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orgumuza CevaD Bekliioruz.: 
"Son Posta Bu işte Yerden 1 Ege inciri De Meseledir 

Gögv e K~dar Haklıdır ! ~-öylünün Menfaa.tin_i D~-
----- şunmek Başlıca Vazıfedır 

Tekrar Ediyoruz: Memleket Spo- Hükômet MÜhim Miktarda Hurda incir 
,.unun Gerilemesine Sebep Olanlar Satın Almıya Karar Verdi 

M d Çı k l l 
fzmlr, 7 (Huıuai) - Hafta için-- dınlatabilmek için yakan uman-.,. Jf.ut 'aka ey ana l arı ma l de incir mıntakaıınm muhtelif larda geçen bir hAdiaeyi de l'u· lVI. ~ l~ k6telerinden yükselen ve Batvekil rada tebarllz ettirmek iıtiyorun: 

Paıaya iletilen müıtahsil sesleri, - Baıvekil Pqanm lzmirae 

Bizde Spor, 
d Sporcularımızm Zagrep ıehrin• 
..: altı Balkan de•l•tinin sporcu-

1 karşıımda uğradıkları ağır 
~ailübiyet, herkesi müteeaılr etti. 

z de bu tee11UrU içimizde acı 
ltı duyduk, yUreğlmlıe utanç 
leldi. Bu mağlubiyete sebep 
olanların, ıporun UerJemeaine 
dhgel vaziyette bulunanların mey· 
lı •na çıkarılmasını, bunlardan 
l ••ap aurulm&11nı istedik. Bu 
steğimizl bildiren yazı belki blraz 

~erttı. Fakat ne yapalım ki haki· 
llatl söylllyorduk. 

Bugünkü Şeklile 

1 

incir itinin, bundan evvelki yaza- bulundukları bir sırada C. H. F. 
larımda tebarllz ettirmiye uğra.- binasında, Baıvekil Paıanın bu-
tığım ıibi, monf aat noktaıındaa zurile bir ba1bıbal yapılmıı; ismet 
bir müıtabsil, ihracatçı ayrılığı Paıa, istihsal maddelerimizin değr 
doğurduğunu meydan çıkarmıştır. fiatile satıJma11 Jllzumuna lfaret 

Bir Faciadır! 

Çarpıtan menfaatler neticesi, mU1- etmiılerdi. 
tahsil aleyhine olan hareketlerin, O zaman, lzmırin tanınmıı lb-
bazı zevat tarafından memleketin racat tüccarlarından tanınmıı bir 
büyüklerine belki de tevil edile- bir zat ( lzmirde incir meaelui ) 
rek duyurulmak btenmeal, incir namı altında bir meaele olmadı• 
mtıstabıilini mUteeııir etmiıtir. ğını ve incir flatlerinin normal 

Hafta içinde Aydan incir mU1- olduğunu söyllyerek demftti kl: 
tabıillerinin fırka binaaında Vail -

11
Her meaullyeti kabul ed .. 

F · B · i il v • ltı d rim. Bu, böyledfr ,.. 
evzı eyın re ı gı a n a ve 

l 
· t k d' ~ k• 1 Bu sözler, incir mtlatahalline, 

ncır mm a aıının ı.er uf• .. lh 1 1 fiatl h . racatçı arın ncir eri ak-
rinde yapılan içtımalar netlceıl kındaki maksat ve dOıllncelerlnl 
lsmet P~ıa Hı .. ne gönderilen tel- tamamen anlattığı için mllıtahıll 
gr~flar, ınclr lııni btıtUn tefırrg. belki de haklı bir teeuOre kapılmıı-

Gariptir ki bu isteğimiz ye 
aözlerlmlz bazı llimselerin can• 
ıarmı sıkmıı ve bizi haksızlıkla 
itham etmiye, mübalağa ve mu• 
Jalata yapbjımızı ileri aUrmiye 
._lkıımııJar • 

atale ve belki de llk defa olarak tar. Bunun netlceıi olarak toplan• 
, ... ,,.... ,,., •• ..,. ,.,,,,.,..61nr, ,.,.,.-~----..1 ortaya ..,... ·a ıı . llldr ...., •r ( o • ., ... a iaei .. 71at1a) 

( Devamı 9 uncu aayf ada ) elinde, latenlldill wi61 ~lııtırıl•"•'•r 

b .. r "" 
üyükada Vapurunda Uç Sütunlarımuda 
Tabancalı Bir Hanım 
İki Elinde 

Kovalarken 
iki Silah, Bir Genci 

Tutuldu Güçlükle 
liadise birkaç gUn evvel ol

:"ttur. Biz o zaman haber aldık. 
llcat ortada tahkik edilmesi 

laıarnaelen bir vaziyet vardı. Bu 
lebeple timdi yazıyoruz: 
"-Şık, kibar, genç ve iUzel bir 
~ 1111. bir mliddet evvel genç 
, delikanlı ile tanıımıt, birkaç 
~onra aralarında bir seviıme 
t4 •ıı canlaamııtır. D. Hanım ve 
tib·Bey karıılıklı ıeviımlşler, bl
a... •rlerine evlenme söıU vermit· 

dir. 

- D. Hanım cidden temiz, neılb 
w: e.;: e~ a•~ç kızdır. Tahsil 
~· Y Y•rındedlr. N. Bey 
ıraz macera lllera'-l d B 

11ttt d k a ıaı ır. u 
•uz ep olaca , tanııına l " , aev ımıı 
~ evlenme sözü vermenin tize· 

tinden çok geçmeden baıka bir 
t•nç kız ile ahbap olmuştur. D. 
•nımın bu işten hiç haberi 

~~ktur ve ıevgilisi N. Beye ver
k •ki evlenme sözUne karşı sada
lt 'tini muhafaza etmektedir. Fa· 
it •t iilnler geçtikçe N. Beyin 
.:~diaine karıı muamelelerinde 
..J'1k davranması, şüphe uyan· 
~- •ına !.ebep olmuıtür. GenÇ kız 
~ tllphelerinin doğru olup olma
t\lr •rıı anlamak istemiş ve soruş• 
te llı~lar yapmııtır. Neticede öğ
'I "°'•ttir ki kendiıine evlenme 

ttl Veren N. Bey baıka bir 
( Doamı 1 laci •-yfada ) 

, ı:=. ı .,...,,un _____ , 

Son Müsabakalar 

Dünkü rnfıaabakalara i,tlralt stl•ll 
iki .~porcu hanım lcız 

DUn, bu senenin yaz ı Hvsi
mine ait su sporlarının en ıonun-
cusu yapıldı. DünkU mUsabakalar 
yüzme sporlarının ıampiyonaaı 
idi. Alınan neticeleri bugUnkU 
ıpor ıayf amızda bulaca kımız. 

Oku 
Memla 

a-"1-ksını~ 
etin kUltUr yo-

lundakl llerlleyltlnl 
herk••• ve hepimize 
anlatacak olen çok tay· 
dah bir anket haz1rla· 
dık. Şimdiye kader hiç 
bir kalem taraflndan 
111,nmemlt çok taze 
bir mevzu olan bu yeni 
anketimize verllen ce
vapler1 derin bir l•z· 
zetle okuyacakaınız. 

Birkaç gün sonra 
netredeceğiz 

. .......................... _~~ 
Planı 

Kaybolma Hikayesine 
inanmak Mümküm 

Değildir 
Telefon Şirketinde h~ıuıi bir 

komiıyon tarafından Nafıa Veki
leti namına yapılan tetkikat neti
cesinde bazı yolıuz muameleler 
tesbit edildiğini yazmıştık. Bil
hassa lıatanbul telefon ıebekeıine 
ait planın şirket tarafından ko
misyona verilmemesi üzerinde 
ehemmiyetle durulmaktadır. Bu~ 
planın kaybolduğunun ileri sürül
:!lesi hayret uyandırmıştır. Alaka· 
darlara nazaran bu kaybolma 
hikayesine inanmamak !Azım gelir. 
P.anın mutlaka bulunup komis· 
yona verilmesi tekrar istenecektir. 
Şirketin bu planı vermek isteme· 
mesinin ne iibi bir maksada da
yandığı da ayrıca tetkik edil· 
mektedir. 

Baıfleldl Pa,. l~mirde lr .. dllerl11e oerll•• lnlaah tllalerJ-.. 

Geçmiş Zaman Olur Ki Hayali Cihan Değer 1 

- Ah o eakl günlere d6nmiye imkan olaa da, zarar yok lif 
attık diye bap1e ılrmiye de razı olurduk. 



[ Seı~i) 
Kalkınmak 

e Yük elmelc 
imkanları 

Son aylarda memleketin birçok 
ko.ş~lerindo y ni iktısadi mµessese· 
ler kuruldu vo açıldı. Birço'k yeni 
rnıi sıı elerin de temelleri atıldı. 
Bu husıısta halkın umumi olarak 
mutaleasını aldık ve unları top· 
[adıkı 

Hüseyin Bey (Eğrikapı Ttırbe el· 
•annda 78) - lktıaadi kalkınmamı:r. 
için milli sermayenin ve paraaın 

lıliklmfyeti Jnzımdır. Bunun için d v
lct hıılkn itimat ederek Ergani de· 

iryolu için istikraz yapıyor. B!r 
toraftmı d MilU Bankamız olan it 
Bankası İş aah sını genişletiyor. 
Banko Edirneyi llttısadt bir refaha 
ıeriıtirm k için or da da bir şube aç
mıştır. Artılı: Tilrk paraıı, Türk 
tekiailcı işlemoktedir. Kendi göbe~l

l:nixl l·endimiz keBiyoruı. Ecn bl el
lere bırakmıyacaAız. 

lf 
Mnhmnt Bey (Tahtakale)de - Eıkl

lten dedelerimiz, ninelerimiz arttır
~ıkları paralarlnı çömleklere gamer
Jermlı. Ömürleri de hitam cl'lnco 
~ riıleri bu servetlerden mahJ'um 
~ larlarmq. Bizim de milli .ııuvetimiz 
~opraklar altında uykuy dalarmıf. 
!Arlık bu köttl !det yıkıldı. Serveti
mize çoğalma lmkAnlan hazırlanı

~OJ'. Bankacılık mllJi bir meslek bn
::tinc girmektedir. İktıaadi kalkınma 
ancak asri çalı ma yollarlle te in 
edilebilir ki biz artık bu 1oldayız. 

"" Naci Bey (Sultanahmet Akbıyık 
mahallesi 19) - I~ Bankası Edirne· 
do do bir ıubc açmııtır. Bu nçıf 
Bulgar komıularımız koc man bir 
taıtir. Onlar bizim Trakyayı ihmal 
dtiA'imlzl söylOyorlaJ'dı. Trakya ana
yurdun ayrılmaz bir parçasıdır. Edir· 
nenin Ankaiadan, Sıva.tan hiç bb 
farkı yoktur. Trakyanın lktıaaden 
1ükaelmeal için lwmrelcn berıeyl 

:yapacağız. 

B ·r TürlüBitmigen 
Bir Tetkik 

Buzhanelerin en iılek bir 
:r.anuınında, oehrimiz tacirlui, 
fiatlarm yfiksekliğinden dem vu• 
rarnk Ticaret Odasına mliracatta 
bulundular. Fiatlann indirilmesini, 
aksi halde zarar göreceklerini 
iddia ettiler. 

Ticaret odası bu meseleye 
elımemmiyetle s nldı, derhal bir 
komisyon teşkil edildi ve bugün 
yarın bitecek dendi. Fakat aradan 
aylar geçti, hatta buzhane mev· 
aimi yani tkretlerin indirilmesi 
istenilen mfiddet bitti, likin tat• 
kik tın ardını arkasını almak bir 
tUrlfi mümkün olamadı. 

Eğer fiatlarda hakikaten bir 
fazlalık varea bunun en kısa bir 
zamanda lesbitl lazım gelirdi. Şi
kayeti yapan ta ... lrler artık ümit· 
J.erinl gelecek seneye bağladılar. 
Elleri böğürlerinde, komisyo.uun 
kararanı önümilzdeki me\T&ime 
kadar yetiştirmesini bekliyorlar. 

cıklı Kazalar Oldu 
ıe e Fena Halde Haşlandı, Bir 

al Da Tehlikeli Surette Yaralandı 
Son yirmi dört saatte ıehrimfzln muhtelif yer

lerinde bazı f ci kazalar kaydedilmiılir: 
1 - Knzlıçqmede bir dokuma fabrikasında bir 

amele çok acıklı şekilde haşlaomıştır. Mehmet iı· 
mindeki bu amele İfİ in başıııda çalışırken kocaman 
bir kabın devrilme ile içindeki kaynar su ayağına 
dökülmüş ve Mehmet fena halde haılanmııtır. Ka
zazede amele tedavi altını:ı alına:ıiştır. 

1 

2 - Sirkecide bir hamal tramvaydan dliferek 
çok tehlikeli surette yaralanmıştır. Hadise fÖjle 
olmu tur: 

Hasan isminde bir hamal, Yatman Mehmet efen· 
dinin idaresindeki 217 nu arala tramvnye binmiı, 
tr mvay Sirkeciye geldiği zaman h mal Hasan at
Jam k iste 'ştir. Tramvay durmadığı için hamal 
atlarken muv zenesini kaybetmiş ve yere yuvarlan· 

eza 
Ticaret Ve Zahire Borsa· 
sın Merbut Yeni Salonlar 

Açılacak 
Ticaret odası, av derisi ve sair 

yerli maddeler için satış ve mezat 
mahalleri tesisi husuımnda tetki· 
kata baılamıştır. 

Öğrendiğimize göre, bu şekil· 
de mezat mahalleri tefriki doğ· 
rudan doğruya Ticaret odası ta• 
rafından yapılnmıyacaktır. Bu işin 
Ticaret ve zahire borsasına hava• 
lesi ve mevcut salonlarm geniı· 
letiJmesi euretile bu maddelerin de 
başlı başına Borsaya alınmaları 
mUmkUn görUimektedir. 

Bir Kitap Hak m 
Müddeiumumi'lik {DoğruyolJ 

ismli bir kitabın bir yazı mı dini 
ilet ederek halkı Cümhuriyet mil• 
esseselerl aleyhinde tahrik edici 
mahiyette bularak kitabın sahibi 
hakkında bir dava açmıı ve ena
kını birinci milatantikliğe vermiıtir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Sabıkah Osman Ş hremininde 
Bostan sokaiında oturan lsmail 
Efendinin bisikletini çalarak savu
ıurken yakalanmıştır. 

lf Kamil isminde biri Cihan· 
girde oturan Emine Hanımın pen· 
ceresinden bir kilim çalarak 
kaçarken yakalanmışbr. 

JI. Beyoğlunda istiklal caddesin· 
de kürkçü Abraham Efendinin 
dükkanında hava gıJ.zl tamiratı 
yapılırken yangın çıkmış ise de 
sirayetine meydan verilmeden 
aöndlirülmllşlUr. 

lf.. Beyoğlunda Fotlnln Evinde 
yatmakta olan Madam Maryam 
ana kandilinden yangın çıkmıı 
fakat derhal söndürUlmUştllr. 

lf Tevfik isminde birii bir para 

jBir 
Karar 
Muallim Mekteplerinden 

Çıkan[ar Hariçte 
Çalışabi ecekler 

Bir kısım hususi idareler, blit· 
çe darlığı dolayısile son seneler
de yeniden ilk mektepler tesis 
edemiJ orlar. Hatta birçok vill
yetlerde hazan ilk mekteplerin 
kapablması, tevhidi mecburiyet· 
leri ha ıl olmuştur. Bu vaziyette 
he, aene muallim mekteplerinden 
çıkan genç muallimlere, yer hu
lunma:mağa ba,Iamıtbr. Muallim 
mektebinden mezun olup ta he
nüz bir vazifeye tayin edilmiyen 
epeyce muallim Yardır. 

Maarif Vekaleti, bu vaziyeti 
nann itibara al r k Muallim 
mektebinden çıkan gençlerjn mec
buri hizmetlerini affetmiştir. Mu
alllm mekteplerine giren talebe· 
lerQ~n (\rtık, taahh~tna~e alın· 
mamaktadır. 

Muallim mektebinden m~zun 
gençlerin hariçte istedikleri işe 
girmelerine mfisaade edilmiştir. 

Muallim mekteplerinin tahlil müd
deti alb seneye çıkanldığından 
müfredat proi"amlan liseye maa· 
dil olmuttur. Bina naleyb mual
lim mektebinden mezun olan 
gençler, arzu ederlerse Üniversi
tenin muhtelif f akOltelerinde veya 
yüksek mekteplerde tahsillerine 
devam edebilecekler, bu suretle 
hayatta diğer iş ve ihtisaa şube· 
lerine atılmış olacaklardır. 

-······························· .. ·····-··················· 
meselesinden çıkan kavga neti· 
cesinde Galatada Arif isminde 
birini snndalya ile başından ya· 
ralamıştır. 

Mühendislik 
Mektep Daha Verimli Bir 

Vaziyet Kazanıyor 
Mühendis mektebinin prog

ramlarında önlimüzdeki ders yılı 
baılangıcından itibaren bazı tadi
lat ve ilaveler yapılacağı haber 
verilmektedir. Bu auretle, techizat 
ve tesisat noktaıından eksikleri 
tamamlanacak olan mektebin, 
daha verimli bir tekilde talebe 
yetiıtirmesl mlimkün olacaktır. 

Öğrendiğimize göre, bu hu
susta profeaörler meclisi ihzari 
mahiyette tetkikata baılamış bu
lunmaktadır. 

undan baıka, ihtiyaç nazarı• 
itibara alınarak bu sene su mO
hendisliği kısmına daha fazla 
talebe ayrılacaktır. Her yıl azami 
6-7 mezun veren bu fU beden bu 
ıene 15 kadar su mi\hendiai yo
tt,tirilecektir. 

Havuzlarda 
Faaliyet 

Seyriıefainin lağvından sonra 

müstakil bir tqkillta bağlanan 

havuzlar idare.inin Taziyeti gün

den gline inkifaf etmektedir. 
Verilen malfimata göre; havuz

lar yeni idareye geçtiktenberi 

hemen hiç boı kalmamış, havuz· 

lama lfleri eskisine nisbetle bir· 
hayli çoğalmıştır. Bu arada, tran

sit geçen gemilerden limanamızda 

havuzlananlarının miktarında da 

bir artma kaydedllmiıtir.Havuzlar 

idaresi, tesisatın Ye ekıiklerin 
tamamlanma1ı için tetkikat yap
maktadır. 

GliniJn Tarihi 

Bu 
iyi 

Sene Tütü 
Para Edece 

Bu ıcne Ege mıntakasındaki tü 
mahıuJlerJ çok ve nefistir. Rençb 
lerimlı azami dikkat ve itina 
tiltOnO hastalıksız, renkli ye iyi 
rak yetlttirmeye muvaffak olmu~I 
dır. Yalnız geçen seneye naza 
lıtibaalit miktarı daha azdır. Ge 
aılık ve gerekse nef asct hase 
bu aene tDtOnOn yükaek fiyatla sn. 
catı dGtünlllerek İzmirde mev 
atok tütünlere kartı da büyilk 
rağbet a-österUmeğe bnılanmışhr. 

On beı g{ln içinde bu tütünlerd 
tahminen sekiz ytb bin kilo satılm 
lir. 

Yeni mahsul için piyasaya da 
çok vakit vardır. 

* Adana, 6 - Piyasada pnmult 
hububat fiy tlcrinde hafif ve deva 
bir dütkünlGk vardır. Bugün Mı 
pamuğunun kilosu 33-33,25, ekspr 
34 tll.r. D~rt bet güodenbcrl paza 
gelmfye baıhyan kozanın kiloau 
5,5 kuruta aahlmaktndır. Arpa 
klloıu 2.S yulafın da 2.25 kuru 
dilıoı~tür. 

Belediyeler Bank sınd 
Toplantı MUn sebetne 

Bir izah 
Matbuat U. Mlldilrlüğil tarafınd 

tebliğ edilmiştir: 

4 Eyini 1934 tarlhll ve 3711 No 
COmburiyet gazeteıindc belediyel 
bankası başlığı altında Ankarad 
telefonla umumi heyetin içtima etti 
ve bu meyanda banka aermayeıin 
4 milyon liraya yftk11eldiği ve bu pa 
memleketin imanna kif i gelmiyecc 
cihetle hariçteki mali müeaaeaelerd 
bir lıtlkraz yaptlmaaının muhtem 
olduğu bildirildiği görfilmUıtür. S 
maye mıktan ve hariçten istila 
yapılacağına dair olan bu malüm 
bankanın kuyuda tına ve hak "ka 
muvafık olmadıA-ı clh tle tekzl 
olunur. 

el ik 1 
Selinik beynelmilel sergisine lı 

rak etmek Dzere bütün ticaret odala 
nOmurıeler hazırlamaktadırlar. lııta 
bul ticaret odaBı da bazı nOmunel 
toplamıştır. Toplanan nfimuneleJ' Tü 
ofiıe gönderilecek, bunların Selini 
ıergisine gönderilip gönderilmeme 
hakkında Türk ofisi bir karar ver 
cektlr. 

Muhafaza Memurlar1 içi 
GOmrGk muhafaza idaresi, muha 

faza aıemurlanna yeni elbiıe verme 
için kumaş anhn almaktadır. Ayrıe 

memurlar için 1556 çift te kundur 
ıımarlanmııtır. 

Yeni Tutulan 
Kaçakçılar 

Ankara, 6 - Bize verllen mal 
mata gfüe, 28 Ağustos 934 tarihinde 
6 EylOI 1934 tarihine kadnr iki 
muaademe.11 olmik üzcro 41 kaçak 
Yakası olmuıtur. Bu vak'alardn bl 
yaralı 62 lıraçakçı, 61 O kilo gümril 
kaçakı, 434 kilo inhisar lmçağı, bf 
kilo 510 gram ağırlağında muhtefl 
mücevherat ile 7 tüfcnk, 9 menıl 
bir kamyon ve 44 lrnçnkçı hayya 
yakalanmııtır. 

Son Poıta'nın Resimli Hikô.ge$i: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 1 ·--------------------' 

- Şaştım, aştım, şqlım ağ· ı 
&ım açsk k ':lı Hasan Beyi. 

Dünyada herşeyin olnca· 
ğma akhm erer •mma buna bir· 
tQrlü akıl ertliremedlm. j 

- Telefon Ş rketi k bloları· 

nıa plinlarmı kaybetmiı •• 

Hasan Bey - Ne ı şıyorsun 

azizim pşılacak ne Yar ki?. 
... Onlar bugünlerde, l ; 

layı kaybettiler nerede kal 
1>llnl 



-
.• '1 . '• "' .., • . . ' ' 

-~ 

Hergün 
- ----

Zeki MH'ut 
1 

Erganiye doğru uzanmakta J 
denıiryolunun yapılması için 

6kurnetin milletten istediği ödijnç 
'•llın Uçllncll kısmına ait tah
tr de satılığa çıkarılmııtır. 
diye kadar birinci ve ikinci 

lllıın tahvillerinden almak fırsa· 
1~ bulamamıı olanlar için yeai 

fırıat daha meydana çıkmıt 
lllektir. Ergani iıtikrazı tahvil

l~tı satılığa çıkarılması haki
•ten yarını dOıllnenler, parasını, 
'••rrufunu emin bir yere yabr
stk istiyenler için bir fırsattır. 

