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iye, Lehistan Ve Sovyet 1( Çok. E;k; Devirlerde lstanhul J 
ası n Bahsediliyor On iki Bin Bekçi, Sayısız 

Bir Romen 
Blikr~ş. 23 ( Hususi ) 

Gazetesinin Neşriyatı Sarıklı Ve 57 Bin Çiftçi 
•. :aakın bir Ttirk - Leh - Rus it- Bekçiler Şöyle Bağırıyorlardİ : Bre 

Elyevm Türkiyede bulunan ve 
Ankarayı:da ziyaret eden Lebistan 
Hariciye Nezareti Müsteşarı M. 
Bekin seyahati etrafmda milhim 
ıayialar devren etmiye başlamış-

tif akma yol açmasanı beklemek K 
IAzımdır. Fakat siyasi mehafil uma Kaçtı Ha, Vardı Ha, Tut Ha ... 

tır. Burada intişar eden ( Guren- 1 
t-Ql ) gaıctesi, bu münasebetle 
şayanı dikkat bazı neşriyatta 
bulunmaktadır. 

Bu gazcye göre Lehistan Ha
rıcıye Nezareti Müsteıarı M. 
Bek, kendi hükumeti namına Türk 
hiikümeti nezdinde mühim bir 
vazifenin ifa ve intacma memur 
bulunmaktadır. Bu gazeteye göre, 
Lehistan ile Sovyet Rusya ara-
ııııd a kısa bir müddet evvel akit 
ve imza olunan ademi tecavüz 
misakma müşabih bir Türk-Leh 
misakı tanzimi Lehistan hariciye 
müsteşarının seyahatini intaç 
eden en mtibim sebeptir. 

Ayni gazel~ bu haberi ver
dikten sonra şu ıayanı dikkat 
cDmleyi de ilave etmektedir: Bu 

f Leh••tan aa,veklll Ve Harbiye! 
Nazırı Mare,al Plleudekl 

( Curentul ) g-azeteıinin bu ha• 
berini büyllk bir ihtiyatla kartı· 
lamaktadır. 

Diier taraftan ıon dakika
da Paristen gelen bir telgraf, 
Avrupa siyaset ufkunda çok şa• 
yana dikkat bir iz bırakan mllhim 
hir haber getirmiı bulunmaktadır. 

Bu habere göre, Lehistan or
duıunu tensik etmiye memur olan 
zat, aıkerl mütehaasıslarmtn mu
kavele müddetleri hitam bulmuş, 
bunlar memleketlerine gön• 
derilmiılerdir. Bu hAdiae Lehistan 
•• Rusya anlaımasmın baılangıcı 
olarak addedilmekte ve siyasi 
mchafilde bu hadiseye f aı:la 
ehemmiyet verilmektedir. 

* M. Bek dün Ankaradan şeh-
ri:ııiz~ _gelmiş ve Leh sefaretinin 
m~sa~ırı olarak Tarabyaya git
mışhr. 

Aylardan Sonra Meydana . Deli Eden 

Çıkan Mühim Bir Mesele aktar _ 
Peıtede Bir Günde 24 

Gaz Ve Benzin Kumpanyaları Kişi Çıtdıtdı 
Aleyhinde Çifte Müracaat Yapıldı 

Ticaret Koml••rl B•hrl Bey 
AyJardanberi bnynk bir dert 

ıeklini alan iaz ve benzin ibti
kArı etrafındaki ılklyetler, nihayet 
ıayanı dikkat bir bldlse ile patlak 
verdi ve mesele ıu dakikada 
Adliyeye intikal etti. ilk tiklyet
ler, hiçbir sebep yokken gaz ve 

benzin fiatlerinin fırladığı ve fır
ahl dığı şeklinde idi. 

Üç ay kadar evvel yapılan bu 
ıikayet üzerine ticaret bomiser· 
liği tarafından tahkikat yapıl
mış ve komiser Bahri Bey 12 
haziran tarihinde yazdığı bir ra
porda bu iki maddede fiat yUk· 
scldiği olduğunu tesbit etmiştir. 
Komiserlik bu raporu ticaret mü
dlirlüğünc vermiş, mildürllik ti
caret odasına göndermiş, rapor 

odada birtakım ınecli.i ve komis
yonları dolaştıktan sonra birtarafta 
takılıp kalmıştır. Fakat bu suretle 
de tamam iki buçuk ay 2eçmi~ 

Ticaret MUdUrU Muneln Bey 
tir. Ancak ticaret komiserliği 
iki buçuk ay evvel verdiği ra• 

pordan el'an bir haber çılimadıjına 
görünce evvelki gün reten ve ıah-

sen müddeiumumiliğe müracaat etmi 
ve şehrimizde it yapan d6rt gaz 
kumpanyası hakkında ihtikar 
kanunu mucibince tahkikat yapıl
masını bildirmiıtir. 

Bu müracaat üzerine ayrıca 
ticaret müdürlüğü de adliyeye 
bu yolda bir müracaat yapmıştır. 
Müracaatin esası, gaz ve benzin 
fiatlarında gayritabii bir yükse
liş olduğu şeklindedir ki, bu tak
dirde fazla olarak alınan para 
tamamen halkın cebinden çık
maktadır. Haber aldığımıza göre 
Müddeiumumilik meseleyi tetkik 
etmiye başlamıştır. 

Haklarında takibat yapılması 
istenilen kt.mpanyaJar ıunlardır : 

Türk Petrol Limtet, Sokoni Vakum, 
Azyatik, Romanya ıirketleridir. 

Peıte ( Husul) - Ayan 00 

sekizinci glinll sıcıldar pek ziyade 
ıiddetli olmuıtur. Zabıta raporla
rına göre, o glln Peıtede yirmi 
d6rt kiti ~ldırmııtır. Doktorlar. 
bunu, sıcak farın tiddetine atfet
mektedirler. 

Şeker İşi 
---

Mes'ullerin Meydana Çı
karılması için Uğraşılıyor - -

Avrupadan gelen şeker mek
tuplarının fiatleri fizerinde ba
zı tacirler tarafından tahrifat 
yapıldığı hakkında şikayette bu· 
lunulduğuou yazmıştık. Ticaret 
odaıı bu mesele hakkında ehem
miyetle tahkikat yapmaktadır. 
Avrupadaki ıeker fabrikalarına 
müracaat edilerek hakiki fiatler 
6irenilecek ve bunu mOteakıp 
bAdisenin mea'ulleri hakkında 
tahkikata giri,ilecektir. 

Kitap Sergisi 
- --

Halk Evi Bu Hayırlı iş için 
Hararetle Çalışıyor 

30 ağustosta Beyazıt meyda
nında tesis edilecek olan Kitap 
Sergisi için Halk Evi hararetle 
çalı,maktadır. Sergi Darülfünun 
bahçesinde, iki sıra ilzerine ku· 
rulacak kitap pavyonlarından 

teşekkül edecektir. Sergi çok 
cazip olacağı için balkm bUyük 
bir rağbet göstereceği ümit 
edilmektedir. Sergide bütün ki
tapların teşhirine imkAo verilmesi 
temin edilecektir. 

Eakl devirde Al•ykli•kU ve 11811 ... 

htanbuluu eski devirlere ait hu· ı 
susiyctlcıri arasınday batlı batına birer 
tetkik mevzuu olanlar okadar çoktur 
ki, bunları tamamen arattırmak, 

bulmak Ye tetkik etmek için bir ömür 
kafi değildir. Biı bu huııusiyctlerden 
krsım kısım balıscıdecerriz. Diln Dör
düncü Murat zamanında ·apılan esnaf 
reami ge~idinden bahıetmit, fakat, 
bltiromenıittfk. Eski devrin en bOyak 
hldiııelerinden biri olan bu geçit res
mmın mütebaki kısmını da buglln 
beraberce ı;eyredelim ı 

t2 bin bekçi bir arada 

O tarihte lıtanbulda 12 bin 
bekçi vardır. Geçit resmini yapan 
alayın mühim bir parçasını teıkil 
eden bu bekçi ordusu muazzam 
bir kafile halinde ilerliyordu. 
Herbirinin ellerinde • renk renk 
yanmış fenerler, uçları demirli 
sopalar, bellerinde kılıçlar, oklar, 
yaylar, arkalarında palastan elbi
seler, başlarında korkunç şekilli 
taçlar ve sivri külahlar ... Bu 12 bin 
iri adam ellerindeki sopaları 

yere vurarak lunm koftlarJIUf 
gibi hep bir ağudan aara atı
yorlar: 

" - Bre koma kaçb ha, Yar• 
haa... Tut haaa. .. ,. 

S.z. avut. zurM 
Alayıa • P.JUI dikkat bfl. 

l .. i çal .. CI taln.. idi. f.tabalcla 
it g6ren bialerce mehter, ASea
de, davulcu, baneade ve Mire 
hep bir arada sazlarını plaralı, 
muaızam bir YaYJyll halinde 
caddede ilerliyorlar, etrafa ku
lakları satır eden bir aeı yıtını 
yayılıyor. Bu sesin heybetinden 
ve dehşetinden korkmamak, nrk
memek ve kaçmamak mllmkUn 
değil. 

Fakat kimse yerinden kımıl
dayamıyor. Çünkü akai takdirde 
celladın keskin satın boynunda
dır. Muzikacı ve çalgıcı kafilesin 
400 kişilik bir sancakçı ve alemci 

(Devamı 8 inci aayfada) 

l iki Dilenci Arasında ... 

' 

!\\ \ \l{ I\ 111 ~ 
~-- ....... 

' 

- Artık bu meslekte de ekmek kalmadı. Gidip film stüd
yoıuna yazılacağım. 

- Deli mi oldun ? Hiç seni oraya alırlar mı ? 
- Neden almasınlar. Kaç yıldır 'kar, topal, çolak rolU yapıyorum. 
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1 Halkın Sesi ı 

Münakalat Nezareti-------·------·~---------

\~~:;.~~!~~::: Kocam Beni Öldürüyor! 
fasavvur ve tetkiklerden bahset-

tik ve nakliyat işlerinin bir el- Du·· n Unkapanında Genç Bı·r Kadın deu idare edileceğini haber ver-
dik. Bu hususta halkımız 9unları 

ıoylemektedir. A A F Ed• d 
25 

~aim Bey - (Kumkapı füıancası cı cı eryat ıyor u 
-Demiryollarımızın ve Seyri•efain 

idaresinin para kazanmadıkları ve- Dün Uukapanında hayli garip ve gilrültUlU biı· ı 
yahut az kaıandıklara söyleniyor. hadise olmuş, neticede polis memurlarının vazife-
Bunlarrn varidatım arttırmak çare- sine müdahale ve Üzerlerine hücum eden bir kar-

karşısında bulundukları endişesile derhal imdada 
koşmuşlar ve Pempe Hanımı perişan bir halde bul· 
muşlar, vazi}'eti anlamak için kadıncağızı karakola 
davet etmişlerdir.PembeH.polislerle birlikte karakola 
giderken yolda önlerine kadının kocası karpuzcu 
İhsan çıkmış ve lcarısım polislerin elinden almak 
istemiştir. Polis memurları, ortada tahkik edil· 
mesi lbımgelen bir mesele olduğunu 

lerini aramak lazımdır. Bir Münaka· 
Jat Vekaleti teşkili bilmem bu işleri puzcu yakalanmıştır. Bu hususta yaptığımız tahki· 
halleder mi? Benim ihtisasım dahi- kata göre hadise şöyle olmuştur. 
linde olmadığı için bu işe şimdiden Dün Unkapanı civarında devriye vazifesi gören 
ne evet ne de hayır diyebilirim. polis memurları seyyar karpuzcu İhsanın evi önün-• Muetafa Remzi Bey ( Koska Şark den geçerken acı acı bir kadın feryadı işitmişler, 
apa.rtımanı 5 ) derhal allkadar olmuşlardır. Bu feryat şöyle çıkt· 

- Bütün Awupa tehirlerinde yordu: "Kocam beni öldürüyor. Beni karakola 
hatta yakın komıumuz Yunaniıtan- götürünüz. " Bu suretle bağıran kadın kar· 
da bile münakale nezaretleri vardır. pozcu ihsanın kansı Pembe Hanımdır. Po!.is 

söylemişler, fakat İhsan söz dinlemiyerek polis
lerin üzerine hücum etmiş ve ayni zamanda 
ileri geri bazı sözler söylemiştir. Bunun üzerine 

Kara Ye deniz nakliyat itlerin.hı memmları bu feryat üzerine hakiki bir tehlike 
bir bat tarafından idare edilmesi 

polis memmları İhsanı yakalamak ve karakola 
götürmek mecburiyetinde kalmışlardır. 

tabü doğru olur. Çünkü nakliyat 
mesele.i ayni zamanda iktuadiyab-
mm alikadar eden mühim bir ibti· 
H• iıidir. Hali vapurlarımızda ve 
timendiferlerimizde meyva, sebze ve 
et gibi bozulecak teyleri nakledecek 
soğuk ban depoları yoktur. Meaeli.. 
Şuk şimendifer kumpanyua böyle 
vagonlar yapsa fU menimde pek.W 
üzüm n meyn ihraç edebiliriz. itte 
bunlarla uğrqacak bir vekllet ya
pılsa fena olmaz. 

.... 
"a.drettin Bey ( Sirkeci sancak.tın 

ıokak 3) 
- Bence ayrıca bir münakale 

vekaleti yapmıya lüzum yoktur. 
Eter itlerimizde aksakhlı varsa 
but'bkil teıkili..tla da bunlar ~kili 
Hlah edilebilir. 

• Fikri BPy ( ... araç ha.nebatı 73) 
- Amerik:ı ve Avrupada lier 

devletin bir MGnakalit Nezareti 
vardır. E.ld den bi%im demiryolları
mız ve deniz nakil vHıtaJarımıı az 
olduğu için bunlar millhak birer İf 
olarak idare ediliyordu. Halbuki 
bugün Anadolamuz demir ağlar ile 
örillmiftür. Vapurlanmı:cın eenebi 
limanlaruıa itliyeceği de söyleniyor. 
O halde yalnız bu işlerle uğraşacak 
bir Vekalete lütum vardır. 

lt

Salih B. ( k unduraeı Çarşıkapı ) 
- Aziz.im ben ne fİmendiferden, 

ne de vapurdan anlarım. Ne !!Öylesem 
yalan aaylemiş olurum. Bu husuı;ta 
benim fikrim yoktur. Beni affet. 

Bir Çocuk 
Çiğnendi 

Dün Çemberlitaşta Diyarbekir 
kıraathanesi önünde bir otomobil 
kazası olmuştur. 

Gedikpaşada Ümmüsioan ma
hallesinde 37 numaralı hanede 
oturan Keğork Efendinin dokuz 
yaşındaki oğlu Onnik, şoför İs· 
mail Efendinin 2537 numaralı 
otomobili altında kalarak ağır 
surette yaralanmıştır. 

Kaçmak istiyen toför ahali 
tarafından tutularak polise teslim 
edilmiş, ezilen çocuk hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

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

Türk İnkılabı 
BeynelmilelT al ebe Kongre
sine Bir Rapor Gönderildi 

Riga şehrinde toplanan bey
nelmilel talebe kongresine bura
dan tayyare ile Türk inkılAbı 
hakkında bir rapor gönderilmiş
tir. Tnrk Talebe Birliği beynel
milel talebe m6badelesi için ka
rarlar almak here beynelmilel 
talebe kongresinin gelecek sene 
İstanbulda toplanmasmı teklif 
etmiştir. 

Bir İştial 
-----

Bir Kız Elbise Temizlerken 
Az Kalsın Yanıyordu 
Maçkada Birli apartımanında 

oturan Liman Şirketi Müdürü 
Hamdi Beyin manevi kızı Hatice 
H. bir kaza neticesinde ayakla· 
rmdan feci şekilde yanmıştır. 

Hatice H. banyo dairesinde elbise
sinin lekelerini çıkarmağa oğra· 

şırken benzin, yanmakta olan 
sobadan birdenbire iştial etmiştir. 
Bu esnada elleri ve ayaklan ya
nan Hatice H: Amerikan hastane· 
sine kaldırılmıştır. 

lktısat Vekili Geldi 
iktısat Vekili Mustafa Şeref 

Bey bu s?.bah Ankaradan şehri-
• mize gelmiştir. Vekil Bey yakın· 

da tetkikat için Avrupaya gide
cektir. 

Lehistan Baskonsolosu 
' Lehi9tanın Türkiye Başşeb-

ben deri ve Ticaret Müşaviri M. 
Valariyen Lojotko Lehistan Hari
cciye Nezareti Müşavirliğine tayin 
edilmiştir. 

Kartalda Bir Yangın 
Kartalda Sıtkı Bey isminde 

bir zatın evinden yangın çıkmış 
fakat yetişilerek söndürülmüştür. 

Çok Mühim 
Bir Kaçakçılık 
Tahkikafl 

Gümrük Müfettişleri çok mil· 
bim ve çok mahirane bir şekilde 
yapılmlŞ bir kaçakçılık hAdisesine 
vazıyet etmişlerdir. Üç gümrük 
müfettişi hadiseyi tahkik ve tayin 
et;nekte ve yeni ip uçları elde 
etmek ihtimaJiDe binaen büyük 
bir ketumiyet mulıaf aza etmek
tedirler. 

Hakkında tahkikat yapılan 
müessesenin ticaret eliminde büyük 
mevki işgal eden bir ı:nües.sese 
olduğu ve bir milyon kiloluk bir 
maddenin kaçırıldığı etafmdaki 
şayiaları kaydetmek kaçakçılığın 

vüs'at ve ehemmiyetini göstermek 
için kafidir. Gümrük mehafilinin 
gösterdiği alaka ve ketumiyet 
bunun büyük bir delilidir. 

Ehemmiyetle devm edilen tah
kikat birkaç güne kadu inkiJaf 
edecektir. 

Yaramazlık 
Otomobile Takılan Bir 
Çocuk Feci Şekilde Ezildi. 

Kasımpaşada Karanhk çeşme
de oturan Mustafa Efondinin 14 
yaşmdaki oğla lbrahim, Bahriye 
caddesinden geçmekte olan 1886 
numaralı otomobilin arkasma 
takılmıştır. 

Bu sırada şoför otomobili 
geri geri götürmiye başlamış ve 
çocuk otomobil ile bir elektrik 
direğinin arasında sıkışarak teh
likeli surette ezilmiştir. 

30 Ağustos 
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TUrlfUn ve vatanın kurtulduğu, 
kurtartldığı büyük 

günu unutma! 

Buğday 
Fiatler Evvelki Güne Na

zaran Beş Para Düştü 

Dün Anadoludan lstanbula 36 
vagon buğday gelmiş, sert buğ
daylar altı buçuktan, iyi yum• 
şaklar da yedi buçuk kuruştan 
saWmışbr. Buğday dün, evvelki 
güne nazaran beş para dilşmü.ş
tür. Dün gelen tiftik miktarı üç 
•agondur. Akşehir afyonu bin 
elli kuruştan satılmıştır. 

İlkmektepler 
Tedrisat Kırk Gün 

Sonra Başlıyor 
lstanbul ilkmekteplerinin teş .. 

rinievelin birinci günü açılması 
takarrür etmiştir. İstanbul Maarif 
Müdüriyeti emrine •erilen mual
limler 1 teşrinievele kadar olan 
maaşlarını mensup oldukları vi-
layet biitçelerinden alacaklardır. 

