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Meyvahof aahlllnde duran, fakat mutavaaaıtlarm mUdaheUıaı yUzUnden mUfterl 
bulamryan kavun ve karpuz kayıkları 

söylemektedirler. l sabımda, gerekse ihracat mad· 
Fakat. aleyhte liulunanlar, ge- delerimizin harice sevkinde ko--

rek yerla mahsulAbn perakende ( D 
10 

f d ) r== ---

Tiirk V Yun.a a.puı-
cuları Bir Şirket Yapıyor 

Mllll vapurlardan bir kıamı d 
t b ı d''"' bazı Yunan a a· Poıta vapurculuğunun devlet an u ve 1•er 

hizmetine alınmasından ıonra, ları arasındaki emtea ve yol~u 
'ili lar aralarında bir nakliyatını Yunan vapurcularıle 

mı vapurcu • k h . 1 müttereken yapmağa teklif et· 
ıirket vUcuda gebrere arıc . 1 d' B t bbll• tahakkuk . . mış er ır. u eıe .. 
limanlara seferler tertip etmıye edecek olursa, Tnrk, Yunan milll 
teşebbüs etmiılerdi. Verilen ma· vapurcuları arasında mukavele· 
liimata nazaran milli vapurcula· ler tanzim edilerek faaliyete ge· 
rımız, bir kısım Yunan vapur çilecektir. . w. 

kumpanyalarile temasta buluna· Söylendıgıne. g~re, bu mUş· 
k P. f t b 1 Selinik • Is- ( Devamı 11 ıncı sayfada ) ra , ıre • s an u, 

evamı uncu uy a a 

Ve İçtllıat 
Ticaret Odası, işleri 

Çabuk Yürütemiyor 
lıtanbul Ticaret Mlldilriyeti 

yeni kontenjan kararnamesi mü· 
naaebetilo herhangi bir sahada 

· ihtikira meydan vermemek için 
esasla tedbirler almıştır. MUdUri· 
yet, yeni kararnamenin neşri 
Uzerine Sanayi MUdUriyetine mü· 
racaat ederek Teşviki Sanayi Ka· 
nunundan istifade eden veya et· 
miyen bütDo fabrikaların istihsal 
ettikleri maddeleri ve bunlarm 
fiatlarını sormuıtur. Sanayi Mil· 
dllriyeti her hafta Ticaret Müdü
riyetine bir fiat listesi verecektir. 
Bu liıtelerde fiat yüksekliği g().. 
rüldOğil takdirde tahkikat yapıla· 

caktır. Y alnıı, öğ'rendiğimize göre, 
ibtiklr tahkikatı Ticaret Odasına 
havale edildiği takdirde bazan 
itin uzadığı vtt hatta Odanm ta· 
cirler lehine içtihatlarda bulun· 
duğu söylenmektedir. Bu içtihatlar 
yllzUnden baıı ihtilaflar da zuhur 
etmiştir. 

Istunbul c ki devirlerde birçok 
husualyctler, gara betler ve tuhaflıklar 
diyarı olmuıtur. lki gllndenberi bu 
eUtunlarcla okuduğunuı bUyOk csnat 
resmi geçidi siıo bu hususta bir fikir 

vormfttir. Bugün eon kısnıını okuya
cağımı bu muazzam geçit resminden 
sonra müteakıp gOnlerde lstan bulun 
diğer hususiyetlerini göreceksinfz. 

Pehllvanlar Oellyor 
250 bin kişilik muazzam alay 

Ayasofya meydanından şimdiki 
Gülhane parkının köıeıindekl 
AlayköşkUne doğru renk ve ıır· 
ma nehri halinde akarak iniyordu. 
DördDncü Murat cellatlarını ve 
pehlivanları çok severdi. Şimdi 
köşklln önünden pehlivanlar ge· 
çiyordu. En önde kııpetlerini giy
mİf, gUzelce yağlanmıı, iri yarı J 3 
pehlivan yürüyor, bunları 1000 
den fazla ikinci sınıf güreşçi ve 
zamanın meşhur sırık cambazları 

takip ediyordu. Pehlivanlar ve 
cambazlar bin bir hilner gösteri
yorlar, akla durgunluk veren bu 
hayretler içinde • uu a"dr.r-- .h•rlceaJ 

Katırll Pehllvanb•f• 
Pehlivanbaşı, Harputlu şaşı 

Hüsam da bu pazu ve Bövde 
kafilesinin en başmda bulunu• 
yordu. Omuzunda koskoca bir 
katar taşıyan peblivanbaşı dimdik 
yUrüyor, Alay köşkündeki ka· 
fesli penceresinden bu lrnd-

Geçit resmine lftlrak eden bir 
eski zaman arzuhalcisi 

ret ve kuvvet manzarasını 
gören DördnncD Murat neşe 
lıt., .... _.::-nınvnrdu. HDnkAr, peh· 
karşısında fazla tahammua 6 - -

teremedi, göbeğini oynata oynata 
bir kahkaha savurdu ve sonra, 
gerisinde elpençe divan duran 
silahtarağanın bel kuşağından 
kavradığı gibi koca herifi havada 

{Devamı 8 inci sayfada) 

·========-~ 

Fransız Zabıtası Bir Türk 
olandırıcıyı Anyor 

Nis 23 (Hususi) - Fransız zabıtası, bir~ok hırsızlık ve dolan• 
dmcal

1

ık cUrUmlerinden dolayı Klzım Ali isminde ~ir . Türk.u 
aramaktadır. Bu adam, bir ara Manton kasabasın~ . gatmış, bır 
otele yer:leımiı, sonra otelden birçok eşya çaldığı gıbı otel para· 
sını da vermeden savuımuşlur. Otelcinin şikAyeti Uzerine bu 
adam aranmakta iken bir tesadüf neticesi bu adamın pasaportu 
ele geçmiştir, vak'a şudur: 

Bundan birkaç gün evvel Nisin F eliks F or caddesi otellerinden 
birine Gaston Panelli isminde bir halyan yolcu gelmiştir. Bu adam 
otelde oturmuş1 sonra hesap görmeden çıkıp gitmiştir. Birkaç gün 
sonra otel sahibi Gaston Panelliye sokakta rastgelmiş, zabıtaya 
teslim etmiştir. Fakat Uzeri arandığı zaman cebinden İstanbullu 
KAzım Aliye ait pasaport çıkmıştır. Panelli bu pa~J?ortu Ce· 
nevrede 200 lira mukabilinde ıahn aldığını iddia etmıştır. 

( lstanbul Sokaklarında Satıcılar ) 

Unkapanı Zeyrelıt 

Beti bir çeyrek 
Enfea .. aletalıar 
Ye• ..... de Myret 1 
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r ·] 1 Halkın Sesı 

Gaz Ve Benzin 
ihtikarı 

Gaz, benzin ve şeker ihtikftrı 
yapan batı tucca.r ve m11esse
eolor hakkında adli tııhkikat:ı. 
başlandıgLnı dOn haber vermiş· 
tik. Bu hususta halkımız diyor ki: 

lh~an Boy (Şehzade batı Saffet Pa· 
ta apartımaııı ) 

- Gazetelerin yazdığına röre 
ıaz, benzin, şeker ihtikar n hilesi 
yine başlamıştır. Beoim kanaatime 
göre tabii kazançlara ve ticaretlere 
razı olmıyan bu gibi müesııeseler ve 
adamlar hakkında çok şiddetll ha· 
reket edilmelidir. Hilkumet kontenjan 
kararını alırken hiçbir lilccarın za
rarını düşünmemittir ve böyle bir 
fey de yoktur. O halde meşru k&ra 
razı olrnıyan bu adamlar hükumetin 
milli servetini tutmak için verdiği 
isabetli kararlarla adeta istihza edi· 
yorlar demektir. Bunlara hadlerini 
bildirmenin umanı retmiştir. 

• Cemal B. ( Beykoz. Yalıköy 36 ) 
- Dünyada umumi bir buhran 

•ardır. Bu badireden ihracatmı art
bran memleketler muvaffakıyetle 
kurtulacaklardır. Biıc de Avrupala 
bankerlere el açmamak için kendi 
yağımızla kavrulmıya karar Yerdik. 
Hükumetçe ve halkça her türlü fe· 
dakirlıta katlanıyoruz. Bu fedakir
hfıı anlamayıp ta bili harbı umu
mideki kazanç devrini iade etmek 
İ•tİyenlerin bulundutu görülüyor. 
Bu memleketin m~tekirlerin keae
aine verecek metel'flİ yoktur. Bun
lara me~ru yolda yürümelerini Öğ· 
retmlidir. .. 

Şiikrü Bey (Kantarcılar 121 ) 
- Ş.k•r, gaz, benzin zaruri ihti-

7açlardandar. Baıcı tekerciler sahte 
Uıteler uyduruyor. Gaz ve benzinci
lerde hiçbir aebep yokken fiatlere 
sam y.apmıılar ve aylat'danberi fa
klr halkın paralarını ceplerine indir
mişlerdir. Halkın bu paraları alına
rak milletin hazinesine v~_riJm-.u.ı:-

~ .. , \..rı..a.chkoy Yelde· 
tirmeni 71 ) 

- Şeker hastaların, çocukların 
Ye bütün halkın zaruri bir iht yacıdır. 
Sonraçok ucuz olduğu için Avrupaya 
nrdiğimlz para pek azddır. Ayni 
zamanda da kilosundan 20 • 35 
kuruş kadar bir gümrük alıyoruz. 
Hazine bundan istifade ediyor 
demektir. Bana kaJıraa diter lüks 
eşyalara konan tahdit biraz daha 
S1k1ştırılmah ve şeker ıerbest bıra
kılmalıdır. Benzin ve g.az fiatleri de 
daimi ve •ı kı bir kontrola tabi tu
tulmalı, fazlaya satanlar hakkında 
d~rhal takibata başlamalıdır. 

Bir Veznedar 
ihtilas Cürmile Burada 

Tevkif Edildi 
Konya Osmanlı Bankasında 

mllhim miktarda ibtills yaptığı 
iddiaıile Konya Müddeiumumili~ 
ğince tevkif edilen bankanın vez• 
nedarı Hulusi Bey (7 ) bin liralı~ 
kefaletle tahliye edilmişti. Hulusi 
Bey bir baftadanheri lstanbulda 
bulunuyordu. Konya Müddeiumu
miliğinden verilen bir emir üze• 
rine dün Hulusi Bey burada tek-
rar tevkif edilmiş ve Konyaya 
gönderilmiştir. 

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

Çok Kibar Bir Müşteri! 
Bir Hanım Dişlerini Muayene Ettirirken 

Dişçinin Paralannı Alıp Kaçtı 
Dün Sirkecide çok garip bir hırsızhk hAdisesi 

olmuştur. Fakat bu sefer hadisenin maznun ve 
mea'ulü şık ve genç bir kadındır. Merakla bir dedi
koduya sebep olan bu hAdise şu suretle geçmiştir: 

Dfln Sirkecide Dişçi Nerses Efendinin muaye-
nehanesine dü:ıglin ve şık kıyafetli genç bir kadın 
girmiş, dişlerini tedavi ettirmek istediğini söyle
miştir. Dişçi Nerses Efendi bu tık ve nazik mnşt~ 
risine lazımgelen iltifatı göstermiş ve muayene 
işine başlamıştır. Bir aralık Nerses Efendi içerici 
odaya geçmiş ve burada bir müddet kalmışhr. 
Fakat Nerses Efendinih gaybubetinin uzadığını 
gören müşteri derhal iskemleden ~~~ağa kalkmış, 
dişçinin duvarda asılı duran yelegmı karışbrmıya 

başlamıştır. Emine ismindeki bu Hanım, yelek ce· 
binde tamam 42 lira bulmuş ve bu paraları cüzda
nına indirmiş, sonra hiç etrafıo.a bakmadan mer
divenlerden aşağı slizülerek kaçmıya başlamııtır. 
Tam bu sırada odadao içeriye giren Nerses Efendi, 
kibar müşterinin orada bulunmadığım ve ceketinin· 
de yere düşmüş olduğunu gorunce meselenin 
farkına varmış ve kaçan hırsızın arkasından merdi
venleri arşınlamıya başlamışhr. Nerses Efendinin 
ikazı üzerine harekete gelen civardaki halk kibar 
hırsızı yakalamışlar ve polise teslim etmişlerdir. 
Çalınan paralar kadından alınarak dişçiye iade 

Bir Hanım 
Hapishaneye Esrar Ka

çırırken Yakalandı - -Dün hapishaneye esrar kaçır
mak istiyen bir kadın yakalan
mışbr. Tahkikatımiı:a göre hadi
se şöyle geçmiştir: Diln salı oJ... 
duğu için hapishanede kadın· 
lann ziyaret günü idi. Mah· 
kümları ziyarete gelen birçok 
kadınlar arasında bir hanım da 
müsaade alarak içeri.ye girmek 
iıtemiş, fakat tam içeri girerken 
yapılan muayene netiEwC:Ş}9,9ew4rJ: 
tiim miktarda esrar bulunmuştur. 
Bunun nzerine bu hanım hak
kında derhal bif zabıt varakası 
tutulmuş ve hanım polise teslim 
edilmiştir. 

Bu Çocuğu 
Kim Boğmuş? 

Fatihte Fatih camii avlusunda 
musalla taşınm üzerinde bu sa· 

bah saat g raddelerinde boğulmuş 
9 aylık bir kız çocuğu bulun
muıtur. 

Zabıta, çocuğun cesedini Mor 
ga göndermiştir. Şimdi bu cina· 
yetin failini aramaktadır. 

Bir Çocuk Ezildi 
Arabacı Mahmudun idaresin

deki yi.ık arabası Zeyrekten ge-

çerken Hüseyin Efendinin bir 
buçuk yaşındaki çocuğunu yara
lamıştır. 

Tuğla Resmi indi 
İstanbul Beledisi bin tuğladan 

alınan 60 kuruş belediye resmini 
40 kuruşa indirmişrti. 

edilmiştir. 

Bayılmış 
Ve Ayılmış 

işte Bu Sırada Polisin 
Yakasına Sarılmış .. 
Dün üçüncü ceza mahkeme

sinde bir polisi ve bir kayyumu 
dövmekle maznun Hayriye H. 
isminde bir kadının muhakeme· 
sine başlanmıştır. Dava evrakına 
göre hidise şöyle cereyan etmiş
tir. Hayriye H. bir gUn Beyazıt 
camii avlusunda dilenirken kay
yum kendisini camiden çıkarmak 
lstemi~•ir l-ll'l.vri., .. 1-1 lc~7ıl_ttrh1 vP,rİ· -- ;;ıA.:caldtC ıscememış, ı'ucur erıe 

kayyumun üzerine yürümüştür. 

Kadın, hadiseye müdahale eden 
polis İhsan Efendiyi de tokat
lamış, yakasını ve dUğmesini 
koparmıştır. 

Hayriye H. kendini mahkeme
de şu şekil de müdafaa etmiıtir: 

- Benim bayıl,na Adetim 
vardır. O günde bayılmışım. Ayı· 
lırken elime polis efendinin ya· 
kası geçmiş. kopmuş.. Tokat 
filAn almadım 1 

Kürk Hırsızlığı ----iki Maznundan Birisi 
Hapse Mahkum Oldu 

ikinci ceza mahkemesi dün 
garip bir kürk hırsızlığı hakkın
da açılan bir davayı tetkik ve 
intaç etmiştir. Mahkemede Agop 
ve Hüseyin Efendi isminde iki 
kişi maznun mcvkiinde bulunu
yordu. Kürkçü lbrahim Efendi 
de davacı sandalyesine oturmuş· 
tu. iddiaya göre bu iki maznun 
lbrahim Efendinin dükkanından 
kürk çalmışlardı. Fakat muhake
me neticesinde maznun Agop Ef. 
nin suçlu olmadığı sabit olmuş ve 
hakkında beraat kararı verilmiştir. 
Diğer maznun Hüseyin Efendi üç 
buçuk ay hapse mahfım olmuştur. 

ihtilaf 
Hususi Hastane Sahipleri 
Fikir1erinden Vazgeçmiyor 

Husus1 hastanelerin ticaret 
müessesesi olup olmadığı hakkın· 
da Ticaret Odasile, hastane 
sahipleri arasındaki ihtilaf, iktisat 
ve Sıhhat Vekaletlerinin kararla· 
rına rağmen el'an halledilememiş· 
tir. Hastane sahipleri, iktisat 
Vekaletinin, hususi hastanelerin 
ticaret müessesesi sayılması icap 
edeceği hakkındaki içtihatların1 
"$11 ~~ liulmamaktadır. 

Tıcaret oda~uıın avdiy• nc
retini tahsil için icra dairesine 
yaptığı müracaat bu yüzden şim· 
dilik semeresiz kalmış, hastane 
sahipleri borçları olmadığım söy· 
lemişlerdir. 

Bir Kadın 
Kavgası 

Lüleci Hendekte oturan bö
rekçi Hamdi Efendi dun nyuken, 
Fatma ve Vesile han1mların ara
sındaki gürültü16 kavga iizerine 
uyanmıştır. Ahmet Efendi kendi· 
sini uyandıran kadınlara çıkışm~ 

istemiş, fakat bu vazıyetten kızan 
Vesile Hanımın oğlu sabıkalı 
Mehmet Ali, Ahmet Efendinin 
üzerine hücum etmiştir. Ahmet 
Efendi sopa ve bıçak darbelerile 
ağır surette yaralanmıştır. 

Şakalaşırken ... 
Beşiktaşta Ihlamurda kundu

racı çırağı Mehmetle, mobilyeci 
çırağı İbrahim aralarında şakala· 
şırken, Mehmet yere düşmüş ve 
bıçakla iki kaşı arasından yara· 
lanmışbr~. 

-G-ü-. n-u-. n_T._a_r-ih_i_] 

İstanbulda Tal ebe 
Adedi Artıyor 
Lıtanbul ilkmekteplerinin adedi 

güo geçtikçe artrnaktadlr. Evvelki 
den senesi zarfında iatanbul ilkmek• 
teplerinde mevcut talebe miktan 
20,591 erkek, 17,871 kız talebe olınall 
üzere 38,462 iken, geçen 931 - 932 
den senesi zarfında talebe miktara 
26,212 erkek, 22,396 kız olmak üzere 
48,508 e çıkmıınr. Kız talebe her 
•fme artmaktadır. Bu sene mezuıı 

olan 1715 talebe ise daha ziyade 
ameli hayat, san'at ve ticaret mek• 
teplerini tercih etmektedirler. 

Dahiliye Vekili Rızede 
Rize, 23 - Dahiliye Vekili ŞlikrQ 

Kaya Bey bugün Trabzondan otomo• 
bille Rizeye geldi. Trabzon Vaföi de 
Vekil Beye refakat etmektedir. Vekil 
Bey Trabzondan sonra yol üzerindeki 
Sürmene ve Of kazalarını da ziyarıt 
etmiıtir. 

Kontenjan Tatbikatı 
Yeni kontenjan kararnamesini~ 

sureti tatbikini ve fabrikalar tarafır.A 
dan l'etirtilecek ırümrükten ınuaf 

iptidai maddelerin memlel<ete n• 
auretle gireceği hakkında malumat 
almak ve Jstanbul 1anayjcilerini ten• 
vir etmek üzere btanbul mtb'uı11 
Vasıf Bey Ankaraya gitmittir. 

Kaçi Kıh Alacaklar 
Holandadan bazı firmalar Har[cl 

Ticaret Ofiıioe müracaat ederk Tilr• 
kiyeden keçi kılı almak istedikle,.itd 
bildirmişlerdir. 

