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Evlenme Evamiri Aşeresi- LOtfen Befhlcl 
Saylaya Bakınız 

Et Fiatları Nasıl 
indirilebilir ? 

Bu Fiatlar, Bilhassa Fuzuli Olan, Bir 
Takım Masraflar Kısılırsa inebilir 

ICa•apl•r, •I ptılaalılılı mH'aligetlaf lr116al •l•lgorl•r 
Bir mlddettenberi et ffatlan· Bunu böyle kaydettikte~ sonra 

nın incllrUeblleceji lddluı vardır. K•lelim; biraz da teferrllata .•• 
Bu iddiaya KGre mezbahada et S6zU kauplara bırakalım. Bunlar 
ucuz atılıyor. Eti pahalılaıtıran diyorlar ki: 
kasaplardır. Binaenaleyh az kira 19 • 20 kuruıa alınan ıığır eti 
kanaat ederlerse et ucuzlar. ki (80 • 100) kiloluk bir hayvanın 

Bu iddia dejpudw. :Fakat.. çaud•r. Bu 
dojru ollillyan tarafa muti .... uldecBllt. • 
ıudur. Yani et pahalı idi. Fakat berveçhi pefln flhittlr. 
mezbehada ucuz ıatıldıkça ka· Bu etin kemikleri aynlar. lıe 
1aplarda da ucuzlamıya baıladı. yaramaz kııımlan çıkanbr ve ..•. 
Binaenaleyh ibtiklr ve pahalılık (35 • 40) kuruıa 1ablar. 
iddiası zaman farkı nazarı dik· Elyevm 30 • 32 kuruıa kadar 
kate alınmadığı içindir ki hakikati alınan koyun eti iıe, mevcut ld· 
ifade etmekten ayrılmıı oluyor. ( DHamı 11 inci ••1fada ) 

Bergamayı Ziyarete Ge
len lspanyol Asılzadesi 
Şüpheli Görüldü, 

Sonra Y anlıılık 
Tevkif Edildi, 

Anlaııldı 

Bergama n · , ••ki •••rlerin• ~lr IHılcıı 
Bergama (ıHuıuıl) - Bu:-ada muhafızlan tarafandan tevkif edi· 

eski eıerleri tetkik e Lmek lerek jandarmaya tulim edilmir 
Uzere Dikiliye çıkan bir mfoafir lerdlr. «duc el' Albe» nin lddluına 
Krupu, hUviyetlerinln anlaıılama· ıöre, bu arada yabnda da ara.-
IDaıı yDzünden, biraz ıert b · r tarmalar y~ılmıftır. Bu uada 
IDuameleye maruz kalmııaa c' 1 tllccardan :)emıl Beyin hl't'lyet 
vaziyet bllihara anlaıılmıı ' ,, varakalarına Klrilp vaziyeti anlat• 
kendilerine icap eden nezaket maıı Uzerine meaele haUedllmlf 
R6ıterllmlttir. Bu ml1&flr fl'Upu, ve miaafirlet bir otblnoblle blnditl-
lıpanya Kıralı on OçllncU Alfon• leı·ek Bergamaya getlrllmltlırcU.. 
•un kuzeni «duc d' Albe» He Burada mOze mUdDrQnDn dellle-
~lu ve maiyetinden ibaretti. tile etki eHder' geıdlrllmlı ve 
Lİpanyalı mi1&flrler Dikiliye huauıl 6nce yapılan muamelenin malai-
YatlarUe ıelmiflerdi. Fakat hllYI• yeti bu ıuretlı tadil olunmuttur. 
retlui ••lafllamaclatı lçla uWI 1' 

26 Ajusto• ı Bügülı Taarruz 
-------

iki Milleti DoSt Yapan 
Savlet Bugün Başlamıştı 

Fecrin ilk Kızıllığı-Parlarken Kahra
man Mehmetçik Hücuma Kalkmışb ........................................................... 
----~---------- -··. 

Yeni Tefrikamız 

Yazan: 

Muharririn "Son Poıta ,, 
için yazdıtı en yeni 

romanı 

Burhan Oahit Bey diyor klı 

11 Y•11I 61r ro•••• IN,llll'k•• 
•n•••m• ••'•" •Hrl•rl 
" /lilrl•rl llr•• ••lrlaım. 
.. ro-.111 luı.sııl•rlc•n ,,.,," ..... ,.,,,,.,., ''•"'•• 
ll•ll•r n• llml11 •• ti• etl.-
6iı•h• la•d• ltedlrlp 
•l•--•lı 6lr aoe,a reHı.,, 

f.tte bu da••" Afk Clençlerlndlrt ,, 
tefribmızda liıi eevda heyeoanlaril• 
ıonuna kadar ıürükliyecektir. 

Onnmtızdeld Perıembeye 

- Son Posta'da 
_. ...................................................... .... 

Yeni Bir Vapur 
Alınıyor 

Vapurculuk Şirketi Mü
dlrü Avrupaya Gidecek - -

Vapurculuk tlrketl mUdtlrl 
Muıtafa Bey, ıirket mecllai ida· 
reai azaıından bir zatin de itti• 
raldle buı'nlerde Avrupaya 
hareket edecektir. Seyahatin he· 
defi, 1eçenlerde ıatın alaaıp milli 
ticaret flloıuna ilhak olunan T arl 
ayarında fakat ondan daha yeni 
bir yapur almaktar. Muıtafa Bey, 
bu m~tla Marlilyadan bqbya• 
rak bqbca denizcWk merkulerlnl 
dolqap ~l•erlfll bir ı•ml bulmıya 
sahpcaldlr. 

....... ., 
• 

ll•hr•h•11l11 ille •Ilı.••••• .,.ı•rlr lcre/d 
Bup 26 Atuıtoıa bir daha l Ttlrk orduıunu aahn ulatbraa 

yaıa11111 oluyoraa. 922 yıhnm 28 bir tarih bqlanpcı c1etf1, ayni 
Aiuıto.Uı 954 yalının 36 Ağul- zamanda tarlhlırl beraber yllrl-
toıunu lıep birlikte idrak edenler, yen iki komıu milleti bliiblrlle 
bu eplz ıhla blytlk heyecanını ebedi doatluta 16ttlren tarihi bir 
daha iyi kamyablllyorlar. ı&ndllr. 

9'l2 yalının bua-GaB, yalmz (Oevami 8 inci aayfada ) 

- İt Bankaıı bugün onuncu yılanı bitirmlf. 
- T evekkell dememifler: it bileaia, luhç kupnaDındarl diye.. 

• 
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Müvezzilerin 
Beyaz Ceke i 
Ve Halk 

.Müvezzileıe lıeyaz ceket giydi· 
rilecekmiş: di)e bir a~'l çıktı. 
Derken hakilmt oldu. Bu veleh 
llyandıran hndise ke.~sıoda 
luılkuı intib~ eu oldu: 
~ B y ( mütekait zabit Kııdirg 

11) - Gazete müvezzilerinln yeknaaak 
elbise giymeleri düşilnülmfif ve kar • 
rın tatbiki için de biltiln gazete .atıcı· 
ları çağrılnrıık kendilerine ihtıırJıırdn 
tenbihlcrde bulunulmuştur. Yalnız 

müvenller kendilerinin t m lı zama
nında erkeze çağrıldıkları için ga• 
zete aatamadıldarım, ekmek parası 
kazanamadıklarına ileri ıürerek bu 
çağrıl11 zamanını tenkit etm!ye ve 
ıızlanmıya ba lamıılardır. lubsadi 
buhranın dünyada şiddetle hüküm 
ıürdüğü şu zamanda bir lokma ekmek 
parası kazanacak hiT it bulan bu zava1. 
lılann tam ft zamanlarında merkeze 
toplnttırılmalau tenkide değer blr 
hnrckcttir. 

* 
Salih Bey (Kun<luracı N'umosma· 

niye 78) - Azizi timdi bir lokma 
ekmek kırk aıl11nın ağzındadır. Bunu 
almak için çalışıroruı.. Bizim bu çe• 
tin hayat miicadcluinde kaybedecek 
Yaktimiz yoktur. MüvcnUere bir ör
aek beyaz elbise giydirmek iÇin 
hepsini tam it znmnnınd auçlu in· 
aanlar gibi toplatbrarak aııatlerce 

merkezde bekletmek doğru değildir. 
Her m d ni meml keH<" olduğu gibi 
yalnız müvezzilerin değli, G•ğr·· satı
cıların da temiz ye yekırnsrk elblH 
aiymelerl fena bir f y değildir. Mü
vezzllerln içinde ihtiyar ennelerine 
ekmek parası ve ynkındıı açılıscak 
mektebi lçln kitnp parasi kazanacak 
zavallı ve fakir mektep yavruları da 
Tardır. Bunlara tebligat yapıhrken 
lflerl az. olduğu bir zaman ıeçllme• 
Udir. Diğer it aabipleJ'i için de böyle 
olmalıdır. Sonra milveızllere beyaz 
elbi&e giydirmek te doğnl değildir. 
Bu, itfaiye neferine, §fmendifer ma· 
ldnistine beyaz elbise giydrrmiye 
benzer. Bunlar gazete aatarlar, ga. 
&eteler makineden çıkarken mürek
kepleri yaş olduğu tçlr. insanın eltnl 
•o elbiaeslnl boyar. Hcrgiln elbise 
rıkamıya vakitleri olmıyan müvczzllere 
lbeyaz. elbise deA'il sim afyah bir 
a6mlek lntlh p etmeUdir. 

-tc 
SaJim Bey ( Sultanhamamı 182) -

Dıvletln, Bt:lediyenln, ntt!mlehtin bQ. 
tnn vergilerini, mükellefiyetlerinl yü • 
lenenler çahfnn yurfüı§lardır. Onlara 
her hangi bir tebligat yapılırke 
lflerlnden alıkonmnyacak bir zaman 
intihap edilmelidir. MilvezzlleT tam 
fl ı.ete satacakları ı:amnn euçh. gibi 
toplatbnlar k kendilerine beyaz el ıse 
giymeler! emredilmif. Bir def m slek 
tcabı müvezziler beyu bise gfye-

e.ı.ler. Çünkü her giln henüz mür -
kepleri kurumamq gazeteler! koltuk
luında lıtflrlar. Sonra bunlara 
itleri bulunmadığı bir :zamanda 
pek fi.la tebligat yapılabillrdl. ur· 
lanmızın tebligat İflerlnde daha say
a-ılı ve dllıllnceH hareket etmeleri 
icap etmektedir. ----

acar Polisleri Geliyor 
BugUu Çar Ferdfnant vapurfle 

Macaristandan poli teikilatına 
mensup 23 kifilik bir heyetin 
ıehrimize gelmesi beklenilme'kte
dir. Heyet ıehrimizde nç gün 
kalacak, burada polis tcşkilitım 
tetkik edecektir. 

e n •• 
c •• 

1 re e i Dön 
• 
ı t e ı 

Adliye enka~mı satın alan m teabhit şimdiye 
kadar blltnn duvarları yıktırmış, }'mnız Ayasofya 
tarafındaki iki duvar kalmıfb. Ay sofy min rele
rini ve türbelerini tehlike_t"e dilgüreceği anl şılan bu 
duvarın yıkılması için çok dikkat edilmiş ve nihayet 
dlin sabah bu yUksek duvarı, enkazı iç tarafa yık
mak için halatlar bağlanml§ ve ç ilmiştir. F.akat 
duvann altınd ld tunlar eksi istikamete k ydığı 

ıçın duvar da ansızın cnmi tarafına g6çmilş ve ön 
taraftaki ağaçları& tamamen ezmiştir. Duvarın iç.inde 
bulunan bir demir, tlirbe ve dükkanların önlerindeki 
büyük ağaçlara dayandığı için dükkanlar ve cami 
muhakkak bir tehlikeden kurtulmuştur. Buradaki 
yol tama en kapanmıştır. Müteahhit fazla amele 
tedarik ederek dün akşama kadar yolu kısmen 
açbr bilmiştir. 

•• o 
ft1eğer Alt Kı ımlarında 

Kaçak E ya Gizli im· 
Evvelisi gün Galatada roku 

a Io nnd yam di t bir 
kaçakçılık hadisesi meydana çı· 
ltarılmıftır. 

Tevfik Efendi isminde bir yolcu
nun Uç sandık tutan eşyası mua
yene edilirken bu sandıklarm 
biçimleri memurların şüphesini 
celhetmiştir. Bunlar ı1a bir göz· 
den g çirilince, alt kısımlarının 
bölmeli olduğu görülmüş, ve bu 
b6lmel rden 83 kilo merserize 
pamuk ipliği ve 3 kilo da pamu 
ipliğı p.karılmışhr. Tevfik Efendi 
hakkı d takibat yapılmaktadır:. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Ciba lide Knrnik Efendinin 
buğday fobriknsında çalışan Ma
hir isminde birlıii sağ elinin üç 
parmağ1.nı makineye koptırmışbr 

~· Kadıköyde Mühürdar cad
desinde Emin Bey apartımanı 
kapıcı ı Hü eyin, tabanCEsını 
kurcalamakta iken silah oteş al
mış ve çıkan kurşun sağ böğrline 
aaplanarak ağır surette yaralan· 
mıştır. 

lf Kasımpaşada Ztndanarka· 
sında oturan kamarot Mehmet 
S bri Efendinin tizerinde bir 
miktar esrar bulunarak mUsadere 
edilmiştir. 

1ıf Mudafa lımlnde bir ka
laya ile İr1 n l inde bir arabacı 
Balatta lraıilı Hüseyinin kahve• 
sinde kumar oynarlarken cilrmll· 
mqhut halind yakalanmışladır. 

450 Seyyah Geliyor 
Yaran Alman b ndırah Sofya 

vapurile ş hrimir;e ( 450) Alman 
seyyahı gelecektir. Seyyahlar va· 
purda bir ziyafet vereceği için 
Vali ve Belediye Refai Muhiddin 
Beyi vilayet ve fırka erkanını 
vapurun .acanta.sı vasıtasüe .oimcli
den davet etmişlerdir. Seyyahlar 
ara ında tanınmış ilimler do 
vardır. 

ır- So yor .. ? 
G zete Satanlar Uç GUn 
ır il çin K r koll ~ 

6 re ldUI r ? 
Veraen yeni bir karar mucibince 

gaze1 m1h'.eZ.Z.iler.iniıı eyaz güuilck 
giyecekleri, l\ıeyaz gömlek taş1mıyan 
mü vezzilere gazete .sattırılmıyaco.ğı 
yaclı3 ordu. 

Y apbğımız talıkilrnta göre, ne be· 
Jediyenin, ne de Emniyet müdürliiğli· 
nün bu yolda verilmiş bir lrnrcm yok
tur. S lfihiyettnr bir zr.t biz.o dedi ki: 

" - Böyle ançma oey)ere inı:ı.nmnk 
do~rru değildir. Gazete ımi.ıvezzilerinin 
böyle bir mechıırı)et bnn konması 

, kimsenin Bk'!ıne1ln geçmemiştir. Ç'ilnkü 
be:yaz gömlekle, ınüvezzilik ve gazete 
eııtmnnın münasebeti yok:tur. Müvez
zilerin akşam saat 7 den onm.. faa
liyetten menedildiği haberi de ikatiyen 
doğru değildir. ,, 

Son Posta: Bu sözleri soyliyen 
zat yük ek bir salnhiyeti temru1 ettiğine 
göre, Perşembe nkşamı, Cuma gunü 
vo ıdün ıgnzete atanlar oiçin fop1at· 
tırıldılnr'? 

Bunu ee.nıimiyet1e ıoruyoruz ve 
cevabını bekliyoruz. 

Erken Kapanma 
ikayetleri 

iki Ay Sonra Yeni Bir 
Telim atname Yapılacak 

Dükkanların erken kapanma
ları hakkındaki karar etrafında, 
şikiiyetler, mtiracaatlar devam 
ediy.or. En fada şikeyetçl olnnlar 
b kkallnrdır. Bunların şikdye· 

tini evvelce f amııştıl{. 
Befodiye, lstanbuld ilk ola· 

ra'k tatbik edilen bu erken kapan· 
mn usulünde, ;şimdilik bir tecrUbe 
m hiyeti gfü·mektedir. Öğrendi
ğimiz göre dükkanların Y.apanmn 
sa tları hakkında iki ay sonra 
yeni bir talimatname vücuda 
getirilecektir ki bu, kı tarif esi 
olacaktır. l<İlpn, her dükkanın 
wziyeti ıiyice tetkik edilecek, 
ıehrin umumi hayatı nazarı ·k
kate alınacak, şimdiye r 
edinilen tecrübelerden de istifade 
olunarak, ihtiyaca tam cevnp ve• 

e iz Ticareti 
işlerin Yeni den Tanzimi 

için Çah ılıyor 
Aldığımız malümatn göre, lktı• 

i t Vek Jeti, deniz ticareti işle
rinin t nzim ve ı lahı için esnsh 
ıeklld !harekete geçmiye karar 
vermiş, Deniz ve Hava müsteşarı 
Saaullab Beyin riya etinde bir 
komi yon faaliyete başlamışbr. 

Ôğrend!ğimize göre; bu ko
misyon deniz iı1erimiz hakkınd 
bir mesai programJ ha.zırlamıy 
başlnımşbr. Bu program, lstanbul 
limanının aslahı meselesini, diğer 
deniz ticaretimize miltenllik işle
rin b 1 ve inkişafı eaaslarım da 
iperisine alacaktır. Progı".amın 
tamamlanması bir ay içerisjne 
sıkıştırılacaktır. 

Tehlike 
Geçirdi 

Dün Taksimde bir hadise 
o1muı bir !k&om bir apartmanın 
tarasasmdan düşmek üzere i en 
kurtarılmışbr. Taksimde Kralami 
apartmanında 3 No da oturan 
madam Sofiya isminde bir kadın, 
dlin biraz hav:a almak için apart
manın sokağa nazır olan tarasa• 
sına çıkmıştır. Madam bir arahk 
mU\'azenesini kaybetmi§, ba ı 
dönmUş ve tarasadan aıağı yu• 
varlanmak Uzere iken parmaklığa 
tut~narak feryat etmiye baılamış
tır. Madnm Sofiyanın feryadını 
duyan karşıdaki apartmanların 
knpıcıları imdadına yetişerek 
oşnğı dllJUp parçalanmak üzere 
bulunan kadını kurtarmıı1ar<lır. 

HastaneyJ Soyarken 
Y edikule ETmeni hastanesine 

ziy retçi sıfatile gelen Haçik 
isminde bir sabıkaJı, hastanenin 
anbanna girerek ötebirl çalarken 
cllr:mümeıhut halinde ynkalan-

ışbr. ·-···-··· ............... -............... -.. -... ---. 
en bir talim tname haurlıuıacak-

br. Kıpn, saat le,30 da akşam 
olduğundan nakil vasrtalnn tarife
ler de ona göre tanzim olunmakta· 
dır:. Belediye iş aahip1erini memnun 
edecek bir kıı tarif si vücuda 
getirecektir. 

( Günün Tarihi ] 

Başvekil Paşa 
İzmirde .. 

BeynelmUel lzmlr sergisinin kUıat 
rHmfnl yapacak olan Baıvekil lısm6t 
Pata Hz. dün Gülcemal vapurile iz· 
mire areket etmişlerdir. Başvckllle 
berabe,- Hariciye Vekili Tevfik RilttU 
Bey de gitmifti.r. 

GGlcemal vapuru saat 11 de Gi· 
lata nbbmından hareket etmiş, Baı• 
v kilimlz burada Meclin Reisi Kazım 
Paıa ile Cümhuriyet Halk Fırkası 
Umumi Katibi Recep, Dahiliye Vekili 
Şükrii Kaya, İktısat Vekili Cel&J 
Beylerle tehrimb:dekl mcb'uvlar v 
birçok zevat tarafından uğurlanmıo• 
lardır. 

Gülcemal vapuru, bu .abalı iz.mire 
varacaktır. Baıvekil Paıa kü~ııt rea
mini müteakip tekrar şehrimize dö
neceklerdir. 

iki Fransız Denlzeıltm 
G misi Galdl 

Dün aabab limanımız Fran11~ 
donanma na menıı:up Antiyop ve 
Lavestal iaminde ilki denizaltı gemlıl 
l'elmiftir. 

Efgan • Macar Dostluk 
lsakı lmzalancfl 

Efganistao'11ı Ankara bQyük elçlıl 
Suitaoabmet lhan ile Macaristan'aıı 
Anknra elçi.al M. Jüngert - Arnnoti MI
hali dllo yeniköy'dekl M car sefirinin 
y zlık ikametgahında Efgaoi tan T 

Macaristan ara11nda bir doıluk mua• 
b desi imuı etmiflerdir. 

U r lebe Kabul MUd• 
d ti Bitmek Üzer 

Use ve orta mekteplere yeni 
talebe ka11t ve knbulil teş giln 
•onra bitecektir. Bu milddetten sonra 
mGracaat eden tntebe ıahnmıyacakbr. 
Yalnız 22 Eylülde baılıyacak olan 
ıınıf ikmal lmUhAnlannı müteakip, 
baoka bir mektebe yazılmak mecbu· 
l'lyetindc bulunan talebeler, kayıt •• 
kabul edileceklerdir. 

Belediye intihabı 
Vali ve belediye rclıi Muhiddin 

Bey dün Firka 01crkezlııde Fll'k 

reisi Dr. Cem 1 beyle beled.yc inti
habı hakkında üç saat kadar görüı· 
mllştllr. 

Yapıcll rın Bir isteği 
İnıaat yapan knlfolar, ustalar ve 

lıçl.ler cemiyeU belediyeye müracaa' 
ederek, diğer bütnn esnaf gibi, ken~ 
diledne de imtihan edilerek biret 
ehliyetname v.erllmealnl istemlıtlr. 

Denize DU tU 
· Gümrük kontrol memurların• 

dan Atıf Efendi k6prllye yana§• 
mak ilzere bulunan Şirketi Hayri• 
yenin 58 No. lı vapurunun dalga• 
!arından motörün sallanmaaile 
denize düşmUı ise de kurtarıl• 
mışhr. 

•• 
Universitede 
lmtilıanlar 

Ünlnraitede, v ril n Jenl bir ka• 
rara göre, eylAl devresinde iki lmtı. 
han yapılacaktır. Birinci imtihan blı 
eylulde baŞlayacak v~ on beı gDc 
devam edecektir. Bu imtihana, basta• 
lık gibi aebeplerden dolayı hazirandı 
imtihana glremeyen tıılebeler dahtJ 
olacaktır. 

lkıncl grup imtihan 15 eylulde 
baılayacak .-e 15 teırinlevvele kadar 
devam edecektir. 

J ___ ~So=n=~=o==s=t=a=,n=ı=n=R=e=sı=·m __ l..;;.;.i __ Hı_ik_a...:"y:.-e_s_i_: ________ ,_R_a_z_· a_r_O_la_R __ a_sa_n.........,.B==. =D==ig=o=r==Ki=ı=· ·=· ::;I 
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1 

- Ah hanımcığım otlumu 
ı?Jrme, doktorlar gtb1 bem· 
beyaz • Gmlek ıtiylyor. 

- Bu b al n• , hyaa ıömlek 
,.ı,eeıelul!•, .cladl]&. - ıi.J'ah 
ı3mlek ı1l1ııılltıla! 
- Vallahl lıılnlbl pollı P'h•J 

lıia 18111lek b•yaııdı •"'m• bir 
ı.eltada ıl11k ohıurdL 

Beyaz ııöıaleklil.r aeriai. -ot'um Son Poıta var mı?I 
- 8ea e azete Hlmı)'Ol'um 

Han n B.; bwber çırajtyua. 



