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Gece Yarı 1 Bir Hayd tluk j 14 Milyonun Kızı 
Jandarmalar Uzun Bir Takipten Sonra Dünya. Güzelinin Büyük 

On Beş Kişi Yakaladı Annesı Nele~ Anlabyor? 
İ~============ı==-====-- "Kerimanın Aleyhinde Yazan Muharrir 

lskenderon Şimdi Kaçacak Yer Aramalıdır!,, 

TecavUze ulrıv• Od arka .... Yakup ve Aluntlt Etendll•r 
mlfledir. Sonra tekrar otomoblıe 
binerek d&ımiflerdir. 

Haber aldıflmıza ı&e, ba 
pazar ıeceai Florya yollinda. 
baydutluia pek benziyen bir 
tecavüz hAdiseai olmaıtur. Gece 
yarısı ı•sız bir yerde ( 13 ) 
1Dfi bir otomobilin h&ae 
pçmiı ve otomobildekilerden iki 
kadını almıılardır. Y apbiJmız 
tahkikata ılre bu ıarip hlc:liıe 
flyle olmufhır: 

Cumarteıi gtlnll toför Y akup 
E!fendinin idare ettiği bir otomo
bile Ramili 
Sıtkı E~ 
mişler, yanlanna da Elenl ve Anna 
isminde iki kadın almıtlardır. Oç 
arkadaş Filoryaya giderek biraz 
eğlenmiye karar vermiılerdir. 

Bu beş yolcu Floryaya 
gitmişler, orada gece on bire 
kadar denize girmİfler ve ejlen-

Otomobil, Filoryadu itibaren 
lıtcUsesiz olarak yanyola kadar 
ıelmit ve yanyolda Ramiye P. 
deeek yola aapmıtbr• Şoflr, da
ha keatirme gitmek için Rami 
yolunda aaalt ıo•dan aynlmıı 
ve eaki yola sapmıfbr. 

Fakat yol çok bozuk oldup 
için otomobil gece karanhjında 
bir çukura saplanmıfbr. Otomo-

• 
Asırdide Zaro Ajla Türk 
Tabiiyetinden Çıkıyor Mu 

• 
İngiliz Dok!orlarından Bazılan 160 lık 
İhtiyarın Ölümünü Bekliyorlarmış! 
Asırdide ihtiyarumz . 1 ~ h~ 

Zaro Ağadan çoktanben hiçbır 
haber çıkmryordu. Bu arada Za
ronun hastalandığına, sefalet çek· 
tiğine ve dolandırıcılar elinde kal
dtP,aa dair tDrlll tlrlll rivayeti~ 
ititiliyordu. Fakat elyevm ln~ki 
terede baluıum Zaro Ajadan ı 
ıtın enel ~de bulmıaıı 
aevcesi Kudret Hamma bir mek· 
tup ve bir de baftlename f!l
rnittir. Ancak mektupta bir-
kaç selim cllmleıinden bq
lca bir ıey yoktur· Bu sebeple 
Zaronun, orada ıo• gtınlerde na
ad bir hayat geçirdiği ~eya ~u: 
karda bahsettiğimiz endııe verı~ 
tlvayetlerin asla olup olmachji 
kat'ı surette anlqılamamaktadır. 
Bununla beraber ıon plerde 
Zaro Ağa hakkında bOsbütOn 
baş"a ve garip bir şayia meydan 

1lmııbr. Bu ıayiaya göre,. fngilterede 
Zaro Ağamn etrafında bulunanlar 
onu lngiliz tabiiyetine geçmek 
hususunda ikna etmiye bqla· 
lbıflardır. 

Bunların araında maruf fa
ailiz doktorlanadan ve dij'er fen 
•da.ıanadan budatuwı da ita
~ laaber .,. ......... 

:zara Ala Amerlkada tefhlr 
•dlldlll sırada 

lngiliz doktorlannm, Zaro Ata
yı 6ltıociye kadar lngilterede 
yqatıııak ve öld&kten sonra da 
cesedi Oıerinde ilmi tetkikat yap
mak nıaksadile böyle bir teteb
bUıe bayraktarlık ettikleri 6fre-
nibnektedir • 

Bu haberler hentb: bir fAJ ladan 
ibaret olmalda beraber Zaro 
Ağanın yıllardanberi dinmemesi 
ve d&necejine dair de hiçbir haber 
ahomalllll•• pyianm dcWi)'etial 
ilbeıt eder ma~ ...... 

, ıılii. •• ıt• • 

Hakkında On bet tin evvel, yapbpm 
mlllAkatta, "Keriman H~ Hanım 

Bir Teklifimiz bir kut kadar nuı., bir nah. 
Beruttu Juılıy.: kadar ıi&elclirl" demiştim. Dlha-
Tlrk • Frauıa 1-W lae,.a ki Ajana haberleri de Keriman 

ikinci bir Hanımın dibaya. ıtızeli olduğuna 
toplaab , ......... Top- ilin ettiler. Bu feYkallde L•d .... 

lanbda f1I meHleler konUfUI-
1111 

muftur. karıısında tekrar ıtzeller ıtızell-

22 Haziran 9'ı9 tarihli itti• :~tim.Fındıklıdaki apartımanına 
falmamenin hudut halkından alın
makta olan rtlauma dair olan 
maddesinin tefıirlle, bu rllumun 
hangi mıntakalarda TlrktJ•J• ait 
olacatı. 

