
---- ---- -~-....ı---.ıl"'"~- J-. • .-...-- ~ ................ _ _.,.....,.-_.._,_ ~ 

- CUMARTESi - 26 Ajıııtoı 1933 idare lflui telefoa. · 20203 Fiab 5 kurllf 

26 Ağustor. B!!_gük . Taarruz 1 Silihlanma yarışı 
Tü~k. Ord~~u istiklal Za- Hızile Devam 

Bütün 
Ediyor 

Fransız Hududunda Talık im Edilme
miş En Ufak Bir Nokta Bile Kalmadı 

f erını Bugun Y aratmışb 
Güneşin İlk lşıklar~Serpilirken Kahra
man Mehmetçik Hücuma Kalkmışh 

Biigülc T•o"azd• ille kurtulan 6.ldemiz: Güzel AJgora 

Bugün 26 Aiuatoı.. Büyük ı biten bilyük muharebe na11l ya· 
Gazinin ve kahramu Türk mil- pıldı? salahiyetli bir kalem tara· 
Jetinin tarihe hediye ettiği en fından yazılan qağıki aahrlarda 
büyük g(in. 26 Ajıııtoı 922 de iıtiklil tarihini aafha safha oku· 
kahraman Tllrk orduau: Gazi Bq yacakıınız:: 
kumandandan aavlet emrini alır Osmanlı imparatorluğu cihan 
almu, ıilnflisile göllesile ve bG- harbine 914 yılının yaz sonların· 
tün lıeybetile düıman aiperlerine da girdi. Milyonlarca Tilrk çocuğu 
abldı, tarihin o zamana kadar sayısız cephelerde tamam dört 
yaırnadığı en büyük o.fere can uzun sene kurşun, gülle ve bom-

verdi. ba y ğmuru altında kahramanca 
Tarih I< esere "istik- a&iüı aerdi. Oamuh imparator-

iil zaferi,, diyor. Türk milleti bu luğunu idare edenler, milleti azgın 
zaferi nasıl kazandı, 26 Ağustos bir ihtiras uğruna sürükledikleri 
••babı başlayıp 30 Ağustorta ( Devamı 8 üıcl sayfada ) 

ANKARA POSTASI 

Hergün Yeni Bir Keşif Ye
ni Bir icat Ortaya Ablıyor 

- - --.,.--
Alb Ay içinde Tesçil Edilen İhtira 

Beratları Yüzden Fazladır 
Ankara, 25 (Hususi) - Size 

bu mektubumda, insan zekasının 
Yorulmak ve dinlenmek bilmiyen 
llir çalııkanlıkla iılediğini birkaç 
misal ile isbat edeceğim. Lütfen 
beni dinleyiniz: 

iktısat Vekaleti, memleketin 
ticaret ve sanayi hareketlerile 
bllhaua bu günlerde çok ujra
tıyor. ihracat çoğalmaaı için ted
birler dütUnüyor ve alıyor, ithali
bn azalmasına dikkat ediyor, 
Yerli aanayiin kuvvetlenmesine 
Çalışıyor. "Son Poıta,, okuyucu
lan lkbıat Vekiletinin bu cep
~~eki ujTaımalarma ait baber-
en şüphesiz ki gUnll gününe 
İı~yup öğreniyorlar. Fakat yine 
Q.QSat Vekaletinin bir tubesi sa-
~ayi sahasındaki yeni ketif ve 
•catlara ait hareketleri de günU 
gününe sesbit etmekten geri 
kalnuyor. 

Vekiletln bu şubesi, geçen 
• enenin son alb ayı içinde fen 
adamları tarafından y 11iden ya· 
Pılan keıiflere ait yiizden fazla. 
ihtira b ti · t il' . era nın esç ım yapmış· 

~r. Bu keşifler, teferrllat üzerin .. 
d~n tetkik edildiği zaman, ihtiyar 

nyanan hergün bir aı daha 
Dıakineleştiği, eski makinelerin 

( Devamı 1 inci nyfacla , 

1 Malul Gazilerin müna
kaşall bir toplantısı 

Malül Gaziler dün Üniversite 
salonunda münakaıalı bir toplanb 
yaptılar, kendilerini yakından 
alikadar eden meseleleri ıörllt· 
tüler. Toplantı çok har~retli ol
du. Tahillt Qçlbactı aayfamızdadır. 

Londra, 26 (Hususi}- Vaziye
ti gönnek hususunda dikkatli 
olanlann tahmin ve kanaatlerine 
inanmak lizım gelirse, siyaset 
ufkunda yeni hadiselerin belir~ 
ceği gllnler hayli yaklaşmışbr. 
Şimdiki halde siyasi mllnakaıa
lar rasında silahlan bırakma 
meselesinin tekrar canlandığı ge>. 
rülilyor. Fakat, bir buçuk ay ıon• 
ra yeniden toplanacak olan silib 
konferansının, bu sefer hiç bir 
netice vermeden ölnme mahküm 
edileceği açıktan açığa söyleni
yor. Konferansı feci bir akibet· 
ten kurtarmak maksadile reİI 
M. Hcnderaon tarafından muhte-
lif devletler nezdinde yapdan te· 
webbUslerin ameli neticeler ver
mekten çok uzak bulundujuna 
inanmıyan kalmamqtır. 

Bu arada ailiblanma hareket-

Dünya 
Neler 
Okuyor? 

Her sene beoyuelD1Qel töhret 
kazanan, o •en• en çok •ahlan 
meıhur e•erler Yardu. 

Bu e•erler ayni zamanda o tü
nün haleti ruhiyeslni de göıtermiye 
hizmet ederler. 

Y anndan itibaren Son Poıta, 
bu ıene her memlekette en çok 
satılan ve en çok beyenillp okunan 
eserler kakkanda ııra ile malflmat 
verecektir. Dünyanın neler okudu
ğunu ötrenmek iıtiyoraanııt bu ma
lumatı yarından itibaren 

Hergün 
Sütununda takip ediniz. 

Almanlıktan Çı
karılan Almanlar 

Berfin, 25 - Ecnebi memle
ketlerde yerleımİf olan Alman
lardan bir çoğu, Alman milletlıae 
k&rfl sadakat ve merbutiyet n• 
zifesini yapmadıktan ithamile 
Alman tabiiyetinden çıkanlllllflar
dır. Bunlar arasında eski Alınan 
ricalinden birçoğu vardır. Bunlann 
Alman yadaki. ~al. ve mnlkleri de 
müsadere edilm11tir. 

Hitlerciler Boş 
Durm.agorl 

Brilbel, 25 - Dahiliye ne
zareti kalemi mahsus mUdilrO, 
usulüne uygun surette hazırlanmıı 
pasaportlarla Belçika hududunu 
geçerek halle arasında propagan• 
da yapan Hitlerciler hakkında 
tahkikat icrasına memur edilmiftir. 

Lindbergin Uçufları 
Nevyork 25 -Tayyareci Lind-] 

berg ile kansı Şetvand adalann
da yere inmişlerdir. 

Nehirler Tattı • 
Varıova 25 - Çok ıiddetli 

ve sürekli aurette yağan yağmul"" 
)ar neticesinde karpatlann cenup 
kıımınclald 111Daklar tqmııbr. 

I · 

1 

• -:-ra.ıuız luul•dund• 1ftitrtılıozlii 6ir karakol miifr•zesl 

leri hakka 11da da hergün yeni Alman hududu boyunca kar11 
haberle alınıyor. Almanyanm giz· kanı tahkimat yapbğı 6jrenlli· 
liden gizliya kara ve hava sililu yor. Temin eclildiğine ı!re, Fran-
tedırik ettiği ~eklindeki haberle- u bükümeti, Alman hududunda 
rin arku• henllz kesilmemiıtir. top ve mitralyoz ve aağlam lıtih-
Buna mukabil emniyet nazariye- kimlar ile takviye edilmedik 
aile hareket eden Fransanın ela ( Devamı 8 iıacl Apada) 

Plajlarda Neler Gördüm? 

Plajda Akşam Üstü: 
içki Ve Dans 

Güneıln lııkları Kısıldıktan Sonra Kumlar, Datınık Vı 
Boı Bir Yatağa Benziyor, Sealer Ve Kahkahalar Diniye 

1.tanhl Plajl•rı1ttla11 Birirule.,. 

Plajın bir kötcainde kumlar 1 kimH etrafile zerre kadar allU. 
üzerine konmuı bir ıramofoa dar deiiL 
aju bir tango çal1yordu. Ben de buatm buralara ille 

Islak mayolu iki çift danı defa ~elenlerden delilim amma. 
ediyorlardı. aajıma aoluma ilk defa mlltece ... 

Onlara bakarken dütllııUyo- alı bir •ide bakmıyorum. 
rum: 8q ucumda bir aeaı 

Herkeı kendi havaamda •. hiç (Devamı 9 uncu aJfada , 

· Dünkü Spor Hareketleri 

İ.tanbul düD de doll"un bir apor ifÜnü yaıadı. At yarıflan, ldirek H 

7üıme mü1abakalan J•ptldı. Tafailit apor .a1famızdadır. 
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2 Sayfa 

[ ~alkın Sesi ]I 
Acaba Niçin An

laşamıyorlar? 
Kanun mucibince Milli vap··rcu
lann bir firket halinde çalışmaları 
Mı.un geliyor. Bunlar vapurla.mu 
lnı ı,irkete, takdir edilecek kıymet 
tizerinden devredecekler.Fakat bir 
türlü anlaşamıyorlar ve aralannda 
her gün yeni bir ihtilat çakıyor. 
Şirket ve ~miyet halinde y14a
mamızı çok yakından alakadar 
eden bu mesele karşısında ıöyle
nen soz.leri yazıyoruz: 

Halil Necmi Bey ( Boğaziçi Küçük 
Bebek) 

- Benim de nazarı dikkatimi celbetti. 
Vapurcular bir tiirlü uyqup ~
mıyorlar. Fakat biliyor musunuz. bu 
a.nlaıamama.Wk çok Eeaa aeticeler 
-.erir. Memleketin ikbaacli teraldd.i 
için firket J.alinde ~mamız aanıre
tini uautmamahyıL Bunun içinde ay
..ı olmak Ye umumi menfaati küçük 
f&lui menfaatlere tercib etmek lizım
du. 

• Hasan Feyzi Bey ( Topane Boğaı-
keaen) 

- Her nedenae biz böyle tir
ket işlerinde, bqlarken iyi yapanz 
fakat ıonunda lüzumıuz ihtilaflarla 
vakit geçiririz. Vapurcular ise daha 
başlarken işi 1arpa sardılar. Türk 
ıulannda vapurculuk artık milli bir 
meaele olmuftur. Vapurcular kendi 
menfaaUerini bu noktadan mtilihaza 
edecek olarlaru, hem keadi hesap
lanna ve hem de memleket hesabına 
çok iyi ederler. 

~ 
Lfıtfi Bey (Hukuk fakülteainde) 
- Azizim, Öj'renmemb. .IUımge

len bilgilerden birisi cemint terbi
yesi bilgisidir. Bizde :falJm. •apurcu• 
lar değij, zaman ıamaa bir~ok it 
adamlan lüzumsuz ihtilaflara dlifer· 
ler. Bu yizdea llem kendileri; hemde 
halk urar priir. Bir anıda ft rsr
miye ahımıya her zamandan daha 
d~ ade muhtacız. -----
24 ,..Çaatin 
Hadiseleri 

Hayri isminde bir serseri Ga
latada, dükkinı önünde otur1DU1-
m meneden kunduracı Hamdi İ9-
minde birini bacağından yarala
mıştır. 

1'- 11 yaşında Abdurrahman 
isminde bir çocuk Karagümrükte 
tramvaydan dliferek yanJanllllfbr. 

Jf. Fenerde oturan b•mal 
Abdullah isminde biri bir para 
meseleı:nden Şükrü isminde birini 
tehlikeli surette yaralamıştır. 

lf- Evvelai akfam Kasımpaşada, 
Taksimde, Karagümrükte ve Ga
latada yapılan aramalar netice
sinde bir çoli: kimselerin ii2erle
rinde taşınması yasak birçak 
ailih:, kama ve saire bulunarak 
müsadere ediliniştir. 

>t Lingada oturan Mehmet 
i.<ıminde biri metresi madam Aa
nık'in sandığıı;ıdan 36 lirasını ça· 
larak kaç.arken yakalanmıştır. 

• 

• 

Tarihi Su Yolu 
Kırkç.eşme Suyunun Yol

ları Tamir Ettiriliyor 

Belediye Sular Müdürlüğü 
Topkapı ıarayına giden tarihi 

lorkçeşme au yollarının tamirine 
bqlalll:lfbr. Bu yol Sultanahmet 
tevakkuf mahallindeki maalaktan 
başlıyarak adliye. binasının altın-

dan geeJıJekteôir. Buram vaktile 
bir .liğım gibi yapılmış ve içine 

ele toprak künkler döşenmişti. 
Şimdi bu ldiakler kmlarak yerine 
beton borular konacakbr. Amele 
Ayasofy& önünde lağimları açar
ken yerin altında tarihi bir bina
ya Te taılara tesadüf ettiği i~in 

mtieler idaresini haberdar etmiş
tir. Müze burada tetkikat J&pb
racakbr. 

Esnafm Muayenesi 
Belediyenin teşkil ettiği müte

uıeael.erdaa miirekkep muayene 
heyeti arabacı, aandalcı, motörcü 
-.e ka~ muayenesine bat
lalbıfbr. Kalp hastalığı olimlar 
ile sabtkahlara Ye g6zleri kuvvet-

siz olanlara sanat cüzdanı veril
memektedir. ----
F1çıcıların Bir IUracaati 
bctıut Vekaleti konserve fıçı

lannm memlekete gümrük rcaimsiz 

ithalini alikadadara bildirmifti. 
Fakat yerli fıçı imalitçılan bükif. 

mete mfiracaat ederek bu kararın 
fıçı sanayiimizi mutazamr edece
ğini bildirmişlerdir. Vaziyet tetkik 
edilmektedir. 

SON POSTA 

.A 

)Afyon JÇin 
Tetkikat 
Yapılıyor 

lktısat Vekaletine merbut mü
him bir müessese afyon vuiyefuıi 
tetkik etmektedir. Bu hususta 
bazı istihsal mıntakalarmdan ge
len malumat istenmektedir. 

Yaptığımız tahkikata pre, 
afyon, köylü ve mustahsilin elin-
den yok bahasına çıkmaktadır. 

Birçok mıntalc&larda lıöYJüden 

ıokkası (4) Jiraya afyon alındığı 
neticesine varılmıştır. Bu fiab, 

afyonu tarladan toplama masra-. 
fına bile tekabül etmemektedir 
Asgari bir bcaa ba göre toplama 
masrafı dirhemde bir. buçuk lm-
ruıtur,. Bu hesaba göre yalnız 
toplama masrafı (6) lirayı bul
maktadır. Bu vaziyette gelecek 
ıene bazı mıntakalarda müstah
silin afyon ekmemesi ihtimali 
vardır. Afyon fiatınm düşmesinin 
sebebi biyilk tacirlerin afyon 
toplayan küçük kasaba tacirle
rine vermek oldukları avanaa ke.
miş olmalarıdır. Uyuşturucu mad
deler iohisanmn afyon fiabnı 
muayyen bir seviyede tutması 
temenni edilmektedir. 

Tarife indirildi 
Deniz müstqarlığına ~rbut 

fabrika ve havuzlar müdürlüğü, 
farlfede tenzilat yapmıya karar 
vermiı ve eski fiyatlan birer mik
tar indirmiştir. Yeni tenzilatlı ta
rife evvelki günden itibaren tat
bik edilmiye başlamDJfbr. 

L 

1 Para İşleri 
Yanlışlıkların Önüne Geç
mek f çin Verilen Bir Karar 

Maliye V ekileti tarafından 
para tediyesi işlerinde lüzumlu 
görüten bir tedbir, fU mealde bir 
tamim ile alakadar dairelere bil
dirilmiştir: 

Malmemurlannca, istilıkakJa

nnın, tediyesi :ı.ımnında, Ziraat 
Bankası iizerinc ve namlarma çek 
tanzim olunan kimselerin istihkak
lannın banka JUbelerince hüviyet 
aranmaksızın sadece çekteki imza 
veya mühürlerin uygunluğuna 
bakı1mak suretile istihkak sahi
binden başka kimselere tediyat 
yapıldığı anlatılmıfbr. Bunun 
lizerine bundan sowa tubelerce 
çekler üzerine tediyat yapdırken 
istihkak sahiplerinden hüviyeti 
tesbite yarayacak'Vesika aranması, 
mütekait, yetim ve dul gibi istih-
hak sahiplerine tediyat yapılırken 
çekteki mühür yeya imzanın 
ellerinde bulunan maaı cüzda
nındaki tatbik mühril veya imza· 
sına ve fotoğrafına dikkat olun· 
ması karar albna alınmıştır. 

Ancak çek himillerinin der.hal 
vesika ibraz edememelerinden 
tediyatta vukuu muhtemel teah
burlardan dolayı yapllacak tikl
yetlerin önüne geçilmek Jjzete 
çek hamillerine ve bankaya hü-
viyetlerini ispat edecek vesikaları 
ibraza mecbur bulundukları an
latılmalıdır. -----S•n•h Gelecek 

Önümüzdeki eylUl ayı içincle teh
rimize muhtelif AYJUpa memleketle
rinde ve bir miktar da Ameribdaa 
•nah selıaem lteldeallaektedir. 

Ağustos 26 

ı-( Günün Tarihi ] 

lstanbul'da İktısadi 
Tetkikat 

Habu ahndıtına gen lktısat Ve
kiletinde yeni tqkil olunan "Türkiye 
hrtııadiyatım Tetkik Heyeti" tnrafm
dan tehrimizde bazı tdJdkat yapbnJ
ıaalrtadır. Bu arada ticari muaroel~
lerin ve piyasa vaziyetinin ensh tet
kik mevzulan olduğu haber veril· 
111ektedir. 

