
•ıı • acl ..... 
hazı fUbelerin ilg-. kanetli ri
ta,etW -.ı•llM•· 
rllkeek taludle .............. 

Şark Şehirlerimiz Asır
dide insanlar Vatanıdır 
Muş Kasabasındaki Hacı Ağa Bugün 

Tamam 126 Yaşındadır 
Yirminci asırdn dllnyanın en 1 

pılı adamlınm muhakkak ki, ı 
Tllrliye yetiftiriyor. ElyeYm ln
tiltre phirlerinc:le hayretle tetkik 
ttı ..,ndlleD iti) lak Z... Ata
tlan batlı;a, .,- .-k......-ı-
aVZde yl• ,.... ... .._Mil 
ihtiyarlar baglba hatat ... ,,_. 
lar. Bu amcBcle lhti,..._.. M
rini de bize Mat malaablrimll 
tambJot. llababiri•iıi• IMldu
bunu •JDell JUIJOl'llll: 

.. - Si-. Zan Apdu son
p, din,_ - ,.... ...... 
olduğuna hiç flplae o1.,.. 
Ağa ile yapbfım mlllbta, h 
aaırdide erkelin reamDe hlıllltte 
lflncleriyonam. 

Hact Ai•· bizim M111 kaa• 
maun Katanh lclyllade dofmafhmr 
ve elyevm orada ikamet etmek
tedir. iki ıln enel buraya gelen 
liacıyı buldum. Ufak gizli. iri 
burunlu, urarmlf b91az sakallı 
ola11 Hacıya lıalavede bir çay 
teklif ettim. Kartdama oturduk 
ve uıun uzadıya konuştuk. Evveli 
yaşını sordum. Şlyle cevap verdi: 

- Evlit, Yafl•• i1ice bilıni
yorum. 93 muharebesinde tamam 
yetmif bir yapada iclini. GerİIİlli 
Hn heaapla ela bu• .a,le. 

Tekrar ..-dMm: 
- Hac.; kaç defa nleaclia? 
~ .......... d 

MIPl ... . J~,._ ..... 

MullaMrllRlu ... , ...... anl9:1aa 
••rlllll• H•ı Al• 

karımdan on yatında bir çocu
pm var. 

- Tekrar evlenmek iatiyor 
musun? 

- latiyorum. Fakat arbk ba
na kimae var111az. Elli okkalık 
ynko bir aolukta kalchnyonun. 
Zamane ıençleri bir kalbur aa
ma.-ı zor kaldırıyorlar. 

- Hangi yomekleri aeverlia? 
- Enelce bolluk vaktinde 

bulgur pillYI çok yerelim. Eti de 
pek eeverim. 

- Temo De ZarOJ11 tam)W 
..... 1 

(DeY_3 .... ,,.... 

Ortlasıı 
A/gontltı - .. 

2• A ...... 922de fec1r1e 
ller•ller ...... , ... 1111,all Tllrll 
T ............... .,. ... ... ...... ~ ............... .. 
...... ,.... --· . .,,... .... 
............... T ........ 

............ ••••ar•• - ................ ...., .. . 
lllrtek ..... •ili .. • alnı __ .,.,.. 

....... . ........ ... ..... _ ................ ...... 
k .......... •••llıllıa ...... ,,.. 
klll 1111111 .. _. -.ıı•-· .. ... -··-·· _,.. ... .......... 1'lrlc 
OUdu•llU......_..emllel••· 
ıt lllr IWZ lılle ............ 
.,...._ 11.....,...... ••••ld•un 
relan'FWU. mw, '* ... ..... ,.. .......... . 
( Dlrdlad ••Jf••ıda ( Afyon ) 
mubablrlmldn blylk zafere alt 
hlı n .. pcan dolu bir ••lıtabu 
... , • .,. 1 

Vereme Karşı Yeni 
Bir ilaç 

Madrlt, 26 {Huaual)- f span
,_. maruf cloktorlarmdan biri 
o ... •ttao Lorla ....... b ....... 
.... bqa bir ~ ketf•tmiltlr. ....................... . .... ..... 

Hapishanesinde 
ahkiim Yakalandı 
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f Halkın Sesi] 

Ecnebi Mekteple-
rinin Vaziyeti 

EclHtbi mtt'91ılerinin te~ tu
IHye n idare ftferi atkı biT 
nrette tettft ve teftit odlTmet
tedir. Bu hususta halkıınız di
yor ki a .. 

Hahz Hubi Bey ( Arapcaaiin.de 
•hı.tiye caddesi•d9 33 ) 

- Haftümetin lluıusi mekteplerr 
•ılu bir aurelte murakabe ettitini 
p 1,...uwa Yalnız. ecae&i meltepo 
lınktie lnJwinkü murakal::e dttecesi'ni 
•ıklaştırmalıdır. Bu mektepleritt ditt 
propaıaada•ı yapm•mafan ve 'Iiirk 
çocefdarrndan da fama ücret afma
maları temin edilmelidir. 

• Mu tafa Hız:ı. Bey ( 4 ilııcil Vakıf 

Ha .ta t. to firketi meıtırların-ta.ıı} 
- EcaeW .. ktepl-1 ........ 

lllİr bir tekilde teftit etlil-.Ji; ..-. 
... ...kteplenldi Tidıtp ~ 
uttını.alı .... &. ..-.ep&ntle ...
rif mile~ '-tb '9er Tirk 
....ıop ta w-ıw .. +ahdw.Ancak 
'- wetle6 ki Mlot•ai Wır meali 
bueket ...... bp.ı.az. .. 

tir: h.°m Bey (BeylO'Z', Yalık yde 
l>akbl Eaat ef ntti.ain mn 
~ •Diyette ecmelıi mek

tepleri -., lkba• .... ...
• .ek ......... İÇ• ... 
......... dı•i .._._ ...... 

.ı+J.len -••••ette. pliııwwwkts 

... ....... Tin. .......... •t.elt-...... ...... :'•. --w ...... 

.... ı ......... •Al ..... 
n.. coaıaw ....._ hnı*tzz '•· 

Ziya 817 ( Fati., Zla "Dibyu, 
Lodos sokak ıo) 

HükQmctiıs' •• ec:mW mektep
lerin teftişine ehemmiyet vwdijiııi 

sörerek m.emaua •İlıA,..W. 
Hakikaten bu mektepler ciddi 

ıelailde •• murallabe ve tefti .. 10.
nm hiHettirmektellirfer. B• mek• 
tep~rln baıılarmda araııra dia ele. 
!ittirme bidiff1eri olıyor. Tü•k 
çocuklau ecne'bi •ekteplucle din 
propaıandaaından uzak bulundurul
malıdır. Buna bilhaHa diklcat etmek 
icap eder. ----
Vahşi Hayvanlar 

Bunlarm Halka Gösteril
mesi: Yasak Edildi 

Dahiliye Vekaletinden allkJı.. 
dar dairelere şu tamim gönde
rifmiştir : 

.. Arasıra memleketimize se
len bazı Sirk kampanyafan ka
fesler içinde vahfl ha1vanl'arı da 
teşhir etmektedirler. 

-Bantann bulundukları mahal
den bçara ellm vak' alar çıl
manıa nlıep ohnalan melhuz 
orc1atu aifJi kadm ve ço,ui:ların 
dayd'ulttan heyecan ytl:dlnden 
11hlaa~rinin de bozulma" muh .. 
temel olduğundan bundan &öyle 
gerek hariçteu a.ı.m. ıuekae 
dahilden tıed111 ik edHıin, para 
mukabilinde halka vahşi haıvan· 
)u ı&aterilmesiJıA mfiıepcL: edil.• 
-- teb&t atı ••r . ., 

KiTAPLAR 
Kıraat 
Kitapları 
Jlazulandı 

hk ve ortamektepler için yeni 
kıraat kitaplan hazarlı~an ko~ 
yoa faaliyttİllİ aldakc;a. ilerlet
miştir. Haber aldığımıza göre 
bu kitaplardaa ıaülıim bir k1Sı1Dt 
hazırlaamllfr. Şu günlerde aon 
olarak gözden geçirilecek ve 
i>a.ılmak' tbere maibuya veri .. 
Tecektir. 

Yeni kwaat lritaplart talebeye 
inkdip ve milliyet tttlııiyesi aş1-
hyacak ...mte ha:mlaermştır .. 
Komisyon b. h•astaki faaliye• 
tiai eylfam ilk ~altası icinde 
tamamen bitiroüt cdacaltll'. Öi
reııdiğimize göre bu seneden 
iliha..en bütün ilk ve oıtame.k
teplerde bu kitaplar tedıis edi
lecektir. Diğer taraftan Maarif 
Vekaleti diğ~r ders lHtapları 
tızerinde de tetkikat yaptll'md-
tadır. 

Si Re lll! FifüRteıi için 
Memleket dafıi1incfe gösterile

ceft filimlerin kontrol edmceğiıri 
yazmıştık. Komisyon tarafından 
muayeneyi mifteafrıp müsaa :le 
venlen filimler lstaubul Polis 
M&diriyetiniu. vereceği ndısat 
tezfceresife memfektfn her tara
fında gösteril'e&.1ecektir. lfqka 
f'!M~rde felrat' 111U9fetleYC ~ 
yaç- ~r. -----
Hususi 
Mektepler 

Haber aldaj.wDu:a ıöre Maa
nl Veltiıeti &ıümirdeki ders. se
nesinde h111!R191 liee ve ortamıek
tepfcrin teftifine çok ehemmiyet 
vermek kararını almlfbr. Bu 
mekteplerde 'i111as1a terbiye me
ıeleai sıkı bir şekilde kontrol 
etlilecektu. t.ıebeaill terbiyesi 
ll81H1&1111d11 nirıa.ıwlerle tubit 
edilen lnmısata dikkat etmiyen 
mektepler hal<l:ında takibat ya 
pdacak, bo hususta hiç mlleama
ba gösterilmfyecektir. Bu meft.
teplerde talebenin sıhhti mese
lesüae de ehemmiyet verilmesi 
temi& .&mıacakm. 

Trcaret Oasmtta 
Kanun mucibince Ticaret 

Odaauıa yazılmaları lhımiereo-
laden bir kı•mlDlll bu. mecburi
yeti ifa: elraedilde•İ &öcülmekt~
clis. Ticaret Odaı bu meedeyi 
Jt&ltiwden haltehaiye karaı ver· 
miştir. 

oe.,ıa yu·'•')laa uaaf ve 
tacirler hakkmda biç müsamaha 
gl5sten1'rııed'en ltar'r şekilde Jtan.. 
ket edüecelmr. 

Son Poslanur. Resimli Hile.esi: 

1 KOlafll - Ple1 b 

... -.Ms .... 

• 

BA BBLIB 
Kış VEREM 

Bu Sene Daha Şid- Micadele için 
detli Olacakmış. Yeni Hazırlıklar 

Şehrimizde bazı. kimseler araı
sılMla ı. RD• k• ınenimiain 
şicWedi ,eç.ec-i,i bikılllla. •ir 
ıivayet dolaşmaktadır. Henüz yaz 
mevsiminin en sıcak günlerini ya
şadığıma &ir arada bu tarzda 
l'.eianet rivaıyaeriniıs neredim 
çıktığını ve kimler tarafından 
çıkarıldı~u öiren.emedik-. Ancak 
faMdkatımıza &.ire ha sözl« 
aslı ve esası olmıyan bir iddia
dan ibarettir. 

Ç"mikfr daha yn fıeç}l!Cden 
k,. lllftBİmİni nasıl olacağı hak
lnncls gerek kat'i ve gere.be tafr 
mini bir sö:ı. .O,lemek imkaD81~ 
U. Esasen en mükemmel~ 
hanelere malik bulunan memle
ketlerde bile nihayet kırk: aekill'. 
saat sonraki hava qmiyeti .._.. 
lbnchı kat'I malumat verileblli-
mektedir. Bu sebeple bu .me 
luş.a fiddetli •~a hafif p,çecejj.. 
Jolwıdaki söalu hiçbir kıy,meii 
olmıyan masallardan- ibanf tıe--
likrti edilmektedir. EJlilHft' bu 
mayetin &an odun: 9e kamk 
tacidıeriı tarafından ortaya atıl
dai> da ileri 9iiıiilme~r. 

EYlennter 
Son birl<aç ay zarimda evlen~ 

melt snretile ev t<uranlarm geçen 
senelerin ayni al)'.larıııa nislietle 
'8lnr f.rzla oldUğu anlaşılmıştır. 

Polis Teşki ah 
Yeni Kadroda 4154 Polis 

Meınuru Vardır 

Yeni polis kanunu eylfıliln 
birinci gününden itibarea tatbik 
mevkiine girecektir. Kanuna mer .. 
but bulunan cetvele göre bu sene 
bUtUn memleket dahilinde 4 ı 54 
Uniformalı polis vazife aöıecektir. 
Y eai kadroda birhıci komiser. \01, 
iküıci komiaer 100, üçüncii koı
mİ9u 489 olusak tesbit edilmiftir. 
Aynca elli taae- de namzet palia 
IDUIVll var,dw. Bu• Baremin 
18 İDcİ dereceıi-. olup a,bklan 
12 liradır. Si•il komiılcrle.r laa 
adetlado ~tir. 

Muanim Kacfrorarr 
Oda tedriaat muallim kadrob.

rınlb eylu ün ilk hoftasında teblii 
edileeefı hnher verı mekiedir. ----

VATANDAŞ 

Sfyasf Dumhıpmarı, lllttsadl 
Dumlupnuwte temat1nlıylllnll. 

Yapılıyor · 
Halıu Mrl~nw· s.lre ,,. ... 

mücadele cemiyeti önümtızdekl 
kış mevAimiııin, diğer aenelero 
nisbetle dalaa tfwwUü. tekilde 
bir mücadele- hareke~ girip 
cekür. Bu hayır cemiyeti kud .. 
ıretİlliıl Jeltiğindft dala ı.Ia İl 
görebifmefc ve müsmir neticeler 
almak için. muntazam bU faaliyet 
prograınilit çalıpak WBDll 
v~ Tf:tlükatıwca ... ce
miyetin: Ezenldiyillda vlCade se
tifttiji ~ ftftlll tıe
dami hummufa pk faycWı lıir 
müeuese haline FJnittii'. 

EI.ye.vm smaforyomda hahm• 
.,_,._ ciddi ba ilitimrm a. 
m.W .&lmektedider. Ce ·yd 
halla• m•Miler.et Ye ....,., = ıw 
fibnullli - pkiliiit: ..... ... 
pro..-w umliim lav..t ~ 
aldir. ~ lııir .... 
fataubafda .... herba wın 

adtıiJm J&IYarda Al"'bdw -
zat, bu sözün gelişigüzel söylen-
miş bir lıkırdıdan ibaret ofd'uğu
llut ciddi bir tettiik yaptlmadakp 
hatalığı• arttliı ff ekslWifi 
yehnacla Mr _. lllyleuemiyec:ethaf 
beyan etmiştir. -----

Konser'fltllll'Dar 
Mutelıassısı 

Belediye bu sene zarfında 
İstanbul konservatuvarını tam 

maaellile ıslah etmiye ı... wr
miştir. l*r hU9Usta Viyanafı pro-
f esör Jozef Markı ile bil" muka .. 
•ela ıapdbuwtır. MDlıaveleye gh 
M. Marks konservatuvar ıçın 
asri sistemler dahilinde bir ted-
riut programı lnmr&.yaw. 11111:

allimlerin liyakat dPrecelerilli 
tesbit edecektir. M. Marb hu 
işler için her sene birer ay 
kalmak iare La... •• • .. u .. 
g komervatunn:la mep ... 
aktır. Bu hizmetiae ...ı,.y 

........ ... s'i:"eıfe "' -
la Yail~. 

Hl&ahaıeı Jh-tahakıar:4'5 

Mektıcb- e we&a u,.ı. •• 
liaiDe ........... .-.. LJll ..... 
em GD ... .,ıaıe b I .... ~ 

telle ilk ' 1 Riai ....... .... 
1 

Güniin Tarilıi 

Eski Borçlar Mü
zakeresi için .. 

Veril• •elAmeta ak• Puiaw 
Düyunu umumiye hamlllerile Oamanla 
bwtlan _..._eılni ldar• ..... 
S...otfW lülri a., plecek af 
Ol'tllları..ıa. J-' tali-t alara• ... 
ru Pari•e fidecektir. Bir müddet 
-ra yeniden ..... ,.__.•- mla• 
llereler •lıl ••iımde .. t'I ı,a. ffUA 

Yanlmaa ........... ,. 811 •• 
bazı himillerin borçlar meaeleaind• 
ayn ban teklifler ileri aürdüğü dt 
Mi,Jenmektedir. Fak .. TOrk llOkW 
na-.ı.n kaWa le..._ld temaya. 
liht ltuv'9111tlt olcfufu hyan ecfttme .. 
tedir. 

zrut Baatıs ımı Mullıyutı 
Gelen haberlere a&e Ziraat 

8-lraaı ıabtleri memlekette but• 
.ı., muba7aabna cfnam etmektedir, 
Fwt bu ... e bua auntablar 
maW..alüıı a .. azeneyi bozacak ct.i 
ncede fada olmacbf•, IMa: eebepl41 
._.., fiatlai:ıl aakul .eviyede 
h"ı alı ••ıl11inde mütki1lit çekile 
a,eaefi .._. edilmeltedir. 

m Porısrer 
Polia oLula ilzere Yiliyete mle 

nallll ... Hanımlar hakkındaki 
..... .._mıeleleri fU ~ünlerd4' 
am.I eclUecek ve tallplerin tayinleri 
laa ol ......... r. 

Posta Vaparelfağu 
G.Iecek arın ortalarına doğ 

....... •e .. iiwe ıe~cel olan poıt 
w .. uraılut,u kanuna mtlllaıehtff4 
h•b:ırlıli: faa87etiae denm ediı..e.-
tw6-. ı• •ıNI .... ....,_ler 
.....- !Wet:mel& .............. r. N.•Wı 
tuifeainin mahaulibn naJdia• kola,. 
latbracak ıeli:ilde teabltI de (a•a" 
vurlar meyanındadır. Bu 
...ıtikat ,.p.-Utadlr. 

lılllleıre'wla laaüi 
M.ahkemeledn tatili eylulün b.,. 

tinde bitecektir. Tatil mevıimlnd• 
nlhelıf I it.tan mahkeme He cfftd 
nAetçi ~lklmfer mtlnaTebe uıallle 

1atll yaıı-caktu•ır. 

lalar Bayraada 
30 ağuatoı Zaifr •• Tayyare ba,. 

ramında birçok mıOeaaeaeler o ı8•kİ 
ltaaaçr-... Tan-re C-IJeti- tuııt 
kedeceklerl için Cemiyet timdidetl 
tertif>at almıya başlamııhr. m...- Eksikleri 

Belediye ıebrimis itfaiyesinin eq 
AW•ini tmaalllla... kararını ver4 
mittu. EaW boıtumlaw iatim.ıdel\ 
kakhrliaoek, yerine ,..Ueri k .... 
cakbr. 

çaruk M8Jftf ır 
Baı.ı yerlerde, bilba11• pazar , ... 

lerinde çftrtlk meyYalar 1abldıfı n .. 
un dikkati eel!>etmiıtir. Belet8" 
.-..ularıı ı:..&al• tınlit edea ... 
gibi pik •• k0lannı m.eyvalut 
milHdere we fmha etmektedirler. 

Kapak lllcadalesl 
Wiye • -..n si•••• 

ıokak köpeldııaıiai. itlAi -....--44 
ehemmiyetle fealiyet röstennektedlr. 
ler. Son rlinhrde b:rçok aokak ldh 
petf itlaf edHmiftir. Fa .. t bun' 
,..._Dı Wpaleri& allntle il..etllli.4 
lari mqahe• edilmletlr. 

Pazar 0/11 Hasan Beg Digo, Ki: 

4 - fstediği kadar çabala! 11, 

elimd~ kurtulamul 



27 Ağustos 

r H ergiin 
- ----

Al/ünderecatımızzn çoklu
ğundan dercedilememiş
tir. -

ismet Paşa 
Daşvekil Dün Bir Müsa
merede Hazır Bulundular 

Başvekil İsmet Paşa dUn Bii· 
ylikadada Yat K.lüpte Rum 
mektepleri menfaatine verilen 
balo ve müsamereyi teşrif 
etmişlerdir. 

