini anla· 
•ak pek kolay o]nuyor. Dlter taraf· 
tan ıözümllze çarpan bir nokta da 
ıuciur: 

Sovyet Ruıya hGku••tl, ötedenberl 
Ceaevre mecllalal, bllytlk dnletlerla 
•lJade oyuncak telAkkl ede,.elmlı n 
Alnam Cemiyetinin hiçbir uman 
dddiyetlne lnanmamıt bir devlettir, 
Bu noktadan, Hkl kanutlerinl bir 
tirafa bırakarak bu teıekkülln içine 
ıtrmek latemtılnl anlamak ırlçtlr. 
Daha dojrutu, bir Japon tecavlzll 
lr.ar111ıada hudutlarının emniyetini bu 
•uretle Hman altına aldırmak iltedifl 
anlatılıyor. Franaanın a-ayretl iH, 
Nyle bir tecnla karıııında Cemiyeti 
AkYAmın •tlzallaret a-lSaterm•ıl 
•adine mukabil Sovyit Ruıyanın 
Ahnanyaya kartı dDımaalığını temin 
etmlye matuftur. Bu hldlu, politikanın 
)'aman blrıey oldutunu ve dlln aerde· 
dtJenl buıOa n111l kabul ettlrdij'lal 
•latermek ltl .. rll6 karakterini blae 
aalatmıı olu7or. - Slireyya 

Kampana Yangını 
Buenoı AyrH, 3 (A.A.) - Kam• 

E•• t•hrladeld 1anıın1n tlddetl 
flflecllJI için halk ı•hre clönml7• 
•tlamıthr. 

~ 
Buinoı Ayreı, 3 (~ A.) - K••· 

Ptaadald yHııa, kAmllen alSndOrll· 
•lttllr. 

Musolini Ve 
Sosyaliıtler 

Duce, Anlaıma Teklifinde 
Bulunmamıı 

Roma, 3 (A. A.) - Stef ani ajan11, 
M. Muıollnl'nia Hkl 10ıyaHat fırkuı 

menauplarını hılıt hrkuına almalf 
teıebbOıllncie bılundufuna dair Beyit 
Tel1rraf 1razetuh•ln verdlji halterleri• 
tama•İI• eauıız oldutunu blldirlyor. 

Moskov•d• lt•lr•n Askeri 
Heyeti 

Moıkova, 3 ( A. A. ) - Buraya 

leneHI Fraaçeakonun rlyuetlnde ltb 
taJyan aakeri Jıeyet ı•lmlt~lr. 

Almanyada 
Evlenmeler 

ilk Üç Ayda 138 bin 
izdivaç 

Berlln, 3 (A.A.) - Bu Haeala 
ilk Oç ayındıt Almanyada 138,438 H• 

lenme olmu4tur. Geçen aene ayni 
aylarda 94.686 çift evlenılıtL Yine 
ayni mQddette öUlm vakaaı 28,240 
azalmıı, doğanlar da 62,343 çotal• 
mıttır. 

Şarki Çin 
Şimendiferinde 
Moıkon, 3 (Tu ajanııadan) -

Muçuko hClkümetlnin Çin ıark de· 
mlryolları Ozerlnde SoYyet Ruıyaya 
alt ılllla ve mllhlmmat naklini ya• 
aak et•lye karar verditlne dair bazı 
Japon arazetelerlnln neıriyatı tama• 
mile Ha11ızdır. Çünkü bu demlryol
lan lzerlnde tlmdiye kadar Sovyet 
Ruayaya alt askeri •tY• aala nakle
dllmemiı oldutu gibi buglln de idll
memeldtdir. Bu yol O.zerinde ancak 
Japon kumandanlıtı Mançuko hllku· 
meli mühimmat nakliyatında bulun
••ktatlarl•r. 

Fransada Kasırga 
Birçok Hasarlara Sebep 

Oldu 
Tuluz (Funaa'da) 3 - DDn bura

d•, Hhaaı çok genit olan ılddetll 
bir kaaırra çık•ıı, bütln cenup 
vlllyetlerl zarar ifÖrmCl9tilr. Batlar 
ve bahçelerden hayır kalmimlttır. 

lkJ aıı vardır. 

.a,k 
lençlerlndlr 
No.& 

4. 9 - 934 
Biraz ıonra irup grup ar• 

kadaılar maıalara datıldalar, isti· 
)'enler maaaları birleıtlrlyor. Arzu 
•denlor iki kitilik kllçUk masaları 
beğendikleri bir çamın altına, 
daha tenha bir köıeye çekiyorlardı. 

Leyli, Saniha Hulya, Rııit ve 
daha dört arkadaıları sekiz ki,ilik 
~~ maaa yaptılar. Hulyanın ağa• Byal d bir bankada çalışan Şevki 

ey y • bak IP'Upa girmlıti. 
.. eme uzun •6rdU. 
Obek öbek kurulan bu kır 

ıofraları birer n .. • e ve kahkaha 
kaynağı olmuıtu. 

Maaalan dolaıan ıörler onlara 
bir istekleri olup olmadığını ıor-
dukları haldı cevap alamıyorlardı. 

Mektepte biribirlerine yaptık
ları bUtUn şakaları tekrar etmek 
için fırsatı ele geçiren yaramazlar 
masal rı biribirine katıyor, üzUm 
tanelerini mnsndnn masaya fırla· 
lıyor, l~kırdıya tutup yemeklerine 
avuçla tuz atıyor, bey z örtünün 
Uzerine karabiberle isimlerinin 
ilk harflerini yazıyorlardı. 

Yemekten ıonra kursaklarına 
taşıl amıyacak kadar yemlenmiı 
tavuklar gibi kafaları dUş8k, 
dizleri yorıuıa çimenlerin UıtUne 

Burhan Cahlt 

aerlldiler. 
~ 

Bu eğlencell kır gezintiıl 
Reıldin çok hoıuna a-itti. Arka· 
daılarının arasında ı~eylliyı daha 
iyi gördü. Cenç kızı bütün arka· 
daşları sevi) orlardı. Ve onun ince, 
çok nazik halleri herkesi kendine 
ııındmyordu. 

Yemek rehaveti geçtikten 
sonra oyun faslı başladı. Koca 
kızlar mektepte yaptıkları çocuk 
oyunlarını gUle eğlene tekrar 
ettiler. 

İkindi üzeri Avusturyalı rahl· 
beler bir küfe üzüm daha yolla
dılar. Bu tam zamanında iehniıti. 
Bet dakika içinde yatma edildi. 
Ve nihayet avdet başladı. 

Adanın karıı Hhile utrayan 
akıam postnaına girerlerken hepsi 
sallanıyordu. 

Üst baı, yUz aöz karma karı· 
tıktı. Lekelenmemiı elbise, yır· 
tılmamış çorap, toz topr&k olma• 
mıt saç baı kalmamıştı. 

Akşemm alaca karanlıiında 
ayrılırken buiUnUn verdiji neş' e 
v, sevgi ile bol bol öpUıtUİer. 
Konuşmak buluşmak sözleri, and· 
ları araJındll ovlerlnı dağıldılQr. 

Reşit çok eğlendiği bu~ilnltn 
akıamı Leyllyı evine kadar g&-

jUzak Şarkta Şiddetli Gü- G~~ç Erke~ 
..1 .. 1 D Ed• Mana•elJetı .. ru tu er evam ıyor "Bir mHddet evvel bir arka· 

----· .. daı vasıta.sile çok iyi kalpli bir 

J B 8 N 1 gençle tanıştım. Aramııda b'ir 
aponya ir eyanname eırett kardq münaaebetfni aşmıyan bir 

Geç.,. h•rl'I•, Ş•nıla•g llnirul• }•p•tt mltr•lgözl•rl 
Londra - ( DeyJI Herald) gaıeteıl çalıınıa t•raltJnl tehlikeye koyan 

yazıyor; Japoa1a'rıın f$arki Çin demlryollarJa• 
"' Şarki Çin demlryolları mHelul• dakl •tm faaliyetinin tahillbnı mu-

ne alt mGnakaıalar Hnaaıada Moı· kabil neırlyatla ortaya koymaaı ol• 
muıtur. Tu ajanıının verdljl malü• 

kovadan Ye Tokyodan yapılan kar• m.ta göre, Harbin pollıl, ılemleketin 
ıılıklı lınat ve ithamlar Ruıya ile uzak köıelerladeki Sovyet memur-
japonyanın araaını bir kat daha )arının zaruri fllttyaçlarıaı taııyaa 
açmıthr. Japonya Harbiye dalreıl, trenlerin ıeçmHlne maul olmuttur. 
R ) M k Harbinde Japon kontrolu altında 
uı arın ançu oda tahrlklt yaptıtına bulunan matbuatta çıkan bir haberi 

dair bir b~yanname neıretmlttir. Moıkovanın İzvtıtla ıazeteal •etret• 
Beyannamede zikri areçen vak'alardan mektedlr. Bu haberde Stelınahtakl 
.r:ıları ıunlardır: Sovyet ko111oloıunun Pro1rranlınaya. 

1 - Mançuko aaklnlerlnden bazı- dakl Japon aıkerl heyeti aleyhine bir 
Jarının Sovyet gizil pol!ı ajanları baskın tertibatı almakta oldutuadan 
tarafından data kaldırılması, bahaedillyordu. 

lıveatla, bu haberin memleketteki 
2 - Sovyet ukert tayyarelerinin haydutlukla SoYyet konıoloıluğunu 

Mançuko toprakları Ozerlnde uçuılar alAkadar ıöatermek lıtiyen menfur 
7apmalan, bir 7alan oJdutunu IWJdlrty.,.. Hu~'-

a - Amur nehri GzerJnde ltleyea d•kl SoYy•t koa•oloau, Şarki Çla 
M demlryoUarında çalııan ve Mançuko 

ançuko sremllerlne So,•yet muhafız- hllkumeti tarafından tevkif edilen 54 
ları tarafından ateo edilmesi. Ruı amelHlnln aerbeat bıralulmalart 

Hariciye Nezaretinin Sallhiyettar için reamen mOracaatta buluamut• 
bir mllme11lll Japonya hlkOmetlnln tur." 
Sovyet it ihadına umumi ihtar mahi- Sovyetler Cenevreye 
yetinde bir nota vermHlnlo muhte• Gldlyorl•r 
mel oldutundaa bahıetmlı iae de bu Parla, 3 ( A.A) - Deyll Telpaf 

muhabirinden: So,·yetlerin Ceml-
huıuıta henOz kat't bir karar yoktur. yeti Akvaına iltihakı hakllında bat-

Bu nttriyat• Sovyet Ruıya'nıa Jıca bGyGk devletler araıında tam bir 
verdlti cevBp: Sovyet vatandaılarının itillf hasıl o]muıtur. 

tnrdü. Fakat onunla yalnız kal· 
mak arzusu o kadar kuvvetli 
idi ki kapıdan aynlamadı: 

- Yengemi iÖreyim: Bugünün 
raporunu vereyim de içi rah•t 
olıun. Dedi. 

Bulduğu bahane Leyllnın da 
botuna gitti : 

- Ôyle ya, dedi. Sen benim 
davetlimsiu. Rapor vermek hakkı 
bana ait değil mi? hemen gidip 
yengeme, kardeşine seni teslim 
etmeli: 

- Alm işte Reşidi tamam 
kırk sekiz ııenç kızın elinden 
kurtarıp getirdim. Demeliyim. 

Reıit cevap vermeden Leyli 
devam etli: 

- Bak ne hata ettik, ketkl 
TUrkanı da alsaydık. Vah yazık, 
kızcağız eğlen "rdl. Vallahi timdi 
kendimden utanıyorum. Hiç bu 
fırsat kaçırıhr mı? Peki senin neye 

aklına gelmedi Reıit. insan kardeıini 
unutur mu hiç? Maamafilı kaha hat 
benim. Şimdi haber almıa kızcağız 
gücenecek amma hakkı var. 

Reıit dudağını bUktU: 
- Adaya gittiğimizi söyleme

yiz canım ne çıkar. Bir gün de 
onunla beraber gHeriz. 

Konuıa konuıa aalona kadar 
airmi lerdi. 

Leyli ayakta duracak halde 
değildi. 

Anneıl Reıitle konuturken 
odaaına çıktı. Temizlendi. Elblae 
değlf ti. Bjraz ferahladı. 

Aıaj'ıya lndlii zaman Reılt 
hAll oturyyord1ı1. 

Yemek vakti ielmiıtl. 
Melek Hanım kalfaya yardım 

etmek için yemek odaıına aeçtltt 
zaman Reıit ayağa kalktı: 

- Leyli, biraz piyano çalar 
mııın? Bu akıam canım musiki 
lıtiyor. 

- Alaturka bir şey mi ? 
- Tabii tabii. 
Leyll tabureye oturdu. 
Retlt yanına gelmiıti. Etildi: 
- BugUn çok neş'eliyim Leyli. 

Seni bırakmak istemiyorum. 
Genç kız cevap vermeden, 

parmakları tuşlar fü:erinde gezin· 
meye başladı. 

Hicaz bir ıarkıya girmek için 
dolaııyordu. 

Birdenbire saçları karıftı. 
Omuz başında Reşidin nefeslerini 
duydu: 

- Leyli. 
- Reşit . 
Bu ke!imelere birıey ilive 

edemed ler. Yalnız Rııidin alev 
alev yanan dudai<ları, ienç kızna 
omuzuna kadar ıokuldu Ye çe
kildi. 

* 
Hasibe Hanım gece yarıuna 

doiru kapıya sokulan anahtarı• 
bkırtııilo ~özlerini açtı. T aılıia 
doğru kulak kabartarak: 

- Geldi. 
Dedi. 
Ve ayaia kalktı. 
Ana oğul kapıda karıılaıtılar. 
liaaibe Hanım akıamdanberi 

birilcen hıncına bir yol açmak 
lıter gibi onu bailan aıajı sliı· 
dU. Sonra çly~aklannı bUıerek: 

- ~aıa1f ah maıallahl dedL 
Dojruıu kırk bir kere maıallah. 
LAfımııı can kulaiile dinlemlıaln.. 

alakadan bqka hiç bir ıey yok . ., 
Bana bu aatırlarla bathyan 

mektubu gönderen genç kız, kar
ıısına çıkan erkekle mOnasebet• 
lerinin bu şeklini 1Jİraz gayritabii 
bulmakta, bu kardeı alakaaımn 
arkaaında gizli bir muhabbetin 
mevcut olup olamıyacağmı merak 
etmeldedit'. 

MUmkllndUr. Bu aaır da erkek· 
]erin azim ekseriyeti karııJarında 
hoılanacakları, bir genç kız veya 
bir i'eDÇ kadın iÖrÜnce evvel! 
meıru veya gayrimeşru bir tekil· 
de, ondan iıtifade mümkün olup
olamıyacağını dfişOnilrler. BazıJan 
iptidai muateret kaidelerinden 
haberdar dıilldirler, hiılerJnl der
hal açığa vururlar. Bazılan ia& 
kurnazdırlar, mUnaılp zamanı 

beklerler. Fakat bunun haricinde, 
genç kızla veya ıenç kadınla ıırf 
arkadaı olarak konuıanlar da 
vardır. Sizinkinin hu ıon iki 11nıf· 
tan hanglıf ne dahil olduğunu naııl 
tayin etmeli? Bunu anlamak için 
en iyi mevki de olan yi•• ıl11inlz. 
Yalnız, bir genç kızla ıenç erk .. 
j'in araıında arkadaflık rabıtaaı
nın baılt ·n aeyrek ıeldt atmaıını 
tabii bulmam, tehlikeli ıayarım. 
Bakınız ıizl itile ıimdiden meraka 
11vketmlttir. 

lf 
Giiıln Banımır 

Kendisine açıkça sorunuz, mu .. 
bet cevap verlrae derhal nlkib 
ı.teyhm. Nıtanla kalmıya taraftar 
dejilfm. 