Y•ai ve iktısadi olgunluğunu bir 
01c Vesileler ile ispat etmiş olan 

"llarnız için bu fırsatın kaçırıl· 
'Y•cağmı ümit ederiz. 

Ergani bir hedeftir .. Ergani bir 
tt'baledir. Bu kelime batlı 
'tına bir ülkllyU, memleketin 
•r siyasetinde yeni bir safhayı 

•de etmektedir. Ergani tabiatın 
ttııleketimize vermit olduğu 
tı~~tlerden biridir. Cumhuriyet 
. Unıeti memleketin hangi köşe-
~de, hangi bucağında olursa 

1tın, bu ıervetlerj itletmek ve 
tı arı Türk milletinin refahına 

iı etmek azmindedir. Bu 
•kunda Ergani teıebbUstt vatan
tlar için yalnız hususi bir ka· 

~nç iti değil, milli ve vatani bir 
~ıife mahiyetini de haizdir. Öyle 
ır vazife ki onun ifası bugün ve 
•rıo her vatandaıa bUyUk fay
•lar temin decektir. 

Tedbirli ve düşünen vatandaı
ra göre yurt sevgisi milletin 
bil ve gündelik hayatınğa da 
e11ir olmak lhımdır. Zatea 
· devlet ve millet mefhumlan 

~ lıtt sevgisinin netice itibarile 
,~ildi kendimizi sevmek demek 
1.t~lliunu açıkça ifade etmektedir. 
~~t~ler. araıı hayatının ıon ıe
•<l •rı bıze vatandaıın servet ve 
i/dttinin ancak milli kadro 
~~ilde temin olunabileceğini ve 
eeı::: haricinde hiçbir kimse için 
lUı •t çareai kalmadıtına pek 
"aı •l göstermektedir. lngilfzden, 
.. lrdan kaybedenler, Türk liral:: kuvvetinden kazanmıılardır. 
~.... olan, milll olan hertey 
... ı1ld' ),t hır, kuvvetlidir. Ve cllmhuri-

taiı 6kumeti ıimdiye kadar yap
'-Uİ, ~aıardığı muazzam itler ile 
L't tın hudutauz itimadına battan 

' hak kazanmııtır. 

L~illl kuvvet vatandaılarin biri· 
~- e eklenen ve hiçbir vatan• .!: buyuk yiik olmayan kUçllk 

unlarından doğar .. O yardım· 
r doğrudan doğruya getirdikleri 

ı tııf •atlerden çok daha fazla 
d•rak dolayıaile faydalar temin 
er. Blzba b 

'hviller b' uann alacağımız 
ıze •anin d 1 

lltla k . t' • evam ı ve 
ar ge ıreceği albi E 1 iltinelerlnin yarın ın~ 

1 
rgkatn 

111• d . m e e e 
ın e ecegı servetlerden b 

t'ın . 1 -l 1 b , un-
genıı eteceg ş acnıinde 

lt~~dl çocuklarımız daha ziyad: 
İtlıf~d~ edeceklerdir. Menıleket 
- tt"ındeki ittirak hissemizin ma-

----
Resimli M11,kale a He{ lniş_ip Bir Yokıqu Vardır il 

Meıhur ıözdllr: " Her tesirin bir de akai 
teıirl vardır.,. Birisine dayak atar, onu ağlatır
sınız. Fakat bu dayak, ıizin de tokadı vuran 
elinizi acıtır. "Her inlıin bir yokuıu vardır,. 
aözU de botuna ıöy lenmiş değildir. Gezip et
lenmek, kahkaha atmak gtızel şeylerdir. Fa• 
kat •onunda yorgunluk olma1a ... 

Adımınızı atarken baıtığınıı. ye· 
rl görmezseniz, yapacağınız itin 
vereceği neticeyi dlltllnmezaeniı. 
ekseriya zararla çıkaramız. 

Unutmayınız ki: Her teıirln bir 
akıi tesri vo her iniıin bir yoku
ıu vardır. 

f::;' • 
===-====================-~z==============================:-=========~ 

SON TELGRAF HABllRLERİ 
•• • 

Dünya Uzerinde işsizlerin Sayısı 29 
Milyondan 22 Milyona Düşmüş 

~-,-~~~~~~~~----~~~~~~~~~~-

Lon dr a, 6 ( A.A. ) - İngiliz M. Bütler bilhaasa Anglosakson tutmağa, buhranın artmasının 
fıçl birlikleri kongresi bilhassa memleketlerinde geçen seneden• önüne geçmeğe ve halk kütlelerl-
40 ıaitlik hafta mesaisi mesele- beri işaizliğin azaltılması sahasın• nin satmalma kabiliyetini tutmaya 
ıiyle meıgul olmuı ve hükumetin da iyilik olduğunu ıöylemit ve medar olan ıey, milli bütçelerden 
bu meselede bir sey yapmamıı demiştir ki: alınan itsizlf1' tahsisatları ve bll· 
olmasına teeasüf eden, ücretler " - 1932 de 29 milyon olan yük nafia itleridir.,, 
indirilmeksizin derhal tensikat ya- itsiz miktarı 22 milyona inmittir. Celsenin sonunda Amerika it 
pılmasıaı ve gelecek beynelmilel dünya buhrana tarihi yazıldığı za· federasyonunun iki murahhası 
it konferansı ruznamesine bu me- man görülecektir ki ücretlerin key• milli kalkınma idareıl için yapı-
ıelenin konulmaaını lstiyen bir fi bir tarzda indirilmesi aala ti· lan mücadeleyi anlatmıılar ve men-
karar sureti kabul etmittir. Bey- cari muamelelerin artmasına yol aucat grevinin ancak bir başlan• 
aelmilel ..... ı .. ...._ ••d..,. ·~••lfbr· BllAW.. ttcaa.11 t.t- •o olchajuaa •yJ..u,lercHr. 

Ati nada 
Muahedenin T aıdikli Su

retleri Teati Edildi 
Atlna, 7 (A.A.) - Adrla 

Yapurile Venedlk tarikile Cenev• 
reye gitmekte olan Türkiye Hariciye 
Vekili Tevfik Rllttll bey bugtiD 
Atinaya uğramıı ve M. Maksl
moa'la Ankarada imz.alanmıı olan 
Antant kordiyal misakının tasdik· 
namelerini taati eylemittir. Bu mll
naaebetle taati olunan nutuklarda 
iki memleket arasındaki mllnase
betlerin aıklaımasından teYellllt 
eden faydalar kaydolunmuttur. 

M. Maksimoı Adria vapuruna 
binerek Tevfik Rftftll Beyle be
raber Cenevreye gidecektir. 

Avcılar Bayramı 
Şehrimiz avcılan dun Çekmece 

civarında Çobançetmeainde bir 
bayram yapmıılar, bu münasebetle 
Ambarlı, Çekmece ve Avcılar k6y· 
lerinden 75 çocuğu ıilnnet ettlr
miılerdir. 

Ceviıli Köyü Yapılıyor 
Akseki, 7 ( A.A ) - Bir yan

ıın neticesinde harap olan ve 
yeniden inşasına baılanan Cevizli 
köyll inıaatı hayli ilerlemiıtir. 105 
evden ibaret olan bu inşaahn 
Cllmhuriyet bayramında bitirU· 
meal için çalııılmaktadır. 

Yeni Tramvay 
Tarifesi 

Bir haftadanberi tatbik edlJ.. 
melde olan muvakkat tramvay 
tarifesini takip edecek olan dai
mt tramvay tarifesinin tesbiti için 
tramvay ıirketl ile temasa ıeçil· 
mittir. Yeni tarife Nafia Vekili 
Ali Beyin Ankaraya avdetinden 
ıonra teabit edilecektir. 

ispanyada Buhran 
Madrlt, 7 ( A.A ) - Pek ya· 

kında kabine buhranı çıkması 
ihtimalleri artmııtır. Nazırlar top
lanarak parlimentoya gidilmesinin 
mi yokaa parllmentonun açılma• 
sandan evvel istifanın mı muvafık 
olacağı buıuıunu tetkik etmlı
lerdlr. 

Madrit, 8 (A. A.) - Umumi 
ırev 22/4/34 de olduğu gibi ve 
ayni t•raitle yarın ilin olunacaktır. 

Aydının Kurtuluıu 
Aydın, 7 (A. A.) - Aydının 

kurtuluıuoun on ikinci yıld6nümü 
bllyUk merasimle kutlulanmııtır. 
Şehir baıtan bat• donanmıt ve 
halk coıkun tezahuratta bulun
muştur. 

Celil Bey Geldi 
Edirnede it Bankaaı şubesinin 

açılma merasiminde bulunan lkb-
1at Vekili Celil Bey dOn akıam 
ıehrimize dönmUıtnr. 

Alman yada 
Yahudiler M. Hitlere Ni

çin Rey Vermiıler? 
Berlin, 6 ( A. A. ) - Milliyet· 

pener Alman yahudileri cemiyeti 
doktor Navmanın reisliğinde bu 
glln taplanmııtır. Mumaileyh irat 
ettiği nutkunda demiştir ki: 

" - Reyiimda "Evet,, reyi 
vermekliğimiz, yeni bir aynlıktan 
içtinap içindir. Yahudiler, Alman 
yahudiliği ile fimdiki muanzlan
mız arasında daha IODra bir uz
laımanın tahakkukunu görmek 
llmidile her ıeye tahammnl etme
lidirler. 

Bu cemiyetin martında ıu ifa· 
deler vardır: 

"Almanlık vazifemizi yapalım, 
bizimle alay etıinler, bizi istihfaf 
etsinler, biz Alman kalahm." 

Ziraat Vekili Gireıunda 
Giresun 7 (A.A) - Ziraat Ve

kili Muhliı Bey GWcemal vapu
rile buraya gelmiıler ve ıehrimJ. 
ıin mUJki "e askeri erklnı tara• 
fından karıılanmıtbr. 

. Vekil Bey iakele meydanında 
duran ihtiram kıtasını teftit ettik· 
ten ıonra belediyeye gelmlı ve 
bir müddet istirahat etmlıtlr. 

Muhlis Bey Pazar gtlnüne ka· 
dar burada kalarak tetklkatta 
bulunacaklardır. 

'•ı d . b' · ı 'ki k " aıma lr taş l e ı Uf r 
lbaktır. iSTER iNAN /STER iNANMA! 

)\~rgani yeni iktısat hayatımızın 
di) tk "tilkülerinden biridir. Şim· 
~~' kadar nice ülkülerin tahak· 
>,.,

1
l.I te\'kini tatmıt bir millet için 

,..._ 
11 

Eraani hazinelerini de kendi 
.-~l.I •• \t ıçıne alarak refah ve saa-

" 'ili Uk ·~ Y ıeltmek mutlaka ve "d• eriıilecek bir hedeftir. 
• li&kimiyeti Milliye - den 

8ir muharrir arkadaı dGnkO yazısına ıö_yle baıhyor: 
"Dilnya, Botazlçl kıyılannda hlli tekUlk arta 

kalan ah4ap, köhne yalalara döndO. İnunlar onu 
.ağlamlatbrm1ya ne kadar utratHlar, nafile! Buraaıaı 
düzeltiyoruz, öteden bir ak1akhk çıkıyor. Orada blr 
delik tıkıyoruz, buradan patlak veriyor. Sulh tamir• 

iNAN 

elleri ne yapacaklarını t•tırmıı vaziyettedir." 
Azizim, dQnyayı düzeltmek, Botazlçindeki köhne 

yahlara tamir etmekten daha kolaydır. Yeter ki bizdeki 
bOanOnlyetten her dnlette bir parçacık olaun. Bu 
olmadıkça ve herkH alacatana 4ahln, vtrecejine aerçe 
olmakta devam ettikçe dünyanın düzene ıirmek bab
tlyarhfana eremlyecetintj biz inanmıyoruz. Sen deı 

iSTER JNA.NJIAI 

Söz .. n Kı a ı 

Üç Yerde 

Üç Mütalaa/ 

---------- A. E. 

Kııa faıılalarla yekdiğerlni 
takip eden üç gazete mütalaası: 

Birincisi Yugoslavyanın meı· 
hur devlet adamlarından birisinin 
kafasından çıkmışbr.Veıile Yugos· 
lavyanın Sovyet Ruayayı tanıması 
üzerinde cereyan eden bir mil· 
bahesedir. Yugoslavya devlet 
adamının dUşDnceai bir aatırla 
hülasa edilebilir. Bu bir satırın 
içinde de benim g6zllme çarpan 
yalnız: birkaç kelimesidir: 

u Bir defa kan bağı ile 
bağlı bulunduğumuz• Rusyayı yıl
larca ihmal etmiş olmamızı dU· 
ıUnmeli, bir defa da as•rlarca 
milli düşman bildiğimiz TUrklerle 
yaptığımız anlatmaya bakmalı,. 

demiı. 

* Göz:Ume çarpan gazete mllta-
IAalarınm ikincisi Mösyö "Venize
los"un yakın dostlarından bir 
Yunan siyasiıinin kafasından çık· 

mışttr. Anadolu muharebesinin 
yıldönümü mUnasbetile yazdığı 
makaleyi de birkaç aatırla hüliaa 
etmek mümkUndllr: 

"Tilrkiya ile ittifakımız ve dost· 
luğumuz ıiyaaettir ve lazımdır. 

Fakat fena saat siyasetidir, bize 
maziyi unutturmamalıdır." DemİJ. .. 

Gözüme çarpan OçllncU mllta• 
lia, Bulgarlarda her hnkumet vt
her devirde canlı kalan Trakya 

komitesi tarafından neşredilen 

propaganda kitabında mUnderiç
tir, hem de koca bir harita ıek
liade. bu laarita latanbulu ve 
trakyayı ihtiva etmek &zere bO
yllk ve muhayyel bulgaristanı gö1-
termektedir, onu istemektedir. 

-tt 
Bu Uç mütalaadan 8ç6nün de 

bugUn iktidar mevldlnde bulu
nanlar tarafından 1erdedifruedi

tini hatarlatbktan IODl'a Uzerle
rlnde dUtUnmlye lllıum görmüyo
rum. F aydab nokta ehemmiyetli 
olsun veya olmasın etrafımızda 
söylenen herıeyl itilmek ve ifit
tirmektir. 

lnegölün 
Bayramı 

lneg61, 7 (A.A.) - Dtln, mem· 
leketimizin kurtuluı bayramı, yir
mi bini geçen halk, eınaf cemi
yetleri, teıekkOller ve mektep 
talebelerinin iıtirakile, bu seneye 
kadar emaali görlllmemit bir qe
kilde kutlulanmıt Ye ıehir hari
cinde halk allvarileri tarafından 

ordu 6ncülerinin memlekete giriı 
vaziyeti temsil edllmlftir. BütUn 
memleket sevinç içindedir. Gece 
bUyUk bir fener alayı tertip edil
miıtir. 

Bir Kaza 
Topkapıda Kalburcu ıokatıne 

da oturan~ lıtanbul tapu memurla
rından 45 yaılarında Halit Efendi 
evjn aptesanesindeld elcktirik 
lambalarını yapmakta iken cere
yana kapılarak derhal 5lmilştUr. 

Romada Bir Tayyare Kaza• 
Roma, 7 (A. A.) - lkl tay· 

yare Nopolide çarpışmıı ve tay• 
yarelerin biri Spirllo kfüaesinia 

Uzerine düıerek parçalanmııtır. 
Tayyarecilerden biri ölmilf ve 
diğeri paraıUOe atılarak kurtul-
muıtur. 



:t Jlemlebt Mauarası}: 
Pertek 
Kazasının 
Umumi Vaziyeti 

Pertek ( Hususi ) - Murat 
atı}'Dnun farkına Ye Silptirgeç 
dağının eteğine kurulmuş olan 
Pertek kazaıı ıarkın ikinci Ma
latyasıdır. 

Pertek, ikidir. Biri eski Per
tektir ve Muradm tam kenarın· 
dadır. Selçukilerden kalma birçok 
asan vardır. Halen ayakta duran 
iki m·naresile cami.erile saray 
harabeler:le, Murada nazır yalçın· 
lar üstüne kurulmuı mabet 
ve kargir binalarile eski ihtişa
mını muhafaza etmektedir. 

Diğeri yeni Pertektir. Yeni Per
tek, tabiatin en güzel ve soğuk 
•u membalarını ihtiva eden ve 
değirmenler çeviren bol su kay
naklarile SUpürgeç dağının ete
jindedir. 

Eski bir kilisenin dibinden 
akıp gelen büyük kaynak çok 
gürdür. Letafetine, soğukluğuna, 
bercaklığına doyum olmaz, kasaba 
kesif ve güz.el ağaçların çiçek
lerin içine gömülmüştilr. 

Kayısı, armut, kiraz, vişne, 
Uzüm, dut, ceviz, erik gibi mer 
vaların envaı yetişir. 

Eıizizin merkezine yirmi kilo 
metre mesafededir. Halk ziraatçı 
değil babçccidir. Her evin 
çağlayanı, gfizel tarhedilmiş 
bahçeleri vardır. Vesait tekamUl 
ederse, halkın yaşama seviyesi 
daha ylikaelirse burası Elizizin 
bir •ayflyeal haline gelebilir. Ta
biatin bu eııiz ve güzel muhitini 
görmiyen Elh.izliler vardır. 

Kaza merkezi olmaBlna rağ
men ve tabii güzelliğine inzimam 
eden zevkli halkının ~şması 
karşısında muasır ve medeni bir 
hayat nihayet yerlilere münhasır• 
dır. Ancak bu bayat mevziidir, 
ıahıslara ve güzel bahçelere gö
mülü evlere inhisar etmektedir. 

Perteğin yolları tehrin tabii 
güzelliğile kıyas edilemez, Pertek 
tabiattan eşsiz bir güzellik aldığı 
halde onun tabii membalan ve 
servetleri 18) ıkile istismar edile
memiıtir. 

Ada pazarında 
Muhtarların Bir Toplanhsı 

Adapazarı (Hususi) - Bütün 
köy muhtarları ve ihtiyar heyet• 
leri Halkevinin büyük salonunda 
bir toplantı yaphlar. Takriben 
500 kişiyi mütecaviz olan bu top
lanhda kaymakam Agah B. top
lantının mahiyeti hakkında izahat 
Yerdi. Ve lskln Kanununun bazı 
maddelerini izah etti. Bilihara 
sıtma milcadele doktoru Fadıl ve 
Ali Rıza Beyler de ııtmanın su· 
reli ıirayeti ve ıivrisineklerin ba
rındıkları yerleri ve sıtmaya karJl 
korunmak çarelerini ve halkın 
buna kartı yapacakları zaruri 
işlerden bahsettiler. Bundan son· 
ra Halkevinin temsil ıubesinin 
temsili seyredildi. 

Tokatta Müsamere 
Tokat (Hususi) - Muallimler 

Birliği tarafından askeri mahfilde 
bir müsamere tertip edilmiş, 
( .Ku:ıl çağlıyan) ve (Yıkılan ocak) 
pıyesleri temıil edilmiştir. Müsa
mere, ikinci günü de Halkevl 
einemasında halka tekrar edil
miştir. Halk bu meccani müsa
mereden pek mütehassis olmu,, 
Muallimler Birliğine teıekkür 

etmiştir. 

• 
E LE 

Muş Yeni Yapılıyor 
Birçok Yeni 

Yollarla 
Binalar 

Biri birine 

Baştan 
Yapıldı, 
Bağlandı, 

Bütün 
Vali 

Kazalar Geniş 
Çok Çalışıyor 

Muş, (Hususi) 
Kışı uzun ıl\· 

ren memleket• 
lerimizden birisi 
de (Muş) tur. 

Karm.n çoklu
ğuna ve soğuğu
nun şiddetli el
masına rağmen 

bahar ve yaz 
mevsimleri de 
son derece gU
zeldir. Bilhassa 
il k b a b a r d a ki 
manzarasının le
tafetine doyum 
olmaz. Şehrin ıimalinde (30) 
kilometre genişliğinde ve (70) 
kilometre uzunluğunda münbit 
bir ova vardır. Buraya (Altı nova) 
ismi verilir. Bu ovayı sehirden 
S. 10 kilometre fasılalarla geçen 

(Karasu> ve (Murat) çaylan sular. 
Hakikaten isı.ıi. kadar zengin ve 
mahsuldar olan bu araz.iden ne 
yazık ki bugün matlup derecede 
b 'r istifade temin edilememekte
dir. Ha' buki umumi harpten 
evvel tam manisile mezru ve 
mamur bir şehir olan ve nüfusu 

çok kalabalık bulunan Muş; ge· 
rek harp esnaşında ve gerekse 
müteakip seneler çok saf'Sılnııı 
ve harap oJmuş .. ur. Babu ua istila 
esnaamda birçok yeti.eri yı\c.1\. 
mıştır. O z.amanlarda anavatanın 
diğer kısım\anna hicret eden bir 
çok Muşlular da bugüne kadar 
memleketlerine dönmemişlerdir. 
bu sebepten evvelce her tarafı 

ekilen Albnovada matiup dere
cede ziraat yapılamamakte ve 
bugün bu ovanın boı kalan ge· 
niş yerlerinde insan boyu ot bit
mektedir. Halbuki iki büyük au· 
yun s.uladığı bu mü bit ovada, 
bu mühim tabii kuvvetlerden 
istifade edilmek ıartile fenni 
esaslar dahilinde çalışılsa çok 
müsbet nefceler elde edileceğine 

Somada 
Bir Kaçakçı J ndarmaya 

Rüşvet Teklif Etti 
Soma (Hususi) - Ömer ismin· 

de bir jnndnrma Beyce köyünden 
gelirken yolda esrar içmekte olan 
bir tahıa tesadüf etmiş ve yaka
layıp merkeze getirmiştir. Mer
kez.de yapılan aramada lizerinde 
bir kilo esrarla bir mavzer 
tabancası çıkan bu kaçakçı yolda 
jandarmamıı:a 100 Ura rtışvet 

teklif etmi,, fakat kabul ettire-

# 

Muşun umumi manzara•• 
hiç fllphe olunamaz. 

BuBa rağmen on •ene içinde 
Muş, harpten sonraki variyetine 
kıyas kabul etnıiyecek derecede 
değişmiştir. Memleket bir yeni
liğe doğru gitmektedir. Bilhassa 
son zamanlarda yaptırılan mek
tepler, hükumet binası, Vilayet 
konağı, bazı resmi daireler ve 
Ha1kevi şehrin en güzel bina!aTını 
'teşkil etmektedir. 

BugünkU vaziyetile uzaktan 
beyaz binalnrile yeşillikler içeri
s:ne gömülmt.iş olan Muşun ha
riçten göriinüşü çok caıiptir. 

