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Dikimler Arasında Yeni De
ğişmeler Ola~~ğı Söyleniyor 

Tasfiye Na~u~ Yapılacak? 
Ankaradan ıelarimizdeki all· ı ı' ıuretile yapılacaktır. Bu ( 200 ) 

kadar mahfellere akHden haber- hlldmin kimler olduğu henlls belU 
lere göre, Adliye V ekiletlnde değildir. 
Temyiz Mahkemerti 8iriacl Reiıl Diğer taraftan, yiae Aakara· 

Ya• itleri telefonu: 20203 Fiab 5 lsurut 

1 
Cin, Peri Hikayesi! 

Ev Taşlamadan Zabıta 
Birisini Yakaladı 

Zabıta İttiham Ediyor, O 
Ben Yapmadım Diyor 

~ 

ı.., 

lıııan Beyin Reiıllği altında top- dan ıelen haberlere iÖH hikim· 
, la11an ve ç.ahımakta olan ko•i.. ler kaaununun tatbiki n~tice1I 
yon meaalsinl henUz bitlrmemlı· olarak h.Aldmler Ye mOddeıumu• 
tir. Yeni hakimler kanuau mucl· miler araıında bazı nakil Ye d .. 
bince, hakimler araıında yapı· ğiımeler yapılması bekleamek· 
~acak olan taıfiyenin eıaalarını tedir. 
hazırlamakta rlan bu komlıyonun Evvelki glln Aakaradan ıeh· 
bu ay ıonuna kada.- lfP.li bitir· rimlze d&nın lıtanbul Adliye 
meıi ve tasfiye lbtesinl huır- BaımUfettiıl Eıat Bey, kendlıiae 
lamaıı beklenmektedir. ÇünkO müracaat edon bir muhrrirlmiz.ia 
j'•ni hakimler lmn~an birinci taafiye Ye deiiımeler hakk11ada 
lıinunun ilk ilhan tatbik 1aha· ıorduiu blr suale kartı aadece 
aına girecektir. ıuaları ı3ylemiıtir; 

Bize verilen malumata gijre T••gls 1'lrlacl r•l•I llas.n B•g " - Vekilette çalıııyorlar. · Taıl•rc•• •o u• toıl•m• ittilao .. ı lt•rşmrctla bulunan Nihat Ef. 

taafiye edilecek olan hAklmlorfn tar. Taıfiye iti kanundaki hDkDm- Fakat bu huıuıta benim hiç ma• Şu perileri•, cinlıria adı ıoa lnaanıa bunlara zavalh mahlüldar 
ıayısı (200) den fazla ol~ıyacak· lct" KÖZ lnUnde bulundurulmak liımatım yoktur. ,. zamaRlarda o kadar köttUeacli ki diyecetl geliyor. Y alaıs bizim de-
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'Marailya 'ı·ngı·ıı·z Or usunda Hazırlık Ierl ıimdiye kadar bir cin ••ya· hut perinin bir adamı &ldllrdllğü· 
'Faciası ·• ,.ıaut ı.ır yolcunun 1oıunu 

------------------------ kHtfjinl, kal'lllanyolacılık yaptı· 

\ 

' 

Etrafında 1914 deki Gibi Bir Fırka Teşkil Ediliyor ~:·· b~:;;::::::ı,ı:;~~!. ta;~~:; 
T K d cinler, periler son zamanlarda 

una ıyılarıa a 1 latanbuJa muullat oldular. Boyu• 
B4r Cinayet Daha na ev, cam taılıyorlar. Cihangir-

lılendi de bOyUk apartımanların ara· 
ııaa ııkıımıı bir tahta 
eYln yerine gözdiken periler 
boyuna evin çatlak kaplamalarına 
taı atarlar. Kocamuatafapaıadaki 
ıofu periler de radyonu• ıesln· 
dın rahataıı oldukları için opar• 
JörUn daliğine taı doldurmak 
fıtemlıJer. Bflmem laaaai ıemttı eY 
kiraaıaı ••rmlyen kiracınıa ca .... 
larlaı ladirmlıler. Ve nHıayet p .. 
rUer bil aydanberl Sulukulede 
Çıaarçeımede, Boıtu aokağaada 
(4) aumarada otura bahtı•an 
Recep Efendlaln eYIDe muaaUat 
olmuılar. Birer al- fa11Ja Uı 

Belgrat'tan yaıılıyor: Tuna 
nelarl Uıerinde k•ln Vukovar ka· 
ıabaaı valuainde, BoroYO l1ml 
Yerilen mahalde ötHI, beriıl tah
rip edllmiı bir lnaaı.ı CHedl bu• 

t111amuıtur. Bu ceset 9ıpla1dıl\ 
raloız sol ayatJada aya\11·~· 
vardır. Baıı ve aağ ay~Ja k~~· 
tur. Belinde, Hırvat ilıtUA ileri 

Uıtaıilerin taııdıklan gibi b!r 
kemer vardır. Baı Ye ut ayafa• 
nın olmayı~ına baktlaraa bu ada· 
mm tanınmama11 için bunlatln 

vUcudundan ayrıldıkları kaıaaatl 
ıfıasıl olmnktadır. Aynı zamanda 
cesedin bulunduğu yerin hududa 
çok yakın olma11, yi•e bu ada• 

mm Yugoılav araziıinden Tunaya 
atılmadığı k~naatlnl akla getiri• 
yor. Marsilya faciasının tahkika· 

t1le meıgul olan komıiyon bu 
hadiseye de el koymuıtur. 

Hitli•••• Hh11e ol•11 g•rl•I'• 

• ,, ••k•ı 

Londra, 12 (A.A.) - Deyll 
T elıraf i•HtHlaln itimada dej'er 
membalardaa aldıA-ı malumata 
nazaran l11illiı orduıu ehemmi• 
yeti• kuvvetleadlrllecek ve ıon 
tekemınilJlerle tee1:hlz edilecıektir. 

Bütçeye, 1914 ıen11l•dekine 
l:.enziyea ve fakat moclera bir 
t•kilde tertip edilmiı !bir Hfer 
farkaaı ibda11 içi• S •ilyon inal· 
llz liraaı lllve edileuktir. 
lngllt•r• Sulha l11an1rken Sulh 

için Slllhİanıyormu' 
Loadra, 12 ( A. A. ) - M. 

Eden, dUn aöylımlı ohlutu lair 

İ11,tliz tl•I topç•l•rı 
u• k•M••tl• h•g•ti 

nutukta, Avrupanın 
akıbeti hakkıada ea
di~oye mahal &ima• 
.tıfu!5 foildirmlıtlr. 
it Edell, yakın bir 
harp tehlikesine hıaa• 
mamaktadır. Fakat 
ıUnln •Utkllllerlaia 
de fakir edllımeye• 
ceiini lllve etmek· 
tediı': 

- Blytık Britaaya atır •eı· 
ullyetlerine karı• komuı olmalıdır. 
BllylUı Brltaaya 111illıtler cemlye
tial tutacak, ıtlilaları bırakmıa 
koaferan&ı için çahıualr, kollektlf 
ıulb ıiıtemlnl kuYvetlendlrmeye 
gayret edecek fak at ayni zamanda 
kendi •ildafaa11aıa lhtlya9larnu da 
bllmemazlJk etmiyecekUr. Bu mil· 
dafaanın kunetl ve zaafıaıa hlr 

N 
Se ep111 yer• 90.000 oluıyueG 

:bu emıalıiz mHmuaya bağlanmadı. 
Bu9U11kl u7ııını aldığıaıa saman 
talrdır edecebiaiı . 

ıUn dünya ıulhu •berinde blyUk 
hlr tHlrl olabilir.» 

vakit bir tam (30) ıln saat {18)le {IQ} ara-
( Dnamı 11 inci ylbde ) ( Devamı 11 inal fO'' ) 

M. Eden ldçblr 

Alman Heyeti Şehrimizde 

• hundan bir müddet evvel Türk askeri teıkilitıaı tetkik etmek 
Uz-tre buraya ıellp Aakareya ıidea Rot ve iyot iılmH iki Jea .. 
ralden mtırekkep Alman heyeti dün ııarlmbe dönmiftOr. Kay• 
makam Nihat Beyia mihmaadarhtıada buluna• mlHflr heyet 
burada bir hafta kalarak harp akademisini, Deniz Liaeıinl ve 
diter mlleuHelerl ıeıeceklerdlr. RHimde illi Almaa jeneraliai 
albmandarlarile birlilde ılrllyorıwıuz. 



[Halkın Sesi) 
Ecza 
Fiatlerindeki 
lttıratsızlık 

Ecza fiatlerinin ittıratuzhğından 
yine şikayetler baıladı. Öteden
beri halkın aızlanmaıının bat· 
Jıca menuu olan bu mesele 
hakkında, bakın. yine neler 
aöyliyorlar: 

Cemal Bey (Edirnekapı Sultanha· 
mamı 21) - Eczacılık tahdit edilditi 
için hakikaten imrenilecek bir ticaret 
•· nıfı oldu. Kaybetmek ihtimali yok• 
tur. Şu buhranlı samanda •igortalı bir 
ticaret elbette imrenilecek bir ıeydir. 
Buna rafmen tehirde ecza fiyatlann 
da bir ittırat yoktur. Çarıanbada (100) 
kuru9:t nhlan bir Uiç ba:ıan Beyoğ· 
lunda ( 150 ), Şitlide ( 175} kuruıa 
alınma yor. 
Bahalı aatanlar aemtlerindeki dOkkin 

kirasının ve Yer.srinin f a:dalıtını ileri 
ıilrerler. F alf at bence bu makbul bir 
6zilr değildir. Semtler arHındaki bu 
büyQk fıat farkı kaldırılmalıdır. Ga
zetelerin yaıdıtına g6re de V ek&let 
fiat birlit:ne dofru bir adim atmıı 
dulunuyor. Ecza her yerde muayyen 
fiatla aatılmab ve bu bayat itinde 
ibtik&r yapılmamalıdır. 

* l1tan Bey (Kadirga Giingörmez 
ıokağı 3) - Sıhhiye vekAleti ecza. 
lara narh koyacakmıf. Bu çok iıa• 
betli bir tedbirdir. Bir aa eYnl ya
pılma•ı lbımdır, Çlaldl artak ıon 

samanlarda ecza11 da pazarlıkla al
maya batlamııtık. Bir taraftan aarla 
koymakla beraber bir taraftan da 
eczalar ııkı bir kontroldaa seçiril
melidir. 

ÇGnkl bizde laallon çok u bllditl, 
hemen hemen hiç bilmedifl bir fey 
vana o de eczaoılıktu. Baaa Dita1ta11 
"apdl içinde kinin diye verHlu 
,nlamam. Eczacılarımıa filhakika 

· b~yle ıeylere tenez:ılll etmezler. Fakat 
pFhah bir ecza yerine daha ucuzunu 
veyahut bayatını kullanmalan llati
maU de bertaraf edilemea ya. 

* 
Oa.man bey (Be9ikta9 Akaretler l!l )-

Sıhhiye nk&leti eczacıların kazancı 
adeta ıigorta etmek suretile kendile
rine bnynk bir himaye ve ıefkat 
ıö•termittir. Çilnkil Ttlrldyede ecza
cılık aerbeat bir mH!ek detildir. Bu 
yOzden de •erbHt ticarette görllen 
rekabet eezacıhkta yoktur. 

Sıhhiye Veklleti bu himayeyi ya
parken balkan ııbhatını ve keıuiai 
de dU16nmU1tür. Şimdi ecıa fiyatları 

ıehrin her aemtlnde değitiyor. Bu, 
doğru detildir. Şu kazançsız zamanda 
halktan fazla para almak dotru 
dej'ildir. Bir reçete · t•hrin her eczan ... 
ıiade aynı fiyatla yapılabilmelidir. 

./ 

Maarif Vekili Şehrimize Geliyor 
Aldığımız malfımata göre ma• 

arif vekili Abidin Bey bu ay •o
nunda l•tanbula gelecektir. Vekil 
Bey burada bir müddet kahuak 

maarif mftetıeselerini ve mekteplerl 
gezecektir. Abidin Bey, Üniver
sitede yeni yapılacak bazı enıH• 

tlllerin inıaatile ve bunların ha· 
ıırlıkl~rile meşgul olacakbr. 

:SON 

Hapisten Akıllanmamış! 
lzmirde 50 Tane Saat Çalıp Buraya 

Geldi, Fakat Tutuldu 
Polf• memurları don Malatyalı Mehmet oğlu 

Kemal ilminde bir genel yakalamlf ve ellerine 
kelepçe YUrarak muOddeiumumiliğe g<Sndermiılerdir. 
fri yarı bir genç olan Kemalin Uz.erinde (50) tane de 
saat bulunmuıtur. Saatlerin birçoğu altın ve yüksek 
kıymetlidir. Bir muharririmiz dün bu ıençle görllş .. 
müıtUr. Kemal, yaptığı kötU itin acı çıkacak olan 
sonunu timdiden görür gibi düşünceli bir tavur ile 
tunları ıöylemiştir: 

tarda ıaat ıahn aldım. Fakat bana iftira etti. 
Saatlerimi çaldı, dedL Bq ay yirmi ,an hapi•ha .. 
nede yattım. Hapi•hanede iken, çıkar çıkmu ıu 
adamın aaatlerinl . çalayım da aklı batına gelıin, 
bir daha iftira etmeyi öğrensin dedim. 

Geçen cuma gilnD dilkkioının yanındaki boı 
bir dükkanın penceresinden içeri girdim. Bu saatleri 
çalarak buraya geldim. Fakat burada da yakayı 
ele verdim. ,, 

Müddeiumumilik Kemali Sultanabmet ikinci Sulh 
.ceza mahkemeaine çıkardı. Kemal Hlklm huzurun• 
da da cllrmünö itiraf etti ve HAkim Sallhaddln 
Bey de kenclfai hakkında tevkif kararı vererek 
Jandarmalara teslim etti. 

- Ben lzmirden buraya 1aat satmıya gelmittim. 
Kısmet değilmiş, yakayı ele verdim. Benim hikayem 
çok uzundur. lzmirde zengin saatçilerden bir zat 
vardır. Altı ay evvel ben kendisinden mühim mik· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~...._~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yine İhtilaf 
Akay ile Motörcüler 
Araaında Bir Anlaşa· 

mamazlık Var 
KöprUnCln Galata cihetinde 

Ye Akay ldarelinin 6nllnde bu· 
lunan rıhbm, ihWlfı bir meaelo 
doğurmuftur. Bu nhbmın cıva• 
nnda bannaa 30 kadar motör 
Ahibinin bir arada 'riliyete mn
racaatlarmı icap ettiren muele 
tudur: 

Motörleria 6tedenberi yolcu 
ahp çıkardıldut bu rıhtım, Akay 
ldareainin deniz tJcaret mlldür
lilğilne yaptıiı bir mllracaat Oze· 
rlne, kendileri için yaaak edilmit .. 
tir. Akay idare.&, bu nhtnmn 
kendisine ait olduğunu, motar· 
lerio bııka yerde durmaları 
lbımgeldiil iddiasındadır. Hal
buki; motör aahipleri de bu rıh
tımın yerinde harbı umumiden 
evvel, sandalcılar tarafından 200 
altın •arfilo yapbrılmış bir lakele 
mevcut olduğunu, •omadan yeni· 
lenmif olmaaına rağmen Akay 
ldarelinin hiçbir hak iddia ede
mi1eceğini a6ylemektedirler. 

Bundan baıka, meycut aeyrl· 
aofer nizamlan motörlerlıı yalnız 
bu nhbmdan yolcu olıp çıkara· 
bileceğini taarlb etmif olduğu 
için kendilerinin hakh oldukları 
noktal nazannda urar etmekte
dirler. 

Vlllyet bu lhtillfh mueleyj 
,azden geçirmektedir. 

Kumar Oynatıyormuş 
Gafatada oturan Abdi adlı 

blrl bir sepet içinde kırmızı ki· 
ğıtlara ıarılı markaları para ile 
halka çektirerek kumar oynatır .. 
ken yakalanmıştır. 

Nakliyecilerin 
istekleri 
Deniz Kazalarırın Önüne 

Geçilmesini istiyorlar 
Aldığımız malumata göre, de· 

niz küçük nakliye esnafı cemiye• 
ti, deniz ticaret müdürlüğüne mti
racaatta bulunmuı, ve bazı istek .. 
ler ileri silrmll~r. 

Bu iıtekler:n başında, devril
mek aureti!e vukua gelen deniz 
kazalarının önüne geçmek için 
alınmuı lllzumla görillen tedbir
ler bildirilmiftir. Sandalcılar ce
miyeti, kayık, sandal ve diğer 
küçiik nakil vaaıtalarının bundan 
böy:e muayyen bir talimat dahi .. 
linde f•pılmaau:.ı, imalleri auaaın
da o evsafa uygun ofup cima· 
dıklarmın kontrol edilmesini za· 
ruri ve mühim saymaktadır. ld· 
dia edildiğine göre, bugün liman• 
da çalı,an kayık ve sandalların 

pek çoğu hergün için tehlikeya 
maruz Yaziyettedirler. Bunun da 
yegane sebebi, uiuorla imal edil
meleridir. 

Alakadar bir zat, dlln kendi-
slle görOıen bir mubarririmize bu 
hususta ıunlan söylemiıtir: 

" - Oynak aandal, her za
man için tehlikelidir ve biz, 
limandaki aaadallardan, kayıklar
dan bir çoğunun böyle tehlikeler 
göater diklerini iddia ediyonıL 
Emin · olun ki, denilme aure
tile vukua gelen Ye her seferinde 
bir iki kitinin canına malolan 
deniz kazalanmn yilzdo sekseni 
yapııµdaki bozulduk •• ayarsızlık 
yllzllndendlr,,, 

f:.uhacir Geldi 
DOn, Adana vapurile Köatencedea 

ıehrimiza bir miktar muhacir •e!
m iıtir. 

Türk Zeytini 
Hariçte Rekabet için 

Tedbirler Alındı 
Zeytin ihracatımızın artbrd

ması ve bir intizam dahiline alın· 
mau için iktisat Veklletince pro
jeıi hazırlanan " zeytin ihraç 
talimatnamesi ,, •on ıekllnl al
mıthr. Şehrimiz ticaret odam da 
proje hakkındaki mOtalialarmı 

tesbit ederek lktltat Vekiletine 
bilolrmiştir. 

Yeni nizamname iki aya kadar 
tatbik sahasına konulacaktır. Ttırk 
zeytinlerinin, alıcı piyasalarda dl· 
ğer. memleketler mahuslitı ile 
rekabet edebilmesi için bilha1Sa 
ambalaj meaeleeiae bliytık bir 
ehemmtyet vcrileıcekttr. Borada, 
nizamname tatbik edilmlye başla• 
nıldıktan itibaren zeytinlerin mut· 
laka fıçı ile aeYki mechuriyeti 
konulacak, kllfe kullanılması 

yasak edilecektir. Nizam• 
name projesi tetkik edilir-
ken tacir ve ihracatçılann öne 
sllrdiiklerl dilekler de nazarıiti• 

bara alınacakbr. 

Aşka Gelmişler 
Yeniköyde Rizeli Haaan kap

tanın kayığında tayfalık eden 
Halil, Rifat, Şeref ve Ramazan 
fsm:nde dört arkadat kayıkta 

ıarhot olarak tabancalarla bir 
kaç el ateı ettiğin.den yakalan-
mıılardır. 

Yine Sarho,ıuk 
Tünel batında Radrik, Andon 

•• Andriya adlı Dç kafadar ve 
Samalyada da çamur fımail adlı 
bir sabıkalı kendilerini bilmlyecek 
derecede aarhoş bir halde ötekine 
berikine sarkınbhk ederlerken 
y akalanmıılardır. 

el teırt11 13 
= .,.. ................ __________ ~ 

Güniin Tarihi · 

Şoförler Seçiminde 
Yolsuzluk Mu? 
Şofarler ve otomobilciler cemiyttl 

intihabatında yolsuzluk yapıldığı, para 
ile rey toplandıj'ı yolunda yapılan 
ıik&yetler allkadarlarca tahkik edlJ. 
mir• baı!amııtır. E•naf cemiyetleri 
•Orakiplltl de bu mesele ile meıiul 
olmıya baılamııtır. 

Sovyet lhUIAll Ve ismet 
Pa,anın Tebrlkl 

Moıkova, 12 (A.A.) - Gazeteler, 
teırinievvel inkilibının yıldöntımO 

milnHebetile fımat paıa ve M. Mo
lotof araıında a'ınıp verilen tebrik 
tel.ırafJarını neıretmekte dir1er. 

Glresunun imam Ve Hatlplerl 
Glreııun,12 (A.A.) - Vilayetimizin 

imam ve hatipleri yaptıkları bi.r 
toplantıd11 dini vazifelerinden batka 
zamanlarda aarık Ye cilbbelerini çı .. 
karmıya karar vermit Ye kararlarını 
tatbik etmiılerdir. 