JliNIMTBYZS -----
Hindiıtanda 
Kargaşalık 

Madra1, ( lijediatan'tla ) S - Din 
akta• vukubufan bir kavıa HHllD• 

da bir mlaJlman bıçak darbealle aı. 
dOrllmlı, 10 mlılt•H ve iç Hindu 
•tır ıurette 7aralanmıılardır. 

aferin. BlSyle olmalı lfte. 
Rqit kaç akıamdır alııtıjı bu 

paparalara ehemmiyet vermiyordu. 
- V az i•Ç timdi numara yap

maktan anne, dedi. Yarın konu• 
ıuruz itte, ben yemek yedim, 
yatacaaım. 

Haaibe Hanım maıanın ucunda 
bir peçete ile ayrılmıı kllçftk ıof· 
raya ıöyle bir göz atb. 

- Ôyleya, dedi. Gündüz gıJ. 
rlinmezsin, gece yemete gel• 
mezıin, bari uykunuda dışarıda 
U) u ayoJ.. Karnını nerede doyu• 
ruyonan git oraya. ÔnUne ıofra 
çıkardıkları gibi altına da bir 
ıllte ıererler elbet. Biz burada 
akşama kadar mutfaklarda ıUrtı· 
nelim. Oğlumuz ıunu sever bunu 
canı çeker diye ocak hatlarında 
yanıp lcavrulahm.. O alsın batını 
gitıin, gece yarılara eve gelincı 
de: 

- Benim karnım tok! 
O esini 
Doğrusu iyi evlatlık.. iyi kar· 

detllk. Zavallı Tür~ln bugün 
yine aiabeylm heni Kalamışa 
aitUrecck diye bekledi. Durdu. 
Y •vrucak ne bilıin ki ağabeyiıl 
kırk haramiler a-1bi iece yan11 
olmadan Qpıdan içeri adımını 
atm11ı. Bu b6yle gitmez alJlma ..• 

Hasibe Hanım nutkuna devam 
edecekti. 

Fakat Refit kalp11ğını duva ... 
~aki eakl allltıı yuıb "YAsab6r,, 
levl)aaının çivisine astı. Sonra 
iÖıterlıli bir yarım çarkla döndtı. 
Rap, rap aiker adımlarlle merdl-
Yenlerl ,ıktı. 

C Arka ı var) 
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Muhterem ga:ı:etenizin 9 Ağus· 
tos tarihli nushasında sokaklarda 
aç kedi yavrularının canhıraş ava
zeleri Pangaltıda Neı't- aparlı· 
manında Halil Halit Heyi mlite
essir ettiğini gördüm. Muhterem 
Halil Halit Beyi bu medeni duy
gusu için tebrik etmekle beraber 
bundan dolayı mes'ul vaziyette 
olmadığımı beyana mecburum. 

Bendeniz Himayei Hayvanat 
cemiyetini terkedeli iki ayı geç· 
rniştir. Maahaza meselenin ehem
miyetine bi.ıaen bu bapta birkaç 
söz söylemek isterim. 

İslanbulda kedi yavrulama 
zamanına müsadlf ·olan senede 
iki defa Beyoğlunun bütün muvazi 
10 1-<:akları bu biçare kedi yavruiarı 
iJe doludur. Bu zavalh hayvancık
ları sokağa atmakla halk büyük 
hir kabahat işliyor, fakat Himayei 
Hayvanat cemiyeti bunları topla
mamakla daha büyük bir kabahat 
7apıyor. 

Himayei Hayvanat Cemiyeti 
kedileri toplamak hükumet tara
fm dan yasak edilmittir diyerek 
yalnız merkeze getirilen yavruları 
öldürmekle iktifa ediyor. Halbuki 
bu hareket her nekadar ayda 
piyasadan üç dört yüz kedi yav· 
rusu kaldırıyorsa da yüz binlercesi 
sokaklarda sUrünUyor; Himayei 
Hayvanat cemiyetinin öldiirdüğü 
ltç dört yüz kedinin büyük bir 
kısmı Beyoğlundan gelir; ya 
Fatih, ya Şehzadebaşı, ya Bey· 
koz.. Bunlar ne oluyor; eğer 
Himeyei Hayvanat cemiyeti it 
görmek istiyor1a mevcut bütçesini 
on defa daha ziyadeleştirmesi ve 
yahut belediyenin bu hususta ken· 
dine yardım etmesi lazım gelir. 

~ 

Himayei Hayvanat cemiyetinde 
bir kafes içinde bir maymun bu
lunduğu haberine inanmak iste
miyorum; çUnku dünyanın hli· 
tün Himayei Hayvanat cemiyetle· 
rince tttessüs etmiş bir kaideye 
nazaran vahşi hayvanların ehli 
Şt!rait altında yatablması kabul 
edilemez. Himayei Hayvanat cemi
yetinin bir kafes içerisinde bir 
maymun yaşatması ve bunu nev
lma teıhir etmek isteyişi cidden 
inanılmıyacak bir haberdir. Eğer 
hatırımda iyi kalıyorsa bundan 
takriben altı ay evvel zabıtai 
belediye talimatnamesine konulan 
bir madde vahşi hayvanların teş
hirini mennediyordu; bu maddeyi 
zabıtaibeledlye talimatnameıine 
ilave ettirmeye çaiışan Himayci 
Hayvanat cemiyeti iken kendi.sinin 
buna muhalif hareket etmesi 
doğrusu inanılır şeylerden değil
dir. Eğer bu hareket doğru ise 
muhterem Halil Halit Beyle be
raber ben de bu harekeli tak· 
bih ederim. 

Başka memleketlerde Himayei 
Hayvanat Cemiyetinden bekleni· 
len hizmetler her halde küçük 
kedileri öldürmek değildir. Bunu 
Belediyenin teşkilatı yapar. 

Himaye! Hayvanat Cemfye• 
tinin merkezi bir maktel ol· 
maktan ziyado bir şefkat yur
du olması lazımgelir. Gün ge
lir ki 1. H. H. Cemiyeti merke· 
zinde 40·50 ve daha ziyade hay· 
van öldürülUr; bö} le bir müesse
sede yaıayan insanlardan şefkat 
dersi istemek iUlUnç olur. Cemi· 
miyet teesıüstlndenberi bocala· 
dığı halde henüz vazifel asliye· 
ıini iyice tayin edememiştir; bu
günlUk yalnız bir misal söyliyelim. 

Cemiyet 10 ıenedenberi mec
cani bir hayvan hastanesi tesis 
etmiştir; bu hastanenin şim· 
diye kadnr hiçbir semere verme• 
mesi ve bundan sonra da veremi· 
yecek olmasının sebebi kadrosu
nun kifayetsizliğidir. Cemiyet has
tanesinde hayvanlara bakacak 
olan yalnız bir hademe va~dır, 
halbuki bir beygir hastanesınde 
bir nalbant ve hiç olmazsa 2 
hastabakıcıya kat'i ihtiyaç vardır. 