Maarif işleri 
f.tanbul ilk Tedrisat Müfettişlerl 

dün de konsırelerioe devam etmiş• 
lerdtr. Kongre birkaç gUne kadu 
hitam bulacaktır. Alınan karar!aı 
Maarif Veklletine blldlrileccktir. 

Millet Mekteplerinde .. 
Yapılan bir istatistiğe göre bıa 

ın;;D'C mıu.t u.us~lcıplçrinden 1019ıt 

talebe şahadetname almışhr. Bu sa.-. 
ne ,ahadetname alanlar, geçen sene 
şahadetname alanlara nazaran iki 
bin sekiz yüz kırk sekiz kişi fazladır, 

lhtiraat Sergisi 
Teşrinievvelde Londrada bir ih• 

racat panayırı açılacAktır. Türkiye-. 
deki alakadarlar da panayıra iştirak 
edeceklerdir. 

Hava Filomuz 
Kuvvetlendi 

Türk Tayyare Cemiyeti Reisi Riz.e 
Meb'uau Fuat Bey cemiyetin faali• 
1eti hakkında tunları s8ylemiştir: 

- .. Bu ıene 30 ağustosta ordu
muzun bava filosuna kırktan fazla 
tayyare daha iltihak edecektir. Türk 
milletinin orduya hediye ettiği hu 
yeni kuvvetlerin karşısında Türle 
Tayyare Cemiyeti meaaiıinin canlı 

semerelerini görmekle iftihar ve in• 

tirah duymaktadır. Milli jhtiyaçlari 
karşı kuvvet1i b·r alaka göstermekle 
dünya milletleri arasında daim a ön 
aafta bulunan büyük milletimiz, tay .. 
yare Cemiyetinin gayelerini benim• 
aemekte böyle candan bir istekle 
devam ettikçe her sene hr.va kuv• 
vetlerimizin artacağına emniyetimiı 

yardır. 30 ağustosta tayyarelere i iuı 

konacaktır. 

[ Son Postanın Resimli Hikİi.gesi: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki.· 
___ , __ ----------------------

Haaan Bev - Bütiln bunlar doıt .. 



24 Ağustos 

r Hergiin 

Bir Ecnebi 
Dosiuınuzun 

ihtarı 

Dün bir ecnebi dostumuzla 
konuşuyorduk. Son zamanlarda 
neşredilen eserler mfinasebetile 
bize tarizler yaptı: 

- "Üç senedir Türkiyedeyim, 
dedi. Neşredilen biitün kitapları 
aşağı yukar1 takip ettim. Bunla
rın dörtte üçü tercüme eserlerdir. 
Bütün münevverleriniz garpla aJa
tad ardır. Bir Almanya meselesi,dUn
ya buhranı meselesi sizi her şeyden 
ziyade alakadar eder görünüyor. 
Yalnız yazmadığımz, tetkik etme
diğiniz bir mevzu var: Türkiye. 
Türkiyenin içtimat ve iktısadi 
vaziyeti nedir? Köylünün hayat şe
raiti nelerdir? 

Memleketin içtimai ve iktısadi 

bünyesini gösteren bir esere tesa• 
düf etmek mümkün değildir. TUrki
yenin iktısadi bünyesini anlamak 
için bile ecnebi eserlere müraca
ate mecbur oluyoruz. Mesela son 
zamanlarda iktısat ve Tasarruf 
Cemiyeti, biri Sanayi kongresine, 
diğeri Ziraat kongresine ait ol· 
mak üzere iki büyük eser neşretti. 
Bu eserler, o kongrelere verilen 
raporları ihtiva etmektedir. Hiç· 
bir münevver bu eserleri alıp 
tetkik ve tahlil etmedi. Orada 
verilen rakamlara ve malumata 
nazaran Türkiyenin iktısadt bün· 
yesini meydana çıkarmağa çalış· 
madı. Halbuki Rusyada bile bu 
iki eser etrafında birkaç broşür 

neşredildi. Bu eserler Alman 
veya diğer garp alimlerinin 
eline geçıniş olsaydı, bunları 

iptidai madde gibi kullanarak 
şaheserler vücuda getirebilir· 
lerdi.,, 

Ecnebi dostumun bu sözleri· 
ne verecek cevap bulamadım. 
Hicabımdan ne söyliyeceğimi 
bilemiyordum. Ondan ayrıldık
tan sonra kendi kendime dü
tündüm. Filhakika Türk münev
\rerleri garpteki bütün cereyan· 
ları bilirler de, Türkiyeyi tam· 
mazlar. Bunun sebeplerini kendi 
kendime şöyle tahlil ettim. 

Türk mlinevveri bir garp 
ilim adamı gibi çalışmasını bil
mez. Bildiği, belki bir garp mü
nevverinin bildiğinden fazladır. 
Fakat kafası darmadağmıkhr. İl· 
min metodunu öğrenmit değildir. 
Vakıa toplamak, toplanan vakıa 
ve rakamları tasnif, tertip ve tah· 
lil ederek bunlardan umumi hü
kümler çıkarmak usulünü bilmez
ler. Onun için de ilmi bir tetkik 
yapmıya cesaret edemezler, cesa· 
ret etseler de muvaffak olamazlar. 

Türkiyeyi tanımadığı halde, 
ıırf eline geçirdiği vakıaları ipti
dai madde gibi kullanmasını bilen 
garp ilimleri, Tilrkiye hakkında 

ıntıhim eserler vücuda getirirler. 
Türk münevverine, darülfü· 

nununa terettüp eden vazife bu· 
dur ve bunu yapamadıkça, TUrk 
münevveri vazifesini görmüş 

.&AJdedilemez. 

Bir Vapur Kazası 
Dün Çanakkalede bir vapur kazası 

olnıuttur. Benzin yüklü bir Norveç 
rapuru Akbaş mevkiinde karaya 
oturınuttur. Türk tahlisiye vapurla
rından biri gemiyi kurtarmak için 
Çanakkaleye gitmittir. Geminin kur· 
tarıl masına çalışılma "tadır. 

"==?::-=::===================~r 

DOLMABAHÇE 
HAVAGAZI ŞiRKETi 

Tolufoııl:ırı otoma~~o tahilinden 
dol:ı vı ıı 11 ın:ırnlaruıın doı.,ı'ift.igi 11! vo 
yeni" ıııı ıııtırola.rının 446-l~/ l olduguu ll 

' •u lıtoraıu moıterilerine ili.n eyler. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi • Makine Ve insan • J 

J - Yeldeğirnıeni işlemek için 
rüzgira muhtaçtır. Değirmen işlo· 
mek için lazım olan her şeyi !:avi· 
dir. Fakat rüzgar olmazsa işliyemez. 

2 Bir motör, kendi kend ine 
iıliyemez. Motörün işliyebilmui için 
benzine ihtiyaç vardır. 
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3 insan da bir değirmen, bir 
makine gibidir. fnaan denilen maki-

neyi işletmek için de bir gayeye 

ihtiyaç vardır. Gaye insanın rüzgarı 
ve benzinidir. 

~ ............................................................ , 
• SON TELGRAF HABERLER/ 

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

Arabistanda Kanlı Bir Mu-
•• harebe Başlamak Uzeredir 

- - -
İngilizleı· ArabistanaAsker Döküyor 

Şam, 23 (Hususi)-Cenubi Arabistandan buraya Mühim bir topçu kuvveti buraya sevkedil· 
gelen haberlere göre, Şarki Erden ve Hicaz hudu- miştir. Hudutta bulunan Hicaz ordusu da Riyazdan 
du iizerinde büyük bir muharebe başlıyacağına gelecek olan bir hücum emrine intizar ediyor. 
dair bariz alametler müşahede edilmektedir. Hicaz hükumeti ibni Rifadenin riyasetinde isyan 
Şarki Erden hududunda bulunan İngiliz kuv· eden asilerin tenkil edildiğini resmen bildirmiştir. 
vetle~inin vaziyeti de tehlikeye düşmüş· Şam, 23 ·(Hususi) - Burada çıkan Ennida ga· 
tür. lngilizler bu havalide mütemadiyen tahkimat zetesi, lbni Rifadenin tenkil edilerek kafası kesildiği 
yapıyorlar. Birçok tayyare filoları İngiliz askeri hakkındaki haberlerin doğru olmadığından, İbni 
taşımakta ve külliyetli tahşidat yapılmaktadır. Rifadenin elyevm sağ olup Hicazda yeni bir isyan 
İngiliz or~usuna .mühiO:-~at ve erzak taş1yan dört çıkarmak üzere bulunduğunu yazmaktadır. 
kamyon Hıcaz aşıretlerınm eline geçmiş, rakipleri Bu gazeteye göre Hicazdaki Daba mmtakasının 
esir edilmişlerdir. ŞarlC1 Eı ~..,_ '-Hkluıwti el ... R:w .. _ mımrır Jıfkiugi olan ibni Takika da ibni Rifadeye 
sebi ha-valisinde o ... ~.... tahşıt etmekteaır. ı ı a 'l •• 

------

Bitlerin Nüfuzu Kırılıyor 
---~-~~~-

Alman Başvekili Tehdit Mektuplarına 
Hiç Ehemmiyet V er~iyor . 

B 1. 24 ( H A ) _ Bölen mektupları almaktadır. vazıyete ragmen hükumet, mah-er ın, ususı . · k · f t k 
hk · t f d B mektuplar ıdam kararı kemenın ararım m az e me fevkalade ma emesı ara ıD an u . .. A • d d o· 

· · h kk d ·ı J Hitlercilerıo bukumet tara- azım ve kararın a ır. ığer ta-bet Hıtlercı a ın a ven en a an f H. 1 • il l d 
• · k nlı hidiselere fından affedilmesini aksi takdirde ra tan ıt erın . son ~ n er e 
ıdam cezası, .Ye.~ da ö t k- zuhura gelmek ihtimalinde bulunan nüfuzunun haylı kmldıgı, hll· 
seb~p olmak ıstı a ını g s erme kanlı hadiseler dolayısile Hitler· kametin takip ettiği siyaset 

tedır. . IA t cilerin mes'uliyet kabul edem iyecek· tarzının komünistler kadar Hit· 
Veralen ma uma a göre v • d. . l ·ı . d al h. d ld v 

.. b ı B k ·ı Fon leri beyan olundugu temın e ılı· ercı erın e ey ın e o ugu 
bu munaae. 

6

1 t e .1 daşve 1 
t hdit yor. Fakat bütün bu karışık ısrar ile söylenmektedir. 

Papen Hıt ercı er en e _ _ ----------------:::----

Irak Hükumeti Amerikadan Osmanlı 
Borçları 

Müzakerat iki Hal Şekli 
Etrafında Yapılıyor 

Paristen gelen Saracoğlu Şükrü 
Bey Diiyunu Umumiye müuke· 
ratı hakkında kısaca fU sözleri 
söylemiştir: 

" - Osmanlı borçları mesele· 
sinin alacağı hal şekli behemehal 
bugünkü iktısadt ~rtlara .uygu~ 
ve memleketin tedıye kabılıyetı
oin dahiJinde olacaktır.,, 

Verilen malumatH göre Pa· 
riste iki hal şekli etrafında mü· 
zakerat cereyan etmiş. fakat 

------
lngiltereye !'lh_ Harp 
Tayyaresi Sıparış Ettı 
Bağdat (Hususi) ~ Irak hU· 

korneti yeniden lngıltereye (~) 
harp tayyaresi ısmar!~mışt~.r. Hü
kumet ayrıca bir İngılız mutehas· 
sısının nezareti altında lra~ tay• 
yareciliğinin ıslahına ve Bagdatta 
büyük bir tayyare i~ta~yonu ya· 
ılmasına karar vermıştır. 

p ·······--······-················· ··h~~u;··k;t;i""bir neticeye varılma· 
mıştır. ŞükrU Bey gele~ek ~yın 
on beşinde tekrar Parıse gıde
rek müzakereye devam edecek
tir. Dainler Vek~li . Zekai Bey 
de şehrimize gelmıştır. 

/sveçe 
Uzun Bir Hava Seferine 

Teşebbüs Edildi 
Nevyork, 23 (A.A.)- Oslo'ya 

doğru bir sefer icrasma teşebbüs 
etmiş olan tayyareci Lee ile ar
kadaşı Ter • Növ' de kain Har bur 
Gras'a hareket etmişlerdir. Bir 
lngifü: ailesi de tayyare ile Ame
rikadan Londraya hareket etmiştir. 

lzmir Ozum Borsası 
İzmir, 23 (A. A.) - Bugün 

borsada 14 ile 31 kuruş arasında 
3318 buçuk çuval üzüm satılmıştır. 

~::::====-=--------:------------;------------------------------
( İSTER iNAN, iSTER iNANMA! 

. nineye verilmiş n erkek çocuğu için üçüncü bir ıüt .. 
Adana gazetelerı y~ıyor:. n\qe bulunamadığı için zavallı yavru Belediye dok· 
"İki gün evvel Yenıcamı avluauoda iki~! ~5 - 20 torluğunca vaktin geç 0Jma11na binaen muvakkaten 
günlük ikiz iki ku: çocuğu ile JO, 40 gunluk tah· Darülacezeye 2önderilmittir. 

şe~ d'len bir erkek çocuğu bulunmuştur. Kimin ta- Ait olduğu ıoercl bu yavruların kim tarafından 
:;.1~0:.~ bırakıldığı anlaşılmıyan ikiz kızlar, birer aüt- \ bıraluldığım arattırmaktadır." 

f.STER lfl'AN. JST'ER iNANMA/ 

Sayfa 3 
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Söz·· n Kısası 
- - -

Münderecaltmızın çoklu
ğundan dercedilememiş
tir. 

-
Başvekil Pş. 
Şehrimizde 

-~ 

Başvekil ismet Paşa dün ak· 
şam Yalovadan Heybeliadaya 
teşrif ederek biraderi Riza Beye 
misafir olmuştur. Verilen mahi· 
mata göre Başvekil Paşa yakında 
Ankaraya dönecek, müteakıben 
Anadoluda tetkik seyahatine 
çıkacaktır. 

F abrikacılaı 
Müşkül 
dıklarını 

Vaziyette Kal
IIeri Sürdüler 

Şehrimizdeki fabrikacılar dün 
sanayi birliğinde toplanmışlar, 
yeni konteujan l.cararnamesile 
fabrikaların müşkül vaziyette kal
dığını lktısat Vekaletine bildir
meğe karar vermiıleı·dir. 

Fabrikacılar muaf olsun veya 
olmasın fabrika iptidai madde· 
lerinin tabdide tabi tutulmamasım 
istemektedirler. Aksi takdirde 
( 50,000 ) amelenin işsiz kalmak 
tehlikesi karşısında olduğunu 
söylemektedirler. F abrikacılardan 
mürekkep bir heyet varın fkbsat 
Vekilini ziyaret ederek temenni
lerini bildirecektir. 

İktısat Vekili 
Mustafa Şeref Bey 
Avrupaya Gidiyor 

Şehrimize gelen İktısat Vekili 
Mustafa Şeref Bey dun Amerika 
sefirile, Türk mahsulabna Ame
rikada mahreç bulunması mese
lesi etrafında g8riltmllştür. Şeref 
Re.-- 1'.. oaıhah Yal ovaya gitmit· 
nerek Avrupaya bat'eK.ıı:a ....... 
cektir. 

Yunus Nadi Beyin Davası 
Köroğlu gazetesinde çıkan bir 

yazıdan dolayı Yunus Nadi Bey 
tarafından Biirhan Cahit Bey 
aleyhine açılan davaya dlln de 
Ağar Ceza Mahkemesinde devam 
edilerek iddia ve mtidafaaıı ya
pılmıştır. Gelecek celsede karar 
verilecektir. 

Bir Eroin Kaçakçısı 
Şifman isminde bir ecnebi 

eroin kaçakçıhğile maznun olarak 
polis tarafından yakalanmış, Ad
liyeye verilmiştir. 

Ordu Terfi Listesi 
Ankara 23 - Ordu terfi liı

teıi tamamen ihzar olunarak 
taıdikı aliye arzedilmek llzere 
Yalova'ya gönderilmiştir. 

İzrnirde 
Komünistlik Beyanname· 

leri Tevzi Edilmiş 
İzmir, 23 (Hususi) - Şebr~ 

mizde Tepecikte Ali Gali~ Efc?dı 
isminde birinin tevkif edılmesme 
lüzum görülmüştür. Bu adam 
komünistlik cürmile maznun bulun 
maktadır. İddialara göre, Ali 
Galip Ef. el yazısı ile komünist 
beyannameleri doldurmuş ve 
bunları muhtelif yerlerde dağıtm1ı~· tar. Beyannamelerin altında " z-
mir Komünist Fırkası " damga
smın bulunduğu haber alınmak-
tadır. Maznun, ilk tabki.katı Y~l?~l
pıktan sonra müddeıumumıhge 
sevkedilmiştir. 

Kalp s·-e-kt-es-in~d-en OHJm 
Devlet matbaası mürettiple

rinden Üsküdarlı Ali Efendi, bu 
sabah, bir kahvede sabah. kah
vesi içerken kalp aektesınden 
ölmüttür. 



4 Sayfa 

Ankara .A-f ektupları 

Hariciyeciler 
Ankara da 
Nasıl Yaşar? 

1 

Ankara (Hususi) - Hariciye 
memur ve mensupları burada 
kendi aralarmda ve kendi ilem· 
lerinde yaşamaktadırlar. Hariciye 
memurlarının harice çıktıkları 
zaman aldıkları para ile burada 
aldıkları para kıyas kabul ed~ 
miyecek derecede farklı olduğun· 
dan bazı memurlar burada biraz 
güçlükle geçinmektedirler. Yalnız 
bu memurların çoğu ecnebi 
memleketlerinde aldıkları paranm 
bir kısmını tasarruf etmiş olduk
larından yine burada da mükem
mel ve müreffeh bir hayat yaşa
maktadırlar. 

Beynelmilel adabı muaşeret 

biribirine çok yakan olmakla be
raber, her memleketin kendine 
mahsus, itiyatları, giyiniı tarz
ları ve salon bayatları bulundu· 
jundan, muhtelif memleketlerde
ki sefaretlerde çahoan memurla
nmıı da bu itiyatların tesiri altın
da kalmışlardır. Mesela Macariı
tanda senelerce bulunan bir ha
riciyeci ile F ransada yaşayan di
ler hariciyeci arasında büylik 
farklar vardır. 

Mesela, biri gayet güzel Çar
daş oynamakta, diğeri de yemek 
masasında mutlak surette şarap 

bulunmasını istemektedir, yine 
lngilterede yaşayan hariciye 
memurile İspanyada bu-
lunan bir hariciye memurunun 
itiyat ve zevkleri biribirine ur 
mamaktadar. 

Biri, bir lngiliz kadar soğuk
kanh olm!sını.,.öV-rrPnıiEYE\;IrlifiıO 
haıretinl çekmektedir. 

Dünyanın muhtelif diyarların
da yqayıp, kaµunl müddetlerini 
doldurduktan sonra Ankaraya 
d6nen hariciye memurlarımız, 
hDtln bu şahıl buıusiyetlerine 
raim•n burada ayni çata altında 
birl.,mektedirler. 

Hariciyecilerin hususi meclis-
lerinde: 

- Hakipayiniz, 
- ZatılJinin, 
- Hanımefendimiz Hazretleri, 
- Bendeniz .. 
- Emir telikki ederim, 
- LUtfediyorsunuz!.. gibi ni-

dalara sık ıık tesadüf edilmek
tedir. 

