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Milletler Konseyi Entf ikaları Yine 
11 Trak~a Komitesi" 

Selimiye Camiine Haç 
Bir Fransız Muharriri, Girişimiz Hak
kında Şayanıdikkat Tafsilat Veriyor 
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Fraıısı% "•ım•rahlt••• M. Barta'11u• Milletler c.111igt1tinl• Hll fçtimaı11da nutuk sö11l•rk•11 ıJç pH• 

Milletler cemiyeti konaeyine 52 nakletmekle kanaat edeceğiz. Bu lik bulunan lıpanyaya, diğeri de 
1Dllletten 48inin reyile seçildik. Pek muharrir Salnt - Brice'tir. Yazısı Panamanm yerini alacak olan Şi-
yakan bir maz.inin bliyük, beynel- da dikkatle okunmaya değer. liye verilmektedir. Vukubula· 

·1 ı b. ff k ı C l 6 U • b. cak olan tek mücadele hararet nıı e ır muva a iyetine ıaret enevre, - mumı ır d v 

d b k' d f k k f 1. · l.k M 11 1 · oguruyor. e en u va a a itti a a ya ın aa_ı~e~sız ı var. i et er cem~· Bu mllcadele Çlnle Tllrklyeyi 
bir kabul tarzı g&rmemizin ehem· yetı ıçın bu hal, bir intihap arı· karıılaıtırmakla kalmıyor, Millet• 
mlyetl üzerinde bir parça dur- fesi demektir. Filv2'ki Milletller Jer Cemiyeti Konaeyinid teıekkU· 
mak ister. Bunun için de uzun cemiyeti umumi heyeti, cemiyet lUnU mevzuubahı ettiriyor. 
boylu teırih, tetkik yapmaya ili· konseyinin intihapla ayrılan aza· ( Devamı 9 uncu aayfada) 

su m yok. Memleketimize kartı lanm -ç•celır, terazinin kefeainde • 
neşriyatını ekseriya doıtane bul· liç iskemle var. Bunlardan ikisi r e 
ınndığımız bir Fransız ınuharri· daha evvelden tevcih olunmuftur. 
rinin bu münasebetle yazdıklarım Bi.ıisl tekrar intihap hakkına ma• 

Gençlerin Bir Derdi 

.. -

Niçin 
Ve 

Asık Suratlıyız 
Gülemiyoruz? 

On.lar högl• giilebilirke.,. 6izı .. 
ıur11tımız 11içl11 aaı/c? 

Birkaç gün evvel ruhiyat profe.örO 
Şekip beyin bir hitabını neırettik 
Kıymetli profesör, çok yaıamak içi~ 
gülmek ve çocuklarımızı g.ülrniye 
alıştırmnk lüzumundan bahıedıyordu. 
Bu yazının intişarını müteakıp biıe 
fu mektup gönderilmiştir. Bazı genç• 
ler niçin giilemedikleriol ve gülmenin 
kendilerine gayri tabii geldiğini an· 
latıyorlnr: 

"Üstat, 
"Dün birkaç arkadaıla otu· 

rurken, Son Posta'da 11Çok yaıa
nıak için kahkaha atınız!.,, bq
laklı bir yazı ıözllme iliıti. Orta· 

1 
da hiçbir aebep yokken o Anda 
kuvvetli bir kahkaha attim. Ar· 
kadaılar ve etraftakiler hayretle 
ylizüme baktılar. Herkeain gazi .. 
rinde ayna aual aksetti: 

- Niçin güldU?. 
Evet, niçin gillebilirdlm? .• 

Eğer bu aebebl kçah bırakıp 
izah etmiyecek olsaydım, klmbi· 
lir benim için neler dUtUnülecek, 
ne hlikUmler verilecekti? f ıte 
blitUn bu dUıUncelere meydan 
vermeden yllksek aesle anlatmağa 
baıladım:· 

- Kahkaha ile güldüm değil 
mi?. Hem görüyorsunuz ya hali 
gülüyorum. Tabii hepiniz bu ani 
değişmeyi merak ediyorsunuıdur. 
Filhakika haklısınız. Ben on do· 
kuz yaşındayım. MUbalAğa etmi· 
yorum. Şiwwkj gülUtilmü topla· 
yınız, ve bunun için bir öl~U, bir 
terazi kabul ediniz. Göreceksiniz 
ki, bu günkü gUlilşüm, şimdlye
lradarkilerden daha ağır gelecektir. 

Maalesef insanlığın en güzel 
anlarından birini teıkil eden 
neı'eliliğin yerine asık surata, 
daima dilşlinceli bir kafaya, ve 
her saniye ağlamak için vesile 
arayan gözlere maliğiz. Sebeple· 
rlnl araştırmak lazım gelirse, 
kendi kanaatime göre bazı hü
kümler verebilirim: 

1 - Eğer babalarımız bUylik 
harp gibi bir f elik et, daimi it· 

(Duama 9 uncu Sarfamızda) 

Lord Rotamer Dünya Va
ziyetini Nazik Buluyor 

Lordu,,. balıHtliği geni tip Alman 
taggarel•rinden bir grap 

Paris, 20 (A. A.) - Marsil· 
yadan Cenubi Afrlkaya gitmek 
üzere vapura binen Lort Rotamer, 
matbuata fU beyanatta bulun· 
muştnr. 

Franaız halk kütlesi beynel· 
milel vaziyetteki tehlikelere etra• 
fiyle vakıf değildir. Almanya 
geniş bir pro-gramla tayyare inşa· 
atına çalışmaktadır. Müthiş "Hein· 
kael,, tayyaresi mühim miktarda 
imal edilme.ktedir, 

F ransanın sulhu muhafaza 
hususunda yapabileceği en büylik 
y.ırdım, kendi hava orduıunun, 
yarın karıısında kalacağı vazi
yetlere karıı tamamile hazır ol
duğunu blitlln dllnyaya ,n.ter• 
mektlr. 

Ve Çan Koyacaklarmış! 
Trakya Hulyasını Kafalara Çivilemek 

İçin Komite Neler Yapıyordu ? 
Düukü yazıda Bulgarietandaki "Trakya Komitesi,, nin ne çeşit bir te§ekktil 

olduğunu anlatınııbk. Dün gelen haberler, bu komitenin kendi kendiıinl dağıt
tığını ve bütün makaatlanm hükftmete devreden bir de beyanname tanıim ede• 
rek hükumete verdiğini bildiriyordu. Bulgaristanda veya baeka bir memlekette 
bir cemiyet kurulur, onu ya hükfimet dağıtır, yahut kendi kendisini fe1heder. 
Bu, bizi alakadar etmez. Bizim bu mülga komite üzerinde duruoumuz, onun 
iç yüzünü ve hakiki maksatlarını araştırmamız, komitenin yalnız ve ancak Trak· 
yayı Türklerden almak emelile hareket eder olmasıdır. 

Komite, vaziyetin nezaketini anlamıt olacak ki kendi kendini dağıtmak mec
buriyetinde kalıwş. Gariptir ki dağılırken gayesini hükumete devretmi§l Biı 
Bulgar Hükumetini sulhü sever olarak bildiğimiz için BaevekÜ M. Yorgiyefin 
komitenin dağılma beyannamesini kağıt ıepetine atacağına, hattA attıfma inam· 
yoruz. Diğer taraftan komite tarihe kanımakla beraber, biz dün baoladığımız 
yazıya, komıu bir memlekette Türkiye aleyhinde kurulmuı mefıub bir teıekkü· 
liin hikayesi olarak devam etmeyi faydalı buluyoruz. 

* * Trakya komitesinin manzaraaa 
ıöyleydi: Komitenin batında lntl· 
kam hisleri besliyen K~Zleri kanlı 
ıabıiyetler vardı. Diğer men•up
Ian da iki çeıittl. Bir kııım azuı, 
mektep ıörmliı, battA yUkaek 
tahsil yapmıı mUnevver kimselerdi. 
Bu mUnvYer zilmre içinde avukat, 
mlJlllllm, m•laal'tfr, mateblt ub .. 
gibi kimseler vardı. Bunlar, ko
mitenin maksadanı kafalarda her• 
gUn blru daha canlandırmak, bu 
maksadı muhtelif yollardan anla· 
tan yazılar yazmak, nutuklar •Öy• 
)emek, konferanalar vermek, 
huliaa: Cemiyetin halk tabakalan 
arasında ıenft mikyaıta propa· 
gandaımı yapmak vazifesini Uzer
lerine almıılardı. Bu itlerle uğra· 
ıan münevver zümre mensupları, 

komitenin fikir clhetindın faal 
unsurlarıydı. 

Bu adamlar zaman zaman Ye 
icap ettikçe muhtelif kanallardan 
hükumetle de temaaa geçerler, 
komitenin makıat ve kararların• 

ı 

N.ii•ga 1'ro'lıga komiteslnl11 hakkında 
gaveler safJurdula güzd Bdir ıe .. ·ıı;. 

d• SeliJJli•e ca•ii 
dan hükümetl haberdar ederlerdi. 
Hatti bu kararların hükumet 
tarafından ana siyaaet olarak 
kabulUnU de temin etmeğe çala-

( Denn:ı 11 inci aayfada ) 

Değişmigen Moda: Tilki Kürkü 
------------------- -~-----------

- Kadınlar niçin acaba boyunlarına tilki kürkil abyorlar 1 
- Bence, kolay kolay çürllk tahtaya baamıyacaklanm anlatmak 

için 1 •• 



( Ha:lk.ın 
Doktorların 

Vicdani 
lll/es'uligetleri 

IIeoÜz iddia mahiyetinde olan 
bir habere göro, geçende gece 
yarm bir ha ta tarafından çnğırı· 
lan bir doktor, hastaya gıtmenıiş 
n zavallı hasta da ölmüş. Du 
ölüm doktorun ihmaline atfedil
diği için biz doktorlann vazife ' 
hududu hakkında halkın fikrini 
aldık, yazıyoruz: 

İbrahim Bey (Tercüman Sultanah
met Park kıraııthauesı) - Doktor da 
inHndar. Onun da gecesi, istirahati, 
uykusu vardır. Fakat nihayet asker 
gibi üıerine bir vazife almıttır. Cep
hedeki bir asker : "Ben srece istira
hat edeceğim, uyuyacağım, ben de 
insanım" der1e ve •Özünil de yerine 
getirirse dGıman hududu geçer Ye 
memleketin iatik' ili tehlikeye düfer, 
vatan elden gider. Doktor da vatao
dl!tlnra musallat o!an ve hııstalık de
nilen dütmanlarla mücadeleye mec
burdur. Ha1talığın da cephedeki dO~
man gibi geleceği yer Ye zaman belli 
detildir. O halde doktor gece bir 
ha.taya çatrılır.a gitmiye mecburdur. 
Belki bir doktor binbiJ' bile ile gece 
hastaya gitmediA-ini kanuna karıı 
müdafaa edebilir. Fakat her mahke· 
menin feTkinde olan vicdanına karıı 

kendi•ini mu'uliyetten kurtaramaz. 

* Hüseyin Bey (Eminönü Hasırcılar 
33) - Doktorun gece•i gilndüzfi yok
tur. ÇünkG hutalık in.anlara yalnız 

srün 'üz musallat olan bir afet değil
dir, gece de gelebilir. Binaenaleyh 
aecenin herhansrJ bir .aatinde oluraa 
o'•un doktor çaj'rılınca hastaya kot• 
mak vaıifuidir. Gitmiyen doktor 
cezaya çarptırılmalıdır Ye bu cez.a çok 
tiddetli olmalıdır. Gündüz kabinede 
oturup hazır para almak çok kolaydır. 

• Sadııllah bey (Sultan Hamamı) -
Doktorları, in•anlar n hayatlarını mu
hafazaya Allah tarnfmdan memur 
me'eklere benzetirim. Doktor mesleği 
icabı hiç bir insanın kıvrandığını ve 
bele 61düğünQ katiyen istemez. Bunu 
iatiyen ndam doktor değildir. Buaün 
gazetede okudum. Bir doktor gece 
bir haataya çağmlmıtt gitmediği için 
hr.ata ölmüf. Ben bu habere inanmak 
laemiyorum. Eter doğru ise bu dok
tor h!lkkında mektepten çıkarken 
•erdiği yemini tutmadıgı Ye yalen 
yere yemin ettiği için takibat yapma
lıdır. 

Elbise Çalmış 
Yersiz takımından Selahattin 

LAielide yeni yapılmakta olan 
Kadri Beyin yapısında amele 
Basanın elbiselerini çalarak savu
ıurken yakalanmıştır. 

Yangın Başlangıcı 
Eytlpte Otakçılarda arpacı 

Bedri efendinin evinden yangın 
çıkmış ise de sirayete meydan 
Yerilmeden söndürülmUştür. 

TUrk Hukuku Tarihi 
Hukuk Fakülteşi Türk hukuku 

tarihi profesörlüğüne Köprülil 
zade Fuat Beyin tayin edileceği 
ıöylenmektedlr. 

SON POSTA Eylul 21 
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On Oç Kumarbaz 
Son Bir afta İçinde Posta Edilip 

Adliyeye Teslim · Edildile 
Zabıta son zamanlarda fuhuşla, kaçakçılıkla ve 

kadınlara Earkıntılık edenlerle mücadelesine devam 
ettiği gibi kumarbazlarla da son günlerde müca• 
delesini arttırmış ve son bir hafta zarfında 6 
kumarbaz yakalandığı gibi evvelki gün de 8 ku
marbaz kumar oynarlarken cürmümeşhut halinde 
tutulmuşlardır. 

kumarbazlar birer birer bu haneye girmeye 
başlamışlardır. Aradan bir saat kadar geçtikten 
sonra memurlar ansızın haneye girmişler ve 8 
kumarbazı kumar oynarlarken cürmümeşhut halin· 
de yakalamışlardır. Yakalanıp ta Adliyeye verilen 
kumarbazlar şunlardır: Nevzat, Mehmet, İsmail, 
Osman, Siileyman, Şer afettin, F ofo ve Hasan. 

Çemberlitaşta Vezirhanı caddesinde Şakir 
lsmindebir:nin idaresindeki 72 numaralı handa 
kuma'r oynandığını haber alan polis memur
lara bu ham terassut etmiye başlamışlardır. Niha· 
yet bu handa geceleri kumar oynandığı leabit edil
miş ve evvelki aı{şam cürmümeşhudu yapmak için 
tertibat alınmıştır. Akşam hava karardıktan sonra 

Dün de Edvar ve Kazım isminde iki kafadar 
Beyoğlunda Mustafonm kahvesinde kumar oynar
larken cürmümeşhut halinde yakalanmışbr. 

Bir Çarpma 
Bir Lahzada 140 Lira 

Kapıp Savuşmuş 
Üç gün evvel ÜskUdarda şa

yanı dikkat bir dolandırıcılık ha· 
disesi olmuştur. 

Sclimiyede oturan Recep bey 
isminde yaşlı bir mütekait İhsaniye 
Maliye şubesinden Uç aylık man· 
tını almış ve evine dönmek Uzere 
şubeden aynlmış.. Yolun tenha 
bir yerinde temiz giyinmiş, başı 
açık birisi arkadan koşa koşa 
gelerek: 

" - Affedersiniz, bir ynnlış· 
lık oldu galiba... Maaş ctizdanı· 
nızıo numarasını ynnlıt yazmışız. 

Müsaade eder misiniz?., Demiş. 
Recep bey, kulağında bir ka· 

lem takılı bulunan bu adamdan 
hiç şüphelenmemiş bile... Az ev
vel tomarlayıp iç cebine yerleş
tirdiği cüzdanını paralarla bera
ber çıkarmış: 

- Al bak oğlum, demiştir. 
Ciizdanın muayeneıinden sonra 

adam teşekkUr edip ayrılmış, 

Recep efendi de yoluna devam 
etmiştir. Lakin neden ıonra, mec
muu (140) lirayı bulan fiç aylık 

maaşının yerinde yeller estiğini 

gören Recep bey karakola koş
muş, vaziyeti olduğu gibi anlat
mıştır. Şimdi :ı:abıta bu sahte 
Maliye memurunu aramaktadır. 

TUrk .. Yunan Mahkemesi 
Muhtelit Türk Yunan mahke

mesi ayın 28 inde faaliyete gc· 
çecektir. Şimdiye kadar ( 11, 700) 
davanın evrakı iptal edilmiş, ge· 
rlye (300) dava kalmıştır. Bun
lar da yeni sene başına kadar 
görülecek ve sene başında muh
telit mahkemeler lağvedilecektir. 

Dün alqam üzeri de Ali, Haydar ve Muhtar 
isminde llç kumarbaz Tophanede Karabaı cadde
ıinde Topal Cemilin, lcahvesinde kumar oynarlar• 
ken cürmümeşhut halinde yakalanmıştır. 

----·--------~~--------------------------------------------~ 

Nikel Paralar 
Müsabakası 
12 San'atkar Tarafından 

27 Kalıp Hazırlandı 
Yeni nikel paralann Üzerlerine 

basılacak tekiller için açılan mü· 
sabaka ayın on dokuzunda bit· 
miştir. Müsabakaya 12 san'atkar 
girmit ve Darphane mlldürlüğüne 
21 kalıp vermişlerdir. Yarın 
Güzel San'alar Akademisinde bir 
toplantı yapılarak jüri heyetine 
girecek beş san'atkir seçilecek
tir. Bunlar dört maliye murabba· 
eile beraber Pazar gllnil Darpha· 
ne ve Damga matbaasınde top
lanarak birinci eseri seçecektir. 
Müsabakayı kazanan iki eser 
sahibine biner lira mükafat veri· 
lecektir. GümOş paralar için ka· 
bul edilen nümune tashih edilmek 
üzere sahiplerine verilmişti. Ka· 
lıpları Salı günll ikmal edilecek 
ve çelik kalıpları dökUlmiye 
başlanacaktır. Darphane müdür
lügü şimdiye kadar 15 ton gümüş 
çelik dökmilştnr. 

Otomobiller 
Şimdilik 40 Otomobile 
Çalışmak Yasak Edildi 

Belediye otomobillerin muaye
nelerine başlamıştır. Seyrüsefer 
talimatnamesine mugayir hareket 
ettikleri için (40) otomabil f· ali· 
yelten menedilmif, şoförlerine 
ceza ya:ı:ılmıştır. Bunlar arasında, 
ehliyetname almamıı şoförler de 
vardıt. 

Belediye şoförlere yeknesak 
elbise giydirmek için bu sefer 
kat'i karnr vermiştir. Yakmda 
bütUn toförlerin aynı tarzda elbise 
giymeleri için bir mühlet tayin 
edilecektir. 

Ayasofyada 
Müze Yapılmak için 100 

Bin Lira Lazım 
Müze haline konmaıı karar

laştırılan Ayasofya mabedinin 
tamiri için keşifler yapılmaktadır. 
Camiin tam manasile tamir ve müze 
haline konması için yüz bin lira 
kadar bir para lazımdır. Şimdi· 
lik camiin yalnız dıı ııvalan ile 
ikinci katta sıvaları döknlen ve 
döşemeleri sökülen kısımları ta
mir edilecektir. Cami mllze 
haline konunca Nurteksin orta· 
sındaki bfiy6k cUmle kapısı açı• 
Jacak, şimdiki kapı kapanacaktır. 
Camiin önUndeki boşluk ta düzel· 
lilecektir. Parmaklığın altındaki 

yüksek duvarlar da kaldmlarak 
Sultanahmet parkının etrafındaki 
gibi zarif parmaklıklar konacak· 
tır. Sonra da camiin adliye nnkazı 
tarafında da bir park yapılacak

tır. Bu suretle hem Ayasofya, 
hem de Uçüncll Ahmedin tarihi 
çeşmesi ve saray kapısı ortaya 
çıkanlacaktır. 

·ıenl P.ukul< Mezunları Ara
smda Kimler Var? 

Hukuk Fakllltesi, Eylül dev
resinde 60-70 kadar mezun ve
recektir. Haıiranda da 40 kadar 
talebe mezun olmuştu. Eylül dev· 

' resi mezunlnn arasında, yüksek 
mevkiler sahibi birçok memurlar 
bulunacaktır. 

Eğer ikmale kaldıkları lmti· 
hanlarda muvaffak o!urlarsa, 
birçok sefaret başkatipleri, kon· 
ıoloslar ve sair memurlar ve bir· 
kaç ta nahiye müdürll vardır. 

Yeni açı1ao Haydarpaşa lisesi 
müdürü Saffet Bey Eylül devre
sinde Hukuktan mezun olacaklar 
arasındadır. 

'f 
• 

Tarihi) Gün"n 

İhtikar Karşısında 
Adliyenin azif esi 

Adana, 20 (A. A.) ·- Sebze fiatla
rının•on gDnlerde gayri tabii bir •U• 
rette yükselmesi üzerine buradaki 
gazetelerle yapılan neşriyat ve bazı 
tifahl tikayetler dolayı•ile müddei· 
umumilik Vilayet makamına bir tez
kere yoll ıyarak bu işin tetltiki ve or· 
tada hakikaten bir ihtikar olup 
olmadıktnın meydana çıkarılmasını 
dilemiştir. Vilayet mıtkamı lıe lüzum
lu ehemmiyeti vermiştir. 

Burdur Fırk Relshğl 
Burdur, 20 - Vilayetimiz C. H. 

Fırkası Reisliğine ittif "kla Ziraat 
Ban~ası MüdOrU Kamil Bey &eçil· 
miıtlr. 

Adana Pamuğu 
Adana, 20 ( A. A ) - Borsamızın 

kayıtlarına göre geçen ağustos ayı 
içinde pamuk fabrikalnında cırcırlanf 
pamuk yekünu 670,59 kilo olmuıtur. 
Bu, tahminen on bet gOnlük bir 
yekundur. 

intihap Haz1rllklara 
Belediye intihabatı buırlıkları de

•am etmektedir. Dün• akıam eaat 
altıda, mahallelere asılmıı olan def
terler indirilmiıtir. Şimdiye kada 1 
yapılan itiraz tetkik edilmektedir. 

intihabat bir Te,rinlevvelde bn4-
lıyacaktır. Dün de Beykoz ve Sarıyer 
ka:a:alannda, fırka yoklama talimat• 
namesi mucibince, yoklamalar yapıl-
mıı, bu kazalarda seçilecek Beledir• 
aza namzetleri teıbit edilmiıtir. 

İzmir İnciri 
inhisar idaresi İncir Satın 

Ahyor 
İzmir, 20 (A. A.) - f nblıar fdnresl 

tarafından incir mıntakaları olan Ay· 
dın, Kuoadaa·, Ôdemif ve nazilli ha
vnlisinde müıb hsilden hurda in cır 
mübayeaınna devam edilmektedir. 
Şimdiye kadar 200 bin kilo hurda 
incir Batın alınmış ve İdarenin şeh
rimizdeki depo•una getirilmiotir. Mil· 
bayaata devam o:unacnktu. 

Tah na GittH 
Tahranda yapılocak Fırdevsioin bı

ninci yıldönOmüne iştirak edecek 
olan Köprülü zade Fuat ve Ali Nihat 
Beyler dün sabahki Toroı el.. .. presile 
tehrimizden hareket etmitlerdir. 

ltalyan Talebeler 
Birkaç gündür şehrimiz.de miufir 

bulunan italyan Üniversite talebesi 
dün sabah İstanbul Ooiveniteslnl 
ziyaret etnıitler, Türk arkadnşl11rı 
tarnfından karıılanmıtlnrdır. Miaafir 
talebe dün akınmki vapurla memle
ketlerine dilnnıüflerdh. 

Heyetimiz Şere-
fine Bir Ziya/ et 

· Moakova, 20 - Sanayi komiser 
Vekili M. Kagonoviç Moakovada bu
lunan Türk s anayi heyeti f erefir bir 
ziyafet vermiıtir. Bu ziyafette Türkiy• 
büyük elçi•i VHıf Bey, ct,mk erklnı, 
Hariciye Komiıer Vekili M. Krcstin.
ki, Harici Ticaret Komiaeri M. Elyava, 
M. Suriç ve Sovyet ittihadı hOldlmet 
bankamı re~si M. Maryu:n haz.ı bu
lunmuılardır. Ziyafet •onunda M.. 
Kaganoviç ve Kreatinskinin nutukla
rına bOyfik elçi Vas f Bey ·ve Nurullah 
E.at Bey mukabele etmiı erdir. 

l! __ S_o_n_R_o_s.:....t_a_'n_ı_n_R_e_s_im_l_ı_~ Hı_ik_ay:::-..e_sı_· : ________ R_a_z_a_r_O_la_R_a_san B. Digor Ki: 1 

Hasan Bey Ha; van:drı Hi· ı 
maye c~miyeti, ls:anbu:da bir 
hayvanat bahçesinin açılması 
ldzumludur kanaatinde imiş .• 
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Haaıan B. - Çok doğru bir iş 
aziz.im, şu apartnnanları glin geç
tikçe çoğalıp nefea alacak yeri 
kalmıyau ... 

er;~ 

1 

... İ§ınden çık<ın yorgun bir memu
run, bir loç:nin evine l'itmeden H'Yel 
oturup din1enecetj biraz hava alacatı 
bir yeri bulunnııyan-

... Hele çocuklarının ba"ıçe

ıizlikten çamurlu ıokaklarda oyna· 
dığı bir ıehirde. .• 

Eir hayva. ac 
yapmak her ıeyden 
ie.ir 7a ı.. 