Hergün 

Müvezzilerin 
Beyaz 
Gömleği 

Dün yazdık. BugOn bu mevzua 
tekrar dönüyoruz. Çünkü dönmlye 
deA'er buluyor vo bir mühim derdin 
Ostüne, bilmilnuebe, pllrmak koy• 
duğumuza kanaat ediyoruz. 

Mesele şu müvezzilerin beyaz 
2ömlek giymeleri itidir. 

Pertembe aktıımı KfSprO lakelerlle 
•ıki Babıali caddesinden toplanılan, 
Cuma ve Cumarteal pnlerl de top· 
lahlmalarına devam edilen mOvezzi. 
lere denllmlt ki: 

- Cumartealden lti'>area beyaz 
a-ömlek giyeceksiniz. Sonra halkı ra
hatsız ediyoraunuz. Etmiyecekslnla. 

Emrin birinci kısmı mantıki do· 
tlldlr. İkinci kıamı be dotrudur. Bir 
satıcı ; ister aan'aU mOvezzl olsun, 
isterse ıerbetçi; her hangi bir vatan• 
datm rahatını bozmak hakkına 1ahip 
değildir. Şu kadar var ki gazete mil
,.ezzli ile herhangi bir sa tacının farkı 
2özetllmek ıartlle. Fakat nasıl bir 
gazete ldarHi bir tuhafiye dükkanı 
telakki edilemezse bir gazete aatacıaı 
ile bir Hyyar fıstıkçı da ayni iti 
yapan adamlar aayılamazlar. 

Matbuata ihdas etmemif, fa· 
kat baıkalarında görerek almıı 
insanlar sıfatile bu kaziyeyi bu 
cihetten mUtalea etmemiz lbım· 
dır. Yani matbuah, icabında iii· 
rnize yarıyan bir gül telakki edi· 
) orsak, onda mevcut olması ta· 
bii bulunan dikene de katlan· 
rnamız icabeder. Maamafih, ken· 
dilerini fikren fazlaca ileri gltmiı 
sayan bazı zevat, matbuatı, her· 
hangi bir ticaret şubesinin nizam 
ve intizamına uyması icabeden 
fikri ticaretle idare edilir miles
ıeae sayarlar. Bu düşünce, zahi· 
ren doğrudur. Hl\kikat bambaş· 
kadır. Matbuatı kuran Garp me· 
deniyeti, ona niçin dördüncü kuv• 
vet iımına vermittir? Çünkü 
yapabileceği fenahklarm yanında 
ifa ettiği hizmetleri kıyas ka· 
bul etmez derecede bil· 
yük görmliıtur de ondan. Bu
nun haricinde söylenen ıöz ve 
ileri ıürUlen iddialar, yirminci 
asrın idari ve içtimai sıkıntıların· 
dan doğmuı demagojik teviller 
ve tefsirlerdir. 

Demek oluyor ki birçok yok· 
sulluk içinde, kar ve kışta yahn
ayak ve baııkabak dolaşan bed· 
baht küçükler, birçok namüsait 
şartlar içinde ve her,eyden evvel 
bu memleketin irfanına hizmet 
ediyorlar. Bu sözlerle biz, bize 
göıterilmek iıtenmiyen bir saygı 
eseri bekler olmuyoruz. 

Bunu böyle söyleyip geçtikt~ 
•onra harf inkılabına namütenahi 
hizmet etmiş ve bu işte maddeten 
birçok ta ziyan görmüı insanlar 
ııfatile diyoruz ki : 

Müvezzi beyaz gömlek giye• 
nıez, ondan böyle birıey istemek 

ekmeğine mani olmak demektir.Bu, 
bir.Bir vatandaşa, bir emir tebliğ 
•dilmek için muayyen bir zaman 
gözetilmek gerektir. 

Ayni suretle bir müeueaeden 
birtakım idari vecibelP.r istemek 
için de ona, o vecibeyi yerine 
l•tirebilmesini temin edecek mad
d8t imkin ve zaman verilmelidir. 

u da, iki, 
Geniı ve hür fikirliliğini uzak 

yakın daima ititegeldiğimiz 
Dabili>:e. Vekili ŞUkrU Kaya Be· 
ye~en.d~nın, yerinde olan, bu dilek· 
lerımızı haklı bulacağına eminiz 
Binaenaleyh icabının icra edile~ 
ceğini emniyetle bekliyebiliriz. 

Ergani Madeninde Cinayet 
Ergani, ( Hususi ) - Birkaç 

gUn evvel bakır madeninde bir 
cinayet olmuş, sabılrnhlardan 
Pervi köylü Hüseyin, İstanbullu 
Fehmi Efendi isminde birini ta
banca ile öldürmüştür. 

Cinayetin sebebi bir kindir. 
20 - 25 giln evvel Fehmi Efendi, 
~e.nbelliğinden dolayı Hüse) ini 
1ı1nden çıkarmış, bundan muğber 
Flan ~atil bir gece sabaha karşı 
ehnıı Efenr inin kulübesine hii· 

~ul ~ ederek, kendisini iki kurşunla 
durmi.iş ve kaçmıştır. 

it Yapılan tahkikat neticesinde 
~til yakalanmış, suç ortaklara :U an iki kişi de nezaret altına 
nnııştır. - Jf 

Resimli Makale il Tarihin Hükmü 11 
Ak aaçlı tarih, mukadde
rabmızın kitabını yazar
ken çok insafsızdır. Müaa• 
maha tanımaz. H&dise)erl 
gördUj'Q ve anladığı gibi 
yazar. Onun kör bir hr· 

pana btnzlyen hışmına ujramamamıa 
için akla selimin koruyan ve kurtaran 
Yarhtma aarilmahyıı. Buııu yapamıyan-

ları tarih insafsızca 
•ahküm eder. 

