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Bulgar Türklerinin vaziyetleri nedir? 
............... ______ _ 
Musevi dinindekiTürkle; 

Dün, Karaimler 
münevverlerimizle 

konuştular 

Hamdullah Suphi Bey 
Tokatliyanda birçay 

ziyafeti verdi 

Karaimlerden bazıları 
~sayı ziyaret esnasında 

Diri diri 
mezarda 

hiçare genç sesini 
duyuramayınca 
sahiden öldü 

Antalyadan ıehrimize gelen 
.... aikadqmuz bize gayet feci 
~ yürekler acrıı bir vak'a anlatb. 
~kadqmnz diyor ki: 

Lehistandan memleketimizi zi
yarete gelen Karaim Türkleri ve 

beraberlerindeki müıtetrikler fe • 
refine, Bükreı ıefiri Hamdullah 

Suphi Bey, dün, saat beşte, Tokat-
liyan otelinde i>ir çay ziyafeti ver
miı ve bu vesile ile yerli Türk mü

, tetebbi ve edebiyatçılarndan bir 
grupu da davet ebnittir. 

Bu aayede iki memleket ırktaş 
ve dildqlan tanr!mıtlar ve gaye! 
hoı, isifadeli bir kaç saat geçir
mitlerdir. 

-~rlaun 3 ncilde-

. - "Bundan bir müddet evvel 
~tn1:v.ada l a'l~ev.fi.,Bey iı·_, _ __._._..~, 
~e bir genç kisabir hastalığı 

Giresunda fındık 
enstitüsü açılacak 

ı.auteakıp vefat etti. Muayeneıini 
~ belediye doktoru kendjsi • 
lli.ıı tamamen vefat ettiğine clair 
ı--.ı>or verince cenaze kaldrTılıp 
IÖ!nüldü. Cenazeninı gömülmesin
den ibir müddet sonra mezarcı 
~:zarın içinde bir takım gürültü
ler 'Ye ıealer duymu§, fakat ken • 
diai cahil bir adam olduğundan 
CSliinün hortladığma hükmetmİf. 
~e ınezarı açnıağa, ne de hilkô
a.tete ihaber vermeğe cesaret ede
ı.tiyerek mzarrn lba§mda bir hort· 

(Arkası 10 uncuda)' 

Sondan ikinci ! 
~cığrep olempiyadında 
Q/dığımız netice budur! 
lağrep, 26 (A.A.) - Bugün 

"-t 15,20 de Zağrep stadyumun -
~ 18 bin aeyirci huzurunda be • 
1lbıci Balkan alimpiyadı mutantan 
'lte açlmıthr. 
ı.._ ~iisaba.kalann neticeleri tun -
~11'· . 
1- Yiiz metre final: 1 - Yugoa -

3" Ba.uer, 2 - Yunan La.mibru, 
....._ Romanyalı Kovacı. 
~~rk atletleri eliminuyon mü

:~alannda hariçte kalarak fi
le iıtirak edememiılerdir . 
~ 80o nı. 1 - Yunan Georgako • 
~ Ot, 2- Yugoslav Nikbazi, 3-
ıı;n Paasi, 

~ 1•k atma: 1 - Yunan Silos , 
,;;- R.onıanyalı Ledoviç, 3 - Bul
S...: ~ef, 4 - Yugoslav Klout, 

lGrk Veyıi. 
t~~~ lllüaabakada iki yeni rekor 

tıı ol ' B' . . 1 ~ unmuıtur. ırıncı ge en 
~lı 48 M. S4 ile yeni Balkan 
\P ~ lrunnuı ve beıinci gelen 
~iy i de 41 M. 45 ile yeni Tür • 

e rekoru tesis ebniştir. 
,(Arkası 10 uncucıa.,: 

sahillerinde 
fındık kurutulurken 

Giresun, 27 .(A.A.)' - Ziraat neticeleri tefti! edecekler.dir. 
Vekili Muhlis Bey Karadeniz va- Muhlis Bey Anadolu ajanımm 
purile limanımızdan geçmitlerdir. Giresun muhabirine gelecek ıene 
Vekil Bey doğruca Hepaya git· ı Giresunda bir fındık enstitüsü açı· 
me~edirler. Orada~ Artvin, Karı ~acağını ~e. fındrk istihıalatmı ço· 
yolıle Erzurum, E~ıncan tarafla- galtmak ıçın hastalıklarla müca.
nna gidecek ve bu vilayetlerde delenin laboratuvarlaıtırılacağıın 
tetkikatta bulunacaktır. ıöylemittir. 

Van, Mut taraflarında hayvan, 
at ve Iğdır mmatkumda pamuk 
vaziyetini ve ihtiyaçlanm ve bu· 
ralardaki ziraat ve hayvan müea
ıeıelerini eıaıb bir ıurette gözden 
geçirecekler ve Şarki Karahiıar 
yolile Gireıuna geleceklerdir. 

Vekil Bey Giresunda fındıklar 
hakkında tetkikatta bulunacaklar 
ve mücadele vaziyetinde alman 

·--..... --·······-··········· ---------
Yeni Romanımız 

Melek ve Şeytan 
Muharriri: Kadir Can 

BugUn batladı on ikinci 
aayıfada okuyunuz 

.__, ----· .. ·--------

Almanya da 
tevkifler 

Almanlara göre tevkif Jerin 
mahiyeti yanlış anlaşılmış 

Almanyada yapılan son tev• 
kifler hakkında yeni haberler gel 
mittir. 

Alman hükômeti, tevkifler ya
ptldığmı kabul ebnekte, fakat 
mahiyetinin yanht anlqıldığmı 
ileri sürmektedir. ......._ 

HükUmetin ifadesine göre, tev· 
kif edilenler, Hitlere taraftar re
yi vermemi§ oldukları için yaka • 
lanmıı değildirler. Ancak, bazı 
komünistler tecrit ~dilmiılerdjr. 

,(Arkası 10 uncuda): 

l•met Paşa ve lzmirden bir manzara 

Başvekil nutkunda siyasi 
noktalara temas etti 

"Bulgaristanda Türk akalliyetine mevzii tazyik 
vardır; hadiselere mahal vermemek için Bulga 
üklimetinin kat'i temayüllerinden haberdarız,, 
İzmir, 26 (A.A.) - Bugün ak

ıam üstü saat 18 de Beynelmilel 
Dördüncü İzmir panayrrmm açıl
ma resmi yapılmıttır. Açılmaı res
mini bizzat Baıvekil ismet Paıa 
Hazretleri yapmıtlardrr. 

On binlerce halkın alkıtlan a· 
raımda evvela Riyaseti Cumhur 
bandosu tarafından istiklal martı 
çalınmıt ve marttan sonra ilk nut· 
ku belediye reisi Behçet Salih Bey 
söylemiıtir. Behçet Salih Beyin 
nutkunu müteakip Batvekil ismet 
Paıa Hazretleri nutuklarım irat 
buyurmuılardır. Demişlerdir ki: 

"Biraz sonra İzmir Beynelmi
lel panayınm açmakla bahtiyar o
lacağız. Harabeler fü,tünde ve an
cak on iki senelik bir zaman için
de beynelmilel bir eser ortaya 

koymak vatandaşlar için zevkli bir 
hadisedir. Hadise Türk milleti
nin çalışkanlığım canlı olarak gös
terecektir. Biz bu panayıra hususi 
bir kıymet verdik. Bu vesile ile 
sizinle burada birleşmeyi ve gü
nün iktisadi ve siyasi meseleleri ü
zerinde görüşmeyi arzu ettim. 

İktisadi politikamız çok ciddi 
bir istikamet takip ediyor. Bir ta.
raftan sanayi programım tehak
kuk ettinneğe çalışryonız, diğer 
taraftan ziraat mahsufünün kıy
metlendirilmesi ve bunu temin e
decek tedbirler ve teşkiller arka· 
smdayrz. Bu iki istikameti birbi
ıine bağlı göıiiyoruz. Faideler 
her iltlsinin verimine tabi olacak
tır. lzmir panayın gerek ziraat 

(Arkası 10 uncuda)' 

iş Bankası on bir 
yaşına gir<:fi 

Bu münasebetle Galatasarayda 
hazırlanan sergi dün me.rasimle açıldı 

it a..nkaunın onuncu yıldönü-f 
mü münasebetiyle Galatas~ray 
mektep binaıında bir sergi hazır-

lanmıftr. Çok mükemmel bir §e· 
kilde zenginleştirilmit olan bu 
aergi dün öğleden sonra iktisat 

Vekili Celal Bey tarafından açıl
DllJtır. Nafia Vekili Ali, Maarif 
Vekili Abidin Beylerle hir çok 
meb'uslar saat 16 dan itibaren 
gelmye başlanuılardı. Meb'uslar 
arasında Büyük Millet Meclisi i
kinci Reisi Hasan, Gaziantep 

Meb'uıu Kılıç Ali, Bozok Meb'
usu Salih, Ardahan Meb'usu Nu
ri, Sıvaı Meb'usu Rasim ve İstan
bul Meb'usu Vasıf Beyler de var-

dı. Çok geçme • 
den Büyük Mil • 
let Meclisi Reiıi 

Kazım P&§a da 
geldiler, Saat S 
te Siirt Meb'uıu 

ve lı Bankaaınm 
idare Meclisi Re
isi Mahmut Bey, 

Bankanın tariht 
Bankayı ku· 
ranlardan ilerleyiıine, ka-
Celll Bey zandığı itimat de 

recesine ve bankayı yaratan Cüm 
hurreisi Gazi Mustafa Kemal Haz 
retlerinin ipretlerine dair bir nu· 
tuk söyledi. 4 

-: Lfttfen saY.Ifar.ı 5c~ -
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Mahmut Bey nutkunda ma.k • 
sadn a.aıl mal ıahibi olan Tütk 
milletine hesap verirken vaziyet 
ve hakikatleri olduğu gibi izah 
etmek olduğunu, hUkOmetin, mil
li müesseselerle olan alAkumı 
bilhassa lı Banka~nndan esirge· 
memekt.e bulunduğunu söyliyerek 
dem~tir ki: 

Tam on yıl evvel, bu günde i· 
di. it Bankası; (250) bin lira gi· 
bi küçük bir para ile ·İte baıla 
mııtı. Ayni günün akıamı; Gazi 
Hazretlerinin huzurlarında, ıof -
ralarında bulunmakla bahtiyar 
olmu9tuk. Bu teıebbüsün müs .. 
takbel muvaffakiyetine herkes • 
ten ziyade inanmıt ve onu ıezmit 
ve gönnüt olan Büyük Şefin. 
Mahmut Celal Beyefendiye ve 
Bankanın idare mecliıine ıe~ilen 
arkadaılarına verdikleri canlı di· 
rektif hala kulaklarımızda çınlı -
yor: 

- " Sennayenin azlığına ha · 
karak cesaretiniz kırılmaam ... 
Böyle müeaaeseler için en kuT • 
vetli sermaye; zeki, dikkat, if -
fettir. Telmik ve metodik çalıı -
matını bilmektir. Bu kanaatle iıe 
aanlmız, behemehal muvaffak o
lurıunuz .... Bu it de muvaffak ol
mayı, eğor ıahıt bir izzeti nefis 
me.elesinden daha ileri, milli bir 
gurur, milli bir izzeti nefis mese· 
lesi yaparaanız çahtmak için, he
definize ulqmak ve daha yüksel
mek için muhtaç olduğumuz ate
!İ, enerjiyi bol bol yüreklerinizde 
bulacaksmız ! " 

Gazinin yarattı~ı hir müeue • 
tenin idare meauliyetini, Büyük 
Şefin ve hakik1 mal aahibi olan 
temiz halkımızın vekilleri ııf atiy· 
le omuzla.rma alanlar, hu direktif 
haricinde, bafka. tür.lü hareket e· 
debilir miidi? 

fı ankasında, hu ınillet oea.ı. 

ğnda feragatle çalıtan bu def erli 
idealiıt memurlarımıza minnet ve 
takdirler.,, 

Ser.gi kapısının kurdeliaınm ke· 
silmesi anında iktisat Vekili Ce
lal Bey mahsı, Büyük Millet 
Meclisi Roiıi Kazım Pap.ya veT
mek istedi. Kazım Pa,a teşekkür
le mukabele ederek kabul etme • 
d i. Kurdela Mahmut Celal Bey 
tarafmdan saat 17,5 ta kesildi. 
Sonra sergiyi kııa bir zamanda 
bUyülC bir bilgi ve anlayıı eseri o-
larak meydana koyan Sala1iattin 
Refik beyin kılavuzluğu altında 
davetliler gezdirilmeğe baıhmdı. 

ilk defa bankanın on senelik 
tarihçesini yapan en güzel pavyon· 
lardan birine girildi. Büyük Mil· 
Jet Meclisi Reisi Kazım Paıa, Ve· 
kil ve Mebus Beyler, fevkallde 
mUtehaaaia oldular. Sonra sıraıi
le tasarruf, §ekerit, ipekit, yiinif, 
ıigom ve kömür itleTiyle diğer 
pavyonlar dolaııldı. Sergi gezil· 
dikten sonra Kazım Paıa Hazret• 
]erine ihtisaslarını soran bir mu
hanirimiz Reiı Paıadan fU ce~abı 
almııtır: 

"- lş BankaSI, değerinin, eşi 
bulunmıyan yüksek verimli bir ku
rum'dur.,, 

Muharririmiz bµndan ıonra ik
tisat Vekili Mahmut Celal Beyin 
dütüncelerini ıormuı, Vekil Bey: 
"-Paşa Hazretlerinin bu temiz 

hislerine ve yül<sek tak'dirlerine 
teşekkür ederim.,, demiıtir Bun
dan sonra davetliler büfeye çağ

rılmıştır. 

Sergi, bugünden itibaren herke
se açık bulundurulacaktır. Davet
lilere iş Bankasının on senelik ça
lqma.amı gösteren birer kitap 

dağıtrlmqtır. 
Dün gece de f zmir vapuriyle 

Marmara ve Boğaziçinde bir ge
zinti yapılmıfbr. 

Japonlar Sovyetleri döğüyor! 
Meccani 

Talebe 
Mekteplere nasıl 

alınacaklar? 
Ankara, 26 (Hususi) - Orta 

mekteplerle liıelere ve mualim 
mekteplerine girecek mecani ley· 
li talebenin giriı imtihanları 31 
Eylülde yapılacaktır. Bu suretle 
200 k&dar talebe alınacaktır. İm· 
tihanlara girecek talebeler için 
Türk olmak (ecnebi tabiiyetinde 
bulunan ve Türk soyundan olan· 
lar bu kayde dahildir.), liıe ve 
orta mektepler talimatnamesinin 
her 11nıf için teıbit ettiii yaı 
hatleri içinde bulunmak, hasta ve 
malül olmamak, kendiıinin orta 
tahsilini takip edemiyecek kadar 
fakir bulunmak, iyi ve pek iyi 
derecede ımıf geçmit bulunmak, 

zekaaı, çahıkanlılı, tavnnm iyili
ğini mektepten alacağı fotoğraflı 
vesika ileteıbit etmeJC llzımdır. 

Müsabaka imtihanlarının ya • 
pılacaiı tarihten bir gUn evveline 
kadar talebeler milracaat ederek 
veıikalannı alacaklaTdrr. lmti· 

han tualleri h.,r ımıf mecantliği 
için ayrı ayn olmalC üzere Veka
letçe tertip e"dileceli Te milsaba • 

kalan 1ler vila'yet me~ind• V •· 
Jialet atrafmaan ıeçileceJC bir he-
yet yapacaktır. İmtihan kağıtl(l-

nnı Vekllet aanderece1i, mecant 
leyli ıinnelC istfyenler, girmelC iı

tedikleri mektep mUridiyetine iı
tida, hilviyet cüı"danı, sıhhat ra • 

poru, fakrü nal mazbataımı ve· 
recek, aıhat raporlannı mektep, 
ve yahut belediye doktoru, maz• 
hatayı idare meclisleri verecek· 
tir. 

o 
Afyon - Antalya hattı 

Antalya, 26 (A.A.) - Afyon 
Antalya hattı inp.tmın batlama • 
ıı münasebetiyle yarm Afyonda 
yapılacaJC merasime ittirak etmek 
üzere Antalya mebusları, Halkevi 
mümessilleri ve bir çok kimseler 
kalabalık bir heyet halinde bugün 
Afyona hareket etmiılerdir. 

Bir Sovyet memu-
•• runa uç saat sopa 
atmışlar 

Moakova, 26 (A.A.) - Harbin
den bildirildiğine göre Mançuri ve 
~Japon polisleri Çin ıark deimr
yollamda çahtan Sovyet memur
larını tevkife devam etmektedir • 
Jer. Mevkuflara itkence edil • 
mektedir. 

Bu cümleden olmak üzere Pog· 
r4ntichanaya iıtaıyonunda tevkif 
edilen Likodzeveyıki'ye iılemedi
ii cürümleri itiraf ettirmek için 
polis karakolunda üç saat aopa a
ltılmıttır. 

• • • 
Tokyo, 26 (A.A.) - Fran.aa 

komUniıtlerinin Japonya aleyhin· 
deki kaynqmalarma dair olan ha
berler, resmi mahafilin dikkat na • 
zarını celbetmittir. 

Bu kaynatmanın Moakova ko· 
müniıt enternasyonalinden verilen 
talimat üzerine hasıl olduğu zan
nedilmektedir. 

Şipka 
Harbi 

Bulgarlar büyük 
merasim yaptı 
Sofya, 26 (A.A.) - Bulgar a

jansı bildiriyor: 187 - 1878 
Türk - Rus harbinin Bulgarista
nın istiklaline mehde olan tarihi 
muharebenin cereyan ettiği Şipka 
boğazında istiklal abidesinin di • 
kilmesi münasebetiyle büyük me
rasim yapılmış ve Kral ile bütün 
hükumet azası, o zamanki milli 
elbiselerle bu merasimde hazır 

bulunmuılardır. 

50.000 kitilik büyük bir halk 
kütleıi huzurunda o zamanki 
harp sahnesi canlandırılmıt ve 
buna bütün vatani cemiyetler 
menıuplan iıtirak eylemittir. Bo-
razan vasıta.siyle eskiden ·oldu-
gu gibi yoklama yapılmıt ve Şıp· 
ka muharebesinde ölen Bulııllr ve 
Ruı zabitlerinin iaimlcrile cevap-
lar verilmittir. • • • Merasimden sonra muazzam 

Tokyo, 26 (A.A.) - Maliye nazı- bir fener alayı yapılmıthr. 
n, Ciciıimpo ~eteaine yaptığı _ 0 _. 

beyanat srrMrnda: 

"Sovyetler ve yahut ki birletik 
devletlerle muharebe akıl ve haya
le gelecek bir ıey delildir.,, de -
miıtir. 

Gazetenin mütaleasma bakılır
sa, bu sözlerden nazırın deniz ve 
kara bütçelerin konmuı olan tah • 
ıisatı kısmak niyetinde olduğu 
anlatılmaktadır. 

o-

Gümrüklerde muameleler 
basitleıtiriliyor 

· Ankara, 26 (Huıuıt) - Güm~ 

riikler Vekileti, gümrüklerden eı· 
ya ithal ve ihracatı için yeni bir 
proje hazırlamaktadır. Projede 
itlerin daha ~iyade baıitliii dü • 
tünillmektedir. Vekalet, inhi•ar • 
Iar memurlarının koruma ıandılı 
itlerini ikmal ediyor. Sandrk ter· 
mayesinin icap edenlere sureti 
tevzii hakkmda bir layiha hazır· 
lanıyor. Proje, meclisin önümüz· 
deki lçtimaında müzakere edile • 

cektir. 

Sıhhi sebeplerden başka 
sebeplerle muallimler 

nakledilmiyecekler 
Ankara, 26 (Husuıi) - Maa· 

rif Vekal i 1 müdürlükl ro şıön -
derdiii bir tamimde, aıhhi ıebep· 
!erden batka hiç bir sebeple mu
alimlerin di~er mahallere naklo • 
lunmıyacaklarından neticesiz mü· 
racatlardan ıakınılmaaı bildiril· 
mittir. 

Vekllet, diier bir emirle de 
mekteplere yeni alınacak talebe· 
lorin kabullerinde evraklarının, 
ıahadetnamelerinin tetkikinde ih· 
mal, dikkatsizlik gösteren maarif 

çilerin bu fena hllreketleri ıicil _
lerine itaTet edileceğini ve terfı
leri ııraımda göz önüne almaca -
ğını bildimıittir. 

---o----
Ankarada sıcaklar 

Ankara, 26 (Hususi) - An -
karada geçenki serinlikler değiş
ti. Sıcaklar yeniden 31 .5 derece· 
ye yükseldi. 

27 A§uato• 19_34~ 

Boğazlarııı 
müdafaası 

Tevfik Rüştü B. mühir11 
beyanatta bulundu 
Pariı, 26 (A.A.) - Anadolu 

Ajanaı husuıi muhabiri bildiri· 
yor: . 

Eko, dö Pari • Echo de parı~ : 
Türkiyeye dair nc!retmekte . 0• e 
duğu tetkiklerinde HarıcıY 
Vekili Tevfik Rütlli Beyin beyıı· 
natını ne~rediyor: Suallere kart: 
Tevfik Rü~tü Bey hüliıaten de 

miştir ki: bir 
" Türk • Rus doatluğu tanı 

menfaat beraberliği üzerine kU • 
rulmutlur. Eski rejimleri ayır•~ 
ihtilaflar yok olmuıtur. Şer•• 
tamamen değiımiıtir. • 

Boğazlar için Cenevrede ~e 
diklerime blr ıey eklemiye~e~ı:: 
Ağır toplahn !.alkmuı teklıf• • 
zerinedir ki, ıerbestisini müdaf~,. 
aya mecbur olduğumuz Boğaı 
rın tahkimini iıtedik. Bizi alak'' 
dar eden ıadece meıru müdaf ·~; 
mızdır. Gayri müsavi muaı!1e 
istemeyiz ve meseleyi va:ıedell 
biz değiliz. 

Balkanlarda politikamız sul ' 
hün, tekarrür etmit nizamın 111°.' 

hafazaıı için bütün milletlerıtl 
beraber çalıtm•ıını iıtihdaf edet• 
Balkan miıakı bu telakkiye t•• 
mamen uygundur. 