Yeni Bir llkmektep 
iki •enedenberl inşaatı devam 

eden Fındıklı llkmelıtebi bu Cumartesi 
gtlnll açılaeakhr. Bu mllnuebetle bir 
açılıt mera.imi yapılacaktır. Bu bina 
(250) bin liraya malolmuıtur. Bütün 
fenni Ye ıııbhi tHiıatı lhtiYa etmek
tedir. 

Haliç Tarifesi 
Haliç tlrkeUnln sabah tarifelerinin 

mekteplilere ve memurlara elveritll 
olmadığı hakkında bazı tikiyetler 
yapılmııtır. Şirketin nbab tarife.ini 
detiıtirmeai iıtenmiıtir. 

'ahir Mecllalnde 
latanbul Umumi Mecliai bufGD 

Hat 14 te toplanacaktu. 

Hava Değlfmelerl 
EYVelki •ün ban kapalı yatmurlu 

ldL Dnn han, vaziyeti bGıbnuıa de
tltti. Y.afmur Haaen gecedeD din• 
mitti. Sabahleyin hava, yaz gftnled 
gibi tertemiz ve bulutsuzdu, akıama 
kadar da l:öyle devam etti. 

içki .Alayhttart.r 
·~~=---..~~~ 

Şimdiye kadar mütevazı bir ıekU. 
de fıtanbulda çalıımakta olan içki 
aleyhtarlan i'ençler blrliti, bu sene
ddn itibaren Anadolunwa muhtelif 
ıehlrlerinde ıubaler açmıya karar 
vermitt'.r. 

Kaçakçıhktan Beraat 
Bir eroin kaçakçılıtından maznun 

o!arak muhakeme altına ahnmıt olan 
komİHrlikten mfitekalt f.mail Hey 
dokuzuncu ihtiıaı mahkemeai11de 
yapılan muhakemeıi neticeaindf 
beraet etmiıtir. 

Gayri mübadiller 
Toplanıyor 

Ekseriyet olmadığı için geçen 
dof a toplanamıyan gayrimübadU. 
ler kongresi, yann •aat 14 te 
Halkevlnde içtima edecektir. 

Bu toplantıda, bono ve para 
tevziab, tarama komiıyonlarımD 

faaliyeti etrafmda görüımeler 
olacak, yeni idare heyeti seçile
cektir. Y armld içtimaın hararetli 
olacağı tahmin edilmektedir. 

~on Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 1 

Evvelki gün Şitbane y~ 
kuşunda b · r kazaya sebep olduk
tan sonr•.. . 

' 

' / i'\ \ \ 
... Kaçan otomobili hw ta-

rafta aralDlflar- ı. 
••• Kaza esnasında otomobilin 

cam kırıldıjı için.. 
Camı kırık otomobiller aruan

da o otomobili buluvumiflu. 
Duan Bey - Doiruıu mühim bit 

it azizim, İstı&Dbulda işleyen camı çer"'. 
çe~eai kırık Q kadar çok takıl otoın<>"' 
hiU var ki. bunlann han~11in ktf~ 
yapan otomobil olduğunu ayırmak h 
baldo ko!&Y oJ.mamuım. 



Hergün 
Köylümüz 
Fabrika Sahibi 
Edilemez Mi? .., 

Yurtta ikbıadt kalkınmamn 
hızlanmaaı, Cllmhuriyetin kuvvet· 
lenmeai için k6yltin0n refah açık· 
Liına çıkman prt koıuluyor. 
EaaHn hOkOmet, onblr yaldanbe
ri kö1ltıntln atar ylllderden kur
tulmuı için çabfıp duruyor. 

" Son Poata,, nın Cumarteıi 
•• Pazar gllnkD aayılannda çı· 
kan "bir meb'u•un tetkikleri., 
razııında da bu it tlzerinde du
rulmuf, bugün k6yllinlln borçlu 
olduğu, onun bu borçtan kurta• 
rılma.a lizım ıeldiği ileri ıürlll
mUştll. 

Ttırkiye nllfusunun ytlzde yet• 
mit beti köyltldllr. KöylO demek, 
topraia, yani ekime bağlı adam 
demektir. Ekim İM bizim yurtta 
k6yltlytı zenıfn edebilecek dere
cede cömert delildir. Çllnktl yur
daa birçok 1erlerl arp dağlar 
•• kurak bozkırlar De 6r0lmtır 
ttlr. Şu halde k6yl0mllzl zengin 
edebilmek, daha doğrulu maddi 
nfaba kavuıturabilmek için bar 
ka yollar aramalıyız. Bize kalırsa 
bu yol, fabrikaya ıiden yoldur. 
K&ylOytl fabrikaya ı&tllrmek, onu 
amele yapmak demek değildir. 
KöylOmllzO fabrika sahibi yap
mak demektir. Bu it hem kolay, 
hem de çok faydalıdır. 

Şimdi yurtta bani hani iri 
kıyım fabrikalar kuruluyor. Bir 
iki yıl aonn ba fabrikalar pkır 
ıakır ltleyecek •• 1urdun hertOrll 
ihtiyacına temin edecetl içla ubfa 
•• kuaacı hol olacalıdlr. 

itte, klylDmlbl buslnkl hor
cundaa kartarclaktaa llODl'a .U.. 
ıeçec:ek fazla para ile ona, falt
rlkalara hluedar yapacak olursak 
istenilen zenıtnllk kendWğinden 
~mUf olur. 

raualdSJ 1 , 
••slacllr. Çlakl Fraa11& kay• 
lerl, Fnnuda çok kir getiren 
fabrikaların •• diğer ıanayi tir· 
ketlerinin, demiryollan kumpan
yalarının blue senetlerine aahlp
tlr. Bu ıuretle köylil, bir yanda 
topraiana baih olarak ekmetlnl 
çıkanr, atekl yandan da lıİIH 
aenedlne aablp olduğu anonim 
firketin kendlılnc:ı her aae Yere
ceil temettuden latlfade edip 
dijer medeni lbtlyaçlarim temin 
ıdu. 

Köyltlal refah içinde bulunan 
.Wetlula mb kola1 kolay yen 
ıelmes. 

M. Pesmazoğlu 
Celll Beyle Birlikte iz. 
mitten Herekeye Geçti 

lamlt, 13 ( Huull ) - Yuan 
lldlaat Nuın M. Peamuotlu ile 
lldlıat VekWmls C.W S.1 mal-

tıtlulndekl ••Yat De bap (diba) 
ara1a pluek bl,ak tuala•at 

le karplandalar. Mluflrlerlmb 

tlru aoma Ertutnl yatile Hue•J• hareket ettiler Ye laallma 
.. lttlrak •ttlll blylk bir ka 
labahk tarafmdaa afurlaaddar. 

Bana 12 &amll) - M. p_. 
•azotla Ye C.W S.1 H•eke
den buraya pdllv. il P ... 
•azotla Ye CeW S.1 Cllm
harl1et kllfldlnde, refakati .. 
rladeld sayatta Çeldrde mlaaflr 
eclilcliler. Yana (bual•) fabı+ 
lralu ıallecek •• lıtanbula 
,Uecektlr. 

iki Facia 
Trabzon, 12 (A. A.) - Oftan 

.. brimize ı•lmekte olaa bir 
kamyonet yolda 40 metrelik bir 
uçuruma uçmllf, yolculardan b9f 
belan llmUf, iki kiti de •tar 
raralaamııtar. Ş of& aliler, muaYiai 
raraWar meyanındadır. 

Burdur, 13 (A. A.) - Buıln 
Burdardan Antalyaya giden bir 
otomobil Çubuk boğazında devril· 
mlftlr. Dart yarab •ardır. 

Resimli Makale il Sadakat Ve Dalkaoukluk il 

Bit mi gen 

Akın! 

----------------A.& 

laıulu Hkl dnirlerdenberl kBpetl, ıadakatia timıali 
olarak kabul et•ittir. Halbuki kBpelr, elinde ol•ıJan 
tHirler neticHl .. belki de bün1eainin tabiati lktizaaa, 
kudmunca aabibial bile dalamaktan çekinmez. Ne oluraa 

sile 1ujralmuı olanlar aadakati, dalkavuk'uk çukuruaa 
dltlrmGılerdlr H bu.un içindir ki Namık Kemal ı 
.. K.apektiı zuk alaa aanl:lı blinıafa hizmette• l " 
de•ittir• 

olaun, ndakat, arkadqlık HJ• klçltln blylte hlrmetl 
mefhu•luile beraber :ylrlmelidlr. Ruhlan alçakhk maya-

Sadakat ıBıteriniı:, fak at dalkaYalduta kaçma•ak 
prtile: 

SON TELGRAF HABE"'RLERİ 

Türkün Yüksek Seciyesi 
lsveçte Verilen -Bir Konferansta 
Ehemmiyetle Söz Mevzuu Oldu 

talllo ~ ptlrltcn.. IC_. 
feramp, memleketia arijlaal lclet-

Yeni intihabat 
Millet Meclisinin Yakında 
Karar Vermeıi Muhtemel 

Ankaradan bildiriliyor: Millet mec
llainln pek yakında meb'uı intiba· 
babma realleameai tıakkıada bir 
karar Yeımeal muhtemeldir. Bu 
takdirde yeai meclla martta top
lanacaktır • 

DahWye Veklletl, muhtemel 
bir mehaı ••çimine ltU'fl lbtlyath 
buluamal•n için belediyelere bir 
tamim ıaadeımlftlr. 

Liitfi Fikri Bey 
Merhum, Paruını Hayır 

iılerine Tahıiı Etti 
Eakl Baro reiai avukat Lttfl 

Fikri 8. ı•çenlerde Parlate Yefat 
•tmltti. J..(itft Fikri Beyin iki atla 
enel açılan Yuiyetumeaiade \a. 
tla para ye emllldnl hayır iti .. 
rlne tahal• ettljf 16rDlmlftlr. 

merhum, miraaçalaruaa yalnız 
lraaaaua tayln •ttltl mahfuz m.. 
.. ,. bırakmakta, seriye k•laa 
para ve ••ilki ile her aea• 
Amıpaya Od talebe ıaade
rllmulnl, •• iyi hildme her 
aeae mlklfat Yerilmealal, her 
aae içtimai menulara alt 
bir kitap yaıclanlacak •• daha 
birçok haJlr itlerine harcaaacaktar. 

lerinl 11ralarkea prlcl ziyaret
leri, •itanlanmalar, alklla ruimeai 
ve kına ı•celeriaclen de bahHt• 
mittir. Hatip Hamm, ba 1uretle 
url ha abaua aalabrk.. ve 

Bir Müdafaa 
itti/alcı I p.,,., 12 ( A.A.) - p.,., ili" 

pHl••l•I• ""''" llr Aa6er• •lr• 
ln6f llz, Fr••••• •• Beltflı:a Erlcir11 
A•r6l••l•rl •aıafla feda/it llr .. ,., ... ,.,,., .. ,,., ... _,., .... 
.,, .... ., ... ı.1ce11 •• ,,,,., ı .. 
arrrıu• .,,..,.. hr ••• Ü• 
k•Offllerl hNhrce luırebf .,,._ 
eeldlr. 

Cinagetler 
Silsile•l I 

Makedonya Komlteollirl
nfa Ôldlrdüfl Kadın 

Ve Çocuklu 
S.fJ• 12 (A.A.) - Mak .. 

doaya Daldll llıtilll Komlt ... 
adıaı tapyan •• Manllra lratillala 
••UUP hulanchata •rlea• Orim 
Tethit C.mi1•tbıia lldlrdlll 
ltlrçok ldmaelerla caetlerl sabata 
tarafıadu ••Jdaaa çıkanlmak
taclar. 

Ba ce.ı,et tarafaaclaa Mak .. 
donyada Oll HDe içinde lldlrll
mlf " aralannda bireok kaclaa 
•• çocuk bahnau Jk bdar 
lllnla lalviyetlerl tublt eclll-
•lttlr· 

r 
/STER iNAN /STER 

•• bu arada bilbaua beallil•ld 
Amıpahlann IOzum1Uz uablyet
lerl karı111nda ruhumuza llkbet 
Ye Hklnetln\ muhafaza edebllcli
limlıi anlabmfbr. Dinleyiciler •aa-• SWrJ.• Tlrk ..... .. ......... ..,. ....... 
dialemlflerdlr. 

• 

2 Milyon 
Yakında Devlet Ş6ruında 
Açık Muhakeme Olacak 

Aakara 12 - Tramny tirk .. 
tinden iade edilmeli iatenllea iki 
milyon lira için tlrket, DeYlet 
puanda bir daya aÇ11111, bu pa
rayı •vm••ul lbı• aelcllllal 
Dul drmDftlL Yalanda DeYlet 
flruında aleat malaakemı 1apa
larak mu'eleala bltla I~ Jld 
aalabhp açıja nralacakbr. 

Muıtaki Zelzele 
Dün latubul Raıathaaul 
Tarafında• Kaydedildi 

MUf, 12 ( Huull) - Bu ... 
1aat 9,11 de tarldaa ıarha doira 
tldcletll bir zelaele olmuftar. 
Huarat yoktur. ,,. 

Knclilli r11at11u..ı 9,21 .... 
detH bir laareldetan ka1det•lftlr. 
Zelselenla •erkul lataabuld• 
1020 ili 1050 ldlo•etre ....... 
dedir. 

17 Milyon Dinar 
Ankara, 12 - YaıoalaYJ&, 

muhacirler için teahh&t ettllf 17 
milyon Uralık tazminab tabitle 
ldemeye lbqlamıftır. 

iNANMA/ 
l.ıllteredeki EatelUceaı S."iıla ,.lJardaalterl 

Arap •e•leketlerl ajaahtıaa J•paa •• keadi9ial ı•· 
Htelerde eluerl1•tl• Arap kı1afetile slrdlll•h 
•.Par cuuı U•n•ı aleJhintle HD samularda 
larilterede aeıri1at llaı'•••f. la,W. paetelerl bu 

fa'al •J•• aleJlalade atap hatuJorlar•lfo 
81& .. Jaaluı obduktaa 10nra UYreDIİa Jlae bir 

claluere ç•Yir•ek için hıarlaachjıaa .. ba laaı:ırbja 
•klamak lçla baa lartlis ıaset•lerlnl• o .. kUde 
hareket ettljiae landık. S.. de •J okUJUca; 

ısrBR /NAN IST•R INANllA 

Adıaı bilmem, kızın nkine 
izafeten hep: 

- Esma hanımın anne1i, diye 
anardım. 

Kaç yqaadaydı, biç tahmin 
edemiyorum. Belki alm11tı, belki 
de yetmitl geçkindi. Fakat bem
beyaz aaçlannın albncla ne temiz, 
ne ,Ozel, hiç kırapbız bir yOd 
vardı. 

Aaadolunun bir kıyı•na Rume
linin öteki kıyıaından gelmiflerdi. 
Ben beı alta yaılarında bir çocuk• 
kın ne vakit evlerine gitsem, 
ihtiyar kadın mutlak• ikram ede
cek bir t•Y bulur, 10nra (Tuna) 
dan ıalanan memleketine alt hi· 
kiyeler aalabrdı, tarkılar dylercli. 
O beyaz, o temis ytlztl aaul el'an 
16zlerimin Gnllndeyae o ramk 
aui de kulaldanmdadır: 

- Dtiımaa alrcli •aroıal 
Ctıml..Ue tınlar durur! 

Jf. 
iki ,On evvel Di•anyolundan 

Beyazıda ı\diyordum, ince ince 
çiıellyen, aiadire miadire ıalataa 
bir yaimur Jatıyordu. Bir aralık 
bindiğim tramyay yavqlada, 
bakbm, iki tane malaacir araba
aıaın yamada• ıeçl1ordu. Bin
bir çefit 111ama &zerine 
oturmq iki im çocutunua 
yamada Ü•• Haa11111n annesini 
ıörOr ılhl oldum. Sabahleyla 
ıazetelerde okumuıtum. Bunlar 
da onun memleketinden değil, 
yanıba11adan ıellyorlarclı. Artık 
bize kalan topraklana bir köıe· 
aiade ı•nlt. rahat, kayıuıuı bir 
n•f•ı aı .. ya tlcliyorlardı. 

Traany ,..., arabalar 
arkada bWI. 

Keacll kaclba• 
- 250 ... enel bqlıyaa 

akm deYa• ediyor, diye dylen
dim, nlçia ediyor, ••Y• ediyor, 
1abuca bir de•letln hayratı al
baa ıir•• bir ilkede, bet Jlb yıl, 
bin ,.ı mWiyetlerlad.. biç hiqer 
kaybetmedea cla1amp duranlar 
Tarken biz nl_ıe çekllmltlz, nlJ• 
çekiliyoruz? Tarihin kaydettlll, 
pohpohçu kale.terle, mertlik diye 
pterclitl uld hatalara dtlfml1•• 
cek dltemiyecek yazlyetteyls. 
•uhakkak. Baauala beraber ... 
..ı- tetkike det- Wr menaclw. 

Ana Yurda 
Muhacir Akını 

923 ten Bugilne Kadar 
655548 Kiti Geldi 

Ankara, 12 - Meclllla b .. 
fbkl cellealnde Dahiliye V eldl 
Manlaa meb'UR Refik Ş.Ykel 
Beyla filallt takrlrlM ceqp ... 

nrek 923 •• 131 --· kadar Tlrld1e1• 99,709 ....... 
J79,113 mlbaclll •Uaclr, 18,021 
hanelik 248,SD dit- m• 
hacir aeldilbd " halara 
107,564 •Y, 16,311 ..... 
15,207 dlWn 6,230,971 din._ 
arazi Yerildljial llJlemlftlr. M• 
baclll muhaciri.. ....Un bo
nolar baalana harldadecHr. 9S3 t• 
bu HD• Huiraauaa kadar da 
3018 hanelik 15329 muhacir 
p1miftlr. 

93' haziramndan bu ay ba ... 
aa kadar ela 3149 haaeUk 1 l ,9M 
muhacir plmiftir. Bu muhacirler 
YuıoaJaYya .. Bulıan.tan, Roman
ya, Raya, Sariye, Kabn., Ada
lar, Efpniatan lraa •e Garbi 
Trakyaden aelmiflenlir. 

Vekil Bey İli•• olarak 10 bin 
Yataadapa Klatencecle Yapur 
beldeditiaia dojru olmaclajml, 
Ka.teacedeld mubacirleria ıld 
ıeçmcdiiiai bilc:limaip. 
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MemleUt Manzarası 

Tire Ve 
Ödemişte 
Tütün Mahsulü 

Tire (Hususi) - Tire ve Öde
'.nİşin en mUhim kazancı olan 
tütün mahıulü bu sene geçen 
senelere nazaran daha nefiştir. 
Kumpanya eksperlerile inh·sarlar 
idaresinin eksperleri tetkiklerini 
bltirmişleroir. Bir iki güne kadar 
piyasanın açılması bekleniyor. 

Ödem:ı köyierini dolaş&rak 
uzun bir zamandanberi tfilün sa• 
halannda tetkikatta bulunan Ik· 
tısat VekAletinin Türkofis tütün 
raportörü Mümtaz Bey Tireye 
gelmiştir. 

Mümtaz Bey fimdiye kadar 
gezmiı olduğu mıntakalarda mll1-
tahsillerle çok yakından temas 
etmiı onların dileklerini dini~ 
miftİr. 

1ktıaat VekAletinin ttıtnn h~ 
sosunda gösterdiği allka bütün 
Tire ve Ôdemit Tl\tüncftlerinl 
sevindirmiıtir. Senelerdenberi yok 
bahasına ıatılan tütünlerin 
artık bundan ıonra hükiımetin 
himayesilo iyi bir fiatla satılacağı 
tahakkuk etmektedir. 

Tire Ye Ôdemiıte tütün mn .. 
tahsilleri kalıplarını lkl Uç gtine 
kadar hazırlamış olacaklardır. 

g34 senesi tlltl\n mahsulünün iyi 
fiatlar dahiJinde satış1arma baı· 
lanacağı alAkadarlarca ıöylen• 

mektedir. 
Artık tUUln ıatışlarında ıskarta 

ye lskanto movzubahı değildir. 
ÇUnkU zürra esasen tfitiinlerinf 
Uç boya ayırmaktadır. Bınaena· 
leyh ıskarta ve ıskonto mc:&eleıl 

de halledilmiş demektir. 

