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BrlD ~erilecek ~arar)ar(~~B_u~~-~u_··n_M_e_~_k_k_ri_nd_~~~) 
Derhal Tatbik Edilecek BugünküYazıDilimizÇok 

Karışık Bir Halitadır 
Millet Meclisinin Fevkalade 

İhtimalleri Henüz 
içtimaı 

Mevcuttur 
Ankara, 10 (Hususi) - Vekil· 

' ler Heyetinin yarın yapacağı bil· 
yük içtima, ehemmiyetini muha· 
faza etmektedir. Yarın sabah 
biltUn Vekiller buraya muvasalat 
etmiş olacaklardır. 

Adliye Vekili Yusuf Kemal 
ve Hariciye Vekili Tevfik RUıtll 
Bayler bu sabah şehrimize gel• 
diler. Gllmrllk Vekili Ali Rana 
Bey de <lUn buraya muva· 
salat etti. Elyevın lstan• 
bulda bulunan Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya ve Milli MUdafas Ve· 
kili ZekAi Beyler de yarın sabah 
ıehrimize muvasalet et mit 
olacak18l'dır. Vekiller heyeti 

Vekllfer Heyetinin yarınki mUhtm lçtlmeını •kledeceOI 
Ankerada Bafvekftlet binası 

yarın öğleye doğru top· 
lanacaktır. lçtimaın uzun allr· 
meıi ve halli lAzımgelen blltUn 
meselelerin bu içtimada bitiril
mesi çok muhtemeldir. 

Verilecek kararların derhal 
tatbikat sahaaına intikal edecetı 
anlaşılıyor. Baıvekil Paıa, buraya 
muvasalat ettikleri gUndenberl 
dairelerinde devamb bir ıokilde 
meşgul olmuılardır. Y annki ve
killer heyeti çtimaında görllıUle
cek ve karara iktiran edecek 

meı41elerin eıa1ları tespit olun
muştur. 

Millet Becll•lnde 

Ankara, 10 (Husuıl) - Ya· 
rmki V o killer Heyeti içtlmaında 
ittihaz edilecek kararlardan bir 

k11mının bu2ün tatbik mevkilnde 
bulunan baıı kanunları tadil 
mahiyetinde olacatı zannediliyor. 

Bu kararların derhal tatbik 
meYkline intikali içia Millet Mec• 
Uıinin kıt içtima devreıinden 