Halep-Nuaybin deatlrJola 111 .. 
rindeki hudut meaelell. 

Hudut llzeriade bçakcıhll 

Beni aksaçlı ihtiyar bir & .. 
nımefendi, Keriman Haaımın btı
y&k annesi, karfıladı. Akıaçh 
hanım rllldll ve: 

- Keriman arbk yalmı bilim 
ktaam detif, 14 mllyoaa km 
oldu, dedi. Blru aoara dtlnya 
fbellnia anneal Ferhunde Hanım 

odaya c~ 
- P slall olclulu için, 

dlha akpm b• de Wıu ubınıa
bk ,um. Acaba? DlJOfdam. 

Kerlaan Hanımm blJlk anneal 1 

ablclu 

- Ben Kerimanın Alman 
kelinden .oma belld iki.na 

"~~,..._-.~· pecelinf td• ...,....,.. 

l_..deronda hlkGmet k...._.. 
yapanlana ba aahalardan uzak. 
lqbrılmuı. 

Bu hafta zarfında tekrar bir 
toplanb yapılacakbr. T&rk b&kt
metiniD, Ankara maahedeaine iltl
naden, lakenderoa k6rfezbıde bir 
ıerbeıt liman ihduı ve D&rtyol
dan lakenderona bir demlryola 
İDfUUU iatediil de haber alın
maktadır • 

Bir Muhasip 
Bir Teftit Neticesinde 
V azifedeu Uzaldqbnldı 

) t f , 

Sucular 

932 DUnp 11Dzelnln 90oulduk 
realmlerlnden biri 

Ben ude Kerimanm lfllelllthd 
dğil, O&l\18 tabiatl, raha ft te-

( --- ' ..... imiliJ 

Maliye mBfettitleri )'lkaek 
mektepler muhasip mea'ull&jGnde 
bir mllddettenberi tetkikat yapa
yorlarch. Tetkikat netic•inde 
muhasibi mes'ul Ihsan Beye itten 
el çektirilmif ve yerine vekAieten 
Deftordarltk muhasebecisi Vahit 
Bey tayin edllmiftir. 

j============-~B::.:.:.u...:::;C~ev~a~p~ ____________ JI 
~t--~~r:::======== 

Beşiktaş 
Birinci 

Geçen cuma rBnll hitam bu
lan lıtanbul atletizm birincilikle
rinin neticeai hesap ve ilin 
edilmiıtir. 

Buna nazara Beşiktaı kltıb8 
127 puvanla birinci, Galatasaray 
48 puvanla ikinci olmuılardır. 
Bu arada Deniz lisesi 24, latan
bulspor 20, Eyüp idman 13 ve 
Harbiy• de 5 puvan kazanma .. 
larclır. 

Cihan Lüks Şekeri 
LEZZET, IWYVIT, TASARRUF T-.. ..... 
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j Ha l kın Sesi BABIBLIB ! 
' Dünya Güzeli Olan•,-----------------------

~r~~!! ~~~;·: .. ~:~: Osküdarda Bir Cinayet 
dünya güzeli ilan edildi. Bu 
hadise karşısıda halkımız di· 
yor ki: 

Şefik Bey (Sirkeci Şahlnpa§a oteli) 

-Türkün zekAsı, hamaseti, ya
ratıcı medeniyet kabiliyeti kadar 
maddi tenasüp ve güzelliği de 
tarihin kaydettiği açık hakikatler 
arasındadır. Sekiz 1<ıZlmızın için
den seçilen Keriman Hanım dün
ya güzeli oldu. Bu cidden müşkül 
bir imtihandı. 

Çünkü bu imtihanın mümey
yizleri güzelliği ve inceliği en 
yüksek manasile tamyan ve anlı
yan garp san'atkarları idi. 

lif-
:Mustafa Rem:ı:i Bey ( Muallim Baycdt 

~nrk apartımanı) 

- Eski bir Arap darbımese· 
. li vardır . ( Zeka ve hayırı yüzü 

güzel olanlarda arayınız ) derler . 
Etnoğrafya ilmi de bu hakikati 
kabul etmiş ve insanları kaf ala
rının teşekkülüne göre birçok sı
fatlara ayırım~ ve zeki kabiliyetle
rini de bu suretle tesbit etmiştir. 

Keriman Halis Hanım bir 
avuç Hanım içinden seçildiği 
halde ırki güzelliğimizi dünyaya 
ilan etti. Ya bütün Türkiyeyi 
temsil eden bir k1% gönderse idik 
kim bilir zaferimiz nekadar bü
yük olurdu? Keriman Hanımı 
tebrik ederim. .. 

