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unların -T ahrikit Yaptıkları, Beyan~ 
name · Dağıttıkları Haber Veriliyor 

Tetkik Edilecek Bir 
Niçin Zir.aatimiz 

Mevzu: Tütün 
Fenalaştı? 

Son zamanlarda bazı meçhul eJler tarafından 
şehir dahilinde garip ifadeli beyannameler daiıtıl
dığı aörillmüş, polis ıiyasl kısım memurları bu iıi 
yapan esrarengiz mücrimleri aramıya başlamıştır. 
Bu beyannameler daha ziyade komünistlik fikirlerile 
dolu k•ğıtlardan ibarettir. Fakat tetkikat netice· 
sinde, bunların şehrimizdeki matbalardan birinde 
basıldığı anlaşılmış, mücrimJerin yakalanabilmesi 
için bu ip ucuna istinat edilerek tahkikata girişil-
miştir. Polis memurları uzun araştırmalar neticesinde 
beyannameleri basan matbaa ile bunları dağıtan
ların hüviyetlerini tesbit etmiye muvaffak olmuş
tur. Bize verilen malumata göre bu garip mesele 
ile alAkadar görillerek son gilnlerde otuz kişi kadar 
~ 

yakalanmı~, isticvapları yapılınıı, fakat bunlardan 
mühim bir kısmının hldise ile allkadar olma~ 
dıkları anlaşılmıştır. 

Yapılan tahkikat neticcıinde bunlardan on bir 
kişinin, hldiıenin fail ve mürettipleri arasında bu• 
lundukları anla9ılmış vo hepsi de yakalanmıştır. 
Yakalanan maznunlarm ikisi Ermeni mürettip, biri 
makineci, ikisi vatman, biri tUtün amelesidir. içle
rinde bir de kadın vardır. Polis memurları ayni 
zamanda cürüm aletlerini do ele geçlrmiılordir. 
Yakalananlar hakkmdaki ilk tahkikat ıu gün· 
l~rde bitiri.lecek, . vsonra hep birlikte Adliyeye ve
rıleceklerdır. Dıger taraftan bunların tlltiln ve 
tramvay amelesi arasında dolaşarak tahriklt ya~ 
tıkları da ileri sürülmektedir. 

-6- Yazan r )#.)f 

DUnya Uzerlnde en fazla buğday yetlftlren Kanadada 
bir tarla köşe•I 

- Kısa Bir Hulasa - gtlndcnberi bireilsile halindo notreda. 

Bir buğday meeelesl karşısında. 
~lduğumuz muhakkaktır. Ortaya atı· 
lan muhtelif tez ve fikirler kari}ısında 
•Son Poeta,. namına etraflı 'e fil· 
ıııuıın bir tetkik yapılmı,tır. Birkaç 

geldiğimiz bu tetkik yazılannda, bugO 
muhtelif mfit:ıleaları tahlil etınekt.odid 1 

Buğday fiatini yUkselterek 
köylüye yardım için ileri sUrUlen 

(De mı ı:ı inci aayfada) 

nanistaı a Askeri Ce .. 
miyet Harekete Hazırdır 
Fakat Kralcı Fırkanın Reisi Me Caldaris' 

MI• Fransa Mis Rusya Mis Peru Bir Türlü AçıJ· onuşmuyor 

ıraliçaya Ait Bir Şayia 
eyecan Uyandırdı 

ı 
....... ;···................................................... Atina, 18 (Hususi) - Baıve--

/ sf an bu/ kiJ M. Veni:ıelos buhranlı vazı .. 

d • d yeti kısmen hafifletmiıtir. Fakat A ligesın e intihabat mücadelesinin doğur· 
'PebeddülaAf duğu ağır hava elan kuvvetini 
6 ~ muhafaza ıtmektedir. M. Veni· 

Paris 19 ( Huıusi) - Dünya buk yayıldığı ıçın işitenler Ankara 19 (Hususi) - Adliye zelos Kıral taraftarı fırkanın 
Güzeli Keriman Hanım hakkında ilk hamlede çok teessür duy- VekAletinde toplanan hAkimler Reisi M. Çaldarise, intibabatta 

intihap encümeninin~ vazifesini bitir-
diin heyecanlı bir şayia çıkmış, muşlar, hatta Dünya Güzelinin diği anlaşılmıştır. Alınan haberlere ekseriyet kazandığı takdirde 
derhal tahl<ikat yapılmıştır. Her- otelindeki telefonların zilleri, göre Encümenlstanbul Adliyesinde kırallık idaresini iadeye tevessnl 
kesi heyecan içinde bırakan bu bu şayianm tahkiki için bir mUhim denilecek derecede te- etmiyeceğine dair birkaç defa 
fa} ia, Dünya Güzeline ait hayli işlemiştir. Bu arada Dün- beddülat yapmış ve nakiller icra teminat istemiıti. Fakat) M. Çal-
kıynıetli mücevherlerden birinin ya Glizeline teessür beyan ed- etmiştir. Bu meyanda mlinahal daris bu hususta sarih ve açık 

bulunan İstanbul Birinci Ticaret ı k d · k kaybolduğu şeklindedir. enler de çok olmuştur. Fakat şa- I C söz söy eme ten aıma çe İn• 
F k hk'k . d . b' 1 1 k . b.. 1 Reisliği ile kinci eza azahklarma mit . ve ka.-amakla cevaplarla a at ta ı at neticesm e şa· yıanm ır yan ış ı eserı oy e yeni hakimler tayin etmiştir. .. 

yianın aslı olmadığı, Keriman Ha- mUbalej-alı bir şekil aldığı öğre· Bundan başka İstanbul Ağır M. Venizelos'u avutmıya çalış· 
nımın bOtUn eıyasmın yerli ye- nilince herkes sevinmiştir. Ceıa Reisi Hasan Lütfi Beyin mıtlır. 
rinde durduğu ve bu heyecanlı Y&lova, 18 (A.A.) - Dünya Ankarada mUbim bir adil memu.. İtte kırallık taraftarı fırkanın M. Venh:elou ıarlb c:nap vermekten 
haberin bir ıuitefehhUmden ileri Güzellik Kıraliçası Keriman Ha· riyete tayin olnnduğu, yerine Üı· bu rnllhim vaziyeti karıııında . çeldaea 11. Çaldarlı 
i'eldiği anlaıılmıştır. Bununla fis Hanım Reisicümhur HazretJa- küdar Ceza Hikimi Aziz Beyin or. du harekete germiı, herbangı· yetı muhafaza etmek için haıır-
b b .. lanmııtır. era er şayia etrafa pek ça- ( Devamı 3 üncü sayfada ) getirilcceg· i de söylenmektedir. bır hareket karcıııında cUmhuri- (O 
~.~========================::::::ıc:::;::=============::::i::====~====~=:==::;=:=".';=:====~==~~==:~==;;=:======-:ıc===Y=======ı-===:c:::c:1~=ı:ıı==~~e~•:•m~ı~8~ln:c~l~•:•yf~a:da~)~_. 

İstanbul Sokaklarında Satıcılar: ga •• 

Üzüm üzüm taze üzUm 
Buraya gel iki g6züm 
Bir tane al sana sözüm 
Beğenmeıaen alma bıra)f 

Yliz paraya bir tabak 
inanmazsan yede bak 
Ynz paraya dondurmam 
içine toı kondurmam. 

Benim adım Elmaa 
Benden ucuz aatan 
Dünyada bulunmaL. 
Haydi çoraplarım. 

Karpuza bıçak attım 
içine ıeker kattım 
Şekerciden öğrendim 
Hepıine boya kathm 

Bahçeler nane dolaca 
Yapraklar sönüp solacak 
KliçUk hanım bir nane al 
Nttaıalua doktor olacak 
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f Halkın Sesi 

Müstakil Kürdistan ·~--------------------
Hulyası 

Ha~o i mindo serseri bir 4aki11irı 
müstakil Kürdiatan ve Ermeni -
tan de' leti kuracağım diye z:ı.· 
vallı halkı dolandırdığını dün 
haber "erıniı;tik, bu husu ta hal
luıııız di) or ki: 

S~dık Bl'y ( \ akmakçılar Yeııi baııi>) 
- Met•· ur ıaki Haço miistakil 

Kürdistan kuracağım diyerek hu
duttaki köylerden para toplam1f, 
bunu da meyhanelerde, saz, söz 
ilemlerinde yemiş. Şimdi zavallı 

köylüler dolandırıc1yt anyorlar, linç 
etmek iatiyorJarmış. Ben bu haberi 
okuduğum z.aman hiç ıatmadım. Va
tan kaçkını bir pki ancak bunu 
yapardı. 

• Nu rat Bey ( Kuınkapı lbrabiınp:ıı:ı 
çıkmazı 1) 

- Cenup budadumuaun öbür 
taraf anda kendilerine (Hoybon) cu 
bmi •erilen bir rGruha liyuflilaun 
•ar. Bunlar hayalhanelerinde mis
taki! bir &meniatan ye Kiirdistaa 
yarabaıflar. Bunun çıkar bir İf ol· 
•adatıaa kendileri de kanidirler am
ma uf köylflden para YUl'aak için 
l>u bam laayallerinin iistiiade ıarar 
edip duayorlar. 

• Mehmet llıza Bey ( Ereııkoy 1 tas· 
yon caddesi 73 ) 

- 8q on ntan haini Suriyede 
Hoyboa İ•İmli bir hıyanet tebekeai 
kurmuılar. Fakat bu haylsız hermer 
nihayet kazd1klari kuyuya kendileri 
düteceklerdir. Bir ıün timdiye kadar 
a1datbklara halkın 8'azabına utrıya
eak •e parçalanacaklardır. 

* ftleyman Sudi Bey (. ult:rn•.:ıliın 
Çulnırboztan 3) 

Hoyb•ncu Haçoyu parçalamak 
~ia Halepte nümayitler yapılmlfbr. 

Bu vatansızların para ve Mfahatten 
bqka gayeleri olmadatınt nihayet 
aiinndikleri aşiretlerde ötrenmitler. 
Zaten bu hıyanet iıinin bir palavra 
oldutunu kendileri de bilirler. Zift
leamek içia bu fikirlerinde ısrar 

ediyorlar. .. 
Şefik Bey (Sirkeci ıteırutj)et oteli) 

· Haço ismindeki bir yolkesici 
1aki birkaç derbederle beraber ken· 
dilerine milli birer kahraman süsü 
vererek müstakil Ermenistan ve 
Kirdi.tan yapacatız diye fUDU bunu 
1i111diye kadar soymuflar. Paralan 
tefaluat yolunda eritmifler. Köylü le· 
ria bu ıaleyanını bot Ye mqru 
ıörmek pek tabiidir. 

Parmağım lsarmış 
Şof6r Nedim ve Muammer 

Efendiler Maçkada bir ceket me
Rlaindea bYpya tutUflDUŞ· 
Jardar. Nedim. kavgayı ayırmak 
lzere araya giren elektrikçi Mus
tafa Efendiaia parmağuaı 1S1r-
11Ufbr. 

SDnger ihracatımız 
Slnger ibracabmızın tezyidi 

için Harici Ticaret Ofisi bazı 
kararlar ittihaz etmiştir. Senede 
yetmiş bin okka sünger ihraç 
edebileceğimiz ulatalmaktadır. 
Londraya nhauneler g6nderiJ
miştir. 

Sokak Ortasında Zorbalık 
BüyükderedeJ(armakanşık Bir Hidise 

Oldu, Uç Kişi Yakalandı 
-----~-

Dün a"pm Büyllkderede çok şay .. m dikkat ve 
gUriillülü bir hwdise olmuştur. A~ ~ . azıyoruz: 1 

mekte iken birdenbire Mustafa Efendinin çirakla
rından .Hasan, Nazmi ve Mehmet &tüne çıkarak 
ustalarına olan borcunu derhal vermesini söyle-
1aişler, Ferit Efendi bir hafta sonra vereceğini, 
şimdi para11 olmadığından borcunu tamamen öde
yemiyecegını söylemiş, fakat çıraklara derdini 
dinletememiştir . 

BüyUkderedeki Kibrit Fabrikası a... . .. ıucten Ferit 
Ef. fabrikanın karşısında bulunan bakkal ve aşçı 
Mustafa Ef. den bir müddet veresiye yemek yemit
tir. Ferit Ef. iki gftn evvel borcunun bir kısmını 

aJÇt Mustafa Efendiye vc:rmiş, geriye kalan borctr 
nu da bir hafta sonra verceğini söylemiştir. Bundan sonra Ferit Efendinin üıerine hücum 

Fakat Mustafa Efendi buna muvafakat etn.e- ederek adamcağızi fena halde dövdfikten sonra ala
cakları mukabilinde f erit Efendinin üzerindeki 
ceketini alıp götürmüşlerdir. Polis memurları 
qçı Mustafa Efendiyi ve zorbalık yapan çıraklannı 
yakalamışlardır. 

miş ve behemehal borcunu tamamen vermesini, 
abi takdirde başka türlü hareket edeceğini söy-
lemiftir. 

Ferit El. ak~ fabrikadan çıkarak evine git-

Kaçakçılık 

Limon Davasında Hakim 
Kendisini Reddetti 

G8mrük hıbsu Mahkemesin· 
de rüyet edilen limon kaçakçıhğa 
hakkındaki dava, mühim bir saf
haya girmiştir. 

DUnkü muhakemede bazi se
beplerden dolayı mahkeme reisi 
kendi kendisini reddetmif, bu 
sebeple davaya b&kıla.mamıtlır. 
Diğer taraftan gtimriik idaresi 
bir tacir tarafından dört bin san
dık kadar limon kaçırıldığını tu
bit etmittir. Bu mesele esasla ve 
atraflı bir tekilde tetkik edil
mektedir. 

Hayvan 
Ticareti 

Yunani.tan ber sene Türki
yeden mühim miktarda kasaplık 
hayvan almaktadır. Bu sahadaki 
ticaretimizin inkişafı için Ha
rici Ticaret Ofis1 bir Türk -

Yunan şirketi teşkili meseles;ni 
tetkik etmektedir. 

Şirketi kasaplık h8'van alım 
ve satımı ile meşgul olan Türk 
ve Yunanlı blcir1cr teşkil ede
cektir. 

Gece Dersleri 
Halk Fırka. Beyazıt mer

kez Ocağı tarafından hiç okuma 
ve yazma bilmiyeoJer için gece 
dersleri açılmııtır. Dersler iki ay 
devam edecektir. 

Müfettişler Kongresi 
lstanbul ilk tedrisat müfettiş

leri kongresi yarın toplanacak, 
lstanbul ve Tilrkiye maarifini 
alakadar eden mtihim meseleler 
etrafında mUzakerler olacaktır. 

Bugünkü 
Spor 
Hareketlert 

Bugün spor noktasından şeb· 
rimizde zengin bir ıün yaşana· 
caktır. Bugün yapılacak bqhca 
miiubakalar §'llllardır: At Yant" 
lan, Büyiikderede ve Fenerde yüz
me yanşlan, T akaimde stadyo1Pda 
atletizem •iisabakalan, telDİD 
edikliğine gire bugüaldl at ya-
n,lan çOk heyecaab geçecek ve 
biiylk ikruaiyeler mühim bir ye-
kin tut.acalrbr. Romanyadan yeni 
ptirilea Od6Pqta ismiade mqlaur 
at bugBak& dördiincüyanp ittink 
edecektir. Yhme ..-bakalan-
na gelince: Büyükderede resmi 
müsabakalar yapılacak, F cnerde 
de hanımlar arU1nda hususi su
rette yüzme yarışları icra edile
cektir. 

Atletizm: Taksim stadyomun
da yapalacak olan musabakalara 
Galatasaray, Fenerbahçe, Pera, 
Kurtuluş, lstanbul spor kulüple
rioe mensup müteaddit atletler 
iştirak edecektir.Mlisabakalar tam 
saat üçte başlıyacakhr. 

Kitap Meşheri 
Beyazıt Meydanında Ha
zırlık Faaliyeti Başladı 

30 Ağustos ta Darülfünün 
meydanında Maarif Vekaleti tara· 
fmdan açılacak olan kitap meş
berinin tanzimine başlanmıştır. 

Bu hususta Ankara caddesi 
kitapçılarından bir kısmı şimdi
den poviyonlarmı tedarike ve 
yeni eserlerini tasnife bqla-
mı,lardır. Bu sergiye 8 kitapçı 
iıtirak edecektir. 

Bundan başka Dev1et Matba
ası da neşriyabnm mühim bir 
kısmını sergide teşhir edecektir. 

Masonluk 
Şehrimizdeki Kongrede 

Neler Konuşulacak ? 
Beynelmilel muon kongresi .. 

eylfıllln ilk haftasında lstanbulda 
toplanacakbr. Ağustoeun yirmi se
kizinde Yeya dört eylilde muhtelif 
memleketlerin muoa murahhn-' 
larıadaa mürekkep ol .. k ibere 
lstaabala elli kiplik bir laeyet 
gelecektir. Kongrede, cllaya 
muonluğuau allkadar eden me
seleler, bilh•=a haJll' tefek
kiilleri, her yerde clemokra
.-. talniyesi, ............ laey
.. haeı teadll tqlri'" t.nii 
hakkında görii§&lecektir. 

... ~uçlu 
Çocuklar 

Yapalaa bir istatistiğe pe, 
Tlirkiyede, bliylk kiiçiik ( a1.1 ) 
hapishane vardır. Bu hapishane
lerin sekseninde suçlu çocuk 
olduğu anlaşılmıştır. 

Geçen 931 senesinde auçlu 
çocukların v•sati miktarı (1311) 
di. Bu seksen hapishaneden 
(21) inde çocuklara san'at öğre
tilmektedir. 

Belediye Bütçesi 
Dahiliye Vekllcti Belediyenin 

932 bütçesi hnkkıoda Belediyeye 
yeniden bazı sualler sormuştur. 
Vekalet bilbuıa bu sene idarei 
b\Jsua.iye biaseaine fula masraf 
konmasının sebeplerini sormuttar. 

Belediye evvelisi gün bu su
allerin cevplarını hazırlamış ve 
Varid.at Müdürii Nail B. cevap
lan bızzat Ankaray• götilrmüşt&r. 

Maarif Vekili 
Elyevm Niğdede bulunan Maarif 

Vekili Esat Bey o laavalide tarihi 
tetkikat icra etmektedir. 

1 

Ağustos IQ 

Günün Tarihi · 

Mühim Kararlar 
ittihaz Edilecek 
Ankaradan Yerilen son malümata 

g~re Vekiller Heyeti önümüzdeki 
Wta yapacatı içtiaaalanla mühim 
kararlar ittihaz edecektir. Bu ka· 
rarlardan bir hasmının fkbaadi vazl• 
yeti ehemmiyetle alikadar edeceği 
söylenmektedir. 

Başvekil Paşa 
Başvekil ismet Paoanan yarın An· 

karaya avdetine intizar edilmekte 
oldufu haber verilmektedir. 

15 Talebe Gönderilecek 
Selçukhatun Kız San'atler mektebi 

mezunlarından bu aene Avrupaya 15 
talebe 2önderileceldir. Müsabaka 
imtihanı 3 eylülde yapılacaktır. 

Bulgar Sefiri Gidiyor 
8.1.aristanıa Ankara sefıri M. 

Pavlof Bulgar Hariciye Nezaretinde 
mühim bir vazifeye tayin edild iğin• 
den yalnnda memleketimizden ayrı .. 
lacak, yerine yeni bir sefir tayin 
olunacak tar. 

Yeni lthalAt Listesi 
Aakara, 18 - Teıriniuel, teş .. 

r...._i •• khunue•Yel aylarına ait 
itbalit listesi ve merb.tu kararname 
cu•artesi ınnn resmi gazetede neı
reclllecektir. 

Kararnam'!nin yeni b&kümlu ih· 
tİYa edeceti aöyleniyw. 

Sergi Kapaneyor 
Yerli Mallar aergisl bugün alı

t•m üzeri kapanacaktır. Bu seneki 
11erıiJi 400 bin kifi ziyaret etmif 
bir laayli ••ht yapılmlfbr. 

Buğday 
Fiatlerin Bir Miktar Yük
seleceği Tahmin Ediliyor 

Aakara 18 - Gel• malümata 
pre yabaız Konya k~Jllleri l>atday• 
lan111 Ziraat Baaka•aaa anetmiflcr• 
6. 8aD mıatakalarda kuraklık 
oW.t-daa butday &atlarının as 
•-·· ~.. ~-l•ull zaaaedill· 
yor. 

5000 Faşist Geliyor 
Yum telırimize plecek olan bir 

ltaı,- •.apura bet bin kadar faıist 
eeyyah •etireeektir. Seyyahlar ara• 
..da fqiat erkinıaclaa baz.ılan da 
b.al-•aktadar. 

Arif Oruç Bey Edirnede 
Me&dut Yarın sazeteai Başmu

harriri Arif Oruç Beyin Edirneden 
Yunanistana geçerek Dimetokn kn
a.ıbesıoda yerleıtiti yazdmıttı. Fakat 
Arif Oruç Beyin elyevm Edirned• 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

Zafer Bayramı 
ao Ağustos Büyük Zafer Bnyra• 

mı... büyük merasim ve tezahürat 
ile tea'idi için laa:ı.ırbldara başlan
mııtar. 

ihracat 
Fazlalı/ı 

Harict Ticaret Ofiainln 932 senesi 
ilJl yedi ayı için yaptığı istafo;tiğe 
ıöre ithalatımız. 247,364,426, ihraca
tımız. ise 47,725,963 lirachr. Bu ra• 
kamlara ıöre ibracabm11 362,537 
lira fazladır. 

930 aenealnfn ilk yedi ayına na• 
uran ithalatımız 37,073, 173; 1931 
senesine nazaran 31,389,fm) lira; ih
racabmn ise Bl seneainin ilk yedi 
ayına nazara• 29,408,574, 931 e naza
ran 15.393,946 lira noluandar. 