SON TELGRAF HABA""RLERİ 

Nafıa Vekilinin Beyanatı 
Tramvay Şirketi 

Şirketinin 
3 Ayda Paraları Verecek, Elektrik 
Vaziyeti De Tetkik Edilecek 

Şehrimizdele bulunan Nafıa 
~~~~----~~~~~~~~~~---:-

gelince; 1923 redaptasyon muka- olan elektrik tirketi hakkında da 
Vekili AH Bey dün gazetecilere 
vukubulan beyanatında ezcllmle 
demiştir ki : 

velesine avdet edilmiştir. O mu· memleketin ve dünya şeraiti 
kavelename ahkamında mündemiç lktisadlyeainin icaplarına göre, 

"Şirketler açtığımız miizakere 
ve •nlqma te,.bbllaleri d•••m 
ediyor. Telefon fİrketinin itlerini 
tetkik etmek üzere bir komisyon 

olan tarife ücretleri ne iae, 1 bugDn, yarın tetkikat yapılacak-
Eylulden itibaren tatbik edilmiye tır. Vaziyetinin, hakkın ve ada· 
batlanacakbr. letfa lcaplanaa irca ecffhn_, 

1926 mukavelesinin fe•hlne emrizaruridir. 
kadar olan müddet zarfında yeni 

çahımıya başlamııtır. 
Şirketin ötedenberi nazarı dik

kati celbeden yolsuz hareketleri
ni bir defa baştan nihayete ka
dar bu komisyon tetkik edecek· 
tir. Tetkilcat bittikten sonra şir· 
keti pazarlık mtizakereıine davet 
edeceğiz. Mukavelename hüküm· 
lerine göre(raşa)hakkımız vardır.,, 

«Devlet Demlryollarının yeni 
hatlar yapmak üzere tarifeye esaslarda ve daha tekemmUle 
zammedilmiı olan ve şirketin doğru vaziyetini tanzim ve tensik 
kendi cetvellerine göre 2 milyon için bir teıkilit kanunu layihası 
liradan fazla tutan parayı, şirket hazırlamaktayız. Bu layihanın 
Uç ay zarfında iade etmek mec· önümüzdeki içtima devrHinde 
buriyetindedir. meclisten geçirilmesini temine ça-

Üç ay nihayetinde bu parayı hşacağız. 
iade edemediği halde kanuni ve Bu kanuna müteferrl olmak 
idari tedbirler alınacaktır.,, üzere tali bir takım kanun ve 

.. Tramvay şirketinin vaziyetine tıTramvay şirketinin bir diğeri nizamnameler de hazırlamaktayız • 
---

Odesada Vergi Sistemleri 
Askeri Heyetimiz Fevka- Değişecek Mi? 
iade Merasimle Karşıland~ Fransız mal~ye mUtehasıııı 

Odesa, 25 (A.A.) _ Franı 1 ıehrimizde tetkıklerlnde deva~ 
M · S t ·ı F h d etmektedir. Mütehassısın verecegı 
d'erıp ovye .vapu~~ d t· 1~ k~ 1• raporlara göre Maliye Vekiletinde 

ıkn akşan~n hrıyas~ ı? e ı f - yeni teıkilit kanunu vlicude geti· 
il aı erı ~yebmız bu sabah rılecek ve ailebl ihtimal vergi 
Odeaaya geldıler. • t 1 • iz de daha asri bir hale 

istikbalde Roma büyük elçi- ~fıı ~m ed~ılmcektir 
. . ı rag e ı e • 

mız Hllseyın Ragıp Bey konsoloa- atanbul, Beyoğlu ve Oaklldar· 
luk me?1urlarımız, Sovyet aıkert da nakıl va1ıtalarından vergi tar· 
erkinı ıle mahalli hükumet me- hı için birer büro tesia edilmiı-
murl~rı hazır_ bul~ndul~r. . tir. Bu suretle hazine 200 bin 

Bır askerı kıt a selam resmıni liralık mUbJm bir varidat temin 
ifa etti. Milli marşlar çalındı. etmiıtir. Istanbul tahakkuk müfet· 
Heyetimizin geçeceği yollar kimi· tiıliğf kadrosunun tevsii takarrür 
len Türk ve Sovyet bayraklarile etmittir. Bu mttfe~tftler 930 ae-
d t ı t neaine ait iki bınden fazla be· 

ona 1 ~ıf 1
• • • • yannameyi 935 senesine kadar 

Bugun saat ıkıde şereflerıne b b h 1 tetkik edeceklerdir. 
T d 1. d b v vl e eme a on ra ote m c ir ögle yemeg Çtınkü 935 ıenesinde vergilerin 
verilecektir. Heyetimiz bu akıam müruru zamana uğramaları teh• 
Moskovaya hareket edecektir. tikesi vardır. 

r 
ISTEl?. iNAN /STER 

Yine ihtilaf 
iki Amerika Hükumeti 
Sefirlerini Geri Aldılar 

V aılogton, 25 ( A.A )- Para· 
guay ve Şill hOkômetJeri milteka-

bilen siyaai mOmesıillerini geri 
çağırmış olmalanna rağmen bu 

memleketlerin Vaşington sefirleri 
dün uzun İ>lr mtilikatta bulun· 

muşlardır. Bu mülakatın kat'iyen 

aiyaai mahiyette olmadığını beyan 

etmiılerdir. 

Mukavele imzalandı 
lzmir 25 (Hususi) - Istanbul 

rıhtım tirketinin satın alınmasına 

dair olan mukavele Gölcük yay• 
lasında Sarraçoğlu Şükrü Beyle 

şirket murahhası arasında ımza· 
lanmııtır. 

l NANMA! 
Gazete utıcıları, Belediyenin veya Vilayetin bir ı ne derse desin .. fstanbul sokaklarında l:eyu ı8mlek 

kRr rının tatbik sahasına ahlatı dolayısile, Pertemb• biraz aykırı dej'tl mi? 
ı\kşamı ve Cuma günü gazete satmaktan alıkonul· Beyaz rengin tozdan pek çabuk mGteessir olaca
dular. Bunun sebebi, dün de bildirdiğimiz gibi, gazel• ğına, lstanbul sokaklarının ise henüz sulanmnk 
muvezzilerinin beyaz gömlek giymeleri mecburiyeti bahtiyarlıtına nail bulunmadığana göre, temizlik için 
imİf. Beyaz gömlek giymiyen, yakasında numara verildiği ıiSylenen bu kararda isabet bulunduğuna biz 
bu\unmıyan müvezziler gazete satamazmıf. Fakat kim inanmıyoruz. Sen de ey kari: 

/.Sf'•R /NAN iSTER iN Alf MAi 

Bu Adam 

Başka Adam ..• 
,·--------- A. E. 

Dün, yikdlğerini uzaktan tanıyan 

bence her ikisi de ayni derecede dost, 
iki zat arasında hakemlik yapbm. 
Bu iki zattan birinclıl ikincisine tanı· 
tıkhkları derecesinin mOaaade etmiye· 
ceği kadar senli benli bir ifade ile bir 
mektup yazmıt: 

...... Anlamadığın ite ne kanıırsın, 
tanımadıtın adama ne inanırsın? İtte 
insanı bByle kepaze edip sokağın 
ortaaınl koyuverirler de arkalarından 
baka kalıraan anladın mı aptal adam?. 
diye batlamıı. 

Mektubu alan zat ta, birkaç ıriln 

evvel fena bir akibetle neticelenen 
bir itinden babtedlldltlne zahip ola
rak, fakat bu aklbetten de bu lisanla 
bahıedilmlt olmaaına kızarak, ıapka
ıını yakaladıjı flbl avukatının yolunu 
tutmut, mesele1I ben orada 8trendim, 
her lklıinl de yakından tanıdıtım için 
mahiyeti çabuk anlatıldı. Met•r me· 
aele ayni zamaada yuılan iki mektu
bun dalgınlıkla baıka bqka zarflara 
konulmasından ibaretmlf. Bir Btle 
yemetinde banımakla •• trfllltmeklo 
bitti. .. 

Dalgınlıkla demlyeylm amma, ya• 
nalmanın bir baıka tekli de beııim 
baııma ıelmlt oldutu için fazla hay
ret etmedim. Senelere• evvel bir 
aktem üzeri kaprGniln Adalar iske
lesine iniyordum, gördOm ki, çok sn·· 
diğim bir arkedatım fıstık almıf, 
cebine doldurtuyor, arkasından yana· 
ıarak elimi cebine soktum, dönerek 
baktı, ne görsem bej'enlralniz? Arka
dAtım sandıtım zat bir yabancı çık
masın mı? O boy, o boa, o elbise, 
arkadan o göaterltı fakat ytlıD o değil, 
hatırıma geldi, timdi blle kızardıtımı 
bisaediyorum. 

* Maamaffh bu tekilde aldanmaların 
en iyisi .. Mllton ,. un batana ı•lmlt, 
belki tanıraınıı. Geçen mevsimde 
Beyoj'lunda 11Bedavacılar kıralı,. iıml 

altında ıösterllen filmi ile herkut 
kahkahalara boğan 1&n'atkir-

Geçen hafta bir filim çevir· 
mek üzere F ransamn Aatip ıeh· 
rine gitmi9, kendi.. anlabyor: 

- "Birgiln doıtlanmla dola· 
ıırken, komedi Franıezden, eski 
dostum (Dorival) le kartılaıtım, 
hemen iki yanağından öptlim, 
öbürlerini bırakarak kol kola bir 
kahveye gittik. Nevakitten beri 
buluşmamııtık, yekdiğerimize sör 
lenecek nelerimiz vardı, neleri· 
miz... Fakat o, nedenae bugün 
durgun duruyordu, hep ben aöy· 
lüyordum, o dinliyordu, arasıra 
gülmekle iktifa ediyordu. Bir ti· 
ıe tarap ısmarladık, geldi, içtik. 
O zaman dostum kulajıma eğile

rek, bir lspanyol şiveaile: 
- Fakat bu Dorival dediğiniz 

adam da kimdir? Diye aormasın 
mı? Meğer benim e1ki arkada· 
şım Dorival diye koluna girip ıU· 
rüklediğim adam, o değil, onun 
inanılmayacak derecede benzeri 
imiı. 

- Peki sonra ne yapbnaz? 
- Ne yapacağım, kendi 

kendime o kadar kızdım ki 
hesabın teniyeaini o (Dorival) e 
benziyen adama bırakıp çıktım,,. .. 

Fakat bu aldanııların bazıla· 
rı da var ki, in1anın iıittiği za
man: 

- Allah yaptırtmlf, diyeceği 
gelir. Tıpkı ıu senelerce mecmua• 
lara abone- kaydetmek ıuretile 
geçinen adamın nihayet yanılarak 
yanlıt bir kapının ipini çekmesi 
gibi .. 

•Fakat isterseniz size bu hiki· 
yeyi bir başka zaman anlatayım, 
zira bugün sözün kısası, ıözUa 
uzunu oldu. 

Denizdeki Alhnlar 
Londra, 25 ( A.A.) - ltalyan 

bandıralı Artiglio vapuru, bllytik 
harpte batmış olan Ejipt gemisin~n 
içerisinden bu defa da çıka~dıga 
150,000 lngiliz liralık altmı Plımut 
limanma ibra~ etmiıtir. 



11~ga 
Köylerinde 
Son Posta 

Biga (Husasi) - Koruoba kö
yO, kırk senelik ve yiiz elli hane· 
m.: güzel bir muhacir köyüdfir. 
Köyün bulunduğu yer düzlüktür. 
Umumi aokaklan geniş Ye mu11-
tazamdır. 

Çok çalışkan ve ft anlıyan 
genç muhtarlan Hüaeyin Efendi 
az vakit içinde köyün kaldırım· 
larmı çok mükemmel bir surette 
yaptırmııtır. Kış günlerinde kim· 
senin ayağına bir dirhem ç.amur 
bulaşmaz. Köytin en gftzel ve ha· 
vadar yerine, Maarif Vekiletinin 
verdiği nümuneye muvafık olarak 
Oç der.haneli çok metin bir mek· 
tep yapbnlmıftır. 

Kay halkı eski giditlerine pek 
aadık kalmıt olduklarından er
kekleri kopçalı potur Ye mintan 
geymekte ve Oçer dörder metro 
kuıak sarmaktadır. Kadınları 
hlll ferace yaşmak kullanmak· 
tadır. AhaliM ziraatle mqguldür. 
Bu köyOn çıkardığı ispanya cinsi 
nohut pek makbuldür. 

Köyün e•leri, Rumelinde oJ.. 
doğu gibi birer katlı ve üstleri 
kiremittir. Yeni yapılan Evler 
iki katlıdır. Köyün mer'aaa çok 
geoit ve keçi beslemiye çok 
müaaittir. Elyevm umum köylOnllıı 
1500 kadar sağmal keçiai vardır. 
Köy ahalisinin sıhhati yerindedir. 

Bahçe içlerinde yiyecek kadar 
meyva yetiftirmitlerdir. Kırlarında 
yabani armut çok mebziıl oldu
ğundan geçen tene binlerce 
ahlat, cina armuda aıılanmıı Ye 
bu qılar ytlzde doban tubnaffur. 
Birkaç sene sonra bu köy bir 
armut memleketi olacaktır. 

Mekteplerinde ikiyli% kadar 
talebe okumakta Ye iki muallimle 
idare edilmektedir. K6yiln pek 
eaki olan camü bugGnlerde yeni
den yapalmak &zeredir. 

Bu köyün çok tatlı ve bol 
olan bayır karpuzlan .da pek 
mqhardur. latan bul karpuzcu 
esnafı bu köye kadar uzanmakta 
ve tarlası iç.inde toptan aldıklan 
karpuzları Gerlengeç k6yü sahil
lerine yanaşbrdıklan kayıklar, 

motarler Ya81taaile l.tanbula 11ev
ketmektedir. 

Ormanı yakın ol~u ıçın 
odun Ye kömllr buauaunda mtiza-
yakalan yoktur. Kendilerine yiye
cek kadar bal dahi çıkarmak· 
tadırlar. 

Bu köytin cıYarında bağ .olmı
ya elveriıli hayli geniş bir yer 
vardır. Yakında buraS& ahali 
tarafından p_aylqılarak bağlık 
yapılacakbr. Köyün yirmi dakika 
garbmda çok büyOk ve binlerce 
ihtiyar meıeleri bulunan bir köy 
korusu vardır. 

Dedekoru denilen bu korunun 
kenarında eskiden kalma bir 
mezar vardır. Onun için bu köye 
de Koruoba tesmiye edilmiftjr. 

Bu korunun ağaçJannı keamek 
her nekadar uğur sayılmaz ise de 
otundan hayYanlar otlamaktadır. 

Buruı k&ylölerin mesiresi ve 
mektep talebesinin yegane tenez· 
zllh yeridir. 

ilkbaharda köyltiler burada 
kuzu yerler •• ve yağmur düşmezae 
kazanlar kurulup pilavlar yapıla· 
rak rahmet duaama çıkarla r. 

H s. 

Amasyada Bir Cinayet 
Amasya ( Hususi ) - Ziyare 

köyunde Necip çavuş isminde 
b 'r adam bıçakla midesi deşilmek 
suretile ö)dürülmüştilr. Katil ya
kalanmıştır. 

T L 

Çorumda Küçük Esnafı T eşkilitlan
dırmak Faydalı Bir Hareket Olacaktır 

Çorum, (Hu-

susi) - Çorum, ~ 
fç Anadolunun, 
eski ve şayanı . ..... 
dıkkat buauai-
yetlerile müte
mayiz bir ıehri• 
dir. Bu zengin 
ve işlek viliyetio 
huauliyetlerinden 
bahsetmeden ev• 
vel fU ihsai ma· 
lurnab Yermek 
IAznachr: 

çokluğudur. Bu 
pyam memnuni
yet bir uetice ola
rak kabul edilse 
bile demirci, ta,. 
çı, llYBCI, lr:.undo
racı, çapulacı, 

marangoz, mutaf, 
debbağ, nalbant 
gibi küçük esnafın 
mBreffeh bir bal· 

de yaşadığı kabul 

ed lemez. Bina
enaleyh kudretli 

Villyetin me- bir elin bu zllm-
sahai satbiyea ç..,,. J(~/c Sıhhat Mektebi "" •adürl1118z8 Reııul L, reyi tefkilitlandır· 
11240 kilometre murabbaıdır. gı, köyünde mide, banak, ciğer ması, yüaelmeleriode 6nayak ol· 

Kazaları İskilip, Osmaacık, hastalıklarına faydab olduğu söy· mua bir zarurettir. 
Alaca, Mecitözli, Sungurludur. lenilcn bir maden suyu; Mecitözll Bu bakımdan belediye kanun· 
Nüfusu 247602 dir. Yalnız şehirde kazasına bağlı Beğe köyünde de larma mahali ihtiyaçları kUflla-
Jİrmİ üç bin nlifuıı bulunmakta· Bege kaphcaaa vardır. Bu aene yacak, derleyecek maddeler ill-
dır, timalde Egerli, Feriz, gar- Beğe köyüne bu kaplıcalar için vesi faydasız olmıyacaktır. 
hında Köae dağlan Yardır. Bu bir hayli ziyaretçJ gitmiftir. Bit· Çorum tehrinde 6356 eY, 375 
dağlana en ytikııek noktalan tabi her iki su da muhtacı tah· mağaza, 551 diikkAn 18 fırın 3 
1750-1765 metrodur. Bunlardan lildlr. otel, 4 un fabrikaaı, 18 su değir· 
başka Urlu, Dörttepe, Akdağ, Vilayet dahilinde senede vasati meni, 7 hamam, 1 sinema binası 
Aygar dağı gibi yüluek rakımlı bir hesapla beş milyon dönüm vardır. Bundan başka hastane 
tepeler de vardır. arazi zered;lınektedir. Toprağın lafla matbaa mektep gibl büyük 

Ormanlarının mesahası 443,586 her nevi hububata elverişli inbati emeklerle vücuda getirilmit kıy• 
hektardır. Bu ytizden Çorum kuvveti vardır. Bu arada arıcılık metli müeaeseleri camidir. Bunlar 
viliJ eti hay•an yetiftirmeğe pek ve tavukçuluk mühim bir mevki meyanında bilhaua kBçlk 11bhat 
ziyade elverişlidir. almakta ve her sene kllJliyetli mektebini takdirle kaydetmek 

Merkez ve m&lhakatta kul'JUn miktarda balmumu ve yumurta li~ımdır. Ortamektep mezunları 
lioit, gümüş, cıya_ albn platin iluaç edilmektedir. Hayvan yetif- kabul edilen ve iki senede 
gibi kıymetli ve zengin madenleri tirmeğe müsait geniş bir araziye Audoluda bir doktor kadar 
vardır. Fakat henüz biç biriaiıl- aabip obo Çorumun tiftik keçi- faydala olan küçük sıhhat me-
dea latifade edilememektedir. leri, Ye koyunları pek mqhurdur. murları yetiştirilen bu mektepte 

Yaı..z alp, ve kap tuza e. ytbden ._ -.e- milyoalarca ciddi ve fUMl'IY Wr ~ahtm• sfize 
ocakları işletilmekte ucuz fiatlerle kilo tiftik ihraç edilir. çarpmaktadır. Mektep mfidürD 
piyasaya sevkedilmektedir. Çorumun busumyetlerinden Remzi Osmaa bey her hu•uata 

Osmancık kazUAaa bajla Kar- birisi de küçlik sanat erbabının büyük gayretler ••rfetmektedir. 

Kastamonuda IDiyarıbekir 
Asri Teçhizatı ihtiva Eden Hükumet 

Gazi Stadının Küşat .., 
Resmi Yapıldı Doktor/agu 

Kastamonu (Hususi)- Valimiz B:tlis (Hu-
Fuat Bey, gençliğin daima hare· •usi ) - Mut 
ketli bir halde bulunmasını temin hUkümet dok· 
mabadile Ahmedin çayın denilen toru Fahir 
mevkii Hususi Muhasebe bütçe· Bey Diyan-
alnden aynlan bir para ile stad bekir 
haline koydurmuştur. Bu stada hDkii· 
Gazi atadı ismi nrihnif ve küpt met doktor-
resmi yapılmııtır. luğuna tayin 

Statta bir çocuk bahçetf, edilmif tir. 
futbol, tenis, voleybol sahaları, On gtln-
jimnastik mahalli, yüzme havuzu uıyarıoe1eır nu1<ıı· 

ve bir büfe vardır. Yüzme havuzu denberi yeni ••' doktoru 
çok bftyüktür ve içinde altı vazifeaine baş- Fahir Beg 
kitllik bir kayık Yardır. Stadın lamıf olan Fahir B. bu kıııa 
açılma meraaimi münuebeti)e mnddet zarfında hastalara ve 
havuzda yüzme mftsabakaları halka s61iudiif alika ile kendi-
yapılmıştır. Seıaelerdenberi ihmal •İDİ muhitine pek fazla sevdirmittir. 
edilmiı olaın Kastamonu gençliği sı·mavda 
bu alakadan ~ok mltehaw 
olmuş ve daimi çahııaalan ile 
minnet ve ıBkran borçlarını 
ödemeye karar •ermiı bulu11-
maktadır. 

Bigada Mahsul Fiatları 
Biga (Hu•uai) - Burada har

manlar tamamen bitJDİf mah.uller 
ambarlara kaldmlmıttır. Bu yıl 
buğdaylar çok temizdir. 

Biga çarıısında buidayın ki
losu yftz on paraya, arpanm Dç 
on paraya, baklanın beş on para
ya, yulafın yll2 paraya, bar
çağın üç, birinci nevi no
hudun yedi buçuk, adi nohudun 
beş, ve kum darının kilosu da 
üç buçuk kuruıa aablmaktadır. 

Karpuzun arabaaı tıç ve kavu• 
nun araba81 bet liraya indiği 
için Uzilmün kilosu da daha tur
fanda iken bete d&fDlfttttlr. Bir 
arabada Oç yüzden dört yüze 
kadar karpuz bulunmaktadır. 

Bir Kadın Kocasını 
Boğdu 

Simay (H...a) - Dağyenice 
k6ytinde feci bir cinayet olmut. 
bu köyden 32 yafUMla Ali oğla 
Mehmet kansı 25 yqlarmda 
Cemile tarafıadan boğazı aıloJmak 
auretile 61dlrülmiift8r. Katil 
kadın cinayeti mUtealop ana• 
SS ya.pada Hana ile 610nlla 
boğazına ip takarak aSDUflar, 
badeha blyOk bfrıoğukkanLhkla 
.. intihar etti ,, diye ihbarda bu
luamuılarcbr. it• yazıyet edea 
Mlddeimnumllik tahkikab neti
cuinde Mebmedin, kaıuı tara
fından boğulmak ıuretile öldll· 
rWdüğOnü ve cinayetin kan koca 
araaanda 12 Hnedenberl devam 
eden geçimalzlikten ileri geldiğini 
tesblt etmiftir. Oaa1etin ika 
edildiil odada henOı bllenmlf 
bir de bıçak bulunmuttar. Katil 

Ada pazarında 
Pencereden Başkasının 
Evine Girmek lıtiyen 
Bir Adam Ôldürüldü 
Adapazarı (Huauai) - Doğan· 

cılar köyi!nden Ahmet ojlu 
Ahmedin evine ayni köyden 
Ahmet oğlu Rasim girmeye ça· 
balarken hasıl olan gtirUltüden 
Ahmet oğlu Ahmet uyanmış, 
asılı bulunan çifte tüfeğini alarak 
ateş etmiş ve çıkan kurşun mft· 
tecasiri yarahyarak kaçırmıthr. 
Y arah mütecasir kaçmakta iken 
evden elJi metre kadar ayrılmı.t 
ve aldığı yaranın teairile oracıkta 
dtişOp ölmnştür. 

Adapazarrnda Tayyare Men
faatine MUsa11ere 

Adapazarı (Huau•i)- Halkevi 
temml ıubesl 30 Ağuat08 Zafer 
ve Ta71are bayramında (Sakar
yanm Tayyareci•i) nannndaki 
milll piyeai temail edecektir. Bu 
m._mere Halkevbıin bllyitk aa
lonunda Yerilecek ilk müaamere
dir. Salonmı sahne kıamı inşa 
edilmlıtir. Müsamerenin hasılab 
Tayyare Cemiyetine terkedile
celrtir. 

Adapazarmdı Bir Cinayet 
Adapazarı (Huıusi) - Akya· 

:ıının Balballı Kadirbey kByDnden 
Man•ur oğlu Haydar ayni köyden 
Şahin kan• Şaziye Hanımı iki el 
tabanca ile öldarmiltttlr. Mesele
nin neden Ueri geldiği henOz 
belH değildir. Katil Haydar firar 
etmlf, takibine jandarma kunetl 
tefrik olunmuttar. Mllddeiumuml· 
ilk ite vazıyet ederek tahkikata 
bqlamıftır. 

·-----------------kadın, verdiği lf adede : artık 
ln.ktım, o beni bir gtın aldOre
eektl. Ne olursa olaua dedim •• 
&ldtırcltım. Demifllr. 

Tic"retimiz 

Mersin 
Limanında 
Ticari F aaliget 

1 

Mersin (Hususi) - Merala 
Ticaret Oda•ı Akdenizdeki ba 
mUlıim limanımızın geçen Tem• 
muz ayına ait ithalat Ye ihracat 
vaziyetini teabit etmi§tir. 

Rapora göre geçen temmuz 
ayında Menin Umanı vasıtasile 
Tür ki yeye 4257 40 lira kıyme
tinde muhtelif ecnebi mah M>

kulmu,tur. Bu ithalat gerek mik· 
tar ve gerekıe kıymet itibarile 
1932 ve 1933 seneleri temmuz 
ayı ııeticelerinden fazladır. Bu 
ay zarfında Ergani madeni 1çin 
makine ve aksamı, adi demir ve 
boru ithal edilmesi bu fazlalığı 
meydana geörmiıtir. Umumi it
halat normal seviyededir. 

Temmuz aymdaki ihracat ra• 
kaaılan bilikia eski yıllardan 
daha azdar. Bu Temmuz ayında 
Mersinden yap1lan ihracatın umu
mi yekünu 310.662 lira kıyme
tinde 8.605.898 kiloya varmak· 
tadır. Halbuki geçen 1933 sene• 
ainde bu limandan yapılan ibra• 
