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EskiAvusturya başvekil/ 
muavini korkutuqor ! 

Küçük Menderes ovası bir sağlık 
ovası haline konuluyor 

Kumandan Fey hücumlarını bitirmezse 
söylemek sırası bize gelecek! diyor 

Türkiyenin buğday 
1

• işi~ içinde 

Son b~~::i~:İ~emleketi . iŞ MI v AR? 
lllİzden harice mühim miktarda 
_buiday ihracatı oldu: İsviçre ile 
Almanyaya yekiinü yirmi üç bin 
ton kadar tutan buğday satıldı. 
Hem de bu buğdaylar ecnebi 
nıeırnleketlerden alınmış olan 
!!nallara mukabil verilmedi. Be -
"deli mukabilinde doğrudan doğ . 
l"Uya döviz alınarak verildi. 

Öyle zannediyoruz ki, buraya 
Jra.ydettiğimiz bu havadisi oku -
Yan bir çok kimseler doğruluğun
da §Üphe edeceklerdir. Fakat 
!İmdiye kadar buğday ihracatı 
'bakımından memleketimizin ma
IUın olan vaziyetine göre bu §Üp · 
he yerinde olsa bile katiyen doğ
ru değildir. · Bilakis verdiğimiz 
avadis tamamen mevsuktur ve 

ll'llentleketin :zirai istikbali için 
büyiik ve mesut bir inkılabın ba,t
langıcı mahiyetini haizdir. 

Ötedenberi bir ziraat memle -
keti olan Türkiye daha beş, altı 
ıeneye gelinceye kadar hariçten 
kendi ihtiyacı i~in bui ı ğetir -
llıeğf! mecbur oluyordu. Cümhu -
riyeti idaresinin zirai himaye sis
temi en evvel buğday ma:hsulü -
nün istihsali üzerinde iyi tesirle
rini gösterdi. Dört, beş senelik 
devamlı br gayret neticesinde ha
riçten buğday getirmek mecl:H.iri
Jetinden kurtulduk. Bununla be~ 
nber gene memlekette yetiten 
fe.zla. buğday mahsulünü haricin 
reka!betine karşı bir türlü sata · 
ınıyorduk. 

Aca.ha §İmdi nasıl oluyor da 
liarice hir ay içinde yirmi üç bin 
ton gibi buğday satılabiliyor? 

Bu aatıı muamelesi Avrupada va 
~kada bu sene kıtlık olma -
'1ndan mı ileri geliyor? 

Mehmet ASIM 

Budapeşte, 28 (A.A.) - Avus
turyanın sabık başvekil murvini 
M. Vinkler U jnen Zedek gazete
sinin muhabirine, şimdjki Avus -
turya hükumetinin kendisini ve 
dostlarını tazyik· altında bulun -
durmasının, pek le hoş olmıyan 
bazı sırların ortaya çıkmasından 
korktu~ için olduğunu söylem~ş
tir. 

M. Vinklere göre, mumaileyh 
hükumeten kumandan F. ey ile 
birlikte çekilmek için M. Dolfus 
ile mutabık kalmıştı. l(umandan 
F eyin istifası, kendi istifasını ta
kip edecektir. M. Vinkler bu an
laşmaya sadık kalmıyarak ku· 
ma~danr kabinede muhafaza et -, 
tiği için M. Dolfüsü muaheze et-
meKtedir. 

Sabık başvekil muavini, son o· 
larak diyor ki: 

"- Kumandan Fey hücumla
rına nihayet versin, yoksa söyle
mek sırası bize gelecek ir. , 

Jandarmada 

TERFİH 
Terfih eden Jandarma 
zabitanının isimlerini 

neşrediyoruz 
Ankara, 28 (H~susi) - Buse

ne jandarmada yapılan terfiler 
şunlardır: Ordu stajında jandar
ma binbaşı 701 Şakir, 714 Muhit
tin, 646 Şükrü, 2598 Salih, 732 
Refik, 752 Sırrı, 720 Şevket Tur· 
gut Beyler kaymakamlığa; kıta
da kıdemli yüzbaşı 1637 Ömer, 
1594 Hüsnü, 2635 Hulusi, 2691 

IU>evamı "' üncU •yıfanm ı lııd eQtummda) ,Devamı 9 uncu sayıfanın 1 lncf aUtununda 

Dalgıçlar arasında 

.. 
-Yirmi metreye mi indi dedin. Aman 

jFilyos - Ereyli 
hattı 

Ankara 28 (Hu
Filyos - Ereyli 
arasında yapıla -
c"k hattın Filyos -
Çatalajzı kısmı 

buharlı yapıl -
mak üıere y,akın
da ihale edilecek
tir. 

Çatalağzı - E
reyli kısmı elek
trikli olacağından 
Avusturyalı mü
tehassıs bu mın
takada t~tkikler 
yapmaktadır. 

Başvekil ismet Paşa Hz., Menderes ovasındaki 
islah ameliyesinin açılış resmini yaptılar 

Ödemiş, 27 (A.A.) - Başve • 
kil İsmet Paşa Hazretleri refa • 
katlerınae Dahiliye, Hariciye Ve
killeri ile İzmır Valisi Kazım Pa-
şa ve İzmir mebusları olduğu 
halde bu sabah ôdemİ§e gelirken 
Torbalıdan T epeköyüne geçerek 

Küçük Menderes ovası ıslah ame
liyesinin açılış resmini yapmıılar 
ve bunu müteakip ıu nutku aöy· 
lemişlcrdir: 

"Arkadaşlar, Küçük Mendere· 
sin ıslahı gibi büyük bir teıebbü· 

ün başındayız. Memleketin sıli · 
hat ve ilerlemesi noktai nazarın -
dan şimdiye kadar ümitsizlik 

mıntakası olan genit bir saha 
bundan sonra servet ve medeni • 
yet itibariyle Türkiyenin en ma • 
mur yerlerinden bir nümune ola
caktır. 

Bunun ehemmiyetini takdir 
buyuran Büyük Gazi bu ovantn 
ıağlık ovası haline getirilmesini 

irade buyurdular. Bu arzuyu ha -
l<ikat sahasına isal etmek bütün 

ı 

memleketin memnun olacağı bir 

imar mmtı.ıka11 haline getirmelC 

hükUmet için en mühim bir vazi-

(Devamı O unc, sayı!ann l lncl aütunund&l 

Küçük Balkan konferansı neler 
san'atlar temin edebilir ? 

Kanundan kaçmanın 
yolunu bulanlar mı var? 

Küçük sanatların Türk vatan
dqlarma taheiel kanuPU tatlrifr e
dilmektedir. Kanunun uyandır

dığı sevinç ve memnuniyet umu
midir. Bununla beraber alaka
darlardan bir kısmı bu kanunun 
tatbikatına ait bazı mülahazalar 
ileri sürmekt~dirler. Mesela ter· 
zilerle berberler bunlar Araımda· 
dır. Ankaranln ileri gelen terzi
lerinden (Lamod) terzihanesi sa
hibi Esat bey Ankara muhabiri
mizle konuıarak; bu kanunun o
radaki terziler bakımmdan tatbi
ki hakkında bazı notlar vermiştir. 
Bu notların bir hulasasını, fayda
sı olabilir mülahazasiyle yazıyo• 
rui. Esat bey diyor ki: 

"Bu kanun münhasıran ve mut
lak olarak Türk sanatki.rlannı hi
maye etmek gayesile yapılmıftır. 

(Devamı 9 uncu SP""tfanm«- UııcQ aütununda) 

Yarınki sayımız: 

20 
SAYIFA 

3 aylık maaşlara 
başlanıyor 

Cetvel 10 uncu sayıfada 
···············-·········· .. ···· .... ··-···"· ........ 
iktısat vekili Celll B~in 

Marmara denizinde 

Kotra 

Konferans, Bulgaristanla Arnavutlu 
ğun misaka iltihakına yardıın edecektir 

Atioa muhabirimize beyanatta bulunan 

M. Papa Anastasyo 

Atiım, (Husuai muhabirimiz • 
den) - Yunan çiftçi ve amele 
frrkasr reisi ve Balkan konferan. 
smda Yunan murahhas heyeti 
reisi M. Papanastasyo, bu sene 
lstanbuldl Yıldız sarayında top. 
1anacak olan Balkan konferansı 
hakkında şu sö2Ieri söylemiştir: 

- Beşinci Balkan konferansı• 
mn muvaffakiyetle neticelenece • 
ğine dair büyük bir emniyet ve İ• 
tımaclmı varClır. Konferansın bU 
muvaff akiyetine lstanbul mubi • 
tinin Balkan anlaşmasına uyğun 
olması, Türk murahhas heyeti • 
nin güzel idaresi ve Tüı kiye -hii• 
kumetinin ve bilhassa Türkiye 
Cümhurreiıi Gazi Hazretlerinin 

(Devamı 9 ııncıı a&)"lfanıa' üncO aütununcl&l 

8 B t ır. . U 1 U ~ e ğ i I, H it 1D J O 1 U .. 
C. Tertibi tahvillerin yarın 

satılmasına başlanıyor 

... ~ 
~ ... ~ seyahati Ergani Demiryolu istikra~ınm C tertibi tahvilleri yarından itibar 

VAKiT bir kaç güne kadar bu llatıhğa ç1karılacak~~r'.. Bu ~'lhviller faiz1eıi ve büyük ikramiyeleriy 
entl'esan seyahat macerasını alanlara o kadar buyuk kar temin ediyor ki, bütün tahvillerin 

o Z4n bath§ını takmayı unutmutuz! 

Yakında nafıa 
mütehassıslarm -
dan bir kaçı bu
raya giClerek tesi
satın şeklini tes -
bit edecektir. 

büütn tafsilatile yazacak. müddeti bitmetlen evvel kamilen ~atılacağına muhakkak gözüyle 
,__.__ __ ...__,_ ____ .-..: kllmaktadır. Yukarrki resim her gün Erganiye biraz daha ya 

~an demiryolu için çalışmaY.ı gösteriyor .• 



Afyon - Antalya hattı 
Temel atma merasimi 1 . 

parlak oldu 
~fyonu Antalyaya bağlıyan, Ankarayı Akdenize 
getiren,Akdenizi Ankaraya götüren yolun başı .. 

M. Gömböş 
Italya başvekilile görüş

meğe gidecek 
Budapeşte, 28 (A.A.) - Ka

tolik gazetesi olan "Magyar Het· 
foe,, başvekil M. Gömbö§Ün Var· 

• ~fyon, 28 (A. A.) (Geçik • j İzzet, Olvi Kara Osman, Jzzet şovadan sonra, M. Muıolini ile 
tlftır) - Afyon • Antalya hat ~ Haydar Beylerle Ziya Nuri Paşa görüşmek üzere ij.omaya gidece • 
nın vazi esas resmi, Afyonun da hazır bulundukları halde saat ğini haber vermektedir. Maama
urtuluşunun 12 inci yıl dönümü 16,45 te Afyon istasyonundan ha- fih resmi mah•fil böyle bir pro • 
lan bugün (dün) dört vilayet reket eden hususi bir tren, heyeti jeden haberdar olmadıklarını sÖy· 
fyon, Burdur, lsparta ve AntaI- vazJesas resminin yapılacağı es- lemektedir. 
a halkı ~e mümessillerinin coş· ki lzmir istasyonuna götürmüş ve A --t-----b·.-. - .. -k--
un ıevinç tezahüratı arasında orada toplanan binlerce halk, VUS urga, uyu dev-
pıldı. başta bando olmak üzere bir as • /etlere müracaat eiPJİŞ 

Nafia müsteşarı Arif Beyin keri müfreze, Müsteşar Arif Be • Londra, 28 (A.A.) - lngilte· 
~aıet ettiği bu merasimde An • yi ve heyet? selamlamışt:r. Vazie- re hükumetine bu huausta henüz 
Jya mebusları Rasih, Numan, sas resmini yapmadan evvel A • bir müracaat yapılmamıJ olmak • 
aydar Beyler bulunmuştur. rif Bey söylediği bir nu'-ukta ez· la beraber, Reuter Ajansının ha -

Burdur Mebusu Mustafa Bey, cümle: ber aldığına göre, Avusturya hü-
.ı itlerde gözetilen gayenin bü- b · d · kuAmetı' bu"'yu··k devletlere müracaat "Ya ancı ve yaratıcı ıra emı -
ik ehemmiyetinden bahseden b f · · b 1 d .. ederek, hu""kiimeti tutan yarı as • zin yem ir za erının aş a ıgı 
r nutuk söylemiştir. Bundan noktadayız. Türke ilk ileri ku • keri teşekküllerle 1-faymver 
,nra Afyon mebusu Ziya Nuri mandasını, Yüce Gazi, bu top • (Heimveh) lerin bir kısmından 
sıa, söylediği bir nutukta bu rakların üstünde verdi." demiş • daimi ve yardımcı bir poliı kuv • 
ıtfamak üzere olan büyük eseri veli teşkili için müsaade iıtemit· 

b k l f 
tir. 

t onu aşarma için ça ışan şe • t' 
ri selamlamıştır. Sami Bey, dünya ile dönüp ır. 
Afyon lisesi müdürü Sami Bey, tekrar bize gelen 27 Ağustosun Moskovadaki askeri 
fyonu Antalyaya bağbyan, An- bu sene ikinci bir bayram daha h f . 

kd Akd getirdig"ini, rok heyecanlı bir ifa· eye ımız 
aayı A enize getiren, e • ;ç ( A A ) 

d ·ı .. l d' ... 1- t kta e,;sı'z MOSKOV A, 28 . . si Ankaraya götüren yolun ba • e ı e soy e ıgı uu nu u , ~ 

h Ve Şanlı Tu··rk ordusunun zaferi. Fa~rettin ve Muzaffer Paıa • 
mdayız, diye başlryan eyecan • 

nı. kutlularken ayni yerde Türk larla f'iuri Şey dün kızılordu er· bir nutuk söylemiştir. 
kanı harbiye reisi M. Krestinski 

Isparta mebusları Mükerrem işçisinin yüksek kabiliyetini se • 
ile Moskova aşkeri mmtaka kıta· f ız, Emir Kemal, Turan, Hü • lamlamağa hazır bulunanları da-
atı ~mandanı M. Egorofu ve ,.in Hüsnü, Afyon mebusları vet etmiştir. P 
sonra Moakova Sovyetnide reis 

Sarre lıalkı istikrah 
dul}ugorl 

Sarrebru-ck, 28 (A.A.) - Pey- ı laşma sayesinde iki memleketin 
}'elarafın muhabiri Sarrebruck münasebetleri düzeldiği takdirde, 
~ıpın Hitler numayişinin fena soğuk vaziyetinden vaz geçmeğ~ 
ıekilde tertibeinden dolayı is· hazır olduğunu ilave etmektedir. 

vekili M. Kvesıin tarafından ka· 

bul edilmişlerdir. 

Moıkova, 28 (A.A.) - M. 
VoroşiJof, dün Fahrettin ve Mu
zaffer Pa§alarla Nuri Beyi kabul 
etmiştjr. Ata§emiliterler vekili 
Enve~'Bey hey~te refakat etmek· 
te idr. 

Bir tre71 nehire 
yuvarlandı 

rah duydµğunu bildirmektedir. Fransa, Almanya tarafından Scul, 28 (A.A.) _ Koranın 
Filhakikaı halk, M. Hitlerin nul· şarki Avrupa paktının imzalan • ceq.ubu §arkiıinde Ganaan civa • 
J1..U dinliyebilmek ve sıhhi se • masmı ve Almanyanın Milletler rmda Sinho Kuseiye giden bir 
-plerden dolayı M. von PapenİR Cemiyetine dönmesi gibi yapılan ;tren yoldan çıkmıt, ü~ kiti ölmüf, 
ıöyliyemiyeceğini haber ala· vaitlerin tutulduğunu teyit ede • 42 ki!İ yaralanmıttır. 

mek için beş saat beklemek cek hareketler beklemektedir. Vagonlar devrilmiı ve Kiyuto· 
ıeburiyetinde kalmıştır. Von Papen rıastamıydı, kusen nehrine düımüılerdir. Bu 
Sosyalist gazeteler, nazi aleyh· değilmiydi? faciayı tethitçilerin yaptığı zan • 
ı Sulzbah nümayişinde bulu • Sarbruk, 28 (A.A.) - Havas nolunmaktadır. 

Alarm sayısını 100.000 olarak ajansı muhabiri bildiriyor: M. isyan eden mahpuslar 
mıin etmektedirler. von Papenin evvelki gün Hren· 
ter, ahjaktan kon,..fuyor! braytstaynda nutuk söylemesi;ne Şattanugo, 28 (A.A.) 11 mah· 
Paria, 28 (A.A.) - Roter a - maµi olan hastalık hakkıpda mu· puş isyan etmitlir. Bütün gardi-

w muhabirinden: Fransız, mailcyhin köşküne civar olan Va- yanları hapsederek, hapiahanenin 
ıbuatının, dün M. Hitlerin Jerfangen sakinleri sabık başvekil diğer memurlarının açmıt olduk" 

için söylediği nutuk bakında· muavinini cuma günü gezerken ları ateşe rağmen kaçmıtlardır .• 
'kri, Paris gazetelerinin birisi· ve tam sıhhatte olarak gördükle· Mavi gömlekliler reisi 
yazdığı gibi s.u cümle ile hula- rini beyan etmektedirler. 

~ Belfast, 28 (A.A.) - Deyli 
ilebilir: rtümayiş s1rasında bir hadise b t ı Telgrafın muha iri, timali ır an· 

"iyi ıöyledi. Fakat şimdi söz· Sarbruk. Sarrebruck, 28 (A. da tarafından mavi gömlekliler 
ien ıonra yapılacak olan ha· A.) Evvelsi gün Sulzba'h'da cere-

reisj Ceneral o'Duf fi'nin Ulıtere 
•tleri bekliyelim.,, yan eden tezahürat esnasında, 

l girmesi yaıak edildijini bildir • 
..Roter aJ· ansınm muhabiri, M. bazı emniyet memur annın otur • 

d b k b mektedjr. 
~erin nutkunu, bu ıefer, daha dukları masaya oğru üyü ir 

b t 'k' · t k. f Dublenden bildirildiğine göre, JUıtak bir şekilde olduğunu gazlı bom a a an ı 1 nazı ev 1 

Ceneral bu emri dinlemiyecektir. liiyor. Fakat M. Hitler, bu edilmiştir. 
h · t' k den Sarlı Ceneral "Birleıik mavi ıömlek)i .. leri evvelce de söylemişti. Bu- Teza ürata ış ıra e • ::r 

1 130 t tir Sardaki ler,, te•kilatının lrlandanın birlig"'i için Fransa, §Üpheli bir vazi· arı tren aşırnış • :r 

F .. ··kı · mu"du·'rlüg"'ü foin yegane u··mı't oldug-unu ıo·'yle· e kalmakta devam ederse, bu· ransız gumru erı -
.. yret etıpemelidjr. hiç bir hadise kaydeliınediğini =-=~~:t~.:... ............. _ .... , • __ 
Piier taraftan, Fransız gaze- pildirynektedir. matbuatı müdürü cloktor Ditrih ol-
·, Fransanın AJmanyaya kar- HitJer Sar'dıin ayrıldı du~u halde, dün Tayyare ile Ren 

••ıır-... ve gizli bir niyeti olmadı- Bonn, 28 (A.A.) - M. Hitler, eyaletinden ayrılmıt ve halk tara· 
.ı yazmakta, daha iyi bir an- yanında dqktor Göbles, Alman fmdan şiddetle alkı!la.nnaııtır. 

Ankara Elektrik şirketi saat 
kiralarını indirdi 

Ankara, 28 (Hususi) - An· 
kara elektirk ıirketi, Eylülün bi .. 
rinden itibaren tek saf halı elek • 
tirk saatleri için müşterilerinden 

kira bedeli olarak 15,5 kuruş al -
maia başlıyacağınr ~afıa Veka -
leline bildirmi§tir. 

" 
1satnbul elektrik §irketinin bu 

doğru harekete imtisal ve halk • 
tan almakla olduğu fahiş ıaat ki· 
ralarmın Nafıa Vekaletince bil· 
hisap tayin vetesbit edilen mik
taı a tenzil etmesi beklenmekte• 
dir . 

Ankara 30 Ağustos Tayyare ve 
Zafer bayramına hazırlandı 

Ankara, 28 (Huıuai) - 30 A· 
ğoatoı Tayyare ve zafer bayramı 
merasim programı hazırlanmıştır. 
Buna göre, merasimden evvel 
Fırka karargahında, Milli Müda -
faa Vekaletinde, Büyük Erkam 
Harbiyede tebrikler kabul edile
cektir. Mü§İr Fevzi Paşa Hazret· 
leri sivillerin tebriklerini saat 9,5 
ta kabul edecektir. 

Sahada söylenecek nutukların 
halk tarafından iyice işitilebil • 
meıi için radyo tertibatı hazırlan· 
mıştır. 

Saat 10,5 ta fırka kumandanı, 
geçit resmine ittirak edecek kıta· 
ların tefti§ini yapacak, bilahare 
fırkanın en genç zabiti büyük za· 
feri anl!ltacaktır. Bundan sonra 
fırka kumaqdanı tarafından nu • 
tuk söylenocektir. 

Vilayetler umum müdürü 
Ankara, 28 (Hususi) - Garp

ta tefti§te bulunan Dahiliye Ve • 
kaleti vilayetler umum müdürü 
Sabri Bey geldi. 

Ucuz halk biletleri fazla 
rağbet gördü 

Ankara, 28 (Hususi) - Dev • 

let demiryolları idaresinden bil • 
dirildiğine göre ucuz halk bilet • 
leri fazla rağbet gö1"-1ektedir. 

