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Bir Fen Adamını11 Korkunç Görüşleri: 

Yıldırım Tehlikesine Kar
şı Da Tedbirden Eser Yok! 

~- -----
Halbuki lstanbulda Yıldırım, Fırtınalar 

Hiç Eksik Değildir 
Fen adamı• 

nın bakışma hak 
vermemek mUm· 
kUn mU? Iıtan• 
bul limanında 
her hangi gidiş 
gelişin tehlikeli 
olduğu muhak· 
kak değil mi ? 
Hakikaten ka
rada etfaiye tet· 
kilitı gibi deniz• 
de de tahlisiye 

Eyi amma, tehli· 
ke bu kadarla 
kalsa ne mutlu!. 

Iıtanbul gibi 
büyllk bir ıehrin 
ölüm tehlikHi 
yalnız büyük la· 
manında, yanl 

denizinde değil. 
lıtanbul halkına 
haYadan da ra• 
hat yok, hava• 
dan da ölnm 
tehllkHI var!.. 

cemrii)'et'ı 11.nlmaıı 1 
arada geçmiıt.dn-
ı~n?1enıft değil Tehlikeler me· 
mıyız? raklııı ve tehli· 

Dernek ki lı· keU mUhendisl· 
/i 

tanbulda, deni· mi:r:in verdiği lza· 
ıln ölUm tehll· hata geçelim. 
kesi kaynaştığı Genç fen ada 

._ g n g'lb! aılkb mımız evveli di· 
bir hakikattir, yor ki: 

Bu tehlikeler - Bizde çok 
meraklısı genç garip bir ılhnf .. 
mühendisin liman. T•p•l•rlndtt paratoHr hulıı11a• yet var. Fenni 
daki 61Um teh· Sultanalım.t minareleri bir tehlike veya 
ilkeleri etrafında verdiği dUnkll 1 fenni bir IUzum ancak bir fela· 
izahattan sonra, hadi deyellm ki, ket vukua ieldikt.en'ıonra kabul 
6mrUmuz oldukça ne vapura, ne edilir. Halbuki fen evvelden bilgi 
motöre, ne ıandala binmiyelim1. ( Dnamı 9 uncu yllzde ) 

" 
Yine Et Meselesi 

Der.i Fiatı Çıkınca 
Et İndi 

Sumer Bank, 
Mühim Bir 

Deri 
Darbe 

Tröstüne 
Vurdu 

Et m•$e/e•I ciddiyeti• m•şgul olmayı lca11 •ltirigor 

Birkaç gllndenberl et fiatla· leri, deriden :ıiyan ettikleri farkı 
lndn umumt bir dUtUklUk var. et fiatina zammetmiılerdf. Vaziyet 
~u dUşUklUk kilo başına filvaki bHylece devam edip gidiyor-
~-S kuruıu geçmiyor amma yine du. Derken, birkaç gUn ev• 
Jbir dUıUklUktUr. Bunun sebebi vel piyasada Sumer Bank görün· 

udur: miye başlamııtır. Bu müessese, 
Kıymeti 220 kuruı olan deri· ~evcut tröıtten ayrı olarak deri 

ler bir deri tröıtllnlln plyaıaya baıına yllz kurut vererek muba· 
b)kl11ıiyeti yllzllnden .&0·50 kuruıa yaaya baılamıştır. Ayrıca deri 

dar dOımnıtnr. Hayvan ıahip- ( Duamı 8 ıoci 7Gsde ) 

- P AZARTESI - 1 BiRiNCi TEŞRiN 

B lediye Seçimi 
Bu Sabah Başladı 
Herkes, Reyini Vermek 
için Sandık Yerlerine 

Gidiyor 

Namzetlerd1111 Adalı Avni B•11 
horar•tl• natuk söpl•rkH 

Bu sabahtan itibaren belediye 
lntihabab filen başlamışbr. intihap 
dolayısile, şehir, baştan baıa bir 
bayram manzarası arzetmektedir. 
Her taraf bayraklarla donatılmış, 
duvarlara renkli, resimli afiıler, 
levhalar asılmışb. 

Sabahın ıaat 9undan itibaren 
( Devamı 11 inci yüzda ) 

······························································ 
Kibritler 
Ucuzladı 

Ucuz kibrit satışına bu ıabah
tan itibaren başlanılmıştır. Kibrit 
Şirketi acentelerinde dUn akıa
ma kadar kibritlerin iadesini ka· 
bul etmiştir. 

Büyllk kutu kibritler 6U pa• 
raya, kUçUk kutu kibritler de 50 
paraya aatılacaktar. 

Tallm Ve Terbiye Dairesi 
Reisi 

DUnkU sayımızda esefle yazdı· 
ğımız bir haberi bugün tasrih 
etmekle sevinç duyuyornz. Milli 
talim ve terbiye heyeti reisi Ihsan 
Beyin fa:ıla çalışma neticesi rahat• 
sızhğından bahsetmiş, ılfa dile• 
miştik. Ihsan Bey tedavi netice· 
ıinde bu hastalıktan kurtulmuf 
vaziyettedir. Yataktan kalkmıı 

ve ziyaretlerine baılamııtır. Birkaç 
gl\n içinde bUıblltnn iylleıeceiinl 
be1diyebiliriz. 

nuzl 

Esrarlı Ölüm 
Emine 

Bir 
Yoksa 

Mı? 
H. Vuruldu Mu, 

Kaza Kurbanı 
Üç gtln enol KUçUkmuıtafa· 

paıada bir yaralanma hAdiıeıl 
olduğunu, manav Abdülhamit 
efendinin yastık albndakl taban• 
caıımn patlıyarak kansını yara· 
ladığını kısaca yazdık. Yaralanan 
Emine hanım lr ldırıldığa Haaekl 
kadın hastaneıinde ölmUıHlr. 
MUddeiumumiHk bu ölüm ıeklini 
şllphell gördUğU için tahkikab 
derinleıtirmeye lüıum görmDı Ye 
muavinlerinden Şefik Beyle Tabi· 
bladli Enver Beyi bu lıe memur 
etmiştir. 

Hftdlse nasıl oldu? 
KUçUkmustafapaıada Acıçe,. 

me sokağında birçok allelerin 
oturduğu kalabalık bir ev vardır. 
Birkaç odasında Siirtli manav 
Abdülhamit efendi de oturuyor. 
Abdülhamit efendi 27 yaıların• 
dadır. Evvelce evli Imiı. Karısile 
son günlerde ayrılmış ve yanına 
25 yavında Emine hanım isminde 
çok güzel bir kadını metres ola· 
rak almıştır. Söylendiğine göre 
Emine hanımı çok seviyormu§ ve 
evleneceklerini ıöylUyormuı. 

Üç glln evvel Abdülhamit 

Şimdilik .. a.ınıı11 A6diillıamil EJ. 

efendi gece ıaat (12) ye doğru 
eve gclmiı ve saat birde de oda· 
&ından bir tabanca ıeıl ititilmiı· 
tir. Polla derhal hadise mahalline 
çağırılmıt ve yaralı Emine hanımı 
hastahaneye kaldırmııtar. Emine 
hanım kendisine geldiği naman 
kısaca: 

- Yasbğının altındaki taban• 
ca patladı vuruldum diyebilmiştir. 

( Devamı 9 uncu yüzde ) 

H riciye V ekilı Diyor Ki: 
"Hariçteki İtibarımız, Milli Kudretimizle 
Mütenasip Olarak Hergün Artıyor!,, 

, 

Dün ı•larimlu a•I•• Harici•• Vekili T•11/lk Rlıta B•g mülai.. ald•r 
aögl•ıll. Ldtf•• 11 l.al aag/.,nızı ç.vlri•iz. 



[Ha-ikın Seti] 
Sür'atten 
istifade 
Etmeliyiz 

Dünden itibaren bizde de yurt 
içiDde uzun mesafeler araeında 
tayyare seferlori başları. latan• 
bul - Diyanbekir hava postası 
mn sür'atinden iatifade etmeli
yiz, yolculuklarımızı tnyyare ile 
yapmalıyız. Nitekim kendilerile 
görüştüğümüz kimseler de sür'
atten istifadenin .zaruri olduğu· 
nu aöylüyorlan 

Tahir Bey (Mühendis. Çenberlitaı)
Yfrmlnci urın ayırtıcı markası ve 
belliai aürattır. Yırminci aarın (25) ac
nelik insan ~mril eski devJr insanla .. 
rının (150) yaıından daha çok gar
mcğe, öğrenmeğe ve bilmeğe müaaittir. 
Bunu da temin eden aOrath nakil va
ı talarıdır. Bunların da en süratlıaı 
tayyaredir. İnsanlar ıüratlı vaaıtalarla 
dünyanın her tarafını açtılar. Tayya
relerle kürenin etrafında devirler 
yaptılar. Şimdi tayyareler;n aüratı da 
insanları tatmin etmiyor, hava taba
larının Ostündekl boı'ukta yüzecek 
daha aüratli tayyareler istiyorlar. Biz de 
bu ıOrat vas.talarını ne kadar çabuk 
alır ve katedersek medeniyet yo!unda 
kaçırdıtımız fırsatları o kadar çabuk 
te!afi ederiz. 

Dünden itibaren fstanbul- Diyarı
bekir tayyare postaları baılamııtır. 
Bunu bir afis olarak telAkki etmiye• 
lim. Zenginlerimiz bu tayyarelerle Di
yarıbekire kadar gidip gelmeli ve 
aıiz yurdumuzu yukarıdan görmeli ve 
ona gl>re çalıfmalıdırlar. .. 

Asım Bey (Beyoğlu lsliklal caddesi 
182 ) - Türkler eskiden çok seyı?
hatçi hatta seyyar bir millet idi. Da
ima dUnyanın doğusundan bat s na 
kadar seyahat halinde idiler. Bütnn 
meşhur aeyynhlar TOrklerden yetitir
di. En son seyyahımız Evliya Çelebi
dir. Kitabı bütün dillere çevrildi. Fa
kat son asırlarda Türkler çok oturan 
bir millet olmuıtur. Halbuki seyahat, 
ııhhat ve servet getirir. HergOn dfin-
1anın dört ucundan limanımıza çeıit 
çeıit vapurlar seyyah getiriyorlar. 

Bir TOrk kafilesinin buradan kal• 
kıp ta Amerikaya gittiğini hiç itittin 
mi? 

Dnlet Demiryollan yeni tenıilitla 
bizi seyahat gezintilerine . alıtt r yor. 
Şimdi de tayyare postalarımız başladı. 
Her Türk, bele gençlerimiz tayyareye 
binmiye ahdetmelidir. Sivil tayyare
cilitimiz ancak bu tekilde inkitaf 
eder. 

~ 

Ayhan Bey (Beykoz Yahköy) 

- BOytık Ieredeki Tnyyare Şirketi 
yolcu bulamamaktan tikayet ediyor. 
YaptıA"ı bir istatistiğe göre tayyzreye 
en ez binen millet Tilrklermiı. Bizim 
kaçırdığımız fen, ilim ve marifet fır· 
aatlarma yetişmek için çok uçucu bir 
millet olmamı& lbırndır. İşte yeni 
tayyare postalarile bu fıraat açılmıştır. 
Tayyareler en rahat, en emin nakil 
'Ha talarıdır. Ben ~elecek yaza tnyya• 
relerimbıle Ş:ırk •ilayetlerimi:ı:e uç
mak için timdiden para ayırmaya 
başladım. 

• 1 L 

Hilesiz Süt içmek Mümkün 
Olamıyacak Mı ? 

SUtçnJerle ıUt satıcıları araıında görlitmeler 
henllz bir neticeye bağlanabilmif değildir. Sabcılar, 
mllatahsillerin tekliflerine aldırıı etmemekle bera
ber bazı fıkirler öne stımıtııler ve piyasadan bugtin 
almakta olduklan süte lnekçilerin lehine olarak 
ancak 2 kuruş ilave edebileceklerini bildirmişlerdir. 
Hal~uki bu da müstahsillerin itine gelmemektedir. 

ı 
tııı yapmak yolunda ıabcılarla anlaıamıyan mUstah· 
ailler, bu ıuretle kendi başlarına harekete geçmek hu
susunda da bir ılirü mUşkUiatla karşılaşmıılardır. Çün
kü, slit sabcılannın harlçten süt tedarik edebilmeleri, 
boykot kararının tatbikına meydan vermemektedir. 

Dün bir garete, .Ut müstahsillerinin doğrudan 
doğruya harekete geçeceklerini ve bugün her eve 

Oğrendiğimize göre, anl8f1Da teminine imkan 
vermiyen sebeplerden brriai sabcıların, mllstahailler· 
den gayri vasıtalarla süt temin etmiı olmalandır. 
Bunlar, kendilerine uzlaşma teklif edenlerin bari· 
cinde kalanlarla ve bilhassa cıvar köylerden süt 
getirenlerle anlaşmışlardır. Bu vaziyet karşısında, 

süt müstahsilleri gayelerin varabilmek için bnşka 
çarelere baş vurmak lizeredlrler. 

reklam için }iarmışar kilo sllt dağıtacaklarını yazı· 
yordu. Bedava sllt dağıtılması yolunda böyle bir 
karar mevcut olmadığı gibi, yukarıda söylediği· 
miz sebepler dola)ısile süt satışını müstahsillerin 
idare etmesine buglin için imkAn yoktur. Bununla 
beraber her iki kısım arasındaki temasların ardı 
kesilmiı değildir. Diin aktam da bir kısım ıatıcıların 
iştirki'e bir toplantı yapılmış ve bu mesele yenlden 
görüıülmüştUr. Hileıiz ve az bir kirla kanaat ederek İllt sa• 

Halledildi 
Esnaf Cemiyet eri Ticaret 
Odasına Bağlı Olacakmış 

Ticaret mfidfirlüklerinin lağvı 

üzerine, esnaf cemiyetleri mUrn· 
kabe bürosunun nereye merbut 
olması lfızımgeldiğl meselesinden 
doğnn ihtilaf halledilmiıtir. 

Ticaret ve sanayi odalan ni
zamnamesinin 145inci maddesin· 
deki sarahate iıtinaden, mürakabe 
bllroıu bundan sonra odaya mer
but olarak çalışacaktır. Ancak 
viliyet vasıtasile yapılacak muha· 
beratta kolaylık olmak iizere ya• 
zılacak tezkerelerin bir suretinin 
de vilayete göoderilm .. i takarrilr 
etmiştir. 

Mektepler 
Açıldı 

Bu sabahtan itibaren Üniversite 
Fakültelerinde, lise ve orta mek

teplerde, ilk mekteplerde tedri· 

sata başlanmıştır. Bu ıene mek· 
tepler geçen senekine nisbetle 
çok kalabalıktır. Bu hafta içinde 

mektepl~rde yeniden ıubeler 

açılacak, talebe dershanelere 

takıim edilecektir. Bir dershane

de (SO)den fazla talebe bulunma• 
maaına gayret edilecektir. 

Aparllman Kapıcıları 
fatanbuJda beş bin kadar han 

Ye kapıcııı olduğu anla~ılmııtır. 

Halbuki bunlardan ancak bin ka· 

darı ıimdiye kadar muayene edi· 
lerek kendilerine hüviyet cüzdanı 

verilmittir. Diğer btıtün kapıcıla· 

rın muayene edilmeıl için bele
diye ıubelere bir tamim gönder
mlıtir. 

ihtisas 
Mahkemesinde 
Hüküm Gigenler 

Gümriikteki Sekizinci ihtisas 
mahkemesinde iki dava netice
lenmiştir: 

Şapka kumaıı kaçakçılığından 
dol8yı haklarında takibat yapılan 
alta suçlu hakkındaki duruşma 

bitmiş, bunlardan komsiyoncu 
Mıgırdıç ve Ekrem Ef eneliler hl· 
rer hafta hapis, 900 lira para 
cezasına mahkum olmuılardır. 

Haçatur, Koço, Ragıp ismindeki 
diğer suçlular beraet etmişlerdir. 

'f Valdehanında esrar satar• 
ken yakalanan Aziz ve Niyazi 
ismindeki iki suçludan Ni} azi 
altı ay iki gün hapse ve 110 lira 
para cezaama mahkum olmuştur. 

Başından Yaralamış 
Çarııkapıda kahveci lranli Ali 

bir para meselesinden çıkan kav
ga neticesinde terzi Kirkoru ba· 
tından yaralamıştır. 

Kendinden Geçmişi 
Üsklidarda Ayazmada Mum• 

hane sokağında oturan Aziz adlı 
biri kendini bilmiyecek derecede 
ıarhoo bir halde sokakta ötekine 
berikine sarkıntılık ederken yaka· 
lanmıştır, 

Yurttaş I 
BugUn &andık ba,ına 

ko,, listeye göz gezdir 
ve be8adiye mecllslna ae· 
çeceğin azaya reyini ken
di elinle ver. Bu, hem 
hakkın, hem de vazifendir! 

Odun, Kömür 
Fiatlar Sebepsiz Yere 

Birdenbire Yük&eldi 
Son zamanlarda odun Te kö· 

mllr fiatleri üzerinde göıle görll· 

Jür bir ihtikar batlamııbr. Odun 
230 kuruştan 400 kuruıa fırla• 
rnışhr. Kömür de 6 kuruşa yUk· 
ae1miştir. Belediye bu vaziyeti tet
kik ettirmiş, ıehirde iki senelik 

istok odun Ye kömllr olduğu an• 

laşılmııtır. Hiç bir sebep yok iken 
fiatlerın böyle yükselişinde ihtikAr 
oldağu nnlaşılmaktadır. Belediye, 
fiatları yükselten odun Ye kömilr• 
cüleri cezalandıracakbr. 

Bir Traınvay 
Vatmansız Kaldı 

Dün ÜskUdardan Kadıköyilne 
gitmekte olan 3 numaralı tram• 
vayın vatmam Abdullah efendi 
bir aralık muvazenesini kaybede
rek tramvayın dışına dnımUş ve 
tramvay ilerlemekte devam etmiş· 
tir. Yaralanan vatman Abdullah 
efendi derhal kalkarak koşmuı 
ve tramvaya atlıyarak itinin ba-
ıına lrnşmuı ve muhtemel bir 
facıanın önünü almıştır. 

150 Lira Ne Olmuş? 
Sirkecide oturan Muaıtafa efen• 

dl admda biri zabıtaya müracaat 
ederek, evvelki glln Kantarcılar
da Uç yıldız biıktivf fabrikası sa
hibi Lazeri Efendinin masası üze
rinde unuttuğu ve içinde 150 lira 
bulunan cüzdanının geri verilme
diğini iddia etmiıtir. 

Hararet Derecesi 
Diln hava epeyce 1erinlemitti. Ha· 

raret derecesi sabahleyin 15, 6kle 
üzeri 1& idi. Dan en fazla hararet 19 
en az da 13 olarak teablt edilmittir. 

Birinci tetrin 1 

Tarihi) 

Türk - Yugoslav 
Dostluğunun Çok 
Parlak Bir eseri 

TQrk mealektaıtarlle temas etmek 
•e iki yllce Balkan devletini biribil'ine 
bağlayan dostça l:ağ'arı ıağlam'aıtır• 
mak mnkandile latanbula gelmit olan 
Yugoslav Ayan ve mebusan meclisleri 
murabba1 heyetleri, Yoğoalav millet 
ve parllmentoıunun Türk mi1leli ve 
onun ulu 4'ncf eri Gazi Hauetleri hak
kında besledikleri dostluk ve aaraıl

maı bağlılık duygularını resmen teyit 
etmek, bu auretle, Ankara ve Belgrat 
Hükömitlerlnin ıarkt Avrupada sulh 
yolu ile düzen Ye ileri giditi ıağlamak 
üzere kurdukları • nlaşma •• birletmi 
tıerini kuYvetlendirınek için bugün, 
hep bir arada, Türkiye BüyOk Millet 
mecliai reisi Kizım paon hazret'erlni, 
Dolmabahçe sarayında ziyaret etmlt· 
lerdir. 

Tilrklye parl6.m oto mahnfilinde 
derin olduğu kadar samimi bir kia 
bulan bu resrni ziy ret, Yuğoslav mil
letinin, iki memleket nrnsındakl mQ· 
nasebetlere hakim olan •iyaaete andık 
bulundu~una parlak bir delil aayıl· 
maktadır. 

