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İ ş Kanunu Meclisin.Kış Dev- ( Çok Eski Devirlerde lstanbul 

resinde Müzakere Edilecek Tamam On . Beş Bin 

) 

- ---
Liyiha Kat'i Şeklini Aldı, Fakat 
Bazı Maddeler Mahzurlu Görülüyor 

Ankara, 29 ( Hususi ) - Alı
nan haberlere göre, Millet Mec
lisinin önümüzdeki içtima devr~ 
sinde mlihim kanun layihaları 
müzakere edilecek, bunlar ka
nuniyet kespederek tatbik mev
kiine geçecektir. Bu Uiyihalar 
arasında en mühim olarak iş 
Kanunu layihası vardır. Öğrendi
ğime göre, layihanın pek gecik
meden kanun şeklini alması arzu 
edilmektedir. 

Millet Meclisi lkhsat Encü
meni layihayı müzakere ve tet
kik ederken ticaret odalarımn 
da bu hususta fikir ve mutelaa 
beyan etmesini lüzumlu görmüş· 
tU. Ticaret odalarından birçoğu 
gündelik mesai müddetinin do· 
kuz saat olarak teshitini ileri 
lirmlişlerdir. Fakat bu mlitalea 

alakndarlar tarafından muvafık 
görlllmemiştir. 

'anuv la~ iha ında e\ ::Jcc 
te bit edildiği veçhile, gündelik 
iş müddetinin sekiz saat Uzerin
den tesbit edilmesi kuvvetli bir 
ihtimal dahilindedir. Kanun pro
jesi müteaddit tetkik safhların
dan geçirilmiş ve işçilerin çalışma 
tarzları hakanda yeni esaslar 
dcrcedilmiştir. LAyihaya, gece 
işlerinde çalıştırılan işçiler hak
kında milnavebe usulünün tatbik 
edilmesi için bir madde ilave 
edilmiştir. Amelenin sıhhati na
mına böyle bir maddenin konul-
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Yerli fabrlk8'areouzdan birinde l..Uıeı 

ması zaruri görlllmllftDr. Aynca gebe kadmlara doturmadan 
on altı yaımdan apjı olan gea-; evvel, doğurduktan 80Dra birer 
kızların gece çahştıralmamaları bllçuk ay izin vereceklerdir. Bu 
hakkında da bir madde vardır. madde aynen kabul edildiği tak· 

Bu gibi işçi kızların gündüz dirde fabrikaJarın kadın işçi ça-
istirahatleri de fazla olacaktır. hıtırmıyacakları ve bu yllzden 
Fabrikalar ve müesseseler amele kadın işçilerin zarar görecekleri 

çocukları için hususi yerler yaptı
racaklardır. Yalnız gebe kadınlar 
için konulan maddenin mahzurlu 
olduğu söylenmektedir. 

Bu maddeze göre, fabrikalar 

ileri sllrülmektedir. 

Terkos Şirketi 
Yine Sahnede 

ihracat Mallarımıza Karşı 
Yangınlara Su Vermediği 
için Taki~ Yapılacak 

Suikast Yapılıyor 
Avrupa Ticarethaneleri Şehrimizdeki 
Bazı Acentelerle Birlik OlmuşI,r. 

Habf'r aldığınıza göre, bazı 
Avrupa mnesseıeleri tarafından 
bir kısım ihracat maddelerimize 
tatbik edilen milhim bir suikast 
meydana çıkarılmıştır. Bu husus
ta Avrupadaki ticaret mümessil
lerimizden bazıları tarafından, 
alakadarlar resmt milesseselere 
raporlar gönderilerek malumat 
verilmiş, bunun üzerine tedbir 
almınıya girişilmiştir. 

Bu suikast, bilhassa fındıkla· 
rımız hakkında geniş mikyasta 
tatbik edilmek istenilmektedir. 
Yaptığımız h.hkikata göre, bu 
işe clir'et eden Avrupadaki ticaret 
miies:teseleri, İstanbuldaki bazı 
acenteler vasıtasile hareket et
mektedirler. Bu acenteler ayni 
zamanda fındık ticareti yap· 
tıklan ıçın, fiatler üzerinde 
istedikleri gibi oynamaktadırlar. 
Bilhassa bazı vapur kumpanya
larmm, bizim fındık ihracat is· 
kelelerimize vapur uğratmamak 
gibi hileli işlere giriştikleri ağ
renilmoktedir. Mesele ehemmi· 

Bir fındık harmamnda 
yetle nazarı dikkate alınmıştır. 
Bu suikast ile mücadele ıçın 

şimdilik büyük bir fındık ihracat 
kooperatifi teşkili, Londra, Ham
burg, Marsilya ve Triyeste gibi 
büyük piyasa şehirlerinde ıube
ler açılması teklif edilmiştir. 

Evvelki akıam Şiılide Ali Be
yin yağlı boyalı evinde bir yan
gın çıkmıttır. Vaktinde hldiae 
mahalline gelen itfaiye, terkoa 
mualuklannda bir dirhem su hu
lamamıf ve Terkos Şirketine ge
rek itfaiye komandanbiı ve 
gerek ıe poliı tarafından yapilan 
mllteaddit mOracaatlara ratmen 
yine su verilmemiıtir. 

Bunun neticesi olarak yan
gının ıöndDrDlmeıinde bOyilk 
müşkUIAt çekilmittir. Bu sebeple 
terkos hakkında takibat yapıla
caktır. 

Genç Bir Hanım 
Hırsız Yakaladı -----

Büyükadada Gümrük mua• 
yene memurlarından Raşit Beyin 
evin~ hırsız girmiştir. Ev halkı
nın işi anladığını hisseden hırsız 
bir kanapenin altma gizlenmiştir. 
Raşit Bevin kerimesi Fatma H. 
hırsızı ayaklarından yakalıyarak 
diğer bir odayı arıyan babasma 
teslim etmiştir. 

Bari Sergisi 
ltalyada Bari şehrindeki ser· 

giye on beş Türk firması iştirak 
edecektir. 

Hamamlı Bır Şehir 
Eskiden Hamamcılaı- Diğer Esnaftan 

Daha Fazla Para Kazanırdı 
Eıki yıllann, daha dotruıu 

eski aıırların lstanbulu, birçok 
hususiyetleri, bir yılın garabeti 
nefsinde toplıyan koca bir bel· 
dedir. O zamanlar lstanbul bir
çok ıeylerile olduğu sıibi, ha· 
mamlarile d~ meıhurdu. Geçen 
gt1n gazetelerde, hamamların 

mUıteriıiz kaldığına dair birkaç 
satırlık bir yazı vardı. Fakat, tetki· 
kat ile sabit olmuıtur ki, esklder 
lstanbulda mUşterisi en bol ve en 
mebzul olan yerler hamamlardL 
latanbulun içtimat kaynaşma~ 
dan bahseden çok eski bir ki
tapta deniliyor ki: 

" Hamamcılık lıtanbulda en 
kazançlı bir iıtir. ,, Ancak bu 
cllmle bundan Uç asır evvelki 
latanbula aittir. Filhakika Dör
dllncU Murat zamamnda lstan
bulda tamam 30'l umumt hamam 
vardı. Vezir, eıraf ve diğer zen· 
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Eski lat•nbuld• hamam aefaaına 
giden bir gelln hanım 

( Devamı 8 inci Hyf.darJ) 

Vaktile lstanhulda Bir Leh 
•• 

Vatanperveri Oldürülmüş 
Lebistamn parçalanması sıraannda birçok Leh vatanperverlerinin 

TUrkiyeye iltica ederek büyük bir hüsnU kabul g&rdOkleri ma· 
lumdur. içlerinden bir kısmı Türkiyede tavattun eden ve bir 
kısmı burada ölen leh vatanperverleri hakkında şimdiye kadar 
birçok eserler neşredilmiştir. Nuvel Literrer isimli Fransızca 
Edebiyat gazetesind maruf mlltereccim ve müdekkiklerden Boy 
mühim bir veıika neşretmektedir. Bu vesika Leh vatanperverlerile 
berabel' TOrkiyeye hicret eden meıhur şair Adam Mikyeviçe 
dairdir. M. Boyun iddiasına göre bu şai• lıtanbulda zehirlenerek 
öldürUlmUştlir. iddiasını ispat için de 1 .tanbuldakl tarihi enak 
arasında yaptıği tetkikatı ve bulduğu vesikaları ileri sürmektedir. 
Bu vesikalara göre işlenen cinayetin sebebi ıudur: 

Şair Mikyeviç. dostu Kont Çaykovskinin kumandasında, Le-
histanda muharebe etmek llzere lstanbul Yahudilerinden bir 
askeri fırka teıkiline tqebbüs etmiştir. Fakat bu hldiıe haber 
alınır alınmaz ıair Mikyeviç zehirlenmittir. 

~1---------------G_u_-n_d_el_~------·---------' 
..---~--~--------------------~ 

- Y abu, oğlana beş kurut gündelik vermek bile artık güç 

geliyor. . . .. . 
-Birader, ben onun kolayını buldum. Bızım çocu~'!n e~mo bergün 

bir boı rakı ıiteai •eriyorum. Bakkala aabp pdeliji doirahJor. 
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Halkın Sesi 

da Maddeleri 
eden Pahalıdır? 

BayaU palıalılaşuran muhtelif 
am llcr arasında miitO'\"&SSıllar 
da. mflhim bir mevki işgal et· 
ınektodir. ııate .. ·assıtların iktı· 

sadt hayatta yarattıkları bu 
gayritabii vaziyet hakkında 

halkımız diyor ki : 
Ha an Fehmi B. ( Dircklerarası 

Emin Nured ın mahallesi :i} 
- lştira kuvvetimizin azalması 

hayat pah,ıalılığına bir •ebep olarak 
gösteriliyor. Bence bu mütale dot· 
ru değildir. Bilakis paramızın iştira 
kuvveti artmıştır. Bnrsada şeftalinin 
(20) paraya ablma ı da iştira kuv
\'etinin yüksekliğine miHI teşkil 

~der. Şeftalinin burada (40) misli 
fazlasına satılmasına ııebep olan mü
tev~ssıt eller pahalılıkta yegane 
dmil erdir. Eğer Bursalıların burada 
bir satış teşkilatı olsa eminim ki 
lstanbullular şeftaliyi beş kuruşa 
yerler. Dı er gıda maddeleri de hep 
böyle 30. O misli zam ile satılıyor. .. 

Ihsan B. (._,ehz.adcbaşı $affet Pa,a 
ı artı roa.nı) • 

- ithal tı tahdit ettik, milli pa· 
ramızm mevkii çok sağfaIDy alma 
kudreti de yüksek. Buna rağmen ha· 
ı~ da bayat pabnlılığınd n şikayet 

ediyoruz. Şikayetlerde haklıyır, fakat 
bu ş ki:.yetlere sebep olao milleri 
ortadan k ldırmıya hiç teşebbü 
ettiğimiz yok. Fertler ve münferit 
aermayelcr o kadar m6him rol oy· 
ayamıyorlar. Söz ·e para birli i 

J pmak lazımdır. Şehrimizde beş 
on kuv etli kooperatif yapılsa bayat 

rbııl ucıulıyacaktır. 

* Necati B y ( Beykoz Yalıköy ) 
- lstanbulda hayata tahammül 

edilmez bir yük h line sok nfor mü
tevassıtlardır. Eminim ki müdzıhsiller 
mallarını zararına a byor. Hemen 
her sınıf mü tahsil zara rda iken 
miltevassıtlarm zarar ettikleri gÖ· 
rQlmü~ bir şey değildir. 

Böyle 20 paraya ldıklan ~eftatiyi 
25 e satarlar. Bunlarla mücadele 
etmediği için belediyeye de kabahat 
bulmam. 700 bin nüfusl bir ,ehrin 
eyy r • tıcılarını bütün dükkanla

rını ayrı ayrı kontrol etmiy beledi-
ye memurl rmın kadroıu kafi değil· 
dir. Bu k ciro 100 misline de çık -
rıtaa bu dağınık ıebirde ha kile 
kontrol tesis edilemez. Bunun için 
latanbuldaki paz:arların adedini ve 
ıemUcrini arttırmalı ve buradaki 
aatış lan adamakıllı kontrol etmeli
dir. Esasen hmir de böyle yapmıt 
vo uvaff ak olınu tur. 

Umumi Maaş 
Memurların eylul umuml ma· 

aşı 1 eylül per embe günU veri· 
lecektir. Eytam, eramil, mütekai
dinin üçer aylık m aşlarına ge· 
lince, bunların tevziatına da 3 
eylfıl cumartesi günü başlanacak· 
hr. Ayin biri p rş mbeye tesa• 
dlif ettiği ve araya cuma girdiği 
cilıetle tevz.iatm cumartesi başla
ması mllnasip görülmüştür. 

Belediye Borçlarmı Odeyecek 
lstanbul Belediyesi bütün gay· 

ri muntazam borçlarını bir çırpı· 
da tamamen ödemiye karar 
vermiştir. 

Heps· irlik 
Döv 

' 
Bir 

onra 
am Evveli ' 
dolar 

Dün Beyoğlunda dört kişi tarafından işlenilen 
bir cin yet tesbit e-dilmiştir. Tahkikatımıza göre 
hadise şöyle geçmiştir. Kiğork, Miço, Mihal, ve 
Galko isminde dört arkadaş biılik olup Rüstem 
isminde birisini bir müddet takip etmişler, tenha 

bir sokakta sıkıştırmışlnrdır. Rüsten ile bu dört 
zorba ark daşın arası ötedenberi açıkmış. 

gelince dört zorba kaçın k istemiş. fakat içlerin· 
den birisi tam kaçacakları zaman bıçağını çıkarmış 
ve Rüstemin kafasına saplamıştır. Rüstem bu yara 
üzerine tamamen kendinden geçerek sokak orta· 
sında kalmıştır. 

Tam tenha sokağa girilince dört zorb nm dördü 

birden Rüstemin üzerine birdenbire hücum etmiş· 
lerdir. Rüstem evvela mukavemet etmek istemiş, 

Fakat bu sırada hadiseyi haber alnn polis 
memurları yetişerek fir r etme te olan şerirleri ya· 
kalamışlardır. Vaziyeti tehlikeli olan Rüstem tedavi 
altına alınmıştır. Hadise hakkında tahkikat ya
pılmaktadır. 

me Hamal avgası bira:ı ç balamış, fakat sekiz kolun hakkından gel~ 
miyerek yere yuvarlanmıştır. Herifler adamcağu;ı 

evvela fena halde dövmüşler, ağzından, burnundan 
kan getirmişlerdir. 

Rüstem yediği dayağın lesirile baygın bir hale 

Cibali Tütün fabrikası hamaUarmdan Ali Ömer, 
İsmail ve Demir, iş meselesinden çıkan kavga n~ 
ticesinde 1ehmet v İbrahim isminde iki hamalı 
yarnl mışlardır. 

Eski· Hesaplar 
Maliye İle Belediye Ara
sında üzakere Başladı 

İstanbul Belediyesi ile '1aliye 
V ekfileti arasında umumi harp
ten beri ihtilaflı bir b lde kalmış, 
birçok he aplar v rcLr. 

Maliye Vekaleti Belediyeden 
eski şeker ve iaşe işlerinden do
layı bir yığın para istemektedir. 
Belediye de Vekaletten yolları bor.
duğu için muhim bir yekun tutan 
tamirat bedelile aynca (Reşadiye) 
caddesini gümrük ntreposu y ptı· 
ğından dolayı bir kira istemekte 
idi. Belediye bu hesapları tasfiye 
için geçenlerde Varidat Müdürü 
Nail Beyi Ankaraya göndermişti. 
Bu hesaplar henüz neticelenmiş 
değildir. Fakat Nail Bey şehri
mize dönmüştür. Verilen malu
mata göre bütün pürüzler yakın· 
da halledilecektir. 

Ekmek Meseles· 
Belediye iktısat Müdürlüğü 

Bu İşle Uğraşıyor 

----------~~---------------------------~ IF ah1:ikacılar 
e sfigor( 
Sanayicilerden mürekkep bir 

heyet bugün Sanayi Birliğinde 
mühim bir içtima aktedecektir. 
Bu içtimada kontenjan vaziyeti 
hakkında Hükumet nezdinde 
yapıl cak teşebbü lerin ana h t• 
lan lesbit edilecektir. 

F brikacılar mü essili lstan· 
bul Meb'usu Vasıf Bey dün bir 
muharririmize şunları öylemiştir. 

" - F abrikalarm muhtaç ol· 
duğu iptidai maddeler evvelce 
serbest giriyordu. Yeni kararna~ 
me bu hakkı kaldırdığından 
fabrikacılar müşkül vaziyete düş
tüler. V ziyet lıakkmda malumat 
almak Uzer Ankaraya gittim. 
Aldığım malumat şudur: " lhra· 
catımız az, buna mukabil itha
latımız fazladır. Bu fazlalık 
bilhassa, serbest gireıı eşyadan 
ileri gelmektedir. Bu fazlalığın 
önünü almak için serbest eşya 
listeleri kaldırılmışhr,, 

Halbuki, bu listeler yalnız 
fabrika iptidai maddelerini değil, 

tf aiye İş eri 
Avrupaya Yeni Aletler Ve 

Hortum Ismarlandı 
Belediye, itf iye teşkilatını 

ku ctlendirmek için 932 bütçe
sine (102) bin liralık tahsis t 
oymuştur. Belediye bu para ile 

Avrupaya (6) pompalı azoz, 10 
t e kllçiik motörJü tulumb ,4 tane 
büyük tulumb (3) kJavuz, (16) 
bin metre hortum ısmarlamışbr. 
Bunlar ( 1) teşrinievvel de beledi
yeye teslim edilecektir. Belediye 
ayrıca büylik apartmanların en 

üst kabna yetişebilecek derecede 
ve (25) metro uzunluğunda oto· 
matik bir merdiven de ısmarla· 
mışhr. itfaiyenin şimdiki en uzun 
merdiveninin boya (18) metro idi. 

Hamal Gediği 
Yüz Tacir Tarafından Vi
layete Müracaat Yapıldı 

Günün Tarihi 

Fabrikayı Soyarlar
ken Y aklandılar 

Poliıı memurları evvelki gece bir 
fabrikayı soymak istiyen iki hırsız: 
yakalanmışlardır. Bunlar Sanayi ve 
Maadin Bankasının Eyüpteld men• 
ıacat fabrikuını oyup 6ovana çe• 
Tir iye cüret etmişler, fakat teşcb
bOslerinin neticelenmesine vakit knf~ 
ınadan ele geçirilmişlerdir. 

Yaptığımu tahkikata göre yaka
lanan hırstzlar Ömer v Aslan i ... 
minde iki kardeştir. Ömer fabrikada 
gece işinde çah.şmaktn ve her gece 
tiftik balyalarile battaniyeleri fabrf• 
kadan dışarıya atm kta, dışarda 
bekliyen kardeşi Aslan da bunları 
kaçırma tadır. Şimdiy kadar çahnnn 
eşya miktarı tesbit edilmektedir. 

lVlektep l(adroları 
Şehrimi:ı.deki lhe ve ortamekt p 

kadroları dün tebliğ edilmişt·r. Kad
rolarda pek az tebeddül vardır. 

Yalovada Usabakalar 
Dün Yalovada yüzme ve su topu 

müsabakaları yllpılmı~, bü ıü bir 
seyirci kütle6İ hazır Lulunmuştur. 
Müı;abakafar muvaffaHyctle netice• 
lenmiştir. 

Darlllfünunl uf ar Döndüler 
Tetkikat için ~nadolu şehirlerini 

dola n Darülfünun talebe \"e mü
derrislerinden mürekkep heyet dUn 
tehrimize dönmüştür. 

Zafer Konferanslan 
30 ağustos Zafer Bayramı müna .. 

sebetile bugün bütün mekteplerde 
talebeye Zafer baklanda :konf ranslar 
verilecektir. 

Orman Ya gını 
Evvelki gün Bcykoz.daki Ali Bey 

çiftliği ormanlarından yangın çıkmış, 
rüzgirın tcsirile alevler Abraham 
Pqa korusuna irayet etmiş ve yan
gın bir müddet Beykozu da tehdit 
etmiştir. Fakat alrnnn tedbirler sa
ye.sinde yangın bir miktar orman 
yandıktan sonra söndürülmüştür. 
Şimdiki halde bir fundalık yanmak• 
tadır. 

