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Mora 
• 
Kıyamı 1 Bağcılarının 

Feci Bir Cinayet 
~~~~~~~~~~--- . 

Cahil Bir Arnavut, Yeğenini, Bostan 
Kuyusuna Atarak, Nasıl Öldürmüş? 
Bu Kanlı Vak'anın Hikayesinin Şahitlerden Dinleyiniz 

iki ay evvel Eyüpte Arnavut 
HU..yin Atanın kiraladığı büyftk 
bo•taa kuyuıuoda ıenç bir kadın 
cuecli buluadu. Bu, HöHyin Aja
aua 22 y ... nda ıenç ve ıtzel 
luu Zemberek Hanımdı. Mtlddel• 
umumi muavinlerinden Abit Bey 
tahkikata el koydu. Ceset kuyu
dan çıkanlırken ! Hüseyin Aia 
•açlarını yoluyor ~ve coıkun bir 
teeulirle: 

' Mısırlı izciler Atinada 

- Ah biricik yavrum, Zem· 
laerejim diye dövftnllyordu. 

Mllddelumumt Ablt 8. ceHdi 
aıorıa kaldırttı ve tahkikata ba .. 
ladL Morı CHet üzerinde bir taz• 
yık ve davnlme ••eri bulamadı. 

Sadece Zemberej'in boj'ulma 
aetlcHI öldDt&nll teıbit etti. Ve 
~diHnln de bir kaza eseri 
olduğu tahmin edilerek ce1et 
tömUldO. Abit B. ayni zamanda 
lemb ... -11 ..... n Wr t.ık•• 
tarafından kuyu1a ahlmlf olmaıı 
ihtimalini pz önünde tutarak 
tabkikabn derlnleıtirllmeaini po· 
~· emretti. Pollı tahkikatını 
i»ltlrmiı Ye ewellıl gün Cafer ve 

Atlaa, 26 (HU1U1i) - G6aderdltl• rHlm b•ra1a ~·••• Mıaır bollerlal 
•aıteriyor. Mıaırb lacller burada tarllal 1erlerl ıea•ltler, Yunaa lacllerl 
tarafından kendllerlne aamlml miHflrllk ılSıterllmlıtlr. Mııır geaçlerl burada 
16rdilklerl ıDıel kabulden çok memnun kalmıılardar - A. V. 

Tan- ....._.._ ild h.ıuaua .. u 
•uçlu olarak mtıddelumumWp 

11Sndermiıtir. Dualar düne kadar 
her şeyi lnkir etmlıler ve hldlıe
nin aydmlanmaaı için hiçbir ip 

( Devamı 9 uncu sayfada ) 

Yunanistanın Mora Vili
yetlerindeKıyametKopt~ 
Ozüm Bağcıları, Sili°hlarını Kapıp Atina 
Ozerine Yürümek · Tehdidindedirler 

Mor• 6aicıları mzi,,.lerlrd 6r•ıHl• 6•d•rl•ll• lcaraturl•rlı•11 
Atina, 27 (Huıuıi) - Son bu ftzllmlln ıatıp Mora bajcı-

IÜnlerde Mora bağcılarile Uzllm larını eakl devlrİerden buaOne 
0fiıi arasında çıkan bir ibtillf, kadar hayli utraıbragelmfttlr. 
Mora ıehirlerinde ıilAhh nüma- Hatta bu yllzden eakl Haelerde 
t~şle_r yapılmasma ıeb'p olr':'Uf, Morada birkaç kere de lıyu 

ukumet çok mUşkUI bır vazıyet çıkmııbr. Nihayet hükumet Ko-
karşısında kalmıştır. Morahlar, rent ftzllmlerlnin dahilde Ye ha• 
Atina üzerine bir yilrüyUı yap· rlçte ıataıını temiD için bir offı 
~~k tehdidinde de bulundukları il etmiıtir. Bu sene Morada 
~~k. Atinada geniı bir heyecan (çok ~tızUm lıtihaal edildiif için 

Urn ıUrrneye baılamııbr. Mora baicıları Milli lktııat Nazın 
d' Yaptığım tahkikata ıöre ha· Vekili Moralı M. Stefanopuloıa mü-
ıae ıudur: racaat ederek Uzllmlerinln yan-

Mora mmtakaaı, Yunafd:t'a- ıının dahilde aarfedllmelİ lçla 
~:.. geniı bir llzllm latilıul-' ye- , ofla tarafında• ıatan alınmaaım 

Ye Koreat lzllmlt d .. ilea t Devamı 9 uacu Myfacla ) 

Ei•r Erıa11l M•r•I•• ••kır ıön• 
fl•r•6illr•• Itl•r•l•fln ti• •• m•M• 
l•lt•I• altı11 alc•c•lılır. 

Bu veoiıtyl kıymetlendimıek 
ioia Ergani iatibaz tahvillerini 
bpııal>m. Bo tahviller hariotea 
....ıek• altla akwu ....., 
oldaktaD b .. b, 1ahiplerbd dec 

1 - Zenıin yapar 
2 - Paralannı emniyete alır 

C Serisi Tahvilleri 
Yarın Salıf8 Çıkıyor 

._,... ........ _. ........ ..-.... -. .._ .... _ ... ..... 
Leh - Fransız 
ittifakı 
BozulamazmıJ 

V arıon, 27 ( A. A. ) - Lehlıtap 
ile Franaa araaıadald mlaaHbattaa 
bahıeden matbuat. 1111 memleket ara• 
•anda alfak çıkar••k i9la J•palacak 
herh••ıl bir tjıebblaln akamete 
raahkGm oldufUDU H F'raaıa • lelalı
tu lttlfalunın Ud mllletla meafaat 
ve hlı blrlltla• lıtlaat 6yledltlnl yaz• 
maktadır. Sat ctaah muhalefet ıaıee 
teal olaa Gazete Varıanka dlygl klı 

" FranH ale1hlne D•ltnecctb bit 
Alman • ~elalataa muala•clHI, alyl!J 
titr claa1tttlr H birle bir mua1'edeyl 
ancak 1a vaten baiAI yahut çıldarmıı 
bir blkOmet akted6blllr. ,, 
lranın Cenevre Murahhaaj 

Tabraa, B7 (A.A.) - iraaıa millet
ler ce•lreti Baımurabhaıı olan Harf· 
clJ• Naaırl KAıiml Haa dl• Cenn• 
NJ• laareket etqtlr. 

1 

1 Bugüııiin Meselelerin den 

Türk Dili 

Bırlnd Ye ikinci Dil Kurul· 
taylanndaa ben kendi huabıma 
~ok iıtifad, ettim. Çok ,.yler 

:c:~dlm. Ôtrendllderimle ivin· 

Tlrkıe ~ok zeaJiaclir. En 
senıtn bir dildir. Dillerin en 
alzelidir. Dillerin en eaklıidlr. 

AnlacLm ve inandım klı cennet, 
bellıat dilleri diye anılan Arapça 
•• Acemce, T&rk9emizden çok 
ı•yler almlf. 

için ... 
Yazan: Sabık Adlige 
Vekili Mahmut Esat 

J 

T&rkçeyi milletlerin en mede
Dlll ıöylemiı. Medeniyetlere baba 
olan bir mlllet. Bu, Tnrk mllle
tldlr. ÇUnktl bllylik dilleri ancak 
bllyllk, medeni kavimler söyle
yeblllr. 

Bir kavmin medenlyeUnln en 
mtiıbet ölçllıD ana dilidir. Dildir. 

V akıl, (Muhakemetnllôaateyn) 
de ( Ali Şlr Nevayi ); ( Kamuıu 
TDrkt ) de ( Şemsettin Sami ); 

Türkçenin Acemceden, Arapçada 
zengin olduğunu iddia ediyorlar. 
Bunlan blllyordum. Llkln kurul
taylar kadar etrafla, ıenlı ve 
derin manaılle deiiJ.. 

( Devamı 8 inci 1ayfada ) 

Aşk G nçlerladlr ı 

Y•11I t•rllc•ınız ... .,.,,,.,,. n n-Jr• 
., • ., •• •illi ,........ ., • .,,,,,,.. 

P.rı•m6• 6""11 So11 PMI••• •lllı· 
lı••• ........ •ooi1' .. ~ a.,.,, .. 
,,,.,,,,.,, l•/rllc••••• oi•r••U. 

arın D ğil, Öbürgün 
on Pos a'da Ba lıyor. 

Baıvekil Paıa Dediler Ki : 

1 - İktı1adl politikamı• çok ciddi bir latikamettedlr. 2 • Bul••' hGkGı· 
metialD feaa muamele ve h&dlaelere mahal vermemek için do.tan• " kat, 
temayGllerlnden haberimiz vardır. • 3 Tilrkiye, ıulh taraftarhttaı kı1met
lendlrmek yoluadadır. 

RHlm, iımet Pata lzmlre flkaaea alıamııtar. N•tkua tamama 11 iael 
aaJfadacbr. 



[ Hal/cın ~sıi) 
Tarihi Şipka 
Muharebesi 
Ve Halkımız 

Meıhur Şipka muharebeleri mil· 
nasebetile BuJgariıtan'da bazı 
meraıim yapılmış. Ajanı, dün 
bunun tafsilatını verdi. Hi.diaenin 
halkımız arasındaki tesirini iıe 
oôyle teabit edebildik: 

Galip !Bey Beykoz iskele lı:arıısın
da 78) - Dilnya tarihi gözden weçi
rilirae inaan dalgalannın prktan 
.arba, w•rptaa farka, buan ıJmal
den cenuba ve cenuptan 1Jimale 
doğru bir iıtill meddOcezrinl görllrüz. 
Makedonyah fıkender tl Hindiılaam, 
Dara Yunaniıtana gitmiıler. Attila 
Macaristan hududundan tA Franıaya 
kadar uzanmıf. Eıkl dedelerimiz 
fıpanyaJI çljııemiıler, Oımanoğ'ulları 
Viyana kapılarına dayandılar, Afrika
nın warbından Atlas Okyanoıuna 
lndder, Sudan 1'1erlne ıokuldular. 

Fakat bugGn bu topraklarda ~Jrçok 
•e mClıtakil dnletler, mllletler yaft• 
7orlar. Bir lranb Yunanlıtanın lıtfk
liline, bir Yunanla da H'ndiıtandald 
nımi teıekkBllere ~ceameyi aldın· 
tlan geçirmez. Surye, Lilbnan, Fılfıtln, 
Irak, Hicaz, Mısır yakın bir mazide 
TGrk topraklan ldL Cllmburiyet TOr
ldyeal bizden aynJan bu memJeketle-
rln iıtiklillnl baltalamatı hayalinden 
bile weçirme.ı hep•İne de daha kUY• 
Yetil l•tikJlJ temenni ed~r. 

Bulwarlar (1877) Şıpka mubare
•e.tnl nalle yaparak bizim için do
kunaldı ıözler ıöylemlfler. Şıpkada 

.. feri Bulgarlar detll Ru•lar kaı.aa
mıflardL Bulgerlann btikllllae bGr
met ederiz. Hiç bir nklt o toprak
larda iÖztlmOz yoktur. Fakat onlar• 
daa da ayni NYiJYI beklemek bakin· 
mızclıı, aaaırım. 

* Nedim Bey (Galata Mumhane cad· 
deli 181) - l•tlklll milletlerin ban 
kadu, au kadu tabii bir beklandır. 

Hannı nuıl yaıanamuH latlkl&lıl.ı 
de yaıamak bnklnı yoktur. Biz lltlk
IAllmlai dOnyanın devleri Hyılan aze
metll devletlerinin atzından ı:orJa kur
tardıtımız için btiklilln manbını 
her mflletten daha iyi takdir ederiz. 
Bulwarlar iatlkl&llerl için ibld6 dike· 
blllrler. Fakat I:• lıtlldlllerlnl tHlt 
ederlerken eaki mlate•ll mllletler 
al•yblnde atıp tutamazlar. 

Tarihi mukadderatı olduj'u gibi Ye 

ltlrauız kabul etmek lbımdır. Biz de 
kalkar, bugtlnkO Bulırarya, Oamanh 
Türklerinin daha uzak ceddimiz olan 
HOalerln yurdudur. Biz Bulgar iatik· 
JAllnl tanımıyoruz. Bu tarlbt yurdu. 
mun istiyoruz, devaek herhalde Bul
garlan rllcendlrmlt oluruL Binaenaleyll 
Bulgar komıularımız biraz mtlteennl 
da•arı .. ınlar. 

MahkOm Oldu 
Maryanoı isminde bir kız ço• 

cuğunu tabancaamı karııtarırken 
kaza ile vurmaktan ıuçlu Hiçariı 
lıminde bir deUka~ dtin Atliye 
tıçl\ncll Ceza mahkemHinde mu• 
hakeme edildi. Mahkeme Hiçarl· 
ıin ıuçunu aabit görerek kendiıini 
(3) ay hapse ve (100) lira para 
cezasına maldim etti. Yaşı ktiçilk 
olduğu için de ceı.aaının llçte 
birini indirdi. 

- Huma Bey.. Böyle dolu- 1 
diaaia ••HJ• koıuyoraun? ~ 

• 

Tuhaf Bir Tecavüz iddiası 
Mahkemeye Aksetti 

Şile zabıtası inanılmıyacak kadar tuhaf bir ıını ihtiyatla dinlemek latemlt. jandarmalan g6nde
rerek HUınU pehlivanı aratmqbr. Fakat HllanQ 
pehliYanm ortadan kaybolduğu anlqalınca iddianın 
dojruluj'u Dzerinde durulmuı ve nihayet Hllanll 
pehlivan da yakalaomııbr. H&anll pehlivan tam 
(71) yaıındadır. 

tecariz iddiaıı hakkında tahkikat yapmıştır. Şilede 
oturan Emine GfilsUm hnnım isminde ( 75 ) lik bir 
ihtiyar kadın, Uç glln evvel jandarma kumandanının 
odaaınn girmlı ve iki gözO iki ırmak, ağlıyarak 
derdini töyle yanmıya baılamışbr: 

- Kumandan oğlum! benim namuaum berbat 
oldu. Yanaımam HUınU pehlivan bana zorla teca· 
vUz etti. Ben yetmiş beş senedir namuıumla, 4ere
fimle yaşadım. iki elim iki yakasında, kendisini 
dava ediyorum. Kanunun kılıcı kıldan incedir. 
Benim intikamımı ıu adamdan alın .• 

Jandarma kumandanının 6nllne setirillnce, 
itiraf etmif, fakat bu itte auçlu olamıyacağlDI da 
ileri aUrmUıtür. 

Jandarma kumandanı, bu ihtiyar hanımın iddia· 

Jandarma kumandam, Emine GlUsUm hanımın 
tecavtlze ujradığını doktor raporile te1blt ettirerek 
HUsnU pehlivanı mahkemeye vermiştir. Yakında 
Şile ceza mahkemeıl bu lbtiyan muhakeme 
edecektir. 

Uçan Halılar 
On Üç Balya Halı Gizlice 

Kaçırılmış 
GUmrllk tranıit deposunda ya

pılan hah kaçakçılıiı hakkında 
Sekizinci lhtiaaı mahkemeıi müd• 
deiumumiliğinco yapılmakta olan 
tahkikat tamamlanmıı ve evrak 
milstantikliğe verilmiıtir. 

Aldığımız malumata göre tran· 
ılt deposundan muhtelif oekillerle 
13 balyanın kaçırıldığ'ı vo bunla· 
nn içerisinde de 139 tane kıy· 
metli halı bulunduğu tesbit edil· 
mlştir. Bu iıte lsmail Delmeganl, 
Seyıt ağa ve Alfert Belligrino 
iaimlerinde üç halı tacirile diğer 
tıç ıfimrllk memurunun ifadesine 
mllracaat edilmiştlr. Tahkikat 
tamamlandıktan ıonra ıuçlular 
mahkemeye verilecektir. 

Hırsızlama 
Eşyalar 

Bir mlddet ••vel Nifantaıında 
oturan eaki mlWdye .ınUfettişle· 
rinden Aziz Beyin evini soyan 
hırsız çeteıinin eJebaıııı olan 
Y orai isminde azılı bir hırsızın 
yakalandığını yazmıftık. Y orginin 
arkadaılarından Davit ve Jak 
isminde iki kiti daha yakalan· 
mışlar ve dnn Uçll do Adliyeye 
verilmiflerdir. Aziz Beyin evitıden 
çalınan bl1ttln etyalar meydana 
çıkarılmııtır. Bundan başka bu 
çete tarafından ayni semtte bir
çok bınıı:hk yapdcbtı anlaıılmıı, 
çaldıkları etyalann bir laamı mey• 
dana çıkarılarak eahlplerine iade 
edilmiştir. 

Yeni Terkoı Tesisatı 
BakırköyUnde yapılmakta olan 

Terkot tesi1atı 29 Teşrinievvel 
Cumhuriyet bayramına kadar ik· 
mal edilecektir. 29 Tetrinievvelde 
ıehre yevmi verilen su miktarı 
37 bin metre mik'abına çıkanla· 
caktır. ilkbaharda bu miktar 45 
bin metremik'abı olacaktır. 

... Vapura mı yetifecekün ? 

!Telefon 
Şirketinin 
Hesapları 

Telefon Şirketinin beıaplannı 
tetkike memur edilen heyet me· 
aaiaine devam etmektedir. 

Verilen malumata göre; bu 
tetkik iti bir buçuk ay kadar 
daha ılirecek, alınan netice bir 
raporla Nafıa Vekaletine bildiri
lecektir. Şirket tealaahnın &ahn 

alınmuı için pazarlık milzakere
aine bu tetkikabn netlcelenme
aini mlUeaklp bqlanabilecektlr. 

Denizdeki Yangın 
500 Çuval incirin Yan-
masına Sebep Olmuı 
G~ealwde Sirkeci nhbmına 

bağlı lnönü vapurunda çıkan 
yangın hakkında hazırlanan rapor 
deniz ticareti mUdUrlOğllne veril· 
miıtir. 

T eabit edildiğine göre; ateı, 
bir ııgara izmaritinden çıkmlflır. 
500 çuval incirle, 50 balya pa
muk ipliği haaar ve ziyaa ujra
mııtır. Yangın haber abndıktan 
sonra civarda bulunan denizyollan 
idareainin bir •u ııemw ln6nll 
vapuruna yanaştırılmıt. ve ateıio 
.andürlilmeıi için 30 ton MI aar
fedilmiıtir. Yangın hakkındaki 
zabıta tahldkab devam etmekte
dir. 

Ekmek Fiatı 
lıtanbul Belediyesinden: 
Ağustosun yirmi dokucuncu 

gllnftnden itibaren ekmek dokuz 
kuruı, francala on Uç kuruı yirmi 
paradır. 

Tayyare Cemiyetine 

Yardım 

Vatan Borcudur 

1 
... Galatada yangın çıkh ela 

ltfai7e7e haber ..ı.aya mı ıicli
J•W 1 

Ölçüler İçin 
Yeniden Ayar Memurları 

Tayin Edilecek 
BOtün memleketteki 6lç0ler 

ve ayar dairelerine yeniden 17 
ayar fen memuru alınması takar
rUr etmiftir. Fakat, mUracaat 
edenler arasında yapalan milıa· 
baka lmtihamnda hiç kimae mu• 
vaffak olamamıtbr. 

Bunun herine, taliplerin bil
gilerini kunetlendirmek maka· 
dile ıehrimiz Ticaret mektebinde 
bir lhti1U kurıu açılmıı ve 
burada tedriaata baflamlmıftır. 
eyliiltın 11 inde kura mUddeti 
bitecek ve yeniden imtihan yapı· 
lacaktır. Kazananlar, 100-150 Ura 
maafla ve ayar fen memuru unvanı 
altında &lçtl ve ayar m&fettltlik
lerl emrine Yerllecelderdir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Son 24 saat içinde ıehrln 
muhtelif yerlerinde 4 kaza olmuş, 
bu meyanda Kadık6y Kuıdilinde 
bir kamyon bir ameleyi ağır 
ıurette yaralamıfbr. 

Bundan başka V aail iıminde 
biri aahte 25 kuruşluk iillrerken 
yakalanmif, Şltll Ye Patabahçede 
iki yaralama hadiıeal olmuıtur. 

Bir GUnde Oç Yangm 
Son 24 aaat sarfında Fındık· 

hda Alibey •parbmanından, Be
ıiktaşta Bahriye hanım iıminde 
bir kadının evinden ve Galatada 
Eden çikolata fabrikuından yan
gın çıkllllŞ iae de ılrayete meydan 
verilmeden ıöndllrtılmOttllr. 

Yeni Lisenin Kadrosu 
Haydarpqada eıki Tıp f akUl

teainde açılacak yeni llaenin mu
allim kadroau ikmal edilmek 
üzeredir. Usenin mlldllrll tayin 
edilmlıtfr. 

1 
. . . Y okaa, dtkklnlar erken 

bpanchtı için elan.W. kahnm 
., ... 1ıor1my ....... 1 

1( Gliniin T arilıi l 
Ziraat Vekili T et
kik Yolculuğunda 

GlrHun, 27 ( A. A. ) - Ziraat 
Vekill Mubliı Bey Karadeniz vapurlle 
Umammııdan weçmlttir •• doğruca 
Hopa7& gitmektedir. Oradan Arta. 
.tn, Kara 7ollle Erzurum, Erzincan 
taraOanaa sidecek H bu riliyetlerde 
tetklkatta bulunacaktır. 

Van, Mut tarafında baynn, at •• 
ltdır mıntakaaında pamuk vaziyetini, 
lblf«açlan 'f'8 buralardaki ziraat •e 
•a7Yaa mleueaelerlni HHh bir •u
rette w6zden geçirecek, Şarkikara-
1aı .. r yolile Greauna ırelecektir. 

Vekll Bey GirHunda fındıklar 
hakkında tetkikat yapacaktır. Vekil 
Bey burada gelecek 1ene bir fındık 
enatitilıCl açılacatını ıöylemiıtir. 

Maarif Veklll 
Maarif VekW Abidin Bey dOn 

3tleden ıonra Kandilli rasathnneılnl 
gezmlıtir. Raaatbane fçin lbım welen 
le.az.ım 'f'e makineler ihtiyacı teablt 
edil mittir. 

Belediye intihabatı 
Cumartul ıllnCl tehrimizdekl on 

kazada kaymakamların reiıJitlnde 
blrer bel•diye intihap •ndlmeal 
teıekkGl edec4ıktlr. Bu heyet, her 
mahalleden gelecek Jkfıer mOme11il 
aramada çekilecek kur'a ıonunda 
teablt olunacaktır. Bu intihap encCl
menlerJ, mahallelere a1ılacak münte. 
bip cetnllerlne kartı ltiraılan tetkik 
edecektir. 