Hariciyecilerin muhitlerine ve 
•oıyetelerine girebilmek bahti
yarlığına uğnyabilenler çok gü
ael ve çok neşeli günler ~eçir
mektedirler. Bilhassa dünyanın 
dört köşesinde yaşıyan ve orala
rın en tayanı dikkat taraflarını 

• Aakarada yqatan hariciyecile
rimiz, ayni zamanda Ankarada 
zarafet ve nezaketin de timsa
lidirler. - "abah -----

Köylüleri Soyan Bir Şerir 
Tekirdağ (Hususi) - Bura

da bir yankesici iki üç köy)ü.. 
elen para çalmtştır. Dün pazarda 
Jİne bir lclylOden para çalar
ken yakalanmıt ve derhal kara
kola tea1im edilmi,tir. 

Bir Hilkat Garibesi 
Tekirdağı (Hususi) - Burada 

bir cambaz tarafından ücret mu-
kabilinde halka, altı ayaklı, iki 
kuyruklu ve iki canlı bir öküz 
teşhir edilmektedir. 

Ceyhanda TUiün Ziraati 
Ceyhanda bu sene tütün zi

raali geçen seneye nazaran daha 
azd.r. Bu azlık geçen seneye 
nazaran sekizde bir derecesin
dedir. 

SON POSTA Ağustos 24 , 

• ' MEMLE E L 1 Tarihi Fıkra 

'----~~----.,--------~m:it'Z:~-.1 Atinada 
Bir Piyes! 

fstanbulda piyes yaran mubar· Trabzonda Balıkçılık ' 

olan Trabzon ve 
havalisi ayni za· 
manda feyizli 
bir balıkçılık 

memleketidir. 
Bilhassa yunus 
balığı istihsali 
memlekete ha
riçten para gir
mesini temin et-
tiği gibi, 1500-
den fezla ailenirt 
maiıetini kazan-
masana vesile 
oluyor. Bugün Trabzon, Rize, 
Giresun ve Sürmene sahilleri sene-
nin muayyen mevsimlerinde yunus 
balığı avcılarının faaliyetine sah-
ne olmaktadır. Bu sahillerde tu
tulan 60 kilolukl iri yunus balık
ları ve herbiri 300-500 kilodan 
fazla gelen afalinalardan yağ çı
kardarak A~rupaya, bilhassa Al
manya ve italyaya ihraç edil
mektedir. 

Eskiden bu balıklardan ipti· 
dai usullerle yağ çıkarılıyordu. 
Şimdi vaziyet kısmen değişmiştir. 
Tutulan yunus ve afalina balık· 

lara yeni tesi! -~~.i.~e.9., b'\\\\\.WJ 
~s;i .. usuller sayesinde mühim 

Bir Kesik Baş 
Teşhir Ediliyor 

Silifke (Hususi) - Yeni te
şekkül eden Halk Evi bütçesine 
varidat temini maksadile bir 
u Kesik baş ,, teşhir edilmesine 
karar verilmiştir. Bu "Kesile baş,, 
vaktile bütün dünya şehirlerinde 
dolaştıralmış garip bir şeydir. 
Pamuklara sarılı olan ve bir san
dık içinde muhafaza edilen bu 
garip ve tuhaf nesnenin halka 
teşhiri için Halk Evi şimdiden 
hazırlığa başlamıştır. 

Bu arada beşer ve onar ku
ruşluk iki tertip bilet bastml
mıştır. Kesik baş evvelA Gök 
Belen yaylasında doJaşlmlacak, 
sonra Silifke, Mut, Gülnar, Ana
mur kasabalarında teşhir edile
cektir. Bu suretle Halk Evine 
hayli varidat temin cdileceji 
zaıınolunmaktadır. Vücudü, eli 
ve ayaiı olmıyan bu kesik baş 
canlıd1r ve birçok lisanlara aşi-
nadır. Sorulan biltün suallere 
cevap vermektedir. - Necdet 

Merzifonda 
Bir Harman Duvarı Yü

zünden Cinayet Çıkh 
Merzifon (Hususi) - Merzi

fona bir!<aç saat mesafede bu
lunan Akpınar namındaki bir 
köyde, ehemmiyetsi~ bir harman 
duvarı meselesinden bir cinayet 
işlenmiş, neticede biri kadın olmak 
üzere beş kişi yaralanmış, bir kişi 
de ölmüştür. Hadise haber almmca 
hadise mahalline derhal jandar
malar yetişmiş ve cinayeti işliyen 
şerjrler yakalanmıştır. 

Trabzonda bahkyağı dolu fıçılar 

miktarda yağ istihsal edilerek 
Avrupa piyasalarına gönderiliyor. 
Balıkyağı istihsali hususunda 
evvelce tatbik edilen usul neti
cesinde ancak yüzde elli nisbe
tinde mahsul alınıyordu. 

Şimdi tatbik edilen fenni 
usuller sayesinde balı kyağı is· 
tihsnli yiizde yetmiş beşe kadar 
yiikselmiş ve cins itibarile de 
hayli düzelmiştir. Bu sayed.e 
Trabzon balıkyağları Avrupa pı-
yasalarında, Japon yağların~ 
rekabet edebilecek bir dereceyı 
bulmuştur. Şunu ela haber vere· 

i~fi'aa~i b~h;and~n- '-~i\t~~-;~i;''~ı~ 
ması imkanları oek azdır. Çünki 

Tekirdoğda 
Zahire 
Bolluğu 

Tekirdağ (Hususi) - Art ı k 
bütün kaza ve l<öylerde hasat 
vakti hitam bulduğundan zahire 
borsasında büyük bir faaliyet 
hiiküm sürmektedir. Günden gü
ne gelen hububatın yekünu faz-
lalaşmaktadır. Haftanın bazı gün
lerinde Borsaya ( 1000) araba 
hububat gelmektedir. Diğer gün
lerde gelen hububat vasati ola
rak (600) arabadır. 

Hayraboluda, Malkarada ve 
Çorluda istihsal olunan hubu
batın mahreci burası dır. Şarköy, 
Keşan, Vize, Saray kaıalarından 
da vilayetimize çok hububat ge
lir. Hayrabolu kazası çok güzel 
kuşyemi yetiştirir. Bugiinlerde 
şehir haricindeki yollarda o ka
dar araba kalabalığı görünüyor ki 
hazan insan toz ve topraktan 
önünü bile farkedemiyor. - Gülte
kin Celal 

İzmir de 
Bağcılann Canını Sıkan 

işler Y apıhyor 
lzmir (Hususi) - lzrnirin civar 

kazalarında, bilhassa Kemalpaıa 
kazasında bağ sergilerine bek
çiler konulmuştur. Bel<çiler Kredi 
Kooperatıf idaresi, murabahcılar 
ve Ziraat Bankası şubeleri tara
fından ikame edilmiştir. Zürra, 
bekçilerin müsaadesi olmadıkça 

malım kaldıramamakta, piyasaya 
serbestçe arzedememektedir. Bu 
bal üzOm çiftçilerini teessüre 
sevketmiştir. 

Sergi sahipleri Burnovadaki 
bağlara ikame edilen bekçilere 
yevmiye vermeğe icbar edilmişler
dir. Bu vaziyet sergi sahiplerinin 
canını sıkmıştır. 

diğer denizler· 
de yunus balı ğı 
yoktur. Yalnız 

Cenubi Amerika 
sahillerinin en 

cenup kısmında 

az miktarda 

yunus balığı var
dır ki, bunlar da, 

1a; istihsaline 

0 derece elverişli 
değildir. Vaziyet bu şekilde 
olduğu içindir ki Trabzon, yunuı 
balıkçılığı hususunda mühim ve 
cömert bir inkişafa namzet sa· 
yılabilir. Bu inkişafın temini de 
balıkçılıkla yakındnn alakadar 
olmak surelile mümkündür. 

Av vergisinin bir miktar ten-
zili, balıkçılara kredi temini, 
av işinin fenni ve asri vası· 

talarla icrası için mütehassıs 
getirilmesi gibi hususat bahk
ctlığımızın ve dolayı.••l· bnhkyBfl 
ihracamn liiliişaf ve tezyidile sıkı 
surette alikadardır. Bunların bu
~-·ı L,.dma:n a allkadar maka
mın bu işe eh~mmiyet vermesile 
mümkiindür. - K. R. 

Uşakta 
Avcılar Daima Fa
aliyet Halindedir 

rır var m1, Ankarada temaşa 

edebiyatile uğraşanlar bulunu-
yor mu, İzmirdeki yazıcılar sahne 
külliyatına birkaç eser ilave et
meyi düşünüyorlar mı? Bu sual· 
lere kolay kolay cevap vereme
yiz. Çünkü haberimiz yok. Fakat 
Atinada " T eodora " isimli bır 
piyes kaleme alındığım, alkışlar 
kazandığını biliyoruz. Çünkü ba· 
zetelerimiz yazdılar, hem ete 
Teodoranın resmini koyarak y. z
dılar. 

İyi amma Teodora kimdir? 
insanlığı eserlerile yükselten bir 
dahiye midir? Bir mucit mic'ir, 
yoksa yüksek kıymetli bir m.ıci

din anası mıdır? Nedir, necıdir, 
hangi meziyet Ye faıiletin sahi
bidir? 

Türk okuyacuların:n Atinad~, 
ve yahut T okyod ı yazılan her
hangi bir piy~s·.. alakadar e'a· 
bilmeleri için o piyesin ya 
mevzuunda, ya kahramanında 
milliyetimize taalluk eden bir 
hususiyet veya beşeri bir mlim
taziyet bulunmak liizımgelir • 
Teodora, o ayarda bir şah~ ye t 
midir? Gazetelerimiz, Atina t i .. 
yatrolarında alkışlanan piye:;in 
kazandığı muvaffakıyeti b ze 
müjdelerken bu noktayı meskut 
bırakıyorlar. Ben, işte o noksana 
tamamlıyorum ve Teodorayı ta
ribira ağzile okuyucularıma tak-
dim ediyorum. 

"Teodora, Bizans sirklerinde 
ayı bekçiHği yapan bir adamın 
kızı idi. Annesi iffet meselesinde 
pek llubali bir kadındı. Bu baba. 
ile ana, bir glin kızlaranın güzel• 
liğinden istifade etmeyi düşündü
ler, kendisini sahneye çıkartlilaı-. 
Genç Bizanslının vazifesi rakk~ 
selik. muganniyelik değildi, sade-
ce vücudünü teşhir etmekti. O, 
deruhte ettiği rolde okadar mu
vaffak olmuş ve okadar çok aşık 
kazanmııtı ki, sokaktan geçeri en 
haysiyetli kadınlar, gBzlerini yere 
iğerler Ye yollarım değiftirirlerdi. 

..lmperator Jüstinyanos, bir güıı 
hu phretli alefteye tesadüf etli, 
ç.Jdıra11ya sevdi, nikahla almak 
istedi. Bizans kanunları mucibince 

Uşak, {Hususi) - .Şehrimizde 
üç spor yurdundan başka her 
zaman faaliyet halinde bulunan 
bir de Avcılar Klübü vardır. 
Kulüp, kendi varlığını gösteren 
muhtelif av kuşları ve av tahlo
larile süslüdür. I<lübün kapısı 

önünde sert tüylii domuz deri
sinden bir paspas, pencere per
delerinde porsuktan yapıln,ış 

püskülJer bulunur. 

' imperatorların, asılzadelerin, bij. 
yük mevki sahibi adamların adi 
kadınlarla, oyuncularla, fahi"e-
lerle evleııme-leri memnu idi. im .. 

Hulasa tam manasile bir av
cılar klübü.. . Klllbün iç duv:ır- ı 
farında, avcılarım ı zın bin müşkii-
lat ile ele geçirdikleri vahşi 
hayvanların derileri, başları ve-
sair tipik uzuvları göze çarpar. ı 
Bizim avcılar klübll memlekete 
büyük hizmetler yapmış, avcla
rımızm iktidarı herkes tarafından 
teslim edilmiştir. Sürek avlarında 
vahşi hayvanlarla yapılan müca-
deleler ziraat noktaımdao çok 
feyizli neticeler vermektedir. 

Ş. Kaya 

Malatya da 
Yol Faaliyeti Muntazam 
Surette Devam Ediyor 

Malatya (Hususi)- Vilayetimiz 
yollarım teftiş etmek üzere Nafıu 
Müfettişlerinden Şevket Bey şeh
rimize gelmiştir. Şevket Bey ilk 
olarak Malatya - Darende yolunu 
gözden geçirmiştir. Vilayetimiz 
dahilinde yol faaliyeti muntazam 
bir surette devam etmektedir. 
Sıvas - Malatya arasındaki yolun 
tamir ve inşası da sür'atle iler
lemektedir. Müfettiş Şevket Bey 
bütün yolları teftiş edecektir. 

perator, her zilleti göze aldı, bu 
memnuiyeti çiğnedi, sirk köçe
ğioin başına İmperatoriçalık tacını 
geçirdi ! ,, 

Görülüyor ya, Teodura mü
him bir kadındır! O halde bekle
ydim, bir himmet sahibi çıksm; 
Atinada oynanan piyesi tercüme 
etsin. Bu suretle verilen haberin 
sonu da gelmiş olur!. .. 

}#-. 

Kaşanda Faaliyet 
Kepn ( Huami ) - Beledi

yenin 1 teşepbüaile yapılmasına 
bqlanır.n yol oldukça ilerlemit· 
tir. Bu caddenin muntazam bir 
tekilde olmasa ve bir an evvel 
bitmesi için birçok amele ve 
bir silindir mütemadiyen çalış· 
maktadır. 

Çorum Tayyaresi 
Merzifon (Hususi) - Çorum 

tayyaresinin isim konma merasi
mi 30 Ağustos Bayramında Mcr
zifooda yapılacaktır. Şimdiden 
merasını hazırlığına başlanmı ştır. 

c:::::::.==================;.:::==::::=l::=I 
.... ı:mıam ........... .. 

Memleket haberleri 
Burada bitmedi. Lut/ en 1 O unca 

say/ada okuyunuz. 
.. ....... il& ......... 



2.f Ağustos SON POSTA Sayfa S 
c=- =-=========-:=========-------------amr=.;~~-=-====--====================~===========~ ==-

Siyaset Alemi BABİC:I Gönül işleri 

Avusturya Hüku
meti Tek Bir Rey 
Arıyor! .. 

Büyük harbin ağır neticelerinden 
en çok müteessir olan memleketler
den biri de Avuıturyadır. Arazisi, 
k'>ca bir İmparatorluğun parçalan
ması ile avuç kadar bir sahaya in
hisar etmiştir. Hu sahanın merkezi 
Viyanadır ve Avusturya, hemen, lıe
men Vıyıma demekt~r. Çünkü nüfu
sunun tnkriben yüzde yetmiş beşi 
Viyıınada toplanmıştır. Bütlln varlığı 
Viyana gibi müıtetlik bir şehre in
hisar eden bir memleketin kendini 
geçindircmemeai kadar tabit bir t•Y 
yoktur. 

Onun içindir ki Avusturya, sık, 

sık eski düşmanlarının yardımına 

muhtaç oluyor. FAkat bir memleke. 
tin mütemadiyen dıtardan gelecek 
yardımla yaşamaııı mümkün olrr.adıği 
için Avusturya, Almanya ile birleş-

• miye karar verdi. Bu karar, başta 
Fransa olmak üzere Küçük İtilaf 
Devletlerin'n itirazlarını mucip oldu. 
Romanya ve Çoko!!lovakyadan kılıç 
v • mahmua şnkutıları işitilmiye 
başladı. 

Nihayet Almanya ile birleşmekten 
Yazgeçmek fArtile ve Cemiyeti Ak-

ı'aın vasıtasile Avusturyaya 300 milyon
luk bir istikraz yapılmıya muvafa
kat edildi. Bu itilaf " Lozan prolo
kolu ., unvanını taşımaktadır. 

Bundan bir hafta evvel bu pro
tokol Avusturya M"disi Meb'usanın
da reye kondu. ( l.J ) muhalif reye 
karşı ( 81 ) reyle kabul edilmek 
üzere iken lehte rey veren azadan 
birinin birdenbire istifa ettiği haber 
alındı. Reylerin (80) e inmesi demek. 
protokolun reddi deme~tir.. ~n~n 
içindir ki Avusturya lcabınesı buyuk 
bir telaşa düşmüştür. Şimdi bu 
protokolun kabulünü temin edecek 
tek bir rey fazldıı arıyor. Bulup 
bulanııyacağını Allah bilir amma, 
eskiden 20 - 30 rey farldle ekseriyet 
kazanan hükumetlerin bu rey mikta
rını az bularak istifa ettiklerini gör
müştük. Şimdi bir, iki rey farkile 

• lVzşanhhk 

Hint Müslümanları Ne İstiyor 'I!:;~bi:! 
_ - Askerliğimi ikmal etmiı, ha• 

P V • 1 A t • H • d • t d A ı yatımı kazanmıı, dolgun maatla ve encap ) aye J, ın fS an an yrı ıp şerefli bir mU.~ssesede memurum .. 
Bundan uç sene evvel hır 

Ef ganistana ilhak Edilebilir Mi? ~;:,::~~~f:kN1.~:~\:0m~Sd~~~~:: 
.. hır buçuk aeoe zarhnda ziyaretler Bombay, 23 - Müslimanlar, 

iclare salahiyetlerinin, federal 
meclise değil, vilayeti ere veril
mesini Londra hükümetindPn ha· 
raretle istemektedirler. Bu suretle 
Pençap vilaydinin Hindistandan 
ayrılmasını ve Efganistan gibi 
yakın bir müslüman devleti ile 
birleşmesini ileri siirmektedirler. 
Bu yilzden şiddetli bir ihtilaf çı· 
kacak olursa Hindular, Şik'lere 
yardıma koşacak, Efgan!ılar da 
kendi dindaşlarma yardım ede
cektir. Bu vaziyet karşısında f n
giltere de sulh ve sükunun muha· 
fazası için ihtilafa şiddetle müda
hale edecektir. 

Hlntmer, Ottavada Al.nan 
Kararları Be§enmlyorlar 

Bombay 23 - Ottava İmp. r .-
torluk konf eransmda, Hindistanın 
iptidai maddelerinin lngiltereye 
serbestçe ithali ve İngilterenin 
mamul maddelerine Hindistanın 
riichan hakkı tanıması hakkın· 
daki karar burada büyük bir 
memnuniyetsizlik vücuda getir
miştir. Milliyetperverler, İngiliz 
ithalatının Hindistan ihracatından 
çok fazla olduğunu, Hindistanın 
diğer memleketlerle itilaflar akti 
serbestisinin verilmesini istemek· 
tedirler, Ottava itilAfı Hindistan
daki teşrii meclisft geldiği zaman 
şiddetli hareketler vukua gele
cektir. 

Hitlerciler 
idam Kararlarını 

AlrnanyN.nın dahiU •;aziyetl btıtıın dflnyayı, bilhassa Fraııaayı dUıtındOril· 
yor. Hirkaç gUn enel Milll .Mtldafaıı. Nazırı .leneral Fon Şl:n ~ıır, bundan 
sonra Alınan yanın toslihat hususunda ıntlsnvat ıstiyeceğinl s 1\ lı <Iİ. Alman 
ordusunun Uç rrıisline iblağ cclilocoği teıobuilstlnden de baL::ıediluıektedir. 
IJc:lindeıı gelen tl•lg-raflar J'on Papeıı kabinesinin Pariı ve Londra hOkOmet
lorı nozdinde bu hususta mClzakerata ha9Jıyacagıııı bildirmektedir. Ayni uman
da 3 ve 4 eylfılde Çelik miğfer kıtutı Borlirıdo 15) O:lO kitilık bilyilk bir 
geçit re mi yapacaklarını rcsmon ilftn ediyorlar. Bu ge~·itt~ Mar~al Hlndon
burg, Heşvekil Poıı Papon, Şlayşor ve lıiltiln hOklımot erk!nı hazır bulunacak· 
larclır. Ht•sıninıiz Alman ordu uııdan bir grupu göstermoktodir. 