Vekil Bey Yuıoelavya ve 0

1: 
nun büyük bir siyasisi olan krll 
hakkında takdirkar beyan&tt' 
bulunmuı, Bulgaristanın da, eııl . ' büyük menf u.ti, komıularıY. 
teıriki metaide bul•caiı kana•tı· 
ni izhar etmittir, 

vu~ 
Muharririn Bulgariıtan, 1 

oelavya ile 1'i,. taraflı mulcar~et; 
net tcrninipo ve bu ınemlcı~ 

ı.d' 
Balklln misakını imzalaınıt ır- • 

memloketlerden ayırmaia ,aht. 
tıiı intibamı venniyor mu? S\J~' • tı 
line Tevfik Rüıtü Bey demıt 

ki: ,,. 
"Madem ki, miıakı imzı.t1r'eti 

tar ara11nda ınenf aat ayn•Y , 
vardır. Birisiyle mukarenet oto , 
matik ıurette dlğerleriylo de ııııl 
karenete varacaktır. Akillorin ;·, 
raaını bozmaia mat\lf h.,r teı~ 
büı fayda11ı: olace.ktır. , 

Hariciye Vekilimiz bu be)'~~ 
natında Türkiyenin ıadece •0 

11 
emniyet ve muahedelerle kurı'd' 
nİ:ıamrn mu haf azaıı ar:r;uıutt .,. 
bulunduğu huıusunda bilhaasıı 1 

rar etmittir. 

Evkaf müdü;leri a;~s111d' 
df' , 

~balı gazeteleri ne diqorlar? 
Ankara, 26 (Huıusi) - 1", 

1 
niıa evkaf müdürlüiüne t,,.yin e, 
dilen Rahmi Bey müıtafi add~, 
dilerek yerine Muğla evkt.f ~ e 
dürü Muıtaf a Bey, bunun yet1~, 
Zonguldak müdürü ŞemıetU t• VAKiT - Mehmet Asını Bey 

son zamanlarda bazı Bulgar ga -
zetelerinin neşriyatında ."Yugos -
lavya ile iyi geçinmek istiyen, bu-
na mukabil TürkiY,eye ~leyht?r 
olan bir fikir cereyanı göze çarp
tığına işaret ederek "bu tarzdaki 
ne~riyatm bir tek manası olabi
lir,, diyor. "Bu da sıkı bir dostluk 
ile ba.ğh bulunan bu iki memleke
tin aralarım açmak gayretidir. 
İhtimal ki Yugoslavya ile Bulga
ristan arasm<ıa herhangi bir an -
l~ma mevzuu bahsolursa.Türki) e 
ile Yugoslavya arasındaki dost
luk bağının buna mani olduğu 
hissini vermektir.,, 

Mehq1et Asım Bey; Bulgaris
tandıı askeri bir ihtilal ile iktidar 
mcvkiine gelmiş olan Gorgiyef 

k~\lJinesinden başka bir hüktımet 
iş başında olsaydı, bu gibi neşri
yata o kadar ehemmiyet verilme-
mesi kabil olduğunu, fakat şim
diki vaziyette bu neşriyatı bir ta
knn şahsi rnütalealar kabilinöen 
telakki etrneğe imkan olmadığını 
yazm.aktadır. 

COMHURlYET - Yunus Na -
di Bey "İş Bankasının büyUk za
feri,, ba§lığınr taşıyan bugünkü 
makalesinde onuncu yıldönümü 
münasebetile bu kıymetli mali 
müessesemızın iktisadiyatımıza 
olan faydalarını sa.mor. 

MiLLiYET - Bugün başm:ıka 
le sütunlarında, gazetenin bP§mu 
harriıi ve lş Bankası !dara Mec
lisi Reisi Siirt Meb'usu Mahmut 
Beyin, bankaca ha·zırlanan sergi-

nin açılma merasiminde söyledi
ği nutkun metni neşredilmekte

dir. 
ZAMAN - Ebüzziya Zade Ve 

lit Bey Bulgaristanda Şıpka mu -
harabesinin yıldönümü münase -
betile yapılan merasimden bahse
derek bu harbi ta.Hin yardımı ile 
kazananların Bulgarlar değil Rus 
ya İmparatorluğu orduları oldu -
ğuna göre Bulgarlann böyle me
rasim propagandalarını biraz ga
rip buluyor ve şöyle diyor: "Ma -
amafih bu Şıpka merasiminden 
dolaYl Bulgarlara kabahat bula -
cak değiliz. Yalnız ortada bu mi
saller tevali edip dururken yal'ln 
biz de Şıpkadan daha çok büyi\k 
zaferlerimizi tes'it ederken kim
senin gücenmemesini rica erle-
rlz.,. 

T h . 8 . d'Jdile ı=-:: a ıın ey tayın e ı f' 
Çoruh evkaf müdürU Tahi~ ~~ti 
le Kırklareli müdürü Ah 
Beyler becayit edildiler. 

ismet Paşa enstitüsiİ eı 
Ankara, 26 (Hususi) - hfile~ 

P 
. .. .. .1.. edile' 

aıa enıtıtusune ı ave 1,,, 
yeni ımıflardan çıka~alc ol•f tİ' 
kız orta ve muallim mekteP :ı,< 

· ·· k' d ıka'"' ne, enıtıtu ıe ız en ç ··O' 
nıU• yüksek mezun ıayılarak C ,eı' 

lere hoca olacaklardır. Bu 6
1J

11
,t 

le bir kaç sene ıonra kıı •• "11'' 
mekteplerinden çıkacakları A lıftı' 
pay,. göndermek ihtiyacı lç•pll' 
yacak. Enıtitü, sanat mek~t: e ıtl 
rini çoğaltacak, liıan, terP'ııi<· 
ruhiyata ehemmiyet ve~~ 



~A§~~~3~ 
~! ~ qo.cuşwn: 

~us~vi <iinind;ki 
Türkler 

Postası a 

Gavur! 
(Uat tarafı ı inci sayıfada) 

. l\araim Tiirklerinin mezheple· 
tı M 
1 • Uaeviliğin T evratmdaki nas • 
d~'1okunduklan gibi itikadı imir 
~ llağdatta aekizinci uırda zu
dh ~en bu mezhep,qte onun için 
t\' ki, ''kıraat,, kelimesinden "Ka· 

tıxı.,, 9.dını alm""tır. Bunun mü-taa· • ·:s 

Muhakemat müdürlüğünde yen· bir teşkilat 

Resmi daireler avukat arı viliyet 
Muhakemat müdürlüğü e rine verildi 

Eskiden, bütün garp alemi, müalü
manlan ayıplardı: 

-Batkalarıru gavur diye istihfaf ve 

tezyif ediyorlar. Bunlar, ne mütea111p, 
ne gözleri dönmüş insanlar! •• 

Şimdi, artık müslümanlann büyük 
bir kısmı, bahusus Türkler, bu Kunı• 

nuvustai zihniyetten vaz geçmişlerdir. 
Y aJnız samimi telakkilerinde değil, hat 

ta kanuruannda da bütün İnsanlan mü
savi görüyorlar. f l&t Anan, zamanın ıJıalifeıi tara-

~dan. 720 senesinde tevkif edil • 
lllq, lınıun1 Azam Ebu Hanife ile 

latanbul muhakemat müdürlü- Muhakemat müdürlüğü bu ka-

~hıi ıindanda kalmq ve ı . .a . ile 
d tı.ha.trunedin Peygamberlıklerıne 

ğünde, cumarteıi gününden itiba- nunun tatbikine ait ilk hazırlık • 
ren yeni bir tetkilit faaliyete ge· lan yapmıf, §İmdiye kadar avu -
çecektir. katlara tevzi edilen ve takipsizlik

~dair kendi m~hebi~d~ iıa~et-
bulunduğunu ıoylemıştır. Bına· 

tııe.Jeyh Karaimlik, hakikatte Mu· 
~i~~ o.lmakla beraber, diğer i_ki 
I~ dınle de alakadar addedı • 

y eni bir kanunla bilumum res· ten inatç olunamıyan bütün dava • 
mi dairelerdeki avukatlar muha· lar merkeze celbedilmi§tir. 
kemat müdürlüğü emrine veril - Bu suretle toplanan dava doa -
mitlerdir. Kanun bir eylülden i • yalarmın adedi 2500 Ü geçmiştir. 

tibaren tatbik edileceği için ma • Gümrükten de bir kaç bin dava 
liye vekileti bmıun tatbikine ait dosyasının geleceği tahmin edili
yeni bir talimatname göndermiş· yor. 

l1u nıezhep, bir çok yerlere ya- tir. Bu ıuretle diğer dairelerdeki Evvelce hazine avukatlarından 
hlııııı; Türkler araamda da ta· k · .... d • her b·ın' muhtelı'f mahkemelerde ~ 19 avu at cumarteaı gunun en ı -
~lar kazanmııtır. Bunlard~n tibaren muhakemat müdürlüğü hazineye ait İ§leri takip ederler • 
~L Kaan, Hazer Türklerinın emrinde çah~acaklardrr. di. Bundan sonra her bir mah • 
Ş lllde büyük rol oynamqbr. ______ kemeye ayrı bir avukat memure· 
~ide, Mıaır, Kudüı, Irak, Kı· •G ....... }--} *'* -.. dilecektir. 

'~ lebistanda on be§ bin Ka· ÜrÜ tÜ İ e IDUCa- Şimdiki halde dava evraktan 
'Türk mevcuttur. Ialav ve Is- d ) d•ı• ehemmiyetine göre ırr.aya kona • 
~.tler i,.inde de Karaimler var· e e e 1 ıyor k. d'l kt' 
'il' ~ cak, ona g8re ta ıp e ı ece ır. 

Belediye gürültü ile mücadele· Bunlardan af kanununa tabi o· 
• • • • · • • • • • ye devam etmektedir. Hemen he· tanlar mururu zamana uğramış o· 

~~izde misafir olan Kau.- men her gün kaymakamlıklar mın· )anlar da tasfiye edilecektir. 
l'ihfderi arasında, ilmi nqriya· takalan dahilinde yirmi, otuz es- Müteakiben gerek devairden 

lfHe, ıuemleketimizde de tanın· naf hakkında zabıt varakası tut- gelen 19, gerekse muhakemat mü· 
~olan Şapta} Süreyya Bey ve maktadırlar. dilrlüğünde mevcut 20 avukat bu 
~a Üniversitesi Türkiyat Emre riayet etıniyen esnaf en davalann kııa zamanda intacına 
il "6&{1 Profesörü Zayonç Kovski ziyade yemi.Jçi ve keten helvacılar memur edileceklerdir. 
~ teba.rUz etmektedir. Bu iki araımda görülmekte ve bunlar ek- Tamamiyle hazineye devre • 
~ ana dilleri olan Türkçeyi, aeriya ak,am ıaat ıekizden sonra dilmekte olan bu dava dosyalan 
tJ} gibi k~~dır. :Vi~o da bağırmalarına devam etmek • ara.amda çok mUhimleri vardır. 
~ ~ Siyasıye mektebinde Tur- tedirler. Bunlar arasında Ada çamları da· 
~ Derneli Relal R. Podzunas va.at vardır. Evvelce Ada çamları 
~~,~~~~ç~:S .. ı;,da~.:_,111'". 1J~eni vaın~r ~lınacak . 

tıı.~in ta; "hine t eden "Hazer Vapurculuk tırketı, Karadenız 
hı--:---.lnA emdaa I t" ·ı 'le hattı için yeni, konforlu ve aüratli ~IQ1d"lgcı Tnlpa ev e ı,, ısın . . . .. ""L üıil" • • • d"nk'" to bır vapura daha ıhtıyaç oldugun· 1. "l'Of D nıe§f1Dl1 U U p• 
~~teberrüken yetiftinnit olu· dan yakında bir heyet Avrupaya 
>ot~. Muhterem meb'us, Lehis • giderek böyle bir vapur mübayaa· 
~da, bu ırlrtq ve dildaılan ziya- ıı etraf mda tetkikatta bplunacak
't ebnif; tarlada çahttıklarmı tır. 
~\iı; "Güvercin,, ve "Batmaz,, Vapurculuk ıirketi yeni vapur
~i~i aandallanna binmiı; ken- lar mübayaasr için lı Bankaımdan 
~ile konUJD1uttur. Kadınlan· 200.000 lira iıtikraz etmişti. Bu 
~ ~rü yoktur. paranm 100.000 liradan fazlası 
ı... ~lmlarm Türkçe duaları, piyes- sarfedilmittir. 
~'tardır. Evde, Türkçe konu•· Geri kalanile Karadeniz veya 
~D'lar. isimleri de, ekseriya, Müdanya hattı için bir vapur satın 
~ ~Urkçedir. Ay ve gün adlarmı, almacaktır. 
dılbnizle kullanıyorlar. --o---
aeıit Saffet lBey, bunlan, tef er- Tenzilatlı tarife 

~tne, eserinde toplamış bulunu- Bir eylülden itibaren tramvay· 
~. larda tenzilatlı tarife tatbik edil-

' ~den, ibrant harflerile ya- miye ba1lanacaktrr. Belediye şir· 
~ lal'!ntf. Bizim alfabe inkılabı· ketler komiıeri lsmail Hakkı bey 
~ ~ll.ı:ı aonra, 18.tin harflerini ka- iki gündenberi hu husuıtaki hazır· 
~~itler... Ekıeriainde Türk- hklan tetkikle me,gul bulunmak
~'UYguıu mevcut olmakla be • tadır. 
~ ' dini reisleri, kendilerini 
~lt harstan uzakl&.§tmnağa sev • 

tl'lniı. 

Ş'ı>ıal Süreyya B., anlatıyor: 
ıtac ......_ İatanbuldan gelen bir yolcu, 
\ ~], bizim köylülere' bil' du
~etlrrniJ. Türklerden geldi, mü· 
'tlttır diye son zamanlara ka • 
~ d~Yup duruyorlardı. Fakat, 
~ lle., haddi zatinde, Sultan 
1fit ~udun ömrü afiyetine dair-

• 

~~ ~~ n:ev~udi~~ri bil~ g~ 
I)~ la.bakalarımızca malUnı 
'ı T uaevi Türklerin uzaktan 
' ' lc..ıben bizimle beraber ol • 
~it 1' biıi özliyerek memleketimi-
~ e)ct, halinde gelmeleri, cümlr
~elbctte mütehassis eder. Bu 
tltld ı;e dildatlarla da, hudut eh
~ ()~ bütün ırkta§ ve dildatlar-
~~ ıibi han miinueıbetine 

......... ..._._. ~ ... 

___ . .,._ 

Otelci mahkum oldu 
Dün ıekizincl ihtiıas mahke • 

metinde heroin k'açakçıhğı yapar
ken yakalanan otelci Remzi ve 
arliadaılarınm muhakemeıi neti • 
celenmittir. Remzi bir ıene hap· 
seve 1437 lira para cezasına mah
l{um olmuttur. 

llya ile katibi Fehmi de altıtar 
ay hapıe ve 800 lira cezaya mah
kUnı olmutlardır. 

giritmemiz, onların manevi mu· 
kadderatile ali.kadar olmamız la
zımdır. 

Lehistan hükumetinin bu mü
nasebete karıı lcrskançiılda değil, 

hayırhahlıkla davrandığını, hatta 
bu uğurda kolaylıklar gösterdiğini 
öğrenerek cidden memnun ve mü· 
te§ekkiriz. 

(VA·nO) 

Garsonun elbiseleri 
Cihangirde Yetil palas gazino

ıu garıonu Miçonun pantalon ve 
yeleğini atrrmak istiyen çingene 
Salih iaminde biri clirmü me§ut 
halinde yakalanmıttır. 
Başından yaralandı 

Şi§lide Hanım oğlu ıokağmda 
54 numarada oturan gömlekçi 0-
haneı ile kayinbiraderi kavga et· 
mitlerdir. Leon batmdan taıla a· 
ğırca yaralanmı§tır. 

Kumar oynarken 
Pata bahçede cam fabrikasında 

çabıan Hakla, Faik, ve Abdullah 
bir kumar yüzünden kavga etmiı
ler neticede Abdullah bıçakla e· 1 

linden yaralanmıf, suçlular yaka • 
lanınıtlır. 

Kalp ~ıktl 
Dün akpm üzeri Adalar -

Kadıköy iskelesinde bilet almak 
iatiyenlerden Vasil isminde biri • 
nin verdiği on kuruşun kalp oldu
ğu görülmüş, Vaıil yakalanarak 
hakkında takibata başlanmıştır. 
Karısını yaraladı 

Türbede bir arsada oturmakta 
olan Zehrayı, kocası destancı A -
ziz bıçakla yaralamıf, suçlu yaka • 
lanmıştır. 

Bu sene açılacak ilk 
mektepler 

Bu sene ahaliıi kesif olan mın
takalarda yeniden ilk mektepler 
açılacaktır. Bu mey.anda Şi,li, 

Trapya, Üsküdar, Aksaray, Koca 
Musatfa pafa, Kızıltoprak \•e Hay· 
darpaıada icap eden binalar teda· 
rik edilmiıtir. Buralardaki mek· 
tepler ders senesi iptidasında ted
riıata baılıyacaklardır. .,,,,-

belediye ile evkaf arasında müna· 
zaalı idi. Ortaya yeni çıkan ve 
kadastro müdüriyetince de tespit 
edilen vesaike nazaran Ada çam
larının tamamiyJe hazineye ait 
olduğu anlatılmaktadır. 

Daha bir çok tayam dikkat 
mahkemeler vardır. 
Gümrüğe ait dolgun muhtevi -

yatlı davaların olduğu da anlaıılı
yor .. 

Devairdeki hukuk müfavirleri 
hukuki mütalealarmı serde me -
mur.olduklarrndan onlar eskisi gi· 
bi dairelerinde çalışacaklardır. 

Gizli 
kayıt 

nüfusun 
müddeti 

Bir müddettenberi ıehrimizde 
bulunan nufus umum müdürü A
li Galip bey dün nufus müdürlü
ğünde bir müddet meşgul olmuş -
tur. Eylülden itibaren bir buçuk 
ay zarfında bütün gizli nufuslar 
kaydedileceği gibi ölenler, evle -
nenler ve boşanmalardan henüz 
nufus kütüğüne kaydi geçmiyen -
lcrin lcayitleri yapılacaktır. Bir 
buçuk ay aonunda yapılacak tef • 
tişte gizli nufus görülürse para 
cezası alınacaktır. Halkın bundan 
haberdar olmo.11 için büyük duvar 
inlanlnrı ve afişler hazırlanmış -
tır. 

Seyyah geldi 
Dün limanımıza gelen Çar Fer· 

dinand vapuriyle 200 kadar sey • 
yah gelmittir. Seyyahların çoğu 

Macardır. Aralarında Almanlar 
da vardır. 

Bu meyanda 20 kitilik bir izci 
grubu vardır. izciler Siyah Hit· 
ler bayrağını taşımaktadırlar. Sey 
yahlar dün müzeleri, camileri, 
kapalı çarşıyı gezmişler, bir kıs • 
mı da vapurla Adalan ve Boğazi· 
çini dolaşmışlardır. 

Hal inşaatı 
Kerestecilerdeki şehir muvak

kat halinin inşasına devam olunu
yor. Buradaki arazinin bazı kı -
11mlarmın altından su çıkmıştır. 

Bunun üzerine arka taraftan ye • 
niden bir kısım arazi istimlak o • 
lunmuştur. lstiml8k için icap e • 
den tahsisat münakale suretiyle 
temin olunmuştur. Son istimlak 
ile beraber halin tam 300.000 li
raya mal olduğu anlaşılmıştır. 

--o--

Dün geceki müsamere 
Çe,me meydanı gençler birliği 

taraf mdan dün gece Beyoğlu Hal
kevinde bir müsamere verilmi§, 
(Baykuş) piyesi oynanmıştır. 

Temsilden sonra bir de konser ve
rilmiştir. 

--o-

Bir tayin 
Cenup ve şark vilayetlerinde 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve • 
kaleti tarafından tatbik olunan 
trahom miicadelcsi teşkilatı reis -
liğine göz mfüehassıaı Dr. Nuri 
Bey getirilmiştir. 

Fakat buna mukabil, medeni garbm 
saphğr dalaletlere bakın: 

Milli sosyalist fırkasının ırk ofisi, Al
manlann evlenmeleri hakkında on mad
delik bir emirname nc,retmif. içinde 
neler var: 

rrAlman olduğunu düşün. Alman ol • 
duğun için. ancak bir Alman ve ya ti· 
mal ırkına mensup birisi ile evlen, ev• 
leneceğin zaman, alacağın adamm ec • 
dadını tetkik et.,, Yani, Almanın §İmal 
ırktnın, ecdadını fırka teraitine uygun 
celmiyen insanlann topu birden, Hit
lerci mnasiyle rrgavur!,, 

Hey gidi Kunınuvuııta.. Hey gidi 
sılhlnnmı, ve gözü kızmış taaa11up .. 
Dünyanın bir yerinden kovulunca, baş· 
ka bir yerinde mutlnka sığınacak bir 
nokta buluvorsun •. Fakat. Almanyada 
tutunnhilmiş olmana 11nşılır .. Biz, orası
nı ırkcrlrğrn :r.ühurundan evvel, pelC 
ba ka tasavur ederditi .. 

HU. F2. 

Erganide 
Bakır fabrikası inşaah 

ilerliyor 
Ergani bakır madeninde yapıl· 

makta olan tesisat bir hayli ilerle
miştir. Yarım milyon metre mik
abı topı·ak kazılarak 60 bin met-

re murabbamdaki düzeltilmiş sa· 
haya idarehane ve sair fabrika 
binaları inşa edilmektedir. 

Bugüne kadar beı ambar, lo
komotif hangarlan, tamirhane 
inıaatı tamamlanmıttır. 

iki büyük su deposu, vagon a
sansör ve toprak içinde ufki tulü 
185 metre tepe içinde amuden 

100 metre ve tepe seviyesinden 
50 metre irtifnındaki ve dahilen 
dört metre kutrundaki duman 
kanal ve bacası inşaatı da bu sene 
bitecektir. 

Önümüzdeki seneye de izabe
hane, 350 beygir kuvvetinde 
elektrik santralı inşatına baılana· 
caktır. 

Tesisatın yapıldığı daim ilıt 
taraflarında üç milyon ton tah • 
min edilen büyük bakır cevheri • 

nin satha çıkartılması için toprak 
ve kayalar büyük bir faaliyetle lia 
zılmaktndır. Bu hafriyat daha 
otuz metre aşağıya kadar indiri • 
Jecektir. 

Bütün bu tesisat iki sene son
ra tamamen bitecektir. 

Fabrika çalıımaya baıladıktan 
sonra senevi istihsalatı yirmi bin 
ton saf bakır olacaktır. 