Başvekil Paşa akşam tekrar 

SON POSTA 

~n Postanın Resimli Mak-:ı.lesi 

1 - Bir deli ile bir akıllı arasın· 

daki fark, birincinin hayatım kontrol 
edememesi, ikincinin edebilmesidir. 

Akılh adam hia ve t.eveslerine gem 
vurmasını bilir, öteki arzu ve his
lerini baııboş bırakır. 

2 -- Deli adam dümensiz bir 
ıemiye benzer. Dalga ve ruzgar 
onu nereye götüriirso oraya gider. 
Akıllı adam, dümeni sağlam bir 
kaptanın elin de bulunan bir gemidir. 

Heybelide diraderlerinin evine ı.ıııı1•------------
rlönmüşlerdir. 

• Deli Ve Akıllı • 

3 - Deliye benzemek isteme~se
niz., hayatınızda bir plan, bir hedef, 

bir gaye çiziniz. Dümensiz bir gemi 
gibi dalgalar arasında bocalayıp 

mukadder akıbete gitmesine meydan 
vermeyiniz:. 

• 
M~ltepede J 

Tren Kıvılcımından Büyük 
Bir Yangın Çıkh 

SON TELGRAF HABERLER/ 
...................... ---.................. _. .............................. .. 

Dün maltepede tren güzergA
hmda, geçen bir tren lokomoti· 
finiu çıkardığı kıvılcımlar yüzün
den yangın çıkmıştır. 

Kıvlcımlardan bir kömilrctl· 
ni\n ahşap barakası \utuşmuş 

re yetişilinciye kadar ateş yanı
başındaki berber Recep Efendi
nin dükkanına siraye etmiştir. 

Bu suretle yangın büyümüş 

ve ateş belediye dairesini de tu
tuşturmuştur. Dairedeki evrak 
ve defterlerden bir kısmı kurtarı
labilmiştir. Yetişen itfaiye ve 

etrafın yardımile belediye dai
resi de yandıktan sora yangın 

nihayet söndürülebilmiştir. 

İspanyalı Gençler 
Fransız Başvekili Tara
fındadn Kabul Edildi 
Paris, 27 ( A.A. ) - Başvekil 

M. Heryo Paris havalisinde bir 
ay ikamet etmek üzere gelmiş 
olan 14 İspanyol talebesini kabul 
etmiştir. 

Mülakat bliyük bir samimiyet 
içinde cereyan etmiştir. Talebeler 
Milli Terbiye Nazırı tarafından 
da kabul edilmişlerdir. Nazır, her 
iki memleket gençliği arasında 
talebe mübadeleleri yapılması 
temennisini izhar eylemiştir. 

Üç Aylıklar 
Perşembeye 
Verilecek 

Yetim, dul ve mütekaitlerin 
ağustos yoklamaları perıembe 
günü akşamı nihayet bulmuştur. 

Bir kısım maaş sahipleri yok-
lama mahallerine müracaat et
memişlerdir. Müracaat edenlerin 
maaş bordroları tanzim edilmiye 
l>aşlanmışbr. 

Bir eylül pertembe gününden 
itibaren eylül, teşrinievvel, teşri· 
nisani, üç aylıklarının itasına 
başlanacakbr. ----
Şark Şehirlerimiz Asırdide 

İnsanlar Vatanıdır 
( Bat tarafı 1 inci ıayfada ) 

- Zaroyı tanımam. Fakat 

• 
Yeni Iktısadi Müşkülit 

lngilterenin Yeni-Tedbirleri Diğer 
Devletleri Endişeye Düşürdü 

Londra, 27 - ( A. A. ) - Büyük Britanya ı dahi Ottava koferansının kendi ticaretine ne gibi 
hUkfımeti, Ottava itiliflarını müteakıp Büyük Bri- bir tesiri olacağı ve Büyük Britanya hükumetine 
tanya ile tesis edilecek ticari münasebah yeni bir ya ı'masmı icap eden telkinatın nelerden ibaret bulun• 
esasa istinat ettirmek üzere şimdiye kadar ması Hizım geldiği hakkında netayiç istihsal eylemiş 
heniiz resmen hiçbir hükumetle müzakerata bulundukları haber alınmaktadır. 
girişmemiş olmasına rağmen çok ehemmiyetli fakat Arjantin ve Danimarka hükumetleri bu bapta 
resmi mahiyeti haiz olmıyan müzakeratın pek teşebbüslerde bulunmuşlardır. Bunları pek yakında 
iJer Jeıniş olduğu ve hatta birçok memleketlerin diğerlerinin takip etmesi beldenilmektedir. - -

·Cenu A 

1 Amerika da 
• 

Brezilyada isyan Devam Ediyor, 
Yeniden Birçok Y arah Ve blü Var 
Rio De Janeyro, 26 (A.A.) - büyük caddesi olan Avenda Rio 

Sao Paulo ihtilal hükumeti neş· Branodaki h~l~a ~arşı . mitralyöz-
reylediği yeni bir tebliğde vazi- lerle .ateş ~tbgı ~oyle-nıyor. 

t . h' ld v R" h . Rıodakı Bahrıye Nazırı, hü-
ye ın va ım o ugu ıo şe rı k' r Ob'dos ve s k 

k ki d .1 Ah • d"Jd' v. • ume ın ı er aparra 
so a arın a sı a teatı e ı ıgını mıntakalarmdaki kıyam hareket" · 
b.ld mı 

ı irmektedir. tenkil eylemiş olduğunu ve kı-
Federal kıtaatın şehrin başlıca yamcılarm gambotlar tarafandan 

Hitlerciler 
Bir Eyalette iktidar 
Mevkiini Ele Aldılar 
Berlin, 27 ( A. A.) - Turing 

eyaleti Diyet Meclisi, eyaletin 
yeni kabine azasını tayin etmiştir. 

Kabine hepsi nasyonal-sosyalist 
fırkasına measup olmak üzere 3 
nazırla 4 devlet müsteşarından 
ibarettir. Bundan maada ziraatçi 
hizbe mensup bir nazır da vardır. 

Her 5 nazır hali hazırda mU· 
zayaka hasebile maaşlarından bir 

kısmını terkettiklerini beyan eyle
mişlerdir. 

ispanya Hadiseleri 
Madrit, 26 (A.A.) - Bu sa

bah intişar eden gazetelerin kaf .. 
fesi, Jeneral San Jürjonun ölüm 
cezasımn kalebentliğe tahvilinden 
dolayı hükumeti tebrik eyle
mektedir. 

=-

Muallimler 
Arasında 

Ankara, 26 - Ankara Jim· 
nastik Mektebi Müdürliiğüne Ni· 
zamettin, Kabataş Müdürlüğüne 
sabık Jstanbul Kız Muallim Mek· 
tebi Müdürü Nuri, lstanbul Kız Li· 
sesi müdürlüğüne İstanbul Kız 
Ortamektep müdürü Zeki,Erenköy 
Kız lisesi fizik muallimliğine 
Kabataş lisesi müdürü Mahmut 
Beyler tayin ve nakledilmişlerdir. 

Casusluk - -
F ransada Bir Alman 
Zabiti Mahkum Edildi 
Strazburg, 27 (A.A.) - Alman 

harbiye nezareti zabitanından mü
lizım Kauffman cassuslukla itti
ham edilerek gıyaben iki sene 
hapse ve 1000 frank nakdi ceza
ya mahkum edilmiştir. 

takip edilerek kaçtaklarmı resmen 
beyan eylemiştir. 

Porto Alegreden bildirildiğine 
göre asilere mensup tayyarelerin 
Guajura şehrini bombardıman 
ederek 3 kişiyi öldürmilş8 kişiyi 
de yaralamışlardır. Bunlar basta· 
neye kaldırılmışlardır. 

Maarif Vekili 
Cenup Vilayetlerini 

Teftiş Ediyor 
Ankara, 27 (Hususi) - Maarif 

Vekili Esat Bey Adana, Maraş, 
Gaziantep, Mersin, Silifke, Iıpar• 
tayı teftişe çıkmıştır. 

Vekil Bey bir müddet sonra 
Ankaraya dönecek, bir hafta 
kaldıktan sonra Çankırı, Kasta· 
moni, lstanbuJ ve Edirneyi teftişe 
çıkacaktır. 

Jeneral Hapishanede 
Santander,27 ( A.A. )-jeneral 

San Jurjo, refakatinde Emniyeti 
Umumiye Mildilrn bulunduğu ve 
8 polis memurunun tahtı mu· 
bafaıasında olduğu halde asker 
kaleye gelmiştir. Mumaileyh der
hal kendine tahsis edilen höcereye 
götUrülmUştür. 

Temo Ağayı tanırım. Zaronun 
benden on yaı büyük olduğunu 
saylüyorlar. Sizin yapbğınız hesa
ba göre şimdi yüz yirmi altı ya- r·-----------·----------:-------------------=====::: 
şm~:k~t dedikleri gibi Temo İSTER /NAN, /STER iNANMA/ 
Zarodan bUyUk değildir. Benden 
bile küçüktür. 

- istersen senı İstanbula 
gönderelim. 

Hacı buradan ayrılmak iste· 
ıniyordu. Dedi ki ; 

- Aman oğul, etme. Ben 
lıtanbulda neyderim. 

Bundan •onra ihtiyar bacı 
ile dereden tepeden bir hayli 
daha konuıtuk. - Köylü C. 

Şu satırları bir lsviçre, gazetesinde okuduk: 
tter yerde olduğu gibi lsviçrede de havalar ıon 

derece • ıcak gitmektedir. Denilebilir ki, bütün Avrupa 
afakına geniş bir sıcak dalgası kanat germiş bulunu· 
yor. Bu yüı:den, Zürih ceza mahkemesinde oldukça 
rarip bir hadise olmuştur. 

Hakim huzısr E'Rn bi~"IJA1J, ııc1! 

tesirile yakalık takmadığı için bakim tarafından 
ağırca bir para ceza1ma mahkum edilmiştir. Bunu 
işiten diğer maznunlardan bazılara hemen etraftan 
yakalık tedarik etmitlerse de bazıları kravat bula
mamışlardır. Hakim, bunlara da ceza vermemiş1e de 
adaletin huzuruna bir daha b8yle liilbaJi bir halde 

İJmalarıw~·;rre iht:ır ctmitUr. 

Sayfa 3 

'Sözüq Kısası " 

i
l, ll4ündericatz:ızzın çoklu

' gu.ndan dercedilemem::_ 

Manevralar 
ltalyada İki Kuvvetli Ordu 

Harekat Yapıyor 
Roma, 26 (Hususi) - Bu sene 

merkezi ltalyada yapılması mil· 
nasip görülen büyük askeri ma· 
nevralar başlamışhr. Bu hare
kat, Cubbyo ovası ile Tibr 
vadisi arasında, yüksek ve dağlık 
arazide icra ediJmektedir. Kırmızı 
ve mavi kısımlara ayrılan ltalyan 
ordusu, bu harekatta bilhassa 
hava kuvvetlerinden istifade el
mektedir. Ayni zamanda, manev
ralarda, piyade kuvvetlerinin mo
törlü vasıtalarla ve silratli bir 
surtte naklinin barekib harbiye 
üzerinde hasıl edebileceği netice
ler tetkik olunmaktadır. Bu hare 
kAtı birçok ataşemiliterlerle bera
ber İsviçre, Almanya ve Sovyet 
orduları namına birer askeri 
beyet takip etmektedir. 

Rifat Bey 
Mülga Ayan Reisi 

Vefat Etti 
Mülga Ayan Meclisi Reisi ve 

esbak Maliye nazırı Rifat Bey 
uzun bir hastalıktan sonra dün 
gece irtihal etmiştir. 

Merhum en eski 1 ilrk hane-
danlarmdan olan Menemenli oğlu 
ailesinin reisi, Ajans Müdiri Umu• 
misi Muvaffak ve Hariciye Müs .. 
teşan Numan Beylerin pederi idi. 

Daha 20 yaşında iken hilrri· 
yet milcadelelerine atılmış, büyük 
vatanperver Namık Kemale inti
sap ederek onunla birlikte çalış· 
mış ve daha sonra ona damat 
olmuştur. 

Meşrutiyeti mUteakıp birkaç 
defa Maliye nezaretini idare et• 
miş ve bilahare Ayan riyasetine 
tayin olunmuştur. 

Muvaffak ve Numan Beylerle 
ailenin diğer mensuplarma tazi
yet beyan ederiz. Cenaze mera
simi yarm icra edilecektir. 

Tahta kalede 
Bir Cinayet 

Dün sabah Tahtakalede tam 
polis karakolunun önünde bir 
cinayet olmuştur. Saframbolulu 
Emin İzzet isminde biri dün saat 
9, 15 te vapurdan çıkmış, Tah· 
takalede hemşerilerini görmek 
için geldiği kahveden saat 10 da 
Mehmet Emin çavuş tarafından 
parçalanırcasına öldürnlmUştur. 

Cinayetin sebebi izzetin vak
tile Mehmet Emin çavuşu, çaldığı 
bir feyden dolayı mahkemeye 
vermesidir. Tahkikat yapılmak· 
tad,r. 

Fabrikacılar 
Dün lktasat Vekilile 

Temas Ettiler 
Son kontenjan kararnamesiJe 

iptidai madde tedariki hususun-
da müşkülata uğrayacaklarım 
ileri süren fabrikacılar dün 
Yalovada lktasat Vekilile 
görllşmüşlerdir. Vekil . Bey 
fabrikacıların mütalealarını dmle
miş ve fabrikacılara teshillt 
gösterileceğini söylemiştir. 

Hariciye Vekili 
Hariciye Vekili Tevfik Riiıtü 

Bey dün İzmirdeo tehrimize 
gelmiştir. Amerika sefiri Mis· 
ter Şeril bugün Vekil Beyin 
terefine bir öğle ziyafeti kefide 
etmektedir. 



4 Sayfa 

Ankara Mektupları 

Ankara da 
Macarca 

-

Ankara (Hususi) - Ankara• 
da Macar ve Bulgar amelesinden 
çok l.ıir şey yok.. Bilhassa Ma· 
carlar, şehrin her köşesine yayıl· 
mışlar ve bütün iş sahasında ça
lışmıya baflamışlardır. Ankarada 
en iyi terait içinde çalışan' amele 
Macar amelesidir. Bar artistleri, 
lokanta garsonlan da Macardır. 
Gerçi bu efendiler iyi ve temiz 
iş yaparlar, naziktirler, güleryüz
lildiirJer, çalışarak kazanırlar am
ma, bütün bu vas.flarl havi olan 
Türk amele ve işçileri de yok 
mudur? 

Kibar ve münevver bir Macar 
kızile evlenen bir Türk dostumla 
geçen gün bir lokantaya gitmiş
tik.. Garsonların mükemmeleıı 
Macarca koou,maları arkadaşımın 
karısının nazarı dikkatini celbetti: 

- Vallahi kendimi Peştede 
zannediyorum. Hu nereye gitsem 
karşıma vatandaşlarım çakıyor •• 
d~di ve güldü .. 

Bu gl\Jüş: belki bir memnuni· 
yetin ifadesi idi. Belki de istihfaf 
edici zehirli bir tebessümdü. 

Arkadaşımın kmsı, biraz son· 
ra bizim masamıza bakan gar
sona birçok sualler sordu. Onun· 
la uzun uzadıya konuştu. Neticede 
bu garsonun bir Alman olduğunu, 
ve Ankaraya geldikten sonra 
Macarcayı öğrendiğini ve tek 
kelime Türkçe bilmediğini anla· 
dım.. Hayret •o teessür içinde 
kaldım. O akşamki eğlence bana 
bir zehir oldu .. 

Türkiyede ve onun kalbinde 
iş aramıya gelen Alınan, TürLçe 
yerine Macarca öğreniyor.. Bu 
ne demektir. Bu hadisenin beliğ 
ifadesi biraz bizi kariıçılamalı ve 
harekete getirmelidir. - Sabah 

Çankırı da 
Son Yağan Dolu Köylerde 

Hasarata Sebep Oldu 

Çankırı (Hususi) - Geçenler
de bu havalide müthiı bir dolu 
yağdığım bildirmiştim. Dört giin 
fasılalı surette devam eden dolu 
hakkında ziraat idaresine resmi 
malumat gelmektedir. Bu mahi· 
mata göre dolu yirmi köyde 
ayni zamanda yağmış ve mühim 
hasarata sebep olmuştur. Bu ara
da kavun ve karpuz mahsulü kıs
men telef olmuştur. Demirci köy, 
Meşeli, Kutmişar, Gündoğmuş, 
Demirharman, Karakucaş köyleri 
dolu sahası dahilinde kalmış ve 
zarar görmüştür. 

Su İşi 
Belediye Bu Mesele ile 
Ciddi Şekil~ft Uğraşıyor 

İstanbul belediyesi şehrin su 
ıbtiyacım tam manasile temin mak
aadile faaliyette bulunmaktadır. 

Belediye, su idaresi hususunda 
muntazam bir plan dairesinde 
çalışmıya başlamııtır. Elyevm be· 
lediyeye ait olan sq}arm şehrin 

ihtiyacını karşılıyacak kabiliyet· 
te olup olmadığı, su yollarııun 
yeniden inşa ve tamirleri için nC"" 
kadar paraya ihtiyaç bulunduğu 
hususunda tetkikat yapılmakta• 
dır. Diğer taraftan belediye, Ev· 
kaftan tesellüm ettiği suların va
ridatını bir tilrlfı almaya muvaf
fak ola•namışbr. Bu meselenin de 
kat'i şekilde baHedilınesi husu
sunda çareler ar~ştırdma <tadır. 
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Afyonun Saadet Günleri 
lstiklil Ordusu, Cesaretinin ilk 

Hamlesini Afyonda Kazanmıştır 
Af yon (Husu· 

ıi) - Milli Mü· 
cadele devresi· 
nin coıkun 
akisli gl\nlerini 

hatırladıkça ma· 
yıs ve ağustos ' 

ayları beynimde 

derhal canlanır. 
Dört uzun sene c 

devam eden 

cihan harbini 
sulhe götüren 
mütareke dev-

resinin ilk ma· 
yıs ayı Türk 

milleti ve Türk 
vatanı için çok 
uğursuz olmuştu. Gbzel yurdun 
en temiz •e en ıııklt köşeai 

mütarekenin ilk mayısında isti· 
liya uğramış, hain emellerin 
verdiği fırsat bu felAketi Afyona 

kadar getirmişti. Sevgili Afyon-
karahisarımız meş'um istila yılla· 

rında kara günlerin matemile in
lemişti. Gerçi o kara devir tari
hin karanlıklanna ebediyen gö
mülmüıtür. Fakat bllyük zaferin 

Malatya da 
Fabrika 
Kurulacak 

Malatya ( Hasosi ~ - Anka
radan buraya gelen son maluma· 
ta göre, hiikumet, yeni tesis 
edilecek fabrikalardan birinin de 
Malatyada kurulmasma karar 
vermiştir. Bu maksatla Rus mü· 
tehassıs heyeti yakında boraya 
gelecek ve tetkikat yapacaktır. 

Heyetin tahkikatı müsbet netice 
verdiği takdirde. hükumet, ka
rarım derhal tatbik için faaliyete 
geçecektir. ----

Borda 
Gençler Tarafından Güzel 

Bir Müsamere Verildi 
Bor ( Hususi) - Şehrimizde 

teşekknl eden spor klübü genç· 
lerin rağbetile hayli canlanmıştır. 
Elyevm klübtin 200 kadar azası 
vardır. KulUp mensupları, geçen 
akşam güzel bir miisamere ver
dileT ve çok muvaffak olarak 
alkışlandılar. Gençlerimiz bu mfi.. 
sameTede ( Zafer Yıldızları ) İS· 
minde bir piyes temsil ettiler, 

ayrıca bir konferansta verildi.-F. K. 

Susığırlık 
Panagiri 

Susığırlık ( Husust ) - Şehri
mizde her sene kurulan panayir 
bu sene de perşembe günü 
açıldı. Bir hafta kadar devam 
edecek olan bu panayirde ilk 
satışlar, umumi ikhsadi vaziyete 
rağmen memnuniyeti mucip ola
cak derecededir. Belediye pana· 
yire iştirak edenlere büyük ko• 
Jaylıklar göstermiştir. 