Ematte Dokumacıhk 
Emet - Burada Benli oğlu 

Ahmet ve arkadaıı Ali Efen· 
diler tarafından kurulan doku
macılık kooperatifi ilk 5nce beı 
tezgih ile işe başlamışb. işteki 
incelik yüzünden herkes dokuma· 
ları beğenmiı ve çok satış yapıl• 
mıştır. Bunun üzerine tezO"fi1'1 .. 
artbrdmı!ı daha fp • 
çıkarılmıya ve istl._ 
mıya başlanılmıştır. 

Sıhhat Vekilinin 
Dünkü Tetkikleri 
Sıhhat Vekili Doktor Refik Bey 

dGn sabah Tıp Talebe 7urdunu ziyaret 
ederek, ağleye kadar kalmıttır.. T\F 
Tnlebe :; · • 'unun ınOtekimil bir 
ıekilde olması için, Vekil Beye bazı 
teklifler yapılmıf, Vekil Bey, yurdun 
ıslahı için biltfin ihtiyaçların temin 
edileceğini vadetmittir· 

Ergani istikrazı 
Ergani demiryollar istikrazı tahvil

lerinin ıatıtı diln akıam nihayet bul
muıtur. Şimdiye kadar ı.rı •n- ~}-uU. 

ler tamomile satılmıttır. 

Kadıköy Trsmvayı 
Kadıköy-Yoğurtçu, Fener yolu -

Caddebostanı - Suadiy• - ~o•tarıct 
hatlarında bu sabahtnn itibaren tram
vay itlemeğe başlayacaktır. 

Talebe BlrllAI KongrA&! 
Mil1i TOrk talebe birliği, 15 Tef• 

rinievvelde senelik konıresini yapacaktır. 

Demir yolu 
Ucuzluğu 

Şark demiryolları Qcretlerinde ya. 
pıJan tenzillt bu sabahtan itibnren 
tatbik sahasına konulınuştur. Bu ten. 
zilatla, gerek bnnilylS, gerek bUyUk hat 
ücretleri yarı yarıya ucuılamııtır. 

Ayni zamanda bugOnden itibaren 
lzmir-İstanbul ~ olculuğu da 17 aaate 
inmektedir. Devlet dcrniryollarının bu 
hat için haıırladığı yeni tarifi bugGa 
tatbik sahasına g:rmektedir. 

ı_s __ o_n_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_•_im_l_ı_· R_ik,__;ag=--e_sı_· : _________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_asan B. Diyor Ki: 1 

Haaan B. - insanlar, 

r ~bü:ı paraaız pulauz.. 
mal11z, 1 Aç 

ammL .. 

auau~ y"fıyabilir ı ... Sinema seyretmeden 
yamazlar .• 

- Buna nasıl hüküm 
yorsun Haaan Bey 1 

.... ..-.. _ .. ,:.. . . ~ ,... ~-

veri-

~, \ 
.__ __________ ....,.. __ ....., ____ ~----· 

Hasan B. - Bir gazetede oku
dum. Adamın biri ıinemaya gir
mek ~n aahte ainema bileti 
yapmıı!. 

•.• Şu haıi bir düşünsene ah 
te senet, sahte para yapm yoı 
da sahte ıinema bileti yapıyor 1 



t ırn-mcr teırn. ~O TA 
c: ---1" 

,--------==-=------, -
Her g ·· Resimli Makale 

Bir Zihniyet 
Mücadelesi 
Lô.zı11ıdır 

• 
Nafıa Vekaletine Ali B. geldi 

geleli lstanbullularm, umumi men· 
faatlere hizmet eden şirketler 
cephesinde, emniyetleri arttı. Her
kea biliyor ki tramvay parası bu· 
gün yeni tenzilatlı tarifeye göre, 
birinci mevki arabalarda 6 kuruş 
10 para ile 8 kuruş 30 para, ikınci 
mevkilerde ise 3 kuruş 30 para 
ile 6 kuruş on para arasında te· 
halüf ediyorsa bu ücreti daha 
ziyade indirm-.!k mtimktin olmn· 
mışhr. Kömürün fiatı ve umumi 
masraflar buna müsaade eyie
memiştir. Bittabi şirkete de, bu 
işe angaje ettiği sermayenin ehem· 
nıi:yeti ile mütenasip bir kar bı· 
rakmak icap etmiştir. Tramvay 
Ucretlerinde olduğu kadar diğer 
snhalarda da mesela telefon, 
elektrik, havagazi airketlerinin 
licret vaziyetleri de böyledir. Ho~ 
bunlardan mesela Beyoğlu havagazi 
gibi bazılarının tarife vaziyetleri 
henüz hnlledllmiı değildir. Fakat 
umumi hayat endeksine göre hal 
vaziyetine getirilmiıtir. 

Maksat ne bu memlekette İf 
görmek istiyen hUınUniyetli ser· 
mayeye fizuli ıorluk göstermek, 
ne de elverişli olmıyan şartlar ileri 
siirerek onları zarara ·sokmaktır. 
Maksat, umumun menfaatini, bu 
menfaate hizmet görmeyi Uzerine 
almıı sermayenin i~leyebilme 
emni} eti ile teliften ibarettir. Bu 
arada geçmişte temin olunan bü· 
~ ~k kazançların hatırası ile için 
ıçm hayıflananlar da bulunabilir. 
Ne çare ki bugün için bu mUesse
se:~rin. günlük realiteye uyarak 
l'skı dUşUnüşten vaz geçmeleri bir 
2~.rurettir. Aksihalde bu deveyi 
gutmekten feragat mecburiyeti 
vardır. Bu münasebetle bir nok· 
tayı daha kaydetmek icabeder. 
Geçen glin Beyoğlu semtinde 
oturan bir dostun evine havagazi 
faturasını esabmı görmiye ge· 
len memurla ev sahibi arasında 
şöyle bir muhavere geçmiştir: 

Hanım - Faturanın hesnbını 
tenzilatlı tarife üzerinden mi gö· 
rüyor sunuz? 

Memur - Hayır efendim. He· 
nüz Beyoğlu Havagazi şirketi 
için bir şey yoktur. 

Hanım - Diğer şirketlerde 
tenzilat yapıldı yal 

Memur - Olabilir. Hem on· 
lar gazete havadisi. Siz gazete
lerin her yazdıklarına inanmayın. 
Durun bakalım. Gün doğmadan 
neler doğar. 

* Hava gazı tahsildarının konu· 
liUŞunu ve 
diniz mi? 

zihniyetini beğen· 

,.indbergin Çocuğu 
Havptmanın Aleyhinde 
Yeni De:iller Bulunnıuş 

Nevy1rk, 30 (A.A.) - Lindbergin 
·ocuğu mcaelesinde tahkikata ricvam 
•den z~bıt , miihim beyanatta bu!un
,uğu soylenen esrarengiz bir kadının 

;iadesini nlmıştır. 
Zabıta, •uçlular içinde aleyhinde 

en kuvvetli deliller bulunan şahsın 
H.ıvptman ılduğunu kabul etmektedir. 

Biri adliyece, öteki maznun vekili 
tarafından •eçilmit iki akıl hekimi 
Havptmnnı muayene etmitıerse de, 
beyanatta bulunmaktan çekinmitlerdir. 

Çıplak Adam Çocuklannı 
Alamadı 

Çıplaklar cemiyeti taraftarı 
olduğu ve evde çıplak gezdiği 
lddiasiyle kocası Dokidis aleyhine 
boşanma davası açmış olan Madam 
Sııltana'nın muhakemesi bitmişti. 

Eakat bundan sonra da Doki
lis Ef. karısı aleyhine bir dava 
açmış, çocuklarını istemişti. Bu 
dava dün üçüncü hukuk mahke
mesinde neticelenmiştir. Mahkeme 
Doklis Ef.nin isteğini reddetmiştir. 

Şehirlinin Vazifesi 

Şelır:n dertlerini hepimiz dilimize pe eaerık etmişiz ir. 
İkide bir söyleniriz: kaldırımlar l:oıuk, su yok, ekmekler 
pişkin değil, şehirde nsri bir atadyom } ok, esnaf ihtilcar 
yapıyor .. vuaire1 vesaire ... 

Fakat hiç birimiz de kabahati kendiı ıize yiiklenmeyiz. 
Bugiln Belediye seçimi başlıyor. Şelır' nizde bfitün bu 
tik&yet ettiğiniz kuaurları ortadan kal Jmı.cak kimseler 

elbette vard•r. O halde herhal sandık başın'l koşunz, 
nnnz:.et listesine göz gez.diriniz. Kime güveniyorıumız 
reyinizi veriniz. Eğer sandık baş•na gitmiyecek ve rcyiniz.l 
vermiyecek olursanız, sonrndnn BelediyPnin kuıurları 
kart sında şikayete hokkın z yoktur ve olamaz:.. Beledi
yenin kuaurları kart sında, rey h:ıkkımızı iyi kullanama
dığımız için, kabahati biraz da kendimizde arıyalım. 

TELG 

Sofya, 30 (A.A.) - Yugos1iivya 
l<'-""''il ve kırnliçes•, beraberlerinde 
\:'ugoslavya h riciye nazırı M. Yevtiç 
olduğu halde sant on biri on geçe 
Sofyadan Belgr-da hareket etmişler
dir. Kendilerini latoııyondn Bulı.car 
Kıral ve Kıraliçealyle Prens Kiril ve 
Prenses Ödeksi, hilkümet eridim tef
yi etmiş ve halk ıidd tle alkışla
mıştır. 

Sofya, 3Q (A. A.) - fiugiln aoa
ğıdnki resmi tebliğ neşrcrli~mittir. 

Bulgar Brşvl'kill M. Yorgiycf ile 
Yuposlnvyn H üriciy•: Nt.ıırı M. Yevtiç 
ve Bulgı:ırisl n P.o..;riciy Nazırı M. 
Batnlof -lü . hrışmdli Kırel Alekıır.ndr 
ve haşmetli K ral Boria Hazretle· 
rinin huzuı uııdr yapmış olduk· 
ları mükalemelere ve müzakere 
etmiş olduklar; meselelerin müzake
relerine dnam etmişlerdir. iki mem
leketi alalu dar eden ve onların mü
tek.- bil le•i' ikimesnllerh1e taal!uku 
bu unan bütüı meselelerin görüşülmüş 
o!duğu bu mü!Aketlar samimiyet, itimat 
ve dostane his ve temayül havnsı içi
nde cereyr n etmi9tir, 

Danimarka Kırahnın 
Yıldünümü 

Ankara, 30 (A. A.) - Dani· 
marka Kıralı Hz. nin seneidevri· 
yeleri mUnrısebetile Reiıicümhur 
Hz. ile Danimarka Kıralı Hz. 
arasında karşılıklı tebrik ve te· 
şekkür tel yazıları gönderilmiştir. 

Balya Kaymal<amhğı 
Balıkesir ( Hususi ) - Eneli· 

meni daimi azası avukat Rıfat B. 
Balye kaymakamlığına tayin edil
miştir. Rıfat Bey evvelce de kay
makamch. 

Sıvas Erkek i\~uallim Mektebi 
MUdUrlügU 

Sı<t as (Hususi) - E kek Mual
lim Mektebi Müdlirlügüne Adana 
Kız Muallim Mektebi Müdürü 
Murtaza Bey fayin edilmiştir. 

.. 

-
Nazırl .. r, ahiren aktedilmiş o'an 

ticaret ve baytnri mukavelcnamelerin 
çok iyi netice'er vermiş olduğunu 

müşahede etm · şlerdir. 
Bu d , Vugoslavya ile Bulgaristan 

ar. s ndaki iktısndi milnnsebetlerln 
daha ziyade sıklaştığınn dair göste
rilen ve beslenilen ümidi muhik gös
mektedir. İki komşu memleket arn-

s ndaki mUnrıaebetleri inkişafa mazhar 
etmek ve ku\•\•et'endirmek için nazır
lar pek yakın bir .zamanda hudutta 
yeni mürur r.oktaları açmaya tevebbüa 
ctınel hı:su• unda mutabık kalmışlar• 
d r. Bu mürur noktalarının biri çarib
rot-Dragomarı hattının şimalinde, ikisi 
dt: cenubunda olacaktır. Binnetice iki 
taraftan her Biri kendi topr;: ğanda 
bu geçit nokhlarına giden yollnrı iyi 
bir hale koymak için icap ed n 
tedbirleri almay. deruhte ederler. Üç 

naz r son zamanlarda hissedilir surette 
basitleştirilmiş olan pasaport muame· 

Jiitının daha ziyade basitlettirllmeıi 
lüzumunda mutabık kalmıılardır. 

Parlamentolar Konferansı 
Azası Bursada 

Bursa, 30 (A.A.) - Parlamen· 
tolar konferansı murahhasların

dan 21 kişilik bir grup şehrimize 
geldi, şehrin görülmiye değer 
yerlerini gezdi!er. Geceyi burada 

geçirecekle'r ve yarın Mudanya· 
dan hususi vapurla döneceklerdir. 

Doğum Ve Ölüm Mikt:ırı 
Ankara, 30 - Yeni nlifus 

kanununun tatbik tarihi olan bir 
Eylalden bugüne kadar 34,044 
<loğum, 1941 O ölüm 7654 evlenme 
vak'ası tesbit edilmişt;r. Af kn
kanununun neşredildiği tarihten 
itibaren de 2,714,618 doğum 
1,586, 1 J 7 ölüm, 848,695 evlt'nme 
vak'ası tesbit edilmiştir. 

lSTE lNAN iSTE 

• 

Bulgarhrla YuğoslaTlar arasında 

mfinnkdiit •e münaıebntın daha zi· 
ynde kolaylnştırılması ve bu suretle 
iki kardeş ve komfu millet arasında 
dahn dostane ve dt.ba halisane 
rabıtnlnr vilcude getirilmesi ıçın na· 
zırlıır, Bulgar ve Yugoslav demir } ol
larının ilf sakı meselesini mali ve 
teknik noktuinaznrlardnn vakit ge
çirmeksizin tetkik ettirmiye karar 
vermiş'erdir. Bu iltiı:ak noktaları 

Çaribrot - Dragomnn hattı ilzerinde 
bilhaaea Vidin Negotin ve Golochv • 
Komenovada vücuda getirilecektir, 

Nihayet nazırlar yekdiğerine o 
lrndıır yalcın olan ve bir se· 
neden beri müı'erek kardctlik 
ve do!tluk itlerini samimiyetle 
izhar etme!den hali kalmamış bulu. 
mm iki millet arasındal,i kültür ra
bıtalnaını takviye edecek ihtimamlar
dn bulunmaya ve l unun için icap 
eden tcbdirleri almayn da lilzm gör· 
müşlerdir. 

( Bu lımmsta ilk haberJor be~inci 
snyfadr.dır. ) 

Firdevsinin Hahrasinı Taziz 
. Ankara 30 (A.A.) - Büyük 
Iran şairi Firdcvsinin bininci yıl
dönümü münasebetiyle Ankara 
Halkevinde Maarif Vekili Abidin 
Beyefendinin riyasetinde bir top
lantı yapılmıştır. 

Diyarıbekir Hava Postası 
Diyerıbekir 1 (A.A.) - fstan· 

bul • Diyarıbekir tecrübe ha va se
ferini yapan tayyare dün saat 8,30 
da lstanbuldan kalkmış, Aııkarnyn 
uğrayarak J5.30da Diyarıbekire 
varmıştır. Tayyare bugün saat 
8.30da tekrar hareket edecek 
ve Ankaraya uğrayarak lstenbula 
gidecel<tir. 

Fındıklı 'a Bir Kaza 
Fındıkiıda Madam Marik n n 

kızı Eleni pencereden clüşcrek 
muhtelif yer'erinden ağır liurette 
)'&ralanmıştır. 

iNANMA! 
Dünkü gazetelerden birinde okuduk: l yet alması üzerine tahrirat k5tili vekii'eten kııymakam-
• Anadoludn nahiye müdürlerinden biri iktid:ırsızlığı . . • . . 1 • 

dolayıs"le s:nıfı indirile~ek bir ka:r:a tahrirat katipliğine lık ~aka~ ~n.~e.~ rılmiş. Yanı kt~ r zl ğı h sebıle 
tayin edilm ş. Fakat bır miiddet sonra bu knz._nın ı n hıye mudur uğu yapnm yan o nııhıye müdürü bugün 
kaymakamının askerlik vazifesini yapmak için me,unl· filen k:ızn haym kamı olmuş!,, 

/STER iNAN iSTER /NA MAf 

Söz·· 

TramvaydQ 

İki Vak a •• 
A.E. -

Tramvny şirketi bu so-ı haftalar 
içinde günün mevzuu oldu. Hangi gn· 
zeteyi oçcıu nız açınız, üç bet satırla 
olsun ondan bahsedıldiğini görür
sOnUz. Hangi mec ise giderseni:r: g~
rllniz, ondan konuşulduğunu ftltir· 
siniz. Menuun nih ıyet bıkk nlık ve· 
re,.eğ ni söyliyenlerin dütüncelerine 
ittirak etmem. Ö ıümfiz kıotır. Ycığ· 
mur yıığ cck, kar y ğac'\k, don ola· 
cak. Durnk yerinde Oç dakikadan 
fazla beltiedik mi yine onu konuşa· 
cagız, elimizde tehlike~iz bir mevzu 
mu yok, yine onu yazacağız. 

He n öteye gıtmiye ne hacet, diln 
akşam ben bae bir buçuk aant mlld· 
detle hep onun bahsini dinledim. Bir 
arhadaş ani tıyordu: 

- Soğuk, karlı bir kış gOnil. M t
ba:ı.dnn çıktım, Sirkeciden tramvaya 
bin:fim, az sonra biletçi geldi: 

" Taksim ,, dedim. Bileti keserek 
verdi, ufaklığım yoktu. Ay sonu cüz
dan mdn k .. lan tek liralık kı\ğıdı ç. 
kararak verdim. Aksiliğe bakın z, bu 
tek lira, eksık, bozuk değil, fakat or· 
tcııından ekli çıkmaaın mı? Bıletçi 
evirip çevirerek baktıktan sonra: 

- Beyim, dedi. Bu banknot belki • 
geçer. Fakat geçmezse ben fakir ada
mım, size hem bıleti keamif, hem de 
ilstelik 90 küsur kuruı vermit olurum, 
lütfen bunu değitlirinizl 

Adam, banknotun geçm~yeceğini 
söyles kavga edeniniz, gürültü eder
ılniz, zorla vermeye çal•şırsınız, fakat 
bu uz:.~yet kartısında n yapılabilir? 

- " Oğlum baıka param yok, 
de:lim. 

-
11 Ne Yapalım efendim, numn

ramı alınız, adım da Ha andır, biletin 
llz:.erlne yazını:r:. Günün birinde depo
nun önünden geçerken hatırının ge
lirse namıma bırak1verirsiniz •. ç .. resiz 
bileti aldım ve cüzdanımın bir kena
rına yerlettirdikten ıonra, tabii unut
tum. Arndan deş altı ay geçli. Yalnız. 
bir gün Tnkııimden bindiğim tram
vaydn bu biletçi ile karşı!aşmıyayım 
mı? O, beni tanımadı. Fak t benim 
hatırımda kolmış. Cüzdan mı çıkara• 
rak baktım, verdiği bilet duruyor. 
Adnmı ç ğırnrak sordum: 

- Yavrum, sen beni tanıyor 
musun? 

- Hııyır efendim. 
- Ben söyliyeylm. Blrgün S'rlrc-

ciden blnmittim, verdiğim banknotu 
ekli bulduğun için almamışhn, bi!et 
parası da benden alacağın kalm·şt, 
~l bakalım şimdi param! 

Biletçi hnt rladı ve sevindi, o ka
dar sevindi lci ltendi kendine yüksek 
sesle konuşuyordu. 

- Düny.ı işte hep böyle adamların 
hürmetine duruyor. Günün birinde 
tramvaya bind'rdim, parnsı yoktu, 
timdi ödüyor." 

Een sahanlıktaydım, o da tramva
y.n içlndt>, bütün halk hararetle ba
şını döndür{iyor, bu pnrasıı adamı 

görmek bteyordu. 
- E ne yaptın ? 
- Ne yapacağım, ilk durakta 

usu'c cık aıvıı verdim, itim bilir ada
mın 4 kuruşunu iade ttiğime bir.ı:a 

da pişman ol rnkl .. 