-0-

Balık tuzlayıcı!ar tahdit
ten hariç 

Balık tuzlayıcı esnafın da ak • 
şamları saat yirmi birde kapan • 
maları karar altında olduğundan 
bu esnaf belediyeye müracaat e • 
derek haklarında tetkikat yapıl • 
masını istemişlerdi. 

Bu kabil esnafın abt veriıle 
meşgul olmadıkları ve dükkanla -
rının daha ziyade imalathane ma
hiyetinde bulundukları görüldü • 
ğünden tahdid ı:ı.ta tabi olmamala • 
rma karar verilmiştir. 
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Günün musikisi bu değildir! Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 47 Yaun: ishak Ferdi 
Nuri Bey, cellat gibi çok iı»af· 

sızca davranan adamlarına: 
- Haydi, hali ne bekliyorwu· 

nuz? 
Diye bağırdı. 
Cellatlar bpkı engizisyon me· 

zaliminde görüldüğü aibi, ateıte 

kızarmı§ iki demir §İti yavB.tÇa 
Kazım Beyin koltuk altlanna değ
dircliler. 

Kazrm Beyin feryadı kaim 
mermer duvarlar üzerinde hazin 
akisler husule getiriyordu. 

- Vallahi bir tey bilmiyorum. 
Ben Paristeki inkilipcılarla ali· 
kadar değilim... Ben Padiıahın 

sadık bendesiyim. 
Nuri Bey bir sigara daha yaktı .. 

Genç yaverin başl ucunda ayakta 
duruyordu. 

Cellatlar birer kızgın f İ! daha 
aldılar ve Kazım Beyin omuzları· 
na yapııtırdılar. 

Nuri Bey gülerek: 
- Haydi, canım.. Vücudünü 

tit kebabına çevirmeden her teyi 
söyle! Görüyorsun ki, senin hak· 
kmda Zatı Şahane çok ıiddetli ta
limat vermittir. Kurtuluı yok. Ha
kikati itiraf edenen, nihayet sür· 
güne gidersin ölümden · kurtul· 
muş olursun! Haydi, inadın sonu 
yoktur. Ekmek yediğin kapıya bu 
kadarcık olsun iyiliğin dokunıun. 
Şebekeyi ele vermekten niçin çe· 
kiniyorsun? 

Kazım Beyin gözleri kan çana
ğına dönmü9tü. Kalbi kop.cak 
gibi çarpıyordu. Suratı mounOT 

olmuştu. 

"- Ben bir tey bilmiyorum .. ,, 
dan baska bir ~y söylemiyordu. 

Nuri Bey iıkencenin ıeklini de
ğiştiriyordu. 

Cellatlardan b 0 rini ıağa, diğe
Tİni so\n çekti: 

- Bağlayın fU hainin bacakla
rını .. ! 

Diye bağırdı. 
Bu, eski Romalıların en müthi, 

i~kence u~üllerinden biriydi. Kl· 
zrm Beyin ayaklarını biret iple 
bağladılar .. Ve iplerin ucunu pen· 
cerenin demirine takarak mukabil 
taraftan yani kollarından ç.e.kme· 
ğe ba§ladılar. 
Kamı Beyin bacakları gerildik

çe kasıkları kopuyormut gibi ağ· 
rımağa ve gerginlik arttıkça istİ· 
rap da artmağa başlamııtı. 

Tefrika numarası : 60 

Kizım Bey bu acıya tahammül 
edemiyordu. 

Cellitlar ipi bir az daha gerer· 
lerse, delikanlının bacakları kasık· 
lanndan aynlacakb. Kazım Bey 
bu dakikada, bir hafta evvel Pa· 
risteki arkadatı Mücahit Şinasi 

Bey tarafından gelen bir mektup 
hatırladı. Mektupta şu satırlar ya
zılıydı: 

'' Sevgili kardeşim. 
"Abdülhnmidin zulüm ve ist~p

<ladma nasıl tRhammül E'ttiğine şa
şıyonıın ! Günün birinde bu gad
dar ve zalim kühümdann gazebi
ne uğramaktan ı~orkmuyor mu
sun? Gençliğini o meş'um duvar
lar jçinde geçirdiğini gördükçe, 
sa.na, uzaktan yalnız ben değil, se
ni yalnız ismen tanıyan arkadaş
larım bile acıyorlar. O meş'um 
baykuşun göğsüne taktığı sırmalı 
kordonlar f.;eni bu kadar çak mu 
teshir etti? 

Haydi, aklını başma topla yav
rum, ve ilk fırsatta bjze iltihak 
et .. !,, 

Kazım Bey bu mektubu aldığı 
zaman günlerce dütünmü§.. Ve 
tonra dudağını bükerek: 

- Ben burada <la ~alııabiJirim. 
Hürriyetin istihsali için icabederse 
kanımı dökeceiim. 

Dem itti. 
F akatı Kazım Bey böyle bir tu

zağa düıeceğini, iıkence görece
iini kat'iyyen bahrından bile ge
_sinnemitti. 

Nuri Bey de ne zalim, ne Jaf an-
lamaz adamdı ya .. ! 

Kazım Bey bu zalim cellada 
bundan fazla nasıl yalvanmdı? 

Cellatlar delikanlının bacakla
nnı koparmaia azmetmi9lerdi. 
Nuri Beyin gözünün içine bakıyor
lardı .. 

"-Haydi.. Bir az daha çeki
niz!,, 

Diyecek oluraa, Kazım Beyin 
baca.klan muhaldtak ıurette göv· 
deıintlen ayrılacaktı. Adeliıtı <> ka
dar çok geri imi!, kemikleri o dere
ce bükülmüttü ki.. 

Bu itkenceye demirden vücut 
olıa tahammül edemezdi. 

Kazım Beyin çeneleri birbirine 
çarpıyordu. 

Nuri Bey bir ıigara daha tüttür· 
dü: 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili : (Va - Nu) 

"Neticede Tü,kin gene, Cemal Be· 
ye kalacaktır. Onun, kendisi hakkında 
ne kadar alicenap davrandığını göre • 

rek mütehassis olaraktır. Tabii değil 

mi ya, ailemi:tin mevcudiyetini ona med-

yunuz. Her halde, Cemili Bey de benim 

gibi diltünüyor .. Fikretle Türkanın ne· 
ticede aynlacatını dil!ijntiyor ki ümidi 

kinlmtyOT .,, 

Fahri Patanın kızı Leyli Hanım, o 
,Un, llhalni Beyi ziyarete gitmifti. Bi
ıru tereddütten ıonra, çanta11ndan bir 
mektup çıkardı: 

- Beyelendi, sizi müteessir ebnek 
istemezdim Amma, bakınız, Türkan ne
ler yazıyor .. -dedi.- Her halde, paraca 
t1kmhda .. 

tlhaml Bey, yiizünde bir ifade bel!i 
ehftemefe ~lııarak kızının melrtulnınu 

eline aldı: 
Alelade bir kağıda yazılmııtı. Halbu

ki, Türkanın daimi surette kullandığı 

bir cins kağıt vardı: 
llhami Bey: 

"- Maıaallah .. lktısada baılnmış bi· 
le ... -diye düıündü.. Dur hele dur .. 
bu tecrübemin, bir d~ terbiye fazileti 

olacak galiba .. 

Fakat, mektubun ilk sahrlannı o-
kur okumıtz, yüıUnü buruıturdu: 

Leylacığım! 

Zarf ve kağıdın kusuruna bakma ... 
iz.mirde dahft iyisini bulamadım .. Daha 
doğrüsu, fzmirde belki alası da var .. 
Lakin, almak için bende metelik yok.. 

Maamafih yakında olacak .. Cünkü, Fik· 
Nt'n babadan kalma bjr dükkanı Yar · 
arr-. Vekaletname verdi. Onu ıattıra· 

Zamana göre musiki isteriz! 

Afrikanın gali> ı:ahilinde bulunan 
Kamerun, eskiden b:r Alman müstern • 
lekesi idi. Büyük horpte lngilizlerin 
eline geçen bu yerin iç taraflannda ya· 
ııyan bir zenciyi, reeimde görüyorsu • 
nuz. Bn zenci, aırile§miş bir tenidir • 
Dikit makinesini, tabla gibi baıı üstün
de taııyarak dört bir tarafı dolaıır. Bu 
seyyar terz.i, yoldıı. vahıi hayvanlann 
hücumuna kartı ker.diaini korumak için 
silahlıdır. 

Hususi idareler maaşları 
peşin verecekler 

Ankara 26 (Hususi) - Dahi· 
liye Vekaletine gelen malOmata 
göre, içinde bulunduğumuz aya 
kadar memleket muhasebei husu· 
aiyelerinin verilmemi rnaatları 

yold ur. Ulia ebei fiu&usiye me· 
murları da, bütiln devlet memur· 
lan gibi pe§in maaş alacaklar· 
dır. 

Muhafaza teşkilatı 
Ankara, 26 (Hususi) - Güm· 

l'ük muhafaza teşkilatının, yeni 
bütçenin müsaadesi niıbetinde 
takviyesi dü,ünülüyor. Bu sene 
yeniden iki motör alınacaktır. 

-Haydi, Kazım Bey! Seni bek
liyorum ... Çıkar şu dilinin altfnila
ki baklayı ! Görilyoraun ki yakanı 
kolay kolay bıtakaca.k değıltm ! 
Vazifem çok ağırdır .. Bu i§in--....o· 
nu kan ve ölümle de bitse-;.;. la· 

mamlamağa çalışacağım. 

• • • • 
• " 1 1 •• i• ' 

(Devamı var) 

cak .. F!yatının üçte birine gidiyor am • 
ma, :mrrır yek .. Bu sayede lcaryolamtz • 
dan kPp kacağımıza ka<Jar ev eı:ramı • 
zı te8ad k edebileceğiz.. Baliusua, ev ki
ramızı VC"receğiz .. Kilerimize öte.beri a
lacağız ... 

Hele, -Ah runan allahım!- bir hiz. 
metçi tutacağız .. 

Hizmetçi! .. 
Sen, bunun ne demek olduğunu kat

'iyyen bilmezsin, Leyla .. Çünkü, ıen de 
benim gibi, dadılarla, kalfalarla ya§a -
dın .. Fakat, bir insanın yemeğini kenCli 
pişirmesi, bulaşığım kocaatna yılhıtma· 
aı ne demektir, biliyor muııun?. 

Vallahi yemek piıiriyorum.. inan • 
mazsın ... Bir primus gaz lambası aldık. 
Üstüne tavayı oturtuyorum. içine bir 
kaşık tereyağı... Eiriyip cızırdantağa 

başladı mı, yumurtalan krnyorum .. 

Gerçi bir coklnn, pannaklanma bula,ı -
yor, akları yere dökülüyor, lakin, bir 
kaçı ~iyan olsa da bir kaçı, mükemme -
len tavaya konuluyor ve piıiyor ... 

Bunu, ev sahibemiz madıtmdan öğ
rendim .. 
Dü~ün: Ben yemek pifiriyorum! .. 

Yeni alaturka eserler e 
kilerinin karikatürüdür! 

Aruz ile çiziktirilen eski aşk mef humlarınt 
beste/emeğe çalışmak akıntıya kürek çekmektif 

Arkadaılardan biri, Yakıt ga- gösterdiği, yükıek muvaffakf1" 
zetesinde yazmıf tı: }erin ze~esi bile gösterilelll_..11 

Çiftlik parkında mı nenle, a- tir. Zaten gösterilemezdi, çil 
laturka biı· konser verilmif, bu ''Demir tavında gerek!,, d • 
konserde dehıetli utlar, tanbur • gibi itin artık tavı geçmiı, ı 
lar, kemanlar, kemençeler, lavta • adam akıllı değitmiş, muıi~.M 
lar, tefler çalınmıt ve enfea ga - gu ve ihtiyaçlarımız hayli bH"'. 

zeller, tarkılar Okunmuf ... Hatti laımııtır. Bu deii!ikliii b 
bu nadide konsere aonradan Belvü katmıyarak hali oeski tarzd!_ı 
ve Panorama muıiki takımları da yaratmıya çalıtanlar iıe beS-' 

iştirak ederek konserin gece ya • 
rısına doRru olan manı:arası mun
tazam bir ıekil almıf, bu arada 
büyük bestekar Dede Efendinin 
de bazı eıerleri çalınm19 ..• Zama
nında, zamanına göre hakil;aten 
çok yüksek eserler ortaya koymuş 
olan "Dede Efendi,, bugün bile 

klasik olarak, yani tarih olarak 
büyük bir zevkle dinlenir. Fakat 
bugünün musikisi olması lazım ge 

len musiki artık, arkadaşın o ya • 
zıeında bahsedilen Hicazkarıkür
dili, Hüzamh, Niıaburekli ve t~k 
ıetli, tek ahenkli, aiır aksak ve 
fıstıki makam nağmeler değildir. 
Bunlarda hala güzellik arıyanlar 
ve bulanlar, yahut bulmak istiy~n 
leT yanılıyorlar. ~nkü bunııl.rın 

hakikaten güzelleri, en guzelleri, 
en mükemmelled, en taheserleri 
vaktile ltriler, Dedeefendiler, Su· 
yolcu Şakir Ağalar, ZaharyaJar, 
Nikosoa Ağalar, Zekai dedeler, 
Tanburi Iaaklar, Asım Beyler, Bol 
ahenk NtJri Beyler, Osman Beyler, 
Hacı Arif Beyler tarafmdan ya • 

pılmıı ve onlardan sonra 7.amanın, 
icabın değiımesile o tar:ı<la yapıl
mak istenen ıeyler de artık gev • 
şemeğe eski güzelliklerini kayb~t· 

meje, bozulmaya baılamışhr. Me
ıeli ıu ıon yirmi, yinni bet rıl 
içinde Kürdilihicazkardan, Hii
zamdan, Uıaktan Ni-haventten, Hi 
cazdan, Rasttan, Suzinikten, F ~ • 
rahnakten, ve daha bilmem ne ma 
kamlarından yapılan bütün beste
lerde fU saydığım eski bestekar· 

/ larcian hiç birinin o zamana göre 

llk önce pişirdiğim yumurtalar pek 
tatlı geldi, it.kin, sonra, Fikretin bıkıp: 

- içim dı§ım yumurta kesildi .. Ne. 
redeyse kuluçkft makinesine dönece· 
ğim! -c.ledilini itiilefell; hevesbfi kini· 
dı .•• 

f şte, dükkitnın, ucuz fiyata satılma· 
s:na bu ııebcple razı olduk .. 

Neyse, pek yakınaa, her ,eyimit dU-
2clecck ... Saha da giizel güzel liağıt afa 
iriektu8umii yazacafıtn ... 

• 
Leyla: 
- Tarihine dikkat ettiniz mi? -diye 

sordu.- Bu mektup, hıı.yli ett<18ir. O
nun ıonrakileri de işte .. Hiç bitinin k11 -
ftch mıu.l~tef, ıüzelleftnetni~tir... Ba 
aa. pek ıtlnCla d1auıt'annr r.öitefiym- ••• 

Uliami Bet, sal;tehmedi; ıtrrtla: 
- Fikretin diikk~nı satılmamıl mı? 

Satıldı divc iıitmiştim .. 
- Satılmış. (Rkat ... Okııyun okuyun. 
Dahil sonraki mektupfa şu satırlar 

yazılıydı: 

Canımın içi, kardeıim; 
En vefalı arkadaınn sensin .. ıiöf hôl 

farkında olmıyarak, ideta tafl 
rinçten, içleri yazılı eski 
taslarile bugilniln halkına 
sunnuya kalkıyorlardı. Ve lfl' 
nun içindir ki bugün hlll ti' 
dan, Hicazdan, U,aktan 1 
tarkılar ve bilmenı neler, eski 
nin yavan birer karikatüriİ 
batka bir ~ey olmuyor. 

Böyle o1dufu halde, hlll 
tıya kürek çeker gibi, arus il' 
ziktirllen eıkl nazeninim a91c 
humlarım utla tanburla HU 
dan, Kilrdiliden beıtel~eıe 
lıpnak akmtiya kUrek çekttt 
baıka nedir sankl? 

Bugünün muıiklıl bunlar d 
dir arlık! lnceaaıa plyanıoydı 
larneti, banço)'li ıeve ıe're 
lar., Kürc:Htihlcazklrı. HU~eo!t 
şakı, ~abayı filln de birbir~ 
kaynatıp ne yapacakları& yar., 
ya ve kulaklarımıza. zamaftıll 
bı olan ıeıleri sunmaya bt.t1 
luhrlar ! 

Konyada nufuıa 
yazılanlllr 

Konya, 26 (A.A.) - ~ 
belediyesinde gizli nüfus k 

1 
iılerine olanca ıüratle devaıfl 
dilmektedir. Birinci defa 
Ölüm, 3184 doğum, 480 evle 
İkinci temdit tarihi dolayısİJt; 
gün aarfmda 39 evlenme, 1~j 
ğum1 48ölüm, ıimdiki son 1"'• 
mucibince yapılan temdit ha ' 
19 evlenme, 3418 doğum, 
ölüm Tukuah kayt ve tetbit 
mittir. 

yazıyor, bana lstanbul ha.adisi 
yorsun .. 

Vallahi oralarım o kadar ıö 
geldi ki, tasavvur edemezsin, bab 
evimi.. Yatağımı, aolramızı, 

zı .•• 

Babama, rnahıuı bunlardan ~ 
miyorum .• Hem üzülmesin, fiern d/ 
yalan ıöyliyeyim- ''iiEn cleıriiidilrt 
ai? .. ,, dlttrilc kl1iir1eitmesln aıf"' 

Hof, buradaki hayatımdan fi-5if 
mütteki değilim.. Ben, hiyatti ~ 
teye karşı ne8imet du;riiıchr11.. . ':.J 
kis, aıkla evlehdlğim için pa ~I 
num.. Bir genç kız, kocasını bı• 
tihap etmeli; sevdiğine varmalı·· 
bunu tatbik edebilmit bahtiY 

nım .. Yalnız, bir cihete camm ... j 
Fikretin dükkanı satılınca zaterı ~ 
para elimize geçmişti.. Parafifıl 
kıimı aa ziyan oldu. 

Bütün fedakArlıklan göze • 
"- Bu parıı.yı ICeyfimize ha 

1nn, itletelim ! -eli ye dü,ündufst 
tavtıye ettim.. Jı 

(DeTaflil 
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lstanbullulara temiz süt 
nasıl temin edilebilir? 

!}'~ ~ .... a.MW~~r..,• 2ilJQ.cel 
................... ırıım ..................... _.. ........... , 

Erenköy Sanatoryomunda 
yazan: Pr. Mustafa Santur 11 eremle Mücadele Cemiqetinin bu 

hayırlı müessesesi nasıl çalışıqor? 
. Şthrimi.x çok daiııuk olmak dolayı
&ıy}, aabbfa pkanlan sütlerin muntua· 
~ ve bir uıul dairesinde kontrol edil· 
~•ai rnümkünıflz deiil•• bile çok Kiiç 
~ ittir. Şehrin dört hir tarafnıda İl· 
tilıaaı edilen ıütlerin kimyevi ve bilhaı· 
~ baktriyoloji muayeneai hem büylik 

masrafı mucip olur ve hem de kaçak· 
'1lık için yeni bir çığır açar. Belediye
ltlİıin bu muayene hakkında l'Öaterdiği 
hiia " • • • bir ti" k 1111 nıyet ve ıyı ne ceye varma 
1~ Japbğı fedaki.ihiı inkir etmek gÜ· 
lleıi el ile kapamaf a çalıımaktır. 

Bundan enelki makalelerimDde ıeh· 
tİınizde aablan sütlerin içilemiyecek 
le.dar bulaıık ve piı oldujunu n birçok 
h.ataııklann noktai tamamiyetini teı· 
kil eylediğini göıtermiıtik. İstanbul 
~hrinde ıütlerin ıeraitini detiıtirmek 

bsin alınmaıı lizım ıelen tedabiri aıa· 
d• gösteriyoruz. Bu uıulü madde mad· 
de ıöıtencejiz ve faal belediyemizden 
lı.ı ıneıeleyi hakkiyle naun dikkate aJ. 
~hU rica edeceğiz. Aıaiı~ mad· 
deleri bir emir ıeklinde iarar etmekle 
1'1nn bir zamanda ıebrimizde iyi ıüt 
~mümkün olacaktır. 

Madde 1 - Hallan iyi süt içmeıi i· 
çiıı belediyede" ıütün ııhhi kontrolünü 
te.ııin edecek olan huıuıi bir hrfzı11ıha 
lerviıi teaiı edilmiıtir. 

Teaiı edilen kontrol ihtiyaridir. Süt 
'-en bayvanlannı, ıütlerini kontrol et· 
tİı,nq istiyen inekhaneler belediyeye 
l>ir istida ile müracaat edecek ve İcap 
eden kontrol yapıldıktan sonra, ellerine 
~ tüadetname verilecek .,e bu ıüt
ler için halkın nazan dikkati celbedile· 
Cıtlctir. 

Madde 2 - Hayvanlumm ve ıütle
l'Üün kontrol edil~ıini iıtida ile talep 
'elen inekhaneler huıuıi hıfzı11ıha ser· 
liai tarafından muayene edilecek ve de· 
l'iıı tetkikattan ıon.ra müstediinin iate· 
diği kabul edilecektir. 

Madde 3 _ f nekhanenin verdiii İı· 
tİda kabul edilmek için aıağldaki §eraİ· 
"° 1.ııc..aap. _ .... .-..- .....__ .. _ • 

1 - 1 nek ahırlan belediye heyeti 
lı.Ylariye ve tıbbiyesinin ve hususi hıf· 
-.•ılha terviıinin gösterdiği ıeraite UY· 

t\11ı olm•n icap eder. Haatahktan fÜp· 
heli olan ve ahıra yeni getirilmiı bulu· 
~ hayvanlar i~in bir karenlinehanc 
l>ıalunmaaı lllımdır. 

2 - Süt inekleri tamamiyle hali ıı· 
1'.tta olmaaı ıarttır. Ahır içeriıinde 
"1~ bir veremli inek olmamalıdır. Süt 
ineklerinin alacağı gıda huıuıi hıfzıı
•ıtı. 1erviıinin göstereceği formüle ta· 
tll&ınen uygun olmalıdır. 

tn.ıchanede bulunan inekleri!l hepsi 
tıı.dcgr ıervıs tarafından ıenede iki de· 
f, tüherküğin tecrübeaine tabi tutulma• 
lıdrr. 