• 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: 

1 Hasan Bey - Tuhaf bir 
buyum var komtu: Kalabahktan 
biç botlanmam. 

2 - Kalabahk bit meme
de eğlenemeal 

3 -- Kalabablc tramv•ydan 
bucak bucak ka~uıml . · 

4 - K.armnı açhktan zil 
çalsa, kalabalık fırıaa ıokula· 

5 - Ve tikin kalabalık bir 
claclan girdim mi, komşucu· 



= 

] n 
Münderecalı;nı~ın çoklu
ğundaıı dercedilememiş
tir. 

Bir Dayak 
İddiası 

Bir Maiyet Memuru Dayak 
Şikayetinde Bulundu 
Vilayet maiyet memurlarından 

Nasuhi Bey Vilayete, Müddeiu· 
munıiliğe ve Polis Müdüriyetine 
müracaat ederek Bostancıda polis 
karakolu dahilinde iki polis ta· 
rafından bayıltıncıya kadar dö
•lildiiğünU iddia etmiştir. 

Polisler ise Nasuhi Beyin 
başka kimseler tarafından dövlil
dUğiinU iddia et'!lişledir. Kadıköy 
Kaymakamlığı, Üsklidar Müddei
umumiliği, ve polis mllfetti~lerl 
tahkikata başlamışlardır. 

Tevfik Fikret 
Bugün Büyük Şairin Ölüm 

Yıldönümüdür 

Edebiyat tarihimizin, fazilet 
ıalri olarak tanıdığı ve tanıttığı 
Tevfik Fikret, on yedi sene evvel 
hugün ölmüştü. 

Her sene olduğu gibi bugiln 
de biiyilk şairin Eyipteki kab
rine gidilerek hatırasını tebcil 
için merasim yapılacaktır 

1 - " Amip ,, dedikleri tek 
hOcreli en iptidai canlı mahlüku 
bilirsiniz.. Amip canlıdır, fakat ya· 
f ıyor denemez. Yaşıyabilmesi için 
hariçle alışveriti olmuı lazımdır. 

SON 

llltu!MN\ 

2 - Baz.ı inı&lnlar Amipe ben
zerler, kendi hücrelerine çekilir, 
bütnn dünya ile temas ve alaka· 
)arını keserler. Hunlar canlıdırlar, 
fakat yaşıyor addedilemeder. 

3 - Yaşamak için karışmak, 
diinyevi temas ve münasebeti art· 
tırmak lazımdır. İnsanlar ne kadar 
çok içtimai münasebetini art· 
hrırsa, yaşama kabiliyeti o niı• 

bette arlar. 

• 
SON TELGRAF" HABERLERi 

• 
Italya Milyon Kazandı 

- --
Eski Avusturya Cephesinde Unutulan 

• 
Binlerce Mermiyi ltalyanlar Topluyorlar 

Roma, 19 ( Hususi ) - Harpten sonra biiyük ı heyetleri teşkil etti. Bunun neticesinde de ilk mer· 
bir kısmı ltalyaya intikal eden eski Avusturya halede 300 ton mühimmat ele geçirildi. 
arazisinden Tirol dağlarında bundan birkaç hafta Bu muvaffakıyet, araştırma heyetlerinin ümit 
evvel hir kaza oldu. ve şevklerini arttırmıştı. 3000 metre yüksekliğindeki 

Krep elli isminde bır İtalyan seyyah rehberi, Adamello dağlarında l 000 el bombası bulundu, 
yüksek dağları gezdirmek için bir ecnebi seyyah Martello ve Monte-Fumo karlıkları üstünde de 
kafilesinin önünde giderken birdenbire bir infilak binlerce obüs mermisi, tüfek kurşunu, tüfek ve 
oldu. Sanki büyük bir top mermisi ateş almış mitralyoz ele geçirildi. 
ve ı;>atlayı.vermişti. Bu heyetler, vadilerdeki vazifelerini bitirdikleri 

Bır sanıye evvel klavuz Krepelliyi önlerinde yli- için şimdi yüksek dağlarda taharriyat yapmakta-
~Ur gören seyyahlar, bu infilaktan sonra adamca- dırlar. Düzlük ve ovalık arazide bu araştırmalar Suadiye 

Gençleri 
g_ızdan eser bulamadılar ve anladır ki patlı yan ci- nispeten kolay olmakta idi. Fakat dağlık ve 

ı sım. seyY,nh rehberi Krepelliyi berhava etmişti. Bu çeti~ yüksekliklerde iş yiirlim\iyor, bin bir müşkül· 
hadıse, ltalyan hükumetini endişeye düşUrdii. Der- le karşılaşılıyor. 

Dün Akşam Çok Nezih 
Bir Balo Verdiler 

Suadiye gençleri bir müddet
tenberi Tayyare Cemiyeti menfa
atine bir balo tertip etmeği dü
flinüyorlardı. Gençler haftalar· 
danberi bu hayırlı iı için hazır· 
lanmışlar, nihayet dün akşam 
Suadiye plaj gazinosunda gUzel 
bir balo vermişlerdir. Baloya 
Banliyö köylerinden ve uzak yer· 
lerden birçok aileler iştirak et· 
nıi~ler, sabaha kadar çok temiz 
\'e nezih bir eğlence haya· 
tı yaıamıtlardır. Gece yarısına 
doğru müsamerenin en şevkli 
bir zamanında muhtelif varyete 
numaraları seyredilmiş, çok 
cazip kotiyonlar dağıtılmıştır. 
Balo şafak sökilnciye kadar de· 
Yam etmiştir. -----
Kıraliçaya Ait Bir Şayia 

Heyecan Uyandırdı 
( Baş tarafı r inci aayf ada ) 

rine Pai4.;ten atideki telgrafla 
arzı şükran etmiştir. 

Gazi Hazretlerine 
"On beş gündür memleketim

den hiçbir haber almamıştım. Bu
glln Paris sefaretimizde layik ol
nıadığım kıymettar iltifatınızı 
gazetelerde gördüm. Meserretiın· 

hal o civarda tetkikata başlandı ve görüldü ki, Çünkü şimdiye kadar ele geçen mermi miktarı 
Tirol dağları, Avusturya - ltalya muharebe!er!nin oralarda bırakılana nazaran pek ehemmiyetsiz ad-
neticesinde unululmuş top mermilerile örtülUdUr. dediliyor. Zira bulunması icap eden yalnız top 

ltalyan hükumeti, bunun üzerine, unutulmuş mer· mermisinin miktarı birkaç yUz binden aşağı olma-
mİleri ve silahları toplamak maksadile araştırma mak lazımdır. 

Hindistanda Yeni Hadiseler 
- -

Hükllmetin Kararına Karşı Müslü -
manlar Arasında Galeyan Başladı 

Simla, 18 (A.A.) - İngiltere 
hükumetinin cemaatler meselesi 
hakkında ittihaz etmiı olduğu ka· 
rar karşısında Pencap milslUman· 
!arının duymuş oldukları meyu· 
siycUer bugün aktetmiş old~kla: 
rı bir içtimada kabul eyledıklerı 
bir karar suretile tezahür etmek· 

Vahdet 
Filistin Ve Suriyenin Bir

leşmesi İleri Sürüldü 

tedir. Bu karar suretinde ya
rın fı: flmetin kararma karıı 
bütül' 1 01capta bir protestolar 
yapılıı. ., nı teklif edilmektedir. 
Maamafih müslümanlar asayiş ve 
sükünu muhafaza etmiye ve kanuni 
usullerle ıslahat işlerine devam 
etmiye karar vermişlerdir. 

• 
/zmirde 

-

İlk Üziinı 
İzmir, (Hususi) -. İlk Uzüm 

mahsulü ile birlikle lzmire be
reket le geldi. iki ~ünd~nberi 
şehrimiz piyasasında .hıssedılecek 
kadar bariz bir faalıyet nazara 
çarpıyor. 

Dündenberi Tahmil ve Tahli-

lrving - Gandi misakını mü
zakere etmiş olan Taş Bahadir 
Sapu şöyle demiştir: 

" Kararı takbik etmiyorum. 
M. Mak Donald'ın hüsnüniyetin· 
den hiç ıUphem yoktur. Biraz 
beklemek icap eder. ,, 

Balon 
Pikarın B;Jonu ftalyada 

Yere İndi 
Milano 18 (A.A.) - M. Pika

rın balonu saat ı 7 den bir az 
sonra Gard gölü civarında kain 
Desanzano yakininde karaya ın· 
mi~tir. 

Berut, (Hususi}- Arap İstiklal 
Fırkası bir beyanname neşrederek 
Filistin ve Suriye arasında bir 
vahdet tesisi lüzumunu anlatmış· 
tır. Bu beyannamede, Filistin de 
dahil olduğu halde bütün Suri· 
yede serbest intihap yapılarak 
Arap Millet Meclisinin tcşek
külii temenni edilmektedir. 
Yahudiler ise Filistinin yahudi
lere kafi gelmediğini ve binaen· 
aleyh Şarkulerden'in Filistine 
ilhakmı istemektedirler. 

ye idaresinin mavnaları vapurlara 
üzüm taşımakla meşguldur. ilk 
parti üzüm Kırkağaçlı ~azım B. 
tarafından (frene) vapurıle Avru· 
paya sevkedilmiştir. 

Onu talciheı1 ( Hollanda } va-

den ağladım. Bu muvaffakıyetim 
sizin nl!emleket kadınlığına telkin 
ettiğiniz fikirler eseridir. Cenabı 
iald<ın sizi lizerimizden eksik etme- r 
nesi temenniyatını yadetmekteyim. 
lhtiramatımın kabulünü rica ederim /STER iNAN, İSTER 

puru yük almaya başlamış, li
manda bulunan \'apurlar düdük 
öttürmüştür. İzmir lim<fnından 
ilk mahsulü almak şerefini kaza
nan lrene vapurun da Türkiye 
Cümhııriyetinin refah ve saadeti 

1 şerefine şampanyalar içilmiştir. 

efendim. ) t•riman HaJi 
Paris J 7 - Güzeller bugünü 

ıefarethanemizde geçirdiler. Ak
tam Ustü giizeller şerefine bir çay 
ziyafeti verildi. Bunu Dünya Gn
ıeli şerefine verilen akşam yeme· 
~i ve suvare takip etti. Çay 
1',rafeti, yemek vcı suvarc cok 
ıüzol oldu. 

T kos Ş'rketinin, imtiyazı Belediyeye devredilmek 1 sökmüş ve bir dahn yerine koymamış. O semt halkl 
" er bulunmasına rağmen, yeni tesiut 7~p~c11ktn a-u~uıluktnn muş\eki imi1. Anlaşılan şirket buradan 
~f~~ğunu işittikçe hayre! ed~yorduk.. Kapılfa:;n~ 1 söktü~ü bo:-nları diğer yc-rlere koymak •uretile tesisa-

k üzere bulunan bır mucsııes~nın bu c a . . . 
kapama b" t" 1·· aklımız. e-rmiyordu. tını tevsı eltığı kanaatini tevlit elmiye çalışmıştır. 
k" rlığına ır ur u F B h b · k d ~ 

a Nihayet bu işin aırrını öğrendik gaıiba. Şirket a· u a e.rı o u uktan-.onra artık Terkos s~rketinin 

tihten Edirne/iyr ERar olN ::tN. bor/s'r ERİ lesıiNA.NM Al . 

= 

•• •• '\ 
ozun ıs ası 

Bir Deli Teşebbüsü 

Bir Deli Gömlegi .. 

'-------- A. E. 
Bir meslekdaş kıskançlığa ka· , 

pıJarak kadın uğrunda kendileri· 
ni öldürmek istiyen erkekleri bu 
teşebbiisten vazgeçirtecek bir 
çare keşfetmiş : 

imkanını bulursa tetiği çeke
ceği sırada müteşebbisin eline 
yapışacak ve : 

- Bir dakika beni dinle! 
diyecektir. Sonra istersen, bura
dakinden belki daha iyi olmıyan 
başka bir aleme göçedebilirsin ı 

Evet, beni dinle: Tahmin edi-
yorum ki az evvel sevdiğin 
kadından izahat istedin : 

" Şekerim seni asla aldatma
dım ,, şeklinde kendisine ninele
rinden intikal eden beylik cevabı 
aldın 1 

iki şıktan biri: Bu kadın ya 
hakikaten sana sadıkbr, yahut ta 
seni aldatmışbr. 

Birinci takdirde kabul eder· 
sin ki, bir alemden öbürüne 
göçetme teşebbüsü, tamiri im· 
kAnsız bir gaf olacaktır. ikinci 
takdirde ise tasavvurun yine ta
miri imkAnsız bir eşeklik teıkil 
edecektir. Sana bu eşekliğin 
neticelerini gösterecek olursam 
eminim ki tasavvurunu kendili· 
ğinden bırakırsın 1 .. 

- Beni dinle: Bir kadın f çin 
bir erkeğin intihar etmesi o 
kadına verilebilecek en büyük 
bir hürmet ve ta2im eseridir. 
Muhakkak ki kadının mev
kiini, şerefini, hemcinsleri nez
dinde itibarım artıracaktır. İ1e
le bu kadın bir sahne kadını ise 
etrafında peyda olacak şeref ha
lesinin derecesini hiç sorma! 

Şüphe yok ki cıözyaşl 
dökecektir, samimi ıörünerek 
teessürlerini izhar edeceldir. 
Fakat mlistacelen sctna iltihaka 
kalkışmıyacağma nazaran haya
tına en küçük bir anza bile gel
miyecektir. 

Binaenaleyh tavsiye ederim 
vazgeç, kurban rolü oynama 1 
Bil ki, dostlukta olduğu gibi 
aıkta da aldananın yapa· 
cağı bir tek hareket tarzı 
vardır: O da mütebessim görü .. 
nerek hAdiseyi unutacağı, hiç 
değilse IAkaydi ile karıılayacağı 
zamanı beklemektir ve aldanmıya 
karşı bilvasıta veya bilAvasıta 
herbamgi bir şekildel mukabele 
etmektense en makul, en tid
detli, en keskin intikam vasıtası 
budur. 

O halde azizim, şu rovel verini 
bana ver ve istersen ba~ka bir 
ıeyden bahsedelim.,, 

~ 
Evet meslekdaşımın tasavvur 

ettiği çare budur, fakat kıskanç· 
lığın bir nevi cinnet olmasına 
nazaran bu nutkun sonuna kadar 
ıükünetle dinlenmiyeceği de mu· 
bakkaldır. 

Bence yapılacak şt:y: Teşeb· 
blisten vaktinde haberdar olmak 
şartile, müteşebbise nutuk söy
lemek değil, bir deli gömleği 
giydirmektir. 

urahhaslar Oöndiiler 
Türkiye namına beynelmilel Niı 

terbiye kongresine iştirak eden 
murahhaslnrımızdan Şevkı ve Tarık 
Beyler dün şehrimize a\'dct etmiş
lerdir. 

Kavun ihracatı 
ihracat tecrübesi olmak Dıere 

Parise 00 l.avun gönderilmiştir. 

Vefah,arm MUsameresi 
Vefa mt"zunları tara.f'n~ düa 

akşam güzel bir musamere veril
miştir. 

Numuneler GöndRr ~cegiz 
t:ylül içinde toplanacak olan 

Selanik panayırında teşhir 
edilmek üzere Türkiyeden miis• 
kırat ve tütün numuneleri 2ön· 
derilecektir. 
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Memleket ı\1anzaraları 
1 --.,~ T ... 
Köylerde 
• 

içtimai 
Hayat 

Safranbolu ( Huıuaf ) - Son 
birkaç senedenberi k6ylere ve 

köylülere verilen ehemmiyet na· 
zan dikkati celbedecek derecede 
semeresini g&stermiye başlam ş· 
tir. Bilhun köylülerin medeni 
ve içtimai ihtiyaçlarmın imkan 
derecesinde temini hususunda 
gösterilen faaliyet çok iyi netice
ler veriyor. Bu faaliyet arasında 
köylünün bizzat sarfettiği mesai
yi de unutmamak lazımdır. 

Meseli, köylerde yapılan yeni 
mekteplerin yarı parasmı köylU 
temin ettiği gibi inşa itini de 
köyHUeri miz başarıyor. Buraya 
iki saat mesafesi bulunan Yürek 
köyünde beş bin liraya yapılan 
yeni ilknıektebin Uç bin lirasını 
bizzat köylü vermiştir. Ayrıca 
yine köyllller tarafından bir de 
Köy Ocaiı yaptmlmııtar. 

Köylli bu ocakta haftada iki 
akıam içtima ederek ihtiyaçlara 
hakkında konuşmaktadır. Garbin 
en gUzel köylerile rekabet 
edecek kadar muntazam eski bir 
Türk köyü olan Yürek, Cineviz· 
lerin "Ak viran,, harabeleri etek
lerinde kurulmuştur. Tarihi teessl\· 
sU HPaflagonya mıntakasında,, ço· 
banlarm icrayi hükCımet etlikleri 
devre tesadüf etmektedir. Hali· 
hazırdaki lstan bul ekmekçilerinin 
kısmı azamı " Yilrek ,, lidir. 

K6yün yaram aaat ötesinde 
"Funari,, köyO ile müşterek, suyu 
bol, muntazam sulama kanalları 
olan ve herbiri ayn ayrı tq ve 
tuğla çevrili meyva ve sebze 
bahçeleri vardır. Safranbolu, Da· 
day, Gerede, Çerkeş ve Barhmn 
meyva ve bilhassa sebze ibtiya
aw bu bahçeler temin eder. 
Bahçelerde fenni usullerle çahtı· 
hna bugtinkO hasılatın, on miıli 
artacait s6ylenmektedir. Evvelce 
buraya gelen Songuldak meb'us· 
ları bahçelerin ehemmiyetini tak· 
dir etmiflerdir. Zafranbolunun 
1akinine gelen demiryolile, bol 
mahuuller her tarafa gönderile
cektir. 

Esasen Türk elindeki imar 
•• terakkiyi görmek için asıl iç 
Anadoluyu gezmek Jazımdır. 
Bundan, aşağı yukarı on yıl evvel 
Yürekten fstanbula yedi günde 
gidilirdi, şimdi ise Yürükten · sa· 
bahleyin çıkan, akşam yemeğini 
l.tanbulda yiyebilmektedir. Fakat 
ne yazık ki bir kısım köylüler 
boş vakitlerini lavla, domina, is
kambil gibi hiçbir faydası olmı· 
yan oyunlarla geçiriyor. - M. E. 

Sıvasta 

Mutlaka Bir Ortamektep 
Tesis Edilmeli 

Sıvas ( Hususi ) - Muallim 
Mektepleri bu sene altı .eneye 
lbliğ edilecek, fakat buradaki 

Muallim Mektebinin ilk iki sınıfına 
talebe alınmıyacakbr. Bu ıebeple 
buraya giremiyecek olan talebe-

ler liseye tehacllm edecektir. 
Halbuki lisenin bu ihtiyaca ce
vap veremiyeceği aşiklr bir key· 
fiyettir. 

Çünki Sıvasta on tane ilkmek· 
tep vardır. Buradan şehadetname 
almış olan talebelerin miktarı 

bir haylidir. Eğer şehrimizde bir 
ortamektep tesis edilecek olursa 

mektep buhrana tahassül etmiye• 
....ktir. - .N. N. 

S011 POSTA 

ME LE ET E 

Gerede, İ-lciv~Sı, Suyu Temiz Ve Bol 
Şirin Bir Kaza Merkezidir 

Gerede (Hu
susi) - Sevimli 

'' Son Posta " 
okuyucularına şu 
mektubumla 
Ana d olum uzun 

en güzel ve en 
şirin beldelerin· 

den birini tamt• 

mak ve anlat· 
mak fırsatına 

nail oluyorum. 
Bolu vilAyetine 
merbut olan bi· 

zim Gerede, hakikaten güzel 
bir kaza merkezidir. Soluya elJi 
iki kilometre mesafede bulunan 
Gerede bin evden mürekkep te· 
miz bir kasabadar. 

Kazamız dahilinde 180 köy 
vardır. Nüfusumuzun mecmuu elli 
bini mütecavizdir. Buraya hiç 
tereddüt etmeden "Anadolunun 
lsviçresi,, diyebilirsiniz. Manzara, 
ıu, hava, hulAsa bu gibi şeyler 
bizim Geredede mebzul miktar• 
da mevcuttur. Terakki itibarile 
kasabamız ön safı teıkil edebil~ 
cek dereceyi bulmuştur. 

Çorumda 
Ucuzluk 

Çorum ( Husu.ti ) - Kasaba
mızda bu sene civar şehirlere 
nazaran emsalsiz bir ucuzluk 
vardır. Ali koyun etinin okkası 
25, keçi etinin 20 kuruştur. 
Tereyağı 80 ile 100 kuruş ara· 
smdadır. Pathcamn okkuı bet 
kuruttur. Domates va biberin 
okkası 7 ,5; karpuz ve lkavoınm 
okkası yüz paradır. Üzümün 
okkası 10, armudun 5 ve yu
murtaom tan eti de 1 karuttur. 
Kısa bir müddet ıonra mahsulat 
bollaşacak ve bu fiatlet biraz 
daha düşecektir. - 1. T. 

Çankırı da 
-

Tren Yolcularının 

Miktarı Artlı 

dir. Yalmz içti
mai bayatın bir-

az daha inkişaf 

etmesi lizımgel-

diği anlaşdıyor. 