M :ı imarı hususunda Vıı'i 
Mithat Beyin gösterdiği yüksek 
a aka cidden takdirin fevkindedir. 
Mnmai1eyhin devamlı mesaisi ne
ticesinde ga'.) rimuntu:am olan 
dtikkin ar ıkbrılmış, eniden ve 

muntazam bir plan tahtında 

mağazalar yaptırılmıştır. Yağmur
lu günlerde geçilemıyecek dere

cede çamur olan daracık yolları 
düzeltilmiş, bir ucundan bakılınca 
diğer ucu g6rülecek derecede 
genit ve muntazam caddeler 
açılmıştır. Bina inşaabnda eski 
bir uıul olan ( düz daır) yapmak 
adetini kaldırılmış ve yeni yapıla
cak binaların çablı olması em· 
redilmiştir. Vali Mithat Bey 
vilayetin umumi yollanna bü-

Adapazarında 
Zirai Tetkikat 

Adapazarı (Hususi) - Koca· 
eli ziraat müdürü Hikmet Bey 
vaziyeti ziraiye hakL.,nda tetkikat 
yapmak üzere buraya gelmiş ve 
köylülerin ve çiftdlerin ekim ve 
biçim iılerini ve yapılan çeltik 
draatini ve tlitün hastalıklarını 
mahallinde görmek üzere kaza 
ziraat memura Ekrem Beyle bir
likte köylere çıkmııbr. 

··;;;;;;;~;;:····i(;~k~;·-·i;;;;ı;·i·b"ii;~;· 
mahkemesine sevkedilmittir. 

Elmalıda Elektrik 

Elmah: Antalyada (Husust)- ı 
Elmalı Belediyeai yalnız kasaba 
hududu dahiline münhasır kalmak 
Uzere Pınarbaşı denilen mahalden 1 
çıkan su ile bir elektrik fabrikaıı 
tesis etmiıtlr. Fabrikanın yarısın• 

dan bir fazlasına Belediye sahip
tir. Fabrika 60 beygir kuvvetinde 
ve aon siıtcm makinelerle müceh· 
bezdir. Tesisat bir ay evvel ikmal 
edilerek kabulll muvakkat mua
melesi dahi yapılmışbr. Mahallita 
ayrılacak havai hatbn direkleri 

yük bir ehemmi
yet atfetmektedir. 
Samrnn kazaıı 
müstesna olmak 
şartile her kaz.a
nın yol vaziyeti 
iyidir.Bugün hep· 
sine de otomo· 
b"l gitmektedir. 
Bilhusa Biilis~ 
ten Diyarıbeki· 
re olan kısımla 
Elaziz hududun
da başlıyan (Ça· 
pakçur ) kazası-

nın yolları son de· 
rece methedilmiye layıktır. 

Bu son günlerde de (86) kilo
metreden ibaret olan Muı- Bitlis 
şosesinin fnıaaına baılanmışhr. 
Her sene yağmurların yağmasile 

batak halini alan ve seyrüseferi 
güçleş. iren bu yolun da bu sene 
ikmal edileceği kuvvetle Umit 
edilmektedir. 

Mem:ekette ziraat işleri f yi ol· 
olmasına rağmen soğuk dalayı· 
sile geç ) etişmektedir. Bu sebep
ten sebzeler ilk zamanlarda ha· 
riçten geimektedir. 

Burada en ziyade gaz, benzin 
pirinç, şeker, kahve ve sabun gi· 
bi eşya çok pahalıdır. Bilhassa 
halk çaya fazla düıkün olduğun
dan çok ıeker aarfolunmaktadır. 
Kııtan çıkıldığı gllnlerde tekerin 

bir kilosuna (95) kuruş Yeya da
ha fazla bir para verilir. Bu ... 
hepten halk daima kıılık yiyece

ğioj ve yakacağını yaz aylarında 

tedarik etmek mecburiyetindedir. 

Çünkü herıeyi vaktinde alırsa 
çok ucuza mal olmaktadır. Bil
hassa odun, kömfir, yağ ve pey

nir çok ucuzdur. Bir araba odun 
(150) veya (200) kuruşa alınmak
tadır. Hele yağın okkasını (200) 
ve (225) kuruşa - hem de kolay
lıkla - temin etmek mümkündür. 

Balık esirde 
Köycülük Ve Nüfus lıleri 
İçin Bir Toplantı Yapıldı 

Balıkesir (Huıusi) - Gizli 
nufüı kanununun tatbiki delnyısile 
nahiye mlldürleri ve k~y ihtiyar 
heyetleri Halkevinde vali Salim 
Beyin riyasetinde töplaomış ve 
Salim Beyin bu kanun hakkın· 
daki sBzlerini dinlemiştir. Öğleden 
sonra tekrar toplanılmıı ve yine 
Salim Beyin k6y kanonu ve ihH· 
yar heyetlerinin vaıifelerl etrafın
daki kıymetli sözleri dinlenmiştir. 

Tesisatı 

de dikilmlti telleri de çekilmek 
llı:ere bulunmuıtur. Bir aya kadar 
abonelere elektrik verilecek ve 
kfişat reaml yapılacaktır. Resim
de fabrika ve fabrikanın kabulll 
muvakkat muamelesinde bulunan .. 
lar görWmektedlr. 

Ten fi.it 

Niçin 
Beğenirmiş 
Anlaşıldı 

Nurullah A 
Selami izzetin, Behçet Ke 

beyi niçin göklere çıkardığmı 
ıairln kitaplarını okuduktan so 
da pek anlamamıştım; arkad 
mm iddialarının i.abatmı zanı 

dan bekliyordum. Bekliyen mu 
dıoa erermiş, ben de niha 
Selami lzzet'in, Behçet Ke 
beyi niçin göklere çıkardı._ 

anladım. Onda, kendisinin ' 
kardeş bir kafa olduğunu sezmi 

Bunda anlaşılmıyacak ne " 
dı mı diyeceksiniz? Evet, her 
kendisininkine az \ c benziy 
az çok uygun kafaları beğe 
Fakat ben o romancı milnekki 
o şairin ne hususlarda biribirl 
rine benzediklerini, uydukla 
göremem·ıtim. "Varlık,, bu 
ammayı halletti: Behçet Ke 
Bey de, Selimi hzet gibi, S 
kespearc'l beğenmiyor; onun, 
glliz imperialisması tarafınd 
icat olunmuş bir efsane ol 
ğunu, " Uyemut olmak i 
harikulade vasıflardan hiç 
rine n::alik» olmadığını İ 
dia ediyor. Sözünü teyit için 
.. Rome ile Juliette )) ten birlı 
parça tercüme edip bunlann 
cak Manakyan tiyatrosuna la 
şeyler olduğunu ilave ediyor. 

Bir de benim gibi bazı mii 
kalpli insanlar «Varlık» ın ki 
Hye çatmadığını iddia ed 
ler; «Varlık» bizi parlak bir 
rette tekzip etti, icabın 
herkese, hatta Shakespeare'e b~ 
çatacağını iapat etti. Kendinı' 
müdafaa için bari şunu söyliyeli 
Shakespeare'i beğenmedikl 
beğendikleri adamlardan bC 
idi. 

Behçet Kemal Bey ShakeS 
are'i sevmediğini söylemekle Ç 

iyi etmiş; yalnız bunu daha 111 

nasip bir surette anlato.bilit 
İngiliz imperialismasını öne sUrJll 
beş asırdan beri dünyanın muht 
yerlerinde "Hamlet,,' e, "Otb 
lo,,' ya hayran olan kimsel 
ruhJ haletini pek izah etnı 
Sbakeıpeare'in aahsı üzerio 
hali münakaıalar olduğunu sa 
lemek eserinin kıymetsizliğini 
pat etmez. O esere birçok parçıtl 
llAve edilmiş olduğunu gösterme 
aslın değersizliği iddiasını ha~ 
kılmaz. Hele bir eserin yalnız b• 
ka bir kimse tarafından seçil 
parçalarını göstererek onu kerı 
mizin okumadığımızı ihsas 
m~k ne eserin değersizliğiıı" 
ne de biz.in büyüklüğümüze 
delil olur. 

Sbakeıpeare, Homeros'tan 
bUyUk o an Shakespeare, bir ' 
bu ., degildir, yani herkesi 
beğenmiye mecbur tutulaııı 
Onu sevmiyenler içinde hürmet er 
lecek insanlar da çıkmışbr, fa~ 

onlar eseri okuyup tenkit: etmiş! 
hangi esaslara dayanarak beğef 
mediklerini anlatmışlardır. « ~ 
yemut olmak için lfızımgelen ~ 
rikulade vasıflar» diye üıtünk ,t 
laflar ederek değil... O vasın 

. . h. 1 l 'f'~ ne ımış, ıç o ma1sa on arı sıt 

Bergama Umumhaneleri • 
Bergama (Hususi) - Dtlğııt f 

A ıe 
bir halde bulunan umumı e~ d' 
kaymakamlığın emrile bir Y r d' 
toplanmış, mahalle aralıırıf1 dit 
fuhut yapan kadınlar da ts~ il' 
edilmiş olan bu mahalle getıt 
mlılerdir. 



( Sigaıet Alemi ) 

Geçmişin 
Misalleri 

BABiCI TILGBArLAB 
bhN~fusunuo miktarı milyon1an !bulan 
f ukyuk Çin illkeai, nisbeten kilçOk, 
8 at istediğini bilir lbir devlete 
~artı hiçbir zaman, hiçbir Hha· 
~ mukavemet aöaterememiftir. Son an -Japon ihtil&fı bunun parlak 

misali oldu. 60 - 65 mflyonluk 
A,Ponya, 400 milyonluk Çin mılletlni 
çlaınesinin alhna aldı, çiğnedi, çitnedi. 
\i lflerin bu şekil alma&ında, Çinde, 
~ nıilli ahlakın teeasüs etmemesinin 
'L._rük dahli Tar ır. :Buglin bu .paTtl 
-e.a•bına çn1ışan, fakat yarın hangi 
Partiye iltihak ede.c~I bilinemiyen 
tıerallerin elbise değiıtirir gibi 

!\ant değlştimıelerl, bu bedbnh 
~enıJeketts Jstikrar hBBıl olmasını 
t~diyc kadar muflak surette menetti. 
~!Ayetler iltizam "Usulü le idare 
Qilınektcdir. ..Bu vfliyetlar.in baıma 
~0,en jenernllerin bitmek, tOkenmek 
~ l'!'iyen hıulan karıısında halkın 
•zıyet1 mütemaHiyen para sö1tülme"k

ltedir. idare "edenle edilen ara
illbda bu derece derin b1r ıtı,"ÇUl!UID 
Qıl evcut olursa, itlerin baıka bir ıekil 
'hlasına imkan yoktur. 'Bir müödet• 
tnberi Çinm vahdeti için uğraıan 
aııkln hükumeti, bu ııvadide en.kanlı 

\'e tiddetU kararlu vermek mecburi· 
~e Jcalmaktadır. 

Meseli Pekin ikinci .nwıtalr.a rsabak 
.Polis mlldildi ve bir arkadıııı Jınkıl· 
:_e.t ınerkezinin bir emril6 kurıuna 
..,..ltrıi§lerdir. 
tlb CBnkil bu adam, araıtırma neticesi 

ff:amn eline geçen iııvif verici 
llaaddelerl alıyor ve kendi hesabına 

!:_!arak ticaret yapıyormuı, mHleki 
"'QJilon bundan daha ziyade dDıebile-
a~flne bh batlca mJaal bulmalı gllçtllr. 
tJı': zamanlar dew-Jet malına el uzatan 
\ •nların elhıi Sovyet Rusya naaıl 
N•sın~k: mecburjyetinde kaliyor idi ise, 
ankındekl Çin COmhuriyeti de, devlet 

ıtıenfaatini baltalıyanlan ölilm cezası• 
j:, 'Çarpbnyor, muhakkak ki bu karar· 

lptfdaıdlr ve YaktlJe göze gö~ diıe 
ı.ıı adal•ti~ln t•kerrürOnden jbarettir. 
~kat cemıyetlu n6 derece Uerler-

tJerae Uer1Hin1er, ,.0 k d•fa i 
"-· k a Jreçm ıe _, .vurma zaruri oluyor, mt..l 
8 müzdedir. - Süreyya 

Bir Rekor TeşebbUsU 
Thorshavn (Feroe adalannda) 

"1 - Dllnya devri UÇUfU ı.yap· 
tna1cta olan tayyareci Light, Or
kadea adalarına hareket etmiştir. 

* 
Londra, 1 (A.A.) - Amerikalı 

layy.arecl Ligbt ıaat 13,35 te 
~~roe adalanndaıa Orkadea ada· 
aarındakl Kırkvalle muvasalat 
ttıni•Ur 
~,, . 

Cenup 
Amerikasında 
Muharebe 

Vqington, 1 (A.A..) - H riciye 
nezaretinln I...paz.'dan öj'rendlklne na• 
zaran cepheden avdet eden Reisicllm· 
hur M. Salamaka orada erkanı har
biye ile istiıarede bulunmuıtur. Erklnı 
harbiye kendisine lkJ nç gün zarfında 
cevap verecektir. Reisicümburun ordu 
vaziyetini ceuret verici mahiyette 
bulduğu ve erkanı harbiyenin kendi
•inJ hezimet ifade eden ıartları hiçbir 
suretle kabul etmemeğe tetyik ettiği 
bildirilmektedir. Bu nikbinlik Paragu• 
aylıların ilHülbarekelerioden uzak bu
lunmalarındnn ileri gelmektedir. Zon
nedlldij'lne göre, Bollvya kendisine 
yapılan teklifi ancuk bazı şartlar al
tında kabul edecektir. Boli-vya sefa
reti, Paraguaylıların, taahbiltlerine 
muhalif olarak, teklifi kabul ettikle
rlıil ~aktinden evvel bildirmlı olma
larını protesto etmittlr. 

Bir Çarpışma 
lngilterede Bir Çarpııma
nın Çok Acıklı Neticeıi 

Londra, 7 (A. A.) - iki tren, Glaa. 
gov merkez istasyonu cıvar1nda çar
pıtmıılardır. Makinist ile ate,ui ölmüt· 
lerdlr. :Kırktan fazla yaralı vardır. 
Şehrin blltiln hasta nakl•den otomo
biJlerine vazıyet edilmiıtir. 

BilUlo hastahanelerin doktorları 
acele olarak kaza yerine gitmlılerdlr. 
""8rpışma iki yolcu treni arasında 
olmuttur. 

Lokomotiflerden biri ötekinin O.
Hine çıkmııtır. iki trenin de birkaç 
vagonu içiçe girmi,ler, parçalanmıı
lardsr. Dört hattın üzeri tahta Ye 
demirlerle doludur. ,. 

Londra, 7 (A. A.) - GlaagoY 'Cİ• 
Yarın<lakl tren kazasınaa yaralanan 
iki lokomotiften blriıiDin ateıçiıl dt 
6lmilttilr. 

* Londn, 7 (A. A.) - Glaa•ov tren 
.lumaanda ı•raı-- iki bd.u. !J'llr•
larının teıılrile lUmllflerdir. Bu auretJe 
ölenlerin anyısı bet olmuştur. 

Avusturya' da 
Viyana, 7 ( A.'A ) - 25 temmuzda 

baıvekiilette nöbetçi olan polis m~ 
muru Ho• oelzel idama mahkum 
edHmittir. 

Viyana, 7 ( A.A ) - Hoel.ı:cl'in 
idam kararı mOebbet apls 'Olarak 
def:'iıtüllm ıtlr. 

= 

Aşk 
Gençlerindir 
No.10 

8 - 9 - 931 
lı Haıibe Hanım çay •emaverini 
8ttrlamıı, bir •lgara daha yak

lbıııı. Yukarıdan Tilrkiıila Layla• 
llın sesleri gelmeye batladı. 
L - Kalktılar •• iNerede iae .dam• 
~l.ar. Reıidim daha uyanmadı f alıba.. Hayırlısile vazifeye baş· 
0~88 da ben de kurtulsam. Hiç 
~.rnaua nerede olduğunu bilirim. 
~Illldi aa'bah o1du mu çekip ka· 
tff~:::ırkiı Ne cehenneme gider 

l . b Aıı.ma bunun da 
çares nı uldu•.. Pefİlle Türkam 
llnısallat edecetu11 H ~ d · e. 5 .. n ona 
ertakı1 olıun... Zaten tun un şu· 

tasında kaç gUnll il.aldı kU 
Tirkfinla LeylA aşağı indikleri 

laman Reıidin kalkhğı duyulda. 
Haılbe Hanım: 

L - Haydi çocuklar, dedi. Aia· 
~tiniz de uyandı galiba. 

Şimdi iner. Çayınız soiumaaın. 
TUrkin gece çok iyi uyuduk· 

1-rını, akşamdan LeylAnın kendi· 
;ıne bikAyeler anlattığını söylü· 
lt~du. Haılbe Hanım genç kızın 
wqrdııunı yanda bırakb: 

'tıtı - Haydi, haydi, gevezelik 
'' e de çayını iç.. Sana akıam 

Yapb~ını soran Yar mı? 
-~ Türkan kıplarmuı oldu. An· 
lllı.lfnto aksiliğini, ıuratsızlığıru 

••flr ıayılan Leylinin yanında 

Burhan Cahlt 

olsun göstermeyeceğini zanneden 
genç kız bu ağır muameleyi te'vil 
etmek için bir şeyler .aylemek 
istedi. Fakat boğazı düğilmlenlr, 
tıkanır gibi oldu. 

Leyli .ıonun teea11tb:ünD anladı. 
Gulnmaemeya çalııarak : 

- Hanım yengemin .canı :bir 
ıeye aıkıldı galiba, dedi. 

Sonra onun kıvırcık uçlarını 
ok11yarak illYe etti: 

- Bu cicl kız azarlanar mı 
hiç yengeciğim. Amma !kabahat 
benim. Onu alqaından uykusuz 
hır.aktım. Size beni ıikiyet ede
cekti. Öyle de fil mi TGrkln? 

Genç kızın g6ileri dolmuftu. 
Pek Deri gittiğini uhyan 

Haılbe Hanım yum..,.c:b: 
- !Ben de ne yapbjmu, ae 

11&ylediğimi biliyor muyum ya ev
lidım, dedi. Başımda ev ıtaileai.. 
Bunlar sağ olsunlar her ıeyl 
yerinde, zamanında gtirmlye alıı· 
mıtlar. Bazan kendimi kaybedl· 
veriyorum lıtef Haydi ttflyetle 
kahvaltınıu yapın bakayım. 1,te 
ağabeyiniz geliyor. 

Reşit, her zamanki gibi giyin
miş, temiz kıyafetlle aşağı fnmtştl. 

Leylamn kardeşile yanyana, 
aaneıUe konuştuğunu ,-örünce 
eevindJ. Biraı evvel geçen tehll· 

. 

1 Amerika Grevinde Kan 
Gövdeyi Götürüyor 

Kadın işçilerin Bir Kararı, Grevcilerin 
Sayısını Çoğaltmak Vaziyetindedir 

Nevyork, 7 ( A. 
A. ) - Mensucat 
grevinin llçilncO
gününde -.ilahlı 

mücadeleler ol
muıtur. 

Şimali Karolinde 
Honepat'ta grev
ciler, çalıımak is
tiyeo bir fabrika 
memurları lle çar
pışmıtlardır. Alh 
kişi ölmüıtür. Şehir 
heyecan içindedir. 

Cenubi Karo-
lin'de bir greve!, 
grcvellerle bir fab
rika bekçileri ara
sında yapılan mD-
cadelede ailahla öl
dürlllmüıtür • 

Atalanta ıehrfn
de bir grevci, dilo 
:almıı olduku yara
ların tesl rJJe bu .. 
giln ölmüıtilr. 

Grevin baıladığ1 
günden bugüne 
kadar on ölü ve G•ç•11lrl greol•r ••nasında San/r•ndakoda 
kırk bir:yaralı Vft'• garalıl11N11 rtoplan..,&ı 

dır. 6lJ kiti tevkif edllmltUr. Son ya- j Hlerl ltçl federasyonu l'H• aleyhine 
h ı 1 karir umiıtlr. Bu karar, tahmin 

pılan ta min er, greY:cilerin Hyıamı 

1 

edlldfjine glSre;yrevcUerin aayııını der 
340,000 olarak tesbit etmektedir. 50,000 ve blliharil 125 ile 175 bin 

Nevyork, 1 ( A.A ) - Kadın elbl- araunda artıracakbr. 

Yine Gandi Komünistlik 
Hindi•tanda Şiddetli Bir Berlinde Yeniden EIH 
Mücadele BQlamak Üzere JG..i Tevkif edildi 

Dombay, ' A.A.) - Gandinin BerJia. 7 {A.A.) - KomDniat ol• 
milli kongre relallğinden iııtlfaaı, iyi dukları iddia edilen elll kifl, gidi 
malümat alan mahafilde, intihabat polis tarafından Berlinin Şöemeberg 

nahiyesinde yapılan bir araıbrma ea-
meselesinde kongrede çıkan ihtilih nasında hvklf edilmiıtir. 
halletmek için bir manevra •uretinde Tabarriyata devam edilmektedir. 
tefsir olunmaktadır. Söylendiğine srlSre poli:ıı, tahrikit 

Diğer taraftan, Jntihabatta her yapan komünistlerin umumi karargi• 
hını bulmuıtur. hangi bir beklenmiyen neticeye mey• .. 

dan vermemek için hilkiimet propa- milcadelesinde bulunacaklll'. Binaen-
ganda iflerlnl tensik etmektedir. BU- aleyh hükumet ve kongre namzetleri 
tün memleket tiddetli bir intihap arasında tiddetli milcadele olacaktır. 

keli buluttan haberi olmadığı için 
onlara takıldı. 

- Ooh, gel keyfim gel. Beni 
beklemezsiniz ha. Çapkınlar. 

Sonra Türkiinın aaçlarmı tutup 
çekti: 

- Kız sen ağabeyini bukadar 
mı ıeversin. Hayai Leylayı affe. 
delim. Fakat sen. 

Bu erzenişin -daha aiy.ade 
Leyli.Ya ait olduğunu aııa kız 
dıissetmediler. Fakat biran içinde 
Reşitle gözgöze gelen Leyla ha· 
fifçe kızardı. 

Reşit şen, }iüball: 
- Dlln gece !Yengem Leylayı 

epey beklemiştir.. lyiki evvelce 
söyledik. Yokaa merak edecekti:. 
Şimdi biz Leylayı ak~ma kadar 
salıvermeyiz. IBlisblltün merak 
ehin. 

Leylidan evvel Hasibe Hamm 
abldı: 

- Klon evinde belki iti var• 
dır ayol. Ne tuhaf~ ~eşit. 

!Rept !İnat eder gıbı: 
- Hayır hayır .. dedi. Ne işi 

o1acak.. Bu..rlin de akfama kadar 
1rezer, eğlenir. Atbk •ktauıa 
dllflnlb'liz. 

TUrkan: 
-Bugln Moda'da ~anılar var 

Ağabey. Dedi oraya gıderiz. 
- Tabii, ta,,ii. Zaten turada 

kaç glinUm kaldı. Bir lkere Tazi~ 
feye başladım mı milk gezme, 
eğlenme paydoı. Haftada bir :g1hı 
sırtınt verip dinleniraek ne Ali! 

leyli, yengesinin gittikçe 
kıuıan hallerinden, bakıflarından 
bir an evvel kurtulmak ıister gibi 
ona bakmayarak ortadan cevap 

verdi: 
- Yengemin hakkı var. Evde 

işlerim olur. Beni bugfin affedin. 
Siz kardeş kardeı gidersiniz. 

Reşit dik dik annesine bakb. 
Sonr.a sert ~e kafi: • 
- Hayır, Hayır, dedi. Ben 

gider geogeme haber veririm. 
Yahut hep beraber gider, bir 
görünürüz. Sonra artık ne ister· 
sek onu yaparız. 