Yıkılacak 
Bazı Binalar Kanuni Yük· 
seklikten Fazla Yapılmıı 

Son yapı Ye yollar kanunu 
mudbince, binaların irtifaı azami 
15 metre olarak tesbit edilmJıtir. 

Belediyeye verilen projeler 
kanuna muvafık olduju halde, 
aonradan inıaatta, irtifam 1 S 
metreyi tecavllz ettiği görUlmUı
ttlr. Son '"8aJerde Belediye, yeni 
yapılmakta olan birkaç apartı
mamn illt katım yıkbrmak llzere 
alikadarlara emir vermiıtir. 

Lise 8akaloryaları 
Uae Ye Ortamekteplude baka

lorya ikmal imtlmanlanna <inümüz• 
deki Cumarteal wilnO baılanacaktır. 
Haziran denHI imtihanlarında mu• 
nff akiyet derece1l az olduğunduı, 
ikmal lmtlbaalanaa birkaç bin talebe 
glreuktlr. 

Beledlyede Bir istifa 
Belediye makine mildilrü Şefik 

IBey lıtlfa etmittir. Şefik Beyin yerine 
tetkik ıubealnden mClhendlı Nuı"t 
Bey tayin edilmlttlr • 

Şehir Planı 
Raporları 

Şehir pllıunı yapacak ecnebi mO• 
teha•ııılann vOcude getirdikleri rapor
lan tetkik etmek il:ıere teıekkill eclen 
jurl h•yeti Eyl61tln J S inde toplana
caktır. Bu bu.uıtakl bazırbklar iknıal 
edilmiftlr. Oç m6teba11181n raporu da 
jurl heyeti aza11na dafıblmııbr. Juri 
heyeti toplanblan altı ay kadar ılre
cek, altı ay ıonra lıtanbul plinını 
yapacak ecnebi mimar aeçilmiı ola· 
caldır. 

.., .. 
Erıaal lltiluaııaıa yeni tahwUlerl Ç•~ 
Hlrkeı kaplflJOr, YMtlade ,.tJtlp b.r .. 11ea.,.. .... 



Hergün 
Tenzilatlı 
Denıiryolu 
Ticaret Biletleri 

Bir taraftan Demiryolunu yurdun 
lıiitlln bucaklarına kadar erittirebil· 
tnek için çahtan Cümhuriyet Nafıuı, 
bir taraftan da kurulmuf hatlar Ü.ıe• 
rinde yurttatların müsait ve ehven 
fartlarla gidip gelmelerini temin için 
elinden geleni yapmaktan ·geri dur
tnuyor. Bu makaatla Devlet demiryol• 
lan idaresi 1 Temmus 1934 tarihin
den itibaren gidip gelme biletler 
lıerlnde bilyilk tenzil!t yapmıf, 
biiyilk bfr rağbet gören bu tenzilib 
20 Ağustos tarihinden itibaren baıh· 
Y•n tenzUatlı "Halk tJcaret biletleri" 
takip etmlttir. 

Tenzilitı vasati olarak yizd elllye 
\raran gidip gelme biletlerinin ihdası, 
bu yolda alınan ilk tedbir ve uzun 
nıeıafeler için yeni bir lhda1tır. Yine 
bUyilk meufeler için kullanılabilecek 
olan halk ticaret biletlerinin ihdasında 
ise ilç gaye vardır: 

1 - Memlekette ticari hareketler 
'1Jandırmak ve bu hareketleri teksif 
etmek. 

2 - Halkı yekdiğerine kaynaştırlp 

memleketi tanatarak dahilde turi:ıml 
teıvlk etmek. 

S - TClrizm için ıtmdiye kadar 
milıaadeli tarife bulunmaması yü:ıün
den flerl gelen müıklllatı bertaraf 
ederek ecnebi turl19tlerin mtımleket 
dahilinde en mfbalt şartlar altında 
ıreımelerlne imkan bağaflamak. 

Halk ticaret biletlerini alanlar, bu 
faydalarından baıka mevcut nizami 

k
hataj hakkına iliveten elli kiloya 

adar nümunelik efYa götürmek mü
saadesini de almış bulunuyorlar. 

Her hangi bir yolcunun tafıma
sında nizamların müsaade ettiği 
bagajm azami haddi 30 kilodur. Yeni 
biletleri alan bir yolcu buna ilave 
olarak muhtelif nfimune eıyası gö
türüyorsa 50, bir tek çefit nilmune 
2 3tllrClyona 25 kilo fazla bağaj gö
türmek hakkmı haiz bulunmaktadır. 

Bu biletleri alanlar, hiç bir kayt 
\re ıarta tabi olmayarak istedikleri 
istikamette ıeyahat edebilirler. Ve 
hiçbir milracaat ve merasime tabl 
ltatulmazlar. 

Bu biletler on beı gllnlilk, bir ayhk 
\re iki aylık olmak fizere üç kuıma 
•YrilıyorJar. Bunlardan on bet gün
llllderin tutarı şunur: 
1 lncl nıevkl 2 ncl mnkl 3 iincii mevki 

Ss lira 2S Ura 17,S lira 

Bir aylık bUetler: 
l l•cl mcvkı il ncl mnkl 3 iincU mevki 

eo lira 40 lira 30 lira 

İki aylak biletler: 
l inci mevki 2 ncl mevki 3 Uncll mevki 

70 lira 50 Ura 35 lira 

Halk Ticaret biletl•rlnl almı' olan 
Polc:ular, biletleri hangi mevkie nitse 
0 ınevklde seyahat edebileceklerdir. 
Ondan yüksek bir mevlde geçerlerse 
o zaman yol ilcretlnl umumi tarife 
Gkıerinden ödemek mecburiyetinde 

ahrlar. 
Şirketler umanında pek ağır tari-

1•Iere tabi tutuldul}'u için bir kasım 
nakliyatı yolculuk emniyetini tehlike· 
r~ du,uren baıka vuıtalarla yapılan 
~llllr - Manisa, Bahkeair • Bandırma, 

lblr - Alaıehlr hatları llzerindi umu
~i tarifeden yfizde elit tenzil.it yapıl
-ııtır. 

Devlet demiryollaranın ucuz bir 
l>•ra ile halkı seyahat ettirmek için 
aldıtı iubetll tedbirlerden blrlıl de 
tenezzüh tarifelerini tatbik etmesi 
olmuıtur. 

Tenezzfih trenleri, memlekette 
seyahat ve turizm al&kas d 

ına uyan ır· 
inak, halka memleketi gezdirmek, 
Yurdun gilzel manzaralarını ..... t .. os er• 
~ek, bundan baıka büyük tehirler 
CIYtrındald istihsal mıntakalarını 
Jrezdirmek, pRzarfarda yeni ticaret 
hnkAnlarını hazırlamak üzere lhda. 
•dllsnııtir. 

Bunların batlıcaları ıunlardır: Hay
darpaşa-Sabanba, Haydarpao-Adııpa
tarı, Ankara-Çankırı, Samıuo-Amaa• 
İ'' Adana-Mersin, Adana-Mamure, 

~~lr-AJa9ehir-Soına, Afyon-Hamam, 
Yon .. Kadıköy 

il Bu tenezzUh trenleri haftalıkhr, 
y~~nrın ücretleri umumi tarifeye 

8 
e seksan kadar eksiktir. 

t111b u ten zzüh trenlerluin ne kadar 
~'ti e

1
tli bir lhda:ı olduğu halkın raA-
le de anlaııhr. 

Resimli Makale lllr il Nimet Ve nasihat 

------------------------------------~--------------------------------
öz 

Bir musibet, bin nasihatten 1ektlr, derler. Senelerden beri 
tasarruf diye bağırıyoruL Buna rağmen bugiln bili tasarrufa 
kıymet vermiyen, yahut bu kıymeti takdir etmlyen bHbahtlar 
görilyoruz. Bunlar doğru yola girmek için mutlaka baılarına 
bir felaket gelmesini baklfyen zavallılardır. Fakat muıibet ve 
felaketlerin de akıllandırmadıtı inaanlar vardar ki bunlar b~ıer 
cemiyetinin tufeylileridir. 

Kendini hilen adam odur ki, doA'ru yolu bulmak 
için ne muılbeto, ne de naalhate muhtaç değildir. 

O, heaabam, muhakemesinin olgunlutlle 
düzene koyar. 

, 
- / 
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SON TELGRAF HABERLERİ 

Türk - Sovyet Dostluğunun 
Kuvveti Bir Daha Sabit Oldu _____________ , ___________ _ 

Moakova, 27 (A. A.) - Kızıl 

ordu manevralarını takip için 
buraya gelen Türk askeri heyeti 
reisi F ah rettin Paşa afağıdakl 
beyanatta bulunmuıtur: 

" - Btıytık Sovyet Rusya 'ya 
ilk defa geliyorum. Odesa'da 
hakkımızda gösterilen istisnai 

. Beynelmilel 
Parlamentolar 
Konferansı 

16 eylülde ' Belgratta toplana· 
cak olan beynelmilel parlamento
lar ticaret kongresine memleke· 
timiz namına ZekJ Mesut, Muı· 
tafa Şeref, Ali Rıza ve Adnan 
Beyler tıtirak edeceklerdir. 

Murahhaslarımız eyliiliin onun· 
dan sonra hareket edeceklerdir. 
Konferansta Avrupa iktisadiyatı• 
nın tanzimi, Balkan devletleri 
ihtilafı, Küçük itilAf, ltalya, 
Avusturya, Macaristan ticari 
anlaşması, :ıirai kredi meaeleleri 
görüıUlecektir. 

Bu konferans 21 eylülde bite• 
cek, 24 eylülde Yıldızda Beyoel· 
milel Parlamentolar Konferanaı 
toplanacaktır. 1 Teşrinievvelde de 
Yıldızda Balkan Konferansı top
lanacaktır. 

Nafıa Ve Maliye Vekilleri 
Şehrimizde bulunan Nafıa ve 

Maliye Vekillt.ri Ankaraya gitmıı
lerdir. Maliye Vekili birkaç gün 
sonra yine Istanbula gelecektir. 

kabul, iki millet arasmdaki mil· 
naHbatta daima çoğalan duvveti 
bir kerre daha göstermektedir. 
Eıki çarlık ve imparatorluk Rus• 
yasında buna benzer hiç birşey 
mevcut olamazdı. Bu mD.Dasebetle, 
Türkiyede M. VoroşilofJa olan 
çok mes'ut mülakatımız.ı hatırlı• 
yorum. Kendisine, hUyilk Türk 

Afyonda 
iki Büyük Bayram Bir 

Arada Kutlulandı 
Afyon 27 - Şehrimizin kur· 

tuluı yıldönümU büyük mer&1im 
ve tezahürat ile kutlulanmııtır. 

Ordunun Afyona girşi temaili 
çok parlak olmuı, nutuklar söy
lenmiş, büyük Gaziye ve kahra
man orduya minnet ve ıükran 
hisleri izhar edilmiştir. 

Bu arada Afyon • Antalya 
hattının vazıesas rasimesi de ya· 
pılmıştır. Dört viliyet halkı ve 
murahhasları da bu merasime 
iıtlral' etmiıtir. 

Üsküdar • Kadıköy 
Tramvayı 

Üsküdar tramvay hattının Ka
dıköye uzatılmaıı iti bltm!J ve 
dün bir tecrübe tramvayı U&kU· 
dardan Kadıköye gelmiı, bu ilk 
tramvay Kadıköy halkı tarafın· 
dan sevinç tezahüratı arasında 
karıılanmııtır. Üsküdar· Kadıköy 
tramvay·ı aybaşından itibaren iı· 
leyecektir. 

ordusu namına; dostane ıelfi.mla

nmı ve tebriklerimi yollarım. 
"Arkadaşlarım, dost memleke· 

tin inkılapçı halkım, iktısadiya• 
tındaki yaratıcı kuruluıu ve kud
retli Kızıl orduyu daha iyi tanı· 
mak imkanına malik olmakla 
bahtiyardır.,, 

\Başvekil Paşa 
Trabzona 
Gidiyorlar 

lzmir, 28 (Hususi) - Başvekil 
ismet Paşa, refakatlerinde Ad
liye ve Hariciye Vekillerile Öde
mişe gittiler. Buglln buraya 
dönerek Yamanlar suyunun açıl· 
ma reımine ve Tire • Aydın 
yolunun açılıtına riyaset edecek
ler, akıam Gülcemalle lıtanbula 
döneceklerdir. Baıvekil Pata üç 
Eylülde Trabzona teırif etmlı 
olacaklardir. 

Maden Kömürü Kullana.hm 
Ziraat Vekileti, ormanların 

tahripten kurtardma11 için odun 
ve mangal kömUrü yerine maden 
kömlirll kullamlmasmın halk ara· 
sında tamim ve teminini bildir
miwtlr. 
Irak Kabinesinin istifası 
Bağdat, 27 ( A. A. ) - Kıra), Irak 

kabinesinin iııtifaaım kabul etmiıtir. 

Kırahn mabeyincisi Ali Cevat Bey 
yeni kabineyi teıklle memur edllmiotir • "' __________________________________ , ___________________________________ , 

iSTER iNAN !STER i NANMA! 
Muharrir Sadri Etem, dünkü yazıaında iktuıadi mil- "The Times, TOrkiyeden bahsederken kalemine 

llyetçiliğlmizden canı sıkalan lnglliı gazetelerinden bah· ecnebi sermayesini dohyor. Çünkü imtiyazlı ıirketlere 
.ederek diyor ki: kartı eskiden oldu~u gibi muamele edilmek istenmiyor

" Manche!.ter Guardlan gazetesi, Türk devletinin muş!. Açıkça söylüyor: 
fogiltere gibi ticnret mfiyazenesi slatemlne girmesine "lkhsadi nasyonalizm onun canını sıkıyor. 
taraftar değildir. f ili · · " _ og z gazetelerınıo bu can sıkıntısını gördükten 

"Çilnkn T?r~iye lngl~ter.e ile bir ticaret milvazeneıi l sonra, bi:ıl milli illkilye erittirecek yolda bir karat bile 
kurmak istedığı zaman lngıltere 800 bin Sterlinlik fazla gerllemiyeceğlmizl hali anlamıyanlar bulunduA'una 
mal satan almaQ'a ruecburmutl inanmak Iazımgeliyor. Ey kari sen de, 

ı r tN·AN 16'1' il lllAllllAI 

------------------·-----------------------------------J 

Komşularımıza 
Borcumuz 
Teşekkürdür ... r--------A. E. 

Ba:jveldl Paşa İzmir sergisini 
açarken söylediği nutukta, son 
günlerde gazetelerimizi ehemmi· 
yetle işgale başhyan bu mesele} e 
de dokundu. Dedi ki: 

- Bu toplantıdan iıtifade 
ederek size son günlerin, gazete• 
]erde gördüğümüz belli başlı ha· 
disesi hakkında da malümat ver• 
mek isterim. 

Bu hadise Bulgariatandaki 
Türklerin fena muamele gördük
lerinden hicrete mecbur oldukları 
teklinde matbuatımızın neşriyatı· 
dır. Ekalliyet meseleleri gibi mil· 
Jetlerin hassas oldukları milli mev
zularda matbuatımızın vazife ifa 
etmelerine itirazımız yoktur. An· 
cak efkarı umumiyenin bukadar 
has1asiyetle alakadar olduğu mes
elelerde hakikati tam öğrenmiye 
çalışmak esaslı vazifedir, sanırım. 

Bizim beynelmilel mutat olan 
usullerle Sofyadan edindiğimiz 
malümata göre hakikaten mevzii 
hadise vardır. Fakat hikayesi 
mtıbalegaya uğramııtır. 

Bulgar hilkômetinin fena mua
mele ve hadiselere mahal verme.o 
mek için dostane ve kat'i tema• 
yUllerinden haberimiz vardır. Zan· 
nediyorum ki bütün bu tafsilat, 
son günlerde intişar ettiği gibi 
arzu edilmiyen bir vaziyetin mev· 
cut olmadığını kabul etmiye 
müsaittir.,, 

>f 
Başvekil Paşa hadiselerin vu· 

kua geldiğini tekzip etmedi, nak· 
tinde mübalega bulunduğunu söy· 
ledi. Elimizde bulunan tahkik 
vasıtaları hUkümetimizinkilerle mu• 
kayese edilemez. Haberi almakta 
müracaat edilen menbalar da yek· 
diğerinin ayni değildir. Muhakkak 
arada görüş ve söyleyİf farkı ola• 
caktır. Ve ..• Neticede esas hü
kümetinki olduğuna g~re doğru• 
luğu önünde baı eğmek IAzımdır. 

Fakat Başvekil Paıa, hepimi· 
zin dileğine tercüman olan nut· 
kunu söylediği dakikada Bulgar 
dostlarımız milli merasimlerinin 
en debdebelisini yapıyorlardı. 
Tafsilatını reımi Bulgar ajansının 
telgrafında okuduk: 

1878 seneıinde Türkiye ile Ruıya 
arasında, Bulgarlıtanın · istikliline 
baflangıç olan tarihi muharebenin 
cereyan ettiği Şipka boğazından, bir 
lıtiklal abidesi dikildi Ye bu mOnaae• 
betle bilyiik merasim yapıldı. Mera
simde karal ile blltOn bQkOmet aıaaı, 

o zamAnkl milli elbiaelerl ile hazır 
bulundular. (50,000) ldtUik bilyük 
blr harp kiltleai önilnde o zamanki 
harp aahneai canlandırıldı. Bu sahneye 
bütün Yatani cemiyetler menaupları 
lttirak cttller. 

Borazan naıtaalle eıldden olduğu 
gibi yoklama yapıldı ve Şipka muha
rebesinde ölen Bulgar n Rus zabit-
1•rinln lsimlerlle cevaplar verildi. 
Meraalmdeu sonra muazzam bir fener 
alayı yapıldı. ,, 

>f 
Mevzii hadiıelerln nlbay~t bulacatı 

hakkmda Bulgar bilkômetinin verdiği 
teminata inanmak zaruretindeyix. 
Bulgar doıtlaramızıo iıtikllllerinin 
ytldönümilnil tes'it ttmelerine de bir 
ıey diyemeyis, haklarıdır. Fakat daha 
geçen glln o, ufurauz Balkan harbin
de Edlrneye g1rdilderl ,-nnün yılda. 
nümünü de kutluladılar ve Trakyayı 
alarak Akdenln çıkmadıkça mücade· 
leden vaz geçmiyeceklerinl yazdılar. 

Omuz silkmek elimizdedir. Kuvveti• 
mizin derecesini bizden iyi klmae 
hllmez. Fakat bana öyli geliyor ki, 
Bulgar dostlarımızm hepsine olm&1a 
bile, Türk dütmanhğım ldameye çah· 
ıanlara yapılacak ba9ka bir mukabel .. 
mla vardır, o da kendilerine teıekkür 
etmektir: Biıe •en kOçük bir sarsınta 
geçirdiğimiz takdirde kartılaşacağımıı 
vaziyeti gösteriyorlar. Kendi kendi
mize karşı vazifemiz sarihtir. Mütte
hit ve kunetll kaldıkça Türk çocuk
larındıtn baıka, mekteplerinin kıraat 
kitaplarından Türk düımaolığmı öğre• 
nerek yetiten Bulgar çocuklarını da 
ölümden siyanet etmiı olacaau. Ve 
bunu yapnc&ğaL 



_{MMWAW -~~: 
Armutlu 
Plajları Ve 
Dağ Köyleri 

Armutlu ( Hu•usi) - Kaaa• 
bamız aailde 12 dakika içeridedir. 
Halk giind\iz iıile, sıftctl ile meş
gul olduktan aonra, akpm Ozerl 
istirahat için r plijlara gider; bir
kaç dakika ylizdilkten •onra 
kaubaya avdet ederler ve pilij
larda bilhassa gençler, tftrltl türlll 
eğlenceler, Jlzme yanparı yapa· 
rak boı bir vakit geçirirler. 

Halk arasında hemen hiç 
yllzme bilmeyen yoktur. Beı yatın· 
da bir çocuk peklli yüzme bilir 
ve muntazam deniz ıporu yapar. 
Memleket havaaamn temiz ve sağ
lam olması, daimi ıpor meşguli· 
yeti gençleri dinç ve sağlam ola
nk yetiftirir. Kadınlara mahsua 
bir pllj vardır; bu pilijda hiçbir 
erkek banyo yapamaz. Kasaba· 
dan yarım aaat meaafede bulu· 
un ( Yalandar ) mevkiindekl 
plijlar daha hot ve litif bir 
manzaraya maliktir. Yerinin uzak 
olmua sebebile buraya eğlence 
için giden olmaz; ancak hariçten 
gelen bazı misafirler, daha uzakta 
bulunan ( Kllç&cnk ) denilen çam
Jata giderler. 

Burası çok hoı bir pllja, 1af 
çam havasına maliktir. Kasaba· 
mızda yazı geçirecek daha birçok 
mesireler vardır: Meseli dağ 
köyleri.. k6ylerin tabii güzelliği 
tarif olunmaz derecededir. Fakat 
ahalim fakirdir. latelerlnl recbero 
likle temin ederler. Evvlce odun 
ye k6mtlrclllllk yaparlardı. K6mlir
cllltlğ&n yasak edllmeıl köyltıyll 
epeyce untı. Kuabamıza en 
J•km dal kiyi ( Mecidiye ) eald 
lllldle ( Sopn çaym) dır. 

Gerek bu k6ytlıı, ıerek diğer 
klylerha halkı Batum tarafından 
ıelea muhacirlerdir. Mecidiye 
köye, dlier klylere niabeten 
blJlkçeclir. Evler biriblrinden 
ayn, ve pek buit bir ıekildedir. 

Bu köylerdeki manzara ve 
letafet pek ıairanedir. ·Yazın en 
11cak gOnlerinde, ağaçlarkn albn• 
cla1d bol ve IOğuk memba sulan· 
nın kenannda vakit geçirmek 
lnıanda unutulmaz bir habra bıra
kır. Mecidiyede iki aaat mesafede 
( lbsaniye ) k6y8 gelir. Buraıı 
IS-20 evlik ktıçtık bir köydilr. 
K6ye girerken, yolun kenannda 
kiraz ağaçlannm ııralan1D1f olduğu 
gGrtlntlr buraıı bol çam ağaçlarile 
mahduttur. Ihsanlyeden sonra 
J&n1Df8r, birer ıaat meaafede 
daha pek tirin k6yler vardır. 
Hullaa armutlu plijlan Te dağ 
köyleri en gllzel meıirelerdendir. 