Kızılca hamam' da 
Kara 1-lasan isminde Bir 
Köylü Hakkında Takibat 

Yapılıyor 
Kızılcahamam, (Husust)-T ek· 

ke k6yünda Kara Ha1&n iaminde 
birinin köylfiytl tehdit ve tethfı 

ederek cebren para toplamak Ye 

ıunun bunun davarlar~ c4'bren 
ellerinden almak birtakım mlbıa• 
ıebetsizlllderde bulunduğu hak· 
kında htikumete fik4yet Yakl ol· 
muştur. Bunun üzerine kaza 
jandarma kumandanı yilzbaıı 
Kazım Bey köye gitmif, mahal· 
linde yapbğı tahkikat netlceıinde 
mumaileyhin bu hareketi tabak· 
kuk etmiş, ıundan bundan aldığı 
davarlar latirdat edilerek sahip· 
lerine iade edilmlıtlr. Kara Ha· 
san da adliyeye teslim olun· 
muıtur. 

Kızılcahamam Adliyesinde Teftiş 
Ktzılcahamam, (Huıu•I) - Ad-

liye mnfettiılerinden Refik Bey 
bir haftadanberi kuamımı adU 
muamelibm tetkik ve teftiş et• 
mektedir. 

Geredede Soğuklar Başladı 
Gerede (Huıuıl) - Soğuklar 

başlallllfbr. Adeta paltoıuz ao
kağa çıkmak mümkün olama• 
maktadır, bugün evlerde kıt ha· 
zırlığı başlamışbr. Herkes ııva· 
larını sağlamlamakta, ıobalan 
kurmakta, soğuğa karıı aakınma 
tedbirleri almaktadır. 

GUdUlde Müsamere 
Gtldül, (Husust) - Bura ilk

mektep talebeleri tarafından be· 
lediye gazinosunda bir müsamere 
verilmiştir. Bütün balkın iştiraki 
temin edilen bu müsamere pek 
muvafık olmuf, yavrularimız tem• 
ail ettikleri milli menkıbelerimize 
ait safhalarla halk üzerinde çok 
iyi b:r leı;r bırakmışlardır. 

MEML K HABERL 
Dicle Nahiyesinde Yeni Bir Hükômet 

Konağı Yapılıyor 
Diyarıbekir, duğu için ziraat 

(Hususi) - Dic· hemen yok gi· 
le nahiyesinin bidir. Bazı köy• 
merkezi olan Pi- terinde yapılmakta 
ran köyU dört olan zeriyatla da 
yüz haneli ve ancak çiftçller 
iki bin nüfuslu· kendi evlerinin 
dur. Suyu köyün idarelerini temin 
orta yerinden bir edebilmektedir • 
kaynaktan çık· ler. Bunun için 
maktadır. Köyü ekseriai odun 
kısmen dere içe· D.ole nahiyesinin merkezi Piran köyü ve nahiye müdürü llilımıi Bey ve kömür ticare-
r ·ı:nde olup önU ovadır. Dicle nehrini geçmek mecburiyetinde tile iıtigal etmektedirler. Piran 
nehri bu köyü ıark •• garp olmalarmdan dolayı kıJın üç bu· köyll Şeyh Salt harekltı lsyani· 
taraflarından geçerek köyün altı çuk ay kadar kapanmaktadır. yesine sahne olmuf Uk aillh bu 
ıaat ilerisinde birleımektedir. Bu milddet zarfında hayvanlarla köyün yakinindekl bir tepede 
Dicle nahiyeainin elli köyü ve dağ yolundan gidip gelinmektedir. patlamııtır. Nahiye MlldUrll Hila· 
yirmi bin kadar da nUfuıu •ar• Nahiye merkezi olan Pirao kö- nn Beyin bu nahiyeye geleli dört 
dır. Nahiyenin merkezi olan Piran yünün ihracata bademdir. Köye bıı ay kadar kı1m bir zaman 
köyünün etrafı bağ ve babçelikUr. badem ihracatından epeyce para olmuıtur. ~üıntl Bey .. halkın .yar-
Nar, incir Ye badem mebzul bir girmektedir. Diyaribekirln odun dımlle yenı bir hnkumet bına11 
derecede yetiımektedir. ve kömilr ihtiyacını da bu na· yaptırmıya teıebbnı etmlı, tat-

E O . . . . larını da hazırlatmııtır. futaata 
rganl amanıyeslnden Piran biye temın etmektedır. bl "ki btitil h ı kl 

k 
. . . r ı ay sonra n azır ı ar 

ö>:'1ne kadar te~vıyel tUrabiye Odun ve kömilr kelekler! ikmal edilmif olduğu halde bat· 
hahnde yapılmıı hır otomobil yo- Dicle nehri Uzerinden Diyarıbekire lanacak ve ilkbaharda lnıaatı bi· 
Ju vardır. Bu yol mürur •e uburu sevkedilmektedir. Nahiyeye bağlı tecektlr. Köylerde mektep Jnıası 
yazın açık olup yolcuların Dicle olan köylerin ekaerial tatlık oı.. için de hazırlıklar yapılmaktadır. 

Tireboluda 
Yeni Bir Köy Yatı 

Mektebi Açıldı 
Tirebolu (Hususi) - Kayma· 

kam Mithat ve nahiye mUdUrü 
Kemal Beylerin halkın gayret 
ve faaliyetine inzimam eden yar• 
dımları ile Espiyo nahiyesinde 
yapılan köy yatı mektebicin in· 
taab ikmal edllmif ve ı:ıektep 
açılmıftır. 

Açılma merasimle yapılmıı, 

bu merasim için de Tireboludan 
bir heyet Espiye nahiyesine g;t. 
miıtlr. Giresundan da vali Tevfik 
Talat Deyin riyasetinde bir heyet 
gelmiftir. Merasimde eneli vali 
Tevfik TalAt Bey, sonra da Gi· 
re~ maarif mlldiiril Rifat 
Necdet, muallim Sadri Beyler 
birn nutuk ıöylemiıler, muallim 
Huriye Hamm da bir manzume 
okumuıtur. KöylUler tarafmdan 
kurbanlar keallmlş, heyetlere ve 
misafirlere yemek ikram olumnUf, 
milli oyunlar oynanarak ve havai 
fişekler yakılarak büyük ıeııJik 
yapılmııtır. 

Amasya da 
Yeni Mezbaha Meraıimle 

Açıldı 
Amasya (Hususi) - lnta et• 

tirilmekte olan mezbaha ikmal 
edilemlıtlr. Çok güzel bir ıekilde 
fnta edilmit olan yeni mezbaha 
asrın icap ettirdiği bUtnn fenni 
teai.aah ihtiva etmektedir. Mezba• 
banm knpt reıml meraıimle ya· 
pılmıştır. 

Geredede Ekim işleri 
Gerede ( Huıuıô ) - Bu Hne 

havalar ekim itleri için çok 
mnsalt gitmektedir. Blitlln çlitçiler 
tarladaki çalıımalanna hararetle 
devam etmektedirler. Bu aene 
mahsulUn çok iyi olacağı tahmin 
edilmektedir. Geredede ekllmemif 
bir katıı bile toprak kalmayacak· 
tır. Ziraat mncadelesıl do devam 
etmektedir. Yeniden Boludan bir 
memur gelmiş, bu işlerle mefgul 
olmıya baılamııtır. Ayrıca sürek 
avları tertip edilmekte ve zlraate 
muzır hayvanlar öldürülmektedir. 

Akşehirde Himayei Etfal Faaliyeti 

Akıehlr (Huıual) - Himayel Etfal Cemiyeti bu sene de fakir 
Te yoksul yavrulara elblıe ve kasket vererek ıevlndlrmitUr. Res
mimiz 15 gllnevvel gl)'dirllen yavrulardan bir kısmını gl'atermoktedir. 

Trabzon' da 
Fındık Piyasası Müıtakar 

Bir Halde 
Trabzon, 12 (A. A.) - Bor· 

ıada kinunuevvel teslimi alb va· 
gon iç fındık fop Trabzon kırk iki 
buçuk kuruıtan satılmıştır. Ka• 
buklu tombul fındık ylnni bir 
kuruştur. Fiatlar muıtakar bir 
halde devam etmektedir. Birinci 
teşrin ayı içinde Trabzon lima· 
nında muhtelif ecnebi meınleket· 
lere 1()398 çu'fal iç fındık 378 
çuval sivri fındık ihraç edilmiştir. 

Trabzon Befediye Meclisinde 
Trabzon, 12 (A. A.) - Bele

diye meclisi çok harare t1l ve mli
nakaşalı içtimalanna devam et
mektedir. Trabzonun en mllhim 
derdi olan su meaelesfnio esash 
bir surette halli etrafında kuv
vetli bir cereyan vardır. 

Trabzonda Gazi Heykeli 
Trabzon, 12 (A. A.) - Gazi 

heykelinin dikilmeai yolunda uya• 
nan fikir üzerine meclisten bir 
komlıyon seçilmiıtir. 

Ziraat MUstaşarmm Tetkikleri 
Konya. 12 ( A. A. ) - Bey• 

ıehlr göHl ile laka sahaııoda tet• 
kikatta bulunmak üzere Konyaya 
gelen ziraat mUsteşan Abf Bey 
Benehire gitmiıtir. 

Muğla'da 
Tütün Satışlan Hararetle 

Devam Ediyor 
Muğla 12 (A.A.) - Muğla, 

Milis ve F ethiyede tlltUn alıı ve-
riıl hararetle devam ediyor. 
Muğlada birinci ve ikinci sınıf 
tUtunlerden 700 bin kilo, Milis 
ve Karaovada 400 bin, Fetbiyede 
60 bin kilo tntOn sablmıttır. Yeni 
gelen kumpanyalar mllbayaata 
henllz baılamıılardır. Ufak parti
lerden ve ftçllncO sınıflardan tek 
tnk vo bUylik partilerden kum
panyalar ordinolarını doldurmak 
için mUbayaatta bulunmaktadırlar. 
Fiyatlar 60 ili 80 araıındadır. 

Muglada Bir Ayhk ihracat 
Muğla, 12 (A. A.) - VilAye

tlmizin Küllllk, Bodrum lakelele
rinden birinci teırin ayı içinde 
8 at, 3 merkep, 95 6kllz, 67 
inek, 121 dana, 3 domuz, 398 
keçi oğlak, 1254 ktımea hayvanı, 
41 koyun Ye 940 kilo ıllnger 
ihraç edilmiştir. 

lbrahlm Tali Bey Teftişte 
Edirne, 12 (A. A.) - Umumi 

Mlifettif İbrahim Tali Bey, refa· 
katinde f ıkln vo Maliye MUşa· 
virlerl olduğu halde Uzunköprll .. 
Keşan yolu ile Çanakkaleye ha· 
reket etmittir. lbrahim Tali B. in 
bu seyahati üç dört gün &lire· 
cektir. 

Ev Doktoru 

Nöbet 
Buhranları 

Rahatsız oluruz. Midemiz eyi glll 
mez, başımı:ıda ağrı vardır. Ni· 
hayet tahammül edemlyerek dok• 
tora bat vururuz. Fakat dütün· 
İnemiıizdir ki doktorun bize iilt 
soracağı şeylerden biri, hararet 
derecemizde bir değişiklik olup 
olmadığıdır. 

Binaenaleyh, her ıeyden evvel 
haısalilİyeti tecrllbe ediJmiı bit 
termometremiz bulunmak ve bunu 
kullanmasını bilmek şartbr. Öte• 
denberi vücudun harareti kol 
alhndan ve ağızdan alınır. Ter• 
mometre kol altına konur veya 
ağıza sokulur. Kol albna eyi 
ycrleıtirmek mümkündür. Ağız, 
burundan gelen hava ile daima 
yıkamr.Binaenaleyh hararet vaziyet 

aabit değildir.Onun için fen adamla• 
termometreyi mekade koymala 
auretil4' hararet almayı tercih 
ederler. Fakat termometre bir par• 
ça ileriye itilmelidir ki dahil ile 
rabıta peyda et.in. Bu duhul be• 
aaotlmetreyl geçmeli ve termo-f 
metrenin cıvah kısmı içeriye giı"' 
mi~ bulunmalıdır. Bittabi, te!'mo• 
metreyi kullanmadan evvel 111lla• 
mak ve cıva sütunuau tabii nok
tasına indirmek ıarttır. Akai halde 
bir termometre, size, cıvanın 
en son yUkselmi9 veya inmiı 
bulunduğu hararet derecesini gös• 
terecektir. Termometre konulduk
tan sonra yerinde beş dakika kal .. 
ması ıartbr. Bunu saatle kortrol 
etmek lb.ımdır. Çocukların hara"' 
retJ alınırken termonıetreyi bırak· 
mamak ve el ile tutmak lazımdır. 
ta ki bir yanlışlık hasıl olmasın. 

Termometre ile hararet lm 
zamanları ıunlardır : Sabahlan 
uykudan uyanır uyanmaz. Çünkü, 
bazı kimseler yat11ktan kalkbktan 
ıonra bir, iki hareket yaparlnrıa 
hararetleri derhal çıkar. Akşam• 
ları lıe saat 17 ,30 en mUnasip 
zamandır. Eğer hararetinizi daha 
iyi ve mllrakabell olarak ölçmek 
latiyorsanu: 

Sıkıca bir yllrtiyUı yaparamız. 
Sonra hararetinizi alırsınız.. Bir 
mftddet dinlenir, ilk yorgunluktan 
eaer kalmayınca tekrar derecenizi 
ahraımz. Bu istirahat mtıddeti 30 
dakikayı bulmalıdır. Tabii hararet 
derecesine ne derece sür'atli 
avdet olunursa o derece sıhhatli 
olduğumuza hOkmetmemlz lazım• 
dır. 

Tabii hararet derecesine g~ 
lince; yukardaki ıartlar altında 
cllcudun harareti, nihayet aabah• 
lan ( 36,8 ) den ( 37 ) ye kadar 
akıamları da (37, 1) de (37,3)e 
kadar çıkabilir. Fazla olmamalıdır. 

Bazı insanlarda ufak bir aıa· 
blyet hararetin birkaç derece çık• 
masını intaç ed.,r. Binaenaleyh 
bunu tesbit ve hararetin ciğer 

rahatsaxlıklarile alakadar olup ol
madığını tayin etmek doktora ait 
bir meaeledir. 

Bugllnkll bbbın elinde öyle 
T&ııtalar vardır ki bu ciheti ta• 
yin edip meydana çıkarmak öylo 
zor bir it değildir. - lf 
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tct 'l'B ( Siyaset Alemi ) 

Şark Meselesin- , ; .... i , - - . . . . . . . . 

den Balkan Fransada 
Anlaımasına Mütarekenin 

Roman1 ada Franııı dililtl yari v:ıldo··nu··mu·• 
rtami olarak çıkan 11 Endepandanıı ı 4 

Runıen ,, raz~te11i, Balkan anlatmalı parlı, 12 ( A.A.) - DDn bUtfta 
konıeylnin ıon Ankara toplant 11 Franaada mütareke merasimi cereyan 
•Gnaaeb tile " Şark moaoleııinden etmiıtir. 
Balkan anlaşmasına ,, ba~hldı b~r M. Heryo Liyon da bilyük bir 
fan yazmıotır. Bu makalede denı• nutuk irat ederek bUtOn Fransızların 
liyor ki: birleşmesi ye "ıiyasi rejim'eri ne 

,. On dokuz:uncu asrın tnrihi, olursa olıunn diğer memleketlerle iyl 
Bo~azlar muelesi ile Şark meselesi.. anlatma fikrini metotmfı n deınitllr 
lıln hlkimiyeti atlında geçmtıtir. Sul- ki : 
tanların TGrkiyesl haata adam, blltlln ıısulh fikrine, vatan fikrine hiımet 
devletlerin matmahı nazarı bulunu• etmek llzımdır. En aziıı ve en hara .. 
Jor, bu hal ihttliflara vf harplere retli temennim, Franııııların emniyeti 
tebeblyet veriyordu. Balkan devletleri huıuıunda bası eaditeleri yabfmlf bir 
he, bGyQk diplomatların sekAlarını vatan içinde tekrar birleımelerldlr. " 
tecelli ettirdikleri bir entrlkn mer• Lil'de vatanperverane merasimin 
kezinden başka bir t•Y değildi. yanı başında müşterek upbenin bazı 

Halbu ki bugUn vaiyet tara men kar tıklıklara ıebep olH mödabaleleri 
berakistlr. Danyada hiçbir mınta~a görOlmOtUlr. 
)'Oktur ki 111\h orada bundan ıyi Pariste, bir taraftan yüa binlerce 
tekarrur etmit bulunıun ye devletler halk meçhul Hkerl ıelimlamak için 
bundan daha fasla bir açıklıkla zafer abidHlne i'lderken, diğer taraf-
teırild mesai etsin. Bundan yirmi tan başta mebus Berjeri olduğu 
••ne nveline ıeJinciy• ICadar imkan• haldf mGıterek cephenin lı .. reaJn-
111 ad4iolunan bu hal, bugb en de Sabık Muharipler Fedual e·,. 
dedbinlerin iberind• bile tesirini ıöı· fı d · i hl tt liti tara n an ııyaa ma ye e 
terecek bir bakiknt olmuıtur. Ankara tertip edilen bir alay da Baatilden 
1'onferanaı TOrkiye, Romanya, Yuna• Naayon'a kadar ihtilll t•rkılartnı 
lliıtan ve Yugoslavya araaında tam a8yllyerek ilerllemiı ve dağılacakları 
ltll&fı yeniden tebaraz •ttlrmiıtir. Bu esnada bir mftfettiı fena muameleye 
ltilif, mOıtertk menfaatlerin tam 
b maruı kaldığından poliı mUdahaleye ir anlaıma11 Oz:erine kurulduju gibi 
bGyQk devletlerin 1enlden entrlkaJa- mecbur olmuıtur. 

Bundan baıka biltlln vatanper"Yer ranı çevirmelerin' kartı gelmek husu• 
auruplar, aıorbul askeri 11t!Amladık-ıundaki arıuları OzerJne de mOessoı 'lt 7 

bulunmaktadır. ten ıonra, M. Dumerg'ln apartı•anı-

B l nın 6n0nden geçmio1er ve kendisini BuJgariıtan iae, ıimdfy6 kadu a .. 
lcan mlaalrıoa reımen iltihak etmemif o derece alkıtlnmıtlnrdır ki M. Dumerg 
olmakla beraber, bu 1nt1aka dahil pençereye gelmeye ye kentlisine 
devletlere gittikçe daha fazla yaklaı- muhabbet, hürmet, itimat ve ta.ztm 
makta ve bir fnlihaytl' olmak nzere hiılerini bildlrmeye gelen muhtelif 
uzlaıma ıiyaaetl takip eylemektedir. heyetleri ve bu meyanda ihtiyat 

Daima llyan etmiye 'Ye biriblrl•- zabitleri murahhaslarını kabul etme 
rlnl parçalamıya hazır bulunan Balkan mecbur olmuıtur. 
ınlllet1eri, acaba menfaatlerinin icap Bazı sağ cenah milfritleri M. 
ettirdiği bu klyautli idrake na.ıl Heryo'aun lndiji oteJin 8nilnde te.ı:a-
l'ardılar ? Bu, derinl•ttirmlye değer bGrat yapmak latemfılerae de polia 
lılr aiyaai paikoloji meaelesidlr. Biae kendilerini h&d' aeaiz daQıt.mııtır. 
gelince, biz bunun ıerefinl devletlerin Butiln masa'da bu mGnasebetle 
mukadderatını idare eden dirayetli dini ayin y.-pılmııtır. 
ve makul devlet adamlarında bulmak- lsveç Vellahtı Tahrand 
tayız. Eter yeniden bir harp Avru• Tahran, 12 (A.A.) - İııveç veliahtı 
payı tehdit edecek olurııa, buna her maiyeti ile birlikte Tahrana muvasa• 
halde Şark meHleıi ıebebiyet yer- lat etmiıtir. Veliaht refakatinde Prenı 
aılyecektir.,. Bertil oldutu halde aaraya giderek 

_. Şahı n müteakiben Baıvekili ııiyaret 
lıte Şark vazJyetinin •e baata de- etmittir. Baıvekil kendisine hükumet 

1 Sar ese lesi 
Fransanın Askeri Tedbirlerini El 

Altından İngiltere istemiş 

Sar hükı1met komityonu reiıi M. Knoks 
Pariı, 12 ( A.A ) - Maten ı:aze- ı olan Sar bllklimet komisyonu re111 

teılnin Londra muhabiri umumiyet M. Knokı hakkında da eodite göı-
itf~ar!l~ fyi haber alan mabafil~A•n termiı ve mnmaileybln emniyeti için 
edındıtı malümata istinaden, reyııt:m dört polis hafiyesi göndermiıtir. 
••nasında Sar araziainde mlltiım Son Posta: Bunun netice1idir ki 
karıııklılclar •ukı.ıu inıklnından Parl1- FranH hudutta aıkeri tedbirler almıt 
teki aeflri vaaıtaıdle Franaız bilkume· 
tine lngillz hükumeti bahıetmittir. 