Haydarpaşa, Ankara, İzmir 

ıibi ibüyük iatasyonlarda satılan 
biletler her yerden fazladır. 

Polislerin imtihanı 
Ankara, 28 (Hususi) - Polis 

üçüncü komiserlik imtihanlarına 

ıiren bin kadar polisin imtihan 

evrakına ait tetkikler gelecek a

yın on be§İne kadar bitmesi ve 

Eylul nihayetlerine doğru kaza • 
~lann isimlerinin ilanı muhte • 
meldir. 

Vilayetlerin hususi idare 
bütçeleri 

Ankara, 28 (Hususi) - Elli 
vilayetiq 1934 hususi idare büt • 
çeleri tasdit edjJçrek mahalleri • 
ne te)>lii edilmiıtir. 

Geri kalan bütçelerin de mua· 
meleleri ikmal edilerek yüksek 
tasdika arzedilmiftir. 

Ankarada evlenenler 
çoğalıyor 

Ankara, 28 (Hususi) - An· 

kara belediyesinin ıstatistiğine 

göre, bjrinci kanun ayının başın -

dan bugüne kadar Ankarada ev· 

lenenlerin aayıaı 439 dur. Geçen 

aylaraı niıbetle evlenenler yüzde 

on fazladır. Mayıı, temmuz, a -

ğuıtoı aylarında Ankarada fazla 

evlenme kaydolunmuştur. En az 
evlenilen aylar; eylül, ıubat ve 
mart aylarıdır. 

Fırka kumandanının nutkunu, 
Tayyare Cemiyeti namına mual
lim mürüvvet Hanımın nutku la· 
kip edecek ve geçit resmine ha§• 
lanaca~tır. 

Merasimle abideye çelenk ko· 
nacaktır. 

Öğleden sonra Halkevjnd~ kut• 
lulama merasimi yapıJacaktır. 

Toplantıyı saat 16 da HaJkevi re· 
isi açacak, Eµis Behiç ~ey bir nu· 
tuk söyliyecektir. Ayni gün 30 
Ağustos isiıpli bir piyes oynana• 
caktır. ·' 

30 Ağustos bayram1 münase • 
betiyle resmi ve hususi bütün 
müesseseler bayraklarla, elektrik· 
lcrle donatılacaktır. 

Gece sehirirı muhtelif yerle• 
rinde, Tayyare Cemiyeti .menfaa· 
tine c~lencrl,..r tE"rli17 olunacakltr. 

Nafıa Vekili 
Ankara, 28 (Hususi) - Nafıa 

Vekili Ali Beyin cumartesi günü 
İslanbula hareketi muhtemeldir. 

Yumurta fiyatları 
yükseliyor 

Ankara, 28 (Hususi) - Türk· 
ofisten öğrendiğime göre, son 
günlerde yumurta fiatları yüksel· 
miştir. Sebep; hasat mevsimi do· 
layısiyle gelen yumurtanın azal • 
masıdır. Avrupnda da yınurta 

istoku azalmıştır. 

Yumurta nizamnamesi 
Ankara, 28 (Hususi) - lktı

sat Vekaletince hazırlanan yu• 
murat nizamnamesi Ba,vekale • 
~en Devlet şurasına havale edildi. 
Devlet şurasınca bu l)afta tetkik 
edilerek iade cdileceJ<tir. 

M. Conson davayı 
kazandı 

Vaşiııglon, 28 (A.A.) - Dün 
öğrenildiğine göre, milli kalkın· 
ma müessesesinin tenaiki için M. 
Ruzve}t (Roosevelt), Conson 
(Johnson) Riçberg (Richberg)' 
ve Per).<ins arasındaki münak&Ja• 
lar matbualm evvelce kaydetti • 
ği11den çok fazla hararetli olmuı• 
tur. 

Bununla qcraber M. Consonun 
bu defa da davayı kazandığı an • 
şılmaktadır, 

Ziraat Vekilimiz 
Artvin, 28 (A.A.) - Ziraat 

Vekili Muhlis Bey düp bar.ya 
gelmiş, kasaba haricinden kaza 
erkanı ve halk mümeS&iJeri tara• 
fından istikbal cdilmiştjr. 

Sporcularımız Odeşp.tf.q. 

Moskova, 28 (A.A.) - Tilr.Jı 
sporcuları liarkoftaq. Oclce;ıy~ 

gelmişlerdir. Yarın Odesada bir 
maç yapacaklar ve 30 A;:.ıstoıta 
Türkiyeye hareket edeceklerdir. 



~~~~~--~~~~~~~~==~==-==-= 
iŞARETLER 
········· 
12····~·~·~·~ .. ··~vveli 

anarak 
b &.,vekil İsmet Paşa bir hara
eden on iki senede fışkıran bir 

~edeniyet eserinin kapısını açar
~~n dedi ki: 

'' Anlaşılryor ki, samimi ola -
l'llt SUlhü muhafaza etmek isti
Yeceklerin gerek kendileri ve ge
~k 1laşkalarr için kuvvetli olma -

mu esaslr şart oluyor." 

J .. _.B~yük maceralar geçirmiş bir 
""l'lhın tam bir düzüne sulh sc -
?lesini yaşayan bir devlet adamı
llın, ve kumandanın dudakları a
tasından sıralanarak bir mernle -
~et §~an halinde _çıkan bu satır -
ar bıze bir hakikati, sulhün gü -
:eı dekoru için'de derin, derin ha
Irlatıyor: 

Sulhü korumak için kuvvetli 
olacaksın! 

••• 
13 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
ey Parisli bir gazeteci ile ko -

~Uştu. Şunları anladık, bfa sulbü 
ıstiyoıı.ız. Sulbü isteaiğimiz için 
5Ulhü kuvvetlendirmek dava.mız
drr. 

Üniversitede 
Tahir Bey dekanlıktan 

istifa etti 
Haber verildiğine göre Hukuk 

fakültesi dekanı Profesör Tahir 
Bey dekanlıktan affını istemiıtir. 
Kendisi rektörlüğe verdiği istida
da, sıhhi vaziyeti dekanlık vazi • 
f el erini ifaya müsait olmadığın • 
dan bahsetmit ve eskiden dört 
profesör taraf mdan okutulan ce
za derslerinin yeni tetkilatta yal
nız kendisine verilmit olmıuı, a· 

meli derslerle seminer çalışmala
rının da buna inzimam eylemesi 
münasebetiyle bunları en verimli 
bir yolda tanzim edebilmek için 
bütün faaliyetini esas olan ilmi 
vazifesi üzerinde teksif etmek za
ruretini ileri sürmüştür. 

kadroları 

Orta tedrisat müdürü 
Ankaraya gitti 

Orta tedrisat umum ınüdürü 
Hasan Ali Bey dün aktam Anka
raya gitmiştir. Hasan Ali Bey 
Ankarada yeni den senesinin lise 

ve orta mektep kadrolarını hazır
lryacaktır. 

Kadrolar ancak Eylulün on be· 
ıinde alakadarlara bildirilecek -
tir. Kadroda lüzum görülmedik -
çe esaslı bir değiıiklik yapılmıya
caktır. 

Deniz işleri 

Müsteşar SaduHah Bey 
Şileye gitti 

Evvelki gün Ankaradan liman
lar umum müdürü Muhsin Beyle 

birlikte şehrimize gelen İktısat 
Vekal!:li deniz işleri müsteıarı 

Sadullah Bey, alakadar daireleri 
gezmekte, tetkikat yapmaktadır. 

Geldiği gün ticareti bahriye 
müdürlüğünde metgul olmuştur. 

Deniz işleri müsteşarı dün Şi
leye gitmittir. Tahlisiye mevki

lerini teftiş edecektir. Müste§ar 
Bey, bu sabah tekrar şehrimize 
dönmüş bulunacaktır. 

Maarif Vekili tetkiklerine Belediye memurlarının 
devam ediyor maaşı vaktinde verilecek 

Maarif Vekili Abidin Bey şeh· 
Rektör Profesör Cemil Bey, 

değerli yardımlarından mahrum 
olacağından dolayı Tahir Beye 
teesürlerini bildirmit ve istifası -
nı da Vekalete göndermİ§tir. 

Dış politikasının bütün karak- Tahir Bey, yedi senedenberi 
teri milletleri dost ve kardeş saf-

rimizde tetkiklerine devam et • 
mektedir. Vekil Bey dün de 1s -
tanbul, Pertevniyal liseleriyle kız 

muallim mektebini gezmi§ ve 
mektep müdürlerinden mektebin 

umumi vaziyeti hakkında malu • 
mat a1mı§hr. Vekil Bey bir kaç 
gün tonra Ankaraya gidecektir. 

Belediye tahsil ıubeleri, bele
diye varidatını zamanında topla

makta, bazı şubelerde tahsilat 
miktarı yüzde doksanı bulmakta

dır. Bundan sonra belediye me
murlarının maaşları ay başında 

verilebilecektir. Şubelerin tef • 
titlerine de batlanmı§tIT. 

~ı d b" 1 . kt d. fakülte reislik ve dekanlığında 
a11n a ır eştınne e ır. b 1 d u unuyor u. 

--c--Bu da va Başvekilin İzmir kı-
Y~larm da anlattığı davanın ayni - Macar polisleri memleket-
dır: Sulh ü korumak için kuvvetli l · d ·· d ·· 1 

lstanbul maarif mUdlir 
muavinllkleri Kadın birliğinde toplantı 

olacak erıne on u er 
sın. İstanbul Maarif müdürlüğü -

nün üç müdür muavinliklerinden 

Kadınlar birliği idare heyeti 
önümüzdeki hafta bir toplantı ya· 

parak yeni reis ile ikinci reis ve 
umumi katibi seçecektir. Top -
lantıda bundan sonraki faaliyet 
programı teshil edilecektir. 

,,. .. 
Günlerce; senelerce sulbe su

saınış bir milletin sulhü nasıl sev
diğini anlatmağa vesile veren an
~rdrr. 

l!iz, bu anlara nasıl kavuştu -
ilınıuzu, hangi yollardan geçerek 
geıaiğimizi çok iyi biliyoııız. Ki -

tabı açmağa lüzum yok. En kötü 
hafızalı olanımız bile hatırlar. 
Seneleıini pannaklarivle savabi -]' ~ ~ 
ır. 

Kıyılarında sulhün destanını 
SÖylediğimiz lzmir bundan 12 se· 
lle evvel bugün bu sözleri dinli -
l'ernezdi. 

. Ve ogün bu sözleri söyliyen, 
liaritasmm başında silahla konu
§an insan·aı. 
. Hafızamızı yormadan habrla
dığumz bu hakikat bize, sulhü 
sevdiğimiz kaöar, sulhe de koru· 
Yucu olmamızı bir mantık zaru -
teti olarak emrediyor. 

Sulhü korumak, bu ne, sulh i
çin edebiyat yapmak, ne de sul -
hün güzelliğjni makalalelerle, ki
taplarla öteye beriye anlatmak -
tır. 

Sulhü korumak, sulbü tecavüz 
edilemez bir kudret haline koy -
bıak dernektir. 

Üç gündenberi §ehrimizde bu
lunan Macar polisine menıup yir· 
mi üç memur, dün "Çar Ferdi· 
nand,, vapuru ile memleketlerine 
dönmüşlerdir. 

Müfetti9 ve komiaerler&len mü· 
rekkep olan bu kafile, §ehrimiz -

de İstanbul polisi tarafından gez
dirilmif, izaz edilmİ§tir. 

Macar polislerine, İstanbul 
emniyet müdürlüğü tercümanı ve 
Macarca bilen polisler refakat et
mi§lİr. 

Ayni vapurla şehrimize gelen 
üç yüz kadar Leh, Çekoslovak, 
ve diğer Macar seyyah ları da 
memleketlerine dönmüşlerdir. 

--o--
Hüseyin Ragıp Bey 
Yeni Roma elçisi Hüseyin Ra· 

gıp Bey, dün Romanya vapuru 
ile ıehrimize gelmi§, Perapalas 
oteline inmiıtir. 

ikisi vekaleten müfettiş izzet ve 
Muharrem Beyler tarafından ida
re ediliyordu. Haber aldığımız 

bu muavinliklerden birine asale
ten Trab:mon Jiaeai müdürii Ham • 

di Bey tayin edilmi,tir. Diğerine 

henüz kimin getirileceği belli de· 
ğildir. Muharrem ve izzet Beyler 

müfettişliklerine devam edecek -
)erdir. 

Ecnebi ve ekalliyet mek· 
teplerinde okuyan tale· 

benin kasketleri 

Birlik bu aene deniz gezintiıi 
yapmaktan vaz geç.mi,tir. 

- O· --

yeni yapılan apartman-
larda oturmak yasaktır 

Yeni yapılan apartımanlarda 
hemen inşaatı müteakip oturmak 

sıhhi mahzurlar dolayısiyle ya-

Ecnebi ve ekalliyet mekteple- saktır. Buna rağmen yeni bazı 
rinde okuyan talebelerin giye • apartımanlarda oturan kiracıla • 

cekleri kasketler için mektep ida
releri tarafından hazırlanan nü • 
muneler Maarif Vekaletine gön • 
derilmektedir. 

Vekalet bu kasketleri tetkik 

rın, perde takmıyarak oturdukla
rı görülmüf, muayyen müddeti 

doldurmadan apartımanlarına ki· 
racı koyanlar hakkında kanuni 
takibata geçilmi§tir. 

ederek muvafık görülenlerin ta • ---o-

le belere giydirilmesine müsaade Sirkecide bir yangın oldu 
muhafaza etmek için denizler, decektir. Ve bu mekteplerde oku- Dün saat birde Sirkecide Orha-
karalar ve havalar sadece bi- yan talebelerin kasketlerinin niye caddesinde tüccardan Cev -
zim sulh sevgimizi dinlemeli, ve hepsinin bir örnek olarak yapıl • det Beyin sahip bulunduğu An -
::ladece Türk sulhünü koııımak i- ması da dü§ünülmektedir. talya otelinden yangın çıkmış, 
çin her giin biraz daha h-uvvetli Teftit mıntakal~rı de~itecek üst kat tamamen yanmı§tır. Yan· 
olmayı asla unutmamalıdır. Sulh Her 1ene olduğu gibi bu sene gm yanındaki Bolvadın oteline 
uyku değil, uyanıklık ve kuvvet de ilk tedrisat müfettiılerinin de sirayet etmi§, bu binanın da 
devridir. teftit mıntakaları arasında yeni • üst katı yanmıştır. 

Bunun için Türk sulhünü teca- Sadri Etem den bazı değitiklikler olacağı Anatlya oteli dört bin liraya 
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SOHBETLER 
················-········ .. ··· ... 
iş bankası sergi-

sinde: Stop! 
Çarşı pazar, mezat yeri, pana

yır başka, sergi başkadır. 
Doğnısunu söyliyelim, bu gü -

ne kadar "Sergi" nin ne demek 
olduğunu pek bilmediğimizden, 
işporta ıneşherlerini bHe sergi 
sanıyorduk. Bu güne kadar bizde 
sergi demek, kırk anbar mevcu
dunun bir araya gelip, yerlere se
rilmesi demekti. 

Büyük annelerimiz, yaramaz 
çocuklanndan şöyle şikayet e
derlerdi: 

- Bir de eve gelip ne göre -
yim, benim yumurcak sandıklan 
açmış, ne var ne yok çıkarmış, o
dayı sergi yapmış!... 

Bizde ilk sergi, Galatasaray 
lisesinöe açılan lş Bankasrnm 
sergisidir. 

Ben, rakamın bu derece oeliğ, 
harfin bu derece ifadeli olduğu • 
nu, lş Bankasınm sergisinde his
tiğim kadar duymamıştım. Sergi
nin güzel duvarlarına ya·zılan her 
rakam milli sermayenin kudreti • 
ni canlandırıyor, her cümle, mil
li kudretin varlığını gönüllere 
hak ediyor ... 

Iş Bankası sergisini gezdikten 
sonra anlarsınız ki, "Damlaya 
Clamlaya göl olur" sözü noksan 
bir düsüncenin, mütereddit bir 
azır.in .. mahsulüdür. lş Bankası 
sergisini gezdikten sonra kanaat 
getirirsiniz, ki: Damlaya damla • 
ya altın bir umman olur ... 

• • • 
Iş Bankası sergisinde. söz, 

basma kalıp değildir. Vecıze ku-
111 laftan ibaret değildir. lş Ban
kası sergisinde yalnız sözleri o -
kuyup, rakamlan görmekle ikti • 
fa etmezsiniz: "Aynası iştir ki
şinin, lafa bakılmaz" diyeme~i .~ 
niz. 'Ayna da meydandarlır. So·zu 
iş tamamlamıştır. Meselfı: 

Eskiden buğdayı bile dııardan 
alırdık. .. 

Sözün sonu gözünüzün önün • 
deair. tşte renk renk kumaşlar: 
lpliği bile kendimiz yapıyo~ll~·~: 

ve kömür pavyonuna gıraıgı
niz zaman, hurafeyi andıran söz
leıin hakikat olduğunu görürsü • 
nüz: 

Toprak tut altın olsun ... 
Şeker pavyonlarını gezerkı:>n, 

itiraf edersiniz: Yabandan gelen 
her şey acıdır, şeker dahi olsa ... 

~ "'. 
ts Bankası işe başladığı za • 

man .. sermayesi mütevazidi. Fa
kat bankanın başında bulunan • 
lann azmi. iradesi fevkalbeşerdi. 
Çünkü, o ~zmi, o iradeyi "Gazi" 

Selami izzet 

"Üz edilemez bir kale halinde söylenmektedir. sigortalıdır. 
~~~=·==--=-~~~~~====-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-~~~~==~~~~~=:J3 

DEHRf Efendi Nasıl Gö 

(Uıtlr.n &a) rfllyı tevlrlnlı.) 

ı~r-----------------i-·----------------
, 

- Yahu. hazret ıizin gazete -
de ... 

••• Bir havadis gözüme çarptı. 

rüyor? 

..• Yuva kurmayı öğrenmekl .•. Kadının beyanatına bakı·ı Dehri Efendi - Öyle ise, ev • 
için lngiltereden ıbir mütehassıs Iırsa aile hayatının temel taıı e • lenır.ek istiyen delikanlıların iyi 
kadın geliyormu§... vin mutfağıymıf... yemek pİfİnneıi lazım gelecek! •• 
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Tür ki y enjn buğday l ;:=====::::=!l!!!!!B!l!I!!~---..::::::::~-~--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ihracatı 

_ .,- (Başmakaleden devam) 

Filhakika bu ıene Amerikada 
ve AYrupada zirai mahıul iyi ol· Belediye seçimi 

Avrupada harp 
sözleri 

Ticaret t1e lktısat 

mamı!tır. Bu kıtlıiın bizim mem- Dokuzuncu "hf h 
leket ıhracatını artırmak ıeklinde • J ısas ma • Mahalle mümessiHerinin 

seçilmesi devam ediyor 

Almanya ile ticaretimiz 
genişliyor 

A vrupada harp sözü geçın 
ği gün yok gibidir. Bazan bu 
ortalığı kara dumana boğııY 
hazan farkına vanlmadan sÖ az çak teıir etmesi tabiidir. Fakat kemesınde mahkum 

ao~ haftalar zarfında lsviçre ile olanlar Evvelce pamuklarinı Bradford
ten alan Almanya, takaı anlat· 
muı üzerine bütün ihtiyacını 

Türkiyeden temine çahtmakta • 
dır. Haziran ve temmuz ayları 
zarfında Almanya, Türkiyeden 
1500 balyadan fazla pamuk al • 
mıttır. Aiuıtoı batında bu mik
tar 1700 balyayı bulmuttur. 

nip geçiyor. 

Almanyaya sevkedilen Türk buğ
daylarının satılmasındaki amil 
bu kıtlık deiildir. 

Orta Anadoluda "Hacı Şef a • 
atli - Ankara - Ekstra" ismi 
verilen hususi bir tip buğday 
mahıulü yetiıir. Ziraat Bankası . 
nın ıeçen ıene çiftçilerden ıatın 
aldığı bu tip buğdaylar Avrupa • 
da raibet kazanmııtır. Bu defa 
ayni tip buğdaylar İsviçre ile Al 
manyadan aranmııtır. Ve dediği
miz gibi ayni cinsten olmak üze
~e k~A bir müddet içinde yirmi 
uç bın top buğday kolaylıkla sa • 
tıLmıttır. Şimdi "Hacı Şefaatli -
Ankara - Ekstra" ismi verilen 
bu tip buğday Avrupada (Ha
neks) tipi namiyle tanınmıt bu· 
lunmaktadır. 

Vakıa bu gün (Haneks) tipi 
Anadolunun pek mahdut bir 
kısmında yetittirilmektedir. Fa • 
kat bu tip buğdayın tohumunu 
diğer yerlerde yetiıtirmek, bu su· 
retJe ayni buğdaydan fazla mik . 
tarda mahıul elde etmek, ihraca+
c:lerecesini o nisbette arttırmak 

~üımkündür. Bu itibar ile buğday 
ıhracatı bakımından yapılan bu 
tecrübe hepimizi sevinderecek 
bir hidisedir. Ziraat Vekileti 
ıimdiden bu huausta icap eden 
tedbiı;leri almağa baılamııtır. 

ilave edelim ki, bu seneler ya
p~ Jnmckn aonra daha yapı • 
lacak olan Silolar buğday ihraca· 
tamızı arttırmak maksadile hüku
metin alacağı tedbiTleri takviye 
edecektir. 