Diyarıbekirde 
Sıhhat Müdürlüğü Aley
hine Açılan Kanalizasyon 

Davası Bitti 
Diyanbekir (Huauat) - Sıhhat 

mftd&rllğtl dağ kapım civanndaki 
amumt ligım ıulanm kanaliza1-
yona alarak, hariçle temaı ettir
meden ıebir haridne akıtmlf, bu 
nretle bu liğım ıularlle bahçe
lerini ıulayan ıebze bahçeleri sa• 
bipleri susuz kalmıılardı. Bunun 
üzerine bahçe sahipleri Sıhhat 
müdilrll aleyhine de bir dava aç• 
mışlardı. 8 aydanberi devam eden 
bu muhakeme bltmiftir. Mahke
me umumun Sıhhat ve sellmeti 
namına bu mecraların kapatılma• 
8101 muvafık bulmuş Ye davanın 
reddine karar verm.iştir. 

• 
HABERLERi 

Nazillide Kebap Eğlenceleri 
Bu Sene Köylü incir Sabşından Olduğu Kadar istifade 

Edemedi, Diğer Mahsul Fiatleri De Düşük 
Nazilli (Hu

ıusi) - Kıttan 
biriken borcunu, 
veresiye aldığl 
ihtiyaçlannın pa
rallDI incir za• 
mam 6demej'i 
göze al•n ve 
incir mahsulüne 
güvenerek işini 
çeviren köylll bu 
sene .cukutu ha
yale uğradı. Ge
çen sene incir 
17 kuruıa kadar 
para etmifti. Bu 
sene ve ıim<li 
2-6 kuruıtur. iz. 
mirde sahf olma· 
dığı iddiaıile ilı· 
racat tacirlerile mftstahsU araaın· 
dakl mutavauıt tllccarlar kaylll· 
nUn pazara götftrdllğtl inciri ideta 
rica ve minnetle azami beı:kuruta 
kadar alıyorlar. Bu vaziyet kar
paında köyln ukıntı çekiyor. Ma· 
lını ıimdilik satmasa para lizım. 
Sataa işte böyle yok bahasına 
gidiyor. 

Acaba ziraat bankasının buğ· 
day ahtı gibi incir mllıtahsilleri 
için de htlkümet bir py d&ınne
mez mi? Avrupa mab olan ihra
cat mabsuHerl için aatıı ve ihraç 
kooperatifleri tefkil edilerek kiy• 
lllnUn geçimi için bir çare bulu
namaz •? Ba itlere de devlet 
elinia .......... btıyak bir ihti
yaç ve zaruret vardır. Diğer ihraç 
mallarından pamuğun kilosu 40, 
palamutun 2, zeytinyağınm 25 
kuruştur. K6ylll yeni aene mah· 

Bol uda 
ikizler 

Bola (Ha
IUll ) - Bolu• 
da ikiz doğ
muı ve bnytı
mnı OD kadar 
kardeı vardır. 
Bu ikizlerin 
berki tarafın· 
dan en çok 
tamnmıı olanı 
ve Bolu' da 

a.,,,,. o• Kazım ikizler denilince 
F./. ler yegbe batıra 

gelenler Kızım ve Belim kardef" 
lerdir. Bu ikizler benzeyiı reko
nna lurmıı ıa11labilirler. Kazım 
ve Besim kardefler 310 doğum
ludur. Ve yalnız doğarken değil, 
hayatlannı da beraberliğe bağla• 
mıtlardır. Bir evde otururlar ve 
bir dtlkklnda çabıırlar. Kaunç
lan birdir. Her ikisinin de boylan 
1, 64 ağırhldan 60 ıar kllodur. 
T•n:dm ettikleri ml1fterek hayat• 
ları da tamamen biribirinin aynı
dır. San'atlan berberlik ve ıll~ 
netçiliktlr. Traı olan bir kimaeye 
yanm saat •onra her ikisini de 
g6ıtererek hangiıinin tıraı ettiğini 
ıorun. Tammasma vo bilmesine 
lmkln yoktur. ikizler Bolu Me~ 
leket hastanesinde ataj gürdükten 
ıonra Sıhhat VekAletinden ın~ 
netçilik diploma11 almıılardır. 
Doğuştan, şekil ve tiplerj, evleri, 
dnkkinlan, kuançlan ve ıan'at• 
lan bir ve tamamen biriblrinden 
f ark11z olan lkizleria fotoirafla• 
nnda aağdald Kbam, ıoldald 
Besim Efendilerdir. 

Na~llll kalafuılerlı1tl•• biri 
ıullerine erince bakalım bu flat• 
lar ne ıekil alacak 7 

Blitlln memlekette yetiıecek 
pamuğun kurulmakta ve kurula• 
cak olan fabrikalara bile klfl 
gelmiyeceğl dllıüntllerek pamuğun 
köylllytl memnun edecek bir fiatla 
aatılacatı tahmin ediliyor. Bu 
Hne arpa para ediyor fakat istih• 
sal yok denecek kadar azdır. 
Buiday lae .pek ucuzdur. 

"' Bu Hilenin lmrakbk Ye 11eağı 
ıinlrlerl harekete getirmiş olmalı ki 
fU mracla gazinolar, im kahveleri 
ye batta köy kavelerlnde uzh, 
sazla ahenkler• ıahlt olunmak
tadır. 

Kaaabanm ekseri gazino ve 
kahvelerinde lncesaz ve hanende
ler çalışıyorlar. Kır kahvelerinde 
haftanm muayyen ıGnlerlnde, 

cumaları yapılan 

kuzu kebaplan 
da zikre ıayandır. 

Yazın bu ku
zu kebabı adeti 
köylerde daha 
fazla revaçtadır. 
Haftanın belli 
gtlnlerinde köy 
kabveai adeta 
umumi ve çalgılı 
bir lokanta ha· 
linJ alır. Bu me· 
yanda demiryolu 
Ozerindekl Ham· 
ıelli ·Soğuk.kuyu 
köy kabvelerl 
bqta gelir. Pa· 
zar ve çarıamba 

gtlnlerl IJu kahvelerde llç dört 
kuzu . kesilir, bunlar ateıin karp
mnda aırıklara geçirilerek kızaro 
bbyor. Kebap gllnlerl civardan 
gelen kemancı, zurnacı ve saire 
de kahvede alqama kadar kıv
rak havalar çalarak köylllyll 
coşturuyor, bu senenin köy pr
lalannda f(iyle beyitler duyuluyor: 

"Hanım kızın ıaçlan 
Yarimin kalem kaılan 
Geçme yarim karııdan 
Dinmiyor gözUmtin yqlan 

Bazan kemanamn ıakrak 
nağmelerinden aıka gelen köy 
gençleri kalkıp birer ikişer ıey• 
bek oynarler. Köylerin neı'eal 
asd incir mevıiminde artardı. Bu 
aene incirin para etmemeai ka,.. 
... lffkinl lardt. 

Eğlenmesini bilen, neı'eyl •~ 
ven köyln bir az refaha kavuşsa 
o zaman 11lonbya blbtıtlba 1ava
caktır. 

Reşadiye Yeni Ve Asri Bir Köydür 

R•,.ıllg• klgı.d•• 61r ... .....,. 
Bartın (Huaust) - R•diye, 1 mitler ve Dk fınatta nahiyeye 

Gerede ile Bolu arasında 1324 tahvili için bir mini mini kay 
ıeneainde lnıa edllmlf aut bir kızman temennilerini memnunl• 
k6ydür. Bu köytln 200 e\'İ vardır. yetle dinlemftlerdir. Ka1 Gere-
K6y btıyllk bir 161 kenannda deyi Boluya rapteden muntazam 
kurulmuıtur. K6y6n tam ortaımda bir f081U1111 orta1mdachr. Ba 
jandarma karakolu inşa edilmlttlr• cihetle iktlnclen inklf&f• pek 
Karakola batlı 24 k67tı vardır. mtıaalttlr. Ahallal çok çahfkan Ye 

Gazi HL 10n siyaretlerinde muhtelif ıanatlara qbaa Ye yeai-
k6y8 ve manzarasmı pek beyen- llp lpk lcim..ı.-dir. 

Antepte 
Etilere Ait Kıymetli Bir 

Taı Daha Bulundu 
Gaziantep (Huauıt) - ÇUnp 

e nabiyeıinin Kekllktepe kGylin• 
de Etilere alt kabartmalı bir ka· 
ratq bulunm111tur. Ozerinde, 
bir ökllze binmft, bir 
elinde balta, diğer elinde 
timtek tutan, bap alvri klllihlı 
bir heykel, arkaaında da yaza 
yardır. Ba kabartmanın Dlllllk 
jtıbiterlnln .... olan Eti mabudll 
olmuı IAzuuıeJir ki Arkeoloji 
ilmi ve Eti tarihini •Jdudatmak 
noktaamclaa çok mlhimcllr. 

Bergama da 
lzmir Fırka Reisi Halkın 

Dileklerini Dinledi 
Bergama ( Humıt) - 1zmir 

Halk fırka11 reisi ve Yozgat 
meb'uıu Avni Bey phrimlse gel· 
mif, halkla temas ederek dilek• 
lerlnl dialemittir. Bu dilekler me
yanmcla inpab yanm kalan bim 
e\'İnln ikmali lnfaab için talıllaat 
bulmaman, iki Uk mektep yapıl• 

mam, zlrraa 1ardım edllmul de 
Yadır. Fırka relıl bu temennilerin 
yerlae ıetirllmulae çahfacağuu 
Yadetmlftlr. 

Ev Doktoru 

Pigorre 
Hastalığı 

Dit yuvaJannda bazan cera
hat akıntılan bulunur. Buna 11Pi
yorre,, derler. Diş etlerile, dit 
araamda basıl olan iltihabın neti
cesidir. Böyle hastalıkla ağızlar, 
dikkatle temizlenmek gerektir. 

Kulla111lacak dit fırçası gayet 
yumuıak olmah. Antiseptik diı 
macunu kullanılmalı, bu da mil~ . 
klln olmaza, hastalığın devamı 
mtlddetince ditleri pamukla te
mizlemeli. 

Diş etlerini kanatmaktan 1&· 

kınmalı, her ay dişlerini temiz· 
letmeli. Bunlar hastalığı ilerlet
memek için alınacak tedbirler
lerdlr. Fakat halbahk eıaslı bir 
1Urette geçmez. 

Çtınkn bizzat insamn kendilİ· 
nin vtlcudii bu hastalığa müsait· 
tir. Yani artritik olan insanlar, 
teker haıtalığı bulunanlar, cim· 
lel aıabiyeler hasta olanlarda 
ekseriyetle plyorre meYcut olur. 

Binaenaleyh piyorre mllnha• 
11ran bir diş hastalığı olmaktan 
ziyade aahhab umumiye ile al&ka
dar bir ağız rahabızlıiJdır. Zaman 
zaman nitratdarjanla diş etlerinin 
yakılması gıliıerine kanşbnlmıı 
aovarsenobenzol tedavisi, laktik, 
kromik, stUfllrik gibi asitlerle te
da vi nihayet nihayet mevzii Ye 
muvakkat rahatlıktan başka bir 
netice vermezler. Bundan dolayı 
bu nevi hastalar için aöylediiimiz 
terait dahilinde el88h bir ricut 
muayenesi yapılmak llzımdır ki, 
piyorre beliımın esuh wette 
kak& kazmabillin - _. 

Mardin de 
Türk Dili Yayma Cemı

yeti Açıldı 
Midyat, (Huaıi) - Şehrimllde 

Mardin Halkevine bağh • Tllrk 
dilini yayma • cemi1etinln açıbna 
meruiml yapıbmıtır. Batta kay• 
makam Rıfat Bey olduğu halde 
blltün hükümet memurlan halk. 
kGyltl Cnmburiyet meydanmda 
yapılan merasime ittirak etmiftlr. 

Merulmde muallim izzet Bey 
tarafından çok zUzel bir hitabe 
irat edilerek alkışlarla karplan
IDlfhr. Merasimden sonra Mardin 
.. Tiirkgtlcü" apor takımı De Mid
yat gençleri arasında bir maç 
yapıldı ve ııfıra kal'fl llçle Maro 
din galip geldi. Alqaım belediye 
tarahndan bir ziyafet verilerek 
halka bando ve radyo dinletildi. 
bd ay evvel Mardin Halkevl 
Alonunda un Türk ırkına men
IUp olan ve ylll İene evvel kadar 
6z Ttırkçe konuıan Mardin haJ. 
kınm ıon · zamanlarda Irak ve 
Suryeye olan ticari mllnaıebetl 
Jtlzlinden kapmlf olduğu arapçaJI 
terkedip Ttlrkçe konutması lçio 
ant lçllmiftl. 

O pdenberi bqhyan TOrkç• 
Hferberllğl hararetle devam etw 
mektedir. iki ay içinde halkla 
ytızde doksan beti arapçayı tama• 
men terkedip TDrkçe konuşmaya 
bqlamıtfarclar. Aile reisleri arr 
11nda bu huıusta ikramiyeli ml
ıabakalar terüp edilmektedir• 
Herp en fazla Ttırkçe kelimey• 
alıpn aile halkına değerli hedl-
7eler verilmektedir. 

Kocatepeyl Ziyaret 
Afyon ( Huıuat) - Kocatepe 

JmlllbU zençlerl ile ıehir ~ 
btıyllk zaferin habra11nı iP""' 

makaadile Tmaztepeyi ve Koe' 
tepeyi ziyaret ebnlflerc:llr. 



( Siga•Bt Alemi) 

Şipka 
Muharebelerinin 
Yıldönümü 

BABiCI TILIB&rLAR 

Evvelki ginkl Ajans telırafları 
llpka muharebeleri yıldönilmllnOn 
Bulıar milletince azametli mera1lmle 
kutıulandıtını haber •erdi. Baeta 
Bulrar Kıral n KıraliçHI olmak 
here yGz binlerce Bulıraran o umanld 
aanu luyafetlerle Şipkada lapatıvOcut 
•ttiti, bu muharebelere lıtirak 
tderek aten Ruı ve Bulgar zabitleri'ba iılmlerl okunarak cnap1ar veril· 
llti de kaydolundu. Gece yapılr.n 
\ıılytUı bir fener alayı lae, bu meraaiml 
tehiç etmlftlr, dtınlllyor. 

Her milletin tarihinde fahır duy-
dutu bldlaeılerl kutlulamaaa kadar 
tabu bir ıey tuavvur edilemez. Va• 
in& Şlpka muharebeleri Oımanh 
Drduıu aleyhine kuanıhDıf alaplrrCia 
bir zafer, bu zaferi kazanan da 
Çarhk Ruıya ordululradar.Fakat bunun 
lleticeılnden latifade edea Ye iatikll· 
li•i lcazaD&a Bulırariat- oldutu lflmı 
b11 tarihi hldiı•yl tantua lle tea'it 
•t•iai tabU ıarllllr. Nitekim lnalltere 
aleyhine iıtlklillnl tlddetll bir cldal 
be elde eden Blrleıllc Amerika 
elmharlyetlala "Endependance day .. 
laml •erilen lıtlklil rilnUnde yer yer 
pıera&lmler tertip ettlrmeat İnılltere 
irin bir hakaret ve.lleal addedilemez. 

Manmafih bu mOna1ebetle kaydet· 
llllek lizımdar ki bir mQddettenberl 
TOrklQk aleyhine mltnecclh hldlH· 
ler, Bulıarları fazlaca allkadar eder 
J8rtlnilyor. Bisl bllYHile Şlpka 
fluharebelerlnln reamltea'ldl lıerlnde 
4urduran da itte bu oluyor. Y okaa, 

E
kındi kıydettitlm ~bl, her 
illetin milli mefahiri ile lıtedltJ 
idi ve ıureth allkadar olmaaı, en 

t-tf• n yalan bir lıtlldil mOcadelHI 
ieP,miı bir mlUetla ferdi ıı· 
latıle, b•nde •• benim slbl dO
tGnblerde ancak tabii bir tellldd 
uyandırabilir. Şlpka muharebelerf. 
k8tft Saray ldarulnln her mllli iti 
llaııl berbat ettitJnin, hatlramızda 
lalma ibret ve intibah eyandıracalc, 
"ırblr reaaletl ... ._ Wft ,..ı...Ja 
ta111or. 

O zamanki ıeametll devirdir ki 
~ılnkil Bulıar varlatnu doturmuıtur. 
ltılm ı8ı0m0ı bu .arlıkta detildlr. 
Oaıardaa llhcllftml• .. dece bunu 
ltthnelı H ba cluypya mertçe hOrmet 
tt11aektlr. Okadar. - Süreyya 

Ro111ada Sel Var 
Roma, 77 ( A. A. ) - Şiddetli bir 

Lrtuıa aetlcHlnde Bolonyada Hl laalll 
•l•u1t ıokaldarda ıu yarım metreyi 
ltul•u1t dolu blylk baurat rapmııtar. 
S.ıtelıılfo'da •taçlar ve bacalar 
4e•rllm... damlar uçmuıtur. Belediye 
... reılnla 8nladeld d8rt heykel yere 
..... ,.k parıalumlfbr. 

M. Hitler j 
Bir Nutuk 
Daha Sög ledi 

Koblenı, (Almanya), 27 (A. A.) -
Alman cephe1lnln bOyilk Sar tezahü
ratı dan ötleden ıonra 7apılmııtır. 

Hlkumetin Sar mdaelelerj komi· 
Hri, akalliyetleria, Sana Almanyaya 
ndetlne Fransara iltlhall etmek lçla 
dejil, lıtaUlkonuıı muhafazası için 
nuhalefet ettilderial a3ylemiıtir. 

Buadan ıonra ~ Hltler alkıılar 
araıında hllldimetln ılyaai prol'ramını 
hüllaa etmiıtlr ı 

Harici noktal nazardan milletin 
hOrrlyetlnl mldafH, hukukunun ml
aavatanı idame ve temin etmek. 

Dahill meaalle l'ellnce, M. Hitler 
edmiıtlr kiı 

" - Mllletimlsln mevcudiy.,tl ıçla, 
köylO. amele n orta ıınıf için mll
caclele ediyoruz. İtaizllk fe1iketiae 
karıı mOcadele ediyoruz. Milletlmiıl• 
blrlltl için mlcadele ve, mOıkülata 
ratmen, çok bGyOk munffaklyetln 
müıabade ve teablt ediyoruz.., 

Fransız Gazeteleri 
Parla, 27 (A. A.) - Franııız mat• 

buatı Koblenı'te yapılan teıahllrat 
mOnaaebetlle dlzor kiı 

" Yine güzel aulh ve anlatma a<Sı· 
lerl, fakat Suhlar timdi Almanyada 
yaıamanın iyi bir ıey oldujuna kani 
olmuılar mıdır?,. 

Gazeteler bundaa fOphe etmekte
dirler. M. Hltlerln nitlerlne, bu 
valtler latlkbal hakkında teahhOdO 
tazammun ettltl takdirde ehemmiyet 
atfedeceklerdlr. Fakat US Jurnal ıra• 
setHlnin dedltf glbt, lmıa edflmff 
muahedeler paçavra halini aldıktan 
80Dra aazlerln De kıymeti Yardır? 

lnglllz Gezetelerl 
Londra, 27 (A.A.) - Mornlg Post 

gnet811, Koblen1 tezahüratına korku
nun Hbep olmadıtını yaz:ıyor. "Nutuk 
ılSylemek kolaydır, fakat a11l mGhlm 
ofaa ler••tbr ,, ~--.\'• ••
ekaerl ıazetelerla de dlflaeell budu. 

Alman Ticareti 
Sıkı Bir Murakabeye 

Tibi Tutulacak 
Berlln 27, ( A.A. ) - lktıaat Nazın 

M. Şabt lthıllh azaltmak için tlddetll 
tedblrlar alacakhr. Ancak Almaayanın 
tedl1• kablll79U alabetlade ithalat 
yapılacaldar. 

Al111any•d• Bir Çin Heyeti 
Deaaav, 27 ( A.A. ) - Almanyada 

mlaakale itlerini tetkik eden Çin 
heyeti, tayyare fabrikalannı ıezmlftlr. 
Heyet bir •J daha burada kalacakbr. 

lklilli vı edebi tefrika 
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M•6ru,.. Sami 

Ç6L GiBi 
Yazmak okumak bilmiyo- okadar çok dinledim ki büyük 

rum. Annemin karııaına oturdum, anne, aizımdan baba lkelimeain· 
•6yliyecelderim1 ıiSyledlm. Bunlan den sonra ilk çıkan IAkırdı 
aaaa • Jazayor. 11 anneanne ,, oldu. Herıeyin ba· 

Sen huta lmif•in öyle mi tında annem bana: 
Anneanne? Uulc bir yerde, va• - Nihal ıöyle yap, slUllnll 
nlmaz, bulunmaz bir yerde ıenl böyle iç, ıu ıeyi aman ye, ırOıel-
lyt etmeğe uirapnlar v~mıt- lq tombullan da anneanne ıelince, 
Bana annem hep böyle, dedL oradan d6nllnc• Hnl beienıin, 
Rt1mini gösterdi. ıeYalnl ,, Lifını okadar çok aöy· 

- Bak Nihal. Bu yenıyetll ledl ki Nine, ben anneme babam 
l&zltı, ,Ol yUzlO kadın, Hnln fibl, " N .. yln ., demiye baıla
bOyQk annendir, anladın mı ? 
Şimdi ıaçlan beyaz, deriai buru- dım, onu anne diye çatJrmadan, 
tule amma, içi, onun eekilinden piyanonun, maıaların, duvarlann 
de g0z.,1. Çok çok sevmeli bu llzerindeki 11nin reamine bakıp 
anneanneyi, anladın mı Nıhal 1 " anneanne ., demeıiai öğrendim. 
dedi. Dtın bana, doğdum doğalı, ae· 

Bunu bana, galiba annem, vinçten eHeriml en çok çırptıran, :aha kundakta iken bile hep ylizllmU, yemyeıil g6ılerimi en çok 
6Yle ılSyledl bUytık anne. Hatta ıtıldatan, güldüren mlljdeyl 11Nes-
f ~libe, daha dllnyaya ıelmeden yin ., , • amma sakın darılma 
lı 1 

e, bu " onu çok çok ıevmell, nine, dur anntı demeği öğreneyim -
tı •ıtahğını b"r tek gftn bile ha· evet dlin, bu küçUcOk ömrUmUn 
.:ı tnııyacak kadar sevmeli ! ., en aevinçli mUjdeaini benim altın 
ı~~U ıöyledi ve ezberletti. aaçh mini mini annem verdi. 

ueQ bu .. anneanne ., llfını Babam bir ıeyler yazıyordu. 

Siyasi Bir Kargaşalık 
Daha Mı Kopacak ? 