Mu ha bire nazaran, İoıillz hilkü.· 
metl aynı zamQnda İnrlliz hemıehrlıi 

lngilterede 
Parlamento Bir Buhr n 
Raporile Me§gul Olacak 

Londra, 12 (A. A.) - Parla· 
menlonun bu içtima devresinin 

Cuma gDnU biteceği ~uhaklrnk 
gibidir. Kral, ayın yirmisinde 
yeni devreyi açacaktır. 

MUtterek bahisler ile plyanko-
lar baklcındakf ınn.zakerelerJn ya

rın akıam biteceği ve meclisin, 
iktisadi buhrandan muz:tarip 
mıntakalar hakkında tahkikat 
yapan komisyonun raporunu din
llyebileceğJ zannedilm•ktedir. 

M. Nevil Çemberlayn bu mil
nasebtıtle komisyonun alınmasını 

tavsiy• ettiği tedbirler hakkında 
kUkiimotin görliş:erinl anlatacak· 
br. 

YB bu hal Almanvenın prote1toaunu 
mucip olmuıtur. Vaziyet, bu noktadan 
gergindir ve Sar reyidmına mOracaat 
hrihi endiıe ile beklenmektedir. 

S. Rusyada 
Mimari Konferans Çahı· 

mn ını Bitirdi 
Moııkova, 12 (A.A.) - Sovyet 

Rusya mimarlar konf ranıı çalış· 
mnsını bitirmiştir. 

Konferans, bir mimarlar kon• 
gresinin toplanmıya çağırılması 
hakkında Moskova murahhaslar 
heyeti tarafından yapılan teklifi 
ve Sovyet Rusya mimari sergiıf .. 
nin teıkil!t planını kabul etmittfr. 
MolDlson Londraya DöndU 

Londrat 12 ( A. A. ) - Fena tali 
yilz6nd~n ortada keamığ• mecbur 
kald ğı Londra - Melburn yarışındaki 
tayyaresi ile Brükselden har ket 
eden tayyareci Molliııon burada kııra .. 
ya inıniıHr. 

Sayf• 5 

4-Gönül işleri 

Okuyucularıma 
Cevaplarım .• 

Anko.rada (Cemal) Beye: 
Evinize girecek kadınla bir 

yastıkta saç ağart cak anneniz de 
degildir, babanız da •. Görmediğiniz, 
anlaşıp anlaımıyacağımzı bilme
diğiniz bir hula, ailenizin isteğine 
peki diyerek uzaktan n·şanfon
manızı t eviz ed mem. Kısac 
muv fakat etmediğinizi yazarsmız, 
mesele de kapanmış olur. 

'f 
Ankarada (Fevzi) Beye: 
Bütün dUnyada kabul edi· 

len bir kaidedir, yeni teessüs 
eden yuvada, paraca kızın 

bisse1l de bulunmaıı istenilir. 
Fakat bizde bu ddet henüz yer
lcımedJ. Kızın getireceği snd ce 
bir oda takımındnn ibarettir, üst 
tarafını yapmak erkeğe düşer. 
Bununla beraber fikren uyanık 

bir ailenin kaqısında bulunuyor• 
sanız ve bahsin kın lncltmeye
ceğinl de zannedlyor1&nız dDıün• 
cenizi açabillrıinlz. Fak at fenn 
tellkki edilmenizden korkarım, 
ihtiyatlı bulununml 

* Feride Lutfi Hanıma: 
Eğer bir hafta, bir ay, hattl 

iki ay sOrecekse ve mutlaka 
nikah ile neticeleneceği kanaati 
mutlak olarak varsa, niıanJan .. 
makta malız.ur görmem. Akıi 

halde nitam bırakıp, afü:le iktifa 
ederek nikihı beklemek mUrec
cahtır. 

HANIMTEYZE 

Yine Deniz 
Silahları 

Tokyo, 12 ( A. A. ) - lngilia 
deniz planı hakkında hiçbir karar 
alınmamıı olmakla beraber resmi 
m hafil bu planın reddedilmesinin 
pek akiline o.mıyacağı fikrini 
izhar etmektedir. Bununla bera• 
ber Japonyanın bu pllnı faaliye
tine Ha& tutabilmesi için pllmn 
teırlh edilmesi, aydınJatılmaıı icap 
etmektedir. it.ilen adamın hali timdi budur. - ıt- ı\ıaıını takdim eylemiıtir • 
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l ürperiyordu. lore, izbeler~ sinen ne gönül kah· Hattl bunun Rasim Cemal 

ispanyada Bombacıhk 
Bilbao, 12 ( A.A.) - Zabıta 

San1alvadorda çok kuvvetli 200 
bomba meydana çıkarmııtır. 

No.66 
13 - 11 - 934 

Hatta bunlardan bahsederken 
' gUlerek: 

- Kimbllir. Bizim oğlan da 
neler yapıyor. Bugünlerde yalnız· 
lıktan çok ılkayet ediyor. Belki 
de kendine bir arkadaı hul
mu9tur. 

Diyordu. 
Ayten o gece LeylAyı ıalver

medi. Yakındaki merkezden Ley· 
lftnın her zaman evine haber 
yolladığı Arap bakkallara telefon 
ettiler. 

Bu neı'eli eve bir tat&Jzlık 
çökmUıtU. (Ayten}in annesi kızına 
beUI etmemek iıtemediği halde 
çok özUldUğUnU bir aralık Ley• 
lliya anlattı. 

Babası hiddetlenmişti. 
Bu ağır bavlı, temltinll adam 

bile Raıim Cemal B yln hareketi 
karşısında itidalini kaybetmfıti. 

Leyla bUtlln blr aileyi alt Uat 
eden Rasim Cemale gittikçe sinir
leniyordu. ( Ayten ) bu hAdlaenio 
sebebini bilse kim bil~r no kadar 
UzUlecektl .• 

Rasim C mal Bey mektubunda, 
yalnız onu mes'ut edemlyocejine 

• 
ır 

Burhan Cehit 

kanaat getirdiğini işaret etmişti. 
Fakat bu ne düşüncesiz1ikti. 
Leyla şimdi vaziyeti daha iyi 

muhakeme edebiliyordu. 
Kendisinden bir damla alaka 

görmeden Rasim Cemal Bey buna 
nasıl cesaret etmiştir. Bu adam 
herhalde çok mağrur, kendini 
beyenmiş bir adamdı. Zaten eski 
§Öhreti bunda ffiphe bırakmıyor· 
du. Fakat nlıımlandıktan sonra 
kaç kere (Ayten) i temin etmişti 
kl erhk o eski macera defteri 
ebedi surette kapanmııtır. 

Rasim Cemal Beyin anne!İ, 
oğlunun ( Ayten ) le evlenmesini 
okadar iıtediği halde bu hareke .. 
tini görünce seıbıi çıkarmamıı, 

mani olmıığa da çalıımamııtı. 
( Ayt n): 
- Yengem mel k gibi kadın. 

O da kimbllir ne kadar llzUlmUı· 
tur. 

Diyordu. 
S vgi fılerlnde akrabasından 

çok çeken Leyli buna pek loa· 
namıyordu. GözUnUn önüne Ha· 
sibe Hanımın o hakaret, istihza, 
kin dolu iözleri aıldik,e tüyleri 

O gece paylaştıkları tek ya· ramanlara gört\lmtııtür ki zaman beye kartı zamanında bir darbe 
takta geç vakte kadar dertle ti- bu bezgin ve ölmüş görünen ruh· olacağını si5yliyen Leylinın ıara• 
ler. Leyla, heyecan buhran ve lan adeta bir aslan yaralı p n• rıru bile çeldi • 
humma halindeki crkadnşının si· ç sini yalaya yalaya iyi eder ıibl HattA bunun için aralennda 
nirlerinl yatıştırmak için bütün okşıya okşıya ııfa verir va o bez• hafif bir münakaşa bile oldu. 
ı:ekasmı, maharetini harcadı. Fel· gin, bitkin gönUHer günün birinde Leyli ısrarının reddedildiğini 
sefeier yaptı, Adeta konferanslar aslan keıilir \'e yeni f eni aşk görünce pek ta bil olarak ı 
verdi. nöbetleri içinde etrafa saldırırlar. - O halde Raıim Cemali 

Ve nihayet onu sabahleyin, Tabiatin bu t1ki hiikmilnU kavraya• unutmndm. Bu izdivacı deddedlşin 
her zamanki gibi bankaya bera• madıklar için ilk buhranlar, nöpetler ona karıı aaafın olduğunu lsbat 
her gitmcğe razı etti. içinde şak dan çıkarıp canlarına eder. 

(Ayten) i en ziyade yumuıatan kıyanlar da vardır. Bunlar mUm• Bu iddia genç kıza altüst ettL 
Leylanm şu mlitalensı oldu: kün olup ta birkaç mevaim liOnra O kadar seYdiği arkadaııoa 

- Buna ehemmiyet verir, ızb· hayala clönsel r kendilerini ölüme ağır bir cevap vermemek lçlu 
rap çektiğini anlatmıan onu se· götüren aşkın y rinde izi bile Çok zahmet çekti. 
vindirmit olursun. Hayatının yolu.. kalmad!ğmı ve uğrunda kül olup Fakat LeylAnın içine bil' fllphe 
nu hiç değiştirme, böyle bir ıavruldukları sevgilinin taze aşk clUfmüştU. 
hadisenin ıana keder verdiğini ııaraplarile mahmurlaııp kucaklar· ( Ayt n) in bu telaşı, bu par-
his ettirme ki o, yap~ığı hareketin dan ve dudaklardan 11evgi topla- layıı pek tabii değildi. 
sersemliğinden kurtulmnıın. dığını görilr ve ne gülünç hale Genç kız bunu hias tmeklo 

Ve ertesi gUn her zamanki dUıtUklerini anlarlar. beraber duha i eri gidip onu sık· 
aibi hıtanbula beraber indiler. Ne çare o bir yoldur ki donllşll mak istemedi. 

'f- yoktur. Zaten keneli batındaki d rt 
En köklU gönUl acılarını yıka- Ayt n unuttu. okadar genijlemiş, nğırlaşmııtı ki 

yıp iyi eden aylar ve mevaimler Rıuıim Cemal Bey yeni bir en yakın doıtlarmın kcd rlerine 
hlrlblrini kurulayarak g lip geç· vazife ile lzmiro gitti ve Avrupa· bile aliika g<l termeye takati 
tikçe hayatla aykırı, gUç ve y hancı d , lstanbulda meydana getird'ğl kalmamı~tı. 
gibi görfinen hadiseler, hareli: tler- maceralara t zelerini ilave katıı-

. · b ı· Reşit bcklcnm yen bir zamnn• de yavaş yavaş ıtiyat a ıne gelir. tırmıya devam etti. 
kı k k da Diynrıbekire tayin edilmiş, Ve şurası mu a trn hr i acısı Yalnız bu ayrılık hadisesi 

k b. 1 orada da kalmıyarak Hakariye unutulmıyaca ır gönü yaraflı (Ayt n) in kafasında evlenmeğe 
kadar gitmişti. Tayin edildiği bu yoktur. karşı çetin bir dlişmnnlık yarattı. 

Aşk hummaları içinde bir sarala Feneryolundald komşularından mllhim vazife uzun stlrdil. Takip 
gibi kendini yerlere abp bayılan terbiyeli bir genç evlenmek için kuvvetleri kumandanı olarak o 
çıldırmıı iibi etrafına &aldıran, aile vasıtalarile müracaat ettiği bu mıntakada altı ay dola ta. 
dUnyadan elini çakınlı gibi göşe• halde kabul etmedi. ( AJ.tusı v r) 
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Dünya flô.diseleri 
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i' ransada Belçika 
Kıralı ..• 

Franaa'da Muharipler Cemi• 
Dikkate yeti mliteveffa 

B e l ç i k a Kırab 
del•r ilci «Alber» in namını 

lalidi5• teya için b"r abi· 
de dikmeye karar •erdi, bu 
maksatla halktan iane topladL 
istediği herkeste 11, Oç kuru,tu, 
Beş kuruştu, fakat bu mlktan 
geçerek mühim 11ore verenlerin 
sayısı çok oldu. Fransız ıazcte

leri anlabyorlar: 
O gece iane toplamaya me

mur olanlardan bir genç bir ' 
gazinoya girmiıH, bir müıter:ye 
aandıiını uzattı, bu müfteri de 
cebinden bir on liralık banknot 
çıkararak btıktükten sonra aan
dığa attı. iane tcplamnya memur 
ıenç bu hareket karıısında hayret 
etmifti, mftıteri ıunu ıöy le eli: 

- Hayret etmeyiniz. Ben Bel· 
çikabyım. T• luralamı çok ae
Terdim. 

Yine o gece gözleri görmlyen 
bir adamcatız bul•arın bir k6ıe
ainde oturmut armonik çalıyordu. 
Hazin bir bavaydi, etrafuıa top
lanan halk ıllk6nle dinledi, aonra 
muzik bitince adamın kasketine 
içer bett.r kuruı atmak latedl. 
Fakat adam almadı: 

- Ben harp malftltl bir Fran• 
ıııım, dedi. Vurulduğum glln 
Belçika Kırplı Alber de siper
deydi, beni kollarının arasına ala• 
rak dııarıya çıkardı. Buaftn onun 
rtıntldllr, çaljımı onun için çal
dım, •ereceiiniz parayı onun için 
gezdirilen aandlklara atıaızl ... 

Telgraf ajanılan meıhur 
Rotbıchlld ailesinden Ba• 

.. .,...---.---. ron Edmond d6 
'aç•ız ımp•- Rothschild'ln 6ldll-
r11torlardan ttlnl haber verdi· 
biri öldü ler. MIUeveffa 80 

yaıını geçkindi, bununla beraber 
Yiicuden uilam olduğa ıibl •kıl 
kuvvetlerine de tamaman malıl&.ti. 
Son zamanlarda biraz haıtal•nmıı 
olmasına rağmen dnnyanın lk.b.-dl 
hareketlerini muntazamen t•ldp 
ediyordu. 

Anlatttklanna nauaa Roçlld 
ailesi aılen (F rankf ort)tur. Tak· 
riben bir buçuk asar enel zea
ginleımiş, dnnyanın d6rt tarafına 
kol budak ıalmıt. dtınya banker
llğiain bir direği halini almııtL 

Bu ailenin naııl zenginlettiğin• 
· gelince, Almanlar arasında ihti

mal doğru, ihtimal uydurma bir 
masal Tardır. Bu maıala ıöre 
( Roçild ) ailesinden bir zata 
bir.ncl Napolyon ile mllttefikler 
arasında (V aterlo) ovasında çar
pq.lırken, müttefık'ere lngiliz k:ı
mandam (Veliington) un idaresinde 
imdat geldiğini g6rmliı, (Napol
Jbn)un yenileceğini aolamıf, he. ~o 
Belçika aahillerinden bir gemiye 
atlayarak lnıf!terey• geçmlı. Ha• 
kikatın aksi olarak (Napolyon)un 
muharebeden ıalip çıktajını ilin 
etmif. Bu haber 8zeriae b&tOn 
devlet eıhamı kıymetten dOtllnce 
Roçilt eline geçeni yok bahasına 
toplamıf, ıonra da resmi haber 
gelip te (Napo·yon) un billkiı ye

aildiğl anlatılınca dOıen esha• 
mın kıymeti yllkıE'lmiı ve Roçilt 
bedavaya topladığı kağıtları altın 
babasına satarak blrdebire mil· 
yoner olmuıl 

HAdlae belki doğrudur, belki 
yalan demiıtik. Muhakkak olan 
bir ıey varsa o da ıudur: 

Bu ailenin müesaisi olan ilk 
Roçilt zengin olduktan sonra 
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Kari Mektupları 
Taribl Mlsababe 

-
ibretli 

Yüz Bin Al 
iki Rakam: Bir Tahsil 

Ve on Dirhem T~lebesinin 
Rıcası 

lslAm tarihinin dedikodulu My· 
falarından biri de Harunllrreıitle 
Bermekl Caferln maceruıdır. 
Bermek opllan btıttın iallm dGn
yasını avuçlan içinde tutan bir 
aile idi. Halife Harunnrreıit, Ab
basiler ıaltanatını bu ailenin eli· 
ne bırakmıı gibiydi. Hele Cafer, 
onun göz bebeli mesabesindeydi, 
bir dakika bile onıuz yapamazdı. 

Harunllrreıltln Bermek otlu 
Cafer• böyle candan bağlı olu
ıunda birçok aebepler Tardı. iki· 
si yapttı çocukluklarını beraber 
geçirmlılerdi; Caferln baba11 Yah· 
ya, Harunun mnrebblai idi, ken• 
dl ojllle birlikte onu da t•rblye 
etmlıti, bu aebeple halife •e k&le, 
uzun yılların huıule getirdiği bir 
alııkanlıkla blribirl~rin• 111nmır 
larciı. 

Fakat Hurunu Cafere m•clip 
Ye battı mığUip eden luıkikt 
ıebep, bt.rikin~cld ıekl lıtila· 
lliğn idi. Bermek ojlu çok z.eki, 
çok anlayıılı idi. Zeklmn(cld 
enginlik kadar dilinde de lnıdret 
Tardı, belit Te pek belit kGnu
ıurdu, karıııındaklleri mutlaka 
teshir ederdi. 

Harun, Bermek otullannın yar
dımile tahta çıktıktan ve devletin 
idaresi ılbl kendi idaresini de 
Caferln eline bıraktıktaa aonra 
mGtkGI bir vaziyetle kar11la9tL 
Bu, Cafer kadar ıevdlii kız kar
detl Abbaıe ile vezirini bir lnda 
ye bir yerde g6rebilmek imkln
azbjından dopa bir ıeydl. 

Harun, muhteıem urayının 
kubbeli ıalonunda kurdutu ıaz 
ve ıarap mecliılerinde Caferin 
de, AbbaHnln de beraber bulun• 
maıını latlyordu. Dini telikkller 
buna mllsait değildi. Halbuki o, 
ne Caferi, ne Abbaaeyi ihmal 

-;.;~w;;-61lirken bu çocuklannı 
toplayarak vasıyet etmiı : 

- Her ne bahaaına oluna ol
aun yek diğer nizden aynlmaya
cakıımz, dalma el ele ylirDyecek· 
ıiniıl 

Beı çocuk bu •asıyetl tutarak 
mllıterek bir banka kurmuılar, 
(BerUn) de, (Viyana) da, (Parlı) de, 
( Londra ) da 9ubeler açmqlar, 
babalanndan kalan parayı ço
ğalttıkça çoğaltmıılar .• Sonra da 
Avuıturya imparatoru tarafından 
bir asalet rfttbeai olarak ( Baron ) 
olmuşlar. 

Şimdi bu ailenin her deYlet 
tabiiyetinde bir kolu bu!unmasının 
aebebi, muhtelif memleketleııde 

açtıkları ıubelerln idaresini içle• 
rinden blrinio deruhte ederek 

ra a erletmi olma•ıd'"· 

edemiyordu. Bu aebeple devrin 
dln ilimlerine mllracaat etti, bu 
mftpftl için bir çare bulunmasını 
cli:edi. Alimler, kubbeli aalonda, 
prap içilip aaz çalınmasında 
mahzur a6rmedikleri halde Pren
aeı Abbaıe ile Vezir Caferin 
o eğlence mecliılerlnde yan yana 
bulunmalarını bir ttırlll tecviz 
edemediler, uzun mnnakqalar 
1aptılar ve nihayet Harunürrefide 
ıöyle bir" teklif yaptılar: 

- Emire ile veziri niklblayı· 
nız. Mahzur zail olur! 

Abbase peygamber aulln
den ldt, ndr Caf•r IH biti• 
ihtişamına ve muazzam kudretine 
rağmen köle aayılırdı. Binaenaleyh 
onJann izdivaç etmeline lmkin 
yoktu. Harun, Tezirinl candan 
H•diil halde bu teklifi reddetti, 
başka bir çare bulunmaıını ilim
l•rden iıtedi, onlar da yeni bar 
tan mlzakere ve milp•ere ettiler 
Te fU yolu g6aterdiler. 

- ZlfafllZ nikih. Emire Tezi
rln kan• olacak. Fakat birleıil· 
mlyec:ek. 

Harun, ıon derece MTditf kız 
kardetfle ytlrekt•• bath bulun
duğu Caferi blr arada 16rllp 
ıohbetlerinden zevk almak için 
bu çareyi kn bul etti •e bir nlklh 
kıydırdı. Arbk neıealne nihRyet 
yoktu· Her gece Baidadın en 
nnın muaiki llıtatlannı toplıyorda, 
gece yanlanna kadar ıaz çaldı· 
nyordu, halayıklara danaettirlyor
du, kendiai de lıret sofrası ba· 
ıında • aajına Abbueyl, aoluna 
Caferi alarak • kadeh boıalb
yordu ve onların ıon derece tatlı 
kıymetli, nnkteli .azlerlnl dlnliye
rek •ileniyordu. 

