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Vesika Ticaretinin Ilga 
Ed.lmesine Karar Verildi 

V ekiUer Heyeti Bu Akşam T oplanıvor, 
Celi] B.Pek Mühim Beyanatta Bulundu 

Ankara, 18 ( Hususi ) - İktısat Vekili CelAl 
Beyin, giriştiği tetkikatın ilk safhalarını ikmal 
ettiği anlaşılıyor. Celal Bey, vesika ticareti, 
ihracat komisyonları ve kontenjan listesi 
Uzerinde yaptığı bu tetkikattan sonra bir rapor 

ausunda vaziyetimiz memnuniyeti mucip şekildedir. 
Ankara, 16 - lktısat Vekili Celil Bey bir has· 

bıhal esnasında para meseleıine temaı ederek 
şunları söylemiştir. DUn bUtUn lise ve ortamekteplerde 932 - 933 der• senesı 

tadrisatına baftanıldı. Resmimiz bu ders yıhnın ilk gUnOnU 
canlandırıyor. - b mrlamıştır. Bugün Başvekil Paşayı ziyaret 

ehcek olan İktisat Vekili, yaptığı tetkiklerden 
çıkan neticeler hakkında Baıvekil Paşaya malumat 
arzedecektir. 

" - Paranın kıy;netinin muayyen bir noktada 
istilcrar bulmıyarak temevvüç halinde bulunması 
mem~btin~ıu~b~~~~nbirh~k~ti~ ~~~~~~~-~-~™~~~L~a~a~•~~~~~~·~·~~~~·~---~------ı 

"Paranın filen veya kanunen istikrat1 yapılırken ( B 111 J 
yüksek veya dun istikrar temin edilişine nazaran ugünÜn lYI ese/e/erinden 
mu~Mnrn~m~battu ~n~mrdumc~u~ ~---------------------------' Vekiller Heyeti bu akfam toplanarak Celjl Be

yin hazırladığı iktisadi rapor iizerindo mUıakereler 
cer~yan edecek ve kat't kararlar verilecektir. V ~ri· 
lccek olan kararlann esas mahiyeti ~imdiden kestiri· 
lem~z. F akal bu akıamki Vekiller Heyeti içti· 
mamda vesika usuUinfin ilgaıma karar verile· 
ceği, iptidai maddeler için yeni bir kontenjan 
Jistesi kabul edileceği muhakkak gibidir. ltbalAt 
meselesinde mutedil bir kontenjan usulnnnn kabuln 
tekarrOr etmiştir. Son kararnamenin değiıtirilecek 
olan hükümleri etrafındaki tetkikat bitmif gibidir. 

tur. Dun fiatle istikrar ihracat. teşvik edebilir. Be.ynelmı·tel Istılahları 
Yüksek kıymetli istikrar memlekette bayat pahalı• 
lığmı tevlit edebilir. 

"Cümhuriyet hükümeti memleketin iktısadt bUn· A. K b l Etm ) • • 
yesinde ahenksizlik husule getirmediğine kani J.-\.. yn en a u e 1 yız 
olduğu bugünkü fili istikrarı nıubafaıa etmiye 
muvaffak oJmuştur ve muhafazası için eaash ted· 
birleri almaktadır.,, 

Para ve döviz vaziyetlerine gelince, alAkadar 
.aevatm verdiği malümata göre, para ve döviz bg. 

Celil Bey cJ.ij:,.!:-i•lere de temas ederek, vazi· 
yette tellş et JA .~ • bir fey olmadığım, bütUn 
iktısadl mesel< kı1~ ıırasiyle tetkik ve halledilece
ğini söylemişti • 

inanmak istemediğimiz 
Çok Feci Bir Hakikat! 

Şu tarihi •••rlerln kıymetini bllmemlz llzımdır 
Son günlerde Müze tdaresine, atika ile doludur. Fakat bu eser• 

tarihi kıymeti haiz bulunan pek ler devamlı surette tahrip edil· 
mühim eski eserlerin tahrip edil· mektedir. 
diği hakkanda çok ıayam dikkat Hatta Erdek ıosası buradan 
bir şikAyet yapılmıştır. alınan •e .Üzerlerinde kabartma 

. .. . . yazı ve resımler bulunan taılarla 
Bu ııkayebo taalldk cttığl döıenmi•tir. Yalnız b k d 1 d B d . d k. ., u a ar a a 

yer, an ırma ve cıvarm a ı kalınmamı• harab · t t • 
K. 'k h b 1 ·d· B h .,, emn am or a 

ızı o• ara e erı ır. u ara· ıında bir de kireç kuyusu açıl· 

beler elyevm tarihi ehemmiyeti mııtır. 
itibarile çok mühim olan asarı ( Devam! l l inci 1ayfada ) 
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Devlet vapurculuiuna alt kanun dUnden itibaren· tatbik mev· 
kllne glrmlf bulunmaktadır. Bu mUnesebetıa Yunanlılar tarafın .. 
dan yaptlen mUhlm bfr tekltft 3 Uncu ••yfamızda okuyunuz. 

l Hapishanede 
Bir Mahkum 
SünP!et Edildi 

Sıdd,k isimli bir hırsızlık 
mabkCamu, umumi hapishane 
müdürlüğü doktorluğuna müracaat 
ederek sünnet olmak arzusunu 
göstermiş ":e Doktor Ziya Bey 
tarafmdan Sıddık sünnet edilmi~ 
tir. Bu mahkümun cezası beş 
sene on gündür. Kendisi yirmi 
y.,di yaıındadır. Şimdiye kadar 
vakit bulup sünnet olmaclığım 
söylemektedir. ----

Zaro Ağa 
""·---

Asırdide ihtiyarın Hasta· 
landığı Haber Veriliyor 

Uzun müddettenberi İııgilte
rcde bulunan Zaro Ağadan karısı 
Kıymet Haoıma henüz hiçbir 
haber gelmemistir. Fakat Zaro 
Ağanın tanıdıkları arasmda bir 
dedikodu başgöstermiştir. Söyle
nildiğine göre, Zaro Ağayı ln
ıiltereye götüren Musa B. aile
ıine gelen bir mektupta asırdide 
ihtiyann bir haftadanberi haata 
olduğu bildirilmektedir. 

T arsusta Bir Yan
gın Felaketi - --

Tarsus, l 8 ( Hususi ) - Ka
sabamız dün müthiş bir yabgın 
felaketine uğradı. Hava sert ve 
rüzglrlı idi. Yangın aiti saatten 
fazla devam etti. Neticede bir 
fabrika, 29 taş ev 115 tane de 
kerpiç ev kül oldu. Zarar ve 
ziyan 200 bin lira olarak hesap 
edilmektedir. - Halis 

. Tevkifhanenin Teftişi 
Müddeiumumi Muavinlerinden 

Celtıl ve Tabibi Adli Hikmet Beyler 
dlln Tevkifhaneyi teftiş etmiş· 
lerdir. 

Unutulmuş Öz Kelimeleri Meydana 
Çıkarmak İçin Uğraşmalıyız 

Ti!rk Dili Kurultayı için baıtanan baıırlıklar bitmek tJzeredlr. Kurıılıo 
tay aym 26 sında kat't olarak toplanacaktır. Biz bu mUnuebe&lt «fil 
meselesi etrafında açtığımız ankete bugün de devam edi7oru11. Bugll• 
fU sa.tırlarda Darülfünun Fen Fakültesi Relıl ProfHOr Kuıt•f1ı 

Uakkı Ileyin fikirlerini olrnyacaksınız. 

* Mustafa Hakkı Bey gerek 
ıstılahlar vo gerekse dil mesele
sine ait diğer nokta hakkmda 
şunları söylemektedir : 

- " BuglinkU Türk diline 
11zengindir" diyebiliriz. Bu zengin 
lisandaki birtakım yabancı 
kelimeleri ataıak, bunların ye· 
rine halk dilinden ve diğer 
bazt membalardan almacak keli
meleri koymak mevzubahstir. 
Bu, mümkün ve faydah mıdır? 
Seklinde bir sual sorulabilir. 
Fakat buna biç çekinmeden: Evet 
diye cevap verebiliriz. Çünld, 
bizim unutulmuş birçok kelime
leri mi:z mevcuttur. Ayrıca mem· 
teketimi:ıin muhtelif köşelerinde t-roıesar Muaıaıa Hakkı Bey 

yaş :yan öyle kelimelerimiz vardır ki, ve ahenklidir. Me1elA biz, "mub-
bunlar bugünkU lisanımızdaki ya· terem misafirimiz n yerine "ıay-
bancı kelimelerden daha güzel ( Devamı 11 inci sayfada ) 

- JıTC r ıs is-~ 

'-------~--Tı_e_r~k_o_s_la_n __ I<ı __ u_r_tu_l_u_rk_e_n_._··------------'' 

- Bu yüzünüiı pisliği ne böyle ~afi 
- Şafi köpeii değilim amma, Terkos 

kö;:, eği mısın ne sin ? 
abonesiyim 1 



r 
1 Halkın 

.. 

Dil Kurultayınırı 
Faaliyeti 

Baycık Dil Kurultayı liı.ı:mımııı 

ba~itlcştirmek ve mükemmelleş
tirmek için bllyOk tetkikata gi
rişli. Mesaisine hara.retle de"Vam 
ediyor. Bu busu b halkımız 

diyor ki : 
.fdan B.( Beykoz Çayır Caddes! 82) 
- Lisanımız çok zengindir. Fakat 

bakir topraklarımı.z ıt: bi timdiye 
kadar lşlenm~miştir. B:ifilk Dil Ku· 
rultayınıo feyizli hAmleaioi ~azetcler 
Ye Anadoludau gelen haberler llütfin 
milletin büyük bir İftiyakla kucak· 
fadığını gösteriyor. Lisanımız türedi 
bir li1an değildir. Çok zeofin bir 
mazl!i vardır. Eter bunlar tamamen 
tetkik edilirse prüuüz Ye xcngin bir 
lisans malik olcağız. .. 

Ahmet Bey ( Kasımpnşa. Scll\msıı 

mahallesi 83 ) 
- Saltaant deninde her ıeyde 

oldu~u gibi dlJimizde de yalnız ls
tanbul lehçesi bakim olmuştu. Ana
do?u padişahlar ve o günkü llimlcr 
lçfo meçhul bir Alemdi. Anadoludaki 
zengin dil Ye hara hazinesinin analı· 
tarını kurultay verecektir. Daha 
şimdiden hararetli bir faaliyete şab:t 
oluyoruz. 

Jf-
Nuri Bey ( Erenköy isl'l.Syon cad· 

d i ) 
- Geçen gün Beyoğlunda bir 

baijij;y,e gittik. Saz vardı. Etrafta 
h !f~baocı ı:. nla konuşuyorlardı. 

Güzel Türkçemizi İstanbulda da ha· 
Hm kılm1y4 çalı§malıyız. Kanunun 
Türk dediği her fert topraklarda 

.'türkçe konu9malıdır. Sonra birçok 
müesseselerin reklam le\'halarında 

birçok imla yanlışlıkları hali göze 
çarpıyor. Bunlar da düzeltilmelidir. .. 

Ali Dey ( Kunıkapı Saraı;ishak ma.· 
hailesi 9 ) 

- Artık lisanımızdaki aığıntı ke· 
llmelere yol verilmelidir. Bınbir ci
han~ir yetqtiren Türklerin r.engiıı 
bir medeniyet lisanı da Yardır. Fu· 
kat biz bun!arı şimdiye kadar tetkik 
etmedik. Tetkik sahaaına bu uneki 
Kurultayla ayak ba1acağız. 

• 
ınıWa. Remzi Bey ( l!aallim ~u· 

ruos maniye ha.Ik ap:ıriımanı ) 
- lisanda sadelik, basitlik de· 

ma 1 ğıldir diyorlar. Çünkü her 
milette fikir ...e edebiyat lisanı çet• 
refıl imiş. Ben bunu kabul etnıiyo• 
tum. Yunus Emre bugün bile sevi· 
lerek okunan tiirlerhi hep sade 
Türkçe ile yazmışbr. Şimdi bayle 
rd.zel ıeylcr yazılsa okunmaz mı? 
Şüphesiz okunur. Lis&1L1mızda türkço 
kar11ha-ı olan ecnebi kelimeleri be
men atmahyıı. 

Çok Feci 
Bir Kaza 

Şoför Rüştüniln fdaresindel · 
Neft Sendikat Şirketinin bir l{am· 
yono Üsküdarda Bulgurlumesçit 
caddesinden geçerken İbrahim 
Efendinin dört yaşındaki oğlu 
Hüseyini altına almış Ye zavallı 
çocuğu ezerek öldürmüştür. Şoför 

ıRüştil yakalanmış, tahkikata baş· 
anmıştır. 

- ...... --.....- ... ı;....-..; .................................................. 

Müthiş Bir İnfilak Oldu 
Bir Gaz Deposu Yandı, Bir Amele De 

Ölüm Halinde Kavruldu 
Dlln •kşam Beyoğ:unda Yenişehirde müthiş bir 

infüak ve feci bir yangın olmuştur. Tahkikatımıza gö· 
re Yenişehirde Irmak caddesinde Hikmet Necip Beyin 
gaz deposund Eıç lar.ı mazot doldurulurken Halil 
isminde bir amelenin elindeki mumun tesirile 

l 
mazot fıçıları infilak etmiş ve derhal depo 
yanmıya başlamıştır. Yangm, depo tamamen 
yandıktan sonra söndürülmüş, fakat amele Halil 
elinden ve \'ficudUnün muhtelif yerlerinden yan· 
mışlır. Halil ölüm halinde hastaneye kaldırılmııtar. 

deme 
Dün Heybeliden köprüye gelen Kmahada va

puru yarı yolda Tavşancıldan üzüm getiren bir 
motöre çarpmış, nıotör kaptanı Ahmet Efendi ile 

zevc~i ve ilç yaşındaki çocuklara denize döknJ.. 
müşler, fak t vapurun tayfaları tarafıodan kurtarıl· 
mışlardır. 

Yetmişlik İhtiyar 
Sopayı Kapınca f\ı1uhtar
ların Üzerine Yürün1üş 

Dün öğleden evvel Ağır Ceza 
Mahkemesin e mahalle muhtar
larını döven yetmişlik ihtiyar bir 
karı ve koca ile Niyazi isminde 
bir gencin davasına bakıfm,şbr. 

İddialara gör<", Kasımpaşa· 
da fs!anıpa a mahallesinde otu· 
ran Ahmet Ağanm evine icra 
memurlarile mahalle muhtarı Mus
tafa Bey hacze gitmişler. Yet
mişlik Ahmet Ağa memurları 
içeri ıokmak istememiş: "Burası 
dağ başı mı, siz e.şkıya mısı· 

nız ? ,, diyerek hemerı sopayı 
kaptığı gibi muhtar Mustafa Beyin 
başına indirmiye başlamış. O sı· 

· sırada refikası ihtiyar Fatma H. 
da keseri kaparak Mustafa Beye 
vurmuştur. Evde bulunan Niyazi 
isminde bir genç le balıkçı bıça· 

~ ğile memurlara tecavüz etmiştir. 

Muhakeme şahitlerin getirtilmesi 
için başka bir güne talik edil· 
miştir. 

Yolsuzluk 
Tahkikatı 

Sinema ve tiyatro biletlerini 
mnkerrer olarak kullandırdıkları 

için işten el çektirilen Darülaceze 
Başmüfettişi ve iki müf etlişle (8) 

bilet muayene memuruna ait tah· 
kikat evrakı vilayet idare hey('· 

tine verilmiştir. idare heyeti tet· 
kikatını yaptıktan sonra dosya· 

lan Devlet Şurasına gönderecek· 
tir. İşten el çektirilen memurların 

yerine yenil~ri tayin edilmiştir. 

Sığır Vebası l{almadı 
Memleketimizin her tarafında ya· 

pılan mücadele neticesinde sığır ve• 
bumdan eser kalmamıştır. 

ar 
Hapishane I<onıisvonu 

Dün De İçtima Etti 
iş kanunu mucibince fımme 

hizmetlerine talip olan mzhküm· 
larm talep ve kanuni vaziyetlerini 
tetkika memur komisyon, perşenı· 
be günü ilk defa umumi hapis· 
hanede toplanmışl!. 

Komisyonun tetkikatı netice· 
sinde amme hizmetlerinde çu!ışmal 
için istida verenlerden altı ldş:n 
müddetlerini doldurmad kları için 
talepleri reddedilmiş, diğer istida 
sahipleri de çalışmak istedikleri 
sahayı tasrih etmediklerinden is· 
tidalnrının ikmal edilmesi lüzumu 
bildirilmiştir. Komisyon dün de 
toplanarak bu is-tidalar üzerinde 
tetkikatına devam etmiştir. Ma· 
liım olduğu üzere iş kanunundan 
istifade edecek olan mabkümlar, 
on sene ve daha yukan ağır ce· 
za görmüşlerin yarı mUddetlerini, 
üç sene ve daha fazla 5.di hapis 
mahkümlarırun da üçte iki müd· 
detlerini tamamlamış olmaları 
icap etmektedir. -----
Kadın Kavgası 

Bir Kadın Diğer Bir Kadını 
Bıçakla Yaraladı 

Küçükpazarda Mahzen soka· 
ğında oturan Rüştü Efendinin 
zevcesi Hatice Hanımla ayni ev· 
de oturan Emine Hanım arasında 
< e ikodu yüzünden bir kavga 
ç k .1 1şt cr. Kavga büyümüş, Hatice 
Hanım Emine Hanıım bıçakla sağ 
memesi altından tehlikeli şekilde 
yaralamıştır. Hatice yakalanmıştır. 

Polonezde Bir Maç 
Cuma günü öğleden sonra 

Polonez köyünde Küçük Bamya 
ve Suhula klüpleri aı-asmda bir 
futbol maçı yapılmış, her iki kllip 
berabere kalmtştır. 

Buğday 
Tacirler Deposuzluktan 

Şikayet Ediyorlar 
Diin Anndoludan fstanbula 

yüz vngon ve iki hin iki yüz se
kiz çuval buğday gelmiş ve iyi 
buğdaylar yedi kuruş on paraya 
satılmıştır. DiinkU buğday fiati, 
perşembe günkü fiate nazaran 
beş para düşüktür. Bu düşük· 
lüğün iki sebebi olduğu söylen· 
mektedir. 

Bunlardan biri, dün fazla 
buğday gelmesi, diğeri de mevcut 
silolaran tamamen Ziraat Banka· 
sıııa verilmesidir. Malını siloya 
koyamıyan buğday tacirleri aldık· 
ları buğdayı derhal satmaktadır· 
lar. 

Tacirler, ellerindeki buğday
ları ucuzca l!latmak mecburiye
tinden ve zarardan kurtulmak 
için mevcut silolardan istifade 
etmeleri hususunda müracaaUer 
yapmışlardır. -----
Bir Hırsız 
Yakalandı 

Dün gece saat 12 raddele
rinde Karagümrükte yalınayak ve 
başıkabak dolaşmakta olan 
bir adam, polis memurlan tara· 
fmdan yakalanm~tır. 