lrlandada Yeni Bir T eşekküJ, Banka
ları Ve Çiftlikleri Zaptetmek istiyor 

Parla. 27 (A. A) 
- (DeyJI Telgraf) 
ın muhabiri, lrfan
da'da vasiyetin 
yakın bir samanda 
ciddi karıııldıldara 
1ebep olacak ı•kil
de lnkltaf ettltlnl 
bildirmektedir. Fil
hakika, seneler
den beri çok kuv
ntli olan lrlanda 
Clmhurlyet ordu
ıu, birdenbire bu ı 
kunetll •aılye

tlnl kaybetmlt bu. 
lunmaktadır. Bu 
teıklllb 1 d ar e 
edenler, ~alanna 
aiyaal f aallyette 
bulunan batan 
COmhurlyetçl it- SolJ•ı lrl11111l• M•ol Gl•l•lılll•rl•I• r•l•I O'Dl//l v• 
~llerl alan yeni bir lalilc4 .. •I r•l•I M. tlö Jl11l•r• 
teıklllt yapmaktadırlar. Bfrkar aya nlıtlerl almakla beraber komOnlıt ol• 
kadar bu yeni teıkilit muaua• bir madıklarını a8ylemektedlrler. 
nOmaylı yapmıya haıırlanmaktadır. Teıkllltın makaadı, iktidar mev• 
Teıklllt buıOnkQ mGıkGllerdea do- kllnl ele almak, bankalara nzıyet et• 
layı memlekette çıkacak her buh· melr, zenıln çiftçilerin arızlalnl tak• 
randan lıttf ade niyetindedir. aim etmek ve herhani'l bir klmaeye 

Tetkllit relılerl, aralarana komG- arazi verıiıl vermemektir. 

Fransada Fırkalar 
Mütarekesi 

Radikal Sosyalistler Bunu 
Bozmıyacaklar Gibi 

Pariı, 27 (A. A.) - Radikal ıoııya
Mat far._....-..,_,.....,....., 
fukalar •ltueke meHIHlal tetkike 
baılamıılardar. 

Fırka federasyonu, buğday meae-
ltıllı harf el meaelelerln halli için 
Dumerı kablnHln• itimat adllmeal 
teklifini kabul etml1t teklif aahlbl M. 
LamurlS mali mHelede de kabineye 
ltlmat edllme1lnin zaruri bulundutunu 
aayle•iıtlr. 

Almeny•d•n Çıkardan K•dın 
Pariı, 27 ( A. A. ) - Almanyadaa 

çıkardan meıhur Amerikan romancı11 
M. LHlıln karıaı Madam Levla, Sara 
glder•k orada çalııacajlna, Almanya
Clan çıkanlmaaının, lcendiıinln Alman• 
ya aleyhinde çahıacajl fGpheılndea 
lltrl ıeldltfnl ılSylemlıttr • 

Kafaaı masasına etilmiı, durma· 
dan cızır cııır kalemini iıletiyor
du. Beu de yere oturmuı ennemin 
ipek yumağını bizim ihtyar Ma
vişin elinden almiya çalışıyordum. 

Çünkü bak ı6yliyeyim anne
annene, MaYitln en baş sevgilisi 
benim. Bıyıklarını kuyruğunun 
ucunu kırpbm amma, o bana 
darılmadı, yine minimini annem 
darıldı. 

Ne iae orasını bırakahm, ba
bam yazıyordu, annem örOyordu, 
ben de iki diı natll çökmu,, de
dlilm gibi afıya Mavişin elinden 
yumağı kurtarıyordum. 

Birden annem batını kaldırdı, 
örıUaUnü fırlattı, beni kucağına 
aldı : 

- Bir hafta aonra tam bugün, 
bu saatte anneanne burada ola· 
cak Nihal... Bahçede ne kadar 
çiçek varea koparıp dört bir yani 
pencereyi kapıyı donatırız anla· 
dan mı bebeğimi Donanmamız 
var, bayramımız var. Anneanne 
iyi oldu, artık dönecek, bir daha 
da hiç gitmiyecekl Dedi. 

Babam birden maıaaından 
döndil. Ynzn ıaıkmdı. iyice ıHr
dllm, bir ıeyler kekeledi. Sonra 
annemin yanma geldi, saçlarını 
sıvazladı, yüzünü gözünü lSptU. 
O benim araıındakl .. R ,, harfini 

Hindistan da 
Feyezan 

Birçok Yerler Su Altında 
Kalknta, 27 (A. A.) - Ganj nehri

nin muhtelif noktalara taımııt1r. Va• 
zi1etln ciddi olduju aöylenlyor. Halkı 
........ ,,.. Hpwi ... a -~I ..... 
IDUft Gandl'ye haber •erllmlıtlr. 

Şahabad, Saraa, Patna, Muzaffer• 
pur n Darbhanga aablyelerl ciddi 
ıurette hHara utramııtır. 

Allahbad'da Ganj nehri ile kolla
rından biri olan Jumma ılr'atJe ylk· 
Hlmektedlr. 

Benıal dealryolluında aeferler 
tatil edllmlftlr. 

Fon Papen Nutuk 
Söyllyemedt 

Berlin 27 (A.A.) - Sabık Bat•ekll 
Muulnl M. Fon Papea, din Koble .. 
tezahlrab Hnaaıada bir nutuk ıöyll• 
yecektl. Fakat lıtillbarat blroau Fon 
Papeal~ hastalık yOztladen KoblenH 
ıidemedijfol bildlrmiftir. 

bir tUrlll beceremediğim, 11 y ,, 1 
diye yarım yamalak söylediğim 
iıml fısıldadı: 

- Nesrin ... Nesrin .. neler söy
IOyoraun.. Anneanne nerden 
ıelecekmiı? Bu da nereden çıktı? 
Dedi. 

Bilmiyorum neden, annem beni 
kucağından indirdi. Babamın 
gağıilne kapandı. Birçok atladı. 

- Ben bilyordum Necdet. .• 
Ne vakittir her ıeyi 6ğrenmiıtJm. 
Arhk saklanacak bir t•Y kalma
dı. Onu nasıl beklediğimi, gOnleri 
naııl çektlilmi hiç görmedin mi? 
Seninle deill amma, hep Niballe 
konuıuyordum. içimi hep ona 
d6kllyordum. Dili dönae una 
neler anlatırdı, amma o daha ıade 
anlama11m biliyor, aöylemHlnl 
değil; dedi. 

Babam annemin ıaçlarını ok· 
ıuyorku. Dudakları titriyor, 16zlerl 
kızarıyorduc 

- Neye bana açılmadın? 
Neye bana biç blr,ey s6ylemedin 
Nesrin? Ona da haber verirdim .•. 
Daha iyi olmaz mı idi? Diye 
sordu. 

- Olmazdı, dedi. ÇUeıinl 
daha zorlukla çekerdi. Hasreti 
daha dayanılmaz olurdu. Bekle
dlil ı•yl bilmeden bekledi, b6ylell 

Çocuklu 
Babanın 
Aşkı .. 

M. T. M Beyin mektubunda: 
- • · 30 yaıında, evli ve 3 

çocuk babaaı bir adam olduğum 
halde 2 senedenberi 18 yaıında 
bir ıenç kızla seviımekteylm,. 
cDmlHile baıhyan ilk aatm okur 
okumaz kendimi bir bastamn kar
ıııında f arzettim. Bu okuyucum 
bana: 

- Belki güleceksiniz, diyor, 
fakat aldanıyor, hayır ıtllmlyece
iim, sana karına ve bilha11a en 
kUçUillniln bir iki yaıını geçme
dliini tahmin ettiğim llç yavru

na acıyacağım. Benden: 

- Bu kızla blrleımekliğim 
için yapılabilecek yegAne çareyi 
ıöatermeldiiiml lstiyoraun. 

Eğer bir haıta kar11sında bu-
lunduğumu unutsaydım, sana 
kızardım, bu teklifinle: 

- Şu bıçaaı al, ıu llç yavruyu 
öldür. demek araaında ne fark 
Yar dUıllndUn mil 1 

F arzet ki ayrıldın, bu ıevditlnl 
aldın, •oma ne olacatını ben 
una ıaöyliyeylm: Üç ınıı, beı glln, 
on glln arzularını tatmin edecek
ıin, tonra bıkacakaın, akpmlan 
aeub evinde arbk genç kızlık 
bilAvetini de kaybetmiı olan bu 
kadının karııaında seniz oturur
ken ı<>zlerlnln önftne arkada yetim 
kalan yavrularınan hayali gelecek, 
kulaklannda onlarm ıeslerl akse
decek, fakat dOıfinecekıln, artık 
o yavrular senin değildir, ya .. 
rın tabii bir erkek çıkacak. 
aenfn tekmeledltfn kadım alaealr, 
yavrulanna da baba olacak, ya•aı 
yavaı seni bu derece alçaltan 
kadından nefret etmlye baıhya
cakıın •. 

Daha lylıinl ı6yliyeyim mi? 
Ben ıayrlmepu ral:ntalardan nef.. 
ret ederim, bu Haıh bir kaidedir, 
fakat iç çocotun yetim kalma
aındanu bahtettitln ıenç kıza 
muvakkaten metro almam tercila 
ederim, muvafakat edecektir, 
mOatait oldutunu 16rllyorum. 

HANIMTKYZB 

daha lyl Necdet. Ona bu 1ıece, 
ben Nlhalin aizından bir mektup 
yazacağım.. Arb k baıtahk, •tn. 
bir hafta aonra dinecek.. Ben iki 
buçuk aedecllr bile bile onu bek· 
ledim, onun bekleylfl de bari 
blr hafta bilerek, olıun. Bu ka• 
darma dayanılır, dedi. 

Anneanne, ıenl kartılamıya 
ben gidemiyecekmiıim, öyle de• 
diler. Evi donatacaAız, ıilıllyece• 
tiz.. Çiçeklerle saracajız, ıonra 
onlar, annemle babam, aeni bil
miyorum nerden, vapurdan ma 
yokaa trenden mi almaya ıf de
celder.. Ben de balkonda bekllye
cekmlfim •• , 

Sen bu evi ,ok eevermipin. 
Geçen yu, biz burada değilmlıiı 
amma, unln için bu yaz buraya 
geJmiflz. 

Annem evin biçimini değiıtir-
di. Babama: 

- Ben babrlamıyorum, çok 
ufaktam, bu dolap, bu kanape, 
bu vazo, eıkiden nerde dururdu? 
diye hep sordu, sonra da etrafı 
öyle düzeltti. 

Şimdi bu ev tıpkı.. •.e~ has~a· 
lanıp, iyi olmaia ııtttiiD gıbl 
imif. Anneanne. ud• 0 zaman• 
larki çocuk mavi göıdl. bet ~ .. 
ıında bir kızm•ı· Ada da Neırın-
mif. 

(Arkaaa YU) 



: ı (iınga n1Jl•11lerl ı: 
Bir 
Beggir 
Kayboldu 

Geçen hafta Pariste yapılan 

P•ris at at ya rıt la rın da 
ıimdiye kadar iti· 

9arııla,,nda dilmemit bir hidi· 
bir luJdis• ae olmuıtur. Mftaa• 

bakalann aonunda pmdiye kadar 
hiç kazanmamıf, ıöhretaiz atlara 
mahaua bir yarıı Yarmıı. Bu ya• 
nta ittirak edecekler araaında da 
Hallenkur iaminde aöaterifıiz bir 
hayvan bulunuyormuf. Tabii mllt· 
terek bahae airitecek olanlar ya· 
rııtan evvel bu hayvanı gördük
leri için onmı llzerine hiçbir bahse 
airiımemltler, bütlln Omitlerini 
diier hayvanlara raptetmitler. Fa
kat yarq baılaymca bu Hallenkur 
kendlainden beklenmiyen bir çe
Yiklikle btıtlln diğer hayvanlan 
kolayca aeçerek birinci olmuı ve 
bu hayvana alt biletler de ıadece 
ıablbl De birkaç doıtu tarafından 
ıatın alındılı için bay•an kendi· 
ilini bilenlere mtlhim birer 1ervet 
kazandarmıt-

Bu, meHlenln ilk kıımıdır. 
Y anş bitince balıae lıtlrak 

edenler hayrette, aidip fU hayvanı 
ltir dalıa muayene etmek haveaine 
diltmltler. Fakat anlamıılar ki, 
hay•an yarıtı kazanır kazanmaz, 
aahibl tarafından çekilip a&tttraı.. 
mllf. 

T ahmlne nazaran yanıı kazanan 
Hallenkur dejildir, kıymetli bir 
hay•andır. Fakat mllıterek ba· 
hlıte hlç kimaenln bu hayvana 
kıymet vermemesi için Hallenkur 
tefblr edilmit. fakat yanı• onun 
yerine bir baıka hayvan konul· 
muıtur. Franaız zabıtaaı bu bidi· 
Myl ilk defa yapılmıt bir dolan• 
clıncıhk addederek tahkikata baı· 
lamıflar. 

• 
Parlıte, hamile olan kadın· 

lara, kız veya otlan ço· 
Ku Mı cuktaa· hanaialni 

iıterlerae onu te-
ider•inlz mln etmek mak· 

•ll•n mı 7 ıadile bir ıirket 
kurulmuftur. Fakat ıabıta böyle 
hir ıeyln mftmktın olamayacatı 
kanaati ile ıirketi tqkil eden ze· 
Yatı tutarak dolanchncılık cllrml 
ile mahkem~ye vermiştir. 

Boa Poıta 
YHınl. alJ••I, H•.aclie .,. Halk ıaaeteel 

üki_ıabtiye, Çatalçetm• 10bja, 2S 
ISTAN 8UL -
CazelemizJe çıku yau 
ve reaiml~rin bütün haklan 
mahfuz ve pıetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 • a 1 

SHe Ay Ay A:1 

"'· ICr. ICr. ICr 
TORKIYE ·- 750 400 150 
YUNANlsTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone l>edeli peşindir. Adreı 
tleiiftirmek 2S kurôttur. 

... 
c.ı... ...... ..,; flM'llm.a. 

illnlarda11 111ea•uı~eı alı11111aa. 
Cevap için mektuplara 10 lcaru~luk 

pul ilaveın li11md1r. 

r Po•ta kutusu ı 741 lnanW-.... 
Tel9raf ı Son posta 1 

... Telefon: 20203 ,,. 

Tarlbl Mlsababe -=· ==--
Ô Jüme Kadal- Süren Hınç 
Bu 

Paşa 
şını 

Hınç, Senelerce Sonra Ferhat 
nın 

Ye 
Ba-

• 
mış 

1582 yılında, · OçUncU Sultan 
Mehmet namile bilahare tahta 
çıkacak elan, ıehzade için atın· 
net do;nnn yapılıyordu. O vakit 
Sultanahmet camii yoktu, meydan 
daha aeolıti Ye dUğOn orada ya· 
pılıyordu. Rumeli Beylerbeyi lb
rahim Paıa, dUiUncliba11 taıin 
edilmifti. Anadolu Beylerbeyi Ca· 
fer Paıa "şerbetçi baş1 11 J . ğmı de
ruhte etmitti. Meıhur Amiral 
Kılıç Ali Paıa mimarbatı unva· 
nile meydandaki yapı itlerine ba· 
kıyordu. Yeniçeri ağa11 Ferhat, 
dtıtun yerinin aıayişlni temine 
memur idi. 

Dftğftn elJI iki aun ıOrecektf. 
Kubbe altında dOştinlllUp, mtba· 
kere ve münakaşa edilip kaleme 
alınan program mucibince heraUn 
ve her gece ayrı etlencelcr göa· 
terilecekti. DOğünctıbatı, bu proa· 
ramı harfi harfine tatbik etmek· 
te muvaffaklyet göıteriyordu, 
balkı neı' elendiriyordu. 

DlltDntlo yedinci atını, Elçi
ler tarafından htınkira aunulacak 
hediyelerin kabulO için meraıim 
y•pılacaktı. Oıi binlerce halk, 
dünyanın dört yanında11 gelen bu 
armatan"arı seyretti. Eh; oalar, 
bu armağanlar tatlı tatlı aeyre de 
değerdi. Lebiatan elçiıi, iki doi 
köpeğile • her biri kırk deriyi ib· 
tiva eden • altı yük aamur; Tran· 
ıılevanya elçisi çifte dipJi yedi 
ıümlif kupa, yine gümtııten yedi 
yemek tepaiai, iki altın liie•, iki
•İ ıUmilt, ikisi albn dört avize; 
Raıoıalılarla Moldavyahlar, Ef:ık 
ve Buidan Voyvadaları dilzllne
lerle kupalar, aama saatJar; Kırım 
hanı on yük samur, on ytık ka· 
kım, beı yük Zerdava, bet Ayı 
bahtı diti, yirmi köle; F aı ıultana 
aedef çekmece içinde iri taneli 
bir inci teabih, aırmah aeccad ... 
ler, altınlı ve elmaıJı bir eğer, 
muraua bir iğne, balıkçıl kuıu· 
nun tllylerinden yapılma elmaah 
bir Sorguç, inciU üzengiler, bir 
yıgm kumaı; Avuıturya elçiıl 
kırk b:n duka aJtını kıymetinde 
tlç gerdanlık, ayni değerde beı 
parça elmaa, gayet gllzel iki ma• 
dalyon; Venedik elçial bir ıllrtı 
mücevher ve kumq getirmiflerdi. 
Vezirlerin hediyeleri bunlardan 
daha parlak Ye daha kıymetli 
idi. 

H"lka bir hayli dedikodu 
mezuu da tetkil eden bu hediye• 
lerin takdimi meraıiminden ıonra 
yine eğlenceler yapdmıı Ye on 

ti 

altıncı glln, en mühim oyunlara 
tahaiı edilmiıti. O gUn, Hintten, 
lrandan aelme fakirler bOner 
ıöatereceklerdi. Öğleden biraz 
aonra verilen emir üzerine hllner· 

. verler meydana çıktılar. Bir kıımı 
ağız1'arma ateıte kıpkırmızı hale 
aetirilmit demirler aldı, bir kıamı 
bıçak, hançer, kama yuttu. içle
rinden biri, canlı ve ıon derece 
iri yılanlar doldurulmuı bir fıçıya 
ıirdi, yılanlarla kucaklaıarak ay· 
ran içti, bir bqkaaı g6iallne ıe
kiz pehlivanın gllçlUkle kaldıra· 
bildiii bir taı koydurdu Ye onu 
kl\Jtınklerle • yine aöğıtı Ozerinde 
parçalattı. 

itte bu oyunlar yapılırken tıç 
ıaipahi delikanbıı, omuz omuza 
vererek konuıuyorlardı. içlerin· 
den biri, fıçı içindeki yalanlarla 
kucaklaıan Hintliyi g6ıterdi. 

- içime, dedi, bir kucaklaıma 
hevealdir çökttı. Şuradan ipi kıı._ 
aak ta bir odaya çekflıek. 

Arkadatlarından biri cevap 
Yerdi: 

- Biz bize mi odaya kapana• 
catız? 

- Yok canım, iki tıç pWç bulu
ruz, birkaç deıti de ıarap alını. 
DOitintınn Hnnklra batıılayip 
biz kendimiz eğleniriz. 

Çarçabuk uyuttular, kalaba· 
lıktan aıynldılar, yarım aaat içinde 
llç tane kadın buldular, yanm 
dibine tarap d .. tiıi yllklendiler, 
pencereleri At meydanına bakan 
bir beklr odaıına airdiler, çılıın 
bir meclia kurdular, içip eğlen· 
meye koyuldular. 

Biraz aonra bu difill erkekli 
altı kifilik cemiyetin ıtlrtllttııD, 
At meydanındaki mOthit ujıJltuya 
tahakktım edecek hale ıelmifti. 
Attıktan nlralar, on binlerce 
halkın ı•n Yel•eleıi lattınde 
çınlıyor aibiydl. Hele o odanın 
önOne dtııenler, artık dajilnll 
bırakmıılardı, bqlarını pencere
lere dikerek ıenç ılpahilerln 

-···········································-··············· 
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T•11rı 611,,.u Ahmel Ç•vuı l•lrı· 
•ile ••rlaOJ •••çler 6o/ez6olez. .. ,,,.;, '•'"'· 
yaygaralarını -dinliyorlardı. 

Gtırillttı, pabrb, nira, ıayba 
aittikçe çotaldıj'ı için dapn 
meydanında dolatan mubafazlar, 
itin tahkikine lnzum gördUler ve 
bu velveleyi Uç ıipahlnin yap
tıianı anlayınca meaeleyl ıebir 
Suba11ıına haber verdiler. Sahafa, 
Tanrıblhnez Ahmet Çawı a.U. 
gözü pek, yüreği pek bir adamdı. 
İti öj'renince fena halde kumııb. 
Yanına Oç bq yeniçeri Ue birkaç 
aaeı alarak odayı baımıya ko,. 
muıtu. 

Fakat ıenç ılpahtler çileden 
çıkmıılardı, Subqıya papuç hıra• 
kacak halde bulunmuyorlardı. Bu 
aebeple dlliiln aahaıının bir 
köıelinde beyecanh bir boi'Ufma 
yilz aöıterdi, Tannbllmez Ahmet 
Çavuı takımlle ıarboı ıençler 
boğazboğaza aeldi. Odadaki 
kadınlar, kendi doıtlanna yarchm 
ediyorlardı, Su batı ile Y enlçerl
lerin bqına çanak, ç&mlek 
atıyorlardı. 

Sarhoı ıençler, yenileceklerini 
anlayanca aillha davranchlar •• 
ilk hamlede T anrıbllmez Ahmet 
ÇavufU &ld8rdftler. Berikiler ken
diliklerinden ıipahi kanına ıtr
meye ceaaret edemediklerindea 
aerl çekilmitlerdl, Oda kapamada 
nöbetçiler bırakarak Yeniçeriler 
Kumandanı Ferhat ataya haber 
uçurmutlardı. 

Ağa, tıç ıipahtnin Hllaklr 
dlljilntlnde kan dökmelerini bOylk 
bir ıuç aaydıtından hemen y .. 
rlnden fırladı, elli altmıı kiti ile 
mabut odaya yllrftdl, ıuçlulan 
tutmıya AY&fh. Onlar, Yeniçeri 
ajuına kartı da durmak lıtedlk· 
lerinclen it alllha dtıftO, ıençler
den lklai &ldllrnldD, biri yakalandı, 
tomruğa ı&nderildi. 

Sadrazam Sinan Paıa, At 
meydamnan bir yanında bulunan 
Mehterhane tızerindekl köıkten 
kavıayı Hyrediyordu. Y enlçerl 
ataaının ailiba davrandıjını ve 
iki sipahinin öldtirUldDjilnll ıö
rftnce tellıa dtııttı, Sipahi b6-
ltlklerlnin ocak gayretlle bir 
mesele çıkarmalarından Orkt8, 
ağayı adam adam Dıtllne rolla· 
yarak huzuruna çağırtb: 

- Bre karak&pelr, dedi, ne 
diye oraya aittin, iki kana ıebep 
oldun? 

Ferhat afa, katlanna çatb, 
ıu cevabl verdi: 

- S.n koca domuı, benim 
yerimde olıaa bqka ttırlU mU 

: 1 Kari MdtrıpM 
36 Lira Borç 
Nasıl 130 Liraya 
Çıkar? 