YUkaek Baytar mektebi 
Şehrimizdeki Yüksek Baytar 

mektebin.in Ankaraya nakli kat'i 
olarak takarrür etmiştir. Mekte
bin yeni sene tedrisatı Ankarada 
yapılacaktır. Buradaki mektep bi
nasındaki qyalar bu ay sonunda 
Ankaraya taşınacaktır. 

Etıbba Odaaa 81.r.ası 
l.tanbul Etibba oduuun yeni yap

bnmya karar nrditi oda binannın 
bapab bu menim içinde mutlaka 
bitirilecektir. lntaat biter bitmez oda 
teıkilitı yenl binaya tqınacaktır • 

Fazla Efyalar 
Gümrük idaresi gilmrilk ambula

nnda birikmif olan aahipıiz eıyaları 

peyderpey aablıta çıkarmaktadır. 
Dan ya.,.Jan bir müzayedede mühim 
mikdarıda deri aablmışbr. Bu gibi eş
yalann gümrük Yergileri aahttan 
ıonra alanlardan tahsil edilmektedir. 

Talebe kitap ız kalmıyacak 
Maarif Vekaleti, ilkmektep, orta 

mektep ve liselere ait ders kitaplan
nın yeni ders yılı başlangıcına kadar 
tamamen basılıp hazırlanmış olmnsıııı 
...~ talebenin kilapaız kalmuına mey
claa yuiJmemuiai allkadarlara bll
dlnniflir. 
llkmekteplerln AçllmaSI 

llkmcktepler bir tepiniuvelde 
açılacaktır. Bu •ene ilkme'ktepler• 
926 doğumlular ile 927 doğumlular 

dan gösteriıli olan çocuklar ahna
cakhr. Geçen .ene ilkmekteplerin 
birinci sınıfına 10523 talebe alınmıştı. 

Bu ıene ilkmclrteplere daha fazla 
tebacfim olacağı tahmin edilmektedir. 

Terzilik mektebinde 
Maarif Vekileti tarafından ida

re ectilmekte olan ten.ilik mek
tebine bu sene de bir miktar ta
lebe alınacakbr. Kayt ve kabul 
muamelesine başlanılmıştir. Mek
tep l l Eylfilde yeni sene tedrisat 
ve faaliyetine ba,tlıyacakbr. 

30 Ağuatoa Bayramı 
30 ağustos zafer ve kurtuluş bay

ramının diğer .e.melerde1a daha parlak 
tJir tekilde kutJulanmaa için he ta
rafta haıırhklar yapaJmaktadır. Bil
uau ta,,.are eeaifeti bu husuıta 
lizımgclen t~dbirleri fimdiden al
mıfbr. 

Hususi 
Hastaneler 

Sıhhat Vekaletinin vaıifedar me
murlan, huausi haltPhaneler kanunu 
mucibince bu gibi müesıııeaelcri aıksık 
teftif etmiye ibqlamıflardar. Bu ka
nuawa emrettiti teylel' yerine j'etiril
medikçe hususi haatahanelere hasta 
kabul etmek yasaktır. Alakadar me
marlar billıaua bu cihetleri ara
maktadır. 

1 Son .. Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. DÜ/or Ki: 1 

HHan B. - Pa:ıar ola cemiyetçi ba

tılar .• Demek adalan güzelleftirmek 

için aranızda bir cemiyet kunuDuz .. 

1 

Cemiyet~er - Ent Hasan Bey, 

adaları bugünkü halinden daha ıüzel 

bir tekle aok.acajıL. 

Hasan Bey - Bana anlatın 
bakalım, adaları nasıl güzelleş

tirecek.iniz? ı 
Cemiyetçiler - Anlat'llım H&1an 1 

Bey- :pier tarafta uri Wyük oteller, 
apart111anJar, (Uİnolar, neler de Deler 
7apacajıL. 

Hasan Bey - Eyvahf Adalan 
çirkinleştirecetiz, desenize! 



Takasın 
Kaldırılması 
Tayyare Bayramı -----------·---

lktasadi bayat, cemiyet haya
tımn en huau tarafıdır. Cemi-

r ab .. ,. yetin ~viyetinde 
ufak bır arıza 

•ltlınlm•• derhal kendisini 
iktıaadt hayatta lıiuettirir. Nete
kim iatikrar olmıyan, istihale ha
linde bulunan cemiyetlerden para 
kaçar. 

Buhran brpamda biittln mem· 
leketlerin iktıaadiyatmcla ,arlllea 
bozukluk bu karar11zhiua aeti
eeaidir. Ne tGccar, ne aanayici, 
ile maliyeci, ne banıer, ae de 
çiftçi yarının ne olacaj'lm hll
aaiyor. 

Devletin vazifeli bu karan.az· 
Lğı durdurmak, lktıaadl bayatta 
bir iatikrar temin etmektir· Her 
devletin para ifine ~ 
lllilli paranm kıymetini tespit 
etmek ihtiyacmı duymam bu za
ruretten dotmUflur· Hll~et 
heraiin yeni kararlar, yeni emır
nameler ve yeni tetbirlerle bu 
İstikrarı temin edecek yerde art
bnna, en mllhim vazifesinde bir 
hata itlemİf olur. 

Fılvaki bup blltün bükii-
1netler bu kabil hatalara düşmek
ten kendilerini kurtaramıyorlar. 
Almanya ve Amerikada hllkümet 
herıBn yeni bir emirname nep-e
diyor. Bu sebepten bu na mem
lekette iktısadi bayat hercümerç 
içindedir. 

Bize ba abrlan yazdıran aaik, 
takapa kalclınlmw hakkqıclald 

karardır. Hükümet aylardanberl 
yapbğı tecrübe neticesinde bu 
-.lin fenalığını tesbit ebnittir. 
Zvan ......._bir mul8 ld•mede 
mana ,.imar. Fakat memleketia 
Dcı-cl hayaö keacliaini bu uaule 
uydurmaya çabr•ı ve ona pe 
bir takım vaziyetler bidia olmut
tur. Karana birdenbire değiftiril
meai, iktıaadi bayatta tesirini 
röıtermekten bili kalamaz. Eneli 
hllkGmetin kararlarına ve tedbir
lerine kartı bealenen itimat sar11-
Lr, sonra da memleket maddeten 
birçok zararlara uğrar. Netekim 
ithalat tllccarlan, takasın kaldı
rılması ile bir buçuk milyon kadar 
bir zarar ıöreceğimizi haber ve
riyorlar. 

lktısadi iflerde, karar ve ted· 
birde teenni ve itidal lazımdır. 
lkt..acliyabmw müstacel karar
larla aaramamata dikkat etmek 
aerektir. 

Geçen gün 6nümlizdeki tay
Taggart1 yare bayramı mli-

nuebetile bazı 
Bagramı temennilerde bu

=---.-Ufba..._k. _ _. 
Bu hafta Ruıyanın yaptaj.L 

ta11are bayramı bizim için bir 
lllbaune olabilir. 

Resimli Makale il Saadet 11 

Vaktile orduıu m-ı:;.bi7ete ujra
•fl 1~ tel" ri • lçiacle 1a ... 
raua bir luralm çadanaa q~ ..... 
mlfe Olu bitenden habenb •• 
meı'ut olan AfÇI imala erteıl da 
J•pdacak ,..... lonDUfe Kıral "\' a
rabbl demft, bana Jina1 d&t ... t 
lçla iNi ada... bafuu •enen el., 
ralaat ... .ı,. 

81,tlk ..... cleNI .te WJ1k olar, Fakat c•h'"•, talasll rlrmemif 
elerler ........ kadar fala..,... olan1ana, ka,llal• uaUtl. lJI ..... 
ufka M katlar ı•nltlWH .tut .... laea bir kecllala, blmap ,._ bir 

balan tla o kadar far•+pr. Bir haruaa .... etinden farkla detllcllr. 
ka,IGJI u,.tta ralaatu ........ 

1 
1uaa hay~aaa 1aldatmalda deto, 

leler pek ..m. HallMald olaa• .. Mr laHnhta 1alu .... malda kemale uer. 
adam ... ..,._ tlert .... 

SON TELGRAF HABERLERİ 

işinde Devletler Buğday 
Bir Anlaşma Yaptılar 

Fakat Biz iştirak Etmedik 
Londra, 2S(A.A) - Bugday hakkında muvakkat munfakat etmİflerdir. 

bir anlqma yapıllDlfbr. ihracatçı memleketler bu;- Konferanstaki ltalyan mümessili yapılan lt{lafa 
day için beynelmilel fiyat olarak kental bapna 12 imzalamadan evvel htık6metine danıpnıfbr. 
altın frank •eya kile bapna 63,6 aent teabit olun- Tllrkiye ve Portekiz mimeuilleri de bu itiWa 
m&11111 kabul etmitlerclir G&mrtlk resimlerinin de bu imza edecek vaziyette olmadddannı .aylemitJerclir. 
fiyata g6re yeniden tayini diiftmlildtığtı s&ylen- Rusya mtlmeuili itillfı imzalayacap stıyledikten 

mektedir.İhracatçı memleketler 1933-1934 senesi zar.. sonra demittir ki: 
fanda yapacakları bujclay ihracatının azami mikta· •şu kadar varki, Rusya iatiU.lltm tahclicli ~ 
nma 5'0 ....,_ kile ••-· " 19'4 - 1'35 tlejil, fakat ihracatla ...... __ ..._ 
aeaeli urfıncla, Rm,a " T- memleketleri ma.- altma sfreblBr.,, 
tema olmak &zere, clijer lllraeatça memleketler Tuna memleketlerinin mlmasilleri ele api n-
. tildAllerini yllzde on bet nilbetinde a1111tmaı.nna ziyette olduklanm bilclirmitlerdir. 
q ----

Selendi Köyü Cinayeti 
Köylüler Kırkağaçlı .Oğullarının Köy

lerindeıi Çıkarılmasını istiyorlar 
Akhisar (Huauai) - Kay muhtarhğı rekabeti Beyin babası yine Kırkağaçlı oğullan tarafından 

Re Kırkağaçlı oğullan ile Kındır oğullan arasında- &ldllrtülmll§tnr. 
ki çekememezlik yüzünden vukubulan ve Kındır Kındır oğullarına bu muhitte pek fazla hlirmet 
oğullanndan Selendi kaytı mubtan Fahri Beyin edilmekte ve her intihapta Kındır oğulları muhtar 
ölümll ile neticelenen cinayet tahkikatı pek mllbim intihap olunmaktadırlar. Bu hllrmet Kırkağaçb 
bir safhaya girmiştir. oğullanndaki çekememezliği Ye nefret hiuinl ka-· 

Cinayetin Kırkağaçlı oğullanndan Hacı ibrabimin riiklemiıtir. 
teıvikile iılendiği ve Hacı lbrahimin 1000 lira mu· Cinayet muhitte derin bir nefret u~andU"DJlfbr. Köy 
kabilinde maktul Fahri Beyin kardeti Ômer Beyi de balkuwı kiffeainin i~ll! lafı yan bır mazbata yapıl 
öldürtmi e teşebbila ettiği teabit edildiği s6ylen- Dllf ve hUldimete ve~ilm~tir. Bu m~zbatada • ezctımle : 

kt m: .. Bu hunhar aılemn Selendi karye11nden ve 
me idedi la. Kırka•-•· ail--ı ile Kındır Akhiaardan uzaldqtınlmasım aelimeti memleket 

a ra nazaran •-\OM CiN T ld rn.mh · ti hl!.'-" · d 
ail • ela 50 aeneden beri devam eclea bir namına necip llr ye '-'il unye 11&umetin en 

eti ar .. n dile • el • k dir mlnaferet vardır. 30 sene enel ele maktul Fahri nz.. uilme te • 

BqYekil Pap /ş Bankuı 
Bqveldf l.met Pqa din ... V J 

bah Ankaradan .Pend!tey~ Dokuz .1 QŞl'llaa 
mitler oradan deıuz yolile ..- . t_ n_ 
va a imm.!erdir. Harici)'• Vekili Bap Tirldye lf uankaıın111 
ve y Paria Elçimiz de Pendikte kurulapnun dokuzuncu Jllcllnll-
Bqvekil ile birlikte Y alovaya midir. Bu m~tle bap 
gitmiflerdir. banka Ye tubelen pahdır. 

Fakirlere Yardım 
Hhnayei Etfal Cemiyeti Fatila 

tuheai tarafmclaa o ciYarda ha
lanan 200 kadar fakir " kial
leliz çocap elbille ve lmndma 

daiıtmıya karar •erilmlf ve ha
mlıklara hatlan••fhr. 

Ruayacla 500 bia çocuğa kil
• •odel tayyarelerle uçma öt .. 
~.Gelecek sene bu mik .. 
tar bir milyona çıkanlacaktır. 
y aiftlZ Moakovada 2000 tayyare 
laıltıbG •ardır. Bu kulliplerin va-
zif • r eli azalarına uçma öğretmektir. 

JSTER iNAN iSTER iNANMA/ Ruıyada tayyare bayramı 
Yoldaşlara uçmaya iSğretme ve 
tayyare ıevgiai telkin etme huı•ı· 
~Unda propaganda vasıtası olarak 
9'Ullaıulır. 

b Tayyare Cemiyeti de Tayyare 
•)ramııu Ruslar gibi tea'it etti· 

remez mi ? Bizim cemiyetimiz de 
lllemleket rençliiine bu şekilde 
tlÇUf iiretema mi? 

Bir Nbah razete.i yauyor: 
Ml.taobula acaldar ıeç pldL Bu runlerio serma

yesi aı, ticareti bol ve kirb İfİ au ve terbettir. Her 
y ucuz. Kiralar bile boyuna rare yüzde 2S, yüzde 50 

riiftü. Su, meyve, dükkin ldruı hepıi ucudadı. Fakat 
terbet bundan ıekiz sene enel. ekmelin okkası 18 

kuruı iken oldutu sf bl, gene bet kul'Ufhlr. Budu d.a 
olaa sermayesi kark paradn fada olau1an bu bır 
bardak terbetla bet kurufA aatılmaa. bugGnlerde üç, 
bet yüz bardak .aatan ıu ldlçlk kite bap terbetçileri 
için bile kirlı bir lftir. Bunlar araS1ada ba~ meıhur 
tekerciler de yar ld bunlana pnde 120 lıra kadar 
Hhf yaphklan .a,t~nmektecllr ... 

/STER iNAN iSTER INANMAI 

Münderecatımı%ın çoklu
tundan J.rcedilememiı
tir. 

Malul Gaziler 
idare Heyetini 
Değiştirdiler 

Ma161 Gaziler Ce.iJet mea
... p1an dtla idare ...,etinin itiru 
il•aına rajmea DarGlftbma koa
fenuaa •lon•da ltir koaın 
yaplDlflardu-. 

Kongrede riyuet dlYal lntiU
bmı mltealdp Gazi Huretlerlle 
Bqnkil •• Bl,ak ErldaılaarW,. 
Reiai Pqalara " 11i1b llaclafaa 
Vekiline tam.at teJınRm pkil 
mesine karar Yel'Ümlfllr. 

Bundan aoara mkakerelen 
baf)anılm•ı, idare heyetillin .._.. 
mi beyettea karar elmadan Yere 

cltji ihraç brarlaruua me&ala 
addeclilme.m. Ye 7eniclen idare 
he yeti mtihahma karar ...... er
dir. 

Bundan sonra idare heyeti 
intihabı yapdımt, neticede malGI 
Miralay Celil, Em., Bahaeddin, 
Allmet Faile, Cudi, doktor izzettin, 
Zeki, Berati, CeYClet, Abdur
rahman, Zihni. Cemil, Hakla, 
Halit, Mehmet, HlllDI Beyler 
idare heyetine aeçilmitlvdir. 

Bulgaristan' da 
Maarif idaresi Kadınların 
Hizmetine Nihayet Veriyor 

Sofya, 25 (H1111111) - Bulp
ristan Maarif Namı M. At. Bo1a. 
ciyef, Maarif Nezaretinde ç•"tu 
kadın memarlarm 1 tepiaieneldeı 
~ ........... ....,. ....... 
m11hl ••"efndl#ar. 

Yerlerme, ... blabelıl. 
ve açıkta olu erkek &.e mual
limleri alınacaktır. Erkekler tara· 
fından disipline daha ziyade 
ehemmiyet verileceji bnaatinda 
bulunması, Bulgariatan Maarif 
Nazmm bu karan tabika aevket
miftir. 

Yunanistan' da 
Yakalanan Casuslann Han· 
gi Devlet Hesabına Çabr 

tı§'ı Belli Defil 
Atina, (Husual) - Kqfolunan 

casusluk tebekesi tahkikab de
vam ediyor. Her tarafta sullı 
sedaları ynkaeldiği bir zamanda 
böyle bir casuıluk tertibabmn 
meydana çıkmuı efkln umumi· 
yede derin hayretler ayandırmıttar. 

Deveran eden p,Wara g6re 
tebeke beynelmilel tetkil'ta baib 
olup sırf maddi menfaat ajnmda 
çaiıfayonla. AfanlaD Yeaika do.
yem cbfan,. ,a.derilmeclen n 

1~ut k.,,..ı .. -.•ıden caau .. 
lardaD Wirdat eclilmiftir. 

iki Kaza 
An81Z1n Patlıyan Taban
calar Ölüme Sebep Oldu . 

Seferihiaar (Huaual) - Hafıa 
lsmail Efendi kızı Fatma Hanım 
feci bir kazanın kurbanı olaaut
tur. 

Çok net' eli bir kız olan F at
ma Hanım, c:liin abah yatapa-
dan kalkmıt. döteJderi bldll'IDlya 
başlamış; bu sırada d6feiin al-
b nda bulunan bir tabanca ztvallJ 
kızı ka lar içerisinde yerlere ser
miştir. 

