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ltalyada Bir lnkılAD Mı ? 
r

L u Hen Beşinci 
Sayfamıza Bakınız 

• 

J 

Şaka Nihayet Ciddileşti 

Halicin Dolması Hikiyesi 
Maalesef Bir Hakikattir 
Şirket, Kağıthaneye Doğru 

iskeleyi Lağvedecek 
Altı 

Halicl11 u1r1uml manzarası 
Şaka derken, maalesef haki

kat oluyor. Hikiyeyi biliyorsunuz: 
Haltcin dolması. 

Bu husustaki ıon haberler ve 
bu haberler etrafında yaptığımıı 
tahkikat ıudur: 

Halicin ırllnden gllne biraz 
daha sığlaşması, Hallç vapurları 
ıirketini telaıa dlltürmilıtür. Şir· 
ket evvelce belediyeye, Halicin 
bu gidişle dolması ihtimalinden 
bahsetmişti. Son günlerde tlrket 
tarafından deniz ticareti müdür
lüğüne yapılan bir müracaat, 
daha kat'i ifadelidir. Bu müra
caate göre, Haliç, vapurlarm 
ıefer yapabilmelerine engel ola· 
cak tekilde dolmıya baılamışbr. 
Bilhassa Sütlüceye yakan kısım· 
larda bir müddet ıonra vapurların 

iılemeai mümkün olamıyacakbr. 
Bunun neticesi olarak ıirket, 

birkaç ay ıonra Hasköyden itiba· 
ren vapur itletemiyeceğinl, Kiğıt
haneyo k.-ılar elan alb iskeleyi 
Uaa edeceğini aöylemektedlr. Bu 
arada, daha timdlden vapurların 

bu iskelelere sefer yaparken çok 
sığlaşmıt yerlerde sefer yapmak 
mecburiyetinde olduğu, buyüzden 
pervanelerin sık ıık tamir lhtiya· 
cını gösterdiği ileri aiirl\lmUıtUr. 

KAğıthaneden lıtanbula doğru 
altı iskele ıunlardar : SlltlUce, 
Eyüp, Hahcıoğlu, Defterdar, Ay· 
vansaray, Haıköy. 

Deniz Ticaret mUdUrlUğtı, Ha
liç ılrketinin bu mUracaatını lktı· 
sat Vekaletine blldirmittir. 

Yeni Tramvay Tarifeleri 
- -------

Fiatların ·inişi Halkta Umumi 
Memnuniyet Uyandırmıştır 

Bir 

Dün •abahtan itibaren tatbik 
•dilmeğe başlanan tenzilAtb 
tramvay tarifesi halkta memnuni· 
)'et uyandırmııtır. 

926 mukavelenameainln feshi 
dolayısile tatbik edilen bu mu• 
vakkat tarife kıta bir zamanda 

B
daimi tarife haline konulacaktır. 

unun için d 
kabulü imki: auntaka usulünün 

. ları aranacak veya· 
hut bır komisyon bu l1 kil h . ' g n ayat 
ıartlarına göre Ucretlerl 'd 
t b. d k , yenı en es ıt e ece tar. 

Şehrimizde bulunan Nafia 
Vekili Ali Bey, dUn Rıhtım hanı
na giderek ıehrimiz nafia şirket 

ve mUeıse .. lerl baımUfettiıliğln
de bir mllddet meııul olmuıtur. 
Ali Bey, burada baımUfettiı bey· 
den izahat almıf, bazı husuılarda 
direktifler vermiıtir. AH Bey ayni 
zamanda, telefon ıirketlnde tet• 
klkatla meıgul bulunan heyetten 
de malumat almıttır. 

SalAhiyet aahibi bir zat bu 
huıuıta gazetecilere demlıtir ki: 

u - Bugün tatbikine baılanan 
tarife, 1923 redaptaıyon muka· 
velesine iıtinat eden muvakkat 
tarifedir. Şirketle yapılan mUza• 
kerelerde tarifo Ucretleri, vaziyetin 

( Devamı 8 inci eayfada ) 

1 Feci 
Bir Cinayet 

Bir Kadın Aşıkile Beraber 
Kocasını Öldürdü 

Cizre (Husuıi) - Burada 
aık yüzünden feci bir cinayet 
lılenmiı, bir hocanın genç ve güzel 
karııı atığilo. birlik olup kocaıım 
öldllrmüı ve kaçmııtır. 

Cizrenin Sedigi k6yUnde 
Molla Ahmet isminde iki karalı 
bir hoca vardır. Bu hocanın bll
yUk karısının ismi Kerlma, kUçUk 
karııının ismi de Iklimadır. 

Ayni k8yden Faki lımail 
isminde bir genç te hocanın tale· 
beıidir ve hergUn evine gidip 
bocadan derı görmektedir. 
Ders almak için eve gelip gidlt 
esnasında lsmail ile lklima 
arasında aık ateşi parlamıotır. 

Ismail bir sabah yine eve 
gittiği zaman hocayı uykuda bul• 
muı, evde de lklimadan baıka 
kimse yokmuı ; bu yalnızlıktan 
istifade eden İsmail hemen lklima 

( Devamı 8 inci aayfada ) 

Amma Da Tuhaf Şey l 

Pendikte Merinosları Do
muz Azmanı Sanmışlar! 
Bir Muzibin Çıkardığı Bir Rivayet 
Gayet Tuhaf Hadiseler• Sebep Oldu 

~~ 

· 60 tane d• Peıulilr kaza•ına o•rile11 ve lgl n•tlce alı11a11 M•,l11os 
lcazııları galalı boıında 

j 
1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Iıtanbul belediyednin kulak-

Am erı• ka Dokuma Sana- ıarı çınlaıını ıstanhuı belediyesini 
en çok sinirlendiren ıeylerden 

F 1 U birisi de fU şehrin burnu dibin• e Ce gw ruyor deki Pendij-in (ucuz etleri)dlr. 
Pendikte bugün dahi baytar mu• 

•• 
yıı 

yarım Milyondan Fazla insan ayeneei görmUı, mObllrlenmiı, 
sıhhi muamelesi yapılmıı, mez· 

işlerini Bırakmaktadırlar behada kesilmı, ve mezbaha 
reımi verllmiı buz gibi koyun 

l'.:J: etinin kllosu (25) Kuruıar. 
~l f~lôll Pendik belediyeıl, tabiidir ki 
1 ı ı~ kendlıine altın yumurtlayan bu 
~ q~ I tavuğu ISBanbul belediyesine ko-
~ lay kolay boğazlatmak lateme-

l · miıtlr. 
'· 

1 Ayni zamanda, gayet tabii 
olarak, koyunculuğa bUyUk blı 

ehemmiyet vermiıtir. 

Nitekim geçen Hne meml& 
ketimiıde yetlıtirllmealna karar 
verilen Merinos koyunlarından 
Pedii(e de damızlık tahılı edll· 
meai için bizzat Baıvekll lımet 
Pqaya ricada bulunmuılar. 

Bunun Dzerine kaza namına 
(60) tane damızlık Merinoı ıön• 
derilmlıtir. 

Sora ırevl•r~• N•ugo7Jıjn aldılı ma11zaralardan 
V~o~oo,l~A)-&ı~,~=====~~~-~-~===~-~~-==~ 

( Devamı 8 inci ıayfada ) 

(dan) 23,30 da yapılmHı karar· Sporcular Rusyadan Döndüler 
laıtırılan ve blltln birleılk Ame-
rika mensucat ıanayilnl alAkadar 
eden grevin &nüne geçmek için 
pek az ümit kalmııtır. 

Greve lttlrak edecek iıçilerln 
miktarı hakkında tahminler çok 
değiılktir. Fakat yUzbln!erce işçi· 
nin grevi kabul edecekleri mu
hakkak gibidir. 

lı nezareti, Temmuzda Ame• 
rikadakl mensucat fabrikalarında 
çalışanların sayııını (407,340) ola· 
r'ak tahmin etmişti. 

Nevyork-Taymiı gazeteıf, bU· 
tUn mensucat sanayii ile buna 
bağlı sanayi 1,çilerl greve lıtlrak 
ettikleri takdirde bir milyon lşoi
nin ltıiz kalacağını tahmin et• 
mektedtr. 

Nevyork, 1 (A. A.) - Grevin 
önUne i•çme ümidi kalmamııtar. 
SalAhlyet aahibl reımt bir zat 

( Devamı 3 üncü 1ayfada ) 

Bupdan bir raOddat evvel, Cndet Kerim Bula rlya.etiad• Sovyet 
J3.uıy~ya ~ldt_g 1.fOrcul f dQD .. bth aut Hkizde ltalyaP bandıralı bir npurJa 
\l~~nımıza dön!llGtlerdir. Sporçularımıa rıhtımda buradaki arkadaılara tara• 
fıDdan karaılanmııtır. RHlllİ, •porcular rıhtıma çıktıktaa tonra ahDauıtır. 



( Hal/Cın Sesi] 

Belediyeye 
Aza Seçimi 
Ve Halk 

Şehir Meclisine aıa ıeçimi faa• 
liyeti filen başlamıştır. Bu hadise 
hakkında halkın duygularını tes• 
bit etmek iıtedik. Bize, eunları 
söylediler: 

Sadi Bey ( Topkapı Merkezefendi 
80 ) - Bu ay içinde fstanbullulnr 
Şehir meclisine az:a 1eçilecekler, 
COmhuriyet idaresi ıehrln idaresini 
tamamen İstanbullulara bırakmıttır. 
Bu suretle de tamamen halkçı bir 
rejim olduğunu göatermlttfr. Seçed
fıİmiz meclia l&taııbulun blltçealal 
yapacak, ıehrln ihtiyaçlarını teablt 
edecek. Ehemmi mühimme tercih 
ederek yollarımızı, sularımızı, gıda, 
nakil, hava, uhhat lhtlyaçlanmızı 

yerine getirecektir. Hulba her hem
ıehri t•hrln n&11l olma.mı iıtlyoraa 

11eçecetl zat vaaıtaalle bu iateğlnl 

yerine getirmit olacaktır. Bu inti
haba lttirak etmek milli vatant bir 
borcumuzdur. Bunu ihmal etmek 
insanın kendi menfaatini ihmal etme
ai demektir • .. 

llya1 Bey (Dlvanyohl Akın ticaret
h&.neei) - Dört ınnedenberl gazete
lerde tehir ve belediye itlerine alt bir
çok tatlı ve ocı ıeylcr okuduk. Be· 
lediyenln yapbğı bau ltl~r beğenildi, 
bazıları tenkit edildi. Belediyeyi kon· 
trol eden, bOtçesini yaparak kendi· 
ılne nren Şehir Mecllaldlr. Şehir 

Mecllılnl de biz aeçlyoruz. Eğer be
lediye ltlerlnde akaaklık nraa kaba
hat bizdedir. Çilnkll iyi aza aeçmemlt 
ve ıeçim hakkımızı iyi kullanmnmııız 
demektir. Eğer belediyemiz herıeyde 
tamamen muvaffak olmuıaa bununla 
8ğ0nme ıerefi de bizimdir. Liyakatli 
aın aeçmemlşlz demektir. itte timdi 
bu vazifemizi yapacotız. Belediye 
Gzerlndeki Hll hakimiyetimizi, aall 
kudretimizi göstereceğiz Hen bu va-
zifealni yapmayan, hem do aonradan 
kuru tenkitler yapanların hOıünlye-

tlnden insanın filphelenmlye hakkı 
Yardır. lıte at, lıte meydan... Her 
yurttaı aandık baıına koımalı n 
reyini vermelidir. 

* 
Cemal Bey (Galata Perıembepa-

zarı 117) - Cilmhurlyetln Belediye 
kanu bu ay içinde (700) bin kltllik 
İstanbul halkını belediyeyi dBrt •ene 
kontrol edecek olan Şehir Meclfal 
aıaum ıeçmlye davet ediyor. Biz 
ıehre en çolc hizmet edebileceğini 
bildiğimiz hemıerilere rey vereceğiz. 

EA-er hu aeçlmde isabet edersek 
belediyenin iyi ve hayırlı işler gör· 
meılot temin ederiz. Seçimde i&abet 
göıteremez:sek tehir lılerini istediği· 
mlz tekilde yürütemeyiz. Ben aeçim 
gününü ubıraızlıkla bekliyorum. 

lki Kumarbaz 
Yakalandı 

Fatihte Taı handa oturan 
Yakup ve Şevket isminde iki 
çocuk hanın kuytu bir köşesinde 
kumar oynarlarken cürmümeşhut 
halinde yakalanmışlardır. 

Esnaf Bankas1nda 
Esnaf Bankası Umumi heyeti bu 

ııyın uldzlnde fevkaHlde olarak top
lanacaktır. 

• 

Ço uk Düşürme 
Bir Kadın, Çocuğunu Düşürürken 

Zehirli ilaç Aldığı İç· n Öldü . 
Polis ve mUddelumumilik dün, iki çocuk dOtUrme lanmıı, fakat derhal müthiş ağrılar baılamıı, nihayet 

hadiaesinin tahkikile meşgul olmuılardır. Çocuk Fatma Zehra Hanım (8) gün evvel Guraba hasta-
düttirme teşebbllıllnde bulunanlardan bir zavallı nesine kaldırılmış, evvelisl gün de vefat etmiştir. 
6Jmfiş, diğeri ağır hasta olarak hastaneye kaldınl· Hadiseye el koyan müddeiumumi muavinlerinden 
mışbr, Ôlfimle neticelenen birinci hldiae ıöyle Salim Bey dUn hastanede tahkikat yapmı§, kadının 
cereyan etmiştir: ıap neticesinde ölmediği ve bir ihtimale göre 

Şehzade başında F eyziye caddesinde oturan bir çocuğu düşürmek için stiblime içirilerek zehirlendiği 
.zabn refikaaı Fatma Zehra Hanımın üç çocuğu neticesine varmış ve cesedi morga kaldırtmışhr. 
vardır. Kendisi de henllıı: otuz yaılarındadır. DördUncll Polis, ilaç veren ihtiyar kadını aramaktadır. 
bir çocuk istememektedir. Kendisinde gebe kaldığı ikinci hadise de Y edikulede olmuıtur. Angell 
kanaati hasıl olmuş ve söylendiğine göre, çocuğunu isminde bir madam ço~uk dUşUrdUğU için ağır hasta 
düşürmek için evveli kinin almış. Bu ilaç matlup olarak Balıklı hastanesine kaldırılmııtır. Bunu d 
neticeyi vermeyince tanınmış bazı kadınlara müra· müddeiumumi muavinlerinden Salim Bey tahkik 
caat etmiı. Hanımın kocasının polise verdiği ifadeye etmektedir. Madam, çocuğum su tenekesi kaldırırken 
göre, ismini bilmediği ihtiyar bir kadın, refikasına düştU, diye ifade vermiştir. Tahkikat derinleıtiril• 
ucu sivri uzun bir ıap vermiı. Refikası bunu kul- mektedir. 

Liman işleri 
lstatı bul Limanının Islahı 

için Görüıülüyor 
Şehrimizde bulunan iktisat 

Vekileti deniz Ye bava mliateıan 
Sadullah Bey dün de~iz ticaret 
mUdUrlüğllnde meıgul olmuştur. 

Öğleden sonra Sadullah beyin 
riyasetinde bir toplanb yapılmıı, 
bu toplantıya deniz ticaret mfi· 
dtlrD Mnfit Necdet, Devlet deniz 
yollan mndurn Sadettin ve lzmir 
deniz ticaret müdllrll Necip bey• 
ler iştirak etmi.ılerdir. içtimada 
lstanbul limanının ıslahı ve btitnn 
deniz ticareti lılerimizin tanzimi 

etrafında görüşmeler olmuştur. 
Verilen malumata göre; bu gö· 
rlişmeler iktisat Vekiiletince 
hazırlanmakta olan mesai progra
mı ile çok yakından alakadardır. 

Deniz ve hava mUsteşarı 
Sadullah bey, bu akşam Ankara
ya gidecektir. 

Yeni Malf Talimatnameler 
lıtanbul yeni maliye teşkiliti 

kanunundan daha verimli netice
ler almak için üç mmtaka tahsil 
mndnrlerinln hazırladıkları yedi 
rapor hakkında izahat vermek 
için on beı glln Mallye Vekaleti 
tarafından Ankaraya davet edilen 
lstanbul tahıil mlidilrll Ali Rıza 
Bey dun dönmUıtnr. Maliye Ve

kileti raporları bazı tadilat ile 
kabul etmiştir. Yakında bunlar 
birer talimatname halinde hazır
lanarak tatbikatına başlanac kbr. 
Vali Ve Fırka Reisi Ankamya 

Gitt ler 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin, 

Fırka Vilayet idare Heyeti Refal 
doktor Cenıal Beyler Ankaraya rf t
mitlerdir. 

!Kaçak Mal 
Yakalıyanlara 
ikramiye 

Kaçak malların mUsaderesinde, 
Gümrükte memurlara verilmekte 
olan yüzde (30) ikramiye, yüzde 
(25) e indirHmiitir. Tasarruf edilen 
yüzdtS (5) in, kaçakçılarla vuku· 
bulan mUsademelerde yaralanan 
veya şehit dtııen memurların aile· 
lerine ikramiye olarak verilmesi 
tekerrür etmİitir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Eyüpte tuğla amelesinden 
Mehti, Kerim ve Ali, tuğlacı Ha
ınn Beyin harmanından çaldıkları 
35 kilo kurşunu leblebici Saide 
1atarlarken tutulmuşlardır. 

lf Şaıı Enver isminde biri, 
ÜskUdarda kömlircO Zekeriyanm 
5 liraıını dolandırdığından yaka· 
lanmıştır. 

Jf. CenberJitaşta oturan Emin 
ve Faik isminde iki kafadar aynı 
oda da oturan arkadaşları Ahmet 
Efendinin yfiz lirasıını çaldıkların
dan tutulmuılardır. 

* Bakırköyde Kartaltepede 
bisikletle geçmekte olan Yusuf 
Efendi isminde biri Nahide Ha
nım isminde genç bir kıza çar
parak yaralamışbr. 

lf Balatta oturan Palik Efen• 
dinin 1 O yaşındaki bizmetçiıiil Ra
tik oynamakta iken düşerek ba
şından yaralanmıştır. 

Şantaj Mı Yapmış ? 
Şişlide oturan Ohanyan Efendi 

ismindo biriai Ermenice Nigor 
mecmuası aleyhinde. şantaj yaptı· 
ğı iddiasile müddiumumilige mü· 
rncaat etmiftir. 

Kapanma Saati 
Sıhhi Madde Satanlar 
Hakkında Yeni Bir Karar 

Eczanelerden başka sıhhi bir 
takım levazım aatan dllkkanlarm 
akşamlan saat 2 l de kapanma• 
lan hakkında daimi encümen 
karar vermiıtlr. Fakat bu dllk· 
kanlar· sıhhi levazım dan baıka bir 
ıey ıatamıyacaklardır. 

Bazı sıhhi levazım satan dllk· 
kanlann ve eczanelerin dnk
kanlarmı dahA ziyade lüks eşya 
ıtrıyat ve 1&İre ile doldurdukla
n, en çok bu gibi maddeler 
satbkları nazarı dikkati belbet• 

mlştir. Belediye bu gibi müesse· 
selerin mahiyetini tetkik ettir
mektodlr. 

ilaç satmayıp, yalnıı bir takım 
kokular ve saire imal edip satan 
dUkkarılann kapanma aaatlerl ay• 
rıca tesbit edilecektir. 

Bahkhana Tamir Ediliyor 
Milli EmlAk MlldUrlOğU Balık· 

hane binasının ve rıhtımının 
tamirine karar vermi~ ve (35) bin 
lireJık bir tahsisat ta ayırmışbr. 
Bu tahsl atla balikhaneye gUzel 
ve her tllrlll tesiıntı havi yeni 
bir rıhtım ile lbtUnc demir çatı 
yapılacaktır. Yakında inşaata 
başlanacaktır. 

Fırmlara Yeni MUhlet 
Fırınlarda keıicl ve eleyici 

makinelerin mecburi olarak kul· 
lanılması hakkında evvelce verilen 
mühlet bir ml\ddet daha uzabl
rnıştır. Bu makinelerin hepsinin 
hariçten getirilmeii ve birçok 
masraf ih iyar edilmesi zarureti 
ha&ıl olduğu anlaıılmıştır. Fırın
ların vaı.iyeti hakkında ilerde 
yeni kararlar verilecektir. 

Belediy İntihabı 
Baş adı 

Kazalarda tcıekkül eden Beledly 
intihap encümenleri dön akşam 
toplanarak defterleri tetkik etrnitler• 
dlr. Defterlerin Salı gGnünden itibaren 
altı gOn milddetle nsılruaaı tekarrilr 
etmlttfr. BOtün vatandatlıırın Belediye 
intihabatında reye lttirak etm61erl 
için sokaklara ilanlar ynpıştırılmıfhr. 
lnglfterede GUrUltU MUcade esi 

Loudra, 1 (A. A.) - 16 eylul 19 3o 
tarihinden itibaren bUtOn lngiltere 
dahilinde otomoblllerin gece anat 
11.30 dan aonra korna çalmaları 
yaaak edilmlftlr. 

Dil Cemiye in e 
Muhtelif Çah m Kollarının 

Seçimleri Yapıldı 
T. D. T. C. Umumi katipliğinden: 

T.D.T.C. nin yeni U. M. H. İ niz: m
nameye göre teşkilatını yapmııtır. 

Sekiz: it ve çalışma kolunun başları 
ıcçilmlf, iki baıkan vekilliği aeçiml 
yapılmıvtır. 

Bu ıuretle yeniden kurulan U.M.H 
teıkilatı ıöyledlr ı 

BAtkan Saffet bey ( Erzincan me• 
buıu), umumi kltip lbrahlm Necmi, 
mabaaebecl Besim Atalay, Lcnglllatık 
kolbaıısı Ahmet Cevat, filoloji kol
bapaı ve baıkan vekili Ali Cenlp, 
etimoloji kolba1111 ve batkım v kili 
Haaıın Reşit, gram r-aentaks kolbntıs 
Yakup kadri, lugst kolb vııı Celil 
Sabir, ııtılab kolbaııaı Refet, derleme 
kolbaıııı Naim Haum, neırlyat kol
baııaı iuet Ülvl Beyler. 

Hasta bulunan CelAJ Sahir bey• 
lyileılnclye kadar Ali Canip beJ, 
ıcyahatte olan Ynkup Kadri beye de 
gelesiye değin Ahmet Cevat bey 
nkillik edecektir. 
Meclis Reisimizin Teşekkürleri 

istanbul, 1 (A.A.) - Büyük Millet 
Mecllal Relıl Kazım Paşa Hazretleri 
80 Ağustos Zafcır bayramı mOnaaebe
tlle aldıkları pek çok tebrik telgraf• 
larına ayrı ayrı cevap vermek lmkAn· 
•ızlığından dolayı, teıekkGr ve muka
bil tebrik lerinin ibl&ğına An dolu 
ajansım tavoit buyurmuılnrdır. 