* Trıımvay mevzuu yılan hikayesine 
benzer, nrkası sonsuzdur, çektin mi uzar 
hikayenin birini de ben hatırladım : 

- Harp içinde ihtiyat znbitt idim, 
bir aralık mezunen İstanbu 1a geldim, 
ynnımda kendi kıt'amdan Miton is
minde iz.inli bir nefer de v rdı. Mişoo 
İııtanbula ayak b:ıatığının ilk günle
rinde veaiknsını kaybetmiş, yakalana
rak merkez kumandanlığına götilrill
milş, kız.kardeşi, iki gözil iki çeşme 
gelip beni buldu: 

- Şahadet ediniz de kurtulsun! 
Y ıığmur!u, pusulu bir kıt gün O, 

Beynzıh gitmek üzere hıncahınç dolu 
oir tramvaya atladık, kız içeri ön 
t rafn gitti, ben arka sahanlıkta 

kaldım. 
Birkaç dakika sonra biletçi göriln· 

dü, ve doğrudan doğruya bana hitap 
ederek· 

- Beyim içeriden güzel bir kız 
ıizin bilet par n :zı veriyor. 

O dal ika bütün gözlerin bana 
çevr.ldiğini hissettim, muhakkak yil· 
2üm it pkırmızı l.es•lm'şti. 

l3ir :rnbi in tr. mvay p ra ını bir kız 
n 11.l verir ? Ma !esef boş bulundum: 

- Yan ç, benim o'mıyac-ık, dedim. 
Bi etçi, k z guzc1 s•f tını verme

sinden de belli ki kü1lıanbeyi bir 
İstonbullu, h~mcn içeri g'rip kızı bul
du ve ıuz ıı bu ef • l ütün yolcu• 
lar n gÖ •f" cE-kleri şeki'de beni gösterdi. 

H va soğuldu amma, terledım, 
bereket Bey zıda gelmiştik. 
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Ağaçların 
Korunması 

1 

1 
i 

Sonbahar gelmittir. Bahçelerin 
hastalıktan kurtarılması lbımdır. 
Meyvah ve meyvasız ağaçların 

sayısız dütmanları ve hastalıklan 
-yardır. Bunların bir kıımı böcek· 
ler•n bir k11mı da mantarların 
huıule ge1irdikleri zararlardır. 
Gerek böceklerin gerek mantar
larm bu zararları bazen o kadar 
büyUk olur ki senelerce ömür 
sürmüş kocaman ağaçlar kısa bir 
zaman içinde yavaş yavaş çürU· 
meye veyahut kurumağa başlarlar. 
Hastalık baş gösterdikten sonra 
yapılacak çareler olmakla bernber 
bu çarelerin tatbiki için hem 
faz.la masraf hem de zaman 
kaybedilmiı olur. Böceklerin o 
kadar çok çeıit!eri vardır ki 
bunlan birer birer ayırmak lçln 
bilgi ve görgil lazımdır. Kelebek 
halinde olanlar, böcek halinde 
olanlar, uçamayan yani kanabız 
olanlar, tırtıl veya kurt ıeklinde· 
kiler velhaaıl hepsinin de ağaca 
zaran vardır. Bu zarar ağaçların 
tomurcukları açılmağa baıladığı 
zamandan yaprakları dökUlünciye 
kadar daha doğrusu kııa kadar 
devam eder durur. Umumi bir 
kaide olarak denilebilir ki her• 
hangi bir hastalık oluraa olsun 
kış başlangıcında tedaviye başla-
mak zarureti vardır. Bu ilk 
tedavi aayeaindo hastalığın dörtte 
tıç niıbetinde önUne geçilebilir. 

Kıtın ağaçlann yapraksız 
olmaları ilaç tatbikini kolaylat· 
bnr. Bahçe meraklılarına bizim 
tavsiye edeceğimiz en baılt uıul
lerin faydasını gönceklerlne tüphe 
yoktur. 

1 - DökUlen ağaç yaprakla· 
nnı yakıp kUIUnU bahçeye aerp
mek. Bu aayede yaprakların Dze
rinde Ye alhnda bulunabllecek 
böcek ve kelebek yumurtalarını 
mantar özlerini ortadan kaldırmıı 
olursunuz. 

2 - Budanan veya kuruyan 
dal parçalarını ayni ıuretle 

yakmak. 
3 - Yere döklllen delikli dtı

liksiz, çUr.Umüt ve çfirllmemlt 
mey'Vaları B) ni suretle toplayıp 

yakmak. Bu meyveların içi mutlak 
surette kurtlu olabilir. Bu kurtlar 
büyUyüp tekrar kelebek veya 
böcek heline geçerlerae haıııtalık 

tekrarlar. 
4 - Ağaçlann gövdelerine, 

dallarına içinde yüzde dört kireç 
ve yllzde iki nisbetlnde glSz taıı 
eritilmiı ilaçla badana fırçasile 
güzelce badana ederek bu dallar 
veya gövde Hı.erindeki böcek yu· 
murtalarmı bu suretle mahvetmek. 

5 - Pamuklu böcek denilen 
birkaç çeıit böcekler vardır. Bun• 
Iar elma, armut, dut, erik, kayııı 
üzerinde bulunur. Bunları da aynı 
yukarıdaki ilaca birbuçuk litre 
ıeytin "yağı veya petrol yağı ilave 
ederek badana etmek kafi gelir. 
Yahut yalnız bu pamuklu böcek· 
)er için beı kilo adi ıabunlu suya 
ilave edilmiş yarım kilo gaz ile 
yapılacak ilacı ıürmek veyahut 
piiskürgeç ile böcekler üzerine 
pUskiirmek kafi gelir. 

6 - Dnvarlar, evlerin harici 
kaplamalarının üzerine yumurtlan
mış böcek yum ırtalarile beyaz 
lahana kelebeği kozası gibi kele
b k koz'l1arını da toplayıp ezme· 
lid"r i bu kozalardan ilkbaharda 
k I der çıkamns n. 

Lut/i AriJ 

ı ı z. cevap verıcıkllr. 

SON POSTA 

• 
E 

Tren Ucuzluğu Bandırmada Yeni 
• 

Bir inkişafa Vesile Oldu 
Bandırma (Hu· 

suıi) - fatanbu
la 64 mil me&11· 
f ede olup 344 ki· 
lometrelik bir de· 
miryolu ile fzmire 
bağlı olan Ban· 
dırma mühim bir 
transit ve ticaret 
merkezidir. 01 .. 
dukça işlek bu
lunan limanımıza 

haftada dörtse
fer vapur uğra-

makta ise de bu 
da ihtiyaca klfi 
gelmemektedir. 

Şimdiye kadar 
geceleri iıleyen vapurlar 1 Teı· 
rinden itibaren gtındftzlerl lıleme· 
ye başlayacaktır. Bu mllnasebetJe 
servislerin beıe çıkarılması ihti· 
mali de Yardır. 

lzmir Demiryolunun devlete 
geçmeıl Uzerine navlun ffatlarında 
yapılan %50 tenıilit gerek yolcu 
ve gerekse tnccan itleri yUıde 
yüz fazlalaıbrmıştır. Balıkesir -

JJandırmad1111 6lr .. a•z•rtı 
Bandırma arasında Cuma gtinlerl 
lenezzUh treni kalmakta ver her 
iki komıu memleket halkının bir· 
birlerile tanışmalarına vealle ol
maktadır. 

Eakiden Balıkeaire UçUncU 
mevki 2 J D kuruıa giden bir yolcu 
şimdi 110 kuruşa gitmektedir. 

Balıkesir • Bandırma araaında 
itliyen ve trene rekabet yapmakta 

-:-~~~::--~-:-~~~~~~~~~-

Bartın Ağır Cezası l ~erli /n$an 
Kaldırdacak Mı? 
Bartın (Huauıi) - Yeni Ad- ViicudÜ 

llye teıkilitı sıraıında Bartın ı M d /l • 
Ağır Ceza teı- O e erz 
kilibnın da kal
dırılacağı bura
da 9ayt olmuı, 

ciddi bir tees· 
snr ve endi.re 
uyandırmııtır 

ÇUnkU Le.. · 
bn kazası 208 
kaya ve 80bine 
yakın nnfusuy• 

Bartın Ağı,. Cez. la başlı başına 
Reisi Saf/et Aziz bir Ağır Ceza 

Beg m a h kem esini 
meşgul edecek vaziyette olmakla 
beraber ayni geniılikteki Safran· 
bolu kazası da Ağır Ceza işle• 
rinde kazamıza bağlıdır. Binaena· 
leyh Bartın Ağır Ceza mahke· 
meıine her aene, birçok vilayet· 
lerln ağu ceza teıkilab kadar 
it getir ve bu itlerin pek çoğu 
aynı aene içinde intaç edilir. Bu 
mUnasebetle ağır ceza tefkilAh• 
mızın kıymetli unaurlarım da tak
dirle anmak bir vazifedir. 

Kazamızda yirmi bet aene· 
denberi ağır ceza teıkilitı vardır. 
lıtinaf mahkemelerinin lağvına 
kadar da bir istinaf mabkemeal 
vardı. Bu da gUsterir ki Adliye 
teıkilAtı itibarile kazamızın ehem• 
miyetl daha evvel takdir edil· 
miıtir. Bu ehemmiyet buglln azal
mıı değildir. Çfinkll, Bartın, Zon· 
guldak viJAyetinin en biiyll'k ve 
merkezi vaziyetteki kazasıdır. 
Buradan Ağır Ceza kaldırıldığı 
ve bu davalar Zonguldak Ağır 
Ceza mahkemesine verildiği tak
dirde Bartın ve Zafranbolu ka
:zalan balkı çok mnıkülit çeke· 
cektir. 

Kırkağaç - Akhisar Yolu 
Kırkağaç (Husuı'i) - Kırkağaç 

Akhisar yolunun inşaatına mera
simle başlanılmııtır. Bu yol hiç 
tamir görmemiş olduğundan pek 
fena vnz"yette idi. Yolda amelei 
müke lefe çahştırılmnktadır. 

al tya Hastanesi Başhemşiresi 
Bartın (Hususi) - Hntanemiz 

başhem )resi N dime H. Malatya 
hastanesi Başhemşireliğine tayin 
olunmuıtur. 

İbrahim Beyin yaptığı inıan vücudu 
modelleri 

Mardin (Husuıi) - Orta· ııek· 
tep rai m muallimi lbrahim Bey 
karton piyerden gayet gllzel in· 
san vilcudil modelleri yapmıya 
muvaffak olmuştur. Maarif Ve-
kAletl İbrahim Beyin modellerini 
pek heyenmif, bütiln mekteplere 
bir tamim yaparak Avrupa ma• 
muJitına tercihan aatın alınmaaı· 
nı tavsiye etmiıtir. İbrahim Bey 
mekteplerin taleplerini karşılamak 
için bir de atelye açmııtır. 

Isparta da 
Dün iki Büyük Fabrikanın 

Temelleri Atıldı 
Isparta 30 (Hususi) - içlerin

de Zonguldak meb 1uıu Ragıp 
Beyle bir ecnebi mütebaıaıaı bu· 
lunu lktısat vekiletl ihtisas he
yeti Keçlborluya gelmlıtir. lktıaat 
Vekili Celil Bey de bu sabah ıeh• 
rimize gelmiştir. Sabahleyin Ispar
ta GUlyağı fabrlkaaımn, ögleden 
ıonra da Keçiborluda kUkUrt fab
rikasının temelleri atalmıı, bu ıu• 
retle beş 1enelik sanayi progra· 
mında dahil iki bUynk fabrikanın 
daha kurulmasına başlanılmıştır. 
Temel atma reaimleri halkın cor 
kun tezahilratına vesile olmeş, bu 
münasebetle hakikatleri ifade 
eden ve iıtikbali anlatan nutuk-
lar teati olunmuıtur. 

Bodrumda Su Tesisatı 
Bodrum 30 (A.A.) - Kasa• 

banın su teı· satı i~i tamamen bit
ti. içme suyumuz yer altından çe
lik borular lçlndo gelmektedir. 

olan otobUsler ise 
7 5 kuruşa yolcu 
taıımıya başlamıı· 
lardır. Evvelce 
ıimendifer navlun 
fiatlannın pahalı 
olmaaı yllıUnden 
nakliyat ve aeya· 
hah Mudanya • 
Gemlik tarikile 

yapan halk bu 
yazlyet karıııın· 

da bu tariki tercih 
etmektedirler. 

Navlun fiat• 
lannın ucuzlamaıı 

~caret Ye iktıaa
diyat berinde de 

bUynk bir tesir yapmakla beraber 
Bandırmanın mevki ve ehemmi· 
yetini bir kat daha yUkseltmittir. 

Bandırmada canlı bir Maarif 
hayatı olup dört ilkmektep, bir de 
husuıi ortamektep vardır. Fakat 
bunlar ihtiyaca kafi gelmemekte
dir. BUtlin sınıflartn kadrolan 
kimilen dolduiundan birçok 
yavrular mektepsiz kaldılar. 

Samsunda Yerinde 
Bir Yardım 

Samsun (Hususi) - Şehrimi
zin hayır seven zenginlerinden 
Arslan 8. bu· 
rada öteden
berl fıkaralan 
korumak, ye

timlere yar
dım etmek ve 
daima alice
naplık göster
mekle tanın

mışbr. 

Arslan B.bu 
aefer de mek· Ar.11111 beg 
teplerde okuyan yoksul ve yetim 
yavruların bir senelik kitap, ka· 
lem, defter masraflarım karşıla· 
mak için 3 bin lira teberru et
miştir. 

Bu pek yerinde ve cidden iyi 
dtişllnlllmUt yardım muhitte ıc
vinç uyandırmıı, Maarif MUdUrln· 
ğfi de bir tezkere yazarak Arslan 
Beye teıekklir etmiştir. 

Burdur Hastane-
sinin İnşaatı 

Burdur (Huauıi) - Burdur 
Meb'usu Ye sabık İktııat vekili 
Muatafa Şeref Beyin teıebbUaile 
Burdur halkı / memleketlerinde 
tam teıekkUllll ve asri teçhizatlı 
bir haatane yapılmaaı için maddi 
yardımda bulunmuılardı. Has· 
tammin temel atma merasimi de 
COmhuriyetin onuncu yıldöallmil 
bayramında yapılmııb. lnıaat 
aUr' atle llerilemektedir. lnıaat 
Sıhhiye VekAletinin gönderdiji 
plln dahilinde yapılmakta, ve 
yeni Afyon • Burdur - Antalya 
hattı iıtaıyonu kerıısında, Bilyük 
tehir parkı önilndekl Çatalpınar 
mevkiinde kurulmaktadır. Haıta· 
nenin inşası için halkın nakdi 
yardımından ba~ka belediye ve 
hususi muhaaebe f dereleri tara
fından da para verllmiıtir. lnıaat 
bittikten sonra gayet musanna 
bir defter yapılacak ve bu def· 
terin ipek yapraklarına hastanenin 
teaisi için maddi yardımda bulu• 
nanların, ç.ahıanların, teşebbUs 
yapanların lıimleri altın yaldızla 
yazılacaktır. Cerrahi paviyonuna 
Mustafa Şeref Boy pavyonu iıml 
Yernecektir. 

Birinci teırln 1 

: l T arilü Fıkra r 
Dün Ve 
Bugün 

GUmUş ıikkelerlmfz baaılıyor. 
Demek ki paranın seaini itilmek 
de artık mUmkUn olacak. Bu ıca, 
yer yllıündeki aeslerin kulağa en 
hoı gelenidir. Bu aebeple kendi 
kendimizi kutlularsak hiçte yersiz 
olmaz. 

Ben bu mUnaaebetle eskiden 
piyaaada dolaşan paraların bir 
cetvelini okuyucularıma takdim 
etmek istedim. Bu zahmeti niçin 
ihtiyar ettiğimi de ıonra söyliye• 
ceğim. ilkin cetveli sunayım: 

Eırefi; albndır. Y eol Eşrefi. 
Sonralari buna tuğralı altın ve 
zeri mahbup denilmeye baılandı. 
Eıedi, gUmtııtUr. Aynalı, altındır. 
Altmıılık, ellilik, altılık, beılik •• 
Bunlar gllmüştllr. Para, ıilmlln; 
cedit zer latanbul ( altın ), yeni 
dndrekli ( altın ) clhadiye, 
hayriye, ıurre alhnları, rumt altını, 
Zolta, Iataobullu, kamertap, aulta
al, ıaht, tuğralı, adli altınlan,' 
kuruı, flilfta, fındıki ( alhn ), filorl 
yahut yaldızlı altın, mangır, Mah• 
mudiye altını, memdubiye, nıafiye,' 
metelik, yiiılilk, yaldızlı mahnı~ 
diye, yirmilik albn, kara kuruş 
aultanl, Mısır zincirliıi, Mısır tuğ• 
ralıaı, Abbasi, rub'iyye, aulyeriyal, 
polye bUyllk livr, kUçUk livr, 
ikilik, mecidiye, yarım beşi bir 
yerde, beıi birlik •.• 

Bualardan batka EgOler, Kre• 
mialer, Napolyonlar, rubleler, rup
yeler akçeler ve daha bir aUrU 
iıml imlaya gelmez paralar asır• 
larca bizim memleketimizde dön• 
dil, dolaıtı ve bu paralar Uıerin• 
de çefit çeşit dolaplar çevrildi, 
ıpekUIAs7onlar yapıldı, halk hC4 
men hergUn bir ziyana uğratıldL 
Osmanlı imparatorluğunun siyasi 
bllnyesindekl garabet, parasında 
da -yardı ve bu paralar, her dil· 
den «Sten bir ıeydf. 

Fakat benim bilba&1a sHy!e· 
mek iıtediğfm cihet ıudur: Eski 
devirlerde böyle yüz çeıit altm, 
gilmilı ve bakır para kulanıldığına 
bakıp ta o devirlerde para bolluğunı 
ıahip olunmasın. Bunlar, kurnaı 
veya meyva gibi zaman zaman~ 
mevsim mevsim piyasada yUz gös
terirdi, sonra ortadan kaybolurdu. 
Devletin kullandığı, aylık olarak 
verdiği para, akçe idi. Bunların dı 
aylık dağıtırken kalp veya mağiUI 
olanları aürmiye çahıırlardı. 

M.T 

Mülkiye Müfettişleri Muşta 
Muı (Husuıi) - Mülkiye mü

fettişlerinden Rifat, Fuat, Rük· 
neddin ve Ha1ip Beyler iki haf• 
tadanberldlr Muıtadırlar. Hükii· 
met dairelerini teftifle meıgul• 
dilrler. Bitlis ve (Varto) kazala• 
noa da geçmiılerdir. Burada 
daha bir müddet kalacakları an· 
laıalmaktadır. 

Muşta Yeni Bir Kaza 
Muı (Huıuıi) - Bu aene vl· 

liyetlmi:zden aynlarak (Karaköse) 
viliyetine verilen (Melazgirt) kn• 
zaıma mukabil merkezi (Kaniroa) 
olmak D:zere (Bingöl) isminde yeni 
bir kaza teıkil olunmuıtur. Bu 
kaı.anın kaymakamlığına da Kc· 
mal Bey tayin edilmittir. Vfü~
yetçe yeni kazanın kadroıu ha· 
zırlanmaktadır. 

Bartın Ticaret Odası BaşkAtipHği 
Bartın (Husuai) - Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkatibi lbrahim 
Vecdi Bey, lktıs t Vekaletm · n 
emrile 1 Eylülden itibaren ve i· 
fesinden ayrılmıştır. Yerine ta}'· n 
olunan başkatibin yakında gô • 
derileceil bildirilmlttir. 



I 

1 Blri11d tqrla 

( Siga•11t Alemi ) 
Sovgel Rusga, 
Dünya Sulhü 
Ve Cenevre 

Komtumuz. ve doıtumus Sovyet 
Rusyanın Mil'et1cr Cemiyetine, dalrni 
aza olarak girmeıl, ıiyuet dDnya• 
tıın da, ehemmiyeti en ileride ırelen 
bir meseledir. Biltiin dünya gaze-
l teleri günlerden beri bu meseleyi 
~yaz !~mna ıöz geliti ed"yorlar. Maruf 
bir ltalyan g zeteai olan "Koriyere 
~ella Sera., gcı.zctcainln ıiyaıt alltu• 
'nun Ja bu yeni hldiae hakkında ıu 
mutalea yllrCitülGyor: 

"Sovyct Ruıyanın Milletler Kon
ıeyine girmesini mOhim bir hadiH 
adı.! ederiz. Bununla beraber Sovyet 
Rusya'nın MilJetlor Cemiyetine giriti· 
n in, cih ıın mukadderatını değittireceaı 
hakkında bir fey ıöylenemez. 