Tarihi Miisababe 
-

Köleler Niçin Sekiz? 
Aksak Timur, 
Bu Suali Hışımla 
Karşısındakine 

1· !ıl 

Sordu 

~1-~ 
~-~~~~ \, 
~~~ 

~';J-~~~~ 

Şeyh llıpılı i rn hemen cihangirin ayaklarına kapandı. ~u zarif ceı,;abı verdi. 
- Hir kii!Pniz de benirn. Demek ki onlar cia dokuzılur. 

Akıak Timur Horasanı, Sistam, 
Ef~anı, Zabelistanı aldıktan 
ıonra garba teveccUh etmitti. 
Cihangir olmak kararını verdiği 
ve ordularının öniinde hiç bir 
hükümdaQn, hiç bir kalenin ve 
h:ç bir dağın mukavemet ede
meyeceğine imanı vardı. Attilayı 
düşlinerek şevka geliyordu, ondan 
daha ilertlere gitmek istiyordu. 
Ana tarafından kanmı taşıdığı 
Cengizi hatırladıkça hırsı kabarı
yordu, ondan claha Unlti ve daha 
muvaffak bir cihangir olmak 
emeline kapıl•yordu. 

İlk sahneye çıktığı gUndenberi 
tam yirmi beş yll geçmitti, o 
zaman henüz yirmi yedi yaşında 
idi. Bugün elli iki yaşına gelmişti 
ve birçok işlet görmüştU, tahtlar 
devirmişti. Fakat cihangirliğin 
henilz ilk kademesinde bulunu
yordu. Cengize ve Attilaya te
favvuk etmek için daha birçok 
işler görmesi lazımdı. 

Binaenaley yürümek, pervasız 
bir atılışla dünyanın her tarafına 
bayrağını göttirmek ihtiyacında 
idi ve bu ihtiyaç ile Daralarrn 
ülkesine doğru yürüyordu. O 
tarihte bu iilkede Muzaffer oğul
ları ve lıhaıılılar hükiim sürüyor
lardı. Aksak Timur, kabul ettiği 
usule sadık kalarak ilkin her iki 
hükümdara haber gönderdi, itaat 
ve sadakat teklif etti. Fars 
kıt'aımda hüküm süren Muzaffer 
oğlu Şah Şüca', iklimler tarumar 
eden Timura karşı çıkamıyacağmı 
anladı, kıymetli hediyeler ve elçi 
gönderdi, onun himayesinde ya· 
şamayı dünya htikümda,rlığına 
tercih edeceğini bildirdi. Ustelik 
kızım da Timurun torunu Mirza 
Pir Mehmede nikahlamaktan 
şeref bulacağmı yazdı. 

Lakin Mezopotamyaya ve bir 
k111m Azerbaycana hakim olan 
ilhanlı Sultan Ahmet, müdafaaya 
hazırlandı. Payitahtı olan Sultani· 
yeyi tahkime girişti. Bununla 
beraber Timurun öncüleri görünUr 
görünmez Bağdacla savuştL'. Şim· 

.. F.~tilı ... 'h.~'Y~;;;··lı·~·~t·~;;·~·~i···I;~ .. ·~a~:·· 
lerimizi ıspata kafidir. Filhakika 
Fatih hayvan hastanesinde hay· 
tardan başka 4-5 kişi çalıtır ve 
ancak gelen hastaları bakmaya 
vakit bulur. İ. H. H. Cemiyeti 
broşlirler, mekteplerde verdiı'diği 
konferanslar, yaptığı propaganda
lar ve mUstahdeminine verdiği 
maaşlar yalnız Fatih hayvan haa
taneıinin senede sarfettiği meb· 
lağı bulmaz. Bir mütehassıs gözü 
ile bakıldığı zaman cemiyetin 
hayvan hastanesi lafzımurat bir 
şeyden ibaret olduğu görülür. 

1. H. H. Cemiyeti memlekette 
bir varlık olmak istiyorsa ileri 
sUrdUğUmüz bu noktaları ciddi
yetle nazarı itibara alması lizım
gelir. - Prof. Mustafa Santur 

di Sultaniye, Tebriz, Nahcivan 
birer birer aksak timura kapılarını 
açıyordu. 

Cihangirin şöhreti dört taraf
ta öyle bir korku uyandırmıştı ki 
Körge denilen dünbelek seıleri 
ve askerin «Sürün!» diye bağnşı 
iıidilir işidilınez en cesur ordular 
darına dağın oluyordu ve en sağ· 
lam kalelerin zelzeleye uğranuı 
gibi müdafaa kabiliyetini kaybet~ 
tiği görUHiyordu. 

Timur, adeta harpsiz ve sıkın
tısız Gürcistanı da ele geçirdikten 
sonra bUyUlc bir sürgün avı ter· 
tip etti. Bu avda ordu, daire şek
linde mevki almıftı. Ortada bu
lunan av sUrücüleri, eski lehcede 
Keregeler, geyikleri, karacaları, 
kurtları, parslara süre süre asker 
safları üs ti.\ ne atıyorlardı ve vahşi 
hayvanlar, dört yanlarmı saran 
çelik çenber içinde canlarım kur• 
taram;yarak vurulup gidiyorlardı. 

Timur, bu biiyük harptan sonra 
kışlamak için Karabağ ovasına 
geçti. Yurdu zaten elinden alın· 
mtş olan Gürcistan prensi orada 
cihangiri selamladı, ayağını öpe· 
rek köleliğini arzetti. Bir çok 
hediye1er ve o meyanda Peygnm~ 
her Davudun olduğu rivayet edi
len bir zırh getirmişti. Fakat he· 
diyelerile, sözlerile Timurun tevec· 
cühiinü kazıınamıyacağını tahmin 
etmiş olmalı ki kendisine teklif 
edilmeden Islam dinine de girdi. 

Timur kıtı geçirdikten ıonra 
Şirvan üzerinden geçerek cihangir
lik yolunda yürllmeyi tasarlamış~ 
tı. Onun bu tasavvuru etrafa da 
ıayi olduğu için Şirvanda telaı ve 
ıztırap yüz göstermişti. ~ hatte
nin hükümdarı şeyh lbrahım, Ti· 
mura karşı nası) bir vaziyet alın
mak laz1mgeleceğini tayin etmek
te mütereddit idi. Ağır bir me
suliyete girmemek için bir iıtita• 
re meclisi kurdu, vezirini, kadısı
nı ve memleketin söz ehli, harp 
ehli adamlarını topladı: 

- Ben dedi hUkümdarmızım. 
Fakat yurt sizindir. Aksak Timur, ................................................ , .............. . 

son Posta 
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f- Gıuete11in esas gazıtilo 
6ir sütunun iki ıatıl'ı bir 
(santim) sayılır •. 

z._ Say/asın• göre bir ıonli
min ilcin /iatı şunlardır: 

ıayfa. eayfa sayfa eeyf a l)iğer Son 
5 l\" 5 yerler sayfa ı 2 ------ 60 80 400 250 200 100 

l{rş . Krş. Krş. Kr·. 
Kış. Krş. 

3 ~:Bir ,an timde f/GiClfi 

(8) kelime "ardır. 
4 - ince .,,, 1'alın gazi/ar 

lutocakları ge,.• IÖ" 
untlmle ölçülür. 

yarın &bUrğiln buralara gelecek. 
Onun ne yaman bir adam oldu
ğunu sizler de benim gibi duydu-
nuz, öğrendiniz. Karıncalar gibi 
1ayılmaz leşkeri var. Önünde ne 
dağ dayanıyor, ne kale. e~n ken
dim bir karar vermedim. Size da• 
nışmak istedim. Başınızı göiaU· 
ntize eğiniz, bir iyi dUtUnünUz. 
Tımur Han lle dUıman mı ola
lam, doıt mu? 

Mecliste bulunanlar, uzun mü
nakaşalara giriıtiler, birçok ıöz
ler söylediler, atıp tuttular, yurt 
için ölmenin zevkinden, şerefin
den bahsettiler. Nihayet kadı 
Bayezit ayağa kalktı: 

- Emir hazretleri, dedi, iki el 
bir baş içindir. Biz de baıımızı 
korumak için elimizi kullanırız, 
Timura karşı silahla karşı duru• 
ruz. 

Şeyh Ibrahim, dalgın dalgın 
ıordu: 

- Yüı kiıiye kartı bir kiti 
çıkaracağız. Bu vaziyette nasıl 
harp olunur? 

Kadı efendi cevap verdi: 
- Dağlara çıkarız, puıular 

kurarız, çete harbi yaparız, 
Hükümdar ciddileşti: 
- Bu, dedi, ayna hatadır. Biz 

dağa çekilince çoluk çocuk ayak 
altında kalır. Ben kendimi kurtarıp 
onları çlğnetemem. Ve hemen emir 
verdi, Timurun yaklaşması şerefine 
ıenlikler tertip ettirdi, Timur na· 
mına hutbe okuttu, ıikke keıtirdi, 
sonra birçok hediyeler hazırladı, 
Cihangiri karıılamıya gitti. 

Şeyh lbrahim, TUrklerce do· 
kuz adedinin uğurlu tutulduğunu 
dütUnerek bUtUn hediyelerini do· 
kuz tane olarak seçmişti. Dokuz 
kılınç, dokuz yay, dokuz çadır, 
dokuz ıal, dokuz sayvan, dokuz 
parça ağır kumaı, dokuz cinı at, 
dokuz cariye takdim ediyordu. 
Yalnız götUrdl\ğU köleler sekiz idi. 

Kendi namına hutbe okutup 
aikke keatirmiı olan Şeyh İbrahlmi 
Aksak Timur nezaketle kabul etti. 
Hediyelerinin dokuzar adet olarak 
seçilmiı olmasından dolayı ayrıca 
bir memnuniyet gösterdi. Fakat 
kölelerin sekiz olduğunu srörünce 
birdenbire canı sıkıldı, yUzU ekıi
di ve dudaklarından sert bir sual 
çıktı: 

- Hepsi dokuz da köleler ni· 
çin sekiz? 

Şeyh lbrahim hemen cihan
girin ayaklarına kapandı, şu za
rif cevabı verdi: 

- Bir köleniz de benim. De
mek ki onlar da dokuzdur 1 

Bir az sonra Tlmur Şirvan htı· 
kiimetlnin Şeyh lbrahime ihsan 
olunduğuna dair bir Yarling (Fer
man) yazıyordu. - M. T 

:l İJüngll Hdd~•t1lt1rl t 
Radyo ile 
Top 
ldaresı 

Tayyareleri ve vapurları uzak• 

1 

Bir mill1.11n· ı tan sevk ve idar. 
dls b için radyo kul• 

ldd. d du lamlabileceğinden 
ıa a ır daha evvel bahae~ 

dllmişti, fakat bir topun da ayni 
suretle kullanılabileceği hiç •Öy• 
lenmemiıti. Elektrikte yüksek 
tevettUrU pratik aahaya sokan 
mUhendi• Nlkola Teıla ıimdi bu 
itle me11ıuldür ve büyük elektrik 
kuvvetlerini radyo ile uzaklara 
nakletmenin lmkinını buldutu 
lddi&1mdadır. Bu kudret huıuıl 
verici iıtaıyonla11 vaııtaıile ha .. 
vaya yayılablllr ve saniyede 
300.000 kilo metre ıllr'atle önüne 
çıkacak her ıeyi mahveden bir 
obUı halini alabilir. Vaktlle bah· 
stdilmit olan ölUm şuaının ıılah 
edilmiı, kemale getirilmlı bir ıek• 
ildir. Ve klj'ıt üzerinde bUyltk 
tesirleri ıörüleceği muhakkaktır. 
He•ap ediniz; bu elektrik kudre• 
tinin tek bir huzmesi yüzlere• 
tayyareyi bir anda mahva kAfidlr. 

* paris erkinıharbiye.si ağuı· 
toıun 28inci gUnUnden (3t)rı 

P•ri• ş•lıri kadar aUrmek ÜZ•• 

hiicum r~ Pariı ıehri ttze• 
tt1hlik i d rınde hava ma-

, ___ 11_s_n_11_1 navraları yaptır· 

maya karar vermiıtir. 
Manevralara iıtirak edecel. 

olan kuvvet ikiye ayralmııtır .. birin
cisi mütaarrız filodur, (104) tay• 
yareden terekküp edecektir. 
ikici kııım ise 7,5 ve 10,5 luk 
bataryalarla mitralyoz ve projek· 
tör kıt'alarından ve keılf tayya• 
relerinden mürekkep olacaktır. 

lf 

Franaada M. Saheur isminde 
bir makinist alelade deniz 

Tuzlu •udan ınyundan benzlıa 
benzin çıkarılabiJeceği ld· 

diasındadır. Bu 
yapılıyor zata göre deniz 

suyu evvela kömür tozu ile yapıl· 
mış bir filitreden geçirilecek, 
ıonra gizli maddeyi havi lüpler 
içinde bir elektrik fırınına konu• 
lacak, daha sonra tekrar odun 
kömürü filitreıinden geçirilecek 
ve nihayet benzin haline gele
cektir. 

M. Saheur'Un keifi Fransız me• 
murlarm önünde tecrUbe edil
miıtir. Fakat tecrübenin verdiği 
netice gizli tutulmaktadır. M. 
Saheur meselede hokkabazlık 
olmadığım söylemekte ve keşfini 
satmak için 200,000,000 lira İf>· 
temektedlr. 

,.ıı•ıtnft'lınıııııuıııııııııNıı• .. 'ftllılıl•••••••••••ır •• .., 

Son Posta 
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Guetemizcle Qıkan yaz.} 
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pul ılavesı liizımdır. 
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Salldan Sahya 

Güzel Seçiliyor 
Geçen haftaki gazetelerde 

Yanyana konulmuı on beı kadrn 
resmi vardı. Ben bu resimlere 
alıcı gözile bakhm. Altlarındaki 
yazıları dikkatle okudum.. Gör
d~m, beğendim; okudum, öğren
dım ... Bu on beş resim, on beş 
devletın seçilmiş güzellerinin re· 
•imleri imiı.. İnrilterenin filan 
tehrinde yapılacak güı.ellik yarı-
tı.na gidiyorlarmıf, içlarinden 
bırini dünya güzeli aeçeceklermiı. 

Reıimlere bakıp kararımı 
Yerdim. ispanya güzeli bir!nci 
olmalıdır. On betinin içinden en 
tUrüzıüz yüz onun yUzU .. İkinciliii 
uelçika 11Uıeline verdim; o da 
ıuıeı, hem de 1UlütU çok tatlı .. 
Sondan birinciliği Felemenk güzeli 
~aydi haydi kazanır. İkinciliğ'i de 

" TUR~İ\'6 

Hasta 
Üç ıenedir hasta idi, Uç 

ıenedir yatakta yatıyordu. Haaan 
Bey ziyarete gitti. Hal hatır 
ıordu: 

- Üç senedir hiç yataktan 
kalkmadığınıza göre hastalığınız 
çok ağır olmalı .. 

- Yok Haaan Bey, oka dar 
ağır hasta değilim. Üç ıene 
evvel biraz rahatsızlanıp yatmıı· 

tım.° Doktor: Ben bir defa daha 
gelip bakarım, o zaman yataktan 
çıkarım, demitti. Doktor hAIA 
gelmedi. Ben de yataktan çıkamaz 
oldum 1. 

Olsun 

b 
orveçli 1 Onun da çok kikirik 
ir hali var. 

* 
Hasan Bey - bizim ocaklar yanınca ıiıinki söndü değil mı çelebi? 

Bir adam Huan Beye ıöyledf: 
- Şimdiki çalııtığım yerden 

memnun değilim; öyle bir it lıti• 
yorum ki oradan verilen para 
hem zekAmın hem de çalıımamm 
tam bedeli oJıun .• Ben bu lıe zorla güzellik 

diyorum. Gönül sevsin aevmuin, 
~ubakkak içlerinden birine fev-

h
•allde güzel demek mecburiyeti 
aaı) oluyor. 

* Yatlı bir dadım vardı. Gece· 
lerl bana masal anlatırdı. Bu 
nıaaallardan birinin kahramanı 
dünya güzeli idi. Dadım dünya 
güzelini ıöyle tasvir ederdi: 

u Yth:U ay gibi toparlak, 
boyu servi gibi uzun ve urı 
ıaçları topuklaranda .• ,, 

Resmini gördUğllm gOzeller 
arasında hiçbiri dadımın tarif 
ettiği dünya gilzellne benzemiyor 
ld ... 
• 

* Bundan on bet gUn evveldi. 
Dunya güzelinin resmini gördüm. 

- Nerede? 
Mi... Okadar mühim bir yerde 

değil... Sirkecide; üzerinde, lostra 
•alonu yazılı bir dükkancıkta! 
Ayakkaplarımı boyatıyordum; du· 
•ardaki bir reıim nazarı diklcati
llli celbetti. Bu resim bir kadın 
resmi idi. Otişilndüm kendi ken
dime: 

- Ben bu kadını tanıyorum! 
. Dedim. Hafızam yıllar evve
lı~ı araıtırdı. Nihayet Oiyojen 
gıbi bağırdım: 

- Buldum! 
Boyacı diikkanmdakl resim; 
- Al gözUm seyreyle dl\nya 

WUıelini: 
Diye bağırarak, adeseli bir 

delıkten baktırıp resimler göı· 
t~ren bir adamın dUnya güzeli 
dıye göıterdiği kadın resminin 
ayni idi. 

Pazar Ola ' ... 

1 Fıkra 

Boyanmıttır 
Hasan Bey evinin en Ust ka· 

tındaki balkonun parmaklıklarını 

boyatmıştı. Yeni boyanmıı olduğu 
sokaktan pek belli olmuyordu. 
Bir kağıt aldı üzerine büyük yazı 
ile: 
.. Yeni boyanmııtır, aOrllnmeylnizl,, 

Cümlesini yazdı ve sokaktan 
okunacak bir tarzda balkonun 
parmaklığına astı. 

• • • • • ' ..... , •••• ' •• 1 ~ •••• 

- Kırtasıyeciliğin kaldırııma11 
hususunda mUzekkereler yazılmalı, 
tahriratlar kaleme alınmalı, der· 
kenarlarla havaleler yapılmalı, 
komisyonların verecekleri karar· 