L.t ıı çeıi 
önde 
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•• ergun ' Resimli Makale a Gençlik, ihtiyarlık a 

Milletler 

Cemiyetinde 
.._ _______ Falih Rıfkı 

Türkiye, bUylik bir ekseriyetle 
Mllletler Cemiyeti muvakkat da• 
İmi azalıklarından birine seçil· 
nıiıtir. Türkiye a:ıa olmadığı za· 
!Danlar dahi Milletler Cemiyetinin 
yabancısı değildi. Gazi Türkiye· 
ıinin yıllardanberi gütmekte ol· 
duğu sulh ve uzlaıma ıiyaaeti, 
Milletler Cemiyetinin eaaı dava
ııdır. Türkiye, bu cemiyetin, ıul· 
hu kuvvetlendirmek için bat vur
duğu bütün teşebbüslerde ona 
Yardım etmiştir. 

Türkiye cümhuriyetinin mua
hedeleri, misakları uzlaıma ve 
dostlukları daima harp ve teca
vüz aleyhine, sulh ve emniyet 
lehine olmuştur. On kUnınir ıe
nelik Türkiye harici siyaseti, bu 
Uğurda uzun ve yorucu bir mü
cadele olarak hulasa edilebilir. 
Ttırkiye ıulh ve emniyet davası 
güderken, en iyi feragat ve hüı· 
nUniyet misallerini bizzat kendiıi 

vermiştir. 

Türkiyenin bu asil mlicadele· 
sinin, sulh ve emniyet davası pe· 
şinde olanları alakalandırmama· 
sına imk an yoktur. Muvakkat 
daimi aza namzetliğimizin bu 
kadar büylik bir ekser;yet elde 
etmesine sebep, ismet Paşa hU
kumetinin kazanmış oldugu bey
nelrnilel yüksek itibar ile herkese 
telkin etmİi olduğu derin itimat
tan başka ne olabilir ? 

Türkiye Cumhuriyetinin intihap 
zamanı, Milletler Cemiyetinin 
dost ve Komşu Sovyetler ittiha
dının iltihakı ile kuvvet bulduğu 
günlere tesadUf etmiştir. Buna da 
aynca işaret etmek isteriz. 

Sovyttler ittihadının nüfus ve 
coğrafyaca ehemmiyeti nekadar 
biıyükse, iulh ve aUkün davaaı 
karşısındaki eaash azim ve 
kararı da okadar köklüdür. 

Aza olmadığımız ve olduğu· 
nıuz zamanlarda takip etmit 
<>lduftumuz müsbet emniyet siya· 
setine şimdi, konsey azası olarak 
~a, dünyanın muazzam insan yı· 
gınlarmın mukadderatını elde bu
lunduran müesseselerle birlikte, 
daha nikbin ve daha esaalı ola· 
tak devam edeceğiz. Gazi TUrki· 
Yesine karşı gösterilen her sami
nıiyet ve itimat eseri, karıılığını 
bulur. Milletler Cemiyeti içinde 
bize veril mit olan vazlf enin şerefi 
kadar meı'uliyetini de anlamak
tayız. 

Bu makalemizi, İsmet Paşa 
hUkuınetinin uzun zamandanberi 
hariciyesi başında bulunan ve 
Cenevre'nin hemen bütün mesai· 
•Rinde onu temıtil eden Tevfik 
Uştü Bey hakkmdaki hürmet •e teşekkür hiılerimizi söylemek

rılzin bitirmek iıtemeyiz. 
- Hcıldmlyetl Mllliyeden • 

lkttsat Vekili Celal Beyin 
Tetkikleri 

Zonguldak, 20 (Husutıi) - lk
tısat . Vekili Celal Bey, tetkik 
heyetıle birlikte memleketimizde 
kurulacnk l d . k" sana .. i o an emır ve ımya 

t ykı~ n kurulma yerini tetkik b ~e zere Zenguldak, Safran-

ı 0 u, Çaycu~t~ ve F.reyli mıntaka· 
annı gezmış ır. 

Meclis Reisimizin Birader 
Zadeleri Evlendi 

B. M. M. Reisi Kazım Paşa· 
nın biraderzadesi Saadet Hanım 
ile İzmir deri fa brikatörU Mehmet 
Ruşen Beyin nikahları dün Bey
oğlu evlenme dairesinde ve birçok 
hluteber zevat huzurunda kıyıl· 
IDışbr. Sonsuz saadetler dileriz. 

iki İdam Kararı 
Viyana, 20 (A.A.) - İstirya· 

da kain Leoben Ağır ceza mah· 
kemesi cinayet ve infilak edici 
llladdelere ait kanunu ihlal töh
hletile iki naziyl asılmak suretile 
idama mahkum etmiştir. 

Kaplu.baj'a ile tn-
9an hlklyealal billralnJL 
Blr gtln yarı9a çıkmışlar, 
ta•t•n, ayaklarının hızı· 

oa 8'11vendliı için yan yolda uy• 
kuya dal11119. Fakat kaplumbağa, 
yavaı ya•at yoluna devam etmit 
ve bu eebatk!rlıiı aayealnde de 

hed•f• tav9andan evvel varmıf. Genç
Jltlalıe ve kınv•tiniH mağrur olmayı• 
nız. Bu gurur alzdekl Hbat kah liyetlnl 
~ırar ve gllnUn birinde, kuvvetalz oldu
ruıau zannettiğini• ya9blann karşı11nda 

mahçup d09eufalz. S•bat her ı~yfa 
batıdır. Sebcıtklr olmıyan guçlllıten 
hayır b•klenemeıı:. 

SON TELGRAF HABE"'RLERİ 

Reisicümhur Hz. Ankarada 
Büyük Gazi, Dün Akşam Halkın 
Coşkun T ezahuratile 

Reisiciimhur Hz. dün akıam 

saat 17 ,30 da refakatlerinde Baı· 
vekil ismet Paıa Hz. , Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya, Milli MU· 
dafaa Vekili ZekAi, Kılıç 
Ali, Hasan Cavit ve Nuri 
Beyhr ile yaverleri, kalemi 

400 Haydut Bir 
Şehri Yaktı 

Hoin King, 20 (A.A.) - Şien· 
tao kazasmda Laotorkuo şehrine 
400 haydut hUcum ederek ıehri 
yağma etmişler ve kaçmıılardır. 
Haydutlar altmış evi tamamen 
yakmışlar, 10 kiıiyi de dağa kal
dırmıtlardır. 

lılerini S.rakmışlar 
fzmit, 20 - Halhapınarda şa

yak fabrikasında 100 kadar işçi, 
ücret meselesinden itlerini bırak
mıılar, fakat Adliyeye verllmit· 
lerdir. 

M. Bartu 
Çok Kızdı 

Cenevre, 20 - Beynelmilel 
gazeteciler birliği tarafından 
Milletler Meclisi murahhaslarına 

mahsus müdürleri olduğu halde 
Söğütlü yab ile Dolmabahçe Sa· 
rayından Haydarpafya geçmı. ve 
binlerce halkın cokşkun teıahUrab 
arasında Riyaseticümhur vagonu-

na gelerek saat 18,20 de Ankara· 
ya müteveccihen hareket buyur• 

\
Beynelmilel 
Parlamentolar 
Konferansı 

Şehrimizde toplanacak olan 
beynelmilel parlamentolar konfe
ransının Fransız murahhaılarından 
birkaçı ile Uç Japon murahhası 
dUn gelmişlerdir. Fransız murah· 
haslarmdan bir kısmı ile İran ve 
lrlanda murahhasları bugün ge• 
leceklerdir. 

Pazar gilnU de Yugoılavya 
murahhaa heyeti muvasalat ede· 
cektir. 

Diğer taraftan Belgratta top
lanan beynelmilel parlamentolar 
lkbsat konferansında murahhası· 
mız tarafından okunan TUrk tezi 
derin bir alaka ve ehemmiyetle 
karıilanmışhr. 

Uğurlandı 
muılardır. Büyük Millet Meclisi Reiıi 
K&zım Paşa ile ikinci Reis 
Trabzon Meb'uau Haaan, J.tan
bul Valiai Muhiddin, Sofya elçisi 

Şevket Beyler ve birçok zevat 
Gazi Hz. nin tetYi resminde hazır 
bulunmuşlardır. 

\Ortalığı Mahveden 
Bir Zelzele 

Amerikada Meksika hilkô· 
meti dahilinde çok tiddetli bir 
zelzele olmuı, bir kısım kasaba· 
ları mahvetmiştir. Buna dair tel· 
graf haberi ıudur : 

Meksiko, 20 (A. A.) - jollsko 
mintakasında dört köy tiddetli 
bir zelzeleden sonra mahvol· 

muştur. Ankaz altında birçok kimıe· 
lerln kalmıf olmasından ve bir 
veba salgmından korkuluyor. 
Şimdiden 9 ceıet çıkarılmıştır. 
200 yarala vardır. " 

Trakganın 

lktısadigatı 

verilen bir ziyafette Fransız Ha· 
riciye Nazırı M. Bartu bir nutuk 

Mecidiye Köyüne Tramvay 
Evvelki günden itibaren Me-

cidiye köyline kadar tramvay , 

Trakyanın lktısadt vaziyetini 
tetkik, iktısadi inkişaf ve kalkın
ma çarelerini tesbit etmek mak· 
aadile yrın Edirnede mühim bir 
kongre toplhnacaktır. 

Bu kongrede hazır bulunmak 
Uzere İkhsat Vekaletinden bir 
heyet dün Ankaradan şehrimize 

gelmiştr. Heyet bu akıam Edir· 
neye gidecektir. 

söyliyerek, Sovyet Ruıyanın 

Milletler Cemiyetine kabu-
ltl knUnasebetile fsvlçre gaze· 
telerinin aleyhteki neşriyatından 

şikayet etmiştir. M. Bartu bu 

işlemiye baılamııtır. .............................................................• 
hareketin misafirperverliğe yakış
madığını, bu arada Fransaya 
haksız yere dil uzatıldığına şiddetli 
sözlerle anlatmııtır. 

Hem Evet, Hem 

flayır Meselesi .. 

----------A. E. 
Bakalorya imtihanlarının ikmal 

kıımında mümeyiz:. aıfatile hazır bu
lunan bir muallim, kabul edilen yt•İ 
imtihan usulünden dolayı memnuni
yetini izhar ediyordu : 

- Evvelce talebeyi kartımıza alıp 
ıual sor ınk mecburiyetindeydik. Şim
di ı;:ualler kapalı zarfla maariften ge
lince sual arayıp bulmak mecburiye
tinden kurtulduk. Rolilmilz talebenin 
yckdiğerinden kopya yapmamaııına 
dikkat etmiye ve bir de yazdıkları 

cevabı bilahare gözden geçirmiyo 
inhisar etti, diyordu. 

Mütalaayı dinliyen bir lıaıka hoca 
lıe biraz latife kar14tırmak istedi: 

- Talebelerin bu memnuniyette 
size iştirak edeceklerini hiç tahmin 
etmiyorum. Filhakika İf ıizin için ko
layh:şmıttır, amma onlar için güçlet
mittir. Hoca ne kadar olsa talebeılnin 
ıeviyesinl bilir, suallerini gayri ihtiyari 
olarak ona göre tertip eder, halbuki 
liste kapalı zarfta Maariften gellnceva· 
:ıiyet değişir. Hakikat daha iyi anlatılır. 

• Bu sabah bir gazete: 
ikmal imtihanlarında da muYd· 

f akiyet d.erecesinin memnuniyeti mu
cip olma! tan epeyce uzak kaldığ uı 
yazıyordu. Bir senede hazırlanamıy. n 
bir elersin iki ay içinde bellenmesine 
fazla ihtimal vermediğim için bu ne· 
tice karşısında h yret etmedim: Fakat 
daha ev...el jşittiğim muhavereyi ha
t rladım, sonra aynı muyaffakiyetsiz· 
liğin bu ders senesi içinde Frans•z· 
Jnrla Almanlarda da görüldfiğünü 
düşündfim. Müşterek sebebi iıterseniz 
siz bulmıya çalıtınız, fakat ben 
Fransız mekteplerinde Fransiz ta
lebeye fr nsız:.ca imtihanı için verilen 
yaz:.ı mevzuunu g8rdfiğilm zaman 
muvaffak olamıyan talebeye biraz: 
hak vermedim değil, bakını• yaşları 
henüz 18 i geçmiycm bu çocuklara 
ne sorrnuılnr: 

- Susmak, söylemek, evet demek, 
hayır demek, ilerlemek, gerilemek, 
bütün bunlar biraz cesarete bağlıdır, 
ahvale ve şeraite bağlıdır. Siz böyle 
düşünmez mlsiniı? .. 

Geliniz:. timdi çocukların yerinde 
si:ı olunuz:. da bu ıuallere cevap 
veriniz. Kendi hesabıma ben biraıı: 
düıündUm ve ille: bakııta •uali biraz:. 
mantıksız buldum: 

Söylemek ıçın cuarete ihti-
yaç varsa ıusmak için ce1arcte ihtiyaç 
olmayacaktır. Eğer ( evet ) diyenle 
( hayır ) diyene aynı kıymeti verir-
Hk dünyada kıymetıiıı: adam kalmaz:., 
ıonra şimdiye kadar benim bildiğim 
hep ileri gidene cesur denilirdi, 
ıerileyene değil. 

Evet ilk bakıtta bl>yle dütündnm. 
Fakat sonra baktım ki bu dütilnce 
(20) nci asrın z:.lhniyetine uymıyacak, 
imtihanda ııfır alacatım. Muhakeme· 
min şeklini detittirdim: 

1 - İn.an manasız bir ıeyi -söyle· 
mekten korktutu için ıu1ar. Şilphe 
yok bu bir cesaret memelc•idir. Meseli 
ben bugiln yaı.ımda belediye intiha• 
hından bahsedecektim, baktım ki be
ceremiyeceğim vazgeçtim. 

Susmak olduğu gibi söylemek te, 
ce1aret iıter, in.an üzerine muuliyet 
almaktan korktuğu için aöyler, başına 
bela gelme.ini iıtemcditi için ıöyler, 
dayak yemekten korktuğu için söy· 
ler. Bir ıırrı muhafaza edebilmek için 
kuvvetli bir ruha malik olmak liz:ım· 
dır. Bir kabahati itiraf için iıe kuv
vetli ruh kafi gelmez, inıanın müs
tesna yaratılmıt bir adam olma1ına 
ihtiyaç vardır. Hele aiıı: resmi veya 
hususi yüksek makam itgal e1en bir 

ndama hata ettiğini söyletinizde göreyim, 
2 - (Evet) demek te (hayır) de· 

mek te ayni derecede cesaret ister. 
Birinci takdirde ekseriyetle hissiniı.e 
maddi ve manevi menfaatinize uymı· 
yan bir muvafakat cevabı yermİf 
olursunuz:, ikinci takdirde ise kuvvetli 
bir (hayır) ile bir silril kin ve dUt· 
manlık uyandırırsınız. Her ikiai de 
ceıaret meselesidir. 

r 
/STER iNAN /STER iNANMA! 

3 - 11Jlerlemek,, ile "gerilemek,, 
bilhaSBa harpte mevzuu bahsolur. 
Kahramanlık namzedinin önilnde açıl· 
mıf yekdiğerine zıt iki yoldur. İlk 

'"'\ bakıtta hatıra "ilerliy6n~" ka.hraman 
11geriliyene,, korkak denıldlğlnı dOşlln. 
mek milmkilndiir, yalnız dilnyada ne 
kadar terbiyeci varsa hepai de (intl
har)ı fena bir hareket olarak görmüı· 
lerdlr. Bizim kanunumuz:. ise yazılma· 
sını yasak etmiştir. Halbuki bazı yer• 
de durmak intihar etmek demektir, 
intihar etmekten ise biraz:. gerl'ry"p 
ıoo ra muzafferane geri dönmek ) ok 
mudur? Fak at tabii bunu yapabilme le 
te cesarete bağlıdır. 

Adanada çıkan " Türk ıözü " yaz:.ıyor: 
" Diln Gerdan köyünden Bayram oğlu Dervit Ağa 

adında bir köylQ bize Alominyom bir halka g8ııterdi. 

Ağba mıntakasında Abibin paoa çiftliği yakınlarında 

kanadı kırık ve ölllm halinde bir leyleğin aya4ındnn 

alıp getirdiği bu halkanın üzerinde fU itaretler nrdı: 
MUS. ZOOL POLON. 
POLONIA- VARSOVIA 
B. 812. RETOUR 

ısr R iN N 

Buna naı:aran, bu leyleğin; Lehlatanın merkezi olan 
VarfoYada bu itlerle uğraıan bır müe11eae tarafından 
salıverilditi anlatılmaktadır. Znallı leylek oradan kal
karak ti buralara kadar uçmuı gelmiı ve çok muh· 
temeldir ki ıon aylarda Anadoluda knrtallarla leylekler 
ara1ındaki muharebeye de iştirak etmit ve yine zanne
diyoruz ki o laarplerde aldığı yaradan ıonra ıehrimize 
birkaç kilometre uzaktaki Ağbaya kadar ıllrüklenlp isrmi il orriikA./,dinle~ymittirt " 

L------------------------------------------------------------' 
* Süı:iln kısuı: Bazı aualler yardır 

ki hayattan tecrübe almıı aJemlun 
bile ıa ıırtır, nerede kaldı çoculaluı. 



:t Memleket Manzarası\: 
Bolu 
Panayırı 
Kapandı 

Bolu (Hususi) - Havalimlzde
ki müteadd it panayırlar içinde 
Bolu panayırı teferrilt etmiştir. 

Karaçayır ismini verdiğim z bil· 
yük çayırda kurulması doJayısile 

toz ve topraktan salim ve temiz 
bulunan panayır yerine muntazam 
bir plan dahilinde dükkAnlar } ap
tır.lmış, t am ortasında da z·ya· 
retçi erin istirahatlerini temin için 
lizeri köknar dalları ile örtülü 
büyük bir gazino yapılmış ve 
her taraf elektrikle tenvir edil· 
miştir. Havanın sıcaklığına rağ
men şehrin bUtün ahalis~ni ken
d s ine çeken panayır bilhassa ak· 
şamdan sonra dehşetli bir kala· 
balıkla doluyor. 

Panayırın manifaturacılar, bak
kallar, ka~ap!ar, tuhafiyeciler, 
bakırcılar, manavlar, lokantalar 
kısımlan hep ayrı ayn. B:r tarafta 
da atlı karıncalar, dönme dolap
lar, salıncaklar, kayar makaralar 
gündüz çocuklara, hava karardık· 
tan sonra da büyüklere derin 
neş'eler veren birer eğlence vası• 
tası oluyor ve hiç durmadan mil· 
temadiyen işliyorlar. Müthiş bir 
uğultu, karınca gibi kaynaşan bir 
kalabalık ve durmadan alış ver~ı 
eden esnaf... işte Bolu panayırı •.. 
Üç gün devam eden bu alış veriş, 
gürültU ve daha ziyade gezinti 
Ye eğlence yeri, bir çoklarının 

( hiç olmazsa bir hafta devam 
etmeli idi.) Temennileri aras nda 
llçllncli günün gece yarııında bitti. 

İzmitte 
Pancar Ve Pirinç Mah
sulleri Çc,k Verimli Oldu 

İzmit (Hususi) - Bu ıene 
pirinç istihsalitının 3 milyon kilo
dan fazla olduğu tahmin edil
mektedir. Vilayet dahilinde tet· 
kikat yapan Hikmet Bey Adapa· 
zan, Hendek ve Geyveye git
miştir. Pançar mahsulil memleke· 
timizde ilk defa ekilmesine, çift· 
çinin tecrUbesiz oiması~a, hava• 
ların kurak gitmesine rağmen 

fevkalade iyi netice alınmıştır. 

3 milyon kiloya yakın pançar 
ist hsal edilmişrr. Son haftaya 
kadar bir buçuk milyon kilo pan· 
çar yüklenm·ştir. Beher dönümden 
vasati iki buçuk ton pnnçnr çı· 

karılmıştır. Küllar köyU ile Paylar 
ovasında bir döniimde 7 ton pan· 
çar istıhsal edilmiştir. 

l{aşta Numune KöyU 
Kaş, ( Hususi ) - Eynehal 

numune köyünün bütün sokakları 
temizlenmiş, kaldırım döşenmiş, 
kö; de bir de pazar yeri açılmıştır. 
Köy mezarlığı harice çıkcnlmış, 
etrafı du\•arla çevrilmiştir. Bundan 
başka kasaba çayından küçUk 
cetveller açılarak köy bahçelerine 
ıu verilmiştir. Bu Numune köyü 
az zamanda çok ileri gitnıiş ve 
pek muntazam bir kasaba olmıya 
namzet bulunduğunu göstermiştir. 

Bursada ilci Bina 
Buraa, ( Hususi ) - Tophane 

caddesi üzerinde etrafa cidden 
çok feno kokuJar neşreden dcbağ• 
h ne ile s~tbaşmm büyük köerü· 
s · nden gtr·ilen muhteşem binanın 
y üz yirmiden f zla kırık penceresi 
ıey ahla r n nazand.kkatini celbet· 
melde, biri i tikrahlnrını, diğeri 
de hayret vo te cc·iplerinl mucip 
olmaktadır. Debağhanenin oradan 
kald rıimnJı, kırık pencerelerin de 
l apt nlmnsı her halde faydalı 
olarakb,.. 
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Zil ede Panayıra Deri Derler 
Deri Orada Senebaşı Addedilir, Konturatlar, Mukaveleler, 

Sözleşmeler ( Deriden Deriye ) Kaydile Yapılır 
Zile, (Hususi)

T okat vilayetinin J 

mühim kazaların
dan olnn Zilede, 
b·r çok tarihi 
eserlere tesadüf 
ed lmekted r. Zi· 
lede birçok kale, 
su yo11arı, bara· 
beler, kitabeler, 
anfiteatrlar ve 
taş odalar mev
cuttur. 

~------

Zile iki mühim 
tar i h 1 h a r b e 
sahne olmuştur. 

Harbin ikincisinde Roma ıerdarı 
Kayser kumandan Farnası bura
nın topraklarmda mağlup ettiği 
zaman Veni, Vedi, Vici (geldim, 
gördllm, galip oldum ) diye Ro
maya mühim ve muhtasar bir 
mektup yazmıştır. 

Zilenin ıimal ve cenubunda 
olmak Uzere iki mühim dağ var· 
dır. Şimalde Altıağaç dağları, 
cenupta da Deveci dağı bu?unur. 
Bu dağlar kısmen meıe ve çam 
ormanlarım ihtiva etmektedir. 
Yaylaları zUmıüt gibi yeşil ve 
buz gibi sul r le muhitine hayat 
ve neşe saçmaktadırlar. 

Deveci dağından çıkan Çeke· 
rek, Honar, Leğenlik, Heris na· 
mındaki sular Zilenin birçok 
köylerini suladıktan sonra Yeşil· 

Egenin En lh iyar Efe il 

Tuzcu Ef• 
Bergama ( Hususi ) - Tuzcu 

Efe Ege mıntakasmın en ihtiyar 
efesidir. 86 yaşında 3 karılı ve 6 
çocuklu olan efe r çok dinçtir ve 
her sene Ege mıntakaıının en 
ihtiyar efesi sıfatile l:ımirde 
dokuz Eylül merasiminde ıeçit 
resmine iştirak etmektedir • . 

Tuzcu efe milli mücadelede 
Soma cephesini 300 kitilik bir 
teşkiliitla tutarak Yunanlılara 
mukavemet etmiı, bir tepeye 
mev:ıi kurarak 3 Yunan taburu 
efradını mUhimmatile beraber 
esir etmeye muvaffak olmuştur. 
Hlikfımet efeye hizmet ve feda
karlığına mükafat olarak nakdi 
yardımlarda bulunduğu gibi bir· 
çok arazi de vermiştir. 

erzifonda Yangın Başlangıcı 
Merzifon ( Hususi ) - Müftn 

soknğmda Mehmet Ali Efen dinin 
Lolrnntasından yangın çıkmış, 
fokat derhal yetişen itfaiye büyü· 
mesine ve ıirayetine mani ol
muştur. 