Bu meçhtıl şahısta bir tabanca 
15 fişek çıkmıı ve polise ver
diği ifadede Bakırköyde Ayapa 
köyü de oturduğunu, fakat kavga 
ettiği için evden kaçmak mecbu
riyetinde kaldığını söylemiştir. 

Fakat tahkikat neticesinde, 
bu adamın Yahya isminde bir 
hırsız olduğu anlaşılmıştır. 

Duyunu Muvahhade 
Dün Borsada Düyunu muvah· 

bade tekrar yükselmiş ve elli 
alta kuruştan muamele glSrmüştlir. 

Günün Tarihi l 
Gazi Türkiyesi Ve 

Yunanistan 
Atına, 17 (A.A.) - Proie gnzetHI 

lstanbul muhabiri Mme. Spanudinln 
Gul Hz. Jerile yaptığı mGlikatı n•t
retmektedir. Mme. Spanudi, yeni 
Türkiyeyi kuran Büyük lalahatçanuı 
canlı bir portreıini yapmakta ve bg 
mGmtu şabıiyctin Yunanistan hak• 
kında izhar etti ti hiuiya b baznıak• 
tadır. Mme. Spanudinin herhnngi fır• 
kaya mcn~up olursa olsun her Ya• 
r.a llının Türk • Yunan dostluğunun 
tahakkukundan fevkalide derin blr 
baht iyar hk duyduğu sözüne karıı 
Gazi Hnzretleri, bu doatluk çolc 
güzel Lir uerdir. Bir kuvvet. btr 

1 

teminattır. buyurmuşlardır. j 

Gazi Hz. nin Cevapları 
Çanakknle ziyneti müoa.aebetilı 

Cndet Kerim 8' y tarafından çekilen 
tazim telgrafına Gad Hz. şu cevabı 
vermiş l erdir : 

111 Telgrafınıza ve hislerini:a.e teşek• 
kGr ederim, selamlar. - Gaz:i Mustafa 
Kemal. " 

aarifte Bir içtima 
Dün Maorif Müdiriyetinde \.faarU 

Vekilinin riyaseti altında bir toplanb 
yapılmıştır. İçtimada M:ıarif Uınuml 
Müfettişleri ve orta tedrisat Umuaa 
Mfidürü Fuat B. bu!unmu,, lise vo 
ertamektcplerdc tedris ve tefti, va-
dyetleri görüşülmüş, yeni kararla• 
veril miştir. Bu sene bütün mektepler 
aıkı bir surette teftiş edilecektir. 

50.000 Tarebe 
Şehrim izdeki hususi ve resmi llH 

.,.. ortamckteplerdc timdiye kadar 
yaııfan talebe miktarı 50,000 i bul• 
muıtur . 

Dil Kurultayı 
26 ey'ıilde \oplanacalt ol. n Dil 

Kurulla} ına işt.rak etmek iUere 
yeniden birçok müracaatlar y pıl• 
mıştır. Akşebirin Arapören k8yll 
munllirni Numan Efendi de içtimada 
bulunmak üı.erc şehrimize gelmi~tir. 

Bu ıat tamam 30,000 ta e öz türkçe 
kelime toplamıştır. Gazi Hz. Jcendi• 
aioe ilti fatta bulunmuşlardır. 

Polis Tayinleri 
Bakırhöy Serkomiscri Hu'uai Bey 

Eminönü me. kez memurluğuna, Fa• 
tih Serkomiseri Hidayet Bey de 
ikinci çube üçüncü kısım başmemuı• 
lutwıa tayin edilmişlerdir. 

Fazh Hey Geldi 
Eski vali muav nimiz Fazlı BeJ 

kısa bir mezuniyetle Diyarbeki.1 den 
.. hrimi:e gelmi~tir. 

Bir Galibiyetimiz 
lzmirden Atinaya giden Gö:ıtepe 

ldtlbü orada lstanbul mubac"rlerinden 
alinkkep b:r futbol takımını 3 • 4 
mağl fıp etmiştir. 

Posta 
Vapurculuğu 

Posta vapurculuğuna ait kanun 
dOndcn itibaren tatbik m~vkiine 

ıeçtiği için aalıillerimiz.de kabotaj 
bakJ.ı artık devlete intikal etmlı 
oluyor. 

Fakat lnlanızlak inhisara dahli 
değildir. Fakat devletin bu işi biz• 
zat ifa etmesi anc4k üç ay Bonra 
mümkün olacnktır. ııütün hususi va• 
pur ıahipleri bugünden itibaren 
vapurları hakkında hükumete beyan• 
name verecekler, ıatıp aatmamalc 
hakkında arzularına bi.di receklerdir. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1: Komıu - Hasan 
qa bizim çocuk bu ıeae 
itilirdi. 

Bey .• 
liaeyi 

... 
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2 - Fakat hangi mektebe 

vermeli ? Bir türlü. kestiremi
yorum. 
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3 - Doktor mu olsun. .. 
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l 4 - Avukat mı oJawı? Ka· 
· ru veramedik. 

ı 

5: Hasan Bey - Komşu, beni 
dialersen. aeA mahdu:n Beyi laaare 
nf meldebaoe yazdır. Bu dnirde 

tasarruftan daha lyl meal ok CU 
.... ,,tıL.' 
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ergun 

Kontenjan 
Sisteminin 
Kusurları ._________________ . 

Millt'tler, ticari vo iktisadi 
muvazenelerini temin için gtlmrilk 
tarifelerini arttırmanın kAfi ol
madığım görilnce, ortaya yeni 
bir himaye ıiıteml çıkardılar ve 
buna kontenjantman dediler. Bu 
uaulll ilk defa tatbik eden Fran
aadır, diğer milletler de onu 
takip ve taklit etmişlerdir. 

Kontenjan sistemini kabul 
eden devletlerden biri de Türki
yedir. Fakat bu yeni himaye 
usulü Tllrkiyede olduğu gibi, di
ler memleketlerde de tamamen 
yeni bir ti.tem olduğu için, tat
bikatta birçok mahzurlar tevlit 
etmiıtir. Her devlet kendi iktı
.. dl bünyesine göre bu mahzur
lara kartı tedbirler almaya mec
bur olmuıtur 

Bwm kontenjantman ılstemi-
mizin teYlit ettiii mahzurlu neti
celer ıimdl tetkik edilmektedir. 
Buıtınkll Heyeti Vekile içtimaancla 
alınacak tedbirler teabit edile
cektir. 

Bu mOnasebetle Fransız lya-
mndan Joıef Kurtier'nin Kapital 
iaimli Framız pzetuinde Konten· 
jatman aiıteml hakkında yazdıiı 
bir makaleden bazı fıkralar 
aaklediyoruz. Bu yua, bize 
bu Iİıtemia mahiyetini, 
ehemmiyetini ve mahzurlarını au-
latacakbr: 

"Kontenjantmaa ıiltemi bak-
landa birçok pyler s3ylendi, 
bilhassa aerbeat m&badeleye ml
ai olduiu a&ylenerek muabue 
edildi. Y akat ba,Onkl ıerait da-
lailinde millt ikbaadiyab kurtar
mak için bundan daha kuvvetli 
Wr ıilih mevcut dejildir. 

Harid hOcamlara karfl cla
bill ıanayii himaye eden 
blyle bir ıiatemİD İltihsallbmıı 
berine yapacala faydalı tesiri 
ılrmemek mllmkla mlldOr? 

.. Kontenjantman sisteminin 
lıuausiyeti ıOt'atindedir. Bu usuJ.. 
de gGmrllk tarifesinde görtllea 
bataettea eter yoktur. Ayni za
manda tarife uulll kadar sert 
te dejildir. BilAkia pek yumpk
br. laman, ve ıeraite gire de
ıiıir. istenildiği zaman tqdit, 
iltenildiği zaman tahfif edilir. 
, lıtibıalAtımıı gayrimllaaYİ 

bir mllcadeleye mi girişmiştir? 

Derhal imdadına kotar •• ona 
nefes alarak kanetlenmek 
için zaman bırakır. Sanayilmizin 
mamulAtanı memleket dahiline 
yaymak ye ecnebi mamullbnın 
rekabetinden korumak için bir 
imza klfidir. Tehlike geçince 
tazyik kaldırılır ve tekrar ticari 
ahenk kendilijinden teesalls eder. 

" Filhakika, tesanlldün orta .. 
dan kalktaiı bir umanda, eerbesU 
ideal bir ıeydir. Kapah iktıaadı 
biz de inemiyoruz. DeYletler ara-
11nda mtltemadiyea artan duvar-
ların ytlkHlmelİDe taraftar de
liJiz. Fakat bu;ankn ıerait 
içinde kapılan açık bırak .. 
mak, baricin dahili piyasayı 
iatilAıına ve dahilde işsizliğin 
çoj'almasına, ticari muvazenenin 
bozulmasına meydan vermek 
demektir. Serbest mübadele, 
Sulh zamanlan tatbik edilebile
cek bir iktasat sistemidir. Dün-
yanın serbest mnbadele şampi
yonu lngilterenin bile etrafına 
duv.ırlarla çevirmiye ba,laması, 
bu sahada mevcut fllpheleri 
izaleye kAfidir. 

Kontenjantman, tehlikeli za-
manlarda kuliaoılabilecek bir 
tahlisiye aimididir. Bu sistem 
terlerin eh~enidir. Tatbikatta 
bazı mahzurları g6rnlmesi sistc
•in reddini icap etmez.,. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi • Hayat Yolunda • 

1-Hayata yeni ablanlar, hennz 1 2 - Hafif bir teeHOr, ldlçük bir j 3 - Fakat bDner odur ki, teea· 
açılan bir bahar çiçeği fibidir. enıel onları ha1at 1olunda rayey• aOrleri hiçe aaymah enıellerl deyfr .. 

yarmadan yere Hreblllr. meli •e ıayeye •armalıdar. 

~ .................................................................. .... 
• 

SON TELGRAF HABERLER/ 

Mühim Bir Teklif 
Yunanlılar, Bir Türk - Yunan Vapur 

Şirketi Kurmak istiyorlar 
lzmlr, 16 ( Hususi ) - Yunan 

vapur tirketlerinden baZ1ları, 
Atina Ticaret Mtlmessilliğimiz 
vuataaile ıehrimiı Ticaret Oda-
11na mtlbim bir teklifte bulun
mutlardır. Bu teklife g6re; TDrk 
ihracat emtiasının A nupa liman
larına Tıryeate Ye Hamburı tarf. 
kile delil: SelAnlk limanı tariklle 
ve Yunan vaparlarlle ıevki halin-
do mlhim teazillt yapılacağı 
bildirilmektedir. 

Bu teklifi ortaya atan Yunan 
tirketleri baıka bir kombinezon 
daha teklif etmektedirler. TOrki
yo limanl•n arasında poıta va
purculuğunun devlet inhiean altı-

na alınmasile muattal bir vazi
yette kalacak olan TOrk vapur
lanndan elverifll olanlan Amı
paJa Tllrk emtfaB1D1n naklinde 
kullanılacak we ihracat İfİDİ 
( Tllrk .. Yanan ) ıirketleri mllfte
reken yapacaklardtr. 

Teklifin aaal pyanı dikkat 
kısmı, Tftrkiye limanlanndan Av
rupaya gidecek emtianın Yunan 
limanlarına Seyrilefain vapurlari-
le nakli, oradan aktarma ıure
tile ve Yunan vapurile kontl
nantal limanlarda tealimidir. 

(Tlirk-Yunan) firketi, munfa
kat edildiii takdirde HD•DİD 
her mevlimindo TDrldyo limaa
lannda vapur bulaadwacajuu 
taalıbtlt edecektir. - Adnan 

Karakış Basbrdı 
Anadolunun Birçok Yerlerinde Kar 
Y ağmıya Başladı, Havalar Soğudu 
Çankın, 17 ( Hususi) - Şehrimiz ve cİYanncla iamuttur. Derece bir gtln enel otuzu ıa.terirken 

son gOnlerde mOtbq aojuklar bqladı. Ilgaz haYa- bugtln 19'a dllfmllfHlr. 
Haine kar yajmaktadır. Kastamoni, 17 ( A.A. ) - Havalar birdenbire 

Amasya, 17 (A.A.) - Ba sece yakın dağlara aoiudu. Dlln gece yağan yağmurun miktarı 7 mili-
kar yağmıftar. metredir. Suhunet ııfırdan yukan bep dllfmOıtDr. 

Mutia, 17 ( A. A.) - HaYalar birdenbire ao- Birçok evlerde aobalar kurulmuıtur. 

Fransada 
Bir Kanunla HükUınete 

istikraz Salahiyeti Verildi 
Paris, 17 (A.A.) - Kau mO

zakerattan sonra Ayan Mecliai, 
Meb'usan Meclisi tarafından ev
velce kabul edilmif olup hnka-
metl, borçlann tevhidi için bllyftk 
bir istikraz aktine mezun kılan 

kanun llyibuını 9 muhalife karta 
291 reyle kabul eylemiftir. 

Yunanistan Ve SilAhlar 
Atlna, 17 (A.A:) - Terki 

tealibat mlltarekelİDİD 4 ay mld-
detle temdidine dair tahdidi te .. 
libat konferansı tarafından vaki 
olan teklif Yunanistanca kabul 
edilmiıtir. 

Bir Otobüs 
Faciası 

Dün Bursa Yolunda iki 
Yolcu Parçalandı 

Buna, 17 - Bu gece Y alo
nya 12 poatasuıı yapan 16 nu
maralı otoblls Çambgurup mevki· 
inde bir uçuruma yuvarlanarak 
parçalanmattar. 

Abraham Ef. isminde bir ip
lik tllccan De 8 yqlannda Mu .. 
tala isminde bir çocuk kafaları 
parçalanarak &lmlf, diler 9 yol· 
ca aiu' aurette yaralanmqlardır. 
Ba feci kazanın toflrtln 1arho.
lu~a• ileri geldiji a&ylen· 
mektedlt. 

Almanyada intihabat 
Berlin, 17 (A. A.) - Raybi,. 

tat intihabab, 6 teırinieanide 
icra edilecektir. 

İSTER iNAN, İSTER 

Alh Şerir 
Balıkesirde Bir Köye 

Baslan Yaphlar 
Bahkair, 17 ( Huu il)- Ho

tqlar k&yllnden Y uaaf otla 
Muhiddin ve beı arkadap Khe
ler köytinde 11tırtmaç VeyMI 
Ağanın evini basmıflar, Veysel 
Ağa ve kar111nı yarabyarak 
kaçmışlardır. Muhiddin yakalan· 
mqtır. Diğer bq haydut aran
maktadır. - R. G. 

lzmir Borsasmda 
lzmir, 17 ( A.A. ) - Bugtln 

borsada 6 kuruttan 22 kurup 
kadar 3092 çuval incir Ye 16 
kuru,tan 36 kuruşa kadar ao 16 
buçuk çuval tlzOm ıablmııtır. 

iNANMA! 
B"rkaç giln sonra Yunaniıtanda meb'uı intihabatı 

Japalauktır. Şimdiki halde tlddetll bir propaganda 
mOcadeleıi vardır. Yunan Dahiliye Nezareti intihap 
hakkında şöyle bir tamim ne,retmiıtir ı 

"Mazereti meşrua olmadan reylerini iatimalden 
lçtinap eden mUntehiplere iki bin drahmiden yirmi 
bet bln drahmiye kadar ceıayi nakdi •erilmektedir. 

lnt"hap rllnil •• intihap arifeaiade meırubata kluli· 
yenin latlmaU menedilmitt:r. intihap fGnO umumi 
mahaller, ılnamalar kapah olacaklardar, Yalnız lok2n• 
talar, eczaneler, harp malullerinin idare ettiji barıı
kalar, fannlar, benzin depocuları. kasaplar Ye balak
çılar dört aaat •çık ol,caklardar.,. 

iSTER iNAN. iSTER INAN .. MA! 

Mündericatımızın çoklu
gundan dercedilememiş
tir. -

·-·-------.. •••• ······-·· 1 ····-··-··· ... ·-

Arnavutlukta 
idam Ve Müebbet Hapis 

Kararlan Verildi 
Tiran, 17 (A.A.) - Ali Mah

keme 19 biyaneti vataniye maz
nununun muhakemesini bitirmİf 
Ye maznunlardan yedisini idama, 
12 sini 101 seneye, 17 sini 
15 seneye, birisini 3 aeae hapiı 
cezalanna mahkum etmif ve 
17 sini de beraet ettirmiftir. 

Tehdit Etmi,ler 
Kemal •• Ahmet !aminde iki 

kardet reçenlerde Tophanede Ab
dullah iamlnde birlalnl kanunı det· 
mek ıuretlle yaralamıılar, atar ce
zaya nrilmlıler, fakat 400 lira kefa
letle tabliye edilmlılerdir. Bunlar 
•erek da•actJI, •erelue tahltlerl 
llGmle tehdit ettikleri için t.a nok
tadan da mabalcemel_..e ltqlaD
maıtar. 

Gagrimübadille
rin Bir Müracaatı 

Gayrimllbadlller cemiyeti, Ga
zi Hz. ile diğer yllkaek makam
lara mllracaatta bulanarak enel
ce ylllde 20 nilpetinde Yerilen 
bonolardan iatifade edemeclild .. 
rini, geri kalan kıımın da boM 
olarak YerilmelİDİ, bonolann fa
izli olmuını rica etmiflerclir. 

Hariciye Vekili Gidiyor 
Harleiye Vekili Te.tık Rlttl 

a.1, •11• 71rıa1.ı.uıe Aakaraw 
Cenene1• haraket edecek, kendi•,. 
ne S.ftr C...al HGaal, Harlcl1e 
MGdOrlerindea Ce•at •• Kemal 
Beyler refakat edeceklerdir. 

Bir Amele Yaralandı 
Din Fenerde bir facia olm ... 

bir Ylnç. iki amelaia a.ttbae 
dllfmllt ve amelelerden birlnl 
tehlikeli ıurette yaralamıfbr. 
Mecruh Cerrahpqaya blclanl
mııbr • 

Bir Ôlüm 
Bir Amele Elekbik Telle
rini Tutarken Can Verdi 

Dlln Eytlpte bir &lllm fac:iam 
olmuıtur. Hasan Beyin tatla lma
lltbaneainde çalııan lnebolala 
18 yqanda Dunun ilminde bir 
amele elektrik tellerini tutmUf, 
fakat cereyanın tesirile clerbal 
almlltfflr. 

Fabrikacılar 
Ankaraya Giden Heyet 

Bu Sabah Geldi 
Nazmi Nuri Beyin rl7uetiade 

Ankarays giden, lktıaat Vekiline 
temennilerini anlatan fabrikacılar 
heyeti bu aabah pbrimlze clla
mllştllr. Heyet azaıınclu bir zat 
hllk6meto yaptıkları ricalarm 
kabuUl cihetine tldilecetlnl a&y .. 
lemiftir. 

HUS8JİR Ragıp Bey 
MoakoY• 11tf,ri Ha.eyin Ragıp 

Bey mezuaeD phrimiıe ıelmlftir. 