evnl şu sıDnlerde fevkallde 
olarak içtimaı davet edilmeıl 

lstanbul Şehri Terkos 
Heyulasından Kurtuluyor 

~~~~-~~~~ 

Fakat, ikinci Bir Üzüntüye Uğramamak 
İçin Ne Yapmak Lazımdır? 

Terkoeun bugUn bir lf• yaramıyan m••hur 
l••l•almdan bir havuz 

Karar kat'idir. Artık tereddllt / ıu.1 iılerine karıı yaptığı neşri· 
etmiye sebep yoktur: yat silıilesini hatırlarsınız. O za-

- Terk_,ı Şirketi, blltUn te· man, bu ıirketin yapmakta ol· 
ıisatile birlikte belediyeye dov· duğu umumi hizmet vazifeıinio 
redilecektir. ağır aksak gittiğini söyler-

ken, bu mUhim hizmetin 
Zaman meseleıine gelince; bu 

iş halledilmi•, son söz söylen· baıka bir mliesseseye, daha 
" emniyetli iş görecek bir mües· 

ıniştir: seseye devri üzerinde de fikir 
- ÖnUmUzdeki Kanunusani yUrütmUştUk. ·ı erkosun satın 

ayının başlangıç günlerinde Ter• alınması meselesi ortaya çıkınca 
kos Şirketi tarihe karışmış ola- muhtelif mlitalealar yilrütUldU ve 
cak, yerini yeni bir teşekkül dediler kiı 
alacaktır. - Terkos Belediyeye devredil· 

(Son Posta) nan T erkoı Şir· meli ve doğrudan doğruya Belo-
ketinin yolsuz, usulsOz ve kanun- ( Duamı 11 IDel .. yfada > 

ihtimalinden bahsedilmektedi • 
Bu cihet yarın tekarrür edecektir. 

Yeni lktı••I Veklll 

Ankara, 10 ( Hususi ) - Yeni 
lktıaat Vekili Celil Beyin me
muriyeti llt tasdika iktıran ettitl 
için yıni vekil tetkikatın& baı· 
lamııtır. 

Celil Bey, Baıvekil Paıa ta
rafından kabul ediJmif, fikir mO· 
daveleıinde buJunulmuıtur. 

Tahmin olundujıına göre Ve
idiler Heyeti bu akıam bir 

( Dnamı 3 ilncQ aayfada , 

lzmirin 
Kurtuluş 
Yıldönümü 
Dün Heyecanlı Ta sit 

Merasimi Yapıldı 
lzmir, 1 O ( Huıuıt ) - Dün, 

dütmanın deoiıe döküldüğü, ı· 
mirin ve vatanın kurtulduğu bü
yük gllnDn yıldönUmtinü hararet· 
le, heyecanla ve emsalsiz mera· 
ıim ara1ında tesit ettik. Tesit 
ihtifali çok muazzam bir şekilde 
icra edildi. 

Esasen şenliklere iıtirak et
mek için bir haftadan beri civar 
kasaba ve köylerden gelen 
halk, şehirde bllyUk bir kalaba
lık hbıl etmiıtir. 

EvvelA otomobillerle Halka
pınardaki ıehitler kabrine gidil
di, Mehmetçiklerimizin hatıraları 
tebcil edildi. Müteakıbcn evvelce 
tanıim edilen program mucibince 
geçi, reımi, tebrikler ve diğer saf· 
balar icra edildi. Geceleyin de 
fener alayları ve muhtelif semt· 
lerde eilenceler tertip olundu. 

Adnan 

Bir Kadın 
Başka Bir Kadının Boy
nundaki Altınları Kopardı 

İzmir ( Hususi ) - Bu sabah 
saat 11 de Adliye binası önUnde 
Nafia Hanım isminde 22 yaşında 
genç bir kadın Fahriye isminde 
bir kadının tecavnzune uğra· 
mıştır. MUtecavi.z Nafia Hanımın 
boynunda asılı duran bir altın 
lirayı kaptığı gibi kaçmıya baı· 
lamıf, zabıta memurları tarafın· 
dan yakalanmııtır. Nafia H. bu 
ant tecavnı 6nUnde bayılmııtır. 

Lüzumsuz Kelimelerin Dilimizden 
Ahlması Lazımdır Derhal Çıkarılıp 

TUrk dili kurultayının bUyllk 
toplantı11 bu ay ıonlarında top
lanacak ve ıOpheıiz çok mllhim 
kararlar verilecek. Kurultayın 
Türk dilinin menıeine, aırl ihti
yaçlarına ve mDıtakbel fnkiıafına 
ait çok ınmullO müzakereler 
yapılacaktır. 

Biz, kurultaya tekaddUm eden 
fU gUnlerde dil mllteha11ıılarının, 
muharrirlerin ve diğer alAkadar· 
ların mUtalealarını öğreniyor ve 
hergUn yazıyoruz. Buglln de mu• 
harrir Orhan Seyfi Beyin ••yuı 
dili,, hakkındaki fikirlerini ne~ro
diyoruz. Orhan Seyfi Bey kurul
tayda yapılacak etimolojik tetkika
tı ihtisas sahiplerine bırakbj'ını 
11öyliyerek yazı dili meaelesindeld 
fikirlerini ıöyle anlabyor: 

- Benim ehemmiyet verdi
ğim nokta " yazı dili " dir. Yuı 
dilimizin birliğini temine çalıt· 
malıyız. 

muhtelif zamanlarda yazılmıt 
eserlerin ihtiva ettijl kelimeler 
biribirinin aynı değildir. On, on 
beı ıene evvelki bir eıeri bugUn 

1 
1 

Yazı dlll Uzerlnde ftklrlerlnl 
•llyllyen Orhan Seyfi Bey 

kullandığımıı edebi tlisanı almall 
için Adeta onu tercllme etmek 
lbımgeldiğinl gCSrllyoruı. için• 
de o kadar lüzumsuz kelimeler 
vardır. TDrkçenin ihtiyacı ola11 

(Duamı il inci aayfada) 

Bir Ayı Üç Kişi İle Kanlı 
Bir Mücadele Yaptı ----· Muı (Husust) - Geligüzan nahiyesinin Gel'map köyUndcn nv 

kiti tarlalarını domuzlllrm taarruzundan muhafaza için geceleyin 
~öbet bekliyorlarmıf. Bu esnada tarlaya bUyUk bir ayı gelmittir. 
Üç arkadaştan biri ayı üzerine ate~ ederek hayvanı yere yuvarla· 
mış ve ayının üzerine hücum etmiştir. Fakat yarala canavar can 
çekişme ıstırabile birdenbire düşmanını altına almıştır. Arkadaşla· 
rının ~!Ddadına koşan diğer iki şahıs ta ayni akıbete uğramışlar• 
dır. Uç kişi ile ayı arasındaki mllcadele ve musaraa dakikalarca 
devam etrniştir. Nihayet, ayı kafasından aldığı ikinci kurşunla 
ölmüştUr. Fakat ayı ile mlicadele edenlerin UçU de ağır surette 
yaralıdırlar. - Köylü C. 

Hı'i~nükurunlıı 

·--~ ....... 
- Aaa... inan olıun kardeş, gözüme bugün pek gUzel 

1ıörlinUyoraun 1. 
- Elbette iki 16allm.. Dünya ıtııelinin ••inden ıeliyorum. 
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---------------,ı~:Em!llEllllSll ........ ~--... ~~ı:ra--aıl:i::-. .................... ;....;;~~ ~~ 
Halkın Sesi ı ı · '( Günün Tarihi]. 

Okuma Havesi --r.--li&iilll--Diil~-~~------------ Firari Bir Hastanın · 
~~t~~;Jir~~!~:!\!:~ K A Y B O L M U Ş 1 Hırsızlık l P İ Y A S A O A M •• ı •• ~!.~.~r~s! .. d •• bb 

miktarı çoğalıyor vo bu vaziyet Tarihi Hırka Kardeşinin Evini T 'cuzluk mGddet evvel Manisa akıl hastalık· 
ka.rıııı uda bug<tııkU mektep mavcu U ~ lan haatahanuine katilden 15 aentı• 
dunun adığ"t anlatılıyor. Bu hu- Ve Secca -'e Soymuş'· 're Rahalılık Y• mahkum edilen bir ıahu getiril-
austa halka fikirlerini yazıyoruz: U~ I' ~ aaltti. Bu adam bir haatalılc nöbeti 

- Ortamektcplere kayıt için rtaaa 1. o stanbul polisinin meydana Jll k l ••nasında kaympederini öldürmüştil. Cihat Bey (Ba.bıa.lide kitapçı} Q J V k I 
mftracaat eden ba:u talebelere ,er çıkardığı hıraulık hadiseleri ara- ırı u agese eri Katil hapishanede bir müddet koıl .. 
bulunmadı~ tarzında cevaplar veril- aında hazan çok gariplerine tc- dıktan ıonra cinnet eseri göstermitC 
dihini wazeteler ya•••o Ben Verilen malu" mata g•rc, tar·ıhl d · Piyasada yapbg" ımız tetkikata b il d k ı • o -, r. ce, ma- u ıa üf edil!yor. işte bir tanesi·. • J ıı: en a ı haatahaneainde mil• 
arif bir milletin ruhudur. Tüxk k tl · b l b. hı k ·ı göre zirai mahsul ile mamul b d ~ocuklarınıa mektepah v• bin• ıyme erı u unan ır r a ı e Elyevm tevkifhanede Siya- ıa e e altına alınmıştı. Günün ekaer, 
netice tahııllıi.z kalmamaları için bir seccade ortadan kaybolmuş- mettin isminde bir hlrsızhk maz.. eşya fiatleri arasında açık bir Yaldtlerini a-ayet •akin ve mutedil 
Maarif Vekaleti derhal tedbirler al- tur. Gerek seccade, gerekse hır• nunu Tardır. Bu adam henü.ı nisbetsizlik ve muvazenetiılik ıeçiren bu adam geçenlerde haıta• 
malı, •ubelu açmalıdır. ka •aktı.le Konu.ndaki m"lga d H vardır. Mesela: haneden kaçrnıya muvaffak olmuftu • 

.., "' J- " maznun ur. ırsızlık yapın yap• S l'hl'li H 

M l d 
..- 1 K k • 1 1 ilseyin namındaki bu kat!• 

Cemal Efeudi (Haliç Fenerinde Ca- ev evi tekkesinden şehrimize ma ığı muhakeme neticesinde an• - avun, arpuz, ll:ıllm, u 
1111

• •o~aıto>.nd"' " ) 1 • · ft li 0 firan zabıta tarafından der hal 
" .. l!!ı.' "" L getır' .!t ... ı.. b d (A- 1 · laş 1 c kh F k t b S · ıncır, ıe a ·, erik. - Yakında bütün mektepler açı· um~ ura a 5 wu eser erı 1 a 3 r. 8 a onan aım elnr kazalara haber verilmiş ve 

lacaktır. Halkımızda maarife kar,11 Müzesine konmak tizere alınmış İsminde bir kardeşi vardı ki dün 2 - Kuru Te yaş bilumum taharriyatta bulunulmruıı bildirilml~ 
~ilk bir alika Ufanmıfbr. Hvkea ve bir aandık içerisino yerleşti- ağabeyinin evini soymak suçile sebze. tir. Bir milddet dağlarda rıerseriyana 
ıocufun u okutmak. adam etmek zan albn alı e+ y l · 3 F d k tif f k ·ı H ı.temektcdf.r. Halkın ba uil arn&u· rilmişlir. Tarilıı hırka meşhur a Dmı.., .. ır. apı aıı şı• - ın ı , · tik, yapağı, ıreı nen ~tı üseyin, nihayet geçen 
au tatmin etmek ~n ieap ettikçe Arap filozofu Muhiddini Arabiye kayete göre hadise şöyle ol- yumurta, afyon, tfltün ve ıaire. rGn Saliblinin (Allahdiyen) köyüne 
ilk ve ortamekt-'erd• -•l nmflar •tt• Muhidd .. A b K muştur: Bu maddelenn· fiatlerı· aeçen ıritmff; aokakla.rda rastgeldiğl bet · 

•ıın :1- aı ır. mı ra l onyaya • da ye hatta ban mıutakalarda yeni or- Saim, tevkifhanede bulunan • ma aarkınbhk ctmiye ve korkul" 

ta 
·ık eLt... ler a ... ı 1 .ı__ Ma gelip evlenmi• ve Uvey og"' lu seneye nazaran bu ıene hayli b ı Te ı m • "P r ma ıuu. a- ,.. Ağabeyi Siyameddinin Hasköy• mıya a.ş amiftır. Köy muhtarı bunu 

rif Vekiletin' bu noktaları dqüııe· Sadreddini Koneviye kendi hır· düşüktllr. haber alır almaz; katili yakalamalı 
ceti muhakkaktır. k . deki evine gitmiş, yengesi Emri.. Buna mukabil, bu ıeno bı·. a 1 

• asım vermıştir. Bu hırka 673 ye hanıoı müteessir bir eda ile zere ar cnsına düşmüş; katilin fira• 
luet Efendi ( Takdm Madam Nar- hicri tarihindenberi Konya Mev- lümum eıya fiatleri artmıftır. edeceğini anladatından mavzerle· 

lıyan aputımanında 6) I .h . d ki ıormuş: Mesel:ı.·. Gaz ve benzın" , kok k•· •J•tındıın yaralamı,tır. 
8 - ·u ..:.. Hak ı evı anesın e sa ı imiQ. Seccade- .. Aman ... · o- cı u - .r m.ı euu muva oması -. - yengecıgıoı. un Bu ıuretlc ele geçen katli Manisa 

lpn, millet efradının tamamen oku· ye gelince; bunu vaktile Dördüncü gece rüyamda ag~ abeyimi gardüm. mürü, deri, kösele, teker, kahve, kıl h h 
m

u• oı ___ l"-mdır. MeJ>eru· m·ıllet- • k • l'k h a asta :ınesine iade edilmişı -ı: ~ ~· u Murat Konya M J A hi Hıçkıra h çk r - l d B çay, ıpe ıp ı , er nevi mam·fa• f k lerde okuma, ya.z.ma bilmemek çok ev evı şey ne 1 1 a ag ıyor u. aşına a at ayağı kangren olduğundan 
ayıptır. Görüyorum ld bizde de bu hediye etmiştir. Merhum Evkaf bir şey gelmiş olmasın?" tura eşyası, kumaş, cam, çıvı, yefat etmiştir. - Adnan 
illa uyanmaktadır ki çok hayll'lı bir Nazırı Hayri Bey bu iki tarihi Yengesi. Saimi teskin etmiş, makine yağlan, kırtasiye eşyası Yaralamrşlar 
alimettir. Yalnız. mektepleri müm- • 1 K d b koca ik. ar ı · t t ve saire fiatleri artmıoızbr. Bu kün olduğu kadar arttırmanın da eserı o zaman ar onya an u- sını ı oua evve zıyare e - ,. Ahmet ve Ali isminde iki şahııl 
rolu bulunmalıdır. raya getirtmek, İslam eı::erleri tiğini, endişe edilecek hiçbir şey eşya üzerinde fiat yükselmesi Osküdarda Şerafettin isminde birini 

Faik Efendi ( drb&n Bey Han 
99

) Müzesine vermek istemiş, bunları ~lmadığını söylemiştir. Fakat muhtelif vilayetlere göre muhte· ıopa ile tehlikeli Burette yaralamış• 
- Maarif {busu.sanda birçok mH- bir sandığa koydurmuştur. Fakat ...,aim bu sözlere inan:.namış veya lif ııisbetler arzetmektedir. MeselA la.rd.ır. 

Jetlerden geriyiz. Aradaki farkı izale son zamanlarda yapılan bir tet· nanmaz görünmüş, tekrar yal~ lstanbulda kesme teker bugtın Tramvaydan Dllştu 
etmek için dey adımları atmak mec- varmış: t d k b buriyotlndeyiı. Onuo i,.in çocukları· kik, bu iki eserin ortadan kay- y optan otuz 0 uz uçuk kurup, Hırant isminde bir çocuk başka ' 

ır " - engeciğim, çok merak k h · 35 ku mııı tamamen okutmalıyız. Şu halde bolduğunu meydana çıkarmıştır. d' a ve ıse l ruşa satılmaktadır. bir çocuk tarafındaa itilerek Tak- J 

mektepleri çotaltmab, çocakla.rımızı e ıyorum, yarm beraber gidelim Bir tacirin bız' e verdı'ği .... aJAmata ılmde tramvaydan düşürülmüş ve 

tah 
... n ... • b km ı 8 - k- Bazı kimseler bunların Avrupaya d - b · · - l · l ·· · .... u llWll~ ıra ama lJU· agun u e aga eyımı goz erım e goreyım" ·· k h d "k b y0cudünün muhtelif yerlerinden ya• 

llkmekteplerden ly~ neticeler alın· • kaçırıldığım s<Sylemektedirler. Emriye Hanım bu sözlerin gore, a ve vagon a ı 1 in, maktadır. Bun• çok memnunum. kesme şeker ise 200 lira ARagı" ya ralanmışhr. Mütehassıslar yalnız seccadeye eamimı" olduannu z t · - D •• Jb d o- anne mı~ ve satılabilir. Pahalılık hem dahilde arU e ayı· 
elli bin İngiliz lirası kıymet tak- Saime demiş ki: 
dir etmişlerdir. AlAkadarlar bu " - Bu gece burada misafir imal edilen, hem de hariçten Otobüs 

Nizamnamesi 
Hazırlanıyor 

h hk 
kal y ann beraber gı· deriz. '' getirtilen eşyada sröze çarp· 

' ususta ta ikat yapmaktadır. maktadır. Gece olmuş, Saim misafir 
odasına alınmış, oradaki yatakta Piyasada ehemmiyetli mevki 

Geçen sene vekiller heyeti 
bir kararla lstanbulda otobüs 
lıletmek imtiyazını Belediyeye 
Yermişti. Bu karara göre Belediye 
bu imtiyazı başka bir şirkete 
devretmek hakkını haiz olma ğı 
gibi kanunun verdiği muafiyetle· 
rin hiçbirisinden de istifade ede
miyecektir. 

Bu imtiyazın tartname ve iş· 
)etme nizamnamesini Nafıa Ve
kaleti hazırlamakla meşguldür. 
Aııkara Belediyesine de ayni su
rette imtiyaz verilmiştir. Fakat 
Ankara Belediyesi bu imtiyazı 
başkalarına devredebilmesi hak
kını almak için t.eşebbilslerde 
bulunmuştur. Bu hak Ankara 
Belediyesine verilirse lstanbul 
Belediyesi de bundan istifade 

tdeceklir.ielediye Nafıa Vekiletini 
hazırlamakta olduğu işletme ni·n 
&amnamesine intizaren yeniden 
piyaseya ~~kanlmak istenen oto
büslere musaade vermemektedir. 

işletme Nizamnamesi çıktık .. 
tan sonra da latanbuldaki oto
büsleri ya aabn alacak veyahut 
bunların itletmiye lıürakini temin 

Yeni Otçülar Va Balrnatlar 
Bakkallar Cemiyeti Ticaret 

Odasına müracaat ederek yeni 
ölçüler hakkında malumat iste
miştir. Cemiyet odadan aldığı 
malllmat üzerine ha kallara bir 
ölçü kursu açacaktır. 

ihtilaf 
1 ---

t Ölüleri Yakmak Mümkün 
Olmuyor 

Bir müddet evvel, Zahire Bor· 
sası kimyagerlerinden Münşi Bey 
tarafmdan tesis Ye faaliyetine 
karar verilen 11 ÖHlleri yakma 
cemiyeti,, el'an toplanamamışbr •• 

Muarızlan tarafından şiddetli 
bir ademi hoşnudiyet gören 
cemiyet azalannın bir kısmı, ce· 
miyetin faaliyet gösteremiyece
ğinden bahisle cemiyetin feshe
dilmesini istemektedirler •. 

Diğer taraftan Münşi Bey ce
miyetin kat'iyen faaliyete geçe· 
ceğini, fakat heyeti idare azafarı 
arasında tam bir toplantı olma· 
dığı için kışa birakaldığını söyle

yatmış, Emriye Hamm da kendi a~bibi bulunan bir tacir, fiatle• 
odasına çekilmiştir. Sabahleyin rın muvazenesini temin için bir 
yenge hanım Saimden evvel kalk· " Muıakabe kanwıu " na ihtiyaç 
mış, giyindikten sonra Sa· o_lduğunu, böyle bir kanun saye• 
imin yatbğı odanın kapı- sınde bugün gayritabii bir şe• 
sını vurmuş, fakat içerden kilde yükselmiş bulunan eşya 
ses veren olmamıştır. K dm bu fiatleriain tabii dereceye dUıece· 
vaziyet karşısında kapıyı açmış ğini söylemektedir. 
ve hayretinden ağzı açık kalmış· 
tır. Çünkü Saim yatbğı odadaki 
kc nsolu açmış, içinde bulunan 
elmas küpeleri cebine yerleştire
rek geceyarısı evden savuşmuş· 
tur. • 

Sütçüler 
---~ 

Bugün İdare Heveti 
İntihap Ediliy~r --İstanbul süt müstahsilleri ve 

alk Evinde 
Spor Ve Köycülük Komi

teleri İntihap Edilecek 
Gelecek hafta şehrimiz Halk 

Evinde spor ve köycülük şube

lerinin komite intihabatı yapıla

caktır. 
Ev!n kütüphanesinde haziran

da 684, temmuzda 709, ağustosta 
893 kişi kitap okumuştur. Bunla
na kısmı azamı talebedir. Kütüp
hanedeki kitap adedi ( 3500 ) • 
baliğ olmuştur. -----

Kabul Edilmedi 
Ziraat Bankasının lstanbulda 

teşkil ettiği ziraat kredi koope
ratifi şimdilik kabul edilmemiftir. 

Bu Sene Kozan Oğlu 

Piyesini Temsil E ecek 
Haber aldığımıza göre Daruı .. 

bedayi önümüzdeki kış temsilleri 
için hazırlıklarına başlamıştır. Bu 
aeoe birkaç operet seyrelmek 
mllmkUo olacaktır. DarUlbedayiin 
yeni kabul ettiği eserler arasmda 
(Kozan oğlu) isimli ve öz An~ ' 
dolu şarkılarından alınmış bir do 
piyes mevcuttur. Bu piyes, birçok 
tarihi ve mahalli tetkiklerden 
aoora Mimar Abdullah Ziya l'ey 
tarafından hazırlanmıştır. Türla 
kelimesi üzerinde ilk evvel duran 
Te tarihin kendisinden pek aı 
bahsettiği Kozan oğlu kuvvetli· 
bir halk şairi ve padişahlara is
yan eden bir halk kahramandır. 
Eserin tezi kuvvetli ve :.aevzuu 
çok güzeldir. 

Çanakkaleden Bir Şikayet 

edecektir. 

Çanakkaleliler lktısat Vekfi• 
Jetine mtıracaat ederek Çanak• 
kaledeki Ziraat Bankası sandığı• 
mn mahsulih aniye üzerine şiın• 

dilik avans yapmamaaından şikA· 

yet etmişlerdir. 

-=---------::ıııı:::::---------------=----------------------------------------------------------~----------------.-:-=-1 
mektedir. 

Sütçüler Cemiyetinin idare heye
ti intihabı bugün yapılmaktadır. 
Dk reyler bu sabah ondan itiba
ren Beyoğlu tarafında toplanmış
tır. Öğleden soora da İstanbul 
tarafındaki siitçüler rey verecek
lerdir. Akşam üzeri de reyler 
Galatada Adalet hanında cemi
yet merkezinde toplanacaktır. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: 

1 : Komşu - Şu " kadın " 
denen mahlftk nasıl 19ydU Ha
AD Bey? 

2 - Bazıları 

zetir ... 

denize ben-

Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

1 

'.~ ' 
ı: 

3 - Bazıları gönlün gıdası• 
dır der •• 

4 - Kimi de meleğe, huri· 
teşbih eder .• 

5 : Hasan Bey Hiçbiri 
değil aıiıim. Kadın bütçe açı• 
iıdır. 



10 Eyliil 

,..----------------, 
•• ergun 

----
Devletçilik 
Ve İktısadiyatta 
Serbesti ----------- .. -

On sekizinci asırda iktasat 
· birdenbire muayyen ve kat'i bir 

ilim şeklini almıştı. Beşeri milna
ıebetleri tahsil ederek keşfettiğ' 
kanunlarile o zamanki mahdut 
pazarlara, basit ahı verit sahala
rma. tamamen hAkim oluvermiştL 
Bu suretle heıeriyetin iktısadi 

. hayatı bu kanunların hakimiyeti 
altında kendi kendine muntazam 
•e makul, cereyan edip gidecek 

, ıannolunmuştu. 
• 1 Çünkü bu kanunlar, teyit 
kuvvetlerini de kendi mahiyetle-

, rinde ihtiva ederek istihsal, istih· 
ilk ve mübadele qlerini pekAll 
tanzim edJyorlardı. Bunl rm ha .. 

' ricine çıkanlar derhal zarar görll· 
}'orlardı. Binaenaleyh arhk ikb-

' ladi hayata hiçbir kuvvetin mil
' dabalesi !Azım ve caiz görlilmedi. 

Art,k hükumetler yalnız milletle~ 
rin hudutlarda ve sokalarda bek .. 
Çiliğini ifa etmekten ibaret bir 
karakol ve bir jandarma va.zife-
•He iktifaya mecbur oldular ve 
insanları yqayıılarında ve aht 
Veriılerini de tamamile hür bırak-
llıiya sevkedildiler. Çünkü ilim 
böyle diyordu. Ve beşerin haya .. 
tandan daha aziz olan hürriyet 
bunu iktiza ediyordu. 

ÇünkO rekabet, mlibadeJeleri· 
ııl ar:ı vo talep kaideleri hiçbir 
laataya meydan vermeden, beşerin 
lktaıadi hayatını tanzime kAfidir. 