Sahte Baytarm uhakemesi 
Mektepli olmadığı halde Ba}

tar Mektebi elbisesile gezen sah· 
te mektepli Mehmet Naci · min
de birinin dün muhakemesi ya .. 
pılmıştır. Maznun cürmünü itiraf 
etmiş, bunu hep nişanlısının 
hatırı için yaptığını söylemiştir. 
Muhakeme tetkikat için talik 
edilmiştir. 

Dünya Glizeli Geliyor 
Dünya güzeli Keriman Hanı

mın dün akşanıki trenle Paristen 
şehrimize hareket ettiğine dair 
malumat gelmiştir. 

Belediye lkbsat V1üdürlüğü 
şehrin ekmek vaziyeti hakkında 

mllhim bir rapor hazırlamıştır. 

Bu raporda ekmek meselesinin 
birçok aksak noktaları gözden 
geçirilmiş ve alınması lazım gelen 
tedbirler de tesbit edilmiştir. 

Ekmek meselesinde en ziyade 
göze çarp n cihet şehirde nok· 
san ekmek satılmasıdır. Bu rapor, 
teşrinisani içtimaında Şehir Mec· 

belki, daha r.iyade petrol, benzin, 
inşaatta kullanılan demir ve saire 
gibi şeyleri ihtiva etmektedir. 
ithalattaki fazlalık bilhassa bun
lardan ileri gelmektedir. Sanayi
deki maddeleri ayırıp müteba· 
kisinin tahtide- t A bi tutulmasını 
istiyoruz. Vekil Bey ile temnsı
mızdan sonra, ye.ni tahdit karar
namesının, ihracat mevsiıninde 
mahsulatımızın hariçte sürü
münü temin ve teşvik gayesile 
yapıldığım öğrenerek son Ut

manlarda her türlü muafiyetler
den mahrum bırakılan sanayi 
erbabıua ayni z.amC?nda mnhsu
latımızın barice gönderilmesi 
teşvik yükünü de yükletmek doğ· 
ru değildir.,, 

İstanbuldaki toptancı tacirler
den yüz kişi, lstanbul meb'usla
rından biri vasıtasile vilayete 
müşterek bir mazbata vermişler
dir. Mazbatada, bazı mmtakalar· 
da hamal gedik teşkilabnm 
el'an mevcut olduğu yazılmış ve 
vaziyetten şikayet edilmiştir. 

Rifat Beyin 

lisinde müzakere edilecektir. 
Belediyenin ekmek ve zaruri 
gıda işlerini daha yakından kon-
trol edebilmesi için Zabıtai Be
lediye teşkilatının lktısat Müdür· 
lüğüne raptedilmesi hakkında da 
bir tasavvur vardır. 

Tacirlerin söylediklerine göre, 
mallarım İstedikleri hamallara 
taşıtmak mümkün olmamaktadır. 
Mesele ehemmiyetle tetkik edil
mektedir. 

··~ OskUdar Müddeiumumisi 
Üsküdar Müddeiumumisi Bur· 

h nettin B. birkaç giindür ra· 
h tsız olduğu için vazifesine g~ 
lememektedir. 

Cenaze Mera imi 
Mülga Ayan Reisi Rifat Bey mer· 

bumun cenazesi dün ihtifalat ve 
merasimle kaldırılarak Karacaah• 
mette ebedi metfenin defne• 
dilmiştir. Cenaze mernsimin~e Va• 
li Muhiddin Bey, Meb'uslar Ye 

mülga ayan aza6ırtdan birço u, 
merhumun mahdumları, Hariciye 
Müsteşarı Numan ve Ajans Umum 
Müdürü Muvaffak Beyler hnzır bu• 
Junmuşl rdır. Muv ffak ve Numan 
Beyler cenaze me.rasimine ve tees• 
sürlerine i~tirak edenlere aile namı• 
na teşekkürlerini bildirmektedirler. 

~--------------------=:a-----------------------------------------------------=--------c=z::x:~ 
on Postanın Resimli Hikayesi: 

1 : Komşu - Bu sene lstan· \ 
bulda sergi bolluğu var Hasan 
Bey. Yerli mallar ıergisi daha 
dün kapanda. 

2 - Ressamların sergisi ta· 
bil malüm. 

3 - Zaten bu karpuz bol· 
luğunda sokak ortaları bile ser
giye döndü. 

Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: 

4 - Yarın da bir kitap ser
gisi açılacak. 

S : Hasan Bey - Fakat komşu.. 
Allah nr e de şu bi:ıim meşhur edip
lerin lritaplan kab.k ~ıkmual. 



29 Ağustos· 

r Ff ergii 
- --

Çocuğumun 
!\Taszl Yetişmesini 
İslerinı 

' 

* Sekiz yaşında bir çocuk ba· 
basıyım. Her baba gibi ben de 
oğlumu nadide bir çiçe~ gibi 
yetiştirmiye çalışıyorum. istiyo
rum ki bu kötü dünyada bıraka· 
cağım en güzel eser o olsun. 
Onun için bütün dikkatimi, bU
tün itioamı onun üzerinde top

luyorum. 
Oğlumda tesisine çalıştığım 

ilk seciye, araştırma kabiliyetinin 
inkişafıdır. Ona hiçbir fikri, hiç· 
bir hissi, hiçbir akideyi zorla 
telkin etmiyorum. Her şeyi 
olduğu gibi anlatıyorum. Bunlar 
arasından doğruyu ve yanlışı bul
mayı ona "bırakıyorum. Bu sa
yede tenkit ve muhakeme kabi
liyeti hayli inkişaf etti. Her mec-
liste söylenenleri sükun ve dik
katle dinler, sonra kendi kanaa
tiui yapar ve çekinmeden fikrini 
söyler. Kendinden büyUk adam
ları çok defa susturduğu vakidir. 

, Ben bütün hayatımda evvel
den telkin edilmiş batıl fikirlerin 
ıatırabını çektim. Hayatımın muh· 
telif safhalaranda, o vakte kadar 
edindiğim batıl fikirleri değiştir· 
miye mecbur oldum. Bu mecbu
riyet beni buhrandan buhrana 
sürükledi. Bütün hayatım bu lü-
zumsuz mücadele içinde geçti. 
Sekiz yaşmda öğreneceğim ha-
kikatleri, ancak otuzundan 
sonra anlar gibi oldum. Ço
cuğumu bu işkenceli yoldan kur· 
tarmak, hayatının manasız mü· 
cadelelerle yıpranmasına me~dan 
vermek istemiyorum. Her şeyı ha-
yattan öğrensin. Her hakikati 
kendi bulsun. Şüphesiz onun yo-
rulmamış zekası hakikati bizden 
daha kolay buluyor. 

Çocuğumun küçük yaşta alim 
olmasını istemiyorum. Misafirler 
gelince, çocuğumu kaldırıp mek
tepte ezberlediği şiirleri okutmu· 
yorum. Sınıfta bitinci çıkmasını 
da istemiyorum. Nekadar az 
okursa dimağmın o kadar zin~e 
ve sağlam kıılacağına kanaatım 
vardır. Onun için çocuğu 
mektebe verirken kulağına fısıl· 
dadığım yegane ihtar şu olmuş· 
tur: " Derslerine çok çalışma ve 
sınıfında birinci olma. ,, 

Fakat bu tembiime rağmen 
imtihan sonunda birinci çıkınca 
mektepte ağlamıya başlamış, bunu 
gören hocaları şaşırmışlar, onu 
tebrike kalkmı~lar, o, yaşları 

yanaklarından düşerken: 
- E~e nasıl gideyim? diye 

teessürünü izhar etmiş. 
O vakit hocaları hayretle 

biribirlerine bakmışlar. Eminim, 
siz de hayret etmişsinizdir. Fakat 
size de tavsiye ederim, çocuğu· 
nuza sınıfta birinci çıkmamaya 
çahşnıasmı tembih ediniz. 

Çocuğumun mektep ve kitap 
adamı değil, hayat adamı olma· 
sını istiyorum. Öğreneceği şeyleri 
mektep sıralarında değil, hayat 
içinde öğrensin. En bUylik mu
allim, hayatın kendisidir. 

Terfi Listesi ~ 
On Bir Miralaya Paşa 

RiiA:besi Tevcih Edildi 
Ankara, 28 - Ordu terfi 

listesinin yarın tasdikı aliden 
gelmesi bekleniyor. Yeni listede 
on bir miralayın paşahğa terfi 
ettiği söylen~etedir. Bu meyanda 
8 ıncı kolordu kumandanı 

Hiiseyin Hüsnü Paşanın f e-
ri kliğe, Sıhhiye dairesi reisi Refik 
Münir Beyin livalığa, levazım 
reisi Mehmet Ali Beyin livalığa 

terfileri de haber verilmektedir. 

1 - Ananızın babanızan neslini 
geriye doğ ru sayınız, Bin sene için· 
de bir milyondan fazla ecdadınız 

olduğunu göreceksiniz. 

~'SON POSTA 

2 - Siz bugün bütün bu ecda
dınızın başında bulunuyor ve oıı· 
ları ileriye götürilyorsunuz. Baza!l 
iyilerinin nasihatini dinliyor, kö· 
tülerine kulağınızı kapıyorsunuz. 

• Ecdat ·] 

3 - Fakat yalnız onların açtığı 
yolda yürürseniz olduğunuz yerde 
sayar kalırsınız. İleriye gitmek için 
onların yaptığından fazla bir şey 
yapıabilmek lazımdır. 

==::======================-=====-= 
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• 
SON TELGRAF HABERLERi 

........................................ imi .......................... . 

Mançuri Yine Karıştı 
----------~-- -

Sovyet Orduları Hududu Geçmişler, 
Mançuriyi f sti1a Etmiye Başlamışlar 

Moskova, 28 ( A.A. ) - Girin eyaleti siyasi dirmektedir. Harbin Sovyet Başkonsolosu As-
komiseri Sovyet hükümetioe bildirilmek üzere lavutski ~6 ağustosta siyasi komisere, SovyetJerin 

Harbindeki Sovyet başkonsolosuna bir nota cevabi notasını tevdi etmiştir. 
vermiştir. 

Siyasi Komiser bu notada, Sovyet kıtaatının 

muhtelif noktalarda hududu g eçtikJerini ve bil-

Bu notada, gerek Sovyet kıtaatmm hududu 
geçtiklerine, gerekse Mançuri topraklarının bir 
Sovyet müfrezesi tarafından istila edildiğine dair 
olan tebligatın hiçbir esasa müstenit olmadığı ve 
Mançuri memurlarının yanlış istihbaratından neşet 
ettiği bildirilmiştir. 

hassa Mançuri istasyonu civarından Mançul'İ toprak

larına girerek istihkamlar vi.icuda getirdiklerini bil. 

ma şveki i Kızdı 
- - -

Fon Papen, Hitlere Karşı Şiddetli 
Bir Mücadeleye Girişiyor 

Berlin, 29 (Hususi)- Alman· yet takındıkları takdirde Meb'u· tefalya köylüler kongresinde nu-
ya hiç şüphesiz iki gün soma san Meclisinin hükumet tarafın- tuk irat eden Fon Papen 
büyük ve heyecanlı gününü ya· dan feshedileceği şayiaları gün- kendjsini, ecdadın an' anelerinin 
şıyacaktır. 31 ağustos Alman den güne kuvvetlenmektedir. sadık bir muakkıbı olarak gös-
siyasi tarihinde büyük bir ehem- Başvekil Fon Papeniıı, Hit- termiş ve milletin · idaresinin 
miyetle kaydedilecektir. lerin iktidar mevkiine geçmesi ancak halkın ve Almanya dev-

Bu sebeple Alınan efkarı umu- hususunda her ~ ~ürlü tedbirlere let reisinin itimadın kazanmıı 
miyesinde korku ve endişe izleri müracaat edecegı anlaşılmaktadır. olan şahsına terk ve tevdi edile-
dolaşmaktadır. Çarşamba guuu Bununla beraber Meb'usan bileceğini beyan etmiştir. 
ilk küşat celsesini aktedecek Meclisinin ilk celsesinde müza- Başvekil Hitlerin kendi yanın-
olan Rayhştağ Meclisinin istikbali kerat esnasında gfü·ültulü hadi- da ahzı mevki etmiş olan ekalli-
hakkında endişe verici rivayetler seler zuhur edeceği şimdiden yetin bütün Almanyayı temsil 
dolaşmaktadır. aıalaşılmaktadır. ettiği telakkisinde bulunmak hak· 

Hitlerciler ihtilalkar bir vazi- Berlin, 29 (A.A.)- Dün Ves- kına malik olmadığını ilave etmiştir. 
~----

Türk - Macal' 
Budapeştede Bir Abide 

Vücude Getirildi 
Peşte, 28 (A.A.)- Buda surlara 

önünde Türk· Macar kardeşliğini 
temsil eden bir abide dikilmek
tedir. Bu abide 1 eylul 1686 tarihin
deki muhareb.ede elinde kılıcile 
ölen Bodin kalesinin son Türk 
valisi ve müdafii Abdurrahman 
Abdi Paşa ile diğer Türk asker· 
lerinin hatırasını ebedileştirmek 
içindir. Abide eski Türk tarzın n 
bir sütundan ibarettir. 

Sütunun başlığında bir kavuk 
vardır ve üzerinde de Türkçe 
olarak "Kahraman bir muhasım· 
dı. Allah rahmet eyliye,, ibaresi 

İspanyada _ .. ;f M. V_enizelos 
Tevki/ at , ' ; Selanikte ilk Propaganda 
Devam Ediyor Nutkunu Söyledi 

Atina, 28 ( Hususi) - Bugün 
Ma<lrit, 29 (A.A.)- Dün, ge- Selaniğe vasıl olan M. Venizelos 

çen 10 Ağustos k~y~ın hareketile 
k l k l k h halk tarafından parlak bı·r ala adar o ara sıvı , as er, şa -

siyetier arasında tevkifat icra surette karşılanmıştır. Başve-
edilmiştir. · kil öğleden sonra Beyazku-

T evkif edilenler nıayanmda le meydanında mühim bir 
sabık Balbio valisi ile sabık nutuk irat etmiş ve Yunanistanın 
jandarma kumandanlarından dört bugünkü mali vaziyetini an· 
kişi vardır·---~ !atmıştır. Türk • Yunan dostlu-
Bliyiik Tezahürat Yapılacak ğundan bahseden M. Venizelos 

Ankara, 29 (Hususi) - Ya- bilhassa bahri itiJifname üzerinde 
rınki 30 ağustos zafer bayramı tevakkuf etmiş ve itilafın Yuna-
memleketin her tarafında büyük nistana iktisadi noktai nazardan 
merasim ve tezahürat yapılmak büyük faydalar temin ettiğini 
suretile tes'it edilecektir. söylemiştir. 

~~-=-=~==~-==~:::::~~===~~========== 
----------------------~·------------.Jl.-----

yazılıdır. 

r İSTER iNAN, İSTER 
lstanbul polisi iki gece evvel bir tesadüf neticesi 

olarak iki hırsu yakaladı. Bunlar Sanayi ve Maadin 
Bankasının Eyüpteki mensucat fabrikasını soyınıya 

teşebbüs etmişlerdi. Hırsızlardan birisi fabrika dahi· 

linde va.zrfe görİSte~ir. Yapıla'iNMğkat nj i-

İNANMA! 

Sayfa 3 

r Söziin sası ' 
- - -

Telif Edilemiyecek 
Üç Düşünce ... 

•----·----- A. E. 
Halk Evlerinin programında: 
"- Köylere münavebe ile ki

tap dağıtılması da 11 vardır. 
Teşkili tasavvur edilen temsil 

heyeti seyyar bir tiyatro halinde 
köyden köye dolaşırken her uğ
radığı yere kitap bırakacak, av
detinde bıraktığı kitapları topla
yarak başka yerlere götürecektir. 

Teşebbüsün faydası üzerinde 
tereddüt edilemez. Fakat köylü
nün aldığı kitabı kısa bir zaman 
içinde okuyarak geri vermesi güç 
olacağına nazarc.n bu fikrin biraz 
daha genişletilmesini teklif ede
rim. Mesela her köyde köylüye 
belletilmesinde fayda tasavvur 
edilen kitaplardan müteşekkil bir 
klitüphane teşkili, bu kütüpha
nelerin Halk Evlerine bağlanması 
ve kontrol edilmesi zannederim, 
daha ameli olacaktır. 

* Halk Evlerinin bu tasavvu-
rundan bahsederken Avrupada 
da bu düşüncenin başka bir şe• 
kilde meydana atılmıt olduğunu 
hatırladım: Orada bütün şimen
difer katarlarmda seyyar kütüp· 
haneler teşkili mevzubahstir. Ma· 
amafih bu tasavvurun tatbik 
sabasına vazedilip edilmiyeceği 
şüphelidir. Filhakika: 

1 Yoktıl:ırın, 

2 - :;;irnendiCor idaresinin 
:: - l\fuharrirloriıı, tabilerin ve 

kit:ıpı;ıların yckıligorilo anlaşıp ıuılıı.· 
şamıJ :tC':ı kları malfını dr.j;rildlr 

~ 
Tarih, coğrafya, propaganda 

ve ilan mecmualarından müte
şekkil bir kütüphane yapılmasın• 
da hiçbir mahzur yoktur. Fakat 
yolculardan felsefe ve ikbsadiyat 
bahislerini tetebbü etmeleri iste• 
nilemiyeceğine nazaran, sıra roman• 
lara gelince meselenin çatalla· 
şacağı aşikardır. 

• GünUn kitabım hiç para 
vermeden görmeleri ve okumalara 
şüphesiz yolcularm hoşlanacakları 
bir şeydir. Fakat buna mukabil 
bu kitapların seçilmesi işinde 
şimendifer idaresinin üzerine 
alacağı mes'uliyeti dUşllnünüz. 

işte bir muhavere: 
Yolcu - Memur efendi, BUrhRl'l 

Calıit Boyin ~on romanı var mı ? 
~lı·ınur - Var, fakat eldedir. ls· 

ter:-eniı THi~e) in Halımi Boyiııkinl 

'ereyim. 
Yolcrı E' et amma çok uzıııı· 

dıır , boıı de ilk ista ıyonda inecc~iın t 
Ak:ı~UııclfiziıııkU yok mu ? 

Moıııur Hayır, onu almıyoruz! 

Bu muhavere Akanın kulağına 
gittiği takdirde alın size Aka ile 
şimendifer idaresi arasında bir 
kavga! Hem de tuzlu biberli 
cinsinden! 

* Kitapçıların vaziyetine gelince: 
Onların satışa halel geleceğini 
düşünerek yaygarayı haaacakla
rmdan şüphe etmeyini2.I 

* Fakat bütün bu mülahazaları 
bir tarafa bırakalım: Şu veya bu 
şekilde seyyar kütüphane teşkil 
edildiği zaman içine konulacak 
hakikaten faydalı acaba kaç tane 
kitap bulunacaktır? Üzerinde du
rulacak meseledir. Bana öyle ge
liyor ki. Halk Evleri programına 
bu kitapları yazdırmayı da koy· 
malıdır. 

* Sözün kısası: Tamire muhtaç 
bir evin içindeyiz. Dokunduğumuz 
her noktadan yapılacak yeni bir 
İş Çlkıyor. -----

Askeri Müzede 
30 Ağustos Zafer Bayramı 

münasebetile Askeri müze bütün 
kısımlarile ziyaretçilere açık bu
lundurulacak, tarihi çadırlar da 

gezilebilecektir. Tarihi çadırlar son 
olarak önümüzdeki cuma giinll 
de açık bulundurulacak, mütea• 
kıben çadırlar kaldmtacaktır. 
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Ankara lWektupları 
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En Yeni Şehrimiz 
Kasabamızın Çok Cazip 
Mazi Ve Tarihi Vardır 

• 
LE 

Nasıl Yaşar? 
Ankara ( Hususi ) - Aıaka

rada bekarlar glin geçtikçe aza· 
!ıyor. Burada bekli' hayati o kadar 
ıor, o kadar yıprabcı ki, mada
mülhayat bekAr kalmağa azme
denler bile evlenmekten başka 

çare bulamıyorlar. Hele fazla 
kazanca olmıyan bekirlann vay 
haline... Burada içinde rahat 
ıdilebilecek pansiyonlann çok az 
oluşu, bekarları hayli korkutuyor. 

jOrdu Bir 

Geçen akıam bir bekar ar
kadaı beni evine davet etmişti. 
Hacıbayram taraflarında bir yeT· 
de oturuyordu. İki odalı köh
ne bir evin loş antresinden gir
diğim zaman korkmadım desem 
yalan ... Arkadaş ayak abşkanlığı 
ile yürüdü. Merdiven başında du
ran bir idare kandilini yaktL Me
ier evde elektrik te yokmuş. 
Ywrda beJ numara pz 1'm
baaile mutfağa girdik.. Mutfağın 
manzarası göriilecek şeydi. Ar
kadaş elbisesini, ipekli gömleğini 
çıkardı. Kollarım savatlı. Evveli 
bUlqak tabak ve tencereleri, bir 
erkeğin yıkıyacağı temiz bir şekilde 
yıkadı. Bir domates 'Ye hıyar sa
latası yaptı. Sonra çirozlara ayık
ladı. lskarada bir de pirzola 
kızarttı. O, bütün bu işleri ya· 
parken ben, yani misafir, eJimde 
gu llmbasile ona yardım edi
yordum. 