Bir Günde 
106 Davaya 
Bakıldı 

Dnn Adliyede ibtisu mahke
mesile l\ç asliye ceza mahkeme
sinde ( 106) davaya bakıJmııbr. 

lbtiıas Mahkemesi (7) Birinci 
Ceza Mahkemesi öğleden evvel 
(22) ve öğleden ıonra (23) İainci 
Ceza öğleden sonra (24) Uçüncü 
Ceza öğleden evvel (17) öğleden 
sonra (23) dava görmOttllr. Da
valar arasında (13 rakı ve (7) 
tfttlln kaçakçdığı ve ( 4) kadar da 
lunadık Yak'UI warcb. 
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Gönül iŞieri 

Cemiyeti Akvam 
Nasıl Kuvvetlen-

.._ ____ __,_ __ ._mm. .... .-.--·--•9•~--------asm----------•/(adzn 

l • Le • ' ıne ı mış •••• Musolini iş Başında t~~ 
MilJiyct cereyanları hakkında bir 

aam.ındnnberi birlal ım mukabil ce· 
rey:ınlar bclirmiye bnşladı. iddia 
olunduğuna göre, müfrit milhyctper• 
•erlik, umumi menfaatin z:aranna 
olarak inkişaf etmiştir. Bundan en 
ziyade nıüteeHir olan da aarıhazır 

medeniyettir. Maruf mü tef ekktr lerdon 
Hnrold Laı1d, Nöye Pundşavda bazı 
mütaleı:tar ilcr i sürüyor. Diyor ki: 

M. usolininin Cenevrede Almanların 
Talebini Müdafaa Edeceği Söyleniyor 

Bugünkü milliyet tclikkiıi, muasır 
medeniyetin mnhyına yürüy<Jr. Uyan• 
dndığı 1 odbinlik, onu, dsha fazla 
kuvvet aramıya aeykediyor. Buna 
il1vctcn lkbsadi menfaatler, birçok 
ihtilaflar doğuran lstill fikirlerioo 
yol açıyor. Bundan dolayıdır ki, 
•Milletlerin kendi mukadderatlarını 

kendileri tayin etmeleri " prensipine 
bazı kayıtler ilave etmek zarurt 
olacata benziyor. MiJJiyotçi devlet 
bir hakimiyet ifadul olmaktan ziya· 
de medeniyet aileıinln bir cib'Q 
,.·nifcsini görmelidlr. Milli hakimi· 
yet, bcynelmite1 menfaatler önünde 
feda1<irlılc: yapmalıdır. 11Artık bey· 
nclrı:lel bir tekilde dUtilnceyl 
ötp'ettnek zamanı gelmiştir.,, 

Bunun için b ir tek çare vardır: 
Umumi devletler ittihadı fıkrini, 
beşer için gaye teşkil eden içtimai 
tecrübeye başlangıç addetmek. Mün• 
feriden hiçbir memleket munbaısıran 
kendi arzuıuna göro hareket ede
mez, diğerlerinin de iradesini hesaba 
katmak lh.ımgelir. Umumun refahını 
hedef tutan bu ıislem, beşer birliği 
czalaranın baraketleri tahdit eder. 
Muhte.if memleketler arR11ında çıkan 
ihtilaf V" bunların münasebetleri bir 
tek devletin keyif vo ar:ı::auna iÖre 

tan:tinı edilemez. 
Bunun için öyle bir teıeld:iıle 

lht"yaç vardır ki, • bir tek devlet n 

diğer bütün devletler birliğinin men
faatlerine zarar verecek hareketle
rine ml\ni o1abilain. Bunun manası 
ıudur ki devletler birliği ile hlkim 
devlet mefhumları yanyana gelemi· 
yecck ik ayrı ,eniyettir. Bunlardan 
bir"ni mullaka tercih etmeli ve bey• 
nelmilcl hukuku dünl, bu•uıi dev• 
let hukukuna lekaddüm etmelidir. 
Kabul edilmelidir l i, bir devlet ya· 
pılmıısını ıdemekte ı1rar edeceği 
husus hakkında haklı olmıyabilir ve 
umumi menfaate taalluk eden işler· 
de yine bir devlet yalnız başına lca• 
kar il r :ı makta serbest addedilemez. 

Cemiyeti Akvamın nüfuzu J,u 
ıurctle vo ya•aı yavat genit!er •• 
münferit bir devletin nllhiyetleri 
çerçevesini qan meselelerde rnünn· 
kaşasız karar •ermek •niyetine 
srelmiş olur. Bütün bir millette 

Berlin 17 - Sabık Rayihştag 
Reisi M. Göring beyanatta bulu· 
narak, Bnıvekil Fon Papenl 
Rayibştag tahkikat encllmenine 
davet edeceğini söylemiştir. 

Musollnl Alman Talebtnl 
Conevrede Müdafaa Edecek 

Berlin, 17 - İtalyan Başvekl· 
ll M. Musolininln Tahdidi Tesli
hat Konferan11 müzakereler;ne 
iştirak etmek Uzere Cencvreye 
gideceği söylenmektedir. 

Söylendiğine g5re Musolinl / 
bu f ıraattan istifade ederek, 
Almanyanın tealihatta m05aYat 
İıliyen talebi lehinde ıiddotli 
müdafaalarda bulunacaktır. 

Musolini, Alman hükumetinin 
Teslihat Konferansına mllmessil 
göndermemek kararından vazgeç
mesini istiyecek ve Almanyanıa 
2 J eyln.I içtimaına mutlaka mO
messil göndermesi huıuıunda 
ısrar edecektir. 

Musolininio böyle bir m{ida
halede bulunabilmesi için daha 
evvelden Almanya htikfkmetilo ba 
hususta mutabık kalmıı olması 
lazımdır. 
Alm•n HUkOmea Konferanebln 

Çeklllyor Mu ? 
Berlin 17 - Alman hllkümetl 

Tahdidi Teslibat KanferaDSJ Rei
sine gönderdiği mektupta, AI
manyanm Cenevre Konferansı 
tarafından silahların terki etrafın
<ln sarfedilen gayretlere iştirak 
edeceğini ve bu müzakerab büyük 
bir alaka ile takip edeceğini ve 
fakat hukuk mQsavab esası kat't 
olarak lrnbul edilmedikçe bu 
konferansın mesaisine iştirak et• 
miyeceğini bildirmiştir. 
SılAh!anmak Dojrn Dejlldlr7 

Uerlin 17 - Feshedilen Ray
hiştag Reisi M. Löbe, eğer Ray
hiştag fesbedilmemiı olsaydı Baş
vekil Fon Papene cevaben bir 
nutuk söyfiyecekti. Gazeteler bu 
nutku netretmektedirler. 

iiitlercilerden olan M.Löbe'nia 
sö.ıleri Başvekilin usul ve sistem
leri aleyhinde bir iddianame ma· 
hiyelindedir. M. Löbe Almanya· 
mn emniret ve selametinin silah· 
ların çoğalmasile değil, itilAfgi
rane bir siyaset takibile temin 
edilccP.ğini söylemişt;r. 

Muhtelif devletlerin elinde harpten k:&lma birçok silA.h ıtoku mevcuttur 
ki b_unları ne yapacaklarını bilmiyorlar. Miktarı binlerce tona baliğ olan bu 
demır vo çelik yıJ;rını, bllbaısa Franuda çoktur. ÇUnkU Amerika ordusu, 
bOtao harp malzeme11inl orada bırakmııtır. lngilizler de bir hayli malzeme 
terketmitlerdir. Demek oluyor ki timdi :Franaanın eliode tonlarca çelik yığı· 
nı kalmııtır. HOkil.met bu malzemeyi Fransız topçu mektebine devretmft ve 
eatılmasına müsaade etmittfr. Sat!ı paraaı, mektebe ait oh.caktır. Tank, top, 
mitralyöz, torpil makinesinden mnrekkep olan bu stoklar, yirmi bir puçaya 
ayrılmıı ve parça. parça 8a.tılmıya başlanmı,tır. Şimdiye kadar bunlardan 
ancak dört parça satılabilmiıtir. llk stok kaça elden çıkanlmıttır, bilir mi· 
siniz ? Bizim para. ile tamam 200 kuruta ı.. Halbuki bu malzemenin yapıl· 
mssı için sarfedi.on para milyarları bulmu,tur. 

Japonya Cezasız Kaldı 
Milletler Cemiyetinin 

Edecek Kuvveti 
Zayıfı Himaye 

Var Mıdır? 
Londra 17 - Mançester Gar--t .! geçmeli, ve mutlak aurette 

diyan gazetesi, Çiıı Japon ihtili· Japonyanın Mançuridekl aiyase-
fından bahsederken djyor kiı Ja- tini değiştirmelidir. 
ponya Çine taarruz etti ve ceza· Japon Askerleri Muhasara Edlldl 
sız kaldı. Milletler Cemiyetinin Pekin, 17 - Hük6met aleyhta-
Avrupada tatbik ettiği nilfuz ne- rı kıt'alar, Japon askerlerinin 
dir? Milletler Cemiyetinin zayıfı bulundukları Şarkı Çin demiryolu 
himaye ve kaviyi sarsmak için mıntakasının birçok iıtaayonlan 
hangi kuvveti vardır? Uzak şark- muhasara etmişlerdir. Muhasara 
ta tetkikat yapan Litton komis· edilen Japon askelerini kurtar• 
yonunun raporu neşredilmeden k k d ·ım· · 
evvel, Milletler Cemiyeti hareke- ma üzere as er gön erı ııtır, kök sa1nn ferai'atıia milliyetperver• 

lik tahammül edilemiyecek bir hod
binliğe vanr. Ya b iz, bu hodbinliğo 
set çeknıiye muvaffak olacağıı; o 
takdirde hlikim devlet mefhumu kay
bol c~k, yahut medeniyetimizin yok 
olmasına rıza ıöıterect~iı." 

Ahnanya Silah Sparlf Etti 
BErJin 17 - Hükümct Vilhe

lmşaf en tezgahlarma bir " C " 
krovazörü sipariş etmiştir, inşaata 

.. d;;i;ii;•H•k;;··••HOaiii";;;;;~·~ioooooi•ı;;H 
olan şeyleri kendimiz için saklıyo· 
ruz. Şimdiki devlet sistemini muha· 
faza etmek istiyenlerle beraber 

Manç.uride bulunan ecnebi kon-
soloslar, haydutlara kartı tedbir 
almasını yeni Mançuri hiikQme
tinden rica etmişlerdir. 

.. 
Bu tez, müfrit Cemiyeti Akvıun• 

cıların noktal nazarıdır. Ameli kabi
liyeti hakkında ynmt hldiselcr 
biu k'f i fikir .ermektedir. - Silreyyft 

1 teşrini evvelde başlanacak ve 
inşaat dört senede bitecektir. 
Merkez Fırka•ının Hucumları 

Berlin 17 - Merkez Fırk_. 
sının içtimamda Fon Papen ka-
binesi aleyhine hücumlar yapıl
mıştır. Merkez Fırkaaı reisi 

TEFRIKAN UMARASl:7t=:=:::::======== 

ÇOC:UKLUÖUM 
Methur Rus Edlbl Makstm Oor)\. ..... hayal ron311 

=:=::==::==:=:=:=::=:=:=:=:=:: Türkçeye Çeviren . Murmf/ak 

iri, müheykel vücudile sükut 
ederek yilrllyor, Küçük ihtiyar 
bir kadın tarafından sevkolunu-

yordu. Kadın pencerelerin önün· 
de durur, gözlerini bir tarafa 
kaptırarak uzun nezleli bir sesle 
dilenirdi: 

- Allah rizasa için bu biça· 
re köre sadaka veriniz! 

Grigori lvanoviç susar, si
yah giSzlllkleri ile dosdoğru 

•vin duvarına. Pencerelere, ge
senlerin yüzüne bakar, hicratına 

kadar kırmızı boyalı eli iri saka· 
hm sıvazlar, dudakları sımsıkı 
kaplı kalırdı. Onu sık sik görü· 
yorudum. Bu mühürlii ağızdan 
bir snda çıkmıyordu. 

Bu zebun ihtiyarın sül<ütu 
benim için ıstırap verici ve 
ezici idi. 

Ona yaklaşmaya mulitedir 
değildim. Onu görür görmez eve 

koşuyor ve nineme haber ve
riyordum: 

- Griiorİ sokakta dileniyor! 

çalışmıya hazırız. 
Halkçılar Fırka•ı Yardım EdlyoP 

Herlin, 17 - Halkçı Fırkası 
yakmda Fon Papenin siyaseti le
hinde intihabat mf\cadelesine 
hatl yacalc:tJr. 

Ninem telişla, acıyarak b~ 
~ . 
gırırcH: 

- Bunu al, çabuk koş ona 
vert.: .,fıİ 

Şiddetle, ters bir çehre ile 
ona sadaka götürmekten imtina 
ederdim. Bunun nzerine ninem 
bizzat kapının önilne çıkar ve 
yaya kaldınmı'lda durarak onunla 
uzun mü<ldet konuşurdu. O gü
l6msiyerek sakalım sallar, fakat 
yine pek az konu~urdu. 

Bnzan ninem onu mutfağa 

çağırır, çay ikram eder ve yiye· 
cek verirdi. Bir keresinde o be
nim nerede olduğumu sormuştu. 
Ninem beni çağırdı. Fakat ben 
kaçtım, odun yığınlarının arkasında 
saklandım. Beo derin bir surette 
hicap duyuyordum Ye ninemin de 
utandığını bi11ediyordum. 

Amerika Va Yeni Mançurl 
MUnasebatı 

Vaşington 17 - Vaşington 
bilkumetf, yeni Mançuri devleti 
ile gayri resmi ıurette müza
lceratta bulunmak tize.re Mançu· 

Ninemle yalnız l:ir kere Gri· 
gori hakkında konutluk: O 
Grigoriyi avlunun kapısına kadar 
teşyi etmiş ve aonra baıı önUne 
iğik, sessizce ağhyarak avludan 
geçiyordu. Ona doğru yilrüdüm 
ve elini tuttum. 

- Niçin ondan kaçıyorsun? 
Diye yavaşça aordu. 
- O seni nekadar sever ve 

ıonra ne iyi bir insandır 1 
- Ne için bllyük bıb•m 

ona bakmıyor ? 
Diye sordum. 
- Büyük baban mı ? 
Durdu, beni tuttu kendine 

doğru çekti. Fıııldar gibi ve 
gaipten haber veren bir peygam• 
her !esile: 

Saznme iyi dikkat et •e 
ilerde bunu hatırla! Allah bid 

" Bir insan mesleği ile karı· 
sından birisini seçmiye mecbuJ 
olursa ne yapmalı ? Birçok mil· 
cadelelerden sonra burada iyi ve 
fena bir iş kurdum. Az çok ka· 
zanıyorum. Fakat buranın havuı 
kanma dokunuyor. "' Ayaklarında 
romatizma başladı. Bunu vesile 
ederek bu ıehirden çıkmaklığa
mızı teklif ediyor. Onun da hak• 
kı var. Fakat bu müşkül zaman
larda kurulmuş bir işi bırakıp 
kendimi karanlığa nasıl atayım? 
AlJabaşkına akıl ver banımtcyzef,. 

Buna; Sabri 

Kadınlar ekseriya b8yle bod
gam ve dar görüşlü olurlar. Snn· 
ki romatizmanın başka ilaç tt c 
tedavisi yokmuş gibi, son çareye 
müracaat ederek bütün bir aile
nin istikbali ile oynamaktan çe
kinmiyor. Bursa filvaki rutubetli 
bir yerdir, fakat banyoları roma• 
matizmaya karıı birebirdir. Bu 
zamanda insan kurulm~ işini 
böyle bir sebep için bozamaz. 

* .. Bir arkadaşım, eskiden ta· 
~dığtm bir kıda niıanlanmak 

~ üzeredir. Ben kızın baD -'fi! 
lannı biliyorum. Fakat arkadata-
ma ıöylemiyo cesaret edemiyo
rum. Onu ikaı etmekliğim doğra 
mudur 1 

Nuri 

Fikrinizi söylemeyiniz. Fakat 
kınn mazisi ve ailesi hakkında 
tahkikat yapması Uiıumu etra
fında ikaz etmeniz vazifenizdir. 

* Eski9ehirde H. Hasna Beye; 
Sevdiğiniz akrabanızdan oldu

ğuna ve niyetiniz de evlenmek 
bulunduğuna göre. kızı resmen 
isteyiniz. Bu suretle bir taşla 
iki kuı vurmuş olursunuz. 

• lat&nbulda Vefa Beye: 

Böyle bir kız ile deYamlı •• 
mes'ut bir yu•a kurabileceğiniz 
emin değilim. Bu işlerde rüyaya 
pek inanılmaz. Kıza müslilman 
olmasını teklif ediniz. Kabul 
ederse o vakit evl~nmenizde 
mahzur yoktur. Fakat mevcut 
vaziyette evlenmenizi tavsiye 
etmem. 

HANIMTEVZE 

ridekl konsoloslarını ıeri çeke
cektir. 
Çlnde Oahlll Bir Harp Bafladı 

Şanghay, 17 - Şantunı 
viliyetinde dahiU bir harp bat
lamıfbr. 90 bin aıkere malik 
olan vilayetin valisi Han F u Şa, 
beş ıenedenberi Te Fo havai.i
sinde tahakkilrn eden LDI Ten 
Niyona karp ilim harp etmit
tir. Lüi Tenin 30 bin aıkeri 
oldu~u söylenmektedir. 

bu Grigori yüzünden çok • i r 
cezalandıracaktır!. E•et o bizi 
cezalandıracakbr... Yar •. 

Ninem aldanmarnıştL On sene 
ıonra ninem artık ebediyen ra· 
batına kaVUfmut idi iri bDytlk 
babam bizzat deli bir dilenci 
gibi ,ebrin aokaklannda dolaşı-
yor ve pencerelere doğru yanık 
sesile yalvarıyordu: 

- Benim iyi aşçılanm, bana 
bir parça olsun. yiyecek verinhl 
Lutfen, ina7eten.. Ah sizler!.. 

t,te onun marlsinden kalan 
ancak bu acı, uzun kalp parala· 
yıcı ı "Ah, .Wer 1. ,. f eryadındu 
ibaretti. 

Sokakda lto•• ve Grigo.ridq 
başka bir do V oronikll kadın var
dı ki onun mllıtekrek man:u;rall 
beni ıokaktao kaçırırdı. O ekcerı. 
ya bayram jilDlerinde g6rilnür dQ. 

( Arkaeı var ) 



i Dünga Garibeleri f 
Par is 
Caddelerinde iki 
Kadının Düellosu 

Pariıtea 1azahyor : Klifi bal
ftn tlseriacle, ıeçen l8n, tlrll
.... Wr uk'a cereyan etm1t 
" ld bcLmn bapldan cek-ek 
Wriblriain lıerine JMdlldsl .. 
..... bir d6.UO,. tiriftilderi 
ılrlimlftlr. Faela. haDlarclu 
li1rialD aib ar1ıa,. ...... Dd 
bapk darbeslle niUyet ba19nll 
.. kala~ ,...... ........ 
, .... ,.. bclaa lriatiDlfhr. 