Çünkü pazarlar küçllk, alıı veriş 
•ahalar1 dar, muameleler mah· 
dut, ticaret hemen her yerde 
muayyen ıartlarla cari idi. 

Bu asırda herkes serbesti 
taraftarı oldu. Herkes hUrriyet· 
perverdi. Devletler de, pazarlara 
mUdahale için sebep görmüyor
lardı. Yalnız beyncl ; siyasi 
lllUnasebetlerin, siyası husumet· 
lorden doian tazyik ve muka
beleibilmisillerin zaruretilo gllm .. 
rllklere müdahale. etmek iste· 
niliyordu. Bu arzuya bazı sa-
nayiin rekabetten kurtulmak 
için devlet himayesine lti-
IUnı görmesi de ilAve oldu. 
lktasadiyatta serbesti, bir de hi
nıaye usuln namile muhalif bir 
latikamet tevlit etti. Birçok se· 
beler medeni memleketlerde bu 
iki fikir cereyam, serbesti ve 
himaye usulleri, biribirlerile mü
cadele edip durdu. Bu mllca .. 
dele de gösteriyor ki insanlar 
rekabet serbestisinden memnun 
olamıyacaklardt. Bahusus beıe
riyet makine ile ıanayi hayahna 
intikal ederek bilyUk istihsal, 
buyuk iş, büyük pazar, büylik 
ticaret ve bUyilk sermaye cere
}'anı başlayınca milletler arasan· 
da sanayi rekabetleri ağırlaştı. 
Artık rekabette serbesti bUyük 
tararlar verebilecekti. Devletlerin 
lhilli sanayii himaye etmeleri ar
tık zaruret olmağa baıladı. 

Diğer taraftan piyasalarda 
lrz: ve talebe, mübadele kanunla· 
tına boyun iğmek manasızdı. 

BUyük iı ve bUyllk sermaye arz 
\'e talebi, mübadeleyi kendi men
faatine göre tanzim edebilirdi. 

SON POSTA 

[Son Postanın Resimli Makalesi • Çarpışan Menfaatler • J 

1 - lnıanJar vardır ki yaı:ın ••· 

cak i'Ünlerinde dört i'özle yafmuru 

beklerlerc Çiftçiler. 

2 - - lnsanJar vardır ki havanın 
dailı:ıa kurak ve yağmunus gitme• 

aini isterlerı Tuğlacılar. 

3 - Hayat, bunun srlbi çarpışan 

menfaatlerle doludur. 

~ ....................... --................................................. .... 
• SON TELGRAF HABERLER/ 

......................................................................... 

Dava Bir Milyo~luk Bir 
Romanyadan lzmi;; G-e-le_n_A_r_p_a_la~rın 

Sahibi Bir Türlü Bulunamıyor 
--- - -------v: lzmir (Hususi) - İzmir adli- Vapur İzmire geldikten sonra 

yesi dokuz senedenberi devam arpalar gllmrllk memurlarının 
eden ve 9 defa nakız kararı gözleri önUnde; gUmrük memur-
alan bir milyon kiloluk mühim ları tarafından çeki defteri tutul· 
bir arpa davasının rllyetile meş- mak suretile gftmrtlkten çıkarıl-
guldUr. Davanın esası, gümrük mıı ve ciheti askeriyeye teslim 
resmi verilmeksizin, glhnrUk me- edilmişti. Rüsumat idaresi, yerli 
murlarmın gözleri önünde mal malı diye gümrükten çıkarılan ar--
kaçırmakbr. AdJiyeciJi k nokta• palaran en mfthim kısmımn ecnebi 
amdan büyük bir kıymeti haiz mala olduğunu 8ğrenince mUteah· 
olan bu davamn mahiyetini fÖy- hit Ali Hayri B. aleyhine kaçakçı-
lece hulasa etmek kabildir : hk davası ikame etmişti. (lbrail) 

- lzmirin istirdadmı mtitea- den satın alınan arpaların komis-
kıp, garp ordusu müteahhidi Ali yoncusu Osmanlı Bankatının 
Hayri Bey ciheti askeriye ile bir İzmir şubesi olduğundan Rnsu• 
mukavele aktederek ( 1,000,000 ) mat idaresi Osmanla Bankasını da 
kilo arpa vermeyi taahhüt etmiş· dahili dava ettirmişti. Dokuz sene 
ti. Bu zat ( İbrail ) den (800.000) evvel İzmir Ceza Hiimliği 
kilo arpa satın alarak vapura bu davayı rilyet etmiş, laarfedilen 
yüklemiş, vapur lımire gelmezden arpaların nev'inin tesbiti kabil 

evvel Ayvalıja da uğramış. Ay· olmadığından maznunlar hakkın .. 
valıktan satın alman 200.000 kilo da beraet kararı vermiıti. 
arpayı da yükllyerek İzmire gel- Rüsumat idaresi kararı ( lsti-
mişti. naf ) etmif; o tarihlerde istinaf 

Ayvalıktan satın alınan arpa Mahkemeleri llğvedilince, da· 
çuvalları üzerinde, yerli malı ol· vanm rüyetine tekrar İzmir 
duğunu gösteren ( Ayvalık) eti- Asliye cezasında baılanmııtı. Aa-
ketleri vardı. iddiaya göre, mU· liye ceza mahkemesi bu defa her 
teahhit Ali Hayri Bey, Roman· iki maznunu da mahk(hn etmişti. 
yadan ıatın alınan buğday çu· Mahkumiyet kararı alikadar Ali 
vallarına da ayvalık etiketleri Hayri Beyle Osmanlı Bankası 
talik ettirmİf. tarafından temyiı ediHnce, Eıki-

Haydutluk 
Çinliler İki İngilizi 
Dağa Kaldırdılar 

Mukden, 9 ( A. A. ) - Çin 
eşkıya11 tarafmdan dağa ka;dırı· 
lan iki İngiliz Nevgangdan 8 mil 
uzakta bir mevkide bulunmak
tadır. 

Brezilya Asileri 
Nevyork, 9 (A.A.) - Riodan 

bildiriliyor: Asiler, Paraı hlikii· 
meti dahilindeki hapishaneyi 
zapta muvaffak olduktan sonra, 
federal kıtaat tarafından tenkil 
edHmiştir. 

Bisikletle Gidecek 
Dilsizlerin bazı istirhamlarım 

hükumete bildirmek üzere, Dil-

Bir Doktor 
Mahkum 
Edildi 

Adana (Hususi) - Hizmetçisi 
Fatmayı öldürmekle maznun 
doktor RUştli Beyin Ağırcezada 
muhakemesi hitam bulmuş, 3 
sene dört ay hapse mahkum 
edilmiştir. ----

Almanya - ltalya 
Berlin, 9 ( A. A. ) - Alman 

Hariciye Nazırı ltalya Sefiri Or
sini Baroniyi kabul ederek 
kendisile uzun uzadıya ve dos· 
tane bir surette görüşmüşlerdir. 

sizler Cemiyeti Reisi Süleyman 
Bey yakında bisikletle · Ankaraya 
gidecektir. 

ıehir Temyiz Mahkemesi kararı 
nakzetmiıti. Dava bundan sonra 
biiyük bir ehemmiyet iktisap 
etmişı, maznunlar müteaddit de
falaı mahkftmiyet, beraet ve 
nakız kararı almışlardll'. Son defa 
lzmir asliye cezasında rüyet edi· 
len davada, heyeti hAkime, kaçı· 
rıldığı iddia edilen arpaların sa
hibinin Osmanlı Bankuı mı, Ali 
Hayri Bey mi olc:fv.tunun isbatı 
için ait olduğu Ticaret Mahke-
meıinde bu cihetin hallinden 
sonra ceza kısmına bakılmasına 
karar verdi. 

Bu karar üzerine Osmanlı 
Bankasının lzmir ıubesi, Ali 
Hayri Beyin lstanbulda mukim 
bulunması cihetile davanın lstan· 
bul Ticaret mahkemesinde rüye· 
tini talep etmiı ve bu talep ka· 
bul edilmitti. lstan bul Ticaret 
mahkemesi, arpaların Ali Hayri 
Beye ait oldutunu, Osmanlı Ban• 
kasının bu arpa me1eJeslnde an
cak bir komisyonculuk yapbğını 
teabit ederek bu tekilde kara· 
rmı vermiştir. 

Şimdi de Ali Hayri Bey bu 
kararı temyiz etmiı ve Roman• 
yadan satın alınan arpalarm Os· 
manlı Bankasına ait olduğunu 
iddia etmiştir. - Adnan 

İncir 
Muğlada 150 Bin Okka 

İstihsal Edildi 
Muğla, 9 ( A.A. ) Bu sene 

Dadayda tahminen 150 bin ok
ka incir istihsal edilmiştir. 
incirlerin alıcısı vardır. 

Fiatler 5 kuruştan 1 O kuruşa 
kadardır. Badem, harup, palamut 
mahsulleri de iyi ise de fiale; 
dUşkUndür. 

Tütün fiatleri de dllşkün ol .. 
duğu için halk fiatlerin yüksel
mesini bekliyerek tUtUnleri elden 
çıkarmamaktadır. 

Masonlarm Son içtimaı 
Beynelmilel Mason kongresi 

buglin son celıesini aktedecektir. 
Dlin Mason murahhaslar Kalamış 
vapuru ile Florya ve Adalarda 
bir gezinti yapmışlardır. 

Sayfa 3 

r 
•• •• ozun ıs as 

------
Tehlikeli Yol .. 

Tehlikesiz Yol. 

------------------ A. & ---Sözleri kanun teşkil eden 
emektar bir hocanın gençlere 
muhtelif tavsiyeleri arasında gö
züme çarpan bir cümle beni bir 
hayli dilştındürdü : 

- Muhtelif hal şekilleri ara
sında mütereddit kaldığınız zaman 
en giicUnU, en yorucusunu seçi· 
niz, demiş. ' 

Yanlış anlamaktan korkarak 
bir defa daha okudum. Ve itiraf 
ederim ki, tavsiyeyi manbk ga
ribelerinde bir rekor kazanacak 
mahiyette buldum . 

* Benim bildiğime göre, muhte-
lif hal çareleri karşısında kaldı
ğımız zaman yapacağımız şey 
bunların en iyisini seçmektir. Bu 
seçtiğimiz en iyi hal teklinin di
ğerleri ara.sında en güç ve en 
zahmetli olup olmadığını araş· 
tırmanın hiçbir faydası yoktur. 

Muayyen gayeye varmak için 
yapılacak şey, vaııtaJarın en teh
likeli&Jini seçmeyi bir prensip ola
rak kabul etmek değil, fakat en 
akılAnesini bulup tatbik etmektir. 

* Babıali caddesinden aıağı 
indiniz. Sirkecidesiniz. Galataya 
gideceksiniz. 

KöprllyU mil, sandalı mı, yoksa 
yüzmeyi mi tercih edeniniz? Zan
netmem, bu muhterem hocanın 
tavsiyesine tebaan: 

- En tehlikeli ve en zahmetli 
hal şeklini seçmek IAzımdır, de
yerek kendinizi fırlatıp denize 
atasınız. .. 

Tehlikeden ve zahmetten çe
kinmemek gençlere ilk olarak 
öğretilecek muvaffakıyet kaide
lerinin başında gelir. 

Fakat tehlikeyi ve zahmeti 
başka imkAn bulunmadıtını gar
dilğllmüz zaman göze almak IA
zımgelcceğinl de ilAYe etmek 
ıartile r 

Türk Tarihi 
Tahrir Heyetleri Bugün 

içtima Yapacak 
Bugün Dolmabahçe aarayında 

''Türk tarihinin ana hatları,. isim· 
H eserin, Tilrklerin medeniyete 
hizmetleri faslım yazacak heyet
ler toplanacakbr. 

Türklerin siyul terakkiye, 
ictimal mUesseselerin terakkisine 
ve harp san'atine hizmetleri, riya
ziye ve heyet, tabilyat, tıp, 
coğrafya, felsefe, g{izelasan"atler, 
iktı1adt bayat hakkındaki 
kıaımları yazmak için heyet• 
ler teşkil edilmiştir. Bu he
yetlere memleketin en ytiksek 
ilim adamlan seçilmiştir. 

Yarın Verilecek Kararlar 
Derhal Tatbik Edilecek 

( Baş tarafı 1 incl aayfada ) 
hazırlık içtimaı yapacaktır. 

MUhlm Kararlar 
Ankara, 10 (Husust)- Vekil· 

ler heyetinin yarın vereceği ka· 
rarlar meyanında, son kontenjan 
kararnamesinin tadili keyfiyeti 
mUhim bir madde olarak mevcut 
bulunmaktadır. 

Bununla beraber milli serma· 
yenin bazı ellerde işletilmeden 
ölü bir şekilde durması hükt\me .. 
tin ehemmiyetle nazarı dikkatini 
celbetmit bulunmaktadır. 

Hükumet vereceği kararlarla 
milli sermayenin işlemesini, bu 
suretle iş saha ve imkinlarımn 
çoğalmasını temin etmiye çalışa
caktır. Bilhassa bu noktaya bUyUk 

h
Sindikalar, tröstler, karteller, da· 

a büyük sermaye] ittihatları, ni· 
hayet bir dereceye geldi ki bir cins 
sanayi erbabını kamilen birleştirdi 
\te blitün dünya pazarlarım bun• r 

ıarın keyfine ve nef'ine tabi bıraktı. 
Artık iktısat kanunlan kalmamıştı. 

/STER iNAN, İSTER iNANMA! 
\ bir ehemmiyet atfedilmektedir. 

Ne rekabette serbesti vardı, ne 
rekabet cereyan edebiliyordu. 
Pazarları arz ve talep değil. 
bUyük muamelecilerin manevra-
ları idare ediyordu. Bahusus ser
•etin taksiminde siy ile sermaye· 

( Dtt\':l.ını il incl eayC:ı.da ) 

Son günlerde latanbulda palamut balağı "bahk 
k raya vurdu,. darbımeaıelioe benziyen bir tekilde 
b:llafb· Fakat bu bollukla beraber balık yüzGnden 
Tukua gelen hastahklar da aıklatb• Bu iıten anlıyan• 

ti'ttR fi/AN. . 

ların söylediklerine göre taze bahğın hiçbir zararı yok. 
tur. Fakat bayat balık insanı ıehirlemekledir. Şu halde 
bal~k yüzünden zuhur edH haıtalı ki ara bakarak 
fehirde bayat balık •atılmadığı hakkındaki iddlalarm 
doğruluA-una 

irtihal Ve Tedfin 
Cı•naıcni ıt gol meu.esi nden dolayı 

gori kalan, Viyan:ı.da vefat ede~ Yol 
ve Ya.pı Lirnitet Şirketi mlldilrlerınden 
Murat. za.ue l\lehmet Beyin ınahtumu 
Niyaı.i Boy Jıı, coıı azo namazı bug-llrık !t 
Cunı:ırtesi giin!i öğle naınaı.mı rı_ıllt0'" 
akıp Be,ik taşta ~iııa.npaııı. camılu.de 
kdınacak \'6 !Uaçkada Şobltler kalırıs
tan ına. ctcCnedllocoktlr. 



.t Sayfa 

Memleket manzaraları 

Geredede 
Ramazan Dede 

Gerede ( Husust) - Memle
ketimizin birçok şehirleri güzel, 
havadar ve fİrin aayfiyelere ma
liktir. TUrkiyede s~yfiyesiz ve 
mesiresiz bir kasaba yok gibidir. 
işte bizim Geıedeınizirı ~,. güzel 
Te meşhur bir sayfiyt> ı vardır. 
( Ramazan Dede ) ismini taşıyan 
bu ş;rin k6şe kasabammn on 
dakika şimalinde, üç bin çam 
ağacını, iki yüz dönüm araziyi 
ve on dört tepeyi ihtiva eden 
cidden şirin bir yerdir. Bu tepe
lerin herbirinde düz gezinti ma
halleri olduğu gibi püfür püfür 
esen temiz bir havaya da sahip-
tir. Ramazan Dede sayfiye veya 
mesiresi yirmi bin nftfusu gölge
sinde barındıracak bir genişliğe 
maliktir. Diyebilirim ki bizim 
Ramazan Dedeye basta gelen şifa 
bulur, zayıf gelen fişınanlar. Ci
Yar kasaba ve şehirlerden heı· 
Hne birçok aileler buraya gele
rek neş'eli ve sıhhatli günler ge
çirirler. Geçenlerde bu ıayfiyeye 
gelen Adapazarı. bir hanam gel· 
diği zaman mecalslz ve bitkin 
denilecek derecede basta iken 
üç aylık bir istirahatten sonra 
tamamen fifa kazandı. Adapaza
rmdan ve daha diğer kasabalar
dan yaz mevsimini burada geçir
mek üzere gelenler pek çoktnr. 
Burast bilhansa veremliler için 
hakiki bir şifa membaı olarak 
telikki ediliyor. Belediye son 
zamanlarda bu mesire ile fazla 
al.Ak.adar olmaktadar. Meme da
hilinde Anadolumuzun haritasını 
andırtr bir şekilde havu:r:: yapıl

makta, diğer eksi.k tarafları da 
tubit edilmektedir. Ayrıca bura
da şehreı nazır olarak birkaç 
köşk inşa ettirfünektedir. Rama
zan Dedede bir de büyük kı
raathane vardır. Halk burada 
elli yatakh bir haatahane intası 

için alAkadarların . faali7ete geç· 
mesini temenni etmektedir. 

B&yle bir hastahane yapıldığı 
takdirde hastalar iç.in çok höyük 
istifadeler temin edileceği, 1,;r· 

çok mecalsizlerin burada h~y.:J: 
Ye ıifa bulacakları muhakkaktır. 

• Yeni senebqından itiba
ren yeni ölçüler kanunu tatbik 
mevkiine gireceği için şehrimiz 
be1cdiye5i şimdiden faaliyete 
başlamıştır. Bu cftmieden olmak 
tiz.ere İstanbuldan bir usta get:i
rilmiitİr. Bu usta yeni ölçü1er 
y lpmalda meşguldnr. - s. r. . 

lzmirde 
Yaban Dom u.zlan Bahçe

,ere Zarar Verdi 

lzmir (Husust) - Bu civarda 
Kilizmanda b&hçe ve tan. ıahip
leri hiç beklenilmedik bir hadiae 
ile kartılaşblar. Vakit g~co yan .. 
ıım bulduktan aonnı. yO~ce 
yaban domuzu ballara, balıçe.
lere inerek korkunç ıeıler çıkar
mıya, mahsulü mahvetmiye başla
dılar. 

Kilizman köylüleri barut yok
luğu yü:dladen da111uz.Wı ürkil
tememişlerdir. D 0111111.far sabaha 
yakrn yine gddilderi yoldan 
da· an çekilmiş~rdir. Bağ, bah
çe s~hip1eri s~bah1eyin tarlalarına 
gittikleri zaman bic &ene emek 
sarfederek yetiştirdikleri mah
sullerin verinde yeUer est;ğioi, 

tarlalarm o:r lu;:rak deı-yas111dan 
farkslZ olduğunu görmüşlerdir. 

U ·1 adan gelen haberlere göre; 
aynı domuz siirüsü bir hafla 
evvel Urla bi.hçderine de bir
çok z ı:-. r vermiştir. 

SON POSTA 
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Yakalanan At Hırsızları 
Çukurovadaki Hayvan Hırsızları 
Teker Teker Yakayı ~le Veriyorlar 

pır. işte bu tid
det neticesinde 
hayvan hır.aızlar1 
teker tok er 
yakaya ele ver
miye başlamışlar-

Ceyhan (Hu
susi) - Çuku
rovaam bizim 

kaza dahilinde 
at hırsızlığı fazla 
intişar etmiş 

bir vaziyette 
idi MübalAğasız 
ıöylUyorum. Ka-
zamızın ihtiva 
ettiği altmıştan 

fazla köy halkı 

hayvanlarını ba
şıboş bırakır, 

köy bekçisi de 
tutmazlar. itte 
bu köylerden bir ıene ıarfında 
çalınıp kaçırılan atların yekunu 
beş ytızdon faz1adar. Bu yekdn
dan Cebelibereket, Kozan ve 

Haçin tarafları aa hariçtir. At 
hırsızlığı yapan afiHer cür' etleri
ni bilhassa ilkbaharba gösterir-

ler. Hırsızlığın öntine geçmek 
maksadile iki senedenberi çok 
tedbirler alm1I11flır. Fakat lursız
lığm henüz devam ettiğine göre, 
bu hususta daha ciddt tedbir 

Merzifonda 
Bir Okka Et Yirmi 
Kuruşa Satılıyor 

Merzifon (Hususi) - Bu ıeao 
her 4ey ~uzladı. Bilhaua et pek 
ucuzdur. Ea gil.ıel koyun etinin 
okkası yirmi kurUftur. Bu uyede 
bntüD esnaf öğle yemeğini az 
bir masrafla temin edebiliyor. 
Bu yemek fınnr!a bir kuruı 
Ucretle pişiyor. içerisinde de et 
1"e muhtelif sebzeler vardır. Da
ha doğrusu bir nm filrlB de
mektir. Yalnız kendine mahsua 
bir kap içerisin* piltiği için 
o kaba izafeten yemeğe tava 
ismi veriyorlar. 

Kavun karpuz da pekçoktur. 
Her tarafta, hemen her dilkkin
da yığdıdır ye hergün kırk elli 
araba gelmektedir. Kavua ve: kar 
puzun batmanı l O kurllla satılı
yor. Diğer sebze ve meyvaJaT 
da buna göredir. Yalnız etin bu 
kadar ucuzlnğuna raj'men dllk· 
kftnlarda kebabın okkası 10 ku· 
ruştur. 

Bittabi etin ucuzluğuna nis
beten bu flat pek fazladır ve 
herkeı te bundan iiklyetçidir. 
Hiç değilse 40 kuru~ olmalıdır. 
Arlık bu da belediyenin himme· 
tinden bekle.oir. - Çağatay 

Akşehirde 
Hayvan Ve Hububat 
Fiatleri Çok Ucuzdur 

- --
Akşehir, (HlrSUsi) - Şehri

mizde haftanm per§embe günleri 
pazar kunılur. Pazara m6Uıakat 
nahiye ve köylerden bütün halk 
gelU-, tstihul ettiği mallan mı ta
rak ibtiyaca~ım temin edip köy
lerine döner. 

Son zamanlarda hayvanat alım 
salımında dehşetli bir fiat tenez
zülü görülmektedir. Ala koyun 
ve keçiler bir liradan beş liraya 

Tutulan l11rsızJardan All Zülfikar 

ittihazına lüzum vardır. Şunu da 
illve edeyim ki hırsız şerirlerin 
cUr' etlerini kabartan bazı sebep
ler de yok değildir. Meseli ; 

köylülerin, atlanoı başıboş bırak
maları, çalınan hayvanlar hak
kında zabıtaya malümat verilme
meıi ve bu hayvanların Suriyeye 
götUrülmeıi bu sebepler meya
nındadır. Fakat kaymakam Mit
hat Bey son zamanlarda takip 
iıitıe tiddet vermiş bulunmakta-

Bit liste 
Bir Cambaz 

Bitlis (Hususi) - Burada res
mini iÖrdllğUnUz cambaz Madam 
Hilda isminde bir kadındır. Tam 

manasile bir kuvvet ve meharet 
timsali olan bu kadın 22 sene· 
denberi Tttrkiyededir ye memle-

ketin her tarafını geEerek meharet 
gı>stermektedir. On yatında iki 

çocaku ditlerile kaldıran, daha 
birçok cambadık hüaerleri göa-

teren Madam Hilda, timdi şehri
mizde muhtelif heyecanh numa-

ralar yapmaktadır. Size tepe
taklak olduğu halde mandolin 
Ç1liarken altlmlığım resmmi gön
deriyorum. - Niyazi Yılınız 

ıığmo beheri dart liradan yirmi, 

beş tiraya, araba ve binek hay

Yanluı on liradan elli lit"aya, 
merk~p i\ç liradan on beş liraya 

kadar satılmaktadır. Hububat, 
meyva ve sebze fiatleri Je hayli 
ucuzdur. 

dır. Bu havalide
ki hayvan lnrsrı-

larmın yüz ki
şi kadar olduğu 

tahmin edilmek

tedir. Bunlar 
çaldıkları lıay

n.nlarla birlikte 
hududu aşıp Su-
riyeye geçmekte, 

orada başka bir hırsız kumpan· 
yasma ucuz fiatle ıatmaktadırlar. 
Bu hırsızlardan ikisi birkaç giln 
evvel çaMıklan hayvanlarla bir· 
illete hududu e.şarken jandarma· 
lar tarafından yakalanmıılardır. 
Bunlar Siverekli Ramaıan oğlu 
Ali ve yine Siverokli Bekir oğlu 

Zülfikar isminde iki şsirdir. 

Ceyhan zabıtası diğer bıu12:lan 

da 9iddetf e takip etmektedir. 
D. U. 

Malatyada 
--- ----

Meyva Bolluğu, 
l Sebze Azlığı Var 
1 Malatya (Hususi) - Bu oeae 

ıehrimizd.e her nevi meyva bol 
bol idrak ve istihsal edih:niıtir. 
Fakat buna mukabil hissedilir 
derecede eebze azlığı mevaıttur. 
Bu aebeple sebze fiatlerİy diğer 

' tehirlere nisbeUe oldukça paha
lıdır. 

İşte bu pahalılık meyıva fiatle
rine tesir etmiş, onların da pahah 
aa.hlması gibi garip bir netice 
hasıl olmuştur. Bu sene havalar 
biraz kurak gittiği için arpa, buğ
day fiatlari de, diğer şehirlere 
nisbetle biraz daha fazlacadır. 

lf. Şehrimiz tütün inhisar ida
resinde bazı tebeddülat olmuş
tur. Ba~müdiir Şevki Beyin ye
rine eski müfettişlerden Esat B. 