Milletler Cemiyeti, Sovyet Ruıya• 
nın daimi azalıA-a kabulQ ile, cihan 
ıulhllne bOyOk bir hizmet a-örmOıtnr. 
ÇünkO Sovyet Ruıya'nın Akvam Ce
miyetinden uzakta bırakılnıa11 bOyOk 
tehlike te4kll ediyordu. Bunun içindir 
lı:i Sovyct Ruıya'nın Aknm Cemiye
tine girmea, pek ehemmiyetli bir hl• 
dlH addolunuyor. 

Sovyet Rusya'nın Milletler Cemi
Jetine girmeaini biz fevkalade bir tey 
ıaymıyoruı. ÇilnkO, ita ya, Sovyet 
Rusya ile siyasi ve reımi mDnaaebet
~erde bulunan ilk devletlerden uyılır. 
ıSoTyet Ruıya'nın bukulc mDanvatını 
tanıyan ve mQdafaa eden ilk devlet, 
ltalya idi. 

Dıyebiliriz kJ, bOtnn milletler 
Sovyet Rusyanın Milletler Cemiyetine 
kabuln ile büyük bir kabiliyet göi
termlşlerdir. Son senelerde cihanda 
çok tebeddlllit vukubulmuıtur. Ebedi 
ır.anncdllen hurafe!er, ilikatlnr zail 
olmuştur. Bununla beraber bu hadiıc
n in yüksek tesiri hnkkında f zla bir 
üm"d~ k ap lm ıynhın. Çünkil ıiyııaıot, 
ıııııl ıı ıynset Cenevrede değild ir. Ce
n evredo ancak hiidisatın akisleri 
g örünebil"r. K"mse, Cencvrede, ciha 
rıın has alıklarını ted vi e den bir mil
eea scnın meYcudiyetiııl iddia etme• 

ittir. 

K urlu Uf a } ardım edec ği duygunu 
ile Cenevrcye bakalım ve cihanın 
ıulh ve aeldmetine Jıilınllniyet)e çal -
ıalını •• 

Bu dilıilnceyl alııımız, zıt bir rejim 
ol. n Fn4izmin bu hldise hakkındaki 
g8rOıünU okuyuculanmıza bildirmek 
arzusundan ileri gelmittir. 

Aşk 

BABİC 

Almangada 
Köylüler 
Ayaklanmış / 
Amıterdam, 80 (A. A.) - Burn1a 

gelen hab rlere göre, Almenynnın 
~l ıvig ~yaletindeki köylüler nr aında 
k nşıklıkl r olmuctur. 

Zabıta ve Nazi kıtalan bu kan
eıklığı bastırmı§lar, birçok tevkifat vo 
taharriyat yapmışlardır. 

Köyliller, Alman) a dahilinde da
ğıtılmak üzere buğda}larını ve unla• 
rını vermek i tememışlerdir. Kö} Hinün 
mahsulünün yüzde be~ini dahi lıkoy· 
mıığa ve kendi ekmeğini pişirmığe 
hakkı olmndığı söyleniyor. 

Almanyoda Bir Bayram 
Berlin, 30 (A.. A.) - Bugün bütiln 

Almanyada buat bayramı .kutlulan· 
mıştır. 

L .J 
Cenubi Amerika 

Muharebesi 
Paraguvay - Bolivya Gö
rüşmesi Çıkmaza Girdi 
Vaıington, 30 ( A. A.) - Cenubi 

Amerikada Bolivya ile Paraguvay 
anı ndn muharebeye sebep olnn Şako 
arnzisine ait başlnynn müzakereler 
çıkmaza girmi4tir. Paraguvc:y HilkQ
mcti, bu iı•ere sadece Arjantin, Bre
zilya ve Amerikanın hakemliğini iııte• 
d "ğl halde Bclivya hükumeti Mil'etler 
cemiyetinin müdahaleaini istemektedir. 

Fon Papen Macarl tanda 
Peıte, 30 (A.A.) - Evveliıi gün

den eri Pcşte'de bulun n sabık Al-nan 
8 ovekil mu v:ni M. Von P. pen, l\fo· 
cnrorf g gazetesine, sadece doatlarile 
göril~mek iç"n geldiğini ve A 1m nn • 
M car münıısebetl~rin 'n fıııtcnildiği ka
dar iyi olduğunu aöylemiıtir. 

B amele ysndı 
Hanovra, 30 (A.A.) - Nonb gen'· 

de b"r dctrol kuyusunda vidde tli b;r 
yang n çıkın şt r. Bet ame' e nin yandı
ğı zannediliyor. On bir amele de ya
r 1 ndılar. 

Misakı 

ehi fa 
P r" 11 30 (A.A.) - Jurnal gazetesi 

Lcbi t nın ıark m"sakına t raftE!.I' 
o.ınad ~· h kkındnki cevabı fiıcrin6 
fi k "nl söyliyerekz u Bu ccnpta en 
büyük kusur g-CÇ verilmiı olmuıd r. 
Leh er Cermen ittihad ı t raftarı eı.e
~ild rler. Kendiler:ni, Franaa itUfalnnı 
hak"r görmekle itham etmelı yan
lıttır,, diyor. 

Gençle indi 
No.33 

1 • 10 - 934 
Leyi& kapının önUne gelince 

batını çevirdi! 
- Allah rahatlık veraln Reşit 

bir §ey okumak lıterıen tana bir 
kitap vereyim. 

Reşit başını salladı: 

- Teşekkür ederim LeylA. 
Hacet yok. Rüyamı tekrar gör· 
inek için hemen uyumak istiyorum. 

G~nç kız cevap vermedi. 
Reıit odasına girerken karşı· 

daki kapmın kilidi madeni bir 
aes çıkarnrak d6ndn. 

Delikanlının . zehirlenmit gibi 
bozulan yUzU ıert hatlarla gerildi 
ve kelimeleri diılerile yer gibi 
mırıldandı: 

- Ah anne, bu kapıyı bana 
kapayan ıeosinl 

lf 
Hasibe Hanım iki haftadır 

haber almadığı oğlunu merak 
etmekle beraber artık onu gidip 
aramaya da cesaret edtmiyordu. 

Kaymakam Beyin hanımı ile 
birkaç kere yaptığı danışmalar 
da biraz cesaretini kırmıştı. 

Hiç çocuğu olmadığı için o 
bu nıeaelede daha batka dUıU· 

Burhan Cahlt 

nUyordu. Hasibe Hanım oğlu ile 
olan son abşmayı anlattıit 
zaman: 

- Aman HHihe Hanımcığım 
pek ileri gitme.. geçtim oğlan 
iten dine bir şey yapar. Yahut 
büsbfilün çileden çıkar da gider 
Leylayı aln erir. iyisi mi birkaç 
zaman sabrel Kendi haline bırc:. k. 
Elbet yavaı yavaı kendine gelir. 

Demişti. 
Hasibe Hanımın da kanaab bu 

ıularda idi. 

- Dünyada unutulmayacak 
aşk yoktur. Diyordu. Ne çıra 
gibi yanıp tutuıan ıevdalılar gör
dük.. iıittik. qk dediğin çiçek 
gibidir. Açbğı zaman kokuau 
adamın içini gıcıklar. Rengi gözU
nU kamaıtırır. Mevsimi geçti mi, 
kuru yaprak gibi kalır. Ah de
dikçe gözünden sıcım gibi yaş 
döken, aman diye feryat ettikçe 
ciğerleri görfinen ne aşıklar ateş
leri sönünce sevgililerin'n adını 
bile unuturlar. Leyla ahım şahım 
bir mal değil. Buglin oğlanın gö • 
zünde iae yarın unutulur gider. 
Reşit zaten asker. BuiUn burada 

POSTA Sayfa 5 
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TBLOBAFL ( Gönül 

Ben O Kadını 
!Yugos avya - B garistan Çıldırasıya 

--- Seviyorum I 
Kır al Aleksandr Hz. Bulgaristanda 

Üstte Bulgar, altta 
Yugoslav Krral ve 

Kırali9elerl 
Sofya, 80(A.A.) 

- Evnlki akıam 
srece geç vakit Fi
libc' de Krlçim t• 
toıuna gitmiı olan 
Yngoıln Kıral ve 
Kraliçeıi ile Bulgar 
Klral " Kmıliçeıi 
dün sabah bir av 
partiıinde hazll' 
bulunmuşlardır. Ôğ e yeme in
den sonra ıki kıral ile iki kıral çe 
F1 beye g'tm şler, orcı a vali Ye bele· 
rliyc re"si e g rn"zon kumnnd nı ta
r fın n k rt la m ılard r. 

Hü üm r a ın muv a l tları ha
l:e r verılm mit o'm .. a na r ğmen Fi ıbe 
l alisi bu h beri çabuk öğrenm"ş 

Ye hemen mis fir.erin istıkba ine 
koşar k ha a ret i t czahüratt bulun
muşu . 

Yuı:-ol vya k ral ve kıraliçeıl biz
znt Klral Boriain del·ldile beı tepe 
üzer ne bine .edilmiş olan 4chri gez. 
mi 1erdlr. Bu1gar kıral va kırnliçesi e 
biıyOk m · safirleri iter t r afta halkın 
kendiliğinden yapmış olduğu coşkun 
t ez hür. t'a karıılanmış1-r ır. Mis fir 

ise ynrın kim bilir nerededir. 
Öyle olmasa bile burası kos· 

koca Istan bul.. Kız dedin mi tU· 
men tümen.. Hem öyle yosmalar 
var ki yetmi~lik pinponları deli 
divane ediyorlar. Reşit biraz çap
kınlık ebe o sıskayı iki günde 
unutur.. Amma gel gelelim bizim 
oğlan allahın bir sevdalısı. Eski
den aman birine gönUl vermesin, 
ne olduğu belirsiz mahalle kızları· 
natu~lma~n d~e dua ede~ fi~ 
tnne titrerdim. KeşkJ ağzımı 
açmnsaydım, göz kulak olmasay
dım, her delikanlı g.bi o da rast
geldiği kızlnrla eğlenip geçseydi, 
her halde böyle ham armut gibi 
o sıskalar ıahı Le} layn tutul
mazdı. 

Hasibe hanım kaymakam be
yin hanımı ile dertleş" rken hep 
bu fikri ileri sUrUyordu: 

- Bizim oğlan Ahf eşin keçisi 
gibi LeylA ne derse başını egı· 
yor biraz da ananı, kardeşini, 
aile dostlarını dinle a musibet .• 
Haydar Bey sağ olsaydı eh, ne 
kadar olsa bir ailenin başıdır. 

Variyetli adamdır. Eşi, dostu çok
tur. Hatırı sayılır. Oldukça zen· 

gindir de .. Ne diyeyim. O zaman 
iş d~ğiş rdi. Reşit onlara damnt 
olursa biz de kıy dan, köşeden 

is ifade ederdik. 1-.iç olmazsa 
Tlırk5.nı elind n tutar: 

- Bu da sizin kızınız demek-

Yüksek Misa
firperver 
lik Görü 

yor 

hUkOmdarlar, Bulgar ktrnl Ye kırali· 
çcıi Sofy ya döndllkleri zam n yni 
t ı hürat a karş anm şl rdır. Dün 

k m BııtvekiJ, Yogoıl vya H riciye 
N z rı M. Ycvtiç ıerefine hOyQk bir 
zly fet vermit ve bunda hukiimet 
erkAn"le ıı: fir er, kraUarın ma "yetlerl 

e iğ r birçok zevat h ıır bulun
muş' rd r. 

Y nl hav rekorlar1 
Parla, 30 (A.A.)- .. Er· Franı" kum• 

p ny 111 p lotlarınd n Andre dö Bur
diyö fm iye k dar bir milyon kilo
metre 68 O saat uçmuştur. 

~ 
Moskova, 30 (A.A.) - Binbn•ı 

Gromof kapnlı devirde 12411 kilomdre 

tir. Kısmetini, çeyizini siz tednrik 
edin, der; ışın içinden çıkar• 

dım. İlle ve lakin Hayder Bey 
yok. Melek H. Allabın bir ser· 
semi. Kız ifra mi ifrit. Eir çiftlik 
davaları var. SUrüp gidi}'or. Her 
şeyi affedelim. Şu çiftlik işleri 
olsa yilreğim yanmıyacak. Hal
buki onun da olacağı yok. El 
altından tahkik ediyorum. Avu
katlar paralarım yıyıp duru• 
yor'armış. Melek Hanımı Emniyet 
Sandığına elmaslarını rehin eder· 
ken görmüşler. . Şimdi Allah için 
söyleyin ben p rlanta gibi evlfi· 
d mı bunlara nasıl kaptırırım. 
Oğl ... nm zaten yetmiş iki lira 
para eline geçiyor. Onu da kO
pü 'tll hobültil yapacaklar, biz 
TUrkanla ağzımızı poyraza aça
cağız.. 

Hasibe H. bu babae girince 
bütr.n dertleri kabarmııh : 

- Zaten aylığa geçti ' geçeli 
on paras nı görmedim. Geçen ay 
kerde ine bir elbiselik kumaşla 
bana iki çift çorap aldı. Görüp 
göreceğimiz bu oldu amma, 

di} eceks"n ki oğlan gençtir. 
Elbet kendine göre masrafı o1ur. 
amenna kabul.. Ben Ö) le dar 

kof lı analardan değilim. İlle \e• 
1 kin insan biraz hal, hatır say
malı .. Ben ona öyle mi yaptım. 
Alimallah yemedim, yedird m, 
giymedim, giydirdim. Dünyanın 

bin ltirlll hali var. Anamdan kal· 

Filozoflar, ilimler, ıairler ve 
daha nice nice kişiler aşk hak
kında tUrlU tarifler yapmışlar, 
tUrlU tefsirlerde bulunmuşlardır. 
F ukat hiç biri aıkın hakiki iç 
ytlzUnli bulamamıılar, felaefesini 
yapamamı,lardır. Kimial aşkın 
halledilmez bir sır olduğu netice
ıine varmıı, kimisi sıkın şehvet
ten ibaret olduğunu iiÖ}lemiş, 
doktorlar da aşkın bir has'alık 
olduğu kaidesini koymu§lar. Eski 
bir Türk şairi de " aşk bir hazi
nedir, gönlüm onun ddi, divaneai 
oldu . ., Diyip kestirmiş, atmıştır. 
Aşk içten ve gönülden sevmek 

demek olduğuna göre, ben aşk 
meselelerini halletmiye çalışırken 
her şeyden evvel ıeven ile ıevi
lenl, daha doğrusu aevişenlerin 
vaılyet ve ıahslyetleriol g5z önO· 
ne getiririm. 

Şimdi gelelim O. H • H. O. 
btyin mektubuna; mektup sahibi 
genç ve bentız tahsilini bitirme
miş bir erkektir. Kendisinden 
yaıh, evlJ vo çocuk ıahibi bir 
kadını çıldırasıya aevlyor. O 
kndın da bu gence deliceslnı 
aoık olmuıtur. Ben bu gence bir 
yuva bozmanın çok bUyllk mesu• 
liyetini dUılinerek diyeceğim ki: 

•• - Bu aevdadan vazgeç ve 
o kadının muhitinden uzaklaf, 
Kadının kocasına gizlice herıeyi 
anlat ve de ki: Aziı.im; ben bu 
sevdadan vazgeçiyorum, sen de 
evini ihmal etme. Karını avundur, 
belki benden vazgeçip tekrar seni 
sevecektir.,, 

Sen bu fedaktırhğı yapabilir
sin ve aşkını unutursun. ÇünkU 
dahn gençsin. Hayat sana d ahn 
çok güzel aşklar hnzırlayacnktır. 
Eğer bu ayrıhğın azabı çok derin 
olursa o da ıenin kabahntinin ce
z sıdır. ÇtinkU yuva sahibi bir 
k dını } anlış yola sUrüklemek çok 
fena bir harekettir. Anladın mı 
arslanım benim sana vereceğim 
nasihat budur ve en iyi nasihat 
da bundnn ibarettir. 

HA. IMTEYZE 
~-ç~;~k, Fransız Ho11utro •e Roasini 
nin elinde bulunan rakoru k rmışt r. 

Bir Hava Faciası 
Londrn, 30 (A.A.) - Bir tayyare 

dOımüt pilot ve Oç yolcuıu ölmüıtür 

mış nem var nem yok sattım, 

savdım. Ona harcadım. Bir başı• 
mı sokacak ıu ev kaldı. Eğer 
rahmetli Çarşı içindeki iki kırık 
dükkanı bırakmasaydı Yenicamide 
avuç açıp dilenecektim. Bu za• 
inanda ev geçindirmek kolay mı •• 
Değme erkekler aman Allah çağı· 
rıyorlar. Yetimlerin aylığını dük· 
kanların gelirine ekleyip kıt ka· 
naat geçiniyoruz, amma şimdi 

Reiİt te maaşa geçince aylığın 

yansı kesildi. Kala kala Tlirkimn 
hi sesi kaldı. O da kocaya vardı
mı ne olacak benim halim, ora
smı Allah bilir. 

Benim bütün dllşüncem zaten 
o kı:z:.. erkek evlat gibi değJI. 
Onu satmak güç.. vakıa çiçek gi
bi, oya gibi kız amma bu zaman· 
da sade glizelliğe bakmıyorlar! 

- Neıi var, neıi yok babası 
kimi 

Diye soruyorlar. Kızın beş on 
paraaı oldumu isterse ıaşı olıun 
hemen adı tatlı ıühela olur. Sırtın
da kanburu olsa ehemmiyeti yok, 
endamına can kurban diye bat 
sedire geç rilir.. ah para, kAfir 
para, gözU çıkası para. 

Hasibe Hanım için para me• 
selesi adeta bir hastalık olmuştu, 
Reşidi elinde bir piyango bileti 
gibi tutuyordu. Bu kredi fonsi
ye)e elbette bir bliyük ikramiye 
\Uracaktı. O zaman yalnız o de• 
ğil kendisi de, Tlirkan da feraha 
çıkacnklardı. 

~ Arkası var ) 
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Beyaz Perdeden Gelen 
En Son Haberler 

Amerikada Açık 

Karşı Açılan 
Yeni yıldızlardan Evelin Ve· 

nabl el yaz111 merakhaıdır. Bütün 
meıhur Amerika mubarrlrlerlnln 
el yazıal mUaveddelerlnden mtı· 
rekkep çok zengin bir kolekaiyonu 
yardır. Geçen a11rlar içinde yetl
tip aenelerce evv•I ölmlif bulunan 
muharrirlerin el yazılanm da te
darik etmittir . 

lf Amerikada papaılann açık 
aaçık filimlere karıı açbiı mtlca· 
dele btltiln hızlle devam ediyor. 
Bu yüzden birçok ıehlrlerde ıine
malann mtııterllerl yan yarıya 

ualmıtbr. Bu ıelıirlerde t91ekktıl 
eden mtlcadele heyetleri balkı, 
dekolte filimlere ıf tmemell için 
teşvik ediyorlar. Birçok ıinemalar 
kapanma tehlikeaile kartılaımıı· 
lardır. Sinema kumpanyaları da bu 
yüzden bayh zuar ıörmilılerdlr. 
Yeni çevrilen filimlerden blrçoiu 
aatılamamııtır. 

lf Holivut yıldızları araıında 
Riıar Arlen denizden çok korkar. 
Tayyareden hJç korkmıyan bu 
erkek yddıa.n yat, mot6r ve ka
yıja binmekten tırkmeai arkadq
lan araaında bir alay mevzuudur. 
Onunla alay etmek, onu kızdır
mak için onun korkaklatını dalma 
ileri ıürerler. Fakat Riıar Arlen 
bu korkakhtı kırmıya karar ver· 
mİf ve .ıayet ıUzel bir yat yap
tırmıı, kendi baıına yelkenleri 
açarak ıeziotiler yapmıya bile 
baflamııtır. Yıldızın hiç tlmit edil
meyen bu hareketi herkesi 9a,1rt· 
mııhr. 

