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KURUŞ SAYIFA 

Amerikada dahili bir harp! .• 
işçiler üzerine ordu gönderildi Haliçte bir polis, bir. gümrük 

Amerikada y6s elli lain kifilik Wiyük bir ..... Dan 
eclilcQini JU1D11bk. S.. Fnmilkodald iHi ......ati· 
al .... tn .......... asker, tehri ifpl 9'1nittir. ....... ~ 
iniz. amele üwine aisleri :r..-rtıa sular atıı.hlnu 
Ye ah•linia laıpftıinu ~. 

bdülhamit 
ve 

Gözdeleri 
Yazın: iSHAK FERDi 

~6dlıUıamitlin aılı aık 
. rligaaına 

fiı.e11 fa/ıaigetlerden 

"•1111k K•aı 
•111 ronuınımuı 4 indi 
~Clllııztla okııgıınıız 

Grev genişliyor memuru boğuldu 
Buralarda Açlık tehlikesi 

baş gösterdi 

Milli Müdafaa Vekili 
lzmire gidiyor 

Ankara, 17 (HUIUll, teJefon· 
la) - Millt Müdafaa Vekili Ze
kii Bey bupn itle treniJle Is· 
mire bareab~ 

dünkü fırbna 
kayıklannı devirci 

Kamarotu 'bir 
mezbaha kayığı 

. kurtardı 

laUdatmı ifa etmecliltni, taksitleri 
vermeditini iddia ediyor. 

Maarif Veklleti ise 300 tinde 
bitirilmesi tart kotulmut olan bi· 
nanm bitirilmedifini, hunun için 
yüz bin lira teminat akçesinin ha· 
zineye İrat kaydedilmesi lbım 

geldiğini iddia etmektedir. lhtilif 
hakkında tahkikat hikimlitince 
karar yakın bir zamanda verile
cektir. 

Güneşte kavrulmak, denizde fazla 
kalmak tehlikelidir 

Havalar çok ucali. Buıün gene 
nefes alJPMDIJOr. Hafta ortası 

olmaı.- ,ı:qmen birçok kimseler, 
itinden çıkmca, deniz banyolan· 
qa.katrf..-. Bu smıe ele, sene 

o eaki "aünette bvnılmali,, mo • 
duı re•açtadır. Genç kmlar ve 
delikanlılar, beyaz tenlerini ba • 
kır rengine kavuruyorlar. 

.(Arkuı 10 uncu uyıfamrzdadır), 
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Bursa da 1 Para cezaSföij 
Süt tozu fabrikası 

açıldı 
Buna, 16 (A.A.) - Bursa be

lediyesinin teşvikiyle Şakir bira · 
derler tarafından ,ehrimizde te -

sis edilen buz ve süt tozu fabrika
ları ve soğuk hava mahzenleri bu 
gün saat 16 da lktısat Vekili Ce
lal Beyefendi taraf mdan• mera -
simle açılmıştır. 

Celal Bey, açılma 'merasimin -
de bir nutr.ık söylemiş, hükumetir 
memlekette ana sanayi vücude gr 1 

Lirdiğini, bu ana sanayide milli ' 
sermayeye ve hususi teşebbüslere 
ayrıca bir kıymet ve pay bıraktı· 
ğını anlatmıştır. 

Günde 12,000 kilo siit işliyebi · 
lecek olan m~mleketimizin bu ilk 
süt fabrika11, çikolata ve bisküv: 
fabrikalarımızın bugüne kadar 
hariçten getirmekte olduğu süt 
tozunu ihtiyaçtan çok fazlasiyle 
temin edecektir. 

Bundan maada yakında peynir 
graviyer, kaymak ve süt hulasası 

Ribi diğer süt saınayiine ait tesi · 
" "\t ta ilave edilecek olan fahri -
kanın, memleketin belli başlı süt 
istihaal mmtakası bulunan Bursa. 
Balıkesir ve mülhakatında inek • 
r: iliğin ve koyunculğun inkişafın· 
da çok büyüK tesirleri olacağın -
dan emin bulunan müstahsiller ıe 
vinç içindedir. 

Ten is maçları 
Dağcılık klübünün tertip etti· 

ii tenis tumuvalan büY.iik bir a· 
laka ile takip edilmit, Moda klü· 
bü ile Y.apdan tenis maçlarında 
Dağcılık klübü yedi, Moda k1übü 
ae yedi birincilik kazanmıtlardır. 

Moda klübünü temsil edenler 
araımda İbrahim Cimcoz, Zeki 
Riza, DanJ:al beyler ve Mister Ar· 
mitepç ile Matmazel Fam Hems
tro, Mis :Vital gibi tanmmıt oyun
cular vardı. 

Amerikada dahili harp! 
Grev, birleşik cümliuriqef /erin otuz 

yedisine teşmil ediliqor 

San Fransisko, 17 (A. A.) -
Mürettipler greve iştirakten imti
na etmişlerdir. 

Garsonlar, berberler ve soo· te) 
siz telgrafçı greve iştirak etmişler 
dir. Amerika kanunlarına göre 
hiçbir gemi diplomalı telsizci ol
madan hareket edemez, telsiz tel
grafçıların ise sendikaları oldu -
ğundan vaziyet müşküldür. 

Tramvay ve kamyon faaliyeti 
tamamen durmuştur. 1500 grevci 
bakkalları yağma etmişlerdir. 

Asker gönderiliyor 

Hükumet, 
keptir ve karar vermek salahiye -
t ini hai?.dir. Bu komite, tramvay, 
belediye nakliyatı işçilerinden 

derhal :,şlerinc başlamalarını iıte

mitlir. 
Grev komitesi reiıi grev hare

ketine gösterdikleri alakadan bü· 
tün müstahdemine teıekkür eden 
bir karar neşretmiş fakat kendile• 
rinden işlerine başlamalarını iste· 
miştir. Bu, komitenin, faaliyeti 
tamamiyle akim bırakarak efkarı 
umumiyenin 1919 daki Seat'e 
umuf!li grevinde olduğu gibi, a -
leyhine çevrilmesinden çekindi • 
ğine bir delildir. 

Ac;hk korku su 

ordu sevk etti 
kantalar, ağzına kadar doludur. 
Yemek yemek için müıteriler sıra 
beklemektedir. Erzak fiatları, a -
iman tedbirlere ve mağazalarda 
10 ~ilyon dolarlık mal olmasına 

rağmen artmağa baılamıştrr. 

Bombalar 
San Fransisko, 17 (A. A.) -
Bin ki§i kadar Oklantta bir bak 

kal dükanma hücum ederek yağ • ı 
ma etmitlerdir. Mağaza camekan
larına ve evlere Kreozotlu bomba t 
lar atılmıştır. Erzak nakleden bir 
çok kamyonlar devrilmiştir. 

Oklanlta polisle bir çarpışma 

neticesinde 10 erkek ve 2 kadın 
tevkif cdllmişlir. lki poliı, iki 
grevci yaralanmr§lardrr. 

örfi idare 

Salem ve F araci Efendil~ıtır 
mahkum oldular 11ı!:' 

Ankara, 16 (A.A.) - htJi~an 
bul telefon !İrketinin serınaYe 'lıtıa 
ziyetini tetkik ve bu huıust& de»•' 

d ·ıe~ .. ~ 
rapoa· tanzimine memur e 1 /'lata 
misyon azasından Rüştü Beye t ktri 

1 ·· · ta11
1t porun a tın esası uzerıne tı 

için on bin lira rüşvet vait, ~ ?ııu 
liı-a nakten vermekten mı lı.irı 0 
Salem Efendinin bu fiiline t:·~dır. 
auttan maznun Faraci Efen~ F, 
maznunu bulundukları efa~~. tle.r1 

casertleri sabit görül~~g\J~~l\ Q 
bunlardan Salem Efendının a Y&.b 
kanununun 222 inci madde•~ııra 
tevfikan ve görülen esbab' ~~lir, 
şeddedeye binaen 600 lira ~'ıf •le . . . k fıı . 
ceza ıle teczıye11ne, anc~ . tdir, 
şebbüı halinde kaldığı ıçın b hh 
üncü madde mucibince nısfı taç 
tenzil 300 lira ve bundan d~rtı etli 
ya~ını tecavüz eylemiş buluJ1 . ltte 
sına binaen altıda birinin te;:.~ 4 
ila 250 lira cezayi nakdiye f , tıı 
kumiyetine, diğer maznun .. , ta 
ci Efendinin iae keza 223 

11 lie 
ve 226 ıncı maddeler delalet • ,ll 

220 inci maddeye tevfikarı . 1k1a.r1 
liı-a cezayi nakdiye mahkuJ11ı} href 
ne ve fiilin mahiyeti itibariyle ~İıl' 

1 • • rt t ı 
cil husua?ndak.i talep ermın . ıı<>t 

Hayvard mahallesinde elli kişi 
komünist mahallesine hücum et -
miş ve birçok eşya parçalamışlar
dır. 1000 kişilik bir milli muha -
fız kuvveti Los Angelesten San 
Fransiıkoya hareket etmiştir, Bu
raya 75 milimetrelik birkaç ha· 
tarya da gönderilmiştir. Milli mu
hafız kıtaatımn 4000 mevcudu 
vard ,.. Şiddetli hareketler gittik

çe arL.1aktadır. İçi erzak dolu bir 
çok kamyon şehir haricine götü -

San Fransisko, 17 (A. A.) -
Grev idare komitesi, grevcilere 
ailelerinin yemek yiyebilecekleri 
19 lokanta göstermiştir. 

Henüz açık bulunan nadir lo -, 
dine, rüşvet olarak vermek I· , tr 

Vatington, 16 (A. A.) - Sa- dikleri 500 liranın müsader~l ~ ?ıı 
lahiyettar makamlar hükumetin ve mevkuf kaldıkları m ud . •a. 
San Fransisko grevine ancak M. bu ceza-dan mahsubuna kare.r 1 
Ruzveltin emri üzerine müdahale rilmiştir. ~Ot Gazi. Hz. edebileceğini söylemektedirler. 1 ••• 

Karar tem ·ıiz edili~ıot tre, 

rülüp uçurumlara atılmıştır. Bugün &4'.ızılcahamam-
S:ın Fransiako şehrinde filen örfi f di~· 
idare mevcuttur. Ankara, l'Z (Hususi Tel: ltı]~t 

Tank, mitralyöz, top! B l . . 
Okland, Berkeley ve Alame- dan O uya gıttıJer 

Kızılcahamam: 16. (A.A.) - Bu 
Sokak muharebelerine karşı la) - Metr Sa em ve Leon f ~ik, d 

Efondilt:r ~akkmd~ bi .. inci ~'fıif 
mahltemcsn.ce verılen kaı·ıı~: 'J~~ 
deiurnumiliğin temyiz e-:ıect~\ ak 
leni.yor. Diğer taraftan Metr .1 d' 

. . 1'' ı 
lem ile Leon Fara-cmın "e. 
de kararı temyiz edeceklerclıf• 

dada husuai poliı kuvvetleri teş- sabah Ankara~n hareket buyuran San Franıisco, 16 (A.A.) 
kil edilmitlir. Tank, mitralyöz ve Reisicümhur Hazretleri refakatle - Şe ir nü s y·ye ek ve i~ 
küçük mikyasta topları olan milJi rinde Dahiliye vekili Şükrü Kaya, ğinin tedariki meselesi, şehir be· 
muhafız kıtaatı Presidio askeri Gazi:ntep mebusu Kılıç Ali, Nuri, lediye meclisini halihazırda meş-

h 11 • d t l kt d Rize mebuıu Hasan Cavit, Bilı-cik 1 d l l d "h' 1 ma a eıın e op anma a ır. gu e en mese e er en en mu ım-
s meh uu Salih ve Bolu mebuıu l:. -

ainte • Luis'den 1500 muh~fız leri arasında bulunmaktadır. Be- 1 mail Hakkı t-t-ylerle Ordu Müfctti-
San Fransiskoya hareket etmiştir. şi Fahrettin pafa ve maiyetleri ol- lediye reiıi, havayici zaruriyeden ' Çocuk katı ti asıldt d~e 
185 inci piyule alayı ile 143 Ün· duğu halde Kızılcahamamı tt.ırif olan mevaddı, bilaisti5na bütün b 
cü sahra topçu alayının bir kıs· buyurdular. Mıntakanın bütün köy- halka tevzi etmek maksadiyle bir Aydın, 16 (A.A) - Çiner.İ~ t, 

mı San Fran~iskoda toplanmakta- lüleri yol boyunca toplanarak Rei- depo· ibdaı etmek tasavvurunda - lurtu köyünden on yaşında Jı )ol'd 
Dağcılık klübünü ise Tiriligof, dır. ıicümhur Hazretlerini büyük se,·inç d•r. oğlu Mustafaya taarruzda iıJ !tl 

Fazıl, Raaih, Vedat Abut beyler, Teksasta Saint Antuanda 8000 ve tezahürlerle kartılamıtlardır. Kaliforniyada vali vekili M. duktan ~ol!ra cürmünü giz.~1l.ı \ 

M. G d k' R L IA Reisicümhur Hazretleri ceceyi l b k o 11'11, .. ıı ro es ı, ezzan ve ey a çiftlik iıwisi greve karar vermi§ler Trak M.erriam, devlet zabıtasmı için çocuğı.ı gö de oğara aı 11 , •ı 
3'3' burada çamlıkta haztrlanmıt o1an 11••1~1 

hanımlar temıil ettiler.. ve sanayi faaliyetini durdurmuş- çadırlarda geçirecekler ve yarın c;,.. büyük yollarda münakalatın ser - ren ayni köyden müdür oğu ~~~· .. S 
Miı Vital, Zeki Riza çifti ile lardır. rede üzerinden Boluya hareket bu- bestiiini tem:ne memur etmi'}tir. dan Mehmet oğlu Mustafa b~ ~~\i, 

Fazıl, Matmazel Grodeski arasın- Viıkonıinde Kohlede 1.000 iş - yuracaklardır. Fakat bu vazife, pek o kadar ko • daki ölüm cezası bu sabah 1 l~ 'l' 
daki oyun günün en heyecanlı çi greve ba,111.mıştır. Bir grevci ile Ankara, 17 (Hususi, tele- lay görü1miyor, çünkü grevcilerin edilmiştir. to~ 
müsabakasını teşkil etti.. bir polis yaralanmışlardır. fonla) - Gazi Hazretleri bu sa· gözcülerinin adedi fazladır ve l llle~b 

Ruih Vedat Abut ile Danyal, Birminghamda 22.000 menau - hah saat 9,30 da Kızılcahamam- mütema~iyen a~tmaktad~r. ~u~ - Himayeietfalin yardıı11 fi 
t · · · apmıya k ı dan hareket etti. Kendilerine ı h tt h t b 11 b 1 fa Zeki Riza çifti arasındaki maç ta ca ışıçsı yarın grev Y a- ar, a a usuıı o omo ı erı ı e Ankara, 16 (A.A) - HiJ11 L«>ttr.. 

· le d'r Dahiliye Vekili ile Ankara vali- t k'f d' l M'll" h faza • · "' Galatasaray, Fenerbahçe rekabe- rar vermış ·r 1 
• ev 1 e ıyor ar. 1 1 mu a Etfal Cemiyeti umumi merke

1
• ı.l'te 

si refakat etmektedir. Ög"le ye • k t t d 2000 k' · ·ı 4 000 tini burada da canlandıracak ka- Cirev bUyüyor 1 aa ın an ışı 1 e · Temmuz 934 tarihinden 16 'il. 
ı h k meg"i Geredede, akıtam yemeoi M'l' f d · ··d h l ama" 1 " dar heyecanlı olmuştur. Bu maçı şçi reisleri bu are etin 37 ~ t;ıı ı ıs e ra ı, ıte mu a a eye - muz tarihine kad11.r 1778 ço' lll .. 

b f . l ki .ı l ·ı d'l .... · h'Jd' Boluda yenilecektir. Cece Bolu- de bulunmaktadırlar. " Rasih, Vedat A ut çi h güç ü e -.ıtv ete teşmı e ı ecegını ı ır - d yardım etmiştir. Bunlardan ~ h .. 
kt d' l da kalmaları, sonra Düzce, A a· Süvari polis, sokak muharebe- , ~ I .. 

kazanahilmittir. m~r:v ı;d:~e komitesi, merkez pazarr yolu ile lzmite gitmeleri lerine kar§ı koyabilmek için hu - hasta çocuk ve kadın umuf1l' ı () ~di 
Dağcılık klübünün tertip ettiği muhtemeldı'r. kezin polikıliniklerinde nıo'· l'tı 

homitesinin 25 azas:ından nıürek· suli surette techiz edi)mi§tir. h... bu maçların revanşı pazara Moda _____ 
1 

___________________ ... _______ lmll!__________ ve tedavi edilmittir. Diş ııı0'. ''Ql 

)·orılarınd· yapılacaktır. f Sabah e1ıazetelerı· ne dı·qorlar? l :;:::i:::::a:::~~ı::ı~:.'~' ~~ 
Fransız hariciye nazırının 45 ' cuk ve anne umqmi merkeı111 

1 
b 

nutku ·---------------... -·----ml!l-----~---~-ml!lllıi yo}aTından istifade etmİ9tir•q& İ~ 
Bayonne, 16 (A.A.) - Bayon· 

ne belediye dairesi tarafından ve
rilen bir ziyafetin sonunda M. 
Bartu bir nutuk irat ederek Fran
ıanın harici siyasetini esaslı ola -
rak tarif etmiştir. 

Bu 1iyar1et şudur: 
lmızalarmı koymuş olanlara her 

türlü taarruzdan masun olacakla
rı ve kendilerine riayet edileceği 
teminatını veren mıntakavi mi -
saklarla sulliü temine uğraşmak, 
Lokarno misıkı ile münasebattar 
ve ona merbut olan bu misakların 
gayesi, bu sulh siyasetinde bu si
yasetle alakadar olan devletlerle 
Fransayı bir araY.a getirmektir. 