Biraz soara karşı karşıya 
oturduk, tistümüıe yağ kokulan 
ainmifti. lştiham kapanmışb .• 
Bereket versin ki buT"ada soğuyan 
rakıya. Eğer o da olmasaydı bir 
yudum yemek yiyecek halim 
yoktu. 

Karnımııı doyurduktan sonra 
arkadaşın oturma oda51na geç
tik.. Odanın ortasıodakı masanın 
l\stü kitaplar ve kağıtlarta dolu 
idi. Yere bir yatak serilmişti. 

Lambanuı r:iyuıı:hğından 1111, 

nedir bilmiyorum, yatağın -ve 
yorgan'" rengini pek farkedcme
dim! Kıymetli kitaplarla, kirli 
çoraplar boyun boyuna sarı1nıış

lar odanın bir köşesinde duru· 
yorlardı. . 

Arkadaşım Avrupa görmüş 
medeni bir adamcL. Ankara mu
azzam n medeni bir şehirdi. 
Sordum: 

- Yahu ne diye bu evde 
otOTUyorsun? Tabiat-sizliğine hük
medeceğim geliyor .. 

Kıs kıs gülerek cevap verdi: 
- Parasızlığıma hükmedersen 

daha insaflı olursun!.. - Sabah 

Balık esirde 
Bir Jandarma Neferi Vazife 

Başında Şehit Edildi 

Balıkesir vilayetinin Konakpı
nan nahiyesinin Bayat köyünde 
bir facia irtikap edilllliştir. Veri
len malumata göre, bic baciı: 

menuuile bil' jandarma neferi 
vergi tahsili için köyleri dolaş
mışlar, Akçaköyden yol parasını 
vermiyen Adem pehlivan isminde 
biri~iuin eşyalarını haczederek 
Bayat köyUne gitmişlerdir. Ertesi 
gün Bayat köyünde yemek yerken 
birdenbire kapı açalmış, eşyası 

haczedilen A<iem pehliYan, ya
nındaki iki arkadaşile içeriye 
girmiş ve derha1 silahını çekerek 
jandarma neferini .şehit etmiştir. 
~erirler derhal kaçtıkları için 

a arı i 'n taki edilmek-

Ordu (Husu· 
si ) - Gönder· 
diğim resimde 
yalnız bir mall4 
zarası göriileo 
Ordu kasabası 
Karadeniz sahi
linde ikinci de· 
recede ticaret 
ve viliyet mer· 
kezi ve bilassa 
ihracat 
ketidir. 

memle· 
Ordu 

kasabası iki asır 
evvel, deniz kı
yısına beş lfcifo. 
metre mesafede 

bir maziye malik 
bulunan yeni 
Ordu kasabası• 

a.ın binalan yh
de 98 nisbetinde 
kirgirdir. 

Aziz yurdumu
ıun hududu da· 
bilinde emsaline 

pek ender tesa

düf olunan çok 

şirin ve sevimli 
bir belde olan 

kain ve eiyevm Ordunun umumi manzar••mdan ltlr kısım 

Ordo kasabasa; 
ıokaklarmm inli-
zamı aayesiade 

(Eskipazar) namandaki bir k6yde ı 
Şarki Karahisara merbut bil' kaza 
merkezi idi. ( Eskipazann ) ke
narından akan Civit deresinin mec
rasında, denizin girintisi ufak bir 
koy batini aldığı için o vakitler 
yelken gemileri kasabaya yak .. 
taşarak tahmil ve tahliye muame· 
latını bu şekilde yapıyorlardı. 
Bilibare meaanın dolması ve 
denizin kasabadan iki üç kilometre 
mesafeye çekilmesi üzerine iskele 
ile kasaba arasıııda eşya nakliyatı 
öküz arabaları vasıtasile yapılmıya
başlandı. Fakat bu yüzden balkın 
teı1adlif eyl~iği mü~lat hase· 
bile (Eskipazar) kasabası şimdi· 
ki Ordu 'kasabasının teşekkül et
tiği mahale nakledildi. 

tarzda kakma yazılarla işieomif 
olup asarıatikadan addedilmekte 
ve tarihi kapmm yerine başka 

\ 

cazibeli bir manzara anetmekte 
ve bu sebeple ayar etçil erinin 
rağbet ve takdirine mazhar ol· 

Eskipazarda ki Çivil deresi 
kenarlarmda gemilerin bağlan- · 
masına mahsus taş halkalar, halat, 
ve saire rapbna mahsus mahaller 
el'an görülmektedir. Eskipazar 
harabeleri içinde henüz sağlam
lığını muhafaza eden tarihi bir c.a
ıni vardır. Bu camiin kapısı ga
yet mahirane ve san'atkirane bir 

kapı yaptırılarak mUzeye 
naklolunmak üzere Ordu 
Maarif idaresi tarafından bu hu
sus için tahsisat talep olunmak· 
tadır. Tahsisat gelince bu tarihi 
kapı müzeye göndrilecektir. (Es
kipazar) kasabası şimdiki Ordu 
kasabasının teşekkül ettiği ma· 
halle nakledildikten sonra inşa 
olunan binalar iptidai ve gayri· 
ınuntaEam bir şel<ilde vücude 
gelmiş ve fakat 1872 - 1877 ta
rihlerinde zuhur eden büyük bir 
yaogın neticesi olarak kasaba 
kamilen yanmıştır. 

Ordu kasabasının ikinci inşaa· 
bna evvelki gibi gdişigüıel başlan
mamıtlır. Kasabanın planı fenni 
ve medeni bir tarzda Avrupalı 

bir mütdtassı.sa tanzim ettirilerek 
bu plan dairesinde 1re belediyenin 
azami ihtimaw ve nezareti altm
da Uıiaat.a başl&nılm•şlır. 

Kasabanın tarzı tetckkülü iti
barile elli beş, a!tmış senelik 
--------

Bitliste 
-

Bütün Ormanlar 
Teftiş Ediliyor 

. \Bir Mevkuf 
Hastaneden 
Kaçmış! 

Bitlis, 28 (Hus~i) - İlk defa 
olarak prk vilayetleri ormanları-. 
nın umumi tekilde teftişine karar 
Terilmiştir. Bu işe memur edilen 
heyet orman mütehasStsı Mitbat 
Beyin riyasetinde Diyarbekirden 
Sittise kadar büttin ormanları 
tetkik ederek tehrimize -gelmiştir. 
Heyet yakında Van ve Muş 
ormznlarım tetkik için hareket 
edecet<tir. - N. Y. 

M. Kemalpaşada 
Eski Hesaplar Tetkik 

Edilmiye Başlandı 
M. Kemalpaşa ( Hususi ) 

Kazam1z belediyesinin eski ve 
yeni belediye reisleri zamanında
ki icrnat Te muamelltı tetkik 
edilmektedir. Bu tetkikata, yapı
lan şikayetler fü:erine lüzum -gö

rülmüştür. Gmsa Himayeietfal 
cemiyetindea üç zat bur:aya ge'e
rek kasabamn Himaye= .. tfatinin 
hesaolarını tetkik etmiye başla
rular: Ayrıca Hilaliahmer hesap-

Malatya ( Hususi ) - Kahta 
kazasının Halvet köyünden Hassi 
Ömer oğlu ·Hüseyin isminde 
birisi hırsızhk cürmiie tevkif 
edilerek buraya getirilmiş, fakat 
hastalığını ileri sürerek jandarma 
nezareti altında bulunmak şartile 
hastaneye yatırılmıştır. Hilseyiu 
bir fırsatta nistifade ederek gece
yarısı hastahaneden kaçmıya 
muvaffak olmuştur. Jandarmalar 
takip ediyorlar. - p111an 

25' ,,. 

Orhangazi de 
Zeytin Sineklerile Mücadele 
Etmek Mümkün Olmuyor 

Orhangazi (Hususi) - Ya
pılan mücadelelere rağamen İtal
yan çekirgelerinin bu sene '.!20 
dönüm arazide yumurta bırak
bklan anfaşı1mıştır. Bununla bera· 
ber umumi vaziyeti itibaril~ 
haşarat bu havali ziraatini tah
rip edecek derecede değildir. 
Y ~lruz kasabanın şimal tarafıo
daki zeytinliklerde zeytin sineği 

türemiştir. Bu muzır haşere ile 
mücadele için tahsisat yoktur. Bu 

le mücadele apılamıyor. 

maktadır. 

Ordo kasabasımn deniz sat
bile müsavi bir derecede olması 

takriben "250,, senedenberi cı
varmdan akan dere ve nehirler 
marifetile dolmakta olan denirin 
terkettiği kumluk araıi; bugün 
Ordunun çarşı ve pa:ı:ar mahal
lerine inhisar eden aksamını ih
tiva eylemektedir. Bonunla bera-
ber otuz beş seue evvel denizin 
meddü cezrine saha olan mahal 
şimdi vasi bir cadde ihdas olu
nacak raddeye gelmiş ve etrafına 
muazzam binalar inşa olunmuş· 
tur. Tabiatin ihdas ettiği bu te
betldüller ve tahavvüller müna
sebetile ati için bir kıyas caiz 
ise, Ordu limanı dere ve nehirlerin 
getirdiği ku;nlar tarafından doldu
rulmakta devam eylediği için istifa
de imkanı tedricen zail olmakta 
bulunan Ordunun yük ve yol
cu iskelelerinin em sene sonra 
ihtiyacı temin edemiyeccği pek 
aşikardır. - ~ 

l Akşehirde 
Köylere İyi Su 
Temin Ediliyor 
Akşehir {Hususi) - Kazamız 

dahilinde iyi su siyaseti ehemmi
yetle takip edilmekredir. Billıassa 
köylere iyi su temini için çok 
faydalı mesai sarfolunuyor. Birkaç 
gün evvel Ka.rahüyük köyünde 
bu münasebetle coıkwı tezahi
rat yapıldı. Bu köy halkı evvelce 
sularım sıhhi olmıyan kuyulardan 
tedarik ediyorlardı. Fakat balkın 
teşebbüs ve hükümetin de muza
hareti sayesinde köye demir bo
rularla iyi su getirilmek imkanı 
hasal olmuştur. Bu hususta birkaç 
sene evvel teşebbüse girişen köy 
eşrafından muhum Hacı Musa 
Efendinin büyük yardımlan var
dır. Hacı Musa Ef. bu iş için 
hayatında Uç bin liradan fazla 
para sarfetmiştir. 

Bir Kız Kaçırn11ş1er 
Burhaniyenin Karataş köyün· 

de bir kız kaçırma hadisesi ol
muştur. Beş şerir birlik olarak 
bir aileye tecavüz etmişler ve 
bu aileye mensup bir kızı kaçır• 
m1şlardır. Osman, Ramazan, 
Muhtar, Zekeriya ve Süleyman 
ismindeki bu şerirler takip edil
mektedfr. 

Bir Linıan 
Lazımdır 

Finike (Hususi)- Kasabamıun 
ihr.ac.at mevsimi mart aylarında 
bqlar ve eylul gayesine kadar 
devam eder. Fakat maalesef 
Finike limanının açık ve küçllk 
gemilerin bile bannmalarına mü• 
ıait olmaması yüzünden deniz 
münakalab eyliilden sonra yalnrz 
haftada bir defa Mersinden av
dette uğnyan Se}'Tisefain vapur
lamıa münhasır kahr. 

· Finike sahilinin teşekkUIAb 
itibarile ufak bir fedakarlıkla ve 
az bir masrafla kaçnk gemilerin 
bannabile cekleri f-.İy limanın in· 
,wn mümkilııı:>. e; maalesef 
şimdiye kal a1 ituııal edi miştir. 

Böyle bir lıman inşa edil
diği takdirde kışın dahi civar 
adalara ihracat mtlmkün olacak 
ve bu suretle kazanın iktısadiya• 
tına biyük tesirler yapacaktır. 

Finikenin baıtıca ihracat mad• 
deleri tunlıtrd•r: 

Buğday, n.sam, pınnç, mısır, 
arpa, fasulye, akdan, kereste, 
portakal, limon, mandalina ve 
karpuz. 

Dahili ihracat ile münasebet• 
tar limanlar; Fethiye, Bodrum, 
Gökabat, lmıir, fstanbuldur. 

Harici ihracat ile münasebet .. 
tar limanlar da; lskendcriye, Berut 
ve Akdeniz ltalyan adalarıdır. 

Sandıklının ismi 
Sandıklı (Hususi) - Afyonla 

Dinara ayni mesafede bulunan 
kasabamız kaplıcaları ve leb1ebi· 
sile tanılan tlç bin evden mürek .. 
kep güzel bir kaz.a merkezidir. 
Buranm Sandıklı İsmile anılma

sına ait bazı rivayetler vardır. 
Bir rivayete göre Birkaç asır 
evvel burasını esaretten kurtar• 
mak için askerlerimiz sandıklar 
içerisinde kasabamıza giT"mişler, 
buna ithafen kasabaya sandıklı 
denmiş. Kasabamı%da içtimai ha• 
yat tamamen 6lmöş değildir. 

Belediyenin faaliyeti iftihar 
edile~k derecededir. Bura ahalisi 
sebet" vaktinde tarlalanna koşar, 
aqa1B1n alacakaranhğında -zevce
ıile. çccuğile yuvasana avdet 
edır.T. Yahu& son senelerde köy-. 
lümüz ve çiftçimiz biraz sıkıntıya 
d~. Ba aebeple arpa mah• 
auliiaün meafaat temin edecek 
ıekilde sal'fedilmesi için bu civar• 
da bir fabrika tesisi arzu 
ediliyor. 

Burada gençler biribirinl 
kahve köşelerinde çekiştirmekle 
değil, toplu bir halde bir1ik salo
nunda halka mektepç'iHğe ve 
spora ait faydah öğütler vermek 
sureti1e vakit geçiriyorfar. -A. H. 

Kırkağaçta 

Çiftçiler Havanın Sıcak
lığından Çok Memnun 
Kırkağaç (Hususi) - .Bağ-eda~ 

rıoa üzümlerini kurutmak için 
Bandırma işlerine baştamış1ardır. 
Çiftçilerimiz havanın bir müddet 
daha böyte sıcak gitmesini te
menni ediyorlar. ÇllnkU s•cak 
havalar üzüm kurulanların işlerine 
çok yarıyOt". Ür:ümlerin sergide, 
tütünlerin de iskelede olması, 
havaların yağmursuz gitmesini 
istiham etmektedir. 

Usakta Susuzluk 
' Uşak (Hususi) - Şehrimizde 

bugünlerde su buhranı oaşgös
termiştir. Çeşmeler kurumuş, ku• 
yuların suları çekilmiştir. Halk 
müşkülat içindedir. Herhalde 
kasabamızın kuvvetli bir su lesi• 
satma ihtiyacı vardır. - Ş. K.a;a 
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1 Siyaset Alemi Gönül İşleri BABİC:I TBLOBAFLAB 
Fransada 
İftirak 
Cereyanları 

• Kari/erimin 

Harp Istemiyenler Toplandı Suallerine 
~ ~---~~~~~~~~~~~ 

Franı.ayı için, için düşündOren blr 
mesele var: Muhtariyet cereyanları. 

Fakat Franaı:ı: matbuatının ıütun
larına göz srudirseniz bu endişeyi 
pek nz sezebilirsiniz. Çünkü bu 
cereyana ait haberler, gayet ıönük 

bir tarzda ncışredılmiştir: iç aayfala
rın en az göze çarpan yerlerinde. 

Binlerce Kadın Ve Erkek Murahhas 
Harp Aleyhinde Ahp Tutuyorlar 

Halbuki lu cereyan, Fransada 
yeni bir şey değildir. Orta zamanlar· 
danberi devam edegelen bir tema
yüldür. 

Den ilebilir ki bu cereyanın başın
da, şimdilik, şimali garbi Fransanın" 
büyilk !lir kısmını iual eden Brö-
tanya havalisi geliyor. Fakat 
onun emellerinin tahakkuku, hiç 
'üphe yok, yeni yeni iddia-
lara yol açacak: Provans denilen 
Cen ubi Fransanın iftirak arzuları 
meydana çıkacak, daha diin Alman
yadan ilhak olunan Alsaa-Lorenin 
ayrılma meyelanı başgöıterecek, ce
nubu garbi Franaasının Bask vila
yetlerinde ihtilal kopacak. 

Bu akıbeti iyi tahmin eden Fransız 
idare adamları, geçenlerde, bir abi
deye atılan bombayı vesile tutarak, 
esaslı bir muhaaebe yapmak iat:yor· 
lar. Fakat onların, bu işi bütün 
lnatile meydana çıkarmak için aar
fettiklerl bütün gayretler boşa 

ıidiyor. Zira, lnatçılıklarile ıöhret 
alan abide dinamitçiai Brötanler'in 
ağundan tek kelime çıkmıyor. Fakat 
biltün bu tahkikat gayretlerinden 
meydana çıkan hakikat ,u olmuştur 
ki bu teşekkilUln batında, Brötanya
nın iddialarını temıil eden ve tarihi 
•akıalar kahramanların• nazire teş
kil eden eırarengi:ı; bir bakire vardır 
adı: 

Ben böyle iıtiyorın, dur. 
Mevzu un man asile hemahenk 

1rüzel bir laim. Fransanın başına 
yeni yeni işler çıkacata henziyor. 

Süreyya 

Hicazla 
Fransa Arasında 
Bir İtila/name 

Kahire 28 - Ümmülkura 
gazetesinin yazdığına göre F rar.sa 
bükümetile Hicaı Kıralı lbnissuut 
arasında yeni bir itilafname im-
zalanmıştır. 

On bir maddeden ibaret olan 
bu itilafoamede Fransa hükumeti 
Hicaz ve Necit Kırallığınm aiyasi 
varlığını kabul ve tasdik etmek· 
tedir. Bu iki b6kiımet kendi 
topraklarında yekdiğerinin aley
hine çalışan teşekküllere kat'iy-
yen müsaade etmiyecekleri gibi 
Fransanın idaresinde bulunan 
müslümanların bila kaydn tart 
hacce gitmelerine de mllaaade 
edilecektir. Ayrıca vasisiz olarak 
Hicazda ve Franaada ölen kim· 
selerin emYal ve emlAki mahallt 
kanunlara tebaan vergileri veri· 
lerek varimlerine iade edilecektir. 

Amıterdam 28 - Cihan harp 
aleyhtarlığı kon&reıi dDn 35 
memleketi temsil eden 2000 m~ 
rahhasın huzurile açılmııt.r. 

Almanyanın kongrede 500 
murahbaıı bulunmuıtur. Bunların 
arasmda Rayhftagdaki kadın 
meb'ualar da vardır. Yalnız ha1ta 
olan Klara Zetkin mllıtesnadır. 

lngilterenin 70 müme11ili bu· 
lunuyordu. İngiliz heyeti, müs· 
takil amele fırkası azasından M. 
Briçmanın riyasetinde bulunu· 
yordu. 

Hindistam, Hint ittihadı kon· 
gresi M. Patel temsil etmekte idi. 
M. Romen· Rolan bulunmadığından 
kongrenin küşadı merasimine M. 
Hanri Barbüs riyaset etmiştir. 