Galatasarayda Müsamere 
Galatasarayın Ortaköy ıube

sinde bulunan leyli talebeler dibı 
gece bir müsamere vermiflerdir. 
Müsamerede Romanya Darilffii.. 
nunundaki Türk talebelerden ba· 
zıları da bulunmuştur. 

Rana Bey lzmire Gidecek 
Gümrilk ve İnhisarlar Vekili 

Ali Rana B. yakında lzmire gi
decek, Gümrük vaziyetini tetkik 
edecektir. Vekil Beye Gilmrük 
Başmüfettişlerinden T ahsiıı ve 
lnlıisarlar Umum Müdürü Hüsnft 
Bl'yler refakat edeceklerdir. 

Nebati Yağ istihsali 
Memlekette mevcut yağ fab~ 

rikalarmm iptidai maddelerini 
temin için. susam, ayçiçeği, ke
ten, hintyağı çıkarmıya mahsus ne
batat ziraatinin but mıntakalarda 
taminı edileceği söylenmektedir. 

Günün Tarihi 

Başvekil Paşa Ve 
S. Şükrü B. 

Diln Ankaradan febrimize gelea 
Bqvekil ismet Pata akıam ü:ıeri 
Yalovaya hareket etmittir. DünkO 
trenle Pa.ri•ten gelen Saracoğlu 
Şükrü Bey de Başvekil Paşanın re• 
fakatinde Yalovaya gitmiftir. Şükrü 
Beı Paristeld Düyunu Umumiye ml
zakerah hakkında ismet Paşaya iza
hat verecek, Gazi Hz. ne arzı tazi• 
mat edecektir. 

Müfettişler Toplandı 
ilk tedri1at müfettişleri kongre.i 

diin saat onda toplanmış, geç vakte 
kadar devam etmiştir. Kongrede ter• 
biyevi meseleler görüıülmüştür. 

lzmir Yüzücüleri Geldiler 
Türkiye yüzme birinciliklerine 

ittirak etmek üzere lzmirden sekil 
yüzücü dün şehimlı~ srelmlıjler ve 
Iatanbul lisesinde mi1afir edilmit· 
]erdir. 

Telefon işleri 
Posta -ye Telgraf Umum MüdörQ 

Fahri B. tehrimize gelmiıtir. Posta 
ittihadı konırruioe ittirak için A.,._ 
rupaya gidecektir. Fahri B. Istanbul 
ve Ankaranın bütün Avrupa şehir• 
lerile telefon muhaberesi yapabile· 
cejioi aöyleıniştir. 

Kontenjan 
Fabrika Sahipleri İçtima 

Yapıyorlar 
Kontenjan hakkındaki yeni karar• 

name dün alakadar makamlara res
men tebliğ edilmiştir. Bu kararname 
herkesi olduğu a-ibi, bllhuu iptidai 
madde nokta1ından •anayi erbabını 
tiddetle al&kadar etmektedir. 

Fabrika sahipleri bugün Sanayi 
Birlipde bir toplanb yaparak yeni 
vaziyeti görqecek:Jerdir. Bu rnüza• 
kereain atacağı neticeye göre Anka· 
raya bir heyet gönderilmesi çok 
muhte•eldir. 

ihtilas MahkOmları 
77 bin lira ihtilas etmekle maznun 

Çatalca müstahkem mevki mubase· 
beeiııi Şevket Bey dQn ağırcezada 6 
ıene hapse, paraları ödemiye ve 
ve:ıaedar Şerif Bey 3 ay hapse 
mahkum edilmişler ve diğer vez:ne
dar Ali Rıza B. beraet kararı almıı
tır. Seyriıefain havuzlarındaki 316 
liralık ihüliıtan dolayı maznun bu-
lunan muhasebeci Sabri Ef. be' ••ne 
bir ay, Ihsan Ef, 2 sene altı ay 
hapse, Mustafa Ef. de üç ay hapse 
mahküm edilmi,lerdir. 

Vekil Bey Tercanda 
Erzurum, 22 - Dahiliye Vekili 

Şükrü Kaya Bey Vali lwyle birlikte 
Tercaa kasabaa11ta muyaaalat et• 
mittir• 

Poliste 
Yeni Tayinler 

Yeni polis t&yinleri hakkında dün 
maliimat vermiftik.. Buıılardan bil~ 
cik Emniyet memurluj"una tayin edi
len muke:ı memurlanndan Ahmet 
Bey sıhhi vaziyetinden dolayı istifaya 
karar vermişt:r. 

Difer taraftan Poliı Birinci Şube 
Müdiir Muavialiğine Sadallah, ikinci 
Şube Mua•:;inliğine Beyoğlu Merkez 
Memuru lsmail Rasih, Dördüncü Şube 
Muavinliğine Çelal, Betinci Şube 
Muavinliğine Usüncü Şube Müdilr 
Muavini Şinasi Beyler tayin edıl· 
mi.flerdir. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 
1 

1 Hasan Bey - Karıcığım 1 2 - Eyvah... Şimdi ne ya· 
bugün maaf aldım! pacağız? 

\\ 

3 - Ekmekçi neredeyse kö
şeden sökün eder ••• 

4 - Bakkal elinde pusla, 
kapıya balta (ohır .• 

5 - Karı, biz maaş af ma• 
dık, başımıza b~la aldık d ... 
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Fransada 
Altın Bolluguna 
Ragmen Buhran 

s. 
Almanyanın kanşık vazi)·eti, 

ıtıpheıiz ki, Fransız htıktlmetini 
ve efkarı umumiyesini son de
recede meıgul etmektedir. Fakat 
bu günlerde Fransız maliye ve 
bütçe nazırlarının tanzim ettikleri 
1933 bütçesi Fransada gilnün 
meselesini teşkil etmektedir. 

Matbuat, tasarruf diye feryat 
etmekte, sol cenah fırkaları ta· 
aarrufun hiçbir zaman amelelerin 
ve küçlik sınıfların aleyhinde ol· 
masına müsaade etmiyeceklerini 
ıöylmektedir. . • 

fşsizlere verılen tahsısat ve 
ortamektep tahsilinin meccanen 
yapılması hakkındaki kanun, blit· 
çede bilyük bir delik açmışhr. 
Gerçi Radikal • Sosyalist fırkası 
Cenevre konferansından sonra 
Harbiye, Bahriye ve Hava Neza
retlerinin biltçelerinde yüzde on 
nispetinde bir tenzilAt yapmıı 
ise de , bu tasarruf açıiı 
kapamıya klfi gelmemektedir. 
Ayni zamanda muhtelif esnaf 
•e meslek erbabı heyetler gön
dererek buhrandan ıikiyet et
mekte ve h6k6metten çare bek· 
lemektedir. Bu vaziyet kartısında 
Baıvekil M. Heriyonun mevkii 
çok nazikleımiıtir. 

intihabat esnasında memlekete 
ve miintehiplerine vadettiği ana 
esaslarla, yeni blıtçe bir tezat 
teşkil etmektedir. 

Buna mukabil F ransanın zen
ginliğinin mihenk taşı olan 
Bank dö Fransın ge~n hafta 
ilan ettiği resmi ~il~ç?, ı=:~ansa 
maliyesinin haşmetını goster· 
mektedir. Kasanın altın 
mevcudu 47 küsur milyon artarak 
82 kOıur milyar altın franga 
baliğ olmuştur. 80 küsur milyar 
frank para da tedavülde bulun
maktadır. 

Bir lngiliz ikbeat mecmuuı 
Bank el& Fransın bu son bilinço
aundan bahsederek, Fransa altm 
mevcudunun rekorunu kırmııtar, 
diyor. 

Bu vaziyet tetkik edildikten 
sonra iki tezat nazan dikkati 
celbedecektir. Bu altın bolluğuna 
rağmen bütçe mfitevazin olarak 
tesbit edilememekte, mebzul al· 
tın mevcudu ve bllyfik miktarda 
para tedavlllUne rağmen mftthiı 
bir buhranın önil alınamamakta
dır. Bu halin, dftnyadaki em· 
niyet ve itimat noksanlığının bir 
neticesi olması muhtemeldir. 

Büyük Gazinin 
Bir Telgrafı 

Balıkesirde Tezahürat Ve 
Alkışlar Arasında Okundu 

Elyevm Balıkesirde bulunan 
M. M. Reisi Klzım PtBya Gazi Hz. 
tarafından bir telgraf çekilmif, 
telgraf Babkesir fırka merkezinde 
halk huzurunda okunmut ve htı
yiik tezabllrat yapdmlfbr. 

Gazi HL nin kqide buyur• 
dukları telgraf aynen ıudur: 

Çok ae•ditim yardun •• bltüniia 
parçalanndan birine knuttapnu· 
zu bildiren te ıuııını ıbi çok 
seven arkadatlar birlitiade okuduk. 
Bahkuirlilerin bilyOk istekle ka-
YUftukları büyilk bltilnün Kurul
tay Baıbutuna lzlerile rBs· 
terdikJeri aevgi tapkı hepimize, bl
tiinümibe rö.terilmiı ribl yilksek 
anlandı. 

lıteditim ıudur: BütCln Bahke· 
ılrlilere BGtün için. yurt için ken• 
dimizl unuturcuına yapmak lıte• 
ditimiz ıeylerden s8yleyiniz. 

Oradaki bilyGk yGkaek kuman-
danımıza, kumandanluımıza, za· 
bitlerimize, askerlerimize, Cilm· 
huriyetin büyGk idar~cilerine duy• 
ruJarınm söylerken hnden de 
onlar için duyıulu batlıhjunı 
söyleyiniz. Size, sizi dinliyec:ek
lere tel yazınm dinlemiı olan bir• 
lilde bet"aber ben de upr dilerim. 

Reillicimhur 

8azl M. Kemel 

. SON POSTA 

1 Son Postanın Resimli Makalesi • Saadetinizi Biliniz • 

1 - Yatağa düımüt bir baata 
arkadaıımm ziyarete gitmlttik. Ye
rinden kalkamıyor, yürüyemiyordu. 
Bizim ıerbest yilrüyütflmüzG k11kandt 
ve " ıöyle istediğiniz gibi gezip do
latmanm ne büyük bir zevk oldu-
tunu bilseniz! " dedi. 

2 - Dünyayı karanlık g6reD bir 
kör için, gözn gören kimseler ne 
mes'ut inıanlardır. Onun için en 
büyGk aaadet görebilmektir. 

3 - insanlar, en büyük zevk ve 
ıaadetlerl, itiyat haline getirdikleri 
için, onların kıymetini anlamaktan 
mahrum kalmıflardır. Kendi kendi· 
mizi nasıl bedbaht edebiliyoruz? 

• 
SON TELGRAF HABERLERi · 

Müthiş Bir Yangın 
Geredenin Bir Köyünde On Üç Ev 

Ve On Sekiz Samanlık Yandı 
Gerede (Hususi)- Kazamızın l\ç saat mesafe

sinde bulunan Bakaboy köyilnde biiyllk bir yangın 
oldu. Yangın öğleye yakın köyde Hacı Bekir oğlu 
Lôtfi Çavuşun evinden çıkmışbr. 

1 

olamadı.Neticede on Uç ev, on sekiz samanlık yandı. 
Bu arada bir de facia 9luyordu, ihtiyar bir kadın 
alevler arasında kalmıştı. 

O sırada şiddetli bir poyraz rüzgirı esiyordu. 
Bu sebeple alevler etrafa sllr'atle sirayet tehlikesi 
gösteriyordu. Derhal kaza merkezine haber verildi. 
Buradan köye tulumba ve itfaiye efradı gönde-

Kadının feryadını duyan bir itfaiye neferi der
hal alevlerin içine atıldı ve kadını kurtardı. Bu 
köy, elli evden ibarettir. 

Yangının neden ileri geldiği tahkik edilmektedir. 
rildi. Fakat gerek rüzgarın şiddeti, gerekse susuz
luğun tesirile yangını derhal söndürmek mümkün 

Yangın neticesinde evleri yanıp açıkta kalanlara 
yardım tertibatı alınmıştır. 

Fransızlar Memnun Değil! 
lngiltere, Rus Damjıingini Körletecek 

Fırsatlardan istifade Etmemiş! 
Londra, 23 (Hususi) - lngil· 

tere ile müstemlekeleri arasında 
aktedilen itilAfnameden sonra, 
ecnebi memleketler için lngiltereye 
bilhassa yiyeceğe ve içeceğe dair 
mal satmanın imkinı kalmamış 
denilecek derecede azalmışhr. 

Filhakika lngilizler, müstamere
lerden gelecek mevaddı himaye 
ecnebi mevaridabna mevzu için 

,Umrilk tarifesini vasati yOzde on 
iki derecesinde yilkseltmeyi va
detmişlerdir. 

- Bu miktar vasatidir ve bazı 
mallar için daha aşağıya iodiii 
gibi bazı mallar için memlekette 
girmesini imkAn haricine çıkara· 
cak derecede yükselmektedir. 

-
Asılacaklar 

Beş Hitlerci idama 
Mahkum Oldu 

Berlin, 22 - (A.A. ) - Fe•
kallde mahkeme, bir komlnisti 
öldtlrdlikleri sabit olan bet hit• 
lerciyi idam ceuB1na mahk6m 
eylemittir. 

lzmirde Polis Tayinleri 
lzmir, 23 ( Hususi ) - Polis 

adli kısım reisi Sabri Bey Amasya 
emniyet memurluğuna, idari kı· 
sun reisi İhsan Bey Manisa em· 

Bu meyanda: 
Şeftalinin 50 kilosundan 14 tilin, 
Oznmün " " 9 1·2 peni 
Elmanın ,, " 4 6 " 
Kuru meyAanın50,, 1 O 6 ,, 
Tereyağın 50 kilosundan 15 Peni, 
Ozümlln " " 00 1 1-2 
Yumurtanın 100 tansinden 1 filin 
alınacaktır. 

G6rillüyor ki yeni tarifede 
incir gibi kuru meyvanm gtlmrtlk 
resmi de tezyit edildiği cihetle 

bizi allkadar edecek birçok madde
ler vardır. 

lnailtere ile mGstamerelerl 
arasında aktedilen muahedeler, 
parllmentonun tasdikinden aonra 
tatbik edilecektir. - ---
Mollison 
Hava Tarikile 
Dönüyor 

Newyork, 23 ( A. A. ) -
Tanareci Mollison, ••det hava 
seferinin ilk merhalesi olmak 
&zere yarı• ~arburga ~mayı 
Gmit etmektedır. Maamafih her 
fey teraiti havaiyeye tlbidir. 

niyet memurlujuna, birinci kısım 
reisi Şokrl Bey _lzmir ~mniyet 
memurluğuna taym edlldiler. 

Paris, 23 ( Huausi) - Fran· 
•ız gazeteleri lngiJterenin tatbik 
edeceji yeni tarifeden bahseder
ken bilhassa meyvaya ve seb
zeye ait olan kısımlarının Fran· 
sız menafiini ihlil edeceğini 
söylemekte ve bunun haricin
de lngilizlerin Rus dampingine 
kartı kifi tedbir ittihaz etmedik· 
lerini ve bu itbarla cihan iktısa· 
diyatını dllzeltecek bir fırsatın 

kaçmasına aebep olduklanaı an
latmaktadırlar. 

Fransız l'aı:etelerinin miitale
alarına gire Ruı dampinginin 
anane geçmek lngilizler ile Ame:
rikaldann ellerindedir. 

Mütehassıslar 
lzmir Ha valisinde Tetkikata 

Bşalıjorlar 
lzmir, 23 ( Hususi ) - Yedi 

kifiden m&rekkep Rus mnteha .. 
aıs heyeti geldi, meruimle.tltar
fllandı. Bu akpm Ru• konsolos
hanesinde ıereflerine bir ziyafet 
verilecektir. 

Heyet yana Aydın ve Nazilli 
mıntakalannda tetkik seyahatine 
çıkacaktır. Sanayi MftdDrltliü 
tarafından heyete bir rapor tak· 
dim edilmiştir. 

Sözün Kısası 

Keyfimizi Bozacak 
Bir Keşif. .. 

' 

...-.-.-.-.-.-.-.-.A. E.----

Sabahattin Sami adını taşıyan 
bir vatandaşımız, küçük bir alet 
icat etmiş, ne şekil şey oldu· 
ğunu henüz görmedim. Fakat 
niyeti, insanlarda huzur ve 
rahat namına ne kalmışsa onu da 
toplayıp götürmek olduğu aşikAr· 
dır. Şimdiden tatbik mevkiine 
vaz'ının men'ini teklif ~derim. 

* Sabahattin Sami Beyin isminin 
ilk harflerini alarak (Saeam) adını 
verdiği bu alet küçük bir tlere· 
cedir, zeytinyağından bqlayınız, 
memba sularJOa varıncıya kadar 
dllnyada mayiat namına ne varsa 
hepsinin de hileli olup olmadığını 
gösterecektir. Yalnız bu mu ya. Bu 
mayiatın karıtık olup olmadıiın
dan baıka iddia edilen menıele
rinin hakikate tevafuk edip etme
diğini de anlatacaktır. 

• Artık •iz faciayı meyrecliniz: 
F arzedelim ki bu derece ile 
mlicehhez olarak dllkklnuı oiri
ne girdiniz. Zeytinyağı alacaku· 
nız. Aleti çıkararak tenekenin 
içine daldırdınız ve anladınızki •İze 
zeytinyağı diye sunulan ıey ay 
çiçeği yağıdır. Yahut Karakulak 
suyu diye verilen halis kuyu 
suyudur. 

F arzediyorum ki, ilk gnnlerde 
b8yle bir aletin icat edildijinden 
her dükkancı haberdar değildir 
Ye sizin itirUJnıza karşı derhal 
yaygarayı basacaktın 

- Efendi! efendi! ben dere• 
ceden mereceden anlamam, bu ha· 
lis zeytinyağı, halis Karakulak ıu· 
yudur, galiba sen zeytin yağı 
Yeya Karakulak •uyu denilen 
pyio ne oluchapu bilmlyonun 
6ğren de gel. 

Ve aırtını dönerek bqka bir 
işe dalacak. 

• Aradan iki ay geçtiji ve ale-
tin çıktığıaın duyUlduğu zaman 
görülecek manzara da ıudur: 

Dtıkklndan içeri girdiniz, 
diikklncı mütebeuim ve pllriltifat 
istikbalinize kotlu: 

- Emriaiz efendim? 
- Bir okka Ayvabk zeytin-

yağı istiyorum! 
- tlay hay efendimi 

Fakat dnkklncı tenekeni• kapa• 
ğını açarken IİZ pllrvekar dere
ceyi bir mitralyoz heybeti ile 
cebinizden çıkardınız. DllkkAncı 
d&ner dhmez bu kahredici 
dDıman ile kartıl8f1nca tiyle bir 
irkildi. Eminim ki 16yliyeceği ilk 
elimle ıudur: 

- Efendi senin için ıatılık 
malım yoktur. 

* lki ııktan biri: Ya sokağa 
derece ile çıkarak mayiat namına 
hiçbir ı~yi sabo alamıyacağaz, 
yahut ta dereceyi eYde bır•karak, 
istediiimizi alacağız, muayenesini 
evde yapacağız 1 

Bence her iki takdirde de 
ortalıkta rahat ve huzur namına 
hiçbir fCY kalmayacaktır. 