Bununla baraber 

halkımız medeni 
vasttaTardan isti· 

fade hususunda 

mühim bir teki

müle mazhar 
-lmaştur. Son 

zamanlarda hu-
Gerede kasabasanm umumi görUnu,u ausl müesseseler

den birİDİD getirttiği radyo ma
kinesi vaııtasile buradan dtinya
nm en meşhur istasyonlarını 
dinlemek mümküo olmaktadar. 
Kasabamııa on dakika mesafede 
bir çam korusu vardır ki, burası 

Geredemizin memesidir. Mesire 
birçok çam ağaçlarını ihtiva 
eder. Hava gayet temiz ve saf· 

Kaaabamızın şimal tarafı ka· 
paoık, diğer üç tarafı açıktır. Bu 
itibarla kış mevsimi burada bü
tün şiddetile bilkmönü yürütür. 
Fakat buna mukabil yaz mevsimi 
serin ve oldukça mutedil geçer. 

Kazamız halkmı üç zümreye ayı~ 
mak mümkündür. Burada halkın 
bir kısmı tacir, bir kısmı san'at
kar ve mllhim bir kısmı da çift· 
çilerdir. Bu izahatı verirken bal· 
kımızın çahşkanl1ğım da söylemek 
lazımdır. 

KaHbamııın umumi manzara· 
sı g6zti doyuracak kadar gftzel· 

tır. Buraya "Ramazandede" ismi 
verilmiştir. Halk boş vakitlerini 
Ramazandede mHireıinde gülüp 
eğlenmek ve temiz havadan na
sibini almak ıuretile geçirir. 

S. E. 

l Finikenin Şöhretli J(arpuzları 

!Kaymakam -Karpuzları 
Çok Rağbet Kazandı 

Çankırı ( Hususi ) - Bir· Flnlkentn mefhur Kaymakam karpuzları 

çok tren hatlarında yapılan bir Finike (Hususi) - Kazamızda nikede unutulmaz bir eser bara· 
aylık yüzde otuz tenzilat bizim ı A ı k b hattımıza da ıamildir. Şimdi An- yetiıen karpuzlar evve ce, nta ya an u hayırperver kaymakamı 
karadan Çankmya üçüncü mevki ve kazalannda yetiten karpuzlar her zaman anmaya veule olmak 
iki yüz elli kuruştur. Tenzilat do· gibi, oldukça bliyük, fakat kabn için bu karpuzlara ( Kay .. ak•m 
layısile hu tarafa gelen ve giden kabuklu, lenet~iz ve ~a.tsız imiı. karpuzu) i8mini koymuşlar. Her-
yolcular çog" almııtar. ~phe yok Epey mliddet evvel Fımkeye ge· h . b. k• 1• ·ı k ~ • • • .. w .1:..::.:_ anaı rr uy u ı e onopanız 
ki tenzilat biraz daha fazla olaa len ve ıımını oırenemeua•uu ha· · L... k L ..ı_ • :.ı · . k b l&ze uu aymaaamaan sıt&Jap• 
yolcu oisl:eti bir miktar dJlha yarbab bır kayma am, u mUm· hahled 
artacaktır. bit topraklarda b61le tatllz ve er. 

Bir Dilsizin Marifeti 
Karacabey ( Husuıi )-Burada 

Geçenlerde garip bir hidise 
olmuştur. Dilsiz MOmin isminde 
birisi lıkmektepteki Gazi bllaUinü 
tamir etmek behanesile almıı ve 
ortadan kaybolmuttur. Esasen 
büstü mektebe satan da yine 
aynı adam olduğu için, bidise 
oldukça garipsenmiştir. 

Susıgırhk Panhyiri 
Susığırhk ( Hususi ) - Kasa· 

bamızda ayın yirmi beşinden itj. 
baren bir hayvan panayiri açıla· 
cak ve f\yın son gününe kadar 
devam edt!ceklir 

kıymet.iz yetifen karpazlarm Bu ıuretle ılhret bulan kayma-
cinalerinin ıslahını dliıOnmliş, köy· kam karpuzlaramn yeglne mahreci 

lüleri irıat etmiş ve Tekirdağın- Akdeniz ltaıyan adalarıdır. Dii•r 
dan getirditi tohumları klyliiye mahallerinkiadea daha ylkak 

dağalmlfbr. Bu auretle Finikenin fiatle satılmakta •e senevi mit. 
feyyaz topraklardan alınan mah· yonlarca okka ae~kedilmektedir ki, 
sol Tekirdağınınkilere kat kat köylUye ve memleketimize büyük 
faik ve daha leziz bir dereceye istifadeler temin etmektedir. Fi· 
ulaşmıştır. Cinsleri ıılah edilen nikenin feyyaz topraklarında ye· 
bu karpuzlar kolayhkla mahreç tişen ıslaha muhtaç ve servet 
bulmuş ve istibsalit seneden membaı olacak nice meyvalar var· 
seneye tezayüt ederek bugün dır ki cinsleri ıslah edilse bOyiik 
milyonlarca okkaya baliğ ol· istifadeler temin edilir. Bu me· 
muştur. yanda ve bathca olarak yabani 

Köylülere böyle tükenmez bir -zeylin ormanları zikre· şayandır. 
nimet hediye etmek ıuretile F~ }'. N. 

AltM•i !;; 

Ev Doktoru ~ 

T ekirdağında 
inhisar idaresi Üzüm 

Mubayaa Edecek 
Tekirdai'I (Hnull} - Trakya 

aeyahatioe çakan Edirne Mualli• 
Mektebi izcileri şehrimize gelrı 

rek arkadaıluı tarafından nmt
ml bir ıurette karfalanmıılardır• 
Bu gençler birkaç gün tehrimi~ 
de kalaktan sonra aeyahatlerin• 
devam etmek llzere hareket 
etmiflerdir. 

lf- Geçen haftadan itibareO 
şehrimize milteaddit ecnebi va• 
purları gelmiye batlamışhr. 811 
vapurlar ıehrimizden külliyetli 
miktarda kuşyemi ve keten alır' 
rak avdet ediyorlar. 

lf Birkaç güne kadar şaraP 
fabrikamız Tekirdağı bağcılarıtr" 
dan üzüm alacak ve faaliyet• 
aeçecektir. - Gültekin Celal 
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Siyaset Alemi 

Romen Tahtı Da 
Tehlike 
Atlattı 

lktısadi vaziyeti bozuk olı:p ta 
bize komşu sayıta;.,iiecek devletler
den biri de Romanyadır. Bu bozuklu
ğun derecesini daha iyi tebarüz et
tirmek iç:n bir ecnebi mütehassısın 
Romanyaya celbedildiğini kaydetmek, 
verdiğ ı raporun muhteviyatından 
kısaca bahsetmek l<.ifidir. 

Romen hükumetinin davet ettiği 
mütclıauıs bir Frans1zdır. Adı da 

Risttir. 
Bu zat, bir müddet evvel bizim 

memleketimize de gelmiş, Düyunu 
Umumiye hamilleri namına bazı tet
kikat yapmıştı. Romen Başve~ili 
Yorga'nın istifasıoı intaç eden Rut 

raporu, bir memleket maliye~ini~ 
düşebileceği en fena bir vaz:ıyetı 
k.ıydetmek itibarile şayanı dikkattir. 

Ristin mütaleaaına göre Roınan
yada 38 bin otomobil hali faaliyette
dir. Fakat şimdiye kadar bunların 
ancak 5000 i resim vermiştir. 

Bir senede yine memlekete ithal 
edilen 50()() vagon iapirtodan ancak 
37 vagonunun rümrük re•mi öden· 

mi4tir. 
Mütehauıs Riıt Romen gümrük

lerinin vaziyetini de hayret edilecek 
derecede berbat bulmuştur. Roman· 
yaya giren her 9 kilo ecnebi efyuı· 

na mukabil ancak bir kilosunun 
ıünnük resmi tediye ediliyor, müte
bakiııi kaçak olarak ithal olunuyor
muf. 1931 ıenesinin fena bi!.ıuçosu 
7ü:r:Unden harici borç miktarı 75 
milyon Türk lirası artmıştır. Buna 
r.tmen Romen memurlarının aylarca 
maaş alamadıkları oluyormuş. 

Romanyada geçen ayın sonunda 
yapılan intihabat işte böyle şerait 

lltı nda cereyan etmi' ve milli köylü 
fırkası kahir bir elueriyet kazan
nışhr. Geçen Mecliste İ•tif:ı eden 
Vorga hükümctinin aza mevcudu 
. 287 ) iken intihabat neticesinde bu 
niktar ( 5 ) e inmiştir. 

Aynı hükümetin fena idaresi, 
milletle Kıral Karol arasında derin 
'>ir uçurum açmak iatidadını göater
miıtir. Fakat tehlikeyi tam zaına· 
nında anlıyan kual, ne,rettiği bir 
b•yannamede, bundan böyle Kanu
nu Esasui ahkamına harf iyen ria
yet edeceğini ve yapılan yemine 
tamamen sadakat göstereceğ'ini 

bildirmiştir. Bu beyanname, tahtının 

ayakları sallaomıya başlıyan Romen 
1
hanedan ailesini tam :r:amanında 
kurtarmıştır. Bundan sonra iktısadi 
ıalahatı temin etmek :neselesi kah· 

or. Bakalım, yakın tehlikeyi atlatan 
kıra!, ondan daha zorlu görünen 
ana hizmetin altından naaıl çıka· 

cakiJr. - Süreyya 

Bir Kadirsinaslll< 
1 

Paris 18 - Geçenlerde ya· 

SoN P05TA 

BABİCI 

Bitlerin Yeni Bir Teşebbüsü 
Hitlerin Kabineye iştirakini Temin 
İçin Fon Şliyşerle Bir Mülakat Yapıldı 

BerJin, 18 - Hitler hücum 
kıtaatmın erkanı harbiye reisi M. 
Röm, Alman Milli Müdafaa Na· 
zırı Ceneral Fon Şlayşer ile bir 
müiakat yapmıştır. 

Hitlerle, Hindenburg arasında 
yapılan müzakerelerin şiddetle 

inkıtaa uğramasına rağmen Al· 
man mehafili bu mlllakab çok 
ehemmiyetle karşılamakta ve çok 
manidar telAkki etmektedir. 

M. Röm, Fon ŞlaYferin samimi 
bir dostu ve Hitlerin itimat ettiği 
bir arkadaşıdır. Bu müllkata 
Hitlercilerin tekrar hükumete iı· 
tirak için yapmış oldukları bir 
temas nazariJe bakılmaktadır. 

Fon Papen hükumeti, Rayiş· 

tağ tarafından devrilecek olursa 
kabineyi teşkile Fon ŞlAyşerin 
memur edilmesi ve bu suretle 
HitJerciJerin kabineye iştirakleri 

muhtemel görülmektedir. 
Hltler Emir Altında Çah,amaz 

Münih, 18 - Hitlercilerin bir 
gazetesi, Hitlerin Fon Papenin 
emri altmda Ba~vekalet Muavin· 
liğinde çalışmak teklifini reddet· 
mesım alkışlamaktadır. Gazete 
di)or ki: 

u Şefimiz müfrit harekete ve 
millete sadık kalmışbr. Nazi'ler 
birkaç nezaret için milletin ar
zusunun hilafında hüküm süren 

kuvvetlere kendilerini satmamış· 

!ardır. Kararsızlık ve yarım ted· 
birler siyasetini reddediyoruz. 
Alman milletini kurtarabilecek 
siyaset budur.,, 

Gazete Lstırap kararnameleri· 
ni yeniden protesto etmektedir. 
Merkez Fırkasının Bir Talebi 

Berlin, 18 - Prusya kabine
sinin teşkili için hafta ortasında 
miizakerelere başlanacaktır. 

Merkez fırkası henüz tek· 
liflerini tesbit etmemekle beraber 
Almanyaya normal bir meşrutiyet 
sistemi v~rilmesini istemekte· 
dirler. 

Bir Silah Deposu Bulundu 

Berlin, 18 - Hamburg civa· 
rında Pinneberg'de miihim bir 
silah ve bomba deposu bulun• 
muştur. Komünistlerin oturduğu 
bir binada da infilaka hazır bir 
bomba bulunmuştur. Diğer bir 
mahzende de sandıklar içinde 

bomalar bulunmuştur. Birçok kim
seler tevkif edilmiştir. 

Hitletin, AlruAn Rei icnmlıuru Hiııdenl•nrgla yaptığı miil1katııı akim kal
ması, Hitlen•ilı-;riu kalıineye iştiral,leri ııııı~eleııiııin suya dll,tııg!l his"int 

uyan<lırııııştı. llitlcriıı çok itimat 1:1ttigi bir a.rkaıla91 ve ErkAnı Harbiye Jfrisi 
olan M. Ri>nı • ..\ lıııan :wrıı .lfiidaf:m Nazırı Fon Şlayterfo bir nıül!lo-.at yaptı. 
Bu nıiil:lkata c:ıık ohenııııiy ot verilıııukte Ye Hitlerrilerin, kalıineye i,tirakleri 

rııuhteını.'l göriilnıektedir. Hugünkfl hlikiıuıeti:ı ı;ukulıından sonra. kal>iueyl 
te9kilo Fon Şldyl}er menııır eililec~I.: olur:o.:ı lnı ihtimıı.I da.ha kuvvetli bir 
ma.hiyt•t alaraktır. Reı1ıniıııiıde Fon ~l:\nı·r, llitl<>r ve )(. Röm gi>rilııınektedir. 

- -

Hindistandaki Cemaatler 
- ---- --

Müslümanlar İngiliz Planından 
Memnuniyetle Bahsediyorlar 

Simla, t8 - Hindistandaki 
cemaatlerin temsili haklarına ait ola· 
rak hazırlanan lngiliz plim Mi.islii· 
manlar tarafından iyi bir şekilde 
karşılanmışllr. Fakat Hinduler 
planı tenkit etmektedirler. 

Müslüman hizbi katibi Neba
be Ahmet Yarkan İngiliz hükü
metinin bitaraflığını takdir et· 
mektedir. 

Pencap Hindulerinin lideri 

Yuvarlak 
haksızlığa 
mektedir. 