• • 
fatanbul, 1 (A.A.) - Hariciye v~ 

kili Doktor Tevfik Rü§tO Bey ile 
refikaları Hanımefendi. kcrlmelerlnln 
lıdivacı dolayıaUe her taraftan aldık
ları tebrik tel Ye el yaz.ılanna kartı 
tetekkllrlerlnln ibliğına Anadolu aje.n• 
aını tnvait buyurmutlnrdu. 

Uşak'ın Kurtulutu 
Uıak, 1 (Huıuai) - Şehrim'z kur

tuluı yıldönOmUnO heyecanla kutlu
lamııtır. 

Ziraat Vekiliniıı 

Tetkikleri 
Kora, 31 (A.A.) - Şehrimizde bu· 

lunan Ziraat Vekili Muhllı Bey dlln 
hillcOmet dairesini ve bilumum teıek· 
killi rl ayrı ayn ziyaret etmiıtir. Vekil 
bey m6teakibt'n ant tozu fabrikasını 

geı:mlı, müeueıse sahipleri fabrikanın 
faaliyet ve iatihsal keb1liyetinin yOk
eekliAinden dolayı tebrik etmiştir. 

M\lhlis Bey bugfin nçılacnk ıergl 
ltlerfle meogul olduktan sonra vali 
Cevdet Beyle baytar ve orman umum 
nıüdürlerl oldutu halde Göl kazaaıaa 
hareket t:lmlttir. 

Son Posta 'nın Resimli Hi~ayesi_~ Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 
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Hergün _, ____ _ 
Yazı ile 
Şantaj Yapanlara 
Dair 

• 
) Hükümet, kendisine gazete 
kılığı veren bazı matbuaları ka
pattı. ÇiinkU tetkik ve tahkik 
neticesinde bu matbuaların, iktı
ıadi varlığı baltalıyacak derecede 
menfi yoilarda yürüdükleri, şantaj 
Yaptıkları sabit olmuştur. Diğer 
taraftan matbuat umum müdUr-
lUğü de bu gibi ıantajcıların peş
lerine dUştü. Onların artık zararlı 
hareketlerde bulunmalarına mey
dan vermemeye çalıııyor. ŞUphe
ıiz ki bu, memleket ve halk 
hesabına çok yerinde bir müca
deledir. Bugüne kadar meydanı 
her nasılsa boş bulan ıantajcılar, 
bundan ıonra inlerine çekilmeye 
mecbur olacaklardır. 

Fakat biz burada matbuat 
Umum müdilrlüğUne bu meselenin 
başka bir safhasını hatırlatmak 
İstiyoruz. Şantaj yapmak ıuretile 
bazı safdillerden para koparan 
bu adamlar birçok kimseleri, 
çıl(ardıkları matbualara yükaek 
Ucretlerle abone yazmışlardır. 
Esasen muayyen bir intişar gün-
leri olmıyan bu matbualara, her 
nasılsa abone olanların haklarım 
da düşünmek lazımdır, demek 
lttiyoruz. 

Vekiller heyeti kararlle kapa
blmıw olan bu matbuaları çıka-
kanlarm zimmetlerinde, matbuata 
arşı itimat gösterdikleri için 

abone olanların binlerce liraları 
olmnk gerektir. Bu paraların tah
ıll edilip hak sahiplerine verilme
si zaruretini, zannederiz ki mat
buat umum ıaüdürlüğiı de teslim 
eder. 

Öyle tahmin ediyoruz ki bu 
fş yapılmadıkça bir kısım halkın 
gazetelere karşı olan itimatları 
kısmen de olsa sarsılabilir. ' 

Az da olsa, böyle bir aaraınti
ya meydan vermemek için Mat-
buat umum mUdUrlUğUnün bu ci
heti de düşüneceğine itimadımız 
Vardır. Bu nevi mücadelelerde 
tedbir yarım alınmamalıdır. 

Muşta 
Bir Hanım Üç Çocuk 

Birden Doğurdu 
Muı ( Husuıi ) - Alican kö

~nde Süleyman Efendi zevcesi 
nuu Hanım bir batında 3 çocuk 

~oğurmuştur. Çocuklardan biri 

1 
z, ikisi oğlandır. Gerek anne

trinin, gerek çocuklarının sıhhat-
•ri mükemmeldir. Bu Uç yavruya 
ulızun ömür ve muvaff akiyetli bir 
•yat dileriz. 

TaşköprUde Kendircilik 
Taıköprll (Husuıi) - Kasaba

mız kendirlerinin tarladan ıökUl
hle mevsimi başlamııtır. 
b" . ~u sene yetiıen kendirlerden 
ırımn boyu ölçülmüş ve dört bu-
~~ met~odan fazla gelmiştir. Es
f b e.nberı kendir mıntakamıza bir 

ta ~ıkad kurulacağı rivayet edilmek-
e ıae e ka b d . 1 iskele b 1 sa anın, emıryo u ve 
bulunınau undan yerlerden uzakta 

sa olay ·ı b · d v l v 
181 e u rivayetle-

rm ogru uguna inandnıarnaktadır. 
Dursunb~y. lm~m Ve Hatiple

rının Kısveleri 
Dursunbey (Hususi) _ ima 

Ve hatiplerimiz badema dini ki: 
Velerini dini vazifelerini ifa 81• 

raıında kullanmaya, bunun 
haricinde medeni kisve ile dola
toıaya karar vermişler ve bu 
kararlarını tatbika başlamışlardır. 
I<azhçeşmede Bir Kaza 
~f l<~z~ıçeşmede Konyalı Şükrü 
le endının Deri fabrikasında bir ,tza olmuş, Deri açma makine
r:-fnden fırlayan ağır bir alet ŞülcrU 
.:. end ' • lb . •nıu 2,l yaşındaki oğlu 
la ralurn Efendinin karnına ıapla-
•rık ağır surette yaralamıştır. 

Resimli Makale a Yüksel Ki Yerin ... il SCSı Kıı sı 
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"; dir - Dünyaya gelit hUner değildir.,, 

,,., 20 nci asrın icadı ola~ tar yare sayesinde insanlar bulutların üstüne çıktılar, Atlas 
denizlerini aıtılar. Fakat bu kadarı ki.fi değildir. Daha yilkselecek, çok mesafe., aşılması 
lizım ve zaruri çok merhalele( vardır. 

Ey Cumhuriyet çocukları 1 .. Büyük vatanperverin hitabını tekrar ediyoruz: !'Yüksel 
ki yerin bu yer değildir. • Dünyaya geliı hüner değildir.,, 

SON TELGRAF HABlı"'RLERİ 

Yine Trakya Palavrası! 
Bulgarlar Bir Taraftan Müte~vizane Neıriyat Yapıyorlar, 

Bir Taraftan Da Şiddetli Tedbirler Alıyorlar 
Sofya, 1 (A. A.) - Hükumet, 

devletin emni}eti hakkında neş
rettiği bir kararnamede ecnebi 
devletlere karşı hasmane hare-
katta bulunan, siyasi maksatlarla 
şiddet, dehşet hareketlerine ve 
suikastlere mUracaat eden kim
seler içni on seneye kadar hapis 
ceza.aiyle mlilıim cezayı nakdi ve 
medeni hu"uktan lakat cezalarını 
derpiş etmektedir. 

Karışıklıklar veya suikast ve 
cürüm ikaı maksadile yabancı 
devletlerin arazisine geçmek için 
teşekkül etmiı mlisellah çete
lere tıtirak edenlerle bu 
kabil çetelere yardım edenler, 

Amerika da 
Dokuma Sanayii Felce 

Uğruyor 
( Battaraf ı l inci aayfada ) 

demittir ki : 
" - Patronlar, haydutları hu• 

susi polis diye tutup amelenin 
UstUne saldırmadıkça amele bir 
ıey yapmıyacakhr. Sendikalara 
mensup olmıyan iıçiler grev yap
mıyacaklardır. ,, 

Vaşington, 1 (A. A.) - Yün 
işçileri, pamuk mensucatı grevine 
iştirake karar vermitlerdir. Bu 
karar 150,000 işçiye şamildir. 

CumhuriyetteMerasim 
Cumhuriyet refikimiz intişarmın 

onuncu yıl dönümU münaıebetile 
idarehanesi bahçesinde Reisi
cumhur G:ızi Hz. nin güzel bir 
büstlerini rekzeLıiştir. Büst dün 
merasimle V ..) Bü1uk Meclis Reisi 
Kizım Pnıa tarafından açılmıştır. 
Bu münasebetle samimi nutuklar 
irat edilmiştir. Refikimizi tebrik 
ederiz. 

TUrkofis Reisi 
• Türkofis r "İ&İ K t rtoğlu Faik Bey 
lzmirden şehrir.ı iz.:ı gelmiştir. 

-teshilat gösterenler, bunları iskan 
ve iaşe edenler ve yahut bunların 
mevcudiyetinden haberleri olduğu 
halde hükümete haber vermiyen
ler hakkında tlddetll cezalar 
konmuştur. 

Bu husustaki muhakemeler 
mllıtaceliyetle yapılacak ve karar
lar kabili istinaf olmıyacaktır. 

Atina, 1 (A. A.) - Prola 
gazetesi sofyada "'Bulgar harici 
siyaseti" iıminde bir kitabın neş
redildiğini bildirmektedir. Kitabın 
muharriri Trakya ali icra komitesi 
reisi lvan Ormancief'dir. 

Muharrir Bulgarların 1878 ta
rihli Aya1tefanos muahedesine 
göre tesis edilmesi IAzımgelen bil-

-------
Yeni Kambiyo 
Kararnamesi 

Ankara, 1 - Yetmiş madde
den mürekkep olan yeni kambiyo 
kararnamesi mucibince ecnebi 
memleketlere 1eyahat etmek is
teyenlere asgari yfiz, azami 200 
liralık döviz verilecektir. 

Ecnebiler vergi ve her türlü 
teklifat çıkdıktan sonra kazanç
larının üçte birini harice çıkara
bileceklerdir. Türkiyede iradı olup 
hariçte oturanlar her ay Azami 
100 lira çıkarabileceklerdir. Ban
kalar doğrudan doğruya döviz ver
miyecekler, ihracat tacirleri güm
rUk beyannamesinin bir kıt'aıını 
da kambiyo mnanrlUğüne vere
ceklerdir. 

Yunan Tayyare Filosu 
Geliyor 

Atina, 1 (Husu11i) - Yunan 
Hava Nazırı vaki olan beyanatın
da Yunın tayyare filoaunun 29 
Teırlnevvel Cumhuriyet bayra-
mında Ankarayı ziyaret edece
ğini ıöylemlştir. 

. iSTER iNAN /STER 

1 
yül( Bulgaristan ve aynı zamanda 
müstakil ve muhtar bir makedonya
dan da bahse~tiklerini ve Bulgar
ların bundan başka Dobricenin ve 
diger bazı garp vilayetlerinin ve 
Trakyamn iadesini de istediklerini 
bilhassa tebarüz ettirmektedir. 

Kitap Bulgar matbuat burosu 
tarafından muhtelif ecnebi gazete 
mubabiı:Jerine tevzi edilmiştir. 
Matbuat bUrosu memurlarından 
Assen Boıinof ta neşrettiği 
diğer bir kitapta Türkiyenin, 
Bulgaristandaki Tilrk ekalliyetine 
mukabil Trakyayı Bulgaristana 
vermesi Iazım geleceğini ileri 
sürülmektedir. 

Yine Mağlubuz 
Balkan Olimpiyadında Bu 
Sefer Dördüncü Olduk 

Zağrep 1 ( Hususi) - Beşinci 
Balkan oyunlarmın ikinci günll 
neticesinde yapılan umumi tasnifte 
vaziyet ıu tarzdadır: 

1 - Yunanistan 94 Puvan 
2 - Yugoslav 90 ., 
3 - Romanya 38 ., 
4 - Türkiye 22 ,. 
5 - Bulgaristan 17 
6 - Arnavutluk 6 " 

" Oyunlara yarın da son gUn 
olarak devam olunacak ve timdi
ye kadar icra edilmeyen kısımlar 
ile maraton yarışı yapılacaktır. 

lsveç Prensi 
Ankara, 1 ( A. A.) - Anka· 

ranın fsveç Ortaelçiıi M. E. Bo
heman, Varşova orta elçiliğine 
tayin edilmit ve lsveçin Pariı 
Orta elçiliği Müıteşarı olan M. 
Vinter, M. Boheman'ın yerine 
Ankara Ortaelçiliğine naklolun
muıtur. Fakat bu değişiklik, 
l1Veç Prensi Hz. nin Teşrinievvel
de Türkiyeyi ziyaretini müteakip 
yapılacaktır. 

iNANMA! 
. Cümhuriyet Türkiyesinin gerek kom9ularile, a-erek 

dığer devletlerle ınün..;sebetlerinde değitmex bir prensip 
vardır: "Cihanda aulhl., Biz bu kaideye taaHup dere
cesinde uygunluk iÖsteriyoruz. Fakat, kendiıile aaminıi 

garistanın istiklali hatırası olmak üzere dikilen abidenin 
açılı:na merasiminde bir Bulgar komiteciıi töyle feryat 
etmıt: 

bir dostluk lrnrmak istediğimiz Bulgaristanda bazı 
akcılliyetler, her fırsatta Trakyanın Bulgar toprağı 
olduğunu söyleyip duruyorlar. Geçende Şipkada Bul-

l#All 

" - Edirne ve Çatalca ergeç Bulgaristanın 
olacaktır ! • 

Bu palavra kartısında, gelecekleri vana görecekleri 
de vardır, demekte haklı olmadtğımıza, ey komiteci 
efendi; sen de ı • 

lll~llllM 

Bir Görüş 

Farkı .. 

'--------A. E. -
Benim ecnebi bir doatum var. 

İıtanhula kırk küsur •ene evvel, ce
binde "bir adet aim mecidiye" ile 
geldiğini bizzat kendfainden duydum. 
Bugün, Allah artırsın, muazzam bir 
ticarethane ile gün gün yükselen aayıu 
düzilneyi aşkın binaların aahibldir. 

Dün akıam vapurda karıılaıtık, 
yorgun görünüyordu: 

- Çocuğun yol haı.ırhklarmı bi
tirdim, diye anlattı. 

- Hayrola, seyahate mi çıkıyor? 
- Evet, askerliti geldi, memlekete 

a-idecek, bir iki aene ayrılacağız. 
- Sora? 
- Sonra yine gelecek, ticaretha-

neainin batına geçecek 1 
lf 

Burada adı geçen delikanlı l•tan
bulda doğmuıtur. Tah•tlinl aramızda 
yapmıttır. Bitirdikten •onra babaaının 
yardımı ile kurulan bir tlcerethanenin 
baıma geçmittir. Bu ticarethanenin 
münaBebeti de hep bizlmledlr. Ka
zandığanı hep bizden ahr. 

Fakat itte İıtanbulda doğan, İs
tanbulda büyilyen, İstanbulda kazanan 
bu genç timdi ilk defa olarak Tilrk 
a.ududundan çıkacak, babasının kırk 

küıur une evvel bıraktıtı memlekete 
giderek askerlik yapacak, •onra 
tekrar buraya gelerek kazanmaya 
devam edecektir. 

Sordum: 
- Kuzum beni biraz tenvir et. 

Kırk knsur sene evnl lıtanbula 
geldin, o vakittenberi milatemirren 
burada oturdun. Burada çalııtın, 
burada kazandan. Arkada bıraktığın 
memlekette hiç kimsen yok. Mademki 
kat'i şekilde, Türkiyede yerleşmlosin. 

Türk tıibllyetine geçmeyi dDtünmedin 
mi? Hiç olmazaa burada doğup bü
yüyen çocuğunu Türk yapmayı tn
aavvur etmedin mi 1 

- Hayır, eğer biz.im ~bl hariçle 
tahıll edip yetlıenler asıl memleket· 
lerlne 1rldlp çalıımazlaraa ora11nı kim 
imar edecek ? 

Hatırladım : Ecnebi dostum 
beş on gün evvel bana Türkiycde 
çalışan ecnebi işçilere karıı tat
bik edilen tedbirlerden şikayet 
etmişti. 

- Peki, diye sordum; biz, 
kırk küsur sene evvel aramızda 
yerleşen ve aramızda kazanan bir 
adamın, burada doğup büyüyen 

· oğlunu hiç tanımadığı bir mem
lekete askerlik yapmıya göndere• 
cek kadar TUrkiyeye yabancı kal
dığını görürsek mntee.sir olmaz 
mıyız? Ve bu misale bakarak bun
dan sonra Ttırkiyede kazanılacak 
paranın TUrkiyede ve Türk vatan
daşının elinde kalmasını isteraek 
haklı bir dilekte bulunmuı aayıl-
maz mıyız? 

Dostum, munsıf bir adamdır, 
dUtündU: 

- Doğru, diye tasdik etti. .. 
Bu hafta lngilizlerin şark işleri 

hakkında mntehaasıs aayalan 
mecmualarından biri memleke-
timizde görülen iktısadi hareket
lerden bahsederken, ticaretin ta
mamen Türk vatandaılarına hasnnı 
haklı bulmakla beraber, tatbikinde 
biraz tlddet ıezer gibi oldu. Bil
hassa bu kayıttan, memleketimizde 
ötedenberi yerleşmiş olanların 
bile iııtisna edilmelerini garip 
buldu. Anlayamadım. Iıte lki 
ecnebi ki, bir taneıi muvakkat 
bir zaman ıçın memleketimize 
gelmiştir, muvakkat bir it yapıp 
gidecektir. Ötekisi ise yarım 
asırdanberi aramızdadır, gitmek 
niyet:nde de değildir ve buna 
rağmen öteye sadık kalmaya, 
yardım etmeye devam etmekte--
dir. Ben birinciyi de, aramıza 
almayı istememekle beraber 
tercih ederim. Hakikat o mec• 
muada değil. Yine memleketi• 
mizin iktisat işleri hakkında etüt 
yapan başka bir ecnebi gazete
sinde, (Ekodöpari) dedir: 

1 
- TOrkiye pazarı Avrupalıla-

..- rıD elinden kaçmııtır. 



:tM-rMt M.wrat 
Biga 
Köylerinde 
Son Posta 

Biga, ( Huıusi ) - Çomaklı 
k6ytı, ıehre bet aaat mesafede 
Çaa nahiyesine bağb 70 hane'ik 
yerli k6ylerinden biridir. iki dere
nin yamaçJanna yapılmıı olan bu 
gtızel k&yDn hava11 ve suyu pek 
gfizeldir. Evleri hep taıtan yapıl
llUf ve ikqer katlıdır. 

Sokakları, tehir aokaklannı 
andıracak ,ekildedir. K6yün kena· 
nndan akan klçlk dereler yazın 
kurumakta lıe de « T o!u oJuk » 
iıminl verdikleri menba suyu, yaz 
ınnleri halkıD çok itine yaramak
tadır. Bu ıu da bilakis kışın kurur 
ve 7azın mftt .. ddit yerlerden pat· 
layıp g6z gk kayıaamıya başlar. 

Köyftn bir kilometre ıarkında 
kaynıyan bu suyu, k&yliller oluk· 
lar vasıtuile kapıJanrun 6nlerine 
kadar getirirler. 

Ba .uyun leuetine doyum 
olmu. Gelip geçen ıaiaafirler bu 
auyun habrı için bu klJcle birkaç 
gtln kalmada• yap1mazllır. K6yila 
ihtiyar heyetine mahsuı odada 
bir ziyaretçi defteri vardır. Bu 
kaye uğrayanlar, köy hakkındaki 
hatıratmı bu deftere yazarlar. 

Çok ikramcı olan balkı, miaa· 
fire en iyi yemeği yedirir, en gti
zel yatağını d&şer. Bu k&ythı tar· 
lalan çok kuvvetJI olduğu için 
hububatın enTaı ekilip yetiftiri
llr. Bu köye hahcıbktan da hayli 
para girmektedir. Her eyde bir 
hah tezalhı Yardır. Sabit boyalı 
çok pk bablar, killmler, halı 
heybeler dokunmaktadır. 

Bu k&yln yukamnda eskiden 
kalma bir hiaar vardır. Bunun 
ne olduğu, hangi devre ait bu
lunduğu, ne zamaadan kaldıta 
kimsenin malümo değildir. Bu 
k6yijn ormarnlarında çokça mik· 
tarda fındık dahi Yardır. Çoban
lar oduncular bunlardan toplayıp 
yerler. Llkio timdlye kadar bun
lardan fidan edinip her nedenıe 
evlerinia bahçelerinde fındık 
yetiftirmeye merak etmemiılerdir. 

Bu köyde Biıa çayım ıeçmek 
için lüzumu olan bir köprü, ya· 
kmda k6y1Uler tarafuadaa yapıla
caktır. K6,0. klby.. daima 
k6y ocla•nın ramncla bulanar. 
Odamn oeaP, ..ki anaue1e 
riayetea hiç llnat'z. Misafirleri 
hiç ebik olmayu kay odaaında 
glncle iç cWa u&a çıkar. 
Ocakta cene daima *6llldür. 

Kay oda••• yemek •ermek 
ıırası bir aileye iki •Jda bir 
geldiği için konak •bibi o gün 
en nefiı malzemeden yemeklerini, 
böbreklerini, dtllçlannı yapıp 
hazırlarlar. Her aile temiz, her 
evin yemelJI glzeldfr. 

K6y0n etrafı metelik Ye 
çambk oldup için tebdili havaya 
çok elveriılidir. 

Bu köyde perOkir, bakkal, nal· 
bant aibi ihtiyaca kifl ddilkkin· 
lar~a vardır. Y a1ıw: kahvehane 
yoktur. Gelea miaafir, camlliı 
yanındaki köy ocluuıa kondaru-
lur. Gelen miufirin bu k6yde hiç 
canı 11kılmaz. Çünkll tahsil ı&
mllt mil ıubbeti dinlenir mlaey. 
ver adamlan Yardır. 

Bu sene her ne dense bu 
k&yllıı reamt mektebi lAjvedilmif 
ve bu hal, k&yllllere çok dokun• 
mllflar. Birkaç seneden beri halk, 
k&y mualliminden çok iıtifade 
görml1flerdi. 

Bu kaynn balkı, doğruluktan 
ayn1mar.lar. Mahkemeye gitmezler. 
icra memurun• evlerine getirmez· 
ler. KayUn içi gtlzel kaldırımlarla 
döıenmiş olduğu gibi köylin 
mezarlığı dahi etrafına parmak· 
bk çekilmek ıuretile muhafaza 
altuaa alanmıftır. - H. Ş. 

• T 1 
• 
irfan Müesseselerile Dolu Olan Ço-
rumda Bir Liseye De ihtiyaç Vardır 

Çorum (Huıu· 
ai) - Çorum vi-
11 yeti irfan ml
•seselerlle de 
miltemayizdir. 