- -

Hitlercilerle Merkezciler 
nlaşa bilecekler Mi? 

• 

ve gezintiler, mutaasaıp bir aile
ye mensubiyeti dolayısile, eb .. 
veyni huzurunda ve onların arzu
ıile oluyurdu. Biz nışanlılar ıöz
le1erek buluıtuğumuz vaki de- · 
ğildir. Bunun içindir ki bu dey. 
remiz pek heyecansız geçti. 

Son zamanlara kadar ivi ge
çindik. Ayrılacağımıza yakın ufak 
tefek sebeplerden tarafeyJnde 
hafif güceniklikler hAsıl oldu. 
Daha sonra da nışan yUzilğOnG 
iade ettiler. 

Oğrendiğime göre, ayrılma
mıza sebep birinci derecede 
boyumun kısalığı, ikinci derecede 
de o sıralarda pokere olan t~ 
maylilUmdUr. Bundan batka da 
hiçbir özrüm yoktur. Şunu da 
hatırlatmak isterim ki ayrılma
mıza müessir olanın biri de 
annesidir. 

EvvelA: Boyum 1,58 dir Ye 
kızla aynı boydayız. • 

Saniyen: Hemen o taribten
beri de pokeri bıraktım. Şimdi 
aklımdan bile geçmiyor. Kızı çok 
sevmiştim, ayrılalı bir buçuk s~ 
ne olduğu halde hAli unutmadım. 

Gösterilen sebeplere nazaran 
nışanı bozmakta nederece hak• 
ları vardır ? ladei mDnasebet 
kabil olsa, birlepek mesut olur 
muyuz ? Birleşmemizde hiçbir 
mahzur görmüyorsanız, kimsesi• 
zim tesisi mlinasebet etmek için 
bana bir yol gösteriniz ? 

Ankara N. E. 
Evvell bir çaresini bulup bu 

hususta kızın fikrini öğreninis. 
milletlerin hayalını uzun müddet 
bağlayan beynelmilt>I muka•:elelcrin 
imzasına ve kabulüne tahit oluyoruz. ProtestoEdigorlar Fon Şlayşer Kabinesinden Bahsediliyor 

Nışanlılık zamanında kendinizi 
kıza sevdirebilmişseniz, o da sizi 
unutmamış ise ve sizinle evlen
miye razı ise, o vakit kızın ba· 
basma müracaat edip derdinizi 
anlatınız. Tasavvur ettikleri mab
zurler zail olduğu için ümit ede
rim ki, tekrar anlaşır ve evlene
bilirsiniz. Fakat kız sizinle ev
lenıniye razı değilse o vakit me
sele yoktur. 

Harp sonu dilnyaıında hiçbir ha
dise artık bizi hayrete dOşürmez 
olmu4tur. - • ilroyya 

·-::::::S 

• 
Tayyare ile 

Berlin 23 - F ev kala de mah
kemenin 5 Hitlerciyi idama mah
küm etme i üzerine yüzlerce 
Hitlerci adliye civarında toplan
mıştır. Hitlerciler, idam mahküm
larını kurtarmak için adliye dai
resını zaptetmek istemişlerdir. 
Şehir sokaklarında alaylar do· 
laşmışlır. Polis nümayişçilerle 
şiddelli müsademeler yapmış \'e 
birçok defalar ateş açmak mec

Devrialem 

.. 

Nevyork, 23 - frJanda-Gro
enlant yolile Avrupadan Amed· 
kaya uçnıuı olan Alman tayyareci 
Fon Grono, Kordovaya gitmek 
lizere Alaskadan tekrar havalan
mıştır. Fon Grono, yolda Japon 
Adaları ilzerinden geçerek dünya 
devrini ikmal edecek ve Alman
yaya avdet edecektir. Alnıan 
tayyarcciye iki arkadaş refakat 
etmektedir. 

... ........... m:m ..... 

Harici Haberler 
Burada bitmedi. Lut/en 9 unca 

say/ada okuyunuz 
.......... amı .......... 

buriyetinde kalmışlır. 
Ba,vekll Nezdinde Te,ebbUs 

Hitlercilerin idama mahkiim 
edilmeleri üzerine Münihteki, 
Hitlerin umumi karargahı olan 
''Kara ev,. de büyiik bir heyecan 
hasıl olmuştur. Hitler kıtaatı Er
kanı Harbiye Reisi M. Röm bu 
mesele hakkında Başvekil F o .ı 
Papen ile görüşmek üzere Berli
ne gitmiştir. Bu mesele Nazisler 
tarafından protesto edilmektedir. 

idam hükümleri infaz edildiği 
takdirde biiyiik kargaşalıklara 
intizar edilebilir. 

ÇOC.UKLUGUM 
Mefhur Rus Edibi Malfsl-n OorklnJn hayal rum3n1 

=:=:=:=:=::=:=::!'~=====Türkçeye Çeviren: 1t1uvaffak 

Sokakta pek az kimse vardı. Nihayet Mihael amca kara 
ııcak ocağın üstünde hareket suratlı bir evin köşesinden görüu-
eden hamam böcekleri gibi hiç dil. Yansokağa doğru bakıyor· 
acele etmeksizin yiirüyorlardı. du. Sırtında kırmızı bir ceket 
A~ağı kattan pancar ve soğan vardı. Kilot pantolon ve diz ka-
kokusiyle karışık boğucu bir sı· paklarma kadar gelen kalın çiz· 
caklık yµkselerek keyfimi kaçı· meler giymişti. Yüzünü göremi-
rıyordu. içimi tahammül olunmaz yorum. V aziyelinden sanki bir 
bir can sıkıntısı tazyik ediyordu. hamlede sokağa atlıyıp siyah 
Şanki göğsüme erimiş kurşun pençelerile bUyUk babamın evini 
dökülmüş te kaburgalarımı iki kavremak istediği anlaşılıyordu. 
yana ayırmak istiyordu. Tavanı 
bir tabut kapağına benzeyen bu Pencereden kendimi birdenbire 
kUçük oda bana dar geliyordu. ayıramadım. Amcamın, aanki toz-

Berlin, 23 - Prusya kabine
sinin teşkili ıçın HitlerciJerle, 
merkez fırkası mensupları ara
sında yapılan müzakerelere es
rarengiz bir şekilde devam edil
mektedir. Bu müzakerelerden mlis
bet bir netice alınacağı zanne
dilmektedir. Merkez fırkası, Hit
lercilerin Prusya başvekilliğini 
almalarını kabul etmiştir. Ancak 
zabıta salahiyetinin kullanılması
na ait bazı kayıtlarla Dahiliye 
Nezaretini de Nazislere bırak
mıya mlitemayildirler. 

Bu itilaf tahakkuk edecek 
olursa, sabık Başvekil Brüniag 
ile Milli Miidafaa Nazırı Fon Şlay . 
ser arasındaki mülakatta diişii
;ıiileıı noktalar tezahür edecektir. 

Siyasi mehafil, Hillcrcilerle 
merkezcilerin iştirak edecekleri 
bir FCln Şlayşer kabinesinin te-

lu çizmelerini daha tozlamak is
tiyormuş gibi yolun ta orta· 
sından dikkatli dikkatli ilerledi
ğini güzetledim. Aşağıdaki mey
hanenin kapısını açtığım dinledim. 

Kapının demir mandalı ve 
menteşeleri giirültü çıkarıyor ve 
pencereler zıngırdıyordu. Aşağıya 
koştum biiyük babamın odasının 
kapısını vurdum. Kapıyı açmadan 
hiddetle: 

- Kim of 
Diye sordu. 
- Sen misin? Meyhaneye gitti 

değil mi? Ala.. Tekrar yukarı}'a 
çık! 

etme!. 

Yukarıda korkuyorum! 
Haydi, haydi budalalık 

Yukarı çıktım, tekrar sokağı 
gözlemeğe başladım. Karanlık 
çöktü. Sokaktaki to% yıiınları 

• 
şekkülünü muhtemel görmekte
dir. ................................................. ·-·········· 
İspanyada 
Kargaşalık 
Devam Ediyor 

Madrit 23 - f spanyada kar· 
gaşalıklar ve tahrikat devam et
mektedir. Kordu eyaletinde kıral 
taraftarlarının tevkifine devam 
edilmektedir. 

Liisena gizli bir tüfek ve 
rovelver deposu bulunmuştur. 
Puente Gemilde bir pnket dina· 
mit yakalanmıştır. 

San JUrjo tdama MahkQm 
Madrit, 23 - Krallığın iade

sini istiyen ihtilalci ve kıyamcılar 
h::ıkkındaki kararlar bugünlerde 
verilecektir. Cümhuriyet müddei
umumisi, yalnız kıyam hareketini 
idare eden Sevil kumandanı Cene-

daha derin ve siyah görünüyordu. 
Evlerin pencerelerinden sarı ziya· 
lar belirdi.. Karşıki evde musiki 
vardı. Bir sazın telleri hazin bir 
mölodi çıkarıyordu. Meyhaneden 
de saz sesleri geliyordu. Ne 
zaman kapı açılsa, kırık, yorgun 
bir s .... s sokağı kaplıyordu. Bu 
sesın sakallı ihtiyar dilenci 
Nikilukanın sesi olduğunu bili
yordum. Kapı kapanır kapan
maz bu ahenk bir balta ile 
kesilmiş gibi işitilmez oluyordu. 

Ninem bu dilenciye gıpta 
ederdi. Ne zaman onun ~arkısını 
işitse, içini çekerek derdi ki : 

- Mes'ut adam, nekadar çok 
beyit biliyor 1 Ne mutlu ona J 

Bazan onu avluya çağırtırdı. 

O değneğine dayanarak merdi
venin basamağında oturur, farkı 
çağırır ve konuşurdu. Ninem ya-

: IANIMTEYZE 

== TAKViM == 
ÇARŞAMBA 

sı ao.- 24 Ağustoı .. 932 hıınr 111 

Arabf Rumr 
20· Reblülahar• 13)ı 1 ı . Ağuıtoı·H n• 1348 

Er.ani j vau 

Giln~f 10 21 5. 18 Akş.ını il. - 18. 57 

Öğle 1 !S. 20 il 17 Yatsı 1 39 20 38 

lkn:ll 19. 06 15. osl lm1 '< 8. 31 3 28 

ral San Jürjo'nun idam;;.:-diğer 
dört arkadaşının da müebbet kü
reğe mahküm olmasını istiyecektir. 

==-
nında oturur, dinler ve sorardı ı 

- Söyle bakayım, Allahın 
anası Rieesan (1) da bulundu mu? 

ıDilenci davudi aesile katiyct
le cevap verirdi : 

- O her tarafta bulunmuş
tur; bütün eyaletlerde !. 

Görünmiyen uyutucu bir yor
gunluk sokaktan üzerime doğru 
akıyor, kalbimi ve göz kapakla· 
rımı tyzrik ediyordu. Ninem şim
di yanıma gelmiı olsaydı ne iyi 
olurdu! Veya biç olmazsa bUyOk 
babanı. Acaba benim babam 
nasıl bir adamdı? Niçin bliyUk 
babam ve · emcalarım onu çeke-
nıemişlerdi? Ve niçin ninem, 
Grigori ve Y evğeniıa dadı onun 
iyiliğinden bahsediyorlardı? Aca
ba annem nerelerde eğleniyordu? 

(Arkuı v.ır ) 
~------------------~ 

(1) Oka nohri civa.rıııll& 49 blll 
n !lfııısl u eski bir teblr. 



8 Sayfa 

Dünya Garibeleri 

1 
Patenle 

ir Devrialem 
Seyahati 

Nev Jersey, 21 - Dünya etra• 
fmda sekiz senede patenle bir 
devrialem yapmak müsabakası 
tertip edilmiş ve bu müsabakaya 
tam 632 kişi kaydolunarak yola 
çıkmışlardır. Müsabakanın terti· 
binden bugüne kadar tam dört 
sene geçmiştir. Evvelki gün 
müsabıklardan üçü buraya gel· 
mişlerdir. Bunların biri bir İngiliz, 
diğer ikisi Amerikalıdır. 

Dünya devrini yapmak için 
bunların kat~tmesi lizim gelen 
mesafe 60 bin mil olduğu halde 
bunlar dört senede 40 bin mil 
mesafe katetmiş ve bu su· 
retle işlerinin yarıdan fazlasını 
yapmışlardır. Müsabakanın ıart· 

ları ıudur: 

Günde 16 1aat fasılasız ıu· 

rette tekerlek patenle yürllmek; 
müsabaka bitinciye kadar yatak· 
ta yatmamak; geceleri ayakta 
paten olduğu kaide koltuk veya 
lıkemle üzerinde uyumak; sigara 
içmemek ve hergUn bir parça 
yüzmek. Müsabıkların beraberin· 
de bulunan iki kontrol memuru, 
bu şartların yerine getirilip ge
tirilmediğini mürakabe etmekte
dirler. Müsabakayı kazanan adam 
150 bin Türk lirası kıymetinde 
bir mükafat alacaktır. 

ltalyaya Kelebek Hllcumu 
Romadan bildiriliyor: Geçen 

sabah uykularmdan uyanan Tos· 
kan şehri balkı, her tarafın bem
beyaz kesilmiş olduğunu hayretle 
görmUşlerdir. Kış mevsimi gelme
mekle beraber vakitsiz bir kar 
yağmasından endişe edenler, 
havanın sıcak olmasmı görerek 
taşmışlarsa da heyecan içinde 
ıokağa fırlamaktan nefislerini 
men, edememişlerdir. Meğer her 
tarafı beyaz bir örtil altına alan 
beyaz kanatlı kelebekler değil 
mi imiş? Nereden geldikleri belli 
olmayan bu hayvancıklar şehirle 
beraber kırları da kaplamışlardır. 
Mezruata ve bağlara mühim zarar 
'fermişlerdir. 

Kurnazca Bir SahtekArhk 
Nevyorktan yazılıyor: Zırhlı 

otomobil kıtaatı üniformasını 
IAbiı bir binbaşı, Şmikal End 
Tröst Bank gişelerine müracaat 
ederek Ame.rikan ordusu levazım 
tubesi namına gösterdiği bir 
makbuz mukabilinde (50) bin 
dolar almış, makbuzu imzalamış 
ve memurların hiirm~tkAr selam· 
lan ile yola konulmuştur. Az 
aonra bu adamın meşhur 
bir sahtekar olduğu anlaşılmış 
ise de yakalanamamıştır. 

Karısını Pazara Çıkarmış 
Novaro ( İt.ı.lya ) Skondo Cor

cetti isminde ıeyyar bir satıcı 

arkadaşların<!an şoför Robotti 
ile 20 ftalyan liretine bahsa gi· 
rişmiş. ( Bizim para ile 110 ku
ruş ) Ayni zamanda Corcetli 
bahsı kaybettiği takdirde üstelik 
karısını da Roboltiye terkedecek· 
miş. Usulen aralarında bir de 
mukavele yapılmış. Neticede 
Corcetti bahsı kaybetmiş. Fa· 
kat işte asıl alAkadar olan 
kadın bunun neticesini kabul 
etmedikten başka zabıtaya mü
racaat ederek kendisini bir ba· 
his mukabilinde satmıya teşebbüs 
tde.ı kocasını ıikayet etmiştir. 

SON POSTA 

Meyvaların Ayak Altında Çiğnendiği Yer! 
•• 

B ra a Kavun, Karp z z·· Ve 
Şe tali er Yok Pahasına Satı ıy r 

Meyva oş Lisanında "Altına Yaz!,, Ne De ektir? 

Hooop! Seksen altı yazf.. 
Darıcah Mehmet çavuşa!. 

- Altına yaz ..• 
Dağlar gibi yığılmı' küfele

rin geçit vermediği ıslak, ça· 
murlu bir iz üzerinde dünyanın 
en nefis meyval:mnı, daha bir 
tanesine el değmeden ayaklar 
altında çiğnenir görmek, doğrusu 
yürekler acısı bir hal... Kantarcı 

hiç durmadan tartıyor: 
- Elli yedi buçuk... Altına 

yaz r 
- İşaretfındık yaprağı.. Alt-

mış iki... 
Ve ayni nakarat : 
- Altına yazl.. 
Meyvahoş, yahut asıl imlasile 

Meyvehişk işle burası... Vaktile, 
yani birkaç asır evvel, kuru mey· 
valar hep bu Meyvehişk iske
lesine geldiği için gitgide adı 
öyle kalmış. 

Şimdi, yaş, kuru, bUtün ye• 
mişler, Meyvahoşa geliyor. 

Yalnız, limon ve portakalla 
kavun karpuz milstesna! 

kere, rastgele gönderilen her 
malı almaz, Uzerinde mutlaka bir 
nişan olacak. Mesela, fil~nca 

köyde, filAn bahçe sahibinin ni· 
şanı kestane yaprağıdır. Bu kes· 
tane yaprağı, artık o köylünün 

tesçil edilmiş m&lı olur. Başka 
bir köylü, bu nişanla mal gön
deremez. 

Nişanlar, çeşit çeşittir. Kiminde 
böyle ağaç yaprakları, kiminde de 
birtakım rakamlar bulunur. 155, 
860, l 230 gibi.. Her rakamın 
sahibi ayrıdır. Biz burada tanırız. 

(155) derdemez, anlarız ki 
falan köyden filanın malıdır o •.• 

Bunun en bUyük faydaıı, kU-

dar olur !.. Taze 
kendim yerim .. 

Meyvaho,ıan 

böbreği bulsam ı 
iki manzara 
felerin karışmasına meydan ver .. 
memesidir. 

Bir de, içi sıyrılmamış kavun 
kabuklarını tophyan fakir bir 
kadına, sergici, p&tlak bir kavun 
fırlattı, fakat, bu ihsandan ken· 
dine bir reklam hissesi ayırmayı 

da unutmadı : 
- İbadullah be ... Parasız pul· 

suz kavun dağıtıyoruz ... 

Marka ve nişanlar, birer "alA· 
meli farika,, teşkil ederler. 

Köylil, ölilnciye kadar, bu 
marka ve nişanını muhafaza eder. 

J Öldükten sonra da ancak vereıesi 
f kAtibiadil senedile, başkasına 

devredebilir. 
Mal, iskeleye gelince pazarlık 
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Kari Mektupları 
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İstanbul 
Belediyesi 

1 

Naszl lslahEdilir? 
İstanbul Belediyesinin şimdiye 

kedar uğradığı muvaffakıyetsiz· 
liğin sebebi parasızlık ve vesa· 
itsizlik değildir. Evvelemirde 
bugünkU kanun ve nizamların 
iyi bir şekilde anlaşılması ve 
daha hyakatli adarvlar tarafın· 
dan iyi bir şekilde tatbik edil· 
mesi )Azımdır. 

Uzun tetkikatım neticesinde 
şehir ve Belediye işlerini en hur• 
da teferru&tına kadar tetkik ve 
tesbit ettim. Eğer Belediye be· 
nimle beraber çalışmağı kabul 
edene bu yolda ölünceye kadar 
çalışacağım. Belediye ile aramız• 
da bir itilAf hAsıl olduğu takdir
de, Belediye nam ve hesabına 
bir nevi kllrek ihtira edeceğim. 
Bu kilrek yUz kişinin ıabahtan 
akşama kadar atamıyacağı bir 
kar tabakaııoı Uç kiti ile temiz .. 
liyebilecektir. 

Kabnınal zade 
lbrahlm 

T ekirdag Halkınm Bir 
Derdi Var 

Bura lstanbuldan veya başka 
bir yerden vapur geldiği zaman 
halk iskeleden vapura geçmek 
ve vapurdan dışarıya çıkmak için 
5 kuru§ iskele r a ası veriyor. 
latanbul gibi bir yerde eskiden 
iskele parası ı kuruş idi. Şimdi 
o da kalktı. 