VAKiT _Almanya hA.dlseJerlne, M. Hlt-ı neler yapmalıyız?) mevzmınu tetkik edtyoı ı rlnln bu hnıusta llerl slirdUklerl ltlraı.lan w d l k d d 142 ç ~, 
terin ıöyledlğl nutuk mllnuebetııe bugün tek (Bir Tlirk denlzclllği nr ki blltlln zorlnkara tenkitleri izah ediyor. am a1I ısmın a a }ıilO ~«> 
mr dönen Mehmet Aıon Bey IDtlerln kendi rağmen .ı:ene ayalrtadır.) diyerek Türk de- ZAMAN - Bugünkü ba,makalede, dil her gün ye~Un olarak 1118 ,J il\ 
kararlle dli!Jm&nlarını ııhı.m ettirmiş olması - nlzcUlğlnln eıkl tarlhinl anlatıyor ve bir .za- fazetemlzde çıkan n- CZaııııınJ r nllkad:ır dava ıüt tevzi edilmiştir. "f ~le i 
m tenkit ediyor. Bitler eski arkada!Jlarını Is- mantar bıı.Jırlyeınh;fn ıslahı için getirllml' o- t'den bir t.elgraf dolayıslle Raber'dcn ba" l!ll , 
tıcvaba, muhakemeye IUzum görmek11Jzln lan lngllh: amirali Gaınbel Paııanm bahriye- diyor. Mevzuu brı.hs telgraf, reflklmJzln iki için müracaat eden fakir 1 ~-1 
Jdıım1arına kn.ro.r vermiş, bu hükmU infaz et· mızın JM'tııonel tarafım pek beğenmlt oldutu glin t'VVt>Jki ıııa.yııımda. çıkan ve bU~·Uk aannl'l ye çocuklardan bef kitiye p•' l,bi 
tırmlştı. Asnn Bey bu nokta üzerinde dlyorı nll hatırlatıyor. Nadl Bey ıöyle devam edl yapılırkf'n ldlçUk san'atlara da fıızla l'hem - yardım yapılmııtır. ,.,: 
ki: (Rltler mevldlnde olan blr devlet reisinin yor: (0 zaman bir tf'rsancınlz ve uııtalarımız mlr<>t V<'rllme&lnl Uerl stirl"n makalrnln An- ~, 

şlmdlyc kadar kendilerine bUyUk kıymet n nrdr. O ustalar kl lstiklAl cldall eımaıındn 1<ıı.ra mehaflllndt'I fena bir tl'!lllr uyandırdıkJnr ~fl.q 
11atllbly<>t vcrmı, olduğu eski aJ'l(adeılannr atılroıt saırnr:vıı. köprlllerlnJ krlkorlarla lcaı bildiriyordu. Zaman, dlinkt\ telgraf haberi- H Ücum kıtal arı hakkıı1 
gene eıılıııi lmrarlle kurşuna dlzdlrmeıl blz- dırdtlar, yt'tll ~·erlerine koyarak Uzı>rlt>rfnden mlz Uzı>rlne makalt'ıdnl oltumuıt ve biraz do il 
zat tumdl!!I için tehlikelidir. ÇUnkU verdl~I ka tr<>nler geçirdiler. Buna san'atm dehMı dt>r teıl,3 dU,mu, olacak kl bng-lln şöyle yaı.ı- tahkikat .J. i 
'rarlarm l\d11Amı olduıtupndan ıUphe edlle<>ek ler. Bir prrlantayt l!)lcmek bu, zahirde kaba. yor: (KU<:Uk sanaytl hlına.'·e makıUe!lln11 J{ .. - ~il~~ 
olurıuı etrııfrndald diğer arkadaıılarmm k!'n· ı.,t.en daha ince değildir.) llnrf', ayni makaleyi timdi bir daha Oku.''UD Berlin, 17 (A.A.) - "J ''l'. 
dine ıcar,r itimatları sarsılır. "!\fııdl'mkt thtltAJ l\takalcdı> ıte>ml ın,aatına baılamamrı n ca lfadf'nln blTAz ku\"'Vetll oldatunu ıtörllyo· Polis Reisi Ceneral Dalneıeı J )\ıt. 
mUte11rbblslerl filen harekete ı:reçmeulrn .. ,._ manı ı:-rldlll .'·azılarak esaaen Gölt-Ukt" 1201' nı7. Fakat hu, "'"'Mbkl hU!1nUnlyC'tlml7ln ,;er D h . ~efV it 

, ."' w~klf edllml~ti. tııvnn tehllkc!ll dl' herta· tonluk bir yaf ı:reml!!lnfn ln"a"ma b:uılanmıılr re kadar ıııultefslr edilnıe"iırn veıılle tt>ı,ldt f' · tel euhc en gazeteııne f~ 
rıır olmu., demekti. Bu takdirde ~·alnı:ıı mr- '" ilk adım ahlmı"l oldutu tlA.yıı- ediliyor. dl"mPT..) Zaman bundan ınnra, me\7.tm bıth• beyanatta, hücum kıt'aJarJJ' .ı ' 
lıılarr a~rr c<>zalara u~ratarak t>mıınllnln bir l\ffl,LİYET - Siirt Meb'nıro Mahmut Br· makf\fP•lndekl llldrlerl hııTAıııa vııı ft'krar rdl· J 1ır I 1 
ıfoha ibret almalarmı f('mfn etmı-k ·~· blmı~ ttnlyııdan gönderdllf mnkal!'c'lfll cttaı:v& - ycır . lerinin mali vaziyet eri ~e 'f'p ~ 
tJ. Araba bu lı, dcrh~1 btr MkPrt mahkı-mf' Franıııa rekabeti) nden bah-.rc'lh·or. l\fahmn• ı\KSı\l\I - (Ak~:unl'J) nm lnıırllnl<ll '""' ti\rzları hakkında tahkikst 
v:uırt.a!!hlr. yapılamıı.I': mıyc'lr!) 1'1';\" F'runııı:ınm """ -.ıv~~i r~- :"-~fl ... rlnl, ~·en! zmı Ufonr r!'katıf'tn dir.Klllol"r1"'11' :•ra'l1nrl -
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17 Temmuz 1834 
• 
UH. ahif~i•·~~ • 

- . 
J .. 0Pler arasınd; 
n~1111 bir seyahat ' · ·· 

SİYASET 

Fransız-lngiliz mÜ· 

F.k.e-r · I y ı • . ınıan ar, ıünet doğ- er 1 
bır müddet ıonra munta- mallar sergisi yarın 

Hazretleri tarafından 
: evlerinden çıkar, ıüne,in 

d" ııralarında aile ocakları • 
Ollerler On . . 

· un ıçın apğıda 

K 
A p zakeratının Balkan 
azım ş. misakına tesirleri 

İngiliz hükümeti tarafından Fı an-

aç ılıyor ıanın mevzii miıaklar lehindeki siya
setini muvakkaten bile olsun tasvibi 
Yakın Şarkta ve bilhaua Balkanlar• 

ır-r·ı i~ manzara ve kokula • B 
1 
~raın araıında pek çok ya- U 

IQ nııeler zuhur edecektir. 
utlu kend'l · B nl in 1 ı enne... u ar, 

d 
0 

Unuz AUahın bahtiyar kul 

seneki sergi, beş senelik 
güzel bir surette 

tecrübeye istinaden 
hazırlanmıştır 

d h da mühim teıirler yapmaktan hali kaa a lamaz. Londra müzakerelerinde Fnn· 
ıız Hariciye nazırı M. Bartu'nun Bal
kan miıakını Türkiye, Romanya, Yu· 
nanistan ve Yugoslavya tarafından ta

rr. Milli Sanayi Birliği tarafından 
~ lk.t H her ıene büyük bir muvaffakıyet-
la..._ ' eyhat ! Bir çok vatan· I 
~ıq d e vücude getirilmekte olan yerli 

.. d a ıabahleyin pek erken, . 

.. ..L mallar ıergiıinin altınc!sı yarın 
"·L"Pladan, itlerine gitmeleri 
"""ut saat 16 da büyük meraıimle açı· r, niö!ece yarıımdan pek çok lacaktır. Reımi kü,adı bizzat 
lir 

8 
.. ~tten çıkmaları lazım · utiik Mecliı Reiıi Kazım Paıa Hazret-

ı~ıcı · tehirlerde bu gibi leri icra edeceklerdir. 
idı' etiıı münteıipleri binlerce 

r, Gecer · Sanayi Birliği bet senelik tec· 
hla ... ıyın zaruret netice- rübeıinden ıtifade ederek bu aon 

ıfı it ut eılenmek makıadiyle so
df a.1~kantarı da bu yekuna ili- sergiyi hakikaten çok güzel bir 

u l''·· Jekilde vücude ıetirmeğe muvaf • 

t ite ... d .. . . 
1 

• fak olmuıtur. Bu seneki ıergi ter· 
»...' -Y ıgım çeııt ınıan ar ı· 

intizam noktai nazarından 

muvaff akıyetlidir. 
çok 

Galatasaray lisesinde sergiye 
tahsiı edilen yerlerin hepıi tutul-

muftur. Dün elektrik tirketi pavi· 
yonlara cereyan tevzii İ!İne baıla
mıttır. Tertip heyeti hergün içti-

ma ederek serginin mükemmeli
yeti için icap eden tedbirler hak • 
kında kararlar vermetke ve sergi-

ye i,tirak eden firma sahiplerine 
her türlü kolaylıkları göstermekte 
dir. 

yük Millet Meclisi Reisi Kazım kip edilen ıiyasetin Fransrz noktai na· 
Paşa Hazretleri tarafından kesi· zarına uygun olduğunu söylemesı ve 
lecektir. İngilterenin de muvafakatini elde etme-

Kizım Paşa ile davetliler Naz· si gözümüzden kaçamaz. 
mi Nuri Beyin delaletile serginin Dünya aulbile yakından alakaöar 
her tarafını gezeceklerdir. Müte • iki büyük devletin Balkan miaakının 
akıben davetliler evvelce hazırlan ne kadar mühim bir ıulh amili ve eseri 

olduğunda ittifak etmeleri bizi tatmin 
mıt olan büfede izaz ve ikram edi ettiği gibi Balkan misakının aleyhtar-
lecektir. Saat 17,30 da ıergi halka lannın elinden mühim bir silahı al. 
açılacak ve 5 Ağustosa kadar de- maktan hali kalamaz. 
vam edecektir. Deniz muzikaıı Geçen gün burada muhtelif Yunan 
sergide her sene olduğu ıibi bu se fırkaaiyle efkin umumiyesinin Balkan 
ne de güzel konserler verecekler· misakı hakkındaki fikirlerini izah eder-
d · ken herhangi bir Yunan hükiımetinin 
ır. '"'te tip, paviyonculuk, dekorasyon ve 

la. I tı ıündüzün pek temiz ol- ~!!!!!!!!!'!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
, t., lt6nbul sokakları, geceli- ) 

Paviyonların intaatı bu akta·=~-=-==~==-=-~=-=====--~ İngiltere ve İtalyanın tasvip edemiye-
ceği bir yolu ne için takip edemiyecek· 
)erini izah etmi' ve Yunaniatanm de • 
nizler tarafmdan muhat olmaamın bu 
görü,te en mühim amili olduğunu aöy
lemi,tik. 

lf 1aı nıanaıiyle mezbeledir!.. Memur ara ucuz 
et cl"kki h "l u n, er ev, karpuz, k•• .. •ı• 
lt.buklarından mutfak ar - omur verı ıyor 

tf • ve diğer her türlü mu• Belediye memurin kooperatifi 
l'~f~ ~adar, çöpçüye verece- memurlarına kıtlık odun temini 
l. -I. erın cümlesini sokakla -
'""kit için Ziraat Bankası ile bir anlat· 
, ıyor ... Hatta en itlek yol· . 
tr'nıva dd l . b'l b ma yapmıttır. Kooperatıf, Banka-

Y ca e en ı e un - d k"' .. ku l 

ma kadar tamamile ikmal oluna • 

caktır. Kütat merasiminde bulu
nacak olan zevata da davetiyeler 
gönderilmi§tir. 

Resmi kütat programına göre 
evvela deniz muzikaaı lıtikli.I 

Martını çalacak ve Milli Sanayi 
Birliği Reisi Nazmi Nuri Bey bir 
açı§ hitabesi irat edecektir. ·Bun-IQiiıteın d ... 1d. G . nın o un ve omur ıto nu a a • a egı ır.. ecenm . . . 

•l,tinden b h d l rak ıstıyen memurlara tevzı edecek dan ıonra kapının kordeliaı Bü -
"'- ıa a ın ay ın a • . Od k' . .. .. ku -.... kadar b 1 d d tır. unun çe ııı uç yuz rufa, - ••ııı•• ... -"""'"'"""'•-•uıPU_ .. __ 

0 , un ar, ora a u- k"' .. .. k'l d" ı__ • 
r ... Ked'I k'' ki omurun ı oıu ort -rut• verı- ~ 

ı ere, ope ere, fa - ,eLl~TI) e, •İnekle . . 1 • . b"l lecektir. . . re ve 11ım erını ı - . . . 
el 1iı111 bir çok böce]d.- nb • Bır çok memurlar ıımdıden • 
f ılık ediyor... ıhayet, üç bu • kooperatife müracaat etmiılerdir. Kaaatura ile 

i ı' dört ı-addelerinde, Belediye Sabtlara Cumarteıi gününden iti
ı ~~ı •fllt ftleınurları, büyük yolla- haren ba,lanacaktır. Belediye me· 
t\\ ~' .: ''*"Erini, d.......,..._.... mwıı olmay.ıp _ta hatka bU: yerAle 
tr '. supuriiyo ("B" "k olla- memur olan kımeeler ele koope-

:ve1'il dıyorunı. r.. uk::_u .. :ı . ratifin bu teıebbüsünden iıtifade 
1.. "" , zıra, uçu erın, I • 

rdiP . a, ~aba•. t S t'" t'" h I edebi ecektır. in b. ~ı a e uı u ma a -
•d' ır aydan beri süpürğe 
ç ı "'· . d l•nı iabat ederim. Evvel-
~ törmiyordu, fakat mevıim h' , 
~d ıç olmazsa, rü~aar süpü _ 
1 u.) 
titri · b . k ın ıca ı, çöplerm ıo ak -
bulunduğu ıaatler matba • 

' S~kıyorum ... Anka;a cadde
~keciyi, Eminönünü, Kara· 

'. ophane Tramvay yolunu, 
.. 8ey caddesini mideyi ö -

t~ .. burun direğini kırıcı ve 
e~b,.; 1krah verici iki keçeli 

-0--

Leyli kısımlar 
kapatılmıyacak 

Heber verildiğine göre Kaba • 
tat ve lstanbul erkek liselerinin 
leyli :lnımı ıimdilik liğvolunmıya 
caktır. Bu huıuıta bir karar veril· 
mesi için dera aeneıi baımda f aa· 

liyete geçecek Haydarpaıa liıeıİ· 
nin açılması beklenilmektedir . 

Bu lisenin leyli kadroıu hariç· 
ten gelecek talebe ile dolarsa me
ıele kalmıyacak ve bu fikirden ta· 

ıı1' lı'"' i . d . 'le_. çın e geçıyorum... mamen vaz ıeçilecektir. 
ıır, halde, bu intibalardan --o--

·~ te~~e, hayattan memnun Kürt Mehmedin davası 
•tı ed uınle gibnediğimi tah • D" .. ahk . 

ea-1i · 1 B l d' . un agırceza m emesınde 
"1.L -•• nız .... e e ıyenın meı T h k l d b b M. b 
L ""'l b . b ·ı_.~ • a ta a e e a a a mudu öl-
"''-' arı, enı u fl1U1yetım· d" K" h d' d ı .. 'llı bul I d I K . uren urt Me me ın avaaına 
~i ma ı ır ar. atıyyen b kıl Ş h' 1 l d .... d >'e oto 't . .. . a mıttll'. a ıt er geme ıgın en 

1 , rı eııne tecavuz etmı· d I hk . k b' 
h... • 'Mu·· b k' ,, k o ayı ma emenın bat a ır ıü· 
"'CQ ı et ten ıt yapma - . . lf ··· ne bırakılmaama karar verılmıt· 

Kaıımpaşada oturan Feriha 
Hanım, ayni mahalleden Cennet 
Hanım jle kaYS• etmiı, neticede 
Cennet Hanımı elinden kasatura 
ile yaralamıştır. Feriha Hanım tu 
tulmu§tur. 

Dayak attllar 
Saraybumu Park gazinosu ıa

hibi Abdürrahman efendiyi bir he 
ıap meaeleıinden döven Hacı 

Ilamdi Efendi ile oğlu Mahmut 
Efendi yakalanmıt ve haklarında 
takibata başlanmıttır. 

Ansızın yaraladı 

Sabıkalı Rüttü, arkadatı T ev
fik ile Taksimde bir yerde içtik -
ten sonra birdenbire bıçağıQI çek· 
mi' ve T evfiki kamından yarala
mııtır. Yaralı haıtaneye kaldırıl
mıf, suçlu yakalanmııtır. 

Darülacezeyi gezdiler 
Belediye iktiıat müdürü Aıım 

Süreyya Bey, üç Alman profeıör· 
le birlikte Darülacezeye giderek 
müe11eae hakkında izahat vermiı· 
tir. 

'ttt 'het ediyorum: Nice defa • tir. 

"-'~.haha olduiu halde, ni- K Pazarın kalkması isteniyor 
"1l Ilı adirga yurdu kapandı 
teç·ı Ulıaıebetaizliklerin önü-
~~ez? .. Belediye icap e • 

' 1tPo or l'tacıları naıd da kova· 
ııı.,, ·;:_ .. Esnaftan ceza kesmekte 
~llfqJ .. 
i, ça •t çekmemektedir. Hal-

ı ı,~lerin ıokağa ancak ağzı 
hil ır teneke içerisinde brra· 
~ı· . tidd· ını tamim ederek bu • 

~d, •~etle tatbik ettirmek pek 
• r llftki.naız olmasa ıerek -
ili .. ~ 
~,her d" 1 t~ne.k~ edinmek her 
det·ld~kkan ıçın kabildir, yı· 
~ oL'_ ır ... Çöpçülere de ko· .._..·ur. 
~-· lata~~l~a, her dük
~ l'l'nnlar uzerıne, iıkem • 

lir, aergiler kurabilirdi. 
· Pek&Ji, hunun önüne 

Binada bazı tamirat icrHı için 
Kadirga talebe yurdu kapatılmıt· 
tır. Bu münasebetle 50 talebe a • 
çıkta kalmııtır. Bunlardan 20 ·si 
lıtanbulda kimıesizdir. Bunların 
vaziyetile alakadar olan Halkevi 
kendilerini memleketlerine avdet 
edene kadar leyli mekteplerden 
birisine yerleıtirecektir. 

geçti. Şimdi, o kurunuYUıtat man· 
zaralara raı~lamıyoruz. Çöp tene
kesi adetinin zecri ıurette tatbi • 
ki, ayni ıuretle kabildir. Hem de 
bunun için - bu ıef erlik! • Avru • 
padan müteha11ıı ıetirtmeden ve 
rapor yazdırtmadan ! ... 

(Vl·nO) 

Atpazarı civarmda oturan halk be 
lediyeye müracaat ederek pazarın 
gayri sıhhi olmaımdan bahisle şe· 
hir haricine kaldırılmasını iste· 
mitlerdir. ' 

Kongreye davet 
Türk Di,tabipleri 

den: 
Cemiyetin-

6 Tem muz 934 Cuma günü top· 

lanmaıı mukarrer Umumi Heyet 
nisabı ekseriyet hasıl olmadığın • 
dan 15 gün sonraya bırakılmııtır. 
Bu defa mevcut aza ile içtima e • 
dileceğinden bilumum azanın 20 
Temmuz 934 Cuma günü saat 10 
da Cemiyet Merkezine gelmeleri. 

Lastik kösele 
rekabeti 

Ayakkabı ve kösele esnafı ile 
li.ıtik ayakkabıcılar araımda çı· 

kan ihtilafı tetkik için Ticaret o -
dasınca Hakkı Nezihi, Rıfkı ve 
Dani! Beylerden mürekkep bir 
komiıyon tetekkül etmitti. 

Bu komiıyon iki gün evvel ls
tanbulda bulunan bütün lastik 
fabrikalarını gezmittir. Bugün ve 
yarın Ayakkabı ve kösele eınafile 
de temaıta bulunup tiki.yellerini 
dinliyecek ve ondan ıonra da her 
iki tarafa ait kanaatlerini bir ra· 

...porla bildireceklerdir. 

Hamdullah Suphi 8 ey 
gitti 

Evvelki gün ıehrimize gelmit 
olan Bükret sefiri Hamdullah Sup 
hi Bey, dün akıamki trenle Anka
raya gitmittir. 

-<>----

Sigortalı köşkün davası 
13 bin lira ıigorta bedeline ta

maan yakıldığı iddia olunan Reı
neli Osman Beyin Kuzguncuktaki 
kötküne ait davaya dün ağırceza· 
da devam olunmuttur. Suçlular, 
Koço Efendi, Osman ve lımail 
Beylerdir. 

Üsküdar müddei umumiliğin· 
den istenen bazı malumat henüz 
gelmediğinden mahkeme batka 
bir güne kalmıttır. 

--o--

Çokolata fabrikasının 
tavzihi 

Tıp Fakültesi talebeıinden Me
cit Efendinin Üıküdarda bir bak
kaldan aldığı çukulatadan kurt 
çıktığını İstanbul Sıhhiye müdür· 
lüğüne tikayet ettiğini yazmıttık. 

Çukulata fabrikası müdüriyetin
den dün bir mektup aldık. Mek
tupla deniyor ki: 

"Mecit Beyin ıikayetini gör-

Balkan miaalanın Fransadan sonra 
İqiltere tarafından alenen tasvip e • 
dilmek, bugünkü Yunan hükumetinin 
siyasetini takviye, ve Yunan efkin u· 
mumiyesinin bir kısmının merakını i
zale edeceği gibi İngiltereye ho, görü
nememek korkusundan muztarip ban 
Yunan politika adamlarının fikirlerini 
kuvvetle baltalıyacakbr. 

Balkan misakının lngiltere • Fran· 
.. tarafından mühim bir ıulh amili ol
duğunun kabul ve ilanı Bulgar politi· 
ka11na da elbette müessirdir. Bal
kan misakının imzalanacağı sıralarda 
İngiltere tarafından bilhassa Yunaniı· 
ta.- Bulaariatanıa da misaka ithaline 
sarfı saynt eclilmeainin tavsiye edil • 
diii hatırlardadır. Balkan miıakının 

bütün Balkan milletlerini ihtiva etme· 
ai için İngiltere tarafmdan yapılan bu 
teıebbüıün halisane olduğuna ıüphe 

yoktur. Yalnız lngilterenin bu arzusu 
o zaman Sofyada başka türlü tefsir e
dilmit ve Bulgaristanın noktai nazannı 
teyit ve takviye eder mahiyette gÖ· 
rülmü1tü. 