Halkın maarif 
1everliğf her aa• 
hada ~ıe çarp
maktadır. 
Şehir dahilin

de yedi tane 
lıkmektep, bir 
ortamektep, bir 
11hhlye mektebi, 
33 yataklı bir 
talebe pamiyo
uu, Halkevi oku· 
ma yurdu vardır. 
lıkmekteplerde 7247 talebe oku· 
maktadll'. 217 muallim, 3 adet 
talebe mllfettqi vardır. BlltDn 
mekteplerin bina, teıkilit, leva• 
zımat bakımmdan U.rilifi, daz
günlllğll, takdirle hayranlıkla 
karıılanır. 

inkılap mektebl bunlardan biri 
ve bqlıcasıdır. Bu mektebin mü
ze~nde bir ortamektebe el'Yeritli 
ve alaka çekici mllstehaaeler 
grafikler, reaimler, bazı libora· 

Hafik Ve 
Sıvaslılar 

S.vu (HuaUll) - Hafik ba 
aene Sıvaan bir maireal haline 
gelmiftir. Hafik kl,tl laer Cama 
S...Ularla 4'olmakta Sıvula Spor
cular gölde kayık Ye yDzme eğ

lenceleri tertip etmekte, Cumala
nm boı geçirmemektedirler. 

Hafik de su iti de hallolunmUf, 
kazaya su akıbhna11 için bir pi
yango tertip edil•it ve iyi neti· 
ce ahnllllflır. Hafiğe Cftmhuriye
tin on birinci yıld&nllmlade au 
akıtılmıt olacaktır. 

Atkaracaldar Postane lstiy1rlar 
Çerkq (Huauai) - Atkaraca

lar nahiyesi 9500 kllaur nlifualu, 
kalabahk bir nahlyedlr. Nabiye 
merkezi mamur bir kaRbadır. 
Fakat nahiyede posta teıkillb 
yoktur ve halk ba ytızden ç~k 
11kınh çekmektedir. Nafia Veki· 
leti burada da bir poıtahane te
ıis ederse belediye icabeden bi· 
nayı meccanen tahai8i ft p09t .. 
neye temlik edecektir. Halk bu· 
rada bir postahane taiain çok 
arm etmektedir. 

Bolvadindı Avcllar KulUbtl 
Bolvadin (Haauıt) - Kaaaba· 

mız gençleri tarafmdan beı ay••· 
vel bir Avcılar Ye abcılar kultı· 
bil teşkil eclilmiftir. Fakat laenUz 
nizamna m6nİn tasdik maameleal 
ikmal edilmemiı Ye bet av enel 
taıdlk edilmek llzere kaymakam
ı.ta verllmiı olan ni%amname he
niz gelmemlı olduğundan kalOp 
faaliyete geçememlttfr. 

Bolndin gençlen bir an enel 
nizamnamenin tasdlkım arzu et
mektedirler. 

Geliboluda Yangın 
Gelibolu, (Hu1U1i) - Yukan 

mahallede knçllk Mebmedin Ha
ıanın evinden yangın çıkmıt. et· 
raftan yetifenlerin ı•yreti ile te
vessililne meydan vullmeden 
ıöndilrnlmnıtllr. 

Bolu Panayırı 
Bolu, ( Husost ) - Her aene 

1 EyUilde açılan ve Karaçayırda 
kurulan Bolu panayın bu aene 
3 gtın snrecektlr. Panayır yerinde 
elektrik teılaab J•palmııbr. 

ç.,.... '""•'• .. 1ctt111 
tuvar levazımı blriktirllmif, tale-
benin mtifadeame arzedllmiıtir. 
Burada Dk ve ortamektep çap 
bitirenlerin çok yerinde bir istek· 
leri vardır. Uee •. yedi Hkiz bin 
talebenin okuduğu uld bir vlll
,ette tkndiJe kadar bir IUe aç .. 
lamamıı olması ciddi bir eksik
liktir. Zaruretlerin yftcuduna ne 
kadar aamimiyetle inamnak ina
nalım Çorumun bir llaesi bulun
mamuım eyi karplamamıza im-

kin yoktur. Ye
ni Ye kıymetli 
Maarif Vekilimi
zin bu ebikliii 
telifi edec9ğl fllp
laeıizdlr. 

VllAyette yar-
dımcı ilim mlle1-
Hselerl eksik de
ğildir. lnkıUiptan 
evvel medreeele
rile t6)ıret bulaa 
bu diyana slbı
deb sla« artu 
ilim tetkilAb ıtıp
laem ki mucibi 
memaaalyettir. 

Bu arada 
Slleymaa Fenl 

Paıa, Hasan Pqa, Ahmet Fevzi 
efendi ldtaphaneleri birleftirilmlı 
bir milli kitaphane ricude ıeti
rilmiıtir. Bundan bqka alb bini 
ıeçen bir kitap metherl vardır. 

Halkevi gençliği bir arada 
toplamağa ve çalııtırmağa mu
vaffak olmuıtur. Gençliğin daha 
eyi bir teıantıt Ye daha sam~~ 
bir faaliyet pıtermeli, ..kilik 
ve yenilik mllcadelelerinl baıar
malan pek ziyade pyaaı arzudur. 

Afyonda Kocatepeyi Ziyaret 

ICooatep•tl• Afgo• laallceol rotn G•llp 11_, fs•Aflf eorfrhR 

Afyonl&lar Gazi Hazretlerillha kartuluı avqında bltiln orduya 30 
Aiuatm zaferini hazarlıya lakam emrini llzerinde vermif oldap Ko
catepeye bir ziyaret tertip etmqaerdir. Btıtb Afyon ıençliibün lftirak 
ettiği bu ziyarette Afyon Halkevl reilİ Galip Bey izahat veımif, boa
dan ıonra da Kalecik k&ythıe ıfdilerek k6ylllerle hubıhal yapdmlfbr. 

Alaıehirde Bir Otel Yandı 

Yıldız otoli •ı11ıtlılctıııt •011r• 
Alaıehlr (Haausl) - Y edl bin olarak zayiat yoktur. Zarar zJyaa 

lirPva ıill'tah olan Yıldız oteli 20 bin lira tahmin edilmektedir. 
elektrik tellerinin kontak yapmaaı Çnnktı yangın eanaıında Yaldız 
yllznnden çıkan yangın netice• otelinin kendi kendine yıkılan 
ainde tamamen yanmııtır. Bele- duvarlan otele bltlıik olan Ali 
diye yanpn tulumbuı atqln Riza Beyle Cin oğlu Muatafa 
otel cıvanndald dijer binalara Efendiye alt han ve dnkklnlann d• 
alrayetlne mani olmuttur. Canlı kıımen ç6kmealnl mucip olmuıtur. j 

Nakligecılik L 
~ 

Nafıa Vekaletinin 
Nakliyecilikte 
Yeni Kararları 

Nakliyecilik, bugtın medeni 
memleketlerde llfmüfen kaidele
rine iıtinat eden uri bir meslek· 
tir. Nafia Vekileti Tllrkiyede nal. 
llyeclliğe ıon zamanlarda daha 
fazla ehemmiyet vermittir. Veki
let memleket mabsullarınıo iıtih
aal yerlerinden iatihlik pazarlanna 
daha ucuz ve daha emniyetli ola• 
rak nakledilmesi için yeni kararlar 
Yermiıtir. Geçende bundan yine 
bahsetmiştik. Buglln de diğer 
maddeler hakkındaki kararlan 
b.ldirlyoruz: 

Kuru Uzum Nakll,.b: Ku
ru ilzUmUn ihracat ticaretimizde 
haiz olduğu ehemmiyet herkesin 
malumu olmak gerektir. 

Bu kıymetli maddemWn aon 
aenelerde cihan piyualarında 
elaemmiyetli tenziller kaydetmeal 
daha mlllait bir tarife ile nakJi 
anaya .. yan prllmilf, evvelce 
lzmlr • Kaıaba hatbnda oldukça 
ytlkaek bir tarifeye tabi tutulan 
kuru tlzlm nakllyabnda vazlyefn 
icap ettirdiği tarife tasbihat ve 
tadilatı icra edilmiıtir. 

Mesela: Alaıehirden lzmire 
nakledilecek olan kuru ilztim ton 
bqına maktuan beı yllz kuruı, 
Salihliden lzmire dört yllz kuruı, 
kuabadan lzmire iki ynz kuruı, 
Maniıadan lzmire yQz ıekaen 
kur111 lcret tatbik edilmittir. Bu 
suretle mewulne a&re nakliyat 
Ocretl kilo batına yirmi para ile 
on para araaında tabantıl etmek· 
tedir. incir için de bu &aaalar 
dahilinde mllaaadell bir tarife 
r•Pılmıtbr. 

Palamut ve çam 1nr1>ugu 
nekllyab : lzmb. mmtak .. nıD 
ea mahim ihracat maddelerinden 
blrill palamuttur. Evvelce Hluea, 
clobaa bia ton ihracat yapan bu 
madde tberindeki ticaret beynel
milel piyaıanın nlabetaz ,,ukutlan 
ve palamuta mtlmasil yeni mad· 
delerin ıanayide kullanılmaya 
bqlanmaaı dolaylaile pek durgun 
bir hale plmifti. 

Hatta iatlhaal mıntakalannda 
kaylll palamut malıaultınl topla· 
maktan bile vu geçmiftir. Bu 
vulyeti illAba yardım edebilme.k 
için palamut ve çam kabup için· 
de mlluadell bir tarife tanlba 
alaamQflur. 

tt.ıı, Z•'fll•w•I• ve Su
••m nakllyatı: Ege mıntaka· 
11nda geoit bir ticaret faaliyetine 
meyzu olan bu maddeler, eski 
idare zamanında ton kilometre 
batına 8 ili 10,5 kuruı aruında 
llcrete tibl bulunuyordu. 

Devlet Demiryollan idaresi 
bu maddelerin aakllyabnı çoğalt• 
mak ve kolaylaftırmak için bunla· 
ra daha müaalt nlabetler arzedeo 
Devlet Demiryollan tarifeai tatbik 
edilmif, bu auretle % 50 ile 60 
arU1Dda temilit temlo olunmuftur. 

Blltlln bu mevzulardan maada 
bnyllk tehirlerde halkın ııhha tini 
korumak için memba ıuları nak• 
liyatında, deniz sporlan malze
meal nakliyatında da mnsalt ta· 
rifeler tatbikine bqlanmlfbr. 

iç ve dıı ticaret hayahmızın ir 
kiıafı yolunda Demir yollanmızıll 
aldığı bu kolaylqhrıçı tedbirleri 
takdirle karıılamamak mUmktlJI 
deiildir. 

Geredede Yangm 
Gerede, (Hususi) - Demi~ 

ler mahalleıinde Duhani za d• 
Faik Beyin samanlığından yan~ 
çıkmıı, samanlık tamamen yandıl' 
halde etrafa sirayetine meydd 
werUmeden 16ndirlllm8fttlr. 



[ Siga~ A~~":~ ) 
M. Musolini 
Yeni Bir 
1eşebbüse Girişti 

Avuaturyll Bıtıvcklll M. Dolfilala 
lldlrUlmea!nl mBteekip Almanya1a 
~•l'f1 nziyetlni birdenblr• detittirea 
1t1tlya, bu variyeti hlli tebdll etmlf 
detHdir. Sıkı b r faılat kontroluna 
tabı bulunan bu nefrlyabn ıeamt ta .. 
•iple yapıJmıı olması, ehemmiyetini 
~ Irat daha artırıyor. Bflmulrabll 
Alman 'matbuatının cevaplnrı da daha 
•ı tlddetli detlldir. Almanyada da 
aazete neırlyatının hükumet kontrohı 
attuıda la.haama11, bu yıuıların reımt 
ınalıiyetlerine lılr delildir; brnaen
•leyb ehemmiyetle naıan dikkate al
....ıs g rektir. ftalyan matbuaboıa 
Ah.anyaya kartı yaptıtı neırlyatta, 
"1.aanhtı. 4alııa dotruıu Almanyayı 
idare edea milli aoıyaliat rejimini 
lltbal le aleyhtarı, barbar ve hırlıtJ
)' .. hlr dlfaaaı ol111ak Oıere tavalf 
•diyor. 

Avusturyayı ilhak etmekle aıa~ı 
~~ııturyadalri Brenner geçitlerine 
.._)'anarak ltalya Dzerlncle dalma bR 
taıytk vOcuda getirecek olaa AI. ... 
t-.ın bu tehdidinden tlmtltllk il.
....... ltalya, biltln mncudlyetl 111 
"'11Jto yapıyor. Ta ld ınall••• bon.1-
"••ında meDfaatl olan dewl•tMr, hal
hnın dava.ını kendi dawalara 7ap1p 
:-"n tarafına kuvvetlendinialer. a. .. 
d aaa ba§ka ltatyanın baıka makeatlan 
•La varcfir. Şayi• ki: 

Almanyaya kartı cephe alıp Fran
••yı yumuıatmak, böylece IAtin hem• 
ftrlılle W. yaloDlık tHla edip maddi 
lrlenfaat kopa ... all. Aynca, dahilde, 
tl"llıfn vaafyetlnl kuvntlendlrmek. 
J:' baharda Roma11 ziyarete relacek 
L•• .. ıız harlelJ'9 •azın M. Bartu ile 
.,.. davanıa blriııel ln111u tahakkuk 
•ttirllebileceğl gibi, Almanyaya ıc.,.11 
töıt~rdijl HrtUkle Franunın tevec
tGhünO kazannrıık, •oayallıtlerl kan
darm ya muvaffak olaceğını unnede .. 
t'-. uıol n1 avamn ik acl loamuu 
~kuk e.ttirebflmek Gmld1ndecllr. 
~ balyan ıoıyalhtlerinJn relal K.aldera 
la. rörOtüp aoıyaliatlırl Faşist tetkf
..._a ıokmak vı blr f aıist ıoayallıt 
;nahı tetkll etmek lııtemekle, M. 
llt llıoUnt, bu hedefi gOtmektedlr. Her 
le 1 clhettea. ba clnayı kazanmak 
I Olay detfltlb. Kola,a.k ıöyle dursun 
"Ua11acl r. haJya, efw las)ltereden 
~ bir ltante u7madıyal,Alman7a7a 
' hu deren hupaet g&ternaeltle 
'-., etrnlttlr. - S6reyya 

ısmı 

B&BiC 
Sovyetler Ve 

Cenevre 
Fransızlar, Bu Davayı 

Müdafaa Ediyorlar 
Parll, 1 (A. A.) - Gnı:ete16r, Sovyet 

Ruıyanıa Mllletlrr Cemiyetine l'ftmesl 
meseleelnt tetkik ediyorlar. Tan ga• 
zetul, Sov} etlerin Milletler Cemiyeti 
haricinde k1.Jmaııı )o fizilnden ha11l 
olacak zararlan n cemiyete ~rdltl 
takdirde elde edilecek faydalan 
ortaya aby°'. Tan, SoTyetler Cemiyete 
rird ti takdirde Aıyai ıiyaaetlnln 
nihayet bulacafını ıaylilyo1'. 

Eatr&11aijaa l'OlHteal, SowyetlerlD 
MiJletle.r Cemiyetine her halde flrmul 
llzamıeldltini yazıyor. 

* Puia, 1 (A. A.) - Fraaaa Harlclye 
Naaın Ue Ro•aaya Hariciye Naain 
M. TitlJuko uaaında, So•1•tleria 
Milletler C.•iyetiae stnaem, AYU•· 
barya Ya:ıiyetl ve fAJ'k miealn •in· 
kerelerl ~alduntla sar1t•eler ol•ut
tur. Sovyetlerin Milletlu Cemiyeti•• 
girmHI ft'ııde Pariate alJrw.ıtlr .a.
teriliyor. 

Ayıa yedialade toplanacak olan 
Milletler Cemiy•ti Mecliıinde Franaa 
ile Ro•aaya fikir beraberlitl tll ha· 
reket edeceklerdir. 

* ı..ı..,, 1 4A. A.) - t eıe ... lc ... 

ki•etl SowyetJerfa Milletler C.mlye
tlae ,trmell hu.euauacla aleyhte ny 
v•nneyecelrtJr. Fakat leylate mi rey 
venceji. 1okıa mlatenldf •l kalaeatı 
heniz lMlll detildlr. 

Cenubi Amerikada 
Muharebe 

Paraguvayhlar Bir Haylı 
Esir Aldılar 

Aaoıaplyon. 1 (A. A.) - Rumi 
bir ..... Pu .. ~ ......__" 
kOçDk kaleyi ve (18S) mltratyn.z, (3S) 
otobüı ı.apt ttiklerinl, 25 zabit Ue 
2899 aaker eair aldıklarını bildirmek
tedir. Bollvya kıtaları geri çekilmek
tedir. 

'la 
Vaılnfton, 1 (A.A.) Paraguva1 hD

klmetl harbin nihayet bulMaaı l~ln 

ka11t•ı ve 9art11.z hakem uNIUaO 
kabetl ettitfnl blldirmiftir. Bollwya Ud 
noktaya itiraz etmittir. 

Aşk 
leaçlerbıdlr 
No.4 

2 - 9 - 93~ 
e Haydar Bey Reıidin babaslle 
• 
1 kardeı değillerdi. Onlu 

lf ltıca çocukları idi. Bunun için 
1Ydnr Beyin miraı itile Reşidin 

~~ai araaında munasebet yoktu. 
ct.İ;k Hanım kocasının zamanın

ey tertibini bir zaman boz
;:dı.. Elindeki para Ue Leylayı 
le "1_1_!~~· O kadar hovarcJa ve 

& VQUIQ" ......... hu ~ L 
bahasınm •tr.lne yegane &iZi 

•e narindi. On•n ~b çokkllçli 
l..., • k - aca an 
utP yasemın adar lace •• b 

Burhan Cahil 

gesine gittiği çoktu. 
Ve iki taraf ta bu bfribirine 

denk görünen aile çocukları için 
kara.r vermişler gibi hareket edf· 
yorlardı. 

Ve Melek Hanım, Leylinın 
annesi kızını, mealeği ve mevkii ne 
olursa olsun ahlakını yakından 
tanıdığı bu akraba çocuğu için 
yetiıtirmeği daha iyi buluyordu. Bu 
adeta verHmit bir karardan ziya
de tealim edllmif bir bak gibi 
onlara ibaaa edildiği için ikiai de 
biribirinin hislerinden kuvvet ala
rak biribirinf deneyerek birkaç 
yılın hafta tatillerini yanyana 
geçirmiıJerdl. 

TILGBArLAB 
• • 
ltalyada içtimai Bir 

lnkıliba Doğru 

MUAno, l(A.A.) 
- Deyli T elwraf 

muhabirine sröre, 
M. Muıolial, Fa· 
ılat hrkaaında 
bir ıoayallat ce· 
•ahı teıkW bu
auauada ıoaya .. 
llatlerla fikrini 
yoldamlfhr. Bu 
takdirde •o•J•• 
liatlert Wylllıı 
memuriyetler Ye

rlleeektir. Bu t .. 

t•bbla çolıı clr
etklraae •6rl
ll1or. Bu teldlfl 
• .,auıt lldwı 
M. Kalderanıa 

lııabul edip etml· 
JM•tf •e,huldlr. 

M.Musolini Sosya
Jis~lerle Birleşmek 

için Bir Teklif 
ileri Sürmüş ..... ~ 

M. Mu o1ininin M. 
Kaid er aya "ark ıdaf11 
diye hitap etttitJ, 

liderin hürriyet ilin edll 
~lii takdirde fatiıt fır· 
kurna gireceQ"inl söyle

diği, M. Musolirıinin ise tahıl 
hlriyeti datil, f alr.at kollektlf 
hllrrlyati iade edecet"nl bildir· 
dlj"i rivayet ediliyor. 

Ba rHIM M. masoliıdgi, .011 ltalgan manevraları e~nasında tanlc 
iizerirule ord•ga lıita6- nutalc ıöglerken gösteriyor 

Haydutluk 
Mançurlde Yine Bir 

Hadise Oldu 
Harbin, 1 ( A. A.) - Haydutların 

bb Daaimarkalt Ue bir Amerikalı,ı 
kaldırdıkları teyit olunmaktadır. Ölea
ler arasında 9 Japoa, S Çinli •ardır. 
21 kiti ya,.ıaa .. ıtır. 

Bir terr•r• Yandı 
S.ojoı:ef, (A•erlka) 1 (A. A.) -

Bir yolcu tayyareaioe Jılcbrım dit-

Nazi Avukatlar 
Yahudilerin Vekaletlerini 

Almıyacaklar 
Berlln, 1 (A. A.) - M. Hltlerln 

mUmuılll M. H... farka azaaındao 
olan avukatlara, yahudllerJn vekllet• 
leriai kabul etmelerini yaıak etmtıtir. .......... __ ....................................... ·-·-· 
111l1t ta11ar• Y••••tı içindeki bet 
kiti tilmClftlr. 

Gönül lıleri 

ikisinden 
Hangi~i? 

" Birisi ıarışın, öteki esmer. 
ikisi de ayni derecede güzel, za• 
rif, çekici, aralarında kaldığım 
zaman tereddlit geçiriyorum. Yal· 
nız birisini görtırsem ötekini unu· 
tu} orom. Öbürüne rast aeli ce 
beriki babrımdan çıkıyor. Bana 
lSyle geliyor ki ikiıinl de evmek· 
teyim, fakat ikisini birden almak 
mUmkOn değil, çıldıracağım.,, 

Bu satırları, elime henüz ie
çen bir mektuptan aldım. HadiH 
yalan, hayali değil, imzayı ata11 
genel tanıdım, arasıra bahsettiği 

dilberlerin arasında geçtiğini de 
&örürdUm, evlenmek istediğini de 
bilirim. Şimdi öğrendiğim şey, 
bildiğim isteğinde samimi olma• 
yışıdır. 

Filha ika aıkın hiç tanımadığı 
şey tereddüttür. Aık IJk görüşte 
filizlenir, ilk tanıımada ruhların 
da anlaşacağı ıezilirte geniıler. 
tedricen lnkifaf eder. iki gen; 
kızdan birini tercihte tereddllt 
görUldU mü, mesele aıkla evlen• 
mekten çıkar, menfaatle evlen• 
me babıine girer. TereddOt pa• 
raca, mevkice hangiainin ite ya• 
rayacağındadır. Yavrum, una 
tavalyem: mademki seçemedim, 
ikiainden de vazgeç, üzerinde 
tereddüt etmiyeceğln birisini bul 1 

• 
Hayri Deye: 
3 aydanberl bir kızla mektup

laııyormuşsunuz, fakat kızın mek· 
tuplarına imza atmadığını görerek 
müteessir oluyormışsın. Burasını 
anladım, fakat mektuplaşmakla 

takip ettiğin makaadın ne oldu· 
dutunu yazmayı unutmupun. 
Sonra kızdan gelen mektupta 
imza bulunma11nı neden istiyorsun? 
ilerde ıenet mi telakki edecekıln. 
Eğer maksadın bu ise, kabul et ld 
kız ihtiyatlı hareket etmektedir. 