tayin edilmiştir. Şevki Beyle be· 
raber ziraat şubesi müdiirft Ali, 
Clördüncü tobe mttdürü Tevfik 
ve muhakemat mtıdilrü Haondi 
Beyler açıkta kalmışlardır. -İhsan 

Adf iye T efti,leti 
Muş ( Hususi , - Adliye Mü· 

fettişlerinden Ali R1za B. Bitlis 
tarikikı şelwimiM gıelmiş, Aclliy• 
itlerini tetkik etmişttt. 

Sapancada 
12 Okka Şeftali Kırk 

Kuruşa Satıldı 

lr:mit ( Huaoai >- lstanoWd•• 
Eskişehire kadar yapılacak bir 
tren seyahati, mem!ekette bu 
seneki meyva ucuzluğa hakkmda 
ıarih bir fikir verebilir. Meıe14 
demiryolu llzerindekt Sapancada 
ıeftali, bedava dene<:ek kadar 
ucuzdur. Bu istasyonda 12 okka 
gelen bir sepet ıeftali sepetile 
beraber 40 kuruşa satılmıştır. 
Halbuki Sapanca teflalileri çok 
meşhurdur. 
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1 
Edebiyat 

San'at Ve 
Heveskarlar 

Nurullah Ata 
Zamanımız insanını, san'alin 

aıaletine, bir oyuncak olmadığına 
inandırmak bir türltt kabil of .. 
muyor. Be1ki yafoız mimarhk ile 
birtakım pahall makinalara lü-
mm gösteren 'Sinema müslema• 
AD

1
atin her şubesine birtakım 

• Dı:Teskarlar " musallat oluyor. 
ffeyeskir, yani s.an'atle devamlı 
bir aurette m.eıgul olmayıp onu~ 
bot vakitlerini hoşça geçirmeğe 
Yeya ahbap ve akran!arı }'anında 
2a.teriş yapmağa alet eden ada1Jl4 
B11 insanlardan nefret ederim. 

H.eveskar san 'at aleminde bul .. 
duğu ile de iktifa etmez: Kendi 
çalabileceği musiki parçaf arı, 
kendi oymya'bileceği tiyalrn pi-
yealeri, urf kendi gibilct'e mahsua 
raim sergileri ister. 

Sırf onlar için yazılmış, 11Salon 
Komedisi" denilen birçok piyes-1 
lor va.rrlıc. Bu gibi eserler bizde 
de gözük~ğe başladı. Zanned., 
rim "Mektep Temsilleri., isminde 
bir seri vardı; Remzi kitaphaneal 
de, yeni çıkardığı bir kitabın so•" 
1111Dda, bu neviden piyesler ba
nmlğmı bildriyor: 

" Kitapbanemiz eşhası lam .. 
men erkdcli(f~ olan v.e lüzumu ... 
c:ia ıh~psi kadana tah•il edilebi
len şu mektep piyeslerini de 
pkaracak ... ,, 

Demek ki bu piyeslerde eşha• 
suı hiçbir hakikati yok ve esasen 
öyle ol...ı.ıası isteniyor. Hep~i do 
istenince kadın, istenin.ce erkelc 
obıJor. Sonl'a bunlar mekteplit.-: 
ııe •ah8U8, yeni çocuklara :sao'at 
:r.evki bunlarla aştlanacald 

insanın hem güleceği, heni 
ajhyacağı geliyor. İşin asıl 
feci cih.eti bu •gibi piyesler mek· 
teplere girebiliyor, talebe tara• 
fmdan üzenite, bezenile oynanıyor. 

Mekteplerde tiyatro oynanma-o 
-• lüzumunu pek ant.yamadım .. 
Fabt talebenin bu ifle de ağ· 
r,.=ası muhakkak lazımsa piye.U 
de kendi aralarında yazsınlar-, 
yalaut tuluat yapsınlar. Bunwı 
faydası daha · çok olur. Onlara 
meıhnr eserleri bozarak oynat• 
mak vP.ya bnyükler tarafından 
çocukça dire yazılmış, bilhassa 
manasız kılınmış piyeSler oynat
mak zarardan başka bir ~ey 
temin ebneı. 

Hev~kar şiir yazmağa veya 
resim yapmağa kalkın<:a iş daha 
f .! ıalaşır. O zaman, srrf he.veskiir 
vlduğu için, kendini her fürl6 
kayıttan muaf farzeder. Şfü;nin 
manaSl yoktur, vezni, kllfiyesi 
bozuktur, ses Çtkarmaz .. ımz. 
Bir şey söylediniz mi. cevap 
U:urd11': 

"Efendim, :ben san'atkar ol-
mak iddiasında değilim, banlan 
ptqi gilld yazdım.~, Peki amma 
aıeye neşrediyorsun? Çünkiı Jıe .. 
MSkiı' neşreder. Yazdıklarını 
cebinde uklasa bana ne J Öyle 
yçınaz, neşreder, edebiyatı mes• 
lek edinenler kadar neveder ..• 
Heveskarl.k iddiası bir aczin 
üir.afuıdan başka bir şey değil· 
dir; ne kaClat' itiraf edilirse edil· 
ıin. aciz. aciz o1malctan kurtula
ma.ı ve san'atte •esbabı muhaf· 
fife" den değildir. 

Madetl'lki yanp ttqırediyorsun, 
aen de basbayag1 bir muharrir.sin 
o balde fterindeki m~-ıi yetf er 
HBİ• ald'1ğu gibi zlfların<lan da 
... ·...ı.a 

Hevelkir eb'•fma d.a 1..arar 
ftlir., çüukü kendisi gibi ma'u
li,etlln kaçaoları ç.oğa.Jtır. Bd· 
ki M.kikaten bir fey y~pabile
cdderi, daha kolaydır diye, he
vesk&rlığa sevkeder. 

Heveskarlığı teşvik etmek 
mekteplilere manasız P'yesler oy· 
utmak, yalnız san'atin .değil, 
insanlığın zararınadır. Ç iukii 
insanlığın asaleti yapt ğı işe 
ehemmiyet verdiği zamandır. 
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f Siyaset Alemi 

Ceııubi 
Anzerikada 
Harbin Sebebi 

l' BABİC:I TILOB.l.PLA 

Cenubi Ameril<anm iki devleti 
elli seneden beri ihtilaf halindedirler. 
Bu devletler, Paraguvay ve Bolivya
dır. Aıtlen lspanyoldurlar ve Cenubi 
Amerika, ispanyadan ayraldığı za
man, o vakitki idHJ taksime göre 
parçalanm• şiardır. Fakat bir müddet 
ıonra Arjantin ile Bolivya aruında 

çıkan bir harp, bu sonuncu devletin 
denizle olan alikannı kesmiştir. 
BoJivyanın glizü timdi Paraguvayda
dır. isliyor ki bu deYletin ismini 
aldığı nehrin mecrasını ele sıeçirsin 
ve tekrar denizle rabıta p!yda ehin. 
Bu imkan, Büyök Şsko denilen 
ayak baımamıt ormanları v• 
tengin madenlerile methur bir 
nııntakanrn ele geçmesi ile l(abildir 
ve ihtilaf buradan çıkıyor. Elli sene
dir ıilrükleniyor, birkaç defa muha• 
rebeye kadar ilerlemiş, fakat bir 
UlrlO halledilememittir. Bu, mesele
nin ıah 'ri toklidir. Hakiki v11ziyet 
•udu:: Nüfusu 750 bini geçmiyen 
Paraguvay hDkümeti 1870 ıenes:nde 
Londra piyua1ından 800 bin İngiliz 
liralık bir iıtilcraz yapmıştır. Fakat 
bu paradan eline geçen ancak 640 
bin liradır. Aradaki 160 bin lngiliz 
liraltk fark, parayı verenler tarafın
dan komisyon namile alakonulmuş
tur. Müteakıp tarihlerde yi.ıe ayni 
hükumet tarafından yine Londra 
piyasasından yapılan istikraı.lar bu 
devletin borcunu 3 milyon lngiliz 
llraııına çıkarm1t ve bittabi vaziyet 
41yle yüklü bir şekil alınıştır ki 
Paraguvay btr türlil borcunu vere• 
nıemiştir. Bu bal, Mühim Jngiliz 
kumpanyaları tarafından Par;aguvar 
da grnit ınikyuta hayvan yetiıtlrme 
merkezleri tesisine vesile vermiştir. 
Yani şimdi, bu memlekette milhiın 
lngiliz ıerm.:ı7elerl yatıyor, demek-
tir. 

Bolivya hllkilmetine gelince, hu 
dnletin 3 milyon kadar ıf!kenui 
Yardır. 19'l8 aene.iode Amcrikadan 
mühimce bir istikraz yapmış ve bu 
parayı · silihlanma işlerine sarfetmiş, 
nıociern bir ordu vücud• getirmiştir. 
Fakat bu devletin hazinesi de boş
tur ve borcunu verecek vaziyette 
değildir. 

Az ıonra Bollvyanın ıen~in kalay 
madeulerinl ihtiva ettiti görülmüı 
•e bu madenlere derhal Amerika 
aermayui elini uzatrnışbr. Çünkü 
Amerik;t, dllnya kalaylarının dörtte 
Gçünil sarfeden bir memlekettir. 

Bu suretle Bolivyanrn Amerikaya 
borcu 50 milyon lngilh lirasına yük

•elmiştir. Amerika 1ermayeai, bu 
lbemlekette o •uretle hareket etıniı 

\'e hükumet hesabına yaptığı demir· 
yollarını öyle fena bir teraitle 
ba,armııttır ki, nihayet Bolivya, mali 
iflas v.ıziyetlne gel mittir. Fakat 
ordusunu siU.blandırnuık için verilen 
para ile ona, bu vaziyetten kıırtul

hlanın b:r çıuesl olduğu. ırösteril
mlftir: Paraguvay ara:ıisi .. Jki devlet 
arasıadaki harp. Amerikalılara ait 
Bolivya kalayınan ucuzca denize in
mesini temin ed~c•k yolu bulmak 
•• almak için bir daha patt.mak 
il.ze,.edir. - Süreyya 

es 'uliyet Almanyanındır ! 
Tan Gazetesi, Alm;n Teklifini Şiddetle 

Muaheze Ve Tenkit Ediyor 
Paris 9 - Almanyanın askeri 

mUsavata ait talebini tekrar mev
zuu bahıeden Tan gazetesi, ~un
ları yazıyor: 

Almanyanın terki teılibat 
konferansmdan çekileceği ve sulh 
muahedeleri ahkimımn hiçbirini 
bundan böyle nazarı itibara al· 
nııyacağı huıuaundaki tehditle· 
rinden müteessir olmak icap 
eder. 

Almanya böyle bir hareketi 
irtikap etmekle Milletler Cemi· 
yeti azasından bir devletin ifa· 
sına mecbur bulunduğu teahhü
datı icra etmemiş olacak ve dün
ya efkarı muvacehesinde çok va
him bir mes'uliyet deruhte etmiı 
bulunacaktır. Zira bütün dllnyada 
tekrar militarizme ba~lanmasmın 

yegane sebebi kendiıılİ olmu~ 
olacak, emniyet ve itimadın tek-
rar teessllsile beraber iktısadt 
inkişafa davet etmek için tatbik 
edilen sulh siyasetine ait bntnn 
ümitleri aynı sebeple tahrip ey
lemiş bl1lunacaktır. 

Almanya da 
Dahili 
Vaziyet 

Berlin, 9 - W olff Ajansm
dan: Başvekil Fon Papen, Reisi· 
cümburu ziyaret ederek dahili 
siyasi vaziyeto ait olan raporunu 
okumuştur. 

Bu ziyaretten sonra B .şvckiJ, 
Rayiştag Meclisinin Reisi M. 
Goeringin ziyaretini kabul eyle
mi~tir. 

Yeni Bir 
Alman Zeplini 

Berlin, 9 ( A.A. ) - Wolff 
Ajansından: Halihazırda inşa 

edilmekte olan yeni kabilisevk 
balonunun eb'adı Graf Zeppe
linden daha büyük olacak, balon 
HeHum gazile im1a edilecek, ham 
petrol ile müteharrik 4 motörle 
mücehhez ve vasati 850 beygir 
kuv\fetinde bulunacak, saatte ı 30 
kilometre sürat yapacak ve bila
merhale 13 bin kilometre mesafe 
katedecektir. 

Yeni balon, ilk seyahatini ge-
lecek ilkbaharda icra eyliyecek 
v-e her türll\ asri konfora malik 
olmak şartile 50 yolcu taşıyabi
lecektir. 

ı\fac·ıristan kuallyetini tesis edan Sent Etlyendlr. Ondan dolayı !ılacariı· 
t~n kıraliyetine 111\.urondö Sent Etyen,, denir. Macariııtan el'an bir kıralfyet· 
tır. Vaziyeti hazıra. ınünaı-ebetile kır:ıl yoktur, fa.kat devlet reisliğinde Lir 
naibi saltanat varılır. Her sene Sent Etiyen yortuıu Maoarlııta.n için mllU 
h:ı.yr:ı.ın teşkil ecler. o glln bflkıiınet urk~nı kilisede yapılan 1yln meraılmin
de haıır hulunıır. Ve ayinden ııonra. alay halinde naibi saltanat ııarayıııa 
arz1 t:ı.ıiınat yapınıya. gid~rler. Re'!ınirııiı erkAnı hükftmetl alay halinde sa· 
ray:~ gi<h•rken göster ıııekteclir. 

- -~--------

Streza Konferansın da 
.._ __ ...-.--

Ziraatçi Devletler Gamrük Tarifelerinde 
Bir Miktar Tenzilat Yapacaklar 

Streza, 9 - W olff Ajansından: 
Talt iktısat komitesinin dünkU 
içtimaı esnasında İtalyan heyeti 
iki tarafh muahedeler tezini mu· 
hafaza ve ipka ve Avrupa dev
letlerini buhrandan mfücessir 
olan ziraatçi devletlere nakden 
yardıma davet etlen bir teklifi 
reddeylemiştir. 

Yardım ıçm lüzumlu olan 

mebaliğ bu yardıma iştirak eden 
devletlerin son 3 senelik ihracat• 
lan hesaba esas ittihaz edilmek 
suretile vrilecek hisselerle temin 
oJunacaktır. 

Ziraatçi devletler de buna 
mukabil gümrük tarifelerinde 
tenzilat yapmıya mecbur olacak• 
)ardır. Yardımın sureti taksimi 
bilahare icra olunacaktır. 

Milletler Cemiyeti Ve İrlanda 
Londra, 9 - Dün ak~am Dub

lindc M. de Valeranın 13 üncü 

Milletler Cemiyeti heyeti umumi
yesi içtimaıada bulunacak frlanda 

muhtar devleti murahhas heyetine 
riyaset edeceği resmen il4n 

edilmiştir. 

Mumaileyh, Milletler Cemiyeti 

Meclisinin 23 eylfıldc başlıyacak 
ceJsesile heyeti umumiyenin 26 

eyliilde icra edilecek küşat cel
sesine riyaset edecektir. 

[r-
1 

. "\ 
Gönül işleri ı 

Sinema Artistine 
Aşık Olan 
Genç 

Samsundan M.B. rumuzile 
garip mektubu aldım: 

"Şu gönül dediğin şey ne ka
fir nesne imiı meğeri. Bundan bir 
müddet evvel gönlllmU perdede 
gördUğ'Um sinema artiıtlerinden 
birine kapbrdım. OgUn bugün 
gece gündO.z bUtün varlığımı 
kapbyan bu heyecanın esiriyim. 
Bir tftrlll kendimi bu garip aşk· 
tan kurtaramıyorum. Bir dakika 
olaun kendiıini garebilirim ümi· 
dile Holivuda kadar bile gitm• 
yi dUşllndllm. Ne yapacağı · 
ıqırdım. Siz ne tavsiye edenı• 
niz ?., 

Muhayyel aşk nedir bilirsiniz. 
Romanlardaki kahramanlara, ıi· 
nemalardakl artiıtlere Aşık olan 
genç kızlar az değildir, fakat 
bunlar, hayatta sevda imklnm• 
dan mahrum mutaa11ıp aile 
çocuklarıdır. Evden çıkamaz, 
erkekle görlişemez., hayata gire
mezler. Blitiln hayatlari kitaplar, 
sinema perdesi ve eYİnin dört 
duvarı içinde geçer. Bunlar sev· 
da ihtiyaçlarını, muhayyel tipleri 
aevmekle tatmin ederler. 

Samsundaki genç te buniara · 
benıer hassaı, mahçup bir ço
cuk olmalı. Bugün kızlarla gö
rUşUp sevişmek mttmklbı olduğa 
halde gönlUnü yanlıt bir aevda· 
ya vermiş ve muhayyel bir Ale
me dalmış. 

Bence ba genç marazi bir 
qka tutulmuıtur. Bir kıza gön· 
lllııtt kaptırıncıya kadar bu mu
hayyel aıkı devam edebilir, 
fakat bir batka11m aevdiii gün 
bu hayaline acıyacaktır. 

* 8. F. T. Beye; 

Burada iJ bulabileceğinizi 
zannetmiyorum. Fakat ailenizin 
yanına dönüp evinize yük olarak 
yaşamanızı da tavsiye etmem. 
Yeni birçok mllesseseler açılıyor. 
Bunların birinde kendinize it 
bulmıya çalışınız. 

~ 
'
1 Benden kllçlik bir kadına 

metres olarak seviyordum. Fakat 
çılgınca bir aevda irademe bile 
hakim olamıyorum. Bu derin 
sevdanın sebebini bir türlü tahlil 
edemiyor ve ne yapacağımı bile
mıyorunı . ., 

Beyofh~: Haua Alp 

Oğlum hu kadar çok sev· 
dikten sonra yapılacak ıey basit
tir. Bu kadına itimadınız varsa 

' münasebetinizi resmiJeştirir, ni-
kahla evlenirsiniı. Bir müddet 
sizinle metres hayatı yaşaması 
kadını nazarmııda ktıçtıltmtiş öl· 
mamalıdır. 

HANIMTEVZE 
*===- - ~-
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ÇOCUKLU0UM 
Me.hur Rus Edibi Maksim Gork~nln hayat romana 
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Hemen her sabah Hazreti 
Meryemi methetmek ve onun 
büyüklllğünü tavsif ıçın yeni 

kelimeler buluyordu. Ve bu yüz· 
den onun dua ve niyazlarına 
daima kulak veriyorum. 

- Ey ilihl temiz kalp, koru· 
yucu şemsiyem ve benim altın 

gUneşimf Ey Allahın anası beni 
fenalarm iğfalinden muhafaza et, 

kimseyi incitmeme ve kimsenin de 
beni beyhude yere indtmeaine 
meydan verme! 

Siyah gözlerindeki tebessiim 
ile gençleşerek tekrar ağır elile 
yavaş yavaş haç çıkarmıya 
başladı. 

- Gezur Kristus, Allahın 
oğlu bana karşı lfıtufkar ol! An
nenin hakkı içini. 

hep Hazreti 
birer neşide, 

açık, saf birer 

Onun duaları 

Meryeme karşı 
kalpten gelme, 
methiye idiler .• 

Sabah duası ısllrmezdi. Sema• 
ver erkenden hazırlanmalı idi. 

Biiyi\k babanı çay tayin ettiği 

zamanda hazır bulunmazsa adam
akıllı çıkışır ve hiçbir iş yapl
maml!J telakki ederdi. 

Bazan o bUyUk annemden 
daha cvvd uyanır sonra afağı

ya bizim yammıza gelir, nine
min duasını dinlerken mııhteki
d•me ince, esmer dudaklarmı ge
rerdi. Cay içerken de homurda
mrdı : • 

- Ben senin bu kalm kafana 
kaç kere nasıl ibadet edilmek 
lazımgeldiğini sokmak istedim, 
sen ise hala bu herzelerine de
vam ed;yorsun 1 Zmdık kan, bu
na Allah nasıl tahammül eder ? 

Ninem söylediğine iman etmiş 
bir insan tavrile cevap verirdi: 

- O, ne diyorsam pekald 
anlıyor 1 

- Mel'un karı 1 Ah sizler! •• 

Ninemin AUahı biitün gün 
y~nmda idi. Hatta hayvanlara 
bılc ond

1
1:! bahsederdi. Ben in

sanların, ... .. köı; eklerin, araların, 
kuşların ve otların bu Allaha 
koJaylıkia itaat edeceklerini tabit 
buluyordum. 

O dünyada her Jeye ayni 
derecede yakın bulunyor ve 
herkes için mi1savi derece iyilik 
ediyordu. Bir gün meyhaneci ka
rmm duman rengindeki şımarık 
kedisi bütün evin sevgilisi olan 
kuş.um~ . bahçeden sürükliyerek 
g~tırmıştı. Ninem kuşu onu ağ· 
zından kurtardı. Ve altın gözlü 
hayduda bir hitabe irat etti: 

- Senin hiç AIJahtan korkun 
yok mu? ... lıa .. 

Meyhaneci icarı ve evin uşağı 
onun sözlerine gUlüyorlardı. Fa
kat ninem evinde hiddetlenerek 
bağırdı: 

-Si:z galiba, hayvanlar Allahi 
tanımazlar diye düşUnUyoraunuzl 
Ben size şunu ıöyliyeyim ki her 
canh ıey sizin gibi Allahı tanır, 
kalpsizler! 

Arbk epeyce çökmUt olan 
Şarapı arabaya koşarken onunla 
gevezelik ederdi: 

- Neden böyle kederli g6-
rünüyorsun AUahın kulu?. iki
miz de artık ihtiyarladık de· 
ğil mi?. 

At sanki taıdik ediyormut 
gibi başım saHar ve içini çe
kerdi. 

Ninem Allahın ismini bUyUk 
babam kadar sık ağzma almaz• 
dı. Ninemin Allahı benim için 
anlaşılır gibiydi ve ben ondan 
ürkmllyordum. Ona karşı yalan 
söylemekten utanıyordum. Ben 
nineme asla yalan söylemedim. 

( Arkuı var) 

r -



6 Sayfa SON POSTA Eylul 10 -=====--

' Dünya Hadiseleri Dünyada Olup Bitenler ! Kari Mektuplıırı 
Japonlar 
Yeni Bir Gaz 
Keşfetti 

· Japonyanın Casus T eşkilitı lngilizlerin Dilsizlerin 

E il• S . . T Ç k Serpuşu 
Bu ayın birinci glinll gllneş 

tutuldu ve ancak bir kısım ıimal 
memleketlerinden, Atlas Okyanu• 
ımndan görülebildi. Güneı tutul
masının gözle takip edilebilecek 
aafbası ancak yUz saniye silrmllş· 
tur. Fakat bu müddet ıarfında 
bu sema tezahürünü en iyi takip 
edebilen memleket ve şehir Ame
rika ile Nevyork olmuştur. Bu 
münasebetle Japonyanın Tokyo 

raEatbanesi de güneşin tutulmasını 
takip etmek için Amerikaya bir 
fon heyeti göndermiştir. Bu heyet 
Japonyanın Kiyoto Darülfünunu 
profesörlerinden mürekkepti. Ba
tında da darülfünunun mildilrU 
Profesör Hirayaoa bulunuyordu. 
Heyetin tetkikah neticesinde, 
dünyada, şimdiye kadar mevcu· 
diyetinden henilz şüphe bile edil· 
miyen yeni bir gaz bulunmuştur. 
Heyet, bu gazı, güneşin reokle· 
rinin fotoğrafisini almak ıuretilo 
meydana çıkarmıştır. 

Jimmy Valker Meselesi 
Nevyork, 7 (Hususi) - Hak· 

kında çıkan müteaddit dediko
dular Uzerine mahkemeye verilen 
Nevyork Belediye reisi Jimmy 
Valker istifanamesini vermiş ve 
Nevyork Valisi M. Roozvelt ta
rafaodan kabul edilmiştir. Nev
york Belediye Reisi, ayrıca halka 
hitaben neşrettiği vedanamesinde 
kendisine karşı tutulan hattı ha
reket hakkmda halkı hakem ta· 
yin ettiğini beyan etmiştir. Ayni 
ıamanda, bu vedanamede, VaH 
M. Roozveltin muamelesini ıid

detle tenkit eden kısımlar vardır. 
M. Roozvelt istifanameyi almıf, 
fakat hiçbir şey söylememiştir. 
Gerek belediye reisi, gerek M. 
Roozveltin her ikiai de demokrat 
farkasma mensup olmaları ve M. 
Rooıveltin cUmhur· riyasetine 
namzetliğini koyması, intihabat 
itlerinde demokrat partisinin tan· 
ıım ciddi bir surette ıayıflat

mııbr. 

.Son Posta ı Bu zatın mahke
meye verilmesini müteakıp, bu 
muameleyi icap eden sebepleri 
uzun boylu teşrih etmiştik. 

Bahkçllık Ve Elektrik 
Moskova, 7 (Hususi)- Lenin· 

grat tecrübe ve tetkikat enstitfi· 
aOnUn 1931 denberi balık avcılı

ğmda elektrik kuvvetinden istifa
de edilip edilemiyeceği meselesi, 
en son yapılan tecrübelerden 
ıonra tamamen muvaffakıyetli 

neticeler vermiştir. Bu tecrilbe
lere göre elektrik kuvveti, balık
ları avlamakta değil, halık ılirü
lerlnin hareket istikametlerini 
tayin etmekte kullanılıyordu. Şim
di anlaşılmıştır ki gerek nehir
lerde, gerek sahil balıkçılığında, 
balık sürlllerioin yaklaşıp yaklaş
madıklarına elektrik kuvveti saye
ıinde öğrenmek ve ona göre 
tedbir almak mümkündür. Bu 
ıene Leningrat enstütüsUnün bul
duğu usul sayesinde, balık fstib
aalAtını geçen seneye nisbetle iki 
misline çıkarmak mUmklln ola
caktır. 

Londrada Kasap Mektebi 
Londra, 7 (Hususi) - Londra 

Belediyesinin mUzaharetile burada 
bir kasap mel<tebi açılmıştır. Bu 
mektebin dersleri, kasaplak 6ğ· 