Hatta Bulgaristan11z bir Balkan an
laımaaının bile umumiyet itibarile tul· 
ha hizmet ettiğinin İngiltere tarafın • 
dan ilan edilmesi Sofya hükumetini ikaı 
etmekten hali kalmamalı ve onu daha 
salim bir siyaaete irca etmelidir. 

Türk milleti ve onun hükUıneti ta
rafından aenelerden beri takip edilen 
Balkan siyasetinin doğru ve sulhü te
yit edici bir mahiyet arzettiğinin Fran
aa ve lngiltere tarafından da iyice an
Jaıılma11 Türk politikaaı için mühim 
ve büyük bir muvllffakıyettir. 

M. R. necdet 

·--·-·-··- 1 ··-··---
Recep bey Ankaraya 

dönüyor 
Cümhuriyet Halk Fırkası U

mumi katibi Recep Beyin, dün 
Ankaradan şehrimize geldiğini 

yazmıştık. Recep Bey tehrimizde 
iki gün kalacak ve tekrar Ankara· 
ya döndükten bir hafta sonra. yaz 
mevsimi zarf mda burada kalmak 
üzere tekrar gelecektir. 

dük. Mecit Bey fabrikamıza gel • Yeni ne,riyat: 
mit ve elinde bulunan bir kutu çi· H ) · t 
k l .. k k .t . o ıvu o atayı goıterere çı ıp gı mı,, 

Holivut'un 18 Temmuz nüahası rO. tebdilini istememi,tir. Eskimi§ çi· 
kolataların terkiplerindeki tekerli zel resimler ve en ıon ıinema haber • 

lerile intitar etmittir. 
kakao ve mevaddı nitaiye dolayı-
sile tagayyür edebileceği tabiidir. 
Eskimi§ çikolataların tebdilini 
prensip olarak kabul ettiğimizden 
bu çikolatayı bakkal bize getirip 
değiştirmemiııe hata11 bize ta· 
allUk etmez.,, 

Bfyonkuu~isar 
MADEN SUYU 
En sıhhi ıofra suyudur 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri mamaar, seçme olması ve okunaklı MUelllfl: Ömer Rıza ~I 

yazılması lazımdır. 25 Mr Rabbit and Mr Frox whole (hol) pond waı coverı' 
Tarlhf tefrika: 7 

Cie~en kısımlar1n hulasası 
Abdülhamit, Hürriyet istihsaline 

çalışan gençleri şiddetle takip ettiri
yordu. Bir gece Yıldız Sarayında Kızıl
sultan Mahmut Bey isminde bir muta
sarrıfı revolverle öldürmüıtü. Sarayda 
bu kabil cinayetler tevali ederken, Ab
billhamit gözdelerile gülbahçesinde eğ
leniyor. Bu sır- · • Tıbbiyeli Necdet 
Sarayda mahpustur .. Paristen gelen 
rakkaseyi kıskanan (Necmiseher) Ha
nım Sarayda faaliyete geçiyor. 

Necdet hiddetlendi: 
- Yalan... Yalan... Hepsi uy • 

durma .. Bugün de bunları mı uy • 
durdunuz? Matma2el (Meyan) 
da kim oluyor? Bu komedyaları 
oymyan kimdir? Beni yüzleıtirin 
Allah atkma onunla! 

Celal bey Paristen gelen ceva· 
bı okudu: 

- "Bir kaç gün ıonra paditahı 
devirecekler ve Retat Efendi mev
kii muallayi hilafete ••• ,, 

Perdenin arkasında birdenbire 
bir tepsinin devrilitine benziyen 

müthit bir gürültü koptu. Celal B. 
perdenin arkasına gitti. 

Aptulhamit Reıat Efendinin a • 
drnı duyunca fena halde sinirlen -

miıti... Yanında duran vazolara 
tiddetle çarpmasile husule gelen 
gürültü istiçvapta hazır bulunan -

ları ıaırrtınqtı. 
Padişah Necdetin kaçamaklı 

cev~lar verdiğine zahip olarak, 
Parisli rakkaıe ile müttereken Jon 
Türklerle muhabere ettiklrine i -
nanmıı ve hu sırada Reıat Efen -
dinin adını işitince müvazenesini 
kayhetmiıti. 

- Bu haini f iddetle ihtilattan 

menediniz ! Sabah aktam iıkence· 
ye devam edilain •• Her feyi itiraf 

ettikten sonra icabına bakarsınız ! 
Diyerek kendini genit bir koltu

ğa bıraktı .. 
Necdeti götürüyorlardı. 
Aptulhamit, Celal beyin kulağı

na ya vatça fısıldadı: 
- Matmazel (Meyan) ı geti.r • 

ainler .. Fakat o, inatçı bir kızdır. 
ilk ıüalde izzeti nefsini kırarak İs· 
tiçvaba batla! Bu hain Pariı tır
f ıntısı meğer lstanbula Jon Türk· 

ler tarafından gönderilmiş de bu
nu bugüne kadar sezememişiz .• 

Necdet uzaklaştıktan sonra pa
dişah seıini yükseltti: 

- Herifler! indimde sizin beş 
paralık değeriniz yok ••• ! Sarayım· 
da hapsedilen bir hainle Paris-

Tefrika numarası : 20 

Yazan: ishak Ferdi 

li rakkasenin temaaından §İmdiye 
kadar niçin haberdar olmadınız? 
Bu iti Pariaten cevap alıncıya ka
dar bekletirler mi? Gözleriniz 
kapalı ve kulaklarınız tıkalı mı ge 
ziyorsunuz? 

Kızıl sultan hiddetinden 
püskürüyordu. 

Etrafındakilerin hepsine ayrı 

ayrı çattıktan ve haıladıktan son· 
ra, perdeyi tekrar çekti .. Ve Celal 
beye hitaben: 

- Bu kızdan iıtediğim malu -
matı alamazsan, bu gece ıenin ca
nını alacağım ! 

Dedi. Baş mabeyinci paditahı 
tatmin edici sözlerle teskine çaJı,. 
tıktan sonra: 

Ben bilmem! 
Bir meseleye canı sıkılan ada· 

mın biri yolda gidiyordu. Önüne 

çıkan başka bir adam yanına 
yaklattı: 

- Affedersiniz efendim, 
§eY soracağım, dedi. 

Canı aıkılan adam dalgın, 
gın cevap verdi: 

- Sor bakalım!. 

- Bugün ayın kaçıdır?. 

bir 

dal-

Canı ııkılan adam kııaca ce· 
vap verdi: 

- Ben bu ıehrin adamlarmdan 
değilim, bilmem. 

Çamlıca: Nur Hayat 

Banka kaçta kapanır 

Tom - Mr Rabbit was walking 
alone ( elon) one day with hiı f)ne, 

yalnız güzel 
bushy (buti) tail (teyl) and 

tüylü kuyruk 
Frank - But, Tom, rabbit'ı are 

quite ıbort. 
T om - Am 1 telling the story ar 

are you7 
Frank - Pleaıe (pliz) go on 

hazan 
(ıo on) Tom .. Tbe rabbit had a fine 
devam ediniz. 
tail. 

Tom - Yeı, he had - a fine buıhy 
tail; and as (ez) he waı goring along 

ken 
(elonı), he ıaw Mr Fox. 
boylu boyuna 

Frank - And he ran 
( ran evey) very 

kaçtı 
( didnot) ( didint) be. 

quickly, 
away 
did'nt 

- Merak etmeyin §evketmeap ! Kocaıı ıeyahate çıkıyordu. Tom - No. They were friendı, Mr 
Bu gece her şeyi meydana çıkara- Zengindi, parası boldu, kanıı Frox: w .. carryinr (kerryin) a bir bar 
cağım .. Ve müsterih uyuyacakıı- kendisini teıyi etmek için istas- tatıyor 
nız ! yona kadar gelmişti. Tren ayni· ~==) ol fiıb. Mr Rabbit aaid: 

Diyerek perdenin arkasından mazdan evvel konuıuyorlardı. " How doyu do; (hav du yudu) 
çıktı .. Yerine oturdu. Kocası: naııltmız 

Koridordan ince bir kadın sesi- - Paran olmadığı zaman, me· Mr Fox? What a Iot (lot) of füh. 
nin yava§ yavaı yakla§an akisleri raklannıa .. Bankaya uğra .• Be • sürüyen 
duyuluyordu. nim hesabıma alırsın, dedi. Where did you catch tbem? 

Matmazel (Meyan) 1 ha• mabe- "Happy to ıee you, Mr Rabbitl Ye., 
s- Karısı cevap verdi: they are fine füb. t caul'ht then in 

yincinin odasına getirmiılerdi. _ Bugün banka saat kaçla ka· the pond near the wood." 
Parisli rakkase türkçe bilmiyor- " Is ıuppoıe (ıappoz) you were 

d 
panır .• 

u. zanneder 
CAllWWtlftJlllltl.....,mnımnmmlililma~IPmftm'l"""""-

Celal bey matmazeli Fransızca l t fishinı (fitin) for ıeveral hours and 
. . . .., f ey an ıyamıyorum. balık tutmak 
ıstıçvap edıyor ve aldıgı cevapları El' · d -.k H 
.. k 1 ak k d' d' - ımız e veaaı var.. er fe• ıome friendı were with you. 

tur) çe odar ' en 1 ken ıne tek- yi biliyoruz. inkar eedraen, tazyik- "Oh dear (dir) no; l waa quite 
rar ıyor u. l .. 1 t .... b ) ğ t izi p · l' kk . b k e soy e mege mec ur o aca ız. 

arısı re asenın pen e yana - H d' t tl ~.ki h • •t• f t' alone (elon), it iı very easy (izi) to 
ı ·k· .. • · d k kud b 1 ay ı, a ı ı a er ıeyı ı ıra e . 
arı ı ı ~bu'!1 ıçın e, or an, a • Gizlemekt~n bir fey çrkmaz ... Zatı yaJnız kolay 

mumu gı ı ıararmııtı. • • catch them. 
. . • . f a1hane aleyhındeki tertıbata bil -

K d d k h .. "How did you do it?" aıked Mr en ısıne aıma nazı ve ur- m"ıy k -teı ld x t .ı • ere - o u 15unu anmm e • .-~ ..... IJ • .-.it, for (for 11 v ry fon of 
metkar görünen ba§ mabeyincinin diyoruz! Bize hakikati anlatrrıan cevız 
çehresi o gece ne kadar da asık serbest kalaca.kam! 
ve korkunçtu ! 

Parisli rekkase Türk sarayında 

o güne kadar kendisine bu derece 
şiddetli muamele yapılmadığından 
tatlı bir ıive ile bunun ıebebini so
rarken, Celal bey ahret suallerine 
ba,lamıştı: 

- Necdetle ne zamandanberi 
ve kimin delaletilc temas ediyor

sun? 
- Bu isimde bir kimse tanımı· 

yorum ..• 
- Mektuplarını Parise gönder

mİ!ıin ve gelen cevapları kendisi· 

ne vermişsin? 
Güzel rekkasenin sesi korkudan 

gittikçe alçalıyordu: 
- Hangi mektuplardan bahse· 

diyorsunuz? Sözlerinizden hiç bir 

Matmazel :(Meyan) ın bir ıey • 
den haberi yoktu. Ne Necdeti ta -
nıyordu, ne de Parisle muha·bere • 

ye tavasaut etmiıti. Parisli rakka· 

se ıaraya girdiği günden heri zevk 

ve eğlenceden baıka bir fey dütün 
memitti. 

Celal beyin suallerine kartı mü· 
temadiyen menfi cevaplar veriyor: 

- Ben bir ıey bilmiyorum. Po

litikadan anlamam, diyordu. 

Celal bey seıini biraz daha yük· 
selterek birdenbire hiddetle ayağa 
kalktı: 

- Ben, bak, §İmdi seni ne ka
dar kolay ıöyleteceği.m ... Her te
yi itiraf edecekıin ! 

(Devamı var) 

M;çhul insanın kımıldayışı tam ~u &• 

ne tesadüf etmiyor muydu? 

fiıh. 

"Well, t ıaw a tree wbich had 
fallen into the water, and l sat it, 
with my tail in the water. Thiı iı full 
of f iıh; one af ter another came and 
bit (bit) the hair of my taiJ. l drew 

111rdı 

(dru) it ont each time, and that it 
çekti 
haw t causht them. And lhen Mr r ox 
aaid soodbye (ıudbay). 

Allahaıımarladık. 

That aame eveninı Mr Rabbit went 
to the pond, and ıoon he aaw the f allen 
(folen) tree. He ıat upon it, with hiı 
fine buıhy tail in the water. Before 
Iong he fell uleep (eı1ip). Now it was 

uykuya dalmıt 
a very cold niıht indeed (indid). 

hakikaten 
İt froze, and froze (froz); the 

dondu 

Fikret: · 

Aşk mz, Servet mi? 
- Küçük Bey .. 
- Kim o?. 
- Benim ... Korkmayın .. Benim. 
- Peyker? 

- " Oh .•. Yarabbi tükür ... • Diye 
1eviniyordu. • Her halde, ağladığımın 
farkına varmamıt olacak ki, böyle ıÖy• 
liyor ... Yokıa, Türkanı ıevdiğimi, o -
nun için ıöz yatı döktüğümü farket
ıeydi, doğruıu, pek kibirime dokunur· 
du ... Hem, maazallah ya gidip te ıöy
lerıe ... " 

Nakili : (Va - Ntı) 
Qe~n kıaımlaran hUllsası bedildikleri gibi ... 

İlhami Bey, servetini kaybetmiş 
bir Paşazadadir. Fakat, eski debdebeli 
hayatı terketmek i~temiyor. Onun için, 
kızı Türkan Hanımı Cemal Bey ismin
de blr zengine vermek emelindedir. 
Halbuki, Türkanla Fikret seviıiyorlar. 
İlhami Bey, Fikreti, oğlu gibi büyüt
mektedir. Ona, kızdan vazgeçmesi için 
rica ediyor. Banka memuru olan Fik
retin önüne, tesadüf, Şadiye Hanım 

isminde zengin bir kadın çıkanyor. Bu 
hanım, da öelikanlı ile alakadar oluyor. 

Bir çok insanlar, yürekleri yana ya· 
na, .. akipleriyle ıevl'ililerinin bulu~tu
iu yere sokulma~ arzusunu kendile -
rinde duyarlıır .... Fikret te, bun1•rdan 
biriydi. Cemal Beyle Türkanın bal· 
~dan birbirine kanpn g;)lğeıeri ve 
,.Ob1m ~eri, garip hir ıurettl!, 'Kal· 
brni burkultuyor, onu acaip bir eza ile 
cezbediyordu. Pervanelerin ateşe cez• 

Böy]ece, bilinemez ne kadar kaldı .. 
Belki be, dakika, belki yarım saat ... 
Beyni botalmı' gibiydi. Hiç bir şey 
düıünmiyordu, 

Sadece, gözlerinden yaşlar aktığı

nı hiuetti. 
Hatta, boğazındım bir biriken hıç

kınk sesi de yükıeldi. Galiba bu sıra
da, gözleri balkondan aynlmıyotdu 

ve balkonda, iki gölce biribirine fr.7. · 
la yaklaımıftı. 

Kameriyenin öteii kö~esinde bir 
hı,ırtı oldu ... 

Biri yürüdü ... 
Orada meğerse bir inaan vannı, ta 

Fikret, onun mevcudiyetini farkedt! -
memi, ... 

Genç adam, dalgınlıktan ayılarak, 
irkildi. Hayır, korkmamıştı... Utan -
mııtı ... Onu belki ağlarken görmemi,. 
!erdi; fakat hıçlrndığını ititmiılerdi. 

- Evet ... Benim ... 
llhami Bey ailesinin emektar hjz. 

metkarı Peyker ... Bu kadın, onu ken· 
di elinde büyütmüttü ... 

Acaba ağladığını ıezmi, miydi? 
- Siz de galiba gürültüden uyu • 

yamadınız da, hazır uyanık duruyor • 
ıunuz diye radyo dinlemeğe çıktınız? •• 

- Evet... Pek hoşuma ıitti d& ... 
Ne güzel bir hava çalmıyor... Değil 

mi, dadı? ... 
- Ben, alafrangadan anlamam ki, 

küçüle beyciğim .•. Yalnız, koyun ka • 
VI\ '. c!inlcr gibi dinliyorum ... 

ihtiyar kadın, kendi yaptığı bu tu
haflığa kendi de güldü ... 

- Siz, Avrupa gördünüz ... Böyle 
şeylerden anlarsınız. ... Kim bilir, ora -
l:ırda ne güzel madAmlar ıi~e bu tar· 
kıları eöylemi:ıtir de fİmdi onları dü • 
şi.iniiyo .. ~·ı., .. ::dur ... Aklını7. hep ora • 
dadır ... 

Bu minval üzere bir n1il<tar ge' e
zelik etti. 

Peyker: 
- Haydi, ıiz de yatın küçük bey .. 

Dedi. • Hava ıerin... Ben ütüdüm ... 
Gidiyorum ... itte, onlar da içeri riri
yorlar ... Allah rahatlık verıin ... 

- Sana da dadı .. 
ihtiyar kadın tostoparlak vücud!y

le, yalpalayarak uzaklattı. 
Fikret, bir müddet daha kaldı. 

- Cemal Bey ıidiyor! - Diye riü
tündü. - itte, radyo durdu ... Salondan 
ıofaya ıeçtiler ... Ben de gider yatft -
rım ... 

Fakat, içinde bir ezildik, yüretin
de hir kıriınlık vardı. Yerinden kalk
masını istemiyordu. Dadıyı üıüten ge
cenin rutubeti ve ıerinliği ona pek hot 

aelmitti. Baırmı arka11ndaki ağaca da· 
yadı. Kollarını iki yana aarkıtb. Bir 

. müddet öyle kaldı-

bütün . !ıl 
ice. ln the middle of tbe 11

11 
Rabbit woke ( vok) up. 

uyandı 

He ıaid: .. There iı •0 

(ıam[*ıing) on my tail" aııd 
bir tCY 

(puld). "İt iı a very biı fitlıı 
çekti il 
ıure (tur) ! And he pulled al 

emin 
it iı a very ıtrong fish, t~J 

be gave another pull (pul),• fi 
çekme 

pull. Poor (pur) Mr Rabbit. 
zavallı 

Frank - Did he pull hiıt ,il 
h • ? t e ıce. . 

1 
Tom - No, that iı jud (J11 

tam 
he did'nt do. And that iı wh1 
have ıuch little tailı. ~ 

rabbits'tail = thcı tailı of r• 
rabbits' ail = the tailı ol 
a man' ı doı = the doı of ' 
menı' dol' = the doıı of ~ 
it'ı = it iı 

carry: taıır carried: ta91dı. 
bite: mrır bit: ıaırdı. 

freeze: Donar freze: dort~ 
draw: çeker drew çekti 
ıit: oturur ıat oturdu• 

Okuyunuz: 

Please, freeze, ıeeı, u.•'f• 
hou1eı, boracı, as, thiı, ba•ı 

was; bag, back, one, gone, atoıı' 
ıaw, ıauce; here, hair, thert• 
who, whole, whose, write, • 
ıure, ıugar, ıhine; poor, door• 

Cevap veriniz: 
(1) Who iı telling Frank J 

(2) Wliat ia the story abO"~ 
(3) What kind Ol tail Mr _,a. 

( 4) Are ali rabbıt taılı J~ 
(IS) Whom did Mr Ral>L.i r 
(6) Was he afraid of Mr fi) 

' (7) What WH he carryind' 

(8) Where had he cauıht 1 

(9) Where ıome of hiı 
fiıhing too? 

(10) Did he take lonl' tt 
tbem? 

(11) How did he do it? 
(1) Did Mr Fox stay vf. 

Rabbit? 
(13) What did he ıay 

left him? 
(14) What kind ofa niıbl 

when Mr Rabbit werıl 
pond. 