Masa Konferansında 
uğradıklarını söyle-

Karga,allğa Mini Olmak için 
Simla, 19 - Bir İngiliz ve 

altı Hint taburu kış başında Bin· 
gale gitmek için emir almışlardır . 
Askeri kuv\letler, sivil kuvvetleri 
takviye edecek ve burada sık 
sık çıkan kargaşalılc ve tethiı 
hareketlerine mini olacaktır. 

~~~-----------···--------~--~~ 
Prf. Pikar'ın 
Tecrübeleri 

Paris, 18 - Yeni ve mühim 

tecrübeler yapacak olan Profe· 

sör Pikkard balonile birlikte bu 
sabah saat sekizde havalanm1ş· 

tır. Profesör, cenup istikam("tin

de yavaş yavaş yükselmektedir. 

Profesör beyanatta bulunarak 
650 kilogram ağırlık taşıdığını, 

balonun yiikselme kuvvetinin 85 
kilogram olduğunu söylemiştir. 

Fransada Sıcak Dalgası 
Paris, 18 - Fransa müthiş 

bir sıcak dal!lasmın tesiri altın
dadır. Manş denizi kesif bir 
sisle kaplanmıştır. 

Atlas Denizini 
• 

Geçmek için 
Londra, 18 Geçenlerde 

Londra Avustralya seferini yap
mıya muvaffak olan ve uzun za-
man havada kalmak rekorunu 
kıran İngiliz Atlas denizini geç
mek üzere bu sabah saat 1 J 
buçukta buradan hareket etmiştir. 

Car'etkarane Bir Seyahat 
TesebbüsU 

Monreal, l S - İskandinavyah 
üç denizci 6 metrelik bir sandal
la Horn ve Vaneuver burnuna 
gitmek üzere buradan hareket 
etmişlerdir. Denizciler seyahat
lerini iki senede bitireceklerini 
tahmin etmektedirler. 

Sayfa & 

Gönül işleri 

Yapılacak 
Muamele 
Nedir? 

0 0n dokuz yaşındayım. Şim· 

diye kadar bir çok kızlarla ta

nıştım, hatta sevildim. Fn• 

kat bunların hepsi gelici geçi· 

ci oldu. Halihazırda mahal· 

lemizde oturan bir kızı çok se

viyorum, bu aşkımı temadi ettirw 

mek ve yalnız bununla iktifa 

etmek istiyorum. Fakat buna 

mAni olan bir ikincisi var. 

Zannetmeyinizki ben istiyo· 

rum, hayır 1 Bu yeni sevgili 

bana bUvasıta mektup gönderi

yor, çalıştığım müesseseye telefon 

ederek beni istiyor ve her iki 
fırsatta g6tÜJmek için binbir vo-

sile icat ediyor. Buna benıer bir 

iki tane var, fakat en sırnaşığı 
bu f 

Filhakika gençler yeni bir kız 

tanımakla sevinir ve yeni bir 

aık saf hası geçireceğini düıUne· 

rek neş'elenir. Halbuki bea hiç te 
böyle değilinı. lıtemiyorum, fakat 

btttUn ıoğukluktarıma rağamen 

bu kııları kendimden ayıramt· 

yorum. Buna müessir olucu bir 

çare bulmanızı rica ediyorum, 

Hanımteyzeciğ'im. ,, 
fzınir: N. Nejat 

Gayet basit. Bu kıza kat'ı 

surette ret cevabı verirsiniz. 01· 
mazaa sert davranınaı. Bir kız n• 

kadar sırnaıık olursa olsun, sert 
muameleye tahammül edemez. 
kendiaini sevmediğinizi. aevemi• 
yeceğinizi a6yleyiniz, kendiliğia

dcn uzaklaşır. 
HANIMTEYZE 

=: TAKViM 
CUMA 

31 Gt. • 19 Ağustos • 932 kısır 106 

Arabi Rumi 

15· Rebiiilahar· ı151 6. Ağuıtoa-ıe n• 131 

Vakit Eunl vaıatl Vakit Ezani v .. 1u 
=--=-=1===== ~ =-=--: ~ =-:ıı:=ı:::.t 
GUnıt 

1

10 9 5. 14 Aktanı il. - l!J. 04 

Öğ:ı 5. 13 11. 18 Yata l 41 20 48 

ik:n:H 9. 02 l.J. 06 l lmu'< 8. 17 3 21 

Bolivya - Paraguvay İhtitafı 
Vaşington, 18 - Amerika 

bitaraf memleketleri, Bolivya • 

Paraguvay ihtilafının halli için 
Bolivyaya bir nota vermişlerdir. 

Bu notada bir itilaf elde edilmeıi 

için Bolivyanm müspet teklifler 
aypması iıtenmekledir. 

narak batan Jorj Filippar gemi
sinde ölen maruf gazeteci Alber 
Landrın bitırasım taziz icin Har
biye Nezareti tarafından bir Le· 
jiyon donör niıana verilmiştir. 

- -- --=======--- ====-

TEFRl l~A NUMARASI: 41 =========== 
ÇOCUBLUOUM 

MefhUr Ru• Edibi MaksJm Oorklnfn haya! romam 

=:=:::::=:=:=:=::=:==::=:==::=:= Türkçeye Çeviren: Muvafakf 

Dadı Pedganija, iyice sarılmış 
sarmalanmış olan çocukları evden 
çıkardı. Çocnklar boğuk boğuk 
ağlıyorlardı. Dadı büyük babama 
seslendi: 

- Vassiliş, Vassiliç, Aleksi 
meydanda yok!. 

Büyük babam sağ elinin tersi 
ile bir hareket yapar al<: "Hadi 
git şuradant,, 

Diye mukabele etti. Ben, dadı 
beni de alıp çocuklarla beraber 
götürmesin diye merdivenin 
altan a saklandım. 

Boyahanenin damı artık çök
müştü. Yanan direklerin ağızlara 

semaya bakıyordu. Binamn için· 
den, türlü ses çıkararak, yeşil, 

mavi ve kırmızı bir girdap yük· 

seliyordu. Yanan ot demetleri, 
kor haline gelmiş direklerin 
önünde toµlan;nış ve gayretle 
kar atan komşuların arasına 

düşüyordu. 

Binanın ta dibinde, ocağın 
bulunduğu yerde, kazanlar çılgın 
gibi kaynıyorlar, içlerinde keıif 

bir duman yükseliyor ve garip 
bir koku yayılıyordu. Bu duman 
insanın gözlerin,: ... ı yaş getiri· 

yordu. 
Merdivenin altından sürünerek 

çıktım. Ninemin önünden koşarak 
geçiyordum. Ninem: "Defol şura· 
dan! ,, diye haykırdı. 

Piı-inç miğferli bir atlı, dört· 
naJla avluya girdi. Ah tamamile 
köpük içindeydi. Kamçılı ~dğ 
elini havaya kaldırarak tehditkar 
bir sesle bağırdı: 

- Heyy, }er açmız 1 .• 
İtfaiye kızaklarının neşeli ne

şeli öten çıngırak sesleri... Ve 
herşey çok güzeldi. 

Ninem beni merdivene doğru 
itti: 

- E, arbk git canım J Sana 
kaç kere ıöylemeli? 

Nihayet itaat etmiye mecbur 
oldum. Mutfağa girdim; yüzümü 

b cama yapıştırarak dışarıyı gözle
nüye başladım. Fakat simsiyah 
insan kümeleri arkasmdan ateşi 
göremiyordum. Yalnız siyah baş· 
larm arasında pirinç miğferler 
parhyordu. 

Ateş çarçabuk söndürüldü ve 
çiğnendi. Polisler ahaliyi dağıttı
lar. Ninem de mutfağa geldi. 

- Kim orada ? Sen misin ? 
Muhakkak korkudan uyuyamıyor
sun! Korkma, her şey geçti arhk. 

Yanıma oturdu. Hiç ses çıkar
mıyarak iki yana vücud.ünü sallı· 

yordu. Yangın söndü diye benim 
camm sıkıhyordu. 

Bliyük babam geldi ; kapımn 
basamağında durdu. 

Hey, hanım t 

- Ne var? 
- Bir yerin yandı mı ? 
- O kadar ehemmiyetli değil. 
Bir kibrit çaktı. Kibritin mavi 

alevi kurumdan kirlenmiş, sansar 
yüzünü aydınlabyordu. Masanın 
üsttındeki kandili aradı, yakh 
ve ninemin yanına biraz: mitte• 
reddidane oturdu. 

Ninem ona: "Yıka elini yü-
zünü camın!" dedi. Halbuki ken• 
disi de dumandan simıiyah ol• 
muş ve yanık kokuyordu. 

Büyük babam içini çekti: 
- Allah sana karşı çok lii-

tufkAr.. Sana büyUk bir feraset 
ihsan etmiş. 

Bunu söylerken ninemin sırtını 
okşuyordu. Derhal ilave etti: 

- Fak at muvakkat bir zaman 
için tabii, bir saatlik.. fakat bu 
da bir şeydir! 

( Arkatı ur ) 
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Umuml Heyet 

1 

Madde 23 - Umumi heyet 
her sene nihayet mart ayında 
idare meclisinin davetile Adiyen; 
icabında idare meclisinin karara 
veya mmakiplerin müttefikan 
talepleri üzerine fevkalade olarak 
iç.tima eder. 

Madde 24 - Ortakların en az 
onda birinin esbabı mucibeli tah· 
riri talepleri Uzerine idare mec· 
lisinin, umumi heyeti fevkalAde 
içtimaa davet etmesi mecburidir. 

Madde 25 - Umumt heyet, 
idare meclisinin tayin ve en az 
on beş glln evvel ilin edeceği 
içtima gUnU toplanacak azalaran 
mutlak ekseriyeti ile kararlarını 
verir. Umumi heyete idare mec• 
liıi reisi riyaset eder. 

Vazife Ve Sal~hlyetfer 

Madde 26 - Umumi heyetin 
vazife ve ıalAhiyetleri : İdare 
mecliı ve murakıp raporlarımn 

1 diolenmesi, bilanço hesaplarmın 
tetkik veya tadilen kabul veya 

'reddi; idare meclisinin ve mura· 
kıpların intihabı; murakıplara ve
rilecek Ucretin tayini; şirket mu-

. kavelenamesinin tadili ile müdde
tinin temdidi veya şirketin tasfiye-

ıi ve idare meclisinin salahiyeti ha
ricinde bulunan hususlar hak
kında· karar vermekten ibarettir. 

Madde 27 - Umumi heyetin 
müzakere ruznamesını idare 
meclisi tespit eder. Hissedarlar 
da içtima tarihinden on gün evvel 
en az yirmi hissedarın imzasını 

havi idare meclisine verecekleri 
bir takrir ile istedikleri maddelerin 

ruznameye koydurabilirler. Umu
ml heyetin içtimaa davetine dair 
olacak ilan, müzakere ruznamesini 
de ihtiva edecektir. 

Madde 28 - Umumi heyetin 
vereceği kararlar umum ortaklar 
hakkmda muteberdir. 

Madde 29 - Müddetin temdi
dine veya sermayenin nısfı za
yi olması dolayısile veya her
hangi bir sebeple vaktinden evvel 
ortaklığın feshine ve bu mukave· 

lename mevaddının tadiline dair 
ıirkette mukayyet hissedarların 
nısfı müıakerata iştirak ·--ek 
fartile ancak mevcudun iiçte 

ikisinin ekseriyetile karar verile
bilir. ilk içtimada bu miktar 
ekseriyet olmazsa ikinci içtimada 
ortaklarm dörtte birinin hazır 
bulunması ekseriyet için kAfi 
aıörülUr. 

Madde 30 - Her ortağın hissesi 
nekadar olursa olsun umumi 
heyette yalnız bir reyi vardır. 
Bu reyini bir hissedara vekalet 
Yermek suretile de istimal ede
bilir. 

idare Mecli•I 

Madde 31 - Şirketin bUtün 
işleri idare meclisi tarafından 
tedvir olunur. idare meclisi his· 
aedarlar arasından umumi heyet• 
çe gizli reyle ve iki ıene 
müddetle seçilecek (bet) azadan 
mlirekkeptir. 

ilk idare meclisini şirketi tesis 
eden şUrekA intihap eder. Müd
deti biten Azanın tekrar intihabı 
caizdir. 

Madde 32 - Şirketin işlediği 
emtia üzerine icrayi ticaret eden
ler meclisi idareye Aza olamazlar. 

t Arka11 nr) 

Ahmei Ekrem 
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OTOMATİK MEYHANE ' ---~~~~~~~~~~~ Bilmecenıiz 

Kadehi Doldurmak çin D ·· ğmiye Bas- Geçen Bilmece_ 

mak Kifi.. Garsona Hiç Hacet Yok mizi Doğru 
İhtiyar 
Alinin 

Meykeş Şöyle Seslendi: "Babafendi Bu Sofra Halledenler 
Sofrası Değil.. Otomatik Cayır Cayır Yazıyor.,, 

Beyojlu caddealnde •k••m gezlntlal 
Arkadaşlar, aralarında ıık ıık 

konuşurlar: 

- Hadiyin çocuklar.. Bu ak
şam "Otomatik,, e gidelim! .. 

- Bizim Otomatik nasıl? 
Otomatikten çıktım, geliyo• 

rum, bizimkilere rastladım .. 
- Geç vakte kadar Otoma· 

tikte idik ... 
Geçen gUn sordum: 
- Bu Otomatik te nedir ku-

zum .. Otomatik tabanca mı? 
Güldüler: 
- Ay senin haberin yok mu? 
- Nerden haberim olsun? 

Bir otomatiktir gidiyor amma ... 
- Oyle ise, gel bu akşam 

seni rle ~ötiirelim ... 
- Nereye? 
- ( Otomatik ) e .. 
- Otomatiğin ne olduğunu 

hftla söylemediniz ... 
- Söylemiye lilzum yok ... 

Gelince görlirsün ... 
Merakım bUsbütün arttı. He

men o akşam için, sözleştik. 

Beyoğlunda daracık bir yol, 
bizi " Otomatik ,, çıkardı. On 
kişinin güçlülcle sığışabileceği 
bir koltuk meyha11esinde, yahut 
meyhaneciğindeyiz. Bu meyhane
nin ötekilerinden farkı şu: Rakıy1 
garsondan istemiyorsunuz. Kadehi 
alıp musluğun başına geçiyor
ıunuz. Kendi elinizle doldu
rup yuvarlıyorsunuz. Sizin an-
lıyacağınız adamcağızın biri 
otomatik bir makine icat 
etmiş. Bu makineede sıra 
11ra musluklar var • Küçük 
bir kolu oynatınca, musluğun 
ağzından damla damla rakı dö
külüyor ve muayyen miktarı bu
lunca, çeşme akmaz oluyor, artık .. 

Bu otomatik makine, hesabı 
da hiç şaşırmıyor. Her kadeh 
doluşunda, musluğun yanıbaşında 
bir rakam peyda oluyor : 

- 1, 2, 3, 4 ... 
"Garson hesabı yanlış tuttu, 

biri iki yazdı,, endişesi yok ... 
Üzümü bağında [salkımile ko

parmanın, çileği tarlasında kendi 
elile toplamanın, kirezi ağacın
dan devşirip yemenin ayrı bir 
zevkı vardır. 

Otomatik meyhanede de rakıyı, 
bizzat doldurup içmek keyifli bir 
şey doğrusu... Hem keyifli, hem 
de orjinal... 

Yan yana birer musluğu mu
vakkat bir müddet için kiraladık. 
Kiraladık diyorum. Çünldl, mey
haneden çıkıncıya kadar musluk 
bizim emrimizde .• 

Başkasl yanaşıp rakı doldur-

Otomatik meyhanenin 

mak istese Otomatik, 
itizar ediyor: 

bir köşea1 
nezaketle 

- MeşgulUm efendim! 
Halbuki bize, gliler yfizle: 
- Buyurunuz efendim ... diyor. 
Buyurmasına buyuruyoruz am-

ma, rakamlar da gittikçe yUk
seliyor, arkadaşlarımdan biri de
di ki: 

- Otomatik meyhane, takıi 
otomobillerine benziyor.. lkisi de 
heyecana dUşUrüyor insanı ... 

- Tehlikesinden dolayı mı? 
- Yok canım.. Otomobile 

her binişimde gözUm taksidedir 
benim.. Rakamlar ikişer ikişer 
artıp kuruş hanesi ( 70 ) i ( 80 ) i 
bulunca yüreğim hop hop eder .• 
Burada da öyle.. Garsonlu mey· 
hanelerde hesap puslası önUme 

LAtif Bir Cevap! 
Meşpur Fransız muharriri 

Tristan Bernar'm refikası geçen 
gün yeni bir hizmetçi almış; bu, 
köyünden henüz gelmiş, bittabi 
usul bilmiyen bir genç kızdır 
ve yeni hammma sormuş: 

- Affedersiniz efendim, ye
mek hazır olduğunu hangi cilmle 
ile haber vereyim? Yemek hazır· 
dır mı demek IAzım, yoksa ıofra 
kurulmuştur mu? 

Kadın şu cevabı vermiş: 
- Bence miisavi, nasıl ister

seniz öyle söyleyiniz. "Yemek 
yanmıştır,, demeyiniz de üst tara· 
fının fazla ehemmiyeti yoktur. 

ıelinciyo kadar pek telAJ etmem. 
Halbuki Otomatikte içtiğim 

rakı, Adeta boğazımda düğüm· 

leni yor! 
- Aldırma.. canım.. bu böyle 

gider ... 
Garsonun Otomatik meyha-

nede tek bir vazifesi var: Meze 
getirmek... Hazır meze veren 
otomatikler peyda olsa, garson 
bu işten de kurtulacak .... 

Va kit ilerledikçe, muslukların 
başı birer birer doluyor. Nihayet 
iki makinenin on altı musluğu da 
tutuldu. KUçtik balon kadehini, 
çeşmenin altından bir turlll çek
mek istemiyen bir akşamcıya 
sordular : 

- Doldu işte.. Daha ne 
bekliyorsun?. 

Başını kaldırdı: 

- Katrası haram kardeşim ..• 
Yere dökillür3e günah değil mi? 

Otomatik meyhane sahibinin 
anlattığına göre buraya kimler 
gelmiyormuş bilseniz.. İsimleri 
IAzım değil amma, memlekette az 
çok tanınmış, eli kalem tutan 
nekadar muharrir, şair, edip 
varaa akşamlan birer kere oto· 
matiğe uğrayorlarmış. 

GUniln edebiyat dedikodula
rile otomatik meyhane sahibi, 
dehşetli alakadar .. ikide bir kulak 
misafiri oluyorum. Arkadaşlara 
soruyor: 

- FilAnca, filAocanın yazısına 
hiç cevap vermedi, ha .•. 

- FilAn Bey, yine Fişmekln 
Bey çatmış .• 

- Bakalım, FişmekAn Bey, 
buna ses çıkarmıyacak mı? 

Otomatik meyhanede teklif 
tekellüf yok. Kadehini alan, muı· 
luğa sokuluyor. 

Saçt sakalına karışmış bek· 
taşi bozması bir ihtiyar, arkada
tına kendi musluğunda yer açar
ken: 

- Buyrun erenler.. dedi, bir 
iki demlenelim ... 

Öteki bıyıklarını silerek ce
vap verdi: 

- Demlenelim babafe-ndi.. 
Amma, bu ıofra Alinin sofrası 

değil.. Otomatik cayır cayır 
hesap görüyor .. 
• İhtiyar, baıını kalenderane 
aalladı: 

- Aldırma.. Bir gUn nasıl 
olsa topumuzun bu dünyadan 
hesabını görecekleri 

Ve ilAvcı etti : 
Gün bugün, 

dem bu dem ••• 
sAat bu saat, 

** 

Birer adet 
alacaklar: 

muhtıra rlafterl 

üafer zade Ali Osman Ef cııdi oğlu 
Necati, Soma Fabrikatör Ahmet C'n· 
det Boy kızı Hesna, lstaıı bul Birinci 
İstintak daireı-inde stajyer ~liişC'rref, 
Kocaıııuııt.afapaıa Sebzeciler sokak 
nunı:ı.ra 20 Saime, Gere<le CPza hAkl· 

mi oğlu Celal Arif, Pangaltı Hilez.ikçi 
sokak numara 137 Adalet, lstaıılml 

Kıı. Ortaınektebi talebosindon ;,sa 
Saadet, Vefa Ortamoktcbi birinci sı· 

nıftan 713 Salih, Feriköy Duci sokak 
numara SG:l Muzaffer, Malatya Yoııiyol 

mektebi bcıinci sınıf talobesiııclen 
Nezahat Hanım ve Beyler. 

Birer kart alacaklar : 

Eyüp Ortamektebi üçüncül sınıftan 
124 )fu:stıı.fa, Stılt&nahuıot Kapıağası 

Fenerli sokak numara 2G 1sıuail Hak· 
kı, Atlaııa Reıatbey ıualıallcsiııdt 

ııuıııara 40 Ane, Ietanbul Onuncu 
llkmektep ta.lebc11inden 331 l:ınin Akif, 

Adana Tarsus kapısında bakkal Şiikrtt 
Efeııdi oğlu Yusuf Ziya, 'ıvas Aeker-

lik dairesi Reisi Miralay Reıat Bey 
kızı Ayten, Tokat Cliınhuriyot ınokto• 

bi ikinci sınıftan 155 Aygiin, Soma 
Topçu o;lu Mehmet Şükril, Istaıı• 

bul 31 inoi llkmektebi talebesin• 
den Edip Ali, Maraş 7. Al. Jandarma. 

hesap memuru oğln Rifat, Saraçlıane

baıında 42 iııci ınoktop clördilııciı ı• 

ıııftaıı 158 Nurettin, Kabalaf Erkek 
fü11si talobesiııdon 337 Behçet, Bnlıkll' 

sir Yoııikny istasyon uıoınunı oğlu 

Cahit Yılmaz, Ankara Orta Ticaret 

ınoktobi t.alebosiııden 108 ""omiha, Be-
şiktat =-;:em lilmokfltip Ortarnoktebl ta• 

lobcsindon Milncv,•er ı'uınun, Zongul• 
<lak Belodiye .Miihendisi oglu Muhar-

rem, Fatih DarUvşnfakıı }"j e i talebo
:siııden 85 Esat, t;atalcıı Kız ınoktobi 

ikinci ımııf talebcsiııdon Fatma Abdul· 
lalı, Uııknpanı Baydar caddesinde 

numara o Ragıp oğlu .MUeddop, 
Jst:ınbul Divarıyolu No. ll:J Ayş" C~ 

ınıı.ll, Bakırköy Kartaltepe Bolodiye 
sol~ak Ko. 6 Neriman, Çorlu Şiıcaat
tin mektebi fl0rdi111cll sınıftan 122 
Refia Hnlil, Bakırkiiy llczaz) :ı.n mok· 

tobi talebesiıııloıı Mari Kuyuıncuyıı.n, 

Ankara istasyon memuru Kemal Boy 

oğlu :Muzaffer, 1'\ırkl:ı.reli Kurtulut 
mektebi talcbesiııcleıı 11:! Me ut, Be
yoğlu !ılusevi lisesi altıııcı sınıftan 

Noınika lbrahiıu, Tekirdağ Vali Arif 
Hikınctboy cacldet1i1Hle 3u Nihat, Kil• 
tahyıı. Yiilyiillborgcr 9irketinlle \ffan 
Boy ,·asıtasile Sıdık:ı, Gazi O ınaııpa• 
,a. Ortaıııektobi ikinci eınııtaıı 4 ı:$ulht 
Darilştafaka lise i talebesinden 218 