K.-rfflıı ..... 

Ana· laJ • Yong Mevkuf 
Vl,anaclan bildiriliyor: llaraf 

.... ,.Idw Am • May • Vonı 
Anltarya uhıtua tarafıaclaa 
..... •1miftir. ÇW bh' UD'a"'9 
kir .a.a Aaa etomeblll 
........ yaparba bir llllılk-

letll JOlcup çarpmak Ye •fır ,.... ............. . 
Taplillt Dalla 

ilki klllllr ..... MD .... 
,..,.. Amuikaclu seJea n HDCI 
.,.. n ala•lderbaclea llMlli 

... ı.. ........ ,. 
.. _ .. 41mll1Jte ...... . 
llllllli,Qa1edl itaat eden VI,... 

• be,lk clarbeyi Ylll'clu. 
vaı.a dot•tu 1• ~ 

.... VIJm .... 11, ....... 
im, ua'at aoktumdaD lrifllm• 

... td ..... oWald,.ma b
.... Cads•"'• " folwlroba 
.ı•11111•.ae ......... 
~ Nilaa1et Pli bir ko-

cıhı.. Jlllltelna 
....... .....,.. ...... ;m bir 

._., . ......,. ellliiltir. . .. ,. ...... 
; ........ .,., U..ml ...... .... . .,.. 

.......... f ...... 
...... aats y ..... 

ASAPLAR ARASINDA 

Ayol Bana ağlı Yerinden 12,5 
Dirhem Et Versene Oğlum! .. 

Yahu Bu Kadın Siyah Havyar Mı istiyor Nedir ? 

- Mlpn.. 111,....... lloı-
MYYn ••• ...,..,... .... 

Kalı tes,alam laa.deld iri
yarı adam, ayajlaa f9ril afbl 
dolanan kedi yam.Janm flrlabp 
attı: 

- Yal bel" Amma anaz 
ler 7aba... l>öymak bOmed 
ubahtaaberi... 

Baalan llylerken, bir taraf· 
tan eU lalç boı kalm1yor. But, 
klrelr, boyaa, keHe, lnlae ae 
konuluna, bir hamlede balta ile 
parçala11p ite yana farlatıyor. 

Kapmm clatmda gibı ılrme
mit Mtile ç ğırtkanm darmadaa 
ba)'k np: 

- Buzzz... ıibi lunrak elll
,eı.. Et lokmua ye, can besi~ .. 
..... k ftrClk Mdlll etler, Mi 
mucize g8sterip dile gelecek 
olUlar, ıu herifm yalan1D1 kim 
bilir ulll ylztlııe wrarlarcbl.. 

Hele f11 bapld çenıele aa
laa laaJYUClim ,....,. cloifa 
kaw hmf mlaimiiü kayrapau 
oynatarak: 

- Beeeee.. Diye baplllUI 
lcMalaaD 11:.,ıw bçırmıya ki& 
pllrdL 

Sonra &tekiler, kimi karamaa, 
W.i marya, kimi daihtı meleye 
•1-p lalhiyetlerini meyda
• wwmwHler, ne 1,1 olur
du? l(aabm 1a ... bma llenket 
ftılla ld &a,le bir tehlike yok. 
O...ıeı1acleld pftacla ae pm,_. 
... •ttail et te-

..ı:='.M:k't-.J!: . ..- PdL 
Biraz enel urdarchlı· . pueti 
..., isjDdea koca biı kansal 
pcarck 

- Yabu. •• Afk~ı..a me. . 
ICitla ,., ..... ,.. ........ 
hkk~JIMll.t.ı8"11nOI? 

Kuap. ltisar edecek ,_,. 

ll'!onllis tle ..... kemiji • .... ~ .. .. . 
bwdlrlerl .......... , 

lllldlrilillll ..,. 

ruını ben vereceP. 
ihtiyarcık, elinde paket, p. 

elerken kime dua ed~I 
flllll'IDlfb. 

Kapıdan san mantolu bir ha-
mmm bap uzanclı: 

- Kaça nriyonua eti? 
- Elliye aue.. 
Koltujun• ~tındaki paketi 

,Werdi: 
- Glz&a et pllal.. Aç ta ......... 
s.ra, ...... ..... sibi dit

-- 11cirdatarak ilan etti: 
·~u.~·~ ....... .w..L ..... 
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Eaki lauflerin biçİmliz Ye 

ua111zhia ile bazı Arap " 
Acem bozmaa robulana •ta
DllDlzda ,azeJ clilimize ika ettik
leri aarular meyumda imana ea 
siyacle •lteeuir eclealeri ( cojr
nfl ) ilimlerdir. • ....._ ~ 
gibi hlla dnlet lflerlade Ye 

1~ ................ 
k9D111ma tanaada batbclar • 

.... AnaclolUcla batb tir
it yazılan Ye Waat bll~a ko
.... ıaa birkq IDlial takdl• 
eienem bu itin aekaclar eı...e 
...Vet& oldiaia lizce de t_.. 
........ Alb-.. Ket;-.Nt .... 
bota clıjl... c.. 
rit Teciill; A..., .. 8oMo._ ... 
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Bu Sayfa Dünya Matbuahnda Bu Sayfada 
Haftada Bir Defa Neşro
lhnur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. GÖRD0KLERİMİZ 

Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksın1z. 

Yeni Harp Hazırlıkları 
-----

Sıçrıyan, Atlıyan Garip 
Ve Seyyar Bir Kale 

Saatte 90 kilometre kat'eden 
ba J•nl tank haHJ• kalkar 
Ye 2 metre pnltlitfnde hen· 

· tl•klerl atlar. 

Ceneyrede 
Ye Loıanda 
gtlya ıilAhla· 
n tahdit için 
konutadur· 
ıunlar, bir 
taraftan dev· 
Jetler harp 
hazır lak ları na 
devam ediyor
lar. Burada ree
nini gördüğünllz 
yeni harp silihı 
garip ve muaz· 
zam bir tankbr. Bu 
Tank bir Amerikalı 
mtihendis tarafından 
yapılmıtbr. Yaylan 
feYkalAde kuvvetli
dir ve herhangi bir 
mAni 8nünde yu
kar1 kalkarak ve atlamak kabiliye-
tini haizdir. Bir duYUı, bir hen
deği kolaylıkla atabilir, 1aatte 90 
kilometre, eğer atlamaya mahaua 

lngiliz 
Kıralının 
Saatleri 

İngiliz Kıralııun ikamet ettiği 
Bukingham aarayında baftalar
danberi 24 aaatçi, Kıralm saat· 
lerini tamir ile meıguldftr. 

24 aaatçi ve haftalarca tamir 
kelimelerini görüp te ~aşmayın. 
Rakam doğrudur. HattA tamir 
iti iki ay aürecektir. Çtınkü Kıra
lm sarayında 160 saat vardır. 
Ayrıca Windıor aaraymda 360 
ve difer saraylarda 250 ıaat da· 
ha mevcuttur. 

Kıral, her teyi vaktinde yap
mıya meraklıd•r. Onun iç.in ... 
rayda bulunan bütün saatlerin 
iflemeai ve her f.irinin ayan tam 
olmuı IAzımdır. 

Bu saatlerin içinde çok kıymet· 
lileri ve çok garip olanları var
dır. MeselA On 8qinci LUi zama• 
nanda yapalmıı bir saat vardır ki 
bir zenci çocuk batıdır. Gazler
den biri saati, diğeri dakikayı 
~astermektedir. 

Bir diğer saat vardır kr kıy
meti 10 biu lngili:ı lirası tahmin 
edilmektedir. On Dördüncü Lüi 
zamanında hediye edilen diğer 
bir saatin kı"lmeti 5000 İngilizdir. 

Yalnız Kıralan Norfolk'taki 
sarayındaki bütün saatler yarım 
saat ileri ayar edilir. Kıral 
Edward zamanındanberi bu an'a· 
ne böyle devam etmektedin 
Kıral Edward randevularına vak· 
tinde yetişebilmek için daima saat· 
leri yarım aaat evvele aldınrmıfo 

Tana • dth 1Grllrkeo maour .. ı. 
Tao&'lll topu. 
Taol'ın tekerlekleri. 

dncirlerl çıkanhna 150 kllomet• 
re ınratle gider. Şimdiye kadar 
yapılan tanklann en sllratlisl ve 
en korkuncudur. 

Kimsenin 
Almadığı Şeyi 
Alan Adam 

Para kazanmak, zekA ve ka· 
biliyet meselesidir. insan eline 
geçen tik fırsattan istifade ed~r
ae, bir anda zengin olabilir. 

itte ıize bir misal: 
Cihan harbinden sonra lngil

tere Harbiy~ Nezareti elinde 
kalan 250 bin çift çizmeyi aab· 
lığa çıkarmııtar. Fakat bu çizme· 
ler, ya bnynk, ya geniı, yahut 
yalruz bir ayata göre olduiu 
için hiçbir talip çıkmamııbr. Bu
nun üzerine Levi isminde bir 
musevi bunları aabn al1111ya te
pbbUı etmif, fakat klff para11 
olmadığı için Yazgeçmiye mecbur 
olmut- Levinin 100 İngiliz paruı 
vardır. Halbuki çizmeler birkaç 
bin lnsiliz tutmaktadır. 

Harbiye Nezareti çizmeleri 
elinden çıkarmıt o.mak için bun
ları yok fiatine vermiye ve Ya
badiye kredi yapmağa raı ol
muftur. LeYi, bu çizmeleri aldık
ran sonra bir kısmının burunlarını 
kestirerek küçilltmüş. Bunları 
lrlandada sarfetmif. Bir lnamının 
konçları genişmiş. Ruslar1n ve 
Efganl lamı çorap yerine bacak· 
larına dolak sardıklarını öğren
miş, onları da oraya satmıt- Bir 
kısmı yalnız sağ ayak içinmİf. 
Büyük konçlarını çıkartarak altı· 
na ayak yaptırmış. Bu sayede 
Yahudi dokuz senede 100 lngi· 
lizle 200 bin lns.ı iliz kazan
mıftır.fıte İf bilmek buaa derler. 

Avrupanın 
Esrarengiz 
Adamı 
Bir Gün Profesör, Bir Gün 

Seyyah Diye Dolaşan 
Bu Adam Kimdir? - ---

lngiltere Bankası Miidllrtl 
Montague Norman ayni zamanda 
dünyanın en büyük bankacısıdır. 
İngiliz lirasıoa sukuttan kurtaran 

1 

odur. lngilterenin albn esasından 
vazgeçmeıini tavsiye eden odur. 
Bugtiokil dünya buhranının orta• 
dan kalkmasını temine çalıoan
ların bqında da o vardır. Nitekim 
aon zamanlarda lngiltere ve Ame
rikada ~&rllldDğ& söylenen sallh 
eaerleri, bu zabn tavsiye ettiti 
tedbirlerin tatbikı ıayesinde miim
kOn olmuıtur. 

Böyle bir adamın gazeteciler 
için • nekadar ehemmiyetli bir 
ıabsıyet olduğunu teslim edersi-
niz. Buglln blltlln dünyayı met
gul eden meselenin anahtarım 
tqıyan . ~damla konuşmak her 
ıazetecımn tiddetle istiyeceğf bir 
teydir. 

Hunu bildiği için, Montagu ı 
Norman bir seyahate çıkaca.tı 
ıaman daima habersiz çıkar. 
Pasaportunu Profes&r Klarence 
Skinner namına alır. Kıyafetini 

değittirir. izini mUmklln olduiu 
kadar belli etmemiye çahıır. 

Bu defa Amerikaya gitti. 
Herkes onun Amerikaya gittiğini 
8ğrendi. Fakat gazeteciler bir 
tllrlü izini bulup ta kendiıile gB
rllte.mediler. Çlinkll onları ıaprt
mak için hiçbir tedbirden ıerl 
kalmadı. 

Meaell vapur Ne•yorka ugraya
cak diye bittin gazetedler lngil
tereden onan bindiğini ltrendlk· 
leri vapuru beklediler. Halbuki 
Nevyorka dejil, Boıtona ıiden 
bir vapura bindi. V apar nbtuna 
yanqbp uman birinci meYki 
merdiveninden kara1a ineceğine, 
llçllncll mevki merdiYeninden çıktı. 
Elinde çanta11 doğru iatuiyona 
gitti. lataeiyonda Nevyorka hare· 
ket edecek trenin bir vaıonuada 
Profeıar Skinnere mahsustur lev· 
hası vardı. Fakat Norman bu 
vagona binmedi. ikinci mevkide 
bir yer aldl. Tren hareket ettik· 
ten ıoara kendi vagonuna ıeldi. 
Nevyorka gelmeden bir evvelki 
iıtasiy onda indi. Banliyö trenle-
rinden biriyle Ne\'yorka çıktı ve 
bir taksi alarak otele gitti. Bu 
ıuretle Amerikan gazetecileri 
onun Amerikaya geldiğinden bile 
Ult-.clar ola•adtlar. NeYyorkta 

Yeni Harp Hazırlıkları 
~-~~~---~~-

Gazlı Bombalara Karşı 
Şehirlerde Müdafaa 

Almanyada ZahlrU a.zıer• 
karfı Ma•k• Kullanmak Ha. 

zırl•I• Hayll llerlemlftlr 
Geçen gilo Pa· 

riıte sokak ortasında 
gelen geçen balkan 
'tceuiiı ve merakını 

tahrik eden garip bir 
tecrllbe yapıldı. Sokak 
ortaaına tavam mah
rut teklinde kilçllk 
bir kulübe konmuı· 
tu. Bu kulübe, zehirli 
gaze karşı derhal her
hangi bir köşede 
aUratle kurulabilecek 
basit bir kötkto. Ku
lllbenin her tarafı 

ıımsıkı kapalı idL 
Zehir gzall bombası 
atıldığı ıaman bir aile 
derhal bunun içine girip koru-
nabilir. Çnnkn içindeki oksijen 
ıayesinde bu kulllbe içinde aa· 
atlerce yaşayabilir. 

Bu tecrübe, Avrupada zehirli 
gaz korkuıunun nekadar sirayet 
ettiğini gösterir. ÇUnkü gelecek 

harpte zeblrll pzlerin gerek 
cephede ve gerek tehirlerde bll
yllk tahribat yapacağına kanaat 
vardır. Ve şimdiden her waftt 
ıehirli gazlere karıı mftddfha 
tertibab alınmaktadır. Almanya• 
da herkes daha timdiden maa· 
keıini hazırlamıtbr. 

Üç Saat 

Sarışın 

Esmer 

İçinde 
Olan 

Kız 
Şimdi Avrupa ıDzellik mie .. 

ıeselerinde tantınlan eımer, u
m erleri Arifin yapıyorlar. 

Artık eamerlikten bıktanıı mı 
bu mDeaaeaelerden birine gidiniz! 
Size 1V1fın tipleri bari bir kata
loi getirirler. Burada muhtelif ıe
kilde ve koyulukta Ul'lfl1I güzel 
tipleri vardır. Bunlardan birini 
beğenir ve masaya oturarSUlllDZ. 

Oç aat içinde eamerkea sa· 
n11n olan bir kıı tecrlbesini f6y-
le anlatıyor: 

.. San11n olmıya karar werdi
jim saman, arkadqlanm tlrktO· 
ler. Bu deliliği yapmamak için 
beni ikna• çahftılar. Eğer onla
ra yann Avuıtralyaya tayyare ile 
tidiyorum deseydim, herhalde 
bu kadar korkaııyacaklardı. 

"Modele bakhm, sandalyeye 
oturdum. Üç aaat biribirini takip 

bekledikleri vapurdan çıkmayınca 
meyus ve nevmit gazetelerine 
döndftler. 

lıte bugünün eararengiz aJamı, 
aazeteci.erden kendini böyle kur
tarmıya muwaffak olu1or. 

eden ıampuanJar, yıkamalar, 
masajlardan sonra bir ses: 

"- Aynaya bakınız, dedi. 
"Baktım ve aynada ıarışm bir: 

kız a6rdilm. G&zler benim göı· 
lerim. Fakat bu saçlar, bu çehre, 
hatta bu tebeullm benim değil, 
Ben bu simayı tanıyordum, fakat 
kim olduğunu tubit edemiyor
dum, bu san11n kızı aldı lll . Bir 
mağazaya g6tftrd1Un. Ona kır
mızı bir elbiıe aldım. Ben kır 
mızı giyemem, fakat o sarıtı 
olduğu için giyebilir. Ta·ıı d ılda 
beni haıka bir k:z zannettiler. 
ikram, ikram lbltftne. Üç gl\n 
içinde değiştim. Daha yumıak, 
daha heyecansız bir kı z oldum. 

.. Fakat her aynaya baktıkça 
onu daha az sevmiye baş!adım 

Ve nihayet ondan bıktım. Esm 
kızı ö:ıledim, tekrar güzelli 
mUeısesesioe gittim ve esnıer 
leştim. Bu tecrübe bana tanı 13 
lngiliz lirasına mal oldu. 

''Fakat doğrusu değ'di, iı er 
ıeniz bir defa da ıiı ! ~ crüb 
ediniz." 



...,şhur Muhabbet Tellalı Mişel Bir
denbire Nasıl Paşa Oluvermişti? 

O Zamanki Sefahethanelerin Hepsi Haraca Kesilmişti 
Malıarrirl 'f 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-131-

MişeJ, yavaş yavaş Romanya
dan. Lehistandan, Viyana köyle
rinden ge.1ç ve dilber günahkir• 
lar getiriyor. bunları birer bi~er 
sarayın erkanına gizlice takdım 
edivordu. 

·Romanya. Rusya, Lehistanda 
da ajanlar tesis etmişti. Bir ta
raftan • o devrin - bazı büyük 
zabıta erkAnmdan himaye gören 
ve diğer taraftan kapitülasyon· 
lardan istifade edeu bu mekruh 
şirket erkim, işi gittikçe büyü
t erek Beyoğlunda ( Fiyardi ) so-
1.-ağında ( Meze.o Franse ), ada 
ı; okajında ( Mezon An~le ) Kon· 
k ordiyanın karşısındaki sokakla 
( Mezon Ameriken ), Galatada 
Leblebici sokağında ( Otel Mari· 
no ), gibi sefahethaneler tesis 
etmişlerdi. 