Ayni gthı Seferihiaann Beyler 
k6ylnde yine bir tabanca kazaa 
netice8i olarak Hlleyin adında 
Wr pç •efat etmiftir. 



• S.Jfa 

M•ml•lcsl Manzaraları 
1 

Siirtliler Çok 
Kazanıp Az 
Yerler 

' 

Siirt, ( Hususi ) - Siirt deni
lince ötedenberi ihmal edilmiş, 
imar yüzli g6rmemüş, bir kasaba 
hahra gelir. Yeni idarenin teea
aüsü bu memleketin birdenbire 
mamaraslDI değiftirmiye mu
vaffak olmufİUr. 

Siirdin Cenup mahrecinde bu-
hınan çok havadar ve güzel olaa 
bu yerde bugün yepyeni bir ka· 
saba kurulmuştur. iki gün evvel 
temel atma merasimi yapalan 
askeri hastane binaaı da ya .. 
yapalacak olursa biç şijphe yok 
ld mevkiin ehemmiyeti bir kat 
daha artacaktır. 

Sürtte 'binalar (Cu) tabir 
edilen ft mahallinde alçıya ben
aer bir ıeJôlcle imal edilen madde 
ile bamua kubbesine benzer 
tekilde yapdırda. Bu tam inpnın 
terkedilmeaine bat'anm•pv. 

Memleketin yalnız üç çefme9İ 
mevcuttur. Çok kalabalık bir 
kauba olan Siirt'te bu auyuo 
kifayetsizliği yüzünden cehenne
mi mcaklann albnda kıvranır. 
Her evde bir kuyu varsa da 
bunl4r da acıdır ve içilmez. Maa
mafib ahalinin kısma azamı su
auzluk yüünden bu acı sulan da 
içmek mecburiyetinde kalırlar. 

Yeni valimiz Sakip Bey işe 
hatlar bqlamaz derhal memle
ketin bu bayati ihtiyacım nazan 
dikkate almış ve tchre 15 kilo
metre mesafede bulunan Botan 
suyunun kasabaya isalesi husu
aunda tetkikata başlamıştır. 

Kasabada işb1ıar etmiş bir 
san'at eaeri yoktur. Yalnız Siirt
te imal edilen · battaniyeler her 
tarafta bnyilk bir rağbet kazan· 
llllfbr. Kasabada adi Te iptidai 
bir tekilde ham deri yapan bir
çok dabağhane mevcuttur. Bun
ların imallh da mahallinde ur
fedilmektedir. 

Memlekette her nevi meyva 
mebzulen bulunur. Mülhakattan 
her sene ldilliyetli miktarda yün, 
koyun, keçi, tiftik ve saire ihraç 
edilir. 

Halk çok kazanmak ve aı. 

yemek usulünü bilir. Bu sayede
dir ki iktısadi buhranın bütün 
fiddetile hükümferma olduğu şu 
sarada Siirt'te buhran yoktur. 
Memleketin her tarafı zengin 
madenlerle dolu olduğu söyleni-
yor. Hatta geçen gün petrol 
membalannı aramak ve bu saha
da tetkikat yapmak lizere bir 
heyet gelmiş ve maden bulun
masma ihtimal verilen her tarafı 
gezmiş ve tetkikatını ikmal ede-
rek d6nmliflerdir. . 

Bartın'da 
Bir Adamı Yılan Soktu 

Bartin ( Hususi ) - Kutlubey 
Demirciler köyünden Cafer oğul
lamadan Mustafa oğlu Hüseyin 
geçen hafta hastalanarak hasta-
neye getirilnüş, beş saat sonra da 
~lmüştür. 

Hüseyin tarlada uyumuş. Uyan
dıktan sonra kolunda bir ağn 
duymuş; o gece ve ertesi gün 
lrlırap içinde kıvranmıştır. Hasta, 
kasabaya gelmiş, hastaneye nak
line lüzum gösterilmiş, orada 
tedcuri altına alınmışbr. Hüseyinin 
kolunu yılan soktuğu söylenmek
tedir. 

Maamafih ölüm şüpheli görül
düğü için müddeiumumilik cesedi 
mezardan çıkartmış, fethimeyt 
ıaptırmıştır. Tahkikat yapılmak
ta<hr. 

SON POSTA 

• 
KET 

• 

Altın Ve Gümüş Yurdu 
I<astamonu'nun Her Tarafı Cins 

Cins Madenlerle Dolu ... 
Kastamonu 

l 
rafında zengin 
kömiir damarlan 
mevcuttur. 

Avrupa demir 

( Hususi ) - Kas
tamonu' da ve 
kaylerinde ma
den merakbsı bir 
çok kimseler ta- aanayii mem-
barriyata devam leketimizi istili 
etmektedir. Bu etmezden evvel 
'98yede Kastıt.- Kutamona'nun 
monu Tıcaret O- belki de bitin 
d••0 m daimi Tiirkiyenin demir 
1ergiainin mide- bakır ihtiyaç-
aiyat lmma çok latmın bu ma-
z en gin)eşmiftir. denler.den temin 
Etraftan ha~ta edilmekte olduğu 
kaz~~ bale . Altı11, pmi;,, ni/ce/, "•"'" ••tlenleri il• MI• K••t•ınonudon Wr manHrw madenler civa
ıergıye 11111' çok parçalar gönde-1 ke klJI civar1llda demir, bakar, , nnda mevcut bir imam enberi 
rilecektir. Bir kaç aylak faaliyet Kmlkeae kiyi ciftl'IDda ve Araç ünnuı kblliyetli mıktardaki cu-
kaıtamonunun en fazla demir, kazası dahilinde demir, Hocaha- ruflardan anlaşılmaktadır. Kızıl 
bakır, Nikel ve k&mfir mmtakasa cip köyll civarında demir ve nikel, ve Akçakese k&yleri civannda 
olduğunu meydana çllaumıştır. bostan ve çıban k6yleri civannda Albnaraç kazası dahilinde gli-

T aşköprihıün Ati Pap köy& 2ngin nikel madenleri bulun- müş madeni meftat olduğu aöy· 
civarındaki zengin demir made- muştur. leniJmektedir. Araştırmalara de-
ninden başka Taşköprll'nün Tek- Kastamonu'nun hemen her ta- vam olunmaktadır. - Emru11~h 

On Yaşındaki 
Avcının 
Muvaffakigeti 

Kalikratya : Kllçükçekmecede 
(Hususi ) - Burada 10 yaşında 
bir yavrucuk · 2 metre 20 santim 
boyunda bir yılanla mücadele 
etmiş ve yılanı öldürmiye muvaf
fak olmuştur. Bu yavrucak Galata 
gtimrliğü hamallar kahyası Osman 
reisin oğlu Zekidir. Yılan bu yav
ruya musallat olmuı, bir iki kerre 
onu kovalamııbr. Zeki avcıdır. 
Çiftesi daima omuzunda bulunur. 
Geçen gün yine yılan Zekiye 
rastgelmit, oau kovalamaya baş
Jamq, Zeki de bu müz'iç dlifman
dan biisbl\tün kurbılmak için onu 
çifte ile vmup öl3ürmiiftür. 

Malatya' da 
Belediye Memurlarının Ma
aşlannda Tenkihat Yapıldı 

Malatya (Hususi) - Maarif 
Vekaletince Konya San'atler 
Mektebine bu sene Malatyadan 
dört talebe; alınmasına karar ve
rilmiştir. ldarei hususiye bu mek
tebe senede 16 bin lira vermek 
suretile yardım edecektir. 

Şehrimiz Belediye bütçesinde
ki memur maaşatından 2000 lira
lık tenkibat yapılmıştır. 

Ma&aq.a Ziraat Bankaaa Ma-

• 

Kalecik'te 
Takdire Değer Bir 

inkişaf Başladı 
Kalecik ( Hususi ) - Halkı 

çiftçilik ve bağcılıkla uğraşan 4 
bin nüfuslu kazamız eski idarenin 
ihmalkirlığı yüzünden çok geri 
kalmış bir kasaba idi. 

Cümhuriyetin feyizli çatışması 
kasabamızın her aahada inkitafını 
mucip olmuş, halk maarif nurun
dan istifade etm~, her k&yde 
mektep yaptlmış, okuauyu ve 
olmtulmıyan ki.-e blmamaşbr. 

Bu aene de Koçobaba. Ali
beyli, Hamzalı köylerinde birer 
ilkmektcp ile Sulakyurtta bir 
yab mektebi iota ettirilmektedir. 
Bu mekteplerle kaza dahilindeki 
mektepler 22 ye ballğ olmaktadır. 

Kasabanın inlripfwda Kay
makam Ragıp Beyle hktedrisat 
Müfettişi Salahaddin B. in büyük 
himmetleri görülmüştür. 

Tekirdağ Vilayet 
Bütçesi Geldi 

Tekirdağ (Hususi) - V.iliyeti .. 
miz hususi Muhasebe İdaresinin 
933 aeneei bütçesi tasdik edil
miştir. Bütçede cemiyetlere ve 
hayır müeaseselerine yardım içiu 
(4,070) lira, Halkevleri tqkilibna 
muavenet için (2, 177) lira, mem
leket hastanesinin zaruri masraf
ları için ( 22,855 ) lira, Vilayet 
matbaasının müdm ve müstahdc-
min ücretleri için ( 2,880 ) lira, 
matbaanın umumi masrafları, 
tabedilecek zabıtname ve salname 
masrafı ile telif bakkı için (2,000) 
lira, yapılacak olan mühim yol
lardan istasyon -Çorlu yolu için 
(6000) lira, Tekirdağı- Hayrebolu 
için (10,000) lira, Muratlı için 
(15,000) lira, Malkar -Şarköy, 
Saray - Çerkesköy yollan ıçın 
(5000) er lira tahsisat konmuştur. -· .. ····-····-----·-········ .. ········ ........... . 
liye Vekaletinin tensibi ile Hu
ausi Muhasebeye bir senede 
ödenmek şartile 30 bin lira ikraz 
etmiştir. Bu para ile mOterakim 
maqlar ve borçlar verilecektir. 

ICorlunun En 
ihtiyar 
Adamı 

Necip"-•• 
Çorlu, (Huausi) - Buranm en 

ihtiyar adamı Necip dayıdır. 128 
y8f1nda olan Necip dayının içki 
kullanmak itiyadı değildir. 

8 yapndanberi bir vakit na
mazını kazaya bıraknuyan ba 
adam bu ;üne kadar içkiyi ağzına 
koymak §Öyle dunun, koklama
ID&fbr bile. 105 yquu bitirdikten 
aoma ağzında yeniden difler 
çıkmlfhr. Necip dayı resminin 
çekilmesine muvafakat etmemiş, 
bu resim enstantane olarak gizlice 
alınmıştır. 

Onuncu Yıl 
lzmitte Görülmemiş Şe

kilde Tes'it Edilecek 
İzmit (Hususi) - Ctlmhuriye

tin onuncu yıl d6nüm6nU parlak 
bir surette kutlulamak için hazır
hldara başlanmışbr. 29 teşriniev
ve1d"e görülmemiş tezahurat yapı
lacaktır. Her müessesenin önünde 
büyük taklar kurulacak, Gazi 
heykelinin küşat resmi de ayni 
günde yapılacakbr. Heykelin bu
lunduğu yere Cümhuriyet mey
danı iami verilecektir • 

1 

ı Müsalıabe 
1 

Dayak 
Ve 
Söz 

Narallatı Ata 
Ga1eteler bir muharririmizin, 

yazılarından .memnun olmıyan 
birkaç kişinin tecavfizt\ne uğra
dığından bahsettiler. Söze sözle 
mukabele, fikir münakaşası değil, 
sopa ile susturmıya çalışmak. .. 
Böyle karanlıkta zorbalar tara
fından yolu kesilmek insan için 
tatlı bir şey değildir amma o 
meslekdaşı yine tebrik ederim· , 
çGnkü bu nahoş hadise de yazıla
nnın okunduğunu, beğenilmiyerek 
te olsa okunduğunu ispat etmez 
mi ? O tecavüz.ün maddi tesiri 
çabuk geçer, iatemiyerek mey
dana çıkardiğı alakanınki ise 
daha devamhchr. 

Beğenmediğimiz yu.ılan niçin 
okuyup ta sinirlenmeli 7 Hiçbir 
muharririn kitaplanm veya 
gazete makalelerini okumak 
mecburi değildir. Madem ki 
o adamlar, o meılekdaşımızın 
dlifGncelerine ainirleniyorlardı, ne 
diye yazilanm okurlardı? Yoksa 
o yaular kendilerinin bir kusu
runu mu meydana çıkarıyordu? 

Fikirlerini beğenmediğimiz 
kimseleri döğmek arzusu, ilk 
bakışta pek garip gözükmesine 
nğmen doğrusu çok tabiidir ve 
zannederim herkeste vardır. An
cak bir parçacık olsun ilerlemiş 
adam bu arzusunu, bu ibtiyaı:ını 
hayalen tatmin etmekle kalır. 
Sadece ağız kavgası edenler bile 
yine biribirlerini mntemadi
JeD dayakla tehdit ederler: 
"Döverim; senin canın da~"'k i iyor: 
gebertirim!,, gibi sözler öfkelenen 
adamm ağzına ilk plen 161· 
lerdir. Bilmem bu da insanda 
hareketin uıl olup 16zln tabia
tlmizde ancak aonradan ili•• 
edilmit bir nsdı oldut-u iabata 
kifi değil midir? 

Belki alışık olduğumu için 
farketmiyoruz; herhangi bir keli
menin, yani bir takım uvt ter
kiplerini bir neaneye delAlet etme-
li gayetle garip bir bidiaedir. Bu· 
DUD içindir ki imanlann çoğu 

yalnız. ağızları ile değil, elleri ile, 
kollan ile, hatta ayaklan ile de 
konuşurlar. Hiç kınuldanmadan, 
yalnız sözle, sesine baa ihtizazlar 
vererek konuşmak fikrin yüksel
diğine delilet eder; yani kelimc--
lerin içimize temamile sindiğini, 
onlann bizim için artık realite
den farkı kalmadığım isbat eder. 
Fakat o zaman insanın karşısın-

dakine: " Seni döğerim" demesi 
dayaktan farksız bir eeydir, çünkü 
o adam hakikaten dayak atmıt 
olmıya yakın bir sükün duyar. 

Muharrirlerin vazifesi yer yü
ziinde insanlann fıtri değil, ancak 
kispi meziyetten öv6nmelerini, o 
kispi meziyetlerin tabii denecek 
hale gelmelerini temin etmek 
değil midir? :Bunun ~in dayak 
yemekten ele pek korkmamalıdır; 
aacak kelMliainin o hataya düt
mainden çekinmelidir. Çünkll 
iddiasını yalnız. aöz.leri ile değil, 
hali ile de müdahalesi lizımdır. 

Zaten tecavüze uğnyen o meı· 
lekdaşımıza sorun; herhangi bir 
kimsenin kendisini sözle tehdit 
etmesi, uğradığı tecavüzden daha 
ziyade gücüne gitmez miydi? 

Öd•mlş Yolunda Bir Kaza 
Ödemiş, (Hususi) - Kiraz 

nahiyesinin Sanpmar köyünden 
ceviz kütüğü yükleyen bir kam
yon yolda devrilmiş, Hüseyin 
Efendi isminde bir köylü yükler 
albnda kalarak ölmilftür. 



Siyaset Alemi 

Silahlar Bah
sinde YeniAn
laşamamazlıklar 

TeşriniP-vvcl nyındn toplunacak 
olan Silahlan Bırakma Konferansının 
çeliıı bir ıwubaoa girmek üzere 
olduğunu 11öylemek, isabetli bir 
kehanet yt'pmak olmadığı kanaatin
deyim. Bir tnraftan Fransa noktni
naxanuı muhafaza ederken öbür 
taraftan Almanya hukuk müsavab 
esasının derhal kabul ve tatbikini 
isterken bir komiıyoncu gibi tehir 
tehir dolcı9an konfernnı reisi M. 
Henderııonun havayı yumuşatması 
beklen em ~:di. Onun içindil' Jcl kon• 
fernns, lınkihaten müsait olmıyan 
onrUar altında açıhyor. 

Bu müsaadeııi:tliği doğuran bqlıca 
cebcplerden biri de Fransa hük\ıme
tinin, baıı nt fuzlu lngiliı mabafilinin 
Alaıauyaya gizliden giıliye teveccüh
k&r olmar.ından korkmasa ve •İllir
lcnmesidir. Bunun bsr mdalini, ge
çenlerde lngiliz Hariciye Naz.ın:un 
bir yemek sofraaında söyleyip te 
matbuatla nefredilmcyen bir nutldle 
göıtermiı olabiliriz. Bundan dolayıdU' 
lü lconferanı açıldıj'J zaman, Fransa, 
d6rt •ene mnctaetle bir silahlar m ı
vucneai t eklif edecek; yani bugünk6 
vaziyetin lpkuım ve bu müddd 
zarfında d;a bu itilafa riayet edilip 
ecfilmedij'iain kontroJla tHbit edil-
mMiDI lateyecektlr. Eter bu usul mu
•afılr bir netice Yerine o zaman 
eilihlannıo derecesini indirmeye n:ıa 
paterecekmit- M. Hcndcraona Fran
.anın son temaalarda verdij'i cevap 
bu oluyor. Halbuki Almanya öbür 
tarafta hukukunun derhal tanınına11nı 
istiyor. Bu qerait altında Fransanın 
hcrlıangi bir itillfo yana§mıyacnğını 
iddia edenler u detildir ve muhakkak 
olan ıudur ki lngiltcrenin tereddütlü 
Yaziy,.ti bütiln bu keşmekt:şleri dotu• 
nıyor. - Süreyya 

Kafeslerinden 
Kurtulan 
Arslanlar 

Varşova 25 - Mlana şehrin
de gezginci canbazlar tarahndan 
ye.rilen bir oyun bittikten sonra 
ikı arslan kafeslerinden kurtula
rak kaçmı;lar halkı büyük bir 
korkuya düıürmüşlerdir. 