Jf lda Lllpino beyaz perdenin 
yeni ve çok sevimli bir yıldızıdar. 
Ayni zamanda güzel iskarpin 
meraklı11dır. Onun yaptırdığı iı· 
karpinlerl bütlln yıldıılar kıakanır-
lar. Bunların modellerini bizzat 
kendin çizmektedir. Çtınktl yıldız 

olmadan eYvel büylik ve meıhur 
bir kundura mağazaaında aatıcılık 
yapıyordu. * Anna Maykonı Hollvutta· 
ki Çinli yıldızlann en ,Uıeli ve 
en 1an'atkArıdır. Fakat çekik 
16zln Anua Çini biç bilmez. Çün
kO o Los Angeles ,ehrinde doğ
muıtur. Bununla beraber yakında 
Çine giderek öz yurdunu görmUı 
olacaktır. 

Jf Norma Şerer gelecek aene 

Saçık Filmlere 
Mücadele 

bir devriiiem aeyahatine çıkmak 
için şimdiden hazırlanm,ya baı· 
lamııtır. Nevyorktan hareket 
ederek Avrupaya gelecek, Lon· 
dra, Pariı, Roma, Berlfn, Varıo
va yolıle Moskovaya gidecek, 
oradao lı an, Hindistan, Çin ve 
Japonyaya gidecek, Japonyadan 
da San Franıiakoya dönecektir. 
Bu son 'ehir, Holivudun bulun· 
duğu Kaliforniya eyaletinin mer· 
kezidir. 

lf Jorj Raft mendil meraklı
ııdır. Fakat daima beyaz mendil 
kullanır. Onun 800 tane beyaz 
mendili olduğunu söylüyorlar. 

>I Güzel yıldızlardan Karol 
Lombard mekteple iken en çok 
ıpor ve jimnastik ile uğraımış. 

Bugün vücudunun çok mütena.ip 
oİmHını aporculupna atfediyorlar. 

Klodet /(o/berin 
Eski Adı 

Klodet Kolber · Parlıte 
dotmuı, kUçllk yaıta Amerika· 
ya giderek orada yerleımlftlr. 
Ona küçükken Lili llkabım tak• 
mıılar. Şimdi bile uki tamdıklan, 
çocukluk arkadaıları onu Lill 
diye çağTırlarmıı. 

Bir Haftalık 

Program 
Melek ı Sana Tapıyorum 
ipek ı Çtlgm Hayat 
Sumer : Aoıklar Oteli 
TUrk ı Bir Gönül böyle Avlandı' 
Seray ı BUyUk Kateriııa 

Os. Hele ı Sefiller 
Elhemre ı Kadın p&rmagı ve Oran 

otel 
Şık : Harp 
Alkazar : Aılau Tarzan 
Alemdar ı Lehlebici Horhor 
Milli ., ,, 
Yddız 

Asri 
: S.oıı Koz 
ı f::erlıeat t?uhlar 

Gari Kuper. Zengin Ol
-mıya Karar Vermişti 
Ressamlık Yaptı, Gazetelere Karika
tür Çizdi Ve Nihayet Zengin Oldu 

Buılln beyaz perdedeki ıöh· 
retile, bankalardaki mllyon~arile 
hayli bahtiyar olan Gari Kuper 
bir zamanlar bUyiik nkıntılar çek
mlıtlr. Çakır ıözlU Gari da
ha çok ıenç iken Amerikanın 
Montana ayaletl dablllnd kOçGk 
bir kaaabada bir ıazete resHmı 

idi. Y aptıi re.imler okıadar ,UZel 
deiildl, ayni zam~~·.~~ l~~e_!e: .. 

Erlcelc. elllise•I 6İgmd.te11 f1•Z6•çe
ıni••n M•rl•• Dilrila 

den de fazla para kazanamıyordu. 
Gari Kuper bu ııralarda ııenç ve 
gllzel bir kız ıevdi, onunla nlfan· 
landı. Dorla iamindeld bu kız 
Gariyl çok 1evlyor ve niklhlanıp 
dlljiln yapmaları için çok ısrar 
ediyordu. Fakat Gari Kuper 
metellkaizdi, paruo eYlenmenln 
sefalet olacatını dOıOnerek 
nlıanlıaına bir mllddet daha 
beklemesini , zenıfn olmak 
için utrqmıya baılıyacaj'lm 16y· 
ledi. Çakır g6zltı erkek bir ıtın 
bu kUçllk kaıabadan kalkarak 
iyi bir it aramak için Loı Ange
leı ıebrine ıitti, orada birçok 
mOesaeHlere baı vurdu, fakat 
dolgun aylıklı bir it temin etmlye 
muvaffak olamadı. Nihayet karl
kattlrler yapİp gazetelere ıatmı· 
ya karar verdi. Her uğradıp 
Jazeteden red cevabı alınca blb· 
bOttln kedere kapılarak Loa An· 
geleıi terketti. Bir akıam bu ıe
birden e1kl ktıçllk kaıabaya gi
decetl ıırada kUçUklUk arkadaş· 
larından blrl•il• karşılaıb, baıına 
ıele feliketi anlattı. Arkadııı 
Garlyi dinledikten ıonra dedi ki: 

" - Sen yakıtıldı bir erkek
ıin. Hiç •akit kaybetmeden Ho
Hvuda git. Orada iyi bir gOnde
llk temin edebilirıln.,. 

Çakır g6zlil erkek Hollvutta 
bir baltaya aap olabUeceif ni 
ke1tlrememekl• beraber .. Omit 
dllnya11 bu,, diyerek Holivulıa 
gitti. Orada evveli figOranlıkla 
tıe bqladı. Fakat bir tin mU· 
himc• bir rolD alan erkek yıldn.-
lardan biriıl birdenbire hasta
landı, Garı onun rolOntı yapabl• 
1'.cetini töyledl. Bu .&ze inanan 
olmadı. Fakat rejiı6r Garinin 
boyunu ve boıunu beyendiii için 
banalanan yıldızın rolü üzerin• 
bir tecrllbe yaptı. İşte bu tecrU· 
bede muvaffak oluşu aayeainde· 
dlr ki Gari Kuper yıldızlar ara· 
11na katııtı. O gOn bugün, ıaya
ıız fllimler çeviren çakır g6zlü 
erkek timdi, hem 16hret ve hem 
de milyonlar ıabibidir. 

Niıanhıı DoriH gelince; tev· 
diği erkeğin para pefinde bir 
takım maceralara kanıtığanı 
işittiği için Gariyi Dİf8nı boz
duğuna dair bir mektup gönder
di •• bir kolonya tacirli• evleneli. 
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iki Ahbap Futbot Maçı Hadiye 

Sırıkla PalHbıyık itf1:tiye 
~oförüydiiler. Bir gün hızla 
cadded~>n geı;tılN. 

1 l c keıı y.ı.ugın var ıau
netti. '1'ıuıı futbol meydanın& 
gelince otolıwıii durdurdular. 

Ve merdiveni kurup .. Yan· 
gıııı sonriiirmiye .değil, maçı 

ıeyre başladılar. 

(.'öplıacak komşunun balı

oeıine baktı: Ay çıcegi amma 
uzamıştı. 

Erte!İ gunti kendi a~ <,'ı 
ç·egiui gösterdi: 

- Bak şunun uzuulugu
na!. Ne yeti9miş degil mı?. Dedi. 

btk ıt ı .. 111 iı;ıuJı> hılu \ur· 
ılı. ~llksı içıude duran küçuk 
ay çiçt>g-iııi Qöpbacak ma-
8aya ko~ muş, yükseltmişti. 

""'- ...----- ........____ ............. ""' -- -..-w -- - - ........,._ -

~ Fıkralar r:: 
Gün et 

Afacan ağlaya ağlıya CinıöıUn 
yanına geldi .. 

- Hihi!. 
- Ne oldu?. 

Neden? 
Babam dövdü? 

Hiç, surahiyi kırdım diye .. 
Yazık .. 

Bir müddet ıuıtular... Neden 
ıonra Afacan sordu: 

- Cingöz, babam bana bir 
atın ne dedi idi biliyor musun? 

- Ne dedi? 
- " Sen hayatımın güneılsin 

oğlum! ,, dedi. 
Cingöz güldli: 

- Tevekkeli dej'il, kafaaını 
kızdırmamıısın!. 

--·························································· 

Çocuk Ne Anhyor ? .• 

~1-----F-ık_r_a_ıa_r ____ ~J-
incirler 

Cinaözle Afacan gizlice bir 
bahçeye girmiıler, incir ağacına 
çıkarak incir koparmaya, yemeye 
baıla mı ıl ardı. 

Bu ıırada birdenbir• bahçe• 
nln sahibi geldi ve ikisini de 
aiacm üstünde yakaladı. 

- Sizi haylazlar, utanmazlar! 
Ne zamandan beri buraya dadan• 
mıştımz. Şimdi ne yapacakıınız 

bakalım?. lkinizinde avucunuz içinde 
incirler varl. 

Afacan atıldı: 

- Bizim fena niyetimiz yok, 
biz incir yemeye çıkmadık Efendi 
amca: incirler yere dUtmilttll. 
Aldık yerine takıyoruz! .. 

.............................................................. 
Heyvanlar Konutuyor! •• 

Hayvanlar Konutuyorr •• - Evlidım, file çok yaklaımal.. 
- Korkma anne, bir ıey yapmam, ben o kadar vahşi tabiatli değilim 1 .. 

ı- MASAL '----------:..---------

ihtiyar far• - Senin yaımda 
lk•n ben ciddt kitaplar kemlrir
dim 1 •• 

Zorlu Kiracı 

Çoook eskiden Gol denilen 
bir yurtta kocaman bir tato var· 
dı. Bu şato ta göklere kadar 
yUkaelmitti. Yüksek bir kaya 
üzerine kurulmuı, dört taraftan 
ıivri kuleler ç.ıkmııtı.. Bu ıatoda 
güzel, aarı saçlı, pembe yüzlü 
bir prenses yaıardı. Babaaı, annesi 
onu çok ae•erlerdi. PrenıH gUn 
doiuşlarmda bahçeye çıkar, kuı
ların cıvılttları "r~ıında ıftler, 
oynardı. 

Preasesın ceviz gibi yuvarlak 
baıh, bir ~eği va'rdı. Bu köpek 
küçUğtin erdmdan eksik olmaztlı. 
Her çat onunla ıı•zer, onunla 
oynardı. 

"" Yine bir aabah prenaeı bah· 
çeye çıkmııtı. Uzun bir gül ağacı 
altında gülüp oynuyordu. 

~c::-:::;;; 

-.::::::::..:.: c=; 
_;;, 

Sebep 
Afacan bir 

gün ennesine de· 
dl ki: 

- Anne, ba· 
bam neden seni 
her zaman ıine· 
maya götUrU· 
yor? 

Filim le ri 
göatermek, eğ

lendirmek için 
oğlum .. 

- Bilmedin ... 
Ben aeb•bini bi
liyorum. 

- Heyyy, bana bak, ev ıahibi amca. Biz ha 
dediğin zaman evden çıkacak kiracılardan detlliz, 
anladın mı? Zemin katını bile g8tUrsea, yin• yeri· 
mizdea kıpırdamayız 1 .. 

- Sebebi ne 
lmlt bakayım?. 

- YUzlinll gör· 
ıpeain, rahat et
ıin dly•I. 

Köpeğin Gözcülüğü 

Ceviz 1i6i 9ao11rlalc baılı köpegire 
•I•"'"" pl'e11ıesire u/alc. agalclcabı•ı 

"""'' 

zanda bir ayakkabı vardı: Pren· 
sesin küçük ayakkabııı.. Köpek 
ileriye doğruya koşuyor, geri dö-
nerek yeniden hızlanıyordu. Böyle: 

" - Benimle birlikte gelin!..,, 
Demek istiyordu. 

Prenaesin babaaı v• annesi, 
uıaklar, ağalar hep birlikte köpeji 
artlamağa başladılar. Köpek ıa· 
tonun yakinindeki köye girdi ve 
bir kapının önUnde durdu. Ku-
durmuıcasına havlıyordu. Upk· 
lar, ağalar ellerlndeld baltalarla 
eve hücum ettiler ve prcmıeıi bir 
odanın içinde eli kolu baih bul· 
dular. Evi araıtılar ve çapulcula· 
rı da bodurum yönünde yakala· 
dılar. 

Erol 

- Ne tuhaf 1. Şu ıeçen b .. 
lığın yalnız bir çocuğu var?. Hal• 

bukl benim, 102 tane.. Acaip 
değil mi?. 

Uıaklar etrafında onu bekliyor, 
her dediğini yapıyorlardı. Bir 
arahk nasıl oldu, bilinemez, uıak· 
lar ortalıktan silindiler. Prenı tek 
batma kaldı. Uıaklardan biri ce· 
vlz gibi yuvarlak bafh köpeği de 
ahp gitmişti. 

-=ı<::=m===============::ı:=======-=ııs::::========;.;::===-=====::::::a--c::=:.=--

Prenıea tek baıma oynarken 
bahçe duvarlarmdan Oç adam 
atladı. Yavaf yavaş yürüyerek 
Prenseain yanma geldiler, ve kU
çUcUğU birdenbire kavrıyarak ku· 
caklarma aldılar ve prenses hay
kırıyor, bağırıyor, çırpmıyordu. 
Fakat ıatodan tek bir adam bile 
aldırmıyordu. 

Çapulcular prensesi kucak larma 
aldılar ve duvardan atlayarak orta
lıktan ıilindiler. 

* 
Prenıeain silindiği ıatoda du-

yulunca biiyUk bir gUrülttı koptu. 
Uıaklar koıtular1 atlılar aramıya 
çıktılar, ormanlara girdiler. Fakat 
hiçbir adam prensesi bulamadı. 

Gece yarısına doğru prenae
ıin babasının ve anneainin odası
na, ceviz afbi yuvarlak batlı 
köpek geldi. Havlamıya, kapıyı 

brmafamıya baılaclı. K6peii• at· 

Maalesef 
Cingözler bir 

evde kiracı idiler. 
Bir gün kapı hızlı 
hızlı çalındı, Cin· 
göz indi, baktı, 

geri geldi. Ev aa· 
bibi ıordu: 

- Kim o ge
len?. 

- Bir adam .• 
Sizin için " kafa· 
ıını kıracağım!.,, 

Diyordu. 
Sen ne 

dedin!. 

Maaletef 

burada yok a .. 
dimi. 

Evveli Neyi? •• [ 1';J 

) 

Bir gUv•rcin sana kardet getirdi kızım, g8r
mek iıter mlıin ? 

- lat•rim baba l. Fakat •vveli ıllverclnl, aoua 
kard..ıL 
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Ustaya an Kaynamıya Başlamıştı •• 
Akılı yerinden gidiyor. O 

dakikadan itibaren yeni bir gay· 
ret tutturuyor; kendine çeki dü
zene başlıyor. 

Seyrek saçlarım ve köıe ıa· 
kalının tek ttik kıllarını rastıkla 
boyayıp alafranga tarzda tarama• 
lar; pomatalar, lavantalar sOrrn& 
ler; bıyıklarını uzatıp kozmatikle 
yukarı lnvırmalar. Bütün vlicudu· 
na, evvelA kıral suyu (yani ko
lonya), sonra menekşe, yasemin 
kokulan ıerpmeler ... 

Elbisel~r sliprülU, titlllU, temiz 
pak. Fes kalıplı, potinler lostralı ..• 

Meşka gelip te sofadaki sanda· 
Ilyesine geçtikten ıonra, etrafı 
kollayıp Kazasker Efendi dair~ 
ainde ise yahut aıağıkl odadan 
horultuıu geliyorsa derhal bir 
misli daha çeneye kuvvet. 

Ne sözler, ne diller, ne lltl· 
fatlar ..• 

Melek Hanım, kafadarlarından 
nasihab ala a)a yola gelmiş. 

Uıtasına epice ısınmıı, aksi· 
llğlnden ve nefretinden eser 
kalmamıf. 

- Hakikaten kanı sıcak ve 
ıevimli erkek!.. Pek tatlı ve tu· 
haf adam! Diye boşlanmıya bile 
başlamıf. 

NabJ Efendi, bir taraftan dıı 
Zinnun Efendiye daha z'yade 
hulule çalışmada. 

Karş.sında: (Velinimetim, efen• 
diciğim, ser tacım!) Diye ta:·mu 
maymun. Yerinde iki bUklüm, el· 
pençe divan, temennah temennah 
üstline. 

Öyle bir mUrailik ki : 
- Gariki bahri isyanım dahi· 

lek Y aresulnllah!.. Bu önU sonu 
olmayan, çarhı felek gibi dönen 
yalan dUnyamn nesine rağbet eniz? 
Bu muğfil ve kahbe dolabın nesi· 
ne iltifat layık?.. Vakıa, zahiren 
lezaizi suriyesi var. Var amma ey 
gafil, ey nadiin, nefsi emmarene 
mnğlup, gözlerin bağlı, başın mest, 
kenefi ıi bu uçuruma silriikleyece· 
ğine akıl ve manbk yularını ele 
alıp bir la~za teemmlil etsene, 
avakıbın vehametini tefekkilr ey· 
lesene .•. Ruzu mahşeri, azabı ca· 
himi, narı cehennemi dUtllnsene 

• ey bedbaht süf.i... Vallahi, bu 
sonu çıkmaz tarikin yolcularına 
merhamet gerektir. Zira biçareler 
nikU bedi tefrikten acizler. Yarın 
ahrette, ıağ ve ıol omuzlarındakt 
hasenat ve seyyiat melaikelerine 
verilecek hesap ve kitaptan biha· 
berlcr... Ma:umu ihsanınız, sineği 

tutmak için bile çanak içine bir 
miktnr bal konur, şeker konur. 
kuşu yakahynn ökse, dile dokun· 
durulursa tatlıdır. Veyi o cühela· 
yn ki didei kalpleri perdei amA ile 
örtüllidür. Ettekrarli haıen velev 
kane yUz seksen hikmetine isti· 
naden bir daha telhis edeyim: 
Hokkabaz aıa, bu göz bağlayıcı 
dünyada, gördüklerimizin, yaşa· 
dıklarımı:ım hepsi boş, hepsi ya· 
lan,.. ahıreUnl imar edebiliyor mı· 
rıın, gilnahı kebairden nefsin beri 
kılabiliyormusun, ne mutlu sana ... 
Tahdisen linnime, bu dent ve 
allak feleğin knnbllne agah olduk. 
lki buçuk gUnlük ömrU, maaıile 
alfıde etmiye değmez; zira bu te· 
rezi bu kadar sıkleU çekmez. 

Zinnun Efendi, bu hnet ve 
hılkatte bir zab muhteremle Un· 
ı.iyetindcn dolayı son derecede 
memnun. 

- Var ol ey debrii zaman!.. 
,. ol ey hekimi ıif an!.. Diye 

Otlakça gokaıa•dakl Fatih 

Nabi Efendinin arkasını sıvarken, 
o, sesini yavaılatup daha derin· 
lere dalıyor. 

Benah Havvadan acı acı, dit 
gıcırdata gıcırdata ılkAyetler. 

- Makamı cennet olan tali· 
batı nisvaoa kul köleyim. Müşa• 
rllnileyhimanın oefaatlcrinl dile· 
mekten başka eözUm yok. Bu 
hanedeki Abide ve zahide ha· 
tunlarda hayır duaya elyak ve 
sadedimizden hariç!. Dedikten 
sonra taifel nisaya ne atıp tut• 
malar .. 

- En iyisini veytam aleyhülla· 
ne götürsün; en kusursuzu esf elll~ 
safirne batsın!. diye ne lanetler, 

merk•z rlıtigeıl taleheıl 
gelsin delikanblann ağzının suyunu 
akıtacak mevzular... Açık saçık 
hikayeler; gençliğindeki macera• 
ları; komşu kızlarile aşnaf işneliğl; 
kafeı arkasından muaıakaları; 
hanım nineler, Ramazanda camiye 
gidip hafız dinlerken veya tera• 
'rihl kılarken, kızlarla nameleri 
n&1ıl taatl ettiği •.• 

Vehbi ile Sulunun: 
- Bir defa tatlı tarafından 

tutturmuıken allasen kesme bey• 
amce, kulak kesildik, dinleyoruzl 
diye yalvarmaları Uzerine, fesi 
yıkıp hududu genişlettikçe geniş• 
Ietiyor. (Arkası var) 

ne sövUp saymalar ••• 
Kambur, bu vadide o kadar r 

ileri varıyor, işi azıbyor ki kazas• ' :=TAKViM =: 
ker efendinin içine ufak bir üphe 
bile düşüyor. 