Hamit Bey (Kumkapı S.raçlabak: mahal
eıi 2) 

- Yeni Türkiyeyi harice ta
nıtabilmek İçin beynelmilel te-
masları kaçırmamamız lazımdır. 
Cemiyeti Akvama girişimiz bir 
muvaffakıyetli. Güzellik müsabe
kasına iştirakimiz de bir zafer 
oldu. Dünya matbuatı ve efkarı 
umumiyesi bugün dünya güzelleri 
yetiştiren bir Türkiyeden bahse· 
diyorlar. Türk güzelleri tarihte 
de meşhurdur. Abbasi halifeleri 
Türk güzellerini aldıktan sonra 

• 
Kacasını Kanlar içinde Yere Devir-

miş Ve Sonra Kansını Kaçırmış ! 
Dün Üsküdarda bir cinayet ve bir kadm ka· 

çırma hadisesi olmuştur. AldığJmız malfnpata göre 
hadise şu şekilde cereyan etmiştir: Üsküdarda 
Haremde oturan çoban Mustafa isminde bir 
adam, bundan bir müddet evvel Nazmiye isminde 
bir kadmla beraber yaşıyormuş. Fakat kadın birkaç 
ay evvel Mustafadan ayrılmış ve Uzunköpriilü 
Ahmet isminde birisile evlenmiştir. 

Ahmet ve karısı Nazmiye Hanım dün bazı iş· 
leri için sokağa çıkmışlardır. Fakat karı ve koc.1 
tam Tunusbağına geldikleri zaman her nedense 
ağız kavgasına tutuşmuşlar ve sokak ortasında biri
birlcrine ağır lakırdılar söylemeğe başlamışlardır. 
Tam bu sırada o civardan Nazmiye Hanımın 
eski erkeği Çoban Mustafa geçiyormuş. 

Mustafa, eski kansının, kocasile kavga ettiğini 

goruoce derhal bunların yanına gitmiş ve kavgaya 
müdahale etmiştir, Bu suretle sokak kavgası daha 
curcunah bir şekil almlŞtır. 

Fakat gürültünün en şiddetli bir dakikasında 
çoban Mustafa yerden koskocaman bir taş alarak 
blitün kuvvetile Ahnıedin kafasına vurmuştur. 

Bu şiddetli darbe üzerine Ahmedin bllfl 
yarılmış ve zavallı adam kanlar içinde yere yu
varlanmışbr. Bu vaziyet karşısında Çoban Mustafa 
Nazmiye Hamının koluna yapışmıw ve kadını ıü
rüldiye sür.ükliye kaçırmıştır. 

Bir az sonra hadiseyi haber alan polisler der
hal takip ve tahkik işine girişmişlerdir. Fakat 
bu dakikaya kadar kadın ve erkeğin nereye 
kaçtığı tespit edilememiştir. Diğer taraftan Ab
media yarası çok ağır ve tehlikelidir. 

Şeker Yükseldi Kaynar Su ite Yeni Müşteriler 
Takas Muaıuelesi Nasıl 

Yapılacak? 
Gümrükt~ki malJann çıkarıl

masmdan sonra kesme şeker 
fiatleri toptan otuz yedi liraya 
düşmüştü. Fakat tekrar otuz 
sekiz buçuk ve otuz dokuz liraya 
çıkmıştır. Şeker, kahve, çay 
hakkındaki takas muamelesinin 
ne şekilde olacağı henüz kat'i 
şekilde kestirilemediğinden piya· 
sada vuzuh yoktur. Bu vuzuh
euzluktan dolayı şeker fiatle
rinin yükseldiği söylenmektedir. 

Yeni Afyon - -
istihsal Miktarı 975 

.Sandıkbr 

Haricl Ticaret Ofisinin tetki

• 
işlenen 
Bir Cinayet 

Dün Galatada bir kadın kav
gası olmuştur. Ayni evde oturan 
Zehra ve Hatice isminde iki 
hanım, odun çalmak yüzünden, 
kavgaya tutuşmuşlardır. 

iki kadın bir hayli didişip bi
ribirinin saçım başını yolmuştur. 

Fakat bir aralık Hatice Hanım, 
içinde kaynar su bulunan tence-
reyi kapbği gibi Zebra Hanımın 
kıu Falm.anın uzerine dökmüştür. 

Zavallı kız kaynar sular için
de vücudünün muhtelif yerlerin-
den haşlanmıştır. 

Buğday Piyasası 

Ticaret Ofisine Hergün 
Müracaat Yapılıyor 
Avrupa ve Amerikadan bazı 

firmalar Türk malı almak için 
Harici Ticaret Ofisine müracaat 
etmişlerdir. Ofis bu firmalara 
Türk mallarının cinsi hakkında 
malumat vermektedir. isviçrenin 
Zürih şehrindeki bazı firmalar 
Türkiycden palamut hulasası al
mak için müracaat etmişlerdir. 

Arap medeniyeti inkişafa uğradı. 
Koca İran şairi Hahz şiirlerinde katına göre, memleketiu her ta-
bep Türk güzellerini ve güzel- rafında bu seneki afyon mahsulü 

Dün Anadoludan lstanbula 
yirmi vagon ve beş yüz çuval 
buğday gelmiştir. İyi buğdaylar 
yedi kuruş otuz p~nadan satıl
mıştır. 