lar devaire resmen tebliğ edilmeli 
ki Haaan Bey .. 

- Kırtasiyeciliğin kaldırılma11 
terefine yine kırtaa:yediik yapıl· 
ıın değil mi? 

SONBAHAR 
Kalmadı plAı"lar -ın ne tadı, ne de tuzu; 
K.tiçUk h~anım 11rtından çıkarmıyor bluzu .• 
Bıraz soguk oluyor sonbaharın nefesi· 
Kimsede yoktur timdi geçen ya'ın h~veaı .• 
Günef artık ılıkça kaybetmiı ateıini; 
Beyaz. siyah bulutlar bırakmıyor peıinil 
Mayolar görünmiyor h~p mantolar meydanda; 
Yarı çıplak gezene gülüyorlar bu anda .. 
Bizim komşu Hacı Bey evine odun aldı; 

Kocamz)a aranızda 

fark kalmadı desenize, ıiz 

onun gibi çalıtıyorsunuz .. 

hiç 
de 

- Ben de onun gibi çalışı· 
yorum amma Hasan Bey aramız
da yine fark var.. O ft baıında 
imir, evde memur; ben it batın· 
da memurum, evde Amiri 

.............................................................. 

' 
1 ' 

Fıkra 

Doğru Olmaz 
Hasan Beyin kaynanaaı, Ha· 

11n Beyden bir kitap istedi: 
- Yüz ıene yaşamak için ne 

yapmalı, isimli bir kitap çıkmış; 
ondan bana bir tane alıp getirir 

misin? 

- Darılma amma kaynana· 
cıj'ım, almam. Bu tarzda kitapla
rı senin okuman doiru olmaz! 

1 
Fıkra 

1 
Sahibi Gibi 

Hasan Bey sokakta gUzel bir 
fino köpeği 'gördü. Köpeği yaka· 
ladı, karakola götürdü: 

- Bu köpeği getirdim, dedi, 
herhalde bir kadm kaybetmit 
olacak .. 

- Bir kadının kaybetmlf el
dl ğunu nereden anladınız! 

- ikide bir şapkacı, kumaıçı 
dükkanlarının önünde durup ca· 
mekana bakıyor . 

................. ' ... 1 1. 

- Farkında mısın Hasan Bey, 
seninle benden başka aparbman 
yaptırmıyan insan kalmadı. 

- Desene kıymetimiz arttı: 
- Neden? 
- Apartıman sahipleri senin· 

le benden baıka kiracı bulamı
yacakları için bizi baılarınm tlı:e
rinde tafıyacaklardır. 

- Beı para kazanamayıp 
açlıktan mı öleceksin be adam? 

Meteliğe Kurtun 
Biri anlatıyordu : 
- BllyUk babam çok kuvvetli 

adammıf, bir meteliği alırmıı, 

kaldınp atınca metelik beı ytlz 
metre öteye dllıermif .. 

Haaan Bey söze karııtı: 
- O zaman böyle ıeyler 

yapılabilirdi, dedi, fakat şimdi 
medeniyet ilerledi, yeni yeni 
icatlar meydana geldi. Sizin 
bUyUk peder sağ olup timdi de 
ayni tecrübeyi yapmak isteseydi, 
attığı metelik daha beş metre 
ııitmeden bir alay otomatik tüfek 
birden patlar, yolunu keaerdi. 

Yaş Bahsi 
Haaan Bey bir çocuğa ıordu: 
- Kaç yaıındasın yavrum?. 
- Vallahi bilmem Hasan Bey, 

ben doğduğum zamım annem tam 
otuz iki yaşında imiı, timdi ben 
mektebe gitmiye baıladım anneın 
yirmi yedi yaşımdayım diyor. 

Bu hesaba göre benim yatı· 
mın kaç olduğunu sen bul. 

Zile Bas 
Hırsız; elinde bir alay alet, 

bir evin kapııını açmıya çalıtı· 
yordu. Haaan Bey gördü. Hırııza: 

- Ne budala ad&msm, dedi, 
kapıyı açmak için bu kadar 
zahmet çekeceğine, zile bH, 
içeriden açsınlar 1 

KÖPRÜDEN GEÇERKEN 
-

Ben modaya meraklı kadın olaaydım eğer; 
Karaköy Köprüsünden geçerdim birkaç aefer •. 
Neden mi? Cevap kolay, modaya uymak için; 
Bu itin zevklerini bir anda duymak için .• 
İıteraeniz beraber timdi gelin geçelim; 
Neler neler var bakın, birer birer seçelim, 
Şu karııdad yürüyen genç kızın beyaz robu, 
Son moda değil midir? Yoklayın biraz robu .. 
Hele ıu aarıım kız yeni bir manto giymiı; 
Belki dünya yüzünde, bir tek eti yok imiş, Yaz glinlerinden ancak birkaç hatıra• kaldı .. 

Daha yağmur yok amma nerdeyıe başılyacak! 
Hatırlatalım haydi kaldı Uç dört gün ancak, 
Şoson, palto, pardeaü bir de siyah şemıiye; 
Hepsinin zararları dokunacak keseye .. 
Tabiat böyle lıte vakti gelir biter yaz, 
Dünyanın halidir bu her mevsim aynı olmazl 

- Siz gözünüz kapah olduğu halde reaim yapabilir misiniz? 
- Hayır Hasan Bey .• 

Y anamızdan geçen kadın batındaki şapkayı, 
Bir ıapkacıya vererek tUm~n tUmen parayı .• 
Yaptırabilmlı ancaic kabil mi beyenmemek, 
Her sören göz diyor ki yakıtmıı ona bu pekf. 
Köprünün bir batından ıonuna yOrllrsilnU;ı; .• 
Ne kadar yeni moda varaa alı görllrıUnüı:I 

P. O. H. B. 

l P. O. H. B. 

----------__..;..---~------------' 
- Vah vah, karınızın bu reamini yaparken de gözünüzü kapa· 

madıoıısa herhalde tok korkulu dakikalar yaıamııııaııdır. L-.--------------~...,..-----...1 
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TOMBUL MiRASYEDi 
No: 20 

Sulu: '' 
Katip Raif, katları ytız mlsll 

çatak, suratı bin misli asık. 
- Beni affet Vehbi Bey, 

maatteessüf ben gelmiyeceğim. 

GUle gülo gezin, eğlenin... Canım 
darılmaca marılmaca değil, şimdi 
hatırıma geldi. Sirkecideki lstas· 
yon birahanesinde bizim Hüseyin 
beyle bulutacaktık; sözleıtikti. 

Yıkmak için boyuna fesine 
uzanan, eli havada kalan DUba· 
racı Aplk, (ÜskUdardan inerken) 
ıarkısının makamile: 

- Katip benim, ben kltibin, 
el ne karııır ? aavulun oradan 
bakayım, Raif beyimle ben ko· 
nuşacağım ... Ciğerim tabam y~ğ
lamadan lifımı dinle. Beybaba da 
ben de ptıe pife ka.zıklaımıı filo
zoflarız; ona buna tmmayız, cam· 
baza bakarız; önUne de otururuz, 
karşıya da; icabında diniile de, 
çamurluğu da. Sen Vehbi Beyimle 
omuz beomuz otur, keyfini 
bozma ... 

Daima pltkinliğlnden, kalen· 
derliğinden dem vuran, (Derviş· 
lerin ntı solu olmaz) meeelinl 
dilinden dllıilrmeyen Nabi Efendi, 
garip dejil ml, bambaıkalatmıı, 
adeta &urah ektitmltti: 

- Fakirdeki baht ve talih 
ne zı:tman yaver oldu ki timdi 
olacak a beyler?... Biraz evvelki 
evcaı batnlyem lehUlhamt tahaffUf 
etti derken arab.ada ııerl geri 
dönmekten mlltevellf t baı dön· 
meai ve müteakiben melun ıakika 
da inzimam ederaa çeki ver 
kuyruiunu. Artık vllcudü nahif 
\•e alilimden hayır bekle... affe
din, mliaaade buyurun efendim, 
1ıerdunei aciziyi çekip ırideylm. 

Sulu Sezai imdada yetiıti: 
- Bir çift lifım var, cammın 

içi Vehbi Beyciğim ... Sen, kltip, 
beybaba ·hem de alafrangalık ve 
ııkhk olur• yanyana, UçUnUz bir 
araya oturursunuz. Dubaracı ile 
ben de kartınıza ıeçerfz. Nasıl 
pardon mu? 

Sulunun bu teklifini belenme• 
mek mUmkUn mtl?... MUtteftkan 
alkııladılar. 

Tombul mirasyedi, katip Raif, 
kambur Nabi bir ııraya, dubaracı 
Apikle ıulu Sezal de karıtlarına 
oturdular. 

Yardak Efendi de her ne ka· 
dar biraz ıurat asdıyıa da ister 
istemez Dubanın yanına yerlettl. 

Kırbaç takladı. (Deh, kara 
oğlanlar!) narası yine gllrledl ; 
yağızlar kelle götürür gibi brııı 
tuttu. 

• 
Kaç :zamandır :zihinlerde kakıh 

duran, rUyalara giren, tatlı hUI· 
yaları kurulan at arabaya nihayet 
kavu~ulmuş, Vehbi Bey muradına 
ermiş, dalkavuklarının da yüzU 
glllmüştu. 

Bu faaliyetler ve teliılar ua• 
ıında, unutulan teferruat ta yok 
değildi. 

Meseli koıum ve arabacı; lu.r
baç, tüy, güderi, ılinger gibi milb· 
rem, hem de göateriıe yarar 
levazım. 

B lar birer birer Mirasyedi 
B )İn aklına geliyor, bahıı hep 
ternmmatma getiriyordu. Vehbi 
Bey: (Koşum cihetini ne yapa
cagı~ ?} derdemez yine her kafa· 
dan b r riv yet ı 

- Koşum, koşum bizim gUm
rllk nazırının beyifrlerinde, oda· 

ıdan aormak kolay fakat zan• 

Yazan: Sermet Muhtar 

- Eni,t•f b•l'll Enn lcüpii 6ibi 
•irip t• kabaaoğanlarden Hllm•f 

nama kahna Atpazarından yahut 
Uıunçartı batından almıı. Para· 
sile değil mi, biz de en ilisını 
alırız beycağzım ... 

- Lort harcı mal isterse ci· 
terim, Ağacamiıinln tam çeyne
sinde dur, ıırb duvara daya kar
tındaki pırıl pırıl tukkinı kuyum· 
cu ıanacakıın amma değildir. 
Frengin at araba taklavah ma· 
gazasıdır. Doğru dal içeri. Beyen 
beğendiğini; koşumun gümüşlü· 
sUnll, altınlııinı; araba akse&uva· 
rmm kıyağını, nadidesini... 

- Bir boy da Suluyu dinle be 
Vehbi Beyciğim. Allaaen üstlerin· 
de, yaver Rakım Beyin ki gibi ar· 
maiosmaniler, çiçekler, markalar 
ol.un. Şöyle okkalı okkala, Hnin 
(vau) markaları... Gelenin, geçe• 
nin gözünün içersine girsin. 

- Miri muhteremler, istediniz 
yere gidin; malı görlln, beyenin; 
yalnız pazarhk huımıunda fakire 
bırakın. Hangi bayi oluraa olsun 
bedeli matlubu yüzde elli kırdır

mazsam ayak berberi çok; ıu 
ıinindide Uhiyeyi fakiri dükkanın 
içinde kaııtacağuu. 

Bu sözlere kulak mlıaf iri olan 
Duba, birden terbiyeleri yarda· 
tının eline verip döndü; yerinde 
yan oturdu: 

- Paıa zadem, dedi, - Ayıp 

4 - 9 -!'134 
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,, Dedi 
değil a. mirasy~di beyi paşazade 
biliyor - aana şu benim koşumları 
vereyim. Saraç SUleymımdan teı· 
lim alalı hafta olmadı. Bet para 

ticaret iıtemem; bana kaça mal 
oldiıe ona eyvallah... Abanoz 
gibi takım, tepe tepe kullan. 

Y ağızların üstündeki koıumlar 
hakikaten yabana atılacak ıeyler 
değildi. lttifakıara ile bu teklif 
de kabul edildi. 

(Arkası var) 

Bulgarlstan Ve Milletler 
Cemiyeti MUrakabeal 

Cennre, 3 ( A.A ) - Mllletler 
Cemiyeti maU komiteal, Bul.arlatan, 
Macarlıtan Ye Avuıturyanın mali 
vaziyetlerini tetkik edecektir. Bulgar 
hilkümetl Milletler Cemiyetinin Sof. 
ya'dald komiserinin va:dfeaine nihayet 
verilmeminJ latemittir. Bu iatek, Sof
ya'da bir komiayon bulundurmanın 
lazım olup olmadıtı nıeaelealnl mey. 
dana çıkaracaktır. Komiıyonun blszat 
kendial, lpkaya taraftardır. 

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

( Toplantı, Davetler~ 
Askerlik Yoklaması

na Çağırllanlar 
Beyoğlu askerlik 

sinden: 
şube· 

1 - Şııbemizco 330 doğumluların 

yoklameeına 1 Eylfıl 93• tarihinden 
itibaren baılanmıştır. 

2 - İşbu <logumlularla muameleye 
tabi daha evvelki doğumluların da ge· 
rek tahsil ve gerek sıhhi ahvali dola• 
yıaile ertesi seneye terkedilen efradın 
da şubeye müracaatları lüzımdır. 

8 - Yoklamaya gelecek [gerek yerli 
ve gerek yabancı mıikellefinin yanında 

dört adet fotoğra fla yeni lı ilviyet oiiz· 
danile lıirlikte miiracaatları. 

4 - Evvelce ilı1n edildiği veçhile 
JiUbe her gün Cumadan maada yokla
maya devam edecektir ve her nahiye
nin bulunacagı ğiinler aşağıda göste
rilmi~tir: 

Merkez nahlyeal 1 Ey:ulden 5 Eylt\le kadar 
Takılm 11 15 ., 11 • ,, 
Haaköy • 12 ,, 17 ., • 
K. Paşa • 18 ., 23 • • 
Galata ., 24 ., 29 • 11 

Şi91l ,, 30 11 4 T. evvele kadar. 

5 - Teşriuievvelin onuncu gürıii 

akşamından sonra gelenler mükellefi .. 
yeti askeriye kanununun 85 inci mad
detl mucibince ceza göreceklerdir. 

Bulgaristan Ve Roman
yadan Muhacir Geliyor 

1 

S•hrlnılu gd•n fflDh•olrl•rıl•n 61r •'"P 
Son zamanlarda Romaaya ve BulJarlıtandan ıelen muhacir• 

Bulgarlatandan blçok TUrk muha• ler Edirne ve civarı köylerinde 
c:lrlerl memleketimize ıelmekttdlr. lakin edilmekte, kendllerb~e yer 
Bu millettaılarımızm muhaceret• ıöıterUmekt,dir. Romanyadan ge• 
lerl muhtelif sebepler altında lın muhacirler ise, kendi arzu et• 
vukubulmaktadır ve muhaceretin tikleri mıntakalara lskin edilmek• 
aen\b arkuı keailmemittfr. Haf. tedir. BunQD}a beraber bunlardan 
tada bir iki .Un birkaç aile hu· bir kı&mı da yino Trakyaya yer-
dudumuza vaııl olmaktadır. lqtirilmlflerclir. 

Yunanistan Mektubu .... , ................... ·-
Harici 

valde 
Ve Dahili Ah
V uzuhsuzluk 

................................................. 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

beyan etmiııe de muhalefet fır~ 
kaları akıi kanaattedirler. Onlar, 
intihabat kanunile ordunun tenıi· 
ki meseleleri hakkında kendi 
fikirleri kabul ediJirse M. Zaimia' 
in tekrar seçilmesine taraftar 
olacaklardır. Akai halde muhalefet 
edecek, hatta M. V enizelosun 
namzetliğini koymak gibi ileri 
gidici hareketlerde bulunacak· 
tardır. 

Baıvekll M. Çaldaria ise her 
hangi bir fırka liderinin Cumhur 
riyaseti makamına namzet göste· 
rilmesinl dahili ıiyaaet noktaıın· 
dan tehlikeli bulmaktadır. Zaimisin 
fırkalar haricinde bulunmaaıdır ki 
bu makama elveriıH olduğu mll· 
taliaıını ıerdettiriyor. 

Maamafih muhaliflerin üzerinde 
bu mütalaanın her banal bir t ... 
airJ yoktur. 

Eğer M. Venlzeloa, beyanab 
hillfma Reya1eticumhur makamı• 
na namzet gösterilmeye ruı olur 
ve ıeçllirH o Yakit hukiimetla 
vaılyeti mtııknlleıecektir. 

Fakat çıkacak mlltktıllt 'fi 
hidiselerin mahiyetini tlmdJdea 
kestirmek mUmldln değildir. M. 
Venizeloı hafta nihayetinde Ati• 
nada bulunacağını ılyati doıtla· 
rına bildirdiği için Yunan ılya1i 

ahvalinin on bet Eylüle dotru 
yeni inkitaflar arzetmesl bekle· 
ne bilir. 

lf. 
Bu, siyH1 ahval lçindJr. 

1 
Yunanistanın idari vaziyetinde 
de tezepzUp göze çarpıyor. Mora 

viliyetindeki bağcıların tikiyetlerl 
devam etmektedir. Silahlı nü· 
mayiıler hala devam ediyor. 

HattA Vastica şehrinde yapı• 

lan bu nevi bir silahlı bir nllma· 

yiş eıııasında nilmayiıçiler üzilm· 

clllük ofisinin blnasmı tahrip 

ettiler; kağıtlarına ateı verdiler. 

Binayı dinamitle havalandırmak 

teıebbUılerl, tam zamanında ye
tişen asker ve jandarmanın mti• 

dahalesile ve halk üzerine ateı 

açmalarile, neticelenmemiıtir. Mü· 

aademe yarım ıaat kadar ıürmllş, 