Adnan, Ankara Hacı halil mıdmlle l 
Gih'.tepe sokak Mo. 2G Ferit Gilııorl, 
Sıva!! Tuz İnhisarı Ha, mildürll Hifat 
Ber oglıı SalAhattin, Cibali O~kilbi• 
baytlar caddesinde No. 130 İbrahim, 
A<lana rıosta kutusu 64 Meziyet. Ilı ao, 
Kocaınustafapaşa caddesi no. 179 
Ru haıı, Babaeski tuhafiyeci Şov ket B. 
oğlu M. Ali, Pcrtevniyal liseııi dör
dilncrı eınıftan 402 Cemal, Güıniişhane 
Fuadiye ~ıartıeıııda lemail Hakkı, 
Davutpa,a Ortaınektebi talebe inden 
UO Kemal, Ankara Hacı bayram Bilge 
sokllk No. 13 Hayriye, Bakırköy Be· 
zazyan mektebi <lördilncil ısııııftan 

Hı raı;ya, Fındıklı lstik!U lise ~i tale
lıesi ııdeıı 149 Semalıat, Ankara ~ocuk 
ea.rıı) ı l':uldesi ., aınlıoğlu ok ak No. 6 
~lithat, N itantatı Metrutiyet mahallesi 
Piyango sokak N o. 12 Süren a, An· 
kara Üksiiı.re mahallesi Yeıı iııor so
kağı No. 70 Milmtaz, Adaııa Tabakza· 
dH Salflh:ıttin Be) oğlu Ali ;:,a!Ahattin 
Boy ve Hanımlar. -----

Yeni Neırlgal 

Holivut Çıktı 
Holivut ınccınuasm111 ~20• A~uetoa 

nflshası • K:ı.rım beni aldatırs:ı i imli 

filmin ve giizollik kıralıı:a ıııııı n!illm· 

lori ve son 4lercecılc t•azip Lir wUu.· 

bakll ilö iııtııar etmiıtir. 
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lstanbul - Selanik - Atina 
Dünya Hadiseleri 

Müthiş 
Bir Kadın 
Haydut 

Şanghay, 17 (Hususi)- Gerek 
Çin ve gerek beynelmilel zabıta
nın büyiik bir ısrarla aradığı 
meşhur bir kadın haydut, nihayet 
yakayı ele vermiştir. Bu kadının 
hakikt hüviyeti her nekadnr ma· 
lünı değilse de yaptığı zulüm 
yüzünden kendisine " Şeytan ,, 
adı verilınişt;r. 

Bu kadın çok >:,tizeldir, fevka
lade şıktır. Emri altında, herşeyi 
yapmaya kadir müthiş bir çete 
bulunuyordu. Çete efradının 
ciimlesi de bu kadma aşıktı. O· 
nun içindir ki kendilerine ver· 
diği hiçbir vazifeyi reddetmiyor· 
lardı. Şimdiye kadar yüzü müte
caviz cinayet ve soygunculuk va
kası yapmıştır. 

Zabıta memurları baskın •er
dikleri zaman haydut kadtn uy· 
kuda bulunuyordu. Cebinde ve 
yastığının altında fiç tabanca 
bulunmuftur. Kadın kıpırdanmıya 
vakit bulamadan yakalanmıtbr. 

Bir Zenginin Garip 
Bir Vasiyeti 

Peşte ( Hususi ) - Burada 
oturan büyük çiftlik sahipleri~ 
den biri vefat etmiş ve bütün 
servetini on iki yarış atına 
bırakmıştır. Bu atlara bakmak 
ve bu serveti idare etmek vazi
fesi de Peşte Himayei Hayvanat 
Cemiyetine verilmiştir. Bırakılan 

servet iki milyon Türk lirası· 

dır. Peşte Himayei Hayvanat 
cemiyeti, bu atlara bakmak için 
bu parayı fazla bulduğundan iç· 
}erinden ölecek bulunanlar olursa 
tekaüde çıkarılmış yarış atları 
almak suretile zengin çiftçinin 
vasiyetini devam ettirmiyo karar 
vermiştir. Fakat çiftçinin akra
bası, Himnyei Hayvanat Cemi
yeti aleyhine dava açarak miras 
talebinde bulunmaktadırlar. 

Diplomatların Cevabı 
F ransanın sabık konsolosla· 

nndan Hanri Miles bir kitap 
yazmış, nezaketen F ransada bu· 
lunan bilumum ecnebi konsolos· 
larma birer tane göndermİf, 
hepsinden de görüşlerine, ze· 
kAlarına ve bilgilerine göre 
değiıen Uçer beıer satırlık 
birer teşekkür mektubu almııhr. 
Fransada bulunan ecnebi diplo
matlardan sadece iki tanesi birer 
kartvizit göndermekle iktifa et· 
mitlerdir. Bu kartvizitlerin Uz~ 
rinde yalnız: 

- T eşekkilr ederim, kelime· 
ıi vardır. 

Tesadüfün garabetine bakınız : 
Bu diplomatlardan birisi papamn 
Tekili, öteki Sovyetlerin ıefiridir. 

Acaba bu iki zat kitabı oku· 
madıkları için midir ki sadece : 

- Teşekkür ederim, demekle 
lktif a etmişlerdir 1 Burası henüz 
malum değill 

Nazır Ve Sefir Arasmda 
Balkan devletlerinden biri re· 

çen nisanda Pariı piyasasında 
bir iatikraz aktetmek istemişti. 
Fransa Maliye Nazıra muvafakat 
etmedi ve aradan aylar geçti. 

Şimdi ititiliyor ki, ayni devlet 
yeniden ayni arzuyu izhar etmit· 

tir. Bu münasebetle bu devletin 
Pariı sefiri ile Fransa Maliye 
Nazırı arasında cereyan eden 
muhavere şudur: 

Maliye Nazırı - Fakat bili-

Halkı Biribirine Tanıttırmak için Se
yahat Vesileleri Bulmıya Mecburuz 

-
Bulgaristan V. e Yunanistan Gibi Komşu Memleketlerde 

Bu Asri ihtiyacın Sırları Çok İyi Keşfedilmiştir 
Atina (Hususi) - Yaz mev

simi muhakkak ki memleketler 
arasında en çok hareket yapan 
bir mevsimdir. Şehirden sayfiye-
ye, kışlıktan yazlığa ve nihayet 
kaplıcalara, dağlara ve ecnebi 
memleketlere akınlar başlar .• 
İzmir Himayei Elfal Cemiyeti, 
insaıılarm tabii olm•ya başlıyan 
bu ihtiyacını Türkiyedc de tatbik 
etmek istedi. Ehalisinin gerek 
kendi iilkesinde \"e gerek ec
nebi memleketlerde en az seya
hat yaptığı yerlerden birisi de 
Türkiyedir. Muhakkak ki diğer 
milletlere nazaran çok az seya· 
hat yapmakta· 
yız. Diğer mem· 
leketlerde yaz 
münasebetile bin 
bir vesileler ha· 
zırlanır, kendile· 
rinden, yaban· 
cılardan y-c lcu 
getirtmek ı;in 

birçok kolaylık
lar gösterilir. 
Bulgaristan bü
tün vapurlarında, 
ıimendiferlerinde 
yiizde otuz ten· 
zilit yapar. Kap-

cu ve yoklama 
muamelesi bir 
Türk limanından 
gelen bir vapu
ra yapılacak mu· 
amele deiildl. 

Yoklama, tet· 
kik, kayıt mua· 
meleıl çok uzun 
ıürdU. Yolcular 
biraz da sabınız
landı. Maamafib 
biz bu muamele

nin uzun ıürdüğll
.. !l Pireye gelipte 

lıca ve tenez- Yeldejlrmenlerlle mefhur Mlhono• ka•aba•ı sahile çıktığımıx 
zaman anladık. Pirede bu mua
mele ve yoklamaları gayet ima 
bir usulle yapıyorlar. Vapur 
rıhtıma yanaşınca üzerinden yarım 
nat geçmeden artık dışarıya çı· 

kılıyordu. 

Beynelmilel Sellnlk serginin umumi manzarası 
züh memleketlerine diğer vesaiti 
nakliye bile asli fiatlerinden çok 
aşağı ücr~tlerle yolcu taşır. Pazar 
günleri, dini ve milli bayramlarda 
bir gUnlük hususi trenler ihzar 
edilir. Velbaııl halkı memlekete, 
memleketi halka ve nihayet eha
liyi biribirine tanıttırmak, yak
laşbrmak için akla gelmedik ve
sileler bulunur, buldurulur. Bu 
seyahatler iyi idare edilir. Ehali 
az para ile çok eğlenir. Bir ikinci 
ve UçüncüsünU arzu eder, şitap 
ederler. 

Bizde çok az seyahat yapıl-

yorsunuz ki selefim bu arzunuzun 
kabulü mümkün olmadığını söy
lemitti. O halde teşebbOıünüzün 
tekrarı sebepsiz olmamak lhıml 

Sefir - Şüphesiz efendim, 
şüphesizll O vakit aldığımız ret 
cevabının ilci devlet arasında 
mevcut iyi münasebatı bozma· 
dığını zatıililerine iıbat etmek 
arzusundayız. 

1 5 Milyon iğne 
Bir ecnebi ajansında fU tel· 

grafı okuduk: 
Moskova, 10 - Şehrimizin at 

cambazhanelerinin birinde Berton 
adını taşıyan eıki bir gemi tay
fası teşhir edilmektedir. 

Bu tayfanın vücudünde ıgne 
ve barutla yapılmıt tamam 300 
tane resim vardır. Bu resimlerin 
hakedilmesi için 15 milyon defa 
line kullanılmııtır. 

maktadır. Halk bir yerden bir 
yere pek gUçlükle ve hatta bü
yük fedakarlık imiş gibi gitmiye 
razı olur. Bununla beraber 
teşvik eden, yol gösteren de 
hemen hernen yok gibidir. Halka 
biraz fedakArlıkla dahi olsa s~ 
yahat terbiyesi vermek, hattA 
icbar edercesine teşvik etmek, 
halkı yekdiğerine yaklaıtırmak, 
ısındırmak ve bu ıuretle münas .. 
betleri kolaylatlırmak IAzımdır. 

Bu sene ilk büyük seyahat 
lzmirin TUrk Maarif Cemiyeti 
tarafın( an tertip edildi. iz mirden 
hareketle Pire, Atina, lskenderi· 
ye, Kahire, Radoaa uğranıldı ve 
14 gün devam etti. 

ikinci seyahati yine lzmirin 
Himayei Etfal Cemiyeti yaptı. 
Tertip ettiği seyahat mükem· 
meldi. Yunanistanın scyrüsef eri 
bahri kumpanyasile anlaştı. Bu 
işe Andros iımindeki vapuru 
tahsis ettirdi.. Ankaradan da 
mOıaadesi alınarak Yunaniıtana 
gitmit olan mübadil rumlardan 

birkaç yOzll aynı vapurla ls
tanbula geldi. Bilmukabele 
mübadil TUrklerle arzu edenler 
Yunaniıtana yollandı. Andros 
vapuru temiz ve intizamlı bir 

vapurdur. 10-8-32 de İstanbuldan 
hareket etti. 100 kadar yolcusu 
vardı. lzmire uğradı, oradan da 
aldığı yolcularla Pireye dö11dO. 
itiraf ederia ki lzmirdeki yol-

DüşUnünüz ki kendileri için 
ecnebi bir memleketten geliyor
duk. Bir polis geldi pasaportları 
vapuru listesi ile karşılaştırdı. 
Merdiven indirilmişti. Merdivenin 
iki tarafına birer seyyar parmak
lık konuldu. Geçit yerine bir 
nefer dikildi ve yolcular gümrUk
ten geçerek serbest serbest şehre 
girdiler. lzmirde böyle olmadı. 
lstanbuldan gelmekliğimize rağ· 
men sıhhiye memuru vapura 
girdi. İki zabıta memuru va· 
purcuların ikramları arasında 
vapur listesini , pasaportları 
tetkik ettiler , yazdılar , uzun 
uzun baktılar ~e ıehre gi
rip çıkmak için bir kart ver
diler ve bu ıuretle iki saat va• 
purda kaldık. Kart vapurun mer
diveninde polise gösterildi, aandal· 
la yolcu dairesine girdik, orada 
da bir polis kartı gördü. DönUş 
muamelesinde de bu tetkikat 
yapıldı. Velhasıl yabancı bir 

memleketten ge\en bir vapurun 
muayenesi ve yoklama usul
erile lstanbuldan lzmire tran· 

sit gelen bir vapurun muayenesi 
ve yoklama usulleri arasındaki 

fark büyüktü ve lehimizde de
iildi. Esasen bu usullerden za· 

man zaman ve bilhassa seyyah 
celbi münasebetile bahsedilm"k· 

tedir. Ve edilecektir de.. Basit 
muayene ve yoklama usulleri 

komşularımızın hepsinde mevcut
tur. Eğer arzu edilse muhtelif 
memleketlerdeki konsolosları mıza 
bir vazife vermek mümkündür: 

- Bulundukları memleketi .. 
rin; bizzat görerek, tetkik ed_. 
rek yolcu muayene Ye yoklama 
usulleri ve ıekillorini raporlarla 
bildirsinler. - Halil L6tfl 

1 
Dünya Garibeleri 1 

Güzellik 
Çirkinlik 
Meselesi 

' 

Esbak lngiliz Başvekili Ask~ 
tin zevcesi litifeleri ile meşhur
dur. Geçen hafta bir kadının 
güzelliğinden bahsedilirken ihti
yatkar bir lisan kullanmış, hatta 
hiç bu fikirde olmadığını ima 
etmiı, az sonra c1a bu kadını 
tammadığı9ı söylemiş; sormuşlar: 

- T ammadığmız bir kadının 
güzel olmadığını nasıl iddia edcır 
bilirsiniz 1 

Cevap şudur : 

- Çünkü bu kadının ('Ôpilş· 
me aleyhtarları ) cemiyetinde 
aza olduğunu iıitmiştim. 

Reis Bolluğu 
Fransada itfaiye memurları 

kDçUk bir cemiyet teıkil etmiş
lerdir. 200 azaya malik bulunan 
bu cemiyetin bir reisi, on beı 
tane reis muavini ve dokuz ta· 
ne de katibi vardır. 

Olunun Cebindeki Altın 
Kanada madencilerinden mU· 

him bir grup memleketin kutba 
yakın noktalarmda bir seyahat 
icrasına çıkmıtlardır. Maksatlara 
1927 senesinde Alberta kıt'asında 
T olon nehri kenarında ölll 
olarak bulunan profesör Cek 
Harnlinin esrarını öğrenmektir. 

Filhakika bu profesör Kana
danın şimalinde altın madeni bul· 
mıya çalışıyordu. On beş seni.! 

müddetle bu maksat uğrunda ı;Q· 
lışmıştı ve ağlebi ihtimal en 
nihayet muradına da ermişti. 

Filhakika profesörün cesedini 
bulanlar ceplerinden tamam 
1100 gram saf altın zerresi çı• 
karmışlardır. 

Yürütülen faraziyelere göre 
profesör on beş senedenberi 
aramakta olduiu altın madenini 
nihayet bulmuş, nümunelerini 
toplamış ve keşfini satmak veya 
bir şirket vasıtasile işletmek 
Uzere medeni havaliye dönerken 
donarak ölmttUr. 

Bu faraziye pek mümkündür) 
Fakat profesörün bulduğu altın 
madeni nerededir, bu karanlık 
ve buzlu memleketin hangi nok· 
tasında dır? Hüner onu keşfet
mektir. Ve Kanada madencilerinin 
teıebbUsil de bu muadele ile 
alakadardır. Bakalım bulabile
cekler mi? 

Başvekil Ceza Verdi 
Avrupa devletlerinden biriıi

nin başvekili otomobil meraklısı
dır, en çok sevdiği şey de ot~ 
mobilini son sür'atle sevketmektir. 

Geçen gün ıehir dahilinde 
yıldırım sür'ati ile geçiyormu1-
Polis deniyeıi tarafından durdu· 
rulmuı. 

Müfrezeye kumanda eden 
zat Batvekili tanıyınca derhal 
selim vermi11 fakat Başvekil: 

- Tebrik ederim, vuife-
nizi yaptınız, söyleyiniz c~ 

ıası nedir ? diye sormuf ve 
ıöylenen nakdi cezayı da vermiı! 

Mehazimizi tetkil eden Avru• 
pa gazetesi bu hadiseyi haber 
verdikten sonra diyor ki: 

Doğrusu hareket fena 
değil, hattA tebrike de ıayanl 
Fakat Başvekil polisleri takdir 
ederek cezayı verecek yerde 
otomobilini kaide ve nizam hari· 
ci koıturma11aydı daha iyi bir 
huekette buluamut olınaımı icii? 



_.$OM POSTA. 

i a ayı Zulüm Ve 
lleri Kimlerden ibaretti ? eyyiat 

Uşaklıktan Musahipliğe Kadar Yükselen Adam! 
Mıılıarrirl '#-

Her Hakkı Mahfuzdur 
-101-

Yüz binlerce ve belki de mil
yonlarca liralar ( ihsan ) alan, 
göğüsleri sırmalar ve pırlantalı 

nişanlarla parıl parıl parhyan bin
lerce (Abdülhamit hendesi); (ve· 
linimet) leri1ıin sukutundan sonra 
birer köşeye çekilerek biriktirdik
leri bu gayri meşru senetler;, hiç
bir ar ve hicap duymadan kıtır 
kıtır yerler ve ferih, fahur yaşar• 
larken, Ali B. efendisinden ayrılma
mı, .. Onu Selaniğe kadar takip et
miı.. Onunla tekrar lstanbula, 
( Beylerbeyi sarayı ) na gelmiş, 

senelerce efendisinin mahpusiyet 
hayatına iştirak eylemişti. Tari
hin ne garip cilvesidir ki, en 
büyük nimetlere garkettiği bin
lerce bendegana malik olan Ab
dlilhamit; Beylerbeyi sarayında 

aon nefesini verirken, muhitinde 
bulunan aadık kadmlarile iki 
sevgili musahibinden batka, yal
nız bir tek bendesi bulunuyordu. 
O da, (Kahvecibaşısı, AH Bey) ... 
Abdülhamit Sara~ının ZulUm 

Ve Seyyiat Amlllerl 
Şimdiye kadar yazdığımız sa

tırlardan da anlaştlıyor ki Ab
dülhamidin eski bendegAnı nray 
entrikalarından uzak yaşamı' ve 
hatta saray muhitinin levsine de 
karışmamışlardır. Bazılarının idare 
işlerine az çok müdahaleleri ol
makla beraber seyyiatlarım ör
tecek derecede hasenatları da 
vardır. 

Bizzat Abdülhamit te itiraf 
etmiştir ki, Mahmul Nedim Paşa
nın adamları saraya ayak bas
tıktan sonr.ı bu muhit, bir levs 
ve fesat ocağı halini almıştır. 

Abdülhamidin ilk Başkatibi 

Sa\t Paşanın, Yıldızda viicude 
getirdiği mektebin ilk talebeleri 
IJu adamlar olmuşlardır. Fakat, 
şcytanette gösterdikleri i:ttidat, 
az zaman zJrf ında hocalarını bi
le solda sıfır derecesinde bırak
nuşbr. 

Bunlardan, - Mahmut Nedim 
Paşanın uşaklığmdan Abdülha
mi<lin mu!ahipliğine yükselen -
biri vardı ki devlet idaresine 
karşı en evvel bir tasallut şe
bekesi kurmu~tu. Fıtratelı zeki 
ve kurnaz olan bu adam, muh
telif dairelerin rüesasını himayesi 
altma almıştı. Bunlar vasıtasile 

birçok entrikalar çevirir ve mü
him iş sahiplerini kendisine mü
racaata mecbur bırakarak dev
let dairelerini bir irat ve akar 
h ıline getirirdi. Bu adı uşak 
p ırçasının, vüzera, vükeli ve 
b tla ricalinden olmak tizere 
y izlerce ( bendeganı ) vardı. 
Emrine muhalefet eden veya
hut ( hürmette kusur eyliyen ) 
olursa, bir satırlık jurnalla onu 
azil ve nefyettirmek işten bile 
değildi. Her ne şekilde ve her 
ne miktarda olursa olsun bir 
adamdan para almak, bu ıımarık 

adam için adeta bir illet halini \ 
almıştı. Sarayın eski ve ağırbaılı 
adamları nihayet bunu Abdülha
mide haber verdiler. Abdülhamit, 
şahsına teallQk etmiyen işlere 

lakayt kaldığı için bir müddet 
aldırmadı. Fakat bir gfin 
geldi ki artık bu hale 
o da dayanamadı. Çünkü bu 
adam, Abdülbamidin hadsiz ve 
hesapsız ın'am ve ihsanlarına 
rağmen onun bütün emniyet ve 
itimadını nihayet on lira muka
bilinde salmıfh. 

bunların yerine ah!Ak ve etvarı 
mazbut kürtlerden almmasını 
irade etti. İradenin hükmü, der· 
hal infaz edildi. Fakat, birkaç 
gUn sonra da Abdiilhamide mü· 
him bir jurnal verildi. 

Bu jurnalda Eermenilerle teb
dil edilen kürtlerin beherinden 
onar altın rüşvet alındığı bil
diriliyordu. Hlinkar bizzat tahki
kata girişti. Kiirtlerjn bfrer birer 
ifadesi alınırken paravan arka
sından dinledi. Dinledikçe hid
detlendi. Nihayet hiddetini yene
medi.. 

Çağuın f u herifi ... 
Dedi ve musahibi huzuruna 

getirtti. Evvela yüzüne tükürdü 
ve sonra? 

- Daha doymadın mı, aç 
köpek ... 

Diye baston ve tekme darbele. 

Sarayda, ( tulumbacıbaşı ) de
nilen bir adamın maiyetinde 
yirmi kişiden mürekkep bir 
( tulumbacı ocağı ) vardı. Kimi
len ermenilerden olan bu ocağın 
adamları, aynı zamanda sarayın 

lıamalJar~ idi. Gerek harem dai
resinde ve gerek diğer daireler
de ağır şeyler kaldırılacağı za
man bu adamlar çağmlır, güç 
işler bunlara yaptırılırdı. 

Ermeni vukuatından sonra 
Abdülhamit bu adamların derhal 
saraydan uzaklaştmlmasını ve 

rile güzelce tepeledi .• Bu hadiseden 
fevkali e korkan bu musahibin 
dili tutuldu. Bir müddet Jikırdı 
söyliyemedi ve nihayet bir sene ka
dar evinde ve menkubiyet içinde 
kaldıktan sonra vefat etti. 

(Arkası var) 
'S 

Yunanistanda Askeri Cemiyet 
Hazırdır Harekete 

( Baş tarafı 1 inci uyfada ) 
M. Venizelos bugünlerde inti

habat münasebetile siyasi pro
paganda seyahtine çıkacaktır. 

Başvekil bu seyyahate evvela 
Giritten başlamak istiyordu. 
Fakat kıra! taraftan fırkanm 
Lideri M. Çaldaris propaganda 
seyahatine Selanikten başladığı 