renmek istiyenlere bir koyun ve
ya ırığmn nasıl kesileceğini, etle-

nte ıcens ervısıne aş ı artıyor ~a.tır di.laizlerin caddelerde 
vesaıtı nal<lıye kazaların dan ko-

J S hl E . V .f J • V d runmaları ıçm cemiyet heyeti a pon eyya arının srarengız azJ e erı ar ır idaresince kabul olunan ve vilayetin 
mUsaadei reımiyeıini haiz bulu· 
nan Ustll sarı, kenarları kırmızı 

Kadınlı, erkekll Japon casusları ekseriyeti& böyle •eyyah kıyafetinde gtizUkUrler 
DUnyanm gizli ve korkunç Maamafih ister ticari, ister kında malumat topladıkları gH· 

kuvvetlerinden biri de Japon ca· askeri ve iktısadi sahada çahş· rülmüşttir. 
sus teşkilAtıdı r. İngiHzlerin meş- sanlar Japon casusları Japon Japon Askerr Caeuaları 
hur Entellicens Servislerine rııh· ordu erkanaharbiyesile ııkı Japon casus teşkilatmm baı· 
met okutacak bir dereceyi bulan bir temas halindedirler. Bun· hca kıymetli unsurları erkAnı· 
bu Japon teşkilAtı, bilhassa Ja· lar için her sene mühim mik· harp zabitlerinden mUrekkeptir 
ponyanın menfaatlerile a!Akadar tarda tahsisat ayrılır ve bu tahsi· ve son Mançuri harekAtmdan 
olan mıntakalarda çalışır. Onun satın miktarı ne derece yüksek evvel bu mıntakada 400 Japon 
içindir ki bu gizli kuvvetin umu- olursa olsun Japon Meclisinde erkAnıharp zabitinin faaliyette 
miyetle Avrupada mevcudiyeti hiçbir tenkit ve itiraz davet bulundukları tesbit edilmiştir. 
hissedilmez. Çalıştığı sahalar, bil- etmez. Bir Japon askeri casusunun baş· 
hassa, Sovyet Rusya hudutları, Memleketin gerek müdafaası lıca ve ilk vazifeleri şunlardır: 
Amerika ve Amerikanın idare- 1 - Askeri casus, çalıştığı ve gerekse emperyaHst meyillerinin 
sinde bulunan Filipin Adaları, İn- h k mıntakanın askeri tetkilab, kuv· ta a kuku için vlicude getirilmiş 
gilterenin meşhur deniz UssU olan bütün bu şebeke haricinde vetleri, bunların taksimatı bak-
olan Singapur, Amerikanın Ha- komUnizm ve ihtilAlci amele kmda Amirlerine her an mufaısal 
vay ad0ları ve Panama kanalı. izahat verecek vazı"yett... bulu· 

;.,UttJlş B!r Kuvvet teşekküllerinin faaJiyetini takip nacaktır. " 
Japonyanın siyasi vo ikbsadi etmek lizere başkaca bir tcşkilAt Ayni zamanda husule gelecek 

emeller beslediği yerlere hulul vtlcude getirilmiştir. değitikliklerden Tokyo erkim· 

etmesi için bu teşkilatın bliyUk Memleketin emperyalist emel- harbiyesini dakikası dakikasma 
hizmeti ve faaliyeti görülür ve lcri için çalışan casuslar kadar haberdar edecektir. 
görülmilştl\r. Bu teşkilat umumi- "' ehemmiyet verilen bu zilmrenin 
yetle iki mühim kısma ayrılır: mensupları, harekatını murakabe-

l - Mukabil istihbarat teş- ye memur oldukları amele miles-
kilatı ki, başlıca vazifesi ecnebi seselerinin günlük faaliyetlerini 
casuslarının Japonyada faaliyetle- bile raporla amirlerine bildirmiye 
rine mA.ni olmaktır. mecburdurlar. 

2 - Hariçte çalışan Japon Bu teşkilata verilen ehemmi-
casuı teşkilAtı. k 

B yetin derecesini anlatma için 
u gizli müessesenin müessir 

bir surette hi'ımet görebilmesi bu teşkilU için ayrılan tahsisatın 
için Japonlarca kabul edilen esas 1931 senesinde 600 bin yen ( Ja-
ıudur: pon parası ) den 6,500,000 yene 

Casuslak yapılan memleketin çıkarıldığım işaret etmek kafidir. 
ahval ve şeraitine Japon memur- Japon Seyyahlarmın Vazlfeleri 
ları nın mutlak surette uymalan. Japonların Çinde casusluk 
Bunun haricinde Japon bahıiye- yapmak için tatbik ettikleri usul· 
sinin elinde ve emrinde üçüncll lerden biri de mıntaka mmtaka 
bir casus şebekesi daha vardır ki seyyah kafileleri göndermektir. 
doğrudan doğruya höyük Japon 15 - 20 kişiden mürekkep bulunan 
deniz erklinıharbiyesine merbut· bu seyyah kafileleri güya gez-
tur. ve oradan aldığı talimat mek için geldikleri mıntakaları 

Uze. ine hareket eder. ba~tanbaşa dolaşır, müllim gör-

rin ne suretle ayrılacağını öğret

mek gayesini takip etmiyor. Bu 
mektep, bilakis, bir kasap dük
kanından alış veriş eden kimse
lerin, menfaatlerini nasıl koruya
bileceklerini öğretiyor. 

dUlderi noktaların fotoğrafilerini 

alır, haritalar çıkarır, sonra gel
dikleri gibi sessizce dönerler ve 
yerlerine başka gruplar gelir. 

Büyük Okyanustaki Sovyet 
sahillerini de tetkik, tespit ve 
haritalarını çıkarmak için ayni 
usulden istifade ederler. Çok 
defa bu casusların basit birer 
balıkçı kıyafetine girdikleri ve 
bu sayede Kızd Donanma hak-

Kaç kişi vardır ki bir kasaba 
uğradıkları zaman matlup veçhiJe 
et almasını bilebilsinler. FilAto 
nedir ? KUlbastılık hayvanın ne• 
resinden çıkarılır. Yüz dirhem 
kıyma almak İıitediğiniz uman 
bu eti, aldanmamak şartile hay· 
vanın hangi kısmından ayırtıp 
kıydırmak lazlmdır ? Londrada 
yeni açılan kasap mektebi, mü
davimlerine, işte bu malO.mab 
tedris ediyor. Bu mektep müda
vimlerinin daha ziyade ev kadın
ları ve aile hammlarrndan mUrek· 
kep olduklarını kaydetmiye lüzum 
yoktur, 

, - ' ""ı 
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2 - Japon askeri casusu, 
ıimendifcrlerin faaliyetini daimi 
bir murakabe altmda bulundur• 
makla mükelleftir. Ayni umanda, 
bulunduğu mmtakanın içtimai ve 
iktısadl şeraitine nüfuz etmekle 
mükelleftir. Aynca telefon ve 
telefon idarelerinde de parmağı 
bulunacakbr . 

3 - Yine bu casus, çalıştığı 
memleketin mühimmat fabrikala-
rını tanıyacak, yerlerini bilecek, 
malzeme depolarının mahiyet vo 
mevkiini tesbit etmiş bulunacaktır. 

4 - Bulunduğu mıntakanın 
yllksek rütbeli zabitlerile müna· 
sebet tesis etmiş bulunması ve 

bunların nezdinde itimat kazanması 
da şarttır. Ayrıca miilkiye Amirlerile 
de temasa memurdur. Ta ki düş
manın maddi ve manev1 kıymeti 
hakkında bir fikir edinilebilinmiı 
olsun. 

5 - Aynca bu mıntakanın 
iktısadi şeraiti, istihsal noktasın
dan memleket dahilindeki mevkii, 
mali müesseselerinin mahiyetini 
bilmek te Japon askeri casusunun 
ba.şhca vazifeleri arasındadır. 

Bu casuslar, Tokyo erkAm
barbiyesi ile günügününe ve 
şifre ile muhabere etmiyo mec· 
burdurJar. Erkanıharbiye, bu 
şifreleri kemali ehemmiyetle tas
nif eder, doıyalarına yerleştirir, 
hususi haritalar üzerinde lbım

gelen işaretieri kaydeder. 

Japon Casus Merkezleri 

Eğer casusların çalıştıkları 
mıntakalarda Japon mliesseseleri 
varsa, bunlarm vazifesi daha 
ziyade kolaylaşmış olur. Meseli 
Sovyet Ruaya arazisindeki VilA· 

fapkalar dtınden itibaren giyll• 
miye bqlanmıştır. Vesaiti nakliye 
kullananların nazarı dikkatini 
colbederim. 

SaJ.r dluiıı n k3rlerl h imaye 
Cemiyeti Katibi Umumlai 

Mehmet 

Ozum Fiati Hakkrnda 
Bir gazete ilzUmUn okkasının 

6 kuruşa satıldığını yazıyor. Bu 
yanlıştır. En birinci UzUm 16 
kuruıtur. Eğer bu iddia doğru 
lıe ben 16 kuruştan almıya 
razıyım. 

Galata Yağkapanı Berµ:aına 
sokak ~'o. 5 

Ahmet Nuri r Cevaplarımız J -----Beyoğluııda N. z. P. imzalı mek• 
tup sah ibine: 

Y azıJmasmı istediğiniz mesele 
llAn mahiyetindedir ve ücrete 
tabidir. 

* A nkara. vapuru üç iiııcli kaptanı 

Hidayet Beye: 

Alakanıza teşekkürler ederiz. 
Bu silsileye ıimdilik nihayet vel"* 
dik. Mektubunuzdan ilerde isti· 
fade edilecektir. 

Mühendhı Nuri Ziya Beye: 

Maalesef şiir dercetmek taa• 
mlllUmUz haricindedir. Kıymetli 

tiirinizden istifade edemlyeceğl1. 

* lzmitte 1. Cemil Beye: 
Neyzen Tevfik ve Arap Mehmet 

Beyler elyevm ıan'at hayatlarına 
devam etmektedirler. 

divoatok Japon Bank&11 işte böyle 
bir casua merkezi idi. Rua 
mukabil istihbarat teşkilAtmın 
faaliyeti neticesinde bu mUesse
ıenin mahiyeti meydana çıkarıl
mış ve banka faaliyetini tatil 
etmiye mecbur olmuıtur. 

Japonyanın gözdiktiği bfr 
mıntaka hakkında harekete geç· 
mek zamanı gelince, hadise çı
karmak ve bu mıntakayı işgal 
etmek için vesile bulmak iş• 
ten bile değildir. Bu takdirde 
orada çalışan Japon casuslarına 
bu nevi bir vak'aya sebep olma
ları için talimat verilir. Hadise 
çıkar çıkmaz da Japon hUkiımeti 
vaziyet ahr. Nitekim, talimatla 
çıkarılan bu nevi bir vak'anın 
neticesindedir ki Japon ordusu 
Mançuriyi işgal etmiştir. 

Japon casus teşkilAtının ne 
derece tehlikeli bir kuvvet oldu· 
ğunu kaydetmek için şunu söyle
meliyiz ki japonyada fotoğraf 
çıkarmak son derece tahdit edil
miştir. GO.ntin herhangi bir eaa-
tinde, en tenha bir köşede fo. 
toğraf makinenizi bir mınlakanm 
tızerine çevirir ve bu mıntaka da, 
bilmediğiniz halde, askeri vo 
memnu bir mıntaka olursa, 
karşınızda derhal bir Japon po· 
liı memurunu göreceğinizden emin 
olabilirsiniz. japonyada seyahat 
etmiş olan ecnebiler, bu hususta 
kafi malumat sahibidirler. Şu hale 
göre lngiliz casus teşkilAtı olan 
Entellicens Servisin karşısında 
Japon casusluğu, daha mahdut, 
fakat onun kadar müthiş bir kuv-
vettir. · ...... 



l
r Haftada iki Defa Spor 

SPOR 
- - - --

1 

Perşembe ve Cumartesi Günleri 
Çıkan Spor Sayfalarımızı 

Okuyunuz .•• -
s p o R 

1 1 
Gazetemiz pe•Jcnb~ Ye CU!llartcııi 1r11nlc:i ' 

olmak üııere baft.ıd• iki ıpo: ıayfa" neşretmek
tcdir. 

PerlJcınbe günkll •po~ n7faaınd• dünya •?.,. 
hareketleri memleket spor hldiıalerl \·ardır. 

Cumartoıl ııayfa11nda lae cuaH ~ilnkii mııç
lana tafıillh yazılıdır. 

-==~-~::=::============~===========-=~===-====-=::=======================-==-=========~============~=============---:::==~~ 

YÜZMELER Balkan Tenı·s Maçla . n J AT :A.RIŞLAR• 
Boğaziçi rIDI Mevsımın 
11

'
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Dakikada Finalleri Yarın Yapılacak s~'! Yarışları' 
Geçildi Dun Yapıldı 

İstanbul Mıntakası Denizcilik 
şubesi tarafından tertip edilen 
Bogaiçindeki iki müsabaka diln 
icra edilmiştir. 

Şampiyon Olmamız Çok Muhtemeldir Y arJş ve Islah Encümeni ta· 
rafmda tertip olunan lstanbul 
yaz at yatışlarının sonuncusu dDn 
Veliefendi çaymnda yapılmıştır. Bunlardan biri Rumelibiıarı • 

K,ndilli ( Boğaz• geçmek ) milsa· 
bakası idi. Bu müsabakaya ikisi 
H. olmak iizere 13 yUzllcü iştirak 
etli ve saat on buçukta baılandı. 

Müsabıklardan yedisi muvasalat 
noktası haricine çıktıklarından 
derece alamadılar. Derece alan 
altı yüzücünün isimleri ve dere· 
celeri şunlardır: 

Salim Bey (Beylerbeyi) 11,29 
dakikada birinci, Cihat B. (Bey· 
koz) 12, 20 dakikada ikinci, Talat 
Bey ( Beykoz ) üçüncü, Cemil 
Bey ( Beylerbeyi) ve Sedat Bey 
( Altınordu ). Ayni zamanda ka· 
raya çıktıklarından her ikisi de 
dördUncU, Matmazel Eva Alter 
beşinci gelmişlerdir. 

Diğer deniz müsabakası Bii· 
ylikderede . yüzme havuzunda 
yapıldı. Geçenki sutopu mllsaba· 
kasında bahriye takımile Galatasa· 
ray takımı finale kalmışlardı. 

Bahriye takımı dlinkn müsa
bakaya iştirak etmediğinden 
Galatasaray takımı yapdan me· 
mnteakıp lstanbul sutopu şapiyonu 
ilan edildi. 

Ayni zamanda havuzda teşvik 
yüzme yarışlara da yapdmııtır. 

Erkekler arasında 100 metre .. 
ilk müsabakada Beylerbeyinden 
Salim Bey 1, 1 1,3 dakikada birin .. 
ci, Beylerbeyinden Cemil ve Tallt 
Beyler 2 inci ve 3 ilncl\ geldile. 

400 metre erkek yarışını 
Beykozdan Vangel Bey 6,42,5 
dakikada birinci Zeki Bey ikinci, 

. Mehmet Bey UçUncn geldiler. 
Hanımlar arasında 100 metre 

Jnlisabakasında Matmazel Eva 
Alter 1,56,2 dakikada birinci 
\re Matmazel Artrut Praisa 1,56,5 
dakikada ikinci geldiler. 

200 metre erkekler müsaba-
kasında Beylerbeyinden Salim B. 
(Beylerbeyi) 3,3 dakikada birinci 
Beykozdan Cihat Bey 3, 10, 1 O 
ikinci, Cemil tJey (Beylerbey) 
Cemil Bey üçüncü geldiler. 

800 metre erkekler: l · Torna 
Beykoz 15,25, 2 • PancleJi Bey
koz 16,30, 3 - Mehmet İzzet Bey· 
koz. 

1500 metre erkekler: 1 • T o
bla Beykoz 33, 2 • Pandeli Bey
koz 36, 3 - E va Al ter üçüocU. 

4 X50 bayrak erkekler: 1- Bey
koz takımı 2,30, 2 - Beylerbeyi 
takımı 2,30 ikinci. 

100 metre sırt üstil erkekler: 
1 • Hasan Beykoz t ,51, 2- Liıt-
fuJlah Galatasaray 2,00, 3 - Zeki 
Beykoz. 

100 + 200 + 100 muhtelif 
hayrak yarışı: 1 - Beykoz takrmı 
8,27 [müsabaka harici giren Al-
ınan mektebi takımı 8,05 ile 
Beykoz takımını geçmiştir ] 50 
metre kurbalı tekaütler: 1· Rüştil. 

50 metre kubalama hanımlar: 
1 - 1\latmazei Eva Aiter 58, 2 -
Malmazel Artrut 56,5. Bunuu 
rnüteakıp atlamalar yapılmıtJ ve 
aşadaki neticeler alınmıştır. 

1 - Artrut 42, 2 - Rit 40, 
3 - Ferit 39, 4 - TalAt 34, 
5 - Hiristo 31, 6 - Behzat 29 
Puvan. 

Hava kapalı deniz •ert Y• 

"'lf1.·.';'' •.. ı 

DUn F ~l!e!'bahçe tenis saha· 
ııfıda Balkou ttmia şampiyonası 
turnuvaın dQmi finalleri yapıUm21· 

tır. T eniae merakı oları kalabalık 
bir halk daha miisab&kaıaruı 

başlamasından ço~ı ıavvel saha}'i 
doldurmuştu. 

Seyirciler meyanında ıtızlde, 
.zevat, Türkiye idman eemiyetleri 
ittifakı Umumi merkezi reisi Aıiı 

B. l'e Muhafız kıtaatı kumandanı 
Ankara MuhafıgilcU Reisi lımail 
Hakkı B. de bulunuyorlardı. 

Singl dömi Finali: <:uat - Bo 
tez arasında yapılan bu muaa .. 
hakada Suat maglOp oldu. 

5talios ( Yunan \ - Bunca 
(Romen) arasındaki r:açı Yuua-.lı 
kazandı. 

Dahi dömi fineH: Şirloy&n, 
Sodvar (Türk) H NiL:obidis, St0l .. 
yos (Yunan) takımları ar&sınd41 
yapılan bu mllsabak.:ıyı Y!!:&ll 

takımı 614, 8;6,60ile La:zanmı:;tır. 
Suat, Sedat ,., Y ordmıof, S-;.:· 

rucyef müsabakasını ilk çift. bl· 
rinci sette 6-3, ikinci sette 6-4 
ve üçUncü nett~ 6-4 kA~anarak 

Kara Ali 
Meydan 
Okuyor 

Türkiye Oaşpehlivanı Bandır• 

malı Kara Ali Ef. meydan Ciku .. 
maktadır. Bu hususta neşrettiği 
bir mektupta: 

618irçok defalar beni yendiğini 
ilAn ederek bana adeta meydan 
okuyon pehlivanları memleketim 
olan Bandırmaya davet ediyorum. 
Burada bitaraf bir hakem hu
zurunda gilreşmiye hazırım. Tek
lifimi kabul edecek pehlivanların 
Bandırmaya kadar yol paralarım 
da verıni}•e hazınm.,, Demektedir. 

Denizli F utbolcUleri 
Aydın 1 (A.A.) Denizli futbol 

takımı bugün Aydına gelmiştir. 
Aydın \akımı ile maç yapacak .. 
)ardır. 

• 
dalgalı idi. Yüzme vo Boğaz ıeç· 
me müsabakaları u .· Jmiyet itiba
rile iyi oldu. Bir hayli ıeyirci 
yarıılara a•lmiflerdir. -· 

DUnkU teni• mllsabekaıa .. mdad 
birkaç enstantane 

Aziz Bey 
Umumi Reis Kulüp Mu

rahhaslarile Görüştü 
Dün Halk Evinde İstanbul 

federe kulüpler rüesasile merkezi 
umumi birinci reisi ve Er:urum 
Meb'usu Aziz Bey konu.ymutlar 
va lstanbul sporuna verilecek 
veçheyi tezi!:kkür eylemişlerdir. 

Aziz Bey bütlln kulüp murab .. 
haslarına İstanbul sporuna veri· 
lecek veçhe için fikirJerini ıor· 
muş, onlar da fikrini gayet açık 
bir surette söylemiılerdir. 

Ondan sonra, lstanbulun ezeli 
derdi olan sahasızlık bahsi açıl .. 
mış ve bu vadide do birçok 
ihtimaller düşünülmUştür. 

Kulilp murahhaılarından bazılar 
lstanbulun saha ihtiyacını teırih 
lilderek aahalarm nerelerde yapıl· 
ması icap ettiğini eöylemiıler ve 
ÜskUdarda, Kadık<SyUnde, Beyoğ· 
lunda ve İstanbulda yapılacak 
dört tane ufak atadın bugünltUr 
ihtiyacaca tekabül edebileceğini 
anlamışlardır. 

Bundan batka bazı diğer 
mali meseleler konuşulmuı ye 
içtimaa nihayet verilmiştir. , · · . 

Balkan Tenia Şampiyonası fina· 
llne kalmıılardır. 

Dnnkll mUaabakalar hem zevk· 
ll, hem de hayli heyecanlı bir 
mahiyet arzetmiıtir. 

Suat ve Sedat çiftinin galibi· 
)eti bizim için mUhim bir neti· 
cedlr. Bu çifte yann için de mu· 
•ıffakıyet temenni ederiz. 

Bugtln yine Fener bahçe Kor· 
dunda tek maçların dömi finaline 
devam edilecek, yarın da final 
maçlari yapılacaktır. 

Dün bazı ynkaek tenisçilerle 
ıörllıtük. Bunlardan bir kı ... 
mı yarınki final maçları için 
Sedat ve Suattan çok 
tımltvar olduklarını söylediler. 
Bu takdirde TOrkiye, Balkan te
nlı ıamplyonu olacak demektir, 
ki biıim için ç.ok mDhim bir ne
ticedir. 

Koşe Galip 
Forat·Hilco, 7 ( A.A. )-Ame

rika teniı tamplyonluğu aeçmo 
mtlıabakalannda Koıe 3-6, 6-2, 
6-3, Hesae ve Bernar 6-1, 6- t 
ve 6-3 Kurıroka galip gelmiştir. 

KageDon 
Yine 
Mağlup 

Detroit 7 - ( A.A.) - Mar .. 
vorth mUkAfatı için yapılan ka
no .. otomobll mtısabakas ının 
ikinci kısmında Amerikalı Gar· 
Yood, natte vaıatl 111, 100 kilo-
metre, lngiliı Kayo Don ise va .. 
ıati 96,233 kilometre ıtırat temin 
etmlılerdir. 

Yarışa rakip kıymetli ~t-l:lrın 
ittiraki ve mevsimin son yarı~ı 
oluşu büyük bir kalabalığın top
lanmasını mucip olmuştu. Yarış· 
lar çok heyecanh olmuş ve seyir
ciler tarafından alaka ile takip 
edilmiotir. 

Birinci koşu .. Hiç koşu kaz~n· 
mamış yerli ve Arap erkek ve 
dişi taylara mahsustu ve mesa• 
fesi 1000 metre id+. Behçet 
Beyin Daylight'i birinci ; F ehml 
Beyin Tayyar 111-ü ikinci ; Meh
met Ef. nin Lalesi fiçüocü gel
miştir. 

İkinci ko~uda dört ve daha 
yukarı yaşta ve hiç koşu kazan
mamış yerli ve arap at ve kıs· 
raklar koşmuştur. Mesafesi 2000 
metre olan bu koşuda Kasım 
Efendinin ZUmbülü birinci, An· 
karalı Ahmet Beyin Cengizi 
ikinci ve Burhaneddin Beyin 
Veziri üçüncU gelmiştir . 

Üçüncü koşu, tiç yaşındaki yerli 
ve · Arap erkek ve dişi taylar 
arasında yapılmıttır. Bu koşu 
Handikaplı ve mesafesi 1600 
metre idi. Emir Salih Efendinin 
Bozkurdu birinci, Çorlulu Ziya 
Beyin Yavuzu ikinci ve yine Emir 
Salih Beyin Klaıı Uçünctı geJ.. 
mittir. 

Handikepli olan dördüncll 
koşu üç ve daha yukarı yaştaki 

haliskan lngiliz at ve kısraklara 
mahsustu, meıafeıl 2400 metre 
leli. Ahmet ve Ferit Beylerin St· 
rombolisi birinci; Sipahi Ocağın .. 
dan Akif Beyin LAiesi ikinci ve 

Mm. Anna Sabri Beyin Pazarı 
ilçüncU gelmiştir. 

Beşinci koşu dört ve daha 
yukarı yaştaki yerli ve Arap at 
ve kısraklara mahsustu. Mesefeel 
3000 metre bu koşuda Ankarah 
Ahmet Beyin Tayyarı birinci ve 
Nail Al Dervişi ikinci gelmiştir. 

Bisiklet MDsabakası 

Roma, 7 ( A. A. ) - Milli 
ıtadyomda Piıt Uı:erinde dünya 
bisiklet ıllr'at ıampiyonluğ'unu 
Belçikalı Şerenı kazanmııbr. 
ikinci Fransız Mftardır. 

_ DUnkU deniz mUaabakalarına lftlrak eden JUzUclilerımrr. ... ... - - ... .. - - .. _ .... 



Fe ım Paşanın, 
ehmet Pa anındı 

( Çok Eski Devirlerde İstanbul )i 
K ş e · u 
Bütün sta lu ş ı 
· stanbul Güvercinleri Bursadan 

Cezayire Sekiz Saatte Giderle:rdi 

Herkesi Bıçaklıyan Katil Bir Arabaya Atladı Ve Uzaklaşb ı 
Mııharrlrl >f-. 1 fında şimdiye kadar birçok ya:ıa- bir mektep hayatı ieçirdifinl 

Her Hakkı Mahfuzdur lar yazıldı. Ve bu yazılarla Fe- aöylllyorlar. Hatta, birlblrlle 
him Paşa, efsanevi bir adam kaYg& eden arkadqlardan 
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Sonra yere eğildi. Kirkorun kal
bini muayene etti. Tamamen öl
düğüne kanaat ıetirdL Yava~ 
yavaş kapıya ilerledL Merdiven 
ba§ına kadar giderek yukarı katı 
dinledi. Ölülerin derin &llkiitun