MümkUndnr a, talil beşer 
gfınagfın. Bu adnm da kadın 

kısmından müteneffir, nes;ne lazım, 
fenimelmatlup .. 

Nabi Efendi, vakı o fırsat 

buldukç Vehbi Beye de hulul 
ediyor. 

Ne yüzfine gUlme, ne koltuk· 
lama, ne de ağzına bal çalma ... 
Şnbıemredi gördüğü anda, arada 
yabancı yoksa, hemen bir kenara 
çekilip nabzına göre kaç türJU 
ıerbet. 

Tuhaf tuhaf menkıbeler an· 
)atmalar; meddah ağzı, hayali 
ağzı enval taklitler; srada 

usullecık heyheyi tutturup tUrkUler, 
maniler, lcoşmalnr •• 

Etrafı milsait buldu mu, kapıya 
inip dışarıya göz kulak olarak, 

E 
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Dersleri 
D plomelı bir Fransız Matmazeli 
tarafından verilır. Mektupla müracaa.t. 
G. D. Bcyo--lu : Suriye Pasajı 

> C'ldiye ve ZUhreviye 
lfastıılıklan mütehassısı 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoğlu Asrnalımesçit Bursa Pazarı 

ittısıılin<IP Atlas Han Tel. 48353 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
Bandırma yolilo lstanbul-lzmir yolculuğu 17 ıaate indiriliyor. 

lzmir-Kasaba Demlryollarmın Devletçe satmalınarak Devlet Demir .. 
yolları meyanına lthaH Ozerine, tarifelerdo yapılan değişiklerle 
1/10/934 tarihinden itibaren lstanbul-Izmir yolculuğu 17 &aata indi· 
rilmektedir. l/10/934 tarihinden sonra lstanbuldan Cumartesi, Sah 
günleri saat 15 te kalkacak vapurla Bandırmaya gelen yolcular ayni 
gün Ekspres trenile Bandırmadan hareket ederek Pazar, Çarşamba 
günleri saat 8,25 te lzmire varacaklardır. lzmirden yine 1/10/934 
tarihinden sonra Pazar, Çarşamba glinler! aaat 13 te kalkacak 
Ekspres trenile Bandırmaya gelecek yolcular da Bandırmadan derhal 
vapurla hareket ederek Pazartesi, Perşembe g-ünleri saaf 1 de lstan
bula varacaklardır. Daha fazla malumat edinmek istiyen aolcuların 
istaayonlarımıza müracaatları ilan olunur. "6059,, 

1 inhisarı;;-U. Müdürlüğünden=ı 

Avcı ara: 
Almanyada Valsrode'de kAin Wlof barut fabrikalan mamulAtı 

Perfekt markalı birinci nevi dumansız av barutunun Topane Satıı 
Mağazasında satııma başlandığı ilan olunur. (6049) 

* * "60000,. kilo "266,. milimetrelik bir yllzU cilAb Tripleka kar• 
tonu satın alınacaktır. Taliplerin nümune ve ıartnameyi gördlikten 
sonra pazarlığa iştirak edebilmek üzere 'Jo 7,5 tuminatlarile bera• 
ber 8/10/934 Pazartesi gUnU aaat 15 te Cibalide Alım. Satım ko-

05892,, miıyonuna mUracaatları 

Blrlncl tqria ı 

Yine Et Meselesi 
• ' ' 1 '~ •• ~ • t.: 

Deri Fiatı Çıkınca 

Et İndi 
( Baıtarlft 1 inci yUz.de ) 

verebilecek mUcsseselerle senelik 
mukaveleler yapmıya teşebbUı 
etmiş, kesim niıbetine göre 500 
liradan başlıyarak 2000 liraya 
kadar kaparo bile vermeğe 
başlamııhr. 

işte et fiyatlarında ha&ıl olan 
lniı bu yüzdendir. Deri fiyatı 
makul haddini bulduğu zaman, 
et fiyatı da makul iniş haddine 
tenezzül eyliy~cektir. 

Bu, işin bir safhasıdır. Gele· 
Hm bir diğer safhasına: 

Etin maliyetine fuzuli olarak 
tesir yapan amillerden biri de 
nakil masrafıdır. Bunu evvelce, 
muhtelif vesilelerle kaydettik. Bu 
defa tekrarım faydalı buluyoruz: 

Mezbahada bir koyun için 30, 
bir sığır lçin 220 kurut nakil 
Ucretl alıyorlar. Bu para, eti sıh· 
ht ve fenni usullerle nakletmek 
şartile hususi bir §lrkete bir mu· 
kavele ile verilmektedir. Biz, bu 
nakil it inin ııbht ve fenni olma• 
dığı kanaatindeyiz. Belki yamh· 
yoruz. TecrUbesl bedavadır. Eea· 
sen eldeki vasıtalara ve bu 
lıte çahıtınlan amele mikta· 
rına bir göz ablacak olur-

sa, iddiamızın doğruluğu der• 
hal kendini gösterir. Bu hu· 
susta elde mevcut talimatname· 
ye bakmak, bir de fili vaziyeti 
gözden geçirmek kAfidir. Bina
enaleyh bu nakil iıi de makul 
hadde indirilmek gerektir. 

ÜçüocU safhaya gelince; mev· 
cut piyasa dağlıç piyasasıdır. 
Halbuki koyun damgalarmda dağ
lıç karamanı behemehal ayırt et
mek şarttır. 

Zira Birçok müteahhitlerin mil· 
esıeselere yaptıkları taahhüt dağ· 
bçla esası üzerinedir, Dağlıç yerinı 
bu müesseselere karaman koyu· 
nunu vermemeleri için hiçbir sebep 
ve mani yoktur. 

Geçenlerde, her nedense dam· 
ga usulU yerine hayvanların ba· 
cağını kurounlama usulD tecrübe 
edilmiıtlr. Bu usul on beı sene 
evvel de tatbik edilmlt Ye hileye 
çok mUsait olduğu için terkedil· 
miştir. Su ıişelerinin kuıunlanmnsı 
iyi netice vermit midir ki timdi 
bu usul şumullendirilmek isteniyor. 

Belediye riyasttinin bilhassa 
bu noktalara nazarı dikkatini 
çekmeyi vazife biliyoruz. 

Selinik Sergisinde 
Türk Pavyonu 

1 
Seliinik beynelmilel 
ıergisinde çok be~ 

ğenilen Türkiye 
pavyonunun dış ve 
içine ait iki gorünilı 

çok beynelmilel 
ıergilerde şöhreti 
o1ım Reısam 
Ha"kı Bey tara• 

Selanik, (Huıuıt) - Bu sene fmdan yapılmıştır. 
beynelmilel Selanik panayınna Teıhir edilen numuneler ara· 

ıında incir, Ozüm, kömürlerimiz, 
hükumetimiz resmen f otirak etmiş, deri ve balılanmız çok rağbet 
vaktin darlığına rağmen çok görmllşlllr. PaYyonumuı.un harici 
ve caz.ip bir pavyon yapılmııtır. güzelliği, mamulat ve mahıulitı· 
Kırmızı rengi ve alemlnyom ku· mızın nefaseti blltUn Selfinik hal· 
leıile modern bir tarzda Yllcude kını cezbetmektedir. Halkın en 
getirilmit olan pavyonumuz dl· çok alakadar olduğu pavyon, 
ğerlerinin içinde bir hususiyet TUrk pavyonudur. BUUln Yunan 
arzetmekiedir. gazeteleri pavyonumuz hakkında 

Mimarisi ve dekorasyonu, bir ıtayiıkar yazılar yazmaktadır.- >f-
==,~======-=========-==~===-===-=~ 

ALKAZAR Sinemasrnda 
göaterilmekt• olan 

ASLAN 

TARZAN 
hlümeesiJI: 

BUSTER CRABBE 
filmi büyük muvaffakiyetle devam 
ediyor. Bu film Türkiyede ilk defa 

olarak gösteriliyor. 

~ YILDIZ Sineması~ 
Yeni ıinema mevsimine başladı 

ilk bUyUk programda 
Dilber ve neıeli artist 

FRANSIZKA GAALIN 
aon temsili 

ŞEYTANKIZ 
Emıalaiz film. 

Fiatlar umumi duhuliye 25 kuruştur. 

İstanbul Sıhhi. Müesseseler Satınal- · 
ma Komisyonu Reisliğinden: 

Olbaptakl ıartname ve numunesi veçhlle Tıp talebe yurdu 
talebeleri için diktirilecek 11434,, takım elbise hakkında 23/Teşri· 
nievvel/934 Sala gUnU saat 14 te aleni münakasa suretile muamele 
yapılacakbr. Numuneyi görmek ve fazla izahat almak lstiyenlerin 
mezkur yurt mlidUrlUğUne ve münakasaya gireceklerin de muayyen 
ıDn ve aaatte komiayonumuıa mfiracaatlan. 0 6159., 
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Her hakkı mahfuzdur. 

Nasıl Dalda ? •• 
Na•ıl Yaıadı? _ 

Nasıl Ôldii? 1 - ıo - 934 =======·Ziya ~akir ..,,-===========================·• 
c 

(Mı ır seferine hareket) emrinin 
verilmesi, kadın erkek btıtlin 
Şam halkının sokaklara d5külme
sine kafi gelmişti. Cemal Paşa 
lle maiyeti; dualar, en lar, Şam 
hatunlarının: 

- Lu lu lu.. Lu lu Ju ... 
Deye etrafı çınlatan zılgıt 

acdaları arasında selametlenmişti. 
Parlak bir mehtnp altında kayna
ıan asker kafileleri, kendilerine 
gösterilen hedefe doğru bllyOk 
bir neşe ve şetaretle ilerliyor: 

(Al b yrak, Kahire üstünde 
yükselıin, yiikaelsin .. ) 

Teranelui, çöllerin sakin ufuk· 
l rmda mUhim akisler huıule 
a-etiriyordu. Ordunun ( Kudils) e 
girmesi, bir bomba tesiri husule 
getirmişti. Kudüs'teki ( Siyonist ) 
bankası basılmış .. kuponları, mil· 
tedavil evrakı nakdiyesl toplan· 
mış bir istintak heyeti Siycn:st· 
lik hakkındaki tahk kabn 
mabadini ikmale ba lamıştı.. O 
gUnden itibaren sansör şiddetlen· 
miı, (Bak Paşa) isminde bir Al· 
mnn bu ifin başına geçmişti. Ce· 
mal Paşa, kendi malumatı olma• 
dnn lstnnbu1a hiçbir haber gön• 
derllmemesinl emretmifti. 

Cemal Paşa Kudüse geldik· 
ten sonra kendisine (BUyUk Ce· 
mal Paşa) unvanı vcriJmiştl. Bu 
unvan, diğer iki Cemal Paşadan 
tefrik içindi. Bu bnynk Cemal 
Paşa, hareketindan bir gün ev· 
vel muharrir Ahmet Rasim Beyi 
huzuruna celbetmiş; aralarında ıu 
kısa milkaleme geçmişti : 

Cemal Paıa - Ben yann gi· 
diyorum. 

Rasim B. - Çöle mi ? .. 

C - Evet. Ölmek var, dön· 
mek yok. 

R - inşallah muzafferen dlS• 
nersiniz. 

C - inşallah.. iyice sıhhat 
kesbetmeyir.ce, vekayii harbiyeye 
dair (Istanbuln) ne telgraf verin .. 
Ne de mektup yazın. 

- Pekit. ,,.. 
1330 senesi KanunuevveUnln 

yirmi dördüncü günU. 

Güneş doğarken lstanbul ufuk· 
ları çıngır çıngır çıngırdıyor .. ko
ca memleket baştan bata bay· 
raklarla donanarak, cadde ve so· 
kakları dolaşan muzika ıe&leri, 
mektep talebelerinin heyecanlı 
neşideleri semada aksediyordu. 
Gittikçe coşan bu tezabUrat, par
lak bir zafer ıenliği idi. Ve bu 
ıenlik te pek yerinde idi. ÇUnkU: 

- Koca Cemal Paşa.. niha· 
yet, kanalı geçmit- • 

Ti... Amma nasıl geçmişti? .. 
Henüz bunu bilen yoktu. ÇünkU, 
Cemal Paşanın kumandasındaki 
askerin kanalı geçtiğini yazan 
gazeteler de fazla tafsilat ver· 
mi yordu. 

S3bnhleyin intişar eden bu 
havadis, akşama kadar ( Mısırın 
fethi ile hitam bulmuş, artık Is· 
tanbulun ve Istanbuldan taşan 
haberlerle de Anadolunun ueş' 
ve sUrurU, coşkunluğun azamı 

derecesini bulmuştu. 
- Bizim asker, Kanalın öbür 

yakasına ayağını basar basmaz, 

eye: 
r •• 

Ka11alı11 kamları ara•u•a 
ıömiilen hakiki kahra-

•aıalardan bir grap .. 

( Abd61Afiz Çfivltl) ora· 1 
da bekliyormus .. Vak'ayı 
derhal Mısırın dört köşe

sine telgrafla bildirmiş.. Sü· 
veyt, Ismailiye, Portsait, Is· 
kenderf ye, Kahiredeki Mısır va• 
tanperverleri derhal lngilizlere 
karıı isyan etmiş.. lngilf zler güç 
hal ile lskenderiyedeki gemilere 
çekilebilmif .•• 

diği rivayet olunan bir isim et· 
rafında alkışlar kopuyor; bunu 
işitenlerin kalpleri, heyecandan gö· 
ifüılerine ığmıyordu. 

Yalnız lstanbulda ve Anado· 
luda değil, Kanala her yerden 
daha yakın olan (KudUs) ve (Şam) 
da da ayni coşkun tezahürat, 

ufukları çınlatıyordu. Menzil ka· 
rargıihlarında fişenkler atılıyor, 
mehtaplar yakılıyor.. (Fantaziye)· 
1 r yapılarak havaya tabancalar 
ıukılıyor : - Yaşasın AbdUlazb:, Çavlş .•• 

- Yaşasın? ... 
Abdlilaziz Çaviş, kimdir.. ne· 

rededir? .• Bunu bilen y.okiu. Şu 

and sadece, (Mı•ınn fatihi olan 
Cemal Paşa ile ona rehberlik et· 
tiği ve bir eşaretile bUtUn Mısırın 
vatanperverlerini harekete getir• 

- Allah.. Y ansuru Cemal 
Baıti ! .. 

Nidaları, ayyuka çıkıyordu. 
Fakat.. bUtlln bu neı'e ve 

meıerretler uzun sUrmemiş, iki 
gUn &onra birdenbire ıönUvermişti. 

( Arkası var ) 

• 

Yunanistan da 

Atina muhabirimh:in gönderip 
evve!ce yazdığımız haberlerde, 
bu sene Yunanlstanda, bilhassa 
Koriot taraflarında UzUm mahau· 

•• 
Uzüm 

almaması meselesi yüzünden ha· 
diseler çıktığı hilcUriİiyordu. Mu· 
habirimlzin gönderdiği ıu resim-

' lilnUn bereketli oiduğu, hatti hü· 
kfımetln köylllden Uzlim sabn alıp 

de de Yunanistan bağlarında 
üzllm mahsulilnllo toplandığını 
g5r0yorsunuz. - lf 

a 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

1 - Taksim Ayazpaıa Yahya çelebi Acı çeıme sokağında 
18-2 No. lu Ahmet ağa aparbmanının Beşinci daireal. 

2 - Beyoğlu K4tip Muatafa çelebi Abdullah ıokağında 18 
No. lu hnne. 

3 - Galata da F ermenecilerde 116-118 No. lu dükkan. 
4 -Bahçekapıda DördUncU Vakıfbanın birinci katında 23 ve 

24 No. Ju odalar. 
Yukarıda yazıtı emlak 935 senesi Mayıs nihayetine kadar pa• 

zarlıkla kiralık olup talip olanlar 6/t0/934 Cumartesi günU saat 
on beşe kadar Evkaf mfidüriyetinde vakıf akarlar kalemine mllra• 
caatları. "6244,, 

sta 
a 

bul S hi M .. 
• 

omısyonu 

se e er 
e · sliğin en: 

ahn-

Tıp talebe yurdu için !Uzumu olan 11800,, metre paltoluk ku· 
·maş olbaptaki şartname ve nlimuneai veçhile ve 23 birinci Teşrin 
934 Salı gUnU saat 14 te aleni münakasa suretiyle aabn alınacak· 
tır. latcklilerin müracaatlan. "6273,, 

Sayfa 9 

Bir Fen Adamının Korkunç Görüşleri: 

ı dırım 
ıDa • 

ır 

( Baştarafı 1 inci yi.izde ) 
ve tedbir demektir. Mesela liman 
idaremize veya belediyeye deniz· 
de tahlisiye teşkilat ve teıisatvıın 
lüzumu hakkında bir istid v • 

rilse bu istidaya şöyle bir şerh 
dUşlilecektir. 

"Sinini ndideden beru limanı em
niyet fişanımızda mnazallalı böyle bir 
f eli\ ket ve kaza görülmemiş olmasın 
mebni ... ,, 

Halbuki tehlike öbllr tarafta 
fennen muhaklcak ve kat'idir. Ve 
her an vardır. 

Istanbulun havadan muruz 
kaldığı tehlike de bu nevldendir: 

Istanbul meşhur olduğu gibi 
yedi. tepe Uzerine kurulu, sahası 
geni , yapılmıı bir şehirdi. Ayni 
zamanda hava cereyanlarını ko
layla§tıran Boğazı da meşhurdur. 

Şehrimizin havası durmandan de· 
ği ir. Bu yüzden ıık &ık fırtınalar 
ve yağmurlara maruzdur. Her 
halde her lstanbullu lstanbul 
semasında sık sık yıldırım sağ· 
nakları koptuğunu bilir. 

işte lstanbulda en çok korku· 
lacak şeylerden biri de yıldırım 
tehlikesidir. Vakıa ilk bakımda 
camilerin ve mühim binaların 
(paratonerlerle yıldırıma karıı 
techiz edilmiş olduğu akla gelir. 
Hnlbukl paratonerler, malum ol· 
duğu veçhile, yıldırıma karşı mu· 
ayyen bir sahayı korurlar. Mev• 
cut paratonerlerin geniş Istanbu· 
lun her yerini koruycak derece 
olup olmadığı fenni bir surette 

( Baştarafı 1 inci yüzde ) 

Mllddeiumumtlik herhangi bir 
tehdit alhnda kadına böyle söy· 
!emesi telkın edilmiş olması lhti· 
malini de göz öniinde tutarak tah· 
kikatını derinleştirmeye !Uzum 
görmllitür . 

Ceset vurulduğu yatağa 
getl .. lldi 

Müddeiumumi Şefik Beyle ta· 
bibi adli Enver Bey evelisi gün 
sabahleyin Hasekinisa hastanesine 
gitmişler cesedi muayene ettikten 
sonra vurulduğu eve götUrerek 
vathğı yatakta tecrübeler yapıl· 
masına karar vermişlerdir. Ceset 
11aat on birde eve getirilmiı vu· 
rulduğu yatağa yatırılmış üııtüne 
yorgan örtülmüş ve tecrübeler ya• 
pılmıştır. Kurşun Emine hanımın 
sol memesi üstünden girmiş ve 
içeride kalmıştır. Yastık altında 

barut lekesi ve kuriun deliği gö· 
rülmemiştir. Yalnız yorganın Us· 
tünde bir kurşun deliği tesbit 
edilmiştir. lık intibalara göre kur· 
şunun yakından atı· madığı anla· 
ıılmaktndır. Filhakika odada bir 
tek kurıunu atılmış bir de taban• 
ca bulunmuştur. 

