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Buna Soygunculuk Derler! 1 Dünua Bu/ırandan Kurtu~acak Mı? 
Nikbin Olanlar Bu Suale 

Esrarengiz Bir ~I Şe~er Fiatlerini Karşı "Evet,, Diyorlar 
r4 Nasıl Yukseltıyor? Bugünkü Vaziyet Y~nm Asır Evvel 

Sahtekarlar Derhal Meydana Çıkarılmalıdır Daha Şiddetle Hüküm Sürüyord._ 
Haber aldığımıza göre, Tica

ret Odası dünden itibaren mü
him bir meıelenin tahkikine girit· 
miştir. Halkm gıdasına allkadar 
eden b.ı mesele, eğer doğru ise, 
bir soygunculuk karşısmda bulun
duğumuza inanmamız llzımdır. 

Hadise, piyasamızda maruf 
bir t acirin şikayeti üzerine mey
dana çıkmış ve bunun üzerine 

Ticaret Odası esaslı ıekilde tah
kikata başlamıştır. Bizim öğren-

c' iğimize göre meselenin esası 

e teferruatı şöyldir: 

Şehrimizdeki bazı şeker tacir
' erine Avrupadaki fabrikalardan 

, elen piyasa mektupları Uzerin
de tahrifat yapılmaktadır. 

İddia ve şikayete göre, Av
rupada şeker fiatleri değifmediği 
halde buraya gelen mektuplarcfa 

latanbul Ticaret Odası Reisi 
Mlthat Bey 

fiatfor esrarengiz bir el tarafın
dan yükseltilmektedir. Bu mek-

· toplar Avrupadaa 19brimize her 
zaman dört gilnde gelmektedir. 
Tahrif edilen mektuplar dokuz 
ıDado gelmiflir. 

Ticaret Odaaana fiklyot yapan 
zat d6rt tane de telrraf ibraz 
etmiıtir. Bu telgralfar, tahrif edi
lerek fiatleri yftkıeltilen mektup
lar Uzerino Avrupaya sorularak 
alman fiat vo cevaplardır. 

Cok şayana dikkattir ki bu 
telgraflardaki fiatler hakiki ıeker 
fiatinden on ftç frank ylikHktir. 

Yükseklik miktarı bir vagon 
şekerde yüzlerce lira kadar bir 
fark histi etmektedir ki bu para 
tamamen halkın zararına olarak 
başkalarmın ceplerin girmek-
tedir. Ticaret Odasının yap
mıya başladığı tahkikat netice 
sinde sahtekirlar ve sahteklrlık 
meydana çıkarılacaktır. 

Cinayet Ve Soygun Y apan 1

• Mif.li Arma 

k 1 d ıVusa akası 
ay ut a!'_ a a an 1 mUz~=t~rye::.ı.::: ~!':si ~ç~~ 

B ı. t 1 ı· s t e On 1· k . M ar d ı· n de 1 k. de, milli •rm•nın ıesbiti için, ı ' r 1 yüksek mekteplerimizde ve bit-

E 1 G • · ı d • ha1Sa san'at mekteplerinde bir Ş eri r e e ç l r 1 1 milsabaka tertibi düşünülmek-
Bitlis, (Husuıi) - Geçenlerde 

• bir posta otomobilini soyan hay· 
dutların ölü ve diri olarak yaka
landıklarını telgrafla bildirmiştim. 
Yapılan tahkikat neticesinde 
haydutların bir mliddenberi Muş 
ve Bitlis yolu üzerinde şekavet 
yaphkları anlaşılmıştır. Birçok 
canlar yakan bu ıerirler Mutki
deki Velo aşiretine mensuptur. 

Haydutlar bu ayın dördüncü 
g«;cesl Nemrut dağı civarında 
yolu kesip kapıdmak, sonra da 
yolculari soymak teşebbüsünde 
bulunmuılardır. Fakat ferirlerin 
bu kötu maksatları haber ... hnır 

Solda : BIUI• clvarmda ölU olarak yakalananlar 
Salda : Mardlnde tutulan iki ••rlr 

alınmaz üzerlerine bir müfreze Ôlii olarak yakalanan şerir-
tahrik edilmiştir. ler teşhir edilmek üzere şehri-

Haydutlar evvel! teslim olmak mize getirilmitlir. Çetenin reiıi 
istememişler, batta takip müfre· Sadrettin de ölüler arasında-
zesine karşi silah kullanmıya bile dır. - ~ İ)nzi Ydmaz 
cüret göstermişlerdir. Bunun üze· Mardlnde iki Şerir 
rine takip müfrezeleri şerirleri Mardin (Hususi) - Dört sene-
sıkı bir şekilde muhasara ederek denberi bu havalide eşkiyalık yapan 

tedir. 
Yeni sene içinde, milli arma

nın kat'i surette tesbiti tekarrUr 
etmiştir. 

Türkiye - Bulgaristan 
lktısat V ~kii~e!i Türk - Bulgar 

iktısadi vazıyetını tetkik eden 
komisyonun mesaisi hakkında 
Ticaret Odasından maluma\ iste
miştir. 

Gorgulof İdam 
Ediliyor 
--~-

Parlı, 20 ( A. A. ) - Temyiz 
Mahkemesi, Gorgulof'un temyiz 
liyibaııoı reddetmif tir. 

( Şu halde mahkum hakkında 
idam hükmünün infazı llzımrel
mektedir.) ----
Ekalliyet 
Mekteplerinde 

Maarif Vekaleti, ecnebi ve 
ekalliyet mekteplerindeki tUrkçe 
tedrisatının daha mükemmel bir 
şekilde yUrUmesini temin için 
bazı kararlar ittihaz etmek ta
savvurundadır. Bu tasavvurlara 
göre muallimler arasında bir tas
fiye mevzubahs olmaktadır. Ve-
rilen malumata göre bu tasfiye, 
dersleri fazla ve ehliyetleri gayri 
müsait kimseler arasında yapıla
caktir. 

Kontenjan 
on tanesini ölU ve iki t-;nesini Çalkı oğullarından Tahir ve Bekir 
de diri olarak yakalamaya mu- isminde iki şerir yakalanarak r 
vaffak olmuşlardır. " 

1 Takip müfrezelerimizin bu buraya getirilmiştir. Şerirlerin 
muvaffakıyeti . civar kasaba ve gece şehrimiz civarındaki bir 
köy halkını çok ıeYindirmiş, bu köye geldikleri Jandarma karakol 
auretle halkın baıından büyük kumandam Abdülkadir çavq 
bir tehlike daha ekailmittir. U>•••na• 8 iaci aayfacla) 

-·-Yapllan tebeddUllta ve Yenı 

ll•l•Y• •H lafalllt 3 Uncu 
aayfamızdadır. 

lktıaadl buhr•nın bafhc• ••b•plerl ar•aınd• 
zlkredllen fabrlk•l•r 

Dünyanın şimdi geçirmekte lltm fazlahğmın ıon dereceye 
olduğu sıkınblı vaıiyetlerin, son varmasmdan doğan işıiılikler ve 

beş on senenin siyasi ve iktisadi bunlara ilive olarak muhtelif ıl-
zorluk ve gayritabiliiinden ileri yut ve harici vasiyetler de buh-
geldiğini nazarı dikkate ahyoruz. ranın baflıca .ebepleri arU1nda-
Bundan dolayı eskiden hayatın dır 

k h k 1 işte; size iki mllbim volİkanın 
çok rabıt, ço . oş ve 0 ay hulasası ki: bunlar bize; timdilri 
Oldugv unu söyleyıp duruyoruz. k k . 

sı ıntılarımıza arşı ftmıt Ye t .. 
Makine kuvvetinin fevkalAde s~lli verici mahiyeti haizdirler , 

tekamül etmesinden ve istihsa- (Onama 8 inci aayfada) 

Yirmi Bir Komünistlik 
Maznunu Adliyeye Verildi 

• 
Komünistlik tahrikatı yaptıkları ıçın bazı kimselerin tevkif 

edildiğini yazmıştık. Maznunlar dün öğleden sonra Adliyeye tealim 
edilmişlerdir. Dün Adliyeye getirilen komünistlerin adedi yirmi 
birdir. Ayrıca bir daktilo makinesile neşrettikleri beyannameler de 
Müddeiumumiliğe verilmiştir. Maznunlar hakkında dün tevkif mü
zekkeresi kesilmiştir. Bugünden itibaren istintaktan yapılacaktır. 

===-- =========================~~ 

[ Yerinde Cevap 

- Oğlum, Yağmur neye yarar ? 
- Yerine göre muallim Bey... lıtanbulda sokakların sulanma• 

sına varar. 

1 



2 Sayfa 

f Halkın Sesi) 

Bahçeciler Sebze-
ciler Kooperatifi 

Bahçeciler ,.e sebzeciler, mub 
va sıtlarııı elinden kurtulmak 
için bir koopenüf kv•l)"a te
tcbbOs ettiler. Bu busm;t:ı. hal· 
krn11z diyor ki: 

TahliD Bey ( VilAyet Ziraat liii· 
4Drü) 

Bahçeciler le meyvacıların 
bir kooperatif tetkili hakk•daki 
h~•ebbüllerlai me•nuaiyetle kar,ıla
dım. Sebze ve meynluın bugünkl 
Hb' tekiUel'i daima müstahsilin 
ale1Manir. Bu sibi .. yler ekseriya 
üç dört elden geçtiti İçin halk ta 
~ok palaab meyva Ye •bze yeıolye 

mecbur oluyor. Son senelerde mila
tahsillerin maliyet fiatinden bile 
a,aj'lya aabf yapbkları sörülmilftür. 
Halbuki mltevauıtlarm kazanca si
•ortalıdır. ~yle bir kooperatif y~
pıbua mGstahsil mallarını kendi 
tetkilitile satmak haklnım bula
cakbr. .. 

Ali Rıu. Bey ( Eminönü Bahkpa
sarı 22 ) 

- Kooperatifler çok faydah 
tetekJılllerdlr. Mallarını tlal.. mii
te•-t ko..ı.,oaelllar •...taail• 
.atmak •ecburiyetlade blu bap 
lar •• ~ ipa Wr koeperatif 
k•ma u••• .. ç Wle kal•lfbr. 
Birçok batca •• ... çeciler tok 
aarar ettikl.i ,.. •ul,etleri telall
keye ~ haltle kabzuaallar 
dU... zenıta olmutlardır. Çlakl 
onlar aal ka~a aabllna aab ... kap 
n ..,_ ........... ,.. Wr komia
J• abJ_._.. .. 

Salia Bey ( Beyuıt Mitlaatpqa 
mablleei S ) 

- Geçen sin iaaafh bir blm
mal ban~ ıunu aö1ledl; "Azizim 
köylünün ıtSadenllti meralardan 
bazılarının burada toptan sabf ftatl 
na1dl aa•afı• Wle k•rtarmıyor. 
KiJllala pldiji ..... t te , .... 
kaJaJ•• .. Ya&l,.t ........... lteıaı. 
Yicdanam da komisyon alt11ıya raa 
olmuyor. Onan için bu senelerde 
kauaa• .. k aallr. KöJfl•.. Wr 
kooperatifi oluraa mutavaa11tların 
eebine •iren para köyliye kalır 
hiç olmana ldSylG de zarardan kur
tuhir. 

Kemal Bey ( Fatib Kıı.tatı simitçi 
ıokak ı ) 

- Yalaıa bata Ye ~ilerin 
detil1 her aınaf eanafua bir koopera
tifi olmalıdır. Bu takdirde mütnaa
sıtlar 'Wlatlaa kalkacajl için bunla
n• kaunc:ları b• tefelıklllere kalır. 
M• .. halk hw teJI daha ucuz 
tedarik etmit olur. 

Yeni Stadyom 
Y eaibahçede yapdacak olan 

ltat maballinjn i8timlikine bq
lanmqtar. l.timlik kOIMİJODU 
Y ellibalaçedeki emllk ve arazi 
aabiplerile gfirifmekte ve gia
de taç. cli.rt parça emlikia İltim:
llk muamelesini yapmaktadır. 

Belediye Fen itten Mtldtrtti
lll aahanın projelerini hazırla· 
mııtır. l.timlak biter bitmez 
inşaata baılanacaktır. Yeni Be
lediye blıtçeainde atadyom için 
40 bin lira vardır. 

SON POSTA 

D 8 .. 1 LI 

Kelli, F elli Bir Kaçakçılık 
Karanlıkta Pencereden Süzülen Küçük 

• 
Bir Sepet Polisin işine Yaradı 

Polis Müdürlüğiinün eroin ve esrar kaçakçıhğı 
etrafındaki mücadelesi semere vermektedir. Bunun 
neticesi olarak dün de kelli felli bir esrar kaçak
çthğı hidisesi meydana pkarılmıftır. Hidise şudur: 

gelmiş ve biraz sonra hazla adımlarla oradan nzak· 
laşmıya başlaımŞbr. 

Vaziyetten şüphelenen polisler bu adamı ya• 
kaJadıklar1 vakit, üzerinde bir miktar esrar bul
muflardır. Bu ilk delildea sonra polia memarlan 
usul dairesinde eve girmişler her tarafı aramışlardır. 

Galatada Zengin sokağında oturan Ahmet Ef. 
Din mükemmel bir esrar kaçakçılığı teşkilitına 
malik olduğu polise haber verilmittir. Bu ihbar 
üzerine polisler evin etrafında tertibat almışlar ve 
tarassuda bqlalDlflarc:br. 

Akpm karanbtıacla yapılan bu ~assut eana
•nda evin pencereleriaden birili açdmış. aşaj'aya 
ufak ltir sepet sarloblmqbr. Sepet aşağıya inerken 
sokakta bir gllp peyclahlaallllf, sepetin yanına 

Neticede evin birçok köteJerinde Wr ,.p. a
rar buJuı!nuştur. Me,._ çıkarılıp mlsadere edilea 
esrar 37 pakettir. T•hlribt neticesinde, A'-et 
Efeadioin, müşterileri ewe bbul dmecfiii, Jab
lanmamak için abı ftlitiai penceredea wkat
bğı sepetle yapbğa -'•plm•f, keatl.i w -
Madam Ağavni yakel•n•qlarclır. 

Hırsızhk 
·Zafer Hanım Benim 
Haberim Yok Diyor 
Humlak mamm Zafer Ha

nımla zeYd Bahkairli llelımet 
Efendinin •alaakemelerine dtba 
0ç1Ddl Ceza mabke.-.de ba
labalfbr. Dan ewalaaa pe 
........... , Fatihte Halda Efea
clinia emclea Jecli b1J6k Wa. 
oda takımı, glmlf takımı .e u
ire çal...,.rdar. 

ZaW Hanım, kocasının bunlan 
20 liraya aldığuu. bınadak malı 
oldagıma bilmedipü söyledi. 
Mehmet EfeDdi, keaclilini uu 
uıadaya micbıfaa ettikten soma 
bi&im memlekette, hırsızlık aedir, 
biz bilmeyiz 1 dedi. Şahit celbi 
için muhakeme bqka güne bıra
kıl mııtır. 

Bir Kahve Taciri Adliyede 
Ticaret Mid&riyeti. Yani Ka

rabekof Efendi iaminde bir kah
ve tacirini ihtikAr yapbğı iddia· 
lile dün Milddeiumumilije ver
miştir. Müddeiumamilik. bu taci
re ait dosyayı viliyet ihtikir 
tetkik komaiyonwıa havale et-
miftir. 

Pastörize Sut 
Son zamanlarda past6me alit 

imali içftı tehrimbde küçlk mik· 
yuta fabrikalar tema edilmekte
dir. Baolardu bir tanesi de Ali 
Ef. isminde bir aitçi tarafında 
Y edikulede tesis edilmiı, beleöı
ye sıhhat memurları tarafından 
muayenesi yapılarak muvafık 
göriilmüıtilr. -------1$ et r tl k Çecık 

Üsküdarda Süreyyapaşa ko
rusunda yeni doğmuş bir kız 
çocuğu bulunmuştur. 

~Megva 
1Bolluğu 

AIAkadarlar tarafından yapt
laa tahmi.alere gire bu sene 
meyva meniminio bqlangıCJDdan 
şimdiye kadar ıehrimize \00 bin 
sepet armut. 150 bin sepet 
ıeftali. 20 bin mavnadan 
ziyade karpuz Ye kavun. 200 bin 
sepet kiraz ve Viıne, 1 O bin se
pet erik ve saire plmiftir. 

Fakat fiatler çok ucuz olduğu 
için satıılar hazan zararla netice
lenmiştir. 

Bir Tiyatrocu 
Oynadığı Oyunların 

Hesabını Veriyor 
Muhtelif nakliyat şirketlerini 

dolandırmakla maznun tiyatroaa 
Cevat isminde bir genem muha
kemesine din Oçlndi cemda bat
lanmışbr. Dava evrakına göre C.. 
vat B. bir gtln lzmite gitmiş ve ora
daki Kırklareli şirketinin mes'al 
memurunun ismini ve imzasanı &ğ
renmiş, müessesen;n damgalı boş 
bir kiğıdını elde ederek hemen la
taabuldaki fabesine 1\1 telgrafı 
çek.ittir: 11Size müracaat eden 
Cent Beye iıtediği parayı ve
riniz!,. 

Cevat Bey telgraftan yarun 
aaat sonra da bir trene atlaya
rak l.tanlNla gelmiş " firkete 
mOracaat ederek yUz lira almıı-
tır. Bu zat •JBI umanda bura
daki komsiyoncu1arın etiketli 
kiğıtlarım aşırarak konfimeato 
yapmıf ve Sabatay isminde bir 
tftccardan da para almışbr. Mah
kemede Ce•at Bey kendisinin 
tiyatrocu olduğunu ve ba parayı 
artist göndermek ;çio aldı;.. 
iddia etmektedir. Şahit celbi için 
muhakeme batk• bir güne bıra
kılmııtır. 

Ziraat Vaziyeti 
İstanbul Civannda Çift

çiler Yağmur Bekliyor 
l.taabul ziraat -takalanada

ki klçlk a............. tamuaea 
bitmiftir. Yahm blyik ~ 
de hanaaa iflaime de._ .._ 
liyorlar. Kuraklık son zamanlarda 
kendisini mllıim bir IUfttte hiaet
tirmiye bqlallllflır. 

Kıt sebzeleri tamamen, doma
tesler de kısmen lnmımaftar. 
Devam eden korakhktan &zDm 
bağluı da mliteenir olmUf, lizBm 
aalu.tarı lmmea ,..._.. ve lm
men de taneli ve auaua • ., •• 
vermittir. Eğer ıu gtinlerde bir 
yağmur yağacak oluna sonbahar 
sebzeleri kurtulacaktır. 

Takas işleri için 
Türkiye ile, A rrupa •e billıas

sa Merkeü Avrupa devletleri ara
sındaki taba maamdaine clell
let etmek &zere V'ayanacla bir 
Tlrk mleaeme.i tefekk8I ebaiittir. 

Bekçi T ı•i•blamesi 
Villyet. bekçiler laakkıllda Wr 

talimataame ppmak tuawvwm
dadar: Ba tfı lw·e ıa,.a.ı.k

tan sonra bekçi aJlddar- Wr 
ıe.iyede bahm... temin ...... 
caldw. 

Şiklyet Edilel Baıkalar 
Ticaret M .. iyetüae tebri

mizdeki iki klçlk bankanın mali 
vaziyetleri dolaJllİle bir fiklyet 
yapılmıftır. Her iki Laab hak
kıada da taWUbta başlanaufbr. 

IUfeltifl&r Kongresi 
ı.tanbul ilk tedriat •ifettitletl

nin koaıreel ,.,_ batl11acaktır. 

Ağaatoı 21 

( Giinün Tarihi ) 

Gazi Hz. nin 
Selimları 

hmu. 2D ' A.A. ) - 9 eyluJ bay. 
raaunda Japılacak meraaime tehir 
namına Belediye riyasetince lzaalre 
nld 4aftle Reiaiclmh• lh. atideki 
telsrafla m•kabeletle •alu ... allardın 

lzmır Belediye Reisi Dr. Sal h 
Behçet Beyefendiye 

Bu naile ile de hakkımda g as
termit olclujunuz alaka ve muhabbet 
hislerime teteldr.- ft cO•lenize 
aelim ederim. 

Reiıicümhur 

Gazi Muatafa Kemal 

Heyet Ka yseride 
Anadoluda tetkikata çıkan Darül

ftlaun heyeti Çankmdan Kayıeriye 
ge~mittir. 

Cezmi Bey 
Maliye Vekileti Varidat Miidirl 

Umaai8i Cezmi Bey bmire ıitmit"" 
tir. 

Maarif Vekili 
At.kar-, 21 C Husui) - Maarif 

Vekili Eut Bey teftit aeyabatlnde11 
awlet etti. 

ismet Pap1UD Seyahati 
Aakarad• •erllea malilmata 1röre 

Bat•ekil Paıa yakında Şark viliyete 
)erimizde bir tetkik seyahati yapa• 
cakbr. 