Muallimler 
Dünkü İçtimada Nakil 

Meselesi Görüşüldü 
l.stanbul 1ık Tedrisat Mület• 

tişleri dün Maarif Müdürü Hay
dar Beyin riyasetinde mühim bir 
toplantı yapmışlardır. 

tiklerini terennüm etmiştir. ' toplanmışbr. Bu seneki mahsul 

HüeyiD Be_y ( '!ab~all lbnn kıraat- geçen s~neki mahsulün beşte V • V l k 
ıaueai) biri kadardır. Stok mevcudu üç .1 enz .1. apl QCQ 

- Güzelimiz dUnya güzeli bin sandık olarak tahmin edil- J1 llezarlzklar 
olmuş.. Bu belki iktısat iŞleri ve mektedir. LVJ. ı 
Los Ancelos'taki olempiyatlar Yeni sene mahsulü dokuz Belediye, Üsküdar, Beyoğlu ve 
kadar mühim değildir. 28 güzel yliz yetmiş beş sandıktır ve san- lstanbul taraflarında üç asri me-
jçinde güzelimizin güzeller güzeli M zarlık yaptırmıya esas itibarile 
Olması benl·m go .. gs~ Umü kabarttı. dıklar altmışar kiloluktur. uh- F k B 1 d' b karar v~rmiştir. a at, e e ıye u 
Ken·man Hanımı tebrik ve bu telif mmtakalarda istihsal edilen 

karanm tatbik sahasına koyabilmek 
işte muvaffakıyet temenni ederim. afyon miktari şudur: Kaba mal için Sürpagop, Ayaspaşa ve saire 

Trakyada elli, Egeı mıntakasında gibi davah ve ihtilaflı mezarhk· Neşriyat Oavaları 
Fransızca fstanbul gaıetesi 

bir intihar hadisesi yazdığı için 
müddeiumumilik tarafmdan aley· 
hine dava açılmış Birind Ce
za mahakemesine verilmiştir. 

(Türkspor) mecmuası da vilayete 
verdiği beyannameye muhalif 
olarak ayrıca ilave neşrettiği 
için Üçüncü ceceza mahkeme
ne verilmiştir. 

350 sandık. Diğer mıntakalarda ların aJacağı neticeyi bektemek-
ise 250 sandıktu. İnce mal 175 tedir. Sürpago.p mezarlığı mah-
ıandık ve Malatya afyonu da 50 keme de lieledive tarafından lka-
sandıktır. , zamlmıştır. Diğ-er davalar henüz 

Düyunu Muvahhide 
Düyunu muvahhidc tekrar yük· 

selmiye başlamış, dün Borsada 
elli beş kuruş üzerinden muame· 
le görmüştür. 

neticelenmemiştir. ı 

Be'ediye;ıin Su Mütehassısı 
Belediyenin (350) 1ira aylıkla 

getirttiği su mütehassısı Belediye 
Su işleri Şubesindeki mesaisine 
devam etmektedir. 

Söylendiğine göre bu içtimada, 
bu sene muhtelif sebeplerden 
dolayı •. nakilleri icra edilecek Mu
allim ve Başm uallimler hakkında 
görüşülmüştür. 

Ayrıca, bugün Maarif Vekili 
Esat Beyin riyasetinde toplanacak 
olan miifettişler içtimaında, htan· 
bulun Maarif ihtiyacı hakkında 
ne gibi teklifler yapılması lazım 
geldiği de meV%ubabs oJmuştur. 
Bu sene hakiki lüzum ve ihtiyaç 
hissedilmedikçe muallimler ara
sında nakiller yapılmıyacağı söy· 
lenmektedir. ----

Fmdık Ve Uzum 
Zahire Borsasında fındık ve 

Uzüm üzerine sabşlar başlamıştır. 
Bilhassa Almanya ve lngilterede 
Türk zirai mahsulibna faila rağ
bet gösterilmektedir. Bu sene 
Avrupa ıpiyasalanna fazla mik
tarda fındık ve üı.üm ihraç ede
bileceğimiz tahmin olunmaktadır. 

Ağustos 2 

( Günün Tarihi ı 
Bir idam Talebi 

Bir Beraet Ve 
&adan bir müddet en·el Ameri• 

kadan şehrimize gelen Arif ismind• 
birisi mahut Hoyban cemiyetine a-ir· 
mek Ye memleket aleyhinde fesat 
lıareketinde balan:nak eCtrmile yaka• 
lanmıı ve hakkında uzun tahkikat 
yapılanşh. 

Arif nihayet Ceza Kanununun 
152 inci maddesine l'öre, yani idam 
cezası talep edilmek suretile Atll' 
Ceza Mahkemesine verilmiflir. 

Dün Arifi.n muhakeme1i yapılmıt 
ve ortada böyle bir cürmü ispat edea 
deliller bulunmadığı için maznunun 
beraetine karar verilmifti.r. 

Askeri Terfiler 
Aakua, 1 - 31 ağuatoata orduya 

teblit edilecek terfi liateai hazırlan• 
mutadır. Milli Müdafaa Vekaleti 
tubelerinde icap eden tetkikat yapıl
maktadır. Liste 25 atustoı ili tH• 
dika arz ve 30 ağustosta Tayyare 
bayramında ilin edilecektir. 

Yetimler Ve Dullar 
Eytam, Eramil ve mütebıidinia 

ağu.toa yoklamalarına alt defterler 
tanzim edilmiıse de, maaı aabip1erl
llİa ikametgahı itibarile mecburi 
nakilleri hakkındaki defterler henüz 
ikmal edHmemiıtir. Bu sebepten 
apatoı yoklaması ancak ayın oa 
betine doğru yapılabilecektir, 

Ziraat Umum Müdürü 
Ziraat Umumi Müdürll Tevfik B. 