* 
Refik .ı. uri Beye : 
Hayır, kanun mUaait dejJldir, 

ya pamazıınız. 
BANIMTEYZ.B 

= :e 

bulunmaz bir fırsattı. 
Ve bunun içindi ki o zamana 

kadar Reıidin Leyli ile dalma 
beraber bulunmasam bot görltyor, 
Leylaya adeta gelin g6zl ile 
bakıyordu. 

Haydar Bey 1Ud~1den aoııra 
miras me1elesa ıfttıkçe karııtı. 
Herkeı onun yegine varisi Leyli 
sanıyordu. 

Halbuki Haydar beyin Bahke
llrde bazı çapkın mlna1ebetlerl 
araaına karışmıt bqka Yariıler 
de ortaya çıktı. B~yle. karlflk 
işlerden daima kendilerıoe fırsat 
çıkaran bazı dişli, cerbezeU avu
katlar bu meçhul veraset dava· 
cılarının vekaletini aldılar. 

Çiftliğe ihtiyati laaciz kondu. 
Ve içine çok awkat parmağı 
karlfmıt bDtlln davalar ıibi bu 
iı te büyüdükçe 1'ilyOdU. Karır 
tıkça karı.ıtı . 

da sörleri bitirdi. 1 
On aekiz Yaf!Dl da doldur

mu,tu .. 
Artık babuandan kalan ber-

.. y onundu. · 
Fakat annui ne kadar IAkayt, 

tok aısılt ve yumupk bir kadınıa 
Leyl1 da ayni idi. Paraya ve 
mala kup adeta nefreti va.rdı. 

Yalan doatıan bu çiftlik da
yaaile ciddi aurette allkadar ol· 
malarını, turaya, buraya milracaat 
etmelerini aöylediklerl halde u .. 
tOne dDfmlyorlardı. 

Bu biraz da ellerinde heniz 
geçinecek kadar paraları oldutu 
içindi. 

Fakat bu eldeki hazır para 
ya•aı yavq ttıkenince Melek 
hanım aılolmata, Leyli dtlttlnme
te bqlachlar. 

Haaibe hanım bu itten btla
l»DtOn &midini keamittl. O zaten 
otlua• yalnız zengin bir im 
deifl, ayai zamanda nüfuzlu bir 
kayın peder latiyordu. 

ıelmiılerdl 
Retit'in bir kararı Haaibe 

Hanımın bUtUn emllerfnf temelin· 
elen çlrlte blllrdf. Bunun için 
her. vealle Ue leyllyı katftJemeye, 
R9fıdin ayaA'ını yenge evinden 
lıeameye çallflyordu. 

O ıabab Retid'in erkenden 
ylne leyliya gittiğini bilse belki 
de arkasandan koıacakb. 

Reıit buaflnkU ada gezintisine 
çok sevindi. 

Leyli ile masrafsız bir gezinti 
pek hoı bir ıey olacaktı. 

Delikanlı alt kat salonda yen
ge.ile biraz konuşuncaya kadar 
leyli hazırlanmııtır. 

Şık bir sokak kıyafetlle aıaj'ı 
indiği za man Reıit bu kendine 
ait olacağı aöylenen mahluka bir 
an evvel sahip olmak arzusunu 
tekrar duy muıtu. 

Leyla: 
- Vapur vakti ıeldl Reıit. 

Dedi. Arkadaılar iıkelede toplan
m11Jar bile 1 

- Benim kıyafetime birıey 

"2ft, dnmdftz g6jan lllı .,_.;;:z 
... varlık ifade edemiyordu.Fa:.~ 
Ottun konutmasında otul'Up kalk
ltıaıuıda, hatta yDrllmeıinde oka
dır kuvvetli bir huıusiyet vardı ki 
hlrından temaa edenleri daima 
"-tınağa •e meıgul etmeğe kifi 
Reli yordu. 

Fakat Haydar beyin beklen
miyen öl6m0 bu ahengi yalnız 
Haaibe hanım cepheelnde11 bozdu. 

Melek hanım ilk zaman bu 
gUllnç iddiaların bir celaelik 
muhakemede ailıa1et bulacağmı 
zannederek fazla meııul olma• 
mııtı. Paraıı vardı. ihtiyacı yok· 

. tu. Hakkından da emindi. 

Vaziyet b6yle teraine d6nUnce 
Reficlln Leyli ile mqgul olmaaını 
ltlzumıuz f6rmeye baılacL. 

demezler mi acaba. Üniforma ile r 
- Ne mÜDUebet. Biliklı. 

~ Reşidin annesi, Haaibe Hanım, 
-.lunun bu akraba lnzile çok 
'-atıiıni oluıunu daha onların ÇO'" 

i"'luldarında adeta teşvik edl· 
t:bdu. Hattl LeylAyı daha mek· 
:'ltİ giderken gelinim diye aev
"'U çok olmuıtu. Ve bu hare
~dr bunları biribirine sokulmıya, 
~ ırınıya teşvik etmiıtf. Reıidfn 
J'lı • tatillerinde kendi evine 
~ "'Mden evvel Leyllyı görmek 

oda fıkeleıine çılap ,. ... 

Haydar Bey zengindi. 
Çiftlilc aahlbi ldJ. Parau oldu

ğuadan bahaediJirdt. 
Kendblne birçok yiikMk 

vazifeler teklif edildiii halde 
kabul etmediği için itibarı da 
vardı. Zamanın devlet adamları 
ona saygı ederler, Babkeair taraf
lanndan geçtikçe çiftliğinde mi
safir olurlardı. 

Böyle nüfuzu Ye parası olan 
bir adama oğlunu damat vermek 
Huibe hanım lçia ara•akıa 

Bu gevıek clavr.amt ka.rp 
tarafın ife hile katmuına, uydur
ma aenetler, "eılkalar hazırlama• 
ıma meydan yerdi. Dava gittikçe 
karııtı. 

Bu çiftlik batla bafllUl bir 
servetti. 

Birçok istekliler, dava kaza· 
nıldığı takdirde derhal yetmiı blıı 
liraya alacaklannı aöylilyorlardı. 

Bu yetmif bin liralık çiftlik 
dava11 zaman zaman Balıkeslrde, 
latanbulda ıUrUp giderken Leyli 

He• pa.ruaz, hem babaaz 
hlr lmıa R•d• ne faydaaı oı... 
bWrdl. Mesele Retit de deiil, 
ıerlde onun hlmayeılnl bekleyen 
bir de im kardeti vardı. 

Haalbe Hanım iı btıabnttın 
laUfmadan Refltl yenge e•lne 
de•amdaa çekmek için kendi 
kendini Hf erber etti. 

itte bu ıırada Rqlt zabit çık· 
mıt ve iyi bir teaadllfle vazı .. 
feyl lstanbulda almıştı. 

lkiıi de evlenecek çaalarına 

Hem nehakları var. 
Melek Hanımı 
- Ôyle ya herkes ailesinden 

birini davet edebillrmiı. Reılt te 
aenin akraban yavrum. 

Merdivenden iniyorlardı. 
Retit Leyllya doiru ej'ilerek 

yavaşça ilave etti: 
- Nişanlım diye tamtabilirsinl 
Tatb bir heyecan LeylAnın 

ıetinde gizlenmifti: 
- Ôyle mi diyelim. 

( Arkuı var• 
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Yahudi Kongres;: T .. rk a ının öhretini i 

ir Panayırın 
----

a 
• 

~;1a:,;:,igeti yen Ve Tanımıyan Kalmadı 
Cenevrede toplanan Yahudi 

kongresinin kendisine el· 
•-Yı-a_h_u_d_i_l_e,.-· hantUmul bir ma· 
Fransuları hiyet vermeye ça· 
tla kızdırı- htmasına rağmen 

bu ııfatı haiı ol· 
gorlar madığı tahakkuk 

etmiıtir. Filhakika Fransa, lngll· 
tere ve Amerikada bulunan eaaıh 
Yahu dl tetekkUllerl kongrede 
bulunmamayı daha münasip gör· 
müılerdlr. Bu vaziyette kongre 
0 Y ahudillğin her memlekette bir 
milliyet ve ekalliyet olarak kabul 
edilmesine,, çalı~an mevzlt teıek· 
küllerin mUmesıilleri tarafından 
aktedilmiı bir içtima halinde 
kalmıştır. Kongrenin mürettipleri 
bu vaziyeti izah edebilmek için 
bu sene aktedilen lçtimaın 11rf 
hazırlık maksadile aktedildiğlnl 
ve asıl cihan Yahudileri kongre· 
sinin 935 senesinde aktedileceğini 
söylemeye baılamışlardır. 

Maamaflh bu kongrenin " her 
memlekette bir Yahudi milliyeti 
ve akalliyeti kabul edilmesini 
ısteyenler tarafmdan aktedilmesl 
birçok memleketlerde ıoğuk kar· 
ıılanmıştır. Kongreyi soğuk kar
tılıyanlarm başında Fransa da 
vardır. Bunun bir sebebi de 
Fransadan gelen Yahudi milmea· 
•ilinin ıon celsede : 

.. Cezairin Koıtantin ıehrin
de Yahudilerle Araplar ara· 
ıında vukua gelen karııık· 
tıklar,, hakkında beyanatta bu· 
lunması ve kongrenin bu mesele 
ile uğraşmaımı istemesidir. Fran· 
ıız mabafili bilhassa bu teklifi 
bUyUk bir asabiyetle karıılamış· 

lardır. Şimdi : 

" Yahudiler Almanyadan 
kaçıp gelen ırkdaşlarını misli 
görUlmemlı bir misafirperverlikle 
karııhyan millete kartı garip bir 
ıekilde minnettarlık gösteriyorlar. 
Anlaşılıyor ki biz lhtiyatlız hare• 
ket etmişiz, demektedirler. 

• 
Jngiltere Poliı MUdUriyetl 

beyaz kadın ticareti ile met· 
Beyaz kadın gul olanların yaz 

tlcar•tine mllna1ebetile faa• 
liyetlerini arttır• 

lcarşı dıklarını ıörerek 
,. Ahlak ikııım,, ile uğraşan ıube.in 
takviye etmiş ve birçok lngillz 
kızlarının tatillerini F ran11 ve 
Belçika sahillerinde geçirdiklerini 
düşUnerek bu memleketlerin baş• 
hca ıehirJerine birer komiıer 
idaresinde (6) ıar tane ıil'il 

memur göndermiştir. 

............................................................. 

~ 
Soa Poıta ... .... 

iLAN FIATLARI 

I - Gaıete,.lrr flNS goat•İI• 
6ir sütunun iki .atırı 6lr 
(santim) sayılır. 

2- Soyjası11a g6re 6/r t011li• 
min ilôn /iatı ıanlordır: 

tayfa eayf a sayla r•yla l.>iger Soa 
1 2 ~ .., s yerler aayfa ------400 2SO 200 100 80 .:.1 Kış. Krş. Krş Krş Krş. 

3-:Bir ,anlimde • 

""'•'' (8) kelime 11ard1r. 
4- ince .,. kalın •aador 

tutacakları ger• .,,. 
Nntimle 6/çülür. 

Bir An1erikalının Sözü: ''Türk Tütü-
"' nünün En Fenası Bizim En lyimizdir,, 

lzmir, (Hususi) - Kapısında 
on dört milletin bayrağı dalga· 
lanan beynelmilel lzmir panayırı, 
her ıeyden evvel komşu ve doıt 
memleketlerin iktıaat ıahaıındaki 
varlıklarını bize bildirmekle, bizim 
sınat ve zirai verimlerimizi kom· 
ıularımızm ve dostlarımızın önUne 
ıermekle beklenilen faydaların en 
özlU neticesini vermiştir. 

Milli ıergilerden, beynelmilel 
bir panayıra doğru Izmirin yap· 
tığı hamle, dost Sovyet Rusyanın 
gösterdiği tanışıklık alakasile ilk 
hızını almış sayılabilir. 

lzmir panayırı, panayır keli
mesinin liigattaki manasını yaşat
maktan ve bir "satı-pazar,, yeri 
olmaktan ziyade, iktısadi aahada 
bir tanııma ve anlaşma yeri 
olmuştur. Bizi tammıyanlar, inci· 
rin, lizümUn, tütUnün işlenme ve 
hazırlanma şeklini bilmeyenler, 
Tlirk halılarına sarfedilen göz 
nurunu kulaktan kapma ile işiten· 
ler, Türk ziraatinin ve Türk 
aanayinin en kısa zamanlar içinde 
yaptığı hamleleri fzmir panayırın· 
da tatmış ve anlamışlardır. Pana• 
yır sahasını kaplayan paviyonla· 
rın bepisi de ince bir zevkin ve 
tistlin dekorasyonların topladığı 
birer aanayi meıheridir. Paviyon· 
lar kübik tarzda yapılmııtır. 
Panayır komitesi, paviyonlarm 
hazırlanışını üzerine almakla ve 
bu işe mUdahale etmekle hakika· 
ten değerli .,ir iş yapmıştır. 

• 
lzmlr panaym hakkında çok 

9eyler söylemek mümktındUr. 

Onları kendi aramızdan seçmekle, 
kendi ıözlerlmizl ve fikirlerimizi 
tebarüz ettirmektense, panayırı 

Yukarıda 11•nagırd• inhisarlar P""" 
go11u, aıniıda pan•ıır ıazinoaıı 

Yakarıda: Panagıroı umumi 6Öra1ti11J, 0Ttada g•c• •anzcır••• 
aıağıda pcınagırda Sougetlerl• paoyon11 

ziyaret eden ecnebi dostların ı çinin önUne terilen kumaş.uın 
ihtisaslarını kaydetmek daha fay• hepsi de TUrk aanaylinln eaerlerl 
dalı olacaktır. olduğu halde bu Fransız kadını 

DUn gece, inhisar ldareıinin buna bir türlU itimat edemiyor ve: 
tUtUn ve ıigara paviyonunda tes· - Bu, krep jorjettir, seneler-
bit ettiğim çok cazip bir muha· denberl kullanıyorum. Aldatmak 
vereyi nakledeceğim. doğru değildir .. 

lklsf Amerikalı olmak Uzere Diyordu. Memurların gUJUmae· 
bet kiıilik bir ziyaretçi grupu melerine rağmen bu hanım, ipek 
inblıarlar paviyonunu ziyaretten itin kumaşlarına da Franıızca 
•onra ıigara satılan köıedeki iıimler söyliyordu. Memurlar, bu 
memurla görüşüyorlardı. Bir Bel- hanımı ikna edecek bazı sözler 
çlkalı ziyaretçi, memurdan ılgara ıöylediler ve kumaşların tOrkçe 
lıtiyordu. Memur: iıimlerlni ıaydılar. 

- Ne ılgaraıı lıtfyonunuz? ,._ 
Diyerek birkaç cinı ıigarayı Bana kalına lımir panayırının 

ml1aflrlerin önüne bırakmıttı. en üstün köıeai, İzmirin f ahrl 
Sigara iıteyen ziyaretçi tereddüt hemıerisi Voroıilof Yoldaıın 
ediyordu. Amerikalı bir ıeyyah memleketinin verjmlerini teşhir 
1Ulerek ıöze karııtı: eden "Sovyet pavyonu,, dur. 

- En ucuzu hRngiıldir? Bu pavyon, Ruıyayı görml· 
Dedi. Ve cevap almadan yenler, tanımıyanlar için batlıba· 

devam etti : tına bir Alemdir. Beı aenelik Ru11 
- ÇUnkU en fena neviden plinının sanayi aahasında yarat· 

olanı da TUrk ıigarası değil tığı eserler, Rus fabrikalarının 
midir? Fenası bile bizim en üstün mamulatı, Rusyadaki ileri makine 
ılgaralarımııa tercih edilir. sanayiinin bellibaılı eıerlerl Ruı 

* pavyonunu sUsliyen köşelerdir . 
Bir Franıız kadın zl aretçi, Bu pavyonda rastladığımız 

,. lpeklı ,, in kumaılarını teıhlr grafiklerden anlıyoruz ki, 913 
eden bir paviyonda oldukça tuhaf senesinde Rusyada mevcut 26000 
bir manzara yarattı. Bu ziyaret- kilovatlık bir elektrik iıtasyonu· 

.............................................................. nun yanı başında timdi 1 ()(),()()(} 
kilovatlık 1 O bUytik istasyon var-
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dır. Ruslar elektriği daha ziyade 
ıu kuvvetinden temin ederek, 
toprağa gömülü olan servetleri 
başka sahalarda kullanmaktadır· 
lar. 

* Panayır, geceleri nurdan bir 
ıaray gibi, Akdeniz kıyılarını 
şenlendiriyor. Geceleri aaat do· 
kuzda evlerine kapananlar bile, 
neı' eli kafileler halinde panayıra 

Eyliil 2 

• 51 Kadıköy; H. D. Hanım; 
~Resmlaln dercini latemlyor ) • 

Güzel glizel konuımaktan ıı i.izleriDI 
bıkmadan, itiraz yapmndan dinleyici 
muhataplardan haz duyar. Etrafının 
dertlerile alllkadar olur. MUşküller• 
çareler arar, fikirlerinin takdir ve ki• 
bul edilme1ini ister. Ev iılerile yorul• 
mak istemez. 

• 44 Konya; Ali Ratit Efendi; 
( Re1mlnln dercini istemiyor ) 

Her ıeyi anlamak, dinlemek mera· 
kmdadır. Bu sayede her hldieeyi he'İ· 
kesten evvel öğrenir, ititir ve etrab.o.J 
da haberdar eder., Baıkalannın huıu· 
ıiyetlerile allkadar olur. Tanıdığı "'' 
tanımadığı kimııeler hakkında malum,. 
tına mUracaat edilebilir. 

• 21 İıtanbul; M. Salt Efendi: 
(Rumlıılıı dercini lıtemlyor) 

Sonra ıöyleyeceğini eYvelR eöy)et• 
Maahaza: Bu tok ıözlülUğü pek kırıcı 
olmaz, nadanlık mertebesine varma" 
para işlerinde doğruluğuna emniyet "' 
itimat edilebilir. 
-· 1 l ::;li • ~ ' • • . ... • • • 1 1 ........ , _ _,,.,,11 

ziyaret ediyorlar; memleketin döt& 
köıeainden gelen ziyaretçiler gef 
vakitlere kadar panayırda eğle' 
necek veılleler, yerler buluyorlat• 
Panayırın tam ortasındaki fıski' 
yeli havuz, bir nevi mülakat 
yeri oluyor. 

Orada konuıulanlara kula~ 
verecek oluuak, görllıülen me~ 
zuların ayrılığına hayret etmeme~ 
mümkUn olmaz. lımirin ihraca• 
faaliyetinin en Usttın olduğt' 
bugünlerin, fıeklyell havuzu-' 
renkli ıularına bakarak incit 
UıUm, palamut partileri içi' 
anlaıma yapanlara burada raıt' 
lıyoruz. Yine burada uzun mUd' 
det görüıme imkanı bulamıyaO' 
ların iıtiyerek 0 te1adUf,, ediıl' 
rlni görüyoruz. 

Görülüyor ki panayır, TUr~ 
topraklarının verimlerine milıt~tı 
bulacak imkinları hazırladığı gıP' 
içtimai sahada da bir canlı'ık ~ 
Baıvekil paıanın dedikleri gl 
" Bir yaşahcılık., veriyor. ~ 

Çok ümit edilir ki, gelec• ~ 
ıeneler de, ayni yerde kurulac• 
panayırlar, daha evvelden bati" 
yacak hazırlıklarla çok daha , 
aıu llendirilecektir. 
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Sizi Ne Sevindirebilir? 
Garplı Bir Meslektaı Tatil Ayını Geçiren Devlet Adamlarına Bu Suali Sordu. 

Bu Dakikada En Çok Hoşunuza Gidecek Haber Ne Olabilir? 
Ötedenberl mutattır, Avrupa· 

nm devlet adamları Ağuıtos ayı· 
nı dinlenmeye haarederler. Ve 
hükumet merktızlerini bırakarak 
tabiatlerine göre eğlenceli vey~ 
ıessiz bir köteye çekilirler, kendi 
Alemlerinde vakit geçirirler. Ek· 
seriyetle tercih ettikleri yer, Ce· 
nubt Fransa sahillerinin muhtelif 
plaj veya banyolarıdır. Buraaı 
malum, fakat acaba bu pllj ve 
banyolarda nasıl vakit geçirirler 
ve bu dakikada en çok memnun 
edecek haber ne olabi!~r? 

Garplı meslekdaşlarımızdan 
biri bu dUtünce He devlet adam· 
larını birer birer bularak ıormuı: 

- Sizi ne ıevindirebilir? de· 
mlştir. 

Mister Baldvln ne diyor? 
Bir müddet evvel lngllterenln 

hava kuvveti rlnl artırma lıte• 
meal üzerine Avam Kamarasında: 

- lngilterenin hudutları artık 
Manı sahillerinde deilldlr. Ren 
nehri boylarmdadır, denilmiıti. 
Garpli meslekdaıımızın anketine 
başladığı gün de Fransız gazete· 
lerinin birinde bu beyanatı muba· 
lağnlı bulan bir mutalea çıkmııtı. 
Mister Baldvin bu fıkrayı okuyor· 
du, memnun değildi. Katları ça· 
tıktı. Karşısında gazeteciyi gö· 
rUnce: 

- B ni en ziyade •evindire· 
cek iki şey vardır dedi. Birincisi 
tatile çekilen bir adamın lstira· 
batine hürmet edilmeıidir. ikincisi 
de bir İngiliz diplomatının hiçbir 
zaman blöf yapmıyacağmın bütün 
dünyaca öğrenilmesidir. 

Garpli meılekdaı tavıiyeyl 
lna-lliz tarihinde kaç defa blöf 
Yapıldığım aaymaya lUzum ıör· 

nıeden çekilerek Mister (Çurçil) l 
bulmuştur. 
Mister Çurçll Ne Diyor? 

Sabık lngiliı Nazmnın reımi 
lıleri haricinde en çok Hvdiğ! 
aıeıgale resim yapmaktır, binaen· 
aleyh ıazetecl onu tabloıu batın· 
da ugraşırken bulmuıtu. Sabık 
Nazır sorulan suali tekrarlıyarak: 

- Beni ne mi sevindirir? Sizin 
lc~rıımdan hemencecik çekilip 
llttlğinizi görmek, demiı ve sırtını 
dönerek tablosuna çalıımıya do· 
•am etmiştir. 

Tltulesku Ne Diyor? 

F 
Romanya Hariciye Nazırı da 

ransadad E _ 
kti ır. n ıevdigi ıey yllz· 

:e r: Sa~llhleyin erkenden de· 
ze gırme le, öğle üzeri çıkarak 

yemekten sonra biraz d. 1 k 
ın enme to 

akşam üzeri tekr,.r d . d 
1 

' 
enıze a. 

maktadır. Maamafih refakat d 
dört tane katip ile bir suru d:: a 
getirdiği için geceleri çahımat~ 
tadır. Meslekdaıımızın ıualine: 

- Beni en çok 11evindirecek 
fey, ~u Avusturya meselesinin 
artık bozulmaz bir hal ıekllne 
bağlandığı görmektir, cevabını 
\ermiştir. 