Hitler, Spor 
İşine De 
Burnunu Sokf u 

Berlin 28(HususJ)-19J6 sene· 
sinde yapıla<'ak olan Olimpiyatlar 
Beri inde icra edilecektir. Fak at 
renkli sporcuların bu Olimpiyat
lara iştirak edip edememeleri bir 
mesele olmuştur. Hitler ve 
taraftarları, Berlin Olimpiyatla
rına renkli insanların, zencilerin, 
siyah arapların iştirak ettirilmele
rine muarızdırlar. 

Hitlerin fikirlerini neşreden 

F olkişe Beobahter gazetesi , bu 
husuta şu noktai nazarı müdafaa 
ediyor: u 1936 olimpiyatlarında 

renkli insan istemiyoruz. Salahi
yet sahibi kimselerin, hiç olmazsa, 
bu sahada, vazifelerini yapacak
larını ümit etmek isteriz. Çüııkü 
renkli adam esirdir ve serbestçe 
spor, mücadelesi yapabilecek 
olanlar, sadece esir olm } an 
iskemlerlerdir. ,, 

Başvekil 
Programı 
Okuyor 

Brline 28 - Başvekil M. Von 
Papen, bugün Munster'de bir 
nutuk irat ederek ilk defa ola· 
mak üzere ana hatları malüm 
olan ve fakat teferruatı bilinmi
yen iktısadi programım izah ve 
tcsrih edecektir. 

M. Von Papenin 3 nokta üze-

TEFRI KA NUMARASI: 51 =========== 
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Odanın penceresi sokağa 

bakıyordu. Pencerenin pervuına 
dayanarak urbOfların akf&ID vakti 
ve yahut bayram glbıleri meyha· 
neden çıkıtlannı, bağırarak ve 
sallanarak yürtıdilklerini ve niha· 
yet yuvarlandıklarmı g6rebili· 
yordum. 

Bazan bir çuval gibi mey· 
haneden kapıdıtan atılırlardı. 
Tekrar girmiye ugraşırlar, bir 
ıürültU, bir patırdıdır ko~ar, ba-

ları tepeden seyretmek çok eğ· 
lenceli oluyordu. 

Bllyllk babam bir yeni tesisat 
için oğullarma yardım etmek üze· 
re, sabahleyin erkenden gidiyor 
ve ancak akşam üstü, yorgun ar· 
gıo ve hiddet~enmiş bir halde 
dönüyordu. Nmem, çamaşır yı· 
kar, evi temizler, dikiı diker, çi
çek ve sebze bahçesinde çalışır· 
dı. Bütftn gün gayrime'rt bir 
kırbaç tarafmdan döndürülen 

Tahdidi tealihat etrafJnda konferaıulr.rın toplanmasına, ııı ıı .ık.ış ı.ırı ıı 
.) apılma ına, itilAfların elde dilmeııine rağmen bi1t0rı dnleUn ordu .ı nnı 
fennin ,.e bugünkü asrm icap ettirdiği tekilde teçhir. etmekten geri kalmı
y orlar. SilAh fabrikaları harıl harıl çalıııyıu ve mütemadiyen top, tllfek, tay
yaro, tank, zı;hlı imal ediyorlar. Geçenlerde imal edilen en sen si tem tank
ların tccr iibolori muvaffakıyetle neticelendi ve İngiliz ordu una ahııdı. Saliı
lıu r i O\ as ırırta son dofa yapılnıı man evralara bu tan klardan 8UO tanesi fıtirnk 
otmittir. He!lınimi7.de bu taııklarda.n birisi gurün ınektedir. %ohirli gazlara karıı 
hu ıı i ırn rotte irnal udilon uıa l eler do ilk defa bu manevralarda kullanılmıttır. 

Muazzam Manevralar 
Bir Fransız Ordusu Alman Hududunda 

Büyük Manevralar Yapacak 
Paris, 28 ( Hususi ) - Fran· 

sanın şark vilayetlerinde, yani 
Alman hududu üzerinde büyük 
askeri manevralar yapılmak için 
hazırltklara başlanmışltr. Harekat, 
eylulün yirmisinde haşlıyacak, 
otuzunda nihayet bulacaktı r. Bu 
harekatın hedefi, bir taarruz 
muharebesinde, motörlü nakil 
vasıtalarından ve ~ilhassa küçük 
tipteki zırhlı otoınobillerden ne 
derece istifade olunabileceğini 
tesbit etmektir. 

Bu harekete yedi piyade, iki 
topçu alayı ile iki Şimali Afrika 
piyade fırkası, dört Cezayir ni-

= 
rinde ısrar etmesi muhtemeldir: 

ı - İşsizliğe karşı şiddetle 
miicadele ; 

2 _ 0 0 3 veya 1104 faizli mec· 
bmi bir istikraz ile veya sermaye· 
ye resim vazetmek sure.til.e yeni 
varidat memba!arı tedankı; 

J - Almanyanın takip ede· 
ceği ticari siyaset. 

ıancı alayı, on beı süvari alayı, 
bir Alp niıancı alayı, iki alay 
dağ topçusu, bir motörlü mitral· 
yöz livası. Bunların haricinde 
muhtelif hizmetlerde kullanılacak 
iki fırka daha manevralara işti· 
rak edecektir. Bu kuvvetlerin 
haricinde hava müdafaa topçula· 
rının da tecrübeleri yapılacakbr. 
Manevraları bizzat F ransıı ordu
su erkinı harbiye rei~ idare 
edecektir. 

• 
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ıırır ve vüzündeki ter tanelerini Ve Akolina lvanovnaıun hepsi 
kurulrta;ak derdi ki : için ayni ılık tebessümü, ayni 

_ · Allah bütün iyi insanları samimiyet ve hürmeti vardı. 
ebediyen m~t etsin 1 Eh, Alyo- Başparmağı ile burnuna dikkatle 
şa 1 Benim temiz yürekli yavru- enfi)e yerleştirip, beyaz benekli 
cuğum t Şimdi artık güzel ve sa- kırmızı mendili ile temizledikten 
kin bir hayat yaşıyoruz değil mi? ıonra nasihatlerini ortaya d&kerdi: 
Sana şi.ikürler olsun ey semala- - Bit için en iyi çare ıık 
rın kıraliçası 1 Böyle her şeyi ıık yıkanmak. buğu ile vUcudünll 
dtizeltti !fin için 1 ısıtmaktır. Eğer cildin içine gö-

Fakat bana bu hayat hiç te mülmüş iseler, bir yemek kafiğı 
0 kadar sakin göriinmliyordu. BU- dolusu gazyağı ve bir çay kaşığı 
tün giin, sabahtan akşama kadar miktara süblüme alır ve üzerine 
kiracı karılar evin içinde, avluda üç iri damla cıva damlahrsınız! 
dolaşıyorlardı. Bundan başka da- Bunu bir kiremit parçası ile ka· 
ha bir sürU komşu karalar da rıştırırsınızl Merhem hazır olmu~ 
geliyordu. Hepsinin de bir derdi turl Eğer karıştırmak için tahta 
vardı. Koşarak gelirler ahlayıp, veyahut kemik kaşık kullamrsamz 
pufhy;n-ak aızlamrlar ve büyük civa kaybolur. Gümüş ve bakır ise 

_ _ _ ..._. ........ ~ ... _ırlart:h ·------- -'- ~ ~.:_..,:ı_ _ _-ı~X-1 

Cevaplarım 
19 yaşmdayım. Bir müddet 

evvel kocası bir cinayete kurban 
olan dul bir kadınla tanışıyorum. 
Bu kadının hiç kimsHİ yok. 
Şimdi bir pansiyonda bulunuyor. 
Onu kendi erim• alarak mea'ut 
etmek istiyorum. Doğru bulnr 
muıunuz?" 

"· Kachnm namuıundan emin 
laenlı ve sizi mea'ut edeceğinf 

zannediyoraanıı dlltUndOiftnllztl 
yapmakta bir mahzur ı&rmü-
yorum. .. 

.. Bir kıu 1eriyorum. Kızın 

da hareketlerine bakarak beni 
1evditf nl zannediyorum. Bu kızla 
evlenmek istiyorum. Fakat ailem 
o laza sana vermezler, diyor. 
Fakat Yermemeleri için aebep 
ıöremiyorum. Bir defa ıize da
nışmak istedim! .. ,, 

z. 
Tecrübesi basit oğlum. Res· 

men kızı istersin. Verirlerao ne 
ilA! .. 

t,öıtepede Y. F. Beye: 
Tabiatin kulağına fJııldadığı 

şeyi yap. Yani 1ev aevebildlj'in 
kadar! 

• '"Bundan on ay evvel çok ıılr 
ve gayet samimi görilftilğllm ve 
kardeşimden ziyade kendisine 
hürmet ettiğim bir kimseye kartı 
bende bir sevda uyanmıya bat" 
Jadı. Bu miiddet ıarfmda aklım, 
fikrim, ruhum bu şiddetli sevda· 
mn ate.ıleri içinde parçalanıyor. 
Bu hissimi kendisine mtınuip 

bir vasıta ile söylemek ka· 
bildi, fakat, bunu ona aöy• 
lemek imkAo haricinde. Ba 
hissimi unutmak ıçm ondan 
çok uzaklarda bulundum, yine 
olmadı. BilAkiı şiddetini daha 
ziyade arttırdı. Şimdi deli divane 
gibiyim. Nereye gitıem, nerede 
otursam aklım, fikrim hep onun ka
rıtık hayalleri peıinde dolqıyor. 

.. Hanımteyzeciiim; beni çok 
müşknl bir vaziyete sokan ıa 
belldan nasıl kurtulayım. Buna 
unutmak çareai nedir?" 

A. H. 
Bir insan 1evdiğinin daima iyi 

taraflanm g&rür, fena taraflannı 
ihmal eder. Soğumak için de o 
kimsenin fena taraflannı ı&rnp 
iyi taraflarını ihmal etmek llDm• 
dır. Binaenaleyh sevdiğinizin ıizi 
soğutacak taraflarım g6rmiye 
çalı,ınız. O vakit muvaffak oldu
ğunuzu göreceksiniz. 

HAN\MTEYZE 

Bazan d~linceli bir çehre 
ile: .. Bunun için bir teY alyleye
mem bammcıtım ! " derdi " ma• 
taralar manaatmna gidiniz Ye 
orada Keşiş ( Aasamiz ) i g&-

rllnftz I "' 
Ninem, ebelik te ederdi. Ai-

le kavga ve m&nazaalarını halle· 
der, basta çocukları iyi eder, 
ve evdeki blltln kadınlara ıaa• 

det ıetirir diye " Allabın anne
ıinin rOyuı " duasmı tekrar et• 
tirir. ev işlerine ait bir ıOrl 
bilgiler anlatırdı: 

- Hıyar, ne zaman turta 
kurulacağını kendi g6sterir. Ne 
zaman ki o toprak veya başka 
bir koku vermemiye başlar ko
parmalıdır r Meyva konserveli 

ürli.L vADILr~~~~~~~~~~~--



"Son Polll.ı,. Hol iv ııli:;ıı husuı.i m ulı a l>ir i 

buluna ) egan~ 'J ürk gaıctc~idh u,,. 
liYut muhabirimix. lıu h11fta biı~ mektup 

ı:-öndcr ir ve 5İncmıı Alemin i• inuı..in j 

anlatır. 

• 
1 

r 
"Son t'osta,, haftadıt iki defa ıinr.ma 

Ulfuı yapar. Bu sayfalarda dünyanın 

en yeni ainema h~bcrlcri, artistlerin , 

hayatı ve sinema ilemindcki nn'at 

un:yanlarınd•n bahsedilir. 

~<=-====~========-=============~=======~=====================::ıı===================================~=--=-======:=================-=====~ 

Emil Y anings 
-

Büyük Artist Yeni Lir G eta Garbo Va anı Maraton Koşucusu 
Brigit Helm Yeni Bir Filim 

Çevirmek Üzeredir Fili~n Daha Çevirecek 
Almanyanm yetiştirdiği dcha

lftr artist Emil Yaninııs ıesli 
filim çıktıktan onra unutuldu ve 

deta şöhreti inkAr edildi. Holi
•utta yüzlerce sessiz filim çeviren 

Yanings'in mukavelesi tecdit 
edilmedi ve şöhretli yıldız bu 
muameleyi kendisi için bir haka
ret sayarak tekrar vatanı olan 
Almanyaya döndü. Yanings Al
manyadn birkaç filim çevirdi v 
eskisi gibi heyecanla alkışlandı, 
ancak bir müddettenberi tekrar 
istirahat köicsin çekildi. Fakat 
haber aldığımıza göre Y aning 
yeni bir filim çevirmek üzere bir 
mukavele imzalamıştır. 

Yaning 'in yeni çevireceti 
filim '' Kralın Silv risi ,, ismini 
t şıyacakbr. Bu filimde Y aninrs 
kr 1 rolnnü temsil edecektir. 

Ben GiindUz, Sen Gece 
Yeni tesis edilen bir Alman 

atUdyosunda "Ben Gündüz, Sen 
Gece,, isimli bir filim çevrilmek· 
t~dir. 

Glorya Sineması 
Glorya sinemasının kap ndıtı 

yeya kapanacağı hakkında dola~ 
fan rivayetleri MndUrU M. Franl<0 
tekzip ederek şunları öylemiıtir: 

Sesli filim çıkmadan evvel 
" Metrepolis ., filmile parlıyan 
güzel Alman yıldızı Brlgit Helm 
aesli filimden sonra bir miiddet 
unutulur gibi oldu. Fakat sinem 
kumpanyaları bu cazip Alman 
kızını tekrar hatırladılar. Bunun 
neticesi olarak Brigit birçok scsll 
filimde baı rolleri ifa etti ve 
muvaffak oldu. 

Şimdi öğrendiğimiıe gör 
Brigit Helm yeni bir filim çevir
mek üzere hazır Jaıımıya başla
mııtır. Filmin isnıi " Maraoto 
koıucusu " dur. Brigit bu filimde 
baş rolU kabul ve ifa edecektir. 

Filmin senaryosunu bilenler güz 1 
Alman yıldızının, bu fifimle bliyUk 
bir şöhret temin edecekini ileri 
ıürliyorlar. 

Jan Helbling Denizde 
Gazel yıldızlardan Jan Helb

ling "Petrel,, isminde bir lcotr 
satın almı~tır. Bu şirin \'e cici 
kız timdi tatil mevsimini deni -
lerde, bin bir eilence içinde ge
çirmektedir. 

Gece Çingeneleri 
" - Yaz tatilinden istifade 

ederek sinemanın muhteşem sa
lonunu tamir ettirmekteyim. Bu 

ene en yeni filmleri göstermek 1svcçin karlı ve buzlu ikliminde yetlıen 16hretli yıldı% Greta Garbo, aenelerce Holivutta yaşadı, 
ıuretilc muhterem mlitterilerimi yüzlerce filim çevirdi Ye milyonlarca dolar kazandı. Garbonun ıon mukaveleai mayıı ıonlarında bitarn 

Aloıanya'da yeni bir filim 
çevrilmektedir. f ımi 11 Gece Çin· 
ıeneleri,, dir. Bu filim düşkUn 
insanların aşk maceralarile dolu 
olacaktır. 

memnun etmiye çalışacağım. Bu bulmuştu. Onun tekrar bir mukavel imıalıyacaj'ı ı6ylendi, fakat aılı çıkmadı. Greta Garbo ıeçeıı-
husu ta her tiirlü fcdak rlığı ifa- lcrde Amerikadan ayrıldı vo vatanı olan lıveçe döndU. Bu re11im Creta Garboyu taşıyan vapur1Jn 
dan çekinmiyeceğim. ,, güvertesinde alınmıştır. Garbo, vapurun yanaımakta oldutu fsveçin lstokholm oehrini aelAmhyor. 
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Ani a idman Yap or 

Los Angeles olimpiyatları münascbetile Holivutt ki yıldızların 
hemen hepsi olimpiya t ıniisabnkalar.uı seyre geldiler ve bir kısmı 
da husu i miisrı brıkalara ~irdilcr. Bolirndun en .sportmen yıldaıı 
~ :~n giiıcl Aııita P:ıj da Los An~elt•:ııe ~clmiştir. Resimde Anita 
d-= beraber Sera Marteni idman yaparkeu sıörüyouuuu:ı. 

!Komik Şarla 
Japongadan 
Boş Dönmemiş! 

IMiryamHopkinsinŞö 

Çar)i Çaplin bir müddet ev
vel Japonyaya yaptığı aeyahat 
esnasında Tokyoda bir lokanta· 
da kltibelik eden 20 yaşlarında 
güzel bir Japon kızı ıörmllf, 

kızan ıim iyah gözlerini, parlak 
saçlarım, narin vUcudünü beğenmiş 
ve hiç dUşUnmeden kı:ıın yanına 
yakla arak kendisini tamtmııtır. 

Japon km meşhur sinem 
yıldızlı ile tanııbğına ıon derece 
memnun olmu tur. Çarli Çaplin, 
J pon kızma, kendisile ber ber 
Holivuda gelmesini teklif etmiş
tir. Japon kııı Şarlonun bu t k
lifini memnuniyetle kabul etmiı, 
fakat kızın babası razı olmamıt· 
br. Şarlo, kıııo baba1ını ikna 
etmek için çok çahşmıı, buna 
muvaffak olamamıf, fakat luıı 

· ıiılice kaçırmıya karar vermiş
tir. Anca kız buna muvafakat 
etmemiı ve Şarloya: " Babamın 
riıaeı olm,dan kat'iyen ı:elemcm. ' 
Onu ikna edcııbileceğimi Umit edi-

yorum. 
Babamı ikna ettikten aonra 

Holivuda geleceğime ıöz veriyo• 
rum,. demiştir. Çarli Çaplin bun 
muvafakat etmiş ve japonyadan 
ayrılarken oradaki tamdıklarana 
babaaım ikna etmek için kın 
yardım etmelerini söylemiştir. 
Uzun zaman bu teklifi ,iddetle 
reddeden kızın babası nihayet 

Şarlonun adamları ve kendi kızı-
. mn ısrarı üzerine muvafakat etnıi- J 

ye mecbur olmuştur. Sız yakında I 
Holivud hareket edecektir. Çarli 1 
Çaplin Japonyayı terkedcrken 
tamdıklarma: .. O kız. yıldızların 

en parlai• olacaktır.,. demiştir. 

.. 

Miryam Hopkins Amerikan yıldızları araımda hususi bir ca· 
zibeye malik olması itibarile bUyUk bir şöhret kazanmıştır. Y1?d ı r.
lanu en gençlerinden olan ~iizel Miryam, çevirdiği bütiin filimlerde 
muvaffak oldu \'C çok aikışlanclı. Fak at onun yeni çevirdiği 
"Diinya ve insan,, filmi bir şal eser olmuştur. Bu filimde kaznnd.~ı 
muvaffakıyet, f ;rin yıldı:wı ~öhr~tini ebedilcştirınişlir. 



1Ki h raızda -ı bir - KOmeate ı•· 
yet iyi tavuklar var. EYH de ••I 
~ocuktaa bqka l&imae J•k. .. Şa7d 
prOltG eclerlerH ataalartni tıka• 

• ıı.... Ne de:aa ? 

Afacaa - Bu lıt>r fıer t.vu tarı 

aşıracalı:l•r. Onları ben bır korku· 
tayı• da l'Öuhler.. Al fU baba· 

mt• WMmt•lonunu, bacaldanna re
çir... Şu pabuçları da aval na .,: · • 

Af aun - e .. n de kend me b r 
pa ab ) ı~ •payun ... s;R de panto
lonla pabufları ıiy. tlenber bah
ç~y• lnet ... 

Afacan - Ciaıöa bacaııdarını 
iy ce -rır. Ta• altımda d.ır- Bak 
timdi hrffler Wii ,arGnce na11I 
kaçacaklar ••• 

Elbirliğile ... 
Muallim Afacanın yazdıiı ••

zifeyi okuduktan sonra ıordu: 
HOPLES! HOPLES! HOPLES! 

• 

- Afacan, doiru MSylel bu 
Yazifcyi kim yazdı. •• 

Afacan: 
- Efeadim, eledi. J>oirusu 

babam yapbf 
- Yalnız baban mı yapb? 
- Hayır efendim, hen de 

babamm yaptığını tashih ettim! .. 

Afacanın 
OJınlır1ttdan. 