Gllnler, haftalar ve aylar b6yle 
geçti. Abbase ile Cafer, biribirl
nin meziyetlerini yakından g6rerek 
umlml ıurette anla9b, her iki 
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ıeacln ytıreif•• ateıll bir qk 
yerlqti. Zaten 11lkllah da balun
dukJan için bu a9k, kolaylıkla 
mahaul verdi, kalpler gibi kalıp
lar da bir glln birleıti. Menolunan 
df af kendiliifnden wkua ıeli
Yerdi. Hatta Abbase, bir de ço
cuk doğurdu. 

Harun, bu olup bitea ıeyler
Clen haber almamııtı. Koydujıa 
ıarta riayet olunduiıanu aanarak 
zevkinde, safasında devam edip 
duruyordu, Cafer de, kanaile bir
leıtiğinden ve bir de çocuk yarat• 
tıklanndan kimsenin haberi olma• 
clıiını Mnıyordu. 

Halbuki Haruaun kan• Zl
beyde, Caferi de, Abba1eyl de 
aevmiyordu. Baıka bir adamı Te
zir yaptırmak istiyordular. Bu ae
beple onlann ardına cuualar koy· 
muıtu. Her adımlannm nereye 
glttljinl tarassut ettiriyordu. Bir 
taraftan da Cafer aleyhinde dedi
kodular çıkararak Harunun ka
laklannı doldurtuyordu. 

Bir ıece, kocaaının kolundan 
tuttu, aarayıa tarua11na çıkardı, 
derin bir ıaızbia btlrtlnen o ko
ca binayı g6stercli : 

- Bak, dedi, burada ae ı&
rllyorsua? 

Harun, o derin ıuızhia lçu 
ıibl d6rt tarafa bakbktan aonra 
mınldandı: 

- Gece Te aGktinetl 
Zllbeyde, taraaadan ı&rnlen 

bir baıka binayı eliyle ıaaterenk 
ıordu: 

- Ya bu evde? •• 
Oraaı Caferin konata idl Ka· 

p111nda yftzlerce adamın ıfrlp 

çıktılı ve içinde mahterl bir •taltu 
bulunduğa ı&rtıotıyordu. Halk 
ıece olmasına ratmen, hacetle
rlnl arzetmek için oraya dolup 
boıalıyorda. Harunun g6zlerl bu
landı Te kekeledi: 

- Orada hayat •• aqat Tar. 
Zlbeyde lll•e etti: 

- Çllnktl Abbasiler ultanab 
Caferin elinde, Ad aenln, kudret 
onun!. 

Bu zehlrl, AbbaH ile Caferla 
birlettiklerl 1ıakkı11dald haber 
takip etti, Harun hi•ıi bir bula· 
ran içinde kaldı. Bir taraftaa 
Caferi kıskanmaya, onun kudre
tinden tırkmey• baılamııtı, bir 
taraftan da kendi emrine riayet 
edilmeyerek yapdan llfafı haka· 
ret ıaydıtı lçbı gaıaba kapıl
mıfb. 

Hiklyenln ıonu mal6md11r. 
Haruntırrqit, ilkin Abbaaenla 
doburuJ> ta Hlcl'za yollavarak 

Antalya llaeılae pmek içil 
Tarsuı, Burdur, Merain •e daha 
baıl&a yerlerden gelen talebeleP 
den 74 kiti bu aeae mektep kacr 
roıunun dolması mllnaıebetil• 
açıkta kalmıttar. Use geçen ıenf 
iki ıube iken bu aene bir ıubeye, 
ıube kadrosu da 55 talebey 
lndirllmipir, bir ıube daha açaı; 
dıtı takdirde elyevm açıkta 
kalmıı olan 74 talebeye de tala• 
imklnı verilmlt olacaktıt. Ma~ 
V ekiletindea ve alikadar mr 
kamlardan bu 74 talebe aamıaa 
bize de tahail lmklm Yerilmeahll 
rica edri-. 

Tanuata kuyuaıoa Y akup Efen 
•uıtuile HtlteJİD 

lhtiklra Çarı Bulunamaz Mı7 
Şehrimllde J•ai tartılar çıkall 

beri lhtildr bitin alr' atlle abmf 
Jlrllmlftlr. Geçen HDelude b9 
meYBlmlercle •ki okkaıı yetmlfe, 
aekıene ublan tereyatmın bugna 
klloıu bir liradır. Koyun eti de 
Hkl okka Jİrml bete ublı) orc.u. 
Bup k1I01a otu b ... dir. P 1.. )"' 

air de uld okka yirmi b9f otuzdu. 
Şimdi kilom kırkadır. Sair hr 
Tayld zarurlyede hep bu niabett• 
clir. Ekmeklerimb de eımer oldu 
halde klloıu yedi kunqtur. 
tanbulda kllıt gibi beyu • 
mekler dokuz Te hatta aeklz b 
çuktur. Biz be1u ekmek latem 
yoruz. Kepekli, irmikli um 
ekmete razıyız. Yeter ki uc 
olsun acaba bu yenecek ıeyl 
narlı konup ta lbtlklnn ini 
namaz ımı? - Biga: n.~~ 

Çankınclaa S. N imauile 
gönderen ok1ı111oumuzaı 

Hiklyelerlnlzi g6rmeden bir ı• 
e6ylenemu efendim: .. 

Balıkeliı Ttmaf& otelinde lıılıbm 
SıUm Efendi1dı 

- Bedii, tarihi kı,.metl 
olu Teya aan'at •eri addedil 
eıld •erler T• yazılar miimklalıtm 
olduldan yerlerde dejllae m 
T•J• mis• Yazlfeıi 16ren aal 
larda muhafua edilirler efendi 
-------... -----··· 1111 

..ıdatbtı çocutu buldurup 61d 
tllyor, aoma Caferla kafuaı .. 
keıtlrip DW. k&prtllerinden b 
ae utanyor Te mtlteakıben c 
eetle beraber o kesik bap ya 
nyor, arkuuıdaa he ..... 
botdaruyor. 

Zübeyde de artık meramı 
ermiıti, Dermek oiqllarını • bat 
Cafer olmak Dsen • mahvettikt 
T• Abbaaeyl de ortadan kal 
cbktan ıonra kendi 16zduini Y 
zir yapbrlDlfb. Facianın tızerind 
birkaç ay ıeçer ıeçmez ha 
defterlerinin tetkikine T• V • 
Cafere alt heuplarıa g&ıden 
çlrllmeaine ilim• ılaterildl. 
ite memur edilen adam, deft 
lerl karqbnrken ıon ay hesap 
aruında ı&y le bir rakam g&r 

•• V uirl bam hazretleri 
fandaa yapbnlaa bil' atlu bedel 
Yaz bin albnl" 

Memur, k&tl k8ttl bqim 
ladı, ıuna buna verilmek l 
yapbnlmıı olan hil'atlere bir 
lemde ytlz bin lira Teriime • 
çotınsamııb. Fakat o raka 
altmda glrdtlill iklnd bir rak 
herifin yllzlnll ek9ittl. Bu raka 
ıu ıekllde yazılı idL "Berdl 
otla Caferin kesik bafile c• .. 
nla yakılması için alınan o 
bedeli: On dirhemi •• 

Maaraf defterinde yan y 
dnıen bu iki rakam kadar ibre 
ne vardır ki? .. 

• 
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Bir Memur Ağzından 

Bugiio "Yırı otuzu 
Bitırdik yağı, tuzu; 
S •ğır eti alamam, 
Ntırede kalmış kuzu .• 

Kalmadı cepte para: 
Ne tütün ne ıigsra: 
Ayın bu ıon günleri 
Kalbime açar yara .. 

Ayın biri öbür glio, 
D ğ.9ir her ı•Y l.ıiltüo; 
Bızim ey ıeolenecek, 
Olacak eaaki düğün! 

Bır kostüm yaplıracagım p. O. H. B. - Ha .. eiin biımHi Jbımıe-
amma kumatın terıi koıtUmün ..J len spor bok:ıtur. 

yüzü olıuo iıtiyorum.. Hayır - Herkea boksör olacak de· 
- Neden Haaan Bey? H B k t aaan ey terziye çı ıf ı: ail ya Hasan Bey .. 
- Bir aeae sonra tenine çe- - Bu pantalon kısa olmuf. 

vlrtmek için yeniden para ver• - Hayır efendim, pantalon - Boksör olacak değil amma 
mekten kurtulurum ! kısa değil; ıizin bacaklarınız uzun! evlenecek 1 

SUtçUler Süt GUğfJmlerlnl Taksimde Bir çe,meden Do~duruyorlarmlf 

11111{ 111( il il ııııııı 

SOtçBler - Haaan B. bugün aüt bulama?ık, ne s_atacağımızı şsş_ır~ık ka~dık .• 
Haaan B. - Eyvah, deseniıe Takslmdekı çeımenın de suyu kesıldı. 

Birdenbire 
Haaan Bey otomobil kazası 

geçirene gitmlıtl : 
- Saatte kaç kilometre ııidl· 

yordunuz? . , 
- Saat olmamııtı Ha1an Bey 

daha ancak beı dakikalık bir yol 
gitmlıtim ki otomobil birdenbire 

Fıkralar r 
Nasihat 

Haaan Bey mektebe giden 
oğluna nasihat veriyordu. 

iki Günde 
Haaan Bey allesile birlikte 

Pari5ton dönen doıtuna ıordu: 
- iki gUnde koıkoca Pariıi 

naııl gezebildiniz?. 
- Gayet kolay Hasan Bey, 

kmm milzelerl gezdi, karım bU) iik 
mağazaları, ben de eğlence yerle· 
rini. Böylelikle iki 2Dnde · bUtün 

Fıkralar J: 
ısırmaz 

Haaan Beyin bir ktipeği var· 
dı, doıtları sordular: 

- Köpeğinize )• aklaşaak biı 
telılike var mıdır? 

- Hayır, yaldaıın.. yaklaı· 
mazaanız kat'iyen 11ırmaı! 

Tanımaz 
Hasan Bey birini ziyarete ıit .. 

ti; hizmetçi kapıyı açtı. 
- Beyefendi evdeler mi? 
- Hayır efendim ıolcağa çık· 

blar .. 
- Geldiil ıamen keadisinl 

ziyarete geldiğimi ıöylerainiı! 

- Kim geldi diyeyim .. 
- ismimi söyle111lye IUzum yok 

eaasen beni tanımaz! 

Topraktan 
Oğlu Hasan Beye: 
- Baba biz topraktan vara· 

tılmışız öyle mi? 
Öyle oğlum .• 

- Ya zenciler? 
- Onlar da öyle .• 
- Demek bir; kireçli toprak· 

tan yaratıldık, zenciler de siyah 
topraktan! 

Koku 
IUsan Beı aöyledi: 
- Şimdi kadınlar eskiıl glbl 

çeıit çeıit kokular sOrlhımliyorlar. 
Yalnız bir tek koku kullanıyorlar. 

- Ne kokuıu Hasan Bey? 
- Benzin; göreeler: Otomobil~ 

leri var da bu koku oradaR ainmia 
ı:aanetainler diye! 

Takma 
Hasan B. ağızlarıRda h~ 

çUrük diti olmıyan kimler vardır?
- Takma diılilerl 

Belli 
Haıaa B. sordu: 
- ZevcemJe tanıtmıyorsunuz 

değil mi? 
- Evet Hasan Bey hentiz o 

ıerefe nail o '. amadık. 
- Tanışmadığınız ne belli! 

Gençleşince 
Haaan Beyin karın bir ıapka 

almııtı. 
- Bu şapka, 

yaı gençleıtirdi. 
dedi, beni oa 

Hasan Bey cP.vap verdi: 
- Geıke iki tane birden al· 

aaydın karıcığım! 

Bilinmiyen 
Hasan E ıye sordum: 
- Yüz sene evvel bilinmlyen 

iki ıeyin adını ıöyler mi•iniz? 

..... =z::=====-ı::cı1ı::m::=-- Pazarola~~·~=~d=e=v=r=il-iv~e-r~d=l.====:;:-=============== 
- Oilum anlıyorum ki mu• 

allimln ıöyledikleri bir kulağından 
giriyor, öbUr kolağındaa çıkıyor; 
biç olmazaa bir kulağına biraz 
pamuk koy da öteki kulaiından 
ııiren ondan çıkmaaınl 

Perisi gezmi~ 0
1duk • 

c:- ~~~~-t~·~~.....,--~ 

- Benim"e, aen! 
:ı:m:::=-ı:-===----

Basit · Unutmıya
yım 

- Beyefendi· 
nln ismi biraz 

gUç te unutmıya• 
"'"' ~j., .. ı 

- Hani zevcenizle beraber geleceğinize ıoz 
verdinizdi HHan Bey .• 

- Sahi ben de yanıma bir şey almayı unuttum; 
rrnhn nf'vdl diva dlişllnllp duruyordum l 

Ketki 
Haaan Bey lokantada garaona: 
- Keıki lol&antaaıza bir hafta 

eYvel gelaeydiml 
Dedi, garaon Haıan Beyin 

yüzüne baktı: 
- O zaman bu et daha yeni 

pİfBIİf olacaktı! 

iyileşmedi 
HHan Bey haata idi, doktor 

tavıiye etli: 
- Termometre koyacakıınız .• 
Üç gün aonra doktor yine 

geldi. HHan Beyin karısına ıordu: 
T ennometre koydunuz mu? 
- Koydum doktor. Üç gUn· 

dur de koltuğunun altından biç 
çıkarmadım amma, faydalı o:madı, 
baat.lıiı hiç lyUııwedi. 

- Iki odalı bir aparunınn için elit li. a ç ı.. k 
değil mi 1 

- Bu parayı vermekle bir de radyo aalın almıı 
glbi olacakıuuz. Karııki evde lıer akıam çalarlar l 

Bir ııenç ha .. 
nım maskeli biı 

baloya gidecek· 
ti. Hasan ieve 
sordu: 

Tanınma• 

mek için nasıl 

g:taem Hasan B. 

- Gayet ba· 
alt hanımefendi, 

~ üzünüze,dudnk· 
larınıza, kirpik· 

lerinize boya sUr
meyiverirsiniz. Bu 

halde şimdiye 

kadar sizi gör· 
memiı o!duldarı 
için 
lar. 

tanıyama:ı• 
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Bir Gece 
Yine derhal bu maharetini göı· 

termiş, kanbur Eamaya cevabı 
'Vermişti: 

- Peki, maalmemnuniye i.. , 
lelim, amma hanımablamızın vakti 
ne zaman mtiaait? .• Demir tavın· 
da döğülmek gerektir. 

Kanbur Esma da cevabı verdlı 
- Hay ömrüne bereket, ak· 

lınla bin yaşa. •• Hemen bu akşam 
buyrun; buyrun amma yatsıyı 

geçirip mahalleli camiden evlerine 
dağıldıktan ıonra gelln... Nereye 
geleceğinizi ıize forlf c~ecek 
değilim. Zira yerimiz, ıurüumuz 
Mısırdaki sağır sultana bile ma• 
lfım amma ne olur ne olmaz, 
fazla llf ta göz çıkarmaz. Ben 
bir daha tarif etmli ollyım ..• 
Aksaraydau gldiliyoraa, Topkapı 
tramvay yolundan yUrllnecek; 
Çapa çeımeıl geçilecek; yüz, ytız 
elli adım kadar ilerledikten 
ıonra ıola sapılacak... Bey· 
cıgım, eıtağfirullah •allabl 
mak1adım o değil, seni çocuk 
yerine koymuyorum. Hakkın var 
kaç defa geldin; tanıtbk, görUı

tnk... Dur bakayım ismin de ga• 
liba Galip Bey, eYet •Yet, sahi 

Raif Beydi .. , Ne diyordum Raif 
Beyciiim, aola ıopılacak; biraz 
gidilecek. Saia tahini boyalı, vf.. 
ranca bir konak gelir; HuıreY 
Mollaların konağı... O konağın 

bahçe dıvarını takip et. Nihayet• 
tekJ yıkık mutfak bacauaın tam 
karıısına gelen, kapııı kemerli 
büyUk ev. 

Kambur esma, bir gözttntı 

çapkınca kırpa kırpa, glSzetllmesl 
lazımgelen hareketleri de ılSyli· 

yordu: 

Saat Oç ıularında, evi· 
mizln önUne geldiniz değil mi, 
aman iki gözüm zinhar öhö, 
möhö tarafına gitmeyin ı 
1akın ıslık, mıılık ta çalmayın. 
Biz zaten bekJeyecefiz. Biriniz 
tinden yilrllrstıntız. Cıgara yakı• 
yormuı glbi bir kibrit çakarsınız. 
Hemen ardından bir tane daha .•• 
Biraz durun, kemerll kapının Uı• 

tündeki odaya dikkat edin. Kafeı 
arkasından, idare fitillntn açıhp 

kıa ldığını görünce bilin ki içimiz· 
den birimiz, kapıyı aralamağa 

aşağıya iniyoruz. 

Kambur Eımaı 
- l,te beyim böyle; geceye 

bekliyoruz. Artık fazla durmayım! 
Diyerek eteklerini uçura uçura 
koşmuş, arabaya kendini atmıştı. 

Kupa tırıs ayak Topkapıdan 
girmiş, artık takibi bırakan lan· 
dodakiler de, kumpası kurmıya 

başlamİ,lardı. 

Yatsıya kadar en aıağı bir 
buçuk ıaat v kit var. B:.ınu 
nerede geçirmeli? 

, Böyle bir yere biraz olsun 
kafa yapmad o gitmekte olmazdı. 
Gündüzkil gibi zırvalamanın 
alemi yoksa da hiç d ğilse üç 
beı tek yuvarlamak şarlb. 

Hava emsals:z; mehtap ta var. 
Sandıkburnunda, denize karşı 

çakıştırmnnm keyfine di) ecek yok 
fakat Yeoikapı d r.llen y r de 
sarpa mı sarpa •. 

Raifin ihtarile Langaya vur· 
dular. Maksudun meyhanesin 
indiler Landoyu eve gönderdiler. 