Acaba Bir ea,kası mı 

Vurdu? 
Müddeiumumilik hariçten her· 

hangi bir tıdamın bu cinayeti iş· 
)emiş olması ihtimali üzerinde de 
durmuş fakat o gece eve bir 
başkasının girmec.iği anlaş lmış· 

tır. Cinayetin bir başka tabanca 
ile işlenmiş ve ortadan yok edil· 
miş olması da düşünülmliş 'e bu
nun için de ceset Morga nnkle· 
dilmiştir. Cesetteki kurşun çıka· 
rılnrak eldeki tabanca kurşuni.e 

tatbik edilecektir. 
bdUDhamlt Efendi 

Diyor 
Dün bir muharririmiz Abdül-

Ese 
asla kontrol edilmiş değildir. 

Evlerdeki ocaklar kontrol edl· 
Jip te şehrin umumi hayatına ait 
böyle bir tehlikeye karşı hiçbir 
kontrolda bulunulmaz. 

Paratonerler, sırf mUhim bl 
naların korunması hesap edilerek 
tesodüfi bir surette yerleştirilmiş 
olduğu için gelesiye konmuş de· 
mektir. Şehrin paratonerleri yıl· 
dırım tehlikesine karşı tamnmile 
şehri muhafnya edecek fenni ve 
hesaplı bir surette yerleıtirilmfş 
olmadığı içi~ her fırtına zamanın· 
da her an lstadbulun - kimbflfr 
hangi tarafı • daima yıldırım 
yağmarlarma açıktır. 

Şehrin umumi emniyeti nokta• 
sından bir kontrol yapılmamıı 
olması ve paratonerlerin hesaplı 
bir pllan dahilinde yerleştirllm~ 
miı bulunması, lstanbulda yıldı· 
nmlara karşı hiçbir zaman bir 
emniyet temin etmez. 

Onun için, bugünkU vaziyeto 
nazaran, yıldırımdan korkanların 

kendi evlerine bir paratoner dik· 
melerini tavsiye etmiye lUzum 
vardır, denilebilir.,, 

Gördünüz mü fen adamı gö• 
rllşünU? Herkes evine radyo ko
yup safa sürecek, biz parçalan• 
mıyalım diye paratoner!. 

Ya yarınki yazımda bllsblltUa 
hayret veren diğer bir tehlikeyi 
okuyunca bilmem ne buyuracak• 
smız? 

1. M. 

hamit efendi ile görUşmüştilr. A~ 
dUlhamit efendi demiştir ki: 

- Gece ben eve döndUm. 
Yatağıma yattım. Uyudum, gece 
yarısı bir rövelver sesi işittim. 

Derhal uyku sersemliğile kalktım 
Yastık altındaki tabanca patlıya• 
rak karımın vurulduğunu gördUm. 
Hemen biraderimi polise koştur• 
dum. Bir otomobille de karımı 

hastahaneye götürdüler. Emine 
hanımı ben vurmadım. ,, 

Hadise birkaç noktadan es· 
rnrlı görülmektedir. Polis ve müd· 
deiumumilik vak'ayı nydınlattır• 

mak için hummalı bir faaliyet 
sarfediyorlar. Netice morgun ra· 
porile aydınlanacaktır. 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f ıtanbul Acentalığı 
Liman Han, T elefonı SlSl925 

ltrabzon Yolu 
SAKARYAT:~~i~~:v!eı 
Sah günQ saat 20 de Galata 

nhtımından kalkacak. Gldiıtcı 
Zonguldak, İnebo ' u, Sinop Sam-

ıun, Fatsa, Giresun, Vakflkebir 
Trabzon ve Riz.rye. DönUthı bun
lara illiveten, Sürmene ve Orduya 
uA-rayacaktır. 

• 
zmır ve 

s··r'a 
• er sın 

olu 
vapuru 4 

Teşrinievvel 

be ~ nil' tll 
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Bilil ·ve· Zambak Çocukların gilrbüz, tombul, sıhhatli 
kanlı vı canlı olmaaı ve 9ok 

ya§aması i9in mut! '. ~ 

KADIKOY-BOS1 ANCI 
BilyUk Tarlht Roman 

Tramvay seferlerinin işletmeye açılışı 
Muharriri: A. R. No.: 51 HASAN ÜskUdar • Kadıköy ve Havalisl Halk Tramvayı11r1 

Gizli 

Sevgili Vezir 
Süleymana 

İbrahim 
Hulul 

Elçiler! .• 

Paşa 
Etmek 

Vaııtasile, Sultan 
isteniliyordu .. 

pirine, yulaf, patates, mısır, arpa, 
mercimek ve bezelye veeair 

Özlü Unlarile 

T. A. Şirketinden : 

-------- --- besleyiniz. Bu saf ve çok mugaddi 
ve leziz unlarla mahallebi, tatlı, 

püre ve çorba yapılır, Hastaların 
ve çocuklarfn ve hatta büyük 

Kadıköy Tramvay tebekemizde inıaah bitirilen Kadıköy· Boıtancı 
hattı, evvelce ilin edilen Ucret tarifelerine göre, 1 Birinci Teşrin 
1934 aabahmdan itibaren Jıletmeye açılacak ve bu suretle Kadıköy • 
'f oğurtçu, Feneryolu • Caddebostam • Suadiye • Bostancı mıntakaları 
a asında muntazam Tramvay 11eferleri tesis edilecektir. "3076,, 

Franj: 
- MUıkül olabilir.. Y almz, 

mlimkünsilz olmasın. 
Piskopos, sözllne devam etti: 
- Maamafih.. Aklıma bir ıey 

geldi... Burada ekseriya iıleriml 
pek kolaylaştıran bir zat vardır. 
Bu zat, şimdiki Venedik Cümhur• 
Reisi (Andre Griti) nin oğlu, 

(Lul Griti) dir. Lui, adeta Sul· 
tanın mahremidir. Birçok mesele· 
ler hakkmda saraya girip çıka

bilir. 
Şövalye, yerinden ııçrayarak 

itiraz etti ; 
- Hayır, Monılnyör .. Bu işe 

hiç kimse müdahale ettirilme· 
melidir. ÇUnkO, mesele, fevkalade 
mühimdir... Şundan emin olmalı· 
sımz ki bugün her tarafı ıaran 

Şarlken'in casusları fayet bu me
seleyi haber alırlarsa, zavalh Kı· 
rafı blitlin dünyaya karşı gülünç 
bir vaziyete koyabilirler. 

- Şu halde?. 
- Bana kalırsa, 

başka bir şey var. 
- Ne? .. 

yapılacak 

- Iıltt:ğimize göre padi~ahın 
gayet sevgili bir veziri varmış .. 

- Evet •• Bizzat, vekilimutlakı. 
Sndraznm İbrahim Paıa ... 

- işte evvela bu zatı görmeli •. 
Onunla padişaha haber gönder
nıel' siniz .•. 

- Şu hnlde yarın üçümliz 
birden lbrahim Paşanın sarayına 
g:der meseleyi arzederiz. 

- Üçlimilz, değil.. ikiniz •• 
- Niçin siz bize iştirak et· 

miyor musunuz? •• 
- Bunun cevabını vermek 

uzun olur, monsinyör. Ben bu 
işteki bütün vazifemi, dostumuz 
Franj Paniye tevdi ediyorum .. Ve 
kıral ile kıraliçenin gi.zli elçisi 
olarak yalnız onun meydanda 

görünmesini muvnfık görüyorum. 
Şövalyenin bu sözleri, Plisiye 

diskokosunu tatmin etmemişti. 
Franj Panl, şu iznhab vermek 
mecburiyetini hisse~ledi: 

- Şövalyenin hakkı var, muh· 
terem peder... Bazı esbap dola
y .sile onun ortada görünmesi ... 
Ş~hsı etrafında bir merak tevlit 
etmemesi Jazımdır. Onun ıçın 

İbrahim Paşaya, beraberce git· 
memlz lazımdır. 

Karar. 
Evet ... Karar .• 

"" iki Mektup 
( 1526 senesi ] Şubat ayının 

'okuzuncu günü Istanbul, ilkba· 
ar kadar ılık ve sakindi. Berrak 
ir güneşin bol ziyaları T opkapı 

;arayanın yaldızlı revaklarına 

çarpıyor; koyu nefti servilerin 
glgesi, kupkuru topraklar üzerin· 
de hafif hafif oynıyordu. (Hırkai 
aadet) dairesinin önündeki (Bağ• 
lat) ve (Mustafapaşa) köşkleri o 
'lrihte henüz yapı1madığı için o 
,eniş aaha dUz bir sofa gibi gö
lnilyor.. Karların altından henüz 
xurtulmuş olan kurumuı çiçek 
demetleri, buraya hUz:Un ve melAI 
aerpiyordu. 

Bu latif havadan istifade et
mek istiyen Sultan Süleyman, 
muvakkaten kurulmuş olan turuncu 
işlemeli bir aayebanm gölgesinde, 
Hint dibilarmdan yapılmış yastık
lara gömülerek oturuyor, karıı· 

sında geniş bir ıilteye diz çökmüş 
olan veziri azam İbrahim Paıa 
ile konuşuyordu. 

lbrahim Paıa elini koynuna 
ıokmuf; ipek mahramaya 1arılı 
olan bir çıkın çıkararak önüne 
koymuştu... Sultan Süleymanm 
kayıtsız bakışlarla etrafı sUzen 
gözleri, biran için bu çıkına kay· 
mııtı. Ve sonra: 

- Hayrola .• Nedir bu çıkın? •• 
Manasını ifade eden bir nazar· 

la f brahim Paıanın yüzüne bak· 
mıştı... Efendisinin bUtiln hislerini 
gözlerinden okumıya alışmıı oJan 
İbrahim Paıa; Sultan SUleymanın 
makıadıoı anlamış.. Mutat olan 
serbesti ile anltmıya baılamıştı: 

- Sultanım!.. Gabe olan ge· 
ceJer, bize yine bir çocuk doğur· 
du •. Hemen Cenabı mevla, hayırlı 
eylıye... Şarlken kafirinin nice 
bir yol tuttuğu malumu 
ıerifinfzdir. Talihin yaverliğiriden 
kolayca naili murat olan bu 
kafire, artık şu darıdünya dar 
geJmektedir, Ana ve avrat yü· 
zünden sahip olduğu bunca me-
~aliki az sinip çıkasıca gözlerini 
cıhanın dört köşesine dikmiştir. 
EzcUmle, şimdi dahi Franca 
eyaletini benimsemek, murat 
edermiş. Filhakika hüktimdaranın 
futuhatıııa hiçbir diyecek yok 
ise de bu kafir silahının kuvvetin· 
den ziyade mekrü hile ile hareket 
etmekte ve zuafayı ezerek mım 
inim inletmektedir. France kıralı 
zavallı Frnnçeskonun başına gelen 
hal, henüz habra seniyenizde olsa 
gerektir. 

Az söz söylemek mutadı olan 
Sultan Süleyman kısaca ıorduı 

- Daha eHretten halaı 
olmadı mı?. 

- Hayır sultanım .• Hem dahi, 
sadece esir olmayıp bu ŞarJken 
kafirinin elinde zebun kaldığı 
anlaşılmıştır .• Dl.in Françesko ile 
anası tarafından gizlice gelen bir 
elçi, şu emanetleri getirmiş.. ve 
bazı ağız haberleri dahi vermiştir. 

(Arkıuıı var} 
····························································· 

Spor 

Beynelmilel Tenis 
Paris, 30 (A.A.) - Beynel· 

milel tenis turnuvası şöyle neti
celenmiştir: 

Matmazel Payo (lsviçre) Fransa 
şampiyonu Mndam Martyöyü yen· 
mittir. Çift erkeklerde Marsel 
Bernar ile Jantiyen, Borotra ve 
Bussü'yü yenmişlerdir. 

C ·~~~.~~~'~. ~~~~;.~·r· ·~·) 
Askerliğe Çağırllanlar 

lstanbul Vilayetinden: Hirin
citeşriıı !l34 cclbıııde bir buçuk ve iki 
senelik hizmete tabi 316, 326 bakaya
ıile 3~7 doğumlulardan geri knlanlar 
ve 328 doğumlu ve bunlarla munrne· 
leye tabi olanlar ve deniz ve muzika 
sınıfına. mensup 316, 326 bakaya.sile 
327 ve 3 8 doğu~lulaı;uı hizmeti 
tnmrne erbabının sevkolunruak iizere 

insanların hayati gıdasıdır. 

Bugün artık tekrar 
Pudralanmağa IUzum yol<tur: 

Erkekler bir kadının sık sık pudrn
lnndığını görmeği sevmezler. Fakat, 
birden fazlası cildin parlamasına mlini 
olmak için bundan başka bir çare ol
madığını zanneder. Şunu da nazarı iti· 
bnrn nlmnlıdır ki; krem köpüklü Tokıı· 
lon pudrasında olduğu gibi iyi bir pud· 
ra, krem köpüğile karıştırıldığı takdir
de; rüzgarlı, yağmurlu havalarda ve 
batta sıcak balo salonunda bile bütün 
gün sabit kalır. 

Krem köpiiklü Tokalon pudrası, ya
pışkan ve gayrimer'i olduğu kadar cilt 
için şayanı hayret bir muknvvidir. Be· 
şcreyi tahrik eder. Fakat mesnmatı 
knt'iyyen kapamaz. Şimdi, bütün genç 
kızların nrzu ve bütün erkeklerin llK· 

zarı takdirle seyrettikleri yumuşak, R· 

çık ve nazik bir cildim vardır. Son giin· 
lerde beni zcvcelığe talip olan zat, kcn· 
dieini herşeyden evvel teııhir eden cil
dim ve tenim olduğunu söylüyor. Yağ. 
lı bir cilt için Pero Tokıılon pudrasını 
ve kuru bir cilt için Petalia Tokalon 
pudrasını kullanınız. Günde •yalnız bir 
defa pudralammmız kilfidir. Zira To· 
kalon pudrası cidden sııbit kalır. 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halatı.oda büyük 
f aide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satılır. 

Şirketi Hayriyeden 
DOnkil ga.ıetenlıde intiıar eden tarife ilinımızın tem Qcrete tabi ıi•il 

yolcular kısmında (iskelelerden köprOye azimet ve aYdetli bilet) ıiltunundakl 
birinci mıntaka birinci kıımın birinci mevki maa rOıum bilet bedeli 23 kuruı 
olduğu yazılacak iken 1ehven (25) kuruı g8sterllmlıtlr. Tashihi keyfiyet 
olunur. 

v 
TR..A.S BIÇ.A.G:I • 

~En mükemmel çelik, fevkalade keskin 
lstanbul dördUncU icra me· 

murluğundan: Tııınawma ondokuz 
bin <lokuzyüz seksen lira kıymet tak· 
<lir edılen Hocnpaşa mahallesinin Dev· 
rişler ve Nöbethııne sokağında eski 9, 1 
mükerrer yeni 22 ve 15 knpı numaralı 
altında dUkkiinı ve bodurnıu ve iki so
knğn cepheei bulunan dokuz daireli ve 
bölme dıvarları karğir merdivenleri 
mermer koridorların zeminleri mozaik 
bodrum katile altı katlı şekerci apar· 
tımanı naınile maruf apartımanın yirmi 
dörtte dokuı hissesi nçık arttırmıya 

konulmuş olup 20-10·934 tarihinde 
şartnamesi divırnhaneyc talik edilerek 
.>-11-934 tnrihine nıüsadif Pa:ınrtesi • 

1 
giinü saat 14 ten 16 ya kadar lııtanbul 

l Dişleri Kurtarır 1 

Diş etlerini 
Kuvvetlen
dirir J 

Ağ-ız kokuıunu 
defeder 1 

~--•lllllrilllll!!B••m11111••' ıtördliııcü icra dairesinde satılacaktır. 
.\rtrımıyn iştirnk için yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi alınır. Miiterakim vergi, 
belediye, vnkıf icaresi nıiişteriye aittir. 
Arttırma bedeli hisseye isabet eden 
muhammen kıymetinin yUzde yetmiş 

beşini bulduğu takdirde ihalesi yapıla
caktır aksi halde en son arttıranın 
hnhhütlü baki kalmak üzere arttırma 
on beş gün daha temdit edilerek 
'iO·ll-84 tarihine ~üıadif Salı gllnU 
uyni eııatta hisseye isabet eden mu· 
hammen kıymetinin yüzde yetmiş be· 
,ini tutmazsa 2280 ııumortllı kanuna 
tevfikan satış geri bırakılır. 2004 nu· 
ınarıtlı icra kanununun 126 ınm mad· 
desine tevfikan ipotek sahibi alacaklı· 

farla ıliğer aliıkndarların ve irtifak 
hakkı tınhiplQrinin dnhi gayri menkul 
ılzerindcki lınklarını ve hususile faiz 
ve mas rafa dahil olan iddialarınırı 
evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde 
cm dairesine bildirmeleri ltizımdır. 

Ağızdaki 
bütün 

Denizyol ları 
1Ş LE TM E Sl 

Acenteleri r Knrakliy KöprUbaıt 
Tel. 42362 - Slf"keci Milhürdarzade 

Han Tel. 21740 
l~r:.. .. ~twa• ~mi!! ...... 

BANDIRMA 
postaları 

lstanbuldan Cumartesi ve SALI 
günleri saat 19 da kalkmakta 
olan Bandırma postaları 2 T. 
evvelden itibaren &Rat 15 te 
kalkacaklardır. ..6195,, 

İZ MİR SÜR'AT 
İskenderiye Yolu 

vapuru 2 
Teşrinievvel EGE 

Sah 11 de Galata rıhtımın
dan kalkacak. Doğru fzmir, 
Pire, f skenderiye'ye gidecek ve 
dönecektir. "6211,, 

Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin pnylnşmaııın· 
dan hariç kalırlar ulakadarlar111 işbu 
·nnıl.Joi knnuniye ahkiimına göre ha· 
:·eket eylemek ve daha .fazla maliimat 
almak isteyenlerin !l34·6 !3 dosya. mı· 
murasile mernuriyctirnizo mürııcaatla.rı 
ıllm oluoıır. (3108) 

• 
muzır 

mikropları 

0/o 100 

Öldürür! 
~------mm .......... ~ 

DABCOVICH ve ŞUrekAsı 
'l'elı 44708 • 7 • 41220 

Avrupa ve Şark limanları arasında 
murıtar.am poıta. 

Anverı, Rotterdam, Hamburg Ye 

Iskandlnavya limanları foln yakında 
hareket edecek vapurları ve dünyanın 
bn~lıca limanlarında transbor demen 

Yakında geleoek Yapurlar 

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

Yakında hareket edecek vapurlar 
Norburg vaıf. 12 T. evvele doğru. 

Hansburg vapuru 3-5 T. saniye 
doğru. 

Bartın Y 1 '"' 
M .. .. • .. .. • .. .......... ·~· .. ~ o U Elektrik mühendisi Refik Beyin: 

Gaip Aranıyor: Balkan mu ha- BURSA Yapuru 1 Ameli elektrik, makina, telsiz, 

askerlik şubelerine müracaat eyleme· 
leri illin olurıur. 

Fazla tafsillit foln Galata. Frenkyan 
han umumi aoentelığine müracaat 
Tel. 44707 8. 41220 

rebeıinde Serez karıt ·klıklarında kay- Teşrinievvel • Oto; mufassal sinai elktrik ve 
bolan Razl.klı Çürüklerin Mcfımet Pazartesi 19 da Sirkeci ı hararet kitapları deposu: Poı:-
ağıının hayet veya 8lümünden bugüne rıhtımından kalkacak mutat ~· tane arkasında Basiret Hanı 

iıkelelere ugy rayarak Cide'ye ısı 
kadar hiçbir haber alamadık. Ken- 1 Odabaş Şecaettı'n Bey 
diıini tanıyanların veya norede oldu· ~ ( 3010) 
ğundan haberdar olanların biz evlat- kadar gidip dönecektir. "6212., > 41 

larına insaniyet Damına bildirmesini ' 1 
rica ederiz. 