Afacan arkada.
Jarile bu oyunu 
oynar.. Çoeuklar
tlaıı biri ebe ol nr. 
Ötekiler ikh o R) 
rıhrlar. Oynn e
riade biribinnd n 
yirmi otuz metre 
uzak iki ç.f zgi ı;i
silir. <'ocuklarrn 
yarısı bir çizginin 
berinde, dlğ r ya· 
rıılda ôtelti \'l"zgi
ain Uzorlnde du
rurlar. Ebe ol ~ 
çocuk ta iki çi gi 
nin ortasında durur. 

Oyun bat ıya • 
saman eb bağırır: 

Bat dai'Jan t' 

AIMrlmle .. ,.n cuma 
8117Uk•d• deyip çektik ı 
ASii giden ,., ha•uma: 
E .. klere binecektik ı 

Ne zamandır etdm llev•• 
H ea I Hop!ee I Hopfe9 I 

" 

Bunun Uurin 
herltet b e a· 
kalanmadan karı•· 
ıındakl ~izgİ\" 
kotmak ic,'iıı fırsat 
lı:ollamı) a bati ar. 
Çocuklar bir taraf· 
ta:ı öte \ arafa ko 
tarlarke u ebe d 
onları fqt •1• ça 
lıtır. Çocu lar 
yi tatıtmıra Cin ... - C.nnetln duYarlaM mllh8hellld..
91rlar. Ki n ka; 
la ına o b olur! 

ftl~ Bllt,or ._n Atacan ? 

Ba o unu ar • 
datfar nısla 

....... - ............. takırdı .. ~ ....... 
..... Hl9 ................. *6var olur lllU J.: 
çlkal ....... f de ile J•kt"lt alatn ı ... ytnı7. •. .. 

DEV 

AFACANIN 

/ALEM SEYAHAT/ 

( ....... aı Arka.datı Cingöıle beraber 
Alil rika) a gelen Afacan, 
ot da kendini TOrldyen n 
eu ınetllur 9061lk ainema 
11Wı1ıt olarak tanıuyor ve 
bu yQsden zengin oluyor. 
Jo'&kat baı ı ftr de Şik&JO
haydutları çocuğa musallat 
olarak para vermedttf tak· 
dinle keodiabıl ita ıracak
larını aGyUtyorı.,. J>e1il 
Jaafiy .. i l:lerry ile New «t 
ta lostura 40kk&at et.o 
Etyemezh Tuzıuı Ahmet 
lımiııde Wr TGrk Al.aeaaa 
nearet ectl~ 

Tuuu Mmet: 
- Afacm _ ... _ oq. ...... d-•ıt•• 

ana kim• &-. bile oramu. •• 
Sana yaa bakanı• ••Y haline!. •• 

Bu aarada polis hafiyesi Harry 
,......... reldi. Ben tuuu Ala-
medi kendiaine prezante ettim: 

- Tanuz Ahmet Tlrld,enln 
mefhur f Amatlr ) cletektifterin
deadir. Amerika lııaydutlanem 
ılbretini Tlrkiyeden ifitmlt •• 
hu mlltbit haydatlan tamm.lr 
içia billı••• Amerib1a ıe'·~ 
tir. Mi•ter Tuma bir fttaDcla-
flDID ba1datJaıuu tanfmtlaa 
tebclit ~ iP.tiace d.W 
maaHDethaia kepsak lltulldl-
hlmda ............. , ..... 
kelle .... ......,. ............ ~ -

Merkeblm de pek afacan 1 
Gidiyoruz tıkır t.lkll"-
llazan d6rtnat, llU811 rah-.an 
Dtnlemiyop yok~ ... , ... ı. 

H•r hratt. yalnız bu H•: • 
Hople• ı Hople• ı Hopla• 1 

Afacan Ve Musiıi 
Birgün evde mulikiden bah

sediliyordu. Bir misafir tlamm 
Afacana sordu: 

- Afacan senin musikiye is
tidadan da •ar mıdır? 

Afacan desı..l cevap verdi: 
- F evkallde istidadım var

d . ,.ffaaamteJ&«. 
Bil cevap miaafw HanımtD 

bOf'IOA aitti. 
- f;tidadın olduğunu naaıl 

anlıyorsun bakayım ••• 
- lıte, inanmauamz nneme 

sorunuz. Gramofonumuzda hangi 
plikı istersen·• çalınız, daha 
duyar duymaz plikın arka tara
f nda ne çatınacaiını size derhal 
söylerim!.. 

Nasll Bassan ?!.. 
Afacan eline meraklı bir hi

kaye kitabı geçirmiı ha hire o
kuyordu. Hiklyenin en tatlı 
yerinde Cınpı yanına geldi. 

- Afacan. eledi. Bak tavan
da bir tahtakurusu ridiyor .•• 

Afacan aldırmadı. Cingaz 
kolundan çekti. 

- Afac.an bak, tav•nda bir 
tahtakuruau y&riiyor •• 

Afac.. ktıclı. 
~ Eh... DiY't tiatırd"1. "T .. 

va•da ta~Ul'dBU ytb11JW"•J_. 
imla Gat:Oae bas i\ldiir!. 

- Sizaa sibi mefhur bir 
amatir detektifle taaııtıtımdaa 
dolayı çok memnunum... Y arc:la
mınılla Şikaıo baydutlanmia balt
kında. ieJebileceiimj&i lmit 
ederim. eledi. 

.,. .. irin bir kDlhanbey olan 
Tuau Alam•t hiç iatifiai bozma
dı. Ameriblı poliı hafiyelİDin 
azametle elini aıkb. Bu merasim 
bittı1'te• aoaa bana tlrkçe olarak: 

- Olar bacabaı deiiJ.inl 
cleclL Palavra mı dedin, aende 
bitmltL· Bitin Amerikalıları ena1i 
yerine koyclma bel.. Tevekkeli 
.... AfacaD dememlfler ••• Demek 
his de TlrkiJenin en meth• 
pallı llaflJeli olduk hal.. Atma 
Afacu dla kardetiJb... Ne ile, 
hot bea de HDln Jlzhll yere 
el~•, .... 

T-. Ahaaet henim ıatta
jl• ..... ,._clakl odada p
bp b .. calr. .. _ T_ 
... • .... ,..... otel ....... 
... .-ır.:·~.a.., .. ,,....... 

E .. llmln kulakl81"1 
.... .............. k ...... . 
Pak ta çevik bacaldan 
Ra• .. lenle eder. Jartf I 

Alk .. llMlı lllat llerlies. •• 
Hopleel H ...... 1 HOll ... I 

telefoa etmek lsere beraber 
... ta iadller. Biru soma kapı 
wrulclu. Tammaclıjım bir ıanon 
içeri ıirclL Biz Cinıkle yanyana 
pencereye dayaDllllf Nev-Y ork'un 
kalabalık caddelerini 1eyrediyor
duk. Bea ıanou ~111 

- Sia haraya • rel-
diniz? 

- Birkaç ... oluyor, Mitter 
Afacan. Silİn prıon muun ol
dutu içia hap hizmetinize ben 
habcajam... Ney • Y orku n•I 
buluyenunuz, Miat• Afacan? 

- Fena clejiL. 
Biz pencereden hakıyorduk. 

Ganon da arkam•ıcla dunıyorclu. 
Birdenbire ubmada imla hir 
hareket olda. a.if Wr ••mlede 
tlatlmtbe atllap kollarile .., __ 
lanmm ,........ bd el -
.......... bkiıcla. Korlaaclaa ... 
, ................... 1r. Bir 
.... ,. - ..... 11 ,. ..... 

...,... a;IUum• Ml-
'"""lk • 

Hı u& - Amaa J•h•-· Evde ..
labayıkh 'rıyarı bir adam •ar•lf 
be.... Herifin rlz8ae ,a:lllkmedea 
SlVlf1Ral1-

itini 
E•de koa111ayorlarch. 

- Ko18fUlar köpeklerini ka,
betmitler. Gueteye illn v.,.. 
mitler •.• 

Buna ifitea Afacan: 

- Şqanm akıllannal dedL 
K&pek gazetedeki Dlnı naul 
okusun!.. 

' 
Keramet 

Çerbadaysa. .. 

• U.111 •• , • 



SON POSTA 

C Çok Eski Devirlerde İstanbul ' 
-------------------------------~' 

Esrarengiz Zarfın İçinden Çıka Çıka Ne Çıktı ? 

""""'"" .. Her Ha/ela Mahfusdıu 
-111-

2 
[ MUteyeffa Damat Mahmut 

Paşanın k&tkluden bagln hiç 
kimsenin dışan çıkmadıia ve 
hariçten de kBıke kiımeniıı du
hul etmediği maruzdur, olbapta. .• ] 

3 
[ Veliaht Reşat Efendi bugün 

saat sekiz raddelerinde sarayla
rından araba ile çıkarak Zincirli
kuyu civarından bilmürnr tekrar 
aaraylanna avdet ettikleri ve bu 
emada hiç kimseye selim ver
medikleri maruzdur olbapta ... ] 

Bu jurna.Uar, ayrı ayn bir jan
darma miralayı ve iki sivil komi
.er tarafından ıece yarısından 
aonra getirilir, derhal müsved
de:eri yapılarak nazıra gösterilir 
ve sonra beyaz edilerek evrak 
odasına verilirdi. Şefik Paıa, 
bunlaran bllylk bir dikkat ve 
ehemmiyetle yazılmasına, zarffa
nn itina ile kapaamasma çok 
dikkat ederdi. 

Bir gece, Şefik paşa pek mü
him bir muzipliğe maruz kalmıştı. 
Bu, okadar mllhimdi ki az kalsın, 
nazar tecennün ediyordu. Gece 
yansından sonra, bir iş için oda
dan çakan ve biraz sonra tekrar 
odaya avdet eden (evrak memu• 
ru Cafer Ef.) ismindeki zat, ma
saamın üstthıde büyük ve musta
til bir zarf ıanır. Zarfı alır, ba
kar, üstündeki fU yazıyı okur: 

Zaptiye nezareti celilelİne 
[ Huıuatdir ] 

Cafer Efendi, l u zarfı burada 
bulduğuna taaccüp etmekle 
beraber keadW dıprda mewul 
iken merkezlerden ve yahut 
Beyoğlu mutuarrıflıpulan bir 
memurun getirip bırakarak ken
disini beklemiye lüzum ~örmeden 
çıkıp gittiğine hamleder. Zarfı 
alar, götürftr Zaptiye nazınaa 
verir. Nazar, zarfı yırtar. içinden 
herhangi bir evrak yerine, çıka 
çıka kapah ir zarf çıkar. Nazır 
bilylik bir hayret ve taaccllple 
llmbaya eğilerek zarfın htlindeki 
yazıya bakar. 

Mabeyn btıauıyun m&lftklne 
Bafkjtabet celilesine: 

(Bu zarlın kii9adı yı.lınız ııııı

ıarunileyh Jıa7.retterine aittir.) 

Şefık P8f•, ba yazıyı okur 
okuma7, kelldiaini koltufunun 
arkahğına at.. BDylik bir korku 
ye laeyecaala : 

- AJJah. Allah.. bune İf ? ... 
Diye bir feryat basar... Der

hal tahkikata tirifilir. Kap.daki 
nöbetçilere varaacaya kadar laer
kea birer birer ilticvap edilir. 
Daireye, yabua ~bir kiıueaia 
girip çıkmadajı anlaplır. Ba eı· 
ranengiz Wdise karfııında 
naııran .mirleri gerileeik· 
çe gerilir. Koskoca Zaptiye 
Neuretiade kapalarda ve kori· 
dorlarda bekliyen n6betçilere 
rağmea ea mahrem bir köşe 

olma11 iham ıelen evrak 
odasına kadar uzanan bu 
e!l'uengiz' eli lcetfedememek
ten mtttevellit bir aciz içinde 
Şefik Pqa fenalıklar geçirir. Sa
bah namazından aonra, itle vak
tine kadar uyumayı mutat ettiği 
uykuyu uyuyama. Mabeyni htı

mayunun İfe bqlamasını dar 
bekler. Zarfı alır, arabasına bi-
ner. Bizzat mabeyne gider... Ma

beyinde zarf açalır. içinden bir 
zarf daha çıkar. Arkasından bq 
yeri kırmızı balmumile mllhlir
lcnmiı olan bu zarfın llstünde de 
ıu bet kelime nazan hayrete 
çarpar: 

Zata akdesi hazreti şehriyariye: 
f çinde, dınamit vesaire gibi 

bir madde olması ihtimaline bi

naen zarf bftyftk ibtiyatlarla 
açılır. içinden ne çıksa beğenir-

ıiniz?. Dörde bük6lm0f, bomboş, 
beyu bir kiğıt .• 

* 
Zaptiye Nezaretinin en mlibim 

faaliyeti (heyeti tahkikiye) ıubesin
de prillllrdL Bu ıube, mOnha
sıran Ermeni işlerile iıtigal 
ederdi. Onun için burada visa 
mikyasta dalavere dönerdi.. Sa· 
raydan verilen en şiddetli emir-
lere rağmen yine birçok Ermeni
lerin lstanbula girip çıkmasına 
müsaade olunur ve bilhassa ( tet• 
kikı hüviyet) meselelerinde taşra
dan gelen zengin Ermeniler, se
miz birer kaz gibi yolunurdu. 

Zaptiye Nezaretinin baılaca 
vazifelerinden biri de, hakkında 
teb'it kararı verilenleri, menfaat• 
na kadar g6ttirmekti. Sürgllne 
gidenler, ehemmiyetlerinin dere
cesine göre muamele görürlerdi • 

( Arkası var) 

Devekuşu Avı 

DeYekuşunun reılmlerini çok g6rmllptlnOzdDr. Fakat ihtimal ki 
btt gllzel ınaW61ma na11l avlandığını bilmiyonunnz. Burada g6rdll
ğtlnilz gibi atla avalar cleYekuşanun petinden koşuyorlar v" bunu 
diri diri yakalamak için kement atıyorlar. Kement hayvanın boy• 
nuna ve vücuchma sanlmğı zaman da devekutu diri olarak ele 
geçıyor. 

ı t •• , ....................................................... ? .. 
i * j 1A OY fl f * ....................................................... ...!... : ı 

29 Ağustos Pazartesi 
latanbul - ( 1!00 metra ) 18 gra

mofon, ıt,5 birinci kısım alaturka 
kontıer Makbule Hanımın Ye Yf!Sari 
Asım Beyin i9tiraldle, 20,5 ukert 

konferan 1 alaturka konser Safiye 
Hanımrn ı ·ile 22 orkestra. 

Blkr•t - ( 394 metrtt ) 20 salon or
kestruı, :to, ı G grı.mofon. 

Belsrat - ( 4!9 met.re) 21 sos kon
seri , 21,40 konser, 22,W dram, 22, 15 
konser. 

a ... - ( 441 metn ) 21 haber, ki-
tap ve netriyat llemi hakkında bir 
tetkik, 21,5 hafif konaer. 

Prat - (48S metre) 22 orkeııtra. 
Viyana - ( 511 metre ) 21,5 operet, 

23,15 dans ha\'aları. 
Petl• - ( 650 metre ) 20, 10 Kacu 

tark1t1orı, 23,15 ajans haberlerinden 
eonr& konser. 

v.,.o.a - (1'11 mette) 19,:!J danı 
hanlan, 21,la Trariata operuı. 

BerUa - (1635 met.re) 20 guoiin ha
berleri, 21 Londradaıa ııakleo kon.1er, 
22,00 GötJaeaaia bir eeeri, Mora daaı 
hanlua. 

30 Ağustos Sah 
latanbı.al - ( 1200 metre ) 18 Gra

mofon, rn,5 birinci kısım alaturk& kon
ser, 20,5 ask.ıert konferans, ~1 tkinci 
kıaım alaturkl\ ko .., l!er, 22 orkestra • 

Bllır•t - ( SH metre ) 20 orkfftn, 
20,5 konferau, 20,45 ıarkı konıeri, 
21,16 Çaykofski ile Kalmandan par· 
ı:alar. 

Belarat - (4!?9 metre) 21 Hı kon
seri, 21,5 Zagrepten nakil, miltealt ı
lıen ajantı haberleri, Çigan orkestrası. 

Roma - (441 metre) 21,20 orkeetr& 
ve gramofon, mnnavebe ile. 

Prat - (488 metre) 20 halk konse
ri, 20,5 Ayda operası. 

Viyana - ( 511 metre) 21,10 orkea· 
tra, 22, 4i:i dans havaları. 

Pette (550 metre) 20,80 konferans, 
21 orke3tr:ı . 

Varıova - (1411 metre) 21 halk kon
seri, 21,45 edebiyat bahisleri, 22 kon
ser, 23 danı ha\ aları. 

Berlin - ( 168a metre ) 20,40 Jı'ennt 
mua!aabe, 21 •odvil, 22 •rkeetA. 

Tamam On Beş Bin 
Bir Şehir Hamamlı 

( Baı tarafı 1 incl ıayfada) 

ginlerin konaklarındaki hususi 
hamamlarm yekünu da " 14536 ,, 
gibi mühim bir rakamla ifade 
ediliyordu. Dördüncü Muradm 
his nedimlerinden ve musahip
lerinden olan meşhur E.li· 
ya Çelebi saraydaki hamamı 

şöyle anlat.yor: 
" Dördüncü Murat btı bakiri 

okutup haremi hassa aldırdıjan
dan bu padipba mahsus hamam
ları temqa , ettim. Hakka ki 
yeıAne hamamlardır. 1>6rt tara
fında gılmaaı hislarm magselleri 
vardır.Orta yerindeki hamamı ibret
nüma padişaha malıaustur. Köıe
lerinde mllteaddit havuz, fiakıye 
ve fevvreler vardır. Şadırvanların 
ve kurnaların inle ve taslan altın 
ve gllmü,tendir. Bazı kurnaya bir 
Hileden, hem sıcak, hem soğuk 
su akar. Duvarlarında misk ve 
amber kokar. Kubbelerindeki bil
lur ve neceflerin .pşaasındaa ha· 
mam nurlara garkolur. HalYetle
rinde albn ve gümftş kakmalı is
kemleler var. Yer yOzünde b~y1e 
bir hamam görmedim. Yalnız 
Bitliı lıikimi ( Abdal ) hanın 
hamamı b&yle ola Ye.aselam.,, 

Evliya Çelebi latanbulda ilk 
hamamın Fatih tarafmdan yap.
lan ( Irgat hamamı ) olduğunu 
s&yler. Burada saray hademesi 
yıkanırmıt- ikinci hamam Azap
lar hamamıdır. Bu iki hamamdun 
sonra Vefa, Eytıp ve Çukurba
mamlar yapılmıştır. Bu beş ha
mam Fatihin evkafile idare olu
nurdu. latanbulda bulunan (30'.!) 
hamamın hemen hepsininde yan
larında kadınlara mahsus kısım· 
lan vardı. Yalnız Knçtıkpazar
clald ( Mebmetpap ) hamamı 
tek taraflı olduğu için öğf eye 
kadar kadınlara, 6;kden sonra 
da erkeklere açalarmıı. lıtanbulda 
en bllyllk hamam Fatihin yaphr· 
dıtı ÇukurhamamıcLr ki o vakit 
bunun bir kıımı keçecilere tah
sis edilmifti. 

Yalnız camakAn tarafı beş 
bin adam alırmıf, 110 kurnuı 
varmıt- Ayasofya, Sofular, 
Ayaıağa, Tavaşimehmedağa 
hamamları çok temiz olduğu 
için Ayan ye eırafa tahsis edil-
mitti. 

Evliya Çelebi tarihinde "Ben 
lAtifeyi, mizahı çok seven bir 
adamım. Birkaç arkadaşla bera· 
her hamamları yıkananlara ıöre 
taınif ettik,, diyor ve latanbul 
hamamlarında kimlerin yıkandık
larını ayn ayrı yauyor. MeMIA 
EYliya Çelebiye göre, Çukur ha-

mamda mtılhitler, Çinili ha-
mamda nakkaşlar, ŞengUl hama
mında ieaç maskaralar, Silivri-
kap11ında taıçılar, Acemoilanı 
hamamında Acemler, Arpacı 
hamamında arpacılar, T uvirli 
hamamında Yahudiler, Ahırkapı 

hamamında oyuacular, Çıfıtbpıu 
hamamıada aeyialer, Kocamua
tafa,..a hamamında ehli tev• 
bitler, Y enikapı hamaımnda 
mevleviler, F enerkapı11 hama
m111da Rumlar, Sançbatı 
hamamında kmacılar, Y enioda· 
larbaıı hamamında yeniçeri· 
ler, lrgat hamammda Irgatlar, 
Cerrahpqa hamamında cerrahlar, 
Abaray hamamında ıaray 1 ılar, 
Saça•lt laamymcla aipabilar, Hay
clarpqa laamamcw'a ~. 