* S6zün kııası: Görmemenin Ye 
ifitmemenin ekser zamanlarda 
saadet tetkil ettiğini unutmayınızl 

r 
/STER iNAN, /STER iNANMA! 

Bundan tamam Dç ay evvel ıaa: Ye benzin ibtikirı eli Öjreniyoruz ki Ticaret MGdilrlütü. Odanın 
hakkmda Ticaret Müdürl6t6ne bir tjklyet yapıldı. MG- miltaleaaıoı beklemeden blıut adliJeye müracaat 

Hariciye Vekili Cenevrede 

l 
Ankara, 22 - Hariciye Ve

kili Tevfik Rllftl Bey AkYam 
Cemiyeti içtimunda bulunmak 
&zere gelecek ay Cenevreye 
gidecektir. 

dürlük bu tiki yeti Ticaret Oduına bildirdL Kanunen ıon tm. f B l • • • 
ıGratle iotaç edilmesi liıımrelen ihtiklr tikiyetl, Ticaret e •t ır. u vaı yet karttsında, bazı kımaelerın surat 

Odasında tamTStE Randaİ'WAN.olatb. /~m-TERumuj ;;k;:ı;•;:;Aıİ anladıklanna, 
şaraplık Uzum Mubayaası 

lzmir, 2l (Mususl)- Mlskirat 
lalaları ıu gönlerde Buroova ve 
havalilinden şaraplık GzGm aıl
bayauma bqlıyacaktır. 
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Memleket A1anzaralarz 

Çankırıdan 
Ankaraga 
Giderken 

1 

Çankm (Hususi) - Şebri_miıi 
Ankaraya bağlayan tarihi bir 
şose vard1r. Kadim zamandanberi 
işlekliğile ıöhrel bulmuş olan bu 
ıehir ayni i~lek vaziyetini bugün de 
muhafaza etmektedir. Kastamoni
den Ankaraya giden yolcular ve 
nakil vasıtaları bu yoldan geçmek 
mecburiyetindedir. Bu itibar ile
dir ki bu ~ski yol çok mühimdir. 
Fakat yolcu fazlalığı yüzünden 
hergün biraz daha eskimektedir. 
Hiç şüphe etmiyelim ki kulla
nılmak ıçm vücude getirilen 
her şey eskimeğe, yıpranır-ya 

mahktımdnr. 
Fakat ebedt sayılacak bir ih

tiyacı tatmin için meydana geti
rilen eserlerin zaman zaman tamir 
edilmeleri de nazara dikkatt~n 
uzak tutulmamak lazımdır. Dedi
gım gibi, bu mühim geçit gün· 
den güne eskimektedir. Bu eskilik 
bir müddet evvel oazan dikkati 
celbetmiş, yolun 6 mcı ve 8 inci 
kilometreleri arasında tamir faa
Jiyetine başlanmış, hatta, taşla•· 
hile dökülmüştür. Ancak Ozerin· 
den silindir geçilmediği için mat
lup netice hasıl olmamışhr. Çünkü 
şimdi buradan geçen arabalar bu 
taşları bozmakta ve etrafa da
ğıtmaktadırlar. 

Gönül ister ki şu satırlara oku· 
yan alakadarlar derhal hare
kete geçerek tamir işinin eksik 
kalan tarafını da tamamlasın}ar 
ve buradan geçenleri sevindirsin· 
ıioler. Bu suretle para cihetin· 
den de mühim istifadeler temin 
veya muhafaza edilmiş olacaktır. 
Yine bu yolun Çankınya ait olan 
kısımlarında bazı köprüler kınk 
ve dökük bir vaziyete gelmiıler
dir. Bu köprülerden kış günleri 
geçmek hakikaten tehlikeli olu· 
yor. Bunlann da muntazam 
&ir plan dahilinde tamir 
ve hatta bazılarının yeniden 
inşa edilmeleri zaruri görülüyor. 

Kalecik-Ankara yolun ı gelince: 
bu yolun bir kısmı Kalecik taraf
larında bir tarlanın içinden g~ç· 
mektedir. Fakat bu kısman tes
viyesi, taş döşenmegİ yapılmadığı 
için yağmurlu mevsimlerde bur~
dan geçmek çok müşkül oluyor. 
O kadar ki, hazan otomobiller ça
mura saplanarak saatlerce emek 
urfedilmesi gibi yorucu bir vazi· 
yet basıl oluy6r. - Kemal Kadri 

Malatya da 
Kız Oynatmak Yüzünden 

Bir Cinayet Çıkh 

Malatya, (Hususi) - Burada 
kız oyoatruak yüzünden kanh bir 
cinayet oldu. Mahmut ve kuodu· 
racı Mehmet isminde iki kişi ile 
diğer arkadaşları bir düğünde 
oynatmak üzere kız getirmek 
istemişİer. Fakat kızı getirirler
ken yolda önlerine bazı kimseler 

çıkarak kızı almak istemişlerdir. 
Bunun üzerine arada kavga başla
mıştır. O sırada yol üstündeki 
bir tarlada Mahmut isminde bir 
köylü kendi halinde çahşıyormuş. 
Kız getirenlerden Muharrem İs· 
mindeki adam kamasını çektiği 
gibi, biç bir şeyden haberi olmı

,ran Mabmudun omuzuna sapJa· 
c:mştır. Fakat bu kanlı hadiseye 
rağmen kavgacılar hırJaşmakta 
devam etmişler ve Ahmet ismin
de biP:si daha yaıalanmıstn 
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Bire Elli Nispetinde Mahsul N~~1!.~~fe.~':ı.~:a~~~~ 
Çukurova Kazaları Arasında Bu Sene 

Ceyhan BiriÔ~iligi Aldı 
Ceyhan (Hu

susi) - Bizim 
kazamız bu sene 
Çukurova kaza
ları nrasmda faz
la mahsul yetiş
tirmek hususun-

da 1·:ım bir re· 
koı kırmıştır. 
Çünkü bu sene 
mezruat çok 
mebzul ve çift· 

çiler de memnun· 

dur. Kazammn 
bazı yerlerinde 
bire elli nisbe· 
tinde mahsul 
alanlar bile ol-
muştur. Bazı tar1alarda bu nisbet 
bire otuz beş derecesinde kal
mıştır. Bu bolluk karşısında ha
yat ucuzdur. 

Bu ucuıluk lokantalarda bile 
mlişahede edilebilir. Sebze ye .. 
mekleri beşer kuruşa, et yemek
leri on kuruşadır. En iyi otelde 
yatak parası yirmi kuruştan faz
la değildir. Kazamızın asayiş 
vaziyeti de tam manasile düzel
miştir. Jandarmalar, aşayişi bozan 
ve balkı rahatsız eden şerirleri 

Çeyhanda belediye otel ve çarşısı 

takip edip yakalamak hususunda 
ciddi faaliyet gösteriyorlar. Bele
diyenin faaliyetinden de ehemmi
yetle bahsetmek muvafık olacak
tır. Belediye umran ve sıhhat 
meselelerile çok yakından uğraş
maktadır. 

Bu cümleden olarak Belediye 
son zamanlarda kırk bin lira 
sarfederek güzel bir otel yaptır
mıştır. Bu otelin altmda · kırk 
dükkinh bir çarşı vardır. Bu 
suretle Belediye kendisine iyi 

ve emin bir va• 
ridat kaynağı bu!
muş oluyor. Bu
rada nazan dik
kati celbeden 
manzaralar dan 
biri de miistah· 

deminin kıyafet· 
leridir. Belediye, 
berber, lokanta 
ve sair dükkin· 

larda çalışan bli
tün esnaf ve 
müs talı dem le r i 
temiz beyaz 
gömlek giymeğe 
mecbur etmiş

lerdir. 
Şimdi hepsi ekseriyetle temiz 

gömlekle iş görüyorlar. Yalnız 
bazı noksanlar vardır. Mesela, Be .. 
lediye sokakların sık sık sulanma• 
sını temin etmelidir. Bazan müthiş 
toz bulutları arasmda bunalıyoruz. 

İçme suyu meselesinin bir an 
evvel halledilmesi lazımdır. Bu· 
nunla beraber elektrik ve su 
meselelerinin birlikte temin edi
leceği haber ahnmaktadır. Bu 
hususta ciddi teşebbüslere girişil
diğini işiterek seviniyoruz. - S.S. 

Gemlikte 
Bir Yangın 

Gemlik ( Hususi ) - Bu civar
daki Mersinli boğaandaki zeytin
liklerde mühim bir yangm zuhur 
etti. Hadise haber alınınca her 
mükellefin kazma kU.rek alarak 
yangım söndürmek üzere bar~ 

kete geçmesi ıçm tellal 
bağırdı. Hidisede bir kasit olup 

j Balık~sirde Muazzam Bir 
lrf an Yuvası 

olmadığı noktasından tahkikat 
yapılmaktadır. 

Muğlada 

Felaketzedeler Menfaatine 
Müsamere Verilecek --
Muğla (Hususi) - Daday zel- · 

zelesi felaketzedelerinin ibtiyaca-

tım tetkik etmek için bir komis· 
yon teşekkül etmiştir. Komisyon 

felaketzedeler menfaatine gfu.:el 
bir müsamere tertibine karar 

vermiş ve derhal piyesler intihap 
edilip faaliyete başlanmıştır. Tem .. 

sillerden biri (Gaye Peşinde) 
piyesinoluptt güzel bir dramdır, 

diğeri de ·güzel bir komedidir. 
Biletlerin çoğu satılmış bulunuyor. 

Bu suretle feJak~tzedeler için 
epey para temin edileceği anla
şılıyor. - B. ô 

Kırkağaçta Sulama işleri 
Kırkağaç ( Hususi ) - Sula· 

nıa işlerile meşgul ve üç kişi
den mürekkep su mühendisleri 
kasabamıza gelerek sulama işleri 
hakkmda tetkikatta bulundular 
ve Bakır çayından büyük istifa
de edHeceği neticesine vardılar. 
Eğer su!ama teşkilatı yapıhrsa 
kuraklık senelerinde yağmur bek
lerniye Jüzum kalmıyacaktır. 

Bahkeslr Erkek Mue111fm mektebi 

Balıkesir ( Hususi ) - Şehri- için ayrı ayrı sarfedilecek para-
mizdeki muazzam ve asri muat.. dan daha az bir para ile bu 
lim mektebinin her hususta diğer mektepler daha güzel ve daha 
mekteplerimize faik olduğunu iyi idare edilmektedir. Bu suretle 
bildirmiştim. Maarif Vekaleti mi- ortada büyük bir tasarruf vardır. 
marlarından Profesör Eglı tarfın· Mektepteki lise geçen sene 
dan yapılan bu mektep 516 bin açıldığından bu sene 10 uncu 
liraya mal olmuştur. Metebin mo· ısınıf ta teşekkül edecektir. Mu-
hilye, kalorifer ve elektrik tesi- allim Mektebi bu sene 28 mezun 
satı için de 160 bin lira sade- vermiştir. Mektebin etrafındaki 
dilmiştir. Merhum Maarif Vekili arsalar henüz tanzim edilmemiştir. 
Necati B. tarafmdan memlekete Buraları bu sene spor sahası ve 
hediye edilen bu muhteşem mü- bahçe haline konacaktır. Bu sene 
essesede lise ve muallim mek- mektepte büyük bir sergi açıl-
tepleri bir arada çalışmaktadırlar. mıştır. Sergi 2 l bin kişi tarafın· 

Bu itibarla her iki mektep dan ziyaret e~ilmiştir. -1\I. Niyazi 

Bir Garibe 
Bir Köpek On Altı Tane 

Yavru Doğurmuş! 

Akşehir (Hususi) - Şehrimizde 
bir koyun köpeği on altı tane 
yavru doğurmuştur. Herkes kö
peği ve ya vrularmı gidip görmekte, 
hayret içinde seyretmektedir. 
Böyle bir hadise kasabamızda ilk 
defa görülmüştür. 

••• 

Konyada 
Dört Liraya Bir Koyun 

Almak Mümkündür 

Konyadan yazılıyor: 
Şehrimiz hayvan piyasasmda 

koyunlar dörtten on, keçiler iki
den dört, buzağılı inekler ondan 
yirmi beş, mandalar yirmiden 
altmış liraya kadar satılmaktadır. 

Üçle yedi sekiz yaş arasında• 

ten sonra, güneş banyosu yapmak 
itiyat halini almışbr. Bazılarımız 
sıhhatimize faydalı olacak diye 
saatlerce güneşin altında durmayı 
pek tabii görürüz. Hele bu yaz 
mevsiminde plajlarda deJ]İze gir
dikten sonra kumun üzerine 5e .. 
rilir güo~ş altında uzun müdddet 
yatarız. 

Bu adete bizi sevkeden şey 
sıhhi endişeden ziyade, moda 
iptilasıdır. Yaz mevsiminde s.ıy
fiyelere, plajlara devam ettiğimiz 
nasıl belli olabilir? Acnak cildi
mizin göze çarpacak derecede 
yanmasilel Gençlerimizin yüzüne 
bir bakımz. Hepsinin eJ!eri. 
yüzleri, bac:akları bakır rengi, 

çölden gelmiş arap gibidir. Y a1ıut ta 
Çingenelere mahsus kara esmer 
bir cilt peyda etmişlerdir. 

Eğer sıhhi mahzurları olma
saydı gençlerimizin bu manzara .. 
lar1 belki hoş görünürdü. Herke .. 
sin bünyesi uzun zaman güneş 
albnda durmaya ne mütehammil, 
ne de müsaittir. Ciğerleri rahat
sız veya zayıf olanlar, güneş al
t.oda uzun zaman durmamalıdır· 
lar, zira derhal bronşit olurlar. 
Hatta hazan da ağızlarından kan 
gelir. Onlarm ancak doktorun 
tavsiyesi ve vereceği talimat mu
cibince hareket etmeleri lazımdır. 

Aksi takdirde yaz bronşitleri
ne yakalanmak mukadderdir. 

Denize girdikten sonra güneı 
banyosu yapmak İçin en müsait 
zaman bu mevsimde, sabah 8 den 
12 ye kadar, akşam da 5 ten 
7 ye kadardır. Uzun müddet 
gDneşin altında oturmak doğru 

değildir. Yirmi dakika, nihayet 
yanm saat güneşin altında 

durulabilir; ıonra mayomuz tlı .. 
ttlm6zde gllneşin tesiri altm· 
da k"1ruduktan sonra terci· 
han bir tente yahut gölgede 
oturmak daha doğru olur. "Te
şemmlls" e uğramamak için hasır 
yahut ketenden bir şapka koy
malı faydadan hlli değildir. 

Kırkağaçta 

Gelembe NahiyesindeKanlı 
1 

Bir Cinayet işlendi 

Kırkağaç ( Hususi ) - Kaza
mıza merbut Gelembe nahiyesin
de kanlı bir cinayet olmuştur. 
Nahiyenin Yenice mahallesinde 
oturan Sadullah damadı Hüseyin 
isminde biri, gece evine gider• 
ken ayni mahalleden Molla Mus-
tafa oğlu Ahmet tarafından kur
şunla öldürülmüştür. Tahkikahma 
göre, Hüseyioio evlendiği kız 
evvelce Ahmet tarafından istenil
miş, fakat kızm aj.\esi bu talebi 
reddetmiştir. O •mandanberi 
kin bağlıyan Ahmet bu kanlı 
cinayeti işlemek cüretinde bulun
muştur. Nahiye ahalisi bu cina-
yetten ve bilhassa Hüseyinin 
alçakça bir ihtirasa kurban git• 
mesinden çok müteessirdir. Cina
yeti meydana çıkarmak hususun
da genç müddeiumumimiz Celil 
Beyin büyük faaliyeti görülmüş

tür. -1. H. 

ki öküzler kırktan yetmiş liraya 
kadardır. Bir yaşındaki danalar 
be:, ve yedi lira arasında alına· 

bilmektedir. 
Beş liradan otuz beş liraya 

kadar merkep, on beş liradan yüz 
yirmi liraya kadar at vardır. 



Siyaset Alemi 

istikbali 
Kararlan 
Yeni Bir Mesele 

İtalya hükümeti, bir müddetten 
beri manda iJe idare edebilecetl 
arazi istiyor. Hakikatte ltalyanan bu 
arzusu yeni detildir. 

Umumi harpten aonra takaime 
uğrayan müstcmlckelerden ltalyaoın 
hissesine faz!. bir fey isabet etme• 
miştir. FranH ile lngilterenia Filis
tin, Suriye ve Irak gi~i büyük arazi 
parçalarını mantia ıuretile ellerine 
almalarına, eski Alman müstemleke
lermi de aralarında takıim etmele
rine mukabil ltelyaya; hiçbir tey 
isabet etmemiştir. Trabluıgarp içe• 
rilerinde ehemmiyetsiz bir hudut tas
hihi ıle Habeş hududuna civar So
mali arazisinden Terilen, işe yaramaz 
bir miktar toprak, İtaJyanın bltün 
müs~cmleke kaı.ancını te.ıkil etmek· 
tedir. D:ğerlerinin aslan payını ken• 
dilerine ayırmaları ve üzer ine otur• 
maları kar1111nda timdi ltalyanıa 
iddiası şudur: 

" Manda demek, muvakkat bir 
saman için Cemiyeti Akvam namına 
bir arazi parçasının idareıi demektir. 
Mahiyet itibarile ba hizmetin mu
•akkat oldut• keadilitinden anlqı• 
lıyor. Şu ııalu, manda ile idare et· 
titiniz yerleri birH da baıkalarına 

bırakınız. Bir parça da onlar it yap• 

mıra çalıt11nlar. , Fakat ltalya, bu 
makul arzuya ileri .Orerkea buna, 
ıöyle bir kayıt ta llln ediyor: 

" Aldığını& vazifenin muvakkat 
mahiyetini inklr eder.ıeni& bile 
harpte beraber aillh arkadathtı etti· 
tinls bir milletin utradıfı l'adn ta
mir etmek noktanndaa bir beHp 
teaviyeaino yanaımalısınız. Adalet 
tanır milletler olduğunuzu bu ıuretle 
lapat et nit olur1unuır:. ,. 

lnwiltere, ba talebe karşı, Fran
aanın müstemlekelerini ıösteriyor. 

Fransa ise bir taraftan vurdum duy· 
mazlığa vuruyor, bir taraftan da bu 
arzunun fill tezahlrlerlne kal'fl te
darikli bulunmaya l'•yret ediyor. 

istikbalin korkulacak muaclelele
rioden biri de itte bu mütekabil 
•niyettir. - Süreyya 

--·····························--······· .. ··· .. --······· 
Japon Meclisi 
Bu gün Açılıyor 

Tokyo 22 - Meclia bugün 
açılacakhr. Kütat nutku mutat 
olduğu üzere kıral tarafından 
ıöylenecektir. Muhaliflere iltihak 
eden M. Şeyukanın ekseriyet 
partisinin himayesini temin etme· 
•ine rağmen bu içtimadaki bü
yük hadiseler olmıyacaktll'. Baş· 
vekil, Maliye ve Hariciye nazır
ları hükiimeUn siyasetini izah 
eden nutuklar alSytiyeceklerdir. 