Katip, saatini çıkarıp masanın 
üstüne koydu. ikiyi çeyrek geçin· 
ceye kadar, seyrek içerek, bol 

·e yiyerek, hem çakır lteyif 

Yazanı Serme! Muhtar ıs - ıı - 9~-i 

Alemi Hazır lanı yordu •• 

~~~ 

O zamanın bir göz lşman 

<>ldular, hem de karınlarını doyu,.. 
dolar. 

Macuncud•kl Evde ... 
86yle zamanlarda aaat kötl

rDmdUr. Yürümez oğlu yürümez. 
Bir tUrltı Uç olamıyordu. 

Langadan Alcaaraya, Aksaraydan 
Çapa çeımesio~ vardıkları halde 
hem de ağır ağır, güle eğlene 
gittikleri halde hail Uçe çeyrek 
vardı. 

Vehbi Beyı 
- Şu 61Uıll kınalı ıokaklara, 

mahallelere bakın bref Mezaris
tandan f arkaıı; har taraf zifiri 
karanhk; açık bir dükk&n yok. 
Gözlinü sevdiğimin Beyoğlu.su 

n redesin ? .. Şimdi bir boyJoyacak 
ol, görürsün ki Alem ayakta; ao
kaklar pırıl pınl; dOkklnlar arı 
kovanı... Gir perukArın birine, 
kurul koltuğa ol braı. KopUlerdtn 
birJle &önder fHini kahpçıya, 

vurdur kalıbL.. Tara aaçları; 
bulan lavantaya; ayaa ıibl ıuratla, 
çık KOçOk Allacığımın karftsınaf, 

Tombul bey, vaktin ıecike· 
ceiial dUtUnmeae heme• bir araba 
çevirip o aaatlerde açık bulunan 
Direlderaraaındald herberlerden 
birine kadar çektirmeyi göze 
alıyordu amma katip Raif müte· 
madiyen: 

- Çoğu gitti, aıı k ldı; 
geldik geldik kuyruğunu bulduk ... 
Üçe çeyrek var!.. Üçe on var! .• 
Bet var!.. diye söyleniyor. 

- istediğin koku iH al bey· 
ceğizim! diyerek cebindeki me
nek"e lavantasını uzabyor, peh1i· 
van Hilmi de geri kalmıyordu: 

- Bende de var; al bu miıkl 
anberl de dene. Öyle lutıpıyos 
şey değil, birinc1 mal tefariktir. 

Vehbi Bey, tramvay yolundaki 
bava gazı lambalarının birinin 
altında, elindo ayna, HÇ tarıyor, 

ter bı}ıkları:ıa kozmatik aUrUyor, 
kendind ki Jııvantayı da çıkara• 
rak, hep:sini b ıtan aşağı Ustilno 
boca ediyordu. 

Çapa çe~meıinin ilerisinden 
sola saptılar. Epeyce l üriidUktt:n 
sonra Molla B yin tahini boyalı 

konağını geçt lcr. Bahçe duv n• 
nın dıbindeki yıkık bacanın önlin• 
de durdular. 

Kat p biraz aynldı; ldbritleri 
ça1 arak işareti verdi. Kafeı uka· 
sındaki idare limbnsı da açılıp 

kı ıldı. 

Nıhay t, mahut evin Uıtll k ... 
merli, büyük kapısı aralandı. 

Vehbi Bey 6nden, arkada§ları 

1 p•fiaden, içeri kaydılar. 
Kapı usulcacık kapımdı. 
iki alyahi kadın. ikisinde de 

ne baıörtUaU, ne yeldirme v&r. 
Esirci evinde, müşteriye çık rılan 
Arap halayıklar gibi, sllkl'im pük· 
lUm Tombulu ön!edil r, eteğine 

vardılar. Rnif'e Hilmiyi de yerden 
aeltimladılar. 

Merdiven b s mağmda duran 
idare fitilinden ortalık alacaka· 
ranhktı. 

Orası bir avlu idi. Eski konak
larıu tünel aihi avlulanndao biri. 

Saida, Uç dört bnsamaklı bir 
binek taıı ve kıvrım yap rak 
yukarı çıkan, geciı trabzonlu bir 
merdiven... Sol taraf duvar ..• 
nihayetinde, iç bahçeye açılan bir 
kapı... Yere paket taşı döşenmiş. 

Siyahiler, ıon derece tazimle: 
- iuyursunlar beyimi.. Sefa 

ıeldiniz pa9a1tıl diyerek 6nUne 
geçtiler. Merdiven çıkıldı. 

Bir kapıdan girildi. Geniıçe 
bir sofa. Bir kenarda heykel gibi 
iki ıcl.;• duruyor. 

( Arkası Yar ) .. ........... "., .... "'"' ............. ··--·····-·····~ 
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'Telgraf ı SocJlo•t• 
Telefon ı®a03 

C Tiyatro Bahsi J 

Şeh·r Tiy tros nda: 
a Jen . ............................ ·-·····-······· .. 

SeL:fa tane kartpostalı ikişer 
lklıer ııraya dizince, kartal bu· 
runlu bir adam m ydana çıkar .• 
Bu adamı tanımıyan yoktur. Na• 
polyon Bonnpart. Aynı devirdo 
yaşDmış, fakat Napolyon gibi 
herke ço tan nm • ş kimseler de 
vıırdır. Mare al Löf br, Napol
yonun ikinci kerJsı Marl Luiz 
Mnreşal Löfebr'in karısı vesııiro 

veıllir • 

M dam Snn Jen piyesinde 
bütün bu ltimseleır s hney çıkar· 
lar. Sahnede Meternih'ten bahse· 
dilir. Bir Ingi iz gazetesinin Na· 
polyon aleyhi de yazdıkları oku· 
nur. Az çok t rihe mal ol Uf 
iahıslarm adl n geçer. Şu var ki 
Fransa inkılap tarihi bizde eyi 
bellenmif, herkesçe bilinen bir 
tarih değildir. Bu yüzden Madam 
San Jen piyeai dı bizi ~ok 
alikadar etmez. 

>f. 

Madam San Jen, Viktorlen Sar• 
du ile Emil Moronun yazdıkları 
dört perdelik bir piyeatir. 1893 do 
yazıldığıaa g5re kırk bir senelik· 
tir. Piyesin mevzuu pllk kuvvetli 
&ayılmaz. 

Avuaturynlı ıabit Kont de 
N pp r, lmperatoriçe Mari Luizin 
od ıın girerken lmpetator tara· 
fından y kalanır. lmperator kon· 
tun hurşuna dizilmesini emreder. 
Madam Saa Jen bir desise ile kon· 
tu kaçırır. imparatorda bu ııra· 
da kontun bir ~Unahı olmadığı .. 
na 1 anmtftır. Kontun kaçırddı· 

ğı a ıvinlrl 

"'" Franıır.lar Napolyon devrlnl 
eeverler. O d vrju saray entrika· 
larını romanlarda okumaktan, 
tiyatroda ıeyr1tmekttn zevk 
alırlar. 

Mıdım San Jındı de o devrin 
11rıyı, o devrin koıttımlerl, o 
rlevre alt ıimalır yardır. 

Madam Sanjen lıkıblle tanın· 
mıı olan Mır•ııl Löfoblo karı11 
Katrin de devrin t.nınmıı ılma-

f tan arasındadır. M dam San Jen 
eski bir çamaşırcı kadındır. Su
varelerde, ziyafetlerde acemtlik· 
)er yapar. Konuşma tarzı baya· 
ğıdır. Pıyesin eğlene 11, gUlUnçlU 
olmasına sebep onun etrafıle tezat 
teşkil eden halleridir. 

En gUzel sahn l r: Napolyonla 
kız kardeşleri arasında geçen 
sahne ile. Yine Nnpolyonla Ma· 
dam San Jen arasında geçen 
sahnedir. 

)it 

Madam Sa1t Jeai tUrkçaye 

Seniha Bedrl H. tercftme etmiştir, · 
Şimdiye kadar birçok kıymetli 

eserleri dilimize çeviren Seniha 
hanım Madam San J•n yer;ne 
bir baıka eseri tercUme etHydl 
daha iyi ederdi. 

* 
T emıiJe ıelinceı 

En sıUç rol Neyire Neyirde idi. 
Şimdiye kadar bu tan rollerde 
pek ıörmedlA'imiz Neyirenirln 
Madam San Jenl canlandıracatını 
limit etmemiıtlk. Fakat piyesi 
seyrettikten ıonra enelden yapı• 
lan tahminin doğru olmadıjt 
anhltıldı. Neyire Madam San Jen 
rolUnn mükemmel yaptı. 

Emin Beliğ fnkalAd• bir 
Napolyon olamadisa da feaa 
değildi. Gnllp, Tallt iyi idiler. 
Necil vaıifeıınl yapmıı sayılmaz. 

Son zamanlarda sahnede gay•t 
ax gördllğUmliz M. Kemal Depreo 
rolDnde mükemmeldi. A•uaturyıı 
zabit rolüne çıkan Avni y•l 
olm ıma rağmen iyi idi. Saim de 
fena değildi. KttçUk roltinde 
Cahide nasıl aklamak lbım ır•I• 
di&inl bilerek ailıyordu, 

* Şehir tiyatroeuaun ikiye ay-
nlma11 bir cihetten fena oldu. 
Eıasen az oJan kadın artiıtlerlo 
azlığı bir kat daha göze çarpıyo~ 
Şehir tlyatro&una kadın ırtiıt 
IAzım. 

ismet Hultı•I 
™ 

Operet filmlerinhı 

en gUzeli ... 

Tabii renkte 
sahneler: 
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lngilizler; Türklerin Harpte Göster 
d"kleri Meziyetten Bahsediyorlardı 
Derhal muhaliflerden mürekkep 1 

Yeni bir kabine tctkil olunarak ' 
iktidar mevkline geçirilecek .. Çar· 
çabuk aktolunacak bir sulh ile 
Osmanlı hükumeti harp sabnes~n
den çekilecek. 

Almanlar her taraftan abluka 
edilerek, Alman ordusunun bey· 
nine, kahir bir darbe indirllecek .• 

Evvela Fransızların ileri sUr· 
dOğli bu fikir, İngilizlere de pek 
uygun geliyordu. Hatta Tnrk 
dostu geçinen bazı İııgill-zlerin, 
bu mesele etrafında teşebbu .. 
giriıtikleri bile iştiliyordu. Harbin 
r:uhurunu müteakip, lstanbul ve 
lımlrl terke mecbur olan (Vitol
ler) ve sair zengin tüccar ve ser· 
tnayedar lngili:der, lngiltereye ka• 
dar gitmeyerek Atlnada yerleımiı· 
lerdL Bunlar; Rusların lstanbula, 
Yunanhlarıo da lzmire göz dik· 
inesi Uzerine harekete gelmişler; 

Mı•ırdtı biJtil,. /lkir lıarelcetlerl•ln 1nerkezl olan ( Carnlil'ezlaer) 

( Şarkın en necip milleti, 
~rkler.] 
'duğunu.. Ve, ( lstanbul ile 

lzmirin, Türkler elinde kalması, 
lngilterenin ikb&adi menfaatlarma 
daha uygun ) bulunduğunu Loit 
Corca bildirmişler; bu ıiyaseti 
istihdaf etmesini rica etmitlerdl. 
Bu müracaat, Londrada bir mU· 
nakaıa uyandırmıı, lngillz matbu• 
atına bir hayli ya:ıı yazdırmıştı. 

Hatta, Londrada intiıar eden 
(Nirayst) ismindeki mecmuada: 

( Çanakkalede batan harp ge
milerinden denize döklllen lngiliz 
bahriyelilerlni kurtarmak için çalı• 
f&nlara engel olmamak makıadile, 
Türk topçuları ateş kesiyorlar ••• 
Türk milletinin, bu yUksek ve 
hısan'i meziyetine, daha birçok 
büyüklükler llAve etmelidir... Bu 
aıll millete karf1, her husuıta 
centilmence muamele göaterllme
lidir. ) 

Diye yazılan yazılar, lngilte
renin ha~pereat bir .ıUmresi ara
•ında Türklere karşı bir ıempatl 
Dyandırmııtı. 

Muhalifler, bu fırsatı da kaçır
mak iıtememiılerdl. O sırada 
Maltada bulunan ( lngiltere hükü· 
meti Akdeniz filosu kumandanı, 
Amiral Gambel)e müracaat etmiı· 
ler.. Hazırladıkları bir muhtırayı 
Loit Corca takdim etmekle bera· 
her, ıahs1 nüfuzunu istimal etme· 
•i ıi de kendisinden rica eylemiı· 
lerdi... O tarihte Çanakkaleyi 
bombardıman eden bir filonun 
kumandanı olan ( Amiral Gam· 
bel ), harbin zuhurundan bir müd· 
det evvel Osmanlı bahriyesinin 
ıslahıoa memur olan ve (Gam bel 
Paşa ) nam ve unvanlle tanınan 
r.at idi. Hiç ıUphesiz ki Iıtanbul· 
dan avdet memleketine eder· 
ken, Türkler ve Türklerin ıi· 
yas1 cereyanları hakkında bir 
hayli malumat edinmişti. Bu· 
na binaendir ki kendisinden 
edilen ricayı bUyük bir memnunl· 
yetlo kabul etmif ve muhbrayı 
derhal Loit Corca gandermiıti. 
Bu muhtıranın calibidikkat olan 
nıevıuu da ıundsn ibaretti: 

( Türkler, lngi izlerin ananevi 
doıtlarıdır. Buna binaen Türkler, 

ötedenberi lngilizlere samimi bir 
muhabbet beslerler ... ittihatçılar, 
Türk milletinin rızası hilafına ola
rak harbe girmiılerdir. Eğer 

( Hilafet ) meaelesl lngiltere hn
kümetinl kuıkulandırıyorl8, • 01-
manh htıkfımetinin tamamiyeti 
mtilkiycıi muhafaza edilmek şar· 
tile • bu melıielenin sureti muıli
hanede halli mümknndür. ) 

Lolt Corç, bu muhtıraya ehem· 
mlyet vermiş.. Bu mesele etrafın· 
da muhalifJerle görüşülmek için 
Çanakkale taarruz c. duları bat 
kumandanı (Ceneı ..il :thmilton) a 
haber göndermişti... Bu •. un ilzeri· 
ne Ceneral H milton tarafından 
Prens Sabahnc..~·n Ley ( • .,Iondros 
karargahı ) ııa ~~vet -""ilmif .• 
Amiral gemiainfn muhtepa Nlo
nunda, - muhalifler u.ımına - Pren
sin beyanat 110 lcıa.enni eri dinle
nilmişti... Prens Sabahaddin Bey 
ile refakatinde ı...ulunaı.lar Mon• 
droı limanında - lzn •. t;n meşhur 
İngiliz tüccarlarından· (M. Byrd) in 
mükellef yatında bir hafta mlaafir 
kaldıktan ıonra aYdet etm'lşler •• 
Bllytik bir tmit ile, lngiltere 
hülciimetioin giriıeceği yeni teıeh
büsU beklemişlerdi. Fakat bu 
intizar, • yukarıda arıettiğimiz 
siyast esbap ve rekabetin halle
dilememesi yUzUndan • uzadıkça 
uzamış .. Bir baylı zaman aonra da 

lstanbulda (Yakup Cemil) vak'ası• 
nın zuhuru üzerine artık (Sulhu· 
mfinferit) teşebblisü, bnsbntUn 
akim kalmııtı. 

Harp, bütün dehıetile devam 
edlyor •. Umumi vaziyet, pek feci 
ıekiller gösteriyordu... Şark cep· 
he&lnde Ruslar, mühim kuvvetlerle 
(Beyazıt· Karakilise] hattından 

Cenup ve Cenubu Garbi iıtlka· 
meline doğru ilerlleyorlar, [Ah
lat .. Kop) hattına kadar olan 
aaboyı istila ediyorlardı. 3 llııcll 
orduyu tak•lye etmek için 4 llncll 
ordudan 36 ıncı Fırka celbedil· 
mişti. Bu Fırka, (Bitliı) cİYarına, 

1 inci ve 5 inci kuvayl aeferiye 

ile 2 inci nizamiye ıtivarl fırkaaı 

da (Van gölü) i•rblne ganderil• 
mişti. Bu ıon vaziyete göre mez• 
kur mıntakadakf kuvveti 9 uncu 
Kolordu ile de takviye ctmete •• 
blitlln bu kuvvetlerden bir (ıağ 
cenah grupu) teıkiline lüzum g~ 
rlllerek kumandanlığına, 1 1 inci 
Kolordu kumandanı Liva Abdtıl· 
kerim paıa tayin edilmiıtl... Sağ 
cenah grupu, 9 Temmuzda mu-
kabil taarruza geçmlı; 12 gün 
zarfında (Mala:ıkirt) ve (Van) ı 

ls~!rdat eylemiıtl. Fakat Rualar, 
luradakl kuvvetlerini takviye et· 
mitler; taarru:dannı tekrar ederek 

ıağ cenah grupunu ( Babadağı • 
Kop ) hattına kadar ıürmüılerdi. 

Bu hldiıeden ıonra, bu cep• 
hede bir sükunet devri başlamış· 
b. Ukin bu sükunette, endişeye 
ıayan bir mana vardı. 

( Arkaıı var) 

Resminizi Bıze Gönderiniz, 
« .. 

Size Tahiatinizi 
.., 

Sög/igelim ... 
Reııminlıi kupon ile gönderiniz. Kupon diğer sııyfamızdadır. 

1 Ankara: Mahmut Fuat Bey:_ 
Taıkınlık n atılgan
lık yapmaz. GürU.ltü 
ve mücadeleden pek 
hazzetmez, daha si
yada hayatın zevk 
Ye •llencelerinden 
mi.imi.Un olduğu kadar 
istifade etmek ister. 
Menfaatlerine karvı 
tok gözlü davranabi-
lir. Kadın ve sevgi bnhsınu laka) t 
kalmak iıtemez. 

• 
Ankara: Hacı Bey: Ameli lılerde 

muvaffak olur. Veri
len işi emniyet ve 
udakatle başarır. Çok 
oey bilmez fakat bil
diğini eyi bilir ve ka.· 
naatlerinde iddiacı ve 
dık baılı olabilir. İsraf 
yapmaz. Çok çalııır. 

Kazancına hile kanı· 
tırmak niyetinde ol· 
madığı için u kazanabilir. 

• 
Ankara HGıeyin Hilmi Ef. 

( Fotof'rafınııı dercini fıtemlyor ) 
Çok ıöylemez, dinlemeği tercih eder. 

Kendisi gösterici hareketlere uzak kalır. 
Aklının ermediği işler peşinde yorul· 
mak üzUlmek istemez, teaadüilere tabi 

ol nağı tercih eder. 

4 Ankara; İbrahim Bey: l~inde 
muvaffak olmağı az. 
meden bir insan huıu
ıiyetlerini muhafaza 
eder. Bidayette eyi 
muamele eder, ıonra· 

lan muhatabının ala• 
cağı taYur Y8 huaket
lere göre tok sözlü ve 
minnet etmekte mü .. 
tağai olabilir. Methe
dılmekten, kendieine chomıııİ) et verıl· 
ıne iuden lınzzeder. Talınkküme ta. 
lıam ti! edemez. Hovardaca yaşamak 
arzularını takyit etmez. 

• 
6 Yalova: Nihat 

Efendi: Zeki ve ç lış-

kan olabilir. Tekdir
den, cezadan korkar. 
Serkeşligi yoktu. 
İntizam kay itlerine 
karaı meYcut arzuıu-

nu ialetmck ldzıın

dır. 

• 
lıtanbul M. Baha Bey: 

( Ruıalnl• dercini lahal7or) • 
Yaramazlığı uaandırmiyacak dere

cede ve tatlı olabilir. Kayda kuyda 
tabi olmaktan sıkılır. Qocukluğuoa rag· 
men ceııur Ye atılgandır. Emıalinin 
korkabile~~ği şeylere karjı göz\l pek 
davranabılır. 

M<:ğaza ve ticarethane memurlarına 
Saat 7 ve 9 dan eonra Bt'rhestııiniz. Bu fıraatfıın hilisliCade 
ASRt BiR LiSAN ÖCRENMEÖE ÇALIŞINIZ 

BERLiTZ MEKTEBi 
Si~in için her liaaD için 2 kurı açıyor. 

6 ay için 15 liradır. Tcdiyatta te.hilat yapılır. 
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B 1 K. ' es enen ın .•.• 

Diyan, Perişan Saçlarını Alhn Firketelerle Topla
mağa Çalışarak Tatlı Tatlı Anlatıyordu .• 

Diye mırıldandı... Löyiili, 
durduğu yerde sağ ellle bir haç 
çıkardı: 

- Yemin ederim ki, sen ..• 
nefis bir kadın ıekline glrmiı bir 
ıeytansın. 

Diye bağırdı. Ve ıonra, çılgın 
bir iıtlha ile Diyamn Uıtllne 

atıldı. 

* 
Tam iki ıaat, eoıkun bir 

aıkın fırtınalarile geçti. Sevgiye 
kanamıyan bu kadınla, aevmekten 
yorulmıyan bu papazın hisleri 
biraz ıUkiinet kesbetml,tl. Dlyan, 
telaşla yerinden fırladı: 

- Çok geç kaldım, aevgilim .• 
Veliahtın, beni birkaç defa ara• 
dığına eminim... Vakıa, bir nezir 
dua sı için Madlen kiliaeıine gide
ceğimi söylemiıtim.. Fakat, pek 
fazla vakit geçirdim... Artık bana 
müsaade et de ıevgilim; yaıadı· 