Tahtakale hamamında araplar, 
Haseki hamamında hasekiler , 
Mahmutpqa hamamında hazir
glnlar, Valde hamamında val
deler, Mollagürani hamamında 
mollalar, Lonca hamamında sa• 
zendeler, Lutfipaıa hamamında 

cömertler, Gülbahçe haınamın• 

da bahçıvanlar, Edirnekapısı ha· 
mamanda Arnavutlar, Macuncu 
hamamında doktorlar, Vezneciler 
hamamında kantarcılar, Pertevpa• 
fa hamamında tahrlar, Koca 
Mehmetpqa hamamında matuh· 
lar, Deniz hamamında kaptanlar, 
Davutpqa hamamında zıbçılar, 
Strt hamamında hamallar, Kuru
çeıme hamamında beynamazlar, 
Piyalepaşa hamamında sarhOflar, 
Kuampqa hamamında pehliYaa
lar, Huköy hamamında kiremit• 
çiler, Dere hamamında derber
derler, Sntlüce hamamında ço
banlar, Fındıkla hamamında llz· 
lar, lstinye hamamında dilenciler, 
Aslanağa hamamında avcılar, 
Türbedar hamamında mezarcılar 
yıkanırlardı. 

Bu hamamların birçoklarının 
suyu tatla idi. Eski latanbulua 
gelin ve lohusa hamamları pek 
meşhurdu, çok ctimbllılll ve 
eğlenceli olurda. Gelin hama-

mında gelin hamının sadıcile be
raber bütün geoç kızlar ipekU 
peştemallar ve havlularla hamama 
davet edilir, .. z Ye .azle alqa
ma kadar eğlenilir ve nihayet 
aelin hamına, batandan tırnağa 
kadar kapah olan bir çeşit fera
ce ıiydirilirdi. 

Bu hamamlarda yanm arpa 
ylkaekliğiade albn, glimüı çift
lerle mücevherlerle süalil, altın 

11rmalı fildişi nalanlar giyilirdl 
Gelin hamamlarına yaşlı kadınlu
iştirak etmezlerdi. 

Ahmet Zogoga 
Suikast 

Londra 28 ( Huıusl ) - Viya
nadao bildirildiğine göre, Arna
vutluk Kıralı Ahmet logo aler 
hine tertip olunmut bir suikast 
teşkilitı meydana Ç1kanlmıfbr. 
Bu teıkillt, Ahmet logonun 
bizzat verdiii emir &zerine bir
takım siyasi fırka erklnının teY· 
kifi üzeriae meydana çıkmıttar. 
Bu te!kilAt, lnralın tenıibi ile 
Arnavutluktan tebit edilerek 
PariH hicret etmit olaa ki•ae
ler tarafmclaa Ylcucla tretiril
miştir. 

lran Avrupf ya Tatelll 
Gönderiyor 

T abran, 28 - lran bftk6meti 
Alm••P. Fraua, lnıiltere Ye 
lta1Ja11111 malatelif mekteplerine 
( 72 ) talebe glndermiye karar 
yermiftir. Ayrıca denizcilik tahsill 
için de ltalyaya (12) bahriye zabiti 
ı&nderilecektir. 

Bitlis'te 
Yılmaz kitap evi 

ve pazarı 
- ... lldl•••· ........... 
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TİMURLENK 
~" -."' -68- Muharriri : • • 

Servet, Nüfuz, Aşk, 
Kudret Ve Saltanat 

• 
- İçiı.ıe gelen f~nahk çabuk 

geçer kızım, fakat yıkılacak 
ocak bir daha sağa çıkmaz! 

Kız, hissetmekte olduğu ıstı
raba rağmen hala tereddüt içinde 
idi. Bilhassa Timurun basit bir 
meseleden dolayı zalim olacağım 
umamıyordu. bu sebeple sordu: 

- Ben oua varmıyorum diye 
o, niye kızsın. Hele size niye 
hırslansın. 

- Sevenler deli olurlar, hele 
sevgiye kapılanlar han, bakan 
olursa pek çabuk celallenirler. 

- Sahipkıran sanki sevda mı 
çekiyor? 

- Sevdalanmasa buraya ge
lir midi, sana dil döküp yalvarır 

midi? 
Tevekkftl Hanım "bay sevda· 

aı kara sevdaya dönsftn, beni 
unutup kendi derdine döğlinsün" 
diyecekti, demedi. içinde aollSID 
yeni bir tehassiis ufku açılmıt 
gibi idi. İatemiye istemiye Han
lar HAnı ve Hakanlar Hikam 
Bfiyftk Sahipkıranın aşkmı diltü
nüyordu. Gerçi aşık, ihtiyardı 
ve bu sebeple beslediği aşk ta 

yakmayan bir ateş gibi kendi
aine hararet zerkedemiyordu. 
Llkin o ateş, ç.ok yiikaek bir 

y~rde Timur gibi bir Cihangi· 
rin yftreğinde yer tuttuğu için 
yine bir şeydi, geli_şigüzel çiğne

nilebilecek korlardan değildi. 

Genç Moğol, heyecaaaız bir 
mllihaza ile ilkin bu esası göz 
inine getirdi. Sonra genç Te 

ihtiyar bütün erkeklere önlinde 
eliz çöktOren kudretli adamın 
tahtını bırakarak, tacını bırakarak 
orduaunu bırakarak ve bilhassa 
istirahatini bırakarak kendini gör
mek için Moğolistana kadar gel
meıindeki fedakArlığı dlişündü. 

Hele onun qya göstermek baha
neaile idi bir bezirgan kılğma 
bürünüp yanlarında yürüyü9ünü, 
alcaşa ulcaşa söz söyleyişini ha-
tırlayınca içine bir acıma geldi. 
Bunlar, bu hareketler, şüphe yok 
ki, atktan ileri geliyordu. Timur, 

kendisini evvelce görmemişti. Buna 
emin idi. Fakat gördükten sonra 
beğeornişti. Bu da, münakaşa ka
bul etmez bir hakikatti. Zaten 
bu noktayı derinleıtirmiye de lü
zum yoktu. 

Onun - sarayındaki kadınları 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk 

gazetesi 

Jdare. · lsta.n ~'i}ı : Eski Z:ıptiye 
• \.:ıtal~ctnıe ımkaıcı 25-1 

Tehıfon: Jst:ınbut - 20203 
Poı=ıta kutusu: lıstanbul - 741 
Tel,::-raf: 1staııhul SONPOSTA 

. ABONE FIATİ 
TÜRKiYE ECNEBİ 1 

1.00 Kr. t Sene 2700Kr. 
750 " 6 Ay 1400 •• 
400 " 3 " 800 " 
150 " 1 ., 300 " 

Gelen evrak geri verilmez 
lil\nlardaıı mes'uliyet alınmaz 

cev:ı.p it;in mektuplara (6) kuruşluk 
dul ilaNsi lazııııılır. 

Adr<'s deg ştirilıuc · (20) ), mıştur. - -Ga:r.etemi:r.de çıkao resim ve yazala11n 
bütün haki.ırı mahfu, ve ga:r.elcml:r.e 

al'I • 

yüzüstü bırak:p - Moğol . çölleri· 
ne kadar gelişi, kendisi içindi. 
Kulaktan aşık olarak olsun, çılıın 
bir hevese kapılarak olsun, büyük 
Hakan bu zahmeti ihtiyar etmişti 
ve hala, bezirgan kılağı altında 
basit bir evde oturmaya katla· 
nayordul 

Şimdi gözleri kapalı bir halde, 
kendi hüsnüne gönnl veren ve 
bütün haşmetini kendi ayağı altı· 
na atmak istiyen adamla evlen· 
diği halde tahakkuk edecek ha· 
yatın debdebesini, tantanasını ve 
gör. kamaıtırıcı parlaklığını dü
şünüyordu. Hin kızlan, bey kız• 
ları, y8zlerce ülkenin bOkllm
darlan, o hayıt içinde birer ıüalll 
kile ve halayık gibi etraf.ada 
.dola,acaklar, teveccühünü kazan· 
mak için yarııa çıkacaklar, en 
küçük bir emrini büyük bir il
tif at sayacaklar ve resmi gDnlerde 
eteğini öpüp yüzlerini yere ıüre
celderdi. Bizzat Timur, dünyayı 
idare eden o heybetli Hakan, 
kartıunda mutavazı, mahviyetli 
ve meftun tavırlar alacakt'9 göz· 
lerinin her bakışından bir mana 
sezinsiyecekti, ağzından çıkan 
her harfi ·bir ferman tellkki ede-
celrti r ,r 

Bunlar, bir genç kız için ko
layhkla istihfaf olunur nimetler 
değildi. Aşk, servet. nüfuz, kud
ret ve bütün dünyaya şamil bir 
saltanat !.. Bütün bu ıeyler, Ti
murun tahımda tecessüm edere\c 
ay ağının ucunda duruyordu. Tek 
bir kelime, minimini bir sar.. o 
büyük varlıkların hepsini, kendi· 
sine getirecekti. Evet, dediği; 

peki dediği dakikada; cihan, ken· 
di önünde rükfıa iğilecekti. 

Şayet o kelimeyi söylemezse, 
kapısının eşiğine kadar gelmi~ 
olan emsalsiz bahtiyarlık taşa 
tutulmut hDma kuşu gibi iğbirar 
ve inkisar içinde uçacak, irişil· 
mez ufuklara savuşacakta ve o 
vakit, hiçbir kuvvetin önüne 
geçemiyeceği muzlim bir teamel 
tufanı, Hızır Hoca yurdunu istili 
edecekti 1 

Tevekkül Hanım, çok kudretli 
bir erkek tarafından sevilmenin 
bazzile bir an içio sarhoılar gibi 
oldu. Bu qkı reddetmekle aile
sini felakete sürüklemiş olmak 
kaziyyesi de yakazasını uzun bir 
llhza tahrik etti. Lik!n elmash 
tahtırevanlar içinde yurdundan 
çıkıp ta Semerkande gittikten 
sonra tecellisi zaruri olan sahne
lerin, dost ve düşman gözlerinden 
gizli kalacak parçalarına baya· 
linde canlandırınca içine yine 
bir isteksizlik çöktii, ihtiyu bir 
adamla haşhaşa kalmak yine 
sınırme dokundu, mev'ut ve 
muhayyel saadetlerin hepsi ar
tık kıymetini kaybetmitti. ih
tiyar zevç, uhrevi bir mahliik 
gibi onu Oıütüyordu ve dünyaya 
nisbeti hissolunmıyan o mablü
kun sesinde topraklar altından 
yükselen mırılblar gibi ürkütücü 
bir ahenk seziyordu. Kim bilir 
kaç yıl devam edecek olan bu 
mırıltılara tahammül etmeyi, o 
uhrevi mevcudun yine uhrevi 
temasları andıran nevazişlerine 
tahammül etmeyi mümkünsüz bu
luyordu. 

( Arkası nr ) 

Kaptanlarımızın En Heyecanlı Deniz Maceraları 
•• 

Toplar Uzerimize Çevrildi, Gemi 
Yaralandı, Yavaş Yavaş Batıyordu 
Üçüncü Gemi De Yavaş Yavaş Sulara Gömüldü 

Deniz, facla,ıaa
det veıstıraıl kay
nağıdır. Denizciler 
neı'elerinl onur 
engin ufuklarında 

ararlar Te ıatlrap 
!arını onun rengin 
pmltdarında din

dirirler. Bu ıtltun
da bayatları deniz
lerdo mücadele, kor-

ku ve heyecan 
için geçende kaP" 
tanlarımıuıı en he-
yecanlı ve en mUt
hit maceralannı 
kendi ağızlarından 

dinliyeeekıiniz. Bu
gün Gülnihal vapu
ru süvarisi Ceıaı 

kaptanın macerala
rını yazıyoruz: 

- Mltareke senelerinde Ecl- I 
remit vapurile Bandırma ve ı 
Akçataı araeında aefer yapar
dım. MOtemadiyen yalan ve 
muhtemel bir tehlikenin heyeca· 
nile Yatar, her an ilime intizar 
ederek torpil tarlaları içinde 
bocalayıp torpillerin şiddetli Md
melerini dGfönlirken, üzerimizde 
bir arı kümesi gibi dolqan ve 
ateş yağdıran tayyarelerin altında. 
tabtelbahirlerin arasında korku 
içinde sapsarı bir halde yaşardık. 
Kara, deniz, bava her taraftan 
tehlike ve ölüm yağayordu. 

Bir gece yine "Edremit,, ile 
Bandırmadan Akçataşa gidiyo
yordum. Hava karanlıktı, tam 
Akçabaş önlerine geldiğimiz za· 
..... tayfalardan biri: 

- Torpil ıeJjyor!. diye hay
kırdı. Evet, uzaklarda ıuları hız
la yaran korkunç bir cisim ge
liyordu. Ufak bir manevra ile 
torpilili M>lda bıraktım. Bir ikin
cisi daha geldi. Bu da bop 
gitti. Arbk allbaclen korkmuyor
dum. Hayab istihkar ediyordum. 

Bu uracla tahtelbahir, sayun 
yO&lhıe çakllllfb. Birdenbire top
larım bize çe•ircli. Ve kwu •kı 
ateşe bafl.m. Bir mermi bir an
da kaptan k6prllhtl açarclu, bir 
diğeri direğe çarparak yaralacL. 
Y apbjım manevralann birkaçı 
sayesinde muhtemel bir batıttan 
kurtulduk. 

Tahtelbahir bir ıllrü mermi 
daha sawrduktan sonra, bizi 
dövmekten vazgeçti, çekildi, 
gitti. Aradan henllz bir ıaat 
geçmemişti.. Biz Akçatap 
yola çakmıştık.. Birdenbire kar
ııdan yeni bir Yunan tahtelbahiri 
daha görOndO.. 40 mil ile bir 
anda yan: mıza geldi ve derhal 
ateşe başladı.. Kurtulut yoktu •• 
Mahvolacakbk.. Derhal tedbir 
aldım.. Yolcular dan bir kısmını 
sandallarla sahile aevkettim •. Tam 
ıemiden aynbrken arka arkaya 
birkaç mermi geldi ve Bandır
mayı tekoeden parçaladı.. Gemi 
yavaş yavat batıyordu.. Ah fU 
dakikada o geceki hali dtiş8n
dftkçe ttıylerim ürperiyor .• 

Kaptanın gözleri yaşarmlfb: 
- Tasavvur edin, diyordu, 

bir kaptanın gemisi, kendi öz 
çocuğu, öz mah ve canıdır .. Onun 
ölümü karflsında nasal müteessir 
olmam, nasıl içlenmem?. 

Ben geçen ay Bandırmaya 
sefer yaparken, Bandırma vapu
runun battığı yerden geçiyordum. 
Dikkat ettim. Bandırmanın ktç 
tarafından ufak birkaç tahta 

parçuı clikleme•ine denizde kal
mıfb. O anda içimde bir 111:1 

duydum. Ve bittin o feci hAdi
aeleri bqtanbqa tekrar yaf8dım. 

ikinci korkunç maceram Kara
denizde g~mitfi, dedi, yine mtı
tarekede Altay vapurile Karade
nize açılllllfbm •. Bizim gibi bir
kaç Ttirk vapuru daha beraber
dik. Her an tehlike içindeydik .• 
O •ırada Rus donanmuı Kua• 
denizi m&temadiyen tarayarak 
rast geldiği vapuru, amansızca 

batr11yordu .• 

Biz, d6rt gemi, tam tğneada 
önlerine gelmiftik ki, birdenbire 

uzaktan Rus harp ıemilerinden 
birkaçı göründü. Derhal vapurda 
mlitlıif bir panik bqladL Yolcu· 

lar feryat etmeğe, çocuklar at
lamaya, Ç111Hnmaya baıladı .. 
Tayfalarda da renk kalmamııtı •• 
Hepmi upun k•il•it. heyecan• 
claa ftl'Cliilm emirleri yapamaz 
.......... Bir uda ıemilerimiz 
clarmadaj'11t olcla. 

Bu mada Rua harp ıemileri 
toplarile atete ba .. •chlar. Bizim 
kafiledeki bir semi, Jecliji mltlıiş 
bir darbe ile orta•aclan b61Undü 
•e derhal batb .• 

bdaci bir ıeminin clirelderi, 
kaptan k6priiıti ve bat tarafı 

denize uçtu. O 
da yavaş yavaş 
aulara gömülmiye 
batladı. Üçün
cü ıemi de aym 
akıbete uğradı. 
SU'a Altaya iel
miıti.. Biz her 
an aınmtı bekli
yorduk •. Rus tor· 
pitoları topları· 
nı bize çevirdi 
ve ateıe başladı. 
Mermi güver· 
tedeki fıçıları de
nize döktü, diğer 
biri de direkler• 
den birini uçurdu. 

Mermiler te-
•ali ediyordu .• 

Ben, semide lteye beriye kop
rak emirler •eriyorclam •• Bir anda 
bir mermi •eldi n pmiyi ale.
ler sardL. Çığlddar, feryatlar, 
haykırma bqladı •• Gemi yamyor· 
du. Feci... Etrafı duman kapla
mışb. Gaz g6zll ••mnyordu. 
Ateş toluk almadan ambarlara 
sokulmuş, kamaralar yanmaya 
başlıyordu. 

Gemi babyordu.. Bu muhak
kak •. Faciayı iyi idare etmek il· 
zımdı. Tayfaları da telAş kap
lamıfb. Herkeı can dOtkünU ol· 
mUf, ölmemiye çalıııyordu. 

Bu yanp esnaaında Rus tor
pitoları atqi keamemiılerdi. Ge
miye bir mermi daha isabet etti 
ve Uç yolcu feci bir ıekilde par
çalanarak aldl. 

Bi& bundan ıoaıa ujraıarak, 
çalqarak, kısmen ykerek iğne
adaya çakbk. Çırdçıplak saatlerce 
ulıilden gemiaia babtım seyret
tik.. Soiuiu Ye faciamn dehıetile 
hepimiz bayım bir halde idik.. 
Geçmif gtln, iyi habrlamıyorum .• 
Birkaç ıtln adanın sinesindeki 
k6yde kaldık. 

Celll kaptan içini çekerek 
ilave etti: 

- Biz, denizcilerin hayab 
birer faciadır beyim, facia ... 

Ragıp ••vkl 

Aklın Alamadığı Büyük 
Servetler Diyarında 

Amerikanın. son buhrana girmeden evvelki zenginliğinin 1- =.r 
misali: Bu muazzam hanıar, ne bir tayyare garajı, ne de bir k~
bili sevk balon hangarıdır. Bu muazzam limonluk, sad~ce ~ır 
buğday ve arpa tarlasıdır. Ve Amerikamn Tolttdo ay~letındedır. 
Turfanda mahsul almak için, ~merikalılar, gayet genış tarlaları 
böyle limonluk haline getirmişlerdir. Burala_rda,. ~enede d?.rt defa 
mahsul alınmaktadır. İcab nda hararet ve zıya ıçın de sun ı 'asıla• 
Jara miiracaat edilmektedir. Resimde tarlanın bir aenede ü ·üncü 
defa sürülmekte olduğunu görüyoruz. 
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- 1 Bu Sütunda Hergün 

En Küçük Neferden En Büyük Zabite ~-- Yazan: Naci Sadullah 

Kadar Hepsini Rehavet Kaplamıştı Bahsım~şterek 
_I 

Fakat saat beşte fırka ka· Yarışlarm başlamasına pek aı yaman ata tutacaklardı. Diğer al-
zaman kalmıştı. •Birinci yarışa lara tutanlar yok denecek ka-
girecek atlar, Üzerlerinde binici- d rargahından gelen bir emirde, W 

sabilinden yapılacak bir ileri ha· 
reketi ile garp tarafındaki Türk 
aiperleri zaptedilmedikçe V sahi
lindeki askerin ilerilemesi imkanı 
olmadığı bildirildi ve Kolonel 
W olley - Dod de evvelce verdiği 
e:lırİ geri alarak V sahili üzerin-
deki kayalıklara hücuma devam 
edilmesini emretti. Fakat Kolonel 
Cayley, fenerden gelip kendisile 
görüşen kap iten F armardan hakiki 
nziyeli öğrenmişti ve 1 numaralı 
iıtihkama doğru ilerlemekte idi. 
Bu Vaziyeti gemiden seyredenler 
işin en mlihim cihetinin halledil-
miş olduğunu ve nihayet Tl\rkle
rin müdafaayı terkedeceklerini 
zannetmişlerdi. Fakat bu ümitleri 
boşa çıktı. Hücuma kalkan efrat 
gayet sıkı bir ateıe maruz kaldı 
ve ileriliyemedi. 