nümayİfçilerden 28 kiti yaralan• 

mııtır. Maamafih galebe bağcılar• 
da kalmıt ve nUmayiılerlne de

vam etmlılerdlr. M. Çaldarisln 

avdeti üzerine Ofiı nihayet üzthn• 

lere flat koymuıtur. Fakat Cenu
bi Mora havallıl bunu kabul et• 

mlyerek ntlmaylşlerlne devam et• 
mektedir. Bu hldfaeler, Milli lk· 
tısat nazır vekil M. Stefanopulo
aun meb'uıluk ve nazırlıktan, Ce-

nubi Mora meb'uılarından beıile 
ayandan üçünlln lıtlfalarını intaç 

etmiıtir. Bunlar fikirlerinde iırar 
•derlerse vaziyet karışacak ve 

hükumet mecliıl dağıtıp yeni bir 
intihabata aitmiye mecbur ola• 

cakbr. - A. V. 

Soruyoruz: 
( Baotarafı 1 inci 1ayfada) 

dan vermek doğru mudur?,, diye 
ıoruyor. 

Dün bu husuıta allkadarJardaa 
tetkikat yaptık. Flbaklka ılmdly ... 
kadar memleketimizde çakmak 
imali denenmlt deiildir. Fakat, 
~akmak yapılması, haddizatlnde 
bllyük bir vukufa ve geoit teal• 
ıata ihtiyaç göıtermemektedir. 

Milli lktııat •e T aaarruf cemi
yeti lıtanbul mnme11iH Danlı Bey 
diyor ki ı 

11 
- Reamt, huıuıt blltlln 

mlle11eHlerin alacakları malı yllz· 
de ( 1 O) f aılaıına bile olta daima 
dahilden tedarik etmeleri doğru 
olur. Kaldı ki, çakmak imali 
pek mftıklU bir ıey değildir. 
Bunu, eli düzgün tenekeciler bile 
pek ill yapabilirler. 

Eaaaen, nice ince itler mey• 
dana çıkaran madent eıya fab· 
rlkalarımız, çakmakları haydi kay• 
dl imal edecek vaziyettedirler. 
Hiç fllphe yok ki ; bu iti dışarıya 
vermek günahtır.,, 

Diğer taraftan görllıtUtDmOz 
bir madeni •ıya fabrikıt6rl1 de 
ıunları ıöyledl : 

"- Eğer kibrit tirketl çak
maklar için bir mUnaka1a illa 
etmeydi, muhakkak ki (20) den 

f aıla mUeaHse lıtlrak eder dl 
Biz fabrikamızda birçok ince 

makine akaamını, nikel parçalarını 

hatta (200-300) yatakh bir huta• 
nenin tekmil fenni alet ve edeva• 

tını burada yapıyoruz. Evvelce 
( 1900 ) liraya getirtilen 

pompalı ameliyat maaaıını 

burada, azami ( 700 ) liraya 
ve ayni mükemmeliyette olmak 
ıartile, çıkarabiliyoruz. Kaldı ki; 
siparlı edilecek çakmaklar adet 
itibarile fazla olacağından, lüzumu 

olan tealaatı tamamlamak ta pek• 
A!A mümkün olabilirdi. Yalnız, 

1aç vo nikel levhalar ıetirllir, 
burada işlenirdi. İşçilik dahilde 

kalacağı için daha fayda temin 
olunabilirdi.,, 

Denizde Bir Ceket Ve Bir Şapka 
( Baıtarafı 1 inci ıayfRda ) 
Don iki arkadaş Ahırkapı 

kıyalarında dolaıırlarken bir ke· 
narda bir ıapka lle bir ceket 
bulmuılar, sahibini aramışlar, 
meydanda klmaelu olmadığı içi~ 
bunları poJiH vermiılerdlr •. Polis· 
ler ceketin ceplerini aradıkları 
ıaman, ıinlrli bir elin yazdığı bir 
gıektup bulmuılardır. Mektupta 
kııaca ı&yle bir ibare vardU': 

- Karım bana ihanet ediyor. 
onu öldQreceğim, ben Fatih ta• 
raflarında oturan biriyim. 

Kanlı bir cinayet lhtlmalinl 
batara getiren bu mektup Uzerine 
pollı derhal arJlltırmıı• ba.ılamlf 
m•ktub1ı1a ıahiblnl ~ulmtk milıg• 
Ün olamamııtar. Ancak tahld-

kattan ıu neticeye varılmııtır ki 
Fatih mmtakasmda son günlerde 

cinayet işlenmemiıtir. Fakat bu 

mektubu yazan adam ve kendi• 
ıine ihanet ettiği için öldtırme 

kararını verdiği karııl kimdir? 

Bu sualin mllsbet cevabını vermek, 

lıtanbul polisi için şu dakikada 

mUmkUn değildir. ÇtınkU F atib 

mıntakasındaki yapılmıya baıla• 

nan araıtırma henüz bltmemiıtlr. 

Ve pollı el'an bu meçhul adaot 
ile karııını aramaktadır. 

Beynelmllel Yol Kongre•I 
MOnlh, 3 ( A. A. ) - iki bia iDii• 

rı}JhHın lttlrak ettltl beynelmilel 

Jedlacl JOI konfrHI a,llmıthr. 



İTTİHAT ve TERAKKİ 

Enver (Paşa) Şehzadelerden Gelen 
Tavsiye M ktupla ı Yır p Atıyordu 

Ordunun son teceddUt teşeb
hilsUnde, (redif teıkilatı) lağvedil
ınişti. Halbuki ıeferberlik emri 
\rerilir verilmez, bu emir mucibin
ce kırk beş yaşına kadar bUtün 
halk askerlik davetine icabet 
edince, (Ahzıaaker şubeleri), ldeta 
bir mahşer haline gelmişti. 

Anadolu, bu mübarek yurt, 
tUkenmez bir İn5Bn hazinesi 
idi. Ve muti Türk evlitlan, bir 
tek emir ve bir te-k işaretle mu
kaddea vazifelerim: ıitap etmiı
lerdi. Fakat.. Bu efrat nereye 
ıevkedilecekti. Menaup oldukları 
kolordunun ihtiyacından fazla m~ 
Yoksa eksik mi idi ?. Ve sonra, 
nereden ve ne suretle nereye sev
kedilecekti ?.. Binlerce ve yüzbin
lerce halk; debboylarda, ahzıas• 
ker dairelerinin avlularında, liao 
te cami köıelerinde sürükleniyor; 
(l!J'ar) ve (iıtiı'ar)ın arkaaı gelmi· 
Yordu. Nihayet, bu ikmal efradının 
en yaşlı ve talim görmemişlerinden 
başlanarak muhtelif (esnan) erbabı
na, ( iı'arı ahire) kadar mezuniyet 
\rerilmişti. işte o günden itiba
ren de akla ve hayale gelmez 
hileler başgöstermişti. latan· 
bulda, Harbiye Nazırı Enver Pa
ta, bilmem hangi şehzadeden ve 
yahut her hangi nufu~lu bir şah· 
siyetten kendine gönderilen tav
ıiye mektuplarım • güya, ibret 
olmak üzere - Harbiye Nezareti· 
nin duvarlarına aabrarak hiçbir 
fert hakkında i.tisnal muamele 
yapamıyacağını ilan ederken, taı
rada parasına ve edamma güve• 
nenler çarçabuk kolayını bulu· 
Yorlar; Ahzıasker kanununun ilti
lnaıh maddelerinden istifade 
ederek yakalarını kurtarmıya 
ınuvaffak oluyorlardı. 

Muamelatı müşklHleştiren me· 
•elerden biri de zabit nokııanı idi. 
Ordunun gençleştirilmesi teşeb
blisU doldyısile bazı kıt'alarda 
tabit mevcudu, kadronun ancak 
nısfı derecesine inmişti. Bu nok
•anı ikmal etmek için, daha dün 
kadro haricine çıkarılan veyahut 
tekaüde sevkolunan zabitlerin 
tekrar istihdamına mecburiyet 
husule gelmişti. Halbuki ekseriıi 
· n ehliyetsiz ve yaşlı olan bu 

tabitnn, böyle milhim bir ıefer• 
berliğin ihtiyaç gösterdiği ıUr'at 
\'e intizamı temin edemiyorlar; 
bilhassa mafeyk makamlardan bi
ribirini müteakip verilen mlltena• 
kıs emirleri kavrayamamak yU· 
zlinden bir çok yolsuzluklara ıe· 
bebiyet veriyorlardı. 

Teferruat hakkmda hiç bir 
hnzırhk yapılınadan seferberliğe 
giriliverdiği için hlitUn bu karı
ııkhklarm ~uhur etınesl tabii gö· 
rU!ebilirdi. Faknt aııl gayri tabii 
o!an bir mesele vardı ki; 0 da 
ınemleketi tehdit eden bUyUk bir 
felaket karşısında, kendi hasis 
ınenfaatlerini düşünen ve buna 
gizli kanallarla mecra vermek is
tiyen yep yeni. bir zümrenin ture
lnek istidadı göstermesi idi. 

Merkezi umumide, { Nurosma
niye kulübü) gibi nüfuzlu ittihat· 
tı mahfellerinde eskidenberi 

lTürkli, ticarete hakim kılmak ..• ] 
Nauıriyesi mevcut idi. Fakat &e· 
ferberlik emri verilir verilmez, 
hu cereyan birdenbire bUyUk bir 

\t'f. _;;;::.., ~. 
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kuvvet kesbedlvermiştl. Bu makul 
ve meşru fikir, esasen İttihat ve 
terakki cemiyetinin programına 
dahildi. Hatta kulüplerin vazife· 
!etinden biri de, bu mühim ce
reyanı teıvik ve takipten iba
retti. Fakat bu güne kadar 
ku)Up nizamnamelerinin aayfala
rında uyuyan bu fikir, naaıl ol
muştu da birdenbire böyle coı· 
kun bir kuvvet oluvermiıti? .• 
Eğer bu cereyan tabii bir mecra 
takip etseydi, hiç şfipheıiz ki her 
türkün kalbini mefharet ve mem
nuniyete •ekedecek bir ıekU ik
tisap edebilirdi. Halbuki maalesef 
meselenin lçyUzU böyle değildi. 

Bu işe hareket vo hararet veren· 

Snleymanlyede Kirazlı Mescit ıokıı- ı 
ğanda 30 No h hanede mukim iken 
ikıımetgAhı bulunmıyan Fuat Arif beye 

lstanbul 3 Uncü icra memur• 
ıuaundan: 

Sovyet Ticaret mllmeH:litlnin Talat 
HUıeyin ve Fuat Arif bey aleybjne 
istihsal eylediği Sultannhmet Sulh 
·hukuk mahkemesinde sn/933 tarih 
ve 932-1952 numaralı iliimft müsteni-
den 22,40 lira mnhkemc masrafının 
icra masraf larile birlikte tahsiline 
dair ndre•lnize gönderilen 8/8/934 
hırlhll ödeme emrinin ınilbatirl tara
fındon verilen meıruhat naz:aran o 
adrclite olmadığınız anlaoılarak ilanen 
tcbliğat lcrasınn karar verilmiştir. 

Torllıi illindan itibar n bir ay :ıı:arhnda 
borcu ödemeniz tetkik mercllndcn 
temyiz: veya fadel muhakeme yolu ile 
ait olduğu mahkemeden icranın reri 
bırakılmasına dair bir karar getirme-
dikçe cebri icra yapılacağı yine bu 
mfiddet Jçlnde mal beyanında bulun
mauanı:a: hapi•le ta:a:yık ve hakikate 
muhalif beyanatta bulunurıanız ha
pisle cez:nlnndırılacağmıı; 934-836 No 
lu icra emrinin tebllj'l makamına 
kaim olmak (izere ilin olunur. (2311) 

Kapanan Mecmualar Hakkında 

Maarifi Umumiye Mecmuası 

sahip ve neşriyat mUdürlı M. 
Raif Beyden aldığ!mız bir mektup
ta, çıkarmakta olduğu ( Maarifi 

Umumiye ) ve ( Türkiye ihracat) 

gazeteıi hakkında bir gazetede 
bazı ağır neıriyat yapıldığı, hal
buki kendisinin ıantaj yapmak 
veya usulsüz bir tekilde illn 
toplamak gibi hare.ketlerde bu
lunmadığı, bu neşriyat arasında 

kendisine atfedilen kısımların 

hiç birinin doğru olmadığı ve bu 

hususta icap eden makamlara 

müracaat eylediği bildirilmektedir. 

~ 
~\ 
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ler; cemiyetin ruhuna kadar nll· 
fuz etmiş olan birkaç Musevi ile 
bunların maske ittihaz ettikJerJ 
mahdut birkaç şahsa inhiaar et• 
mişti ..• f ı bu derecede kalsa, yine 
bir şey değildi. Fakat munta:t:am 
bir programla hareket eden bu 
adamlar, tasavvur ettikleri büyük 
servetin kolayca iıtihsali için hU
kumetin harbe girmeıini dört 
gözle beklemektelerdi. Bu sinıi 
kuvvet, maksatlarını temin etmek 
için yavaş yavaş Harbiye Neza· 
retine hulUl ediyor; bilhassa Le-
vazımahumumiye reiai f•maiJ Hakkı 
Paıanm etraf mda, nafiz ve mU.. 
essir bir muhit yaratıyordu. 

( Arkası var ) 

lstanbul DördüncU icra Me
murlufiundan: 

Tamamına iki bin yilz: on altı llra 
elli kuruı kıymet takdir edilen Eren
köyilnde Süadiyc mahallesinin Taıh 
tarla •okağlnda eski 34 mükerrer 
yeni fO No. lu birinci katı kagir di
ğer katları ahıap maa bahçe hanenin 
tamamı açık arttırmaya konulmuı 
olup 15191984 tarihinde şartname•f 
divanhaneye talik edilerek 7/10/984 
tarihine müı;adif Pazar gllnü aaat 14 
ten 16 ya kadar fstanbul D6rdüncü 
fcrn dairesinde aatılacatır. Arttırmaya 
iştirak için yilz:de yedi buçuk temi
nat ahçesl alınır. MOterr.ıhim vergi, 
belediye vakıf lcnreııl mOıteriye ait
tir. Arttırma bedeli muhammen Jrıy
metin yOzde yetmif betini buldu§'u 
takdirde ihalesi ya;nlacaktır. Akıl 
halde en •on arttıranın taahhüdil 
baki kalmak Oz:ere arttırma on bet 
gfin daha temdit edilerek 22/10/934 
tarihine mOsadlf Pa:ıı:artt•I rilnQ ayni 
uatte ın çok arttıra!1a ihale edile
cektir. 2004 No lu icra kanununun 
126 ncı maddHloe tevfikan ipotek 
ublbl alacaklılar ile diğer allkadar
lann H irtifak hakkı Hhlplerlnln 
dahi gayri menkul fb.erlndekl hak· 
larını Ye huıu•lle faiz ve masrafa 
dair olan ldCJialarını evrakı mllablte
lerile yirmi ıDn içinde icra dairtıılne 
blldlrmeleri liz:ımdır. Aluıl halde 
hakları tapu .ıcillerile sabit olma· 
dıkça aatıı bedelinin paylaım .. ından 
barlç kalırlar. Alakadarların lıbu 
mGddeti kanuniye ahkimına (Ört 

hareket 6tmelerl ve daha f a:ıı:la ma
lumat f .teyeolerln 93411376 do•y• 
numaraııile memurlyetimlıe mUracaat-
ları ilin olunur. (2308) 

~ Dr. ibrahim Zati• 
Catalotlu : Mahmudiye caddeai 

Çatalçeımc ıokatı No S 
Herpn aıteden •onra hHtalarını 
kabul eder. 

( Baıtarafı 1 inci aayf ada ) 

mfılerdi. Bunlara kartı derhal 
havalandırılan küçük ve ıllratll av
cı tayyarelerine, top ve mitralyöz 
atejlne rağmen hava teknik 
adamları, mavi tarruz tayyarele
rinin Le Burje ile beraber Parisi 
bomba yağmuru altında boğ· 
doklarına karar verdiler. Bu 
müthit kuvvetin, bu işi başarmak 
için verdiği bütün kurban b~k bir 
tayyareden ibaretti. Manevranın 

Yeni Ne rlyat ı 
Kur'andan lktlbaslar 

Asarı ilmiye kütüphanesi tarafından 
neıredilmekte olnu ilmi eserler serisi
nin dördüncii kitabı bu Lnm ile 164 
sayfa olarak inti~ar etmiştir. E1eri ya
zanlar, K ur'auıkflrimin İngilizce ve hint
çeye tercüme ve tefsir sahibi l\Ie~lana 
lılehmet Ali ile türkçeye tercüme ve 
tefsir aahibi Ömer Rıza Beylerdir. Kur'· 
andaki dini, içtimai esaıları ihtiva eden 
bu eser, on iki meblıasten ibarettir. 
Fiati 50 kuruştur. 

Hollvut - Holivutun Eylül nüs
hası Sih·iya Sidneyin çok güzel renli 
bir resmi ile en ıon •inema haberlerini 
havi olarak intişar etmiştir. 

Mekslkada köycUIUk, KöycU
IUk rehperl, Halkçılık ve köy· 
cUIUk - Nusrat Kemal Bey bu isim
lerde üç yeni kitap neıretmiıtir. Köy
cü!Uk ve köy meseleleri Uzerinde ehem
miyetle duran bu eeerleri karilerimize 
tavsıye ederiz. 

MUlkiye mecmuası - Her an· 
yıaında memleketimizin 6D değerli ka
lemlerini toplamakta olan mülkıye mec
ıımasının 41 inci sayısı pek dolgun 
miinderecatla intişar etmiştir. Karileri· 
mize tavsiye ederiz. 

Havacıhk ve spor - Bu kıy• 
metli mecmuanın 125 ve 126 numaralı 
eayıeı çıkmıştır. Bu sayıda: Zafer günü 
tayyare günü; bundan on iki yıl evvel 
Kızılta, dereeinde; göklerimizin 30 Ağus
tosu; 30 Ağnetos Zafer ve Tayyare 
bayramı; bizi 30 Ağustosa kavuıturan 