Ziraat, ticaret ve sanayi ile 
metgul felAketzede halka yapı
lacak muavenetler balduada Di
yet Meclili kararlar alacaktır. 

Büyük Bir Heykeltıraf Oldu 
Madrit, 22 - BDyük lspanyol 

laeykelhrafı Lonnzo Kulo V alera 
yefat etmiftir. 

BABİC:I TBLGBAPLAB 

Dünya Musevileri Birleşiyor 
Cenevre Kongresi, Her Şeyden Evvel 

Kuvvetli Olmıya Karar Verdi 
Cenene 23 ( Husual) - Bir· 

çok yerlerde, ve bilhasaa Alman
ya, Romanya, Lehistan gibi mem· 
leketlerde, Y abudilerc karşı ya· 
palan fena muamelelerden dolayı 
Cenenede toplanan Yahudi kon
greai, mühim bir karar vermiştir. 

Kongrenin mftzakerelerine ve 
vardıtı neticelere g&re, büyük bir 
dünya Musevi konıresi toplamak 
lazım gelmektedir. Bu kongrenin 
maksadı, bütün dllnya Musevileri 
arasında esaslı bir anlqma te
min etmek ve cemaatin menfaat· 
lerini her yerde müdafaa etmek
tir. Bayle bir konrreoin toplan
masına lilzum hhıl olduğu zaman, 
Filistin murahhaslarmdan Tel· 
Aviv Belediye reiıi şu şayanı dik· 
kat ıözleri söylemiştir: 

"Yahudi dDşmanlığma karşı 
bulabileceğimiz yegine iliç, kuv
vettir. Biz zayıf oldukça her önü
ne gelen bizi ezecektir. Şu halde 
derhal teşkil•t yapıp birleşelim. 
O :ıamu hiç kimse bize el kaldır· 
mıya ceaaret edemiyecektir. Al· 
man miJleti ile diğer milletler de 
anlarlar ki tek bir Yahudinin 
kılına dokunmak i!e 15 milyon 
Yahudi ayağa kalkabilir!,, 

Kongre azası intihabı için her 
reşit Yahudi rey verebilecek ve 
bu içtima nihayet 934 aenesine 
kadar yapılmıı olacaktır. 

Ottava 

Kon/ eransında 
Alınan Kararlar 

Ottava 22 - Ottava konfe· 
ransında alınan kararlann mü· 
bimleri ıunlardar: 

Avustralya ile İngiltere ara· 
sında et ithAIAtmın tanzimi ıçın 

itilaflar aktedilmiştir. Avustral· 
ya ile muhtelif eşya ve mevaddın 
tAbi bulunduğu rftchan haklarını 

arttıracaktır. Yeni Zelant munzam 
resimlerden İngiltereyi muaf tu
tacak ve bazı rüchan haklarını 
arttıracaktır. 

Cenubi Amerika, madent ve 
sınai makineler üzerindeki 
rüchan hakkını fazlalaştıracak, ec· 
nebi mensucatını resme tibi tu
tacak, birçok mamul eşya üze-

rine yeni rllchan hakları koyacaktır. 

ııspa.nyada iki hafta evvel kırallı~ın ladeıi için yapılan tbtilll ve ınyarıı 
hareketi lıastırıl tı. cumhuriyet bükftmeti bu hareketin mes'ul .... elebaıılan-
111 tevkif etti. Maznunlar bugOnlerde muhakonıe edilmek ü:ıered ' rler. Btlbaua 
kıyamcıların ba9111da bulunan ve ibtilll hareketini idare eden . C\il kuman
danı .Jeneral San .Jıtrjo'nun muhakemesi bitmek üzeredir. Aj.111!1 tPlj!Tafları• 
11 111. verdiği malumata nazaran cOm huriyet mflddeiumumisi, Jttneral San 
.JurJo'nurı idamını talep edecek•ir. Bu arada diğer dört Jeneralın da idamı 
i tenecektir. . 

He minıiz kı) anı bareketiııin ilk gıınlerindo J panyaya Ukim olan Jene· 
ral~ .Jilrjo'nun ıehri teftiı ettiğini gösteınektedir. 

• • 
ispanya Kıyamcı Ve Ihti-
lilcilerinin Muhakemesi 

Dört Jeneralin 
Madrit 22 - Kırallık taraftar

larının son kıyam ve ihtilillerin· 
de allkadar olarak tevkif edilen 
maznunların muhakeme tarzları 
tesbit edilmiştir. Jeneral San 

Jürjo, mahkemede kırallık dev
rinde Nazırlık yapan hir avukat 

İdamı İstendi 
tarafından mOdafaa edilecektir. 