( 15) Did anyone ıo with b 
(16) Wu there any ic• t 

pond? 
(17) When did be awake? 
(18) Why did he pull? 
(19) How many pullı did ~ 
(20) Did he pull hiı tail 

(Deva~ 

- Kirpiklerindeki ve yan;~ı; 
nemler kurudu. 

Türkanıa, nı,anlııırun ·a 
indiklerini, orada vedalaıtıklJ 
ra, ıenç kızın ıok:ık kapıaı le 
ve orada Peykerle karfıla§tıf 
yak ıeslerini ve fısıltıları ta~kİP 
ği için, • Fikret, İe:zmedi. 

Hatta, konağın bahçekaP111 

ta Türkan bahçeye çıktığı 
kızın kendiıine doğru yalcl' 
farkında olmadı. 

Şimdi, lıhaml Beyin kızı, 
yenin etiğinde belinni,ti: 

- Fikret! 

- ! .... 
d,.. .. - Ne oturuyorsun bur• 

pıyorıun? f 

Delikanlı, yerinden 1ıçrı1•' 
kat, bir an içinde kendine }iş 
rak, ıoğukkanbbğını takırıdı: 

- Oturuyorum iıte .. l'l• 
mıı? ... 

- Vallahi affederıin ..• 

- Affedecek ne var? 

- Seni üzdüm .. 

- Niçin? 
(D~ 
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Kavakta ne var, ne qok? 
Çifte telli oynarlarken aynı hava ile 

fokstrot yapanlar da var! 
dızı kim biliyor muıunuz?. Balık· 
çı Arap Ali .. 

kişi 

Defineyi aramağa 
gidiyor 

1Faşizme karşı harp 
var! 

Deniz kenarındaki Çınarlı bah· 
çede dansın durakladığı bir za • 
manda bakıyorsunuz birkaç kişi: 1 

- Ali'yi isteriz! Diye söyleni· 
yor ve biraz sonra da o simsiyah, 
sırım gibi ince, çevik delikanlı or
taya çıkıyor, çıkmasile beraber de 
cazbant hemen ya bir çifte telliye 
yahut oh yalel yaleli tutturuyor. 
O zaman bütün bahçedeki halk 
ile beraber etraftaki yoğurtçu, 

mısırcı, sucu, armutçu, helvacı, 
dondurmacı gibi ne kadar eey · 
yar satıcı varsa onlar da el çırp· 
mıya başlıyorlar. 

Cazbant ile 41ifte telli Bazan Ali bir tarafta çiftetelH 
oynarken, öte tarafta ayni hava
ya ayak uydurarak gene dansa 
devam edildiği de olur. 

. AHah İ§tah açıklığı versin, 1 
~ıllet öyle atı§tırıyordu ki !İmdi 
dört kitilik bir ıofranın batında 
Puçalanan okkalık taze ekmek
ten iki dakika ıonra bir ufacık 
lokma bile kalmıyor; sepetten 
zembilden, bavuldan, çantadan 
bir yeniıi çıkarılıp bir iki dakika 
içinde o da göçürüliiyor; arkasın
dan da kilolarla Mustabey armu
duna, şef taliye, suda pişmiş mısı
ra yallah ediliyordu. 

Tabii öyle olacaktı; çünkü o 
hava, o su, o manzara, o deniz se· 
rinliği midelere ne indirilse he· 
nıen öğüttüriiyor ve- tabir caine 

- hani gevi, 2etinn•le bile mey
dan 'bırakmadan insanı gene a
cıktırıyordu. 

Alem burada İştahlı iştahlı ve 
~eY\'11 ICeylfli liır düzUye atıştırır-

en b~ktım, yanımdaki bizim ki
bar dütkünü arkad&§ hafiften ya
lanrnıya, ağzını §&pırdatmıya baş
ladı. Sordum: 

- Ne oluyorsun yahu?. 

- Ne olacağım, benim de işti-
hain kabardı, acıktım! 

- Tabii acıkacaksın, aklın ne
redeydi?. Sana gelirken söyleme
dim mi?. Oraıı Sirkeci yahut Be
yazıt kahvelerinin bahçelerine 
henftmez, insanı acıktırır, yanı· 
tnıza biraz öteberi alalım! diye .. 
Hele kar§ında böyle yüzlerce in
san, durmadan ab§tırırsa .. 

- Ne yapacağız şimdi?. 

Kavak yoğurdu! Kavak bahçele
ri çalgılı olsun, çalgısız olsun bu 
yıl pek iyi bir usul bulmuşlar: 

- Kahve, çay, lokum, gazoz 
(1 O) kuru§... Fakat dışardan yi
yecek, içecek, başka ne istersen 
getir! 

Onun için Otuzbir suyundan 
Boğaz dışına )$:adar ne kadar bah
çe varsa hemen hepsinde tencere
ler tıkırdıyor , cezveler, ibrikler 
fıkırdıyor; fincanlar, bardaklar, 

Sonra gene burada çalgı, oyun 
alıp verirken bakarsınız bir köşe· 
de dört bet kiti oturmuş (kızma, 
darılma) oyunu diye baıka bir o· 
yun oynuyorlar. Peçiçe benziyen 
bu (kızma, darılma) oyununu 
oynıyanlar Anadolukavağmdan 

Ahmet, Sarıyerden telgrafçı Rüş
tü, Y enimahalleden mütekait 

Tati: gününün keyfini t;ıkaranlrr 

ka§ıklar, çataJlar habire şıkırdı- J Hulki, ve Beykozdan komiıyon • 
yor! cu Petro, beylerdir. Bunların bir 

Haftanın altı gününde yorulan de Milto efendi isimli hakemlerj 
halkın yedinci cuma günü bu da vardır ki oyunda kim mızıkçılık 
hakkı değil mi ya?. Ne mutlu on- ederse o ceza verinnit ! 
lara ki birer ailedirleı· ; babalar Akşam geç vakit dönüşte şirket 
kızlarının, analar oğullarının, ha- vapurunun kamarasında baktım, 
nımnineler torunlarının - bil - ayni adamlar gene baş başa ver • 
mem pot mu kırıyorum - ve kay- mişler, orada da ayni oyunu oy· 

_ Ne yapacağız, kar§ı karfıya nanalar gelinlerinin yüzlerine gü· namıyorlar mı?. 
bo" 1 1 k ' lümsiyerek cuma günleri insanın Tabı.atten bahsolunuıı mu' .. El Y e ya anıp yut unacağız •. 

K h canına can katan yerlerde böyle buralara gezip tozmıya, eg"lenme· 
- a veciye söylesek bize bir ı 

!ey bulmaz mı?. tatlı tat ı yemekli, içmekli, gülüş- ye gider, berikiler ise buraların 
lü, oynayışh birer alem geçiriyor- zevkini (kızma, darılma) oyunu 

- Kahveciye söyliyeceğimize, lar. Bir zamanlar bu alemleri biz ile çıkarmıya çalışıyorlar. 

9efine arayıcılarının reisi 
kaptan Stradford 

Asırlarca evvel korsanların toprak 
altına sakladığı defineyi bulmak için, 
yeni bir ıeferberHk başladı. 

Cenup denizlerinde Kokoı isimli 
adaya, 45 ki§İyi hamilen İngiltere Port& 
mavı limanından bir yat kalkıyor .. 

Yatla birlikte bir de deniz tayyaresi 
B1decekti. 

Vaziyet gayet ciddidir: 
Adaya define aramak üzere çıkan 

·15 kişi arasında mütefennin, meslek i
tibarile seyyah, kaşif insanlar da var· 
drr. 

Kokos adası, lisanrmız argosunca 
hemen hükmetmek mümkün olduğu 

gibi,, pek yoksul, bo§ velhasıl hiçten 
bir ada değildir. 

Asırlarca evvel buraya korsanlar , 
vurdukları mücevherleri, zikıymet eş· 
yayı saklamışlardı. Rivayeti. dillerden 
dillere dolaşmaktadır. 

Kafile reisi ve tanınmış seyyahlaı·· 

dan Misler Stratford; İngiliz gazete • 
cilerinden birine §U malumatı vermiş

tir: 
" Bu, define bulunduğuna katiyen 

emin olduğum Kokos adasına ikinci 
seyahatim olacak. Adaya ilk gittiğim 

1932 tarihinde 10 ay kadar orada kal· 
dım. Oradaki yegane beyaz adamla ta· 
nı§tım. Orada bugün yetmi§ beş ya 
§ında bulunan bir adam vardı ki, 50 
sene evvel gemisi kazaya uğradıktan 

sonra buraya düşmüş ve böylece ya • 
şamağa başlamıştı. 

"Sonra iki .Çinli daha vardı. Bu de· 
finenin yerini keşfetmi§ler ve orada 
büyük zümrütlerle müzeyyen bir haç, 
bir de :'aş bulmuşlardı. Bu Çinlilerden 
biri, diğerini bıçakladı. Bu!dukları de· 
fine üzerinde uyuşamaımşlardı. Bı . 
çaklanan Çinli ölürken, bana define • 
nin yerinden bahsetti ... ,, 

Bir roman mevzuu pek andıran bu 
haberi seyyah Stradford daha bir ta -
kım mevsuk ve makul malumatla te • 
yit eylemektedir. 

Define arayıcılaa·, arkadaşlarını da 
tamamladıktan sonra, maceralarına ah· 
lacaklardır, 

ka.Ik föyle Kavağa gidelim, orada de çok geçir.miştik. Şimdi ise bu ş· dTk k d'I · k d 
Yiyecek bir •eyler buluruz! 1 ı ım 1 1 en 1 erme ızan a· Belgrath talebeler geliyor 

:r çok tatlı aile a em erine uzaktan rılan pek yok ama belki ilerde ka- . 
Yukarı Boğazın en alaturka teyemmümle vakit geçiriyoruz! fa tutan bulunursa karışmam! Belgrat Üniversitesi talebele-

trıeıirelerinden olan Otuzbir su • Bu sene Ru.melikavağmın yıl- Osman Cemal rinden müteşekkil bir kafile T.e~· 
Ylınd k Ik k h lbuk' b. b · · 'k' · ·· ·· hrımı an a tı , a 1 ır u • .. ........................ •••••••••••••••••• .. •••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••n••n• muzun yırmı ı ıocı gunu şe · 
çuk ıa.at önce Takıimde adama - ze gelecektir. Talebeler, Milli 
k~llt tıkmmıttık; Kavağa geldik; Çarhz f e/ek tersine döndü Türk Talebe Birliğinin misafiri o-
bır okka ekmek, biraz peynir, lup İstanbul erkek lisesinde ika-
~eytin, domates, salatalık filan a· met edeceklerdir. Belgratlı Üni-
ıp bir kahvenin yer iskemlelerin· versiteliler burada iki gi.in kala • 
de bu hazır yaz yemeklerini beş cak ve tekrar memleketlerine dö· 
dakikanın içinde temize havale neceklrdir. 
ettik. Yemek arasında içtiğimiz 
d'• d or er beter bardak !>uz gibi Bo-
ğaz suları da caba! 

Fakat Kavağın tam on beş köp
rü}" u nıe~hur sokağından geçip 
Zekeriya köyüne doğru u:ıanan 
tepeleri tırmanıp yükseklerde bir 

~2 kulaçandan ıonra tekrar deniz 
<enarrna inince baktık ki Bağdat 
~ene vimnla~amrt mı?. Haydi 
•·u ıefer de ı;relsin kum poğaça He 

Malfım olduğu üzere, Hitkrin b r çarprk salip işareti vardır. Nazi r eisleri 

arasında ihtilaf çıkması üz erine, bir Bolşevik karikatüristi , bu c;arhı tersi

ne dönmüş gösteriyor. H er bir kolun ucu ndaki rüesa aralarında sızlaşır vazi -
ycttcdir. 

Gumansın davası 

Türklüitü tahkirden dolayı kib· 
rit şirketi müdür muavini 
Gumas hakkında takibat 
yordu. 

Mösyö 
yapılı-

Bu husustaki tahkikat netice· 
lenmi~ ve müstantiklikçe M. Gu· 
mans'm )üzumu muhakemesine 
karar verilmiştir. Bu davaya asli
ye üçüncü ceza mahkemesinde ba 
kı1acaklır. 

Fransız sosyalistleri 
komünistlerle anlaştı 

Paris, 16 (A.A.) - SosyaJist 
fırkası milli. mec\isi, bütün gün 
i~tima halinde kalını§ ve komü • 
;ıist fırkasının faaliyet birliği tek 
lifini müzakere etmiftir. 

Hatiplerin ek~erisi, bun1. taraf 
tar görünmektedir. Bunun, zece 
celsesinde kabul edilmesi muhte
meldi. Yalnız M. Grumbach, bu· 
nun aleyhindedir. Çünkü teklifin 
samimiyetine kail değildir ve iki 
fırka arasındaki ihtilafları sayıp 
dökmüştür. 

Birçok hatipler ve bilhassa M. 
Blum faaliyet birliğine taraftar 
olmuşlardır. 

Maamafih M. Blum fırkanm 
bilhassa Sovyetlere kar§ı serbeı • 
tii hareketini muhafaza etmesini 
istemektedir. 

M. BJu.m, Moskovanın, Franıa
nın dostluklarını Soayaliıt fırka • 
sına kadar le§mil etmek arzusun
da bulunduğu fikrinde olup "şa
yet Rusya Fransa ile askeri bir 
ittifak aktedecek olursa Sosyalist
lerin bu ittifakı - faaliyet birliği 
bahanesiyle - tasvip etmeleri la
zım gelecektir ve hatta Sosyalist
lel· bu tasvibi sulh için tehlikeli 
görseler bile bunu yapmak mec
buriyetinde kalacaklardır.,, De -
miştir. 

Paris, 16 (~.'A.) - M. Paul 
Fabre tarafından teklif ve S. F. 
l. O. milli konseyi tarafmClan ka
bul edilen takrirlerin metni şu • 
dur1 

"Milli konsey, Faıizm ile har
be karşı komünist fırka ile müş -
terek hare~et teklifini kabul eder. 
Misakı imzalıyacak ve maddele
rini tasrih edecek olan fırka ida· 
re heyeti azası daha şimdiden, ko
münist fırkasına umumi harbin 
yirminci yıl dönümü için müşte -
rek nümayi§ler tertibini teklif et· 
meye karar vermiştir. 

MilJi konsey, faşist tehlikesine 
aşılmaz bir mania teıkiJ edecek 
olan müşterek hareketin tahak -
kukundan dolayı ~endi kendini 
tebrik eder." 

İstanbul asliye mahkemeleri 
birinci yenileme bürosundan: 

Mehmet Mithat efendi ile İb
rahim Hakkı Bey arasmdaki da
vanın yenilenmesi esnasında: 
Müddeialeyh sabık Ankara Şeh
remaneti sıhhiye memurlarından 
ve Cibalide Üsküplü mahalle
sinde Hayfar caddesinde 128 nu
maralı hanede mukim Hakkı Be
yin mukaddema 1 stanbul asliye 
birinci hukuk m~'. "' emesinden bu 
işe ait dosya ve teferrüatı adliye 
yangınında yanmış ve ilanen teb
ligat ifa kılındığı anlaşılmış ise de 
bu kere büroca 20 gün müddetle 
ilanen tebligat ifasına karar ve -
rilmiş ve yenilemenin icrası için 
tayin olunan 19/ 7 934 tarihine 
müsadif salı günü saat 15 te Ye
nipostahanenin birinci katında bu 
lunan Birinci Y enilenıe Bürosuna 
gelmediği veya vekilini gönder
mediği takdirde 2367 numaralı 
kanunun 6 ncı maddesine tevfi -
kan gıyabında muamele yapılaca
ğı tebliğ makamına kaim olmafc 
üzere ilan o1unur. 



- Bana bu kostümle dört tane ay ni kumaıtan pantalon yapacakspıız .• 
- Dört tane mi? 
- Ent, kanın evin alçak davan yanına bir bekçi köpeği koydu. 

fıkralar 
Eşefin öoünmesi ! 

Methur Yunan filozofu Aristo 
bir eıeie sonnuı: 

- Kulaklarının uzunluğundan 
memnun musun?. 

- Evet.. Çünkü, her ıeyi her 
kesten evvel duyarım. Niçin sor· 
dun?. Kabiliyetimi inkar mı edi • 
yonun?. 

- Doiru... Övünmekte haklı • 
sm ! Çok defa bir deve sürüsünün 
önünde gittiğini unutmuıtum !. 

Yapma fare 
Yeni niıanlanmıılardı. Genç 

kız niıanlısımn durgun ve çekin • 
gen halinden tikiyetçi idi. O gün 
akıam üzeri gene kendisini ziya • 
rete gelecek, ya oturacaklar, ya
hut ta dıtarıya, dolatmıya çıka· 

caklardı. 

enç kız, dolaımaktanaa niıan • 
lısı ile bq bqa kalmağı tercih e
diyordu. Niıanlısının gelmesine 
bet on dakika ya kalmıı, ya kal -
mamııtı. 

Kız, küçük kardeıini yanına ça· 
iırdı: 

- Gelsene buraya .•• 
- Ne var abla .. 
- Gel .•• 
Küçük kardeıi yanına yaklaıın· 

ca: 
- Senin yapma f aren nerede? 
- lçerde abla .• 
- Git al onu yanına.. Şu on 

kuruıu da al senin olıun. en enit· 
tenle yalnız kalınca kapının ara -
11ndan içeriye bırakıverinin. 

Kavga etmiş olacak 
Kırk kitiden mürekkep bir or· 

kestre 9ef i elindeki deyneği bir çıl· 
ım gibi, sağa, ıola, aıaiı, yukarı 
eallıyanlk idaıre ederken, kemancı 
lardan biri, yanındaki arkadaıına: 

- Ahmede ne oldu yahu •• 
- Bilmem .• Temin denize nasıl at-

landığını tarif ediyordu. Bir daha sö
rünmedi .. 

Bekliyorum 
Vurgunum gözlerine, 
Yanarak bekliyorum! 
O yalan sözlerine, 
Kanarak bekliyorum! • 

••• 
Geçenler gelse geri, 
Atardım elemleri 
O pek güzel demleri 
Anarak bekliyorum! 

••• 
Saat geldi ikiye 
Döneceğim deliye 

Acuıın bana diye 
Sanarak bekliyorum! .• 

Fuat Hulusi 

- Yirmi sene •i•r hapse mahkum edildiniz. Bir ıey diyecek misiniz? •. 
- Evet Reis Beyefendi, avukabm la bir kaç dakika huıuıi olarak sörü,,.. - Niçin halık avına ıitmek iıti

yonun? mek istiyorum •• 
- Çünkü bir ıolucan buldum, ba· 

ba .. 

Alışmış kudurmuştan 
Eaki bir otomobil eabcıaı, uzun 

zaman it bulamadı. Nihayet meı· 
leiini deiiıtinneğe, otomobil ye • 

rine bir tuhafiye majazaıma gene 
ıatıcı olarak girmeğe karar verdi 

ve bunda muvaffak ta oldu. 

ilk günlerinden birinde genç ve 

güzel bir madam geldi. ipek ço • 
rap satın almak iıtiyordu. Bir kaç 

düzineye baktıktan sonra bir ta • 
nesi üzerinde durdu: 

- Bunun, dedi, fazla dayanaca· 

ğını zannediyor muıunuz? J 

Eski otomobil ıatıcııı cevap ver· 
di: 

- Şüphesiz madam, iki yüz elli 
· kilometrelik bir yol için garanti e· 
debiliri~. 

fıkrala 

- Çok azap içindeyim.. Kocam 
ıeceleri bir yere gidiyor, nerede of du
tunu öfrenmek merakındayım. 

- Öfrenirsen azabın iki kat o!ur. 
İyisi merakla kal" 

~ 
'~ .: { ..... - ~ . 

" 

Ferdiyi, Ahmet yazıhaneıinde 
ziyaret etmitti. Uzun zamandan• 
beri görmemitli. Yazıhaneye gir• 
diği zaman, Ferdiyi bir yazı ma
kineıi batında tuılara bakarak ve 
her dakikada bir harfe basarak 
yazı yazarken gördü. Ferdinin 
bir daktilosu olduğunu biliyordu. 
Merak etti ve sordu: 

- Ferdi, dedi, senin bir dakti· 
lon vardı?. Kendisine izin mi ver· 
din?. 

- Hayır, kendisi gitti. 
- Ya .. Sebep ne, batka yer-

den daha müsait bir it mi bul• 
muf. 