Askerinin ilerlemesine imkin 
göremiyen Kolonel Cayleyde bu 
fırsattan bilistifade kazanmış ol
duğu araziyi muhafaza ve müda
faa etmek için IAzımgelen terti
batı aldı. Kolonel Cayley'ın ta· 
buru gayet dağınık bir halde 
idi; akşam oluyordu. 

TUrklerin gece vakti muhabil 
taarruza geçmeleri pek muhte
meldi. Artık V sahilindeki vaziyet 
ıslah etmek için sabahı bekle
mekten başka çare yoktu. 

W sabili ve 114 rakımlı tepe 
cephesinin iki aksamında saat 
l 1,30 dan sonra hiçbir tebeddül 
olmadı. O gün öğleden sonra 
sanki dtiımanın biltiln mukave
meti kırılnuş gibi görllnüyordu. 
Fakat lnglliz kıtaatında da sabah
ki şevk kalmamıştı. Cephenin 
bu kısmında adedi (2000)e baliğ 
olan efrada müthiş bir yorgun
luk, bir bezginlik çökmüştü. 

Bu bezginliğin başlıca amili, 
ihtimal ki setir kıtaatı kumanda
mm n karaya çıkar çıkmaz maktul 
düşmesi idi. V sahilindeki düt-
man mukavemeti ve 138 rakımlı 
tepenin zaptmdaki teahhur ikin· 
ci hedefe doğru yapılacak ileri 
hareketi hakkındaki plim suya 
düşürmüştü. Yeni bir plAn ya· 
pacak bir şef t1,; kalmamııtı. 
Bundan maada, harekib inkişaf 
ettirmek için başhbaşına emir 
verecek veyahut tertibat alacak 
kudrette zabit yoktu. Diğer 
taraftan bu yeni sistem harp 
Avustralyalı ve Yeni Zelandah 
efrat için yepyeo'i bir tecrübe 
idi ve dört hafta nakliye gemi· 
lerinde adeta mahpus kaldıktan 
ve sinirleri tamamen bozulduktan 
sonra böyle lir melbameye sev
kedilmişlerdi. Muayyen bir vazi
fe ile yani evvelce rikzedilen 

Fotoğraf Talılill Kuponu 

Tıı.biatiııiıl öğrenmek iatfyoru.nıı 

:Otııgrafııııu 5 adel kupoıı ile bit· 

lıktı.1 gönderiniı. Fotoğra.fınıı 11ray4 
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~- ı«iı itiıı 

TUrklerln telörgU manlala ::! 
sahilleri zaptetmek vazifesile dilerini derin bir rehavet kap• 
tavzif edilmiş olan 29uncu fırka lamııtı. Kafi bir muzafferiyet 
bu vazifeyi elinden geldiği kadar istihsal etmek ellerinde olduğu 

ifa etmişti. Bu vazifeyi ifa ettik- halde t 14 ve l 38 rakımh tepe· 
ten sonra fırkanın en küçük lerin arasında bulunan on iki 
neferinden en büyük Amirine bölük İngiliz askeri, siperlerden 
varıncıya kadar hepsi de yeni ricale icbar ettikleri ve hakikatte 
yeni emirlere intizar ediyor ve kendilerinin ancak alttda bir 
gerek sabahki muvaffakıyeti te- miktarında bulunan Türk askeri· 
madi ettirmek ve gerekse düş- nin karşısında hiçbir harakete 
mania olan irtibab muhafaza geçmiye cesaret edemeden tem-
etmek için kendi başlarına hiç- bel ve muattal oturuyordu. 
bir hareket yapamıyorlardı. Ken- (Arkası var) 

Ecdadımızın Mühmim Bir 
Keşfi Meydana Çıkarıldı 
Toplara Yiv Tatbik Etmek Usulünün 

Şerefi Türklere Aittir 

En eski TUrk toplarından rbazaları • 
BugUn çok mühim yeni bir 

keşiften bahsedeceğiz. Sanayi ve 
bilhassa silah tarihimizi aydınla
tan bu mühim keşif, Türk tarihi
ne bir şeref sahifesi daha ilave 
ederken dünya fen iJemini de 
hayretlere ve tetkiklere sevkede
cektir. Barut gibi topun da ilk 
mucidi olan Türkler, topların 
tekimülünü bazırlıyacak birçok 
muvaffakıyetli tecrübelere giriş
miflerdir. Beynelmilel silah tarihi 
şimdiye kadar (Şeşhane) denilen 
altı köşell topların ancak (1846) 
ıeneıinden sonra tatbik edildiği
ni biliyordu. 

Nihayet (l864) te Almanlar 
tarafından halezuni yivli toplarm 
icat edildiği ve yiv yapma şerefinin 
de bu millete ait olduğu ileri 
sürülüyordu. Fakat haber aldığı
mıza göre, Askeri Müze Müdü
rü Şükrü Bey, uzun bir tetkik 
neticesinde toplarda ve tüfenk
lerde ilk yivlerin dört asır evvel 
Türkler tararf ından tatbik edil
diğini keşfetmiş ve iki gün evvel 
de bu keşfini alakadar makama 
bir raporla bildirmiştir. Bu ke
şif' müttehassıs ecnebi alimleri 
tarafından tetkik edilecektir. 
Keşif hakkında fU nıalümat 
verilmektedir: 

Kasımpq•daki Bahriye MU. 

zesinde 2fi santim çapında ve 
on yedi buçuk metre uzunluğun
da iki büyük top vardır. Bunlar
dan birisinin Uzeriode ( Yavuz 
Sultan Selim bin Sultan Beyazıt) 
kitabesi bulunuyor. ( 1518 ile 
1526 M ) senesi arasında Tfirk 
topçuları tarafmdan İstanbul top· 
hanesinde dökülen bu toplarda, 
Şükrü Bey, on yedişer adet yiv 
keşfetmiştir. Bizde ağızdan dolma 
toplarda bile çok eskidenberi 
Şeşhane usulünün tatbik edildiği 
g<lrülmüştür. Şnkrn Bey aynı za
manda Yavuz Selimin Mısırdan 
aldığı emanetleri İstanbula getiren 
muafızlarına verdiği, elyevm Mü
zede mahfuz dört adet altın kak
malı ve fildişi dipçikli tüfeklerde 
de yiv bulunduğunu tespit etmiş
tir. Cihan topçuluk tarihi (yiv) in 
keşfini ancak (80) sene evveline 
atfetmektedir. Dünya müzelerinin 
hiç birisinde de daha eski de
virlere ait böyle yivli tüfek ve 
top tespit edilmiş değildir. Bu 
itibarla müzelerin kolleksiyonları 
nadide ve mühim eserler kazan
mış demektir. Şilkrü Bey bu 
toplardaki yivlerin alçıdan kalap
larmı aldumış ve aıkert müzede 
dünden itibaren halka teşhire 
bqlanmıştlr. 

l 
ar az olacag~ mdan kazananlara 

eri, iplerle çevrilmiş geniş bir h" d ıç enecek kadar az bir para 
dairenin içinde numara sırasile taksim edilecekti. Artık, bir haf
dizilmiş, dolaşıyorlardı. Meraklılar tadır geceleri uykularını tatlı 
bütün anlayış kabiliyetlerini içle- tath kaçıran bu akşamki gezinti-
rinde toplamıya çalıştıkları dikkat nin zevkli bulyalarına veda etmek 
kesilmiş gözlerini atlar üzerinde ı ·· 

d
. · ı d G azımgeliyordu. Umitsiz ümitsiz 

gez ırıyor ar ı. ruplarda müna-
kaşalar oluyor, mütalealar yürü- gişeye sokuldu. Filhakika herkes 

"Yavuz,, u tutuyordu. "Yavuz,, un 
tülüyor, fikirler dermeyan olunu-
yordu. kaybetmiyeceğine o da emindi 

Vehip Naşit için yarış mevsi- amma vereceği, getireceği para 
mi ticaret ve kar zamam demek ziyanmm dörtte birini doldura· 
gibi bir şeydi. Atlardan iyi an- mıyacaktı. Mecburi o da herkese 
lar, yanş günleri haricinde he- uydu: 
men her sabah erkenden yarış - İki ganyan iki numara .•. 
mahalline gelir, elinde kronomet- Uzatılan biletleri aldı cebine 
re, idman yap•n atların herbiri- soktu ve yürüdü ... 
nin sDratini ve nefesini ölçer, * 
sıhhatlerini öteden beriden takip Şimdi son yarıt başlamıştı. 
eder. Yedi at yıldırım gibi fırladdar. 

Sonra en emin bulduğu atlar Yüz, yüz elli metre sonra yedi 
üzerinde babsa iştirak eder ve ~.tlık gruptan Uç at kopmuştu. 
mutlaka kazanırdı. BugUn her Uçü başbaşa uçuyor gibi koşu· 
zamandan ziyade kazanmıya ih- yorlar; diğerlerile aralarında olan 
tiyacı vardı. Zira yarışlardan mesafeyi gittikçe fazlalaştmyor-
sonra sevgili " Suzan ,, ı ile bu- lardı. 
luşacaklardı ve aksi gibi onunla Dönemeçte Yavuzun cokeyi 
geçen haftadan çizdikleri bugUnkü atını yolun iç tarafrna almak 
gezinti programınm biraz tuzluya istedi. O ande akla gelmez bir 
oturacak masrafı karşısında ke- kaza oldu. Yavuz binicisini yere 
sesi hafif geliyordu. Bahsımlişle- düşürmüş ve biraz da 
rek gişesine yaklaştı. Orası ka- durmuştu. Herkes hayrette ke-
labalıktı ve her kalabalığın lazımı derde idi. Diğer iki at bütün 
gayrimufarıkları olan itişme, kuvvetlerile yarışa devam edi-
ayaga basma gibi haller de boldu. yorlardı. Neticede hiç kimsenin 
Kısa bir mücadeleden sonra aklma gelmemiş olan bir at "7., 
gişenin. önüne gelebildi: numaralı "Bora,, birinci gelmi~ti. 

- iki numarala ata iki gan- Vehbi Naşit bunda bile kaybd-
yan, iki plase, beş numaralı ata mişti. Kalemle onun halini, haleti 
dört tane plase bilet ver! ruhiyesini tarif ve tahlile imkAn 

Biletlerini aldı, cebine yerleş- yoktu. Bitmişti. Üstelik şimdi 
tirdi. Tuttuğu atlara olan fazla cebinde İstanbula dönecek yol 
emniyeti onun heyecanım azaltı· para'Sı hile kalmamışta. Başına bu 
yordu. Mutmain ve sakin iler· sonuncu derdi de saran son yarıtın 
ledi. Birinci yarış başladı. Vehbi biletlerini parça parça etmek için 
Nqidin birinci gelecek diye cebinden çıkardı. Lakin! .. Hayret .• 
tuttuğu abn her zamanki binicisi Gözlerine inanamıyordu... Dik--
hasta idL Ona daha acemi ve katle, iyice bir dada, bir daha 
o atın huylarına yabancı bir baktı. Evet yanılmıyordu. Roman· 
"çerkes,, vekalet ediyordu. Çı- larda yazıldığı gibi sevinçten ku· 
kışta ah huylandırdı, at epey Iakları uğulduyor, gözleri nadir 
geri kaldı. Kaybettiği fazla 
mesafeyi kapatamadı. Kayebetti. bulunur mücevherler gibi parıl· 
Diğerine gelince, 

0 
da tam ya- dıyor, kalbi, çatırdıları sayıya gel· 

rıım sonlaranda biçimsiz sallanan mez bir süratle atıyordu. Elindeki 
bir kamç,dan ürktü, sUrçtU. iki biletin numaralan iki değil, 

Kendini toparlayıncıya kadar yedi idi. Evet o iki istemiş, giıe-
az arkasmdan yıldırım gibi yeti- deki memur yanht anlamıı, 
şen " RwgAr " geçti ve birinci ona yedi numaralı biletleri 
geldi. Vehbi Naşit taıırmışb. vermişti. O da bakmadan cebine 
Kızdı, içinden cokeylere, kötll atmıştı. Şimdi yarışı yedi numara 
talie okkalı klifUrler savurdu. kazanmıtb. Yedi numarah ata 
Nihayet boynunu mütevekkilAne kimse oynamamıştı. Ümidin fev· 
büktü, sar&1lan ümidini ikinci kınde, miltevassıt harislerin hır ... 
yarııa bağladı. Bütün kaybeden· larım tahrik edecek kadar fazla 
ler Vehbi Naşidin duyduklarmm bir para veriyordu. Vehbi Naıit 
aşağı yukarı aynini hissettiler. ziyanlarını çıkarmakla kalmamış, 
Kazananlar, ağızları kulaklarına ümitlerinin fevkmde bir klrla 
vararak gişeden kazançlarmı alı· çıkmış; "Suzan,, ına, biraz ev-
yorlardı. vel yakalan hulyalarana kavuı-* muştu. 

-tc 
Birinciyi ikinci, ikinciyi bittabi 

üçüncü ve i\çüncüyü pek tabii 
değil midir ki dördüncü yarışlar 
takip etti. Vehbi Naşit hırsından 
hıncmdan kuduracaktı; delirecekti. 
Bu mübalağa değildi. Zira birinciyi 
ikinci, ikinciyi üçüncü, ve üçün
cüyü de dördüncü bahtsız tesa
düfler, arızalar, umulmaz hatalar 
takip etmiş, tahminler bi•Afına 
neticeler biribirini kovalamıştı. 
Herlces hayrette idi. Tahminler
de aldananların başında Vehbi Na-
şit geliyordu. Hangi ata oynadı 
ise kaybetmişti. Cebinde iki lira-
sı ve Öl)ünde bir tek yarıf kal
mıştı . U yarışta "Yavuz,. mu-
hakkak birinci gelecekti. Ta
bii herkes hiç yarıı kaybetme
miş olan bu çok meıbur ve 

Vehbi Nqit o gtlndenberi ta• 
liine güvenir, yedi ad!cJine tapı
nır. Ve kendisine yanlat bilet 
veren gişe memuru en sevdiği 
arkadaşıdır. 

............ . ............... ...... --··· •••• l 'll • li • .... 

Askere Davet 
EmlnönU Şubesinden: 
ı·:llııdtı taııı elıliyotn amesi bulunan 

:HU ili :~24 (dahil) doğumlu ve lıuıı· 
larla ıııu:uııeleyo tft.lıi k1sa hlzm<'tli 
ofl'rıdilerden. 

.\ . l'iyaıle, Lev:ıı.ıııı, Sanayi harbiye 
B. lkmiryol, Hava, Topçu, Nııkli·. 

yo, ~\l\·ari, Muhah ere, istilıkfım, Me

saha, Otomobil. 
C. Ilckim, Dit hakimi, Ecuzı, 

B:ıyta.r, sımflarına tefrik edllmit olan
lar 1 Eylül 932 de Revkolunacakl.rın
dan yevmi mezknrda fUboyo mitr&· 
caatları ikinci defa ilin olunur. 



Parasız Milyoner! •üarrtrf: 
Ar1191d aaıa••• 
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Bir An Evvel Yalnız JCalm2k Jçin Salm•ılanıyordum, Fakat Edith Yanımdan 
Bir Türlü Ayrılmak lstemİJOI', Etrafımda Dolaşıp Duruyordu 

Ne yaparllDIZ, geaçtir, bir çocuk 
ıibi seriintteeulnllı. 

Miller Çeaıer beni garaja 
kadar g6t8rsek tof&ibıe: 

- Verar, tebuk otomolMJi 
çıkanım, Efeadiyi Pariu a6tlre
ceksinis, dedi. 

~ 
Birkaç dakika mnra ıoıenin 

tlzerinde Parise doğru uçuyor
dum. Uykmu bir gece geçir
miştim, yorgmdam. Falrat _.._. 
ceplerİIDİ rokhyarak banlmotlann 
ıişkinıtini hissettikçe kendimde 
yeni bir kuvvet biuediyordum. 

• Şimdiki halde blltiba auum bir 
an enel Parise varmak we oda
ma kap-rak cebimde mftalt 
banknotlarua mlktanm aymaktı. 

* Nihayet otomobil kapımın 
' lnünde durdu. p&e elli frank 

~ behfiı vererek aüratle merdiven
leri çıkbm. 

( Edith) e bir an evvel mUjde 
Yermaek iatir-dam. Fakat apaı
bman bpauacla anahtarı çevirir
ken bu fikirden Yazpçtim. Edith 
banlmotlan rörlhıce muhakkak 
tekrar israfa sapacaktı ve ben 
.te ldlç&k aenetimi mldafaada 
mlfkllata ajnyacakbm. 
. Kwlime yeai bir it ........ 
dığuD slndea itilalarea •ııria 
.......... keacli ...... : 

- 1,1 bir ticarethane ancak 
im şekilde tasis edilir diyordum. 

HattA i&tikbali clilfibımiye bile 
•atlaımftim: 

- tıatlaka birkaç miljeiı 
bziQlmahyım •• kazanmcıya ka
dar çalıımalıyım, diyordum. 

Glllterek hcftlafhk. Şimdi 
Editla'in beili itim rüat bırak
mUHU Wijwd Felrat o, al
dıjı bet bin ır_.. tmiri albada 
etrafımda ...... daına7ordu. 

- Bu par8JI • p.pacaksm? 
diye eordum: 

Glllaıaedi: 
- La Paix sokağında bir 

ktırk 2örmiiftiim, fiati tua bet 
bin fraaktı, aldundan onu almak 
geçifGl'I 

- O halde hiç durma. lira 
iş yanna kalına belki bu parayı 
başka bir yere sarfedip bitirirsin! 

- Hakkın nr sevgilim, he
men aidiyoruml 
G&-1Jorş6aa 7a, Edith'in tek· 

rar aev,ma olmupm. Her n& ise 
odasına 2eçerek IİJİıldi ve bir 
m&ddet llOIU'a tiYbımit olclağu 
haldd tekrar geldi: 

- Bana elli frank daha vere-

mez misin? dedi. Zira ldirk tam 
hq hin Franktır, otomobile 
wereceiim parayı bunua içiaden .,.,....., 

- Al bakalım elli fraak dalaa! 
Ve laew yolland1. Nihayet 

,.ı.x blmtttım. Hemen Ameri
kal•n kasasından çalchi• bank
notları çakuarak aaymıya ko
yalcta.. Tamam (4241000) &ak 
vardı. Ve bu para d. bq dakı'1ta· 
da benim için lSır servet demek· 
ti. Derhal bu k6çtik ...- aa11l 
muhafaza edeceğimi ~d&m. 
Hatarma eıtvell bir b_aDkava te•
di etmek geldi, Fakat bu fikir
den çabuk •azgeçtim. Zira teh
likeli bir hayat geçiriyorum. Bin 
bir Arıza karıısında kalabilirim. 
hemen •vutmak mecburiyetine 
diişebilirim. Paranın el altında bu
lunması lAzımcLr. 

( Ar kasa • "" ) 

Leyn, nehari, kız. erkek 

Yeni Türkiye Mektebi 
YUVA, iLK 

Şişli, lnkılip Müzesi karşısında 
Eenabi di i kırJarı vardır. Talebe kaydma başlanmıştır. 

