
Tren Ücretlerinin İndirilmesi Mümkün
dür, Fakat Şirket Buna Yanaşmıyor 

· Şark demiryollarında yolcu 
.aakliyo ticretlerinio, eeçerı sene 
fapılan cUı'i tcnzilite rağmen, 

Devlet Demiryollan tarifelerine 
"aiabetle yarı yarıya pahalı oldu
iu, allkadarlarca teıbit edil
miıtir. 

Y alon seferler için olduğu 
kadar u~ak hatlar için de vaziyet 
aynıdır. Şark demiryolları idare• 
9i, geçen seneki tenzilatla Edlr· 
neye üçUncü mevki yol~u ücretini 
( 700 ) kuruştan ( 666,5 ) kuruıa 
indinniıtir. Fakat, bugün Edirne 
ile lstaabul ara111nda itleyen oto
büsler 3 liray::ı yolcu taıımakta· 

tdır. Bu bal, tabiatile otobtıslerin 
trene tercihini icap ettirmektedir. 
Halbuki, Şark demiryollar idaresi 
ücretlerin bugllnkll niıbetinden 

Alışverişte 

faz.la haz.iline lmkln görmemek• 
tedir. Kumpanyanın bu huautakl 
nokta'i naıan ıudur: 

" Nakliye tarifeıi, birçok ba
kımlarda Devlet demiryollanmn
kinden daha ucuzdur. Daha 2i• 
yade tenzilit yapılmaaı ıirketin 
bllıhUtlin zaranna meydan Yere
ceği gibi bugllnkll neticeyi hiç 
bir vakit değiftirmiyecektlr. Çnn
kti otobnıler, ıllr'at, her istenilen 
anda hareket etmesi ve nihayet 
arzu edilen mahaJlerde baıka va• 
sıtalara ihtiyaç olmadan durması 
gibi sebepler dolayııile her ıa• 
rnan içJn tercih edilmek vaziy .. 
tindedir ., , 

Buna rajmen alakadarlar ta• 
rafından yapılan he1&plar, eaaıb 

( Dnamı 9 uncu •aylada ) 

Aksaklık • 
~~~~---------~~~ 

Köylünün Parası Haksız Yere Başka-
larının Keselerine inmemelidir 

Köglü11ln m••" ve ıe6zel•~l lflegvala.,0 t•ıııeı•o" 
Size yaz. kıı mal yetiıtiren l betlerin mutlaka dOzeltllmeal il• 

mllstabıil ile, bunların mallarını zımıeldiğinl ileri allrdllk. 
•tan kabzımallar arasındaki mil· Ziraat mlltebaasıumızın or-
•••ebetlerde köyltlnla aleyhinde 1 taya atbfı bu fikir, kabzımallar 
•larak bir takım akAk noktalar cemiyetinin bir ceYabil• karfilqtı. 
............. radak; a.. •het.. · ( Dkw 8 ••eu ~-- ) 

Kıymetli Misafirimiz 
Şerefine Bir Süvare 

Verilecek 

Ş•lırimlulelcl lıazırlılclardara lcöprü
delci tak oe Iran ••faret konnlın111 

ı1 .. a11mıı oozi•• ti 

Aziz miıafirimiz lran Şehintahı 
Ali Hazreti Pehlevi Hz. nin 
tehrimizi teşriflerinde yapılacak 
olan meruim ve tezahürat hak
klndaki hazırlıklar bitiril mittir. 

Vali Muhiddin Beyle kolordu 
kumandanı, misafir hüktimdarı 
villyet hududundan karşılıyacak
lardar. 

Şehlnıak Hz. ıehrimiz.e ayak 
bastıkları dakikada top abmı 
yapılacak, bütün hükumet erkanı 

( Devamı 3 üncll .sayfada ) 
. ....... IN<N~ • • • • • 1 .. .-::ı • · ==-- •• - .......... 

MevlQt Kandlll 
ldanl>ııl Mü/tülülinderr: 
24 /Haz.İran/ 934 Pazar günü 

Rebllllevvelin 12 ıine mllıadif 
olmakla 6nllmtlzdeki Cumartesi 
ıünl akıamı ( Pazar geceıi ) 
Hau•tl Peyıamberin yeJidetlerl 
ı•• ...... illa ........ 

iddia Salıiplerine Göre Vaziyet Şudur:"itha/4tın 
r alcgit Edilmesi ihracatın Azalmaaına, Hatta 
Tfetirdin Felce Uiramasına Sebep Olagor. ,, 

Son gtınlerde dlnya ikttıat 1..,... 
mabafilinde ticaretin takyidi me• \ 
eleal ile yeniden uğratılmaya ha.- ' 
lanmııbr. Alikadarlar, dünya 
buhranının fena neticelerinden 
kurtulmak için her memlekette 
alınan ithallb takyit edici tedbir
lerin fayda yerine bilikiı zarar 
Yermiı olduğ'u kanaatindedirler! 
Bu mUnuebetle ortaya, her mem• 
leketin harici ticaretini g6ıteren 

mukayeseli iıtatiıtikler konulmak
tadır. Buhranın baıladaj'l 1929 
yila rakamlarile reçen 1933 yı~ 
nan neticeleri biribirinden çok 
farklıdır. Hemen bUtlln memle-

( Devamı 8 inci ... yfada ) Limanımızdan bir ihraç ••nzara" 

Belt1tli1• Ace.ı• Verıtsı Vermedikleri için Sinemaları Kapattı 
- Gueteler -

- Ab rördiiD mil bapmıza relenleri ıevfilim, ıimdi aeniDle ne
re49 it• .. • klllac .. m L 



Sesi 

Yerli Malı 
ahtekô.rlığı 

Ve Halk 
Yerli malını yabancı m lı deye 
sürenler hnkkında yapılan tah
kikat bitmiştir. Şimdi, bu işin 
adli safhası kalıyor. Bu müna-
ebetle, hadisenin halk arasın

da husule getirdiği iııtıbaı biz, 
düo, şöyle te bit ettik: 

Arif D. (Ileyozıt Koskıı 19 - Diln
yayı snraa ikbsadi buhrandan kur
tulmamız için tek bir çare vardır. 
O dn itbnlıitı azaltmak Ye ihracatı 
çoğaltmakbr. İtb .. Jah :uıltm k için 
de yerli m Jı kullnnmıya alışmnmız 
lazımdır. Galatasarayda her sene açı
lan yerli mnllar sergisinde pek çok 
§eylerin kendimiz tarafından yapıldı
ğıoı sevinçle görüyoruz. Fakat bunlar 
mağa:ıa camekanlarına ye vitrinlerine 
girince ecnebi malı oluveriyor. Sa
bunlar, pudralar, kadın eoyalar1, ço
raplar, spor lavaz.ımı, ayakkabılar hep 
böyle oluyor. Yerli mallanmıı.ı kötü· 
lemek için yapılan bu muzır pr~pa
~aodaya nrtık bir nihayet vermelıdir. 
Çüakü arbk dedikodusundan bıktık, 
usandık. 

* Seniha Hnnım (Oedikpaşa Hamam 
&okıığı 23 ) - Ticnret oda yerli 
mnllnra ecnebi damgası vuranlar 
hakkmdııki tnhkikahnı bitirmiş. fş 
gimdi adliyeye intikal edecek. Sahte
karlar cezalannı görecekler. Bu sah-
teHir!ığı yapanlar diyorlarmış ki: 

- Ne yapalım halk b:lhas.sa kadın
lar ecnebi malı arıyorlar. Bız de ec-

ebi mah djye yerli malım vermek 
için böyle bir damga uyduruyoruz.. 
Eğer bu meşru e temiz sahtekarlığı 
yapmasak paralarımız ecnebi mnJlara 
verilecektir. Haklı gibi görünen bu 
mazeret te makul değildir. Halkımız 
ve kadınlanmız malın iy;sini ve fen • 
mnı ayırt edemiyecek kadar aptal 
değillerdir. Sahtekiırlar her halde ceza 
görmek gerektir. 

* Nnci B. ( Çemberlitq Taran kıraat-
hanesi } - Fert ve cemiyet itibarile 
kuvvetlenmemi:t ve yükselmemi:& için 
kendimize gGvenmemiz linmdır. Bu 
güvenme olmadıkça esirlikten ve 
uşaklıktan kurtulma imkaoı yoktur. 
Eğer kurtuluı 11avaşında düımonı 
hmirde denize dökmek için baıka• 
ından yardım dilenseydik eminim ki 

bugü müstakil bir Türk devleti 
uram z.chk. Biz peki0 i yerli aabunlnn, 

çoraplan, pudraları, "J':'kkabılan e 
kumaşlan yapıyoruz. Bırçoldannı da 
Avrupadan gelenlerden daha iyi 
beceriyoruz. Bix paramızı bu mallara 
erinıck yerli fabrikal~n~ızı lCfvik 

etmiş ve kuv•etleodırmıı oluruz. 
Bizim muvaff a ·ıyetimizi aıfıra indir
mek için mallanmıza ecnebi mark 0 

oyunlar iktısadi YarhğımJD kundak
lamak l.slc.J enlerdir. Onlan kat'iyea 
ihmal ve aff cdemeyİL 

8000 Lira 
Para Cezası 

Sabun fabrika sahiplerinden 
Knrelyan efendi fabrik sında 
kullanmak lizere glimrük re min
den muaf olarak geçirdiği 60 bin 
kilo sodayı çam~ır sodası olnrak 
sattığı için tevkif edilerek gllm· 
rük ihtisas mahkemesine verilmiş· 
tir. Karelyan efendi bilahara on 
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ibr~t Şir • n • • 
uavını 

• e a s idi . 
Kibrit şirketinin müdiir muavini Felemenkli M. 

Gemans, geçenlerde kibrit amelesinden bazıları 
avans isterlerken Türklüğü tahkir edici bazı sözler 
söylediği iddiasile hakkında takibata başlanmış ve 

Büyük Millet Meclisinden mfisaade istenmiştir. Millet 
Meciisi istenilen müsaadeyi verdiği iç.in M. Gemans 
evvelsi gün Gnlatadaki şirket binasında yakalanmış 

ve geç vakit Sultanahmet ikinci sulh ceza mahke
mesi tarafından tevkif karan alınmıştır. Müddei· 
umumilik M. Gemansı dün Beşinci müstentikliğe 
vermiştir. Müstentik Mesut Bey kendisini dinledikten 
sonra haklonda verilen tevkif kararını lastik ettiği 

ıçın, suçlu dün geç vakit tevkifhaneye gönderil· 
miştir. 

1000 Dava Gayrimübadillere 
Bel~iye Yanan Dosyalan Para Verilmesi 

Jl ekrar Hazırlatıyor 
Adliye yangınından sonra, Emri Geldi 

dava dosyalannm yenilenmesi Gayrimübadillere lstihkak1a• 
için, 19 temmuza kadar kanuni nna mukabil yapılacak para tev• 
bir mühlet konulmuştu. Belediye- ziab hakkında dün alakadarlara 
nin de, dosyalan yenilenmesi icap emir gelmiştir. Öğrendiğimize 
eden bin kadar davası vardır. göre yüzde iki buçuk nisbeti 
Fakat bunların mühim bir kısmı· kabul edilmemiş, bütün bono 
nın dosyaları henfiz tanzim edil· sahiplerine yüzde yanın üzerin-
memiştir. 19 temmuza kadar ye- den tevziat yapılması tekar-
nilenme muamelesi ikmal edil· rür etmiştir. Tevziatn yakında 
mczse, bu hak, kaybedilecektir. başlanacaktır. 
Belediye hukuk işleri müdürlüğü 
şubelere müstacel bir tamim gön· Çocukla ın Resim 
dererek lazımgclen evrakın hemen 
tanzimini bildirmiştir. Se gİSİ 

24 aatin 
Hadiseleri 

Salih isminde birinin bindiği 
bisiklet Beyoğlunda Cemile H. 
isminde bir genç kıza çarparak 
yaralamıştır. 

lf- Karııdeni.zden limanımıza 
gelmekte olan Neha ismindeki 
vapurun tayfalarından RUştli 
Fuat isminde biri vapurun mer• 
divenlerinden düşerek ağır su
rette yaralann . .;tır. 

1f. Kemal isminde biri Beşik· 
taşta Mahallebici Abbas Efendi· 
nin 90 kuruşunu kaparak kaçar
~en yakalcmmıştır. 

lf. Kurtuluşta Nubar isminde 
bir çocuk bir zerdali çekirdeği 
yiyerek zehirlenmiş, hast haneye 
kaldınlmışbr. 

Tevkif Edildi 
Onnik ve Jezef isminde iki 

kişi, Balıkpazarında yağcı Biyanki 
efendinin 365 liralık bonosunu 
çalmak uçile dliyeye verilmiş-
lerdir. Bunlardan jozef efendi 
tevkif edilmi tir. . _ ........................................................... . 
bin lira para kefaletile serbest 
bırakılmışb. Dün muhakemesi 
neticelendi ve kendisi 8 ay hapis 
ve 8 bin lira p ra cezasına mah· 
küm edildi. 

Çarşambadaki Cümhuriyet ortn 
mektebi talebesinin geçen ders 
yılı içinde resim derslerinde yap-
bkları resimlerden milrekkep bir 
sergi vücude getirilmiştir. Bu sergi 
bugün saat beşte Beyoğlu Halk· 
evinde açılacakbr. Yalnız çocuk
ların yapbklan resimlerden mü
rekkep olan bu sergi, çok alaka 
uyandıracak mahiyette hazırlan· 
mıştır. Sergiyi muallim llhami 
Bey tertip etmiştir. 

D Grupu ergi 1 
D gnıpunun Taksimde dağcılık 

kulübünde çbğı üçüncll resim 
sergisi kapanmıştır. Bu sergi çok 
muvaffakiyet kazanmış, gezenler 
tarafından çok beğenilmiştir. 

a Kadehleri 
Bunlar Da Ayn Ayn 

Ölçüye Vurulacak 
Lokanta, bar ve birahanelerde 

perakende olarak içki sahlan 
bardak, kadeh ve kapların ha· 
cimleri \ e nereye kadar doldu· 
rulacaklan, ölçüler nizamnamesine 
göre işaret edilmiş olmak lazımdır. 

Bu itibarla kanunusani baş
langıcına kadar bu şişe ve ka· 
dehlere işaret vurulması icap 
etmektedir. Öiçfiler ve Ayar 
Müfettiıliği bu hususta alakadar-

ol Parası 
Hapis Kararının Nasıl 
Verileceği f zah Edildi 

Yol parası vermeyen mllkellef· 
ler, belediye tarafından hapse 
mahküm ettiriliyordu. Mükellef 
borcunu ödeyinceye kadar hapis· 
ten çıkanlmıyordu. Adliye Veka
leti bu hususta belediyeye mühim 
bir tezkere göndermiştir. Bu tez· 
kerede, mükelleflerin mali vaziyet· 
lerinin düzelmesine kadar hapiste 
kalmalara doğru olmadığı bildi· 
rilmekte, &ncak bir defaya mah
fi:US olmak üzere, ve kanunda 
tayin edilen gün adedi kadar ha
piste bırakılmalarının doğru ola
cağı bildirilmektedir. 

Sinemacılar 
itiraz Edecek 

Darülaceze resmini vermeyen 
sinemalann kapatılmasına dün de 
devam edilmiştir. iki sinema boç· 
larını ödedikleri için, kendilerine 
müsaade edilmiştir. Sinemacıların 
Notere bıraktıkları Belediye resmi 
( 1500) liraya varmıştır. 

Beledjye reis muavini Hamit 
Bey dün bir muharririmiz-e bu 
hususta demiştir 'ki: 

.. Sinemaları kapatmak 
~elahiyetini haiziz. Elimizde ka
nun bilkmünde olan bir :nizamna-. 
nıe vardır • ., 

Bize haber verildiğine göre 
ıinemacılar Devlet Şürasına mll

racat ederek belediyenin bu ha
reketine itiraz edeceklerdir. 

Kumaş ı Çalm1şlar ? 
Ayşe. F alma, Mediha ve Sai

me isminde dört hanım bir ma
ğazadan birkaç top kumaş çal· 
mak suçile adliyeye verilmiş· 
lerdir. ......................................... , ..................... . 
lara icap eden tebligatı yapqıış, 
ileride kargaşalığa meydan veril· 
meme i için şimdiden haurlıklı 
bulunulması icap ettiği bildirH· 
miştir. 

Berin Elçimiz·n Vi~ 
ya ada Bir Ziyafeti 

Viyana, 19 - Berlin dçiliğine 
tayin olunan Türkiye ıefll'i Ha dl 
Bey, Viyan ıcf retindeo ayrılma11 
münaaebetile dün bir öğle ziyafeti 
vermiştir. Ziyafette reisicümhur M. 
Miklaa, bnıvekil ~. Do:füs, kabinenin 
bazı erkanı, belediye reisi. birçok 
yüksek memmlar, Alman, Fransız, 
Sovyct, Yoguı!avya ve Yunan elçi· 
Jeri ve zevceleri Jıazır bulunmuşlardır • 

Viyanada birçok seneler ifa ettiğt 
vazife esnasında VıyanalıJann muhab
betini kazanını ve Viyana diploma· 
ıisiofn en evilen ı hsiycllerioden 
biri olmuş bulunan Hamdi Beyin 
buradan ayrılma ı her tarafta teea• 
.Orle k rtılanmııtar. 

Muhafız GUcU Bi ki tçll r 
Urf da 

Url , 19 - Muhafızgücü b:sikJet· 
çileri diln akf m aa:ıt 19 da Urf va 
varmışlar ve tehir methalinde mek· 
tupçu, belediye ve C. H. f ırknaı reis
leri, vilayet erknm, mektepliler v 
halk tarafından a mimiyetl kartı· 

llye 
Maliye MGstcşnn Fnlk Bey üç 

gündenbori lstanbulda bu!unuyor. Bu 
münasebetle yeni vergilerin tatbik 
vekilleri hakkında n!akadnr Maliye 
imirJeri temaslar yapmaktadır. 

Ticaret 
Bi 

d ın a 
Topla tı 

Dün Ticaret Odasında mühim bir 
toplanb ynpılmıştır. Bu toplantıya 

balı, Tütün, Afyon, kuru meyva, za. 
bire, yopnğı vo tiftik tacirleri il 
afyon lnbia:ın idaresi murahhıısı İfil• 
rak etmiotir, 

içtimada, isveç, Danim rko, Ho
landa, Yugoslavya ve Japonya ile 
devam etme!ıte olan ticari mfizn. 
kerelerl dolayısile. bu memleket!~ 
ihraç cd bilccğimiz nllann tasnifi 

ye ihraç şartJnnm kolaylaştıracak 

tedlirlcr etıafındo görüfülmüşUlr. 
Netice bugün Vekalete bildirilecektir. 

63 Llrahk Pu rvıeselesl 
BeşiklnlJ imamı Tevfik BeJin oğlu 

Eıref Bey kendisine memur süsü ve• 
rerek Pangaltı pul bayii Emin Bey• 
den (63) lı~ahk pul dolandırdığı id
diasile ev.velai güq tevkif edilmişti. 
~ref Beyi dün beşinci müstantik 
Mes'ut Bey dinlcdikt.cn sonr& •crbeat 
bırakmı br. 

Diplomal r1nı Aldllar 
Üsküdar Amerikan Ku; kollejind 

dün, bu sene mezun olan hanımlara 
diplomalan merasimle verilmiştir. 

Afyon Tet lkatı 
Uyuşturucu Maddeler fnhlsan 

afyon mıntalEalannda tetkikat yapmak 
üure Anndoluya iki müteba ıı gön .. 
dermlıtir. 

Antep le 
Bir idam 

Antep, 19 ( A. A. ) - An ına a:. 
düren, ninesini, abla ını, enişteainl 

y ralıyan Kilisli kunduracı Sabit oğlu 
Yusuf bugfin Belediye meydanında 
81ıldı. 

s:::::=================================================================:::ı=:===========-=====ıı======-osca::::==::::::ıı:=-a=-:;qc:a::::o--=---·~ ... -..,._._,.*~'c'=--=-===-===:::================-===-ı=-ı 
,..._ __________________________________________________________________ , _______________________ , ______________________________________________ _ 

1 Son Posta' nın Resimli Hikiıgesi: 

J 

- Mahtum b~yi A vrupaya tahsile 
mi gönderiyomınuz t 

· - Hayır, ıııra •vlendirmiyeL 

• • • • • • • • • • - Dizim kerimenin bir türlü kıs• 

mcti çıkmıyor H nn Bey!. 
- Düşündüğün şeye de b k komşu 

hemen Mısıra gönderiver 1 

Pazar Ola Hasan B. Digor Ki : 

Evlenme memuru - Hnsao Bey 1 
bugunlerde içlerimiz pek çok, başımızı 
kafıyacak vakit. bulamıyoruz .. 

Hasan B. - Dua t ki, Misırda 
değilsio doatum L 

- Mısırda başım büyük bir it 
geldi mı Bey .. 

- Seni d mi Mısın! evl,.ndir .. 
diler t 



20 Haz.İran 

.. Resimli Makale D Mücadele Kuvveti a 
H r un 

·~------------------------------------·~--~~~------------------------------------------

Türk 
Milletine 
Selam -

u f t . 'l'tılıraııda çıknn ran ,, ga.ıe e!ı 

•· Türk ınilletıne seliiın ,, başlıklı bir 
maktllc neşretmiştir. Şehinşah Peh
levi Hz. nin memleketimizi ziyaret
leri münnsebctile yazılan bu maka
leden bazı parçaları buraya ko
yurorur.: 

Birkaç hafta sonra, lran Şehin
şahı ankaraya vasıl olacaktır. 
Uzun mUddettenberi birbirile gö
rüşmek arzusunda bulunan iki 
büyük şef ve ulu rehper, yakın 
bir zamanda ilk defa bu kardeş 
ve samimi telakiye nail oluyorlar. 

Bu iki fevkalade şahsiyetin 
yekdiğerine uıatbkları hararetli 
samimi ve kuvvetli eller, lran ile 
Türkiye milletinin samimi ve kar
deş elleridir. Her iki milletin, mil
liyet ruhu ve tarihi mefahiri, ge
çen asırların zirvesinden bu şanlı 
ve büyük mülakata bakıyor. lra
nm tarihi şeref ve azametine, 
Türkiyenin asırlardanberi besalet 
ve şahametine rağmen son asır-

larda birçok desiseye kurban olan 
mUşküliit içinde kıvranan her iki 
millet bugün Şark muhitinde gö· 
rülen memnuniyet ve meserret 
nidaları içinde en hayırlı ve kalbi 
temennilerini bu iki vatan evla
dma ithaf eder. 

İlci değişik nuru haiz olan ve 
ayrı ayrı iki tarzda parlayan gü

neş ve hilal hakikatte birdirler, 
ve beşeriyet tarihinde iki kardeş 

milletin bayraklarının işaret ve 
remzini teşkil ederler. Birisi iran 
arslan ve güneşi, diğeri Türkiye 

hilali olup asırlardanberi iki mil
letin başı üstünde dalgalanan bu 
iki bayrağın etekleri biribjrine 
bitişmiıtir. Bu eteklerin altında 
iki büyük şef, kardeşlik hissiyatı
nı müteakiben izhar edeceklerdir. 

Bu iki rehber, milletlerinin 
bUyüklUğü, istiklali \'e teceddüdü 
uğrunda meşakkatler çekmif, va
tanlarmm ilerlemesi hakkında 
mesailerinin neticesini görmek 
bahtiyarlığına nail olmakla çok 
memnun ve milsterih bir vicdana 
maliktirler. 

Türkiye, Gazi Mustafa Kemel 
Hazretlerinin zuhurundan evvel 
çok elemli vaziyette idi. Bugün 
bUylik terakkilere erişmiş ve 
içtimai saadete nail olmuştur. 

Bu bUylik saadet bütün dün
yanın nazarıdikkatini celbetmek
ten hali kalmamıştır. Tiirkil enin 
bu terakki devresindedir ki Şehiıı
tnh Pehlevi Hazretleri, Tiirklerin 

"Büyük Şefi ve ulu Rehberini gör
mek için Ankarayı teşrif buyura
caklar, kardeş ve sadık bir mille
tin samimi hissiyatile karşılaşa

caklardır. 

İran milleti, bu vesile ile Türk 
milletine samimi selamlarmı ithaf 
eder. 

Hilaliahmerin yardımı 
Ankara, 19 (Hususi) _ Milali

ahmer Cemiyeti umumi merkezi 
Şavşat muhtaçlarına yardım edil
mek üzere 10 bin lira gönder
miştir. 

Akçeşehirde Konferans 
Akşehir, (Hususi) - Nahiye

mizde bir hafta evvel kaza teş· 
kilab yapılmıştır. Cümhuriyet 
Halk Fırkasmda gençlerden Rtfkı 
Bey tarafından alkol ve kumarm 
ıerarları bakktnda bir konferans 
verilmiş, köylü ve kasabalı halk 
larafrndan alaka ile dinlenılmiştir. 

Cemiyet içinde binbir çefit mahluk vardır. Bun-
ların büyük bir lnımını soyguncular, ahlaksızlar, dal
kavuk vesaire giDi bir tnkım tehlikeli tufeyliler teş-
kil ederler. Bunlarla mücadele şarttır. Bunu yapabil· 

mek için de behemehal mücadele kabiliyetimizi artır
mamız, yoksa elde etmemiz lazımdır. insan. v?rdır ki 
ihtiyarlıgında bile en genç yatında olduğu gıbı ruhnn 

-------· gençtir. Binaenaleyh, her hadiseye karşı hazır bu
lunmak için ruhi gençliğimizi elden bırak.mamamız 
lazımdır. Her zaman genç, her zaman kavı olunu~ 

• 
S ıN TELGRAF HABERJERI 

Hz. Şehinşa~ 
Bugün lzm ·re 

Ve Cümhur Reisimiz 
a eke Buyuracaklar 

( Başlarafı 1 inci sayfada ) -·------------------
ve askeri ümera istikballerinde 
hazır bulunacaklardır. Bir ihtiram 
kıtnsı tarafından selam resmi ifa 
edilecek, bando da lran ve Türk 
milli marşlarmı çalacaktır. 

Şehinşah Hz. nin ikametlerine 
Dolmabahçe sarayı tahsis edilmiş
tir. Kendileri saraya geldikleri 
sırada Emniyet müdürü ve diğer 
zevat tarafından merasimle karşı
lanacaklar, ayrıca rıhhmda da bir 
askeri müfreze tarafından selam 
resmi ifa olunacaktır. 

Şehinşah Hz. tarafından Dol
mabahçe sarayında bir kabul 
resmi tertip edilecek, ayrıca şe· 

reflerine bir de süvare verilecektir. 
KöprU OstUndekl Tak 

KöprU üstünde şehrimizdeki 
"İranlı tacirler cemiyeti., tarafın
dan yaptırılan takın inşası biti
rilmiştir. Takın planını yapan 
ressam Perof Irandaki Kazvin 
şehrinin kapılarından birini örnek 
olarak intihap etmiştir. 

lf-

Ankara, 20 (Hususi) - lran 
Şehinşahı Hz. dün öğleden evvel, 
refakatleri1.1de Maarif Vekili Hik· 
met Beyle ismet Pş. kız enstitü 
slinü gezmişler, hanım kızların 
hazırladıkları sergiyi ziyaret bu
yurmuşlar ve pek memnun kal
mışlardır.Şehinşah Hz. mektepten 
ayrılırken ihtisaslarını şöyle izhar 
etmişlerdir: 

Az·z Misafir iz Ve 
Gazi Hz. Bugün lzmi· 
re Hareket Ediyorlar 

Ankara, 20 (Hususi) - Dün 
Şehinşalı Hz. şerefine verilen bir 
müsamerrgi müteakip iki deı,let 
rttisi Hariciye Vcktilerini teşrif 
buyurmuşlar, iki ~aat kadar kal
mıflardır. 

Reisicümhurumuz ue Şehinşah 
Hz. ile maiyetleri bu akşam hu
suıi trenle lzmir-e azimet bugara• 
calclartlır. Bu :.egahate Baıvekil 
Paıanın da iştirak edeettği söyle· 
niyor. 

incelik ve fevkalade bir intizam 
gördüm. Türkler iktısadi hayata 
tamamen girmiş bulunuyorlar. ,, 

Muhterem misafirimiz mütea
kıben Ticaret Lisesini teşrif bu
yurmuşlar, yarım saat kalarak 
mektebi tetkik etmişlerdir. Şe· 
hinşah Hz. öğle yemeğini hususi 
surette tenavül buyurmuşlar, bir 
müddet dairelerinde istirahat et-
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~usrat Beyin ikramiyesi 
Geri istenildi 

Ankara, 20 (Hususi) - Sabık 
Devlet Şurası Reisi Nusrat Beye 
aldığı tekaütlük ikramiyesini ha
zineye iade etmesi için tebligat 
yapılmıştır. 

Kütüphane Memuru 
Yaralandı 

mişler, saat 16 da Halkevi salo· 
nunda şereflerine temsil edilen 
"Öz soy,, piyesinin temsilinde hazır 
bulunmuşlardır. Mevzuu Türk-lran 
milşterek esatirinden alanmış olan 
Öz soy piyesi muvaffakiyetle 
temsil edilmiş ve Şehinşah Hz. 
memnun kalmışlardır. 

Ankara, 19 (A.A.) - İran Şe
hintahı Hz. nin Türkiyeyi ziyaret
leri münasebetilo Türk milletinin 
duyduğu sevinç hislerinin B. M. 
Meclisince lran Meclisine bildiril
mesi hakkında alınan karar \iıeri
ne 8. M. M. Reisi Kiıım Pş. Hz. 
İran meclisi riyasetine şu telgrafı 
göndermişlerdir : 

"Türkiye BUylik Millet Meclisi 
17 Haziran ı 934 tarihli içtima· 
mda lran Şehinşahı Alahazreti 
Huma yunun Türkiyeyi teş -
rifleri mlinasebetile Türk mille
tinin hissiyatına tercilman olan 
meserret ve memnuniyetlerini 
izhar ile kardeş lran meclisine 
selam ve kalbi muhabbetlerinin 
iblağrnı ve asil lran milletine 
refah ve saadet temenniyatında 
bulunduğunu ittifakla tahtıkarara 
alarnk bu kararını iblağa beni 
memur etmiıtir. 

Bu şerefli vazifeyi yaparken 
en derin saygılarımı sunarım 

efendim . ., 
Bü_qiik Millet Meclisi Reisi 

Alp Kazım 

Kırat Fuat Hz. 
" - istenilen herşey mutlaka Ayvansarayda oturan Güzel Ankara, 20 (Hususi) - Mısır 

yapılar. Türk kızı da azmetmiş ve san'atler akademisi kütüphane kıralı Fuat Hz. nin ağustos ayı 
muvaffak olmuştur. Bütün ev memuru Hüseyin Efendi ağaçtan sonunda memleketimizi teşrif 
kadmlığın_ ı alakadar eden işlerde düşerek yaralanmışlar. edecekleri anlaşılmaktcadır. 
~~~~~.;.;....;; _________ __;..;.....;;~-~-=--_..;.---~--------~~-----..:;._......;;~~~.-..;.;;....;,;.;......;._ 