Maam.afih, Mişel ve şürekas•· 
nın rakipleri gittikçe çoğalmıştı. 
Artık eskisi gibi pek büyük bir 
kar temin etmiyordu. Fehim Pa
şamn meydana çıkması ve Ya
h udi Süreyyayı da yanına müşavir 
alması üzerine Mişelin işi başka 
bir şekil almıştı. Kurnaz Mişel, 
derhal Fehim Pş. şebekesine il~ 
tihak ederek karmdan büyi:k bir 
hi sc veriyor, buna mukabil bü
yilk r:::kipJerini birer ·birer e~di
rivordu. A:.rni zamanda Mışel 
daha karlı bir iş te bulmuştu. 
O da, hafiyelik... Arada sırada 
Avrqpaya gidiyor, oradan meb
zul havadisler getiriyor, bun-

~ lan jurnallarla Fehim Paşaya 
bildiriyordu. Mevzuları lstanbul
da tertip olunan bu Avrupa ha· 
vadisleri, saray•n hoşuna gittiği 
için Mişel artık ihsan ve nişan
larla taltif olunmıya başlamıştı. 
Günün birinde gazetelerde şu 
havadis görüldü: 

(Lehistan asılzadeganmdan 
olup vnktile memaliki mahrusai 
şahaneye iltica eden ve . birçok 
husu salta hıdemata m !nıduhası 
görülen hayırhahauı saltanatı 
seniyeden M. Dofyan Mişel 
Cenanlarına rütbei mirimiranI 

ı 

ihsan buyrulmuştur. ) 
Vaklile umumhane kaptcısı 

olan Mişel, işte bu suretle o 
günden itibaren Mişel Paşa un
vanını kazanmış ve Fehim Paşa 
a vcnesmın kuvvetli bir unsuru 
olınak üzere Beyoğiunda nıuh
t el:f işler üzerinde çahş
mıy a başlamışllr. Artık bütiln 
umumhane ve kumarhanelerden 
muntazaman tahsilat yapıhyor 
ve derecelerine göre şebeke 

erkaıı na taksim ediliyordu. .. 
Fehim Paşa, bu suretle Be

yoğluna hükümran olmıya başlı
yacağı zaman kuvvetli bir rakip 
karşısında kalmıştı. O da, tiifek
çi Gani Beydi. Bir taraftan Ab
dülhamide, diğer taraftan da -

1 
Kamelya vak'ası dolayısile • Ze· 
kiyo Sultana istinat eden Gani 
Bey, müthiş bir kumarbaz ve 
müfrit bir kadın müptelası idi. 
8u adam, yalmz kumar oyna· 
makla kalmıyor, ayni zamanda 
kumar oynanan yerlerden de ha· 
raç alıyordu. Kafe kommmers, 
Kristal, Konkordiyanın kumar 
aalonu) gibi yerlere devam edi
yor, buralardan bol paralar alıyor, 
eğer vermezlerse bu kumar salonla
rnu altüst ediyordu. Ayni zamanda 
umumhanelerde de ayni şekilde 
yaşıyordu. İstediği zaman istediği 
bir eve gidiyor, kapıyı kapattı
rıyor, yanında bulunan birçok 
kafadarile bol bol eğlendikten 
sonra on para vermeden .çıkıp 

gidiyordu... Bunun Uzerine şika
yet şikayeti takip ediyor, fakat 
hiçbir resmi makam bu hususta 
tahkikat icrasına cesaret edemi· 
yordu... Gani Bey, birçok yerler
de F ehiınin kudret ve nüfuzunu 
kıracak surette de hareket edi
yordu. O zamanlar heni.lz sivril· 
miye başl.:ıyan Fehim, bu engel
den kurtulmak için münasip bir 
çare arıyor; jurmıllarla, tehditler
le def'i imkanı olmıyan bu be
lay ı sessizce ortadan kaldırma~a 
çafı5.yorclu. 

Bu esnada, Beyoğlu kumar 
salonlarında üçüncü bir türedi 
dalıa vardı. Buna da (Hafız Ömer 
Paşa) denilirdi. Bu adam küçük· 
lügündenbcri kirli bir maziye ma
likti. Daima miilevves yollarda 
gezer ve hayatını böylece temin 
ederdi. Mesleği itibarile birçok 

(zadegan) a ve bahusus SatlraLam 
Ham Rifat Paşanrn oğlu Cavit 
Beye çatkın olduğu için ne yapıp 
yaparak bir ( Mirimiran ) rütbesi 
almıt ve hu suretle ( Paşa ) bk 
unvanını kazandıktan sonra artık .. 

Ş i K A G O' da 
PANİK 

ANDRE BURGERS v l.! MA :JELEIN 
RENAUD tarafından bir suretı 

fevka!adede temsil edılen 
Fransızca 11özlü 

VEM 1 N 
(Askerin yemini > 

güzel fil im bu hafta 

OPERA SINEMASINDA 
büyük muyaffaldyet vo tal<d rler 

kaz:anıyur. 

hlveten; (KA.DININ FENDİ ERKEGI 
YENDİ) Fransızca söz!u ko:nec!i 

Yarın akşam 

o da Beyoğlu Alemlerini haraca 
kesmiye başlamıştı. Birçok ku
mar salonlarında hissesi vardı. 
Bunlardan bol bol paralar alı· 
yor, bütün bu aldığı paralarla 
hem kendi zevkini, hem de diğer 
birtakım genç ve nüfuzlu kimse
lerin sefahetioi temin ediyordq. 
Himayesi altında bulunan dilbar
lerin içinde ( Eleni ) isminde genç 
ve glizel bir rum kadını vardı. 
Gani Bey, bu kadına musallat 
olmuştu. Vakitli vakitsiz bu ka .. 
dımn evine gidiyor, hazan gün· 
lerce kalıyor, bnzan da elindeki 
paraları alıyordu. Eleni, mütema-

. diyen hamisine şikayet ediyor; 
fakat hamisi de aciz içinde kıv· 
rauarak Gani Beye bir türlü diş 
gççiremiyordu. Nihayet günün 
birinde mfühiş bir facia oldu. Eleni, 
ikamet ettiği ( Rumdi hanı ) nın 
beşinci katındald apartımamn 
penceresinden sokağa düştU. 

Düşerken de tesadüfen oradan 
geçen bir komiserle bir polise 
çarptı, onları da başından yara
Jadi. Bu dilber rum kadınmın 
bu suretle kaldırımlar üzerine 
diişcrck feci bir şekilde can 
verrncsi, muhtelif tefsirlere sebep 
oldu. Fakat bu dedikodular, ni
hayet bir noktada toplandı. GU
ya, Elenide gayet kıymettar bir 
yüzük varmış.Gani Bey, bu yüziiğü 
Eleniden istemiş, o da vermemiş. 

Gani Bey k:zmış, zavallı ka· 
dıncağızı tutunca pencereden at
mış. Sonra da doğruca saraya 
kaçmış... Eleninin vefab ne su• 
retle olursa olsun, Gani Beyin 
bu ölümde mühim bir amil ol
duğu aşikardı. Buna binaen liafı:z: 
Paşa bundan pek çok müteessir 
oldu. Bu adam sağ oldukça, ken· 
disine rahat ve huzur vermiycce· 
ğini artık kat'iyen anlıyordu. 

( Ard:an var ı 

Devamlı bir neşe - nefis bir muaiki 
ile büyük Rumen artisti 

EL ViRE POPESCO'n un scviınliliti, 
şenliti ve tazeliği 

A R T 1 S T 1 K Slnema•ınm 
Bu haft• irao ettiA"i 

VARŞOVALI YEGENIM 
eğlenceli fillm• parlak muvaffa. 

k•yetler ve nihayet•iı alkıılar 

kazandırıyor. 

sinemasında 

Nefis Şarkılarla, zevkli sahnelerle dolu 

ÇILGINLAR OTELİ 
Filmini göreceksiniz. Mümessili : 

WİLLY FRİTSCH 
Büyük U FA opereti 

Eylil 18 

( Çok Eski Devirlerde İstanbul J 
lstanbulun ilk Kadısı Ve 

İlk Belediye Reisi 
Vaktile, Hamallar Da Dahil Olduğu 

Halde Her Şeye Narh Konurdu 

Eski latanbulda Eski Saray 
Eski latanbulu yazarken ins&n için başka birıey sllrmeye. Her 

mnthiş bir vesika vo mehaz kıt- ne esvapla satarlarsa anınla Ye-

lığı içinde bunalıyor. Eski lstan- reler, Uzerinden esvabını soyup 
bulun içtimai, ikhsadJ, bedii almayalar,, denilmektedir. Şimdi 
herhangi bir çehresini vuzuhla de- Mefihat mahzeninde t 138 aene-
ğil, şöyle bir karikatür halinde sine ait, Üçilncrı Abmedin lstan-
bile çizmek mUmkün olamıyor. bul kadıs~ kethüda zade Mehmet 
Mevcut Osmanlı tarihi denilen Sait Efendinin Nizam sicilini 
kitaplardan birçoğu sarayların tetkik ediyorum. 
ve Padişahların vak'anüvia hlimli 
resmi meddahJannm yazdıkları, Ba defterde birçok narhl~ 
şehnamelerden başka bir şey dan bahsediliyor. İki asır evvel-
dt:ğil. ki lstanbulun ticaret hareketlerini 

Türkiin hilkatle başbaşa yürü· ve iktısadi vaziyetini kavrayabilmel 
yen ınuazzam tarihi, bilhassa için o vakitki hamallann mikta-
Osmanlılar zamanında çok ihmal rını bilmek çok faydalı olur. 
edilmiştir. Elmizdeki kitaplardan Esasen hamal işi fscanhulun ezel! 
bazıları da garbın garezkar kanal· ve müzmin bir derdidir. Üç asır 
!arından geçen yanbı ve zararlı evvel yalnız Bedestende (300) 
tercumelerdir. Arayan bulur der- hamal varmış. 
ler. Ar.zumu eldeki kitaplarla tnt-

İki asır evvel de yalnız lstaıı-min edemeyince eski evrak mahzen-
lerimize müracaate karar ~erdim bul tarafında çalışan hamalların 
ve eski meşihattaki tarihi vesa- adedi (2256) dır. Eskiden lstan-
iki tetkika başladım. Buraya gir· bulda at, smk ve arka ha.mallan 
diğim zaman kendimde müthiş bir vardı. Kadı Mehmet Sait Ef., 
yoksulluktan ve bunaltıdan son- kitiplerinden imam zade Mus-
ra muazzam servetlere gömülen tafa Efendiyi fstanbuldaki ha-
bir insan sevinci hissediyorum. malların tesbitino memur etmiı 
Burada büyük iki odanın çok bu zat büUln iskeleleri ve 
muntazam ve süslü (25) dolabında çarşıları dolqarak hamalların 
eski İstanbulu bir projektör kud- isimlerini, yaşlarını ayn ayrı cet· 
retile gösterebilecek yüz binlerçe veller halinde tespit ettikten sonr. 
el sürülmemiş vesika vardır. taşıyacaklara eşya için de yerlerine 
Bilhassa Kanuniden sonraki Is- ve semtlerine göre narhlar kon-
tanbulu bu mahzende pekala muştur. Her iskele ve kaı:ının 
bulabiliriz. Burası İstanbul kadı· hamalları birer bölükbqının ida-
larının sicillerile, defterlerile resinde çalışıyorlar ve biribirl~ 
dolu. İstanbulun zaptındanberi rine müteselsilen kefil oluyorlar. 
İstanbul kadıları ayni zamanda Ayrıca bölnkbaşlan da her.hamala 
Belediye Reisliği ettikleri için kefil oluyor. - ** 
şehrin iktısadi, içtimai, mimari, Yarın: Eski lstanbul hama/
bedii bütün kısımlarile kadılar ları hakkında çok şayanı dile.
alakadar olmuşlardır. Fatihin ilk kat ta/sil8t vereceğiz. 
İstanbul lcadısı olan meşhur Nas• ,,._ 
reddin Hocanın torunu Hızır Bey 
ayni zamanda lstanbulun ilk BeJe· Çengelköy, mUtekall M. Fuat 

diye Reisi idi. Fetihtenberi lıtan· Beye. 
Bu gibi tetkik yaıılarmı sQtunla• bulda narh konmamış hiçbir mad· 

rıml'tcla. daima bulacakııınıı. Allkanıde ve narhla tesbit edilmemiş 
zo. çok t~ek kUrlcr ederiz. Evvelce hiçbir iş yoktu. Her şeyin ve her 
verileıniyen tafsiU.tı 'dlt" sırnsı geldikçe işin narhı Yarda ve bunlarla biz· 
okuy:ıcıı.ksuııı erendim. zat sadrazamlar ve kadılar met· 

gul olurlardı. Her Çartamba gün· 
leri Unkapanında Fatihin yaph,... 
dığı hususi binada bir narh di· 
vanı toplanırdı. Burada bizzat 
padişahlar da bulunurdu. Ka· 
dıların belediye reisliği ( H 1273) 
tarihine kadar devam etmiştir. 

Narh için birçok kanunnameler 
yapılmıştır. (1091) tarihinde Dör· 
düncü Mehmet zamanında yapılan 
bir narh kanununda Esirpazarında 
satılan cariyeler için bile narh 
konduğu görülnyor. Kanunna
mede: 

"Esirciler sattıkları cariyenin 
yllzllne aklık. kızılhk ve tezyin 

Yozgat Halk Evinde 
Yozgat, 16 - ( A. A.) -

Halk Evi köycUlilk şubesi kayle
re seyahatler tertibi ile irıat va
zifesine başlamıştır. 

Köylerde Elektrik 
Akşehir, 16 (Hususi)- Kaza• 

mıza merbut Bermende köyünde 
dökmeci Osman Efendi kendi su 
değirmenine kilçllk bir elektrik 
dinamosu koymuş, bu ıuretle 
köyll elektrik ışığile tenvir etmiı· 
tir. Köy halkı ıimdi elektrik 
kullanmaktadır. 
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TiM·URLENK 
-88- Muharriri : • • 

Timur, Odayı Dargın 

Haydutluğun San'at Haline Geldiği Bir Memleket 

Mançuri, Dünyanın En Kanlı Ve 
Dehşet Verici Bir Köşesi Oldu 

Gözlerle Süzdü Ve Gitti Şehir Ortas1ndan 
japonyamn 

bin bir entrika· 
ıile Mançuriniu 
Çin cUmhuriye-

Onun kıymet vermek mediği 
çukur, artık yehmt bir şeydi, ya• 
but galibi serbest bırakıp yalnız 
magliibu kucaklıyan bir karan
hkb. Arbk kendisi uçurumda 
değild~ kurtulmuştu n bu kur
tuluş neş' esile haykıra bakıra 
gülmek, çıldırasıya gülmek, kana, 
kana gülmek istiyordu. 

Moğolistanda kırılan gururu, 
o genç kız gururu Semrkande 
gelinciye kadar hasta kalmışb. 
Ne yol boyundaki ikramlar, ihti
ramfar ve ne payitahtta yapılan 
eğlenceler o hasta gurura şifa 
ıetiremeaıişti. 

Yüreği aylardanberi aızı 

içinde idi, yüzündeki ilci yanık 
aokta. gece gündüz kan·,·ordu. 
Şimdi her ıey ve her şe,, geç· 
mişti, dünyaya boyun iğdiren 
adamın boyun iğmesi, ruhan 
diz çökmesi, aczun itiraf etmesi 
bütnn o ıstırapları dindirmişti, 

o babrayı silmişti. 
TevekkUlü susturan işte bu 

hissi halet idi. o kendi neş' esile 
1arhoştu, karşısında duran hulya 
harabesine bakmak bile istemi· 
yordu. Ancak bir dileği, bir işti· 
yakı vardı: Y alnıı. kalmak!.. Tt
mur bu nezQketi göstermekte de 
ıecikmezse bahtiyarlığı tamam 
olacaktı. Kahkaha ziyaları içinde 
parhyan gözlerile mağlup koca• 
dan bu vazifeyi ifa etme.sini bek· 
liyordu. 

Aksak Cihangir, içine düşülen 
çukurdan el birliğilc kurtulmak 
için yaptığl teklifin genç kızda 
al&ka uyandırdığım ve onun ken· 
eli mahzuz hayallerile rq.e.şgul ol
duğunu sezince yeni ba~tan tees
ıOre kapıldr. 

O, merhametten muhabbet 
doğduğu gibi, inhizamdan da 
merhamet doğmasına bekliyordu. 
Sevilmiyordu, likin sevgısme 

kıymet verileceğini umuyordu. 
Yapbğı büyük fedakarlığın 

bu kadar olsun bir tesir uyan· 
dıracağını umuyordu. Halbuki 
kız kanatbğı kalbin acısını bile 
ıezmek istemiyordu. Bu, Gi.ilistan 
hikayesindeki ihtiyara vurulan 
darbeden de ağır bir şeydi. Fa· 
kat, tutulan yolda yürümek te 
ururi idi. Büyük Adam bu se
beple tahammül gösterdi: 

r 

- Çocuğum, dedi, yorulduk. 
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J Sen ayakta durmaktan bıktın, 
ben dolaJIDaktan usandım. Yapı· 
lacak işleri yarma bırakalım da 
uyuyalım. Allah sana rahatlık 
versin! 

Kız, dudaklarına gelen ıevinç 

uyhalarını haclegihın duvarların· 

da çınlatmamak için kendini zor
ladı. sadece ulcaştı, zevcini sessface 
ıelamladı. Timur da içilmiyen şer· 
betlere, el değmemiş mücevhe
rat: kutularına, tükran aecdesi 
bekli)'en ipek seccadeye ve aüslü 
yatağa dargın bakışlar dağıtarak 
odadan çıktı. 

Sarayın şurasmda, burasında 
dol aşan hizmetçiler, onun aksak 
bir süra tle uzaklaş tığını, esrar 

dolu bir sUzülUşle merdivenlerden 
geçip bahçeye indiğini gördüler. 
Haclegabı bırakan kudretli erkek, 
gökten yere atılmış bir bulut 
gibi mahçup, münfail ve mustarip 
görUnüyordu, meçhul köşelere 

ağıyordu. Ağlıyacak mıydı, meç
hul. Çırpınacak mıydı, yine meç
hul. Fakat uyumıyacaktı, uyuya• 
mıyacaktı. Uyku, bulutlara mü· 
yesser değildir!. 

isyan mı 1 ı,te en eev
medl§lm şey ı .. 

Timur, o gec:enin ertesi günü 
huzuruna arzolunan tebrikleri 
kabul ediyordu. Hakiki bir demir 
sütun gibi sertti. Küçük bir pas 
ve küçük bir kir taşımıyan bu 
kuvvetli sütun, yine eskisi gibi 
herkesi yerlere kapandırıyordu, 
en sağlam ve mağrur başlan 

rükiia vardırıyordu, çelik yürek· 
lere korku ile muhabbetten mil
rekkep bir incizap aşılıyordu. 

Gülmüyordu, esasen onu gil.· 
ler görenler yer yüı.ünde nadirdi. 
Fakat ürkütecek kadar ekşi yüz
lü de değildi, tabii görünüyordu. 
Herkes, bu sakin çehre altında 
mes'ut bir gecenin uıa.hzuz hatıra
larını seıinsiyordu. Kimse, onun 
gerdekten koğulmuş bir zevç 
olduğunu tahmin edemiyordu. 
O da, böyle bir musibetin izle
rini sert yüzüne 2ksettirmen1ek 
kudJetini veya meharefini göster· 
rnekten geri kalmıyordu. 

Uzun ve çok uzun siir en m~
rasim bittikten sonra Cihangir, 
baştarhanı çağırdı: 

- Oğul, dedi, Bağı Bülendi 
bi!iyouun, Bağı Bihi~ti biliyorsun, 
KAmig üHi hiliyor~un , değil mi? 