- Hayır.. Bir gün karımı öp
tüğümü gördü de .. 

Babası ve oğlu 
Y atlaınmıt bir sporcu, kırda bil 

yaya benziyen ağır demir topları 
atmakla uğratıyordu. Bu ıırad 
küçük çocuğu yanına geldi: 

- Baba bana para ver, ben d 
bilya alıp oynıyacağım .• 

Babası cevap verdi: 
- Hiç sen yaıta bir çocuğa bil 

ya oynamak yakıtır mı 

Kaynana 
lki genç seviıiyorlardı. O kada 

çok ıeviıiyorlardı ki bir gün gen 
kiz, genç ıevgiliıine istikballeriıı 
den bahsediyordu. 

Genç kızın annesi, genci ne k•'" 
dar seviyorsa, babaıı o nisbette 
hoılanmıyordu. Kız: 

- Meraklanma sevgilim, d iyo 
du. Babam seni ne kadar sevıııi 
yorsa, annem o derece bayılıyor• 
Bu yüzden babamla ayrılmağa bİ 
le- karar verdi. Evlenince anne 
de bizimle beraber oturacak. 

- Bizim tef muhakkak karısile 
fmgün kavga etmit oI.aıcak, dedi. Tehlike yok •• Fotoiraf amatörü Mr çİpk NllDİ almakla meıiuldür .. 

Gencin dili tutulmuş gibi cev• 
veremedi. 



7 

~tcıtclt iltı&adt ic:mat 

tanbulda ihtikirın önü· 
ne nasıl geçe biliriz? 
~~bulda Pttakenclec· ı·· • 'l4lllCt • • ı ucca 
· ııtııınar ettiği hakkında 
l? Afecliainde bir çok münaka· 
·· ~Pddı. Belediye iktisat mü
ıqf •-~ 

· .. •IUlrın mevcut oldufwıu 
~en bazı tehir müme11ille-
iddialan.... · ·· d. . ... varıt ıorme ı. ?' iziları da iddialarım mi 
~ takvi!,~ ett~le_r •. Nihayet 

le erden ogrendıfimıze ıöre 
\1 tici Da.biliye V ekiletine ak.et· 

let de bu it in eaaslı bir ıu
İıı' letkiki için bir komisyon teı· 
a:.-.retti. Bu komisyon Vali 

.edıye Reiıinin Riyaseti al· 
•çr J •ıııalanna batladı. ihtikar 
eaine k fk" . ~ L arıı e arı umumıye 

aklı olarak çok ha11as dav· 
p tadır. 
~•kende fiatlarda ihtikir 
llııdrr' lht"k" d. · . • ı ann mevcu ıyetı 

. P•Yaaada ıerbeıt rekabetin 
. ~ llıevcudiyeti ile kabili izab

beat: rekabet ıiıteminde pi· 
fiyatlar maliyet fiyatına 

bir kir iliveai ıuretile te
edet-. Serbeat rekabetin or· 
kalkmaaı için tüccarın sa

tili fiyat tatbik etmek üzere 
lrında anlaımıı olmaları li

. telir. Fakat biliyoruz ki bak· • ,., .b. 
. ıı ı hem ham hem mamul 

tııı.· . . 
l 1 •tabarıle çok mütenevvi 
~&atan ticaret ıubelerinde bay· 

I' •nlatmanın teıekkülüne im· 
n!~ktur ve böyle bir tetekküle 
. 8 

11&di tarihte rut ıelinmemit 
.. Ulldan dolayı baklr.aliyede 
a~lehJilc aleyhine böyle bir an· 
~1~ ole 

st1 .... ~-~~ 
sa} ,, f~ lerinin (Ticaret ı ... 
•le ·h~beaıdir.) istihlak tabaka

Y. •ne bu ıibi anlatmaları 
'

21Y•de (Standardiıe) yani 
en henı .. 

1 en aynı tıpı ve aynı ev 
llıt1haf aza eden ham ve yarı 

h.,%~a1Iar satıılarında rut ge 
it ••al olarak ıeker, kahve, 

.. " ' Çelik ilih ... Gibi madde
\lıe · 
1 rınde tee11üı etmit cib&DfU 

1/'ht1t mıntaka.i anlatmalar 
~ ~elebilir. 
. tlilüyor ki İstanbul tehrin· 
llerakende fiyatlarda ibtiklr 
0 nun ıebebi bu takım anlat· 

-.._ ltıeticeıinde ıerbest reka~ 
~~dan kalkmuı delildir. 
ıcl:-- kanaatimize ıöre lıtan· 

~ tt i'erakende fiyatlarda ihti-
ll :;:in piyasa merkezlerin
Jcted. Yerlerde tesadüf edil

ır. Meseli Balıkpazarı ve 

11 \,· tı taraflannda altı kul'Uf& 
q)~r kilo patates Şiılide ve Ye 
' on beı kuruta kadar sa· 
~ dır. Gene eczahane ve ec· 
~t1-rnıın merkezleri sayılan 
~Pı Ve Beyoğlunda yirmi 

"'aa.ı ~ aatdan bir dit patı için 
t ~ Oıınan Bey arasındaki 

İıt ede muıırran kırk ku-
'1. 'llihnektedir. 
... ~ &ebehi ıerbeıt rekabe.. ı).._ 

,.... .d lllerkezlerinden muhite 
. " aı 'ld· tı tea· ~ ıkçe bir çok ıebepler 

tt.ıea·d·~ıııde kuvvetinden kay-
1\ ı ır. 

ti1ac1r 
de. t._ anlayıtta eıya fiyatla· 
İte bo •erbe.t rekabete ancak 

·· raaı.a1'11lda raıt gelinir. 
~:..Ytııı. mal için arz ve talep 
lıt. 11 Ve mekanda karıılat· 

~ •elcaiıet ıiatemini hare
•1ıt1, ıre~.ek ı~hrin bazı taraf· 
~~I? ıali fiyatların önü· 

ıçın yapılacak it pi,_. 

ıa merkezine uzak olan bu yerler· 
de her ıey ıatan büyük mai.aza
lar ve kooperatifler ibdaı etmek· 
tir. Yalnız itiraf etmek lizımdır ki 
bu gibi tetekküller kısa bir müd· 
dette meydana gelemez. Sermaye 
bulmak, piyaaayı tetkik etmek • 
ilih ... Gibi huıusat zamana müte
vakkıftır. 

Behıettiiimiz ihtikirm önüne 
derhal geçmek için elimizde · bir Kesimde sörülen, uzun menzilli bir Fnmaız topudur. Eıkiden bu toplar, bir ye~den ~ir yere gö~ürülürken,. aüç-

kal • Ş hr" ht ı·f lük çekilirdi. Şimdi motorize edilerek, aiiratli hareket temin eclilmit bulunuyor. dolayıııyle bır yerden bır yere nalul ıüç-çare ıyor. e ın mu e ı . . . 
• .. • lüfü ortadan kallmut Ye lna Iİlih ta mühim bir hücum ailihı yenne seçnuıtır. 

aemtlennde meseli Taksım, Maç· Bir taraftan ailihlan ualtmadan bahaeclilirken bir taraftan yeni yeni ıi liıhlar icat olunduiu aibi, bir taraftan da 
ka, Şiıli, Bayazıtta muayyen gün· eıki ailihlar, itte böyle bir talam tertibat iliveai suretiyle yenileıtiriliyor! 
lerde meıeli haftada iki defa pa· -· www... 11 

• ·-·- • -·--... - ...... _ ...... --.. ..·-·--· .... -

zar kurdurmak. Eğer hilen mev- D a Jam lıazır Tanıyor.' 
cut pazar varsa bunları tevıi Ye 'eıJ U ~ L4 
günlerini ııklaıtırmak. Bu pazar
ları halk için bihakkın fayda babı 
bir hale getirmek için buralarda 
zaruri ihtiyaçlarımızı kartılaya· 
cak her maim bulunmasına gay
ret etmek lazımdır. Bu huıuıu 
mümkün kılmak için de pazarlar
da yer alacak satıcıya kifi derece 
de ıuhulet ıöıtermek icap eder. 

ihtikarın önüne geçmek için 
bakkaliye ve diier mütenevvi mal 
satan ticaret ıubelerinde reımi a· 
zami fiyat yani narh usulünü t&t
bika imkin yoktur . • 

*** Aldıiımız haberlere ıöre Fran· 
ıız hükGmeti yabancı memleket· 
lerden Franaaya ithal olunan İn· 
cirlerin gümrük resimlerini on miı 
linden fazla çoıaltmııtır. Buna "Dev adam" denilen ve Makı Bire yenilen eıki dünya ağır ıiklet §8Jnpiyo
ıebep Şark ve bilhaı• İzmir İn· nu Primo Kameranın, intikam maçı ha zırhtı ııraımda kaçınlacaiı rivayeti çık-
• 1 · d · •t b ·ı k mıf, kendiıine "Seni kaçvacairz!" Diye tehdit mektuplan da aeldiğinden ama-

cır erın en cına ı a arı e ço aıa· t•· li · L-- tedbi 1 -•--ıı:. l"" ·· ·· tü"" • • • • or po ıı ~ r er ---.a uzum sormuı r. 
iı ola9 Cezayır ıncırlerıne Fradla 8ıimo ~ tanareci Lindber sin çocuiu sibi bir bebek olmamakla 
iıtihllk Pl,.uatanm ......... ..._ ....ımiii -.. · P11•1&ea motoeildetli iki polia badiaiae ...,...t 

Bu suretle incirlerimizin Fran• ettiii sörülüyor! 

ıaya girmesi tamamen menedil· ·-·-·-........................... ____ ....... --........ _. 
mti demektir. Vaıati olarak kilo· • • 
•unu 12 kuruta aatt•iımız incir Cezaırlı kadınlar jimnastik şenliklerinde 
için yeni tarifeye nazaran Fran· 
ıada 8 buçuk kuruıu da gümrük 
reımi vermek icabedecektir. Cin
ne kadar iyi olursa olıun Marail· 
yada tüccara kiloıu yirmi beı ku· 
ruta mal olan Türk inciri bu ter•· 
it tahbnda rekabet •hasından u· 
zaklqtll'ılmıttır. 

Halbuki ..-.iıdalri ıtatiıtikte 
de görüleceği gibi Framaya yapı· 
lan aiır ihracabmız son bet ıene 
zarfmda bet miıli artacak derece
de bir inılritaf arzetmiıtir: 

Sene Türk liruı 
1928 50.000 
1933 250.000 Budapeıtede yapÜll dünya cimnu tik müaabakalanna Cezayirli Müılüman 

A d hal.h d · ti' lradmlar da ittirak etmiıtir. Resim kendilerinin iıtirak etmedikleri bazı 
ramız a ı azır a can • .. 

• mu•'-lcalan ae,redeıken alnumfbr. 
caret muaheclesıne nazaran F ran • . . . 

1 b• 1..-b Awupablar Cezayirli Arap kadm lanm çok aiizel ve aynı zamanda aırileı· 
sanın altı ay evve ızepo er ver· . bul lar Y-'-- =-~ d - .. 1d··ıı:...ı: ·bi k ki d k, • • maı uyor • ...__, rea-e e roru u •• sa , sene er e er en uza ayn 
meden ıhnacat mallarımıza tatbik bir ırnap halinde oturduklarına itaret etmekten kendilerini alamıyorlar! 
ettiii tarifeleri tezyı" de hakkı yok-
tur. Mesele Pariı ticaret mümeı • 
ıilimiz ve aynca hariciye vekile -
ti tarafından Fransa hükGmeti 
nezdinde yapılan teıebbüılerle hal 
olunmak iıtenilmiııe de pek cüz'i 
bir tenzilittaın baıka bir netice a • 
bnamamııtır • 

F ranaanm bize yaptıjı ihraca -
tında tatbik edilmek üzere güm -
rük tarif el erimizi mukabelei bil mi 
ıil olarak tadil edeceğimiz tüphe-
ıizdir. 

Fransa ile aıramızdaki ticaret 
hacminin büyütülmeei için yeni ça· 
reler arandclıjı ve Marsilya ve la· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••• 
Japon kızları askerlik öğreniyorlar 

tanbul ticaret oclalannm bu İf için J nl • L-~- '--- • • ı- 1 ld y ka d" ı kad la d apo ar ıca- ....... açın uzum u o ugu y ıy e, ın rın a 
mütekabil tetkik seyahatleri tertip kullanrnafı bihnelerine ehemmiyet veriyorlar. 
etti"!e~ bir zamanda Fransa hükG· Reıimclea kaclmlara tüfek atmanın öiretildiiini sörüyonunuz. Tüfek at-

metimn aldifı malJGı Taziyet taya- manm öiretildiii yer, Tokyodaki endahat mektebidir. Japon kadmlanna, hatta 
nı tee11üftür. genç kızlara da burada muntazam surette den veriliyor. Den verenler, Japon 

D. Retll fUkrU züitleridir. 

F rankfurtta, açık havada temıil . 
ıenlikleri yapıldı. Bu 11rada bir çok 
tiyatro ıaheıerleri, kırlarda, meydan. 
larda, kiliıe ve diğer binaların önle • 
rinde temıil edildi. 

Bu reıimde, tanınmıı aktörlerden 
Robert Tavbe, kiliae önünde bir eıer
deki rolünü prova ediyor. Onun yal • 
nız batına bir takım hareketler yaptı
jtnı gören ve rol prova ettiiini bilmi· 
~. a.di.mi tlelirndı llÜ- adam 
AIUIUflarchr! 

Hindiıtandan Awupayiı her aene 
mektep tatillerinde Hintli talel»eleı- s• 
lirler. Yukardaki reıimlerini sördü • 
iünüz iki Hintli kız mektep tatilinden 
iıtifade ederek Hindiatandan Londra• 
ya gelmiılerclir. Hintli talebeler Bri • 
tanya adalannda terbiyevi tetkikler 
yaptıktan ıonra tekrar memleketleri • 
ne döneceklerdir. 

&tmııt tahtelbablrlerden kurtulmak ~in 
yeni bir uul, daba clotnua bir "clenlzaltı a-
8&11'8r0" icat edllmJıtlr. 

Bunun l~ne girildikten sonra kapak ka
panmakta, '"" apğrdan mlltemadlyf!n koyve
rilen bir tele merbut oldatu JıaWe )'.akan 
c1ofro ~rlmalctaclar. 
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Giresun da • 
mevsım başladı faaliyeti 

934 fındık rekoltesi geçen seneye 
nazaran °/0 40 nisbetinde noksandır 

G~resun, (Hususi) - Tarihen ı 
fındığın ana vatanı olan Giresun 

dünyanın en nefis ve beynelmilel \ 

piyasalarda en makbul f ındığmı 
istihsal eder. Az olduğu seneler - 1 

de 8 - 9 çok olduğu senelerde 1 
ise 25 - 27 milyon kilo istihsal 
edile·n bu kıymetli mahsulümüzün 
sevk ve ihracı mukabilinde de 1 

memleketimize en az iki buçuk 
en çok 6 - 9 milyon lira gibi e

hemmiyetli miktarda bir para gi- ı 

rer. 

Tabiat ve ikliminin verdiği 

müstesna rüçhaniyeti sayesinde 

toprağının verim kabiliyetini fev- I 
kali.de yüksek ve zenginliği su, I . Gireaunda fındık toplanıyor 
hava ve manzarasının, mer'a ve 1 yon kilo kadar tahmin ve teıbit/ tit Kadir beyin riyasetinde ıehri
yayli.larının güzellikleri ve yem ediLmittir. mize gönderilen fındık mücadele 
yetil renklerile Giresun Karade- İhracatımız: Geçen seneki re_I heyeti iki senedir bahçelerin ima-

~ . 
ııi:ıin hakikaten bir incisidir. koltemizden !İmdiye kadar dört tiyle mücadele etmekte ve bu mü· 

Burada ağustostan itibaren 
ba~Jıyan ve kanun nihayetlerine 

bazı senelerde mayıs ve haziran 
aylarma kadar devam eden bir 

it kaynağı vardır. Fındık fabrika
larında kurulmuş motörler geceli 

gündüzlü çalıtır, fabrikalardaki 
genç ihtiyar kız ve kadınlar fın-

dık tezgahlarının etrafında harıl 

harıl kırılm, fındıkları ayıklarlar. 

Hamallar, kamyonlar, mavnalar 

durmadan fındık çuvalları taşır

alr, limanda demirli vapurların 

vinçleri mütemadiyen işler ve bu 

mevsimde bankaların tebliğ me -

murları, resmi ve husuıi teşek -

küllerin tahıil memurları da faa
liyetlerini arttırırlar. Hasılı mah-

sul mevsiminden başlıyan bu iş 

kaynağından müstahsil köylüler 
fabrikalarda çalışan yetim, kim-

sesiz kızlar, dul ve ihtiyar kadın
la:\ umumi ve huıuıi muhasebe

den maaı alan bütün memurlar 

hayır müeaaeıeleriyle ıpor tetek· 
!di~!eri, resmi ve gayri resmi bü-

buçuk milyon lira kıymetinde 23 cadelenin cidden feyizli neticele
milyon kilo fındık sevk ve ihraç ri görülmektedir. Vilayette imar 
olunmuştur. i,lerine kartı hoınutauzluk göıle· 

Fındık piyasaaı yirmi, yirmi 
beş gün evvel canlanmış ve hara
ı·etli satışlar olmuı, fiatlar da 34 
kuruştan 42 kuruşa kadar yükıel
mi,ti. Fakat piyasanın canlılığı ve 
Hatların yükseliti devam ede
memiş, gene sukut ederek eski ha- ı 

lini almış ve piyasada durgun va· 
ziyetini iktisap etmiştir. Yeni 
mahsulümüzün iyi fiatlarla satı· 
labilmesi için piyasanın canlan
ması ve fiatların da yükselmesi 
zaruri görülmektedir. 

Vilayetin fındık bahçeleri u· 
7.un senelerdenberi bakımsız kal· 
mıı, fındık ağaçları ihtiyarlamı§, 

fmdık istihıali.tımız da azalmıt
i 1r. Bahçeleri imar ve haıtahkla
riyle mücadele etmek vazifesile 
Ziraat Vekaleti tarafından müfet· 

ren bir kııım köylüler, ıözden zi-

ya de işe ehemmiyet veren müf et
ti§ Kadir Beyin imar İf lerindeki 
muvnff akıyetlerini ve imar edil • 
mit bahçelerdeki istihsal edilen 
f ınd.ığın temiz ve çok olutu buna 
mukabil imar edilmemi§ bahçe· 
lerin harap vaziyeti ve temiz ol
m•) ar; az istihsalatı gören köylü 
fikr:ne bu güzel neticeleri yer et· 
mi§ ve bu suretle imar işleri de 
kolaylaımııtır. Fındık bahçeleri-

nin ir.ıar ·edilitinden Gireıun hal
kı büyük bir fayda görmüf, iıtih· 

ıa~at;mız çoğalmı§, mahıul ni· 
~amlafmıı ve dolayısıyle milli 

ıervetimiz de artmııtır. Vilayet 
ıahilincle imar edilen fındık bah
çeleri adedi yüzde yetmiti bul
muıtur. 

lttihatspor - ldmanyurd 
lzmitte karşılaştılar 

Oyun çok sert olmasına 

iki takım rağmen her 

berabere 

1-1 

kaldılar 
rturl ve ZUhtU 

Beyler 
İzmit, 14 (Hususi) - Aylar· 

dan beri sabırsızlıkla beklenen se

nenin en çetin maçı bugün İzmit 
stadında icra edildi. Takımlar 

sahaya taraftarlarının alkıtları 

arasında çıktılar. Hakem Hasan 

Beyin idaresinde oyun başladı. 

Rüzgarla beraber lttihatspor, İd • 
manyurdu kalesi önüne indi ve İd
man yurdu müdafaaıında kesildi. 

idman yurdu rüzgara karşı hemen 

lttihatepor kalesine indi, fakat 

lttihatapor kalecisinin güzel bir 

kurtarı§iyle uzaklaştırıldı. Oyun 

yavat yavaş· lttihatapor hakimiye

ti altına geçiyor. lttihatapor genç 

muhacimleri idman yurdu kalesi 

önünde mekik gibi dolaşıyorlar. 