dan başka bir ıey işitmedi. So
kak kapısını açb, yine bir gölge 
gibi dışarı kaydı. İki tarafa baktı. 
Kapıyı çekerek gUrültüsUzce ka
padı. Evlerin kenarına sine sine 
birkaç / adım daha atb. Sonra, 
pervasızca Takıime doğru hız
landı. 

T akıimde, köıedeki birahane
nin 6u0nde iki boı araba duru
yordu. 

Hemen birine atladı. Araba
cıya, dik bir ıeale : 

- Yıldıza ... 
Dedikten ıonra, hemC;n bir 

cigara yakb. Kibritin titrek aleYi 
biran içinde parladı, söndO. Eğer 
bu esnada bir dikkat eden olsay
dı, Haydar Gani Beyin muvaffa
luyetle gllllhnsiyen çehresini gö
r~rdü. 
letanbul NUtuz Manlakaı&rm• 

Nasal Tak im Edilmişti ? .. 
Yukarıda naklettiğimiz hldise 

ve cinayetlerden de anlaşılıyor ki, 
f stanbulda (Zaptiye nezareti celi
lesi) denilen makam bir heyulA, 
ve resmi polisler de. birer kukla
dan ba,ka bir şey değildi. lstan
hulun idaresi bU!tblllün baıka 
buv\'e llerin elinde idi. 

İstanbul, muhtelif tahısJ rın 
nlifuz mıotakalarına taksim edil
mişti. Beyoilu, Fehim Paşanın .. 
Üsküdar, Ali Şamil Patanın .. 
Beşiktaş ve havaJis~ Hacı Hasan 
Paşanın.. Şişli, Mehmet Paşanın .. 
G lata ve İstanbul Çerkez Meh
met Paşanın hilkmil Ye idar si 
alhnda idi. B n1ardan b~a yi
ne bu mtntakalarda imtiyaz sahi
bi olan ikinci ve tıçündl derece
de damlar varda. Hepıl de ken
di mmtakalarmda tıpkı eski 
devrin derebeyleri gibi müıtakil 
ve müstebit hir tekilde yaşarlar, 
hazan da biribirine çalarlardı. 
Bu adamlar, buralarda bllkümran 
olmak için saraydan hiçbir direk
tif almamışlardı. Fakat hepıi de 
buralara birer suretle yerleşmiş 
ve yavaş yavaş kudret ve nüfuz
larım genişletmişlerdi. 

Baularmın resmi vazifeleri de 
vardı. Ve bütln fcraatlan bu 
vazifeye istinat ederdi. Mesela; 
Ali Şamil Paşa, (Üakndar ciheti 
kumandanı) idi. Hacı Hasan Pa
fa, (Beıiktaı ve havaliai zabıta 
memuru) unvanını haizdi. Meh
met Paşaya da (Şişli komandnm) 
denilirdi. Fakat Fehim Paşanın 
resmen taşıdığı ne bir nam ve 
ne de: unvan vardı. O ıadece, 
Fehim P~a! idi veJ ismini i i
tenler hafifçe Drperirdi. 

Fehim Paşa kimdi? Ve bu 
müthiş kuvvet Ye nüfuzu nasıl 
iktisap ett( ?.. Bu mesele etra· 

dereceaine çıkanldı. Bunların biri şayet !!ider de diler 
çoğu hayal ve rivayet mahsulU- arkadqu:ıı mektep idare 'a• ve• 
dur. Hakiki Fehim Pqaya ge- yahat d biliye zabitlerine fikl· 
lince: Filhakika eavapçıba~ı Is- yet ederse: 

met Beyin oğludur. Çerkez bir - Ayıp değil aai, aen uker 
saraylıdan dünyaya gelmiştir. olac n.. Bir asken mthevvlrllk 

Çocukluğu sakia ve sade geç· yakışır mı? •• 
miştir. Sık k aaraya eider, ba-

rem dairesine girer, haznedar 
ustaların, genç arayhların ara-

!>ında vakit geçirirdi Abdülhamit, 
gayet mutaassıp ve son derece 

kıskanç bir adam olduğu için 
harem dairesinin fü~tt\nden 

erkek bir kuşun bile geçmesine 
razı olmadığı halde, F ebimin, on 
dört, on beş yaşına kadar harem 
dairesine girip çıkmasma ses çı· 
1 -.1maz.. Hatta tesadüf ettiği 
zamanlar, yana:Clannı okfiyarak 
iltifabız ı>ırakmazdL 

F elıim, askerliğe hcveskAr ol
duğu için daha on be.ş yaşında 
iken birinci fırkanın (nişancı alayı) 

na müli.ziruicvvcl olarak. misafi
reten kaydolunmut ve Mektebi 

Harbiye zadegin mnıfına da de
vama bDflamıştı. Her gün mun

tazaman mektebe gidiyor, cuma 
günl ri de ( selamlık resmi afisi ) 
ndc kıt'asının başında bulunanrk 
( llt amcası Abdülhamid ) i se
lamlıyordu. Mektept~ Fehimle 
beraber bolunan ve oounla uzun 
müddet arkada~lık yapan bir
çok zevat, onun pek temiz 

-:-=== ~===--= --~ 

Arnavutlukta 
Suikast 
Muhakemesi 

Belgrat, 9 (Hususi) - Tiran
dan gelen haberlere göre, mcz-

kür şehirde büyük siyasi bir 
davanın görülmesine başlanmış· 

tır. Davanın maznunları tanı 

otuz. dört kişiye baliğ olmakta-

dır. Bunlann ckıerW, Aroavutlu

ğuıt eski ve ileri gelen ailelerine 
nıenıupturlar. COmlesi Kırar Zo
ioya kar4l ıuikaat tertip etmekle 

itli ham olunmaktadırlar.' Aralarında. 

sabık Avlonya mutasarrıfı Sait 

K\!mal, Avlonya Belediye Reisi 

Rasim Kokori, Ş6rayı Devlet 
ikinci Rei!i Sekerezi, muhtelif 

avukat, dört doktor \'e üç gaze
teci Yardır. 

Bu auika l tertibatının hazır· 
lıklan iki ıenedenbcri yapılmakta 
idi. Fakat Kıral Zogo hasla ol
duğu için uikastç.iler ölümlbıO 

bekliyor ve cebirle iş yapmayı 
son dakikay bırak,yorlerdı. Bu 

müddet zarfında uikast hazırlık
larından haberdar olan Arnavut-

luk zabıtası, bu işin eleba~ılar:nı 

yakalıyark tasavvurların fiil saha
sına çıkmasıoa m4ni olmuştur. 

Diye bir batkas.ını aleyhin

de wz söylemeyi vey ut 'kA

yet etmeyi hoş görmedijiıü iddia 

ediyorlar. 

Fehim (307) aene ·nde mUlA

zim olarak Mektebi harbiye ( za

degAn sını fına ) devama başla

m · ıtı. {310) aenesinde de yüzb ı 

olar.ık mektepten çılrtL O za
ınanfar, henüz yirmi iki y n
da idi. 

3l2 senesi .. şubat ayıınn 

26 ıncr cura 1 n, han çok 
gihddi. Kışm. kavvetli im

lerinden kurtulan halk, o ı 

alqama kadar gezmiş. eğle 

yavaş y vq evlerine dan yorl -

dı. OrtaL alaca k lı b. 

Pangalb tarafında bird b. 
a ere bcnriy bir adam pey 

oldu. Bu adam Nişantaıı ciheti

ne doğru aşarak gidiyor, fakat 
gider1'en &Düne eleolere, elin-

deki uzun bıçakla saldırarak 

vurup de\rİrİyordu. 
( Arb!J nr ) 

SESSUE HAY AKA VA 
ANNA MA Y WONG 

Darülbcdayi artistlerinden 

Zehra H. ve Zihni B. 

EJDERİN KIZI 
filminde 

RADYO 
l O Eylül Cumartesi 

l.taı.ı bul - ( l 200 ınetra} l 8 'tud
y o orkı'str:ı~ı. 1!.I,:; Tarııl>urt Hcfik B. 
ile :ırl a l.l1ları t:.ua.fınrları alaturka 
l!:tz, ~t ort..t tra, ~:! gramofon ile net· 
rivat. 

• Belgrnt - ( 4~9 metre) !!0,!i gramo· 
foa, ro } ollo lianseri, tl,40 t•n 

o 
on1 - ( 441 ınetc• ) 21 haber ,,. 

pi, , ~1,45 of~rİ'lo D lonn o.p r:ıım:ı

dan ııar~·al :ı r, \ tt diğer eski oıunalar· 
d:ın lıaıı lıa.,·a.lar. 

Pra~ - ( 483 uıetrt ) !!O .... alı:.aiCon 
konser. 

Viyana - {6l1 metn ) 21 oeıı gece, 
~:ı, ıü da ıı~ bav:ı.lan . 

P .. \.• ...- ( uıelra 660 ) 20, 15 ta.rkı 
gcc i, 2v,4~ grawofon plllo:Jan, 23,30 
spor haberlerini müteak.ıp Çıg ıı orkN· 
trası. 

Varşova - ( 1411 metre ) 21 hllif 
konsor, 20,0ö mufıtclit havalar, 23,05 
-. opcıı konseri. 

Berlin - (1685 metre) 20 yeni haf" 
lıyanlnr itin lngllizee ders, 1.>o,4:} in
e:ı.n neclir? Mevzuu etrafında bir kon
ferans, 21 Iiöııigsbergten naklen ( ?a
tan ve denit.) 23,20 Stutgrattan nı.k· 
luu goco muelldıl.Q 

Ealdls rnanzar ı 
Dardllncl1 Murat zammında 

ıef t b taldıtmm edl kat di
bine g&mülen lstımbulun garip 
iptilllanndan birisi de (k baz
lık) br. Molla, "Yezir •e aalr deY
let erklnmm çocuklan ile mi
rasyedi çelebiledn kuşlar ujr~ 
da sarf ettikleri paralar mnhım 
bir yekun tutardı. Bir gllvercin 
için senelerce seyahati göze al~n 
merakhlar pek çoktu. Devletin 
resmt af teşekkülleri a.ra.1Jnda 
avalar, doiancalar, l<u~bazlar, 
tamkçular, serçeciler, bülblllcli
ler unafL mühim ve kalabahk 
bir yekun tutarlardı. Y eoicami ve 
Tophane civarlarında yalnı~ (500) 
kuşbaz dükklnı vardı. Bır bu 
kadar da kuş avcısı hulunayordu. 
Bir gUvercin yumurtası (50) ku
ruşa, bir 14t,aklabu yorma,. i\i-ver· 
cini (1000) akçeye alınır, satılırdı. 

Doğancılar lstaıı~ulun m.uhte~ 
lif semtlerinde beygırlerle iÜnler· 
ce süren ava çıkarlardı. Bunlar 
avcı kuşlannı ayaklanndan eyer
lerinin kaşma bağlarlar ve a•lı
yacakları kuşu_ görün~e bunları 
sahYerirler' dogaıılar gıder • kuş
ları avlar getirirlerdi. Bunlar 
besledikleri adil doğanları, dal 
doğanları, sungur' toygun, kar çı
ğa, şahin, ragtoı, balaban, ça
kır, taş tülek, karakuş, atmaca, 
ka.ragöx gibi yırtıcı kuflarla ya· 
bant kaz, torna, turaç, karabatalc, 
ıliln, kekli~ çil, ördek, ıerhap, 
bahkçıl, toy, avlarlardı. 

O devirde kuıbaz.hk bilhassa 
zengin çocukları arasında bOylilü 
bir tesir yapıyor, kınalı ·~ka-
l mercan gözlil güvereınJer 
a~ . 

için can a~ı~~rla~d~. ~i inci ve 
yemen akıkı ıle orulmu.ş k~fesler· 
de çeşit çeşit kuşlar bcslcnıyordu. 
Hicri dokuzuncu asrın fstanbu· 
lunda en çok rağbet bulan kuş· 
lar güvercinlerdi. Birçok cins
leri arasında en makbulleri de 
ıun)ardı: 

Taklabaz., cev111, şami, roısri, 
bağdadi, alara, mnsilos, dem
keş sa be, talazh, pelcnk, 
kıxıkla, karaala, tekirala, (sade 
kut), taçlı kut, çak7.rlı kut. 

O zaman, lstanbulun her sem
tinde damlar üsUmde ellerinde 
ipek mendiller, dudaklarmda ha
ra.retli ıslıklarla binlerce geuciu 
ıihercin UıÇurdukları ve ürküttük
leri görülUrdti. En pahalı a llver
cinler havada takla ata ata uçan 
taklabazlarla yuvalarını kolaylıkla 
bulan ( bağdadi ) güvercinlerdi. 
(Şimdiki posta güvercinleri ola
cak).Ha•ada adamakılb yükseldik· 
ten soura takla ata ata yere dü
tliP parçalanan gllvercinlere me
rasimli cenaze alayı bile yapılır
dı. Bağdadi gilTercinler ilk yuva
larını yaptıkları yerden neka~ar 
uzaklara götürlilUrse gBtnrUlshn, 
yine dönerlerdi. 

Kuşb~lar hakkında "bunlann 
pirleri yoktur, bunlar, haklarrnda 
Kuıbazı, kumarbazı katleden 
ıaıd gibi atalar 16aleri aöyleomit 

Çengeıkoyae Kulell ahçeı r 
btr alay ıom, memıumu kavimdir.,, 
diyen m91hur Tnrk aeyyahı E -
liya Çelebi bile kendisini kq 
merakından kurtaramamlŞtır. İkJ 
nç arkadafile beraber inclll ka
feslere koydukları güvercinleri ı .. 
tanbuldıuı Bursaya kadar sıötllr-
mllşler ve oradan cuma namazını 
kıldıktan ıonra salıvermişler, ls
tanbula döndükleri zaman ku~lan 
yuvalannda bulmuılar. 

Evliya Çelebinin dostlanndan 
olan İatanbulun miruyedl ku,. 
bazlaruıdan Baraah Sadi Z de 
l O biıı kuruş sarf eder ok büa 
çift nadide güvercin toplamıı 
ve yetiştirmiı. O gUnlln 
iştira kuvvetine nazaran 10 
bin kuruı muazzam bir para
dır. Sadi Zade güvercinlerine 
misli nar tanesi yediriyordu. 
Her akşam nar tanelerini ufa
lar, bir gece mis içinde 
bırakhktan sonra erteai rftn 
gilvercinlerine serperdi. Bir gün 
kuşlarını uçurmuş, gllvercinler 
bulutlara kadar yük eldiği bir 
zamanda hava birdenbire deği~ 
mi~, ~imşekler çakmı.ş, ğn klar 
boşa.nmış, gündüz geceye dön-
mirJ, bu hal yirmi dört ıaat de
vam ettiği için güvercinler yov • 
larana dönememiş. Kuşbaz çele
binin aklı bqından gitmif, deli 
gibi olmuş, günlerce ağlamış, ni
hayet tesirini gidermek içio 
seyahate çıkmış İranı, Arabi tam 
ba.ş.tanbaŞ<ıl dolaştıktan sonra bir 
~ün Cezaire gitmİ§, or da b'r 
zeniinin ziyafetine davet edilm~ 
Yedi seneden beri hasretini çek
tiği güvercinlerini burada ıörmca 
mi ? Nezaketle ev sahibine aç.m11 
ye : " Sizin olduğu ne maliım. 
Kuş kup benzemez mi 1 • ceva
bım atınca tecrübe yapılmaya ka
rar verilmi~, Sadi zade nar al
dırmış. Bir gece nar tanelerini mia 
içinde buakmış, ertesi gün kendi 
kuşlarmı çağırmak için kulladığı 
( doçipçip ) lerle nar tanelerini 
aiivcrcinlere ~rpmiJ. Güvercinler 
hemen yanma ıokulmuşlar, ha· 
ıma kollarm<l konmuşlar. 

Sonra tecrlibe için kllflar 
kuşhaneden salınmıı, erbest kal a 

güvercinler doğru Bursaya dCSo• 
mOşler. Sadi Zade de (70) günde 
Bursaya geldiği zaman refika,ın
dan kuşların geldiğini öğrenmft. 
Hesap etmişler, tam sekiz saatte 
güvercinler Cezayirden Bursaya 
dönm6fler. Sonra Sadi Zado bu 
gUvercinlerin ayaklarına clmub 
altın bilezikler, minimini çıngırak• 
lar takmış. 

Tavukçular: Eski l .tanbulua 
tavukçul~rı çok meşhurdu. ( Ka
run ) u pir olarak tanırlardı. Ka
run'un ilk sermaye i tavukmuı 
ve yumurta satarak dUny nın en 
zengini olmuş. Gübre içinde civ
civ çıkartmasını ilk defa Karun 
bulmuş ve. tatbik etmiş öğretmif. 
Eıkiden fışkı içinde civciv çıka-

rırlarmat- °"}f-

\,1 
1 \ 
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TİMURLENK 
-80- Muharriri : )f )f 

Tevekkül, Tim ura V armı
ya Neden Razı Olmuştu? 

--------- · - --
Kadm, hem memnun, hem 

mUtehayyirdi. Şen bir belahetle 
ıoruyordu: 

- Onu, burada iken beğen
miyordun, yUzünü görmek istemi· 
yordun, köşe köşe kaçıyordun. 
Ayrılınca içine kor mu düştü? 

- Malı çalınan kişi, hırsızın 

ardından koşar! 
- Bilmece düzme kız, açık 

ıôyle: Ne <lem ek istiyorsun? 
- Açığı, lrnpalısı :10k. Ben 

Semerkande gideceğim. 
- Körlin istediği bir r,öz. 

Sen bize iki göz veriyorsun. Ba
ban işitse sevincinden hoplar, 
belki yüz deve kurban ke~er. 
Beni şaşkına çeviren senin hir
denbire sevdalanmandır. Yoksa 
ıevincimden içim içime sığmıyor! 

Kız, hazin hazin içini çekti: 
- Ben sevdalanmad ım l'.nne. 

Ömrüm oldukça da sevdalan
mam. Fakat o ihtiyar, o r.ok 
bilmiş adam, gönlüme gem \alttı , 
beni benden ayırdı. Şu bizim at 
~obanlarımız yok mu, hazan yıp-

• kılara giderler, tur atları kement 
le yakalarlar, şahlanmalarına, 

çifte atmalarina bakmadan bo
yunlarına yular geçirirler. Han da 
bpkı öyle yaptı, bir sırasını bul
du, beni bağladı, gitti. Ben G 

bağı kıramam, burada da kala
mam, onun yanma gitmeliyim. 

Soğukkanhlığını artık ele al-
mış olan ana, kızını şefkatle 

kucakladı, öptü, okşadı: 
- HAn Hazretleri, dedi, akıl

lılık etmiş, seni bağlamış. Sen de 
akıllılık ediyorsun, o bağı karmı
ya kalmıyorsun. Ben gideyim, 
uslandığını babana haber vere
yim. Zavallı, ilzüntüden bir deri 
bir kemik kaldı. Bari bu haberi 
alsın da yüreği ferahlasın, güle 
Küle derneğe hazırlansın 1 

Fakat zihninde bir düğüm 
vardı.Kocasınm odasına doğru gi
derken o dügümden sanki dizi dizi 
ipler sızarak ayağını köstekliyor
muş gibi ikide bir sendeliyordu, 
durup düşünüyordu. Han Hazret
leri Tevekkülle ne yapmıştı, nasıl 
bir efsun okumuştu?.. Safdil ka-

dm, bu meçhulü keşfetmek için 
kuvvetli bir ıstırar içinde kafası
nı yoruyordu. Lakin bit şey seze
miyordu, bulanuyordu. O. Timur-

la kızın son mülakatlarmdaki 
esrara vakıf degildi. Kocası, ne-
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ler gördüğünü söylememişti, 
Tevekkül de başına gelenleri an
latmamıştı. Maamafih onlar, mn .. 
cerayı bütün tafsilatile hikiye 
etseler de yine Valde Hanımın 
tereddüdü zail olmıy~caktı. Çüıı
kU bizim de bildiğimiz o mace
rada, TevekkllJü, fikrinden dön
dürecek kuvvetli bir şey yoktu. 

Filhakika, Timura bir türlü 
ısmamıyan ve o kudretli adamın 
şahsında ya~ıyım lantanalara gö· 
zlinU yuman T cvekkülün şimdi 

,.. "·· ister görünmesi hayrete de--
bir sırdı. Acaba o, gOn 

geçtikçe daha iyi mi düşünmiye 
başlamıştı? Yoksa ihtiyarlığından 
tiksindiği adamın genç ruh, genç 
yllrek ve genç bazu taşıdığını mı 
anlamıştı? Yahut Timurun kuv
vetle izhar ettiği aşk ve hergUn 
mektup yollamak, hediye gön
dermek suretile gfüterdiği neza· 
ket mi böyle bir netice tevlit 
etmişti? Ne vardı, hangi bir 
sebep Tevekkülün inadını kır
mıştı, azmini bozmuştu, fikrini 
değiştirtmişti ? 

Bunl<Arın hiçbiri güzel Moğol 
kızın düşüncesinde Ye duygusunda 
değişiklik yapmış değildi. O, an
nesine de bir nebze ima ettiği 
veçhile, Timurun kendisinden 
bir şey aldığına veya çaldığına 
:ıahipti. Elini yüzüne götürdükçe 
iki alevli darbenin bıraktığı ya~ 
nıklara lenıas ettiğini tevehhüm 
ediyordu. Bu yanıklar, toprakta 
kalan hırsız ayağt izleri gibi, 
meş'um bir maceraya şehadet 
edip duruyorlardı. 

Kaz, günlerce düşündükten, 
ac1 acı çırpındıktan, ıçm ıçm 

ağladıktan sonra c· izleri bütün 
hayatınca silemiyeceğine kanaat 
getirmişti. Marazi bir endişe ile, 
kime varsa, kiminle evlense o iki 
alev yanığını1ı görüleceğini zan
netmekte idi. Yüzüniı esir kadın· 
lar gibi damgalanm!Ş buluyordu 
ve o damgalar nasıl hürriyetsiz
liği gösteriyorsa, bu izlerin de 
ebedi bir noksan temsil edece· 
gme inanıyordu. Gururu çok 
yüksek olan Tevekkül, o gururun 
bir köşesini parçalanmış görü
yordu ve bu rahııeyi hiçbir şeyin 
tamir edemiyeceğinc kanaat geti
riyordu. ~şte bu hasta itikat ile
dir ki nefsini Timura veriyordu, 
yıkılmış gururunun düzelmesini 
yine ondan bekliyordu. 

Maamafih kı.rg:n ve kızgındı. 
Yediği silleyi iade etmek isteyip 
te beceremiyen bir adam ıstırabı 
taşıyorou. Timurla yüzleştikten 
sonra tutacağı yolu, alacağı tavrı 

kararlaştırabilse lb:üntüden kur· 

tulacakta ve Semerkande bahtiyar 
pir başla gidecekti. Şimdilik ka-

fası o saadetten mahrumdu, elemli 
düşünceler içinde idi. 

Hızır Hoca, T evekktılün fik .. 
rini değiştirdiğini işitince çıldı
rasıya sevindi ve bu umulmaz 
neticeyi Timurun yaptığı kuvvetli 
hamleye, daha doğrusu o ham
lede tebarüz eden muhteıem kuv .. 
vete hamletti: 

- A.IA, dedi, çok Ala. Bjze 
dert veren adam dermanımn:ı da 
esirgemedi. Artık tasam yok. 
Alnımı gere gere düğünü bek· 
lerim. 

t Arka11 yar ) 
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Avrupada Çok Tehlikeli Bir Rekabet . ---

ltalya Gazeteleri, Fransaya Karşı Ağır 
Ve Şiddetli Hücumlar Yapıyor 

Acaba, İtalya Ordusu Kime Karşı.. Hazırlanıyor? 

- , ' 
ltelyanın en z!yede 11Uvandlll hava kuvvetini~ erklntharplerl bir •r•d• 

Parla, 8 ( Hususi ) - BüyUk 
Muharebenin hitamandan az evvel 
Fransız ordusu Som cephHinde 
büyük bir taarruz yapmış ve 
daha ilk giinünde akim kalan bu 
taarruz esnasanda sadece yaralı 
olarak yüz bin neferden fazla za .. 
yiat vermişti. Bu zayiatın neticesi 
olarak ordunun muhtelif cüz'il
tamları arasında isyan ç.tkmı,tr. 
Bütün cevhenin dağılması ihti
malin den korkuluyordu. 

Fakat nasılsa o zamanki Baş
ve~il Klemanıonun tiddetli ted
birleri sayesinde bu isyan bas
tırıldı ve bastırılmasını mliteakıp 
müsebbipleri hakkında Meb'usan 
Meclisinin Ordu Encümeninde 
tiddetli münakaşalar cereyan etti. 

Fakat bu encümende bulunan 
meb'uslar işittiklerini derhal unu-

tacaklarına dair namusları Uze.. dlr. Bu meyanda ( Napoli ) de 
rine verdikleri ı6ıe o derece çıkan Matine gazetesi ıu fıkray~ 
sadık kaldllar ki, ne Fransız yazmıştır: 
halkı, ne de dllıman ordusu, - Fransız ordusunda, ( Tagli· 
gerek isyandan ve ierek müza- emento ) daki ltalyan cephesinin 
kereden tek bir kelime bile öğ.. gerilemesinden tam altı ay evvel 
renemediler. • çıkmış olan çok mühim isyanlar 

Aradan seneler aeçtikten •e bu isyanları takip eden Şömen 
sonra geçen gUn bir Fransız dö Dam mağlubiyetleri öyle bir 
gazetesi bu gizli müzakerenin hakikattir ki, Fransayı, kendi 
zabıtlarını bulmuş, bazı kısımla- zaferini ve başkalarınm sefaletini 
ranı neşretmiş ve bu da Franıa daha az hodgimlıkla te!akkiye 
ile ltalya arasında bir gazeteci ıevk etmelidir.,, 
hAdisesinin çıkmasına sebep ol- ltalyan gazetesinin bu fıkrası 

muştur. Filhakika İtalyan gazeteleri Fransız gazetelerinde ıidaetli bir 
Fransız gazetelerinde çıkan bu protesto doğurmuıtur. F ranıı:ı 
yazıları : 1razeteleri ltalyanları tiddetli bir 

11Fransız ordusunun isyanları,, Fransız aleyhtarlığı ile itham 