M. Şuşnlg'ln Fikri 
Avusturyanın devlet adamı M. 

Şuşnigde tatilini F ran&ada geçir· 
n:ıi r G ş ır. azeteciye verdiği cevap 
ıudur: 

- BUtUn dUnya nazarının mer
lcezi Avrupadan çekildiğini gör· 

Ağustos Ayının P•z•r GUnlerlnde 
Sok•kl•r1nd• Ne GörUIUr? 

Londra 

Y ııı ile izahına ihtiyaç olmıyan bir resim 

"Fransızım, Fakat İngil-
tereyi s . ' everım. ,, 

"Kan da,, Ka,fedilell BugUn T m 400 Sene Oldu 

İngiliz Kıralından Gelen Bir Telgraf 
Şimali Amerikanın bUyUk bir 

kısmını işgal eden 14 Kanada ,, 
kıt'ası, bundan tam 400 ıene 

evvel Jak Kartier adını taııyan 
bir Fransız s yyahı tarafından 
keşfedildi. O zaman on binlerce 
Fransız ana vatandan kalktılar, 
bu memlekete gidip yerleştiler, 
üreyip çoğaldılar ve Kanada yıl· 
larca Fransız idaresinde kaldı. 
Fakat ıonra İngilizler geçti. Bu· 
gün yarım müstakil, fakat yine 
lngiltereye bağlı, l<:endi kendini 
idare edip gitmektedir. Yalnız 

ahalisi azim ekıeriyetile Franıız· 
dır, kullanılan dil de Franıızcadır. 

Kanada geçen hafta, keıflnin 
400 Uncu yıldönümUnü bUyUk 
şen iklerle kutluladı. Bu mUnaae· 
betle Franaadan, lngiltereden, 
Amerikadan heyetler a-itti. Şen· 
liklerde hazır bulundu. Bu heyetin 
içinde bulunan F ranıız gazeteci· 
!erinin anlattıklarının huliaası 

ıudur: 

- Kanada halkı ekseriyetle 
Fransızdır. Fransızca konuıur. 
Fakat mutlak ıurette 1adakatl 
lngiltereyedir. ÇUnkU menfaatini 
orada bulur. ,, 

lngiltere Kıralı ıenlikler mü-

-~~k~ O b~~i o ~~' f~~l~' s~~i~di~;~M~k-
ıeylerin baıındadır. 

Fransızlara Gellnce 
Fransız devlet adamları da 

Ağuıtoıu Franıanm muhtelif köy• 
terinde geçirmiılerdir. Başvekil 
M. Dumerg hükumet merkezine 
henüz dönmUıtur. Gazeteciye ıu 
cevabı vermiıtir: 

- Beni en ziyade ıevindire· 
cek şeylerin sayııı UçtUr. BiriJl.ciıi J 
bütçeyi hazırlamak, ikincisi Sta- / 
viski ve Prens işlerinin bittiğini 
görmek, üçüncüsü de birdaha 
geri gelmemek üzere köye dön· 
meldir. 

na&ebetile Kanada hükumetine 
bir telgraf çekmiştir. Telgrafta : 

.. Jak Kartler iki küçük gemisi 
ile Kanada 11ahiline yanaştığı 
zaman tarihte yeni bir gün dol• 
muı oldu. Bugün, o hAdiaenin 
yıldönUmUnU tes'it etmek için 
lngiliz, Fransız ve Amerika he· 
yotlerinin toplandığını iıitmekle 
memnun oluyorum. Son dört asır 
Kartier'nln bulduğu memlekette 
pek çok dağişikliklere ıahit ol· 
muıtur. Bununla beraber eminim 
ki, o eaki kahramanları ıevkeden 
ruh ve cesaret bugUnkU nesle 
bir miraı olarak kalmıştır ve 
Allahın inayetile bu büyük "mUı· 
temleke ,, yl daha genit refahlar& 
aöturmeye yardım edecektir. ,, 
demiıtir. 

·- ........ ·- ....._ ... 1 . ... . ' ......... ...-.... ... ... 

Boş Vakit 
Geçirmeyiniz I 

lngillzler, Jııiz kalan amelele· 
rine kUkümet kasaıından yardım 
etmekle beraber bunların ten• 
belliğe ahşmamalarına dikkat 
etmekte, bu gibilere ameli ma· 
kine derai vermektedirler. 

Fransa Yeni Bir GUrUltU Arefesinde MI? 

Komiser ( Giyom ) un Ra
poru Fırtına Uyandırdı 

yet siyaıt manevralar neticesinde 
yapılmış olamaz, para için yapıl· 
mıf olanıaz, intikam almak için 
yapılmış olamaz. Elde hiçbir delil 
yoktur. Müteveffanın bir knzaya 
maruz kalmıt olması ihtimaline 
gelince, ortada bunu temin ede
ce)< emmare de mevcut değildir. 
Muhakkak olan birşey varsa, o da 
bidayette tahkikatın fena idare 
edildiğidir. ,, 

Fransada ıağ cenah fırkaları 
cinayetin siyasi mane\ra netice· 
sinde yapıldığını iddia ettikleri 
cihetle bu rapor büylik bir he· 
yecan uyandırmıştır. Meselenin 
Staviıki hadisesinde olduğu gibi 
parlamentonun tahkik komisyo· 
nuna verilmesi isten:lmektedir. 

Define Arama Şirketi iş 

lngilterede define aramak için teıekkW 
Okyanuı ortaamdan ilk telsizini ııöndermlttir. 
ziyade Omitli oldukları ıöylemektedlrler. 

eden ılrketln vapuru 
Bunda her vakltklndeQ 

18 Gün Buz Altında 
Adam Yatan 

lıvlçrede 18 gündenberi kay- lan bir buz tabakasının altında 
bolmuş olan bir adam bir buz kalmıştır. Hldise imdat bölUğUne 
tabakasının altında diri olarak haber verilmiş, bölük aramış, 
bulunmuştur. Labur adını taşıyan hatta adamın yanından geçmi§, 
bu zat arkadaşlarile birlikte karlı fak at kazazede sesini işittireme· 
bir tepeye çıkmıı oradan yanın· miştir. 18 gün müddetle, cebinde 

bulunan bisküvilerini yemekle ge· 
dakilerden ayrılarak kaybolnıuı çinmlıtir. Şimdi bir ayağı dondu-
ye yolunu ararken üzerine yıkı· tu için hastahanededir. 

Niçin Yaşamak· /~ersiniz? ~ 
Alman Başvekili ( Hitler ) bir· 

kaç ay evvel falcılara kerıı ted· 
bir almaya çahib, bununla bera· 
ber te'mln edildiğine göre bizzat 
kendisi de az çok müveıvis ve 
mutekittir. HikAyeye inanırsamz 
iktidar mevkiine geçmeden evvel 
bir gün bir falcı kadını ziynret 
ederek kaç ıene yaşayacağını 
öğrenmek istemif, kadın da ona 
muhtelif sualler sormu,: 

- Sigara içer misiniz? 
- Asla! 

- Alkollü içki? 
- Asla! .. 
- Kadın peşinde .• sık sık d~ 

laşır mısımz? 
- Hayır! 
- KötU cinsten herhanıri bir 

zayıf damarınız var mı? 
- Kat'iyyenl 
Kndm hayretlerle ziyaretçisi• 

nin yüzüne bakmış ve sonra bir 
sual daha sormuş: 

- O halde neden yaşamalı 
iıtiyorsunuz? 
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ArabaF abrikasındaF aytonBeğ niliyor 
Seçtikleri araba, kocaman 

lenduha bir faytondu. Geniı 
oturulmak için, battalı intihap 
edilmiş, bo~ aıı yaver Rakım 
Beyinkinin renginde yani kendi 
güvez, yanları laal, zırhlan yal· 
dızh olduğu için şatafatlı ve 
göıteriıli görülmUı, sairlere tercih 
edilmişti. 

Yanyana sıralanmıt arabalan 
gözden geçirirken kambur Nab~ 
nin aldma geliverdi: 

Faytona kadın binmesi mem· 
nu. Taze dul arabadan mahrum mu 
kalacak? Yine kölnatUr, çangıl 
çungul kiralara mı muhtaç ola· 
cak? 

Şimdilik sustu ve meydana 
vurmadı. 

Ablak çehreli, kan oturmuı 
yanaklı, ıivri sakallı Alman kır· 
maıı, gagaıivesile, kelimelerin 
batım, göztınll yanyordu: 

- latiyoisunuz daha moda 
mal, fino mal, huğda gelin; bu 
ağaba bakin. Ama ne vakit 
diyoğıunuz bizde para çok, bizim 
atlara ziyade yemek veriyoğ, 

zarar yok omnibuı gibi olsun, o 
zaman lazım size bu ağabal .. 

Nabinin gözilne bir lando 
illşmitti. Derhal ıPrlşti: 

- Aman velinimet zadem, fU 
landodaki debdebeye, tantanaya 
haşmete bakın!. vallahi ağzımın 

suyu aktı; kendimi içinde zannet
tim de koltuklarım kabardı. 

Vehbi Bey: (Bu alimetl alıp 
tramvayla sidik yarışına mı çıka· 
cağız? derken kambur, koluna 
girmiş, landonun yanına ilitürU• 
yor, diller döküyordu: 

- ilahi ıekerparem, lando
daki ıahanelik, kibarlık, asalet, 
hangi arabada mevcuttur. Bnttha 
ıarayı htlmay6n muhadderab 
muhteremeal, makamı mehdiulya
lar, bat kadanefendiler, &elitini 
aliyetUttanlar, hazinedar .udalar 
ve bellimmeera, klmilen lindoya 
ikbal buyurmazlar mı?... Ne du· 
dak bUk8yoraun elmasım, lando 
yalnız taifei niaaya mı hiatır? ... 
T qrada, birinci aınıf valiliklere, 
aelihlyeti vaaıab fevkalide kuman-

danlıklara naıp ve tayin buyuru• 
lan bütün vUzer! ve müşiranı 
aaltanat ıenlye merakibi eairenio 
birlne rağbet etmezler. eEtrafı er
bealarmda yaverler, zaphyeler, 
etba, buddam, ağavat bulun· 
duğu halde, lando süvar 
alarak dolaşırlar.... Beyoğ· 
lunun en lort frenkleri ve banger· 
leri, seyir seyran ve diiğiin demek 
gibi mahallere, hatta cenazelere 
işbu lindolarla gitmeyorlar mı? .• 
Allah ekıik etmesin, ehbabınız ve 
evlddanız kesir. Beş altı kitiden 
aıağı tenezzfihe çıktığınız yok. 
An cemaatin gezmekteki zevk 

neye benzer? Dapdaracık fay
tonla bu ferah, rahat, azametli 
lando arasındaki niıpet, kllçUk 
sandalla .altanat kayığı beynin
deki nispetten geri değildir .... 
Lando, ayni zamanda hem fay• 
ton, hem kupa sayılır. Arzu ettin 
mi körüklerini açarsın, olur 
fayton; istedin mi kaparsın, olur 
kupa.... Saniyen: mevsimi şltada 
Erbain, Berdelacüz, Sitteisevir 
soguklarmdald mahfuı.iyet cihet· 
lerini de unutmayalım.... Salisen: 
bir taıla diğer bir kuı da vur
muş olacağız; daha doğrusu en 
bayati bir cihetimizl de temin 

ıtyeceğiz. Sevgili müıfik vaJde• 

Kam6ur Nabi al mua1•rt••İ1ti 6lfirMifH .• 

clği~ meliıl, müteessir, mustarip, 1 blliyOI'; ~aad mv~m anlatacak? 
gamıle kavrulmada, bayatını tör- V ehbı Bey, kltıbi, Apiji, Du-
ptllemede. Biraz bava almaya, bayı, canbazı bir kenara g6tUr-
ferahlamıya, oyalanmaya zavallı· mllt: (Son olarak kaça kadar çı• 
cığın da ihtiyacı var. Arada bir kalım, kaça uyuıahm?) diye fikir 
körükleri kapatır, perdeleri yarıya danıfll'ken kambur NabJ, efinlr 
indiririz. o da rakip olur, bq gibi aya~arını oynatmağa, veca' 
on dakika dolaflr, avunur. tutmuş gıbl kıwanmağa başladı. 

Bu ıözlere hepsinin aklı Panhtloııun kemeri elinde, ke· 

yatmııtı. 

Katip::(Hazret doğru söylüyor. 
Hakikaten landonun da saltanab 
ıaltnnattır!) diye bıyık buruyor, 
Dübaracı: (LAndon dediğine kur· 
ban olayım. Başı telli duvaklı, 
urubaıı Uimon çiçekli bir mehpare 
ilen yanbeyan kurulup kiliaeyi 
boylasam, nikahımızı kıydırsam 

alhk baıka fey istemem 1 ) diye 
ıöyleniyor, Sulu Sezai: ( Bin yap 
Bey baba, aklınla var ol. içine 
beıimiı, altımz dolduk mu vur 
Beyoiluna, Kliıtbaney•. vur 
Çırpıcı ya, V elefendiyel diyerek 
avurdunu ıitlrip dtlmbelek çalar 
gibi parmaklarını vuruyor, göbek 
kavrıyordu. 

Cambaz Ahmetle yardağı da 
muYahk buluyorlardı: 

- Landonun cakaaına uyar 
yoktur. Bu yağızlar, evvel Allah 
bir llndoyu değil, d&rt llndoyı 

bile uçurur. 

Nabi efendinin bu dediği de 
oldu. Landonun alınmasına karar 
verildi. 

Fiati anlamak, pazarlığa giriı· 
mek kalıyordu. Halbuki Kambu· 
run çenesi duraklamııtı. Seh•bi: 
Şimdi kaça diye soracaklar, ıu 
kadar liraya cevabinı alacaklar ..• 

işaretle ve bir bahane ile Al· 
man kırmasını bir tarafa çekmek 
kolay fakat nasıl anlap.caklar? 
Herif Türkçeyi yarım yamalak 

mali ciddiyet ve ehemmiyetle: 
- Memşa netarafta çorbacım? 

dedl 
Kırmada cevap yok. 
Nabi Efendi, iki büklüm, ıı· 

kışmış bir vadyet takınarak: 
- Yani sözum ona, kadem .. 

hane, heli ne canipte? diye tek .. 
rarladı. 

Sivri sak Ih ne kulak veriyor, 
ne de başını dönliyor. Yüzünll 
çevirse kolay; hemen işareti ge.· 
çecek. Bu kadar senedir tezgah· 
tarlık etmff, aksatada bulunmuı 
adam danaalak değil a, elbette 
it içinde it olduğunu aezer, dakl· 
kasında se&'irtir amma gel de da
na kafaya işaret edebil ... 

Bafka çare yok, kambur ete• 
ğinden çek.ittirdi. (100 numarayı 
soruyorum çorbacıml) darken ııiı· 
lice ıözllnü kırpb. 

Nihayet meramını anlatabiJ.. 
mitti. Hızlı hızlı mağazanın ni· 
hayetindeki kUçUk kapıdan çık· 
tılar. 

Y alnıı Dub.a cambaı manav· 
ranın farkına varmıf, bıyık altın· 
dan glllüyordu. KAtiple Sulu da 
iti çakmıyorlar değildi. Fakat 
nelerine gerek ... 

Abdestanenin içinde, yarım 
yamalak lisanla muamma halledildL 

Bermutat, çekiş~ çeklıe pa
zarlık edilecek. ı 35 lirada karar 
kılınacak. Bunun otuz beti kam
burun komlıyonu olacak. 

( Arkuı var ) 

Yeni Tramvay Tarif el eri 
(Baştarah 1 inci ıayfada) 

tanzim ve ıslahı için bazı esaslar 
kabul edilmişti. Bu esaslar mu· 
vakkat tarife ile meıcedilerek 
yeni daimi ıekil meydana gele· 
cektir. ,, 

Kadıköy tramvayı 

Kadıköy tramvay hattının, 
eski Tıp Eakllltesi önUnden 
lakeleye kadar olan kısmı dUn 
sabahtan itibaren itlemeye açıl· 
mııtır. DUn merasim yapılmamiıtır. 
BUtlln hattın temdidi işi bittikten 
sonra, Cümhuriyet bayramında 
küşat resmi yapılacaktır. 

ÜıkUdar • Kadıköy Tramvay 

Şirketi de bilet ncretlerind• ytızde 
yirmi tenzilat yapmııbr. 

Bu arada ÜakOdardakl oto
bDaler de, Belediyenin bir kararı 
ile Eytlp • KerHtedler ha tbna 
nakl•dilmiıtlr. Fakat otobla aa• 
bipleri bu nalul itinin perıemhe 
gtlnft ansızın verilen bir emir 
neticeıi yapıldıiını, bu ytlıden 
zarar gördOklerlnl ileri ınrmUş· 
!erdir. Bunun Uzerlne Kadıköydekl 
otobüslerin sahipleri Belediyeye 
mUracaat ederek, eğer kendi 
haklarında da bByle bir karar 
verilecekse, hiç olmazsa on beı 
,Un kadar müddet bırakalmaaınl 
ılmdlden iıtemlılerdir. 

Amma Da Tuhaf Şey ! 
~..,. .. 

Pendikte Merinosları Do
muz Azmanı Sanmışlar ! 

--
C Baıtarafı 1 İpcl sayfada ) 
Fakat Pendik k6ylUlerl ara· 

ımda bu damızlık merinoılar 
aarip bir sergüzeşt geçirmiılerdir. 

Malumdur ki Merinos koyun· 
ları ıüt istihsal noktasından 
değil, fakat et ve yapağı alma 
noktasından fevkaladedirler. Kuy
rukları uzun irfyan, başları bliyUk, 
burunlan biraz y S8lcad1r. 

Çok fazla oMuğu için da· 
ınızlık b.uausunda kullanıldıkları 
zaman bir mani teşkil ettiğinden 
daima bu hayvanların kuyruklan 
keıiliyor. 

lıte böyle kuyruğu kıaa, 
yauı ytzlU göri\li\nce köy-
UUerden muzibin biri her nasılaa 
ortaya Merinoslann domuzdan 
azman olduklarına dair bir rivayet 
çıkarmıttır. Bu ukali köylilnUn 
ketfi buıen köylUler araaına ya· 
yılllllf, bunun tlzwine gayet gO
hlnç hidiıelv olmuttur. Köylül .. 
rin biç biri koyunları bllhuaa ıs· 
Jah içha getırilen Merinoslan ıO
ri\lerUe temas •ttirmek iıteme
mifler, kimiai Merinotları geri 
vermiye kalkmıt. kfmlsl çift za• 
manlarında Merinoslan aıkıca bal
layıp ıllrDlerine ıokmamıflardır. 

Bu safdil köylt\ler koyunlan• 
nın domuılaıtınlacaj'andan kork
muşlardır. 

Nihayet, ~ ukala bir köylO
nUn mllzlpliğinden ibaret olduğu 
anlatlialft ancak o vakit iı yo
luna glrebiJmiıtir. 

Koyunculardan bir zat bize 
bu tuhaf hAdiıeyi anlattıktan 
sonra dedi ki: 

Pendik yalnız bu ucuz eti 
yllzllnden lstanbul Beledlyeslle 
uzun zaman çarpışmaya mecbur 
oldu. latanbul Belediyesi bu ucuz 
etlerin şehirc sokulmasını me• 
n tti. Pendik Belediyesinin mez• 
bahasını, baytarlarını, mUhllrlerlnl 
çiğneyerek bu etlere kaç.ak 
nazarile baktı. Mnsaderi etti, it 
mahkemelere kadar dnıtU. 

Buatın bu dava yine Pendik 
etlerinin muzaffviyetUe bitmiıtir. 
Yani .. ticaret ifin olmamak ,.... 
Ule • iate1en istecllğl kadar eti 
Pendikten ıatın alıp evine ı&tU
rebilfr. 

Nitekim btitttn Pendik hava· .............................................................. 
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tisinin, bUtUn adaların, Kartal ve 
etrafının et ihtiyacını en çok yine 
Pendik etleri temin ediyor. Ve dll· 
şUnUnU:ı: Pendik Jlelediyesi • öyle 
kilo başına değil • koca bir koyun 
başına ( 10-12) kuruş mezbaha 
rasmi aldığı halde yalnız bu et 
sarfiyatı yftzünden senede ne kn· 
dar varidat alıyor: 10,000 lira 1 

Demek ki, bilhesap, senede 
Pendikte yalnız 100,000 koyun 
keıiliyor. 

- Bu safdil köylüler de oim· 
df, yani bir sene zarfında aldık• 
ları neticeyi büyük bir hayretle 
gördüler. ÇUnkU bizim Pendik'te 
merino&lardan fevkalide eyi ne· 
tice aldık. Bu ıekilde koyuncu• 
luğumu:ıu büyük bir inkiıaf bek
liyor demektir. Her halde yalnız 
koyunculuğumuz yU:ıUnden l.taıı
bul' un en ınzel ıayflyelerlnden• 
biri olmıya namzet bulunan Pen· 
diil çok yakın bir zamanda 
cennete çevireceğimize emin bu· 
lunuyoruz.. - /. M. 

···························································-
Feci Bir Cinayet 

( Baıtarafı l iaci 1ayfadı) 
ile anlaımıt ve ikiai bir olup 
hançerle hocayı öldUrmUtlerdir. 
Cinayeti müteakip lsmail !klimaya: 

- Ben seni filin yerde bek· 
liyorum, acele oraya gel, cenuba 
kaçalım demiı ve kaçmıştır. 
ıkHma da evde nekadar kilim, 
yorgan, yatak gibi eşya varta 
Hocanın tiıerine örtmUı ve evde 
oturup boklemiye baılamıttır. 
Bir müddet ıonra Hocanın bUylik 
karısı Kerima gelmi9, kocasını 
IOMDUf, lkHma da : 

- Hoca tuz almak için Ce· 
nuba gitti. Bana da kendisini 
fil!n yerde beklemekliğlml tem
bih etti, ben de kendisini kup• 
lamak üzere gidiyorum ; demlf. 
lfığı lsmallo Utilıak etmiftir. 

lldlma gittikten aonra Kerima 
evde temizlik yapmıya batlamıt 
ve bu esnada da yatak, yorgan, 
döıek yıiJnlarını kaldırınca hoca· 
nıo hançerlenmiş ceaedi ile kar• 
tılaımışhr. 