Zilttden bir manzara 
ırmağa dökülürler. 

Hava, su, ve toprak gibi Uç 
mühim unsurun yarayışlı oluşu 
halkın ııabhatlı, iriyarı ve neşeli 
olmalarını kap ettirmiştir. 

Zilede maden kömürü varsa da 
istifade edilmiyor. Yalnız bazı 
köy halkı kullanmışlarsa da neti· 
cede metruk bir hal almıştır. 
Burada kireç ve alçı taşlarından 
başka bir şeyden istifade yoktur. 
Bir mütehassıs gelirse bakir 
dağlarından mühim istifadeler 
temini melhuzdur. 

Zilede ziraat çok mühimdir. 
HertürlU hububat, tütün, afyon 
halkın refahını temin edecek 
kadar bereketli istihsal edilmek
tedir. Buradan vagonlarla ziraat 
mahsulü Samsuna sevkedilmekte• ı 

Diyarı ekirde i 
Avcılar Tarafından Bir J 

Bayram Yapıldı 
Diyanbekir, (Hususi) - Şeh• 

rimiz avcıları birleşerek bir avcı· 
lar b.ıyramı tertip etmişlerdir. Bu 
bayram mUnasebetile 25 avcı 
tarafından yapılan avda 1200 
keklik ve üveyik vurulmuıtur. 
Bundan conra Cin Ali bahçeıinde 
gayet zengin programlı bir eğlence 
tertip edilmiş, birçok davetlilere 
bu bin iki yfiz avdan ziy:ıfet 
verilmiştir. 

Avcılar bayramına Birinci 
Umumi Müfettiş Hilmi, Vali Faiz 
Beylerle Kolordu ve Fırka kuman· 
danlnn Paşalar da iştirak etmiş
lerdir. Bayram münasebetile Cin 
Alide gece geç vakite~kadar eğle
nilmiş, caz ve saz çalmış, h c ı 
vakit geçirilmiştir. 

Çorumda l<adınlar Pazarı 
Çorum ( Hususi ) - Burada 

alıcı ve satıcısı hemen hemen 
kadınlara inhisar eden bir pazar 
kurulur. Haftanın iki günlinde 
kurulan bu pazara kadınlar puan 
derler. Bu pazarda kadınlar kendi 
el emeklerini, dokumalarını, ya• 
tak, yorgan örtülerini, çevre, 
yazma, çamaşırlık bez, perdeler 
ve örgü işleri satarlar, pazarın 
bütün mataı yerli malıdır. Bele
d iye kadınlar pazan için güzel 
bir hal yaptırmıştır. 

Afyonda Yol Faaliyeti 
Afyon, ( Hususi ) - Belediye 

yol yapma faaliyetine baılamııtır. 
Bir kısım yollar parke ile döıe
tilecektir. 

f ıerzifonda Bir Yaralama 
Merzifon ( Hususi ) - Bozacı 

mahallesinden topal Ali Zeynel 
oğullarından Sabriyi ağır ıurette 
yaralanmıştır. 

dir. Fakat Sam· 
sun tnccarları 

malı gtlnU günü
ne teslim ala· 
mıyorlar. ÇUnkn 
istnsyen doludur. 

Salı Zilenin 
pazar günüdür. 
Buglln pazar ye· 
rinde gezmek, 
alışveriş yapmak 
mühim iı olur. 

Her aene son· 
bahar panayırı 

binlerce halkın 
·ştirakile açılar. 

Bu panayıra buralılar Deri tabir 
ederler. Kışlık ihtiyacatın temini 
bu sırada olur. At koşulan, gtl· 
reşler ve daha birçok eğlentiler 
de tertip edilir. Burada eşhasa 
alt dükkan ve evler Deriden 
Deriye kiraya verilir. Şu vaziyete 
göre ticaretin ıenebaşuıı Deri 
günüdür. 

Zilenin verimli toprağı, tabii 
güzelliği l:ısanlan asırlarca sine· 
sinde yaşatmıştır. Muhitte birçok 
ilim adamları, saz şairleri de 
yetişmiştir. 1233 tarihinde ölen 
TaUbi burada ıu kıt'asile pek 
meşhurdur: 

Den garip, başım garip 
Sılada eşim garip 
Ölaem kahire varsam 
Mezarda taşım garip 

Tam uracı Osman 
Pehlivan Boluda 

Tamburacı O•malf. pehlioa11 
Bolu ( Husuıi } - Methur 

Tamburacı Osman pehlivan ıeh
rımıze gelmiş ve Halkevi ıalo· 

nunda Hilaliahmerin tertip ettiği 
bir toplantıda, bir gftn ıonra da 
Halkevi İçtimai Yardım Şubesi 
menfaatine Belediye ıinemasında 

talebesi Hamiyet Hanımla birlikte 
birer konser vermiştir. Yalnız 
milli ve yerli havalan terennllm 
eden koca Türk ıazcısı Bolu'da 
çok beğenilmiı ve çok elkıılan• 
mı ıtır. 

Antalyada Bir Konferans 
Antalya, (Husus!) - Antalya 

meb'usu Rasih Efendi Tophane 
parkında Antalyalılara bir kon• 
f erans vererek memleketin imarı 
ıahasında elbirliği Ue çalışmasını 
ıehrin memlekete ıeyyah celbe
decek kadar allalenmesinl tavsiye 
etmiı, Antalya • Afyon demiryolu 
hattının pek çabuk bitirileceğini 
mtıjdelemiştir. 
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Silah Satışı 
lttifakz 

Londrada çıkan (Daily Herald) 
gazetesi yazıyor: 

The Electric Boat Company 
"Elektrik gemi ıirketi,. bir Ameri• 

kan silah şirketidir. Yaptığı ış, parw 
aını veren her hangi bir memleket• 
deni:z.alb gemisi satmakbr. " Vi
kers - Armstrong ., da bir lngiliı 
müessesesidir. Bu şirket te deniz 
altı gemisi yapmaktadır. Ayni işi 
yapan bu iki miiessese, Amerikan 
şirketi müdürünün teklifi 'e, sırf 
kendi keyifleri için dünyayı üç 
kısma ayırmışlardır. 

Britanya lmparntorluğu dahi• 
llnde denizaltı gemisi ticareti yal• 
nız Vikers şirketine bırakılmış bir 
haktır. Bir!c şik Amerika ile Küba 
ve Amerikan kontrolü altında bu• 
lunan memleketler Electric Boat 
Company'nin inhisarı altındadır. 
Dünyanın mlltebakl kısmı ( hot 
bir tabir! ) mllştere!:. aaha olarek 
kah yor. 

Bu mOessese müdürlerHe hiı• 
aedarlarıoın ıuiolyet ve vicdan
ıızlıklarının orta derecedeki bir 
adamdan fazla -olacağını tahmin 
etmiyoruz. Meşgul oldukları işin 
nev'i onlara silah yüzünden maddi 
bir menfaat temin ettiği için 
silahsızlanma müzakerelerinin mu• 
vaffakıy0tsizliği ve mi&letler ara• 
aında düşmanlık, hatta harp 
zuhuru, bu gibiler için büyük bir 
fimit ve menfaat kapısı açıyor. 

Mesela denizaltı silahlarının 

ilgasına ait bir pliinı suya diişür
mek için ellerinden gelen bütün 
nüfuz ve kuvvetleri kullanamaz• 
laraa kendi işlerini ve ticaretlerini 
kapatmak tehlikesine düş rmUt 
oluyorlar. 

Birkaç sene evvel Ingiltere Uo 
Amerika arasında hasıl olan ger
ginliğin iki memleket arasında 
bahri bir rekabet doğuracağından 
bahsedilmişti. Böyle bir gergin
liğin tesiri ·altında bu iki me~ 
leketin girişeceği silah yanıı, 
kendileri için olduğu kadar hütnıı 
cihan için de büyük bir felaket 
olabilirdi. 

Fakat Electric Boat Company 
ile Vikers • Armstrong için de 
pek müsait bir ticari vaziyet hu• 
ıule gelmiş olacaktı. 

Maziden aldığımız ders gö:z:U• 
müzün önündedir. Bu gibi mües• 
seseler beynelmilel geçimsizliklea 
rinden istifade etmek hevesinden 
vazgeçmlyeceklerdir. 

Bu gibilere istifade imkanı 

bırakılmamalı ve silah satışı ile 
temin edilen kazancın önUne ge• 
çilmelidir. Bu ıuretle silahlan 
bırakmak işinde en meş'um mani 
yok edilmiş oluyor. 

Mazgirtte Jandarma Kona gı 
Mazgirt, (Hususi) - Halkın 

yardımı ve jandarma kumandanı 
Burhan Beyle kaymakamın gay
reti aayesinde inşa edilen jandar
ma konağı merasimle açılmıştır. 
Bu merasimde halk tarafından 
kurbanlar kesilmiş, hazır olanlara 
çay ve bisküvi ikram edilmif, 
ıenlikler yapılmıştır. 

Şenliklere bütün k6ylliler işti• 
rak etmişler, halktan kırk suvar.I 
tarafından yapılan cirit oyunlann 
ıeyretmişlerdir. 

Balıkesir Defterdarlığı 
Balıkesir (Hususi) - Vilaye· 

timiz Defterdarlığına tayin edilen 
Eliziz Defterdan Behçet Bey 
şehrimize gelmiş, yeni vazifesine 
bqlamııtır. 



BABiC 
Herkes 
YedisindenYetmi- Amerikada 
fine Kadar Asker Kanlı Grev 

Faıiıt fırkası tarafuıdu nrillp 
ltaı1aa kabinetinin itüfalda ma.afık 
IMdup kabul ettiti mObim bir karan 
•kamuı olac k11nız. Bu karara g6re 
iter ltalyan aekiz 7a1ıadan ~w bet 1a· 
•na kadar aıkerdir. Yani, harpten 
•w-nl Golç patanın meıbu# "MUletS 
lalaelliha,, ı nda bGtOn vatandaılnn 

.. Jıbız ve prtaız olarak aillhlı 
'&tan hizmetmetkin 1apaa eMrinin 
.. kim fikri, bu defa M. Moıulinl ta
talından aynen benlmseamittir. Üı• •11 bunan b31Je olacatı tablt ldL 
2"tra ğeçenlerde 7apılan kıımt ltalyan 
•anevralarını mlteakıp M. Mu•ollnl 
.., tank n lzerine çıkmı1t oradan 
~!andatlar·na Ye blltGa db7aya 
"!AUJanm Militariıt bir •illet haline 
'91melde kalmayacajuaı. cenkçQ bir 
•arlık olmak fikrini ,Ottilj'Oall blldir
*1ttf. 

M. Mu10li•I. b• aran tekaddlm tib pı.- jit ............... ı tar•• 
a edi7orduı 

• Alaaaa7a dehfetll ıiliblanıyor. 
loYJet R..,. 1rerek TOrkiıtanda, 
19tek Maaıari huclatlnında aıker 
Jıfıyor; FranH, budutlannı, qılmu 
•1r Çia da•arına çnirmittfr. lnailtere 
•nton bu baıırlıklan bGyilk bir dik
.. tle takip ediyor. • 

Daha Bitmedi 
Nevyork, 20 ( A. A.) - Mea1Ucat 

san yi merkezlerinden bamlarında 
1enidea çıkaa karlflklaklu, efkarın 
bili mGtehe1Jlç balundufuna delil· 
dir. Sulh Omitleri, tavaHut komiteıia· 
den yakında bir rapor almatı bekli• 
yen M. Ruueltin, tamamile, pUıada 
toplanmaktadır. Bu r•poraa, ilatllAfıa 

hallini kolaylaıtıracak bir s6mia aa .. 
terecej'i tahmin ediliyor. 

Belmontta din reee hlclu ol• 
arbedeler araıında, !tir ukeria •nfl 
darbeıile yaralı dClfen bir lfçi 4lmü,. 
tGr. Grncilerdea claba OD Uti :rarah 
•ardır. Bu ha•alicle w-uiyet pek ziyu• 
rerrindir. 

Lnlıtonda iki fabrika dalaa kapu-
mata mecbur olmut Ye reeli kiti te•· 
kif edUmittfr. 

NeyYork, 20 (A..A.) - Grenileria 
reial iL Gorma-. me••eat ameleain• 
den daha Jh bia kitinin puarteaia
den itibaren ıre•e lftirake da•et 
edildiklerini haber vermlftir. 

V atenilde akıam lserl, 1enidea 
arbedeler olmuıtur. Poliale beraber 
miliı kıtaları ırevcilere kartı mDca· 
dele etmektedirler • 

Fıladelfiyada, sabıta, yüzlere• .,..,. 
ciyi lobutlarla dajıtmııtır. 

SoYyet Ruayaam Maaçuri budutla• Ceorciyada arfl idare denm ecli-
l'llla n Tlrkistan clnnna uker Jıt· JW• 188 kiti te•~if edllmittir. 
.... ı. ltaJyanın yediden 7etml1e kadar Nevyork e7aletbade Littlefallata 
l.lto. mWet efradıaı Hker J•pmek poli1, 1rfevcileri daj'ıtmak içln n 
L.. bortum)arl Ye 1rl5zyafl sraz}arı kullan-"-1:e1Deainl mazur lalar m1, kılmas mı? 
Oruını mflnalcap et•ek iatemiyo- mııtır. 
lllm. Fakat bütan ıiWalanmaluıa ve NeYJorlr. 20 (A.A.) - Haber ve-
ltiaaetlce •illb yarıılarıaın hep bat- rilditiae 1rlire, ıuDI ipek ifl•1e• Jb 
• kadar fabrika, 1arıa, ırevi akamete 
•ıına bakarak H kabahati ona uğratmak Oze;e, mGfterekea harekete 

darak yapıldıtını görOyorum. Bun• ••çeceklerdir. 
dan anladıjım ıudur ki berke., att tı 
•eı'uliJeW ad•mm ehemmiyetini Almanyada 
•ldrlldlr .. ...._.., ... haffefe 
..,_. Fakat bGyGk 1mp w.. .,., Hariciye Nazırı Bir Nutuk 
.. ,. olmalı ve timdlden kafamıza o h s·· ı d. 
•oymalıyız ki galip, mıtlQpj eter bir a a oy e 1 
badire daha patlak w~ Be · 20 A.A. - Be eı.ilel 

TBLIBArLAR 
1 Silih Ticaretinin lçyüzü 

M~ydana Çıkıyor 
Ahliksız~de';-Bahsediliyor 

Aın•rlk• /•6rli•/.,,.,.a ••pıl•n ..,ı.ıer A••lluı wp .. -'l•rlade 
Vaılnston, 20 (A.A.) - Sllablanma etleri te1lı edeceklerini lmlt ediyor 

talakikat komlayoau, fndval llborato- " bekliyoruz. . 
ri k t L d ,._ u Fecleral liboratorıu kuapanyaaı-

umpanyam arana an """•auı l ı al 
Amerlkada bomba, el bombaıı ve Dıa VeaezGelı aceateı m r •1 De-
tClfek 1ataılannı arttırmak için kulla· unt~ Anna 1932 aeneıind~ aidatı 
nılan ra7ri ablikl usuller hakkındaki komııyonda_a Jlzde SO ıiaı !Hmea 
tetkikabna devam ederek bu kum• Ye bDyGk bıw kılmını da rayrı re1ml 
paaJUlll mOmeımllerlal dlaleaaiftlr. olarak hllk4mete Yermek me~~i1e· 
B la A k al ı_:11 rl tinde kaldıfındu tlkiyet etmııtır.,, un r •rapa unıpanJ an veaı e 
tarafından kullanılan •)'ili uaulleri lnglllzler Kızmı9 
kendilerinin de ittihaza mecbur kal• Losadra, 20 (A. A.) - Almaayanıa 
dıklarını bildirmitlerdir. Amerlkadan uba aldıfı harp le•aaı-

Bu kumpanyanın acentHI M. Joinaa mını peıia olarak tediye eltitlne dair 
elynm komiıyonun alinde balaaan V qin1rton tahkikat komiıyonundakl 
bazı evrakın neıredilmemeaini iıtemif, beyanat ln,Ula lt mahafilinde çok 
akıi takdirde Amerikanın Cenubi fena bir te1ir J•pmıthr. Şayet bu 
Amerika ticaretine tamamlle hatime keyfiyet dotru i1e Almanyanıa ileri 
verileeetinl ı8ylemittir. Buna rapen ıOrdütil d8Yiz yoklutu ~ddla11 bltan 
komlqon mlbimmat fabrlkalanaıa kıymetini kaybetmektedır. 

d Gp c•kleri 1111fkll ••ayeti usan lngllterede De Tahkikat 
dikkata almakıaz n tahkikatmı ilerlet- Yapllması lstenlldl 
miye karar Yetmir. Londra, 20 (A.A.) - Liberal fırka-

Komiıyon namına ıöz ı8yliyen sının icr komitesi silah ve mnhimmat 
ayandan M. Bone dem·,ur ki: fabrikalarının faaliyetini tahkik için 

• - Bis, Amerlkala •ataa •••••••• 
IUçbir me1•uı yakaaıaı hrihia ~p~e"'nçlle•.~t,.,..iiıiiiiiiitilliiıNlliıiiiıi~Miijl(iıliiiiiWf 

Fon Nöyrat taraf ndan harici ıiyaaete fından dtlnyanıa her tarafında kulla• lbaden kurtnramıyacaktır. Bu politika • k hh 1 .n 
ait ıöy.enen nutu , mura H ar uze· nılan usulleri milletler ıulhu için bir 

ran ittifakla lcallal etm"ıttr. 
[ lsa Aaıa.ta dlrdiinci ••111•· 

mızda hir ln6iliz ıazet•.t11l11 rniU&i111 
ilr ıaz11ı aardır. J 

9Jqounu anlamıyaa artık kalmamıt- · d k d ı b" • h ı t • tar. _ Süreyya rın e ço er n ır tasır 811 e mıt- tehlike teıkil ettiğini bilmelerini iıf • 
tir. Murahhaılar, Almaayada rördOk· yoruı. Bu hldiıeleri meydana çıkar· 

Arnavutluk - Sovyetler leri iyi kabulden dolayı Alman h0k4· mak için namuı1u bir tarzda 111rfı 
Roma, 20 ( A.A ) - ArnaYlluk Ue metine tetekkOrlerini bildirmiı?erdir. me1al ettik. Hiçbir Amerikah kuıu· 

lo"J'et RHya ara11nda •lyaal mlna- Hltler HUcum Orduau panya11 bundaa maaaa barakmadık. 
labet tealaiae ait notalar burada iki Berlia,20 ( A.A ) - Reımen bildi- AYrupa milletlerinin de bu mahimmat 
tle•let marabhallan ara11acla teati rildltine rBre, bu ay içinde htlcum fabrika ve tacirlerinin teairabndan kur· 
edihnittir. kıt'aların flrm•k ya11tı kaldınlacakbr'. tutarak buna mtımaail tahkikat hey• 

Aşk 
Gençlerindir 
No.23 

21. 9. 934 
O zaman Hellbe Hamm da, 

lladfye de OD llç, OD d&rt , ..... 
.t'llada idiler. Hadiye o sırada 
-•halleye taıınan bir kiracının 
ICuleliye giden çocuju ile ıevlr 
-.ye bqlamıfb. Bu ıevişme yıl-= devam ettL KolDfU deli-

11 Nuri Kuleliyi bitirdi. 
~e pdL Ve sabit çıkar 
...._ ltacliye De evlendiler. 

zabit çıkbja ıh 
lahcını h41!1.umlarcla drllyerek 
11rmalar, .1e'6 lar içinde mahal
leye glrlti bir Udile olmuıtu. 
Hadiye H. ~dan çar
pnıtılar geçirdi. v. aihayet 
Kavalla kız ba ka.... mdete 
tahammtıl edememif llbl prk 
diye dnıtD, bayıldı. Aizına, bar
ll1lna limonlar ııkarak, Jlda .. 
ltarabna tokatlar atarak zorla 
•Jl}ttılar. 

Hele Narinin anacığı.. O bi
ricik evlldım b6yle gelinler ıibl 
llrmalar, 1&tafatlar içinde pınl 
pınl görünce ıevincinden hllngllr 
lallagtır ajlaau1a bqlamqb. Ma· 
laallenln bntaa kaclanlan oaa 
kekik, nane ıuluı koldata lroldata 
biraz tealdn ettiler. 

Burhan Cahlt 

Nuri mahmuzlannı fllmdabp 
kıhcını .. kırdatarak oıGn mahal
lede, aemtinde btıtln genç lazl.,. 
meydan okudu. 

Fakat partiyi HadlJe kazan
IDlfb. BOtOn Tqkaaap kızlanm 
hasetlerinden aabutqı ıibl çatla· 
tu Hidiye kendine ıeldikten aon
ra arbk kabına ıağamaz olmqtu. 

Zatea baurhldan 7apıldağı içia 
hemea clojün, niklll bir arada 
oldu. Hadi,. Ue Nuri pnfıet
glrdiler. O gece mabaUenin Te 
•• ... mtin uJkaaaz kalan, hanla· 
nadan yorıanlan, yaıbklan dl
dikliyen genç luzlan aramda H.. 
albe Hanım da Yardı. 

Fakat her kar nhcuun bJr 
kBr alie&11 olur derler JL. kim 
malım var dor de mllflwiz kabr. 
Hadir• ile Narı S., evlendiler. 
Bir ay ıonra Brzurama ıittiler. 
A1Jar seçtL Mahallenin öteki lm
lanıaa da lmmet pkb. Onlar da 
muratlarına erdiler. 

Ba arada Hulbe H. Uakapa
nında oturan bir bahriye zabiti 
ile evlendi. Eaki bahriye sabitleri 
pbl Ahm•t S., da · allpma. 

keyif ebll, zevk ıabibl bir 
adamdı. Bahriyede havuzlar
daki iti az olduğu için bDtnn 
hevesini doframacıbia Yermitti. 
Evde m6kemmel bir maraagoz 
takımı vardı. Çok aDzel tabureler, 
raflar, k6şelikler yapardı. 

itte Hadiye ile Nuri Bey 
Anadoluda gezerlerken Ahmet 
Beyle Hasibe Hanım de Reptle, 
TOrkinı yetiştirdiler. Ahmet bey 
evlendiklerinden on 111 ıonra 
Kadık6y0nde bugOn oturduklan 
e'fl aldı. Fakat bu ev ujurmz 
geldL Zavallı Ahmet Bey renç 
yapnda bir zatnrreeden vefat 
etU. 

Çok içtitl bir akpm vapura 
Jetifmek için kopauf. Sonra ur
hofhalda terli terU ftpar8B .. ver
teainde IWDlfb. Eve getirdikleri 
zaman kendial bilmiJordu. 

Bunda IOllr& Huibe Hanım 
batla •metini ,.timleri hl,llt
meye balladı ba OD yd içinde 
hep Anadoluda dolapn Nuri 
Bey de tekrar lltanbala tayin edll
diii zaman biabata olmUfla. 
Kachk6ytlne taflnclılar. Arbk biri
bi.rbıi bulan iki eıld mahalle 
arkada11 caaeii• olmutlarch. 
Hadiye Hammm çocuju olmachil 
için Hasibe Hammın yetimle
rine ana gibi bakıyordu. Bila-
hara Nuri Bey kaymakam 
oldu. Artık iyiden lyl7e 
lhtlyarlalD&lb- Tatkuap aokak-

Deniz Slllhlart GörU9meal 
Tokyo, 20 ( A. A. ) - Lonradakl 

bahri mGzakerata ittirak edecek olan 
Amiral Yamamoto, hareket etmiıtir. 
Ge!ecek ayın 17 ıinde Londrada bu- • 
lan caldtr. 

Jannda labçı plardarak blitln 
mahalle lmlarım cumbalara 
kotturan, kafu arkalarında yanık 
yanık ut ça1c:1ıraa o bi IPbi ıenç 
mDliıim timdi balamm bir leYaa
tin tarluma beuiy• ak ve MJ
rek aRçlan, rlttabette kalm11 bir 
tef derisine benziyen aert ve bu
ruıuk yGzO. parlakhja kalmaDllf 
ve ıoluk mavi g8zlerl ile ajır, 
Ye aalda bir Laymakam olmuıtu • 
Çocuklan ve fazla ma11aflan ol· 
madığı için biraz para da yap
mlflardı KacLk6yUnde Bahariye 
caddesinde ilk de:a kira Ue mr
dukJarı evi Nbn aldılar. 