Hasibe Hnnım şimdiye kadar 
'Oğlu file çatışmak fırsatım bul
mamışb. Leylamn bulunduğu bir 
sırada ona mukabele etmeyi pek 
doğru bulmadı. 

Yutkundu. 
Boynunun damarları kalınlaştı 

ve sertleşti. 
Gözll'ri perdelenir gibi ıoldu. 
Bir daha yutkundu. 
Leylimn göilerinden kaçmıyan 

bu fırtına ba§la~cı genç kızı 
çok sinirlendirdi. Okadar yumu· 
şa'lc tabiatU olmasına rağmen bu 
'kadar açık hakaret karşıtında 
awabına lıikim olamıyacagını qın
hd1. 

K-ınk, boı:uk bir sesle ı 
- En doğrusu benim gidip 

izin almam dır. Dedi. Bir kere 
haber vereyim. Annem merak et· 
mesin. 

Pek uzakta o1mıyan beresine 
uzanarak .onlan betile aelAmlndı: 

- Allaha 111marladıkJ 
Reıit kulaklarına kadar kızar

mq, göilerinden alev fışkırarak 
ileriye ahldı. 

-O halde ben de beraber gelirim 
1"ilrkin birdenbire 1>ouılan 

havanın atırlığından korkmuı 

Bir Genç 
Kıza 
Nasihatler .• 

Semiha imzasile bir mektup 
aldım, diyor ki: 

"25 yaıındayım, oldukça gll· 
zeHm. Cazibesiz de aayıJmam, 
tahsilim lptidatdir. 

Annem beni bir talihime 
nişanlamıştı. Sonra onu muva·. 
fık bulmadı. Ayırdı, bir baş· 
kasına nişanladı. Ve bir müd
det sora onu da beğenmedi. iki 
sene böyle geçti. Derken bir 
tlçilncU taliple karşılaıtım, yine 
nişanlandım. Bu defa ki fazla 
hoşuma da gitmişti, iki sene 
devamlı nişanlı bayatı geçirdik. 
Yalnız annem bu talibi de 
beğenmemeğe baılaclı Ye nihayet 
nişam bozdu. Fakat biz, fekdiğe
rimizi. seviyoruz Ne ara aıra bu
luımıya devam ediyoruz. Sevdiğim 
genç iyi bir mealek sahibidir, 
çalııkan, istikbali de geniıtir, 
beni mesut edebilecektir. Fakat 
Annemi yola ıetiı:mek imkinsı.z, 
kendiıine lkl sene bu gençle 
konuıan bir kıza başka talibin 
bulunmıyacağını anlatmak gayri• 
kabil, ne yapayım Hanınteyzecl· 
ilm?» 

Geaç kızların w genç erkek· 
lerln ebeveyn nasihatından çık· 
mamaları fa_ydalı bir prensiptir, 
yalnız anlahıa göre ben bu me
aelede anneyi haksız gôrllyorum 
ve kızını bir uçuruma allrüklemesl 
ihtimalinden korkuyorum. Yumu• 
ıaklık ve uysallık bazı ahvalde 
fena netice verir. Muvakkaten 
kat'ı blr tavır almak mecburiyeti 
görünOr, tavsiyem şu: Azami 
nezaket, samimiyet e evlatlığı 

muhafaza etmek ıartile annenize, 
başka bir taliple evlenmenin im· 
kanaızJığını anlatarak kat'ı karar 

rdiğinizl .söyleyiniz, aonra ')'aşı· 
mz mıU.aittir, belediyeye mllraca
atla nikllhını:zı tesçil ettiriniz, 
anneniz darılsa bile ilerde ban
ıır. Y .alnız bu infial il evresinde 
niıanlınızın metresi olmayınız, 
sonra bu vaziyetten kurtulamazsı· 
uız, daha korkunç bir akibete 
uğrarsınız. 

H.A.NIMTEYZS 

~bi bir köşeye bllzfilmftştD. 
Kalkıp Leyllnın gitmeaine mani 

olmak istiyordu. Fakat yerinden 
kımıldamasına meydan kalmadan 
Leyla ve arkasından Reıit fırladılaı 

Reşit deli gibi olmujtu. 
O anda Hasibe Hanım akal 

bir kelime söylemiş olsa belki 
'annesi olduğunu bile unutarak 
ortalığ'ı kasıp kavuracaktı. 

LeylA kirpikleri biribirlne ka· 
rışnrak, adımları, sendeliyerek pe
rişan bir halde yürüyor ve Reşit 
göderl dönmüş, burnundan solu
yarak onu takip ediyordu. 

Bir zaman sessiz yiirlldUler. 
Bu silkiit ve açık Jıava. Kalabalık 
içlerinde biriken acıları biraz sildL 
l.eylanın evine yaklaşmıılardı. 

Reşit korka korka sokuldu ı 
- Leyla: 
Genç kızın başı kımildamadı. 
Biraz daha yaklaftı ye tekru 

etti: 
- Leyli!. 
Genç kız bir kibustan uyanır 

"&ibi •llkinerek batım ,evirdi. Göz· 
lerl yoriunluktan çürUmUt gibiydlı 

- Ne var Re§itl 
Koluna girdi. Söyleyeceği ıeyln 

teairaiz, manasız olduğuna kendi 
de inanmıı gibi onu daha fazla 
hali ve samimiyeti ile temine 
ça}Lprak: 

- Leyla, diye tekrar ettL 
Senin iç.in m\lteessir olacak bir 
nokta yok.. Çnnkn. .. 

Genç kız yllzlhıe baktı! 
-Çünkn seVften insanlar ken

dilerinden başkalarile '%aten me .. 
rul olmazlar. 

CArlcuı ••) 



Dil Çalışmamız 1 

.Sovget Alimi 
!Çok Miihim 
'Sözler Söyledi 

• 

ikinci dil kurultayına ittirak eden 
Sovyet ilimlerinden M. Meşçaninof 
~ içerin vapurile Ru<Jyaya dönerken 
'ı ı1rk Dıli J{ uı-ultnyı hakkında mühim 
si)zler ~Öl lcmjş ve bilbaısa .demiş-
tir ki: 
.. - Bu ikinci dil kurultayı çok 

büyük bir teair bırakmıştır. ÇünkG, 
lkl kurulay arasındaki mesaiyi huliu 
ettitl gibi, önümüzdeki kurultaya 
kadar da cemiyetin muai pl&nını 
lcurmuıtur. Bu çalıtma planını nazari 

• •e ameli olarak iki kısma ayırabiliriz. 
Nuari olarak herkesin ayrı ayrı ve 
yekdlğr.rinden haberdar olmıyarak 
çalatmuı dotru olmadığı için mesai 
birlitinl teminen bir metot kurulma.ı 
munfık görülmOştür ki bunun ldinat 
ettiti noktalar dört kıima ayrılabilir: 

1 - Metot formol Jiıan teıekklllO 
hakkında tam bir fikir vermez. Çüo· 
kQ onu, bugünkil vaziyeti itibarile 
Ye 1ablt bir tarzda tetkik eder. Bu, 
eıkl ll1aniyat ekol-ecole- ndilr. 

2 - Lisan tetkikabada o li1anın 
tarihi tekamilH1n de tetkik ıuuretl 
Yardır. 

3 - Li1an tetkikah içtimai vazl
yetlerdeki tekimill tetkik edilmeden 
icra edilemez. 

4 - Her lisanın yalnız milnferldeo 
tetkiki klfi detildir. Onunla mllnue
beti ve akrabalığı olan liHnlarla mu .. 
nzl ıekilde tetkiki zaruridir. 

Pl&oın ameli kısmı IH önllmGıdekl 
lkl 1ene zarfında tetkik edilecek 
muhtelif meselelerin tubit edilmlt 
olmuıdır. Daha tetkik n intaca 
muhtaç birçok me1eleler •ardır ki, 
uzun tetebbuata illı\i1aç 1'8ıterir. 
Bunlar, ilmi bir ıurette ortaya abhp 
teırikimHal ıuretlle baUedllmeye 
çalıtılanc:a müabet netlc:el•r elde 
edllme1l kabil olabilir. 

Benim fikrim, bu yolda na:ıarl n 
ameU eaular dahilinde çalıımaaın 
munfık olacatı merkeıdadedlr. ÇGnı

kll, nazariyata lıtinat etmeden yalma 
ameli bir tarzda çalıımanın fayduı 
yoktur. Bu itibarla Kurultay çek 
mGflt bir çalııma yolu tutmuıtur •• 

M. Metçanlnof TGrk • So•yet Ulm 
beraberlltl yolundaki faaliyetler hak
kında da ıualın aöylemittir: 

"- Geçen aene TGrklyeden ••det 
ederek fen akademiılnde raporumu 
okudutum vakit, beni çok alkıtla

dılar. Fakat bu rapor tarih ve dil ha
reketlerinden bihiltf. Dlter taraftan 
botanik, jeoloji l'İbi fflaun erbabı, 
kendilerinin hariç bırakılmaaına mO
tHHlr oldular. Türkiye ile yapılacak 
ilim Hhuındakl tefriki meaatnln daha 
genlt tutulmasını l.tedller. Buraya 
&'•lince konuıtum. Bizim fikrimlzce 
t•ıriki muaf ıu bet ıuretle olablllrı 

1 - Kitap, elyaı111 ve mCh:elerde 
mncut eıya mllbadelHJ. 

Bla, l'•çen ıene Altay TOrklerlne 
dair 600 parçadan m6rekkep etno
l"afik bir kollekılyon 1'8nderdlk ki, 
buıGn Ankara mGıeıindedir. 

2 - ilmi kongrelere lıtirak. 
Blı, OH kurultayına &'•idik, bir 

ldmyaıer Tlrk hanımı da blır:lmle 
Lenlnınttakl kimya konpHlne ha .. 
reket ediyor. 

3 - ilmi tabarrlyat için gön
derilecek heyetlerle teşriki mesai. 

4 - ilmi tetkiklerde teırlkl 
mcaai. 

Biz, bu ıene tarihe alt iki tez 
•erdik: 

a - Oımanlt devletinin iktı· 
aadl tarihi, 

b - Oımanh devleti ile çar
Lk Ruıyanın 16 ncı aıırdan itiba
ren ıiyaıi ve iktıaadt mUna1ebet
lerlne dair olup evrak mahzenin
de bulunan evrakın neıri. 

5 - Türk ve Ruı gençlerinin 
Jekdiğerinln memlektinde ikmali 
tabıil etmeleri ... 

isviçrede Son Posta 
-

Tütünlerimizi Herkes Sevi-
F akat Çok Pahalı yor, 

Ucuzluk, 
----------..,..----------------------------------~ 

Satışı Hayli Çoğaltacak 
Lozan (Hususi) - Her zaman 

şikayet edilir: .. Türk tlltüalerl 
A \ rupada çok pahalıya aatılıyor!" 

Bu hal Isviçı ede de kendini 
gösteriyor. Reklam yapılıyor, 

Tilrk sigaraıı her zaman ıçın 
gözde.. fakat satılan ılgaraların 
fiatları çok ağır. meseli: 

En ucuz ııgaralarımız 32 ku
ruş, inbi1ar 40, Yenice ~, Boğa· 
ziçi 64, aalon 80, ıipabı 100, 

Gazi 140 kuruıtur. Türk tQtun

lerinin İsviçre mllm~11ilHfl ıo· 
kaklarda Türk tlltUnlerl l9in 
reklam yapmıyor deiil, fakat 
maattee11Uf sllrüm çok azdır. 

15 ill 24 kuruşa birçok Franıız 

ve f talyan ıigaraları dururken, 

halk, bu buhran zamanında, bizim 
bahah cigaralarımıza yanaımı· 

yor. TUrk tlltllntl Avrupanın 
makbul tütünlerinin en başta 

lnlçr•tl• ilr tltl11c• ılllclciıu•ı11 Hm•lci11ı 

ıelenldir. Tiryakiler, Tlrk tltl· pahalılık ylzUndea mecburea 
aline dUıkUn oldukları laalde, vazıevlyor, fena, fakat ucuz 

===========-=-es:::==--=-=--=------------ tütUnlerl terclh ediyorlar. Diler 

Ka,.ı M•lttuplan 

Bir Sokağın 
Sulanması 
isteniyor 

Ak1arayda Kemalpaşa m 
le1lnin Defteremini caddeı 
kaldırım yapılmamııbr. B 
Aksaray halkının; tramvay cad 
,U.zerıAhından sonraki ikinci 
Akaaray • Beyazıt geçit yolu 
Ayni zamanda bu yoldan arab 
•Y fnıaatı dolayııUe moloz, 
tuila; kumı kireç kamyon 
belediyenin çöp Ye ıukak ı 
m~ :o~omobilleri geçmekte; 
••çtilderl vakıt bu yolu bir 
bulutu kaplamaktadır. Cadde 
beı on 1antlm kalınlıtında 
kil tabakaıilo mesturdur. 
caddenin arasıra 
rica eclerlı. 

Abaray ı Dr. Salih M · 

A 1 Ş h • taraftan Iıviçerede "Turmarc,,, 

YJ ar e rı «Ha&1an», "Sultana,, "Hidiv,, 8evaplarKıHIHır:ıloahamam: J 
,ıı.ı birçok lılmler verilen ıigara• ~--..-----....... - __ _,_ 

lsviçrenin Bern Belediyesi, Ne lar, Ttirk ınhl11naın ılıaraian [ 
olarak ıatılıyor. Göndermlı olduium 

Münasebetle Seyyah Çeker ? rHimde tam ortada ay yıldiıı .__ ..... ıııiiııi9m _______ -ı 

Kızılcahamam OtobUıleri 
Çoktanberi hiçbir muayen 

tabi tutulmıyan ye kıımen kı 
dökllk Hfere elYerltla olmı) 
otobiiıler rlkiplerlol 1aatle 
yollarda bekletmektedir. EYYe 
de emıall ol dutu Uzere feci 
kazaya meydan verilmeden 
itin •aktlle alikadarlarce naz 
dikkate alınması pek llzımdır. 

4>zan ( Huıuıi ) - lıviçrenln 1 
en gllıel ıehirlerlnden biri 
"Bero,, dlr. Halk aruında gezen 
bir riYayete göre Bernln kuru• 
luıu ıHyle olmuıtur: 

Çok eskiden bir aıılzade ayı 
avma çıkmıı Ye şimdiki 
Bern havalisine gelmlı ve buranın 
aUzelHtini görerek derhal bir 
tehir kurulma11nı emretalıtir. 
Ve Bern, bu anane ylztınden 
ayı lırnlne be•zer bir itim 
almııtır. 

Bu hatıraya ltürmeten yuka· 
nda re1mini ıördtığUnUz ayılar bir 
çukurda beslenir ve " Bern ,,e bir 
çok seyyah çeker. Bu ayılarıa laıe 
tahıiaab yoktur. Çtlnkti ıelen 
aeyyahlar bunlan mükemmelen 
beslerler. M. A .............................................................• 
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Kavalada 

ile ıörlnea ılgara, Iıviçro Sirkecide iıubannda Recep 

tUtUncUlerlnla birinin camekirun• man Beyeı 
dadır ve yüzlerce rakibi içinde Ç61 gibi romanın kitap halin 
en ziyade göze çarpanı odur. çıkıp çıkmıyacağı malüm değild 
Fakat çok pahalı olma11 yOzUnden Çıkınca gazete llo ayrıca il 
tiryakilerin yalnız ağızlarının au- edilecektir. 
yunu akıbyor, okadar •.• 

Hatırıma gelmişken birıey 
clalıa yazayım: Mllinoda bir 1erıf 
açılmııtı. Bu ıeraıide de Türk 
~lgaralan ıatılıyordu. Ve tane1I 
8 llrettJ. Halbuki, Avuıturya ıl· 

ıaralan bir iki liretti. 
Sebebini ıordum, bana: 
•ltalya ile bu buıuata bir 

mukaYele yoktur. »Dediler. 
TUrk ıigaralarmın Avrupada .. 

ki revacını kurtarmak için mut

laka flatlan indirmek, etraflı bir 

ıekllde harekete geçmek ll .. 
sımdır. 

Mehmet All 

Merasim· 

* 
SAIDııunda Adliy• kvıııında lam 

Hakkı, Ali, Sıtkı, Ziya, Behçet Beyi 
n arkadaşlamau 

Mektuhunuzu aldık. Arzunu 
gazete ile neıretmek sureti 
değil, fakat daha kanuni yoll 
ve ıekillerle yerine aetirmeye ç 
lııacağız efendim. 

* 
Y eıildirek Mollataıı hanında odab 

Malatyalı Osman Efendiye: 

Sizin sahte imzanızı taııy 

llmUhaberle Müddeiumumiliğe fil 
racaat ediniz. imzanıza taklit ed 
adam hakkında kanuni takib 
yaparlar efendim. 

Eski Mısır Hidivi Mehmet Ali Patanın 
Heykelini Dikme Hazırlıkları 

1 ,,., ...... - ........................ _,_ .......... . 

Son Posta 
Yml, •• , .. ,, Hıwadlı .,. Halk raut• 

Atlna, S ( Huıuıt) - Kavala 
ı•hrlnde Mehmet Ali Paıa na• 
mına Yunan hükumeti tarafından 
dikilen abeykelln açılması reımi, 
llntımüzdeki ilkteırin ayında bizzat 
Mııır Kırah Fuat Hz:. tarafından 
yapılacaktır. 

Kıral Hz. ıonra Atinaya döne-
nk burada Kifiıya caddeılnde 
M. Veniıelosun ıarayı civarında 
yapılacak olan bir camiin teme-

liai •tacakbr. 
Kırat Hz. nin kabul mera1tmi 

hazırlıklarını yapmak tizere Mı-
11rın Roma ıefirl Vahma Paıa 
Kıral ıarayınm müdürü İbra
him Paıa buraya geldiler, 
l;rnradan Mısırın Atina sefiri!e 
birlikte Kavalaya hareket ettiler. 
Bu re.im vapurun Kavalaya ha· 
reketioden biraz evvel almmııtır. 

A. V. 

Eıki_Zabtiye, Çatalçeşme ıokağı, 2 

l&TANBUL 

Gazetemiz<le çıkan y•ı 
ve resimltırio bütün haki~ 
mahfuz ve gııetemize aittı' 

ABONE FiATLARI 

Abone l.ıedeli pe~i odir. Ad re• 
deği~tirmek 2& lrnru:tur. 

Gelen ••m•k geri v~rilmeı. _. 
. Hlnlerden mes'uliyet •"""'' ~ 

Cevap için mektuplara 10 kurı.ı~lll 
pul ilavesi lıhımdır. 

Poeta kutusu ı 741 {ıta.obul 
Telgraf : Sonpo!lta 
Telefon: 20203 
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Beykozlular Şampiyon Oldular Diyarıbekirde İddi- '' Mllthiş Tii:rlc I ,, 

Dünkü Yüz.;e Müsabaka- ah Bir ~aç Ni~ayet Amerika' da Muvaff akf yet 
ı Netıcelendı K . . 
arında Rekorlar Yapıldı takı~~::b;.~ir~~~;·;~ı.u;:ı·•d;: azanan Bır Pehlıvanımıı: 

Beı muhtelif fotoğrafını koy
duğumuz dUnkli yllzme birinci
likleri, Moda banyosundaki ytlzme 
havuzunda icra edilmiıtir. 

Kalabalık blr seyirci klltleıl 
tarafından takip edilen yarıtlar 
Yeni Türkiye rekorları kazandır· 
lllası itibarile çok şayanı dikkat 
olmuştur. Neticeler şunlardır: 

100 metre serbest erkekler: 
Galatasaraydan Orhan birinci 

1,07,4, Galatasaraydan Halil ikin· 
ci, Fenerbahçedcn Fuat fiçüncU. 

100 metre serbest hanımlar. 
Fenerbahçeden matmazel Lola 

birinci J ,36, yeni bir Tlirkiye re
rekoru tesis etmişti r. lıtaobul ıu 
•porları kulübünden Leyli A.&ım 
Turgut hanım ikinci olmumuitur. 

400 metre serbest erkekler: 
Galataaaraydan Halil 5,45,9 

birinci, Beykozdan Safvan ikinci. 
200 metre kurbalama hanımlar: 
lıtanbul ıu ıporları kulübünden 

l~~ll Aaım Turıut hanım rakipıiz 
bırınci. 

200 metre kurbalama erkekler: 
B Bkeylcdoz.dan luet 3,36 birinci, 

ey oz •n Ö .k. . F 
b h d 

rner ı ıncı, ener· 
a çe en Orh•n U ü U 

100 
ç r.c • 

metre kurbillama erkekler: 
Beykozdan Agih 23 6 .1 . 

b. T k' k , ı e yena 
ır Ur ıye re oru teıia etmittir. 

Galatasaraydan Orhan ikinci 
Beykozdan Niko iiçlincü. ' 

200 metre serbest erkekler: 
Galatasaraydan Halil 2,39, 1 

hirinci, Beykozdan Safvan ikinci, 
Fenerbahçeden Fuat üçüncü. 

400 metre serbest bammlar: 
Fenerfahçeden matmazel Lola 

7,48 ile yeni bir Türkiye rekoru 
lesi& etmiştir. lstanbul su ıporları 
kulUblinden Leyla A11m Turgut 
lıanım mllsabakayı terketnılştir. 

1500 metre serbest erkekler: 
Beykozdan Safvaa 29,55 ile 

.. 

yeni bir TUrklye rekenı teaia et
mlıtir. Beykozdan Mekin ikinci, 

Beykoıdan T oma llçUncü. 

4 X 100 bayı·ak yarııı: 
Suat, Cihat, Orhan, Halilden 

mürekkep Galatasaray ekibi 

11 ,41 ,8 ile birinci, Beykoz ikinci. 

Puvan vaziyeti: 

lstanbul ıampiyonluğunu tes· 
bit eden umumi puvan vaziyetine 

nazaran Beykoz 111 puvanla la· 

tanbul şampiyonu olmuştur. Ga

latKaaray 91 puvanla ikinci, Fe
neıbahçe 60 puvanla üçftncil 

olmuıtur. 

Beykoz kulUbU, lıtanbul yüzme 
ıampiyonluğu hedefine, oldukça 

uz.un süren meşakkatli bir meaai 
devresinden sonra vasll olmuştur. 

Bu muvaffakıyetlerde Beykoz 
yUzllcüleri kadar kıymetli kaptan

ları İhsan ve Fahri Beylerin hia· 
sesi vardır. 

• 

Avrupa 
Şampiyonası 
Başlıyor 

Bu sene ltalya<la T orino ıeh
riude icra edilecek olan Avrupa 
atletizm birinciliklerine, bayrak 
yanılan hariç olarak, 351 atlet 
ittirak edecektir. Amerikalılar 
müstesna olarak bunların arasında 
dünyanın en me,hur atletleri 
mevcuttur. BMlkan milletleri ara• 
aında Yunanlalar Frangudlı, Man
dikas, Y orgakopuloa, Çukalaa ve 
Yugoslavya Kreva ile iıtirak 
etmektedir. 

Müsabakalardan bilha11a 800, 
ı 500 ve 5000 metrelerin pek 
hararetli olacaiı tahmin edil
mektedir. 