cat 9.385.497 kilo ve kıymeti 
iıe 361.877 lira idi. Maamafih 
bu ihracat Mayıs ve Haziran ay• 
larlle kıyaa edilecek olursa çok 
lehimizde bir netice vermektedir. 
Eaki aylara kıyasla görülen bu 
arbfl" Hbebi Temmuz ayında 
yapılan bazı yeni ve mtihim ih
racattır. Filhakika temmuz ayı 
zarfında takas mretile ltalyaya 
gönderilen arpa Ye yulaf; kıliring 
mukavelelerinden latifade ohma
ralr Belçika Ue lngiltereye seYk 
olunan arpalar. Almanyeya ihraç 
edilen kum dan ihracat kıyme
tinin çok daha ..... bir ••iyede 
kalmamasına yardım etmi§lerdir. 
Zira Mersinin menelerdenberi en 
mllbim ihraç maddem olan pa
muk mevkiyatı durmaı gibi bir 
manzara patennektedir. Tem· 
ID1IZ aymcla muhtelif ecnebi mem
leketlere g&lderilen pamuk mlktm 
yalnız 269 balyedir. Halbuki bah· 
ran yıllannda bile Tem muz ay
Jannda bu limandan naatl olarak 
ihraç edilen pamuk mlktan 1500 
balye etrafındadır. 

Halbuki 1933-34 aenesindelri 
ihracat azdır. Bu da mahsolUn 
geçen sene az olmasından ileri 
gelmektedir. Menim başından 
beri on ay içinde harice gönde
rilen pamuk mlktan IS bin bal
yedir. Halbuki ayni devre zar
fında 1932-33 mewiminde 18 bin 
ve 1931-32 memminde iae 90 bin 
balye pamuk ıevkolunmuıtu. 

Mamafih 1934-35 mevsimi için 
yapılan mahaul tahminleri çok 
lehtedir. Bilhaua Çukurova mah• 
•ulünftn iyi olman delayısile nor
malden ytlzde kırk bet • elli oia
betinde pamuk i.tihnl ~dilerek 
ba azallflD meydana a-etirdiil 
zararm fazla sile telifi edilecetl 
mulackkak addedilmektedir. 

Adapazar1nda Kaçakç,hk 
Adapazan (Huaual) - Tama• 

dere ile Domuztepe araamda 
Hendek kaçakçılan ile fnlıiaar 
ldare•i takip memurları arasında 
bir mtlsademe Yukua gelmif ve 
kaçakçılar bu aalnfbrma netice.t 
kaçak tfitthıleri bırakarak gecenin 
de karanhğından istifade ederek 
firar etmişlerdir. TIUllnler mlisr 
dere edilmit. kaçakçılu hakkında 
tahkikat ve takibat bqlamlftır. 

Bir Kaza 
Adapazarı (Hususi) - Akyr 

DDln Yahyalar köyünden Süley
mao oğlu Yusufun evine misafl
reten gelen Sukenan köyOndell 
lamail kan11 Kevser Hanımın iki 
yatındaki kız çocuğu k6y00 
ortaamdan geçmekte olan der•P 
dBeerek boiulmoftu~ 



( Siga•et Alemi ) 

Uzak Şarkta 
Nüfuz 
Mıntakaları 

BABiCI TBLGBArLAB 

Japonyanın Uz.ak Şarkta lkldeblr 
lhdaıa ettiti nulk vaı.lyetler karıınn
da İna-fltere11ia auarnuına h•yret 
9dealerin, bu bayretlerloln yerinde 
ol•adıtını, meydana çıkaran fayİa ile, 
•ıılamıı of malan gerektir. Bu ıayiaya 
15re lngiltere ili Japon bükümetleri, 
Büyük Okyanoı hakkında •iyasi bir 
•tılqma yapmıılardar. Bu anlaıma 
lllludbince F".Upin adalarının cenubu 
lnrillz hlkAmetinln nilfuz mıntakuı 
•ddedilmlftlr. Bundan baıka Asya 
icat• ... Japoaya ile lnsrlltere hükümeti 
ıra11nda takalm edilmittlr. Orta 
A..,-a lnıtUı emperyalizminin nllfuı 
lllıatakHı olarak bilha11a kaydedil· 
lllllftlr. Buna mukabil timalt Çindi 
Japoıayaya Hrbeatiihareket nrilmlıtir. 

Bu ılyaai anlatma ıayiaaı meydana 
sakar çıkmaz gerek Japon, .. erek 
1.rıuz hGkGmetlerJ btaa• derW 
lelcdp •tmlflerdlr. HattA lnl'lltereah( 
1'okyo Sefareti memurlarından biri, 
laıUterenla Tokyo Sefiri Slr ( Robert 
C&ive • in Japon Hariciye Nazın M. 
liarota ile .on zamanda bu nevi lhlç 
1aJr mOlikat •cra et•editinl kaydede
eelc !kadar ileri gitmlftir. 

SiyHI tekdplerin mutat mahlyeflnl 
bUealer Jçhı, bu kabil tekziplere ne 
derece kıymet nrllmek IAı.ımıeldlj'I 
llaalumdur. Binaenaleyh ortada el ile 
tutulabiledk olan Ylkıa ıudur: ja~ 
haya, Uzak Şarkta mltemadlyen it 
llkanyor Ye buna, oralarda mOhlm 
..._faatlerl Olan logtltere ıuauyor. 
Amca H bu arada ı5y1e bir anlaıma 
l•Jiuı çıkı7or. Fakat tekzibe ufruyor. 
&.adan 90Drakl neticeyi çıkarmak 
"- altUr. - Süreyya 

M. Şuşnig 
Ne Digor? 

Nie, 25 (A. A.) - Avuıturya bıı· 
•ekili M. Şuşnlg buradan aynlmadaa 
~el Tan sra:ıetealnln muharrirbı4' 
9' beyanatta hl-maıtw. 

•- Reaml teblfte blçlıılr .. , 111.-e 
~iyecefim. Ancak dalaa tyl aman• 
..... plecetinl daha bl,sk bir ka· 
'-tle •mit etmekte1lm. Dablll YUİ
*a reUnca, çok alkblalm. Çhkl 
•••letin kudreti çok bOyGktGr ve 
4•uıturyanın :lnJdtafı .. elı.em 
Olan ıOkOnu tHlı ed6bilecektlr.,, 

lald Bir Avuaturya Nez1rı 
Kendini ÖldGrdU 

Viyana, ıs (A. A.) - Eakl ziraat 
farlcaaaıa M. DolfGaln 8ldlrlllmHI 
'-diHaln• tıtlrak •ttltl anlqıldıtaa• 
••• b11 farkının rela1 M. PopzedH 
~

1 
1 kendini ıll•lr•I~. 

ngiliz Donanma-
sında Tayyarecilik 

londra, 2:S ( A.A ~ - Deyll telwraf 
hıeteai, bahriye nenreUain b&üa 
lıı.rp ıremlleriae lkit• dnls tanareal 
"41ır•e.k dOfllncaalnde oldutua .. lafllls 
~rlye tayyrecWj'ioln dl.er devlet. 
trd•n geri bulundutunu 1azıyor. 

Almanların 
Evlenınesi Ve 
JJir Emirname 

Berlin, 2S (A. A.) - Dr. Ha1adla, 
Dahiliye Naxın, milli aoa7allat fırka
aının ırk offai de ıblrlHrte Almaalann 
evlenmeleri hakkında &fAtıdakl OD 

maddelik emirnameyi n .. retmlftlr: 
1 - Alman olduj'unu dGfh. 2 • 

Sıhbatla yariade oldutu takdirde 
evlen•eliain. 3 - Vlcudlnl iyi •uha
f aza et. 4 - Akrilli •e ruhun• aa,tlam 
tut, S • A1maa oldutun 'Çlıa aac&k 
bir Alman veya ılmal ırkına menaup 
birillİle erlen, 6 - Evlenecetin samla 
alacatın adamın ecdadını ta111dk et, 
1 - S bbat ayni aamaada harici p.a. 
liğha de bir tarladır, 8 • Ancak .. 'k 
ile eYlen, 9 • Bir oyun ..-kad&flDI 
intihap etmi ve eY:luıecetln adamda 
izdi.aç arkadafbpnı ara, 10 - Salla• 
ahfat ancak izdh•aç mefhumuada 
hakikat bulur ve milletin temadlıl 

(1~ ıraya dört çocuktaa ltib.,ea talaak
kuk edebilir. 

Yahudi Kongresi 
Ve Almanya 

Naziler, Kongreye Hücum 
Ediyorlar 

Berlla, 25 (A. A.) - Kor.rupon• 
dana Diplomatik ,l'a:teleal, C.aene
dekl Yahudi konpeılnla karanadaa 
bahaecluken diyor ldı • Almanya tçln 
Yahudiler •uyunca gıtmek Ye oDlara 
menfaat l'Ö.termek mevxuubaba ola
maz. Menuubaba olaa ,.y, Almaa 
mllletlnia bayat we meafaatlerial ko
rumaktır. Yahucll kOllfCll"aa• Almaa
yaya alyaai taYaiyelerde bulunamaz. 
Konferaae, ~maayada tatblk edlle.n 
prea.Sbla cliter devletlere da ıairayet 
edecetlnl anladıj1 için Almanya a'h
valile çok yakından alikadar oluyor • ., 

"" c ,,..,. as CA.A.) - 'fM..-
y.._. IEe::pıdmfa Alm J•J'8 ,.... 
pılan lboykotajıa neticeı.I tetkik 
edllmlf, Yahudi akalHyttl l>uluaaa 
memleketlerde A!lmu ltUlibaıa 
ha1U u&ldıjı anla•laufbr. 8a auht. 
Aaerlkada ,t&de 42, fl'an11acla 570 
mllyoa, aeı,ıkada 289 mll}'Oll fruktıı. 
Bo)'kotaja flddetle denm edilecektir. 

Almanyada Fırtına 
Birçok Yerler Harap Qldu 

Ştutwart ( Alaa7eda > 25 - ŞW· 
detlt blr fırbaa Be ıdol• .-. r•tmw' 
b• laanllde .aı.ı. ......ı.. aeMp 
omut. çiftlikler, 11eltzt •• •e)'ft 
balaçeleri harap olmqhu. :W-de ., 
l'lfl lbopl•Ufbar· 

Hlndlstanda da Bir Feyezan 
P.ataa, 2S ( A.A ) - Gaaj nelıriaia 

tatmHı lzeriae SO köy .u altıada 
kalmııtu. 

Almanr•d• Masonluk 
&erlin, 2S ( A.A > - Milli aosy.aliat 

fırkaaı, eYvelce Muoa olaalana Jiik· 
aek vazifelw alamıyacatına karar 
verm.ftir. 

••• ,..,.. Sami 26-8 -9a~ 

ÇÖL GiBi 
kUçücUk d6rt ka,. laf odamın 
jpade, dermanı k..U... hacaJda-
1'11111 ıürlldOm, kafeı içinde dört 
ll6nen orman hayvanları ıılbi o 
duvardan ötekine yllrUdtım, hep 
)llrftdllm. 

Ne kadar ytirOıem varılmıyor 
~eırln. Ne yol var, ne de hedef. 

Tesbihlm durmadan çekiliyor 
~!"ına, sonu gelmiyor... Gelae 
.. ı., ne olacak? y· e hiç, değil 
:'? BU.bUtiln kopup dağıl cak 
le •gil i? Art k egilip topla ak, 
~dreti bende kalmadı... Kana· 

tn kolum ~ok ~ok kırık ... 
8e Bahar ge]di Nesrin, bahar. 

n o1mcdcn geldi 1ıalib11I 
Jf 

Aylar sonra, ıu yukarıld tek 

ıabra bakıyorum. Şimdi artık, 
yaz da geçti, yapraklar yine 
ıoldu ... Kıı yaklatıyor çocu;um. 

Evvel•i atın 29 tetrinievveldi. 
Dalaa bir hafta evw.elioden 

hapü-e«te clnbn, ıbqlacL. Dt
prda. aok.ldarda neler yaptdar 
bilmiyorum, daha doğrusu lıtan· 
bulun, b6t6n memleketin haıır
hktarmı buraya geleli beri ilk 
defa el'me aldıgım gazetelerde 
gördüğUm, kadar biliyorum. 

Ama hnpilhane koğuşlarının, 
daha ııUnlerce evvelinden baıhyan, 
sevincini, hazırlığını, bunu bak, bll
tiln acııı ile ıeziyor vo ıörUı oruml 
Acaba sokaklardaki ve evlerdeki 
tabii hayat adamlarının kaçı, 

j Afyon, Kokain Ve Milletler 

/ Cenevredeki Komitede 
Mühim Hesaplar Görüldü 

C..erre. 2S ( A.A. j - Cenevrede 
toplanmıt olan afyon daimi merkez 
komitesi J933 te kokain imalatının 

...... ı bir tarzda •rttıtını miiıahede 

.ı.iftlr. Morfine 1reiioce, yedi mem· 
leket - ioıriltenı, FraHa, lıvlçre, 
:SO.,et Rusya, Amerika Ye Japonya • 
1'33 te lbir tondan fazla im•litta bu· 
bam'"f1-rdır ld bu, b&tUn dünya ima· 
1.itmm y&zde dokaanını tef)dl etmek• 
tedir. Alb memleket - :ln,Utere, 
Fr.aaaa, Almanya, !l.viçre, Japoaya YI 
Kore-Dlaaefl morfin Jmallbmn :rtzde 
9' ıauıı yani lt9S kilo, aekiz memle
ket • Belsika, la.l'lltere, Ahauya, 
F.r&DN, HoU..da, 1.vi~re, Ala.... n 
Japonya - kokain imalltuua ,tide 
94 ünü 1ani 3773 kilo imal ......... 

dir. Dlaya kokain .tolrlan 
1933 te hafif lbir tarzda •w•'fbl'· 
Halbuki ımodia atoldan ;phtle 17 
arttmıtlır• Kokain Ye dlaaetll.orfla 
dünya latihtlkl de azalmıı. Fakat 
morfin iatlhlAkl yüzde 4 admıttır• 
Kaçak ithallt ve ihracat buauı ... da 
da komite raporunda fatatlıtikler 
vardır: 

1983 le Fraııaada, Sovyat Ruıyada, 
ıHODJ'koaı•da, Hlndiıtanda ve Çfnde 
çok miiblm kaçak afyon mGaadere 

Dünya afyon 
~çılığı mü
cadele teşlci· 
liltı reisi Rua
ıel paşa ile 
bir afyon fab-
rikuıoın içi 

edilmittlr. Bu mbadereler kaçakçıh
tın artmuından ziyide mDrakabeala 
tiddetlenmiı olmaama delilet etmek• 
tedir. 

Hava Manevraları 1 "Hürriyet Birliği,, 
Pariste Oç Gün Muharebe Amerikada Bövl• Bir T e-

Oyunları Yapılacak ıekkül Meydana Geldi 
Paria, 2S (A.A.) - 28 Ağuıtoataa Vatington, 25 (A. A.)- Yeni taıek· 

31 ıa.tuıtoıa kadar Pariı ımmtakaaın- kül eden Amerika Hilrriyet birlij"I fırkası 
da büyllk hava manenalan yapılacak, hakkında cumhur reisi demittir kh 
manevraları ceneral 06gua •dare " - Yeni teş~kkül, mülkiyetin 
edecektlr. Bu münasebetle bir çok himayesinde ısrar etmekle 11 Allabıaı 
kiti .:lan muharebe ve kltaat naklfyo aev • .komıunu unut,. d(bturuna np· 
tQ7areleri kullanılacak ve ea •OD lanmıı oluyor. Bu suretle orta aıoıf = .::s··· d -·- m; n;;;; öi;;~,-

Miııi Kalkınma Almanyanın Erzakını •• 
Amerikanın lktısadi T eş

kilab lslah Ediliyor 
V~ston, 25 (A.A.) - Milli kal

kınma ld&reahıia teıkilAtı detı.tirll
mlı, yenlleımltÜt'· Fakat ldarenia 
relal M. Conıon ile ıaoayl •llıavlrl• 
nln bu h111uata lbtlllf halinde olduk-

.Lehistan Verecekmiı 
Vartov.a, 2S ( A. A. ) - Bir laarp 

... unada Almanyanın Le.hiıtan tara• 
fından lateılal derpfı eden ..ızu bit 
muabeden1a Lehlatan ile Almanya 
araaıa.. aktedlı...k IHre oldufaaa 
dair çıkan haberler çok iyi malumat 
alan Lebll mahafllda kat'Jyen tekılp 
olunmaktadır. 

Beıan blıı'":'kH1or.d Cas si k Pirinç İnhisarı 
çı a a u u -r.:::::-: 8 0 .. .. .. 

1k T k.f E . . Japonya unu uşunuyor 
i A1man ev ı dıldı Tokyo, 26 c A.A.) - a., nldlliı 
!Bdlbe'I, 2S ( A. A. ) - Doatuaun rlyaaetladekl bir komlayon pirinç 

kardefi olan bir Almana (izli ••kerl fiatlerinin iatikranm temin n pirincia 
wuikalar • .,.. bir uker terldf olun• devlet Uıbiaanna ahnmaaı muelelerlal 

tetkik ediyor. 
•Uflur. Bu Alaaa, caaua tetldlabna Amerika Pamuk Sana· 
•eaauptur. G....ıs ibu Al•an rerek yllnde Grev 
•.:inde diter ıri.zH .et1ikalar bulunan Nevyork, 25 ( A.A. ) - Pamuk 
kaz kard9fi teyJdf ecllJmiflerdlr. Asker aanayll grevinin önOne geçmek (izere 
,para aldıpaı itiraf et•ittir. bir ao1 .. ma yapıldatı lbildirlliyor, 

bura ıinaanlannm beldeYİfİDI du· 
yabilmİ.ftir, diyorum? 

Burada btiylk bayramın 10 un-. 
cu yılı, ude eski acı, köttı gün· 
ferin zulmünden kurtuluş dönüm 
yılı olarak kalmıyor Nesrin. 
Bu 29 Tqrinievvel, 10 uncu 
Cümlwriyet aeneal, buradaki ka
dım kocaıına, çocuğu aoaaana, 
yavaldayu aeYcJiiine,, anayı kızına 
herteyl !ba8Ntine, ya kavQftur.an 
ya da o cennet giinftnO yakın· 
laftıran bir sihirli ku•vet oluyor. 

Daha bir ay kala havadisler 
çıkıyor.. Ne değifik, biribirine 
benzemiyen yeni yeni haberler 
doğuyor. G6nUller, hasretler, iç 
ağrıları, 6ı:leyiıler hep o hü} Uk 
gUnlln IAkırdııı ile oyalanıyor. 
Bizim ktıçllk odanın, sözü kıt 
iki katil mahkumu, Fatma ile 
ben bile gevezleniyoruz, Nesrin 

Eğer şlSyle veya böyle bir 
karar verilirse, ,ayle veya böyle 
yaparız değil mi? Diye ıöyleıi· 
yonız. 

Her giden güne, hem sevini
yoruz, hem de içimiz titriyor. 
Yaklaşan 29 TeırlnievYel, ya 
umulan §eyi getirmezse, ya da 
yarım ietirirse?,, diye içimiz tit· 
riyor çocuğum. 

Günl• yGrikiOkçe, vuzuhla be· 
Hren baherler kat'lleılyor. 

Erkekler tarafının mahkumları 
l~n çabalıyan avukatlardan du· 
1wma büynk karar öğreniliyor. 

11Af,. umumi olacakmıt amma, 
cezalanma ıukadarını çekmemiı 
olanlar hapieten çıkamıyacaldar, 
sade kalan mahkümiyetlerin!n mu• 
ayyen hudutlar içindeki kısmı 
kaldırılacakDllf., diyorlar. 

O zamanlar hesaplar başlı} or 
Nesrin. Herkeı, her çile kadını 
kendi kaderini çizecek ralcamlara, 
parmak hesaplarına dalıyor ve 

çok geÇmeden de çıkacaklarla 

çıkmıyacakların kimler olduğu an· 
iatılıyor .. 

Çıkacaklar, hapiıhaneDİn arbk 

Gönül lıleri - -
Aşksız Hayat, 
Kuru, Megvasız 
Bir Ağaçtır 

I>Ga laalnl uukt- t•ıatdtfım bir eku• 
7ucuaıduı ifU mektubu aldım: 

"Hanım teyze, 
"Hu sr•ce bilmem neden, .uyk• 

tutmadı, yatmııkea kalktım, pencere· 
nln Bnünde, her vakit oturdutum 
koltuta Jr8mOldOm, evnJA canım 

Jrazete okumak tıtedl. Fakat SO 
mumluk ampulla zlya11 haraya az 
ıellyor, l'Özlm ae~mecll, vazzeittm. 
Ganteyl katl.,.kea l'Özüma .enin 
aOtun•n lllttl• Aklıma 1eninle ha1bı
bal etcnek ıeldl. Yerimden kalkarak 
7aaa maaaıına aeçtlm. Bura11 daha 
aydınhk yaza'btllrlm. Fakat ne yasa• 
catam, ae a6yliyecejim, bealm "g6-
dl lflerl,. ile ne alAkam var? 

"Yukuclan Wr çocuk feryadı yilk· 
Mwt. arkasından bir kadıaın nloni• 
d•yuldti. 

"Merak etme ltentm1dn1n ıHI detlL 
Onu. hiç duymıyacatam. Citnkl nnl• 
dhyaya pil...Cll, plmfyec:ek te. 
Yqıaı laeaapladı•, Eylll pline eW• 
yl qacak. Şim .. ye kadar eyJeame• 
Gi~ bundan ıonra da evlenecek 
delilim. K.adlml ( ıöalıl ltlerl) ndea 
telut\de çekllmlt farzedtyorum. Öyte
yim de. Fakat niç!n nlenmedlm, 
timdi kendi kea~me bunu d .. ln .. 
yorum. Makul Wr Hbep bulmak 
mlmkla tlettl. Hayitıman :b .. hca 
aafa.lanaa bir Jr•çlt rHmi yaptırıyo
rum. His blrlnta tberlnde duramıyo
rum. Muharebe beni, hayatta ille 
yolumu yaparken yakaladı, detdan 
data ıtlrlkledi, bıraktıtı ıamaa otuz 
yaıımı bulraqtum. tekrar it• koyul
dum. Salhtea NIU'a latanbula d&ıd~ 
tGa zaman ailemden hiç kimae 
kalmamııtı1 yalaız:dım, Ye paraaızdım. 
Vakıa az •oora kazanmaya baıladım. 
Faket bu paraıız kalma korkusu 
btnde o kadar yer etmiıtl lef, elimde 
birikmeye lbatlayan1a bir aile kura
bUeceliml hiç dlıUnmOyordum. Kar
l&Jlla Hnbllecealm bir kıı da çakma• 
.. plua7da. .. Herif-. beJJd karJua. 
mu yenerdim, belld ond•a cbaret 
alırdım. Fakat olmadı. itte fl•Cll 
aı çok param Tar, fakat ralaısua, 
1ı1 ..... w.. kanı, ..,....... bir 
•tac .. iti~ fakat Haauateyu, 
IMltlD bualan . •ec• yarm yuarak 
aedea anlab1orum. As •••el ıoraa1• 
dın b .. de ıöyllyamlyecektlm. Şimdi 

hatırladım, birkaç _.an eVftl aeatl .. 
•aalhat aoraa Mr ..-ee, hayatuu 
ta .. ••• taadm etme ... enen••J'9 
kalkı1mamaaını tavıl7e ediC:'ua. 
anlaıılaa bam 8otuma ,.ıclea, de 
•itmiyen ıbu tar.iye aklıma plmlt 
olacak. Dotru a8yl0yoranan Hanım· 

tey:ıe, teerllbe pmDt Wr ka.Luıa, 
fakat tanly-1 ._leyen •ençler ar .. 
eaacla, bal• slbi '~ kalaalan 
ODlaraa onlara ne diyecekıtn? Yal
nıılıklanndan biraz da kendini mes'ul 
tutnnyaca\ı: mlMD1 0 halda aeaden nca 
ediyorum, fU mektubumu da Q'Özlerl• 
nin önOne koy, aaya-ılarımla.,, 

Ben bu mektuba UIYe edecek 
lblr aokta vCSramlyoru-. 

HANIMTEYZB 

en iyi huylu, en yarchmı, teselliyi 
ıeven inl&llları oluyor. Bayramın 
arifeaiade, buyuk koiuflardan 
birinde tenllkler yapıldığı ltltili• 
yor. Elmua buldurttuldarı hım· 
hım bir utla, ıilll maplar, def· 
lerle ttirktıler, maniler aöyletriyor. 
Oynayanlar oluyCN". 

Sade .Wealer dejil, kalanlar 
bile ıevin~li. Yüklerinin yanıı 
Wrdeabire azalan, hafiftlyen, ko
ca koca yılların mahkümlan da 
aemaun. 

Kalan bet Mne yerine 1 yıl. 
Kala binlerce günler yerine 365 
gln. Buna da kanaat ediyorlar. 
Buaa da seviniyor, bUtnn lçlerila 
gft.lüyor onlar. 

Hükmün " yainıı 11 bir buçuk 
aeneıini çekmif diye amıeoin ce
zasından da iki bin fU kadar 
aünllik kocaman bir yığını kalct.
nyorlar. 

Önümde 10 ay var Nesrin. 
D&rt buçuk een• yerine 10ay 

var çocuğa& 
(Arkaaı vad 
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Manş D-e-n-iz-in-i .~ Eline Geçirdiğini lki Günde Antika 
Yüzerek y 
Geçenler.. apan Hokkabazlar V armıs ! 

Birkaç gi.in evvel telgraf ajansı Seyyahlara yutturulan 

1 
Resmi şahitl !r::.<l: A!":s~~~Y:r: Şeyler, Ya Rokselan 

nerede ? bir genç kızın H • Y S ) C 
Manş denizini 15 saat 15 daki- ançerı, a ll tan e 
kada geçerek bir rekor kazandı- min Kemeri, Yahut 
ğını haber vermişti. Fakat bila-
hare bu tecrübede resmi şahit Barbarosun Gümüş 
bulunmadığı cihetle rekorun kırıı- Yu··zu··.g" 

0 
.• du··_, 

dığ noktasına itiraz edildi. . 
Manş denizini yUzerek geçme 

leşebbüslerl yeni değildir. Birin· 
cisi 60 sene evvel · yüzbaşı Vehb. 
isminde bir lngiliz tarafından ya·· 
pılmıştır. Bu zat 1875 senesi Ağusı· 
tosunun 25inci gUnU saat (l)i (4) 
geçe Douvre'dan denize atlıyarak 
İngiltereyi terketmiş ve ertesi 
gün saat (IO)u (41) geçe Kalede 
Fransız toprağına çıkmışb. Bu .. 
. müsabaka Manş denizini (21) aaat 
(45) dakikada katetmit oluyordu. 

Fakat maaleıef onun teşeb
blisU de kontrol edilmedi, fazla 
"olarak, kendisine refakat eden 
aandahn içinde bulunanlardan biri 
.bilAbare bu ylizllcllnUn sekiz on 
defa 1andala çıkarak dinlendiğini 
ıöyledi. Fakat ne olursa olsun bu 
teşebbUıü yapana bUyUk bir şöhret 
temin etti ve birçok mukallitleri
nin çıkmasına sebep oldu. Fakat 
bunların içinde muvaffak olan 
·Viliam Buryea fıminde yine bir 
lngilb:dir. Tetebbtlıüntl 1911 se• 
neıinde yapmış ve Mantı 2.2 saat 
10 dakikada geçmi9tir. 

BilAhero Amerikalı bu teşeb
bilıü 27 aaatte yapmıf, buna 

·mukabil Trabuşi isminde bir ltal4 

yan (16) ıaat 23 dakikada, Tot ia· 
mlnde bir Amerikalı da (16) ıaat 

(54) dakikada geçmiye muvaffak 
olmuşlardır. Bllihare daha ba9ka 
teıebbüıler yapılmıştır. Ilunların 

arasında Miı Federb Manş deni· 
:ıini (14,5) saatte geçmiıtir. Maa· 
maflh rekor, yine 1926 senesi 