Cümburiyet Müddeiumumisi, 
başhca dört maznun hakkında 
idam cezası iıtiyecektir. Bunların 
aruında Jeoeral San Jürjo da var
dır. Maznunlardan bazıları buıusl 
bir muhakeme tarzHe muhakeme 
edileceklerdir. 

~~~-----------·-·------------~~-
Tayyareci Molli
son Amerikada 

Sen Jan 22 - Atlas Okya· 
nusu seferini yapan tayyareci 
Mollison, saferinin ıon merhalesi 
olan Nevyorka gitmek üzere 
dün 11 ,22 de havalanmıştır. 

Jıl. Nevyork 22 - Tayyareci 
Mollison, Ruzvelt Fiyeld' de kara
ya İnmiştir. 

··:i:;·;:~-;;~··;;i;;~k···;;;:··i~i~··b~;~· 
rücban hakları bahşedecektir. 
Cenubi Rodezyanıu rüchan bakla· 
rında bir değişiklik yoktur. 

Alman yanın 
Dahili Vaziyeti 

Berlin, 22 - Fon Papen hn
kümeti, Yerilen ademi itimat tak· 
rirlerinin Rayhiştag tarafından ka
bul edilmesini temine uğraıacak
tır. Meclis açılır açılmaz, mecli
sin takip edeceği aiyaset hakkın
da hususi müzakereler yapılcak
tar. icabında hühumet Rayhiıtag 
meclisini feshedecektir, büküme
tin, Rayhjttag içtimalarını uzun 
müddet talik etmesi de muhte
meldir. 

ÇOCDKLUÖUll 
kediye, her hayvana inanırım. 
Fakat aana atla 1 imanım gibi 
eminim ki, sen onu ıarhoı ettio 
ve buraya ıelmesi için teşvik 
ettin r Şimdi ise öldürmek için 
seçebilmek imkinı da elinde : 

Sokak sola doğru uzanıp iİdi· 
yor ve hapishane meydanına vasıl 
oluyordu. Orada kiili bir zemin 
üzerinde, köıelerinde birer kulesi 
olan, kara yüzlü, geniş ve muh
kem eski hapishane binası yükse· 
liyordu. Bu eski binada mutlak 
bir ciddiyet, bir elem vardı. 
Sağımızda üç ev ilerde Otpazarı 
uzanıyordu. Bu pazarın nihaye
tinde hapishane jandarma bölü
ğünOn san kışlası ve kurıunl 
renkte itfaiye tarassut kulesi 
teakup ediyordu. Kulenin nstnnde 
gözcünün zincire bağlı bir köpek 
gibi kesik adımlarla hareket 
ettiği görünüyordu. 

........ r RU8 Ulbl ..-aım Gorklnln hayal roman1 

==~========== Türkçeye ÇeYirea: Ma1H1//11/r. 
- Siz demek bili Varvaranın 

çeyiz parasını yutmak istiyorsa· 
nuz 1 İşte.. ancak bu kadar ala· 
bilirsiniz ! Yumruğunu ııkmıı, 
burnunun altında tutuyordu. 

Y akof amaca gücenmİf bir 
tavırla: "Ben:m bu işle ne ali· 
kam var ? ,, diye mukabele etti. 

Ninem susuyor, kaplan do
laba yerleıtiriyordlL 

- Ben sizi mOdafaa etmek 
için geldim 1 

Büyük Babam: "Ay, laele ba· 
lwaaa ıuoa ! • diye mO.teUiıau 

bağırdı. .. Sana teıekkür ederim 
oğlum 1 V alde, 1\1 tilkinin eline 
ateş kllreği, ntn demiri.. bir 
ıey ver 1. Kardqin geldiği vakit 
Yakof Vassiliç, onunla beraber 
benim kafamı yararsınız r 

Amcam ellerini ceplerine sok· 
tu ; homurdanarak bir köşeye 
çekildi. 

- Bana inanmak istemiyor-
sunuz ! .. 

BDyllkbabam: .. Sana inanmak 
mı ? " diye batırdL Ayaklara ile 
yen nru1orda. •Ha,...L. Kıpet .. 

Ya onu, ya beni- .. 
Ninem yavqça kulaiuna 

fıs:ldadı: 
- Yukarıya çık, pencerenin 

deliğinden bak, Mibaylo amca 
sokakta görününce çabuk buraya 
gel, haber ver 1 Hadi çabuk git 1 

Amcamın tehdidinden biraz 
kurku hiuederek fakat ayna 
zamanda b5yle bir vaz!fe almak
tan mağrur, pencerenin önünde 
duruyor ve sokağı gözlüyordum. 
Sokak kalan bir toz tabakası ile 
örtülmUıtil. Kalduım lafları tozlar 
altuacla aacak ıörlinebiliyorlardı. 

Cesim meydan birtakım ç11-

kurluklarla kaplı idi. Şurada 
yetil renkli bir bataklık, daha 
ulakta Ağda Çuko• gölcliü ki 
ninemin aalatbtı ıibi Mitka ... 

Gönül işleri 

Kariler imin 
Suallerine 
Cevaplarım 

KAmuran Hanıma: 
Kızım doğrusunu s6yllyeyfm 

mi, ben annenin fikrindeyim, 
Annen aana ıiddetle muhalefe\ 
edemiyor. Çünkü sevdiğini görll
yor. Nihayet annedir, kızını fazla 
kırmak istemiyor. Fakat mUtalea11 
doirudur. Bir muallime, seviyece 
kendinden küçük, mevkice ken• 
dinden aşağı ve nihayet çirkin 
bir adamı sevebilir, fakat onunla 
yaşıyamaz. Sevmek başka, evlen• 
mek, hayatınızı birleştirmek başka 
bir feydir. Zaten erkeğin aldığı 
vaziyet aizl rencide etmiyor mu? 
Onun bu yüksekten ahtı sizi 
kırmıyor mu? Ben sizin yeriniz de 
olaaydım; sizin dediğiniz gibi: 

" Arbk yüzDnUzden uğradı
tım hakaretlere daha faıla ta• 
bammlll edemiyeceğim. Sizde 
aevininiz, iıte ayrılıyorum.,, der, 
hayatımın bu sayfasını kaparım. 

* Ank:ı.rada T. T. T. Beye 

Sizin ltiniz pek kanpk. Bu 
it• benim akbm ermediği için, 
ıiıe verecek fikrim de olamaz. 

* 11 Bir sene eYYel bir kııla ta-
nııtı m ve ıeYiıtim. Hattı bir 
mllddet eYlenmete karar Yerdik. 
Sonra birtakım manialar seb .. 
bile ayrıldık. Ben bqkaliyle eY. 
lendim. O da baıka bir diyara 
gitti. Bu suretle bu macera ka
pandı zannediyordum. Halbuki bu 
kız son zamanda tekrar ıehri
mize dôndU. 

Benim evlendiğimi haber alın
ca beni takibe başladı. Her ne
rede göno &ıllme çıkıyOI', evime 
mektup bırakıyOI'. Ailem nezdin
de de beni terzil ediyor. Şaıır
dım kaldım. 

Ellals ı FJkrl 

Kıza kat'J ve açık bir lisanla 
artık eaki macerayı maziye g6m-
dUğllnüzn bildiriniz. Nihayet ıarar 
ederse polise vereceğinizi, mah-
kemeye müracaat edeceğinizi aöy• 
leyiniı. O vakit korkar; yakanızı 
bırakır. 

HANIM TEYZE 
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ca ile Yaşka, itte babamı bu r6-
IOa içine fırlatmıtlardı. 

Pencerenin deliği renk renk 
bir sürll kllçük evlerin •nlandığı 
bir yanaokaİ'n karşıaanda idi. 
Soka;an nihayetinde genit Ye ba
ıık (üç aziz kqişler) kiliaeli 
bulanu1ordu. Yukardan bakıbaca 
evlerin damları b&yle bahçeleri• 
ortaıında tersine d6nm0f mav
nalara benziyorlardı. Uzun kıtcn 
fırbnalarından ve aonbaharm ni
hayet.iz yağmurlarından tiddetle 
müteessir olan evler timdi kalan 
bir toz tabakaıı ile pudralan-
mışlardı. Evler kilise kapııındald 
dilenciler gibi biribirlerine sokul-
muılardL Pencereler her ıeyden 
füpbe eden iri &"6zler gibi, benimle 
beraber birisini bekliyorlar ve 
aokaia bakıyorlar ıibi idL 

( Arkua Hr) 



1 Diinga Garibeleri 

1 

Hitlerin 

1 1 

· l 

Bir Sene Evvelki 
iktidarı 

Almanyada bütiln ordu Uze
rinde hakim olması itibarile, Je
neral Fon ( Şlayşer ) muhakkak 
ki Başvekilden daha nllfuzludur 
ve ( Hitler ) in te~ebbüsleri mü· 
nasebetile de hep bu zatin ismi 
geçmektedir. Binaenaleyh Jeneral 
Fon Şlayşerin Hitler b<.:i.kında 
ne düşündüğünü öğrenmek fay· 
dadan uzak olmasa gerektir. işte 
•İzi tenvir edecek bir hadise: 

Hitler geçen sene bu derece 
nüfuza malik olmadığı bir za· 
manda, Harbiye nazırı ile konq• 
mak istemiş, fakat o vakit bu 
makamı işgal eden Jeneral Grü
ner belki zamanının milsaadoıiz
liğinden, belki do tenezzUl ~ö ... 
termediğinden ( Hltler ) 1 kabul 
etmemiş, hususi kalem mtıdUrUne 
g.Sndermiş, o zaman hususi kalem 
mUdDrlUğünde şimdi Harbiye na
zırı olan jeneral ( Şlayşer ) bu· 
lunuyormuş. 

iki adam konuşmu,lar ve Hit
lerin fikirlerini neşreden gaze
teler bu mülakatı mUteakıp, iki 
devlet adamının bu tanışmadan 
çok memnun kaldıklarını ya:ı:· 
maşlar. 

Fakat Jeneral ( Ştayşer) e 
dostları bu mütaleanın doğru olup 
olmadığım sordukları zaman şu 
cevabı almışlar : 

11 
- iki ·saat, yani tamam 

120 dakika konuştuk. Bu müd
det zarfında ben yalnız 10 da· 
kika söyledim, geriye kalan müd
deti hep Hitler kullandı ve yalnız 
• zamanının geldiğini " söyle
mekle vakit geçirdi. Fikrime 
göre iktidarsız bir adamdır! ,, 

Acaba aradan geçen bir sene 
zarfında Jeneral fikrini değiştir
miş midir, dersiniz ? 
Raynhardın Başma Gelenler 

Almanlarm meşhur tiyatro 
aan'atkarı Maks Raynhardın bu 
ıon sene zarfında başına gelenler 

·. büyük bir cilt roman teşkil ede· 
cek kadar çoktur. Maks Rayn· 
hart kendisi gibi san'atkar olan 
karısından ayrılmak istemiş, ev
Yelce Avusturyada iken muharebe 
neticesinde Çekoslovakyaya ge
çen bir şehirde doğduğu ve 
orada evlendiği için ayni mahalde 
bir talak davası açmış: davayı 
kaybetmiş, Letonyaya gidetek 
Letonya tabiiyetine girmiş ve 
davayı orada tekrarlamış. Fakat 
karısı bu tabiiyet değiştirme 
işinin bir oyundan ibaret oldu
ğunu anlatmış, Raynhart bu defa 
güç hll ile Leton tabiiyetinden 
çıkmış, Çek hbiiyetine girmiş, 
tekrar bir dava açmış, bu dava 
görüle dursun, yeni bir müşkülat 
ile karşılaşmış : 

Filhakika bu Raynhart lsmi 
ıan'atkarın babasma Avusturya 
İmparatorunun bir irades:Je ve
rilmiştir. Halbuki san'atkAr şimdi 
bEşka bir devletin tabiiyetine 
geçmiş olduğu için bu ismi ta
şımak hakkından mahrumdur, 
ailesinin bir asır evvel taşıdığı 

Goldman adına avdet edecektir. 
Bakalım, netice ne olacak? 

OçuncU Napoleonun Cevabı 
Maruf Fransız muharrirlerin

den Jak Bulanjenin son eserinde 
İmparator Üçüncü Napoleon 
hakkında hoş bir fıkra gördük: 

Bir gün Başmabeyinci Kont 
T<':s •er mektup yazarken İmpa-
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HAMALLAR ARASINDA 

"Onun Barnağını Gıpratacak Meceli 
Yok. Gayri Hamallık Edemez O ... ,, 

Eskiden Y aramazi Çocuklara "Sen Bu Gidişle Hamal 
Olacaksın,, Derlerdi. Artık Bu Sözün De Kıymeti Kalmadı 

Belediyenin önünde lf ve ••r• bekllyen hamallar 

- Umuryerine gider miıin? 1 
- Hıyr ... 
- Körfeze gider misin? 
- Kürf eze gidip ney dem .•• 

Ora uzak geliyi... 
Fenere gider misin? 

Yohl .. 
- Hasıriske~esine gider mi· 

sin? 
- Orda iş çoh.. bunaHrem .• 
- Gazciler köşesine gider· 

misin? 
- Üryamda belem gil.rmemi· 

şem .. niresi dir ki? .. 
- Hasköye gider misin? 
- Hasköyde neydem ? .. be-

glim.. bena iyi bir yer görset ki 
gidem ... 

Önündeki deftere bakarak 
bu sualleri her gelene hiç üşen· 
meden, birer birer tekrar eden 
masa başındaki belediye mUstah
demein müdürü, gittikçe asabi
leşiyordu. 

Ben, onun yerinde olsam bir 
ıual daha sorardım: 

- Peki.. Cehenneme gider 
misin? 

Muhsin Bey iskemlesinde doğ
rularak geniş bir nefes aldıktan 
sonra bize dönerek: 

- Gördünüz ya, beyler, dedi. 
Haftada Uç gün sabahtan akıama 
kadar bu azabı çekiyoruz!.. 

Kendisine hak vermemek 
mümkün mil? 

Belediye ltısat MUdiriyeti bi
nasının caddeye bakan kapısından 
başlayıp, müstahdimin MUdUrf1 
Muhsin Beyin odasında nihayet bu· 
lan, üstü.ste yığılmıf bir kalabahğa 
meram anlatmak, hiç şüphe yok 
ki, deveye benek atlatmaktan daha 

rator içeriye girmiş, Başmabeyinci 
hemen ayağa kalkm•ş, fakat 
Napoleon: 

- İşinize devam ediniz, de
diği ve adet te emre biliitiraz 
itaat etmek olduğu için Başma
beyinci yerine oturmuş, mektu
bunu bitirmiş, sonra zarfa koy
muş, o zaman Napoleon sormuş : 

- Bitirdiniz mi? 
- Evet Haşmetpenah 1 
- Tamamen? 

Evet Haşmetpenah 1 
- O halde mürekkep hok

kasını alabilir miyim? 
Muharrir bu hikayeyi İmpa· 

ratorun nezaketenden bir nfimune 
göstermek için anlatmıştır. 

zor.. Maamafih, Muhsin Bey, bu 
işe alışmış. Gelenleri güler yUzle 
kartalıyor, arzularım soruyor ve 

eğer mUnhal bir iskemle varsa, 
birer birer sayarak kendilerine 
beğendirmiye çabalıyor. Bugün-

den itibaren bana: " latanbulda, 
en çok talibi olan san'at veya 
meslek hangisidir ,, diye sorulsa, 
tereddüt etmeden şu cevabı ve· 
receğ-im: 

- Hamallık ! .. 
DüıünUnUz ki şimendifer ve 

gümrUktekiler de dahil olduğu 
halde şehir hudutları dahilindeki 
hamal kadrosu ( 5 ) bin kişiden 
ibaret iken hamallığa hergün bir 
bu kadar talip zuhur ediyor. 

Malatyadan, Kemaliyeden, Petur
keden, Hmııtan ve daha böyle bir
çok yerlerden, lstanbulda iş ara· 
mıya gelenlerin hepsi hamallığa 
gözdikmitler. 

Tabii bu kadar hamalı, der· 
hal yerle9tirmiye imkln yok. 
Sıra bekliyecekler. Daha doğru
su, sıra beklemeleri IAzım. Fakat 
bekleyeni gösterin bakalım ?. 

Bir hamal, izin alıp memleke· 
tine gitti mi, yerine yüz kişi bir· 
den talip!.. 

Sonra, olur ya, insanlık hali .. 
bir hamal hastalanmasın .. Hemen 
dedikodu başlıyor: 

- lfendum .. Sarfası gabariyi .• 
Başı döniyi... Üreyi bulaniyi ... Bar
nağını gımıldatacah meceli yoh .•. 
Gayri, hamnlhb edemez o ... 

Tahkikat yapılıyor. Bu söy-

1 

lenilenlerin hiçbiri doğru değiL 
Herif, turp gibi •.• Bir glln na111lsa 
ısıtma tutmuş ta itinin baıına 
gelememiş. 

Hamal ~iyip geçmiyin. Bun· 
lar, çok açıkgöz adamlar.. Me• 
selA, MOstahdomin MUdilrU ile, 
uzaktan yakmdan teması olan 
kimler var? Haftalarca peşine 
dUşllp öğrendikleri gibi yakaıına 
yapışıyorlar: 

- Ocağan düştüm beğüm •.• 
Bana bir tafsiye .•• 

Nihayet tavsiyeyi ke>parınca, 

doğru Muhsin Beyin odasına .• 
Hamallara tavsiye verenler içinde 
memleketin en yüksek ilim 
adamlarının bile ismi varmış. 

Geçende tanınmış bir muhar· 
rir anlatıyordu: 

- Gece, geç vakit belediye· 
nin arka sokaklarından evime 
dönUyorum. Karanhkta ırı yarı 
bir gölge peşime takıldı. Doğru· 
su kuşkulandım. Herif, beni on 
adım uzaktan takip ediyordu. 
Hızlı gidiyorum, o da hızlanıyor. 

Duruyorum. O da duruyor. Ni· 
hayet yanıma yaklaşıp birdenbire 
ayaklarıma kapanmasm mı? 
Kendimi karı• kaldırıma dar attım. 

Meğerse, fena bir maksadı yok
muı. Yalvarıp yakarmaların artık 
bini bir para: 

- Ni olursa aenden olur 
efendi? 

- Peki.. Söyle bakalım, ne 
istiyorsun .. 

- Ben örgendim efendi. Sen 
filAnca müdürün teklilfsüz ehpabı 
imişsen.. Gayri, nasıl bilür1en 
eyle yap .• 

Şimdi, sen benim yerimde ol 
da bu adamcağızı boş elle geri 
çevir bakalım. 

İstediği tavsiyeyi hemen ora· 
cıkta karalayıp verdik. Dua 
ederek gitti. Benim filancanm 
ahpabı olduğumu nereden, nasıl 
öğrenmiş. HAlA merak ediyorum. 

Tavsiye mektupları içinde ba
zan pek orijinalleri var: 

"Mtitekaddimi varaka~ filAnca 
güçlU kuvvetli, meşak ve meza
hime mtitehammil, ahlAkan maz
but bir kimsedir. Kendisinin 
ınlinasip biı· iskelede tavzifine 
delalet buyrulması ricasile ..... ,, 

"Filanca ağa hakkında vait 
buyrulan mUzaheretin kendisin
den deriğ edilmiyeceğini ümit 
eder ve bilvesile .... ,, 

Yahut: 
"Hizmeti vataniy esini hüsnü au-

1 1 
1 Kari Mektupları 1: 
1 1 

Kırlangıç 
Yuvasından ... 
Yemek Olur Mu? 

On, on bet arkadat lıir mecliste 
konuşuyorduk. Bir arkada~ ('inlilerin 
kırlangıç yuvasından yemek pişi rdiğinl 
söyledi. Hepimiz hayret ettik. Bu bir 
latfle midir, yoksa hakikat ınidir? ... 
Eğer doğru ise bu yemeğin nasıl bir• 
tey olduğunu lfıtfen bildiriniz. 

u,.klı bir karliniz 

Cevap: Çinlilerin kırlangıç yu· 
vasmdan yemek yapbkları doğ
rudur. Bu yemek Avrupanm büyllk 
ıehirlerindeki Çin lokantalarında 
da bulunur. Kırlangıç yuvası ye-

meği çok nefis ve çok lezizdir. 
Sıcakbr. Yağda pişirilir. Kırlan• 
gıçlar yuvalarını kırlardan topla• 

dıkları bir nevi nebatla yaparlar. 
Bu nebatm yemeği çok güzeldir, 
Avrupalılar bu yemeğe "Nirdi t'OD-t 

del,, derler. 

Bu Nasll Ceviz Satl•• 
Kaatamonu Mcb'usu Hasan 

Fehmi Beyin dediği gibi Türkf.. 
yenin en kutlu ve en mubart.\c 

ağacı ceviz ağacıdır. Bu cevizf ııri 
satın almak Uzere kasabadan 
köylere bir zat gider • . Köylüden 

beher ağacı beş liradan yedi 
liraya kadar alır. Bu kadar aı 
bir para ile alman gUtUk bir 

buçuk metre mikAbı gelir. Nak• 
liye ve kestirme masrafını da bir 
okadar hesaplayabilirsiniz. Fakat 

bu kiltüğlln kaç paraya satıldığım 
tahmin edersiniz: 150 liraya!.. 
Bu vaziyette köylil değil, birkaç 

açıkgöz zengin olmaktadır. işte 
ceviz kütüğü alışverişi bundan 

ibarettir. Hükumet ve Orm:ın 
idareleri bu hususları nazarı c.ı .• -
kate almalıdırlar. 

Bolu, Zeynel z.ade Kazım 

;;:;:::;il! 

retle ifa ettiği bizce malum olan 
• . • • • Ağanın ilk açılacak iskele 
hamalhklarından birine kayırıl .. 
mak auretile maişetinin teminine 
himmet buyrulması müstercadır 
efendim .... ,, gibi şeyler ... 

Hamallık istiyenler, öyle bir
denbire arzularma nail olamıyor
lar. Dehşetli kırtast muame1At ••• 
Evvela belediye reisine istida 
verilecek. istida, makamdan lk .. 
tısat Mf1diriyetine havale edile
cek. lktısat Müdüriyeti, poliae 
yazacak, polis birinci ve dördüncU 
ıubeleri, tahkikat yapacak. T ah .. 
kikat müsbet çıkal'la evrak Sıh· 
biye MUdtiriyetindeki muayene 
heyetine gönderilecek. Hamalı hu· 
rada uzun uzadıya muayene ede• 
cekler, nihayet tekrar müstah• 
demin MUdiriyetindeki husuıl 
bllrodan eline vesikasmı vere• 
cekler. Muhsin Bey bu uzun 
muameleyi, çok kısaltmış. Ha .. 
mallık talipleri şimdi yalnız mat• 

bu bir varakayı doldurmakla mü• 
kellef tutuluyorlar. Haftalarca, 
aylarca evrak takip et• 
mek knlfeti ortadan kalkmak .. 
la beraber hamallık, yine en 
güç varılabilen kazanç yol-
larından biri! 

Eskiden, adam olmak istida .. 
danı göstermeyen tembel çocuk• 
lara: 

- Sen bu gidişle hamal 
olacaksın! derlerdi. 

Artı!c bu sözUn de yeri kal .. 
madı. Hamallık, öyle her istenil· 
diği zaman, kolaylıkla ele geçi· 
rilir bir iş değil. 

Bir hamal arkalığı almak için, 
evveli bir arkamz olacak!.. 1f 'f. 
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Ölüm 
Hasan Bey hasta yatıyordu. 

Dostlarından biri ziyaretine gel
mişti. Hasan Beyin ikide bir in
lediğini duyunca: 

- Niye inliyorsun Hasan 
Bey, dedi, bunun en sonu ölüm
dür, insan da ancak bir defa 
6lür .. lnlemiye lüzum var mı? .. 

Hasan B. içini çekti : 

- Ben de bunu bildiğim ıçm 
inliyorum yal İki defa ölüm ol
aaydı inlemek ak'ınıdan bile 
ıeçmezdi. 

Kiracı 

Hasan Bey evini kiraya vere
cekti.. Evi gezenlerden biri tut· 
mıya karar verdi, uzun uzadıya 
pazarlığa giriştiler.. bir türlll 
uyuşamıyorlardı. Bir aralık kiracı 
Hasan Beye: 

- Sen şu dediğim fiate razı 
ol, dedi, benden daha iyi kiracı 
bulamazsın.. Şimdi oturduğum 
evden çıkacağımız için ev sahip
leri hUngllr hilngllr ağlıyorlar .. 

Hasan Bey güldü: 
- Onların yerinde ben olsay

dım kat'iyen ağlamazdım. Kiraları 
daima peşin almak adetimdir de! 
• • --

- Hasan Bey ne oluyors ı n, 
yangın mı var? Böyle koşa ko· 
•• na reye?! .. 

- Matbuat Cemiyeti, gazete
ciyiz diyen Bulgarlara ziyafet 
çekmlf. Ben de gazeteciyim 
demlye gidiyorum. Belkl bana 
da bir ziyafet nasip olur. 

Yüz Lira 
Hasan Bey bir dostuna an

latıyordu: 

- Başıma gelen felaketi bil
ıeni~, beni tam yüz lira masrafa 
ıoktu. Karım tramvaya binerken 
ayağı kayıp yere düşmüş, civar-

daki bir dükkAna götürilp tedavi 
etmiıler, bir ıeyi kalmamıf.. 

- Bu yllz lira kanoın teda
Yiai için mi sarf edilmiş? 

- Hayır azizim, götnrdllkleri 
dnkkan bir tuhafiyeci dükkinı 
lmif. Karım çıkarken bir alay 
eıy• alap çıkmış •• 

Doktorun Tavsiyesi 
Hasan Bey doktora gitti, 

doktor kısa bir muayeneden sonra 
Hasan Beye tunları tavsiye etti: 

- Hasan Bey, bugünden ıonra 
ıiğara içmiyeceksiniz, içki içmiye
ceksiniz, ıinem.ıya, tiyatroya git
miyeceksiniz, batta evinizden 
çıkmıyacaksınızf.. 

On beş gün geçti, Hasan Bey 
tekrar doktora gitti: 

- Doktor tavsiyenden tama
mile istifade ettim. Hatta iıte 
tavsiyen sayesinde yapbğ'ım ta• 
ıarruf yüzünden sana borcum olan 
rrimi lirayı getirdim! 

Yaş Meselesi 
lln .u1 Bı 'in 

gelini aıı~ızııı li l
ıııll ş tıi . 'l\ıt.i\ t'\'P 

gP!cıı dostlarııııla: ı 

lıiri Il a"an HeJ o 
ord ıı: 

Jl .ıs:ın Bı•r 

J!!'liııinh: lı·ın~i 
ha .. tnlıkfnıı lıl l ı? 

Bilml.'nı ki, 
doktorl:t r bir tıirlıl 

fl'ş!ıi<ı ndoıııfdilcr. 

Y:ıl ıız hoııiııı :ııı

l :ıılıl!ınt lı"r şe~ 'ar-
a ~ok hızlı ~aşı

rlı da orıu ı iı:iıı. 
:Xo dt>ııı<'I, iı;

tnıligiıı i :uılaııı : ı d ıın 

J I.ı an n ey .. 
<1y lo iso a1-

Jıılıı) ı ın.. Oglııın 

goliııirıılo c ,·Jcıı-

rliğt :zaman reli-
niın oğlumdan on 
vaş daha kuçfiktU. 
Öldilğll 7.amnıı ıı il-
fus tezkere i ıı o 
baktık, og'lum uıı 

yaşın a golıniş tn on 
yaş d a ha gr. ı;ııı i ~ti 

bil e ! .• 

istirahat 
Jlaııa ıı Bnyc ı;or

dular: 
- Gilndc k:ı.ç aat 

i ti rah:ı t eder iıı . 

( )ğ!e yoıncıtin
dcn soııra karım 

iki sant uyur .. 

Acele 
Jlnsaıı Bry y ol

da :ı r kad:ı~l:ı rı ıı ıl:m 

hiriııo ra~tg'Plıli, 
ı orılıı: 

JT nırot hlh·l e 
ko9 :ı koıta rıOrü) o? .• 

- E,·o Hasarı Rey. 

- in arı e,,e b•>)-
1 o kot:ı koşa mı 
giler?. 

- No Yap:~ ·ıın 

H:ıcı:ııı Br.\: hiç 
sorıııa: hizınıtı;-i 

g'İt.ti, karım fl\ılC' 

yalnız kat.lı, nıı ıı n 
iı•in ı11•rlo ı•t!İ) o
r ıı rn .. 

llıısan Rey tı lr 

dakika ilflşlind!I. 

'r aın:ıın, dedi. 
Len do hi r zaman 
hôvle flrıin gibi 

o' o koımuthım, 
fakat lıcnl m karım 

r itrni9, lıizmotçim 

) :ılr11z. ~a~ıı, tı da 
onun l\'lll ••• 

Uykuda 
ll:ıa.uı Hny ııyu

yordıı , k arm al'e· 
lendi: 

Hnsıııı lloy l!en 
b u gece 11okad r 
çok horlıı) orsun ! .. 

Hasan Boy u-
) andı, etrafına b:ı
kırıdı : 

Canım biz. a 
na karının il) ıı d u

ğunu sorınııyoruz. 

Bc ıı do sizin 
sorduğunuza cevap 
verdim. Karımın ıı-

- Efendi sen Ç•ldırdın ml?.. Oğulhırmm ikisini bfrden kar
''"a almu;;, birine davul, ötekine zurna öğretiyorsun! .. 

A ııl:ıdıın, d e· 
di, fakat horlı) an 
bon <lcı~lim ki, r il
ynmdıı. hir şim~n

<Lfcr ~llrdllm. So
ııin duylluhuıı onun 
{!ii r l\ltilsul1 ır. 

) ııduğu ıaıııan k:w
ga lıitor ben do rahat 
Nlcri 111. 

- Du~rmadın mı Hanım, yanımı;:dakl bUyUk apartımanm sa
h ipler 1 kızlarını kondl havasına bıramışlar, hangi erkeği be· 
ğanlrse onunla evlendlreceklermlş. Yabancıya gitmesin diye 
ben de cğullarımı yetiştiriyorum .. ikisinden birini seçsin. 

BlJ SENE 
Bu aene darıldım nedense yaza, 
Ben onu hasretle anamam 'imdi 
Param yok ağzımı nçıp poyr:ıza; 

Güneşte uzanıp yatama m şimdi-

* Bir defa içmedim birayı buzlu, 

YAZ NASIL GEÇTİ 
İşime knrı~tı, bı len bilmiyeo; 
~dada bir dosta ta9ındım hemen, 
Üç günde kovunca beni evinden, 
Her yeri imaret unamam timdi .. 

* 
Denizin içinden plajı tuzlu; 
Nekadar göz: ebe pembe bul uzlu, 