. '. 
ueş' eli demlerini hatırladıkça isti
la günlerinin acı habralarım da 
insanın beyninde helezonlar çi.D-
yor. Uğursuz, isli ve puslu 
mayıs ayına mukabil parlak 

gl\neşli ağustos, mücadele 
Ye istiklAl tarihimizin meş'a!esi 
olmuştur. 26 ağustosta başlıyan 

istiklal hücumunun ilk semeresi 
Afyonumuzu kurtarmak suretile 
tecelli etmiştir. Bnyük istiklAI 

taarruzunun yıl
dönümünü teait 
için hazırlandığı
mız şu gilnlerde 
hiç çekinmeden 
diyebiliriz ki 
Afyon, bUylik 
.zafere alemdar
lık etmiştir. 

Zafer için ile· 
riye ablan büyük 
Türk ordusu, 
cesaret ve cUre
tinin ilk hamle
smı Afyonda 
kazanmışhr. Ve 
tarihi Afyonka-
rahisar beldesi, 
kurtuluş cenginin 

mes'ut merhalesi olmuştur. Bil· 
yük Türk ordusu Akdeniz he
define Afyon geçidinde ulaşh. 

işte Afyonun ve Afyonlulann 
saadeti böyle bir mazhariyetle 

tecelli etmiştir. Güzel Afyon ve 
temiz Afyonlular, bu yüksek ve 
tarihi saadeti bahşeden vatan 

büyüklerini ve vatan çocuk
lanuı hiç unutmazlar, unuta· 
mazlar. - L. S. 

!Nihayet Muş Kasabasın-j 
da Da Bir Park Tesis Edildi ı 

, ' 
\ ; '•'" '4.• .. . ' \ 

Mut (Hususi) - Memleketi· 
ml.ıdeki birçok küçük kasabala,.. 

da, hatta bazı nahiyelerde bile 
birer park vilcuda getirildiğini 

itittikçe ytircğimizde Adeta kıs
kançlık hisleri uyanıyordu. Sıcak 

günlerde halkın temiz hava al

ması ve serinlik duyması için çok 

füzumlu olan umumi bir bahçe

den bizim kaaaba mahrum bulu
nuyordu. KasabamlZ bir ~iliyet 

merkezi olduğu halde parksız 
bulunması Vali Ferruh Beyin na
zan dikkatini celbetti. Vali Bey 
bir park vücuda getirilmesi hu-

Köy Katiplikleri 
M. Kemal Pş. (Hususi) 

Ka:ıamwn bütün köylerine ka· 
tipler tayin edilmiştir. Bu suretle 
köy varidabnın liizumsuz yere 

sarfedilmesine imkan ka!mıyacak 
ve köy kanununun tam manasile 
tatbik olunabilmesi imkan da· 
biline girecektir. 

susunda Belediye Reisi Kamil 
Beyle m6ştereken hareket ederek 
faaliyete geçildi. 

Birkaç ay evvel batlaııan bu 

faaliyet neticesinde burada da 

güzel ve tabii kendimize g6re 

bir park yapıldı. ParkımtZd:-fİs· 
kıyeJi havuzlar, bin renkli Mlk· 
ler vardır. Herkes bu güzel 

eserden sevinçle istifade etmek· 

tedir. Parkın kenarında halkm 

cturup iatirahat etmesi için g61-

gelikler de tesis edilmiştir. 

KöyJü G. 

Yangın Tahkikat• 
Malatya ( Hususi ) - Biiyük 

bara yangını hakkında evvelce 

tafsilat vermiştim. Yangının ne 

suretle çıkbğı hakkında etraflı 

tahkikat yapılmakla beraber or· 

tada bir kast mevcut olmadığı 

anlaşılmaktadır. 

Ve 
Asalet 

Nurullah Ata 
Bugünün Fransız muharrirle-

rinin en canlı ve tatlı hjkAye 
anlatanlarmdan Panait lstrati di
yor ki : " Sebebini anlatamam 
amma bedii güzellikleri ben da
ima, insanı günden gline daha 
İyi kılmıya, dünyayı medenilt·ır 
tirmiye memur birer ilih diye 
tasavvur ettim. ,, 

Bu sözde muharririn insanları 
seven, onların üzerine eğilmif 

titriyen bir adam olduğunu gös
teren bir hal var. Romania'da 
Yunanlı bir baba ile Romanyalı 
bir ananın oğlu olan Panait 
fstrati otuz yaşım geçtikt en 
sonra siyasi bir sebeple mcml c.- ~ 
ketinden uzaklaşmış ve o yaştaıı 'j 
sonra Fransızca öğrenip Fransız ~ 
muharriri olmuştur. Onun sözünü 
Tolstoy da söyliyebilirdi, ı şıı1 

asıl garip ve benim hoşuma 
giden ciheti zengin Rus asılza- ~ 
desinin vardığı neticelere Panait 
fstratinin bin bir sefalet ve yok
sulluk yolundan varmasıdır. Ki- , 

taplarmda çektiğini anlattığı açl1kl.U 
Romania' da bir meyhaneci çırağı 
iken ustasından yediği dayaklar 
onun kalbine bedbinliğin acılığmı 
vermemiş. Hala insanların günden 
güne iyileşeceğine ve bu işi 
ıan'atin yapacağma iman ediyor. 

O sözü aldığım makalede 
ı&,le bir parça da var: 

" Blltlln hayabm müddetince 
oradan oraya dolaşırken kaç defa, 
hakikaten " El siirnlmiyecek ., 
adamlara Balzac'ın, Tolstoy'un 
· eya Dostoyevski'nin bir kitab1111 

iğim oldu. Birkaç sene o adam-c 

la ar gördüğüm zaman tanı• 
ya- adım. Eskiden olduklarmm 
tamamile zıddı olduklannt gö.-ür .. 

düm. Onlara artık bir kusur 
bulmak kabil değildi. Hayatları 
herkese misal olacak hayatlar· 1 

dandı.,, 

Uzun zaman san'atin kendi· 
sinden başka hiçbir gayc~i ol· 
madığına inandım; hail da san'ati 
başka herhangi bir gayeye alet 
etmek fikri beni ürpertiyor. 

Fakat Panait İstrati'ninkiler 
gibi sözler, ne yalan söyliyeyim, 
içimde bir akis buluyor. Biz rey .. 

biler, bedbinler, san'atin hiçbir 
faydası olmayacağını aöyliyenler, 
IDAmzltk etmiyor muyuz ? Onlar 

hakiki yoldadır. •Niçin yazıyoruz?,, 
sualinin de, " Niçin yaşıyoruı? 11-

wıki gibi bir cevabı yoktur; fa· 
kat insan oğlu bunları cevapsız 
bırakmaya razı değildir. Yaşama .. 
81118 da kendinden llstlln bir ga
yo göstermek ister. Bu ga-

yenin ancak bir vehim ol· 
duğunu mu söyliyeceksiniz ? 
lçiınde .. i şeytan beni de size hak-

vcrdiriyor; fakat dikkat edin, 
dikkat edelim, insanın bütün 
asaleti o vehimlerdedir. 

Tolstoy gibi, Dostoyevski gl
bi düşünenlerin sözlerine gülüm· 
sediğimiz oluyor. Fakat asıl ha .. 

yat onların eserlerinde... Bizim 
gibi düşünenlerin sözleri ise bel-

ki doğru, fakat ne bileyim? asa· 
leti yok. 

Asalet, ruh asaleti de bir 
vehimden başka nedir? Fakat 
insanı iıısan eden vehim. 
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• Kızlar 
Bir zamanlar yakın · bir tehlike 

teşkil eden jl\pon • Sovyet Rusya 
muharebesi ihtimali zamanla unu
tutdu. Fakat gelen hnberler bu teh
likenin henüz tamamen uvuşturul
madığınt göıtcriyor. işte bu huau~ta 
Ne\•york Taymia gazcteainin neş• 

riyatı : 

Ottava onferansından Çıkan Netice 
Kimseyi Memnun Etmemiş 

" So!l günlerde Hnrbin'e gelen 
yolcuların verdikleri maJu mata göre 
Vllidivustok limnnınd:ı hummalı lıir 
faaliyet vardır. Bir taraftan Umanın 
muhafazası için tahkim t yapılırken, 

öbür taraftan da batkın bir Japon 
tl\arnı:zuna karşı ruubaf aza ve mü· 
dafaa esasları temin olunuyor. 

Avni zamanda h va boınbardı

mnnlarma kar,ı birçok mahfuz ma· 
hnl er yapılmış, balkın gu maskeleri 
dnğıblmışhr. Ayrıca bu maskelerin 
kullanılması da ÖğretiJiyor. Uman 
civarın da ve hat üzer inde sıralanmış 
on zırhlı trenle 50 tank ve, 60 tayya
" ve birçok ağır topların mevcudi
yeti ınl\şahcde edilmiştir. 

Şimdiye kadar Harbinde çalışan 

ltirçok Ruı ticarethaneleri kapanmış, 
birçok Sovyet tebauı memleketle· 
rine dönmüolerdir. Son iki ay zar
fında Sovyet hükumetinin talimatile 
Harbinden ayrılan Ruı tebaasının 
miktarı (2000) e baliğ olmuştur. Ay
ni umnnd Şarkt Çin 4lmendiferl 
llıerinde çalışan en yeni malzeme 
Sovyet arazid dabilloe naklolun• 
muştur. Harbindeki Sovyet ban· 
kaıı memurlarının miktara da ya• 
rı yarıya azaltılmıştır. Franıız ban· 
kerlerinden mürekkep bir grup, 
Ruaların tcrketmeyl dn,ündüklerl 
&annolunan timendifer hattını işlet
mlyc taliptirler. Bir heyet, bu a-rup 
heaahına mahallen tetkikat yapmak
tadır. Bir taraftan gayrimuntazam 
Çin aı;kerlerinln yatmasına maruz 
bulunan, bir taraftan da hariç dünya 
ile alalrnıı kHilmi9 görilnen Man
curi ticareti felce uj'ramıt tiOidir. 

Birçok yeril ve ecnebi tücc.ır, Cenu
bt Çine hicret etmektedir. Çünkil 

Mançurinin vaziyeti endit• verecek 
bir mahiyet almıştır." 

~ 
Şu ı-ünlerde Amıterdamda topla

nacak olan dGnya harp aleyhtarları 
kongresi ile ne münaaebeti olan bir 
nziyet; ölye dej'll mi? - SGreyya 

Diinyada 
35 Milyon 
Otomobil 

Londra, 26 (Hususi) -Tutulan 
bir istati!ltiğe göre dünyada hali 
faaliyette bulunan otomobillerin 
milclan 35 milyondan fazJadlr. 
Amcrikada 28, 144,906, Avtupada 
5,680,656, Asyada 577, 7 43, Af
rikada 363,915 ve diğer adalarda 
7 49,422 otomobil mevcutturki 
yekünu 35,516,442 dir. 

Londra, 27 ( Husuat } - Çok 
bilyllk ümitler beslenen Ottava 
lmperatorluk Konferansmın tat-
minkar bir netice ile bitmediği 
hnkkmda muhtelif mütalealar red
dedilmektedir. Elde edilen netice• 
nin filmullil bir mahiyeti hniz 
bulunmadığı, hele iktısadl buhra
nın halli hususunda ciddi bir işa• 
ret teşkil edemiyeceği en salfıhi~ 
ycttar iktısadi mehafilde beyan 
olunmaktadır. 

Uzun münakaşal ır ara mda 
devam eden konferansıo ancak 
mevzii tedbir ittihaz edilebileceği, 
İngiltere lktısadt vaziyetinde bll
ylik bir salah vukuunu bekle
menin mevsimsiz olduğu ileri sü· 
rülmelctedir. Bununla beraber 
bazı mehafilin iddiasına göre 
bugünkü şiddetli buhran karşı· 
smda esasen daha büyük bir iş 
görmenin miimkün olmadığı da 
beyan edilmektedir. 

Menaucat Sanayii MUşkUI t 
içinde 

Mançester, 26 (A.A.)- lplikç.i 
amelelerin mümessillerin ücretler
den İngiliz lirası başına 2 şiling 
9 pens tenzilat yapılmasını talep 
eden teklifi reddetmiştir. Bundan 
başka bir içtima derpi1 edilmek
tedir. 

Avusturya 
Sırbistan 
Hududunda 

Belgrat, '26 (A.A.)- Avustur
ya - Yugoslavya hududunda 15 
ağustosta hadis olan vak'a hak
kmda verilen resmi malümata 
göre saat 21 buçukta bir adam 
Yugoslivya hududunu gizlice 
geçmiştir. Mumaileyh tevkif 
edilerek karakola götürülmüş 
ise de, muhafızlarının elinden 
kurtulup kaçmıya muvaffak 
olmuştur. 

Muhafızların açtığı ateşle va· 
him surette yaralanan mumaileyh 
karakola tekrar naklolunurken 
yolda ölmüştür. 

San Jurjo 
Affedildi 

Madrit, 26 ( A. A.) - Kabi- • 
nenin tavsiyesi üzerine Reisicüm· 
hur M. Znmora, San Jurjonun 
ölüın ceza1a1 ile diğer maznunların 
miiebbet hapis cezalarını affet
miştir. 

ÇOCUKLUÖUM 
Mefhur Ru• Edibi Makslm Bor-kinin hayat romzuı 

=::==:=:=:=:=:=::==:::=:=:=:Türkçeye Çeviren: Muvaffak 

Ayni saniyede pencerenin Ü5t 
kanatları parça parça oldu. Ma· 
unm üstüne, hemen ninemin ya
nına y<mm bir tuğla parçası 
düştü. Bllyfik babam ulur gibi 
bir sesle: 

- İsa bet etmedi l 

Dibe bağırdı. Giiliiyor mu, 
ağlıyor mu anlaşılmıyordu. 

Ninem, tıpkı bana yaptığı gibi 
onu kollarının arasına alarak ya
tağa götUrdü ve korka korka 
teselli etmeie başladı: 

- Sen ne yapıyorsun Allah 
aşkına? Eğer sana bir şey yapa· 
cak olursa onu muhakkak Si
biryay& sürerler .. 

Hiddetlendiği vakit onun 
gözü dünyayı görmez.. Her şey 
yapmağa muktedirdir. 

Büyük babam, bacaklarını 

oynatıyor, kuru ve kısık bir hıç
kırık duyuluyordu: 

- Varsın, öldürsün beni l 
Dışarda duvar döğlllüyor, bir 

aletle tazyik ediliyor, boğuk ıes· 

Fas lıflkllındnrı Sultab .Molıaııımod 
Bin Yusuf, hi:nıayosi altında bulundu· 
ğu Fransız htıkftmetl tarahndan bir 
ıııUddot istirahat otmok için Franeaya 
davet edilmiştir. Fas C:::ultam • ·ıs vo 
Monte· Karloyu gezdikten sonra kara· 
<"İğeriııin tedavisi i~in ilç hafta Vioide 
oturacaktır. On elan sonrn. P:ıriste 
l'ransız Hoisic!lmburu tarafından ros· 
ıneu kabul edilecektir. Sultan Mohanı~ 
ıııoıl Bııı Yusuf'un rcfııkntiııdl' !adra· 
z.lllı ı:ı Mohri lıulunmaktadır. 

Hosın:m·?.do s. ~da sadrazam ı:t ~lohri, sohh Sultan !ıfoba.mmed Bin Yu· 
sur ile Ltn iık erke!, o~Ju Motlnyi H.tsan gör!lnmoktedir. 

Yuna _istanda ücadele 
Krallık Partisinin Yüz Meb'usluk Elde 

Edeceği Haber Veriliyor 
Atina, 27 (Hususi) - Bütiin 

Yunanistanda meb'us intihabatı 
etrafındaki mücadeleler çok şid-

detlenmiştir. Bu hususta salahi
yettar kimseler tarafından haki· 
kate yakın olduğu ileri sürülen 
tahminler yapllmaktadır. Bu tah· 

minlere göre İntihap netice
sinde kıral taraftarları IOO meb'us 
çıkarabilecekler, buna mukabil 
M. Venizelosun riyasetindeki libe
ral parti ise :ıncak 75 meb 'us!uk 
elde edecektir. fakat liberal par-. 

tinin şefleri kendi muvaffakıyet
lerinden emin olduklarım söyle· 
mişlerdir. 