Bu t.criibeyi yapmazdan evvel hu· 
~llai ıerviı inekhanede bulunan inekle
~ etkilini •öıterir bir defter yapacak· 
br. Deftere seçen ir.eklerin boynuzla· 
~ ateıle birer marka konulacak ve 
~ -....kanın altına iki bornuz uclanmn 
~nıdaki mesafeyi göıterir bir adet 
~lacaktır. 

Birinci maddede l'Öıterilen ıerait aJ. 
~- İnekhane teıis etmek iıtiyenler 
• defter tutın.ağa ve bu deftere ıüt 
'"elderinin numaralan hatta isimlerini 
~caktır. Serviı btlytan, her vizite· 
'lııde bu deftere hayvanların vaziyeti 
llhhi1elerini, takaddi1erini ve ahmn 
:~hi vaziyetini kaydedecek ve fikri ne 
dı.ıfunu da gösterecektir. · 

. V'ızite1erinden ıonra her bir ahır İ· 
~ bir rapor tanzim edecek ve huıuıi 
fıı.uıı. ıerviıinin teline verecektir. 

Tiiberkiilin tecrübesine müıbet ce
~ "•renler artık ıürüde kalamıyacak· 
"'-a "dan derhal ahın terketmeleri la • 
il d1t, Şüpheli oldukları anlatılanlar 
1 ~ tecrit edilecekler ve 5 - 10 gün 
~::- ikinci bir türbekü1in tecrübesine 
i .. · tutulacaklardır. Bu ikinci tecrübe 
.... hl 
~ tbik edilec4'k u•ul alışkanlık yap· 

hC4lk olan bir teknik olacaktır. 
"'~ - Ahıra yeni girecek olan bay
t•~" karantinehaneye ıirecek, bay 
ht •ndan muayene edilecek ve niha • 
'-. .heı gün içinde ve tüberkülin tecrü • 

''"• ll-1..• l'ı.ı •
1 

"'111 tutulacaktır. Baytar rapo • 
'riı~ e İneğin her baknndan tam hali 
~ ltte oldııiu anlaşılmadan bu inek • 
leti llıtlıterek ahıra konulamaz ve süt • 

•lb1anıaz. Her yeni gelen hayvan 

için baytarın haberdar edilmeai liznn • 
dır. 

Süt veren ineklerin her hastalıitnda 
ıerviı baytan derhal haberdar edilme • 
lidir. 

4 - Her altı ayda bir tüberkillin 
tecrübeıinden maada aerviı baylan i · 
nek ahrrlannı ve hayvanları her üç ay • 
da bir, muayene edecek, inekhanedeki 
deftere fikrini kaydedecek ve bir ra • 
porla keyfiyeti servisin ıefine bildire • 
cektir. 

6 - lnekhanede ıahibi, ahmn te • 
mizliii, hayvanlann bakdmaıı, aağıl • 
ması, tımarlanmaaı için istihdam ettik • 
leri adamlann ıari bir haıtalıkla malul 
olmamalan lazımdır, 

inekhane tefi müatahdeminin her 
haıtalıimı ııhhiye müdürlüiüne bil • 
dirmekle muvazzaftır. Her yeni ıelen 
uıak ııhhiye müdiriyeti tarafından mu· 
ayene edilir. 

6 - Sıhhiye müdüriyetinin doktor· 
lan hiç olmazsa üç ayda bir defa, inek· 
hanenin bütün müstahdemlerini muaye· 
ne edecekler, ve üdüriyete verecelde· 
ri mufa11al bir raporla onlann ııhhi .,.! 
ziyetlerini, ne dereceye kadar temiz ol· 
duklannı, yattıktan yerleri, içilen ıu· 
yun ııhhi olup olmadıitnı bildirecekler• 
dir. 

Madde 4 - Yapılan ııhhi viziteler, 
tüberkülin tecrübeıi ve ücüncü madde· 
nin 2, 3, 4 ve albncı fıklarında ıöateri· 
len maıraflar belediyenin sütün her 
litre baırna alacağı bir kuruı verıi ile 
temin edilecektir. 

Madde 5 - İnekhane ıahiDi verece· 
ği huıuıi bir senetle, hilesiz tam ve 

bu emirnamenin üçüncü maddeıinde 
matruh hıfzıaaıha teraite malik olu 
bir ıüt .atacağını, aatbğı sütler içinde 
batka bir inekhaneden gelme ıüt bu· 
lunmıyacağını tahahhüt edecektir. 

Madde 6 - Bütiin bu muameleler 
hususi hıfzı11ıha ıerviıinin raporlan 
tanzim edildikten ve yukanda im edi. 
l\:JJ ıero.h. .u .... L 1.-Jd .. lcton •onTa inek· 
hane ıahibi aıağıdaki ibareyi iıtima1e 
hak kazanır: 

uHuıuıi hıfzı11ıha aerviıinin ve ııh· 
hiye müdüriyetinin kontrolü albnda ıüt 
hane,, bu ibare ile ıüthane iıtediği rek
lamı yapabilir; ıu tarlla ki bu ibareden 
hiç bir harf deği~tiremez. 

Madde 7 - Bu fahadetname aşa· 
ğıda gösterilen ıebeplerden huıwi hıf· 
zısaıha aerviıinin ve ııhbiye müdüriye
tinin talebi üzerine geri alınabilir: 

1 - Süt satı!ı veyahut inekhane ve 
ıüt ineklerinin r.:hhatleri bu emirname· 
de gösterilen ıeraite uygun olmana; 

2 - Salahiyettar memurlar ıütler· 
de hile olduiu veyahut sütün kalitası 

bozuk bulunduğu anlaşılırsa; verilen 
ıahadetnamenin seri ehndıjı ıüthane • 
ye tebliğ edildikten üç gün ıonra bu 
hu•uıta yapılan reklamlar durnuabdı1'. 

Erenköy Sanatoryomunda hastalardan 
' Erenköy iıtaıyonundayım.. Bey, viziteıini erken yapmıı: 

- Sanatoryom no taraftadır • • - Buyurun müe11eaeyi ıezelim, 
fendim? . decli. 

- Bu caddeden doinr ıidin. He
men ıuracıkta bir cami l'Öreceksiniz. 
Orada ıorun. .. 

Amma da ıuracıktaymıf. Bir hay. 
li yürütükten ıonra "camii ıörebildim. 

Camün ileriıindeki bhvede de so· 
ruyorumı 

- Biru ıidin, hemen ıuracrkta .• 
Yok artık.. Bu köyün "ıuracıkta" 

ımı öğrendim ... 
Kahveye oturdum. Biraz dinlen • 

dikten ıonra "Şuracıiı" bulmak için 
yeni bir ha gayretle kalktım. 

Gözlerim hep duvarlarda; yolla • 
nn iaimlerini göıteren levha, tabela 
cinıinden bir teY arıyorum. Fakat na• 
file pyret .• yokf ••• 

Nihayet S..-toryomda7JJD. 

Sınatoryomun baı hekimi İhsan 

• • • 
- Bu bina erkekler kıımıdır. 26 

yatak vardır. Hepıi de doludur. Şim
di hutalar bahçede "kür" yapıyorlar. 
Y alnrz burada yeni gelmiı bir kaç 
hastamız vardır. 

lıte müeıaeıemizin mütalea ıalo 
nu; burada her cinı kitap vardır. Bu· 
ra11 da haıtahanemizin küçük ecza • 
haneaidir. Şimdi buradan laboratuva
ra ve rontıen odasına geçeceğiz ... 

Bat hekim, rontgen odasında hu· 
laların dosyalannı gösteriyor. Bura • 
da cetveller huıusi bir itina ile tutul-
muı. 

..... Hutalanmızı her on ıünde bir 
umumi muayeneye tabi turanz. 

Binamn OTta katındaki yatak oda· 

Madde 8 - Altıncı maddede göıte· Sanatoryom bina•• 
rilen şerait dahilinde; hak kazanmadan, ========:::s:;:;:w;;:;~::::::;:;;:;:::;;:;;=ı \ 
reımi taJıadetnameyi haiz ıüt namı ile 
bir ıüt ıatmak yaıakln'. 

Madde 9 - Huıuıi hıfz111ıha ıer • 
viıinde mevcut veyahut belediyenni di· 
ğer kimya ve baktriyoloji laboratuvar· 
ları, huıuıi hıfzısaıha servisinin kontro· 
lü albnda olan ıütleri muayene etmek· 
le mükelleftir. 

Bu ıüt nümuneleri her ay alınacak 
ve kimyevi ve baktroyoloji muayeneleri 
yapılacaktır. Nümune alma günü gay· 
ri muayyen olacaktır. 

Madde 10 - Bu emirnameye muha
lif her hareket takibatı lulnuniyeyi icap 
ettirir. 

Madde 11 - Hususi hıfzı11ıha ıer· 
viıi, belediye, vilayet baytar müdüriye
ti, 11hhiye müdüriyeti, belediye kimya 
ve bilktriyoloji labr.:-atuvan kendilerine 
isabet eden vazife dahilinde bu emirna• 
menin tatbikine memurdur. 

• • • 
"Yüksek fiatte, iyi süt, ucuzdur; fa· 

kat kötü bir ıüt fiati ne olursa olsun 
pahalıdır. Bu pek açık hakikat çok de
fa halk tarafından bilinmez. Bulaşık 
bir süt pastörize edilerek iyi, ve fiati 
uyğun bir süt r.!abilir mi? Pastörizaı· 
yon taraftarları bunun mümkün olduğu
nu zannederler. 

The veterinary Record baytari ga-
2etesinde Stetele ı- Rodııer ve; Menton 
bir çok sebeplerden dolayı bu fikre mu-

haliftirler. Paatöri:ıaıyon ile krem mik· 
tan pek çok azalır. Bu uıul ile ıütte 

hikemi bir takım tabirler olduğu İ· 

çin bu mayii çok ıaıtmamak tarafına gİ· 
dilir; ıu ıuretle ki tek bir paıtorizaıyo• 
na tabi tuhılan veremli ıüt virostini 

muhafaza eder. Bu paıtörizaıyon, süt 
içerisinde tabii o!Arak bulunan ve mik
roplan itlaf ve imha etmek hanaıına 
malik olan Sheptococeuı lactiuı'u tah· 
rip eder ve bundan kurtulan mikroplar 
serbeıtçe neşvünema bulur, çoğallt' • 

Bundan baıka paıtörizuyon ıütteki 
antiscorbute vitamin (C) yi tahrip 
eder. Paatorizasyon sporlu mikropla· 
n öldünneı;. Bilaki• paıtorizaıyon tam 
tarak yııpılmamıt iae mikropların daha 

çabuk çoğalmaıım temin eder. Bunun 
içindir ki bu uıul "ıöz boyayıcı,, bir U• 

suldür. En iyi süt, aıhatte olıtn bir inek· 
ten alınan, iyi ıerait altında toplanan, 
sağıldıktan ıonra hemen ıoğutulan ve 
derhal tevzi edilen süttür. Bir çok mü
ellifler İngilterede paıtorize sütün me· 
nedilmeaini tavsiye ediyor. Bu müellif. 
ler aütün Standard'ını ıöyle kabul edi· 
yor1ar: 

Her santimetre mikabında 100.000 
bakteriden fazla olacak, bir santimetre 
mikabının yüzde birinde kolibasil bu
lunmıyacak ve bir muayyen miktar ıah· 
mi maddeler bulunacaktır. 

lannı geziyoruz.. Hademeler temiz -
Jikle me,ğul.. Odalarda tek tük haa • 
talar var ••• 

. . . ' . . ~ . . 
Şimdi en üıt kattayız... Burada da 

gene her odada bir iki karyola var •• 
Yeni gelmiş, fakat buranın müda· 

vimlerinden bir haıtanın önünde du • 
ruyoruz. 

Baıhekim - Bu haıtamız biraz 
yaramazcadır. Diyor. Buraya gelir, 
bir müddet yatar. Bir kaç kilo alır al· 
maz hemen gider. Sonra gene gelir ... 

Haata - Bu sefer arbk kaçmamak 
üzere geldim. Siz Jıe vakit derıeniz o 
zaman çıkarnn ••• diyor. 

. . . . . . • • • 
Bu ıabık köıkün gezmeıi çok sür· 

medi... Bahçeye indik, 
Bahçenin bir kö~eıindcn erkekle • 

rin kür yaphklan yerden ıeçiyonız. 
Hanımlarm küçücük binalanna .. 

Buraaı daha zarif •.• Hele yatak o • 
dalan görülecek ıey .. 

Kadınlara mahsuı olduğu ne ka -
dar belli •• 

Komodinlerin üzerinde neler var 
bi1seniz, neleri Otomobilli saat1er, 
kolonyalar, çiçekler, defterler, resim~ 

ler aynalar ... 

• • • 
Yukarı salona _çıktık.. Bu küçük bi· 

na daha güzel manzara ile çevrilmiı .. 

iki grup 
Ağaçların göljeıine ııiınmıı ha •, 

rumlar araımdayız .• 
Görünüıte hiç te haıta denilmiye

cek kadar gürbüz, canlı, kanlı gÜzel 
bir hanrm konuıuyor. 

Bir senedir yatıyorınuı, bu müd .. 
det zarfında 13 kilo almıı.. ' 

. . . . . . • • l 

Arnavut1uktan tedavi için ıelmit l 
genç bir kızın yanındayız. Boynun • 
dan ameliyat olmuş, bir senedir bura• 
da yatıyonnuı, 15 kilo kazannuı ... 

- Geçmİf olsun .•. Naırlıınız. Te • 
davinizden memnun muıunuz? •• De • 

dim. JI. 
Burada bir ıene i~i.,.,e öirendiği ı 

Türk!re ile cevap verdi: 
- Ah •• Çok iyiyim.. Buradan, bil

ha11a Doktor Beyden çOk memnu .. 
num. .. Beni buraya sedye ile setir • 
miılerdi. Şimdi iyi olduın. Canmı bu • 
rada kurtuldu... 1 

• • • 
Muhtelif ağaçlar, çamlarla dolu 

bahçeyi geziyoruz. Burada hastahane• 
ye ait bağlar da var. 

Ba1thekim - Bu 11ene bin3: tuıuz; .. 
luk çektiğimiz için bahçeyi tahıamİy• 
le güzelleştiremedik. Diyor. 

" - Bu arazi binasiy1e berflber 
Hilaliahmer tarafından verildi.. iki 
sene evvel burası açıldığı zaman 26 
yatak vardı. Şimdi 46 yatağımız ol -
du. Az, fakat iyi ve temiz •.• 

" - Senede 200 den fazla hasta 
tedavi ederiz.. Hastalardıın günde 
275 kuruı alınz. Belediye ve Hilali -
ahmer de ücretsiz hasta gönderir. 

" - Hiç bir yerden maddi yardım 
görmeyiz. Kendi yağnnı2la kendimiz 
kavruluyoruz. Yalnız Verem mücade
le cemiyetinin müzaheretini görürüz. 
Ba,nnız sıkıldığı zaman Hilaliahme • 
re de müracaat ederiz. Müeaseae bu
günkü vaziyetiy1e katiyen ihtiyaca te
kabül etmiyor. Bize 120 kitilik ya • 
tak lazımdır, Şimdi bekliyen 30 dan 
fazla hastamız var.Fakat yerimiz ol • 
madığı için alamıyoruz. Maamafih a
lakadarlar yeni ve aıri bir pavyon İn· 
ıaaını dütünüyorlar. Tabii halkımız 
da bize müzaheret ederae, bu iıler da· 
ha çabuk olacakhr." 

Saat 12 .• Yemekteyiz ... Yemekle • 
rin nefaıeti bana sanatoryomu hahr· 
labyor. 

- Hastaların yemek1erini yiyo • 
naz. Diyorum. 

Baıhekim - Evet, diyor. Ayni 
yemeklerdir, gıdaya çok itina ederiz. 
Günde a)b övün yemek veriyoruz. 
Şimdi bir haftadır üzüm kürüne baı • 
ladık. Her hastaya günde bir kilo Ü· 

1 

züm veriyoruz. 1 
.• , ~ ••• ~ • 1 

Baıhekirn: - Hayret, diyor. Bu 
"Verem" hep karakaılr, karaıözlü 
güzelleri yakahyor • 

Hastahanenin doktotlanndan Mus· 
lafa Bey gülerek - Ah .• Ne yaman, 
ne kurnaz şeydir o... diyor ... 

Saat 2.. Baıhekimin bizzat kullan
dığı, huıusi otomobiliyle dönüyoruz. 
Yolda lhıan Bey latife ediyor: - Ar· 
tık burada da yollardan ıikayet et -
mezıinfz her halde... Sizi köyümüzün 
en iyi )'ollanndan götürüyorum, di • 
yor •• 

ş. Rıza 

• 



• 

Fakir Sevqili 
Gönlümün sahibi.in, hergün yanımda bulun, 
Bat üstünde yerin var, olmum paran, pulun! 
işte benim, emrini yapacak sadık kulun 
Bat üstünde yerin var, olmaam par~ pulun! 

• 
Zaten gönlüm ezelden kanaate alrtrk, 
Bak, ben de senin gibi değilim pek süılü, ıık, 
Böyle geçinip gider isterse iki 84ık, 
Bat üstünde yerin n.r, olmaam paran, pulun! 

Kadm - uyuz aene yapmak için ne 
yapmalı?.,, kitabı nerede?. 

Erkek - +nen burada iken onu or
bda bırakacaJc bdar budala mıyım ? • 

Ahfll 

Dişçide .• 
Küçük Nihat 

MTİnç içinde bü
yük babasının ya -
runa koıtu: 

- Büyük ba -
bal. Bugün diı
çiye gittiğim za -
man hiç ağlama -
drm •• 

- Aferin oğ -
lam!. İnsan iıte 
höyle olmah! Diı
çi diıine ne yap • 
b? 

- Diıçi orada 
yoktu ki bir 
yapsrn!. 

Zengin Sevgili 
Yüreğimde sevdanız ta.ki~ ettim arkadan, 
Aııılmıız olmuıtum ıiz çrkarkenı bankadan! 
Sakın muhabbetimi aamnayınız ıakadan 
Aıııkınız olmuıtum ıiz çıkarken bankadan! 

• 
O zengin tuvaletle gidiyordunuz dansa, 
Size kavu!lllak iç.in haılamalı avansa, 
Bayıldım, kokladıkça sürdüğünüz eıanaa 

Aıdnnız olmuıtum ıiz çıkarken bankadan! 
At et il 

Müdafaa! 
Meıbur avu • 

kat Çaçaron B. 
mahkemede, hır • 

aızldda maznun bi 
rini müdafaa e • 
diyordu : 

- Müekkilim, 
tariki istikamet • 
ten bir an bile in

hiraf etmemiı bir 
namusu müces -

•emdir!. O bir al
tın saat çalmakla 
nasıl itham edile • 
bilir?. Bu, iki kat
lı bir yalandır. 

Zira eV't'eli, bir 
saat çalmamıt. 

trr; saniyen çal -
dığr saat altın de-

- Bir kasadar arayormuııunuı:, ar 
le mi?. 

Dalgınlık bıı I 
Biletçi - Bu, dünkü bileti 

Lokantaya bir kadın mU9terl geldll 
lildir, kaplama-

- Evet, hatta iki kasadar anyorıdll' 
Biri eskisi, biri de yeni .. 

dw! , ___ ._.._ ....................... ~ 

Yolcu - Olahilir. Dalpdık -
Muh.ıdcak dün de size Rsiin1rii m -
Jeti nnnitimdir! 

Kuvvet ilacı 
Kadın - Doktor beni muayene et· 

H, dilime haktı, sonra kunet ilicı 

~ · 
Erkek - Allah allah t Dilinizin 

lmnete lliç te ihtiyacı yok ki! .. 

Mazeret 
Hanım - Bak lazım, bu lranape

nin üzerinde en apfı bir aybk toz 
Yar. 

Hizmetçi - Benim ne kabahatim 
..,. efendim, ben buraya seleli ancak 
bir hafta oldu. 

1 
Birinci daktilo - Şu Necil aldığı pa-

rayı ne yapıyor, bilmemi, Salı gilnil pa
raar yoktu, dün yoktu, bu gün gene 
yok .. 

lJıdnci daktilo - Senden borç mu iı
tedi?. 

- Hayır! Ben ondan iatiyecektimt. 

Ne kaybetmiş? 
Şipunlıktan bahsediliyordu. Danl -

lilenlea ........ kiı 
- Bizim hanım a bun an çok M 

yetçi.. Şimdi bir doktor buldu da her 
hafta sidip ona masaj yapbnyor. 

- Bari biç iıtifade etti mi?. 
- Doktorun sözüne bakılırsa, etmit-
- T edan baılayalrdanberi ne kadar 

kaybetti?. 
- Otuz bet lira .r 

Zarar yok! 
- Beni, size paraca yardımda bu -

1 u nma n n: için Şadan Bey gönderdi. 
- Şadan Bey mi? Tanmıryorum •• 
- Zarar yok, ben sizi lamıtrrrmn! 

Saçma 
Damadı dondurmacı olan kömürcü -

nün yazdan zerrece korkusu yoktur!. 

Karşılıksız çek 
Mahkemede: 
- ICarfrhkırz çek yazdığınız için ha

piı ye bin lira para cezasına mabkUın 
oldunuz. 

-Peki efendim, hemen bir çekle ce
zamı ödeyeyim! 

Düşünmiye lüzum yok! 
iki kiti araamda: 
- Herif hiddetle üzerime yürüdü. 

Dakikalarca elik dik yüzüme baktıktan 

sonra ''budala!,, dedi. 
-Allah, allaht. Neden o kadar uzun 

düfiimnüt acaba?. 

nize en çok kin sarkacak diye oynuyor
duk. Ben kazandım 1 
-----------------------------"Jrende 

Trende bilet kontrol ediyort 
- Adi tren biletiyle eksprese bin

miısiniz, farkını Termeniz liznn. 
Yolcu - Farla ne kadar? • 
-On lira?. 
- Çok para! Peki, adi trenle ekııfrts· 

sin farla nedir?. 
- Ekıpreı daha hızlı sider .. 
Yolcu - Yanımda fazla para yok, İ•· 

terıen makiniste söyle de treni daha 
yavaı götünün!.. 

Zekilik 
Zeki Bey ayakkabı alıyordu: 

- Aman, dedi, bu çok sıkıyor, biraz 
daha büyüğünü verin •• 

- Tam ayağmrza göredir, beyefen • 
di, timdi sıktığına bakmayınız, iki sün 
sonra ayağrruza göre genİfler .. 