Bu iıe kolayca kanamam timd i .. 

Aradım kalmamıt ne kö.şe bucak, 
Güldüler, dediler, oldu olacak 
Haline acı yor hoşhoşlar ancak 
Hasanın zevi<İne bak tamam şimdi .. 

Size Hiç 

Benzemez 
Hasan Bey trenle Pendiğe 

gidiyordu. Yol uzadıkça Hasan 
Beyin canı sıkılmıya başladı. 
Karşısında orta yaşlı biri oturu
yordu; onunla konuşmak istedi. 

- Vay Necati Bey, siz bura
daydınız ha; demindenberi nasıl 
oldu da görmedim! .. 

Orta yaşlı adam fatırdı .. 

- Affedersiniz ben Necati 
Bey değilim; yanılıyorsunuz! .. 

- Hakikaten Beyefendi, ben 
de farkındayım. O ıize hiç ben
~emez. 

Şu önUmUzde giden kadı· 
nın YUz bin llra •ervetl var •• 
Yalnız zavallının bir b acaıı 
ötekine nl•b•ll• daha kı• a I. 

- Aman komf u ne dly oraun, 
yUz bin Ur••• mı var?.. Bir 
bacajı ıteklne nlabetle niçin 
kısa olsun. Blllkl• daha uzunı .. 

/Telefon 

Numarası 

Hasan Bey 

Hasan Beyin oğlu coğrafyaya 
çahşıyordu, kitapta bir serlavha 
nazarı dikkatini celbetti. Babası
na sordu: 

- Baba coğrafya kitabında 
bak ne yazıyor, ben anlamadım .. 

Ne yazıyor, oku bakalım 

Kristof Kolomp 1426-1492 

Hasan B. güldn .. 

- Bunda anlaşılmayacak ne 
var ki; adamın İsminin ) anına te
lefon numaralarını da yazmışlar. 

Hasan Bey - OördUnUz mU gUzelllkte birinci çıkam, gayret edin de hemter ller hepimiz 
her lflmlzde birinci oldulumuzu bUtUn dUnyaya göaterellml. 

1 1 . ... ~·······H·;~~~···9;-y .. ·ö·i·y~;:··K'i···· .. ~···· 
. . . . .... r ................................................... ı .. ·· 

Meraklılar 
Cenabıhak, nası l sevindirmek 

istediği kuluna eşeğini kaybettirir 
de sonra tekrar buldurursa; dün
yada rahat ettirmek istemediği ku
luna da bir merak arız eder .. Bu 
yüzden ölünciye kadar bir glin 
bile, oh dedirtmez .. 

Meraklıların envaı vardır. Bun
lardan birkaçını sayayım. Meseli 
gazete meraklısı: Henüz sabah 
olmamışhr. Gaztteler satılmağa 
değil ya, daha basılmağa bile 
başlanmamıştır. 

Meraklı uyanıktır, artık gözü
ne uyku girmez. Ha gazeteci geli
yor; ha gelecek, neden sonra so
kaim göıesinde .. 

- Yazıyor havadis. 
Diye bağıran milvezz.iin ıeılnl 

işitince aklı biraz başına gelir .. 
- Oh gazeteci geldi. 
Alır almaz gazetenin tarihin· 

den, neşriyat müdürünlln imzası• 
na kadar birkaç defa hatmeder. 

Bir batka meraklı .. 
Evlerin kapılarındaki,tramvay• 

ların üzerindeki hatta tramvay 
kondoktörlerinin yakalarındaki nu• 
maraları okur. Bunlardan tefeUI 
eder .. 

MeselA numara tekse uğura 

- Efendi san yine çok fazla 
cıgara içiyorsun; bu, eenl ted .. 
rlcen öldürecek bir zehl,-dlr •• 

- iyi ki •kllma getirdin .• Bu .. 
gUn b•rakıp, •kfama rakıya 

bafllyacajiım. 

hamleder, sevinir. Eğer çiftse bir 
uğursuzluğa tesadüf edeceğim 
diye korkar, rahata kaçar, arpacı 
kumrusu gibi düşünmiye başlar. 

Kılık kıyafet meı aklısı daha 
acayiptir.. Boyunbağını aynanın 
karşısuıda sekiz defa bağlar, 
on altı defa çözer .. 

Ceketini fırçalar, olmadı, der, 
bir daha fırçalar; şapkasına giyer, 
ıağa iter beyenmez, sola iğer 
vazgeçer.. Nihayet gllçlllkle ıoka· 
ğa çıkabilir.. DilkkAn camekla
larmm, mah&llebici aynalarının 
karşısından kendisini seyretme
den geeçmez, battı teıadllf ettiği 
gözlüklü adamların g6zlllklerine 
bile, acap içinde kendimi görür
müyüm diye bakar .• 

Bunlann meraklarının zaran 
kendilerine .... Fakat bir de etrafın
dakilerine zarar veren meraklılar 
vardır. . Radyo meraklısı evinde
kilerinin, konu komşusunun radyo 
parazit lerile başlarını şişirir. AY 
merakhsımn da kazaen arkada~mı 
vurduğu, otomobil merakhsımn 
sokakta adam ezdiği ve nihayet 
traş meraklısının bütün dünyaya 
IAf dinletip canını sıktığı daima 
vakidir. 

Yaradılışımızda bu merak hissi 
olmasaydı herhalde şimdikinden 
daha çok ra!lat olacaktıv va' .• 

Paza o 



Nası 
Osman Beyin Delaletile Huzura Çıkmıştı 

~uharrfri ~ 

/-fer Hakkı ı'Vlah/ırzdur 
-1ü5-

EbülliUda, saraya ve hatta 
bizzat HünkAra mensup olduğu 
halde, Yıldızda hususi bir mevkii 
olmıyan zümredendi... ( 10 Tem
muz 324 ) inkılabında ismi en 
çok söylenmiş ve kendisine fal
c ı lık, büyficülük, müneccimlik ve 
üfürükçülük gibi birçok sıfatlar 
isnat olunmakla beraber saraya 
intisabı da şu şekifde tasvir edil
mişti. 

O zamanki rivayete nazaran 
( Ebülhüda ), aslen nereli olduğu ' 
belli olmıyan bir arap kıptisi 

muş... Başında gUneşten rengi 
solmuş yeşil bir sarık.. omuzun
<l a, parça parça solgun ve nefti 
r enkte bir bayrak.. Lime lime 
bir elbise .. · Topal bir merkebe 
biner.. köy k<Sy gezer.. Def ça
larak ve ilahi okuyarak dilenir •• 
T opJadığı erzak ve hububat ile 
j "Çinir, ( Mehmet ) isminde bir 
c ılenci ... Bu dilenci zeki bir 

~ı am olduğu için, bu zillet ve 
sefaletten kurtulmak istemiş. Bir 
rüya tasni etmiş. Abdülhamide 
bir telgraf çekmiş. ( İstikbali şa-

haneniz hakkmda mühim bir rüya 
gördüm. Bu rüyada, .hayat ve sal
tanatın ız hakkında bana maHimat 
'"ren 1 Iazreti Peygamber; elile 

yiiıümü örttü. Ve bu rüyayı biz
zat zatı şahanenize arzetmeden 
cçmaınamı emretti. Huzurunuza 
celbecliniz, rüyamı söyliyeyim. 
Ynksa, ilelebet böyle gezeceğim.) 
d .niş.. . Abdülhamit te bunu 
m_rak etmiş. EbülhUdayı lstan-

bula getirtmiş. Rüyayı dinlemif. 

El i!c Ebülhüdamn yüzlinU açını~ 
ve o gündenberi maiyetine Mü· 
neccimbnşı olarak almış ... 

Ebülhiidanın mazisi hakkında 
verilen bu malumat, yalandı. 

Hatta, son zamanlarda Yıldıza 
ve Abdülhamide ait hatıratım 
yaıan bir zatın kitabındaki (aslen 
Halepli olan bu zat, gilnün birin-

d e riiya hikayesile ve Başma
b eyinci Osman Bey delaletile ls
t anbula gelmiş, saraya çatmıı .•. ) 
diye yazılı olan satırlar da yan
lışbr. 

Ebülhüda fstanbula ilk defa 
olarak (Sultan Aziz) zamanında 
gelmiştir. Ve gelişi de, iş zım

ııındadır. Bu adam, (Rufai) tari· 
lciniıı piri olan (Ahmedi Rufai) nin 
kızının oğlu (Seyyit Ahmet Say
y.'lt) ııı ahfadındandır. Bu aile 
Hal~p. Hama ve hatta bütün Su
riycde birçok vakıflara malik ol
d u;{u için daima müreffeh yaşa
m ı ... Jardır. 

Ebülhüda, çocuk yaşında~1beri 
iyi tahsil görmüş, bilhassa ulümu 
<lh iyede çok ilerlemiş.. Henüz 
on beş, on altı yaşlarında iken 
babasının vefatı üzerine bu v~ 
kıfl ı rın tevliyeti onun uhdesine 
ge-çmiş... Fakat, bunun çocuklu
sundan istifade etmek istiyen 

bazı kimseler, bu vakıflara teca
vüz etmiş. iş mahkemelere düş
müş. Davaları sürüncemede kal
mış. O da bu halden Evkaf 
Neıaretiiıe şikayet etmek için 
Sultan Aziz zamanında lstanbula 
gelmiş. İşlerini gördiikten sonra 
da tekrar Halebe dönmliş ... 

E•de bulunan vesikalara naza
ran Ebülhüdanın Halepte dilenci 
olduğu şu tarafa dursun, bila
kis ( Halep vilAyeti nakibü
leşref kaymakamı imiş. Hattl 
henüz yirmi iki yaşında bir 
genç olduğu halde, ( reisül'
ulema ve nakibUleşref, izzet 
Efendi) tarafından (Halep meclisi 
idare azahğı)na bile inha edilmiş .• 

AbdUlhamidc intisabı da şu 
suretle olmuştur. O zaman ikinci 
mabeyinci olan (Osman Bey) ev
velce Halep valiliğinde bulunu
yormuş. Orada bulunduğu za-

man da Ebülhüda ile çok iyi gö
rüşüyormuş... Abdülhamidin cü
lusunun ilk senelerinde EbUlhü· 
da yine lstanbula gelmiş. (Naki-

büleşref, İzzet Efendi)nin evine 
misafir olmuş. Osman Bey hunu 

duymuş.Eski bir ahbabını ziyaret et-

mek için İzzet Ef.nin evine gitmiş; 
görüşmüş. Lakırdıya dalarak ora· 
da epeyce bir zaman geçirmiş. 

Bu esnada Osman Bey Abdül
hamide lazım olmuş. iki defa 
arattığı halde: 

- Henüz saraya gelmedi. 

Cevabını almış. Konağına 
adam koşturulmuş. Orada da 
bulunamamış.. Başmabeyincinin 
bu gaybubeti, Abdülhamidin na
zarı dikkatini celbettiğinden sa
raya gelir gelmez doğruca huzura 
çıkmasını emretmiş. 

( Arkaaı var ) 

Finlindiyada Korkunç 
Bir Tarikat Bulundu 

Bu T arikatin Mensupları, Ölülerin Aza
larile Tılsım Ve Büyü Yapıyorlarmış 

Glzll tarikat mensuplarmın ayın yapllkları kulübelerden biri 
Helsingfors, (Hususi) - Fin- len ölülerin üzerinde yapılan feci 

landiya zabıtası, bütün cfkirı ameliyenin şimdiye kadar mey-
umumiyeyi heyecana düşilrcm bir dana çıkmamasını temin etmiştir. 
hadise ile karşılaşmışlar. Halkı, Bn bekçilerden birinin odasında 
bu derece müteessir eden vak'a- bir de tılsım ve sihir kitabı bu-
nın sebebi, şehir civarındaki bos- lunmuştur. Kitap İngilizcedir ve 
tan kuyularından birinde bir ta- çok eski zamanda yazılmıştır. 
kım insan elleri, başlar, ayak ve Bu tarikatin mensupları, ölil-
kollar bulunmuş olmasıdır. Bu lerden kestikleri bu uzuvları mub-
azaya ait vücutlerden eser telif kimselere tılsım yapmak ve 
yoktur. bazı hastalıkları iyi çt~. için 

Zabıta, bu feci vaziyet kar- büyll yapmakta kullanmtJlardır. 
şısında müthiş bir cani çetesinin Bulunan kesilmiş uzuvlardan baı-
izi üzerinde bulunduğunu zannet- ka ayni mezarlıkta topraktan çı-
miş ve şiddetli takibata başla- karılarak gizli bir yerde saklan-
mışbr. Fakat az mllddet sonra mış ölülere ait bir hayli kesilmiş 
tutulan yolun yanlış olduğu anla- el ve ayak bulunmuttur. 
şılmıştır. Çünkü kuyuda bulunan Bu gizli tarikatin menıupları 
uzuvlarm fakirlere ait mezarlığa arasında bir miktar da kadın 
yeni gömülmüş ölülerden kesildi- vardır. 

ği tahakkuk etmiıtir. Bu hadise meydana çıktığı 
Yine zabıtanın elde ettiği ne- zaman Finlandiya faşistleri Fin-

ticelere göre yeni gömülmüş ölü- landiya franmasonlarmın da bu 
leri mezarla .odan çıkararak muh- gizli tarikatle alakadar oldukla-
telif azalarını kesip alanlar, gizli rını iddia ederek haklarında ta-
bir tarikatin mensubudurlar. Bun- kibat yapılmasmı istemişlerse de 
}arın adı "Kara sihirbazlar., dır. zabıtanın tahkikatı böyle bir alA-

Mezarhk bekçilerinin de bu kanın mevcut olmadığmı göster-
tarikate dahil bulunması, gömu- miştir. 

( Çok Eski Devirlerde ist an bul ... 
~ J 

On İki Bin Bekçi, Sayısız 
Sarıklı Ve 57 in Çiftçi 

( Baş tarafı l inci sayfada ) ı 
takımı takip ediyor. Hepisinin başmi 

da (Afitabe) denilen bir nevi şapka 
var. Bunların arkasından da muha
rebede askerlerin mektuplarını 
taşıyan postacılar güruhu geliyor. 
Hepisinin ellerinde ziller var. 

bağcı, bahçeci ve boıtancı kafi
lesi yiirüyordu. Bunların adedi 
( 4~950 ) rakamını buluyordu. 
Yani kafile pek muazzam birşey
di. Hepsinin be lleri ve arkalan 
ıilahlarla donanmıştı. Ellerinde 
kazma, çapa, yaba, bel, destere 
gibi aletler vardı. Bunlar cadde
den geçerken halka durmadan 
çiçek yağdırıyorlardı. Birçokları
nın önünde süslü ve yaldız
lı öküzler gidiyordu. Sık sık 
şöyle feryat ediyorlardı: 

Sarıklılar Kafllesl 
Çeçit resminin en şayanı dik

kat kafilesini sarıklılar, yani za-
öllane hocaları teşkil ediyordu. 
Bunların adedi sayılmakla tüke
necek gibi değildir. En başta, 
ellerinde değnek bulunan mahke
me muhzırları, sonra kazıaskerler, 
400 tane vezir •e ayan imamı, 

400 hatip, 500 kadı,300 şeyh. 40 
vaiz, 400 tefsirci, 60 hadisçi, 700 
müezzin, 300 sofu, 8000 müte
velli, 800 kapıcı, 500 arzuhalci, 300 
kitapçı, 2000 mahkeme katibi, 3000 
cami muarrifi, 4000 tekke tefçisi, 
ve 6000 hafız .. Bu hafızların yarısı 
kadınlardan mürekkepti. Kadın 
hafızlar birer ata binmişler, Ku
ran okuyarak geçiyorlardı. 

Geçit resmine 800 kadar da 
şair iştirak etmişti. Hepsi de 
kasidt1ler, şiirler ve gazeller oku
yup yürüyorlardı. 

Meddahlar, mlzahçllar 
Meddah ve mizahçıların teıkil 

ettiği kafilenin manzarası cidden 
görülecek bir şeydi. Bunların 
adedi diğerlerine nazaran azdı. 

Hepıi 80 kişi kadardı. Fakat 
bunlar ellerinde çeYken, belle-
rinde mecmualar olduğu halde 
garip ve gülUnç vaziyetler ala· 
rak ve hazan da zıplayarak ge
çiyorlar, gtUllnçlU fıkralar ani~ 

tıyor ve kahkahalar atıyorlardı. 
Bunların arkasından ylirllyen 

$()() kadar hanende de," AllabOm
me ya HAdi, Ihsan eyle yolu
muz ,, ilihiıini okuyorlardı. 

57 bin çiftçi 
Bundan aonra aeçit reıml 

alayını, lstanbulun en kalabalık 
esnaf teşekkülü olan çiftçiler 
takıp ediyordu. Oglln geçit res-
mine iştirak eden çiftçilerin mik
tan 57 binden fazla idi. Bunla· 
rın ayaklarında çarıklar, omuz-
larında aba, kaba, tola ve çeıit 
çeıit hırkalar, hatlarında Uzer• 
leri telli külAhlar vardı. 
Yüzlerce sığır ve mandanın 
boynozlarını yaldızlamışlar, belle
rine ipek kolan, sırtlarına atlas 
çullar bağlamışlardı. Bütün çiftçi
lerin ellerinde nadaul, üvendire 
gibi çift aletleri bulunuyordu. 
Şayanı dikkattir ki bu muazzam 
kafileyi teşkil eden 57 bin çiftçi
nin hepsi de çift sfirer gibi bir 
vaziyet almışlardı. Hep bir ağız
dan şöyle bağrıyorlardı: 

"- Ekmek benden, bereket 
ıenden ver Alla hım ver ... ,, 

43 bin bağcı 
Çiftçi kafilesinin arkasından 

" - Uha, d ihaaa babam. Al· 
lah rahmet ver, ya mevla bereket 
ver, ya mevIA kuvvet ver ... " 

G eçit r esmi sabah erkenden 
başlamıştı. Fakat öğle olduğu 
halde alayın ancak yarısı geçe
bilmişti. Geçit resminin son ve 
en cazip bısmını yine bu ıütun
larda yann seyredeceğiL - lf Jf.. 

Katil Cevdet 
Yakalandı 

Cevdet tutulduktan sonra 

G eçenlerde hllyük postahane 
karşısında bir cinayet oldu. 
Cevdet isminde bir sabıkalı KamlJ 
Efendi isminde birisini öldOrdft 
ve kaçtı. 

Bu adam hadiseyi milteakıp 
Haydarpaşaya geçerek trene bin
miş ve Adapazarına gitmiş, ora
dan otomobille Çerkeş kasabası· 
na geçmiştir. Fakat Cevdeti Çer
keşte tanımışlar ve yakalamışlar• 

dır. Cevdet dün şehrimize geti
rilmiştir. Şimdi tevkifhanededir. 

..1. .................................................... ..j .. 
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ı . 1 A"' ı 23 Ağustos Sah 24 gustos Çarşamba 

latanbul _ ( 1200 nıetre ) 18 gr:ı- iıtanbııl - - ( 1200 rıuıt.re ) 18 Gra-
mofoıı, ısı ,:> birinci kısım a l :ı tu rka. k oıı- mofoıı , l!l,5 bi ri ıı <'İ k ıeıııı a laturka kon-
ı1 e r , .M ii , erref IIanı ının i• lirakile ~o, :ı t1er, 20,;; gramofon, 21 Mıl rı ir Nurettin 
g ramofo n, 21 i kin!' İ kı8ırn alatur ka Bey i le. arkdaşları tarnfııı dan konser, 
konser, Kemal i\i y a 1. i Hey ile arkıı.- 22 o rkP<ı t ra • 
daşları t ara fından ~:! orkestra. BOkret - (89-l metre) l!l, IO Holının 

8Qkre, - ( 89-l metre ) 20 radyo or-
kestrası, :!O,:~J kon feraM , ;!I> , l.i 9ark, 
21, 15 orke~tra. 

Belırat - ( 4~9 nıetre ) 21 ıes k•)ll· 
eeri, Saııuııo n opra~ııutan p:ı r~alar, 2~~ 

~~igan or~estruı. 
Roma - (441 metre) 21 ,45 Locloletta 

operası . 

Prat - ( 4~ metre) !!O nskort ban· 
do, 22 H. J. konMıri . . 

Viyana - ( lil 7 metre ) 21 eski ycnı 
Viyana oper otleri, 2:1,15 dans havaları. 

Peıte - ( 000 metre ) 20, t ii Macar 
halk şark ıları, 21,50 operanın orkes truı. 

Varıon - (141 l metre) ~ 1 kalk kon-
seri. 

BerllR - ( 1635 metre ) 21 orkestrn, 
~2, 15 StHııgartfan naklen Alaka opertıti 

oper:ıı; ı . 

He'. ırat - ( 429 metre ) :? I Kuvar
te t, ::! 1, tO .Maılaııı H ıı ttArflay operuıu . 

Roma - ( 4-H nıelu ) 21 graıııofon 
plfıkları, 2 1, l:J doktorun tavsiyelori, 
21 , ı;; Abrahamııı masalı. 

Prai - ( 488 ınetre ) 21 Kunrt6t, 
23 ,~0 koıısor. 

Viyana -(317 mstrıt) !?O,:iO Preıısos 
isınindo bir komedi, ~a, 10 dans ha
vaları. 

Peşte - ( 550 metre) 20,50 salon 
orkostrası, 22 Çigan . 

Varıova -( 141 1metre )21,!JO Soliıt 
ko nso ri, 23 da.na havaları. 

Berlin - ( 1G35 wetre ) 21 kU.&ik 
oporetler geceıi. 
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lstanbul - Atina - Selanik 
--~ TİMURLENK 

-62-

Timur, 
Siz· 

Selinikten, Büyük Yangından Evvel 
Allahın · [;~iİ; Çıkanlar Şimdi Gid!!ıce Şaşırıp Kalırlar 

I
• . ' Diyebiliriz Ki: Salcinik Bambaşka Bir Şehir Olmuştur 

Almak stıy or Selanik (Hu- ve MUıJüman me-
sust) - Andros zarhkları Uzerin-

Hızır Hoca, oturmakta müte
reddit idi, bocalayıp duruyordu. 
Misafir, manalı bir ciddiyetle, 
onları oturmıya davet etti: 

- Buyurun Bey Hazretleri, 
oturun. Müsaade ederseniz Ha-
mm da otursun. 

- Tevekkül Hanım, babasına 
ait olmak l&zımgelen va7.ifenin 
kambur tarahndan yapıldığım ve 
babasının dilile değilse de göz.ile 
oturmamak iç;n itin beklt:diğini 
apaçık görüyordu ve dikkatini 
büsbütün seferber yapıyord'" 
Babası, yine kamburun ısrarı ile 
sUklüm püklüm bir köşeye otu
runca, kendisi de yanına ilişti. 
Tacir ayakta duruyordu, ellerini 
göğsüne kavuşturarak tatlı tatlı 
tabasbuslar yapıyordu: 

- Küçük hanımı rahatsız et
tik, buraya kadar getirdik, ku
sura bakmasınlar, maslahat mü
himdir. 

Hızır Hoca başını sallıyarak 
ellerini ovuşturarak ve hiç müna
ebeti olmadığı halde yılışık yılı-

ıık gülümsiyerek onu tasdik edi
yordu. Tevekkül Hanım, iki erke-

ğin bütün hareketlerini süzüyordu. 

Kamburun elmastan, kumaştan 
değil, mühim bir maslahattan 
bahsetmesi üzerine zarif kaşlarını 
hafifçe çattı: 

- Acaip, dedi, alış veriş, 

bllyiik bir iş midir/ Ben sizin 
bu kadar ezilip bUzülmenizi ma
nasız buluyorum. 

Babası, yerinden sıçrıyacak ve 
bir şeyler homurdanacak oldu. 
fakat kamburun gizli bir göz 
lşaretile sakin ve sakit kaldı. 
Kıza cevabı da sahte tacir verdi: 

- Bizim alış veriş başka bir 
alıf veri~. Kolay kolay içinden 
(ıkamıyacağız. 

- Fiatle mi uyuşamıyacağız? 
- İşin aslı ince ! 
- Çok tuhaf konuşuyorsu-

nuz, adeta bulmaca söylüyorsu
ııuz. &en evinizde bir gerdanlık, 
bir top ta kumaş görüp beğendim. 
Fiatini söylersiniz. Babamın işine 
gelirse ahrız, gelmezse vazgeçe
riz. Bu küçük işi niçin büyiitü
yorsunuz? 

- Elmas ta, kumaş ta emrinizi 
bekliyor. Fakat öbür alış veriş? 

- Ne ahş verişi ? 
- Sizin evlenmeniz ? 

r 
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Gelen evrsk geri verllmez 
llilııl nl.ııı mc 'uli) et :ılıııınaz 
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Gn:ı-ctemi:de ~ıkan rt>sim ve ynıı!arın 
bütün hnkl rı mahfu;ı: ve gar.ctemlze 

clttir. 

Kız, bu bahsin açılacağım 
zaten kuvvetle tahmin ettiği için 
küçük bir hayret göstermedi, 
bilakis istihzaya girişti : 

- Ya, dedi, siz böyle işlerle

de mi uğraşırsınız ? 
- Hayır. Kız evlendirmek, 

erlere eş bulmak san'atim değil
dir. Yalnız sizi evlendirmek isti-
yorum. 

Tevekkül Hanım, Hmr Hoca
ya dönerek acı bir tebessümle 
sordu: 

- Baba, bu adamla apaçık 
·konuşabilir miyim ? 

- Hayhay kızım, konuşabi

lirsin ve konuşmalısın ! 
- Senin yanında ayıp olmaz. 

mı? 
- Hayır 1 
Bu müsaade üzerine kız, yü-

zünü Timurlenge çevirdi: 
- Evlenecek oğlunuz mu var? 
- Bir değil, birkaç oğlum 

var. Fakat hepsi evli. 
- Kardeşiniz ? 
- Yoktur 1 
- O halde beni kimin içın 

isti yorsuntlZ? 
- Sahipkıran Timur Han içini 
- Hızır Hoca, mutat olan 

hürmeti l!Österdi, ayağa kalkıp 
ulcaştı. Tevekkül de ayni şeyi 

yapmakla beraber bilaihtiyar ayak
ta kalan babasını taklit etmedi, 
yerine oturarak muhavereye de
vam etti: 

- Sabahleyin beni babamın 
Han Hazretlerine vermek istedi
ğini söylemiştiniz. Şimdi onun 
beni istediğini söylüyorsunuz. 
Hangisi doğru ? 

- Ha Hoca Ali, ha Ala Ho· 
ca, ikisi de birdir. Siz, teklifin 
oradan buraya mı, buradan 
oraya mı yapıldığnn bir tarafa 
bırakmaz. Sözüme kulak veriniz: 
Sahipkıraq Timur Han, Allahın 
emrile, peygamberin kavlile sızı 

almak istiyor. Razı m:sın z, de
ğil misiniz ? 

- B<lbamm beni ona teklif 
ctmesile onun kendiliğinden beni 
istemesi arasında fark vardır. 

Evvela bunu söyleyin. 
- Farzedin ki Han, kendili

ğinden istiyor. 
·- Siz kim oluyorsunuz ve ne 

sıfatla araya giriyorsunuz? 
- Ben Han hazretlerinin me

muruyum, buraya sizi istemek için 
geldim. 

- Ya?? 
Tevekkül Hanım, bu tek he· 

ceyi talaffuz edip susmuştu. Bah
sin ilerisine gitmek istemiyor gibi 
görünüyordu. 

Timur, iki saniyelik bir bek· 
leyişten sonra sordu: 

- Ey, cevap yok mu? 
Kız, hala avakta dnraıı ba

basına baktı. Adamcağızın göz
lerinde korkan ve korkutan renk 
renk pmltılar, nöbetler yer tutup 
sönfiyordn. Onun bu muhavere· 
ye yüksek bir ehemmiyet ver· 
diği belli idi. Bakışlarile bir 
taraftnn tehdit, bir taraftan Ja 
rica eder gibiydi. 

T evekktil Ha mm, bu müşahe
de iizerine zeki davranmaya ka
rar verdi. Babasını yese duşürüp 
ailevi tatsızlık tahaddüs etmesine 
mt!ydan vermek istemiyordu. 
Evlenme hususundaki zati düşün
cesini de ayaklar alhna atmak
tan çekiniyordu. Binaenaleyh va
ziyeti idare etmek yolunu tuttu. 

(Arkaaı var) 

vapuru SelAniğe de yeni evler ya· 

gitmek üzere pılmakta ve ma• 
Pireden ayrıldık- balleler teşkll 
tan sonra yine edilmekte idi. 
birçok adaların Bu civarda 
arasından geçti. bir arsada mezar 
Selaniğe yaklaş- taşları satılığa çı· 
tığımız z a m an karılmıştı. Yeni 
Büyük Karabu- evlerin taş ihti-
run önlerinde yaçlarmı temin 
Harbı Umuminin ediyordu. Bunla-
bir yadigarı du- Selanlkte HUkOmet Konağı rin kitabeleri bile 
ruyor, batan büyük bir harp ge- bozulmarnı§tı. Mezarhklarm tab-
misinin direkleri görünüyordu. ribini Yunanhlar, Yahudiler 

Büyük Karaburunun Adalar Yahudiler· Yunanlılara atfetmek· 
Denizi sahilinde olduğu gibi t idi. Hükumet taşları müzaye-
körfez Jahilinde de köyler tesis deye koymuş, Yunanlılar bu işe 
edildiği görünüyordu. Selanik girmemişlerde Yahudiler girmiş 
şehri küçUk ve büyük karabu- ve bunun aksi. Ne olursa .olsun 
runlara ilerilemişti. mezarlann tahribi o kadar kat'ı 

Vapur yaklaşırken büyük yan- olmuştu ki kafa tası, kol ve 
gmdan evvel Selanikten çık- bacak gemik.leri bu yeni evlerin 

1 toprakları arasından çıkmakta ve 
~~~1 ; anlar şunları seçebiliyor- ötede beride sürüklenmekte idi. 