Hadiye Hanım da J•tl•nmalda 
beraber 8mrlbıDD en genç yıllan 
Ananoluda ıeçtitl için llhhatinl 
Ye g&zellijl tatebllmfftl. Halibe 
Hammla akran olduldan halde 
aralannda ana kız kadar fark ola
yordu. 

Hallbe Hanım lll'UI refcllkçe 
içini çeker: 

- Hey rldl hey, derdi. Mihnet 
acla1111 bak •• hale koyuyor. Ba 
iki evllt bealm belimi bllktl. 
Allah kimin varsa hafıtf••• Fa
kat ojlana bir t6rlll, kw bir tlrlL 
Evinia hem bel... .._ .-keti 
olmak ne alç ne ıttç.. Ben bu 
Jafla bu kadar ç6kecek kadm 
dejildim amma.. itte e9W kabn.. 
diye ha1dlamrdı. 

itte Huibe Hamm111 uyıı 
ettijl. 16dne peactitl kayma• 

Erkeğin Vazifesi 
Kadının Vazifesi 

Bu sDtunlarda, okuyuculanmm 
ıuallerine cevap •erirken ~ok 
defalar temu ettim: Bence 
eaulı kaide bir ıenç kum evlen
dikten ıoma ıokakta para ka
aanmak için çabtaıama11, aYinden 
bqka bir pyle ufrqmamaııdar. 
Kadının eauh wuifua JUYUIDID 

bOtlln itlerini ı&rmeai, kocuma 
pn bir k6t• buırlamau. çocuk· 
larma aarU1Da ıire dadılık, ml
rebbiyelik, annelik ve arkadaflılr 
etmuidlr. Ba 61le ıenit bir a
badır ki, hattl Wz .. tçW olu 
dahi kadım aabahtan alqama 
kadar ifgal etmiye kifidir • 
Hayat, kadmla erkei• iaabet 
eden hiaelerl, yekdiierinden 
tamamen ayırmıfhr. Kadınınki 
budur, erkellnld ise kmıılaa 
yuvayı refah Ue idare "' iatfk. 
baDnl temin lçlll lbım pin 
para)'I bulmaya phımakbr. 

Bumla .,_..,_ m tunlf 
ıekll mutlak ıurett• IUIWno 
addedilmemelidir. Zam•n olm ki 
kadm da çabşmak mecburi-
yetinde kalır, hatta yalmz b8fllla 
evi ıeçindirmek ıztrarile karplqır, 
fevkallde badiaat, fevkallde tet
birlerl i.atilzam eder, fevkallde 
tetbirlerin amlrleri ... mahdut
tur, muYakkatır. Kaclıaia lcabaacla 
çal•ımumı bayle ı&meJidir, fe.. 
kalidelik geç:lııce pvwna d6-
aecek, oda11nm içinde kalacaktır. 

itte bu düınnce dolayısiledir 
ki, okuyucum Ahmet Naki Be)ln 
Uerl .ardlğll mltaleaya lttirak 
edemiyorum. 

• Tagutloda lmza•nı okayama-
madığım okuyucuma: Mektubunu
zun aynen dercinden ne fayda 

"._.lr ~--1:"ND11ıftza 
Amerika Ve Kontenjan 
V atinston, 20 CA. A.) - Hariciye 

Nazın M. Hul, kaqıhkh tiaret a.ı..,. 
malan protnmmm baıbca p,-. 
uaaaali imkan laaaıl olclôça ve diı
deYletleria de lftirakile, hu tirli 
taladidabn •e kontenjan uıulGnlla 
kaldıralma11 ilzam oldutaaa 811lemlf• 
tir. 

kamm kan• ba •ki mUle çocaJI. 
lak arkada11 ot.. Hadiye Hamm
cL.. Ea kanpk ..... el ......... 
gider, akal -..na. 

Son ,enlerde Hutbe Hanım 
kol kol a6rilcll ıezerken Hadiye 
Hamm da bot oblnlaml &... 
u,&ade eaki aileleriadea biriDİll 
1mım •ilak almıtb. sa,ı.c:U
iine gire ha im piyano, Baaa 
biliyordu. Alle.ı de çok ..,ıacli. 
keııdiai de ...... 

Y almz J8lllllll bira geçkin 
olduju 16yleniyorda. 

Hadiye bamm bunUD için de ı 
- isabet, llabet. Diyordu. 

ŞlaH&ld akb uw ...... llç kant 
yukan kızlar"- olmaktama bira d..... otunalll ·- ..... 
iyi.. <>ilam uı. .ıa çekip ceft.. 
rlr. B•a bÇ111111ph• HuiW. 
ciiim- Hemen plp bakalım 1 
demlftL 

ltt• ileti• bp&JI ..... atbl 
ptlet•• •• • · lk defa 111 et• 
tiren im ba im idi. 

Hutbe Huım ha la111nın te
lirile bir u=e im Ye ı&rnca 
Wuu ..... .... oldu. HadiJ9 ,,_, ... ~: 

- NeMll vana11 il._. 
den -h gitU, lhet _.. bir 
daha itine kan .. ı=' 

Diyonla. 



:ı Dün11a Hddlat1lt1rl J.. ı.. 
Ford Ve 
Haydut 
Dilinger 

Amerikalı haydut meıhur Dl· 
Haqdut F 0 ,._ linger'in ismi bu-

· 61 k ralarda bile iti· 
a r me - t'ld' U Ud .. ı ı. zun m -

tup gonderdi det ele, avuca 

ıığmadan en ıeni işleri gören bu 
adam nihayet (1) numaralı halk 
düşmanı ilan edildi. Diri, ölü; 
şerrinden cemiyeti kurtarana (10) 
bin dolar vadedildi. Bir müddet 
sonra bir s'nemadan çıkarken 
vurulup gebertildi. Dilinger öldü
rülmeden iki giln evvel meşhur 
otomobil amili Ford'a bir mektup 
göndermiş. Demiş ki: 

- Şimdiye kadar Amerikan 
zabıtasının eline geçmeyişim F ord 
otomobili aayeıinde olmuştur. 

Binaenaleyh iki glin sonra mil· 
esseıesini:ı:i ziyaret edecek ve 
memnuniyetimi yüksek ıesle ifade 
edeceğim. 

Dilinger öldUrUldükten sonra 
F ord'un geniş bir nefea aldığmı 
ilaveye hacet yoktur. 

* 
Çinin en parlak ve en gllzel 

kadın sinema artiıti haki-
111-H_•_m_k_a_d_ı_n_, katte bir erekek· 

tir. Bu adamın 
hem erkek ismi Mei • Leng -

Fong'dur ve Pekinli bir keman 
üstadının oğludur. 

Avam mUsteana olmak lize
re umumiyetle Çin tiyatrosun
da kadın rolünü erkekler yapar
lar. Bu sebepledir ki Mei • Leııg· 
F ong' da ıioamada kadın rolünü 
kabul etmlt •e büylik bir töhret 
kazanmıştır. Aynı zamanda tiyat· 
ro da oynar ve sırf kendisi için 
yazılmış piyesler çoktur. Gayet 
iyi danseder ve şarkı ıöyler. En 
iyi seıH kadınların nefeı yetiıtire
meyeceklerl Uz şarkıları söyler. 
Bilhaaaa tırajedl de, halkı teshir 
eder. Onun en ziyade tercih ettiği 
aahneler Pekin ve Şanghay sah· 
neleridfr. Çünkü bu iki ıehir ve 
bilhasaa Pekin, Çin lilkeıinin 
ıan'at merkezi olmakla maruftur. 
Mel· Leng· F ong'un sayesindedirkl 
bir z:amanlar tamamen terk edil· 
miş göriinen klasik Çin dansı 
tekrar revaç bulmaya başlamıtbr. 

......... -..................... __ .. ,_ ...... ~ 

Son Posta 
VnmT, •lyHI, fflr'W'adl• ve Halk rautui 

&ki.._Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 

ISTANBUL . ...~ 

Gazetemizde çakan )'&zt 
ve reeiml~rio bütün hakları 
mahfuz ve gaıetemize aittir. - . 

ABONE FiATLARI 
1 • 3 1 

Sene .Ay Ay Ay 
kr. Kr. Kr. kr 

TORKJYE iiö 750 400 ıso 
YUNANiSTAN 2340 1220 no 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adret 
değittirmek 2S k-uru~tur. 

Gelen eflr•lt gtJrl 11erilme .. 
lllnlarctaa 111es'uHret allama& 
Cevap için l!lektuplara 10 kuruıluk 

pul ılavesi lazımdır. 

Posta kutuauı 741 letubut 
Telgraf : Soopo9ta 
Telefon : 20203 

Taribl Mlsababe 
----~----

Osmanlılar Devrinde 

Bu Alçak ( 
Mı, Yap ~\ 
Suç 

Jurnalcılık 
- lığrYa 

t1ran 
ludur? 

panlar 
lar Mı 

-ŞeTJketlrl. Hünkar seıu yanına çağırır da glıa11 •irıd•n dert yıuıana hu ille 6ir bigü, bir •ihlr eseri audllini aöglel 

"i\lütareke günlerinde kötü, çok Bu yerin UstU varsa altı da var. Üstelik Halet efendi l k 
kör· d ı 1 b. d t" . ı· n n arısına 
· u yara 1 ış 1 ır a am uremış ı, yarın mezarına meyhanelerin d b' · d 'k b. 

Türk adı taşıdığı ve türk"e koııuııtugvu a ır mesıre e mü emmel ır 
... ... lağımını akıtırlar. d k tt d k d k d' halde Tiirkliik aleyhinde akla, hayale aya a IJ' ı, a ım epaze e ıp 

sığmaı. i~ler yapıyordu, Türk evi bas• Ziba Hanım, bu sert sözlerile bıraktı. 
tırıyordu, Tıirkleri ecnebi polislere devlet ulularının hepsini kendine Ziba hanım bu son cUretinfn 
dövdiırüyordu. Tüı kleri l\Ia.ltalara sür- düşman etmişti. Hele o devrin cezaaını Bursaya sllrUlmek suretile 
dürilyordıı vC' lıiila~a her edepsizliği hakiki hükümdarı olan Halet çekti, kocaaı da Mihaliçe aşı .. 
yapıyordu, ) ap ı ırtı) ordu. Bu adama Efendiyi blisbütiln kinlendirmisıti. 1 t F k t H 1 f di b 
Sait ~lollıı dıyurlardı. O, LRtır.aıak Y rı mış 1• _ ~ a . 8 et e en U 

Çünkü her kadın meclisinde, her k··f b I d K istediği öı. yıırdurıun yepyeni ve pır· cezayı a ı u mıyor u. arııına 
luntalar gibi puh.ık bir sima ile ayağa düğünde, her dernekte mutlaka ahlan dayaktan dolayı Ziba ha-
kalktığıııı göriince yadellera ıa.vuştu. Halet Efendiyi dile dolardı, nımı çok ağır bir cezaya çarptar-
Orad~ da Türklıık al~yhina çalıştı. Bir Karısının yiizüne kartı onun mak fıtiyordu. Bu kinini açığa 
aralık MısırdR tll' ~retle meşgul olan fenalıklarını birer birer sayardı: vurmak elinden ıelml ordu. O 
veya ıey«h11.t msıksa.dıle oraya gelca • _ Halet degv il, felaket, kara kit v y v T" kl · d · · k · t 

1
. · 11 va . yapacagı ve yaphracagı te· 

ur erı e ıııcıtme 18 e< 1• JUroa ar musibet. Devletin temelini oyuyor, bbü 1 i b il' 
tertip 1:1tti, kırk kadar maaum Türk'ü f 9 8 er n sırrı e ı olacaktı. 
hapse arttırdı. halkın saadetini yiyor. Fakat bir Binaenaleyh bir, iki ay ne Ziba 

Su tr f;tııi ım yolunda kırılır. Sait gün gelecek, bütlin yedikleri hanımı ağzına aldı, ne koca11nı. 
Molla da jurnalcılık yapa yapa jurnala burnundan getirilecek, çUnkU ev Bu suretle o dayak ~akası ve 
uğradı, birgün dıılavereleri açığa çıktı, yıkanın evi er geç viran olur! suçlularm sürgüne gönderilme hi• 
Kıbrıe'ta hapse atıldı ve ... geberdi, şimdı Halet Efendi, sadrazamların dl · t ld D ı t d v lr • 
onun can verdiği memlekette lıııttra· bile tahammül ettikleri bu kadın . sesı ukinu u bu. d ev e k eg menı 
Jarı neşrolunuyormuş veya olunacak· yıne ea 'si gi i önme te devam 

bombardımanına uzun mliddet tt• H k H 1 t f d. i b k mış. Bıl rivayı'' sahih ise ve merkum, e ı. er eı a e e en ıy aı a 
yaptıklarını ıamimiyetle yazmış ise en seı çıkarmıyacak takımdan değil· lılerle meıgul görüyordu. 
alçak bir yaradılışın iğrenç hayatı or- dl. Devleti ve hUkUmdarı avcunun Vaziyet hu şekli alınca Halet 
taya konulacak demektir. Biz bu he.· içinde tutan bir adam için bu paçaları ııvadı kanma ıuıadığ; 
beri duyunca Sait Mollaları yetiştiren tenkitlere karşı ıusmak, bu tah- Z"b h d ' ta tık 1 · l ı k 'h · · · 0 1 ı a anım an m ve m emme 
JUrna cı ı zı nıyetının sınan ılar dev- k' l ri h k i k" · · 
rinde de facialara sebebiyet verdig'rini ır e azmetme m ansızdı. bır öç almak için etraflı hır pilin 

BinaenaJey Paditahı sıkııtndı, k d ilki h ki b göet~recek bir musahabe kalerne al- ur u, n aaray e m Bfıımı 
mayı düşündük. :Maksadımız jurnalcı· ıeyhialam Halil Efendiyi azlettirdi. çağırdı, eline bir kese akçe tutu.-
lığa ve jurnalcılara lanet okumak için . Onun kanaatine göre Ziba Ha- turdu, Padiıahın sık sık tikayet 

k l ·ı k mm, bu gevezeliklerde bulunmak 
<> ııyucıı arımıza vesı e verme tir.,, cUretlni kocasının yüksek mevki- ettiği yarım baş ağrısının manevi 

t M. T inden alıyordu, 0 mevki kaybo- bir sebepten ileri gelebileceğini 
kinci S.ıltan Mahmut devrinde k d k ll ı ıt k h 'f ı dl . tunca a ın ıuıaca ti. er surere erı e ıu emr ver : 

Şeyhıslam Halil Efendinin kar111 Halbuki bu hesap yanlıştı. Zi- - Şevketlu HilnkAr seni yanına 
Ziba Hanım, birçok erkeklerden ha hanım, kocasına vuNlan darbe v d · b v d d t çagırır a yıne u agrı an er 
daha engin bir töhret almıştı. . Uzerlne de susacak bir tinet taşı- yanarsa bu işte bir bllyU, bir sihir 
Çok zeki ve çok cerbezeli idi. mıyordu. Çünkü fenahğa ve fena- ı d'ği · ö ı f d' · i 
K 

eser sez ı nı ı y e, e en ımız : 
ocaaımn • mevkiinl muhafaza lara karv.ı besledigv i nefret çok K k · ı b .. ı k lA 

k 
·ı Y orurna ıç n unu soy eme -

aygusı e - göz yumdugv u ve samimi idi. Nitekim Şeyhiılam Ü zımdır. st tarafını bana bırak. 
hatti hoı görür gibi görünüp karılığını kaybettikten sonra da H ki b d .. ·ı S d i 

h 
· v • lk d y· d d 1 t' e m aşı egı a raz: m 

met ettıgı, a ışladığı idari siyasi ııuıma ı. me qer yer e ev e m d H l t f d' i i d d 
1• 1 l · ' batmakta ve batırılmakta oldu- 8 8 e e en m n emr n en ııarı 

ve ma ı reza et erı mert bir Usan k d il kü O ı f 
il t k 't d d' k'b k d gv unu ha.vkırmakta devam etti. ça amaz 1

• ç n ıman 1 mpe-
e en ı e er ı, ı ar a ınlar .............................................................. ratoru hakikatte bu adamdı. Bu 

meclisi_nde o lıleri dile dolayarak sebeple dediği hemen yapıldı, bir 
ağzına geleni s8ylerdi ve meseli SOD Poıta kaç gün ıonra yine batı ağrıyan 
bahriye işlerindeki yolsuzluklardan - iLAN FIATLARI llmı Hllnkirın hekim baıı tarAfmdan 
bahııederken mecliste bulunan "bu bir bilyU eseri olsa gerek. 
Kaptan Paıanın karısına dönerek I _ Gaetellln en• ga•ııil~ Çünkü mübarek vücudUnüzde 
şu sözleri haykırardı ı 61r ıütunun iki ..,1,,.1 6/,. bayi• bir ağrıyı doğuracak hiçbir 

- Bütün bu edepıizlikleri (ıontim) .uıgtlır. Arıza yok., denildi. Hünkar, zaten 
kocan olacak adam yapıyor. MU- 2- Sog/01111• lire 61r 1anti- vesveaell, vehham bir adamdı. 
letin malını çalıyor, devletin '"'" ilan /iatı ıunlordı,.: ~ir. heki~ ağzın.dan büyü ıözUntı 
babriyeaini kepazeye çeviriyor. Son ııitmce pırelendı. Şu ve bu hoca-

ıayfa aayfa sayfa aayfa Vijer d k ı Baıka bir mecliste Maliye 1 an mus a ar aldı, şu ve bu 
Vekili demek olan Defterdarın 1 ' _2 _ _2_ _!:_!_ yer er sayfa ıeyhl çağırtıp okundu, şu ve bu 
karısına ıöyle bir ders verirdi: 400 250 200 100 80 ao kurıuncu kadınları çağırtıp saraya 

- Akçalar tam meyhane Kış. Krş. Krş. Kış. Krt · Krt. ıular döktürdü, toprağa aarmııak-
akçaaı oldu, çarııda pazarda 3 ._:sır JOntimde HHIİ lar gömdürdü denize karabiberler 
geçer akça kalmadı. Kocan ne (8) blirne ""''"· 

11 
attırdı. Bu tedbirlerle kendini 

haktan utanıyor, ne halktan. 4 - /nH 11• fral111 •••dar muhayyel büyülerin tealrlnden 
Y alıuz kUpUnü doldurmıya bakı- tutaı:•lcları ger• ıör• korumaya ıavaııyordu. 
yor. Ona benim tarafımdan aöyle. ,.,.11,,.ı. ıı,;;ı;;,. lıte bu 11rada blraUn aaray 

, Kari Melctuplttn 

Mektep lşlerint1 
Dair 
Cevaplarımız 

Adapazannda Fehmi Beye; 
Gedikli kUçnk zabit mektebin• 

lptlda1 mezunu alırlar. Halbuki 
ıiz ilkmektebin dördUncU sınıfın• 

dan çıkmıısmız. lıkmektep mezu• 
nu olmamz şartbr. 

* Boluda M. Münir Beye; 
Liselere doğrudan doğruya 

geçmiı talebeler alınır. lkmalinW 
verdikten ıonra yetiıebilirıenlz vi 
kayıtlar kapanmadan kaydolabf.. 
lirainlz, girebilirsiniz. 

* Kaeımpa~ada Burhan Beye: 
Siz Ankara san'at gedikli 

mektebine tekrar bir mektupla 
müracaat ediniz. Bundan başka 
yapacak bir ıey yoktur. Size 
cevap verilmemesinin sebebini de, 
kayıtların dolmuı olmasında bulu
yoruz. Mamafih dediğimiz gibi 
pullu bir mektup göndererek vazl• 
yeti sorunuz. 

Oç Ayda 
Bir 

Neticelenmiyen 
Muamele 

Ayvacık NUfuı memurluğunda 

görlllecek çok basit bir ifİlll 
vardı. Fener Nüfuı memurluğu 
vasıtaıile 3094 numara ile ·uç ay 
evvel kendilorine taahhütlü mek• 
topla evrakım göderildi, iki defa .. 
da tekit edildi. Henüz cevap 
verilmedi. Sebebini bir tUrltl 
6ğrenemedim. 

Cibali lnhiearlar Matbaasında 
mücellit Hüseyin Avni 
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kapısına bir kadın geldi, Vaid• 
Sultana sunulmak üzere bir kağıt 
bıraktı. Şevketlü hnnkirm sıhha• 
tile alftkadar olduğu da aöylendiğl 
için hemen içeri verilen bu kiğıtt• 
Buraaya allrgUn giden Ziba Ha• 
nımın evindeki ahırda bUyülil bir 
kuzu gömüln olduğu ve bu kuza 
çUrllyüp dağıldıkça padişahııı d• 
eriyip zayıflayacağı ve nihayet 
öleceği yazılı idi. 

V alde ıultan telAı ile hünh:,rı 
koıtu, kiğıdı verdi, o da korku,. 
dan bembeyaz kesildi ı 

- Zaten, dedi, biliyordum. 
Bana büyü yapıldığını anhyorduıa. 
Ah alçaklar, ölmemi de lstiyorlaf 
ha. 

Ve hemen emir verdi, çavuşlar-, 
baltalılar, hasekiler koıturuldu, 
aahiplerl sürgüne gittiği günden• 
beri kapıları kapalı duran eve 
girildi, ahırın toprakları dellkde~ik 
edildi ve bir köıede aazı dikili, 
yüreğine yliz kadar iğne ıokulu 
bir kuzu bulundu, bllnkirın ya• 
nma getirildi. 

Kuzunun meydana çıkarılma• 
aile ve bele ağzmdaki dlki{°il 
s6klllmesile, yüreğindeki ipelerkl 
atdmaslle btıytı bozulmuş oluyor
du. hocalar, ıeyhler, kurıuncU 
kadınlar böyle ı6ylediler Ye ayal 
zamanda ıihirbaza ağır ceza vr 
rilmeılnl ihtar ettiler. Padiıab, 
bir daha bq ağnıı çekmiyeceğiol 
ummaktan doğma bir neı'e içinde 
emrini verdi. . 

- Buruya adam gitaln, bll
yllcü karıyı boğıunl. 

Iıte Osmanlılık devrinin aor 
larında alıp yürüyen jurnalcıhk, 
Halet Efendi gibilerin kurduj'U 
bir ananenin. ıiyast ıekiller alma• 
ıından ibrettir, Sultan Mahmut 
zamanında büyll yapıhyor dly• 
jurnal verilirdi, Abdülhamit deY
rinde " fesat kuruyor ,, ıeklindı 
jurnaller yazılır oldu. 

Bu alçaklığı yapanlar mı, yap
branlar mı ıuçludur?. Bu, tavuğu• 
yumurtadan mı veya yumurtaoıD 
tavuktan mı çıktığını ayırt etmek 
kadar mtiıkUldUr. - M. T 



Bilmecemiz ı : 
Geçen Bilmece
m izi Doğru 
Halledenler 

Birer albUm al•c•klar: Kon1a 
k ı:r. muallıuı mektebi karoHında Mit· 
hat Bey oğlu Süha, lstanbul 44 ttnctl 
llknıekıep 290 Sevim, Ankara Me.arif 
Vekaleti zat i~leri memurlarından Me
lıha H nnım kızı Zühal, İstanbul ticaret 
nıektelıiuden 94 Ahmet, Ankara Sci 
fırka liva mulhakı Binbaıı Süleyman 
Bey kızı Fatma, Kadıköy li1esi 8 inci 
•ıuıf 1014 Fuat, Konya Kolordu daire 
nnidtlrü Vasfi Bey kızı Fetabat, 
İstanbul 17 inci mektep 4 UncU aınıf 
Alı Büe yın Bey velıanımlar. 

Birer lastik top alacaklan Ha
lıcıoglu ihtiyat zabit mektebi topoğraf· 
Ya muallimi bimbaşı Arif Bey oğlu 
Nejat, BeJiktaş akaretler Şair Nedim 
laddeai 69 No. Ja Nermin Hamdi, İs
tanbul sau'at mektebi 51 Hadiye Avni, 
İstanbul 2 incl ~lkmektep 104 sulhi 
'f alısin, lstaobul 44 üucü llkmektep 
164 Hikmet Bey vu Hanimlar. 