için M. Venizelos ta ilk nutkunu 
Selanikte söylemiye karar ver
miştir. M. Venizelos bu suretle 
M. Çaldarİ5İ adım adım takip 
edecek, hükumet aleyhinde ken
disinden evvel söylenen sözleri 
çüriitmiye çalışacaktır. Başvekilin 
bir müddet sonra Giride de git-
mesi muhtemeldir. 

Bir taraftan intihabat müca-
delesi devam ederken diğer ta-

rafta da cümhuriyet re1ımme 

karşı tehlike teşkil edecek ha
reketleri derhal tenkil etmek 
maksadile teşkil olunan "askeri 
gizli cemiyet,, in bütün hazırlık
Jarını tamamladığı söylenmekte
dir. Bu cemiyetin başında bulu
nan jeneraller talimatı bizzat 
Venizelostan almaktadır. Bütün 
bu haller Yunanistanda siyasi 
vaziyetin normal olmadtğmı gös
termekle beraber M. Venizelosun 
bir taraftan fırka işlerini, diğer 
taraftan askeri cemiyetinin teş

kil ettiği kuvveti bizzat idare 
ederek bu iki kuvvet arasında 
bir muvazene temin edeceği, 
bu suretle Yunanistanı büyük 
tehlikelerden kurtaracağı temin 
olunuyor. - • }f-
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19 Ağustos Cuma 20 Ağustos Cumartesi 
f ıtan bul - ( l 2o0 metro ) 1 ~ grA· 

ıııofoıı, lll,i:i lıiriııl'İ kıı.;ıuı alaturka ~ııt:> 

\' l'ılia H11.a "' ( 'o ııııol ll aıııııılar tara·.,. 
Iıııdan, :!O,:i j!raırıo foıı, :?1 ikiıı •--i k ı~ıın 

ulııtıırk:~ ~ll'l. lıı.-i vo Hclkı :'I ll:ııııırıl:ır 

tıırafıııdaıı, ..!:! t.ırıg-o orktt tnı ı . 
Bükr•t - ( :mı ıııetrtı ) ~o ı.: .. ıııaıı 

11hı, ~o,:-, kıııırc•raııs, :!o, l:i piyano 
ko11l40ri, ~ l ,13 daM lı.tv:\lnrı . 

Belgrat -- ( 4!!!) nHltr~ ) ~l r:ıılı:uıt, 

2 ı ,:m ke ıııau konseri, ~:ı, ı ;:; 11rk c:stra. 
Praı ~ ( •l~:i ıııetre ) ::11 tiyat ro ha· 

tını.J,ırı, 20,!;ll ,arkı koıı~cri, 2J, l:l 

koıııııdi. 
Viyana - ( fıl 7 ıııetr& ) ~u . ~5 ';lrkı, 

21 şen mu iki. 
Peşte ( ;-,;;o metre) :!1 farkı, :!:!, 15 

~lııc:\r lt>hc;e i, 2:1 , ~;o Cigaıı ork .. s tr:ı ,., ı. 
Vartova - (14 ll metre) :H senfoni, 

22,:">:; \'agner ko11seri. 
Berlin - (1635 metre) :?O dcıı itilıa.· 

rcıı ıneııılel,ot haberi eri, koııftırnııe, 

ııiyaııct !tleıni, orkestra, ıoıırıı. dans 

lraval.4rı. 

İ.tanblıl - ( 1 :!Olı ııı elrtt ) 18 fha· 
ıııofoıı, ı~ı,;-, IJiriııci kı,ırıı alaturka li&'l., 

!l afı z .\hııınt 111,ıy..ri t:1rnfırı1Luı 20,5 
gr:ı. ıncı foıı, ~ L ikiııl'İ kı ıııı al:\turk:' uz, 
~::! orkı·~t ra. 

Bükre' - ( :m l ırıetre ) ~ıı,.t.i Kora 
koııs1tri, ~l.20 L:\yp~·iğdorı ıı :tkl ıın yine 
KorA, :!~~ iki ki,ilik ko ıııodi. 

Helirat - ( 4:.!0 ıııetr& ) ::!O,:?.i rndyo 
orkcslrnsı, ~ı.~o k(lnıudi, ::.!:? fl'll gece. 

Roma - ( 441 ıııetre) 21 graııloforı, 
::?1,45 poli orkes tra ı, :?~1 :10 koıııt•di. 

Prai - (-188 ıııetre) 20 halk ~arkıla
rı, 20.~o iki ki~i l ik ko111ecli, ~o.~o ne-
1''' \f•reıı ':ukılar, :.!l, J :> orkcııtra. 

Viyana - ( fi 17 ınot.rt}) 2 ı ,o;; Yaz 
Movsiıniııdo Viyana, 2:?,4:i cazuaııt. 

Peşte ( 550 ıııctnı ) 20 konloran~, 
2:?,40 kon eri 2:! ('ig:ı.n. 

Varton - (141 l metre) :?0,45 bahçe 
havaları, !?1 hafif musiki, 2:ı,05 :;iopen 
don parçalar. 

Berlin -· ( 1G~5 ınetrs ) 20,:JO konfe
ranı, 21 komedi, ıonra danı havaları. 

Ağuato!I il 
~==~- --

( ~ .. Gün~~/ Mesde_l_e-rı-·n_d_e_n ___ ) 

s;nafi ·Mi, Ziraat Mi? 
• 

T etkile ~ Ediiecek Bir 
Ziraatimiz Niçin 

·~ ••.ı·-- ......... --
lYJ~VLü; 

m ••••• . -.... ,. ... . . . . ' .. 
& M&.-&& 

Fenalaştı? 
• 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

sebeplerin başlıcaları şöyle hula
sa ediliyor: 

1 - Köylü buğdayına iyi fiat 
bulamnsa ertesi sene yiyeceğin
den fazla ekmez, istihsal azalır. 

2 - Köylü buğdayına iyi fiat 
bulamazsa vergısını veremez; 
devlet bütçesi müteessir olur. 
3-Mesela: vergiler ;ığırdır, köylü· 

ye yüklenmiştir. Devletin köyliiyil 
bu tazyikına mukabil diiştUğil 
buhranlarında da yardım etmesi 
bir vazifedir. Onun için köylü 
buğdayına iyi fiat bulamadığı 
zaman fiatleri yükseltecek ted
birler alınmalıdır. 

4 - Köylü buğdayına ıyı 
fiat bulamazsa mesel! manifa
turuuu alamaz, diğer ihtiyaçla
rını temin edemez, diğer ticaret 
ve aanayi erbabı da zarar ıörür
Jer. Binnetice memleket zarara 
uirar. 

5 - K6ylU buğdayına iyi 
fiat bulamazsa ihtiyaçlarını tahdit 
edeceği için hariçten gelen mal
lar da eksilir, gümrük varidatı 
azalır. 

Ve bu ihtimaller memleketin 
bütün İJ bölUmlerine göre uzal· 
blabilir. Fakat bir de bu ihti
mallerin iyi tarafları vardır. 
Mesela: 

1 - Köylü buidayını ucuz 
satarsa hayvan beslemek kolay
laşacağt için alıcı çoğalır; hay
vauatım yüksek fiat ile satar, 
bir derece muvazene temin eder. 

2 - Ziraat amelesi yiyeceğini 
kolayca temin edcceii için aldığı 
ücretten daha fazla istifade eder. 

Çünkü amele yevmiyesi her zaman 
piyasayı takip etmez. Büyük ik
tısadi dönümlerde bir kere aabit
leştikten sonra pek az oynar. 

3-Amele yevmiyeıinin piya· 
sayı takip ettiğini farzetaelc bile 
köylü yine umumiyet itibarile 
istifade eder. Çünki ucuz gıda 
ucuz amele demekse, ucuz amele 
de fazla iı, fazla istihsal demek
tir. O zaman işçi yevmiyelerinin 
yiiksekliğinden dolayı ekilmiyen 
yerler de ekilir, çiftlik işleri 
büyültiilür. 

4 - Buğday ucuz olursa zira
at, bahusus . buğday ziraati iler
ler. Çünkü bir malın nevinde 
fazlalık ve ucuzluk, rekabeti şid
detlendirir, piyasalarda en nefis 
mahsulata kazanç temin eder. 

Bunu gören zürra, malını 
her zaman satabilmek için 
en ıyı cinsten yetiştirmiye 
gayret eder. Tohumlar ıslah 
edilir, usuller düzeltilir, rağbeti 
celbedecek yenilikler, terakkiler 
vücude getirilir. Halbuki mah
sul daima muvafık fiat bulur 
ise iyilikten ziyade fazlalığa 
ehemmiyet verilir. Tarlalar seçil
mez, dinlendirilmez, her taraf 
sürülür, ekilir. Cinsi ne olursa 
olsun fazla miktar elde etmiye 
bakılır. 

Mütarekeden sonra tütün zer'
iyatımız işte bu akıbete düı
müştU. Harpten sonra her taraf
ta stok mal bitmiş, tütüne ihti
yaç fazlalaşmıştı. Her nevi mah
sul fiat bulabiliyordu. Piyasalar 
açıktı. Almanya, Amerika fazla 
miktarda mal istiyordu. 

Bunu gören tüccar, zürraa 
hücum ettiler, zürra da cinsi fe
na, fakat okka çeker kaba tU
tünde daha fada kazanç gördü, 
ona döküldU. 

Nefis Şark tütünleri tohumunu 
terketti. Bulgar, Sisam, Yunan 
cinslerinin dördüncü, beşinci ne
vi tohumlarından fideler dikti. Bu 
esnada Yunaniatanda iakeçe ve 
Dramanın nefts kokulu, ipek yap
raklı tütünleri teıvik ediliyordu. 
Emıalıiz nefasetle kUlliyetli mahıul 
almak için zDrraa krediler açıJı
yor, yardımlar. yapıhyor, çalafıh· 

yordu. Bunun neticesi olarak bu· 
gün telaştayız ve miileessiriz. 

5 - Köylünlin ağır vergiler 
altında bunaldığı iddiası bana 
biraz miibaliiğalı görünüyor. 

Vasıtasız alman vergilerden 
şehir ve kasabalardaki fakir ve 

orta sınıf kalka nispetle köylü pel 
az muteessirdir. Bir kere çok ağır 
basan belediye vergilerile, dahili 
sarfiyat vergilerile lcöylü mükellef 

değildir.Sonra köylünün hanları,apar
tımanları yoktur ki emlAk ve 
akar, rnusakkafat vergilerinden 
çokça müteessir olabilsin! Niha
yet verdiği çok mahdut bir 
mesken vergisidir. Kazanç ve 
muamele vergileri de yok· 
tur. Köylliyli ezen vergi, gay• 
riaafi hasılat üzerinden alman 
a~ar idi, o da kaldırıldı. Geriye 
kalan mahdut bir arazi Yergiıile 
hayvanattan aJınan vergiler, bir 
de paı:ara çıkan e,yadan ver
diii bazı resimler kalır. Köy· 
lU bunları da vermemenin yolll4 
nu bulabiliyor. Birçok efyasını 
köyünde ayağına gelen kontrat• 
çılara verebilir. MeıelA birçok 
yerlerde ıUt, yağ, peynir, 
yumurta, bal, zeytin, zeytin}'ağı 
böyle toplanmaktadır. 

Vasıtalı vergilere ielince; 
köylü bazı havayici için vakıa bu 
vergileri vermekten kurtulamaz. 
Gazden, tekerden, kumaıtan, 
ziynet etyasından hayli de ajır 
gilmrük ve inhisar veriİSİ ver
mektedir. Fakat bunları da ha· 
fifletmek mümkUndilr. Köylülerin 
ihtiyacını giderecek kadar yerli 
bezlerimiz, kuma,larımız, alaca• 
larımız vardır. Bunlar güm
rüklere tabi olmadıjı için ancak 
kazanç ve muamele vergilerinin 
bir kısmını ifade eden zamlarla 
satılırlar. KöylU de ancak bu 
vergilere iştirak etmiı olur. 
Esasen bu vergiler tüccar 
ve ıanayi erbabının ıaft 
temetülerinden devletin hiHeıi 
demek olduğuna göre bunların 
köylüye ve alelumum müstehlik
lere devretmeleri haksızdır. Dev
letçe buna çare bulunması li· 
zımdır. Her sermaye safi iradın· 
dan devlbte bir hisse vermiye 
mecburdur. Bu hisseyi eıya ve 
mamullt fiatine zammeder~k müt
teri ve müstehliklere devrederse 
en ağır vergiler köylüyU de
ğil, bilha11a hiç sermaye 
sahibi olmıyan işçi, emekçi ve 
ücretli halka yükletilmiş olur. 
KöylünUn bunda hissesi pek az
dır. Çünkü o da nihayet verdiği 
bu fazla vergiyi süt, yağ, pey· 
nir fiatine zammedebilir, hafifle
tir. Bu mesele esasen mali bir 

adalet meselesidir ve hallolunacakbr 
Şu halde köylli vergi itibarile 

hiçbir bir zaman mese:i maaılı, 
ticretli bir memur ve işçi bir 
emekçi kadar vergilerden mUte
easir değildir. 

6 - KöylU buğdayına iyi fiat 
bulamazsa ertesi ıene ekmez. 
çalıımaz, kıtlık olur, iddiası da 
doğru değildir. KöylU ile tarlası 
ve toprağı arasında kazançtan 
çok kuvvetli bağlar vardır. O, 
toprağını işlemeye, yalnız 
yiyeceğini temin etmek için 
değil, daha bin türlü ruhi sebep
lerle de mecburdur. Mevsimi 
gelince çaresiz tarlasını ıllrcrek, 
tohumunu atacaktır. 

Çünkü karısı, çocukları, hay· 
vanları gibi toprağı da köylll 
için' daimi bir bakıma muhtaç ve 
kendine mahsus bir ıevgi mevzuu
dur. Velhasıl muvakkat tedbirlerle 
köylüye yapılacak yardımların 
teıiri ya hiç. olmaı, ya maküı 
olur, fayda vermez. Ziraatin te
rakkiıi için eaaıh tedbirler ister. 
Memleketimize göre onlan da 
yarua teıbite çahıahm. 
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Reddediyordu Kral Jorj, İhtiyar Ayakkabıcısını Çok Sever 

Kız, 
Tim uru 

O, Hl7.lr Hocadan mektup al
dığı vakit adeta nazlanmıştı, 

yapılan teklifi kabul edip etm~
mek için uzun mültlhazalar yu· 
riitmüştü. Şimdi 0 tereddütleri~, 

0 düşüncel erin gülünç ve yersız 
olduğunu anlıyordu. Çünki.i kı~, 
Semerkant sarayını istilıfaf edı
yordu ve imperatoriçelik tacı~a 
} an gözle bile bakmak tenezzu
liinde bulunmuyordu! 

Timur, evin içini dolaşa do-
la a düşiindü. Moğol 1 ızınm, 
dünyayı avucunda tutan bir er
kek hakkında bu lrndar kayıtsız 
görünmesinin . hakiki sebebini 
bulmıya savaştı. Şahane bir is
tiğna gösterip le: " Haydi ha 
çocuk " demek ve bu macerayı ı 
kapamak elinden gelmiyordu. 
Çünkü kızı beğenmişti ve hatti 
sevmişti. Onu alamazsa ve 
onunla bir aşk hayatı yaşaya

mazsa neş' esizleneceğini anlıyor

du. Tacın da sanki bir elmas ek
ıikti ve bu kız, o eksikliği ta
mamlıyacakb. 

Bu sebeple gönlünü müstağni 
mevkiine sürüklemiyerek kızı ne 
ıekilde yola getireceğini teemmül 
t:diyordu. Bu teemmülün müsbet 
bir neticeye e:rmesi için kızın, 
cihangir bir hakana zevce olmayı 
iıtemeyişindeki sebebi tespit et
mek llzımdı. 

Timur, kafasını uzun uzun 
yorduğu halde, bu sebebi bula-

• mayordu. lhtiyarhğmdan dolayı 
reddolunduğuou kabul etmiyordu. 
Böyle bir ihtimali hem an'ane 
itibarile gayrivarit, hem de kı-
110 kendisini tanımaması dolayı

ıile manasız buluyordu. 
Sarayda başka kadınların 

mevcudiyetini de kızdaki istek
aizliğe sebep sayamıyordu. 

Dört karısı ve birçok ta 
odalığı olan bir babanın kızı, o 
harem manzarasma elbette alış

mış olacaktı. Onun ortaldı ha
yattan iğrendiği farzolunsa bile 
hu cihangir bir adamın zevceli
ği nimetini reddettirecek bir 
amil olamazdı. Kız, olsa olsa, 
sarayda mütemeyyiz bir mevki 
ister veya istetirdi. Halbuki 
Tevekkül Hanım, alelitlak ve 
ceffelkalem, sahipkıran Timur 
Han hazretlerini kocalığa layık 

bulmuyordu. 
Timur, hendeklerle sarılı bir 

kaleye ner:eden ve hangi yoldan 
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hücum edeceğini tayin edemiyen 
bir kumandan gibi mustaripti. 
Kaleyi bırakmayı ve geri çekil
meyi haysiyetine münafi bulu
yordu. Lakin zaptetmek tarikını 

da bir türlii bulamıyordu. Bu sı
kıntı s rasında vakit te hayli iler
lemişti, hemen hemen akşam 

olmak iizereydi. 
Beraber getirdiği ndamlar 

yanma geJm~or!nrdı, gcJeıni-

) orlardı. Hepsi evin bir köşesine 
kümelenerek efendilerinin sessız
liğe biirünmesiııdeki sırrı araştı
rıyorlardı. işte bu esnada Moğol 
ağlanmdan, Tevekkülün babasın
dan haber ge!di ve kaınbJr tacir, 
beyin konağına çağırıldı. 

Mütenekkir imperator, müsel
lah hizmetçinin kendisini zorla 
götürecekmiş gibi göriinmesine 
ve lıart>ketini tacil etmek isteyi
şıne biliiihtiyar güldü. Kim ol
duğu bilinse o memleket, taşına 
ve toprağına kadar ayağa kalkar
dı. Şimdi uşak gönderip te ken
disini huzura çağıran Hızır Hoca 
hakikati bilse, gönderdiği şu 

uşaktan daha mütavazı tavırlar 

alıp ayaklarma kapan rdı. V c .•.. 
Ve TevekkUI Hanım da belki söy
leôiği sözlerden korkarak tarziye 
vermek çarelerini arardı. Fakat 
bilinmeyişi, taııılnıayışı işte Hızır 
Hocayı çalımlandırıyor, uşağı 
küstahlaştınyor, Tevekkül Hanı
mı gurura düşürü) ordu. 

J'imur, o dakikadaki iç sıkın
tısına rağmen vaziyetindeki gara
beti teemmülle biraz gülümsedi 
ve uşağa inkıyadını bildirdi: 

- Peki, arkadaş, gidelim. 
Biraz sonra, o, Hmr Hocanın 

huzurunda idi ve bariz bir telaş 
taşıyan ev sahibini sessizce tetkik 
edi}ordu. Evet. Moğol Ağlam ve 
güzel Tevekkülün babası endişe 

içinde idi. Yüzünden düşen 

bin parça oluyordu, yerinde 
duramıvarak fır.J fırıl dolaşıyordu. 

Kamb;r Tadrin selamını iade et
memişti, kendi mülahazalarının 
ardında adımlarını koşturuyordu. 

Timur, onun bu gülünç telaşını 
siizmelcle beraber şahsi vaziyetini 
de ibretli buluyordu. Çünk\i ayakta 
idi. Kürevi karşısında secde etti
ren adamın, bir Moğol beyzadesi 
önünde elpençe divan durması 
inanılmayacak bir hadise idi. Fa• 
kat bu, vaki idi ve bir güzel kı
zın yüzünden tahaddüs ediyordu. 

Aksak cihangir, eli göğsünün 
üzerinde ve gözleri telatlı ev sa
hibinin perişan endamında, seri 
bir tefelsüf yaptı, hayatta en bü
yük kuvvetin "güzellik" olduğuna 
iman getirdi. Güzellik!.. Bu mef
humu o dakikada kendisine te
cessüm ettiren Tevekkül Hanımdı. 

Gerçi gökün ve yerin gü
zelliklerinde de insanları hay
rete düşüren, zaf a ve acze atan 
büyüklükler olduğunu biliyor· 
du. Likin ne arzi, ne semavi 
hiçbir güzelliğin sevilen bir kız 
çehresindeki efsunkar tesiri haiz 
olmadığını apaçık görüyordu. 
Mavi ve engin bir örtü gibi 
uzanıp giden gökyüzünde ay
lar, yıldızlar, kehkeşanlar vardı. 
Yerde de sular, çiçekler, voalar, 
uçurumlar teselsül edip duru
yordu. 

(Arkuı nr) 

Birçok insanlar, bugünden ya- 1 l oturduğ·u yer ve içinde bulund~ 
rına yiyecek ve giyeceklerini le- ğu muhite göre kıyafet taşır. 
darik edemiyecek vaziyettedirler. Vindsor şatosunda ise kırmızı 
ÇünkU kazançlan kafi değildir. yakalı lacivert ceket giyer, diiğ-
Buna mukabil yine öyle in anlar meleri san madendir. Balmoral 
vardır ki, mevki ve it?yatların şatosunda ise kısa etekli lslrnç 
zorile, israfı bir nevi mecburiyet entarisini tercih eder. Bu şatoda 

k l d akşamları smoHn giymez, Stü .. , l ve zaruret haline oymuş ar ır. 

ailesi zamanından kalma gümüş 
Mesela İngiliz Kıralı Beşinci jor- düğmeli tarihi elbiseyi kullanıı. 
J. u alınız. Bu zatın mevki ve vazi-

Bu elbiselerin hazırlnnması, 
feleri, ona türlü merasim işleri Kıralm emrine amade tutulması 
yükletmişfo·. Bu zat, iştirak etti- vazifesile M. Hovlet 25 seneden-
ği meras'me göre de kıyafet de- beri meşgul olduğu için bir nevi 
ğiştirmekle mükelleftir. Onun tam bir ihtisas elde etmiştir. 
için bugün gardrobundaki mev- Kıralrn Sadellği 
cut elbiselerin adedi tamam İngiliz Kıralı beşinci Jorj ne 
(500) ü bulmuştur. babası yedinci Edvard ne de 
Tanınmıyan MUhlm Bir Ad•m büyük oğlu Prenı dlS Gal gibi 

Bu elbiselerin muhafazası tek kıyafetine fazla ehemmiyet ver-
bir adama tevdi ediJmiıtir ki mez. Meseli elbise moda· 
unvanı "başhademe,, dir, adı da sı ne olursa olsun, onun ye• 

Mister HovJettir. fekleri daima çift dUimeli ve 
Hemen pek az kimse tarafm- kruvazedir. Yarışlarda umumiyet• 

dan tanınan bu adamın mes'uli- le açık renk merasim şapkası 
yeti, zannedildiğinden pek fazla- gıyer. Herkesin ıapka kor• 
dır. Çünkü, bilhassa merasim delesi siyah olduğu lıaldP_, 
giinlerinJc, Kıralın kıyafetinden, onunki ppkasile ayni renktedir. 
şu veya bu nişanı veya alameti Ayni zamanda hergfin giydiği 
taşıyıp taş:mamasından munhası- elbiselerin adedi mahduttur \e 
ran Mister Hovlet mes u ur. -' ld- O tercihan bunların en faz.la kul-
nun içindir ki Mister Hovlet ka-