Arslanlar takip ed'ldikJerini 
ıtr:incc parka~açıp :saklanmışlar, 
fakat polis ve jandarma kuvvet
lerinin yardım. ile tutulmu§lardır. 
~ 
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Pek Mühim Siyasi Hidiseler 
Arifesinde Bulunuyoruz 

Roma' da Neler Müzakere Edilecek? 
BerJin 25 - AJman, Fransız, 

ve İngiliz hariciye nanrlannın ge
lecek birinci teşrinin ilk haftala
nnda Romaya giderek M. Muso
lini ile görüşeceklerini yazan ma
ten gazetesinin bu haberi hak
kında fikirleri sorulan Bcrlin res
mi mahafilleri böyle bir projeye 
dair biç birfey bil!Jıediklerici söy
lemiflerdir. 

Yine Muahadeler Meeeleal 
Paria 25 - jW'Dal gazetesi 

Prag ve Romadan gelen, Çekos
lovak Hariciye Namı M. Beaea'in 
bu yakınlarda M. Musolini'yi .zi· 
yaret edeceğini tahmin ettiren 
haberleri gaz 6nllnde tutarak di
yor ki: 

" M. Bencs'in alacağı karar 
hakkında şimdiden bir hüküm 
vermemekle beraber denilebilir ki 
böyle bir ziyaret Fnınsanın deli
let ve himayesi altında yapılm2.S1 
gerek o1an bau müzakereleri 
tamamlamıı olur. 

Tuna meselesi hakkında M. 
Muaolini tarafından hanrlanan 
plina dair yürlttülecek mutalea 
ve verilecek hükümlerde bu pla
na muahedelerin tadilini derpiş 
eden her hangi bir madde kon
madığı şüphesiz olmakla beraber 
yine çok ihtiyatlı davranmak la
zımdır. " 

ltelya-Franaa 
Paris 25 - Journal gazetesi 

son aylar içinde Paris ile Roma 
arasında yapılnn müzakerelerin, 
iki memleket arasmdaki münase
betlerde gerginliği ka?dırmış ol· 
duğunu memnuniyetle kaydederek 
diyor ki: 

11 Bu gerginliğin kalkması şim
di küçük itilafın bir taraftan 1taı-

ı 

ya ve diğer 'taraftan Avusturya 
VEı Macaristan ile olan münase
betlerinde kendini hissettirmiştir.,, 

Rusyada açık havada yaşamıyn T(l s1><>r ynp~ıya çok t.hemmiyet ve
rilir. llnlkı spora teşvjk jçin sokaklara tıü~ iik ililıılar konulur. Resmim.iz Moır 
kova soknklanndan birinde konulan nfişl,.ri göı:ıtPrmektedir. 

Rusya Ve Japonya Gerginliği 

Sovyet Gazeteleri Ateş 
Püskürmiye Başladı 

Moskova, 25 - İzvestiya ga
zetesi, Japon matbuabnda Mil 

zamanlarda çıkan birçok makaJe
leri mevzubahs ederek diyor ki: 

" - BaZJ Japon mahafili Sov-
yet Knmçatkası ile Sahalin adası 
üzerine göz dikmiş bulunuyorlar. 
Bu mahafil iddinlannı muhik4gös-
termek için fU delili ileri sürü
yorlar: 

"Sovyet Rusya için Şark deın:r
yollannın satılmasını müzakereye 
amade olduğunu beyan etmekle 
czak şarktaki vaziyetinin tasfiyesi
ni esas itibarile kabul etmiş ol
maktadır. 

Gençler geniş holde dans et· 

tiler. 
Saat on ikiye geldiği zaman 

J 
"Halbuki bu mahafil unutuyor

lar ki, çin Şark demiryollan Sov
yet Rusyaya ait olmıyan bir top
rak üzerinden geçmektedir. Sov
}'et Rusya vaktile Çarlık Rusyasa 
tarafından takip olunan l\Iançuriyi 
zaptetmek programından vazgeç
miştir. 

"Sovyet Rusya, askeri tıergü.zeşt 
taraftarlarınca Sovyet topraklan
nn karşı yapılan bu karışık ma 
nevralan, uzak Şarktaki hak ve 
menfaatlerinin ihlaline karşı dur
mak içi-.ı şiddetli karşılıldal'da 
bulunmakla cevap verecektir.,, 

Delik2.nh bu tesadüfün zevkini 
ve manasım değiştirmek istemi
yordu. 

Madam Kolmodin Üzerlerinde 
~."n,,.....,0rn_a .... n""""' her davetlinin ismi yazılan birer 

Burhan Cahlt mm---- 55 --m bnJonu havaya salıverdi. Ve o 

Dlnkllerln 'omanı - Adımı elinizde tqımak 
size zahmet veriyorsa! didi. 

Genç kazın rüyalı gözleri de
rinleşti. Yumuldu. Yalnız dudak
larının kımıUadığı görüldü: Ne memıttu. Ne endişesizdi. 

Arzın bu köşeaine kadar galip 
b6yle n•~fis bir 6mür aüreceğini 
batırmden, bayilinden geçİrnıİf 
değildi. 

Burada ne dini münakaşalar, 
ne iç ·mai dedikodular, ne siyasi 
IDlicadeleler vardı. 

HnkUmet göze görünmez bir 
hayal gibi, kavga, sinir buhranı, 
li1ih dnvası herkesçe meçhul bi
rer efsanevi Afetti. 

Herke..c; bayabndan, istiraha
tinden, istikbalinden emindi. Her 
lceain kafası ilimden, musikiden 
lan'attan ve şiirden nasibini 
.tnıışb. 

• insanlar bayab ellerine almış-
la .. , başlan omuzlanmn arasında 
daima dik gidiyorlardı, 

Herkes hakkını (biliyor ve onu 
ihmal etmiyordu. Fakat başkası· 
na a"t hakların hududuna da 
kendi hakkındaki kudsiyet kadar 
tapıyordu. 

Medeniyette, sanatta. türde, 
aporda tekamülma aou kademe-

sine erişen bu millet ne mes'uttu. 
Ahmet Reşit, ne tarafa bak

sa, ne görse derhal gözlerine 
akseden bu manzaranın içinde 
günlerce uzakta bıraktığı memle
ketinin hayalini de beraber gö
rüyor, bu tezat onu içm için ağ
latıyordu. 

Genç adam bu aeyahatten 
çok memnundu. Yalnız bu tezat
lar, bu mukayeseler duyduğu 
zevke biraz teessür, biraz heye
can biraz da ümitsizlik katıyordu. 

Türkiyeyi bu hayata çıkarmak 
için ne hamleler ne mücadeleler 
yapmak lazımdı? 

* 
Üç gün sonra yılbaşı idi. 
Genç kız Noel gecesinin daha 

ziyade dini manası olduğunu Jü
şünerek bütün emeklerini yılbaşı 

gecesine saklamıştı. 
Evde neş'eli bir aile sofrası 

vardı. 
Genç loz bu akşam ıçın ar

kadaflanndan birkaçım davet 
etmifti. 

anda !E' 1onun elektrikleri söndü. 
Karanhkta Mösyö olmodin 

yüksek neş'eli sesi duyuldu: 
- Herkes bir balon yakala· 

auı. Dakahn kendi balonunu tu
tabilecek mi? 

Kahkahalar, gürültüler içeri-
sinde tamam bir dakika geçti. 

Salon birdenbire aydınlandı. 
Herkes ipleri bilhaua uzun 

bırakılmış bir balonu yakalamıfb. 
Şimdi kahkahalar, feryatlar 

arasında hepsi ellerine geçen ba· 
londaki isiml~ri okunııya çalıp
yorlardı. 

Birdenbire Gretta'nın çılgın 
sesi duyuldu: 

-Reşit, senin balonun ben lel 
Ahmet Reşit te bir l:alun ya

kalamıştı. Bu mavi ince z~ ba
lonun üstilndeki yazıyı yüks H: 
sesle okudu: 

- Grettal 
Bu tesadüf yeni yeni kahka

halara yol açb. Kendi ismi yazılı 
balonu bulanlar da vardı. 

Genç kız Ahmet Reşide sokul-
muştu: 

- Oeiifelim mi? Dedi. 

- O bc:ıim için şereftir. 
Ve dansa devam ettiler. 

* Yeni yılın sabahı pek geç 
oldu. 

Uyandıklan vakit hila kar 
yağıyordu. Ve kar yağdığı ıçm 
herkes nqelidi, hemen bfitün tehir 
dağlara çıkıyordu. 

Başka memleketlerde herkesi 
evine ve ocağının, eobasının başı• 
na kaçıran kıt burada beş yqanda
ki çocuktan altmııhk ihtiyarlara 
kadar kendine çekiyordu. 

Çeşit çeşit kar sporlan he 
yaştaki ahbatli iman)an meşgul 
ediyordu. 

Ahmet Re,it Paristeki çizdik-
leri proğrama göre ( lstokholm) 
de on beş gün kalacakb. 

Genç kız İskandinavya şehir
leri, san'ati, medeniyeti hakkında 
bu biı kaç gün içinde onu olduk
ça malumat &&~bi edeceğine söz 
vermişti. 

Şimdi buradaki ~.zme ve gör
me proirammı da o çİzl:ıiftlr. 

1 . 
Gönül işleri 

Erplendikten 
Sonra Nasıl 
Mes'ut Olmalı? 

İngi!i.der ve Amerikahlar, aile 
hnyatmcfa11 memnu. o'anfara "e ·li 
olmasına rağmen mes'ut adam.,. 
derler. 

Yani aile ile saadeti biribirile 
barışanııyan ve birleşemiycn iki 
madde sayarlar. Netekim bu 
memleketle -de talak pek çoktur. 
Evlenenlerin yüzde eUısi bir müd
det sonr \ mutlaka şu ''eya bu 
sebeple boşanır. 

20 sene aile lmvgalan içinde 
hayatını geçiren bir avukat bi.r 
kadın ve bir erkeğin evlendikten 
sonra ı:ıes'ut olup olmadığını 
anlamak için bir ual listesi tertip 
etmiştir. Bu listenia biri erkeklere, 
biri kadınlara mnhsuatur. 

Erkeklere ~orrıgor ı 
Karınıza hali büyük bir muhabbet 

ve ıefakatle mi bakarsınız.. yotcsn 
zamanına göre mi f 

Karınızı be~kalan önünde tenkit 
etmekten çe:ırinir mi9iniz t 

Kıskanmadan karı3ızı yabanoı bir 
erkekle dam etmeaine mlilaade eder 
misiniz 1 

Karınızı methetmek için fınat arar 
m:JllDlZ? 

Kadın/ ar• •oragtNı 
Kocanıza İf hayabnda tam 

ıerbesti veriyor musunuz? 
E\rinizi cazip bir hale koymak 

için elinixden geleni yapıyor mu
sunuz? 

Yemeklerde tencm yapıyoı· 
musunuz? 

Kazanç.larm u.alcbğı zaman
larda bunu memnuniyetle ve ce
saretle ıcabul edip kocanızı daha 
çok ka: anan erkeklerle mukaye
seden çekinir misiniz? 

Kocanızın sevdiği oyunlan 
lğrenm"ye çahşıyor musunuz? 

Yubrdaki suallerin cevapla
nnı veriniz. Evet cevabı verdiği
niz sualin karşısına 20 numara. 
hayır cevabı verdiğiniz sualin 
karşısına sıfır koyunuz. Sonra 
ral<anılan toplayınız. Eğer yekun 
100 ise mükemmel bir koca veya 
kan olduğunuz anlaşılır. 80 ise 
vasatın fevldnde, 60 ise vasat 
dcrecedesiniz. Fakat kan 'koca 
bu suallere kavga etmelc.sWn ce
vap verebilirseniz birbirinize 100 
numara •erebilirsiniz. 

HANIMTEVZE 

Öğleye J adar spor ve istira
hat.. Öğleden sonra şehre iniyor 
ve yahu şehi · civanndaki müea
seseleri geziyorlardı. 

De ikanlı genç kızın gösterdi
ği bu derin dostluğa nasıl muka
bele edeceğini bilemiyordu. An
nesi ve babası da onunla çok 
meşgul oluyorlardı. 

Onlar şimdiye kadar Tnrlder 
hakkında ciddi ve bnkki hiç bir 
fikir sahibi değillerdi. Kızlannm 
Pariateıı yazdığı mektuplarda bu 
Türk gencinden hah.ederken kul
landığı lisan onlan hayrete dü
şürmüşttl. 

Pek eski menbalardan kalma 
yanbt ve ekSik malumata 1are 
onlar Türkleri bodur, kalın, sakaL 
göbeğinde ve dişinden tırnağına 
kadar silahlı , daima kan dökmiye 
teşne yan vahşi bir insan sam
yorlardı. Hatta bunun için kızla· 
nna verdikle.~ cevapta Pariste 
tanıdığı bu Türke karşı tedbirli 
davranmasını bile tavsiye elmiş· 
lerdi. 

Fakat Gretta 'nın verdiği iza
hat yavaş yavaş bu fikirkrini 
de; :ŞtirdL Ve nihayet Ahmet 
Reşidi gördükleri vakit evveli 
onun Türk olmadığına iddia 
ettiler. 
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Ölüme ~f ahkiım 
Hindistanın Tikale eyaletinde 

Sürva Sen dehşet saçan fa
aliyeti ile meş-

Ne Yapmıştı bur Hint ihtilalcisi 
Sürya Sen, iki arkadaşile bera
ber idama mahkum olmuştur. 
Bunların bir tanesi kadındır. Ce
zası ebedi sürgüne tahvil edil
miştir. Sürya Sen ile beraber 
idama mahkum olan diğer arka
daşının adı Destiyaz'dır. Sürya 
Sen, bundan bir müddet evvel 
tahsilini biHrmiş ve Bingalenin 
Şittagong kollejine hoca olarak 
girmiştir. Bir müddet sonra ihti
lal hareketine karışmış, cür'et ve 
cesareti ile az zamanda büyük 
bir şöhret kazanarak ihtilal şef
lerinin arasında mevki almışbr. 

Sürya Sen 'in idama · mahküm 
edilmesini licabettiren sebebi üç 
sene evveline aittir. (Bu cesur ih
tilalci, bazı arkadaşlarile beraber 
Şittagong silah deposunu basmış, 
depoda mevcut bütün ıilihlan 
almış, Uç İngiliz nöbetçisini kur
şunla öldürmüş, sonra depoya 
ateı vererek yakmışb. 

Onların bu hareketi okadar 
beklenmiyen bir ıeydi ki hadiseye 
tahit olan nöbetçiler, gözlerinin 
önünde cereyan eden vak'aya 
müdahale etmeyi bile düşüneme
mişlerdir. O derece hayrete uğ
ramışlardır. O gün bugün aranı
lan, fakat bir türlü ele geçmiyen 
Süya Sen İçin Hint hfıkümeti 800 
İngiliz lirası mükafat vadetmişti. 
Üç sene süren bir araştırmadan 
sonra nihayet ele geçmiş ve ölüm 
cezasına mabküm edilmişti. Çün
kü üç sene evvel depoyu yaktık
tan sonra Sürya Sen rahat dur
mamış, mütemadi faaliyeti ile 
lngiJiz müstevli kuvvetlerine hu
ıur vermemişti. 

* Almanyanm Saksonya mm
takasınC:la klin Kropteviç 

.. B-ir_ll_ı-rs_ı_z-ın- kasab8Slnda tuhaf 
Beklemedili bir vak'a olmuş-

tur. Bir gece bir 
.__A_k_ıb_e_ı __ , hırs12, bakkal dük-
kinlanndan birine girmiş ve dük
kanı adamakıllı soymuştur. Dük
kina girmek için kapı üsttindeki 
hava penceresini kullanmışhr. Fa
kat ayni yol vasıtasile çıkacağı 
zaman, ayağı kayarak düşmüş, 
düşerken vücudüne sardığı domuz 
sucuklarının ipi bir çiviye ta
kılmış, ip gelip hırsızın boğazını 

sıkmış ve böylece bulunduğu yer
de asılı olarak kalmıştır. Ertesi 
sabah dükkana gelen bakkal, 
cür'etkar hırsızı büyük bir sucuk 
kangalma sarılmış ve bir çiviye 
asılıp boğulmuş bir halde bul
muştur. 
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1 - llanın tek sütun 1 satırı gazetenin 
metin yazısile vasati 4 kelimedir. 

2-Ayni yazının 2 satın t santimdir. 
3-Duha kalın ve daha ince yazılar 

santim ile hesap edilir. 
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Hiç Merak Ettiniz Mi? 
Klişecilerin Ömrü, Hep Sirke Kokuları, 

• 
Keskin Işıklar içinde Geçer 

Hergün gazeteleri elinize al
dığın12 zaman evvela resimlerine 
bakarsınız.. Bu sizi nihayet iki 
üç dakika meşgul eder, hiçbir 
merak duymadan yazılara geçer, 
okumıya başlarsınız .. 

Hiç bir resmin nasıl klişe 

edildiğini, ne şekilde gazeteye 
basıldığını araştırıp soruşturdunuz 

mu?. Biliyorum.. Birçok karilerim 
bu hususta cahildirler.. Klişeyi 

bilmezler, nasıl yapıldığını gör
memişlerdir. Hatta bunun fotoğraf 
gibi kağıda aksettirildiğini bile 
iddia edenler vardır. 