Türkiye birincilik maçlarına fıti· 
rak etmek üzere Antalyaya gide
ceğini yazmıştım. Ayspor, blrflin 
ıonra oynanan, yirmi dakikalık 

oyuna itiraz etmiı ve meHleyi 
federaayondan ıormuıtu. F ed~ 
ra1yon, böyle yirmi dakika oyun 
oynanması talimata mugayir oldu
tundan, tekrar edilmesini bildirmiş• 
tir. Cuma güntı iki takım, ayna 
oyuncularla, karşılaşb ve bu ıefer 
de 3- 1 Ayapor galip geldi. Oyuna 
hakem Nafıa Fen Memuru Sezal 
Beyin idaresinde baılandı. 

BugUn pek ıiddetli oynanıyor
du; heyecan nlsbeten fazla idi. 
Akınlar baıladı. Yedinci dakikada 
Ayapor penaltıdan ilk aayıaını kay· 
detti .Onuncu dakikada Ay kale· 
cisl topu tutarken kaleden biraz 
içeri girdiğinden Yıldız hıaabıaa 

da bir sayı kaydoldu. Bu ıuretle 
haftayım beraberlikle 1'itti. ikinci 
baftayımda Ayıpor takımı bir sayı 
daha kaydetti. Geçen Hfer galip 
gelen Yıldız · takımı aalibiyetinl 
kaybetmemek için pek ıiyade 
çalıııyor fakat birtlirlü sayı çıka
ramıyordu. Ayapor penalhdan bir 
sayı daha kaydetti ve neticede ilçe 
kartı birle galip gelmit oldu. 

Şimdilik bu oyun için hiçbir 

itiraz HSİ duyulmuyor. Galip ta· 

kım Tayyare takımile de maç 

yapacaktır. 

Beşiktaş Birincili
ğe 1-lazırlanıyor 

Bugün Fenerbabçe ve Şeref 
ıtadlarında futbol maçları yapıl· 
mııtır. Beıiktaılılar, yaklaıan 
Türkiye birlncilij'i için hazırlık 
olmak Uzer• Süleymaniye ile . bir 
maç yapmıılar Fenerlllırde kendi 
ar«laranda ekzersiz yapm&flardır. 

······························································ 

Dıiokü yüzme yanılanudau bir intiba 

) 

Am•rik•'do. ııi.-1 6Ür•ıt•r go.ptıjı o.ıo.iul•ki melct•11l• -hiltllril•11 
Dlntırlı Melam•ıll" ıuelclftiu ıönfierdiii .o• fotoğrafı 

Nevyorkta bulunan M. Hamdi 
Beyden aldığımız mektubu aıağıya 
koyuyoruz. 

Amerlkada yapılan profeayo· 
nel aUreıler, geçende Takıimde 
yapılanlara benzememektedir. 
Orada blriblrine yakın kuvvette 
çok pehlivan bulunduğu için .mil· 
ıabakaların ekserisi ciddidir. Bu 
itibarla Nevyorktan aönderilen 
mektuptaki Dinarlı 'nın muvaffa
kiyetlerine sevinebiliriz. 

* Efendim, 
Nevyork ( Huıusi ) - Bundan 

ıekiz ay evvel Nevyork ıazete
lerlnde; TUrkiyeden Mehmet 
Yusuf iıminde bir pehlivanın 
Amerika topraklarına ayak bas• 
tığmı iıittiğim zaman biliihtiyar 
korkmuıtum. Çünkü buranın 
yırbcı ve çelik gibi pehlivanları 
karıııında Mehmedln fevkallde 
hırpalanarak maj"lubiyetlere uğ
ratılacağını ve Koca Yuıufla 
Yusuf HUseyinin biraktığı ıöhre
tin de silineceğini acı acı dütün· 

müttiim. 
Dinarlının burada yaptığı ilk 

mUıabakılardan ıonra ilk ıanla

rımda nekadar yanıldıiımı anla
dım. Ve bu değerli pehlivanımı
zın göı.lerim önünde cereyan eden 
muvaffakıyetlerini bildirmeyi bir 
vazife addettim. 

Dinarlı Mehmet buraya ııel
diğinden beri Amerikanın muhte
lif 1ehirleriode yetmişl mütecaviz 
maç yapmıştır. Kendiıinin aikleti 
ıoo kiloyu geçmediği halde 
karıııına ç~kan daha aaır rakip· 
lerin heplıini alt etmiftlr. Bundan 
bir ay evvel de Trenton ı•r.inde 

eaki dünya ıampiyonlarmdan 
Strangler Lois'le yaparak rakibini 
35 dakikada yendi. Bu galibiye
tinden sonra Amerikalılar Dinar
lıya .. Müthiş Türk 11 lAkabıoı 
taktılar. 

Dinarlı Mehmet geçen haf a 
Long lıland ıehrinin yazlık sta· 
dında 50,000 kişi önünde dünya
nm en baı pehlivanlarından addo
lunan Dik Shikat ismindeki Al· 
mania bir saat on iki dakikalık 

bir güreit•n sonra beraberliii 
temin etti. 

Kendi&i Yunanlı Cim Londosla 
tutuımak istiyor fak at Yunanlı 
bilinemez nedense Dinarlımn 

davetlerini kabul etmek istemiyor. 
Biz buradaki Türkler yüztimüzü 
güldüren Dinarlının gallbiyetleri• 
nin devamını temenni ediyoruz. 

M. Hamdi 

---·-
Galatasaraglılar 
Çanakkalege 
Gidecekler 

Galatasaraylı kürakçiler, gele· 
cek ayın iptidasında htbik edil· 

mek Uzer• bir Marmara turu 
hanrlamaktadırlar, Galataaa.l·ayh 

gençler iki ekip halinde Bebekten 
hareket edecekler, birinci ekip 

Rumeli eahilini takip ederek 
Çanakkaleye gidecek, ikinci ekip 
de Anadolu kıyılarından Çanak· 

kaleye giderek birinci ekiple bir· 
leıecektir. Marmaranın her iki 

kıyısındaki bütün uğrakları ziyaret 
edecek olan Galataaarayh genç• 
ler Çanakkaleden vapuı·la lı!an• 
bula döneceklerdir. 
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· .. No:2!0MBU~ ... , s.~~~.ASYE~~9-984 .1 Köylünün Menfaatini Dü
Küplü Kadı Çok Kurnaz Bir Adamdı .• şünmek Başlıca Vazifedir 

.. Zaman sana uymazsa uy za
mana sen ,, kavlince ıizlerin de 
kervana katdacqana.ı, curcunaya 
kanşace.jluız bedihi ••. 

Bakarsın meliikei zemi-
nın biri karpdan saçak sa
çak ıemaiye.sinl oynatmada; 
yanu ağzı veya cam sıöbeii 
veyahut nar pçeğl mendilini ıal
lamada; elindeki benefşeyi, fulya
yı, •ünbülU koklamada. Yani la
•ama relmit. ufacık bir ifmar 
bekliyor, A1'abacı dedi~ 

'senden benden enel her 
kokuyu istiımam etmeli; key• 
fiyeti çakmalı; demir tavında 
gere.k deyip hemen davranmalı. 
Hayvanları kırbaçlıyarak mezbu· 
renin önüne yaklaııp, akabinde 
dizginleri gererek, arabayı aheste 
beste revife koymalı. Mumalleyha 
kupasüvar ise ve tenhaca bir ta· 
rafta irim eyliyoraa derhal kar
ıısında ahzımevld eylemelL •. Etraf 
Ye elmafta sayıb fırtınalardan 
biri mi nr, betekrar, hem de tid· 
detle, kamçı ve yallah Anullalu 
vAsia ..• Yi itte muhteremler, sel"
nüvifth biyle neler de nr neler, 
ne maydanoı.lu k&fteler ••• 

Mır ... Bırakanı• Serencama 
D ... an Efendi Kimdi? 
Dem Sultan Aziz zamanı ... 

1280 ile 85 Hileleri uası ..• Mema• 
liki mahroAI 0&111aniyedeki ka
dılar aruuıda emeali iÖriUmemif, 
pek yaman iki laimli bir kadı 
tUremiıti: 

Firawn kadı; kipli bda. 
Bu kadı efendi, uzua •••

Anadolu, Rumeli, Suriye, Irak, 
Arabistan vHAyetlerinln kaza ka• 
ddıklannda bulunduktan ıonra 

1ancak naipliğine terfi et.mit. 
ülkede dolqmadık ıörmedik yv 
bırakmamlfb. 

Hakiki adı ldmHaiD ajzuadaa 
çıkmuııı, kimae tarafuadu ela 
duyulmamııtı. Nereye gitH oraıua 
halkı, memurları, kaymakam veya 
mutaaamfı, aıd laminl bllmederdj. 

Bir yere taylıı edildi Dil < \ 
bir mlddet yeni naip efen 
amlır, bir, bir buçuk ay . 
den ipliği pazara çıkar, :nam 
ve f8D1 etrafa aluendaz olurdu. 

F11avun kadı qağı, kllplG kadı 
yukarı ..• 

B5yle bir ı&breti ıayiau olan 
nasıl mı dikiş tutturuyor? 

~ 

I~ 
'i .:: 

Maaaauıı iistiin•, i:oca 'lenger içirti• lolc•• lconma,t• ~ 
"mahirdi. Fiskufücur ve tezvirde j 
bir örneği daha yoktu. ~~l) 

Vay karşısına dUıeceğe ..• __,...1~ U E::- • 
Eli keseye daldırtmadan, parmak ~er'aliyyeye vardıktan aonra, 
oynathrmadan en fntfpUften bir hepsındeki hattll harekt te mu· 
davaya bile bUkmetmez, paralan ayyendi.. . 
Çekti 1 kD tın t ı'-n , i Şeyhıslam kapısındakı (Mecllıd 

m p e a ar, K pıer 1 t'h b .Lnkk . • , 1 d Jd d Jd di di 
n ı a ı ın imü§fer il 1 aı:a arı 

o arup o urup zer . " ~ . . . y 

A b d aakl dl d iz arasında sozll nafız, ışgüzarlıgı 
ca a nere • ar enen mtıaellem, aenelerdenberi peylen-

oraı! bir ~ilaha,. bir de kendine miı ve muaveneti ıepkat etmiı 
malum. Minareyı çalan •lbette bir ı:atişerife müracaat. Şehrine, 
.kılıfını hazırlayaca'k. kasabasına göre 150 lira, 200 

O devirlerdeki kadıların kaza 300 lira avuca ıı'k:ıŞtınp eskisinden 
müddetleri muayyen. ~ontura'tolu dalıa ılkar matah bir Kadılığı 
gibi tamamı tamamına ilki aene. enselemek. 
bu miktar ne ıazahr, .. de çoğahr. Fakat Firavun Kadının böyJe 

iki •ene doldu mu kendilik- koca kavuklu, tahta sakallı, 
!erinden mlhı•uil olurlar ve b· Bibifetva erlcinile alışveritl yoktu. 
tanbulu boylarlar. Hattı eski Keseden yüzlerce lira değil, 
lkadı yolu tutmadan yeni Kadı zırnık sıçratmadan, boyuna bacı-
memlekete bile gdmiftir; günfinll yatmaz iibİ aya'lc t\stnne dDıerdL 
beklemektedir. { Arkuı var ) 

Kadıköyde Biçki Ve 
• 
1 

Kadık6y hammlü biçki Ye tepte timdiye kadar 19 talebe 
Anlamıyacak ne var?. VDkela• ld b ve"'-iı ve bu aene dokuz talebe dl ı eTinde, talebenin lr ••nelik ı ._.,, ... 

dan, vlizeradan blle nlceleriuin mezun olmufhır. 
firavuolukları, kUplU:Ukleri dillerde mesaisini g~ıteren giizel bir Resimde mektebin mlldllrU 
destan iken örtbas edilen bir sergi açılmııtır. Zeki beyle talebelerini bir arada 
devirde bu kadı efendicagy ıza Geçen sene kurulan bu mek· a6rllyoraunuz. 

===-==--==-=-=-==========---=o=-=-~;._,~====-=====--=-===""-==-:== 
gelinceye kadar ne kodamanlu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İpekçi Kardeıler Ltd. l\ıletro-Goldwin·.hlayer mevcut. 

Samyen kadıcık, leyleğin attıtı 
yavrulardan deiiL Şevketliııüı gtSz 
bebegi, mabeyinde çok hatırb 

birine dayanaaıf. Yani, t..,;fl hl· 
mayun müdürü aibi padiıahın 
kurbü ve müsahibi, nef1n:lu bir 
hemşehrisine ıığınmıı, b6yle bir 
arkaıı olduktan ıonra kimden 
perva edecek? 

Firanın veya kftplU kadıaın uıl 
lemi Easeyit Mehmet Zi11aun 
Efendi idi. Fakat bu isim yabua 
meddi,. kiğltile aecef mlihDriine 
münhnınla. Efnlataki adı dedi
ğimiz tfbi, o lld tamlıraldı Yim. 

Hiç kimseye .,_... botana likap 
takılmaz. Zinnua Efeadl de bu 
Firavun ve Küplfl lakaplanm pek 
yerlade ola.-ak ıhaketmittı 

Hukuku ibadı tevzi? de, kara 
1b11 aöre hükümde firavunca 

Melek sinemaeı ittisalinde Filimleri 
Beyoğlu Türkiyede iıletilmesi 

Be1otlunda ipek, Melek ·.-. Elhamra •• lzmlrde Elhamra ainemalarınt 
idare eden İpekçi kanlef)er tirk•tl dtlnyanın en blyflk ye mftkemınel 
filJmlerlnl yapmakla maruf Metro·Goldwln•lla7W Şirketinin batla 
flllmlerlnl TOrkiyede lıletmek hakkını almıı oldutunu muhterem mlıte
rllerlne ihbar ile kubi ..... f eyi•. 
8Mln cihanın .. hGylk ve en maruf artı.tlerlnln tem•ll ettitl •• !b• 
mHılmde ıehrlmizde en bfiyftk munffaldyetlert kazanacaj"ı flpbe81ı 
olao Metro•Goldwln•Mayer fllhnlerbıdea l»lr kaçının l•lmlerlal lllnı 
bir nzife biliriz. 
Ktr11lh;• Krtstln artiatlerl Greta Garbo n Joh• Gmterl 
Çalanmıt •• artlıti Greta Garbo 
Sen Dub artiıtleri Ma.urlce Chevaller •e •-nnette •c!Do-W 
Oans Ruya•n artl•tl :John Crawforcl 
Kedi n Keman: arti9tlerl ltatnon Novaro " ... 1111ette ll9c 
Do-ld 
Tarzan n zevce•I: artl.tl John11y Welasetnuller 
Bizden sonra Tufan: artiltlerl John Crawlonl •• Gmy c:. ... er 
Raspoutlne n Çeriçeı artl•tlerl John •• t.;tOllel a. ı r111Gr 
Eaklmo-Saat 8 ZJ~afeU ilah .... 

Tatra Sinemalan S.blplerine 
Metro flllmlerl için eaklden mukuele ,.J"Dll ..,. yeahltıa ,.,.._k 
l~n taıra Rhiplerlnln buailndeo itibaren bise mGracaat etmeleri IAnm 
l"ehiitlnl ......... 

C Baıtarafı 1 inci tayfada ) 

talar olmu~ ve ismet Pataya tel· 
f"Bfla Ve ayrıca ariza Ye rapor
larla mfiracaatler yapılarak vazi
yet anlatılmııbr. 

Başvekil Paşaya iÖnderilen 
raporda [ .•. lhracatçılarm fzmirde 
zatidevletlerine karşı " bugün bir 
incir meselesi yoktur, piyasa nOT
maJdiru diyerek hakikati tirtme
leri... ] denildikten sonra incirin 
iıtlhsaJ masrafları ıöyle izah 
ediliyor: 

11 Meseleyi iyice tetkik ede
bilmek ve neticeye varabilmek 
için 20 dönUmlük bir incir bab· 
çesinin istihsal masraflarmı tetkik 
ettik. Yirmi dönümlUk bir bahçe
ınin vergi kıymetine göre vasati 
verglat 30, çift IUrme 30, budama 
ve çapa masrafı 15, musakkafat 
mail'afı 5, ilek atma maırafı 20, 
bekçi tıcretl 40, ..kara, •epet. 
hasır ve kova masrafı 10 lira ki 
ceman maaraf 150 liraya v..,.. 
maktadır. 

20 d6nllmltlk bahçenin b• 
maKaflara mukabil vuatl olarak 
vereceii mahsul d6rt blD kilo 
fncirdan ibarettir. Bulfstihal mue 
raflanna vasati olarak l,751aırat 
nakil ücretile, İzmirde ~tıı eaa
smda verilmeıi zaruri olu boraa, 
ılmsar, çuval, komisyon, ardiye 
ve ıaire için kiloda 50 santim 
maaraf ta hesap edillrae, beher 
kilo incir mllstahıile (alb) kurllf& 
mal olmaktadır. 

Halbuki bu 4000 .kilo ..... 
nev'llerlne göre ve bugOnldl 
piyaaaya nazaran azami iki yUz 
liraya ıatılabilmektedir Jel bu auret· 
le beher kilosu için mtiıtabsilin 
eline (5) kurut geçmektedir. Bu 
hesap normal zamanlara göredir. 
Havalann bozukluğu )lüzhden 
malın sakatlanması ve hurda mik· 

tarının artması gibi haller h .. ap· 
tan hariç tutulmuştur.,, 

V • mlistaheil lzmirde Farka 
binasında ihracatçı1ann BqvekiJ 
Papya verdikleri izahata hma• 
ederek diyor ki: 

- « İncir, bugün mliataballlnl 
müzayakaya dlifüren, fakat mitte
vuaıbnı refaha kavuşturan blr 
matah haline ıelmiftir. incirin 
kendilerine ref ab Ye servet ver· 
diği mtttevassıtlar •e ihracatçılar 
için tabiidir ki bir incir meaeleal 
yoktur.» 

Aydın incir müıtahailleri, btt· 
tlin bu müşkül vaziyete mukabn. 
ıo temenni.Yl iletiyer: 

« Devletimizin iktısatli ıa

hada kabul ettiği dev~tçilik als· 
temine uyarak bu ip de, müitahıi
lin ancak mecburi bir ıekilde 
kooperatifl•tlril.meal ve ihraç 
merkezlerinde llbraç ofialerlle bu 
kooperatiflerin blrleıtirllmeal ba
tar abllecektlr.,, 

Ü•••n ~ ıP .. a, ilzmlrd. 
bulundukları sırada daha evvel 
ma.taluıJlle yapbldan temaal•ra 
latinaclen vaziyeti te.blt ltuyurmq
lar, C.H.F • .1dare heyeti riai Awt 
Doian Bey4ea 'bahmuata bir ra
por hazırlanmUDll ijlemlflerdl. 

Avni Doğan Bey, derin bir 
tetkik netice.t olarak hazırlacbfı 
raporunu Batveki.lete g6ndv
miftir. 

Soa dakikada iÇOk evaulc 
bir membadan aldığım habare 
...._ h&Jdi.met vaziyetin buFlnkti 
1eklinl kurtarmak için tnlrl.nl•r 
idaresi vasıtaslle piyuaclan genlt 
miky.aıta Hurda lnclr (aatm at. 
mıya karar vermfı; aJikadarlara 
bu husuıta emirler gönderilmiıtJr. 

İtin esas kısımları hakkında da 
kat'l.ı tedbirler alınacağı mulaak· 
kak g6rl\lmektedir. 

--===--================~=----z:======-=--"""""======= ...... --------------

Büyükada Vapurunda Üç 
Tabancalı Bir Hanım 

( Baıtarafı 1 .inci 1ayfada ) 

Mvdaya, daha doğrusu yeni bir 
maceraya~atılmıştır. 

Bu hAdiseye fena halde canı 
sıkılan ve bunu bir izzetineflı meı• 
lesi yapan O. Hanım geçen gtln 
yanına Uç tane tabanca almıı ve 
kaprtinlln Adalar iskelesine gide
rek N. Beyi gizlice beklemiıtir. 
~kşam olunca N. Bey iıkelede 
göztıkmüı ve biraz sonra vapura 
binmittir. D. hanım da ona göribı• 
meden bu vapura atlamıı, bir 
kötede gizenmİftİr. 

Vapur hareket edip Marmara 
ortasına ıelditi zaman D. Hanım 
gizlendiği köşeden çıkmıf, çanta· 
ıındaki üç tabancadan ikiılnl bl· 
rer eline almıı ve bu •azlyette 
N. Beyin karııaına birdenbire cU
kilwıiştir. N. Bey, hiç beklemediği 
bu vaziyetten o kadar korkmut· 
tur ki derhal dfttl\p bayılmıftır. 
Hldlıeye ıahlt olanlar da birer 
'arafa kaçıfmıyf baılamıılardll'. 
Bereket ven.in ki vapurda bulu· 
nan bir komiser, aotukkanbhkla 
D. ffanımm 8zerlne ablmlf ve ta• 
bancalan elinden almak lıtemi.
tir. Komiıer Bey, tabaocalrl al
mak, bu suretle de muhtemel bir 
faclanm 6ntlne geçmek için 
bir hayH uğraımıı Ye bu ipe 
mlıktılltla mn•affak olabllml,. 
tir. Sonra D. Hanımm lzetJ 

aranmak mecburiyeti haııJ olmuı 
ve bir çantasında DçUncll bir 
tabanca daha bulunmuıtur. 

N. Bey ise bayıldığı yerden 
kaldırılarak ayaltılmıı ve vapUnJD 

ilk yanathğı Burgaz adasına çıka· 
rılmlfbr. N. Bey oraden baıka 
bir vapura binmit 'H tekrar lı .. 
tanbUJa dönmilftür. 

SARAY 
(Eski Glorya) einemuı 

12 EyUll Çarıamba akıamı tam 
1aat 21 de yeni mevsim için ka

pdanaı açıyor. 

ilk pr~rarndm BU~Uk ...... t 
DOUGLAS FAIRBANKS' m 

zevceıl Mary Plckford'dan ayni· 
dıktan sonra çevlrmlt oldujıa en 

bQyGk fllml olaa 

Asri Robenson 
Muazzam ve mubteıem 

takdim ediyor. 
fllmbal 

Fiyatlarda tenztllt: ikinci bal
kon Ye fotöy 80, Huau.ıi tiO, L:akı 

b.U.on 70 kuruı. 

~----~ (2395) 

1'r1t1W Stl.aillftf 
$ıhirTagatNi• 

Tepebatı Beledly• 

Babçe1ind• 

Bu aktam 
aaat il · 20,30 ı•tilr 

baadoıu, 21 • 24 calo 
•us.lk, dau, .,..

oyuwu, LGldla lla~ 
t .. balet, 1119&m B•t 

tuafmdaa KM111&9 



İTTtBAT ve Ti BAK.Ki 
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5 inci kısım No. 52 
Her hakkı mahfuzdur. Naaıl Y aıadı 1 .. 