r 
/STER iNAN 

Bir gazetenin baş yazısından birkaç cümle: 

"İktisadi meseleler dünyanan en haynti mesailindcn 
oldu. İktısnt zaten kendimizi bildik ~ileli milletlerin 
hayatına hakim idi ve bütün dünya kavaidi iktisadi
yenin tabii cereyanına tabi olmak m~cburiyetindc idi. 

Harba umuminin sonundanberi iıe iktisadi mesail 
milletlerin bayati meselelerinin en batın• geçti ve 
bilhaua içinde bulunduğumu& buhran devresinde p*!k 
hid bir tekil aldı. 

Fakat işin asıl gnribi iktisadı bir ilim haline koyan, 
onun kavaidi esasiye ve czeliyesini adeta desatiri 
riyaziye gibi tesbit ve tedvin eden Garp milletleri 
olduğu halde bu iktisadi buhran devresinde en ziyade 
şaşıranlar da yine onlar oldu.,, 

Türk dilinin özlcştirilmeıi için giritilen savat 
karşısında turaya koyduğumuz terkipli ve tamturakh 
cümlelere maıallah... Demekten bııtka •Ö)•lenecek bir 
söz bulunabileceğine, 

Münderecatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş

tir. _____ ....., ________________ __ 

Hakimler Kanunu 
Kanunda 1-lakimler fçin 

Yeni hükümler Var 
Ankara, 20 (Hususi)- Hakimler 

Kanununun Adliye Encümeninde 
aldığı son şekle göre hakim 
nnmzedi olmak için 21 yaşını 
bitirmiş ve 30 yaşını geçmemiş, 

askerlik hizmetini yapmış, bir 
ecnebi ile evlenmemiş, mahkum 
olmamış bulunmak lazımdır. 

Namzetliğe kabul şartlarım haiz 
oJanJarm miktarı faz.la olursa 
diploma dereceleri yüksek olanlar 
tercih edilecektir. 

Namzetler her eylüJ iptidasm· 
da imtihana tabi tutulacaklardır. 
Ehliyet gösteremeyenler bir sene 
sonra tekrar imtihan edilecek
Jerdir. 

Adliye Vekaleti nezdinde beı 
müşavir, bir katibi umumi ve lfi
zumu kadar müşavir muavininin
den mürekkep bir kanunlar he
yeti bulunacak, vazife ve salahi
yeti bir talimatname ile tasrih 
edilecektir. 

Adalet Şurası Adliye Vekilinin 
nezdinde temyiz reisi evveli, baş 
mil.ddeiumumi, temyiz ikinci reis
ler, ceza, hukuk ve zat işleri 
müdürlerinden mürekkep olacaktır. 

Adliye Müsteşarları üçüncü 
sınıf hakimler arasından seçile
cektir. Askerlikte geçen müddet 
kıdeme dahil olmıyacaktır. 

Bir mahkemenin ilgası veya 
kadrosunun tenkisi sebepleri ma· 
aşlarından mahrumiyeti istilzam 
etmez. Muvafakatleri olmaksızın 
terfian dahi olsa mevki ve mer· 
tebeleri değiştirilemez. 

M. Venizelos 
Cümhur Reisi 
ıO/acak Mı? 

Atina 20 ( Hususi } - Reisl
cümhur intihabatı yapılması za
manı yaklaşmaktadır. Eğer mu
haliflerle hükü met araıında bir 
anlaşma yapılmaz.sa M. Venizelosun 
ReisicUmhur intihap edilmesi et· 
rafındaki faaliyet artacaktır. 

M. Venizelos Yunan teşkilatı 
esasiye kanununun reisicUmhura 
verdiği salahiyetleri az ıgördüğü 

cihetle cümhur reisliği namzetliğini 
kabul edip etmiyeceği malüm 
değildir. 

Dans Yasakl 
Münib, 19 (A.A.) - MUnih 

zabıtası tarafrndan neşrolunan 
bir kararname, Versay muahede
namesının imzasının yıldönümü 
olan 28 Ha1jranda dansedilme
sini menetmektedir. 

Bir Terzi Açıkgözlük 
Yapmak istemiş! 

DUn Marsilyadan gelen Teofil 
Gotye vapurundan çıkan yolcu
lardan Beyoğlunda terzilik yapan 
Madam Marinin bavulu aranmış, 
içinden teyel dikişile dikilmiş 66 
parça yüolü ve ipekli elbise, 
tuvalet ve manto çıkmııtır. Madam 
lhtisas mahkemesine verilmiştir. 

Ceza Affı 
Ankara 20 (Hususi) - Teşki

latı esasiye kanununu cebren 
tağyire teşebbüs ettiği için 12 
buçuk sene hapse mahkum olan 

/ • J N N l .J T B R. / N şimin geri kalan cezası affedil-

1 

Manisanın Horoz köyünden Ha-

'-·--------------..;...--·------------------------·----------------·- miştir. 



:{Memleket Manzarası\: 
Koyulhisar 
Tabii Bir 
Sanatorgomaur 

Koyulhisar (Hususi) - Şebin
karahisar vilayetin!n lağvile kaza 
haline ifrağ edilen ve beş yüz 
haneden ibaret bulunan· kasaba
mız Sıvas vilayetine merbuttur. 

Kasabaya yanın saat mesafe
de 700 haneli Kaleizir ve bir 
saat ötede de 500 hanelik Kalei· 
bala köyleri vardır. 

Şehrin etrafı tamamen dağlık, 
ormanlık ve çamlıktır. Evler 
ağaçlardan adeta görünmez bir 
Lal dedir. 

Kasabanın Kavacık, Eğ~i, Çe
men, ve Dumanhca isminde de 
yaylası vardır. Gerçi yaylaya çı· 

kacak kadar sıcak yoksa da ora
larda Ziraat ve hayvanatça ala-
kalan olduğundan kasaba halkı 
ilkbaharda Kavacık, yaz ortasın
da Eğriçemen ve son baharda da 
Dumanlıcaya çıkarlar. 

Bu yaylanın olduğu yer tama
men sisli olduğu için ismine Du• 
!Jlanlıca yaylası denmiştir. 

Bu yaylaların etrafı zümrüt 
gibi çam ağaçlarile muhattır. 
l::ğriçemen yaylasını~ ort~smda 
nfak ve fakat çok soguk bır de
recik akar. Bu derenin içinde beş 
dakika bile soğuktan durulamaz. 

Şebinkarabis~r ve Gire.son 
hekimleri veremlı hastalarını daıma 
buraya 

1

göndermektedirler. Her 
sene )Üzlerce hasta, bu yaylaya 
çıkar ve şifa bularak avdet eder. 

Çam ağaçlarının iç.inden so~
lup çıkarılan ve "ilinç,, ismi verı
Jen peynir gibi bir madde vardır. 
Bundan yiyen hastalar dahi çok 
istifade etmekte vücutça kuvvet 
ve şifa bulmaktadır. 

Şehirden on beş yirmi dakika 
ayrllınca çam ormanlan baıı1ar. 
Civar kazalara merbut yollan 
iJidir. Yalnız Zara kazasına gi· 
den ıose biraz bozuktur. Ordu, 
Şebinkarahisar, Tokat, Sıvas, Su
ıehri kasabalarına işleyen yollar 
muntazamdır. 

Meclisi Umumi azalarından 
bazılan kazamızın · kllçükliiğün
den bahisle nahiye haline ifrağı 
için bir teklif yapmıtlarsa da ka· 
bul olunmıyarak yine kaza halin
de bırakılmıt -we büttin kaza 
balkı bundan memnun kalmıştır. 

Kasabada yirmi kadar dükkan 
" birkaç kahvehane ve biri 
ıninarell olmak üzere iki cami, 
rzel bir hamam, asri ve bq 
dershaneli yeni bir mektep vardır. 

Bir buçuk sene evvel hükiimet 
konağı tamamen yanmış ve yenisi 
yapbrılamamış olmakla elyevm 
resmi devair, muhtelif dükkan
larda iş görmektedir. IAhali biraz 
fakir olduğundan hükumetten 
birnz yardım görürlerse kendileri 
de fi'len işlemek suretile hükumet 
konağım az bir müddet zarfında 
yaptıracaklarını söylemektedirler. 

Pek şık olan Belediye binası· 
mn bir tarafıoı timdi Kayma
kamlık dairesi İfgal etmektedir. 

Belediye binasile hamam, 
elyevm Yozgat meb'usu Süleyman 
Sım Beyin bu kazada kayma
kamlık yaptığı bir zam~nda inşa 
ettirdiği iki güzel eserdır. 

Sllleyman Sırrı Bey sırası 
düştükçe ve mümkOn oldukça 
bu kazaya yardım etmekte ve 
balkın ihtiyacile alakadar olmak· 
tadır. 

Harbıumum1 sırasında bütün 
kaza halkının arkalarile erzak 
taflmaaının bir hatırası olmak 
üzere elyevm Beyazıt Valisi olan 
A~~et Rıfat Beyin himmetile de 
hükumet karıısında bir de abide 
yapılmıştır. 

Kazanın Naili ve Sisorta 
ismini taşıyan iki nahiyesi vardır. 
Sisorta nahiyesinde mebzulen 
altın, giı müş, bakır madenleri 
bulunmaktadır. 

lstihsll 0
1unan meyvalar, Zara 

Sıvns ve Mes'ud·yeye sevkedil-
mektedir. 

Burada harice ceviz kütüğft 

.. 
MLE ET ABE LERI 

Sapanca Yakında Bir Kaza Merkezi 
• 

Olacak Kadar inkişaf Göstermektedir 
Sapanca, (Hu· 

ıusi) - Sapanca 
dağınık ve kesif 
gölgeli meyva 
ağaçları arasın

da gömülmüş 
tam ayrı ayn 
dokuz mahalleyi 
ihtiva eden bü· 
yük bir nahiye 
merkezidir. Bir 
kaza olmiya el· 
verişli olan bu gü
zel nahiyede be .. 
lediyc ipka edil· 
miş, mahalle 
muhtarlarının va· 
zifesi de belediye-

ye devredilmiştir. 

~a_Panca belediyesi makine gibi 
ışbyen bir müessesedir. Belediye 
bundan iki yıl önce Y edigöz 
memba suyunu şehre akıtmış ve 
ve kasabanın muhtelif yerlerinde 
çeşmeler kurmuştur. Burada her 
hangi bir yerli iki metre kazdı mı 
yerin altından buz gibi tatlı su 
fışkırır. Belediye harice sevlcettiği 
sulara damga vurursa hem ken-
dine bir varidat ve hem de suyu 
tanınmış olur. 

Burada Yeşil Yurt namı altın
da toplanan gençler birliği vardır. 
Bu müeasesenin faaliyeti apor 
ve yılda birkaç kere mUaamere 
vermektir. 

Gençlerin hemen mühim ekse
riyeti nahiyedeki beş deraha .. 
neli ilkmektep mezunudur. Sapan
cada meyvacılık Tavşancıl, Ya· 
rımca ve Derinceye nazaran çok 
geridir. Buradaki meyvacılık bilgi 
ile değil tabiatin verimi sayesinde 
oluyor. Burada fidanlar ekseri• 
yetle ve alabildiğine bahçelere 
ıerpilivermiftir. Daha fenni ens
lar dahilinde çaltşılsa bugünkü 
rekoltenin on misJi artacağı kat· 
iyetle ümit olunur. Bugün nahi-
yede altı- yedi yiizev vardır. Ve 
günden gilne artmaktadır. Kala
balaşmasında en büyük imil 
civar yakın köylerdeki ahalinin 
kısım kısım evlerini nahiye mer
kezine nakletmelerinderı ileri 
gelmektedir. 

Köylüler evlerini kasabaya 
naklehl'ekle beraber köyleri ci
varındaki tarla ve bahçeleri mu
hafaza etmekte ve gidip 
oralarda çalıımakta dırlar. 

Sapanca ve civarında arazi 
pek pahalıdır. Burada arazinin 
satı1 mikyası alınan arazinin üç 
yıl içinde bedelini ödeyebilmesi
dir. Ve işle bu mikyas llzerinden 
olarak bir dönüm arazi burada 
1(50 - 500) liraya kadar satılır. 

Sapancadan yabancı unsurlar 
gitmezden önce debagat yapılır-

~~ ~~vi;,içi dahi ih;a;=oıu;~r. ·--
Yeni gelen kaymakam vekili 

Hüseyin Avni Bey, mezarlıkları 
dahilden harice kaldırtmış, çar
ı .da, pislik olmamak . i~in pazar 
mahallini de şehir harıcmde alınan 
arsaya naklettirmiştir. 