ğım ıu iki ıaatlik leziz aık ha• 
yatından dolayı ıana teıekkllr 
edeyim de gideyim. 

Diye mırıldandı ..• LöyülAnın da 
görülecek itleri vardır. Onun için 
Diyanı serbest bırakb. 

Diyan, bir taraftan ıuraya bu
raya ablmıı olan elbiselerini, ça· 
maşırlarmı toplayarak giyiniyor, 
diğer taraftan da ıaylllyordu: 

Pekala, aziz.im Kont.. Emirle
rini telAkki ettim. Bunlan tama• 
men ifa edeceğim. Ve aonra da, 
bana vadettiğin, Fransa Kıraliçe
liğinin gelecek günllnll bekleye
ceğim. Fakat o zamana kadar 
ben de ıenden alelheaap birf•Y 
bekliyorum. 

- Söyle aeYglllm.. Şimdilik 
ltalyada ve yahut ispanyada, bir 
prenseslik .• 

- Hayır .• hayır .• ISyle unYan
lara tenezzUI edecek kadar kuru 
ıöhret budalaaa bir kadın olma• 
dığımı şlipheaiz takdir etmlııindlr. 

- Pekala.. bUtUo aUnahları· 
nın affa mı '/ .. 

- Daha ona ·da vakıt Yar. 
- Şu halde? .. 
- Geçen mülAkatımızda Ya· 

dıttlğin yardım •• haol ıu, Ttirk 
ıövalyeslnden alacağım intikama 
111uavenet edecektin ya .• 

Löyiilinın kalbindeki kan, 
birdenbire yUzllne sıçradı. ŞöyaJ. 
yenin, bir mektupla tek eldivenini 
kilise kapısına çakmak ıuretlle 
kendisine kartı Yurduğu tokahn 
acııım hatırladı.. fakat kendiıinl 
çarçabuk topladı. Şövalyeyi ml
himsemeyen bir hal aldı: 

- Haaa.. ıu aeneriden mi 
bahsediyorsun • 

Diye mırıldandı. 
Diyan, periıan aaçlaranı altm 

flrketelerle toplarken sölilne d .. 
yam etti: 

- Bu adama kartı kalbim• 
deki kini unutmiyacağım. V • on
dan iyi bir intikam almadıkça 
rahat ve huzur duymlyacağım .•• 
Öyle zannediyorum ki, Ha de 
aynı hisle mUtehasıiaain, deill mi 
sevgilim? .. 

Dedi. Löyfıli, homurdanarak 
cevap verdi: 

- Öyle olması lizımg4tlir .• 
Fakat şimdi, öyle itlerle meşgu
ltim ki bu sırada onu dtııUnecek 
halde değilim.. Du,nnsem bile, 
bu ıerseri kimbilir, dünyanın 
hangi köşesine gitmiıtir? 

- Okadar uzakta değil, MY. 

glllaı .•. Aptal Franıuvaya parlak 
bir nUmayff yapnıak için, giiya 
feragatklrane bir mektup yazarak 
Lun aaraymı terkettiği dakika
dan itibaren adım adım onun 
izini takip ettiriyorum... Daha 
bir hafta enel · aldığım bir 
bir mektupta, Macar hududuna 
yakın bir boınak köylinde bulun• 
duğunu haber aldım. 

- Acaba orada ne yapıyor· 
muı? .• 

- Sarııın bir boınak kızı ile 
aeviıiyormuı. 

- Pek lli.. bu kız, gebertil· 
melidir. Iıte, iyi bir intikam ..• 

Diyan, acı acı ıUldil: 
- Bunu, ben de düşündüm. Fa• 

kat bu, onun için aliyUlalada bir 
acı, herkesin dayanabileceği bir 
iıtırap olacak... Ben ne istiyo
rum blllyormuıun, aevgilim ? .. Onu, 
için için yakacak .• bUtlln varlığını 
sarsacak •. hayatında onu ebedi· 
yen muazzep yaıatacak bir ıey ... 
Öyle bir şey ki, .• 

Löyuli, elini kaldırarak, Diya· 
nın ılSzUnU keıti: 

- Şu halde, biraz daha ıab· 
ret. Yalnız onu gözden kaçırma .•• 
Dedi. 

lf 
iki Harp Mecllsl 

- Yek dir Allah ..• 
- Yeeek .•• 
Ordunun etrafını lhata eden 

nöbetçilerin dik ve kahn sesleri 
uzana uzana, Ağuıtoı gece1inin 
yıldızlarla prıldayaa semasına doğ• 
ru yUkaeliyor .• Etraftaki bataklık· 
!arda öten kurbağa Yakvakaları, 
arcll' Döceklednla cınldamalan11a 
karııarak uzaklara kadar aksedl· 
yordu. 

(28 Ağuıtoı 1526- 20 Zilkade 
932 gecesi] h!taın buluyor, tan 
yeri ağarıyordu. Bu muazzam 
ordugihın her tarafından ezan 
Hsleri yükıelmiye baılamıı ; ordu 
yavaı yavaı uyanmlfh. 

Şimdi {Muhaç) ıahraaının (Ka· 
ra su) dllzUnü kaplayan bu koca 
ordu, harp hazırlığına koyulmuıtu. 
Bir taraftan atların kuyruklan 
sım sıkı bağlanırken diğer braf· 
tan kılıçların, mızrakların demil"" 
leri bileniyor.. Çadırlar önünde 
küçük ölçeklerle barut ve kur• 
ıunların 6leıtirildiğt görUlUyordu. 

Ordunun Rumeli askerine 
kumanda edecek olan Sadrazam 
lbrahim Paıa, arkasında alelAde 
bir (Hademei haHa) elbiaeıl oldu· 
ğu halde topcuların kararglhın· 
dan Sipahilerin çadırlarına doğru 
at sllrüyor; harbe hazırla11an 
kıt'alarl aözden aeçlriyor, elinde· 
ki altın kamçıyı ıuraya buraya 
uzatarak emirler veriyor.. Ve 
sonra ıık faaalalarla (Otaj'ıhUma· 
yun) a· girip çıkarak Padiıahı 
yaz;yettın haberdar ediyordu. 

Ordu, dftn ı•lmit ve buraya 
yerleımlıtl. Fakat ıon gllnlerde de 
bir haylı ııknatı çekllmiıti. MUte• 
madiyea yağan yağmurlar, bu 
dllz Mac1r oYalarını bir ça•ur 
deryası haline getlrmiftl. (Dırava) 
nehri Uıerin• altı gilnde kurula& 
köprüden, bu koca ordu ancak 
altı gllnde geçebllmlı ti. Bu ıeçiı, 
o devir içla cidden bUyUk bir 
muvaffakıyettl. Bundan memnun 
olan Birinci Stılıyman, ıon m8f· 
rezenin de köprUdea geçtiğini 
haber alır almaz, bUttla orduda 
( mum donanmaai ) yapıhnaıını 
emretmiıti. 

(Ark:uı var) 

JJugünkü 
Mimaride 

• .ıımar.arımızm gozetecelderi 
nokta: 

Akan evlerin tavanlarına b6yle 
levazımat ilave etmek mecburiyeti 
vardır!.. 

Dünyada 
Sun'i ipek 
lstihsalatı 

Uyon ipek aanayll, umumi 

1 
S d .,,,. sendikası tarafın· ene 11n ...... 

dan dünya sunt 
n•ge artıgor ipek istihaalitı 

hakkında dikkate değer bir lata· 
tiıtikn yapılmıştır. ( 1933 ) ıeneal 
vaziyetini meydana koyan bu rak· 
kamlara g6re Japonya geçen yıl 
içinde faaliyetini arttırmıı ve he· 
men Amerika Birletlk memleket
lerden ıonra gelerek dUnyada 
ikinci vaziyeti elde etmiştir. Aıa· 
ğıdakl lıtatistlk bu husuıta bir 
fikir verebilfrı 
Memleketler 1982 ton 1938 

Amerika 60,000 70,000 
Japonya 29,000 4~,000 

lnıilttre 82,000 87,000 
İtalya 81,000 86,000 
Almanya 21,000 85,000 
Franıa 23,000 25,000 
Diğerleri 29,000 80,000 

Bütiin dünya 225,000 27ts,000 

Bu istatistik bUUla dUnyada 
aun'I maddelere verilen ehemmi· 
yeti açıkça meydana koymaktadır. 

"'" Eylnl 1934 te Alman harici 

A l h . . ~ ticareti bir ay ev
ma1I arıcı vellae kartı gerek 
tlcarflti ithalit gerekaa ih· 

racatça artmııtır. lthalAt 9 mil· 
yon artarak 352 milyon marka 
(takriben 176 milyon liraya) çık· 
mıf, ihracat iH 15 milyon yUkıe
lerek 350 milyonu (175 milyon 
lira) bulmuıtur. Buna nazaran 
Eylül t 934 te Alman harici tica· 
retl 2 mllyoa pa11if ile kapan· 
mııtır. Geçen ayda pasaivite 7 
milyon fazlaaile 9 milyon idi. 

EyltU 1933 te ithalit 337 mil· 
yon, ihracat IH 432 milyon mark 
tutmuıtu. Şu halde bir aene ev• 
velkiae kartı ithalatta 15 mllyoa 
marklık bir artma, ihracatta iH 
82 milyon marklık bir gerileme 
vardır. 

Umumi h.arlci ticaret itibarile 
Eylll 1934 rakkamları 702 mil
yon mark tutmuıtur. Bir ay •Y• 
velkl umt1ml harici ticaret 677 
milyon marka, bir Ha• eYYelld 
iae 769 milyon marka baliğ ol· 

muıt". Bu erkama aöre Eyl&l 
t 934 te Alman harici ticaret 
umumt neticeleri bir ay ••veliae 
niıbetle ~5 mllyoa mark artmıı, 
bir ıene evveli•• kıyaıla İH 67 
milyon Mark ualmııtır 

BİBAYB 
•• lltanda Bergin 

-·------- ltalyancadan nakleden: Hüseyin Rauf -

SÖYLIYECEK BİR ŞEYİM YOK 
-Bir ıey mi ıöylemek iatiyor

ıun Sof;ya? 
Karııının kirpiklerini kırpma• 

dan bakan aablt aazarlarile kar· 
91la1bğı her dakika bu ıuall so· 
ruyordu. Bu aktam karııında bir 
baıkalık aeıiyordu. 

Sofiya cevap vermiyor, ya 
batını önllne eğiyor yahut omuz· 
larını kaldırarak uzaklaııyordu. 
Tabii söliyecek bir ıeysi yoktu ki .. 
Fakat Françeıko mütemadiyen 
sualini tekrarlıyordu. 

Hiç tllpheıiz Sofiyanın söyli
yecıek bir ıeyi yoktu. Karısmı 
iyi bilirdi: Saki11, ciddi ve biraz 
da sıkılgandı. Tam kendisine layık 
olan bir kadındı. Kar11ından her 
cihetçe faik olduğunu biliyordu. 
Az bir zamanda tam manaaile 
meıhur bir aYukat olmuıtu. On· 
dan daha akıllı ye daha mald· 
matlı idi. Fakat daha gllıel de· 
ğildi. Soff yanın gU:ıellf ğlni takdir 
ediyor, dlltöncelerine aldırmı· 

yordu. 
Sofiya birçok ıeyler diiıUnUyordu: 

Birkaç sene eYvcl Françeskoyu 
aevmlt ve onunla evlenmekle 
kendini mes'ut ıaymııtı. Fakat 
günler, aylar geçtikçe onu tanı• 
yabilmişti. Diğer kimseler gibi, 
hatta birçokları gibi, hodbin Y• 
mağrur olduğuna kanaat getil"" 
mitti. Françeako kendiıinden ve 
karıımdan fazlaılle emin idi. Ka• 
rıımın, o sessiı kadının, hlasede
bileceğl ıeylerl idraktan Aciz bir 
kimae olduğunu Sofiya anlamııtı. 
Kendini yalnız addettiği hayatın• 
da, kocasının kendisine, ara •ıra 
tebessüm etmeye tenezzül ettiğini 
görllyordu. O zama onunla bera· 

ber olduğu halde, kendini her zaman• 
kinden daha yalnız ve daha mll• 
teHıir buluyordu. Bu hallerden 
geç kadın hiçbir auretle UzUlmtl
yordu. Bu yalnızlığı, ısıı:ı dağlar 
arasında nihayetalz yeıilllklere 
doğru llerliyen bir kimsenin hiı· 
Htti~i tatlı bir korku af bl HY· 
meie başladığını anlar gibi olu
yordu. Bazan kendi kendine: 

- Belki artık aevmiyoruın, 
diyordu. Sevmek! yalnızlık hisset
memektir. Halbuki ben kendimi 
tamamlle yalnız hi11ediyorum. Şu 
lıalde artık sevmiyorum. 

Se11iz olduğu kadar da sakin 
olan Soflya, bu dUşUncelerini ko
casına naııl ıöyllyebilirdi? Onun 
faılaıile mağrur olduğunu biliyor· 
du. B6yle bir adam sevilmediği· 
ne nasıl inanırdı? Onun, kendisi· 
ne kartı olan fazla itimadına ba· 
zan acımakla bazan da ıınlmekle 
iktifa ediyordu. Çllnkft bu yakın· 
larda kalbinin bir baıkaaı için 
çarptığını hl11etmiıtl. Evet, bir 
baıkaıı: her hangi bir kadının 
kendine lılkim olmadığı bir an
da, ya bir sokak köşHinde, ya 
blr arkadqının ••inde, yahut ta 
kendi evinde karıılaıacatı bir 
adam... kederli gözlerle bakan •1-

rarengiz ye nazik ıeyler fıııldıyan, 
iki tarafı kayalık bir geçide tuzak 
kuran ve o genç vücudun düımek 
ihtimalini akl11adan bile geçirme
diil o tuıağıa etrafıada ihtiyatlı 
adımlarla dolat•• bir adam .•• 

itte, Sofiya, bu adamın tuza• 
tına dllım•k Ozere idi. Fakat 
heniz aefsile mlleadele ediyordu. 
Kendi kendine : 

- Namuıluyum, diyordu. 
Genç kadının bir emeli vardı: Ko

ca11nıa ınnden atın• artan aururunu 
laer ne ıekilde olursa olsun ayak· 

lar altına alarak çiğnemek isti• 
yordu. Kendisinden f aılaaile emin 
olan o adama: 

- " Kendinden fazla emin 
olmayı öğren, eYvelinden tah• 
min edemiyeceğin birçok ıeyler 
başına aelebilir. Artık aeni HV"' 

miyorum; batkaaım seviyorum 
tamamile onun olmak Uzereylm.,, 

Evet, böyle söyliyecekti. O 
zaman kocası onun önUnde ağlarsa 
diterl için olan aıkı kuvvetini 
kaybedecekti ve belki de tama· 
mile allinecektl. Zaten btıtUn bun
ları kocasına ıöylemek lstemeo 
ılndekl makaadı bunun için değil 
mi idi? Onu bir aUn tamamile 
terketmeden evvel kendini sevme
diğine tam bir kanaat getirmek 
lıtiyordu. 

* Bir ıUn aabah kahvaltuıından 
biraz sonra, kocaımın arkaımden, 
evden çıktı. Kocasının o saatte 
her zaman ya'l.lhaneslne gittiğini 

biliyordu. Onu orada yalnız bula• 
cak ve aon dUıUncelerinl artık 
ıöyliyecekti. Dalgın dalgm yUrll· 
dtı. Yazıhaneye yaklattığı zaman 
ayağa kalkan hademeye haber 
vermemesini ıöyledi, ayaklarının 
ucuna basarak kapıya doğru 
ilerledi Ye gUrUltll yapmadan hafif 
açtı. Gördüğll manzara tüylerini 
ürpertti! Kocaaı yazıhanenin bir 
köıeaindekl koltuğa oturmuf .. 
Genç daktilo da kocasının dizleri 
üzerine oturmuıtu. Kapıyı ka· 
pamadan döndl ve hademenin 
ref akatlnl beklemeden çıkıp gitti. 
Hiç mllteeeelr olmam .. b; bununla 
beraber tarif edilmeı bir aefret 
hlsaediyordu: Çünkl ona : Kendi 
kendini kocasının kucatında gör
müt gibi geliyordu. Bu düıtınce
den kendini alamıyordu. Kendlıl 
baıka blrlılnin kucağında .... Ayni 
zamanda baıka bir gUlUnç ıey 
dUtllnerek kendi kendine utanı· 
yordu. KAtibeainl dizleri Uıtlln• 
oturtan bir adamın gururlanmaaı 
ne demekti ? Kendiıinln başka 
birine olan aıkı ne idi? Kendlıini 
baıka birlılnln kucağında? Zihni 
bu gibi karııık dUtUncelerle met· 
gul uzun uzun yUrUdil 1 Nereye 
gittiğini bilmiyordu. Kocası 
için hiçbir kin duymuyordu. Onu 
hor aörmemiye başlamııtı. 

Yalnız kadınlığının Hvklle 
biraz hiddetlendi; - aptal.. her 
ıeyi mahvettin • diye mırıldandı. 
Sonra başka bir ıey dtı~llnerek: 

- Ona gittiğim zaman beni 
kucağına almamaıı için rica ede· 
ceğim, dedi. Biraz ıoara bu dO. 
ıttncelerden yazgeçti. Hl11ıttitl 
o tatla korkunun ya Yat yaYat ıtll 
olduğunu g6rdU ve kendbini; ısaıı 
dağlar araıında nihayetıiz yeıil· 
liklere doğru ilerleyen bir kimı• 
ıibl tekrar yalmz gördll. 

* O akıam, kocasının mutadı 
olmıyan bir endiıe ile kendiıin• 
baktığını zannetti. Meraktan ap
tallaımıt mtıtekabll nazarları ara 
ııra karıılaııyordu. Genç kadı• 
nın her zamanki gibi ubit durall 
bakııları o akıamkl zaptedilmeS 
helecanını bir az saldnleıtirlyordll• 
Kocecası birdenbire: 

- Sofiya • dedi • blrşey 1111 
söylemek iıtlyonun? Genç kadı• 
alllilmsedi. Bu defa tatlı bir 
aakinlik ve emniyetle: 

- Hayır • dedi - söyliyecek 
bir 19yim yok. 
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Memlekette Düzenlik İşleri Öz Türkçeyi• 
Deneme 

Tire Şehir Meclisi 
Çalışmalarına Basladı 

Türkülü 
Oyunlar 

KHt k8rmllğG ( 1 ) ·aın ttırkllUl 
oyualar 07naaan b8l0ğtln• (2) bir lkl 
dlSnlm ( 3 ) rittim. Her amaçtan ( 4 ) 
iyi olaa bu b8lllkte yabuz bir eksiklik 
18ze çarpıyor. Kadıa, erkek 07uacu· 
fardan bir lklahıl ayıracak olu11ak 
8teldleria lalç birlala Hıl 7ok. 

Tire ( Huıuıi ) - Tire Şehir ı 
Mecliıi toplantalarana başlamııtır. 
Uk toplantıda meclis reisi vekil
leri ile katipler ve encllmenler 
aeçilişleri yapılmıştır. Bu ıeçilme 
neticesinde: Avukat Hikmet ZUh
tU Bey birinci reisliğe, mlitekdt 
Miralay A i Cevat Bey ikinci 
reisliğe, Gölclioğlu Sami, fabri
lcacl Muhıin Beyler kitipliğe 
ıeçilmi,Ierdir. Bütçe Encilmenine: 
Yozgadi Zade Edip, ziraat ban
kası memuru Dursun, esnaf, 
ehali bank mftdlk""' Sabit, müte
kait Miralay A!i Cevat Beyler; 
Nizamname Encümenine: Avukat 
Hikmet ZlihtU, Avukat Ziyver, 
Avukat Lokmanoğlu Nuri Beyler, 
hesabı kat'i encümenine: Yozgadl 
Zade Edip, bank memuru Dur
ıuu 'fe Sabit Beyler seçilmiıler
dir. Meclisin son lçtimaında ruz-
namede yaz.ılı ve bilhassa şehri· 'l'ırede Kurtuluş mahalleai ve Yewcuuıi 

civan rnlzin imarına tealluk eden mese· 
leler görüştilmili, münakaşa edil· 
ıniı ve karar verHmiıtir. 

Bu arada fehrimizin istasyona 
Jakın milna1ip blr yerinde, 
bir tavuk lıtaıyonu yapd-
ıııaaına karar verilmiştir. Bu 
istasyon aari, fennt kllmeslHle 
ıtiılenecek, burada şimdilik 10 

tavuk ve 2 horos beslenecektir. 
Bu tnvuklar muhitimize elvlren 
en iyi cins tavuklardandır. Bu 
itler için ?20 llrn sarfedilecektir. 
Her Tireli buradan yumurta alıp 
bu tavuklardan yetiıtirecek ve 
tavukların oaııl bakıldığı ~ğ
retilecektlr. 

JaponyadaÇay Ziyafetleri 

Japonyada çay merakının bir 
iptila dereceainde olduğunu ıöy• 

lemeğe hacet yok. Bu kısa boy
lular memleketinde her evde he
lllen hergnn çay ziyafeti verilir. 
Bu realmde bir Japon evinde aile 
efradı arasında ikindi çayı içildi-

24 Saatin 
Hadiseleri 

Sabıkalı Hasan Beılktaşta Bi· 
rinci Karakol sokağında Bedri 
Beyin boı evine girerek kurşun 
boruları çalarken cUrmümeıhut 
halinde yakalanmıthr. 

Jf Hasan adlı bir çocuk seb