Amele ve Çiftçi Fırkası reisi 
M. Papanastasyunun M. Venize
losun beyanatına verdiği cevap 
çok şiddetli görülmektedir. As· 
kerl cemiyet azaaı arasında bazı 
ibtiliflar çıkmıştır. Bu ihtilafların 
sebebi, intihabata müdahale edip 
etmemek münakaşasıdır. Cemiye
tin bir kısım azası vaziyete derhal 
müdahale etmek arzusundadır. 

~~~~--------···--------~~~~ 
Fransada Bir Tekzip 

Paris, 26 ( A. A. ) Pek 
yakında diplcımallar arasında 
bir tebeddüi harelceti olacağı 
hakkındaki haber resmen tekzip 
edilmektedir. 

ler işitiliyordu. Masanın üstiinden 
tuğla parçasld• aldım ve pence
reye koştum. Ninem beni çarça
buk saçımdan yakaladı ve bir 
köşeye fırlatarak bağırdı: 

-Ah, seeen .. mel'un yumurcak 
Diğer bir defasında amcam, 

iri bir sopa ile silahlanmış oldu
ğu halde avludan eve dahil ol
mıya teşebbüs etti. İç merdive
nin basamaklarında duruyor, so· 
payı kapıya yapıştırarak gök 
gürültusü gibi sada çıkarıyordu. 
Kapının arkasında da hüyiik ba
ham duruyordu. Onun da elinde 
bir sopa vardı. Bundan ba~ka 
iki kiracı bir nevi topuz sallıvor
lardı. Meyhanecinin iri ve kuv
vetli knrısı tahta ütil merdanesi
le bekliyordu. Ve bunlar.n arka
sından ninem oraya buraya gidi
yor ve niyazkir bir sesle rica 
ediyordu: 

Efga11istanda Darillfünun 
Kabil, 26 ( Hususi ) - Efga

nistan şahı Nadir Han Efganis-

tanda bir Darülfünun tesis ve 
inşasına karar vermiştir. Oarül· 

- Beni bırakınız ona f Bıra· 
lumz onunla bir iki kelimecik 
konuşayun J 

Büyük haham bir ayağını ileri 
atmış meşhur (ayı avı ) lavhasın
daki mızralch adam gibi dimdik 
duruyordu. Ninem ona yaklaşanca 
hiçbir şey söylemiyerek onu dir
seği ve ayağı ile itti. 

Dört müdafi heyecanla bekli
yorlardı. Üstlerinde, duvarda bir 
fener a•nlt idi. Fenerin ziyası tit
riyerek korkunç bir surette baş
ları iistüne düşüyordu. 

Ben onları merdiven başmdan 
seyrediyor, ninemi alıp yukarı 
çıkarmak istiyordum. 

Amcam gayretle kapıyı kır· 
mıya uğraşıyordu. Emeği netice
siz kalmıtmlşh. Kapı adamakıllı 

aallanmıyıı başladı. Üst reıesi 

"Bir müessesede çalıştığımız 
genç bir erkelde seviştik. Bida· 
yette bu genç bana açık açık 
romanlar getirirdi, ben de okur
dum. Fakat bu genç çok çirkin· 
di. Evvelce ahvalinden hiçbir 
şey anlamadım. Sonra bana 
mektupla ilanıaşk etti. Ben hiç 
aldırmadım. Bilahare yalvarışına 
dayanamadım, ben de mektubuna 
cevap verdim ve beynimizde 
mas'ut bir yuva kurmaldığımız 

tekarrUr etti. Altı ay seviştik. 
Evvelce o beni ~ıldırasıya sever 
gl>zükOyordu, ben i o lakayt 
ıibi idim. BilAbare mektuplarile 
beni öyle bir teshir etti ki, ben 
onu çok ıevdfm, o benden yilı 
çevirmiye başladı, mantıksız be
haneler serdediyor ve bana 
olmdi nikfthla evlenmek istem&
diğini söylilyor. Ben tabii red
dediyorum." 

Yavrum, erkeğin maksadı 
belli. Saflığından istifade ederek 
a~kını iıtlımar etmek istiyor. 
A~kı bu kadar pespaye bir 
maksat için vasıta olarak kullan• 
mak fstiyen bir gence verilecek 
cevap şiddetli bir redden başka 
ne olabilir? 

* Keıanda kahveci Mustafa Ef. yeJ: 

Arzunuzu yerine getirmek eli• 
mizde değildir. 

* "Ben 23 yaşında, bir aileyi 
geçindirebilecek bir gencim, iyi 
ve temiz bir aileye mensup bir 
kızı seviyorum. iki senedenberl 
hayecanlı aşk dakikal rı yaşı
yoruz.,, 

"Sevgilim temiz kalpli, saf 
ruhlu güzel bir kızdır, biribirimizl 
çıldırasıya seviyorux "evlenmek,. 
istiyoruz, fakat o kızla evlenme
me ebeveynim razı olmuyor, ben 
ve o, biribirimizden bir da
kika bile ayrılmak istemiyoruz. 
Ne yapayım, Hanımteynciğim? •• ,. 

1z111 ir: M. Ali 
Hayatını kazanan bir genç 

daha açık dUıUoebilir. Madamki 
sevişiyorsunuz, madamki bir ai
leyi geçindirecek kadar varida
tine vardır, ailenizin milmanaa
tına rağmen evlenirsiniz. Mesut 
bir yuva kurduğunuzu gören ai· 
!eniz de sonra bu hareketinizi 
tasvibe mecbur olur. 

HANlMTEYZE 

fiinun projeleri hazulanmışhr. 
Miiessese Kabile 5 kilometre 
mesafede bulunan Darül'amanda 
yapılacaktır. 

hemen yerinden kurtulmak üzere 
idi. Altındaki ise parça par· 
ça olmuştu. Amcan keskin 
bir sesle yardtMcılanna talimat 
veriyordu: 

- Kollarına bacaklarına ne
relerine gelirse yapıştmıuz! Yal• 
mı kafalarına dikkat ediniz! 

Kapmın yanında hemen bir 
baş sokacak kadar küçlik bir 
pencere vardı. Camını çoktan 
amcam parçalamıştı. Çerçevenin 
kenarlarında sivri ke.ı.kin parça• 
lar duruyordu. Pem·ere ba man
zarn~ile oyulmuş bir göze benzi
yordu. Ninen bu pencereye doğ
ru koştu; elini arnsmdan soka
rak salladı ve bağırci:: 

Miıka, Mişkal Hr=.doı 
hakkı için çekil, kaç burkd;anl 
Seni döverek köllirüm edecek.!crl 

( Ar "aaı ur ) 
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ı Faydalı Malümal 

Bir Senede 
2800 
Tayyare 

"Fen ve terakki,, isimli Ame
rikan neşriyat bülteninin verdiği 
lnalumata göre şimalt Aamerika· 
da t 93 t senesi zafmda tam 2800 
adet tayyare inşa olunmuştur. 

Bu miktar, 1930 senesi intaatın· 
dan biraz fazladır. Bazı Ame
rikah mühendisler 1933 aenesi 
tayyare inşaatının hiç olmazsa 
100 bini bulacağını iddia etmiş· 
lerdi. Bügünkil vaziyete nazaran 
mühendislerin iddiası tahakkuk 
edemiyeceğe benzemektedir. 

işsizlik Meseleleri 
Hiçbir cemiyete mensup ol

mayıp ta yardımsız bir vaziyette 
bulunan işsizlerin miktarı, yalnız 
Nevyork eyaleti dahilinde 700000i 
bulmuştur. Bunlara yardım yap· 
mak üzere bu sonbaharda 25 
milyon dolarlık bir tahsisata ih· 
tiyaç vardır. 1931 senesinden 
evvel, Nevyorkun başka bir ta
raftan yardım görmeyen bu işsiz· 
lerine yapılan senelik yardım 
miktarı 51 bin doları bulmamış
h. Halbuki bu senenin J 3 ha· 
ziranına kadar sarfedilen miktar 
24 buçuk milyon dolara baliğ 
olmuştur. 

Amerikan AçıkgözlttgU 
Umumi Harpte Amerikanın 

Avrupaya gönderdiği orduya 
Perşing isminde bir Jeneral ku· 
manda ediyordu. Elyevm Ame· 
rikan muharipler cemiyeti reisi 
olan Jeneral Perşing, vatandaş· 
)arının çok sevdiği bir askerdir. 
Bundan birkaç hafta evvel Jc· 
neral Perting tanıdığı . bir dişçiye 
uğramış, yerine yenilerini yaptır· 
mak Dzere birkaç dişini çektir
miş tir. 

Bir hafta sonra çekilen dişle· 
rinin bazı mağazalarda teşhir 
edildiğini ve bir hAtıra makamın· 
da yUksek fiatle sataldıklarmı öğ
renince son derece mllteessir ol· 
muştur. Derhal yaverlerinden bir· 
kaç zabiti çağırmış ve bunları 
şehre saldırarak kendisine ait 
olup ıatıhğa çıkarılan dişleri para 
ile toplamalarını tembih etmiştir. 
Akşam üstü yorgun, fakat vazi· 
felerini yaparak dönen zabitler 
jeneralin önüne tamam 175 tane 
diş koymuşlardır. 

Rozvett Mi, Hu'ler r~i? 
Amerikan reisicümhur intiha· 

batı filen başlamak Uzere bulu
nuyor. Şimdilik riyaset sandal
yesine altı namzet varsa da 
bunların en mühim!eri Huverle 
Rozvelttir. Birincisi cümhuriyet
çilerin, ikincisi demokratların mü
messilidir. Her iki namzedin 
isimleri üzerinde daha şimdiden 
dehşetli bahisler tutulmıya baş
lanmıştır. Bundan evvel Rozvelt 
için onda yedi, Huver içira onda 
beş ihtimale göre bahis tutulur
ken şimdi Hnvcr onda altı, Roz
velt te onda beş üzerinden 
oynanmaktadır. 

N:eccani Talebeler 
Resmi leyli mekteplere mec· 

cani olarak girenlerden tahsille· 
rini yarıda terkedenlerin tazminat 
vermeleri lazımdır. Bu gibi kim
selerden borçlarını ödemiyenler 
l akkmda kanuni tal<ibata girişi· 

lecektir. 

.SON POSTA 
-------------=-=====-=--=~==,,-

Dünyada Olup Bitenler 
~------~--

me ikada Bugüne Kadar Hiç Meyva 
Ve Sebze Y emiyen Bir Adam Bulundu 

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

Acaba Hiç Uyku Uyumadan Yaşamak Mümkün Müdür? 

Hiç sokaOa çıkmıyan 
gUzel kad1n 

Dilnyanın en garip memleketi 
olan Amerikada hergün, hatta 
her aaat başında inamlmıyacak 

derecede garip bir hadise vuku· 
bulur. Bu hadiseler bazan o kadar 

garip ve tuhaftır ki insan saatlerce 
hayretten kerıdisini tophyamaz. 

Son ıamanlarda meydana çıkan 
birkaç garibeyi burada tafsilAtile 

yazacağız. Birkat; gün evvel Nev• 
york civarındaki küçlik kasaba· 
lardan birinde elli beş yaşında 
bir adam birdenbire hastalanmış 

ve doktor çağırhnıştır. Doktor 
gelmiş, hastayı muayene etmiş, 

hastalığın tehlikeli olmadığına gör· 
müş, reçetesini yazdıktan sonra 

bir müddet için et yememesini, 
yalnız sebze ve meyva yemekle 

iktifa etmesini söylemiştir. 

Con Şmit ismindeki bu garip 
basta, doktorun sebze yemek 

hususundaki tavsiyesini işitince 
derhal yerinden fırlamış, dokto-

run üzerin~ hücum etmiş ve 
zr.vallıyı yakasından tuttuğu gibi 
sokağa atmıştır. Doktor, bu Ani 

tecavüz üzerine evvela hastanın 
birdenbire cinnet getirdjğini zan· 
netmiş, fakat kısa bir tahkik 

neticesinde öğrenmiş ki Con 

Şnıit ne delidir, ne de aklından 

zoru vardır. Bu adamın hiddeti 
yalnız et yememek ve sebze ye· 

mek hususundaki tavsiyesinden 
ileri gelmiştir. 

\ 

Sebze ve meyva yemlyen garip 
adam: Con Şmlt 

Ölüme çara arıyan milyonar 

ÇUnkU on iki yaşından bugüne 
kadar hiçbir gece uyku uyuma· 

mıştır. Milten Kröz ismindeki bu 

adam bir fabrikada ustabaıılık 

yapmakta ve işine muntazaman 

devam etmektedir. 

Fakat her nedense uyku ile 
arası hiç hoş değildir. Gündüz 
sabahtan akşama kadar fabrika
da çalışan bu adam evine dön· 
düğll zaman bir !'aat kadar isti
rahat eder, sonra akşam yeme· 

ğini yer ve hiç soyunmadan ka· 
nepeye uzanarak bir saat kadar 
uyku uyur. Bir saatlik uyku bu 
adama bol bol kafi gelmek
tedir. Gerçi geceleyin soyunup 
yatağına yatar. Fakat kat'iyy~n 
gözünü kırpmaz. Geceleyin ya
takta birkaç snat uyanık olduğu 

Uyku uyumayan gerip emerlkelı: 
Mlltan Kröz 

ılsko ıehrinde hent1:ı yirmi bet 
yatında güzel, yakışıklı bir kadın 
yaıamaktadır. Bu kadın ilk defa 

yirmi yatında iken evlenmiştir. 
Fakat bu evlilik çok devam et• 

memi,, Uç ay sonra kendi arzu· 
ıUe hAkimin huzuruna çıkmış ve 

kocasını sevmediğini, nyrılmak is
tediğini söyliyerek talAk kararı 

almııtır. Kızın kısmeti açık ola· 
cak ki boşanma kararı aldığı 
gUnlln ertesi günü kendisine bir 
talip daha çıkmış ve hu adamla 

derhal nikAhı kıyılmıştır. Fakat 
genç kadın bir hafta ıonra yine 

mahkemeye giderek bir talAk 
davası daha açmış ve boşanmıı-

tır. Ancak bu ikinci talAk ona 
uğursuz gelmiş, boşanma kararını 

alıp mahkemeden çıkarken içine 
bir fenalık gelmiş ve hemen evine 

gitmiştir. Bu hastalık tamam sekiz 
ay devam etmiştir . . Fakat genç 

kadın tamamen iyileştikten sonra 
bir daha sokağa çıkmamıştır. 

Bu garip kadın tamam beş 

senedenberi evinde oturmakta, 

sokağa adımmı bHe atmamakta
dır. Çünkü genç kadın hastalık-

tan ıonra bUyilk bir korkuya 
tutulmuş, ölünciyo kadar sokağa 

çıkmamaya karar vermiştir. Bu 
sebeple evinden dışarı çıkma· 
maktadır. 

Dördüncü garibeyo gelince: 
Tomi Caney İsminde zengin bir 

amerikah tamam yirmi seneden· 
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Kari Mektupları 

Rumeli 
Şimendiferleri 
Ne Haldedir? 

1 

' 

Rumeli şimendiferleri yürekler 
acısı bir vaziyettedir. Bu hattın 
ıilrayet edilmiyecek hiçbir tarafı 
yoktur. Harp senelerinde bile 
bu kadar intızamsızlık yoktu. Bu 
kadar kirlilik hiçbir hatta görUI· 
memiştir. Fazla olarak bilet Uc
retleri o kadar pahalıdır ki bunu 
Florya plijma gidenler iyi tak· 
dir ederler. 

Trenlerin oturacak yerleri 
eski ve kirli bir haldedir. Tren• 
lerde "rötar,, sık sık vaki olan şey• 
lerdendir. Bilhassa lokomotiflerin 
yol Uzerinde bozulduğu da vaki· 
dir. Geçenlerde ekspres treni• 
nin bile lokomotifi Y eşilköyde 
bozulmuş kalmıştır. 

Demiryollan nizamnamesi mu• 
ciblnce istasiyon dahilinde yol 
llzerinden halkın geçmesi mem• 
nudur. Etrafta teller vardır. Hat• 
ta btasiyon dahiline biletsiz bile 
ılrilemez. Fakat şimendifer kum• 
panyası otobüslerle rekabet et• 
mek için BakırköyUnde ikinci bir 
tevakkuf mahalli yapmıştır, tren 
burada adeta mahallenin ortasın• 
c!a duruyor; halk istediği gibi 
yol üzerinde gezebiliyor, bu nl
zamata mugayir değil midir. Bura• 
da kumpanya hiçbir tedbir alma .. 
nııştır; on para bile sarf etmeden 
para kazanmak ister. Bu husus• 
lar için mes'ul bir komiserlik 
yok mudur! Yeşilköglü 

DUnya Güzellik Kıraliçesini 

Aramızda Görmek isteriz l 
Bazı gazeteler DUnya GUzeU 

Keriman Halis Hanımın eylülde 
lstanbulda bulunacağını bildiriyor. 
Halbuki İzmir Belediyesi Dünya 
GUzeli Keriman Halis Hanıma 
çektiği bir telgrafla 7 eylölde 
hazır bulunmalarını ve güzel 
lzmirimizi tereflendirmelerini 
rica etmişti. Fakat henüz bir 
cevap alınmamıştır. 

DUnya güzeli Keriman Halis 
Hanımı aralarında görmekle iftl· 
bar edecek olan İzmirli gençler 
dört gözle gUzeHn cevabına inli• 
zar etmektedir. 

BugUn lzmirde ve bUtUn dUn· 
yada olduğu gibi yevmi gazete
lerde okunan ve takip edilen 
yegane yevmi hAdise Dünya gll• 
zeli Keriman Halis Hanıma aittir. 
Kıraliçemizin lzmire teşrifinde 
balolar tertip edilecek, memle· 
ketimizin bUtlln ileri gelmiş olan• 
ları en mes'ut bir giln geçire .. 
ceklerdir. 

lımlr karilerini ı.den : Sabalıa ltln Alim 
Çünkü Con Şınit be~ yaşın

danberi sebze ve meyva namına 

ağzına bir sey sokmamıstır. Ta
mam elli 5enedenheri yalnız et 

halde uzanır, gece yarısma 

doğru kalkarak sabaha kadar 
gazete ve kitap okumakla vakit 
geçirir. Bazan geceleri sokağa 
çıkarak sabaha kadar caddeler-

de ve parklarda tek başına do· 
}aşmakla vakit geçirir. Uoktorlar 

beri ölüme çare bulmak için tet- ( J 
kikat yapmaktadır. Fakat bu adam Cevaplarımız 
ne bir doktor, ne de bir Alim· 

~----------------------
yemektedir. Sebze ve meyvadao 
tamamen nefret etmektedir. Bu 

garip adam ayni zamanda sUt, 
tereyağı ve peynir gibi şeylere 

karşı da ebedi bir boykot ilAn 
etmiştir. Onun yediği feyler et, 

ekmek ve yumurtadır. Şimdiye 

kadar gıda namına onun kursa

ğına bu Uç maddeden başka 
bir şey gitmemiştir. 

işte bir tane daha : 

Yine Amerikada T eksas eya
letinin küçük bir kaubasmda 

altmış yaşında. bir adam yaşa· 

maktadır. Bu adam da tam ma
nasile bir garabet nümunesidir. 

bu adamı uzun uzadıya muayene 
etmişler, fakat uykusuzluğunun 

esrarını keşfetmiye muvaffak 
olamamışlardır. 

, 
l ı 

Bir üçüncü garibe: San Fran· 
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d i r. Sadece zengin ve milyoner· 
dir. Bugün kırk beş yaımda 
olan bu adam yirmi yaşına gel
diği zaman ölUme çare bulmıya 
ve bu iş için icap ederse milyon
larını bile feda etmiye karar 
vermiş, hayatiyata taalluk eden 
birçok kitaplar almıştır. işte yirmi 
ıenedenberi uğraşan bu adam, 
maksadı uğrunda bir yığın para 
sarfetmiş ve tabii ölüme çare 
bulamamııtır. 

Fakat bu yüzden bugtin elin
de on para kalmamıştır. Eski 
milyoner tam manasile meteliksiz 
bir adam vaziyetine düşmüştür. 
Tabii ölüm için çare değil, teıelli 
bile bulamamıştır. 

Jzmirde Baıdurakta kömU"cüler 
j~inde 32 numaralı dUkkAııda Ahmet 

Ef. yeı • 
Bahaettiğinize nazaran facia 

hakkında kanuni takibat yapıl• 
maktadır. Bu hususta icap ederae 
doğrudan doğruya Dahiliye ve 
Adliye VekAletlerine de mUracaat 
edebilirsiniz. 

Niğdeli Kenan Galip Beye: 

Üç senelik iptidai mezunları• 
nın Ortamektep bakaloreasını 
vermeleri imkansızdır. Arada altı 
senelik bir tahsil seviyesi gibi 
büyük bir fark vardır. Tabiatile 
hususi tahsil görmüşler bu hll• 
kümden iatisna edilmelidir. 