Dil Cemiyeti 
Türk dili üzerinde tetkikat yapa. 

rak eyye1& llir lipt .,,. Mr de sra• 
mu vlcucle •etirecek olan Dil Ce
miyeti, Gazi fh. aln Ankaraya av~ 
detlerinde faallpte .,eçecektir. ~ 
miyet, lisaaıma laerintle vukuf ve 
ibtiau sahibi ıahslyetlerden tereke 
kip edecektir. 

Kllllr Tahkikatı 
Haber verlhlitine s6re, Havagan 

Şirketi kolr k6mlrtl ftatlerini hit 
seltep yoldı• arttırmııtır. Belediy• 
._ ı. .. ta ta!:klkat ya,.cü, tir ketla 
ka .. batli olup olmacbl'ını aratbra• 
eakbr. 

Klzım Pasa Balıkesirde 
' Millet Meclfai Rei .. Kazım P&M 

dla akfam e.hkesire witmiftir. Ki• 
D• Pata intihap dairesi ola• Bab
keaircle on bet gün kadar kalacak-
br. 

Almanya Hafh•• istiyor 
BerHn Ticaret mthnessiliğimiz. 

ban firmaların S.mMJn ha•a~ 
sinden baıhat tohumu, Çanakka
ledea de palamut istediklerini 
bilclinnİftİr. 

Dagak 
Tahkikatı 

Vi&Ayet llaiy•t llemurlarınd-,_ 
N•..W llqe lkl pelS. taufıatla~ 
daJ&k abldıtı lddlulle batlanal\, 
tahkikat buglln ikmal edilecektir~ 
Verilen ma)ümata r&e Nasuhi Bey\ 
hldise rec:esl Kalamtfta bir l'•zlnat 
da ild polisi• rab lftlklerini slN 
.... kendil.-ine ihtar etmiş, ayrıca 
bir komisere de malumat vermittir, 
Fakat polialw •e ko..t.er bu ihtar• 
aldanaaJUICA Na.hl B. Polis MidArt 
...... tıeWoa ............ :E:i 
ftM po11aa.., kealt• 'H paa 
_ .......... Wr lmm bil'le 
NauW Beye dayak abmflar, aonra 
karakola ptilr•ltler•· 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

1 - Bir aeaç beııi çıldıra· 
•ya, Hviyor Ha1an Bey. 

2 - Hergln penceremin önü
ne ıeçip ... 

3 - Mehtaplı bir gecede 
denizin flflltı .. da, 



21 Ağustos 
-== 

n r Herg '\ 

Münderecotımrzın çoklu
gızndan dercedilememiş

tir. -
Kontenjan 
Usulünde 
Tadilat Yapıldı 

Kar arnamenin m etni 
Ankara, 20 ( Hususi ) 

Resmi gazetede çıkan beşinci 
kontenjan kararnamesini bildi
riyorum. 

Madde l 932 senesi l inci 
teşrin, 2 inci teşrin ve 1 inci kA
nun aylarına ait k ontenjan liste
leri bu kararnameye merbut ola
rak ilin edilmiştir. 

Kontenjan listelerin• rapten 
ilAn edilen ve serbest olarak 
veyahut a ldkadar vekaletlerin 
müsaadesile kontenjan haricinde 
memlekete ithalleri mümkün 
olan eşya isimlerini muhtevi a. 
b. c. d. e. g. h. liıteleri eylfılün 
birinci gününden itibaren ilga 
edilmiştir. 

Ancak ylül 932 tarihinden 
evvel yapılmış ve mahallin en 
büyük mülkiye memurunun 
veya izam edeceği mümessilin 
de iştiraki ile lstanbul ve lzmir
de Oda idare Heyetlerince ve 
bunlardan başka mahallerde 
oda meclislerince mes'uliyetlerl 
altında olarak muvazaadan 
ari hakiki ve gerçek ol-
dukları tasdik edilecek, mukave
lelere müsteniden gelecek a. b. 
c. d. e. g. h listelerine dahil eşya, 
eylül zarfında kontenjan harici 
ithal olunur. 

Bu kararnameye merbut F 
listesinde yazılı eşya 1 inci 2 inci 
teşrin ve 1 inci kanun ayların
daki ithalat kıymetleri mecmuu 
400 bin lirayı geçmemek şartile 
Sıhhat Vekaletinin müsaadesile 
kontenjan harici memlekete 
ithal olunur. 

Madde 2 - 1 inci teşrinin 
ilk gününden 1933 senesi şu .. 
batının 15 inci gilnUne ka· 
d ar Türkiyeye eşya ithal et
mek istiyenlerden 4 UncU ~ad
dede yazılı " ihracatı tesbıt ,. 
komisyonlarının biri tarafından 
3 üncü maddeye göre tasdik 
edilmiş bir ihracat beyannamesi 
ibraz edenler, beyannamenin muh
tevi oldui u kıymetin % 50 sine 
muadil kıymette olmak üzere 
k ontenjan listesirfti dihil madde
lerden kontenjan miktarile mu
l&:ayyet olmaksızın serbestçe it
halatta bulunabilir. 

Türk parasını koruma 6 No. lu 
kararname hükümleri mahfuzdur. 

Madde 3 - EylulUn linci 
gününden itibaren memleket 
mahsulAtmdan UzUm, incir, fındık, 
yün, halı, tiftik, zeytinyağı ve 
1ıUlyağı ve kasaplık hayvan ihraç 
edecek olanlar 4 üncü madde .. 
de yazılı komisyona ihraç 
ettikleri malın miktarı, cinsi 
ve diğer evsaf ile be-
raber malan ihraç iskelesinde ih
raca amade olarak bulunduğu 
mahalli ve Türk parası ecne
bi dövizi olarak kıymetini 
iki nüshalı beyannamelerle bil
dirirler. 

..ı üncU maddenin ilk kısmı 
komisyoolarm teJkili tarzlarına 
aittir. lıtanbul, lzmir, Trabzon, 
Giresun, Ordu ve Ayvalık ih
raç iskelelerinin herbirinde 
bir hracat Tesbit Komisyonu 
bulunur. 

Madde 5 - işbu kararname
nin tatbik sureti ve ihracat tes
bit komisyonunun çalışma usul
leri hakkında lktısat V ckaletince 
bir talimatname yapılır. 

Madde 6 - HGlı ve tiftik 
hakkındaki 12881 numaralı ka
rarname 1 eylul 932 tarihinden 
itibaren mUlg~d .. r, ancak 31 ağus· 
tos 932 tarıhme kadar ihraç 
edilmiı olan balı ve tiftik muka
bilinde ithal edilecek eşya 12881 
numaralı kararname bUkilmlerioo 
tabidir. 

SO'N POSTA 

(Son Postanın Resimli Malca/esi •Kendirle inanmak 

- Napoleon kendi yıldızının 

ona talih ve feref getireceğine ina· 
nırdı. Büyük adamlarm çoğunda da 
bu kanaat vardı~ 

- B;r şeye vo bilhassa kendi· 
ıine inanmıyan adam, uşak zihni
yetli adamlardı r. 

' 

- Hikim. amir ve ynratıcı, ol· 
mak için kendine inanmak 15.z:ım· 
dır. Tal ihe ve kendine inanmak, 
insana cesaret vo kuvvet verir. 

SON 'IELGRAF HABERLERİ 

Malatyada Büyük Bir Yangın 
-

Büyük Hara Kül Oldu, Zarar Ve 
Ziyan 250 Bin Liradır 

Malatya, 20 (Hususi) - Buraya on saat mesa
fede bulunan Akçadağ kazasında mühim ve 
müthiş bir yangın olmuş, neticede lktısat 

l girişilmiştir. Haranın Ziraat Müdürü İhsan Bey bundan kısa 
bir müddet evvel Vekalet emrine alınmıştı . Yangın 
hiç kimsenin haberi yokken ansızın ot ambarından 
çıkmış, etrafa derhal sirayet ederek bu feci neti
ceyi tevlit etmiştir. Müessese Müdürü Sadık Bey 
yanmak tehlikesi geçirmiş, yangından bin miiş
külatla kurtarılabilmiştir. Haranın her tarafı 
gece ve gündüz bekçiler tarafından muhafaza ve 
kontrol altında bulundurulduğu için böyle ani bir 
yangın çıkması, tahkikatın derinleştirilmesini istil
zam etmektedir. - lh .. an 

Vekaletine merbut bulunan büyük hara tama
mile denilecek derecede yanmıştır. Zarar ve 
ziyan miktarı 250 bin lira tahmin edilmektedir. Hara 
son zamanlarda otuz beş bin lira sarfolunmak su
retile tamir edilmişti. 

Sarfedilcn gayretler neticesinde nüfus ve hay
van zayiatı olmamıştır. Fakat bütün bunlara rağmen 
ancak iki ahır kurtarılabilmiştir. Hadisede bir kast 
olup olmadığı noktasmdan ehemmiyetle tahkikata 
.. 

y 
----

Heryo Kabinesi, Dahili Ve Harici Hü-
cumlara Mukavemet Edebilecek Mi? 

Paris, 2 l (Hususi) - Alman .. 
yanın, daha doğrusu Fon Papen 
kabinesinin her vesilede Fran
saya karşı kafa tutar bir 
vaziyet takınması, Fransa ef
karı umumiyesinde müşahedesi 
kolay ve çok mümkün olan bir 
asabiyet uyandırmıştır. Bu vazi
yetin parllmento mehafiJiode 
nasal telakki edildiği veya edilece
ceği henüz malum olmamakla bera
ber, bu yüzden yakında Fransada 

siyasi bir buhran hasıl olacağı Böyle bir buhranın harici va-
tahmin edilmektedir. Bununla ziyet yüzünden değil, fakat daha 
beraber politika işlerile uğraşan ziyade dahili siyasetten ileri ge· 
mebafilden pek çoğu başvekil leceği noktasında salahiyettar 

M. Heryoyu, bUtUn mUtkUl mesele-
leri kolayca ve tam bir hüsnü- politikacılar ittifak etmektedir. 
niyet ile halletmek hususunda ParlAmentodaki Sosyalist par-
muktedir görüyorlar. tisinin, ileri sürmek için hazırlan-

Paris, 21 (Hususi) - Heryo dağı bazı talepler ya bir kabine 
kabinesinin şiddetli bir siyasi değiımesl, yahut kabinede ehem .. 
buhran arifesinde olduğu kuv· m,iyetli tadilAtı icap ettireceği 
vetle ileri sürllhnektedir. anlaşılmaktadır. ------------
Türk Ordusu Dünya Güzeli S. Şükrü Bey 

Dün Paristen Şehrimize 
Hareket Etti 

Ankara, 21 (Hususi) - Pa· 
riıte Düyunu Umumiye mesele· 
ıinin müzakeresile meşgul olan 
Saracoğlu Şükrü Beyin dün 
Paristen lstanbula hareket etti· 
ğine dair malfimat gelmiştir. 

Hariciye Vekih Geliyor 
İzmir, 21 ( Hususi ) - Şehri

mizde bulunan Hariciye VekiJi 
Tevfik Rüştü Bey lstanbula ha
reket etmek üzeredir. 

Sovyet MUtehass ısları 
Eskişehir, 20 (Hususi) - Rus 

mUtebaısıs heyeti Ankaradan 
şehrimize geldi. 

Ve Amerika - --
Amerika Erkanı Harbiye 

Reisi Buraya Geliyor 
Vaıington, 20 (A.A.):-. Havas 

Ajansı bildiriyor: Cemahırı Müt
tehide Umumi Erkanı Harbiye 
Reisi Jeneral Mac Arthur yakın· 
da Avrupaya iiderek Sovyet 
Rusyaya muca~ir . me?lle~etleri 
ve bilhassa Tilrkıyeyı zıyaret 

edecektir.Jeneral, Türkiyeyi ziyareti 
eınasında askeri geçit resimlerin 
de hazır bulunacakt&r. 

lzmirde Ozüm Piyasası 
İzmir, 20 (A. A.) - Bugün 

Borsada 11 kuruştan 35 kuruşa 
kadar ~4 çuval Uzüm aatıl-
mışhr. 

İS1ER / l\' A iV,, İS1ER 

Keriman Hanımın Avdeti 
Biraz Gecikecek 

Paris, 21 - DUnya güzeli Ke .. 
riman Hanım dün, bir sene evvel 
burada öJen halasının mezarını 
ziyaret etmiş ve bir çtlenk koy
muştur. Evvelce verilen karar
lar hilif ına Keriman Hanımın Pa
risten hareketi biraz gecikecektir. 
Avdet günü henüz belli değildir. 

Güzellik müsabakasına iştirak 
eden Kolombiya güıeli Matmazel 
OrajUtiersez maruf Fransız zen
ginlerinden M. Andre ile evlen .. 
miştir. 

ilk Pamuk Mahsulü 
Adana (Hususi) - ilk pamuk 

ve ıusam mahsulll piyasaya çıka-
rıldı. • 

iNANMA! 
Şeker fiatleri tekrar yükıelmiyc başlamı,hr. Bir· 

takım tacirler timdiden piya1adaki tekerleri topluyor, 
yakında fiatlerin yükaelecetini itaa ediyorlar. Hatta 
Ticaret Oduının tahkikatına göre, AvrupaJa ,eker 

fabrikalardan fiatlerin arttığına dair uhte telgraflar 
getirtmiıler. Bu suretle piyuada~i teker darlıA-ından 
iıtifade etmeyi dUtünmü,ler. 

Bu haberleri okuduktan aonra bazı teker tacirle-

fiatleri yüknl"§t tRde, ' Jr.J:ri, 0r!r . /J.a inı 'tJ-AİJv AiAİ olduklarına, arbk 

Sayfa 3 --. 

Sözün Kısası 

Bizden Evvel 

Bizden Sonra ... 

'--------- A. E. -
"Tevfik Fik•et,, in toprağa 

karıştığı günün üzerinden bir yıl 
daha geçli. 

Gazetelerde okudum: 
Her sene olduğu gibi bu sene 

de kabrinin baş ucunda topla .. 
nılmış, şiirlerinden parçalar okun
muş, fakat bu toplantı sa .. 

dece Eyüp Gençler Birliğinin 
azasına inhisar etmiş. Belki 
on, on beş kişi! 

G azetelerde okudum: 
"Fikret,, in mezarı da harap 

ofmıya yüz tutmuş, bakılmazsa 
yerinde iz bile kalmıyacakmııl 

Hatırladım ki: 
" Fikret " in Rumelihisannda 

bir evi vardı. Ölümünden 
sonra yatak odası, çalışma 

odası, misafirlerini kabul et
tiği küçük salonu aynen 
muhafaza edilmişti. ilk zamanlar
da Fikreti tanıyan ve seven ne 
kadar mütefekkirimiz varsa he .. 
men hepsi de her sene bir 
gün burada toplanırlardı. Ara
mızdan ayrılanı yadederlerdi, 
sonra kabrine giderlerdi. Fakat 
çok geçmeden ev . dağıldı. Eşya 
dağıldı, toplanan kalmadı, yaran 
mezar da kalmıyacakl 

~ 
Hatırladım ki: 
Yine ilk zamanlarda bu yıl 

döniimünde gazetelerimiz ilk say
falarını Fikrete hasrederlerdi, 
hayatını yazarlardı, şiirlerini ya .. 
zarlardı, resimlerini korlardı. 

Bugün ayrı ayrı hepsine bak
tnn ve gördüm ki: 

Kadirşinas iki kalemin ayni 
gazetede çıkan iki fıkrası mus .. 
tesna, meslekdaşlarımızda yıl
dönümünii kaydeden ikişer 
satırdan başka hiçbir şey yok
tur ve muhakkak bu toplantıda 

gazeteci de bulunmamışbr. 
Ve mUteakıp senelerde belki 

bu sat ırlar da yazılmayacaktır. 

• Düşündüm ki: 
Binlerce ıenelik tarihi bulu .. 

nan Türkün, yıldönümlerinde ismi 
geçen yalnız iki büyüğü hatırda 
kalmıştır: Biri Fikrettir, biri do 
Sinan! 

Fakat onların da bUtun izleri 
çalılıklar içinde yan örtUlmllJ, 
yarın kaybolacak, iki mezar ta
ıından ibarettir. 

• - Biz ıevgilerimizl içimizde 
saklarız, dersinizi 

Doğrudur, ölUlerimizinkini içi• 
mizde, dirilerinkioi dudaklarımı&· 
da. 

Spor İşleri 
Hakkında Aziz Bey 

Neler Söylüyor 
Ankara 18-Türkiye idman Ce-

miyetleri umumlMerkezreisi Erzurum 
Meb'uıu Aziz Bey spor işleri hak
kmda beyanatta bulunarak bugUo• 
kU spor teşkilatımızın sporun milli 
ve umumi çerçivesi dahilinde ça
hşkan gençliğin bir ifadesi oldu
ğunu söylemiı ve demiştir ki: Her 
ilim ve fen şubesinde olduğu gibi 
medent terbiyenin küme halinde 
ve cemi tezahürleri olan spoı cu
lukta da ilim ve fen yavrularına 
~ 8 b-t .. ıhtiyaç vardır. u sene u çemızın 
yekunu 67000 liradır. Bundan başkı 
spor sahalarına yardım için de 
17 bin lira tevzi olunacaktır. Ge
lecek sene kongresinde nizamna
menin milli ihtiyaçlarımızla ahenk 
tar bir şekilde esaslı tadilata 
uğraması çok muhtemeldir. Bu
nun için Avrupadan bir mllte
haasıs celbi düşUnnlmektedir. 
Spor klüplcri için birer mıntaka 
tesiıi eıu prenıiplerimiıdendir. 
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Memleket Manzaraları 

Tertemiz 
Bir Kasaba 

Yenişehir (Hususi) - Bursa
mn kaza]arı arasında zirai istih
aalitının zenginliğile şöhret bu
lan Yenişehir kazası, ayni za-
manda temiz ve şirin bir kasa· 
hadır. Bilhassa burada belediye 
f a.aliyeti insanı hayrete düşDre
cck kad r mükemmeldir. Sokak· 
lar hergUn aulanır, tanzifat ame
l ve arabaları mütemadiyen 
çalışmaktadır. Bu vaziyet birçok 
büyük vilayetJere bile nasip ol· 
mıyan hayırla bir şeydir. 

Y enişehrin pancar istihsalatı 
nazarı dikkati celbedecek dere
cede bir hususiyeti haizdir. Bura
da beheri bir buçuk iki okka 
ağırlığında pancarlar yetişmekte
dir. Ayni zamanda bura pancarları 
tabiatin verdiği bir liituf ve 
ihsan olarak yüıde yirmi nisbe· 
tinde şekerli mcvaddı ihtiva et
mektedir. Muazzam Yenişf'hir 
ovasında bu bilyük pancar zer'i
yatı yapılmaktadır. Pancar ziraati 
daha fenni şekilde yapılacak 
olursa istihsalat birkaç misline 
çıkacaktır. Bu mmtakada iki üç 
metre boyunda şeker kamışları 

da yetişmektegir. Halk şeker 
ihtiyaçlarını pancar ve kamışla 
tatmin ettiklerinden ve şeker 
fiatleri pahalı bulunduğundan 
burada şeker sarfiyatı çok azal
mıştır. Pancar ve şeker kamışı 
yetiştiren bu ınıntakada bir şeker 
fabrikası açılacak olursa şeker 
kamışı ve pancardan çok istifade 
edebilir. Yenişehir çok iyi bir 
şekilde imar edilmektedir. 

Bilhassa bütün işlerin başında 
gençler bulunmakta ve her sahada 
bnyük muvaffakıyetler göster
mektedirler. Dairelerde kırtasi
yecilik yoktur. Ashabı mesalihin 
en gfiç ve en müşkül işleri birkaç 
dakika içinde halledilmektedir. 

Geçen cuma günü Bilecik 
aporcuları bir maç yapmak üzere 
ıehrimize gelmişlerdi. Kendilerine 
Bilecik Maarif Müdürü riyaset 
ediyordu. Maçta Bilecikliler sıfıra 
karşı iki ile galip geldiler. Maç 
çok he)'ecanh oldu ve bura genç· 
leri arasında büyük bir alaka 
uyandırdı. - N. H. 

Çorumun Tarihi 
Çorum (Hus~si) - Çorum is

minin tarihi mahiyeti hakkında 
burada muhtelif rivayetler vardır. 
Bu rivayetleri birer birer yazı
yorm: 

fskiden burası Yunaniler ve 
Romalılarla meskundu. Bu itibarla 
bu şehre " Çok rum ,, ismi veril -
ı:niş ve bu isim söyJene söylene 
bugünkü "Çorum,, halini almıştır. 
Diğer bir rivayete göre eski 
Çorum halkı, eski Çorumun 
"Çomar,, deresi isimli mevkiinde 
otururlarmış. Çomar kelimesi 
Çorum haline inkılAp etmiştir. 
Maamafih bu ihtimal kuvvetli 
değildir. Bazı tetkikler ve şehir 
dahilinde bulunan bazı tarihi 
eserler bu ihtimali çUrütecek 
mahiyettedir. 

Keza, eski Ekin deresinde 
kayalıklar arasında bulunan<>'<&lğ
oaklar birer kadim mabetten baş
ka bir şey değildir. 