O halde, Son Posta okuyucu
larım bu canlı meraktan kurtar
mak için, onların topunu birden 
klişecilerin karanhk, sirke koku]u 
loş ve keskin ışıklı odalarına 

götUrmek lizımdır, 

* Hani vapurların projöktörleri 
vardır. Yuvarlak bir hüzm~ ile 
denizin uzak köşelerini aydınlatır, 
vapura yol açarlar.. işte klişe
cilerin odalan bu keskin ışık 
ile doludur. İçeriye ilk adımı 
atar atmaz, gözleriniz kama
şır, bakamazsınız, göz bebek
leriniz bir anda söndürülmüş gibi 
olur.. Bu öyle keskin ziyadır ki 
yanında on dakika kalan mutlaka 
kör olur!. 

Klişeciler buna o kadar alış
mışlarôr ki, güneşe bakar gibi, 
bu keskin ışığa göz kırpmadan 
uzun uzun bakabiliyorlar .. 

Bizim gazetenin klişehanesin
de bu ışık yüzlerce defa yanıp 
söner .. 

İşte elinizde 
Bunların üçü çift 
ğünde olacaktır, 

sütun ..• 

dör~ resim var: 
ailtun büyüklii~ 
diğeri de tek 

Klişeci ile şu köşedeki karan-
lık odaya girecek olursanız, kes
kin, amma, adamakıllı keskin bir 
sirke kokusu burnunuzu yakar, 
fÖyle beş dakika dursan12, mut
laka bayılırsınız.. bizim klişeci . 
bile: 

- Buraya ilk defa girenlerin 
mı,ıtlaka başları ağrıyor.. çok 
kalırlarsa baygınlık bile geçiri
yorlar! diyor •• 

Bu karanhk o«lada dlrt köşe 

adi bir cam üstüne klodyom 
döküyor ve kurutuyorlar .. 

Bu cam, kılişenin babası sayı
lır .. işte şu dört resim bir tahta 
üzerine raptedilerek projöktörle
rin karşısına koyulur.. büyük, 
yaylı bir alet olan klişe makine
sinin kutusuna cam konur ve 
derhal poz verilir.. ışık resimler 
iizcrindedir. Bu böyle beş daki
ka kadar kalır.. Developman ol-
duktan sonra tekrar karanlık 
odaya girmek lazımdır. 

İşte bizim klışeci bu cama 
ağır ağır Siyanür isimli bir ecza 
dökmeye başladı. Resim, fotoğraf 
camı... g~bi yavaş yavaş beliriyor 
ve fotoğrafın bütün hareketleri 
aynen çıkıyor .. 

Camın üstündeki ecza kuvvet• 
lendirilerek ranf os oluyor ve gü
zellik veriliyor.. nihayet monasül
für isimli bir ecza daha dökü
lünce fotoğrafın siyah yerleri ay
nen camdada çıkmış oluyor ... 

Gördünüz mü?. Bu yalnız camın 
külfetleri .. şimdi sıra çinkodadır. 
Yani baskı makinelerinde kulla- · 
nılan ve resmin üzerine geçtiği 
çinko ..• Klişeci bunu zımpara kağı
dile eyice temizledi.. üstüne fiş
kül isminde bir ecza döktü ve 
bunu bir alet içine koyarak, çe
virdi. Bu suretle ecza her tarafa 
yayımış oldu ... 

Bizim kılışeci çinkonun üze
rindeki bu eczayı gaz ocağı üs
tünde gezdirerek kuruttu! 

- Oldu, dedi. Şimdi camı 
bunun üstüne kapatarak yine ışı
ğa tutacağız.. Bu güneşte de olur 
amma, bize elektrik daha kolay 
geliyor!.. Bakın, çinkonun üı:erinde 
hafif bir resim görünüyor .. durun 
şimdi, şu şişeyi görüyorsunuz ya, 
bunun içinde amelin var, bakın 
cam üstüne atıyorum, gördünüz 
ya resim meydana çıktı. Aynen 
değil mır ... Bu da Amon dö krem 
dir. Amelini kuvvetlendirir!. 

Klişeci bütün bu işleri yaptık
tan sonra çınkoyu tekrar gaz 
ocağında pişirdi, bir mürekkep 
içine sokup çıkardı, resimler m~ 
ınavi olmuştu.. bu mürekkebi 
muslukta yıkadık~ sonra başk• 
bir tekne içine ıoktu: . 

_;_ Balon, dedi.- ReM altm 

rengi olarak aynen çıktı. Şimdi 
bunun arkasına Lok stlrüyorum, 
sıra· şimdi kezzaplı suya sokup 
çıkarmaktadır. Bu iş te bittikten 
sonra kurutulur, fırçalamr ve ke
silir işte bu kadar.. Zor bir ıey 
değil değil mi ?. 

* 
Evet zor bir şey değil.. Fakat 

bilmek lazım.. Klişecilerin ömrü 
hep bu sirke kokuları, keskin . 
ışıklar, loş ve karanlık odalarda 
geçer.. Sabahın saat sekizinden 
itibaren akşam sekize kadar kli
şc::ci tam bir iş adamıdır.. Üstün
de yırbk; yağlı, boyalı bir elbise 
vardır. Bazan yüzü simsiyah olur .• 
Elleri çamur gibi kirlidir,. Adeta 
insanlıktan çıkar. Yanınıza yak· 
laşsa, dokuz metre ileri kaçmak 
istersiniz.. Fakat.. Akşam sekiz
den sonra, klişeci öyle bir deği
şir, öyle bir kalıba girer ki, par• 
mağınız ağzınızda kalır, şaşarsınız. 

Bir saat evvel yırtık pis bir 
pantalonla gezen her klişeci, bir 
saat sonra beyaz keten pantalo
nile, sadakor gömleğile lort gibi 
kapıdan çıkar evine gider .. .. 

Bizim klişehanede dört deli
kanlı vardır.. Öğle paydosunda 
klişe odalarında bir alacak, ve
recek davasıdır başgösterir: 

- Toka et bakalım bizim on 
kuruşu!.. Dün öğle üstü almıştın, 
ne çabuk unuttun!.. 

- Gökte bulut, sen bunu 
unut!.. 

- Ahbar, egerkim öteki dün
yada bırakoorsam, başkam iştir •. 
Y agmyakim meğa Asfas ... 

- Parem, amelini atayım?. 
- At, at, vakittir! .. 
Klişecilerin bazı aksilikleri tu

tar. Eczayı fazla kaçırırlar, poz 
kaçar, resimlerden biri, keskin 
ışıkta iken birdenbire düşer. O 
kadar eziyette bittabi gümbürtü 
ye gider. 

İşte ondan sonra yeniden ter
lemek vardır. Bizim gazetenin klişe 
işleri en çok salı ve çarşambadır. 
On alta sayfanın bütün resimleri 
bilhassa sah gilnü hazırlamr, per
~mbe ise resim pek azdır. Bu 
auretle it çok az olur. 

Klifedler içinde, aporeu. • ... 

Kumpan .. qalarının 
Gürültüleri 

Arasıra gazetelerde belediye
nin sokak ıahcılannı kaldıraca
ğını okur ve seviniriz.. Şimdi de 
zavallı lstanbul halkına bir ikinci 
gürültü ve patırtı yüklendi. Son 
günlerde mahalle aralarına cam
baz kumpanyaları dadandı. Gece 
ıaat ikilere kadar, davul zuma, 
nira, ıarhoşluk ve kavga gürül
tüleri içinde halk uykusundan 
rahatından oluyor. 

Meseli, bu cambazlardan biri 
de biraç gündenberi Aksarayda 
Y uaufpaşa Kafesçi sokağındaki 
arsalardan birine kondu. Halk 
rahata muhtaç kaldı. ·Garip bir 
kalabalık yüzünden kimse evin
den çıkamaz oldu. 

Belediye ıehrin aiildinetini 
böyle mi muhafaza eder?. Acaba 
Aksaray polis merkezi bu sokak 
serserilerini dağıtmak lütfunda 
bulunamaz mı?. Muhitin en ka
labalık ve en ıık evli bir yerinde 
böyle gtirültiilü cambaz kumpan
yalanna gecenin ikisine kadar 
davulla zuma ile nasıl oyun oy
natılır, nasıl müsaade verilir? 

Belediyenin, Polis Müdüriye
tinin ve diğer alikadar makam
ların nazan dikkatini celbederiz. 

Yusufpaşa Kafesli sokak ve civarı 

halkı namına dokuz imza 

Gazinin Heykeli Sultanahmeı 
Parkma Konsa 

Sarayburnuodaki Gazi heykeli 
ağaçl~rdan. görülmez bir hale 
gelmiştir. Bu heykel yeni yapılan 
Sultanahmet parkına nakledilse 
hem gelen aeyyahlann hem de 
halkın gözü öntinde bulunmuı 
olmaz mı? 

Erenköy: M. Hayri 

siki meraklısı, Iİnema ve artiıt 
heveslileri çok vardır.. Hele bi-.. 
ıimkilerden biri m6kemmel ke· 
man çal~. Cebindeki nota
lardan birini bana da gösterdi: 

- Otuz kurut vermiıimdir, 
amma kıyak parçadır! Dedi •• 

Gazetelerin fena, pis çıkm•~-

lanndan ekseriya gazete maki
nisti ile klişeciler mes'uldür •• pis 
bozuk klişe yaparlarsa, paralan 
kesilir, bu onlar iç.in bir ay8fdır. 

Sırf karilerimin merakım tatmin 
etmek üzere girdiğim klişehane
de işler bitmek üzere idi. Pis 
ve yırtık elbiseler yavaş yavaş 
ablıyor, yüzler sabun köpiiklerile 
yıkanıyordu .. 

Bu aralık klişeciler arasında 
bir münakaşa çıktı. Biri klite 
ecıalanndan bir tanesi ile ellerini 
bembeyaz ettiğini söylüyor öteki 
de tepine tepine: 

- Yakar zo, parçalar zo, 
etlerini parçem perçem döker zol. 
Diye israr ediyordu. 

Öteki kabadayı nihayet da
yanamadı: 

- Çık on kurUfl dedi .• 
Tabii para kendini ortaya ve

rince, münakaşa da birdenbire 
duruverdi. Tepinenin yelkenleri 
ıuya diiıtü. 

Her sanat gibi klİfeciliğin çok 
tath ve eziyetli taraDarı vardır. 

• •• 
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Yüzme Mukavemet .Yarışı 
Dün Moda ile Suadiye Arasında Bir 

Mukavemet Y anşı Yapıldı 
Dün yine c:lolpn bir spor gfi. 

n6 yaşadık. Dthıkti spor hareket
leri arasında, huıusi surette ter· 
tip edilen yüzme mukavemet mli
aabakası iyi bir ıpor canhlığı 
teklinde tezahür etti. Bu mllsa
baka dolayısile resmi yüzme ya
l'lfl yapılmadı. 

Mukavemet müsabakası sa-
bahleyin saat 10 da başladı ve iki 
aaattan biraz fazla devam etti. 
Yanşa tamam 57 aporcu İftirak 
etmişti. Müsabaka aahua olarak 
ta Moda ile Suadiye plijı ara· 
aındaki bet millik mesafa intihap 
edilmişti. 

Tam ıaat onda 57 denizci Mii•6aka11ı 6itirnlerJ~,. 6b-hf• 
Moda vapur iskelesinden hake-- 1 -==-=================-=::::::a--==-=::::::::a-=== 
min tek bir işareti ile 1ıep bir- At Ve Kayık y anşları 
den denize atladılar ve yantmıya 
başladılar. Fakat bava çok rilz- k 1 
ı•rh olduğu için deniz aertti. G J t ay Ku·· re çı· en· 
Bununla beraber sporcular deni- a a asar 
zin aert dalplanaa karp gelmek M ff k Old ı için var kuvvetlerile uğraşıyorlar- uva a u ar 
dı. Dalgalar arasında bu uzun 
IDesafeyi kucakhyan aporcular 
her ihtimale kartı aandallar ve 
motörler tarafından adım adım 

takip ediliyorlardı. Mesafe uza
dıkça bazı sporcuların yorulduk-
lan ve miisabaka harici kalmak 
istedikleri görülüyor, kendilerini 
takip eden sandallar bu arzuyu 
gösteren sporcuları denizden çı • 
karıyorlardı. Bu ıekilde Modadan 
Suadiyeye kadar beyecanh bir 
yüzme yarışı seyredildi. Fakat 
iki saat sonra Suadiyeye gelindi-
ii zaman, Moda vapur iskeleain
den denize atılan 57 sporcudan 
mühim bir kısmının yan yolda 
müsabakayı terkettikleri ve an-
cak 16 yüzücünün bu mesafeyi 
alnuya muvaffak olduklan anla
flldı. 

Tasnif neticesine gelince; Mo-
~ ~e Suadiye araSJndaki beş 

nıillik mesafe) i Beykoz kultibiln
den Torna Ef. 2 saat 7 dakikada 
Ylizerek birinci geldi. Fenerbab-
ç~den Cemil Bey de bu mesafe
JI 2 saat 11 dakikada alarak 
ikinciliği kazandı. Geriye kalan 
14 yiiziicü de bu uzun mesafeyi 
2 saat 15 dalcikadan fazla bir 
müddet içinde yüzmüşlerdi. 

Suadiyede sporculann istira
h~tleri temin edildi ve tereflerine 
bır de çay nyafeti tertip edildi. 
Bundan sonra da kazananlara 
derecelerine alrtt 1nıpa1at " .......... .......... 

V eliefendi çayınnda yaz mev· 
aimi at yarışlarına dfin de de-
vam edilmiş Ye beş koşu yapıl
mıftır. Birinci kotuda Prens Ha· 
lim Beyin "l.edi" ai birinci, M. 
Bins'in "Fleş" i ikinci ve Ahmet 
Beyin " Edet " i ilçtincli selmiş
lerdir. 

ikinci koşuda Ziya Beyüı Se
limet ismindeki atı birinci, İbra
him Beyin "leyli" sı ikinci ve 
Murtaza Beyin "Yaşar,, ı üçilncll 
olmuşlardır. 2600 metre mesafesi 
olan üçüncü koıuda Tevfik Be
yin "Sadas,,ı birinciliği, Ahmet Ef. 
nin .. küçük Sada ,, 11 ikinciliği, 
Kemal Ef. nin .. Alderviş ,, · i de 
tiçünciilüğü kazanmışbr. 

Dördüncil koşuda Prens Ha
lim Deyip .. Almatan ,, ı birinci 
ve Fikret Beyin .. Piper" i ikinci 
gelmiştir. 

En son yapılan beşinci koşuda 
Abmd Ef. nin "Tayyar,, ı buin-
ciliği, Mustafa Ef. nin ."Sevinç,~ i 
ikinciliği, Prens Halim Beyan 
0 Hakan ,, ı üçünctilüjil kazan
mışbr. 

Dnn mıntaka kllrek y8rlfla
nmn teşvik milaababakalan da 
Salacakta yapıldı. Neticeler fUD
lardır: 

Müptediler : Üç çifte birinci 
Be)!coı, ikinci GalatUarky, tlç&n
~a Fener, dard6nc6 Haliç. 

Diaeldi iki .çifte: Birind F eau. 
-... ~ ..... G.Wv•-ı. 

iki çifte: Birinci Galatuaray, 
ikinci Beykoz, iiçlincli Haliç. 

Bir çifte: Birinci Galataaaray, 
ikinci Beykoz, üçüncn Albnordu. 
Neticede Galatasaray 14 puvan 
Beykoz 11 puvan, Fener 6 punn, 
Haliç 4 kuva ve Altınordu da 1 
puvan almıfbr. 

Kıdem.sizler arasındaki mU.a
bakalann da neticeleri 16yledir: 

Bir çifte 1 • Fener, 2 - Bey
koz, 3 - Galataaaray. 

Dirsekli iki çifte: 1 - Fener, 
2-Beykoz, 3-Haliç. 

ıki çifte: 1 • Galatuaray, 2 -
Beykoy, 3 - Haliç. 

Üç çifte: l · Fener, 2 - Hallç. 
Bu yantta Galatasaray •• 

Beykoz tekneleri atart: lıatbnda 
diskalifiye edilmiftir. Neticede: 

15 puvan Fener, 9 puYaD 
Beykoz, 6 puvan Galatasaray, 5 
puvan Haliç kazanmlfbr. 

Kıdemlilerin karplaşmalanda 
fU neticeler venniftir: Dirsekb iki 

çifte: Birinci Beykoz, ikinci Fe· 
ner, ÜçOncll Haliç. 

Bir çifte : 1 - Galatuaray, 
2 - Fener, 3 • Beykoz. 

iki çifte: 1 • Galataaaray. 2 -
Beykoz, 3 - Haliç. 

Oç çifte: ı - Galataakray, 2 -
Beykoz, 3 • Fener. 

Neticede, Galatasaray 15 pu
vu, Beykoz 12 puvan, Fener 7 
puvan, Haliç 2 pavan ahn•flucllr. 
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F uf bol Mevsimi Geliyor 

Fakat İslanbul'da Henüz 
Ciddi Bir Hazırlık Yok 

Halbuki f zrnir Mıntakasile iyi Bir T e
mas Yapmak Her Zaman Mümkündür 

Futbol mevsimine bir şey kal- ı 
madı. lstanbul futbolcuları henüz 
geçen aenenin yorgunluğunu ç1-
karamamaş gibi esasb bir faaliye
te ~diler. Aldığımız haberle
re bakılırsa, bu seneki futbol 
mevsimine en hazırlıkla girecek 
mıntakanın lznıir olması muhte
meJdir. COmburiy.et bayramı mü
nasebetile ecnebi ve yerli takı~ 
lannı davet eden İzmir futbolcu
lan kuvvetti bir başlangıçla sa
baya çıkacaklar. 

Ankara mmtakasında da ge
çen haftadanberi göze çarpan 
hareketler başlamışbr. Aralann
da hususi maçlar tertip ederek 
lik maçlanna hazırlanan Ankara· 
hlarm da yakında daha ciddi ve 
daha sıkı müsabakalar tertip et· 
mek üzere bazı kulüpleri çağır· 
dıklarmı işitiyoruz. 