Bu tarafta evler Hisarın ar-
- Yalılar, eski Yalılar; Alatini kasından Bademliğe doğru yU-

köşkü ve değirmeni, kışla, idadi rümüştü. Y enideJik Eskidelik 
mektebi, Hamidiye hastanesi, cür.'i tadilata uğramıştı. Hü-
Hortaç camii, Beyazkule, şehrin kümetin üst tarafındaki Mus· 
etrafındaki surlar ve hükümet 
konağı. 

Rıhtım; üzerinde ve arka
sında hiç ağaç olmadığJ için 
uzaktan bir taş yığım halinde 
görünüyor. 

Şehre girdikten sonra nekadar 
değiştiğini anladık. Yeni yeni 
caddeler açılmış, nüfus fazlalaş
mış, bu suretle etrafındaki köy· 
lere yaklaşmışbr. Şehrin her 
tarafında inşaat vardı. 

Sokaklara kaldmm döşeniyor, 
bazılarınm tesviyesi yapıhyor, 
bir kısmı olduğu gibi ankaz ha

linde duruyordu. Toz, toprak için
de rüzgarlı havada SelAnik taham
mülü güç bir şehir olmuştu ... 

Selanik bugünkü halile iki 
zıddı birleştiren bir memlekettir. 

Bir tarafta büyük cadde ve bina· 
lar, diğer tarafta kiiçük kulübe
ler ve fakir bir halk tabakası 
ynnyana yaşıyor. 

Diyebiliriz ki bugün Yunan 
şehirleri içinde Selanik kadar 
perişan \'e aç bir sınıf halkı sine
sinde barmdıran memleket yok
tur. 

Rıhtım üzerinden htikümet 
konağına doğru geniş ve munta· 
zam. iki üç cadde uzanmış, kal· 

dırımları parasızlıktan gayet ya
vaş yapılmaktadır. Yunanlılar 
yangın enkazile rıhtımı biraz da
ha yükseltmişlerdir. 

Bu ttı.Wiye yukarıya kadar de
vam etMlş, tlamzabey camii, Yı
lanmermeri adeta toprağa gömill-

müş gibi idi. Meşhur Sabripaşa, 
Belediye caddeleri yerine iki ge· 
niş cadde açılmıştır. T ahtakale 

caddesi Vardar kapısına kadar 
genişlemiş, yenileşmiş. Hamza• 

bey camii sinema olmuş, etrafın
daki dükkanlar berber ve kah-

vecilere kiralanmış, Beşçmar bn
kı msızlıktan müstekreh bir bal 
almıştı. 

Fakat ekseriyetini Musevi ka
dınları teşkil eden bir kalabalık 
akmlısız, ve pis olan bu bahçe-

nin sahillerinde hala deniz banyosu 
yapmakta devam ediyorlardL Mez-

Eski Ayasofya camii 

bahaya giden taraflar karmak a
rışık olm~tu. Yugosla vyanın Scıa· 

nik limanındaki serbest mmtakası 
burada bulunuyordu. Hükümet ci-

varı tamnmıyacak vaziyette idi. 
Ne Efendi Mebmedin kahvesi, 

ne süvari kı~lası ve ne de a vu· 
kat dükkanları kalmamııtr. Yal
ııız bükümet konağmm yukarı 

taraftaki sokakları eski man· 

r.arasmı muhafaza etmekte idi 

Saath camiin minaresi, Sa
atkulesi, azametli çmarlan yıkıl-

mış, camiio avlusu ve içi fakir 
ve sefil bir halk tabakasının ku

lübelerile dolmuştu. 

Su taksimlerinin izi bile yok· 
tu. Horhorun suyu çekilmişti • 

Şeyh Marufun tekkesi olduğu gi
bi durmakta idi. lçinde birçok 
fakir aileler meskundu. Yenikapı, 

Mevlane kapısına kadar eski ha· 
Jinde idi. Yusufpaşa camii, fs-

kenderpaşa konağmm nerelerde 
olduğunu anlamak miimkün de
ğildi. Mevline tekkesi Yeşil melek 

tafapaşa camii minaresi yıkılmı , 
içine hıristiyan dinine ait Jevhalar 
asılmış havlusunda barakalar ya• 
pılmıştı. Bu caddede eskiden 
kalma yalnız . Yadikarı Tarakki 
mektebi vardı. Mektebin üst katı 
kimilen boştu, altında birkaç 
aile oturmakta idi. 

Kasimiye, Ayasofya camileri 
tamir ve tadil edilerek kilise 
haline sokulmakta idi. Hortaç 
camii; alemi yıkılmış ve fakat 
şerefesile beraber minaresi baki 
kalmıştı. Selanikte ayakta du-
ran yegane cami Hortaç camii idi. 
Bunun bu tekilde kalması mina
reyi yıkacak adam bulunamama
emdandı. Yıkmak için ayrı ayn 
üç adam çıkmış ve üçü de diişüp 
ölmüştü. Bunun için kimse yeni
den çıkıp yıkmağa cesaret edC4 
memekte idi. 

Kcmeralh ve civarı, Hnıııidiye 
çeşmesi ve caddesi, Yalılara giden 
cadde, Paminonda, olduğu gibi 
durmakta idi. Beyaz kulenin etra• 
fındaki sur yıkılmış karşısındaki 
kah ıeler kaldınlmışh, tramvay 
ikinci nbhma geçirilmiş ve ayrıca 
Paminondaya kadar uzatılmıştı. 
Elhasıl Seldnik, Selfmiklikten 
çıkmıştı. - Halil UUfi 

Romanyalı Türk Talebeler Şehrimizde 

Romanya Darülfünunu Tiirk Talebe Birliği azasından on yedi 
genç, ziyaret ve tetebbu maksadilc şehrimize gelmişler, burada 
hararetle karşılanmışlardır. Bu gençler muhtelif fakültelere devam 
etmektedirler. Geneler bu arada matbaamızı da ziyaret etmişler, diin 
de Taksim iibidesi~e bir çelenk ko} muşlardır. Bı r dalci leli\ il erini 
bairdikten sonra ayın 28 inde Romanyaya. dönec !derdir. R\.:sim. 
gençlerin ımıtbaamızı ziyaretleri esnasında alınn.ış.ır. 
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Seddülbahirdeki Eskikalenin Duvarları 
Delik Deşik Olmuştu 

W sahilinin sağ tarafmdan 
... enubu şarkiye doğru ileriliyen 
kapiten Shaw bir mllddet aonra 
pek haklı olarak 138 rakımlı 
tepenin istihkamı zannettiği bir 
istihkam tarafından mukabeleye 
maruz kaldı. Fakat harita üze· 
rinde işaret edilmiyen gerideki 
tepeyi görerek yeknazarda 
bunu Seddülbahirin şimalindeki 
141 rakımlı tepe zannetti. Pek 
tabir olan bu hata ilerde büyük 
karışıklıklara sebebiyet verecekti. 
Diğer taraftan binbaşı F rankland 
Fenerin bir az şimali garbisin de-
ki kayalıkların tepesine vasıl 
olunca, istihkamların büyüğünün 
ateıine maruz kaldı. Frankland 
da ilk evvel bu iıtihkAmı 138 
rakımlı tepenin istihkamı zan· 
netti ve böylece soldaki, yani 
kapiten Shaw'ın hareketine mi· 
ni olan istihkAmın farkına varı· 
lam adı. 

Bu iki kUçUk müfrezenin de 
iki istihkAm üzerine mütnkillen 
hücum etmeleri neticesi olarak 
her ikisi de ilerleyemediler. 8,30da 
vaziyet bu idi ve birkaç dakika 
onra da Fenerden ilerde V sahiline 
doğru keşfe çıkan Frankland mak 
tul düıtü. Kumanda vazifesini kapi 
ten F armar deruhte etti, fakat 
tesettllr kuvvetleri el'an bir ku
mandandan mahrumdu ve kara· 
daki harekatı idare edecek kimse 
yoktu. 

Sol cenahta ise Kapiten Wil· 
les ve binbaşı Adams'ın kuman
da ettikleri C ve D bölükleri 
harp ede ede 114 rakımla tepeye 
doğru ilerliyordu. Royal F usillier· 
sin bir buçuk bölüğü de X sahi· 
linden yavaş yavaı ayni hedefe 
doğru ylirüyordu. Bu zamana ka· 
dar W sahili civarında 27 Türk 
neferi esir edilmişti. 

Sahilde, bahri ve berri sahil 
muhafaza memurları, karargAh 
umumiden gelen iki irtibat zabi· 
tinin muavf'netile kuvayi killliye
nin ihracı ve bir ileri menzili te
ıisi ıçın istihzaratta bulunuyor
lardı. Birinci ve ikinci Lon· 
don Field Company bölUğUnden 
tefrik edilen ınUfrezeler, 29 uncu 
fırkanın istihkAm zabitinin emri 
altında, sahilden içerlere doğ· 
ru yolları inşa ediyor, diğer 
gruplar da kısmen yarahları 
nakletmek, k:smen de tel mania· 
larmı temizlemekle meıguldil. 
Angarya müfrezeleri olmadığı 
için erzak, cephane ve suyun 
karaya çıkarılması daha sonraya 
bırakılmışb. Çünkn bu maksatla 
karaya çıkarılan Anson taburu 
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Lancashire Fusilliers'i takviye et· 
mek üzere derhal ileri sürülmüştü. 

V Sahlllne Çıkış 
Garpten 1 No.Iu kale ve şarktan 

da eski kale ile Seddülbahir kö· 
yünün nazır bulunduğu V sahili 
hafif bir meyille yüz kadem bir 
irtifaa vasıl olan tabii bir anfi 
teatrm dibindedir. Sahilin ken
disi, birçok yerleri beş kadem 
yüksekliğinde alçak kum setlerile 

çevrilmiş, 300 yarda uzunluğunda 
ve 10 yarda derinHğinde bir 

kumsaldan ibarettir. Karaya çıkı· 
lan gün bu kum setlerinin muha· 
cimlere bahşetmiş olduğu siper 
son derece kıyoıetH idi ve Y sa
hilinde ilk günkü ileri harekAb· 
nın hududunu teşkil ediyordu. 

SeddUlbahirdeki Eskikale, du· 
varları delikdeşik edilmiı bir 

harabe halinde idi. Anfl teat
rın ortasında ve tepesinde harap 
bir kışla vardı. 

Gerek bu binalar, gerekse 
1 numaralı kale uzun müddet 
gemiler tarafından bombarduman 
edilerek topları isklt edilmiştL 
Fakat bunların yıkık duvarlarile 
harap köyün civarındaki tümsek· 
ler avcı kıtaat için mükemmel 
siper teşkil ediyordu. Bu hikim 

noktalardan Ye her iki cenahtaki 

dar siperlerden sahil, adeta bir 
tiyatroda localardan sahnenin 
görünUtil gibi görünüyordu. Sa· 
hilden yirmi yarda kadar içeride 
ve eıki kalenin garbandan Ahil

deki buruna kadar kuv•etli tel 
manialar inıa edilmişti. 