Birer m:Jntara defteri ala· 
Caklar: Vefa lieeıi 1024 Mehmet, Na· 
zılli lıkmektep 'enckeci Fazıl kızı Ma
cide, '.I opkapı 3i üncU İlkmektep 6J 
Nevzat, Sıvas aılcerlik ıubeıi reisi mi· 
ralay Reşat Bey kızı ayten, Panğaltı 
Bilezikçi sokak Xo. 101 de Ekrem, 
) ozgat lsmetpaıa mektebi talebesinden 
?l Hii,to, Kadıköy erkek liıesinden 831 
• ecdet, Bursa Selirııiye cadddesi Hü· 
ııaınettinsoluık No. 18 de Turan Betik• 
taş Şenlikdede Çukurçeıme sokak 
No. 2de Necdet, Ankara Maliye VekA· 
leti Milli emlak hesap memuru Rıfat 
Bey kızı Hatiçe Nihal Hanım ve Beyler. 

Birer boya kaleml alacaklan 
Elaziz Ziraııt Bankası ıtajmda aabık 
rnalmUdüru hr.et Bey oğlu Ahmet, 
Samntya Pmukçusoknk No. 57 de Nec
miye, Kayseri Cumhuriyet mahallesi 
No. 20 de M. Sezai, Tf::ovikiye Ihlamur 
caddesi No. 6 tc Nazmi, İltanbul Kü· 
çüka1aeofya Gür görmez ıokak No. 29 
da Kemnl Dey ve Hanımlar. 

Birer BUyU't sulu boya ala· 
caklar. Biga Sakarya mektebi aon 
sınıftan M. Ali, Nışantaş kız Ortamektep 
818 Semahat, 1ıtanbul lütipS:.rıan Çoban· 
çavuı Medrese sokak No. 21 de Kema
lettin, Ankar Necntibey mektebi ıınıf 8 
ten 362 Mehmet, latanbul 49 uncu İlk· 
nıektep 128 Hüseyin Bey ve Hanımlar. 

Birer şişe kolonya alacaklar: 
lstanbul Alman mektebi talebesinden 
llazi Osman, İstanbul kız lisesi ~4tS 
Zahide, Biıyükadada Maşuk Ziya Bey 
torunu Galip Arif, r ocamuıtafapaıa 
\1idin No. 2 de Can, İstanbul ' üncü 
mektep 29 Perihan Hanım ve Beyler. 

Birer kUçUk sulu boya ala· 
C:aklar: Bilecik llkmektep 4 üncü 
eınıf 74 Turan. Konyada avukat LUtfi 
Boy kızı Türkiio, 1etanbul kız lisesi 
63 Semiha, Fıııtih Tezgfilıcılar caddeai 
llüıawettinbey mahallesi No. 16 da 
DuJent, Kumkapı Telliodalar sokağın
da 34 No. da Aıfanos Muratyao Ha· 
111 ın ve Beyler. 

Birer kurşun kale.;. alacak• 
lar: İstanbul muhtelit Dezciyan mek
~ep talebeainden Sirvart Şahbazyan, 
atanbul K. O. M. talebesinden 209 

\r ecahat, . İstanbul 17 inci llkmektep 
Tıraje Kemal, Y erobataıı Salkımaöğilt 
Stavri apartımanıııda Katina Angro
Poli, latanbul 12 inci İlkmektep 263 
Meliha Hanım ve Beyler. 

N ~lrer kart alacaklar: . Sıvu 
~fıa Miihendiıi Ağa Beyin oğlu Ce

ınteıbl,l Konya gedikli küçük zabit mek-
•ınıf a 

Yılmaz ı:) grup 2, ıube 2 den A. 
Must f' 'lvrek 1smetpa~a mahallesi 
S ı~: ~ı· p~ a Zade Ahmet Ef. oğlu 

e a ~ ın, ~Up "Ramide Bostan ma· 
halleıınde Alı Halit A k 1 kılA 

b 
. 1 . . • n ara n ap 

1111 alleeı ;;ıe ııtıbrahiı:n k v ,.. 10 
d "l ' L 80 &gl .1' 0, 

a l\fahmut ev .. et, Cami ta 
tel dil n ş··k ıca poa 

graf mil r11 u rü Bey oğlu Zekai 
Burıa Ho~kadem mahalleai A lık 
•okak No. 3 te Ililınli, Bolu ziraatramü-

cadele katibi Mustafa oğlu Uğur Yılmaz 
İzmir Alişefikbey Ortamektebi talebe: 
•inden 90 Müfit, Kırklareli Şevket osınan 
eczanceiudo Bertı, Beşiktav Mısırlıoğlu 
ııokak No. 23 te Cahide, Dörtyolda hacı 
Mıstık oğlu F'ehim İstanbul kız lisesi 
1826 Şükfıfe, Sultanahmet Kabasakal 
Akbıyık Hamamsokak No. 25 te Asaf 
Nışantaş Güzelbahçe aoktı~h Xuribey 
apartımanı!ı~a ,Rahmi, Kayıeri yollama 
nıemuru bırıncı mülazım A. Rıza Bey 
oğlu Zeki, Af yonkarabiur lımetpaıa 

Diinyada Olup 
---

1 Ziraat Bilgisi (.,) 

Adamları Meşhur 

Görmek 

Bitenler 
Yakından 1 

Pancarcılıkta 

ister Misiniz? Eksiklerimiz 

Londrada, Yevmi Gazetelerde !simleri Geçenlerin Heykellerini Bir 
• Araya Toplıyan Bir Müze Açıldı 

A7akta duraa r .. ç caa• 
la deilldlr, meıhur 

bir ıporcunun heykelidir. 

itte Gandl ele kar· 

ttnısdadır, fakat 

tab11 kendlıl def il, 

h•> keli. 

Franszılar 
Meşhur 

~' Greven '1 

Şehrini 
Genişleti

yorlar 

Teal bir 
heykeUa 

Oturan ad•• A•erlka 
Refalcl•laurudur, fakat 

kendisi deill heJIHll .• 

fa1llthanedo blı facia: Meıhur bir lekrimclnln he1· 
~~ıa ~eli mu .. seaulnl kaybederek aallandt, el!ndekl 

meçle \ırrt 11ndaklnl de dGtUrdil. 

Parlat• bizim Askeri mUze· ı Fransız gazetelerinin neırlyatına MeaelA gazeteyi açmız, gözU· 
mlıln Yeniçerilere ait kısmını ha· bakılırsa Franıızlar bu mllzeyl nüz evveli kimin ismine ilişti, gidi· 
tırlatan bir müze vardır. adına biraz daha genitletmeye karar niı, bu müzede boyluboyuna dur· 
Gıreven derler. Bilhassa Napolyon vermiılerdir, şimdi üzerinde tet• duğunu görllrsünUz. (Makdonald )ı 
devrinin muhtelif sahnelerini ih· kikat ile meıguldllrler. Fakat ne de mı görmek istiyorsunuz, yoksa 
tiva eder. Napolyon çocukken yapaalar bu sabada lngillzlerin (Loyd Corc) u mı, nihayet meseli 
Nasaldı, mektepte ne yapardı, yeni tertip ettikleri huıuıl bir Papayı mı, yahut ta meıhur bir 
diplomasını ne şekilde aldı, baş- müze vardır ki merakı tahrik sporcuyu mu mutlaka oradadır. 
lıca muharebelere ne tarzda etmekte ona yaklaıacağı şilpheli· Bu heykelleri vUcude getir-
karar verdi, sonra hangi ıerait dir. Filhakika (Greven) müzesi mek için bUyUk bir imalathane 
altında evlendi, neden ayrıldı, nihayet tarihe mal olmuı eıki kurulmuıtur. Burada evveli hey· 
ikinci izdivacını naııl yaph ve vakaları canlandırmaktadır. keli yapılacak adamın fotoğrafı, 
nihayet naaıl yenildi, nasıl teslim Ingilizlerln mllzeai ise daha sineması, sonra ölçüleri elde edil-
oldu, n&11l öldil, bUtlin bu sahne- ziyade tarihin mabdır. Filhakika mekte, onu mUteakıp tahtadan 
lerl o devrin baıhca adamlarile bu müzenin en bilyük kıımım kalıpları yapılarak alçı ile dökül-
mticHHm bir halde aörmek ka• yaıayan adamların alçıdan yapıl• mektedir. 

•b-i=ld=i=r=·-=~~===~=~~~=m=a~hae=y~k=e~ll=e=ri=~~g~a-l=e=t=m=e•k•t=e=d=~-·~ ln~lb pu~!er~~ a~~b~ 
mal, Ankara Okıüzce Ahimurat mahal- larına aöre bu ıalon o derece llkll}ektebi 60 Necip, Trabzon Uzunao

kak' cıddeai Ali efendi zade Jımet bey 
oğlu Ali İhıan, Saraçane Ömerpaı 
ıokak N'o, 13 te Perihan Şerif, Adana 
Sttyhan mektebi 355 Talat, Bayramiç 
26 ıuoı alay 3 lincU tabur 10 uucu bö
lük kumaııdtı.oı MU1tafa Bey kızı Bel· 
kı , Marıisa Der• mahalleıi :\iehmet 
ali çıkmazı No. 2 de lemail Hakkı, Mıı· 
latya. İnhiaarlar başmüdüriyetiude .Mu-
hiddin bey oğlu .Ali Bülent, latanbnl 
kız Ortamektcp 3 • ' il.al, Bilecik tlk-

mt•ktep No. 3 Suzan, Davutpıışa Orta
mektep 322 Muıaffer, MerBin ithalat 

giimniğü muhaaebb birinci katibi Esııt 
Bey kızı Suna, latanbul kız Ortaıntık-

tep Neriman Kumam, Fatih Altay mil· 
halleai ~lüeızin Bilal ıokak No Ude Ce· 

lesi No. 10 da Adil, lzmit hükfımet bUyUk bir rağbet kazanmıştır ki 
kar,ıınnda 202 No. da Ali Emin, Boı.· içine girebilmek için nöbet bek-
doğan muhaııebe memuru oğlu Nihat lemek icap etmektedir. 
Kamil, Ankara Yeniaypaıar aahibl Ah· ······························································ met Hamdi Bey kızı Nail, Sivas fırka 
da bimbaşı Recep bey kızı Sevim, 
Üsküdar 22 inci İlkmektep 213 

=:TAKViM == 
Saime Cevat, Beyoğlu Leyli Ola 
apartımanı No. 115 Nüvit Celil, 30 

Arabi 

CUMA 
21 EylGI 934 

Rumi 

HJaır 
138 

lıparta Camiatik mahalleııiode No. 27 
Şehime, Devrek mahkeme zabıt kfılibi 
HRean m. kızı Sabahat, Bursa Hoca
nlizade ııokağı No. 7 .... rihnl Hasan, 
Buraa ti pnrmak mektebi aınıf S ten 
167 Henııi, Ödemiı Sebat ıirketinde 
~1ehmet Bey kızı Emel, İstanbul Ak· 
şam kız .an'ııt mektebinde 787 Suat 
II'-oım ve Bflyler. 
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Bô}ük Adada Nılıat Bc~e: 
Türkiye ıiraatinde gittikçe 

geniı bir yer alan ıeker pancarı· 
nın her yeni ıene daha esaılı 
bilgilerle yetittiıildiğini inkAr ede
meyiz. Bununla beraber henilz bu 
esaalanma; kararını bulmuı olma· 
dığmdan yer yer kusurlara ra1tlı· 
yoruı. Bilhassa göreneğe bağla· 
narak buglln çok değitmit olan 
ziraat hayatına yıllarca evvelki 
kaidelerle atılmak yüzünden çıkan 
bu kusurun yok edilmesine ihtiyaç 
vardır. 

Şeker pancarcılığındakl ilk 
kusurumuz tarlaların hazırlanma· 
aında göze çarpıyor. Pancar tar• 
lası mutlaka sonbaharda hazır· 
)anmak lazımken birçok çiftçiler 
bu iti Zemherlye bırakıyorlar ve 
çok defa bu sırada toprak işine 
mUsait bir hava bulamadıklarm
dan çaresiz ilkbahara kadar tar
layı halile bekletiyorlar. Halbuki 
pancar tarlasının aonbaharda s · -
rlllmeıl, kış yağmurlarının topra· 
ğın bağrına depo edilmesi için 
okadar lnzumludur ki bunun iyi
liklerini ıayıp dökmektense bir 
tecrübe ile kıymetli neticelerine 
<>ahit olmanızı tavsiye ed~rim. 
Sonbaharda ıUrülen tarlalar tav• 
ıız olup Kesekli de bulunaa kışın 
karları onları ufalıyarak tarla 
sathını düz bir hale getir; . ilk
baharda bu tarlayı artık bır da· 
ha sürmeye biç IUzum yoktur. 
Çaprastlama iki tırmık çekmek 
blltün ifl tamamlar. 

Şeker pancarı ıiraatindekl 
ikinci kusurumuz gUbre mesele
sindedir. Gübrenin pek lüzumlu 
bir ~ey olduğunu hepimiı biliriz. 
Fakat evvelki birkaç yazımda 
söylediğim gibi kullandığımız 
gUbrelerin uaulilnce muhafaza 
edilmiş, kemale erdiril: ·, bir 
gftbre olmasının ehemmiyeti pek 
bUyUktUr. Yokıa bütUn özU yai· 
mur)arJa yıkanmlf bir yığın çU-
rümemiı samanın tarlaya taşın· 
masıodan bir fayda elde edilemez. 
Onun için pancar tarlasına vere
ceğimiz gübrenin iyi çlirütlilmUı 
ve mutlaka yağmurdan korunmuı 
bir glibre olması ve bu gübrenin 
de sonbaharda toprak sürülürken 
tarlaya karıştıralmıı olmaıı lazım· 
dır. Ortalama bir hesapla bir 
dekar yere beı altı araba gübre 
çekmek münasiptir. 

ÜçUncU ekıiğimiz pek acemi· 
cedir. Birçok çiftçiler sonbaharda 
sUrdtıklerl veya evvelden kaı·a 
nadaa olarak bazırlanmıı tarlaları 
ilkbaharda tekrar sllrl\yorlar ki 
bu ıekil tarlanın berbat olması a 
sebep oluyor. Az yukarıda dec • 
ğim gibi çapraslama iki ~ır~ k 
toprağın hasıllanmasına kifıdır 

Dördüncü eksiğimiz ga~ et 
mUhimdir: Bilirsiniz kl pancarın 
eklliıinden sonra tohumlar fışkırıp 
sıraları belirdi mi ilk çapa vurulur. 
Bu çapada sıra aralıkları karıtlı· 
rılarak fazla rutubet varsa kaçı• 
rıhr, kafi derecede rutubet varta 
muhafaza edilir. İkinci çapada 
seyreltme itine giriıilir ki işte 
kuıurumuı bu zamana aittir. Yine 
birçok çiftçiler pancarları yolup 
seyreltmeye kıyamıyorlar. Halbuki 
bir dekar yerde 7-8 bin kökten 
fazla pancar bulunması hiç doğru 
değildir. Mutlaka ııralar n .. tnnde 
25 veya 30 santim arah.~taki ~n 
iyi nebatları bırakarak dıgerlern 
yolup atmalıdır. Bu 1&y~de ver~il 
ve ııhhatli bir mahıul kaldırabı· 
llrainiz. Akıl halde ya pancarları 
çUrllklük ıarar yahut ta yUı gül· 
dUrtıcü bir mahsul alamaısımı. 

Nihayet bugtın teker pancarı 
yetiıtiren memleketlerde bu işin 
başlıbAtına bir fen olduğunu da 
unutmıyarak her fırsatta yeni 
bilgileri gDtmek zaruretinde bu· 
lunduğumuıu da bilmeliyiz. 

Çiftçi 

'

•) ZI t h - dakl mUtkUllerlabl raa uıuaun f 1 Hrunus. Son Po•ta'nın (çl içi) 1 

ılac cevap yerecektir. 
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'nı 
O baiıl havfüheraı, o 

badii heyecan anlan akhna geti· 
receğine müferrih ve tatlı cihet· 
leri dUvün... Bak, inayeti mUteal 
Ue Ilıcanın tesiri şlfabahşasını gö
receğiz; tombul tombul bir clğer
pareye nail olacağız; koklayaca· 
ğıı, seveceğiz, bağnmıza basaca· 
ğız Bir ylyUp rebbimlze bin 
tllkrede1im!. 

Kadı efendi, verilmlı sadakası 
dergAr olan aavulmuı kazanın 

lafını kapatmıya ne kadar tnraf· 
tarsa hanımı da açmıya, uı:atmıya 
inadına okadar teşne: 

Reslmll BUyUk Millf Roman 

Yazanı uhtar 

r 
21 - 9 - 934 

t 

Darphane 
Burada icabında Kağıt 

Para Da Basılacak 
Maliye vekAleti Damga mat· 

baasının ıon alstem makinelerle 
zenginleştirilmesini kararlaştır

mıştır. Bunun için 30 bin liralık 
yeni tahıl&at konmuştur. 

Posta damga pulları ile lca· 
bında lıükiimet esham ve tah· 
vvillerinl ve kağıt paraları Tay
dlls ıeklile, temiz bir ıurette ba· 
aabilmek için Darphane ve Damga 
matbauı bir Taydlls makinesi 
almıya karar vermiş ve alakadar
lara mllracaat etmiye başlamııbr. 

Şimdiden muhtelif Avrupa 
firmaları Darphane mildllrlUğilne 
müracaat oderek makinelerinin 
kataloglarını göndermişlerdir. Sene 
ıonuna kadar yeni makineler mut· 
laka alınmıı bulunacakbr. 

Şirketler 

l ı._ __ s_l>o_r _ __...] 

Bugünkü Maçı 
im Kaz nacak? 
Bugfln ıaat 16 da T ks'm stadyo• 

mundn Galataaıu-ay ile Fen rb hç• 
birinci futdbol takımlan Şılt maçı ola· 

rakk arıılaaacaklardır. Galatasaray kad• 
roıunun zalf olduğu Ueri sürillerek bu 
maça relmeyeceği hakkında bir oayi• 
çıkmııh. Kulilpten tahkik ettık, dolru 
oJmadıjını öğrendik. 

fener takımı eon zamanlarda bir• 
kaç maç yaptı~ı lÇin Galata1nraya 
nlabetle daha formdadır. Bu itibarla 
gnlibiyeU Fenerbahçenln kazanması 
muhtemel g8r0Jebilir. 

Voleybol Ve Basketbol 
Maçları 

Voleybol Ba.ketbol heyeti re•· 
lltlnden: 

- Bir de baktım, azılı hayvan 
başını almış gidiyor. Öyle gördU· 
ğUnOz, bildiğiniz gidişlerden san· 
mayın, adeta kanaUanmıı ta 
Uçuyor... Etrafıma bakıyorum, 
kendimi göklerde, bulutların ara• 
iiında sanıyorum. içim aşağı doğ· 
ru öyle çekiliyor, 6yle çekiliyor ki 

- Yo.. FazlHııe• rltmelc bro/tır. 

Nafıa Vekaleti Mühim 
Kararlar Verecek 

1934-1935 Hnesi Voleybol 'Ye Ba1• 
ketbol birinciliklerine pek yakında 
batlanacaktır. Meıktlr birinciliklere 
iıtirak edecek ku10pler bazı huautat 
hakkında karar verebilmek üz.ere 23 
EyHll Pazar günO ıaat 17 de mıntalra 
merkezindeki lçtimaa •aıt sallhlyet• 
nameli birer murahhaa g<Jndermelerl 
rica olunUl'. 

aanki kopacak. Kalbim, burkula 
burkula öyle geriliyor ki dört 
b6lilğe ayrılacak... Birden, bey• 
nimin içine kaynar kaynar bir 
ıeyln hucumunu hissettim. Alt 
tarafını bilmiyorum; gözlerim ka· 
rarmı , kendimden geçmişim. 
ÖlU mUyUm, diri miyim haberim 
yo ••• Bir de gözlerimi açıp b ka· 
)ım ki yanımda, eksik olmasınlar, 
o Uç delikanlı... Cenabıhak bana 
acımış ta onları imdadıma koş· 
turmuş.. Töbo töbe, gllnaha gir
meyeyim amma Allah müşküle 
dü~en kulunu gökyilzUnden kolu· 
nu uz tıp kurtaracak değil a, 

lbctte başkn kullarından birini 
vesile edecek... Delikanlıların 

erkekliklerini, aslanhklarmı hak· 
kile tarif edemem ki... Hele o 
esmer, uzun boylucnsı yok mu, 
Tanrım an sına, babasına bağışla• 
ıın, beni asıl kurtaran o idi. 

Melek Hanımın bir defa ağzı 
açıldı mı bir türlü kapanmak 
bilmiyor. Her sebepten, her fır· 
ıatto lnfı oraya getirmede; Baskı 
hanıma, konuya komşuya, mace· 
rayı daha ballandıra ballandıra 
hikaye etmede. 

Yerin kulağı vardır, mesell 
çok doğrudur. Bu hengamenin de 
dedikodusu çıkıyor. Fısıltı halinde 
dillerde dolaşırken, Allahtan ola· 
cak, kadı efendinin Kavaladakl 
niyabet müddeti encama eriyor. 

Karısını alıp lstanbulu boylu· 
yor. Yine saraydaki Gidlı mil· 
dUrü hemşerisinc baı vurup (ha· 
rcmeyn) payesile ve bir kıt'a 
üçUncU rUtbe Osmant nişanile 
ıancnk naibliğine terfian Prizrene 
tayin kılmıyor. 

NI. ayet m rada rlnlll or, 
Clğarpareye kayuşuluyor 

Kudret hamamındaki ıifabahı 
tesir hakikaten yamanmıı. 

Ilıcadan döndillderinin tam 
dokuzuncu ayı nihayetlenip onun
cu gOn tekmil olur olmaz, bihik· 
meti taalA kadı efendinin nur 
topu gibi bir oğlu oluyor. 

Evin içinde bir sUrür ve şadU
mani şenliğidir kopuyor. 

Artık dünyalar kadı efendinin •. 
O sevinnies'n de kim ıevinsin? 
Y eg;ne muradına ermiş, başı 
köklere ermiş. 

Bu mevhibeiiJabtye konacak 
1 mi araştırmaya hncet mi var? 
Adı üstünde: Vehbi. 

Fakat Vehbi Beyin dUnyaya ge• 
liıI, araya ksynamıı olan dediko· 
du tufanını yeni baıtan hare

~ ietiriyor. 

Dedik ya, yerin kulağı var
dır. Ağız da torba değil ki çekip 
büzesin. 

Kadı Efendinin eıki lakabına 
ilave olarak bir üçüncüsü de çı• 
kıyor: Boynu:ılu Kadı; ciğer pa
renin de adı da velet. 

Bu kadarla kalsa ne alA. 
Küçük memurin arasındaki 

bazı latanbullu açık gözler, bir 
az da hoppalığını duydukları 
genç ve güzel hanımı elde ede
mediklerinden, işi körükledikçe 
1 örllklüyorlar. 

Kadının kapısına nec ıet ü
rüyorlar; duvarına boynuz resmi 
ynpıyorfor; Kadı mahkemeye gi
dip gelirken (dızgallı!) diye ses
lenip saklnnıyorlar. 

Encnmkar, Zinnun Efendinin 
tnkatı t keniyor; tahammüle kud· 
reti kalmıyor. Ne kadar oralı olma• 
maya. aldırmamnzlığa gayret ebe 
fı çıfrnndan çıkıyor, bUsbUtün 
pasaparola oluyor. 

Kimsenin yüzüne bakamıyacak 
hale geliyor. Priuenden yallabı 
basıyor, doğru Deraliye ... 

Ve bu tefer hemşerlsine da· 
yanıyor. 

Artık lmkdn ve ihtimali yok, 
kıyamet kopaa taşraya gitmf ye-
cek. Bunca ıenedir dünyayı do
laşmaktan, dağ bayır aşmakt n 
1Uallahl Ne ynpp etsin, kendisine 
1 tanbulda bir memuriyet bulsun. 

Hemşeri, hemşeri, fakat bu 
derecesi de olmaz; nedir bu? .. 
bu ne tebelleşlik, bu ne ağız ko· 
kusu dinletmek ve dinlemek. Bun· 
lar birbirlerinin kara gözlerine mi 
n ık yok bir ayıpları mı var, 
diyeceksiniz. 

Ne o, ne bu? Memleketlerinin 
ananesi; cibilliyetlerinin iktizası. 

Hemşeri oldu mu her işte, her hu
susta, ölesiye kadar birb"rlerini 
tutmak, kayırmak, IAhncı keseri 
gibi hep kendilerine yontmak 
baş lidetleri ... 

Gidiş müdUrU bey dUtUnmUş 
kafa sallıyarak (peki!) demiş. 

O günlerde bir aralık huzur
da bulunurken velinimetinin be
şuıça görUnmesinden bilistifade, 
bir mllnaaebet getirip hemen lafı 
açmıı; mahmisinl sokacağı 
kadar göze sokmuş. 