mUteşebbiılerl arasında bulunan 
Miıel iımlnde genç bir Franııı. 
çocutunundur. Bu ç·ocuk Manıı 
(11) saat (S) dakikada geçmiıtir 

* Bir İngiliz darbımeseli: 
- " Bir erkek için 8, 

.-G-ü-n-de_k_a_ç ... bir kadın için 9 
ve bir aptal için 

'ı&aat uyumalı (10) saat uykuya 
ihtiyaç vardır,, der buna rağmen 
bir lngiltz muharriri memleketin 
en meıhur adamlarına müracaat 
ederek günde kaç saat uyudukla· 
rmı sormuttur. Aldığı cevaplar 
yekdiğerini tutmaktan çok uzak
tır. Filhakika ayni dereceae meı· 
bur ve zeki olmalarına rağmen 

kendilerine ıual sorulanların ba
zıları (12) aaat uyuduklar•nı aHy
lemitler, bazıları ise. Normal bir 
adam için (5) saat uykunun kafi 

· olduğunu iddia etmişlerdi.r. ........................ , ...... , .. 
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I - Gaule11ltt esas gaaıdlo 
6;, sütunun iki ıatırı bir 
( •antim) •ayılır. 

2- Say/ası"• göre bir Nnll· 
min ilan /iatı ıunlardır: 

ıayfa eayf a ıayfa ı ••yla l.>iğer Soo 
l 2 3 ~ u S yeder sayla ---400 250 200 100 80 30 

Kış. Krş. Krş . Krş. Krş. Krô. 
J-:s;, Jant imde va•tıli 

(8) kelim~ "ardır. 
4- lnce .,. kalın ıazllar 

tutacakları ger• ıöre 
Nntimle ölçülür. 

Birkaç parça hakiki ""tik• ve l.tanbul• ı•l•,. 0.1'tilı:a m•rakluı 
Hgg•hl•rdan birkaçı · 

. lstanbu.la gelen seyyahlar tan vaz geç.mi· 
içınde bırçok akıllılar vardır. yorlar. içlerinden- -
Fakat . buna mukabil birçok biri, camekAnda 
aptalların da eksik olmadıkları blr şey göıter· 
muhakkak.. mesela, aptal ıeyyah· di, antikacıya 
lar, aptalhklannı ekseriya asarı Franıızca: 
atika! ıeçmekte gösterirler. Bir Keskiıe 
teyyah vapurundan boşalan me• ıa? .. Dedi. ~ 
raklılardan bir kısmı ekıeriya, Ant~ka0ı tui · . "-~•. 
Kapalı çarııdaki antikacılara trukrkmu. erk: ~ "j 
d 1 a eyı came a· ~ t 

am ar. . ndan çıkardı: ·r ,{, . 
Geçenlerde şehlre yıne bir _ Un bel ka it:~~':, 

yığın seyyah çıkh. Fakat ıehrl pello TUrko! ... IJt~ 
otomobillerle gezip dönmediler. Dedi. """ 
Ti Galatadan yaya olarak, çarıı Takke han sünnet dUtDn· 
içine kadar tırmandılar. Bu kafi· terinde çocuklaı ın başlarına gey· 
lede Uç çeşit miUet vardı: ltalyan, dikleri "Maşallah,, lı, sırma lıleme· 
Alman, hglliz. il, mavi atlaalı bir ıeydl. Kırmııı 

Ben bu kafileye çarıı içinde yüzlü seyyah, şapka11nı çıkararak 
rastgeldim. Merak buya, hatırama bunu başına geçirdi ve kadınlara 
ilk gelen şey de, ıeyyahlarla anti· doğru döndü: 
kacıların ne çeıit anlaştıklarıdir. - lyo prenıo orlyentali!.. De-
Gördüklerimi işittiklerimi bir di, ıırıtb. 
sıraıına koyup, okuyucularıma Ben tercümanla konuımıya 
anlatmadan duramayacağım: baıladım. Genç tercUman bana * bir cıgara vererek. 

Seyyahlar, nedense lstanbul - iyi bir mevzu ıeçmlııiniz 
sokaklarında gözlerile deiil, ayak- dedi. Çünkü antikacalann aey-
larlle yUrUyorlar ve bu yüzden de yahlara kartı aldıkları va:ıJyet 
baıtıkları yeri görmeden, boyuna benim hiç hoıuma ıttmlyor, •ier 
sendeliyor, sağa sola yalpa vuru- ismimi, veyahu~ta yUzllmOn ıek· 
yorlar .. Bedesten sokaklarına dalı
veren bu seyyah kafileıindeo biri, 
Bedestenin kapısını gösterdi: 

- Vedi kel merkate kesi 
kiyama bedestanl 

Öteki kapıya dikkatle bakı· 
yordu: 

Bu sıra antikacı dUkkinların
dan fırJayan birkaç antikacının 
gürültüsü, yuvarlak kubbeli çarıı· 
da bir havra şamatasını yarattı: 

- Senyor, ıenyora, senyori· 
na!.. Bella şale, bella verro.! lyo 
vendo uno bella katena d'oro .. 

- Aspetta aenyorlna, il daro 
una bella pipa. 

- Senyor, favoriskano .. 
Seyyahlar hali bu gürültülere, 

bu sık boğazlıklara bir türlü alı· 
ıamamıılar, kollarından tutup çe
ken, kulağı dibinde çalçeoe ba· 
ğıran antikacı çığırtkanlara kartı 
gelemİ} orlar .• 

Yakasında bir numarala bir 
rozet taııyan tercüman: 

- Yahu, bu kadar tizerlerine 
varmayın canım. Bırakın serbest 
serbeat dolaş'3ınlarl. 

Diyor. Fakat dinleyen kim? .. 
Bu sırada bir fırsatını bulup ter· 
climana yanattıın! 

- Paıam, ben gazeteciyim, 
ıizinle baraber ıu dükkanlardan 
birkaçına girip çıkabilir miyim?. 

Genç tercüman razı oldu ve 
camekinı pırıl pırıl yanan bir 
dükkana girdik. Seyyahlar hAIA mı 
hali etrafa ıaıkın ıaıkı bakmak-

linl yazmaaanız, ıize enteresan 
bazı ıeyler söyliyeceğim, dedi, ve 
bana fU çok ıayanı dikkat iza• 
batı verdi! 

- Ben tam ıekiz 1enedenberi 
bu iıi yapıyorum. Sekiz aeneden· 
beri hemen bUtlln kış ve yaz İs· 
tanbulda seyyah gezdiririm. Fakat 
en ziyade gUcüme giden fey, 
seyyahları antikacılara götürmek· 
tir. Antikacılar araıında meıleğine 
aadık, bihakkin antikacı olanlar 
yok değil, var. Fakat her iyinin 
bir {enaıı olduğu gibi, bunların 
da dehıetli hokkabazları var. 
Meseli, bazı dUkkAnlarda fallar 
görUraUnüz ve üzerindeki renge, 
ıekillere bakarak bunların antika 
olduklarım sanırsınız değil mi?. 
Hayır, bu ıallar, aahtedir. Hakiki 
bir ıaldan alınan örnekle doku
nur, güneşte hafifçe aarartdır, toz 

içinde bırakılır, üzerinde çamurlu 
ıular dökWür, demirledeki paslar 
toz haline getirlJerek serpilir ve 
nihayet iki ay ıonra güzel bir 
titli He camekAna konur. Teı• 
bihler, hançerler de böyledir. 
Kıymeti 50 kurut etmlyen ban· 
çerler, üzerine oymalar yapılarak 

50 liraya, 75 liraya satıldığını 
gördüm. Meaeli zeytin çeklrde
ginden yapılan teıbihlerde ıaıı· 
lacak bir tekilde değiıtirilir, top• 
rak altında tutularak hafif kttf-
lendirlllr. Sonra seyyahlara beı, 
on liraya kadar aatıhr. Sonra 
ıeyyahlara ekseriya yutturulan 
ıeyler ya RokolAnm hançeri, ya 
Sultan Cemln beline bağladığı 
kemer, yahut ta Barbarosun par-
mağında taııdığı gUmUt yüzük· 
tUr. Ellerindeki antikalar • artık 
antika olup olmayacaklarını ıiz 
bulun - envai türlü isim değfıtirir· 
ler. Mesela, geçen ay bir ln-
giJiz Leydiıine, Mahmutpaşada bir 

liraya sahlan sırma ıerltli, kır
mızı kadifeli şıpıtık bir terliği, 

gözüm önünde Rokolanın, ya~i 
Köıem Sultanın giydiii terlikler 

··-, 
Resminizi 81.e Göndf"l"İnİ~ 

+ .. 
Size Tabiatınızı Sögligelim 

Rumlnlll kupon ile wönd.rlnİL 
Kupon dfğer Hyfamııdadır. 

24 GünıOahane: Kadir Efendi: 
Aklıoı hilelı ve riyalı 
iolere pek erdiremez, 
olduğu gibi gifriinür, 
gözü pektir. Hahati· 
ne pek dii~küıılük 
göstermez. O stilne 
başına pek meraklı 
değildir. Bulduğunu 
giymek ister. Kızdığı 
işlerde iğbirarını de· 
vam ettirir. 
~ 

23 Adana: Veysel 
Bey: Hatırşınllı ve 
intiza.mpernrdir. Ya
vao ve ııakin konuıur, 
gürültü ve patırtıdan 
ataklıktan hoılanmaz, 
herkesle eyi geçin
meye taraftardır. Bu 
halile kendisini Jco
lıiylıkla. sevdirir. 

• 43 Uzunköpril AH 
Hasan Efendi: Ameli 
lglerde muvaffak olur, 
yorgunluktan meıak• 
katlara, mihnetlerdt 
tahammülden yılma.. 

Ağzı kalabalık değil· 
dir. Şarlatanlık yap
maz. Hesabını bilir. 
Başkalarına itimat 

ile eokulmaz, bu huı;usta biraz çekin
gen davranır. 

• 25 Maraı; Süreyya 
Rıfat Efendi; Neşe1i
ni dainıa muhafaza 
etme.. Sokulgan de
ğildir. Kendisine e· 
hemmiyet verdirecek 
yaratıcı hareketlerde 
bulunmaz. Meauli
yetten, cezadan oe· 
kinir. • 33 Konya; Şekfp 

Bey: Suretiumumiye• 
de ciddi ve vakııı 
davranır. Bir iş liıe· 
rinde ıarar eder, aılo)• 
il hareketlerde bulu• 
nabilir. Kendiıini g6ı• 
terioi şarlatanca h&• 
reketlerde bulunmaı. 
Muhitini bulmadıkça 
az konll§Ur ve çekin• 
gen olur. .............................................................. 

df ye 65 liraya aattılar .• 
- Hayret! •. 
- Evet, antikacıların hokka .. 

bazları böyledir. Fakat hakiki 
ve namuılu bir antikacı seyyaha 
ciddi bir telkin vererek malını 
ıatar. Buna rağmen az lı yapar. 

Genç tercllman ıUnnet takke• 
ılni göıtererek yavaıça devam 
etti: 

- Bakın ıuna, itin farkında· 
yım amma, aeı çıkarmıyorum. 
Şu takkeler nihayt nihayet bir 
lira etıln. Antikacı ltalyandaD 
25 lira lıtlyor. Pahası için deı 
•• Bunlar Sultan Hamldin çocuk• 
larının allnnet takkeleri idil." Dl· 
yor." Naaıl kızmazsan!. 

Efendim, ıiz bu antikacıların 
hokkabaz kıımını · bilmezainfı. 
Meseli, onlarm antika çıkarmak 
için mftthlı pllnları vardır. Adi 
bir demirciye 20 tane kılıç yap
tırırlar, toprağa gömerler. Bakır 
cılara acaip ıekUli taılar, saban· 
lar yaptmrlar, yine toprağa gÖ" 

merler, eaki tezhipçi, hattartlar• 
birer formalık arapça kitaplıt 
yaptırırlar, tozlu dolaplarda, 
bodrum katlarında saklarlar. Bit 
ıene, iki aene ıonra bu kılınçlar, 
bu ıabanlar, bu taslar, bu kitap" 
lar birer antika olarak çıkar, 
dl\kkAnların camekanına oturtU" 
lur. Çadırcılardaki hurdacılardall 
ıadefler, kUçUk sadef bıçak saP" 
ları, yırhk eaki bez parçaları, 
atlaılar hepisi güzel bir taınirdell 
sonra, a11arıatika olarak seyyah" 
lara yutturulur. Fakat kabahat 

'k•" kimde?. Seyyahta mı, bu antl ? 
cıların hokkabaz kısmında ıtl~ 
onu da varan ıf z tahmin edin!-



Hiti;ı:tay~~M;?&ii;;d~;;;~;rn;~ 
"Ocak Yandı, Almanyayı Ku~racak Olan K•lıç Dövülüyor,, Bir Memleket ! 

"Memleketimizin .Düımanı Fransadır Ve Fransa Kalacaktır,, 
Almayada Cumhur Reialltl ile 

Baıvekilliğin yeni vaziyete göre 
Her ( Hitler ) in ıahıında tevhit 
edilmesini halkın tasvip edip etme
diğini anlamak Uzere bir pllebislt 
yapıldı. Yüzde doksana yakm 
mttsbet rey alındı. Fakat Fran• 
ıuzlar ilk günlerde bu neticeyi 
parlak bulmadilar. 

- Daha evvel yapılan (pilebl
ıit) te ( Hitler ) in aldığı re'y 
yüzde doksandan fazla idi, demek 
nüfuzu eksiliyor, dediler. 

Bu dUşlince belki doğrudur. 
·Fakat neticeyi değlttirmez, ne 
olursa olsun bugün Almanya 
(Hitler) in elindedir. Binaenaleyh 
ıimdi Fran11zlar ( Hitler ) in ne 
yapacağını dUtünmeye başlamıt· 
Jardır. Diyorlar ki: 

.. Hitler artık kanuni bir ı•
kilde Almanyanın yllkaek reisidir. 
10 aenedan kısa bir zaman içinde 
tamamen meçhul bir sima olan 
kUçUk bir muharrik hapishanedtn 
çıkmıf, memleketinin baı tacı 
olmuıtur. 

Bu yükselişte bir bUyUklllk 
olduğu ve inaanı hayrete dUtür• 
dUğU, adamın ıahsiyetini de mey

fana çıkardıj'ı inkar edilemez. Fakat 
timdi yapılacak ıey, muharebeden 
ıonra meydan alan Alman faci
asının bu muazz:am netlceal karıı
ımda hayretten donup · kalmak 
değildir. Kartımızda cephe alan 
kuvvetli adam kimdir ve haki
katte ne istiyor ? Bu düıUnUI· 
melidir. 

Almanlarm rey vermekle meş .. 

YUzU De~Uttlrecek Arnellyat Yasak 1 

Anıerikada (bir num6rala baJk dilımanı) olarak llln edilen meşhur hay• 
dut ( Dillngor) in öldürOlmOı oJmuına ratmeu bikiyui henilz unutulmadı. 
Amerlka gazeteleri ılmdi haydudun bu kadar .:ı~anmaaına raQ-men uzun 
müddet bulunmamıt olmumın aeboblnl yDzünclo bir ameliyat yaptırarak 
almaaını detittirmiı olmuına atfetmekte •• hGkOmetten Jfi.ıe yapılacak 
ameliyatların yaaak edilmesini lıtemektedlrler. Bu gazetelere göre bu çetlt 
ameliyatlar ancak zabıtaya haber ve.rildlkten ı~nra yapılablllr. Resimde 
i'ÖrdOğOnOz cakehiz adam (Dfllnwer) dır. Fototraf ılk nıahkOmJyetf Hnaıında 
haplıhanede ahnmıtbr. 

İngilter.enin Hava Filosu 
Ne · Hale Gelecek? 

" Bir Orduda Kullanılan Bütün 
Niabetinde Ayni Cinsten 

Silahlar Jmk•n 
Olmalı,, 

Tek Motörlü T ayy-;relerin Yerine Üç 
Motörlüler Geçiyor 

gul oldukları ıırada biz, Hitlerin lngiliz hükumeti hava kuvve~: 
iktidar mevkiine gelmeden çok lerlni artırmaya karar verdigı 
evvel yazdığı "Kavgalarım,. ia· zaman, bu karara ne gibi aebep-
mlndeki eserini birdef a daha )erin aaik ola bileceği hakkında 

(H ) yapılan mutalealar .daha ziyade 
okuyorduk. itler in yeni te· tahmine istinat ediyordu. Fakat 
ıekkfile baılıyan (Nazi) fırk&1m1 aradan geçen müddet zarfında 
ilk içtimaı münaıebetile yazdığı hakikat anlatılmaya ve bu haki· 
faııl gözttmlize iliıti: katin etrafında da yeni yeni oeı

riyat görülmeye baıladı. 

Lüksenburg Halkının En Korktuğu 
Şey İdarede Değişikliktir 

Luksembur~ 
F ranaa ile Al
manya ve Belçi
ka araıında, hu• 
kukan bitaraf 
bir memlekettir, 
araziai 1600 ki
lometre murab· 
baını, littfuıu da 
(300,000) J geç
mez, kendi ha· 
linde yaıar, ken
di iılerlle uğra
tır. Fakat bir• 
çok yollann iltf• 
1ak noktaıında 
olduğu için, ıl
yaıl talli kom· 
9ularınınklne tl• 
bidlr, ıık ıık 
değltlr. Bu deil· 

şikliğin bir asırda 
(7) defayı buldu
iu vardır. Bakı
nız, ıfz bllkmedi
nlz: 

Lukaemburg 
(1443) den(l506) 
aeneaine kadar 

Burgonya haneda- Liilt.•1116.,1 o;;, .. ı Şarlot o. çoc•ğa 
nının, (1506) dan (1648) e kadar Adelayd) aaltanatından vaz geçti. 
ispanyanın, ( 1649) dan ( 1696) e Kıı kardeıi ( ŞarJot) a devretti. 
kadar Franaanın, 1697 den (171l)e Bu memleket küçlik olmasına 
kadar tekrar ispanyanın 1714 den rağmen tıç dört lisan kullanır. 

· 1795 kadar Avuıturyanın, (1795) Halkın arasında kullanılan (Luk-
den (1814) e kadar bir defa da- aemburgca) dır. Bu ll1an Fransız 
ha Franaanın elinde kaldı. keJfmelerfnin Alman fİYesile Al· 

Viyana kongresi bu memleke· man gramerine tevfikan kullanıl-
ti o tarihten ıonra yarım mUıta• masından vücuda gelmit uydurma 
kil Dtlkahk haline getirdi. Ve bir liıandır. Hükumette iıe Al· 
DUk olarak Felemenk kıralını manca Fransızca kullanılır. Mek-
Hçtl, 1867 de Londrada akte· teplerde ilk lisan Almancadır, fa• 
dilen muahede ise Lukaemburgu kat çocuk Uç sene sonra Franıız• 
da btlıbUtUn mllltakil yaptı. cayıda öğrenmeye mecburdur. 

Felemenk kıralı ve Lukaem- Bu memlekette halk rejimin 
burg dukaıı olan UçUncU ( Vll- değiımeainden o kadar bıkmıı· 
helm) 1840 tarihinde ölmUıtu: Du· tır ki, re'ylamma müracaat edile-
kalık (Na11au) aUeıine geçti. rek Cümhurlyet idaresinin vaz'ını 
(Adolf Vilhelm) ile karısı Mari- fıteyUp istemedikleri sorulduğu 
Adelayd ııra ... ile kUkumdarlık et- zaman: 
tiler. Bllyük muharebeyi mUtea- - Değişiklikten çıktık, diye 
kip yani 1919 ıtmeıinde (Marl cevap vermi9lerdir. - "Bir ateı yakıldı. Alevin· Bugün dünyanın en kuv•etli 

de, Alman muharibine hürriyet, hava filoauna malik olan devlet nnda 1&r1ılmaz bir dlaiplln vardı. 
Alman milletine de hayat verecek Fransadır. Binaenaleyh lngiltrenin Kemiyetin ekıiklitlnl keyfiyetle Mesafe Mefhumunun 

Manası Kalmadı olan kılıç dövülecektir.,, demiş hava filosunu artırmaya karar adeyorlardı. 
Az ıonra batka bir fasıl gör· vermesi, lnglHzlerle doıt olaalar Fakat aradan geçen müddet 

dttk. Her Hitler harici siyaaete da yine, en ziyade Franıızları zarfında fen adamları çalaıtılar, 
ait görUılerlni kaydederken: alakadar etti ve bu mesele etra• iki, Uç motörlO tayyare yaptılar 

fmda yapılan neıriyatm en mtl• ye bu tayyarelerin içine ttç, dört 
- " Dıı siyaıetimldn gaye- himlerl Franıızlarda görUldU. beş hatta daha fazla adam bin• 

ılne sarsılmaz bir surette bağlı Franaızlar diyorlar ki: dirdller. Ve İngiltere haytetle 
kalmalıyız. Bu gaye Alman "Tayyareclllğln terakklıi in- gGrdU kl ml\teaddit motörltı ec-

gilizlerin elinden, denizlerin orta• nebi tayyareleri bir tondan fazla 
milletine cihanda hakkı olan toP" aında her tUrlU taarruzdan maaun bomba tapmakta, hiçbir yere 
raaı vermektir. Bu hareket Alla· mUnferJt bir vaziyette yaıamak uğramadan (1000) kilometre me-
hın ve müstakbel Alman neaille- imtiyazını aldı. Artık yalnız de- ıafeye aitmektedir. lngilterenln 
rinln önünde, kan dökümünü niz kuvvetlerine dayanarak yaıı· yaJ>ancı memleketlerle araıı lıe 
mazur göıterecek yegine hare• yamıyacaklarim gördüler. Tayyare (100) kilometre bile değildir. 
kettir.,, Demiş. Biraı aıağıda da inıaaında ve tayyarenin yıkıcı bir f:'azla olarak yeni tayyarelerin 
aynen fU satırları yazrnıı: kuvvet olarak kullanılmaaında, ve ıtıratlerl eıkllerlnkindın ıaatte 

bilhassa otomatik olarak derhal (75) kilometre fazladır. Saatte 
- " Bizim için ölüm dUımanı istifade edilebilecek bir taarruz 840 kilometreyi kolaybkla a9a-

F ransadır, ve Fransa kalacaktır. vaaıtaıı olmasında elde edilen bilirler. Binaenaleyh !ngiltere 
Bu sarih surette anla,ılmahdır. terakkilerin kendilerini denize biltlln tayyarelerini yenllemiye Birkaç ay evvel Afrlkanın orta-
1 ' Al ih U 1 olduğu kadar havaya da ehemmiyet d H k I i · smde harekete ıetirilen b ir telal:ı: ngiltere manyamn c anı mu v•rmeye aevk ... ttı'gV ini anladılar. karar ver l. ava uvvet er nı 

1 ' t · ~ "' ki 1 dalga11 ile Avrupanın bir kötuinde bir devlet o masmı ıs emıyor. lngllt•r•vl hava fı'losunun tezyi- artırma karannın l ne ve en d l 
.., "'.1 yeni yapılan bir vapur denize in iri -Fransa ise Almanya ismini taıı- dine mecbur eden Acil Hbep "ondrtı iizerir1tt• Man•flra gop•t1 mühim sebebi de budur. K 

8 
kil 

l · d' t• b ı.. F k b 1 b bl bir bııillz filHu mi,ti. Geçen gün de ana da aşve 
yan bir dev etm mevcu ıye me UU\lr. a at u Hl ıe e n k lngillE hUkumeti meclislerinde ayni auretle Londra'da bulunan Kana• 

'd' d k' d üh' b. ik d h !anıyordu. Bu tayyareler hep te kO t mütehammil deği. ır, ara a ı yanın 8 m ım ır 88 a a K timdllik 160 milyon Türk llraaını da'ya a t bir mtle11eaenin ı• 
d k. o da lngı'liz ha a fil m· otörlliydü. Fakat bilhaau om· d - hfi 

1 fark azimdir. var ır 1
' v · o· bulan bir tahsiaat almııtır, bu- reımini yaptı. Bu reıimde ~ör. 0 • ~ 1 bugunku Vazl'yetı'nı'n y nl · pressörlü. . mo. törleri .. 0 d_ erece. ı it re de 

sunun e nunla (41) tane filo viicude geti· zat Miralay Vanier'dir, ngı e Ş h k ki b t 10 ı t f 'k dil · b kuvvetıı· ıdı kı bu motorlerı taıı 
1 

d b ıt Up e yo ' u sa ır icap ara ev ı e meın mec u· recek ve eski levazımını da tama- Kanada menafiini temıl e en u a 
l l t b 1r • tldlr yan tayyareier (4), (5) bin metre k . T ) telsiz telefonla Kanada'daki. ~ cışvekl· sene evve yaıı mıı ır, una raa· rıye · ı'rtı'faa baf döndürUcü bir sUratle men değiştirece tır. ayyare e- _ 

men bu ntırları yazan adamınt İngilterenin hava filosu bug\l- Pil I d rı'nin adedi 850 olacaktır, fakat line yapılan meruimin tafaı~adtil~nı ada-
k k k d blitu Al 1 d k i tt i d k fi Çıkıyorlardı. ot arı a son kt d ve anlaflhyor kı oya • er e a ın n man aran ne ka ar ern Y en r ya e ey " i kı:ı. ı bu mı'ktar pek yakanda (1300) e latma a ır 

1 • d O d derece mahir, az m ar, yı maz fh kalmamııhr itimadına mazhar olduğunu unu• yeto ehemm yet verıyor u. r u· A ] rıkacaktır. meuf• me umu • 
!l~~~l_!~~!_;~~~~~~t~l.e__!!a~yrı_~~!..!<~~: ... ..L....l.~eı~ıi~··l•~r~I·~r~d:e:n__:a:e~ç=il=m=iş~t=i·__::...::_ra::.:.:a_- _ı_~Y~~~~~~~~~~~~~.!...._~~~~~~~~~~~~~~----tursak belki hat& otmiı _oluruz. ıun a ya ız P u - T 
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ahi Ef. Bo Bol Konyak lçıyordu •• 
Nabi Efendi, o dakikay kadar 
şkın şapalak, bilmem nesini 

yemiş ıspınoz gibı pinekleyip 
dururken, bu sözü duyar duy az, 
gözleri fırıl fırıl döndll; silkinip 
canlandı; dilsiz orucunu boz.do: 

- Emret, irade et ıultanım •• 