Bittabi hundan 10nra it anla• 
ıılmıı, cinayetten htlkfimet haber
dar edilmlt ve katli Atıkla .. ,u-
kama aranmaıına ba.tlanmıı, 
cenuba kaçbkları anlqıboca 
Fransız hllldimetlne müracaat 
edilerek iadeleri lıtenilmlıtlr. 
Fransız htıkumeti bu ta1ep ftze-
rlne katil lsmaill yakalamıt v.e 
iade etmlttir. fımafl Cizre adli
yesine teslim olunmuıtur. - lf-

"' ..... t ll!lielUI l .._ 1 • Mnl 1 1 • 1 t t • t. ·~----

Bir irtihal 
Beyojlu evlenme memuru Galip 

Beyin yeğeni kıymetli baytarlarımll• 
dan Biobagı Kadri Bey kısa bir basta• 
hğı müteakip SarıkAmışta vefat et• 
mittir. Millt mileadeleye lttbak ede· 
rek vatana aüul hlzmetle.r aörea 
mumaileyh henüz otuz iki yatında 

idi. Kederli aile.ine taziyet beyan 
eder, merhuma mağfiret dileriz. 
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t ve TIBAKBi 
Nasıl Doğdu ? .• 

5 inoi kısım No. 46 
Her hakkı mahfuzdur. Na•ıl Y •ıadı r •• 

~.~~g~~~= 2 .. 9 934 Nasıl ÔldRi 
,. >Ziya ~oki '4===========================" 
Moratoryom lin Edilmesi lktısadi 

Vaziyeti Allak Bullak Etmişti •• 
Vilhelm, ittlfaknameyi okuduk

tan sonra bUyUk bir sevinç eseri 
göstermiş, ve sonra gUleı·ek: 

- Şu halde ben de ıize bir 
mUjde vereyim. Bulgarların da 
ittifakımıza dahil olduğuna dair 
Kıral Ferdinant'tan bu sebah bir 
mektup aldım. Sureti mahrema
nede lstanbula tebşir ediniz. 

Demişti.... Bu haber, latan• 
bulda bulunan alllkadarları pek 
memnun etmişti. Arbk bu endişe 
de bu suretle hitama ermişti. 
Ayni zamanda, seferberlik tama• 
nıen ikmal edilinceye kadar Oı· 
inanlı hükumetinin bit raf kalma• 
•ına Almanlar da muvafakat g6a• 
termiılerdi. 

Ordu, bUyilk bir faaliyetle 
noksanlanm ikmale çalışıyor; ayni 
zamanda Istanbul ve Üsklidar 
civarlarında mOtemadiyen talimler 
•eı manevralar yaptırılıyordu. Va
ziyeti görenler, genç kumandanlar 
eline geçen ordunun daha hare
ketli bir hale geldiğine kanaat 
hasıl ediyorlar; bu kudret ve ka
biliyeti ihraz eden orduya, artık 
bnyuk bir emniyet ve itimat göa
rlyorlardı. Almanlar ise derin bir 
memnuniyet izhar etmekten ve 
neUceye karşı bUyUk bir itimat 
bealediklerini söylemekten çekin· 
miyorlardı. .. 

Fakat memleketin ahvali me
liye ve iktisadiyeai, birdenbire pek 
berbnt bir hale girivermiıti. 
( Moratoryom ) ilin edilmesi nz~ 
rine halk bankalara hllcum edi· 
Yor, paralannı almak için büytık 
bir tehalnk gösteriyordu. Ticaret 
hayatı, birdenbire felce uğramıştı. 
kredi üzerine iı yapan mUesaes~ 
ler, biriblrini mllteakip kapanmaya 
başlamıştı. Küçük sermayeler bu 
buhran içinde orlyivermiı; tice• 
ret hayatının ruhu olan emniyet ve 
ltimat tamamen kesilmiıti. 

Buhran gittikçe hududunu 

te\1sl ediyor; İstanbul, h.mir, Sam• 

•un, Mersin gibi büyük ticaret 
hlerkeılerinden yayıla yayıla bfttün 
Anadoluyu istila eyliyordu. 

Bunları, vaziyetin tabii icaba· 
tından talakki eden hUkümet, bu 
lloktai nazarında haklı olmakla 
beraber memleketin ati ve istik
balini tehdit eden bu buhranın 
l>nllne geçecek veyahut tiddetinl 
tahfif eyliyecek tedbirlere teveı· 
···ı t . u e ınıyor; tüccar ve esnaflarda 
ayanan ( ihtikir ) f'k • • bU il 

i ı rının y .. 
mes ne sebebiyet v• • d 

'"rıyor u. 
Seferberliğin ticaret al 1 1 d. d'... d b em ne 

n ır ıgı ar e okadar ıiddetll 
idi ki; bunun fecantini hissedenler 
teessürlerini bi]e izhar edeıniye~ 
cek hale gelmişlerdi. Hiç tereddUt 
etmeden denebilir ki ( Osmanlı 
ıef erberliği), umumi ticaretin za
t arına.. ve hatta mahvına muka
bil, bir takım meçhul eşhasın yeni 
bir kazanç yolu açmasına •• ve bir 
(türediler partisi ) }Bratma&ına 
•ebebiyct vermişti. Teıekkül eden 
( tekalifiharbiye ) komisyonları, 
'-•naf ve tüccarların dükkan ve 
Qı .. 
agaıalarını dolaşıyor; yalnız 

:•kere yarayacak kumaş, 
Yakkapı, çamaşırlık bez 

._ •aire gibi etyalara değil •• 

Halk, .. jer6e,.lilc •Jnirnameslnln lca,.ııaında 

kadın iskarpini, kadın eldiveni, 1 kuru!an divanıharplerin ılddetll 
dekolte gömlekler, fantazi çama- tehdıtlerlne rağmen, esnaf 
şırlar, ipek çoraplara bile vazıyet ve tUccarlarm tikayetleri anülca 
ediyordu. Mal aahipleri: çıkıyor; merci ve makamlara ve-

- Efendim.. bu eıyanın aı· rilen istidaları kayt için defter 
kerle ne alakaıı var?. Aıker bulunamıyordu.. Viliyetlerde va-
harbe giderken bu dekolte göm· IUer, defterdarlar, kaza kayma• 
leğl.. bu, paçası datelll donu.. bu komlan, malmUdllrleri ve sair 
yüksek topuklu iskarpini mi alakadıu mülkiye memurları ıa-
giyecek ?.. şırmış kalmıılardı. Ortada bu 

Diyo il1laı etmek istiyorlar; mlihim ve tarihi günlerin bekle-
fakat: diği bir vazife vardı. Fakat bu 

- O, sizin bileceğiniz ıey vazifenin kimler tarafından ne 
değil.. emir var. Alacağız. suretle ifa edileceği 0 derece 

Cevabile k&rfll&flJOrlarcb. s(rift bir hale ır•lmİftl ki bunu 
Verilen bu cevap, yalan •e ıelamet!e temin etmek milmklin 

yanlış değili. ÇUnkU bu komls- değildi. B:.ililn muamelatın ilatlln-
yonlara icra edilen ilk tebligat, de bir tek kelime dolaşıyor; bll· 
böyle ·bir karıııklığı mucip olacak yUk ve küçük her makam, lıle-
mahlyette idi. ri kendinden daha küçük maka-

Menfaati ıektedar olan, her- ma tevdi ederek ve (mea'uliyet) 
hangi şekilde olursa olsun manen kelimeslle de tehdit eyliyerek 
ve maddeten 1&rsılanlar, birden- ıuya ıabuna dokunmaktan kaçı· 
bire hükumete düşmen kesiliver- nıyordu. 
mitlerdi. Bir anda her taraf ta ( Arkası var) 

Yüksek lktısa t 
Ve Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Mektebin her kısmının kayıt ve kabul işi 3 EylUI 934 te 
balıyarak 24 Eylül 1934 akıamına kadar ıUrecektir. 

2 - Kayıt iti Pazarteıi, Çarıamba ve Perıembe g-Unleri aaat 
ondan onalhya kadar yapılır. 

3 - Mektebe girmek iatiyenler kayıt Te kabul prtlarını tafal· 
litile öğrenmek Uzere her gün mektep idaresine müracaat edebilirler. 

4 - Mektebin birinci ve ikinci kısımlan için mllracaat eden
lerin adt!di her kısım için ayrı ayrı tayin olunan kadroyu tecavUz 
ettiği takdirde içlerinden müracaat tarihi ıırasile iyi ve pek iyi 
derece mezun olanlar ve bunlar arasından tabıillerine f aııla •erme
miı bulunanlar tefrik ve 'tercihan kabul olunur. 

5 - Yüksek Iktısat ve Ticaret kısınma liselerden iyi ve pek 
iyi derecede mezun olanlar kayıt ve kabul olunur. 

6 - Mektebin her Uç kısmında mecburi Hun franıızcadır. 
Almanca ve İngilizce ihtiyari olarak tedri• olunur. Yüksek iktısat 
ve ticaret kısın ile Ticaret liıesine alınacak talebenin en az lise ve 
e>rtamekteplerde tedris olunan derecede fransızca bilmeleri meıruttur. 

1 - Kayıt ve kabul için aşağıda yazılı vesikaların mUdürlUğe 
hitaben yazılacak iatidaya bağlanmaaı icap eder: J Mektep ıaha· 
detnameai veya tasdiknamesinin aslı 2 • Sağlık ve aıı •raporları 
3 - Hükumetçe musaddak iyi vesikası 4 • Hüviyet cUzdanı 5 .. Üç 
adet fotograf 6 • Mektep idaresinden almarak doldurulacak beyan
nameler. Bu vesaiki tamam olarak tevdi etmiyenlerin kaydı icra 
edilmez. 

8 - Mektebin her Uç k11mı nehari ve muhtelit olup tedrl1at 
&ğleye kadardır. ., 6242., 

Birer Derece Yükselen 
Zabitlerimiz Kimlerdir ? 

Listeyi Neşre Devam Ediyoruz 
Zabitan terfi listesinin müteakıp 

k111mlannı da bugün neşrediyoruz: 

Baytar yUzba,lhğından 
blnbatıhğa: Cemil Iatanbul, 
Cevdet Istanbul, S. Nezihi Pürgoı, 
lhıan latanbul, M. Nazım Amasya, 
lbrahim Girit, Ihsan T ekirdağı, 
Abdürrabman Debre, Lütfü Nas· 
Uç, İrfan Üsküp, Ürfeki Aydın, 
Ferit İstanbul, Mergup Sinop, 
Zahit Karahisar, Necati Istanbul, 
Sıtkı Karaburun, Hayri Denizli, 
Sadık Istanbul, A. Riza Üsküdar, 
Nazmi Amasya Beyler. 

ikinci sınıf hakimlikten bi
rinci sınıfa ı M. Rasim Seniçe, 
M. Münür Selanik, Beyler. 

ÜçUncU sınıf haklmllkten 
ikinci sınlfa ; İsmail Hakkı Bey 
Beşiktaş. 

DördUncU sınıf hfiklmlikten 
UçUncU sınıfa; Fazlı Necip Gire
sun, Haydar Istonbul, Ali Riza 
Sıvas, Mustafa Erzurum, M. F eh
mi Yenice Beyler. 

Beşinci sınıf hAklmlikten 
dördUncD aınlfa: Fahri Ankara, 
M. Sadık Yanya, Selami İzmir 
beyler. 

Alllncı sınıf hlkimlllkten 
beşinci sınıfa;Akif Trablusugarp 
bey. 

ÜçUncU sınlf askeri mu ilik· 
ten ikinci sınıfa: İsmail bey Filibe 

Altlncı sınıf hesap memur· 
ıuaundan beşinci sınıf hesap 
memurluAunaı Aziz Kayseri, Et
ref lzmit, SUleyman Kırıehir, 
Hakkı GömUlcUne, Ahmet Bağdat, 
A. Feyzi Van Beyler. 

Yedinci sınıf hesap memur
luğundan altıncı sınıfa: 

Hayri Edirne, Hasan Tahsin 
Kayseri, Burbanettin Erzincan, 
M. Nadir Zile, M. Hilmi Çerkef, 
lsmail Hakkı Konya, Mehmet 
Kayseri, Osman Erdek, Recep 
Isparta, M. Ihsan lstanbul, Abdül· 
kadir Bosna, A. Vasfi Erzincan, 
Haşmet Gerede, Sabri Kütahya, 
O. Nahit Istanköy, A. Ahmet 
Gerzen, Mustafa Malatya, Hasan 
Siirt Beyler. 

ÜçUncU sınıf hesap me
murluğund n ikinci sınıfaı 

Şeref Karaca au, Mehmet Di
metoka Beyler. 

DördUncU sınlf muamele 
memurhı§undan UçUncU sınlfaı 

M. Celalettin Kabasakal, Tf
mur Kafkasya, S. Ziya Harput, 
Remazan Hanya, M. Ihsan Fın
dıklı, Lütfn Isparta, F. Naci 
Trabulusgarp, Beyler. 

Beşinci sınıf muamele 
memurluğund n 4UncU sınlfa 

M. Nuri Tırnuva, Mustafa 
Erzurum, Veysi İstanbul Beyler. 

Altlncı sınıf muamele 
memurluğundan 5 ıncl sınıfa 

A .. Kemal İstanbul, Bahaettin 
Erzincan, Bahaettin lstanbuJ, Saim 
Zeybek, Beyler. 

Yedinci sınıf muamele memurluğun
dan alhncı sınıfa: 

M. Ragıp Konya, 1. HalU Van, 
Selim 1 tanbul, Kazım Selanik 
Beyler. 

Yedinci 11nıf tüfekçilikten altıncı 
ıınıfıı: 

Sami Gerede, Ahmet Gire
sun, Hasan Basri Manastır, fsmail 
Hakkı Erzurum, fsmail Balıkesir, 
M. Şerif lstanbul, Hüsnü Şam, 
Tnbir Trabzon, Ahmet Niğde 
Beyler. 

Beşinci sınıf muzıka 
mualllmllğlnden dördPJncU 
sınıfa: Mehmet Hasköy, Hiise· 
yin Hüsnü Seliinik Beyler. 

Y dinci sınıf m zık 
mualllmllğlnden altlncı I• 
nıfa: Necip Bursa, Süleyman 

Erzurum, A. Talat Edirne, Namık 
Kemal Bozöyilk, Hüseyin Hüsnü 
lzmir, Mehmet Sıtlo Üıküp, lbra
him Istanbul, lsmail Hakkı Edir· 
ne, Rıza SeJinik Beyler. 

Riyaseti CUmhur beşinci sı
nıf muzika muallimliğinden 
dördüncU sınlfa: 

A. Şerif bey Y enişehlr 
Riyaseti CUmhur albncı sınlf 

muzlka mualllmllöinden beşin· 
ci sınıfa: 

Ihsan Bey lstanbul. 
Riyaseti CUmhur yedinci sı

nıf muallimliğindn albncı sınıt. 

1. Burhanettin, lstanbul, H. 
lıhami Istanbul, R. Fethi Istanbul 
Be) ler. 

DördUncU sınıf rasat 
memurluğuna: Ahlet Bey 
lzmir. 

Altıncı 111nıf lmamhktan 
beşinc1 sınıfa:M. Revzi Hopa, 
Osman Nuri Ankara Beyler. 

Yedinci sınat makinist
ilkten altıncı sınıfa: Ali Rıza 
Çengelköy, Sadettin latanbul, 
Ibrahim G'rit Beyler. 

Yedincici sınıf ,demirci ustalığından 
altıncı sınıfaı 

Tevfik lslanbuJ, Hiiseyin Bur1a, 
Mustafa Sere%, Ali Adana, 
Mehmet lstanbul Beyler. 

Beşinci sınıf kamacıhktan 
dördUncU sınıfa: 

A. Murat Bey lstanbuJ. 
Yedinci aınlf kamacıhktan 

altıncı aınıfa: 

Mahmut Gerede, A. Remzi 
Bartin lamail Hakkı Mürefte, 
Yusuf lstanbul, Osman Nuri 
Istanbul, A. Feyzi Samıun Beyler. 

Yedinci Sınıf saraç u• 
t•hiından albncı aınıfa: 
Ahmtet Bey Kendiye. 

Yedinci sınat nalbant 
ustah§ından altıncı sınıfa: 
lsmail Geron, l. Ethem Ergene. 
Yusuf Niğde Beyler. 

Deniz gilverte Binbaşılığından Kay· 
makamlığa terfi edenler: 

Fehmi latanbul, Seyfettin Un
kapanı, Hidayet Kavaklı, Mah
mut, Galata, Rahmi Tekirdağ, 
Fehmi Vefa, Kimil Atına, Ziya 
Salmaho Beyler. 

YUzbaşıhktan Blnbatıh· 
A• terfi edenler: Rıfat Edir
nekapı, Sadık Aşıkpaşa, Tacettin 
Kaıımpafa, Kemalettin Kasımpa· 
ıa, Sabri Şehzadebaşı, Abdur
rahman Kesmekaya, Selihattln 
Üsküdar, izzettin Unkapanı, Mü· 
fit Göztepe, SUreyya Üsküdar, 
Kenan İzmir, Ethem Heybeliada, 
Seyfettin Fatih, Halil Galata, 
Saim Çemberlitaş, Fevki Kadıköy, 
Salim Aksaray, Kemalettin Taıka· 
ıap, Süreyya Kasımpaşa. Nasib 
Kasımpaşa, Kemalettin lstanbul, 
Fevzi Kssımpaıa, Azmi Giresun, 
Rüstem Y anya, Hakkı Kasımpafa, 
Mehmet Sürmene, Mehmet Bursa, 
Kenan Kasımpaşa, Rilştü Hasköy, 
Zeki Kasımpaıa. Mehmet Zati 
Nevşeh·r, Arif Kasımpap, Münir 
Istanbul, Hulusi Firuzağa, Osman 
Çanakkale, Kenan Mollahiisrev 
Beyler. 

GUverte birinci miilazlm· 
llğlndn yUzbaşıhğ : Nazım 
Kadıköy, Necdet Nişantaşı, Bur• 
hanettin Unkapam, Refet SUlyma· 
niye, Necdet Nişantaşı, Cemil 
Beylerbeyi , Ferit Üskudar, 
Barbaros Kadıköy, Niynzi Gönen, 
Kennnn Kadıköy, Mahmut Top
hane Selahattin lstanbul, Rauf 
Fatih, Şevket Üsküdar, .Giyas~t· 
tin Kadıköy, Nevznt Man.ısa. Hüs
nü Kasımpaşa, ş. babettın Istan
bul Hikmet Kasımpa"a, Burha-

, ( Devamı Jl jncı aayfada ) 
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Mühim Bir T anışına .. 

Kont ile Şövalye Şarap KadehleriniT okuıtururlarken 
Kendilerini Biribirlerine Anlatmağa Çalışıyorlardı .. 

Kont Jarnak, derhal ıövalye
nin ellerine sarıldı: 

- Ah mösyö .. Sizden af talep 
ederim... Sizin gibi alicenap ve 
kahraman bir asılzadeye karşı 
kumandanın yaptığı muamelenin 
nekadar kilıtahça bir hareket 
olduğunu ancak timdi idrak edi· 
yorum. Buna bir kahkaha ile ben 
de ittirak ettiğim için, ıimdi pek 
bUyUk bir hicap ve nedamet 

• bisseyleyorum. Şüphesiz beni affe· 
dersiniz değil mi, Mösyö .. 

- Haaa.. Şimdi b~n de sizi 
hatırlıyorum. Siz, galiba o, bir 
köıede oturan asılzade olacakımız. 

- Ta kendisi .. Vellahat Haz· 
retlerinin huıusl muhafızlarından 
Kont Köy De şabo dö Jarnak. 

- Benim adım da, sadece .. 
Şövalye..... Evet, sadece.. Şöval
yedir... Aramızda, hiçbir meıele 

yoktur Mösyö. Samimi birer doıt 
gibi, karıı karşıya birer bardak 
ıarap içebiliriz... Buyrunuz. 

.. Buyrunuz. .. 
Oç HAdlse 

Lagard ile Papen, Divinyer lo
kantasından çıktıktan sonra ade
ta koşarcasına yürümiye başla· 
mıılar; Sen Jermende etrafı hah· 
çe ile muhat bir evin önünde 
durmuşlardı... Mahalle ahalisi ta· 
rafından (Meş'um ev) denilen ve 
harıçtan çatısı bile görünmiyen 
bu tenha ve metruk ev, ıssız bir 
köşke benziyordu. Hiç bir tara· 
fında ışık görünmediği gibi, bir 

. inaan sesi de itltilmiyordu. 
Lagard, cebinden çıkardığı 

bir anahtarla kapıyı açh. Papenle 
~içeri girdikten sonra kapıyı tek· 
• lt'ar sessizce kapadı. Bahçedeki 
M:ıozuk kaldırımla yolu geçtiler. Aııl 
fbinaya geldiler. Lagard altkattakl 
iodalardan birinin sım sı~ı kapalı 
~tahta kepenklerine muntazam 
•fasılalarla liç kere vurdu. İçeriden 
bir ses iıtildi: 

- Kim o? .• 
Lagard, ağzmı bu tahta ke-

penklere dayayarak cevap verdi: 
- Benim.. La gard. 
- Parola ... 
- Gümüıhaç. 
- Dur.. geliyorum. 
içeriden evveli bir ayak aeıl 

ltitildi. Kapının arkasındaki de
mir silrgliler çekildi. V • ıonra 
aralanan kapının arasında, iri 
vücutlü bir adamın bayili belirdi. 
Uyku sersemliği ile ıöylendi: 

- İnsanı bu vakit uykusun· 
dan uyandırmak için, epice aay• 
gısız olmak icabeder. 

Lagard, homurdanarak cevap 
verdi: 

- Yahut ta, fevkalide mll
him ve milstacel bir iıi olmak 
lazım gelir. Yalmz benim bildi· 
ğim birıey varsa, şimdi çene ya· 
ııttıracak zaman değildir, Ziyad .• 
3ir saniye bile vakit geçirmeden 
• (ont Hz. ini görmemiz !Azım 

geliyor .. 
- Fakat Kont uyuyor. 
- Uyandır. 
- Sabah olmaıım beklerseniz. 
- Bir saniye bile beklemek 

ihtimali yoktur. Sonra mea'ul 
olursun arkadaş ..• 

Ziyad denilen adam birkaç 
ıaniye dilşündll: .. 

- Giriniz. Şurada bekleyınız. 
Dedi. Ve Lagard ile Papeni 

içeri aldıktan sonra yine dikkatle 
kapıyı sürmeledi. Bu zifiri karanlık 
içinde bir kapı gıcırtısı işitildi. Ve 
sonra merdiven başında bir mum 
ışığı titredi. Ziyad, kapının dibinde 
bekleyen iki arkadaıa: 

- Geliniz. 
Dedi. Lagard ile Papen'i 

ktıçUk bir ıalona ithal etti. Bun• 
lar, aalonun bir kapısından girer· 
lerken karıılarındaki diğer bir 
kapı açılmış; içeriye genç ve 
yakıııkh bir adam girmiıti. Bu 
adam, ( Şarlken ) in gayrimeşru 
oğlu ( Don Joze Dotriı ) olup, 
muhitinde bulunanlar tara• 
fından ıadece ( Kont hazretleri ) 
tesmiye edilmekte idi. Paristeki 
son vaziyeti tetkik etmek ve her 
tarafa yayılan Şarlkenin casus• 
larile temas eylemek için on bet 
gün evvel gizlice Parise gelmit 
ve bu tenha eve yerleşmişti. 