Çorluda Silnhtarağa mahallesinde 
Razlık muhacirlerinden Mehme' oğlu 
Veli ve Sabri 

Zabl: 932-933 ders senesinde lzınir 
lisesinden aldığım şahıı.detnameyi zayi 
ettim eskisinin hükmü yaktıır. (119) 

286 Muetııf a 

"----•Doktor ~---lııı. 
HORHORUNi 

Erninönii Valide kıraathanesi yanında 
~-.... Telefona 24131 41-••P 

~ ........... _ill•P• (3045) ._ 

lstanbul Birinci lflfis memur· 
luAundan: Milfliı Aralan f reıko 
iflas itinde idare izuı Sıddık Sami 
bey istifa etmit olduğundan ali kadar 
alacaklıların mumaileyhin yerine diğer 
aıı:a intihap etmek ve milteakıp mua· 
meleler hakkmda bir karar verilmek 
üzere 3 Te,inievvel Çarıamba aünO 
saat 13 buçukta dairede hazır bulun• 
maları ilin olunur. (3121) 
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Bir tıraş bıçağı ile •• yuz defa tıraş o duğuna • yem • e ço 

Şimdiye kadar icat olunan bütün tıraı bıçakları arasında en mükemmel ve en fevkalade olduğu tahnkkuk etmiştir. Pıyasnda mevcut tirat 
bıçaklarını ınıırtmııhr. Bir adedi beş kuruştur. 10 adedi 45 kuruıtur. Hasan Tıraı bıçaklarının 1·2-3-4 numaralı gayet k skin ve hassas 
tarafları v rdır ki dört tar flı bir adet bıçağın her bir tarafile 1 akal on defa braı olmak kabildir. Bu hesapla beş kuruşluk bir adet 
Hasan tıraş bıçağı ile kırk defa ve daha fazla tıraı olmak mümkUndlir ki dünyanın hiçbir bıçağında bu meziyet yoktur. Hasan bıça~ 
istediğiniz: halde başka marka verirler e aldanmayınız:. Taklitlerinden sakınınız:. Hasan ecza deposu: lıbmbul - Beyoğlu. 

r .. ~ ' ili • 
ıyor Be • 

ı 
• • 

eçımı u 
"Hariçteki "'tibarımız, MiJl" 
Mütenasip Olarak ergün 

1 
Oz Tür çeyle 1 

Denem!___J 

d timizle Seçimden (ti 

Artıyor!,, Kaçmıyalım Herkes, 

ba aşa ı 

Reyini Ver e İçin Sandık 
Yerlerine Gidiyor Cenevreden bugUnkli ekspresle 

dönen Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Bey, Anadolu Ajansının 
bir muharririne u beyanatta bu· 
lunmuştur: 

"- Doğru Cenevreden, Mil
letler Cemiyeti Umumi Heyet 
lçtimaından geliyorum. Bu top• 
lantıda iki, üç mUhim hftdis 
oldu: 

Biri, bildiğiniz gibi TUrkiyenin 
~e~lis azalığına intihap edilme· 
ıııdır. 52 de\•letin • bir ıiki rey 
noksan - ittifak sayılacak arasile 
Milletler Cemiyetine girdiğim'zin 
henüz ikinci senesi, konseye inti-
habımız, Gazi TUrkiyes!nin medeni 
dünyada kazandığı bnylik itimat 
Ye sempatiye delalet eder ve bil· 
lıassa sulh siyasetinde elde ettiği 
fiili muvnffakiyetler için, blitlin 
devletlerin hak tanır bir muka· 
belesidir. 

Bu intihap, nynı zamanda, bli
Jl\k şeflerinin nn1ayış1ı ve uzun 
;1örüşlli idare ve ir atları altında 

• Türklycye dış po1itikada 1tası 
mukadder vazifenin tabii bir ne
ticesidir. Bu sayededir ki, her 
seyahatimde be} nelmilel siyaset 
aleminde, Mustafa Kemal Tiirlri-
yesinin mevki ve kıymetinin dai
pıa daha fazla arttığım muhtelif 
vesilelerle mliiabede ediyorum. Bu 
hakikati son intihap münasebetile 
tekrar görmekle müftehir olduk 
Bilhasaa, bizimle müşterek hare
ket eden, bizim intihabımız Jçin 
çahşan dostlarımıı.ın kıymetli yar· 
dımlarını zikretmek lazımdır. 

Biliyorsunuz ki, Iran devleti 
nnmz:-etliğini koymuşken, bizim 
namzetliğimiz Uzer:ne bu teşeb
büstiDu Türkiye lehine t vcih 
etti. Kom u ve dost devletin bu 
hareketi bizi çok müteh ssia 
et • tir. 

Yunanistanın murahhası \'e 
kıymetli Hariciye N J7.in ili. 
dostum M. Maksimoı bizim mu· 
vaffakiyetimiz için adeta Yuna· 
nistanın intihabı mevzuubahiami 
gibi, c.nndan çalıştı. Sıkı dostluk 
ra bıtalarile biri birine bağlı o!an 
bu iki komşu mil etin beynelmi· 
Jel iynset &ah sınd gösterdik
leri bu samimi birlik ve bera
berlik bütün lleme en glizel 
örnek oluyor. 

Bunun l~indir ki, Yunan mat· 
bu boa ıon beyanabnda Türki
yenin kon eyde bulunması Yuna
nintanın biuat kendisinin orada 
rey sahibi demek olduğunu aöy
liyen M. Maksimoı unapları ta· 
mnmen b kikati ifade tmiştir. 
iki devlet arasında, harici siya· 
ıeti temsilde hiç fark gözetmi
yoruz. 

Ayni memnuniyeti ayni nok· 
tayı nazarla i.,bar ve ifade eden 
Yugoslavyaı.m kıymetli hariciye 
naıırma ve Yugoslav matbuatına 
da teşekkür etmek isterim. TUr
kiye - Yugoslavya arasındaki ra-
ıı:::.-

bıtanın ne kadar canlı, ne dere· 
ce sağlam ve kuvvetli olduğunu 
size tekrar beyan etmeğe hacet 
görmem. Bu hakikat artık bütün 
TUrkiyen;n malumudur. 

Balkanlarda miittefikimi:r: Ro
manya namdar Hariciye Naz:ııı 

M. Titüleıko'nun bu 1 te bizim 
i~n yretini arfettiğini teıek
knrlerimle kaydetmekteyim. 

Y almz Balkan Misakma 
dahil devletlerin değil bütün 
d ostlnrıımr;ın hakkımı"'daki iiyl 
duyguiarmın bu münasebetle 
parlak teznhUrüne şahit olduk. 
Kendisife daima iyi ve dostane 
münasebetler idamesine çalıştığı· 
mız Eu'garist..an, kardeşimiz Ar· 
novutlu1c: bizimle birliklerini izhar 
ettiler. 

Polonya Hariciye Nazırı M. 
Bek cenaplarının gösterdiği sa
mımı dostluğa müteşekkirim. 

Diyebil rim ki, bu münase
betle Şark Avrupası tam bir 
vahdet manzara ı gösterdi. Garp 
Avrupası deVletlerinin de hemen 
hepsi bfae rey veı"diler. 

Konseye intihabımız. Gaz:l 
llü:-kiyesinin ıumdeıi olan sulh 
siyasetine daha fili şekilde yar
dım etmemiz için bize } eni ve 
faydalı fırs tlar verecektir. Mil
letler cemiyeti ktirs- ticıde -~~ 
diğim gibi, b z, şimdi}e kadar 
yaptıklarımızın gururu ile iktifa 
eden bir millet değiliz. Şimdiden 
sonra daha fazla yapacağımızdan 

min ve kuvvetli olarak işe atılı
yoruz. 

Mil1etier Comiyetinin bu se· 
neki toplantısında bir mlihim 
hadise de bliyük komşumuz dost 
devlet Sovyetlerin cemi; ete gir
meleridir. Avrupa ve Asy daki 
muazza me:vkr oşikru- ve .1tulh 
vadili nd ki gayret ve eserleri 
cihanca mdlım olan Sov~et Rus· 
yanın Milletler Cemiyetine girmesi 
- orada kuvvet ve harar tie söy• 
lendiği gibi • Cenevre miiessese· 
sine ancak yeni bir nüfuz ve 
ku<lret getirecek amildir. Türkiye 
hem bundan dolayı - diğer bütün 
dostları gibi • memnundur, hem 
de. bUyilk kolll§u memleketin 
değerli Hariciye Komiseri dostum 
M. Litvinofia Milletler Cemi
yetinde, konse; de daha 11k teş
rikimesai edeceğimden dolayı 
ayrıca biuat bahtiyarım. 

Milletler Cemiyetinin bu aeneki 
içtimaı, be,ta size söy:ediğim zibi 
miihim hlıdı11elerle doludur. işte bu 
meynnd Asy daki büyük dostları
mıdan Efg n :ıtan c~miyete glrdi. Bu 
Hiidiı• bizı çolc ıevindird ;. Efgan'ı· 
tan·n cemiyete girmeai muam latı.nı 
usulen tetkik eden komi•, onu reis
liğini ve umumi heyd nezdinde bu 
itin mazbata muhnrrirliğin' - Türkiye, 
Efganiıtan mün rebetlerinin sıkı'ığını 
ve bu t!eYlcfn ccıniyete girmuinde 
şahsen ne derece ç -Jışt ğ mı bildik
leri i'ln - bana tevcih ettiler. 

Bu v ı.ifeyi &•"inçle yftpt m. Bu 
suretle M lletler Çem"yeti Orta Asya. 
da k ymctli bir unııur dah:-, ve bi2 de 
Cenene'de bizimle birlik ç 1 ııır.ak 
bir dost dnba k znndık. 

Bu hadiseler haricinde M lletler 

Kent (2) toplant aı (3) seçimi bat
lıyor. Yeni kent toplantısına kimlerin 
girecekleri yurttaşların 11eçmeıile belli 
olacaktır. Bu seçim iti hepimiz için 
bir bayık (4) , bir yilkümdilr (5). 

Bir kimııeye, niçin oluna. olaun, 
ne dütündilğilnü ıoraanız. sevınç du
yar; karşılık (6) vermekten çekinmez .• 
Yine bir kimseye; kendiaile hiç ilişikli 
olmayan birisi iç'n, ne dersin: onu şu 
igte kullansak mı? Deseniz sorgunuz.
dan bir tnt duyarak karoılık verir. 
]yi olur, der, iyi olmaz der .. O kimse 
için ne düşünüyorsa onu açıkça belll 
eder. 

Beylik (7) ıeçimler de bunlar gibi
dir. Yurttatlara kimi seçecekleri soru
lur. Yurttaş çakinme. en kimi seçti
ğini söylemelidir. 

Bir kentte yıotayanlara o kentin 
b earmaınm (8) üzerine alacak olan
lnrı seçmek bayığı verilmiştir. 

Bu bayıktan, a11ılanmamak (9) yan 
çizmek, yükümünü Qzerine almamak 
olur. 

Biltan bnyık'arm yurttaılara veril
diği demokrat bir yurtta bayık1anmır.a 
ku.lanmayı bilelim! 

ismet HulUsi 
1 - Seçim: intihap 
2 - Kent: ıehir 
3 - Toplantı: meclis 
4 - Bayık: halk 
S - YQkQm: vıızife 

6 - K rşılık: cevap 
7 - B~ylik: resmi 
8 - Bac rmak: idare etmek 
9 - As·~lanmamak: istifade etmek .............. ·-··-····••&-••••······························ 

Cemiyetinde her seneki mutat işlerle 
muhtelif komisyonlarda çnl şııldı. Bu 
mea iye her z.amnn olduğu gibi yn-
kıodon a'Akadar olduk. 

CeneYredco avdet edinciyo kadar 
hafi ve nleoi konsey içt;malarına 
ıotirak ettim. Orada bulunan dost 
devletler Hariciye Nazırlari!e ı.k sık 

temasl r. rda bulunar ... k gerek ken I· 
aıiı.i ynkıodan a\Akadnr eden mesele
ler, gerek diğer b ynelmilel siyoııt 
meııail hakkında fikir teati ttik. 
BaJkan minkma dahil devle•ler 
Hariciye Naz.ırların•n içtimıundan ıon" 
ra nefJ'edilen tebliği c-j r nılar verdi
ler. Gelecek içtima 27 tetrinievveldo 
AnkaTada olac ktır. 

Milletler Cemiyeti Mecliıinin K&
nunusnni toplant . 11ıncle reislik bize 
teveccüh ediyor. Avrupa devletlerini 
meşgul eden Sar, Şarki Avrupa miaa· 
kı, Avuıtury&. nın istiklali gibi nıilhim 
meııe'clerin öofimil:tdeki a.ylar içinde 
müı.akerelere mevzu olmakta devam 
etmesi muhtemeldir. 

H. Fırkası merkezlndt111 .andık alan genç kızla• 

( Battarafı 1 inci yilzde ) vatandaşlar, istediklerinin ismi çiz• 
her kazada sandıkların bulunduk· mekte, istedikleri ismi bırakmak• 
ları meydanlar hıncahınç dolmuftu. tadırlar. Çizilen ialmler yedek aza 
Evvelce sıra numarası kağıdı alan olacaklardır. 
vatandaşlar, sıraları geldikçe rey· Yann intihap ıandıklarmın yerleri 
lerini kullanıyorlardı. Buglln şehrin deği tirilecektir. Halka kolaylık 
on kazasında dn, intihap başla- olmak üzere, sandıklar, her ma• 
ması dolayısile ıenlikler yapıl· halleyl dolaştırılacak, hallan aya• 
maktadır. ğına götürülecektir. Bu gece 

Halk hatipleri, muhtelif yerlere şehirde tenvirat yapılacaktır. 
:konan kürsülerde, hitabeler irat Dün kazalarda yapılan sanchh. 

etmektedir. Vatandaşların CUm· alayları pek parlnk olmuş, rey 
huriyet Halk Fırkası namzetlerine sandıkları Belediyeden alınarak, 
seve seve reylerini verdikleri gö- kaza intihap encümenlerine t slim 
rülüyor. edilmiıtir. Bu münasebetle kaz 

Namzet listeleri üzerinde yedek, ve merkezler önünde halk topl n• 
asıl diye bir ayrılıt olmadığından, mış heyecanlı nutuklar söylenmiştir. 

• 

Di MAC NU 

lstanbul Orman Baş Müdürlügünden: 
Haliç iskelelerinde mazbut ve elli kental dişbudak odun 230 

kilo meşe kömürü 235 adet köknar yumurtalık tahtası ve 20 kental 

mahlüt odun ve bir adet seren 1050 adet keıtane ve 800 adet saplık 

kızılcık çubuğu ve 984 kilo iç mahlep ile 40 adet ka) ın kerestesi. 

Yeni kapıda mazbut 95 kental meıe ve 25 kental mablüt odun ve 500 
Söı.ilmil bitirmeden ıiz.e 9unu arze-

deyim ki Jçerde kuvveti hergfin daha kilo meşe kömürll ki cem'an l 1 kalem orman emvali 10/10/934 Çar· 

fnzt~ r rtan ve bu kunetfoi yalnız şamba gUnll saat üçt ihale edilmek Uzere müzayedeye çıkarılmıştır. 
sulhun devamına vaa.ta olarak kullan· izahat almak isteyen taliplerin Haliç ve Y enikapı orman idarelerine 
m ya aameden Türkiye Cümhuriyeti-
oin, dıtardaki itibarı milli vı:: bdet ve ve ihale gUnU saat iki buçukta da Orman Müdüriyeti Kalemine 
kudretile miltenaaip o1arnk hergiln müracaat eylemeleri. (5893) 
artıyor. Bir milletin GE zi gibi tefe, , •• ıa••••llll! ....... 11111! •••••••••~---•••ı• 
lımet Pata gibi bir devlet adamına 
malik olmaıındaki ender, tarihi bah
tiyarlığı Avrupa ortaaına her giditim· 
de binblr it ve binbir inaan içinde, 
elde ettiğimiz. mllıbet neticelerde, 
daha fazla an!ıyarak ve ıcvinerek dö. 
nüyorum.n 

Büyük Millet Mecliıl Reisi K zım 
P11~a Hz. ile bu aabah Cenevre'den 
dönen Hariciye Vekili Dr. Tevfık 
Rüıtü, iki giln evvel ıehrimize gcl
miı olan Dahiliye V eklli Şükrfi Kaya 
Beyefendi er dOn nkrmki ekspreale 
Ankara'yn hareket etmişlerdir. 

Hanımlar Biçki 

Dikiş Mektebi 

MildOrlOğQnden: Çartıkapı tramvay durak yeri karıı.sında yana Feyziati 
llse1i arauında yeniden yaptırdığımız mektebin sergisi yarınki S lı gilnil 
17,80 da davetlilere açılacak, on bet gün ıfirecektlr. 
San'at hayatına atılacak genç Türk kı:ılarım zın çok bliyfik faydalanmr
larına yarayac.,ğından muhtereın aile reiıler'ni evliitlarile beraber serg>mizi 
görmelerini öğütlerix. Sergi yar ndan itib ren umuma açıktır. (117) 

'Qııcıe:a:1cz:mı~&G312i::ı:iii::i::ll:iı> T 1 ('fon . 2 2 9 9 4 <311Ziimii;iii:ıl3iiillilii&illim-liilı&: 
~--··-··-------

Zayh lstanhul onseki:ıinci llkmek· 
teptou 932 senesinde ııldığıın şnhodet• 
namcmi kaybettim. I cnisini a1Rcnğım· 
dno hukmü yoktur. (118) 

48 numarnh Adem oğlu 1~mnil 

Zayi: 927-928 ders senesinde Ka
bataş li esi onuncu sınıfından aldıgım 
tnııtikuuoıcyi zayı ettim. E k;sinin hük· 
mii ) oktur. (119) 

447 Frzıl 

i ~ çla-ımzı ~a;.~: SALiH NECATİ den alını.z:. Reçeteleriniz bUyUk bir 
dikkat, ciddi bir istikametle hazırlamr. FOSFOTiN NECATi Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bununla beslen o 

yavrular tombul \'e kuvvetli, neş'eli olur. (3103) 

• 
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~------------------------------------·---------------------------------------, 
Reklam değil ••....•. bir hakikattır ki: 

Ticarethanesi; 
ı - Kabveıerlnl en ylksek cinslerden ılparı, ederek lbzar eder. 
2 - Ballılyetl ve nelasetl temınatbdır. 

3 - Açıldılı glndenberl kahve llatıarınıa tenzlllnde yeglne Amil olan ııba tlcaretbaae 
bugünden itibaren yeniden fiyatlarım tenzil etmiştir. 

Yeni fiyatlar: 
Gram Kuruş 

80 
100 
200 
250 
500 
750 

il i 
Satı, yeri yalnız: 

10 -
ız 50 
25 -
31 25 
83 50 
93 75 

KAHVEHANE VE 
GAZiNOLARLA 
BAKKALLARA 
ayrıca hususi fiat 

Arzu edenlere meccanen 
nümune verilir. 

iSTANBUL TAHMiS SOKAK • KURUKAHVECi HANI ALTINDA Tel. 20425 

Dişlerinin bozulup 
Çürümiyeceğini bilir 

• 
Radyolin en mile11lr dlı macunudur; diıleri kat'I surette 
temizler ve parlatır. Radyolin en yumuşak diı macunudur; 
diılerl çizmez, minalarıın örselemez. Radyolin en hoıa gidecek 
diı macunudur; atızda k6pllrllr, lezzeti gllzeldir. 

• 
Sümer Bank 

Bugün Açılıyor 
Bu şube B E V K O Z Deri 

ve Kundura Fabrikasının 
mamulatını satacaktır. 

B E Y K O z Fabrikası en son sistem 
makinelerle gayet saııam kunduralar yapar 
B E Y K o z kandaraıarını giyerseniz son 
babarın yagmurıa ve kışın karlı glnlerlnde 
ayaklarınız ıslanmaz, basta olmazsınız. 

• 

• 

Kadın, Erkek, Çocuk 
Hazır ve ısmarlama B•gkoz /tıhrikaıırul• kandart1lar 

6Sgl11 1011 lfdem rn111clnel•rl• al• 
klle11 dlklıl•rl Tctıt'lgg•1'1 aökiilm• .. 

Kullanınız 

- ~· '<(" ' - • .~~- ,._ • ' - • * >: . . ' -. ;~ ~ ' , . f • -· • ' 

Sahibi : Ali Ekrem Neşriyat müdürü : Tahir 
Son Posta Matbaası • 

Sağlam, Güzel, Ucuz 
.. 

GALATA KARAKOY CADDESi 

• 
' . ID 1 )erini lıtanbul'a getiren • ' meselesini de ~ 

kökünden hallediyor. i. firma pek yakında 
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