Dlvriainln Penglrt köyündea 
babam Zobu otlu Veli Divriafde 
Hacı Mtlezzin Yuıuf Efendideq 
36 lira borç alllllf b. Bu paraya 
ayda 150 kurut faiz verecek ve 
parayı bir aenede adeyecektL 
Fakat ıene ıonunda 18 lira tutu 
faizi bile •eremedi ve aenet ba 
f alzler tlzerine eklenerek her ıene 
tecdit edlldL Bu ıuretle borç 
mlktan iki buçuk aenede ( falda 
bir loımı &denmek ıartile ) 68 
liraya ytıkaeldl. Son iki buçuk 
ıenede lae ancak bir loaım falı 
Yerileblldlğtnden borç 130 lire 
oldu. Şimdi Yuauf Efendi bu 130 
lirayı lıtiyor. Halbuki biz M 
liraya ılmdlye kadar 72 liraclu 
fazla da faiz •ermif bulunuyoruL 
Şu f alz heaabını blraı daha buaflı 
a6rdUrmek Ye bu borçtan hallı 
olmak içla nereye Ye naııl bat
YUrmalı? 

Peogirt köyünde Veli otlu Sait 

DUkklnlar1n Kapanması 
Ve Bir Rica 

Ben Nuroımanlyede çah11yo
rum.. blE elektrikçi dtıWm• 
Yar, itim ucakpcelUt 6,5 dul 
ıonra bqlar. l,ıerinden çıkanlar 
evlerinin elektrik le•ulmatanı bu 
uatten ıonra ı•Bp alırlar •. Elek
trikler e .... a uat 7 de yuu 
Ye bizim lflmlz de bu aaatte bar. 
lar. Halbuki belediyenin 10n ka• 
rarile dtıkkinlar 7 de kapanıyor. 
Bu talimatname içinde biz de da· 
bllla. Bllttln atın boı oturup na• 
7 elen 80DI'& bpa•••k. hiç lı 
yapmamak demektir. Bizim d• 
bakkallar 8'bl latlma edilmemizi 
belediyeden rica ederim. 

Nuroımımiyede Elektrikoi: Haıq 

GUrUltU ile IUcadele Vı , 
Bir DUIUn • -

16-17 ı•ce1l DaYUtpafa tram• 
yay durak yerinde bir e•d• ıa• 
baha kadar lçllmlf, bora tepll
mlftlr. 

EYln tam karflıında oturan 
bir Efendi bu alrlllttlden bizar 
olmut, aylardanberl haıta bulunP 
karı11mn llhhatinl Ylkay• için 
noktaya mlracaat etmiftir. iki 
mahalle bekçili •• pollain ihw 
nna ratm•n tlrlitl durmam11. 
bUikiı artmıfbr. EiJence uba• 
lun dokumada bitmiftir. 

Konya Erkek muallim mektea.I 
Edebiyat muallimi : Muammer ---

yapardın? 

* 
On llç ıene 10nra bir ıO•• 

OçUnctı Sultu Mehmedln boı• 
tancıbap11 Saraydan çıkmıt. Sf. 
Bul yoluaclaki Utroa çlftliiin• 
dotru at kofturmıya baılalDlftt. 
Onun cebinde bir ferman varda 
•• bu fermaa, Utroı çiftliiind• 
oturan Ferhat Papnın Y edlkul• 
zindanına ablmaıını emrediyordu. 

Boatancaba11, on Oç aeno e .. .ı 
Yeniçeri atua iken ıonra Ser 
darlık ve iki defa da Sadrazamlık 
mevkline aeçen Ferhat PapJI 
yakaladı. Y edikuleye götOrdO. 
müteakıben Saraydan Bapilihdd 
ıeldi, adamcajıza boğdurdu •• 
dönüıte Sadrazam Sinan Pa ....... 
yanına utnyarak .. ÔmrUn uı
olıun. Dnımanın ıöçtO,, dedi. I~~ 
yar Sinan, bu haber ftzerin koP" 
kattı gllltlmıedi: 

- Geç oldu amma, dedi, ~ 
olmadı. Bana koca domuz de*, 
on Uç yal ıonra iıt• iSc ... 
aldım. - M. T 
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PAZAR OLA 

···············~···~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
:~Salıdan Sahya 

ite Dair 
itin yokaa tahlt ol, paran 

Çokıa kefil ol; demitler.. itim 
çok, param yok amma; ne tahit 
oldum, ne de kefil; gazeteci ol
dum. Bu yetitmez mi? itin ıonu
na bak teıelliıile yaııyoruz. Eyi 
it te altı aydan aıağı çıkmaz, 
ben altı aydan vazgeçtim, alb 
•eneye bile razıyım! 

* 
lften artmaz ditten artarmıı, 

- Bütün erkekler de 
gibi budala mıdır:ar? 

ıenin 

- Hiç zannetmem, 
y6zUnde bekir Y•fıyan 
larca erkek varf. 

dl\nya 

milyon· 
11 

B2ııma yıkılmıştı hane, 
Almah imiıim bir tane; 
Hem reogi de 11~·ık keltane 
hızımla karımın radyoıu, 

Komşununki çalarken çardaı; 
Bizimkiler dökıi) ormuı yaı, 
Olacakmıı; eyi arkadaı 
Kızımla karımın radyoıu •• 

Maaşı almııtık bu salı 
( ~ ' 

Hte ııatıldı lıirkaç hahı 
Alındı ve Şt'ıılendi vah 
Kızımla karımın r~dy~&U. 

Pıui•li madamın f ervadı 
Bilmem ne kıralıııın . adı~ 
Ev yerli yeriııdtın oynadı. 
K ızınıla karımın radyo&u .. 

P. O. H. B. 
.J 

- Dun gece rUya gördüm 
Hasan Bey, bir işe girmitim; ha
rıl harıl çalışıyorum .. 

- Desene korkulu 
gVrmllşıBn! 

bir rUya 

Fıkralar 

Temizdir 
Hasan Bey otelde bir ıece 

kalacaklardı, otelciye sordu: 
- Yatak çarpfları temiz mi? 
- Temizdir efendim, ıizden 

el'velki mUıteri tam iki ay kaJ. 
mıttı amma her hafta Cuma srUn· 
leri yıkanırdı. 

Kim 
Oğlu Hasan Beye ıordu: 
- Baba biz ıeninle tanııırıı 

değil mi? 
ıöyleyen bata etmif, iıten artar, 
ditten artar, dlıiden artmaz. 
Biz de it itten geçti. itini bilen 
borazancı olurmuf, bekArlar ibret 
alıın da borazancıbatı olmasalar 
biJe, borularını öttürmeyi bilıinler. 

Hababurglar Avusturya'ya DönUyor 

Tanıtırız çocuğum! 
..._ Bizi kim tanııtırdı? 

irsi 

* 
lılmlz it demiyorum. Bu e6ıü 

T epebaıı bahçe.inde operet oy
nayanlar kabullenmit, yok k11kan
lnam varsın onların o)ıun, işi 
Çocuk oyuncağına çevirdikten 
•onra bu iıten pek hayır bekle
IDHinler.. HerkH Jt çıirından 
çıktı, diyor. 

* it bilenin kılaç kutananınmlt 
it bilirim it benim olmadı. Kılı; 
kutan1am kılıç benim olacak mı 
acaba? 

• 
it içinde it var demltlerdl, 

baktım it bitmit kavga eavulmuş, 
•h dedim, it olacağına yarır. 

~ 

Bu da mı it? Tabii bu da lı, 
lıem de çene iti.. işimi blllrim 
•e11ellm; it işten geçinceye 
kadar itim iti 

Pazarole ----
Yolda 

Haaan Bey Pariıten gelen birine 
lordu: 

- Her halde Parlıte tiyatroya 
litmlpindir. Hangi artiıti gördOn? 

- Mari Beli gördüm.. hem 
ele tam ıeklz defa .• 

- Beiendin mi? 
- Hayır beienmediml 
- Batenmedliin halde neye 

•ekiz defa tiyatroya onu görmeye 
lfttin? 

- Tiyatroda görmedim, yolda 
teıadUf ettim! 

iyi Olur 
Haaan Beyin karııı ıöyledh 

- Kapının önünde bir dilenci 
var, piıirdiğim yemeklerden birer 
parça venem naaıl olur .. 

- Çok iyi olur karıcıtım, bir 
kere o yemekleri yedikten 10:1ra 
bir daha ömrU oldukça kapımıza 
ıelip bizi rahatıız etmez. 

---=-==z==::::a:ıı 

y .. - Yüzmek bilmiyorum, yüzmek bilmiyorum, yetitin imdat.. 
Uzrnek bilmiyorum! 
·ı...·- Ne bağırıyoraun, bak ben de yti&mek bilmiyorum amma Hnin 

it.,. bağırıyor muyum? 

Donkişotla Sanıo Panıa 

t Ftkrelar 

Onun için 
HaHD Beyin karııının köpeii 

merdivenden atağı yuvarlan
mııtı. Kadın Haaan Beye çıkııtı: 

- Sen köpeiin yuvarlandı

iını duydun da kotmadın bal 

- Vallahi karıcığım köpe
tin döıtüğllnü bilemedim. Bir ıe1 
itittim, sen dU1üyor1un zannettim, 
onun için yerimden kımıldamadımf 

Zarar Yok 
Hasan Bey ekspres trene bin

miıti. Biletçi biletini yoklarken: 
-Sizin biletiniz, dedi, adi ka· 

tar için; bu tren ekıprutir. 

- Zarar yok, yalnız makiniıte 
ı6yleyln ben bu trene blndlj"im 
için biraz yavaı götUraUa! 

Söz Vereceğim 
- Hasan Bey bana bet lira 

verir misin 1 

- lmklnı yok veremem! 
- Ne olur hiç olmazssa az 

hir ıey veri 
Peki öyle ise vereyim? 

- Ne var~cekıin Hasan Bey? 
- Söz vereceğim, bir daha 

yine aynı maksatla yanıma gelir-
1en sana bir Jemiz dayak atmak 
borcum olıunl 

Niye 
- Ah Hasan Bey HD neka· 

dar değiftin, ilk evlendlifmlz za
manlarda ağladığımı görllr1en he
men aebebini ıorardın? 

- Yine ıorarım amma kor
kuyorum .. 

- Neye korkuyorsun? 
- Kaç paralık birt•Y iıtedl-

iini bilmiyorum ki! 

Hasan 8. bir tembele darıldı: 
- Sen böyle hergUn ıaitala· 

tan akıama kadar bir lı ılr• 
meden mi oturacakaın? 

- Ne yapayım Haun Bey bu 
lnt bir haldir .. 

- Yani baban da tembelin 
biri mi idi? 

- Hayir tembel detildi amm._ 
inmeli idi, yerinden kalkamaıdı. 

Biliyordum 
Haıan Beyi bir tanıdıiı evine 

çaj'ırmıth, Haıan Bey ıf dince, 
çağırdığının 1ebebinl anlattı: 

- Senden on lira borç iıtl• 
yecektim de ... 

- Ni)'• bunun lçJn beal eYiae 
çağ1rdın da, sen kalkıp benim 
evime ııelmedin .. 

- Senin evine gelıeydim, kapı 
dışarı edeceğini biliyordum .• 

Ben De 
Kadmlardan balıaediyorlarda, 

çapkın tavırlı bir adam: 
- Ben, dedi kocaaı ölmüş 

ıenç kadınlardan boılanırım. 

Haıan bey aöze kanıb: 
- Ben de, dedi, amma bu 

kadın benden dul kalmıı olma• 
mak ıartile! 

irsi 
Kadın beı 1ene eYvel e•l•D

mitti. Çocuiu olmuyordu. Haıaa 
Beye ıöyledi; 

- Vah vah hanımefendi, bu 
1akm irai bir•ey olmuan? 

- Efendim? 
- Annenizin de çocutu ol-

madiıa! 

- Al şu elli kurutu, istasyonda kaynanamı karıılar, eıyalarını 
buraya getirirsin .. 

- Ya kaynananız ielmezse? 
- Kaynanam kelmez1e haber ıetir, elli kurut daha vereyim •• 
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Vehbi Bey acül, sabırsız, ke· 
alp atıverdi: 

a Al a G imişti .. 
iç· 

( Bnı tarafı 1 inci •~yf ada ) 1 duygularla, baıka bir miHet 
Bütün anladığım bır noktada anlatılıyor. Bqka bir ka vm du• 

toplanıyorı Benliği bulmak çaresi, yuluyordul.. TUrk mUletl değilll., 

- Hayvanları aldık gitti; 
ahıra çektirelim. 

- Aman glllüm, şekerim el· 
nceletümine§şeyten... AdamakılJı 
bir muayene etmed n, mücerrep 
bir baytara baytarlatmadan ne 
oluyoruz, peşimizden atlı mı kova· 
hyor ?... On, on beı dakika 
sabır gerek değil mi yavrucuğum? 
SözUmll dinleyin, bir IAhza eve 
girelim, Ust tarafını abdf ahkara 
bırakın. 

BUyUk s6zU dinlediler. Nabi 
Efendi önde, kafile arkada, seti 
pktılar; eve geldiler : 

Kapıdan adımını atar atmaz 
kambur Nabi, avuçlarını vurarak 
ıes)endf: 

- Yahfi f.. Y menhu 1. Kızım 
ikbal, GUlsUm Hanım, hasırlıdaki 
buzlu sudan bizlere birer limonata. 
Hararetten içimiz, bağrımız yanı• 
yor ; deıtl Kerbeladaki teınelep .. 
lerden farksız hale geldik. 

Mutfakta lokma dökUldüğtl 
bellf olmasın diye çabucak aralık 
kapıyı kapadı. Yağ kokusu orta· 
bia slnmlı olduğu için bir ma
nevra kıvırdı : 

- Vehbi Beyimizin kUçUk 
hemşiresi yavrumuzu bu sabah 
mektebe başlattık. Adet ve hile 
hocafcndiye, kalfaefendiye ma
halleliye lokma tt'vzfi tabii değil 
mi ya, işte duyduğunuz rayıhamn 
sebebi .. 

Bir daha ellerini ''urdu : 
- Kızım ikbal, bir tabağa 

miktarı mUna ip lokma koydurun 
çabuk getir. Zira burnumuza mis 
afbl koktu. 

Tombul, kiitlp, Sulu: (Olur 
kambur değili) diye blrlbirlerine 
kat göz oynahyorlarken, Nabi 
Efendi, merdivende eh. öne dllı· 
mllş, çene veriıtlriyordu: 

- Sellmhk miaafir odamız 
lodosa nazır olduğuudan buna• 
hraz. Poyraz cihetindeki kllçUk 
odaya girelim. Ahmet beyimiz 
yabancı değil; teklif tekellüften 
de hoılanmaı. 

Odaya girdiler. Duba cambaz, 
açık pencerenin önündeki kol
tuğa, yardağı da yanmkl iskem· 
leye oturtuldu. Ötekiler, kanape· 
ye, sandalyelere sıralandılar. Ma
iyettekilerden OçU arabada kal· 
mııtı, 

Cigaralar dağıtıldJ. Kahveler 
ıöylcndl. Soğuk limonatanın 
çabuk getirilmesi emredilirken, 
cambaz efendinin: (Yanıyorum, 
içim kavruluyor. Şimdilık bir 
maırapa ıu getirin de iıterse 

T aı delen olmasın, mide delen 
olsun!) demesi üzerlne hem 
içerideki, hem de hanımların 
odasındaki hasırlılar yetiştirildi. 

Cambaz Ahmet hasırlının 
birini kaptı; ağzına yapıştırdı. 
Dudaklarından, bıyıklarından §mi 
tırıl akıta akıta, lıkır lıkır yarısını 
fç ti. 

Vehbi Bey yerinde duramıyor, 
boyuna Nabi Efendinin kolunu 
çekiyordu: 

- Lafı aç be Beyamca;. İşi 
bir a n evvel bitirelim. Daha 
fayton almnğa Tophaneye de 
gf deceğiz. Bu akşam arabaya 
kurulup Beyoğluna vurmıyacak 
mıyız? 

Nabi efendi, kolu her çekilişte, 
dudaklarım oynntmıya başlıyor, 

Uacık ( el'aceletü ınin şşeytan, 

Vehbi Beg, Acul, aabırsız kesip attı: 
- Hayvanları aldık gitti. Ahıra çektirelln 

vettennl minerrahman) ı fısıldıyor, yunu da benden iyi bilirsin; enini, 
yine havaiyattan ayrılamıyordu: boyunu dOıllnmeden geçtim alml· 

- M rhum ve mağfur, Konya ya kalkar da .•• 
alil e b lr.ı Abdll!rauf Paı mn 

Vanlköyllndekl sahilhanesinde, 
böyle bir Ağustos gUnü, buzlu 
ıul rı, dış kamaştırıcı limonatalan 
içtiğimiz hengAmda ... 

Kısseyl bitirir bitirmez bir 
diğeri: 

- B bı f tv Meclisi mesnlib 
t 1 be zayı binammdan kazeık r 
rahmetli Eıref moll nın BDyllk 
Ç mlacndnki köşkünde, bahçede 
cemaatle yatsıyı badeleda, kuyuya 
arkıt.lan Tomrulc:ağarı sularını 

bardak b rdak oUrb ttikten sonra. 
Mir yedi Beyde d , kAtipte 

d abra mecal kalmamıfb. Kdtip 
alf, Vehbi beyin kolağına e~Udi: 

- Ya ıu kamburun çenesini 
kı , ya da ben kısayım. 

Vehbi c a r tlendi: 
- Beyamca, eakl defterlere 

artık yekün tut da işimize gelelim. 
Nabi efendi, yin aldırıt etmi· 

yccek, derin kuyularda ıu çeker 
rlbi, geçmlt menkıbelere devam 
edecekti amma gözleri etrafa 
kaydı; kapı aralığında kımıldanan 
bir gölge sezdi. 

Melek hanım • taze dulun 
lsml - Elini oynatıyor. Galiba l~a· 
ret ediyor; bir9ey söylemek istiyor. 

Nabi efendi o anda yerinden 
fırladı; ıohıya çıktı; hanım came
kan kapısının arkasına kaçtı. 

Şu oları konuı tular: 
- Nabi efendiciğim, oğlan 

duymadan sorayım dedim. Haki
katen beygirler gUzel ıni, muva• 
fık mı, yoksa oöyle böyle şeyler mi? 

- Hiç fizUlme sultanım bana 
bırak, rahatına, keyfine bak. 

- Y oni demem o demek değil; 
kim bilir kaç lira sayacağız, avuç 
dolusu para vereceğiz de aceleye 
gelmesin, heder olmnsm diyorum .. 
Zira Vebbiciğim cahil çocuk; hu .. .............................................................. 
h wıhut Blltdiıınl 
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Tepebatı Belediye 
Bahçesinde 

30·8-934 Perşembe 
aktama 21,30 da 
YALOVA 

TÜRKÜSÜ 
Yaun : 1. Galip 
Beetellyea: H. Ferit 

lıhnbul, Bebek, Şl9ll 
7o'cuları için tramva1 
temin edilmltllr. 

Yağmur.u havalarda temılller nlonda Yerilir. 

Beşlkta 

Di vu DU 
Biçki, dıki~, nakış ve şapkaçılık, 
çiçekçi! k, kor acılık ve boya ile 
resim ) apma mı mi.ıkemmelen ogre
tir. Maorıften müsaddak diploma 
verir. Mu llim makastar ve san'at
k r yetışlı rir. Gayri 'Mtislim talebe de 
ıılmır. Kay ıt nçıldı . Te.limatnamc 
gönderilir. Ak°aretler 64 ~ umero 

( Arkaea var ) . 

t 
Spor 

1 
Mak• ~"ime/ingin 
Kazandığı 
Bok Maçı 

Hamburg, 27 (A.A.) - Bok• 
sör Şimeling sekizinci ravuntta 
n kavt ile boksör Nösel'i yenmit
tlr. Bu galibiyet Şimelinge, ağır 
siklet dünya şampiyonluğu için 
meydan okuma lcakkını vermek
tedir. 

Nösel, aekizincl ravuntta haı• 
mi t r fınd n o k dar iddetll 
yumruklar yemiştir ki, dokuzuncu 
ravunt için yerinden kalkmak 
lmkAnını bulamamııtı. 

Tenis 
Filadelfiya, 21 (A.A.)- Tenis 

ıamplyonluk mUaabakalarıoda Lot 
ile Stafen, Alizon ile Varinrlnl maf• 
lup etmlılerdir. Tenis turnuYası fi· 
nalinde Avustralyalı Kra•fort yine 
Avustralyalı Makgrenl mağlüp 
etmiştir. 

Lot ve Stöffen çifti de Ali· 
ı:on • V anrni çiftini mağlup etü 
mlıtir. 

Otomobll Y arttı 
Berlin, 21 (A. A.) DUn 

lsviçre otomobil bü~ ük mUkifat 
yarışı icra olunmuştur. Hareket 
eden on altı otomobilden ancak 
onu yerııı bitirebilmişlerdir. Ko-
şuyu Alman Stuk kazanmıştır. 
Diğerleri sıra ile şunlardır: 

Alman Momberger, Fransız 

Dreyfuı, ftalyan Varzi, Franıız 
Şiron. Yarışın sonlarına doğru, 
65 inci devir eına ında Londralı 
Hamilton'un otomobili kaymış, 
bir ağaca çarpmış ve HamUton 
anide 6lmfişttlr. Fırhyan ataç 
parçalarından bir ıeyirclnln ka· 
faaı yarılmııbr. 

Atletlzm 
Oslo, 27 (A. A.) - laveç ve 

Norveç atletleri arasında yapılan 
atletizm müıabakalarında, laveçU 
Harold Anderıon 52 metre 42 
santimetre ile yeni bir diık atma 
dUnya rekoru tesis etmittir. 

* Varıova, 27 (A. A.) - Leh 
atletlerinde Matmazel Valı·St lla 
dünya kadın 100 metre rekorunu 
kırarak 1 l saniye 7 / J O ile yeni 
bir rekor tesis etmiştir. 

At Ko usu 
Dovil, 27 (A. A.) - BUyUk 

mükafat at koşusunu üç yaşın· 
daki Morvillas ıaf kan ah ka-
zanmııtır. 