Malum a, Şevketllnln baılıca 
umacılarından biri de Fetva emini 
efendidır; en netameli, tehlikeli 
ahsiyeUerden biridir. Boyuna el· 

lafa, nasihata gark edildiği halde 
yine kendisinden emniyet mnnıe• 
!iptir: tukakadır. 

Gidiş mUdürürU, Zinniin efen• 
dinln p k yUkaek olan haaail ve 

mezayaıından glrfterek Yell nimeti 
biminnete karşı iliklerine kabar 
bir mOcessemi ıadakat Ye ubudi· 
yet olduğunu zikrettikten ıonra 
Babı valiyi fetvada bulunmaıının 
czherO cihet moıip olacağından 
tutturuyor... Kulağına çalınacak 

her bir tıkkı, maraıii Hümayuna 
menafi her keyfiyeti. saniye fevt 
etmeksizin bA ariza bildireceğini, 
bu veçhile de lzhan sadakatten 
geri lrnlmayacağım badelbeyan 
s5zll can noktas.na getiriyor. 

Tavsiye kerdesinln liıebebin 
minelesbab Fetva emim üzerinde 
pek büyük bir nüfuz ve tesiri oldu· 
ğunu, efendii müşariüleyhin adeta 
ezraill bulunduğunu da ilave eder 
etmez, iradei seniye sadır oluyor. 

işte Firavın kadı nihayet, ci
heti askeriyede Feriklik, ciheti 
mülkiyede RamelJ Beylerbeyi ve 
Uli evvelliği rütbelerine muadil 
olan (Iıtanbul) peyei refiaslle, Şe-
hl lAm kapısındaki {Meclisi ldarei 
Emvali Eytam ) azalığına nasp Ye 
kadri kat kat dübali kılınıyor. 

(Arkan var) -----
Parlamentolar Konferan-
sında lngiliz Murahhas1arı 

Londra, 20 (A. A.) - lstanbul• 
da toplanacak olan Parlimento
lar Arası ittihadı Konferansına 
iştirak edecek olan İngiliz murah· 
has heyetine Sir Park Goff inti· 
edilmiştir. Bu heyet Britanya 
ittihadı fahri kif bi M. Bossom 
ile jofrey Peto, Filip Davson ve 
Jooffrey Mandör'den mürekkeptir. . . 

Resim Tahlili .Kuponu •...•. ····-= . .,.. u ıc'a% ........ 

Tabiatini2i öğrenmek jstiyoraanıı 
resminizi bu kupoodan 10 adet 
ile birlikte gönderiniz. · Rt>8r:tJİııiz 
ııraya t&bidır ve ·iade edilmez. 

Wm. meslek 
veya un'at 

bulwıduğıa 
memle'ket 

Nafia Veklletlnce imtiyazlı 
tlrketlerin muamelib Gzeriode 
yapılan tetkikat, önllmOzdekt ay 
bidayetinde baıı mlihim kararlar 
alınması ıuretile neticelendirlle
cektir. 

Öğrendiğimize f'Öre; bunlann 
en batında Tramvay ıebekeıi için 
yeni bir daimi tarife esası tesbltl, 
elektrik ıirketi sermayesinin yine 
eskiden olduğu gibi Fransız fran• 
gına çevrilmesi ve telefon şirke

tindeki yolsuzlukların mllsbet ıe· 
kilde halli meseleleri gelmektedir. 

Bunun için Nafia veki!etile 
temasta bulunmak üzere ay ba· 
şında Tramvay, Elektrik ve Tele-
fon şirketleri mllmesslllerinden 
mnteıekkil birer heyet Ankaraya 
gidecektir. 

fıtanbul 
20. 9·1934 

ÇEKLER 
kunış 

LHclr• IJ9,7.5 Pra• 18,125 
NOT • JWla 0,8JStıl Vl7 .. a 4-2635 
Para 1Z03 MadrU ~til 

il lao 9,'11 Bartın 1,99 
Brftluol 11,3864 Varoova •,2120 
Atlıla BS,~o Peıte 3,9417 
c .. ovre f,4375 BOkreı 79,64 
Sof7a 6S,96l Bdgrot a.ı,7518 
Amaterdam ı,1719 Moakon 1087,00 

ESHAM ve TAHVILA T 
Lira 

le Bank.(Nama) ıo,
,, (Hlmllo) 00,
• (MUeH•) ıo~

Oamanlı bank. 23,,0 
!ellAlk • 5,
Şlrketl Ha1rl10 15,50 
u,.u, •oo,17 
An•dohı M 60V. 27,45 

• K 61> P. 26,90 
Aaade'a '6 IOOV.45,SO 
Şark D. Y. *OD,-
fa t. TramYAp 5S,SO 
Oaklldar au IJ,-
Torkoa O~ 00 
ff&'l•fHl 
Telefon 

'D,
I0,25 

Lira 
Bomontl 12,25 
1933 laUkrua 111 
fatı nın Dahlll 9:\50 
DU1unu Mu, 00,
Bafdat tertip 1 47,80 

• • il 47,80 
Reji 2,SJ 
Tramvay 00-
Rıhhm 16.SJ 
OakUdııı •• 105,SJ 
Terko• COOO 
MıaırKr.Fo.1886 J4J,-

" • • 191)J 97,0J 
• • • llUI 93,00 

Eleklrlll -,-

MESKUKA T (*) 
Knrug -----. Kuru, -nrı. altı.. 926 (HamH) 5650 

•••• • 1051 (R•t•tJ '93!> 

"· • l30 
ev ahit) '815 

... • 118o lace ltetlbtrllll alha 

MMldln 18.00 (CUmhıırl1et) •~2' 

KulDp resmi mGhOril bulunmıyao 
1alibiyetaameler kabul edllmiyecektır. 

Bursada GUret Şampiyon
nası MUsabakalar1 

Burıa, 20 ( A. A. ) - DOa ıec• 
Tayyare :1lnemuı biauında 800 klfi• 
nin huzurile Bursa mıntakası güret
lerl yapıldı. Mera1ime lstiklll marıil• 
baılandı. Spor mıntakaıı bu gOnllD 
hatırasını teıbit için mUs:ıbakaları 

yapan ı natki.rlar Ye idman yurdu 

takınılan kaptanluma birer bayrak 
verdi. Bursa mıntakası gürefi QçilocO 
yqma basmakla beraber alınan neti• 
ce er çok iyidir. Halk her fınattan 
istifade suretile Gazi neslini takdir •• 
bilyllk Gazisini heyecan Ye ıninçlt 
anmışbr. 

Yet Yarıtı DUn Yapdamadı 
Hevport, 20 ( A.A ) - Ruzglr 

muhalif estiği için, lngiliz Endeavour 
yatı ile Amerikan Roinbow yatı ara• 
ında, dfin yapıl cak ol n Oçilncil 

yarıı bugüne kalmııtır. 

Adapazar Blrlnclllk Maçları 
Adapazarı, 21 ( Huıuıi ) - Mın• 

taka futbol blrlncillği Adapazarı v• 
hmlt k.ilmeai final'nde berabere kolan 
Adapuarı ve bmit idman Yurtları 
maçı buglln tekrar edilecektir. ............................................................... 

" A riknd 34 b' . . . r me a spor ınncısı ve 
1 Olimpiyat yüzme oampiyonu 

BU TER CRABBE'ın 
En ıon eseri 

ASLAN TARZAN 
Pek yakında 

AL KAZAR 
Sinemasında .. 

ı. ~!'-< ... ~1'411. .. ,.1~ •••• 

Taksim Belediye Bahçesi 

SüREYYA OPERETi 
20 EylOI Perıembe, 21 Cuma ve 

23 Pazar aaat 22 de 
Cuma matine saat 18 de 

Operet 3 perde 

TELEFONCU KIZ 

Buglln • Bu gece 

Şehzadebaşı HiLAL Sioema11ıoda 

SEFiLLER 
Baslknol (Oa. 8·) 239 (Hamit) araab ~211 
Kal"' botlblrllla alba (R .. at) • '80J f rnııs:ıca ılSzUl ve rkılı 
l ccımbıır&ı••J 4,u lVablt) • caOJ BUyUk roman fllml 
(Aalı) 4600 t•J Bor1a laarlcl Bugiln matinelerll·l·S-5-7 suvar& 9da 

'-................. ----... ---'~--------------------~~----------·<2646) 
Beımin klişeli 30 •urütıaır 

'pul mukabilindf gönderilebilir. 

Bngün Dehşelll bir mevzu - Muazzam blr vaz'ı sahne 

T0RK 1 R E NE D U N N E ve R i C H AR D DiX 
Sinemasında tarafından temlll edilen bir ıaheser: 

GARBA HOCUM (CiMARRON) 
Bir ülkenin kuruluıu 1... Emsalaiz vatanperverlik sahneleri •• 

llilveten ı IZMiR BEYNELMiLEL PANAYIRI açılma merasimi, iSMET PAŞA Hazretlerinin nutku 

~------• Fiyatlar ı Loca 300 • 200, LUks 65 • Balkon 50 - Birinci 30 (2756) 



iTTİHAT ve TERAKKi 
IS inci kısım No. 84 

Her hakkı mahfuzdur. 

Naıl Doldıı ? • 
Naııl Yaşadı?. 

Nasıl ÔldiJ? il·=~~~~~~ 21 - 9 - 934 
,. • Ziya Şakir c:========================== 
Yeni Bir Cinayetle Muhaliflere Bir 
Ders Daha Verilmek isteniyordu .. 
Şimdi burada bir lahza tevak· 

kuf etmemiz.. Ve en kanlı müca· 
delita sahne olan Kafkas cep
hesindeki hadisata geçmeden eV'" 
•el, bazı mfih"rn vekayıa temas 
•ylememiz laz1mdır. 

Balkan harbini takibeden o 
kısa sükün devresinde, lttiha~ ve 
f rakki Cem ·yeti erkanını endi• 
leden endişeyp sürlikleyen iki 
1 zli tehlike baıgöstermişti. Bunun 
biri, memleket haricinde bulunan 
llıuhal fler ; diğeri de komiteci 
•rınen.lerdi... Bunlardan ittihatçı· 
ların ainirleşmeleri de sebepsiz 
değ Jdi. Çünkü, debş~t siyasetinin 
en acı darbelerine maruz kalma• 
larına rağmen muhalıfler yine ha• 
rekete geçmişlerdi. 

Ozamanlar muhalefet liderle· 
rinden Prens Sabahaddin Bey ile 
Ş .. rif Paşa, Gümülcineli İsmail, mi· 
ralay Sadık Beyler; Paristelerdi. 
F•kat, Sabahaddin beyle Sad!k 
•e Ismail beylerin arası şeker 
renkti. Ayni zamanda Sabahad
din Bey, Şerif paşa ile de alaka· 
ı nı kesmiıti. Çünkü Şerif paşa; 
nıaksadına muvaffak olab "lmek 
için her Yasıtaya baş vuruyor; 
bol parası sayesinde Sadık ve 
lsmail beyleri kendisine celbettiği 
gibi Anadolu ve lıtanbulda bir 
ihtilal çıkartarak ittihatçıları de
virebilmek için de Ermeni komi
tecilerle mllnuebata glrfftilf 
ltitiliyor •• Ay.ni zamanda istikraz 
için Paris ve Berlinde dolaşan 
Cavit beyin teşebbtlsabnı akim 
bırakacak entirikalar çevirmekten 
hali kalmadığına dair de, birçok 
fayıalar deveran ediyordu •• ittihat• 
çılar mahafilinde günden gllne 
luıvvet keabeden bu ıayialar, 
Cemiyetin fedaisi geçinen bazı 
ıenç zabitleri heyecana getiriyor. 
Ve nibayt>t, artık Şerif papnm 
aidürülmeaile muhaliflere bir ibret 
dersi daha verilmesine fiddetle 
llizum gösteril•yordu. 

Evvela, alelade bir temenniden 
ibaret kalan bu sözler, birdenbire 
kuvvet kesbedivermiş; Cemal 
Patanın lstanbul muhafızlığı e ... 
laasında yaveri olan süvari mü· 
lizimlerinden Mehmet Kemal B. 
isminde bir zat, Parise giderek 
Şerıf Pafayı öldürmeyi deruhte 
•tmi~ti. (1] Mehmet Kemal Bey, 
(Ali Cevat) ismile çıkanlan bir 
Paaaportla Parise gitmiı.. Ruıya 
9e Avasturyada po.itika iılerile 
=~1 olduğundan dolayı hudut 

. ~ıneb Çıkarılan (lskender) i ... 
mm e ir ~mla, bir aralık lı· 
tanbulda ••hıae b t d .. h t aya ın a şo re 
kazanan (aktar b .• h tt• ) uur ane ın va· 
sıtasile tertibabaa ik 1 t . 

h b" . ma e mıtı 
nı ayet ır gun, Şerif Paşanın 
Pomp sokağındaki tıs numaralı 

[l] İttihat ve Terakki Cerniyeti 
•tr fında ne riyattıı bulunan bazı kim. 
•eler, Ş rif paşanın katline merkezi 
umumi tarafından karnr verıldığı i ve 
batta b:ınun için de polis mudurü 
Azmi D yın riya eti eltınıh Pa ·so on 
fedai go ıderıl ıgıni rivayet etmekte
lerse de, bunun aslı yoktur. Ptmse 
&id n Ied11i, yıtluız Cevat fü•yden iba
re t r. F Ih k ka o E>sn::ıda Azmi Bey 
de P.ms gıtmi, i e de, bu vak'a ıle 
hıç ır alak Lsı olınadıgı gıbi bu hadi· 
•ed n dört gün evvel Ütanbııla avdet 
9taııttlf. 

Sip•rler• gerl•ı•n ııalc•rler 
evinin açık 
vermişU. 

kapısından içeri dab- için bu ezeli dilımanlarile ittlf aka 

Bu davetsiz misafiri karşıhyan 
Ufaklar, tüphe etmişler, Cevat 
Beyi dışarı çıkarmak istemişlerdi. 
Fakat, asabiyetinden iradesine 
bakim olamayan Cevat Bey derhal 
silahını çekmiş; bir Tllrk uşağı 
ağır ıurette ve Fransız ıoföril de 
hafifçe yaraladıktan sonra harem 
dairesine girerek Şerif Paşayı da 
öldürmek iatemiıtL Fakat Paşanan 
damadı Hfisnil Paşa zade Salih 
Bey arkasından yeti~miş; iki kur-
un sıkarak CeYat Beyi yere 

ıermittL 

Damadının bu cllr'etkarane 
hareketile hayatım kurtaran Şerif 
Paşa, Eİyaıi faaliyeline ılikiin 
vermek ıu tarafa duM1n, bi!Ja 
daha bllyiik bir inat ve ıebat ile 
ortaya ablmııtı.. Ayni intikam 
ateşlerile yanıp tutuşan Miralay 
Sadık Beyi Mısıra göndermişti. 
Bu zat orada, Hınçakyan komi• 
lesinin en nllfuzlu rtiesasından 
( Sabah Gülyan ) ile mfizakerata 
zemin ihzar edecekti. Nitekim 
biraz sonra da Şerif Paşa Mısıra 
geçmiş.. Ve kendisine ( bütün 
Ermeni millellnın vekiliumumiai ) 
süsünü veren Boğos Nobar Paşa 
ile mlizakerata girişmişti. Ermeni 
rüesasile vaki olan bu temasların 
mezvuu, ( Şark vilayetlerinde 
Kürtlerle Ermenileri birleştirmek .• 
Müıterek bir ihtilal çıkararak 
ittihatçıları tepelemek.. Hükiime
tin bütün kudret ve nüfuzunu, 
miiıtereken ele geçirmek ) 
esasına mfistenit bir plin 
tanzim ve tatbikinden ibarettL. 
Şerıf Paşanın bu hareketi, ana 
vatan haricinde bulunan idealist 
muhalif' erin milliy•tperverane his· 
lerini rencide etmişti. Buna binaen 
artık Şerif Paşanın muhiti, baıta 
GOmlllcineli İsmail Bey olduğu 
halde birkaç haris ittihatçı dti1-
manına ınhbar eylemişti. 

Ermeniler, Şerif Paşanın yft· 
zllne gülüyorlar; bu basit dllşün
celi ve iptidai ruhlu adamın pek 
hayalperverane tasavvurahndan 
başka bir şekilde istifade etmek 
i ti} orlardı .. Senelerden beri Türk 
kan na ekmek doğramıya hazırla· 
nan Ermeni komitecileri, Ti.irkle 
rİn kuvvetli bir sademe altında 
sar .. ılmasını bekliyorlar.. Harbi· 
umuminm başlaması llzerine giriş· 
tikleri ihtilal tertibabnda, Knrtı~ 
rln kenclileriae bir enıel olmama11 

mütemayil görünüyorlardı. 
Balkan muharebesi eanamnda 

kaçırdıkları fırsata nedamet eden 
ermeni komite reialeri, Umumi 
harb!tı baş!amasını büyük bir 
nimet telakki etmişler.. Artık bü· 
yük gayelerine vasıl olmak için 
her fedakirtığı ihtiyara karar ver
mişlerdi. Bir tarafta'n Şerif Paıa 
Mısırda ermeni rllesasilo pazar• 
bğa girişirken diğer taraftan da 
Karamaz isminde Kafkasyalı bir 
komiteci, liç arkndaşile fstanbula 
gelmif.. Talat Beyle Enver Ce
mal Pqa1an C5ldllrmek ı.temlttl. 
Fakat komiteciler, bu emellerine 
muvaffak olamadan ele geçmi.
lerdi. 

Harbiumumi başladığı zaman 
bllyük ermeni komitecileri ara
sında aktedılen gizli bir kongre· 
de mühim kararlar verflmiıti. Bu 
kararların başlıcalar1, tunlardan 
ibaretti: 

Osmanlı hükiımeti, Ruıya ile 
harbe girdiği takdirde: 

Rus ordusu, Osmanlı hudu
dundan içeri girer; ve Osmanla 
a,keri de geri çekil"r ise, Anado
lunun her tarafında birden ihti il 
çıkarılacak.. Osmanlı ordusu, iki 
ateş arasında bırakılacak.. 

( Arkaaı •ar > 

M. Hese Göre 
Almanya - Fransa Anlaı· 
ması Nasıl Mümkündür? 

Berlin, 20 ( A. A.) - Par:ste 
çıkan Er.transijan gazeteıi Nu· 
remberg'te milli ıosyaliat kongre
sindeki muhabirinin fırka ikinci 
reisi M. Hes ile yaptığı mülikab 
neşretmektedir. • 

M. Hea demittir ki: 
11 

- Hitlerin Almanya için 
bOyük tasavvurları vardır. Bu, 
kendisi için ıilibla elde edilecek 
her hangi bir muvaffakıyelten 
daha ziyade ebemmiyetftdir. Hit· 
ler kendi milleti ve dolayısiyle 
bütün dünya lehinde harıi ıaba
da bilyük ıeyJer yapmak istiyor. 
Bunu tebakkuk ettirmek ıçın 
Alman milleti ıulh ve huzura 
muhtaçtır. 

Fransa ile anlaıma, karııhldı hils· 
nü niyet ileelde edilebi ir. Alman 
milletinin bu anlaımayı isted"ği 
meydandadır ve Fransız milletinin 
ekseriyeti de bunu istemektedir. 
Ancak Fra aa hükumetinin de 
Alman hftkümeti gibi açıkça 
anlaşma ıiyaıeti lehinde bulun-
muuu arzu ederim.,. 

Milletler Konsey; 
Entrikaları 

( Baıtarafı 1 lnelaayf•da ) 
Şayle ki : l 926 ıılahatında, 

cemiyet konseyinde aayri daimi 
yani tekrar intihap olunabilecek 
Oç azalık mevkii bulunması karar
laıtırılmışb. Bu mevkilerin ikisin· 
den biri Lehistana, biri de lapan· 
yaya Yerildi. Üçüncibüne Belçika 
talipti, reddolundu. Bu karar 
alındığı zaman tf'krar seçilme 
hakkının ortadan kalktığı zan• 
nedilmifti. Bu tiçüncü ıandalye 
Brezilyaya ayrılmak gerekti. 
Çünkü Brezilya Milletler Cem:
yetinden ayrılmıştı ve hiii, oı aya 
döndürülmesinden Umit kesilmiş 
değildir. Çin ise Brezilyanın yok
luğundan istifade ederek yerine 
kapulanmak iddiasındadır. Esbabı 
mucibe olarak Asyanın tek bü· 
yük devleti olduğunu, dünyanın 
en kalabalık milletini temsil ey
lediğini, Sovyet Rusya bile cemi· 
yete kabul edildikten aonra Çin 
için nizamsız ve intizamaız bir 
kalabalak denememekle beraber 
Nankin bnkumetinin 300 milyon 
inaanı temsil edemiyeceği iti• 
razımn da varit olamıyacağlm 
ileri aürmektedir. 

Çinliler bir başka sebep daha 
gösteriyorlar: Japonlara karşı 
daimi protesto vaziyetlerini. On
ları bir kenara bırakmakla cemi
yeti Akvamın kuvveti önünde bat 
eğmiı olacağını da kaydediyorlar. 
Maemafih bu itiraz zayıftır. Çiinkll 
her devlet, kendisini alakadar 
eden meselenin müzakeresi esna• 
sında Cemiyet Konseyinde mevki 
alabi ir. 

Bu sandalyeye talip olan 
Türkiye, evveli, cemiyete girer
ken kendisine y•pdllllf olae ka
ideleri hatırlatmakta, emperyalist 
ve irticakar eski Osmanlı impera· 
torluğunun yerine kaim olan de
mokrat, sulh ıever ve şiddetle 

liik cilmhuriyetin teşvik görmesi 
fikrindedir. 

Bu şerait altında davayı kim 
kazanacak? Çin tekrar intihap 
edilebilmek için mevcut reylerin 
üçte ikisini toplamak mecburiye
tindedir. Bu da kolay bir şey 
değildir. Çünkü Çine karşı Mıl· 
letler Cemiyetinin biltlin demok· 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Büyükada iskele hamallanndan 
Hıfzı vapurdan }ük almak }ÜZÜD• 
den çıkan kavga neticesinde a} ni 
iıkele hamallarindan Mehmedi 
taş ile baş odan yaralamıştır. 

1f. Onnik isminde biri bir 
para meselesinden çıkan kavga 
neticesinde Çarşıkapıda Çuhacı 
hanında tütüncll Armanağı yum
rukla alnından yaralamışbr. 

)#. Namık isminde biri kendini 
bilmiyecek derecede sarhoş bir 
halde elinde tabanca ile Cibalide 
içinde dllğOn yapılmakta olan 
Bekir Ef. nin evine taarruz etti
ğinden yakalanmışbr. 

)#. Nişantaıında Fesliyen apar• 
tımamnda çalııan boyacı Yani 
ikinci kat pencere eri boyamakta 
iken mllvazenesini kaybederek 
dilşmUş ve muhtelif yerlerinden 
yaral nmışhr. 

lf. Cibalide oturan Halit Ef. 
isminde b"ri tabancasını karıştır· 
makta iken tabancası ateş almıı, 
çıkan kurşun kendisini parmakla· 
rından yara amıştır. 

lf. Halil isminde biri Tepeba· 
tında vatman Nurin"n idaresinde1d 
tramvaydan düşerek muhtelif 
yerlerinden ajır surette yaralan• 

IDlfbr. 

1 

rat unsurları mukavemet göster· 

mektedir. Diğer taraftan Balkan 
devletlerile Kiiçilk itilaf her ne 
kadar TOrkly• ile beraberlerse 

· de Fransa onu terketıniıe benzi. 
yor. Bu, niçin böyledir. Çünkll İngi· 
lider, bu konsey itinde Tnrkiyenin 
aleyhinde bulunuyorlar. Zira .So.., 
yet Rusya ile Tnrkiyenin barid 
siyasette birlik yaptıkları kanaa• 
tindedirler. Diğer taraftan bu 
işte garip bir unsur daha Tnrki· 
yenin aleyhindedir: Eğer Türkiye 
Cemiyeti Akvam konseyine •eçi
lirse kısa bir alide konsey riya· 
setine geçecektir. Çünkü bu ri· 
yaset alfabe aırasile yapılmak

tadır. Son riyaseti Çakoslovakya 
yapıyordu. Çekoslovakyanın iın
lası ise Tile başlar. Ondan sonra 
Türkiye, daha sonra Soyyet Rua
yanın bu yeri almaıı lazımdır. 
Eğer Çin konseye girerse ve Sov
yetlerin resmi surette cemiyete 
girmelerinden evvel konaey te
ıekkül ederse riyaset Arjantin 
Cnmhuriyetlne intikal edecektir. 
Bunun neticesi olarak Sovyet 
Ruıya daha (15) içtima devresi 
riyasete geçmek için bekleye
cektir. 