Hüliaa bu aon seneye gelince· 
ye kadar memleketimiz buğday ih-

racatçısı olmıyacağına dair umu
ıahcııı olamıyacıığına dair umu • 
mi bir kanaat vardı: "Türkiye 
buğday istihsalinde yalnız kendi 
ihtiyacını dütünmelidir. ihracat 
yapmak ıibi bir hayale düıme • 
melidir." Deniliyordu. Şimdi ar • 
tık bu fikir ve kanaatin hatası fi. 
len anlatılmıttır. Türkiye için 
buğday ihracatç111 olmak yarma 
ait bir hayal değil, daha bugün • 
den bir hakikattir. Yarın için bu 
hakikatin göıterdiii inkitaf yo\ • 
lan takip edilir iıe memleketimiz 
bujday ihracatından da büyük 
istifadeler temin edecek demek • 
tir. 

Mehmet ASIM 

Salih adında bir ihtiyar üç ki
lo kaçak tütünle yakale.nmıt, üç 
ay on gün hapse ve ıekiz lira pa· 
ra cezasına mahkum olmuttur. 

§ Kapan namiyle anılan J>ir alil 
altı kilo kaçak tütünle yakalan • 
mıf, iki ay hapse ve 26 lira pa· 
ra cezasına mahkUnı olmuıtur. 

§ Kaaımpqalı Marya adında 
bir kadının eroin satıcısı olduğu 
kanunen aabit görülmüt ve ken· 
disinin bir ıene hapsine ve 200 
lira ağır para cezaaı vermesine 
karar verilmittir. 

Kaçakcılık vakaları 

Belediye daimi encümeni, dün 
belediye reisi Muhittin Beyin re· 
isliii altında toplanmıt, intihap 
hazırlıkları etrafında ıörütülmüt· 
tür. Buıün de Fırkada tetkilit 
azaları toplanarak ıörüıecekler • 
c1ir. Dün sabahtan itibaren akta
mp kadar tehirin muhtelif yerle
ı ;nde halk toplanarak müme11il • 
ı, r;ni seçmeje devam etmittir. 
Müme11illerin seçilmesi yarm ak
fama kadar bitirilecektir. 

Afyon mütehassısı 
Uyuıturucu maddeler inhisarı 

Ticaret oda•ında 
Bir kaç ıündür ıehrimizde 

bulunan lktısat Vekaleti iç tica -
reti umum müdürü İsmail Hakkı 
Bey dün ticaret odaıma ıelimt 
ve oda itleriyle mefgul olmuıtur. 

ltalya Başvekili Sinyor ?d 
solini bir kaç gün evvel hiç 
kimsenin harp istemediğini sÖ 
di. Fakat gene ona göre ha 
harp var. Onun için harp her 'I> 
man kopabilir. 

Fakat harp sözü bu kadarlrld' 
kalmadı. Daha sonra Bertinde' 
bir takım haberler geldi. Giİ1' 
Almanya hükumeti Lehlilerle ~ 
ni bir anlaşma yapmış. Alın~ 
bir harbe giriştiği takdirde ı.ebli" 
ler ona yardım edecekler, Al ~ 
manlara lazım olan silahları ~ 
receklermiş ! 

Lehistan, Almanya ile bÖy.11 

Evvelki ıün limanımıza ıelen idaresi, lrandan Haydar Ali adın· 
ltalyan bandıralı Helauan vapu· da bir afyon müteha1111ı getirt • 
ru yolcularından Matmazel Ana· mittir. Bu mütehaııı, lranda 
isin hareketlerinden ıüphelenen afyon yetiıtirme usulünü ve içime 

italyada fındık rekoltul 
Roma büyük elçiliğimizden 

bildirildiiine ıöre, ltalyanm bu 
ıeneki fındık rekoltesi 130 bin 
kentaldır. 

bir itilaf yaptığını hemen tekti' 
etti. 

Fakat bu tekzip hadise halt 
kında verilen malfıınatm fena 
sirini ortadan kaldırmadı. kadın muayene memurları sıkı k en ço yarayan afyonları yetittir· 

Yunani•tanda yaf uzum Lehistan ile Almanyamn bir arattırma yapmıılar ve Mat • k h kkı 
1 

me a nda bir rapor verecek· 
ihracatı •rtıyor şekilde anlaşmaları şayiala maze in üzerinde iki kat eteklik tir. 

halinde bir kilo İpekli kumat bul· ------------ y dan en çok müteessir olan de\' 
unan ziraat nezaretinin net· Fransadır. 

muşlardır. 

Gene ayni vapur yolcuların • 
dan Foka Efendinin üzerini arı· 
yan muayene memurları, belinde 
çok mahirane bir surette saklan· 
mıt olan bir bet yüz drahmilik 
çek bulmuılardır. Foka Efendi 
ve Matmazel Anais hakkında mu· 
ameleye baılanmıttır. 

Belediye cezalan 
~elediye zabıtası memurları 

tarafından tutulacak zabıt yara • 
kalarının renkli kurıun kalemler· 
le tutulmaıı, yazıların okunaklı 
olması, hakkında zabıt tutulan 
kimıe imzalamaktan iıtinkif et· 
tiği taktirde iki kiıiye bu zaptın 
imza ettirilmesi ıubelere bildiril· 
mittir. 

Bundan ıonra, elli liradan faz
la c~za verenler gene bir kabahat 
yaptıkları taktirde Tük ceza ka· 
nununun 76 ıncı maddeıine ıö • 
re cezalandırılmak üzere adliye· 
ye verileceklerdir. 

iş bankası sergisinin 
gördüğü rağbet 

it Bankaımın Galatuarayda 
açtığı aerıiyi gezenlerin aayııı iki 

riyatına ıöre, Yunan yaf üzüm Sebebi, Lehistanın Fransa 
ihracatı 13 Aiuıtoa tarihine ka • müttefik olmasıdır. Fransızl 

r ~ - ~ - - ,,,,,. 
~ Maarif meseleleri ~ 
-- 2-2 1- - - 2'= 

dar 115 vaıona baliğ olmutlur. Versayda, Lchistam yarattıkl• 
Geçen aene bu miktar daha azdı. rına ve onu yarattıkları günd 
Ve 80 vaıondu. 8 • • -:r b• beri durmadan beslediklerine, o 

ır ın8 aalZ ter ıye- Buna sebep, üzümlerin ıeçen na karşı hiç bir yardımı esirğt 

Mu~telit l e~risıt 
cinin ileri sürdütü ıeneye nazaran daha çabuk yeti•- mediklerine kanidirler. 

f d 
mit olmasıdır. Faket Bulıar ve Şayet Lehistan ile Alına 

ay alar ltalyan üzümlerinin rekabetleri anlaşmış bulunuyorlarsa bu 
lngilterenin en tanınmış ter • dolayııiyle Yunan üzümlerinin fi- laşma kime karşı olabilir? 

biyeeilerinden Doktor J'ane Ho- ati yükşek deiiJ.djti<tt , Mu)lakkak olan bif nolsta. 
sorm yeni sıhhat cemiyetinde A 1detanm Almanya ile Fransa._ 
muhtelif tedrisat faydası hakkın- ·~~~:!:,;..f~den leyhinde anlaşmadığıdır. 
da çok güzel bir konferans ver • Londra gazetelerinden bazrll.t 
nıiştir. Bu konferansta şu söz • Alman yaya her ıene lnıiltere rmm anlatışına göre, bu anlaŞl11' 
ler söyleniyor: yoliyle bir miktar Türk tiftiği olsa olsa Sovyet Rusyaya karşı • 

tirmekteydi. Türkiye - Alman· d Ç" k" Al d k J 
"Bir erkek çocuk kızlarla ar • ır. un u manya aki as eı• 

ya klerinı mukaYeleıı0nm0 bı"r mu"tehassısla S t R _ .. 
kadat olmaktan menolundu mu r ovye usy31~ 
kızlar on:l birer altın saçlı illlı memleketten diierine tediyat ic· karşı bir hareket yapmak liiZlJ 
gibi görünür. Daha sonraları iae raıına daha ziyade uysun bulun- muna kani imişler. 
bu hayal, suya dütüyor Ye fena maıından Türk tiftiii de, diğer Bu çeşit harp sözlerine ka 
tesirler yapıyor. Halbuki bir er • Türk malarr ıibi Almanyaya doi· harbi . insanileştirmek lehinde o 
kek çocuk mektepte kızlarla bir. rudan dofnıya ııinaei• batla· !anlar da var. Bunların biri 1 
Jilete okudu mu ikiıi araımda ka· mııtır. çikadır. Belçika her hangi -~ 
fa arkadaılıiı inkitaf ediyor. harp vuku bulacaksa onun insVi 

1 
bir şekilde vukubulmasma tarsfj 

"Umumun kanaati hilifına Ô L U M 1 tardır. Onun için 1935 senesin 
muhtelit tedriAt yapan mektep • Bab Brükselde harbi insanileştire 
lerde erkek rftl'uklarla kız rocuk· riye kaptan Ye çarkçı mek· .ı. 3'-- 3' b' ı bir kongrenin toplanmasını tel\ 
lar arasında hiç bir ciddiyetsiz • le 1

• müe':'iı erinden Hamit Naci 
lik ıörülmiyor. Beym refıkaları, Kırtebir mebuıu lif ediyor. 

Lütf' M f' Be Harbi insanileştirmekten ın 
Serıiyi ıehrimizde~i ıeyyah. Bununla beraber bir erkek ·ı 1 

ü ıt · yin bin Yalideleri sat, şehirleri bombadnnan 'etme 
bir kız ar••ında bı·r t- '-""- cı"ddıı' e • . Emine Lütfiye Hanımefendi Hey· lar da ıezmif, beğenmiıtir. Ser· - 11&1111 mek, sivillere dokunmamak, z~~ 

ıünde otuz bini atmıttır. · 

gi, seyyahların görütlerine göre, yetaizlikler bat gösterdi mi ıürat· beliadadaki evinde irtihal ~tmit • birli gaz kullanmamak, esirler 
Avrupada da bu tarzda açılan le duruyor. Çünkü mektepteki di- tir. Cenazesi Lozan Zaferi cad· fena muamele etmemek ve butl 

den aldılaı·. Bu beşerin fevkinde oerıil~rle bir tutulabilecek deier· ier erkeklerle kızlar bu bereket. deıinde 9 numaralı evden lraldı· !ara benze~ şeyleri yapmamall' 
olan iradedir ki, bir damladan al- dedir. lere fena ıözle bakıyor, ye bu çe- rılarak Heybeliadada aile makbe- tır. · 
tm bir umman yarattı. lı Bankası sergisinin, halktan ıit hareketlerin iyi bir ıeyi boz • reıine defnedilmittir. Merhume• Silahlan azaltma konferansı 

Bazılan soruyorlar:• gördüğü alaka dolayııiyle, tayin makta olduiunu anlıyorlar. Mulı· ye majferet temenni eyler, Hamit nın uğradığı akıbet göz ön;ıııl 
- Serginin kapıdan girilince edilen müddetten fazla açık ka. telit tedriMl erkeklerle kızlar ._ Naci •e Kıqehir mebuou Lütfi getirilirse bu konferansın da tJ 

aolilaki ilk pavyonunda, bir yaf. lacağı söylenmektedir. rasında oayıı hiolerini kuvvetlen· Müfit Beylere, refilralan Hanım· şeye muvaffak olamıyacaııi" 
ta var. Spotl yazmışlar. Neden diriyor. Bilhuoa ..ı.ek çocuklar, !ara ve kederdide aileoi efradına tahmin etmek yanlış olniaz. 
"Dur'' Cieğil de "Stop,,? Bafra kaymakamı kızlara daha fazla kıymet Yerme- teeuürlerimizi bildiririz. 8. R. 

Çünkü oradaki şeyler, bize on Bafra, (HU1USI) - Dokuz yı\· yi öjreniyor Ye QJl(ann kendileri • • • E •1 •
111 

yılda ne umulmaz, ne haşan! • dır münhal baluaaa kazıımnc ııibi her iti ,apmaia muktedir 01• Deniz KaI7on toltiplilinden ti ere ait kıymetli bir '"'." 
maz şeyler yapıldığını gösteri. kaymakamlıima tayin edilen cr..ıdanaı anlıyorlar. miitelı:ait Viktor Bey dün oabab Guiantep Çünııie aahi~ 
yor. Durl Beşerin sesidir. Stop- Havza kaymakamı Abdülkadir Qırçek 18111, cehalete daya. lllmilflilr. · Kekli~ kllyüade Etilere ioil 
ta suyun, ate!Pn, riizgimı ifade • Bey geldi, vazifeye batladı. namaz." Cenazeli hu oaı..lı ııaat 12 de kabartmalı hir kara laf butıııı • 
• _...:ıı_ S Genç kaymakamımıza muvaf • -------------- t Sl v&W'UU-. top! Buhar kuvvetine Beyoilu MüaeYi ibadethaneıin • mut ur. • 

emreden fevkal~r bir kuvvet- ~fa~k~iy~e~tl~e~r~d~il~e~ri~z·~~~~~~ Evle-nme den kaldmlacaktır. Ozerinde, bir öküze bidlllİf' 
tir. Stop! .. elektriği durdurur, su-

1 
. Sabık latokholm m••laha•..n; • --o- bir ,,]inde klta, diğer bir elldcll 

nm önünde stop!.. çen gir, gez, - .... • k b ••
1

"9" Y!J, ateşi durdurur. Ve Stop, .elek- zan Süyuk zade l.iyik Mukbil Seyahatten avd•t tımte tutan, u batı ıivri kiP gör, oku, sonra düşün... Be ~ 1 b • heyk 1 ark d d i' 
trik laıvvetinin, su kuvvetinin, a- Görmediğini görmüş, bilme • :rin kızı Güloiiıı Haımnla Ede. Hueki Iıutaneti göz mütehU-

1 

ır e • um • • 
tea. kuvvet" · ·· A ku d' "'' · ... biyat muallimlerinden Hayretti

0

n ıı t.-- bib" D kt Yardır. 

-
-s·.ı:-. mm, ruzgar vvetinin ıgını ögrenmiş ve gene kendi 1 

11 
Ye .,., ta ı o or Nazmi Bu kabartmanın Dülük jübll"' 

wc azmini, kendi iradeni, kendi var- lhan Beyin ojlu Süvari Birinci Aziz Bey seyahatten aYdet ede- t1 • Mülizımı Fabrettin Bey Lozanda rinin anaaı olan Eti mabudü • Hayır vatandaş, dur değil, lığını, kendi sermayeni göfüs ka· evleamitterdir. rek Çaqıkapıcla tramTay dura· maoı lizım plir ki, Arkeoloji ~ 
Stop!.. · bartarak alkışlamış olursun! y . . iındaki aıuayenehaneainde has- mi ye Eti tarihini avdınlabll.,.. 

G 1 tasara d ki lş B k enı aıleyi tebrik Ye aaac:let talanm kabule baal•-..h... " .• na 
8 8 Y 

8 
anJISI • Selimi izni temenni ederiz. -. -...- noktaomdan çok mülıim pr;;..: • (140) yor. 
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me JUSQYQll OnU ı Develi Tamarza c. H. F. Rdsi ~rt,~~~5$51iim~miiiiiiiiiiiii 
. Emir. Pmarba.~ı pazarviran nahi- ı .. rıika \:o 7 

Yazan . Selami izzet yesi Hakkı namına C. H. F. mu -
Yazan: lsbak Ferdi 

Nesrin .... k . 1 'A. sozu estı: Eğer butün olanları duyacak o· 
lııır ~ne~ herşeyi duyacaktır. Kı· lursa, onu evinden kovacağına 
~iti enı affedecektir. Nnt;.' teh- ,üphe yoktu. Hayır, itiraf ede-

•ec:~~ ına.hva sürüklendiğini gö- mezdi. 
teğ' ır, Her şeyi burada söyliye• Diğer taraftan Dilferip hanım 
' ırn.. Ond d · d · d' K .. · d h" tn an sonra a sıze: a acız ı. oca5ı uzerm e ıç 

Cl.~ken· · - ı d. · tim ızı aşagı ıa mız,, ıyece - bır nufuzu yoktu onu yumuşa-
·· He k · · hl~ k &efil b' ~ es 51zın ne e a sız, ne !amnzdı ... Kızını müdafaa etmek 

teL • ır msan olcluğunuzu göre - ~ıtnken, kocasını bütün bütün çi
l'itır .. 

;::-- Nesrin Hanım dikkat ediniz. 
ı1e · &tın anesine sarıldı: tiik A.nneciğim1 affet beni .. Bü

~a bır günah İ§ledim, fakat ce· 
&ını da çektim .. 

~Ne demek jstiyorsun yav • 
~ ? Söyle, anlat, ke bahatin, 
Uflah kı in ne olurEıa ol~un, bir anne 
~ın ı· J:' a an et etmez .. 

k eyyaz tf:•hditkiı.r bir t~vır ta -
1ndı: 

D Nesı-iu Hanım?. 
cktor Cemil Bey: 

, .. - Bırakınız, dedi. btrakınız 
t>yJ • } k esın. Onda meslek ketumiyeti 
S·~ tur. Onun ağzı bağlı değildir .. 

Oy} r o ... 
Ne · ~el srın. ağlıyarak. hınçkırarak, 

.. l. Yaşı dökerek, Celili sevdiğini, 
~n~ 1 -
~: n 1\ kaçtığını, başına gelenleri 
~ teı birer anlnth. Hiç bir şey &ak· 
~~dr. ~epsini söyledi ... 

b ılferıp Hanım kızını bağrına 
~trrdr: 

~f;- .Korkma yavrum, _dedi, seni 
. edıyorum. Bundan sonra da se

~1 rtı" ' d f u a aa edeceğim. 
Nesrin başını kaldırdı: 
- Bem üdafaa edeceksen bu 

~dama karşı müdafaa el anne ve 
k 0 rkaca.ksak, yalnız bu adamdan 
()r~l 

ım. 

d - E.liy.le Feyyazı i aret ediyor
u., 

l)·ı 1 ferip Hamın şa~aladı: 

......._ Feyyaz Bey mi? 

Ce?° Evet, o ... Cocuğum ne oldu?. 

8 ıl ne oldu? Bunu ona sorunuz. 
'ttt~ adam bizi takip etti... Buna e· 
d·~ttirn ... Muhakkak Celili öldür· 

leılen çıkarması ihtimali çok kuv-
vetliydi. 

Fakat kızını. bu herifin pençe
!imle bırakabilir miydi? 

Doktor Cemil, iki kadının peri· 
şan halini görüyor, ama ağzını a
çamıyordu. Doktorun böyle bir 
sır if şasma imkan yoktu. Hem 
ifşa else bile neticesini kestiremi
yordu. Bunun için yumruklarım 

sıkıyor, dudaklarını kemiriyordu. 

Feyyaz Rıdvan beyin elini sık-
tı: 

- Biraz evvel geldim ... 

- İyi ettin yavrum... Bundan 
böyle kızımı ancak senin mesut e
debileceğine kanaat getirdim. 

Feyyaz. gülümsiyerek, yan göz
le Nesrine bakıt. 

Rıdvan bey, kızına yaklaştı: 
- Kızım, sen de artık bir an 

evvel evlenmek istiyorsun değil 

mi? 

Nesrin, ölü gibi bembeyazdı . 
Bütün cesaretini topladı: 

- Hayır baba, dedi, bugüne 
kadar ıize yalan söyledim. Benim 
Feyyaz beyle evlenmeme imkan 
yoktur. 

Rıdvan bey batını salladı: . 
- Düıünceni, ~ denwk İ•\eCli

ğini anlıyorum.. Fakat Feyyazla 
evlenmen imkansız değildir, kı

zım ... işlediğin hatayı biliyorum. 
Feyyaz bana anlattı ... 

Nesrin sendeledi .. 

Nasıl oluyordu da, babası bildi
ği halde soğuk kanlı, sakin duru

yordu? u, Çocu- ··1d·· d" gumu o ur u ... 
l) k Rıdvan bey devam etti: 

iır 0 tor Cemil, bir şey söylemek 

11.,'Yornıuş gibi ilerledi. Feyyaz ö- - Feyyaz. olanları. yaptıkları-
lınü kesti: nı unutuyor. Onları bir kabahat 
..._ D kt saymıyor ... Benim de israrım lü-
" o or ... 

b··uoktor geri döndii. Boynur.ı· zumıuz olur. Ben de seni affedi-
ı.ıktü.. "orum. Yaptıklarını unuttum .. 