İstanbul futbolcuJarıoın yakın
da faaliyete başlıyacalJarı hak
kında çıkan şayiala;m hiçbiri 
tahakkuk etmedi. F enerbahçenin 
getirteceği ecnebi takımı isten
diji •akit pJe-miyeceği için o 
maçlardan vaz geçildi. Yunan 
takımlarından bir ikisine yazılan 
mektuplara da henüz kat'i ce
vaplar gelmedi. Bu gidişle lik 
maçlannın başlangıcına kadar 
görillmiye değer maçlar seyre
deceğimizi pek zannetmiyoruz. 

Ruıyaya giden futbolculanmız 
döndWer. lzmirliler de Cümhuri
yet bayramındaki maçlardan son· · 
ra bot kalacaklardır. O haftalar 
içinde bir İzmir - lstanbul mllaa
bakua tertip etmek imkin da· 
hilindedir. 1zmir futbolcuları ba 
temuı aylardanberi istemektedir
ler. iki sene evvel karplqtığımız 
lmıirin ayni kuvvette olmadığım 
herkes 16yl0yor. Bizim ve onlann 
lik ve filt maçları arasında İzmir
lstanbul temaaım istendiği gibi 

hazırlamak güç olur. 
F enerbahçe atadyomuaun meş

gul olmadığı bir zamanda her 
iki tarafm müsait vaziyetinden 
istifade ederek iki rakip mıntaka 
araaındaki teması hazırlamak çok 
faydah olur. 

Kunet itibarile birbirine 
yakın olduju muhakkak olan bu 
iki mıntaka araaındalô iddialan 
laftan ve yazıdan Abaya ve ma· 
ça nakletmek fırsabnı, bu sene 
olsun kaçırmamuuu l.tanbal maa
takasandan bekliyoruz. 

Üsküdar 
Sahasında 
Maçlar 

Dün Üsküdarda Anadolu ku
lübünün sahasında muhtelif fut
bol müsabakalan yapılmıştır. ilk 
olarak Hilal - Beylerbeyi ikinci 
takımları karşılaşmış ve Beyler
beyi takımı 9 • O gibi mühim 
bir fark ile galip gelmiıtir. Bun
dan 80nra Hilil - Beylerbeyi bi
rinci talomlan OJIUUlllf ve yine 
Beylerbeyi 1 • O kazanmlfbr. 

Müteakiben Anadolu - Vefa 
küçükleri arasında bir maç ya
pılmış, müaabaka çok gilzel ol-
muş ve golsüz olarak beraber
likle bitmiştir. Sonra iki kulnb6n 
ikinci takımlan çarplf8J'ak Ana
dolu takımı 1 - O galip gelmİftir. 

Bunu m6teakip Anadolu - Ve
fa birinci takımlan da bir mllaa
baka yapmıflar ve neticede yine 
Anadolu takımı 1 - O galip 
aelmiflir. 

Beşiktaş Galip 
Sofyada11 d&o alınan bir ha

bere göre Bqiktaş takımı Varna
da yapbğı ikinci maçta 2 - 3 
galip gelmiştir. 

Y uımuda l.tanbul futbolculanma tllt• tehirl~rlmiz fvtbolc:ularlle 
.e bllhHA lanı. Ue temaalannm teminini lbumlu g8rmlftlk. 8a ..-.ıv
dea JUkandakt lzmir • l.tanbul mahtelltlerfnin, Atatıdakl l.taabul • Aa
kara hdaolealanmn r..- ....... J•p... oWuldan ~laıma•ara alt ........ ~. 
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Ordusu lstikl81 Zaf e-
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rını ugu Y aratmıştı 
( Ba§tarah 1 inci sayfada) 

b maceranın muazzam mes'uli· 
,retini bile ıidrak edemiyorlardı. 
Fakat Türk g-enci, Ttirk kö)lüsü 
.e b · r elime il Tük milleti ken
di yurdunu kurtarmanın &ımnı 
ço iy" bildiğin~ tarih karşısında 
dosta ve düşmana ispat etti. 

Dört uzun rene sonra.. 1918 
yılım 30 Teşrinievvelinde Os· 
mani hükümeti Mondros miita
rekenamesiDe im'Za koydu. Artık 
harp bitmiş, fakat T'ürk yavru1a
nnın kafa ve can pahasına koru
du an büyük yurt feci bir fela
kete ağramıfb.;Mondros mütareke· 
aunelİ Osmanlı devletinin harp 
ve müdafaa kuctretiai hiçe indi
riJordu. 1 oplann kamalan, tü
fekler• makaaizmalan çıkarılıyor, 
Türk kahramantan silahsız, fitek· 
ai& ve güllesi& bırııkıhyord Bu 
mütarekemunenin bir maddesi muci-
bince de düşman kuwvetlerininff ür:k 
ülkcsiııin hu h;mai bir köşesine 
dilediği zaman kendi askerini 
fliaıak,. ellerimiu kement vur
mak cür'ctini de kazanıyordu. Bu 
maddenin mq'um .neticesi olarak 
kısa bir müddet sonra Framu.Iar: 
Adana, Mer'aş, Antep, Urfa ve 
ha vali~ini; 

1ngilizler: Merzifon, Samsun, 
Erzurum, l rabzon, Eskitehir ve 
İzmit, taraflarını, 

İtalyanlar: Antalya, Söke ve 
kouya civ.anm, 

Y:unanlılar ise: 
15 mayıs 919 tari inde lmıire 

as'ker çıkararak 12 haziran 919 
tarihme kadar Urla, Seferihisar, 
Çeşme :lr•enemen, Manisa, Akhi
sar .. Bergama, Ayvalı1 

, Bayındır, 
Tire, Ôdcmi§, Aydın, Nazilli ve 
han\isıni itgal ettiler. 

Bu ge~ işgallerin neticesi 
Olarak ta İstanbul da "e Anado
lunun miibim sevkulceyş ·~erkezle· 
riacle bu\uoan bütün silah, mu
himma t ve malzeme depolan 
düşmanların ellerine geç.ti. 

/'..rtık vatan pay1aşı1mış, .ordu 
dağı mış.. silahlar işe yarnmaı: 
olmuŞtu. 

Bu facia karşısında ıse Os
manb hükumeti nciz güstemıclden 
başka bir iş yapmıyor \'e düşma· 
nın her habazllğına boyun ef{i
yordu. 

B• arildcrde llinma Mutafa 
K'ema1 Paşa ordu müfettişi 
olarak Sewı.cnına ayale bastı. 
Mustafa Kemal Pap Anadolada 
şümuTiü ve etraflı mıTı bir hare
ket canlandınyor. istaabelııni istila 
•dulan tarmndu bti tekilde 
itgali üzerine milli hareket, miis
blkil Türk Milli bwrumetine Wu
llp ıediyor re 23 llisan 920 de 
Ankarada "B\iyük Millet Meclisi" 
ldifat edilerek memleketin idarai 
*Türkiye Biytlk Milld Meclisi 
Hüküı etine_ sePJ'OI· Arbk laili
fet '.hüküm ti hİtmiflİr Ye Y-ark 
yurdunun istildilini, ~ na-

IBVSUDU ku.rtarmak vaiifaıi JeDI 
~lan milli lliikümete Terilmiftir. 

Bu tarihten 110Dra yeni milli 
devletin ordalan prkta, garpta 
we cenupta istill on!ularma b1'fl 
cepheler kuruyor, kwtalma llaare
ketine girişiliyor. 

11 ikinci kinuo 921 tarihin
de c.a ı ordalar lnöounde ille bü-

1' z eıi kazandı. 
Bu ı k zaferden biraz sonra, 

31 mart 921 tarihinde ikinci İno· 
nü ~ esinde l irk ordusu 
bir u er ıbarikua daha ppb. 

IB11nd n sonra afak, tefek hir-

• • .. 
:ıl 

• 
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• ' .,.., -
Bugülc Taarruzun safhal U'lal pııt.nra kroki 

büyilk harikası Sakar.ya zafer" dir. 
Yunan ordusu Ankarayı ele ge
çirmek içb büyük bir taarruz 
)'apmıya karar vermişti. Düşman 
kuvvetleri bizimkinden çok fazla 
idi. 22 ~ustoa 921 de düşman 
taarruza başladı. Milli 'Ordu geri 
mevzilere ,ekiliyordu. Bu hareket 
12 eylôle kadar sürdü. Fakat 12 
eyli'ı1de Sakarya nehrinin şarkında 
Ankara ıuyu ile Göksu ve Yaycı 
arasındaki geniş meJ danda bir 
meydan mtıbarebesi patla'k verdi. 
Türk milli ordusu bütün canile, 
bütün kanile çarpıştı. Meydan 
muharebesi bittiği zaman T .. rk 
ordusu muauam Dir zafer daha 
kazanmaı oldu. 

istikW muJ.arebesi bu zafer-
den bir sene 80Dl'a, 26 Ağustoe 
922 de başladı. Aradan geçen 
bir seae içiade milli hüktimet 
ordunua eksdderi.ni tamambıınalda 
ve biJbassa zabit ve neferlerin 
talim ve terbiyesi ile uiraşb. 
Bu bir sene jçinde bütün 
topçu zabitleri kunlara de· 
vam ettiler ~J hatta Kolordu 
nıanevral3J'ı bile yapıldı. Bu su
zett.e Tük milli ocdusu Y WMıD 
ordusu ile kuvvet 'e silah bera· 
berliği, bilgi ye tecrübe ve ma
ıneViyat yuksddiği temin etti. 

Bqkumuıdan Bü ük Gazi ve 
p.Jıpna arbdapan mılli ordu
nun 26 aju.stm 922 de taarruza 
saıçmemiae karar vcnnqti. F abt 
.acaba Tlirk ordasu kati bir 
zafer bnmanak içim bu taarrum 
naa1 yapmahdır? 

T aarnwia muvf'· er olmak 
içia bir bide ftl'dtr : Düşn:.am 
cıep\eden kaYr&tmk. iki yamndaa 
llmptmak Ye ark•,.. ç.evumek. 
Fakat diipNnm Paal yam 
Gemlik, cımup Jan& İ9e K.,ad .. 
sahillerine dayalı olduğu içia 
Tark ordusunun bu kaiaeyı tat
bı1' etmesi imkinsızdır. O halde 
ne 1apmah? Yüksek !kemanda 
heyeti bu ç.aprnşık VAn)et kar
:p11nda fU !karan verdi: 

Türk ordusu düş:nanm gensmı 
çevirerek kati neticeyi temin 
edecek. Ayni zamanda düpnan 
ordusunu:ı İmıire kaçamaması 
için de Afyon M lmür demiryolu 
keailecek.. 

Şurasını da yazalım ki düş

mamn birbiri arkasına tamam 
dört tane müda.'aa hattı vardı. 

iki tarafın ku\-vetleri: 
Yunan orrlusunun Ağustos 922 

başlangıcında umumi kuvveti şöy
le idi: 

13 piyade fırkası ki 220 bin 
nefer, 83 bia tüfek Ye süngü.. 
3000 kılıç (süvari), 3200 hafif 
milralyoz, 1000 ağll' mitralyoz, 
350 top. 

Türle ordusu: 17 piyade fırka-
sı, 4 süvari fırkası ki nefer ve si· 
Iah adedi e Yuun orusuna mü
savidir. 

fakat Tiirk ordusunun yarma 
taarruzu yapacağı mıutabda Y u
aıan cephesi mütbi~ bir tekilde 
t~ hkim edi m~ bir vaziyette bu
lunuyordu. 

Ve 26 Azustils günü henüz gü
n ... ş dogıfü.dan B:ı-;kumandan bü
yük Gazi, Kocatepedeki kar.1r· 
gfilnulan: "Hücuml hedefiniz Ak
denizdir!,, Emrini veroi. lik 
c larak kahraman Türk topculan 
15 dölkika süren b r tanzim ateşi 
yaptılar, arkasmd ... n da bir bu
çıık aaat riren bir haı:ı:rhk at'"Ji 
başardııar. Bu ateşler biter hıt
~z de 'C'ephedeki biitün kune .. -
lerimU. hücuma kallddar. Türk 
hücumu o kadar kuvvetli clmuı· 
tu ki daha 26 ağustos sabahının 
ilk ışıkları belirirken, y~ni aaat 
dokuzra eelirken ileri hücum 
müfrezderimiz Kalecik sivrisini, 
Belen tepeyi, Imaz.tepe)·İ, Kılıç· 
aslan belini ele geçirdiler. Yalnız 
bu tepelerin hiz.asmdaki Çekilte-
pc heniz ahnamamıştı. Buna 
memur olan 57 inci fırkamız 

kahrama ca cenkleşiyordu. 
(Arkası yarın) 

Muoderec«!ımtzın ç kl ğundan 
" Gül Hanım ,, t.elrıkam1ı derce. 
~ilemea:uotK. Karilerimisden öıür 
4tleri&. 

Ankara Postası 

Hergün Yeni Bir Keşif Ye
ni Bir cat Ortaya Atılıyor 

( Battarafı 1 incı sayfada ) 

yerine yeniler.inin konulduğu1 hü
lasa insanların kafasının durmaM 
dan yeni vasıtalar doğurduğu 
görülüyor. 

Alb ayda yüze.en fazla yeni 
keşif... Bu adet, fen sahasında 
mühim bir ekün olarak kabul 
ediliyor. lkbsat Vekaletinin res• 
men tesçil ettiği bu yeni keşifler
den bir kısmı ecnebifore, bir kıs
mı da Türk fencilerine aittir. 

Size bunlardan bir kısmı bak
landa i:ıahat vereyim: 

Abdurrahman Bey isminde 
bir fen adamımız birhayli uğraı
bktan ıonra top mermilerine ait 
mühim bir keJifte bulunmuş. Bu 
keşif sayesınde ermilerin içill-' 
deki patlay1cı madde arbk so
truktan doı mıyacaktır • 

İstanbul a oturan jam Lodvik 
isminde bir zat, yapıcdann İfİY 
çok yarayacak olan bir emniyet 
aleti nicude getirmiştir. Bu alet 
sayesinde davar yapanların, bina 
b~yayanlann ve pe cere temiz
leyen hizmetçilerin muvazenelerini 
kaybederek yere diişmeleri teh- l 
Jikesi ortadan lalkmlf oluyor. f 

Yine lstanbulda oturan Jozef 
Berhuclaı: Ef. de \:tomobil, kam• 
yon ve motör gibi hızlı giden 
va ıtalann iden"Jd!ği z~man sür
atlerini kesmek için bir makine 
ıcat etm~tir. Yeni keşifler arasın
da Türk musikişinasları tarafından 
yapılan bir kaç tanede yeni çalgı 
vardır. Bunlar, muhtelif ca%bant 
çalgılannın islih edilmiş ve nağ-
meleri çoğalblmıı şekillerinden 

ibarettir. l\.ehmet Agah Bey it
minde bir zat ise soba borularımn 
tütmemesi ve dumanı iyi çekmui 
için bir alet yapmlfbr. 

T ~sçil edilen ihtira ber tlan 
anwnda bunlar benzer daha 
birçoJc yeni icat'ar ·ardır. Ecnebi 
fen adamlannın teıçil ettirdikleri 
ihtira beratler·, ekseriyetle bu
günkü makine erin isWı edilmit 
tekillcriue ait bulunmaktadır. Ba 
arada tayyareler', otomobillere, 
dokuma maldnefarine ait birçok 
yeni keşifJer vardır. 

lkbaat Vekiletine bu gilti 
müracaatlar her gün yapılmakta 
ve projeler tetkik edilerek tes
çi leri icra edilmektedir. -'f Jf. ......... ____________ _ 

Silahlanma Yarışı Bütün 
Hızile Devam Ediyor 

~ Baştarafı 1 ind sayfada ) 
en küçük bir parça bile bırak
mamqbr. 

H dudun başından onuna a
dar uzanan f ransu müdafaa 
menilennin, hafif top mermile
rile parç.alanmıyacak kadar kuv
Tetli bir şekilde yapıldığını bugün 
bilmiyen yoktur. 

Ruzvelt Hak Veriyor 
Paris, 25 - Şikıtgo'da topla

nan beynelmilel gençler kongre• 
sinin içt"maı dolayısile bu şehre 

gelen bir Fransız gazetesinin mu· 

::::=:RADYO =: 
26 Ağustos Cumartesi 

lstanlml - 18 Tüıkçe gramofon: 
Pliık neşriyab, rnFnmsııoa de s (Müpte
dıleıe malı us), l9 Udi ite k Talat Hey 
ve c kada ları, eo Bedayü nıusılci he-
) t1, tl, O gramofon: Pıh\r ne riyalı, 
"~ A ıa otu ejar.sı, Uona haberleri, 
8 t aya L 

Ank-aYa - 12.30 g nmofon, 18 
8 lon o kestrası, 18.45 Alaturka 8az, 
l9 45 dıtus muııı)usı, 20.l5 ajanı ha· 
bcrlerı. 

Viyana - ı 9.35 !Ko r, !1~35 
n u k lı p )eB: Andre Şcnye. 

P ris - 1.05 Grı:unufon, 2\.35 
koıı er. Hadıtn c~rleri, 2-.15 dstıı 
havalan. 

Tuluz - .. 'OJ>O Jgpnnyol ınrkılnn, 
20,35 askeri be,ndo, 20.50 eenfonik 
kontK r, 21,05 viyolonsel kooseri, 2120 

< p m komik parçalan, 21 .35 Viyana 
orkestraın, 2.ı!.00 bıiyük konser, 21.50 
operPt parçaları, 1,20 balalayka. 

Bnkn•t - 20 45 Ders, 21.05 t.agan
ni konsetl, 21 25 gece konseri, 22.20 
kon erin mabadi. 