3.z TOrkçeyi yazmak ve konu§· ı (Divan edebiyatı)nda yine aı 
maktadır. Kurtuluı yolu öı: k b" 
Türkçededi ' ço ır9eyler \'ar: Orada, (Baki}o 

(Arnt) d~İ bir milletin yarısıdır. nin meıhur (mersiye)sini, (FUzuli)· 
diyordu. Ben bunu eksik bulmıy~ nln saltanata hucumunu okuya• 
başladım. biliyoruz. (Nedim)in lstanhulla 

Dil bir milletin hepıf ve her 6ğünen miUi tablolarım lezzetle 
ieyidi. temaınya koyulabiliyoruz. Hel 

Jıf pek eski divanlarda tUrkçeyi, 
Şu mülahazalardan sonra bU· Türk sed9lerinl görüyoruz. Meseliı 

tUn bir maziyi düıUniiyorum. Geç- (Yunus Emre: 
miı mücadeleleri, musaraalan dU- Ben yürürüm yanyano 
11UnUyorum. Bunların bazılarına Avk boyadı beni kana 
v Ne Akilim ne divana 
acıyorum. Bazılarına kızıyorum. YI· Gel gör beni aşk neyledi? 
ne bazılarını candan alkıwlıyorum: * 

(Divan edebiyatı), Türk dilini Gurbe• elinde yUrlirtim 
aı kaldı öldürecekti. Fakat Dostu daeumd• gfüilriim 
burada yanlıı bir anlayııın önllne Uyanır meh11 olurum 
geçmek isterim. O da ıudur: Gel gör beni aşk neylecii7 

Bu bUyUk gUnahı, dil öldUrme Benzim san"° gözlerim y~ 
gUnahını yalnız Garp Türklerine Bağnm yara, ciğerim t&f 
yUkletmek doğru olmaz. Bntnıı Halim bilen dertli kardel 
Türk edebiyatı bu kara gUnahla Gel gör beni aık neyledL 
karadır. lf. 

(Baki) Oımanlıcayı yarattı. Ben Yunusu bigareylm 
Fakat (Ali Şirnevayi) ondan da· Aık elinden avareyim, 
ha açık Türkçe yazmadı. Baştan ayağa yareyim 

Dil Hllnahı milJt bir gUnahtır. Gel gör beni aşk neyledi, 

Ne ~ark, ne de Garp TUrk- Gah eaerim ~eller gibi 
lerine mal edUemez. Okadar ağır- Giih tozarım yollar gibi 
dır. Bunu silmek için ; Giih çağlanm ıular gibi 

Milli bir hamle IAzımdır, Gel gör beni aşk neyledi. 
Türklüğün Şarkı da, Garb~ da, Hacıbayram'dıu 

Cenubu da, Şimali de bunda bu Yandı bu gönlüm yan~n1:: 
hami de birlegecektir. Tıpkı (TOrk Yanmada derman bul~a blJ 
tarihinin ana hatları) nda oldu~u gönturıı 
gibi... • •.•..• • •..•••••••• • ..•• 

Hcır iki dava; bir oll~, bir diyorlar. 
oc k itidir. Sonra ( Süleyman Çelebi ) nin 

'f Türk duygularile, Türk görUşlerilo 
(Şinasi mektebi), edebiyatımız.. ve hemen hemen TUrk diHle, Türk 

da yeni bir çığır açb. Ona yeni kaldelerlle yazdığı ( mevliit ) unu 
bir zihniyet vermfye çalıgtı. bili ağlaya ağlıya okuyoruz. 
Edebiyatımızı Şarktan Garba Fakat BUyUk (N mık Kemal) ı 
götürmek istedi. Elimizde canlı bir tarafa korsak (Şinasi) de bizi 
veıikalar vardır. Bunlar: dUıUndUrebllecek ne buluruz ? 

(Şinaıi) nln (Racine) den, (La• HattA (Şinaal Divanı) öz dil bakı• 
o rtine) den, (Lafont ine) den, mından, milli duygular bakımın• 
(Gilb rt) den, (F nelon) dan man- dan ne kıymet ifade edebilir?! 
ıum tercUmeleridir. Bence. Hiçi. 

(Edebiyatı cedide) tezin yalmı Okadar ki ( Baki ) yl d• 
bu tarafını eline aldı. (Şin&1l (Nef'i) yl de ( Şinaıl ) den daha 
mektebi) nin yalnız ıarpçıhk tUrkçe bulurum. ( Raclne ) nin 
cihetini candan müdafaa etti.. Eıther'lnl, (Şina1i) nln tercQmesin• 
Fakat 6z Türk diline (Divan den daha kolay anlıyorum. Dllıl1· 
edebiyatı) nın vurduğu daği 1ara.. nOntız ki ben Tnrkllm .. (Şinasi) nln 
madı. (Şinasi mektebi) kadar kullandığı dil, bana franıızçadaa 
olıun dil temizliğine hizmet zor ıeliyorl 
edemedi. Dağ ın:lamakta devam Neden ?I 
etti.. ÇUnkU o divanında tUrkçC' 

Vlkıa zihniyet, telakki hayla- ı6ylemedil. 
dan haylıya değiıti. Fakat ne Arapça mı? Hayır 1 Acemct 
çıkar? Dil yine o dil olarak kaldı. mi? O da hayır f. 
(Baki) den bir adım değil bir Ya nece ı6yledi?I 
karıı llerJ gidemedl Karma karııık blrıey .• 

Değiıen zihniyete gelince, Bu nedir? 
bu da Tilrk değildi. TürkO Osmanlıca diyorlar 1. 
duymadı. TnrkU Anlatmadı. ( Kemal Bey ) TUrkçeml yazdı 
frenk'l söyledi. Hattli (Baki) Uslu· diyecek siniz? Hayır! Fakat 61 
bundan daha az bir Türkçe ile! dile doğru çok yaklaıta. Bilhassa 

( Divan edebiyatı ) Arapça, sarf ve nahiv bakımlarından. 
Acemce kelimelerle, Arapça O Türk gibi duydu. Tllrk gl· 
Acemce sarf ve nnhiv kaidelerile bl seslendi. Türk gibi yaıadı. 
fers hislerini naklediyordu. Bir TUrk gibi öldU. 

(Edebiyatı cedide), (Baki) den (Kemal) in duygularına da, ya• 
daha mUteaasıp bir tarzda Arap şayıııne da ölilıUne de hattı g~ 
Acem kaidelerlle frenk'i teganni mUldUğU topraklara da gıpta edJ• 
etti. (Şfnaıl mektebi) hiç olmazaa yorum. 
nesirde bUyllk sadelik kabul Ne güzel yaşayıı, ne gllzel 
etmiıtl. ( Edebiyatı cedide ) bu duyuı, ne güzel ölUt ·n ne güzel 
kazançları da kaybetti. ( Aşkı gömülUş .. 
memnu ), (Rübabı şikeste).. (Kemal Bey edebiyatı ) nın ve-

Dil balamandan (Edebiyatı rimi 1008 lhtilill oldu. (Kemal 
cedide ) nin (Divan edebiyatı ) n- Bey ) bir milleti baıtan baıa aya• 
dan farkı yoktur. His farkı var• ğa kaldıran, tahtları deviren 
dır. Divan, ( ıarkı ) aöylOyordu. edeblyah yarattı. 
O, divan dillle, divan kaidelerile ( Şiuaıl ) dUşUnmüı.. olabilir, 
frenkçe duyuyordu. fakat yapamadı. 

(Şina1i) nesirde haylı sadelik.. Yeni merhaleyi, bugüne doi• 
ler göstermiı olmakla beraber ru atılan adımı, onun mektebi· 
divanında, şiirlerinde dil ve kaide nin iki bUytık adamı baıardı. 
bakımından TUrkleşmedl. Onun Şiirde (Kemal), neılrde (EbUz• 
divanını anlamak. bana (Baki) yl ziya).. EbUzzlya TUrk dilinin sa-
kavramaktan daha r.or gelir. deleınıesine ilk ve büyük hiznıetl 

Demek ki bu üç mektep içinde yapan adamdır. 
iki bakımdan da sakatlık içinde (Edebiyatı cedide) ; bazı mlln" 
idik: tesipleri istisna edillrıc dil bakı• 

Dil; kelimelerlle, sarfile, nah- mından bir irticadır. Duygu ba• 
vlle, edebiyatlle tnrkçe değildi.. kımından Garp fanteziıidlr. Her 
Edebiyat; duygularile, levhalarile iki bakımdan da milli değildir. 
renklerile pek az yerli idi. ( Türk dili için) başlığı nltıod• Ug 

Sanki başka bir dille, başka makale oıkacaktır. - M. E. 



iTTİBAT ve TBRAKBt 
5 inci kısım No. 4\ Nasıl Doldrı ? .• 

Her hakkı mahfuzdur. Nıaıl Y •ıadı? _ 
28 - 8 934 Nasıl ÔldiJ? 

'::::::=:=:=::==="Ziya Şakir ~============================' 

Çar ile T alit Bey Arasında Uzunca 
Süren Bir Mülikat Geçnıişti .• 

Fakat bir taraftan lngiltere ef· 
lrirıumumiyesinden (korkan Hart· 1 

ciye Nazın buna muvafakat etme
di. Diğer taraftan da Rus diplomat
larının kurnazca bir manevrası, bu 
teşebbfiıü akamete duçar eyledi. 

Rus diplomasiıi, bunu da kAfl 
görmemiş, Cenup hudutlarını tahtı 
temine almak istemiıti. Bizzat 
( Çar Nikola ) , ( Bükreı) e kadar 
gelerek Romanya hükumet ricalini 
~usya politikasına imale ettiği 
gıbi Osmanlı hUkümetinin de 
Rusya • Fransa ittifak manzume· 
ıine alınmHı için teıebbüsata 
girişilmiıtL Ruslar, Osmanlıların 

bu lttlf aka dahil o im asma bllyllk 
bir ehemmiyet veriyorlar, ancak 
bu auretle Cenup budutlannı 
emniyet altına almak istiyorlardı. 
Her ıene ilkbaharda mutat oldu· 
ğu üzere Rusya Çarı (Livadya) ya 
gelmiı; yine mutat veçbile Os
manh hükumeti tarafından ( hoı 
geldin) demeye bir heyet gönde· 
rilmişti. Her sene bu heyete eski 
vezir veyahut mllşirlerden birinin 
riyaset etmesi adet olmuşken, bu 
ıene heyetin riyasetini bizzat Da
hiliye Nazırı Talat Bey deruhte 
eylemişti. ittihat ve Terakki fır
kasının lideri tarafından lf a edi
len bu vazife, -tabi;dir ki- aleli
de bir arzudan ibaret değildi. 
Nitekim, heyeti .ı götüren vapurun 
ıeyahati devam ettiği mllddet 
zarfında Talat Bey, kendi kalemi 
malısus mildllrile tenha bir k5fe

ye çekilmiş; imperatorla göriife· 
ceği şeyleri fransııca olarak yaz• 
dırarak bunJarı ezberlemekle vakit 
geçirmişti. 

Heyet, Yaltada resmen Çar'm 
huzuruna kabul olunduktan ıonra 
Çar ile Taliit Bey arasında uzun• 
ca süren hususi bir mülakat ce
reyan etmişti. Bu miilakatta ise, 
Osmanlı • Rus ittifakı mevzuubahs 
edilmiş, fakat buna esaslı bir 
tekil verilememişti. Yalnız, iki 
tarafın diplomatları mlinasip fır· 

&atlarla birleşecek, bu mesele 
etrnfında mahrem mllzakerat ce· 
reyan edecekti. Şu halde Avrupa 
devletleri arasmda, (Rusya ·Fran• 
•a) itLfakının · yanında, bir de 
(Rusya - Osmanlı) itilafı vücude 
g elecekti. Şayet Fransızlar, İngi-

lizleri de ikna edebilirlerse o 
zaman bu manzume genitliyecek, 
(Rusya· Fransa • lngiltere • Oı· 
manlı) ittifakı teıekkUl ederek 
Almanya ve Avusturya bnkumet· 
leri, . çelik bir sliniÜ çemberi ile 
çevrılecekli. 

Bu mühirn ın 1 1 . . 
b t T I ~ ese e ııyasıye, 
aş a a at Bey olmak 0 

k b. d h 'l zere 
a meye a ı olan ancak bir 

iki zat tarafından biliniyor· l , on ar 
tarafından da bu işin pek gizli 
tutulmasına fevkalade dikkat 
edil:yordu. Çünkü Ruslar tara
fından gösterilen bu temayüliln, 
Fransız ve İngilizler tarafından 
nasıl bir telakkiye uğra} acağı 
bilinmİ} or; beyhude yere A man
ya ve Avustuı; a • 1 c ri tan hü· 
lcfımetleri g'ôcendirilmek i tenil· 
ın·yordu. 

l ?smanh üm ti • ve bli usus 
~h?at v T r kkı fırkası • ricali, 

( ltıfakı mu clles)i teşkil eden 
JAI mnuyn, Avusturya -Macaristan, 
talya) hükümotlerinl muhtelif 

Pren• S.6ahattln Begin arkada#a
rınd•,. o• (talclibi lıiikiıınet) ,,.,,Ja. 

kumlarından Mahmut Beg 

vesilelerle tecrübe etmişler; bu 
zümreden hiçbir faide beklenile
miyeceğini hissetmişlerdi. Avus· 
turya - Macaristan tarafından 
Boına-Herseğin ilhakında derin 
bir sliküt gösteren almanye, 

Trabulsgarp faciasanda da Os
manlılann lehine en küçük bir 
harekette bulunmamışb. 

Son Londra konferansında ise, 
dost görilnen bu hükümetten 
hiç bir faide hasıl olmamışb. 
Açıktan açığa görülüyordu ki 
Almanlar Osmanlı hükümetine 
ancak iktisadi istifadelerile mer• 
but bulunuyorlar; fakat buna 
mukabil, kendileri Osmanlılara 

Feci Bir 
( Baıtarafı 1 inci sayfada 

ucu ele vermemişlerdir. Müddei
umumilik bunlar hakkında bir 
karar alınak iç.in kendilerini 
Sultanahmet aulh ikinci ceza 
mahkemesine vermiştir. 

Hakim saUihattin B. her ikisi· 
ni de sorguya çekmiştir. Cafer 
Ef. herşeyi inkarda eskisi gibi 
devam etmiştir. Bu sırada Sala
hattin B. Tayyar Ef. ye dönerek: 

- Sen doğrusunu söyle, orta
da ölen bir kadın var, gtlnahtır. 
Sualini tevcih edince az Türl<çe 
bilen Arnavut Tayyar Ef. çetrefil 
bir dille hakikati anlatmıya baı
ladı ve iki aybk kördüğüm de 
bu suretle çözülmüt ve hakiki 
canilerin hüviyetleri anlaşılmıı 

oldu. Tayyar Ef. diyor ki: 
- Bir gtin ben Zemberek 

Hanımın dayısı Hüseyin Ağa ile 
beraber Hüseyin Ağanın Eyüpteki 
evinde oturuyorduk. Bir akpm 
bu yanımda bulunan Cafer Ef. 
yavaşça eve girdi. Günahı boy• 
nuna bu Cafer efendi Zemberek 
hanımla münasebette bulunuyor• 
muş. Daı ısı da bundan tllphele
niyormuş. Cafer'i görünce yaka
lamak istedi. Fakat o kaçıp gitti. 
Sonra ben yine aym bostan 
içinde bulunan Ciddeli Hasan 
Ağanın evine gittim. Yukarı katta 
oturuyordum. Gece saat ilçe 
doğru Hüseyin efendinin refikası 
telaşla yanıma geldi: 

- Ah Zemberek gitti, ISldU· 
rüyorlar. P encereden bak dedi. 
Ben de pencereden baktım. Bos
t an kuyusunun başında Hasan 
efendi ile Hüseyin Ağayı gördUm. 
Hasan efendinin elinde bir lamba 
vardı. Hasan •i• da yeaenl Zem-

· karşı en kOçük bir vazife hissi 
ile mütehaasis olmadıklarını ihsas 
etmekten çekinmiyorlardL Os· 
manb hllkiimetinden kopardığı 
(Haydarpaşa-Bağdat) şimendifer 
hattı ve saire g~bi kıymetli imti
yazlara kartı bu kadar lakayt 
kalan Almanyadan sonra Avus· 
turya hiikürneti Bosna-Herseki 
isgal etmiş ve Rumeli yağmasına 
iştirak eden Balkan hükumetle· 
rine zımnen müzaheret temin 

eylemişti. İtalya hükumeti ise, 
' Trablusgarp ve Bingaziyi en haksız 

bir ıekilde zaptederek Afrika 
kıt'asında Osmanlı hakimiyetine 
nihayet vermişti... Şu tecrübe· 
lerden aonra artık ittihat ve 
Terakki ricalinin, bu devletlerden 

mürekkep olan manzumeden 
ümitlerini keserek kendilerine 
başka devletlerden müttefik 
aramaları tabii bir keyfiyetli .•. 

Nitekim Rusya ile bu ittifak 
tasavvuru boş gösterdikten sonra 
Fransız ve lngilizlere karşı da 
bir temayül lzbar edilmiş.. Ve 

hattA, Fransız muhibbi olan 
Cemal paşanın teıebbUsile bir 
(Fransa· Türkiye dostluk cemiyeti) 
vücuda getirilmişti 

Ordunun başına bir Alman 
tensik heyetinin geçirilmesine, 
gizli bir nedamet hissediliyordu. 

( Arkası var ) 

C inayet 
herek hanımı kucaklamııh; o: 

- Aman dayı bana kıyma 
diye yalvarırken, Hllseyin ağa 

arnavutça: 
- Benim namusumu mahvet· 

tin kaltak, seni geberteyim! Di· 
yerek zavallı kadım başaıağı ku· 
yuya attı. Ben de korktuğum için 
hidiseyi kimseye haber verme
dim. Hadiıeyi böylece gözlerimle 
gördüm, Allah için söylüyorum. 

Cafer Efendi De itiraf 
ediyor 

Bundan ıonra Cafer efendi de 
dinlendi ve hakim Salahattin Be· 
ye hadiseyi şöylece anlattı: 

- Efendim ben o gün Hilse
yln ağanın evine gitmiştim. 
Hüseyin Ağa ile bu Tayyar 
Efendi beni yakaladılar. Ahıra 
götürüp kesmek istediler. Fakat 
Ben ellerinden kurtulup kaçtım. 
Fakat beni çok dlSğdlller. Kendi· 
!erinden davacıyım. 

Tayyar efendi ise: 
- Biz kat'iyyen kendisini 

dövmedik. O kapıdan kaçtı, 
gitti, diyerek Cafer efendinin 
aözlerinl çllrUtınek istedi. 

Poliı hakiki suçlulardan Zem· 
berek Hanımın dayıaı Hüseyin 
Ağanın hAdiıeden sonra öldU· 
tnnn tesblt etmlıti. HAklm 
Sallhattin B. Cafer ve Tayyar 
Ef. terin ıerbeat buakılmalanna 
ve kuyu baıında IAmba tutan 
Cideli Hasanın tevkifine karar 
verdi. Hasan Cldede olduğu için 
müddeiumumilik dün telgrafla 
Cide müddeiumumiliğine mUra• 
caat ederek Hasamn tevkifini 
istemittir. Zembt.rek Hanım evli 
idi ve kocaıı Ali Efendi altı ay 
enel aıkere ıltmittl. 

Büyük Taarruzun Üçüncü Günü 

Başkumandan Bu Akşam 
Şu Emri Vermişti: 

Birinci Ordu 
Dumlupınar 

Bütün Kuvvetlerile 
Yolunu Kesecek 

28 Ağuıtos, büyük taarruzun, 
Türk ordusu lehine olarak kat'i 
şekilde inkişaf ettiği gUndtlr. 12 
sene evvel bugünün akıamında 
zafer perisi bize göğsünü açmış, 
kucaklamıştı. 

28 Ağustos sabahı Türk or· 
du_su erkenden hücuma kalkmıf, 
Doker alınmış, Altıntaş istikame
tinde ilerlenmiye başlamıştır. 
61 inci fırka timalden hücuma 
kalkarak biraz sonra lhsaniye
Gazhgöl hattını almıfh. 2 ncl 
kolordumuz ilk hamlede Arapçift· 
liği bizasmda 12 nci Yunan fır
kasile karşılaşarak tiddetll bir 
hücum yapmış ve düşman ıimale 
çekilmiye mecbur oJmuıtur. Ge
ce} l Köprillü ve Boy ah arasında 
geçiren 23 UncO fırka ile Bal-

mahmut ve Garipçede gece
liyen 3 üncü fırkamız sabahleyin 
hücuma kalkınca Köprülü civa
rmda iki dUıman fırkasile karşı
laşmıştır. Neticede düşman silah 
ve cephanesinin mUhim kısmını 

bırakarak geri çekilmiftir. Fakat 
fırkalarımız Yunan fırkalannı 
peşlemişler, biraz sonra düşmanın 
Dumlupınar hattını bizden evvel 
tutmaması için garbe doğru kıv-

rılmıılar ve "Bakırcık,, sırtlarını 
almışlar, bu sırada Akçeşehirden 

geri çekilen düıman kuvvetlerile 
karşılaşarak onların da Dumlu· 

pınara gitmemesini temin etmiıler 
ve ıimale aürmliılerdir. 

Bugün 4üncG kolordu da ma
him iıler baıarmıı, garp tarafın
da yani İzmire doğru çekilmek 

iatiyen dOşman kuvvetlerini önle
miş, bunlann da ruca't hattını 
keserek timale gitmelerini temin 
etmiıtir. 

6 ncı süvari kolordumuz bu
gUnUn gecesinde 11Beşkimse,, ye 
gelmif, bu havalide iyi keşifler 
yapmış ve düşmanın 9uncu fırka-

Mora Vilayetle
rinde Kıyaınet 
Koptu 

( Baıtarafı 1 inci sayfada) 

istemişlerdir. Nazır, Vekili gelecek 
intihapta Mora'lıları kazanmak için 
bu isteği kabul etmiş, fakat fiat 
meselesinde bağcılarla Uzüm ofi-

' sine sermaye veren milli banka 
arasında bir ihtilaf başgöster· 
miştir. Üıllmcn:er bin Venedik 
litresi için (3500) drahmi istemiı· 
ler, milli banka iıe nihayet (3100) 
drahmi verebileceğini aöylemiştir. 

Bunun üzerine Mora ıehirlerinde 
kızılcakıyamet kopmuş, halk si· 
IAhlarını alarak ayaklanmıı ve 
heyecanb mUtingler tertip edil
miştir. Ayrıca hükumete muhtelif 
beyannameler verilerek, teklifleri 
kabul edilmediği takdirde Atina 
llzerine yUrUyeceklerini, ve ... 
gilerini vermiyeceklerini bil-
dirmişlerdir. Vaziyet böyle 
olunca milli iktısat nazır vekili 
istifa etmiı ve Almanyada bu· 
lunan Başvekil Çaldaris'e müra
caat edilmiştir. M. Çaldaris bu
gUn ( dno ) buraya gelmektedir. 