Zeki Bey iskarpini çıkardı: 
- Peki öyley~ dedi, iki gün sonra 

gelir alrrnn ! .• 

Şüphelı? 
lsnçrede bir laz evlendiği zaman 

Tenzilat 
Kiracı - Bu apartnnan btııJlll 

kirası kaç lira? 
- 40 lira elenelim, balkonu IJ 

ldff•ıb ~~rlen~ U• 
man da :küçük ?n çala;:;;,;,~., =~-

- t'eki ba!Konsuz .... ural 
Bir sün köylünGn 1ml' papaza Sfc1tp :r 

evleneceğini haber vermİf. Papaz: 
- Peki, demiı, hansi çam çalaca • 

ğız?. 

Köylü cevap Yennİf: 
- Büyük çanı, amma iıterseniz arada 

bir de küçük çana dukunuverinf • 

Küçük şeyi 
- Nereye böyle yahu?. 
- Hastayım, doktora ıidiyorum .• 
- Ya!. Hastalığın nerede?. 
-Beynimde. 
- Ammada yapbn ha! O kadar kü-

çük ıey için doktora sidilir mi?. 

Nadiri 
- Kannclan menun musun? 
- Fevkalade azizim!. Bu zamanda 

höyle kaclrn az bulunur. Düıün bir ke
re,, kadmc:aiız çamaırr yıkamakta bile 
bana yardım ediyor! • • 

Münakaşalı kon/ erans 
Avrupada muvaffakıyetli bir imtihan 

neticesi diplomasmr alarak memleketine 
dönen Cavide Hanım koferansını bitir
dikten sonra: 

- Hannnlar, dedi, timdi ıuallerinize 
cevap Yermeğe hazmm. 

Bir hanım ilk suali sordu: 
- Elbisenizi hapgi terzide diktirdi • 

niz?. 

Ateşli aşıl 
- Sevgili, emredersen ıu atet11' 

içinde yanan kalbimi ayaklannın al ' 
tına atayım! 

- Teıekkür ederim, ayaklanı11 .. 
ıümiyor! 

Çocuktur 
H b . . v --' - anım u sızın çocugunuz P.-

- Evet ..• 
- Beni yolda ceviz bonnabrd~A 

na tuttu. 
- Ah, beyefendi, pek ıpüsriltir, ~ 

zin para ile alındığını düıünememi,!!A 

1 

Erkek - Orada hiddetli 
dolaşan adam kim?. 

Kadın - Bırak Allah aşkımı 1 BeP, 
ten ona senin kim olduğunu naarl ~ 
latacağımı bilmiyorum .. Bir de sen f1' 
sorma! .. 

........................................................ --........ ------------.......... --... _. .................. _. ... _.. ................... __ ......... ~ ..... 

Yeni ıUt nine kadm (İte bafladıktan bir saat aon-
n) - Hanımefendi, ben duramıyaca ğrm, gidiyorum. 

Hannn - Peki amma, niçin bana !iOcuklan çok 
HVdİpnid .cjylemiftinis?. 

(i tt 

Kaçtı Anadoluga 
Dünya gözümde değil, bakmam bo~a doluya, 
Bir kadını ıevmiıtim, gitti Anadoluya ! 
Yağmurdan kaçıyorken tutuldum benı doluya, 
Bir kadmı aevmittim, gitti Anadoluya ! 

• 
Şu anda bilmiyorum keyifli mi, haıta mı? 
Benim gibi dertli mi, kederli mi yuta mı? 
Bil.em Ankarada mı, Vanda mı, Sıvuta mı? 
Bir kadını aevmİ§tİm, gitti Anadoluya ! - Evet hanımcığım •. Kanm yan aç, yan çıplak ~ 

halde ...• 
- Budalabk !. Niçin yeni modalara 
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dlaf,tatılt iAUsadt ianat 

Maden kömürü ihr~catı 
uğday ve tütün .. 

1 
:hracat maJlanmızın çoğ'u zirai mah

b u !erdir. lkhındi buhran dolayuiyle 

f~ ~ahsullerin aabı fiyatlan çok dü -

on bet gün zarfında yüz bin tona yakın 
buğday ihraç ettiğimiz anlatılmakta -
dır. 

Bu yekunden on bin tonu lniçreye 
aablınııtır. Bu suretle buğdaylanmıza 

u . hır. Bu sebepten dolayı harici tica· 
~lirnizin yekunu kıymet itibariyle a-

rnıı bulunmaktadır. Buna rağmen yeni ve zengin piyasalar açılmıt bulun
llıukahi) bazı ihracat mallanmızm iıtih- maktadır. 
•al Ve aatış hacimleri ıon derece inki • Ziraat Bankası elindeki buğday 
W etınektedir. stoklanru satmak için mühim tedbirler 

1 Bunların batında maden kömürü bu· almaktadır. 
~nnıaktadır. Cümhuriyet hükumeti - Diğer taraftan mcmlekteimizdeki İm· 
tıın devaın1ı alakası neticesi olarak Zon- tiyazlı ecnebi ıirketlerin hariçte tem 
tuldak - Ereğli havzasının istihsali edecekleri faiz ve kar yekunlan nisbe • 
•on zaınanlarda bir iki sene evveline tinde Türk buğdayı aatm almaları da 
tıiaheuc bir kaç misli arbnıtlır. muhtemeldir. 

lsınet Paşn Hazretlerinin havzayı Önümüzdeki aylar zarfında mühim 
ttçen hafta ziyaretleri esnasında küıat buğday satışlan yapacağımız muhak • 
teıtrıini yaptıktan yeni tesi&abn işle • kaktır. 
llıeye başlamasından sonra istihsal önü- GOL YACI: 
Ilı .. 

Uzdeki seneler zarfında daha çok ar· Memleketimizde, bilhaaaı lıparta 
~calctır. Başvekil paşa ilk hedef o • vilayetinde: gayet iyin cinsten gülyağı 
, tak 1934 senesi için iki milyon ton çıkanlmakt:drr. Bu malımızın İshn· 
ııtihsali İ§nret buyurmuşlarcbr. salini asri usullerle çoğaltarak garp ıt-
Osınanlı imparatorluğu zamanında nyat ıanayiine daha müsait şartlar da. 

hariçten maden kömürü ithal eden bilinde satmak üzere yüz bin lira aer
llıetnleketimiz bugün Yakın Şarkm mayeli bir Limited şirketinin teşkil o
llıiihiın kömür sabası vaziyetine gir- hınduğunu haber aldık. Bu şirketin mü
tni1tir. Son dört senelik maden kö • euisleri: İ§, Zirııat ve Sütnet' banka • 
7Ürü ihracatımız hacim itibariyle fÖY· landır. 
tdir: TAZE MEYVA ve SEBZE iHRACI 

Sene Ton Türk lirau MESELESİ: 
1930 81.000 1.017.000 Memleketler araımdaki taze meyn 
1931 148.275 1.661.000 
1932 421.319 3.784.000 
1933 600.000 4.500.000 

'fOTON JHRACATIMIZ : 
lütün ihracat mallarmuz arasında 

~la bulunmaktadır. Ticaret müvaze -
~İzin en mühim aktif unsuru olan bu 
~ıalümüzün ihraa da iktıaadi buh -
~dan çok müteessir olmaktadır. 
. İhracabmr.ı: siklet itibariyle buhran
da.n evvelki miktara yakın olduğu hal
de Yukanda söylediğimiz gibi dütkün • 
liiğü yüzünden satı§ kıymeti yekunu 
ltıiitemadiyen tenezzül ebnektedir. Bu 
~ın son dört senelik ihracat etatia • 
likı • - 1 d" erı §OY e ır: 

Sene Ton Türk lirası 
1930 33.000 43.000.000 

1931 22.000 29.000.000 
1932 29.000 . 27.000.000 
1933 29.000 23.000.000 

'\"eni Yunan ve Bulgar statiıtiklerine 
töre bu iki memleketin de tütün tica • 
~ti fiyat düşkünlüğünden müteeuir ol
?lıakla beraber düıme nisbeti bize göre 
~a çok lehlerinedir. 'Avrupada büyük 
.tütün alıcı memleketlerinden Almanya , 
il'tııturya, Çekoslnvakya, Lehistan Ye 
•l':içredeki şark tütünleri piyaaasmda 

1933 senesinde ve 1934 ün ilk alb ayı 
~tfında Bulgar ve Yunan tütünlerinin 
~hşı bizim tütünler aleyhine artmıt • 
ttr. 

iki Balkan memlekei tütünlerinin 
bu rnuvaffakıycti ucuzluk ve nefaset ha 

~lariyle alakadar değildir. Türk tü
tilııu gerek $&b§ fiyatlarının fevkalade 
th.,.en olması ve gerek cinslerinin hu -
;~•İYetlcri dolayısiylc komıu tütünlere 
iliktir. 

f llu memleketlerin sabıtaki muvaf· 
ı!Yetleri daha zjyade ticari teıkilat • 
~ lltn, timdiki iktısadi rejime göre, 
t._~en daha iyi bir halde olmasiyle 
~ili izahtır. Komıulamnızda evvel -
~le· .. ku tı• ~ • •ıs olunmuı ve bugun vve ı teı-

' ~t 'Ve istihbaratla neıir vasıtaJanna 
~ip b 1 ·· " b" likl • d u unan tutun ır en var ır. 

~ l'iitiinlerimizin satııı jçin bir birlik 
li CUde getirmek, bir veya iki ecnebi 
~". Türk tütünü hakkında yabana 
,~ doğru, açık ve çabuk malu
do! ~bilecek bir bülten ncıretmek 

bı.ı olur kanaatindeyiz. 
ttıi ~elmilel tülün ticaretimizi yeni 
it ~ 0!unan Türk ofisin meşgul olaca
tt.~1 nı baılı iı1cr meyanında bulun
-""llladır 
8\Jcn~v: 

~çen hafta bu sütunlarda bcynel • 
~ buğday mc.elesini tetkik ederken 
tih~ buğday memleketlcroinde is
--.ı btı azaldığına bu münasebetle meb 
..._ ~daylanıruzm harice &ablması • 

Q "8 hğma i~ret ebnİ§tik. 
~~ enlerde İmzaladığımız ticaret 

~~erinden iıtifade ederek son 

Ye sebze ticareti nalo1 'Yaııtalarmm İn· 
kiıafma müvazi olarak ilerlemektedir. 
Uzak mesafelere bu gibi maddelrei bo -
zulmadan ıöndennek ancak soğuk ba
'Ya tecihzatma malik ıüratli tren ve va
vapur aelerleriyle kabil olabilir. Bu 
&"ibi aıri nsaite mebzul bir surette sa -
bip olan ltalya, Fransa ve ispanya ıi -
mali ve merkezi Avrupa memleketleri • 
ne mühim miktarda meyva ve sebze İh· 
rac etmektedirler. 
Şunu da ıöyliyeyim ki ya§ meyva ve 

sebze ticareti kuru meyva ve ıebze ti-
caretinden daha çok karlıdır, çünkü 
mallar tazeyken daha yüksek fiyatlarla 

aablmaktadır. 
Son zamanlarda Balkan memleketle

ri de meyva ve sebze ticaretinde büyük 
terakki göstermektedirler. Bulgariı -
tanın içinde bulunduğumuz: mevsim ıa 
bıı aşağıdaki yekunlara vannııtır: 

Nevi Kilo 
Muhtelif sebze 524.000 
Ozüm 50.000 
_Çilek 11.000 
Elma 5.000 

Bu memleket afuıtoı sonu için daha 
bir çok taze üzüm sipari,i almıtbr• Yu
nan ve Yugoslav üzümleri de Almanya 
ve Avuıturyada iyi aabtlar yapmakta • 
dırlar. 

Bir meyva ve sebze memleketi olan 
Türkiye bu karlı tica~ete tabii yabancı 
kalamıyacaktır. Gelecek mevsimde ih
racat yapabilmemiz için timdiden lü -
zumlu evsafı haiz nakil vasıtalannı te • 
darik etmemiz lazımdır. 

BALKAN BANKASI: 
Balkan memleketleri arasındaki ti -

careti teshil emtek üzere bir Balkan 
Banka11 teıkili düıünülmekte idi. Ha
ber aldığımıza göre bu Bankanın ni
zamname projesi hazırlanmııhr. Bu ni
zamnamenin münakaşası için yakında 
alakadar devletlerin murahhasları 

Bükreşte toplanacaklardır. 

IRAN TRANSiT YOLU: 
Türkiye ve lran araımdaki ıon dost

luk tezahüratından sonra iki doıt mem
leketin Akdeniz ve Karadenizi ~arka 
bağlıyacak yollara ne kadar ehemmiyet 
verdikleri malumdur. 

İran ticaretinin Türkiyeden geçen en 
ucuz ve ne kısa yollara döndüğünü 

gören diğer alkadar devletler bu husus
ta büyük telat göstermektedir. Bu 
meyanda Beyrut - Bağdat - İran 
transitinden mühim menfaatler elde e
den Fransada İran hakkında sık sık ya 
zılara tesadüf edilmektedir. Büyük 
ticaret gazetelerinden (Le Semaphore 
de Marııeillc) in son nüshalannda, İran 
iktısadiyat.ını metheden makaleler var -
dır. Fransa Tran ticaretini Beyrut -
Bağdat yoluna çekmek istemektedir. 

R. $. 

Resimli 

Yukandaki resimde yanyana duranı an, biri kadın ikisi erkek üç kişi zan -
nettinizse, aldandınız, demektir. Bu, bir kadrnın ayn ayn kıyafetlerde çekilmiş 
üç pozunu gösteriyor. 

Bu kadın, beynelmilel yüzme yanşl annda üç defa dünya §ampiyonu olan 
Holandalı Villi den Udendir. Kendi on altı yaşındadrr. Solda sokak elbise-
siyle, ortada mayu ile, sağda da yüzme diği zaman plajda dola§tığx kıyafetle

dir. 
UçUncn muvaffakıyetiJli bu seneki müsabakalarda elde eden bu genç ka -

dın, erkek yüzücüleri pek üstün olal' memleketlerde, onlarla da yanşa gırış· 

mi§ ve onlardan geri kalmanuştır. Yüzme sahasında, kadınlar arasında bir ha· 
nka sayılıyor!. 

Resimde bisiklete binmiş askerler gibi görünenler, tahtadan ve mukavva -
dan birer hedeftir. Almanlar, orman içerisinde endaht tecrübelerinde bu he -
deftere nişan almışlar, ate§ etmişlerdir. 

Yapılan manevrada, bu tarzda talim muvafık görülmütşr. Bu hedefler, kuru 
tunca hareket te edebilmekte, bu suret- le hareket halinde olarak kurşuna hedef 

teşkil etmek'.:edirler !. 

' 

Şimdiye kadar kara Üzerinde (Ski) 
denilen ayak kızağı jJe kaymak müm • 

kündü. Japonlar, denizde de bun· 
dan istifade edilmesini düıünmütler ve 
ıu üstünde kaymağa mahsus (Ski) ler 
yapmıılardır. Y okohama limanında 
yapılan tecrübeler neticesinde, bunlarla 

denizde dakikada iki yüz metrelik meaa· 
fe geçilebileceği neticesine vanlınışbr • 

Bu suretle, askerlerin şimdilik zırh
lılara değilse bile, tüccar vapurlanna 
taarruz edebilecekleri, kara ordulan -
run icabında denizde yürüyüş yapabite
c:dderi kanaati edinilmiıtirl 

1 1 

1 
1 

Afrikanın garp sahilinde 
Kamerun içerisindeki ormanların en 
kuytu yerinde, yukanda gördüğünüz 

çimentodan heykel dikilidir. Bu hey -

kel, Bantu zencilerinden Manfredin me 
zarı üstündedir. Ve bu adamı gösteri· 
yor. 24. 6. 33 rakamlan bu adamın 
öldüğü tarihtir. Bundan başka, heyke
lin boynunda "zengin adam,, manasına 
gelen bir yazı vardır. , 

Bu heykelli mezann beri tarafına o
nun bütün ev eıyası, koltuk, masa, gaz 
lambası, çanak, çömlek v. s. konulmuş
tur. Giydiği çamaşırlar da· ipe aeril -
miıtir. Bunlara kimse el sürmez. Bu 
eşya tabiabn tesirlerine tabi bırakılmıı· 
tır. "Zengin adam,, ın bütün malı da 
bu eu~adan ibarettirl 

"'/ 

Resimde, lngilterc-nin ıark sahilinde 
kurulan bir talim istasyonunda, İngiliz 
bahriyelilerinin tırmanma talimleri 
yaptıklarını görüyorsunuz. Bu istasyon, 
1916 senesinde bir torpile çarparak ba· 

tan (Aretuza) zırhlısının enkazından 

vücude getirilmiıtir. Resimde gjrü • 
len talim, amirnhn önünde yapılmıı • 
tır. 

Asyadaki müstakil Ncpal devletinin 
kralı, Avnıpnda seyahat ediyor. Bu re
sim, kendisi Romada iken alınmı§hr. 

Nepal Kralı. ~y;ı7 intli PJbisesi Üze-
rine smokin giymiştir. Ayaklannda 
da yazlık güderi nyalıknbılar var! 

Londaradn şehrin seyrüseferini ha -
vadan kontrol tecrübeleri yapılmııtır • 
Altmış metre yüksekten uçan bir tayya
reden, bu kontrol iyice yapılabilmiştir. 

Bu usulden daha §Ümullü bir §ek.İlde 
istifade edilmesi, polis memurlannın 

hnydutlan takip için böyle tayyarelere 
binmeleri i e düıünülmcktedir. 

Jngilterede bir ıimendifer §İrlceti, ka
tarlara barlı birer vagon takmaktadır. 

Trende bar bulunmaa, bir çok kişinin 
ho§una gitmi§tİr. Resim, bar voganunun 
içerisini ve garsonlarla yolculan gÖste--

rİJ.Or• 



lzmir Ticaret odası bir 
rapor hazırladı 

934 • •• •• 
senesı uzum 

ton tahmin 
" İzmir, 24 .(Husu.at) - Ozüm, 

incir ve diğer mahsullerimizin sa
tıt ve ihraç vaziyetleri hakkında 
Taciret Odası tarafından bir ra -
por hazrrlanmıttır. Bu rapora gö -
re Ege iktisadi mıntakumın en 
nıtihim mahsullerinden biri olan ü
~ 

Ann~sine ateş etti 
,- İzmir, 23 (Husuıi) - Evvelki 
tsece Hat 23 ıularmda Çukurçeı -
mede, Giritli Ahmet isminde biri 
~Of olarak evine gitmiı, anne -
Wıden be; lira istemiı, alamayın -
aa annesini dövmüttür. 

Babe hanım ismindeki bu ka -
Cim, çocufunun tokatlarından kur
fblmak için sokağa fırlamıısa da 
:Mımet annesinin arkaaından iki el 
.tllh ıatmıftIT. Giritli Ahmet za • 
intaca yakalanmııtrr. . 

-o-

lzmir elektrik şirketinin 
itirazı 

l~ir, 22 (Hususi) - Son de-
h. elektrik kilovat ücretlerinde ta
rife komisyonunun yaphiı tenzi -
llta elektrik f irketi muhalif kal -
mqb. Tenzilat Nafia Vekaletinin 
tasdikine iktiran edince tatbik 
mevkiine girdi. 

Şirket Vekalete bir kere "da.ha 
noktai nazarını izah eylemek is -
tedi. Elektrik tirketi idare mec -
liıi reisi Mustafa Nuri beyle mü -
dilr vekili M. Döver Ankaraya git
tiler ve Vekaletle temaslarını ya -
parali dön.düler. 

Nuri bey Ankaradaki temasla -
n hakkında dedi ki: 

"- Bizim zaten itirazımız yok
tu. itirazımız prensip noktaaın
dandr. Yo1Co. devlet demir yol
lannda bu liadar bilyülC tenzilat 
yapılrrlien bizim de teklif edilen 
tenzilatı kabul etmememiz müm • 
kUn olur muy'C.lu?,, 

rekoltesi 
ediliyor 

50000 

zlimlerimizin 934 ıenesi rekolteıi 
45, 50 bin ton tahmin edilmekte
dir. Geçen sene 28 Aiustosta bor
saya gelen üzUm, havalann müsait 

gitmesinden bu sene 4 Ağuıtoata 
borsaya ıetirilmit ve ıatıta çıkarıl
rnııtır. 16 Aiustoa tarihine ka • 
dar borsada 2.024.954 kilo üzUm 
satılmtıtır. 

Bet numaradan 12 numare.ya 
kadar üzümler bet kuruftan 20.SO 
kuruta kadar fiatle aatılmııtır. 

Sif Hamburg olmak üzere yüz 
kilo itibariyle son hafta fiatleri ye
d i numaradan 11 numaraya kadar 
18, 26 florin arasındadır, 

ihracat: 28 Temmuzdan 11 'Ji... 
ğU1toı 934 tarihine kadar limanı· 
mızdan ecnebi memleketler liman• 
larına 357.586 kilo üzüm ihraç e· 
dilmittir. Geçen sene ayni tari~
teki ihracat miktarı 224.466 kilo i
di, 

Piyata vaziyeti: 4 Aiustosta 9, 
16 kurut araımda e.çılan üzüm pi· 
yasasında o giln 16.800 kilo üzUm 
satılmııtır. Son on bet gün için
de 2.042.954 kilo yeni mahsul Ye 

14.386 kilo "da eaki m&haulden ıa-
h§ olmuttur. Halen mıntaka Cla· 
hilinde eski mahsulden 17, 18 bin 
çuval miktarında ıtolC vardır. 

iNCiR ı 

Yeni ma11sul incir 16 '.Afuıtot 
perıembe günü borsaya ıelmit, fa· 
kat o gün piyapya arzedilememit
tir. 28 Temmuz 934 den 11 A· 
ğostos tarihine kadar limanımız • 
dan lngiltereye 9991 ve ltalyaya 
3303 kilo hurda incir ihraç edil • 
mittir. Geçen sene ayni zamanda 
yalnız "Almanyaya 77.778 kilo bur· 
da incir ihraç edilmit ti. 