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Haftada iki Defa Spor 

SPOR 
Perşembe ve Cumartesi Günleri 

Çıkan Spor Sayfalarımızı 
Okuyunuz ... 

C---

s p o 
Yüzme Birincilikleri 

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

Dünkü Müsabakalar Güzel Geçti, 
lstanbul Sporcuları Muvaffak Oldular 

' 

DUnkU yUzme mUsabakalarında seylrcll•r ve eporcul•r bir •r•d• 
TOrklye yüzme birincilikleri lesi elzem olan noksanları ber- , ..,..._......, _ _.. 

mllaabakaları don lstanbulumuzun taraf etmesi cidden temenni ve 
Ye batta Tnrkiyemizin BllyOkde- Omit olunur. 
redeki yegAne ylizme havuzunda Şunu da ilive edelim ki; ı•-
Ye oldukça kesif bir kalabalak zeteciJerin biraz daha fazla itina· 
muvacehesinde yapıldı. Bu kala- ya mazhariyetleri temenniıl aheı 
balığın bizce sebepleri •ardır. bir talep tel&kki olunmaz aanırız. 
Bir kere gilnlln bellibaşlı spor Dlln sabahtan eımiye baıbyan 
hareketleri, Taksimde ve kllçtik oldukça ıe!t bir rllz,S{ir denizin 
aahalarda yapılan ~ü~Ok ve m~~allr sathmda epey mütekasif k6pllk· 
fut~ol ~açları ıstıs~a edıhrse ler peyda etmişti. Bu temevvüç· l 
Vel_ıefendıat . y~rışlarıle bu yarışa ler yüzUcülerin dereceleri llzerin· 1 ~ 
lnhısar etmesıdır. de herhalde müessir oldu. Ôğ· 

Bir diğer sebepte Bilylikdere leden sonra program mucibince 
havuzunun Boğaz.içinin müstesna saat birde başhyan bu mllaaba-
ve serin bir kıysında bulunuşudur. kalara T6rkiye menahkından dlr· 
lstanbul halkıma devamlı sıcak· dil iıtirak etmişti. lstanbul, lzmir, 
)ardan bunalan mühimce bir kıs- Kocaeli ve Bandırma. Bu mın· 
mımn, hem bir Boğaz tenezzllbil takalar dllnkil faaliyetleri netice-
yapmak, hem de serin bir sinde aşağıdaki neticeyi aldılar: 
sahilde oldukça merakla numa· lnci 2 nci 3ncü 4 GncOUlk 
ralar seyretmek gibi bir taıla la. Mıntakaaı 7 1 O O 
iki kuş vurmak fırsatmı kaçır· iz. " ~ ~ ~ ~ 
madıkları g~rO!üyordu. Vak!a ~~~~.ı'i.. o 2 2 3 
oraya ~l!or . ıhtıyaçlarına tatman (Diakalifye edilmittir.) 
etmek ıçın ııtap edenler de yok Teknik itibarile elde edilen 
de~di. Fakat şurası muhak~ak- netice ve dereceler ıunlardır: 
tır kı bu kısım az, hem de hıuo- 100 metro serbest: 
\unacak kadar azdı... Göze batan 
noksanlardan en mühimmi yarııı 1 • Vangel (lstanbul) 10-5" 
aeyre gelenlerin yarışın biltlln 17: 1 da~ika, ~ • ~p (lzmir) 
aafahatmı mükemmelen takibe 26 1 dakıka, , 3 • ~kır (Band~ 
muvaffak olabilmeleri için 10· ma) 10-4 ~ 1 dakik,a, 4 •. m-
zumlu olap tertibat noksanlığıdır. san (Kocaeh) 10-H 27 1 dakıka, 
Şirketi Hayriye hakikaten maddi 100 metre ıırtUıtü: 
fedaklrlaklar ihtiyarile ıehre ol· ı . Garip (İstanbul) 1'42"1·2 
dukça mOkem~el d~nilebilecek dak"k 2 • Al" H dar (Kocaeli) 
bir havuz bedıye ettikten ıonra , 1

,, a, 1
• ay 

federaıyonun bir bakıma göre 1 50 5· 1 O dakıka, 3 • Muıtafa 
oradaki ufak tefek ve fakat (Bandırma) 1 '56"3-10 dakika, 
diğer bir bakıma 16re do iza· 4 • Vlsıf (tamir) l '57 dakilrL 

... ' 
t 

Atlama mUsabakalar1ndan bir lnlll11 

.A 

DOnkD mD .. b•k• .. rın 
blrlncllerl bir •r•da 

100 metre kurbağlama: 
1 • Alp ( lzmir) 5/10 1 32 

dakika [ 1 ], 2 • Hır aç ( latan bul ) 
1,49, 3 • Şamil ( Bandırma ) 
4/10 2'17 [2] 

200 metre serbest: 
1 • V angel (lıtanbul) 2' 48" 

4- 1 O dakika 2 • Rasim ( lzmir ) 
3'22"6-10 dakika 3 • Mehmet 
(Bandırma) 3'41 dakika, 4 • Yu
auf (Kocaeli) 3'47"3-10 dakika, 

400 metre ıerbeat: 
1 • Salim ( latanbul ) 6, 31' 

4/10 dakika, 2· Alp ( bmir) 6, 
58" 3 • Ahmet ( Kocaeli ) 8, 25" 
5/10, 4 - irfan (Bandırma)S,25"7 /10, 

800 metre serbest: 
1 • Salim ( lıtanbul ) 13' 42" 

dakika, 2 • Samim (lzmir) 15'45" 
dakika, 3 • Hflseyin ( Bandırma ) 
17'14" dakika, 4 • Ali Haydar 
(Kocaeli) 18'9-10 dakika 

( 4 X 50 ) bayrak: 
ı - lstanbul ( Suat, Şeref, 

Oley, Mehdi ) 2,20 dakika, 2 • 
Bandırma ( Şakir, Muıtafa, Şamil, 
Mehmet) 2,39 4/10, 3 • Kocaeli 
(İhsan, Ali Haıdar, Sıtkı, Yuauf) 
2,40 6/10, 4 • lzmir (Alp, Rulm, 
Vlaaf, Muhiddin) 2,48 8/10 dakika 

ı t;OO metre serbest: 
1 - Salim (lstanbul) 26'22" 

Z. I O dakika, 2 • lhıan (Kocaeli) 
26'39 dakika, 3 • Raıim ( lzmir) 
31 dakika, 4 - Hayri (Bandırma) 
37' 1"7-10 

Dalma: 
ı - H. Hilmi ( Bahriye ) 50 

metre 39 aaniyede, 2 • Zeki ( B. 
beyi ) 50 metre~ 43 1 /2 saniyede, 
3 • Muhittin ( IZmir ) 48 30 metre 
57 aaniyede, 4 • Şakir (Bandırma) 
U metre 31 1 /2 saniyede. 

YDzme mllaabakalannı mlıtea
kıp atlama gBsteriılerl yapaldı. 
Beylerbeyliler mnateına bir mey. 
cudiyet glıterdi. • ~ lf. 

(1) Yeni Türkiye rekoru 
(2) Dördüncü (Kocaelt) cUıkallfye 

1 edildi. 

R 
Gaıtete .. t.: perfembe ve ~u"lla·tesl ırü:ıle• 

olmalı: Uıtere haftada llı:I apo• sayfuı ne9retmek
tedlr. 

Perteıabe rünkiJ •por ••rfas nda dihya apo· 
hareketleri memleket •por hldlnlerl vardır. 

Cumartesi aayfaaında lae cuma 1rünk:ı maç· 
lana tafailltı yazılıdır. 

Yarış 
Dün Beşinci Koşu 

Yapıldı 
V ellefendi at koşularının 

bqincisi din icra edildi. 
Birinci koıuda Madam Anna 

Sabri Beyin Pazar'ı birinci, Mr. 
Binnı'in Jean Habler'i ikinci, Ali 
Muhittin Beyin Levent'i llçOncU 
ıeldi. lkincl koıuda Emir Salih 
Efendinin Bozkurtu birinci, Ziya 
Beyin Yavuzu ikinci, M. Binns'in 
Daylight'i OçDncD geldi. 

Nall Ef. nln Aldenişi birinci, 
Ankaralı Ahmet Beyin Tayyarı 
ikinci, Somalı Ahmet Efendinin 
Kameri llçllne& geldi. 

Kotuda Ahmet ve Fikret B. 
lerln Piperi birinci, yine Ahmet 
•• Fikret Beylerin Strombolisi 
lldncl, Huan ve Şlnelley Beyin 
Odepqteai tlçtıncO reldL 

Bqtnci kotu mania idi ve 
sabitler iftirak ettiler. Neticesi 
Saim Beyin zaferi birinci, Cevat 

Beyin ab ikinci ve Sallhattin 
Beyin Cinılatl Oçllncü ıeldi. 

Boks 
Mıntaka Birincileri 

Seçildi 
Perşembe ak~amı hitam bulan 

lstanbul Mıntakası Boks birinci-
likleri Vefa • Kumkapı kulübil 
bahçesinde kalabalık bir halk 
huzurunda icra edilmiş 93~ senesi 
boks şampiyonları tesbit edil
miıtir. 

Neticeler: Sinek siklet Agop 
(Vefa - K1Jmpapı ), Horoz siklet 
Yılmaz (Vefa-Kumkapı), Tüy siklet 
Demir ( Vefa • Kum kapı ), Hafif 
siklet Yavuz ( Vefa - Kumkapı ) 
yarı orta Melih ( Galatasaray ) 
orta ııklet Şaban ( Beşikta, ) , 
yarı ağır Kalost (Vefa-Kumkapı). 

lzmir Müsabakaları 
lzmir, 27 (Hususi) - Don 

ikinci lik maçlanna devam 
edidi. ilk defa K. S. K. •• 
Altay karşılaıtalar. 

Altay bire kartı beş sayı ile 
maçı kazandı. ikinci milsabaka 
Albnordu ve lzmirapor arasında 
oldu. Her iki takım 0-0 ile bera· 
bere kaldı. 

Memlekette Spor 
Birçok Şehirlerimiz, Ehemmiyetli Spor 

Faaliyetlerine Sahne Oluyor 

Baradald lf 
,.. •• d .. Ealat· 
.. v ....... .,, .,. 
tada Mutia ve 
en altta Ginen 
paçlerlnin tef
idi ettllderl fat

IH>I takımlannı 

18rl1oraunua. 

Birçok muhabirlerimizden al
dığımız mektuplardan anlaph· 

yor ki, bug&a hemen her ıehir 
ve kasabamızda gençler ta raf andan 

apor itlerine bllyük bir ehemmi
yet atfedilmektedir. 

Anladığııuıza göre, bugiln 
en ufak kasabalarımızda bile, 
faydah itler ıöreo, muntazam 
aurette çalışan spor klllpleri var
dır. Bu klllplere yazılan ve devam 
eden memleket gençlerinin adedi 
mOhim bir yekun tutmaktadır. 

Aldığımız yeni mektuplarda 
.erilen mal6mata göre, son 
zamularda Y enifehir<lo de 

canlı apor faaliyeti cereyan 
etmektedir. Bu güzel kasa-

bada yapılan bir maçta Bi
lecik takımı, Y almaz takımına 
( 0-2 ) galip gelmiftir. 

Muilada da •por hareketleri 
bayii ilerlemittir• Mutia spor klD
bü gençleri yakında civar kaaa
bal ara seyahatler tertip edecek· 
lerdir. 

Gönen muhabirimizden aldı-
ğımız bir mektupta Gönen İd
manyurdunun bu seneki mmtaka 
pr.ı .iv m'uk ı a~lar nda büy6k 
rm v ·ff.tl ıyel ı:österec gi e ümit• 
luın ziyadelt-şliği haber Yeril
mcktedir. 

l 
1 

. 
' 
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( Çok Eski Devirlerde istanbul J 
Cellitların El Ve Satır 
Yıkadıkları Tarihi Çeşme 

Kadınlar Daima Birkaç Adım Arkadan Yürürdü 
Malıarrirl )Jf 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-109-

fstanbulda yapılan Ermeni 
ihtilallerinde, oldukça mühim 
roller oynıyan bu (Nazım Paşa) 
bilahare ( Jöntürk ) leri himaye 
etmek ve hatta onlarla birleşmek 
lthamilo azil ve biraz sonra da 
valil ilde lstanhuldan teb'it edil· 
mişti. 

Nazım paşanın azlini mütea
kıp zaptiye nezareti, Halepli (Şe
fik Paşa) ya verildi. 

Şefik Paşa, adliyeden yetiş

me, oldukça zeki, suya sabuna 
dokunmadan iş gören bir adam
dı. Şahsen kimseye fenalık etme
yi istmiycek kadar Allah korku· 
su taşıyan bir adam olmakla 
beraber, vazifesi dolayısile yine 
birçok feci hadisata temas et
mişti... Mevkiinin bütün kudret 
ve nüfuzunu, siyasi işlerden ziya· 
de umumt asayişe taalluk e :ten 
ıııeseleler Uzerinde teksif eder, 
maiyetini de bu suretle idare 
eylerdi. 

Zaptiye Nezareti, çok şümullü 
bir unvan taşımakla beraber, 
vazifesini tam manasile ifa ede
bilmek için pek ileri gidemez, 
hatta vazifei asliyesi, C<Jni ve 
katilleri takip etmekten ibaret 
olduiu halde bazan bu hususta 
bile faaliyet gösteremezdi. 

312 senesi nisan ayının son 
günlerinde, İstanbulda çıkan sa
bah gazetelerinde şu havadis 
görülmüştü: 

(Cinayeti MUthlfe ) 
(Beyoğlunda Taksim sokağm· 

da tüyleri Urpertecek derecede 
caniyane bir cinayet olmuştur. 

Ş3yle ki: 
{Şehrihalin yirmi sekizinci günil 

gecesi, saat iki buçuk raddele
rinde avukat Agop Ef. Taksim 
polis merkezine müracaat ederek 
şu yolda beyanı mütalea etmiştir: 
( Taksim sokağında mutasarrıf 
olduğum 14 numarala haneyi 
(Kamelya) namında genç birrinin 
kadmına icar etmiıtim. Bu akşam 
komşular nezdime gelerek birkaç 
giindcnberi hanenin içinden kim
senin çıktığını görmediklerini ve 
içeriden gayet mllstekreh bir 
koku duyulduğunu haber verdiler) 
di~erek, polis tarafından iktiz.ayı 
halin icrasını talep eder ..• 

Taksim merkezi komiseri 
Mehmet Bey, mumaileyh Agop 
Efendiye bu ihbarnameyi imza 
ettirdikten sonra refakatine bir· 
kaç polis neferile mahallenin 
muhtar ve bekçisini ve bir çiUn· 
giri miistaabiben mahaJli vak'aya 
a1 jmet etmiştir. Kapı çilingir va
sı t asile açtırılıp içeriye girildikte, 
h~neyi istila eden sükiitu mevtaI 
t ıiyleri ürpertmekte ve ecsadı 
ı ıüteaffineden intişar eden o ra· 
yil.,\İ kerihe, havayı nesımıyı 
isl i t r> ederek teneffüsü tazyik 
el nekteydi. Komiser Bey müm· 
kiin mertebe ihtiyatJa ilerliye
rck mutfağa girmiş, taı Uı:erine 

serilmiş bir cesedi biruh karşısın· 
da bulunmuştur. İkinci kata çı• 
kıldıkta iki yatak odasında iki 
ceset daha keşfolunmuştur ki 
bu da hanenin müsteciresi (Ka
melya) ile valdeainin cesedi idi. 
Tahkikat icrasından evvel ceset
lerin muayenesine başlanılap evve
li Kamelyanın cesedi muayene 
edilmiştir. Genç Kamelyanın ce
sedi yatağında olup artık tama· 
mamile tefessüh etmişti. Boy· 
mmda, keskin bir aleti carihe ile 
açılmış müthiş bir ceriha vardı. 
Maktule sol tarafına yatmıştı. 
Boynunun sağ tarafına açılan 
ceriha hançeresine kadar işle

mişti. 

Badehu Kamelyanın valdesi 
( Despino ) kadının odasma 
girilmiştir. Bunun cesedi döşeme 

üzerine uzanmış ve ayakları yata· 
ğınm altına kısılıp kalmışb. Ceıi

hası, kızının cerihasına müşa
bihti. Daha sair bazı delaile naza
ran Kamelyanın müdaffaayi nefis 
edemediği ve Despinonun kendini 
müdafaaya çalıştığı anlaş, lmakta

dir. Mutfakta görülen ceset, hiz
metçi Kirkorun cesedi olup mer· 
kum bulaşıkları yıkarken telef 
edilmiştir. Naaşta ayni ceriha 
müşahede Dlunrouş ve uşağın 
parmaklarını fareler ekleylemişti. 

Katil, silsilei takibat ve tah
kikatı duçarı tas'ibat ve şöylelikle 
fürceyabı halis olmak sevdasında 
bulunmuşsa da zabıtanın ve ka
nunun pençei adaletinden hiçbir 
zaman tahlisi girihan edemiye
cektir. ) 

Halk, hakikaten tüyleri Ur· 
perten bu büyük cinayetin dedi-

Güzel Saç 
Amerikada Bir Erkek 

Birinciliği Kazandı 

Mister Zlmmer 

Geçenlerde Amerikada erkek

ler ara5ında bir güzel saç mUsa· 

bakası yapılmış ve müsabakayı 

Nevyorkta bir bankada katiplik 
yapan 28 yaşında bir genç ka-

zanmışbr. Mister Zimmer ismin

deki bu genç adam, müsabakayı 

kazandıktan sonra üç glin zarfın· 
da tamam 850 tane izdivaç mek· 
tubu almı,hr. 

kodusile meşgul iken, zabıta üa 
tahkikata koyuldu. Şllphe üzerine 
berber ( Yanko ) isminde bir 
adam tutuldu. Hatta cinayetin 

esb ıp ve avamilini icap eden bir 
ipuc·ı da bulundu. Fakat.. \lç 

gün sonra da, gazetelere tebliğ 

edilen bir rapor üzerine şu hava• 
dis okundu: 

[Üç gün evvel vukuunu bil

dirdiğimiz Taksim cinayeti hak· 

kındaki tahkikat hitam bulmuş, 
ve Rum gUzeli Kamelya ile 
annesi Despinoyu öldürenin uşak 

Kirkor olduğu ve bu cinayeti 
ika ettikten sonra merkumun da 

öldüğünü anlaşılmıştır. ] 

Bu havadisi okuyanlar, bu 
raporun yalan olduğunu anlamıı 

ve hayrette kalmışlardı. Halbuki 

asıl hayrette kalan, cinayetin izini 
meydana çıkaracak olan ipucunu 

yakalıyan zabıta memurları idi. 
Bu raporun intişar ettiği gün, bu 

işi takip eden memurlar da değiş

tirildi. Başka merkezlere verildi. 

Ve bu bUyük cinayetin ilzerine 

de kaim ve siyah bir perde çe· 
kildi. 

* 
Buna binaen Zaptiye Nazırı 

bu gibi şeylere çok dikkat eder 

ve böyle mühim meselelerde di
rektif almak için derhal ma-

beyne giderdi. Abdülhamit, 
cinai vak'alara merakh oJduğu 
ıçm mühim ıabıta vukuahmn 
tahikatını bütün teferrüatile takip 

- ·~ i..:: .. ..... ,. !!111.-...,.. ~·----
Cellat qefmesl lqln AbdUlhamlt zamanında yapılan meraalm 
( Bat tarafı l inci aayfada ) ı boğdurarak 6ldnrtınllt ve kelle-

nayetlerinl haykıran bu çeşmeyi lerini halka teıhlr ettirmitti. 
yok ~tr~e~ i~te~iıler! ki~lıi ki· Öteki padifahlar zamanında, maJı. 
tabesmı sild11m1ş, kimlıı yıktır- kam, evveli Y edikule zindanında 
mak. sevdasına dü~mllı, Abdili· bojdurulur, sonra baıları kanlı 
hamıt te 304 senesınde lstanbula lcuyu Jınllnde ust il k ·ı 
Al t t ld

•v• u ura e esı e-
man mpera oru ge ıgı zaman rek mertebe! i ö it 

verdiği bir emirle çeşmeyi Babı ' er ~e. g re a ın veya 
Hümayunun içine naklettirmiı, bu gllm~IJ t~~si ıçınde. padlıaha 
münasebetle bUyük merasim yap- ~kdı?1. edilir, sonra yme bu tep-
mış ve üzerine de Hamidiye sıler ıçmde ibret taşma konula-
çeşmesi yazdırmıştır. rak halka teşhir olunurdu. lstan-

Eskl Ölüm Cezaları bul haricinde padiıahın emrile 
Eski Türkler siyasi mücrimleri idam edilenlerin başları, kokma· 

okla, askeri mücrimleri de kılıçla mak için halmumu ile sıvanır ve 
idam ederlerdi. ilk O.smanlı pa• İstanbula getirilerek padiıaha 
dişahı Osman, siyaseten ölüme gösterilirdi. Yeniçeri ve Sipahi 
mahkum ettiği amcasmı okla isyanlar1nda bunlar tarafından 
öldürtmüşt~r. !ürklerin istili sa· istenilen başları padişah sarayda 
haları genışledıkçe Osmanlı pa- kf'stirerek pencereden dışar sl-
dişahlan komşu milletlerden muh- lerin arası att d 

1 
a 

lif 'd k'll · • l ı oa ırır ı. te 1 am şe ı erı aımış armr. S K 1 1 . . aray u e erinde 
Padışahiar Irandan kardeş ve T k 
baba boğdurmak, Bizanslalardan °~ _apı sarayının orta kapı-
gözlere mil çektirmek, Sırplar- ~mda ıkı kul~ vardır. Saraydaki 
dan kazığa oturtmak, Macarlar· •dam . ~ahkumları bu kulelere 
dan deri yüzmek, Ulahlardan hapsedıhr, cellAt geceleyin mah· 
destere ile kestirmek, Araplar- kumları buralarda boğar, sonra 