8 - 9 93.ı Nasıl ÔldiJ? 
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lstanbuldaki Almanlar Umumi Heyeca-
nı Büyük Memnuniyetle Karşılıyorlardı 

fıte amiralın • aakerlik 
kaidesini ihlAl ederek .. aadra7.ama 
gönderdiği rapor bahane edildi. 
Bahriye Nazın Gemal Pata 
tarafta dan: 

[ Siz, bahriye umurunun 
ıslahına memursunuz. Bu itibar ile 
Bahriye Nazırmın maiyetinde bu· 
Junuyorsunuz. Buna binaen rapor• 
larınızı ancak Bahriye Nazırına 
takdim edebilirsiniz. Ayni zaman• 
da vazifenizin, yalnız ıslahah 
bahriyeye inhisar etmesi ıarttar. 
Kovayı bahriyemizin ahvalinden 
bahisle hükumetin ıiyaset tarzı 
hakkında Osmanlı hükumetine 
yol göstermeniz doğru değildir.) 
mealinde ve adetl ihtar mahiye· 
tinde bir tezkere gönderildi. 
Amiral, ertesi glinti Cemal Paşaya 
fU cevabı verdi: 

Emimamenizden, hakiki vazi• 
yeti keşfettim. ·Bundan sonra, 
gösterilen hattı hareketi takip 
edeceğim. Ancak, aon zaman
lardaki fazla çalışmaktan yorul
duğum için bir müddet kızlmın 
Tarabyaki yalısında istirahatime 
müsaade buyurmanızı rica ede
rim.) 

Bu cevap, pek nazikAne oJ. 
nıaklaberaber, Amiral Limposun 
infialini açıktan açığa göster
mekte idi. lıte nihayet, İngiliz· 
Ieri İşten el çektirmek için ara• 
nan bahane, tam istenilen ıekilde 
zuhur etmiıti. Buna binaen Ami-
ralin ricası darhal kabul edildi. 
istediği mezuniyet verilmemekle· 
bt!ıraber, [Sizin, donanmada b~ 
lunamıyacağmız esnada, maiyeti
nize mensup lngiliz zabitı:.nile 
filonun Türk zabitam arasında 
ihtilaf tevlit edebilecek hidiaata 
meydan verilmemek • ve ayni 
zamanda hizmetlerinden: başka 
auretle iıtifade edilmek- fizere 
İngiliz zabitamnı Bahriye Nezare
tine gönderiniz) deaildi... Artık 
amiral l..impoı ile lngilizler, istis
kal edildiklerini, tamamen idrak 
etmitler, ve derhal işten çekil· 
miılerdi. Ertesi günü intişar eden 
gazetelerin tebligat kısmında, ıu 
kısa ve resmi tebliğ görülmüştn: 

[Amiral Suıon Paşanm ( do
nanmayi Osmani birinci kuman• 
dam ) unvanile hizmeti saltanatı 
ıeniyeye dahil olduğuna dair ira• 
dei aeniyei cenabı hilafetpenahl 
ıerefsadir olmuştur.) 

Hükumetin bu kııa tebliği, 
birçok tefsirata meydan vermiıtl. 
Hakikate gelince: Osmanlı Hükil· 
~e:, fellkete doğru bir adım 
hal~ ~karrop etmiıtl... Fakat 

a n ilyOJc bir ekseriyeti, bun
dan tamamen gafil ve bihaberdi. 
Almanların, Garp cephesinde ka· 
zandıklara miltevalt zraferl h 

b
• er, er-

kP.sin kal ıne meçhul ve · . .. • garıp 
b;r surur verıyor.. Marnıaranın 
durgun sularında, Moda açıkla
rında manevra yapan (Yavuz) ile 
(Midi:Ii) nin bacalarından ıavru· 
lan buram buram dumanlar, ne· 
ıe ve ümi tleri arttırıyordu .• 

~ 

fstanbulda bulunan ve Türk· 
lcrin saf kalbini açık bir kitap 
g,bj okuyan Almanlar, bu umumi 
heyecanı büyük bir memnuni• 
Jetle karııhyorlar; arbk Türklerin 

Umumi hubin llk mücadele ıafhalanndanr 
Bir Alman id'ası, laiicama hazırlanırken 

kalbine tamamen hllkümran ol• ıayialar devran ediyor, hatti 
duldarına kanaat besliyorlardı. Talat Beyin debavaş yavaş Enver 
Fakat buna mukabil: paıa ile fikren birleştiğine, te-

- Artık, kafi derecede ha- minat veriliyordu. 
zırlıkta bulundunuz. Harbe girece- Fakat, günler geçtikçe harbin 
ğiniz zaman gelmiştir. vaziyeti değişiyor; Garp cephe· 

Diye hükumet ricalini tazyık· sinde birdenbire parlayan Alman 
tan geri durmuyorlardı ... ~ Geceleri zafer ytldızı, yavaş yavaı bulamk 
sabahlara kadar devam eden vü• bulutlarla örtülüyordu. Düşman· 
keıa meclisi müzakeratı, hemen 
tamamile Almanların tekliflerini 
tetkik iJe geçiyor; fakat her mn
zakere, kararsızlıkla neticeleniyor-

du. Ancak, ahvale vakıf zevat 
arasında. • arlık tamamUe Alman
ların nüfuzu altına girmiş olan -
Enver Paşanın birdenbire harbe 
sebebiyet vereceğine dair bazı 

lanna ilk tokatı attıktan sonra 

Belçikayı bir hamlede çiğneyen ve 
Fransa topraklarında dev adımlari-

le ilerliyen muazzam Alman ordu· 
su, (Marn) meydan muharebesinde 
kafasma yediği tiddetli bir darbe 
ile sersemlemiş; oldugu yerde 
duru·vermişti. 

( .Ar.ka.a Y&r ) 

• 
"Son Posta,, Bu işte Yer-
den Göğe Kadar Haklıdır! -- ,.,._. 

(Baıtarah 1 inci aayf ada ) 
Hayır beyler.. Son Poıta, 

memleket aporunun uğradığı son 
mağlubiyetler karşısında m:lli bir 
istekte bulundu. Bu iıteğimizde 
yerden göğe kadar haklıyız. 
Sözlerimizde en kliçük bir yan· 
Jışbk yoktur. Mübalağa yapmıt 
değiliz. Mugalatadan iae haberi· 
miz yoktur. Zaten mugalata, ka
bahatlerini örtmek iatiyenleri sa· 
rıldıkları pash bir ıilihbr. Biz 
baıandan ıonuna kadar hakh ve 
doğtuyuz. 

Son Posta, bu isteklerinin 
yapıldığını gördüğü takdirde 
memlekete bir hizmet daha ba• 
ıarmq olacaktır. Dütüncemiz, 
kendi menfaatimiz değil, yalnız 
ve ancak millet ve memleketin 
menfaatidir. Bizi perde arkasın• 
dan ithama kalkıtanlar, evveli 
kendileri ~hesap verer~k haklı 
olduklarını ispat etsinler. BW 
itham edenler, doğru dOrllıt bir 
hesap vermedikçe ıöz almak 
aalihiyetine sahip değillerdir. 

Şimdi gelelim bugün söylemek 
istediklerimize; dün dedik ki: 

" - Bu memleket atletleriml-
zin yetiştirilmesi için yalnız antre
nör masrafı olarak yedi aenede 
26000 liradan fazla para harca
mııtır. Bu dolgun yeküna karıı 
ne elde edilmiştir? Hiç çekinme
den söyliyelim: Hiçi 

Bizi tekzip etmek istiyen· 
ler meydana gelsinler ve neler 
yapıldığını söylesinler. 

Zağrep mağlubiyetini 6rtmek 

için ortaya ablan bir ıöz de 
ıudur: 

"- Ne yapalım, aceleye 
geldi, sporcuları hazırlayamadık. 
Gitmeye de mecburduk ve gittik. 
Çnnkü gitmekte siyasi iyilikler 
vardı.,, Millt bir bir spor takı· 
mınm, mi.11 gücü, milli kültürll ve 
milli haysiyeti yabancı bir me.:n· 
lekette, yabancı milletler arasın
da temsil etmek vazifesini üzeri
ne alan milli bir fakımın bazı~ 
lıksız yola çıkmaaı bir kabahat .. 
tir. Ve kabahat, siyasi mesele
ler ileri sürülmek ıureUle ör
tülemez. 

Bununla beraber biz, niçin 
hazırlıksız gittiniz, diye birşey 
sormadık. Bizim anlamak istedi
ğimb ıey daha derin ve geniı
tir. Biz 8ğrenmek ve anlamak 
istiyoruz ki: 

Hükumet spor itlerine her 
zaman para yardımı yaptığı 
halde bugüne kadar aporda niçin 
ylikselemedik? 

işte bu ıualin cevabını bekli· 
yoruz. Her gittiğimiz yerde uğra
dığımız mağlubiyetlerin hakiki 
ıebebini ve bunun mes'ullerini 
arıyoruz. 

Eğer bu mcs'uller meydana 
çıkarılmazsa halkın spora karşı 
olan hevesi sönmek tehlikesine 
düıer. Ve eğer sporu ylikseltmek 
vazifesi ciddi Ye lı bilen ellere 
verilmezse acı mağlubiyetlerden 
kurtulmak mllmktın olamaz. 

Hükumet spor iılerlle yakın• 
dan alakadar oluyor. TUrk ıpo
runun beynelmilel bir vaziyete 

1 Borsada 1 

Hafta içinde 
Neler Duyduk ? 

................ ·-·······--··--··----
lstanbul piyasasında memleket 

mahsullerinin alım satım ve ihraç 
vaziyetlerine ait bir haftalık te
menOcU ıöyle teabit ettik: 

Afyon - Bu hafta da pek 
ıllkUııetle geçti. Yugoslavlarla 
mliıterek satıı heyetimiz Pariste 

uyuıturucu maddeler fabrikatörlerile 
mllzakerelerinin henüz bir netice
ye varmaması piyasamızı hare· 
ketsiz bir hale sokmuştur. Serbest 
piyasada hidayette 3 sandık Bol· 
vadin malı 585 kuruştan, bilihara 
10 sandık Bolvadm mah 575 ku· 
ruştan ve son muamelede Mihaliç 
afyonu 510 kuruştan ıatılmışb. 
ince mallar üzerine uyuşturucu 
maddeler 'nhisarma uzak tark 
için bazı mubayaa teklifleri de 
vaki ise de henüz milki.leme ha• 
linde bulunduğundan kaydı ihtiyat 
ile telakki etmek icap eder. 

Bu haftadanberi Anadoludan 
lstanbula gelen 934 senesi mah· 
aulil 700 sandık etrafındadır. 

Tiftik - Sekiz on gün zar
fında yalnız Almanya için 2000 
baJya kadar satışlar oldu. Alman• 
ya, Konya ve Kastamonu gibi 
hafif beyaz telli tiftik almakta 
iken son zamanlarda diğer taraf 
mallarını da, Yozgat ve Maden 
gibi mallan da satan almıya baş
lamıştır. Mlltemadiyen talebin de
vamı ve son günlerde 150 balya 
Karahisar tiftiğinin kilosunun 57 
kuruş 30 paradan aatılması ve 
( Barselon) siparişlerinin de tnzi· 
mam etmesi üzerine tiftik piyasasi 
bir kat daha kuvvet bulmuştur. 

Bu meyanda aeçen haftanın 
Ha gttnlerlnde de Ru.ıar (2200) 
balya ikinci nevi tiftiklerimizden 
kilosunu 44 kuruı otuz paradan 
almışlardır. 

Vakıa asıl tiftik ipliği itile 
başlıca meıgul bulunmayı pek eski 
zamandanberi meslek ve sanat itti· 
haz etmiş olan lngiltere ve Amerika 
siparişleri hemen hemen bir ae-

nedenberi kesilmiş ise de tiftik 
emtiası artık yeni yeni mahreçler 
bulduğuna göre, gittikçe fiatlan 
kuvvetlenmektedir. Kastamonu ve 
Konya tiftiklerinin kilosu 56 ku
ruı üzerindedir. Bilhassa bu gibi 
mal ara Almanyadan talep tevaU 
etmekte ve tüccar her gün sipariı 
almaktadır. Bu mallann azlığı 
hasebile diğer Yozgat, Maden ve 
batta Polatlı mallarına da ıon 
günlerde siparitler gelmektedir. 

Yapağı - ince mallar üzee 
rine Almanyanın itlerinin devama 
diğer cins yapağılarımıza da tea rl 
olmuştur. Bilhassa yıkanmış yapağı 
talebi de devam etmektedir. 
Hafta içinde fiatlar terakki et
mekle beraber faaliyeti de devam 
etmiştir. Son muamele Rumeli 
mallarımn kiloau 58 buçuk, Kara• 
hisar mallarının da kiloıu (44,85) 
kuruştur. 

Hububat - Hafta bidaye
tinde tüccar namına eskişehir, 
PolAth ve Kütahya havaliainden 
geçen haftalara nazaran fazla 
miktarda buğday gelmesi lizerine 
piyasa tedrici tenezzül etmit ve 
ıon günlerde düşkünlük tevakkuf 
ederek ekstra beya2.lar kilosu 4 
on paraya, birinci beyazlar 7 -8 
çavdarlalarıo kilosu 4 kuruşa 
25 • 26 çavdarlılar da 3 kurut 37 
paraya satıJmııtır. 

Ziraat bankasının ekser ma• 
hallerde mübayaata başladıp 
haber alınmıştır. 

Arpa - Her glln muntazae 
man Anadoludan on, on bet 
Yagon aelmektedir. Son gllnlerd• 
hariç piyaaalann tenezzülü piya
samıza da tesiri olmuıtur. Biralık 
arpalann kilosu llç kuruı on iki 
buçuk paraya kadar düştil. Af. 
manya için mübayaata devam 
edilmektedir. Şu kadar ki başka 
ihraç memleketlerinin fiatlan daha 
noksan olduğundan bir iş yapa
mıyorlar. 

Sovyetler Ve Ame-1 Japonya Ve 935 
rika Görüşmeleri Konferansı 
Eski Borçlar lıinde An· Tayyare Taııyan Gemiler 
laşmak Mümkün Olamadı De Nevzuubahs Olacak 

Vatington, 1 ( A.A) - Salahiyet- Tokyo, 7 ( A. A) - Japoolarln 
tar bir membadan haber alındığına deniz meaeleai hakkındaki nihai •tek• 
göre, Sovyet-Amerika borçları milza· lifleri imparatora arıedilmiştir. lmp .. 
kerelerinin akamete utramuına ıe- rator bu teklifleri laterae tadil ed ... 
bep, Ruıyanın 100 ml1yon dolarhk bir bilecektir. 
lıtikraz ile ayni miktarda kredi ko- Tekliflerde ( bet - beı - ftç ) nı .. 
layhklara yapılması için asrarıdır. betinin kaldınlmaaı, Vatington mu&• 

SCSylendiğine göre reiılcumhW' bedealnin tadili veya yerine bir ba .. 
kredi kolaylıldan yapılmasına müaa• kaaı yapılma11 .ardır. _ 
ittir. Fakat istikrazı reddetmektedir. Bu aiyaaetin tasvibi, bugiln kabl• 

Almanya yağ Alıyor neden istenecektir. Japonya, aynı U• 

Oslo, 6 ( A. A. ) _ Almanya manda aaffıharp zırhlılara ile tayyare 
taııyan aemilerin tamamen kaldınl• 

laıe nezaretine bir buçuk milyon masanı •eya cezri tekilde tahdidini 
İngiliz liralık Balina balığı yağı latiyecektir. 
satmak için mühim bir Norveç .... --.. --.... -.............. ·--........ -
grupu ile Almanya arasında bir Or. KEMAL NURİ 
muka•ele imzalanmışbr. Mezkfır Cilt Ye Zührevi hastalıklar mütehassl81 
grup Almanyaya 150,000 ton yai BeyoOluı Rumeli han 16 
satmııtır. Tel : 40153 

girmesi için sporculara para ve
riyor, onların ıeyahatlerini temin 
ediyor. Fakat bu emeğe rağmen 
a ınan neticeler hep sıfırdır; hiçtir. 
Nitekim son Zağrep seyahati için 
de . 4000 lira verilmiıtir. Fakat 
bu para acı bir mağlubiyet uğ• 
runa harcanmış oldu. 

Spor bugün her memlekette 
miUi varlığı temsil eden bir vazi· 
yettedir. Beynelmilel galibiyetler 
naaıl ki içimize ferah verirse, 
bilikiı mağlübiyetler~en de utanç 

duyuyoruz. Bunun içindir ki sporu 
oyuncak olmaktan kurtarmak 
zaruridir. Bunu da yapacak ancak 
hükumetin elid:r. Hükumet spor 
teşekküllerini sıkı sıkıya murakabe 
etmeli, spor iılerine yeni bir 
düzen vermeli, sporcuların çalış• 
maları temin edilmelidir. Bu de
diklerimiz yapıl._ cak olursa spor 
derhal yükselecek ve yüzümllz 

gülecektir. 
Yoksa, bizde spor bugünkQ 

baW• bir faciadır l 



BllAI -va· Zambak~ 
BUyUk Tarlht Roman 

Mubarriri: A. R. No.: 29 8 - 9 - 934 

Roma Seyahati .• 
Diyan ile Kont Jarnak Bir Masa Baıında Çevrilecek 

Rollerin Planını Çiziyorlardı .. 

Yanındaki salona geçti. Hu
wıl hizmetçisine : 

- Kont Jarnağı çağmn. Gel
diği zaman, beni yatak odamda 
beklesin. Ben biraz veliaht haz
retlerinin dairesine gidiyorum. Şim
di avdet edeceğim. 

Dedi. 
Diyan ile Kont Jarnagan ya· 

tak odasında birleşmeleri uzun 
•Ürmemişli. Diyan veliahtm da
lresine gittikten beş dakika sonra 
tlinde iki kiiğatla avdet etmişti. 
1Hunun biri, ltalya hükumetine hi
taben yazılmıt bir mürur tezke
resi idi. 

Diyan, derhal maaanın baıına 
geçti. Omuzbaşmda duran kontaı 

- Aziz kontum.. Iıte, fU 
açık yere ismini yazıyorum. Şimdi 
ltalyaya gider; Hem şöyle Roma 
dilberlerile birer bardak Radoa 
ıarabı içer, hem de fU mektubu, 
üzerinde adresi yazılı olan Kar
dinal Borelliye teslim edersin. 
Ancak.. icap ederae, saatte bir 
at çatlabp Romaya bir an evvel 
vasıl olman lazımdır.. Avdetin 
için birıey söylemiyorum. lstedi
iin kadar ieç ielebilir8İn. Şura• 
dald Uç keıe altın, tamamen , .. 
nindir... Dur. Acele etme.. MUk&
fatm yalnız bundan ibaret kal
mıyacak.. Al şu mektupla tezke
reyi koynuna koy. Fakat dikkat 
et. Sakın kaybetme.. Hah.. Şimdi 
aıel, yanıma otur. Al 1Bna, pe· 
ılnen bir buse... Haydi bakalım .• 
Mntebakisi, avdetinden ıonra 
ilk geceye •. 

Kont jarnak, çılıın gibi HY· 
diği Diyanı memnun etmek için 
ıUr'atle kapıdan çıkarken, bu 
fettan kadın tekrar oda hizmet• 
çiıine seslendi: 

- Şu mektubu aJ. Doğruca 
emniyeti umumiye dalreıine git. 
Bizzat Kont da Monkılara ver. 

* Kon dö Monkılar, çok geç-
meden saraya gelmi9, Dlyana 
haber göndermişti. Diyan, sa• 
ray teşrifatına rağmen emniyeti 
umumiye müdürünü kendi daire
sine celbetmiıti. Kont dö Mon· 
klar bu vaziyetten fazlaca hayret 
ettiğini ima eder bir tavırla Diya
nm huıusi salonuna girdiği zaman 
hürmetle yerlere kadar eğilmiı: 

- Emrinize muntazırım, ma
dam. 

Demlıti. 

Diyan dö Puvatye; mutadı olan 
sükunet ve ciddiyetle yer göater• 
dikten sonra söze giritmiıtJ: 

- Möıyö lö Kont! .. Kıymettar 
xamanmızm beı on dakikasıaı 
itgal etmek mecburiyeti hHıl 
oldu. SöyJiyeceğim ıeyler doğru· 
dan doğruya taraya ve bahuıua 
veliaht hazretlerinin hayatına 
taallük ettiği için tabii ehemmi
yetle nazarıdikkate alacağınıu 
ilmit ederim. 

- Buna hiç şUphe etmeyiniz. 
madam ... Vazifeme karıı ne ka· 
dar merbut olduğumu tabii tak
dir buyurursunuz. 

-Böyle olmakla beraber, bu
ıün Parlste bir takım kana ıuq. 
mıt canilerin dolaşbğını söylemek 
mecburiyetindeyim. Sizin vazife 
perverliğinizi inkar etmemekle be
raber, memurlarınızın da derin bir 

1 uyku içinde bulunduklarına kanaat 
hasıl etmekteyim. 

Emmiyetl Umumiye mtıdürll, 
fena halde bozulmuıtu. Adeta 
kekeliyerek ıordu: 

- Birıey mi olmuş madam? •• 
- Birşey olmaaı IAzım değil 

möı)iÖ .. Matlup olan, bir fenalığın 
olmamasıdır. Size garip birşey 
söyliyeyimmi mösyö lö Kont .. Eğer 
iki gUndilr bizzat uğraımasaydım 
belki veliaht hazretlerinin kıymet• 
tar hayatları çoktan bir felakete 
kurban olmuştu? .. 

- Sizi hayretle dinliyorum 
madam. 

- MaaleHf size bu hususta 
izahat veremiyeceğim. Çnnkll bu 
mesele etrafında feYkalide ke
tum davranılması, valde Kıraliçe 
hazretleri tarafından sureti kati
yede emredilmiştir. Yalnız size 
şu tevkif emirnamesini veriyorum. 
Bu emir mucibince, Sen de Nist 
sokağı başındaki Divinyer lokan-
tasında iknmet eden bir 
serserıyı derhal tevkif ede-
rek ( Bastil ) e göndereceksiniz. 
Ve orada yalnız bir odada hnp· 
ıetlireceksiniz. Fakat bu hnd"se
nin mümkün olduğu kadar sessiz 
sadasız cereyan etmesi laz ımdır. 
Sonra.. en dikkat edilecek cihet, 
bu tevkif had:sesini kimsenin .. 
amma, dikkat ediniz, hiç kimsenin 
bilmemesidir. Tevkif edeceğiniz 
şahıs, ayni :ıamanda aiyasi bir 
maksatla buraya gönderildiği için 
ihtimal ki düşmanlarımız bc:.zı 

mühim zevatı iğfal edecekler, size 
göndereceklerdir. Bunlara kartı 
gayet ketum hareket edecek 
halta, böyle bir t~vkiften ademi 
.malumat beyan edet:tksiniz. Ve 
hatta.. Yalde Kır'9liçe Hazretleri 
bizzat çağırıaiar, bu meseleyi 
soraalar bile, vereceğiniz cevap, 
yine ademi malümat olacaktır. 

- Bu nasıl mUmkh elabilir, 
madam. 

- Möıyö lö Kontf .. Ben aize 
telikkı ettifim emri tebliğ edi· 
yorum. 