Fevkalade Zeki ve cür' etkir 
bir adam olan Don Joze, içeri 
girdiği zaman Lagard ile Papen, 
bu iki İspanyol casusu, yerlere 
kadar eğHmiılerdi. Don Joze, 
elindeki hançeri kolunun iç tara• 
fında tutarak küçük bir yazıha· 
nenin arkasına geçti. Yumuıak 

mUltefit bir sesle: 
- Efendiler, bu vakit buraya 

gelmeniz, şüphesizdir ki sebepsiz 
değildir. Bu da ~azifenize olan 
m erbutiyetfnlzi göstermektedir. Hiz· 
metlerinizin, layık olduğu ıekilde 
mükafat göreceğine emin olabilir· 
siniz. Söyleyiniz bakalım, ne ha· 
yarlı haber getirdiniz. 

Akıamdanberi elebaşı rolü 
oynayan Lagard, derhal söze 
baıladı. Şövalyenin Diviner lokan
tasına geldiği dakikadan itibaren 
cereyan eden hadisatı, en ufak 
teferruatına kadar anlattı. O an· 
}attıkça Don Jozenin yüzündeki 
tebessüm genitliyor, büyük bir 
memnuniyet duyduib! hissediliyor• 
du. Lagard, sözünü bitirdiği zaman 
Don joze birkaç saniyelik bir 
düşünce geçirdi. Lagard'a: 

- Efendi!.. Siz.. ıu odaya 
geçiniz. 

Dedi. Lagard, yanındaki odaya 
geçer geçmez derhal yazıhanenin 
gözünden bir kiğıt çekti. Üzerine 
ne reıme ve ne de yazıya benze· 
meyen bir takım çizgiler tersim 
etti. Bunu Papane uzattıktan son• 
ra ıu emri verdi : 

- Bu kAğıdı alınız. Dikkatle 
ıaklayınıx. Şimdi derhal gidecek· 
siniz. Atınızı hazırlayacaksınız. 
Sabahleyin Paris kapıları açıldığı 
zaman nazandikkati celbetmeden 
çıkacaksınız. Kır yollarına sapa· 
caksınız. Fevkalade ıUratle 
hareket ederek en kııa bir za• 
manda Madride dahil olacaksınız. 
Doğruca saraya gideceksiniz. 
Bu kiadı saray nazırına göstere· 
ceksinizl Şimdi bana naklettik· 
lerinizi anyen ona da tekrar 
edeceksiniz. Alacağınız cevabı 

~ine ıilratle bana getireceksiniz ... 
Alınız ıunu.. bu, mUkafatınızıo 
yarısıdır. Yarısını da avdetinizde 
vereceğim. Hadi bakalım. 

Dedi ve masanın gözünden 
çıkardığı yumruk büyüklüğünde 
bir metin keseyi Papene verdi. 

Papen, yerlere kadar eğilerek 
Don Jozeyi selamladıktan ıonra, 
meıin keseyi göğslinün llstünde 
sıkarak aüratle odayı terketti. 

(ArkHı nr) 

Hakikat 

- Şirketten bir ay lıtirahat 
izini aldın, fakat B!r yere gittiğin 
yok. 

- izin istirahat izni değil mi? 
Karımı annesine gönderdim, ben 
de dinleniyoru mi.. ' 

·····-.. ···-······························ ... ·············-
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Romanya Sene-
den Seneye Fazla 
Gaz Çıkarıgor 

Romanyanın bu ıeneki petrol 
Romanya ihracatı geçen ıe• 

neden fazladır. 
Petrol/arı Yapılan Istatiıtlk· 

lere göre l 934 ıenesi ilk altı ayı 
zarfında Romanya dan ecnebi mem• 
leketlere 3,059,833 ton petrol ve 
mUştekatl ihraç olunmuıtur. Hal· 
bukl geçen sene ayni devre zar• 
fmda bu mevaddan yapılan aev· 
kiyat yalnız 2,893,666 tondan 
ibarettı. 

İngiltereye olan petrol ihraca· 
tının hissedilir derecede azalmış 
bulunması göz önünde tutuluraa 
Romanyanın petrolları için yeni 
yeni mahraçler bulunmakta oldu· 
ğu kolaylıkla anlaşılır. 

* ispanya istatistik dairesi 1934 

ispanyanın 
harici 

ticareti ·------· 

senesi ilk alta 
aylık harici tica• 
ret rakkamlarmı 
tesbit ederek 

memleketin ticaret bilançoıunu 
tanzim etmiştir. Bu rakkamlara göre 
ispanyanın 1934 senesi altı aylık 
harici ticaret açığı 1 17 milyon 
peçetadır. (Takriben 21 milyon 
Türk lirası) halbuki bu memle
ketin 1933 senesi ilk alh ayı 
zarfındaki harici ticaret açığı 
yalnız 57 milyon peçeta (takri· 
ben 2 milyon lira) idi. Şu vaziye• 
te nazaran ispanyanın harici ti• 
caret vaziyeti geçen yılla kıyaı 
edilemiyecek kadar fenalaşmıştır. 

ı -· · -· · -sp;.:-1 
DUnya YUzme Yar1fı 
T oronto, 1 (A. A.) - Dünya 

yüzme Maraton yarııı Amerikalı 
Nelson tarafından kazar.ılmııtar. 

Adapazar1nd• Spor 
Adapazarı, 31 (A. A.) - Sa· 

karyaıpor-Y enihilil arasında ya• 
pıJan futbol maçını Sakaryaıpor 
hakim oynamasına rağmen 3 • 4 
kaybetti. 

lzmir Şampiyonu Galip 
lımir, 31 ( A. A.) - Bugün 

Alsancak ıtadyomunda Balıkeair 
idman birliği lzmir ıampiyonu 
Altay ile karıılattı. lzmir ıampi• 
yonu hAkim bir oyunla 4-2 galip 
geldi. 

• 
B eykozdaki SUnnet OUgUnU 

Beykoz Fukaraperv•r cemiyeti ta
rafından Beykoz aarayanda tertip edi
len ıUnnet dUgünU çok muvaffak 
olmuıtur. Bu düğünde (52) fakir ço• 
cuk aün~et ettirilmit ve 1arayın bah· 
çealne ıünnet çocuklarının karyola• 
ları için kurulan çadırların llnilnde 
aababa kadar etlentl Japdmııtır. 
DlrOnln ha11latlle Bıykoa fakirlerini 
yardım edilecektir. 

1 BİKiTB • 

1 Bu Sltanda Bergin 
L.---------- l~alyancadan nakleden: H. RaaJ---

KANLJ EL 
( ~ "f ) kasabasından biraz 

ileride iki odalı m ~truk bir ev. 
Bu evin vaziyetine bakılırsa, 

insana, oturmaktan ziyade o kö
yün hububat ambarı oluğu fikrini 
veriyor. Akşam UstU itlerimi bitir· 
dikten sonra köyün meyhanesine 
gitmiştim. Meyhaneciye o evin 
kime alt olduğunu sorduğum za· 
man sinirli bir tavırla: 

- .. Don Mikel ,,in akıbetin• 
den mi bahsediyorsunuz? Yırbcı 
elin gözüktüğü evden mi? Hayır, 
hayır Senor bu fikrinizden vazge
çiniz. O mel'un bir evdir. 

Alıklaşmış yilzüne bakıyordum. 
Meyhaneci devam etti: 

- Evet senor. Bu, yedi sene 
evvel olan bir facıadır. O evi 
Don Mikel kendisi ve genç karısı 
için yaptırdı. Don Mikel artist 
olduğu için mUnzevi hayattan 
zevk alıyordu. Halbuki karısının 
zevkleri tamamile aksine idi. Bir 
gUn onu terkederek kaçtı. Adam• 
cağız bu meı'um evde yalnız 
oturmıya başladı. Bir sabah işe 
geç kaldığını gören arkadaşlan 

Mikell hasta zannederek evine koı 
tular. Tüyleri Urpertici bir manzara 
ile karşılaıtılar. Yatak odasımn 
bir omuz yüksekliğindeki duvar 
kunmları kanlı bir elin izleri ile 
dolmuıtu. Sokak kapısının öntı 
bir kan gölü halini almıştı. Za· 
vallı gencin ölilmUnün sebebi bir 
tUrlU anlatılamadı. 

Oglln, bugUn Don Mikelin 
hayaleti her gece bu eve avdet 
eder telakki idiler, Kendiıl gö· 
rUnmez, fakat duvarda yenilenen 
kan izleri buna bir delil sayılar. 
Zavallının etrafına dehşet saçan 
ölümünden sonra duvarları ha• 
dana ettiler. Fakat o yırtıcı elin 
izleri yine peyda oldu. Buna inan• 
mıyanlaran ve görmek arzusunu 
yenemiyenlerin akibetJeri pek feci 
bir surette neticelendi. l~te o evin 
boş kalmasının sebebi ... 

Hintlilerin böyle hurafelere 
inanmıya meyyal olduklarını bildi· 
ğim için kendi kendime güldüm. 
Mühendis arkadaşıma dönerek: 

- Bu ev tam bizim için ya• 
pılmış dedim. Az para ile tutabi· 
liriz. Fakat bu hurafelere inanan 
işçilerimizin hiçbirinin bu eve 
adım atmıyacaklarına eminim. bk 
geceyi orada yalnız · geçir· 
mek istiyorum. O zaman ortada 
bir gayritabiiliğin mevcut olma· 
dığına inanacaklar. 

Ve dediğimi yaptım. Hava 
biraz karardığı zaman katırıma 
bir miktar kahn branda bezi 
ile bir de cibinlik ylikledim. 
Doğru evin yolunu tut· 
tum. İçeriye girdiğim zaman 
adım başına yükselen toz bulut· 
ları, timdilik hiçl>ir şeyi yerinden 
oynatmamak lazım geldiğini an· 
lattı. Brandayı yere ıerdim. 
Cibinliği gerdim, karnımı doyur
duktan, kahvemi ve bir iki de 
ılgara içtikten sonra, bUtiln gün 
mütemadiyen yorulan vücudumu 
dinlendirmek için branda bezinin 
(berine uzandım. 

Yalnızlık hiç bir suretle beni 
UrkUtmüyordu. Lekeli duvarları 
hafifçe aydınlatan mumun ölgün 
ziyasında, yattığım yerde, yarınki 
yapacağım iıleri tasarladım. 
Biraz sonra camsız pencerelerden 
süzülerek içeri giren ve mumun 
ölgün ziyasını bUsbilttln öldüren 
ay, parlak ziyasile odanın her 
tarafını aydınlattı. Artık muma 
da ihtiyaç kalmamııtı. Eğilip ıön· 
düreceğim sırada: Yırtıcı elin 
ıaat kaçta gözüktüğünil ıormayı 
unuttuğumu hatırladım. 

-Belki gece yarısı· diye dUıUn• 
düm. Kolumdaki saate bir g6z 
attım: Saat ondu. On ikiye kadar 
rahatsız edilmeden uyumanın 
kabil olduğunu dUtiinerek neıeıiz 
bir gülliıle uyumak için sağıma 
döndftm. Bilmem ne kadar uyu• 
muıum. Yalnız korkunç bir r8ya• 
dan ıonra kendime geldiğimi 
habrlıyorum. Rüyamda Don 

Mikelin geldiğini, Uzerime atılarak 
cibinliği ağzıma tıkadığını zan· 
nettim. Fakt herhalde tama· 
mile uyanmamııtım. Çünkü 
bütün mevcudiyetimle kendime 
hakim olduğumu hisaettiğim hal
de, beni sıkan kabusun elleri 
arasında hala sıkıştmldığımı his· 
sediyordum blitün azam kurıun 
kesilmişti, vücudumu kımıldata• 
mıyordum. Yüzüme sıcak bir ıeı
yin yapııık olduğunu hi11ettim. 
ipnotizme edilmit ve felce uğra· 
mış gibi hareketsiz kaldım. Gözleri· 

mi son bir gayretle yırtarcaaına 
açtığım zaman uyumadığı anladım. 
Gördüğüm kAbua yalan değildi. 
Mevcut olan bir hakikatin baya· 
il idi. Beni yavaş yavaı boğuyor
lardı. Yilztlme yapışık olan"o ıey,, 
fevkattabii bir kuvvetle burnumun 
ve ağzımın üzerine yapııbrıyor· 
lardı. Nefes almak için mücadele 
ediyordum. Dehıetimden birkaç 
dakika hareketsiz kaldım. Sonra 
ümitsiz bir gayretle doğrulmak 
istedim. Fakat kabil değildi, vil· 
cudumda kuvvet namına bir 9ey 
kalmamııtı. 

Kendimden geçmiı bir halde 
etrafıma bakınırken, ayın ııığile 
aydınlanmıı duvarın ufak bir kıs· 
mından başka birşey göremedim. 
Son gayretimi aarfederok yarı 
oturmuş bir vaziyet aldım. O 
zaman "o,, boğucu tazyikın gev· 
tediğini hissettim. O mecalsiz 
halimde dehşetimden bağırdım. 
Çünkü o cismin uzun tırnaklı 
büyük ve siyah bir el şeklini 
alarak duvarda aşağı yukarı sal· 
landığmı gördüm. Gözlerim yerin· 
den fırlamış, kulaklarım en ufak 
bir gürültüyü derhal hissedecek· 
mit gibi bakmakta devam ettim. 

Biraz ıonra kendi kendime sessizce: 
« Don Mikelin hayaleti, yırtıcı 

el ,, geldi diyerek arkası tıstti 
düştüm. Kendimi kaybetmiıtim. 
Gözlerimi açtığım zaman branda· 
nın üzerine kuvvetli iki kol tara· 
fından kaldınlmıı olduğumu ve 
dudaklarımın arasında bir likör 
ıişeaının tutulduğunu gördüm. 
Oda aydınlanmıı, gllnet epeyce 
yükselmiıtl. 

.,... Bir yudum daha içiniz 
dostum. Allah tan zamanında far· 
kına vardım. Vaktinde iılnize 
gelmediğinizi görünce derhal bu· 
raya koıtum. 

Bunları söyliyen mühendis a~ 
kadaıımdı. 

- Ne oldu • diye mırıldandım. 
Arkadaşım: 

- Ne mi oldu?· dedi ve dö
ıemede duran ıiyah bir cismi al• 
mak iç.in eğildi : 

- lıte • dedi - gayet baıit bir 
hadise. Bu gördllğiin mUthiı ca• 
navar bir sillük gibi ıenln kanını 
emerek ıiımanladı. Onu tavanda 
baı aıağı &arkarken buldum. 
Ele geçen bir aopa ile öldürdnm. 

Mecalsiz bir halde mühendisin 
elinde tutarak havada ıalladığl 
cisme baktım. Bu, gayet büyük 
bir Vampirdi. O zaman dıvarda• 
ki gördüğüm elin hakiki bir el 
olmadığını, fakat bu melun har 
vanın, ayın ııığile duvara çarpaa 
gUlgesi olduğunu anladım. Don 
Mikelin hortlayan hayaleti, cenup 
memleketlerinde bulunan tehlikeli 
bir gece kuıundan baıka bir şef 
değildi. •......•.................................................. ...., 

Teni Ne,rıyatı 
Yeni Adam'ın 35 inci sayısı çok 

canlı yazılarla çıkmıştır. İçinde "Halk 
Üniversitesi dersleri,, nden içtimaiyat 
bahsi, haftanın siyaset haberleri, me~" 
leketimizdeki resim hareketlerine dail 
yazılarla tsmail Hakkı Beyin "sporc~'" 
luğumuz ,, Abdülfeyyaz Tevfik Deyı,o 
"Dirim şuaları,, Köse .Mihal oğlu Nurettill 
Beyin "aşk açlıktan mı gelmiştir.,, ~~ 
Vahdet Gültekin Beyin Dört b•IJI" 
ihmalcilik ,, başlıklı ayrıca dikkaktl 
değer yazılar vardır. Bundan bat.~ 
V oronoff aşısına, cemiyetlik meeelele~ 
"Deliler ve kısır]aştırma" bahıine , 
yazı1arla İbrahim Hoyi Beyin ter~ 
ettiği Macar hikayesi bulunmak _:_:,. 
Bu zengin yazıları bir 9ok canlı re..
ler ıüslemektedir. 
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1 
- Her profesör tıpkı bir lise ı 

talebesi kadar güzel ıslık çalı
Yorlar. 

- Her zaman unutuyorum 
l<roua bir elektrikçi getiriniz de 
ıu kapıya zil takılsın .•• 

Kapıdan içeri girdikleri ve 
gitgide kapıdan uzaklaştıkları 
için Jema artık sözün arkasını 
uynmamıştı. 

Ş:mdi onlar beyaz ve tertemiz 
mezar taşlarının ortasındaki geniş 
)'o!dan ılerleyip gidiyorlardı. 

G cenin bu saabnda şehir 
haricindeki bu sokakta bir me
tarhk kapısına yaklaşmak için 
epey cesaret lazımdı. Hele bu 
Parmaklıktan içeri bakıldığı ıa
lnan bpkı bUyük bir projektör 
libi ağa sola çevrilen ve kah 
fU beyaz merm rden mezarın 
kitabesini, kah ıu çiçekli top
rak yığmını aydınlatan gezici 
11ık ve bu ışıkta kah görünen 
lcab kaybolan iki insan gölgesi 
Pek korkunçtu. 

Profesör uzaklaşhktanberi de
lllir parmaklıklara nerede ise 
başını sokan Jems hayretle bu 
llıanzarayı seyreıUyordu. 

Bu beyaz ışık ilerlemiş ve iler• 
deki mezar bekçilerinin evleri 
&nünde durmuştu. Bu ev iki katlı 
bir bina idi ve içinden bir kadın 
çıkmıştı. Kapısının önlindeki elek• 
trik feneri yandığı için bu kadın, 
profesör Schmitt ve ona kapıyı 
•çan lnsan gayetle iyi gö· 
tilnmekte idiler. Bir şeyler konu
tuyorlar<lı. Sonra profesör eline 

'ldığı kırmızı camlı büyllk bir 
fenerle onlardan uzaklaınuşb. Bu, 
l>~r parka benziyen mezarlığın 
ltıuntazam yolları ve ihtiyar ağaç
ları arasında ilerliyordu. 

lvan Rabakoviç yan &okağa 
•apmış ve ilerilere doğru yürüw 
lnü4tU. Bu sokak Berlindeki Mils· 
lihnan mezarlığınm bulunduğu 
&okalctı. 

Hafif bir rüzgar esmekte, ağaç• 
lar hı11ltılarla sanki sola yaslan
lllakta idi. 

lvan Rabakoviç bu ağaçlardan 
birinin lizerine tırmandı, içeriye 
bakınca taşların, heykellerin nra
•tnda kırmızı ışığın balA ilerlc
lbekte olduğunu gördU. 

Nihayet bu ı~ık bir noktada 
tevakkkuf etti. Ve bunun ışığında 
daha korkunç ve eararengiz gö
tünen geniı ıapkalı ve siyah el-

hiıeli adam bir aile mezarlığı 
~ahzeninin kapısını açtı, içeri 
a&rerek gözden kayboldu. 

-:-- Allah allah.. Gecenin bu 
11aatinde bu •danı burada ne arı
yor, diye dU,Unüyordu. 

lf 

Jems de &) ni fikirde idi... Bu 
laat mezarlıia yapılacak olan bir 
tl,·aret aaati değildi. 

Bu aaatle hiçbir kimıe ölüsünU 

tiyaret etmeğe gelmezdi. Halbuki 

l>rofeıör Schmitt hernedenıe aile 
~brlatanını ziyaret etmek için 
lecenin bu saatini tercih ctmiıe 
benziyordu. 

lvan Rabakodç ağaca tırman· 
dığından çok memnundu. Bu su· 
tetJe yalnız mezarlığı değil, ayrıca 
:- Jcnıai adamakıllı tarassut ede· 

iliyordu. 

it T">rofesör mahzenin lçerlainde 
rı holalı epey zaman geçmiıti. 

·•ııa Ra'>akoviçln içinde yafıyan 

Ya.tan 
Suat Suzan 

J 
lvancıklar Takit geçirmek için J 
mübahaseye dalmıtlardı: 

- Profesörü benim gibi takip 
eden bu tek gözlll adam kimdir? 

- Dostum Rabakoviç sen çok 
iyi bir polis bafiyesisin. ÇOnkU 
ilk nazarda bu iki adamın halle
rinde bir gayri tabiilik sezdin. 

- Fakat bu iki adamın biri· 
birile olan mllna&ebeti nedir ? 

- ?? ..• 
- ?? ..• 
- ??? ... 
Bunu anlıyamıyordu. Bunu an• 

lıyamadığı için fevkalAde muaz• 
zepti. 

>f. 

2 - 9. 934 

bir an evvel yanımdan uzaklaıınız. 
Halbuki Tevfik onu bıtakmıya, 

onun yanıodnn uzaklaımıya hiç te 
taraftar değildj, Onun oturduğu 
koltuğun ti yanına iskemlesini 
çekmiıtl Yeı 

- Fatma Hammef endi, di· 
yordu, beni dinlemeğe ve bana 
fnanmıya mecbursunuz. 

- Rica ederim, cesaret ve 
cür'etinizi bu kadar ileri götllr
meyiniz. Hiç bir zaman sizi din· 
lemek mecburiyetinde değilim. 

Otelin salonunda idiler. 
(Arkası var) ... ... ... 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? .. 

Belki bir saat, belki bir buçuk 
hatta iki saat orada kaldılar. 
Jems piposunu yakamadığı için 
pek ziynde sıkılıyor, sönük pipo
sunu dişleri arasında kemiriyor, 
profesörün bu saatte bu kadar 
uzun müddet bir aile kabri içinde 
ne } aptığını kendikeııdine soru• 

Bu Gence 
Acımaz Mısınız ? 

yor ve: 
- Birşcy anlıyamıyorum, di

yordu. 
Birden irkildi. Çünkil karanlık 

meznrların icerisinden yeniden 
kızıl bir ışık görünmüştü. Profe
sör çıkmıştı. Jems beyaz taşların 
çiçekli toprak tüm eklerin fü.erine 
kan rengi bir ışık serperek aağa 
sola saJiannn, cehennemi bir göz 
gibi korkunç olan ışık gitgide 
knpıya yaklaşıyordu. Jema de 
yan sokağa saptı. Profesör ka
pinın önüne gelmişti. Elindeki 
feneri yere bırakarak ve demir 
kapıyı açarak dışarı fırladı... Bir 
elile yüzünü örtmüştü. Duvarın di
binde saklı ohm Jemı büyük bir 
hayret ile işitti. ; siyah caketinin 
uçları uça uça giden bu kocaman 
adam tıpkı bir çocuk gibi hıç· 
kırarak ağlıyordu ve koşarak gl· 
diyordu. jems de yan yoldan 
çıktı ve onu takibe başladı. 