Kamusülllama nazaran bu
günkü Çorumun eski Taviyun 
ıehrinde bulunduğu anlaşılmak· 
la dır. 

Bu eski ve tariht belde maa
lesef bazı sebepler dolayısile çok 
geri kalmıştır. Bu sebepleri bir
kaç satarla hulisa etmek kabil
dir: Burada çıkan "Cehri,, mad
desi yüksek fiatle satıldığından 
halk kolayca para kazandığı için 
tembelliğe alışmıştır. Eski Çoru
mun servet sahipleri paralarını 
tekkelere vakıflara yaratmışlardır. 
Burada eskiden çok fazla taam· 
müm etmiş olan bektaşililc te bu 
tevakkufta mühim bir amil 
olmuştur. - l. T. 

1 

• 
Ankara Alektuplarz 

Karaelmas Siyaseti Lizım 
Ankara da 
Hagat 
Ucuzluğu 

Kömür Amelesinin Hayat Ve Çalışma 
Tarzile Yakından AlikadarOlmalıyız 

Ankara ( Hususi ) - Esk?
dt!o Ankaranm toz, çamur, sıcak 
ve ev buhranı gibi hususiyetle .. 
rioio en başında hayat pahalılığı 

gelirdi, bugün Ankaranm biltün 
bu oakisaları ortadan kalktığı 
gibi hayat ta çok ucuzlamı tır. 

Zonguldak, (Hu
susi) - Bu ha
valinin yegane 
faaliyetini teş· 
kil den kömür 
işçiliği üzerinde 
son z.amanlar da 
ehemmiyetle du
rulduğunu görü
yor ve doğrusu 
seviniyoruz. Hiç 
şüphe etmiyelim 
ki, eğer memle
kette ciddi vo 
programlı bir 
"kömür., daha 
doğrusu " Karaelmas " ıiyaseti 
takip edilecek olursa ihracat 
hayli artacak ve memleket için 
ihtiyatkar bir vaziyet hasıl ola· 
caktır. Fakat bu JJrogram nasıl 
yapılmalıdır, yahut, bu siyasetin 
ana hatları neler olmalıdır? Bu 
suale cevap vermek ihtisas sahip· 
lerine taallflk eden bir iş olmak
la beraber ben bu mektubumda 
kara elmas faaliyetinin esasını 
teşkil eden amele vaziyetinden 
bahsedeceğim. Evvela muhakkak 
olan şey şudur: Amele kömür 
kadar mühimdir. 

Bir Köylüyü 
Parçalıgarak 
Öldürdüler 

Dörtyoldan yazılıyor: 

Burada çok feci ve tüyler ür· 
pertici bir cinayet vak'ası kayde
dilmiştir. Kazanın Çayh köyünden 
Topal Hacı oğullarından Dur· 
muş, Bahri, Hüseyin ve Osman 
ayni köy ahalisinden Mustafa oğlu 
Halimin geceleyin yoluna çıkarak 
başını gövdesinden ayırmışlar, 
sonra vücudunu, kafa~nıcanava~ 
ca parçalamışlardır. Vak'adan 
haberdar edilen Adliye ve Jan
darma derhal meseleye vaziyet 
etmiş ve şiddetli takibat netice
sinde katilleri derdeste muvaffak 
olmuşlardır. Katil hAdisesinin se
bebi henüz malüm değildir. Jan
darma kumandam Avni Bey ve 

Baş çavuş Ahmet Efendinin ka
tilleri yakalamak hususunda gös
terdikleri büyük gayret şayanı 

takdirdir. 

Sındırgıda 

Bu Seneki Tütün Mahsulü 
100,000 Kilodur 

Sındırgı (Hususi) - Kasaba· 
mızın eczane Te doktora olan 
ihtiyacı çok şiddetlenmiştir. Bu 
iki hayali ihtiyacın bir an evvel 
tatmin edilmesini bekliyoruz. Halk 
kinin gibi basit ilaçları bakkallar· 
dan tedarik ediyor. Fakat bakkal
lar bu ilaçların fenalarını getirt
tikleri için hiçbir istifade hAsıl 

olmuyor. 
lf Tütün inhisarı satış memuru 

Fuat Beyin 228 lira açığı çıkmış 
mahkemeye verilmiştir. 

Bu sene kazamız dahilinde 
tütün istihsalatı 100000 kilo kadar 
tahmin edilmektedir. 

Bir KömUr ocaAının methallnde 

Yüzlerce metre derinliklerde 
gizli olan kıymetli defineyi top
rağın altından üstüne çıkaran 
kömür işçilerine nekadar ıyı 

bakarsak istihsalahmız da o derece 
çok ve iyi olur. Fakat bugün 
kömür amelesinin hayat ve me· 
sai tarzının ve tek kelime ile 
amelelik şartlarının memnuniyeti 
mucip bir ıekilde olduğunu kimse 
iddia edemez. Kara elmastan 
gerek ocak sahipleri hesabına ve 
gerek memleket lehine daha çok 
istifadeler temini matlup ise 

kömür amele
sile çok yakın
dan aHlkadar 

olmalıyız. Hc.r 
şeyden ev\·el 

maden kuyula
rın da çalışan 

amelenin sıhhi 
vaziyeti tanzim 

ve hayat fartla· 

rını tesbit et· 

Mntevazı surette geçinmek bnlı· 
sinde Ankara ile İstanbul arasm4 

da büyfik farklar kalmnmırtır. 

E ki senelere naz.aran kıyas ka
bul etmeyecek derecede ucuz) • 
mıştır. Birkaç sene sonra b urada 
her şeyi lstanbul fiatine bulmak 

kabil olacaktır. Birkaç sene ev• 
vel 50 liraya ahır gibi e' lerde 
oturulurken bugün bu para ile 

mek, mesken, 
iaşe ve ilbaa Yeoişehirde modern ve şık bir 
meselelerini de evde oturmak kabildir. Yiyecek 
bu meyanda göz sebze ve meyva çok ucuzdur. 

Et İstanbula nazaran bedava 
önüne getirmek lazımdır. Amele· 
don istifade için onun hasta ol- denecek derecededir. Haftanın 
mamasını, hasta olanların da muayyen günlerinde kurulan pa .. 
çabuk tedavilerini nazarı dikkate zarlardan alınan sebze ve me~ va, 
almak icap ediyor. bütün mutavassıt halkın ihtiyacrnı 

Cidden çok ağır ve yorucu ucuzca tatmin etmektedir. 

olan kömür işçiliği, burada say• Lokanta fiat1eri lstanbul lo-
dığım şartların tahakkukundan kantalarmın aynidir. Yalnız bif 
sonra cazip bir meslek halini iki lokanta henUz fiatlerini indir .. 
iktisap edecektir. Bugün burada memittir. 

mesken meselesi kısmen halle- Sonra Ankaradaki hayat ucuz~ 
dilmiştir. Fakat diğerleri maale- luğunun bir sebebi daha vardır. 
sef esaslı surette dUşünUlmemit . Şehrimizde eğlt;nce yerleri çolt 

ve ihmal edilmiştir. mahdut olduğu için bu uğurda 
----~---~ 

halkımız para sarfetmemektcd\r. 
Malatya - Elaziz Yolunda 

Fırat Üzerinde Bir Köpriİ 
Daha Yapıldı 

Fırat Uzerlnd yapılan Demtr::;ol'.. ktiprUsU 

Malatya (Hususi) - Geçen- çın ve sarp kayalar parçalanmış 
lerde inşası biten muazzam Kö- ve inşaat Tilrk mllhendisleri ta-
mürhan köprüsil Malatya ile Ela- rafından yapılmıştır. 
zizi biribirine raptetmiş, halkı Kömürhan ve Demiryolu köp-
keleklerden kurtarmıştı. Fırat rUleri, Malatya ve Elizizin ticari 
üzerinde inşa edilen yeni demir· ve iktasadi .hayatında büyük de-

ğişiklikler, inkişaflar temin cde-
yolu köprüsü de ikmal edilmiştir. cektir. Artık suların feyezanı ve 
Bu suretle şarkın iki incisi ma· kabarması esnasında biribirinden 
hiyetinde olan Malatya ve Elaziz tamamen ayrılan, aralarında hiç-
biribirine çok yakınlaşmıştır. bir rabıta kalmıyan memleket 

Bu köprünün inşasmda büyük parçaları biribirine yaklaşmış ve 
mllşkülitlar iktibam edilmiş, yal- bitiımiştir. -1;\1. Ih~aıı 

Bolu da 
Posta Otomobili Yarı Yolda 

Bir Tehlike Geçirdi 
Bolu ( Hususi ) - Birkaç gün 

evvel Hendekle Düzce arasında 
buraya gelmek üzere bulunan 
posta otomobiline birtakım mü· 
sellah şahıslar taarruz etmişler, 
fakat şerirler bir şey yapmıya 
muvaffak olamamışlardır. Hadise 
üzerine jandal malar derhal takip 
hareketine girişmişlerdir. Cüret
kar herifler yakalanmak üzere· 
dir. - ı\1. C 

Merzifonda 
Kamyon Soyan Serseriler 

Yakalanmak Üzeredir 
Merzifon ( Hususi ) - Çar .. 

ıamba sabahı mutat haftalık 
paıara gitmekte olan civar köy· 
}illerden birinin Kocayokuş deni· 
len mahalde birkaç serseri tara
fından 10 batman yağı aşml
mıştır. 

Yine bundan birkaç gün ev-
vel, Gümüşhacı köyünden epeyce 
liaşhaşyağı aşırılmış ve hırsızlar 
bunu Merzifonda satarken alıcı· 

Halbuki 1ıtanbulun ucuzluğuna 
rağmen eğlence yerlerine dökUI ıı 

paralar lstanbuldaki bUtçelerl 
harap etmektedir. Biz hiç olmazsa 
lıtanbullular kadar eğlenmiyoru 
amma, bütçemizi de onlar kadar 
aarsmıyoruz. 

İ Fakat bu eilenceıiılikten s: .. 
Kılıp ta geceleri poker masala~ 
randa, rakı kadehleri önlinde, 
artiıt kucaklarında sabahhyanla 
da var. Bu istisnalar iÖZ önllnd• 
tutulmıyacak olursa eğlencesizlik 
Ankarada bütçe mu\•azenesine 
yanyan en iyi bir vasıtadır. 

Hulasa şehrimiz mtithiş bir 
ıckilde ucuzlamışbr. - ahalı 

Tirede 
Bir Cinayet 

lzmir ( Hususi )- Tirenin H .. 
an köşkü kahvesi civarında feci 

bir hldise oldu. 147 numarala 
kamyonla Ödemişten İzn!İre gel .. 
mekte olan jandarma Bahattin 
Efendi, yolda tabancalı bir şah • 
tesadüf etmiş; elinden tabanca-. 
sını almak iıtemiıtir. Bu şahıı 
tabancasını vermek istememiş; ve 
at ederek Bahattin Efendiyi 
ö ·mi tür. 

Katil Çiniyeri köyünden Meh• 
met namında bir şahıstır. Jan• 
darmalarımıı tarafından yaka· 
lanmıştır. - Adnan 

Darülfünun Heyeti 
Çankırı ( Husust) - Darillfil· 

nun heyeti şehrimize gelerek 
hararetle karşılandı ve fırka bi
nasına misafir edildi. 

lar tarafından nazarı dikkati 
celbederek yakalanmışlardır. 
Geçenlerde Havza - Merzifon 
yolu üzerinde kamyonla giden 
yolcuları soyan serseriler yak • 
lanmak üzeredir. - Çağala) 
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Tayyareci 
Mollison 
Amerikada 

-ı:mm-----------·--·-----------... Karilerin 

Londra, 20 - Gidip gelme 
· Londra - Amerika seferine çıkan 
meşhur tayyareci Mollisondan 
dün saat 13 e kadar hiçbir haber 
alınamamıştı. Biraz sonra iki 
vapurun telsizle verdiği malumata 
nazaran Mollisonun çak aşağıdan 
uçtuğu ve İrlandanın 650 mil gar
bmda bulunduğu anlaşılıyordu. 
Havanın fena ve fırtınanın çok 
şiddetli olması Mollisonun seya· 
hati hakkında endişe uyandır· 
maktadır. 

MoUlson AmerJkada 
Hatifaks 20 - Mollison'un 

tayyaresinin gürültüleri Hübbards 
dan duyulmuştur. Sonra bütün 
izler kaybolmuştur. 

Molllson Tayyare ile Dönmlyecek 
Sen Jan 20 - Mollison, hava 

yolile lngiltcreye dönmek tasav
vurundan vazgeçtiğini söylemiştir. 

Sen Jan 20 - Mollison bugün 
1 l,45 te buraya inmiştir. 

Molllsonun beyanall 
Sen Jan 20 - Tayyareci Mol

lison benzinin yoluna daha ziyade 
devam etmesine kafi geldiğ-ini, 
fakat yorgun olduğundan inmek 
mecburiyetinde knldığmı söyle
miştir. Mollison bugün Nevyorka 
dönmek istemektedir. 

M. Makdonald, tayyareciye 
bir tebrik telgrafı çekmiştir. 

16500 
Metre lrtif aında 

Roma, 20 - Profesör Pikar, 
16,500 metre irtif aa çıkmıya 
muvaffak olmuıtur. Balondaki 

fenni cihazlar tayam hayret de
recede mükemmel işl~miJtİr. Ba
lonun sepeti yere inmeden evvel 
bir tepeye çarpmıştır. Bu esnada 
fenni cihazların hemen hepsi ha
rap olmuştur, Fenni vesaik hiçbir 

ıarar görmemiştir. 

Tayyareci Kadın 
lrtif a Rekorunu 
Kırdı 

20 VillakubJe - Kadm tayya
reci Mariz:, 10200 metre irtifaına 
çıkarak Amerikalı Şmit tarafından 
tesis edilerı 8537 metrelik irtifa 
rekorunu kırmağa muvaffak ol
muştur. 

Nevyork 20 - Kadınlara 
ınahsus hava rekorunu kazanmağa 
teşebbiis eden Mezalis ve Efado 
İsmindeki iki Amerikah kadın 
geçen pazar günll ba'lalanrnış
lat'dır. 123 saattanberi devirlerine 
devam etmektedirler. 

Damping Aleyhtarlığı 
Ecnebi Memleketler, İngiliz İmparator
luğunda Damping Y apamıyacaklardır 

Ottava, 20 - lngiltcre ile Ka- lıipa.nyada krallık 
nada itilafının akti, İngiltere ile t:ıraft:ırlarırırn tPr- ~ ----.:-~•e~!Q! 
Sovyetler arasındaki muahedeııin tip ettikleri askeri 

ilgasını intaç edecektir. Ecnebi kıy:rnı, <'flmhuriyet 
memleketlerin, imparatorluk ara· hılklirneti tarafın-
sındaki dampinglerine kar~ı idart dan taııı:ımen lıas-
tedbirler almışhr. tırıldı. f>iirt binden 

lrllnda • lnglltera fazla tevkifat va-

Ottava, 20 - lrlAnda muhtar pılılı. Bunların ~ıa-
devletinin ikinci reisi, Büyllk Bri· sııııla. orıl u<la. mu-
tanya İle lrlanda arasında bir v11.ızıı.f 22 .Jenerıı.l-
itilaf elde edilmesinin muhtemfll da Yardı. Hadise 
olduğunu söylemiştir. ftı tokilde oero)an 

ltuat Aktadlldl etmişti: .Jeneral 
Kavalkonti ciimtnı-

Ottava, 20 - Büyük Britanya riyet hükiııneti t:A-

Kanada buğdayına iki şilinlik bir rafıııılaıı tekaUt eıli-
rüchan hakkı vermiştir. Bilyük len lıirılerue zal.ıi 
Britanya - Kanada itilafı bu sa- tin i•tir.ıkile ınuh-
bah imza edilmiştir. telif hiikfıuıet ırıer

İspanyadaki 
İhtilalcilerin 
.Arazisi 

Madrit 20 - Meb 'usan Mec
lisi, kıra] taraftarlığı ve fesat 
hareketine iştirak eden şahşiyet
lerin sahihi bulundukları emlak 

kı'z.loriııi i1g-al cde

n•k iıl:ırnyi t-llerine 
gı•ı:irı'<'t>kJnrdi. Av
ıı i 'L:uııanıl;~ irti~ 
llll'fkt•zi nl :ı ıı :O:r-, il
de .fcttl'ral ,.;aııjfir

j 1 kumaııılası altın

da hıılun:uı J ~ılay 

:ıskı•rle :\laılriue 
yiırli) cı·l'kti. :'ıh.d

ritto bıı lıarı,kt'tıı 
i 1tirak •'tltJrek za
lıitl eri rı Kdeıli ~ooo 

ve arazinin tazminatsız olarak 
müsadere edimesine dair olan 
kanunu ka~ul etmiştir. 

Tahrikat Devam Edl,or 
Madrit 20 - Letük kasaba

smda vahim h!diseler olmuştur. 
Belediye reisi ve diğer bir şahıs 
ölmüştür. 

idi, rakat soıı ılıı.kikaıla lıııııl:trm aııı·ak 400 il i8patı viıcnt t•ttilor. Karılı 
:-okıı.k 111ulı,ırelıeloriıııleıı ııonra eilıııhmiyot hilkiuııeti kıyamı ba.~tırılı ve v:ı.ıi

) etu h!:dın oldu. Htı:-;rııimi1.ıltı ih1ilı\lıle yarnl:uı:ıııl:ı.r ve öoHler giirfllmekteılir. 

Hava 
Faciaları 

Hiyeres 20 - Bearm tayyare 
f emisinin b:r tayyaresi ateş ala
rak yere düşmüştür. Pilot şid
detle tayyareden dışarı fırla-

mıştır, vaziyeti vahimdir. Tayya· 
redeki diğer iki kişi kömür 
haline gelmiştir. 

lf Şa~on sur Marn 20 - As
keri bir tayyare yanarak düşmüş
tür. 2 mülizim ölmüştür. 

lf.. Nis 20 - Bir askeri tay
yare düşmüş iki rakibi kömür 
haline gelıııiştir. 

Haydutlar lranda Bir Şehir 
Zabtettiler 

Busir 20 - Haydutlar liç gün 
evvel İnnın Y osk şehrini zabtet
mişlerdir. Garnizon haydutları bu
radan çıkarmıya çalışmaktadır. 
Benderabbastan süratle takviye 
kıtaatı gönderilmiştir. 

lf Buşir 20 - Haydutlar şe-

hirden çıkarılmışlardır. Silkfın 
iade edilmi~tir. 

1 Almanyanın Teşebbüsü 
Alman . 

ihyası 
Milli 
İçin 

Ordusunun Yeniden 
Teşebbüsler Yapıldı 

Berlin, 20 - Rayihştağ Reisi-Gazeteler bu haberi düşmanca 
M. Löbe beyanatta bulunarak karşılamaktadırlar. 
demiştir ki: Eğer Naıislerin parla-· Eko dö Pari diyor ki: 
mento içtimalarına iştirak etme• Almanya şimdiye kadar sefa-
mek tasavvurları tahakkuk ede- retleri vasıtasile iblağ edemediği 
cek olursa Fon Papen hiçbir bir meseleyi şimdi c\han efkarı 
ekseriyet alamıyacaktır. Bu vazi- umumiyesi karşısında ilan etmek 

istiyor. Fakat biz bu manevrayı 
yet karşısında Y.egane hal çaresi bozmasını ve buna karşı hayır 
Rayihştağın yemden feshidir.Par- d'emesini bilmeliyiz. 
lamento içtimaJarının tehiri, hü
kümete verilen ademi itimat re-
yine rağmen hükumetin iktidar 
mevkiini muhafaza etmek teşeb-

. büsü ilah bunların hepsi kanunu 
esasiye mugayirdir. 

Alman Ordusunun Ven1den 
Tefklll 

Paris 20 - Alman miHi or
dusunun yeniden teşkili için Al
man devletinin Fransa ve İngiltere 
hükfımetlerile müzakere yapmak 
niyetinde olduğu söylenmektedir. 

---
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Amcam yerde bacaklarını 
uzunluğuna yana açmış oldutu 
halde oturuyor. yere lükilrilyor; 
avuçlı.rı ile döşemeye vuruyordu. 

Me,hul" Ru• Edibi Makslm Oorklnln hayat romanı 

Yangının başlangıcındanberi 
fena olmuş, olduğu yerde yığıla
kalmıştı. Ya... Bir insan dünyaya 
getirmek kolay değil!. Karılara 
çok az itibar ediyorlar .. Bunu 
sen iyi belle! Karılara çok hür
met etmeliyiz, çünkü onlar ana· 

Ocağın listü tahammül edile
miyccek derecede sıcak olmu~tu. 
Aşağıya sürünerek indim. Amca
mın önünden geçerken beni baca
ğımdan yakaladı ve öyle şiddetle 
savurdu ki yere yuvarlandım. Ka
fam döşemeye çarptı. 