FeyYaz Nesrine yakla§h: Ba,ından bir hava esmiş ... Geçip 
..._ Beni haksız yere ith&m edi· 1 gitmiş ... Haydi bakalım, Feyyaza 

l'or 1 1 · · t S · 1 d ·· .. aunuz ... Söylediklerinizin bir e ını uza ... em a nın an opsun. 
~'klannı şimdi öğrenmit oldum. Nesrinin gözleri yerinden uğra-

Nesrin bir hareket yaptı, F ey- mışb. Hayret korkulariyle baba
~1! ilave etti: sına bakıyordu... Anlamıyordu .. 
b·- Mahaza, bu söylediklerinizi Çıldırmış mıydı? Rüya mı görü· 
ır ır gibi saklıyacağrm... Maa- yordu. Elini uzattı. 
~afih isterseniz RıdvRn beyefen- Feyyaz, uzatılan eli adeta kap-
ıy ifşa edeyim... tı... Kendine doğru çekti.. Alnın-

~ Nesrin, bu tehdide köpürdü, dan öpece~ti.. . . . 
:>'kırdı: Birdenbıre Nesnn kendmı top· 

- Sefil, rezil, ahlaksız! ladı. Geriledi: 
l:>oktor Cemil gülümsedi: - Hayır, hayır ... lstemiyoru, is-

itt- Görüyorşunuz ya, benim bu temiyorum. 
e kabahatim yok. Şatalamak sırası Rıdvan beye 

1 
Feyyaz esini çıkarmadan arka- gelmisti. Feyyaz itidalini tamami-

ll\J dö d'' .. "'d" it n u, yuru u. le toplamıştı ... 
~ 8~ esnada kapı açıldı, Rıdvan Rıdvan bey hiddetle sordu: 

Y ıçeri girdi. _ Bu da ne demek?. Bu mese-
~ - Hoş geldin azizim Feyyaz... lede bir sır \'ar. Benden sakladı
b lllen mektubundan seni burada ğınız bir esrar var... Söyleyiniz 

Ula.c ğrmı anlamıştım. bakalım, bana doğruyu anlatınız. 
İki kadın, yanyana büzülmü§ler, Dilferip hanım atıldı. Kocasiyle 

ıar a.tnıı§lar, kımıldamıyorlardı. kızın arasına girdi. Nesrine siper 
Nesrin vaziyeti kavramıştı. Ba~ oldu: 

: gelenleri söylerse, babası için - Sır falan yok. Nesrin Feyyazı 
\f ..... Mr darbe olacaktı ... Hem beyi sevmiyor ve sevmediği bir er
~ tffteme~e mecali de kalmamıştı. kekle evlenmek istemiyor. Mesele 
; '-llre. Rıdvan beyin, kendisini af- bundan ibaret .. 
'h:niyeceğine de emindi. (Devamı var) 

temedi vekili l\Iustafa Nuri. Muh
tar Yusuf, Eı'Zincan C. H. F. ida
re heyeti rei$İ namına Asım. De
veli Bakırdağı C. H. F. heyeti re
Li Te\'fik. Keskin C. H. F. idare 

ra 
ak günahlar 

a temizlerlerdi 
heyeti reisi Mustafa. Kağızman K h (B d. ) · 
c.'H. F. Abdullah. Çankırı. C'. H. a raman ar ıya nın karısı gözlerini açtığı zaman, 
F. ve Halke\:i reisi :i\lustd~, .)Jik- evvela karşısında duran hükümdarı gördü 
sar C. H. F. ıdare heyeti r.31~1 Os
man. Bulancak C. H. F. idare 
heyeti Ye gençler birliği reisi ~ a
ci. Pınarbaşı Kayakaynar nahiye
si namına Hasan, Ebubekir, E • 
min. C. H. F. reisi Ali, Aza Ha
mit. 1\lalak muhtarı Şahan. tnli -
veran muhtarı Tevfik, Kaynar 
nnıhta!'ı Kuri, Kaclıköv kazası C. 
H. F'. reLi Yusuf Ziy~. Pazar C. 
H. F. idare heyeti rejsi Ziya, be
lediye reisi Milnir. Bahçe ziraat 
oda:!ı re:'i lsmail. Saim beyli C'. H. 
F. ve belediye reisi Tevfik. ::'ıfe -
citözü C. H. F. reisi C'enıal. Çi · 
çekdağr C. H. F. reisi Hiliıliah -
mer şubesi reisi l\Im:tafa Vehbi. 
Bünyan EJbash nahiyesi C. H. F. 
idare heyeti reisi Karehet. lnce -
$U C. H. ~.,. reisi \'ekili \•e beledi
ye reisi Kemal. Kırklareli ('. H. 
F. idare heyeti reisi Tevfik. Kff:~
lareli Halkevi reisi Te,·fik. Kalc
cek C. H. F. reisi Hüseyin. Emet 
Viı'ancık nahiyesi C. H. F. reisi 

Demişti. Günahları mukaddes İranilerde ölü gömmek ve ölü· 
şarapla temizlemek adeti Babil - ye temas etmek gunah sayılırdı. 
de yalnız zenginler arasında ya • Ölüye temas edenler günlerce te
pıhrdı. Çür.kü Mukaddes şarap mizlenirlerdi. Babil ahalisi temiz 
tedariki gayet mi.işküldü. Bir ça- liği her şeyin fevkinde bir vazife 
rap testisinin üstJnden on beş s~- addederlerdi. Vücudun sıhhatini 
ne geç.meyince o şarap mukaddef rıuhafiiza için temizlik lazımdı. Bu 
addedılmezdi. Büyük adamlar sebepten temizlik ahkamı diniye-
fazla günah işledikleri icin, evle· den adedı'lm" d" .. b' . . ~ ış ve ayrıca ını ır 

rınde daıma mukaddes şaı·ap bu- taharet şeklı" v·· d t" ·1 · • ucu a ge ın mıfti. 
lundururlardı. Fakirler, bereket Taharet büyu··ı< · f b" d" . merasıme a ıy 1. 

mabudu (Anahıt). e ibadet eder- lranilerin itikadınca insanm ru• 

]erken, m~hzenlcrınde mukaddes hu temiz yaradılmışh. Fakat bu 
şarap bulund:ırmndıklarmdan ruh, insan kalbine girince (Ehri
şikayet ederler ve zenginler gibi man = Fenalık haliki) nin vücut• 
kendi mahzenlerinin de şarap ve t .. · a yaralhgı pıs aza ile girletilmit 
zahire ile doldurulmasını isterler- t' ı. 
di. 

Dara, hassa h-umandanma, eli
nin kanım temizlemesi için bir 
mahzen (Mukaddes şarap) hedi-

ye etmişti. 
Taspa memnundu: 

namına Hüseyin. l{aramanlı kay- Kahraman (Br.rdiya) nın ka -
makam Şehap, h<'lediye r~isi A. rısı gözlerini açtığı zaman, evve -
Zühtü, C. H. F. reisi ?\I. Hilmi, la karşısında pu.-an hükümdarı 
Karamanlı beledi.'·e reisi O. Lut- ·· d'" 

Bunun için vücudu daima te
m izlemek saçları ve tırnakları k~ 
mek ve bu pislikleri temiz insanlar 
dan on, ateşten yirmi, sudan otuz 
adım uzağa atmak lazımdı. Bu t~ 
mizlik herkes için mecburi olmak· 
la beraber, ayrıca bir de fevkalade 
bir temizlik vardı ki, bu da senede 
dokuz gün devam ederdi. 

Bu taharet mutlaka bir rahip 
taraf mdan yapılırdı ve çok mas • 
raflı olurdu. Tahareti yapan ra• 
hip memnun edilmez e o zaman 
yapılan taharet hiç hükmünde ka· 
lır ve o adam da ilelebet mırdar 

adiledilir, hiç kimse kendiıiyle te 

.ı gor u .. 
fi. Senirkent nahiye mi.idi.irü 1h - Gözlerini uğuşturarak yattığı 
san, Ticaret miLessilliği H. Av - yerden doğruldu: 
ni, C. H. F'. İbrahim, belediy\! re- _ Kocam nerede? .. 
isi Şe\·ket. Mut C. H. F. rei i Ali. Dara cali bir teessürle cevap 
Knruçay C'. H. :F. jdare heyeti verdi: 
reisi Rccop. K.ıgı lrnza ı hn1 ı na
mına C. H. F. reisi TahsiıL Aza 
Halil Galip, Elbistan ticaret oda
sı reisi Arif, C. H. F. reisi Dur -
muş. Belediye reb ~. NurC'ttin. 
Bayınrlır. C. H. F. kaza idare he
yeti reisi Ha~an Zihni. Demirci, 
C. H. F. reisi Şerif. Kula C. H. F. 
reisi Ha~im. Mihaliççık C. H. F. 
reisi namına Mehmet. Şebin Ka
rahisar idare heyeti reisi namına 
Riişti.i. Datça C. H. F. r0isi Kfı -
mil, belediye reic::i Cezmi. Daren
de C. H. F. reisi Yeli. Erdek be
lediye reisi ve C'. H. F. ı eisi Sa
Iah~ttin. Gönen C. H. F. reisi Ka-
zıın Beyler. 

ViLAYETLER 

Trakya t.:. müfetti~liği yerine 
Şlikrü. İstanbul valisi ve b lediye 
l'eisi :Muhittin. İstanbul uınu;ni 
meclis reis vekili Necip. Manisa 
horsa reisi Kenan. 'Vrfa belediye 
reisi Omer. )lardin ticaret odası 
rei~i Musa. J-~ars hiınayei Etfal 
rei~i ~elim. Kayseri valisi ve he • 
ledivc reisi N. Nazmi. Kır~ehir . . 
B ilaliahmer cemiyeti ikinci reisi 
Xi.izhet. Tokat belediye r~isi Hil
mi. Altınova beledi~·e reisi :\iecit 
Ziver. :Mani~a belediye rei::i Ri -
za. :\lalatva hck•cliye reisi namı -
na Naim. SınıF- belediye reisı 
Hikmet. Antep heledi~·c reisi 
Hamel~. Kars be~edt~:: ~:e~~i Meh-ı 
met. Smop ınaarıf muduıu N. Şe-
fik. Am:'.sya helediye rPİ3i Os • 
rnan. Antalya maarif müdürü 
I<emal l~aya. Kadıköy helediye 
reisi Hamdi, tayyare Cf'miyPti re
isi Kemal. İzmir Doktor Behçet 
~alih lzmir belediye 1·0i~i Bey -

ler. 
(Devamı var) 

- iki esir, kahraman {Bardi
ya) yı boğmuşlar. 

Ve teseJJi kas•i~ le genç kadına 
eğildi: 

- Müteessir olma! ... Esirleri 
derhal (ölüm kuyusu) na attır -
dım. Şehirde herkesin matem el -
bisesi giymesini ve kahraman 
(Bardiya) nın ruhu şat olması i
çin Mabutlnr mabudu (Ahora 
Mazda) ya yalvarmasını emret -
tim. Babil baştan bnşa kocanın 
matemini tutuyor! Haydi, kalk 
seninle beraber (Mitra) ya (1) 

ibadet edt:lim ! 
(Libya) çok heyecanlıydı. 
- Kocamı sizin muhafızları -

nız boğarken gördüm! dedi, onu 

siz boğ durdunuz! 
Daranın canı sıkıldı .. Eğer o -

dada yabancı bir kimse bulun -
muş olsaydı, mağrur ve kinci hü
kümdar, Mısır dilberinin verdiği 
cevaba şiddetle mukabele ede -
cekti. Bereket versin ki, odada 
kimseler yoktu.. Ve hük~mdarla 
Libya haşhaşa konuşuyorlardı. 

Dara genç kadını fazla müte
essir görünce, kendisini lüzumsuz 
olarak rencide etmekten çekin -

di: 
- Hakkın var, yavrum! De -

di, (Barcliya) gibi bir kocayı 
kaybetmek kolay değildir. Fakat, 
bir kadm, Dara gibi bir hüküm -
darın dostluğunu kazandıysa, bu 
şeref, o kadına kederlerini unut
turmağa kfıfi gelmez mi? 

Muzur ve mukaddes 
hayvanlar 

Kahraman (Bardiya) nm ce· 
sedini sarayın önüdeki meydanda, 
büyük bir taş üstünde dokuz gün 
teşhir ettikten ve güneş altında bı
raktıktan sonra balmumuna sara· 
rak mezara gömmüşlerdi. 

mas etmezdi. 
Ölüm, kötü ruhların galebesi 

demekti. Bunun için ölüye kim 
temas ederse taharetini kaybeder 
di. Kitabelerde bile bir ölünün 
akibeti, başında toplanan kötü ruh 
ların iğrenç vaziyetleriyle tasvir 
edilirdi. Bir kimse öldüğü zaman, 
muhitinde.ki kötü ruhları tardet• 
mek için ölünün akrabası tarafın
dan dualar okunurdu. Ölü olan 
evde kışın dokuz, yazın otuz gün 
ateş yakılmazdı. Ateş her şey
den mukaddesti. 

Ateş ve toprağı kirletmemek 
için, ölüler ne yakılır, ne de gö • 
mülürdü. Ölüyü yüksek bir yerde 
giineşe karşı bırakırlar, etini kö • 
peklere yedirirlerdi. Ölüden artık 
hiç bir eser kalmayınca, ölünün 
konulduğu yüksek zemini dümdüz 
yaparlardı. Böyle bir mezar düz· 
leten ve ölünün en ufak bir izini 
bile yer yüzünde bırakmıyan 'kim
senin bütün günahları affolunur
du. Bu adet Bahteriler, Hikarna
lılar, Partlar vesair kabileler ara• 
sında Dara zamanına kadar de • 
vam etmişti. 

Dara babasının cesedini bir ra· 
hibin tavsiyesiyle balmumuna sıır 
dırıp mermer bir mezarın ıçıne 

gömdürmüştü. Bundan sonra ev • 
vela İran zenginleri bunu taklit el· 
mişler ve aradan seneler geçtikçe 
bu şekilde ölü gömmek halkın in
sani duygularım daha ziyade ok· 
şadığı için, ölüyü balmumlamak 
adeti derhal Babil ve Suz şehirle• 
rinde kökleşip kalmıştı. 

Sahilde meşhur şairlerden (Hu
ma) nın sevgilisi ölürken: 

"- Benim secedimi ateşte 

yak!,, 
(Devamı var) 

(1) Ziya, ve giineş mabudu .. 

\ 



1-HKAY 

Bırakıp gittiler .. 

Ne kadar iıtemi§lim ki, bir ge· 
ce evime gelsinler ve o vakit, bir 
saatçik de olsa, onunla göz göze 
gelmenin tahayyül ettiğim saade • 
ti, vücuduma bir tallı ateı şeklin· 
de girip beni yaktıkça yaksa .. 

Ne müstesna kadındı bu?. Kaç 
onuncu senesini dolduran ömrü • 
mün sayısız tesadüfleri arasında 
Güzideye verdiğim mevki, diğer -

}erini her suretle unutturacak de· 1 

recedeydi. Zaten, meşhur şark ka· 
dımnı temsil eden hususiyetleri, 
ona, bir erkek tarafından en iyi 
verilmeğe çoktan kafiydi. Boy, 
bos, yürüyüş ve bakış! .. Ceylanda 
bulunmaz o iki büyük ve simsi
yah göz! Hele tavırlarındaki mn
ıumiyct? .. Emsalsiz bir kadındı 
Güzide .. 

Anasını tanıdım .. Daha doğru· 
us, tanımıya çalııttm. İyi bir ka· 
dınca.ğız. Ahbaplığımız çabuk i· 
]erledi. Bir gün, sokakta, komıu· 
ya giderlerken, kızlariyle gördüm 
İ§te, git gide ilerliyen ve ilerle • 
dikce beni kendisine cekmekte ıs· . . 
rar eden tanışmıya bu tesadüf ve-
i!le oldu. 

- Bir şirket memurunun karı -
ı;ıymı~ .. Kocası, sekiz ay evvel, 
kalp cektesinden vefat etmiş. A· 
nasmın himayesinde dul yaııyor
muş. 

O gün bir dairede işi çıkan ih
tiyar kadın bana uğradı. Delale
timi istiyordu. Meıguliyetime rağ· 
men biraz dinledim. Çok karışık, 
~lir anda anh:şılmaz bir işti. 

- Ak§am, dedim, bendehane· 
yi teşi'if edin de görijşclim. Görü· 
yorsunuz, çok işim var. Hem da
ha iyi anlatılır. 

Evimi sordu, tarif ettim. 

-· Bir mahzur yokaa çocukla
rt da beraber getiriniz. Eğlenmiş 
olurlar. 

Bu teklifi istiyerek, gönülden, 
fakP.t korka korka yaptım. Bekar
dım, lmdın ne söyler diye tered • 
düt geçiriyordum. 

- Evet, mahzur yok tabii .. Bi
lakis, afi~beylerinin ziyaretinde 
bulunmahtan memnun olurlar. 

- Eksik olmayın efendim, 
beki iycceğim. 

- Bir mani çıkmazsa .. 

- O ğü~, aks;m7 b~lu~a kad~ 
neler çekmedim. Bir dünya bana 
hnr·~1a:rmış kadar seviniyordum. 
N,. ol1umdu acaba?. O gelse bi· 
le -.-I·s1dn gördüğüm ve konuthı- j 
· ··-ı•lrn fazla ne kazanacaktım? 1 

Cs~'mekle benim mi olacaktı san

ki? .. 

Geldiler. 1yi giyinmitti. Elle· 
rimizlc sıkİ§hk. Atet gibiydim. 
Yutkunuyor, iri siyah gözlerine 
bakamıyordum. 

Küçüğü Feride, o 'da güzel, ca· 
na yakın bir şeydi. Lakin o, efsa· 
nevi ııırk güzelliğini üzerinde ce~ 

meden o sehar kadın! Evet, bam· 
başka bir alemdi o.. Konutluk. 1 

Ş!!ndan, bundan ve aldanmıyor • 1 

sam onun da gönlünden geçen - 1 

b• .. b t' l 1 lerle ır zerre munase e ı o mı • 1 
yan §eylerden bahsettik. Arasıra 
bulutan gözlerimiz bir yangın hu· 
ıule getirir gibi benliğimizi sar -
11yor, rahat bulacak yerde azar 
J.!...~vordum. 

Yazan: Ali Enver 

- Yalnız mısınız, Mirsat bey? 

Anaları atıldı: 

- Evlenecek yakında .. 

O, sarardı. Ben kızardım. 

- Kim söylüyor?. 

- İşittim tabii. 

- Muhakkak bir şey yok efen· 
dim. 

- Niçin?. Kılmil beyler, öyle 
işittik ki .. 

- Hayır!.. 

O, böyle bir sual sorduğum\ 

mutlaka nadim oldu. Anuesinden 
öğrenmiş olacaktı. Öyleyse neye 
tekrar sordu?. Sözlerim, belki de 
hoşuna gitti. 

Daha oturduk. İhtiyarın derdi· 
ni dinledim. 

- Kimsemiz yok evladım. Bu 
iki hemşiren ve ben, bir katip oğ
h.:mun getireceğine bakıyoruz. Bu 
· ~ olursa .. 

- İnşallah efendim. 

Onlara ikramda bulundum. 
Çok memnun kaldılar. Güzide, 

takındığı her hareket, ve söylediği 
sözlerle kalbimi daha çok işgal 
etmeğe başladı. İstiyordum ki o 

hiç gitmesin, şafak atıncaya ka • 
dar böyle kalalım. 

Kalktılar. Elbette, benim arzu· 
mu, kalbimden geçenlerimi dinli· 
yeceklerdi?. Gene ellerimiz sıkış· 

tı. Baıka zaman da geleceklerine 
söz verdiler. Ve sonra, bilmiyo • 
rum, yalnız, göz açıp yumuncaya 
kadar bitmişti her şey .. 

Bırakıp gittiler .. Eski bir evin 
geniş ve ıssız odalarına bir tek 

insanı hapsederek gittiler. Düşün· 
mediler, azıcık insafa gelmediler 

ki, bir adam, yapa yalnız bırakıl
maz. 

Niçin çağırmıştım onları?. 

Duygulnrımı çoğaltmal', ıstırapln

nma daha seri bir cereyan vermek 
için mi?. İtte gitti, bırakıp da git· 
ti. Kalan; ellerimde, ayrıldığı ~a· 
man bıraktığı hararet, gözlerimde 
acı bir iştiyak ve kulaklarımda, 

onun sesi, kalbimde yanış ve ke
mirilit ! .. Kızıyorum insanlara, ne· 
ye böyledirler? .. 

'VAK 1 T• 
Gllndellk, Slyrud Gazete 
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1 raınay 
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Aradnlu ı 
Anado'u il 
Aradolu 111 
!\lümc~sıı \ 

l . l\iic. r ıcı a daiı esinden: 
Bir borçlan dolayı mahcuz ve 

parayn çevrilmesi mukarrer iki 
adet karyola ile bir adet singer 

r.1.:ıkinesinin 2 - 9 - 934 tari -
hine müsadif pazar gunu saat 

11 den 12 ye kadar Gala tada Be· 
rekel zade mahallesinde Hacı A· 
li sokarında 8 No. lu Mimi zade 

apartımam önünde satılacağm -
dan talip obnların mahallinde 

hazır bulunacak memuı·a müraca· 
at etmeleri ilan olunur. 

(2013) 

anlı 1 
Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı mı? 