( J\rl,ası n r } 

tindeo aynlması 
bir emri vakidir. 

Bu geniş mınta· 
kanın eski mer-

kezi Mukden bu 
değişiklik ve 
vaziyetin kanşık
lığı neticesi ola· 

rak meşhur Şika
gonun şöhretini 
gölgede bırakacak bir mahiyet 
almıştır. GUn geçmiyor ki Muk· 
denin merkezinde güpegündüz 
banka soygunculuğu, adam ka .. 
Çll'mak ·hadiseleri olmasın. Bu 
vak'alar o derece sıltlaşmı~lır ki 
artık hiç kimsenin ne canına, ne 
malına emniyeti kalmamıştır. Ge
çen glin. şehrin içinde, biraz 
tenhaca bir mahalde tenis oy· 
nayan üç. lnkiliz, elli kişilik 
bir haydut çetesi tarafından 
dağa kaldırılmıştır. Bunlardan 
bir tanesi de kadındır. İngiliz· 
!erden biri, yarı yolda haydut· 
!arın elinden kurtulmıya ve 
kaçmıya muvaffak olmuş ve şeh· 
re gelerek başlanua gelen hl· 
diseyi Japon polisine haber ver· 
miştir. 

* Haydutlann arkasından gön· 
derilen beş yüz kişilik bir müf· 
reze, henüz bunların izini ket· 
fedememiştir. 

'* Mançuride bugün yapılagel-

mekte olan .şakavet vak'aları 
için son günlerde şu hadise 
gösteriliyor: 

Çinli tacir~erden Çang • Çu 
isimli bir zengin, bir akşam evin-

Streza 
Konferansında 

Streza 17 - Streza konfe
ransının zirn1 ve iktısadl komite
si, Şarki ve Merkezi Avrupa 
memleketlerindeki zahireleri kıy· 
metlendirmek için 85 milyon 
plt .n frank tahsis edecektir. Bu 
para, bazı devletlerin yardım ve 
iştiraklerile veyahut tek cepheli 
itilaflar aklederek temin ediM 
lecektir. 

ABONE FIATi 1 

TÜRKİYE ECNEBi I' 
1400 Kr. t Sene 2 7 00 Kr I 
750 " 6 Ay 1400 ,. 
400 ., 3 " 6 00 " 
t 50 .. 1 " 3 0 0 ., 

Gelen evrak ger i ver i lmez 
llJ.ulardau ınus'uliyet alınmaz 

cc,ap içiıl nıektupl:.ı.n (6) kuru1! ıık 
dul mı. vJ,:;i Jılzııııdır. 

Atlrcs dt>ği~tirilıne ·i (20) kuruştur - - -
Ca:ıetemizdc çı kaıı rt>slm ve yaıılaruı 

bütün hakl..ırı ma lıfu! vcı gııı.cleıniLe 
;ıi ti ir. 

D ünkü nüshamızda Çemberlitaşta Teşvikı Sanayi Biçki ve Dikiş 
Mektebinde talebenin eserlerinden mürekkep bir serg i açıld ığını ve 
hu sene mektepten 34 Hamının diloma aldığını yazmıştık. Bug ün de 
resimlerini dercediyoruz. Kendilerine hayatta nıuvaffakıyetler temenni 
ederiz. 

İnsan Kaçırılması Adi işlerdendir 

Mauçurlda bir f&hlr 

de bir ziyafet tertip etmişti 
Davetliler gelip te herkes tamam 
olduğu zaman beı kişilik bir 
haydut çetesi belirdi, silahlarım 

göstererek herkesi dehşete dil· 
şürdü. Çetenin maksadı, zengin 
ev sahibinden bol bir haraç al· 
mak ve sıvışmaktı. Fakat Çang-Çu 
bir kolayım bularak pencereden 
sokağa atladı ve bittabi ilk 
işi, zabıtaya hadiseden haberdar 
etmek oldu. Kuvvetli bir polis 
müfrezesi derhal evin etrafını 
tardı, içeri girip şakileri y.aka· 
lamıya teşebbüs edeceği s1rada 
çetenin reisi kapı arkasından şu 
ihtarda bulundu: 

u-Polisler içeri girmiye te· 
şebbüs ederse ilk evvel ev sa
hibinin karısile çocuklarım k~ . 
seram.,, 

Bu tehdit karşısında polisin 
işe karışmamasını ilk rica eden 
yine Çang - Çu cenapları oldu 
ve bu suretle kapı arkasında 

bir pazarlıktır başladı. iki taraf 
1500 lira (}zerinde mutabık kaldı, 
bir memur derhal bankalardan 
birini açtırıp Jazımgelen parayı 
aldı, getirip haydutlara verdi. 
Fakat çete efradının parayı al· 
masile mesele hallolunmuş değil-

di. Ayni :ıaın an

da bunların sağ' 

ve salim ıehirdcn 
çıkıp gitmeleri 

de lazımdı. Bu 
hususta da uzun 
münakaşalar ce

reyan etti. Niha
yet, evin e tra-

fını saran poliı 
müfrezesi uzak· 

laştı. Falcat ken
disine ait iki 
otomobili evin 

1 
~nOnde bıraktı, bu otomobillere 
haydutlar bindi, yanlarına ev 
sahibinin iki akrabasına aldılar 
Ye evden ayrı ' dılar. Maksat tu 
idi : 

Polis otomobiUerine binerek 
yolda yakalanmaktan kurtulmnk, 
ev sahibi sözünden vazgeçecek 
olursa yanlarına aldıkları akra· 

balarından intikam almak.. Ga
rülilyor ki Mançuri, hakiki bir 
haydut yatağıdır. Fakat bu hi· 
diselere bakarak buranın ip tidat 
bir memleket, Mukdenin de 'basit 
bir şehir olduğunu zannetmeyiniz. 
Bu şehrin birkaç yüz bin nüfusu 
vardır, elliden fazla büyük t i yat· 
rosu mevcuttur. 

Tiyatro, sinema, kafeşantan 

gibi eğlence yerleri yüzleri bulur. 
Kuvvetli bir zabıtası vardır ve 
buna rağmen haydutluk, bir nevi 
ticaret haline gelmiştir. Bunun 
niçin böyle olduğunu fazla araş· 
tırmıya lüzum yoktur. Çünkil 
son zamanda yaka lanan mühim 
bir haydut çetesi reisinin tahliye 
edilebilmee.i için büyük b;r za• 
bıta memurunun bizzat kefil 
olması, vukuatın mantık \'e f el· 
sefesini kafi bir vuzuhla aydın
latmış olur. 
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lıtanbul - ( 1200 metre) 18 orkes
tra., 1915 B6dayii musikiye heyeti ta· 
rafından alatur ka koıı sor, 21 gramofon , 
ile Ahb operası. 

Bükr oş - ( 394 metre ) 20 Karor 
Puk ' ta 150 musiki 9i nasın i9tirakl ile 

v erilecek olan muaııam musiki ihtifa li. 

Belgrat - ( 429 metre ) 20,5 Collo 
konseri, 21140 Vraka isminde l.ı i r operet. 

Roma - {441 motrn) 21,40 Louıbar
da'nın Mada me de T bobs ismindeki 
operet i . 

Prat - ( 488 metre ) 20 Briıııo·dan 

nakil, 20,50 oper adan nakil. 
Viy ana - ( 517 metre ) 20,~0 ıarkı 

konseri, 21,10 Bartel Turasor isminde 
bir piyes. ~ 

Peşte - ( metra 660) 18,45 Macar 
halk ıark ıları, 20, 20 studyod a komedi, 

22,10 gfin Un haLerlerinden soııra Çi· 
gım orkestrası. 

Varıova - ( 1411 metre ) 21 halk 
konser i. 

Berlfn - ( 1635 metre ) 20 Fcl · cfo 
konferansı, 20,25 edolıiyat bahiı;leri, 

21 senfoni . 

Almanyanm Açığı 
Bertin, 17 - Muhtelif neza

retler bütçesinden l l O miiyon 
mark kesilmesine rağmen Alman· 
yanın ve muht~lif Alman devlet· 
lerinin bir buçuk milyar nıar!t 
açığı vardır. 

lstanbı.al - (1200 metre) 13 Mu, rref 
Hanımı ıı vo Il •Lfız Alıııı et Be~hı işti
r ak i.e konsH, Hl,5 orkcstr:ı, 21 !:'afiye 
IIanııııııı iştiraldlo kon.:ıer, 22 orkı•Rtr:ı. 

Bükreş - ( :.vı metre) 20 Bnloıı r
kestrası, ~0.30 koufrrans, 2J,4,; ··ifte 
piy=ıno, 21,15 ea!on orkestra::ıı. 

Be gra t - ( 42D metre) ~0,4 ı gra ııı o· 
fon, 21 Uı>l!!rat oııcrnsından ııakil. 

Roma - l !41 ıııotre) :!O, l:J ,:raıııo• 
foo , :.!I,~O kıtrıp \0 muharrir :.!t,46 
hafif mu:sikı. 

Pra,ı - (488 ıuotr ) 20,45 do!,ıorun 
t :nsiyeler i, ~l Briino'oan nakil, :!:! iki 

ki şilik ,.ukı , 2~ 1 30 ikom:ı.n kons ·rı. 

Viya n a - ( 517 ıııetrs) 20.:111 ıııulı

tolif şarkıl:ır . 21 1 3.> haftalık nııı-. ılı,\

lıe 22 orkestra. 

Peşte - ( 55~ motrcı) 20,lj zr:ııııo

fon. 2::'! Leo fol konsori, 2:3,~0 <;ıı:?"ao 

orkcstra~ı. 

V arş\lv ı - · 1 Hl nctrnl :!l,:!O ıi. 

lıarnları, 21 oııcrct p::rçaları, ~·ı. ::o 
h:.Lv:\l .. rı. 

Berlin ( ıu31 ın<'tre) ~O eddı ·) ~ıt 
batıi:::l 1ri, ~1 Ba.\ yora sılılıiycı i .!3.ıiO 

f cH ııı u~ ·Ki. 

Mısır Tahvi leri 1iı1 ll<ramiyaleri 
Kahi re 1 O - Yüzde 3 faizli 

Mısır tahvilleri 1den 1886 t 'rihli 
325968 mıma aya 50 biu, 1903 
t arihli 69&76l numaraya 50 bin 
19! 1 tarirıii 179.Cf .... ,I mu,, ıraya 

50 biu frank isabet e imi?lir. 
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fngiltere Ilfik\ı meti tarafından (:aıi 
Hz. ııo hediye edilen eserin terciiıncsl 

SON POSTJ., 

Haberler 

ÇANAKKALE 
Küçük 

Naşit Bey Sinema 
Yıldızı -105- Yazan: Ceneral Oglander 

Y Sahiline Çok Ehem Maruf Komik, Sinema 
Aktörlüğünü Sahneye 

Tecih Ediyor mi yet V eriliyordu 
Maruf Komik Naşit Bey, aon 

çevrilen bir filimde rol almıştır. 

Naıit Bey, sinemayı sahneye ter• 
cih ettiğini, kendisini beyaz per
dede gördnğn zaman çok sevin· 
diğini söylemektedir. Memleketi· 
mizde bir sinema sanayii teessüs 
ederse Naşit Beyi bir sinema 
yıldızı olarak göreceğiz demektir. 

----a 
jeneral Hun ter • W eıton, 25 

nisan akşamı karargAhı umumiye 
raporunu gönderirken askerlerinin 
141 rakımlı tepeyi zaptettiklerine 
el'an zahip bulunmakta idi ve 
ferdası sabah Ahıbabaya doğru 
ileri harekabna devam etmek 
kararını da, geceleyin V sahilinin 
ve SeddUlbahir köyünlln kolayca 
&aptedilebileceği kanaatine iıti• 
naden vermi,ti. 

Halbuki gece yarısına doğru 
141 rakımlı tepenin hAll TUrklo-
rin elinde olduğu anlqıldı ve 
bir mllddet sonra ateı hafifleyip 
te "Türk mukabil taarruzunun de· 
fedildiği zannedilince W sahili
nin sağ cenahmdakl lataata 
ıafakla beraber garpten tepeye 
bllcum etmeleri emri verildi. V 
.tahilindeki kıtaat ta cenuptan 

hücum ederek bu harekete işti· 
rak edeceklerdi. Jeneral Hunter • 
Hostoo, bu plAn hakkanda gece 
•aat ı.12 de Jeneral Hamilton'a 
yazdığı raporda Ahıbabaya vaki 
olacak hücumda her baldo 
Fransız kuvvetlerine ihtiyaç ola· 
cağını, fakat ondan evvel V sabf .. 
Jini tamamile zaptedip Fraıwzla-

rm ayrı bir ihraç sahili kullana· 
bileceklerini fimit ettiğini de :dk· 
rediyordu. 

Fakat fafaktan biraz sonra 
Jeneral Hunte~ W eston takviye in• 
taatı olmadıkça 141 rakıml tepeyi 
ı:aptedebilccek ve V ıahilindeki 
ihracı temin edecek kunette 
olmadığına anladı. Bunun. ft.zerine 
aaat ıabah 6,25 te Hamiltona 
haber gönderdi ve İngiliz kıtaa
trnrn sağ cenahında hareket ede· 
rek mlltebaki Fransız kuvvetleri· 
nin ihracını temin için V sahilini 
Z<ıptetmek Uzere a Fransız 
taburile bir batarya topun W sa• 
biJine çıkarılmasını rica etti. Bu 
haber yolda gecikti ve karargAhı 

umumiye ancak saat 8, 15 te vA· 
ııl oldu. Maamafih karargAhı 

umuminin W sahilindeki irtibat 
zabitinden gayrimüsait haber 
alan Jeneral Hamilton zaten 
yirmi dokuzuncu fırkanın tak· 
'Yiye kıtaatına ihtiyacı olacaia 

ihtimalini derpiş etmiı ve saat 
7, 15 te, Jt=neral Hunter • Weato· 
nun talebi kendisine vAaıl olmaz· 
dan evvel 6 taburluk bir Fransız 
livasınm tibihcezirenin cenubuna 
ihracını mumaileyhe teklif otmiıti. 

V azlyet bu merkezde iken 
aaat 7,35 te Jeoeral Hunter .. 
Veston'dan karargahı umumiye 

a"C'=:.::=========::;:;:==:.=======::::::a 
\ 

Fotolraf Talılill Kuponu 

'l'alJiatlniıl ~ğrenmelt iıtfyorunıı 

fvlo&crafrnızt 5 ade& kupon Ut bir· 

ı.ı.. t1t gönderiniı. FotoğraJınıı 11rar• 
tAbiJlr ve iade edilınea. 

Mm, mcslo:t 
'cya e:ı.n 'a.t! 

Hulunduğ11 

nı oııılekut 

l otog-rı' !ntı~ t: 
rdoc~lt mi 'l 

ruto[,'Tafıu l.li~o31 30 k11ru1lu~ 
l'l h uıu kalıili:ıde göntlerHeblt ı r. 

\T .J 

visal 0!~·1 bir raporda Y sahili~ 
deki kıtaatın pek fena vaziyette 
olduğu, takviye kıtaabna tiddet .. 
ie lüzum bulunduğu ve fakat 
kendi elinde gönderecek efrat 
bulunmadığı bildiriliyordu. 

Bu raporlara nazaran vaziyet 
hakikaten ciddiyet kespediyor 
demekti. Jeneral Bırdwood. Türk
lerin hücumuna maruz kalındığı 
takdirde vaziyetin son derece 
vahim olduğunu bildiriyordu. Her 
nekadar bu ane kadar Tnrkler 
hücuma kalkmamışlarsa da An· 
zac' dakl vaziyete emin nazarile 
bakılamazdı. 

Cenupta, J~neral Hwıter· Wea
ton henüz V sabili ile Seddöl· 
bahri zaptedememiıti. Şimdi, 

bunlar yetişmiyormuı gibi, en 
muvaffakıyetli ihraç ameliyesi 

yapılan Y sahilinden beklenme
yen felAket rivayetleri geliyordu. 

Jeneral Hamilton ötedeaıberi 
Y sahiline bilyük bir ebem• 
miyet atfediyordurdu. Binaen• 

aleyh Jeneral Hunter • Moston'a 
gönderdiği ilk haberin cevabını 

beklemeksizin derhal bir Fransız 
livasının Kolonel Matbeus'm im· 
dadma yetiımek üzere X sahili· 
ne ç.ıkanlmasmı emretti ve key• 
fiyeti Jeneral Hunter • Veatono 
da bildirdi. 

Diğer taraftan Jeneral Hunter• 
Vestonun fikrine nazaran en 
mühim ve en acil mesele, W 
sahilinden yapılacak bir taarruzla 
Seddillbahri zapttemek ve oradaki 
vaziyeti ıslah etmekti. 

Binaenaleyh başkumandandan 
yukarıdaki son haberi almazdan 
evvel, ilk teklife cevap vermiı, 

Fransızların işgalini kabul etmekle 
beraber bunların W sahiline çıka· 
rılmaıını ileri sürmUştü. 

( Ark <ı~ı v:ı r 

icra Kanunu 
icra Reiıi Suat Bey, yeni icra 

kanununun son tadilleri hakkında 
görüşmek tızere bugünlerde An· 
karaya gidecektir. 
Dil Kurultayına Gelecek Adanalı 

Dil Kurultayına Adanadan bir 
zat gönderilecektir. Bu zat esas 
lehçesini boımamıf, tahsil görmUı, 
vaktile halk şairliği yapmıı, lürkll 
ve saı bilen bir zat olacaktır. 
Adanada bu evsafı haiz iki kiti 
bulunmuıtur. Bu zat bugünlerde 
şehrimize gönderilecktir. 

Bir Tecavüz 

Sirkecide bir otelde oturan 
Ahmet isminde bir şahıs yeni 
tao19hğ1 Hasköylü İbrahim ismin· 
de birisile Şişliye doğru bir oto• 
mobil gezitisi yapmıştır. 

Yolda, Ahmet birdf'nbire İb· 
rahimin üzerine atılarak elindeki 
usturayı lbrahimin gırtlagına da· 
yamıı ve şoföre duyurmadan lb· 
rahimden para istemiştir. 

İbrahim bir aralık ıeısisini çı· 
karmıf, Ahmet hemen usturayı 

kafasına indirmiştir, bu vaziyet 
karıısında lbrahim sesini çıkara· 
mamıı ve Ahmet do lbrahimin 
cehindeki 75 lirayı almı~tar. Şo• 
för Aziz işin farkına varır var• 
maz otomobilini durdurmuf ise· 
de Ahmet hemen otomobilden 
atlayarak ·kaçmıştır. Fakat şoför 
Ahmedi otomobilile takip etmiı 
ye miitecaviz devriyeler tarafın· 
dan yakalanmıştır. 

lthaıaı Va ihracatımız 
Son sekiz ay zarfında ithalA· 

bmız 57 milyon, ihracatımız 52 
milyon liradır. Arada 5 milyon 
liralak bir fark vardır. 