şehrimize gelmit ve dün Ziraat Mü
diriyetinde bir müddet meşgul ol• 
muıtur. 

Ayasofyada 
Maarif Vekili Esat B. diin Aya• 

ıofya camiioe 1ritmiı, tarihi moza• 
yiklerin meydana çıkaralma işini tet
kik etmiştir. 

Posta Vapurculuğu 
Devletin esaslı vazifeleri meyanıaa 

alınan posta vapurculuğu hakkında 

Seyrfsefain idaresi hazırlıklarına de
Yam etmeldedir. Hu hu5ustaki kanun 
eylAI ortalarında tatbik meTkiifte 
geçecektir. 

Bir Mahkumiyet 
Bir müddet evvel Unkapanında 

Salih Efendi isminde birisi HüınQ 
Ef. isminde bir adamı öldiirmüştü. 
Salih Efendi dün Ağırcezada 3 sene 
19 ay hapse mahkum edilmiştir. 

Hikmet Beyi Vuran Adam 
Sabık Müstantik Hikmet Beyi 10 

ay evvel Bandırmada yualıyan Cev• 
det Bey son muhakemesinde kendi
ıinln a11abi hastalıklarla malül ol• 
duğunu iddia etmiıtir. . 

Cevdet~B.in bu iddiasının doğru olup 
olmadığı anlaşılmak üzere TıbbıacUI 
müeueaıeıri tar.afından milfahede al· 
bna ahnmışbr. 

Gorgulofa Mektup 
Fran.ı:ı. Cümhur Reisi M. Dumerfa 

katili ldam m<ıhkümu GorguJofa ıeJı.. 
rimizdeki Beyaz Ruslar tarafından 
mektup ya:ııldığı bildirilmişti. z. .. 
bıtanın bu huıustô\ tahkikat yaptı~ı 
haber veriliyor. 

Türk Tarihi 
Cemiyeti 

T6rk Tarihi Tetkik Cemiyeti diln 
Dolmabahçe Sarayında Yuıuf Ak
'uta Beyin riyasetinde bir toplanb 
yapmıttır. içtimada yeni çıkacak 
Tllrk tarihinin programı etrafında 
müzakere cereyan etmiştir. fçtimaa 
bu sa.bala ta devam edilmektedir. 

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

1 : Komşu - Hasan Bey, 2 - Eğer güzel bir kız ol· 
foğrusu dünyaya erkek ııeldiği- aaydım, . 

3 - Şimdi Avrupanın en 4 - Ve belki de di.inya gü-
ıüzel şehirlerind.l alkış toplar, z~li olurdum. 

5 : Hasan Bey - Bizde bu 
talih varken, kız da olsaydık, yi-



•• Hergun 
--

Akdeniz ... 

Siyaset Geçidi 
Vasfi Raılt 

Akdenizin sahilleri en kor· 
konç fırtınalar kaynağıdır. Fil· 
bakika Akdeniz sahillerinde 
kurulmuı Devletlerin mukadde
ratı kadar geçici ve zeval bu
lucu bir kader yoktur; orada 
her varhk tam manasile fanidir. 
Orada her ikbal bakaaızdır. 
Bunun içindir ki, Akdeniz sahil
lerinde kurulmuş devletlerin ha· 
yatı kadar badire içinde geçmiş 
bir hayat yoktur. 

r İşte Roma, lıte Yunan ıehir
leri. işte Kartaca, lıte Firavunların 
ve Kleopatranın Mısırı; işte Tllrk 
T ruva; işte Finikeliler, işte Bi
zans, işte zamanının altin babası 
11müzehhep Venedik" işte rakibe
leri Ceneviz ve Piz (Piıe), işte 
lskenderin saltanatı, işte OsrMnlı 
imparatorluğu! 

Cihana hakim olmak istiyen 
fikirler gibi cihana hikim olmak 
istiyen devletler de evveli Ak
deniz de hlkim olmak mecburi
yetindedirleri çllnkü Akdeniz 
.. Dünya siyasetinin geçidi
dir,,; Akdeniz devlet ve milletle
rin in ıstıraplarma sebep te bu
dur. Almanlığın Triyesteyi elinde 
tutmak istemiş olması, ve Balkan
ların ıstırabına vllcut veren Ege 
denizine inmek isteyişi bu zaru· 
retin tesiridir. AlmanlığJO Avus· 
turya ile birleımemesini istemek 
siyaseti bu zaruretin akslilime· 
lidir. Almanlığa Avrupanan asri 
V enediği olan Hamburgun, bir 
eıini de Veaedijia yua ....... 
yaptırmamaktlr. 

* Roma ve Türk imparatorluk
larından sonra cihanın en bilyOk 
tlçüncil imparatorluğunu kurmuı 
olan İngiliz kudreti, Akdenizin 
kapıları olan Cebelitarık ve 
SUveyf kanalına istinat ediyor 
,e Lozan Muahedeıine kadar 
Akdenizin UçDncll ve en esaalı 
kapısı ve mevkii olan Boğazları 
eline geçirmiye veya kontrolü 
altına almıya uğrqarak Tilrk 
vatanına ıstırap veriyordu. 