Bafralılar Balık esirde ehli hayvan-
Alaçam nahiyesine lar sergisi açılı yor 
giderek eğlendiler 21 E l .. "' 1 C ·· ·· 1 k ide 

Bafra, 26 <A.A.> _ Halkui- y u uma gun u açı a ca serg 
mb bütün tubelerinin ittire.kile kazananlara ikramiye verilecek 
altmıt kitilik kafile halinde Sam • . . . . . ikin• 
aun Halkevi bandosu beraberle • Balikesir, 24 (Hususi) - Zira- koyunlardan ıkı bırıncı, bet 
rinde olduğu halde ka.ymakam at Vekaleti tarafından ıehrimizde ci, sekiz üçüncü seçilecektir. J{oÇ: 

Kadir bey ve fırka reisi ve azaları açılacak olan büyük (Ehli hay • ların birincileri kırk beter, ko~ıı. 
l b' · '1 · k k 'k'ncıfer• ve spor klüpleri müntesipleri bey- vanlar sergisi) etrafından hazır • arın mncı erı ır ar, ı ı . • 

ler Alar•m nahiye merkezine oit- I ki b 1 otuzar, üçüncüleri yirmiter )ıra • 
~ • ı ara at anmı9tır. 

mitler ve halkm hararetli tezahür· lacaktır. 
!eriyle kartılanmıtlardır. Sporcu- Büyük serıi 21 Eylül cuma gü- I!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
luımız burada spor hareketleri nü Kofuçınarındaki sergi yerinde U k k d 
yapmıılar, gece de temıil heyeti saat 10 da açılacak ve ertesi ıünü şa mıta asın a 
bir müsamere vermiıtir. Bu ıezin- saat on yediye kadar açık bulun· madenler 
tiden bilistifade içtimai yardım durulacaktır. 

ıubesi, kasaba ve köylerden gelen 
fakirlerden 25 ten fa~la hutayı 

Cloktoruna muayene ettirmittir. 
--0---

UrfalıJar Sivereğe 
gittiler 

Urfa, 26 (A.A.) - lki gün ev· 
vel Sivereğe giden kırk kitilik 
Halkevi heyeti bu Hbah buraya 
d8nmlittür. Siverek fıalkevi men
tuplan ve on bine yalmı bir halk 
kUtleıi kendilerini tehir haricinde 

liartılamıttır. Önde Halken ban· 
iloau olduiu halde doinıca bele-

dlXe dairesine gidilmiftir. iki ta • 
raf arumda aamimt nutuklar ıöy· 
lenmiı -.e mllaamenler -.erilmiıtir. 

Bundan maada 'dil itleri tizerinde 
tetkikatta bulunulmuı, Halkevinin 
nzife ve iilkUsü üzerinde konfe • 
ramlar verilmiftir. 

--o-

ikinci tayyare de ahndı 
Bafra, (Husuıi) - Kazamız 

ikinci tayyareyi de aldı. Burada 
müsait bir meydan bulunmadığı 
için, ad konma merasimi 30 A· 
ğuıtosta Sinopta yapılacaktır. 

Merasimde bulunmak üzere 
lCazamızdan Sinoba. iki mümesil 
gidecekitr. 

Sergi ıat, sığır ve koyun olmak 
üzere üç k11mı ihtiva etmektedir. 

Birinci kısmı at ve taylara mah • 
sustur. Bunun ikramiye tutan 

1180 liradır. ikinci kısım boğa 
ve ineklere mahsus ve ikramiyesi 
71 O lira, üçüncü kısım Merinoı 

koyun ve koçlarına mhasus ve 700 
liradır. 

Atlara maluuı olan kııımda iki 

birinci, iki ikinci, üç üçüncü, beı 

dördüncü seçilecek, birincilere 
altuupr, ikincilere elliıer, üçün· 
cülere larkar, dördücülere otuzar 

lira verilecektir. Taylar araımda 

iki birinci, iki ikinci, dört üçüncü 
Ye yedi dördüncü ~ilecektir. 

Birinciler altmııar, ikinciler el

liıer, üçüncüler kırkar, dördün • 

cüler otuzar lira ikramiye alacak • 
tır. 

Bolalar araımdan iki birinci, 

iki ikinci, dört üçüncü ve inekler 

arasından iki birinci, dört ikinci 
bet üçüncü seçilecek, birincilere 

elliıer, ikincilere kırkar, üçüncü

lere otuzar lira mükafat verilecek-
tir. 

Ko)"1n kıammda koçlardan iki 

birinci, dört ikinci, beş üçüncü, 

Utak (Husus!) - Memleke~ 
miz baıtan aıair madenlerle dolu• 
dur. Mıntakamız dahilinde bu • 
lunan Gediz ka.zuı civannda ff 

Gökler mevkiindeki maden körııÖ" 
rü ocağından ıenede 5000 tondal' 

fazla kömür istihıal olunarak fe • 
ker fabrikaaiyle ıehrimizde ınef • 
cut diler fabrikalarda kullanıl • 
maktadır . 

MezkQr ocakta son ıiıtem f abo 
rikalar yapılarak kok kömürü ir 
tihsaline baılanmııtrr. 

Ulubey nahiyesi civarmda alçı 
madeni mevcuttur. Alçı ocai~ • 
da icabeden tesiea.t yapılarak ih ' 
• . be • d • • fta ••• tiyaç nıs tın e ve 1yı evsa 

çı ve tebetir çıbnlmaktadır. 

Tirede orman 
yangınları 

Tire 23 (Hususi) - Havalaı19' , . , 
sıcak ve kuraklığı yüzünden or 
ma~ ya.ngınlan birbirini takip et' 
mektedir. 

•, 
Evvelki ıün Boiaziçi nahiye•' 

nin Alaylı daimda ya.nıın çıJdlllf 
fakat köylüler tarafından söndii' 

rülmü9tiir. 

Diln -L-am da Tirenin Aydd 
CloAf ,. 

hudutlan civannda. Damlarına 1 
km olan Marit dağında orman ~ 
tuımut ve daiın sarp olması b~ 

·~·ıebiyle büyümüıtUr. Bunun ı , 
----o'----

çocuk azdaha 
yanıyordu 

Grafoloj mütehassısımız, Berlinde bir kariimize cevap 
veriyor: Azimkarsınız, meşhur bir mucit veya 

kaz~kaymakamı ve jandarma 1"' 
1 A d T' etili' mandanı beyler e y m vı ay ı9 

den ali.kadar memurlar yeııS'9' 
mahalline ıelmitler ve yani 
mütküli.tla. söndürebilmiılerdit• Salihli, 21 (Huıuai) - Evvelki 

giln Salihlinin Tatar lalam köyü 
mmtaKaımda Kulalı Hüseyin oğ
lu Mahmut efendinin bağ kulesin
de yakılan ateıten, etraftaki ku
ru otlar tutuımut ve dama sirayet 
edere1C yangın çıkmıtbr. 

Dam yanmağa baıladığı bir ıı
rada. o civarda devriye vazifesiy
le dolatan Salihli karakol kuman
Clanı Hüseyin çavuıla, arkadaıları 
yangın mahalline koımuılar ve al
Clıklarr tedbir o.yeainde anneleri 
tarafından uyutularak bırakılan 
biri yedi aylık, diğeri üç yafında 
iki çocukla, bir kuzuyu kurtarmıt· 
)ardır. 

Yangını söndürmeK ve yavru
ları kurtarmak için Hüseyin ç.avu~ 
ateıle ufraıırken elleri kavrulmuş
hm 

1 - M. Rıza 621 (Ankara): Aaabt 
ve ipokondirik tiplerden. Fikirlerin
de ittirat yoktur. Kimaeye itimat et -
mez .. TereddUt ve evham içinde yapr. 
Daiına durgun ve kederli görilnilr. 

2 - Tevfik 28. W. Şt. (Bertin) : 
İnatçı ve uimklr tiplerden.. Zekisı 
hafızası kadar kuvvetlidir. İ§lerinde 

muvafafk olur. Mutedil ve ihtiyatkar -
dır. Sefahate meyli fazlaca olmakla be -
raber nefsine hakimdir. Meıhur bir mu
cit veya mimar olacaktır. 

3 - Ayte Nuri (İzmir): Mektubu -
nuzda iki tUrlü yaı:ı var. LQtfen hangi
sini tahlil edeceğimi tayin ediniz?. 

4 - M. N. Kemalettin (Ankara) : 
Azim ve irade sahibi tiplerden. Hldi
seler kar§ısında metanet ve itidalini 
muhafaza eder. LUzumundan fazla so· 
ğuk kanlıdır. Kadınlardan saadet bek
lemez. Paraya dU§kün değildir. 

S - San Kut (lzmir): Şen ve kay -

olacaksınız! • 
mımar 

gusuz tiplerden.. Kimseye minnet et -
mez •• Riyak!r değildir. Kendi kazanci
le yaıamak ister. Yarını dil§ünmez . 
Zekbına fazla güvenir. Musikiye isti· 
dadı çoktur. 

6 - Arif Hüınü (Niıantaı): (İm
zanm tahlil ediyorum) Ltikayt ve mUı
tehzi tiplerden. Eğlenceye ve sefaha -
te meyli vardır.Maddi işlerde muvaffak 

olamaz. Müsriftir. Kadına düşkündilr. 

Yaylı sazlardan birini çalar. Kıskanç 

değildir. 

7-Alekıi: B. 31 (Fener): Kıskanç 
ve mUvesvis tiplerden .. Atılgan ve kav 
gacıdır. Kimseye itimadı yoktur. Ko
casının yalnız kendisiyle alakadar ol -
masınr ister. 1ktısadı sevmez. Vefasız
dır. 

8 - Ş. K. - 11 C. S. (Kadıköy) : 
Mütereddit ve asabi tiplerden. Zekbı 

hafızasından kuvvetlidir. Kısaknçtrr. 

Parayı aşka tercih eder. Hatıralara 

ı>ağlanmak istemez. Geçici hevesleri -
nin esiridir. Bazan sükun ve inzivadan 
hoşlanır. 

9 - Ali Nur Can (Beıiktat) :Mu • 
tedil ve durendi§tir. Ketumdur. Nefsi
ne itimadı vardır. Riyak!r değildir. 

Muktesittir. Fikri takip sahibidir. 
10 - Meli.hat - S. 21. (Fatih) : 

İnatçi ve miistehzi tiplerden .. Herkesle 
geçinmez. Atılgandır. Mü§külpesent
tir. Musikiye istidadı yoktur. Zek!sı 

zayif olmakla beraber uzağı görü§ ka • 
biliyeti silrat1e inkişaf etmektedir. 

NOT: Beıiktaıta (8. N.) ve An • 
karada (Selim Şevket) imzalı mektup 
sahiplerine: 

"Gönderdiğiniz yazılarda bir kaç tür
lü harf kullanmışsınız. Bunlardan ka
rakterinizi keşfetmek mUmklln değildir. 
Lutfen bir tUrlU yu:ı yazınız ... 

Dr. W. 

--o--

ti ııt" Adanada fırınlara yog 
ma makinesi konuyor 

d•ıı 
Adana, 24 (Husust) - Bun u· 

bir kaç hafta evvel belediye en', 
'b 'J1' menince verilen karar mucı 1 

1,.. 
Ağustos nihayetine kadar fırın ,ıı 
rına yoğurma makinesi koyJ111Y 
fırınlar kapatılacaktır. 

"' Şehirde bir ekmek buhr~"~ı 
sebep vermemek için bele~ıY f 

1 
, 

ıimdiden mevcut makiııeh 11, 
rınlarla •ehrin ekmek ihtiyacı 

'S tJfo 
temin edecek tedbirler ahnnı•f 

1; 
Bu karara göre makine korı" , 

. 'b' yan fırınlar 31 Ağustostan ıtı 
ren kapatılacaktır. 
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~ııa,e~r 

llıii:iİYiicek bir tirketin . bqmda 
ilr bulunuyordu. Henüz otu • 

~)'eni bitirdiği halde oldukça 
doı lınit ve tanınınııtı. Maaıı 

llnıdu, kimsesi yoktu, buna 
~en kazancmm hepsini sarfe-
'l~r; gene paruız kalıyordu. 
~ günlerde ya sıhhati bozul
~... . yahut ~çine garip bir me • 
b• 01ı girmiıti: Dütünüyor, ikide 
~ ~lıyor, kararoıkta ıtıksız ka -
"- Lır adam haliyle saatlerin da-

~'buk geçmesini istiyordu. 

Oııa asıl dokunan ıu idi: 

~İrketin kapıcısından ikinci 
lft . ihiine varıncıya kadar hepsi· 
trJ •t IO~da evlerine gitmek, ka· 
~ .~~ çocuklarıyla batbaıa kal-

F •sın acele ediyorlard.ı. 
~ •Jt_at o, hepsi dağıldıktan son· 
tİtt~enıı yazıhanesinin b14ında, 
~I İlcçe daralan kalbiyle başbaşa 
t 1Y<>r; derin bir hiizünle dolu
dOtdu. Eğer zevke doymayan, hu· 
-=. iatenıeyen , avare bir ruhu ol
'Ydı o da ~imdiye kadar ev
~ it bulunurdu. O da kansına 
:J~klarına biran evvel kavu,
~ tçın masasını çoktan bırak-

'' olurdu. 

~&yatını dü9ündü: Eğer o za· 
~I kad&T evlenseydi kiminle 
~İf olacaktı acap? .. 

d Ceç.nit günler, kafasının için
de, lı~ır bir sinema ıeridi halinde 
~~l'lnadağın geçti. Sarışın, kum
i" ' uıun boylu, tıknaz, kara saçlı, 
ı-..te, Renç ve geçkin kadın ve kız· 
~eçit resmi yaptılar. Hepsi de 
't\ çiçek gibi yakasına takıldı 
~ kk çabuk usandığı !İçin kenara 

dr. 

~ele bunların en gerisinde bir 
' krz var Jı ki, onun hayatına 
,. olupta girdiğine ıatılırdı. bu 
ı....- borlu, tıknaz, gözleri hep 
~,... dalan bir çocuktu. 
L ~ahit Bey dudak büktü ve söy
,_di: 

~küçük budala: Benimle ev
' iini ummuıtu. Bu ümidi ba
~tazn ondan ayrılacağım gün 
ti~· Tanıdığım kadınların en 
'""lttlı' il ' b ı, en zava ısı .... 

:_ha fazla dütünmek istemedi. 
!l.tı~nıı kaldınnca gözü takvime 
, .. Günlerden Perıembe idi. 

dı kendine dü9ündü: 
~ ...... Gene Ali Vehbiye gide
~t Oradaki rahatı hiç bir yerde 
~orum. 
~.\ti Vehbi onun smıf arkadaıı 
~ l'icaretle uğratıyordu. Anne· 
~ be.hasiyle aynı ıehirde otur· 
~ .. halde kendisi için ayn ev 
~,, yapyalnız yaııyordu. 
L. ~'1ıit ayağa kalktı. Ellerini u
·~rdu: 
1~''lt.Şirrıdi içki sofraımı kurmuş· 
~alası buzlukta 10ğuyor. Me
' hazırdır. Gramofonda en 
~ ~ları d inlemeğe batlamış· . 
it. ~· Biiyük caddelerden geç· 
~okuta doğru sola saptı. Bir 
lll ~•eni çıktı. Büyük ve yemye
~ Yaınacı geçti. Burası fakir· 
~ 0turdukları yerdi. Küçük 
~le ~ler ve bu evlerin önünde 
~ ~1 ötüten belki yüz kadar 

Yardı. 
........ !alçti • p· t' . 
lte!Jtı r pıç... ıç ır pıç .. 
~ .. ~ Yİrmi çocuk, seslerini 
~ • besteye uydurarak böyle 

~ı. 
~ bı da kumral saçlı, kü-
~ ~~~ dzln, tekiz yaşlarında 

......_ :_s~k vardı. 
~ 'babam öldü. Babası 

Piç ) 
ölene piç demezler .. 

Diye bağnyor, fakat, dinlete
miyordu. O zaman kaçmak isti· 
yor, bu sefer de etrafına halkala
nan kolların arasından, yahut al
tından bir türlü 11yrılamıyordu. 

'.,;ıi;'l;.ı.li'@ll',ı' :l·· 
~.(lif,."""~: ............. 
Ayaklarını öptürme ten zevk 

alan serasker paşa ... Nahit nerdeyse bu bir sürü ter· 
biyesizin üzerine yürüyecek zaval 
h çocuğu kurtaracaktı. Fakat tam 
bu 11rada küçücüğün 11ynldığım 

ve ağlaya ağlaya dar sokaklardan 
birine doğru koştuğunu gördü. 

Berikiler hala gidenin arkasın· 
dan haykırıyorlar, tat atıyorlardı: 

- Piçtir piç .. Piçtir piç .. Baban 
yok iıte .. Sümüklü Emi1'in teyzesi 
söylemiı. Sizi lstanbuldan biliyor
muı. 

Rıza Paşa "dediqim gibidir,, qerine 
"dediğimdir,, cümlesini kullandığı 

için azledilmişti. 
Sonra birbirlerine anlatıyorlar

dı: 

- lstanbulda büyük annesi ile 
büyük babası varm~ da bunları 

evlerinden kovmu,lar .. 
Nahit ağlaya ağlaya giden ço· 

cuğun arkasından baktı ve söylen 
di: 

- Zavallı! Kim bilir hangi za· 
vallı kadının yavruıudur. Kim bi
lir hangi namussuz adam, bunları 
alınlannda kocaınan ve kara bir 
leke ile yüzüstü bıraktı. 

Arkadatmm evine doğru, içki· 
den medet bulacakm19 gibi hızlı 
hızlı yürüdü. 

Orada içti, f&Tkı tayledi, arka· 
daııyla felsefe yaptı ve sabaha kar 
tı aedirde aızıp kaldı. Ancak Cu· 
ma günü öileden aonra uyandı. 

Ba1r airıyor, gCSzlerl dönüyor, 
bütün mafaallan derinden derine 
sızlıyordu. 

Aynı lıalde, kanlı gözlerle kar· 
şı11na dikilen Ali Vehbiye dedi· 
ki: 

- Allah kallretsin bu zıkkımı 
icat edenin!.. Fakat ne yaparım, 
dostum. insan 11kılınca, denize 
dü9en yıhna sarılır, kabilinden 
buna sarılıyor. içki içmek yan ya· 
rıya intihar gibi bir tey .. Öyle de· 
"'I . ., gı mı ... 

- lçinciye kadar öyle değil; 
fakat içtikten sonra cidden farkı 
yok. 

Gülü9tüler. 
Aktama doğru giyindiler. 
Geldikleri yoldan, ,ehirin ka· 

labalık taraflarına doiru inmeğe 
başladılar. 

Nahit dünkü yerde gene dünkU 
çocukları ve dünkü sesleri duydu: 

- Piçtir piç .. Piçtir piç .. Sümük 

Saraıker Rıza patanın "Dere • J 
cei ikbali hadden aıtığı vakitler 
müşirleri arkaımdan yürütür. Bü
tün maiyetine ayaklarını öptü· 
rürmü9. Kendiıine "Cihan Seras
keri,, denirdi. Uzun müddet hem 
seraskerlik, hemde mabeyni hüma 

yun mütirliği vazifeıini bir arada· 
yapıyordu. 

"Cihan Saraskeri Rıza pa§a., 
ismini lstanbulda duymıyan, o • 
nun hiddetinden korkmıyan yok· 
tu. Rıza pa9a istediğini yapan 
kuvvet ve kudrette tanınıyordu. 
Etrafı bu suretle titretirken bir 
gün: 

- Cihan Saraslierl azledilmi! 
şayiıP,Sı yayıldı. Bunu duyan, duy· 
mıyana: 

- Haberiniz var mı, sarasker 
azledilmiı, diyor ve arkaımdan 

ilave ediyordu: 

- Fakat ~kın benden duymu' 
olmayınız .. 

O vakit telizade bulunan Ab
dülaziz tahsisatının arttırılması 
için Abdülmecide bir "niyazna • 
me,, takdim etmek istemif, mek • 
tupla bildirmitti. Niyazname;ri 
Abdülmecit tasvip ederek kağıdı 
Sarasker pataya havale etmİf. 
Abdülmecidin imzasını taşıyan 

kağıdı alan memur, vazifesi ni • 
yaznameyi huzura takdimden i · 
baret sayarak tehzadeye iade et· 
mitti. 

Abdülaziz, kifıdm Rrza pata· 
ya gitmesi lazımken tekrar ken • 
disine getirildiğini görünce sor • 
du: 

- Niçin Rıza Pataya 
mediniz! .. 

götür· 

l tudur: Bir gün Meclisi 
müzakere olunan bir iş 
Rıza Paıa fikirlerini 

Vükelada 
hakkında 

söylerken 

Serasker Rıza Pafa 
- ..... . 
- Okumadınız mı?. Varakın 

aerukere gitmesi lazım. 

Gene cevap alamıyan Abdüla
ziz, meseleyi anladı. Derhal Ab
dülmecide giderek: 

- Bu lcadar teslimiyet olur 
mu? Vazifeten bile olsa memur· 
lar onun karıııına gitmekten kor· 
kuyorlar. Umuru devleti idare 
böyle kendini beğenmitlere veri
lir mi? 

O esnada huzur ( ! ) da bulunan 
damat Fethi Pş. da Abdülmecid in 

bu sözlerini tasdik etti, bunun Ü • 

zerine derhal Rıza Pa9anın azliy • 
le Konyaya uzaklaştırılmak üze • 
re evvelemirde yalnız azli için ira 
dei seniye sadır oldu. 

Cihan seraskeri Rıza Patanın 
azli etrafında diğer tarihi 
kayit bu hadise ile he • 
raber ikinci bir mesele • 
nin öne sürülmüı olmasıdır. Çok 
enteresan olan bu hadise Osmanlı 
tarihinde misline tesadüf edilmİ§ 
garip vak'alarclan biridir. Vak'a 

sadrazam: 

- Acaba iradei tahane ne 
merkezdedir. Diye Rıza Paıaya 

ıormuş. Rıza Pa9a tereddüt et· 
meden: 

- lradei seniye benim dedi
ğimdir .. Cevabım vermiı. 

Hazır bulunanlar birden irkil
miıler. Bu ne demekti? Hiç biri 
kulaklarına inanamıyordu. Sad • 
razam ıuaJi Rıza Paıaya tekrar
ladı. Belki yanlış söyledim. Yahut 
yanlrt duydum diye dütünüyor • 
du. Fakat ikinci defa da Rıza Pa· 
tadan ayni cevabı aldı. 

Herkesin rengi abnı§lr. Sadra• 
zam sualini üçüncü defa soruyor
du. Rıza Pata gene: 

- lradei seniye benim dedi
ğimdir .. Diye cevap vermİJlİ. 

Cihan seraskeri Rıza Patanın 
ataklığı malUındu. Ama, bu dere • 
ceyi tasavvur edemiyorlardı. Sad
razsm artık birdaha suali tekrarla 
mamıt. Biraz sonra Mekki Zade 
Şehislam efendi kalkıp namaza 
gitmiş . Haber, derhal Abdülme· 
cide aksetmiş, bir çok kusurlan • 
na rağmen Babıalinin nüfuzunu 
kayırmak yolunda oldukça iıler 
beceren cihan seraskeri azledil· 
mi9. 