Fakat acemiliklerinden golle neti· 

celenecek fırsatları kaçırıyorlardı. 
Bu devre her iki tarafın çok çalıt

maaına rağmen ıayııız geçti. 

ikinci devre hatlar başlamaz ! 

lttihatapor çok ağır basmağa baş· j 
ladı. Ve uzun paslar ile idman 

yurdu kalesi önünde galibiyet sa· 

yısını almak için çok çalııtıkları 

ıörülüyordu. itte bu sırada itti· 

hatapor sağ açığı Mazhar şahsi bir 

hücumla idman yurdu kalesine 1 

sokuldu ve karşısındaki müdafiin 1 

büyük bir hatasından iıtif ade ede- i 

rek isabetli bir §Utla takımının ilk ; 

1 

1 

ve son golünü attı. 
Bu golün sevinciyle lttih• 

galip bir vaziyette olduğund,ıı 
sıl olsa galibiz diye biraz e 
oynadıkları hakim oyunlarıJSI 
bettiler. İdman yurdu bu 
biyetten kurtulmak için cani• 

la uğraşıyorlar ve lttihataopt f 
sini tut yağmuruna tutuyor, , 

bugün fevkalade oynıyan lttJ 
spor kalecisi Ziya bu golle rı 

lenecek şutları büyük bir ırıeb~ 
le defediyor, mütemadiyen 

·oı 
!anıyordu. Oyunun bitme•' 
dakika var. İdman yurdu •0

' 

gayretle lttihatspor kalesine 
cum etti. İttihatapor bu hii 
favul ile durdurdu ve lttih' 
aleyhine bir firikik vedirdi. G 
atılan bu vuru§ tan istifade 
Abdullah beraberlik golünii 

Top ortaya ıeldi ve bu çetiıJ 
1 -- berabere bitti. Oyl 

ıert oldu. Bugün 22 oyuncu 

sında temayüz edenler 1 
spordan Ziya ve Kerimdi. 

Zii 
•tfM••m1Rııtnmıınuıtnm1mnnltnllllMft1111WWn1mnımınmııttftllll 

Mülayi111 f 
livan N1 

pehlivanJ 
saatta ye~ 

Yandaki' 
de gUret 
kemi Aleif 

tün müe11esat ve bankalar vel -

f.c..."11 her sınıf halkımız yakinen 
aiah.dardır. Çünkü, fındık mah

sulii çok olunca, memlekette iş 
sahası büyük, her ıınıf halk bü-

tün ihtiyacatmı mahsulün bu be
reketli oluşundan temin ederler 

GrafoJoii 
~ 

mütehassısımız bu gün on iki kariimizin yazı- · 
larını tahlil ederek cevap veriyor 

Hereke, (Huıuai) - ~ 
ke İdman Yurdu her sene Y' 
olduğu pehlivan güreşlerini ~ 
ne de büyük bir program dı 
de icra etti. 

lstanbuldan, Gebzeden, ~' 
müraelden, Adapazarından ,, 

ve bilnetice memleketet sefalet 

ve zaruret de azalmış olur ve bu 
suretle mahsulün bereketli oldu -
ğu senelerde halkımız neşe ve se
vinç ve az olduğu senelerde ise 
yeis ve hüzün duyarlar ki, hula
satan söylenirse fındık bu memle
ketin her ıeyidir denebilir. 

934 senesi fındık rekoltesi hak
kında Ticaret ve Sanayi Odaaı ta
rafından yapılmakta olan tetki-

kat ve tahkikat bitmi! ve oda re· 
koltenin vaziyeti hakkında bir de 

rapor hazırlamıştır. Bu rapora 
göre bu seneki fındık rekoltesi 
geçen seneye nazaran yüzde 40 

nispeeinde noksandır. Yani geçen 
iene 26 milyon kilo olan fındık 
iıtihsalatımıza mukabil bu sene
~i rekolteıi ancak 15 - 16 mil· ı 

1 - Yakup Sabri: Asabi tiplerden. 
inatçıdır. Sürati intikal sahibidir. Nef
sine itimadı vardır. Bazan israfa ve 
sefahete temayül eder. Bazan herkese 
- bilasebep - münfail ve muztarip gö
rünür. Sebatkar değildir. 

2 - Demir: Maddi işlerde muvaf
fak olan tiplerden. Eğlenceye düşkün· 
dür. Muktesit değildir. Zeka ve hafı
zası basittir. Yaşı ilerledikçe görğiıle
rinden istifade edecektir. Dostlarına 

karşı sadık ve vefakardır. 

3 - (Ortaköy) Eleonora: Hafıza 
ve zekası kuvvetlidir. Azim ve irade 
sahibidir. Uzağı görüş kabiliyeti t.iır· 
atle inkişaf etmektedir. Sebat ettlği 

her işte muvaffak olabilir. Bedii gü -
zelliklere karşı zaafı vardır. Zevkiseli
mine güvenilir. Muğlak fikirleri tahlil 
kudretine maliktir: 

4 - (Şehzadebaşı) İfakat Riza: 
Mütereddit ve asabi tiplerden. Müves· 
vis ve kıskançtır. Kimseye itimadı 

yoktur. Çok düşünür, geç kar;ır vrrir. 
Biraz müsriftir. Vefalıdır. 

5 - (Edirne) 151 Y. Yuıuf: Ze· 
kbı tedricen inkişaf etmektedir. Az 
yalan söyler. Musikiye istidadı ~ar

dır. Riyakar değildir. Seb~t ettiği iş
lerde muvaffak olur. Bazan müvesvis 
ve kararsızdır. 

6 - (Yeşilköy) Kır Çekiç: İnti· 

zamperver ve doğruluktan hoılanan 
tiplerden. Ekseriya inatçı, hazan uy -
saldır. İsrafa temayülü pek azdır. Az 
çalrşmak ister. Eğlenceyi sever. 

7 - (Çapa) M. Ferdettin: Nefsine 
itimadı vardır. Dostlarına karıı hüs • 
nüniyeti vardrr. Mübalağacı değildir. 

Zekasına güvenilir. Maddi işlerde mu
vaffak olur. Bazan asabidir, fakat kav
gadan hoşlanmaz. Müırif değildir .• 

8 - Haıan Vecit. 999: ince duy
ğulu ve asabidir. Çabuk müteessir o
lur. Çok düşünür. Hayalperverdir. 
İkna kabiliyeti yoktur. Hafızası zeka
srndan kuvvetlidir. Müsrif ve riyakir 
değildir. 

9 - (Bükreş) Ercüment N::ci: 
Sofukkanlı ve ihtiyatkardır. Nefsine 

itimadı vardır. Müsrif değildir. Zeoka
sı hafızasından kuvvetlidir. Uzağı gö
rüş kabiliyeti yaşıyla mütenasiben in· 
kişaf etmektedir. İnatçıdır. 

10 - (Bükreı) Kamiyap H.: Kıs· 
kan çve inatçı tiplerden. Dostlarına i
timadı azdır.. Maddi işlerde muvvaf -
fak olamaz. Musikiye istidadı vardır. 

Yaşı ilerledikçe israfa meyli artacak· 
tır. Riyakar değildir. Bazan fazla ınü

vesvistir. 

11 - (lzmir) Ze Hasan: (İki tür
lü yazmışsınız 1 Gotik yazınızı tahlil 
ediyorum.) Asabi ve kavgacı tipl:: -
den . Ekseriya müvesvis, hazan mute
dildir. İsrafa çok fazla meyli vardır. 
Scfaheti ve musikiyi sever. Mübala -

ğacıdır. • 
(Ankara) Celil Şinasi: Mağrur ve 

kibirli tiplerden. Yaşı ilcırledikçe ma
kul ve mutedil olacaktır. Çok asabi 
ve kavgacıdır.' Teferrüt •·c tahakkümü 
sever. Musikiye istidadı "'yoktur. Mil
halagacı değildir. 

Dr. w· 

çok büyük bir kalabalık "ır 
Evvela deste pehlivanlık b''· 
• • .. 1 
rak günün en mühim güret'" 
pacak olan Mülayim ve Rif•t 

livanlar uzun alkışlar ar'f 
sahaya çıktılar. Bu çetiP 

kh .. d .o, ço eyecan ıçm e geçtı. 

at ıüren bu mühim gürefte ~i 
layim pehlivan rakibi ola1' • ,, 
pehlivanı büyük bir fe\'k' f 

likle ve ahalinin sonsuz • 1"'11 ~ı&ir 
arasında pes ettirerek nıal 

ti. ,..; 

Hereke İdman yurdu k1~ 14 

ve genç reisi Halim beyin ıet• 
mi~ olduğu alakadan, giir"~,.v 
dare eden Akif beyi de ddol' 
sinden ve bitaraflığından 
tebrik ederiz. 
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Garp Hunlarının tarihteki 
büyük rolleri 

yon doları verirse, babam, ömrü
nün sonuna kadar ölümüme ağ· 

lcyacaktır !.. . ., 
. . . . . 

işte, bütün Amerika, bu heye· 
canlı ha berin dedikodusu ile, gün· 
lerce sarsıldı durdu ... 

Fakat, gerek milyarderin aile
sini, gerek efke rı umum iyeyi baş
ka bir heyecan daha kavramış, 
sarsıyordu. O da, çok beklenildiği 
halde, genç kızdan imzalı mektup 
gelmeyişi idi. 

Gerçi, haydutlar, Mister Honne
re müteaddit defalar haber yolla· 
mışlardı: 

" - Miss Meri, anlayamadığı· 
mız bir sebepten dolayı, vadettiği 
mektubu imzalamamakta israr e
diyor. Kendisinin sihhatte ve afi· 
yette olduğundan §üphe etmeme
lisiniz. Hürmette kusurumuz yok· 
tur. Rahab yerindedir ... Fidyei ne· 
catı gönderir göndermez, kızınızı 
derhal teslim edeceğiz .•• 

Milyarder, evladının gene bir 
Orijinallik sevdasına kapıldığın
dan §Üpheleniyordu. Zira, atla. hu
dutları dolaP.n,, $1,laklar klü~ü
ne dahil olan, gece meylianelerın-
de sarhoşlarla .arkada,lık eden ve 
umumi evlere hizmetçi sıfatile gi· 
rerek ahvali ruhiyeyi tetkik ettiği 
iddiasında bulunan genç kız, bu 
sefer de, başka bir garabet yap
mağa kalkışmt§ olabilirdi ... Aca • 
ba, parayı derhal yollayıp biricik 
sevgili evladını geri getirtse miy

di? ... 
Fakat, üç süvari delikanlı ar • 

kadaşile gönderdiği haber, aklına 

geliyordu: 
- Ya kız!mm söylediği doğ

ruysa, haydutların eline düıünce 
bir sır ketfettiyse? ... Ya felaketi· 
ne sebebiyet verirsem? ... 

işte, bu ihtimaller, ödünü pat-

latıyordu. 
Hontur çetesinin ısrar~arına 

rağmen, bir türlü parayı göndere
miyordu ... 

Aradan zaman geçiyordu. Ef • 
karı umumiye, dedikodu ile met· 
guldü ... . . . . . . 

Bakınız, hadise nasıl olmuştu. 
Üç süvari haydutlar tarafından 
savulup ta, kız, dağ başlarında 
yabani heriflerle yal-cız başına 
kalınca, memnunane etrafına ba-

kınmııtı: 

menkibelerle doludur. Kahraman· 
lığını düJmanlarına bile teslim 
ettiren ( 1) Türk milleti yenildiği 

zamanlar bile işin içinden karlı o· 
larak çıkmıthr. Çünkü onlara gÖ· 
re yenilmek hiç bir zaman düş -
manda· esareti kabul etmek demek 
değildir. Bilakis yeni bir mücade· 
lenin batlangıcı ve yahut nasibini 
başka ülkelerde aramak için yeni 
akınlara batlama İfaretidir. 

İşte dünya tarihinde büyük rol
ler oynıyan, (Muha"cereti akvam) 
ın yegane amili olan Hün Türkleri 
milattan ev.vel asırlarca müddet 
koca Çini tahtı idarelerinde bu
lundurmuşlar, f~kat birinci milat 
aırı sıralarında yenilmişlerdi. 

Başka milletlerin esareti altında 
yaşamayı havsalasına sığdıramı

yan Hünler derhal Çini terkede-

sın?.-.- t§te, o zaman, efkarı umu
mi yeye karıı ne diyeceklerdi? ... 
Bütün haysiyetleri, namusları 

(? ! ) berbat olacaktı ... 
"Hontur çetesi parayı tamam 

aldtğı halde, rehineyi tam ve sağ
lam iade etmedi... Kıza kimbilir 
ne )&ptılar ki 'böyle çıldırdı ... ,, di
yeceklerdi ... 

Çete başı, nezaketle genç kızın 
önüne geldi: 

- Hiç merak etmeyin, Matma· 
zel... söylediğiniz mektubu derhal 
yazın .. Süvarilerin arkasından he· 
men gönderelim ... Hatta öbiır gün 
sizi tahliye ederiz ... Size hiç biri· 
mizin fena nazarla bakmıyacağı -
mıza, arzu ettiğiniz her şeyi yapa· 
rak sizi memnun edeceğimize e
min olabilirsiniz ... 

Genç kız, çapkın bir eda ile, 
iki yumruğunu kalçalarına daya· 
dı ... Göğdesini iki yana aalllıya 

sallıya, külhan beyi edasile: 
- Mektubu yazmıyacağım ... 

Çünkü sizin aranızda yaşamakla 
zevk duyuyorum... Tahliye edil· 
meğe hiç le niyetim yok ... Yalnız, 
bana iyi bir nazarla bakacağınıza 
çok memnun oldum, Mister Hon
tur ... Haydi bakalım, gözlerinizi 
kaldırıp gözlerimin içine bakın ... 
Ben, sizin pek çok maceralarınızı 
dinledim ... Beni memnun etmeni7 
için arzu ettiğim fey, benimle si
zin bizzat şahsen alakadar olma
nızdır ... Anlıyor musunuz? ... Şah
sen ... Siz ... 

Miss Meri, büti.~'l Amerika er • 
keklerinin can attıkları, arkasın

dan koştukları fakat yüz bulama
dıkları n~fis bir mahlul<tı..t !. .. Ha
yatında ancak silahla, atla, darp
la, zarpla uP,ra~mı5 bir e~bv" ha· 
fı üzerinde bu sözlerin ve bu tav· 

- Oh ... Ne mes'udum... -diye 
haykırmıştı.- Allah razı olsun 
sizden ... Bana, hayatımın en mü
kemmel parçasını yaşatıyorsu· 

nuz ... Artk, sizinle beraberim ... 
Honturlar kızın ağlıyacağını, rın ne tes:r icra etti3ini :;;·-:: düşü· 

dövüneceğini: yalvaracağını um- nün! • • . .. 
mu,lardr. Günlerden beri, onu te- MUelhfı; (Hatı-:e S .cr a \H/a) 

selli edecek cümleler hazırlamış - -Yaıın lıitecek-
lardı. Her türlü teminat verecek- Hamiş: Bazı karilerimiz, bu 
Icr, kılına dokunulmıyacak muh- resimli hikayelerin telif mi, ter
tPrem bir misafir olduğunu ona le elime mi yoksa nakil mi olduğunu 
min edeceklerdi. Fakat, bu sözler soruyorlar. Bir kaç aydır her gün 
ve bu kahk?ha da neydi?.. Sakm çıkan bu hikayelerin hepsi telif -
Mi~s Meri aklını Of.llalmıt olma- tir. 

rek şimale çıkmışlar, kılıçlarını 
batka ufuklarda da kullanmak Ü· 

zere garp ülkelerine doğru müte
madi akınlara ba,lamıtlardı. An
cak akın yollarının ayrılığı bun -
ları. iki kıama tefrik etti: 

Birinci kısım Hünler Asyanm 
Jİmalinde ve Kuzgun denizi (Ha
zer) sahilleri ile Ceyhun nehri a· 
rasında yerleştiler. Diğer bir k11-
mı ise fütuhatlarına devam ile 
Kuzğun denizinin timalinden ge· 
çen yolu takip ile Avrupa içerle -
rine doğru akmağa baıladılar. 

Dördüncü milat asrında Aıya
da kalan Türkler -Ak Hünler
namı a\tmda muazzam bir impa
ratorluk kurduktan sonra İran, 
Azerbaycan ve ıarki Anadoluda· 
ki Yunan hakimiyetine nihayet 
vererek Antakyaya dayanırken 

Garp Hünleri de Karadenizin ti
malinde oturarak Gotları önleri -
ne katarak Trakya kapılarını ça· 
lıyorlardı. 

Bu zamana kadar başlarında 

yüksek bir kumandan bulunma -
ması yüzünden akınları bütün Av 
rupayı tehdit edici bir mahiyet 
alamıyordu. Fakat 433 te büyük 
kumandan Attila it batına geçin
ce iş değitmişti. Bir gün askerle
rine hitaben: 

- Ben harp tanrısının kılıcını 
buldum. Bu kılıç. bende oldukça 
bütün dünya kartıma çıkaa tek 
başıma yenerim. 

Diye haykırdığı zaman bütün 
asker bir ağızdan, o kılıç kimde 
olursa ona sadakat gösterecekle -
rine yemin etmiılerdi. O günden 
itibaren bütün ordu o kılıcı mu -
kaddes tanımağa başlamıttı. Tan
rının Attilaya armağan ettiği bu 
kılıç kendisinde oldukça hiç bir 
zaman yenilmiyeceklerine ıman 

etmişlerdi. 

Bu suretle kumandayı eline 
alan Attila ordusunu zaferden za· 
fere kotturdu. Şarki Avrupa mil· 
letlerini çil yavrusu gibi dağıttık
tan sonra ilk planda ıarki ve gar
bi Roma imparatorluklarını ala -
rak Avrupada büyük bir Hün İm· 
paratorluğu kurmağı tasavvur e -

diyordu. 
O zaman tarki Roma tahtını 

İmparator Teodos işgal ediyor
du. T eodos Atillanın büyük şöh

retini duymuş daha kendi ülkesi· 
ne hiç bir hücum vaki olmadan 
onunla iyi geçinmek tasavvurun -
da bulunmuştu. Mütereddi Bizan
sın bu kurnaz İmparatoru ( !) hiç 
olmazsa para kuvvetiyle olsun bu 
akını durdurduktan başka bu kuv 
vetlerden dütmanları zararına is· 
tifade etmeği dü~ünmiyor değil -
di. 

Attila bu elçiyi başkalarının -
kinden farksız olan çadırında ka
bul etti. 

Kendisi çok basil bir hayat ya· 
tardr. Debdebe ve servete karşı ı 
kayitaizdi. Kumandanlarına na -
si hat verirken: 1 

- insanların birbirinden farkı 
kıymetli eşyalariyle değil öldür • 
düğü düşman adediyle ölçülmeli

dir. 
Derdi Ancak ehemmiyet ver

diği diitmanlarına karıı biraz gös 

teriş yapardı. Bizanslılara fazla 
ehemmiyet vermediği için elçiyi 
her günkü vaziyetiyle kabul et -
mekte bir beis görmemişti. 

Elçi çadıra girer girmez, hay
retler içinde dona kalmıştı. Çadı
rın başında duran iri vücutlü, ba
sit elbiseli adam meşhur Attila o
lamazdı. O, onu gözlerinden ateı 
fışkıran, altın taht üzerinde otu -
ran fevkalbeşer bir fey zannedi -
yordu. 

Attila, elçi;ıin tufah vaziyetle
rinden işin farkına vardı. Gür se
siyle sadece: 

- Ben, Hünlerin Batbuğu A".. 
tillayım. Ne istiyorsunı. 

Dedi. 
Bizansın debdebeli, tantanalı 

saraylarına pek alışık olan elçi 
evvela buna inanmak istemedi. 
Biraz sonra etraftakiJerin ona 
kartı aldıkları vaziyetlerden onun 
meşhur Attila olduğuna kanaat 
getirdi. Uzun bir mukaddemeden 
sonra evveli, Attilanın ağzını a -
ramak niyetiyle yükseklerden 
dem vurarak: 

- Şarki Roma imparatoru bü
yük T eodosun selamlarını getir • 
dim. Kendileriyle dost geçinmeni
zi tavsiye buyuruyorlar. 

Dedi. 
Attila, birden bire yarasına do

kunulmut bir ar•lan gİl:ii gogre
mitti. Yumruklarını sıkarak: 

- Hayır!.. 