Bir milddet gittiler, köşede 

tramvay tevakkuf mchallinde bir 
tek taksi nöbet beklemekte idi. 
ihtiyar adam ona bindi ve Jema 
elli adam kadar geride kaldı. 

>f 
Ağaçtan inen lvan Rabakoviç 

Jemıi ve profesörü uzaktan takip 
etmekte idi 

Profesör otomobi e binip te 
uzaklaşınca baıka otomobil olma
dığım ve esasen olsa da kendi 
cebinde para bulunmadığım dü
~ünen lvan Rabakoviç ndımlarmı 
niıbeten yavaşliıtmıştı. Çünkü ora
da hazırda bir tramvay olmadı

ğım da görmUıtU. 
Jemı bir müddet tramvay 

beklemeie mecbur oldu. 
lvan Rabakoviç gerilerde do

latmakta idi. Nihayet tramvay 
geldi. J•nı• tramvayın önüne 
bindi ve tramvay hareket etti. 

ileride bulunan lvan Rabako
viç kendi polis hafiyeliğine ve 
takibinin mlikemnıeliy etine adeta 
hayrandı. Tramvay hareket eder 
etmez koştu. Jemsin önüne bin· 
diği tra•vayın içinde yer aldı. 

iven Rabakoviç bu akşam 

Jemıi takip etmeye ve tahikatmı 
bir parça da bu tarafta tamik 
etmeye karar vermişti. 
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Fatoı sapsan kes!ldi r 
- Y alvarıram ıize, <liye inledi, 

Evvelki gün matbaamıza bir renç 
geldi Ye blıe gözleri yafararak fUD· 
ları anlattı: 

- Kim11eaizim, hayatta beni sevip 
okfıyacak ne bir annem, ayakta 
tutacak ne bir babam, ne de bir 
kızkardeıim var. Bitkinim, peri9amm; 
ne üaHlnidc, ne başımda ve oe de 
kura ğımda bir ıey var. Geceleri Aya-
11ofyadakl Kimaeıizler yurdunda yab-
yorum. Her gece autlerce çırpınarak, 
batımı ellerim unıaında 11karak 
ağlırorum: Ne olacağım, ben ne 
olacağım'?, Sokaklarda mı kalacafım, 
sOrüııecck miyim? 

Babam istıklil harbinde altı kurıun 
yaruile öldü. Annem büyük muhare· 
be hercümercinde kayboldu. Çok ara· 
dam, bulamadım. İstanbula geldim, 
bir mektebe girmek istedim, 
beni kimıe kabul etmedi, yahut 
kabul lçfa ellmde 15 lı:uruıluk 
pul param yoktu. Çok dolnthm çok 
yerlere bnf\'urdum, yıtlvardım, fakat 
herke• bnna: 

- Biz böyle feylere karışmayız!. 
Gibi cevaplar verdi. 

Şımdi ben ne yapacağım? Beni 
nasıl olursa ol11un bir leyli mektebe 
ıokabilecek olan hamiyetli bir insan 
yok mu diye düşilnOyorum." 

Bu çocuk 16 yafındadır. Sultan
ahmettelıi kimaeıiz er yurdunda otu
ruyor. fsml Eteın oğlu Mehmettir ve 
Vanlıdır. Eğer içinizde bu çocuğa 
y.udım edecek varsa, gazetemiz va-
sıtalığı kabul eder. 

Cevaplaramız 
Samsııııdn Aziz Şinasi Efendiye: 
Yakında Maarif VekAleti tarafın

dan lise leyli meccani imtihanlara 
her vilayette yapılacak. Siz de bu 
imtihanlara giriniz. Pek iyi derece 
a ırıuımz, leyli meccaniıiği kazanır 
Te okursunuz. 

Bursa Yenişehir karilerimizden 
M. Ililmi Heye: . 

Şimendifer ınektebıne hariçten 
tal ·be alınmaz. Buranın talebeleri 
bir ıene hatta çalıtmış olan ılmendl· 
fer memurlaradır. 

İzmit, Oolt•ük, Kardeşler ticaretha
nesinde HaStlD Heye: 

Bu mesele lizerinde dütGndClklerl
miı.i sizin gibi birçok Bulgaristanlı 
mil teci gençlerin istediklerini yuka
rıya yazdık. Bize mOracaat huauıunda 
g<:ç k ,ıdımz. s:ı.e ba~ı mektepler 
gösterirdik l<i bunlaran fımdi kayıtları 
kapaıınııfhr.Mnamafih Eıkiıehlr Hava 
Meıdcbine bir lıtida ile nıOracaat 
ediniz. Teşrinevvele kadar vakit var
dır. Evr.,kınızla beraber nilfua kitı· 
dınız, atı ve sıhhat raporOnuz, ıaha
detnamen::ı veaair nrakla bu istldaya 
milsbet veya menfi bir cevap sr<Snde
rirler. 

Jf 
'l'ahtakale Vatan otelinde Fahri 

Efendiye: 
İtinizi tereddOde batlamayınız. 

Mutlak ıuı ette ikmal lmtihanınız.ı 
vermeniz lazımdır. Yokaa •izin dedi
ğiniz JCİbi: "imtihana veremedijim 
takdirde meccani olmak üzere bir 
mektebin 3 üncO sınıfına girmek" 
lmkanıızdar. Dltlnbi sıkarak rınıfınun 
geçiniz. İyi bir istikbal .•ncak b8yle 
temin edilir. Sınıfı ıeçtıkten aonra, 
bir aen• nehari olarak bir U.ede 
geçiriniz. Bilihara latedltiniı Me1lek 
mektebine talip olunuz. 

Birer Derece Yükselen 
Zabitlerimiz Kimlerdir? 

(Başhnaf ı 9 uncu ıayfada) 
nettin Kasımpaıa, Burhanettin 
Sultan Selim, Alp Muıul, Zeki 
lstanbul, Muzaffer Kasımpaıa, 
Muhiddin KOçllkmuıtafapaıa, Mu· 
zaffer lzmlr, Adnan Beykoz, Utif 
Üsküdar, Sedat Davutpaıa. Emin 
Kırıehir, Ulvi Iatanbul, Rahmi 

Davutpafa, Hidayet lstanbul, 
Lütfil Bursa, Fazıl Kadıköy, Sabri 
Kasımpaşa, Hikmet lstanbul, Ke
nan ÜıkUdar, Hasan Kaıımpaşa. 
Beyler: 

Çarkçı Binbaşılığından Kayma· 
kam lığa: 

Bahsettin Iıtanbul, Hakkı Zaf· 
ranbolu, Kemal çerkeş. Beyler. 

Çarkçı yUzbaşıhğından 
binbaşıhğa: Hasan, Girit, Yu· 
suf Girit, Faik Kaaımpaıa, Süley· 
man Lefke, Sait Bursa, İbrahim 
Bolu, Salih Girit, lsmail Koçhisar. 
Necati Kasımpaıa, Salih lstanbul, 
Ekrem Eyüp, Hulüsl Haydarpaşa, 
Ali Çarşamba, Yusuf Düzce 
Beyler. 

Çarkçı muıazlmllğlnden 
birinci mUIAzlmllğe: Suat 
Kadıköy, Fikret Sinop, Sabit 
BoyaClköy, Mualla Istanbul, Ad
nan lstanbul, Sırrı Kasımpaşa, 
Enver Sultanahmet, Necdet Fatih, 
Mecit Feriköy, Suavi Koska, 
Tayyar Üsküdar, Mitat Boyacıköy, 
Reşit Zeyrek, Esat Kadıköy, 
Salahattin Kasımpaıa, Sedat 
Vefa, Enver Üsküdar, Nedim Var· 
na Cahit Üsküdar, Abdürrezzak 
Fatih, Rıza İstanbul, Melih 
Kadıköy, Recep Kasımpaşa, 

Kemalettin Kasımpaşa, Celalet· 
tin Edirne, Kem&.l lstanbul, Sabri 
Konya, bmail Adapazar, Ali Kızıl
toprak, izzettin Rumelihisar Beyler. 

Sanayii harbiye binba§ılıgındnn 
kn) makıunlığa: 

Sabri Kasımpaşa, Ahmet Çar
şamba Beyler 

" ~ Denizyol ları 
iŞLETMESl 

Acenteleri ı Karaköy KöprObaı 
Tel. 4"62 - Sirkeci MQhOrdarzade 

Haa Tel. 21740 

Bartın 
BURSA 
Pazartesi 

Yolu 
Yapuru 3 

Eylül 
19 da Sirkeci 

rıhtımından kalkacak mutat is
kelelere uğrayarak Cide'ye ka· 
dar gidip dönecektir. u5330,, 

IZMİR SÜR'AT 
İskenderiye Yolu 

EGE Yapuru 4 
Eylül 

Sah 11 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Doğru lzmir, 
Pire, lıkenderiye'ye gidecek ve 
dönecekfr. "5331,, 

Trabzon Yolu 
VATAN •apuru 4 

Eylill 

1 

'l'abip kaymakamlığından miralay-
lığa: 

Emin Bey Hereke 
Tabip yUzbaşılığındao bloba§ılığa: 
Refik Bey latanbul 
Tabip mUlAzimliğinden birinci 

müldzimliğeı 

Şebabettin Bey lstanbul 

Eczacı blnba9111Aınden 
kaymokemhğa: İhsan Bey la
tanbul. 
Eczacı yUzbatıhğ;ndan bin· 
batıh§e: Nizameddln Kuruçeıme 

Eczecı mUllzlmllğlnden 
birinci mUIAzlmllAe: Mustafa 
Safa Bey IstanhuJ. 

Levazım blnbaşıh§ından 

kaymak mhfta: Cevdet Bey 
KUçükçekmece. 

Levazım yUz başıhğından 
blnbaşıhğA: A. Riza Unkapanı 
Cezmi Salahaddin Sultanselim, 
Beyler. 

Dc.irdüncii ıınıf hfıkımliktcn beşinci 
emıfoı 

Selim Bey Kasımpaşa. 
Üçüncil ınıf askeri muallimlikten 

ikinci sınıftı: 

Hayrettin Bey Tophane. 
Dördüncü eımf muamele memur• 

luğundan beşin<'İ sınıfa: 
Numan Bey Aşıkpaıa. 

Altıncı sınıf muamele memurluğun
dan beşici ısınıfa: 

Cemalettin lstanbuJ, Muhliı 
lstanbu) Beyler. 

Yedinci sınıf muamele memurluğun• 
dan altıncı sınıfa: 

Kemalettin Bey lıtanbul. 
Dördüncii sınıf makinistlikten Uçüıı• 

cü sınıfa terfi eden: 

Sadettin Üıküdar Bey. 
Yedinci ıınıf mızıka muallimliğin· 

<len .altıncı eınıfa terri edenler 
Hliseyln KaragllmrUk, Cemil 

Aksaray, Bedri Üsküdar, Yahya 
Adapa;ı.arı, Kômil lstanbul, Se
Jahattin, Fatih, Naci Çanakkale 
Beyler. 

Altıncı sınıf imamlıktnn beoinol 
sınıfa tPrfi <>el en 

Sabri Bey Kasımpaşa. 

Zonguldak icra memurlu• 
fjundan: 'ı t. .. mn~li üç ehlı vukuf tara• 
fından tamamına ( 1250 ) lira kıymet 
takdir edilen Gelikte arnavut sabık 
bakknl Bahri efendinin billi numaralı 
ve Gelık mevkiinde kain gnyri men
kul iki katlı olup alt lnemı tamnmen 
dükklin ,.e ikinci katı 4 odadan mil
rekkep hane olup nçık artırmaya va• 
zedilmiştir. 25-9-934 tarihine müsadif 
salı glimi snnt 14 ten 16 ya kadur dai• 
redo birinci artırması icrn edılecekür. 
Artırma bedeli kıymeti muhamminenio 
11

• 75 ini bulduğu takdirde muşteriei 
üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde 
en eon artıranın taahhUdU baki kal· 

mak üzere artırma 15 gün müddetle 
t cdit edile'rek 10·10·934 çar.,omba 
güuil ııant 14 ten l 6 ya kadar keıa 

dairemizde yapılacak ikinci açık artır· 
maeında artırma bedeli kıymeti mu• 
tıammenenin % 76 ini bulmadıf,rı tak· 
dirde satış 22i>O numaralı kanaa 

alıkiiwına tevfikan geri bırakılır. 
Satıo peşindır. artırrua) a iştirak etmek 
isteyenlerin kıymeti muhamoıinenin 
% 7,6 ni11betinde pey akçeeı veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu 
hamil bulunmaları lil:ıımdır. Hakları 
tapu sicilleriyle sabit olmıyan ıpotekli 
e.lacakhlar da diğer alAkaradaraıııu n 
irtitak hakkı sahiplerinin bu lıaklanm 
ve hueuaile faiz ve ınesarife dair olan 

iddialarını evrakı ınüıbiteleriyle birlil: 
te ilan tarihinden itibaren nihayet 
yirmi gıiıı zarfında dairemize bildirmt:
leri lAzımdır. Akei takdirde haklaı 

tapu sicılli ıle sabit olmııyanlar eabı 
bedelinin paylaşmasından hariç lıalır
lar miil#)rnkim vergi tenviriye tanzifi

, yeden mütevellit belediye rusumu med 

''•••••••••~mı~• yunn aittir. daha fazla maliimat a_I';llak 
~ Dr. ibrahim Zati ~91\ i teyenlerin 25·8-934 tarihinden ıtiba· 

Catalotlu : Mahmudiye caddeıi 1 ren herkeein gorebilmesi için ıongııl-

Sah 20 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Gidiıte Zongul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samaun, 
Fatsa, Gireaon, Vakfıkebir, 
Trabıon, Ri&e'ye. DönUıte bun· 
lara illveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. "5329,, 

Çatalçeıme ıokatı No S dak icrR memurluğuna 34-478 num.ara 
HerfÜn öğleden ıonra baatalarmı ile müracaat eylemeleri lUzumu ilin 
kabul eder. olunur. 



~------• Cağaloğlu: Telefon: 23630 ~------ı .. 
Kız ve 
Erkek M Li T Ticaret 

Lisesi 

3 1enellk orta ve 3 11 nelik Ticaret Lisesi kısımları vardir. Orta kııma 
Iİkmektep mezunlım, Tlcar•t LfıHi k11mına Orta mektep mezunları 
kabul edilir. 
Orta ve Lise kısımlarmda resmi mOfredat proırramlarllc birlikte mektebin 
teaiı gayulne uygun ayrıca meaJek ve Llann dersleri kuvvetli bir tanda 
okutularak m~ıunları Ticaret n lktı1at 1ahnsında v ıahai teıebbOılerde 
muvaffak olacak teldlde haıı:ırlanır. 
•• 
Ucretıer • Orta kısım dört taksitte senede 30 lira ve 

• Lise kısmı dört taksitte senede 40 lira 
•-ı&D Kayıt ııünl ri : Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba 0 1 

aliye V ekciletinden: 
1 - 2257 numaralı madeni ufaklık para kanununa tevfikan ıilik 

olmıyan ve ayarlarile nizami vezinleri tam bulunan eski gUmllı 
paralardan 34 kurut heıahile alınmakta olan bir m•cidiyenin 
38 kuruş Ozerlnden kabulil tekarrUr ettirilmiı ve bu husuıta 
Malsandıklarına tebligat yapılmıştır. 

il - Cnmhuriyet Merkez Bankasınca 17, 41 kuruıtan alınmakta 
olan beher on gram safi meakük veya gayri meakük haliı 
gümüt fiatı 19,03 kuruıtan aatan almacaktar. (5235) 

•ıııii-. Karaciğer - Mide - Bağırsak - Taı, 

TUZLA 
Kum hastalıklarına 

İçmeleri ve 
OTELi 

Hergiln Köprilden 6,80 - 7,35 - 8,05 • 9,50 • 11 • 13,15 - 15,10 - 16,4S te 
Haydarpaşaya giden vapurların tl'eoleri içmelere giderler. 
içme ve tren flyatlar1nda yeniden mUhim tenzilat yapllmışllr. 

YUksek Orman Mektebi RektörlUAündan : 

Orta Orman Mektebi talebe kad-
rosu dolmuıtur e Müracaat edilme-

• 
mesı. 

~BAHÇE• , 

NO OTNi 
Beyoğlu'nun en güzel yeri 

TAZE BiRA 
En f yi yemekler 

BER llŞAM MCZbl 

lstanbul yedinci icra me· 
murluaundan: Bir borçtan dolayı 
mahcuz ve paraya çevrilmeai mukar· 
rer muhtelif şeker ile oemakln dolap 
Ye eaat vesaire 5-9-934 tarihine müaa
dif paz;arteıi günü ııaat 15 ten 17 ye 
kadar Beyoğlunda Balıkpazan metha• 
linde kain 10 numaralı ıekeroi dük• 
kAnı önünde birinci açık duruvmaıl lora 
kılınacağından taliplerin yeym ve aaati 
mezktirde mahallinde bulunacak me• 
muruna mliracaatlan ilan olunur. (85) 

OSMANLI BANKASI 
T. A. Ş. 

Sermayesi: 10.000,000 İngiliz Hruı 
T eaiı tarihi 1863 

$ııb•l•rl: 

'1\irkiyenin başhq!' oehirlerile 
Pari8, ~larsiJya, Niı, Londrave 
.Mançeeter. Mısır, Kıbrıı, Irak, 
İran, Filistin n Yunanistan. 
Fi/gall•rl : 

Yugoslavya, Romanya, Suriye, 
Yunanistan. 

Banka 
Her TürUl 
muamellHı yapar • 

, ........ mm ........ ._._z:r:zımz:~~~~1111111_..__. .. ~-----------. 

" Eskı,ehEr'de,, Türk Maarif Cemiyeti İlk Mekt bi ou~':.t~ ~':kek 
kayıt işlerine başlanmıştır. Derslere t 5 Eylülde ha lnnacaktır. Almanca dersleri verilir. Yatı Ucretf 
" 150 " lira, gUndüı ücreti ayda bir liradır. Memur çocuklarına ve kardeşlere ayrıca tenzilAt vardır. 
Fazla malumat için Mektep idaresine müracaat edilmesi. (5135) 

~ 

Hasan Zeytinyağı Türkiyenin enıaf en tabii, ea 
leziz ve en nefiı yajıdıdır. Dllnyada Ha11D 
zeytinyağı kadar oeffı bir yaf yoktur. Avrupaıııo 
piı eabUD yağlarından taktir ıuretile elde edilmlt 
yağlanndan ınkınınız, bu yailar en fena 'ff 
aa bunluk yağlardan temizlenmek ıuretilı eldi 
edilir. Fakat hio lezzeti yoktur. Hamıziyeti fazla 
yağlar iH mideyi berbat eder. Bunun ioin yemek-

lerde behemihal Hasan Zeytinyağı iatimal ediniz. Ttırkiyenin •e bütiin dünyanın 
lezls ve neffı yağı olup cihaogilmul ıöhretl haizdir. Şerbet gibi tatlı olup 
tababette içmek ıuretile mtistameldir. 

Kum, taı, böbrek, mesane, idrar yolu, bilhassa ıafra, ıarilık n karıoiğel 
1ıaıtabklannda, zaafı umumide bol bol Hasan Zeytinyağı içiniz 1 

Yemeklerde, tatlılarda, pilbda tereya~ı yerine n salatalarda, havyarda, 
mayonezde lezzet ve nefasetine payan yoktur. Hamuziyeti yoktur. Midesi zayıf 
olanlar ve barsaklarındaa muztarip olanlar yemeklerinde behemihal HASA .. 
ZEYTINY ACINDAN isUmal etmelidirler. Mtlleyyin ve hazımdır. En mükemmel 
ve en sıhhi bir mugaddi ve mukavvidir. 

Raaan ıeytinyağını gayet iyi yağlı beyaı penir ile ezerek n karıştırarak 
Havyar halinde kızarnııı ekmek ile okadar leziz bir gıda olur ki .sngili yavru· 
tarını seven ana ve babalar bu mllkemmel ve çok besleyici ve çok neftı gıdayt 
her sabah kahvealbda çocuklarına yedirirler, Bunu çocuklar okadar sever ki 
hergUn ·verseniz bıkmazlar. 

1 

A 

Hi A iAHMER 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Eskitehir Hilaliahmer Merkez Anbarında terzi levazımatı çubuk 

ve kafes teller 3 elektrik malzemesi 4 EtUvler, su, çamaıır 
arabaları pirinç talaıı ve parçaları 6 Eyim 934 tarihi.rinde 

satılacağından taliplerin müracaatları. 

Emli ve Eytam Bankası arı 1 
Taksitle ve Pazarlıkla Satılık Arazi 
Eıaa No. 

579 

580 

581 

Mevkii Ye Nev'i 
Çırpıcıda 12 harita No. lı 1 hektar 4731 metre 
murabbaı arazi. 
Çırpıcı'da 13 harita No. h 1 hektar 4149 metre 
murabbaı arazi. 
Çırpıcıda 14 harita No. lı 1 hektar 3134 metre 
metre murabbaı arazi. 

Teminat 
ıso 

150 

150 

Yukarda yazılı arazi sekiz takıitle ve pazarlıkla · aatılacakUr. 
Taliplerin 5 Eylül 1'934 tarihine mUsadif Çarıamba gUnU aaat 
onda Şubemize müracaatları. (508) 

TALAS AMERiKAN MEKTEBi 
Orta derece - 5 sınıf 

Ticaret - Lisan - San'at 
l.eylf Ucret: 175 llra, Neharr 20 llra 

Tedrisat devri 18 Eylülde başlar 

letenbul Beledlyeel lllnları 

Eminönü Kaymakamlığından : Hoca AIAettfn mahalleainde 
Leblebici hanında l 7 No. lı oda kiraya verileceğinden talip olao• 
Iarm 4/9/934 tarihine müaadif Salı gUnü saat on dörtte Dair• 
Encümenine gelmeleri ilin olunur. "5147,, 

* * Y eıHköy nahiyesln• bailı ilk mektepler• pazarlık ıuretilo 
odun mubayaa olunacaktır. Talip olanların 5 EylUI 934 tarihinde 
aaat 14 te Bakırköy Belediye Dairesindeki Komisyonu Mahsusasına 
müracaatları ilin olunur. "4823,, 

Galata lt alat Gümrf ğü 
··dür ·· ğünden: 

Kilo Gram Marka No. Kap Cinsi 
450 500 G. B. 876178 3 Yünlü Pamuklu Mensucat 

Bu Eşya açık arttırma suretile satılacaktır. İsteklilerio 
3/9/934 Pazartesi gUnti saat 17 >e kadar Satış Komisyonuna 

114641,. 
mUracaatları. ..:;:,,.; ....... -... -------·-···-·· ............................................. . ...................... -K·--u·-· T. EL 1 on Po t Matbaa•• 

Dr. • 1 Sahibi: Ali Ekr•na -
Kt\raköy Topçular caddesi No. 33 Neşriyat Mlldürilı Tahir 