Belgrat - 20.45 Radyo orkestram, 
22 45 mus11.hab , 23.15 habCTlcr on .. a 

babirliği vazifesini yapan bir ka
dm M. Runclt'le silihlann azııJ .. 
blmuı meeelesi hakkında konut
muştur. 

M. Ru1.velt kadm muhabire 
demiştir ki: 

"Framanm teminat almadan 
silahım dinder. bırakmnsına im· 
kin olm'1ığım pekala anlıyorum. 
Hükümetinizin aldığı vaziyeti 
doğru bnJınıyorum, Eğer ben bir 
Fransız aydım b gün korkusuz· 
hık içind rahat rahat yapya
mazdım." 

Bir Felaketin 
Netice i 

Nevyork, 25 - Pansilvanya. 
yeni Jersey, evyork, Virjinya, •e 
Mariland hü rumetleri dahilinde 
milyonlarca dolar zarara sebep 
olan dihıkil kasırga esna!lnda 
ölenlerin yırmi kişiyi bulduğu 
aöyleailmektedir 

işsizlik 
Azaldı Mı 

Berlin 25 - Al::nanyada işsiz· 
ler.n miktan zıra.atfo yü.zdo 64 
orman ve dalyanlard yüzde 34 
bina inşaabnda yüzde 45, kireç 
ocaklarında yüzde 55, kereste 
sanayiinde yüzde 24, demir ve 
maden .sanayiinde de yüzde 22 
azalmışhr. 

ıoııli hıivalar, t:l.03 gramofonla dau 
h&"alan. 

Peıte - 20 85 Koneer, 22.25 ,,.._ 
mofonla Macar havalan, 23.80 çiııgqe 
orke trll81. 

Varıova - 21.05 Konser$ 2?.~ 
konser Sonenden parçalar, 23.05 dam 
havalan. 

ASRI LiSANLAR 
Her mc lek erbabına elzemdir. ZABİTAN, MEMURİN ve TALEBELER 

BERL.iTZ MEKTEPLERi'ne 
l:oydolarnk size yaptığı hususi t:ırifc ile ıi ,. e hususi de l r veriyor 

Meccani bir tecrübe dersi alınız. 
Ankara; Haca Bayram Oaddeei lstıwbu.l 373, 1atikW c&ddea çelt uh:ıffır -dalıa kazndtk. Faat 

milli ordunu bu tarihlerde en 

Yunan ordusunun Afyonkara
hisar cc.n bundaki Afyon - foklu 
sivrisi arasındaki lasmma ceuup· 
tan fima1e doğru bir yarma taar
nma ~ IMa kula 781'11acak 
ve buradan iç.eriye 4aler:air 4IAa .._ ____________ ..... ______ __, ......................................... ~ ...... .... ~ 
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ITTIBAT VE TERAKKi. 
Plajlarda Neler Gördüm? 

Plajda Akşam Üstü: 
içki Ve Dans 

- Her hakkı mahfuzdur. - '"a•ıl dold• 7_ 

······························- Na•ıl Yaı•dı 1 .. 
ikinci Kısım No. 125 Na••' ôıJa? .. 

Prens Sabahattinin Patrikhanedeki 
Sözleri Ortalığı Altüst Etmişti 

f Batlarafı 1 inci sayfada ) 

- Yahu, sen ne ararsm bu
ralarda? 

Dalgınlıktan, uykudan uyandı
rılmış gibi sıçradım. Bir arka
daştı: 

)adılar. Kapıdan girerken onlann 
peşini bıraktım, timdi de bu va
ziyette görüyorum! •. 

Dostumun lıiklyeai bende 
hayret uyandırmadı. Yalmz, ka
naat getirdim ki çıplaklık insa 
ları liübalileftiriyorl ci~ 
yüzde ellisinden fazlaaa, elbisele 
le berabt-r esvap çengellerir. 
takılıp kalıyorf 

Prens Sabahattin Bey, gör
ftğD bu teveccühten cUr' et ala
rak biraz daha etrafına sempati 
izhu edene, bütün muhalif kuv
fttleri ba~na toplıyabilecekti. 
Bunun için Cemiyet, büyük bir 
teJAş devresi geçirmekte idi.. Ce
miyetin çok hakkı vardı. Çünkü 
Prens Sabahattin Beyin de Pat
rikhaneye iadeiziyaret ettiği giin 
96ylenen nutuklarda açıktan açığa 
beyan edilen fikirlerin an&ne 
geçilmcue, bunca emekler mu
kabilinde illn olunan bu meşru
tiyet; Türkler için en hakiki bir 
fellket olacaktı. YaJmz (ittihat 
ve Terakki tarihi ) Dİll değil, 
bilhassa ( TOrk tarihi ) nin de 
ehemmiyetle kaydetmesi lAzım
gelen ba iadeiziyaret merasimi 
De bu merasimde irat edilen 
nutuldann mtlhim parçalanm 
aynen naklediyoruz: 

Ağustosun 26 ıncı giinü pat
rikhanenin biiyük saati (alaturka) 
tam yediyi çalarken Prens Saba
hattin Beyle refakatinde bulunan 
Emin, Kemal ve F ulı Beyleri 
hamil olan arabalar, patrikhane
nin büyük kapısı önünde tevak
kuf etmişti Prens, ruhani memur
lar tarafından istikbal edilmiş, 
koluna girilerek merdivenden çı
kanlmış.. Merdiven başında da 
Edirne metı:opolidi tarafından 
karşılanmıı ve doğruca patrikha
nenin (Proo ainkelya) odasına 
alııımlfb- Burada patrik efendi, 
ayakta duruyor ve misafirini 
bekliyordu. Samimane bir telAki
den 80Dl'at patrik, premi almış; 
b6yük (Sensinot) salonuna göttir-
miif; burada hazır bulunan bazı 
metropolitlerle Rum unsuruna 
mensup mühim zevabn alkışlan 
arasmda, Sabahattin Beye fU 
aözleri söylemişti: 

- FahametpenahL Yalnız 
devleti aliyede bulunan Rumla
nn değil, ortodoks olan akvamı 

Nirenin de vekil ve tercümanı 
olan Rum patrikhanesi, hane
.dam ali Osman ile merbutiyet ve 
uhriyeü bulunan zati faha
metpenahiluini, aineainde kabul 

eylediğim cihetle müftehirdir ... 
Ali himmet F atib, siyasiyattaki 
nüfuzü naı.an dolayısilc, milleti
mizin hukukunu, imtiyazat itasile 
tasdik eylemişlerdi... Şüphe etmem 
ki zati febametpenahileri de bil
cümle rüfekayi mesainizle birlikte 

ayni fikir ile takibi siyaset ede
ceksiniz. Ben.. Ve Sen Sinot 
Meclisi, muhterem pederinizin 
iatirahati ruhu için dua eylemek
teyiz... Kelamımıza hitam vtrir
ken, Sen Sinot ile birlikte; Cena
bıhakkın zati fehametpenahilerini 
lhuhafaza ve teşebbüsü ulvii me
deniyetperverane)erinde muvaffak 
buyurmasım temenni eyleriz. 

Patrik efendinin bu nutkuna 
Prens Sabahattin B. de aynen 
fU sözlerle mukabele etmişti: 

- Hakkınızda, hürmeti fev
kalade hissettiğim gibi nezdiniı:e 
geldiğim şu sırada kalbimi dol
duran meserreti de beyan ede
rim. Size, yalnız ortodob hıristi-

yanlann reisi ruhanisi olmak sı
fatile değil; en kadim ıamanlar
dan şimdiye kadar medeniyeti 
bilcümle milelü akvama neşrü 
isal etmiş bir milletin reısı 
bulunmak sıfatile hitap ediyo
rum... Nezdinize mahza bir ziya
reti hususiye vazifesini ifa maksa
dile geldim. Onun için beyana
bmm da hususi bir mahiyette 
telakkisini rica ederim. Beyana
tımın fU şekJü mahiyeti ile bera
ber sizi temin ederim ki; ben 

de.. rüfekayı si) im de, imtiyaza
tın yalnız muhafazasına değil.. 

hatta takviyesine: çalışacağız. Ve 
eminim ki; bunu söylemek sure-

tile, bütün Osmanlıların tercü
manı hissiyatı oluyorum ... 

Sen Sinot salonunun tavan ve 
duvarlarını sarsan alkışlarla hitam 
bulan bu sözler Şeref sokağına 

aksettiği zaman, cemiyet crkinı 
büyük bir g~yzti infial ile yum
ruklarını sıkmışlar.. kendilerini 
iğfal eden Prens Sabahattin Be
ye karşı, gözlerini arbk dört aç
mak mecburiyetini duymuılardı. 

z;,. Şaltir . 
24 f\ ,.."'U tos l 988 

- ikinci Kısmtn Sonu -
Mul.tarem Kerllerhr.lze: 
Her Kim veaıuke müstenit olan 

ve ek er Eli bizzat bu vekayiin İçınde 
yaşamış zevattan mürekkep binlerce 
karı kütlesi tarafından ehemmİ~'f'tl~ 
takip ve takdir olunan bu tef.rıkamııın 
hub11.ııı ıkır <·ı kısmı da hitam bulmuş
tur. Y ımndan itibaren üçüncü kısım 
başlıyacak•ır. Uu kuum, tefrikanm .en 
heyecanlı 't.' en hareketli vekoyiini 
ihtiva f'tmektedir. Bilhassa (31 - Mart) 
hôd sesinin hiitün earar perde8i bu 
kısımda kalkacak ve okuyanları ha)· 
rette bırakacaktır. 

- Son Posta -

Yüksek Orman Mektebi 
Rektörlüğünden : 

13 Eylül 1933 çarşamba günü saat 14 - 15 te ihaleleri İcra 
kılınmak üzere Orman Ameliyet mektebinin 8,5 ayhk erzak ihti} acı 
aleni münakasaya konulmuştur. İsteklilerin münakasaya iştirak iç.in 
mezkür tarihte Yüksek Mektepler Alım Sabm Komisyonunda 
"Fındıklıda,, şartnameleri okumak için de Mektebe .. Büyükdere 
Bahçek6y" mliracaatlan. "4163,, 

Cinsi Kilosu Cinsi 
Ekmek 6000 Siyah mercimek 
Koyun eb 2200 Şehriye 
Kuzu ,, 800 K. BezeJre 
Sade yağı 700 Kaıu peynir 
Zeytinyağı 330 Tuz 
Pirinç 750 Yumurta adet 
Şeker 1000 Limon ,, 
K. Fuulye 400 Kuruüzum 
Beyaz peynir 320 Kuru kayısı 
Zeytin 200 Pirinçunu 
Un 450 Sabun 
Patateı 550 Soda 
Nohut 150 Kuru bezelye 
irmik 30 Süt 
Makama 200 Yoğurt 

Cinci Kilosu 
30 Sovan. sirke, salça, 

Portakal, lahana. taze 
F uulye, elma, yer el
maaı, aapanak, karna
bahar, salamura yap
rağı, tau yaprak, a
lata, Taze bakla, en
ginar, dereotu, may
danoz, kabak, marul, 
domates, patlıcan, bi
ber, zerdah, balkabağı, 
taze üzüm, kavun, kar
puz, ayva, dolmalık 

biber, havuç, kereviz, 
pırasa ve saire. 

50 
40 
50 

150 
8500 
2000 

30 
50 
70 

170 
80 
40 

1400 
500 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
ı - 3n 1933 tarihinde pazarlığı yapılan 9400 kilo köhne ip 

ve 1988 kilo kmnap parçalarına elde edilen fiyat haddi layık gôrill
mediğinden yeniden sabhğa çıkarıldı. 

2 - Mülga Azapkapı ambannda işe yaramaz dört adet kam
yonet karoserisi ile 300 kilo kadar demir çember ve demir parça
lan aablacaktır. Talip olanlarm 28/81933 tarihine mlisadif pazartesi 

günü aaat 14 te ymde 15 teminat paruile birlikte Cibalide sabş 
komisyonumuza müracaatları ilin olunur. "4380,. 

- Hiç, dedim, bava ahyoruml 
- Ben de yap yalnızım, ca-

nım sıkılıyordu, haydi dolatahm 
biraz! .. 

plajın ·nihayetlerine doğru yü
rfimiye başladık. Az ileride, ar
kadaşım, anümüzde kol kola, gü
lüşerek, şakalaşarak yürüyen bir 
çifti gasterdi: 

- Şunlara bak moııJer dedi, 
oğlanla otobüste beraber geldik, 
yanındaki kız, önümftzde oturu
yordu. Otobüsten indik, ben k&
tedeki karpuz sergisine bİtifİk 
Rcuda hvaretimi a6ndürüyor
duın, kız da karpuz pazarlık edi
yordu. Bir de baktım, delikanlı 
sokuldu: 

- Affedersiniz, 
kaybınız var! 

di ' bir 

Kız baygınlıktan ayılır gibi 
kendine geldi: 

- Ah, evet, dedi, mayom! 
Otobiiste unutmuşum. Simıi bul
dunuz? 

- Evet, buyurun! 
Ben suyumu yudum yudum 

içiyor, işin sonu nereye varacak 
diye bekliyordum. Mayosuna ka
vuşan kıı teşekkür etti. Karpuz
uc kızın beğendiğini yirmi ku
ruştan uşağı veremiyeceğini söy
lüyordu. Oğlan: 

- On beşten ver de, ben de 
alayım bir tane dec:IL Beriki ima 
bir mtlnabpdan sonra nm oldu. 

De6kanh ikisinin de parasım 

verdi. Kız bu ikramı kabul et
memek istiyordu, fakat beriki 
iarar etti: 

- Aman efendim, Wmu olur 
bir karpuzun, rica ederimi diye
rek, Bel'fİcİDİn elinden karpuzlan 
aldı. Ve beraber yürümiye bq-

* Yukarıda casbant bqla<t 
Ortalık kararmak lzere. Kısılı 
ışı~larda esmerliği koyulaşi 
~laJda göJgeleşmeye bqlıyı 
insanlar sayılabilecdı kadaı 
azal da. 

Şimdi kuıDlar, dağınık boş 
bir yatağa benziyor. 

Kahkahalar. ee.ler, hafif hafif 
sahili yalıyan IUlann it.afif flP ı-
tılanm dinieyebüecelı lracl r 
diadi. 

Şimdi hayat pziııoda başlı
yor. Denizin dediji tertemiz 
h_avada, günqte Ye denizde ak
pmhyanlar~ yorgun YilcutJannı 
hasır koltuklara bırakmışlar 
buzlu bira içiyorlar. Şimdi dah~ 
h~li harekete kanmam.ıı gençler 
agır danslen kaÇU'Dllyorlar. 

Şimdi plajda ölen hayat ga
ıinoda yavaş yavaı canlanıyor. 

Ve timdi tenhalaşan, sessiz
leşen plaja orada başlıyan neş'e
nin sesleri aksetmiye bafhyor. 

Naci &.tlullah 

:= TAKViM:=: 
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l1 ______ ıs_t_a~n_b_u_ı __ e_e_ıe_d-.:iy~e_.,~---·~·•~n1a~~"~---1I 
bk mektepler için yapbnlacak 1400 adet mektep mraaa kapah 

ı.arfla münakasaya kooulmuttur. Talip olanlar f&rlnama almak i~in 
her gün Levazım MOdOrlüğiioe müracaat etmeli, Müaakasaya girmek 

için de 735 liralık teminat makbuz veya banka mektubu ile teklif 
mektuplannı 28181933 pazartesi günü saat on beşe kadar daimi 
encümene vermelidirler. (3887) 

Eskişehir Hava Mektebi Kuman
danlığından: 

Hava Mektebane kaydi kabule talip olupta enakuu tekemmlil 
ettirmiş olarak mektebe gönderenlerin müsabaka imtihanları 
9 I eyliıl I 933 tarihinde iaa edileceğinden taliplerin muki'ır günde 
Eakifehir Hava Mektebi bioasmda bulunmalan ilin olunur. (4382) 

==============================~==========-...,.. .. . ....... 
Resmi Liselere muadil 

F eyziati Liseleri 
KIZ ERKEK 

Araantllly'de • ÇUtesar&Jlarda 
Ana smıfım, ilk kısmı orta ve liae sınıflarım havidir. Tedris ve terbiye usullerinin ciddiyet ve 
mükemmeliyeti ile tanınmıı olan müessese lstanbulun en güzel yerinde kain ve her türlü sıhhi 

şartları haizdir. Gayret ve muvaffakiyeti görülen talebeler için mektep bütün tahsil 
devrelerine ait kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiştir. 

Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır 
Kayıt ve yeniden kayıt muamelesine başlanmıştır. Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba gtinleri saat 

10 dan 18 e kadar m6racaat olunabilir. isteyenlere melde tarifnamesi önderilir. 
Telefon: 36,210 (6039) 

• 

Vapur 
Kazası 

Nevyork, 25 Siti Of Nor-
folk vapuru mariland civannda 

kumluğa oturmuştur. Yolculara 

hiç bir şey olmamıştır. 

M tbu t l ;em yetı \n.rufr ı 1 o 
tPrtıp cdıleo 

1933 
MA'l BUAT 

ALMANACI 
Her kıtapçıda ~u u ı 

--... liaa&& l krad&r. ~-... 
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Kara Cehennem 
O Kadar 
Kücük Ki: 

r BIKATi , Ber Bakin Mahfuzdur Bu Sütunda Hergün 
~-· z. ş. Tefrika No. 3 <1111_.,, 

L_ ____________________ _ l 
Nakleden : Hatlc• 

Ağayı Yere Serdi ANLAŞMA 
Kadını çukurdan omuzuna attı ve 

açıhn 1 Diye haykırdı 
Altmıı aenedenberi Kimile 

Hanımefendi babası Mlişir Niyazi 
Pa§anın bllyllk konağında yaşa
mıştı. Doğduğu gündenberi bu 
yeri bırakmamışb. Kona§'ın enfes 
bir bahçesi vardı. 