Başvekilin bu tehlikeli vaziyete 
bir çare bulacağı limit olu· 
nuyor. - A. V. 

J 
sile ikinci kolorduaunun karar
gahlarının bulunduğu Egert kö
yüne fiddetU bir hucumda bulun• 
muıtur. Neticede bir Yunan oto
mobil koiu, bütün yllkile allvarl
lerimizin eline geçmiştir. Şimalde 
birmcl ıilvari fırkamız da düşman 
kuvvetlerini tiddetli bir baskm 
ile oyalıyarak dördüncü kolordu
muzun taarruz vazifesini bayii 
kolaylaıtırmıştır. 

Bu gllnkü hareketin neticesini 
96yle anlatabiliriz: 

Afyon . cıvanndaki mevkilerin· 
den geri çekilen 1 inci ve 7 ncl 
Yunan fırkalan dağınık bir vazi· 
yette garpte Dumlupınarın şark 

tarafına gelebilmişler, dUşma11 
büyük kıaımlan ise Dumlupınar 
mevziine girmek için çok uğraı· 
m .şlar, fakat buna muvaffak ola
mamıtlar ve şimale çekilmek mec· 
buriyetinde kalmışlardır. BuglinkU 
harekatın en kat'i neticesi, dilt
manın fzmire doğru olan rllc'at 
hattının tamamile kesilmiı ol
masıdır. 

Bütün bu harekib bllyük bir 
heyecan ve dikkat içinde idare 
ve takip eden Gazi Başkumandan 
28 Ağustoa 922 akşamı ordulara 
ıu mühim emri vermiştir: 

"Üç gfindür de•am eden 
meydan muharebesinde esaslı 
surette mağlup edilen düıman 
bliyük kısmının bUsbUtlin imhası 
için birinci ordu blitün kuvvetle· 
rile garbe yü.rilyerek Dumlupmarı 
dOıman kuvvetlerioden önce tuta· 
cak ve garbe çekilmiye muvaffak 
olan dutman kıllmlarına da yeti
ıerek onları da bfiıbUtUn mağlup 

J edecek, ikinci ordu timalden ve 
J birinci ordunun aağ cenahmdan 

takibe deYam edecek. ıUvari 
kolordusu daima garbo çekilmek 
iatiyen düşmanın ric'at istikamet· 
lerini kapayacak.,. 

(Arkası yarın) 

lstanbul icra hiklmll§lnden: 
Oa•atada Eekigümrük sokağında 4 
numarada deri ve kösele ticareti ile 
mugtagil Alekııandr Posanci ve eüre
kası şirketinin konkordato için mühlet 
verilmesi talebile vukubulan müracaatı 

üzerine icra kılınan tetl..;kat neticesin
de konkordato talebinin nazarı itibara 
alınmasına ve icra ve iflas kanununun 
286 ve 287 nci maddeleri mucibince 
borçluya iki ay mUhlot verilmeıinc 
ve lıtanbulda birinoi vakıf hanında 

Avukat Fahri Beyin ktımser tayinine 
ve işbu mühletin ilanı ile beraber icm 

ve ifliia daireleri ve tapu sicil memur· 
lukları ve Ticaret mahkemelerine bil
dirilmeıine karar verilmiş olduğu ilun 
olunur. ( 2149) 

Beyofilu tapu başmemurlu

Gundan: DüyWcderede Mektep soka

ğında eski 7 yeni 4 No. lu bir bnı 
hane 2 Şubat 1267 tarihli hiiccet ı 

§er'iye ile Nikoli uhdesinde iken vefl -
tile veresesi namına m uamelei intikr. 
liyesinin toraın talep edilmig ise d 
mezkur hüccetin tapuca kaydı movcu 

olmadığından senetsiz tasarıufnt ahka. 
muıa tevfıkan tahkikatı mahalliye icra 
kılınacağından meıkiir hane hakkında 
tasarruf iddiasında bulunanlar mevcut 

olduğu takdirde tarihi ilandruı itibaren 
20 gün zınfında vesaiki tasarrufiyele

rini müetnehiben tapu müdüriyetinde 
Beyoğlu tapu baş mennırıyotin• 

4157 _ 934 muamele No. sile müracaat 

ları ilan olunur. 



BUyUk Tarlht Roman 

Muharriri: A. R. No. : 18 ~8 - 8 - 934 

Meram Anlamı yan Muhafızlar 

Kıraliçe Luiz dö Sa vuva Şövalyeyi Kabule Hazırlanır
ken Genç Bir Zabit Telaşla Odanın Önüne Gelmiıti 

Mösyö Berviyöl Size soruyo• 
rum; beni derhal valde kıraliçe 
Hazretlerinin dairelerine kadar 
sıöturecek misiniz •. Yoksa kendime 
kılıçla mı yol açayım. 

Köıedeki zabit hayretle yerin
den fırlamıf.. Kumandanla diğer 
zabit temamen fBfırmış, ikisinin 
eli de bir anda kılıçlarının kab
ıı:aıına kaymıştı. 

Berviyönlln şaıkmhğı uzun ılir-
memiş, öfke ile kısılan dl,lerl 
arasından şu sözleri söylemişti: 

- Neeee? Sarayda, burada 
bana meydan okumak? .. Eğer ıiz 
bir mecnundan baıka bir şeyıe
nfz, 9u kılıcım, dokuz ı~ytan yav
rusunun karnını deısin ... 

Şövalye çıldırma dereceılne 
gelmiıti. Arbk sabredememiı: 

- Efendileri.. Anlıyorum ki 
Fransa ıarayının muhafızlarına 
meram anlatmak pek gUç olacak. 
Şayet valde kırallçe hazretlerinin 
dairesine kadar vbıl olamadan 
ölecek olursam, göğsümü açınız, 

Madrltten getirdiğim mektubu, 
kıraliçe hazretlerine takdim ediniz. 

Demiş ve kılıcını çekmişti. 
Ancak o zaman kumandan, 

yaziyetin ehemmiyet ve nezake
tini hissetmit·· Şövalyenin önOnde 
eğilerek: 

- Affınızı rica ederim, möı· 
y6.. lütfen beni takip ediniz. 

Demek mecburiyetini bi11ey• 
lemişti. 

lf. 
Kral birinci Franıuvanın ealr 

olduğu gllndenberl (Nalbei hOkii· . 
met) vazifeıini lfa eden valduJ, 
kraliçe Luiz dö Savuva, ş6valyeyl 
kabule hazırlanırken, genç bir 
zabit telaşla veliaht dairesine 
alrmiş.. birkaç salonu ıür'atle 
ıeçmiş, bir kapının önllnde dura• 
ralc kapının ortasındaki küçük 
pencereye parmağının ucUe fası· 
lalı Uç darbe indirmiıtl ... Pencere 
o anda açılmış, yafh bir kadın 
çehresi gi>rlilmUıtU. Zabit, burnile 
ağzını pencereden f çeri sokmuı: 

- Derhal madamı görmek 
istiyorum. Eğer uyumuııa bile 
hemen uyandırınız. 

Demiıti. 
Bu zabit, biraz evvel t6valye

nin kumandan Berviyö ile karıı
lqtığı odada, köşede oturan 
zahitti. Kendisine kont dö Jarnak 
denilirdi. Evvelce kralın ıöval
yelerinden iken son zamanlar· 
da veliaht Hanri'nin muha
fızlığına tayin edilmiıtl. Hal
buki saray dedikodularına bakı· 

lırsa, Veliaht metreıi, Diyan dö 
Puatyenin gözdesi ve bilhassa 
hafiyesi idi. Nitekim kapının 

3n0nde fazla bekleınemeıi, der
hal içeri alınarak Diyan'ın yatak 
odasının yanındaki kUçUk aalona 
götüriilmesi de bu şayiaları teyit 
eden bir misal teşkil edebilirdi. 

Diyan, mermer gibi beyaz 
omuzlarını t amamen örtemiyen 
siyah tüylü bir pelerine sarılmıı 
olarak kontla karşılaştığı zaman 
büyük bir sükunetle sordu: 

- Sizi pek telaşlı görüyorum, 
kont. Herhald pek mühim bir 
havadis getirmiı olacaksınız? .. 

- Madam!.. Zannederim ki 
telaş etmekte pek hakkım var. 
ispanyadan geden bir kabadayı, 
ayağının tozile valde Kırali çenin 

huzuruna kabul edilmek Uzeredir. 
Kendi rivayetine nazaran, is
panyadan Kıraliçeye bir mektup 
getirmiştir. 

- Bu adam bir Fransız mı?. 
- Bunu, kuvvetle tahmin ede-

bilirim madam. 
- Teıekkilr eder\m, Jarnak. 

Sen burada telaşını teıkin etmek 
için bir bardak ıarap iç. Ben de 
ibadet odama geçerek yarım ka
lan duamı ikmal edeyim. Biraz 
sonra tekrar görüşürüz. 

Dlyan, bu sözleri ıöyler ııöy· 
lemez, evveli kendi yatak odaıına, 
oradan da perdeleri sımsıkı kapalı 
olan bir odaya geçti. Omuzundaki 
kürkü attı. Kapının karşısındaki 
duvara yaklaştı. Oradaki dua 
aandalyeıinin arkasındaki örtUyll 
kaldırdı. Oradaki yuvarlak deliğe 
kulağım dayadı. Dlnlemiye baı
ladı. 

~ 

Baımabeyincinin delAJetile bü· 
yllk kıraliçenin huzuruna giren 
ıövaly~ Cem, yerlere kadar eğil
miı, saray teşrifatı mucibince 

• evvela kıraliçenin kendisine hitap 
etmesini beklemişti. Hükumet it· 
lerile geç vakitlere kadar uğraşan 
ve ıonra pek sevdiği evladının 

esaret ve mahbuıiyetinin uzama· 
ımdan pek müteessir olan kıraJiçe, 
pek Uzgün bir halde idi. Kendi· 
sine biraz uzakta duran şövalyeyi, 
tepeden tırnağa kadar süzdükten 
ıonra: 

- Halinizden, bir aıılzado 

olduğunuz anlaşılıyor. Ve zanne· 
derim ki uzak bir yerden geliyor
sunuz.. Bizi görmek huıusunda 
gösterdiğiniz istlcale bakılırsa, 
her halde ıöyliyeceğinlı sözlerin 
mUhim olduğunu zannederim. 

Dedi. Şövalye bu sözlere bil
yUk bir nezaketle cevap verdi: 

- Zati haımetlerini vakitsiz 

rahatsız ettiğim) için pek mll· 
teessirim Madam!... Fakat arz
edeceğim meselenin ehemmiyeti 
karıısmda affedileceğime emin 
olarak bu cesareti iktisaba mec• 
bur kaldım. Bendenizi af buyur
manızı rica etmekle beraber, 
huıuıi ıurette dinlemek lütfünll 
göstermenizi de istirham edeceğim. 

Kıraliçe, dışarı çıkmaaı açın 

baı mabeyinci1e iıaret etti ve 
sonra: 

- Biraz daha yaklaıınız .• 
Siıl dinliyorum. 

Dedi. 
Şövalye, derhel elini koynuna 

ıoktu. Küçük bir metin kese 
çıkardı. Açtı. Bunun içinde bir 
yUzllk ile bir mektup vardı ... 
Evveli ylizüğU, kraliçeye uzattı. 
Mumların ışığı altında kızıl bir 
şimıek çaktı. YUzUğlin üzerindeki 
eınaalıiz yakut parladı. 

- Sözlerime itimat buyurma
nız için size evvelA bu ylizliğll 

takdim ediyorum. Tabii tanırsınız. 
Dedikten sonra, kraJiçenin 

yanındaki masanın nzerine bırak
tı... Kraliçe, kısa bir çığlık ko
pardıktan sonra, } erinden fırladı. 
Elini kalbine dayadı. Yüzüğü eline 
alarak: 

- Ah ... Onun .. Evladım Fran
suvanın ylizüğll.. Mösyö!.. Çabuk 
söyleyiniz, yoksa evlAdım öldU mU? 

Diye bağudı. 
(Arkaaı var) 

Şimdiki Kadın 
Magol 

- Mayonu bir türlü bulamı· 
yorum karıcığım!.. 

- Pudra kutumun içine bak
madın mı? .. 

····························································-1 
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JJegnelmilel 
Bir Kongre 
Toplanıyor 

ÖnUmilzdekl T eşrlnievvel ayı 
Dünga içinde Londrada 

beynelmilel b i r 
vapurcu/a, vapurcular konfe-
kon/eransı ransmm toplana• 

cağı alakadar muhafilde kuvvetle 
söylenmektedir. Bu konferansta 
bilhassa ıon zamanlarda muhtelif 
hlikfımetlerin deniz ticaretini bi· 
maye yolunda almış oldukları 
tedbirler görüşülecektir. Tertip 
heyeti Alman vapur ıirketlerinin 

bu hususta fikirlerini söylemek 
üzere konferansta bulunmaları 
için bilhassa teşebbUsata giriş

miıtir. Diğer taraftan Londra 
deni& ticaret odası tarafından 

yapılan istatistiklere göre dünyada 
muhtelif ıirketler tarafından alı
nan vapur navlunları vaıati olarak 
Temmuz ayı zarfında bir yıl 
evvete kıya1Ja yüzde 2 artmıştır. 

Bulagaristan 

Bıılgarista-

* dokuma sanayiinin 
ihtiyacı olan ya· 
ğınm bir kısmı 

nın 11apağı memleket dahi· 
ithalatı tinden tedarik edi 

lir ve geriye kalan mühim bir 
miktarı da hariçten ve bilha11a 
komşu memleketler arasında iyi 
yapağı yetiıtirmekle şöhret bulan 
TUrkiyeden alınır. 

Harici ticaret muvazenesinin 
en ufak kıymetleri bile göz öniln· 
de bulunmasını icap ettiren bir 
günde olduğumuzdan Bulgariıtan 
hükumeti hariçten bu sene müm· 
kUn olduğu kadar 8% yapağı ithal 
etmek arzuaundadır. 

Bu sebeple memleketin zirai 
mıntakalarına bu sene elde edilen 
yapağı miktarı, yetiştirici tarafın· 
dan kullanılacak ve sanayle ve
rilecek miktarlar, ıanayiin hakiki 
ihtiyacı ve bu ihtiyaca en elve• 
rfıli olan cinsler hakkında ıualler 
ıorulmuıtur. Bu ıuallerin cevap• 
ları birleştirildikten ıonra hUkii· 
met Bulgaristana sokulacak ya· 
pağı miktarını ve hangi pazarlar
dan satın alınacağını kararlaıtı· 
racaktır. 

* Vartovadan yazılıyor: lngiltere 
Otomobil bankaları ile fngi· 

llz otomobil fab· 
satanlar rikatör le r 1 n den 

yolunu da müteı e kkil bir 
yapıyorlar heyet Polonya 

bükümetile müzakerede bulun· 
maktadır. lngilizler Polonyada 
7000 kilometrelik muntazam yol 
yapılması için hUkfımete 30 mil· 
yon fnglliz liralık bir a vana teklif 
etmektedir. Buna mukabil Polonya 
hllkümetinden lngilis otomobille-

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: , __________________ ,.,_....,K>CI .... __________________________ __. 

YUkıek tahsil görmüı olanlar mUateına olmak üzere en aşağı 
orta mektep mezunu bulunup ta memuriyet için şimdiye kadar 
idaremize müracaat etmiı olanların 1 /9/934 Cumartesi aUnü ıaat 
13,30 da Sirkecideki inhisarlar Memurin kursu binasında yap,lacak 
imtihana ittirak etmedikleri takdirde mUracaatlarımn iptal edilece
il ilin olunur. 0 5 t 77" 

* * 
Numune ve şartnamesi mucibince .. 20000,, kilo düz beyaz 

karton 19/9/934 tarihine mUsadif Çarıamba gllnU saat 11 15,, te 
pazarlıkla satan ohnacaktır. Talip olanlar tayin olunan 
gün 'H Hatta ~o 7,5 muvakkat teminatJarile birlikte Cibalidekl 
Alım, Satım komisyonuna müracaatları. "5176 

Muallim Aranıyor 
TUrk Maarif Cemiyetinin Bursa'daki Liseıinin orta mektep ve 

lise kısmında şu dersleri okutacak daimi muallimler aranmaktadır. 
«Riyaziye» «Fen bilgisi, Tabiiye, Biyoloji», "Fizik, Kimya", «Türkçe 
Edebiyat» , «Yurt Bilgisi, içtimaiyat, Felsefe» , 4< bilhassa Riyaziye 
ve Fen Bilgisi derslerinde lngilizce bilenler tercih edilecektir." 

Lizımgelen vasıfları haiz muallimlere menşe, kıdem ve ehliyet• 
lerile mUnaaip ücret verilecektir. lateldilerin vesikalarile beraber 
Ankara'da TUrk Maarif Cemiyeti Umumi Merkezine müracaat· 
ları. (4717) 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilanları 1 
Pazarlıkla Satılık Emlak 

Eaaa No. Mevkii ve Nev'i Teminat 
75 Kandilli - Vaniköy caddeainde 5040 metre murabbaı 300 

arsayı mUştemil 1 No. h Hane. 
194 Vaniköy mahalle ve cadde1inde 2584 metre murab· 260 

baı 2 No. lı arsa. 
Yukarda yazılı hane ve araa bedeli peıin ödenmek üzere pa• 

zarlıkla satılacaktır. Taliplerin 1 Eylül 934 tarihine mUsadif Cumar
tesi gUnü saat onda Şubemize müracaatları. (504] 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Lira 
Beyoğlu ı Hüıeyinağa mahallesi Miık ıokağında eıki 1750 Peıia 

13 yeni 19 No. lı 4 kat ve 8 odadan iba-
ret hanenin 1/4 hi11eıl. 

BUyUkçartı: Çuhacı han birinci katta eski ve yeni 5 No. la 500 n 

dükkan. 
BUyükçarşı: Çuhacı han alt katta eakl '' yeni 51 No.lı 313 ., 

dtıkkAnın 1 /4 hiısesi. 
BUyükçarıı : Çuhacı han alt katta birinci ada eıki ve 1200 .. 

yeni 1 No. la dllkkAn. 
BüyUkçarıı: Çuhacı han alt katta 27 /28 No. lı odanın 325 ,, 

12/45 hisaeıi. 
Büyükçarıı: Çuhacı han alt kntta eski ••yeni 13 No. lı 450 ,, 

dükkanın 3/ 4 hiısesl. 
Kadıköy : Caferağa mahallesi Boıtan ıokağında 8 2000 ,, 

oda, 2 balkon, ve sair müıtemilAb havi 
maa bahçe eıki 9 ve yeni 13 No. lı hane. 

Yukarıda yazılı mahallerin hizalarındaki kıymetler üzerinden 
5 Eylül 934 Çarıamba günü saat on dörtte açık artbrma ıuretlle 
satılacağı ilan olunur. "M.,, 4801 --

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
iki Mavna ve bir ıu Dub111 Çekebilecek ve maklneal 25 il& 

30 Beygir kuvvetinde bir ıtimbot ı-atın alınacaktır. Bu ıarta uygun 
satılık ıtimbotu olanların 5/9/934 akıamına kadar kat'i tekliflerini 
Akay Iıletmesi Müdürlüğüne bildirmeleri .. 5142,, 

ee,ikta, sulh birinci hukuk 
hAklmllOlndenı Haralambo efencl 
tarafından Galatada balıkpazarında Eto
nomortahi han makarna fabrikası sa
hibi Yani Raka efendinin malı zannile 
maliye tahsil şubesi tarafından kendi 
emvalinin haciz olduğundan dolayı 
Beyoğlu maliye tahsil ııubeei ve Yani 
Raka efendi aleyhlerine ikame etmit 
olduğu istihkak: davasında müddeialeyh• 
!erden Yani Rake. efendinin ikametga
hının merbut olduğu davetiye ıahrın· 
dakı meıruhattan onlaşılmaeına mebni 
ilnnen tebliğat icrasına karar verilmiı 
ve muhakemesi 22-9-934 tarihine müea· 
dif Cumartesi günü .aat 14 e talik 
kılınmış olduğundan yevm ve vakti 
mezkO.rda bizzat hazır bulunmanız. veya 
musaddak bir vekil göndermeniz aksi 
takdirde hakkınızda gıyaben muhakeme 
icra edileceği ilAn olumır. [81] .............................................................. 

rinln ithalini rilçhanlı bir vaziyete 
ıokmasını istemektedirler. 

Halen Polonyada 25 bin oto
mobil vardır. Fakat bu 7000 kilo· 
metrelik yol inıa edilecek olursa 
bu memlekette her ıene 1 O bin 
otomobil ıatılablleceif tahmin 
edilmektedir 

Yeni Bir Tayin 
lkb1at Vek&letl limanlar ıubtsl 

mUdClrQ Refik Bey, lıtanbul Deolı 
ticareti mOdOr muavlnlltlne tayla 
edllmlttlr. ............................................................ 

_. soa Poı'8. -iLAN FiATLARI . 

11- Gazetenin eıa• gazısilo 

6ir sütanan lltl "'"' bir 
( nntim) Sllgılır... ~ 

z.. 8•111••••• glJH 61r eontf. 
...ın uaı. /i11h ,.,nıa,.dm 

tayfa eayfa sayfa sayfa l>iğer Soo 

1 1 
2 . 3 .. s yerler sayfa --- -

400 250 200 100 60 30 
Kış. Krş. l{rş. Kış. Krş. Krt· 

-

,an timde flOıttdl J :Bir 
(8) kelim• oardrr. 

4- lnt• .,. fcalı• gazalar 
tutacak/an §ere ıör• 
q11tlrnle öl,üliJI'. 
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ızmır Panayırı Açılırken 

--------------------~~ 

Başvekil Paşa Siyasi Vaziyete De Te-
mas Eden Mühim Bir utuk Söy edi 

İzmir beynelmilel pıınaymoın açıl· 
lltasıua ait tafsilatı ve Başvekil pqanin 
bu münasebetle, eiynsi vaziyete de 
ehemmiyetle temas eden nutuklarım 
J'azmıotık. Faknt nutuk son dakikaya 
Jetiıtiği için bir kısmı dünkü nüshaya 
girememişti. 

Başvekil paşanın bu nutkunu ook 
nıühim buldugumuz içiıı bugün mera
liaı tafsilatıuı tokrar ve nutku da ta
ırınm olarak dercediyoruz: 

lzmir, 27 ( Hususi )- Bnıvekil 
ismet Paıa burada bfiyilk teza· 
hürsila karşılanmış, Gillcemal li· 
~ana girer girmez bUtUn vapurlar 
düdük çalarak Başvekili selam• 
lamış; Vali, Belediye Reisi, Fırka 
reisi ve meb'uslarla gazetecileri 
hamil olan motör vapura yanaş· 
mış ve Baıvekile beyanıhotimedi 
edilm~tir. Baıvekil paıa ile 
Tevfik Rüttll Bey pasaporta çık· 
mı§lar ve orada izzettin, Mümtaz, 
Halil ve Muzaffer Paıalarla diğer 

, askeri rüesa ve erkanı tarafın· 
dan karşılanmışlardır. 