dan da deve üzerinde çarmıha başlanm keserek padişaha götü· 
gerdirmek gibi korkunç ölüm şe· rür ve bu işler bittikten sonra da 
killeri taklit etmişlerdir. ellerini ve kanlı satırlarmı Cel· 

.. Oç Asır Evvel latanbul liitçeşmesindeJ yıkıyarak temiz· 
~ç .asır evve~ ~stanbulda idam }erdi. ÜçilacU Murat beş tehza-

şe~ıllerı şöyle ıdı : l • kementle deyi ve veziri Mehmet Pawayı, 
(Ark1sı var) , bogmak, 2- kelle uçurmak, 3- Ü Ü ~ M h t 19 h d . i 

==·===-....::..;;:_--=======--= ateşte yakmak, 4 - deve üzerinde 8 .ç. n~u Ah e ~e . . D 8~ eşın • 
ederdi. 

R Dyo çarmıha germek, 5 - bir adamın ırın~~ .. m~ • vezırı ervış. pafa-A - ellerini ve ayaklanm iki beygire yı, Dorduncü Mehmet kendındeo 

27 Avgustos Cumartesi bağhyarak parçalatmak, 6- kazığa ev.~el~ci ~.adişah ve Deli _thrahimi, 
vurmak 7. ip ve yay çilesi Dordüncu Murat kardeşı Kasımı 

r.tanbul - ( 1200 ıııetre ) 18 gra- il~ a~ınak, 8 - ayaklarından bu kulelerde boğdurmuştur. 
rnofon, 10,5 birinci kıs ı ııı alaturka, asmak, 9 derisini yüzmek ve el· Br.• MUt~v.elll Yapllı I •• 
Ila.fız Ahruot heyeti tarafınclaıı ~0,5 lerini ve ayaklarını halla ile kır· Deh İbrahımın padişahlığı za· 
gramofon, ~1 ikinci kısııu :ılaturk& 
IIafıı Alııııet heyeti tarafından, ~::? mak, 10 tabanına nal vurmak, manınd~, sadrazam Yusuf Paşa 
orkestra. 11 kafasım e~n~e~, 12. ağzına ip Girit muharebesinden dönmüştü. 

BDkreş - (304 motrtl) 20 piyano ile çekmek. Kan ıçıcı padışahlar bir Padişah, sadrazamm ganimetler• 
Blayka, 20, 15 Romanya musiki8i. mahkumu keyifleri nasıl isterse den kendisine hisse vermediğine 

Belırat - ( 429 motra ) 20,50 halk öyle ö~.d~rtürlerdi. Dördüncü b;ddetlenmişti. Deli İbrahim. 
ıarkıla.rı, ~1,20 stüdyo tcuıRili, 22 Murat olum cezalarını .smıflara Yusuf Paşayı huzuruna çağırta 
konser. ayırtmıştı. Ulema ve zabıtan bo- ve şu emri verdi: 

Roma - ( 441 metra ) 21 grnınofon, ı k l l ğuıur, as er ere memurların ka- ıı H t ı b ı b 1 •_ı 
21,46 Verdinio Sicilya iırnıindoki ope- faları kesilir, ahali de asılırdı. I G~?1deıı "dçe . ey ert ey ermnı 
rau. C llAtl V y a ıp 1r1 e gı esın ve amamen 

Prat - (488 metro) 20 komedi, 20,5 t 8 buladr Fe . amaktarı zaptedesin!., 
ıen musiki. . sta~ a atıb zaınanmdan- Mevsim kış, kıyametti. Sadra-

Viyana - ( 617 metre ) 2ô,~O şarki, berı bır cellat teşkilatı vardır. zam dedi ki· 
21 kaba.re ft.lemi. C llAtl k · I k 'I d · Peıt• - ( 550 metre ) 20, 15 stüdyo e ar e serıyet e ıpti er en " - Şimdi erbain içindeyiz. 
konseri, 21 farkı. seçilirdi. Padişuhların en namlı H l _ 't d ~ .1 

Varıon -( 1411 metre ) 21 akıam cellatbaşısı Kara Alidir. Hunun avDa ali~ İmbus~: fegı .,,h ld k d 
w e rarum ena a e ız ı 

konseri, 21,55 ıtUdyo temsili, ~:-1,05 meşhur yamagı da Hamal h k d 1 
Şope:~ı~: pa?ti~·metre) eo lııgilizce ' Alidir. CeUit olmak kolay de- ve "ay ı~ ı mütevell' l h 

ğilcli. Namzetlere cellathanede - re 1 yapı ı e-
den, 20,30 politik.acı mevzuu utrnhndu uz "dd t d .. t 'l' d. B' rif, bre karpuz kıyafetli kodoş[,. 
bir konfornn3, 21,45 Kolonyadan nakil. un mu e ers gos erı ır 1• ır V b 

kelleyi bir vuruşta uçurmak şart- ~ sonra yanı aşında elpen· 
b. Bunu beceremiyenterin kendi çe dıvan duran Bostancıbaşı 
kelleleri tehlikeye girerdi. Bu Ha~an Ağ.aya döndü: " Defet 
kanlı mesleğe ilk giren acemiye şunu ., dedı. Yusuf Paşa hemen 
evvela cellitların peygamber za- kargatulumba edilerek kapı ara-
mamndaki pirleri ( Eyüp Basri)- sına götürüldli ve boğduruldu. 
nin ismi öğretilir, ıonra beline Sonra kellesi alhn tepsi içinde 

telliithk peştimalı bağlanırdı. Mü- P~dişaha getirildi. ~ecnun Hün· 
teakıben ölnm şekilleri hakkm· k~r 0 . sırad.a . n~d.ım ve ne-

d k. il d ı ·ı· d' dımelerıle ıçkı ıçıyordu. K~ a ı ame ers er verı ır ı. . . . 
N ı ld Edlldll 1 debını kelle llzerınde dolaştı· 

891 am er rarak yuvarladı ve şunları söyledb 
Fatih, iki sadrazamı Çandarh 11 Ne güzel de kıpkırmızı elma 

Halil ve Dönme Mahmut paıaları rJbi yanaklan varmıı.,, 

--EN SON SiSTEM _.._ 

SESLİ ve SÖZLÜ 
Makinelerle teçhiz edilmiş olan 

ASRİ SİNEMA 
Pek yaktnd& kapılarını a~~ıyor 

YENi MODIRIYET 

ELVERiŞLi Fi AT LE R 
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TİMURLENK 
-66- Muharriri )f. lf 

Baba, ızın Saçlarını a
kaladı, Dövmeğe Başladı 

----·----
Dini terakkiler ve bilhassa terter tepiniyordu. Teve~külün: 

İslami t şkilit, aile hukukunda "Ben hay\•an değilim., diye ba· 
da hayli geniş tadilat vücude ğırması üzerine herifin hiddeti 
getirmişti. Mesela kızları, ha ebU son dereceyi buldu. Hemen kmn 
nesep itibarile, kendilerinden üzerine ahldı. Güzel Eaçlarından 
aşağı erkeklere tezviç etmek yakaladı, kıyasıya dövmiye baş· 
rtık memnu idi. Bu, kızları, ladı. İncitici yumruklar, güze) 

yalnız ya atan Mr mevki değil, Moğotun başında, sırtında ve 
yUkselten de bir şeydi. Lakin göğsünde dolaşırken Hoca, gözU· 
baba hakimiyeti gene müfrit nü kan hürümiiş bir huğa gibi 
ıeklini muhafaza ediyordu. Ai· böğürüyordu. 
lede emir hakkı, gene babanın· - Adam mısın, ·hayvan mı• 
dı ve kızlar, o hakkm ö.uünde sın, öğren. Bab~na kar.şı gelmeyi 
dilsiz bir teslimiyet göstermeğe ~~ren, padişahları kiiçük görmeyi 
mecbur tutuluyorlardL ogren ... 

Hım Hoca, babadan da fazla Kadının dövülmesinde bir giil 
bir ş ydi. hükümdar zade idi •e fidamnm tekmelenmesi, zarif bir 
bu haysiyetle koyu bir istibdada demetin parçalanması gibi hazin 

f kı bir hal vardır. Kadın yüzüne 
alışkındı. Moğolistanın irili u a ı 

inen bir sille, bülbül boğazına 
sahiplerinden biri demekti. As-

i sarılan pençe gibi haindir. Bunu 
kcri vardı, leşkeri vardı, <lavu u 

ya çoLuklar, ya hayvanlar yapar. 
ardt. bayrağı vardı. Tiınurun 

Yetişmiş kızım döven baba da, 
metbuiyetini tanımış olmakl be· en kutsi haklara malik olmak-
raber kendi mıntakasında diledt- Ja beraber, miitekamil bir ınah
ğini yapmak salahiyetini haizdi. 
On binlerce insan üzeriude haki- luk vaziyetinden sulmt etmiş 

demektir. 
miyetini ylirüten bu adam, kendi Hızır Hcca, işte bu kadar 
evind tabiatile, nefsi mütekellim elim bir sukut içinde idi ve gü· 
v he idi, bir dediği iki olamazdı, zeUer güzeli olan kızını, insaf· 
'hiçbir özli yerde kalamazdı. Hal- sız bir tehevvürle yumrukluyordu. 
buki imdi, kızından ters mua- Neden sonra yaptığı işin feca-
mele görüyordu, ağır söz işiti- atini anladı, yahut Timur Han 
yordu. hazretlerine namzetlenmek üzere 

Hoca bu densizliğin nereden 
doğduğunu biliyordu. Tevekkill, bulunan bir kıza el kaldırmayı 
biricik kw idi, güzeldi. Bu se- tehlikeli buldu, yumruklanm ge-

ri çekerek homutdandı: 
heple kendisine çok yüz veril- - İşte nasibiui aldın. Eğer 
mişti. Annesi de çok dilber bir edepsizlikte devam edersen, seni 
kndın olduğu için istisnai mua- kıyma yapar, köpeklere atarım. 
mele ve hürmet görüyordu. İşte Güzel kız, hıçkırıklar içinde 
kı.zı, çileden çıkmışa çeviren, gayzını haykırmaktan geri kal· 
densizleştiren, küstahlaştıran bu madı: 
Amillerdi. - Etimi köpeklere atarsan 

Arada Timurun yüksek şah· ya.tık olur, efendine yolla k; sana 
ıiyeti olmasa, Hızır Hoca, kızımn biraz toprak daha bağışlasın ! 
densizliğine tahammill ederdi Hızır Hoca, hücumunu tazeli· 
ve onun istemediği bir izdivaç yecekti, fakat dişlerini sıkarak 
tızerinde ısrar göstermezdi. Lakin nefsine hakim oldu ve .kıza yol 
kızın Timuru reddetmesi, adeta gösterdi: 
aklına dokunuyordu. Hdc, bu - Haydi içeri! 
deliliğe makul bir sebep bulama- Ş'mdi şeametli maceranın per-
yışı, sinirlerini büsbütün bozu· desi açılı} ordu. Kambur tacirin 
yordu. Tevekküle de söylediği bizzat Timur olduğunu mahrem 
gibi Timur kimdi, o kimdi? .. Biri kalmast ihtarile - haber alan ha· 
gök kadar yüksek ve engindi, nıınlar allak bullak olmuşlardı. 
öbürü bu gökiln gölgesi altında Hayret, sevinç, korku, haset, bi· 
sürünen bir avuç topraktı. Bu ribirini kovalıyan sular gibi ita· 
Urkünç nispetsizliğe rağmen lı::ı- dınlarm yüreğinde dalgalanıp 
zın nazlanması, hoyratlanmaıııı ne duruyordu. Tevekkülün anası 
demekti? hem seviniyor. hem korkuyordu. 

Hızır Hoca' vaziyeti bir türlü Sevinmesi, kızının di.inya melikesi 
havsalasına sığdıramadığı iç.in olacağını duymasından, korkusu 
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da o gün kambur bir tacir 
zannile Timurun ytızüne karşı 
söylenile~ sözlerden if eri geli
yordu. Obür hanımlar hayret ~e 
haset içinde idiler. Zaten Tevek
küliln güzeHiğini vs_ o güzel ço
cuğu doğuran an~kı Mıslcanıyor· 
lardı. Şimdi kııın taç giyeceğini, 
ortaklarının da "Han kaynanası 
olacaiını işitince kaplarına sığ~~ 
maz olmuşlardı, dişlerini gıcır· 
datıp beddua okuyorlardı. 

Hızır Hoca, vaziyetin biçimsiz 
kısmını öbür karılardan sakla
mıştı, yalnız Tevekkültin a11asına 
fısıldamıştı. Kadw::?.~U zaten 
gündüzkü muhavere!ıin hatırasile 
ü~ülürken kızının manasızlıkta 
ısrar ettiğini, Sahipkıran Hazret· 
}erine varmamak azminde bulun· 
duğunu haber alınca baygınlıklar 
geçirdi, dayaktan bitkin bir hale 
gelen kızını odasına götürdü, 
sevdi, okşadı, yalvarmıya girişti. 

( Arkası var ) 

SON POSTA 9 

Paristeki Esrarengiz Hadise Agdlnlanmadt 
--- ----------

Sabık İmparatorun Oğlu Diye Öld··
rülen Adam Acaba Bir Sahte cir Mı ? 
Burbon Hanedanından Bazıları, 

Parisin sakin otellerinden bi
rinde, geçen gün bir cinayet oldu. 
Bu sütunlarda uzunboylu tafsil 

ettiğimiz bu cinayete bilhassa 
kurban giden adamın şahsıdır ki 

bizi vak'a ile alakadar etmişti. 

Bu kurban, sabık Avusturya im
paratoru F ransuva Jozefin gayri· 

Böyle İddia Ediyorlar 

me§rn oğlu Prena Edgar dö

Burbondu. Avrupanın en eski bir 
ailesine mensup olan bu Prensi 

öldüren de Bro - Soler adlı 
mütevazı bir lspaoyol kadını idi. 

Madam Bro - Solerin ifadesine 
göre Prens Fdgar kendisini meç· 

hul bir semte götilrmek istemi~. 
O mukavemet etmiş, aralarında 
kavga çıkmış. Prens ustura ile 

kadınuı üıeı ine hücum etmiş, 
o da Prensin elinden silahmı 
alarak boynunu kesmi~. 

Fakat zabıtanın tahkikatı, ka· 

dmın bu ifadesini kısmen 
tekzip edecek bir mahiyet 

arzetmiye başlamışhr. Çünkü ka
dm, cinayetin yatakta işlendiğini 
söylemişti. 

Halbuki Prensin cesedi bir 
koltuk üzerinde bulundu. Sonra 

yatakta görillen mühim kan izleri 
de uyanan filpheleri kuvvetlen
dirmiştir. 

Cinayete ait tafsilat Ye mallı· 
mat yoktur. Bundan sonrası Pren

sin şahsına taalük etmektedir. 
Çüukli Avusturya lmpara• 

torluğu parçalandıktan sonra 
derin bir sefalete düştüğünü 
iddia eden Prensin şahsi-

yeti, bu vak'a münasebetile 
tetkik edilince, son derece 

esrarengıı bir mahiyet göster
miştir. Bunun sebebi, Burboo 

Ear rengiz Prens Edgar ve 
uzun mUddet birlikte yaş dı6ı 

lspanyol kadım 

ailesine mensup mühim kims~ 

lerin, aileleri arasında Edgar 
isimli bir prensin bulunmadığı 

iddiasıdır. Filvaki, vak'adan 

aonra, Prens Sikst da Burbona 

müracaat eden gazetecilere bu 

zat ıu şayanı dikkat izahab 

vermiştir: 

" Ailemiz arasında Prens Ed
gar dö Burbon namında kimse 
yoktur. İmparator Fransuva Joze-

fin Prenses Alis ile bir miinase

beti mevzubabistir. Bu münase

betten de bir çocuk doğmuştur. 

Fakat resmini gördüğüm adam 

bu çocuk değildir. Demek olu

yor ki kendisine Burbon hanedanı 

aıaSJ süsünü veren adam, bir 

sabteklrdır." 

Buna mukabil hllviyetini sak

lıyan bir kadın, birtakım F ransıı 

gazetelerine mektuplar gönder· 

miş, öldürülen Prens hakkında 

şayanı dikkat malumat vermiştir. 

Bu kadının mektubuna gör 
Avusturya ordusunda hizmet eden 

Prens Edgar, harbin ikinci sene

ainde Atina Alman sefareti em

rine memur edilmiştir. O zaman 

Almanyanın Atina sefiri Pren 

Mirbah'tı. Prens Edgar yaşlıca bir 

damdı. Fakat genç kadınlardan 
çok hoşlanırdı. Bol para sarfet• 

meyi sever, parasız kalınca tanı· 
dıklarından borç almaktan çekin-

meı.di. Kendi si, Alman casusluk 
teşkilabna memurdu. 

Maktulün hüviyeti glSriilüyor ld 
bir hayli dedikodu mevzuu te~-

kil etmektedir. Bu arada, prensin 

esrarengiz hayalım örtbas etmek 

istiyenlerin onu bir sahteklir 
olmakla ithama kadar ard klarını 

iddia edenler de g6rülmektedir. 

Mnamafih Fransız zabıtası, yeni 

delil aramıya lürum görmeden 
bu adamı, Uzerinde bulduğu kA-

ğıtlarda yazılı hüviyet altında 
gömdürmiye karar vermiştir. F -
kat b4disenin gerek saiki itibarile, 
gerek maktulün hüviyeti nokt i 

nazanndan esran yırtılmış ' de
ğildir. 

s İ Rus V eliahti Aleksi !Mahiyeti 

R• d o· .1 . t !Meçhul 
ıga a l l mış. Bir Hastalık 

I Güzel Bir Genç Olan Bu _Adam Noter 
1 Dairesinden Kahkaha ile Kovuldu 
i Rigadan yazılıyor: ı 

Rus ihtilalini mütcakıp Çar 
ve ailesi Leningrattan alınıp Si
biryadaki lrkutsk şehrine götü

rülmüş, kısa bir müddet sonra 

hepsi öl.Jürülmüştü. Öldürülenler 
araı;ında henüz on yaşmda bu· 

h.. an Çarın oğlu ve Rusya veli· 
~lıti bulunuyordu. 

Fakat ıon günlerde Rigada 
türeyen garip bir adam, 
kendisinin Rusya veliahti ol· 

duğunu iddiaya baılamıştır. 
Otuz yaşında olan bu adam, id
diasında o kadar ileriye gitmiştir 

ki kendisinin Çarın oğlu oldu
ğunu, bütün aile efradı öldürül-

düğü halde kendisinin ölümden 
kurtulduğunu, o zamandanberi 

öldürülmek tehlikesine manız bu
lunduğu iç.in şimdiye kadar mey
dana çıkmadığm1, şimdi ise teh-

VellahtllAlnl iddia eden adam 

nında iki şahit olduğu halde no· 
ter dairesine müracaat ederek 
hakiki hüviyetinin Rusya Veliab· 

likeler uzaklaştığından dolayı ti Aleksi olarak tescil] edilmesini 
hakiki hüviyetini ifşa etmekte istcıniştir. Fakat bu sözler üze· 
beis görmediğini söylenıiştir. rine noter dairesindeki bütün 

Bu adam iki gün evvel ya- memurlar sert kahkahalar fırlat· 

Peşte, 26 (Hususi) - Burada 
benUz doktorlar tarafından mahi
yeti tesbit edilemiyen bir hasta· 
hk türemiştir. Bu hastalığa ze
hirli bir ıinek tarafından sokulan 
insanlar tutulmaktadır. Mütehassıs 
doktorlar şimdiye kadar Avrupa
nın hiçbir tarafında görülmiyen 
bu sineklerin nereden geldikler ni 
bir türlü tesbit edememektedir. 

Bu sinek tarafından okulan 
bir adam derhal kendini tedavi 
ettirmiye başlarsa kurtulabiliyor, 
fakat sinek tarafından sokulduk
tan ıonra bir hafta ihma1 ederek 
tedaYİ ettirmiye başlamazsa .l'>u 
hastalıktan kurtulmak imkaı\1!1~-
dır. Sokulaa bir hafta sonra 
evveli sıtmaya benziyen araz 
glisteriyor, bir iki gün sonra 
sineğin soktuğu yerden yara 
açılıyor ve derhal kangren 
oluyor. Bunun neticesi olar~k 
hasta iki gün iç.iude ölmcktedır. 

nıışlar ve kendisinin Veliaht 
Aleksi olduğunu söylİ) en bu 
adamı kovmuşlardır. Yakışıklı 
bir genç olan bu adam, kapıdan 
çıkarken şöyle bağırmışt.r: 

"- Ben hakiki Rusya VeU• 
ahti Prens Aleksiyim. Bir Veli
ahti bu şcl< ide kovmak size çok 
pahalıya maklacaktır.,, 
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Nihayet 114 Rakımlı Tepe Tamamen 
İngilizlerin Eline Geçmiş Oldu 

fakat mavnaları tıklım tık· 
lım efrat ile dolu gören ve 

bunların ölü olduklarını hiç 
aklına getirmiyen Jeneral Na· 

picr, bu efradı da sahile sev· 
ketmekJ maksadile mavnalardan 

birine atladı. Kömür vapurun· 
dan bir ses " karaya çıka

maszın, imkioı yokl ,, diye 
bağırdı. Fakat Jeneral Napier 

aldırmadı vo " elimden geleni 
yaparım yal " diye cevap verdi. 

Bunun akabinde Tnrk meni