Bitlislilerin Orduya Hediyesi 

30 Ağustos Zafer ve Tayyare Bayramında birçok ıehir ve kasa· 
balarımızJa yeni tayyarelerimize isim konulma merasimi yapıldı. 
Bu meyanda ( Bitlis ) lilerin ianesile alman bir tayyareye de büyük 
mera~im ve tezahürat arasında ( Bitlis ) ismi konulmuştur. Bitlis 
muhabirimizin gönderdiği bu resimler, isim konma tezahüratı es· 
nasında almmııtar. 
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Kahraman Şehitler 
Diyarı: Çanakkale 

Gülcemalle Yapılan Ziyaret 
Çok Hüzünlü Oldu 

f 
I 1 

' 

Arıburnunda Mehmet çavuf lbldasl 
( Çok baalt olan bu lbldenin yeniden ta.nsJml fçln lbımcelen taulaal 

temin edUmlttlr. Yalanda yeni lbldenlD lntuıaa baılanacaktır. 

Çanakkale - (Sureti mahsu· 
aada giden arkadaıımızdan)- On
ıeki:z sene evvel, Türkün tan ya• 
rattığı yerdeyiz. Büyllk zaferin 
ve muhteıem müdafaanın şaha 
kalkbğı bu dağlar ve deniz, hır· 
çm rüzgarlarla örperiyor... Ya• 
mmızdaki genç zabit elile karıı 
tep~lerden birini göstererek: 

- İşte Anafarta, işte Arı bur• 
nul.. Diyor.. O, Anafarta ki, 
Gazinin sarı ve yumşak saçları 
gibi dalga dalga görünüyor •.. 

Sağımızdaki aksaçh ihtiyar 
adam, içini çekerek anlatıyo• : 

- Ben bütün bir ömrümU 
versem, bu kadar harikulade 
mUdafaa kudretini bir daha gö
remem. O neydi o, o ne büyük 
kuvvetti.. Şu Anafartadaki müt· 
hiı çarpışmayı hatırladıkça göğ
ailmde derin bir hamle ve 
benliğimde bir iftihar kabarı· 
yor. Şu sağdaki bayırdan aşağı 
yapılan hücum, insanlıkta değil, 
hep manevi duygularda tehayyill 
edilen biaman bir boğuşma idi.. 
Ya o İngilizlerin kaçışı, ya o 
Mehmetçiklerin baykmşları .. 

Gillcemal bütün hızıyla Arı· 
burnuna doğru yUrUyor ve va· 
purda mukaddes şehitlerimizin 
ruhları tebcil ediliyor •. 

Hazin, illhi ve bizi ölUlere, 
ölilleri bize yaklaştıran bir ses: 
" Yarabbi, yerabbi l " Diye in· 
liyor ..• 

On sekiz seno evvel, bu 
topraklar ve bu hırçm sular nice 
genç babaları. nice genç Türk 
çocuklarım boğmuştu. Ve bugün 
biz bu denizi geçerken, dalgalar 
haykırmak, sular bağırmak isti· 
yorlar: '1Yilrfimeyiniz .• Bu denizde 
yol almayınız.. Bağrımızı çiğne
yorsunuz. yürümeyiniz!,, 

Vapurda mevhit, iki tarafta 
baılamışb •• 

Hafızlar durmadan yer değiş· 
tiriyorlar. Yanık seslerile bizi 
mübarek vatan şehitlerinin ruh· 
tarana yaklaıtırıyorlar. 

Buraya gelenler, ekseriya 
ihtiyar. ak saçlı anneler, ak saçlı 
babalar ve genç hemşirelerdir. 
Buraya on sekiz ıendenberi top
rağa ve suya bıraktıkları vftcutları 
rü:ıgirın nefesile koklamağa, su• 
ların şmltısile okşamağa gelmiş· 

lerdir .• 
Başları önde, gözleri kapalı, 

o sevgili insanlarm geçen hatıra• 
larmı ve kapanan kirpiklerinden 
mzan gözyaşlarını düşünüyorlar .•• 

.Mevlüt bitti. Genç, siyah 
elbiseli bir hanımefendi tok ve 
titrek sesile baykmyordu· 

" Arkadaş 1 İşte timdi ziya· 
retino geldiğin yüz binlerce 610 
ebediyet dünyasının içinden ıana 
haykırıyor : " Vatandaı ! Biz' 
dinle 1 Kanımız Türk kanı, maya• 
mız cenk, bayrağımız kırmızt 
beyaz, toprağımız kızıl kan r •• 
Bizi unutma 1 Biz, sana yabanCJ 
bir el dolrunmasm, ana toprağım 
koklamasın, diye canımızı verdik. 

Kol, bacak, bq bin parça •• 
göz ferimizin nuru dUıman kurt• 
nile sönerken ıon dakikaya ka
dar gözllmUzüo 6nftnde 1en 
canlandın.. Başı dumanlı dağh 
köylerimizde ihtiyar anamızın 
gözlerini yollarda bıraktık •• Çar-
dak altmda kalan yavrulara .. 
mız, bizi bekJediler.. Çeıme 
başında ıu dolduraran nı-
ıanlılanmıı kara yazma bağla· 
dılar... Bunlar hep senin için ol
du.. Hep senin için!..,. 

Giilcemal öyle ağırlaşmıt. 
bava okadar durgunlaımışb ki, 
genç kadıolarımızm, ihtiyar an
nelerimizin gözyaşlart hafif haç
kırıklarla fışkırıyor.. Şehitler di· 
yarında matem varl.. BiltUn ruh
lar gerilmiş ... 

Bütün bu insanlar, biitOn bu 
yolcu kafilesi bir anda bağıra 
bağıra, haykıra haykıra ağlamak. 
on sekiz senedenberi bizden 
uzaklaıan mukaddes şehitlerin 

ruhlarını kucaklamak istiyorlar •• 
Siyahlı genç kadın, siyah 

saçlı başını sallıyarak devam 
ediyor: 

" Ey büyük ölü, beni dinle: 
Türk kadını, senin anan diyor kiı 
Ben seni bu vatan için yetiştirdim .• 
senin için ağladım, fakat o göz· 
yaşları vatan duygusunun taşıdığı 
selJerdir. Öz ovlAdım; akşamın 
ölen izlerinde yolunu bekledim. 

" Kefeni toprak olan kefensiz 
ölü.. Başmı kaldırmıyan şehit.. 
uyan, bir lihza uyan; seni gör
miye geldik! ,, 

Vecihe Ziya Hanım, bu canh 
hitabesinden sonra yllzU sapsarı, 
çekildi ve her gözde derin bir 
kızıllılc bıraktı. 

Gülcemal Arıburnu önlerinden 
dönüyor. - R. Ş. 

ispanyada Kıra! Taraftarları 
Nefyedildi 

Madrit, 11 - Kır al taraftar
lığı kıyamına iştirak eden 58 
mevkuf Kadikse nefyedilmiştir. 
Bunların arasında sabık kıralın 
mahrem dostu da vardır. 

Bir Tayyare Kazası 
Londra 17 - F ransadan ge

len. posta tayyaresi sis yüzün· 
den bir ağaçlığa çarparak par
çalaaım•şbr. Pilot ölmUıtUr. 
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Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: 

' 
M uhıırrfrf: 

Arnold Oalopen 

• -32-

Birdenbire Gazetenin ikinci Sayfasında Mühim Eir 
Şato Hirs1zlığında Eir Sürpriz Olacağından 

Haber Gözüme 
Bahsediyorlardı 

ilişti, 

Hiddetin tesiri ile kartlaşmış 
bir horoz sesine benziyen aeai 
ile: 

- Efendi, siz beni aldattınız. 
Siz bir sefilsiniz, bir dolandıncı
ımız, hakkınızda şikayette buluna· 
cağım, diye söze başladı! 

- Efendi, ben bana bu şe· 
kilde hitap edilmesine mllsaade 
etmiye abşkm değilim, eğer de
vam ederseniz dışanya çıkmanızı 
rica edeceğim, dedim. 

- Dışarıya çıkmak mı, dışa
nya çıkmak mı, siz onu bana zor 
yaptırırsınız anladınız mı? Benden 
bin frank aldınız ? Buna muka· 
bil karım1 takip edecektiniz. Hal· 
buki etmediniz ve etmediğiniz 

halde de bana : 

"Karınızın şüpheyi mucip bir 
hareketi yoktur,, şeklinde başlan 
savma bir rapor yolladınız. Hal· 
buki ben buna inanmadım, karı· 
mı bizzat takip eltim ve aşıkının 
kolları arasında yakaladım. Bana 
bin franğı derhal iade etmcli
ıiniz f 

\ 
lışmakta olduğu cihetle neticenin 
gecikmiyeceği aşikardır." 

Bu cümleyi okuduktan sonra 
düşündüm: Acaba bahsedile o 
sürpriz neydi ve ismi geçen 
kurnaz hırsız kimdi? Muhakkak 
bu cümlelerden ben kastedili-
yordum. Bunda şüphe yoktu. O 
halde vakit geçirmeden ortadan 
kayboJmaklığım laztmdı. 

Edith 'i çağırdım; iJk söz ola· 
rak: 

- Zavallı kumandana fazla 
ıert bir muamele yaptın, dedi. 

- Ne diyorsun, herifin bana 
dolandırıcı dediğini işitmedin mi? 

Fakat bu dakikada daha mü· 
him bir şey var. Zira tam mühim 
bir paranın üzerine konacağıın 
sırada başımın üstünde büyiik 
bir tehlikenin dolaşmakta oldu
ğunu hissediyorum. 

Vakit geçirmeden buradan 
uzaklaşmalıyım ! 

- Ciddi mi söylüyo. "Un? 
- Evet, elbette! 

dect:ksim? 

Evet l 

Temelli mi? 
Belki evet, belki hayır l 

Peki, nereye gideceğiz? 

Bilmiyorum. Fakat mUste· 
rib olunuz. Nereye gidersek gide· 
lim, buradan daha rahat ederiz. 
Bununla beraber benim sadece 

vazife icabı küçük ve kısa bir 
seyahate çıktığım ı:annedilmefi .. 
dfr. Bu r.naksatla Kokskombu 
burada bırakacağız ve kendisine 
birkaç güne kadar geleceğimizi 
söyliyeceğiz. O da bizden işitti
ğini gelecek ve soracak adamlara 
tekrar edecek, nihayet bizi bek· 
lemekten bıkıp usandığı zaman 
da anahtarı kapının üzerine ta· 
karak çekilip gidecektir. 

- Peki ne vakit gideceksin? 

- Karanlık çöker çökmez ! 
Bu dakika apartım amıı tarassut 
alt nda bulunduğunu zannediyo• 
rum. Fakat tesadüfen öyle ise, 
memurları atlatmıya çalışacağız 1 

( Ark rn var ) - Efendi, bin frrıngınızı bu
yurumrı ve mademki bu şekilde 
konuşmıya devam ediyorsunuz, 

ı 
-Denıel- yazıbaneı.i terke

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

size cevap verecek değilim 1 Yal· 
nız şurasını söyliyeyim ki karınızı 
tam bir hafta takip ettim. Bu 
milddet zarfında da gayet dürüst ha· 
ıeket etliğini gördüm. Binaenaleyh 
sizi memnun etmek için lizerime 
günahını alamazdım, aşıkı vardır, 
ciiyemezdim. Fakat mademki 
kendiniz yakalamışsınız ortada 
mesele yoktur, memnun olabi.ir· 
ıiniz 1 

inanmak İstemediğin1iz 
Feci Bir Hakikat! 

Çok 

Kumandan bana aptal aptal 
bakıyordu: 

- Derhal talak istiyeceğinı, 
diye kekeledi. 

- Filhakika sizin için yapila
cak en münasip şey budur ve 
ıannederim refikanııı: Hanımefen· 

(Baş tarrfı 1 ioci sayfada ) 
Kıymetli heykeller, sütunlar 

ve sütun başlıklarından kireç is
tihsal edilrnekte-dir. Müze idare· 
sine şikayeti yapan zat o civarda 
tetkikatta bulunduğu s rada 
çok kıymetli iki heykelin 
kireç kuyusuna atıırr.ak üzere ol· 
duğunu görmüş, derhal resmi 
bir müdahale temin ederek bun-
ları tahripten kurtumıştır. Müze 
idaresi bu iki hey!rnli şehrimize 
getirtmiş, ayrıca tahribata niha
yet verilmesi için teşebblisatta 

bulunmuştur. 

Diğer taraftan haber aldığı· 
mıza göre, bir müteahhit fstan· 
bul ve Balıkesir Belediyelerine 
parke taşı vermek için bu hara
belerde taş ocakları da tesis 
etmiştir. 

Hükunı et, tarihi eserlerin te· 
darik ve muhafazası için binler
ce lira sarfederken böyle 
en kıymetli eserlere tahripkar 
ellerin musallat olması hayii 
şayana dikkattir. Sanki memle• 
kette kireç ve parke taşmın 
kıtlığına kıran girmiş!.. 

di de bu kararınızdan dolayı r 
ıikayet edecek değildir. Allaha .. 
ısmarladık efendim ! . i Resminizi Bize Gönderiniz, 

• "" ,,.. 
Size Tabiatinizi Söyliyelim ... Ve kumanclanı kapıya doğru 

götürdüm, homurdana homurdana 
çıktı. Ben de kendi kendime: 

ı 
1 

'1..:---...~~~~---~~~~~~~~~~.~~~·~~~Jil~ 

- Allah vere de öbür müş
terilerim de bana ayni şikayette 
bulunmasalar .• diye söylendim ve 
hemen masama oturarak Edith'in 
getirdiği pullu kfl~ıdın üzerine 
ertesi gün Kontese imzalattıraca

ğım mukaveleyi yazdım, bunu 
müteakıp te Kokskombın getir· 
diği gazeteleri okumıya başladım. 

23 M. izzet B.: Hassas ve 
.lur. 
alınır. 

vakur· j 25 

Çabuk ' 
İzzeti-

Aslan Naci B. Atılgandır. 1§
~?rinde acele 
vardır. Menfa
at1erine kar~ı nefis mesaihn· 

de kıskanç 

davranır. Ku
surlarının şayi 

olnıasmı iste
mez. Hakir 
görülıniye, ta· 

hakkume ta· 
harnmül gös

Eğer bir haydut çetesi tarafın
dan bir bankaya güpegündüz 
yapılan taarruzu istisna ederse· 
niz miihim bir şey yoktu. 

Gazeteleri tam kapamak üze
re idim ki bir tanesinin ikinci 

·ernıez, büyüklüğü sernr, başl...ı:.
larına az itimat eder. Pek sokul
gan ve serbest tavırlı değildir. 

sayfasında: • - (Ekcervilli) şatosunun es
rarı) diye bir serlevha görmiye-

24 

dir. 
Kam 1 B.: Zeki ve müstehzi· 
Nadiren 

yim mi? kızar telıes~ü-
Hemen okudum: mü eksik de-
" Mevsuk bir membadan 8 }.. ğildir. Şakayı 

dığımız haberlere göre geçenlerde ve alayı sever, 
Mister Hugo Cesnerin şatosunda neş'esini pek 
yap.lmış olan sirkat hadisesi pek zayi etmez. 
yakında bize yeni bir sürpriz Parayı sarfa 

gösterecektir. Filhakika sergü• miitcmayil dir, 
zeştleri el' an hatırımızda olan pek eğ 1 ence den 
kurnaz bir hırsızm bu meseleye mahrum kal· 

bk olur. • 26 Eaklfehlrde 
Dikkatli ve sa· 
kindir, fazla 
konuşmaz, ken 
dini gösterici 
har e k dtlerde 
bulunmaz Vf 

şarlatanlık ya 
pamaz, intiza· 
mı sever, pa· 

rasını ve eş· 

yasını hüsnü· 

'il 

hırs gösterir, 
kanaatkar de
ğildir, üzücü 

' yorucu ve otu· 
rucu işlerden 

sıkılır, serbest 
ve gezici iş· 

lerde muvaf-

M. Nuri Ef.: 

istimal etmesini bilir. Sokulmaz 
muhatabı üzeri..;de vehleten biı~ 
tesire muvaffak olamaz. 

yabancı olmadığı iddia edilmekte• ınak istemez, kadın bahsinde kıs- Fotofra/ Talı/il Kapo1tıına 
dir. istintak haki mi bu m_e.....:s:..:e:.:.le:!y'..:i-1_.....:k:::a=n::ç~d.::.a v.:..:r:.::a=n=ır:.:. . .....:S:.:o::k:.:ul~ga::n:.._.:.VO::.._..:•:.:e:..r·_ı..Jdım~.sunfAI 

·- ' --- - -
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Sayfa 11 

1 Bugünün Meselelerinden j 

Beynelmilel lstılahları 
Aynen Kabul Etmeliyiz 

( Baş taraf, 1 inci ıayfada ) 

gılı konukomuz., der ve maksa• 
dı daha güzel ifade edebiliriz. 

" Saygı " kelimesi: Muhterem, 
" konuk ,, kelimesi de misafir 

kelimesinden elbet daha munis 
ve daha ahenklidir. Yalnız, lisana 

alınacak yeni kelimelere ve yeni 
Türk gramerine bugünkü neslin 

inhbalu güç olur denebilir. Fakat 
bu endişe de varit değildir. Halk 
dilindeki kelimeleri, az çok 
hemen hepimiz bilir, bilmediği· 
miz yeni kelimeleri ise edipleri· 
miz ve muharrirlerimiz bu saha· 

daki hizmetlerile bize sevdirecek· 
Ierdir. Bu hareket lisanımızı bir 

kat daha zenginleştirecektir. 

Istılahlar hakkındaki fikrim 
şudur: · 

- Riyaziye, kimya ve fizikte 
beynelmilel ilim ıstılahlarını ay• 
nen almalıyız. ÇünkU, bu ıstılah .. 
ları öğrenen talebeler, muhtelif 

lisanlarda ilmi tetkikleri ilerle· 
tirken & üçlük çekmiyeceklerdir. 
Bunların yazılışları ise bizim te
laffuzumuza ve imlamıza göre 
olmalıdır. Türk lisanı ahenkli bir 
lisandır. Bu itibarla yeni Türk gra .. 

- -----

1 
meri kolayca yapılabilir. Lisanımı• 
zın ahengindeki bütün incelikleri 
ifade edebilmek için bug UokO 
alfabemize yeni harflar almalr 
ve bazı kelimelerin yazıhş- ~e· 
killerini değiştirmek IAzımdır. 

MeselA yaratmak kelimesini 
T ile yazıyoruz. Halbuki bunu D 
ile yazmalıyız. Mesela 11Yaradmı.k 
yaradan, yaradıcı, yaradı!mıı. 
yaradılacak, yaradılır., gibi. 

Bir de, olmuşdur yerine ol• 
muştur diye yazıyor ve okuyoruz. 
Burada tur veya br biraz tuhaf 
oluyor. 

Türk kavmi arasmda müşterek 
bir yazı ve edebiyat lisanının te-
essüs edip edemiyeceğini soruyor
ıunuz? 