Kazanın suyu kafi derecede 
mebzul olmadığından meclisi umu
mice bir miktar tahsisat konmuş 
Vali Süleyman Sami Beyin him
metile yakında şehre su getiril· 
mesi tekerrür etmiştir. 

Kazamızda ziraat bankası ol• 
madığından halkımız para istik· 
razı hususunda Mes'udiye ka· 
zasına kadar gitmek külfetine 
katlanmakta ve çok müşkülat 
çekmektedir. Burada da bir 
Ziraat Bankası açılması:ıa intizar 
edilmektedir. - Necmettin 

Sapancadan hir manzara 
mış, fakat bu iş ıimdi Sapan• 
calılar tarahodan terkedilmiş 
bulunuyor. Bugün Sapancanın 
başlıca ve biricik san'ati kereste
ciliktir. Sogliçek yanık dağ ve 
Akçay ormanlarından kesilen 
ağaçlar bundan önce ve şimdi de 
kısmen elde ve su bizarlarında 
biçilip Istanbula sevkedilmek
tedir. Bu taraftaki başlıca büyük 
ormanları Adapazar Türk Ticaret 
Bankası iltizam etmiş olduğundan 
ikinci derecede iş yapan ve ipti
dai tezgahlarda işleyen kereste
ciler kat edecekleri ağaçlan ban
kadan almak mecburiyetinde kal
mışlardır. Ormanların bir elden 
idare edilmesi gerek ormanların 
muhafazası ve usul tahtında kesil
mesi rıoktas ndan ve gerek sair 
hususlardan şimdiden semeresini 
vermeye başlamıştır. Banka daha 
şimdiden Büyükderbent nahiye· 
sinde gtizcl bir fabrika tesiı 
etmiştir. 

Sapancada gençler kat'iyen 
işret istimal etmezler bu itibar 
ile yedi sekiz kahvesi müteaddit 
fınn ve aşçı, kasap, manifaturacı 
ve büyüklü küçüklü (35-40) dnk
kanı olan Sapancada bir tek mey· 
hane yoktur!.. F nkat bu meziyete 
mukabil Sapanca kahvelerinde 
ta\'la, domina, iskambil... hah 

oyunlar pek bol· 
dur. Sapancada 
gece kalmak is-

teyenler için dört 
otel vardır. O
tellerde kalmak 
ıeraiti çok ucuz
dur. Burada cu
martesi günleri 
haftada bir pazar 
kurulurmuş, btle
diyenin verdiği 

son bir karar ile 
paı.ar cumaya 
çevrilmiştir. 

Sapancamn ci· 
vannda da çok 
güzel . ( 50-60) 
şar evli köyler 

vardır. Bilhassa bilmukabele 
Karakol, Memnuaiye ve Naili 
köyleri kasabaya çok yakındır. 
Bu köylerin bir kısmında liçer 
dershaneli ilkmektep vardır. Pek 
küçUk olduklan için mektebi ol
mıyan Halkaya ve Naili köyünün 
çocukları Memnuniye mektebine 
giderler. Bu köylerde meyvacıhk 
yapılır. Mısır ekilir ahali itiyat 
neticesi burada Mısır ekmeği yer, 
köylerde köy kanunu kısmen 
tatbik edilmektedir. Köyüıı bozuk 
yolları el birliği ile yapilır, Sll 

yollan tamir edilir. On iki evden 
ibaret olan Balkaya köyünün civa
rında iki · çeşit madene tesadüf 
edilmiştir. 

Madenlerden birinin mahiyeti 
anlaşılmış ve bir yıldan beri ibra• 
cat başlamıştır. Bu madeni 
Nemli zade Besim Bey işletmek• 
tedir. Söylendiğine göre bu ma• 
denin tonu lstanbulda toptan 
(60) liraya verilmekte imif. Diğer 
maden henüz tahlile gönderilme
miştir. Böyle olmakla beraber 
yeni bulunan bu madenin de ehem
miyetli bir maden olduğu anla
tılmakta imiş. 

Nefsi Sapanca ve civarındaki 
köylerin ahalisi ekseriyetle (93) 
muhacirleridir. - llebmet En•er 

Yağmur Armutlu Halkını Sevindirdi 

Armutlu sahillerind•n 6lr lftonzarcı 

Armutlu (Hususi) - Burada şimdiye kadar yağmur yağmamıştı. 
Bu yüzden zeytin ağaçlarındaki çiçekler ve ekinler yaomıya yiiz tut
muştu. Fakat iki Uç glln evvel sürekli surette yağmur yağmış, bil· 
bassa zeytin mahsulOnil mahvolmaktan kurtarmıştır. Bir zeytin istihsal 
memleketi olan Armutlu balkı yağmura çok sevinmiştir. 

Muğlada 
Nekadar Zeytin Ağacı Ve 

Nekader istihsal Var ? 
Muğla, 19 (A.A.) - Vilayeti· 

miz dahilinde .. 12.347.370,, adet 
zeytin ağacı vardır. Bu ağaçlar 
96.870 hektarlık bir saha işgal 
etmektedir. Bu zeytinler mabsu· 
falından 004 bin kilosu ıarfedil
mekte 2.421.000 kilosu yağ istib· 
aaline ayrılmaktadır. Bu miktar
dan bir buçuk kUsur milyon kilo 
yağ istihsal edilmektedir. Viliyet 
aeytinleri fevkalade nefia yetiıtiği 

Zonguldakta 
Amele İçin Gayet Ucuz 

Tabldot Temin Edildi 
Zonguldak, 19 (A.A.) -

Türki~ Şirketi kömllr mıntakasın· 
da maden havzamızda ilk olarak 
amele tabldotlan tesis olunmak
tadır. ilk hamlede 200 kişilik bir 
tabldot yapılmıştır. Ameleye ayda 
beş lira mukabilinde aabah bir, 
öğle ve akşam ikiter kap 11cak 
yemek verilmektedir. 

...... • ... '4 ... ılil"lli•• ......... ~ 

gibi zeytioyağlan da en ili 
cinstendir, 

Mibahabe 
1 1 • 

Bir 
Siteme 
Cevap 

Narallalı Al• 

Bir arkadaı aöz araaanda, çolc 
kimseden duyduj'um bir ıiteml 
tekrar etti: 

.. _Bir fikirde durmazsan kil •. ,. 
Sözll tatlıya bağlamak için ı 
.. Ben bir fik;rde durmuyor 

değilim, o &kir bende durmuyor •• 
Bittabi, btni tanıyanların çop 
nun düşündüğllne muhalif olaa 
dahi, asd kanaatim bu değildir. 
On dört, on beş senedenberi pek 
az değiştiğimi zannediyorum; 
"Dergah,, mecmuasında ilk yaz. 
dığım yazılarla, bug&nk6ler ar .. 
sında ancak yafln ve hidiselerin 
getirdiği farklar vardır; esas fi. 
kirlerim hemen hemen biç deiif
memiştir. O zaman hOflandığım 
edebiyat ne ise buglnkll de yine 
odur. Belki o zaman Te ıimdl 
gösterdiğim ıebepler biribirine 
benzemez. HaJll', etrafımdan duy
duğum llitealbN Wr _..t meytftnı 
okuyuşla cevaba mecbur kalma• 
dığım zamanlar, yani aamimiyetle 
konuştuğum zamanlar, değiıtiP. 
mi kabul etmem. Şahıslar ve 
eserler hakkındaki dlfiindüklerim 
değişmez demiyorum; fakat onlar 
ikinci derecede şeylerdir; eaaı 
kanaatlerim değifD1ez, onlar tabii 
hayatlanm YllfAI' ve glnilne göre 
başka bir görüulife bilrünür. 
Öyle zannediyorum ki benim hiç 
bir fikirde sebat etmedijimi .ay
liyenler ancak ha prlnlflere iti
bar edenlerdir. 

Güzellip tabiatte değil. ima
ma easincle oldut- Yaaaa 
klassiklerini onları, taklit değil 
kendimize anaek diye almama 
lhımgeldijini; inaa0 1an hayağı 
eaerlerle okumaia alıfbnp 10nra 
iyilerini bulmalanm beldemenia 
mana11z bir hareket olduğunq 

on bet 1eneden beri hangi yazım
da söylemedim? Veya laangisin
de bun.__ a•ı' ' .... .ttila? 
Bunları o kadar çok .ayledim ki 
artık yazılarım benim için bile yek 
nua.k oldu; fakat yine de aöyli
yeceğim, çünldl onlann doğrulu
ğuna kaniim ve iman dojru bil
diği ıeJİ llylemete, tekrara 
mecburdur. Zaten bir insandan 
da ancak birkaç eau fikirden 
baıka11na aadak kalmuım bek· 
liyemeyiz. Her JUllle w eMrİ ele 
aşağı yukan a,.U teJlerl söyler; 
fakat onları bulmasma bilmek, 
bulmak i8temek lazımdır. Vaa
venarguea: • Nüfuz kanetindea 
mahrum oldağuaıa içindir ki 
birçok weyleri biribiriae zat zan
nederiz » diyor. 

Değipaek... Benla ..ntemadf. 
yen değiftiilml 86,Uyenlerin halda 
olabilir. Bildiğim bir py vana 
o da benim bunu baden yapma-
dığımdır. Herstm ....,. yeni 
hisler, yeni dilf .. celer ptirebi· 
lir; onlara kapma kapıyacak 
değilim ya? Din clojra aacbp 
mm buglln yanbı oldajunu an
larsam, don çirkin dediğimin ba
giln gllzelliğini clayanam yalan 
mı söyliyeyim? Deiifmemek bu 
ise çok ayıp bir ıey ••• 

Urlada Bir Adam Karısını 
Öldürdü 

lzmir 19 (Hususi) - Urla ._. 
keleıinde oturan Salih kmkançiık 
ytıznnden karım Rukiyeyi bar
aklanm deterek lldlrmlftOr. 

• -·- •• , r ..... ' r~ r.. . ~ . 
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. ( Sigas~t Alemi )l 
Sakız 
Haline Gelen 
Bir Bahis 

Senelerden beri herkeain atunda 
aakız ribl çiğnenen ,u s3dl siz de 
biliyorsunuz. 

"Diin•" aullnınun mat/alca l•minl 
lıhımJır. Milletleri geni bir macc• 
nıg• sürüklemekten çekinm•llgiz. ,, 

Bunun için göaterilcn çare de fU· 
dur:" Silahları bırakmak, hiç olmazsa 
ualtmak." 

Bu fikir ''Sll&bları Barakma., koa
feran .. oı doJurdu 'H bu konferaa• 
Maeleıden beri toplandı, datıldı, 
Jlne toplandı ve yine datı)dı, ıimdi 
ile Cenevrede lcoaferanaın Oç komi· 
tul. iyi Y•J• kötl bir neticeye var· 
•ak için uJrqıp duruyor. Fakat bir 
tarahan da, lrill ufaklı bllton devlet• 
ler ellihtaama yarııına hararet ver
•lt bulunuyorlar. Franaa, daha dün 
orduunu yeal •illhlarla tak'Yiye için 
1ni1Jarlar tahsis etti. İngilterede, hna 
filoaunuo çoj'alblmaeı için mOthit bir 
faaliyet var. ltalya, donanmasına yeni 
aınhlılar ve cliritnntlar ilave etmekle 
•etguldDr. Almanyanın gizlide.o giz
U1e ailihlanma itine devam ettiğine 
dair hersQn yeni bir haber a1anıyor, 
Lehlıtan, mevcut küçük donanmasını 
takviye etmeye kat'i surette karar 
nrmit ve bu karann tatbikine do 
baıtamıttır. Dltrlerl de hep bu vaıi
J•ttedlr. 

Soruyorauauz: 
. - DGnya •ulbunua temini için 

aılihtarı bırakmak lizımg•ld .,. • ö 
• "' l5lnl 1 J• 

ledJ~ıniz halde bani hani •ilihlanı• 
forsunuı. Bu ne perhiz, bu ne lihna 

rıusu? 
Size cevap veriyorlan 
- Biz dünya mlhunun lemini için 

ılliblanmızı çoğaltmaktan baıka çaro 
gBremedik. Çünkil kuvvetlilere kimse 
tecavüz edemez. Edemeyince de 
diloya sulh ve sükünet içinde yaınr. 

Cevap parlak, değil m!? 
- Fakat günün birinde büUln bu 

kuvvetler biribirile çarpıfırlaraa o 
&aman halimiz n oJncnk? 

Diplomatlar bu eualiniıe cevap 
'tel'flmiyorlar, ı dece diyorlar ki: 

- Bunu bize aormayıİııL Silib 
fabrikacılarına aorunuz. 

lıte mesele buraya dayanınca akar 
•ular duruyor. - • 

Protesto 
Amerika, Moratoryoma 
Şiddetle itiraz Etti 
Vaşington, 19 (A. A., - Hariciye 

Nazırı M. Hul, harici borçlar hakkıoda 
Almanya tarafından bir tarafla olarak 
ittihaz edilen son karan tiddetle 
protesto etmeat için Berlindekl Ame. 
rika Sefirine talimat vermiftir. 

BABİC:I 
Hitler 

Ve 
- Musolini l 
Avrupa , J 

Macar Başvekiline Göre 
Biribirine Çok Bağhdır 

Budapette, 19 (A. A.) - Batyekil 
M. Gömbös Hitler-Muso11ni mnt&ka· 
tına temH eden bir nutukta demit· 
tir ki: 

" - Ben, AYrup• mukadderatının 
Almanya-balya mihverinde karnr bu· 
lacatım kaç eene evvel aöylemiştim. 
Eter Almanya • İtalya harici ıiya· 
aette anlaıacak oluraa Macaristaaın 

bir karar vermesi lizıml'elecektir ki: 
ben bu kararı evvelden vermit ba
lunuyorum. Çnnkn Berlin Ye Romaya 
yapbtım seyahatlerde bu iki devletin 
dostluğunu temin ettim. 

* Budaptfte, 19 (A. A.t - Avuatur• 
ya Baıvekili M. Dolfüı'üa Peıte 
ziyaretine büyük bir ehemmiyet at· 
fedilmektedir. 

Bu ziyaret Venedik göriltmelerllo 
alakadardır. Başvekil M. Cömbös ile 
M. Dolfüs'ün mühim nıüzakerelerde 
bulunmalan muhtemeldir. Çünil Ve
nediktc, Tuna havzasında iktısndi 

hnyatın istikran için Alman-İtalyan 
teşrilti mcuisine imkan veren prcn ip 
itilaflıırı ha&ıl olduğu söylenmektedir. 

Alman Başveklll Gaflet 
içinde midir? 

Ncvyork, 19 ( A.A ) - Nevyork 
Taymiı gazetesi Venedik görüımesi 
hakkında yazdığı bir makalede diyor 
ki: ,. M. Musolini, M. Hitlerln Avıu· 
panın hakiki vaziyeti kartıaında aon 
derece gafil oluıundan hayal inkiaa
nna utramıtbr. " 

Gazete M. Hitlerin bir nutkundan 
da bahsederek, Alman milletinin 
gururunu okıayan bu ıekil n.-tuklano 
dOnyanıo baıına yeni bir feliket 
doprabilecetinl yazıyor. 

* 
Berlio, 19 - M. Hitlerin M. Muao· 

liniyi Berline davet ettiji ve bu 
davetin kabul edilmesinin çok muh
temel olduğu haber verniyor. 

Ticaret MUzakerelerl 
Paris, 19 ( A. A. ) - Almanya ile 

bir ticaret mukavelesi mDzakerelerin• 
de bulunmak üzere bir ticaret hcyeU 
yarın Berline gidecektir. 
Fransız Hariciye Naztrı M. 

Bartu BUkrett• 
Pariı. 19 (A. A.) - Hariciye Nazın 

M. Bartu, yanıada Romanyanın Pariı 
Sefiri oldujtu halde 8ükreıe hareket 
etti. 

Posta,, nın Milli vı Edebi Tefrikası: 26 

Mebrure Sanıi 

ÇÔL GİBİ 
O vakite kadar para ile evin acının soğumasını beklesek, ona 

geçımı ile hiç alakadar edilme· da imkan yok, zira bu evde tek 
miştim. Bir defa bile böyle şey· başına taze bir kızın kalması caiz 
leri bana dllsfindlirmemişlcr· olamaz. Şu halde zaten nikahınız 
•ı. Babam ölihıce Ozerime da kıyıldığına göre, seni derler 
11~de ~ir nıatem ve ~cı yllkil d~ toplar, bize getiririz. Akrabaya 
til,. bırço~ ~a anlıyanıadığım, akıl sessiz sedasız bir yemek veririz, 
trdıre.medıg'm para itlerinin der- olur biter. Ne yapalım sen de ka· 
di çöktü. derimmiş, der razı olursun. Bu işte 

Gözyaşl rımın hile daha kuru· gerçi zararlı çıkan biz değiliz, zira 
•adığı bu birinci haftanın aonun- vaktile teli de duvağı da gördük 
da, kaynanam evimizden çıkma- amma, sen ne de olsa tazesin, 
nııza dair verdikleri hiikümle be- hevesin içinde kalacak diye, 
raber, ban~ bir de şunları sö!ledi: doğr~su üzülmüyor değilim. 

- Senı aklı başında bır kıı GörUmcem, kalın yorgan tiresl 
görüyorum Nihal hanım. Amma gibi bir ıeyle topuzunun altından 
bilmem birçok kızlar gibi sen de biribirine tutturulmuı salkımlı 
tel duvak merakında mısın? Yal· kocaman elmas küpelerini oyna• 
nız şu var ki, baban yeni öldU. tarak, dudaklarım bUze büze 
Al!!ıh rahmet eylesin, oğlumun başım salladı ve ben de, derde 
lcendisme karşı büyük bir saygısı çok erken kanıksayan, zavallı bir 
vardı. Bu ara, diığUn dernek yap• yüzle sade : 
mnyı iç muvafık bulmiyor. Şu - Tabii efendim, zaten benim 

= 

TBLGBArLAB 
Yine Silah Kavgası 

Deniz Silahları Meselesinde Amerika 
Şimdiden İtirazı Bastı 

l.ondra, 19 (A. 
A.) - 19J5 deniz ı---------ı-:G;:-E;;;:-;:M:-:t;-:TO:;:;:;::N~A':"";l"':'t--,._----

konferanaından eı.· 

Yel müı.akeredt

bulunnuya memur 
Amerikan ve lngi
liz. murahhaalannın 

. . 
IN61LTE Rf 

temaaları henüz ,.,_ __ _ 

Amerika müme•-

><--- l. 2.50,2."47 TON '4t 

,LL J.,L aLL ......... .;Lt ,l,1.;, 

,A..L ,Lt J.e'-~ .J.al... Nk 
62.6, 603 TON 

J,,,l J,,, t 7 J,,,i-
aiUerine lngiltere 
bGkGmetinio vazi
yetini anlamak im· 
kanını vermemit-
tir. Umumi hiçbir 1----------- .. t ~· . .. t +'• ~- N· 

1( Gö~~I : /şleri ) 

Sahneye Çıkan 
Kız Aile 
Kadını Olamaz 

"Gazino sahnelerinde çahıan 
bir kızı çılgınca seviyorum, bft. 
Uin kazancımı ugrunda harcedi· 
yonım. O, bana kartı llkaytdlr. 
Zevcem olmasını temin için ne 
yapayım?,, 

lımin Ç. Zi. 
Yavrum, memleketin tanınmlf 

müesseselerinde hayatlanm kazan· 
mıya çalııanlan kast etmiyorum. 
Bunlan istisna ettikkten ıonra 
sahneye çıkan bir kadın bir aile 
kadmı olamaz. Bununla namussuz• 

noktai nazarı teati 
edilmemiıtir. Ame
rika murahhası, 

umumi tonaj iti-

AL M"-N "<~ .ç-12.5. 760 TON 

,LL ~ 

durlar demiyorum. Fakat o, ken
dini sanatine vermiştir. Binaena· 
leyh bir ana, bir 2evce sıfatile 

1 
kendisinden birtey beklenemez 
diyorum. 

Sana tavsiyem: 
barile mnaavat te- 1----------------------
ıisine ait Japon 
ialekleriae muha- 'İTALVA ..ç-- i04 ,005 .:roN 
Jefet edecektir. * .1fL Jyt 

1935 konferansı-

j.. 

Bu emelden vaz. geçmektir. 
Sonra turasına da unutma: Sah
ne kadınları Ozerlcrine ne kadar 
düşülürse o derece vabştleşirler, 

na haz.arlık olmak L---------'lliM•1ı1ııL.._ 
üzere kararlaıbnlan 
ingiliz - Amerikan 
müzakerabnuı, daha 
batlar baılamaz 
Japon deniz •iya-

------' iltifatlarını celp etmek isteyenle
rin yapacakları hareket onlara 

ıetioin ehemmiyetli 
ıurette tesiri alhn
da kaldığı anlaııt
maktadır: 

"Niıi Nişi., Ja· 
pon gazeteıi tara
fından Japonyanın 
iatekleri •u tekilde 
hulasa edHmiftir. 

1 - Tonilato 
ekGnunun azaltıl-

~ 850, 32.8 TON 

1 J= _,1,L J.,L J,,k 

...;- 161,2.00 TON. ~ 

=N!c ~ 
maıı ve filo ge· 
milerinin kOçültül- Devletlerin mütemadig•n artan deniz kuvoetlerlnin rki 
meal. Hne et1flellcl mukayeseli vazigeli 

2 - Deniz niapet emaaJI, fagiJiz, iki Okyanuıtn ve lngiltere lacı yedi 
Amerikan ve Japon saffı harp gemiıl denizde alakadardır. Bu sebeple Ame-
adetleri arasındaki S/S/3 aiateminin rika, mllsavahn oiddetle aleyltlndedlr. 
ilgael ve tonilato heyeti mecmuasının 
tahdidi es&ıına müstenit bir preneibin 
teklifine tensaül edilmeaL 

S - Silihlann müsavatı prea.ipl• 
nin kabulü. 