~ ' • • 1.. : • • : • • • • • 

Yazan: Maurice Lehi 
10-

- Bizim köşkte güzel yemek- 1 etmemenizi rica ederim. lil· 
lcr pişirilcliğini zannediyorum. Da- böyle bir şey deliğim. Fake.l 
vetimi kabul suretiyle beni şeref- okudum. Okuduklarımın P

0 

lendirmek istemez misiniz? romanları olduğunu zannetnıt 
Raul baş müfettişi de çağırdıy· niz. Bir iptila olarak okuyııP 

sa da müfettiş tahkikatını yarıda. ı kip ettiğim şeyler "Mahket11t 
bırakmak istemediğinden bahisle Gazetesi,, nin, hakikii val<• 
reddetti. hakkında verdiği izahat ve ll\ 

Rolnnd büyük bir etel!sür için· }attır. Bu mütalealarımda. 
deydi. Raulü bir kenan çekerek: zan çok doğru ve hazan dl' d 

- Mösyö, dedi, size itimadım mumen yanlış olduklarını gör 
var. Kız kardeşimin intikamı a· ğüm bazı tecrübeler ve go 
lınacaktır, değil mi? ... Zavallı Eli- tarzları elde ettim. Bunlar 
zabetçiğim ... Onu ne kadar sevi- fırs2.t çıktıkça, gevezelik et~t~ 
yordum... ve şu mubarek baş müf ettıŞ 

- Matmazel, hem§İrenizin in· so gibi polisleri mat etmeme > 
tikamı alınacaktır. Fakat bu hu· dım ediyorlar. Fakat şu sof1 
susta sizin de... disede dört tarafımız karanlı~ 

Raul, dikatle genç kızın göle· iç.inde kalmış bulunuyor. /\) 
rine baktıktan sonra devam etli: hk olan biricik nol< ta M. f 

- Bana bu hususta en büyük Gaverelin paket içinde para b'I 
yardımda bulunacak insanın siz lunduğundan şüphe edildiğiJlİ 
olduğunuzu bilmelisiniz. Aydın· ı temeyişidir. Fakat farzedelirı' 
}anılması lazım gelen ve tama- kül rengi bezden yapılmış pli~ 
men karanlıklarla çevrilmiş bulu· bul dul{; içinde bir şey olma.O 
nan bir mesele vardır. Bu me - tanlan sonra bu buluşun ne fs 
seleyi düşünmekten bir an vazgeç- dası olabilir? 

meyiniz. Hemşirenizin düşmanı T b'A h ·11 p-ıt - a u, ırsızın ı : ya , .. 
olup olmadığını, ona karşı kıs- 1 w k t' ··kmek 1e 

acagı şey, pa e ı so 
kançlık ve hınç besliycn biri olup · d k' · b it kt B nıJ~ 

w çın e ını oşa ma ır. u 
olmadıgını arastırınız. Bu husus- · l b 1 w ··miO · çm pa aram u unacagı u 
ta beni her vakit haberdcr ediniz. f 1 k 1 1 az.a apı mama ı. 
Bana gelince, ben bütün varlı- 1, 

Filisiyen susuyodu. Yeme" 
ğımla kendimi size hasrediyorum. .. 

vamınca Raul d'Averninin so 
muvaffak olaca ihz. 

iV rini büyük bir dikkatle dinle 

R 1 . t• t 1 h I . . u ve fakat konuşmağa hiç l<arı~ au un, ıs ın a c atımı m. . 'kıı 

R l F 1. · ş I h mıştı. Gözlen bakışlardan · 
use ene, e ısıyen ar m uzu • . . .. .. .. d 

· l d'v• .. v1 · f t' · t' yor ve endışelı gorunuyor u. ny e ver ıgı og e zıya e ı, ıs ın • ı ~ 

tak hakiminin fcvkalfıde memnu- Öğleden sonra üçe doğru 
niyetini mucip olmu~tu. Hem yi· . Ruselen, iki arkadaşını "KleJ1\ 
yor, hem de takdirlercle bulunu· tit,, bahçesine götiirdü. Bas f.1 
yordu: fcttiş Ruso ornd3 idi ve fevki' 

- Ah şu istakozun lezzeti.... de meş~ul görünüyordu. 
Ah şu Sotem şarabının nefaseti.. - E, miifetliş Bey, yenı 
Ya şu tavuk kızartması yok mu? şey var mı?. 
Nefis, cidden nefis!.. Bas müfettiş Guso, gayet 

- Güzel yemeklere karşı olan tcrişli bir tavır alarak cevnp ' 

zaafınızı l:iliyordum. di: 
- Evet, doğrusu bu ya, güzel - Ne diyeyim ki .... 

yemeklere dayanamam... Fakat de[!er 'tlüyük bir yenilik yol<. 
bu zaafımı kimden öğrencliğinizi Jcrom Helmas Hakkında mıtl 
sorabilir miyim?. 

- B'r tahkikat harikası ynrat· 
manıza vesile olan Orsak şatosu 
hadisesinde size yardım eden 
dostum Bua.jenedcn dinlemi~tlm. ' 

- Ben mi tah.kilmt l1arikası 
•aratmışım?. Ben yalnız hadise· 

leri abii cereyanlarına bıraktım. 
- Evet, s;zin usulünüzii biti -

yorum. Hissi bir facia olunca 
bizat aktörler hislerine kamlnrr k 
yavaşça karnnlıhları aydınlatmak· 
hıdırlar!. 

- Çoh doğru gtlrityorsunuz. 
Bumda da tal kikinc memur oldu· 
ğumuz lmdkcnin h;ssi bir facia 
"llmayısı ne yc:zık !.. Para hırsız· 
lığı. gerdanlık hırsızlığı, böyle 
"eyler n nim uvandırm z k;··· 

- Mn:ır.-ıafih l:"m bHlr?. Eli -
zabet Gaverele karl?ı bir tuzak 
kurnlmuş bulunuyor. 

- Evet, merdivenlerin dayan
ch<1ı kazıkl&nn testerelenmesi ~u· , 
retiylc lmrulmuş bir tuzak.. Ma • 
amafih siz bu tuzak crtibatına İ· 

nanıyor musunuz?. Birbirinden 
tamamen ayrı iki mesele olduğu-

mat almak icin ldiniğe gittiJ11 
d k ı .. :. t" y 1 ,, ~ o ·tor n coruş um. arn mı 
yalı tehlikede olmamakla be 
her, kendis;ni etraflıra sar~" 
cclcmcme miisaade etmedi! 
Yalnız kendisini takip eden 
yaralnyan şahsın, göre giden ' 
maz sokaktan geldifrini söyJİY 
bildi. 

-- Ya tccaviizcle kulanılaıı ~ 
çak? 

- Onu bulmak bir tiirlü ktıb 
olmadı .. 

- Öbür yaralı ne halde? . 
- Sıhhi vaziyeti vehan1ct1 

d. o 
muhufazn etmekte devam e ı) 

Doktorlar henüz bir fikir ileri f 

remiyorlar .. 
- Hüviyeti hakkında 

malumat almak 1 abil olafl1" 
mı? 

- Hayır... ,, 
k .. ··k b' dur"'r Baş rnüfctliş, · • ı ır J 

lamadan sonra, kurnazca bir e 
ile devam etti: d 

- Mnamafih, dedi, oldukçll 
1 

kete değer bir hakikati tesP 
muvaffak oldum. 

Ya öyle mi? .. Bu hakikat ıı 
- Beni, zckasiyle müfteh:r dir? 

bir detektif amatörü oluak kabl (Devamı var) 
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Mevsim Sonunda 
Yapılacak Şeqler .. 

.~~~----·~~~~~-

f f lier feyİn fazluı zararlıdır. izleı·i, her zaman gözle görülmez. 
it .._l~an daima kaçınmalıdır. Do- Bunlar, hazan da o taı-zda olur 
l'ısıyJe, şiddetli güneş vurması- ki, görebilmek için, mikrosko -

lla karşı korunmak, tedbir almak pik araştırmalar yapılması lazım 
&etektir. Geçen haftalarda bu gelir. Derinin uğrayabileceği gö -
~e\'?~a tem~ yollu yazılarda. 
8 aı.ı sthhi tavsıyelerde bulunduk. 

U hafta, ayni mevzu etrafında, 
~kıik kalan bazı noktaları daha 
hııyoruz. 
, Bu bahiste, bünye itibariyle d~ 
11lıanlar ikiye ayrılır. Bir kısmı -
~ ıüneşe tahammülü vardır. 

it kısmının da yoktur. Bazı kim
•eler, yanmak şöyle dursun, gü • 
11~te biraz dolaşır dolaşmaz, baş 
~arısına 11ğrarlar. Sarı, kumral, 

_ı2al saçlı insanlar, güneşe kaışı 
~1Yah saçlı insanlardan daıha az 
hanımü!~dürler. Esmer tenin be

l'az tenden daha ziyade güneşe 
<layanıklı olduğu teshil edilmis • 
tir. Vaziyet, umumiyetle böyl; • 
dir. 

. Güneş ı§ığı yerine ağaç gölğe
•ıtıi tercih eden insanların, en 
Çok sarı, kumral, kızıl saçh ve be
Ylz tenli oldukları neticesine va • 
l'rlnuştır. Karı koca arasında ba • 
2ln plaj ve kır tercihi noktala • 
l'tndan ihtilaflar çıkar. Biri gü • 
ileşte yanmak, biri ağaç altında 
tölge,lenmek ister. Birbirleriyle 
hu anla~amamazlık yüzünden 
lc.~ga ederler. Halbuki, bu ter • 
et ~, r, daima inat için vaki ol -
rrı,4?, Bünye farkının tesiri, duyu
la.il bedeni ihtiyaç, bu tercihte rol 
0l'llar. Karı, koca, bu noktadan 1 

~e\'k ayı·ılığını hoş görmelidir -
ler. 

Plajda ve plaj haricinde, ya -
t~n güne~in zarar getirmemesi i
Sıtı, hasır şapka, şemsiye, örtii .... 
:unlar, koruyucu vasıtalardır. 
.enısiye ve örtünün kırmızı ya -
hut kahverengi .:>)anları, her hal -
de koyu renidekilerden daha fay
~alıdır. Bunlar, ultraviyolet şua -
ilrın te;irini azaltır. 

Güneşte yanmanın deri üze -
de husule getirdiği bozulma 

A~ık Renk Ma110 
rünmez arızaların bulunması ve 
giderilmesi i~in, mevsim .onuncı. 
mikroskopik araştırma yaptırıl -
ması, sıhhatini ve güzelliğini gö
zetenlerin, ihmal etmemeleri i
cap eden bir tedb;rdir. 

Ciğerleri zayif insanlarin, 
kalp hastalığı olan insanlarin 
güneşte yanmak tecrübe!iine gi -
rişınemeleri icap eder. Bundan 
başka, güneşte yanmanın kronik 
safra kekesi iltihabi, kronik apan
disit gibi bazı rahatsızlıkları ör • 
selediği, müşahedelerle ortaya 
konulmuş bir hakikattir. Güneşte 
yandıktan kısa bir müdclet sonra 
bu rahatsızlıklaı·in birden bire 
had hir devreye geldiği, vakidir. 

Bütün bunlar göz önünde tu -
tulursa, netice itibarile, güneşte 
yanma tecrübesine girişmeden 

doktora iyice muayene olunmak. 
doktor bir mahzur görmediği 
tardirde, tavsiyelere göre itidalle 
hareket etmek ve yandıktan son-

~ .Aloda ~keteci : 
....., _, ,,,,. -

Yeni Yeme~ 
.... ---- - --

yaz fi e onbahar 
Jorif leri .. Modasına Dair .. 

Aşağıda tariflerini yazdığı -
mız yemekler, çok beğenilenler 
arasında yer tutuyor. Eğer tarife 
uygun olarak yapılacak olursa, 
lezzetine doyum olmıyor: 

Tarçınlı Çubuk 
Tarçınlı çubuk yapmak için, 

iki çorba kaşığı tereyağı iyice vu
rulacak, iki yumurta ilave edile • 
rek beş çorba kaşığı Amerikan 
toz şekeri ile karıştırılacak. Buna 
iki çorba kaşığı dövülmüş badem 
bir çorba kaşığı tarçın, bir bıçak 
ucu karanfil, bir çay kaşığı ren • 
delenmiş limon kabuğu, bir çay 
kaşığı "Bakin Pauder" ve niha • 
yet buna açılabilecek vaziyete 
gelinceye kadar iyi un ilave et • 
meli. 

Sonra hamuru aç.malı, pannak 
kalinlığında ve u~unh.~ğunda çu • 
buklar yaparak biraz su ile karı§· 
tınlmış bir yumurta ile çubukla • 
rın üzerini sıvamalı ve orta ateşli 
fırında yirmi beş dakika kadar 
pişirmeli. 

Çikolata Lokması 
Çikolata lokması yapmak için, 

yüz dirhem süt, bir çay kaşığı te· 
reyağı ve biraz tuzla kaynatılır. 

Buna elli dirhem un ilave olunur 
ve yavaş ateşte iyice karıştırılır. 

Soğutulur_ azar azar beş yumurta 
ilave edilerek yafa ba&rıiaııt iki 
kaşıkla hu hamurdan azar azar 
alınıp sıcak ve bol yağda pi§iri -

lir. Lokmalar çatlarsa, pişmiş de
mektir. Böylece iyice kızarıp, on· 
dan sonra yağdan çıkarılır. Niha
yet toz şekerle karışık çikolata 
tozuna batırılır. 

Yaz sonundayız. Şiddetli sı -
caklar geçti, denilebilir. Fakat: 
havalar, gelmekte olan sonbaha -
rm serinliği ile ~amamiyle değiş
ti demek, yerinde değil... Bu hi
barla, sonbahar modasiyle bir • 
likte yaz modasından da lıahset- j 
mek, henüz yerindedir. 

Bu yazın ortaya koyduğu ha
fif, bol, yaka, omuz ve kol yerle-

ri kabarık elbiseler, daha vücud
de ve göz önünde duruyor. Bu 

yazlık elbiselerin en çok çiçek de· 
senlileri, rağbet görüyor. Yaz so
nu olmasına rağmen, yazlık ku • 
m~ların yeni yeni çeşitleri vit -

rinleri $Üslüyor. Galiba, sıcakla • 
rın bu sene birden bire arkası ke
silmiyeceğini, yaz sıcağiyle son • 

bahar serinliğinin uzunca bir in· 
tikal devresi geçireceğini tahmin 
ediyorlar. Belli olmaz... belki de 
öyle olur! 

Yazlık elbise kumaşlarındaki 
çiçek desenlerinin, bazı memle •

1 ketlerde ekzotik çiçekler örnel 

alınarak yapılması gözetiliyor .1 
Bazı memleketlerde, bilAkis yerli 
çiçek örneklerinden istifade edi· 

yorlar. Avusturyada Aip ciçekle -
ri, kumaş desenlerinin örneği ol
mak üzere, pek modadır. 

Moda müteha~sısları, yaz mo
dasiyle daha çok nıeığul olmak
la beraıber asıl meşguliyet saha -
ları içine sonbahar modası almış
lardır. 

Bu sonbaharda nasıl giyinis 
moda olacak? Onlar, bu hususta 

en ziyade örme gömleklere, blfız. 
lara ve atkılara ehemmiyet veri -
yorlar. Hafif serinlikler baş gös-

Kap, Kırılırsa.. terince, yazın sıcak günlerinde 

Yumurta akı ile toz halinde hafif giyinenlerin, aylarca rahat 
kireç biribirine karıştırılırsa, kırı~ giyiniş imkanın.ı bulanların, bir • 
lan şeyleri yapıştırnıağ'a yarıyan """"'""'",,,.,.·'"""''"m""''""""""'""" ınmmı "' "'' " " "" 
bir nevi tutkal ortaya çıkar. Bu kalı yapar yapmaz hemen yapı§ -

tutkalın pek çabuk kuruduğunu tırmalıdır. 
unutmamalr! Bunlarla maden, taş, porselen./ 

den bire büsbütün kapalı giyin • 
mek pek hoşlarına gitmiyeceğini 
düşünerek, mantolarla meşğul 
olmağı ikinci plana bırakıyorlar. 

Sonbahar için, - hiç değilse 
bu mevsimin ilk haftaları için! -
mantodan evvel düşünülen örme 
gömlek ve bluz örnekleri, hem 
düz renkte, hem de karışık de • 
"enlidir. Düz renkte olanlar, en 
çok beyaz, sonra krem ve gri 
renklerde.. Karışık desenlilere 
gelince, bunlarda hemen her 
renk göze çarpıyor. Çünkü yazlık 
elbiseelrde olduğu gibi, desen· 
ler, türlü türlü çiçeklere uygun 
şekilde ve renkedir ! 

Yazın moda olan İpelden, in • 
ce, geniş atkılara mukabil, son· 
baharda da örme atkıların geçen 
sonbaharlaı·dakinden ziyade mo· 
da olacağı, kuvvetle umuluyor· 

Bunların da hem düz renkte o
lanları, hem çiçek desenli ve tür· 
lü türlü renkli olanları vardır. Bu 
atkıların kenarlarındaki ıaçak • 
lar, bazılarında bir teviye ayni 

tarzda, bazılarında da burmalı, 
uzun örgülerin ilavesiyle, deji ~ 
şik tarzda! 

Sonbahar Ciiyinltl 

Sonbahar ıcın, mantolarla Taze peynir veya süt, mermer sırça yapıştırmak mümkündür. 
üzerinde sönmüş kireçle yuğuru - Kapların kırık yerlerini birbirin ' 
lursa, ayni mahiyette bir tutkal el. yapıştırırken, kırılarak ayrılan! 
de edilir. Ancak çok koyu ol- yerleri biribiri üzerine iyice yerle:· 
mamasına dikkat etmek lazımdır. tirmeği, bu suretle uygun bir ya 
Bundan başka çabuk koyulaşaca . pıştırma ve belirsizlik teminini gö
ğından yapıştırılacak şeyleri tut - zetmeli ! 

şapkalardan, koyu kahverengi ve 
buna yakın renklerde yapılanla • 
rmm moda olacağı yolundaki bir 
tahmini de, bu haftalık bu kadar· 
la kestiğimiz moda bahsinin ıo • 
nuna ilave ediyoruz! 

ra da, en geç mevsim sonunda, ............................ ._ ... ._._......,._ ....... ____ _...,.,._......,..,....,,,.... __ ,.,....,..,,,,_.._...,..., ______ ,_... ____ ...., .... ..,. ... . 

Koyu Renk Mayo 

yani şu sıralarda gene doktora 
müracaat etmek, faydalı olur. 
Deri üzerinde mikroskopik araş -
tırma yaptırmağı da, eğer sıhha -
tinizle beraber güzelliğinizi de 
korumağı düşünüyorsanız, sakın 
unutmayınız! 

Başınız Ağrırsa .. 
Deve yapağısımn baş ağrısmr 

faydası dokunduğuna inanır mısı

nız?. Öyle iddia edenler var! 
Hatta, İngiltere kraliçelerinden 

Viktorya, baş ağrısına tutulduğt' 
zaman ucuna deve tüyü yapıştır~l
mış ufak bir demir çubuk parçası
nı şakaklarına dokun1"1urur ve 
bundan pek istifade ettiğini söy
lermiş. Bu kraliçenin gece yatar
ken başına deve tüyünden bir tak
ke geçirdiği de söylenilenler ara· 
sındadır ! Son Yaz Modelleri 



Kızılcabölük nahiyesinde - Biçimsiz merdiven
Tarihi bir taş - Varlık, yokluk 

Fuat B. Tavasta memurlar ve halk arasında 

Tavas, (Hususi) - Vilayet Fena dokuyanlar ve hile yapan -
mü!hakatını teftişe giden Denizli far hakkında zabıt tutularak tica· 
valisi Fuat Beyin kafilesine ben ret odasına bildirilir. Suçludan 
de karıştım. Bu seyahat, benim para cezası alınır. 
için bulunmaz bir fırsattı. Şehir· Hükumet konağına gittim. Bu 
den çıktıktan sonra gayet güzel binanın merdiveni pek biçimsizdi. 
bir şos eyi takip ederek bir çok vi- Belediye ile jandarmalar, hüku -
rajları dönerek muttasıl yükseli - met binasında vazife görmekte· 
.. ı: uz. Sol taraf uçurum. Gü - clirler. Vali Bey, merdivenin de
• · -~~h lı~p kayalıktır. Bu yol, ev- ğiştirilmesini , bunun için de icap 

~ terkolunmul}ken, vali bey eden atrifatın yapılmasını mimar 
:,ı.<;r:ı.r imar ve yeniden inşa et- Ferruh Beye bildirdi. 

~ i rerck Tavasa kestirme bir şose Merkezde imarat başlamıştır. 
kazandırmıştır. Evvelce Tavas - Kasabanın methalindeki dolam -
lılar Acıpayam şosesinden kilo- baç cadde kesilerek tesviye edil -
metrelerce dolaşarak vi1ayet mer- miştir. Büyük çınar ağacının bu
kezine b üyi1k zahmetlerle gelip lunduğu meydanda topraklar kal-
giderlcrrr.iş. dırımlanıyordu. Fakat bu kaldı-

Kızılca bölükte nmları yapanların pek acemi 
Tavasa girmezden evvel kaza- kimseler olduğu görülüyordu. Be

nm ve hatb vilayetin en mühim lediye tarafından fenni bir mez • 
bir nahiye merke:!:i olan Kızılca baha da yaptırılacakmış. Fakat 
Bölüğe uğradık. Çünkü burada bilmem ki nahiyelerde buna. ha· 

yeni ve büyük bir mektebin teme] cet var mıdır?. Baytar ve dok- · 
tıtma merasimi yapılacaktır. Es· torun bulunmaclrğı yerlerde buna 
lci mektebin kifayetsizliğinden ne Hizum vardır? Beyhude mas· 
halkın yardımları ile bu mektep raf yapılacağına o paraların da -
vücude getirilecektir. Temel at- . ha faydalı yerlere sarfolunması 
ma merasimi vali beyin huzurile muvafık olur. 
yapılm·ş ve maarif müdürü Ziya Ta\: ~·da 
Beyle Tavas kaymakamı Fazıl Öğleden soara kafile ile Ta-
Haliik, · umumi meclis azasından l vasa geldik. Kasabaya girme~ • 
Hamza, mimar Ferruh, .:avas 1 den evvel bağ yerind_e otomobıl
jandarma kumandanı yuzbaşı }erden indik. Burası hır pazar ku
Avni ve belediye reisi Ömer Bey- rulan yer ımış. iki fırın, bir 
ler ve kasaba halkı bu merasime kahvehane, bir ev yapılmış. Pa· 
i1tirak etmişlerdir. zarcılara mahsus sıra sıra binalar 

Bu merasimde vali bey bir nu- ve dükkanlar yapılmağa başlan • 
tuk söylemiş: "Belki bir gün yeni mıştır. 
nesil bu mektehi de küçük göre - Dükkanların kepenkleri değ • 
rek daha büyüğünü yapacaktır., . neklerle tutturulur cinsinden ya. • 

demistir. pılıyor. Binalar çamurdan ve 
K~ymakam Fazıl Halük Bey cepheleri birbirine gayri müvazi· 

de bir hitabe irat ettikten sonra dir. Körü körüne inşaat yapıl
bir bahcede tertip olunan ziyafe- makta olduğunu gören vali bey 
te gidil~rek bir müddet orada is- alakadar oldu. Haklı olarak şid· 
tirahd edildi. detli bir lisanla muahaze eyledi. 

rteler var? Vali bey, bundan sonra kazalar· 
Ktzılca Bölük, yalnız dört köy da müşterek bir fen memuru is • 

ve 7000 nüfustan ibaret mühim tihdamr için kaza ve nahiyelerin 
Dir nahiyedir. Merkezde 4000 bütçelerine tahsisat konması lü -
nüfueu mevcut olduğun.dan usulü zumunu dermiyan eyledi. Fi1ha
daireainde belediye teşkilatı ya - kika vilayet merkezinden her ka· 
pılmıftrr. Kasabada 900 ev, 100 za ve nahiye ve hatta köylere 
dükkan, iki han, üçü minareli mimar göndermenin imkanı ol -
ve ıekizi minaresiz on bir cami , madığını şu usul sayesinde inşa• 
ve bin dokuma tezgahı vardır. atın feni bir şekilde idaresi kabil 
Burada dokumacılık çok ileri git- olacaktır. 

mittir. Ayda 20.000 metre muh- Biraz sonra kaza merkezine 
telif cinı dokuma çıkarılır ve her giderek kısmen hükumet kona -
ay yüz bin lira ciro yaprhr. Bu ğında ve biraz ela parkta otur
yüzden kasaba halkı refah için - duk. 
dedir. Kazanın Kaleitavas nahiyesin-

Burada bir de dokumacılar ce- kezinki Yarangümedir. Bununla 
miyeti var. Vilayet ticaret oda- beraber buraya Tavas ta diyor· 
ıına bağlıdır. Tezgahlardan çı • lar. Kazanın iki nahiyesi, 55 kö
kan mallar cemiyet tarafından yü ve 55.000 nüfusu vardır. Mer· 
kontrol edilerek mühürlenir ve kezde 8300 kişi outrmakatdır. 
ondan . ıonra piyasaya çıkarılır. Buranın leblebisi, sade yaiı 

Mardinde 

Kaçakçılar 

Şiddetli bir çarpışma ile 
ele geçirildiler 

Mardin, - Cenuptan gelen ve 
beraberlerinde külliyetli miktar • 
da kaçak eşya getiren Licenin a
zılı kaçakçılarından on beş kişi • 
lik bir kafile ile Mardin jandar · 
ma ve gümrük efradından mü • 
rekkep takip müfrezemiz arasın
da Zoni ormanlıklarında şiddetli 

bir müsademe olmuştur. 