iki büyük baş; Tayyare cemiyetinin ou 
yık kahraman milletimizin bu sene 
ord~ya hedi) o ettiği 26 tayyare mev
zularma ve daha birçok mevzulara ait 
birçok güze) yazılar vardır. 

bu aafhun bittikten ıonra (50) 
keşif tayyaresi, mavi taraf arazi· 
sine mütekabil bir akm yapmıı, 
onların taarruzu da tamamen 
muvaffak olmuştur. Bu manevra
nın, bu münasebetle öğrettili 

hakikat ıu olmuştur: 
Her bava taarruzu, eğer mu

kabil hava taarruzile karıılaşmaz
sa behemehal muvaffak olur.Yere 
tabye edilecek top, mitralyöz 
gibi vasıtalarla bir hava tearru• 
zuna karşı gelmek imkanı yoktur. 

l•tanbul 
3. 8 • 1934 
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L ... dra 8J7,25 Pr•• J9, I~ ~ 
Nn • J•rk 0,807349 Viyana 4,H7ll 
Parlı IJ,OI Madrlt ll,814 1 
lllllao 9,2784 BuJln 2,0p~ 

Brlkıel l,3807 Vartov• 412161\ 
Atlaa 19,969 Paıte 3,Y6~ 

Ceaoft'e 1,43ti BOkreı 79, IJ7!\ 
Safı• '6,544 Belrrat 34,71 
Amıtw••• 1,174 fı1oakowa ıosı,~ 

ESHAM ve TAHViL\ T 
Lira Lir. 

it laalıı.(Nama) 10,
" (Hlmlla) 10,
" (MUa11'•) ıo,

Oıaanlı Bank. 35,95 
lallalk ,. ll,
llrk.tl Haırtya 1~150 
Hal1ı •o:>,17 
Anadolu Mf!GV. 27,95 

• ff 80 P. 26,85 
Aaadelu ff ıoov. 46, -
Şark D. Y. "00,
lıt. Traıany 35,-
0ıklclar ıu 11,-
Terkoı OD 00 
Haur11l 77,-
Talefoa 11,UO 

Bomonll 13;7v 
1933 fıtlluaıı 97,
lıtıkraıa Dahtll 93,5u 

1 
Dllyunu Mu. 00,
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lar. ; JOJJ (R•ı•t) 4~0 1 
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Rıaı • 1080 ince betlhlrllk altın 

lı&eılil1• S8,oo (COmhurlı•t) 4:12~ 
Banknot (Oı. B. 1 240 (Hamit) armah ~210 
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TUrk Jinekoloji Arşivi - Tiirk 
Jinekoloji ccmıyeti tarnfındun bu isimde 
bir mecmua çıkarılmıya baglanmıştır. 
Birinci sayısında doktorluğa ait birçok 
kıymetli yazılar vardır. 

. ........................................................... .. 

Atık Tokatlı Nuri - Saz şair· 
)erinin en kuvvetlisi ve Orta Ana.doluda 
birçok şıirleri dilden dile gezen Tokatlı 
Nuri hnkkıoıln C1ankında bu namda bü-

yük bir kitap çıkmıştır.Yazan Çankırılı 
Ahmet Talut Beydir. Fiatı 100 kuruştur. 

San'at aşkı - Bu isimde bir 
eiir mecmua11 çıkmıştır. Yazan Kamı
ran Calıit Beydir. 

Bir çölde kaybolan su - Yeni 
istidatlardan Mehmet Necati Beyin bu 
isimde güzel bir şiir kitabı çıkmııtır. 
Ttwsiye ederiz. 

Y ·· ksek lktısa t 
Ve Ticaret Mektebi 

·· dürlüğünde • • 
1 - Mektebin her kısmınm kayıt ve kabul iti 3 Eylül 934 te 

balıyarak 24 Eyin) 1934 akşamına kadar ıUrecektir. 

2 - Kayıt işi Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 
ondan onaltıya kadar yapılır. 

3 - Mektebe girmek iıtiyenler kayıt ve kabul şartlarını tafsi
litile öğrenmek ilzere her glln mektep idaresine müracaat edebilirler. 

4 - Mektebin birinci ve ikinci kısımları için mtiracaat eden• 
}erin ad~di her kısım için ayrı ayrı tayin oluoen kadroyu tecavüz 
ettiği takdirde içlerinden mUracaat tarihi sıraaile iyi ve pek iyi 
derece mezun olanlar ve bunlar arasından tahıillerine fasıla verm&" 
mit bulunanlar tefrik ve tercihan kabul olunur. · 

5 - Yüksek lktısat ve Ticaret kısmına liselerden iyi ve pek 
tyl derecede mezun olanlar kayıt ve kabul olunut. 

6 - Mektebin her Uç k1smmda mecburi lisan franaızcadır. 
Almanca ve ingilizce ihtiyari olarak tedris olunur. Yüksek iktisat 
ve ticaret kısmı ile Ticaret liıesine ahnacak talebenin en az lise ve 
ortamekteplerde tedriı olunan derecede franıızca bilmeleri meşruttur. 

7 - Kayıt ve kabul için aıağıda yazılı veaikaların mlidlirlUğe 
hitaben yazılacak istidaya bağlanmaıı icap eder: 1 M ktep şaha· 
detnamHi veya taadiknameıinin aslı 2 • Sağlık ve a ı raporları 

3 - HUkümetçe muıaddak ifl vesikası 4 • Hüviyet cüzdanı 5 - Üç 
adet fotograf 6 ~ Mektep idaresinden alınarak doldurulacak beyan· 
nameler. Bu vesaiki tamam olarak tevdi tmiyenlerin kaydı icra 
edilmez. 

8 - Mektebin her Uç kıımı nehari ve muhtelit olup tedrisat 
öjleye kadardır. " 5242,. 
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İki Çapkının Tuzağı 
Şövalye Yatağının Üzerine Oturmuş, Gergin Kolla· 

rını Yumruklarile 1ki Tarafa Dayamıştı .• 

Birdenbire Şövalyenin vücudu 
Orpermiş.. avuçlar mm içi buz ke· 
ıllmiıtl. 

- Casuslar mı?.. Ne caauı
ları?. Kimin casusları? .. 

- Haaa, bakınız.. hunların 

ne casusiarı ve kimin casusları 

olduğunu söyliyecek kadar dira· 
yet eseri göıteremiyeceğim. Çün· 
kH bunun farkına, ancak sarhoı· 

luktan ayıldıktan sonra varabil· 
dim ... Eğer bir kabahatim varsa, 
bunun cezaunı peşinen gördügüm 
için artık daha büyük bir müca· 
ıatta bulunmıyacağınızden emin 
olarak arzederim ki , ben aktam, 

ı iki çapkmm tuzağına düştüm •.• 
S .ze esaslı bir malumat verebil· 
mek için mUaaade ederseniz, ak· 
lım zıvanadan çıkıncıya kadar 
hatırlıyabildiğim ıeylerl nakle
deyim. 

Şövalye, yatağının üstüne otur· 
muf.. yumruklarını sıkarak gergin 
kollarım lki tarafına dayamıı, 
dimdik bir vaziyette Antuvanı 

dinliyordu. Antuvan ; gece Lagard 
ile Papenin, evvelce birçok işler· 
de ortaklık ettiği bu iki serseri· 
nin, kendisini naıul mnsalarma 
davet ettiklerini.. aralarında ge• 
çen sözlerden habrlıyabildiklerini 
olduğu gibi ıövalyeye hikaye etti 
ve sonra: 

Hergün başka bir kalıba 
giren bu heriflerden ıçıme 

cimdi bir şüphe girdi, efendim. 
Bunda haklı mıyım, haksız mı· 
yım ; artık onu da bilirsiniz. 

Dedi. Bu sözler, ıövalyenfn, 

vaziyeti anlamasına temamen 
k&fl gelmişti. . O da, 1araydan 
çıkıp gelirken yolda tesadüf et· 
tiği hidiseyi, Kont Jarnağm ken• 
disini şarap içmiye davetini, hll· 
viyetini öğrenmek için döndUrilp 
dolaşbrıp sorduğu sualleri hatırına 
getirdi. Gece ehemmiyet verme• 
diği şeyler, timdi onun nazarmda 
da büytik bir ehemmiyet ve cid· 
diyet kesbetti. 

Nihayet kalkıp gezinirken: 
- Antuvanl.. Doğrusunu is· 

tersen, _şimdi bana da elli sopa 
vuracak bir adam lazım. 

Dedi... Kapının dibinde duran 
Antuvan, hemen ellerini göğsüne 
dayayarak cevap verdi. 

- Muhterem şövalyem; şllp-

hesiz beni bu hizmetten af 
buyururlar. 

Şövalye dalgın dalgın sözüne 
devam etti: 

- Şu halde, bundan sonra 
;ok dikkatJi hareket etmemiz 
'.cap ediyor. Herkesten çekinmeli. 
Mümkün olduğu kadar az göze 
görünmeli.. Bir an evvel işimizi 

bitirip buradan gitmeliyiz. 
- Emirleriniz aynen ifa ecli· 

lecektir şövalye hazretleri .. Yalnız, 
ıatıalin izi ikinci bir dayak zah
metine ıokmamak için birşey sor· 
mama müsaade eder misiniz? 

- Şayet o, Papen ve yahut 
l.agard denilen haşa huzurunuz· 
dan çapkınlara rast gelirsem, iki
sini de bir çırpıda yere serebilirim 
değil mi? .. 

- Hayır... Hayır... Hayır ... 
Bilakii gayet ho, görünmeli... Ve 
yakında buradan Romaya gide· 
ceğimizi söylemelisin. 

- Bu emrinizi ifa etmek, va· 
kıa biraz güç olacak şövalyem ... 
Hele, ıu kaba etlerimdeki acılar l 

geçmeden evvel, bu iki meluna 
tesadüf edersem, hiddetimi mllş· 
kilatla yenebileceğim. Fakat ma· 
demki emriniz bu merkezdedir. 
Tabiidir ki: itaat edeceğim ... Pa
riste daha uzun müddet kulıp 
kalmıyacağımızı sormıya cesaret 
edebilir miyim, aziz ıövalyem. 

- Belki evet.. Belki hayır .•• 
Şimdilik yapılacak iş, atlarımızı 
her an hareket için hazır bulun• 
durmak... Kıhç1arımızla hançer
lerimizi de Ustümüıden çıkar• 
mamak... Bahusus, böyle sıkı bir 
takip ve tarassut karşısında ... 
Şimdi sen, doğruca usta Gregu• 
vara git.. X ahut Madam Gregu• 
varı gör. 

- Madam Greguvarı görmek 
daha iyi olur Şövalyem. 

- Nasıl istersen.. Bana, sa· 
londa gUzel bir yemek hazırlat. 
Ben yemek yerken bir köşeye 
çekil etrafı dikkatle gözden geçir. 
Bakalım, flipheli adam var mı? .. 

lf 
Bir Tevkif Emri 

Veliaht Hanri henüz yatağın· 
dan kalkmışb. Zevcesi, ( Katerin 
dö Mediçi ) nin odasına gitmiye, 
o gün Paris civarında yapılan bir 
av eğlencesi için görtlşmiye ha· 
zırlamyordu. Kapıdaki ağır ipek 
perde yavaı yavsı çekildi. İçeri 
sessizce Diyan dö euvatye airdi. 

Hanri, Diyam görllr görmez 
büyük bir neş'e ve memnuniyetle 
sarsıldı. Kollarını ona doğru 
uzatt(: 

- Ah Df yan.. Yemin ederim 
ki bana ılık dtTifalrlaranı getiri· 
yorsum. Onların ıihirli lezzetile 
yine bana dUnyanm en tatlı 
zevkini bahşetmek iıtiyorsun. 

Diye bağırdı. 

Diyan, hiç vekarını bozmadı. 
Ağır ağır Veliahta yaklaşh. 
Önünde dimdik durarak mıral· 
dandı : 

- Herıeyim.. BUtUn varlığım •• 
Bütün hayatım sizin değil mi 
asaletpenah ? 

Ve sonra gözlerini kapayarak 
dudaklarım Veliahta uzattı. 

Hanri inleyerek Diyanın ılık 

vllcudünU kavradı. Fakat bilmi· 
yordu ki, bu ılık vücudün içinde 
mermer gibi ıoğuk ve donuk bir 
kalp vardı. 

Diyan, vaktile metresi olduğu 
Kıral Birinci Franıuvayı kat'iyen 
sevmemişti. Hatta bu ta,kin ruhlu 
sdamm müfrit sevgisinden nefret 
etmiıti. Onun kalbindeki yegane 
aşk, şa'ıaa ve saltanat içinde ya· 
ıamaktan ibaretti. Ruhi ve hissi 
meıelelere kartı kalbi, tamamen 
tat kesilmişti. Hanriye kartı izhar 
ettiği muhabbet ise, ıırf bu genç 
ve uysal adamı elinde tutmak 
birgün gelip kıraliçe olmak gaye· 
sine istinat etmekte idi. Hanrinin 
emsalaiz derecede güzel olan ka· 
rısı Katerin Dömediçiyi hiçbir za• 
man sevmediğini ve hatta seve• 
miyeceğini biliyor; onun için genç 
veliahtın kalbine tamamen hAkim 
olmlya çalışıyordu. Hakikaten 
Hanri, karısını biç bir zaman sev· 
memit; ona gCisterdiği muamele 
de resmi bir nezaket hududunu 
geçmemiftİ. Sabahları blrbirlerile 
ancak bet on dakika birleşirler; 
o ·gUn yapılacak işler hakkında 

bUyük bir ciddiyetle görüşürler; 
ondan ıonra birbirlerini unutuve· 
rirlerdi. 

( Arkım var ) 

Plajda 
Bir Facia 

Beyoğlulu Musevi vatandat -
(Franıızça) İmdat, imdat, imdat! .. 

Rıhtımdaki - Hey, bana bak 
be, franıızça öğreneceğine, neden 
yllzme öğrenmedin? .. 
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D•nıa llctual Ht11.berl•rl 1 -. 
Dünyada 
Şarap 

lstihsalatı 
Beynelmilel 

Yunanistan 
v11 ispanyada 
fazlalık var ·------' 
rıuı almışhr. 

şarap oflıi dUn· 
yanın ıarap yetf, .. 
tiren memleketle· 
rinin hepsinden 
istihsal rakkamla· 

Yirmi beş yetittirici memle· 
ketin bir aradaki iatihsalatları 
1931 de 17 4 milyon, 1932 de 172 
ve 1933 de 163 milyon hektolitre 
olarak tesbit edilmiıtir. 

Bu rakamlara Sovyet Rusya• 
nm hissesini ilave etmek lazım· 
gelir. Bu memleket beynelmilel 
Şarap ofisine son senelere ait 
istihsal rakkamlarını gönderme

miştir. 193 t senesinde ise Sovyet 
Rusyada dört buçuk milyon bek· 
tolltre ıarap lıtihsal edilmiıti. 

1933 aenesinde umumi lstih· 
aalAtta bir azalma olmasına rağ· 
men Yunanistan, İspanya~ Tunus, 
ltalya, İsviçre gibi bazı memle
ketlerin iıtihsallerinde bllikiı 
fazlahk vardır. 

Bilhassa bazı memleketlerde 
bağcıhğa verilen ehemmiyet dik
kate değer bir hal almıştır. Me
seli 1932 d~ 2.100. 000 hektolitre 
olan Arjantinin mahsulü 1933 de 
6. 700.000 hektolitreye çıkmtıtır. 
Portekizde. 6.150.000 hektolitro 
olan 1932 mahsulü 1933 de şim
diye kadar görülmemiş derecede 
bol olmuf ve 9.100.000 hektolit· 
reye çıkmıştır. 

Fransanın vatan kıımındaki 
mahsulü iki milyon hektolitre 
fazla mlistemlekatta ise 1.600.000 
hektolitre azdır. 

* Milletler Cemiyeti uyuıturucu 

DM d maddeler merkez 
1 unga a komitesi Ağusto- 1 

uguşturacu sun son günlerinde 
madd~lerln Cenevrede topla-

t1azıgsti narak 1933 senesi 

dünya vaziyetini tetkik etmiştir. 
Milletler Cemiyeti tarafından 

toplanan ve konuşmalarda mevzu 
olan rakamlara göre 1933 sene· 
sinde dünya morfin ve kokain 
iıtihsaliita artmıştır. Bu madde-
leri yapan fabrikaların miktarı 
ekserisi japonyada olmak Uzere 
yüzde 21 nisbetinde çoğalmıştır. 

1933 senesinde kokakin lıtoku 
azalmıı morfin istoku ite bilikiı 
yüzde 17 nisbetlnde fazlalaşmış• 
tır. Memnuniyetle kaydedildiğine 
göre geçen sene içinde dilnya 
kokain sarfiyata azalmıttar. Buna 
mukabil morfin sarfiyatında ytızde 
kırka yaklD bir çoğalma vardır. 

BiKAYI 
i Ba Sltanda Bergin 
L-----·----- ftalyancadan nakleden: H. Rau/ -

KOCAMIN HEDiYELERİ 
... ' . ·•. 1 1 1' ...... ._ 

Mely henüz genç ve güzelken, 
dostu Erneıt le beraber oturur· 
lardı. BirgUn yine hava pek sıcak 
olduğu için villAlarının avlusunda 
oturmuılar, konuşuyorlardı. Ogün 
Erneıt pek keyifsizdi. ÇünkU fazla 
yemek yemit bir fİIJe de fena 
şarap içmişti. Canları ııkılıyordu. 

Konuıacak llkırdı bulamıyorlardı. 
Gezmeğe gitmel< için sıcağın 
biraz hafiflemesini bekliyorlardı. 
O sırada kapınm zili çalındı. Er
nest pijamasmı düzeltti ve terlik· 
lerini giyerek ayağa kalktı. Mely 
nin yüzüne baktı. Kadın: 

- Postacıdır· dedi, yahut bir 
arkadaşımdır. 

Ernest her ihtimale karşt ca• 
ketini alarak yemek odasına 

çekildi. Mely kapıyı açbğı zaman 
gelenin ne postacı, ne de arkadaıı 