Halbuki Rıza Pata, iradei se • 
niye benim dediğimdir.,, Derken 
"iradei seniye benim dediğim gi· 
bidir.,, demek istemiıti. Fakat di· 
linin rekaketine kurban giderek 
azledilmiş. 

rtlyazl Ahmet 

lü Eminin teyzesi söyledi. Daha çük mavi gözlerini kaldırarak tük 1 yorlardı; gene piç diyorlardı da r kinin çamafırını yıkayarak geçi· 
bir hafta evvel lstanbuldan geldi ranını anlatmak istiyordu. bu amcabey kurtardı ellerinden... niyordu. 
i9te .. Piçtir piç... _ Senin adın ne? Genç kadın yüzündeki vakitsiz Demek küsük mavi gözlü yav· 

Zavallı küçük, bu sefer fena - Nahit!.. çizgileri silmeğe çahıan bir gülüt· ru kendi çocuğu idi? Demek onun 
halde kıstırılıhııtı. Fazla olarak _ Yaaa ... Ade.Jız demek! Hay- le büyük Nahide baktı: çocuğuna bütün dünya çocukları 
bir az ötedeki iki delikanlı ile bir di seni evine götüreyim. Bir daha _ Tetekkür ederim efendim... iğrenerek bakıyorlardı? .. 
kaç me.halle kadını da bu hali gö· bu haylazların yanına sokulma!.. An11zın durdu. Evvela gözleri Kapıya yaklatlı. İçeriden hınç· 
rüyorlar, smtıyorlardı. Büyük Nahit küçük Nahidin parladı; sonra karardı. Başım eğ- kırıklar ve kesik kesik konu9malar 

Çocuk çırpmıyor, kaçmak, kur- yüzüne dikkatle bakınca: di; bir kaç saniye, yere baktı: Bir duyuluyordu. 
tulmak istiyordu. Fakat kaçaını· -Senin yüzün de adın gibi ba- denbire silkindi; çocuğunu ku· Hafifçe itti. lkinci defa genç 
yor, göz y14ları, etrafında hora na benziyor!.. cakladı; içeriye girdi, kapıyı ka· kadını ve ona sokularak alıtkın 
t h ı 1 k ld d ... t Demekten kendini alamadı. padı. epen ay az ann a ır ıgı oza gözlerle kendisine bakan çocuğu· 
bulanıyordu. Duvarlarının yarısı tene'ke ile Nahit onu tanımı§h. O, haya· nu gördü. Ellerini uzattı ve yal· 

Nahit birdenbire kümeye doğ· kaplr, viran bir kulubenin önünde tında tanıdığı ilk genç kızdı. Kısa vardı: 
ru ilerledi: durdular. l boylu, tıknaz, gözleri hep hülyaya 

- Bırakın onu!... Küçük Nahit büyük Nahide: dalan genç kız .. 
Diye haykırdı. - lıte burası!.. Nah idi sevmiıti. Ona kendini 
Çocuklar evveli bu ırk adama Dedi. vermiıti. Fakat o zamanlar genç 

dudak bükerek baktılar. Lakin e· Bu ıırada içerden yirmi beı o- adamın baıında kavak yelleri esi· 
lindeki kalın bastonu görünce çil tuz yaılarında bir kadın göründü. yordu. Birdenbire yüksek bir ma· 
yavrusu gibi dağıldılar. Kolları sıvalı, elleri sabun köpü· &§la ıirketin ba9ka bir şubesine 

Nahit, ağlayan küçüğün elini ğü ile dolu idi. Çamaıır yıkadığı tayin edilince bunu fırsat bilmiş. 
tuttu: anlaıılıyordu. Demek ki bu suret· sevgiliyi yüzüstü bırakmıştı. 

- Evin uzak mı? l le geçiniyor. Demek ki onu annesiyl babası· 
- Şuracıkta .. Sokağın içinde.. 1 Çocuk ona koştu: da kovdu ve şimdi herkesin eğlen 

Hem hınçkırıyor, hem de kü· - Anne! Çocuklar beni dövü· diği Cuma günü bile ötekinin beri 

- Beni affet, Naciye! ... 

ikisini de bağnna baıtı ve bir 
daha hiç ayrılmadı. Küçük Nahit 
ara sıra babasını zorluyor, el ele 
eski mahalleden, ona imrenerek 
bakan çocukların arasından geçi· 
yorlar. Artık o, göğsünü kabartı· 
yor ve mırıldanıyor: 

- l9te babam .. Kim demit ba· 
ba.m yok diye benim ... 

Kadir Can 
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Bulgar Tu•• rklerJ• Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 

(Baı tarafı 1 incide) 

mahstılafmı ve gerek &mayi ma
mulatrru tanıtmak için çok yerin
de bir teşebbüstür. 

Memleketin büyük bir parçası
nın her nevi ziraat makinelerimiz
le olan münasebeti itibarile de sa
nayiimizle yalan irtibatı vardır. 
Göriiyoruz ki bir senelik ziraat ve 
sanayideki çahşmamızm serilme
sini ve karşılaştırılmasını lzmirde 
çok iyi yapabiliriz. 

Beynelmilel İzmir panayırı mil
letlerin alakasını ve teveccühünü 
c.elbetmek için bütün ,artlara ma
liktir. Ege cfunizindeki hususi mev
kii ve kıymeti bütün Türkiyenin 
İzmire ve mmtakasma olan geniş 
bağlrhğr öeynelmilel panayırı fai
deli ve merakh kılacaktır. Sonra 
kültür ve turizm noktayi nazarın
dan İzmir kendini ziyarete gelen
leri ayrıca zevklendirip alakalan
d.ırabilir. Bu panaymn müte§eb
bislerine böyle geniş bir bakım'dan 
işlerini tanzim etmelerini tavsiye 
ederim. Eylül iyi, tzmirin elveriş
li mevsimidir. Sıcaklar geçmiş 
ve soğuklar başlamıştır. 

Zannederim 1d Eylül b~dan 
itibaren iki üç haftalık müddet 
panayıra tahsis oluna.bilir. Bu 
müddet esnasında gelecekleri, se
yahatleri, barmma1an için hususi 
tedbirler almak lfizımnır. Bu yol
'da müteşebbislerin hük\ımete ya
paca:klan teklifleri iyi karşılıyaca
ğız ve kolaylaştırmaya çalışaca
ğız. Panayıra iştirak e·decekleri 
vaktile tertipten haberdar ~tmek 
ve al9.lmdarlara klfi zaman bırak
mak daima mühim meeele'dir. 
Bu panayıra dost milletlerden iıti
rak edenlere çok mijt~kkiriz .. 
Bir kısmının vaktile haberdar ol
mamaktan v~ vakit darlığrı,.dan 
iştirak edemediklerini öe biliriz. 
Panayırda toplanacak milletler 
her çef it .mahsullerimizi ya km dan 
yerinde ıörecekler ve kendi mah
sullerini bize ko1ayhkla tanıtmıt 

olaplklardrr. 

lzmir panayırı bu ıuretle karıı
)ıklı tanı§ma ve anlaıma için dost 
milletlere ayrıca imkan verere}c 
hizmet etmit olacaktır. 

Söz milletler münasebatma in
tikal edince size söyliyebilirim ki 
bizim komıu1anmızla münasebet· 
!erimiz ve beynelmilel vaziyetimiz 
iyi geçinme, sulh ve beraber çalıı· 
ma al'ZUlarma müstenitti. Bn top
lanmadan istifade ederek size son 
günlerin gazetelerdb gördüğümüz 
gilnün belli baıh hadisesi hakkın
da da malumat vermek isterim. Bu 
hadise Bulgaristandaki T.ürklerin 
fena muamele gördüklerinden bic· 
rete mecbur oldukları ,eklinde 
matbuatmuzm netriyatıdır. Ekal· 
Jiyet meseleleri gibi milletlerin 
hnssas oldukları milli mevzularda 
matbuatımızın vazjfe ifa etmele· 
rine itirazımız yoktur. Ancak ef
kan umumiyenin bu kf.Q•r huaa
siyetle alakadar olduğu meseleler
de hakikati tam öğrenmeje çalıı
mak esaslı vazifedir sanının. Bi
zirn pey:g.elmilel mutat olan usul
lerle Sofyadan edindiğimiz malu
mata göre hakikaten mevzii hadi
se vardır. Fakat hikayesi müba
lliaya pğramıtbr. Bu1gar hüku
metinin fena muamele ve hadisele
re mahal vermemek için dostane 
ve kat'I temayüllerinden haberda· 
nz. Zannediyorum ki bütün bu 
tafsilat son günlerde intitar ettiği 
ıibi arzu edilmiyen bir vaziyetin 
1ftevcut olmadığını J<abtt1 etmiye 
ınüsaittir .,, 

Bundan ıonra lsmta Pqa Haz· 

retleri umumi beyanata ıirerek 

demittir ki: 
"Size sulh politikası üzerinde 

her memlekette gösterilen zıt iki 
manazrayı tekrar söylemeliyim: 

Herkes ıulh arzu ediyor. Ve her
kes bozulacağınden korkuyor. An
latılıyor ki samimi olar.ak sulhu 
muhafaza etmek istiyeceklerin ge
rek kendileri ve gerek ba9kalan 
için kuvvetli olmaları eaaslı ,art 
oluyor. Türkiye sulh taraftarlığı
nı kuvvetli bir varlıkla teyit etmek 
ve kıymetlendirmek yolundadır. 
Miletlerin münakaşası nihayet u
mumi bir takım anlaşmalara mün
cer olacağım ümit edelim. O vak
te ka'dar tedafui olan mıntakavi 
anlaımaların faidesi aıikirdır. 
Balkan misakı bize bu hususta iyi 
bir misal oldu. Hüsnü niyetle bir 
çok mü!kilit iktiham edildi. Bal
kan devletlerini, hudut emniyetle
ri arazi alıp vermek davalarına 
mahal verilmiyeceği beynelmilel 
teahhüde raptolunmuttur. Alaka
dar devletlerin uzun emeklerle vü· 
cuda getirdikleri bu eserin ciddi 
ve fiili bir teminat kıypıetini haiz 
olacağından tereddüde mahal yok
tur. Umuyq,ruz ki Balkan millet
leri birbirini anlamak ve yakmlaı
mak için bundan sonra daha geni§ 
ufuklara malik olaca:klardl1'. Mil
letler tanıttıkça birbirlerine ıevgi· 
leri artabilir. Münasebetleri bu is
tikametten takip etmeliyiz. Uma
rım ki İzmir panayın bu noktadan 
da çok feyizli bir eser olsun. Bu 
panayır için her sene büyük faali
yet gösteren vali paşa hazretlerine 
krymetli belediye reisi Dr. Behçet 
Salih Beye ~ldtjj.rlerimizi ifade 
etmek isterim. Ticaret ve sanayi 
~lannm milli bış.n}fQ.lanpm ge
rek sanayide v~ gerek ziraatte hu
ausi kurum ve mij~eşe bbislerin gös
terdikleri himmet takdirlere la
yjktir.,, 

Pata Hazretleri nutkuq11- ir•t 
bumrduktan sonra pananr kapı· 
sının önüne geldi. '1V e orada bağlı 
bulunan kurdeliyı kesmek sureti
le ~nayuı ~mı~larpır. 

Hariciye Vekili T e:vfik ~ü~tü 
ve Adliy~ Vekili Saraç Pilu Şükrü 
Beylerle ordu müf ettiJlerinden iz· 
zettjn ;ye kolordu kumandllnların· 
dan Mustafa Paıalarla Rus Sovyet 
sefir vekili M. Zalkind ve Sovyet 
Rusyanın Türkiye umum ~icaret 
mümeHili M. Vorabiet ile şehrj
mizdeki hilumum konsoloılar A-&d
ma resminde hazır bulunmutlar
dır. ismet Paıa Hazretleri larafm
dan bütün pavyonl~r ger.iJmi~tir. 
Her pavyon kendisine maJ>sµs bir 
güzellik eseri göJtermekle bera
ber İ! Qankaıı He Sümer Bank, 
Sovyel Rusya, Jnhisarlar idaresi· 
nin pavyonu hassaten ~er"'fet ve 
jntizamlarirle na;z:arı dj)<kat ve 
dakdiri ~elb.ediy~r.dıı. 

Almanyada 
tevkifler 

(Üst tarafı 1 inci sayıfada) 

Son bir h~ haftadır, Alman 
hükumetince böyle bi;r tedbir alın 
dığı ve bunun uzun ~amandır ya
pılan takiplerin bjr neticesi oldu· 

iu bildirilmi!tir. 
Diğer taraftan öğrenildiğine 

ıör~, ".A.lman it cephesi11 nin içti
mai siıorta kısnıı şefi doktor 
L\1.dviı ve piğer iki resıni Nazi 
memuru i_§ten çıkarılmıtlardır. 

tı Nazırı doklQr L~y1 bu üç. ki· 
f inin eski ticaret birliği ıeflerile 
bir olarak "cephe., yi yıkma~ için 
t~ebbü,lerde bulunduldarJpı ıöy 

lemİ§tir. 

kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR .. 
SULEYMANIN OGLU 

Tefrika no. 1 7 ·ı;,1, ,., 
l{~rı' 

Bunlarla tam on sekiz kiıiydi - vırla ceyap verdi: 
ler. Köpekleriyle -saymak icap - Ha'JIT .. Gata'nm kayıkları, 

ederae-19 oluyorlardı. iki gün evvel hareket ettiler. 

miktarda eıya, yeyip içecek, barut mı? f Yazan ı 
Kendilerine kifayet edecek - Buaiin hareket edeni var : ............... 

1 ve kurşundan ibaret yükleri de - Bilmem. i R 
§öyle bir bet on parça kadar tut- Abdüssamet'in: "8ilmem,, de-1 ıza 1 
muıtu... mesi, ıöylemek istemediğine deli· f Şekip 1 ~ 

Yavuz, çokneı'eli görünüyordu. let edebilirdi. Süleyman ısrar et-.···-·--1 . ıı-";.. 
Şimdiye kadar görmediği bir te· medi ve kayıkçının: vap alamayınca da, kendı d, 
kilde yapılmış ola!l bu kayık onun - Hareket edebilir miyiz? ne: "Elbette bir derdi yar~IT·ır 
çok tuhaf ma gitmit olacaktı ki, Sualine kadere boyun eğen bir mit "(e suunuıtu. ~ 
mütemadiyen onunla meıgul olu- vaziyette: Kayık hareket ettikten aoJU''ur 
yor ve az buçuk Türkçe konuıan - Evet.. ., ~...,. ~ f: ~ le, kürekçinin sinirleri hali~, 
Ahdüasamet'e muhtelif sualler Dedi. · • - mamııtı. lıte, aajına aoluı_ıa ~ 
soruyordu. Kürekçiler, kayıklannın )[ayık- madan muttasıl kürek çekıy~~.dr 

Bu kayık, hakikaten tuhaf bir Iara bağlı iplerini çözdüler. Ya- taraftan da homurdaqdığı hı~ 
yapıda idi. Sağlamdı. Kayıkçmm vat yavM sahilden ayrılmıya bat· liyordu. . . . , 
söylediğine göre bura kayıkları- Iadılar. Süle~an, kayık aahıbi"~w· 
nın hemen hepsi sailam bir yapı· Şimdi, Süleyman ve arkadaı1'1· hemmiyetsiz telakki ettiği )1q ..... 
da olurdu. Çünkü Hint Anberi a • rı yeni bir aleme, esrar dolu bir diseden belki bir hakikat ~ ~ 
dmdaki ağaçtandı. muhitin ortalanna doğrµ ilk •il• - bilirim ümidile, kızgın adaaıJ~ 

Süleyman Abdüaaamede, bir - mı atmıt bulunuyorlardı. mek arzusuna düımü§tü. .f ~ 
denbire kaf ~ınm içinde beliren SüleYI»an, kayığa ıirdiği za- onun, çalııtığı bir esnada, ıa:t ıt 
bir tüpheyi aydınlamıak isin ıor· man, kürekçilerden birini, sinirli sızlığmı gördüğü için bekl_, 
du: görmüıtü. Suratından düıen bin tercih etti. , ~ 

- Kayığınızın tacir Gata ile •- parça olacak bir haldeydi. Merak- Kızgn kürekçi Bla~ AU~rt:;_. 
lakaıı var mı? la, Abdüuamede, bu adamın der- de gözünden kaçmamııtı.Sul 

A.bdüs.samet, bu aualden hiç dini sonnuftu. na Fransızca olarak: rd' ~·~ 
memnun olmadığn anlatan bir ta- Kendisini tatmin eder bir ce- - Bu adamın acaba d~ 1 

••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• diye sordu. fJ' 
Çeşmede Yunan 1 Sondan ikİQCİ ! - ö~reneınedim. Ben de 

Seyy hlan raktayım. -" 
a (Baı tarafı 1 incide) Kayıkçı ehemmiyetsiz bir~ 

Çeıme, 26 (A.A.) - Dün öğ· 10.000 M. l - Yunanlı Kirya- le, dedi. F;:kat kendisinden ÖJ'~ 
leyin Sakız adasından Çe§meye kides, 2 - Yunanlı Arvaoidis, 3 k h h ld d h .. 1 d 
motörle ve toplu ok.rak 40 Yu - me er a e a a ıyı 0 ac '11• 

- Romanyalı Manea. Blan• Allarti'nin biraz ilet 
nanlı gezgin gelmiıtir. iki gün :s Yüluek atlama: 1 -Vuıoalav· de oturan Hergül: ~ 
kadar tehrimizde kalarak görüle- yalı Buratoviç, 2 -Yunanlı Man- B. · k .., b' d ~. 
cek yerleri, ılıcaları sezecekler ye - iZ ayıga ınmez en ~f 
ondan sonra Sakıza dönecekler. tikaı, 3 - Türle Haydar. kayıkçı ile kavga ediyorlardı. Y' 

Cirit atma: 1- Yunanlı Haci nuştuklarını anlamadım am•ı 1 
dir. Yani, 2 - Yunanlı Papagiorgio, halde birbirlerine ağır küfütl,r 

İktisat Vekaleti Ticaret t. U. 
müdürlüğünden: 

3 -Yugoslav Kovaçiç, 4-Türk vurdular. 

Karak&§. Süleyman: ,l 
4 x 100 bayrak yerııı: - Herifin istirahat zarıı / 

30 ikinci T e~rin 330 tarhli ka 
nun hükümlerine göre tescil edil 
D)İ§ olan ecnebi f irketlerinden 
(Kredi Fonciye D' Aljeri edö Tüin 
zi - Credit F ender d' Alg~rie et 
de Tunisie) tirketi bu kerre müra 
caatla Türkiyedeyi faaliyetini tatil 
ettiğini bildirmiştir. Mezkur ıirket 
le alakası olanların şirkete ve ica 
hında lstanbul valiliğine müracaat 

lan ilan olunur. 

1 -Yugoslav, 2 - Yunan, 3- bekliyorum. Soracağım.. 1•..
Romanya, 4 Bulgar, 5 - Arnavut, Patanın teminatına rağmeıtı_..,· 

6 - Türle takımları. kayıkçının yüzünde bir uiU,... 

23 Temmuz t 934 

Müsabakaların bu ilk günü ni · 
hayetinde yapılan tasnifte mem • 
leketlerin aldıkları sayılar ıöyle · 
dir: 

1 - Yunaniftf.n 56, 2 - Yu · 
goslavya 45, 3 - Romany~ 22 
4 - Bulgarİ&l&J) J2, 5 - Türkiye 
10, 6-Arnayutluk 2 ıayı. 

Müıabakalarll eylülün birinci 
cumartesi ve ikinci pazar günleri 

luk görüyorum. 

Hergül: tfl. 
- Zannetmem, dedi. Bize ti 

senin fenalığı dokunacağını • 
netmem. .ıj 

Morise baktı v~ gülerek 1 

etti: ~ 
- Aramızda Moriı ol.IJllll"" 

öldü ~anni ile 
(Bi!Ş tar,fı 1 incide) 

miyerek mezarın baında bir hort· 

devam olµnacaktır. 

Yugoslav takımı Leh 
takımını yendi 

sonra tehlike mevcut değildi';' 
Hergül, bunu ıöyle~l~ı tJ.. 

ris'in niıandaki aıebıy-eıJJı1 f 
mJlll tetmek istiyordu. Faktt.*rf~f, 

ribirlerine takılm.akt•n J:>ü~ f 
ı:evk duyan bu iki ar1'adat~ 'I 
kuvvetin, öteki de nita~J}J~Ji( 
sana sfaha faydalı olduaaı ıf' 
ııııd.- pulunurJardı. 1'' 

tir. 
Aradan 20 gün kadılı° geçtik • 

len sonra bir me.clisıe bi)y)e vak'· 
alaTdan bahsedilirken mezarcı da 
ba§ndan geçen bu hadiseyi anlat· 
mı§, hadiıe ağızdan ağı~a dolaıa
rak nihayet zabıtaya kadar ak • 
setmiıtir. Bunun ü~erine mezar 

Belgrat, 26 (A.A.) - 8ıJgijn 
Belgrat ıtadyuınunda Yugoılav 
milJi takJJlliyle Lehislıtn ıpilli takı· 
mı ara11nda beynelmilel bir futbol 
müsabakası yapılmı! ve Yugoslav 
milli takımı bu müıabakayı 4-1 
kazanmıştır. 