İ~hisarl~r Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz için lüzumu olan altmış adet orta boy ça.nta. •üzayede 

ile satın ahnacatma. taliplerin nümunesini görmek tlzere her 
n ve pazarhga iftirak .etmek lzere ylzde (7 ,5) tem~~ 

"ni h...a. 8 :i\Mı on ,.,,1111 .... ..at (15) <fiiatada 
'Mubayaa Kommyoaww m1iracaatlarL 

istiklal Lisesi Müdürlüğünden: Oda hizmetçisi Kokekomb 
beni gör&r girmez: 

_ Sizin gay),ubetiaiz esna- Mezuniyet ikmal tmtihanına l E1lUI Perşembe ıDnii IMtfanaeaftn .. n 
d b k ıme1 alikacler talebenin mezlUU .._.de mektepte balunmalan llnmu 

llD a ir~ ki er geldi, tlin olunur. 
diye ı6ze b..... İçlerinde bir __ __;,._.-.-.------------- .,. 
tane ele Mker •ardı, •ltaalanaa latanbul 3 Uucl icra ...... u...-
l>akaıwams mlhim bir adam 1.. luDundan: Sırrı Beyin lata.abat Dör-
Od~ pdim. Gürültiyft düncü Noterlii'inqen musadd&k 29 

itilen Eclitb çıkaıeldi. Kblla- Eylül 1339 ~ .,. 8914 .... k ..... 
rımm aruuıa ablda : de müsteniden Ahmet Hazım Efendi 

zimmetinde alacağt olan iki bin lira-
- Yalam bapma 11kılmıya nın temini için mumaileyh Ahmet Ha-

b•tlamııbm, eledi. lnpHab mu- zım Efendinin U küdaTda İstanbul 
yaff.lr olmapuadur? Altıncı Jcraeının 929/2101 No. Iı dos-

IWet 1 ~aııile llebmet Huliısi Beye izafeten 
- Hiç ..... ı yeresesinin olan ezgayrı mauaf 'Z50 
~ ..... biraz ıaknatdt Ura alacağı haciz olqnarak ua11Ien sa-

anT• aclalin ,.wni 1 tıimasıııa karar verilmiş ve ~ -9-982 

- 1-* r Fakat ıetira~i para- tarihinde saat 11 de ı:;atı,a mukarrer 
ı• •• bulun mut olduğunda ı iş hu alacağa 

ıa bJkalna 1 talip olanların yeym ve 'akti muay-
- Aldım Bile! yende dainmiıe ttıüracıtatları ili.o 

- Nokadar ? olunur. 

_.,~&anki 
- Çok delU-.if I .. 
- Evet, hiç 1okWD iyidir, 

eter berrh bu kadar para ka
ııamak kabil olsa yakında aen-
~ 

- Hakkın yar f 
- lfle ilk İfİD ptircliil bu 

bet bin fraaga tamamen •na 
•U'afayorum. Ot.deaberi bilirim 
ki bana ujar ptirirsin J 

T•ll•.. ditleriaiıi de yı.ptıra
bllirsiniz. Galata: Çeçeyaıı Han 

No. 6 • 7 ye müracaat. 

- Oh Edpr, Etlpr 1 1en latanllul a ncf fere memur-
hekilıatea bahmmaz bir aduıtıııl lulUnda• Bir borçtan dolayı mah· 

- S.~ bu mlnuehetle cus ve eaülmaaına karar verilen beter 
haber vereyim: Artık bana Ed- lambalık bet &vize 8 9 982 tarihine 
gar, diye hitap etmemelfılnl Ye- müsadif cumartesi gUnU Galatada 
ai ...ıejlmcle Con Reecl adanı Voyv'>da. ca.ddesinde 84 numa,.alı ma-
.__ Biaa-·•-b __ ... __ e ğa.zr önflode satılacağından talip 
_,.,__ -7 ~ 0111.nlann hazır buhmaea.k memuruna 
Con dlJe hitap etmelWal mllraeaatlan ıaıumu llln ol•nur. 

- FU.t .. ben bu yeni lame ------~-----
bir tirli ......... iltwa ana ZaJll 981 - 932 den ıeneıi ao· 
Bobi diyeyim. Bilinin 1.._ WU. n'l1lh lttanbul 11 inoi mektepten al-
.............. poW•• lııia ı...a- dığ!m ph&detnameyl zayi ettlm. Ye--
Wllİl" I - alııni çıkartacaiımdan eskisinin lallf.. 

1 .ıafl JOktur. MellbM 

ASABRİN 
Grip, rOtDatizma, baı ve dit 

atnları için en pzel iliçtır. 

Utehn•• Alman doktarlann ,.._., 
kontral8 ... dMlar. 

Eaa•aaelerdea ısrarla dokter s..dow'e •artsa- arayuus. 

EMLAK ve EY f AM BANKASI iLANA l I 

Taksitle Satılık Ev 
Kat'i ihale 

Unkapanuıda ibni Meddas ınahallesinde atik Bıçakçı cedit KAiii 
Paşa sokağında zemin kat üzerine iki katlı ve bir de küçük çab 
katanı muhtevi Unkapaama beş dakika muafede yeni 1 numarah 
laane 6/10/932 tarihinde satılacakbr. 
Dördüncü icra dairesinde 930/626 No. müzayedesine iıtirak eden-
lerin uhdesinde kaldığa takdirde abkimı meoua dairOIİDde ikra
zatta bulunulacağı ilin olunur. .. 

Taksitle satılık çiftlik, bostan. 
mesire, arsa ve voliler 

Esaa 
307 

Mevkü ve nevi Teminat 

252 
284 

Heybeliada Çamlimanı 9-11-13 numarala boltaa 
ve harap iki bina. 
Beykoz Tokat çiftçiliği. 
Fındıklı Molla Çelebi mahallesi Molla bayırı saray 
arkası sokak cedit 8 No. arsa. 1995 m. m. 

343 Burgazadasa Halik vcJiai. 
258 Blytlkada Kaminhl YOIİIL 
'81.1 " Dilmesireli. 

Ballda muharrer emllk Bekiz taklitle ublmak llzere 
deye vazedilmiştir • 

275 
4370 

798 
275 
500 

1000 
mtlzaye-

1 - Müzayede (kapalı zarf) usuliledir. 
2 - ihale bir ve kat'ldir. 
3 - İhale 12.9.932 tarihinde Aokara'da İdare Meclisimiz huzurunda 

• dil idi ıcra e e~r. 

4 - Talipler Şubemize miracaatla mafbaaf ~emizi aJaraR 
teminat mektvplannı teklif mektuplanna raptederek ihale pinden 
evvel Aakara'da Umum MBdtırllliBmGze gladermeleri. .. 
İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
TamallUIMl (10. 800> lira kıymet takdir edilmit olan Unkapanıncla 

lbni Medda .... llewlniD atik Baçakça ve cedit Kinİpafa ıokajm
cla atik 1 cedit 3 aumarah maa bahçe Jı.em ve sellmhğa havi 
semia kata klrfir ft 11t katlan ahpp mücecldet koaağuı tamamı 
açık arttmaıya waclilmif olup 8 Eyl&I 932 tarihinde prtnameai 
divanhaneye talik edilwek 1- 10• 932 tariWııae ... aclif pertemb• 
g1in8 saat 14 ten 18 ya kadar İstanbul Dirdtmcl Jcra dalreaiach 
a~k artbrma suretile sablacakbr. Arttırmıya lftiırak ici• 9' 7 temi
nat akçesi alınır. 

Arttırma Emlak ve Eytam Bankası kanununa tevfikan bir defa 
olup en ziyade artbramn tlzerinde bırakahr. Mliterakim ftl'J(İ, Be
lediye, Vakıf icaresi müşteriye aittir. ltra ave lfllı kanununaa 
119 uncu maddesine tevfikan haklan Tapa ıiciBerile ..&it olmıya 
ipo.tekH alacaklılar ile diter allkadaranın nirtlfak hakkı sahiplerinin 
bu haklanru v9 .._.., faiz ve muarife clalr olan icltlialM'lnı illa 
tarihine:ten itibarea (20) gihı arf11ıda eYrafD anllbitelerile bildirme
leri llzımdır. 

AW _... •iMı ile üt .... · · 
paylqmumdan hariç kalırlar. Afikadarlann iıb\J maddei kanunİy• 
ahklmma göre hareket etmeleri ve daha fazla mallmat almak 
istiyenlerin 930· 626 dosya namaraaile menauri}'etimize mOracaatl 
etmeleri ilin olunur. 

.. , ft f 

Mülkiye Mektebine Alınma tları 
Mülkiye Mektebi Mlldilrlliiaıclen: 
Mülkiye mektebine girme şartlan qaiıda ,a.terilmittir • 
A - Taliplerin yap 18clen ldlçlk ve a-tm blJlk olmamalı 

lam dewell ille IDeDIMI IMlılanm*• :'81ndle mlai bir ....... 
lajı bulunmamalı. 

B - Taliplerin blvlyet claclam, taWI clSeceliai sWeıir .... 
detaame veya tasdikname, sıhhat raporu, çiçek 8fl8I ilml
haberi ve alb tane 4,5 X 8 blylikllpnde fotojrafı Wr 
iıtidaya iliftirerek Y ıldazclaki Mlllkiye mektebi MldlrlliiG9 
1 - 9 • 932 tarilüaden itibaren cumarteai pazartell pertemM 
ıiiDleri uat ondan on albya kadar mlracaat eylemel.ıl 
lizımdır . 
MüracaabD ve tqrada buhmanlu için filen mekte;te .... 
lu11111anın son gl\nl 2S· 9· 932 dir. 
Evrakı lllllWtellla ..... .._ idM'eUe .Umek icap 

ede. , • fula ohana ~ - Talipleria adeti W... •amir ıtır • 
aralaruacla nıwe. ~ iÇtillatJa\ • ..,., .... .... 

cc+af;&; .... -.etd ...................... , ....... . 



.. - .. -•••••••••r ~ara~·lıırne Uatrnda. Münir Paoıı konağında .... ~-----••••••11111!1 
Leylf Nehari - Ana - ilk • Orta - Llea - Kız - Erkek 

HAYRİYE LİSELERİ 
\T. <ırif wkaleti celilosiııin 5/1/932 tarih vo lSliiG ııuma.ra.Iı ernrile biıtlln ınııktı•ııloro taıııiın odi!Lii:;i liıorı.ı r •sıııt 

ıııu.ıdelNi 1a dik c<lilnıiıt olan mcktobinıizıle talebe kayıtı na b:ışlaıı ııııştır. Ecııebi lisaııl:rnna ilk ınıflardaıı ititı:ırr.n 

ba~l.rnır. l'\dıııri talebe mektebin hmmsi otomobil ve otobüslerile nakledilir. Hcrı.;lln baat 10 dan 17 yo ka<lar kayıt 

ınuamele~i yapılrn:ıktaı.lır. T:ılep ''ukuıında posta ile tarifname ~öııılı•rilir. Tel ~o;:;:ı,o 

.r • . ,_ ... 1 • • .. : ~ s-~. -_. _- . ·-- . :::;, . . ... 

Meıısucat Santral 
Limited Şirketi 

fstanbul .. Yedikule Telefon 21148 

Yün - Pamuk - Floş 
iPLiKLERİNİ 

Boyar, büker, kasarlar, parlatır (mereserize eder) 
grizet yapar, ütüler. bezleri genişletir. 

Mensucat ve TrlkotaJ Fabrlkalarmln noksanlar-mı 

Santral Tamamlar 

Hayriye Lisesi Müdürlüğünden: 
Mezuniyet ikmal imtihanlarına l Eyliil Perşembe günü başlana

cağından mezkur günde alakadar talebenin mektepte bulnmala rı . -

BRETANIA 
Korn Flaur 

Bıitlt rı d iin \'ıt<';t 
111 :ı T1l f J CZ7. f' t Iİ , ,ıı:S!~~ ~~""' 
lıfı1.ırıı, t.ilh:ı:-;"a 

'I fak f,'OCll kl~\r Vd 
lıa);tular ic:iıı cıı 

iyi gıdadır. Hii~ 

) lik lıak kal iye 
ııı :t g- a. 1.:ılarınıla. 
bııluıııır .Marka
ya dik kat Pli i ıı iz . liıld1~illlllıılWIWııl!lıMıjM 

TEMMUZ 1914 
IHin) anııı !in rııııruf muvPrrihi 

]~mil Lüıhii?iıı ş:ılıcsori<lir 

Tarih, politika, diplomasi ile 
meşgul olan hiçbir kimse bu
rm defaat ile okumakt:m müs
tağni değildir. 
'l'ı>rciıırll': Haydar Rıfat Beyindir 

1.)0 kurut} fiatla her kitaprıclıı. 
bulunur. ' 

Ağustos 29 

Bu bir harika değil midir? 
Bir kaç beyaz tabletçik ve bunların içinde isti· 

rahat ve uykunun bütün sırrı! 
Kim sinirli, heyecanlı. yorgun ıse bu tabletçik

Jer, n~" Adalin tabletleri sayesinde ertesi sabah in
sanın yataktan keyifli ve ne~'eli olarak kalkmasmı temin 
eden bir istirahata "e uykuya nail olur 

tabletleri. 
ECZANELEROEN REÇETE iLE ALINABILİR. 

__ :;s 

SUSUZ, SABUNSUZ, 
F 1 R Ç AS 1 Z S ER I ve 

SIHHI TIRAS 

Olmak. yi'ziiııll'l.iııı tııravetin1 

ıııııhaf:ıza, kırını1.ılık Ye ı;ı 

lııı.ııların ınutl:ık:t z:ül olın:t· 

srnı isti) or"'anıı. 
z E 

l\rcuıiııi kullanııııı. RAZVITE diiııyıtnın hi~bir Sadık Zade Biraderler 
Vapurları: Karadeniz Postası tarafında. taklit ctliloıııcırıi~tir. Küçilk vo 

, 
biiyiik tiiplor 'ardtr. Deposu Ye~ildirek 
~n·acıyan Hanı 10 No. Tt::lofon. 21031. SAKARYA 

Bedava Biçki ve dikiş 
dersi almak isterseniz Naumann Makinaları Şirketi 

Biçki Yurduna müracaat ediniz. 
GALATA VOYVODA 19-21 29 Ağustos vapuru Pazartesi günü 

~~ ............ ~~~-~!~~~ta~n-b-·u~ll!!!!!l!l!!B~e~le~d-iy_~_~s_i ......... İ~ta~n._ıa_r_ı_~-L----*---
Mubayaasma lüzum görülen lOOO kilo taban demiri, 2500 çubuk 

demir, 2500 dingil demiri, 1500 halkalık demir, 3000 adet pul, 
JOOO somun, 3500 kapak cıvatası, 40ü nakliye clvatası, 2000 yan 
cıvatası, 600 el arabası cnatası, 1000 taban cıvatası, 3000 tekerlek 
cıvatası, 700 poyra cıvatası, 2 çift pulanya, 100 metre şerit testere, 
25 adet boya fırçası, 5 adet ışkı, 5 adet keser, 2 kilo kaynak 
bakırı, 20 adet demir kayna!c eczası, 10 adet marangoz kelemi, 
2 adet zımpara taşı, 50 eye, 10 düzüne testere eyesi, 25 metre 
tezgah kayışı, 5 adet rende, 8 adet rende tığı, 1 adet siğaçe 
testere, 6 adet ağaç torna makkabı, 3200 adet çırah çidene tahtası, 
300 gürgen tahtası, 650 gürgen kolağacı, 400 adet gürgen kalas, 
3500 çift ispit, 5000 parmak, 450 tekerlek başlığı, 400 yerli 
cıvata, 600 kıyye yağlı boya, 16 tom maden kömürü kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak 
üzere hergün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli. Münakasaya 
girmek için Je 791,5 liralık teminat makbuz veya mektubile teklif 
mektuplarım 1-9-932 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. 

iC 
Beher metro murabbamda üç lira kıymet konulan Fatih 

yangın yerinde Aşıkpaşa mahallesinde 75,35 metro murabbaı 
Belediye malı arsa satılmak üzere açık müzayedeye konul
muştur.Talip olanlar tafsilat almak üzere herglln levazım miidürlü
ğline mUzayedeye girmek için de 17 liralık temiııat makbuz veya 
mektubile 1/91932 pertembe günü saat on beşe kadar daimi encü
mene müracaat etmelidirler. 

. 

Zafiyeti umumiye, itlihııalzhk ve kuvvetsizlik 
f•led n te1iri göralen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

satılır 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Kırtasiye ambarıınızm ihtiyacı için şartname ve nümunesi komis

yonumuzda mevcut sekiz kalem levaztmı kırtasiye pazarlık suretile 
satın alınacaktır. Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek üzere 
hergün ve pazarlığa iştirak etmek üzere (0 o7,5) teminat akçelerini 
hamilen 8 Eyliıl 932 perşembe günü saat ( 17) de Galatada Muba
yaa komisyonuna müracaatlan. -

r q,~b"I -~,k~~:ia~a~o~::.~~~~~l~~:~~~"l"I mmJ '~ utedıgındcn arzu edenler. Ankara: P. K. 186 Madam A. Firtmana mUracaat 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 

Karaciğer, 

Mide. 
hastalıklarına karşı Türkiyenin 

yegane madensuyudur 
londra Sergisinde Madalya 

kazanmıştır. 

Irak, Cava ve lngiltereye ihracat yapan, 

şif alı hassası tanınan bir sudur. 
Umumt deposu: Y enipostane karşısında 

Mahalle ve mevkii 

Eskizaptiye 
caddesi No. 20 41 

Sokağı No.sı Cinsi MilddeU icarı 

Beyoğlu Kitipmus~ Telgraf 2-4 No.lı apart- 933 Mayıs ga-

tafaçelebi 

Galata da Keman- Çömlekçi 12 
keş Karamustafapaşa 

Eyüp Kızılmescit iskele 1 ı 

Galatada Kemanket Çömlekçi 10 

Karamustafapaşa 

Bshçekapıda dör- asma ka· 33 
düncii vakıf hanın tında 

" " 
2-ci katında 1 1 

Çemberlitaşta Sof- Orta katın- l 4 
çuham da 

manın6-cı 

katı 

Apartman 

Hane 
DUkkAn 

Oda 

" 
" 

934 

933 
934 

933 

933 
933 

yesioe 
kadar 
,, 

" 

" " 
" " 

,, 
" 

" " ., 
" 

Eylip F ethiçelebi Otakçılar 17 Dükkan 933 ,, ,, 
Göztepede Kadri ağa 45 Arsada kulübe 933 ., ,, 
Kabataş Önıeravni Dolmabahçe 209 Dükkan 934 ,, " 

BalA.da mevkilerle cinsleri yazıh olan vakıf emlak hizalarmdaki 
müddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. ihaleleri 

Eyliilün on dokuzuncu pazartesi günü saat on beşte yapllacaktır. 
T alip!erin yevmü saati mezkfıra kadar Çemberlitaşta Evkaf Mü
düriyetinde Akaret kalemine müracaatları. 

Guraba hastanesi için lüzumu olan iki yüz on altı kalem e.czayı 
hbbiye kapalı zarf u3ulile münakasaya vazedilmiştir. Talip olanla· 
rın şeraiti anlamak ve listeyi görmek üzere hergün Levazım 
Müdiiriyetine ve ihale günü olan Eyluliln yedinci çarşamba günü 
saat on beşte yedi yüz elli lira teminatı muvakkate akçesini milı
tashiben İdare Encümenine müracaatları. 

akşamı saat 18 de Sirkeci rıh
tımından hareketle (Zonguldak, 

ine bolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 

Meymenet Hanı altında acen

talığına müracaat. Tel 22134 

NAiM VAPUR İDARESi 

tzmir surat Postası 
( 20 ıaat ) 

. Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her Perşembe gllnlerl Galata 
hafta nhtımındaa 

Saat tam 18 de hareketle doj'r11 

i Z MI R·e 
ve Pazar günleri lzmir'den saat 
t4 112 da hareketle lstanbul'a 
avdet eder. Tafsilat için Galata, 
Gümrük karşısında Site Fran· 
sez Han No. 12 yazıhanesine 

- müracaat. Tel. B. O. 1041-• 

lçüüzerine 
Fenni 

Kasık Bağları 
Mide, lııı.rımk, böbrnk 

dilşkli rı ı iiğfl ne 

Fenni 
· Korsalar 
lstiycıılenı ölçıi 

tarifesi gönderilir. 
Eminönü: 

İzmir sokağı 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Oreopulos 

------
BREKFAST 

vo lıilümum Bisk!ivl. 
lorini tercih ediniz. 

Asrnaaltı No. 3G 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt vo 1.ilhrevl baatalıldar teda• 

vihaneıl Karak8r Barekç1 fırını 
ııraeında 34 

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 
Nctriyat Müdüril: Halil Lütfi 