4 - Her de,·letin kendi ihtiyacını 
tayin hakkının tanınması. 

Amerika heyeti aon üç teklife ve 
bllhaasa bunlardan 2 ve 4 Nolı listeye 
iltihak edemiyecektir. ÇünkO bunu 
Japonya için hangi sınıftan olurai 
olaun geıni intası ıelahiyetile birlikte 
mutlak bir muaavnta muadil telakki 
etmektedir. Japonya yalnız bir OJ..ya
nust alakadar olduğu halde Amerika 

içimde telin duvağın hevesi yoktu, 
dedim. 

Onlar bu sözü sade babamın 
ölümünden aldığım bir acı ile 
söylediğimi zannettiler ve dik 
bakışlı gözleri, şefkatli olmıya 
çalışan görünmez dudakları ile 
anlaşılmaz bir şeyler mınldanarak 
sırtımı okıadılar, bazı kararlar 
verip taşınma güoünU de tesbit 
ettikten sonra eıya toplamıya, 
yardımcı getirmeye, belki bir iki 
fikir damşmıya lstanbula gittiler. 

Snheylllann ihtiyar bahçıvam, 
bir haftadır, geceleri bize geliyor, 
aşağıki odaların birinde yatıp, biz 
0 erkeksiz ,, lere korkusuz uyuya• 
hm diye bekçilik yapıyordu. 

BUtUn gözyaşlara, hıçkırıklara 
rağmen, denildiği gibi sahiden de 
ölenle ölllnmediği için, ben o 
akşam, bliyUk anneme, fasıl fasıl 
ağlamalarını susturmağa çalışarak 
yoğurtunu yedirdikten sonra, 
Kevseri ve Hteki kadını yukan 
çağırdım. Lambayı u nedense 1 " 
bir az kıstım. Necdeti kucağıma 
aldım ve bir iki gUndür verilen 
kararları, bu her biri de hiçbil' 
şeyi anhyamıyan insanlara 
anlatbm. 

- Bu evden çıkacağız. artık. 
Gideceğimiz yerde, her birimizin 
ıu, ıu vazifelerimiz olacak, dedim. 

SllAhlar Meselası 
Cenevre 19 ( A. A. ) - Silihlan 

bırakma konferanama baj'lı olarak 
teıkil edilen emniyet komiıyonu 
dünkil toplantısında teknik itler ko
miayonunuiı ite baılamanna karar 
ver mittir. ............................................................... 
..ııiiıiiiiiıiiiiiiıiıiiııı ......... .... 
Harici telgraflarımız burada bit· 
memiştir. Ut/en 8 inci 8ag/amız11 

bakını% 

Kendi acımı içime sindirmiye 
çallf&rak, nineme bu haberin 
fazla aııı vermemesi için diller 
döktnm. 

Yine de bunu iyi yapamamıı 
olacağım ki, o hın1blı boğuk aea
lerle bana uzun uzun bir şeyler 
eöylemek istedi, bağırdı çırpmdı, 
sonra da dalıncıya kadar, buru• 
ıuk yanaklarından, hep sessiz 
yaşlar akıttı. 

* işte Nesrin, biz böylece, ba· 
banın evine ağlayarak, ağlaşarak 
gittik. Eşyalanmızın bir kısmım 
Sllleymaniye yolculuğuna hazırlı
yarak sardık, •armaladık. Bir ço

ğunu da çatı arasındaki iki b8-
yUk sof aya, 6rttıp kapatarak yer
lqtirdik. 

Evi gezecek kiracılar, kapısını 
kilitlediğimiz bu Ust kah görmi
yecek, çoçukluğumun " Kız kul~ 
sine,, divarma, tavanına, her ya• 
nına küflll yemiş kokusu sinmiı 
o bUyük sof al ara ayak basmıya• 

cakb. 
••Kuleli ev,, kule katı olma

dan kiraya verllecelcti. 
Ninemi vapura, oradan Sil· 

leymaniyeye taşıyacak siyah mu• 
ıamba örtülll basta sedysesine 
yatırdıktan sonra, taşıyıcılar yg. 
karı çıkmadan ben ona eğildim, 

lakayt kalmakbr. 
S. f. Beye: 
Oğlum, 
Mademki anin baban yoktu 

ve rUştünU isbat etmit bir genç• 
tin, bu mühim meıelede sğab~ 
yinin, hele yengenin tesiri altın• 
da kalmıyacaktın. \ık kanm. 
bırakmakla hata ettiğini an
byorum, fakat ona dönmek içi11 
sonradan aldığın refikam bıra
kırsan daha bOyUk bir hataya 
düşmüş olursun. Ancak ıimdiki 
refikan da senden aynlmak arzu• 
sunu ihtiyar ettiği tskdirdedir ki, 
maziye avdet edebilirsin. Yıkıl
mış bir evi yapmak için şimclJ 
ayakta duran bir binaya tekme 
atmak doğru değildir. 

lf 
o. A Efendiye: 
Gayritabii ve marazi... bir 

karaktere malik olduğunu a&yli· 
yen adam Hanımteyzeye mftrac ... 
attan evvel F ahrettin Kerim Beye 
gitmelidir. Maamafib bana göt; 
derdiği mektubun 53 yaşınd~ bır 
köylll lisanından çıktığına ınan-
madığımı bilmelidir. 

HANIMTEYZB 

yashğını düzeltiyormuş gibi ya· 
parak: 

- Nine burası kiraya veril
meyecek. Sakın üzülme •en, er 
yaları sırf tozlanmasın diye ben 
yukan taşıtbm. Yaza inşallah 
seni yine buraya getireceğim. 
Hem, kim bilir, belki de oranın 
havası iyi gelir ..• B6yle sedye ile 
değil de, seni koltuğuna girip 
yürüterek getiririm, dedim. 

Ala sararm11t karaaı bulanmıt 
gözlerini epidir, içlerinde görme-o 
diğim manalı bir ısrarla yüzüme 
dikti. o.tıeri buruıuk dudaklarını 
araladı, başını doğrultmıya çal.. 
ıarak bana bir şey demek istedi. 

Bu söylemek istediği ıeyi an
cak bir hafta sonra anladım. 

Onu, aldatmıya çalııtığım gibi, 
öyle ayların ardındaki bir yaz 
ıabahında değil, tıpkı evimi1.den 
ayrıldığımız o yağmurlu karanlık 
gllnün benzeri ve çok yakını olan 
bir gllnde, yine Üsklldarın ayni 
tepesine çıkarthk, rengmı hiç 
değiftirmeyen nefti ağaçların ara• 

sandaki bir yere, oğulcuğunun 
yanına taşıttık. 

Sade bu sefer, yanları mu· 
ıamba örtülil, içi döşek ve yu
tıklı bir hasta sedyesi ile değil 
de, üstll şal örtülU başka bir 
"şeyle" taşıttık. 

(Arkn ı v r) 
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Öz Türkçe ile 
Derlemeleri 

İnsan canı sıkıldığı zaman, 
yahut hiddetli olduğu vakit kitap 
okumalı imiş. ÇiinkU okumak, 
can sıkıntısını avutur, hiddeti 
uzaklaıtırır, derler. 

Türk Dili Tetkik Cemiyetinin 
çıkarmakta olduğu " Tarama 
Dergisi ,, formaları, bu neşriyat 
mevsiminin herhalde en meraklı 
eseridir. Yalnız can •ıkıntısını 
veya hiddeti gidermek için değil, 
okuma iştahınızın da artmasını 
temin edebilecek zenginliktedir. 
Düşününüz.. Keudi dilimize ait, 
hiçbirini işitmed.ğimiz, bilmediği
miz on binlerce kelime.. Bu ke· 
limeleri çok kısa bir iıtikbalde, 
konuıurken ve yazarken kullana· 
cağız ve böyle yapa yapa Türk· 
çemizi öz kelimelerle bezeyip 
yabancı sözlerden kurtaracajız. 
Dil Cemiyetinin blrhayli didinip 
uğraıtıktan, günlerce göz nuru 
döktükten sonra bulup meydana 
çıkardığı bu öz Türkçe kelime
lerden size bugün de birkaç 
miaal verelim. BugtlnkU minileri 
gazetelerde ıu günlerde en çok 
kullanılan yabanca kelimelerin 
karıılığı olarak- seçmeyi daha 
faydalı gördllk. 

Kaç gündür gazetelerde Ye 

balkın ağzında " ihtikar,, kelime
leri ititiliyor. Arapça olan " ihti
klr • kelimesinin öz Türkçe kar· 
ııbjı ancak bir tane bulunmuş. 

Şu .: ağışnıak, kelimesi ki fiatı 

fahiı surette yükseltmek mana-
11na geliyor. 

Yine Arapça olan " define " 
kelimesinin öz Türkçeden bet 
tane karşılığı bulunmuş: gizlenci, 
sömme, gömü, kömüç veyahut 
kömcn. 

Gazetelerde hiçbir gün eksik 
olmıyan " dava ,, kelimesinin öz 
Türkçe karıılıkları da ıunlardır : 
~am, çarım, sav, sariv, tarık, 
tBre, yargu, yarguç, yarışık. 

Davacı : takıtsı. Dava etmek: 
çakmak, çamlamak, istemek, tas• 
lamak. Günde seksen defa kuı.; 
landığımız " dikkat ,. kelimesinin 
Tnrkçeleri de şöyledir: abay, den, 
inceden inceye dUşi\nme, otsup, 
lzen, ıaklık, sine, ıinç. 

Hele bazı zamanlarda dilimiz· 
den hiç dUtmeyen " dert keli· 
mesinin on yedi tane Türkçe 
kartılığı bulunmuıtur : acı, çir, 
çor, daylı, göynük, güyen, ikirlik, 
ığım, kaygu, maçça, mun, obuçin, 
ıagıf, ıakınç, sıkıntı, tasa. 

Buradaki misaller de gösteriyor 
ki dilimiz çok zengi~, bizi çok 
7akın bir istikbalde bütün ya
bancı kelimelerden kurtaracak 
kadar cömerttir. Bize düıen va
mfe, öz kelimeleri timdiden azar 
azar kullanarak kendimizi alıt
brmakhr. 

~ · Muğtada Ekim Vaziyeti 
Mutia, 19 (A.A.) - Viliyetin 

934 ilkbahar ekimi afağıda l'Ö•· 
terilmiftir: 

Butday 1772 hektar, arpa 
1928 hektar, yulaf 2742 hektar, 
çavdar 1682 hektar, darı 3736 
hektar, mısır 6042 hektar, bakla 
240, b6r6lce 550, faıulya 242 
aohut 3905, susanı 565 hektardır~ 
Amısyada ili< Koza lahsulo 

Ama•ya, 19 (A.A.) - Bu ••· 
nenin ilk koza mahsulü piyaıaya ... 
ıelmif n lriloıu 30-38 kurut 

Cama Gflaleri Mecidlre KöJil 

Dut Bahçeleri Arasından Gelen, Şiş 

Bir glln size ; 
- Rami latanbu· 

Jun güzel sayfiye yer• 
lerinden biri olacak!.. 
Deaeler, inamr mısı

nız? Bizim Mecidiye 
k6yü de böyle bir 
ıey.. iki aene evvel ~ 
uğrağı olmıyan, ıehir· .r 
de İlmi geçmiyen, ufa· 
cık bir köydü. Oto
mobil merakı batla
yınca, Mecidiye köyU 
birdenbire ıöhretli 
sayfiyelerden biri olu· · 

verdi. Hele latanbulun 
her ıemtine bas bir 
şöhretile, Mecidiye 
köyü de, dudunun, 
dut bahçelerinin çok· 
luğile dile düştü. «Al- · 
lah kimseyi dile dü· 

Kebabı Kokularına 
Doyum Olmuyor! •• 

Dutu Ne Para İle Verirler, Ne Ko
partırlar. - More Elişmen Oncağız
lara! •• Diye Bağırdılar Mı, Tamam! .. 

haline geliyor. Gramofon· 
lar, utlar, kemanlar gırla •• 
Çoluklu çocuklu, kadınlı, 
erkekli kalabalıkla, sabah
tan alqamlara kadar gil· 
IUyor. eğleniyor, bir vur 
patlasmdır gidiyor. 

Bir cuma buralar.na ge• 
zerken mqa, lıkara •atan 
çinıenelere rast ıeldim •• 
Oynak, kıvrak hanımlar
dan birinin eline bakıyor
du: 

- Abe güzelim, 1en 
gUr kaıh bir civana göntll 

wermiıain diyeyim.. Oa 
p mi, OD Af mı, bir 

muradana 

şürmesinl.. » Demeyin, 
çünkü Mecidiye köyü 
canlı bir mahluk de
ğildir. Bir cuma ço!uk 
çocukla, siz de dut 
bahçelerine, Mecidiye 
köyU gazinolarına gi· 
derseniz, bu dile düş-
müş köy, sizi de mef
tun edecektir. 

Mecidige köyünden birkaç intıba: Karanfil toplıgan kızlar, köyün gola ve gazinoları, 
ıabah dııtıı •atanlar oe cuma ıilnleri Mecidlge köyünde eğlenenler 

lfo. l iskarpinlerini bir kenara abp, l Dut bahçelerinde dut yemek te, 
Akşam aaat dört.. Şişliden ıöyle tatlı bir uyku kestiren ha· hani bir mesele.. Bazı ağaçlarda 

kopan büyük bir kalabalık, nımlardan biri, bütün sesile oldu· tek bir dut kalmamıf.. Halbuki 
Mecidiyeköyü önlerinde soluğu ğu yerden sıçradı, iki ellerile biraz yukarılara doğru gidin, 
alıyor. Neler yokl. Aristokraıi ile liatUnU başına tırtıklamaya başladı. bütün ağaçlar pıtırak gibi dolu •• 
demokrasi nasıl biribirine karış- Kadıncağız sapsarı kesilmişti. Tam elinizi uzabp ta 1ayle bir 

Etraftan koşuştular ve nihayet tanecik dutu agv zmıza g6tUrmeğe 
mış, nasıl biribirini süzüyor, nasıl 
beynelmilel bir kalabahk, Yahudi, mesele anlaşıldı. Çapkın bir bö- kalksanız, uzaktan: 

cek. muziplik etmiş, kadıncağızm Ermeni, Rum, Italyan, lngiliz, 
Fransız, Alman, Türk kalabalığı, vücuduna ıokuJmak istemişti. 
yayan, arabayla, otomobille, mo· 1f.. 
tosiklet, ve bisikletle gidip geli· 
yorlar? Hele dut bahçeleri .. ÖmUr 
şey.. Daha sabahın karanlığında 
gelip, dut bahçelerinde yer ka· 
panlar bir hayb çok .. · 

Şu karşı gazinodaki Ermeni 
ve Rum komşular, aabahtanberi 
kahkahalarla gülüyorlar.. ihtiyar 
bir ermeni karısı: 

- Ka ölooorum, bitiooruml .. 
diye gUlmekten yerlere seriliyor .. 
Deride otlar üzerine serilen sofra 
bezile. dolmalı, ıarmah bir yemek 
ziyafeti var.. ihtiyar, şişman bir 
adam sağından içki içiyor, 6nün· 
den meze yiyor ve ıolundan da 
gramofon çahyordu: 

Lüktiıı hll) at, oh ne r11hftt lüküe 
'hayat! 

* 
Dut bahçeleri aşağılara uzan• 

dıkça. taıe fit kebapl4'nnın kcı· 
kusu artıyordu. iki tat parça.ı 
arasında yakılan ytlz dirhemlik 
kömilr, dut dallarile yapılmıt 
ıişlere geçirilen etleri, tatlı tatlı 
kızartıyordu .. Kalabalık bir aile 
liep bir ağızdan: 

- Dizlerine kapansam 1.. ı 
tuttur.anutlar, yırtına yırtma söylü
yol'lar... Bir araJık karp köte 

Saat dörtten sonra Mecidiye 
köyUnden ta Trabyaya kadar 

uzanan asfalt yol, çeşit çeşit, 

renk reRk otomobillerle doluyor .• 

Kansını, teyzesini, sevgilisini 
alan, bu dümdüz yolda yağ · 

gibi kayan bir otomobille gez• 
meğe çıkıyor. Bu otomobiller 

içinde neler yok? Ne güzel ka
dınlar.. Ne harikulade insanlar .. 
Bu lüka otomobillere mi, yoksa 
kadınJara mı lalüebkem kahr· 
•ımz ?. 

* Asfalt yoldan maslağa gider· 
ken sağda bilyük dut bahçeleri 
vardır. Cuma gönleri bu bahçeler 
alabildiğine uıanup doluyor. Yer 
yer ataç altları, cumalık lokanta-
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- Heeey, more elişmen on .. 
cağızlara 1.. Diye kuru ve kalın 
avazlar duyarsınız. Para ile iste· 
seniz vermezler, almak iateıeniz 
bırakma~lar.. Eeeee, ne olacak? .. 

... 
Mecidiye köyünde sevda yuva

ları, sevda çardaklara pek çok .. 
Gönlünün ateşinden yanıp tutuşan 
aevgililer, küçük bir sepetle dut 
ağaçları diplerine inip, akşamlara 
kadar oturup, bülbüller gibi sevi
şip duruyorlar .. Yaz sıcağı, etraf· 
taki ağustos böceklerinin aes
leri, Hrçeler, bahçe köpekleri 
•evdablara vız geliyor .. 

Ağaç altları, onlar için en 
güzel, en rahat, asude birer 
cennet halinde.. Karııan, soran, 
eden yok.. Bir kaç saatlik bir 
gaga gagaya konuşmadan sonra, 
eminim ki, nikaha da, niıana da 
karar vermit oluveriyorlar. 

Aiaç altlarında •evişenler 
fakirler, otomobille Maalağa doğru 
uzanıp ıezenler de zenginlerdir. 
Mecidiye k~yü, ideta latanbulun 
11nıf ıınıf ayıdan insanlarından 
birer parçasını alıp öteye beri 
serpmif.. Hepsinin de kendilerine 
göre gezmeleri, oturmaları, yeyip 
içmeleri ve ıevişmeleri var .. 
Köyde hangi ıınıf bakim?. Zen
ginler mi, fakirler mi?. Belli değil .. 

. Gılh11pız bir . ıeçinmedir ıidiyor. 
. lııl. 

~·-----------------
Resmin izi Biztt Gönderiniz ...... 
Sbtt Tahiatınızı Sögligelim 

Rumlnlzl kupoıı ile gönd•ıırlnla. 
Kupon dli'er ea1famııdadır. 

43 Mersin: Salihat• 
tin Efendi: Hatırşinas 

ve uysnldır. <lürültücü 
ve kavgacı olmak iı• 

. temez, işlerini daha 
zİ)Lade anlnşarnk hal• 
letmek ister. Aklım 
hile ve teytanlıklara 
erdirmez. ~Iesuliyet• 

ten, tekdirden çeki· 
nir. 

• 
19 İılanbul: Şadan Beyı Ağır bqb 

ve uysaldır. Her ye· 
re ıokulup kendiıini 
göstermek, birçok 
kimeeleri tanımak gibi 
halleri pek yapamaz, 
daha ziyade tutuk 
ve malıçup tavurlu
dur. Mahazac Arka
daşları a.rHında sami
mi, eadık ve ıakacı 
olarak tanılır. 

• 
t7 İıtanbul: Mehmet Bey: Eh ~a-

ğı tutar ve işinde i>t
cerikli dir. Ağır söze 
tahakküme gelemıı, 
derhal mukabelıyı 
temayül edebilir. Mı
dihten, takdirden hot
lamr. Kendieine ehem• 
miyet verilmeeioi ve 
ıayılmıınnı ister. Bat· 
kalanna ez itimat 
eder. .. 

46 Adana: A. Zeki Bey: intihap 
ettiği meıleğin evıaf 
ve hoeusiyetlerioe ıa
hip olmak iıtidadın· 
dadır. Çabuk kırılır, 
heyecan duyar. güc .. 
nir ve barııır. Zevki· 
ne gimeyeo bir itte 
iırar ve .ebat göıter
mekten çok ııkıbr, 
tenevvüü. sevgi ve 
macerayı aever, kadın . 
bahııinde hürriyetini takyit eden bai· 
larla bağlaİımağa pek razı olamu. 
Etrafına nazik ve mültefit davranmak 
ister. 

• 
4S Adana: Üçyıldıı. Hanım: 

(Reemlnln dercini lıtemlyor) 
Yeni hayatı tamamile kavramış Vt 

lazımgelen hususiyetlerini hazmetmit 
bir inıaıı hiaıin.i vermektedir. .Avrupa 
kadınlannııı ba11aten ıeyyahların tavur 
ve hareketlerini muvafiakıyetle taklit 
edebilir. Sergüzett ve macerayı çok 
aever. Hayal ve heyecan mevzulanııa 
çok yakındım temu Eıtmek ister. Doat
luğtında ıamimiyet ve nezaket iıaret
leri varsa da iğbirannı meharetle giz. 
leyebilir, aldığı kibar tavur ve edala· 
rile haısaten menfaatlerine kartı tok· 
göz hareketlerile muhatabına hürmet 
telkininde mütkülat çekmez. 

• 44 lıtanbul: D. Nuri Bey: 
( Reamlala dercial letenalyor ) 

Çok söylemez, konuftuğu zamaa 
manalı ve imih ıöyler. Sözlerı 'tokça
dır. Bazan da kırıcı olur. 1~lerini çok 
sağlam tutar, aldaomamağa gayret 
eder. 

Bozüyükte 
Bir Çocuk Arkadaıını 

Yaraladı 
Bozüytlk (Huıusl) - Devlet 

Demiryolları bekçili lbrahim 
Atanan 15 Y•tında Ademle Ka• 
aınıpaşa mahallelinden Kürt HaW 
çavuşun 11 yaıındaki oğlu Melt
aıet ka vıa etmitler, Adem bıçakla 
Mehme.di aol memeli altından 
ağır ıurette yaralamııbr. Yarah 
Memhmet trenle Eakifebir haata• 
neaine nakledilmiı, Adem kaç
mıt iaede bilibare yakalanmıttır. 