serlevhası altında ehemmiy;tle etmekte ve ltalyada yapılan 
iktibas etmişler ve üzerinde askeri hazırlıkların Fransadan 
muhtelif miltaJealar yQrlltmilşler· gizli kalmadığını anlatmaktadırlar. 

Yunanistanda ZendostlSigortalı 
B• p K J .... I Süpürgeler Jr apaZlfi Urnaz JgJ • İzmir (Hususi) - Dün gece 

Kantarkarakolu mevkiinde Mus
tafa Efendi namında bir zatın 
süpürge mağazasmdan yangın 

çıkmış ve kısmen yanmıştı;·. Ma
ğaza 2000 liraya ıigortalıd r. 

Keramet Yumurtlıyan 

Kadınlarla Dolup 
Atina (Hususi) 

- Burada zen
dost bir papazm 
garip hır kera
met Ye mucizesi 
dedikodulu bir 
şekilde ağızdan 
ağıza dolaşmak .. 
tadır. Hadise şu .. 

dur: 
Profiti İlya is
mindeki kilisenin 
papazı dört se
ııedenberi bu 
kiliseye hizmet 
etmktedir. Pa .. 

paz Ef. cemaati 
doğruyola sevket 

mekte, vaizler 
yapmakta nashat, 

Ier vermektedir. 
Fakat bunlarlala 

Papazın Evi 
Boşalıyor! 

beraber kadınlar- - •• l Bu kadın, papazı görünce ba,ını çevlrml• 
la fazla meşgu öldUktan sonra vUcudü erlmeml•tir 
oJmaktadır. Hatta papaz kadm· b 1 d y h u un ugu ma alJeden geçerken 
lara karşı gösterdiği fazla alaka.. yolda birkaç kadına tesadüf et-
dan dolayı "kadın hidayetçisi!., miştir. Kadınlardan biri papazı 
unvanını bile almıştır. .. gorünce yüzünü öbür tarafa çe-

Nihayet dört sene sonra pa- virmiştir. Bunun üzeı-ine papaz 
paz efendinin mahiyeti enlaşılmıo kadıqa şöyle bir serzenişte bu-
ve kiliseden çıkarılmıştır. Ara- lunınuştur: 
dan bir mUddet geçtikten sonra - Bc: na karş: dargın c!mu-
bu papas bir gün eski kilisesinin yorsun amma, yarın öldükten l 

Yanan mağazada imzas z bir 
mektup bulunmuştur. Bu mek· 
tupta, Mustafa Efendinin başına 

bir felaket geleceği haber veril .. 
mektedir. Adliye hadise ile ya
kından alakadar olmaktadır. 

Adnan 

Mersin Piyasası 
Mersin, 1 (A.A.)- Diin bor· 

sacla 3 kuruş 30 santimle 3 ku
ruş !ri5 santim arasında alt ı va .. 
gon arpa, üç Kl:ruştan iki vagon 
çavdar, 3 kuruş 70 santimden 
iki vagon yulaf satılmışt ı r. 
=====================::c::;:;~~==~ 
sonra vücudünün öbür t<ıraf a 
çevirdiğin kısmı çürtimiyecek \e 
erimiyecektir l.. 

Aradan altı ay gl'çtikten 
sonra bu kadın ölmüş ve defne· 
dihniştir. 

Gelzaman gitzaman kadmın 
mezarmuı açılması icap etmiştir. 

Mezar açıld gı .t:aman hakikaten 
kadının vücudüniin bir ta r tfının 
çüremec:!iği görülmüş ve o va
kit papazın keramet ve mucize· 
sine inamlm s , iman edilmiş tir. 

Şimdi ;:: a paz Efendi Atiıı,ının 
ye~t\ne kera•relçi ve muci, ecisi
dir. Evi her ~ iin meraklı l,a dın
larla dolup boşalmaktadu·. Ar· 
tık kadınları hiçbiri J a . ıdan 
yfö. '...!.::ı: çc .. •.• iye cesarel . d e .. 
me.nektedirler ! ~ * 
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- j Bu Sütunda Hergün 

Orhaniye Sıı·tları Ağır Ve Müthiş Bir " . .. v •••• ~.Naci saduua1ı 

Top Ateşi Aihnda İdi 8!~d~ :~~b~~~l~e~~~~,~~~ç~-1 
Bu müessif hadise, ilk gelen 

Ye hiç fenalık yapmıya teşebbüı 
etmiyen Türk kaçaklarının teslim 
olmosımn askerlerimizde uyan• 
dırmış olduğu kanaatten ileri 
gelmiştir. Benim ve KoloneJ No
guesin fikrimize kalırsa, bütün 
mesele bir anlaşamamazlıktan 
tevelHit etmiştir. Türkler hakika
ten teslim olmak niyetile gelmiş· 
ler, fakat terclimanlarımız mese
leyi hakkile izah edememiilerdir. 
Öğleden ıonra teslim olan TUrk· 
lorin adedi ( beş yilze karip ) bu 
fikrimizi teyit etmektedir. " 

Evvelce izah edildiği gibi, bu 
sıralarda 29 uncu fırkanın, tibih· 
cezirenin burnundaki vaziyeti hiç te 
iyi değildi X ve W deki kuvvet
ler el'an sahilde tutunuyorlardı; 
Seddölbahir köyü hAil Tlirklerin 
elinde idi; Kolonel Mattheus tc, 
takviye kıtaat. gönderilmedikçe 
Y sahilini tabliye etmek mec
buriyetinde kalacağını bildiri
yordu. Bu vaziyet karşısında 
Jeneral Jan Hamilton sabah 
saat 7, 40 da jeneral D'A-
made 'a haber gönderdi, 
T enedos adasında bulunan 
Metropolitaine livaaını getirterek 
derhal X sahiline çıkarmasını em• 
retti.Bu emir Kumkaledeki Fransız 
kumandanına saat 9,20 de vaııl 
oldu ve derhal infazı için IAzım
ıelen emirler verildi. Fakat Jene
ral D'Amade JeneraJ Hamiltona 
cevap verirken Kumkaledckl kı
taabD kendilerine tevdi edilen 
mahdut vazifeyi ifa ettiklerini ve 
takviye kıtaatı olmadıkça Yeni-
ıehire doğru ilerlemenin kabil 
olmadığını da ilAve etti. Bir saat 
ıonra Başkumandanlıktan Fransız 
karargahına bir emirname daha 
geldi. Bu emirnamede Jeneral 
Hamilton, Jeneral Hun ter .. W ea
tonun arzusu ilzerine Metropolitine 
livasının X sahiline değil W sahiline 
ihracını ve 29 uncu fırkanın hem 
piyadeye hem de topçuya ihtiyacı 
olduğundan, mütebaki Fransız 
kıtaatının hepsinin bir an evvel 
Hellese getirilmesini emrediyor 
ve kendisl W sahiline hareket 
etmek Uzere olduğundan Jeneral 
d' Amade'ın gelir gelmez ken· 
diıini Amiral gemisinde ziyaret 
etmesini bildiriyordu. Bu haber 
Türk takviye kıtaatı yetiımezden 
evvel Kumkaledeki efradını çek· 
rnek hususunda Jeneral d'Amade'm 
telAşmı bir kat daha arttırdı. 
ÇünkU, her ne olursa olsun, arlık 
Anadolu sahiline çıkarmak için 
elinde Fransız kuvvetleri kalmı
yordu. 

OğJeden evvel saat 11,30 da 
Jeneral d' Amade, Sir Jan Ha· 
milton ile görUşmiye gitti. T e
nedostaki kıtaatın ilk üç taburunu 
o gUn öğleden sonra W sahiline 
çıkarabileceğini ümit ettiğini söy· 
tedi. Fakat elindeki bütün kuv
vetlerin şibihcezireye gönderilmiş 
olduğundan, karanlık basar bas· 
maz Kumkaledeki kıtaatı çekme· 
sine müsaade edilmesini rica etti 
ve Y eniıehir köyUnün bir goce 
evvelinden son derece tahkim 
edilmiş olduğunu ve ancak bütün 
Fransız fırkası hareket& getiril
medikçe zaptedi1emiyeceğini an• 
Jattı. 

Bu vaziyet karşısında, Helles 
ve SeddUlbahirdeki vaziyetin cid
diyetini ve Lort Kitchener'in 
AnadoJu sahiHerini işgal etmeğe 
kalkışmamak hakkındaki kat'ı 
emirlerini dü.şUnen Jeneral Ha
miJton, Kumkaledeki kuvvetlerin 
gecenin kar11nlığmda geri alm· 
malarıııa muvafakat etti vcı Jene
ral d' Amade'da bu bapta l~· 
zım gelen tertibatı almak Uzere 
derhal karargahma döndü. 

Amiral gemisinde bu karar 
alındıktan biraz sonra Kumkale
deki vaziyet tamamilcı değişti. 
Öğleden biraz sonra Orhaniye 
Sjrtları ağır ve müthiş bir top 
ateıine alındı ve saat 3 te orada 
bulunan bUtun bir TUrk bölUğU 
ausızm ve alelAcele ric'at etmeğe 
başladı. 31 inci ve 39 uncu Türk 
alaylarından 450 kadar asker 
de Franıız hatlarına gelerek 
teslim oldular. Fakat bu meyan· 
da Fransız kıtaatmın tahliyesi 
için Kumkaleye emir vAııl ol
muştu. Binaenaleyh bu vaziyet
ten istifade etmek kabil olamadı. 

1 

Karanlık bastıktan sonra Fran- nağmda ahbaplarına bir öğle meyi hakikaten eğlenceli bulan-
sız donanmasmın bütün kayıkları ziyafeti veriyordu. Mevsim yaz, lar çıktı. Onlar diğerlerini teş-
Kumkaleye gönderildi. lrlcap gü,1 cehennemden kaçma idi. vik etti. Biraz sonra on bir kişi~ 

Mükellef ziyafet ıofrası geniş lik kadınlı erkekli bir grup 
ameliyesi sükunetle ve süratle bahçenin Boğaza nazar gölgelik bahçenin aşağı kısmana doğru 
yapıldı ve ş-ıfak atmazdan evvel bir köşesinde kurulmuştu. ye~ konuşarak, gOlüşerek, kaybettik-
bütün kuvvetler, yarahlar ve 450 mek; buz dolu kovalarda soğu· leri neş'elerini hu akla gelmez 
esir de dahil olmak üzere salimen tulumı biraların verdiği neş' e ile vesile ile yeniden iktisaba baı-
nakliye gemilerine avdet ettiler. biribirine karışarak bahçenin kuy· lıyarak ilerliyorlardı. 
Geceleyin Türkler tarafından hü- tu köşelerinda akisler bırakıp ~ 
cum yapılmadı. Ancak lntepeden dağılan içten gelme kahkahalar Şimdi tekenin ahırı önüne 
atılan birkaç mermi ile Kolonel arasında yenildi. Cıgaralar tellen· gelmişlerdi. Herkes biribirine: 

dirildi, kahveler içildi. Misafirler - Haydi evvela aen gir Nogues yaralandı ve birkaç hay- d 
rahat bahçe koltuklarına yayıl- İyordu. Uyuşulamadır, iş kur'aya 

van telef oldu. b' d. K ' d k 
F ransızlarm Kumkaledeki za· 

yiatı 778 kişi idi. Halbuki Türk
lerin zayiatı, kendi tebliği resmi· 
lerine nazaran 500 U gaip olmak 
llzere 1730 zabit ve efrada ba
liğ olmuştu. 

Kumkale nümayişi münasebe· 
tile bir vak'a daha :ıikre şayan
dır. 26 nisan gecesi, Seddülbah
rio :ıaptı ve V sahilinin kurtarıl
masile şibihcezirenin burnundaki 
vaziyetin ıslahmdan sonra, Amiral 
de Robeck ve Erkanı Harbiye 
Reisi Jeneral Braithuaite Kumka· 
lenin tahliyesi emrinin geri ahn· 
ması ve Fransız kıtaatım 24 saat 
daha orada barakılması için Jene
ral Hamlltona rica ettiler. 

KerargAhı umumideki Kum· 
kalede çok miktarda Türk as
kerlerinin teslim oJduğuoa dair 
henüz hiçbir haber yoktu. Fakat 
KoJonel Ruefin kuvvetlerile be
raber Anadolu sahilinde kalma .. 
sının asıl hUcumun hangi nok· 
tadan icra edileceği hususunda 
Türk kumandanını şaşırtacağı 

ve binnetice Tür kıtaatının bQ4ı 
ğaz.ın garp sahiline geçmesini 
tehir edeceği kanaati vardı. 

( Arkası •ıar ) 

mışlardı. Bunaltıcı sıcağa; bira- ın ı. ur a a te enin yanına 
ların neı'eden sonra verdiği uyu- ilk girmek saadeti (1) ıtriyat tUc-
şukluk inzimam ediyor, midelerini cart Abdullah Beye nasip olmuı-
nefis ve mütenevvi yemeklerle tu. Tafüne kllstll. Boynunu btiktU. 
iyice doldurmuş olan misafirlere Kahkahalar arasında tekenin ya-
şimdi bir halavet bir rehavettir nana girdi. Kapıyı çekti, Saat 
çöküyordu. Neş'e duruluyor, kah· tutuyorlardı. Abdullah Beyin 
kabalar yavaş yavaş azalıyordu. " Koti ,, Iere, " F ojer ,, " Mitsi-
Diller bağlanıyor, herkeı Adeta ko ,, lara alısmıı olan nazik burnu 
bUyilk bir mücadeleden çıkmış tekenin ağır kokusuna ancak iki 
gibi mecalsizlik hissediyordu. dakika tahammül edebilmiıtL 
Kimsede lakırdı söylemiye istek, Arkasmdan mühendis Sabri Bey 
gülmiye arzu, kıpırdamıya takat girdi, beı dakika ıonra 0 da 
kalmıyordu. Herkes olduğu yer• pes demişti : 
de kestirmek istiyordu. - Aman sağ olun Harume-

Saadet H. bu durgunluktan fendi. Bunu nereden icat ettiniz 
müteessirdi. Misafirlerini atalet- allahaşkımza diyordu. Onu şair 
ten kurtarmak, neş' eyi, akislerini Kudret Nail Bey takip etti. 
özlediği kahkahaları yeniden can.. O da ancak tlç dakika dayana· 
landırmak istiyordu. Gramofonda bilmişti. Çıkbğı zaman herkes 
en yeni, en oynak havaları çalı- takılıyordu : 
yor, onları dansa teşvike çalışı- - Kim bilir, diyorlardı, te-
yordu. Nihayet 0 da bir koltuğa kenin emsalsiz kokuıu ince ru-
yaslamp onlara uymaktan bqka 
bir çare bulamadı. Hizmetçi geldi. hunuza ne şaheserler ilham 
GUmUş tepsiden Uzorleri buğu· etmiftir !. • 
lanmış bardaklarla buzlu ıerbetler Saadet H. bir dakika dur-
dağıttı, çekildi. Şerbetler içiliyor· muştu amma dıtarı çıkar çıkma& 
du. Kimse konuşmuyordu. Zihni midesinde ihtiJAI çıkarmıı olan 
hep bu durgunluğu giderecek eğ- böreklerin, dolmalann, tatlılaruı 
lenceli bir vesile aramakla meşgul ağzına hücum ettiklerini hi11etti. 
olan Saadet Hanım birden uzun Yutkundu: 
bir kahkaha salıverdi. Kendi - BölbUlün başına gelen dili 
kendine gülüyordu. Şimdi btıtUn belAsıdlJ' derlermiş, delinin başı-
misafirler ona dönmüşlerdi. na gelenin do aklı bellıı oldu-

- BiJiyor musunuz, dedi. ğu muhakkak, diyordu. Belkıı 

T arsusta 2700 Senelik 
Tarihi Bir Mezar 

Aklıma çok tuhaf bir ıey geldi.. Ferit Hanımın kapıdan girmeel 
Hep gözlerde Mr istifham ile çıkması bir oldu. OUşUyordu. 

boyun bUkmUştll. Saadet Hanım: Baygınhklar geçirdi. Sıra Kübra 
- Okadar tuhaf ki t diye Hanıma gelmişti. 

ilAve etti; bizim bahçıvanın bir Tekenin yanma girdi. Kapı-
tekeıi var. Şimdi hep birden yı çekti. Kapının kapanmaıile 

1 onun makamına gidelim ve orada açılması bir oldu. O anda her· 
eğlenceli bir mtllabaka yapahm. kesin hayretten ağızlarını açık 
Bakalım içimizden hangimiz onun bırakan bir manzara oldu. Çıkan 
müstekreh kokusuna daha fazla kübra hanım değil teke idi. Ka-
dayanabiJeceğiz. Bu teklif kah- çıyordu; Kübra hanımın meıhuru 
kaha damarlarının kür düğümle- alem olan tahammülfersa ter ko-
rfni koparmışb. Hiç kimse gül- kusuna o bile dayanamamıı, ka-
mekten kendini alamamıştı. çıyordu. 

• Cenupta lngiliz 
Muharebe Fabrikaları 
Hazırlıkları Kapanıyor 

Tarsuı (Hususi) - Gönder- ıey olduiunu s6ylemlf. Vo hU- Londra, 9 - Cenubi Ameri- Londra, g _ Mensucat ame-
diğim uzun ve kalın duvar reıml kUmdarın tahttan indirilmesi ıçın kadan ahiren gelen muhtelif ha- lesi federasyonu icra komitesi, 
2700 senelik bir maziye malik Bab.il valisine ittifak teklif et- herler, Bolivya • Paraguvay zazi· 

· r "" Fotoğraf Talalill Kuponu 
t . · k h t k b t · mesai nazırının mektubu muhte· olan ve hakkında binlerce efsane mittir. ye ının ço va ame es e mış 

Senelerce devam eden uzun olduğunu bildirmektedir. viyatından malfımattar olmak 

Ta.bia.ti ııiıl Oğronmelt iatlyorunıı 

fotoğrafınııl 5 1.det k:upoıı Uıt bir· 

lik.te gönderlniı. l:'otog.rafmu ıırayAı 

tabidir v& iade ed.ilme.ı. 

hıiırı , mcslelt 
\'eya ~an'a.t'~ 

H ulu ııu ug-u 

uıtıınlekc t 

f'oto:;-n' in t i ,~' 

e<lcr.:ı'i nı: ? 

uydurulan kadim bir eserdir. Paraguvay hükdmetinin bir d BI•kb d 1 
H ık muharebelerden sonra Sardanapal üzere On .. urn a top an-

a. arasında, bunun bir allah ıınıf huıusl ihtiyat efradını silih ı 
du 1 ıi gclemiyece mıo. ve nazıra görDqmek üzere olduğu ve eski zamanlarda bu şman arma ga P • altına alıntı olduğu ve La Pa:ı:da y y 

g ... inı· anlamıo.tır Bunun tizerine h h hnku n kt bı'r davet vaki olduğu takdı'rde taşa tapmıldığı rivayet edilmek- Y • arp ırsının um ı rme e 
te =.:ir. Bu kıymetli eserlerin Asu- biltUn zikıymet eıyasile birlikte olduğu söylenmektedir. mumaileyhin teklifini kabule 
rtJer son hUklimdarı olan Sardana evinde yanmıştır. Bu rivayete Arjantin, Brezilya ve Şili hU- Amade bulunulduğunun iblAğına 

b göre Sardanapalin mezarmm bu- bQmetlerinin Paraguvay ve Bo· karar vermi••ir. 
Bailin mezarı ulunduğu anla· lı'vya aleyhı'nde iktııadl bir ablo· .,... 

rada olmaması lizımdır. t Şılmaktadır. b' d ka ·ılAn edecekleri •aylası Şili Londra, 9 ( Husuıl ) - n• Bu taım çimento gi ı on- "" 
Şemsettin Sami Beyin kamu- durulmut olması, Romalılar dev- Hariciye Nazırı tarafından tekzip giliz mensucat amelesinin ıoa 

sundaki malumata nazaran, Asu- rinden kalması ihtimalini arttır- edilmiştir. hattı hareketi mensucat sanayiini 
rUerin son hükümdarı olan Asur maktadır. Şiliden gelen bir telgrafta bUyUk milşkUlAta maruz bırakmak 

· bildirilen bu haberde, Nazırın 
BanapaJ, Yunan efsanelerme gö- Bugün etrafı kllçilk bir or.. mevzubahis Uç memleketin sulh istidadındadır. Mlitkftllt devam 
re zamanın hassa ordusu kuman- manlıkla kaplı bulunan bu tarihi misakınm muhafazasına yardım ettiği takdirde bir kıatm fabri-

1 oto:;,"l'afrn l.:liıe.3 ! 30 turııılu~ dam olan Midyalı Artası hilküm• ta~ın birçok mağaralara vardır. edecek tedablrl aramakla meşgul 
d b b kaların kapanması tehlike1i var-Pt nu rıı k:ıhil i ıırle gönderHebilir. darı kadın elbisesinde görmU~. Tarsusta a a irçok Asarı atika olduklarını söylediği do illvo 

~~--................................ """""""~ .............. __ ....,,_;. _ı_B::.::u=nu=n=--=h~u~·k~il~m;::..:.;d~ar;;__;;iL'~n~~ir~k~in=--=b==w·____J.-:v~a~rd~ı~r·;.....~~~f~Ia~h~·s;...._~~~~~~---.. dilmektodir--~~--~~~~-L~d~ı~~:__~~~~~~~~~~~~~ 
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Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: 1 1 Bugünün Meselelerinden , . 
'Hnhıı.nlrt! 

Arnold Balopa11 
-24-

• 

Yazıhanemin Adamakıllı Kar Getirmiye Başladığı 
Tehlikesine Maruz Kalması Son Derece 

Bir Sırada Kapanmak 
Canımı Sıkh 

BugünküY azı Dirmiz Çok· 
Karışık Bir Halitadır 
( Baş taraf· f incl ıayfada ) beklemek çok uzun ıllrecektir. 

Her ne ise o akşam ( Editbe ) 
ile lokantada yemek yedikten 
ıonra sinemaya gittik ve sadasız 
bir filim seyrettik. Sinemacılar 
muharrirleri bir kenara bıra· 
karak filimlerinin mevzula· 
rını kendileri bulmıya koyulduk· 
ları gllnden itibaren bilmem dik· 
kat ettiniz mi filmler gittikçe 
berbatlaşmıya başladı. 

Eğer gilnUn birinde imkan 
bulursam kendi sergüzeştlerim· 
den bir tanesini yazarak bilylik 
kumpanyalardan birine teklif 
edeceğim, filmin nasıl yapılması 
14zı mgeldiğini göstereceğim. 

* Bu geceki gezinti esnasında 
- ( Edith ) cüzdanımdaki binlik 

banknotlara gördU. Muhakkak 
Yann pek iyi bildiğim nazlı ve 
okşayıcı tavırlarını takınarak ya
nıma gelecek, bir ~eyler istiye· 
cektir. Muhakkak ben de red
detmiyeceğim. Zira şu üç beş günü 
ıinirsiz ve sakin kafa ile geçirmiye 
muhtacım. Filhakika . giriştiğim 
teşebbüs tehlikelidir. So - ukkan· 
lılıkla ve muhakeme ile yapılma· 
lıdır. Binaenaley eski Edgar Pip' 
in bntUn cesareti ve hakimiyeti 
ile verilmesi lazımdır. 

Hayatta öyle dakikalar vardır 
ki bir insan her şeyi kaybetme· 
mek için herşeyi tehlikeye koy· 
mıya mecbur olur. İhtiyaç topuk· 
larınıza takılmıştır. Sizi öne iter 
ve bulunduğunu tahmin bile 
etmediğiniz bir cesaretle tecbiz 
eder. Bu dakikada icap etse 
kendiniz: damdan sokağa atarsı· 
nız. Düşüp ölmek hatırınıza bile 
gelmez. Düşündüğünüz şey sa· 
dece gaye}e varmaldır. 

ll-
Mesleğimin ilk zamımlarında 

ben kararsız, hatta çekingen bir 
adamdım. Cesareti itiyatla ve 
azimkiirlıkla elde ettim. Filha· 
kika bir insanın azim ile karak· 
terini tamamen değiştirmesi o 
kadar giiç bir şey değildir. Mesele: 

İstiyorum, demekte ve 
sözü tutmaktadır. Maamafilı gö
rüyorum ki, dalarak size konfe
rans vermiye başlamışım, müsaade 
ederseniz söztl burada keserek 
vak'ayı anlatmıya devam edey,im! 

O gün öğleden sonra bir kira 
otomobiline atlıyarak Sen Domi· 
nik sokağına gittim. Bu sokağın 
378 numarasında duvarları çat· 
lamış. Pencereleri k::ıpalı ve pan
ccrlarının rengi atmiş eski bir 
konak v.ırdır ve bu konağın ge· 
risinde de bakımsızlıktan orman 
halini alan ası.-dide ağaçlarla 
dolu bir bahç a mevcuttur. 

işte ihtiyar kont Do la T our 
de Pan burada oturuyordu. Bir· 
rok defalar milyoner bir adamdı. 
Fakat o derece hasisti ki yanında 
Lir tek hizmetçi bile alıkoyma
mıştı. Kendi işini kendisi görür, 
yiyip içeceğini bizzat satın alır, 
bu sırada da karşısındakini bık
tırıncıya kadar pazarlık ederdi. 

Biltün bu tafsilatı: 
- Bu kapala konağın kiralık 

olup olmadığı haberini sorduğum 
ihtiyar bir komşudan aldım. 
Ve bu işi bitirdikten sonra da 
tf'krar bir otomobile atlıyarak : 

- Magdar sokağında J J nu .. 
maralı aparbmanın karşısmda 
durdum. Maksadım Marki dö Sen 
Fropez adım taşıyan zat hakkın· 

malümat almaktı. Bu zat döşeli 