Her emrine ıemina ve atana ı. 

Pürneş'e ve neşat, J nmdakl
lere ağzını açtı : 

-: Şehzadem, kltlpçiğim, 
diy kadar' ketmettim, ır.ban· 

afi:uamir eyliyem dim, kendi 
kendime hallühamur oldum. F kat 
hakik ti öyliyeyim ml ?.. Mutat 
daem kurusun, zıkkım yalmk t 

eldi mi gereği gibi mesken t 
Yeriyor ; vima özlenme ama 
tar'ı ediyor ; basireti faldraneml 
zir6zeber eyliyor.. L6tfedio kon· 
y k · sini de kıvamımı Ye ka· 
rarımı bulayım. 

Şi eyi kapb ; kadehe değil, 
b d ğın y naına kadar doldurdu; 
bir yudumda dlktl Yumruk me· 
ı; sin dayanırken: 

- Eyvallah erenler, imdi 
am 1 Diye makamlı bir ıayha 

tb. Gecelik entari inin teklerini 
uçura uçur , oluğu aıağıda aldı. 
Vehbi Beyle katip Raif to, pe 1 
ı ra, m rdivenlerl Oçer beıer atlı· 
y ra , lt kata saldırdılar. 

O hızla kendilerini tutamadık· 
(arından, taşlık ta loşcann oldu· 
ğundan, y ğ fıçısı kadar gövdeli 
c mb zln mükemmel bir karan· 
bol y ptılar. 

Beşi de bir araya katılıp, kUrt 
oyunu oynar gibi, omuz omuza 
v katar halinde, haydi kapıdan 
dışarı, Rus kadanalarmın Yani ... 

Yağızlar, setin altındaki cad· 
dede tramvay yolile yaya 
kaldırımının arasında, arabaya 
ko ulu duruyordu. 

O zamanın cambaz arabaları 
malum. 

( Brik } dedikleri ıekllde, önü 
Ud kişilik; arkaıı uamvayvari ve 
alta kişilik. 

Bunlara talim araba11 deni
yordu. Cambaz Ahmediıılri de 
bu n videndi. 

At cambazları, beygirlerini 
arabalarına koşarlar, ramazanda 
Divanyolu, Beyant, Akearaydan 
Direkleraraaı piyasasına vururlar, 
Kandil günlerinde, Cülus ve Ve· 
liidet donanmalarında, bütün Is· 
ta bul içini çarh çevirirler, bahar 
gelince de Beyoğlunu, Şi liyi, 
Tepeyi üç bei kere devrettikte 
sonr , en civcivli miadmdı:ı, 
K ğı hanenin tozuna, toprağın 

d lnrlardı. 

Cambaz efendide, arkaıındakl 
lyet~nde ne cak , ne fiyaka .. 

Rus yahut Macar çift, gelin 
af bl üılenmif. Y elelerl evveli 
kıvnlmıf, ıonra kabartılmıı; era· 
lann mavi boncuklar takılmış. 
Ôyle bir tımar edilmiıler ki tüy· 
leri yna; ynztbıll yaldaıtır kendini 
ıeyret, T mıaklar, yağlı ocak iıilo 
rugan gibi ı ıldıyor. 

Koşumlar vernikli boya ile 
boy nmıı: nikelleri Moskof top
r ğile pnrlahlmış, okl hamutlnrın 
rasında, yine Moskof toprağile 

gtimü e döndUrlllmliş, şıngırtıh 

z cirler. 
T erbiyelerl ele alan ve araba 

kullanan cambaz efendiye gelince: 
Kış n kftrk yakalı gocuğunu, 

y z a, kaz tersi rengi, yard n 
'lyrıldım bi,imde yel ğinl, kol 

klarmın içi mor kadif , açık 

] 
ı 

Eski devir tiplerinden: 
Seyyar kahveciyi görllno h men 

oturup kahvesini höpürdeten bir tiryaki 
gri ceketini giymiı; sıra sıra par· 
mak kalınlığındaki gtlmllş kösteği 
sallandırmış, Tarablus kuiağının 
püıktilleri arkmada, ayaklarında 
çizm ; elinde ipek uçlu hezaren 
kamçı; ha babam aklatayor, hay
vani r ahin gibi uçuyor. 

Arabanın rka ındaki, Uç, dört 
hattA hazan bei ve alb yardak ta 
moıturahk. 

Başlannda vişn renginin 
lyaha y kını, dnr Beyoğlu kalıpta 

fes. Hep inde zUinf, kahkUI, per
çem. Yanaklar in kknydı tra . 

Galata, köprll üstü, Emin8nU 
gibi kalabalık bir yer gelin· 
di mi hemen p ket açılıyor; 
cı ralar dudaklara sıkıştırıh} or; 
hep bir nrad , milimetresi milim t• 
resine içiliyor. 

Ten ha eokaklarda cimnastik 
adım yürüyüş; bin bir ay ğa 

karışınca tırıs ve mart marı. 
Cambaz Ahmet, namı diğerle 

Duba cambaz, lstanbulun at 
satıcıları içinde en sayılılarda~dı. 
ıebzndelere, sultanlara, vekil 
vllkelAya, vezir vüzeraya en na· 
diele ve lüks beygirleri tedarik 
eden ve aeUrten, Çifte aakaUı 
frenkle yalnız oydu. 

Mirasyedi Vehbi beyimiz at 
araba sevdasına dUıllnce bu 
mqbur cambazı ilk hatırlatan 
Nabi efendi olmuıtu. 

Demitti ki: 
- Bana kalırsa evelemirde 

1 tanb.ul 2 ncl ifUis m mur- \ 
ıunund n: Beıiktaıta oturmakta 
ve Mahmutpaıada Çorapçılık meıgul 
bulunmakta olan Enis Veli Efendi 
ifllisı 18 8/934 tarihinde nçılıp tasfiye· 
nin adi ıektldc yapılmasına kara!' 
"' rllmlş oldutundan: 1 • MUfliste ala
cağı olanlann ve istihkak lddi &ında 
bulunanlnrm atncaklarmı Te 1stlhkak· 
Jarmı ilandan bir ay içinde 2 nci iflia 
d ires"n gelerek kaydettirmeleri vo 
delillerini (senet ve defter hulbaları 
ve .alre) asıl veya musaddah: •uret· 
lerint tevdi eylemeleri. [*] 2 • 
Hillfına harck t ceı.ai mcıa'u· 
li7etl mOatelze olmak fh.ere mfif. 
11'in borçlulann1n aynı müddet içinde 
kendilerini ve borçlarını bildirmeleri 
3 - MGflisin mallannt her ne aıf atla 
oluna olsun ellerinde bulunduranların 
o mallar tiz:e.rindekl hakları mahfuz. 
kalmak oartlle bunları aynı mtiddet 
içinde daire emrine tevdi etmeleri ve 
etmederse makbul mazeretleri bulun· 
madıkça ceı. i meauliyete uğrayncnk
lan ve ruçhan kakltırından mahrum 
kalacakları. 
4 • 31919 4 tarlhihe milsndif Paıarteal 
günü nat 14 le alacnklılann ilk 
lçtimaa g lmclerl ve müflis ile mOş· 
ter k borç u olanlar ve kefallerinin 
ve borcunu tekeffül eden sair kimse
lerin toplanmada bulunmağa haklıırı 
olduğu il n olunur. (2122) 

{*j Pek uz.ak yerlerde v ya yaban• 
ci memleketlerde \kornet eden ala
caklılar için milddttt us.atılabilir. 

Dubaya müracaat eyley Um. Ar
zumuz gibi bir çift esp mevcutsa 
ne Ali, derhal liraları sayar, 
iıtira ederiz. Şayet değilse sipa• 
rişimlzi veririz. Malum a mumai
leyh bu nevi müstesna kıratta ve 
yllkıek bahada beygirleri Rusya· 
dan, Macariıtandan celbetmekte
dir. Bunları zikretmekle beraber 
ihtar edeyim ld Ahmctle fazla 
emiıkamıı olmağa da gelmez. 

Sesini yavaşlatmlş, kulağa 
eğilerek ilave etmişti: 

- Hiç lşltmemiı olun ve ma• 
beynimizde kalsın, iıtihbarabma 
nazaren, allab alemU bissnvp, 
bazı tekinsiz makamata e p fDruht 
ide geldiğind n sigaya çekildiği, 
mimliler meyanına girdiği de 
mervf. 

Seti inip hayvanlan korııdan 
g6rUr görmez, Vehbi Beyden 
baılayarak, ıilsilel meratip llzere, 
matallahlar yağmıya başladı: 

- Ma9allah, maşallah!.. lkiıl 
de ceylan, ikisi de ınlUn .. ıu boya 
bosa, bele kıça, gösterişe endama 
bakın yahu!. 

- Hay maıallah hay, ikiz 
olsalar bu kadardır beyciğezim. 

Kafalara, boyunlara, gövertelere, 
bacaklara bak. Örnek olursa bu 
der ce olur. Dünyada e i bulun· 
maz çiftim var zanneden yaver 
Rakım Bey andave!lısı gelsin de 
beygir g8rsUn. ' 

- Pehbnrekallahl.. Feteba· 
rekaliahU absenUlhalikio!.. Bakındı 
rabbimin azametine, kırk beşimi 

bitirdim kırk altıma kademnibado 
oldum, [inanmayın hn, Nabi 
Efendi ferah ferah 55, 58 ilkti] 
bu mil abehet ve mUmaselette, 
bu tenasUp ve tevazUnde, korkma 
Ahmet B. birader. Nazargah deği· 
lim, ayni zamanda tu, tu diyorum, 
bu ıirinlik ve civeleklikte bir 
çifte müsadlf ,olmadım. 

- Vehbi Beyciğim inan ki, 
vallahi billahi, düa eyi de atbk, 
dUbeıi de, düıeıi de; fiyaka kapı· 
larının alayını aldık. •• 

Allasen iyi bak ta söyle, hani 
Karagözdeki (Bahçe oyunu ) nda 
atlı acem babalar çıkar. Onların 
minare kırığı gibi beygirlerini 
andırmıyorlar mı? 

(Arkası var) 

lstanbul 2 el lfl6s Memur· 
luGundanı la: Haçoplo Hanında 
oturmakta ye m ogul bulunmakta 
olan Biftor tlcarethane•l ıirketl iflhı 
16-8-934 tarihinde açılıp tHfiy nio 
ndi oekllde yapılmasına karar verllmlt 
olduğundan: 1 - Milfllste alacatı 
olanların vo istihkak iddiasında bu. 
luaoların alacaklarını YO iltihkaldarını 
lllndan bir ay içinde 2 ncl İflb 
dairesine a-el rek kaydettirmeleri ve 
dellllerlnl ( aenet ve deft r hulisalan 
Te saire ) aaıl veya musaddak auret
lerinl tevdi eylemeleri. (*] '.l - Hila. 
fına hareket cezai mea'üllyetl müatel· 
zlm olmak (lıere aıilfllaln 
borçlularının aynı mOddet içinde 

kendilerini ve borçlannı bildirmeleri. 
8 - Milflialn mallanoı her ne aıfatla 
olurH olaun ellerinde bulunduranla· 
nn o mallar Uz.erindeki hakları mah· 
fuı kalmak ıartlle bunları ayni mOd. 
det içinde daire emriae tevdi etme• 
lerl ve etmezlerse makbul mazeret· 
leri bulunmadıkça cezai me1'ullyete 
uğrıyacaklnrı ve ruçban haklarından 
mahrum kalac ki rı. 4 - 3/9/934 
tarihine mOsadif Pnı.artul günU ııııat 

(15) t alacaklılann ilk içtlmaa gel· 
melorl v mOfllıı tlc mllot rek borçlu 
ol olar ve kefillerinin o borcunu 
tekeffül eden 1nlr kimselerin toplan• 
ınnda bulunmağa hakları olduğu ilin 
olunur. (2123) 

(*) Pek uz.ak yerlerde veya yabancı 
memlek tlerde lknmck eden alacak• 
hlar lçtn mUddet u::ı:atılablllr. 

26 Ağustos: Büyük Taarruz 

İki il e ı Dost Yapan 
Savlet ugün Başlamışı 

( Battarafı 1 inci sayfada) 
Türk ve Yunan ordu) rı 26 

Ağustosta kahramanca ç.arpışb· 
lar. Her iyi dostluk, biiyllk bir 
kavgadan doğar, derler. Türk ve 
Yunan ordularını zafer ve mağ· 
lüblyet denilen mukadder Akibete 
götüren o büyük kavga, Türk ve 
Yunan milletlerini dost yapmıştır. 
Bugün biz ve onlar kendi yurt· 
larımızdayız. Fakat ara yerde hu· 
dut tanımıyacak bir yakınlık 
vardır. 

Bundan sonraki ıatırları, sa
dece Türk milli tarihini doğuran, 
canlandıran bir kavganın hikayesi 
olarak yazıyoruz. Öyle bir kavga 
ki, bugün dost Yunan milletinin 
tarihinde blle geniı bir fasıl yeri 
almaktadır. 

1'-
26 Ağuatoaun 922 hamlesinin 

bizi ulaşbrdığı neticeye tarih 
"İstikIAI zaferi,. adını vermiştir. 

914 te baılayıp d5rt uzun yıl 
ıUren büyük hapten sonra o kara 
yllzlil mütareke imzalandığı za· 
men ordu bitkin, millet peri~ 
ıandı. Bu iğrenç mlltarekenin bir 
maddesi mucibloce, diijman Jmy. 
vetlerl bu yurdun her hangi bir 
noktasını işgal edebileceklerdL 
Bu maddenin ~aametll neticesi 
olarak bir mllddet ıorira Fran• 
sızlar: 

Adana, Mernı, Antep, Urfa 
ve havaliaini, 

lngtllzler: M rzifon, Samıun, 
Erzurum, Trabzon, Eıkiıehfr Ye 
lzmit taraflarını, 

Italyanlar: Antalya ve Konya 
cıvarım, 

Yunanlılar lseı 1 S mayıı 919 da 
lzmire asker çıkararak 12 haziran 

919 tarihine kadar Urla, Seferihisar, 
Çeşme, Menemen, Manisa, Akhi· 
aar, Bergama, Ayvalık, Bayındır, 
Tire, Ödemif, Aydın, Nazilli ve 
havilisini iıgal ettJler. Bu ayı ı 
işgallerin neticesi ol rak 1 tanbul 
ve Anadolunun mllhlm ıevkulcen 
noktalanndakl sllAh ve cephane 
de itgal ordularının ellerJne 
geçti. 

Oımanh hUkümetl, bu elemll 
gUnlerde canıııdı, acız lçlndeydL 
Oımanlı bük<kmdarı iı:1e milletin 
6lümU karııımda ıadece tabhnı 
düılloUyordu. 

İtte bu 11ralarda mirliva 
Muıtaf a Kemal Pa,a, ilçllnctl 
ordu müfettitl olarak Samsun 
iıkeleılnden Anadoluya ayak 
basıyordu. Mirliva Muttaf a Kemal 
Pqa Auadoluda milli kudretleri 
derhal canlandırdı. Her tarafta 
mllli teıekktillere vllcut verdi ve 
lıtanbulun iıgali üzerinde 23 Niıan 
920 de Ankarada " BUyük Millet 
Mecliıl ,, açıldı. Bu suretle mem· 
leketln idaresi " Türkiye Büyük 
Millet Meclisi hUkUm ti ,, lımin-
deki müstakil Türkiye devletinin 
eline geçmiş oluyordu. 

Bu tarihten sonra yeni müstakil 
ve milli hUkfımetin orduları, yurdu 
kurtarmak, istiklalimizi cihan ta• 
nıtmak vazifesini el aldı. 

Yeni milli hükfımetin ordulan 
11 lkinclkAnun 921 de lnönilnde, 
rUc'at etmemek, bilakis dllımanı 
ıaıırtmak Ye kaçırtmak auretile 
Uk biiyllk zafere ulaıb. Bundan 
ıonra ikinci lnönll ve 921 Ağuı· 
tosunda da Sakarya zaferleri ka· 
ıanıldı. Sakarya zaferi, milli or
duları en bUyOk zafere ulaibran 
ilk esaslı merh ledir. Bu zaferde 
Baıkumandan bUyllk Gazinin 
cephe kumandanı lımet Paıaya 
yazdığı son emirde hUI sa olarak 
ıöyle denilmektedir: 

u Dllşmanı imh edinclyeka• 
dar kovalamamıı, ır:af re ulai• 
tıklan sonra ordu te,ekkUllerlnin 
ilga edildiğini, yerlerine falan v 
filan kolorduların teşkil olundu· 
ğunu bildiriyorum. ,, 

1 te bu emirden bir sen 
sonra 26 Ağuıtos taarruzuna 
baılıyan Ttlrk orduıunun öıO, 
Sakarya ıaforile beraber teıkll 
edilmtıtl. Aradan geçen bir tene 

içinde bllyllk ve kafi neticeli mu
harebeler y pılmadı, .MiJlı hükii· 
met bu bir sen de ordunun ek• 
siklerinf tamamladı, zabitler kurs· 
lara giderek yeni bilgiler elde 
ettiler. Bu müddet içinde hattA 
kolordu manevraları bile yapıla• 
rak ordunun harp kabiliyeti yük· 
seltildl ve TUrk orduıu Yunan 
ordusile kuvvet. silah beraberliği, 
bilgi, tecrübe ve maneviyet 
yüksekliği kazandı. 

Başkumandan BUyllk Gazi ve 
çalııma arkadaşları Mill'i ordu 
için 26 Ağustos 922yi taarruz 
tarihi olaTak tesbit etmişlerdi. 
Bu seferki taarruz, son ve kat'ı 
neticeli tearuz olacaktı. ~ürk or
dusu, nihai zafere ulaımak lçln 
biltlin varlığını verecekti. 

Taarruzda kazanmak için bir eaaı 
kaide vardırı 

Düşmanı cepheden bnstırmıık, iki 
yanından kuşatmalc ve gerisini çe,ir• 
mek.. Ancak cephe şimalde Gemlikten, 
cenupta Kct§adaaı kıyılarına kadar ur.an
dığı i~in bu kaideyi tatbik etmek, bu 
genlo cephede imkansızdı. 

Bu vaziyet karıısında yliksek 
kumanda heyeti kararını ıu ıe· 
kilde aldı: 

Yunan cephesinin Afyonkara• 
hisar cenubundakl Afyon • Tok· 
luainlsindeki parçasına cenuptan 
tim le doğru bir yarma hamlesi 
yapılacak, bu kısım yarılarak 
Türk orduıu düşmanın geriSlnl 
çevirecek, kat't neticeyi aiacak. 
Ayni zamanda dUşman ordusunu 
lzmlre kaçmamaaı için de Af} on "' 
lzmir demiryolu kapatılacak. 

Her ta rruz hllBkııı eeklind bir· 
denbire baelar, takip ve imha ile bi· 
ter. İmha. edil&miyen bir düşman or
dusu, cehenneme kadar ıtırülae zafere 
ula~ılmıo sayılamaz. Qünkil imha edi
lemeden kaçınlan ordu günün birinde 
tekrar cephe kurar ve eidn zaf rlııiz 
ngol olur. 

Şurasını da söyliyellm ki du.
manm biriblrl arkasına sıra ile 
d5rt mlldafaa battı vardı. Bizim 
mtıdafaa hatlarımız da OçUl. 

lkl tarafin kuvvetleri : 
Yunan orduıu (922) Ağuatoı 

baılangıcında (200) bin neferden 
ibaretti. Bunun (83) bini ttıfek ve 
•OngO, ( 3000 ) l kılıç ( süvari > , 
(3200) hafif maktnell tnfek, (1000)1 
mltralyoz ve (S50) ıl top. Ancak 
Türk ordusunun yarma taarruzu 
yapacağı yerde dOıman cephe.t 
mllthit bir ıekilde tahkim dilmiş 
bulunuyordu. 

Türk orduıu ll 7) piyade fır
kası ve 4 sUvarl lırkaaı ki nefer 
ve ıiHib sayı ı noktnsmdnn Yunaıı 
ordusuna müıaVI bulunuyordu. 

26 Ağustos sabahı, benUz g"4 
nq doğmadan Baıkumandan 
Büyük Gazi Kocatep deki karar
gahından: 

" Hücum! Hedefiniz Akdeniz· 
dlrl,, emrini verdi. Bu mir Uze
rbıe kahraman Türk topçusu on 
beı dakika ıUren bir taniim 
atııı, sonra da bir buçuk ıaat 
kadar; bir hazırlık atışı baıardı. 
Hazırlık 11tııı blterbltmez, gentı 
cephe zerinde •lperlerde bekli· 
yen bu n piyade kuvvetlerimb 
hücuma kalktılar. Bu hticum oka• 
dar tidd tU Ye okadar kun·etll 
oldu ki daha (26) Ağuıtos saba· 
hının ilk 111klan etrafa yayılırken, 
yani ı at (9) ıularmda, Ueri hat
taki hücum kıt'ruanmız, Yunan 
cepheıinln esaaını teıkil eden 
blltUn bdklm tepeleri el geçir• 
diler. 

Bu tepeler Afyonun cenu• 
bunda g rba doğru giden Kale-
ciksivrlsi, Belentepe, Tınaztepe, 
Kılıçaslanbclidir. Yalnız bu tepe• 
lerin hizasında ve daha garpte 
bulunan Çekilt pe henilz alına• 
mamı§b. Buna memur olan (57)ncl 
fırknmız kahramanca ileriye atıl
mı , uğraııyordu. 

( A.rkaıı J•rıD ) 
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Sinopta Bir 
Şuurlu Bir 

Hlkumetin btitnn takayytlda· 
ana rağmen bu mahk6mlar ara-
81Dcla lamail Hakkı Pqa ile Ah· 
met BedeYi (1) Muatafa Suphi, 
Nemlizade Salim ve HalU Edip 
Beylerden mürekkep bir komite 
tqkil edil mit ve meşru bir şe
kilde muhalefeti kuvvetlendirmiye 
karar verilmitti. Yapılacak hare· 
ket, bittabi Sinop kalesi dahilin· 
de hiçbir ıemere veremezdi. Bu· 
na biaaea bu fikri tatbik ade· 
bilecek zevatın Anupaya firar 
etmeleri elzemdi 

Bu kara" Yerildikten aonra, 
el.hal tetebbhe geçilmifti. Bir
çok fedakirhldar ihtiyar olunarak 
Trabzonda Mustafa reia isminde 
bir kaptan elde edilmit; ıizlice 
Sinoba getirtilmifti. Nihayet bir 
rece, mahirane bir menvra netice
ıinde nöbetçilerin tüfek uçlannclan 
aıyrılabilen Ahmet Bedevi, Nuri, 
Suphi, Mülazim Lfıtfi, Salih, Sıtkı 
Beylerle on dört kifiye baliğ 
olan firari kafilesi, Nhilin kuytu 
bir yerinde birleımlfler; Muatafa 
Reisin idare ettiği küç&k bir 
ıudala dolarak Karadenizin 
korlnmç Ye karanlık Rlannda 
boyalı blır maceraya abhftr
miflercl. 

Mulhlfa ReWe beraber on 
bet kifiye baliğ olan bu firari 
kafilesinin ılkletine pek gOç 
tahammül eden küçücük aandal, 
ahilden hira .......... -ldq
mu bly&k bir tehlike baf111-
termlfti. Karadenizin innfıız 
dalgalan gittikçe bliy&yor, taıı· 
dığı ajır bamute altmda çabr· 
dayan ıandal, her an dağıhver• 
mek latidacla al•teri:y ordu. Öl&m, 
mubakkakb. Telif ve heyecan 
arbyor: 

- Batacaju. Ceri cl6nelia. 
Diyenler çoğabyordu. 8a l.ı 

ile Karadenizl bqtan bap kate
derek Ruaya aabillerine geçmek 
fU tarafa dursun, henüz göz 
6ntıade bulunan karaya dönmek 
bile lmklnsız görünüyordu. 

Bu esnada, karanlıklar ara
aında bir fener parlamıı; bu ma• 
cerapereatlerde de birdenbire bir 
fikir uyanmııta: 

- Ba gelen, bir Ilı taka11dır. 
Kendimizi kazazede gibi ~ere
lim. imdat isteyelim. Takaya 
per ıirmez de zaptedellm. 

Bu teklif derhal kabul edilmiti 
aatea. aandahn bulunduğu İlti• 
kamete dojru yaldqan taka, 
dkiaetle beldenilmiftL. Gafil 
takacılar, karenla1dar arumda 
bayel meyal alrlnen aandahn 
imdat iıtemed lberine derlaal 
durmuflar; ·•andaldaldleri takaya 
almıılaraa da, bir iki dakika 
ıonra gemilerini bu Ahte kaza
zedelere teslime mecbur ohnue
lardı. 

Fakat bu taka da makaa&lı 
temin edecek ve firarileri Ru•ya 
aalıillerine kadar göt&rebilecek 
vaziyette değildi. Buna binaen, 
bu birlacl muvaffakıyetin verdiji 
ctlr'etle - ve ayni plioa müraca• 
atla • daha bOylk bir •eml elde 
edildi. 

Gemicileri, manerleria •• 

[1] Şimdi Ankara Ziraat Bankan 
.. mmlanndan Ahmet Bedevi Bey. 

Komite Teşkil Edilmiş .. 
Muhalefet· Başlamışh •• 

AJa .. .ı Betlevl S. 
ro•elverlerin tehdidi albnda, •bt
bnlarak geminin dilmeni, Sivaa· 
topol sahillerine çevrildi .•. :•'irariler 
coşkun bir fırtmanın dal,aJarından 
ancak bir mucize eaeri olarak 
kurtulabilerek yalte limaoa aabil· 
lerine vasıl olal,,tldiklri zaman 
geminin bir direği kırdmıf, bir 
yelkeni de p•rçalanlDJfb. Bu bal 
ile limana girdikleri takdirde pek 
çok nazt..trı dikkati celbedecelderl 
muhakkaktı. Bunun için firariler, 
gec1,,ı karaalığaada sahile çılmut
lar, yUrllyerek Sivaatopola pde
rek doğruca polis müdüriyetine 
•lracaatta bulunım11Jarclı. 

Ruya çarlığının Sivutopol 
poliı mlldtirll, bu cür' etkirane 
macerayı hayretle telakki etmit, 
cl•l •I Petru•-.+H • ' .. , 
Yaziyett.a haberdar eylemiftl... 
Oımanh htUdbnetile karadeniz 
aahilleri halla hali korun •e er 
laya dedi kodularının mahiyetine 
nllfuz etmeğc çalqırken çarhk Ruı· 
JUi da harekete gelm"4; firarilerin 

gece •alrti gizlice çıkbkları Ruaya E&· 

hWerine derhal aakeri ve aiyaıl bir 