=:=:=::=:=:==::==::=:==::=:=:: Türkçeye Çeviren: Muvaffak 
mış, bemen yarısından ziyadesi Göderim yüzünden şimdi 

ıigara içmeğe başladım, büyük 
annen enfiye çekmeği tavsiye et
ti. Fakat ben tütünü daha iyi 
buluyorum. 

Ocağın kenaranda bacaklarını 
aşağıya sallandırmış oturuyor, iç
yağı mumunun ölü ziyasina ha· 
kıyordu. Kulaklan ve ensesi ku
rumdan kararmışb. 

Mintanı yandan yırtılmııtı. 
Y ~var lak, iri •daleleri görlililyor-
du. Gözlüğilnlla bir camı kırıl-

çerçevesinden kurtularak düş
müştü. Bu delikten kırmızı, çipil, 
yaralı bir göz bakıyordu. 

Grigori çocuğuna yaprak tü
tün doldururken Natalya teyzenin 
haykırmalarını, inlemelerini dinli
yor, sarhoş gibi rabıtasız kendi 
kendine mırıldanıyordu: 

Ninenin ·elleri yandı.. Onu 
nasıl doğurtacak.. Ah biçare, 
ne de bağırıyor.. Yangm telqın
dan onu blisbiltüa uauttular •• 

dırlar .. 
Uyumuşum. Tekrar kapıların 

biribirine vurduğunu ve konuş· 
malar olduğunu işittim. Mihael 
amca gelmişti. Kulağıma tuhaf 
sözler çalımyordu : 

- Azizlerin en ulusunun ka
pısı kapanmalıdır. Mukaddes 
kandilden ona zeytinyağı verin ! 
Yarım bardak zeytinyağı, yarım 
bardak rom •.• 

Mihael amca rica ediyordu: 
- Onu bir kere görmemo 

müsaade edinl, 

- Ahmak kafah1 
Diye bağırdım. 

Yerinden fırladı. Beni tekrar 
yakaladıj oraya buraya savurarak 
gürledi: 

-Kafanı, billah, ocağa çarpar, 
patlatmml.. 

Kendime geldiğim vakit yu
kardaki odada, köşedeki eizze 
resimlerinin altmda, ninomia ku-

Suallerine 
Cevaplarım 

Nevmit ·genç kıza: 
Neden nevmitsiniz anlamadım. 

Bu vaziyeti siz kendiniz ibdas 
etmişsiniz. Seven izzeti nefia 
sahibi bir genç, başka tllrlü ha
reket edome:rdi. Bu hareketin 
tamiri yine sİ%İn elinizdedir. 
Eğer şimdi evlenmenize mini 
kalmamışsa kendisini bulup gö
rüşmekte bir mAni yoktur. Bili· 
klı bundan memnun olacağı f Üp

hesizdir. Fakat evlenme?Aize yine 
imkln yoksa, garuımemek mn
racaahtır. 

* "Bu yaz hulunduA"umuz k5yde 
bir i•nçle tanıştım. Seviştik. Be· 
nimle evlenmek istiyor. Kendial 
bJr memurdur. Kendisini iyi tanı• 
madığım için, dostlarım onunla 
evlenmemin tehlikeli olduğ"unu 
aöyltiyorlar. Yazın denizde, gez
melerde tanııılan erkeklerle evle
nilmez diyorlar. Ne dersiniz? 

Arkadaşlarınız bütün bütün 
haksız değildirler. Filhakika say• 
fiye yerlerinde tanışılan kimseler 
ile derhal evlenmek doğru ol· 
mıyabilir. Fakat bu adam hak· 
kında tahkikat yapmak imkAnsız 
bir şey midir? Onu tanıyanlar
dan, çahıtığı yerden tahkikat 
yapıp teı.ıevviir edebilirsiniz. 

* ti Yeni evli bir kadınım. Ko-
camın tebessüm& bana dOnyanı 
en büyftk saadetlerini verir. Fa
kal suratına tahammnl edemiyo
rum. O kadar aıomurtkan durur 
ki bana dünyayı cehennem gibi 
gösterir. Onu neşelendirmek için 
elimden geleni yapıyorum, fakat 
muvaffak olamıyorum.,. 

Kızım, bir erkeği düşUncell 

ve aomurtku yapan birçok se• 
bepler olabilir. Onun karşısında 
nefeli durmak, onu da neşelen• 

dirmiye 1':afi gelmez. Bu ıebeP'" 
leri öğrenip ona dert ortatı ol· 
mıya çahımalıdır. O vakit onun 
da sizinle beraber gUldUğUnCI 
göreceksiniz. 

* 
'

1 Kardeşimin nişanlısı ile bir 
eyde oturuyoruz. Kızın baıkala· 

rile görü~tüğllnil görüyorum. Ne 
yapayım? ,. 

Eğer bunu açıkça yapıyorsa 
ortada üzülecek bir şey yok 
demektir. Gizli hareketlerden 
korkmalıdır. Maamafih bir dost 
gibi kızın nazarı dikkatini celbet
mekte bir mahzur yoktur. 

HANIMTEYZE 

cağında idim. O, dunra bakıyor 
ve beni iki yanına sallıyordu. 
Başmın üstünde mukaddes kandil 
yan•yordu. 

Odanın ortasında, masanın 
üstünde bir mum vardı. Pencere
den bir kı~ sabahının ilk ışıklan 
bakıyordu. 

Ninem bana iğilerek sordu: 
- Neren acıyor? 
Her tarafım ağrıyordu. Ba

şım tamamile nemli idi. BUtü11 

azam ağırlaşmıştı. Konuşmak ca-
nım istemiyordu. Her şey bana 
çok garip görünüyordu. O danın 
bütün iskemlelerinde yabancı 
kimseler oturuyordu: Asker elbi· 
seli, kır saçlı, gözlüklll bir ihti· 
yar, mavi elbiseli papaz efendi 
ve sonra yabancı bir slirD insan •• 

( Arkası yar J 
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Madde 39 - İhmal ve teıey· 
yüp neticesi vukua gelecek maddi 
zararlar ile müdür veya müstah· 
deminin mes'uliyetleri halinde 
kefillerinin ademi iktidarı yüzün· 
den husulü muhtemel zıyalara 
kuşı idare Meclisi azaları şahsan 
mes'uldürler. 

Murakıplar 

Madde 40 - Umumi heyet, 
hissedarlar arasından bir sene 
müddetle ve gid i reyle iki müra· 
kıp intihap ec!er. Müddetleri 
biten murakıpların tekrar inti· 
hapları caizdir. 

Madde 41 - Murakıpl.ır şir· 
ketin umumi muamelatını teftiş 
;e murakabe ile mükelleftir. 
Ticaret kanunu ahkamı dairesinde 
~azifelerini icra ederler. 

Madde 42 - Murakuplar idare 
meclisi müzakerelerinde rey ver• 
memek şartile haz r bulunabilirler. 
MUoaaip gördUkleri maddeleri 
teklif ederler, yahut idare meclisi 
ve umumi heyetin müzakere ruz· 
namelerine koydurabilirler. 

Madde 43 - Murakıplar va· 
zifelerini hUsnU suretle ifa etme· 
melerinden dolayı müteselsilen 
meı'ul olurlar. 

Ta afiye 
Madde 44 - Şirketin mild· 

deti bittiği ve temdit edilmediği 
veyahut müddetin bitmesinden 
evvel sermayesinin yarısı zayi 
olduğu veya herhangi bir ıebeple 
feshine karar verildiği takdirde 
umumi heyet şirketin muamele 
ve hesaplarını tasfiye etmek 
tb:ere en az üç ortaktan mUrek· 
kep bir tasfiye heyeti teşkil ve 
ücretlerini tayin eder. Bu heyet 
tasfiye müddeti .esnasında idare 
meclisi yerine kaim olur. 

Madde 45 - Tasfiye mua
melesinin sonunda tasfiye heyeti, 
kat'i billnçoyu yapar, tirket 
mevcudundan ve ihtiyat akçasın
dan tasfiye kararı verildiği za· 
man mevcut olan her şerike İsa· 

bet edecek miktarı, sermayele
rinin nisbeti ile şirkette bulun· 
duğu müddet esası üzerinden 
teayyUn eder. Bu suretle yapı· 

lan billnço umumi heyetçe tasdik 
edildikten ıonra tasfiye heyetince 
herkeıin istihkakı tevzi olunur. 

Bu esas mukavelename müea
ıiıler tarafından dört nüsha ola· 
rak tanzim ve noter huzurunda 
imza edilir. Şirketi teşkil eden 
bUtün azaların bunu imzalamasına 
lUzu;;ıı yoktur. On, on beş mües
siı imzası kifayet eder. 

Mukavelenamenin Uç nüıhası 
imzaları tasdik eden noter ta· 
rafından müeısiılere verilir. Mo
essiıler bunların herbirinin altına 
on beıer kuruıluk damga 
pulu ilsak ve tarih ve b}rer 
imza ile iptal ederek bir 
iıtidaya rapten mahalli tica
ret veya iktısat müdürlüklerine 
verirler. Mukavelenamede mu
harrer asgari ıermayenin rub'u 
bir bankaya tevdi edilerek alı· 
nacak mektup ile mukavelena· 
melerin hini tasdikınde kullanıl· 
mak üzere on beıer kuruşluk liç 
damga pulunun mukaveleye rap
tedilmiş olması lazımdır. 

Teşkilat olmıyan yerlerde 
nukavelename ve teferruatı va
iliklere, yahut kaymakamlıklara 
:evdi edilir. Onlar lktısat Veki· 
etine gönderirler ve tasdik mu· 
ınıelesini yaptmrlar. 

4/ımet Ekrem 

Dünyada Olup Bitenler 
---

Büyük Harbin Esrarı Teker 
Teker Meydana Çıkıyor ___ ..;,..._ ___ _ 

Meşhur Bir Olünün Hatıra Defteri 
Muharebeye Ait ifşaat İle Doludur 

BUyUk muharebenin Alman cephe•I gerlalndekl m•nzar•l•rınden 
Franaada Büyük Muharebenin 

bittiği gün başhyan ve aradan 
uzun ıenelerin geçmiş olmasına 
rağmen el'an halledilemiyen bir 
mesele vardır. Bu mesele: Mareşal 
Joffr'un mi, yoksa Mareşal F oşel'io 
mi Fransaya daha çok hizmet 
ettiği noktası etrafında toplan· 
maktadır. 

Mareşal joffr'un taraftarlarına 
göre: 

- Büyük Muharebe patlak 
verdiği gün Fransanm taliini elin· 
de tutan adam Joffr' du. 

Alman orduları yıldırım slira
tile Parise doğru yürildükleri 
zaman düşmanın zayıf noktasını 
anlayan, başka yerlerden kuvvet 
getirterek o noktaya yüklenen, 
düşmanı evveIA durmıya, sonra:da 
çekilmiye icbar eden, nihayet 
Marn muharebesini kazanan, ya· 
ni Fransayı kurtaran adamdı. 

Buna mukabil Mareşal F oş 
ne yaptı ? Vakıa Almanlar mem
leket dahilinde çıkan bir ihtilal 
neticesinde sarsıldıkları zaman 
bütün müttefik kuvvetlere o ku· 
manda ediyordu, fakat bu mev
kide bulunduğu seneler zarfında 
bütün yaphğı : 

- Çocuklar, aman dayanalım, 
cümlesinden ibaret kalmııtr. 

Lehine kaydedilecek herhan
gi bir cephe yarması veya dlbi
yane bir hareket mevcut değildir. 

iC 
~areşal F oş taraftarlarına gö

re ıse: 

- Vakıi Joffr Marn mey
dan muharebesini kazanmııtır, 
Franıayı kurtarmıştır, fakat bu
nn kendi kaf asil. değil, maiye
tinin dilşUncesile yapmııtır. Sonra 
Atıl kalmıştır. 

F oş ise kumanda makamına 
geçer geçmez, orduyu tenıik 

etmiştir, zafer kazanacak bir hale 
getirmiştir. Ona bir canlılık ver
miştir. Bu canlılığın tesirile tam 
bir zafer kazanacağı sırada Al
manların mütareke teklifi 1ıel
miştir. 

• Mareşal Joffr sağ iken le-
hinde ve aleyhinde söylenen bu 
mütalealara lakayt kalmııtı, tek 
bir kelime bile söylememişti. 

Kazandığı azim muvaffakı
yete rağmen neden azledilmişti. 
Hiç kimseye anlatmadı. 

Fakat temin ediliyor ki: Ma· 

Hatıra defterinde mühim lffntt• 
b lunan mUtev•ff• 

Marefal Joffr 

reşal boş kaldığı zamanlarda 
hatıra defterini yazmıt ve bu 
defterde merakı mucip olan bü
tün suallere cevap vermiıtir. 

• Mareıalin defteri teıriaievvel
de neıredilecektir. Maımafib biz 
bir meslektqın aayesfnde tabe
dilmekte olan kitabın bir ctız'U-

Bir Tahsildara Tecavuz 
M. Kemalpaşa ( Huıuıl ) -

Kazamız Maliye tahıildarlarından 
lımail Ef. Kadirçeşme köyünden 
tahıil ettiği paraları merkeze 1ıe· 
tirirken Bekir isminde birinin 
tecavüzüne uğramış, fakat tahsil
dar açık gözlülllk yaparak bu 
tehlikeden zararsız kurtulmuıtur. 
Bekir yakalanmıştır. 

Bursada Ucuzluk 
Bursa, (Hususi) - Son ıa

manlarda yağan yağmur yaz 
mahsullerimizi hayli canlaştır
mıştır. Meyva ve sebze bedava 
denilecek derecede ucuzdur. 
Karpuzun okkası 40 paraya, ıef
talinin üç okkası beş kuruıa 
aabhyor. 

ilk Kuru incir 
İzmir ( Hususi) - Başlıca ih

racat .maddemiz olan kuru incir
lerimizden yeni senenin ilk mah
ıulü önUmUzdeki çarşamba ıünO 
piyasaya çıkarılacaktır. 

ntı gördük. Ve hakikaten çok 
meraklı ve kıymetli bulduk. 

Mareıal bizim gördUğUmUz 
kısımda muharebenin ilAnından Uç 
sene evvel umum erkAnı harbiye 
riyasetine geçtij'i zaman karşı· 
laştığı vaziyeti anlatmaktadır. 

Mareşalin hiklyesinden çıkan 
en şayanı dikkat netice şudur: 

1-Frama bir muharebe zuhu 
~ runda Belçikayı Almanlardan ev
J vel iıgal etmeyi dilşilnmllştor. 
l 2 - F akt lngilterenin muha· 

' 

lefet edeceğini, belki de düşman 
tarafına geçeceğini anladığı için 
bu teşebbüsten vazgeçmiştir. 

3 - Belçika Fransanın dostu 
delildir, Almanya ile Fransa 
arasında bir muharebe zuhurunda
evvelA bitaraf durmayı, sonra 
hangi tarafı kuvvetli görürse ora
ya iltihak etmeyi dUşünmUttUr. 

* Belçikanın Almanlardan ev-
vel davranılarak İfgal edilip 
edilmemesi noktasında karar ve
rilmek üzere 1912 ıenesinde 

bizzat reisicümhurun riyaseti 
altında bir içtima aktedilmiı 
ve bu içtimada Belçikamn itıali 
tehlikeli 18rlllm01tnr. Bu içtimada 
Jeneral Joffr dan muharebenin 
nekadar devam edebileceği ıo• 
rulmuttur. 

Jeneralin verdiil cevap ıudur: 

"- Bence, iki ihtimal vardır. 
Bidayette ya galip geliriz, ya 
maglüp oluruz. Ej'er galip gelir1ek 
( Ren ) nehrine varmakhtımız 
için alh ay zaman lAzımdır. Nehre 
vardıktan ıonra da muharebenin 
tayin edilemiyecek bir zamana 
kadar uzıyacaj'ı muhakkaktır. 

0 lkinci ihtimal: Şayet bidayette 
mağlap olur1ak Morvan nehrine 
kadar çekilmek mecburiyetinde 
kalırız. Bu ric'ati dört ay uzata
bileceğimizi tahmin ederim. Bir 
defa nehir kıyıımda yerleıtikten 
sonra neticeye kadar geçecek 
zamana gelince, bunun tahmini 
milmkUn değildir." 

* ilerde IUzum görUlUrse Mare
ıalin hatıralarına .avdet ederiz. 
Fakat şimdiden haber verelim ki, 
bu hatıralar harp mes'uliyetleri 
bahsinde gllrültülO fırtınaların 
kopmaıma aebep olacaktır. 

Ağustos 21 

Kari Mektupları 

' Hangi Kadınların 
Ayağı Güzeldir? 

Ayak gtizelJiği haki<mdakl 
anketiniıi zevkle takip ettim. 
Ayak güzeHiğine meraklı bir 
kadın olduğum için ben de bu 
husuata birkaç satır yazmayı mu• 
vafık gördüm. 

Ben de Türk kadınlarının her 
milletin kadınlarından daha gUzel 
ve sevimli ayaklara malik oldukla~ 

rında hemfikirim. Yalnız bu güzellilf 
bilekten aşağı yani ayak kısmında 
kalır. Bacak kısmı daima fazla 
etli ve pek muntazam değildir. 
Bunu yeni nesilde daha güzel 
bulacağımıza eminim. Bazı kun• 
duracı efendiler Rum kadınla• 
rınin ikinci olabileceğini, bazıları 
musevi kadmlarınm daha murac
cah olduğunu söylüyorlar. Rum 
kadınlarının ayakları glizel d.,. 
ğildir. Başparmağın yanında ceviz 
kadar çıkık bir kemİK vardır, 
ayaklar yayvandır, bacaklar ka· 
lın, yukardan atağı dümdi.ızdUr. 

Musevi kadmlarmın Ayakları 
ve bacakları gilzeldir. Hele genç-
leri arasında çok muntazam baca~ 
h ve ayaklı kızlara tesadüf edf .. 
yorum. Ermeni kadınlarma gelin
ce onların ayakları da Rumların 
ayaklarma benzer. Demek ki şimdi 
ayak güzelliği yalnız bu iki mil· 
Jet arasında münakaşa edilmiye 
değer bir vaziyettedir. Türk ka
dınlarında büyllk yayvan kemikli 
ayak nadirdir; yalnız tllrk kadın
ları yürümesini bilmedikleri için 
pek sevimli ayaklarına bir ahenk 
veremezler.Kusurları bundan iba
rettir. 

Fakat yeni nesil bunu da 
göıtermiye baıladı. Spor ayakları 
bozar mı? sualine karıı : bir d~ 
receye kadar 1 derim. Tabiatin 
güzel yaratbğı bir ayak kolay 
kolay teklini değiıtirmez. Avru
palılara bakmayınız. Onlarıq 
ayağı daha çocuk yaştan öyle 
teşekkül etmiye başlar. Ben 
Anadoluda gezdim, köylü kadın• 
larınm ayaklarma da dikkat 
ettim. Ômlirlerinde ayakkabı 
yüzU görmiyen bu ayaklar um~ 
miyetJe kUçüktUr. 

Kadıköy kar ilerinizden 
Saide Mutahhar 

Suadiye KIUbUnUn Müsameresi 
Suadiye klllbilnün geçen p .. 

zartesl akşamı tertip ettiği mB
ıamere çok ıüıel olmuıtur. Bo .. 
tancı Aile bahçeıinde kesif bir 
halk mliaamereye iıtirak etmiıtir. 
Gençler, bilhaıaa manzum piye ... 
)erde ıok muvaffak olmuılardır. 
MDaamerenin musiki tarafı da çolr 
mükemmeldi. 

Karllerfalad .. L Vedat 

Sut Ve Yoğurdun pahah 
Satlldığı Diyar 

Doktorlar hutalua ıtıt •• 
yejM tlYıiye ediyorlar. Hariçte 
ıllt ve yoiutt ucuza ıabhyor. 

Fakat bizim mahallede bir ıOtçD 
var; hariçte 15 kuruıa 1&blaa 
ıtitO 40 kuruıa, 12,~ kuruıa ... 
tılan yoğurdun okkuını 55 kuruta 
ıatmaktadır. Ben ayda 25 Ura 
kazanan ve aabahtan akıama 
kadar bir mtıeueıede çahıan bir 
memurum. Bir annem, bir zevcem 
ve bir de çocuğum var. Bu para 
ile gUI gibi geçiniyoruz Fakat 
ıimdi evimde iki baıta var. SOt 
yoğurt parası bütçemi aarstı. Ne 
yapayım ıaşırdım kaldım. 

Belediyenin nazarı dikkatini 
celbetmenizi rica ederim. 

Kariiniı : Süleywaq 



Bu Sayfa Dünya da 
Haftada Bir Defa 1epo
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuabnı Size Getirir. GÖRDOKLERIMIZ 

Bu Sag/atla 
Dünya Matbuatmda Çıkan 
Merakla Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

1 

Güzellik Müsabakasının Avrupa-Amerika Harbi Kazanananlara Ya-
Bu Da Başka Bir Şekli Maçı lpılan Muameleye Bakın 

Daayaam her tarafmda muhtelif ıekillerde atzellik mlaabakalan 
r ,.pahr. Mesela çipkp lmlar aramada, aaba kazlar aruuu:la. bir 
phir kazlara ......... filaa mlubakalar tertip edilir. 

lagiiterede buı terziler, hallrm pellik mlaabakalarma g&ater· 
dlii allkadaa istifade için, plAj bulunan phirlerden birinde deniz 
lapfetl ile bir atz~llik mlMbakam tertip etmiftir. Halkm lnllnde 
Nimi ıeçit yapan glizeller mayo, pijama, ve uire fiyerek kendile
ıilA tethir etmiflerclir. Bu da gllzellik mllsabakaıımn başka bir ıekli. 