Sömi Kok Fabrikası 
Zonguldk 19 (A.A.) - Zon· 

guldak' da Türkit Şirketi maden 
kömürü mantakaıında Sömi kok 
fabrikasının yeri Alman mütetı,..
&ı•ları tarafından tespit edilerek 
t.em~I atma bazırbklarına baflan• 
nuıabr • 
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Kenter Borl Batpıııkopoau aon 
mev'lıealnde tu temennide bulun• 
muttur: Yarabbi, muharebı1I, ltals.-

liğl, fiakufllcuru, bilumum ahllkaızhklarla h• 
tllrlll haatahkları mut ak aurette yer yO..Uadeıı 
kaldırac.aitnı biliyoruz, aenden dlletlmlz hlzf 
bu mea'ut 1rline bir an evvel kavui'turman· 

dır! Amin 1 

Domlnlk .. papaalaraadan Loufa Graada (1504-1•) 
Hayannın 50 H•••l•I tek lılr lııeHme blle 

ai7lamedea 1feçlnnlf; llap tit1117ada ••Hlll la• 
c.lllerln kaç h•rf lbtlwa ettlflal ••JDll7• tallf• 

mfthr. 6ıc11.a sGa HJdıji laarf-
lerln l&Jıaı 5,§85,347,651,tol , ... 

~ftlt) ta (Coa HeJ~ Jaalnd• bir 
adam lııaauat inir'9tte bir ~lu J•P
t~ Bu pkuaua t•mam !it 

tane ucu •.ardır. 

"/.erdi11e aiı Ev: lskoçyn" ga
rip bir adam münhasıran dl-
ğ'er'erine ben:ı:eıneain diye evi• 
nl merdiven6iz <>larak yapl&rt
n ıfhr. 

Ceçenlerde ya
nan Şlk•ro me:ı:
bahalarının •·•· 
kazı tarhlmıt ·, 
ıadece bin ki
lo 1reldlğ'I gö-

rülmüştür. 

Batı 
ayaklarında, 
dişleri de 

dilinin iizerinde olan 
mahlük nedir bilir 
misiniz ? Ha brınıza 

gelmezse ben 
ıöyliyeyim : 

SUmüklftböcek 
LoaPön nıBl
hakatanm poı
ta mUYen:.11 
.ıı .. c1e 18 ··

at at tlatlnCS. dolllflr, 
uykuaun11 ela at la· 
dinde •Jtlr. At sıdr 

cet• J•ri btldiil için bunun htçblr maı.uru J'•ktur. 

Amerıkanııı ilk 
buharlı vapuru" olan J&ndan çarklı Joh 
Ranpol remlai 1854 mayıaında, yani taaı 
yi.1. Hın• evvel ilk ıeyahatl ıl yapmıfh. 

. 

Re.aılnl rürdüilhıUz bu gem iyi IOll 
alatem tranı atlantllı:lerln yanına ko
yunwı. Bir ıııır 1.arh11da e.de edilen 
terakkinin der., ceılnl anlarıınız. 

P. K. Choıe: Kalk&ta'h bir 
gençtir. 72 saat 18 dakika 

dinlenmeksizin yllzmllftllr. 

H;~;dfNub~ Oiı;Geidif Vn-;ık-;;;;iık -· -ı Ce;.~re-M~;~;i v;;.;; 
Rekorunu Aıran •• 

Amerika Asan Atika Ve Tarih Genç Kız! Kalan Olü ! 
Mütehassısları İ• Başında 1 Mis Anny ~ereıısin Ame~ika-

--
Dünyanın 
En Zengin 
Piyangosu 

M•1-ifatlarının te -· ua new ....... Y• 
lnrakbjı bullatan azametlal do-
layaaile dllnyada mevcut pİ.Jaaıo
lar araıında biriocUiji la,.aylll 
piyanıoau kazanır. Bu piyanp 
MD keşidesinde tamam (76) mll
JOll Tlrk liraıı bamlat barakm11 
Ye birinci mükAfat olarak (5) 
milyon Türk lirası vermittir. Bu 
piyango resmini gördOğlintb te
kilde tamamen otomatik bir do
lap vasıtaaile ve elektrikle çeki
lir. Dolaba insan eli Clepediği 
4ia temin etti w t itimat niutJHtar. 

Y da meşhur bır çorap fabr1ka11 

1 
Eski bir masal Hfinei Nubu11 

tufandan ıonra Ararat dajlannda 
karaya oturduğunu Ye ilk inıan 
cemiyetinin orada kurulduğunu 
anlabr. Bu masalın hakikate teva• 
fuku derecesi ne kadardır, pmdi
ye kadar malüm değildi. Fakat 
Şikago darülflinununun eakl tarih 
mlderrisioin riyaseti albnda Ame
rika aaarıatika mlltebaı.Warı 
tarafından ahiren Ararat dağla• 
randa ve bilhaua Açmiyazin 
· aıanubrı civannda yapalan tetki· 
kata nazaran bir mani nazarile 
.bakılan bu rivayeti hakikat ola· 
rak kabul etmek icap edecektir. 

Bu heyet ıefineni Nuhun ka· 
raya konduğu noktayı teabit 
ettikten baıka, aeminin teklini 
dahi terıim etmlftir. İiayetla 
kanaatine ı&re aefinel Nuh elan 

görmekte olduğumuz mavnalara 
tamamen mUfa bihti, yalmz bu 
mavnanın üzerinde iki kııma 

·aynl11111 bir ev vard'4 Bu ••in 
lHrinci kııım1 inaanlara tahaia 
~•dilnaitti. ikinci inamı · IH hay• 
•anlara Yerilmifti. 

A merilcab heyet bu hakikati 
t•bit ettikten aonra bazı dellile 
bakarak Hazreti Nubun tufandan 
az evvel irat ettiji nutkun ne 
olabileceğini de tahmine lralkmıı, 
yani bu peygamberi 61Umlhıdea 
dart bin bu kadar ._. -ra 
dile ıetirmiftir. 

ıaliibinin kızıdır. Huıuıiyeti son 
derece güzel, ayni zamanda da 
aon derece unutkan olmasıdır. Bu 
kıza her sabah uyandığı zaman 
adının ve mevkiinin ne olduğunu 
ıöylerler. O, akşama kadar bu 
sıfatla gezer, dolaşır, misafir 
kabul eder. Fakat akşam olup ta 
yatağına girdiği zaman bütün 
bunları tam•men unutur. Ertesi 
gtln kim olduğunu kendisine ye· 
niden ılSylemek Uizımdır. Bununla 
beraber bu genç kızın yüzlerce 
talibi vardır. Fakat bugün be
ğendiğini yarın unuttuğu için 

bu taliplerden hiçbiri henüz tale· 
bini kabul ettirememiıtir. 

Bir Kalp Durmuş Zannedildikten 
Sonra Tekrar Harekete Geliyor 

Almanyanın Avgusburg teh· 
rinde bir aileyi 24 aaat içinde 
hem ağlatan, hem sevindiren, 
hem de teeuftre aevkeden garip 
bir hadi" oldu. Mefhur fabrika· 
lardan birinde bOyük bir meYki 
ifgal etmekte olan Hanı Merin· 
gon'un zevceai Marta vefat et-
miıti, arkasında dört tane çocuk 
bırakıyordu. Aile büyUk bir teeı-
allr icindeydi. Fakat kiliae mera· 
ıiminin yapılmasından az enel 
öltınlln önünde hürmetle ejilmek 
için tqhir edildiği odaya giren 
aile doatu bir doktor tabuta ba
kanca ıtıpbeleamit ve hemen ce
binden çıkardıiı bir çakı va· 
11taıile 1 

ceHdin ağzım hafifçe 
açmıya çalıtbktan sonra bir 
ayna ile muayene etmiflir. 
Bu mua)'~• neticesinde ilk ı6z8: 

- Az kaldı kadıaı diri diri 
mezara ıömecektiniz, demek 
olmUflur. 

Fılhakika kadında biuedilmi-
yecek derecede az bir hayat 
ueri yardı. Bunun Dzerine hemen 
mltehauaalara mftracaat edilmit, 
tetbilİD dojru olduğu g&rillmBt 
Ye kalbinin durmuı denecek de
recede hafifledikten 10nra tekrar 
harekete gelditi •plqabmpır. 

-Kacma 20 saat stlrea bir ~·ı 
tea.ffliı.. . aunı kea ..,.. •• 

Başı Tamamen 
Kesilen 
Bir Yolcu 

" Lükaembarg ,, ta Mister 
Bradford ilminde bir İngiliz ıey
yalu aayet feci ve o nisbette de 
prip bir otomobil kazasına 
kurban olmuıtur. Bu zat zevcesi 
ile birlikte Belçikadan bqlı· 
yarak Fransaya doiru bir ot~ 
mobil seyyahati yapıyormuş, tam 
Vhanden şehrini aeçtiği sata• 
da yolun ıert bir dönemeç 
teşkil • ettiii noktada yan ta
raftan çılnveren bir kamyon ile 
çarpıtmıf, ve bu çarp11ma ne
ticeıinde batı boynunun dibinden 
kesilerek toıenin lizerine farla· 
mıttır. Yapılan tahkikat netice• 
ıinde çarpan kamyondan bir de· 
mir parçaıınm fırladığı ve bıçak 
tesiri yaptajı anlqılmıştır. Sery•· 
hm refika11 delirmiftir. ............... " .. _.. -··· -··-········-··· ..... _ 
tiringa tedavilİaden sonra hayata 
iade edilmit, fakat maaleıef 
bit6n alrbnı kaybettiği aöriil
miftür. 



SON fOSTA ..... 20 --
1 Bugü11ün Meselelerinden 1 

L,_e_u_B .. a_ş_ı Ne Yapahm? 1 

Dün yayı İktısadi F elikete 
Sürükliyen Sebepler .. 

.................................................... __ 
( Baıtarafı 1 inci 1&yfada ) 

ketlerin ithallt ve ihracat ra· 
kamları bu mUddet zarfında azal
mıştır. Bu azalmış Bazı memle· 
ketlerde cllı'i olmakla beraber he
men ekseriyetinde yüzde 60 ile 75 
ara6mda büyük bir nisbet dahilin· 
dedir. Bu s11retle ithalatın yanında 
ihracatın da hemen mlitesaviyen 
azalmış bulunması yukandaki iddia 
sahiplerinin tezlerine e1&s teıkil 
ediyor. 

mızda iktısadi buhranın dıt tic .. 
rete tesirine gelince: Ask ve Macera Romanı 

. - 21 

Senin elin. 
Suı deli... işte ellerim •.. 

EUerimde kan lekeai var mı? .. 
- Sen banyoya girdin. 
- Ne demek istiyor un Fatoş 

ıen? 

- Hiç Fafa.. T abil ıenin 
katil olduğunu söylemek iatemi· 
yorum. Koluma değen elleri 
ıayıyoruın.. Koluma MOnevverin 
elide değdi. 

- Münevver trende değildi. 
Kafayı bize trende verdiler. 

- Mösyö Domonsky otom~ 
bilden inerken kolumu tuttu. 
Başka, bqka.. Restoranın kapı• 
sındaki kapıcı o da otomobile 
binerken.. Bnşka otelin kapıcısı •• 
Başka.. Batka bilmiyorum. 

- Bunlardan hiçbirinin, başı 
elimize veren adamla alakası 
yoktur. Bence polis faili ele ge• 
çirinceye kadar bizi hırakmıya• 
c ktır ve fail de ele geçmezse .. 

~ fa adeta s:tmaJı bir hasta 
gibi evham içe.risind idi: 

- Evet .• FaiJ de ele geçmez· 
-.. .. Bizim katil olduğuza hükm~ 
dilir.. Bu şey hem senin hem de 
benim hayabmız.a mal olur.. Bizı 
idam ederler •• Giyotinle kafamız 

. 
1 

kHerler •• 
- Almanyada giyotin yoktur. 

Asarlar. Fakat Allah esirgesin •• 
Neden bu feyleri yoruyorsun ..• 

• 

- Yormak mı? Tehlike mey• 
dancla değil mi?.. Biz bu belAnın 
içinden nasıl kurtulacağız?

F fa ağlamağa bqladı: 
- Ah anacığım.. Gtııel ana 

cığım, ben bunun için mi aenden 
ayrıldım?.. Başıma bayi• belilar 
gelsin diye mi gurbetlere '1ktım 
Anneciğim.. Ah anacıj'ım.. Bu 
bqı biz ne yapacağız? 

. 

? 

k F nfadan tam Oç YAf bOyll 
olan Fatoı blllUn perİfanlığın 
rağmen onu teselliye kalktı: 

• 
.. _ F afa ümitsizliğe düıme . 

Simdiye kadar hiç bir masum 
insan mficrim diye ceza gönne
mişlir. Hakikat daima meydan 
çılmuştır •.• Sağlam kafa ile muba 
keme edelim... Şimdi sence b 
başı poli e te lim etmekte mabzu 
v r mı? 

a . 
u 
r 

- Elbette var yal .. 
- O halde yarın bu çanta 

elimize alıp sokağa çıkalım b 
parka... Bir ormana bırakalım b 

yl 
ir 
ir 

suya atalım ... 
- Görürler .• 
- Görürler yal.. Peki amm a 

.. 
.. 

o holde biz bu başı ne yapalım? 
- Ne yapalım bu başı biz? 
lk1 genç kız ıakaklarmı tu t· 

" 

~-

~ Resim Talı/ili Kupona l' "'n u • o u c _ u u u u 4 _._... c o ..... 

Tatriatiaiti öğııenmelc j5tfyonan 
resminiıl bu lmpoodao tO ad 
•'~ birlikte gönderiniz. · Rtı:ıodn 
ilı1lya tabi.dır ıve iade edilmez. 

n 
et 
il 

ftım, meslek 
veya ean'u 

bulunduğu 
aıeml&et 

Reeim iati.,ar 
edece't mii 

' 

R~mıin klişeli 30 kWÜf 1 ıık 
p mukabilinde goDderilebilir . 

Yuzan 
Suat Suzan 

mUJlardı. Bi rnliddet dilfUodfiler ..• 
Birden Fatoş: 

ken 
- Bu işin en makulü yine 
dimizin bu kafayı polise te1-

lim etmemizdir, dedi. 
- Peki caketteki kan lekesi? 
- Onuda yıkanL 
- Kan ç.ıkarmı hiç.. 
- Hem dinle beni F af a. 
Fatoı odaya girmiı, kenara 

at tıiı tayyörll almıı, yeniden 
ko ıarak banyo odasına geçmiıti. 

lu 
ke 

Musluğu açıyor, tayyorun ko
nu suya tutuyor vo suya tutar· 
n parmaklarını kana değdir· 
emek için büyOk bir gayret 
rfediyordu. 

m 
sa 

da 
- Bak Fafa .. bizim l.tanbul· 

n geldiğimiz muhakkak değil 

Lehistan da Bütün 

20·6·934 

mi? Trende hi,bir yerde inmedik. 
Kimbilir, bu cinayet nerede itlen· 
miftir. Cinayetin iılendiği mahal 
teıbit edilir edilmez tehlike ve 
ıtıphe de bertaraf olur.. fakat ne 
fena kan bu, çıkıqıyor. 

- Evet sahih ..• Cinayet ner .. 
de işlenmiftir? 

• Tam bu sarada odalWI kapw 
wnıldu, Fatot daha kanlan •k· 
mamıı kolu bıraktı: 

- F afa koş.. kapıyi sOrmele 
dedi, bu saatte gelen kimdir?. 

~af a koıarak ıitti, kapıyı 
slirmeledi: 

- Kim var orada? 
Garsonun sesi fransızca olarak: 
- Matmueller yatblar mı? 

diye sordu .• 
(Arkan Yar) 

Yüksek 
Adamlarını Öldürecekler 

Hükiiniet 
Miydi? 

b 

y 

Varıova. 19 ( A. A. ) - Buglln 1 teıkilahnın merkezi basılmıı ve 
a~kı~da ınilli cena.r.e aları tertip hGkiimete muhalif olan bütOn teıek· 
dılm~ı. olan Dahiliye Nazın M. Pi· knllerin, IJerid~ daha birtakım cina• 
er kının öld- ül • t dh ... :ı 

ur meaı, e 1f)-" er l yetlerin kolayca önGne ge~llmek ta 
al 
rafından Polonya hGkümet erkinı 
eyhinde hazırlanan auikutlerin mak1adile, bir araya toplanma1ına 
rinciıi olduğu unnedilmektedlr. tqebbDs olunmuıtur. Vaziyet .. kin .. bi 

Bunun netice i olarak, radikal Jiğinl muhafaza etmektedir. 

~---------------.... ·--------------~ 
Amerika ~eclisin-ı Çinde Yaman Bir 

de Bir itham Korsanlık 
Hava Filosu Kumandanı 

Yalan Söylemiş 

h 
Vafingtoa, 19 (A.A.) - Amerika 

ava ku:rvetlcri kumandanı Jenval 
uluı mecliatc, ordu komisyonu 

eiıi brıfından yalancıhkla lttiham 
dilmiıtir. ÇünkO arkeri tayyareler 
oıta }ılerinde kullanıldıft zanıaa 

ukubulao kazalar hakkında yapılaD 
ahldkat, Jeneralın hi.diıelerl tahrif 
ttijinl meydana koymuıtur. Jeneral 
u ittibamı• dotru olmadıtanı llerl 
ürmOıtür. 

F 
r 
e 
p 

v 
t 
e 
b 

• 
Ve Almanya 

Fransa 
Arasında .. 

Pariı 19 (A. A.) - Almaaya Bat
vekili M. Hitlerin müme11iJi M. Rib
benrop, Batvt:kil M. Dumerg ile 
bir aaatlik bir görfifme yapmif, 
Alman - f ransız rnesclcJerJ konuıuI. 
muştur. MOmesail, Hariciye Nazın M. 
Bartu ile de, silahsızlanma meseJeılni 
bOUln teferrüatile iÖrütmüıtür. M. 
Ribbenrop, Almanyamn hukuk musa• 
yatt prenıipinde ısrar elmif, M.. 
Bartu da Franaamn eıu fikirlerinden 
hiç ayntmamıfhr. 

Bu görDtmelerin faydab olduğu 
ıöylenmekle beraber ciyaıat bir ıumul 
atfedilebiloıeıi muhtemel görllme
mektedir. 

lngilterede 
Kuraklık 

Londra, 19 (A. A.) - fngUtcre'nin 
her tarafında eıcak •ve kuraklık 
devam etmektedir. Çifçi ~ndito için· 
dedir. Muhtelif yerlerde orman yan• 
gınlan zuhur etmiotir. 

Sanayi Faallyetl Artıyor 

Bir lngiJiz Vapurunun 
Yolcularını Kaçırdılar 
Londra, 19 (A. A.) - Şangbaydan 

bildiriliyor: 
Dün Çln'de Çe-Fu mıntakasında 

İngiliz. bandıralı Şantiyen vapuruna 
taarauz eden yerli korsanlar, 26 kiti· 
den ibaret olan yolculan alıp göUlr· 
milflerdir. Bu yolcular ara11ada iki 
lngillz bahriye zabiti De Oç lngiliz 
tebaa11 Yardır. 

Hldiae haber alınır alınmaz, oraya 
alelacele bir lngiJiz torpito.a •nke· 
dilmiılir. 

lJir 
infilak 
Faciası 

Jemston ( Amerikada ), 19 - Oç 
petrol deposu patJamıı, yangın çık· 
maı, neticede on beı kift 61m0f, eUI 
kiti de yaralanmııtır. 

Bir Fellket Deha 
Tokyo 19 ( A. A. ) - Mıbudura 

mıntaka1ında bir k8milr madeninde 
Y11kubulan grizu infillkında 34 kiti 
ölmilf Ye 7 kiti ağır surette yanmııhr. 

Yanan Tayyareciler 
Paris, 19 (A.A.) - Madal'askar 

Pariı Hferhıl yapan tayyareci Salel 
Ue makinisti, dOn akıam Pariı cin• 
nnda bir tecrUbe uçuıu yaparken 
dilımüılu n tayya,. lle birlikte 
J•nmıılardar. 

lngilterede 
Bir Cinayet 

Londra, 19 (A.A.) - Derb7 aGnb 
olan 6 haziran tarihinde brayton 
tren btuyonunun emanetçlsloe bıra• 
kılan bir baYUI içinde alb hafta evvel 
öldOrülen bir kadın cesedi bulun• 
muıtur. 

Ceıedin bacaktan da baıka bir 
bnulun içinde Kingskroı lıt11yonuna 
bırakılmıfhr. Poliı tahkikat yapıyor. 

Bu hususta okuyucularımıza 
bir fikir verebilmek için başlıca 
memleketlerin itbalit ve ihracat 
vaziyetlerini gösterir istatistik ne· 
ticelerini toplu bir halde aşağıya 
naklediyoruz: 

Almanya - Bu memleketin 
harici ticaretindeki azalıJ azami 
bir nisbete vanyor. 1929 yılında 
Almanyanın lthalib 13 küsur 
milyar ibracab ise 12 buçuk mil· 
yar marktan fazla idi. 1933 yılın· 
da harici ticaret hacmi çok azal· 
mıı hemen dörtte birine dlifmtlş· 
tnr. Son istatistiklere g6re geçen 
sene Almanya 4.800 milyoa 
marklık ihracatta bulunmuf buna 
mukabil ithalib 4.:!40 milyon 
marka dilşmüştnr. Harici ticaretin 
bu umumi azalışı sırasında ticaret 
müvazenesi değişmiş (1929) yılın• 
da bir milyara yakın bir açıkla 
kapanan dış ticaret bilançosu 
(1933) te biliki• 600 milyona 
yakın bir fazlabk kaydetmiştir. 

lnglltere - lngilterenin haricl 
ticaretindeki fark nisbeten daha 
azdır. Filhakika 1929 senesinde 
bir milyar 104 milyon lngiliz 
lirası olan ithalat 1933 te 624 
milyona; 720 milyon fngiliz lira• 
sına baliğ olan ithalat ta 360 
milyona dqmliftlir. Yani umu
miyet itibarile yüzde elli nisbe
tinde bir azabı kaydolunmu~tur. 