Çarpışma neticesin.de kaçak • 
çılardan ikisi ölü, altısı diri ol -
mak üzere sekiz kişi ve on be~ 
yük kaçak manifatura eşya ya -

kalanmış tir. 

Müsademe esnasında Mardin 
süvari jandarma efradından İz -
mifü Mehmet oğlu Kazım ismin
deki cesur bir jandarmamız şehit 
düşmüştür. 

Bu değerli jandarmamız için 

çok parlak bir cenaze merasimi 
yapılmıştır. Merasimde hudut a • 
}ayından bir zabit ile gümrük 
müdürü Muzaffer ve sabık iskan 
memuru Muhittin Beyler tarafın -
dan birer hitabe irat edHmiştir. 

Merasimi müteakip vali Ta 
lat Beyle Salih Paşa tabutu bele
diye önüne kadar omuzlarında 

taşımışlardır. 

Belediye önünde de kalabalık 
bir kütle taraf mdan şüheda me -
zarlığına götürülerek defnedil -
miştir. 

ve beyaz peymrı pek meşhurdur. 
Buğday, arpa ve nuhut mahsulii 
de çok miktarda yetişmektedir. 

Belediye 
Sehirin havası çok latiftir. 

Hat;a (Bağ yeri) nin havasını İs
tanbula benzetmektedirler. Ya· 
zın halk, bağ yerinde vakit geçi
rirler. Belediye tarafından 150 
bin lira sarf iyle demir borular i · 
çinde 14 kilometreden bir mem • 
ba ıuyu getirilmiştir. Kasabanın 

kuvvetli bir elektriği ve mükem • 
mel bir sineması mevcuttur. Fa -
kat belediye hekimi yoktur. 

Belediyenin senelik geliri 12 
hm lira kadardır. "'(angın iç.in 
mükemmel musluk teşkilatı ve 
bunlara takılacak hortumlar var· 
dır. 

Has ekmek sekize, yerlisi altı· 
ya, koyun eti yirmi beşe, nefis 
sade yağı elliye, ala yağlı yoğur
tun kocaman bir çanağı beş ku
ruşadır. 

Varhk, yokluk 
Biri merkezde olmak uzere 

kaza içinde on altı mektep açıl • 
mıştır. 36 muallim tedrisata de· 
vam etmektedirler. Kasabada ec
zane olmadığından doktor tara
fından idare için bir ecza dolabı 
yapılmıştır. Hükumet doktoru 
Osman Kazım Beye serbest dok
tor Ziya Bey vekalet etmektedir. 
Hükumet konağı yandığından es
ki redif dairesinde oturlumak~a -
dır. Buğday ve arpa düşüktür. 
Tütün ve afyon para etmediğin· 
den zira aten kaldırılmıştır. Bu 
sene mahsulat para etmeğe baş
ladığından Tavashlarm yüzü gü
lecektir. 

Burada dört yüz dokuma tez
gahı vardır. lki tezgah ta hapis
hanede kurulmuştur. 

Ragıp Kemal 

AVRUPADA 

Ben bu işin teferruatına vakıf 

değilim. Fakat pekala biliniyor ki 
bu fevkalade muktedir insanalr 
ilimleriyle, fabrikalariyle ve hava 
sporu dedikleri şeyle pek k11a bir 
zamanda ve bÜyük bir süratle 
hem hücum, hem de müdafaa için 
biı· hava kuvveti vücuda getirme
ğe muvaffak olacaklardır. 

Almanyayı bugün idare eden
.er - sözlerimi hiçbir kimseyi 
r~r.cide etmiyecek surette seçiyo
rum - bir avuç. otokratlardır ki, 

l,unJar o kuvvetli ve muktedir 
."' · ete kat'i surette hakimdirler. 
Bu .H!amların hükümdar nüfu • 

zundan ve parlamento münakaşa
larından korkamlarma da lüzum 
yoktur. Efkarı umum iyeyi de he -
s:-ba katm~a mecbur değildirler. 

~i:nkii efkarı umumiye tamamiy
le ellerindedir. Bu adamlar bu • 

günkü kuvvetlerini mağlübiyetin 

doğurduğu acıya medyundurlar. 
Muazzam, müthiş Alman devleti-

nin bu fevkalade azimli kuvvet ve 
kudreti o mağlubiyet acısından i
leri geliyor. 

Şimdi Almanyanın mukadde
ratına hakim olan adamların, ln
g iliz cihan devletini kalbinden 

, l'rmak için lazım olan vautaları 
("Herine geçirecekleri günün hulul 
etmesinden korkuyorum. Belki o 

f,Ün henüz uzaklardadır, fakat 
ben ondan · korkuyorum. Bizi o 
ei..inden ayıran zaman belki bir ıe 
neden, on sekiz aydan ibarettir.,, 

Miı;alay Ved1ıvood da bu teh
ltkeyi daha mufassal olarak anla-

ııyor ve diyor ki: 

"Şayet Almanlar bize hücum 
ederlerse Londrayı bombardı
man yapm!yıH:C\k1ardır. Hatta do
nanmamıza bile ilismiyecekler -
lerdir. Onlar doğrudan doğruya 

tayyare hangarlarımıza ve benzin 
depolarımıza taarruz edecekler • 
dir. Geçen sene Almanyada olup 

biten vak'alarr gören herhangi bir 
kimse memleketimizin selamet ve 
emniyetini yarın bile tehlikeye 
maruz bırakmıya tahammül ede
bilir mi?. 

Almanların bizim bütün tayya
rE: hangarlarımızın ve benzin de
polarımızın nerelerde olduğunu 

tamamiyle bildiklerinden emin o
labiliriz. Bir kere tayyare han

garlarımıza ilk günü veyahut ilk 
üç gün zarf mda işe yaramıyacak 
bir hale gelir ve hangarlardaki 

tayyarelerimiz" tahrip edilirse 
memketimizde düşmanın merha -
metine teı·kedilmiş olacaktır. On
dan sonra yapacağımız şeylerir 

hiçbir ehemmiyeti kalmıyacak • 

tır. Donanma Falldand adalarını 

ziyarete mecbur kalacaktır, fakat 

bunun favdası olmıvacaktrr. Or -. . 
dumuzu sevketmek için bir hu • 

dut da bulunmıyacaktır. Askeri 
kıt'alarımız ve gemilerimiz deniz
leri a~amıyacaklardır.,, 

Cesaret verici sözler söyliyen 
yalnız muhda:::akirlardan yüz · 
başı Cünningbavm - Reid olmuş
tur: 

"- Bizim bugün öyle bir tay· 
yaremiz vardır ki, 17 dakikada 

6500 metre yüksekliğe çıkar. Bu 
17 dakikaya tehlike haberinin ve
rilmesi pilotun uyandırılması, o -
nun giyinmesi, tayyareye kadar 

gitmesi, motörün kızışması, haJI' 
t' gardan çıkarılması ve 6500 ırıe 

reye kadar çıkması için lazıP'I 0 ' 

lan zaman dahildir. Bunun ırıiilll' 
kün asri mühendislik sıfatını t• ' 

yam hayt·et muvaffakıyetleriıı' 
den biridir.,, 

Nihayet buraya lngiJtcre11i• 
bugiin hakiki Lideri olan Baldfl' 
nin sözlerini de naklediyorıt• 
Baldvin dedi ki: 

"Havadan gelen tehlike. her" 
hangi bir milletin düşmana nıiilfl' 
kün o!duğu kadar !eri bir suretl' .,, 

iç İl' 
ölüm darbesini vurmak 
harbi neticelendirmek 

yapmak istiyeceği bir teşeb' 
büstür. Almanyayı hava ku•:1et• 
leri meselelerinde endişeye dütiİ' 
ren sebeplerin, ister askeri ~~; 
talealardan ileri gelsin, ister 111ıl 
gururun te:ıahürüııden ibaret ol' 
sun. Alman milleti icin beslenil,-. .. 
endişelerden ileri gel.iiğine etr11 

nim. Nasıl ki biz de ayni endi'' 
leri Lonrlra halckında be!Jiyoruı· 

Baldvin "Avrupada harp ol•~ 
cak mı?,, sual ine cevap olmak ii
zere dedi ki: 

"Ben şunu söyliyebilirim ki t•' 
yet silahları bırakmak veyah1't 
tahdit etmek için yaptığımız bi.İ' 
tün teşebbüsler akim kalırsa şiot' 

diki İngiliz hükumeti, memleke • 
timizin hudutlarına erisilebilecelı 
kadar yakın bulunan devletleritı 
hava kuvvetlerinden kudrf"t •' 
kuvvet itibariyle artık dun katırı•• 
masını temin edecektir.,, 

Avam kamarasında hu eıas il• 
zerine cereyan eden münaka.şanıtl 
neticesi daha kuvvetli bir ingili~ 
donanmasının en kuvvetli olnt••' 

harbin bitmesine yardım etmi!tı· 
Fakat Fransa ile İngiltere ile ale" 
nen malUm olan bir ittifak mevcılt 
olmadığından İngiliz donanma • 
sının mevcudiyeti harbin zuhurıl' 
na mani olamamıştı. 

Bu silahları bırakma mesele~ 
hakkında Fransız devlet adanıl•' 
rından birisi bu muhabire denıİf' 
ti ki: 

Fransa bugün idama mahku~ 
olan ve kendis;ne bir gümü~ teP" 
içinde bir şişe zehir, bir İp ve bit 

de kama takdim edilen bir lranlr 
ya benziyor. Mahkümdan ölüm • 

el • ' lerden ölüm beğenmesi rica e t 

liyor. 

İngilizleri silahları bıraknııı.İ' 
hususundaki planları bizim sili.fi' 

)arımızı tahdit etmemizi, Almarı· 
Jarın ise silahlı:rnmMını mukaY • 
yet bulunuyor. lşte bu, zehir elit· 
İtalyan teklifi ise bize bugün1'iı 
silahlarımızı muhafaza etmemiı1• 
Almanların ise bize müsavi dere• 
cede silahlanmalarını ortaya atı • 

vor. Bu iotir. B:zzat Almanlar i•' 
bize ka~avı h"'bul etmemizi tek• 
lif edivor1ar. Biz kendi ih~'varı ' 
mızla bunların üçünii de ka.bol 
etmiyeceğiz.,, 

Almanyaya vcl'Hec<'!k !111\hlş1'' 
"' l'h tı• ma müsadesinde Fran~ız tes ı e. 

nı aşmaması kaydı bulunacaktt1'• 
Fransa, bu silahlanmayı anca1' 
lngilteren;n Almanyanın hüc111°: 
na karın Fransa ile askeri bir ittı• 
fak nktetmeıi şartiyJe kabul ede' 

cektir. 
(Devamı var) 



l<üçük Menderes ovası 
bir sağlık ovası 

haline konuluyor 
~ (~&f ~ ı in~ sayıfada) 
~ · Oınıt edenm kı, bir kaç ıe· 
Rİbillrfında saltanat felaketleri 
la buralarının sıkıntı ve iatirap· 
j:.ntn da yalDıiz acı bir hatıraya 
ti ılap ettiiini zevkle dinliyece • !l;·. Burası namzet olduğu inki • 
IUrı·~le otemleketin ziraat ve her 
le • ı.ı rnedeniyet sahasında en i -
Ilı: en zengin bir mmtakası ol • 
lılllt~ namzettir. Ümit ederim ki, 
tlk ilinleri yakın bir zamanda 1d-
leb .ederek burada sizleri gene 

?k edeceğim." ı 
1tnet Paıa Hazretleri bu nul· 

ku müteakip halkın samimi te.za· 
hürleri arasında T orıbalı tarikiy • 
ye Ödemişe hareket buyurmuş • 
lard1r. 

Halk bütün istasyonlarda Baş· 
vekil Hazretlerini hararetle se • 
Ia.mla.mı§tır. Ödemiş istasyonun • 
da bir asker müfrezesi ve büyük 
bir halk kalabalığı tarafından ıe· 
lamlanan Başvekil Hazretleri 
doğruca Gölcük yaylasını teşrif 
buyurmuılardır. 

Geceyi yaylada geçiren ismet 
Paşa Hazretleri bugün lzmire dö· 
neceklerdir. 

Jandarma terfih listesi 
~ C , ıaB.f ta.ratı ı 1ncı aa.yıtadaı 

A.~la!.ettin, 1703 Hüseyin, 1253 
h dulhanıit, Ordu ıtajında yüz -
~ a.,l l536Adnan, 1704 Mithat, 
~~ Hüanü, 2092 Cafer Tayyar, 
N· 3 Hilnıi, 2064 Hatim, 2153 
~~ıi, 994 Şefik, 1555 Süreyya, 
~ . Sezai, 2019 Hamdi, 1624 
~ lhaın, 1534 Nail, 1680 Hamdi. 
rt>'°~t, 1697 Cüneyt, 1987 Ri • 
~~t, 2003 Tahsin, 2098 Şerafettin, 

24 Aziz, 1988 Riza, 2027 Oı • 
:lıt Niyazi, 2030 Hamdi, 2031 
~~te~ · Recai, 2032 Riza, 2034 
tlını 2144 Necati Beyler binha • 

f~hğa; Ordu stajında birinci mü~ 
a"~nn 3223 Hulki, 3258 Zahit, 
~40: Aziz, 2478 Cevdet, 2543 
2J '• 2740 Murat, 3027 İzzettin, 
f' 06 Sait Beyler yüzbaşılığa ter • 
1 etllıişlerdir. 

31 l' ekirdağ birinci mülazımı 
O to Müştak, Manisa 3107 Tahir. 
J.f ~·d\l atajında 3186 Sabri, 3271 

l!ınu, Şile jandarma kumandan 
\>ek'ı· 

l 1 3383 Abdürrazzak, Kızıl· 
t~h 
\> aınam · jandarma kUımandan 

3~kili 350 Hazım, Ordu sta~nda 
. 04 Fethi, 3384 Şefik, İpaale 
~~darına kumandan vekili 3207 
a 11 Ordu stajında 3367 Hakkı, 
k ~98 A.bdüHatif, llgm jandarma 

'

tl?na.ndan vekili Ahmet, Arap· 
Q • 
1. Jandarma kumandan veki • 
~ Remzi, Ordo stajında 
a 'la- Hikmet, 3577 Asım, 
3~62 Cecdet, 3325 Kamil, 
~ ~6 Ziyaettin, 34 Salim, 3455 
alı Riza, 3456 Şükrü, 3460 Sait, 
, S70 Hüseyin Beyler yüzbatıh -
~a.; Çanakale jandarma Hastaha· 
a'ai diı tabibi mülazım Nurettin 
~·e"I birinci mülazımlığa terfi et· 
~1!lerdir. Jandarma ıatmalma 
~~iıyonu azasından üçün sınıf 
lti h~ıebe m~muru Tevfik Bey i
~ !leı ıınıfa, 1andarma umum ku-

sekizinci mınta.ka hesap memuru 
6 ıncı sınıftan Mustafa Beyler be
şinci aınıf hesap memurlukları • 
na; 1 O uncu mmtaka hesabı cari 
memuru 7 inci sınıftan Mithat 14 
inci mıntaka hesap memuru 7 İn· 
ci sınıftan Hilmi, Jandarma u· 
mum kumandanlığı hesap memu· 
ru 7 inci sınıftan Abdürrahman 
5 inci mıntaka hesap memuru 7 
inci sınıftan Raci, 16 ıncı mınta • 
ka hesap memuru 7 inci sınrftan 
Sabri, 7 inci mıntaka hesap me -
muru 7 inci sınıftan Mehmet, İs
tanbul konak hesap memuru 7 in· 
ci sınıftan Ferhat, Trabzon ko • 
nak hesap memuru 7 inci sınıftan 
Mustafa, 16 mcı mmtaka heS;_ap 
memuru 7 inci sınıftan Şeril, S 
inci mmtaka hesap memuru 7 in· 
ci rıınıftan Mehmet, 9 uncu sey -
yar taburu hesap memuru 7 inci 
sınıftan Yusuf, 14 uncu mıntaka 
hesap memuru 7 inci sınıftan Ta
lip, 12 inci mınıtaka hesap me • 
muru 7 inci sınıftan İsmail Hak· 
kı Beyler 6 ıncı sınıf hesap me -
murluklarına terfi etmi§lerdir. 

M. P. tüf ekçiıi 7 inci sınıftan 
Mazhar Bey 6 ınc.ı sınıf tüf ekçi • 
likle terfi etmiştir. 

----Oı----

Bafrada bir kam
yon devrildi 

Bafra, (Hususi) - Samsun -
Bafra yolunda feci bir kaza ol • 
muştur. 

Samsundan hareket eden Hü -
seyin namındaki şoförün idare • 
sinde bulunan kamyon yolun ke • 
narından giderken Bafranm Len· 
ğerli köyü sapağına geldiği za • 

man devrilmiş, sademe netice • 
sinde içindeki yolculardan Ünye
li Recep Efendi başından yarala
narak ölmüş, Mustafa ve Ömer 
Efendi de hafifçe yaralanmışlar • 
dır. 

· 'ndanlığı dördüncü şube birin· 
~ •nıif muhaseJ.>e memuru Ekrem 
~ altıncı smrfa, 5 inci jandar
d.. llıiifrezesi hesap memuru dör· 
l\ llll sınıf Kamil Bey üçüncü ar • Keyfiyet adliyece haber alına • 
d tfa., jan,danna umum kuman • rak derhal tahkikata başlanmış, 
~ 't\lığı levazım dördüncü sınıf şoför Hüseyin tevkif edilmittir. 
t:ıap memuru Hulusi Bey üçün- Ölen genç Alaçam yolunda ça• 
t ll 1tnıfa, birinci jandarma ıının - lışan men1urlardandı. 
~i\ka.s! hesap memuru altıncı ıı • --o-

a '~ta.~ Yusuf Bey beşinci sınıfa, Bergamalılar ne istiyorlar? 
1 ~ı mıntaka hesap memuru 6 B ı · H Ik f ka ı 
~ ergama - zmır a ır • 

r sınıftan Salih Bey 5 inci sı - . . · 
lltfa. 6 k f sı rcısı ve Yozgat mebusu Avnı 
~ , ıncı mmta a 6 ıncı sını · h lk•l 
eaa.p M h t .. t k·ı Bey şehrimize gelmış, a a te • 

t nıemuru a mu, mus a ı .. d" ] . 
itbur 6 f h mas ederek dileklerını m emış • l\h . ncı sını esap memuru 
'- durrahman, on birinci mınta - tir. 
\> '-eıap memunı 8 mcı sınıf Bu dilekler arasında inşaatı 
-..:ae), 7 inci seyyar taburu he· yarım kalan ilim evinin bitiril · 

"' ulunmau 

SÜKOT 
Gecesi 

tır. 

Hilafında hueket edenlerden 
iki İngiliz lira.ı ceza alınacaktır. 

1200 sene evveline ait 
insan iskeletleri 

Tarh (Tarbeı) 28 (A.A.) -
Ronıevo (Roncevaux)) da Ro ~ 

land namına dikilecek olan abide 
münasebetiyle amele toprağı ka • 
zarken yanyana yatan fevkalade 
büyük cesamette iskeletler bul • 
muşlardır. 