ze halinde sebzeci Ha&an Efendi
nin dlrhemlerini çalarak kaçarken 
tutulmuştur. 

lf Ali adlı bir hamal Kum· 
kapıda Valipaıa yokuşunda Meh
met efendinin yapısında çalııan 
Arlinin ceketini çalarak savuşur· 
ken yakalanmıştır. 

lf Liman ıevahil merkezinde 
hamallık eden Kemal, Şabüu ve 
Mehmet idareye ait kUkürt çala· 
rak Mihalidis efendi isminde bi
rine sattıklarından yakaianmıı· 
lardır. 

Jf Bilal adlı bir amele Galata· 
da bakkal lsmail Efendinin dük· 
kAnı'la anahtar uydurmak sureti"e 
girer~k 25 lira ça:dığından tutul· 
muıtur. 

ğlnl görUyoraunuz. Evin küçük 
hanımı, önünde semaver, elinde de 
~ay kepç.eıl, çay hazirlamakla · 
meşguldür. Ailenin diğer efradı 

da, etrafa dizilmişler, çayın hazır
lanmaaını ıabırHzlıkla bekliyor
lar. 

jŞarki Çin 
Şimendiferinde 
Keyfi icraat Hi'.a Devam 

Ediyormuş 
Harbin, 12 (A.A.) - Çin ıark ti· 

mendifcrleri mlldürO M. Budi, polia 
tarafından yapılan indi icraat hakkın
da timendifer idare mec"iaine 30 Tet· 
rinievvelde bir mektup ıöndermittir. 

Müaür bu mektupta ı'mendifer 

poliıine vaki müteaddit mfirac:ıatla

r na rağmen bu icraata nihayet veril
mesi içın hiçbir tedbir alınmadıtını 

ve bu hareketlerin son umaularda 
dftha aık ve hRtti bir uıul altında 
cereyan etmekte oldutunu bildir
mekte ve birçok vak'ayı sikrettiktea 
sonra huni •rın ıimendffer memurla
rın:ı büyilk zararlar tulit etmekle 
ol "utunu kaydederek idare mecliiia
den icnp eden tedbirlerin alınmaaını 

lıtemektedir. 

Yeaı Neırıyat: 
Mülkiye mecmuası - Her ay 

ilmi vo rne11lc ki yazılarla intiıar eden 
lıu oıccmuauın 4~ üııcü eayııı da, çok 
şn)'ftm lılckat miın<l~r"cüla çıkmııtır. 
'l'li \il • .)-. ederiz. 

* Bir kiti nrdır kiı ıenel (5) yerlerde 
tlrkl ı&yler; betenilir, alkıtJaaır. Bir 
klıt de nrdır ki: genel yerlerde tllrkl 
ılSyleyemeue de kendi niade ttlrktı 
ı8y!editl çağda acal dinlenilebilir. 
Bunlardan batka bir kiti daha Tardır 
ki aesi çok katQdQr, kendi ninde 
bile türkü ıöyleyemer. ttte bizim 
Kent körmll~Oniln tGrkOltl oyunlar 
oynanan bölüğündeki oyuncuların bir 
takımı bu ilçüncü kitilerden topar-
lanmııtır. BlSyle olmakla beraber onlar, 
bfiUin bir ulu~un (6) kartıı•nda tlirkO 
aöylOyorlar. Eğlendlrmiyor'ar, eğlence 
oluyorlar, gülünç bir biçim• girıyor• 
lar; yazık J 

* Bunu yazıyoru .. , fU nr ki Kent 
körmtlğOnia derli toplu bir tllrkfilll 
oyun yeri ortaya koymakla yıptığı 

ileri iti beğenmiyor, alk·olamıyor 
değiHm l Eğer ııeıi olmıyan oyuncular 
çıkıp tOrkU ıöylnyorlana bunun auçu 
yalnız körmilğit bacaraolarda (7) d~ğll, 
biz.de, hepimizdedir. 

K8rmfite girmeyi, oyuncu olma-
yı aıağı bir it yerine koyuyoru:r:. 
Erkeklerimir. hem kadınlarımız., bHmem 
banlfi dDtünceyle oyuncu olmaktan 
çekiniyorlar. Birtürlcı bu ite yanat
mak istemiyorlar. Bu yad rgamrnın 
l;ltimlade (8) Tllrk körmilA-ünün tnr
ktıln oyunlar oynanan l:ölütGnde, 
evlerinde bile tilrkl ıöyleyemeye· 

cek değin ahi olmıyan kimıc!er 
türkO ııöy:nyorlar. 

lsmet Hulizsi 
1 - Kent körmiltG. Şehir tiyatrosu 
2 - B<Slilk - kııım 
3 - Dönüm - kere 
4 - A••Ç • oilıet, hedef 
S - Genel • umumf 
6 - Ulua • millet 
7 - Bacarmak - idc:re etmek 
~ - Bitim - aetice 

BIRMULUMSIÇMI 
NSMOYSMALlML 
ERMLEMMELEMR 
SAMVAŞMTAÜMS 
TOMNÇ IMKMIMŞ 
OLMMAKMTANM 
DAHMAGEMREK 
MLIDMIR 
~· ·- ,,..., ....... ...-·------

Resim Talı/ili .Kupona 
•• o •• ,. • • .... 4 o •• 

1Tabiatioi!i öiftnmek .iatlyoraanıı 
rnminiıi bu bponclua tO adet 
ile bitlikte IÖQClerinia. · Rta.Oairıia 
aıraya ıibidir ve 'iacle e<lilmeı. 

&.im .... ıek 
veya UD

0
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Sa fa 11 

Cin, Peri Hikayesi! 

Ev Taşlamad~n Zabıta 
Birisini Yakaladı 

( Baıtarafı 1 iaci ylb-Je ) 

aında bu evin kapllannı ve cam• 
larını taılamıılar. BUtllıı bir ma· 
halleyl ve poliıi rahatsız. etmitler. 

Şair Tevfik Fikret bir mıs· 
ramda: 

"Şeyte de cin de biziz,, 
Diyordu. Orta zamandan kal

ma bu köhne itikada bilmem Is· 
tanbulda halA innnanlar var mı 1 
Mesken hürriyeti hürriyetlerin en 
dokunulmazıdır. Cinler ve periler 
bile bu bUrriyete riayet ederler. 
Yalnız ka!p!erine ve kafalarına 
ıeytan giren insanlar bu hürri) eti 
rencide ederler. 

Diln bir muharıirimiz. Çmar
çeşmedeki taşlanma hadisesini 
tahkik etti. Sulukuleye bakan 
Recep Efenc!bin ahşap evinin 
önünden bir iki kullibe geçildikten 
aonra bahçeler vardır. Bu evde 
de ihtiyar Recep Efendi ile 45 
yafındaki refikası Hüsniye Hanım 
oturuyor. 

Kızlarını çoktan evlendirdikl~rl 
için evde baıka bir genç te 
yoktur. lıte bu ev bir aydanberi 

taşlanıyor. 
Nihayet evvelai gUn akşamdan 

Acıçeşme Mua'fini Hasan Efendi 
eve gırıyor. Polia Tevfik ve 
Necmettin Efendileri de taşın 
atılmaaı melhuz olan bahçeye 
gönderjyor ve beklemeye başla
) orJar. 

Saat tam 18 de e.in önünde 
Uç gölge beliriyor ve konuşmaya 
baıhyorlar. Bu sırda da kapıya 
çok aşağıdan bir tq vuruluyor. 
Derhal Muavin Hasan Ef. evden 
çıkıyor ve bu konuşan adamlardan 
ayni mahallede 4 numaralı evde 
oturan dötemeei Nihat Efendiyi 
yakalıyor. Bu auretle de za•allı 
peraer ve cinler iftiradan kurul· 
muş oluyorlar. Dün de Recep Ef. 
ile Hü&niye Hanım taşlanma he
yecanından kurtuldukları için 
beraberce bir gezmeye çıktıkları 

Bir Günde 
Çifte Dua, 
Çifte .Merasim! 

lnıiliz krtl nın oi!u preni Cc.rç 
ile prenıea Marinanın evlenecek-

lç:n muharririmiz kendUeri ile 
görüşemt!miştir. Fakat yakalanan 
Nihat Efendi ile konuımuştur. 
Nihat Ef. şunları aBylemektedir: 

- Evi ben taşlamadım. Bilakia 
ben taşlayanları yakalamak için 
çok ça:ııtım. Cumartesi güoll saat 
(18} de İ§len dönüyordum. Kar
şımızdaki evde oturan Emine H. 
bana seslendi: 

- B:zim bahçede gölgeler 
var, korkuyorum, yine evi taşlı· 
yacaklar gnliba.. dedi. Ben elim-
deki ekmeği eve bıraktım. Elime 
de bir sopn alarak sokağa fırla· 
dım. O sırada taşlanan evin itti• 
sali ıdeki Nazif Ef. ile komşu Ali 
Ef. yanıma geldiler. 

Biz Recep efandinln evinin 
önünde konuıuyorduk. Birden 
yuvarlanan bir taşın kapıya çarp-
hğını gördük biz de hayrete düt· 
tük. Sonra yakandan muavin bey 
indi; beni yakaladı. Halbuki Re· 
cep efendi bir aenedenberi evin 
kiraaını vermiyormuş. Gerçi an· 
nemle Hüsniye hanım arasında 
çok eskiden bir kavga olmuı 
fakat ben kadın ağzına uyarak 
evi taılamam. Bir iftiraya uğradık. 
Bakalım iti mahkeme elbette 
halleder. 11 

lngiliz 
Ordusunda 
Hazırlık 

( Baıta...Jı 1 inci yüzde ) 
taraflı ailihlan bırakmanm taraf• 
tarı olmadığını llive etıniıtir. 

lngilterenin silahlan diğer 
milletlerinkilerle mütenasip olmuı· 
tur. 

Diier taraftan, milli bOkfımet, 
umumi bir ailihlan bırakma mu· 
kaveleslnin imzalanmaaını harp 
tehlikesini azaltacak mahiyette 
görmekte ve altüst olmuı dünyaya 
bir emniyet hissi vereceği ka· 
naatlndedir. 

SonPoıta 

lıtanbul BORSASI 
12. 11·1934 

ÇEKLER 
kuruı 

LH•ra 1)9,00 
Nn • 1wk 0,793SS4 
Parle JJ,05 
lllll•• t,?722 
artı11e.ı a,4:>09 
AU.. 53.4.."3 
Caaeyre f,'4 
lef1a 66,JI 
A .. ter41•a 111743 

Pras 
VJ7aııa 
Madrn 
Berlta 
Varıo•• 
p .. ,. 
Blkr•t 
Bel.rel 
Mo••o•a 

kuruı -18,982 
•,2413 
~.8136 
J,0725 
4,2015 
4,130 

79,Sj 
14,90 

1097,00 

ESHAM ve TAHVlLA T 

lı Baalr.(Naaa)~~:l\ \ Boaon\I ~!:;5 
• (Hlall•) 10,- 1131 lallkra~• 91, 
• (Mı .... ) • ıoo,- ı.u U'UI D.-hlll 93,SD 

o .. aıdı ataa:.. 23,IO DU1an11 Mu. 00,-

l lellallı • 1,- Baj ... at terı p 1 4:\,70 
flrkeU Ha1rt1• J~,~ ., • U 45,70 
th.Uı 0,17 Ra)I 2,2~ 

Aaa4elu'660V. 'J.7,75 Tra•nJ CO-
• 96 li> , • :Z,,90 Rıhtım 17,5S 

Aa•d•'u" ıoov. 45,S:> O.kadar •11 1os,1J 
tarla D. Y. Ot,- Tera• tOOO 
J.•. Tra•uJ 51,7l M11ırKr.P'o.lSSS ()ı)(),-
0akltler aıı il,- • ., • IYJJ ~6.00 
Terke• ().J ıJO • • • IJU 92,0J 
Huaınl "7,- R.eO.lrl• -,-
1 elef•• ıo,2s 

MESKUKAT [*] 

leri glln yaklaşmaktadır. Şimdiden 
bUtna hazırlıklar yapılmııhr, battA 
Anupanın hükümdar ailelerine 
menaup olan davetli:er birer b;rer 

Ti il a\\uu 

'··· . Jr, • 
Mu • 
.... 1411,. 

Kuru, 1 

13J (V altlı) 

~29 

1 

(Haa"t) 
103.l (Reıat) 

ıı.aıı lncıa luıtlblr"llt 

~ttruş 
470[) 
~150 
463) 
a"tıa 

38,'JO ,----· Londraya ge'.meye baılamıılardır. 
Vaktlle yaz.ılmııtı, Prenses 

Marina ortodokatur. Prens Corç 
iM proteata11! Bunun içindir ki 
evleame merasimi ortodoksluk 
namına resmini koyduğumuz bat 
piskopoı Germanoı tarafından 
yapılacak, bunu da V Hlminiıler 

(Cllıahurly• } 4~!)J 
ihı:alıı .. eı , ')e, il. ı ~·n ' ._ tHt.a"t) ar•,;ılı :,30J 
lıı..al • ite4lltlrl ' a .• ı , (R •t•t> • ~SJ 
\l..lh11111u ••ı:•J~,-,-SJ- lVa'hll) 5!1SJ 

(A.ale) 4tıvJ 

kil;sesinde proteslan B)İı i takip 
edeceklir. DCğOn ıİ) afeti aarayda 
verilecektır. 



ı~ o::twyıa ~UN ru~ıe.. 

' Elektrik Makbuzun uz Çok mu Pahalı? 

Ampull~rini kullanınız. 

Azami Tenvirat 
Asgari Sarfiyat 

... ~ .. ~ ·. .: , . ~· ' . .· ~ ~ ..ıt~ ~ ~ . .o;'...... .. ... :· . ..,, :: .... '. ..... 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ___________ _,.;;_ __ 
Nllmuneıi veçhlle ( 175) takım ma kaıket elbise ve ( 25) adet 

paltonun kumaıı hariç olmak llzere malıeme ve terzlliti, nümuneıl 
veçhiJe ( 175 ) çift fotinin pazarhj1 1Si11/934 tarihine mUaadif 
Pertembe gftnft aaat 14 de icra kıhnacağından talip olanların %7,S 
muvakkat teminat paralariJe birlikte Cibalide Levazım ve Mubayaa 
Şubeıine müracaatlan. "7215 

" 
EVi i!='.'4'liGiMiZ GÜN ... 

VESiKAve BONO 
MObadil bonosu ve yurtluk ocaklık 
Yellikaaı, tahviller, mazbata V•Hİr 
v.aikaları alır satar. Satmak iıtemi
yenlere emllk ve arazi aJır, hüku
met borçlarını kapatır. Balıkpanrı 
Makıudiy9 Han No. 3S ' 
Ulurlu Zade Dervı, T. 23397 

--------- (4679) ..., 

Vitamin 
Kalori 
Gtda 
Kuvvet 
Kudret 
Kan, 
Can 

·Hayat 
Sıhhat 
Neş'e 

·Nefaset 

z 
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n 
Arpa öıU 

Yulaf özU 

irmik özl 

TUrlU özU 

Pirin o öıU 

Çavdar uzu 

Ni,aıta 1tzd 

Pataleı Uzl 

Mercimek öıl 

Beyaı MI ıır öıd 

Çocuklarıaıı:a y•dlrlalz. lıtedlklerinl .,.. ıevdiWerinl bıktırmırara~ 
deilıtire detlıtlre yedlrial~ Vitamini v• kıllorlıl çok olan bd 
mükemmel özlü unlarla yavrularıP.JZ n•ıell, sıhhatli. tombul, kanlıı 
canla olurlar. Çabuk bllyllrl•r, çabuk dit çıkararlar, bmlkletl 
kuyvetlenlr, iıhal olmaı:lar. HASAN ÖZLÜ UNLARlLB YAPILAN 
MAHALL'EBI .,. ÇORBALARIN ve tatlıların ve ptırelerln .,, 
yemeklerin lezzetin• payan olmaz. Hasan Ecza depolU. Taklltlerlndell 
ıakmınız. Hasan markaeına dikkat. 

Sahibi : Ali Ekrtın Neşriyat müdürü I Tahlı 
Son Posta Matbaası 

----~ 

Deni ayol ları 
ltLI T MI il 

AHateJerl ı x., ... ,, Kl&>rlltııı 
TeL 4.IH1 - IUli•tl_lllGlaoraar.1ad• 

Ha• 'ftt. ft74ıl .... _.. ....... 
Karadenl~ Yolu 
KARADENiZ •apuru 13 

lldacl T •ırln SALI ııtlnD •a•t 
20 de Rfıı'ye kadu, .. 7641,, 

Zevcim, bana itiraf etti .•• 
Zevcimin aşkı; cildimin be

yazlığından ve bir gül yaprağı 

ıi~i taze n yumuşak tenimin 
güzelliğinden tevlit ettiğini öğ

rendiğim vakit hisseUiğim uvino 
titremelerini hiçbir vakit unuta
miyacağım. Maamafib, kao ay 
evvel yüzümün cildi 1eı1 ve 
ıiyah benler v~ münbeıit mes&
matla dolu idi. Sonra, beyaz 
renkteki ( yağsız ) Tokalon kre• 
minin muntazamen istimali aaye
ılnde yüzümde inanılmaı:; bUıbü-

KURŞUNKALEMLERİMiZi ARTtK KENDİMİZ YAPIYORUZ. 

Mersin Yolu 
ANAF l\RTA vapııru 15 lkbı· 

el T etrip PERŞEMBE aDntl aaat 
11 ela Mermn'• lcadar. ..7658., 

Ayva ık Yolu 
ANTALYA vapuru 14 lklnal 

Tqıhı ÇAR.ŞAWJBA iQnO ıaat 
19 da AyYalığa kadar. 0 f659., 

ttin yeni bir güzellik belirdi. Bu 
krem, beyazlatma ve Jruyvetlen
dirme hassalarına malik olduğı1 

gibi cılde kat'iyyen zarart do
kunmaz. Eminim ki beyaz renk-
teki bu ytıni Tokalon kreminin 
güzelleştirici tesiri. her kadına 
erkeklerin kalbini cezp n teıhiı-

için yardım edecektir. 

l;~~fI~~-;;;:·, 
Eminönü Valide kıraathaneti yanında. 
Bilcümle zabitan ve talebeler mec
caneD; muayene ve yarım ücretle 

tedavi edilir. Tel ı 24131 

.. -·---~ (4520) ........................................... "········-·········· 
Kredi mektupları- Esham ve 
tahvilat - Cari hesaplar küşadı· 
Kasa icarı ve bilfimum banka 
muamelatı: 

SELANIK BANKASI 
Te9İS tarihi 1888 

Sermayesi 30.000.000 frank 

İdare merhzi 
ISTANBUL 

Türkiyedeki şubeleri: 

İstanbul, Galata, İzmir, Adana, 
Sa.maun, Mersin. 

Yıınanistandaki şubeleri: 

Sela11ik1 Kavala, Atin~ Pire. 

ECNEBi KALEMLERİ NEFASETiNDE KURŞUN. KOPYA VE RENKU KALEMLliRIMIZ 

PiYASAYA ÇIKMIŞTIR. 
TOPTAN VE PERAKENT~Cİ KIRT ASIYECİLERDEN ARAYINIZ. 
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FABRİKASI: İstanbul, Ayvansaray, Vapur iıkeleai caddeai. TOPTAN SATIŞ YERi: Sirkeci. 

Mühürdar Zade Han No. 1·2. NUR KALEM LTD. ŞİRKETi Tel. 21711 

Urolog ·Operatör 

~m:11> Dr. Ihsan Sami -4ZllBll11ııı. 
Bahkeslr asliye hukuk 

klmlllinden: Susurluk: kazaııoın 
Göbel nahiyesinin Gurafa namı diğer 
Camlı köy ahaliıi mümesıill Muhtar 

Dr. REŞiT· SAMi 
BAKTERiYOLOJi 

LA BORA TUARI 
Umuqıt kan tahlilltı. Frengi DQkiai 

nazarından ( W a11ermaQ. ve Kalın 
te~mülleri ) kan ktireyntı aayılmaıı 
tifo ve sıtma hastalıkları teıhiai, 
idrar, bali'am ceıaltat, kazurat vt ıu 
tahlilitı, Oltra mijroak.opi, huıuıi atı· 
lar iıtlb~ıırı, ka.nda üre, ıeker, klorör 
kolle1terin 1Pi.kt8:rlaruıın tayini. Divan .. 

ı•lu No. İi9 'ftl: ~981 

Aziz efendi namına vekilleri avukat 

$abrl n Tevfik Beyler tarafından 
latanbulda Şi9lide Oımanbeyde Oabi 
o,ddHinde Kefeli apartımaoında 1 
numarada oturmaktalar iken elyevm 
ikametgahları belli olın\ya.n Hayriye 
Melek ve Faika ve Naciye hanunlar 
aleyhl!rint aç1lan mer'aya meni müda· 
hale va konlllmuı haczin fekki dava• 

İdrar yolları hastalıkları mütehassıst 
Beyoğlu İsti:~:lil caddesi (Mulen Ruj 
.,. kar§ıııı ) Ve hap B. Ap. N o. 61 ............................................................... 

ıında tebligatın illn yolu ile tebliğine 
karar vvilmit muhakemeıi 19 Kinu· 

nuevnl 984 O•ftamba gtiı:ıü sa&t lo a 

bıtt.kılmııt old,uJıuıdan o gün ıelme· 
dikleri Uıkdtrde m~hakemenin gty•p
laruada ıörilite•~ ilb olunur. (161) 

SMANLI BANKASI 
TÜRK ANONiM Ş1RKE11 

TESİS TARİHİ ı 1868 

Sermayesi: 10.000,000 lngiliz llratı 

Tltrkiyenin başlıoa şehirlerile 

Paris, Me.rsilya, Nla,Londra n 
Mançester'de. Ml8lr, Kıbın, Irak, 

lran, Filistin n Yune.nistan'da 

Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 

Suriye ve Yunanistan'da Filyalhıri 
vardır • 

Her turlO banka muameleleri 
yapar 

Dr. ibrahim Zati 41 

Cağaloğlu : Mahmudiye caddesi 
Çatalçetme ıokaA'ı No ' 

Hergün öğleden ıonra haıtalarını 
kabul eder. 

............................................................ -·' 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi : Berlin 

Türkiyedeki ~ubelerl: 

Galata • lstanbul • lzmlr 
Depoeu : İst. Tütün Gümrüğü 

ic Her tilrlü banka iıi lt-