olmadığını hayretle gördü: Şık ve 
zevkle giyinmit yabancı bir ha· 
nımdı. Halinden pek kibar olduğu 
anlaıılıyordu. Ytııtl sapsarı, bir 
kaç kat merdiven çıkmıı albl 
gUçlllkle nefes alıyordu. 

Mely - Ne istiyorsunuz? dedi. 
Yabancı kadın derhal cevap 

vermeyip yavaş yavaş ilerledi. 
Yüzü pek fazla mükedder oldu· 
ğunu gösteriyordu. 

Koltuklardan birisine yllzünl 
ek9iterek oturdu ve : 

- Kocam burada mı diye 
sordu. Mely kanının donduğunu 

hissederek kekeledi : 
- Kim? Hang·i kocanız? 
- Kocam Ernest. 
- Hayır, burada değil efen• 

dim. Hem ben sizin kocanızı ta· 
nımıyorunı ki... Biraz sustular, 
yabancı kadın mendilini dudak· 
larmın üstünde gezdirerek: 

- Demek kocamı tanımadı· 
ğınızı ve burada olmadığını söy· 
liyorsunuz. 

- Fakat kiminle konuımak 
istediğinizi henüz anlıyamadım. 

- Sizinle, ahlaksız kadın J 
Evet, evet sizinle. Nihayet yUzli· 
nüze kartı söyliyebildim. 

Ziyaretçinin üzerinde fena te• 
sir bıraktığını anladı. Nazarlarile 
parmaklarının asabi hareketlerini 
takip ediyordu. Gözleri parlıyor

du. Makyajlı yUzUnden, ondüleli 
ıaçlarından kendi kendine utand. 
Eğer yüzü makyajlı, saçları ondtl· 
leli olmamıt olsaydi; o zaman ha· 
fif meşrepliğini hiç olmazsa bir 
bir dereceye kadar aizliyebilir ve 
bu yabancı kadmın karşısinda 

bu derece küçülmezdl. Ziyaretçi: 
- Kocam nerede • dedi. Bu· 

rada bulunup bulunmadığmı sormı· 
yorum. Size yalmz hırsızlığının 
tesblt edildiğini ve polis tarafın· 
dan takip olunduğunu söylemek 
istiyorum. Sizin ıebebinize tevkif 
edilecek. 

Ayağa kalktı, asabi adımlarla 
odada gezinmiye baıladı. Sonra 
Hıçkırarakl 

- Biraz sonra tevkif edecek· 
ler. Elimden bir ~ey gelmez; 
Siz benden daha kuvvetlisiniz, fa· 
kat beni ve çocuklarımı himayo 
edecek bir tek kimse var. O, 
daha muktedir ve doğrudur. O, 
göz yaılarımın intikamını alacak. 
Benim intikamımı alacak bir gUn 
felaketinizln en büyük imili 
bemim olduğumu hatırlıyacaksmız: 

Mely'nin gözleri yaıarmıştı. 
Ziyaretçinin sözünU keserek: 

- Fakat Hanımefendi ne de· 
mek istediğinizi anlıyamıyorum. 

- Siz yalan ıöylUyoraunuz. 

Ben hepsini biHyorum. Sizi henUı 
timdi tamdım. Fakat kocamm 
bu son ay zarfmda hergUn yana· 
nızda bulunduğunu biliyorum. 
Size yaranmak ıçln kendisinin 
ve başkalarının paraıını ıarfetti. 
Etrafa fenalık aaçmak için yaşı· 
yorsunuz. Y egAne emeliniz bu. 
Bununla bere ber insani hislerinizi 
kaybedecek derecede dütükltiğü' 
nüzü pek ümit etmek istemiyorum 
DüşUnünüz ki o adam ev1idir vo 
çocukları var. Hapıolduğu tak• 
dirde ben ve çocuklarım açlıktan 
öleceğiz. Buna vicdanınız razı olur 
mu? onu kurtarmak için yalnız bir 
çare var. Eğer bugün bir yerden 
900 lira bulabilirsem mahkumi· 
yetten kurtarıram. Yalmz 900 
Ura. Mely hayretle: -900 lira mı?
dedi· bana para namına bir ıey 
vermedi ki. 

- Size, bana para veriniz 
demiyorum, para iıtemiyorum. 
Sizden yalnız kocamdan aldığınız 
hediyelerin iadesini istiyorum. 

- Hanımefendi kocanız bana 
hiçbir ıey hediye etmedi. 

- O halde par•lar nerede? 
Sizin için sarfettiğl paralar nere• 
de? Rica ederim beni dinleyinizl 
Biraz evvel sizi tahkir etmiıtlm. 
Beni affediniz. Bu hareketim için 
bana kin besleyebilirsiniz. Fakat 
bulunduğum vaziyeti nazarı iti· 
bara alınız ve kederimi dUtüoU· 
nUz. Size yalvarıyorum hediyele
rini iade ediniz. 

Mely omuzlarını ıilkerekı 
- Ondan hediye almadığıma 

dair size yemin ederim. Evet 
simdi hatarhyorum, kıymetsiz blr 
çift küpe vermişti. Şimdi derhal 
veririm. 

- Bu verdiğiniz nedir? sız .. 
den sadaka mı iıtiyorum zanne· 
diyorsunuz. Geçen perşembe iki· 
nizl tramvay beklerken gördtlğUm 
zaman üzerinizde birçok mUcev• 
herler vardı. Size ıon defa olarak 
kocamın hediye ettitl eıyalan 
vermenizi söylUyorum. 

- Allahıml ıiz de amma inatçı 
imişsiniz. Kocanızdan küpelerden 
baıka hediye almadığıma inan• 
mamzı rica ediyorum. 

O, bana ıekerlemeden baıka 
blrşey getirmiyordu. 

Ziyaretçi asabiyetle bağırdı: 
- Şekerleme mi? Evde çocuk• 

ları yiyecek ekmek bulamasmlar, 
ağlaşıınlar.. O ılze tatlılar p,Uaııı
sin .. 

Mendilini yUzUne götürerek 
hıçkıra hıçkıra ağlamaya baıladı. 

- .. Kocamı baştan çıkardınızl 
kocamı mahvettiniz. Rica ederim 
onu kurtarınız, masum çocukları• 

ma acıyınız! 
Mely, aç ve ağlaıan çocukları 

düşünerek kendi de ağlamaya 
baıladı: 

- Hanım Efendi ben ne ya· 
pabilirim? Kocanızı kandırdığımı 
ve mahvettiğimi ıöylliyorıunuı. 

Ondan hediye namma bfrıey al• 
madı~ıma dair sizi temin ederim. 

- Rica ediyorum... Hediyelr 
rinl iade ediniz... Karşınııda 
ağlıyacağım, alçalacağım.. ister• 
seniz ayaklarınıza kapanacağım. 

Mely elile bir iıaret yaparak 
bağırdı. Karşısındaki kadının diı 
çökerek yalvarmaya muktedir 
olduğunu anlamıştı. 

- Pekili, dedi, herşeyi siı• 
iade edeceğim. Fakat bana ina
nınız. Ernestten bir ıey almadıdl• 

Çekmesini çekti. Elma• bit 
( Den mı 11 inci aayf ada) • 
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Suat Suzan 
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Halbuki gazeteleri okumadınız mı 
kadın Fredrig Ştrase ile Şarlot· 
tenburg rasında kesilmiş.. Çan· 
tanın içinde başka birşey vardı .• 
Sözümü kesmeden dinleyiniz. Size 
billün hikayeyi anlatacağım ... . . . . . . . . • • • 

• • • • • • • • • • • 

• 
Tevfik hikliyeıini bitirdiği za• 

men bu hikayenin hakikat olma· 
llnı blitlin kalbile istiyen Fatoı : 

- Fakat Tevfik Bey diye 
itiraz ediyordu. Bu tesadüflere 
inanmak imkana yoktur. 

- Fatma Hanım aize yemin 
ederim ki.. Ben de sizin gibi an
lamadan ve istemeden fena bir 
Likayenin ıeyrine katıldım... Ge
liniz sizinle baıbaıa verelim .• Evet 
beraber olarak bu işin içinden 
çıkahm ... Ve kendimizi kurtarmak 
için aeyahatimi:t.i ve seyahat ea· 
hasında nazan dikkatimizi celbe· 
den hadiseleri zihnimizde birikti· 
relim... Evveli ıiz söyleyiniz ve 
•nlatmız bana Neden siz kafayı 
IÖrür görmez hemen polise ihbar 
etmediniz. 

Fatoı da hikayelerini ve bil· 
~a tereddütlerini anlatıyordu. 

Kanh et izini taııyan tayyuru 
ıuyun lçeraine daldım1ttık... Kan 
lekesi henüz çıkmamı9b.. fakat 
nede olaa dağilmııtı. lıte tam o 
anda kapıya vuruldu. Ben .... 

V o devam ediyordu. 

* 
Genç kız hiklyealnl bitirince 

Tevfilc: 
O tayyörü bana Yeriniz 

tfedi. 
O tayyör& neden benden 

latiyorsunuz. 
- O tayyör katilin kim ol

duğunu ispata yegane vasıtadır ... 
Pnrmak izi taııyan bir caket 
fakat kimlerin o glin kolunuza 
temas ettiğini veya edebilmek 
ihtimalinde olduğunu polise söyler 
•e bu kanla parmak izinin sa
hibini ~lar arasında araştırırsınız 

- Ben o izi yıkadımdı timdi 
belli bile dejildir .. 

- Ah ne yazık.. Ne yazık .. 
Maamafih katili bulmak sizin için 
Pek basit.. kolunuza o gün kim 
girdi bunu düşiinünliz. 

- Münevver ... Fafa... Mösyö 
l>omansky .. Daha doğrusu onun 
&irmit olabileceğini tahmin edi· 
Yorum. Doğrusunu aöylemek li· 
.bmgelirse aklımda bu araştırmayı 
ilk Yaptığım zaman Mösyö Do.._.__, . k 
h t j 7 ilin oluma dokunduğunu 
ha l~ ~~~111•dım. insan evvelinden 
bu ~b. ıse;ura olacağını bilmiyor ki 
~ gı ı u ~k tefek teJlere ehem· 

mıyet versm... Onun kolumu tut· 
muş olmaıına ıu •uretle hOkmet
tlm. Biitün gün otomobille bera· 
her dolaştık otomobilden indim 
çıktım. iner ve çakarken elbett~ 
hiç olmazaa bir defaıında kolumu 
tutmuıtur diye hUkmetUm. Kolu· 
mu o gece reıtoramn ve otelimi· 
zin kapıcıları tuttu. Otomobilden 
inerken... lıte o gün bana bukadar 
insan dokundu. 

- Seyahat eınasınca son da· 
kikalarda koridorlarda filan yanı· 
llızdan geçmek istiyen bir adam 
kolunuzu tutmadı mı?. 

- Hayır .. Hatırlıyamıyorum. 
- Fa1 at ben hatırlıyorum 

Fatma h um, ai::ı tam çıkıyordu-

-
nuz... Ben de yanınızda ilerliyor· 
dum.Size adreaimi vermek, sizden 
adrea almak latiyordum... Tam 
o arada uzun boylu bir adam 
geçti ve bizi blribirimizden ayırdı. 
Siz de ilerliyenlerin seline kapıldı· 
nız gittiniz.. Gözlerim sizde idi .•• 
Dikkatle ıize bakıyordum. Siz 
merdivenlerin yüksek basamakla
rından aşağıya iniyordunuz birden 
uzun boylu bir adamın sizin kolu
nuzu tutarak ıizin inmenize yardım 
etti. 

Genç kız birdenbire: 
- Evet timdi babrlıyorum 

diye 1ldeta batırdı. 
- Bu adam yüzilnft de ha· 

tırlıyor mısınız eşkilini de tarif 
edebilir misiniz? .. 

- Hayır.. Hayır.. Hiç hatır· 
lamıyorum... lik seyahate çıkan 
bir genç kızın heyecanı lçeriıinde 
idim.. Fafayı eıyaları, kendimi 
kaybetmekten korkuyordum. O 
adamın yilzünU bütün bu endişe· 
ler arasında sezemedim bile ... 
Ona l>akmadım bile .. 

- Hatırlamaya gayret ediniz. 
Fatma H. çok muhtemeldir ki 
katil odur. Hem ben •. 

* Yarım saat daha konuımuı· 
lardı. BJ defa Fatoı: 

- Bigünah olduğunuzu iddia 
ediyor1ıunuz Tevf.k Bey dedi o 
halde neden çanta ile kafayı 

baluaea • -keadlniz polise ... a.: 
racat edip ba11 onlara t.,.,fm 
etmediniz... Bütftn ol anlan onlara 
anlatmadınız. 

- Size herfeyl hikiye ettim 

ıahit eksikliğini kafamızla 6derlz. 
Sizin odanızdaki kanlı caket bir 
parça bana emniyet verdi... Kim 
bilir belki... BeJld.. b bizi kurta
racaktı .. 

(Arka11 Yal') 

-······································------·· ....... .. 
Bir Vak'aya Dair 

Gazetenizin ll/8/934 T. li ve 1444 
N o. lu n~~~a~ında (Kıskançlık yüz tın· 
den sevdigının evini yakan erkek ) 
başlıklı yazınızı okudum. 

Yangının; Çorum'da ıenç bir kadı• 
nın evJeumek için verdiği vaitten rücu 
etmesinden müteessir olan bir erkek 
tarafından ika edildiği ve bn 11rada l 
kadının birkaç yüz lir81ı e11arengiz 
~ir surette aş~ılmış olduğu da bildiri• 
lıyor. Hendenız bugün muhakeme 
ıafhasına girmiş olan hadi1enin mahi· 
yet Ye ~~kikati ·hakkında ıöz ıöyliye
cek. degılım • . Onu pek yakında Cüm• 
hurıyet Adliyeıi bize ilin edecek. 
},1ektubum!a size hadisede suçlu ola• 
rak gösterilmek istenen erkek hakkın• 
da bildiklerimi !1rze~ek istiyorum. 

Eger kanaatıme ıtti.rak edecPk daha 
b~zı milnev~er ar~adaş istediğinizi talı• 
mm eteeydım sıze yüzlerce Çorum 
g~ncinin imzasını taşıyan koca bir hüı
nuhal mektnbu da takdim ederdim. 

Hadisenin faili olarak gösterilme'k 
istenen insan yirmi sene Maarif mes
leğinde hocalık etmiı ve memleketin 
pek çok mtinevverini yetiştirmiş idealiıt 
bir mürebbi olan bit şahıstır. O, daha 
Abdülhamit devrinin koyu istibdat Ye 

taassubu içinde Çorumda gençliğe ve 
ta~~b?eine gizli gizli ietibdat yerine 
Hurrıyetten, mutlakıyet yerine Cumhu· 
riyetten bahsetmiş ve bilbaa1a ( ulumu 
ahlakiye). hocalığı yapmıı dürüet, ciJdi 
ve asil bır varlıktır. 

Gazi ve demokrui ülkesinde haki· 
kat ve adalet her zaman kendini gös
terir ve göster ccektir. Hürmetlerimi 
aunarım efendim. 

K•dlHti ........ "9,. h, Na. .. 
Kem•I 
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ve olduğu gibi anlattım. Bu vazi· 
yette · deliil ve hidisat bütnn 
bizim aleyhimizdedir. Şimdiki hal
de mllcrim olması en yakın olan 
insanlar biziz... Ben bilhaın ar
kadaıım... Sonra ıiz... Bunun 
için bizim yapacak bir tek 
şeyimiz var, katili bulmak onu 
kendimiz adalete tealim etmek ..• 
Yoksa er veya geç ıapat delil ve ı 

==~====-=====-=====-='=='====-= 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

Ura K. 
250 00 Çenberlitaı Vezir hanı derununda Küçük iç handa orta 

katta 2 numaralı odanın tamamı. 
588 

210 

350 
488 

250 

600 

428 

345 

00 Kumkapı'da Kazganısadi mahallesinde eaki 3 yeni 7 ili 
17 No. lı arıadan milfrez 280 metre terblindeki arsa. 

00 Y edikule 'de Çırağı Haaan mahallesinde Çukurçeşme 
ıokağında kayıt mucibince 402 metre h:rbiinde bulunan 
araamn tamamı. 

00 Çenberlitq Vezirhan alt katta 64 No. lı odan.ın tamamı. 
40 Topkapı, da Beyazıtağa mahallesinde Kilise sokağında 

tramvay caddeaine yakın mahalde 234 metre terbiinde 
bulunan araanın tamam1. 

00 Kadırra'da Bostani Ali mahalleıinde Kadırga limanı 
caddesinde 134 No. lı bllA hava diikkanın tamamı. 

00 Üıküdar'd" Selimi Ali Ef. mahallesinde Karakolbane 
ıokağında eaki 64 ve 64 mükerrer yeni 82, 84 No. lı 
bir çatı tahtında iki bap hanenin tamamı. 

70 Gawta'da Arap camii mahalleıinde AledUaselib ıoka· 
ğında 49 metre terbiinde Şemıettin Gürani cauıii arsa• 
aının tamamı. 

00 Gedikpafa 'da Mımar Hayrettin mahallesinde Bedesten 
sokağında 2 No. lı 23 metreden ibaret meırutahane 
arsaaı. 

1648 00 362 metre terbiinde Langa'da muhterik Hoca Ferhat 
camiinin mevcut taşlarile beraber arsasanın tamamı. 

900 00 Yedikule'de Mirahor llyas Bey mahallesinde 425 metre 
terbiinde mlinhedim llyaa Çelebi camii arsası ile mevcut 
ankaz ve taşı. 

Baladaki mahlôle EylUlUn 29 uncu Cumartesi gUuU aaat 15 te 
pazarhkla satılacaktır. Taliplerin pey akçelerile beraber Mahlülit 
Kalemiae müracaatlarL "5385,, 

Gizli Nüfus Yazımı 
~~~--------~~~~~ 