Diye bağırdı. Ve hemen ilave 
etti: 

- Buralarda ya siz yaşiyacak
sınız, ya biz. Buraların iki hü • 
kümdara değecek nesi var ki? 

Bu sefer elçi yavaş yavaı ağzı 
değiştinneğe başlamış, "T avsi • 
ye,, si "Rica,, ya kadaT inmitti. 

Nihayet Attila: 
- Gidip İmparatorunuza söy

leyiniz. Savatırız. Yenerseniz biz 
buralardan gideriz. Yenilirseniz 
o zaman başka şekilde konutu • 
ruz. 

Diye sözü kesip attı. 

Çok geçmeden harp başladı. 
Bizansın mütereddi ordusu, teref 
için cenk eden Attilanın küçük bir 
kuvvetine mağlup oldu. ikinci de
fa olarak büyük hediyelerle gelen 
ayni elçiye hitaben Attila: 

- Şimdi isterseniz sizinle sulh 
yapabiliriz; ve imparatorunuz İs· 
terlerse benim namıma memleke
tini idare edebilir .... Demekle ik
tifa etti. 

Bu sefer sıra garbi Roma İm

paratorluğuna gelmişti. Attila, 
ilk hedefi (Roma) olacak şekilde 
ihzaratta bulunmağa baılamı§lı. 

Bir kaç ay hazırlıktan sonra A· 
laya karşı Galyalılarla birleşmek
te olduğu haberi geldi. Attila bu
nun üzerine kararım değiştirerek: 

- Mademki öyledir. Evvela 
sizi, sonra onları tepelerim. 

Dedi. 
Bir kaç hazırlıktan aonra At • 

tilla (700) bin kişilik bir ordu ile 
Ren nehrini geçerek Galya kıtası
na girdi. Ve ilk hamlede, bugün -
kü (Paris) in yerinde olan Lutes
ya'yı zaptederek bütün Garbi Av
rupayı dehşet içinde bıraktı. 

-Alt tarafı 12 nci sayfada-
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Müellifi: ishak FERDi 
- Fakat, ıünette yanmanın sıh • yürümek maktada kifidit• 

Rüstem bet aylık bir aergüzett· 
ten ıonra, bir eylul ıabahı lıtanbu
la avdet etmiıti. 

Rüstem limana girerken müte
reddetti. 

Acaba naııl kartılanacaktı? 
Karadenizde Mahmut Patadan 

aldığı talimat mucibince hareket 
etmit ve Türk ıahillerine Ruı kor
ıanlarını ıokmamıf h. 

Bu, Rüıtem için büyük bir mu
vafi'lkiyet ıayılabilirdi. Zaten Rüs 
temi el altından Karadenize bu -
nun için göndermem itler miydi? 
Rüıtemin gemisi Y enicami önün 

de demirlemitti. 

Karadeniz korsanının lıtanbu· 
la avdeti derhal saraya bildirilmit 
ti . Rüstem henüz gemiden çrk -
mamııtı .. Gemicilere talimat ver • 
mekle metguldü. 

Aradan iki sa.at bile ıeçmemit· 
ti. Y enicami sahiline yanqan bir 
saray kayığında Sultan Mecidin 
teırif atçılarından Nuri bey görün
müttü. Rüıtem sahile çıkınca Nuri 
beyle karıılaıtı. 

T etrifatçı Nuri bey çok nazik ve 
kibar bir adamdı .. Yavatça Rüıte· 
min yanına sokuldu: 

- Efendimiz ıizi görmek iıti • 
yorlar .. Doğruca saraya ıidece -
ğiz ! 

Dedi. 
Rüstem katlarım çatarak: 
- Ne var? dedi, paditah hare· 

ketimden ıazaba mı geldi. 

uıahane zatı alinizi taltif edecek
~er ! Günlerden beri hepimizin gö
zü yolda .. Sizi bekliyorduk .. 

Rüstem dudağını bükerek ıaıkın 
§aşı.un Nuri beyin yüzüne baktı: 

- Acaip §ey! Beni niçin böyle 
aa 'Jınızlıkla bekliyorsunuz? Endi
fe edilecek ne var? Yoksa gecik -
tim diye padişah hiddetlendi mi? 

- Hayır efendim! Bilakis zatı 
ıahane zatı alinizin cesaret ve ıe
caatinize kartı büyük bir meftuni
yet gösteriyorlar. Sizi taltif ede -
cekler? 

- Ya bu merak ne? Beni dolap· 
la saraya ıötürüp orada tevkif e· 
decekıeniz, be-n hiç bir zaman böy 
le dolaplara girer bir adam deği
lim. Rica ederim, benim yakana 
bırakınız! Ben, bana tevdi edilen 
hizmeti fazlaıile ve muvaff akiyet
le yaptım. Evveli karımı ve ço • 
cuğumu ıörmek iıterim. Ondan 
sonra ıaraya gelir, bet aylık ıör -
düklerimi ve yaptıklarımı arzede • 
rim. 

T etrif atçı Nuri bey 
kolu~a girmiıti: 

Rüıtemin 

- Koca aılanım ! Mesele hi~ te 
dii~ündüğün gibi değil.. Paditah 
sizin dirayetinize hayrandır. Sizi 
b~ran evvel görmek istiyor. Ne o· 
!ur? Bu bir memleket itidir. Aile
n İJ i bir ıaat sonra ziyaret edersi
niz! Bet ay beklemitsiniz. Bir sa
at ciaha bekleyemez misiniz? 
Rüıtem kendi kendine: 

Diye söylenerek ıemicilere ıea· 
lendi: 

- Ben saraya gidiyorum. Ge • 
)inciye kadar hiç kimse gemiden 
bir yere çıkmasın. .. 

Ve saraydan gelen dört çifte ka· 
yığa atladı ... Nuri beyle yanyana 
oturmu ılardı. 

Nuri bey yolda soruyordu: 
- Kaç gündenberi yoldasınız? 
- Kaç günden beri ne demek? ! 

Beı aydır yolda, .• Deniz üıtünde
yız. 

- T rabzondan ayrılalı kaç ıün 
oldu demek istiyorum efendim? 

- Altı ıün kadar oluyor. 
- Ondan evvel nerede idiniz? 
- Sıvastopol sahillerinde idik .. 
- Tuhaf ıey ! Sıvastopol ıahil-

lerine kadar gidebildiniz ha .... ?! 
- Gidilmiyecek ne var ki .. ! En· 

gin bir deniz.... Git ıidebildiiin 
kadar! 

- Maıallih efendim .. Sizin ce
.aretinize hakikaten tatmamak 
kabil dejil •• 

N .. ? - ıçın •• 
- (Ştanga) dan korkmadını:ı 

mı efendim? 
- Oh canım .. Sorduiun lif a 

bak! Ştanka benim dostumdu. Bet 
ay deniz üıtünde bütün ıemi~in 
erzakını - hem de bet paraıız -
temin ettim. 

- Matallah efendim .. Ma,allah. 
Hakikaten tayanı tebrikıiniz ! 

Rüstem kayıkta giderken teıri
f atçı Nuri beyin ıaray ağzı nağme-

Saray teırif atçııı ~lerek cevap - · Şu uyıal damarım kurusun... !erinden tüphelenmeie batlamıı· 
\'erdi: Beni felaketten felakete dütüren tr. 

- Emin olunuz Rüstem bey, za· hep bu yumu9aklıiım deiil mi? (Denmr nr) 

Muhafızlarımız bir 
lngiliz zabitini 

öldürdüler 
(Baş tarafı ı ıncı sayıtamızdadır) 

veten dermeyan edilmesinin yazıl 

dığı öğ!enilmittir. Kaybolan ce • 
sedin aranmasına devam edibnke 
tedir. 

Londra, 16 (A.A) - Reuter bil 
diriyor: Bahriye Nezaretinden 
bildirildiğine göre, 14 temmuzda 
Devenıhire genıiıine menıup olup 
içinde üç zabit bulunan bir yelken 
li kayık, Yunanlılara ait Sisam 
adası karıııındaki Trük nöbetçiler 
inin tiddetli r.teıine maruz kalmıt
trr. Malum olduğu üzere, Devon 
ıhire gemiıi Siaam ada11nı ziyaret 

Bir polis, bir 
gümrük memuru 

' 
boğuldu 

(Bat tarafı 1 inci sayıfanıızdadır) 

marot Ziya Efendi çekiyordu. 
Sandal yavaf, yavaş Kasımpaşa 
İstikametine doiru ilerlerken bir
denbire fırl!na çıkmış ve sandal 
devrilmiştir. Mezbahaya gitmek 
te olan bir kayık hemen kaza ma· 
halline yetigmi~, denizde çırpın • 
makta ol•n Ziya Efendiyi kurtar-
mııtır. 

Palis Net et ve muh-.faza me· 
muru Halit Efendiler ise denizde 
kaybo!muşla:-dır. Ce3etleri henüz 
çıkmamıştır. 
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Irak hükumeti ve Asuriler 
Londra, 17 (A.A) - Bir suale 

cevap veren Sir John Simon, Irak 
hükumetinin Asurilere yapılacak 

muavenetten ve emniyetlerinden 
mes'ul olmakta devam ettiğini bil 
dirmittir. Irak hükUmeti, Millet· 
ler Cemiyeti Asuriler komitesini 
bu vadide alman tedbirlerden ha· 
berdar etmeği teahhüt etmiıtir. 
Jrakta ·bulunan Asuriler için, Mil· 
letler Cemiyeti Asuriler komitesi, 
bir çok cer.ehi hükumetlere müra 
caet ederek, muh"cir kabul edip 
edemiyeceklerini sormuttur. Bu 
meyanda lnıiltere hükumetine de 
müracaat edildiğinden lnıiltere 
hükumeti buişle alakadar olmai• 
karar vermittir. 

etmektedir. üniversitede da yak 
Cerrah mülazim J W. Robin -

Jngilterenin hava müda
faa politikası 

Londra. 17 (A.A) - Times ıa 
zeteıi M. Baldvinin bu hafta sonu 
na doğru Avam Kamarasında hü· 
kumetin hava müdafaa politikaaı 
hakkında beyanatta bulunacaiım 
bildirmektedir. 

ıon bir kurtunla vurularak sandal 
dan denize dütmüt ve ceıedi bulu
namamııtır. Mülizim Manusell ko 
lundan yaralanmıttır. 

Bu hadisenin ne gibi ahval ve 
ıerait altında vukua geldiğini teı· 

bit için mutat diplomatik yollarla 
tefehhuaatta bulunulmaktadır. 

• • 
Bu acıklı hadiseyi lngiliz ef· 

(Ba§ tarafı 1 irıci sayıfamızdadır) 

ıör, vesikayı gencin elinden zorla 
almı§ ve aralıkta kendisini de 
döğmüttür. 

Profesör Valinıın bu iddiada 
bulunan muarızları, vak'a tahit
lerini teıbit ettiklerini ve dava e
deceklerini ıöylüyorlar. Alaka • 
dar makamlar tahkikı ta giriımit· 
tir. 

karı umumiyeıine bildiren Röy- - .. --.--..,.-.............. ""'"'nn'ımı"'"'" 

Diğer taraft!.n Daily Mail ıa · 
zeteıi de yeni miMk hakkındaki 

son itilaflar hakkinda bazı meb'ur 
ların Sir John Simondan istizahta 
bulunacaklarını ve bu huıulta ye· 
ni bir umumi miizakere açacakla· 
rrnı yazmaktadır. 

ter ajansı mülayim bir liıan kul
lanmıt ve lngiliz gazeteleri de ay· 
ni yolu takip etmiılerdir. 

Bahriye doktoru olan müe11if 
hi.diae kurbanı lnıiliz zabitinin 
bu sahayı iyi taruyamaması da 
vak' ada bir rol oynamııtır. Diğer 
taraftan eVTeldenberi birçok ka
p]rçbk vak'alarma sahne olan bu 
~hillerde memurlammzm ve mu
hafaza teıkilitımızm müteJak • 

çılık kanunlarımızdan maliimnt • A k b I . t" 
k d t b.. .. K k n ar& a osunun ıç ımaı 
ız avranması a ııcı ır. a '.:a • 

ları bulunmıyan İngiliz balniye· Ankara, 17 (Huıusi telefon· 
lilerinin müteadditDur !emirlerine la) - Ankara baroıu buıün ıene 
itaat etmemeleri her türlü tüphe- lik kongresini yapacak, yeni inzi· 
leri takviye edecek mahiyetteydi. bat meclisini seçecektir. Baro re • 

Türk ve İngiliz hükumetlerinin isi Muıtafa Adil Bey bir müddet 
hidiıe hakkındaki noktai nazar • evvel arkada9ları ile arasında çı· 
larını bildiren tebliiler vazıhtır. kan ihtilaf yüzünden istifa etmit· 
Hadise cidden tee11üf edilecek ti. Dolayısile bugünkü içtimaın 
bir kaza eseridir hararetli olacaiı tahmin ediliyor. 

hat için mutlaka faydalı olduğu- dan edilecek istifade 
nu sanmak hatadır. Bakınız, bu tur. insanı yormıyacak ft 
yanma salıınına dair salahiyettar aızlık vermiyecek bir utol 
bir kalem neler yazıyor: bii ve muvafık bir tarSJ , 

''İstanbul Üniversitesi Doçent. demektir. Sırf zevk s 
lerinden Dr. Süheyl Bey tarafın- pılacak banyoya ıirip 
dan yazılmıştır: . ve giyinirken günetİJl ·· 

Bizim memlekette ıünet ban· ıi kifi ve muvafıktır. Bo 
yoları mektepliler ve genç kızlar bihten vücut büyük b_ir ..6'. 

arasında bir moda hülanünü al· ve ruhta büyük bir teıaı
mı!lır. Kendi bünyelerinin mu -
kavemet derecelerini bilmeden 
atıldıkları bu tehlike hazan fena 
neticeler vermektedir. Güneı ban-

getirir. Bu gibi banyol 
lecek en büyük istifade 
zindegi ve netedir. 

yosu diye bir uıulü 11hhi vardır. Ankara, 16 (Hususi)°": 
Fakat bunun ilk çıktığı zaman· oroloji enstitüsünün bild 
lardaki ıenitliği kalmamıttır. göre, bütün Türkiye düO ~ 
Şmidi daha mahdut bir ıahaya mevsimin en aıcak ıüal 
inhiıar etmektedir. Zira timdiye çirmektedir. 
kadar gi'aıet banyoıu yüzünden Maniıa, lzmir Aııtal~ 
ıörülen f t>laketler pek çoktur. Ak ret derecesi gölgede 40 ı 
lına gelen ,JÜnef banyoıu yapı· tur. Ankarada, UıaJd',.. 
yor. Görülen en büyük felaketler- derecesi 34, Giresunda 7 

d-:n biri de bt:v)e uıulıüz güneı kaydedilmittir. 
banyoları yapıl~rlıtan sonra akci· • "' • 
ğer verem1.nin haş1.1~-.a11dır. Hat- Buıün lıtanbul, me 
ta batka bir ıekli m,,;l\ziye ıebep ııcak gününü yatıyor. Sı 

oluyor. recesi, bugün biraz daha .4 

Yani veremin :l;~o uzuvla - mit, dün ıaat on dörtte "JI 

ra intitar etmesine sebep oJuyor. k b · tl' grat i en ugün aynı ıaa 
Gıinet banyosu bir hekimin tav - b 1 B -"" tigradı umuttur. u ~ 
siyt-ıiyle ve göıtereceii usulde ya- ye kadar bu derece sıcr 
pılmalıdır. Netekim sıcaiın çok t 
h"k" .. d"i" b' tt im mıt ı. 

u um ıur u u ır saa e o a • ·-"--"""'"'-----~• 
mak ıartile sırf güneı ve onun in· ••••1&JH1R1ıaı••••-~I 
ikiı eden ıuaile tedavi usulleri ve 1 A K B 
ıanatoryomlar mevcuttur. Burada 
güneıten ıırf bazı kemik veremi 
ıibi vak'alarda hekimin göıtere • Ankırada AK B A 
ceği müdette büyük istifadeler e- evinin birinci ıubeai 
dilmektedir. Bu bir usulü tedavi- bir şekilde Mıırif ~~· 
dir. Zevk için yapılmamaktadır. kartı•ında açıla:ııbr. ,. 

Denize girmenin sıhhi ,eraıtin· - kitap evleri her dffde 
den biri de banyo esnasında yo • mecmuı, guete ibtiy• 
rulmamak ve azami yanm ıaatten cevap vermektedirler. 
fazla kalmamaktır. Deniz banyo- kitaplarınızı rerek kır 
)arından aııl edilecek iıtif ade de niıi en ucuz olarak A 
budur. Yokıa saatlerce denizde kitap eYlerinden tedar~ 
yorulup bu bünyevt mukavemetin bilirsiniz. Devlet M• 
azaldığı zamanları da günetin kitaplar1 ve V AKIT' ıll 
çok ıiddetli bir amnda kumlar ü- yahnao Ankarıda IAttf 
zerinde fena bir akıülimel yapa- I AK 8 A kitap evleridir• 
rak ıeçirmek adeta büyük bir il§ \l<RA l\1cıke7.i Telefon 

tehlikeye atılmak demektir. He · B.ir ~ci Şube , , 

1 'k b 1 .. t da•ı' ıncı Şube : Slıman l azaı e yorgun ı en u usu u e " • • 
den çekinmek çok lazımdı1'. Zira l~~ 
yorgunluk esnasında beden mu • ft Yurttat ! 
kavemeti, muvakkat ·! ile olsa, kı· g Az, çok k~zan~ndaıı 
nlmıt demektir. U tasarruf vazıfendır, b 
Yazın 1üne9ten iıtif ade etmek H Bunu iyi bil, belle ., 

için hafif elbiseler ıiyinmek ve u· ~·-ı lktıaa!-~!!!.sarruf ....................... 
o 

ClrL 
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....... ::::.., 17 Temmuz 1834 

Siz de 
İŞ BANK,A.Sl'n

- dan birer kumbara 
alınız. 

\ 
: 
i 

;ş bankasından kum - ' 
bara alan on binlerce J 
vatandaş, biriktirdikleri \ 
para ile, bir kaç sene İ 
içinde, birer sermaye l 
ve İ§ sahibi olmuŞlardır. ( 

n ~-.ıuır**'•u ıs "'"'"'ıllfll"""ıtıııııttınıınıuıııııııııınııııııııııııııınııııııııııııurı111111111nı1111flfllıı111n1111"""'ııııı11111111ıııı111111at 111ıııımııı111111111ııııııııı11ııı•mııı"' 

Türkiy,ç , .. 
MERKE"'Z 

C~mhuriyet 
BA~KJ\SI 

1217 ı 1934 vaziyeti 
AKTiF 

"••• 1 
Lira 

~ltın safi kilcıt,tram J 3.214 696 ~ L 18 587.567. 17 
u•nknoı ................................... ~ .. 16492 606 -

faktı' ..................................... t.. 694.932. 48 35 775 105 65 

Oahlldekl Muh•blrler ; 
~l~ırı ~afi 1-.~ .......... 1 788 024 L 2 515 00..J. -

ur, lirası .......... .. . .. 68231821 

>i•rlçtelcl Muh•blrler : 
Altın. Safi kilo;;ram 3.74.5 128 5 267.83.~ 78 
Alnna tah\·ili ltabil Seıbesı dövi ?.l cı 4 ~94 416 85 9 862 250 6.3 

PASiF 

Serrne,e ........................ - ............................... . 
lhtivaı al\çcsi ........................................................ .. 