Kastettiğiniz Türklerin lehçeleri 
bizim İstanbul lehçemize çok ynkın• 
dır. Biz birtakım lebçeler1e ls4 
tanbul lehçesini bozmuşuz. Müı
terek yazı ve edebiyat lisanına 
varmak ıçın evvela, İstanbul 
lehçesini bütün güzelliğile mey-

dana çıkarmak ve sonra Slı \etf.o 
çeyi tamim etmek lazımdır. Bu 

işte kolay, mümkün ve arzuya 
şayandır.,, 

... DEi2:ili!EE!il'&!m~ Göz Hekimi ~--ıuınmı·••• 
Profesör 

Dr .. Esat Paşa 
IGm:;:mJ-Z:lllNialllıı.. 1stanbul: 

ili Birinci Sınıf Miitchassıs 
· Dr. Süleyman Şükrü 

Ankara cad. cau . No. 60 a11e:mm•liiiZm:ml 

As.kerllk işleri 1 
Maaş Sahiplerinin Nazarı Dikkatine 

Fotih AJıkerlik Şubesi Reisliğinden: 
Gcrok k:u.:ı.ınız on,valinden YO ge

rekse sair cmvaldcn maaşlarını alm:ı.k· 
ta vo resmi senetleri muamolcli ev
raklarına bağlanıp muaıneloyo kon· 
mak Uzero şubı.ımizce ycdlcrindcn 
alınmı' '>lan ınalulin YO mütekaidin 
:ı.skcriyo ilo askeri yetimlerin vo ros· 
mi senetleri her ne .suretle olursa ol
sun zayi olmuş olanlarla. eski seneler 
zarfında resmi senetleri yüksek ma· 
kaınia~a gün<lerilen ve elyevm vurnt 
ctnıemış olanların bundan sonr:ı vaki 
olacak rnürac:ıatlcrinde şuberniıco ken
dilerine yoklamaları yapılmak üzere 
vcs!l.ik '!Crilmoyecl'ğinden senedin 
Mart, ve Eylül aylarında Mal MüdUr· 
lüğflııce yapılan yokiaına mu:ııuelelc
riııdo miişkül:lta maruz kalmatnaları 
ve bu yiizden f}ulıe muamelatını bof} 
yere haleldar etıneınoleri için her hafta 
cuıbartcsi, çarşamba günleri ,u l1cmize 
mflracaatlo noksan olan veeaiklerinin 
ikııı:ılini temini koııdi monfa·ıtıcri na· 
mıııa son drra olmak iizere ilaıı olıınur. 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu 

Hastalıkları mütehassısı 
Sirkeci: Muradiye caddeal No. 35 

löİçü ü;erine 
Fenni 

Kasık Bağlan 
rnde, lıarsak, böbrek 

du,ktınl!Jğllne 

Fenni 
Korsalar 

lstiyenlcre ölçü 
tarifesi gönderilir. ' 

Eminönü: 
lzmir sokağı 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Oreopulos 

Clıt ve Ellhrevl hastalıklar lıliltehaHıu 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
latanbul emrazı ıOhrniyo 

Sertabibi 

==-
Eskışehir f dnci icra Memur. 

luğundan: Tamamı n.ı 1000 lirı kıy· 
met tııkdir olunan Eskişehirde Sivri
hisar cadde'linde Mustafa Kemal Pata 
mahallesinde cedit 2 numara ı ve 
b:ı.lıçC\'İ ınüıtteınil ahşap hane 'c vine 
taıııaııırna 900 lira kıymet takdir 
olunan Eskişehirde Sivrihisar cadde
sindo 1!h) No. lı l.ıir bap ah~aıt .a.r.&ıırtl .. 
mü~tcmil viran dükkAn, 

16 10/fl32 tarihine mtisadif bazar 
gilnll sa.ıt on altı la Eskiıehir lkiuoi 
lcra ın murluğıın<Ja s:ıtılacaktır s:ı.tıt 

9artn:ı.mcsi 13/'J/!>3:! tarihinden itibaren 
açık bulun d urulaca.ktı r: Arttırma bi
rinci ve en ziyade arttıranın Uzeriııde 

bırakılacaktır arttırmaya iştirak için 
yiiıde yedi teminat akçesi l LZ mdır 

hakları tapu sicilil s:.bıt olmıyaıı ala· 
caklıların diğer ala.kadara.nın ''0 irtl· 

fak hakkı s:ıhiplorinin bu bakla mı '{'e 
hususilo ra·z ve ınasarifo dair olan 
iddialarını Uil.n tarihinden itilınren 

yirmi gün içinde enakı mtlslıitC>lorile 

bildirmeleri lazımdır aksi haldi' hak· 
Iarı tapu sicililo sabit olınıy:mlar rntıt 
bedelinin pıı.yiaştırılmasından hariç 
kalırlar vo müterakim vergi ve Bele-

diye 'o Yakıf icareeinin miişteriyo nit 
bulunduğ'u ve alak:ıdııarnın lcra ve 
Hl!is kanununun 11!) uncu maddesine 
tevesslll etmeleri '10 daha fazla m:ılli

mat alın:ık istiyenlerin 93~/116 dosya 
nuınar.ısile ıueıııuriyetiuı!ze mur~tcaat· 

!arı il!ln olunur. 

SuJtanahmet 1 inci Sulh Hl
klmllğinden: Müddi : GilmrOk idıı.re

sinin füithloialcyh lstanbul Jtlıal~r 
G!iınriiğfl ~luayeııo memuru Sami B. 
zimmetinde alıı.ca:tı olan 2.> lia 24 ku 
ruş ala.cağın tahsili lı:ıkkında davanın 

ca.ri muhakeuıcBindo mum:ı.iloy ~aml 

Beyin ik:ı.metg!i.lıı meçhul bulu•ıduğu 

mahalle lıey'cti ihtiyariscsi türafıııdan 
verileıı meşruhatm tn.stiki havi ınuba

şir tarafından verilon meıtruhnttan an· 
laşılınış olduğund·m Ha.nen tcbl'gat 
icrasına karar verilmiı olduğundan 
yevıııü muhakeme ohm 27 /10/9!i2 tarf· 

hine mUsarlif perşembe grıntı saat 14 te 
nıa.hkeml'ye golmodiği t:ı.kdirdo muha· 
kı'monin giyalrnn icra kılınacağı fııbli· 
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Hails Limon 

• 1 ı . ! 
çıçeK erını:ıen 

ıniistahzar 
Hasan Kolonyası ile Nesrin kolonya 

losyonlarında 
büyük Tenzilat yapılmıştır· Hasan ecza 

deposu. 

U S S U Z, S A B U N S U Z, 
F i R Ç A S 1 Z SER 1 ve 

SIHHI TIRAŞ 

Olmak, ytiıliııilzUn tara.ntiııı 

muhnfa7.:ı., kırınııılık ve çı 

tıanlann mutlaka zail ol ına

ıını istiyor:ı;ınıı. 
R AZ V l

e T E :Kremini kullanınız. RAZYITE dtlnyanın hiçbir 
tarafında taklit edilememittir. KilçUk ve 

lıilyük tfJpler vardır. Deposu YeıiJdirek 
S1vacıyan Hanı tO No. Telefon. 21031. 

BREKFAST 
ve bilO.mum BtskilTI. 
!erini tercih edtnis. 

ECNEBi MEKTEPLERİNDEN NAKLEN MEKTEBIMIZE KAYIT iÇiN -ı 
MÜRACAAT EDEN T ALEEELERIN NAZARI DiKKATiNE ı 

Ecnebi mekteplarlnden TUrk Llsalerine nai<lerlecek talebanln aslf sınıflara ve bakalorya 
ımtlhanlprma yetlştlrllmeal için mekteb:mız ile .hzarl sınıfi:ar ıeıçdmasma Maarif Yeklfetl cellle. 
slı-.ca miisaade edllmı,tır. Al~kadar talebenln VC! tafol~~t almak lstlyenlar3n mektebw mUracaat· 
!arı tavsiye olunur. 

Arnavutköy Feyziati Lisesi Müdürlüğü 

,mP' Koracl§er, mide, bar•ak, •••· kum ha~tahk2arma 

T.UZLA iÇMELERİ 
Sabahları köprüden 6,30, 8,20, 9,30, 11,40 da Haydarpaşaya 
hareket eden vapurlurın trenleri ve cuma sabahları iU.veten 

( 7) vapurunun treni membalara kadar giderler. 
içmelerden eon tren t5,55 tedtr. 

Taksitle Satılık Konak 
Bankamızın mali olan Mahmutpaşa mahallesinde Çiftesaraylar 

caddesinde atik 48 ili 58 ve 25 ve 33 ve cedit ı numaralı konak 
şuaiti atiye dairesinde satılmak Uıere müzayedeye Yaz olunmuştur. 

1 - Müzayede { kapalı zarf ) uıuliledir. 
2 - ihale birdir ve kat'idir. 
3 - ihale 26 •. 9- 932 pazartesi alinll Ankara' da !dar• Meclisimiz 

huzurunda icra edilecektir. 
.( - İhale bedeli birinci takıiti ihaleyi müteakıp ve diğer yedi 

taksiti milteakip yedi senede ödenmek üzere sekiz taksitte 

tesviye edilecektir. 
5 - Taliplerin 1864 lira veya bu miktarı natık teminat mektubu 

ita edeceklerdir. 
Taliplerin daha fazla malumat almak için Şubemize müracaatlar. 

-.e müzayedeye iştirak etmek istedikleri takdirde bir lira mukabi
linde Şubemizden bir şartname almaları. 

~ Kız ve Erkek • Leylt ve Nehari C 

İSTİKLAL LİSESİ 
İlk, O~ta ve Lise kısımlarını havidir. 

Bütün aınıfları mevcuttur 

l<ayıt muamelesine Devam Olunmaktadır 
' Jlorgün sa::ı.ı. 10 claıı 18 o k:ıd.ır mliracaat olunabilir, 

Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında 
Telefon 22534 ( 

istanbul Belediyesi 

Üsküdar Belediye Müdarlüğüuden: Üsküdar iskele 
ki Postahane binası yıkılacağından enkazı kaimen ve pazarlıkla 
satılacakbr. Taliplerin 19 Eyliil 932 Pazartesi günn saat 14 te En .. 
ciimene gelmeleri ilan olunur. 

lf 
Beykoz kazası Cnmhuriyet Köy mektebi inşası pazarlıkla ihale 

edilecektir. Talip olanlar ketif evrakını görmek ilzere Levazım 
Mlidlirlüğüne pazarlığa girmek için de teklif edecekleri fiatin 
yliıde yedi buçuğu niıbetinde teminat makbuz veya mektubu 
1 g • 9 .. 932 pazartesi gilnil saat on beşe kadar Daimi Encüme 
müracaat etmelidirler. 

* Kağıthane köy mektebi tamiri: Teminat 27 Lira 
Silivri kazası Selimpaşa köy mektebi tamiri: Teminat 29 L. 
Yukarda yazıh mekteplerin tamiri açık münakaaaya konulmuştur. 

Talip olanlar keşif evrakını görmek l\zere Levazım MüdürlUğline mü
nakasaya girmek için de teminat makbuz veya mP.ktubu ile 26-9-932 
pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi EncUmene müracaat 
•tmelidirler. 

Eskişehir Vilayetinden: 
Eski~ehir - Tayyare karargAhı • Çifteler iltisak yolunun O + 142-

0 + 690 mcı kilometreleri arasında yapılacak parke inşaatı 
- 9986.86 - lira bedcJi keşifle ve kapah zarf usulile 1.9.932 tar·· 
hinden 20.9.932 sah günü saat on . beş buçuğa kadar münakasaya 
vazedilmiştir . 

Talip olanların bedeli keşfin °o 7 ,5 uğu nisbetinde teminat nkçesi 
vermeleri ve inşaatın devamı müddetince bir mühendis veya fen 
memuru istihdam edeceklerine dair noterlikten musaddak mühendis 
veya fen omeınuru taahhütname.sini teklifnameye lt:ffeylemeleri lAzım· 
dır. Evrakı keşfiye, ş:ırtname ve sair evrakı üç lira mukabilinde 
M. H. Müdiriyetiode alınabilir. Fazla izahat almak istiyenlerin 
Nafıa Başmühendisliğine müracaat etmeleri IUı.umu ilin olunur. 

BiOKS SABUNU 
( Kremli sabun ) 

eHdi yumıatır ve tazelf~ini ve 
gençliğini m uh;~faza ednr. 

lstanbul ikinci Ticaret daire
sinden: Mukaddema ilanı ifll\sına ka.· 

rar verHmit olan Bcyoğlunda Altıncı 

daire Afotrutiyet caddesinde 52 No. lu 

mağazada. Kolonya ve Itrıyat ticareti

le meogul Hristo Karamanoplu Efendi 

bu kere alacaklılarile akteylediği 

kongordatonun muamele! tasdikiyesi 

8/10/932 Cumartesi gilni1 saat 14 te 

tayin edil ırıişı oidu~ıırıdım o.H\ka daranın 
yevmi ıueıkil.rda tn:ılıkcmode haıır 

bulunmal14r1 Hlzunın illln olunur. 

KARADENİZ POST ASI 

ERZURUM 
18a~;1~1 PAZAR 
güntı akşamı Sirkeci'den hare .. 

ketle (Zonguldak, fnebolu, 

Samsun, Ordu , Giresun , 

Trabzon, Sürmene ve Rize) ye 

azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentalığı· 
na müracaat. Tel: 21515 

lsı. 3 Uncu lcrasmdan: 

Borçtan clolayı m alıcuı ve furuhtu 

mukarrer 5'.:13 Model FJat markalı bir 

otomobil 22 Eylül 932 perıembe gUnil 
ı;aıı.t 9 dnn 10 na kadM Taksim mey

dıı.nındıı. açık arttırın& usulilo eatılaca· 

ğından taliplerin rnalıı~lllndo memuru

na müracaafü\t'l llf~ıı ol un ur. 

TAVİL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

,...S~p~~.~T 
Pazartesi 17 de Sirkeciden ha· 

reketle Gelibolu, Çanakkale VP. 

İzmire azimet ve ÇanakkaJeye 

uzrıyarak avdet edecektir. Yol· 
cu bileti vapurda da verilir. 

Adres: Yemişte Tavilzade Mus
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

&on Posla MaUtaa aı 

Sahibi: Ali Ekrom 

NqriJ4't MlldilrG; HaU& Lllte 

Asmaaltı No. 86 

En ucua, en iyf bakımlı, en temiz, hor hekime açık hutano 

Şişli Şifa Yurdu 
Şitli Terko• su deposu civarında Tokalo otlu ıokatı No. 29 

Pek cüz't ııcrotle, röntgen ve elekterotfı ra.pi, lll.boratuar 
-muayenoleri vo pansm~rı 

Kız ve erkek 

AMELİ HAYAT 
TİCARET LİSESİ 

İstanbul, Cağaloğlu • Telefon 23630 

Orta kısmma: 1::e:~'l!;r Lise kısmına: 0~:1:~:!~P kabul edilir. 
'kavit dozam ediyor. Derslere to,rlnievvcl bidayetinde batlanaeaktır. Eski 

- talebe 20 eylftle kadar kayıtlarını tocdide mecuurdurlar. 

Sanayi Hanımla .. 

Biçki ve Dikiş Mektebi 
l6 Eylul cuma gilnll resmi kUtadı yapılan aergi, umuma 

açıkhr. Duhuliye 1erbesttir. 
Çemberlita.ı Atikalipa,a 

ı. Telefon 22994 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından : 
MahaJleal Sokatı Numarata Cinıi Muhammen 

senelik Müddeti 
ican 

Çavuş başı Topçular 387 /377 Dnkkln 205 Bir aenedir 
Kılınçali ,, 373/363 " 100 ., " 

" " 367/357 " 240 .. " 
.. Camiıerif l 4 Hane 96 " " 

" " 00 " 360 " " 
" " 12 " 144 " " 

Çavuşbaıı Topçular 457/447 DUkkAu 72 ,, ,, 

" .. 4551445 " 72 " " 
.. " 451 /441 .. 92 " ,, 
" " 441 /431 " 60 " " 
" .. 413'403 " 122 " " 
" " 397/387 ,, 96 " " 
" " 3951385 •• 126 " " 
" " 393 385 " 1-00 " " 
" " 421/431 .. 85 " " 
.. ,. 3771367 " 180 " .. 
.. " 3851375 .. 200 .. ,, 
,, " 467 457 .. 60 .. " 
" .. 461 451 " 60 " " 
" " 459'449 " 72 " " 

Hacıağma Yenikapı 2 ,. 96 " " 

" 11 u 32 " 72 ,. " 
" n " 30 ., l 26 ., n 

BalAda evsafı muharrer Milli emlAkin lcan 20 gOn müddetle 
müzayedeye konulmUJtur. 24 Eylül 932 cumartesi saat 16 dan 
17 ye kadar teminat akçelerile Beyoğlu EmlAk dairesinde mllte
ıekkil komisyona mUracaatları. 

ÇOK Y AŞiYAN ÇOK BiLMEZ 
ÇOK GEZEN ÇOK BiLiR 

Türkiye Turinr ve Otomobil ku· 
Uibilniln AN D R O S IOkı vapurile 
bnıiz, Girit, Atlna aeyahatl 

4 111 11 teplnlevvel. 
Flatler fevkalade ehvendir. 

Türkiye Turlnr ve Otomobil 
kulflbüne müracaat. 

Bahtiyar Han Galata. 
D. Ana1rnoıtopulo ve K. Siakidl 

Yapur acentaaına, Galata, Loyd Han, 

Haliç Orman idaresinde 
mahfüz 1776 okka mahlebin 
şimdiye kadar vukubulan 200 
lirayı mütecaviz masarifi de 
mUşterisine ait olmak şartile 
beher okkasına on Uç kuruş 
esas bedal takdir edilerek 
28· 9-932 çarşamba gllnil iha
le edilmek lizere müzayedeye 
çıkarılmışhr. izahat almak ve 
görmek istiyenlerin Haliç Or
man idaresine ve yevmü ihale· 
de saat iki buçulcta % 7:5 pey 
akçelerile lstanbul Orman Mli
riyetine mDracaat eylemeleri 
illa olunur. 

BEŞiKTAŞ 

Dikiş Yurdu 
Talebe kaydına baılanmııtır. 

Biçki, dikit, nakı9, ıapka, sun'f çiçek, 
kumat boyaları ile resim ve teı· 
ylıııı.t, BiroğraH öğretilir. Taııdlldi 

ıahadetname verilfr. 
Sergi 15 Eylülde açılmııtır. 

Akaretler No. 64 

Tayyare Cemiyeti 

Mubayaat 
Komisyonundan: 

Nümune ve şartnameleri veç
hile iki milyon renkli beyanna
me ile 400.000 adet evlenme 
evrakı tabettirileceğinden tab'a 
talip olacakların pey akçeleri 
ile birlikte 21 .. 9 • 932 çarşam• 
ha günü s aat 15 te Piyango 
Müdürlüğünde müteşekkil Tay
yare Mubayaat Komiayonuna 
müracaatları. 