Bir Hırsız Avukatın 
Parasını demış? 

Framamn mepur awkatla· ı alırlar, Darnllcezeye Yerirler. 
,..dan Metr Moro-jiafri batka- Niçin? 
lanmn cebinden ıeçiomek ltiya- Çocuk .. bibi olmUf bir kadm 
dmda olao bir bınaza kurtarmıf, nekadar gOnahklr olursa olamı 
...... derhal tabliye edilince betilin yanı.ıa geldiği zaman 
awukabna 10rmut= mutlaka gllnahlannın hiç depH 

- Oatadım timdi nereye yarıımdan kurtulur, salih yolunu 
ptecebiniz? tutar. 

- Sen Marton maballelhel Onu ualaama yolunda tahlilİy• 
- Ne iyi tesadilft Ben de oraya ıimidinden mahrum barakmak 

pliyorum, müsaade edermiainiz bakıızlık dejil midir ? " 
.. refakat ecleıim? Avukat MuMrririn bu J•ll8 laerİll• bir 
1111111• ot ... bllille ~ otomo- Franıız meb1ua Meeliae bit takrir 

• c .. "71 ._.. .... Yolda Jnnaa vermeyi dllf011111tiftlr. lleb'-. 
•-.; fGCuldu kadınlara lliaalaauı laMIUll 

- Oatada• ••IW&: ~? bir hapialaaae ya;dma11• •• ltu 
Awkat mlk.ılef ...- alba hapi...._ bir ~ b.._ 

lnaometre çak.lrarak bakmap durulmuam latiyecektir. Temia 
- Darca. iki varl edilclijiae alre ldlk6met bu tak-
- Çok iyil benim tam dlrcltl riri daha ........... enel • ...., 
~ ~· bir raıadeYUlll ftrl dikkate almaJI .adet .... 

B1ru •oara otomebil S.. Parlat• ...... Wr kad* ..._ ........ w........ klt11indea piahanem oı.a Jtkil•mlı, 
.,..., luraız İnmİf Ye PP- oaun J9doe. ........ 
bua çıkararak aYDkab ıellm- mektcPI. il ,..... 
.....ı yepye.J ~ ltir Dclm •ıllliil•tli 

Timarlıanetle 
Bir Macera 

Franaada Mulen timarhane
ainde ıeçen glln bir lacia olmUf, 
bir deli, timulıaneDİD mlldlrl • 
ve sertabibi olan doktor Rik'i 
tehlikeli ıurette bıçakla kanun
dan, birkaç yerinden yaralallllfbr. 
Doklar Rilr, yananda maaYinlerl 
olduiu halde hut.ı.n muayene 
ve timarhaneyi tefUI etmiye 
baflamıttar. 

Doktor Rik ~ uıtaya 
muayene etmft, ailıapt azala de-

lilerin bulundup koY.PP cloira 
ilerlemiye ~. Tam ko-

l' 
ablm11 n dil zavallı dokto
run karmna.: aapJa.ıya bql .. 
mlfhr. 

Muavlalet Ye ıllllbiciler ... 
ya pip clellnia elinden bıçap 
al•cıra kaiar deli, doktoran 
karama bb-ltaç defa aapbyarak 
baraaldanm parçalamıfbr. Dok
tor Rik tlerbal hastaneye bl-
chnlarak tedavi altuaa alınllllfbr. 

Hiç Memnun 
Değil 

............................... ...., .. 
Ainerilwla. ftldlle deaoluulyi kurtarmak iP. kaalara. 

dakealer, timdi •ı bldddan lçia lalk6aettea ,.rclam iltediler. 
Bunlar bir kafile halinde bllap Vqbaıtoa'a littD.. Onda kamp 
kurdular, haldanm istediler. Hlkamet bir "İllladet IMnttL Na. 
yet itin pkmayacajmı aalaJIDca, ..W ........... lndıaı Mk 
ılnderclL Bopcu ıulerle hlcuaa ppbrdl. Bir akit laarM ..... 
aanlan, o harp yldndea HDIİD olular heubına pa,.talabn ka,.. 
11nclan ko•da. 

Almanya da 
retler Arasında Kavga 

Almuyada&rkalu ar-clald l Oç ok ...,... __.. Wr 
kavga, IMa .......... llM•ttl ';-- ......,... ,.,..ıı 
rikalan olan ipretler .... rt .d ,. ........ NCızl• ~~~ 
ka-.p De p,.t ,..,_.. takip ba lpretiD 1a,...._ ...,..._..~ 

•aa mini ohaak lcla e~· 
Nal ilmi Yer11ea Hitlerdlerin 

m'"affak ahqlaruun aarlanadaa 
biri de, laallan iptidai ~ 
1erine hitap ebnelini bOmele
rincleclir. Hitlerciler, buit " 
tantaah foratlller bulmakla kal
mayarak, halk llzerlade telir ,.. 
pacak buit. fakat devamla •1r 
allmeti farika bulmakta ela -
haret twermitJenllr. 

Nuileria kabul ettikleri lpret 
tudar: 

Fakat Nuilerla •anffalr ol
- telllilnıti ........ 
da Al••...,. .............. 
Wlettiler.-(Çelir-C.,a..> 
..... ,.. ...... p1a •• 
cuda ıetirdiler. Bu cereyan laer 
tarafta Nalilerle çarpıpr. Bunlar 
Hitlerc:ileria allmetl farikalanna 
makabil iç ok iwetiQi bW 
ettiler. 

Bu ifaret baaittir, huittir, 
--••• tahrik edicidir, 1eft
•• -...-•~ tir. Üzerine kondu
._. _ _. ğu zaman Hitlerci-

tedbirler almı,a ..._. oldalu. 
Bu ifaretl batla bltla ..tadaa 
kaldırm.ıc mlmkla ... claiı 
acana birer temaiye ıekli •ere
rek oau gllllnç bir hale ıetir
mek l9teclller. 

- O.tadım, demif, size •eki- Yllcuda •etirilecektir • 

.. lcretl •erecek kadar param =Y====ü=z~l(~a=t:::::;lııi=E==:v.=lercl=::::.e~Ot=ur=a~n=l=an=n==A;.::;:=decl===:=i~~==~====S==u=l=ar=d=a======= 

.... chja için canım çok 11lalı-

leria ifaretiai lld&r&r. 

ıonha. Bereket •eJJİ• elime bir 
fanat ,.._ Mluade edeneaiz 
lise .. tlebi idade edeyim 1 

Ve aftltatm cebiadfın qtrda
.. .,._omelreJI çıkararak lahi
W.. iade ..... 1 ........................ 

ltlr F,..s •ulaurirf 10nı1.or: 
- Bmfe bapla&.Deye d"8n 

•• bdaa, eP.r '~ ..... 
- da dlrt , ..... ,.....,. b-
... JU18da ....... -..Fakat 
11111 , .... Hrdlti ·lıUU•g•a:Olttllbl 

lfte IOD iatilaapta bir taraf. 
ı.a mkalar, Wr tanıtu farka. .................... ..,.. 
kaJi• ettiler. 
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Arap İzzet 
MııluırriTl Jf 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-103-

Mahmut Nedim Pa.p bende
ginının saraydaki nüfuz ve kud
retleri bir müddet devam ettikten 
sonra yavaş yavaş söumiye haş
ladı. Sarayın modası mucibince 
bunların yennı, daha zeki ve 
daha becerikli olanlar aldı ... 
Neticeye yelince; bu adamlar 
ıaray hayatına veda ederken 
beheri üçer, beşer milyon liralık 
birer servete maliktiler. Para· 
lanmn büyük kmmlanm Alman 
bankalarına yerleştirmiştiler. LA· 
kin, bu mlihim servetin bir kıs

mını sefahatle yediler. Bankalar· 
daki paralar da umumi harp 
neticesinde kaybettiler. Masum 
bir milletin, saçı bitmedik ye· 
timlerin hakkını gasheden.. ya· 
lancıhk, riyakarlık ve jurnalcılıkla 
kendilerine ebedl bir istikbal 
temin edeceklerini zanneyliyen bu 
fldamlar, nihayet akıl ve hayale 
g elmiyeo sefaletlere düştüler. 

Kendilerini tanayanlann hakareti 
ve vicdanlarının ıstırabı altında 

inliye inliye eriyip, gittiler ••• .. 
Ermeni vukuatından sonra 

maliye meselelerinin. ıslahı için 
Abdülhamit bazı ( karaşina ze
vat ) tan layihalar istemişti. La
yiha verenlerin arasında ( Şurayı 
Devlet azasından, Şamlı Holo 
Paşanın mahtumu~ İzzet Bey) 
isminde birinin layihası nazarı 

dikkati celbetti. Abdülhamit 
hzet Beyi mabeyne çağırt· 
tı. Bizzat izahat alırken, büyük 
bir zeka karşısında bulunduğunu 
anladı. 

lzzet Bey, adliyeden yetişmiş, 
icra ve ticaret mahkemesi reis
liği etmiı, kanuna tamamile va· 
kıf, maliye işlerinde keskin gö· 
rüşleri otan bir adamdı. Mülakat 
devam ederken, içinden: 

- Tam aradığım adamı bul
dum. 

Diyen Abdülbamit, mülakat 
bittikten sonra: 

- Pekala.. Biraz istirahat 
ediniz. 

Dedikten sonra düşündü ve 
izzet Beye ş.u iradeyi gönderdi: 

- Burada kalım ... 
İşte ( Arap İzzet) denilen ada

mın sarayda yerle~mesi ve sene
lerce devletin idare ve siyasetini 
parmağınm ucunda çevirmesi, şu 
bir çift sözle başlamıştır. 

(ikinci mabeyinci ve ikinci 
kAtip) unvanını alan ve bir müd· 
det sonra da ( rütbei vezaret) e 
n ~ıil olan (izzet Paşa), bu suretle 
s<ıı·aya yerleşir yerleşmez, birçok· 
larımn ikbal gilneşi küsufa t:ğra· 
m .ştL Velut bir dimağ ve harıkula-

d t: bir zekaya malik olan İzzet Paşa, 
Ahc1ülhamit tarafından kendisine 
tevdi edilen işleri bir anda (arzuyu 
şahane) ye muvafık bir şekilde 
hallediyor; en muğlAk işlerin kör· 
düğümlerini kolayhkla çözüveri
v ordu. 

Paşa Birdenbire Nasıl Parladı 
- - ------

O zamana kadar ( sadrazam 
Sait Paşa) nın oyunlarına muka
bele edebilmek ıçın yorulan, 
bıkıp usanan Abdülhamit, şimdi 
eline (Arap izzet) gibi bir zeki 
membaı geçirdikten sonra arh" 
mlisterih bir vaziyete giriyor, bu 
iki m&hir oyuııcuyu karşıkarşıya 
koyup kendi hesabına onları 
boğuşturarak biraz nefes almak 
istiyordu. 

Arap İzzet, ( büyük mabeyin ) 
dairesinin karşısında, küçük, ah· 
şap, daracık bir odaya yerleşti. 

Bu oda onun hem mesai, hem 
yatak, hem yemek odası idi. 
Eski bir yazıhanenin üstünü dol
duran yığın yrğın evrak arasma 
gömülüyor, saatlerce nefes alma
dan çalışıyor, hatta yemek yer-
ken bile yine evrakı elinden 
bırakmıyor, geceleri ancak üç 
dört saat uyuyor, yine çalışıyor, 
hiç yorulmadan, hiçbir zaıf esed 
göstermeden mütemadiyen çalışı
yordu. 

Onun istirahat zamanı, ancak 
( Huzuru şahane ) de bulunduğu 
beş on dakikaya münhasırdı. 

Odasına girenler ve onunla 
konuşmak ist:lyenler, gayet kısa 

söylemiye mecburdu. Çünkü sa
rayın bütün işleri arhk onun 
odasında toplanıyordu... Gün 
geçtikçe Abdülhamidin ~timadı 

artıyor, arlık onunla müşavere 

etmeden hiçbir irade sadır olmu
yordu. Öyle bir gün geldi ki 
Arap İzzet ( Nedimi has ) ve 
( Müşaviri humayun ) mevkiini 
kazandı. Vakıa bu tabirler, açık· 
tan açığa söylenmiyordu. Fakat 
kulaktun kulağa aksediyordu. 

Nihayet bir gün (İradei şifahiye 
tebliğine memur)J unvanını resmen 
kazandı. Ve bugünden itibaren de 
artık yıldız ter esinde onun ikbal 
güneşi, bülün manasile parlamıya 
başladı. 

* Arap İzzet bu ikbalini çeke-

miyen birçok rakiplerile beraber 
onu sevmiyenler de vardı. Gazi 
Osman Paşa ile sarasker Rıza 
Paşa bu adamı hiç .sevmezlerdi. 
(1313 - Yunan harbi) nin başlıya· 
cağı zaman, harbe karar vermek 
için Abdülhamidin geçirdiği te· 
reddüt devresi izzetin telkinahna 
atfedilmiş ve hatta bu barb" mini 
olmak için Yunanlılardan (üç yüz 
elli bin altın) rüşvet aldağı da söy· 
len mişt~. Fakat, Abdülbamidjn 
şahsen harpten nefret eden bir 

adam olduğu nazarı dikkate alı
mrsa bu rivayeti ihtiyatla telakki 

etmek icap eder. 

• Arap İzzetle en çok uğraşan· 
lar, ( Ebülhüda ) ile Necip ve 
Selim Melhame Paşalardı. Fakat 

bunlar da Abdülhamit üzerinde 
birçok tesir yapmağa çalıştıkları 

halde, ona hiçbir şey yapama· 
mış !ardı. izzet, cevval zekası, 

metin cerbeze ve talakati, herkesi 
herşeyde oyalıyabilen şaklaban· 

lığı sayesinde her ittihamın al
tmdan silkinerek kalkıyor, kendi-

sile uğraşan kuvvetleri ftciz bıra
kıyordu. 

Abdülhamit, ötedenberi ( Hi
caz ) a bir şimendifer hattı yap· 
mak ve bu suretle de islam 

aleminde büyük bir nam ka
zanmak istiyordu. Fakat para· 

sızhk buna mani oluyordu. İzzet 
bunun da çaresini buldu. 

(Arkası var) 

Tefr:i<amızda iami geçen Mizancı 
Murat lley hakkında Ömer Faruk 
imzaııile gelen bir mektubu bitaraf
lığımıza binaen aynen naklediyoruz: 

( )lıır:ıt lıt•y yıek ulvi bir ~ayo ile 
1\, r~ıp:tya firar vo :ıyııi ılil~iiııcelerle 
~:ılı • ııtı J'r.tla ı·ller •k ıııeııılı 1lrnti11e av
ıı .. t Pi ıııiş hir ı.atarıpı•r\('rclir. Ne is
lilııl:ıılııı lıiikliııul:ırı iiııiiııde ı;erfiiru 

Pt11ıi1 ve ııo du atiyyı>i ,,alııı.ııoye yUz 
:-;1ir1ııiı~ 7."lil bir iıı..;an degiltlir. ) 
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•• !.-........................................................ ...... 

ı * f R_ A D Y O / * t •• t ............................. ~ .................................... ..... • ı 

• 21 Ağustos Pazar 22 Ağustos Pazartesi 
fııtanbul - ( J20U ıııetrı} ) rn gr:ı.· 

ıııofıııı, l ıı, :; Hl'd:ıyii ııııı~iki) u lıt•> eti, 
~U,5 graıııııfıııı, ~l tnuılıııri Hı·fik Iky 
ilu ark:ıılal}ları, 2~ tıuıJ!.'ıı orkıı:-.tra:-;ı. 

Bükreş - ( ~l!H ııı utr..ı ) l ~l. ~ı ı ~O \ i l 
lıt·rhni i:rnıiıııll'ki opera. 

Belgrat - ( 42~) metru ) :?o,ao Kou., 
~1.:.!11 11111,..ah ı!Jl' ::?:!,.ı:; akpııı koıı:wri, 

::?:l,:!U ;.!;raıııııfuıı, ~;!,40 ~'igaıı, 

Roma -( IH motrıJ) '~ı,ı.> ııııı~ikili 
kOIHl'lll. 

Prag - · ( 48~ metre ) 20,::0 · bir ope--
rıı lı:ı lwıu i::ırııiııdeki 

gramofon. 

Viyana - ( 5l7 metr.J ) ~1,1.) eııki 

Jh·iılolbı•rg- isıııi11cloki pip•cı, :!;j,:IJ ak
,a.111 l,uııseri. 

Peşte -( ö50 metu) ::.10 lltı us hava· 
ları, ~1,:!0 eski operetler. 

Varıova -(1411 metre) 21 orkc::ıtra., 

21, t:> edebiyat bahbleri, 2:? konsor. 

Berlin - (1635 metre) 20 koııfera.ns, 

21,:m Küııi~~bergden nakil, 2:3,:30 1nii

toveffa. Ka.rii~v.nıo ıarkıları. 

İstanbı.ıl - - ( 1200 ıııtıtre ) 18 Gra
ıııofo111 1!\:J )lakhule llaııııuın ve Ye
sari ı\sıııı Beyin İ:Jtiraklerile alaturka 
ko11ser, ::.lO,:i stildyo heyeti tara!ındıı.n 
Kın·artct, :H ::l:ıfiye Ilanırııın iştirakile 

konser, :.!:1 orke~tra. 
Bfikreı - (394 metre) 20, ıııtlon or

l.ı·str;L:-.1, ::?U,::30 radyo temsilleri, 20,45 
ı;aloıı orkestrası, ::?:3, 15 <ln.ııs havaları. 

Relgrat - ( 4:?9 nıetr• ) 21 aktarn 
konseri, jl,40 koınodi, 22,40 konser, 
~:l,10 şarkı . 

Roma - ( 441 metra) 21.45 Asya 
hakkında lıir konferaııs, 22,L> hafif 
koıı~er. 

Prat - (483 metre) 20 halk tıı.rlnla.
rı, :?O,':?O fen ınmıikt, :.!2 piyano konseri. 

Viyana - ( 517 metre) 20,35 Alman 
halk ı:.Hkıları, 21,:?:> seııfni. 

Peıte - ( 550 metre ) 22,50 konser. 
Varı ova - (1 !11 metrıı ) 19,20 danı 

havaları, :H,15 gramofon, S 1,25 Dolar 
Prenses i3ıuindek.i operet. 

Berlin - ( 1635 metre ) 22,10 Sha.
h:ipeare'in Arzunuz nedir? ismindeki 
komedisi. 

Ağustos 2.f 

Dünya Buhrandan Kurtulacak Mı? 
• 

Nikbin Olanlar Bu Suale 
Karşı "Evet,, Diyorlar 
( Baş tarafı l in.c:i sayfada ) 

Bu vesikalardan birinin tarihi 
(1857), diğerinin de: (1886) dır ki, 
birisi 45, diğeri 7 4 sene tik yazılar 
demektir. 

Birinci Vesika 

(Jurnal Harp~r Vekliy) in 10 
teşriııiewel 1857 tarihli nüshasın
da neşroluaan bir siıyasi matkale
de deniliyor ki: 

"Uzun senelerdcnheri görül-

memi~ ve işiti!memiş karanltk 
bir tarib devresi geçiriyoruz. 
Hatta insan haft:ıası hu kadar 
derin ve vabim bir sıkmb gün
leri habrlamıyor, hiçbir vakitte 
istikbal bu kadar müphem ve 
karışık görülmemiştir. 

İtlerde umumi bir inhitat ve 
hatta hakiki bir panik hüküm 
sürmektedir. Binlerce işçi vatan
daş göroyo.nu iri, kolları dü.}ük, 
işsiz ve yaklaşmakta ol3n kışın 
şiddetine karşı koyacak vasrta.la
ra ve paraya malik değildirler, 

ümitsizlik içinde çırpınmaktadır
lar. Fransada siyaset kazanı gayri 
tabiilikler içinde çalkamyor. Rus-

ya - bermutat - Avrupa ufkunda 
karanlık ve sessiz. bir bulut va· 
ziyetinde görülüyor .... 

lngiltere imparatorluğuna ge· 
lince: ihtililler, isyanlar ve iğti· 

şaşlar içinde çalkalanan Hindis· 
tanda asayişi ve mevkiini muha· 

faza etmek için birçok tedbirler 
almaktadır. Bu suretle kuvvetini 

sarf ve belki israf ediyor. iluntm 
daha uzun zaman devam edeceği 

de muhakkak ... 

Çin ile olan umumi mUnase
bat çok karışık ve gergin bir 
vaziyette... ,, 

* Diğer hulasa ise Amerika 
mesai nezaretinin bir raporundan 
alınmıştır. 