dar lngillerede resmi merasim 
hakkında mallımat sahibi ikinci 
bir adam daha yoktur. 

Bu 500 elbise, Bukingam Sa
rayıauı liç odadan mürekkep bir 
dairesinde muhafaza edilir. Bu 
dairenin yanında da Misler Hov
!etin işgal ettiği iki odalık hu
ımsi kısım vardır. 

İngiliz Kıratının bugünden ya
r.na hangi elbise veya üniforma
yı kullanacağı bilinmediği ıçm 
"başhademe,. cenapları, bu elbi
seleri her an kuJlanmıya hazır 
bir vaziyette bulundurur. 

M. Hovletin vazifesini güçleş
tiren meselelerden biri de nişan 
ve madalyelerdir. 

Nişan Ve Madalyalar 

İn~iliz Kıralının binlerce nişa
nı mevcut olduğu gibi bunlardan 
hangilerinin hangi üniformalarla 
takılacağı da bir meseledir. M. 
Hovletin bu hususta yapacağı 
ufak bir hata, mühim bir hadi
seye sebep olacağı ıçın büyük 
bir dikkat ve itinayı icap ettirir. 

İngiliz Kıralının, mevsim iti
barile en çok merasime iştirak 
ettiği aylar mayıs, haziran ve 

temmuzdur. Bu aylar geçtikten 
sonradır ki M. Hovlet bir parça 
geniş nefes alabilir. 

İngiliz Kıralıoın nişanları, el
bise dairesinin bir tarafında 8'et· 
cut buıuıi bir kasada mu haf aza 

edilir. Senede bir g6n, birçok 
kuyumcu ve terziler gelerek M. 
Hovletin nezareti alt.oda bu ni

şanları silerler, elbiselerin düğ
melerini, astar ve kumaşlarını 

gözden geçirir, eksiklerini tamam-

larlar. Bu işin kolay bir mesele 
olduğunu zannetmek hatadır. 

Çünkü bu nişanların çoğu çok 
kıymetli şeylerdir. Birçoklarında 
bir alay elmas ve pırlanta taşlar 

vardır ve mesela Jartiyer nişanı
nın bir kordonu vardır ki altın 

halkalarının ağırlığı beş okka 
çeker. Demek oluyor ki bunların 
muhafazası kadar temizlikleri es-

Kral Jorj lskoçya kıyafatlnde 

nasında şu veya bu kısmının aşı

rılmamasma da pek %İyade dikkat 
etmek icap eder. 

Kır•hn Sevdltl Ellll-ler 

BeJinci Jorjun merasimlerde 
giymeyi tercih ettiği elbise, İngi
liz Amiral üniformu.dır. Kendisi 
bahriye zabiti olduj'u için, İngi
liz Kıralı denizi çok sever. 

Diğer askeri elbiıeleri içinde 
tercih ettiği diğer kıyafet ise 
İngiliz mareşal elbisesidir. 

Onun tek bir elbisesi vardır 
ki hayatında bir defa giymiştir. 
Bir daha giymesi ihtimali de 
yoktur. Bu elbise, büyük bir 
sandık içinde muhafaza edilen 
ipekli geniş bir entaridir. lngili:ı 
Kıralı, bu elbiseyi, taç giydiği 
zaman sırtına giymiştir. 

Bunların bar icinde, harpten 
evvel Karalın giydiği muhtelif Al
man ve Avusturya askeri ünifor
maları da vardır ki şimdi artık 

bunlar kullanılmaz olmuştur. M. 
Hovletin bir vazifesi de, bu ter
kedilmiş elbiseleri itina ile muha
faza etmektir. 

Kıral Nasıl Giyinir? 

İngiliz Kıralı, umumiyetle 

Avusturya Lozan Protokolunu 
Kabul Etti 

Viyana, 18 - Avusturya Milli 
Meciisi Lozan protokolunu lca. 
bul etmittir. 

Batan Gemilerin Yolcuları 
Lüivil, 18 - Obiyo nehrinde 

batan tenezzüh vapurunun 848 
yolcususun hepsi kurtarılmıştır. 

Nişan Werasimi 
İstanbul Ağır Ceza Reisi mer 

hum Arif Beyin mahtumu Sedat 

Y csari Beyle, Moralı Şakir Beyin 
kerimeleri Kamiyap Hammm ni

şanları, geçen hafta Şakir Beyin 
Maçkadaki hanelerinde icra kı

ln rıuştır. 

laoılmışlarmı sırhna 
. . 

geçırır. 

~n günlere kadar kıravatının 
boğum yerine bir altın halka 
takmayı ldet edinmişti. Eldiven• 
leri ise, ister koyu, ister açık 
renkte olaunlar, hiçbir zaman le
keden kurtulamamıflardır. 

Ay•kllallt Meaaleal 

lngiliz Kırahnın ayakkabılan 
ile meşgul olmak Yazifeai, ikinci 
hademeye aittir. Umumiyetle si• 
yah deriden kum8f karışhrıl· 
mış ayakkaplan tercih eder. 
Onun en fazln seYdiği ayakka
bıcısı Balmoral' dedir. 

Bu ıatoya geldiği zaman, es
kidenberi tanıdığı ihtiyar ayak• 
kabıcısına uğramaktan zevk alır, 
onun kartıaına geçerek bir siga
ra tellendirir, ıonra potinini çı• 
karttp ölçüsünü verir. 

Dükkandan ayrıldığı zaman 
hemen daima ayakkabıcının şu 
sözleri söylediği ifitilir: 

"Hqmetmeabınızı memnun et
miye çalışacağım. 

"fakat ayakkabı uygun çıkmaz· 
sa darılmayınız. Emin olunuz ki 
elimden geleni yapmışımdır. Fa
kat şimdiden birfey vadedemem.,. 

Kıratın ayakka!,ılarile meşgul 
olan ikinci hademesinin büyük 
hususiyeti, bilhaua ayakkabı 
parlatmaktak.i ihbsuıdır. Fakat 

bu cilanın aarnm yalnız o bilir 
ve cililanm kendisi yapar • 

Eski ispanya ve İıveç kırallara 
bu boyadan o derece memnun 
olmuşlardır ki her zaman onu kul· 
lanırlar. Fakat.tedarik edebilmek 

için Kırahn ikinci badamesine 
mektup yazıp istemek mecburi· 
yetindedirler. Çünkü bu ~arip 
adam, yaptığı ciliları hiç kim
seye emanet edemez. 

Bir kelime: İngiliz Karalının ne 
derece muhafazakar bir adam 
olduğunu daha iyi anlatmış oimak 

için şu kadarcık söylemek kafidir 
ki; o, bahriye zabiti iken l.ul an• 
dığı gömlek ve imi düğme1 erini 
hala muhafaza etmekte ve kul· 
lan maktadır. 
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Harp Gemileri, !'f ehtap Alhnda Parıl- ı----- Yazan: Jıhan seum 

dıyan Denizin Uzerine Serpilmişlerdi D.E L i MAHMUT 
TesettUr Kuvvetleri 

24 Nisan sabahı saat 8 de 
cenup tesettür kuvvetlerinin b~ 
tün gemileri Tenedos adasında top· 
)anmışlardı. lmplacable, Euryalus, 
Cornwallis gemileri ve ağzına 
kadar efratla dolmut üç posta 
vapuru burada idi. Keza, kum 
renginde boya ile Camoufle 
edilmiş olan kömUr gemisi River 
Cleyde alta mayan ve altı balıkçı 

tarama gemisi, mliteaddit mavna 
ve çatanalar da burada toplan
mıştı. Bunların demirlediği mahal 
Anadolu sahilinden ancak birkaç 
mil mesafede idi. Fakat Tllrluer 
lngilizlerin bahri faaliyetine artık 
okadar alıımışlardı ki büyOk kuv
vetlerin bu temerkUzil onların 
nazarı dikkatini pek okadar cel
betmemişti. 

Hava açıktı. Sabaha karıı 

çıkıp öğleden sonraya kadar de-
vam eden ve biraz da endişe 
veren kuvvetli bir poyraz esı
yordu. 

Bi\tün glln her sımf efrat 
ferdası gUnkn harekat ıçın 

hazırhk yapmakla meşguldü. Er
kan ı harbiye son içtimalarım 

yapıyor, son emirler veriliyor ve 
ikinci derece Amirlere vazifeleri 
izah ediliyordu.' Mavnalar nakliye 
g emilerine yanaşmış karaya çı· 

karılacak tachizatı, erzakı ve 
cephaneyi yükletiyordu, karada 
intizamı muhafaza edecek berri 
ve bahri memurlar tayin 
ediliyor, denizde ceviz ka 
buğu gibi sallanan kayıklar 
toplanıp dubalata tahvil ediliyor 
ve mürettebatı tayin ediliyordu. 
Öğle üzeri Jeneral Hunter-W eston 
ve erkioı harbiyesi, Amiral W emyss 
ile yakından temas etmek Ozere 
amiral gemisi olan Euryalus'e 
yerleıti ve akpma doğru, deniz 
biraz sakinleştikten ıonra da efrat 
nakliye gemilerinden, kendilerini 
karaya çıkaracak olan sefaine 
nakledildiler. Jeneral Hare ve 
maiyeti bir an evvel karaya 
çıkmıya okadar hevesli idiler ki 
ilk dubalarla çıkmak Ozere mD
aaade istihsal ederek lmplacable 
zırhhsma naklettiler ve 86 ıncı 
livanın mlltebaki erkAn ve ef· 
radı da mayin tarama gemisi 
Whitbi Abbey'ye irkap edildiler. 

Gece saat 10 da zırhlı, nak
liye gemileri, mavna ve ldıçük 
sefaiudea mürekkep olan bu filo 
yavaş yavaş demir aldı ve 
güneş doğmadan bir saat evvel 
T eke burnunun garbında bulun· 
mak üzere yola çıktı. Parlak bir 
mehtap vardı. ROzgAr durmut. 
deniz, mehtabın altında gilmftt bir 
çarşaf gibi parıldıyordu. Uzakta, 

Fotolra/ Talıllll Kuponu 

'J ı tinizi öğrenmek ıstiyoraanıı 

rafın ııı 5 adet kupoıı ile bir· 

gönderiniz. Fotoğra.rınıı sıraya 

t biJır ve iade edilmeı. 

ı, meslek 
' ya ean'at? 

l ulunduğu 
ı ı uıleke t 

t 1~af inUta.r 
edecek mi ? 

fotoğrafın kliteai 30 kuruıtult 
Pınum kabilinde gOat.lerilebillr. 

Türk cephesindeki slperlerde kahraman askerlerlmlz 
cenupta, 29 uncu fırkanın kuvayı 
külliyesini taşıyan 11 nakliye ge
misi Mondorostan Helles burnuna 
doğru ilerliyordu. 

Saat 3,30 da ay batmış, zi
firi bir karanlık çökmüştü. İmp
lacable, Euryalus ve 1 numaralı 
mayın tarama gemisi X, W, V sa
hillerinden takriben iki mil açık-

ta kendilerine tayin edilen ma
halleri iıgal ettiler. Efrat uyan-

dırıldı ve bahriyeliler tarafından 
hazırlanan kahvaltıyı yedikten 
sonra güvertede toplandı. 

Biraz ileride, karanlıkta yarı 
görülür yarı görülmez, amir 
Wicholıovun tesettür gemileri 
duruyor ve daha uzakta, cenupta 
Cornıvalliı ile dört balıkçı tarama 
gemisi S ıahiline doğru ilerliyor
du. Bir mil kadar geride ise, 
dubaların ikinci seferine bazırlan
mıt olan efrat, 2000 kitiden 
mürekkep hamulesile kömür ge· 
misi River Clyde ve erzak ve 
cephane dolu mavnalar geliyordu. 

Yarım aaat sonra lmplacable 
Euryalus ve 1 numaralı tarama 
remilerinin herbirine albşar 
sandal yana9tı ve tam ortalık 

aydınlamaya başlarken, efrat bun
lara dolmaya başladı. 

Bunların taşıdıkları yük çok 
ağırdı. Herbiri Uç günlük erzak 
ve 200 atımlık cephane taııyor
du. Buna rağmen o kadar sessiz 

sadasız hareket ediyorlardı ki, 
kendilerini seyreden bahriylilere 

sanki hayali bir ordunun hareket 
etmekte olduğu hissini veriyor

lardı. Ortalık derin bir sükun 
içinde idi. Şiphiceziredeki dfit-

man kuvvetlerinden hiçbir eser 
görülmüyordu. Sahillerin üzerinde 

kalın bir sis tabakası sallanıyor
du. Deniz ayna gibi düz ve 
rakitti. 

Sabahın saat beşinde, ortalık 
henüz ağarmadan, gemiler 
tarafından mülhit bir bom

bardıman başladı ve refakat 
gemileri de, yaolarmda efra
dı hlmil kayık~ar oldutu hal

de yavaı yavq karaya dojru 
ilerlediler. Yarım saatlik bir 
bombardımandan sonra dört 

sahilde de ayni zamanda karaya 
çıkmak kararlaıtarılmııtı. 

( Arkaıı var) 

Gno, iyiden iyiye kararmışta. 
Uzaktan köyün ışıkları, yanıp 
sönen ateı böcekleri gibi kıpra-

şıyor, tepelerde yeşil çamlar kes• 
kin ıslıklarla gecenin şarkısına 
başlıyordu. · 

Atımı sürdüm. Yolun kena· 
randan keskin bir zaviye ile yük· 

selerek bulutların içine gömülen 
çıplak dağların tepelerinde, çam· 
larm arasında derin derin çakal 

ulumaları belirmiıti. Birdenbire 
yolun ilerisinde dik, koyu bir insan 

16lgesi peyda oldu. 1ki tarafa sal
lanan batanı ellerinin arasına ah
yor, sonra yumruklarını gökyü
zllne kaldırıyor, bağırıyordu. Yak
laıtıkça onun: 

- Geliyor ... DüğUn alayı ge-
liyor.. diye bağırdığını işittim, 
durdum. Yaklaştı, el ile atımın 

kantarmasmı tuttu: 
- Yolda bir düğün alayına 

rastladm mı efendi, dedi. 
- Hayır, dedim, ben şehir

den geliyorum .. 

- Şehirden mi? Sen Hacı 
köyden gelmiyor musun? Öyle 
ise alayı görmedin. 

Elile arkamda kararan yol· 
dan sol taraftaki tepeye doğru 

uzanan ince patakayı ve patika· 
nın ucunda parlayan ışıkları 
gösterdi: 

- Gidip bakayım, çok 2e
çiktiler, dedi. 

Yürüdü. 

Gece ihtiyar dostum Ömer 
Ağanan evinde kahvelerimizi içer
ken akbma ıreldi: 

- Yolda bir adama rastgel
dim. Galiba bir düiGn alayı 

bekliy~r.. dedim. 
Uzun ıarı sakalının altında 

Ömer atamn ağzı ı•niıledi, 
16zlerl kllçllldO. Dikkat ettim, 
afilOyordu. Meraklandım. 

- Bir şey mi var Ômer ağa, 
dedim. 

- Bir fey yok beyim, dedi, 
bu bizim deli Mahmuttur. 

Hayata Yeni Atılan Gene Muallimler 

Balıkesir (Hususi) - Şehrimizdeki Necati Bey Muallim Mektebinden bu Hne 28 ıenç mezun olarak 
hayata atılmışlardır. Yeni ve tımamile asri olarak vllcuda getirilen bu mDeaese Garbi Anadolunua 
en kıymetli irfan yurdudur. Size mektebin bu seneki meıunlarile talim, idare heyetinin bir arada ahnmıt 
bir resmiai rlnderiyorum. X X ipretli ut Mtldllr Samila •• X ipretliai de Muavia Nazmi Beylerdir. 

- Peki, beklediği nedir? Dtı
ğUn alayı geldi mi acaba ? ... 

ihtiyar sakalını sıvazladı, ar

tık açıktan açığa gülüyordu: 
- Düğün alayı on beş yıldır 

gelmedi bey, dedi. 
- On beş yıl mı? .• 
- Evet. 

- Anlat şunu Allah aşkına. 
Bu düğün alayı nedir? 

Ömer Ağa kalçasının altına 
koyduğu dizlerini oğUJlurdu. 
Uzun çubuğundan derin bir 
nefes çekti: 

- Hu bir . masaldır, dedi, 
deli masalıf Deli Mahmut bun
dan on beı sene evYel Hacı 
köyden bir kıza tutaJdu. O vakit 
~aba~ı sağ idi. AyteyiJ otJuna 
ıstedı. Askerliğini yapmadığı için 

kızan babası razı olmadı. Mahmut 
asker o)du, uzun müddet geri 
dönemedi .• 

Babası da kızı başka birine 
verdi. Bu haberi Mahmuttan 
uzun müddet sakladık. O, cep-

hede hepimize ayrı ayrı mektup 
yazıyor, bizden Ayşe hakkmda 

haber istiyordu. Bir gün Mahmut 

köye döndü. işittik ki ya anası, ya
hut başka biri ona meseleyi yaz 

mış. O da silahını kovuıun duva· 
rına asıp kaçmış. Ona bunun 
fena bir it olduğunu anlattık, 
dinlemedi. Nihtyet karakoldaa 
haber aldılar, Mahmudu ıehre 

götürdüler. Divanıharp, delidir 

dife Mahmudu salıvermit- iki gün 
sonra köye geldi. Fakat iki eli-

miz yanımıza gelecek, biz Mab
mudun bir karıncaya bile zaran 
dokunduğunu görmedik. Yalnız 
her akşam... On beı senedenberi 
her akşam... Böyle yola çıkar, 
yollarda dllğlln alayını bekler •• 
Onu bu huyundan kimse vazge
çiremedi. BütDn gece tarlalarda 
dolaıır, ümidi kesilinciye kadar ... 

Bazen aababa kadar 1 Sonra ge
riye döner... itte Deli Mahmudun 
btklyeıi ... 

Askerlik Daveti 
Üıkildar askerlik ıubesi mın

takasında yerli ve yabancı kısa 
hizmetliler henftz hazırlık kıt'ala· 
r~na veya ihtiyat zabitan mekte· 
bine sevkedilmiyen 316 (Dahil) 
324 111 (Dahil) veya bu doğumlu· 
larla muameleye tibi efendiler 
aşaiıda gösterilen fıkralar muci
bince sevkedileceklerdir. Bu 
efendilerin şimdiden çarşamba 
günlerinden maada, bergün saat 
9 dan 12 ye kadar ıubeye mü
racaatları aksi takdirde hakların· 
da muamelei kanuniyenin tatbik 
edileceği. 

A-Tam ehliyetnameliler 1/Ey· 
IUl/932 de ehliyetname mektep 
ıahadetnamesi veya vesaikile 

B - Yüksek ehliyetnameli• 
lerle evvelce sevkedilmiyen (D 
fıkrasma mensup bulunanlar 

1 T eırinisani 932 de ehliyetname 
şahadetname vesaikile, 

C - Ehliyetnameaizler mek· 
tep ıabadetname Ye veıikalarile 

D - Tqrada bulunanlar ad
re1lerin ve banai mektepten me
zun olduklanm bildirmiye meo
burdurlar. 
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Refikam Bütün Servetimizin Mahvol_duğunu Anladığı Zaman Evvela 
Mücevherlerinin Satılması ihtimalinden Korktu 

Tahmin edersiniz ki, otomobilin 
içinde eve gelirken kendi kendi
me uzun uzadıya düşündüm. 

- Rosvelin tavsiyelerini din-
lemeli mi, dinlememeli mi? He
rif muhitinde yaşayan adamları 
aldatuıakta o derece mahirdir ki, 
teşebbüs edeceği yeni işte muvaf· 
fak olması çok mümkündür! Fakat 
bizzat beni de aldatması hatıra 
gelmiyecek şeylerden değildir. 
Maamafib parayı eline teslim 
etmemek suretile bu ihtimalu 
karşıkoymak kabildir. 

Kendi kendime bütün bu ih· 
timaHcri düşünüyor: 

- Evet ne yapmalı 1 diyor-
dum. 

-2-
Apartımana döndüğüm zaman 

ortalık ağarıyordu ve Editb te 
henüz yataktaydı, beni giyin
miş görünce daha evvel uyanıp 
hazırlanmış olduğuma zahip oldu: 

- Sokağa mı çıkıyorsun? 
- Hayır, daha yeni geli· 

yorum! 
Kollarından tutarak gerda· 

omdan uzun uzadıya öptüm. 
- Bu aabab çok şefkatlisin, 

anlaşılan affettirecek kababatla
nn var ? Tahmin ediyorum ki 
yine kumar oynamışsındır, yine 
kaybetmişsindir, söyle bakalım 
ne kadar? 

- Neyimiz var, neyımız 

7oksa... Hepisini! 
Edith tellfla doğruldu: 

~ 
- Latife mi ediyorsun? 
- Hayır! 
- O halde mahvolduk de-

mek? 
- Evet, fakat yalnız birkaç 

gOn için. 
- Anlamıyorum: Birkaç gUn 

içinde tekrar bir servet kazana
cağını mı zannediyorsun ? Bu-
na inanmak için insanın bu
dala olması lazım •. 

- Edith rica ederimi 
Fa kat artık beni dinlemiyordu. 

Bir sınır buhranına tutulmuş, 
ağlıyor, bağırıyor, mütemadiyen 
ıöyleniyordu. 

Çok geçmeden hoşuma gitmi-
yecek sıfatları da kullanmıya 
başladı, vaktile yaptığım hırsız-
lıklardan bahsa koyuldu. Nihayet 
ben de kızdım, ben de onun 
mazısmı karıştırdım. Bir va-
kitler fuhuş aleminde sürük
lendiğini unutmadığnnı söyledim. 

Aile hayatmda teati edilen, 
hatta oldukça acı, bazı kelimeler 
•ardır ki, büyük bir tesir bırak
maz. Fakat buna mukabil bazıla-
rı da tarafeynin kalbine işler, 
mahkuk kalır. 

Ben o zamana kadar Edithi, 
daha genç yaşında iptidai tah
silden mahrum kalmış, bu itibar
la dlltünemiyere~, anlıyamıya
rak, biraz da fena tesadüflere 
kurban olarak uçurumdan uçu
ruma yuvarlanmıf, kuvvetsiz, 
iradesiz, zayıf bir mahluk zanne
diyordum. Beni sevdiğine inanı
yordum. 

Bir dakika içinde aldandığımı 
anl?.dım: Edith beni zengin zan
nettiği müddetçe karşımda mü· 
kemmel bir komedi oynamıştı, 
kendisini istediği gibi göstermişti. 

Bunu-ıla beraber benim de 
bata ettiğim muhakkaktı. Feli
keti bu derece açık ve serbest 
bir lisanla söylemiyeccktim. Maa· 
mafih mademki artık ok yaydan 
çıkmıştı, devam edebilirdim: 

- Evet, diye tekrar ettim: 
Bütün servetimi kaybettim. Fa• 