Evvelki Kısımlarm Hulasası ı 
Atmeydanıoda zaniye bir kadın 
recmedilecekti. Halk akın akın 
meydana geliyordu. Abarayda 
oturan Kavak Abdullah Çelebi 
iıminde bir adamın zevceai, be· 
zaz Salamoo iıminde bir Mt11evt 
ile seYişmiıJti. Kadın recmedile· 
cek, Musevinin de kafaıı satırla 
keıilocekti. 

O gün Sultan Mehmet bile At· 
meydanına gelmişti. Asesler hal
ktn intizamını temin ettiler. Bü· 
yük bir meydan açtılar ve çukur 
kazdılar. Bu kadının boynuna 
ip bağlanmış, kadın yavq yavaı 
maktele doğru sürükleniyordu. 
Halk kaynaşıyordu. .. 
- Kimse yerinden kımıldamasın. 
Herkes zaniyeyi olduğu yerden 
taşla.sın 1 emri verildi. 

. Kadın çukura yanaşırken kıvra
nıyor, inliyor, yalvarıyordu. Fa
kat ağanın sesi gürledi: 
- Allahını soven Zaniyeyi taş. 
lasin ı. 
İlk tq atılmıştı. Bu esnada o 
yekpare halk kütlesi sarsıldı. 
Dalgalandı~Ön ıııradalolanlar yer
lere yuvarlandılar. Bunların üze
rinden birçok insanlar atladılar. 

Çorbacı Halil Ağa muhacimlere 
karşı kılıcını kullanıyordu. Fakat 
bu eınada gür bir nare çorbacıyı 
ürküttü. Bu sesin sahibi «çvrbacı 
llf sırası değil kendini kollar ,, 
Diyordu. Havada iki maden! 
ziya parladı. İki çelik paro&81Dlll 
çarrışmuından haaıl olan billWi 
ıeeler çınladı. Asesbqı ile gür· 
büz bir delikanlı arasında müthiş 
bir mübareze bqlamıştı. 

Bunlann iizerinden birçok insan
lar atladı. Ve, çukurun etrafında
ki küçUk meydanda, mütlıq bir 
mlicadele baıladı. Çorbacı ile 
odabqı, kılıçlarını sıyırarak or
taya abldı.. Bu kılıçlar; başları
nın üzerinde keskin parıltılarla 
dairele çevirirken onlar, en giir 
ve en heybetli seslerle haykın
yor.. Aseslere, emirler veriyor
lardı ... Fakat, aseslerin olduğu 
taraf ta kaynaşıyor .• ve her ase
sin üzerine birkaç kişi çullanı
yor.. yumruk ve sopa darbeleri 
altında asesleri yerlere yuvarlı

yorlardı . Çorbacı Halil ağa, vazi
yeti tamamen kavradı. 

Onun ıçın, ileri atıldı.. çu
kurun önüne gerilerek muhacım
lara· karşı kılıcını bütün kuvvetile 
savurmıya başladı. 

Halil ağa, kudurmuş bir aslan 
gibi Kökreyor •• korkunç naralarla 
haykırarak muhacımları tehdit 
ediyordu: . 

- Geri be kodoşlar .. geri be, 
din ve devlet hainleri... Ne du
ruyorsunuz. Asesler.. vurun ıu 
heriflere... Kulağının dibinde 
yükselen sert bir nara,• çorbacının 
sesine karıştı : 

- Davranma ases başı... Ya 
canını.. ya kılıcını ... 

Halil ağa, başını çevirdi. Çe
virmesile beraber, hiddetinden 
bıyıklan titredi. 

Artık, insan sesine benzemi
yen bir homurtu ile mukabele 
etti: 

- Vay piç vay .. Yine karşı
ma dikildin ha .. 

- Asesbaşı.. Laf sırası değil, 
kendini kolla .. 

Havada, iki madeni ziya 
parladı. İki çelik parçasının çar
pıımasından basıl olan billuri 

sesler çmladı. Asesbaşı ile gllr
bllz bir delikanlı arasında müthif 
bir mübareze başlamıftı. 

- Hanımefendi koltuğunuzun Kıt yaz oturduğu bu yerde 
Aıeıbllfl, kudurmuf.t çılgına alhnda köpeğe benzer bir ıey Kamile Hanımefendinin en büyük 

dönmUftU. En korkunç çalmalarla var. Eğer hakikaten köpekte zevki penceresinden büyük keı-
k 1 d lik nlıyı ba i,..eri Alamayız. b ı ıcını savuruyor; e a - "' tane ağaçlarının süslediği u 
şından ve belinden biçmek -============)== güzel çiçekli bahçeyi seyretmekti. 
istiyor •• Fakat, her hücumunda; (_M_E_K_T_E_P_l_f._.,L_E_R_I_ Onun bütün çocuklup, bUttin 
kılıcı sert bir müdafaaya uğnya- M k l •l • gençliği ve ihtiyarlığı tam bir 
rak geri aıçnyordu. e fep l erzn yalnızhk içinde geçmifti. Pek 

Delikanlı, birdenbire bir adım Sual/erine genç iken annesini ve babasını 
geriledi.. Ve sonra, sanki bir kaybeden Kimile Hanımefendinin 
yayla hareket ediyormuş gibi cevaplarım akrabaaı dahi yoktu. 
yüksek bir sıçrayışla ahlarak, Gayet münzevi bir hayat sü-
kılıcınan tersini çorbacının kafa- tzmirde Karşıyaka Soğuk im~ u rüyordu. Pek az kişi ile görüşür-
sına indirdi. Bu darbe, okadar Saadet ııokagı Nuri Beye: dü. Onun konağına en sık gelen 
ani ve okadar şedit olmuştu ki: Askeri mektebe girmek açın misafir, babasının en aziz dost-
A b. d b" ı d' O tabiiyet meselesi esas şarttır. ğa, ır en ıre sersem e ı. larmdan birinin og" lu olan Siiley-

dah "k h' Ortamektebe devam imkinını zaman, delikanlı, a çevı ır d man Beydi. Sllleyman Bey Kamile 
1 bulduğunuza göre ayni şekil e 

hareketle bir darbe daha yer eş- Hanımefendinin ,..ocukken arka-liseyi de bitiriniz. Tabiiyet mu- -r 
tirdi. Asesbaşıyı boyluboyunca amelesinin neticesine intizardan daşı idi. Evvelce küçük bir ço-
yere devirdi. başka çare yoktur. cukken babasile beraber Niyazi 

Kılıcını dişlerinin arasına * Paşanın konağına misafir gelir, 
aldı. Çukurun üzerine eğilerek Bürhan Can Beye: babaları karşılıklı tavla oynarlar-
baygın bir halde bulunan kadının Ali Deniz Ticaret mektebine ken çocuklar bir kenarda oynar-
omuzlanndan yakaladı. Çekti, girmek için miyopluğun bir mah- lardı. işte hemen hemen elli beı 
çıkardı. Bir saman çuvalı gibi zur olduğu kanaatindeyim. Mek- senedenberi bu ziyaretler ayni 
onu ıol omuzunun üstnne attı. tep talimatnamesinde aynen şekilde devam edip gitmiıti. 
S w lil k k ı k d deniliyor ki: ag e e te rar ı ıcını a vra ı. h Babaları ötmn .. , kendileri ilk önce Sıhhat muayenesi için er sene MT 
Büttin kuvvetile bağırdı : kayt ve kabul zamanlarında mü- genç, sonra da ihtiyar olmuılar 

- Açdın... tehauıa doktorlardan mtirekkep ve bu ziyaretlerin şekli biç 
Delikanlı, kılıcını savurarak 

ahaliyi yanyor .• Kargqalık ara
sında yere yuvarlananların üzerin
den atlıyor •• Cami avlusunun lb
rabim Pqa konağına bitişik ka
pısına doğru ilerliyordu. 

Burmalı sütunun etrafında, 
mücadele daha bala devam edi
yordu. Aseslerin çoğu, muhacim
lerim amansız darbeleri altında 
yere yuvarlamyor, bazdan da, 
parmaklıktan içeri atılıyordu ..• 
Fakat, halk arasında, seyirci sı

fatile bulunan bir çok topçu ve 
Cebeci efradı da mübareze şa
basına atıldı. Ve Aseslere yardım 
etmiye başladı. O taraftaki mü
cadeleye kumanda eden(Odabaşı), 
Çorbacmın yere ;, uvarlandığını 
ve kadının kaçırıldığını görür 
görmez kılıcını havaya kaldırdı. 
Bütün kuvvetile haykırdı : 

- Bu tarafa yoldaşlar.. Bu 
tarafa •. 

Bu emir, mübarezenin şeklini 

değiştirdi. Hücum edenlerin ara
sından da birçok sesler yükseldi: 

- Çörekçi Mehmet !. Şu he
riflerin önline geç .. 

- Ktirt bayraktar 1. Kapıları 
tut .• 

- Babadağlı!. Sen (Doğan) ın 
arkasandan koş... • 

Bunlar; bUcum edenlerin eleba
tıları idi •.. Şimdi onlar da kendi 
avenelerine emirler veriyor .. Bir 
kısmı; mUcadelede devam eden 
Aseslerle topçu ve cebeci efradının 
önüne geçmıye çalışırlarken, bir 
kısmı da, kapıları tutmak için 
üçe ayrılarak camı avlusuna 
doğru koşuyorlardı. 

Koca Atmeydanının bu kısmı, 
mahşerden bir nümune olmuştu. 
Halk, kcıçmak, canını kurtarmak 
istiyordu. Fakat bu, o kadar ko· 
lay olmuyordu. Gücil, kuvveti 
yerinde olanlar; sıçrıyor, vuruyor, 
çarpıyor, kendine yol açıyordu. 

bir heyet içtima eder. Bu heyet değiımemiıti. Haftanın Uç ie'" 
tarafından müracaat eden tale- ceainde, Süleyman Bey munta-
benin göz, kulak, burun, boğaz, zaman akşam yemeklerinden son-
cilt, aıap ve dahili ve zührevi ra ihtiyar muhibbesine gelir, bir 
hastalıklarla malul olup olmadık- vakitler paşa babalanmn yapbğı 
lan bilmuayene tesbit edilir. Sihhi gibi karııhklı kiiçük masanın ba-
muayeneden muvaffakiyetle ge- ıına geçerler ve birkaç parti tav-
çenlerin mektebe kayıtları icra la oynarlardı. 
ve diğerleri reddolunur. 

* Aydında Hadi Be~ e: 
ikmal imtihanım bitirdikten 

sonra mektebe kaydedilebilirsiniz. 
Bu hususta fazla tafsilat almak 
için "Kasımpaşada Bahriye mat
baasına,, müracaat ediniz ve bir 
şartname isteyiniz. 

)f. 

Erzurum 'da Agüh Beye: 
Bu yaşta Lise ve Muallim 

mekteplerinde bu sınıfa kabul 
etmezler. Doğrudan doğruya bir 
san'ate intisap etmesi veya ha
yata atılmasını tavsiye ederiz. 

Mektepçl ............................................................... 
Birçoğu da yerlere yuvarlamyor .• 
ve acı acı haykırıyorlardı. 

Bilhassa, (Çörekçi Mehmet) in 
takımı, ellerinde parhyan yata
ğanlarla: 

- Açılın ..• 
Diye naralar atarak ilerledikçe, 

panik arbyor.. feryatdü figan; 
göklere çıkıyordu. 

Kadını götüren delikanlı; kan 
ter içinde kalmıştı. Omuzundaki 
yükün ağırlığı ona hiç tesir. e~
miyordu. Fakat, kaçmak açın 
birbirlerile uğraşan halkı yarmak, 
geçecek bir yol açmak, onu bu
nalbyor .. halkın bağrışmasından 
ve kaynaşmasından beyni uğul
duyor, fena halde başı dönü· 
yordu. 

Kapıya yaklaşmıştı. Birden
bire gözlerinin önünde bir şim
şek parladı. Keskin bir kılıcın 
savrulması, onun başının östünde 
bir aslık çaldı. Delikanlı; bir kap
lan çevikliği ile kendisini iki adım 
sağa atmasaydı, şüphesiz bu dar
be altmda yere yuvarlanacaktı. 

( Ark.uı var) 

• 

lf 
Kamile Hanımfendi biç evlen

memişti! Ve işte ilk def'a olarak 
bu akşam bu şeyin acılığını his
setti! Eğer vaktile evlenmiş olsay-
dı, şimdi bu koskoca konağın 
içi bukadar sakin ve sessiz olmı• 
yacaktı. Dışarıda müziç ve 
devamlı bir sonbahar yağ-
muru vardı. Lakin onu bu ak
şam böyle asabi yapıyordu. 
Belkide biraz rahatsızdı, ha
linde bir yorgunluk, ruhunda 
bir isteksizlik vardı. Odası ona 
her zamankinden daha karanlık 
görllndü. Koltuğundan kalkarak, 
küçük etajerin üstündeki elektrik 
lambasını da yaktı, ve başını 
kaldırarak duvardaki saate bakb 
Süleyman Bey bu gece gelmiye 
cekmi idi? O kaç senedenberi 
bir defa bile ziyaret gününü ve 
saatini kaçırmamııtı! İtte saat do
kuzu beş geçiyordu, halbuki dokuz
de gelmesi lazımdı. Tam bayle 
düşünürken kapısı?• b_afif~e ~uldu 
ve ihtiyar dostu ıçen gırdı. Bu-
gün Süleyman Beyin halinde de 
bir d6tUkltık l;ır keder var gibi 
idi. Yahut Kamile Hammefendi 
böyle zannetti: 

- "Neniz var Süleyman Bey? 
Diye sordu. Sizi ·de bu akşam 
biraz keyifsiz görüyorum!,, 

_ u Hayır Hanımefendiciğim 

keyfsizlik değil, ihtiyarlık!,, 
- "Dünden daha mı fazla 

ihtiyarsınız!,, 
- "Evet. Çünkü bugün düşü

nüyorum, dün düşünmiyordum!,, 
Kamile Hanımefendi çocukluk 

arkadaşını tekdir etti; 
- "Allahallah!. .. siz üılimüt 

olacaksınız, belki de bu halini& 
bir nezle başlangıcıdır... Sen 
bugOn sobamı yaktım... Geçinıı: 
şöyle ıobanın yanındaki koltuğa 
bakayım, biraz ısmınız da sizinle 
konuıuruz! 

Kendiıi de misafirinin kaJ'fl'" 
sandaki koltuğa oturdu. Ve bir
denbire değiımit yorpn ve he
men hemen mahzun bir seıle 
itiraf etti. 

- Ben de bu akpm aiJdn 
gibi Süleyman Bey! dedi. Biru 
evvel ben de birdenbire kendimi 
öyle ihtiyar hissettim kil 

- Ne yapacaka1D1Z KAmile 
Hanımefendi, bu bir kanunu 
tabiat!... 

- Fakat pek zalim bir ka
nuni Süleyman Beyi 

Gençlere yer bırakmak 
lizımt 

Haklısınız amma, ne slzlıa 
ne de benim böyle bir tesellimi& 
bile yok. Yerimizi bırakacAk 
evladımız var mıki? Siz niçin ev
lenmediz Süleyman Bey? 

-Ah evet niçin evlenmedim? 
çUnkü... Ne bileyim ben! 

- Ben her zaman sizin gizil 
bir sevda çektiğinizi zannederdim. 
Sizi sevmeyen bir kadım aeYİyor
dunuz galiba! 

- Evet bunu eyi anlamıpı• 
nız! 

- Allalı allah acaba niçha 
o kaclm aizi aevmeclil 

- Canım beni niçin sever 
cektil 

- Herkesi niçin aeverler! 
siz de genç, kibar ve güzel bir 
delikanlı idiniz! sevilmiyecek bir 
haliniz yoktu kil.. 

Birden sllleyman Bey koltu
ğunda doğruldu. Ve titrek ihtiyu 
ses ile: 

- Ah Kamile Hanımefendi, 
dedi. Bana neler söylüyorsunuzl 
ben ..• 

- Evet siz ... devam etsenizel 
Birbirlerine baktılar, ve sus

tular. İkisinin yüzleri buruşmuş, 
saçlan beyazlaşmışb. Böyle ol· 
duğu halde birbirlerine bakarken 
bütün gençlik seneleri gözleri 
önünden geçti, ve müteheyyiç ol
dular. 

- Kamile Hammefeni... işte 
ben bütün hayatımca bugün oldu
ğum gibi cesaretsizdim!. Karşı· 
mzda her zaman böyle küçük bir 
çocuk gibi kaldım!... 

- Çok yanlış hareket etmiş-
siniz Süleyman Beyi.. 

Kamile Hanımefendinin bu 
sözleri Süleyman Beyi o kadar 
şaşırtmııtıki söyliyecek bir keli· 
me bulamadı. Fakat ihtiyar ka
dın, adeta kinli bir aesle illve 
etti: 

- Evet yanhı hareket etmiı
smız. Eğer bir parça daha sa
mimi olsaydınız, bugün ikimizin 
de hayatı daha çok baıka ola
caktı! sizin o muannit sülditunuz 
bilseniz bana ne kadar azap ol
muştu... işte bunun için bugün 
size kalbimi açıyorum. Uzun müd
det hayatımızı birleştirmek arzu
sunu gönlümde besledim ... Fakat 
belki sizin sükütunuz daha iyi 
oldu!.. Yalnız eğer sükfıt etme
miş olsaydınız ihtiyarlığımız bu 
kadar korkunç derecede kim
sesiz geçmiyecekti t" 

-"Aman yarabbi .• Eğer bir au 
( Devamı 11 inci aayfada ) 

.. .. 
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Kamile Hanım kqlanm çattı: 
- Allahallah.. Ne gibel de 
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