Bu raporda deniliyor ki: 
uMakine kuvvetinin harikulA· 

de inkişafı her tarafta kabul 
edilen y~ni bir tabir mucibince 
(Sürri düksiyon) denilen bir hali 
intaç etmiştir. O surette ki, bu· 
gUnkü buhran ( maşinizm. > .. ile 
( sürprodoksiyon ) un binhırm• 

Bulunan 
Define 

Cerrıthpaşa hastahaneal kar-
9111nda bir Çukurçeıme sokaiı 
vardır. Havya Hanım iımiode bir 
kadın altı ay kadar evvel bu so• 
kaktaki 44 numaralı evi tabn al· 
mıtbr. 

Kadıncağız birkaç glln e•veJ 
evi tamir ettirmiye başlamııtır. 
Amofelerden biri temelin otrafmı 

tamamen hağlı ye ayrılması mu• 
hal olan iki esas sebebin netice· 
sidir. 

htgifterede, Betçikada, Fran
sada çok zamaııdanberi ihtiyaç 
hissedilen şimendiferler ve ka
nallar lriipt edilmiştir. Almanya,, 
adeta bir örümcek ağı gibi 
demiryoUa.rilc ~:ı.enmiştir. 

Ame.rikaya gelince: orada da; 
fevkalade miktara istihsal <>la-
nan eşya ve malJan nakletmek 
üze.re geniş mikyasta şimendifer 
inşaatı yapıldı. 

Her tarafta limaıı1ar, nehirler. 
antrepolar, gu. tramYay ve su 
firketleri tesisatı fevkalade inkişaf 
etti 

Alplano albnd.uı, Prene dağ
lannm içinden bllyük tftnelle:r 
açıldı. Kezalik Slveyş kanalı in
faafnıın da ikmal edildijini g6ro 
dük. A lJ.as Okyanusu ve bliyük 
Okyanusun altından bOyfik kab
lolar geçirilerek telgraf mubabe
rah temin edildi 

Şimdiye kadar ahşap olarak 
yapılan tüccar gemileri demirden 
yapllnuya baıladL 

Muhtelif milletler ~uml ihtf
yaçlarmm Ustünde denilecek de
rec&de fabrikalu ve sanayi mU
esseseleri inşa ettiler. 

İşte bu esbaptır ki, sanayi in
hitatını tevlit etmiştir. 

Aı·tık. bü) ük karlaruı onu g }. 

miş görün üyiir.,,. .. 
işte ( 1886 ) da Amerikada 

vaziyet böyle idi. 46 sene ev· 
vel de şimdiki gibi herkes umumi 
buhranı çaresiz Ye devasız bir 
vaziyette görliyorlardı. 

Halbuki hu kadar bedbin ol
mıya mahal yoktur. Nevmit dU· 
şünceleri atmak ve daha iyi gftn
leri görmek mümkftn olacaktır. 

50 sene sonra belki yine Çi
nin tekrar dünya münasebabnda 
gerginlik yapmakta olduğu yan· 
lacak; elektrik, radyo, tayyare 
ve daha düşünemediğimiz birçok 
sebe1'erin bugünkü umumi sefa
leti ve işsizliği doğurduiu öne 
sürülecektir. 

Güneşin alhnda geni bir 
şeg goktar. - J. Z. 

f Cinayet Ve Soygun Yapan 
Haydutlar Yakalandı 
( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

tarafından haber alınmış ve mer
keze malumat verilmiştir • 

Bu malumat üzerine köye bir 
jandarma müfrezesi hareket etmit 
ve ıakiler abluka edilmittir. Hay
dutlar muhasara edildiklerini gö
rlince silah atarak kurtulmağa 
yeltenmişler, fakat muvaffak ola
mıyacaklarım anlayınca teslim 
olmuşlardır. Tahir ismindeki 
haydut, evvelce yedi buçuk 
seneye mahkum edil:niş, cezasının 
bir kısmı tecil olunmuştu. Tahir 
serbest bırakıldıktan sonra rahat 
duracağı yerde işklyalığa başla
mış, bu müddet ~arfında sayısız 
ıoygunculuk hAdıseleri yapmıf 
ve bu arade d6rt kişiyide öldür• 
müttUr. - Carnal 

k;·~ice~-~~ici. '"iı·i;· ~i~ b~i~~Ş 
ve bunu bakkala bozdurmak isto

miıtir. Bakkal vaziyetinden şüphelen.
mit ve polise haber vermiştir. 
Bunun üzerine alakadar memur
lar eve gelerek hafriyat yapmış• 
lar ve yere gömülü bir define 
bulmuşlardır. Defineden bir mik· 
tar eski altın paralar çıkmıştır. 

Bulunan altınlar 43 tanedir 
Ye tamamen çok eski devirlere 
aittİl'. Hafriyat deYam etmektedir. 
Buradaki resimlerde Hana Ha
nımla altınlar. &"6rllyoraunuz. 
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TİMURLENK 
-60- Muharriri : lf )f 

Senin 
Erkek 

Kız Yamanmış, 
Gibi Konuşuyor 

Ben, Tanrınm kulu, Timur, 
işte sana misafir geldim. Yalmz 
emrediyorum: Ne hatunlarma, ne 

kızma bu sırrı faşetmiy~ceksin. 
Onlar beni yine bezirgan bil-

sinler! 
Hızır Hoca, aklım başına dev

şirbilememişti, hdnına ve 
cihan hakanına 1!.z:1ngelen hür-

meti göstermiye koşmuştu, Ti
murun bir ayağını bırakıp öbü· 

rlinU öpüyordu, gözlerinden yaş 
döke döke duygusunu ank\Jyor· 

du. 
Cenneti sağhğımda gördüm, 

Tanrıyı önümde bu!dum, artık 
ölsem de gam değil, kara top-

rağa gömülsem de gam değil. 
Bu şeref bana yeter, bu nimet 

bana yeter! 
Timur elile hoşnutsuzluk işa

reti yaptı: 
- Küfre girme Hoca, dedi, 

ıözü kısa kes. Yerine geç, otur. 

Belki bir giren o1ur, sırrımız 

meydana çıkar. 

- Oturmak hocanın haddi de
ğildi. Ayakta durup mazhar ol

duğu saadet için kasideler inşat 
etmek istiyordu. Lakin Timur 

ısrar etti, oturttu ve : 

- Mektubuna, dedi, karşılık 
yolladıktan sonra düşündüm, k•
:ıını yakından görmeyi muvafık 

buldum. Sen, okumuş kişisin, 
iyi bilirsin. Leyselhaberü kel'ayan 

derler. işitmekle görmek arasm
da dağlar kadar fark vardır. 
1şte bu sebeple kılığı değiştir
dim, yurduna geldim. Fena mı 
ettim? 

Hızır Hoca, şıpır şıpır ter 
döküyordu. Çünkll Tevekl<ülle 

annesinin aleIA.de bir tacir sana
rak Timura söyledikleri ve ken
disine de anlattıkları sözler, birer 

birer kulağında çmlıyordu. Onlar 

bezirgan dedikleri kamburun 

evinden döner dönmez Hocayı 
aralarına almışlar ve bir iyi hır

palamışlardı. Kendisi, Timura 
kızı teklif ettiğini inkar ederek 
işin içinden sıyrılmakla beraber 

yaptığı teşebbüsün Tevekkül ta
rafından memnuniyetsizlikle kar
şılanmasından pirelenmişti. Güzel 
Moğol, bizzat babasına da"ben ha
kan, makan tanımam. Gönlümün 
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Gelen evrak geri verUmez 
llftulnrdarı me:,'Ulij ı•t alııııııat. 

c<rrnıı ir;iıı nwktuplıua (6) kuruşluk 
llul ilfl\' '"İ 1:1zııııdır. 

Adn·s de,..i~tirilıne~i (20) kuruştur. - . 
Gaxetembde çıkan reılm ve ya:ııların 
bütün haMuı mahfuz ve gaıt:tenılze 

aittir. 

~.------------~----~ 

istediğine varırım!,, diyivermişti. 

Hoca, bu umulmaz edepsizliğin 
evlenme iş:ode vukufu anlaşılan 
tacir tarafından Semerkantte işae 
edilmesinden korkuyordu. Onu 
yanına çağırışı da bir yolunu bu
lup kaziyeyi tamir etmek iste
m esindendi. Şimdi tacir denilen 
adamm düpedüz Timur olduğu 
tahakkuk etmişti ve vaziyet büs· 
bütün kötilleşmişti. Gerçi sahip
kıran hazretleri henüz gü,eryüz 
gösteriyordu ve muğber görün
müyordu. Lakin bahis ilerledikçe 
kim bilir neler zuhur edecekti ? 

O, işte bu düşünce ile terliyip 
dururken Timur, "fena mı ettimf,, 
demiş ve cevap beklercesine sus
muştu. Hoca ihtiyarsız bir teha
lükle alnının terlerini silerek 
hemen mınldandı: 

- Aman Efendimiz, isabet 
buyurdunuz, kulunuzu ihya ettiniz, 
ailemi şereflendirdiniz, bütün Mo
ğolları sevindirdiniz. 

Timur, kaşlarım çaltı, elemli 
elemli cevap verdi: 

-Lakin kendimiz sevinmedik, 
sevinemedik. Çünkü Tevekkül 
Hamına ho~ görünemedik. 

Hoca ellerini göğe kaldırdı: 
- Kabil mi Efendimiz., müm

kün mü Efendimiz, hiç olur mu 
Efendimiz? Tevekkül kim oluyor 
ki sizi hoş görmesin? O, naz 
etmiş, çocukluk göstermiş. Daha 
doğrusu böyle bir devleti umma
dığı için u!uorta konuşmu1- Eğer 
bilse ve Efendimizin sarayına ba
layıklıkla gideceğine aklı erse 
sevincinden çıldırır. 

- Çıldırmaz Hoca, çıldırmaz. 
Senin kız yaman şey. Bizim di
yann c1işilerine benzemiyor. Er· 
kek gibi düşlinüyor, erkek gibi 
konuşuyor! 

- Toy da ondan. Fakat işi 

anlarsa kanatlanır, eve sığamaz 
olur. 

- Bunu da sınayacağız. Zaten 
sana kendimi belli edişimin sebe
bi de budur. Tevekkülle açık ko
nuşacağım, yüreğini okuyacağım. 
O; beni yine bilmesin. Buraya 
görücü geldiğimi sansın. Baka
lım, işi ciddi tularsak ne yapa
cak, na~ıl ~avranacak? 

- Nasıl davranacağını arzet
tim: sevincinden uçacak! 

- Ben bu kanaatte değilim. 

Maamafih tecrübe edeceğim. 

Çünki kendisini beğendim, almak 
isterim. Elverir ki razı olsun! 

Hızır Hoca bir şeyler söyle· 
mek istiyordu. Timur meydan 
vermedi: 

- Bu işte söz kızındır. Sana 
susmak düşer. 

Ve ilave etti: • 
- Emrim ve haberim o1ma

dan kızına kim olduğumu söyler
sen başım keserim! 

Hızır Hoca, hükümdar nes
linden gelme bir adamdı, kafa
sının kendince çok büyük kıymeti 
vardı. Fakat Timurun, hükümdar
zadelik şerefini değil hükümdarlık 
tacını taşıyan nice kelleleri de 
uçurduğunu bildiği için iliğine 
kadar titremekten geri kalamadı. 
Hem korkuyor, hem nefsine sö
ğüp sayıyordu. Durup dururken 
kızını Cihangire vermiye kalkış· 

masını artık meş'um bir teşeb
büs olarak telakki ediyordu. 

(Arkası vn) 
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HapishtMede Mahkumlar Nasıl Çalışıyorlar? 

MahkiimJarın Dörtte Üçüne iş Bulacak 
Bir Vaziyet İhdas Edilemez Mi? - -

Sermaye Ve Kredi İhtiyacının Temin Edilmesi Lazımdır 
Geçen gün, 

••Son P csta,, nın 
"H -ergun,, sütu· 
nunda, ceza mfi. 
essese lerimi z i 0 

vaziyeti meV%u-

bahs olmuştu. 
Maddi imkansız· 
lık yüzünden 

birçok. mahkum· 
larm boş otur
mak mecburiye-

tinde kaldıktan 
kaydediliyor, iş
siz bir adamın 
dört duvar ara
sında senefer 
geçirmesinin fe
caatine nazarı dikkat celbedi
liyordu. Diğer ..-ilayetlerden bi
Jahar~ bahsetmek üzere bugiln-
1 ük İstanbul hapishanesinin bu 
noktadan \taziyetiı.i tetkik ettik. 

Elde ettiğimiz neticeye göre, 
bu müessesenin imalathane ismi 
veı·ilen mesai muhiti, daha çok 
ıslah edihniye muhtaç bulunmakla 
beraber bugükü şeklile de şayanı 
memnuniyet bir vaziyet arzetmek
tedir. 
Hapishanede Ne işler Yapıhyor? 

Umumi hapishanede, evvelce 
çorapçılık, marangozluk, terlik-

' çilik, mangalcılık, resimcilik, ut 
ve keman gibi musiki aletleri 
imali, demircilik, kalaycılık, tes
pihçilik san' atleri bir hayli terakki 
etmiş idi. 

Hatta birçok kimseler, bu gi
bi ihtiyaç eşyalarım hariçten 
ziyade hapishaneden tedarik et
meyi tercih ediyorlardı. Çünkü 
el emeği nisbeten daha ucuı 
olduğu için alış, veriş daha eh
ven fiatle yapılıyor, kullanılan 
malzeme daha sağlam ve daya
nıklı oluyordu. Gerek bir kısım 
mahkünılarm müddetlerini ta
mamlamaları, gerek hariçle olan 
temas mii:şkülah yüzünden resim 
işçiliği, demircilik, kalaycılık ve 

tesbihçilik ile ınusiki aletleri 
ima1atma ait faaliyetler kAmilen 
sönmüştür. 

Şimdiki aaliyet çorapçıhkla 
marangozluğa ve terlikçilik ve 
mangalc•hğa inhisar ediyor. Bu
nun haricinde hapishanenin bir de 
hususi bir matbaası meveuttur ki, 
hariçle ilan işleri yapmaktadır. 
Ara stra kese kağıdı yapıldığı da 

oluyor. 
·Çalı••" hsçl Ve Yevmiyeler 

imalathane tam bir faaliyetle 
çahştığı zaman işçi miktarı (400), 
hazan (500} e kadar yükselmek
tedir. imalathanenin en faal kısmı 
çorapçılık şubesidir ve bu kısımda 
84 çorap makinesi mevcuuttur. 

Talep olduğu takdirde günde 
asgart 3000 çift çorap çıkarmak
tadır. Marangozluk şubesinde 13, 
terlikçilik .kısmmda 14, mangal
cılıkta ise beş kişi çalışmaktadar. 
imalathanenin demirbaş eşyasi 
26 sermayedar mahkuma ait 
olup diğerleri ameledir. Burada 
çalışanlara azami 5() - 60 kuruş 
yevmiye verilmektedir. Bu yev
miye miktarı bilhassa çcırapçılık 
şubesine ait olup diğer san'at 
işlerinde yevmiyeler 15 kuruşla 
50 kuruş arasında dalgalanmak
tadır. 

Haftada bir liraya çalışan iş
çiler de yek değildir. Umumi 

mevcudun elyevm takribon (700) 
e ya)dqtiğı nazarı dikkate alımr
sa, kimsesiz ve hariçten yardım 
görmiyen mahkumlar ıçın bu 
imalitbanenin ne büyük bir des· 
tek olduğu kolaylıkla kabili ta
savvurdur. 
imalathane Daha iyi Çehfablllr 

Yukarıya kaydettiğimiz rakam
ların şayanı memnuniyet olmasına 
rağmen bu imalathanenin daha 
faal, daha kazançlı bir hale ge
tirilmesi mümkündür. Bunun için 
imalathane ile haricin temasım da
ha kolay bir baJe getirmek lazım
dır. Ayni zamanda hariçten dahile 
mahzurlu eşya sokulmasına mani 
olmak, fakat bunu temin ederken 

müşteri kaçırtacak vaziyetler ihda~ 
etmemek için münasip bir şekil 
huluıımak elzemdir. Bundan başka 

Kıralın 
Bir Sözü 

Müteveffa Portekiz Kıralı ölü
münden evvel '' Portekizde mat
baacılık,, ismi altında üç ciltlik 
bir eser yazmıya başJanııştı, bu 
eserin ikinci cildi muharririnin 
vefatından sonra yani iki hafta 
evvel intişar etti. 

Müteveffa Portekiz Kıralı ese
rini bu ikinci cildinde Lizbonda 
yerle_şmiş bir Alman tabiinin hi-

kayesini anlatmıştır. Bu tabi yir
mi sene çalışarak bir salname 

vücuda getirmiş ve bunun 
cUmlesini yazarken ölmüştür. 

son 

Müteveffa Portekiz Kıralı bu 
hikayeyi anlatl!ktan sonra 
mülahazayı serdelmiştir: 

şu 

- Bu, şimdi masal olan hA
diselerdendir. Zira zamanımızda 
bir insanın eserini ikmal etmesi 
mümkün olmuyor! Filhakika doğ
ru .. Kendisi de eserinin 'üçlincü 
cildini yazmadan öldü. 

F aydah Bir Konferans 
Menemen ( Hususi)- Ameri

kalı bir bağ mütehassısı, Zafer 
sinemasında bağcıhk hakkında 
faydah bir konferans verdi. İmar 
işlerinin nasıl yapılması lizııngel
diğini, kükürt ve göztaşımn ne 
vakit atılaca1ını uzun uzadıya 
bahsetti. 

Okuma'ar ı Yokkuş ! 
lzmir ( Hususi ) - Bergame 

köylerinden bazılarında imamların 

okuma yazma bilmedikleri mey
dana çıkmıştır. Bu gibi imamla
rın yerlerine okur yazar imamlar 
tayin edilecektir. 

imalathanede ça
lışanların krediye 
ve dolayısile ser
mayeye ihtiyaç• 
ları vardır. Bu 
kredi de temin 
edilmek lazım· 
dır. Aksi takdir
de hapishane 
i m 8 1 a th a o e si, 
mahdut faaliyeti 
içinde kö.r, topal 
y u var lan m a ğ a 
mahkumdur. Bu
nun için de mese-
li satış eşyasın
dan alınan yüzde 
on beşlerden isti
,ade etmek müm

kündtlr. lstihbarabmııa göre 'bu 
ıuretle birikmiş 5000 kUsur lira 
kadar bir para vardır ki imalat~ 
hanenin kredi ihtiyacı, bu para• 
dan temin olunabilir. Hem bu 
sermaye nemalandmlmış, hem de 
hapishane imalathanesine inkişaf 
verilmiş olur. lf lf. .. 

Buraya dercettiğimb: reıı;im, ha• 
piıhane çorapçılanndan Halit ustanın 
beşinci grupunu göstermektedir. 
Bu kısım l l gruptur. Halit usta, 
hapishaneye 7,5 senelik bir mahku
miyetle beş paraaız girmiş, tenekeci 
çıraklığından işe baılamıf, sonra 
işi mangal ve aobacılıA-a dökmüş. 
30 lira biriktirmiş, bu para ile vere
siye 100 liralık bir çorap makinesi 
almıt, Dursun amca iıminde birile 
ortak olmuş, çalışa, çalışa makinele· 
rinin f\dedini altıya çıkarmışlardır. 
Yanlarında J4 kiti çalı,ıyor. Sabit 
sermayeleri 600 lirayı bulmuştur. 

Karacabey de 
İyi Su 

Karacabey (Huauıl) - Ka· 
sabamızdaki sular kireçlidir. Ka· 

sabaya iyi su temini için bir proje 
yapılmıştır. ' Yakmda projenin 
tatbikı için faaliyete geçilecek 
ve bu it için 180 bin Jira sarfe
dilecektir. Bu faaliyetin netice
sinde temiz ve sıhhi su içmemiz 
mümkün olacaktır. 

Yeni Neşriyat 

Havacıhk Ye Spor-Bu rııı·c•ııı 1• 

mıın Ti inci ::ı:~) ı · ı lzmirdo tı.ızi ı.ev-

k(•lıııiıı a~ılma ınera:-:iıninc, I>ılın:ı ı.ııze• 
liııiıı ıı:ı-; ıl SC!,'ildiginl~, lıii~ ıık ;ııuhteri 
t:->aııtıı~ Düıuoıı)un iiliiınilnol l\ar:ıriı niz 
} iızıııc• lıanıznııa ait Lol fl' sİıııli ,a• 
zıl:ırilı• l.'ık tllltjlır. • 

Grek ve Romen Mitolojisi 
Yaxan: Nüzhet Haşim Sinanoğlu 

l\lasikh·ri okumak İ\İıı \,ızılıııı , 

olan lııı kitap ~!illi külilplı.uıı•ıııiı.in 

lııı~ ıik ı1$Pridir. Eski Yuııaıı ,.,, Hı)ııı:ı 

T:ııırıları, lıu c~erde gflıel lıir lıil.fıye 

stililt· rıtzılını~tır. Kitabı n l'llt)Pk~i , 

1111ılaıı lıigat gıhi i~tilade t'uı lııı~~ i ıle 
t ı•ıııi il ctm ektedir. 