kat kısa bir zaman içinde yeni

ien bir servet kazanabilirim! Bunun 
için yirmi bin franga muhtacım r 

- Olabilir. Fakat bu parayı 
nereden bulacaksın 1 Ümit ede
rim ki mücevherlerimi antmıya 
kalkıımaz.sın ? 

Bu kadın• kaıırfı zatım vardı •• 

- Mücevherlerin biraz evvel 
hatırlattığın hırsızhklarımın para
aile alınmıı olsa da, yine merak 
etme, onlara dokunacak de-
ğilim ! Hatta istersen ıim
diden tezi yok, hepsini alıp 
gidebilirsin 1 

- Nasıl ? Şimdi de beni kov
mıya mı kalkışıyorsun ? 

- Hayır! Yalnız serbest bıra
kıyorum. istersen git, istersen 
kal f Fakat kavgaya mutlaka 
hateme ver 1 Zira bu dakikada 
sükii.! düşünmiye muhtacım 1 
Bazı erkekler vardır ki ha
yatlarının buhranlı zamanlarında 
refikalarından cesaret alırlar, teı· 
çi görürler. Anlaşıhyorki ben 
onların arasmda değilim, bari 
müsaade et te işlerimi kendi ken-
dime ve siikiinetle tanzim edeyim? 

- Peki, fakat muvaffak ola
bilecek misin? 

- Herhalde! 
- Fakat muhakkak, eski, re-

fahlı hayata kauvşamazsm? 
- Aldanıyorsun! Bir aya var· 

maz, tekrar milyonlarla oynaya• 
cağım. 

Edith gözlerinin yaşlarını sil-
miş, bana bakıyordu, nefsime 
itimadım şimdiden üzerinde tesir 
yapmış gibiydi. Yumşadığı muhak-
kakh ve bana yeni yeni sualler 
sormaya hazırlanıyordu. 

Fakat ben buna meydan ver· 
meden masamn Uzerine bırakmıı 
olduğum şapkamı aldım, kapıya 
teveccüh ettim: 

- Gidiyor musun? 
E . . T 

- vet, lflm var. 
- Öğle yemeğine geleceksin 

değil mi? 
- Bilmiyorum ! 
- Hiç olmazsa giderken beni 

kucaklamaz mısın? 
- Y eoiden zengin olduğum 

zaman konuşuruz! 
- Oh Edgar, Edgar, beni 

çok yanlış anlıyorsun ! 
- Bilakis çok iyi anhyorum. 

Fakat zarar yok, yine banıalım. 

Akit 

arıca zadolerd •ıı .Mabo) inci Ha
gıp ı>nşa ın rhunlUll kerime i irret 
, psirnolcri !\ ılıhlo llaııım Lfendi ilo 
g n<; haıik tnbiplcrimiıdcıı Uroloğ 
re' 1i B. Efendinin Akıtleri Ağu tosun 
on Eckizinci perşembe guııtl Kadıköy 
Ueledi} o dairesinde bir\ok ze\ at Aliye 
huzurilo iı·ra kılıunıııtır. '~arefrne 

ıaadetler temenni ey1eriz 

Y almz bana ıual sormamak ve 
emirlerime körükörüne itaat et
mek tartile .. 

- Hayhay 1 
- Bu takdirde her türlü fe. 

daklrlıklara da hazır olacaksın ! 
- Anlıyorum, yine mücev~ 

berlerimin başım yiyeceksin ; 
Omuz silkerek yazı odasına 

geçtim. EvvelA dışarı çıkmak 
fikrindeydim. Fakat vazgeçerek 
doğruca telefona yapıthm: 

- Elize 39 - 72 numarasını 
istedim! 

Paris telefonları bozuktur, 
İnsanı sinirlendirir. Fakat bu 
defa aksi oldu, istediğim numara 
hemen karııma çıktı: 

Alto, allo ben James 
Sveet, anladmıı mı? Ha... Ta
mam Riıenfort ile konuş
mak istiyorum.. Siz misiniz?. 
Çok iyi, hemen bana geliniz, 
bekliyorum f 

Telefonu yerine koydum. 
Edithin bitişik odada beklediğini 
ve bana bir sürii ıual sormak 
arzusu ile yandığını biliyordum. 
Fakat mukaveleye riayet ederek 
içeriye girmek arzusuna muka
vemet etti. 

Esasen benim de hiddetim 
geçmişti. Bir müddet sonra mu· 
hakkak barışacaktık, çUnkil bu 
kadına karşı maddi ve biraz da 
hissi zafım vardı, buunla bera
ber uzun müddet aramızda 
soğukluk kalacağı da muhakkaktı. 

( Arka11 var ) 

Resminizi Bize Gönderiniz 

.. * Size Tabiatinizi Söyliyelim 

Hallm Bey: Zt-ki ve '-akindir. 
Güriiltiicii \6 

kavgacı değil· 
dir. Menfa ıt 
}erini sc\ ınrklc.• 
bcrahc'r foı]a 
hır gö tcrınez. 
Para) ı i raftan 
müt;teniptiı. 

E:.) a , par.ı· 

sının kı) metini 
bilir \1' hii"llİİ 
j ... timaline dikkat eder. Muaınrle
sinde U) -.allığn tema ul eder. • HUseyln Bey: Jııtizampen er-

dir. f erniz1iği 
'c şıklır.,'1 se
\er, i)erinde 
acele) i ihtiyar 
eder. Üzüntüı,c 
'c müşkülata 
tahammül ede
mez, bir şey 

üzerinde fazla 

•"ral' etmez. 
Kadın ve se\ gi 

rne ailine lakayt kalmaz. • Ahm•t Nadir Et. : Cirgin 'e 

mütc~ebbistir • 
Mii ca de le den 
müna kaşa dan 
hazeder. Men· 
fan t 1 erin den 
kola) lıkla fe. 
ragat edemez, 
Kadınlara karŞl 

müstağni da\• 
ranmıık ister. 

İntizam ve te-
mizliK halısında titiz olur. İşle· 
rinde aceleyi ihtiyar eder. 

Say ta 

Büyük Tayyare 
• 

PIY ANGOSU 
13. üncü tertip 2. inci keşide 

11 Eylfıl 1932 dedir 

Büyük ikramiye: 
35.000 Liradır. 

1 t 

Ayrıca: 15.000, 10.000 Liralık 
20.00() büyük zkramiyeler ve 

Liralık bir mükafat vardır. 

~ lstanbul Evkaf Müdüriyeti İliinları ~ 
Mahalle ve mevkii Sokağı 
Beşiktaş Şenlikdede Yeni yol 

No.sl 
37 

Galata Okçumusa 
lstinye 

Cami harinıinde 
Neslişah camii 
Zeytinlik 

Cinsi 
Hane 

Mnddeti icarı 
933 mayıs ga
yesine kadar 

Bakırköy 6 
Üskndar Ağaha
mamı 

l.kenderbaba 

" " 

Tabtakalc RUs• 
tempafa 

" ,. 
,. 

" 
Papaızade 
banıalbnda 
Papazoğlu 
Sahaflar 
Ağa 
Hacım emiş 

" " Kumkapı Tavqi Sn- Çeşme 
leymanağa 

12 

22 
57.59 
53-51 
9-11 
24 
41 

Meşrutehane 

Meıratehane 
Hane 
Tekkenin se
lamlık dairesi 
Tekkenin ha
rem dairesi. 
Mağaza 

" Dilkkln 

" 
" 
" 
" 

Çelebioğlu Aliettin Tahmis 78 Ardiye 
Galata Sultanbayazıt Yenişehir 40 Dükkan 
Beyazıt Sekbanbaşı Simkeşhane 89·93 ,, 
Yakupağa 
Galatada Mehmet Ali 
Paşa hanı alt katında 

" ,, " 
Tekke 

29 

41 
22-24 

Yazıhane 

.. 
Baraka 

" " .. " 
" " 
" " 
.. " 
.. " 

.. " 
" " ,, " ,, 

" 
" " 
" " 

" " 
lki sene 

" " 

" .. 
., .. 
" .. 

Fatih cami Muvakkithane Üç sene 
Üsküdar Selimiye 
Fatih Kirmasti 

karşısında mahalli 

Balada mevkileriı1: cin ?eri yazılı olan vakıf emlak hizalarmdnki 
müddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. ihaleleri 
Eyliilün 3üncü cumartesi günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin 
yevm ve saati mezkiira kadar Çemberlitaşta Evkaf Mildllriyetinde 
Akaret kalemine müracaatları. 

iCRA iLANLARI 1 
Eskl,ehlr icra memurluj L n

dan: hribiıar caddesinde Abduı e· 
IIım oğlu Abdurrahman ust,111111 Halime 
hanıuıa borcundan dol&JJ m hcuz 
l>uhıııaıı :sinihisar caddesinde kli.iıı 
9r.rk an aahilıı senet garhcn H:ı('ı Be· 
kirin Mehmet A a el} e' m Moll:ı Sa.it 
tim. lon Zi.')tİn zadeler Cl)C'\ırı Arif 
o• hı M hmct el ıkk!inı cerıubc>ıı n rı
lıisnr ca.ddesilo mahdut vo • ıvrıhl r 

Eeklşehlr lcr• memurluğ;;;;: 
danı Akçaal n mahallesinden lta ı 
z:ıdo lfaı>ı Jfalil \8 biraderi H cı feh
met l f ndilerin lstanbuld oıl 

cadde ine açılan knpıdnn girılıııı·o a~ ı 

dDkkAnı kart ısı ı da. bir kaımlnıı giri· 
lince.> dığer lir kısım içorisiııllO bir 
fırın mevcut ol ıı> işbu kısımda bir 
merdi\ on don çıkılı uca bir arnlık \ e 
ti hl çinko ile örtula kar91da ufak bir 
odadan ibaret ' borçlu Abclurrahın:ı.n 
u tanın a,çılık otmokte oldul;.rıı ahşap 

\O 7GO lira kı) melinde olan lir bap 
dUkldln 1 l) 9 93~ pazarto i saat ( 15 t.e 
lcra dairesinde bırakması icra cdilmuk 
{lzore birinci arttır mı} a çıkarıhlıp n· 
dan alakadar 'e irtifak hnk sahipleri
nin mczkfır dükkfi.n üzerindeki hakin· 
rını husu ile vo faiz vo ma arif ol ıı 

iddia.larıııı CHakı mOsbitelcrilc l ırlik· 
te tarihi il!l.ndan itibaren ) irıııi gUıı 
zarfında icra. dnire ine hilılirın teri 
aksi takdirde hakları tapu sıcıltcrıle 
eauit oldukça. sa.tıt bodolhıin pa} lat 
ma ırfdan hariç kalacakları 'e mezkur 
dUkkfina. talip olanların yUz.de on ak
çe ile bırakma bedelini ırntin 'erecek· 
leri ve da.llaliyo ile masarıf saire i 
alıc.ısma ait olduğu ve bırakımı gıl
nUnd(ln hazır bulunan alıcıların 'nz· 
gec ıniş sayılacağı 'o arttır en ı ııı u.uııe· 

Jest yevmi mczkfırda s.ıat 14 ten s:ıat 
15 e kadar devam edeceği ve arttırma 
prtnamesi ~ık bulunduğundan icra 
daircsile münadisine müracaatları ilAn 
olunur. 

IJar~ ot Efoııdi) e lıor~lamıdnıı l 1 , 
ipotek lıuhınno Hoınudiye malı. 11 ir • 

de k ıin şark:ın yol gnrben H. "' E) ıp 
Uoııdi şımalen sahibi S\)net ar 
ııubon Bacı Çakır oğlu d k 

mahdut tııvanl:m gayri mevcut " Lir 
nüfuz :ı.ltıud:ı. v kdi erine mur. 'o 

11:ılbat llıı an k.ılranrn sene' i ı ı 1 ra 
b th lı icarla tahtı isticarınd, hır lı p 

diıkk.m ile bor~lularm tahtı iş 1 rııı
cle olan iki bap dükkAn ki re n bıo 
jki Uz lira kı) ınotinclo üç lı:ıp ti . i' 

<lükk. nın 19 O 932 Pazart si ı ı .ı.ıt 

15 ı Jr.ra daire inde bırnlrnı.ı ı İC'ra 

edilmek Uzero birinci arttırmı . cıl,;ı· 

rılıı ıştır alakndar \C irtifak il 

hiplı riııiıı mozkfır g:ıyrimenk ıl 

rındl kı haklarını hususile faiz \ 111· 

:ırıfo dair olan fddialarırı {'\ r ı 

ııulsbıt lt'rıle birlikte tarihı ıl ı l ın 
ıtılııırcn ) irım gbn zarfında 1t r ı d. ır • 

sin bildirmeleri aksi halu lı ı 
tapu sicillorilo sabit olduk~ ı a 
dolıııiıı )&Jlılm:unsıııdan harı· 

c:ıkhrı '" mezkur gayri mcr k 1 
ol:ıul:ı.rııı ) Uz.de on poy akı 
uk ma bodelinı peşin 'erm k ' 
l!lliyo ılo ııı:ı :ırif sairesi mı 

aıt olnı.ık 'e bırakma gUntlndı 
bulunan alıcıların vaı geçmı~ ı 

e 

\o .. ırttırına ıııuaoıolt:' i yevn i il l ur
d:ı. ı;a.ıt 14 ton saat 15 e kati ır ılı' ım 

euc ct,indeıı nçık lıulunan 'rttır ııa 
9artıııu111 siııe mUracaatları ilAn oluıı ır. 
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i 1 Biçki 
Be_ava l o·k· ve ı ış 

dersi almak 
isterseniz 

N M k• ı ş• k t• Biçki Yurduna aumann a ına arı ır e ı GAL'A~A.VôY~ôglnii9 _21 
SUSUZ. SABUNSUZ 
F 1 R Ç A S 1 Z SER I ve 

SIHHI TIRAŞ 

Olma k . 'ıızı 11111. ırı hr,nclıııi 

mulı.ıf 'l. t, kırmızılık \O çı RAZVİTE 
Kroırı ı ıı ı kııll:ııııııız R AZ VITE d ıııy ııın h ·:lı r 

t.ır:ıfıııda taklit t• it • ııt• ııışıır. K111:uı, 'a Dr. Aristidi 
lı:uıl.ı rın ıııııtl.ıka 7..ıil ol rııa

sıııı i ... tl\ ıır ... aııız 
bıı~ ilk liı pler ''ardır nep , ıı ~ <'ı ildır •k Muayoııch.ıncs i : 
·I\ arıy an ilanı 10 N 'r lflrO 1 21031. Eminönü ı llminönü h an 3 lincii kal No. S 

TUrklye'nln en eski hususi mektebi: Nifantaşmda ~-.. -

Leyli, nehari 
Kız ve erkek Feyziye Lisesi Tesis tariht 

1885 
Yuva, ilk, orta ve lise kısımlarını muhtevidir. Kayit için hergün Nişantaşında Tcşvikiye karakolu 
karşısmdaki mektebe müracaat edilir. Bütün sın flara kız talebe kabul olunur. Bu sene leyli Ucrct
lerinde bftyük tenzilat yapılmışhr. Talep vukuunda mektep tarifesi takdim oluntır. Tel. B. O. 

Eczacı başı 

S.FERIT 
Kolonya ve Esans1""l9J 

Sekiz muhtelif k'lkusu: vardır 
Bahar, Altın damlası, Unutma beni, Senin için, 

Muhabbet çiçeği, Yasemirı , Ful 
s a 1 1 • Sultanhamamında : M. '.\fı ınıl ıl 'f' ~( rikı f•('Z.I <ltljll "11 

merk 1 1• Beyoğlunda : 1 mail hcnıaı, 
ez er • fatanbulda: Liman :Konpl'r.ıtıf ';'irkl'lı 

lnkılip Liseleri 
Leyll ve Nehari· Kız, erkek, Ana, ilk, Orta ve ll•• sanlfları 

Müe11i•i; Nebi zade Hamdi 

Kayıt ve kabul muamelesine ba4lamıştır. Çok kıymetli ve güz ide 
mualllmlerden mürekkep bir talim heyetine maliktir. 

fngilizce ve Fran11zca tedrisata bilhassa itina olunur. ilk kısmından 
it ibare n her ıınıf talebelerine bu iki lisan için Jers saatleri haric 'nde 
m eccani olarak huıuıi dersler verilir. 

Mektep bir ıene zarfında gördüğiı büyük ratbet ı;aycıinde bu sene 
fa aliyet sahasını geniılttmeğe mecbur olmuş ve eski Dilyunu Umumiye 
civarında evvelce mülkiye mektebinin bulunduğu büyük. fevkalide 
havadar binayı kiralamıştır. 

Lise mezunu ıençlerin bayat sahasında hemen bir İf ~dinebilmele

rini temin için mektep idaresi bu ı ene ayrıca ( Ticaret 
Bankacılık kurlan da tertip edecek, bu kurlar için de tale

belerden mva~ mektep lcreti har icinde hiçbir para almı1acaktar. 

Kayıt •e kabul tçlD herıüD aaat IO dan 16 ya kadar Nuruo•maniye
deki daireye mllracaat edilmelidir. 

l•tiyenlere mufHHI izıı.hname gönderilir. 

Yüksek Ziraat Mektebi Kayit 
ve Kabul Şeraiti 

Ankara Ynkaek Ziraat Mektebine 1933 senei tedriıiyeai için 
ıitajyer talebe alınacakbr. Kayit ve kabul edilecek efendilerin 

1 - Lise mezunu olmaluı. 
2 - Veklletin tenıip edeceği çiftliklerde bir sene staj görmele

ri lizundar. Sitajyerlere sitaj müddetince 50 elli lira ücretle ayrıca 
barcirah tahsisab verilecektir. 

A - TOrkiye Cümburiyeti tebaasmdan olmaları (Hüviyet cüzdana). 
B - t 7 den apğı yatla olmamaları. 
C - Ziraat mektebinin icabettirdiği kabiliyeti bedeniyeye malik 

ilel ve emrazdan salim olmaları (Doktor raporu ile). · 
Ç - Sitaj veya tahsil devresinin ortasında metru mazeretsiz 

ıitaj veya mektebi terkedenlerin Hükumet tarafından kendilerine 
yapılan masrah tazmin edeceklerine dair noterlikten musaddak 
kefalet vermeleri ( mektepçe verilecek nllmuneye tevfikan ) • 

Mahalle ihtiyar heyeti ve Polis merkezinin hllınühal mazbataıt 
bu şeraitte dahil olmak istiyen efendilerin Eylul 1932 gayesine 
kadar Ankarada Yllkaek Ziraat Mektebi Rektörliiğbe mlracaat 
etmeleri ilAa olaa• 

DİKKAT 
Uıulü muhasebeye ve fransızca 

okuyup yazmayı mükemmel bilen 

bir türk rend acele lbımdn. 

Sabah 11-12 aruında Calala 

Aslan hanı altıncı kat 5 No. ya 

müracaa ~. 

Dr. A· KUTIEL 
Cilt ve zührevi bHtahidu teda-

vihanui Karaköı Börekç farını 
aıra11:ıda 34 

Takslilo <liı;lnııı'zı <lo yııpt ı r.t
lıi l ı'>İıı z flııl:ıt:ı: ı:<>~l'j ııı lla ıı 

:'\o (İ • ı \ • ınıırae.rnt. 

ASABRİN 
Grip , romatizma, baş ve diş 

ağrı lar ı içi n en güzel ilaçtır. 

~ Ç ANAKAKL E 
şehJtlerJni ziyaret 

15 EYLÜ L 
<. ( Lt l M \ 1 ' ı ı rı 1· 

Kumkapı ve Ahırkapı iske
lelerinde mazbut ve mahfuz 
315 lcilo meşe kömürii ile 57 
çeki meşe odunu 21 8 932 pa
zar günü saat iiçte ihale edil
mek üzere müzayedeye çıkarıl-
mışt r. İzahat almak ıstiyen 
taliplerin Yenikapı Orman ida
resile İstanbul Orman müdüri
yetine ve yevmü ihalede mü
dür iyeli mezİ<iirede muteşekkil 
ihale komisyonuna müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

BREKFAST 
'c lılıııııııı Hısk u \t 

lo rıııı t('rcih lı ııiz 
\ !I ,,,( 1 • 'o sı; 

Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassuı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Haıtalarım Türbe 
eaki Hillliabmer 
muayenehanesinde 
leden sonra kabul 
Telefon lat. 22622 

kart1amda 
bioasmdaki 

bergtin a;
etmektedir. 

Kulak, Botaz, Burun MGtehaHııı 

Dr. Ekrem Behçet 
Bey otlu, Mektep ıokak l Tel ı 2496 

Ankara Hlmayel Elt•I Cemi
yetinden: Tlirkiye Himaye! Etfal 
{'enııy etmiıı Ant.arada Keçiörendeki 
Ç'>cıık Bıtkı ~ılık mektebine talebe 
kay ı l "e kabulllııe baılan m ııtır. Mek
tebe asgari on '>ekiz yaşıııda tık mek
tebi bitir ııı iş haııı ın k ı ılar .ı lı ıı makta· 
dır. Mekte p leyliılir Tahs il ıııllddeti 

iki se ıı etl ir . lıte m ümarese peyda 
eden tal e lıo) e aylık ta verilmektedir. 
K:ıyik i1, i ıı lıu~nıı hal, sıhhat ıabadet· 

ııaıııelerl ile üç kıta foto0rraf lAzımdır. 

Sabiblı Ali Ekrem 

Netri,.e llWlrl& Hal6& LMI 

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

• 
Çikolatacılar 

Bonboncular 

Şekerlemeciler! 

Ettkelterlnlzl , 

kutularınız, • 

renkll •Misi 

lkramly• ku-

p O'n • • r r n rzı 

Avrupedan 

farksız yaplJ· 

rablftrslnlz. 

23009 

-
UNUTMA YlNIZ Ki 

ASIPİN -KEN,\N 
TABLETLERi 

aa, ve dif a jirllar1na ve ~oAuk algınhOına 
en birinci lllçtır. 

Türk Maarif Cemiyeti ldaresind~ 

Leyli ve Nehari 

Bursa Kız Lisesi 
Resmi liselere muadil olduğu Maarif Vekaletince tasdik 

olunmuştur Saf hava, temiz gıda, nezih hir terbiye, iyi bir 
tahsil verir. 15 Ağustostan itibaren bütün sınıflara leylt ve ne
hari tal!bc kabul olunur. Matbu kataloğu mektep idaresinden 

.. Leyll • Nehari - Kız • Erkek 

ŞEMSOLMEKATiP 
). " ' a - ilk· Orta kı 1111\.ıra L ) lı, d1.ıri - Kn ve Lrkek talebe kaydına 

lı: ı şlanııııştı r . Jlcq~ıııı sa .ti !J d a n 17 \e kadar kay ıt muamelesi yapıl

ınakl:ıtlır lsl<'\ oııkro po ta ilo tnrıfn . mu onıl rıl ır 

• Adres: Beflkt•f • Yıldız. Tel. B. O. 2282 

K11 ve erkek - leyli Ye nehari ••••1111111•••• 
iSTİKLAL LİSESi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

Bütün •ınıfları meYruttur. 

Kayıt muamelesine başlanmı,tır 
tumarteal1 PazartHI, Çartam~• ıünlerl uat. 10 dan il • 

kadar mlracaat olunabilir. 

Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında . 
.. _________ .. Telefon 225.14 

lstanbul Belediyesi ilanları * 
Beher metre murabbaın• 11 lira kıymet konulan Cihangir yan

gın yerinde 23,69 metro murabbaı arsa aatdmak lbere açık mü-

zayede konulmuıtur talip olanlar tafsilat almak için herıUn levazım 
mlldürlOğüne mlizayedeye girmek için de 18 liralık teminat makbua 

veya mektubu ile 22 8 93~ pazartesi gilnll saat on bete kadar dai
mi encUmene müracaat etmelidir. 

Feyziati Liseleri Müdürlüğünden: 
hk kısım ve Lise Eylül devresi mezuniyet ikmal imtihanlarına 

Eylüliln birinden ve ıanıf ikmal yoklamalarana Eylulün onuncu ıl
ntlnden itibaren batlanacakbr. 

Proıramlar hakkında malumat almak üue allkadarlar1a mekteM 

mlracaatlan. 