Kütiikte Adınız Yoksa Hemen Nüfuı 
Dairelerine Gidip Y azılınız 

Ş•lırlmizd•lcl •izli 11af• .. • g11zıltı ıöriiniiıleri•tl•n 
d Meml~ketin . h~r tarafında ol- bajla köy muhtarlarlyle nahı,. 
uğu gibı ıehnmızde de ıizll müdOrleri merkezde toplanarak 

nüfuıun kütüklere yazılması ı-an• .. .n A·I d:--L.&..lf 1 __ _ 

b ı · . .,. gvruım...., er ve ..... u a......-
aı anmııtır. Vaktile ntlfuıa ya• lardır. 

zılınıyanlar, bu fıraab kaybetml· 
7erek hemen nllfua dairelerine 
gitmeli ve klıttlklere yazılmalıdır
lar. Hükümet, kolaylık olaun 
diye bu it için pul parasını ve 
diğer ma1rafları kaldırmııtır. Va
kit geçtikten ıonra araıtırma 
yapı!acak, nfifuıa yazılmıyanlar-

dan para cezası ahnacakbr. 
Hemen kotup yazılınız. 

* Muğla, 3 ( A. A. ) · - GizU 
nüfus vak' alarmın kayda için bir 
Eyliilden itibaren meriyete giren 
kanunun tatbikine ait itler hak• 
kmda görüımek üzere merkeze 

KOCAMIN 
( 8qtlll'afı 10 uaea •aylada ) 

kolye, birkaç yi ztllC Ye birkaç 
tane de bilezik çıkararak ziya• 
retçinin önllne bırakb : 

- işte hepıini alınız. Yalnız 
bunların kocanızm hediyeleri ol• 
madığına inanınız. 

Sonra hiddetli bir tavırla : 
Hanımefendi, dedi, ma• 

demki onun karısısmız, kocanızı 
evde tutmalıydımz. Ben onu 
çağırmadım, bizzat kendiıi bana 
geldi. 

- Hepıi bu kadar değil. 
Bunlarla beı yllz lira bile alamam. 

Mely bir altın saat, bir kolye 
ye bir de albn ağızlık daha 
çıkararak: 

- lıte, dedi, hepsi bu kadar. 
Bunlardan başka bir şey yok. 

Ziyaretçi derin bir nefes aldı. 
Hepsini toplıyarak mendiline sardı. 
Ve bir ıey söylemeden çıkıp gitti 

1 ' batta Mely ye bakmıya tenezzül 
etmeden bile . 

• Yemek odasının kapısı açıldı • 
Ernest içeri girdi. Pek ıinirli idi. 
Yüzü sararmıt ve ~özleri ıslak 
idi. Mely bağırarak: 

• 
Adana, 3 ( A. A. ) - Gilll 

nftfuılann teıclli için dOndenberi 
ıehrimizde ve köylerimizde çabt
mıya baılanmııtır. Şehir ve köy 
muhtarları Cümhuriyet Halk Fır
kaıında toplanarak ,ızU nüfusla• 
nn tescili ip flzerinde aörütm8t
ler ve kendilerine kanunun mev• 
zuu anlatılınııhr. 

Danimarka Nazllerl 
Kopenbaı, 3 (A.A.) - Bet Da.ı. 

markalı N•lzl, reımi bir nutuk eana• 
ıında radyoyu bozmak ıuçile te•klf 
edilmiılerdir. 

HEDİYELERi 
- Sen U- De hediyul 

getirdin?· dedi • bana ne zaman 
birşey hediye ettin? 

- Hediye mi; ah ben ne deU 
imiıiml Allahım, karım ağladı 
ıenin karşında ağladı. 

- Senden ne zaman mUcev· 
herat aldığımı söylemeni rica 
ediyorum. 

- Allahım benim namuslu ve 
gururlu karım senin ayaklarına 
kapanarak ağlamak iatedi. B11na 
da aebep benim. 

Ernest başını elleri arasına 
aldı!. 

- Hayır, hayır yalnız bunu 
affedemem ve sanki Mely' den 
bıkmış ve artık görmek istemi
yormuş gibi iterek: 

- Git ahlaksız kadın! Karım, 
ıenin karımda diz ç8kmek.,. 
ağlamak iıtedl. Senin gibi bir 
kadının karşısında hal ve acele 
acele geyindi. Mely sedirio nz .. 
rine dOşerek ağlamıya başladı • 

Onu ağlatan, kendiaioe mll
kemmel bir oyun oynamıt ve 
mOcevherlerini elinden almış olan 
bu, kart koca idi. Mely hakikati 
anlamı9tı, amma pek geç kalmıfb. 

ı_ı_n~h---is~a~rl_a_r .... u.___. _M_ü __ d_ür_l_ü:;.ğ_ün_d_e_n_:--.ıll!!ll 
48498 kilo köşebent ve U. Demirlerile saç levha 

450 çuval çimento. 
Yukarda nev'i ve mıktarı yazılı malzeme 5/9/934 tarihine mtl

aadlf Çarıamba gftoll saat 15 te pazarlıkla satm alınacaktır. 
Talipler teraitl anlamak için bergün ve pazarlık için de tayin 

olunan gün ve saatte % 7,5 muvakkat temiaat parasile birlikte 
Cibalide Alım Satım Komisyonuna müracaatları. "5098., --YUksek Orman Mektebi Rektörlüğünden : 

Orta Orman Mektebi talebe kad-
rosu dolmuştur. Müracaat edilme-

• 
mesı. 
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Sayfa 

Nl,ANTA,INDA 

ve Nehari - Kız ve 

SON POSTA 

FEYZiYE LiSESi 
Memleketimizin en eski huıusi mektebidir ye resmi mekteplere muadil olduiu taıdik edilmiıtir. 

Ana, ilk, Orta ve Lise kııımları Fen ve Edebiyat tubeleri vardır. 
( Feyziye Mektepleri Cemiyetinin ) idare1i altında manevi bir tıhıiyettir. 

Talebeslnln talim ve terbiyesine kısk•nçhkl• lt•lh elduiunu "'uv•ff•klyetl ile lsltat etmlttlr. 
lıtiyen talebe velilerine mektep tarifoameai gönderilir. 

Lise ve orta k111m mnuniyet ikmal illdilıanlarına 1 Eylülde n ıınıf ikmal imtihanlarına 22Eylt1lde mektepte baılanacıktır . 

... ve kylt için heı,ın mektebe mUr•c••t edlleblllr. Telefon: 44039 

Ankara HUSUSi BiZiM MEKTEP Ana, IHc, Orta 

Terbiye ve tedriı buıuıuadalri clddiyyetl Maarif VekAletfnce takdir edilerek reımi mekteplere 
muadeleti ta1dik edilmiftir. kk lçllncl 11nıftan itibaren ecnebi dlller tedris edilir. Her sınıfa otuzdan 

,. fazla talebe alınmaz. Aaa ve ilk kısım 15 Eyllllde, Orta kısım 1 Teırinlevvelde derslere baıhyacaktır. 
Kız ve Erkek talebe kaydıaa baılanmııtır. Telefon : " 2489 ,, .. 5236,, 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünden 
1 - Kız ve erkekler için ayrı teıkillta maliktir. Ana, ilk, Orta, Llıe 11nıflarına leyli, nehari 

t•lebe kaydına baılaamııhr. 
2 - Kayıt için berKtin mektebe veya Yeni poıtane arkHında Baıiret baaında Ôzyol idaresine 

müracaat edilebilir. 
3 - latiyenlere mektep tarlfnameıl ıönderilir. 

Arnavutköyünde tramvay caddesinde - Çift11araylarda t.1tktebin telefonu: 36 • 210 - Özyoluo telefonu: 24115 

BOMOllNB 
KANZUK 

SAÇ LOSYONU 
Kepekled izale ve saçlan besliyerek 

dökülmesine mani olur. 
Deposu ı Kanzuk eozao11idir. Belli batlı 
ıtrıyat mağazalarında ve her eczanede bulunur. 

lhtsr: Kanzuk aaç losyonu mUmasilleri 
gibi yağlı değildir. tesiri kat'i 
ve rayıhası litif bir loıyondur. 

AYAGINIZA 
İTİNA EDİNİZ 

811 •ıcak rGalerde .,..klaranıı terler, 
,..ter Ye 11tarap verir. Ve baıan da lltfltap· 
laaarak 1rlçlllde ylrlyeblliuiniı. Bununla 
beraber metralenlz icabı olarak mlt•madi
JtD ylrlmek mecburiyetlndiılnlz. 

MIHlt zamanlarınıacla aaf hava teaefflı 

•t••k ve biraz dinlenmek için blylk bir 
rezlatl yapmak iıteuialz. Fakat ayakları

nızdan muataripılniz ve artık hiçbir yere kımıldaamak lıtemeuialz. HulA1a: 
lıtırapla •ı·aldarıaııt ha11bll• laayatıaıa zthlrleamit olur. 

Buna da çare R A Di O SALT S tezu kullan•aktır. 
Aktamları, ayaklarınızı yıkayacaiınız ıu derunuada Ufi miktarda RADIO 

SAL TS toıo ilin ederek mükemmel bir banyo yapınız. Ayıklarınıznı adaleleri 
kuv•etlenıoek ıancı ve ilfüıabı 11il olacaktır. 

İlk banyodan itibaren müe11ir bir tedavi hi11edecek n birkaç giln zarfında 
kendinizi hafif ve faal bulaoaklıoız. Valhurl yafamalc ıevlr:ioi ikti.ap edP.cekliniz. 

Lise ve Orta Mektep mezunu Hanımlara 

AL TIN BiLEZiK 
Tafsilat için Çapada Selçuk Kız San'at Mektebine müracaat 

edilmeıi. "5305,, 

=======~ ~ De'nizyol ları 
AKBA 
ANKARA 
9ankal•r G•d. 
Saman Pazan 

KiTAPÇILIK 

KAÖITÇILIK 
FOTQGRflF. 

Her dil den· 
J<itap, aaıete ... 
Mecmua ve im 
mektep kitabı 

--······-········ .. ·······················-······-....... 
Son P9ata Matb•a•ı 

S.hiW: Ali Ekr•• 
Neıri1at Mltlirlı TaW. 

IŞL!TMISl 
Acenteleri ı Karalcl1 KfJprl1'ıt 
Tel. 42l62 -Sfrkeel Mlh6rdara .. te 

Haa Tel. 2i740 ......... . ...... ,. 
Trabzon Yolu 

VATAN vapuru 4 
EylDI 

S•ll 20 de Galata rılıtimm· 
claa kalkacak. Gidiıte Zonıul· 
dak, lnebolu, Sinep, Sanıaun, 
Fatıa, GirH011, Vakftkebir, 
Trabıon, Rize'ye. Dlall,te bun• 
lara U•veha Slrmeae, Ordu'ya 
utrayauktar. ..3j29,, 

Ayvalık 
BANOIRMA va_puru 5 

~tül 
Ç•r9amba 1~ da Silıkeel 
nhhmından kalkacakbr. 116401,, 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddeai !\o. 33 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi : llerlin 

Türkigt1deki şubeleri: 

Galata • lstanbul • izmir 
Deposu : lst. Tütün G ümrügü 

« Her türlü banka işi Jt-

f!talciki, sat ka~ tesirli A'5PiRi~ ~ m11rt• 
ı ~ • 
smı taşı~ A'Or:ılar.ı çabu~ ve emnfv..etle gfd• 
mek için bapuı:aca.~ını:a deva, dnnrad'8 

il .. 

meJflur ,, . ..,.. m'Gstaf\zarıı otmalıdl• 

hNP~ .~11!18. 
AmbalaJlar:cta ve ~pr1· 
rne1erm uzertnde tt1 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik
kat edi'niZI 

Eylal 4 

Maliye Vekiletinden: 
1 - 2257 numaralı madeni ufaklık para kanununa teftlkap alllk 

olmıyan ve ayarlarile nizami vezinleri tam bulun•n eakl glmllf 
paralardan 34 kuruı heaablle alınmakta olan bir mec'1cffyeala 
38 kuruş üzerinden kabulll tekarrllr ettirllmiı ve bu huıuata 
Malıandıklarına tebligat yapılmıştır. 

2 - Cllmhurlyet Merkez Bankaaınca 17, 41 kuruıtu •mak~ 
olan beher on gram safi meakiik veya ıayri meakek ~ 
glimUt fiatı 19,03 kuruıtan aatan alınacaktır. (6bl) 
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