Fransa - Franıanın iktısat 
buhranından ltarici ticareti çolC 
mllteessirdir. Fakat bu tesir 
bilhassa ihracat ticaretinde ken
dini göstermif, ithalit itlerine 
binnisbe daha az dokunmuıtur. 
1929 yılında 50 milyar &ankbk 
ihracatta bulunan Fram a 1933 te 
yalmz 18 milyarlık mal ~evkede· 
bllmittir. Halbuki buhrandan 
evvel 58 milyar frank olan itbalAb 
1933 senesinde ancak 28 milyara 
inmit bulunuyor. Şu hesapça 
ithalatta yilzde kırk olan azabı, 
ihracatta yüzde altmışa yaklat· 
maktadır. 

Blrleflk Amerika H. -
Amerika Birleşik hükiimetlerinin 
dış ticareti de en fazla müte
e8Sir olanlar arasındadır: Ge-
rek ithalat ve gerekse ıhracat 
oörtte bir nisbetinde azalmıı· 
tar. 1929 yılında dört milyar 
332 milyon dolar olan Amerika• 
nın ithalitı 1933 te 1,440 milyon 
dolar olmuş ihracat ta bu mlld· 
det zarfında beş milyardan 
1,668,000,000 dolara dUşmüıtUr. 

ltalya - Bu memleketin 
dış ticaretindeki azalış üçte bir 
niıbetinl gösteriyor. 1929 yılın· 
daki ithalat 21 milyar 660 bin 
lirettir. 1933 te ise bu miktar 7 
milyar 412 bin lirete inmiıtir. 
ihracata gelince: 1929 yılında 15 
milyar 228 milyon lirete muka· 
bil 1933 to yalnız 5 milyar 928 

milyondur. 

* Diğer memleketlerin vaziyeti 
de aıatı yukarı ayni temevvlicata 
sahne olmaktadır. Avusturya, 
Belçika ve diğer baıı memleket-
lerin dış ticaretinde üçte bir 
Mısır, Hindistan Holandanın 
rakamlarında da 1929 yılına 

Cenevre, 19 ( A.A. ) - Mı1Jitler 
Cemiyeti tarafından yapılan bir ista. 
tiıtikte, dünya .anayl faaliyetinin 
ıeçea 1eneye nazaran mühim miktar• 
da arttatı göıterilmektedir. Ve faila· 
hk Kaaada'da ~üz.ele kırk. A1maaya• 

da yO:zde 29, Lehlıtanda yil:zde 25, l 
Jngilterede lS, lıve,te 21, Jıponyada 
ynıdcı 10 dur. 

kıyasen takriben yUzde elli nisbe
tinde bir azalış vardır. lthalit ve 
ihracat rakamlan ayni derecede 
müteessirdir, 

.>f 
Memleketimizde ve komşuları· 

TUrklye - Memleketimidın 
harici ticaretinde 1929 yıh rakam
larına kıyasen 1933 te bir UÔf 
olduğunda ılphe yoktur. Fakat 
bu miktan tamamile tabit etmep 
henüz imkin balamadık zira 1933 
yılı aon iki a,_. ait harid iata
tiıtik rakamlan daha Defl'Olua
mamıştır. Bu mukayeee,I ytırftte-
bilmek için 1929 •• 1932 ,.Uan 
neticelerini kUfılqbracatm 

1929 da Tllrkiyenin itballb 
256 milyon Türk liruı idi. 1932 ele 
ise 86 milyon lirahk mal ithal 
olunmuştur. Aza1at niabeti t~ 
ben üçte ikidir. Ancak 1929 
rakamlannın Tlrkiye noktalnaza. 
nadan hususi bir vaziyeti nnllr. 
Filhakika o aeae, ldbmilk tarih 
kanununda bir değiıikJik yapılmıf 
ve bu yüzden ihtiyaçtan fazla itha .. 
litta bulunulmuıtu. Yoksa hakiki 
azafıt bu niabetten appchr. 
lbracat rakamlarmm tetldld iM 
fU neticeye YM'ln 

1929 yılında Ttırkiyeden muh· 
telif memleketlere yapılan ihracat 
kıymeti 155 milyon lira iken 1932 
de bu kıymet 101 milyon liraya 
dfişmll§tnr. Azalıı niıbeti takriben 
yüzde 30 dur. 

Yunanistan - KollJfUmm 
Yunanistanın c:bt ticaret vaziyeti 
dlinyadaki umumi siditte oldakr. 
iyi bir derecededir. 1929 yıluı a 
bu memleketin itballb 13 milyu 
272 milyon drahmi iclL 1933 .,... 
lında in Yunani.tana ithal eclilea 
malların mecmu kıJIDetl 8 buçuk 
milyardır. Azahı taktiben yOzde 
otuz bet kadardır. 

Yunanistama U.acatmclald 
azalma dllnyadald umumi vaziyete 
kıyasen li~i meaabeaindedir. Fil
hakika 1929 yalında 6,960,000,000 
drahmi olan ihracat kıymeti 1933 
te yine oldukça yllbek bir se& 
yede kalmıı ve 5,376,000,000 
drahmiye varllllflır. . 

Bulgarletan - Bulıariataa 
ithallb takyit edid JOlda karu 
alan memle....._.. 'sarada p 
Jenlerdendir. Bu 11ebeple Bal ....... 
tanın idhalitında mühim bir aza· 
lıı göze çarpmaktadır. 1929 ya
liode 8,310,000,000 Leva olu 
ithalat ı 933 te bunun takribeo 
dörtte birine yani 2,190,000.000 
Levaya inmiftir. ~1!11bn yamn~a 
ihracatta müteeasırdir. Maamafıh 
azalıı bu kısımda daha udar. 
1929 da alb milyar DçyUz biıa 
Leva olan ihracat 1933 1ıhnda 
yalnız 2,840,000,000 l.e••JI bul-
muştur. 

Yugoel•VJ• - Yugoelaya· 
nın gerek itballt ve ~k ihra• 

cata hemen eberl memleketlerde 
olduğu Uıere içte dd ailbetlnde 
aralmıfbr. 1929 ıeaeainde bu 
memleketin itballt ve ihracata 
mütekabilen yedi hapkl " 
yedi milyu ~ mi ~OD 
Dinar idi. Halbuki 1933 ıçia 
bu rakamlar 2,880,000,000 Ye 
3, 772,000,000 olarak teablt edil
miştir. Bu vaziyete pe amaml 
azalmaya rağmea Ya..ıa• lhra
cabnda bimüabe \lr lnldtaf 
a-örlilmektedir. 

• HUiasa etmek iham ıelir1e 
bütlln memleketlerin buhran yft.. 
zllnden dıı ticaretleri yOzde otuz
dan yüzde yetmit beşe Yaran bir 
nisbet dahilinde azalmifbr. Til
kiye dıı ticareti ba buhrandan 
en az müteeuir olanlar meyamn
dadır. Bu azalııın sebepleri ara• 
sında, muhtelif memleketlerde 
alınan ithalib takyit edici tet
birler ve dUnya pazarlannda 
görfilen fiat dlifkl1nlnğll birind 
derecede olarak yer almaktadır .. 
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Muhtar ·Paşa Kabines~, Her Taı·afta 
Büyük Bir Velvele Uyandırmıştı .. 
Diyor.. lttihatçılann muhalif 

Te hasımlan ise : 
- Aşkolsun Muhtar Paşaya •• 

Mec'isi çilyavrusu gibi dağıttı. 
Diye, ittihatçıları efkanumu· 

miye karşısında büsbütün düşür
meye çalışıyorlardı. 

Hakikate gelinceı Mahmut 
Şevket Paşayı başlarından atmak 
isterken kendilerini tehlikeli bir 
uçurumun kenarına sürükleyen 
lttibatç. lar, Meclisi kapamak su
retile yaptıkları ikinci ve daha 
büyük bata neticesinde, o derin 
uçuruma }kvarlanmışlardı. Yanlış 
hesapları yüzünden en mühim 
kuvvetlerini b irer birer kaybeden 
ltttihatçılar, şimdi de Meclisteki 
son ist:natgahlarmı kendi ellerile 
devirdikten sonra acı bir neda
met karşı~mda kalmışlardı. Hü-

. kumet ve hükumetin vaziyetin
den şımararak cemiyet aleyhine 
kıyam edenlerin kaı:andıklan bu 
galebe ortada dururken Meclisi 
ayna şahıslarla tekrar açmak 
imkan haricinde idi. Şu halde, 
yeniden bir intihaba girişilecekti. 
Fakat bu intiha·pta kazanmak 
ihtimali pek müsteb 'altı. Çünkü 
intihapta galebeyi temin için hn. 
hümet kuvveti mevcut olmadığı 
gibi b~ kuvveti sabn alabilecek 
derecede para da mevcut değil· 
di. işin en fena ciheti ise • sene• 
lerdenberi tevali eden hatala 
hareketler yüzünden efkin umu· 
miye de cemiyete kartı muğberdi. 

Artık ( ittihatçılık ), yalnız 
merkez.i umumiye ve kulüplere 
milnbuır kalımşb. itte ancak o 
zamandır ki ltLbatçılar dostlartnı 
ve düşmanlarını tanımışlardı. 
Cemiyete menfaatle merbut olan
lar, derhal istifalan basmışlar, 
cemiyetten ayrılmışlar.. Hürriyet 
ve ililif zllmresine iltihak ederek 
şimdi de Yeşil • Beyaz levhasının 
albnda kemik yalamıya başlamış. 
lardı. Fakat cemiyete mefküre ve 
imaniie bağlanmış olanlar, mem· 
Ieketi itilafçıların elinde büsbütün 
batırtmamak için her fedakarlığı 
göze almışlar; ittihat ve Terakki 
proğramına sadık kalmışlardı. [ ı J 

Meclis huzurunda okuduğu 

[lj Bunların içıude, vaktile Dahili
ye Nazırı 'l'uliıt Beyi pek hukh olarak 
tenkit etmek ve istifA.ya icbar eylemek 
yüzünden felii.kete uğrayanlar.. hatta, 
o zaman Talii.t Beye boş görünmek 
isteyen bir takım (çanak yalaywı) Jar 
tarafından pek nğır tecavüzlere uğra
yan, bu sebeple de en mukaddes var
hklannı bile kaybetmiş olanlar vardı. --.. -·-··-· ·-··'-.. •····-····--·· .. ··· ... ··-.... ·-

Boa Posta 
iLAN FIATLARI 

l - Gazetenin esaa gazraile 
hir sütunun ilci .. ,,,, 11 . 
{santinı) •ayılır. " 

2- Sayjasuıa göre bir santi
min ilan fialı ıunla~dır: 

·~-1-2_. _3_~ yerler\ sayfa 
ayfa ~.yla [•ayla ~;yfa 

1 

!Jiğe~ Son 

400 250 200 100 60 1 30 
K r ş l K rıcı. 1\rş. 1\r~. 1 l\ rş. ]\ rş. 

3- Bir santimde vasati 
(8) kelime vardır. 

./- ince "" kalın yazılar 
tutacakları yere 
aantimle ölçiilür. 

1 
beyannamede, her şeyden e\?Vel 
memlekete sükün verecegmı 

vadeden Muhtar Paşa kabinesi 
bilakis her tarafta büyük bir 
\elve,e uyandırm.ştı. Gerek fs
tanbulda ve gerek vi ayetlerde 
bü) ük küçük memurlar arasmda 
korkunç bir cidal baş:amışb. 

Jttihatçıhğa sadık kaJan birrok 

va:ilerle memurlar, bükiımetin 

istediği (bitaraftık beyannamesi) ni 
vermiyorlar; hatta azlclunm?.yı 

bile göze alarak hükümet mer· 
kezinden gelen emirlere itaat 

etmiyorlardı. Dahiliye Nazın 

istifa etmiş, Muhcar Paşa tara• 
fmdan bu nezarete en büyük 
iltihatçı düşmanlarından Daniş 
Bey getirilmişti. Daniş Bey, bu 
korkunç anarşinin önüne şiddetle 
= 
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1~tunlnıl 

ORSASl 
19 - 6-1934 

~ ....) 

Paralar \ s ıı:;; , 

~ııruş kııru ş -
f h•t•rlln <31,- ~o ~··o, ) 100,0t 
ı dol r 125,- 1 ., 'n /\yu• 24,00 

~o rr. F'rıın11z 16S, l p :r:etJ& 17,00 
rr llrel ~14,- 1 Mar:C 47,-
20 f r. Re1çl'<a 116,- 1 ılotl ,3,00 
ro ctraıhml ~!r,00 1 Pengll 27,00 
1 r fr. lnlçr• 618,- :o ley 19,-
1l 1 .... :C5,UO :.:O cl.aa1 b5,-

1 llloriu 64,- l Çcrvoı1eı1 

Çekler 
1.eadrll 834,fıO Pnır 
t\ev • rorll 0,795157 Viy ıın 
Parlı JJ,04!> Maı.irt 
Mlhno 9,a Be lln 
llrU,ı;ıel li,401 Vaz on 
Atiaa 63,56 p, t o 

19,13.1 
4,2962 
5,SOJ 
2,0097 
4,2175 
3,9·H4 

Ceoewre ~,44~ BO ret 
Sof ya 6'9'4 Be:grat 
Aınıterdauı 1,1716 tlıu•kova 

79,61'15 
34,9214 

ıovo,oo 

Hisse SanatterJ 
Lira 

it Bank. (Nama) 10 
• ıHtımllo) ıo, 
,. (MUcH ı) lll:l,-

Oama:ılı bank •• 5,
Sclftn'k ,. 5,'15 
Şirketi Hayriye 15,llO 

Lira 
A11nc•o'u •• ıoov. ı~,iO 
~ırk D. Y. •2.\61 
l"- 'I ramnı 48,50 

CıkOJar •u 11.'.10 
·aıkoı 26,1J 

lu lltı • 0 J7 Ha"ıı•ua ~n.
ıı,1s 

18,40 
Aıuıdolu "OOV. 25,~ 1"defo 

• ti 60 P. 24, 8S Bomontl 

Eaham va TahvJJaı 

I..irn 
1933 lkramlyell 98,'jll 

istikrazı 

J11Ukr:.u Dahlıl 9!i025 
lJ l l cnu 111.ı. t2,50 
b11i<lat le• tip 1 09, O 

• .. il l!MJO 

BORSA 

R••• 
Trr.mvay 
Rı' tıın 

Üsküdar 111 

1'crkoı 

E.e . ..trlk 

HARICl 
Tehv!lll • Me•kOklt 

j.,irl\ 

J,ira -S,9D 
4,H 

23,00 
nı:,-

''·"° • -.-

Lira 
(Re,at) 49,00 -TUrk altuıia 9'ı5,0J 

1 

g~çmek istiyor; fakat hiçbir mu
vaffakıyet gösteremiyordu. İhtiras 
ve intikam çarpışmaları, son 
haddi bulmuştu. Matbuat, büsbü
tün çileden çıkmıştı. Bütün kirli 
çamaşırlar ortaya dökülüyor; 
devletin en mühim esrarı büyük 
b r gaflet ve saygısızhkla müna
kaşaıara zemin teşkil ed'yor; 
hiikfımetin ve şahısl~rın haysiyet 
ve şerefi, ayaklar altında çiğne-
niyordu. · 
Aynı zamanda kabinede de bir 

ihtilaf baş göstermişdi. Büyük bir 
bitarafJıkla iş görüleceğini zrı nne
derek Ahmet Muhtar pı:ışanın 
arkadaşlığını kabul edenler; timdi 
dal budak salıveren hu ihtiras ve 
intikam cereyanları karşısında 
r uhan bir azap ve ıztırap duyu· 
yorlar. (Arkası var) 

~> Dr. KEMAL NURi <11111; 
Cılt VP. ZulırPvı ha talıklnr mütehn Q\sı 

Beyoglu : Rumeli han 16 1 
'---il> Tel : 40153 -<MM , 

' Denizyo! ları ' 
:şLETMESl 

Acentt>leri ı Karakö · Köprilbaı 
Teı. 42362 - Sirkeci Muhürdan.ade 

Han Tel. 22740 _ _. 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 20 

Haziran 
Çarşamba 19 da Sirkeci 

rıhbmından kalkacaktır. 113325,, 

Trabzon Sür' at 
Yolu 

CUMHURiYET vapuru 2ı 
Haziran 

Perşembe 20 de Galata 

rıhtımından kalkacak. Gidiite 
İnebolu, Samsun, Ordu, Gfreson, 
Trabzon, Rize, H~a'ya. Dö
nüşte hunlara ilaveten Pazar. 
Of, Polatbane'} e uğrayacak

tır. 

Bartın 
BURSA 

(3350) 

Yolu 
vapuru 21 

Haziran 
Perşembe 19 da Sirkeci 

rıhtımından kalkacaktır. (3351) , 
~----•Doktor~---.. 

HORHOR UN! 
lnı. J0,3S 
Fr. • 8,42 
l(ua • ll,':!5 
~cddlye S6,5o 
Haııknot ( 01. B.) 'l.37 

t..al n beılblrlık altııı 

(Va ıU) 46,~.S 
1nce bctlblrUlıt •tlıa 

Her gün nkşnma kadar hııatalanm 
Eminönü Valide kıraalhane•İ yanın

( LO.uh1&rıye: ) 45.75 , duki muayenehanesinde tedavi eder. 
·( Hamil) armalı :ı2,so J ~--~ Telefon: 2413 • (236) -c.m 

l Cümhurıy.ılJ 4ti,:15 
(Azıı) 46,:l!> 

\H•m:t) 4tı,50 

• 'ıfon: 
c5rmemlttlr. 

CR•ı•tı • •7,50 J -----.----------
(Vahit) ,. '~JJ 
MüırKr.Fo.18d6 138,00 

• • .. 190.i 96,5\J 
• • ., UHI 92,50 

Zayi - Lıtanbul Beşinci llkmck· 
tebiudcn 928-9!.?9 ders senesinde aldı
ğım oııhadetıınmemi kaybettim. Yeni9ini 
alacağımdo.n hükmü yoktur. (8) 

844 numaralı Vedot 

iç Ticaret Um~m Müd~rlüğ~nd~n: 
Esa• mukavelenamcsi mnhallı kanunlanua gore tan:ıım edderck 80 ikinci 

Te.p'İn 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescili iıten~D n merkezi Alman
ya'nın EHen ıehrinde bulunan 7,750,000 Mark ıermayeh Ye Alman tabiiyetli 
( Hohtif Aka iyen gezelıaf t für hoh und Tifbavteu • Ho~htief Aktien geselJ. 
schaft für hoch und Tiefbauten ) tirketinin vekilete- 'erılen evrak ve iatid&111 

tetkik edilerek muvafık görülmüıtür. Bu evrak arasındaki umumi vekiletna
meye göre tirket namına yapacağı işlerden doğacak ~avalardn bütün mah· 
kemelerde dava eden, edilen ve üçüncü ıahıı ııfatlarıle baz.ır bulunmağa ae
lahiyettar olmak üzere Türkiye umumi vekilliğine tayin olunan iıtanbul'da 
Galnta'da Ahen ve Münib hanında mukim C Kurt Şuıter • Kurt Schuster) 
Efendidir. 

Keyfiyet tetkik ecWerek kanwai blkümlere uygun ıörülmUı olmakJa 
ilin olunur. (520) 

~yta ~ 

Alışverişte Aksaklık 
( Baştarafı 1 ind nvf ada > 

Mütehassısımız buna, ilk yazısın
daki fiki ve iddialarını daha ge
niş, daha açık anlatmak suretiJe 
bir cevap verdi. Kabumallar ce· 
miyeti, ziraat mütehassısınıızm bu 
yazısıru da cevapsız bırakmamak 
istemiş olacak ki bize bir mektup 
daha gönderdi. F alrnt cemi} etin 
bu ikinci mektubu, bizim iddia· 
larımızm doğruluğunu ispat etmek 
suretile hakikati dile getirmiş 
oinyor. Bu mektupta denili} or ki: 

"I - Müstahsilden faiz, kahve 
parası ( akde muhalif ) ma arifi 
müteferrika ve ~mide alınması. 

Eğer içimiz.de köylüyü izrar 

eden varsa o da bilaistisna bir 
2.Ümreye ( hepimize ) atfı isnat 
olunmaz. 

Cemiyetimiz mukaddema bir, 
iki azasının yolsuıluğu dolayısile 
kendi çerçevesinden dışan çıka~ 
mış olması şehir kontrolunun 
kafi ve batta cemiyetimizin kıy· 
met ifade ettiğine yegane delildir. 

2 - Şikayet bir baktır. Her 
şikayet merciince tek taraflı din· 
lenmez, Sizde bu yazınızda it:raf 
ediyorsunuz. Fakat neticesini bil
miyorsunuz. Onu da biz söyliye· 
lim. O şikayet mevzuu cemiyeti· 
miz mensuplarını muatap tutma
mış ve ilzam etmemiş olmasıdır. 

3 - Üzüm küfelerinin doruk· 
larma ait ip meselesi ise küfeler 
ip~enerek gönderildiği halde 
üzüm ambalaj için ilavesi lazım
ge!en ipi kabzımalların bilmüba· 
yaa göndermelerinden ve bittabi 
beher küfeden de bedelini kes
melerinden ibarettir. Şimdi köylü 
namına mubayaa edilerek mute· 
metleri •edaatile toptan gönderi
len ip işi yanlış tefsirinize tabi 
tutulmasından başka bir şey de
ğildir. 