Ne gUzel emniyet nlimuneall,, 

Gençlerin 
Bir Derdi 

( Daştarafı 1 inci .ayfada ) 

kence va aefalet içinde kalmasa• 
lardı; 

2 - Eğer pek gllçük yaıımız· 
danberi ufacık yolsuzluklanm12a 
mukabil tiddetli ve ağır cezalar 
~ueydik, 

3 - Eğer ana mektebinden 
yüksek tahsilimizi ikmal edinceye 
kadar hocalanmızdao aert bir 
çehre görmeaeydik, 

4 - Aile, cemiyet Ye muhi· 
timiz ıen ve neıeli olsaydı, biz 
de bugünkD gibi değil, en acı 
ve mustarip günlerimizden bile 
her ıaniye bir Japondan, bir 
Franaız ve bir ltalyandan daha 
güler yilzlft ve tatlı sözlü olurdu, 
doğru değil mi ?. ,, 

Cağaloğlu: Cotkiln 

Resminizi Bize Göndt1,.inlr "'\ 
... "' Sizd Tabiatmızı Söqllgtl/im 

Rumlnlzl kupo ı le lfÖnderlııla. 
Kupon d zer HJfa nd•Jar. 

7 Konya: M. Hidi Bey: 
(Reamiala dercJlli l•t•ml,.... ) 

Üstüne başına dıkkatlı ve intizam. 
perverdir. Boğazına Jü1 ıiallik gö:der• 
mez, eline geçen parayı elbise ve et
yaya verir. Canı tatlıdır. Şahsi cesareti 
mü evakkıf işlere yanıl§ nu. Maahaza: 
Medeni cesaretini istimal etmesıni dü
eüodlıklerini açık ıoylemesini bilir. 

• 
8 Ankara; L M. K.. Hanımı 

( Reamlnln dercini lateml7er ~ 

Yaşlı olmasına rağmen genç Y8 
güzel görünmenin ve kendisine yala
şacak ve gıdecek bir tarzda g yio~eııiıı 
u ul ve sırrına vakıftır. C.ız besıw ze
kasile manalı nimmıi~tehzı gulüolerile 
arttırır ve etrafını kolaylıkla kendiıile 
meşgul eder. Kend111ıne ehemmiyet 
verdirecek fırsatlan k çırmaz, muhi. 
tinde yaptığı tesiri kontrol eder ~• 
ona göre tedbir alır. .. 

9 Ad naı L M. Hanımı 
( Fotojrafı ın dere nl latemlJOI'• 

Kıuşısında dıkkatlı konuşmak lazım
dır. Sözlerın hemen y~kQ unu tutar, 
noksanları, farkla 1 m ydan:ı ~urur. 

lhtır ı lı gurur de:-ece • varmayan 
vekarı azemeti vardır. Dıivüklüğil , 
sever, biıyüld rle duşup blkmaktaa 
kibarWdua hu duyar. 
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Yeni Bir Baskın! 

Baılarındaki Külahları, Heybetli Kaşlarının Üstüne 
Eğilmiı Adamlar, Atların Önüne Ahldılar .• 

İki at, burunlarından atet 
fışkırarak yan yana koşuyor, her 
saniye, kaçanlarla kovalıyanlar 
arasında daha ziyade uzayan bir 
botluk bırakıyordu. Antuvan, her 
kelimesi boğazında düğümlenerek: 

- Şövalyem.. Benim temiz 
yürekli efendim .. Senin ve benim 
Allahım.. Bunlar, şüphesiz ki 
1ana acıyacak.. Ümit ederim ki 
yaran.. Ah, affedersiniz.. Tees· 
ıilrle aize, aenli benli hitap ettim. 
Evet, yaramı, hafiftir.. Artıli 
kurtulduk demektir. O haydut 
siirüstı• şeytanların sırtına binseler, 
bize yetişemiyeceklerdir. 

Diye söyleniyordu. 
Birdenbire, yolun iki tarafın

dan birer toz bulutu daha kalktı. 
Baılarındakl külahları, heybet

li lrnşlarmın üıtüoe eyilmiş, bir· 
kaç kişi, kaplan gibi sıçrayarak 
atla.rın önüne atıldı. Hayvanlarm 
gemlerine sımsıkı sarıldı. Antu· 
van, artık iradesini büsbütün 
lcaybederek ellerini semaya 
kaldırdı: 

- işte.. bir bu eksikti. 
Diye bağırdı. 

* (Türk Akınclları) na Tarihi 
Bir iftira 

Haydut sllrlislinü idare .,den 
papaz, öfkesinden köpürüyor .. 
Atının parça parça olan karnını 
mahmuzlamakta devam ederken: 

- Alçaklar!. korkaklar!. mis
kin herifler! .. yazık size... Herif· 
leri kaçırdınız.. sürün, atlarınızı ... 
Eğer bu iki adamı tutamazsanız .• 
hepinizi asarım. 

Diye bağırıp çağırıyordu . . 
Fakat İJ işten geçmişti. Şö· 

valya ile Antuvan'ın kuş gibi 
uçan atları, toz ve duman bulut· 
ları arasında kayboluvermişti. 
Yalnız, Şövalye ile Antuvana 
ateş eden ikinci pusu mevkii 
geçildikten sonra, bu dörtnala at 
aüren haydut1ardanbiri, yerdeki 
kanları papaza göstermiş: 

- Merak buyurmayınız kont 
hazretleri... İşte, kan izleri... Ar· 
tık bu adamların işleri bitmiştir. 

Demişti... O zaman papas, 
hayvanının gemlerine asılmış, 
gittikçe büyUyen ve çoğalan kan 
izlerine bakmıı: 

- Evet •. Kurtulmalarına, ümit 
•• imkan kalmadı. 

Diye mırıldanmıştı ... Sonra da, 
atının başını birdenbire çevirerek: 

- Dönün geri.. Bua dan sonra 
asıl tehlike bizim için baılıyor. 

Diye bağırmıştı. 

Papazın kumanda ettiği bu 
haydut sl\rüsU avdet etmiş .. yor· 
gun hayvanları bembeyaz köpük
ler içinde olduğu halde, ilk mü
sademenin olduğu yere gelmişti. 
Burası, adeta korkunç bir mak
tele benzemişti. 

Her taraf andan kanlar sızan, 
'>aşları kılıçlar, hançerlerle par• 
ı;alanan cesetler tozlar, toprak· 
lar içinde yatıyor.. derin ve 
kesik iniltiler, tUylerİ ürpertiyor· 
du... Şövalyenin arkadaşlarından 
hiçbiri sağ kalmamıştı. Bunların 
kendilet·ini kahramanca müdafaa 
ettikleri anlaşılıyordu. ÇUnkü hay
dutlardan pek çoklarmın kanlı vü· 
cutları da bunların etrafında 

kıvranıyordu. 
Üzerlerinde meşin burçlar Ye 1 

sandıklar bulunan yedek hay· 
vanlarmm karınları kılıçlarla de· 
şilmiş, hepsi de yerlere serilmişti. 
Manzara, yürekler parçalıyacak, 
sükunetle bakdamıyacak kadar fe· 
ci idi. Fakat blitiln bu man
zara, haydutları idare eden 
papazm Ustüı.de, en küçilk bir 
tesir bile icra etmemişti. Nitekim 
oraya geldiği zaman, arkasındaki 
süvarilere dönerek emir verdi: 

- Evvela, sandıkları hayvan
ların üzerinden sökün.. Şuraya 
dizin .. Sonra da, Fransızların üa· 
tünü arayın .. bulacağınız mektup• 
ları bana getirin. 

Süvariler, hayvanlarından at
lamışlar.. bu emri ifaya başla
mııJardı. Kanlı cesetleri biribirin
den ayırmak, onların UstünU ara· 
mak, kılıç ve hançer darbeleriJe 
karınları liyme liyme olmuş hay• 
vanlarm sırtlarındaki burçları 
sandıkları indirip kaldırmaktan 
dirseklerine kadar kana batmış~ 
lardı ... Fakat bütiin dikkatli arnş· 
hrmalara rağmen aranılan mek
tup bulu •. mamış.. sadece san· 
dıklardan çıkan kıymetli eş-
ya, bir nefais meşheri gibi 
ortaya yığılmıştı. Gümüş şam· 
danlar, emsalsiz Venedik avi
zeleri, rengarenk kesme biUiirdan 
vaıolar, altın ve mine işlemeli 
silahlar, en kıymetli taşlarla mü~ 
zeyy~n gerdanlıkları ihtiva eden 
mahfazalar, top top al ve yeşil 
kadife ve çuhalar, gözleri kamaş
tırıyor; hattA, evveli pek kayıtsız 
olan papazın bile gittikçe hayre
tini .artırıyordu. 

Ölen hayvanların eğerlerinin 
içine kadar arandığı halde matlup 
olan eıektttbun bulunamaması, pa· 
pazın canını çıkmıştı. Öfkesinden 
kudurmuı gibi bir bale gelen bu 
adam, tekrar atına sıçradı. Elin· 
deki uzun kırbacı savurarak: 

- Ah, çapkınlar .. Ah, palav· 
raca haydutlar... Asıl bana lazım 
olan şeyi kaçırdınız... Hepinizi 
iki aene tarlalarda çahşmıya 
mahkum ediyorum. Anlaşıldı ki, 
artık başka bir işe yaramıyacak
sımz... Hadi, bu eşyaların hep· 
sini sandıklara doldurC:un .. çı:ıbuk 
tatoya nakledin. Eğer en küçük 
bir şey kaybolursa, ( Sen Kılud) 
üzerine yemin ediyorum ki, bar• 
saklarınızı deşer, Akbabalara ye• 
diririm. 

Diye bağırdı ve sonra, şid· 
detle atını mahmuzladı." Tozu 
dumana katarak dağların dik 
yamaçlarına hayvanım süren bu 
p8paz, üç dört saat sonra, yalçın 
kayalar üzerine kurulmuş küçük 
bir şatonun önüne gelmiş, indiri· 
len asma köprüden geçmiş, şa
tonun avlusu ıda, atından inmişti. 
Etrafını alan uşakların arasından 
geçen bu adam, doğruca basık 

tavanlı bir odaya girmiş; yazı 

masasının başına oturmuş.. ıu 
mektubu yaz mı ya koyulmuştu: 

Prens hazretleri !... 
Emir buyurduğunuz: plan mu• 

cibince, şövalyeyi ve adamlarını 
kfımilen pusuya düşürdüm. Ken· 
disi de dahil olmak üzere on ilç 
kişiden mürekkep olan kafilesi 
efradını kamilen öldürdüm. Mak
tullerin elbiseleri, hatta rakip 
oldukları atların eğerleri kamilen 
arandığı halde, mektuba benzer 
hiç birşey zuhur etmedi. 

( Arkasa var) 

Yanlış 
AnlaŞılan 
Bir Cümle ... 

Bu adam tabeladaki yazmm 
manasını ters anladı ve ayakkap· 
larını çıkararak parmaklarının 
ucuna basa basa garaja girdi. 
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tru:Jla lktı•al Haberl•rl 1 
1 -,, 

Dikkatle 
Okunacak 
Bir fstatistilc 

Amerika Mesai Nezareti fsta· 
.--A-m_e_r_i_k_a_, tistik btirosu bu 

memleketin top-. 

Jt~ptlan tan Hatlarım her 
ıat arı ay neıreder. 

Bu istatistikler (1926) senesi 
fiatları yUz addedilmek üzere 
hesap edilmekte ve her ay için 
muhteJif madde fiatlarmda görü· 
len azalış ve çoğalışlar bu nis· 
bete göre bulunmaktadır. 7 41 
muhtelif maddenin tetkikinden 
husule gelen bu iatatistikler bü
yük bir emek mahsultıdürler 
ve piyasaların umumi gidiıi hak
kında oldukça emin bir fikir ve
rebilirler. 

Geçen Haziran ayı iç.in yapı· 
lan ve neşrolunan istatistik cet· 
veline göre Amerika Birleşik 
hükumetlerinde toptan fiatlerı 
bir yıl evveline kıyasle yüzde 
(14,77) artmaştır. Bununla beraber 
iktısadi buhrandan eser olmayan 
( 1926) senesi rakamlarını elde 
etmek mümkün olamamıştır. Di
ğer taraftan bu artış yüzdesi 
umumidir, ve vasati olarak ko
nulmuştur. Yoksa daha çok ve 
daha az artan madde grupları 
mevcuttur. Meşeli bazı mühim 
maddelerdeki çoğalma bu nispeti 
ziyadesile aşmaktadır: 

(1926 s~nesi rakamları yilz 
addedilerek) 

Haziran Hatlran 

1933 1934 

Deri ve kösele 82,4 87,4 
Ncaç maddeleri 61,S 7218 
(nşaat malzemesi 74,7 8718 
Çlftllİ mahsulatı 53,2 63,8 
Mobi ye 73,4 82,0 
Umumi yüzde'er 65,0 74,6 

Bu artış devam ederse iktısa· 
di vaziyetin düzeleceği şüphesiz

dir. Fvkat hakiki yilkseJiş, para 
farkları göz önünde tutulursa, bu 
nispetlerden çok azdır. 

'f 
Bu senenin ilk altı ayı zarfın

Ko.nadanın da Kanada altın 
altın madenlerinden (49 

milyon 762bin500) 
istihsalatı dolarlık altın çı· 

· karılmıştır. (1933) ıenesl ayni ay· 
ları zarfında bu memleket ma
denlerinden elde edilen altın mık
tarı (37.464.000) dolardı. Şu hal· 
de bu senenin istihsalitı bir yıl 
evveline kıyasla takriben on bet 
milyon Türk lira11 kadar fazladır. 

1 ~------------------------------------------"'-
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Fazıl Bey bpkı ekıpreı gibi 
hir adamdı. Hayatı mütemadi 
:'llit içerisinde geçerdi. Onu 

~ 1kln görmek mUmkUn değildi. 
lıte bugünde yengesi Fatma 

Hanımın evine telaıla gelmiş, 
daha kapıdan girer girmez: 

- Sevgili yengeciğim, demişti, 
maalesef burada duracak çok 
vaktim yok. Sizinle mühim bir iı 
hakkında görüşmek fcin acele 
geldim. Şimdi gideceğim. Size 
tahsis edecek ancak iki dakikam 
var. 

- Hiç olmazıa otursanız 
Fazıl Bey. 

- Hayır azizem, hayır otura· 
marn. Lutfen beni dinleyiniz. 

- Kuzum Fazıl Bey her za· 
man böyle meşgulsunuz bu meı· 
guliyetiniz nedir? 

- Sosyete hayatı azizem. An
lı yor musunuz saat 2 de yeni açı· 
lan resim sergisinde bulunmak 
mecburiyetindeyim 3 de Velfefendi 
çayırmdakl at koşularındayım. 
Gece balo var. 

Fazıl Bey birdenbire yeğenine 
döndü: 

- Haydi benim kllçllk Muni
seciğim, dedi. Beni annenle yal
nız bırak. 

O kapıdan çıkar çıkmaz Fazıl 
Bey yengesine : 

- Çapkın hemen anladı, dedi. 
Evet Muniseye bir kısmet var. 

- Bir kısmet mi? 
- Harikulade bir ıey... Bunu 

nasd bulduğumu, vaktimin müsait 
olduğu bir gün size anlatmm. 
Kendisi gayet sevimli, yakışıklı 

bir delikanlı mesleği avukat. 
Ciddi bir a-enç. Husust serveti 
yirmi bin liradan fazla. Annesi, 
babası yok, mefluç bir halası var. 
Galatada iki han, Çarıı içinde 
dükkanlar, Beyoğlunda bir Şiılide 
iki T eşvikiyede de yine bir apar
tıman. 

- Aman.. Ne diyorsun Fazıl 
Bey? •• 

- Kendisine Muniseden bah
settim. Muhakkak onu tanımak isti
yor. Ben kendisine size adresimi 
vereceğimi ve sizin onu davet 
edeceğinizi söyledim. 

- Onu davet etmek mi? Mü
nasebetsiz kaçmaz mı? 

- Allah, Allah. Peki ne ya• 
pacağız? 

- Sen Bizi bir yere çağırsan, 
mesela &ize. 

- Yenge bilirsin ki benim 
hiçbir zaman vaktim yoktur. Sen 
akıllı bir kadınsın bir şey bahane 
et çağır çocuğu eve.. Ben sana 
adresini vereyim: Altınbakkal 158 
numara. 

Fatma Hanım avukat Rıdvan 
Beye yazıp yazmamakta tereddüt 
etti. Fakat yine yazdı. Munise 
yirmi sekizine yaklaşmıştı. Sonra 
da servetsiz bir kızdı. Böyle 20 
bin liralı_k bir talip kolay kolay 
ele geçmezdi. işte bunun için bir 
Salı akşamı Altınbakkal 158 uu· 
marada mukim ressam Mehmet 
Rıdvan Bey şu kartı aldı. 

" Fatma Hamm Rıdvan Beyin 
Cuma günii aaat dörtte teırifle

rini rica eder. Ciddi bir iı hak· 
kında görüvmek emelindedir. Ad· 
res Osmanbey Cabl sokak • • • 
numara. .. 

Mehmet Rıdvan bu sene birinci 
defa olarak Galatasaray resim ser· 
a-isindo tablolarını teşhir etmiş ve 

bunlardan birini mllnekkit beyler 
iyi kar~ılamışlardı. Tanımadığı bu 
Fatma hammdan mektup alınc : 

''İşte şöhret,. diye dUtUndü. 
Muhakkak zengin bir hanım bana 
portresini yaptıracak. 

Ve Cuma gllnil genç adam 
Fatma Hanımın evinde idi. Muniae 
meydanlarda yoktu ve Fatma Ha· 
nım evvela sıkılarak söze başladı: 

- Beni affediniz Beyefendi, 
11lzi rahatsız ettim. Fakat Fadıl 
Bey size yazmaklığımı tavıiye 
etmiıti de •. 

Ressam dUtUndü.. Bu Fazıl 
kim oluyordu ? Onun Fazıl is
minde bir dostu yoktu. Fakat 
işi bozuntuya vermedi: 

- Fadıl, dedi, ha,I Evet, Fa
zıl. Bizim Fazılcık... Ne yapar 
o şimdi, nasıldır ? 

- Nasıl olacak, diye güldü, 
her zamanki gibi metgul. 

Ben kayınbiraderimi çok se· 
verim. 

- Kayın biraderiniz& mi? 
Kimdir kayın biraderiniz 

efendim. 
- F azil efendim. 
A bu Fazıl size kocamın dayı 

zadesi olduğunu söylemedi mi? 
- Hayır bu tefeeruatı unut• 

muş olocak. Belki de beni size 
tavaiye ettiği mesele belki de de 
buna ihtiyaç görmemiştir • 

-Bilakis Beyefendi. Bunun çok 
münasebeti var. ÇtlnkU başıma 
gelen sıkıntılar dul olduğumdan
beri başladı Benim kocamın ba· 
hasmın fevkalade zengin tablo 
kolleksiyonu vardır. Kocam öldü 
ıimdl babas·ı bana bu kolleksi· 
yondan hissemi vermek istemiyor. 

Genç ressam "bütün bunlar 
beni ne diye alAkadar etsin,, di
ye düşün Urken yüksek Hsle: 

- Fakat bu, buyuk bir hak· 
sızlık diye cevap verdi. 

Fatma Hanım ılmdi kızını 
içeriye çağıracak bir bahane bul
muştu. 

- Bana yalnız bir iki parça 
blrieY veriyorlar, dedi. Onların 
isimlerini söyliyemiyorum. Kızımı 
çağırayım o hatırlar. 

Zile basti' gelen hizmetçiye: 
KilçUk Hanımı çağır ken· 

disine birşey ıoracağım, dedi. .. 
Munise içeri girdiği zaman 

genç reBSam hayran kaldı. Ne 
kadar güzel ve ne kadar sevimli 
bir mahliiktu bu. Annesi ressamı 
takdim etti. 

- Rıdvan Beyefendi, kızım 
şu büyük babanın bize vermek 
istediği resimler nedir? •• 

- Büyük babam size bir 
Grenze bir Fragonard ve bir de 
DavJs eboşlarının serisini veri
yorlar. 

- Fakat Hanımefendi bu, bir 
servettir. 

Ve genç san'atkir Frago-
nard'dan Grenze'den velhasıl re
simden uzun uzun bahaetti. Mu· 
nlse içinden: 

- Ne akıllı adam diyordu. 
Sanayii nefisedn de anlayor. Yal• 
nız mesleki ile meşgul değil. 

Genç kız çay dağıtırken bir 
ara Fatma H. sordu: 

Halanız naıddır, iyidir 
inşallah? 

- Hslam mi amcam diyecek· 
siniz galiba maşallah mütemadi• 
yen çalışıyor .. 

- Çalıııyor mu?.. Ben onu 
mefluç zannediyordum. 

( Devamı 11 incl sayfada ) 



Yine ''Trakya Komitesi,, Öz Türkçeyle 
Deneme 

158 NUMARA ... 
( Baıtarafı 10 uncu aayf ada) $elimiye Camiine Haç 

Ve Çan Koyacaklarmışl 
Papas 
Oku/akları (t) 

- Meflt.ç değil kördür. 
Fatma, dOşfindü.. Ah ıu Fazıl 

Amca.. Köril mefliiçla, amcayı 
hala ile karııtınr .• 

bilmez miyim?.. Bana mektup ıel
medi. 

- Gelmedi mi.. Ve batına 
ıelen bir dllşnnce ile ıordu : 

- Sizin adresiniz nedir 1 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 
tırlardı. Eaasen gayeye varmak 
için komite büyiiklerinin en ziyade 
livendikleri çare, hükumetin ha· 
tici siyasette Trakya mefkiiresile 
hareket etmesini temin etmekti. 
"1nu başarabilmek için de uğra• 
flp duruyorlardı. 

Münevver zümre, halkın kafa· 
llııı da Trakya hulyasile doldar
llııya uğraşır ve bu işe hususi bir 
ehemmiyet yerirdi. Sık sık teza· 
bllrat yapılır, şehirler ve kasaba· 
lar arasında mekik dokunur, 
'l'rakya abideleri dikilir, ba mü• 
'aaebetle heyecanlı nutuklar ıöy
leııir ve "Trakya Bulgariatan'm-
4arl., palavruı tekrar edilirdi. ,. 

1 

tanıdığın s·45ylediğine göre, ge
çende bir Türk köyllne gelen 
birkaç ıila.hlı Trakya komitecisi, 
birhayli atıp tuttuktan, etrafa 
korku heyecanları aavurduktan 
aonra, yakında Edimedeki Seli· 
miye car.niinin kubbesine haç di· 
keceklıaıini, minarelere de çan 
yerlef'd.receklerini yavelemişler. 

Bulgar hnkümetinin bu vazi· 
yete seyirci olduğunu ve öyle 
olag.,ıleceğini aöylemeğe dilimiz 
varmıyor. Siyasi Bulgar dostluğu• 
nurı tahakkukuna inanımw boz· 
mum ak ıçın diyoruz ki, 
b<tlki dahili vaziyet icabı biraz 
ausamahalı davramyordu. Fakat 
bugün her teY• rağmen ıunu 

lıte bu çalııma Trakya komi• 
leline Bulgariatauda 300 kadar 
tube temin etmiıti. Fakat son 
tamanda bu ıubelerin ancak 
)üz elli kadan faaliyet halinde 
idi. Faal vaziyette bulunan komite 
ilaheleri, bulundukları mmtakalar
da yaptıklan itlere dair raporlar 
l.azırhyarak merkeze gönderirlerdi. 
llu raporlar ekaeriyetle garip ve 
laçnıa sapan cümlelerle doluydu. 
Bu garip palavra cümleleri hazan 
tr>yle de olabilirdi: 

kat'ı ve pek kat'i olarak 
töyliyebiliriz ı Balkanlarda kanh l kaynaşmalar, aletli maceralar 
arbk tarihe kanımııbr. - N. F. 

ı 
[Yarın; Ne isti~orlar, neler söylüyorlar?] 

··--·6~i;;;··i;;;·d;ı;;·;;;;;;·;:;:i:· 
arttırma ile paraya çevri ecek gayri 
menkulOn ne olduj-u: iki oda bir he!a· 

.. Şubemizin bulunduğu( ••. ) Mın
lakasında bir sene içinde Trakya 
lbefkwesi hesabına ıu kadar 
konferana, bu kadar miting ve 
bir okular da tezahOrat tertip 
ettik. Mazlum Trakyamu:ın ana 
vatanın öz parçc:ı sı olduğunu hal
kn anlattık. Komite hesabına da 
f u kadar para tt>pladık. Bu ha• 
'alide halk komitenin her emrine 
hnzır ve amadedir.,", 

Sonunda da mesela şöyle bir 
Palavra: • 

"Ölmek var, dönmek yok!,, 
Ne ali memleket değil mi ? 