Ruıya dünyanın altıda birine 
yayılmıı olc:luiu lıalde yine de 
cihanşDmul olmak için Akdenize 
inmek ihtiyacını duyuyor Ye Bo
tazları eline geçirmiye veya hiç 

· olmazsa Erzurum lb:erindeo Mer
sine inmeğe ujrqarak Tlirk va· 
tanının izmihliline uğrqıyordu. 

Cerman, lslav, Angolo-Sakson 
ihtiraslarının vDcuda ıetirdiği 
korkunç bir girdaba kapılmış 
Türkiye ne ıstıraplar çekmiyordu? 

F ranıa ve ltalyanın vDcuda 
getirdikleri litin cereyanları da 
Türkİfenin iç' e çalkandığı bu 
mühlik girdabı çok daha korkunç 
kılmaktan fariğ olmuyordu. .. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

l - Bazı kimaeler, lm•tçıhtı irade 

kuYvetl zannederler. Ve zararlarına 

dahi olsa, hakikati dahi röneler de
diklerinde ve bildiklerinde inat ederler· 

2 - Halbuki inatçılar, dalma ka· 
yıptadırlar. ÇOnkü ne iradelerini, ne 

hislerini, ne de fıldrlerinl kontrol 
edebiliyorlar demektir. 

• inat • 

3 - ister iki ayakla, ister dört 
ayaklı olsun eıek ciaima eiektir. 

• 
SON TELGRAF HABERLER/ 

Şiddetli Alkışlar Arasında 
Güzelimize Her Geçtiği _ Yerde Büyük 

Ve Heyecanlı Tezahürat Yapılıyor 
Briiksel,2 ( Hususi ) - Spa şehrinden alınan fine muazzam bir veda müsameresi verildL Dilnya 

malumata göre, Tilrk güzeli Keriman Hanımın dün· güzllerinin intihabı ve bilhassa dünya Kraliçesinin 
ya güzeli ilin edilmesi büyük heyecan tevlit etmiştir· Türk güzeli oluşu Belçika şehirlerinden başka yakan 
Şehirde emsalsiz tezahürat yapılmaktadır. memleketlerden binlerce meraklının en seri yol ve 

Fransa ve lngiltereden binlerce seyyah Türk vasıta ile Ostande'a tehacümüne ıebep olmuıtu. 
gilzelini görmek için Spa, Ostant ıehirlerine ha- Kıraliçe burada bir taraftan halkın tezahüratı• 
reket etmişi erdir. na tefekkür hareketleri yapıyor, diğer tarrftan 

Spa, 1 - Botun güzeller Ostant şehrine hare- kendisine dllnyanın her tarafından gelen tebrik 
ket etmişlerdir. Dilnyanın yeni güzeli Keriman H. telgrafları ~k~im ediliyor.du. Okadar ki Oıtande 
mütemadiyen ziyare edilmekte, dünyamn her tara- tel~rafham:sı bılAfasıla Kerıman Hanımın telgraflan 
fından tebrik telgrafları almaktadır. için çalışıyordu, denilebilir. 

Ostant, 1 -Gilzellerin buraya m uvasalatı vel- Zongudak, 2 (Hususi) - Tlirk gllzelinin c)an 
velei tezahürlere vesile oldu. Bntnn halk karııya gllzellik tacım geymeıi burada bllyllk bir heyecan 
çıkmıştı. ve sevinçle karşılandı. Güzeller gllzeli kırallçamııa 

Bütün Avrupa g~zeUeri artık ikinci plana dilf- tebrik telgrafları çekilmiı ve çekilmektedir. 
m&fttL Devamh allatlar. ,... ae.ıeri laep da.ya Adana 2 ( Huauat ) - Keriman Hanımın d8nya 
gllzelinin etrafını ku .. tayorda. ıllzeli intihap edilmesi ıebrimiıde bDyDk bir hu-

Bu gece kDnll gazinosunda Dünya sDzeli tere- auiyetle kUfılanmııtır. 

Dünkü Olimpiyat Müsabakalarında 
Yeni Rekorlar Tesis Edildi 

Loı-Angeles, 31 (A.A.) -
100 metrelik birinci tur: Morgan 
TaY.lor (Amerika) lı, ve onun ar· 
kasından Letterson (lsveç) ve So 
(Japonya) la gelmişler ve bu su· 
retle ikinci tura aynlllllflarclır. 
100 metreıik koşu: Tolan (A
merika) b birinci gelmiıtir, Alme
lda (Brezilya) ve Ortiz (Meksika) 
h ikinci Vd llçüncft olmuılardır. 
400 metrelik manialı koıu: Healy 
(Amerika)lı, rakirlerine galebe 
çalmlf ve kendisini takiben A
delhim {Franıa) ve Areı Rug 
(laveç) gelmiıtir. Amerikalı He-
aly, bu mesafeyi 25 1 5 sa· 
niyede katetmiştir ki bu 
bir Olimpiyat rekorudur. 400 
metrelik koşu: F acelli (italyan) 

birinci gelmiı ve arkaımdan 
Burghley ( İngiltere ) ve Gol
ding ( Avusturalya ) gelmiştir. 