lerindcn mUthiı bir ateı açıldı. 

J~neral Napier ve erkanı harbi

yesi kendilerini gilçbeli muşa 
atabildiler ve ondan ileri gide-

mediler. On beş dakika sonra 
da Jeneral Napier ile tabur ku· 

mandam Kapiten Costeker bu 
muşta Türk kurşunları altında 

can verdiler. 

Saat 10,21 de Sir Jan Hamil
ton Jeneral Hunter - Westona 
fU emri gönderdi : 

"V sahiline yeniden efrat gön-

dermek muvafık değildir. Karada 
ileri gidemiyen 200 adamımız 

vardır . ., Bu emir üzerine V sa· 

biline çıkarılacak efrat W sahili
ne tevcih edildi. 

W sahiline çıkan kuvayi kül· 
tiye kıtaatı Essex alayının iki bö· 

lüğünden mürekkepti. Bunlar 
kayıklarda gelirken uzun mesa.-

feden atalan kurşunlarla oldukça 
telef at vermişlerdi. Fak at kaya· 

lıkların siperi altına gelince sa· 
limen karaya çıktılar ve birkaç 

dakika sonra da derenin ağzına 
koıarak Lancasbire FusiJliersin 

sağ ve sol cenahlan arasındaki 
boşluğu doldurdular. 

Bu efrat ile takviye edilen sol 
cenah biraz ilerlemeğe muvaffak 

oldu ve saat onbir buçukta X 
sahilinden gelen Royal fusilliers 
ile irtibat tesis etti. Bu suretle 

nihayet 114 rakımlı tepe tamamen 
İngilizlerin eline geçmiş oldu. 

Essex kıtaatının mUtebaki iki 
bölllğ& saat on raddelerinde vasıl 

Ahretten Haber Almak 
Güç Bir Şey Değilmiş! 

Genç Bir Muharrir Başından Geçen 
Şayanı Hayret Bir Hadişeyi Anlatıyor 

Son iktısadi buhranıiı şiddeti 
karşısında, istikbali g8remiyen, 
yaziyeti sarsılan herkes, falcılığa, 
iapirtizmeye ehemmiyet veriyor, 
falcılara koşuyor. Bilhassa Al· 
manya ve lngilterede falcıbğın 
envaı türemiştir. 

Kimi Çingene fab ile, kimi 
cama bakarak, kimi is ~ritizme ilo 
maziyi keşfettiklerini, istikbali 
gördüklerini iddia idiyor, halkı 
aldallyorlar. Bu tuzağa en ziyade 
yaıh kadm ve erkekler düıll· 
yorlar. 

Bu münasebetle bir genç mu
harrir İngiliz gazetelerine kendi 
tecrübesini anlatan bir makale 
yazmıştır. Çok meraklı ve dik
kate ,ayan olan bu yazısında 
İngiliz. muharriri başından geçen 
vak'ayı şöyle anlatıyor: 

11 Bir gece dostlarımdan biri· 
nin evinde ahretle temasa gel .. 
dim. O gece topladığım mala
ma t başkalarını pek allkadar 
etmeyebilir. Fakat ahrete ait işi· 
tilen bütiln şeyleri bir efsaneden 
ibaret sananlar için meraklı bir 
bikiye olabilir. 

Misafir bulunduğum evde 
bazılarının ahretle konuşduğu-
.v ,, 
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Hadisenin kahramanı olan 
genç lnglllz muharriri 

nu, bazılarının otomatik surette 
yazı yazdıklarmı söylediler. 
Uzun ı:amandanberi bu aileyi 
tanıyorum. Bahsettikleri oey
lere mukaddes nazarile ba
kıyorlardı, söylediklerinde de 
samimi idiler ve bana otomatik 
yazıyı nasıl yazdıklarını göster· 
miye karar verdiler. 

O akşamki ihtisasahm pek 
canlıdır. 

Kırda bir gezintiden dönmüş· 
tük.Yemek masasında bana göste
recekleri esrarengiz şeyleri dilşll· 
nüyorudum. Heyecanımı saklamı· 
ya çahşıyordum. Uzun hazırlıklar 
yapılacağım sanıyordum. Halbuki 
onlar işe ehemmiyet vermiyor 
görünüyorlardı. 

"Yemekten sonra salona geç
tik. Evin sahibi pencere kenarına 
oturdu. Piposunu yakarak gaze· 
tesini okumıya başladı. Ev sahi
besi örgüsünü aldı. Evin üç genci 
de alt kata indiler. Yalnız en 
yaşlı kızın muayyen bir iıi var 
gibi görünliyordu. 

Obir masaya oturdu. Birkaç 

1 
oldu. Fakat karada kendilerine 
talimat verecek hiçbir sağ zabit 

kalmadığı için bir müddet burada 
bekleştiler. Nihavet kendi kuman· 

danları Kolonel G odfrey • F ausset 
bunlara vazife verdi. Bölüklerden 
biri Dereboğazmın cenubun· 
daki yüksek araziye gönderildi. 

Dördüncü bölUk te sağ cenah· 
tan 138 rakımlı tepeye tevcih 
edildi. Fakat bu bölük derhal 

Kapiten Shaw'ıo evvelce hare· 
katını durduran istihkamın ate· 

tine maruz kaldı. Tepenin yamaç• 

larmda da telörgülerle karşılaştı. 

Bu sırada Kapiten f armar fe
nerden sürünerek ilerlemiı ve 
kayahklarda River Glyde ge• 

misini görebilecek bir nokta· 

ya gelmişti. Buradan saat 
12,25 te evvelce de Euryalusta· 
ki fırka karargahına göndermiı 

olduğu pek kıymetli raporu bir 
emirber neferi ile W sahiline 
gönderdi. 

( ArJcass var) 

• 
iri anda 
Almanya dan 
Kömür Alıyor 

Berlin, 26 (Hususi) - lngilte
re ile İrlanda arasında çıkan 
gümriik ihtilifmdan sonra İrlanda 
şimdiye kadar Almanyadan 
35,000 ton kömür almıştır. 

kAğıt ve bir kalem çıkardı. Me
rak ve heyecan içinde seyredi
yordum. Kız bizimle konuşuyor
du. Birdenbire eli kağıt üzerin
de ylirlimeğe başladı. Geniş harf
lerle ve süratJe k!ğıt üzerine 
bir şeyler yazıyordu. Sonra eli 
yine birdenbire durdu. 

- Geldi, dedi. 
Sesi sakin ve heyecansızdı. 

Bir ruhla temasa gelmişti. 
- Geceniz hayrolsun. 
Eli tekrar hareket etti. Sonra 

ev sahibesinin kardeşi konuşmıya 
başladı. Bu adam İngilterenin 
sayılı tarih muharrirlerinden biri· 
dir. Pek çok kitap okumuştur. 
Kız vasıtasile ruh: 

- .... kişi ile konuşmak isti
yorum. dedi. (İsim vermiyorum) 

Az daha ağzımdan pipomu 
düşürüyordum. istediği adam, ev 
sahibesinin kardeşi idi. Odanın 
içinde aşağı yukarı dolaşıyor ve 
birtakım sualler soruyordu. Ruh 
ona cevap vermiyordu cevap sür
atle kAğıda yazıhyordu. Bu ce
vap evvelA eski fransızca ile 
veriliyordu. Kız Fransızca bilmi· 
miyordu, sonra Lfttince yazmıya 

başladı. Kız Latince bir kelime 
bile bilmiyordu. 

Mükaleme bitti. Ben de hay
ret içinde kandilimi alıp yatak 
odama çekildim. Gördüğüm 
ve işittiğim ıeyleri havsalam 
almıyordu. Hayatımda ilk 
defa ruh ve ahiret meseleleri!e 
alakadar olmıya başlamıştım. 

Bu adamlar benim dostlarımdı. 
Beni aldatmadıklarına, bana oyun 
oynamadıklarına emindim. Ev sa· 
hibi methur bir tllccardır. Kız 
kendi kızı idi. Sual soran adam 
benim en samim1 dostumdu. Fa
kat bu tecrübe herhalde tabii 
bir şey deiildi. 
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Bu Sütunda Hergiin. 
Yazan: ismet Hulusi 

Hicabi Ef. nin Şemsiyesi 
-------· -

Hicabi efendi ömründe bir 
gUn bile şemsiyesiz sokağa çık
mamıştı.. Şemsiye taşımasının 

sebebi yağmurdan muhafaza edil
mek değildi. Çünkü yağmur 
yağdığı zaman Hicabi efendi 
kat'iyen sokağa çıkmazdı. Yağ· 
mur kadar sevmediği hiçbir şey 
yoktu.. Mavi göğü karartan, gü· 
neşi göstermiyen, toprağı çamur 
yapan bu tabiat hadisesinden 
Adeta nefret ederdi. 

Eli gözlünün şakırdamaya 
başladığım işitince odasınm cam• 
larmı, perdelerini örter, dışarda 
sokağın kaldırımlarına düşen 
taneler; içerde sanki onun kal· 
bine yağıyormuş gibi bir köşeye 
sinerdi. 

Hicabi Efendinin şemsiyesi 
herkesin kullandığı gibi siyah 
bezden, sapı tahta bir şemsiye 
idi. Fakat Hicabi Efendi onu 
kolunun altından bir gün eksik 
etmemişti. Kazaen düşürmemişti 

bile .. 

Şemsiyesi kolunun alhnda 
gezerken sanki yirmi beş aene 
evvel ölen karısı kolunda imiş 
gibi bir his duyar, adeta neşe
lenirdi. Esasen karısı ile şemsi· 
yesi arasında büyük bir fark 
yoktu ki.. Öteki konuşurdu ; 
bu konuşmuyor •. Konuşup konuş· 
mamak meselesi hatta Hicabi 
Efendinin lehine gibi idi. 

Evden çıkarken ihtiyar aş· 
çısma: 

- Biz biraz gezmiyo çıka· 
cağızr .. 

Diye haber) verirdi... Burada 
biz zamiri şabsisi, ben ve şem· 
siyem kelimelerinin yerini tu• 
tardı. 

iki eski dost, daha doğrusu 
iki sevgili gibi beraberce yola 
çıkarlar •. sokakta tanıdıklar, tram· 
vayda kondüktörler, Beyazıtta 
Yangın kulesi, KöprUbaşmda 
Yenicami, Taksimde abide mu
hakkak Hicabi Efendiyi şemsiye
sile birlikte görürlerdi. 

Tanıdıklar ,lkondüklörler, Yangın 
kulesi, Y enicami, Taksim ~bidesi 
için güniln birinde şemsiyesiz 

Hicabi Efendi yahut Hicabi Efen
disiz şemsiye görmek, hayretle 
karşılanacak bir hadise olacakta. 

)f. 

Ve oldu. İki gün evveldi. 
Hicabi Efendi Bahçeknpı ile 
Köprübaşt arasında kaldırımdan 
kaldırıma geçmek suretile zikzak 
bir yol takip ederek yürüyordu. 
Koltuğunda şemsiyesi, siyah 
her zamanki sevgili siyah şemsi
yesi yoktu. · • 

Onun yerrinde beyaz kağıda 
sarılmış bir paket vardı. Hicabi 
efendiyi tanıyanlar biribirine so· 
ruyorlardı. 

Acaba ıemsiye ne oldu?. 
- ... ? 
- ... ? ... ? ... 
- ... ? ... ? ... ? .. 
İstifham İşaretleri çoğaldıkça 

çoğaldılar.. Büyfidükçe büyüdü
ler.. Ne olduğunu herkesin me· 
rakla beklediği bir ıırada binlerce, 
yilz binlerce istifham i.ıaretini.. 

- ! . .! .. 
- ı ... r •• 

1. • .1 •• 
- Şemıiye bulundum 

MiJyonlarca taaccüp işaretine 
çevirecek havadis duyuldu. 

Hicabi Ef. her sene karısının 
öldüğU gün, ölen karısınm dost· 
larından bir hamına bir kutu şe
ker götürürdü. 

Acı günde tatlı hediyenin 
münasebetini yahut mUnasebet· 
sizliğini araştırmak bize dilşmez. 
YaJnız vak'ayla alakadar olduğu 
ıçın söylüyorum. Sabahleyin 
erkenden kalkmış, şemsiyesi 
koltuğunda evinden çıkmış, Sir
keciye inmiş, Sirkeci ile Balık· 
pazarı arasındaki tekercilerin 
camekAnlarmda şekerleri seyrede 
ede yilrUmUş, ve nihayet hediye
lik tekerlerini yapbrmak Uı:ere 
bir tanesine girmişti. 

Hicabi Efendi şekerci dUkkA
mna girinciye kadar kendisini 
gören mahlilkat ve mevcudat 
şemsiyesımn koltuğu altında 
olduğuna şehadet ederler. Ken~ 
disi de şekerci dllkkanından 
çıkıp on dakika kadar yUrli .. 
dükten sonra şekerciye şemsiye
sile girdiği halde, şimdi şemsi· 
yesiz olduğunun farkına varmış .• 
şemsiyesini aramıya başlamıştı.j 

Mübarek caddede şekerci 
dükkAnı bir değil ki.. Hicabi 
Efendi hepsinin camekanına 
baktığını unutmamışb. Unuttuğu 
bir şey varsa o da hangisine 
girip alışveriş ettiği idi •• 

Çarnaçar sağlı sollu bütün 
dükkanlara girmiş: 

- Sizde bir şemsiye unut· 
muıum ? .. 

- Sizin dükkAna hiç girdim 
mi? .. 

- Şemsiyemi verir misiniz?. 
Bu çeşit ıuallerine yirmi do

kuz şekerci dükkanının yirmi 
dokuz menfi cevaba mukabil 
otuzuncu dükkAndan ilk mlisbot 
cevabı almıştı. 

- Evet efendim buyurun!. 
Hicabi Ef. çok sevinmişti, 

sevincinden kendisine, ağzını 

kUçUlte küçUlte: 
- Evet efendim, buyurun! •• 
Diyen kumral, kıvırcık saçla, 

mavi gözlü kasadar kızın; el ça· 
bukluğile yanağını okşamaktan 
kendisini alamamıştı •• 

Siz bu caddedeki ıekercllerio 
hepsinden daha eminiyetliıiniz, 
demişti, buraya gelinceye kadar 
yirmi dokuz tanesine uğradım, 

hiçbiri sızm yapbğmız gibi 
"şemsiyeniz bizdedir buyrun alan,. 
demediler. 

Ve temsiyesi koltuğunda dük
kandan çıkmııtı .. 

* Hicabi Efendiyi, zevcesinin 
öldüğü gilnün yirmi beşinci seoei 
devriyesinde, Sirkeci ile Köprll
başı arasmda, hayatında ilk ve 
son defa olarak ~emsiyesiz ola· 
rak görebildiler •. 

ı~taıı lıul dördiincn icra daireııi ıtdonı 
Bir al:ırağııı teıniul içiıı s:ıtılınasııı a 
karar verilen gayrlınUbadiller takdiri 
kıymet komisyonunun 5000 lira kıy

ıuetinde bonoları lstanbulda Balıçeka
pı~ında Dördiincii Vakıf banı altınd:. 

ebh~nı ve talıvilAt borsası öntinlle 31 
ağustos 032 tarihine tosatlüf etlen 
~artallt ba gilnU saat 10 ill 11 ara..,ın

da açık arttırma ilo satılacaktır. 'l'a
lip olanlar mezkftr gUıı vo saatte 
ınabatllnde memuru mahsusuna mU
raoaatlar• itln olııour. 
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Arnold Oalopen 
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Kasayı Açhm, içinde Bir Demet Banknot Vardı. Derhal Alarak Cebime 

Yedeştirdikten Sonra Kasamn Kapağını KapattunJ 

Bu düşüncel erile şatonun içinde ı 
Lir mliddet gezindikten sonra 
Mister ÇenseriB mesai odnın 
2irdim. Kasanın anahtarlaııı, bt
raktığım yerde dunıyordu, fabt 
alh harfli kombinezonu bHme
dikçe bu anahtarların hiçbir işe 
yaraması ihtimali yoktu. 

A-L ötede uzun boylu bir 
adam amele kıyafetinde iki ki,.. 
uin kollan arasında çırpınıyor: 

- t3ır:a1mu:z, bıralaaml Size 
yfiz 6-aııjc bÜJil nr! diyordu. 
Derhal müdahale ettim": 

- Bu adamı şaloya gelirinizl 
Onun vc~ği bahşişin daha 
fazlasını :size ben ııvereceğim! Acaba ev sahibi bu altı harfi 

nasıl tertip etmişti. İlk olarak 
Teresa ismini tecriibe ettim. Hiç .. 
bir netice vermedi. 

İngilizce sevgilim, öp beni. 
sizin için. hayatım gibi manalara 
gelen: 

Kiss me, My love My life, 
for you gibi neka.dar kelime 
varsa hepsini birer birer tecrübe 
e tim. rrnc bir semeııe elde 
edemedim. O dakikada Mister 
Çenserlıı lr.ansızca bir kelime 
lrullaıunq olması ihtimali:ıi düpin .. 
düm. Hatırıma sevgili man 
ifade eden: 

- Cherie ıcelimesi gc!di. 
Harfleri hu sıraya getirdikten 
90nra anahtan çevirince kasanın 
açılıverdiğini görmiyeyim mi? 
Hemen elimi içeriye saldırdım. 

Üst gö&de bir demet bank
mottan başka bir şey yc.ktu, ala
rak cebime indirdiklen sonra 
bsanın kapağını kapatbm ve 
.. rfJerini de laalettayin karıştır
Gktan sonra anahtarla kilitledim, 
aaahtular. da masanın mecioe 
bıra,mm. .. 

Amk ~rarcngiz iiynetçiyi 
beklemekten başka yapılacak bir 
işim lca1mamıjb. Pencereyi açarak 
kenarına yaslandım. Daha vaktim 
vardı. Bir müddet bu suretle eğ
lendikten sonra nasıJ olsa bah
çeye çıkarak üç beş el rovelver 
at bilirdim. 

F nkat ben bu düşünceler ile 
oyalanırken uyku basbr~ göz 
kapaldanna ağır1aşmıya baıladı. 
Fak at bereket versin ki o dakika
da kulağıma hafif bir gliriilm 
geldi, gözlerimle karanlığa delmi .. 
7e çalışarak bakam. ETet_, evet 
J.anılmıyon:lum: Bah,ede biı- g61-
ge vardı u ptonun sağ -cenahı
aa doğru sapıyordu. 

Derlıal bah~eye fırladım. Fa
kat tehlikeye girerek oorifi hıt .. 
mıya ç.ahfacak yuae Jıavaya bir 
kaç el kurşon akmakla iktifa 
ettim. Bunun t!crha1 tesiri gö-
rüldü : Karanlıkların arasından 
uzun bo1lu .,... gölgenin pktığı
nı, çimenliği 'koşarak geçtiğini 
gördüm. İki el daha ateş ettim. 
F aknt gö1genin arkasından koş
mayı aklıma bile getirmedim. 

- Ciddi mi? 
- Madem ki sl)ylüyorumJ 
- Haydi t>a~ahnı! 
Adamı ite kaka sürülflemiye 

başladılar. Takriben otuz yaşla
rında, yakışıklı ve çok güzel 
bir delikanlı idi. 

Şatonun holüne girdiğimiz 
zaman Mister Çenseri çağırdım: 

- Gefüıiz. berjf baradadırl 
Dedi11ı. 

ihtiyar Ameribh evveli mer
divenin yulıransından bakarak he
rifin :adamal<ılh muhafaza altında 
bulunduğunu gordülden sonl'.a 
.qağ.ı indi: 

- lşıe aradığınız adam! De .. 
dim. 

Hügo Çe~r herife şöyle bir 
bakbktan sonra: 

- Fakat bea bUDU tanıyorum, 
di,e baylar& ( Ş.-elize ) de 
bizim oturduğumuz otelde oturu
yordu. Kendisini lokantada, tiyat· 
roda, sinemada, hulasa nereye 
gidersek orada sıksık görüyrdukl 
Sö leyiniz bakahm, burade ne 
işiniz \•ar? Yoksa maksadınız bizi 
6'dörmdt - idi~ 

Adam ıiddelle itiraz etti: 
- Ben zaaaettiğiniz insaa!Rr

dan değilia I 
Yoksa henim bahçemi yoJ .. 

lstanltul lklnc:J icra Memur- ' 
lu.fiundan: Bir :ı1:.ca0 ııı temini için 

ıın:ı.hcuz ol'llP 'JHınya ~evnln_:es5 _ta- J 
karrfıt' ed-cn ,.e tnmnmma ( 48..-J ' lıra · 
bym9t tJı.kdrr 9.un.uı Bey< ~~un a 
Jl ilscyinağıı. ınahallcsindo 'f :ırlabaşı 
ca Cleslıld :atik rnıH9S cedit .... t4·2iü 
nnnıaralarl:ı murakkam vo tahtında 

d ıkk!Lnı m iiştemil lıir lıa]l kftrgir 
hanenin tamamının birinci açık arttır-
ması 29·9·93~ tarihine m 'sa.dif per
ecmbe gilnü saat 14 ten 1fj ya kadar 
aıürcdo icra kılınacaktır. 

Arttırmaya iştirak etmek istcy en~ 
lerin mezkur g.a}TJ mC'.nkulun Jaymctı 
muhamrrıirıc.ei olau ııreh1~'1 mcız.burun 
yuzdo yedi 1ıuçuğu nisbctiııdcı tcıııiııat 

aepeo .hanı mı 'Zaa.ııettia ? Söyle 
bakal1J11 maksadw ne idi? 