1 edavUlde ki B•nknotl•rı 

· Deruhte edılcn evrakı nıktiyc r~ 158 748 563-

1\anunun b ve 8 inci madde· 
lcriııe ıevfi ;2n vaki ıeıliyaı 948492972 

1 )eruhıe cdılen cvruı nakıiyt 
l,:ı'.uyesı ... . . . ............. .. 149 263 633.28 

Lir• 
15 000000.-

663 91430 

H•zine Tahvilleri . 
?cruhtc edil en rnakı naktıve 1 

Karşılı~ı tamamen altın olarak 
tcd:ıvüle v:ızcJılC'n &688000. - 157.95163328 

l(ırşılııt-ı L.158748563 -
d •nu:ıun ô ve 8 ıncı mad· 
clcrıne tc\•fikan \Jki tcditaı _ 948492972 l4926J63328 

~enedat Cüzdanı : 
~azınc bonoları · 1.. .i . 8~'> 34U · 

Türk Lirası Mevduatı : 
\'adt:~lZ · ......................... .. 22.698 318.78 
\'adeti .... · ..................... . ·------Döviz Mevduah : 

~::~:S117 : ....... :: .... ~:::::::::::::: ' 8 154.865 82 
1667310.87 

•carı senC'tler · · .. 2 443 :1:1 .~ 5~ 

~•ham ve Tahvlllt Cüzdanı: 
eruhıe euılrn cnakı naktl\'c 

620967~52 .~uhtellt ........................ , .............................. .. 

k~rşılı~ı csha•n \ ' C ıahvilAt 
ırb 1 •ri kıvmecle ' .. 'i.7 627 370 22 F: h • A •nı vr Tah\'illı _ 3 482 63tı 57 3 1 11O006 79 

11~tın ve döviz Uzerine avans 1:;747,1;2 
4 500000 -
<> .ıi ı 7o~ 96 

•••darlar ........................ · 
••uıhtenr 

YekOn 249 4.ı8 ~28 7(J VekOn 

2 mart 1933 tarihinde~• itibaren. 

22.698318.78 

9 822 176 69 

43 322 185 :- ı 

49 458 228 (il 

Iskonto haddi yüzde 5 1·2 - Altın üzerine avan• yUzde 4 1·2 

Saat 
24,20 
1,-

24,40 

11 

32 Toplcapı· Sirkeci Beyazıttan Topkapıya 

1,20 ( Harbiye ~ra• 
balari le tesa· 
diif eder.) 

1,30 ( Harbiye ara• 
balarile tesa· 
düf eder.) 

T opkapıdan Be~azıta 
Topkapıdan a\uaraya 

1,10 
1,4~ 

Yedikule 

Havagazı Şirketi 
tideki maddeleri istihsal etmekte ve aatmaktad1r: . 
~ok kömürü (merkezi teshin için) 

Zift (sert, orta, yumuşak) 
r(at1an (bilhassa yol inşasına elverişlidir J 
Benzol (ham) 
Asit Fenik 

f Saiagazol (karbolineum tipi) 
Siyah boya (bilhassa demir için çok elverişlidir 
Her türlü malumat almak için: Beyoğlunda, Tünel meydanın
da Metro Hanında ıatıı ıubesine müracaat edilmesi. (928) 

' 
Cuma ve pazar günleri ucuz tenezzüh katarlari1e 

Herekeve Geliniz ., 
Hereke fabrikası memur ve işçileri kooperatif tir keti; her 

türlü ihtiyaç ve istirahatinizi temin edecektir. 15 - 35 kuruıa te· 
mis yemek, çınarlı ve sölıeli deniz kenarı kahvelerinde istira
hat, aiizel manzara, kır gezmeleri. 

Saat 11 den 13 e kadar fabrika ziy~retçilere açıktır. Ayrıca 
bir kumaı sergisi yapılmıştır. Ucuz fiatlarla satış yapılacaktır. 

Istanbul Posta T. T. 
\ Başmüdürlüğünden; 

Hurda vesaiti nakliye bilmüza yede satılacaktır. Talip olanların 

teminatlarile 22/ 7 / 934 pazar günü saat onda 'Ga 1ata Saraymda Be
yoğlu Posta T. T. Merke2i binasın da müteıekkil komisyona ve satı· 

lacak hurda vesaiti görmek için d e lst~nbul Posta Müdi,.iye~i Na.k • 
liyat kalemine müracaat eylemeleri. "3587,, 
--------------~-----------

Ekmek fiyatı Sarıyer kazası gençler 
lıtanbul Belediyesinden: mahfelinin tenezzühü 

Temmuzun on sekizinci günün· 19 Temmuz perşembe giinü ak· 
den itibaren ekmek dokuz buçuk şamından sabaha kadar ~eva;:n e
ve francala on dört kuruştur. decek olan vapur tenezzühüne a• 

HABER 
Akşam Postas• -ISTANBUL AN 

KARA CADDESi ldarehaneıiı 

lclırat Adresi: ISTANBUl. UAUt,U 

l'clpfon Yll7.ı: 2387% idare: '.? 1870 

r-- ' 
ABONE ŞERAiT' 

:ı 6 12 aylık 

J'tirklye; 120 sso t>ffO ı:ı.;o Kr1-

Ecnebl: 150 44a KıO 1610 

tLAn TARiFESi 
flcuret Ulnlarıııııı ıtıtUrı IX,50 

1t1•11ml UAıılar 1 O kuru~tur. 

it davetiyelerin tertip heyetinden 
alınmasını arkada,lardan ricn e· 
deriz. 

lstanbul Dördüncü icra Memur• 
luğundan: 

Satılık bina Kiıalık ardiye Satılık kamyon Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASlM 

Hali faaliyette dört lastiği yeni 

Bir alacağın temini iıtifası için 
mahçuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen Galatada Mumhane 
caddesinde Komiko hanında üat 
katta Kartun fabrikasında mev· 
cut makine alat ve edevatı açık 
arttırma suretiyle satılacaktır. 
Talip olanlar 18.7.934 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 9 
dan 11 e kadar mahallinde hatır 
bulunacak memuruna .nüracaat • 
hırı ve fazla malumat a!mak isti• 
yenler 934/ 3166 dosya No. sına 
müracaa~leri lüzumu ilan olunur. Galatada altında dükkanları 

bulunan ve ayda (90) lira iradı o

lan iki bina müsait fiatla acele ıa· 
ltlılctır. 

Galatada Necati Bey (Topçu· 

lar) caddesinde 111 numaralı İı· 
'-rıhul bir•hanesinde S- 'im efen· 
di"e .. 

J muracaat. (2704) 

Usküdarın araba vapuru iıkelNı cİ· 
varında ve deniz sahilinde Fabri;.;;ıya 

clveriıli bir adet üç katlı büyük ıcagir 

depo. 
Beıiktat Ortabahçe caddesi No. 24 

müracaat. Telefon: 212716 (2n2) 

2000 liraya fevkalade fırsat. 
T arabyada 9 oda üç salon kuyu 
su.rr.ıç ve elektdk tesisatını havi 
ı atikemmel bir hane çok ucuz ace· 

H:ıaıldığı ~·ı•r: CVAKITI 1'1uthaMı 

ve 934 senesinin kazancı verilmit l•-••lmim•••m1-IE1iiiii 
Şevrole marka bir kamyon satılık- Çubuklu tenezzühünün 
lir.Görmek istiyenler 1s~anbul Ha- tehiri 
sırcılar caddesinde 72 numaraya Çubuklu Fıkara Yardım Cemi-
müracaat etsinler. yeti ıubesinden: 

le satılıktır. Pera Palas kartHın· Yirmi temmuz tarihine müıa-
da (1. T. A.) acenteıin,. saat 10 • dif cuma günü icrası ilan edilen 
12 arasında müracaat, telefon aile te&ezzühünün bir arızadan 
43542 dolayı mahı halin yirmi yedinci 

cuma gününe talik olunduğu ve 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim . 

ayni tenezzühün Yalovaya icra 
kılınacağını alakadarana arzede· 

riz. Cemiyet Reisi Mustafa 



Kuş adasında mu
essif bir hadise 

oldu 

Istanbulda bağcılık 
bu kadar üzümü 

kim yiyecek? 
Jıtanbullular, hele koca Iıtan

bul tarafında oturanlar bu yıl da 
üzüme gık demezlerse bir daha de 
mezler. 

Jıtanbulda bağ merakı o hale 
geldi ki nerede iıe o çırçıplak Ok 
meydanı bile batatn ba§a yemye -
til üzüm bağı keıilecek ... 

Bu bağ merakıbojazın Ayaza· 
iı, Hacıoıman taraflarına da at • 
lamı!, oralarda tek tük ve yeni 
yeni bağlar kurulmağa ba§lanmı!· 
tır. Fakat bet altı yıldır kendini 
göıteren aııl bağ merakı kale dı· 
tanımda bugün öyle almıt yürü • 
mÜ!tilr ki Münzevi, Topçular, Mal 
tepe, Rami, Küçükköy, Çiçoz, 
Davutpa!a taraflan bağdan geçil
mez bir hale gelmi§tir. Hani: 

- Üzümünü ye de bağını ıor • 
ma! 

Derler, İf hemen hemen o rad
Cfeye gelmi!lir. Çünkü geçen se
nenin üzüm vaktinde bu bağlar -
dan küfe küfe üzüm alıp yollarda 

"" ıatanlar bile kendilerine: 
- Bu üzü~ hangi bağm? 
Diye ıorunca: 
- lami aklımda kalmadı, onun 

için efendim, al üzümü afiyetle 
ye de bağını sorma! 

Diye cevap veriyorlardı. Fakat, 
ben cuma günü ıayıaı düzüneleri 
geçen bu yeni bağların adlarını 

birer birer teıpit ettim, ıayayım 

da ıiz de dinleyin: 
Maltepede Oıman beyin Nu • 

mune bağı, Münzevide Sarraf oğ· 
lu lımail beyin bağı, Şifa havuzun 
da Sami beyin bağı, Topçularda 
Hü111yin kalfanın bağı, Münzevi 
ile Topçular araıında mahallebici 

~:rırP~e;0~~~~ab~~~:u~~uı~.-- "Sen bizi fena idare ettin.. çaldığımız mallar ele geçti ... 
man beyin bağı, M·altepede Şe - Polis, arkadaşlarımızı yakaladı.. Onun için, dört gün 
rif beyia bağı, Ramiıle Çicoz ara· d" t k f 1 
ımda polis müfetti§İ Ziya beyin or gece mev u sun ,, 
Alib~ab~~R~i~S~be--~-------~----~----~-------·(·Y-az™hlki~~~~muzdadrrj 
yin baiı, Küçükköy yolunda Ah- 1 arı• '-ten bı•r gapra~ 
met ağanın bağı, Topçularda Tik- ll 
veılilerin bağı, Maltepede Rem- (Üst tararı 9 uncu sayıfada) 
zi beyin numune bağı, Maltepede Avrupanın mutelif milletleri, 
Kenan beyin bağı, Topkapı ile Attilanın karşısında birletmitler -
Maltepe araıında Arnavutların di. Galyalılar, Franklar, Cermen
bağı, Davutpata yolunda muha • lerin muhtelif kuvvetl~rinden mu· 
cirlerin bağı .... Ve bunlardan bat· azzam bir ordu Orlean yakınları· 
ka daha bir ıürü yeni yetitmi§ ve na gelmit!erdi. 
yetiımekte olan bağlar .... Amma iki büyük ordu olon !ehri ya-
diyecekah~iz ki: nında Katalon ovasında kar,ıla!· 

- Bu kad.sr bağın üzümünü tılar. 

kim yiyecek? O gün Attila, bütün kumandan· 
Üzümünü yiyemezseniz ıırası larını huzuruna çağırmıt: 

ne güne duruyor? Eğer !Iraaı da - Bize karıı cıkacak en büyük 
fazla gelirse o zaman ıai.r Dert'li ..... uınıı11nınııuııuıtff1lflllUlflll1lllfflllM u:ııınm111111mımmmR1ınuııı.-ııumını•• 
ıibi: ziyade hoıa giden tarafları man -

"Şarabı lalinde ne keyfiyet zaralarıdır. Bir kere bu bağlarda 
? bir adına (Urumeli kebabı) devar ,, 

Diyip yanatırsınız tarabı lali - nilen ve tadından yenmiyen kınalı 
ne! yapıncak olmadığı gibi eski lıtan-

Şakayı bırakalım amma bir sa· bul çavut denilen kendine mah
nayi ve ticaret ıehri olan lıtanbul, ıuı kokulu ve çetnili meıhur ça· 
bir bakıma da bir bağ !ehri olaca- vut ta pek yoktur. Bütün bu bağ
la benziyor. ların yetittirdiği çetit çefİt, renk 

Kadıköy, Yakacık, Pendik, renk ve koca koca salkımlar tatlı
Çamlıca taraflarını ıaymadım; dır, hoıtur, güzeldir, mis gibi ko
yalnız kale dııının bir k11mından kuludur; fakat bütün bunları üzer 
bahsettim, ıehir haricinin hem leri sımsıkı örtülü, ikiıer metrelik 
de ufak bir kıımmda bu kadar çok uzun çardakların altında ıeyret • 
hal olurıa dü,ünün ıiz Ağuıtoı mek, kar,ılarma geçip cigara tel • 
ıonlannda f stanbuldaki üziim bol- lendirmek daha tatlı daha hoı, da-
lufunu ! ha güzeldir. j 

Lalrin buralann üzümlerinden Seyyar haberci 

kuvvet budur. Bunu yenersek ( 
Romaya elimizi kolumuzu ıallıya· 
rak gireriz., 

Demitti. 
Diğer taraftan Attila, meyda -

nın en tehlikeli yerinde, bütün e§· 
yalarını, arabalarını bir uf ak da
irehalinde etrafına dizdirmif ve 
bu dairenin ortasında durarak 
muharebeyi idare etmeğe ba,la -
mı§tı. 

Maksadını soranlara: 
- Y eniliraek bütün bu etyaya 

atete verir, canımı tanrıya öyle 
teslim ederim. 

Demiıti. 

ilk günlerde muharebe iyi git
miyordu. Bir aralık Attili.nın or· 
dusu mağlup olacak bir vaziyete 
dütmüıtü. Vaziyeti anlıyan A
tilla, adamlarına birdenbire bağır 
dı: 

- Yakınız!. 

Bütün ordu, bu !efer muharebe 
ile beraber batbuğlarını da kay -
betmek zilletine dütmemek için 
son bir gayret gösterdiler. 

Alet bütün rfaireyi sarıyordu. 
Ve Attila bu ateı çemberinin için
de metin jradeıivle muharebe 
ıafaliatıru takip ediyor ve yavq 

ıeale: •••• 
- Bir daha yenilmem ya!?. 
Diye mınldanıyordu. 
Tam bu ıırada uzaktan bağıra 

bağıra kotan bir kumandanın ıe
ıi duyuldu; 

- Zafer!. Zafer!. Dütman 
kaçıyor. 

. 
Attili~n ate§ saçan gözleri bir 

daha açıldı ve seıin geldiği tarafa 
doğru bakmağa başladı. Gelen 
baıkumandan Yeıi Bey idi. Koıa· 
rak atetler üzerinden atlamak is
tiyen Yeıi Bey, birdenbire yanan 
aletlerin ortasına düştü. 

Attila, birdenbire fırlıyarak 
Y esiyi kurtarmak istedi .. 

Fakat... Ne yazık ki mümkün 
olmadı. Y esi Bey ateıler içinde 
yanarken: 

- Yiğitler!. ileri.... Biz değil 
baıbuğumuz da gidiyor ... 

Diye bağırdıktan sonra hiç sesi 
çıkmamıttı. 

Düşman, arkal!na bakmadan 
kaçıyordu. Attila gözlerinden iki 
damla ya§ı yanındakilerden sak -
ladı. Çünkü hayatında ilk defa 
gözlerinden yaf akıyordu. 

Attila orduına (geri dön) em· 
rini vermifti: 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 

Kartpostal kazananlar: 
61 • Ereyli Cebir zade Ahmet Hilmi 8° 
oğlu Ziyaeddin 62 - Küçükpazar 
Mehmet Paşa yokuşu 28 Semiha 63-
Ayancık Şükrü zade Cahit 64 - Si • 
nop iktısat bakkaliyesi aahibi vaııta • 
siyle Vedat 65 - Zingal Ayancık Sel· 
ma Sedat 66 - Haliç vapurları tirketİ 
16 No.lı vapur kaptanı Hurrem Bey 
kerimesi Fer han 67 - Vefa lisesi ta· 
lebesinden Sedat 68 - Kasnnpa§a na• 
lıncı yokuşu 88 lclal 69 - inkılap li· 
sesi 712 izzettin 70 - Beyoğlu 31 in• 
ci ilk mektep 37 Nermin Emin 71 -
Şehzadebaşı 75 Sabahattin 72 - Eyüp 
Kızıl meıcit caddeıi 28 Muzaffer Ali 
73 - Fakim Guler apartunanı Ru· 
kiye, 74 Kasım ·Pata f ah• 
ta köprü No. 9 Mehmet 75 -
Beyoğlu 24 üncü ilk mektep 129 Nec• 
det. 76 - O sküdar yirminci ilk mek· 
tep Binnaz Nazım 77 - Beyoğlu Mü· 
sevi liaeıinden 349 Davit Eıkinazi 
78 - Galata Musevi cemaati mektebi 
Sel Behar 79 Gedikpaşa 
Neviye sol--.rık 30 Dikran Karaboğoı• 
yan 80 - Unkapanı Nefise Hurıit 

81 - lzmit Osaübahri kumandanlığı 
§Ube 1 de yazıcı Selim 82 - Davut • 
paıa Orta mektep 266 Fuat 83 - Kız 
liıesinden 53 Semiha 84 - Vela lise· 
si 610 Sabahattin 85 - Beylerbeyi 27 
inci ilk mektep 212 Saadet 86 - Şeh
remini Mevlana caddesi 129 Ahmet 
87 - Kaıımpaşa Sakızağacı camii İ· 
mamı mahdumu Nusret 88 - latan • 
bul Yeni postahane tevzi memuru Ha
lil 89 - Galata Arap camii terzi Ar • 
ıak 90 - Ayazpaşa Osmanpaıa apar
bmanı 7 Aziz 91 - Kasımpaıa Camii 
Hüırev mahallesi 29 Mükerrem 92 -
Trabzon Meydan poıta ıubesi Şabaa 

Efendi mahdumu AbCiüll<nCiir 
Y ozğat Salhanlı terzi köyü muallimi 
Ihsan 94 - Şitli tramvay deposunda 
290 Fehmi Nuri 95 - Ordu tüc-car 
Cevdet Be~ mahdumu Fuat 96 - Fa· 
tih Altay mahaltesi 11 Ahmet Cemal 
97 - Kasımpaıa camiikebir Hacı Ah· 
met sokak 2 Ertuğrul 98 - Beıiktaı 
Ş.-ir Nedim caddesi 110 Olvi 98 -
Şile Alacalı Nahiye müdürü kızı Nezi· 
he Osman 100 - inkılap lisesi 724 
Enver 101 - Pendik Rasih Efendi ıo· 
kağı Şefik 102 - Kuzguncuk vapur 
iskelesi yanında 34 numaralı yalıda 
Fahriye 103 - Adapazarı Yenicami 
Hamza sokak 2 O&uan Nuri 104 -
Yeni mahalle 6 Kevork 105 - Bakır· 
köy 17 Onama 106 - Beyoğlu Mısır 
konsoloshanesi Zagbul Casir 107 -
Akşam kız sanat mektebi 787 Suat 
108 - Beyoğlu 5 inci ilk mektep 257 
Hüsnü 109 - Teıvikiye Ihlamur yolu 
8 Nuıret Halil 110 - Ankara caddesi 
60 Hikmet 111 -T. C. D. Z. K. Ç. Z. 
hazırlama mektebi 638 Mustafa 112-
Balatta Raşel, 113 - Unkapanı Bt. • 
dia Muzaffer, 114 - Kandilli Sara 
Mehmet, 115 - Aynalıçeımede Hüı· 
rev Cemal, 116 - Berlinde Celile Na· 
ci, 117 - Suadiyede Tevfik Nec~ti, 
118 - Kadıköyünde Doğru yolda Ke· 
malettin Nuri, 119 - Ankarada Riza 
Şevket, 120 - Ankarada Hacı Ba.y • 
ramda Nuriye Hikmet, 121 - lznutte 
Kemal Ziya, 122 - lzmirde Karşıya· 
kada Naıide Hurşit, 123 - Ankarada 
Cümhuriyet meydanında Baha Nuri, 
124 - Samsunda ilk mektepten Meh• 
met Ali, 125 - Ayazpa§ada Ne,·ati 
Kemal Bey ve Hanımlar. 

- Mademki dütman kaçıyor, 
yenilmeği kabul etmiş demektir· 

Demi§ ve ordusunu toplıyars 
geri dönmüttü. 

işte Şalon muharebesin.in hazi 
akibeti böyle olmuştu. 

(1) Çinliler Gök Türk kahra· 
manlaıından Gültekin ve Bilg 

Kagan namlaıına Orhun abidelc 
rini dikmişlerdir. 