metre lik koıu: Tisdalh ('da). 
Alman Notbbrink ve ~me

rika) lı Hardin. 100 metrelı ko
şu: Sinpson {Amerika) la, page 

~----

( lngiliz), Enıel (Çekoslovakya) 
zaman : 10 9110 saniye. 
100 metrelik koşu: Janatb ( Al
manya ), FWiot ( Yeni ZellAnda), 
Anno (Japonya), 10 • 3 • 5 saniye 
Olimpiyat rekoruna müsavidir: 
100 metre: Zuti (Arjantin), Koer
nig (Almanya), Williams ( Kana
da ) zaman: 10 aaniye, 8110 
100 metre: Wetcalfe (Amerika), 
Pearson (Kanada), Lombron (Yu
nanistan), 11 saniye. Gülle atma 
finali: Sekston, 15/96, olimpiyat 
rekoru. eoo metrelik koıu : Bi
rinci ravunt, Homboıtel ( A· 
merika ), Wilson ( Kanada ) 
Peltzer ( Almanya ) 1 52 4 - 10 
ÜçUncn manialı k~şu: Hamp-
800 {lngiltere), Martin (F ranıa) , 
Turner (Amerika)' Zaman: 1,35. 
100 metrelik manialı koıu, ikinci 
tur : T olan, Doti, Williams. 
10 / 4 : Olimpiyat rekoru 
üçüncü manialı koıu: Metkalfa, 
Yoçiska, Elliot, zaman: 10,7 9 
desimetre ile kazanılmışhr. Dar-

dOncD manialı koıu: Jonath, Yubert, 
Pearıon. Zaman: 10,5, 1, 1 O 
15 metre ile kazanılmıfbr. 100 
metrelik ikinci manialı kO§u : 
Simpson, Vrayf, Koerning. 10-7. 
1 • 10, 30 metre ile kazanılmlfbr. 
Manialı koıular. D6mi final: Mor
ıan, Hardin, Taylor, Burgley. 
52 8. 1 O, 60 ile kazanıl
mııtar. Hepli de ıeçilmiftir. 
Maniala k09ular D6ml Final: 
Tısdall, Aueı • Koug, Facelli 
52 8. 1-10,90 la kazanılm1ttır. 
1000 metre finali: Kuıokioaıki 
( Lehiıtan ) lso Lolo ( F enlin· 
diya (W)'r Taenen { Fenlandiya) 
Ynkıek atlama Finali, Macnaug· 
hton, altı kadem 55 8 parmak, 
Ynkıek atlamada Maknogton, ı 
metre 96 santimetre atlamıttır. 
On bin metre, 33 dakika 11 
saniye 4 saliıede rkate~lmiş
tir. Olempiyat rekoru ( 9) 
metre ile kazamlmıttır. 10,000 
metre: Ottay (Amerika), Gre
gori (Amerika), Sa vidan (Ye-Akdenizde hemen bütün sa• 

haya sahip olmuş ve bütün Ak
deniz vukuat ve siyasetine karış· 
mış olan Tnrli, Akdenizde imtida· r 
dın da sahibidir. Türk, Akdenizde 
mekandan ziyade zamana malik 
olmuştur. Akdenizde en geniş 
saha onundur. En uzun ömllr de 
onundur. Çünki Akdenizin Türk 
olmıyan bir sakini var mıdır? 
Bilpıem amma Tllr~~~ eski .. bir 
sakini olmadığım bılırım. Turk 
Akdenizde mekina hikim kal· 

İSTER iNAN, İSTER iNANMA! 
Balıkeıirde çakan "Türk Dili" refikimizde okuduk: 
" Kurak mevsimlerde duaya çıkmak ve kepçecik 

yapma!c eski ıamanın garip idetlerindcndir. ilki ken· 
dilitinden k•ktığı hilde diterinin el'an devam 
etmekte Qldutu görülmektedir. 

"Dün bir kmm açıkg3ı mahhallc çocukları, mevsi
min kurak gitmeıin~en istifade ederek kepçecik yap· 

mışlar Ye kapı kılfJfJYJ* P•fN'4 N.t tof5 

mışlardır. Önlerinde hdSıra sarılma, ve haşana 
tencere geçirilmlt on, on bir yatlarında bir çocuk 
olduğu halde " anaaının ilki babaainın tilki, ver 
Allaham ver bir sürQ yağmur; allan araba rümüı 
tekerlek Yer Allahım ver bir sürü yaj"mur., diye 

baraber ba~raşan bu çocuklar her durduklan kapı 
Öft0nden kepçecite au dökUlrmedeD ve para, un, yat 

2'-" ı•tJWı'Aeff'M A I 
dığı ·gibi zamana da hikim 

----------------------..... Söz·· n. Kısası 

Münderecatımızın çoklu
gundan Dercedilememiş
lir. 

....................... ·-·-·· .. ···· .. ·-······-·-····-·· 
Çin de 
Feyezan 
Faciaları 

Şanghay, 2 (A.A.) - Ahiren 
Kantonda vukubulan tiddetli fe
yezanlar netice1inde 87 kişinin 

boğulruuı veyahut ikametıib
larının suların tesirile yıkılma11 

dolayısile ölml\ı olduktan ıöylen• 
mektedir. 

Evvelce neıredilmlt bulunan 
telefat mıktarı mllbalağala gö
rülmektedir. 

Bir Tayyare Kazası 
Londra, 1 ( A. A. ) - Sit of 

Portımut tayyaresi Portsmut 
civarında denize inmeğe m~cbur 
olmuştur. 