Böyle bir buhran zamanında 

~ kuruş iskele parası almak hiç 
doA"ru değildir. Saniyen zengin 
adamlar aileleriyle beraber iske-
leden geçtikleri halde onlardan 
hiç para alınmıyor. Diğer fakir· 
lerden 5 kuruş iskele parası alı .. 
yorlar. Halkımız bundan çok 
mutaıarrırdır. Bu iskele parasının 
ya doğrudan doğuya kalkması ve-
ya 1 kuru,a tenzil edilmesi hal· 
kın yegAne arzusudur. Siz bu 
haklı şikayetime ne derainiz? 

Bir kariiniz 

Meyvaboşta bir yere çarpma· 
dan hiç olmazsa birkaç üzüm 
tanesi, çiğneyip birkaç armut iske
letine basmadan adım atılmıyor. 

Ucuzluk, insana şaşırtacak, hatta 
biraz duygusu olanları ağlatacak 
derecede ... 

INe demişler .. yArim beni ansın, 
bir çürük elma ile.... Kiminin 
parası, kiminin duası .. 

başlar. Köylü ile kabzımal mll· ( J 
cadelesi.. Cevaplarım 

Ben hemen sözUnU kestim: 
- Ve Tabi! bu mücadele da· "'-------------"" 

Düşünün ki AIA razakı Uzüm· 
lerini toptan yedi kuruşa satıyor· 
lar. Şeftaliyi hiç sormayın ... 
Nerede ise, bedava dağıtacaklar .. 

Sineklerle arıJar, açık küfelerin 
ilk müşterileri .. O canım yemişle
rin insanlardan evvel, haşarat 

tadını çıkarıyor. 

Etrafıma balcıyorum: Herkesin 
elinde ya soyulmuş bir karpuz .• 
yahut, ekmeğin ortasına yerleş

tirilmiş bir kocaman domates .• 
Bir boğaz kavgasıdır gidiyor. 

Seyyar köfteciye emirler : 
- Yap üç köfte bize.. Kim

yonu bol olsun 1 
- Osman Ağa, böbreklerin 

iyi pişmemiş buglln ... 

Arsız bir sırıtma arasında 

cevap: 

- Kart adamın böbreği oka· 

Corcetti kanunun men' etliği eş· 
ya ticareti yapmak ciirnıilo mah
kemeye verilmiştir. 

Futbol Sahasında Yıldınm 
Berlinden yazılıyor: Eski Li· 

pip prensliği arazisinden Lemge 
kasabasında futbol oynayan iki 
takımın ortasına yıldırım düşmüş, 
oyunculardan ikisi derhal kömür 
haline gelmiş, altısı da ağır su· 

rette yaralanmıştır. 

Kadıncağızın, patlak kavunu 
elinde eviriip çevirdiğini görünce: 

- Ne: bakıyorsun 1 Olgun ka
vundur o •. biraz ezik amma, bal 
kutusudur, bal... 

Maamafih, kavunu elden çıkar· 
masınıu asıl ı;ebebini de çok 
geçmeden ifşa etti: 

- Çöp tenekesine gireceğine 
insan kursağına gitsin! 

Meyvahoş iskelesinde, yaban· 
cıyı derhal tanıyorlar. Bir kabzı
mal, bcrıi görünce, yanıma so· 
kuldu: 

- Hayrola Beyefendi.. bir 
soracağınız mı var? 

- Sormak isterim, tabii.. 
mesela, şu "Altına yaz! " diye 
bağırmalarının hikmetini anlaya· 
madım. 

Meyvahoş iskelesinin ahm sa
tım işlerini kabzımal, bana şöy
le izah etti: 

- Köylüler, mallarını, daha 
idrak etmezden bir ay evvel, 
kendi ihraç iskelelerinde birer 
klltip bulundururlar. Bu katip, 
nakliyecileri, müzayedeye iştirak 
edecek kabzımalın adamlarını 
köye davet eder. Mahsulü, en 
ehven şeraitle Meyvahoşta kab
zımalın önüne kadar getiren 
nakliyeci He mutabık kalınır. 
Kabzımal, mahsulü, iskelede te
sellüm eder. Amma nasıl? Bir 

ima kabzımalm zaferile neticelenir. 
Beni uzun uzadıya iknaa çalıı

mıyaarak izahatına devam etti: 
- Evet, ne diyordum.. Pa· 

zarlık başlar. Fiat hususunda 
uyuşulduğu gibi kantarcı, kanta
nn başına geçer. 

Küfelerin her tartıhşında 
kantarcı bağırır : 

- Şu kadar okka .. 
ceviz yaprağı .• 

Yahut: 

işaret 

- 155 Tavşancılh Ahmet! 
Ondan so~ıraki küfe, yine bu 

Tavşancılh Abmedin iso ilave 
eder: · 

- Altına yaz 1 
işte sızın merak ettiğiniz 

" altına yaz! ., m mması budur. 
Kabzımala sordum: 
- Peki amma, nasıl oluyor 

da üzümün okkası ( 7,5) kuruta 
satılırken, biz manavlarda yirmi 
beşten aşağı üzüm bulamıyoruz? 

İşi kısa kesti : 
- Toptan fiat başka, pera· 

kende fiat başka!. 
Şimdi siz, isterseniz, bu iki 

fiat arasındaki müthiş nisbetsiz· 
likten bangır bangır şikAyet 
edin.. Alacağın:z cevap, kabzı
malın dediğinden farklı olmıya· 

caktır: 
- Toptan flat başka. pera-

kende fiat baska J.. * * 

Cebelibereket gazete bayii ı:amh 
Sait oğlu Mehmet Beye: 

VilAyetinizde bir eczane bulun· 
duğundao ve fakir bir amelenin 
çocuğuna alacağı bir göz ilAcı 
için 20 kuruş veremiyeceğinden 
ıik&yct ediyorsunuz. Eğer fiabn 
makul bir nispette olduğuna kani 
değilıeniz~mahalli sıhhiye müdüri· 
yetinin nazarı dikkatini celbclme
niz lazımdır. 

)ler inde Girit miiha<tillcriııden 

Hasan oğlu Halil Deye; 

İşinizin halli için birçok ma· 
kamlara, bu arada mahkemeye de 
müracat -ettiğinizi yazıyorsunuz. En 
adil ve en bitaraf makam olan 
mahkeme karara bütlln hataları 
ve suiniyet ihtimallerini ortadan 
kaldırır. Bu itibarla son karara 
intizar etmeniz lazımdır. 

* A. ~I imzalı m ektup sahihinı' : 

Ameli Hayat mektebi mezun· 
ları muallim olamazlar. Tatil 
aylarında açılan kurslara devem 
edip ehliyetname aldıktan sonra 
muallimlik yapabilirler. 

)/-. 

Aıık nrnda Mustafa imzalı mektup 
ealıiLinc: 

Yazınızı okuyamadık. Tekrar 
yazmanız lazımdır. 



• Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro· 

1 

it nur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

( 
' 

1916 da Yt.!rclon cephe
sinde bulunan bir Fran· 
SlZ müfrezesi, bir bom
ba infilakı netice .. 

Martin D upont 
isminde bir 
fraııuı askeri 1 
milyon cfda ke
limet ullahı :tik
rdmİfli•, 

yaşında res
men müseccel 
bir talıl i s iye-

cidir. 7 yaşın· 
da 10 kilo
metrelik bir 
yüzme yarı

tına girmiıtir. 

L ilıııcccli p ur n : 
A lmanya cfal610 
t arihinde p tr,ı 
nın siirll -n iln il 
l t min içi;ı hü-
1 Omet bilmeceli 
b 'r gümüş s ikke 
çıkarmı~ lı r. 

ll.r illi-1; Nikfıh me mu· 
rumuz b ugilndf'.n itibar e n 
nlkl\h kAğıdı vermlyocck· 
tir. N i kAh o1ma k için ber· 
bcr filtın efendiye 1111ira· 
cnat e-diniz. Köşeyi sapı· 

nız, ıağ kı»ldakl b.rbere 
müracaat ediniz. Ve ne 
yaptıiınızı bl lmtdl!linlıı 
için günahınızın affını 

Allahtan dileyiniz. 
(Nevyork vlllyetine mer· 

but karalardan birinde 
nefrediltn illndır.) 

Bu Sayfada 
Dünya I\1atbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı \f e 
Makaleleri Bulacaksınız. 

sinde yere gömül .. 
müş ve süngüleri bu 
vaziyette kalmıştır. 

38 kilo sikletinde bir lahana 
Dartmoor'da bir çiftlikte bu ltöylcı 

aleti 200 ıenedenberi söndilrü!me• 
mittir. 

t:=====::=:======~====:=====================~=================..:========================~====================' 

1Y eni Bir Radyo Makinesi ~u GARtr ooNv A Bilir 
Misiniz 

Niçin ? 
Gözlerimiz Kapalı Olduğu 
Halde Nasıl Görürüz? 

Hepimiz biliriz ki göz~erimizi 
kapadığımı z zaman bırtakım 
renkler veya yıldızlar görürUz. 
Gözlerimizin sinirleri, ne ile ha· 
rckete gelirse g~lsin, bi.~ d:.fa 
hareket edince bır şey gorUnur. 
Bu görünen şey hazan renk olur. 
Bazan başka bir şey olur. 
Bilhassa göz sinirleri tazyikten 
mUteessir olur. Mesela bastı .. 
ra.rak gözlerinizi ovuşturduğunuz 
zaman birtakım yıldızlar görme .. 
nizin sebebi budur. Gözlerimizi 
aıkarak kapadığımız zaman da 
ıinirler Uzerinde ayni tazyikı ya· 
pıyor ve ayni şeyleri görüyoruz. 
Bazan da gözlerimize giren ziya, 
gözlerimiz kapandıktan sonra da 
devam eder. 

Sonra g8zbebeği, göz kapan
dıktan sonra da, hafifçe görmek
te devanı eder. Bu görülen şey 
bazan parlak olur, hazan parlak 
bir şeyin ıimsiyah bir çerçevesi 
olur. 

Şunu da unutmamalıyız ki 
gözkapaklan nekadar kapanırsa 
kapansm, aralarından yine içeriye 
biraz ziya sızar. Bu bebeple göz
lerimizi kapadığımız zaman bile 
ışık görebiliriz. Bazan da dimağı 
bozuk bir adam, kapalı gözle de 
gördüğünü zannede~ 

Yıldızlar Düşer mit 
Bazı açık ve berrak geceler .. 

de havada küremize doğru dil· 
şen bir yıldız görürsünüz. Bu 
düşen şey hakikatte yıldız değil· 
dir. Eğer bir yıldız dünyamıza 
düşse idi, o yılız daha küremize 
gelmeden evvel hepimiz yanıp 
kül olurduk. Düşen şey, küçlik 
taş veya maden parçalarıdır. 
Bunlar hazan sahiden küremizin 
üzerine düşer ve sonradan bulu· 
nup müzelere naklolunur. Fakat 
birçokları da küremize gelmeden 
evvel parçalanır, yanar veya tuz 
buz olur. 

Bunlar hazan gündüzleri de 
düşer. Fakat biz gündüz düşen
leri göremeyiz. Filvaki havada 
düştükleri müddetçe sıcak ve 
parlaktırlar. Fakat güneş varken 
oııların parlaklıkları görülebilecek 
kadar kuvvetli değildir. Bunlar
dan birçokları bulunmuş ve mU
ıelere konmuştur. Müzeleri gez· 
diğiniz zaman hu taş veya maden 
parçalarını da göre bililirsiniz. 

Liııdbergin 
< 

/kinci 
Çocuğu 

Lindbergin ikinci çocuğu oldu. 
Sütten ağzı yanan yoğurdu 

üfliyerek yer derler. Bir çocuğunu 
hırsızların elinde kaybeden tay· 
yareci, ikinci çocuğunu da elinden 
kaçırmamak için tabii akı l ve 
hayale gelmiyen tedbirler alıyor. 

Siz olsaydınız, Ne yapardınız? 
Evinizin etrafına jandarma dik
tirir, ço<:uğun kapısında polis 
bekletir, hükumetten yardım is
terdiniz değil mi? 

Lindberg, h.ık k .. zandığı bal· 
de, bunları yapmıyor. Yalnız 

çocuğuna halisüccins bir kurt 
l{öpeği alıyor. Bu köpek çocuğa 
bekçilik vazifesi yapıyor. 

Bıı Çocuk 
Ne Lisandan Konuşuyor? .. 

İngilterede bir İngiliz ailesin· 
den doğma bir çocuğun garip 
bir lisan konuştuğunu görmUş· 
lerdir. 

Bu çocuk hiç doğduğu şehir
den çıkmamış, İngilizceden başka 
bir lisan da öğrenmemiştir. Fakat 
İngilizce konuştuğunu söylediği 
halde konuştuğu ıeyi anlamak 
mümkün değildir. 

Bu çocuk tuhaf bir boğaz 
ağrısı geçirmiş, ameliyattan ıoora 
da kelimeleri idare edememiye 
başlamışır. 

Kulakları sağır olan çocuklar, 
bazan ana lisanım konuştuklarım 
zannettikleri halde, garip garip 
şeyler söylerler. 

Niçin Ziya İle Ses Ayni 
Süratle Gitmezler? 

Bu sualin cevabını aksi sual sor
makla vere biliriz: Niçin ziya ile 
ses aynı süratle gitsinler ? Neden 
sanki ses ziyadan daha süratle git
mesin? Eğer bunların ikisi de ayni 
cins dalgadan olmuş olsalardı, 

0 vakit ayni siiratle gitmemeleri 
bizi hayrete düşürebilirdi. Fakat 
biliyoruz ki ses ve ziya başl<a 

başka dalga:arclcm ibarettir. Ses 
su gibi, :. ıv.l gibi gaz içinde 
veya sert maddeler içinde yürilr. 
Sesin sürati de geçtiği maddeye 
göre degişir. Halbuki ziya esir için 
de yürür. Esir ise gerek katı, gerek 
gazli bütün diğer maddelerden 
farklı bir şeydir. Esir çok alAs~ 
tiki bir şeydir. Onun için de zi
yayı çok sür'atle nakleder, 

_ _ _ ,. lnanılmıgacak 
Garip 

Amerikada radyo makinelerinde yapılan ıılahat akıllara 
hayret verecek dereceyi bulmuştur. 

Nevyork telefon kumpanyası, bina dahilinde radyo için kliçUk 
bir yer ayırmıfbr. Burası ıehrin muhtelif milesaese ve kııımlarına 
telle bağlaomıftır. Spor meydanları, tiyatrolar, hUkömet daJreleri, 
bnyük meydanlar ve saire de vukubulan hAdiıeler derhal bu merkeze 
bildirilir, merkez de ıizi o mahalle rapteder. Siz faraza ıpor 
maçını seyreder, bir taraftan da halkın seslerini dinlersiniz. Yahut 
bir katil hadisesini derhal size radyo ile ve resimli olarak verirler. 
Yukardaki resimler, yeni radyo ıiıteminin muhteHf safhalarını 
gösterir. 

Elektrikle Nebatatı 
Büyütmek Mümkün 
Müdür? 

Yalnız havadan gelip yere 
karışan bu elektriğin nebatların 
hayatı üzerinde tesir icra ettiği 
muhakkaktır. Bundan mülhem 
olarak, bazı yerlerde tarlaları 
elektrik tellerile örterek tecrü
beler yapmışlardır. Bu teller va
sıtasile toprağa elektrik vermiş· 
ler. Bu tecrübeden öğrenmişler 
ki toprağa ve oradan nebatlara 

geçe:1 elektriğin çok büyük fay dası 
vardır. Elektrik cereyanı ıayesinde 
nebat daha çabuk ve daha kuv· 
vetli büyUyor ve daha ziyade 
mahsul veriyor. Demek ki nebatı 
elektrikle büyUtmek mümkündür. 

Filvaki yalnlz elektrik bir 
nebah bliyiltmiye kafi gelmez. 
Nebat yine su, hava ve toprak
tan aldığı gıdayı ister. Fakat bu 

Niçin Bazı Şeyleri Hatırlar, 
Bazı Şeyleri Unuturuz ? 

Hatıra muhtelif hAdiselerio, 
Uzerinde yaptığı tesire bağlıdır. 
Çabuk unuttuğumuz şeyler bizi 
alakadar etmiyen feylerdir. Fa
kat hayatımızda mühim rol oynı· 
yan hadiseler hafızamıza kuvvetle 
yerleşir. Onun için hazan ufak 
telakki edilen, fakat bizde çok 
tesir yapan vak' aları unutmayız. 

tecrübe göstermiştir ki yeşil Y•P" 
raklı nebatlar elektriğe de muh-
taçtırlar. Ve elektrikle büyiltlil· 
dUkleri _zaman bunlar daha iyi 
oluyor, daha çok mahsul veri
yorlar. Bu keşif ziraatte yapılan 

l<esiflerin en mübimmidir. Çünki 
çiftçilere yeni imkanlar hazırla

maktadır ve tarlada büyük bir 
inkılip yapabilecektir. 

Şeyler 
Neyi Görmek 
isterdiniz ? 

Nevyorkta Jakob Lieberman 
iıminde biri yirmi sene kör ya• 
ıadıktan sonra gözleri açılmış. 

Kendisine gözlerinin açılması· 
na en çok niçin sevindiğini sor• 
muılar: Göğün mavi rengini, 
parktaki çiçekleri, yüksek binala· 
ri gt>rebildiğim için demiş. fakat 
sonra ilAve etmiş. 

- Beni en çok &e\•indiren 
fey karımı görebilmekliğim ol· 
muştur. 

Fransız 
Kadını 

* 
Fransada kadın bankada ken· 

di hesabına para yatıramaz, he
sabı cari açtıramaz. Bir malan 
tapusunu kendi üzerine alamaz. 
Hatta daha garibi kendi namına 
Q'elen mektubu kocasma göster
medikçe açamaz. 

* Formoza adalarında bir koca, 
karısı çok konuıuyor diye talAk 
devası açabilir. 

Lebistanda, karısını Uzerinde 
fena koku bırakan bir itle ça· 
lııtığı takdirde, erkek tatlik ede· 
bilir. 

* Kadın Kadına 
Tarziye Verir mi? 

Amerikada adamın biri karı• 
ıını boıamış. Amerikan kanunla· 
rı mucibince karısına vermiye 
mecbur olduğu tazminatı vermek· 
ten imtina etmiş. Kadın mahkee 
meye müracaat etmiş, erkek ken• 
disinl müdafaa ederken demiş kil 

- Ben kız doğmuşum. Sonra• 
dan ameliyatla erkek oldum. 
Binaenaleyh hüviyet cUzdanıma 
bakarsanız kanunen kadınım. O 
halde karıma nasıl tazminat 
verebilirim. 

Şu kadznla~ 
Olur Şey degildirler 

Yetmişinde denize girerler, 
doksanında havada uçarlar. Ge
çende Londra deniz hamamların
dan birine 70 yaşında bir kadın 
anasile birlikte gelmiş, annesi 
onu sahilden seyretmiş 70 lik 
ihtiyar denizde yüzmüş. 

90 yaşında diğer bir lngiliı 
kadını da denizde yıkandıktan 
sonra teyyareye binerek bir ge
zinti yapmıştır. 

Vecihi de geçenlerde Anad~ 
luda 70 Jilr bir ihtiyar k:dmı 
uçurr •. uş~u!'. 



8 Sayfa SON POSTA 

••• 

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

Ayni Zamanda Hilafet Propagandası Yapacaktı 

Malıarrlrl lf. 
Her Hakkı Mahfuzdur 

-106-

Osman Bey saraya gelip te 
iradeyi telakki eder etmez, der
hal huzura koşmuş. 