( Arkaaı var ) 

Denizyol ları 
i'LETMESI 
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Dönilıte bunlara iliveten Pazar, 
Sürmene, Fatsa ve Ünye'ye 
uğrayacaktır. "5444,, 

AYVALIK 
Sür'at Yolu 

M E R S i N vapuru 
8 Eylül Cumartesi 

l 7 de Sirkeci nhtımında 
kalkacak ve Ayvabk yolunun 
mutat iakelerlne uğrayarak f z. 
mir' e gidip dönecektir. "5497,, " ~ 

Asri Kervanı Otomobil Katarı 

OtomobiiierUludağ Yolunda Uçuyordu 
Bin Bir Virajdan Sonra Kendimizi 

Bulduk 
Dağın En 

18 otomobilden milrekktp aari 
bir kervanın lıtanbul • Uludağ 
aeyahatinin dtin ilk kııımlarını 

yazmış, kervanı Yalova'dsn Or· 
haneline kadar göttlrmiif ttik. Bu
gün de OrhaneliD'den Uludağa 
çıkaracağız: 

Orhane!ine vardığımız zaman 
halk 30 Ağustosu kutluluyordu. 
Bizi görünce kahvelerden taıarak 
etrafımızı aldılar ve oparlörle 
ça.ldığımız milli marıları zevkle 
dinlediler. On dakika soma 
tekrar yola düzüldük. Şimdi oto
moblller Gemliğe doğru biribirle• 
rini kovalarcasına uçuyorlar, ha· 
vaya yükselen toz bulutu ortalıfl 
muharebe meydanına çeviriyor• 
du. Bu yanı hengamesinde en 
arkada M. Baronyanın arabaıı, 
onun geriıinde de tamir kamyo
nu... ve biz bu ııra ile Bursa 
hududuna girdik. Hudut üzerinde 
birçok otomobilli istikbalciler bizi 
karşıladılar ve hep birlikte tek
rar yola koyularak akıam Ostil 
Bur1a sokaklarma dahil olduk. 

Bursalıların evvelden haber• 
leri olduğundan bütün caddeler, 
misafirleri karşılamak için halk 
tarafından işgal edilmişti. Bu 
sebepten bazı yerlerde hizlı ve 
bazı yerlerde yavaş olarak gide• 
rek, nihayet Çekirge' deki HüsnU· 
güzel bahçesinde konakladık. 
H~lk hep otomobillerin marka· 
lannı gözlüyor, Opel, Şevrole ve 
Bulk isimlerini tekrar ediyordu. 

Yorgunluk ile beraber milı· 
külat şimdi baş göstermiıti. Otel 
buhranı, seyahin ıubeıiı.ıin ve 
belediyenin gayretile hazırlanan 
yataklar hep ikinci aınıf otellerde 
. ulunabilmit ve bir kısmı da 
ıe=:irdeld otellere taksim edilmiş
ti. Ottaıın müdürü tle bu otelleri 
tetkik etmek istediğimiz zaman, 
isimlerinin uzunluğu ile makilaen 
mntenaıip bir takım baaak tavanlı 
odalara dahil olduk. Fakat doğ
rusunu söylemek lizımgelirse, be
lediye reisinin faaliyeti sayesinde 
yataklar çok temizdi. Her ne iıe 
biz bu odalara ikişer, üçer tak
sim edildik ve çok şükür ki 
geceyi rahat geçirdik. Her halde 
Borsanın en mühim ihtiyacı otel
dir ve eyi bir otel bu su memle
ketine binlerce seyyah celp ede
bilecektir. 

Sabah saat sekiz buçuk.. asri 
kervanımız Opellerile, Şevrole ve 
Bulklerile tekrar yola koyuldu. 

Otomobillerimiz meıhur Ulu
dağın tepelerine doğru tırman
dıkça, altımızda kalan Burea 
gittikçe kUçlllUyor, küçülüyor ve 
nihayet yetmit bin nüfuslu bu 
koca şehir, yemyeıil bir külçe 
halinde kaybolup gidiyordu. 

Y okut, yine yokuf, viraj, daima 
viraj, çeşme, bir daha çeııne ... 
lıte iki aaate yakan yolculuğun 
hep teaadUf edeceği vaziyetler. 
Biraz yükseklerde kestane ve on· 
lardan ıonra çam ve kayalar, 
nihayete kadar Uludağm umumi 
manzarasını teşkil ediyorlar. Bun· 
lar arasında kıt için hazırlanmıı 
imdat kulübeleri, müşterisiz kapı· 
ları açık bombuı duruyorlar. 
Yokuşlar yükseldikçe, baıı dönen 
bazı arkadatlar, kendilerini ve 
otomobillerini dinlendiriyor ve 
biraz sonra yine ~ ola dUzülUyor
lardı. işte böylece kafile, kimi 
dinlene ve kimi son ıUr'atle 
çıkarak bu koca dağı otele ka· 
dar fethetmiılerdi. 

Uludağ oteli yepyeni san 
boyah, kAğlr ve büyücek bir 
meydanlıkta yapılmııtır. Ön tara· 
fmdaki boşlukta sıralanan çeıme• 
lerden akan ıular buz olmuf, bir 

Tepeaiade 
1 . 

Yukarıda ıoldanı 
Kervan Y alovada 
büyük otel önünde, 
yollarda halka millt 

1 marşlar dinletiliyor, 
kervan yola düzillmüı 
nziyette, Uludağ 

oteli ve otomobillerin Uludağ 

bardağanı sekiz yudumda fçebl· 
lene aıkolsun. 

Dağ, bayır, vıraJ herkeaia 
midesini botaltmıı ve hurdahq 
etmiıti. Otomobilinden inen, etra• 
fıa manzarasını, civardaki billür 
gibi akan ıuları ve daha sonra 
içindeki milşterilerile bu ~yepyeni 
oteli görmeden, hemen mutfağın 
yolunu buluyor ve orada icrayı 

hüner eden baş ahçı Mayrik du• 
dunun, mangal batından başını 
kaldırıp patlıcan kızartmalarını 
tutan maşasile verdiği itaretlerl 
bir miljde gibi telakki ediyordu. 

Fakat hiç te böyle olmadı, caz 
çaldı, oparlör, öttü, sular ılfamıı 
diye bardak bardak Çırçır ıuyun· 
dan fazla içildi, gezintiler yapaldı, 
fakat el' an Mayrik dudunun acele 
yemeğinden ses seda yoktu. İtte 
böylece yemeği tam on ttçe kadar 
iki saat bekledik ve ondan son· 
rada önümüzde bulduğumuz 
yemekler, kızarmaya yakınlaşmıt 

bir et, mahlfıtu acı bir patlıcan 
kızartması ve bunun nihayetinde 
de kabuğu ıertleşmiı bir nıeyva
dan ibaretti. Fakat açlığa ve 
bakın ki ıuyun kuvvetine bu y .. 
mekleri hepimiz ve bilha11a ancak 
pastırma makinelerinin keaebile
ceği kızartmalan, bir havyar gibi 
suhuletle yeyip erittik. 

Yemekten aonra kervan tekrar 
harekete geldi ve yine virajları 
ve yokuşları biribiri arkaıma 
geçerek geldiğimizden çok az 
bir zamanda Bursaya indik. 

Bursada bir gece evvdden 
ısmarladığımız çelenk hazırlan• 
mışh. Otomobilierimiz Gazi hey
kelinin önünde aıralandı, oparlör
den mart sesleri iıitildi ve her· 
kea hürmetle şapkalarını çıkardı
lar. Bu suretle biz de, Burıaya 
gelen llk otomobilll ıeyyah kafi
lesi, BUyUk Gazimize bir şükran 
borcu olmak lizere çelengimizi 
heykelin ayakları dibine hUrmetle 
bıraktık. 

Yalovaya danüt bir rakor yap• 
mak ıeklinde başladı, her oto· 
mobil kullanan, sanki Berllndeki 
meıhur Grunvalt yarıı sahasında 

lmit gibi, bütün kuvvetUe ilerle
miye çahııyor ve böylece bir dağ
dan öbür dağa uzanan yollar bir 
kaç dakika içinde eriyip gidiyor
du. Neticede Haydar Beyin ara• 

oteli balkonundan görtıl'q!u 

1 
bası, biz içinde altı kiıf olduğu• 
muz halde tam bir saat kırk da
kikada ıehre vaaıl oldu. Arka· 
mızdan Hikmet Beyin ıpor Şev· 
role arabaaı, arkasındaki misafir-
leri beyaza boyanmıt olduğu halde 
bir saat ellf dakikuda bu mesa• 
feyi tuttu ve bundan sonra da di· 
ğer Şevrole, Buik ve Opeller tam 
iki saat içinde bu meaafeyl niha· 
yetlendirdiler. Şimdi Yalova lske-
leai bir otomobil parkı halini al• 
mııtı ve yine geldiğimiz gibi de
nize uzanan iıkeleden vapurumuza 
dahil olduk. 

Avdet, azimetten daha güzel 
ve neıeli geçti. Gilneı tamamen 
batmıı ve hafif bir rüıgir vapu
rumuzun bUyUk güvertesini yala-
yıp geçiyordu. Dl1dnk öttü ve 
makineler harekete geldi. Fakat 
vapur bizden fazla yorgun dtlt
müı olacak ki, tam yarım saatte 
zincirini alabildi. 

Hava kararmaya baılamıt ve 
biz Y alovaya, yeni yanan ıııklan 
içinde gerimizde bırakarak yol 
almııtık. Vapurun lçeriılnde caz 
yenlyeni hünerler göıtermiye baı· 
lamıt ve ortada da aankl iki gUn· 
lilk otomobil yorgunluğu mevcut 
deyilmit gibi, bütün ılddetile danı 
faaliyeti kendini göstermiıtf. Bu 
eğlence BUyllkadaya kadar bill
fasıla devam etti. 

Iııklar içinde pırılpırıl ıörllnen 
Ada iskelesine yanaıtığımız za• 
man, oparlörümilz harekete geldi 
ve burada caz grubunu terkettik. 
Şimdi Adayı adalılara terkederek 
ve bizim cazımıza da beraber bı· 
rakarak, kendi oparlörlimilzle 1 .. 
tan bula doğru yollandık. Yeni 
çıkmaya baıhyan mehtap, etrafı 
nurlandırırken yapurumuz yavaı 

yavaş Suadiye, Bastancı, Moda ve 
nihayet Kadıköy ve ÜskUdarı da 
ışıklar içinde geride bırakarak 
Kabataıa yanaştı. 

Şimdi iki günlük hatıradan 

yalnız kulaklarımızda tatlı bir mu• 
zik seıl ve güzel eğlenceli bir 
yolculuk hayali kalmııtı . Çok t .. 
menni olunur ki Uludağa yapılan 
bu ilk otomobil seyahati, baıka 
amatörlerimiz tarafından da de· 
vam ettirilsin ve daj' aporları içia 
kıtın da Uludağa böyle kervan ıek
linde iezintiler tertip edllıin. 

Çele6l Z. Salt T••fllı 
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19,20 ajanı haberleri, 19,30 '!'ürk mu: 
ııiki . neşriyatı, kemani Reşat, MeAut 
Cemıl, Muzaffer beyler ve Vecihe Ve
dia Riza lııınımlar, 21 20 aja~e ve 
borsa haberleri, 21,30 o~kestra karıtık 
program. 

\T arşova 1345 m. - 20 tagannili 
Haydi git işine ve beni Suat Suzan sörün en list katta tevakkuf etti· 

gmı duydu. AsanıörUn kapııı 
bliyilk bir tarraka ile açılıp ka· 
pandı. 

hafıf muıiki, 20,45 musahabe 20 50 
Aktiialite, 21 orkestra. konseri,' 21:45 
haberler, 21,55 musahabe, 22 1..lilmber~ 
ten neşeli neşriyat spor, 23,115 reklilm 
ve konser, 23 ijO dans musikisi 2• 05 
musahabe, dnns muaıkinın dev~mı. ' 

hat bırak ... 
- Ben mi?.. yem "nl~ ıuradan 

IUrn; a gitmem Jems... Şişkom 
Ocnim .. fakat niye bukadelr terle
din . . Üşüyeceksin l aydi eve 
girelim. 

Je:ns ellerini bir kapıcı karı 
ti retliğ"le kalçalarına dayadı. 

Yıkal karşımdan Doris 
dedi. Seninle artık aramda hiç 
.birşey kalmamışt r. 

Sarışın kadın bu sözleri duy· 
lllamış gibi hareketsiz orada 
d ru} or ve aöyleni; ordu: 

- Hain o kadar zaman beni 
Das 1 habersiz bıraktın... Berl:ne 
ile zaman döndün.. neden hafta· 
larca evin kapalı idi, telefonun 
Ce\ ap ~ermiyordu? ... 

- Neden olacak?... Senden 
kuı t lmak için .. 

- Beni artık hiç ml sevmi· 
Yorsun? .. 

- Sevmiyorum hiç amma .. 
hiç sevmiyorum seni. 

Boby dünyanın en iyi 
kadını ben olaca~rım. Beni bırak· 
bğ.n günlerde çok düşündüm. 
Bütün sana yaptıklarımı ve bütün 
k<ıbahı:ıtlerimi anladım.. Jems, 
Boby. 

Bırak beni. 
Ve Jems kapıya döndO. Genç 

icadın Jemsi arkadan omuzların· 
da tutmuştu. Öyle sıkı tutmuştukl 
tırnakları adeta etlerine geçmişti. 
Jemııı bu ellerden de aiikinerek 
kurtuldu. Fakat okadnr tiddetle 
ıilkinmiştl ki... Genç kadın da 

bir iki adım sendeledikten sonra 
yere düştü rn yere düşer dcşmez 
ac. bir feryat kopardı.. Bu sesi, 
bu sukutu duyan jemı arkasını 
dö ıdU. 

Köşebaşındaki evlerden birinin 
kapısını siper almış bidiıeyi sey· 
rec!en lvan Rabskoviç: 

- Kadın!ara naııl muamele 
~diyor, dedi... yoksa kadına bir 
fe) mi yapacak, neye elini kaldı· 
tarak yere eğildi... Kadını vura· 
cak mı?. 

Kalbi duracak kadar beye· 
canda idi, fakat kadını öldürecek 
ıailnettiği adnmın onu yerden 
lıa dırdığını gördü. Genç kadın 
kendini yerden kaldıran kolların 
arasmda hem hıçkırıyor, hem de 
tirret şirret bcığırıyordu: 

- Katil... Katil &eni... Beni 
6ldürecektin ha. 

- Doris sus... Sus .•. 
- Şimdi bağıracağım imdat 

deye bağıracağım bayat&ma kas· 
tettin hal. Katil seni. 

- Fakat yavrum. 
Aman Ali h 

. il ım ne hıçkırıyordu. 
- Katıl, vah 1 
J b

. f , canavar .. 
ems ır tokat t 1 "b' . • a aca tmıt gı ı 

eh ıı r.çtı ve Doria t• k" b . . ... ıan ı u 
tol adı yemış gı~i feryadı bastı: 

- imdat.. ımdat.. katil var 
burada ... 

Bunu duyan Jemı kadını 
belinden kavradı. Bir elile de 
Doria'in ağzım kapayarak açtığı 
1'o pı dan içeriye daldı: 

Sus Dodo Allah rızası için 
•uı .. 

~ 

Bu aahneye ıahit olmuş olan 
Rabakoviç 'ıaklı olduğu yerden 
ç.km·ı ve yavaş, yavaı ev:n ka· 
Pı . ı yak11şmıştı: 

-- A< .Ja ne oldu?.. Diye 

kendi kendine soruyordu. Kapıcıyı 
uyandırmak, yahut ta polise haber 
vermek lazım mı idi? 

Hayret! ... 
Tek gözlü adam anahtarı ka· 

pının Ustünde unutmuştu. Onu 
çevirdi. Bir an sonra evin antre• 
sinde bulunuyordu. 

Asansör knyışlnrı hAIA hare· 
kette berdevamdı. Asnns5r mn
ternadiyen çıl.ıyordu. lvan Ra· 
bakoviç anahtarı cebine aldı ve 

ayağında sandalların hu,.unlarına 

basnrak kabil olduğu kadar ses· 
ıiz adımlarla [merdivene yaklaşb. 

lf 
ikinci kata iriştiği zaman asan• 

lvan Rabakoviç liçOncU kata 
çıkmıştı. 

Bütlin kulak kesilmiş gibi idi. 
Dinliyordu. 

Asansörden çıkmış ve yahut 
çıkarılmış olan kadın hali hınç· 
kırıyordu. 

- Bas yere Doriı. 
- Hayır .. hayır basamıyorum. 

Al beni kucağına. 
- Allah.. Allah •• 
- Ah kötiirüm kaldım. Şlm• 

den s~nra koltuk değneğile doa 
laıacagım .... 

- Sus Doris. (Arkası var) 

, .. mm::~=---··ı .. VAPURCULUK Cz Tür .. çeyle 
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Mersin Yolu 
i 

118 
vapuru 9 

Eylül 

Pazar günü saat 10 ela Sirkeci 

rıhtımından kalkacak. Gidişte Ça· 
nakkale, fzmir, Kültuk, Bodrum, 
Rodos, Marmaris, Dalyan, Fetlıiye, 
Knlk .n, Knş, Finike, Antalya, Alan· 
ya, Mersine gidecek. Dönüşte: ayni 
iskelelerle beraber T:ışucu, Annmur, 
Kuşadneı ve GeJibolu'ya uğraya

caktır. 

Yolu 
va31uru 9 

Eylül 

azar gilnU saat 20 de Ga'ata 

rıhtımından kalkacak. Gidişie: 
Zonguldak, fnebo:u, Ayancık, Sam
sun, Ünye, Ordu, Giresun, Tırebo.u, 
Görele, Trabzon ve Riz ye. Dönüıte 
bunlara illveten, Of ve Sürmeneye 
u~rayacaktır. 

Karabiga Y o!u 
Her cur~ ARTESi, ÇARŞAff BA 
g<lnleri aaat 20 d Tophane rıhtı
mından bir vapur kalkar. Gidit n 
dönüıte mut t 'skelelere utrar. 

Cuma, Pazar, Sa'ı, Çnrtamba, 
günleri bir vapur ııant 9 dıı, Top· 
hane nhtımındım knlknr. 

Dr. 
Karı kov candt·ı:ıi No. S3 

Açıldığının ilk yıllarında ara ııra 
ağır, ara sıra da güldfirücQ oyunlar 
oynayan Kent körmil'rü ( 2 ) son ilç 
yıl içinde bu iki oyun çığırından 
büsbütün nyrı olan şarkılı oyunları 
da oynamıya başlnmııtı. 

Şarkılı oyunların Kent körnılltilnde 
( 3) oynanm sına bangıldayanlar ( 4) 
çok oldu. Bnngıldamalarının ıonduğu 
( S ) fU idi: Bir tek körmük koşa ( 6) 
ağır oyun, koşa güldürücü oyun, kota 
ıarkılı oyun oynayamaz. 

Deyişlerinde ( 7 ) gerçektiler ( 8 ). 
Olok ( 9) yerde, olok oyunculnra bu 
l!ç ayrı biçimdeki oyunlan oynatmak 
doğru değildi. Bu doğru olmnmakla 
beraber öniine geçmek te kolay 
olmuyordu. Aymak'ın { 10) dile§'i (11) 
Oç oyunu da g6rmektJ. l•t•r J•temez 
Oç oyun da olok yerde oynanıyordu. 

Bu yüz.den ağır oyun görmek isteyen· 
ler tnrkıh oyunlnrın oynımdıtı çağ· 
larda tndıklarından ( 12 ) yoksul ( 13) 
kalıyorlardı. 

Bu yıl şarkılı oyunlarla, öteki 
ikialnl biriı:ıirinden ayırdılar. Bun· 
dan ıonra şarkılı oyunlar ayrı lir 
yerde, ağır oyunlarla gOldürücil 
oyunlar da ayrı bir yerde oynanacak. 

Bu ayrılıt ltörmü~ümliz için bir 
ilerlemedir. Dileyelim, yakında •A'ır 
oyunlarla, gilldür6cil oyunlan da 
ayırmanın )'Olu bulunsun.. ilk adım 
abldı; ikinciyi atmak kolaylaşmıı 

demektir. 
ismet Hulusi 

1 - KörrnOk tiyatro 
2 - Kent: tehir 
S - Kent kôrmClğll: Şeh'r tl7alrN• 
4 - Bangıldııınak: itiraz etmek 
5 - Son luk: sebep. 
6 - Koş11: ay 1 zamanda 
7 - DeyiJ: iddia 4 
B - Gerçek: hakla 
9 - Olok: ayni 
ıo - Aımn : halk 
il - Dılek: arı:n, lhtl7aç 
12 - Tadık: zevk 
13 - Yoksul: mahrum. 

-·11•~w 

Bel~rat 437 m. - 20,30 kemnn 
konserı, 21 musahabe 21 30 popüler 
şarkılar, 22 reklamlar, 22.10' plak, 22,SO 
musahabe, 23 haberler, 2d,15 radyo 
orkf'strnsı, 24 kahvehane konseri 
24, O dans plakları. ' 

Vıyana b07. m. - 20,15 Saat ayarı 
spor haberlorı, 20.30 bar musikisi 
21.0::i şarkılar ve neşeli Viynna hava! 
lım, 21,40 musahabe spor, 21,45 Stra
ua ve Lenner·in eserlerinden radyo 
popürisı, 22 haberler, 23,20 dans mu
silusi, 1 Peşteden Sigan musikisi. 

10 EyUil Pazartesi 
İstanbul - JS.80 Fr. ders, 19 kon

feranı, 19.80 Turk musiki neşriyatı, 
Ekrem, Ruşen, Cevdet, kemani Cevdet 
Şeref, İbrahim beyler ve Vecihe, Bel~ 
ma hıın_ımlar, 21.20 . ajans ve borsa 
huberlerı, 21.30 Bedrıye Rasim lıani-
mın iştirakile tango ve caz orkeetrası 

Varşova 1345 m. - 19,15 oda mu~ 
sikisi konseri, musahabe, 20.50 spor, 
21 şarkılar, 21,80 8etli filmlerden plnk• 
far, 21,45 haberler, 22 popüler Senfo· 
nik orkestra konseri, 22,45 konferans 
23 rcklfiklar •e konser, 23 ıs dan~ 
musıkisı, 24 musahabe. 2J,05 dans 
mueıkisinin devamı. 

Bt>lgrat 437 m. - 19.30 piyano 
konseri, 20 rek!,amlar, 20,10 plak, 20.30 
mu alı be, 21 Zagrep operoıındcı.n mık· 
len Pucoiniwn La Boheme opcrım. 

'!ıy~na 507 m. - 20,25 köylü 
mu ıkıaı, 21.20 musahabe, 21.80 köylll 
mueıkisınin devamı, 22,20 bildirilme
miştir. 22.55 Drahıns'm eserlerinden 
pi~ nno konseri, 23,80 haberler, 23.50 
daııs muııikisi, 1,15 plnk. 

11 EylUI Sah 
ls.anbul - 18.;:sO plnlı: neşriyatı 19 

Me ut Cemil Bey 'f. çocuklara maıııtl, 
19.30 Türk musiki t neşriyatı, Stüdyo 
aaz heyeti ve Yaşar Bey, Emel ve 
Meliha hanımlar, 20,45 .Münir Nurettin 
Dey ve arkada9Jarı, 21,80 O.maJ Rs
fİt, Lüşınaki, lzzet Nezıh, Mesut Ce· 
mıl Beyler 'I'. oda musıkiıi. 