Rolandın bundan 1200 ıene 
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Küçük san' atlar 
-- <B&f tarafı ı ıııcı uyıfada) edilmiye başlandığı halde bu a-
21 Temmuzdan beri bütün Tür ki· damların muhtelif kombinezonlar 
yede tatbik mevkiine konan bu bularak işlerine devam ettikleri 
kanunla buna müzeyyel 2249 nu- görülmektedir. Düşüncemizde e

maralı kanun istisnasız bütün Türk ğer yanılmıyorsak, kanunun tatbi
sanatkarları tarafından, Cumhu • katını gösteren Dahiliye Vekaleti
riyet hükfunetimizin diğer kanun- nin talimatnamesinin ecnebilere 
ları gibi derin bir samimiyet ve "Memnu san'at ve hizmetlerin 
sevinçle karşılanmıştır. Bununla izahı,, kısmının yedinci maddesin· 
beraber kanunun tatbikatında ha- de tasrih olunduğu üzere bu mem
zı fayda noktaları görerek bun- nuiyetin buradaki yabancı terzi• 
dan müstefit olmak ve daha doğ- lere de teşmil edilmesi lazım ge· 
rusu bazı kaçamak yolları bularak lirdi. 
i§lerine devam etmek istiyen ve 
Türk tabiiyetinde bulunmıyan şa· 
hısların hala işlerine devam et· 
mekte oldukları görülüyor. Bunla· 
rı bulup ortaya çıkarmak ve hak
larında kanun hükümlerini tatbik 
etmek bittabi alakadar memurla
rın vazifeleri ve salahiy~tleri d!l
hilindedir. 

Bendeniz, faydası olur düşün· 
ceıiyle Ankara terzileri namına 
bazı noktalar üzerinde dikkati 
çekmek istiyorum. Ankarada iş 
gören ve ecnebi tabiiyetinde bulu
nan terziler, hemen umumiyetle 
"Tüccari terzi,, dirler. Yani hem 
kumaş satar, hem de bizzat elbise 
imal ederler. Bunlar bu suretle 
tamamen kanunun şümulü dahili
ne girmiş ecnebi sanatkarlardır. 
Fakat kanun bir aydanberi tatbik 

lB!I.§ tarafı 1 inci aayıf ada) 

Balkan anlaşmasına teveccühkar 
olmaları yardım edecektir. 

Balkan misakının akto)unma -

ısından sonra toplanacak o· 
]an bu konferansın büyük bir 
ehemmiyeti vardır. Konferans, 

Balkan misakına iştirak etmemiş 
olan Bulgariııta.nla Arnavutlu
ğun misaka iltih~kına yardım e • 

deceği gibi, Balkan devletleri a -

raaında gayesi Balkan devletleri
nin ittihadı olmak üzere bütün 

be,eri faaliyet sahalarında teşri
ki mesaiyi temine matuf olan 
Balkan misakının istihdaf ettiği 
gayeyi de kolaylaştıracaktır. 

Bu terzilerin "MütehaHıa ter· 
zi,, sıfatiyle Türkiyede kalmak is• 
tedikleri ve bunun için yüksek 
makamlara ve mensup oldukları 

elçiliklere müracaat etmiş olduk· 
ları söylenmektedir. Halbuki ne 
burada ve ne de İstanbulda bu a• 
damların hiç birisi Türk san'at~ 
karlarından daha yüksek bir var• 
lık sahibidirler. 

Bu itibarla, biraz da Türkiyede 
yüksek terzi san'atkar olmadığı 

iddiasını taşıyan böyle bir müra• 
caatı garip bir müracaat diye le• 

lakki ediyoruz. 
Biz Türk san'atkarı sıfatiyle . 

her zaman iddia ve ispat edebili· 
riz ki, her yerde aleyhtar propa• 
gandaları tekzip edecek . san'at
Id.rlarımız vardır.,, 

kan konferansları, kendilerini a .. 
laka.dar edecek meseleleri tetkik 

etmek ve Balkan milletleri ara 
sında devamlı bir surette tema&1 
temin etmek suretiyle Balkan mi· 
sakı meclisinin bu vazife$İni ko • 
laylaştıracaktır. 

Pek yakın zamanda sevgili ar· 
kadaşlarım arasında bulunaca • 

ğımdan ve güzel latanbulu tekrar 
göreceğimden dolayı bahtiyarım. 

l\'I. Papanastasyo, (VAK1T). 
gazetesine kendi yazısiyle ithaf 
ettiği fotoğrafım verirken şu söz
leri de ilave etmiştir: 

- Balkan hukuku haftası, EY.· 
liilde Atinada. ba.şlıyacak ve bü • 

evvel bir k.aç arkadaşiyle hüY!1k 
Berberi kuvvetlerine kar§ı harp 
ederken ö]müş olduğuna dair bir Balkan misakı meclisini teşkil tün Balkan milletlerinden mu • 
masal {ardır. eden dört Balkan hariciye nazı~ · rahhaslar davet olunacaktır. 

Şimdi bu masalın tarihi bir rmın görecekleri iş ağırdır. Bal • F. tlazhoğlu 

hakikat olup olmadığı ve bu is • '"• 1111111111111111111 11111111111111111111 

keletlerin onlara mı ait bulundu -

ğu araştırılmaktadır. Selinik Bankası __ , 

Şikagoda bir mezbaha 
yandı 

Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 
Şikago (Hicago) 28 (A.A.) _ 

Son üç ay içinde ikinci defadu = 

ki, mezbahada büyük bir yangın 
çıkınış ve yüzlerce tulumba kul - ~ 
lanan etfaiyenin bütün gayretine 
rağmen yangın civardaki bina -
lara da sirayet etmiştir. 

idare nzerkezz : 
Frank 

ISIANBUL 

İ§İ bir 

TUrkiyedeki Şubeleri : 
lstaobul ( Galata ve lstaobul ) lzmlr. 

Samsun. Mersin . Adana 

Vunaoistaodaki Şubeleri : 
Selanik • Kavala • Ati na • Pire 



1i1iôôiiiiiiiiô 10 - VAKİT 29 ACUSTOS 1934 · --- tt 

Istan bul Vil8yet Muhasebecili ğinde11 ~ 
Emlak ve Eytam Bankasından maa§larım kırdırmak istiyen zat maaşları sahiplerinin 

Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Usküdrı r, Kadıköy 
:Malmüdürlüklerindc: 

malmü dürlüklerine vize ettirmek için mü 
Beşiktaş ve Sarıyer kazalarında: . 

T A R 1 H 1 
3 

4 
5 
6 

Eylül 1934 Pazartesi. Askeri yetimleri 

,, ,, Sah. Mülkiye yetimleri 
,, ,, Çarşamba Askeri tekaütleri 
,, ,, Perşembe Mülkiye tekaütleri 

Sarıyer kazası. Beşiktaş kazası: 

Cumartesi, 
Pazartesi, 
Çartamba günleri 

racaat günleri 
Pazar, 
Sah, 
Perşembe günleri 

~ 

Mütekait, dul ve yetimlerin Eylül, Teşrinievvel, Teşrinisani 1934 maaşlarınıntediye günleri ~. 1 

Eminönü malmüdürlüğünün Beyoğlu malmUdürlUğU UakUdar malmUdUrlUğii Beşiktaş malmUdUrlUI ltr 
Tarihi 1. inci kişe 11. incl kite Pata kapısında Malmüdürlük binHıad• ıı, 

~irkcci emirler camii malrnüdürlüğünde Galatasaray Kasımpaıa 1. inci kiıe 11. inci kite Aıkeri yetimleri ~ 
Askeri yetimleri Mülkiye yetimleri As. yetimleri As. yetimleri Aı. yetimleri Mülkiye yetimleri · 

6 Eyi ut 
8 ,, 
9 " 

10 •• 
il ,, 

12 
" 

13 ,, 
15 ,, 

10 H 

17 
" 

18 " 

19 " 
20 

" 

6 Eylül 
8 " 
9 

" 10 
" 

11 ,, 
12 

" 

13 
" 

15· ,, 
16 

" 17 
" 

18 
" 

19 
" 

20 ,, 

1934 Perıembe 
,, Cumartesi 

" PHar 

,. Pazartesi 

,, Salı 

il Çarıamba 

" Perıembe 
,, Cumartesi 

il Pazar 
., Pazartesi 

il Sah 

tı Çartamba 
il Perştm'Je 

Tarihi 

1934 
'I 

Per,em'be 

" Cumarteıi 

" Pazar 

" Pazartesi 

" Şah 
,, Çartamba 

,, Pertembe 

" Cumartesi 

" Pazar 

" Pazartesi 

" Sah 

" Çarıamba 

,, Perıembe 

1 • 200 
201 • 400 

401·~00 

ooı:soo 

80ı·tLOO 

1101·1300 

1301. 1500 
l 50 l • ili 

A!. tekaütleri 
500 l - 5300 
5301·5600 

560 I • 5900 

590 t • 6 200 
020 ı ·. 6628 

1 - ı 50 

151 ·300 
301·4jO 

451 ·600 

601-750 

751 • 900 

90 1 • 950 
95 ı . ili 

Mülkiye tekaütleri 
3001. 3150 
3l51·3300 

3301 • 3500 

350 f. - 3700 
3 iO l ili 

ilmiye ve avaaa 
Fatih Mal Müdürlüğü 

merkezde 
1. inci kiıe 

As. yetimler 
1 - 250 

251 - 500 
501. 750 
751 - 1146 

2341. 2600 
2601. 3000 

s. tckaütleri. 
3501 - 3750 

3751. 3900 
3901. 4100 
4101. 4283 

2. inci kişe 
Mülk. Y.etimler 

6701 - 6900 
6901 - 7054 
7767. 7850 

Mülkiye tekaütleri. 
5463. 5750 8201 - 8400 

ilmiye. 
9801. 9950 8401. 8579 
Avanı. 

1-200 

l - t 75 400 l • 4200 
176 -350 4201. 4400 
351 - 530 4401 • 4670 

ilmi, mülki yetimleri 
531 - 112 0001 • 61 ıo 

Mülkiye yetimleri 
2001-2150 

2151·2300 

2301-2400 

2401-2500 
As. tekaütleri 

6lll·64t0 

5001-5150 

5151-5300 

530 l - 5450 

I 00 l • l 20'.) 5451 - 5600 

1201-1400 5601-5750 

Mülkiye tekaütlcri 
1401 • 1625 6201. 6275 

Miilkiye tekaütleri 
300 l. 3250 

325 l - 3485 

6270 - 6375 
63 76 .. ili. 

Samatya kişeıi 
Samatyada 

As. yetimleri Aı. tekaütleri 

1147•1400 
140 l • 1600 

1601. 1042 
4283 - 4500 

200 l - 2200 
220 ı . 2400 
240 l • 2000 

260 ı . 2800 

280 t • 3000 
Aı. tekaütleri 

300 l - 3200 

320 l • 3400 

3401 - 3700 
Aı.tekaütleri 

1 - 250 
251. 500 

50{ - 700 

761 • 1050 

105 l - 1300 

ilmiye 
500 l - 5100 
5101 - 5200 
520 l - 5300 

530I • 54DO 

5401 • 5500 

550 ı - 5550 

555 t • 5600 
550 l • ili 

Mülkiye tekaütler 
4001 - 4l20 
4l21. 4240 

424 t • 4300 

4301 • 4400 
440 l • 4500 

Eyüp kişesi 
EyUpte 

Aı. yetimleri Aı. tekalltleri 

1943. 2250 
225 l • 2340 

Mlllkiye yetimleri 

5075 • 3'250 
5251 - 5462 

450 l - 4750 739T . 7600 

Mülkiye yetimlerı • 
7059 - 7390 

4751 - 5054 7601 • 7763 

Mülkiye tekaütleri 
8570. 8950 

ı - ~50 
2!H • 500 
50l·'ı50 

· 751 • 1058 : 
Mnlkiye yetildıl 

3501·3750 tU 

Peşin maıı 
1 -4 

3751 • 3923, 
Askeri yetioal 

1001·180° 
lSOI • 2000 

2001 - 220° 
'220 ı · 25 tO 

Mülkiye tekattl 
5001 .. 52~0 

ilmiye Ye af• 

.Kadıköy Mal Müdürlüğü 
Kadıköy halinde. 

1. inci kite 2. nci k' 

l 

Aı. yetimleri Mülkiye yetinıl ti 
ı - 32so ı - 1 sa · 

32s1 - 3500 ısı • 300 
3501 - 3750 301 • 400 
3751 • 4000 .... 401 • 600 

~001 - 4250 601. 700 
4251 - ila 101 • ili. 

'As. tekaütleri Mülkiye tekaütl l• 
5001 - 5200 1500 - 16()0 

5201 - 5400 
5401 - 5600 
5601 - 5800 

5801 - 6000 
6001 - ili 

1601 - 11oO 
-ı~ ' 1701 - ı a 

Avanı 

ilmiye 

- Zat maaıları sahiplerinin muayyen gUnlerde kiı~lere müracaatla maaflarını almaları IAzımdır. Akıi Hkdirde iıtihkakları amum tediyatın hitamında verilecektır. 

Muhtelif eşya satışı 
lstanbul Gümrükleri 

Başmüdürlüğünden : 
25, 30 haziran ve 5, 10 temmuz/934 tarihJi gazetelerle ya· 

palan ilan mucibince kontenjana bakmadan ve gümrük resmi 
aranılmada satııa çıkarıldığı bildirilen eşyalardan aşağıda yazılı 
fasıllara ait eıyalardan birine verilen bedel haddi layık görül· 
mediğinden ve diğer ikisine talip çıkmadığmdan hizalarında 
g~İterile11 gü11lerde yeniden açık arttırmaya vazedilmiştir. Her 
türlü tafsilit verilir, teıbilat gösterilir, isteklilerin % 7,5 teminat 
~çeaile gösterilen günlerde müracHtlara. (5208) 
F.N. Kap MDıayede Muhammen kıymeti Satılan eşyanın cinsi 

adedi günü L. K 

.ııınıııı nııı nıııuııııııııııınınımııııııııııııııınıııımııımııınıııııııııııııımıııımıı. 

IAKBA 
1 Ankarada A K B A kitap 
el evinin birinci şubesi modern 

bir şekilde Maarif Vekileti 
~ 

ı karşısında açılmışbr. A KB A 
kitap evleri her dilde kitap, 
mecmua, gazete ihtiyaçlarına 
cevap vermektedirler. Gerek 
kitaplarınızı gerek kırtasiye
nizi en ucuz olarak A K B A 

08KüOHR - KftDIKöl 
lramuav seterıerinin isletıneve atılı;ı d 

Üsküdar-Kadıköy ve Havaliıi Halk tramvayları T. A. Şirketinde' 
Kadıköy tramvay şirketimizde inşaatl bitirilen Haydarpaşa - Kadıköy tı~!' \ 

ı Eylül 1934 sabahından itibaren işletmeğe açılacak ve bu suretle Kadıköy· ll 
kiidar arasında muntazam tramyay seferleri tesis edilecektir. f 

Bu yeni lşletme yüzünden, Üsküdar tram\·ay şebekesinde tadil ve Kadık6 ~ 
Tramvay Şebekesinde tesis edilen mıotakalarla l l~ylül 1934 sabahından itib:ıref 
tatbiki mukarrer ve her mıntakaya şamil tenzilatlı ücret tarifeleri bekleme ) eri: ' 
rinde ve Kadıköy iskalc durağında muhterem yolcular tarafından görülebilccc~tıf 

(2169) 

29 1 ol 3/9/934 2304 80 Pudralar, kremler, du
dak boyaları aair tuva
let eşyaları 

~ kitap evlerinden tedarik ede· 
ıl bilirsiniz. Devlet Matbaaisı 
~ kitapları ve VAKiT' 10 neıri· 
E 

ı s yatının Ankarada Hhf yeri 
~ A K B A kitap evleridir. 

Türk edebiyatının en güzel 

eserlerinden biri : 
----------------------

30 

25 

57 10/9/934 

67 17/9/934 

12126 

10297 

33 

75 

Dolu sen:z sinema fi· 
!imleri 
Velespitler, otomobiller 
ve bunlara ait aksam 
ve sair makineler. 

İstanbul lkinci İcra Dairesin- dar Pangaltı Dolapdere caddesi 

den: 11 No. lu nalbur dükkanında 
Bir borçtan dolayı mahcuz de- bilmüzayede paraya çevrileceği 

mir' ve .air malzemei in§aİye 1 ilan olunur. 
Eylül 1934 tarihine müsadif cu.. (223) 
~ • · · .. 11 e Ka· 

1 AKBA Merkezi Tefefon 313? § 
~ Birinci Şube . 1761 1 
l licni Şube : Saman Pazar J 
•ınHUUruımıııuuımııuuııınıuıııımınıııımııınınıımııııuıııııııııınıııımııı .. 

Sanayici: 
Cumhuriyet bayramındt:.. An

kara yeni sergi evinde açılacak 

sanayi sergisine iştirak etmek 
şerefli bir vazifedir. Şimdiden 

Y:erini ayırt. 

MiUi lktrsat ve Tasarruf 
Cemi eti 

Ayaşlı Ve Kiraclıarı 
Büyük ROMAN 

Yazan: M. ş. 

Kitap halinde çıktı f iatı, elli 
kuruş, satış yeri V AKIT yurdu 

Bu eseri mutlaka okuyunuz! 



İstanbul altıncı icra memurJu-

biıı .k. Deni%yollerı ğundan: 
1 ı YÜz doksan Tamamına 3 yeminli ehli vu· 

t.ktir edilen Çak- i f L E T M E S ' kuf marifetiyJc {8500) ljra kıy· 
ta h t Accntelcn l\araköv Köpniba»• a. un mahalle- met taktir edilmit olan Horhor 

1 1"1 . 4-230~ - 'ıırlcecı Mtihürdaı zatk 
2J ort. kapı tahta· I•-- Han r cletorı ~740 ve Oruç 1ıa:1i Gureha Hüıeyjn a • 
. No. lu 86 metre ğa mahalle.inde Çıngıraklı bpı-

bodrumla bera- Bartın Yolu tan ıokağında eıki 22 yeqi s. 10 
en tonoz kıımen numaralı derunünde iki buçı.ık 

al 8 U R S A vapµnı l h rıap tavanlı pen· 30 l\:iflf' 05 masura mai leizi o an Hor or ha-
ır Parmaklıklı e· Perşembe 19 da Sırkec. mamımn nmf hisaesinin açık art· 

... ,'- tertibatlı bina - tırma ile paraya çevrilmesine ka-
'"\' ıs: rı~tım•ndau kalkaçakhr. ı · · 
ıs trltp-maya ko - rar veri mı§ ve §arlnamesı 1 -(5218) 
~ 9 - 934 tari- 9 - 934 tarihinden itibaren di • 

aa 1 
divanhaneye la· A 1 k y 1 vanhaneye talik olunmuştur. Mez-

- 10 - 934 tari- yva 1 O U kur gayri menkul birinci açık 
~a.rtesi günü ıa· artırma ile 1 - 1 O - 934 tari • 
'' ka.da... lstapbul BANDIRMA 29.ı{uu:t~s hine müıadif çar§amba günü ıa-
dtireıide ıatıla- Çarşamba 19 da Sirkecı at 14 ten 16 ya kadar &atılacak -

~Ya. İftrirak için rıhtımından !,aık.caktır. f51,8ı tır. Arttırmada gayri menkulün 

. teminat akçeıi ı•------... ----.. 1 muhammen kıymetinin yüzde 75 
. •ın vergi, beledi- ne talip çıkmadığı taktirde en 

1
. btü!teriye aittir. İstanbul dördüncü icra memur- çok arlhranın teahhüdü baki kal-
ı lııuhammen kıy- luğundruı: JJJat.k Uıere 16 - 11 - 934 tari-

~etJııi! betini tuttu· Tamamına yeminli ehli vukuf bine müaadif perıembe günü sa· 
S ~he.Ieai yapılacaktır. tarafından iki bin ÜS yüz on do· at 14 ten 16 ya kadar ikinci açık 

5 
"lon arttıranm te • kuz buçuk lira kıymet takdir epi· arttırma ile ıatılacaktır. Mezkur 

liİıa 1bt&k üzere arttır· len Üıküdarda Kefce de~e ma· ıayri menkulün bu arttırmada 
lo da.ha temdit edi- halleıinde Karac• Ahmet cadde- yüzde 75 ne talip çıkmadığı tak

- 934 tarihine ıinde eski 97 &ti~ ~7-- yeni No. tirde 2280 numaralı kanun ahka-
tiinü ayni ıaatte lu :iki b,p hane açık •rttırma • mına tevfikan satı§ geri bırakıla
ihaleıi yapılacak- ya konulmut olup 21- 8 - 934 caktır. Taliplerin muhaıµmen 

.. 
oO 
oO 

""-kanunun 126 in • 
rJ lef\'ikan ipot9k ıa • 
ti la diğer ali.kalarl4-

ı sahiplerinin dahi 
İiıerindeki hakları· 
f . 
lız ve muarife da-
ltıı evrakı müıf,ıite· 

il içinde icra daire· 
l'İ laz1mdır. 
haklal"ı tapu ıicille· 
dıkça aatıı ~eli· 
lldan harjç blır • 
ltrın itbu miicldei 
'-ına göre hareket 

J zla alumat 
erııı $34 2518 doı· 
lrluriyelİIJIİZe nıil • 
ol1.1nur. 