lzmir baştanbaşa donatıl· 
mıf, on binlerce halk Başvekili 
Kordonda karşılamış, saatlerce 
Kordonboyunda tramvay işleme
mi , gece fener alayı yapılmıştır. 

Panay1rın Açllıfı 
Panayırın açılıt resmi tam 

saat 6 da yapılmıştır. Merasimde 
Hariciye ve Dahiliye Vekilleri de 
bulunmuşlardır. İatiklal marşından 
ıonra Belediye Reisi Behçet 
Bey bir nutuk aöylemiı, bunu 
Baıvekil Paşanın nutku takip et· 
nıiı ve hmet Paıa «hayırlı İş· 
ler» temennlsile kurdeleyi kcae
relt panaym açmışlardır. 

Baıvekil Paşa Panayırdaki 
blltiln pavyonları gezmişler, uzun 
müddet kalarak izahat almıılardır. 
Panayıra ecnebilerden Sovyetler, 
Amerikalılar, Almanlar, lngilizler, 
ltalyanlar, Fransızlar, Irak, Ho· 
landa, Belçika, Yunanistan ve 
"Yugoılavya iştirak etmişlerdir. 

Bir Keza 
Panayırın küşadıudnn bir saat 

~el bir kaza olmuş, panayıra eşya 
ıetirmiı olan bir kamyon kapıdan 
çıkarken 12 yaıındn bir çocuğu 
~iğnemiıtir. Çocuk \'cfat etmiştir. 
Başvekll Paşanın Nutukları 

Baıvekil Pata Hazretleri pa-
lla yırı f U kuvvetli nutuklarile 
•çrnıılardır: 

" - Biraz sonra lzmir bey
llelnıilel panayırını açmakla bab· 
tiyar olacağız. Harabeler üstün· 
de ve ancak on iki senelik 
Lir zaman içinde beynelmilel bir 
••er ortaya koymak vatandaşlar 
için zevkli bir hldisedir. Hadise 
Türk milletinin çalıtkanlığım canlı 
olarak gösterecektir. 

Biz bu panayıra hususi bir 
kıymet verdik. Bu vesile ile s"zin 
ile burada birleşmeyi günün ikh· 
ıarli ve siynsi meseleleri üzerinde 
göriişmcyi arzu ettim. 
b. 1~tı~adi politikamız çok ciddi 
ır ıslıknmet takip ediyor. Bir 

taraftan •ana · v h k 
kuı. tt• v ya programını la a. • 

·~ e ırmege . d' ~ ça ış yoruz, •ser 
taraftan ziraat h ili ü la 1 d" . ma su n n 

} met en ırı ~esi ve bunu temin 
edecek tedbırler ve le 1 . 11 B 

. şu er 
•rl .. asındayız. u ıki iatıkam · · 
biri birine bağlı görü,; oruz. e.ı 

Faydalar her ikisinin verinıi
lle tabi olacaktır. f zmir panayırı 
gerek ziraat mahsulatını ve gerek 
le nayi mahsulatını tanıtmak için 
Çol( yerinde bir teşebbüstür. 

Memleketin büyük b"r parça
•ının her nevi ziraat makiı leri
bıizle olan münasebeti itibarile 
~e sanayiimizle ynkın irtibatı var· 
ilk. Görliyrruz ki bir sene-

ziraat ve sanayideki çalıı
._•rnızın •erilmesini ve karıılaı-
~~lnıa11nı iz.mirde çok iyi } apa· 
11ı'·ı:tiı. Beynelmilel lzmir panayırı 
la~ ··:erin rdikaaını •• teveccft· 
f 1 

• ce1betmek iein bitin 
rtı .. ra ı .aliktir. Ege denizin· 

1 
deki husuıi mevkii ve kıyme· ı 
ti biltnn TUrkiyenin lı:mirc ve 
mıntakasına olan geniı bağlıhğı 
beynelmilel panayın faldeli Ye 
meraklı kılacakbr. 

Sonra turizm noktayl nazarın· 
den İzmir kendini ziyarete gelen· 
]eri aynca zev1clendirip alikalan· 
dırabilir. 

Bu panayınn mUteıebbislerine 
böyle geniş bir b:ıkımdan işlerini 
tanzim etmelerini tavsiye ederim. 
Eylül ayı, fzmlrin elv~rlşU mevıiml• 
dir. Sıcaklar geçmiş Ye aoğuklar 
başlanıışbr. 

Zannederim ki Eyliil batından iti• 
haren IH Oç haftalık müddet pıına· 
yıra tnhıiİI olunabilir. 

Bu müddet esnasında gelecek· 
leri, seyahatleri, barınmaları için 
husuai tedbirler almak lazımdır. 
Bu yolda mnteşebblslerin hükfı· 
mete yepncakları teklifleri iyi 
karşılayacağız ve kolaylaştırmıya 
çalışacağız. Panayıra iştirak ede· 
cekleri vaktile tertipten haberdar 
etmek ve aliikadarlara i<afi zaman• 
bırakmak daima mlihim meseledir. 
Bu panayıra dost milletlerden 
iıtirak edenlere çok müteşekkiriz. 
Bir kısmının vaktile haberdar 
olmamaktan ve vakit darlığından 
iştirak edemediklerini de bilirz. 
Panayrda toplanacak milletler 
her çeşit mahsullerimizi yakından 
yerjnde görecekler ve kendi 
mahsullerini bize kolaylıkla tanıt· 
mıı olacaklardır. 

lzmir panayırı bu ıuretle kar· 
şılıklı tanışma ve anlatma için 
dost milletlere ayr1ca imkan 
vererek hizmet etmiş olacaktır. 

Söz milletler münasebatına 
intikal edince size aöyliyebi· 
lirim ki bizim komşulanmızda 
milaaaebe.lerimiz ve beynemilel 
vaziyetimiz iyi geçinme, sulh ve 
beraber çalışma nrzularma mtıste
nittir. 

Bu toplanmadan istifade ederek 
size son günlerin gazetelerde 
gördüğünıUz günün bellibaşh ha· 
diaesi hakkında da mnlümat ver· 
mek isterim. 

Bu hadiso Bulgaristandaki 
Türklerin fena muamele g8rdük
lerinden hicrete mecbu" <lduklan 
ıeklinde mntbuatırnızm neşriya· 

tıdır. Ekalliyet meseleleri gibi mil· 
letJerin has&as olduktan milli 
mevzularda matbuatımızın vazife 
ifa etmelerine itiraz mız yoktur. 

Ancak efkarıumumiyenin bu 
kadar hassasiyetle alakndar oldu· 
ğu meselelerde hakikati tam öğ
renmeye çalışmak esaslı vazifedir 
&anırım. 

Bizim beynelmilel mutat olan 
usullerle Sofyadan edindiğimiz 
malümnta göre, hakikaten mevzii 
hAdise vardır, fakat hikiiye!;İ 
mübalagaya uğramıştır. 

Bulgar hükumetin n fena mu
amele ve hadiselere mahal \.er· 
memek için dostane ve kat 'i 
terr-ayüller;nden haberim:z vardır. 
Zannediyorum ki bütü.ı bu tafsilat, 
son güulcrdc intişar ettiği g.bi 
arzu edilmiyen bir vaziyetin mevcut 
olmsdığım kabul etmiye miösaıttir. 

Size sulh politikası üzerinde 
her memlekette gös er:len zıt iki 
manzara) ı tekrar ı:ıcy!r leli) im: 

Herkes sulh arzu < di~ or. Ve 
herkes sulhun boz:.kczğındnn 
kokuyor. Anlaşı!ıyor ki s m"mi 
olarnk ~ulhu muhc.faza etmek 
iıtiyeccklu"n guck kendileri ve 
gerek baıkafon için kuv\ etli ol
ma~arı esas'ı ~art olu~ or. 

TürkiJ e, sulh taraftarlığını 
kuv\ etli bir varlıkla te'yit etmek 
\'e kıymet!end.rmek yolundadır. 

Mllletler·n münakaşası nihayet 
umumi bir takım anlatmalara 
mlincer olacaj"ım limit ederim. 
O vakte kadar tedaflii olan mın· 
taka vi anlaımaların faideıi 
aıikirdar. Balkan misakı bize 
bu htl9llıta iyi bir miHI oldu. 

Hüsnüniyetle birçok mUıkUlAt 
lktiham edildi. Balkan devletle· 
lerlnJ, hudut emniyetleri erazi 
alıp vermek davalarına mahal 
verilmeyeceği beynelmilel taah· 
hUde raptolunmuştur. Alakadar 
devletlerin uzun emeklerle vücll"' 
de getirdikleri bu eserin ciddi 
ve filt bir teminat kıymetini haiz 
olacağından tereddUde mahal 
yoktur. Umuyoruz ki Balkan mil· 
letleri biribirini anlamak ve ya· 
kmlaşmak için bundan son· 
ra daha geniı ufuklara malik 
olacaklardır. Mille'tler tanıştıkçn 
biribirlerinelsevglleri artabilir. 

MUnasebetleri bu istikametten 
takip etmeliyiz. Umarım ki lzmir 
panayırı bu noktadan da çok fe· 
yizlJ bir eser olsun. Bu panayır 
için her sene bUyUk faaliyet 
gösteren vali paşa hazretlerine 
kıymetli Belediye reisi Dr. Behçet 
Salih Beye teşekkürlerimizi ifade 
etmek isterim. Tıcaret ve sanayi 
odalarının milli bankalarının ge· 
ren sannyide ve gerek ziraatta 
hususi kurum ve müteşebbislerin 
gösterdikleri himmet takdirlere 
layıktır. 

iz mir Yolcularına YUzde 
40 TenzilAt 

Iktısat Vehi.letinin emrı 
nzerine, Izmir panayırı mllna· 
sebetile lzmire gidecek bü· 
tUn yolcular, deniz nakil 
vasıtalarından yUzde 40 tenzilatlı 

ı~ 
Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? .. 

Lise Ve 
Ortamekteplerde 
lmtilıanlar 

1944 • 1935 den yıhnın LIH n 
Ortamektep kayıtları Cuma gOnQ 
bitmit olacaktır. Bundan aonra 
mezuniyet ikmal imtihanlarına da 
Ortamekteplerde EylOlün birinci 
gnno, Liselerde de on GçüncO gOnO 
ba4lanacaktır. 

Mezuniyet imtihanlarının günleri 
teıbit edilmlt ve auallerl kapah ola
rak VekAletten gelmlttir. Bu aualler 
mfimeylz, muallim ve talebenin 
huzurunda imtihan gOnlerJ açılacak· 
tır. Bu imtihanlarda bllhaaaa den 
hocnlnrmıo talebeleri hakkındaki 
kanaatleri nazar1 dikkate alınacaktır. 

Teablt edilen imtihan günleri 
ounlardın 

Ortomekteplerdeı 1 Eylill Cu
marteal günQ riyaziye, 4 EylOl Sah 
gilnü tabliye ve 20 EylQI Çarşamba 
günil Türkçe grupları imtihanı yapı• 
lacıık, 1 Tcırinievvelde tedriaata 
baılanacakbr. imtihanlar teablt cdUen 
gOnlerdc saat 8,S ta baılayacak, 12 
de bitecektir. 

Liselerde: 13 Eylül Perşembe 
gUnU tabii ilimler, 16 EylOI Paz.ar 
gfinü riyaziye, 19 EyJQJ Çarıamba 
günQ de edebiyat grupları imtihanları 
yııpalacaktar. 

.. ıl ................... ·=-- ..... ·~ .......... .. 

bir tarifeden ist;fade edecekler· 
dir. Bu tarife, memleketin her 
noktasından lzmire gelecek yol· 
culara şamil olacak ve 17 EylUl 
akşama kadar mer'i bulunacaktır. 

- • 1 ................ ı;:;;ıı ... .... .. . . ... . .. 

I' Denizyol ları 
1ŞL ETME Si 

Aeentelerl ı KaraklSy KOprObat 
Tel. 42362 - Sirkeci MUhQrdarude 

.. ___ Ha• Tel. 21740~·---ıl 

Trabzon Yolu 
vapuru 28 
Ağustoa 

ERZURUM 
Sah 20 do Galata nhtımın· 
dan kalkacak. Gidiıte Zongul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samıun, 
Fatsa, Gireaon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun· 
Jara U•veten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktar. 0 5108,, 

KARADENİZ 

CUMARTESi POSTALARI 
1 EylUI CUMARTESi gUnUnden 

itibaren her Cumartesi 
saat 18 de Galata nhtımından 
Karadeniz ilave poataJan kal· 
kacak gidişte lnebolu, Sinop, 
Samsun, Gireaun, Trabzon, 
Rize'ye uğrayarak Hopa'ya gide· 
cek. Dönllfto bunlara ilaveten 
Pazar, Sllrmene, Fataa ve Ün· 
ye'ye uğrayacaktır. 

1 Eylül poıtasmı GOLCEMAL 
yapacaktır. "5138,, 

Ayvalık Yolu 
., BANDIRMA vapuru 29 

Bu Başı Ne Yapahm· ı Agustos 
-- · Çartamba 19 da Sirkeci 

Acele girecek yazılar çok olduğu b d k lk k 115 98 
· · ı. ·· · d' 0·· .. d'l . n tımm an a aca tır. 1 ,, 
ıçıo uugun gırme ı. zur ı erız. ~ 1'. _ 

····· 



Bir saat 
gibi 

hassastır 

'
1
Frl1idaire" in şiari bütün mamuratını müde• 

kklk bir surette hesap etmesidir. 

Bunun neticesi o 1 ar. ak ta vücuda getirdiA'I 

elektrikle soğutma tertibatının makanizması 

bir saat gibi tevazun etmektedir~ 

Bunun meydana getirilmesi için hiç bir şeydeo 

çekinilmemiştir. Ne paradan, ne de saiyden. 

Daha ucuz soğutma dolaplarında vaki olduğu 

aibi "Friaidaire" de katiyen tehlike mevzuu• 

bahis değildir. · 

Bununla beraber. mesbuk muva~akkiyetlerl 

kendilerinde sabit olmamış diğer markalara 

nisbeten " F. r i g i daire" in fiyatı filç de 

patıalj değildir. 

FRIGIDAIRE 
BOURLA BIR~OEf!LER ve Şsa 

NIŞANTAŞINDA 

ve Nehari - Kız ve 

FEYZiYE LiSESi 
Memleketimizin en Hkl huıuıt mektebidir ve reımt mekteplere muadil olduğu tasdik edil mittir. 

Ana, ilk, Orta ve Liıe k111mlan Fen ve Edebiyat· ıubeleri vardır. 
( Feyıiy& Mektepleri Cemiyetinin ) idareei altında manevi bir ıahıiyettir. 

Talebesinin talim ve terbiyesine kıskançhkla balh oldutunu muvaffaklyetl ile lsbat etmlttlr. 
lıtiyen talebe velilerine mektep tarifnamt1i gönderilir. 

Lise ve orta kısım mezuniyet ikmal imtihanlarına 1 Eylülde ve ıınıf ikmal imtihanlarına 22Eylülde mektepte baolanacaktır. 

kayıt için hergUn mektebe mUreceet edlleblllr. Telefon: 44039 

Leyli • Nehari 

ilk - Orta - Lise INKILAP LiSELERi smıfları havi 
Müeıılsi : Nebi Zade Hamdi Beg 

Maulf Veklletlaln blltiln rHml llHlere bahıettlti bilumum hukuk Ye muadelet• malik, kıH bir mQddetl 
hayatiyeaine ratmea bOylk bir teYeccOh Ye raj'bete mazhar olmuı, memlekete bir çok mezun Yermlttir. 
ilim 1'e terbiye HhHında ihtİH•I olaa wtbide bir talim he:r~tinl kazanmıttar. Mezuniyet imtihanları Eylul 1 de, 
aınıf iıntihanlara Eyini 22 de. Karıt için hergUn saat ( 10) dan ( 17) ye kadar mektebe mUracaat. 

Caialojlu • Yanık Saraylar caddui. Telefon: 20019 

Feyziati Liseleri Müdürlüğünden 
ı - Kız ve erkekler için ayrı teıldtlta maliktir. Ana, ilk, Orta, Uae ıınıflarına leyli, nehari 

telebe kaydına ba9lanmı9tır. 
2 - Kayıt için herııfin mektebe veya Yeni poıtane arkuında Baairet hanında Ôzyol ldarHine 

müracaat edilebilir. 
3 - lıtiyenlere mektep tarifnameıi ı&nderilir. 
4 - Mezuniyet imtihanlarına Eylülün birinde ve ıınıf imtihanlarına EylUIUn 22 ıinde bqlanacaktır. 
Arnavutköyiinde tramvay caddesinde - ÇiftHaraylarda Mektebin telefonu: 36 • 210 - Özyolun telefonu : 24115 

istiklil Lisesi MOdOrlOğOnden: 
1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına baılanmıştır. 
2 - Kayıt için Cumartesi ve Pazarteai ve Çarşamba ıünleri 1aat ondan on yediye kadar 

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

baılanacakhr. 

4 - lıtiyenlere, mektebin kayıt ıartlarını bildiren tarifname g5nderilir. 

Adres: Şehzadeba,ı, polis merkezi arkas1. Tel. 22534 ~ (2007) 

Doktor Yoklama kltlbl Muatefeefendl vakfı mUtevelllllllnden: 

N 1 Ş A N y A N Yoklama katibi Mustafaefendi vakfı akaratından Beykozda Köpekçiler mev
kiindeki bostan kiraya verilmek üıere on iki gUn""milıldetle miiıayedeye konul

HHtalannı herıtn ak9ama kadar ı muıtur. 8-9·834 Cumartesi günü kat'i ihalesi yapılacağından talip olanlar yüzde 
Beyojh.ı Tokatlayan Oteli yanında Mektep İ 
eokak 35 No. lı muayeaehaaHlnd• teclawl yedi buçuk pey akçelerile beraber o gün saat 3 te Çemberlitaıta ıtanbul Evkaf 

~ ..... e.de.r.•T•e•I. •40•84•3------(•180-
2
)p ı müdüriyetiıMle i4lare encümenine müracaatları ilan olunur. 

Beyoğlu • Tünelbafı • Yenlyol 

~~ı..k· Alman Lisesi ·~~.!::hl' 
Maarif Vekaletince Musaddak: 

1 - Aam devren lise 2 - Orta Ticaret mektebi 
3 - Lisan öireneceklere ihzari eınıflar. 

Türkçe • Almanc~ • Fransızca mecburi, lnıllfzce ihtiyaridir. 

Ortamektep ve Lisenin resmi bakaloryaıına hazırlar. 
Terbiye ve tedrleatının clddlyetlle tanınmıttır. 

Tedrisat 10 Eyllllde baılıyacaktır. Kayıt için: a Eyl&I Puartul 
glnllnden itibaren öğleden evvel 8 den 12 J• kadar miiracaa 
edilmelidir. Fazla tafaillt için berata mektep ldanıdne 
mllracaat edilebilir. 

Telefon: 44941 • 44142 ~ (2005) 

BOMOIBNB 
KANZUK 

SAÇ LOSYONU 
Kepekleri izale ve saçlan beıliyerek 

döklllmeaine mani olur. 
Deposu ı Kanzuk eozanelİdir. Belli batlı 
ıtrıyat mağazalarında ve her eczanede bulunur. 

lht•r : Kanzuk ıaç loıyonu mtımaıilleri 
gibi yağlı değildir. T Hiri kat'i 
ve rayıhası lltif bir loıyonclur. 

.l//llG•a•la•m~~n~n~•~ı~d~ Çınu ~~~~~!~.-) 
~---• 1 EyUllde ve derelere 1S EylGlde bqlaauakbr. • (211') 
--~~~~~~~·~~~--------·---------------

ASİPİN KENAN 
Sizi soğuk algınlığından, nezleden gripten, 
baı ve diş ağrılarından koruyacak en iyi 

budur. lımine dikkat buyurulma•ı 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 
latanbul Acentalıfı 
Liman Han, T elefonı 89H9 

İzmir ve Mersin 
Yolu Sür'at 

SADIKZADE"AP;:~;.1 

Cuma2ilnll aaatıt de Sirkeci 

rıhbmmdan kalkarak dojru IZMIR, 
Antalya, Mersine widecek. DlJnGtt• 
bunlara llbeten Alanya, KOllQk, 
Çanakkaleye ujrayacaktar. 

TORK MOBADiLLERiN 4' 
nazan dikkatine 1 

10 EylGI Pireye { 24 
11 " Sel&aite uatte 

Gldlt dlJnGt : Bilet lcreti ve pHa• 
port maıraflle Yu•ın ve TGrk vize 

harçları bu fiyata dahil 
32 TUrk Lirasıdır. 

'' N A K Seyahat 
' ' acentahtı 

Galata, Rıhtım c•ddeai 7, Tel.43126 

DABCOVICH vı fUrekl11 
Tela 44 708 • 7 • 41910 

AYruı>• ve Şark limanlan araıında 
muntuam poıta. 

.A.nnra, Rotterdam, Hamburı n 
IıkandlnaY7a llmanlan f oin yakında 
hareket ıdeoek vapurları n dünyanın 

baıboa limanlarında tranıbor demen 
Yakında ıelıoek npurlaı 

H•n•burg vapuru Limanımızda. 
Auguat Leonhardt vapuru 8-10 
Eylüle doğru. 
Yakında hareke& edecek vapurlar 

Hansburg vapuru 27-28 Ağuıtoıa 
doğru. 
August Leonhardt vapuru 20 
Eylüle doğru. 
Faıla tafıll&t ioin Galata, Frenkyaıı 

haıı umum! aoenteliline müracaat 
TeL '4707/8 • '1920 

Siva&lılar I 

111 Aak•renın mefhur 

GENÇ T0RK 

Güzellik Müatahaarab 

-
.... Gl..allk 
lhtlr•m111 karfllar .. 

-
SIVASTA 

Toptan ve Perakende 

SATlf YERi 

SABUNCU ZAH 
ve 

SAIT •Y ZAH 

flRKm 

Cumhuriyet caddeli 

BONO 
Mübadil, yurtluk 

latan bul, Blıllkpazan No. 8 v..t; 
HHOH•H••OaHeMa•aaaeUHHH ___ H•H•Jt'!!-

•on Poatll Matbaa• 

lalalW• AU &ıu .. 
Neplyat llldlrlı TaWr 