* 
,.kya komiteainin bir de mtı-

lle\r\·er zümre haricinde kalan 
kısmı vardı ki bunlann sayısı da· 
hil fazlaydı. Bunlar cemiyetin tam 
lllanaaile komiteci ve elleri maplı 
tinsinde unsurlanydı. Hepsi de 
dnı ve has maldı. Başlannda 
keçe külahlar, ayaklarında diz· 
likler, omuzlarında tüfek, bel
lerinde fişenk kemerleri piir
lilih adamlardı. Bunlar, cemiyet 
lberkezinden verilen t' mirleri köril• 
ltcrüne yerine get;recek mahi· 
Jette kişilerdi. Münevver zümre 
lbensuplarının, beyinleri tatlı hnl
)alarla dolduran palavra nu· 
luldanna mukabil, pür silih un· 
1'1rlar ise komii:enln mefaatini 
lilihla koruyan emirberlerdi. Son 
tamam.da Türk köylerine akın-

lar =:.::~ ~:d!e~=::b-
lu değiliz ki 8-laariatandaki Türk· 
lu birer 8-ıiv vatandatıdır. 
Bulgar hükftnıeti oradaki Tiirkleri 
Bulgar kamınlan .. a bağlı birer 
Balgar vatand8fl 8aY1nakta tabii 
hnkhcLr. Fakat oradaki TDrk· 
lere, akalliyet, ıftmrelere men· 
1'1p bir takım adamlar tara
fından kanun harici olarak atır 
nıuameleler, ifkenceler ya parlarsa, 
bunu Ttlrkiyenin bağrına ıaplan
llllf bir bançcT gibi kabul etmekte 
elbette ki biz de haklıyız. Bu, 
açıkça, kızım una aöylüyorum, 
gelinim sen anla, demekten başka 
ne olabilir? 

8!ıe ıuracıkta çok yakın bir 
11:· • l anlatalım: 
L .ı:ıar -~ndan henüz ıelen bir 

yı mOftemil hane (k ymetl mukadde
reai SOO lira) ve Eskihiaarda iki oda 
bir hela11 milftemil b rne k ymeti mu· 
kadderesi S!JO lira. G _ yri menkulün 
bu'unduğu mevki, mıı halleai, sokağı, 

numara•: Gebz·n·n Eakibiaarda ma
taza'ar arkaa1nd-. iki haneye takdir 
o unan kıymeti: Behe-rine beter yüz lira 

l - İtbu gayrı m nkulün arttırma 
ıutnameai 1~/10/9 34 tarihin en itiba· 
ren nunuıra ile :cra r·airesinin muay
yen numarHınd ı herkes n görebilmesi 
için açıkt r. Y zı\ı o·aoıudan fc.zla 
mahlmat almalı istiyenler itbu t•rt
D*meye ve 9J-.!./667 c. osya numarc sile 
memuriyetlmize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya İft:rak için yuk~rıda 
~.., ...... 1' 7,S ~.n.fe pey 
veya mil'i bir b nkanın temın t mek
tubu t evdi edilecektir. (1 :?4J 

3 - İpotek sahibi al.ıcakhlarla di· 
A' r a'ikadarl · rın ve iri.fak hakkı sa
hiplerinin gayri menkul Ozerindeki 
haklarıaı hususile faiz vt: aıaar. fa dai• 
•lan iddialarını itbw ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde eYrakı müa
bitelerile bir ikte memuriyetimize 
bil :iirmeleri icabeder aksi halde bak• 
ları tapu alcilile sabit olmadıkça aabf 
bedelinin paylatma• ndan hariç kalır. 

4 - Gasterilen gilnde arttırmıya 

iftirak e:fenler arttırma f&Rnamesini 
olrumuf ve bunları tamamen kabul 
etmiı ad ve itibar o!unurlar. 

S - Tayin edilen zamanda a-ayri• 
menkul Oç defa batırd :ktan ıonra 
en çok artt•rına iha ~ edilir. Ancak 
artt>rma bedeli muhammen kıymetin 

yüz e yetmit betini lıulmu veya aahf 
lstiyenin alacatına rilchanı olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bunların 
o gayrimenkul ile temin edilmiı ala· 
caklannın mecmuun dan fazlaya çık· 
mnsa en çok arttıranın taabbüdil baki 
kalmak ilzere arlbrma on beı giln 
daha temdit Ye on beı·nci filnO ayni 
autte yapılacak artbrmada bedeli 
aatıf iatiyenia alacat na rtlcbanı olan 
dijer alac.aidılarıa o a-ayrimenkul ile 
temin e "Umiı alac kk rı mecmuundan 
fazlaya çıkak t -ırtile en çok arttıraaa 
ihale edWr. Bayle bir bedel el e edil-
mezse ihale yepılmaz ve • t f telebl 
cilt ~r. 

,ı _ Garrimenkul kendlaine ihale 
o'unan kimse dnhal •eya m8b'et 
içinde pareyı vermezse ibate lıar. rı 
feabolanarak keadlalnden evvel en 
JGkaek teklifte bulunııo kimse arz 
etmif oldup b-=delle almata l'UJ 

olursa on.ı razı olmazu veya bulun• 
m '\Z .. he••n on bet rGn mGddetJe 
arttırmıya çıkan 'ıp en çok artt rana 
ihale edilir. lıd ihale aramadaki fark 
n reçen 1Gn'er içill' ylz-.fe betten 
he .. p olun•cak fa·z Ye diter zararlar 
ayrıca biikme hacet k.almakaı:ıın me
muriyetimiıce alıcıdan tah•il o'unur. 
Madde (1'18) 

Yukuı:la göaterilea 24110/984 tarl• 
hinde Gebze icra memurluju o::la1111da 
ltb.M ilia ve (Ö•terilea arttırma ıart• 
....... uireaiad• .. tılacaj'ı dan 
olunu. (101) 

TGrk okulaklan dUl'llrken neden 
çocuklarımızı papaaların bacardıkları 
( 2) okulaklara veririz. Bunu birtilrUl 
anlayamıyorum. 

Abam (3) onlann iyi okuttuklarına 
inanıyorsak yanılıyoruz. Papaa okut• 
maaı büsbütün batka bir nesnedir. 

Onlarda okutma çığırı ( 4 ) din 
bitimine (5) dayanır (6). Dinde dOtG· 
ntlp t~ tınmak yoktur. Söy1l'neni 
doğ'ruya almak gerektir. Bundan 
aUlrü okutma çığır nda da dGtOnüp 
tafJDmıJa yer bırakma.alar. Böylelikle 
çocuğun dGtGnme aunpnunu ( 7 ) 
aitgide körletir!er. 

Haçaf ( 8 ) papa• okulatında 
okuyan bir çocukla karştlaıaam içim 
aızl~r. Okuduklarını aoranm: Bana 
verdiği karıılıklardan onun okumut. 
fU var kl okudutunu anlamamıt 
oldutunu görilrüm. 

P. paa okulaklarmda Citrenceklere 
(9) bütün Öfırenceleri (10) papağanlara 
ezberletir aibi ezberletirl6r. 

Papaa Öğretici biç bir çatda niçin? 
aoruğuna tll) ka ... ılık vermeL Çilnktl 
dinde niçin, yok.tur. Her nesneyi 
Öğretildiği gibi öğrenmek, denildiği 
wibi iakermek ( 12) gerektir. 

Çocuk baylelikle anlayamadıklarım 
aorm· k, öğrenmek iateğini azgafır(13). 

Sorup aoruıturma, dütünme augonu 
azgaşmıt blı çocuk ta bOyiidGtG 
çağda biç bir it baıaramaz. 

Çocukl11rım•z papaa okulaklMında 
okurlarsa aonunda böyle olacaklarını 
biliriz de nei en yine onlan Türle 
okulakları dururken p. pas okulakla• 
rına ver;riz, anlaya mıyorum! 

ismet auliisl 
1 - Okulak: mektep 
2 - Bacarmak: idare etmek 
8 - Abam: ej'er 
4 - Ç ğırl tarz 
5 - Bitim: eaaa 
6 - Dayd.nmak: is tinat etmek 
7 - Sungun: kab;liyet 
8 - H•ç t: .. s•••a 
9 - Ôğrencek: talebe 

10 - Öğrence: den 
11 - Soruğl ıu al 
12 - iske rmek: kabul etmek 
13 - Azgaşmak: kaybetmek. 

- - • ............... ,,._ , .. .,_ ,_....._.-• .,.. ıan_..• ·~ 

Delikanlı neden davet edildi· 
ğlııi anlamadan giderken Fatma 
Hanım: 

- Yine bekleriz yavrum, dedi. 
- Memnuniyetle Hanımefendi 

fak at kabul gilnleriniz. 

- Sizi her zaman bekleriz. 
Ne zaman isterseniz; aizin için 
güntımtlz yok. 

lf-

Bugnnden on beı gtln sonra 
yolda avukat Rıdvan Beye ra .. 
gelen Fazıl Rey ondan ıu ı<Szleri 

iflttl: 
- Aman Fazıl Bey hani yen• 

geniz beni davet edecekti on 

bet gilndür bir haber çıkmadı. 
Çıkmadı mı ? Azizim 

yanıllyonanm. Yengem size 
mektup yazmıt we iliz de onun 
evine gitmipiniz. Bu Cuma gllnll 
niıanınıza davetliyim. 

- Neler saylDyorsunuz Rıdvan 
bey? •• Ben evlenip evlenmediğimi 

Bir Haydutluk 
Nevyorkta Çok Garip Bir 

Cinayet lşlenildi 
Nevyork, 20 (A. A.) - Bruklinklllp· 

lerinden biri•inde dGn gece Fred 
Bocci isminde birisi öldBrGlmUıtGr. Ba 
adam hapiaaneden yeni çıkmıt ıeaç 
bir kumarbazdı. 

Boc:ci kumar oynarken yanına el· 
lerinde silih olan iki kiti ıokulmuı, 

içlerinden birisi: 
- Dua etmek i11tiyouan çabuk ol. 
Bocci diı. çökmü' ve kurtulmak 

ilmildile birdenbire telefon oduına 
abloarı lae de. .d6rt karflllll• vmulclata 
halde yere, 810 olarak dDtmOftlr. 

lngilteredr 
işçi isteği 

Londra, 20 ( A.A.) - Gal eyaleti 
( ·ropuii\lı, Davetler ) ıencikaların n 130,000 den fazla ma· 

·---.:....---';;._.----.::::.--- den amelesini ,tenıail eden murabhaa-
Denlzcllerln GezJntlsl ları cıcretler ihtilafı hakkında milli 

Tiirk Ticaret Kaptan ve makinist
ler cemiyeti (30) Eyl1il Pazar gnncı 
için bir deniz gezintisi tertip etmiıtir. 
Ge:r.intide Akayıo Kalamıt vapurile 
K"' rfıyaka ve Adalar i•kelelerlne ut• 
ranacak, bilibara döniltte Kara eniz 
botazına kadar çıkılacaktır. 

$1mendlfercller Bayramı 
Trakya Şimendlferciler Cemiyeti

nin her sene tertip ettiği lapartakule 
gezintisi, bugQn yapılacakbr. Gezin. 
tiye blltiln şimendıferciler iftirak 
el mektedirler. ......... ·--···· ... ······-···-----· -
VAPURCULUK 

TÜRK ANONiM ŞlRKE'l1 
! ılanbul Acentalağı 
Uman Han, Telefona 22828 

l'rabzon 
TARi 

Yolu 
vapuru28 

Eyltll 

Pazar gGnO aaat 20 de Galata 

nhtımından kalkacak. Gldiıte: 
Zonguldak, f nebo!u, Ayancık, Sam
sun, Ünye, Ordu, Gireaaa, Tirebolu, 
Garele, Trabzon ve Rize1e. D4nilfte 
bunlara iliveten, Of ve Sllrmeneye 
utrayacaktır. 

'·· 

federasyonla göriitmek Gzere Londra
ya gelmitlerdir. Filhakika maden 
a-ıhipleri 1915 e niabetle ancak yizde 
20 dereceaiade arbrdmıt olan lcret· 
leri daha ziyade yükseltmek iatemi
)drlar. Halbuki hayat Pahalılıtı yilzde 
42 artmıtbr. Patronlar ile amele ara• 
aında niundanberi devam eden miza. 
kereler biriaia teklif ettitl hakem 
uaolünl diterinia kabul etmemesi 
Jtlziladea henüz hi~ bir neticeye 
varılamamııtır. 

Een Faciası 
Mtlnih, 29 ( A.A) - Himalaya 

dağına aiden Alman heyeti aeferiye
ainden aııt kalanlar buraya gelmiıler 
ve matbuat m6mesaillerine meı'um 
Temmuz g6alerinden itibaren olan 
vak'aları anlatmıtlardır. Bunların en· 
latbklarına göre, Manga · parbah 
inmeye batladıkta.n aonra kaza olma
mlfbr· Tepbbnaan feltketli bir au· 
rette aibayet bulmut o'maama ratmen 
Umi neticeler çok iyidir. 

Amerika 
Manevaralrı 

Vaıington, 20 (A.A.) - Bahriye 
nezardinden reımen bildirildiğine 

a-öre Am.erika filosunun biiyllk ma
nevraları 1935 senesinde ve Puget-

. - Çifte bakkallar 158 Ahmet 
Rıdvan. 

Fazıl bey: .. Eyvah dedi adreai 
ben yanht verdim,, ve daha o güıı 
bütün meıguliyetine rağmen Cabı 
ıokpğına gitli. Ve orada btlttin 
mesele meydana çıkb. Albn bak• 
kal 158 de oturan Ressam Mehmet 
Rıdvan bey yeğeninin dizleri di
binde oturuyordu. 

Fatma hanım: 
- Bu yanhşlığımzı bu defa 

affediyoruz dedi. Damadımızdan 
memnunuz. 

Ve küçük Munise aiıanhıına 
tatlı tatla bakarak: 

- Hattı sizi takdlı ediyorm 

amcacığım. 

Diye illve etti. Fuıl bey genp
lere bakb, güld8: 

- Ne yapalım laametiniz böyle 
imiş. Size ıaadetler temeni ede
rim. Avukat Ahmet Rıdvana r!a 
vaktim olunca bir başka kız bu
lurum. 

Japon Rekabeti 
lngilterenin F aa Ticaretini 

Tamamen Durdurmuş 
Londra, 20 (A.A.) - Deniz aıarı 

ticaret nezareti tarafından Fasın 1932 
ve 1933 ikbaadi vaziyeti hakkında 
neıredilen bir raporda, lnailterenla 
Fransız mıntaka1ına yaptığı pamuklu 
ihracatın Japon rekabeti kartısında 
tamamile durdufu bildirilmektedir. 
Japonlar ytlzde elli nisbetinde daha 
ucuz aatıf yapmaktadırlar. 
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ADAPAZARI 
Tlirk Ticaret Bankas1 

Sermagesi: 
lhtigal : 

T. L. 1:200.000 
130.000 

MERKEZi 

ADAPAZARI 

Şubeleri: 

BANJ>IRMA, BARTU~, BiLECiK, BiGA 
BOLU, BOZ0Y0K, BUKSA, DÜZCE, 
ESKlşEHfR, HENDEK, ız .~IT, KARA· 
MURSAL, ICOTAHYA, MUDUANU, 

il. KEMAL PAŞA, GAL.ATA, GEMLiK, 
GEREDE, GEYVE, SAFRANBOLU, 
TEKlRDA(;, 0ısK0DAR, YENıŞEHIR 

• 
/stanbul Şabesi: 

4 Uncu Vakii Hen. Zemlnkat 
Tel. 22042 

Galata. şubesi: 43201 
V11kiidar şııbeeir 60590 

• 
&lüsait şartlarla: 

T.Jısile senet alır - ikru muamelesi 
yapar-Havale ve mevduat kabul eder. 

Mevduat faizleri miidiriyette 
görü~ülerek tesbit edilir. 

• 
Komisyon ve ticaret kısmı 
Her nevi ticaret emtiıun aatışına 

delalet eder. 
Tel. 23623 

iTiMADI MILLt 
Bankanın kendi algorlasıdır. 

Tel. 41937 
1 aouad • Alaab • baYai mGaelleai için· 

de yapılacaktır. 
========~=======================~~================================================-~ --=:x;;: 

> Feyziati Liseleri Müdürlüğünden 
t - Kız ve erkekler için ayn tqkillta maliktir. Ana, ilk, Orta, Lise sınıflanua le~ li, nehari. 

talebe kaydına başlanmışbr. 
2 - Kayıt için ber2lio mektebe veya Yeni postane arkı.ımda Basiret hanında Özyol id...-in• 

müracaat edilebilir. 
3 - lstiyenlere mektep tarifnamesi ıönderilir. 
ArnAvntJ..öyiinde •r,.oıvey cttddA~nrle - Çifte11&raylıırda Mektebin telefonu: 36 • 210 - Oxyolon telefonu: 24115 



,. 

26 Eylül DİL ayramı Münasebetile 
Malatya meb,usu Dr. Hilmi ve K. d' Alpino Kapuçelli Beyler tarafmdan yazılan 

UL Y MARŞI 
Sahibinin Sesi 
plaklarında zaptolundu 

lngilterenin en maruf Askeri Bandosu 
tarafından tespit edilmiştir. 

AX 1934 

istiklal Lise MUdiirlUğUnden: 4111 
1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına devam olunmaktadır. 

2 - Onuncu ve on birinci ıınıflarda nehari talebe için yer kalmamıştır. 

3 - Eski talebe EYLÜLÜN YIRMIBEŞINE KADAR kaydını yenilettirmediği takdirde 
hakkını kaybetmiş olacaktır. (Memleketinde olan talebe mektupla müracaat edebilir.) 

4 - Kayit için berglin saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
5 - lstiyenlere, mektebin kayıt ıartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı, Polis merkezi arkası. Tel. 22534 

caddesi Mlinlr Paşa konağı ~ 

Kız - Erkek 
Ana • ilk AY LiSESi Leyll • Nehari 

Orta - Lise 
Resmi Liselerin bütün imtiyaz ve hukukunu haiz ve Maarif Vekaletince muadeleti ta.dik olunmuıtur. 
Tedrlsabnd ki ciddiyet n intizamlle talebenin sıhhat ve gıda1ına itinaaile tanınmıt olan mektebimi:r.de kayıt 
ve habul muamelesine ba9lanmıttır. İlk kısımdan itibaren ecnebi liaanı başlar. Talabe mektebin huıu.si 

otomobil ve otobilllerlle nakledilir. İıtiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530 + (6189) 

i-C!J 

~tv44r 
' '<4 s, 

HER NEVi TENEKE. KUTU YAPIYORUZ ~ 
Bal kdtuları ve her nevi teneke kutuları için, lUtf cm fabrikamıza 
müracaat ediniz. Telgraf adreıimiz: K A P S O L • lıtanbul 

A. FAiK LIMITET ŞiRKETi Sirkeci, Liman Haaı ....ı 

Son Posta Matbaası 

Sabiblı AH Ekreıa 

Neıriyat MGdilrih Tabir 

Eylul 21 

11/Jm _____ _., Cağaloğlu: Telefon: 23630 ~------

E i HAY T Ticaret 

Lisesi 

3 senelik orta ve 3 sentf • .,.ıe Tfoaret Liııesi kıııımlan vardir. Orta kısma 
Hkmektep mezunları, Ti r ... 1'•~ Lisesi kıımına Orta mektep mezunları 
kabul edilir. 
Orta ve Liıa kısımlarında reımi müfredat programlarile birlikte mektebin 
temiı gaye.ine uygun ayrıca mulek ve Lisan dersleri kuvvetli bir tarzda 
okutularak me:r.unları Ticaret ve İktuıat sahasında ve tahıi hıtebbilslerde 
muvaffak olacak tekilde hazırlanır. 

U•• tler • Orta kısım dört taksitte senede 30 lira ve Cre • Lise kısmı dört taksitte senede 40 lira 
' > Kayıt günleri : Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba 4m __ .,. 

• 

DiŞ MACUNU 

, .. KÜÇÜK ÇİFTLİK PARKINDA 
UDi MARKO EFENDi GECESi 

22 Eylül Cumartesi akşamı daimt saz heyetinden başka tekmil 
arkadaşları ve aynca amatör Hamın ve Beylerin Iıtiraklarile 

' terennilmaaz edilecektir. 

Esnaf Teşkilatı Başmurakıpliğinden: 
f.tanbul Gnrsonlar Cemiyetinin İdare heyeti intihabı 24 91934 Pazarteıi 

günO aaat 10 dan 16 ya kadar Bahçekapıda Dördilncil Vakıf Han ikinci 

kattaki dairel mnhsuıadn yapılacağı alakadarlara ilAn olunur. (273S) 
--~~-~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~---

.,. .... -.•an_._.~ ..... ,,, ..... ~~ilZ•~----...... -
Her akşam 

NOVOTNi'da 
Necip ve 

Zirkin 
ORKESTRASI KONSERi 

" ' Denizyol Jarı 
iŞ L R TM E Sl 

Acenteleri ı KaraktSy KtSprflbıtı 
Tel. 42361 - Sirkeci MOhOrdarsade 

HaD Tel. 227 40 
....... ~ 4 ....... 

KARADENİZ 
Cumartesi Postası 
ERZURUM vapuru 22 

Eylül 

AYVALIK 
Sür'at Yolu 

MERSiN val;ı~~ 22 

Cumartesi 17 de Sirkeci 

rıhtımından kalkacak ve Ar 
valık yolunun mutat iskelelerine 
uğrayarak lzmir'e gidip döne
cektir. "5954,, 

Mersin Yolu 
vapuru 23 

Eyliil ANAFARTA 
Pazar 10 da Sirkeci rıh

tımından kalkacak. Gidiıte 
Çanakkale, İzmir, KUllUk, Bod· 
rum, Radoı, Marmariı, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaı, Finike, 
Antalya, Alanya, Mersine. Dö· 
nilıte bunlara ilaveten Taıucu, 
Anamur, Kuşadası, Gelibolu'ya 
uğrayacaktır. "5955,, 

~-mm:;Dl!ll•--------' Zayi: Eminönü Malmilrlüğilnde 
mukayyet 17618 numaralı maaı cil:r.
danımı kaybettim. Yenisini \:ıkaraca• 
ğımızdan hilkmll yoktur. 

Oçancll Kolordu Henp ve Muamelat 
Memuru Alay emini merhum Emin 

Bayla ıncHi Şerife Mlbılre 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞIRKEl l 

TES!S TAR1H1 ı 1863 

Sermayesi: 10.000,000 İngiliz lirası 

Türkiyenin başlıca oehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis,Londra ve 
Mnnçester'de. Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yuoanistao'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunnnistao'da Filyallerl 

vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
·yapar 

lstanbul ikinci icra Dairesin· 
den: Bir borçtan dolayı mahcu• 
dinamolu Gabellet Egere markalı 
bıçkı n yine dinamolu Kapbel 
markalı kalınlık maklneıl ve yln• 
.alılık dinamolu ue Kapbel markalı 
bıçkı makineleri lıbu EylOliln yirıni 
beıinci ula g{lnO ıaat 9 dan on bire 
kadar Betiktaıta Tram•ay garajı 
karıı•ıoda 74 numaralı kerelle depo
ıunda bllmilzayede paraya ç&vrileceA'I 
ilan olunur. (2772) , ______________ __ 

DABCOVICH ve ŞUrel<A11 
Telı 44 708 .. 7 • 41220 

Avrupa ve Şark limanlan araıınd• 
munta.am po8'a. 

Anverı, Rotterdam, Hamburg n 
Iekandlnavya Umanları ioln yakında 
hareket odeoek vapurları n dünyanın 
baolıoa limanlarında transbor demen 

Yakında gelecek vapurlar 

August Leonhardt vapuru li· 
manımızda. 

Norburg vap. 6 T. evvele doğru. 
Yakında hareke& edecek vapurlar 

August Leonhardt vapuru li
maııımızda. 

1 
Norburg vap. 12 T. evvele doğru. 

Fada tafslldt Joln Galata, Frenkyan 
han umumi aoenteliA'lne mUraoaat 
'l'el. 44707/8 .. 41220 

' wıs~ 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi : Berlin 

Türkigedeki şubeleri: 

Galata .. lstanbul - lzmlr 

Deposu : lst. Tütün Gümrügü 
« Her türlü banka iıi Jfo 