(2008) 

Beyojlumla Ba • 
l>udu odaları ıo -

. dükkanı üıtünde • 
1"1 iken halen ika • 

."I bulunan Teodor 
)e: 

~ltai Efendiye olan 
dolayı uhtei taaar -
I> tahtı hacze alı -
\ Seyrilmeıi tekar -
~huıdf. K~er H~

e P•p•ı köprüıü 
. 3 yeni 5 numara 
~aa ocla bir bap 

.~ - 9 - 934 la· 
lf Pazar aünü Nal 
~d_, 4airemizcJe 
•uretiyle ıatılaca

ına bedeli mez· 

eh~ W~ liin kıymeti mu· 
b ·-,ıı 1580 liranm yüz-
~Jr duğu takdirde mÜf· 

iııııllR't~ 

İ~aleıi icra, · akıi 
lnın leahhüdü ba
e IS - 10 - 934 

la İf pazp.rteai günü 
fa kadar keza da

lt~JJ glın a~ı1' art· 
'-1tı~,_ bedeli mu-

'- tin yüzde 75 tini 
lctirde aalıf 2280 
-ııkamına tevfikan 
jı malumunuz ol -

'-takeaının tarafını· 
~'ınına lcaim olmak 
tt ilanen tebliğ o1u

'(~J 1) 

tarihinde ıarh)am~ıi div•nb•JJe· kıymıtin yüzde 7 .5 nisbetinde 
ye tali)F edjJerek 1 - 10 - I~ pey akçeıi ve ya milli bir banka
l'1'ibjne 1pij'*cfjf ~·~ııi ~JlÜ PJD temipat mektµbunu hamil o • 
••at 14 ~en lf 1a ktd•r lı~n1'ul Jwp ıalıt zamanından mukad • 
-ıijrdüııcü icrf cfaireJiı>de ~ık 4rl· deap ıpijracat eylemeleri lazım -
ıırıpa ile lfJJliAIJJır· Arf.brma • dır. Mijterakim vergi vakıf ica
fa iıtjraJı j~İD Yiit:de yedj buçu~ resi ~el~diyeye ait tenvirat ve 
teJQipft -"ç'-'i •hpır. MijJerı· ttnzifat müıteriye aittir. 2004 
kiıP verıi ve ~ledJf• Vt~Jf i~a • n~iparth icra kanununun 121 ın· 
reıi ıpijf~"ife aitıjr. 4Jttırma cı maddeıinin ~ördüncü fıkrası· 
bedeli mua.•nnPtm ffJymdiJJ Jijz· nf. tevfikan J>u a•yri menkul üze· 
de yeJJlljf J>qini bulclµJu taktir • rinde ipoJekJj alacaklılar ile di • 
de miitıerifiae iJıale e.Jilec:fk al<· ier alakadarJarın ve irtifak hak
ai halııJe e11ı çe>JE wıJırpıp teah • kı aahiplerinin b~ haklarım ve 
hüdü baki qJlıfp ijı;ere &~J'IJI• hJııusiyle faiz ve ıpaaraflara cfa· 
on · edilere1' · r ol idial mı tarihi ilandan 
1 - -~~·~~lillliiid " ,;. ....,. 1 

dif pazar ıünü 14 teJı 16 ya ka- miiıbitıJffiyJe ~j ... JjJde bildirme -
,Jar en çok arttırana ihale edile· Jeri JiJµptJır. Akli halde hakları 
~eldir. 2004 No. lu icra kanunu· tapu ıiciHeriyJe ıabit olJlladıkça 
DQJl 121 mı:ı maddesine tevfikan satış bedelinin payla§lJrılmuın • 
jpqtek ıahibi alıacaklrlarla diğer dan hariç kalacakları cihetle bü
alakadarların ve jrtif ak hakkı ıa· tün alakadar:anın mezkur maddei 
hiplerinin bu l)aklarııp ve huıu • kanuniye ah*imına tevfikan ha
ıiyl~ fJiz v~ ıvaıarife pair olan reket etmeleri ve daha fazla ma· 
jdidalarını evrakı naj.iıbiteleriyle lumat ,ımak istiyenlerin Altıncı 

20 ıün içinde icra dairesine pil · j,ranın 932-8406 numaralı doı· 
dirmeJeri Jizı111dır. /iJ<ıi halde yasma müracanl eylemeleri ilan 
hakları tapı.ı ıicilleriyl• ıabit ol· olunur. (2012) 
~add~&a ıatı9 ~deJ;nil) payla9 • 
maımdan h~iç kalırlar. Alaka· Göz Hekimi 
darlann it bu maddei kanuniye Dr. Süleym~P Şiikrü 
ahka,.una tevf ifqln harflf •t ~-

Babıalı, Anka ra cadJcsı :'\o. 60 mek ve daha fazla malumat al· 
T elcf\,n 2256fl 

mak istiyenlerin 934 - 288 doı· 11.---------.•--I 
ya No. ıiy}e menµıriyetj~jze mü-
racaatları ilin olunur. 

(2010) 

Beşiktaş Sulh İkinci Hukuk 
Hakimliğinden: 

Betiktaf t& Kılıç Ali mahalleıi 
Aıariye caddeıinde 71 No. lu 
hanede mukim malulini ukeriye· 
den mülizim mütekaidi Salim E
fendinin akıl haatalığma müple • 
li olduJu lıtanbul adli tıp itleri 
müdürlüFünün rapol"undan anla • 
tıl.spakla mumaileyh Salim Efen • 
dinin hacir altına alınarak ken • 
cjjıine karııı Emine Salim Hanı· 
mın ~asi lJyin 'Fiilmiş ol41ofğlJ ,.. 
likadaranca malim olmak üzel"e 
ilin olunur. 

QIŞ DQJCTORU 

Übeyt Sait 

(2f64) 

Fatih Karagümrük Tramvay 
durap No. 4 

İstanbul altıncı icra memurlu
ğµndan: 

CağalqğluQda içtihat aparlı· 
man1nıq 6 ıncı dJlİreıinde mukim 
iken ikapı~tgahı meçhul olan Ha· 
lil Be4rettin Beye: 

·~~•il HıHf.~ı ~eye olan bor • 
cunuzdan dolı:Lyı mahcı,ız olan ve 
nııfına mutasarrıf ol~uğun9z 

Horhor hapıamının açı~ -.rttırmı. 
ile par•ya ~evrilmesine ~arar ve· 
riler~k ıflıf ı te~arrür Fyleınittir · 
Mezkur ıayri m~nkulünüz 1 -
10 - 934 tarihine müıadif çt.r • 
tamJ>a gµnü ıaat l'f ten 15 e ka

dar birinci ve 1~ - 11 - 934 
tarihine JllÜse.dif perşell}be günü 
aaat 16 dan 16 ya kadar ikinci 
açık ar~hrma ile saJılacağmdan 
itbu sah§l•ıı malumunuz olmak ve 
saltt ilanı tebliğ makbuzu ma • 
kanpna kaiı1' r1.,,ak üzere keyfi
yet ilanen teblii olunur. 

.(2012) 

Harbiye Mektebi 
Kumandanlığında q: 
Adresleri bu:unamadığından ayrıca dantiye ~önclerılemeyen 

Harbiye mektebinden me,un Mütekait ve Maiu ıaoıtanın Jıeyeti 
u~umiyeainia 100 Upcp yıl dönüınü günü o ao 30 Ağustos 914 
Pcrıembe günü saat 15,30 da davetli olarak Harbiye Mektebini 
teırifleriai ric~ ed~rjpa. 

Eıbiıe arzuya g6redir. <520l) 

Bel~diye Sular idaresinden: 
ldarem :ıce @lınacak kurıun bo ular.a musluklar içın '29 · 8 · 934 

Çar9~mba günü yapılacaiı ılin edilen eksiltmenin 3 · 9 · 934 
Pazartesi fÜDÜ saat OD dörde bıra '.oldığı a a :< adan ılin o'u· 
nur. 152191 

istanbul MilJi fıplak MüdürJüğqnden: 
y emı,te Atu ı;elebi mıballu•nm 1 ardak sokağında v' deRİI 

keqarınde kain eski 94 ve yeni 6 No. lı kagir üç katla Mağa
zanın hazineye aıt 27 · ı 'ıO h sscsınin bede~i olan 1800 lıra nakit 
veya mübadil vuıkası ile pefinen ve 84 • 120 hisses nin bedeli 
ol•n 6456 lira da clört sene ve dört müsavi t•ksitte idenmek 
ş•rtiJe cem'an 8256 lira üzerınden l 2 • 9 · 934 Çarş•mba günü 
saat oa iki buçukta kapalı zarf usulile sahlacakhr. isteklilerin 
62S Jirahk muvakkat teminat mektuplarıle teklifnamelerini yev• 
ve saati mezküra kadar komisyona tevdıleri. M. 14820) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mtdürlüğü11den: 

Müıtab4 D)İn ıçin 158 takım elbise ve l 58 çitt fotin ile 40 
takım tulum ve kırk takım caket pantaıoo işçi elbisesi ve 25 
adet yağla ıemici muı•mbasile 12 çift lastik çııme nümuoeleri 
üzerine ayrı ayrı münakHaff ~onulmuştur. Müaakan Galatada 
Karp Muıtafa paşa sokağında latanbul Lıman Sahil Sıhhiye Mer
keziade mpüJuekkil ko91iıy.on4a 20 Eylul 9H P.erıembe günü 
uat J 4 te ihalesi yapı t acağından şartname ve nümunelerini gör
mek üzer.e A,k•r~dlt Hudut ve SabiUer Sıhhat Umum MJidürlü· 
ç ü Ayniyat Mıap~ıibi Mea'ullijğü ile nıe~kur fderkeı Baştabibli· 
jine müracaatJ,rı. ı 5 l3Q) 

Buldan Belediye Reisliğinden; 
Buldan kaaabasının tekli hazır ve •Üslakbel barıta ve plinı 

ile kasabaya a~flf ıiftlilı İP,fU projesinin yaptırılmuı 12 · 9 · 934 
Çarıamba gônü saat on altıya kadar kapalı zarf usulile müna
kaaaya konulmuflur Tılip ol,nlarsn ( tatil güpleri hariç ) bergün 
Buldan Belediyesine müracaatla şartnameyi almaları ve teklifle-

erait daireainde yaııp 12 - 9 • 934 saat on altıda Belediye 
............ lııllı ............ Dft ......... rt Qa oluaur. (5~011 

latan bul Be Cedi ye Riyasetin~~p: 
Zafer bayramımıza tes,düf eden Ağustosun ohııuncu Perıem

be günü lıtanbul Kumaot4anlıJı dol<uıdan dokuz kırka kadar 
tebrilcit kabul edece"tir. Beyazıt meydanında yapılacak geçit 
reamiae aaat on buçukta baılanacaktır. lıtaobu da lu'unan 
Meb'uı Üeyefe:ndilerin teşrifleri raca o'unur. (5215) 

Elbiıe Ja~et Atı)'. 

!inhisarlar U. Müdürlü!Jünden: 
1 - Domates suyu, Süt, üzüm tirası gibi mendı te"•tf eden 

bir adet Lemal mauah we 2 ı>JJıparal1 Type ıek,..f ci)lazı IJ).,te
ber bir Banka teminatı karşılık gösterılmek şartile bedeli iki 
senede .,OHYİ Jt~ı·•ıerle !P-',B"~ Jizere kapah zarf uıulile sa
tıhta ~ılcarılmııtır. 
ı - Mlrayede 8 . 9 • 914 tarjbine mü11dif cumartui gOnü saat 

15 te Cıbalid•ki Alım, Şalim ko11J ıayoııuada icra luhnacakhr. 
Şartnımeyi girmek ve i~abat almak için talipler bergln komiı· 
1PIJ• •ir•cJat edebi1irıer. 

J - :Teklif mektuplar1 kanundaki hükümlerJ göre y~JfJnda 
tıyin ~nan gija Ye saatten evvel komııyoaa yerilecektar. 

f - H•r istelali Mubammeo bedelin )Üzde 7,5 olan (Sql) 
Jiı~lık muvakkat te1'>ia•tı t,n•in o'unan saattep evvel -t eslim et-
~elidir. ( 4739) 

Y6kse~ tab!:ı g6rmüt qlanlar müıtuna olma\c üzere en a• 
Hi• orta npektep mcıunu b~!unup ta mrn- ur ı)et i_ç"n ı Pfdiye. k~
dar ıdarem;r.~ müracaat etrnıt o ı anlarıq l · 9 · 934 C,,ıpı rtesı ~u
nü ... t 13.30 da S 1Jncideki Jnhisarl1r Memurın ~ qrsu binasmd• 
yapı acak ipıtibana ;,or•k eJJEedikleri ~tl<dirde ~Hn~a•tlarının 
•ptal edi'eceii jJin olJIJ>Qr. f 517 /) 

Deniz Levazım Satın~lma 
Komisyonundan: 

20,000 JıiJo Sıde yaj: Kı,p.J~ zarfla mlna~~aaıı 6 Eylül 934 
peııembe rijnü .. ,t 14 te. 

Deai~ talebe •e efrat ibtiyıcı ıç•A lüıu111 olan 20,DQQ kilo 
Sade r•i 6 E,&il 934 per,embe vünii ,.f.l ı 4 de kapalı JıtıfJJ 
minak...,a kODIDUftur. Talip olanların ıarta.11P,•jai gjrm'91F 
ii•r• laer ti• Yt mO•akaaaya girecek,~rin •• o gi19 ve -.ıtfl 
KfaampatUa Uİll ko•ilJODa ajracaalfaıı. (446,) 



TORKIYENIN 
En eski, en kuvvetli ve en ileri deri fabrikası: ı - F eyziati Liseleri Müdürlüğünd 

1 - Kız ve erkekler içi ayrı teıkillta maliktir. Ana, tik, Orta, Lise ııoıflarına Jefli. 
talebe kaydına başlanmııtır. 

•• 
SUMER BANK 

Beykoz Deri Fabrikası 
ilk defa olarak piyasada deri satmak üzere 

ISTANBULDA BiR BÜRO AÇMIŞTIR. 
Her nevi yüz derilerj, kösele, yarma, eldivenlik ve güderi 

mnbayaası için bu bllroya müracaat olunmalıdır. 
Adres: lstanbul - Sirkeci - Sanasarı·an han yanında 1\o. 36, 

Telgraf; B EY KOZLU lstanbul - Telefon; 2~83~ 

Eliziz Viliyetinden: 
Beher çift ev için "25,, metro mik'ap çam kerestesi kalas 

halinde veriJmek ve 16 çiftten az ve yirmi çiftten çok olmamak 
•e ihaleden itibaren i1ç ay zarfında ikmal edilmek ve keresteden 
baıka bltün malz~mei inıaiyesi müteahhidine ait olmak üzere 
beher çiftli 1030 lira bedeli keıfli 20 çift iktisadi muhac1r evi· 
DİD El&ziz merkezinde yapılması için 19/8/934 tarihinden 8/9/934 
tarihine mlıadif cumartesi ıünll akıamıoa kadar 20 gün müd· 
detJe ve kapalı zarf uıuliJe münakasaya lconulmuıtur. Taliplerin 
ıartaameyi giSrmek ve teklifnamelerini vermek üzere yevmi mez 
k6run akıamı aaat 17 ye kadar Elazi7. iskan mUdürlüğ'ünc'e 
müteıekkil münakasa komisyonuna müracaatları lüzumu illn 
olunur. <5015) 

,_ Mektep defterleri =:ı 
Türk Maarif C. Umumi Merkezinden; 1 

Tnrk Maarif Cemiyeti firmaaını taııyan her nevi mektep 
defterlerine bu ıene tamamen yeni ve evvelce yapılmakt .a 

olan defterlerden daha cazip bir tekil verilmiştir. 

Emsaliae her hususta faik olan bu defterlerin 

Umumi satış deposu yalnız 
lstanbul'da MarpuÇçularda 
44 numaralı Mağazadır. 

_ _.,1<:,:eyfıyet a·a~adarlarc. bilinmek üzere illo olunur. (5167) 

,~skeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
l O Mı iyon muhtelif kuturda çelik bilye 

1500 kilo ,, ,, ,, Tel ' 
Yukarıdaki malzeme 20 • 9 • 934 tarihinde saat 14 te kapa

lı zarfla münakauıı icra edilecektir. Şartnamesini rörmek iıte

yenlerin her giin aaat 13 den 15 e kadar komisyona müracaat
ları. Ve mOnakasaya gireceklerin de yevmi muayyeninde temi-

natlarını haYi memhur tekliflerini vakti muayyeninden evvel ko
misyona ver•it olmalan. Bundan eYvel 20- 9 • 934 taribiade ya· 

p: 1acağı ilin edilen iıbu malzemenin ıartnamei fenniıinde deği· 

tikiık olduğundan mezkur ilanın bilkmii yoktur. (4977) 

Şelimiyede Fırka Satınalma 
komisyonundan: 

Selimiyedeki kıt'at ihtiyacı için aıaj'ıda cini ve mıktarı ya
zı!ı c cş ka!enı erzakm hizalarında gösterilen gllnJerde kapalı zarf 
uw ıy~e ihaleleri yapılacakbr. lıtekliler yazılı günlerde munkkat 
1 ~.n ın&tlariyle birlikte teklif mektuplarını alarak Selimiyedeki 
Fıı :. a Satmalma Koayonuna müracaat etmeleri lazımdır. Arzu 
edenler b• enaka iit prtnaaıeleri daha evvel komisyonda gö· 
rebiJirler. ( 5055) 
Cinsi Miktan Teminatı muvak· lbale gilnO 

kataıı lira 
Yal af 
--~ Kuru ot 

Odan 
Saman 
Un 

160000 
330000 

1075000 
275000 
310000 

~. 

6000 
1113 
1007 
516 

1766 

13. 9. 934 
ıs. 9. 934 
16- 9. 934 
17 - 9. 934 
18-9-934 

Edirne Viliiy~ti Daimi 

saat 14 
" 14 
" 14 
" 14 
" 14 

Encümeninden : 
Edine Memleket haataneainin 1500 lira mubammen bedelli 

164 kalem edviye ihtiyacı 19 • 9. 934 Çarşamba günü saat 15 te 
ıbalesi yapılmak ilzere mlloakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin ıera· 
iti 6irenmek ve edviye !htiyaç liıtesini görmek üzere Edirnede 
VilaJet Daimi EncUmenme lıtanbul'da Sıhhat ve içtimai Muave· 
... MlldllrlOğOne mDracaatları ve muayyen gün ve 1aatte depo· 
zitolariJe beraber Villyet -Daimi Eaciimenioe gelmeleri ilin olu
aar. (5044) 

1 . 

2 - Kayıt için her gün mektebe Yeya Yeni poıtane mrkaıında Basiret hanında ÔıyO: 
nesine müracaat edilebilir. 

3 - isteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. 
4 - Mezuniyet imtihanlarına Evlülün birinde ve sınıf imtihanlarına Eylülün 22 sinde başlı . 
Arnavulköyünde tramvay caddesinde - Çifteaaraylarda mektebin telefonu : 36.210 · Ôzyolun telefoıtll· 

1 LAN 

Galatada Eıki Gümrük ıoka- . 

ğında 4 ve 11 numaralı mağaza• 
larda deri ve köıele ticaretiyle 
müştagil Alekaandr Poıanciı ve 
fÜreki.aı ıirketinin alacaklıları ile 
konkordato akteylemek üzere 
mühlet itaıı için İstanbul icra da· 
ireıi tetkik merciine vuku bulan 
talebi nazarı itibara alınarak 
borçlu şirkete iki ay mühlet ve· 

rilmit olduğundan mezkur şirket· 
te matlubu olan alacaklılarm ta· 
rihi ilandan itibaren yirmi gün 
içinde alacaklarını bilcümle veıa· 
iki ile berab er l stanbulda Bahçe· 
kaoısmda 1 inci Vakıf ha nında 

Stt No. lu yl'lzthanede mukim ko· 

miser ve avukat Fahrettin Beye 
bildirmeleri ve hili\fına hareket 
edenlerin kcnkcrda tn miizakere -
"ine kabul edifm:"e~e1·leri iMn o
lunur. Komiıer: Fal-ıri 

(2172) 

SRhibi! MEHMET ASIM 
Ne,riva t nıüdürih Refilc fi ' - . .. , 

V AKIT Matbaası - latanbul 

TC!JC.KiV~ 
l\RAAT 
BANKA~I 

Istanbul Posta ve Telgraf BaŞ 
Müdürlüğün 

1 - Haftida karpbkla Uç ıefer yapılması, yazın ;. 
luıın icabına g6re hayvan ve kı~ak gibi vasıtalar ile nakl -' 
meırut ayhiı 787 lira eski bedelli Trabzon • Bayburt aP'. 
tHı biri eskiıi gibi ve diğeri denk poıtasile birleştirilmek 
iki tekilde Ye kapalı zarf uaulile münakasaya konmuıtut· 

2 - Milnakaaa Ağuıtoaun 13 Dncü pazartesi gün 
baren yirmi gDndOr. 

3 - Birinci ıekle g6re gitme ve 
ıeferde 1300 kiJo, ikinci ıekle g6re yine gitme gelıae 
iki bin kilo yiik taıınacaktır. . 

4 - Bu nakliyat için beheri 1500 kiJo ağırbf 
fıyabilecek d6rt otomobil buldurulacaktır. 

5 - Kararlaf&cak bedellere 16re idare lehine 
tekil tercih olunmak üzere ibaJe E1llll6n birinci Cumart 
~aat 16 da Trabzon BaımüdOrlnğilnde yapılacaktır. ,_!., 

Şişli Terakki Lisesi Müdürlüj-ÜJI 
1. - Mektebimizde yapılacak olan Bakalorya im · ~ 

Eylulün l>ırinci Cumartesi ve ıınıf ikmal imtihanlarına, ıı 
marteıi günü bqlayacaktır. 

2. - Her gün aaat 10 dan 17ye 
Eıki talebenin birinci takıitlerini 
mel eri gerektir. O. 

3. - Dera ücretleri talebenin ıınıflarına göre 40 - t1 
yon ücreti 225 - 250 lira araıın dadır. (Telefon: 42517) 