.Mah~s dudticlarının ucunda 
ımü.stelıziya~ bir te~ ile 
bena bakıyord11. Müdaba!e ettim: 

- Kendisinden laf almak 
mümkün -değildir. Yapacağımız 
şey hidise}•i jandarmaya haber 
vermektir. 

- Doğnı ! Hemen tele" on 
ediı.iE. Makinenin nerede bulun· 
duğunu biliyorsunuz değil mi ? 
Fakat hayır .. Telefon edemcyh. 
z;ra burası şehir haricidir ve 
şehir haricinde de akşamlan saat 
yediden onra t~Jefon muhabcratı 
yoktur. İşin basiti brakoJa ıkadar 
bizzat gitnıeldir. 

- Peld, buraya uzak mıdır ? 
- Hayır, şosanm üzerinde, 

buraya nihayet 1bir iki yüz metre 
mesafede küç' .. k bir bina vardır, 
lizuindeki bayroğı görünce tanır
sınız, <ır4lsıdu-.. 

lıci ameleye herifi sıkı tutma· 
lannı tenbHı ettfüten sonra çık-
tını. Karakolu buldum. Dışarıdan 
hay'kırarak nöbetçi jandarmayı 
uyandudım: 

- Çabuk şatoya geliniz bir 
hırsız lul\utd D~dim. 

- Şimdil 
( Az.k.aaı avr ) ....................................... _ ......... -----· 

DomitJ ve kadın hastalı klan 
mütclıusm 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
H.stalwıııı Tiirbe Juqa.ada 
eski Hilaliahmer binasındaki 
muayeoehaaesincle hergi.in öğ· 
leden ısoara kaba1 etmektedir. 
T c.lefon lst. 22622 

Yüksek Baytar 
Mektebi Mübayaat 

Komisyonu Riyasetinden 
1 - E:t 
2 - Ekmek 
3 - Yaş sebze ve nıeyva 
.f · - Süt ve yoğurt 
5 - Arpa, saman, ot, kepek, 

mısır, kırma. 
6 - Kok kömürü 
'] - 'Zeytinyağı. sadeyağ, ,e

ker, pirinç, ınakaroa, fehriye, 
patates, salça,. beyaz v_e kaşar 
peyniri, ıeytın tanesı, toz, 
un, bulgur, kur11 üzüm, limon, 
ç.ay, gaz, soda, sabun, kom soğan, 
ynmurta kuru sebze. 

Mektebin bu senelik ihtiyacı 
olan balada muharrer yedi şart
nameye merbut erzak 7 eylül 932 
çarşamba günü saat on altıda 
kapalı rarf usome münakasaya 
v.aı:edilecektir. t Şartnameler mek
tepten aluıabilir. . • Taliplerin 
teminatı munkkatesmı vezneye 

Belediye hastaneleri- için bir sene zarfında lüzum11 alaa sebze 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar §artnamc al .. 
mak için ber gün Levazım Müdürlüğne müracaat etmeleri 
münakasaya girmek için de 600 liralık teminat makbuz Teya meJc .. 
hıbu ile teklif mektuplarını l - 9- 932 perşembe giDü saat on 
Leşe lcadar Daimi F..ncümne Yermelidirlt.r. 

-------· ----·---
Yüksek Baytar Mektebi Kabul Şeraiti 
1 - Yükse!-< Baytar ıncktebi leyli ve mcccanidir. 
2 - Yalnız lise mezunlan kabul olunurlar. 
3 - Taliple!' aşağıda yazılt vesaiki istidalarma raptederek lstanbuJ .. 

da bulunanlar Selimi ede Yüksek Baytar mektebi rektörlüğü
ne taşradakifor mahalli Baytar MüdürJüklerwe müracaat et .. 
melidirler. 

A ) Türkiye C1imhuriyeti tebaasında olduğunu natık hiiviyet 
cüzdanı 4 

B ) Mütehassısları tam hnstane heyetinden istihsal edilıuiş nümu
nesine muvafık ve ınusaddnk Tesimli bir kıt'a rapora ( b<.ı ra .. 
por hastane baştabipterinin resmi mühri.e memhur ve m.:ızruf 
olarak tabipler tarafından diğer evrakile bir.tikte gönderilecek .. 
tir) bu hastaneler Anltnra, Sıvas, Erzurum, Diyarbekir 11ii•11une 
hnstancleri, fstanbul, Çocak hastanesi, lnnir, Bursa, Konya, 
Adana ve Samsun memleket hastnnelerinden ibarettir. Bura
larda muayene olunmak için bu hastanelerin mensup olduk
ları Vekaletlerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüklerine 
talipler bizzat müracaat edeceklerdir. 

C ) Lise şehadetnamesı. 
D ) Ahval ve ahlakı şahsiyesi mazbut olduğuna dair polisten mu

saddak hüsnühal varakası. 
E ) Terki tahsil ettiği, veya mektepten ihraç edildiği. ve yahut 

mektebi ikmalden sonra memurin kanununun nıaddei mnhSlJ"" 
sası mucibince hükumetin göstereceği mahallerde muayyen 
müddet hizmetten istinkaf ettiği takdirde hükümetçe yapılan 
masarifi maa faizi nizami tediyeye mecbur olduğu hakkında 
nümunesi veçhile Noterden musaddak kefaletname senedi. 

F , Dört adet vesika fotoğrafı • 
4 - Kabul şeraitini haiz olanlardan taşradan talip olanlann yol 

masrafı hükiımet tarafından tesviye olunacakhr. ( Bunun ıçın 
tatiplerin yaptıkları masrafı gösterir evrakı mlisbiteyi ibraz 
etmeleri lazımdır. 

5 - Muavenete mubtaç talebeye cep harçlığı verilir. 

Yüksek Orman Mektebine talebe 
yazılma ve alınma şartları: 

ı - Taliplerin Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmalan. 
2 ~ Yaşlarının {18)den aşağı ve (25)ten yukarı olmamas. 
3 - Tam devreli lise mezunu, yahut o derece tahsilde bulun

duldarı maarif vekaletince tasdikli lise ve muadiJi şehadelnameli 
olmrları. 

4 - f yi ahlaklı olduğu ve hiçbir güna cezaya çarpılacak iş ve 
hareketlerde bulunmadığını bevan cdn \'e mahalli zabıtasınca tas .. 
dikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına malik olmaları. 

5 - Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa görme, duyma 
ve söyleme uzuvları tam ve diğer noksanlardan beri, gezip ylirümeğe 
biniciliğe dayanıklı olduğunu a~kça tasdik eden doktor raporu 
almaları lazımdır. 

6 - Talipler yukarda yazılı vesikaları, en son me\ctep şeha
d~tnamelerini, hüviyet cüzdanını, aşı kağıdını İstanbulda Yüksek 
orman mektebi rektörlüğüne yazdıklar1 bir istidaya iliştirerek mck .. 
tebe yahut buluoduldacı mahallerin orman müdürlükJcrinc veyahut 
en bftyük mfttkiye memuriyetlerine nihayet 20 eYful 932 tarihinde 
mektepte butunmak üzere teslim ederler. 

7 - T allplec mektebe yD41dıktan sonra alın.bilmek için u lü 
dairesinde ve nümunesi gibi noterlikten musaddak taahhüt senedi 
vermeleri linmdll'. 

8- Taşradan gelecek taliplerin 101 masrafı mektebe yazılıp alın .. 
dıktan sonra mektepçe verilecektir. Taşradan gelecek talebe yol 
masraflarına ait vesikaları Ye hareket ttliği mahalden Yüksek 
Orman mektebine girmek üzere hareket ettiğini beyan eder bir 
vesikayı beraberinde getirmelidir. 

Mektep leyli ve meccanidi,.. T•ltsil Ntllkti llç senedir. 
Orman müiıendisi geti,ıirir. 

Zevahiri kurtarm11hm •e şim
diki halde büttm iltediğim de 
hundan ibaretti. .. 

.akçesi vcrrııt:'lcri lazımdır. Hakları 
ta.pu sioillc.rilo s:tbit olıuıyaıı .ipotel\li 
alacııkl ılarlıı digcr alfık ad.trlanıı ,.o. 
:irtifat hakkı salıiııloriııin bu hakları· 
:nı ~;o hıısusila faiz ve masrafa clair 
ola.11 idılia.larını btrihi ilfıııclnıı itiba· 
ırcn ~ inni gfin urf ınd:ı '\'U°k.ıı mtisbi· 
telerilo birlikte dair<.'yc miırac:ıa.t.ları 
lluınd1r. At,si takdirde baRfarı tapu 
lricilliğ'ilo sauit oimıy.:ı.nlar utış bodc· 
Jlinin paylaşmasıııılan hariç kalırlar, 
llutcrakim vergi ile bt•lcdiyc rüsum· 
lan 'o vakıf icarcsi müşteriye aittir. 
Daha fazla ma'fını:..t almak istiyeıılcr 
'931 5J2ö dosya nuııınrasına miir.ıcaat· 
mcrJu1r :waballiu -01'5af ve acsalıa v-0 
wrcsini lıavi takdiri .kıymet 
r.aPQrilo 1 - 9 - D32 tarih'iuden itib:ıren 
daire di\'anhancsinde .asılı lbulundu
ruia-cak ~lan arttıreıa ıp.rt.uanıositıi 
görüp -:nıhyn.bilecekl('rl füın olunur. 

ftl'mek suretile yevm ve vakti G H k 
mezkurda Fındıklıda Güzel San'.. Öz e tmİ ~-------• 
attar Akademisindeki Yiiksek Profesör H Biriııei .R1nıf Mütehassıs 

Rovelver sesleri ile uykusun .. 
dan uyanan ev sahibi penceresi· 
ni açarak: 

- E ... Ya\caladınız mı? Diye 
sordu. 

Hemen parmaklıklara doğru 
ıalclırarak: 

- Hayır dedim, fakat yara
ladığıma eminim! 

Drşarıya çıktım ve bir müddet 
çalılıklar arasında saklandım. 
Fakat geriye dönüyoroum ki bir 
•esin: 

- Tuttuk, tuttuk! diye bağır
dığını iıittim ve ba defa sesin 
geldiği tanf-a doğra Jlr&melrte 
lllahzur görmedim. 

Mektepler Muhasebeciliği bina- Dr. Esat Paşa H Dr. Süleyman Şükrü 
sında milteşekkil Mübayaat Ko- ·-------.. 1staubul: Ank3U'a cad. cad. No. 00 ••••---• misyonuna müracaatları ilin 
olunur. 

;...--=~~=--~~------~------~--..:...~~~~----~~~·~~~---

Çamlıca Kız 
dürlüğünden : 

ikmal imtihanlarile leyli ücr.etli 
tesi günü başlanacaktır. 

Ortamektep Mü-

talebe kaydına e)'lülün üçüncü Cumar-

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Komisyonumuzca mevcut niimunesi veçhile (7000) kilo çember 

abu alınacaktır. TalipJeria aitmaneyi görmek iizae hergün Ye . 

pazarlığa iştirak etmek .iizere de (% 7,5) teminat akçelerini laamilea 
1 eylil 932 pertenf>e 1&16 .. t 14 te Galat.ada milbayaa ü.U. 
yonuna mllracaatları 

Adapazarı Türk Ticaret Bankasından: 
11 Ağustos 193~ tıırihiııdo ihalos mukarrer ikon talep v~ lltzama lıina· 

en pl!l.nı tadil YO münakasa mfiddctii toıntlit olunan hmitto t.arşı camii eh a
rındaki arsa nzerino betonaTme olarak ) aptınhıcnk binanın yeni pl ıı ,.? 
'a.rtnamesi mucilıinco i:ııasıııa L-ılip olnn ıı:.c"atın kapalı zarfla Yerce l.l~rı 
tcklifııamole.r ı eylül U32 tarihine müsadH perşombe günü wat oıı ) <' hde 
Adapaurmda Banktı merkezinde banka idare meclisi ve t'&liplcrln h ııu· 
runda knbul ve küpt edileeok \·e t idiller ~li~lerin . ve ·ı alan 
tetkik olunarak iha.lo h&kkmfu& ,·erilen kıı.r.ar.a goro ehliyeti feıınıye ' be
delo nazarım hangi zatın teklifi kabul <'dillli;ti bir hafta zarfında ilan oluna· 
c~khr. Teklifnamolcro taliplerin ehliyeti fenniyeJerirıc &it vesaiki T: t klif 
.edilen bedelin yilzde yedi buı:uğu rıisbctiudo bir danka teminat mckt{lhuuu 
leffetrueleri ve pl1n ve pr.aamcleri on lira bedel nıukabilinde baalLa aıerk• 
ıinden Vil,'il lıtan.bul •• b.lf\İt. •ubeleriııdon alwalNı ıica olunur. 
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SUSUZ, SABUNSUZ, 
F 1 R Ç AS 1 Z S ER I ve 

SIHHI TIRAŞ 

Olmak, yiizUntizüıı taravetini 
mulıafa:za, kırmızılık •& cı 

banların ıııutlaka zail olma

ıını istiyor«anız. 
RAZVİTE 

Kremini kullaııın1ı. RAZVITE dünyanın hiçbir 

tarafında taklit edilememiştir. KlJçük ve Dr. Aristidi 
büyük tüpler vardır. Depos11 Yetildirek 

Sıvacıyao Hanı 10 No. Telefon. 21031. 
Muayenehanesi ı 

EmialaU : Emlnöail han 3 Uncll kat No. il 

hususi mektebi: Nlfentafında kız, erkek 

leyli, nehari 
Kız ve erkek Feyziye Lisesi Tesis tarihi 

1885 
Yeni Türkiye Mektebi 

Yuva, ilk, orta ve lise kısımlarım muhtevidir. Kayit için hergün Nişantaşmda Teşvikiye karakolu 
karşısmdaki mektebe mUracaat edilir. Bütün sınıflara kız talebe kabul olunur. Bu sene leyli ücret
lerinde büyük tenzilat yapılmıştır. Talep vukuunda mektep tarifesi takdim olunur. Tel. B. O. 4039 

YUVA, iLK 

Şişli, inkılap Müzesi karşısında 
Ecnebi dili kurları vardır. Talebe kaydına başlanmıştır. 

-------r Kız ve erkek - Leyli ve nehari .._ _______ ·-----... ------· 

İ S T İ K L A L L j S E S İ Sadık Zade Biraderler 

lık, Orta ve Lise kısımlannı havidir. Vapurları: Karadeniz Postası 
Bütün aınıfları mevcuttur. s A K A R y A AMELİ HAYAT 

Kayıt muamelesine baştanmıştar · 
Cumarteal, Pazartesi, Çarşamba günleri 1aat IO dan 18 e 

kadar müracaat olunabilir. 

Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında 

Türk Maarif Cemiyeti İdaresinde 

Leyli ve Nehari 

Bursa Kız Lisesi 
Resmi liselere muadil olduğu Maarif Vekaletince 

olunmuştur. Saf hava, temiz gıda, nezih bir terbiye, iyi bir 
tahsil verir. 15 Ağustostan itibaren bütün sm flara leyli ve ne· 
bari talebe kabul olunur. Matbu kataloğu mektep idaresinden 

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

•e defatirin tab'ı münakasaya vazedilmiş olm:ıkla şartnamesi veçhile 
bedeli muhamminin yüzde yedi buçuğu olan 255 lira teminab mu
vakkate ile yevmi ihale olan 15 - 9 - 932 perşembe giinU saat t6 da 
Vekalette müteşekkil mubayaa komisyonunda hazır bulunmaları ve 
tartname ile listesini İstanbul da Adliye Levazımına ve Ankarada 
VekAlet levazımına mllracaatla almaları illın olunur. 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 

Karaciğer, 

Mide. 
··hastalıklarına karşı Türkiyenin 

yegane ma.aensuyudur 
londra Sergisinde Madalya 

kazannıışttr. 

Irak, Cava ve lngiltereye ihracat yapan, 
şif alt hassası tanınan bir sudur. 

Umumi deposu: Y enipostane kar~ısında 
Eskizaptiye 

~ caddesi No. 20 

TURIİYE i 

29 Ağustos vapuru Pazartesi günn 

akşamı saat 18 de Sirkeci rıh
tımından hareketle (Zonguldak, 

İnebolu , Samsun, Ordu, 

Giresun, Trabzon, ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 

Meymenet Hanı altında acen

tahğma müracaat. Tel. 22134 

~ .~~:~:!.~!,. ~ lorini torcih ediniz. 
e'Nl• Asmaa.ltı No. 36 

Takslile di~lerinizi de yaptıra
IJ!lirsiniz. Galata: Çeçeyan Han 

1\o. G • 7 yo müracaat. 

Dr. A· KUTİEL 
Cilt vo ıllhrevl baatalıldar teda· 

YibanHI Karak<Jı Börekçi fırını 
aıraaında 34 

TİCARET LİSESİ 
lstanbul, Cağaloğlu - Telefon 23630 

Amelt Ilayat mektebi Maarif \'ekalotiııin tRst.likine iktiran ederek 

2 devreli Ticaret Lisesi olmuştur. 
Orta kısmma: '!e:°;.'i!: Lise kısınma: 0;::z.~? kabul edilir. 

AMELİ HA YAT TiCARET LiSESi 
Memleketin iktisadi ve ticari aahaıında en muvaff1ık unsurları yetlıı
tirmekte devam etmek için lisan ve meslek derslerine ıon derece 
kıymet vermiştir. Mekt~bin yeni derecesine göre mezunları alt ticaret 

tahıiline devam edebllirler. 
Kayıt muameleaine 1 Eylül'de başlanacaktır. Kayıt gOnleri: Cumartesi 

• . Pazartui ve Perşembe saat 10 dan 16 ya kadar 

Zafiyeti umumly•, ittlhanıhk ve kuvvetsizlik 
faied ve teıirl ,.arOJenı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

~ Kız - Erkek, Leyli· Nehari 

TÜRK LİSESİ 
ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 

ISTANBUL 
Şebzadebaşı'nda Feyziye caddesinde A Ç J L D J 

Vidinli Tevfik Paşa konağında 
ANA. iLK, ORTA ve LiSE sınıflarmı havidir. 

,, A 

Tabiat çiçekleri, çiçeklerde 

Şükôfe 
Losyonlarını Yarath ! 

Bütiln Şiik\ife Losyon, ekistre, 

parfünlerinia esası tabii çiçek 

esa osları dır. 

./'UKUFE 
ITRİVATI 

Kibar tabakanın allmetl farikasıdır. Nefaset itibarile hl~ bir 

ecnebi markası ŞOKOFE mUstahzaratma 

Kız 

... Leyli ve Nehari C 

FEYZiATi LiSESi 
BOÖAZIÇI • ARNAVUTKÖY • ÇIFTESARAYLAR 

Ana sınıfı - ilk kısım - Orta ve Lise smıfları 

kayit muamelesine başlanmıştır. 

Erkek 

Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 10 dan 
18 e kadar müracaat kabul edilir. 

Telefon : Bebek 210 

Mndnrlllğllnden: 
1 - Mezuniyet lmtih&nlanna Eyl1l

ltln 3 ünde, sınıf ikmal imti
hanlarına oylO.lün 6 aında bat· 
la.nacaktır. Alaka.dar talebenin 
mektebe mUracaatla imtihan 
gtinlerinl öğrenmeleri. 

2 - Yeni talebe kaydına batlana.· 
cag111dan eski falebenin ka
yıtlarmı bir a.n evvel tecdit 
ettirmeleri tavsiye olunur. 

Tedrisata 17 eyliil cumartesi 
baılanacaktır. 

TEMMUZ 1014 
Dllnyanın en maruf müverrihi 

Emil Ltidviğin taheseridir. 

Tarih, politika, diplomasi ile 
meşgul olan hiçbir kimse bu
nu defaat ile okumaktan mlla
tağni değildir. 
Tercüme: Haydar Rıfat Beyindir 

150 kurut fiatl:L her kitapçıda 
bulunur. 

ASABRİN 
Grip, romatb:ma, bat ve dit 

ağrıları için en gllzel ili.çtır. 

Liseler 
Alım Satım Komisyonundan: 

26.8.932 tarihinde ihale edil
mek üzere kapalı zarf usulile 
mevkii münakasaya konulan 
mekteplerin Fizik aJAtına mahsus 
masa ve dolapların ihale günn 
olan 26 8 932 tarihinin cumaya 
müsadif olduğu anlaşılmış ve 
31.8.932 tarihine müsadif çar-
şamba ~nli ihale gilnü olarak 
tesbit edilmiş olmakla keyfiyet 
tashihen ilin olunur. 

Son Posta Matbaa •ı 

Bedava Biçki ve dikiş 
dersi almak iaterseniz Naumann Makinaları Şirketi Biçki Yurduna müracaat ediniz. 

GALATA VOYVODA IQ..21 

Sahibi: Ali Ekrem 
Nepirat Mlidilrii& Halil Ltdl 