Pel'·arca 
y,,.ıan: NUzhet Ha,lm Slnanoi:lu 

XI\' asırda. ya~:ın.ış nlaıı lıtı.\ ilk 
ltaly:Pı şairi Pe ırnrka'nın lı:ı_,·.ıtıııı 'e 
p ... , riı-riııi tahlil rılen lı11 ıs r. ıırt& 

ılı, riıt lıitııııi i:e rünesaıı<:ın 1 ışhııı:ı-

cı :ır: ,ıııd.ıki dP\ rirı karakıeri"ti;...iııi 
.. 0 k 'tızılı olara ... l!ii~turıııı•..,t it 1 arıle 

df' \'"!' ıııülıiıııdir. 

Öz D il :mize Doöru - B ı ıııc e
ıı: 11 •• ıu l İİ!H'll s:t} ısı çıkı. ı r. Bu. 

"':I' ııla • Diliıııiz ı zf•riııo dıı, c·ı'llr :. 

• \\' 'ı ıldıı l!" lı ri s.ırth ı •z dil rııiz

dı• 11 •r ..... \ fnt 1ll. ve da ı,~ lıir,.oll 

~ .u. :ı.r \ a.11.lır. 
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ANAKKALE 
lngiltere Htıktmett tarafından Ga-af 

Ilı. ne hediye edUen eserin terettıneaİ.' 

1 
'İ azan : 1 

C•n•ral Oglantler 
- 80-

•• 
Türkler, Bu Sahili Bir Olüm Kapanı 

Haline Sokmuşlardı 
Fakat Royal Fusilliers'in tut· 

tuğu cephe çok uzundu ve bir
kaç noktasında da açıklar vardı. 

Sol cenahtaki bölük ise şiddetli 
bir muharebeye tutuşmuştu. 

X sahilini bir defa ziyaret 
etmek, sahilin üstündeki kaya· 
lıklardan görünen manzaranın 
harp noktai nazarandan ne!ca
dar kıymetli olduğunu t_ ... •a 

etmeğ.c ktifidir. Fakat evvelce 
keşif yapılmadığından ve elde 
bulunan haritanın da ::rır1 : azam 
olmamasında dola .. . ~t 

karaya çıkmazdan takdir 
edilemedi. Filhakika .. ayalık· 
ların tepesinden 138 ve 141 ra· 
lumlı tepelerin zirveleri ve 
iç yamaçları ile 138 rakım
lı tepenin ~civarındaki iki Türk 
istihkamı gayet iyi g5rlin· 
rnekte idi. Binaenaleyh X sahiline 
daha ziyade kuvvet ihraç edilmiş 
olsa idi bu noktadan Türklerin 
arkalarına doğru yap .. ıcak bir 
ileri hareketi ile W ve V sahi· 
lindeki felaketanıiz teehhürlerin 
öı1üne geçilebilirdi. Keza bu ka
yalıklardan itibaren arazi haf;fçe 
Morto körfezine dôğru meylt. . ti
ğinden bu körfezin de bütün 
sahili görülmekte idi. Zaten S 
sahili hu noktaya ancak iki mil 
mesafede bulunuyordu. X deki 
kuvvetler bu vaziyetten evvelce 
haberdar edilmiş olsalardı sa'lt 
7,5 ta South Wales Borderers .. 
S noktasında karaya çıkışını göre
bilen ve bu suretle her iki kuv· 
vet arasmda biç olmazsa bir 
göz rabıtası tesis ve idame edi
lebilirdi. Halbuki ilk evvel X sa
hiline çıkarılan efrat kendilerine 
tahsis edilen vazife ile iştigal 

ederek Morto körfezinde ve gö· 
rülebilecek bir mesafede bulunan 
kayıkları akıllarına bile getirme• 
rnişlerdi. Zaten S. sahilinin nere
de bulunduğunun X kıtaatı zabi
tanına söylendiği bile şüphelidir. 
Herhalde şurası sabittir ki, o gün 
akşama kadar V ve W deki 
kuvvetler arasında hiçbir muha
bere cereyan etmedi. 

W Sah Hine Çıktf 
Bir mil cenupta W sahilinin 

t:aptı keyfiyeti, X sahilindeki ka· 
raya çıkıştan pek farklı ve çok 
daha tehlikeli olarak cereyan 
ediyordu. 

Teke burnunun tam cenubun· 
da olan W sahili 350 yarda uzun
luğunda ve 15 ili 40 yarda ge
nişliğinde derin ve gayet ince 
kumlu bir kumluktan ibaretti. 
Her iki taraftan da gayet sarp 
ve adeta uçurumlu kayalıklarla 

r 
. 

Fotol,.af Taltlıll Kuponu 

Tıı.l.ıi.ıti ıı izi öğrenmek iatiyor~an : ' 

fotograhnı:ıı 5 ııJet kupon ile bir· 

likt1J gönderiniz. Fotoğra.fınuo ııırayA 

Ubiuir ve iade edilmeı. 

lı;iın, nıc!!lelc 

\'era sa:. aU 

Buluııdugu 

nıernlHket 

l'vtnğ'r.~1 intiş:~r 

erlecok mi ·~ 
1 

-========---= ı rotoğrafııı kllıeııi 30 kuru4lllk. 
" pıııuııı kabilinde gOnderilebil!r. j 

\ıı ________ ...,,-~~~·~:;.;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiııi-iiiioiiiiim-ıiiiiiiiıı.~ -- --'-·~ 

Çanakkale cephesindeki torpll toplarımızdan biri 
muhat idi. Ancak ortada, bazı piyade bölüğünden ibaret idiae 
kum tepeleri sayesinde sahile de, Türklerin, burasının açık 
nazır olan tepelere yaklaşılabili4 kayıklarla vaki olacak bir hücum 
yordu. Bu sahili bir ölüm kapanı ile zaptedileceğine kani bulunma· 
haline sokmak için Türkler son ları pek tabii idi. 
derece kurnaz davranmışlardı. Sabah saat 6 da Euryalus ka· 
Denizin kenarında vücude geti- yıklart gemiden ayrılarak ve 
rilen kalın ve derin bir telörgU, 50 şer yarda aralıklı bir safta 
sahilin karaya çıkılacak kısmının karaya doğru ilerlemeğe başladı· 
bir ucundan diğer ucuna kadar lar. fmplocable'dan ayrılan kayık-
uzamyordu. Sahilden birkaç yar- lar da sol tarafta ve biraz ar· 
da açıkta denizin içinde ayağa kadan geliyorlardı. Sağ cenahta 
takılacak surette tel tesisatı ya- A ve B bölükleri, taburun maki· 
pılmıştı. Bizzat karada ise müte- ne tüfeklerile beraber karaya 
addit mahallere kara maynleri va· çıkar çıkmaz 138 rakımlı tepede· 
zedilmişti. Kayalıkların zirvesinin ki istihkam ve sioerlere hücuıı,ı 
önfüıdeki yamaçlar kısa siperler- edeceklerdi. Bunların sol cena-

1.!;;_ çevrilmiş, kayalıklar arasında h ndaki C bölüğü sahllin merkez 
küçük deliklere gizlenmiş olan ve sol tarafını müdafaa eden si-
en aşağı iki mitralyöz, asıl telör- perleri zaptedecek ve açacafı 

gölerin ön tarafına tevcih edil- ateş ile Royal Fusilliers kıtaatı· 
mişti. Sahilin merkezine nazır nın t 14 rakımla tepeye yapacağı 
bulunan alçak sırtlarda şimali - hücumu himaye edecekti. D bölüğü-
ıarki ve cenubu-garbi cihetindeki nün iki takımı ise Tekeburnunun 
siperlerle 600 yarda ilerde bulu- altında taburun ihtiyat kuvvetlerini 

nan 138 rakimlı tepedeki istih- teşkil edecekti. Burada lmplo-
kamat ile mtidafaa edilmekteydi. cable gemisinde bulunan D bölli· 
Bu istihkimların her ikisi de ğüniln mütebaki kıtaatı ile karar-
kuvvetli teJörgü tesisatiJe hi- gah bölüğü kendilerine iltihak 
maye edilmekte olup, önündeki edecekti. 
arazi de açık ve gayet kaygın Sahile 50 yarda kalmca ka-
idi. En cenuptaki istihkimattan yıkları biribirine rapteden ipler 
sahildeki fenere doğru da bir tel salıverildi, bahriyeliler küreklere 
mania hattı çekilmiş ve bu suret· geçti ve 32 kayık yavaş yavaş sa-
le istihkamlar bizzat zaptedilme· hile doğru ilerledi. Bu dakikaya 
dikçe W Uzerioden V ye doğru kadar karadan hiçbir ses çıkma-
ilerlemek imkanı selbedilmişti • mıştı, fakat ilk kayık karaya oturur 
Bu sahildeki müdafaa tertibatı oturmaz bir kurşun tufana koptu 
o kadar kuvvetli idi ki, ker ne ka· ve mlithiı telefatı mucip oldu. 
dar muhafız kuvvet ancak bir (Arkırsı var) 

latanbul DördUncU icra me
murluğundan: Kosta.ntiıı -veledi :-io· 
tiri <lrizagoridi~ Erendiııin Leonida 
Zttrifi ~:reıııliılerı ~5 Mayıs :ı:ıs tarihin
de istikra'l. eyleıliği elli biıı liray :t ınu· 

kabil ıııttrhıın hu l ıırıaıı Malım ııtdaşad:ı 

:-;uru riılayehatıı ıı ıııahallesi n i ıı :-;ıı ruri· 
ı;ıkıııa'l. I ıwk:ığ"ında :ı.tik, .ı ıııiik('rror 

t, t, 4, t, 4, 1, 4, 4 cedit 18. ~o. :?:? 
''l ~o :?8 :m :::? :a ııunı:ı.rah dürt bap 
huılruııı ''tı <liirt lıap magazayı miiştf"· 

ııııı ll:~ııılan hanı dı·ınekle ıııarıır bir 
lı:ıp lıaııııı t:ıırı:ırııı kırk ue~ ~ün mihl
ıletlo 1111·,· ki ı ırı ıi:t.t~yı•dı•yo \'a7.oluırnrak 

ou lıiıı lir ılı talihi iihtoı1iıııltı olıııı 

ht·<lı·li ırıi 11 . . ı •• ı .. lııuldi layilrnıcla gii

riileıııPLli~ .ı.ı .. ıı hir :ıy ınlidıiotle tnm
ılidf'n ıııiizu~ .. 11 .. ,re kon11111~tıır. Milıtle· 

ıııilfıtı : ifan altıııd;t Lındrnııılarııı soka
~a ıııethali olııp <lıirrlii uıağ"azu olarak 
,.,, h:ııırn ııwthuli altında bo<lruıtı var

clır . :?ti So . <la Olıa.ıınes Hat'inaıar 
ıııiıstıwirdir. ~8 ~o. lı diikkanıla. ahı;ı 
lfo~os sakiııdir. Zemin katları tahta 

diişı•ıııoliılir. ilan derununa il<: a~·ak 
ııınılivonlo ı·ıkılır. Kııpı demir olup 
Lnırnda zeıııi ni karoşi ınoıı <Jii~eli ı\ıı lrn 
ilıeri ııde rnı>rdiveıı altrndrı carııakilnlı. 
kahvıı OC'ağı odu.lıaşııırn ta.ht1 İfga!iıı· 
dodir. Birinı~i nt ikiııci tlçilııcU lmtla-
rııı zolllirıi ka.rotima.n dii"eli Lirer 
koridıır (lzorinde seki'Z oda Te birer 

- · 

kiiı;Uk oda ve yalmz iu:iuıcii katta 
J.:ııc:iik oda yerine k:ırotirııan düşeli bir 
aralık iizerinde alaturk:.ı iiı; hol! var
dır. Hürdilııc(I KarotiaııLıı dü!Jtıli bir 
mcrdivırn lıaıtı ilzerindo taşlıktan tahta 
lıiilıııdi depoyu havi bir hela zemini 
karaıti ınaıı <lö1Jeli ii:stıi alı~ap ı::.tı ör· 
tulU tara:;:ı halen ıjapk:A. fabrikasına 

kalho<lilıııi11tir. Biııa t:ıııı k:lrgir vtı 

rııerıliveııler ıııozaik ta~ları kara11iıııon 
<liİtJt•li olup odaların a) m·a <lt:ııııir kapı 

vo plrnl'erPloriıı :ıyrıl'a 'h~uıir kopıırık

lcri ';ırılır. ~lelitrik v~ torko:ı terı i lıa
tııı ı havi olup hudıııJıı hir taraft Da· 
yelıatuıı caıııi!ferifi vıı ıır~:ı.~ı ve bir 
tarart oıtieızin meFııla~ı halla ar:1ast 
vo lıir tarafı ıııiıtoverta :;t!ikril Eft•ndl 
Zt!V <'eliİ lıaııe~i ve tarafı ralıi i tariki aın 
ile mahdııttur. Sokak rihtıtiııtltı ikinci 
kattan itibaren IJir ışahııi•i vardır. 
Kiracı t l:;ıııan Naci Ar:ı uı Par\•elo Lu-
ı; ata Tl:ıl'İ Polihron Efenılilor ıııUste

cirılir. :lleısalıası a.lettahrrıiıı ~Ot ıııetre 

ınnraubaı<lır. Kıymeti mulıaııınıiue:;i 

lıııııaıııı 26320 lira kıyırıctli<lir. Talip 
oluııl:tr kıymeti muh:ımmiııtrniıı yliı<.le 

onn nisbetinde pey akçeleriııi alarak 
92!J/2220 dosya nunıa.raıu ile 22-9-932 
tarihinde 14 ten 17 ye kadar Jstanbul 
4 ıtcil tcra. memurluğuna mOraı·uat oy-
Jeıneleri ve faz.la. malwmatın dosyasın
dan ita 4'dileceğ'l Jüı.unıu Han olunur. 
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Bir 
zdivaç Dedikodusu 

Meşhur . Tayyareci Mollison Sevgili
sinden intikam Almak İçin Evlenmiş 

Daha dün Atlas Okyanusunu ı 
geçerek şöhretini bir kat daha -
fazlala~tıran İngiliz tayyareciıi ( 9 

Mollison ile yine meıhur lnailiz 
kadın tayyarecisi Mis Ami Conson 
evlenmiye karar verJile: ve nişan• 
landılar. Arkasından da hemen 
evlendiler. Her ikiıi de bey· 
nelmilel havacılık Aleminin 
mümtaz ve tanınmıı iki siması 

olan tayyarecilerin evlenmesi, şa• 
yanı dikkat birtakım ifşaata yol 
açb. 

.. 

Mollison, henllz genç bir tay· 
yarecidir. Bir gün İngiliz kibar !I 
aleminde genç bir asılzade hanım
kızla tanışmış ve bu kıza çıldı· 
rasıya Atık olmuştur. Genç kıza 
bu hissini açmak istemişşe de 
fazla yüz bulmamış. Söz arasın· 
da. mühim bir muvaffakıyet ka· 
zanması IUzumu ihsas edil· 
miş. Bunun üzerine Molli· 
son, bir Londra .. Avustral· 

Zevç: Tayvaracl Molllaon 

ya hava seyahati tertip etmit 
ve kısa zamanda bu mesafeyi 
aşarak mevcut rekoru kırmıştır. 

Hava tarikile Londraya dö
nen Mollisonun ilk hareketi, 
tayyaresile sevgilisinin evi üze
rinde uçmak ve ona, muvaffa. 
kıyetinin haberini motörünUn 
sesile bildirmek olmuştur. Molli
sonun bu muvaff akı yeti, sevgili
sinin ailesi nezdinde parlak bir 
ziyafete davet edilmesini intaç 
etmiştir. Bu ziyafete yüreği çar· 
pa, çarpa ve büyük ümitlerle 
giden Mollison'a genç kızın an
nesi, iki yemek arasında föyle 
bir ağız kullanmış : 

·--Kızım henüz gençtir, siz 
de öyle. Filvaki parlak bir istik· 
baliniz var. Fakat iki gençliğin 
bir araya gelmesi ve bir de bu
na parlak bir istikbalin ilAve 
olması, kafi değildir. Biraz daha 
sabrediniz.,, 

Mollison, bu nasihatin bir ret 
cevabı olduğunu anlayacak ka
dar zekidir. Bu hadise üzerine 
sevgilisine veda hile etmeden 
evden çıkmış, iki gün içinde, 
diğer bir hava seyahati tertip 
etmiş, bu seferki sefer de Avus· 
tralyaya idi. 

Orada, MolJisonu karşılıyanlar 
arasında, eski arkadaşı kendisi 
kadar muvaffakıyetli bir tayya
reci olan Mis Ami Conson da 
vardı. iki ahbaplar, samirnl su
rette biri birinin elini sıktılar. 

Mollisonun ilk sözü şu oldur 
- Ami sana birşey aöyli· 

yeceğim. 

- Söyle. 
- Gel seninle evlenelim. 
Ami Conson, bu damdan dü· 

Zevce: Tayyareci Aml Conson 

şer gibi teklif karşısında bir 
parça şaşalamışb. Bu şaşkınlığın 
tealrile cevap vermedi. Mollison 
ısrar etti, o mühlet istedi. 

Epey tereddütten sonra niha· 
yet razi oldu, iki tayyareci Lon
draya geldiler ve orada evlendi· 
ler, herkes, onların, evlenir ev· 
lenmez hemen bal ayı seyaha· 
tine çıkacaklarını zannediyordu. 
Hatta gazeteciler Ami Cosona 
nereye gideceklerini sordukları 
zaman şu cevabı aldılar: 

- Hangi bal ayı seyahati. 

Bizim işimiz, başımızdan aşacak 
kadar çoktur. Böyle boş ıeyler, 

boş zamanlarda!.. 

Filvaki, nikibtan az sonra 
tayyareci kadmm makinist göm· 
leğini giyerek tayyare meydanma 
gittiğini görünce hayret ettiler. 

Bir kısım Londralılara göre, 
Mollison eski sevgilisinden inti
kam almak Uzere evlenmiştir. 

Bazılarına göre ise Ami Consonla 
evlenmesi bir danışıklı döğüştür ve 

tayyareci kadın Mollisonun yap• 
mak istediği nümayişe bilerek 
iıtirak etmiştir. Evlenmeleri, bir 
manevradır. Bu garıp hAdise, 
bUtUn efkarı cidden alakadar 
ediyor. 

BEŞiKTAŞ 

Dikiş Yurdu 
Talebe kaydına. baıthuıııııflır. 

Bi~·ki, dikit, nakıf, 9apka, snn'i çiçek, 
kumat boyaları ile resim ve tez
yinat, Biroğra.H üğrotilir. 'faııdikli 

ıahadetnıune verilir. 
Der8lere 1 eylülde baılanaeaktır. 

Akaretler No. 64 

Pertevniyal Vakfmdan: 
Şi,li'de lz1.t~tpa9a. liokağınd~~ Va.ide 

apartımaııının 3, 5 N·>· lı daireleri pa
zarlık surctile ıııfl1.ay<leededir. Taliple· 
rın yenni mü~.ayctle olan 11ehri lıaliıl 
2i> ci pı:ır~enılıe giiııil saat ou altıya 
kadar bt:rnbul Evkaf Miidiriyetindt 
Pcrtov 1ı iyal \' akrı iılaresi ne veya 1Jare 
~:ncilmoııine milrnı·a~ıt etrnelr.ri. 

-------·-
mr TEMMUZ 1914 ... 

1 Dııııyanın en maruf miivC'rrilıi 
Emil Ltidviğiıı t:ı.heseridir. 

I Tarih, politika, diplomasi ile 
meşgul olan hiçbir kimse bu-
nu defaat ile okumaktan müsM 
tağni değildir. 
Tercüme: Haydar Rlfal Beyindir 

150 kuruş fiath~ hor kitapı:ııl:ı 
bulunur. 
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B~r Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: 

Milyo er lf abarrlrf ~ 
Arnold Oalopen 
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Ssrmayesiz Bir Banka Teşkil Etmek Bizim Hırsızın Hatırına Gelen ilk 
iş Olmuştu, Fakat Beklenmiyen Bir Mania Çıkmasaydı ..• 

Cüzdanımı açarak içindeki [ 
oınknotları gösterdim. 

Rosvel devam etti : { 
- Bugün öğleden sonra ta

mimlere bir defa daha göz ata
cağım 1 Bunlar (Brilksel) de balkı 
celbeden ilanların aşağı yukarı 

rüdüğünü söyledim 
ettim : 

ve llAv• 

- Mükemmel! dedi, paranızı 
aaklıyabilirsiniz. Size itimadım 
•ardır, yarın gidip daireyi tutarız 
•e derhal yerleıiriz. Zira kaybe
dilecek hiç zamanımız yoktur. 
Maamafih ben tamimleri daha 
evvelden hazırladım.Göreceksin iz, 
Lalık mutlaka oltaya düşecektir. 