( Arkaaı nr) 

Bir lngiliz Alimi Beyaz 
Irkı Tehlikede Görüyor 

~~~~ -·~~~~~~ 

Bu Zata Göre Bazı Kimselerin Çocuk 
Yapmak Hakları Ellerinden Alınmalıdır 

lngiliz hayatiyat alimlerinden 
(julien Huksley), insanlığı ciddi J 
surette düşündürecek mühim bir 
mevzuu ortaya atıyor. Muhtelif 
Amerikan darülfilnunlarında 1' ~ 
calık eden, muaaır fen alemin .. 
mümtaz bir siması olan bu Alime 
göre '·Beyaz ırk tclı likededir." 

Profesör julien Huksley, bü
tün dünyaya karşı haykırdığı bu 
hakikati Sunday Times gazete
sinde uzun boylu tetkik etmek· 
tedir. 

Bu zat diyor ki: 
"- BugUnUn insanlan mllhim 

bir mesele karşısındadırlar: 
"Ya ailenin esasını teşkil eden 

çocuk yapma vazifesini benimsl· 
yeceklerdir, yahut ta bugilnktl 
hayatın bir icabı addolunan lilkı 
ve moda hastalığına kapılıp gi· 
deceklerdir. Çünkü bir çocuğu 
yetiştirmek ıçın hem zahmete 
hem de muayyen masraflara kat• 
lanmak zarureti vardır. Bunun 
birincisini Uzerlerine almıya ce· 
saret edemiyenler için ikincisi 
hususi bir zevk oluyor. 

Mevzuımu bu euretle iıah eden 
'Profesör Huksley devam ediyor: 

Bugiln hayatiyat ( biologie ) 
tetkikatile meşgul olanlarca mt.· 
lümdur ki bu gidiıle 1970- 1980 
senelerinde Amerikanın nüfus 
fazlalığı birdenbire duracaktır. 
Yani doğumla ölüm müsavileşe
cektir. İngiltere ise çok, çok on 
ıene sonra bu vaziyete ge· 
Jecektir. Fransa elyevm tevakkuf 
vaziyetindedir. İtalyada ise, vazi· 
yet henüz endişe verecek mahi
ye.tte değildir. Fakat bu tehlike· 
nin önünU bir an evvel almıya 
çalaşmazsak önümüzdeki uçuruma 
yuvarlanmıya mahkumuz. 

Beyaz ırkla meskün olan yer· 
lerde göze çarpan bir hakikat 
vardır: Aile fakir düştükçe 
çocuk yapma kabiliyeti arhyor. 
daha doğrusu çocuk yapmak 
vazifesi fakir ailelere inhisar edi· 
yor. Bu ailelerin fazla çocuk ye· 
tittirmesi demek fikri kabiliyatim 

.Profeaör JUllyen HUnkeley 

azalması demektir. Çünkü yine 
bugtın fennen sabittir ki dimaaj'ı 
mükemmel, her türln muhakemeye 
salimuktedir bir insan, mlltefekkir 
bir ailenin üç, dört batın sonraki 
çocuğundan vücude getirilebilir. 
Şu halde beıeriyetin fikri kabi
liyeti de bugünkü şeklile alçalıyor 
demektir. 

Bu hakikat biıi iki mühim 
mesele ile karıılaıtırmaktadır: 

1 - Beyaz ırk medeniyetinin 
temelini teşkil eden mOte~ekkir 

ailelerde doğumları tabiileıtirmek. 

2 - Fikrt kabiliyeti ekıik 
ailalerde doğumu kontrol altına 
almak. 

· Bu mantıki netice bizi yine 
şu hakikate isal eder ki insanla· 
rm bir kıımı için çocuk yapmak 
bir vazife, bir mecburiyet haline 
getirilmek ve her suretle teşvik 
edilmek lizımdır. Bazı insanlar 
için de çocuk yapmak hakkını 
kaldırmak lazımdır. Meseli bu
günkli zorluk devresi nazarı 
dikkate alımraa, izah ettiğim 
hususun ikinci kısmı derhal tatbik 
edilmeli ve kabiliyeti olmıyan 
kimselere çocuk yaptırılmamalıdır. 

Ağustos 23 

Fransuva Jozefin Oğlunu 
Niçin Öldürdüler? 

Prens Edgar dö Burbonun Katili, Uslu, 
Ve Sakin Bir İspanyol Kadınıdır 

M•ktul : Pren• Edgar 

Bir ihtilll ve kasırga devri 
olan yirminci aaır, birçok hane
danın sukutuna, birçok tahtların 
yuvarlanmasına sebep oldu. Bu 
hanedanın Azası da şurada bura
da, sefil bir surette ikmali ha· 
yat ediyorlar. 86yle bir hayat 
yaşıyanlardan biri de sabık Avus· 
turya imparatoru Fra1tSuva Joze
fin gayrimeşru oğlu idi. F ransuva 
Jozef, henüz yeni tahta çıkmiş 
iken sarayında bulunan Alis dö 
Burbon isimli nedimeden bir 
çocuk sahibi olmuştu. Sonra bu 
kadın, kendi akrıbalarından birile 
evlendi. Prensin adı Edgar dö 
Burbondu. Harpten sonra Avus· 
turya parçalandığı zaman beı 

parasıı kalmış, Parise çekil· 
mitti. Orada, eski aile dost· 
lanndan birinin evinde oturuyor, 
mükemmel surette bakılıyordu. 

Geçen gün, Paris polis mer· 
kezlerinden birine Ustü, başı te
miz, sakin halli ve orta yaşlı 
bir kadın girmif, polis komiserini 
görerek şu garip hikayeyi anlat· 
mıttır: 

"Ben aslen ispanyalıyım, adım 
Bro·Soler dir. Bir müdettenberi 
ıabık Avusturya imparatoru Fran· 
ıuva Jozefin oğlu prens Edgarla 
beraber yaşıyorduk. Bu sabah 
kendisini ustura ile öldürdüm." 

Polis komiseri hal ve tavrı 
pek muntazam gürünen bu 
kadının ıözlerine evveli 
inanmak istemedi. Fakat ihbara· 
tını bir defa tetkik etmemeyi ihti· 
yatsız buldu. Derhal birkaç me
murla kadinın verdiği adrese 
koştu. Filvaki, kadının odasında, 
boğazı ustura ile kcsilmiı bir 
ceset yatıyordu. Odada iki yatak 
vardı. Bu yataklardan birinin or· 
tasında genit bir kan parçası 
göze çarpıyordu. Fakat ceset, 
yatağın içinde değildi. Koltukta 
idi. 

V eziyeti böylece tesbit eden 
zabıta memurları derhal kadının 
ifadesine müracaat ettiler ve 
cinayetin sebebini sordular. Ka
dın, fU ıayanı hayret hikAyeyi 
anlattı: 

" Prens Edgar'la beraber 
epey zamandanheri tanıtıyorduk. 
O her zaman evime gündüz 
gelir, gece kalmazdı. Beş parası 
olmadığı için sıkıntı çekiyordu. 
Ben ise, krem filan gibi güzelleş
tirici maddeler yaparak ecza· 
nelere satıyor, rahat bir bayat 
geçiriyordum. Prens istiyordu ki 
evimi bırakarak kendisi ile be
raber oturayım. Fakat böyle bir 
ıeye karar verirsem aeraeri ola-

K•tll: Bro Soler 

cağımı ve sefalete düıeceğimı 
yakinen biliyor, tekliflerini dai,,. .. 
reddediyordum. Evvelki gün, ak
şam üzeri evime geldi. Beraber 
oturup yemek yedik. V & gecele
yin de yataklarımıza çekildik. 
Sabahleyin, Prens, tekrar eski 
fikrini açtı. Ben, bermutat red· 
dettim. Kızdı. Usturasını alarak 
üzerime yürüdü. Ölüm tehlikesi 
karşısında old!.lğumu gördüm. 
Elinden usturayı kaptım, ne 
yaptığımı bilmez bir halde 
boynuna sürdüm. Sonra çıkıp 
hadiseyi sıze haber vermive 
koştum.,, 

Kadmın bu ifadesi, zabıtaya 
bir hayli garip görOnmeldedir. 
Çünkü prens Edgar dö Burbon 
umumiyetle gayet sakin ve ter· 
biyeli bir insan olmakla tanın· 
mıştır. Cinayet odasında, bir 
taraftan yatakta kan lekeleri 
görünürken cesedin bir koltuk 
üzerinde bulunması da kadının 
iddialarını tekzip edecek bir va· 
ziyet ibdaı etmektedir. Diğer 

taraftan cinayeti işliyen Madam 
Bro-Soler'in de fena huylu bir 
kadın olmadığı muhakkaktır. 
Şimdi Fransız zabıtası, nadir te· 
sadüf edilir şayanı dikkat bir 
vak'a karıısmda apışıp kalmış 
gibidir. 

Prena Nasıl Adamdı? 

Umumi harpte, Nis civarında 
ftalya aleyhine ve Avusturya 
1 !hine casusluk yapmakla ittiham 
edilen Prens Edgar, ispanya 
kıral ailesile de miinaıebeti olduğu 
için, oranın iltiması üzerine aer
best bırakılmıftı. Balkan harbin
den ıonra da Arnavutluk tahtına 
namzetliğini koymuıtu. Prensin 
o zamanki karısı, bir takim Ame
rikalı bangerle pazarlığa girişmiı 
ve onlann mllzaheretini temia 
etmişti. F akatJ nihayet, Alman 
impratoruhun noktai nazarı şralip 
gelmif ve Arnavut kırallığına 
Prens dö Vid intihap olunmuştu. 

Taşoz Adasmda Müthiş Bir 
Yangm Çıktı 

Atina, 22 - Taşoı adası or· 
manlarmda çıkan müthiş yangın 

dört gündenberi devam etmekte
dir. Yangını söndilrmek lizere 
aıkert kıtaat gelmittir. Birçok 
kullibeler yangın tehlikesine ma· 
ruzdur. 

Almanyada iktisadi Buhran 
Berlio, 22 - Buhranla müca· 

dele için hususi müesseseler ve 
muhtelif phıalar tarafından iki 
aenedenberi Rayıbanka 5 büa 
rapor verilmiftir. 
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rı Sayfa SON POSTA 

SUSUZ, SABUNSUZ, 
F 1 R Ç AS 1 Z SER 1 ve 

SIHHI TIRAŞ 

Olmak, yıı z ı ırıuz ıı n ta ravoliıı i 

muh.ıf.ı z.,, kırnı 11.ıl ı k ve <; ı 

b,uıl •• rııı mutlaka zail olma· 

sını i tiy orsaııız. 
RAZVİTE 

Krem in i ku llaııırı ıı.. RAZVITE dh ııyan111 hiçbir Dr. Aristidi tarah nda taklit edilenıonıiıtir. Kü<;ilk ve 

bü~ ilk t üpler vardır. Deposu Ycşildirek Muaycneh,mo i ı 
Sı\"acıyan Hanı 10 No. T(ılofon. 21031. 

Eminönü : Emla linli haa 3 lncll k at No. 8 

. . . ... . . • _,, ..... ··o.tı . .... • TUrklye'nln en eski hususi mektebi: 

Leyli, nehari 
Kız ve erkek Feyziye Lisesi Tesis tarihi 

1885 
Yuva, ilk, orta ve lise kısımlarmı muhtevidir. Kayit için hergiln Nişantaşında T.eşvikiye karakolu 
karşısındaki mektebe müracaat edilir. Bütün sınıflara kız talebe kabul olunur Bu sene leyli ücret
lerinde büyiik tenzilat yapılmıştı r. Talep vukuunda mek tep t arifesi takdim olunur. Tel. B. O. 4039 

·----------••r . :ıra~lı.tııc 1 a~ı ıtl t ~luııir Paş l koıı ıg-ıııda ~-------------· Leyll Nehari - Ana - ilk - Orta - Lise • Kız - Erkek 

HAYRİYE LİSELERİ 
Ma.ıri r Hl alet i celilesiııirı 5 4 932 t:ırih ,.e 1 fi7(i ııııııı tralı "ııırilo tıutilıı ırH kt··p!cro t.uııiııı c lilıli,.:-i fızore rosıııt 

ıııu ıdul cti tnsdi k edilınit olan nıok tebi tııiz<lc t :ıl ı · lıl· ka~ rlı ııa lıa 11 l.rn ıııı~t ır. Er uchi l i s,llllıı rırıa ilk sınıflard:rn itiiJart"n 

başlanı r. 'eh:ı ri talelıo mokteb i ıı lı ıısıısi (J t-01ıı o lıi l nı n t olıii icrile ıı ııklntlilir. Horgfm ıc:mt 10 dan 17 yo kaıl ı r ka.' ıt 

muamelesi y:ıpılma"t ,,tl ır. Trı l"f> ' ukuımda posta ile tarifnamo go~ıd · rilir. Tol 205::11) 

Hl,anta,md• tramvay caddesinde ••••••••lll••••• 
Leyli Mabe7lnclltk ve Şek•Y•k ••katında Ham Rllat P•· konaklarında Nehari 

Terakki Lisesi Fra~:·:~!~;~~:··· • Ana - İlk Şişli Orta - Lise 
smıfları 

Kayıt muamelesi : H"!rgün 10 d an 17 ye kadar Halil Rifat Pş. konağında yapılır. Ayrı ayrı binalarda 
beye mahsus leyli teşkilata mevcuttur. Leyli ve nehari 
cretlerinde mühim tenzilat yapılmıştır. Kız 

kız ve erkek tale 
il 
matname göndermr. Telefon B. O. 25t7 _.. __________ .. Erkek 

Tall 

.. ---.---_.. Kız ve erkek - Leyli ve nehari ·-------ı 
İSTİKLAL LİSESİ 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

Bütün aınıfları mevcuttur 

Kaylt muamelesine başlanımştır 
Cumartesi Pazartesi, Çartamba ıünlerl saat 10 dan 18 • 

kadar mOracaat olunabil ir. 

Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında 

·----------~ Telefon 225.14 

Eczacı başı 

S.FERiT 
Kolonya ve Esansl"rı 

Sekiz muhtelif kokusu: vardır 
Bahar, Alhn darnltuı, Unutma beni, Senin için, 

Mulaabht çiçeli, YaJemin, Ful. 

8 
t Sultanbamamınd .. : ll. Monut uh vo ıeriki ec1.& dC'posu, 

• 1 f Beyotlunda: İsmail Kemal. 
merkezleri: fatanbulda: Liman Koope ratif ~i rk et; 

il lstanbul Belediyesi İlanları 

F atib Belediyesinden: 360 metre mikabı kum pazarhk ıuretile 

mubayaa edileceğinden taliplerin 29 Ağustos 932 saat 14 de dairei 
encümene müracaatları. 

Adliye Vekaletinden : 
Bilumum Mehakime tabedilecek olan ( 57 ) kalem evrakı matbua 

ve defatirin tab'ı münakasaya vazedilmiş olmıkla şartnamesi veçhile 
b edeli muhamminin yüzde yedi buçuğu olan 255 lira teminata mu
•akkate ile yevmi ihale olan 15 - 9- 932 perşembe günü saat 16 da 
Vekilette müteıekkil mubayaa komisyonunda hazır buluamaları ve 
prtname ile listesini latanbul da Adliye Levazımma ve Ankarada 
V ekllet levuallll8& .. acaatla al malan ilin olunur. 

Tiirk Maarif 
Cemiyeti Müesseseleri 
l - Bursa Kız Lisesi leyli ve 

neharidir. Lisenin bütün 
sınıfları mevcut olduğu 
gibi resmi liselerle mua· 
deleti Maarif Vekaletince 
tasdik olunmuıtur. 

2 - Ankara Ana mektebi ve 

ilk mektep. 
3 - Eskişehir ilkmektebi. 

Ley!. talebe de kabul 
•der. 

4 - İstanbul · · alebe yurdu. 
Yalnız Yüksek mektep 
ve Darülfünun talebesine 
mahsustur 

a - lzmir, Çorum, Adana ta
lebe yurtlar· lise ve orta 
mektep talebesine mah
sustur. 

Türk Maarif Cemiyetinin 
yukarda yazılı olan müessese
lerine girmek istiyenler kabul 
şeraiti için Cemiyet şubelerine 
veyahut bu müesseselerin ida
relerine müracaat etmelidirler. 

~ T~~~~~~~~İ. ~ )erini tercih ediniz. 
•eNt1L• Asıııaıılt ı No. :ıı; 

Takaltle ditleri n izi do yaptıra· 
bilirs iniz. Gıılata: Çel,'l'yan Han 

No. () - 7 yo ınflrae.aat. 

PARA 
Bonolarla. mazbatalar YO <leyin il mil· 
haberleri ilzerinc her ııurette uıu
anı ole yapar. Balıkpazar Maksud ye 
han No :ı:; l gurlu zade M. DEHVJŞ. 

Tel ; ~3!197 

Dr. A· KUTİEL 
Cilt ve ııDbrevl butalılclar ted .. 

vibane1i Karakö7 Börek~i fırıru 

ııraunda 34 

ASABRİN 
Grip, romatizma. baı ve dit 

atrıları için en güzel ilaçtı r. 
_, 

Son Poeta Matbaa .. 

Sabibiı Ali Ekrem 
N0trirat ll6dilriiı Halil Lcltff 

,. .......................................... .... 
• 

Çikolatacılar 

Bonboncular 

Şekerlemeciler! 

Etiketlerin izi , 

kutularımzı , 

renkli artist 

ikramiye ku. 

p o n 1 a r ı n ızı 

Avrupadan 

farksız yaptı. 

ratiUlrsfnlz. 

Tel efo n : 

23969 

• 
Beykoz Fabrikasının 

sağlam ve nefis malzeme ile imal ettiği kunduralar: 34 
numaraya kadar 2 1/2, 39 numaraya 3 lira, 39 dan yukarı 
4 lira 70 K. ve renkli 4 lira 95 kuruş gibi gayrı kabili rekabet 

fiatlarla her çeşit ihtiyaçlarınızı 

Yerli Mallar Pazarı 
Mağazalarında emniyetle tedarik edebilirsiniz. 

fstanbuJ: Babçekapı - Beyoğlu: lstiklil caddesi Ankara Çocuk 
~ sarayı caddesi - Samsun. Bankalar caddesi 

Türk Maarif Cemiyeti İdaresinde 

Leyli ve Nehari 

Bursa Kız Lisesi 
Resmi liselere muadil olduğu Maarif Vekaletince 

olunmuştur. Saf hava, temiz gıda, nezih bir terbiye, iyi bir 
tahsil verir. 15 Ağustostan itibaren bütün 11nıflara leyb ve ne
hari talebe kabul olunur. Matbu kataloğt: mektep idaresinden 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 

Karaciğer. 

Mide. 
hastalıklarına karşı Türkiyenin 

yegane madensuyudur 
londra Sergisinde Madalya 

kazanmıştır. 

Irak, Cava ve lngilterege ihracat gaparı, 
şif alı hassası tanınan bir sudur. 

Umumi deposu: Y enipoetane karşıunda 
Eskizaptiye 

caddesi No. 20 

UNUTMAYINIZ Ki 

ASIPIN -KEN"\N 
TABLETLERi 

Baf ve dlf airlların• ve 'oluk algınlllına 
en birinci lllçtır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Cibali fabrikası sandıkhanesi için kapalı zarf usulile ve ıartna

mesine tevfikan ( 470) metre mikabı kereste mubayaa olunacakttr. 
Bunun ( 190) metre miklbı tam boy ve ( 280) metre mikibı da 
kısadır. Münakasaya iıtirak edecek taliplerin ıartnameyi komisyon
dan almaları ve teklif ve teminat mektuplarını 29 • 8 • 932 pazarte
si günü saat (14 1 - 2) a kadar Galatada inhisarlar Mubayaat ko
misyonuna tevdi etmeleri ve o saatten aonra kat'iyyen urf kaW 
edilmiyeceti. 