4 - Çok uzun sene1erdcnberi 
batta işgal senelerinde ve sonra· 
lan dahi bugün bi!e mUstahsil ite 
biz milşterak bir gayenin husulü 
için birimiz köyde birimiz ,şehir
deyiz. Birimiz emeğile diğerimiz 

emeğe ek olan aı. çok parasile 
çalıpo fakat el ele yilrüyen bir 
kül olarak bu gün bile bu daki· 
ka bile görülmektcyiz. Köylüyü 
himaye bizi himayedir. Ona faiz· 

siz kredi temini boşalan kasamıı.a 
(şimdiye kadar birçok azamıı gibi 
teminatsız serveti afab semaviye 
ve saire gibi hallerde gaip olmak 
tehlikesinden kurtularak) emin 
nema verici bir halde geri dön· 
mesi demek olmasının azim feva
idini inkar mümkünmüdür. Bunu 
istemeği oıiilahaza etmek kabil 
midir? 

5 - KabzunalJar tellai mıdır 
(Simsar mıdır} yoksa komsiyoncu 
mudur mevzuuna geJince bunda 
cidden; bilamubalağa diyebiliriı. ki 
pek büyük hayretlere düştUk çok 
iyi bildiklerimize bile acaba demi)·e 
ba§ladık. Ziraat mütebasSJsı beye

fendi sizi temin ederiz meydan 
okumak tabirini bu sütunlarda 
görmiye ve hiddetlenme isnatlarına 
maruz kaJdığ nuza şaııyoruz.. Biıi 

alakadar eden bir yazıya cevap 
vermek hakkımız değil midir. 
Kanun bu hakla ~atandaşlara 
vermemiş midir bunda telişa ne 
lUyum var biz kabzımallar (komsi
yoncular) şahsımıza tealluk eden 
şeyi cevapsız mı bırakalım. Bunu 
bize neden çok görüyorsunuz. 

6 - Komsiyoncu dedim de 
aklıma geldi, evet meyva kabzı· 
malları tellal ( simsar değildir 

ticaret kanununa orada yoksa 
borçlar kanununun ahkama 
lütfen bakınız, Ticaret Oda· 

aındaki kayıtlarımı.z.a, ellerimiz. 
deki un'Van tezkerelerine, hattı 
kazanç, rüsum ve tekilifisairenİQ 

suret ve tarzıcibayetine göz gez· 
diriniz. Pek çabuk müşkülünüzü 
halledersiniz. 

Af buyurunuz., meyva kabzı
ma Uarmm ( komsiyoncularının) 

ince işlere aklı ermeL Fakat biç 
T olmazsa herkes!n ıakb erdiği 

şeye olsun aklı erer, zannederiz. 
7 - Müt~hassıs Beyefendiye 

pek samimi ve pek candan arzı· 
istirham ederiz ki sizden pek çok 
istifade edecek bratıj boş kalıyor. 
Bir küfe kirazda beş nevi kiraz 
çıkıyor. 1htiyaçlara doruğundan 
değil, kökünden başlıyarak yu• 
karıya doğru gidelim. Büyük 
hünnetlerimize öz sahamıza yar
dımlar dileğine istihlak kanalla• 
rından lutfen uzak kalınanız te• 
mennisini dileriz muhterem efen
dim ... 

Görüyorsunuz ki bu mektupta, 
bazı tufeyli kimselerin kendilerine 
kab:tımal sfiaü \•ererek köyl6ye 
avans verdikleri, gelen malların 
gerek fiyatinden, gerek kiJoaun· 
dan noksan göstermek auretilo 
aldıkları komsiyonu ıiki misline 
çıkardıkları, fakat bunlann cemi• 
yetle ilişikleri olmadığı yazılıyor • 
Bundan başka yolsuzlukları görü• 
len bazı kimselerin cemiyetten 
çıkarıldığı anJ8fJlıyor. Fakat, tu• 
feyli eşhas dedikleri ile cemiyet• 
ten çıkarılan kimselerin cemiyet 
haricinde kabzımallık etmemeleri 
için bir tedbir alanm.JJ mıdır? 
Hükumete ve belediyeye bu husua .. 
ta malumat verilmiş midiı? Müa• 
tahsilin hak ve menf aatJeri iJe 
kendi menfaatlerinin müıterek 
olduğu bildirilen bu iıte cemiyet 
müstahsile karşı çevrilen dolap
ları biliyordu da neden se&1Dı 
çıkarmıyordu? Kabzımallanıı ve 
müstahsilin hakları bö) le mi 
mfidafaa edilmelidir? Esasen biz 
cemiyeti istihdaf eden neşriyatta 
bulunmamıştık. Ya!nız kabzımaJ. 
lardan bahsettik. Cemiyet ) alnı:ı 
kendi mensuplarını mftdafaa et• 
seydi •e birinci mektubunde bll
tiln kabzımalları lıaklı çıka
racak tarzda cevap yazmayıp ta 
son mektubunda yukarıya aynen 
koyduğumuz sözleri yazlllll olsay• 
di mesele daha o zaman anlaşa). 
mış olurdu. 

Bizden timdilik bu kadar. f_. 
kat ziraat mütebassısımıı. lazım
gef en cevaplan ayrıca verece dir. 

Trakya Yolculuğu 
Niçin Pahalı 
Oluyor? 

( Baştarafı 1 ioci aayfoda ) 

bir tenzilat halinde, senelık geli
riıı (100) bin Jira nisbetinde art
ması icabettiğini göstermiştir. 
Sonra. kumpanya görünürde dai• 
mi yolcularına bazı kolaylıklar te
min etmi~r. Fakat bu arada ko
şulan bazı tartlar, netice itibarile 
ücretleri bugünkü vaziyetine yük· 
seltmektedir. 

Alakadarlar tarafmdnn } olcu 
tarifelerinin pahalhlığı hakkında 
bir rapor hazırlanmış ve Nafia 
Vekaletine gönderilmiştir. Maama• 
fih kumpan)'a, ücretlerde yeni
den tenzilata imkan bulunmadı
ğı kanaatinde israr etmektedir. 

Diğer taraftan, Sirkeci istas
yonunda ahnan (11) kuruş (10) para 
peron ücretlerinin Devlet demir
yollarında olduğu gibi (5) kuruşa 
indirilmesi takarrür etmiştir. Bu 
tenzilat ay başından itibaren tat
bik edilecektir. 
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Komiserin Odasında .. 
"Beni Çağırınca Gittim, Karşımda Beni Karh 
Bir Geceden Kurtaran Adamı Gördüm .. ,, 

- Haaa.. Dur da söyleyim .. 
Bak şimdi kızım. Sana, en üst 
kattan bir oda veririm. Giiya, 
aen burada bir kiracı olursun. 

..... 
Yemek, içmek te henden. 
..... 
Görüyorum ki üstün, başın 

da kalmamış.. Onun da bir 
çaresini buluruz.. 

...... 
- Yalnız, benim emrimden 

kıl kadar bile dışarı çıkmıyacak
sın. Benim sözümle oturup kalka· 
caksın. Sokağa beraber gideceğiz. 
Odana benim tanımadığım, bil· 
mediğim misafir almıyacaksın. 
Anlıyor musun? 

- Anlıyorum madam. 
- Para işine de ben karışaca-

ğım. Alacağm paralar, bende du· 
racak. Her ay bunları hesap ede
riz. Evvela bu paranm içinden 
masrafların çıkacak. 

- .... 
- Sonra ne kalırsa, dörtte 

iiçü benim.. üst tarafı senin ola· 
cak. Nasıl?.. İşine geliyor mu, 
kızım. 

Bu hiinane, bu reziline, bu 
gaddarane teklif karşısında benim 
yerimde bir başkası olsaydı ne 
cevap verirdi? •. Bunu bilmiyorum. 
Fakat ben, derhal başa mı önüme 
iydim. Çaresizliğin, ümitsizliğin, 
teslimiyetin bütün acılığını göste
ren bir naçarlıkla: 

- Peki madam.. Kabul edi
yorum. Tek beni buradan bir an 
evvel. .• 

S6zümll bitirmedim o anda, 
zaten arahk duran kapı itildi. Bir 
polis bana elile işaret etti: 

- Komiser Bey ıizi istiyor. 
Dedi. 
Komiserin odasına girdiğim 

zaman, hayret ve memnuniyetten 
dona kaldım. ÇUnkü Şevket Bey 
ile karşılaşmışbm, Komiserin 
yanmdaki sanda1ya da oturan bu ........................................................... : .. 

Yevmi, ıiyııei, Hıwad"ı vt' Halk ga:retuı 

ft.ski Znlıtl)"!', <. utulçcşnıe sokagı, 25 
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cidden mert ve alicenap adam 
müteessir bir vaziyetle yüzüme 
bakıyor; başını iki tarafa sallı· 
yordu. 

Komiser, sordu: 
- Bu mu? .• 
Şevket Efendi, derhal cevap 

verdi: 
- Evet •. Ta, kendisi.... Za· 

la vhya bir iyilik edeyim, dedim •. 
Onu da burnundan ağzmdan ge• 
tirdim. 

Dedi. Komiser, nazik bir 
adamdı. Hem beni, hem de onu 
teselü etmek istedi: 

- Canım, bunlar olagan şey
lerdir. Bazı böyle fena tesadüf· 
ler, aksilikler olur. Amma, ha· 
namda da kabahat var. Öyle bir 
ifade vermiş ki.. hakkında başka 
türlü muameleye imkan kalmadı. 
Eğer ifadesinde sizin anlattığınız 
gibi izahat vermiş olsaydı, o za· 
man tahkikat icra ederdik.. Sizi 
buldurur, sizin de uıalfimatımza 
müracaat eylerdik. 

Hakktmda, haksız bir hiiküm 
veren o sabahki memurun, kal
bime hicran olan sözi~nü hatırla· 
dım. Sabahki vaziyetim, bu söze 
mukabele etmeye müsait değildi. 
Şimdi, komserin bana karşı deği
şen fikir ve nazarlanndan istifade 
etmek istedim: 

- Evet amma komser bey •. 
basıldığı evde, saklandığı tavuk 
kümesinden kahkahalar atarken 
çıkanlan arsız, hayasız bir kadı
mn s6zllne ehemmiyet verilir mi, 
idi? .. 

Komser, bu sözün ağırlığım 
hissetmiş; bu suale cevap vermek 
istememiş.. nasılsa boş bulunarak 
haksız yere kalbimi kıran o me
murun hatasına tamir etmek için: 

- Ayakta durmayın.. buyrun 
oturun. 

Demişti. 

Komiser, Şevket Efendi, ben ... 
Üçümüzün görüşmesi, bir çeyrek 
kadar sürmüştü. Şevket Efendi, 
beni adi ve (vesikalı kadın) de
recesine indiren bu meş'um ha
diseden kendisini mes'ul tutuyor; 
bir iyilik etmek isterken zuhur 
eden bu kötülüğü tazmin etmek 
istiyordu. Bunun için de benim 
himayemi üstüne almıştı. Komi
sere verd;ği bir adreste beni 
oturtacak. Benim kefilim olacaktı. 

Bu kararın resmi muamelesi 
görülürken aklıma, nezaret oda· 
sında beni bekliyen madam 
Mannik geldi. Şimdi bu kadını 
burada bir rezalet çıkarmadan 
savmak ta biraz müşkiilce idi. 
Usullacık onun bulunduğu odaya 
gittim: 

- Madam!.. Allah razı olsun, 
komiser beyden. Hakkımda tah
kikat yapmış. Benim suçsuz ol
duğumu anlamış. Şimdi bana bir 
iyilik yapmak istiyor. Onu red
deder de seninle gidersem, ihti
mal. ki kendisini gücendirmiı olu .. 

rum. Bu da hem senin için, 
hem de benim için iyi bir netice 
vermez ... Sen şimdi git. Ben, ser· 
best kalınca derhal sana gelir ve 
izahat veririm. 

• ( Arkaaı var • 

SON P A 

Dalgın Tayyare 
Yolcusu: 

- Eyvah yanlışhkla paraşüt 
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Arjantin Ve 
Dünya Buğday 
Konferansı 

Buenos- Ayres'den bildiriliyor: 
K. urakl ık Amerika birleşik 

hükiimetlerile Ka
ne netice nada ve Rusyada 
verecek ? kuraklık yüzünden 

buğday mahsulünün bozulduğuna 
dair gelen haberler üzerine dünya 
buğday konferansının mesaısı 

burada yeniden alakayı uyandır
mağa başlamıştır. Bu vaziyet 
üzerine Arjantin alakadar maha
fili, Arjantin hükumetinin buğday 
işinde bu sene hiçbir tekayyüde 
razı olmıyacağı, gerek istihsalini 
ve gerek ihracatım tahdit etmiye
ceği kanaatinde bulunuyorlar. 

Diğer taraftan Arjantin cüm
huriyeti murahhasları da kendi 
memleketlerine bu işte azami bir 
serbesti temini yollarını araştır• 
makla meşguldürler. 

Filhakika artık önüne geçile· 
miyecek derecede şimali Ameri
kada buğday mahsulünün bozuk 
oluıu bu sene için Arjantini 
müsait bir vaziyete koymaktadır. 
Arjantin de bu fırsaftan azami 
istifadeyi temine çalışacaktı. Bu 
kuraklık hadiseleri dünya buğday 
vaziyetine büsbütün yeni bir 
veçhe vermektedir. Bu gidişle 
Beynelmilel dünya buğday konfe
ransının büyük bir iş yapamadan 
gayri muayyen bir tarihe barakıl· 
masını buradaki alakadarlar tabii 
ve zaruri bir netice olarak telakki 
ediyorlar. 

* 
Almanyanın Münib şehrinde 

Hüyük bir dikkate değer bir 
sergi açılmıştır. 

sergi Alman şehircilik 
mütehassısı ve şirketlerinin iştirak 
ettikleri ve asri şehir ismini taşı

yan bu sergi çok göz alıcıdır. 

inşaat işlerinin her safhasına yer 
ayırmış olan bu sergi üç kısım· 
dan ibarettir. Bir;nci kısımda, 

hususi evlerin yapılış planlnı ı ve 
sair ilmi noktalar; ikinci kısımda 
ise inşaat malzemesi, soğuk, sıcak 
ve gütültüyü bertaraf eden inşa
at tar:ı.ları teşhir olunmaktadır. 

Fakat sergmm en ziyade 
mevkii olan ve meslekten ol'iun 
olmaım herkesi alakadar eden 
kısmı asri şehirciliğe ayrılan 
üçüncü kısımdır. 

Bu kısım doğrudan doğruya 
bir mahalledir. Münib şehrinin 
hemen yambaşmda sergi için 
inşa edilen ve " Ramersdorf 
asri şehri ., namım taşıyan bu 
sahada ( 200 ) den ziyade bina 
vardır. Bu binalar kfiçük evlerdir 
ve dört muhtelif büyüklükte: 
yapılmuıtır. ( 60, 80, rno ve 120 

Galatasaray 
Bakaloryası 

Lisesinde 
Tekrar 

Riyaziye 
yapılacak 

Bakalorya imtihanlar• yapılır· 
.ken, Galatasaray lisesinde riya
ziye suallerinden biri talebeye 
yanlış olarak verilmiş ve son 
sınıfta bir tek talebe bile doğru 
cevap yazamamıŞtı. Maarif Ve-

kaleti, bir sual yanlaşlığı yDzilnden 
talebenin hepsinin muvaffak ola• 
mamasını gözönünde tutarak bu 

YUMURTA 

smıfm riyaziye imtihanınm yeni
den yapılmasını bildirmittir. im
tihan bugün yapılacakbr. 

Diğer taraftan ortamektep ve 
liselerde sınıf dönen talebelerin 
evvelki gün tekrar baılanan im· 
tihanlarına devam edilmektedir. 

Resimde bu talebelerden bir 
kısmını deu çalııırken g6rft... 
yorsun uz. 

Evinizin bahçesinde veya 
müsait bir odasında hergün 
yumurta almak için her halde 

Canlı bir 

MAKiNESi 
Tedarik ediniz. 

Çiftliğimizde Türkiye ıklimine alıştmlmış, senede 
( 200 ) den fnzla yumurta yapan halis kan 
damızlık legorn yumurtalarından civciv çıkarınız. 

ERENKÖY • BEREKE TAVUK ÇIFTLiGI 
f ..... • 

1 
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p------------------·----------------------..... _ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Ahududu " Ağaç Çileği,, alınıyor 

Bahçe sahiplerine: 
inhisarlar İdaresince, idarenin Kabataş anbarinda teslim edil

mek üzere beher kilosu " 27 ,, Yirmi yedi kuruıtan Ağaç Çilegi 
satın alınacaktır. Bedeli anbarda yapılacak tartt üzerine derhal 
tesviye edilir. "3326,, 

Yeni ölçUler kanununa uygun u250 ,, kiloya kadar tarlar yerli 
malı "6,, altı adet ba•kUI satan alınacaktır. Taliplerin pazarlığa 
iştirak edebilmek üzere " % 7,5,, teminatlarile beraber .. 25/61934 .. 
Pazartesi günü saat 0 15,. te Cibalide Ahm Satfm komisyonuna 
müracaatlan. "3294,. 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Karaköy köprüsünde kiralık gişeler: 

Karaköy köprüsünün Galata rahhmı cihetinde sol tarafta giıe: 
Teminat 90 Ura 

Karaköy köprüsünün Eminönü cihetinde ıağ tarafta gişe : 
Teminat 90 Lira 

Yukarda yazılı gişeler pazarhkla kiraya verilecektir. Talip 
olanlar şeraiti anlamak üzere Levaz&m müdürlüğüne, pazarhğa 
girmek için de hizalarında yazılı teminat makbuz veya mektubu 
He 21/6/934 Perşembe günü saat On beşe kadar Daimi Encümene 
müracaat etmelidirler. 0 3321,, 

'f '1-
Eınin ' nü Kaymakamlığından : Birini Isırmasından dolayı tahb 

müşahedeye alınan yavrulu köpek sahibine iade edileceğinden her 
kimin ise bir hafta zarfinda temizlik memurluğuna müracaat etmesi 
aksi takdirde Himayei hayvanat mü <>ssesesine gönderileceği ilin 

olunur. "3353., 

metre murabbaı) bu muhteiif 
ölçüdeki binalarm taksimah ( 34) 
ayrı şekil meydana getirmiş bu· 
lunuyor. Böylelikle bu mahalde 
herkes kendi zevk ve ihtiyacına 
uygun olan tarzı bulmakta zorluk 
çekmeyecektir. Bütün bu evler 
cenuba müteveccihtir ve hepsinin 
önünde küçük bir bahçecik vardır. 

Bu evler sergi sonunda halka 
satılacakbr. Bu şehir kısmına 
bağb olarak iki ayrı şube daha 
serginin kıymetini arhrıyor. Bu 
şubelerden biri 11 dahili tezyinat., 
diğeri de asri bahçeciliktir. 

Yeni Neırıyat ı 
7 GUn - Bu haftalık mecmuaoıo 

67 nci saytsı, büyiik misafirimiz Şehio
şa h Rıza Pehlevi Hz. nin renkli nef19 
resimlerile çıkmıştır. Bu sayıda bilhassa 
kN t'deş trana ve onun yüksek reisine 
ait IJin.:ok yazılar vardır. Şimdiye kadar 
lıiçbir yerde intişar etmemit lrao re
simlerile çıkan bu sayıda, ayrıca man· 
yatiımayı anlatan bir yaza ile roman, 
hikilye, röportaj vesaire va.rd1r. Tavsi
ye ederiz. 

GUnahklrın kitabı - Bu nam 
ahmda Yunus Nüzhet Bey kıt'a halin
de yazdığı şiirlerini toplu olarak neo· 
retmi:Jtir. İzmitte basılan bu eseria 
sıüıt fia.ti 15 kuruştlll'. Tavsiye ederiz. 
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i BAY 1 
Bu Sütunda Hergün 

L ___________ Tercüme eden: Hatice Hatip ---

SARIŞIN YILDIZ 
----o---

Madmnzel Orminiler fiç kız 
kardeştiler üçü de biribirinden 
güz.eldi. Bi hassa Pia ile Stella 
biribirlcrine harikulade benzerler· 
di. Piayı tanıyıp ta Stellaya rast 

gelen: 
" Bu esmer genç kız mubak· 

kak Pianın kardeşidir,. derlerdi. 
Pia fak at isim ve şöhrt:te ha

ris bir genç kızdı. Sahnede ça
hşı.) or ve Floransa da, Cenevede, 
Napolide büyük bir muvaffakiyet 
kazanı\' ordu. 

Sinemadan iyi bir angajman 
alabi.mek için saçlarını akisleri 
platin rengi olan sarışın bir ren· 
ge boyadı. Kara gözleri, küçük 
ağzı ince burnile daha güzelleş
mit oldu. 

man almışb. Pariste ve Nis'te 
filim çevirecekti. Çay kıralmın 
oğlu onunla birlikte Avrupaya 
geçti. 

Bu ara babanın eli kuvvetli 
bir romatizmadan adeta kıpır
danmaz bir bale gelmişti. Keman 
çalamıyordu ve para azaJmışh. 
Orminiler aıkınb içerisinde idiler. 
Pia geldi: 

- İşte ben buradayım llzüJ .. 
me} iniz dedL 

Hakikaten Ozülmiye mahal 
yoktu. Bir başvekilden çok para 
kazanan Pia mütemadiyen çekler 
veriyordu. 

E.lim çevrilmiye başlamışh. 

Takas İşi 
Mevkuflann Bir Kısmı 
Kefaletle Tahliye Edilecek 

Takaı işlerinde ıuiistimal yap
tık)an iddiasile tevkif edilenlerden 
Mehmet Kasım ve Fazıl Beylerin 
3~ er bin lira kefalet vermek 
prtile ıerbest bırakılacaklan 
hakkında bir karar verilmifti. Bu 
iki suçlu dün bu kefaleti vere
medikleri için serbest bırakıla
mamışlardır. Avukatlan bugftn 
Asliye mahkemesine mllracaat 
ederek kefalet miktarının indiril
mesıoı veyahut mali kefalete 
çevrilmesini isteyeceklerdir. 