- Fakat ben henftz ne ya
pacağımızı anlalDIJ değilim! 

- Tek kelime ile söyliyeyim; 
bir banka tesis edeceğiz! 

- On beş bin frank sermaye 
ile mi? Sakın aklınızı bozmuş ol
mıyasınız r 

Rosvel kuvvetli bir kahkaha 
kopardı: 

- Hayır aklımı bozmadım. 

Ve sizi temin ederim: Hu on bet 
bin frank ile tesis edeceğimiı. 
bankaya bir haf taya varmaz 
müşteriler akın edecektir. 

- Fakat aziz dostum, dftn· 
1ada ilansız hiç bir şey yapılmaz. 
Bu kadar muazzam bir iıi halka 
duyurmak için laakal yanm mil
yon frankhk rekllm ister! 

- Müsterih olunuz. reklamı 
bizzat müşteriler yapacaklardır. 
Ben yolumu tayin ettim, gidece
ğim yeri pek iyi biliyorum! 

- Fakat mademki bu teşeb
~Usüa muvaffakiyet kazanacağan
dan bu derece emindiniz, neden 
daha evvel başlamadınız? 

- Çünki paraya muhtaç de
ğildim. Biliyor musunuz ki kumarda 
eşekçe kaybettiğim senet te gi
rişecegımız teşebböae müpbih 
bir teşebbüsün mahsulO idi? 
bilmem ara sıra gazete okur 
musunuz? 

- Elbet! 
- Ohalde ( Brüksel ) de kAin 

( Katolik Bankası ) meselesini 
c;lbet babrlarsınız 1 

- Nasıl habrlamam, on beş 
gün mütemadiyen yalnız bu me
seleden bahsedildi. 

Dostum bir saniye geniş bir 
nefes aldıktan sonra ilAve etti: 

- O Halde size haber ve
reyim; bu katolik bankasını ben 
tesis etmiıtiın, ve c~bimde topu 
tobu yalnız on bin frank olduğu 
halde!. Ve elbette hatırınızdadır: 
Bu bankanın müdüril günün bi
rinde cebinde milyonlar olduğu 
halde savuşu vermişti. '" 

- Evet biliyorum! 
- Kendi hesabıma hisseme 

iç milyon isabet etti. Kaçarken 
yakayı ele vermek betbahtlığ1na 
uğrıyan arkadqım da aynı mik
tar parayı · cebine doldurmuştu. 

Her ne ise beray malumat 
UAve edeyim: Ben ötedenberi ban· 
kacıhk işleri ile meşgul olurum. 
Zira bu sahada altın madeni 
vardır. Bütün mesele bu madenin 
damarım bulmaktadır. 

Rosve] beni hayretten hayre· 
te düşilrilyordu. Hakikaten kuv
vetli bir adamdı. Ve keşfettiği 
altın damarının ne olduğunu he
nüz bilmemekliğime rağmen bana 
şimdiden büyük bir itimat telkin 
etmiye başladı. Maamafih girişe
ceğimiz teşebbüs çok tehlikeliydi. 
Bununla beraber hoşuma gidi
yordu. Ne yaparsınız böyle yara
tılmıı bir adamım: Sürprizleri 
ıe•erim, hiç beklenmediği bir 
zamanda zuhür eden hadiselere 
ba.,ahram.. 

birer kopyalarıdır. 
Okuduğunuz zaman bankacılık 

işlerinin ne derece acemisi olur
sanız olunuz; çok basit bir işten 
ne büyiik istifadeler temin edile
bileceğini siz de anlıyacaksmız r 

Muharebeden sonra balkın 
vasat tabakası çok sıkıntıya düş· 
müştür, geçinebilmek için mas
rafını kıstıkça kısmışbr. işte ben 
bu sınıfa hitap edeceğim. Ser
mayelerini altı ay zarfında yilzde 
otuz nispetinde artıracağımı 

söyliyeceğim. Bunun için yegA
ne fUl bana asgari üç bin frank 
teYdi etmeleridir. · 

- Bittabi bu paranın faizini 
verecek değilsiniz.! 

- Aldanıyorsunuz! Bilakis 
yabrılacak olan parayı ilk mUş

terilerime faiz olarak dağıtaca

ğım. Ve buna kasada muazzam 
bir servet birikinceye kadar 
deYam edceğim, o zaman da 
ne var ne yok toplıyarak sırra 

kadem basacağım! Şimdi anladı
nız mı? 

- Hem de mükemmelen! 
- Güzel 1 Artık bankaya nasıl 

bir isim takacağımızı düşünmiye 
sıra gelmiştir, zannederim! Hah
rmızda iyi bir isim var mı acaba? 

- Hayır!. 
- Bana öyle geliyor ki : 

( Küçük Sermayedarlar Bankası ) 
diyebiliriz. (Brüksel) de iken Ka
tolik müşterilere hitap etmiştim. 
Burada ise küçük sermayedarlara, 
mütekaitlere ve küçftk memurlara 
hitap edeceğiz ! Unutmayınız : 
yarın jşe başlıyoruz. Fakat daha 
evvel yapılacak ufak tefek bazı 
merasim vardır. Lutfen bana iki 
bin frank veriniz ! 

- Buyurun l 
- Teşekkür ederim. Yarın 

sabah saat dokuzda sizi bek-
leriml 

Fakat dostum düşünceniz 

fena değil, bilikis gllzeJ! yalnız 

itiraf ederim ki ilk müşterileri na
sıl celbedeceğinizi merak ediyo
rum! 

- Gayet basit! Brüksel de işe 
başladığımızın daha ikinci hafta
sında halk içeri girmek için sıra 
bekliyordu. 

- Peki zabıtanın işimize bur
nunu sokmasından korkmuyor
musunuz? 

- Elbette hayır! Faizleri 
muntazaman verdiğimiz müddetçe 
6zerimize şüphenin tozu bile 
konmaz! Zabıtanın rolü ancak 
kendisine şikayet edildiğ zaman 
başlar! Halbuki biz o zaman çok
tan Allaha ı smarladığı çekmiş 
bulunuruz! 

Rosvelden miisaade alarak 
dışarıya çıktım yolda düşünü-
yordum: 

Evet, bu gencin tesebb"' ·· . usu 
muvaffalcıyetle neticelenebilirdi. 
( Brüksel ) sergüzeşti bunun bir 
delili idi, meraka hiç mahal 
yoktu. 

Kolombia oteline döndüğüm 
zaman ( Editb ) beni çok neşeli 
görerek aebebini sordu, iılerimin 
tahmin ettiiimdea daha iyi yil-

- Rosvel ile ortak olduk, 
bir banka tesis ediyoruz. Sakın 
meraka düşmeyiniz, mOcevherle
rinizden istifade edecek değiliz. 
Bilakis yakında tekrar milyoner 
olacağız! 

Edith boynuma sarıldı: 
- Muvaffak olacağından ~ 

mindim, dedi. 

Feliket haberini verdiğim za· 
maıı söylediği cümlel~ri hatır· 
latmaktan ictinap ettim. 

Esasen o feci haberi öyle 
damdan düşer gibi söylemekle 
büyük bir hata yapbğını bili
yordum. Kadınları aıkı bir tec
rübeye tabi tutmak doğru değil
dir. Erkeklerin al el ekser fel6sof ane 
bir tarzda karşıladıkları hakikat
leri onlar pek güçlükle hazme· 
derler. 

Alelhusus itiyatlarandan bir· 
denbire vazgeçmek icap etti mi 
hiç dayanamazlar. 

Binaenaleyh karar yerdim: 
yeni bir felakete maruz kala
cak olursam malCım hldisenin 
tekerrürüne meydan vermemek 
için (Editb)e aöylemiyeceğim. 

( Arkası nr ) 

--
Resminizi Bize Gönderiniz 

lf. * Size T abiatinizi Sögliyelim 

24 AH H. B.: Sakin \C kendi 

a ı emlin dP. dir. 
Hürriyetini 
fazla 5CH•r, 

usul ve mern
c:inı ku) udatı· 
ııa pek gele
mez. Hahatına 
dii:.künliik gij ... 

terıııez, ıııilı· 

net ve me ak· 
kate taham;niil 

gö::ıterınck İ!5tcr. ~lenfoatlerinden 
ba~kaları da i tifade edebilir. 

• 23 E•klfeltlrd• 
l ler §f') ı' ka· 
pılmaz \e atıl

maz, fiil \C 

hareketlerinde 
ihtiyat \e te
cııni vardır. 

İntizamı "'''cı-. 
Pı•k ı;nbf' t 

değildir, para· 
~mı le eşp· 

unı hü-;ııii is
timal ctmf'ı::iııi bılır. 

• 

IUızım a.: 

25 Tamaz Et.: ( Fotoğrafoun der
cini i temİ)Or.) Ciddi w· \akurdur. 
İntizamı ~c\cr, tı"ul lıari ·inde iş 
gi)rmek i~tcınez. fo 'uli) cttt>n 
endi~c eder. Çabuk ıniilche)) iç ol
maz, "'oğuk knnlı davranır. Men· 
faal !erine tanJlfık ctmİ) en şeylerle 

Pf•k ıne~cru] olmaz. 
>!:°' 

• 26 Bakkal All Haydar Et.: 
( Fotoğrnfının drrcini İst<'mİ)Or.) 
Serbr. t ta\ 11 lıdı. Kf'ndi ini ıkın
tı ya koymaz. Halıatına prk <lliş-

küıı değildir. 1:.indc hcrrriklitlir. 
Nadiren nr:le .. ini v.:ıyi <'dn. Tarzı 
telcLhiic:ünde \'e _intizam kuyuda
t.anda ihmalci olur. 

S.yhı IJ 

lstanbul Hava Filosu 

Vatan mndafaaaının ehemmi
tini çok iyi takdir eden lstanbül 
halkının Tayyare Cemiyetine vaki 
olan kıymetli teberrülerile ıim
diye kadar yedi tayyare alınmıt 
ve bunlara (İstanbul), (Beyoğlu), 
( Beyazıt ), ( Fatih ), ( Üsküdar ), 
(Adalar) ve (İstanbul balıkçıları) 
isimleri konulmuştu. 

Bu sene İstanbul namına ay-
~c~ iki tayyare daha alınmıt ve 

Kıymeti muhamminesi 
Lira 
870 

bu suretle lstaobul tayyarelerinin 
adedi dokuza baliğ olmuştur. 
Bu tayyarelerimize 30 Ağustoı 
Tayyare Bayramında Yetilköyde 
büyük meraaimle ( Eminönü ) ve 
( Boğaziçi ) isimleri takılacaktır. 
Merasimin hitamında tayyareleri· 
miz lstanbul üzerinde uçarak 
halka beyanname atacaktır. Res
mimiz yeni tayyarelerimizi göı· 
termektedir. 

Eyipte Bahariyedeki Mevlevi tekkesinin odalarile yemekhane, 
mutfak, hamam kısımlarının ahşap ve kArgir enkazi yirmi gün 
müddetle müzayedeye kon111uştur. ihalesi Eyllllün 10 cu cumartesi 
günü saat on beştedir. Taliplerin pey akçelerile beraber lıtanbul 
Evkaf Müdiriyetinda MahlulAt kalemine mUracaatlan ilin olunur. 

Kıymeti 
Muhammenesi 

Lira 
300 

* 

Şahbuhan mahallesinde Zeyrek caddesinde 2 ve 4 No. lı imam 
meşruta hanesinin ahf8p enkazile ittisalindeki ve moloz duvar 
(temel taşları hariç olmak şartile) yirmi gün mllddetle müz.ayedeye 
konmuştur. İhalesi Ağustosun otuz birinci çarşamba glinü saat on 
beştedir. Taliplerin pey akçelerile beraber İstanbul Evkaf Müdüri
yeti binasında Mahlulat kalemine müracaatları. 

Erenköy Kız Lisesi MüUrJilğünden: 

1 - Birinci ve devre mezuniyet imtihanları Eylulüo birinci günO 
başlayıp on beşinci günü nihayet bulacakhr. 

2 - Diğer sınıfların ikmal imtihanları Eylulün ilk haftasında baş
byacakbr. 

3 - Mektebe devama eden leyli ve nehari talebe Eylulün ye
dinci gUnlinden sekizinci gilnô akşamına kadar hergtın dokuzdan 
on iki kadar mektep tababetine müracaatla sıhhi muayenelerin ve 
on üçten on sekize kadar kayıtlarını tecdit ettireceklerdir. 

4 - Bu müddet zarfında kayıtlarım tecdit ettirmemiş olan leyli 
ve nehari talebe yerine yeniden müracaat edenler alınacaktır. 

5 - Mektebimizin bu sene açılan ilk kısım dördüncü ve beşinci 
ıınıflarına leyli kaydolunacak talebe ile orta ve lise sınıflarına leyli 
ve nehari kaydolunacak talebenin Eylulün onuncu cumartesi gii
nünden on beşinci perşembe günü akşamına kadar heriiün dokuz
dan on ikiye kadar sıhhi muayeneler ve on üçten on ıekize kadar 
kayıtlan yapılacaktır. Kaydolunacak talebenin velileri, tahsil vesi
kaları ile ile hüviyet cüzdanı kartonsuz dört fotoğraf yanlarında 
bulunacaktır. 

Kayıt ve imtihanlar hakkında tafsilat almak istiyenJerin mektep 
idaresine müracaatları. 

6 -.. Eylfılün üçüncü günü mektebimizde yapılacak meccnnt leylt 
müsabaka imtihanına girecekleric sıhhat raporları ile, fakrühal 
mazbatası ve tahsil vesikalarını Ağustosun günline kadar mektep 

idarcsina vermeleri Eylulün üçüncü cuma günü sekiz buçukta mek- • 
tepte hazır bulunmaları IAzımdır. 

Karaman Cümhuriyet Miiddeiumumiliğinden: 
Karaman mürettep Ağır Ceza mahkemesinde açık bulunan 40 

lira maaşla kitabete tercihan makina ile yazmakta sür'at ve maha-

ret gösterenler tayin edilecğinden evvelce imtihan edilenlerden 

maada talip olanlann evrakı müsbite ve fotoğraflarile Karaman 
C. Müddeiumumiliğine müracaat ve imtihan için tayin olunan eyliılilD 
15 inci perşembe ailnü haı.ır bulunmaları ilin oluur. 
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tableti bertaraf eder : 

ıevkini iade eyler. /A!f.ı ı.r;'1--
• TAKLİTLERDEN SAKININIZ! ılf ~(-ıC.[ __! 

ASLPiRİN ~~ 

Eczacı başı 

S. FERİT 
Kolonya ve Esans~ 'l"I 

I 

' 

_, 

Sekiz muhtelif kokusu: vardır 
Bahar, Altın damlas1, Unutma beni, Senin için .• 

f~uhabbet çiçeği, Yasemin, Ful 
s a t 1 • Sultıınhamamında : M. Mcl)ıctuh \o hleriki t'C'Z:I dcııosıı, 

• ~eyoğlunda: lsıııail Kemal, 
merkezleri· lstanbulda: Liman Kooııcraıif ::;irkl'li 

-

~ ili.. • ""' ... ,, •• ~ • ' • - .. 

Sinema İşletenlere Müjd~!!! 
Paris'te A. Debrie Müesseselerinin "JACKY - STELLOR,, 

Sesli Sinema Projeksiyon Makinesi 

HAYRET: 

Projeksiyon mesafesi : 30 metreye kadar 
Perdenin bUyUklUIU 3 " " Ses kuvvetU : 800 klflllk 
Kullanıfı ı Oayet basit 

iki Model 

Fi ati 

Fı,ı prize takmak kafi 
: Sabit ve seyyar 

: Çok Ucuz 

Yangın tehlikesi kat'iyyen yoktur 

Her ıinema için elzem 
Her sinema kolaylıkla elde edebilir. 

Türkiye Umumi Vekilleri: KODAK Şir~ 

Bioks Sabunu 
Kremli sabunu 

Bioks kremli sabunu fazla 
miktarda köpürdüğii cihetle 
cildi be~liyen ve tatlılaştıran 
gıdasını teşkil ederek yumşatır 
taıelendirir. Aynı zamanda lAtif 
çiçek kokusunu da rızk eder. 

Bioks sabununu 
tecrllbe ediniz. Her yerde 
satılır. 

Dr. A· KJTİEl 
Cilt ve zührevi bastalı"dar teda· 

vihaneal Karaköy nörekçi fırını 

ırasında 34 

---------
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• 
Çikolatacılar 

Bonboncular 

Şekerlemecilerf 

EtlketıerlnlzJ. 

kutularımzı , 

renkli artist 

ikramiye ku· 

p on 1 arı n ızı 

Avrupctdan 

farksız yaptı· 

rablllralnlz • 

Tolef .• 

23960 

• 
TUZLAbarsl ç M ELEnR, ,. 
Sabahları köprüden 6,30, 8,20, 9,30, 11,40 da Haydarpawaya 
hareket eden vapurların trenleri ve cuma sabahları illveten 

( 7) vapurunun treni membalara kadar giderler. 
içmelerden son tren 15,88 tedlr • 

Bedava! veBDiçı~kiı·ş d~~~,::::k Naumann Makinaları Şirketi :Trı:ca!':~= 
GALATA VOYVODA 19 -21 

....... iiiiiiliiiiiiiiiiiii 

Kız FEYZiATi L i SES i 
BOÖAZIÇI • ARNAYUTKÖY • ÇIFTESARA YL.-R 

Ana aınıft - ilk kıaım - Orta ve Lise sımfları 

kayit muamelesine başlanmıştır. 

~rkek 

Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 10 dan 
18 e kadar müracaat kabul edilir. 

Telefon : Bebek 210 

Kandilli Kız Lisesi Müdürlüğünden: 
Ağuıtoaun 23 üncü salı gününden itibaren salı ve çarşamba günleri 

leyli ücretli talebe kaydma başlanacaktır. 1 Eylül tarihinden itibaren 
de cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri nehari, ücretli leyli kayıt 
muamelesi yapılacaktır. Ücret şeraiti senede 225 liradır. Üç t::ksitte 
alınır. Bilfiil memur olup baremin 7 inci derecesinden itibaren aşağı 
maaf alan ların evlatları için Oô IO tenz' lat yapılır. Yeni talebe kayıt 
muamelesi için hüviyet cüzdanı aşı, sıhhat raporu mektep ,ahadena
me veya tasdiknamesi, 6 adet fotoğraf lazımdır. Fazla tafsilat için 
yukarda gösterilen günlerde mektep idaresine müracaat edilmesi .Ey· 
iul birden itibaren ayni günlerde asli talebenin kayitları tecdit edile-
cek müracaat etmiyenlerin yerine yeni talebe alınacaktır. 

Fylülün 3 üncü cumartesi gününden itibaren mezuniyet 
ve diğer sınıfların ikmal imtihanlarına batlanacaktır. Alakadarların 

~ mektebe müracaatları. 
==o.....:== 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 

Karaciğer, 

Mide. 
hastalıklarına karşı Türkiyenin 

yegane madensuyudur 
lorıdra Sergisinde Jıtf adalya 

kazanmıştır. 

Irak, Cava ve lngiltereye ihracat yaprrr-ı, 
şif alı hassası tanınan bir sudur. 

Umumi deposu: Yenipostane karşısında 
Eskizaptiye 

~ caddesi No. 20 ~ 

.. 
ASABRIN 

Grip, romatizma, baş ve diş 
ağrıları için en güzel ilaçtır. 

Takslile dişlerinizi de ) aııtırıı· 
lıilır~irıız. ı;aıata: ('eçPyan Han 

No. G · 7 yo ınilrııc·:ıat. 

SUSUZ, S ABU N SU Z, 
F 1 R Ç AS 1 Z SER 1 ve 

SlHHI TIRAŞ 

:~:.:~l~ı4~· ııı~ııır~:~~lııa~ı·ıra;o:ltıninaçi_ı R Az v ı· TE 
h:ııılarııı mutlakı. 

ıtaı istiyorsaıu~. 

Kremini k11llırnınız. R..\ZVITE diirıyanın hiç bir 

tarafında taklit edileıııemi1lir. KOçilk ve 

lıfiyilk tiipl"r vardır. Deposu Yeıildirttk 

Sınoı7&11 Hanı tO No. 'l'41ltfoıa. 2103t. 

TAVb. ZADE V 

1 ZllR POST ASI 

~S~,!DlT 
Pazartesi 17cle Sirkecide• 
reketle Gelibolu, Çanakkale w: 
İzmire azimet ve Çanakkaleye 
uğ'rıyarak avdet edecektir. Yol
cu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemifte Tavilzade Mus
tafa biraderl<r. Telefon: 2.2210 

T asbih - DUnki nllıhamı:an 
1 t inci sayfasında lıtanbal Bele
diyesine ait llçllncll iflnın 2 inci 
satırında taze baklanın kiloıu 
(350) olacak yerde sehven (250) 
kilo yanldığiodan tashih olunur. 

Son Po ... ,......_. 

Sahibi: Ali Ekrem 
Ne~riyat MldGrü: HaW LGtfi 

Dr. Aristidi 
lluayenehaneal ı 

E..lai.a. • ••• w ...... w ..... 