Varşova 1346 m. - 19.16 kuartet 
koııserı, mu uhabe. 20.20 Aktüalite 
23,30 oda muBİkisi plii.kları, 20.45 
mulıtelıf balıısler, 22 J,,e Ohnrme de 
Ja, ııimli musikılı piyeı, 23 reklnın 
vo ko ıser, 23.15 daua musiki i, 23 45 
ecu bı dılle konferune, 24,05 dans. 

Belgrat 437 m. - 19.:m 1con1er 
A , 

20 plıik, 20,:?0 reklanılıır, 20,30 flüt 
kouıerı, 21 ınueuhabe, 21.80 orkestra 
ref Hka ile halk şarkıları, 22 radyo or
kes r ıu, 2ı2.3J radyo piyesı, 28 haber· 
Jer, 23,45 plak, 24 kalıv hnne konseri. 

Vıy rıa 507 uı. -- 20.15 memleket 
hnlıer.P.ri, 20.35 Sant aynrı, haberler 
20,45 Verdi ve Puccinıoın eserlerınd .~ 
~arkılar, 22.30 karışık ueşr.yat, 2 .30 
haberler, 2::J 60 oda mu ıkı ı, 1 Sch· 
rnmınel musikiııi. 

12 EylOI Çarşamba 
İstaubul - 18,30 l• r. d.-rs, 19 pliik 

neı:riyatı, 19,' O Ttirk mu ıkı ncşrıyatı: 
Ekreın, Huşen, Ce~det., Mustafa Bey
ler ve Vecihe, Semlhn hauımlar, 21.20 
ajans ve horan hrıberlori, 21.30 Stüd
yo <'RZ ve tango orkestrası. 

Varşovu 1345 ın. - 19,15 keman 
konı:ıeri piyano refakotıle, 19.45 kon
ferans, 20 kahvcluıu musikiaı, mu a· 

+-XW 

ORTA ve iLK MEKTEPLER 'l ALEBESl~E: HAFTALIK MECMUA 

LIŞKAN ÇOCUK 
1 

(Resimli Ay Matbaası TUrk L. Şirketi) Cümburiyet çocuklarının nve sen okuyarak hem eğlenec•kleri ve 
hem de b' gi kazanac ık!arı bu mecmuanın ilk 1ayısını 15 Eylill Cumartesi srünO çıkarmalctadır. 

~ı·!Filll--Mrae-•• Dört renkli • 16 bUyUk sahife • 5 kuruş (2390) 
a;acmBllEiil_.Kailllil .. im:mmı!lm.-. ........ w ................................ .. 

İ BiZiM MEKTEP Ana, ilk, Orta Ankara HUSU 
Terbiye ve tedris hususundaki ciddiyyeti Maarif Vekiiletince takdir edilerek resmi• mekteplere 
muadeleti tasdik edilmiştir. lık üçUncU sınıftan itibaren ecnebi diller tedris edilir. Her sınıfa otuzdan 
fazla taıebe nlmmaz. Ana ve Hk kısım 15 EylUlde, Orta kısım 1 Teırinievvelde derslere başlıyacaktır. 
Kız \'e Erkek talebe kaydına batlanmıştır. Telefon: .. 2459,, "523611 

Eretek 
• lk 

Fat h - Snraçhancbaşı Horhor caddesi Münür Paşa konağı 

Li E • 
1 

Leylf - Nehari 
Orta • Llae 

Rczmi Liselrrin bütün lmtiyc% ve hukukunu hai:r. n Maerif Vekiletince muadeleti tasdik olunmutlur. 
TcJrisatındAki ciddiyet Ye lntizamlle talebenin sıhhat ve gıduın8 itinuilc tanınmış olıın mektebimizde kayıt 
ve J<abul muamelu:ne batlanmıttır. lık kısımdan itibaren ecnebi llaanı başlar. Talabe mektebin huıuu 

11111> etoınobil ve otobüılerile nakledilır. İıtiyenler• tarifnamt rönderilir. Telefon: 20530 

J 

habe, 20.80 konıerin devamı, 20,45 
muhtelif sözler, 21 Dajos Bela takımı• 
n~n plAkları, 21.45 haberler, 22 Chopi· 
nın eserlerinden mürekkep piyano 
konseri, 23 reklam ve musiki, 23,15 
dana musikisi . 

Belgrat 4·37 m. - 20 radyo orke&· 
trası, 20.20 reklamlar, 20.30 muııahu· 
be, 21 Jübliyanadan nakil, 23 haber
ler, 23, 15 kahvehane musikisi, 24 dans 
plakları. 

Viyana 507 m. - 20.10 Saat ayarı 
haberler vesaire, 20,2ö koro konseri, 21 
Dolfüs'ün hatıraları, Başvekil Scbuı
chingg T. hitabe, Osvald Kabasto,nıo 
idaresinde konser, 22.45 Holzer radyo 
orkestrası, 23,30 Son haberler, 23.00 
konserin devamı. 24.30 dı:ın'I musikisi. 

13 EylQI Perşembe 
letanbul - 18.:..0 plak neşr.yatı, 

19,20 ajan'! haberleri, 19.30 Turk mu· 
11iki neşri~ atı, Kemal Nıyuzi, Az mı 
Beyler ve Hayriye, Müzeyyen hnuım· 
lar, 21 Selim Sırrı B. T. konferans, 
21.SO Stüdyo orkestra ı. 

Vorşova 1345 m. - 20 tagannili 
konser, musahabe, 23.'SO konserin de
vamı, müsı:ıbabe, 21 hafif musıki, 
21 45 haberler, 22 popüler Senfonik 
orkestra kon ı>ri, 2:?.45 musahnbı>, 23 
konserli reklamı r, 23.15 dans musi
ki i. 28.45 ecnebi dille konfernn , 24 
musahabe, 24,05 dans musikısinin 
devamı. 

Belgrat 437 m. - 20.SO Ku!lrtet 
konseri, 21 muaııhııbe, 21,30 Harpa 
konseri, 22 radyo orkestrası, 23 Saat 
ayarı haberler, 23,15 plak, 24 kahve· 
hane konseri. 

Viyana 607 m. - 20.10 baberlı r 
vesaire, 20.80 hafta haberleri, 20.55 
piyano konseri, 21.SO l\Iax Schönherrin 
idaresinde hafif musiki, 28 Eva Hnd· 
rabova ve Erichmeller piyano T. ta· 
gannili konser, 23,40 haberler, 24 danı 
musikisi. 

14 EylQI Cuma 
İstanbul - 1:?.30 plak neşri~ atı, 

18.30 plfık ne9riyatı, 19.20 ajans ha· 
betleri, 19,80 Türk musiki neıriyatı, 
Ekrem, Ru9eo, Cevdet beyler ve Ve· 
ciho Nedime, Nazan reridun hanımlııı 
Ovrik efendi, 21.20 ajans haberleri ve 
borsa, 21.80 radyo orkestrası T. hnfıf 
muıiki. 

Varşova 1845 m. - 20 Koro kon 
seri, musahabe, 21.SO Senfonik kon er, 
23.55 konserli reklamlar, 24, 15 ıou cı.· 
babe, 24.20 dans mu ıkisi pluk. 
• Delgrııt 4::S7 m. - 20,10 rad~ o or• 
kestrası, 21 musahabe, 21,30 Zng ep· 
ten nakıl, 2:!,45 plak, 28 haberler, 
28, 15 plak, 24 kahvehane konserı. 

Viyana 507 m. - 18.50 keman Gi
tar nıusıkİ8İ, 19,20 Spor, 19.30 se~yah 
neşriyatı, 19.40 Teknik bahisler, 20 
haberler vesaire, 20.10 halk şarkıları, 
21,10 memleket bahisleri, 21.30 Artur 
Schnitıder'in Liebelei isimli pı~ ca , 23 
akşam musikisi, 23 30 haberler. 23.60 
konserin devamı, 1 plilk. 

15 Eylul Cumartesi 
Istanbul - 18,30 l r. ders, 19 pllk 

n ıriyiitı, 19.30 Türk musi ·i neşrı\atı, 
Fahire, Safiyo hanımlar vo H fik, 
Fikret beyler, 21 Eşref efik B. T. 
koofernns, 21.30 Stüd~ o caz ve tango 
orkestrası. 

Yarşova 1345 m. - 19,45 Ropor· 
taj, 20 ce:ıba.nd tagannili, 20,20 konfe
rans, 20.30 keman musıkisi pliik, 20,4S 
musahabe, 20,GO Spor haberleri, 21 
nnkil, 2!.30 şarkılar, 21.45 haberler, 
21.55 mu alınbe, 22 piyano mueıkisl, 
22,0S umumi harp hatır lem, 23 kon• 
erli reklamlar, 23.15 da.ne musıkisi, 

54 musahabe temsil, 24.35 danı plak· 
hm, 1 danı musikiıi. 

Bel~rat 437 m. - 20 keman vı 
viyolonsel konıeri, 20.30 reklamlar, 
20.40 plak, 21 musahab , 21.30 operet 
parçalan haberler, 24 kahvehane kon
eeri, 24.30 danı plUklnrı. 

Viyana 507 m. - 20 Viyana ope· 
rasından naklen Ma611enot'nin M ınon 
operası, 23 haberler, 23 20 Holzer rad· 
yo orkeatraın, 24.45 dans mu iki ı. 

.. ' ••• 1 •• :::t • t ................... .. 

Gaip Aranıyor 
Takriben 20 s ne kadar evvel lıio

ret dol yısile Bitlisin Tnş mahallesin• 
den Artin Knşagürzyan oglu 'Yet var• 
ve namı diğ r Hikmctı arıyorum Ta· 
nıynn n nerede oldugunu Lilen 'u~ea 
zırdeki adn sime malUu nt vernıelC'rı ın
taniyct nam ııa rica olunur. 

lstanbul Beyazıt llitliı otelinde ( eınıl 
(22lJ5) 
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A vrupada Diplomalarla Musaddak Birinciliği ve 
Büyük Mükafatı ve Zafer Nişanını Kazanan 

En ,~11n1•s=------sım ............... am1ı--ı 
Zafiyeti umumiye, iştihaıızlık ve kuvvetsizl ı lc halabnd 

•• 
ANM 

Tıbbi Müstahzarat 
HHan Kuvvet Şurubu kilçttk 

,, ,, ., bUyOk 

,. " " 1 Kır. 
HHan ÖksUrO.k Pastilleri 

Kolonya ve Losyonlar 

60 
100 
ıso 

30 

90 derece halis limon çiçekleri kolonyasile yaaemin, 
leylak, menekıe, nerkis çiçeklerinden v6 ruhnuva• eaanı• 
lardao ihzar •dilmiftir. 

KüçQk cep 1l1e1l 
Cep titeal 
KUçilk 
Orta 

Huan ko1onya11 Düz bilyllk tlıelerde 
ve losyonları Büyilk 

,, 
Cam kapakla tlıeler 

Haıan levantaları 
Nearin Kolonya11 

• " 
• " 
" • 
" .. 

" " 
• " 

" 
1/8 lltro 

1/4 " 
112 " 
1 " açık ,. 

.. " Cam kapaklı tiıeler 

• " " " 
" " " " 

1/24 litre 
1/16 il 

1/8 " 
114 

1/2 
1 
1/8 
1/4 
1/2 

ile 

• 
" 
" 
" 
" 
ti 

1/8 Utr~ 
1/4 " 
112 • 

Kokulu Sabunlar 
Hasan tuvalet sabunları küçük 

,, •• ,, bilyGk) 
Hasan tuvalet sabunu 220 Gr. 

" " ,, 140 ,, LUkı 

" u .. 250 -
Huan Gliserin sabunu 

" " ,, 
Hasan Gliaerln aabunu gOl 
Huan Tıbbi Sabunlar 

Krem ve Biryantinler 
ffaaan Kremi Vazo yağ11& 
ljaHo kremi tüp tçinda 
Hann Biryantilli 

" .. Likid 
., ,, Yağaız ArJanttya 
" ,. Y ağ'sıı: Büyük 
,, • Yağan: Likit 

H 1an Biryantinl Yağsız Büyük 

Traş Levazımatı 
Haun Trat Sabunu 

" ., " Kremi 
n tt n ., 

Haaan tra~ bıçaklara 10 Adet 
Haaan trat bıçakları bir adet 
Haaan maimukattarı o dfstile 1 Kı. fftealle 

25 
40 
70 

130 
ıso 

250 
500 
130 
200 
300 
100 
35 
60 

100 
200 
250 
80 

130 
200 

10 
15 
25 
25 
35 
10 
ıs 

25 
20 

50 
20 
25 
40 
30 
50 
50 
15 

25 
30 

45 
;:; 

25 

Çiçek, Gülsuyu ve Yağları 
Hasan Çlç~kauyu n 

" 
., 

" 
" n 

Hatan Galsuyu 
" 

" " 
" " " 

1/4 
1/2 
1 
1/4 
1/2 
1 

Haaan GOlyağı halla aaf 5 Gramhk 

" " .. ,, 10 " 
" ~ " 

Haaan Neroli Esanaı 

• " " 
" " " ljaaan Nane Ruhu 

HHan Melisa Ruhu 

" 
1 
1 
s 

10 

., 

" 

• 

Dif Müstahzaratı 

,. 
., 
" 
• 
• 

40 
50 
60 
40 
50 
60 

300 
550 
75 
7S 

300 
550 

50 
50 

oı,ıeri inci gibi yapan ve dit etlerine ebedi hayat 
Yeren ve kanamasım meneden ve dlı a~rıaını daklkaaında 
durduran 
Haaan Dlt Macunu Dantoı 

., ,, Suyu 
,, ,, ,, Orta 
• ,, ,. BOyOk 

Gayet eatlam ve sert H ııbhi dit fırçaları 

• 20 
30 
60 

100 

Nefis Yağlar 
Kuvvet, Sıhhat, NefaHt ve Lezzet ifade eder. 

Haun Zeytinyatı 1-4 Kg. 40 

" " 1-2 " 50 
" " 1 .. 75 

Hasan Zeytlnya~ 2 Kg. 125 

" " 6-2 .. 450 

.. " 
Haaan Hilvi dö Par.atlo 
Hasan Fıstık özii yağı 
Ha1an Fıstık özü yatı 
Hasan Hintyağı hallı 

" " .. 
Hasan Bademyajı. 

,, ,, acr 
Haun Bahkyafı 

n " 

ufak ırıt 

17 " 

25 Gt'. 
50 .. 
ıite 
.. 

1-4 Kg. 
ı .. 2 ., 

" ,, 1 .. 
" " 2 " 

1050 
75 

200 
100 

20 
25 
80 
40 
40 
60 

100 
175 

Haşaratı ve Fareleri Öldüren 
Fayda Hasan 

n " 
" 

,, 
" " 

114 Litro 
1/2 n 

1 " 
6 " ,, ., Büyilk ambalajda Hfl kiloı• 

,, 11 Pompa 

" " it il 
Far Huan Faro Zehir Macun 

,, ,, ,. ., B\tğday 

,, 11 1t ,, BGyfiklerl 
Hasan fare zehirleri ikisi bir arada 

Glüten Mamulatı 

30 
so 
80 

400 
70 

100 
60 
25 
25 
40 
40 

Şeker hutalığana ve zayıflamağa mahsus olup teker 
baatalıklarında son etibba konan11inio kabul eylediği 

formill ilzere tertip edilmit çok dakik ve ayarlıdır. 

Lezzetlt giizel ve çok tazedir. 
Haaao Glüten ekmeği 

n ,, Gevreği 

., Bademll Glüten Ekmeği 
,, Glüten Makarnası 1/2 Kg. 
,, 11 Unu 1/2 " 
,, ,, Şehriyesi 1/2 ,. 

Hasan Diyabetik Çlkolntaaı 

•• ,, ,. Kır. 
Hasan Diyabetik Şek~ri 50 Gr. 

.. " ,. 100 .. 
,, " ., 250 ,, 

Özlü Hububat Unları 
Çocuklara ebedi bir hayat ve sıhhat baht 
mahallebf tatlı, çorba ve pürelerin imaline 
Hasan pirinç özü. unu 250 Gr. 

., Buğday ,, niıJastası 11 

,, İrruik " unu 

" ,, 
,, 

" 

Patatu ,, 
Arp" 
Türlü ' 
Mercimek,, 

" 
" 
il 

it 

" ,, (Ararot) 

" 
il 

" 

ve en 
yardım 

•• 
Bezelye n 

B. mıaır ,, 
Kestane ,, 
Fasulye ,, 
Nohut 11 

., (kornflaHr) 

il " 
il " " ,, 

" Ça vd l\r ,, 11 " 

il Yulaf özlü unu 2fı0 gr. 

" " " " soo ,, 
Hasan fülü unları diğer envai 500 gr. 
Hasan Brekfast biskuYitlorl 

" " kiloıu 

Muhtelif Müstahzarat 

Trihofil uç auyu 
Monasti - Nezle panzehir aigarah 

Huan Çocuk Podrasa 
Ha.an Talk Podrası SOO Cr. Kutu 
Haaan ıürmHİ (Sürmedenliğlle) 

,, ,, Lüka büyük 

parakende 
125 

50 

Ha.an Granto Perzervatif 6 adet lı.utu 

" " ., 6 ipekli 

35 
55 
ss 
ss 
55 
55 
25 

450 
40 
70 

150 

nefis 
eden 

2S 
25 
2S 
25 
2S 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
60 

40 
30 

250 

20 
40 
25 
40 
so 
75 

~ Nişantatmda ·Tramvay ve Şakayık caddelerinde ~ 

LEYLİ 1 Şişli Terakki Lisesi 1 NEHARq 
ANA-iLK- ORTA~ LiSE 

56 ıene evvel Selinlkte tealı ve 1919 da f1tanbuHa naldedilmiı, TOrkiyenin en uki busuıi mektebidir# 

R•smi Liselere muadeleti fi• muam11ldtını11 düzgünlüğü Maarl/ç• musaJdaktir. 

KIZ VE ERKEK TALEBE iÇIN yanyana ve genit bahçeli Jki bin11da AYRI LEYLi TEŞKiLATI vardır. 
Mevcut Fransızca, Almanca, lngilizce kurslarına dokuz yatından itibaren her talebe iotiralc eder. RHmi 
milfredat prosrramlarına göre talebe1lnl ciddt ve muvaffak bir ıurette bakalorya imtihanlarına hazırlayan milea1e1e 
20 kltillk bir Maarif Encümeninin neı:ar6t ve hlmayiııine mazhardır. Mektep hersrfln aaat 10-17 arasında açJktır. 

Kayıt itlerine Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba a-llnlerl bakıhr. Telefonı 42517. 

KADIKÖY 

HANIMLA~ ~iÇK~. VE DiKiŞ EVi 
Altıyolağzı Zeki tarzıbanesınde ıergısı 1019/84 • kadar umuma açıktır. 

Kuyıtlar baılamııtır. [89] 

(2264) 

Son Post• Matbaaaı 

lahlblr AU Ekreıa 

Netriyat Müdürih Tabir 

faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MA 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satd 

lstanbul Liman~ Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştababeti 

Haydarpaıa Emrau iıtililye haatanasine 1500 kilo 
1500 metre Amerikan bezi için yapılan mllnakaıada y 

gali görilldüğünden t 1 Eyliil 934 tarihine mUsadtf Salı 
Onda Gnlatada Kara Mustafa Paıa sokağında lıtanb 
Sahil Sıhhiye Merkezinde müteıekkil komisyonda tekrar 
sası yapdacağmdan taliplerin mezkur Merkeze mUracaatl 

Yavrunun Gecesi 
YARIN AKŞAM 

PANORAMA BAHÇESIN 
Bahçenin maruf saz heyetile meşhur Yozgatlı Hafız 

Beyin en güzide ıarkılarım, MUıerref Hanım ile Ke 
Beyi, diğer saz heyetlerini ve nihayet Y avrunuR halk 

dinliyecekıiniz. Fiyatlarımızda zammiyat yoktu 

Hilaliahmer Merkezi Umumisi 
Eskişehir Hililiahmer Anbarında muhtelif sandalyele 

10 EyltiJ, muhtelif eşya 11 Eyllll, Fort, Garford, Brazl 
otomobiller 13 Eyltıl 934 tarihinde sahlacaA-ından tali 
racaatları. (2391) 

• 
Yüksek lktısat 

Ve Ticaret Mekte 
Müdürlüğünden: 

1 - Moktebin her k11manın kayıt ve kabul ftl 3 Eyi 
balıyarak 24 EylUl 1934 akıamma kadar ıürecekttr. 

Z - Kayıt iti Pazartesi, Çarşamba ve Pertembe 
ondan onaltıya kadar yapılır. 

3 - Mektebe girmek iıtlyenler kayıt ve kabul ıartla 
litile öğrenmek tlzere her gün mektep idarHlne müracaat • 

4 - Mektebin birinci ve ikinci kısımları için mUraaa 
lerin adedi her kısım için ayrı ayrı tayin olunan kadroyu 
ettiği takdirde içlerinden müracaat tarihi ııraılle iyl ve 
derece mezun olanlar ve bunlar arasından tabıillerine faıı 
miş bulunanlar tefrik ve tercihan kabul olunur. 

5 - Yüksek Iktısat ve Ticaret kısmma Jtselerden i 
tyi derecede mezun olanlar kayıt ve kabul olunur. 

6 - Mektebin her üç kıımmda mecburt liaan fra 
Almanca ve İngilizce ihtiyari olarak tedriı olunur. Ytlkte 
ve ticaret kısmı ile Ticaret liaesine alınacak talebenin en 
ortamekteplerde tedriı olunan derecede franıızca bilmeleri 

7 - Kayıt ve kabul için aıağıda yazılı vHikalann 
hitaben yazılacak istidaya bağlanma1ı icap eder: 1 Mekt 
detnameai veya tasdiknamealnin aılı 2 • Sağlık ve aıı 
3 - Hükumetçe musaddak iyi veslka11 4 • Hüviyet cllzda 
adet fotograf 6 .. Mektep idarealnden alınarak doldurulac , 
nameler. Bu veaaiki tamam olarak tevdi etmiyenlerin kil' 
edilmez. 

8 - Mektebin her Uç kıımı nehari ve muhtelit olup 
öğleye kadardır. 11 5242 ,, 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhamm 

Uı 

Galata: Bereketzade mahallesi ZUrefa sokağında 8 
oda, taraça ve mUştemilitı ıaireyl havi 7 
ve S No. lu hane ile dükkanın yarı hlsaeıl. 

lCl 

Yenikapı: KAtip Kasım mahallesi Yalı sokağında eski 11 
5 ve yeni 7 No. lu hane. 

Kadıköy& Osmanağa mahallesi Viıne sokağında 5 12 
oda ve sair mUıtemilitı bulunan eski 122 
yeni 14 No. lu hane. 

Beyoğlu: Pangaltı mahallesinin Kaya sokağında 4 12 

Feriköy: 

oda ve sair mllştemllitı eski 33 ve yenl 27 
No. lu evin yarı hl11esi. 
Birinci kısım mahallesi Poyraz 19okağmde 30 
25 ve Kaya sokağmda 63 No. lu ikl dilk-
kina müıtemil 23 No. lu kargir apartama• 
nın 3/24 hi11esl. 

Yukarıdaki mahallerin hizalarmdakl kıymetler Uarim 
Eylül 1934 Pazar günü saat on dörtte açık arttırma ıuret 
lacajı ilin olunur. "M • ., "4976., 