Mevkuflardan limon kırah Di
yamandi Efendi de tahliyesi için 
ilk kararı veren Sultanahmct 
Birinci Sulh Ceza mahkemesine 
müracaat etmiştL Hakim Reşit 

Bey dün bu müracaati tetkik 
etmiş ve kanuni ikametgih gös
termek, tabkikabn her safhasında 
hazar buluomaSJm temin etmek 
ve bir hapis karen verildiği 
takdirde infazı gecil-tirilmemek 
prtlarile bel'aber 12 bin lira 
kefalet vermek şarlile serbest 

Biltün sinema perdeleri pek 
yakın bir zamandan sonra Piayı 
yıldız olarak göstermek istediler. 
Gayet çabuk gelen bir şöhret 
genç ltalyan kınm dünyanın her 
tarahna tanıhmşb. 

Rejisör direktör, müstakbel mu
vaffakiyetten yüzde yüz emindiler. 
işler böyle eyi giderken bir gftn 
Pia nişanhsile birlikte bir oto
mobilde iken cesur bir çılgın ba
san'ıağa sıçradı ve bir fişe kezza
bı genç kadının yüzüne döktü. 

bırakılmasına karar vermiştir. ,ı __________________________ , 
Mevkuflardan Perikli, Yusuf 

Ziya ve Faik Beyler de dün ayni 
mahkemeden serbest bırakılma· 
larını istemişlerdir. Mahkeme bu 
llç suçlu hakkındaki karanm 

Kız kardeşlerin ikincisi olan 
Stella, Pise Darülfünunu felsefe 
profesörü ile nişanlı idi SteJla 
evinde kapalı yaşıyan dindar bir 
genç kızdı. Nişımlısının biraz pa
ra biriktirmesini bekliyordu. İyi 
bir ev döşeye bilecek hale gelir 
gelmez izdivaç edeceklerdi. En 
kllçüldcri Nina Darülfünun tale
besi idi. Doktor olmıya çahşı

yordu. 
Aileleri çok aakin ve biribirine 

merbut bir aile idi. Anneleri ev 
lşleriJe uğraşırdı. Babaları bir 
orkestrada keman ca1ar. Ve bu
nun için ek~eriya turnelere çıkal' 
evde bulunmazdı. 

Piemn muvaffaluyetleri ~o
den güne erbyordo. Niste, Pa
riate, Holivutta oynamışb. Bütün 
dünya onun yanağında iki çukur 
yapan tebessümünü artık tanı
yordu. 

GilnUn birinde gazeteler onun 
Amerikadaki çay kıralı meıhur 
Lincoln Plunkettin genç oğlu 
Yohn-Thomas Plunkett ile e\'ve
Ja nişanını ilan ettiler. Resimli 
mecmualar yan yana resimlerini 
neşrettiler. Mösyö ve madam 
Ormini bu nişam takdiı ettikleri
kıılanna telgraflarla bildirdiler. 

Fakat hayat o kadar kolay ve 
aade bir şey değildir. Yine ayni 
gaıeteler birkaç zaman ıonra 
Mi .. Bella Gerny - Snıith ismini 
taııya ~merikah bir genç kızın 
genç mılyoaer aleyhinde bir 
dava açtığın.' Jazdılar. Bella 
genç PJunket in ~•ki nitanlııı ol
duğunu iddia ediyor Te •ebepsiz 
yere nişanlarını bozduğu için on
dan yüz bin dolar zaran manevi 
dava ediyordu. Pia bu kadından 
bahsedildiğini evvelden hiç İfil· 
memişti. Bunun ne olduğunu ni· 
fnnhsına sordukça o ıöyle izah 
etti: 

- Canım saçma bir ıey .•. 
Geçen sene kendisine biraz kur 
etmiı olduğum bir kadın, şantaj 
yapıp benden para kopartmak 
iıtiyor. Kendiaine on bin dolar 
verir t sustururum. 

Falcatbu cevaba rağmen Bella 
lllamuyordu. Pia eyi bir angaj-

Piayı hemen bir hastaneye 
kaldırdılar. Plunkett biraz yan- bugün verecektir. 

mış olmasma rağmen halka ka- -------------.... 
rışb. Bellayı yakaladı ve herkesle ( __ T_o ... p_l_a_n_t .. ı,_D_a_v_e_t_l_e_r _ __,_) 
birlikte dövdn. Bellayı da hasta- SUnnet Olmak latJyen 
neye kaldırdılar fakat ona kimse Çocuklar 
acımadı. Esasen ona yapılan bu 
muamele Pia'nun gözelliğini ye• 
rine getirecek değildi yal_ 

Emprezyaritosu, reklam ıefl, 
hesabına çalıştığı firmanın ve oy· 
nanılan senaryonun sahibi çılgın 
Amerikalı aleyhine dava ikame 
ettiler. Fakat bütnn bundan ne 
çıkarpı. Piamn harap olan y&ztl 
ancak bir senede eski haline ge
lebilecekti. Bu, bir ıene içinde 
hem filim firmsı hem de Ormini 
ailesi iflas etmişti. 

Gazeteler yine muhtelif hava
disler vermiye başladılar. Bazılan 
güzel yıldızın pek yakında düzel 
miş bir ytizle stüdyoye avdet 
edebileceğini, bazılan da artık 

filim hayatına veda edecek kadar 
yüzünun bozulduğunu yazıyorlardı. 

Pia uzun bir zaman bir 
hastahane ve giizellik enstitü
sünde büyük ihtimamlarla tedavi 
edildikten sonra ailesi yanma 
avdet etmişti. Yüzü urgılı ve 
kalbi kederli idi. 

Ormini baba: 
- Benim meıleğimdeki hara

biyetimden sonra timdi de senin 
halin ailemizi mahvetti, diye ağ
lı) ordu. Doktor harikulade teda
vilerden ve avdet edecek bir gü
zellikten babıediyordu ve sinema 
kumpanyasının efendileri •açlarını 
yoluyorlardı. 

Bu keder ve llmitaiılik içeri-
sinde itidalini kaybetmiyen tek 
insan Pia olmuştu. O, bir giln 
kız kardeıi Stella'yı yanına ça• 
gırdı ve: 

- Dinle beni küçüğüm, vazi· 
yeti yalnız sen kurtarabilirsin, 
diye söze başladı. Stella e\ velii 
itiraz elti. Fakat mesele bütün 
familyayı alakadar ediyordu, ka· 
bul etti, o akıam Parise hareket 
etti. Pia'nın ıaçlannı boyayan 
aynı berber Stella'nın saçlarını 
da boyadı. Sonra Filoransaya av
det edince sinemacılan çağırttı. 
T eliıla geldiler: 

- Artık kendimi lyilqmlf 

l{adıköy llılfiliahmer şubesi tara· 
fından 9 Agustoı perşembe ~ünü Mo
dada Bomouti bahçesinde bir ıünnet 
düğünü tertip edilml,§tir. Sünnet ola
cak çocukların kaydiııe şimdiden baş· 
lanımohr. Kumluktaki şubeye müra
caat edilmesi rica olunmaktadır. --.... ·---·-~ .... 

l•tanbul asllye birinci hukuk 
mahkemeslndenı Doyçe Oryent 
Bank Drestner Bank oubesinin :1.tan
bulda ' üncü vakıf han 13 No. da 
münfeıih Bahar Saporta ve türekn81 
oirketi azfuıından Jül Bahar Ye Jıtk 
Saporta efendiler zimmetinde alacağı 
olan aeben bin ikiyüz dokaan dokuz 
fravkla 7895 lira 85 kuruıun ademi 
tesviyesine mebni mezkur meblağa 
mukabil rehnedilmiş olan 2840 Dukır
köy çimento fabrikası hisae eenedi ile 
185 adet Bakırköy çimento fabrikala
rının müeaeeı hiaee senedinin ticaret 
kanununun 766 ncı mııddesı mucibince 
eatalmuı hakkında eepkeden talebin 
mumaileyh Jan Saporta ve Jül Behar 
efendilerin ıkametgilılarınıo meçhuli
yeti hMelıile ililııeo tebliğine karar 
verilmit olduğundan işbu Harun fer· 
d.asındaıı itibaren üç -rün zarfında 
mezkur ııutış talebine karşı itiraz edil
modiğı takdirde mezkfır madde muci
biuce em,•aJi merhuııeniıı Batılmasına 
karar verileceği satış talepnameııinin 
tebliği makamına imza olmak üzere 
ilan olunur. (527} __._....... ____ ,_......_ •• __...llM-M ,, ________ , 

hiuediyorum. Yalanda filmi çevi· 
rebileceğim, dedi. 

Onu tebrik ettiler. Ona teşek
kür ettiler. Stella'nun Pia olduğu
na hakikaten inanmışlar mıydı? 
Yoksa inanmış mı göründüler. 

Herhalde muhakkak olan g_. 
zt.telerin hemen bu havadisi yay
mış o!masıdır. 

Servet ve refah Ormini f amil
yasına yine avdet etti. Ya Pluı:• 
kett'e ne dersiniz? .• O da kendi
sini mateden zalim Bella ıle izdi· 
vaç etti. Floransa' da, Amo nehri 
sahilindeki küçük bir evde ise 
yüzü merhemler içinde bir kadın 
eline aldığı bir gazetedeki şu ilanı 
tekrar tekrar okudu: · 

"Sehhar Pia,yı yeni bitirmit ofd uğu 
aoo filminde her · 1&ınankindua ıüze'I' 
olarak aeyredeceğiı.,. 

F otoğı-af meraklılarına: 
Paranızı bt:yhude yere sarfetmeyin:zl 

Yeni 

Filim 
ve 

film paklar ı 
sayesinde resimlerinizi daha parla~ daha net çıkarabilirsi

niz. Fotoğraf levazımı satan ticarethanalerdan 
Meşhur ZEİSS İKON filmlerini 

talep etmeniı; menfaatiniz ikbzasındal)dır. '------------·------.(411) _ _. 
lnıasJ Münakas~sı 

musirren 

Elektrik 

Lüleburga'Z Belediyesinden 
20,000 yirmi bin lira bedeli keşifli Lüleburgaz kasabası elek

trik inşası 3 Haziran 934 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile 
ve yirmi gün müddetle münnkasaya konmUJ olup 24 Haziran 934 
uat 17 de ihalesi icra luhnacağındap talip Olanlann % 1,S Depo
zito akçelerini veya teminat mektuplannı himilen mczknr gün ve 
saatte belediye dairesine mUracaatlan ve ihale ve fenni ıartname 
ıuretleri beş lira gönderildiği takdirde arzu edenlerf! gönderileceji 
ilin olunur. 

latanbul Asliye Birinci Hu
kuk mahkemesindenı Müvekkili 
Şerife lfaııımın muuızısı bulunduğu 
emre muharrer senetle Veznecilerde 
İatiklit lise•i müdürü Agah Sım Bey 
zimmf'tiode bet yüz, cllı Jıra alacağım 
na.tık senedin zayi etoıiı olduğundan 
bahisle mez.kiır ııenelliıı ticaret knnu. 
nunun 688 inci maddel{ine tevfikan 
iptaline karar itası mumaileyh ~ erife 
Hanıma izafeten a ukat Hayrullah 
Bey tarafmdun talep edılmiş ve mah
kemece meıkfır madde ahkamına tev-
fikan mevzubahı aeue<lin bedelinin 
kims.-.ye tediye edilmemesine ve dilene 
mahkeme veznesine tevdi etme4'ine 
ve bu senedin kimin yedinde iıe 45 
gün zarfında mahlreme veznesine ibr~z 
edilmesine cdilıuedıği takdırdc senedıu 
iptııl t>d lect briae . 34: 413 N o: lı ılo: ~ a 
ile kanır verılmış oldugıı altın 
o!uuur. [10] 

lstanbul Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemesinden: lstanbulda Büh
çekapıda Haseki hamam aokağında 

Sadikiye ban albnda hazır kundura 
ticaretile meşgul iken e,·velce iflasına 
hükmolunan Armı nak Paragam nn 

. Efendinin alacak1ılarile akdettiği 
kongordatoya müteallik bütün ocıuak 

ifliis idaresinin mütalcanamesile bir
likte mahkememize verilmiı ve bu 
İ§e bir karar vermek için 23-6 934 

. tar~hiue müsadif Cumartesi günü 
ıaat ON DÖRT tayin edilınittir. 
itiraz edenler haklarını müdafaa için 
bu celaede bulunabilecekleri icra ve 
lfli• kanununun 296 ocı madde.i mu
clbiDce ilAa ehuaur. '519) 

FatJh Sulh Birinci Huk•• 
111•hkemesindenı Sadiye llamm 
tarafından Sumatyada Arabacıbeyazıt 
mahallesinin Ökııüzce camü ıokagında 
(1) No. da mukim İbrahim efendi aley. 
bine ikame olunan nıatlubat davaaınıJı 
cari mubakemeaintle müddeialeyhin ika
metgihı luwramnın meçhuliyetine bina
en bittalep onbeş gün müddetle ilanen 
tebligat w.raıuna karnr verileıek muha· 
kemenin denmı 4-7-934 eaat 11 re tB· 
lik edilmiş olduğundan müddeıaleyb 
y41vm ve saati mezkfırda hazır bulnn
madığı veya m usaddak bir Tekil gön
dermediği takdirde gıyaben ru) eti da· 
vaya devam olunacağı tebliğ makamsna 
kaım olmak üzere ilin olunur. (9) 

SATILIK MOTÖR 
Ilıırıku!Mde fırsat 

'l\·knesi 5,oO motorü 32 beygir 
kunetiııdt» ,Johnson markalı miıkem· 
mel bir lı lldt•. Mü rncnat: Pen has 
Ef ndi EminönO G mrUk B?kak 
1'o. 6, Td 22794. 

FEVROZİN 
FEVROZfN 
FEVROZIN 
FEVROZIN 
FEVROZİN 
FEVROZİN 

Orıp. 11ım 'e eız uııı d~ma ı fır. 
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TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

fatanbul Acentalığı 
•Liman Han, Telefon: 22925 • 

İzmir ve 
Sür'at 

Mersin 
Yolu 

pgec r bir •oOutma tertibatını satın 
alacaksınız. Fakat hangl•lnl t 

r fhODayaa etmezden evvel iyi düşünmüş iseniz "f f'igidalre .. 

~in karar verecekslnlz. Zira •• frigidaire ··• elektrik istihlAk 
lktarında elde edilen iktisat dolayisile en az pahahs• olmakla 

raber azam\ randöman ve~cek yegane tertibattır, 
Frigidalre'' in 18 aenelik bjf t~cJübesJ vardır. Şimdiye kaaar 
.~.000 adedi satıl"!.•~tJG. Yani l)er hangi diter bir markaya 

~_!~_J,000,000 f•zja, 

• 

BOURLA BiRADERLER ve s• 

IDA 
OJOJıtUIK ELEKTRiK SOGUTMA TEftTIBUe 

Qan...U .. oto,.. Mamul&tt 
I 

SADIKZADEv:r.~~:a!2 

Cuma günO saat 11 de Sirkeci 

nhbmandan kalkarak dotru lzMIR, 
Antalya, Mersine gidecek. DönOıte 
bunlara llbeteo Alanya, Küllük. 
Çanakkaleye uğrayacakbr. 

İzmir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Perşembe güao 

aaat 16 da Galata rıhbmmdBD kal· 
· kacak doğru İzmire gidecektir. Bu 
vapur HER PAZAR gilnil saat 16 da 

. İzmirden kalkıp doğru lataabula 

. gelecektir. . 

. Karabiga Yolu 
Her CUMARTESİ, ÇARŞAMBA 

. ~nlerl saat 20 de Topban! rıhtı· 
• mından.blr vapur kalkar. Gidit 'We 
· dSnllıte mutat l•kelelere utru. 

iZMİT YOLU 
Yaz TarHesl 

PazartHl gGaOaden maada her 
rUn bir npur Cuma Ye Sah silnlwl 
saat 9 da difer gGalir Hat 18.30ta 
Tophane rıhhmından kalkacakbr, 

Teri Kesmek 
ZaraSılıdır ı ... 

Sakın bir takım terkibi meçhul 
illçlarla terinizi keameğe 

luJlaflDapmz. 

S0DORONO 
Pi TEV 

KA T'iYYEN TERi KESMEZ, 
Sadece 

mecraaa~ı değifürir ••• 
Ondan dolayı da hiçbir zaran 
dokunmaksızın, vDcudOn terli
yen herhangi bir uzvu üzerine 

sürnlebillr. -

eu-ısmı ilk ve yalınız kendisi taştmıştır 
----'---~- ---~~-~~~--~~~~~~~----~~----~~----~~~~~~~~~~~~ 

Na 
Bu yeni usulu hemen bu akşam tecrübe ediniz; derhal 10 yaş daha genç görUnUrsUnUı. 
Her iki elin 1 
permak uçla-
rlle çene orta- . 

aandan başlayıp, 

pka~lara doğru 

gitmek üzere a· 

ıatıdan yukarıya 

doğru hafifçe ma
saj yapınız. 

Bu yeni masaj U1ulile en iyi neti
celer elde etmek için, ••elit rıdası 
pembe renkli Tokalon kremi,, nden 
bqka bir krema kullanmamak fartile, 
JUkarıda tarif ettiğiıniz hareketleri 
birkaç defa tekrarlaymıı. :Su krema-

Burundan baı· 2 
lıyarak, g6z 
kapaklarının 
üzerinden geçmek 
ve şakaklara doğ· 
ru gitmek Uzere. 
her iki elin paı • 
mak uçlarını dışa• 
rıya doğru hafifçe 
hareket ettiriniı;,. 

da "Biocel ,, denilen ve Viyana Ünl
veraiteıinden Prof. Dr. Stejakalin hu· 
susf formülOne tevfikan ıenç hayvan
lardan iıtihıal edilen bir madde var
dır. Bu madde saye.inde, ihtiyar ve 
aolmuf bir cilt ıilratle ıenitleıir, bu-

istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden : 

87 ,000 adet günlük yumurta 
Heybeliada Sanatoryomuna 1934 mali ıenesi için lüzumu olan 

87.000 adet gUnlllk yumurta olbaptaki ıartnamesi veçhile ve 17 

Temmuz 934 Salı g"nü saat 14 te kapalı zarf usulile ihale edilmek 
Dzere mUnak!lsaya konmuıtur. isteklilerin müracaatları. "3339,. 

------~~~~~--~~~~~--~~- -~~~---~~------

TESViYECi ve OEMIRCi USTA ve AMELE ARANIYOR 
Sirkeci, EbUsa.,ut caddeaiade Kar,ola tabrlkaeına 111UracaaL 

Almn ortasın· 3 
dan baılamak 
üzere, her iki 
elinizin parmak uç

larını, dairevi bir 
hareketle aıağıdan 
yukarıya ve içten 
dışa doğru hare· 
ettiriniz. 

rufukluklara giderir, yüziln çökmüt 
ciltleri kuvvetlenip aıklafar. Hemen 
bu aktam '' cilt gıdası pembe renkli 
T okaloa kremi ile bu yeni uaulü 
tecrübe ediniz ve parlak neticelerini 
ıözilnüzle görilnüz. 

1 

lstanbul ikinci ticaret mah· 
kemealnden: letanbulda barnatan 
hanında 6 numarada mukim Mihael 
Çikvaıvili efendi tarahndan mahkeme· 
ye müracaat edilerek l;oid '..l'riyestino 
vapur kumpanyasmın "Vienna., vapu
runun 18 inci seferile "T. '!'.,, marka 
ve löp • 151 numaralı iki sandık yü~ 
ipliği e mütedair konşimentoyu z~~'l 
eylediğini beyan ve bu varakanın ıp
tali zımnında muktazi meraııimi kanu• 
niyenin ifasına talep eylemiştir. Bina· 
enaleyh mezkur konşimentonun her 
kimin yedinde ise 45 güo zarfında 
mahkemeye ibraı edilmesi ve akli 
takdirde ticaret kanununun 638 inci 
maddeai tarif ata dairesinde iptaline 
hrır Yerileceii ilia oluatır. (618) 

Çocuk di~eri 
, qibi saqlam 

OANTOL ı csu. P••ta, toz. veaal!!l!JJ 

tıallnde ııayet antı .. ptl~e~tlfQUW 
"ulu bir dlf macunudurı 

Paator,. tatebbuatt uauıq, y a•f 
~hzar edllmlt olup, dlf etıerını kuvve) 

'endlr lr ve bir kao ııUn zarfınQ.ı.dlW 
ıere fevkalAd• bir beyazlık verlriJ 

Nefewı taatlye ettııı olhetle bllı.a..:t 

tıJtUn kullananlara pyanı taırwlyed!§'.t 
Aflzda ıttlf ve devamlı blıt ._..._ 

flk verir, 

OANTOL 1 eaşııoa ı>arf'Um~ı,.,,.. 
ır• bUtün eczanelerde satıhr. 

Zayi - Ailem Ayşe Fevziye, kızım 
Fatma Hamide, oğlum Süleyman Arif 
ile kendime ait nüfus kağıttan, evkafın 
82 numaralı maat cüzdanımı, askeri vesi
kamı, Halio pasomu kaybettim, yenile
rini alacağımdan hükümleri yoktur. (11) 

Cezri Kaıımpata camiiıerifi mUenini 
Hafız Muıtafa 

fÜRKIYE için umumt 

~dtpOIU 

AZNAVUR MAHTUMLARt 
eenolbara Han 

iSTA.NBU& 

\ Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular cıddeıi N o. 33 .......................................................... .-

Son Poata Matbaaea 

Salaibi: Ali ~-
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