Abdülhamit: 
- İki defa arattım, buldura

madım. Nerede idin? .. 
Diye sormuş. Osman Bey de 

nereye gittiğini anlattıktan sonra 
bu genç Rufai şeyhi hakkında 
birçok senalarda bulunmuş.. Sa· 
rayın eski an'anesi mucibince 
~eyhlere ve dervişlere ehemmi· 
yet veren Abdülhamit: 

- Bizim valdenin Rufai tari
kine intisabı vardı. Bu kadar 
sena ettiğin şu şeyhi çağır da, 
bir dP. biz görelim. 

Demiş.. Hemen f zzet Efendinin 
konağına bir araba ile yaver 
gönderilmiş. Ebülhüda, saraya 
celbe dilmiş. Osman Beyin dela
l etile huzura çıkarılmış. 

Abdülhamit, kendisile uzun 
uzadıya konuşmuş. Gençliğin& 
rağmen ilim ve zekasma hayran 
olmuş.. Mülakat bitip te Ebülhüda 
çıkacağı zaman Abdülhamit ken· 
disini alakoymuş. 

- Vakıf işlerinizin matlubu 
veçhile tesrii için şimdi lazım ge• 
lcnlere haber gönderirim. Siz şim
clilik Halebe gitmeyiniz. Bir müd
det burada kalınız. Ve burada 
l<aldığınız müddet zarfında da sık 
ıık bana geliniz. 

Diye iltifatta bulunmuş ... Eblil
hiidanın bu suretle teveccühe 
1ı1 azhar olduğunu görünce mabe
yinci O sman Bey derhal kona
ğında bir oda hazırlatmış. Ebülhü
dayı oraya aldırmış ... Artık Ebül
hüda arada sırada saraya gidi
yor, her defasında ayrı bir iltifat 
ile O sman Beyin konağına avdet 
ediyormuş. 

O esnada Abdülhamit, (bila· 
müdd.et, Meclisi meb'usanı kapa· 
nıış. Jstanbulda meclisin leh ve 
aleyhinde birçok dedikodular ol· 

ını ya başlamış. Bu ceryanlara Ebül
hüda da karışmış. Ve (daürreşat 
ila sebilül ittihat) unvalı arapca bir 

de risale yazmış. Bu risalede 
Meclisi Meb'usanı müdafaa ederek 
(meşveret usulünün şeriaU lsla
miyeye muvafık olduğunu, bir 
memleketin bunsuz idare ola· 
mıyacağını izah etmiş.. LAkin, 
uıeclis aleyhtarları derhal Abdül
hamide bunu haber vermişler ve 
Ehülhüdayı (efkarı umumiyeyi 
meclis lehine teşvik) ile itham 
etmişler. Hünkar fena halde 
k.zmış: 

- Derhal memleketine gitsin 
ve bir daha da böyle şeylere ka· 
rışmosın. 

Diye haber göndermiş; maz· 
har oluğu ikbal ve teveccühten 
bi rdenbire sukut eden Ebülhüda, 
ineyus ve müteessir bir halde 
l lalebe dönmüş ..• 

O zaman Halepte, KAmil Paıa 

l vali imiş. Kamil Paşa, Mısır ve 
Avrupa terbiyesi görmüş bir 
adam olduğu için Ebillhlldanın 

bu şekilde avdeti nazarı dikkatini 
celbetmiı. Kendisile goruşmüı 

ve ahbap olmuı. Hatta, bu ah
baplık az zaman zarimda ilerlemif 
ve samimiyet kespetmiş. 

Aradan bir müddet geçtikten 
sonra Ebülhüda • bir sabah er· 
kenden - Kamil Paşadan bir 

mektup almış. Bu mektupta, 
( mühim bir nıya gördüm, ya 

aen bana geJ.. yahut ben sana 

geleyim) diye yazılı imiş. Ebülbüda 
Kaınil Paşa gibi bir adamın, 

böyle rüyalara ehemmiyet vcre
cegını hiç ümit etmediği için 
buna hayret ve taaccüp içinde 

kalmış. Kalkıp Kamil Paşanın 
konağına gitmek üzere iken 
KAmil Paşanın bizzat geldiğini 
haber almış ... 

Paşanın bu isticalinden hay
reti artarak hemen koşmuş, valiyi 
istikbal etmiş. Kamil Paşa otur
muş, rüyasını anlatmış. Neticede: 

- Bu rüyadan istidlAl edile
bilir ki, yakın zamanda, ya sen 
ve yahut ben.. ikimizden birimiz 
herhalde İstanbula gideceğiz. 

Demiş. .. 
Aradan bir buçuk ay geçer 

geçmez (Mabeyin başkltibi Fuat) 
Beyin imzasile vilAyele bir telgraf 
gelmiş. Bu telgraf ıu mealde imiş: 

[Seyyit Mehmet Ebülhüda Ef. 
Hazretlerinin muazzezen ve mü· 
kerremen Dersaadete izamı iradei 
seniyei cenabı hilafetpenahl ikti· 

za.sından olmağa, olveçhile icabı
nın icrası ... ] 

Kamil Pş. bu telgrafı alır al
maz koşa koşa gelmi.ş, Ebülhü· 
daya tebşir etmİ!J... Ebiiliıüda, 
• vaktile hiç ehemmiyet verme· 
diği rüyanın bu suretle tahak
kukundan - mesrur Te şadan bir 
halde, Kamil Paşaya birçok vait· 
lerde bulunarak derhal f stanbula 
hareket etmiş. İstanbula g t-lirgel
mez saraydan gönderilen adam· 
lar tarafından istikbal edilmiş. 

Doğruca Mabeyinci Osman Beyin 
evine götürülerek yine oraya 
yerleştirilmiş. Ertesi gün de hu· 

zura davet olunmuş. Abdülhamit, 
yine kendisine hirço1< iltifatlarda 
bulunmuş... Beşiktaşta ( Abbasa-

ğa) mahallesinde bir ev kirala· 
narak tefriş edilmiş. Ebülhüda 
oraya yerleştirilmiş. Ve bu defa 
kendisine de Abdülhamit tara
fından varife verilmi, ..• 

* Abdfilhamit tarafından Ebnl-
hüdaya tevdi edilen vazifenin 
ana hatları başlıca şunlardan 
ibaretti: 

l - Diyarı ecnebiyede, lslA· 
miyet ve makamı hilafet aleyhin
de ya.ııJacak olan kitap ve ma
kaJeJere reddiye yazmak ve 
hnnlan müdafaa etmek. 

2 - Hindistan ile sair lsı&m 
memleketlerine hilafet makamının 
ehemmiyetini anlatmak ve mtl
na.sip şekillerde propaganda yap
mak. 

( Arkası var ) 

Kadınlar Deniz Kıy af etile 
Gazinolara Gidiyorlar! 

Deniz ve plaj iptilAsa !tun senelerde azamı haddini buldu. Bu 
istilA ile birlikte birde deniz mayosu modası ortaya çıktı. Mayo 

modaları her deniz mevsiminde başka bir şekil almaktadır. May~ 
lar gittikçe daha zarifleşmekle beraber, biraz daha dekolte olmak· 

tadır. Çıplaklık modasının da taammüm ettiği şu sıralarda kadrolar 

sokaklarda mayolarla dolaşmakta bile mahzur görmemektedirler. 

Resmimizde Avrupada bir gazinoda oturmakta olan mayolu kadıa
lar a-örllnmektedir. 

Ağustos 24 
- ....., 

( Çok Eski Devirlerde 
• ) lsianbul 

Muazzam Kafile Ara-
sında Neler Yoktu .. 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 
üç defa döndürdD. Dördüncil 
Murat artık adamakıllı ~eyiflen

m.işti. SilAhtarağa neye uğra

dığını şaşırmıştı. Fakat Dördüncü 
Murat köşede duran 200 okkalık 
demir günü de bir hamlede ha
vaya kaldırdı ve sonra tekrar .. 
yerine geçerek geçit resmım 

seyre daldı. 
Be' Bin Ara \Jacı 

Akşama kadar sel gibi akan 
alay kafileleri arasında her çeşit 
insan vardı. Şimdi alay köşkünün 
önünden beş bin arabacının teş· 

kil ettiği heybetli bir manzara 
geçiyordu. Bu kafile arasında 
büyük kılgeçllere, ırı Samsun 
köpeklerine çektirilen arabalar 
insana garip bir oyuncak his
sını veriyordu. Bu kafilenin 
gerisinden gelen buğdaycı esna
fı boğazlarına, içleri tohum dolu 
birer torba takmışlar, sağa, sola 
buğday serpiyorlar ve hep bir 
ağızdan haykırıyorlardı: 

" - Benim elim değil, Adem 
baba elidir. Halil berekatı ver .. ,, 

DeHter KafHesl 

• 

O zaman İstanbul da beş tımar
hane vardı. Zincirlerle bağlı üç 
yüz zır deli bu tımarhanelerde 
giiya tedavi ediliyordu. Geçit 
resmi kafilesine bu zavallı has· 
talar da katıştırılmııtL Hepsinin 
elleri ve ayakları yaldızh zincir
lerle kösteklenmişti.Yedi yilz hasta
bakıcı ve güllabi, bu perişan b:ıs
taları zincirlerinden tutarak 
sürüklilyorlar, hekimler do de
lilere ilAç dağıtıyorlardı. Ara
sıra da bir zincir koptuğu ve 
azgm bir delinin halk arasına 

saldudığı da oluyordu. 
Deli kafilesini götüren hasta

bakıcıların ve hekimlerin arka
sından mUneccimler güruhu yü
rüyordu. 

Mektep Çocukları 
Muazzam alayın en şen kö

şesini mektep çocuklarından mü· 
rekkep kafile teşkil ediyordu. O 
zaman İstanbulda birer muallimle 
idare edilen 1993 tane epcet ve 
elifbe mektebi vardı. Bu çocuklar 
ellerinde tef, ve dümbelek Eyüp 
oyuncakları, başlarında kağıt 
knlahlar oynıya zıplıya yürüyor
lar ve ilahi söylüyorlardı. 

Fal<at adetleri pek azdı. Hatta 
o zamanki vesikalı ve ruhsatna-

meli bırsıdar bu küçük ve masum 
kafileden daha fazla yekünlu idi. 

Dilenciler Güruhu 
Bu ucu bucağı görünmiyen 

alay arasında yedi bin mevcutlu 
dilenciler kafilesi cidden görül· 
miye değer bir mevcudiyetti. O 
zamanın telakkisine göre dilenci
ler de buz gibi esnaftı. Hepsinin 
ellerinde bin bir çeşit bayrak, 
başlarında hasır ve hurma lifin• 
den külahlar, arkalarında hırkalar 
olduğu halde köşke doğru yürü
yorlardı. 

f çlerinde gözden mahrum o
lanlar biribirlerinin omuzlarına 
dayanmış düşe kalka gidiyor
lardı. Yürekler acındıran bu 
kafile arasında topal, kambur, 
salak, sarsak, elsiz, ayaksız in
san parçaları pek çoktu. içle
rinde çırılçıplak yürüyenler bile 
vardı. Hepsi de bir ağızdan 

(ya fettah) diye haykırıyordu. 
Tam köşkün önüne gelindiği 
zaman yukardan avuç avuç altın 
ve gümüı para serpildi. 

Şimdi manzara değişmişti. 
Herkes yerlere seriliyor ve para 
kapışıyordu. Kör dilencilere do 
torbalar içinde sadaka verildi. 

BüyUk Kavuklular 
Alayın en h<>Ş kafilesini adet 

itibarile esnafların en azı olan 
(Şeyhülarafat) esnafı teşkil ediyordm 

15 kişiden ibaret olan bu kafile 
efradının her biri, minere büyük
ltiğünde kavuk taşıyordu. Her• 
birisinin kaTuğu, devrilmemesi 
için sekiz on kişi tarafından mu
haf aza ediliyordu. 

Bunları takip eden kafileler 
hayli kalabalıktı. Bilhassa saka
ların adedi on bine yakındı. Ko· 
valar ve kırbalarla geçen bu 
kafile garip bir manzara tqkll 
ediyordu. Alayın en ıeriainde 
ekmekçiler, tornacılar, deniz tay
faları, aslancı ve ayıcı esoaft geoo 
Hyordu. Aslancı ve ayıcı esnafının 
teşkil ettiği kafile binden fazla 
idi. Tabu zincirlere bağlanmıı 
bin kadar ayı, aslan, kaplan, iri 
köpek, kurt ve saire de bu me
yanda idi. 

İşte, dördüncü Muradın irade
sile yapılan geçit resmi böylo 
muazzam bir esnaf ordusundan 
ibaretti. Yarın yine bu sütunlar
da İstanbulun eski doktor ve 
eczacılarmı göreceğiz. 1f lf. 

l i ............................................................. 
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24 Ağustos Çarşamba 25 Ağustos Perşembe 

lstanb~I - ( 1~01) metre ) 18 Gra· 
mofon, 19,5 birinci kısım ala tıırka kou· 
ser, 20,5 gramofon, 21 Münir Nurettin 
'JJ~y ile arkdatla.rı tara fından konser, 
22 orke8tr& • 

B6kr•t - (894 ınetn) l!l, 10 Bohem 
operası. 

Belgrat - ( 4g9 metre ) 21 Kuvır.r
tet, 21,40 Madam Butterflay operası . 

Roma - ( 441 metre ) 21 gram ofon 
plAkları, 2 1,15 doktorun tavsiyeleri, 
21,45 Abra.hamın masalı . 

Prat - ( 488 metre ) 21 Kuvartet, 
23,20 konser. 

Vlyana - (517 metre ) 20,50 Prenses 
isminde bir komedi, 23, 10 dans lıa-

valan. 
Pette - ( 1550 metre ) 20,50 salon 

orkestra~ı, 22 Çigan. 

Var ton - ( 1411 metre ) 21,50 Sofüt 
konseri, 28 dana havaları. 

&erlin - ( 1636 ınetrı ) 11 kllei.k 

operetler peeei. 

fıtanbul - ( 1!?00 metre ) 18 grır 
mofon, 10,5 birinci k ısım alaturka saz 
Foh rııiye llamnıııı itti raki le 20,15 gra
mofon , 21 i ki ıı ci kı sım ala turka sa& 
Vilrla ıı Niyaıi Beyi n vo Fi kriye ifa· 
rıınıırı i ~tirakile 22 orke~tra. 

Bükret - ( ~-\94 metrtl ) ~. 3i.I konfe
ra ns, ~O, ı;; ı a rk ı konseri, !?1, 10 konser. 

Belıırat - ( 4~9 metre ) 20,30 Dok· 
torun tavsiyel eri, 21 Sa!zhıır.-r th•H.tro-
eunıl :rn nakil. ı-ı • 

Roma - ( 4-1 1 met re ) ~ 1 ,:1•J ev bdı· 
n ııı a. ıı:ıs i h atler, 21,45 se nfoni, ~::!, ~O 
konı cıdi, ~3 , 15 k '>nser. 

Prat - ( 483 metre ) ~O kabara, 21 
Salzhıırg tiyatros unılan nak il. 

Viyana - { 1517 metre ) !?1 S:ı.17.hıı rg 
ti yatrosunda verilf'ı•ek cılan 9 u nen 
konser, Şubert' i n ( H. MG,t / senfonisi, 
2:1 aktam konseri. 

Pett• - ( 550 metre ) 20 Nap cıı ... vn 
bakkınd:ı bir k on ferans, 20,:10 MM ar 
halk ,ark.ıları, 21 kflçllk: bir komedi. 

V arton - (1411 metre} 21 hafif f&r 
kılar, 22 dans havaları. 

S.rHn - {1635 metre) 20 Memleket 
laaberlerl1 U Vl7anadan Dakil. 
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Dalgalar Kanla Sahili Yalı yan 
Dolmuş, Kıpkırmızı 

Amfiteatrın üst tarafına doğru 
yine böyle bir mania gerilmiş ve bu 
manıayı biribirine raptetmek 
üzere UçUncü bir tel örgü 
de sahilin şark tarafından 
tepeye doğru çekilmişti. Sırtın 
solundaki siperJerden birine iki 
pom, pom tUfengi ve her iki 
cenahtaki bina barabelerile mer
kezde, sahili iki taraflı Rteşe 
tutabilecek surette en aşağı dört 
mitralyoz yerlettirilmişti. 

Hernekadar sahilde bir keşif 
yapmak suretile bu noktadaki 
müdafaa kuvvetini anlamak kabil 
değilse de, birkaç haftadanberi 
Türklerin bu ihraç noktasını 
takviye etmekte oldukları bes
belli idi. 

Binaenaleyh böyle tahkim edil
miş bir mevkii esaslı ihraç nok
tası intihap eden berri ve bahri 
kumandanlar, her halde bombar
dımanın kara tahkimatı üzerin· 
deki tesirini pek fazla tahmin 
ediyorlardı. Anfiteatrm her nok
tası denizden görünüyordu. Bura
daki mildafaa kuvvetleri az tahmin 
ediliyor ve yarım saatlik sıkı bir 
bombardımanın burada her türlü 
mUdafaa imkanını selbedeceği 
zennediliyordu. Diğer taraftan. 
cepheden hücum edecek olan 
kıtaatın Camber in üst tara-
fında kayahkla,. hraç edilip 
çevirme hareketine girişecek olan 
yarım bölükten mürekkep kuv
vetler tarafından da himaye edi
leceği hesap ediliyordu. Fakat 
Albion zırhlısı bir saat mütema
diyen anfiteatri dövdüğü ve ora
daki binaları tahrip ettiği hilde 
bu bomardımanın siperler nzerin
deki tesiri lqey hükmllnde idi. 
Bundan maada bombardımanın 
kesilmesile, kayıkların sahile ya
naşması arasında geçen müddet 
zarfında Türkler kendilerini top
lamış ve köy ile kalenin harabe
leri arasında hAkim noktaları 
tekrar tutmuşlardı. 

X ve W sahillerinde olduğu 
gibi Y sahiline çıkacak beş kafile 
ile Cambere çıkacak bir kafile
nin aabahın altısında hareket 
etmesi emri verildi. Ruer Clyde 
kömür vapuru da bundan birkaç 
dakika sonra sahile baştan kara 
ettirilecekti. Fakat akıntı yüzün
den bu kafileler geç kalmış ve 
bunları beklemek içio de River 
Clyde seyrini değiıtirmiye mec
bur olmuştu. Lerek kömür gemisi, 
gerekse kayık kafileleri karaya 
yaklaştıkları vakit saat altı buçu
ğu geçmekte idi. Son dakikaya 
kadar 1 ürk siperlerinin metruk 

( 
1 Fotoğraf Tahlili Kupona 

'I'a.lıia.tlniz! Oğrenmek iııtfyorsanıı 

fotoğrafınızı 5 adet kupon ile bir

likta gönderiniı. Fotoğrafınıı; eıray_. 

tAbiJir ve iade edilm~ı. . 
~-----------P------------

, __ 
lıiııı, mesl~k 
veya ga,u 'at'? 