olarak kiraya verilen basit bir 
apartımanm kl!çUk bir dairesini 

işgal ediyordu. Taşıdığı asalet 
unvanı uydurma bir ıey olacaktı. 
Zira aldığım malumata nazaran 

işi gücü olmıyan serseri bir 
adamdı ve munhasıran Kontes· 
ten aldığı para ile geçiniyordu. 

* GUrülüyor ki kuklaların bü
tün iplerini ele geçirmiştim. Va· 
siyetnameyi bulmak şartile iple-

rini çekerek bunları istediğim 
gibi oynatmak işten biJe değildi. 

Düşüne düşüne eve döndüm. 
Ciddi tavrımı gören Edith mera· 
ka düştü, kendisini bir kelime 
ile tatmin ettikten sonra: 

- Bu gece mühim bir te
şebbüse girişeceğim, dedim. Şa· 
yet muvaffak olursam yarın sa· 
bah cebimde iki milyon frank 
kıymetinde bir kağıt buluna· 
caktır! 

- Aman yarabbi, ne Hadetl 
bu bir servet demektir! 

- E... Okadar değilse de 
iyi bir mukaddeme olduğu şüp
hesizdir. Zira ıenede ytiı bin 

franklık bir irat temin eder. 

- Fena mı? Bu da yeter! Fa
kat bittabi kumarı tamamen 
unutmak şartiledir. 

- Bana emin olabilirsin. Zfra 
canım fazla yandı. 

- Peki girişecek teşebbüs 
nedir? 

- Şimdi sorma. Yarın sabah 
öğrenirsin 1 

- Fakat Edgar beni mera .. 

ka düşürüyorsun, yoksa... Eli 
ile kapıyı açmak ıçın anah· 

tar döndüren bir adamm hare· 
ketini işaret etti: 

- Evet, cevabını verdim! 

- Amman, dikkat eti işten 
çekileli epeyce zaman oldu, iti
yadı kaybetmişsindir. 

( Arkası v:ır) 

asıl kelimeler bir tarafa bırakı· Eğer, diğer lisanlar gibi 
lırsa, lisana malfım olan sebep· Türkçenin de ya~ıyan kelimelerini 

lerle girmiş lOzumsuz kelimeler lisa· ihtiva eden bir liigatimiz olsaydı 
nın tabii tekamül seyrini takip ede· yazı yazanlar bundan çok istifa· 
rek mütemadiyen ahlmaktad~r.Bu, de edebilirlerdi Müteradif keli· 
bir nevi kendi kendine hasıl olan meleri ayırmak kolay değildir. 
bir tasfiyedir. Fakat, bugünkü Mesela; Harp, muharebe, cenk 

kelimeleri arasında mana farkları eserleri de bu noktadan, yani, 
yok mudur? Derhal bunu b'ıvin içinde lüzumsuz kelimeler bulu· »-' 
edebilir misiniz? Hayat, ömür 

nup bulunmadığı noktasından müteradif kelimeler midir, değil 
tetkik edersek yarınki eser· 'd ? K mı ir olayca anlaşılabilir mi? 
lere giremiyecek birçok mi.i· Bunu ancak bir heyet yapabilir. 
teradifler bulunduğunu görürüz. İşti! bunun için yazı lisanında 
Bunlar, zannettiğimizden fazladır. birlil< teminine yarıyacak olan 

İşte yazı diliain birliğini lemin böyle bir lugatin yapılmasmı 1 

etmek için bu, mukabili olan lisan hakkındaki mesainin ara• 
lüzumsuz kelimelerin Jisandan bir sında görmeyi istiyorum: 
an evvel çıkmasını tacil etmek Lisandaki Arapça ve 
lazımdır. Bunun için Türkçenin Acemce kelimelerin, Türkçe ke· 
asıl kelimelerini ihtiva eden bir limelerle tadili hakkında ne dil· 
lugat yapılmalıdır. şünüyorsunuz? 

Elimizdeki lugatlerde hem - Benim zannımca, Türkçe 
mukabili bulunmıyan ve yahut 

Türkçenin asıl kelimeleri, hem bulunsa bile uzun zamanlardan• 
de bu kelimeler varken arapça· beri teı kedilıniş olan lisanm canlı 
dan alınmış lfıgatlerde mevcuttur. kelimeleri, asılları yabancı olsa 
Bittabi, bunların içerisinde mana bile kaJacaklır. 
farkları olanlar kalacaktır. Fakat Bazı ilmi, fenni ıstılahları de· 

~-----------...._." ~,------------, ayni medlule ait birkaç keJime ğiştirmck, Türkçeleştirmek doğ• 
• ı ru bir iştir. Fakat, kelimelerin 

Hergün 
Devletçilik 
Ve lktzsadiyatta 
Serbesti 

·----------- «« -
( Baş tarafı 3 üncü ıayfada ) 

nin hissesi fahiş bir ağırlıkla 
sermaye lehine meylettirilmişti ..• 

Bi.itün dünyada azim bir iktı
sadi mücadele başladı. Say ve 
sermaye mücadelesi ..• 

Bu badirede büsbütün anlaşıl· 
dı ki milletlerin iktısadi hayabnı 

yine milletler kendi içlimai ~uur
larile tanzim etmelidirler. Ve 
milii iktısadiyat yine milli gaye
lere göre, milli tedbirlerle tedvir 
olunmalıdır. Aksi takdirde akı· 
bet çok vahim ve çok feliketli 
olacaktır. Ahval ve eşyanın 
hakikat ve zaruretlerinden çıkan 
bu netice karşısında hiçbir millet 
tereddüt etmedi, hepsi devletçi 
oidu. İngiltere bile .•. 

Şu izahat bize gösterir ki bu-
gün artık iktısadiyat serbesü ve 
himaye usulleri diye iki meslek, 
iki yol kalmam;ştır. Artık ne ser· 
besti, ne himaye... Belki millet
lerin hayati zaruretlerinden doğan 
bünyevi iktısat sistemleri cari 
olmıya başlamıştır. Bugün hakim 
olan esas budur. 

Bu esas menşeini nereden alı· 
yor? 

Beşeriyetin tekAmUl cereya· 
nmdan ... 

Göriilüyor ki insanlar infiradi 
teşekküll'erden içtimai teşekküllere 
doğru gidiyorlar.Bugün eskisi gibi 
hür fertlerin rekabet sahasında 
mücadelesinden ve muzaffer 
olanların piyasalara hAkimiyetin· 
den milh.wellit tazyikler hiçbir 
tarafta hoş görUlmüyor. Her şey 
gibi iktısadt muameh\tın mihveri 
de milli şuura istinat etmek yo
lunu arıyor. Bu kat'ı bir ihtiyaç
tan tevellüt ediyor. 

Demek ki devletçilik iktısadl 
bir usul gibi değil, içtimai teşek· 
külün zaruri bir şartı olarak te
essüs ediyor ve cemiyetlerde en 
kuvvetli rabıta olan müdafaa 
ihtiyacile de teeyyüt ediyor. 

Artık muvakkat buhranlardan 
sonra bunun da muvakkat bir 
cereyan gibi zail olacağına hük
molunabilir mi ? 

Resminizi Bize Gönderiniz birden lisanın içerisinde buluna· köklerine bakarak Türkçe olmı· 
)#. * maz. yan bütün lfıgatlerin yerine Türk· 

Size Tabiafinizi Söy/iyelim Bunların, yavaş yavaş yazı çelerini koymak mUmklln değildir 

( _J =d=i=li=n=in==h=u=d=u=d=u==h=a=ri=c=İn=e==ç=ık=m=a=s=ın==ı===sa=ı=ıı=rı=m=.="===================-
84 Cevdet B. Sokulgan ve neş'e· 

lidir, kompli· 
man yapması· 

nı bilir. Etra· 
fını sıkmaz, 
temiz ve şık 

gıyınır, inti· 
zam kuyuda· 

tına riayet ednr, 
pek sıkıntı ya, 
üzüntüye ge· 
lemez, boo-a. 

ı::ı 

zını, rahatını sever, bulunduğu 

mecliste sakin ve sessiz kalmaz, 
konuşacak bir mevzu bulur, kuv
vei iknaiyeden mahrum değildir. 
Eğlenceyi bedii zevkleri ihmal 
etmez. Parayı daha ziyade sarfet· 
mek ister. • 56 Bornuvad• ilhan El.: 
dir. Tasarrufa 
riayet eder. 
Para hususun· 
da tutumlu• 
dur. Menfaat· 
lerini ihmal 
etmez. Ticaret 
işlerinde mu· 
vaffak olur. 
Rahatını kıya· 
fetini ihmal 
eder. • 

Zeki-

77 All Kadri Et. ( F o t o ğrafır ın 

dercini istemiyor.) Sevimli ve ya· 
ramazdır, eli ayağı rahat durmaz. 
Hazan söz dinler. Cömerttir. Eş· 
yasını ve parasını hüsnü istimal 
edemez. intizam kuyudatını ihmal 
eder. • tO M. Fuat e.: (Fotoğrafının der· 
cini istemiyor. ) Mücadeleci ve 
azimkirdır. Her oeyi anlamak \"e 
tecessüs etmek merakındadır. Ta. 
vır ve hareketlerinde mana yoktur. 
Açık, serbest ve gürültülü ko
nuşur. 

Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

diğer sayfalarımızda bulacaksınız. 

Is tan bul Şehri 
A 

yu a 
( Baş tarafı l inci sayfada 

diye tarafından işletilmelidir. 
Bazıları bir hal tarzı buldular. 

Bunlara göre : 
- Terkos, yeni teşkil edile· 

cek bir şirket tarafından, bele
diyenin geniş bir murakabesi al
tında işletilmeli> İstanbuluıı su 
meselesinin mekanizması bu şir· 
ketin elinde bulunmalıdır. 

işte bu son mütalea bazı tef· 
ıir ve tahminlere yol açtı ve de· 
nildi ki: 

- Yeni kurulacak şirkete es· 
ki terkos şirketi de hissedar sıfa· 
tile dahil olacakmış! 

Bu rivayet birkaç defa tekrar 
edildi. Fakat karar kat'idir: 

- Terkos Belediyeye geçtik
ten sonra tamamen milli sermaye 
ile işletilecektir. Şimdiki Terkos 
Şirketinin yeııi müesseseye her· 
hangi bir ıekilde dahil olmasına 
ihtimal ve imkiln yoktur. 

Ancak ıu da var ki Belediye 
Terkosu almak suretile mühim ve 
millt bir imtihan geçireceğini göz 
önllne getirerek müstakbel idare 
ıekllnl şimdiden teabit etmekle 
meşguldür. İtte bu faaliyet neti· 
cesi olarak terkoıun müstakbel 
idare şekli hakkında şimdiden 
ortaya dört fikir atılmışhr: 

ı - T erkos: Mezbaha, Çu· 
buklu gaz depoları ve haller gi
bi doğrudan doğruya Belediye 
tarafından idare edilmelidir. 

2 - Yalnız milli sermayenin 
iıtirakilo bir anonim ıirket yapıl· 
malıdır. 

3 - BUtlin müstehliklerin, ya· 
ni abonelerin iştirakile bir koo
peratif vllcude getirilmelidir. 

4 - Birçok Avrupa şehirle• 

rinde olduğu gibi bir reji oto· 
nom haline konulmalıdır. 

Bu fikirlerden birincisine iti· 

uy r 
razedi iyor ve deniliyor ki: 

- Terkos dogrudan doğruya 
Belediyede kalırsa ticari mahiye-
tini kaybeder, !Ahi oldu .. 
ğu bir yığın kayıtlarla idare 
edilmesi güç olur. Bu güç· 
lük ise ticarette pek lüzumlu 
olan sür'at meselesinin kaybolma· 
sını intaç eder. 

İkinci mütaleaya da şu şekil· 
de ilir .. z ediliyor: 

- Anonim şirket mahzurlu
dur. Çiinkü bu takdirde hisse 
senetlerinin yarısından fazlasını 

belediye satın alacağı için hariçten 
sermaye konulmaması ihtimali 
kuvvetlidir. Çünkü belediye ter
kosu, nihayet bir şehir işi olarak 
görecek, bir ticaret kastı gözet· 
miyecektir. Sermayesinin kazanç 
getirmiyeceğini anlıyanlar da 
böyle bir şirkete dahil o!mıya
caklardır. 

Kooperatif şekline gelince; 
buna karşı da diyorlar ki: 

- Böyle bilyük kooperatif 
teşkil etmek ve hele onu idareye 
kalkışmak çok mllşkül bir iştir. 
Çünkü aboneleri 180 bini Lulan 
terkosun bütUn milstehliklerini 
bir araya toplamak imkansızdır. 

Geriye dördüncü şekil olarak 
reji oto nam şekli kalıyor ki şim
dilik en muvafık bulunan şekil 
budur. 
Şunu da söyliyelim ki belediye, 

muayyen vakit gelince, ter· 
kosu, takdir edilecek olan parayı 
bir defada vermek suretile satın 
almak kararındadır. 

Bitliste Kış Geldi 
Bitlis ( Hususi ) - Son gUn• 

lerde şehrimiz semasında sık sık 
bulutlar peyda olmıya başladL 
Geceleri hayli soğuk oluyor. Fa
kat glindüzleri de tozdan gözle
rimizi açmak mümkiln olmuyor. 
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HASAN PIRIN ÖZÜ 

UNU 

ile, çocuk ve yavrulannazı besleyiniz. Saf hilesiz ve pek mükemmel bir 
gıdadır. Kemikleri ve vücudu kuvvetJendirir. Çocukların 0,eşvllnemaıına 
azim faideler temin eden Hasan bezelya, mercimek, patates arpa özü 
unlarından yapılan yemekleri çocuklarmıza ve bilhassa half nekahatte 
olanlara yediriniz. Hasan pirinç üzU ve Hasan buğdayı nişastasile 

yapılan mahallebl ve tatlıların nefasetine payan yoktur. Her yerde Hasan markasına dikkat. Kutusu 25 kuruştur. Hasan ecza deposu. 

S U S U Z, S A B U N S UZ, 
F l R Ç A S 1 Z SER I ve 

SIHHI TIRAŞ 

Olmak, ytızUnüzUn taravetini 
muhafaza, kırmızılık n oı 

hanların mutlaka zail olma~ 

aınt istiyorHnız. 
RAZVİTE 

Kremini kullanınız. RAZVITE dünyantn hiçbir BREKFAST 
tarafında taklit edilemomi~tir. KUcilk va 

ve biHlmum Biaküvl. 
lerinf tercih ediniz. 

büyük tüpler vardır. Doposu Ye,il<lirek 
Sıvac1yan Hanı tO No. T<ılefon. 21031. 

Asınaaltı No. 36 

Mah::ılle ve mevkii 

Beyoğlu KAtipmus· 
•4.:afaçelebi 

Sokağı 

Telgraf 

Galatada Keman· Çömlekçi 
keş Karamustafapaşa 
Eyüp Kmlnıcscit İskele 
Galatada Kemankeş Çömlekçi 
K~ramustafapaşa 

Bahçekapıda dör.. asma ka
düncü vakıf hanm 

" " 
Çernberlitaşta Sof· 
çuhanı 

Eyüp Fethiçelebi 

tında 

2-ci katında 
Orta katın-

da 
Otakçılar 

12 

11 
10 

33 

il 
14 

17 

Cinsi 

No.lı apart· 
manın6·cı 

katı 

Apartman 

Hane 
Dükkan 

Oda 

" 
" 

Diikkan 

Müddeti icarı 

933 Mayıs ga
yesine 
kadar 

934 

933 
934 

933 

933 
933 

933 

" ,, 

" " ,, 
" 

" " 

" " 
" 

,, 
Göztepede Kadri ağa 45 Arsada ku!übe 933 " ,, 
Kabataş Ömeravni Dolmabahçe 209 Dükkan 934 ., ,, 

Baldda mevkilerle cinsleri yazıh olan vakıf emlak hizalarındaki 
miiddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. İhaleleri 

Eylulün on dokuzuncu pazartesi günii saat on beşte yapılacaktır. 
Taliplerin yevmü saati mezkura kadar Çeınberlitaşta Evkaf Mü
düriyetinde Akaret kalemine müracaatları. 

Kıymeti muhammenesl 

Lira 
1678 

300 

K. 
~O Ortaköyde Portakal sokağında 4l·51 No. 8 oda iki 

sofa bir matbab ve saireyi müştemil müfrez maa 
bahçe bir bap hane. 

00 120 zira terbiinde bulunan Şehzadebaşında Muhtesip 
Karagöz mahallesinde yeni sokakta 12 No. arsa. 

Baladaki emlaki mahir.de yirmi gün müddetle müıayedeye kon
muştur. halesi Eylölün 26 ıncı pazartesi günü saat on beştedir. 

Taliplerin pey akçelerile beraber İstanbul Evkaf Müdüriyetinde 
MahlfılAt kalemine müracaatJan 

- ----------·--
ANKARA'DA ~ili! 

TUR;( MAARiF CEMİYETi 
idaresinde 

Ana ve İJk Mektebi 
Yenişehir Necati Bey cad

desinde tevsian tadil edilen 
binada l 5 Eylülden itibaren 
tedrisata ve 1 Eylulden itibaren 
Cumartesi, Pazartesi ve Per
şembe günleri saat 14 ten 18 e 
kadar kayit ve tecdidi kayit 
muamelesine başhyacaktır. 

Telefon : 2877 

i= .. EMLA°~ -:~ E~~=BANKA~I ILA.NAii ~ 
Kiralık Apartman, Dükkan ve Arazi 

Esas 

89 
8 

78 
165 
252-6 

428 
460 

Mevkii ve Nev'i 
Çırpıcıda 33 dönUm tarla 
Beyoğlu Yeniçarşı Galatasaray binası altmda 2 
No. dükkAn 
Kandillide 200 dönüm arazi. 
Galatasaray Avrupa pasajı 22 No. dükkAn. 
Tokat Çiftliği müştemilatından Akbaba yolu 
iizerinde bahçe. 
Süleymaniyede Katip Şemsettin mahallesinde 
Harem sokağında 2 No. hane ve ahır. 
Teşvikıye Hamacı Emin Ef. sokak 19 No. Teşvi
kiye Apartmanmda 4 No. daire. 
Tophanede Kışla altmda 345-335 No. dUkkAn 
Uzunçarşı başında Samanviranısani mahallesinde 

Teminat 

10 

20 
15 
50 

3 

12 

24 
25 

muhterik Erkanı Harbiye dairesi kapı mahalli. 5 

Balada yazılı emlak bilmüzayede birer sene milddetle kiraya 
verileceğinden taliplerin 15·9-932 perşembe günü saat on albda 
şubemize müracaatları .. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Fabrikalarımız için nUmune ve şartnamesi ahkAmına tevfikan 

(10,000)kilo yerli malı kola nişasta almacakbr. Taliplerin nUmune ve 
şartnameyi görmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak için de %7,5 
teminat akçelerini hamilen (17·9·932) cumarteıi gllnll saat 14,5ta 
Galatada mubayaa komisyonuna müracaatlar,. 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından 1 
Kalyoncu Kulluğunda 129 numaralı hanede mevcut eşyayı beytiye 

11-9-932 pazar gllnU saat on altıda mahalli rnezkürda bilmllzayede 
fürubt edileceğinden talip olanların pey akçelerin! yabrmak Qzere:ıaat 

on dörde kadar Beyoğlu mal dairesine ve milzayedeye iştirak etmek 
Uzere de mezkôr hanede müteşekkil satış komisyonuna mllracaatları. 

ASİPİN -KENAN Tablet.'eri Sıhhat ve Muaveneti Cçtimaiye Vekaleti 
baş ve diş ağrıları, nezle ve soğuk algınhğımn 

celilesinin ruhsatı resmiyesile imal edilen 
en birinci ilAcıdır. Kıymeti olmadığım 

bu tablet· er 
ispat ede ıe 

1000 Lira Mükafat verilir. 

iştiha111.hk ve kuvvehiılik 
faied Ye tesiri görillen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede satılır 

Adliye Vekaletinden : 
Bilumum Mebakime tabedilecek olan ( 57) kalem evrakı matbua 

ve defatirin tab'ı münakasaya vazedilmiş olmı,k)a şarlnamesi veçhile 
bedeli muhamminin yüzde yedi buçuğu olan 255 lira teminatı mu
vakkate ile yevmi ihale olan 15 - 9- 9J2 perşembe günü saat 16 dıt 
Vekalette müteşekkil mubayaa komisyonunda hazır bulunmalara ve 
şartname ile listesini İstanbul da Adliye Levazımma ve Ankarada 
Veka]et levazımına müracaatla almaları ilan olunur. -
,~ Yeni Nesil Mektebi 

Asri ve hususi ilkmektep 
KIZ ERKEK 

Cağaloğlu: Molla Feııari rndılesi 
babalarına ve aile reısıerlne tavsiye ederiz 

Pertevniyal Vakfından: 
J\üprilbaşındıı Yaltle hanı derunund:ı. Hi/17 ~o .• lu mağ:ı.za 3 bOHO v& 

Şi1liıle lzzetpıı~ ·ı sokağ'ınrla Valtlo :ı.ııa.rtım:ınının o i"o. lıı dairesi lıir sone 
ıııiııldet ve a~ık arttırma suretilo müzayedeye konulrııu~~ıır. Mfiz·ıyede gilnil 
E\'lfıl!ln :.! ı iiııtil "'iiniine rnüs:ıdif cumartesi giinildur. Kıralaınak istiyonlerin 
y~·vıııi ıııezkürJa :aat on dtıya kadar lstaııbul Evka.( nıU<lHri)'l'tinde Pertov
ııiYal ;,ıarı'sine veya Jdare Enciimeııine nıi!rar.ı~ııt etınekri. 

Zade Biraderler 

Vapurları: Karadeniz Postası 

SAKARYA 
vapuru 11 Eylül 

Pazar günü 

akşamı saat t 8 de Sirkeci rıh
tımından hareketle (Zonguldak, 

fnebolu , Samsnn, .Ordu, Gi

resun, Trabzon, ve Rize ) ye 

azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 

Meymenet Ham altında acen

tahğına müracaat. Tel. 22134 
Wıi# NIQ*i"SI. NkW*M4Mi 

ÇOK Y AŞJY AN ÇOK BiLMEZ 
ÇOK GEZEN ÇOK BILIR 

Türkiye Turing ve Otomobil ku
lübünün AN D R O S lüks vapur ile 
lzmiz, G irit, Atına seyahati 

4 ila 11 teşrinievvel. 

Fiatlu fevkalade ehvendir. 
Türkiye Turing ve Otomobil 

kuHlbüne müracaat. 
Baht'.yar Han Galata. 

D. Anagnoslopu!o ve K. Siskidl 
vapur acentaıma, Galata, Loyd Han, 

ii!BWili\D" BEŞiKTAŞ 

Dikiş Yurdu 
Ta le be kaydına başlan nu1tır. 

Biçki, diki~, nakıl}, l}<•Pka, eun'i ~·iç.ek, 

G •• H k• • kumaş boyıüarı ile resim ve tez-
rııp;m55 *1#4'NSW 0Z ı' e tmJ ##HM' ıe#Miı+&Mi 
l.!j- yiııat, Biroğrafi il~rctilir. Tasdikli 

il 
• f }.[ h ıahııueıtna ıııe vorilir. 

rrofesör :I· Birinci fünl ütcş~t~;ıks ,. :-\ergi 13 J~yliilcle ac:ı!araktır. 
Dr. Esat Paşa Dr. Süleyman u ru Akaretler No. 64 

.. ______ ... lstanbul: Ankara. ı.:ad. c:.ı.ı.i. No. 00 _. __ l&"lal!ll&mmlılil llm•••••---lill--•-• 

En ucuz, en iyi bakımlı. en temi:r:, her h•kime •ç•k hutane 

Şişli Şifa Yurdu 
Şitli Terkoa su deposu civarında Tokalo otlu ııok•tı No. 29 

Pek cUı'i Ucretle1 röntgen ve elekteroterapi, Hl.horatuar 
muayeneleri ve pansman 

c 

. ~ = -ıc . r lstanbul Belediyesi İlinları 
Aksarayda yangın yerinde 27 metre murabbaı arsa: Teminat 4,5 L. 
Sarıyer ,, ,, 6,84 ,. ,, ,, : ,, 5,5 " 

Yukarda yazıla arsalar satılmak lizere açık müzayedeye ko· 
nulmuştur. Talip olanlar tafsildt almak üzere bergUn Levazlm 
Müdlirlüğüne ve müzayedeye girmek için de teminat makbuz veya 
mektubu ile 12 - 9 - 932 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi 
Encümene milracaat etmelidirler. 

Beşiktaş Belediyesinden: Beşiktaş Abbasağa yokuşunun kal· 
dmmlarımn tamiri için 5Q metre mikabı taş, pazarhkla mubayaa 
ediieceğinden talip olanların 11-9· 932 pazar günü saat 14 te Daire 
Encilmenine müracaatları. 

Topsuz, tüfoksiz, tek başıua IJir 
adam. Nihayetsiz bir ar •• ıi içinde 
yüz seksen milyon nUfu:ıa karşı; 

Çarlık teşkilMına, içtimai toşkilll.ta, 
nıuvakakt hükünıote, ordularn karşı. 

Bu adam norcde, kimlerden doğ
du? Noler okııdu? Kimlerl(l ditştii, 
kalktı? Fikirleriııi nereden, nasıl 
olclu. BolfO''il;:li~i nasıl kurdu'( 
H1.1susi :.ı.lılakı, siyast ahllla nedir'( 

Haydar Rifat Beyln pilrüuüz Ye 

kudretli kalemilo. 
Y iiz kııruı fiatle lıer kitap<; ıtla 

bulumu. 

ÇANAKKALE 
Şehltier-fnl ziyaret 

15 EYLÜL 
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