ıekU vermifti •.. Bir Rua cenerali. Bu 
ıiyaıl mDlteciJerin - zabıta nezareti 
albnda - ikamet ettikleri otele 
gelm·ı, inceden inceye tahkikata 
giritmitti. Ancak, firar hadisesine 
dair· Sinop Rua konsolosundan 
gelen haber netice8İnde Ruslar 
hakikati öifenmişler ve mllaterih 
olabilmiflardL 

Diğer taraftan Osmanlı hüku
meti de teliı içinde idi. Firarile
rin avdetlerini temin edebilmek 
için Konsolos Cemil Beyi faaliyete 
ıevketmişti. Cemil Bey, firarilere 
•lracaat ederek kamilen affedil· 
diklenne, hiç bir ceza sörmek kor· 
kuau olmadan aerbeatçe lataabula 
aYdet edebileceklerine dair biildi· 

1 

met namına teminat vermlf, bun· 
lardan on lritlyi l.tanbula d&nmiye 
ikna eylemiıti... Diğer d6rt genç
ten Muatafa Suphi ve L6tfi Bey-
ler Rusyada ikameti tercih et
mişlerdi. Nuri Bey Mı11ra ıeç· 
miı, Ahmet Bedevi Bey 
ise Pariae gitmişti. Bunun 
llzerine arttk bu meselenin de • 
böylece hitama erdiği zannedil· 
mitti. fakat, Ahmet Bedevi Beyin 
Parise muvasalitla Preoa Saba
hattin Beye iltihakından ıonr•, 
itin şekli bllabUtlin değ"ftl. Sinop 
kalesinin zlndanJannda verilen 
karar mucibince muhalefet yeni 
bir aafhaya ginniı; ileride g&re
ceğimiz birçok m8him yekayi ve 
hldiıahn, faaliyet esası ve uuar
lanm teıkil etmiftj. 

lf 
Oımanh hOkumeti, kendi.mi 

ihata eden gaile ye faaliyetler 
içinde bocalayıp dururken koca 
( Avrupa ) da, derin bir fellket 
uçurumunun kenanna doğra kaJJp 
gidiyordu ••• 

(Arkası nr) 
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Denizyol ları 
;şLETMESl 

Aeeatelert ı Karaköy K8prllbat 
TeL 42362 - Slrkeel Mthlrdanade 

.. ___ Haa TeL 23740._ __ .. 

Bartın Yolu 
BURSA Yapuru27 

Ağuatoa -- - - ........ --- .. -
nlatwı ..... k•P.Mak mutat ie
kelel•e uğra1arak Cide'1e ka
dar gidip d&aecektir. "5106,, 

IZMIR SÜR'AT 
lskenderiye Yolu 
iZMiR vapuru 28 

Ağuatos 
Sall 11 de Galata rıhbmm
dan kalkacak. Doğru fzmlr, 
Pire, faenderiye'ye gidecek ve 
d6necektir. u5109,, 

Trabzon Yolu 
ERZURUM ••puru 28 

Ağuatoa 

Salı 20 de Galata nbbmm-

dan kalkacak. Gidifte Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Samaun, 
F ataa, Gireaon. Vakfıkebir, 
Trabzon. Rize'ye. DanGfle bun
lara illyeten Slbmene, Ordu'ya 
utrayacakbr. "5108,, 

1 lstanbul Beledlyesl lllnlan 1 
Ayaaofyada kiin Belediye levazım anbanoda mevcut 4036 

kilo hurda demir 69 adet demir kal')'ola, pirinç Ye pik dirhem 
marangoz ve demirci alab balar kazan muhtelif yazı maulan, 
koltuklar,ıandalyalar demir ıoba, boru, oluklu 1&ç, plrhaç mualuk kaıa, 
baaldU, ~. pirinç talap, donanma feaert tibi tahminen 200 kalem 
kadar aıahtelii k6hne eıya mahallen aı&zayede De aablacakbr. 
Sabf sinleri 27, 28, 29 Ajıııtoı 934 tarihlerinde ••t 10 dan 12ye 
Ye 13 ten 16 ya kadardır. Talip olanlar tayin olunan gtln Ye 
saatlerde orada bulanacak heyete mtıracaatlan. •4923. 

• lf 
Şehir içinde aabahlan toplanmakta olan ç6pler birçok yerlerde 

halk tarafından aqamdan mağaza n evlerin 6nlerine bırakıldıjl 
cihetle bunlar dökülerek cadde ve ıokaklan bir mezbele haline 
ıetirmektedir. Bu halin devamına mani olmak Ozere b6yle 
kapları önüne bırakılacak ç6plerin behemehal kapalı kaplarla bıra• 
kılaı.. ve abi hareketi g&illenler hakkında zabıtai belediye 
tali-atDB•-- tatbiki cibetine ıidileceil ilin olunur. • 5128,. 

Spor 

Harkofta Güreşler 
-

1 - 6 Galibiyetimizle Bitti 
Har kof, 24 {gecikmiıtir) busu si 

ıpor muhabirimiz bildiriyor: 
Sporcu kafilemiz, dibi Har

kof' a varmıtbr. fatasyon ile bele
diye dairesi, 1porculanmızan kaJa
caldan otel, ıehrin bly6k mey
danlan, ıtadyom T&rk bayrakla
rfle ve yazılı levhalarla ahlen
miıti. 

Buglln güreş mlisabakalan 
yapıldı ve saat 20,30 da bitti. 

Müsabakalarda Abbasın yerine 
filizden Kenan glireıti. Ve kay• 
betti. Htiseyin, kuvvetli rakibini 
htıkmen yendi. Saim, 4 dakikada, 
Ahmet 16 dakikada tuıla, Ad
nan aayı ile, Mustafa 3 ve Çoban 
Mehmet 2 dakikada h11la kazan
dılar. Böylece takımımız, 1 • 6 
galip ıelmiştir. Bununla dördllncll 
zaferlerini kozanan gtlreıçilerlmlz 
sahadan çakarken binlerce halk 
tarafından hararetle alkıflandılar. 
Y ann futbol maça yapıldıktan 
sonra, aktam Odeaaya hareket 
edilecektir. 

ZaAreptekl Balkan Atletizmi 
Bugün Yugoalavyaıwı Zagrep 

phrinde Balkan atletizm mlisa· 
bakalanna ba~lamyor. Bu mihaa
mebetle müsabaka programım 
nefl'9diyorm: 

26 Ağuatoı Pazar ( bugla ) 
beynelmilel komite içtima adecek 
Ye iğleden 80Dl'8 aaat Dçte 5 inci 

Balkan miisabakalan mutantan 
1arette açılacak ve mllubakalann 
ilk kıımı icra olunacaktır. ilk 
g&nln programı ıudur: 

100 metre, diık atma, 800 
•Lej"' ~atlama, cirit atma, 
10,189 ••in, .. x 100 ....... ..,. 
ralr y..,... 

1 

27 Ajuıtoıta ıeblr gezilec: 
ve alqam Maarif ve Terbi 
Bedeniye Nazın bir dyafet v 
cektir. 

28 Ağutoata ıelırin bil 
mebaniai gezilecek Ye 
Opera tiyatromnda pla mlA 
reaf yeriJeeektir. 

29 Ağuato.ta beynelmilel 
mite kon,,ai yapdacak Ye 
rep belediye reisi bir ziy 
•erecektir. Ayni gfin kadın 
leri gençler ekibi mDNba 
yapılacaktır. 

ao Ağustos gllntl otok 
Zajrep cİYllrl gezilecek Ye mll 
baklan bir im ziyafeti • 
cektir. 

31 Ağuıtoa Makli.;ı ha 
nat bahçe.mia ziyantiae ta 
ohmmaftar. 

1 Eylil Cmnartai tini Z 
11tad1..-da •-hak•l•ra 
vam olunacakbr. Basla yapı 
.-bablar pnlardar. 

200 metre, muiab 
metre, aa atlama, 
metre, liklet atma Ye 800 X 
200X100 Balkan baJl'Ü J 

2 Eylll Pazar gllDI 6ğl 

... ·-hakalana ·
icra olanaalrbr: 

400 metre, unkla a 
Y11DU ..aı dia atma. mani 
110 metre, 1500 metre, Gç a 
çekiç atma, 42 kilo metre 
metr•k maraton YUlfL 

ll&teakiben galiplere im 
teni edilecek Ye alqam 
Balkan musakalarma lftirak 
hitan atletlerin iftiraldle r 
bir ziyafet verilecektir. 

Alletlm a E,tllcle 
hareket edeceklerdir. 

lstanbul Millt Emlik Müdiirlüiünden 
Manam• 

bedeli 
KOCAMUST AF AP AŞA : Seyit Ömer mabale1i Sormap lira 

sokağında eaki 18 mlkerrer ye- 216 
ni 21 namarah bir kıt'a ana. 

YEDIKULE : imrahor Uyaa Bey mahalled Lmabor cacl- 1296 
deai eaki 118 yeni 132 •111Dara.b dnlrkAn. 

ÇARŞI : Çartı mahallesi Kflrkçller aolcağa ..ki ve yeni 342 
36 numarala dükkin. 

ÇARŞI : Ça111 mahalleai KeMciler mokağında eski •• ,eni 330 
133 numaralı dtıkklmn 80/120 lıisseai. 

FENER: Abdi Subqı mahallesi Şerbethane aokağında eıkl 576 
10 yeni 12 numaralı hanenin nısıf biaseai. 

FENER: Tabak Yunuı mahalleai Milharcıçnme sokajın- 828 
da eski Ye yeai 1 numarah hanenin 213 hi....a. 

FENER : Hacı lsa mahallesi yeni cadde " Karanhkmer 318 
hane eski S ve 5 mllkerrer yeni 7 ve 33 numara-
lı iki hanenin 102/448 biuesi. 

HAYDARPAŞA : Oımanaia mahalJeaf Riza Pata çqme- 576 
ai çıkmazı aokajınd• eıld 24 yeni 13, 
15 numaralı hane ve anL 

YENICAMI : Mabmutpaıa mahalleainin Sultan odalan ah 288 
kat, eaki ve yeni 22 numarah odL 

GALATA : Y enicami mahalleli Keresteci ıokağında ı 548 
kiin eski ı 2 yeni 18 numarall depo. 

Yukarda evsafı yazılı emlik hizalarında ıa.terilen kıymeti 

&zerinden 29/81934 Çarşamba gün& saat on d6rtte pqin p 
ile aablacaktır. T aliplerio ytizde Jedl buçuk pey akçel • 
mlracaatlan. ..F., 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Bir adet Mağtuı siateıninde maa tef errüat elektrikli tulumb 

1/9/934 tarihine mlisadif Cumarteıi gUnil ıaat u1511 te pazarlı 
aabn alınacaktır. 

Taliplerin ıartnameyi görmek için hergllll ye pu8rhk için d 
tayin olunan gün ve saatte % 7,5 muvakkat teminat paralile · 
llkte Cibalide Alım, Sabm Komilyonuna .encaatlan. "4816 



a·ıaı -Ve - Zambak~ 
BUyUk Teriht Romen 

M ulıarriri: A. R. No.: 16 26 - 8 - !134 

Kurnaz Lokantacı .• 
Usta Greguvar, 

için Ne 
Şövalyeyi 

Yapacağını 
Memnun Edebilmek 
Bilmiyordu •• 

---~----
Şövalye, kendisine çevrilen 

nazarlardan sıkılarak şarlatan 

lokantacının sözünü kesti : 
- Okadar külfete hacet yok, 

dostum... Bana basit bir oda 
kafidir. HattA, adamım da yanım· 
da yatabilir. Yalnız, karnımız aç. 
Ve, işimi~ var. Bize her şeyden 
evvel oturacak bir masa.. Yiye· 
cek bir yemek getirini:ı. 

Dedi. Fakat o anda Antuvan: 
- Usta Greguvar.. Asalet· 

meaba en eaki Anjo şarabınızdan 
takdim etmek şerefini kazanmayı 
da unutmayınız. 

Sözlerini ilave etti. 
Yol göstermek için önde giden 

üıta Greguvar, büyük ıolonun 
nihayetinde bir kapı açarak, yer
lere kadar eğildi: 

- Buyurunuz, asaletmeap. 
Burada ancak, zatiasiJaneleri gibi 
zevat taam edebilirler. Tebdili
kıyafetle gezen kırallar hazeratma 
mahsustur. 

Hatta bir iki defa zavallı 
talihsiz kıralımı. Birinci Fransuva 
hazretleri de bu odayı ıereflen· 
dirmişlerdi. 

Dedi. Fakat son sözleri a6y· 
lerken, lokantacının sesi hafifle
miı ve bir teesaUrle tltremittL .. 
Aynı teessürü şövalye de hissetti. 
Kendini zaptedemedi. Kılıcını 
çıkarıp duvarda a1acak bir yer 
ararken sordu: 

- Kıralınızı ıever misiniz, 
uıta Greguvar? .. 

Bu sual, lokantacıyı coıtur
maya kafi geldi: 

- Ah, asaletmeap, sevmez 
olur muyuz hiç... O aramızdan 
kaybolduğu gUndenberi neı'emizl 
kaybettik... Sade neı' emizi değil, 
kazancımızı da kaybettik. görü• 
yorsunuz ya, Paris adeta bir ma· 
tem hayata yaşıyor... Salona ba· 
kı.ıız, beı on asılzadeden başka 
kimse yok. Vaktile, sabahalara 
kadar dolan boşalan lokantamda 
şimdi ıeytanlar top oynuyor. 
Akşam karanlığı çöker çökmez, 
bUtUn dükkAnlar kapanıyor. Ber~ 
ket versin bizim müıterilerimiz 
ıaraya mensup asılzadeler olduğu 
için devriyeler bize karşı biraz 
müsamaha gösteriyor. Akıam 
olur olmaz biz de kepenkleri, kapa
Jara kapatıyoruz, adeta müıteri· 
lerlmizi gizli olarak kabul etmiye 
mecbur oluyoruz. 

- Fakat bu niçin, usta 
Greguvar?. 

- Efendim, Şarlkenin caıuı
larmdan korkuluyor.. Bu adamlar 
yılan gibi her tarafa sokuluyorlar ..... 

Usta Greguvar ıözünü ikmal 
edememişti. Çünkü o anda Madam 
Greguvar gelmişti. Kolları dirsek· 
lerine kadar sıvalı olan bu genç 
ve gürbüz kadın, üstkattaki oda
larda bulunan müıterilerin elinden 
güç kurtulabildiği için, darmada· 
ğıın olan saçlarını bile layıkile 
tanzim edememişti, sık ıık 

nefes alarak şövalyenin önünde, 
çömelir gibi birkaç defa eğildi. 
Kocasının sözünü keserek: 

- Hoş geldiniz sefa geldiniz, 
asılzadem... Ne emir buyurulu· 
yor?.. Halis çavdar unundan 
domuz ciğeri çorbası .. taze Macar 
yağında kızarmış semiz bıldırcın 

kı:ıartması.. mantarlı karaca etJ 

hatlaması.. bol yumurtalı nefis 
bir omlet ... Haydi usta Greguvar, 
aptal gibi ne duruyorsun?. Geçen 
hafta yfrmi beı yatına gıren 
ıarap ıiıelerinden iki tane 
getiraene .. 

Zaten yorgun ıövalye, bu 
mübalağacı karı kocanan ıarla
tanca sözleri ve ikramları karıı· 
sanda bUsbütUn sersemlemişti. 
etrafına göz gezdirdi. Usta Gre· 
guvar'm, kırallara mahsus olan 
bu odası, üstü keten örtulU bir 
masa ile birkaç yaldızı dökülmüı 
sandalyeden ibaretti. 

- Madam!. O tombul elleriniz 
ile pifirdiğiniz karaca haıJamasile 
iktifa etmek niyetindeyim. ,Çünkü 
acele görülecek bir işim var. 
Onun için birkaç lokma ıey yiyip, 
derhal sokağa çıkmak isterim .. 
Yalnız, benim bir de at uıağım 
vardır. Zannederim şu anda 
atlarımızı ahıra yerleıtirmekle 
meıgul oluyor. O zavallının kar· 
mnı iyice doyurmanızı tavıiye 
ederim. Çünkü ... 

Şövalyenin sözlerini. o anda 
kapıdan içeri giren Antuvan 
ikmal etmlı : 

- Çünkü.. Tam yedi gün· 
denberl tahtakurusu gibi; kendi 
kanımla geçiniyorum. 

Madam Greguvarın gözleri 
birdenbire açılmış.. Olduğu yerde 
donakalmıfh. Kurnaz Antuvan, 
iti derhal anlamıştı : 

- Ne o Madam.. Y okıa aiz 
de zevciniz gibi beni birJı ine mi 
benzettiniz.. Çok garip fey .. 
Tevekkeli, insan oğlu çift ya· 
ratıhr demezler... Siz de, zev
ciniz de aldanıyorsunuz Madam .• 
Ben.. Şu gördüğUnUz asaletmeap 
ıövalye hazretlerinin at uıaklığı 
ile müftehir olan sadık bendele• 
rinden başka bir adam değilim. 

De mitti. 
Antuvanın bu ıözieri, şövalyeyi 

memnun etmişti. ÇUnkü hayatında 
binbfT kalıba giren bn adamın, 
yirmi gUnltik prensliğinin de 
herhalde pek hoşa gitmiyen bir 
macera olduğunu tahmin ettiği 
için, böyle bir sahtekarın arkadatı 
vaziyetinde görünmek istememiıti. 

• 
Bu odada bu sahne cereyan 

ederken dışarıda, ıalonun kuytu 
bir kötesindeki masada da, baı· 
başa vermit iki kiti de fU suretle 
konuıuyordu : 

- Evet o .. Ta, kendisi .. 
Antuvan. 

- Fakat yanındaki? .. Herhal
de bir lspanyol değil.. Hatta 
yemin ederim ki bu adam bir 
Fransızdır. 

- Atlarının eğerlerine bakı
lıraa, ispanyadan geldiklerine hiç 
fÜphe yok. Antuvan ahırdaki 
uşağa; Aman hayvanlara bol yem 
ver. Tam yedi gUndUr, durup 
dinlenmden yol tepiyorlar; demiş .. 

Yedi gün .. Suratlı gelişle tam 
İspanya yoludur. 

- Antuvan, yaı yere yatmaz. 
Bunda mühim bir iş var. 

- Antuvam bir tarafa çeke· 
lim mi? .. 

- Hayır .. Sabredelim. 
- Fakat göz onUnden de kay-

betmeyelim. 
- Şüphesi&. 

(Arka• nr) 

Taş 
Devrinde 

Oğlumun dUğUnti için 17 
davetiye bastırdım. Bu benim 
adamımdır. Eıe dosta dağıta· 
cakl .. 

Dinıa llctı•al H•herl•rl J 

Dünga 
Ticareti 

-, 

Ne Vaziyette ? 
Milletler Cemiyeti tarafından 

lcıt' al ara dü- altın dolar esası• 
ı•n tlcar•t na göre yapılan 

. dünya ticaret rak· 
lıisseları kamlarmdan her 

memlekete dUıen hisseleri göste• 
ren bir tetkiki bir müddet evvel 
neşretmiıtik. Bugün de, aynı mil· 
eısese tarafından neırolunan bir 
istaitstikte dünyadaki kıtalara 

isabet eden ticaret hisselerini 
toplu bir halde g·österen bir cet
veli, aynen iktibas ediyoruz: 
Kıt'alar Milyon altııı dolar. 

lthallt 

1932 1983 
Avrupa (Rusya dahil) 8467 7521 
Şimali Amerika 1748 1421 
Cenubi Amerika 754 761 
Afrika 805 777 
Asyıı (Rusya hariç) 19U 1752 
Okynnusya 27B 25S 
Birlikte J 3996 12486 

Dilnya ithalat ticaretini göıte
ren bu cetvelde 1933 senesin• 
deki azalmadan her kıt' anın mil· 
teeısir olduğu göze çarpmakta-
dır. İhracat vaziyeti de yalnız 
Okyanusya açın aksi olmak 
Uzere hemen aynı seyri takip 
etmektedir: 
Kıt'aler Milyon altın dolar 

ihracat 
1932 1933 

A nupa 653 5918 
Şimali Amerika 2096 1731 
Cenubi Amerik• 1106 1068 
Afrika 8.')6 820 
Asya 1 19 1740 
Okyanusya 395 417 
Birhkt6 12902 11694 

istatistikteki altın dolarların 
kıymeti bizim paramızla takriben 
iki yüz on kuruı tutmaktadır. 
Mukayeseyi temin makıadile bU· 
tün dünya paraları altın dolara 
tahvil olunurken parası kararsız 
olan bazı memleketlerin hi&1ele· 
rinin tesbiti bazı ufak hataları 
mucip olmuııa da bu hataların 
biribirini götürmesi itibarile umu• 
mi cereyan üzerinde bliyilk bir 
tesir yapmayacakları da itikir 
bulunmaktadır . 

• 1 1. ' ........ 1 1 ... 1 •• 1 1. f. 1 ... 

Resim Talı/ili ~f(upona 

laim, · meslek 
veya 111o'at 

bulunduğu 
memleket 

-· 
Reemin .. klioen 30 ku?Üflıık 

'°pul mukabilindj gönderilebilir. ·- . 

Bİ AY ı 
Ba Sltaada Bergin 

L-----·----- Yazan: /•met Halful 

Sevgilim Cariyenizle Bendeniz 
Grizgih: 
Bendenizin haıa huzurunuzdan 

ayaklarım pek küçük değillerse 
de pek de büyük değillerdir am· 
ma rahatımı fazla düşünür bir 
insan olduğumdan ekseriyetle 
kırk altı numara ayakkabı 

e 
giyerim. 

Sevgilim cariyenizin de başı 
pek büyük değilse de pek te 
küçük değildir. Bu yllzden o 
hatun kiti de genit kenarlı fapka 
giyer. 

"" Biribirlmizi ilk defa alb ay 
evvel görmüştük; ben salla• 
na sallana Babıali yokuıunu 

çıkarken o da kırıta kırıta 
yokutu iniyordu. Ben başımı 
indirdim onun yüzüne baktım, o 
batını kaldırdı benim yüzüme 
bakb. Kırıta kırıta yUrHyüp geçti, 
sallana sallana yürüyüp geçtim. 

Ertesi gtin ayni saatte ayni 
yerde tekrar karıılaştık, tekrar 
bakııtak ve bu bakııma işi on 
beş giln evveline kadar hep böyle 
devam etti. 

Biribirimizdeo hazetmiş, daha 
doğrusu biribirimlz.i sevmiştik •• 
Böyle olduğu bakııımızın tathlı· 
ğından belli idi. Yalnız ikimizde 
de ceearet azdı. Bu yüzden ne 
o bana gülümseyebiliyor, ne do 
ben ona fazla ıırnaııklık göste· 
rlyordum. 

• Tam onbeş gUn evveldi, mühim 
bir hAdise oldu. Yine ben sallana 
sallana yokuıu çıkıyordum, yine 
o kırıta kırıta yokuıu iniyordu. 
Ben baıımı indirdim, baktım. O 
başını kaldırmadı, bakmadı.. YU· 
rüdü geçti, yürüdüm geçtim. 

Biranda içim burkuldu. Dokun· 
salar ağlayacaktım. Düşündüm; 
kendi kendime: « Artik beni aev· 
miyor; » dedim.. Acaba ne kusu• 
rum vardı; onu kıracak bir hare• 
kette mi bulunmuştum. Dakikalar 
geçtikçe üzüntüm büyüdO. Erteal 
günü iple çektim. Yine karşılaı· 

Çakalların 

tık, yine batımı eğer gibi baktım; 
o yine başını kaldırıp bakmadı, 
yürUrüp geçti. Yürüyüp aeçtim. 

ÜzüntUm birgün evvelkine nis• 
betle bir kat dnha ziyadeleşti. 
Ne yediğimi bilebildim, ne de iç• 
tiğimi.. Sanki saadeti bir anda 
mahvolmut bir insana dönmUttiim. 
Sebebini bilmiyordum, merak edi
yordum.. Karar verdim: 

- Sorarımf 
Ertesi sabah tekrar karııla• 

ımca yüzümü kızdırdım: 

- Affederainlz hanımefendi .• 
Dedim, baıını kaldırdı, yüzü

me hakta. Gözleri birkaç gUn 
ağlamış gibi kıpkırmızı olmuılardı. 

- Siz misiniz beyefendi. 
- Merak ettim de •. 
- Ben de çok merak ettim, 

Uç gUndUr sizi görmedim acaba 
hasta mıydınız? Sokağa mı çıkmı• 
yordunuz? 

AyakUstU beı dakika konu,. 
tuk ve anlatbk. Yine mt1uttum. 
Yine ıeviyordum; yine seviliyor
dum. 

Müntehaı 

Evvelce arzettiğim gibi ben• 
denizin hita huzurunmdan ayak• 
ayaklarım pek küçük degilerse 
de pek büyük değillerdir; amma 
rahatımı fazla dUtUnllr bir insan 
olduğumdan ekıeriyetle kırk alb 
numara ayakkabı giyerim. On 
beı gUn evvel kırk altı numara 
ayakkabılarımın tabanları patla• 
ymca ıeytana uyup kendime kırk 
iki numara bir çift ayakkabı al• 
mııtım. 

Sevgilim cariyenizin baıı pek 
büyük değilse de küçOk te de
ğildir. Başını kUçUk 1töıtermek 
için daima geoit kenarlı ıapka 
giyer. Bu yllzden, yllrUrken kar
şısından gelenlerin yllıUnO görmezı 
ayağını görllrmilf ayağından tanı• 
dıktan sonra yüzUne bakarmıt. 
bendeniz ayakkabımı değiıtlrince 
artık tanımaz olmuı, tanımayınca . 
da tabiatile yUzUme bakmamış f 

Marifeti 
İstanbul Civarının Sürülerine 

Oldular Musallat 
Bu aene ilkbahar ve yaz yağmursuz ve kurak gittiği için latanbg. 

lun bazı mıntakalarında beslenen davarlar dağlarda ve çayırlarda 
doyacak kadar ot bulamıyorlar. Bu yüzden, bilha11a Beykoz ve Şile 
havalisindeki çobanlar, koyunlarını ormanlara ıokmıya ve ağaç yap
raklarile bealemiye başlamıılardır. Fakat bu be.leme uaulU koyun 
1ahiplerinin ve çobanların aleyhinde netice veriyor. Çünkü bu cıvardakl 
ormanlarda sürülerle yaşayan aç tişmiş ve tabancasile çakalı ko ... 
çakallar vardır. Bunlar keçilere katarak keçiyi elinden almııtar. 