Bulunduğu 

memleket 

roto;ral inti,:ır 

edecek ıni ? 

l rotoğrafıu klitesl "'o '<u.ruıl ulc 
il Pi 11 um kabilinde gönderilebilir. 

olduğu kanaati baki idi. Fakat 
River Clyde baştan kara edip te 
kayıklar sahile bir kaç yarda kala 
yanaşınca, birdenbire bir kıyamet 
koptu. İlk kayıkları müthiş bir 
kurşun tufanı karşıladı ve denizin 
sakin sathını sanki binlerce kırbaç 
kırbaçladı. İlk saniyelerde kor
kunç zayiat verildi. Hatta kayık
ların bazıları, içindekiler kamilen 
maktul olduğu halde kendi baş
larına sularm cereyanma kapıla
rak sUrüklenip gitti. Efradın bir· 
çoğu da karaya çıkmak ilzere 
denize atladıkları zaman maktul 

dUştü. Yaralanarak suya dü
şen ve boğulanların haddi ve 
hesabı yoktu. Salimen karaya 
çıkıp ta kumsalı kat' edebilen
ler ise öte taraftaki kum tüm
seklerinin arkasında muvakkat 
ve tehlikeli bir melce bulabilmiş

lerdi. Karaya yanaşabilen kayık· 
lardan pek azı avdet edebildi; 
çoğu, bütün mürettebatile birlikte 
mahvoldu. Sahili yalıyan küçücük 
dalgalar kandan kıpkızıl olmuştu. 

Sağ cenahta Camherde karaya 
çıkmaları emredilen 2 müfreze 
salimen karaya çıktı ve bunlardan 
birkaçı da köye kadar iler
liyebildilerse de burada imha edil
diler. Fakat kısmı azamı müthiş 
bir ateş aJtmda oldukları yerde 
kaldılar ve bütün zabitleri mak
tul düştü. 

Bu arada River Clyde baş
tankara etmişti. Efradın gemiden 
süratle çıkabilmeleri için geminin 

yanlarında büyük büyük kapılar açıl· 
mıştı. Buradan çıkacak olem efrat 
geminin başına kadar uzanan 
iskeleden ve bu iskeleyi sahile 

1 

Olmuştu 
rapteden sabih köpril Uzerinden 
koş<crak geçıp karaya çıkacak
lardı. 

Mitralyoz ateşinin himayesi 
altında evvela Kapiten Hender
sonun Munster tabun.ı geminin 

sancak tar.'ilfından ileri atıldı 
ve sahilden yağan kurşun 

yağmurunun altında küme küme 

yerlere serildi. Henderson mak
tul düşlü ve taburundan ancak 
birkaç kişi sahildeki kum sedinin 

dibine iltica edebildi. Geminin 
iskele tarafında vaziyet daha mllt
hişti. Kapiten Geddesin kuman· 

dası altındaki İrlanda taburu is
keleye çıkar çıkmaz yere dökül· 
miye başladı. Ölülerle dolan 
iskeleden geçmek son derece 
güçleşti. 

River Cliyde'in sancak tara
fında karadan denize doğru ka
yalıkla bir dil uzaumakta idi. Bi
dayette bu noktaya tevcih edilen 
Türk ateşi son derecede ağtrdi, 
ve burada karaya çıkmıya teşeb-

büs eden efrattan pek azı kur
tulabilmişti. River Clyde 'in iskele 
tarafındaki kum seddi en yüksek 

setti. Dublin ve Munster tabur
larınm sağ kalan efradı burada 
toplandı. Dublin taburunun hemen 

hemen bütün zabitleri, Munster 
taburunun karaya çıkmak istiyen• 
lerinin onda yedisi ve efradın da 

yüzde yetmişi maktul dilşmüştU. 

Settin üstünden aşmak muhakkak 
bir ölüme gitmekti ve ileriye fır
lıyarak telleri kesmek istiyen bü
tün efrat bu tellerin önünde öl-
müş, yatıyorlardı. 

(Ark.uı vu ) 

r MEMLEKET HABERLERi 
L.---~-

Konyada 
Sokak Ortasında Bir 

Kadın Kaçırdılar 

Konyada Şamli Salih kızı 
yirmi yaşlarında Rüveyde isminde 
bir kadın üç gün evvel hamama 
gitmiş, çıkarken Akçeşme ma
hallesinden Keçeci Süleyman, 
Yunus oğlu mahallesinden Ab-
dürrahman ve Sarmç mahallesin· 
den Murat namlarmdaki şahıslar 
tarafından arabaya atılarak ceb
ren kaçmlmlştır. 

Fakat takip neticesinde müte· 
cavizler yakalanmış, kadın kur
tarılmıştır. 

Bir YUzgeçin Teşebbüsü 
Bulogn, 23 - Alman yüzgeçi 

F riç Fişer Manş Denizini geçmek 
üzere Grizne burnundan denize 
girmiştir. 

Vekil, Gorgulofun Tekrar Mu
hakeme Edilmesini istiyor 

Paris 23 - Sabık Reisicüm4 

burun katili ve idam mahkumu 
Gorgulofun akıl hastalığından 
bahisle muhakemenin tekrar gö· 
rülmesini istemiştir. 

Amyant Fabrikası 
Bazı Alman fabrikaları Tür

kiyede bir amyant fabrikası aç
mak için tetkikatta bulunmıya 
başlamıtlardır. Müteşebbisler şim· 
dilik amyant klğıdı yapacaklar-
dır. 

lzmirli 
Sporcuları 
Takdir 

İzmir, (Hususi) - Altınordu 
takımımızın Sakızda yaptığı maç
lar Sakızlılar üzerinde çok sami-
mi bir tesir bırakmıştır. Sakızda 
çıkan Nea Hiyos gazetesi, bu 
münastbetle neşrettiği bir ma
lcalede diyor ki: 

"Dostluk sembolü ile aramıza 
gelen Türk genç1eri f_ize Türk 
vatandaşların selim ve muhabbet
lerini getirdiler. Buna mukabil 
bizden selam \'e muhabbetleri
mizi alarak Ege denizinin ötesin
deki kardeşlerine ulaştıracaklar
dır. Altmordulu gençlerin nezih 
hareketleri, enerjik oyunları bize 
tarihteki Türklerin kahramanca 
tavırlarım hatırlattı. Altmordulu
lar çok samimi çocuklardır . ., 

Mühim Bir Dava 
lzmirde, Kimyager Hasan Hul

ki Bey, kendi nezdinde ikamet 
eden Hüsmen Efendi isminde 
biri aleyhine 50688 lirahk bir 
emniyeti suiistimal davası açmış
tır. Dava elyevm istintak safha
sındadtr. 

Bir Yol Faciası 
İzmir, ( Hususi ) Evvelki 

akşam Cumaovası ile Dereköy 
arasında l>ir araba devrilmiş; fiç 
kişi ağır ve hafif surette yaralan· 
mış; 8 aylık Fatma isminde bir 
kız ö1mUıtür. Yaralılar fzmire 
getirilerek memleket bastahane-
ıine yatmlmıştır. 
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Zehirli Mantarların 
Panzehiri Bulundu 

• 
Bu Mühim Keşif Basit Bir Müşahede 

Neticesinde Meydana Çıkmıştır 
Ferran Tıp ve Eczacı Fakültesi ı 

müderrislerinden doktor ~imu-
1 

zeııin çok mühim bir keşfinden 
bahsolunuyor. 4 Iİ 

Bu doktor, zehirli mantarlara 
karşı gayet tesirli bir ilAç bul
muştur. Malum olduğu üzen 
mantar, çok lezzetJi ve havy~r 
kadar kuvvetli bir gıdadır. Fa
kat bu nebatın birçok nevileri ' \ 
vardır. Bir kısmı kuvvet verici 
ve Jezzetli olduğu kadar öbür 
kısmı da öldttrUctıdUr. Fakat ye
nirken bunun farkına varmık 
mümkün değildir. 

Zararsız mantarı zararhsından 
ayırt etmek için birçok usulller 
vardır. Buna dair pek çok ta eıer 
yazılmıştır. Fakat yine birtakım 
feci kazaların CSnünü almak mllm 
kUn olmamaktadır. Birçok dok
torlar, herkesin uğrıyabileceği bu 
tehlikenin öniinü almak için çok 
uğraşmışlarsa da bir netice elde 
etmiye muvaffak olamamışlardır. 
Zehirli mantarların ilacını bulan 
doktor Limuzen bu mühim mu
vaffakıyeti nasıl elde etmiştir. 
Birçok gazetecilere beyanatta 
bulunan bu zat diyor ki : 

Paris ( Hususi ) - Klermon 
"- Ötedenberi tavşanın man· 

Doktor Llmuzen 

hlrlenmiş bir adam getirdiler. 
Derhal altı tane tavşan beyni 
aldım, bunları, iyice kıyılmış üç 
tavıan midesine karıştırdım v & 

hepsini birden bu adama yedir-

dim. Fakat gasyan etmemesi için 
de buz verdim, bazı hususi ilaç
lar kullandım, zehirlenen adamın 
derhal iyi olduğunu gördüm. 

Şuna dikkat etmek lazımdır ki 
hasta gasyan edecek olursa behe· 
mehal ayni ilacı tekrarlamak lazım· 
dır. Yani alta tavşan beynini üç tav· 

tar ıehirindan müteessir olmadı
ğını biliriz. Bu malumata istina
den bazt kedilere mantardan 
çıkarılmış zehir şırınga ettim ve 
sonra önlerine Tavşan koydum. 
Zehirlenon kedilerin bilhassa 
tavşanın midesile beynini yeme
leri merakımı mucip oldu. Bu 
suretle tedavi göreın kedilerin 

şan midesine kanştırmalı ve buuları 
çiy olarak hastaya yedirmelidir. 
Bunları, bazı yiyeceklere kalarak 

hiç birisi ölmüyordu. 

hasla için kabili tahammül bir 
hale koymak ta mümkündür. Fa
kat dikkat etmek lizımdır: Bun
lar hastaya çiy yedirilecektir. Nihayet bir glin mantarla ze-

==~==~=====-=-=================-= 

Bizzat Müstahsil Pahalılığa Karşı 
Köylüler Tedbir Alıyor 

( wpvJA.•t puı J •JHVl hg ) 

misyoncu ve simsarların menfi 
bir rol oynadıklanna, bu yüzden 
dahilde müthiş bir paha!ıl~k. hu· 
sule geldiğini, ihracat ışının de 
yine bu yüzden aksadığmı söyle· 
mek hususunda mllttefik bulunu-
yorlar. Fllhakika bugtlu ıehrimize 
civar kasabalardan getirilen Uzüm, 
kavun ve karpuz gibi taze mey
valarm toptan fiatleri bedava de
nilecek kadar ucuz olduğu halde 
ayni maddelerin şehir dahilinde 
perakende fiatleri pahalı denile
cek derecededir. 

Malı getiren köylü ile o malı 
istihlak eden şehirlinin zararma 
olan bu vaziyet, bilakis ara yerde 
tavassut vazifesini gören komis· 
yoncuların işine yaramaktadır. 
Yaptığımız tahkikata göre bu 
sene meyva bolluğu köytfiye hayli 
zarar vermiştir. 

Buraya küfelerle yaf meyva 
getiren civar köylülerden bir
çoğu, sattıkJarı mallarla komis
yon parasmı bile verememişler 
ve köylerine borçlu olarak dön· 
müşlerdir. Haber aldığımıza 
göre bu müşkül ve karışık va· 
ziyet, köylüleri, kendi başl~rı~a 
tedbir almıya sevketmıştır. 
Bu işte Karamilrsel çiftçileri 
ön ayak olmuşlar , kendi 
aralarında bir satış kooperatifi 
vücuda getirmişlerdir. Bu suretle 
ıehrimize sebze ve meyva getiren 
köyllller kabz1mal ve mutavaHıt· 

lanı ihtiyaç hissetmeden ke11di 
mallarını kendileri satacaklar, 
aradaki komisyon parası kısmen 

köylünün, kısmen de şehirlinin 

cebinde kalacaktır. Ayni zamanda 
bu yeni teşekkül sayesinde k6y
lüleri tefeciler elinden kurtarmak 
ta mümkiln olacaktır. 

Diğer taraftan haber aldığı

mıza göre, şehrimize yağ, peynir 
ve zeytin gibi gıda maddeleri 
getiren müstahsiller de birer ko· 
operatif vücuda getirmiye te
şebbüs etmişlerdir. Bu teşekkül
ler faaliyete geçtikten sonra 
mutavassıtlar tamemen ortadan 
kalkacak ve bu suretle sun't 
pahalılıktan da eser kalmıya

caktar. 
Bu hususta fikirlerine müra-

caat ettiğimiz alakadarlar, müs
tahsil köyJUnün kendi teşebbüsile 
vücuda getirilmek istenilen bu 
kooperatif tedbirini pek mühim 
hadise olarak telakki ettiklerini 
söylemişlerdir. Fakat bu teşeb-
büsler karşısında komisyoncu ve 
kabzımal gibi mutavassıtların 

müşkül bir vaziyette kalacakları 
da ileri sürülmektedir. Ancak 
müstahsil köylüler büyük bir 
sıkıntıdan kurtulacağı için koo· 
peratif cE:reyanına büyük . bir 
ehemmiyet verilmektedir. Öğ
rendiğimize göre, bu hareket 
neticesi olarak şehrimizde yeni 
yeni salaş pazarlara teıiı edile
cektir. 
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Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: 
Muharriri: as z Arnold Galopen 
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Jık Müşteri Gittikten Sonra Yaptığım Birinci İş Derhal 
Giderek Biraz Levazım Tedarik Etmek Oldu 

Bitpazarı na 

-
ılm! 

Evet, ben de bu fikirde 1 

Şatoda esham ve tahvilAt 
gibi kıymetli kağatlarmız var mı? 

- Evet. Kasamda oldukça 
büyllk servet vardır. 

- Kasanız nerededir? 
- Birinci katta, istirahat sa-

lonu olnrak kullanılan küçük bir 

~dada! 
- Hizmeçi:ıizden emin misi-

niz? 
- Bu hususta size ne cevap 

verebilirim? Hepside yenidir! 
Fakat ciddi bir müstahdemin 
idarehanesinin tavassutu ile tu• 

tulmuşlardır. 
- Bu, bir garanti teşkil ede

mez! Maamafilı bir defa bu sa
hayı gözden geçiririm. Görüyo• 
rum ki bu dakikada benim için 
yapılacak tek bir şey var. O da 
ıatoya yerleşerek etrafa göz ku·· 
lak olmakhğımdır. 

Fakat söyleyiniz bekar hiz-
metçileriniz nerede yatıyorlar? 

- Şatonun müştemilitında! 

- Ya .. siz? 
- İlk katta. Zevcem Tereza'-

ınn odasının karşısında! 
- Peki zevceniz geceyi yal

nız geçirmeyi mi )ercih ediyor? 
- Evet, ammn, yakmda oldu· 

ğumdan emindir. 
- Şu halde şimdi birlikte 

şatoya gideriz, beni bir misafir 
olarak kabul edersini:z. Bir mUd
det kaldıktan sonra müsaade 
alarak çıkar giderim, zira hiz
metçilerinizin beni gitmiş bilme
leri laıımdır, fakat bilahare kim· 
seye görllnmeden geJir, kuytu bir 

köşeye yeleşirim. 
- Anlıyorum, hizmetçilerden 

şUphe ediyorsunuz? 
- Hayır, ·fakat ihtiyatlı bu-

lunmak lazımdir. 
- Pek ala, şimdi benim Pa

riste yapılacak ufak tefek birkaç 
işim vardır, Tam saat beşte gelip 
ıizi alırım! 

- Hay hay! 
Mister Çenser ayağa kalkh 

ve cüzdanını çıkararak: 
- Zannederim ki bir miktar 

peşinat vermek Jazımdı, dedi. 
- Hayır, lüzumu yok! Mese

leyi halledelim, ücret bahsini 
aonra konuşuruz! 

Mister Çenser cüzdanını ce· 
bine koyarak kapıya teveccüh et
tim, kendisini geçirdikten sonra 
yazıhaneme döndüğüm zaman 
(Edith) i oradn buldum: 

- Bitişik odadan işittim, de-
di. Bu iyi bir m 1şteriye benzi
Yol. Fakat ( Bobi) dikkat et, iş 
tehlikelidir. 

- Hiç merak etruel 
- PardesümU aldım: 
- Nereye gidiyorsun? 
- Şöyle bir do)aşmıyal Bir 

enate varmaz dönerim! 
- Fakat bu gecef 
- Eh çaresiz, yalnız kala· 

caksın! Fakat sayet korkarsan 
Kokskombu bitişik oda da yatı· 
rabilirsio. 

* Bitpazarına uğrıyarnk biraz 
ufak tefek tedarik ettikten sonra 
eve döndUğllm zaman öğrendim 
ki Kontes Delatour adını taşıyan 
bir kadın müşteri gelmiş, fakat 
vakti olmadığı için beldiyem~ 
rniştir. Maamafih mektupla mü· 
racaatte bulunacaktır. 

Bu haber, müşterileriu yavaı 

1 

yava~ gelmiye başlıyacaklarım 

göstermesi itibarile pek hoşuma 
gitti. Evet, evet, yakında bu sı· 
kınhh vaziyetten çıkacaktım. 

• Mister Çenser tam saat beşte 
sekiz silindirli miikellef bir oto· 
mobil ile geldi ve derhal hareket 
ettik. Yolda bana sorduğu ilk 
sual: 

- Revolverimi alıp almadığım 
oldu. 

- Zira tehlike vardır, dedi. 
Manmafih merak etmeyiniz, 

icabında ben de size yardım edc
rianl 

Mister Çenserin pek cesur 
olmadığı meydandaydı. Binaena
leyh mütaleasının bu kısmına 

içimden gfilmekle iktifa ettim. 
Zira fazla değil, bira2cık cesareti 
olsaydı muhakkak böyle küçük 
bir mesele için polis hafiyesine 
müracaat etmez, hırsızı kendi 
eJile tutardı. 

* Otomobil süratini gittikçe ar-
tırarak Parisin dışına çıktı. Şimdi 
şosenin lizerinde adeta uçuyor
duk. Bu dakika hatırıma bir şey 
geldi: 

- Şatoya giren hırsız kapı
ları zorlamış mıdır? 

Diye sordum! 
- Hayır! ve işte beni hayrete 

düşüren nokta da budur! 

- Bence bunda laı.la şaşıla
cak bir şey yoktur, zira hısızın 
takını taklavnta malik bir müte
hassıs olduğunu farzedebiliriz. 
Maamafih hatırıma bir nokta 
daha geldi. Bana açıkça süyleyiııiz: 
evinizde bazıları tarafından ele 
geçirilmesinde fayda mülahaza 
edilecek evrak var mıdır, yok 
mudur? 

- Fakat daha evvel hiçbir 
düşmanım olmadığım söylemiştim 

zaı:ınederim. 
- Güzel.. Şu halde bana 

biraz hayatınızdan bahsediniz 1 
- Söyleyim: Amerikada he

men herkes gibi hayata beş 
parasız atıldım. Otuz sekiz yaşıma 

vardığım zaman hala Filadelfiya
da lokomotif yağcılığı yapıyor
dum. Fakat bugün altmış mil
yona sahibim 1 

- Demek ki aradan geçen 
zaman zarfında iyi çahşnıasını 

öğrenmişsiniz! 
- Evet öyle 1 Maamafih bu 

k~zanca muharebenin de geniş 
mıkyasta yardım ettiğini söyle· 
mekliğim lazımdır! 

- Peki şimdi ticaret ile meş· 
gul değil misiniz? 

- Hayır, zira kazandığımı 
kaybetmek istememi 

Mister Çenser mazisini ıöyle 
üç satırla hulasa etti, iizerinde 
fazla durmak istem~di. Kimbilir 
bu altmış milyonu kazanmak için 
ne gibi şüpheli işlere girişmişti, 
nekadar ihtikar yapmışb, alelhu
sus muharebe esnasında şunun 
hunun düşman karşısında can 
verdiği bir zamanda 

(Arkuı var) 

Türk Ve Yunan Vapurcu
ları Bir Şirket Yapıyor 

( Bnş ternfı 1 inci sayfada ) 

terek nakliyat şu şekilde yapı
lacaktır, Türk) milli vapurculan 
İstanbuldan, Pire, Selanik, Midilli 
ve saire adalara yolcu ve emtea 
nakliyat. yaparlarken, Yunan 
ııilli vapurcuları da Pire, SelA
nik ve adalardan 1stanbula ayni 
nakliyata yapacaklardır. 