H~rkoft~ berabere )<aldık 
derhal açıJarak biçare Seyfi Be .. Harkov, 26 (A.A.) = Har~-v 
yfo gayet feci bir tekilde tekrar IWlÇI bµaün yapıldı. Jlir bire bera
öldüğü anla§ılmıştır. Raporu ve • bere kaldık. Bu akşşm Odesaya 
ren belediye doktoru i~inli oldu- gidiyoruz. Ve ayın 30 unda va . 
ğundan Antalyada deği4tir. Tah- purla lıtanbula hareket edeceğiz 
J:ikat §İmdilik doktorun ıwdetine --------------
kadar tehir edilmiştir.,, Yahudiler Jiolandadanda 
_ ................ -........................... -.. - çıkarılıyor 

TAYYARE Amaterdam, ~6 (A.A.) - 932 

CEMiYETiNE senesinde Ams!er~ama ıeJer~k o
rada kalan ecnebilerin en kııJ, )?ir 

YARDIM müddet için Holandadan &ıkması 
Vatan borcudur! için polisfe em;r verlimi,ttir. Bun

lo.rm ekserisi AJmı.n Yahydjıidir. ················································-·--

Moris, Hergülürı, l?M. i~~· >Pf 
yına 1'.h~mül edem!~Jil ~ 
ıini biraz yükıeiterek: • _Jıj' 

- Gene lllaya mı .bW 

Herıül; dedi. 
Süleyman: ~ 
- K1MDa Moriı, diye . l 

ikinizin ffe ıan'atım itted~ r 
kadf.r te~rübe edebil.eç.eij!~ti ( 
~ere gidıyor~z. ffu ıı~ıtJe ~./ 
raya kadar bile beklemiye , 

kalmıyacak.. . bJ1 f 
"'Jant .A.llarti dütünceh 

kiJde Sü)ey~ana: . ıı'I 
- Keşke, dedi, htre~etııll,,,/ 

evvel, Roberin de 'açtıJ.ın• ~ 
Pa ıya ıöyleıeydik. B~n t~l 
içimde, şimdiye kapar h1st• 

iim J:>ir ür~Iili)ç d!lyuf0~J 
(Devarııı 
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•urüN DÜNYADAKi l!V KADINLARININ YAPTIK· 

ı._,., Gl•I siz Dl! ALEM$UMUL $6HRETI - HAiZ 

I06UTl4A TERTl8ATINI EViNiZDE TESiS EDiNiZ. 

.. 

Her aördOfOnOz 90-

futma dolab1nın bir 

"Frlaldalre •• ol dulu 
zehabına dü9meylnlz. 

• Frlaldalre" isminin 

bilyUk ,ahreti do· 

layJılle bir çokları 

"Frlıldalre" aldtklarını 

zannederek b&fka 

marka satın almttlar· 

dır. Sizin satın armak 

lıtedlflnlz elektrik 

iofutma dolabı, 

•Frlaldalre0 markasını 

tqımadılı taktirde, 

hakiki "Frlaldalre" 

deflldlr • 

FRIGIDAIRE 
Vahnız fabrikanın 

bu markasını taşı
dığı vakıt hakikidir 

~' 'Z',. ..... , .. ~ 

BOURLA BiRADERLER ve Ş11 

kiw•ıdler Ü i~lAk · T•~ ;;:e~::"::•nm J 
Oteli ~ 

Haydırpaşaya giden npurlann trenleri içmelere giderler. 
l~me ve tren ftyatlar1nda yeniden mlhlm 

, ... . 
- ra9'ojtclıUl =i"=v=•=·=·=·=• =-=======================~· --· 

Kumbara Sahipleıri l 
1 Eylül 934 ... tarihine EYLÜL 

kadar Bankada asgari 
yirmi beş lira yatırmış 
olmalısınız ! 

il 

PA2ARTESI 

1 Teşrinievel 934 kumbara keşide
sinde talihlerini denemek istiyenler 
Bankada asgari 25 liraları bulunması 

~. lizım geldiğini unutmamalıdırlar . 

Senede ıo.ooo lira mükdfat l 
~-- ---- -

- Türkiye lş Bankası -

Hergön Köprttden 6,30 • 7,SS • 8,0S • 9,SO • 11 • 18,15 • 15,10 • 16,.S te 1 
tenzlllt y•pılmıtt1r • 

.,....-------===-==s:m--:sm-a-w--mawmwwwaırmı:; •••••••••••••••••••••••••••••••••••...-

KARYOLA ıwmmu 
Uke, bronı nikel 'fe çocuk karyolalarımn 

eJl'faİ çqidini ucaı fiyatla lıtanbul Rızapaıa yokutunda 66 No. 

Asri Mobilya Mağazasında fi 
bulabilir• niz. Telefon: 23407 AHMET FEVZi 1 ...... ______________ •:tnm•aımzs m: 

TÜRKIYENIN 
En eski, en kuvvetli ve en ileri deri fabrikası: .. 

SUMER BANK 
Beykoz Deri Fabrikası 
ilk defa olarak piyasada deri satmak üzere 

ISTANBULDA BiR BÜRO AÇMIŞTIR. 
Her neYİ ylla derileri, k61ele, yarma, eldivenlik Ye srGderi 

mDbayauı için bu bUroya mOracaat olunmaladır. 
Adra: Jıtınbul • Sirkeci • Sınasaryan ban yaoındı No. 46, 

Telgraf ; BEYKOZLU Istanbul • Telefon; 22832 

Acele satılık ucuz yalı 
' Beylerbeyi iskeletine bir daki· 
u_ llıeıafe. Nezareti feçkalade. 12 
~ a aofa 3 hail 2 mutfak 1 ha
:::· Yalı acele satılıktır. Umum 
"t ı 1850 metredir. Güzel çiçek 

llıene bahçesi, çok muntazam 

ve ıağlam rıhtımı ve kayıkha~si, 
Terkos ve havagazi teıiıabnı ha
vidir. içindekilere müracaat. 

Beylerbeyi iskele caddesi No. 
16 yah. (2927) 

'----------------~-----------------------
Seyahatten avdet 

, ifa.eki ffaıtanesi ıöz mütehas 
~"'. ~. Baıtabibi doktor Nazmi 
~11 Bey seyahatten avdet ederek 
"ı "tdtaprda tramvay durağındaki 
~~Yenebaneıinde hastalarını ka 

e Laılamıp. 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim . 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünden 
1 - Kıı 'fe erkekler içi ayrı teıkillta maliktir. Ana, 11", Orta, Lise sınıflarına leyli, nehari 

talebe kaydına bqlanmııtır. 
2 - Kayıt içia her rDn mektebe •eya Yeni postane arkasında Basiret hanında Ôzyol idareha

nesine mDracaat edilebilir. 
3 - lıteyenlere mektep tarifnameıi glSnderilir • 
4 - Mezuniyet imtihanlarına EylOlDn birinde Ye ıınıf imtihanlarına Eylfilün 22 ıinde baılaaacaktır. 
Arnavutköyilnde tramvay caddesinde. Çifteıaraylarda mektebin telefonu: 36.210 • Ozyolun telefonu: 24115 

Knı: • Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlarını havi Leylf • nehari 

HAYRiYE LiSELERi 
Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı 

Reıml liıelerin blltlln imtiyaz ve hukukunu haiz Ye Maarif Vekaletince MUADELETl tasdik 
olunmuıtur. !e.driaahndaki ciddiyet Ye intizamiyle talebenin sıhhat ve gıdasına itinasiJe tanınmıı 
ol•n mektebımızde kayıt kabul muamelesine baılamııtır. Uk kısımdan itibaren ecnebi lisanı 
b•ılar. Talebe mektebin hususi otomobil ve otobllalerile nakledilir. Cumadan maada her gün 
10 dan 17 ye kadar müracaat kabul olunur. Tafıilit isteyenlere tarifname gönderiHr. 

Telefon: 20530 •ı••••••••••• 

HABER 
Ak•am Postası 

darebaneaiı 
ISTANBUL AN· 

KARA CADDESi -----reıcraı Aclrell ı lSTANBUL BABU 
Telefon Yun 11871 ld&reı W10 

r 
ABOnE ŞERAiTi 

1 1 1 U.,tdl 

~· lJO uo llO U60 KıJ. 
ICcmebh uo Mn MO uno 
ıLAn TARiFESi 
ncareı lllnlannm atın u,ao 
~ IJAaJar 10 tunıttur. 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Buddıl'I yerı ( V AKIT) Matbaam 

1 j lstanbuı Eleledlyesı ııı~nları 
Konservatuvar yatı kıımı için lüzumu olan 8200 ekmek, 380 kilo 

yoğurt, 780 ilo süt pazarlıkla alı nacaktır. Talip olanlar ıeraiti an· 
lamak üzere levazım müdürlüğüne , pazarlığa girmek için de teklif 
edilecek bedelin yüzde yedi buçu ğu nisbetinde teminat makbuz ve· 
ya mektubu ile 29 - 8 - 934 ç.ar §amba günü aaat on bete kadar 
daimi encümene müracaat etmeli dirler. (5144) 

Galatada Yüksek kaldırımda Kule dibinde kain arsa kiraya ve
rilmek üzere müzayedeye konul muıtur. Talip olanlar §eraiti anla
mak üzere her gün müzayedeye girmek için de 13.5 liralık teminat 
akçeıi makbuzu ile 29 - 8 - 934 çarıamba günü saat 14 de kadar 
Beyoğlu kaymakamlığı ve B. ıu besi encümenine müracaatları. 

(4675) 



Başvekil dün iz
mirde mühim bir 

nutuk söyledi 

[----1---,, Melek ve Şeytan 
Yazan: Kadir Can No. 1 

Yüzümü bir alev yalıyor gibiy
di; göz bebeklerim kam atıyor, 
kavruluyor, sanki eriyordu. 

Y a.rr uyanık bir halde seslen
dim: 

- Zehra, §U perdeyi indir, uy
Kıımu kaçırıyor. 

Şimdi o, seniz adımlarla, tah
ta merdiveni gıcırdataTak yukarı 
çıkacak, pencerenin perdelerini 
indirecek, odayı yarı karanlık ya· 
pacak; gene mutbağa dönecekti. 

Fakat o gelinciye kadar bek
llyemezdim. Yattığım yerde güne 
ti ar'Kama almak için sağa dön • 
Ciiim; yeniden uykuya daldım. 

- Elbet ıade. Bizi mektepli 
diye kim dedi ıana 7 ••. 

Yalan değildi. Nuri babasının 
çiftliğindeki boğalar gibi hqı • 
boı, tabiatin ta içinde, alabildiği
ne büyümüttü. Onda yalnız arzu, 
hırs ve efelik vardı. Ancak, bu e
feliğini bazı toy delikanlrlar gibi 
yok yere harcamaz; genç yaşın • 
da, kırkını geçmişlere babalık 
yaptığı olurdu. 

Kahvesinden bir kaç yudum 
içti. 

Sonra kulağıma doğru e~ildi: 
- Bu gece geliyon mu? Ha • 

ıangillerin kulesindeyiz. Gülmez· 
lerin Ali lzmirden bir garı getir • 
miş emme, görme! Bir çiftetelli 
yapıyor, bir göbek atıyonnuf ki .. 

- Kimler var? 

KUPOft 

238 
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Hafif nafif zonklıyan başımı 
Kaldıraca'K nalim yoktu, bu, belki 
<le alqama liadar sürebilirdi; e -
ler uylmyu tam alırum ·da:ha ça
b'u1i geçeceğini sanıyordum. Geç
mese bile acrsını 'dana az ·duymuş 

olurihım. 

- Haaanla :Aliden ~ka Ka-
pısızların Mustafa, Tatarın oğlu 
Ahmet, bir de Kara Veli ile ben. 
Sen gelirsen yedi oluruz. Uğurlu 

it bankasının onuncu yddönUmU mUnasebetlle hazırlanan serginin 
a4jıllşına ait intibalar •• 

Bu sefer ClemlnlQ alevin yalmı
lanm ensem<le buldum. Yorganı 
'b'atnna 'doğru çekerken bir 'daha 
l>afır'dnn: 

- Zehra! ... Zehra! ... 
-C~ap yoli. Dinle.dim. ~,a-ğı -
Clan ayak ıeıi de gelmiyordu. 
Her'lialde 1iaıllçe"de olacalttr. Hal -
nukt bançe 'dedifin ne'dir ki? iki 
a'dmılı'K yer. lnlesen ·duyulur. Da
ha lirzlr seılen.dlm: 

- Zelira, nerClesln yanu ! Şu 
perdeyi in"dir 'diyorum sana; uy • 
Kum var benim ... 

Krzgm Haziran gllne,t, oaşrma 
lia'dar çekilen yorgam Cla rsıtmı,, 
beni terletme'ğe l>a,Iamıth· 

Yatakta 'doğruldum; gözlerimi 
olu§turdum. Pencere.den giren 
parlalC güneşi, dıf&ndaki yeşil a -
gaçlarr, uçan ku,Jarı hala yanın 
yumru g3rüyor.dum. Geceki sar -
liot1u1< h'enüz geçmemişti. Şakali -
larrm atıyor, beynimae sanki bir 
tutam iğne çalkanıp ·duruyordu. 

Karyola'dan in.dim, perdeyi 
çektim, oda gölgelendi, serinle • 
'dl. Ben "de gerindim, yatağımın 

ICenarına oturdum. 
Gözüm bat ucum'd.aki saate iliş

ti. On biri yirmi geçiyordu. 

- Amma uyumuşum ha! ... 
Diye ıöylendim. Hakkmı da 

vardı. Zira bir gün evvel Perşem-
6e idi. Her zaman olduğu gibi 
mağazamın tezgahı başında gaze· 
te okurken bizim Ayı Nuri gel
mişti. Bu iri yarı, genit op:ıuzlu, 
ataJC bir gençti. Canım da sozu 
gibi saKnımazdı. Babası civarda 
bir çiftliğin sahibi idi; hep orada 
'Kalıyor"du. Nuri de eğlenmekle, 

avla, meıguldü. 
'(Eğir.dir) gibi küçük bir Ana • 

"dolu liasabasında nasıl eğlenilir? 
OraCla musiki, kitap, sinema, ti -
yatro gibi §eyler aramayın. lhti • 
yarlar kalivede tavla, domino oy -
narlar. Orta yaşlılarla gençler iç
lii içerler, kan oynatırlar. 

'}i;.yı Nuri, keyfinden gülen bir 
yiizle içeri girdi: 

- Merhaba sağdıç!... 
- Merhaba efem, nasılsın? 

* - - iyiyim çolC şüKür? Sen na • 
ııl gltıiyon? .. 

- Eh ... işler biraz kesat ama, 
• yape.hm? Her zaman bir ol
maz ya! ... Ne içersin? Gene sa.de 
Jianve mi?. 

ıayı .. 
SöyleC:liği liule ICaaanaya çey • 

rek saat ya vardı, ya yoktu. Bü
yük ceviz ağaçlarmm dallan ara· 
smda l<ayD'oluyordu. Dört tarafı 
oldukça dik tepelerle çevrilmiş· 
ti; kiraz zamanı geçtiği için kom
su bahçelerde kimse bulunmazdı. 
Bu gibi eğlentilere biçilmiş 'Kaf • 
tandı. 

[ __ E_S_N_A_F_ '_.7 E_ I Ş_Ç_I ___ ] 

- Kaçta gfdeceftz1 
- Hasan gazi ganylan gitti. 

Biz de gi1n endikten sonra Kara 
Veli~n evinde blrle9eceğiz. 

ft:nnem öleli h"enüz Uç ay ol
m111tu. Fakat bu lzmirli ka~ 
dınlara dayanamıyordum. On • 
larm giyinişleri, oynayışla • 
n, söz talkı söyleyi,Ieri beni 

kendine doğru çekiyor, gitmek is
temediğim zaman sürüklüyordu. 
içimde, yıllarca evvel tattığım bir 
lhazzm hasreti vardı. O hazzı işte 
bu tehirli kadmlarda bulacağımı 

sanıyordum. 

Gittim, gördüm. 
Otuz yatlarında Şİfman "dene· 

cek kadar toplu bir kadın. Saçla
rmı oksijenle ıarartmıftı. Yan çıp 
lak, pullu robunu ve etlerini titre· 
terek, çifte telli, zeybek oynadı. 
Kendi eliyle bize rakı verdi. Çat
lak bir sesle şarkılar söyledi. 

Meclistekilerin hepsi de ona 
baygındılar. Ayı Nurinin '(curası) 
coşmuştu, fakat benim kemanım 

pek sönüktü. Zira kırgındrm. Eğer 
çekinmesem hepsinin suratına tü
kürecek: 

- Ulan, beğendiğiniz kan bu 
mu be? Yuf olsun size ... diye ba· 
ğıracak ve çıkıp gidecektim. 

Fakat bunu bir kadının önünde 
Anadolu efelerine söylemenin so· 
nunu biliyordum. 

Kendimi Takıya verdim, içtim, 
içtim, içtim. 

Bir ara Irk saatime baktım; iki
ye geliyordu; tepedeki kiraz bah
çesinin üstünden ay doğmuf, pen· 
cereye vunnuftu. Nuriye dönerek 
dedim ki: 

3ladalıal 

Müşterinin 
hilekarı 

Maalesef, eana.f vumda, hile 
yapanlar vardır. Fakat, bu mem -
leketin aa.bcılanna, bu 'huy yakış
maz. Eaase111 eınafmıızm büyük 
bir kısmı, cidden namuslu, fazilet 
lidir. Kaç kere, ben, kendi hesabı 
a, dalgmlrkla fazla para verdim: 

- Al, efendi! Hakkın geçme -
sin ... -diye geri çP.virdiler. 

Hele bir keresinde, F ındrkhda, 
Nihat Bey apartımanı karıısmda·
ki manav: 

- Karpuz için on beı kuruş 

dedim. Halbuki, en iki buçuk o • 
lacak. Yüz paranı geri a:I, bey. Pa
zuhk edeceksin aandımdı da öy-

le dedimdi. Pazarlık payı bırak· 
mak bu memleketin adetidir, ne 
yapalım? .•. Sen ise, pazarlık etme 
ği unuttun! -dedi. 

Namuıkarlığın bu derecesi, an
cak bizim esnafın vicdanlı kısmm· 
da bulunur. 

Fakat, ıatıcılarımızın bu ıyı 
tarafını hemen daima çiğniyerek, 

gazeteler başta olmak üzere, lier 
önüne gelen: "Esnafın hilesi,, di-
ye bir makam tutturmuştur. Biitün 
dükkancılan ve küçük tüccarları 
tefriksiz olarak ıJılaksızlar arası
na sokmağa uğraşırlar ... 

Lakin, müt terinin hilesi yok 
mudur?Bir de bunu esnafa sorun! 

Kaçının kaç parası kaç kiıide bat
mıştır. Bu nüshamızda, akıllı bir 

Kayserilinin tavsiyelerini dercedi
yoruz. Yalruz esnafın değil, müş • , 
terinin hilesile de mücadele lazım· 
dır. 

Kavafoljlu 
- Daha gitmiyecekmiyiz? ······-·······------··········---· ...... --... 
- Niçin gidek, sağdıcım? Bırc:~- j Bütün esnaf ve bütün işçiler! i 

kılır mı ıbu keyif? Meslek ve hayat şartlarmrzı dü-5 
Sonra kulağıma. doğru uzana- zeltmek için nelere ihtiyacmızi 

rak ilave etti: · "tunl : varsa, bıze yazın, su arnmz,: 
- Kaltağın mısır püslriilü gibi emrinize açıktrr. Fotoğraflarnuzıi 

saçları var. Böylesini biç görme • da yo1layın. i 
dimdi. ' • .......................................... D..11 .... - .. ..... 

'(llevamr var) 

Esnaf cemiyetleri 
Aidat almaktan başka 
bir şey bilmiyorlar mı? 

Şehzadebaıı F ey 
ziye caddesinde 
16 numarada seb
zeci ve yemiıçi 

Hürriyet Beydi· 
yor ki: 

- Dükkanlann 
erken kapanması 
bizce iyidir. Eaa • 
sen İ§İmİz o zama 
na kadar bibni! o 

HUriyet Bey luyor. O zaman
dan sonra umumi bir kapanış es
nafa eğlence ve istirahat için va
kit bırakyor. 

Ben günde 7 ıaat çalr,ınm. Bü
tün itim bu zamandadır. Bunun 
haricinde çalrtsam da İ§ yoktur. 
Esasen kazancım pek azdır. An
cak kendimi, o da güç halle, ge
çindirebiliyonım. 

Az it yapmamıza sebep olan 
seyyar esnaftır. Bunların bir kıs
mı daha biz dükkinlamnızı aç· 
madan önce mahalleler arasında 
dolaıarak ticaretimize ve kazan· 
cımıza mani oluyoTlar. Acaba 
bunlara ve bize ayn ve muayyen 
mıntakalar aynlıa da birbirimiz ~ 
de zarar görmeden çalıısak ol
maz mı? 

Belediyeden hunun teminini 
çok isterdik. Sonra müşterinin pa 
zarlrk yapması bizi çok üzüyor ve 
sinirlendiriyor. o~telik veresiye 
alıp borçlarım ödemiyenler de var 
dır. 

Gazetelerde mütemadiyen es -
nafın ihtikar yaptığını okuyoruz. 
Geçenlerde bir gazete üzümü iiç 
kuruttan alıp on bet kuruşa sattı
ğrmızr yazıyordu. Size bir misal: 
Geçen Cuma köşıe başında otura· 
rak lbir küfe üzüm sattım karım 
ne oldu biliyol' musunuz? Belki 
de inanmazsınız! 66 kilo üzüm
den yalnız yedi buçuk kuruş ka· 

Kayserili bakkal 

Ne çeşit müşteriye kredi 
mal vermez? 

Beşiktaşta Silivri pazarı te~ 
gahtan Kayserili Istavri Ef endı. 
kendisiyle hasbrhal eden ınuhar " 
ririmize şunları söylemiştir: 

- Hangi müşteriye kredi aç'" 
lrp hangisine açılmaması lazıJll 
gelc:Jiğini mi soruyorsun, bey? ... 
Parasını verecek bir müşteri, e\ff~ 
la, ne kadar erzak alıyorsa, kendi 
sine kredi açıldıktan sonra da ar 
ni suretle almağa devam eder. 8'" 
takçı ise, defter hesabına başl• " 
yınca, peşin paraya nisbetle alclı1'• 
larrnr çoğaltır. Bilhassa, erzald,ıa 
maada mezelikler, rakılar ve sef 
me şeyler almağa başlar... hteı 
böyle emareler gördük müydü bi• 
Kayserililer ayağımızı denk alı " 
rız ! 

Hanımefendilere! 
Paris kadınlarının fevkalade 

rağbet ve memnuniyetini ka:ııa
nan "GIBBS,, güezllik puclra•1 

pek nefis ve rakik olmakla be
raber bütün beşereler üzerine 
yapışır ve uzun müddet sabit kıa
lrr. Kokusu da güzeldir. Tecrii
be ediniz, çok memnun kalaca1'-
sınız. 

A-

zan el mı. ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijllll"'I 
Bir de esnaf cemiyetinden bili- Göz Hekimi .. 

sedeyim. Bize hiç bir faydası ve Dr. Süleyman Şükrıl 
yarcJrmı yoktur. B~zimle bütün a-
lakası senede 380 kuruş alma!::- Rabı~li, Ankara caddesi No. 60 

Tclcfcn , 22566 
tu. Bu parayı her vasıtaya mü·'•••••••••••-~ 
racaat edere]( celiren alalar. l 