ve koyunlara musallat oluyorlar. Çakallar bu suretle keçileri bir 
Yaşlı ve kurnaı çakallar olur çukura iÖttlrüyor Ye orada gırt-
olmaz köpeğe de boyun eğmiyor• !ağından boğarak kendilerine zl· 
lar ve sürüden gayet kunazhkla yafet çekiyorlar. 
keçileri, koyunları aşuıyorlarmıf. Yalnız bu çakallann içinde 
Şimdiyekadar aürUlerden bu şo· kudurmuş olanları da bulunabflecel 
kilde birçok koyun ve keçi kay• için çakallar tarafından yaralanan 
bolmuştur. hayvanların mUıahede altma alın• 

Artık köpeklere itimadı kal· ması kararlaıtırılmiştır. 
mı yan çobanlar bizzat bekçilik ............................................................ -
yapıyorlarmış. Buna rağmen evvelıi ~ 

gün Beykoz Tokatköşkü civarında == TA KV J M == 
otlayan Beykoz sUrUsüne de gli· Ola PAZAR Hııır 

113 pe gündüz çakal sürüleri musallat Jl 26 Aluatos 934 

olmuıtur. iri bir çakal (30) kilo· ' - Arabt Rumt 
luk bir keçinin tam burnundan 
yakalamıı ve kuyruğunu da kamçı 
gibi kullanarak keçiyi büyük bfr 
ıUr'atle ıUrUden ayırmııtır. Bur• 
nunun kopacağından korkan za· 
vallı hayvan son stir'atUe ve dört 
nala çakalla yUrUrken çoban y .. 
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İş Bankasının Onuncu Yılı 
- - -

Bugün Büyük Ve Parlak 

Bu Başı N Y 1 
? 1 Merasimle Kutlulanacak 

e apa ım26~•·•3• ı · · · A k ve macera romanı - 82 - Yazan 
Suat Suzan Yine içti... Ve hali konuıu· ı 

)ordu... 
Profesör cenapları,. Maktuleyl f bım da biran evvel tamir edelim. 

tanıyan yegine inaan zaüiliniz· Bu belA bu kadar da sıcak içllmi· 
iliz.. ve ıiz de bir kere elegeç.ti· yor. 
Diz buna da şükürler olsun ... 

Cebinden siyah kaplı küçük 
llıuhtara defterini çıkarmıştı. Şim· 
eli bir müddet onu kemali dik· 
katle tetkik ve mütalaa etti : 

Tam o kapıdan çıkarken 
Tevfik: 

- Dur Jcms dedi. Ben de 
geliyorum. 

- Nereye? 
Genç luzların bulunduğu 

Bu ara Tevfik yine koltuğa 

çökmüş gömülmüş ve aynklarile 
halılan döğtiyordn Ye Jems ken· otele. 
di k d. k 'b' Ne oo... Vallahi aeni nki en ıne onuşur gı ı : 

- Ayın altısında Mo:ıar salo- adet& bir aşk. 
aunda konsere gidilmif.. Mozar 
ıalonunda konser... Elli De- Ba 
Elli kimdir?. T enik ıel çabuk aç 
.. telefonu. 

- Hangi numarayı arayayım ? 
- Hangisini istersen yani.. 

Şey hep ayni numarayı ... 
- Demin telefon ettiğin ye· 

ri mi? .. 
- Evet Uhland 2536 yı ara, 
- E ? .. • Sonra !. • 
- Sonra Frolayn Elliyi aor 

te onunla görüşmek istediğini 
aöyle. 

- Peki açana telefonu ne 
Japayım .. 

- Orasını sen düşUnme tele· 
fonu baaa Yer. 

~ 
- Allo. .• Allo ... Nereel ora11. 
- Uhland 2536. 
- Uhland 2536 mı... Lütfen 

frolayn Elliyi telefona çağırır 

lllısmız ? .. 
- Frolayn Elli burada de-

lildir. 
- Neresi oraaı efendim .• 

k;rnfn evidir?. 
- Burası 2536 dır· 
- A ... Affedersiniz yalnış. 
Tevfik telefonu kapadı. 
- Frolayn Elli orada değil 

dedi. 
Jems elindeki defteri tetkike 

devam ediyordu. Wittenberg' de 
IEıat beşte randevu acaba kime 
\'erilmiş? .. Tevfik hani şu Breslav· 
daki kadın hakikaten kesilmeye 
liyık menhusmuş sanki antika 
hi!mece müsabakası yapmış ... 
inanası anlaşılmaz sözlerle def· 
terini doldurmuş ... Terziye on beı 
hlark verdiğini yaziyor, terz.inia 
ls!lıini yaz.mı} or. Yalnız ayın do
kuzunda profesöre akşam yeme-
i!ne gittiğini biliyoruz.. elimizde 
bır tek insan var. O da prOfetl&o. 
lier halde iu profesör& ele 
geçirmeli. 

Breslav'da öldürülmiiJ olan 
zavallı kadının muhtıra defterini 
elinden bırakan Jems birdeabire 
odadan fırlamııtı. Bet dakika 
ıonra odaya girdi. T •mamile 
değişmişti. Hatta tapka• bqla
do idi. 

Tevfik onu hazır görünce: 
- Nereye, diye 80l"du. 

Mayneke Ştrueye aicliyo-
runı. 

jema, biz katill bulmadan 
evvel elimizdeki tU bqtan kur
tu1rnanın bir çarelİne bakabm. 

- Şimdiki halde ODU y•inde 
;•hat bırak o, ne kokar, ne tc· 
easuh eder ne de bozulur. Ah· 

tıi' vvar, katili ele geçirdiğim gün, 
~ dıgım günden daha taıe olarak 
•de edeceğim. 

Yere eğildi, •İ81dyi _. l»ir 
~du'?lda içti. Som1.. luıclu.

" bir kllfllr Aftnralr.. 
- E1 t TecW, .. iMia ..._ 

""" Hayır bu aık değildi ve aık 
olmadığı balde T evfiği bir atk 
kadar yoruyordu, bir atk kadar 
dUşllndürüyordu. Fatotu trende 
ilk gardüğU an beğenmittl. Sonra 
o trenden çıkıp indiği zaman kos· 
koca şehrin içinde onu bir daha 
bulamıyacağını düşUndükçe kal· 
binde Adeta lzüntUye yaklaşan 
bir memnuniyetsizlik biasetmifü. 

lnıanlar hepimiz böyle değil 
miyiz? Uıun bir yolculukta bir 
yerden geçeriz. Burası bazan bir 
yayla hazan bir dağ yamacı ha· 
:tan bir 1ahildir ve birden kalbi· 
mizde anlaşılamaz bir iıtiyak 
duyanz. içimizde ta ~de bir 
aea: tıte mesut olabilecek yer 
buraaıdır,. der .. Fakat kader bizi 
sür'atle oradan uzaklaştırır .. İşte 
bu his hazan bir insanı görünce de 
kalbimize doğar... Binlerce hattl 

milyonlarca insanların içinden bir 
taneaia" .eçerİ'&. Huyabmızcla bir 
kere teaadtıf ettiğimiz belki öm• 
rümtizüfı sonuna kadar l.bir daha 
göremiyeceğimiz birisi.. Onun bizce 
meçhul olan iç benliğinin yaratbğı 
havayı teneffüs edince içimizde 
o anlatılamaz i~tiyak tutuşur Ye 

o an kalb:mizde bir aes: " itte 
sen Rncak onunla mesut olabilir-
sin,, der .. 

Fakat hayatın aloıı o yaban-
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cıyı bizden ebediyen uzaklaıtırır. 
işte Tevfik · Fatoıa karıı 

trende böyle bir his duymuıtu... 
Sonra çanta hacliaesi çıkbğı 
zaman onun genç kızlan görme
sine bfr vesile olacak diyemez 
Jemsin bu münasebetaizlitine 
adeta memnun bile olmuıtu. 

Tabii iıin böyle bir neticeye 
varacağını dtııtınememiıti. Ve 
timdi.. Şimdi herıey olup bittik• 
ten sonra Jemain bUtUn emirlerine 
ve telkinlerine rağmen o o genç 
kızlann bu itte methaldar olabi· 
leceklerinl biraz aklına getiriyor
du. Hatti.. Kendisinden kaçan 
senç kıza bu akıam yine gltm~ 
ouu bulmak ona hakikati itiraf 
etmek istiyordu . 

Bu ıeyin bUtiln tebllkeıine 
rağmen bu akşam belki genç kız 
ifte katil diye onu ele verebilirdi. 

( Arka&l var ) 

Hangi Mektebe 
Gireceksln;z ? .. 

Kariler imiz in 
Suallerine 
Cevaplarımız 

Diki' Yurtlan 
Boluda dava vekili Emin Bey kizı 

Hamiyet Hl.I'ıaıa: 
- Dikit yurtlan ekaeriyetle neha· 

ridlr. Hiçblr Leyli dikit yurdu batar• 
laauyorur.. Hemen hemen Anadolu
- birçok ı•hlrlerfnde bayi• ••harf 
tllklt yurtlan vardır. Boluda da olmaaı 
lbı•l(elir. Maamafih dikit yurtlarının 
•• fok bulunduğu yer lıtaabuldur. 
Meaeli Selçuk Kır. Snn'at Mektebi 
bunludaa en iyisidir. Bu da nebaridlr. 
KaJlt tarh lıkmektep mezunu olmak, 
ahlAkı tam bulunmakbr. Eğer lstan
balda yeyip içecek yatacak bir yerini• 
Hl'la, bu mektebe glrebillnlniı. 

lf-
Bu Cevap Her Genç içindir 
Boluda Talit Yaşar Beye: 
Bir kere lkmalialz nr, bu ikmali 

varmedea, yani Ortamektebl bltlrme
d~n aize lıtedlğiniz ırlbl bir mektep 
göstenmiyeceA'b:· Meseli, lkmalinlr. 
olm .. y.lı, pekili Nafia Fen, Orman 
fea, Han Makiniıt, Halkah Ziraat 
mekteplerindea birlae glrerdlnlz. 
Soara bin pek geç mlracaat ettiniz.. 
Size s69terecefimiı: mekteplerin hemen 
hepiainin ka1dı kapaamııtır. Siz:e 
taniyemiz ol•u•, di_ıini:d akarak ça
hfınız, iıtikball k.ranhk rfSrea insan
lar, bu karanhtı izale etmek için 
ellerindeki ıptı ean Ye hafla parJat
••J" bu karaahktaa kurtulmaya 
çab..rlar. Sis de, r.a1airi bir bedbinlik 
yar 111. zararaıı: bazı feveranlarınıza 
.. bep ol")'or. Bu badblnliti ılr. icat 
ediyorauaaz ve bir f iylozofun ılJyle
difi l'İbi: .. Allahı tehdi~ ediyonunuzl" 
Bu abla içi• iyi detıldlr. Hayat ta 
bilditiab ribl balnıumundan yapılmıt 
bir oyuacata lııenıı:emez.. Yani anide 
erimez. Eter •C\ duyuyor, hayata lditü 
slrlJoruuz, bltGa bu aahklan orta. 
d- kaldar .. k, ka~OtO yolı etmek 
•İziD eUair.de4İr· BiUuıNa aflenlr.e 
laya. etıneJe ukkıaar. yoktur. Ma
.._•kl bizde• Wr rehberlik lıtiyorau
aaa. Size fU ~ yol• göıtorellm: Ça
lıımak. aileye itaat, hayata Ye ben
litinfr.e inanmak ... 

* Bir Şahadetnam~ Meael~al 
Nevtehir Ortamektebındeu Rahi B.: 
Mektep MOdUrilnilz mutlak 

ıurette ıiıı:ln lehinizde hareket 
eder. Verditl ıabadetname auretl de 
bu hlbnGniyetln bir dellJidlr. Bu p
hadetname ıuretl muıaddak lıe, 
pekill Muallim Mekteblae rirebilir

•fnis. 

lı Bankasınır1 ge•i B•gazıt ırıbHl ( köıed• müdiir Nüzla•I Beg J 
Bugün Iı Bankasının J O uncu ıöyJiyecektir. 

yıl dönümü merasimle kutlulana• Hazırlanan sergi bizde şimdiye 
cak, bu münasebetle Galatasaray kadar açılan aergilere her bakım-
lisesinde hazırlanan •erginin de dan tefavvuk eder bir vaziyett .. 
küıat resmi yapılacaktır. cilr. Methalde hazırlanan Gazi 

Sergide blltlln hazırlıklar ta- köıeııi, fı bankasım kuran ve 
mamlanmıı, •tenvirat iti de bitiril- yaratan Boynk Gaziye tazim 
miştir. lı sergisi buglln saat 17 de köıeıidir. 
lktısat Vekili Celal Hey tarafından BugUn bankanın Beyazıt ıubeal 
açılacaktar.Bu mlinasebetle banka· de merasimle açılacaktır. Şubenin 
nın idare meclisi reisi Siirt Meb- mlldUrlUğüne Ntizhet Bey tayin 
usu Mahmut Bey de bir nutuk olunmuıtur. 

Para Resmi Müsa- Et Fiatlar1 
bakası Neticelendi Nasıl 

ıalig• V•lcil•tinc• lca'1ar edlltııt 
geral 011 par•lık/a,.111 modeli 
Yeni gtlmftş Ctımhuriyet para· 

Jarının üzerine basılacak yazı •e 
tekil mUaabakası dtln neticelen· 
miştir. jOrl heyeti dün sabah 
Darphane MUdnrlliğOnde topla· 
narak (20) reuam Ye beykeltra• 
tın eserlerini tekrar bir daha 
gözden geçirmiı ve eıerlerden 
heykeltraş Meırur izzet Beyin 
ön reıml ile Gllzel San'atlar 
Akademiai muallimlvinden Vedat 
Ömer Beyin arka yazısı taslağı 
birinciliji kaaanmtıtır. Bu iki 
un'atklr bugthı Darphane MO
dftrllğöne mftracaat ederek biner 
lirahk m&kifatı alacaklardır. 

OOYÇE ORIENT BANK 1 
Dresdner Bawk Şubesi 

Merkezi: Berhn 

Tiirlıigflflelci ,.6elwl: 

Galata • iatanbul • lzmir 
Deposu : lst. Tütün Oümrügü 
ir Her tiirlü banka iıi • 

indirilebilir? 
( Baıtarafı 1 inci aayfada 

dla)ar hilifına nakliye bedeli dt 
dahil (35 .. 40) kuruşa satılır. lıhı 

garibi şudur ki kasap! dUkkinlf' t 
rında perakende olar.ak (35 • 41 
kul'Ufa idare eden et birçok m 
esaeselere toptan 60 kuruşa ka
dar verilir, Bunun hikmeti nediri 
Binaenaleyh ihtikar faılı bu nok• 
tada da kaaaplara tevcih elme1. 
Gelelim damga davaaaoa: 

Diyorlar ki bazı kıvırcıklu 
dağlıçtan apj1 lmif te koyunlar1 
damga vurulmaıı onun için kale 
dınlmış. 

Bu iddia varit değildir. Çün• 
ktl eti alan, biraz da etten an• 
hyan demektir. Anlamadığını 

farzetaek bile damga vurmaktı 
ne mahzur vardır. Bazı karaman• 
lann bazı kıvırcıklardan daha 
ylikıek olduğunu bilen müşteri, 

ahı verişini ona g8re yapar ve 
eti ıeçmede, damga kolayhlığın
dan iıtifade eder. 

Ve bu mütaleadan ıonra ka
Hplar illve ediyorlar: 

Etin kilo1UDa on kuruş bini· 
yor. Çünkü bu mezbaha reıml• 
dir. Halk ve biz bunu severek 
veriyoruz. Çlnldl bu para, yine 
bu ıehire aarfediliyor. Fakat be
her kilo ete mezbeha reami kadar 
teıir yapan yani maliyet fiatlol 
on kuruşa yalan artbran deri, ba· 
ğırsak alımı baaılib maale1ef 
ıehlrin kaaaıına girmiyor. Buna 
ne denir? 

TUrklye lf Bankası latanbul 
,ubeslnden: Bankamııın kurulutu· 
oun onuncu yıl dönümü müoaRebetilf' 
Galatuaray liıeainde 26 Agustos 198' 
Par.ar gUnü ıaat tam 17 de aı;ılaoak 
ıergiye istanbulda bulunan mebualan
mızın huzurlarile feref •ermeleri rioa 
olunur. Adresleri malum olmadığıa4aa 
ayrı R) rı davetiye gönderilememittir. 

TUrklye ı, S.nka8ı let.tnblll 
fUbeslnden: Zafer ve Tanare ba7-
ramına rutlıyan 38~ 193-l Pw
tembe günü t.&aabul, Beyailu. 

1 
G~ 

eubelerimaıd• Kadıköy n tı.kudar 
ajaoılanmıııD kapalı bulunduğunu muh
terem .ıibdal'Janaaıu araeylerıı. 
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Piyasada müthiı bir velvele koparan san'at ve ticaret aleminde bir 
misline tesadüf edilrniyen 

HASAN TIRAŞ BIÇAKLARININ Meziyetleri 

Ağuıtoa 26 

DABCOVICH Y8 Şürekası 
Tıh 44708 • 7 • 41220 

Avrupa n Şark limanlan ara9ın 
muntaaam poeta. 

1 - lnaanı inşirah ve iftihar içinde bırakan Hasan hraş bıçaklarının meziyetler saymakla tükenmez. Anverı, Rotterdam, Hamburg 
llkandlnavya limanları toin yakın 
hareket edeoık vapurları .,.. dtln1a 
baılıoa Hmanlarında trao.ıboı deme 

9 - Hasım tırai bıçaklarının 1-2-3·4 numaralı gayet keskin dört tarafı vardır. Bu cepheler fennin ve san'atın bir harikası 
derecesinde gayet ince ve gayet hasa11 olup beher numaralı taraf ile on defa ve dört tarafını bir adet tıraı b19ağ1 ile 
kırk defa tırat olunur ki bu meziyet hiç bir tıraş bıçağında mevcut değildir. 

1 - Haııan tıraı bıçaklarının yalmz bir adedinden kırk defa tıraı olunduktan sonra alelade bir bardağın 1o tarafına sürterek~ 
aynı tıraı bıçağı ile otuz defa tır1Lf olunabilir. Otuz defa tekrar tıra, olduktan ııonra ki 11kiai gibi bir bardak ile bilenir 
\'e o ıuretle tekrar yirmi defa ve yine tekrar on defa v. bu ııuretle altı aydan bir seneye kadar bir adet tıraş bıçağile 
devamlı surette tıraı olmak mümkündür. 

Yakında ı•leoek •apurlar 

H•neburg npurıı Limanımızd 

.Au9uat Leonh•rdt •apuru s. 
Eylüle dofru. ' - H>l.aan tıraş bıçağı ga.yet hauaı olup insanı derin bir zevk ve inıirah içinde tıraı eder 

6 - Hasan tırat bıçağının bir adedi yalnız ~ kuruıtur. Bu bıçağın emıali arasında 5 Ura kıymeti vardır. 
6 - Hasan tıraş bıçaklarınıo bir Türk eermayeıilı ve ambalajile piyasaya ihraç edilmesi ayrıca iftihar teşkil eder. 
7 - Hasan tıraş bıçaklannuı oeliği dünyada mevout madenlerin en mükemmelidir ki tıraı olurken katiyeo yara ve bere husııle getirmez. 
8 - Hasan tıraş bıçakları ın ıert ıakal ve bıyık n her türlü kıllan gayet kolaylıkla tıraı eder. 
9 - Hasan tıraş bıçaklım ıalak kaldığı zaman diğer bıçaklar gibi leke )'&pmaz veya paslanmaz. 

Yakında hareket edeoek Yapurlar 
H•naburg npuru 91S Afu9toı 
doğru. 

August Leonhardt vapuru IS
Eylüle doğru. 10 - Hasan tıraş bıçaklanoın yalnız bir numaraıile mütemadiyen tıraş olunduktan ıonra ikinoi numııruma ve bu suretle bir tırı~ bıçağile dört tıraş bıçağı satın 

almış kadar muvaffakıyet elde edilmiş olur. Fa•la tafıillt ivin Galata, Frenky 
han umum! aoentelilin• müraoaa .. J.1 - He.san tıraş bıçaklarmın daha ook ve uzıın meziyetleri vardır. Bir adet ile teorübe yapılıraa bir daha bu markadan batka bir marka bedava verirlerte 

bile kimse almaz. Tel. '4707/8 • '1120 
12 - Hasan ttraş bıçaklarile tıraıı olıırken Hasan tıraı Babunu ve ayrıca sabun kremile tıraş olmak zevkin en yükseği, en nihayetidir. ~-----~ (14?S) 

istiklAI Lisesi MüdUrlUğUnden: 
1 - ilk, Orta ve Lise kııımJarana kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydma başlanmıştır. 
2 - Kayıt için Cumartesi ve Pazarteıi ve Çarşamba günleri saat ondan on yediye kadar 

müracaat edilebilir. 
3 - Bakalorya ikmal imtihanlarına 1 EylUlde, ııfıf ikmal imtihanlarına da 22 Eylülde 

başlanacakl\r. 

4 - Istiyenlere, mektebin kayıt ıartlarmı bildiren tarifname gönderilir. 

- Adres: Şehzadebafı, polis merkezi arkası. Tel. 22534 .. (2001) 

~-m> Karaciğer • Mide • Bağırsak • Taı, Kum hastalıklarına 41-llllıııı. 

TUZLA İçmeleri ve 
OT Eli 

Hergün Köprüden 6,30 - 7,35 • 8,05 - 9,50 - 11 • 13,15 - 15,10 - 16,45 te 
Haydarpaşaya giden vapurların trenleri içmelere giderler. · 
içme ve tren fiyatlarında yeniden mUhlm tenzilAt yapdmıftır. 

Beyoğlu • Tünelbaşı Yeniyol 4111 

Kız ve 
Erkek 

Maarif Vekaletince Musaddak: 
1 - Aam devreli lise 2 - Orta Ticaret mektebi 
3 - Lisan öğreneceklere ihzari eınlflar. 

Türkçe • Almanca • Fransızca mecburi, logilizce ihtiyaridir. 

Ortamektep ve Lisenin resmi b~kaloryasma hazırlar. 

Terbiye ve tedrisatının clddlyetlle tanınmı,t1r. 
~ 

Tedrisat 10 Eylülde baıhyacaktır. Kayıt için: 3 Eylül Pazartesi 
gününden itibaren öğleden evvel 8 den 12 ye kadar müracaat 
edilmelidir. Fazla tafaillt için bergUo mektep idaresine 
müracaat edilebilir. 

Telefon ı 4494 l · 44942 ~ (2005) 

r Bugün saat 17 do ve gece tam 22 do 

TAKSiM BELEDiVE BAHÇESi J 
'& .zENGiN PROGRAMLI VARYETE•(2119) 

İtalyan Lisesi ve Ticaret MektebiJ 
Tom Tom sokak, BeyoQlu 

--.. Kayıt muamelesine Eylültln birinci gllnU baıhyacaktır. • (2059) ~ 

--

Hanımefendilere! 
Paris kadınlarının fevkalade rağ
bet ve memnuniyetini kazınan 
"GIBBS,, giizellik pudrası pek 
nefis ve rakik olmakla beraber 
biltün beıereler iizerine yapııır ve 
uzun müddet aabit kalır. Kokuıu 
da güzeldir. Tecrübe [ediniz, çok 
memnun kalacaksınız. 

Sahibi: All Ekrem 
Ncıriyat MUdürih Talıit 

.. 

l BAHÇE~ 

NOVOTNi 
r TAZE BiRA 

En iyi yemekler 

BER AKŞAM MfıZIK 

Adalar Tapu sicıll muhafızh· 
ilndanı Heybeliadasında Yalı ıoka• 

kınğında kain 61 No' U arsan.in Kurt•· 
ıoğlu Iıtavri vereseai tarafından senet· 
ıiz taıarruf edildiği cihetle bu gerre 

tapuya raptı talep edilmiş olduğundan 
meıkftr araanın temellük tebebi hak
kında tetkikat ve tabhikat yapılmak: 

üzere 1934 1ene9j Eylül ayının seki· 

zinci Cumartesi glinü mahalline gidi· 

l•ceğinden bu anada benim hakkım 

nr diyenlerin ellerindeki tasarruf ve· 
ıikalarile idaremize vıyalu1' tayin ıdi· 

len ılinde yerine gidecek olan meoıu· 
'• 

runa müracaat eylemeleri bildirilir. (80J 

•---•Doktor ...... ---

HORHOR UN/ 
Her gün akşama kadar hastalarını 
Eminönü Valide kıraathanesi yanın
daki muayenehanesinde tedavi eder. 

---•Telefao: 24131.(1579) 

BONO 
Mübadil, yurtluk 

lstanbul, Bahkpazarı No. 6 Vasll 
(1999) 

Şişli Terakki Lisesi Müdürlüğünden 
1 - Mektebimizde yapılacak olan Bakalorya imtihanlarımız 

EyliilUn birinci Cumartesi ve ımıf ikmal imtihanlarına ylr 
ikinci Cumartesi gUnU baılıyacaktır. 

2 - HergUn aaat ondan 17 ye kadar talebe kaydedilmektedir 
Eski talebenin birinci takıitlerfni verecek kayıtlarını heme 
yenilemeleri gerektir. 

3 - Ders ücretleri talebenin ııoaflarma göre 40 • 110, 
ücreti 225 - 250 Ura arasındadır. (Telefon: 42517) 

, _______ _."' Cağaloğlu: Telefon: 23630 ~------

Kız ve 

Erk49k AMELi HAYAT Ticaret 
Lisesi 

3 aenelik orta ve 3 ıenellk Ticaret Li1eıi k111mlan Yardır. Orta kııma 
llkmektep mezunları, Ticaret Liıui k11mına Orta mektep mezunları 
kabul edilir. 
Orta ve Lise kııımlarında reamt müfredat programlarile birlikte mektebin 
teııiı gayeaine uygun ayrıca mealek ve Llnn der1lerl kuYvetU bir tarzda 
okutularak mezunları Ticuet ve İktı1at aahaaında n tahıl teıebbOılerd• 
muvaffak olacak fekilde haııurlanır • 
•• 
Ueretıer • Orta kısım dört taksitte senede 30 llra ve 

• Lise kısmı dört taksitte senede 40 Ura 
~--~ Kayıt günleri : Cumartesi, Pazartesi, Çarıamba •••l-'I 

...,~ 

i./Q ......... ~;yS 

~s, 