Emtea nakliyatının müşterek 
bir Türk - Yunan şirketi tara
fından ynpılması muhtemeldir. 
Bu teşebbüse iştirak eden va
purcula rımızm adedi henüz çok 
azdır, Yunan Ticaret filosu bu 
teşebbüsü ehemmiyetle takip et
mektedir. 

..=;; . 

lstanbu1 OçUncU icra dalre
sind n: Bir lıu<·un temini içiıı ınahcuz 
'c paraya ~evrilme i uıukarr<'r Buik 
mnrknh lt:ı.p:ılı binek otomobil Nişan
taşmdn Ahmctbey sukak Bcnz gar:ı.
jtııdıı. lıiriııci a\ık arttırma eurclilo 
27 9::1~ tarihinde saat 10 dan 12 yo 
kadar ıı.nh:ıJlindesatılacaktır, t:ı.liplcrirı 
mahallinde memurine 111ilracaatlnr1 
iUıı olunur. 

• 

khsat 
Ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Kayıt ve kabul muamelesi l Eyffıl 932 de başlıyacak ve 25 

Eylül ak.Şamına kadar devam edecektir. 
2 - Kayıt için cumartesi, pazartesi, per~embe günleri sabahları saat 

ondan akşamları saat on yediye kadar mektep müdürlüğüne 
müracaat olunacaktır. 

3 - Mektebin (Yüksek lktısal ve Ticaret kısmına) 
A-Bakalorya imtihanlarına tabi tam devreli lise mezunlarile bu 

derecede olduğu bükfımetçe musaddak ve bakaloryaya tabi 
ecenbi liselerinden şahadetnamefori olanlar. 

B- Darülfünun fakültelerinden ve Yüksek mekteplerden mezun 
olanlar ile bu mekteplerden naklen gelecek olanlar. Naklen 
geleceklerin evvelce girdikleri meKtepJere herhalde lise mezunu 
olarak kaydedilmiş olmalara şartlar. 

D- Bu kısma muadil ecnebi ytiksek ticaret mektepleri mezunlarile 
müdavimlerinden mukabil devrelere naklen alınacaldarm Türk· 
çeden imtihan vermeleri Meşruttur. 

4 - Mektebin (Ticaret Lisesi Kısmına) bakaloryaya tabi Ortamek
tep mezunları alınacal<tır. Bu kısma gireceklerin yaşları on 
beşten aşağı ve yirmi birden yukan olmıyacaktır. 

5 - Mektebin (Küçilk Ticaret Kısmma) ilk mektepler mezunlarile 
orta mekteplerin birinci, ikinci, üçüncü sınıflarından tasdikname 
ile gelecek olanlar. Bunların yaşlan da on üçten aşağı ve on 
sekizden yukarı olmıyacaktır. 

6 - Mektep Nehari ve me~can1 olup tedrisat öğleye kadardır. 
., - Kayıt ve kabul için aşağıdaki vesaikin müdiriyete hitaben 

yazılacak bir istidanameye raptı kap eder. 

Vesaik: 1 • Mektep _,ahadetname veya tasdiknamesi. 2 - Sıh
hat ve aşı raporları. 3 - Hük~metçe rnusaddak hüsnühal vara· 
kası. 4 Hüviyet cüzdanı, 5 - Uç kıt'a fotoğraf. 

Sayt6i 11 

Büyük ayyare 
PİYANGOSU 

13. Üncü tertip 2. inci keşide 
11 Eylul 1932 dedir 

B .. yük ikramiye: 
35.000 İradır. 

Ayrıca. 15.000, 10.000 
büyük ıkramigeler ve 

l iralzk bir mükafat 

Liralık 
20.000 

--~--..-

Resmiırıizı Bize Gönderiniz, .. .+ .. 
Siz~ ':"abiafinizi 

27 Avni Necll Ef.: Zekidir. Ça

yil<lir. • 

lmk mü~ teki 
vaziyet alır, 
pek kanaatkar 
değildir. Sa· 
kin ve uysal 
olmaz. Tavrü 
lı a r e k etleı ile 

kendi ini sev
dirmesiııi bi· 
lir. Cömertli· 
ğe müteınn-

28 Nefi B.: Ağırbaşlıdır. Faz· 
la konuşmaz 
ve gülmez, sert 
muameleye 
karşı mukabe
leye tcınnyül 
eder. İntizamı 
,.e temizliği 

sever, izzeıi
'nefis mc ailin
de alıngan <r 

]ur. Kndm ve 
sevgi bahsine Jakayt kalmaz. • 29 Zeki Faik B.: Neş'eli ve şa-

~acıdır. Nadi· 
ren ncş'esini 

zayi eder. His
\'C hayaline 
fazla yer ver
miştir. Sevgi 

mesailinde ma
ceraya tema
yül eder, ko
nuşurken yük· 
sek sesle \'C 

acele ile konuşur. Eğlenoelere uy
sallık gösterir. Şöhreti sever. Men
faatlerini ya]nız nefsine ha retmez. • 33F. A. D.B.: Hassas ve düşün-

celidir. Sade
liği se\ er, zev
kı elimi \ar
dır. U ul ve 

merasim ku· 
) ndatmdaıı ça
buk ıkılır. 

Hi::ı \'C hayale 
fozJa )Cr ver~ 

ıniştir. Başka

larına minnet 
ctm ktc mii tağni davranır. 

• 3 .4 • ~il Fe~lt B.: (Fotoğrafmuı der-
cmı ıstemıyor.) Hassas v~ alıngan· 
dır. Acele konuşur, ahı) ı sever, 
ağırbaşlı a)ılmaz. Gülme i (•k
sik değildir. Parn) ı sarfcdcr. Ça
buk bozuşur W' barışır. 

Bulunmuş Köpek 
Cins lıir av klipcği lıuluıııııuştur. 

Sahibinin aş:ı.ğı adro cı miir:ıc:ı.ıtı. 

Ycııişolıirdo füıllıüldcresinclc Xo. 46 
b:ııııııltı kunduracı Ahwet 

Sögliyelim •.. 
ı 20 lzmlrde A.Ş. B.: Neş'eli ve 

alaycıdır. Pek 
üzüntüye ve 
sıkıntıya gele
mez. Sokulnı.ı· 
sıııı ve ken
disini se\ dir-

1 
1 

mesini 
Bedeni 
ameli 

lıilir. 

\e 
işlerin 

ıahmetlerine 

tahammül gö -
termez, dilediği gibi çalışmak \e 
ya~amak ister. Parayı sarf eder. 
Eğlencelerden mahrum kalmak 
istemez. 

• 21 SUleyman B.: Güler yüzlii ve 

ı; ok u l gandır. 
İşine ait usul 
ve muameleyi 
ve ınüşterile 

rine karşı alı
nacak] tavrü· 

hareketleri hi· 
Jir. Gürültücü 
ve kavgacı de
ğildir. Temiz
liği ve intizamı 
sever. Ala) dan, şakadan hazzeder. 
Tehlikelere karşı cesareti zaJ ıf
tır. Canını fazla sever. Kadın ve 
sevgi meselelerine yabancı kalmak 
istemez. 

• 82 SUleyman Fikret a.: H f a ır-

nın şuyuumı 

edemez. 

şinastır. Fiil \c 

hareketleri ndf', 
hafiflik \'c hop
palık yoktur. 
Say dır ma'-ı nı 
bilir. Kadın 

ve sevgi me\· 
zularile alaka
dar olur. Ten-
kide, husu i)et 
ve kusurları-

pek tahammül 

• 13 Ratlp Ef.: Uysal ve samımı· 
dir. Kusur aramaz, çabuk ahbap 
ve kafadar bulur, konuşmaktan 
sıkılmaz, mutlaka bir me' zu 
bulur. Kulağı deliktir. Çnhuk 
ı~ıtır. Kafasını fazla yormak 
i tcmez, te adüflere tabi olur. 

• 22 Alüeddln Ef.~ (H). ( F'oto~rafı-

ııın dercini L temi yor.) lşgüzanhr. 
Para çıkarmasını bilir. Çok kim
~e tanı)abilif. <,.:abuk ahbap olur. 
Her Ş(')'C aldırmaz, başkalnrına 
kendi i)erini kola) Jıkla gördüı iir. 
folıatahını ıkmnz, konuşacak Lir 

lllP.\ .lU Lulur. 



K1z ve erkek 

AMELİ HAYAT 
TİCARET LİSESİ 

İstanbul, Cağaloğlu • Telefon 23630 
Ameli ltayat ın ->k tobi Maarif \'ok:11ctiııiu t:ıcıdikino iktiran edorC'k 

2 dJvreli Ticaret Lisesi olmuştur. 
1!:e:~~!~r Lise lusmma: 0~:x:U~~!f P kabul edilir. 

AP~ELi HA YAT TİCARET LiSESİ 
Memleketin iktısndi \'e ticari aahasında en muvaffak unıurları yetiş
tirmekte devam etmek için lisan ve meslek derslerine son derece 
kıymet vermiştir. Mekt~bin yeni derecesine göre mezunları ali ticaret 

tahsiline devam edebilirler. 
Kayıt muamelesine l Eylüi'de başlanacaktır. Kayıt günleri: Cumartesi 
~ Pazarteıi ve Perşe:nbo saat lO dan 16 ya kadar 

..,, K&1racller. mide, barsak, taf, kum hastalıklarına 

TUZLA iÇMELERi 
Sabahları köprüden 6130, 8,20, 9,30, 11,40 da Haydarpaşaya 
hareket eden vapurların trenleri ve cuma sabahları ilaveten 

(7) vapurunun treni membalara kadar giderler. 
içmelerden son tren 15,55 tadlr. 

SON POSTA 

Bioks Sabunu 
Kremli sabunu 

Bioks kremli sabunu fazla 
miktarda köpürdüğü cihetle 
cildi besliyen ve tatlılaştıran 

gıdasını teşkil ederek yumşatır 
tazelendirir. Aynı zamanda lAtif 
çiçek kokusunu da rızk eder. 

Bioks sabununu 
tecrübe ediniı . Her yerde 
satılır. 

Dr. HORHORUNI 
Zuhre' i ve Ilevli hastalıklar tcdavi-

Jıaııosi · Boyoğlu 1-1 ulonrııj yanında 
'l,ıurı hu k !;ok:ık N o. 41. 

Ağustos 24 

\~ANKARA 
1 

iSMET PAŞA KIZ ENSTiTOSü 
Kayit ve kabul şartları 

J - Mektepte bu sene açılacak leyli pansiyona talebe kayit ve 
kabulüne başlanmıştır. 

2 - İlk mektep mezunları birinci sınıfa, diğer orta derecedeki 
mekteplerden gelecelder ait oldukları sınıflara kabul edilirler 

3 - Bu sene yalnız 40 leyli talebe alınacak ve müracaat sıra· 
sile talebe kabul edilecektir. 

4 - Her türlü izahat için Mektep Müdürlüğü.ne müracaat edilmesi. 

Çamlıca Kız 
dürlüğünden : 

ikmal imtihanlarile leyli ilcretH 
teıi günü başlanacaktır. 

Orta mektep Mü-

talebe kaydma eylulün üçüncll Cumar· 

Kadıköy Malmüdürlüğünden: 
Fenerbahçe deniz hamamları ve set gazino ve namaıgih namı 

kadim mahallin senevi 1500 lira bedeli icar ile Mühendis Rasim H. 
ve şerikine ihale edilmi' ise de münakit mukavele ahkamına riayet 
etmediğinden mukavelenin feshi ile yeniden mllzayedeye vaı vo 
taliplerin ihalei evvcliycsi olan 8 Eylül 932 tarihine milsadif per
şembe günü saat 14 tc malmüdllrlüğUnde müteşekkil Komisyona 
%7,5 teminat akçelerile müracaatları. 

BOZOYOK VE BOZOYOK NEŞ'E RAKISI 
PEK ÇOK ZAMANDANBERI HALKIN TAKDıR VE TEVECCÜHÜNÜ KAZANMIŞ OLAN BOZÜYÜK VE 
BOZÜYÜK NEŞ'E RAKILARf BU KERRE YENi TESiS EDiLEN FABRİKADA GAYET İTiNA iLE FENNİ VE 

HALKIMIZA MÜJDELEMEKLE 
ALI ULVi MÜSKiRAT F. MODIRIYETI 

SIHHi BİR ŞEKiLDE İMAL EDİLEREK PIY ASAYA ÇIKARILDIGINI MUHTEREM 
KESBİ ŞEREF EYLERİM EFENDiM. 

inkılap Liseleri 
Leyll va Nehari - Kız, erkek, An•, ilk, Ort• ve Lise sıntfları 

Müe11i•i; Nebi zade Hamdi 

Kayit ve kabul muamele1ine ba,lamııtır. Çok kıymetli ve güzide 
mualJiml~rden mürekkep bir talim heyetine maliktir. 

Jngilizce ve Franıızca tedri1&ta bilha11a itina. olunur. ilk k11mından 
itibaren her 11nıf talebeler1ne bu iki lisan için ders saatleri haric!nde 
meccani olarak huıuıi dersler verilir. 

Mektep bir ıene zarfında gördilğü büyük rağbet sayesinde bu sene 
faaliyet sahasını geniıJctmete mecbur olmuı ve eakl Düyunu Umumiye 
civarında ev:velce mülkiye mektebinin bulund;ığu büyük, fevkalade 
havadar binayı kiralamıştır. 

Lise mezunu gençlerin hayat aahasında hemen bir it edinebilmele• 

rini temin tçin mektep idaresi bu sene ayrıca ( Ticaret ve 
Bankacılık kurları da tertip edecek, bu kurlar için de tale

belerden muayyen mektep ilcreti lıaricinde hiçbir para almayacaktır. 

Kayıt Ye kabul için hergün saat 10 dan 16 ya kadar Nuruoımaniye
deki daireye müracaat edilmelidir. 

latiyenlere mufassal 

~ EM~A~ ve 
0

EYT ~M B~NKA~I L iLANA Ti 

İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Tamamına alta bin iki yüı elli lira kıymet takdir edilen Teıv~ 

kiyede Kljıthaae caddesinde yeni 124 numarala arkasında oda11 
ve bahçesi bulunan kArgir dükkanın · tamamı açık arttırmaya vaze· 
dilmiı olup 12 Eulül 932 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik 
edilerek 26 Eyliıl 932 tarihine müsadif pazartesi glbıU saat 14 ten 
16 ya kada lstanbul Dördüncü İcra dairesinde açık arttırma sure· 
tile satılacaktır. Artbrmaya iştirak için yüzde teminat 7 akçeıi ister 

Müterakim vergi, belediye ve vakıf icaresi mnıteriy~ aittir. 
icra ve ifJis kanununun l 19 uncu maddesine teYfikan hakları tapu 
ıicillerile sabit olmayan ipotekli alacaklılar ile diğer allkadarmın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarmı ve hususile faiz ve masa
rife dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile bildirilmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç ka· 
lırlar. Alakadarların işbu maddei kanuniye ahkamına göre hareket 
etmeleri ve daha fazla malfımat almak istiyenlerin 931/J 131 dosya 
numarasile Memuriyetimize müracaatları ilin olunur. 

Yüksek Baytar Mektebi Rektörlüğünden : 
Mektebimiz dahilindeki küçUk Sıhhiyei Hayvaniye Memur 

mektebinin 15 - Ağustos • 932 tarihinden itibaren kaydı kapan

Leyli ve Nehari 4 

Kız FEYZiATi LiSESi Erkek 

B06AZIÇI - ARNAVUTKÖY - ÇIFTESARAYLAR 

Ana sınıfı - ilk kısım - Orta ve Lise sanıfları 

kayit muamelesine başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 10 dan 

18 e kadar müracaat kabul edilir. 

Telefon : Bebek 21 O 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 
vapuru p şe b 

25 Ağustos er m e 
günll akşamı Sirkeci' den hare· 

ketle ( Zonguldak, lnebolu, 

Ayancık, Samsun, Ordu, Gire· 

sun, Trabzon, Sürmene, ve Ri
ze) ye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentahğı
na müracaat. Tel: 21515 

NAiM VAPUR iDARESi 

lzmir surat Postası 
( 20 aaat ) 

Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b günl~rl Galata 
hafta erşem e rıhtımından 

Saat tam 18 de hareketle doğrı.ı 

1ZM1 R 'e 
ve Pazar günleri İzmir' den saat 
14 112 da hareketle fstanbul'a 
avdet eder. Tafsilat için Galata, 
Gümrük karşısında Site Fran
sez Han No. 12 yazıhanesine 

- müracaat. Tel. B. O. 1041-

TAViL ZADE VAPURLARI 

AYVALIK Postası 

f":!~~A~.~!. 
saat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 
tarikile Ayvahğa azimet ve av
det edecektir. 

Dikkat : Cuma günü Edremit yol
culaıını trene yetittirlr ve Ayvahk yol· 
culannı ayni giln akfamı Ayvalıfa 

çıkarır. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilıade Mua· 
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

BEŞİKTAŞ 

Dikiş Yurdu 
'l'alelıe kaydıııa. başlıuı ıııı~tır. 

Biçki, dikiş, ııakıf, şapka, sun'i ~i~ck, 
kumaş boyaları ile resim ve tez
yinat, Biroğrafi öğretilir. 'fa dikti 
tahadotnarııe verilir. 
Dcnılure 1 eyliildo ha1laııac.lktır. 

Akaretler No. 64 

PARA 
Hoııol:ırl:ı mazbatalar vo deyin ilınii

h:ıl>erlcri iizerirıe her surette 11111· 

:ıınele yapar. Balıkpazar :Maksud yo 
han No ::Jj l"gurlu zade M. lll•:H\'I~. 

Tol ; 2:.!:J~)7 

mıştır. Beyhude müracaat edilmemesi. 
___ Olm __ .... ._ __________________________ l ____________ ~!!mm----~----------.-ı!l----------------...a----------------------11K:--

K OLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. uMAZON TUZU,, ndaııınernnun k.ılınıyanlara B:ılıço

J....ıpıda 11 Bankası arkasında MAZON BOTTON 
ceza deposundan becloli iado edilir. MAZON ismine 

dikkat cıliııi1.. Hilyfik şi~c ·i 100 kuru~. 
MAZON MEYVA TUZU j 
Bedava Biçki ve dikiş 

dersi almak isterseniz 

Mide vo Barsakları :ığrı wrınedon temizler. 

BASURU kökiindt.•ıı ke~c·r. 

faaırıı tntif ve z<wklo ic:ilehilir bir ı:ra1.07. ı:;uyu verir. 

Naumann Makinaları Şirketi Biçki Yurduna müracaat ediniz. 
GALATA VOYVODA 19-21 

Biçki ve Dikiş Mektebi 
1 f•ylftldon itibaren derslero 

lıatlanıyor. 

.'on Fransız usulUndo hendese 
Uzeriııe, gayot kolay biçki ve dikit 
dersleri verilir. Az bilen haınnılar 
3, bil mi yenler 9 ayda her nevi tay
yör, tuvalet, erkek elbise ve göm· 
lekleri, beyaz:ı;amaşır biçip (lİkcrler. 
:;:alıadetnameler .\laarifço •asdiklidir. 
Horgfln saat 9-12 ve : J 1 cuma, 
pazar 9·12 yo kadar mUracaat. 

Ortaköy Akaretler 35 • Matmnel 
Y ctslnıa:ıl Karece 

kara'nın en büyük 

Kitap, gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

AKBA 
kıtap evı ve kırtasıyecılik 

Anafartalar cadd~ıi 
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