Filistin de 
Araplarla Yahudiler Ara
sında Bir Müsademe Oldu 

Yafa ( Huıusi ) - Burada 
Araplarla Yahudiler aruında 
arazi meselesinden dolayı bir 
hldise olmuştur. Esasen biri· 
birine dit biliyen bu iki 
unsur bu ufak bldiledea isti
fade ederek derhal Yafa ıo-

kaklarını bir harp meydanına 
çevirmiılerdir. MOaademe ne
ticesinde 14 a;.r yaralı haata
nelere nakledilmlt Ye htıkflmet 
kuvvetleri işin bllyllmeılne mini 
olmuflardır. ----
Müthiş 
Ve Kanlı 
Bir infilak 

Londra 2 (A.A.) - Sebebi 
henDz meçhul bulunan tiddetli 
bir infillk neticesinde birçok İD·• 
unlar enkaz albncla kalmıılar
dır. Tehlikeli bir halde bu enka 
albndan çıkarılanlara llk moda· 
yat yapalmııbr. 

Park Avenlniln kalclarımla
nnın nıtilnde birçok 111 ve ya
ralılar yatmakuclır. lafillk dola
yısile 150 metre mesafeJ• kadar 
birçok enkaz parçalan fırlamqbr. 
Mllteaddit pencere ve camekln
lar parça parça olmuflar. 

Bir kuyumcu dlikklmnıa ca· 
meklnları kal'fl kaldınma kadar 
fırlamış ve kıymettar eşya kl
milen sokaklara yayılmlfbr. 

Hasarat 200,000 dolardan 
fazla tahmin edilmektedir. 

Hicazhlar Toplamyor 
Hayfa (Hususi) - Burada Hi

caz hükftmelioin hudut haricine 
çıkardığı Hicazlılar mlihim bir 
kongre bazırlamlflarclır. Kongre 
bu hafta içinde toplanacak ve 
verilecek kararlar Hicaz hliküme
tine bildirilecektir • 

ni z~nanda ), Siring (Almanya), 
Lindgren (lsveç), Remir (Meuika) 
Kitomoto(Japonya) TakurakUa.pon
ya), Cirit: Bromuller 43 • 53,Fleışer 
(Almanya) 43-33. Yüksek atlama 
Jobnson (Amerika) d6rdllnc11, R~l
nika (Fenlandiya} 6-3, Half beşın• 
ci, Kimura (Japonya) , altmcL 
Orta siklet gülle kaldırma: 1.
mayr (Almanya) 759 libre, tam 
Olimpiyat rekoru. Galimberti 
( ltalya) 748 buçuk. 

Los Anceles, 1 ( A.A. ) 
(Reıml tashih) 10,000 metrelik 
yaraıta: Soveden d6rd0ncü, Syrina 
bepnci, Lindırea albna. 

kalacaktır. 
·==-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~_J 



4 Sayfa 

Memleket Manzaraları 

$afranbolu 
Merasimi 

Safranbolu ( Huıuıl ) - Kaza
mızın isminin tarihi mahiyeti hak
kmda henüz bir tetkik eserine 
tesadUf etmedjm, Safranbolu ismi 
kazamıza neden verilmiştir? Bu 
tesmiyenin sebebi nedir? Ve bu 
isim hangi iştikakın mahsulil
dür? Bu hususta bizde kanaat 
husule getirecek müsbet bir 
vesika yoktur. Yalnız ortada bir 
rivayet vardı r: 

Karnınızın yarım asır evveli
ne kadar en mühim ziraatini 
safran nebatı teşkil ederdi. Saf
ran ziraati bilahare yerini bağ
cılık ve sebzeciliğe terketmiştir. 

Şimdi kazanın Merkez köyünde 
mahdut bir sahada ıafran yetiş· 

tirilmektedir. 
Evvelce kazamız Türkiyenin 

en güzel ve en çok safran yetiş
tiren bir yeri olduğu için kaza· 
mıza Safran-bol yani Safranbolu 
ismini vermişlerdir. Elde başka 
vesika olmadığına göre bu tah
min ve rivayet akla daha yakın 
gelmektedir. Kastamoniye Pafla· 
gonya denildiği eski devirlerde 
belki Safranbolunun da başka 
bir ismi vardır. 

Bu henüz meçhuldür. Ve bu 
hususta bizi tenvir edecek bir 
letkik eseri de yazılmamıştır zan· 
nındayım. Bu hususta alakadarlar 
bizi tenvir etmelidirler. 

Şehrimizin Bartenyüs ırmağı 
membalarında on beş gUn evvel 
ıayam dikkat asarıatika bulun· 
muştur. Kazamız buna müşabih 
daha çok kıymetli asarı ihtiva 
eden tarihi ve kadim bir şehir
dir. Bilhassa kazanın Ulus ve 
Aktaş nahiyelerinde Binns dev
rine ait metruk. kırık dökük 
eserler pek çoktur. 

Bu meyanda, Yazı köyllnde 
bağlar arasında dört kilometre 
uzunluğunda bir kaldırım mev
cuttur. Kastamonu erkek lisesi
nln klıtUphanesinde bulunan iki 
tariht kitaptaki malumata naza· 
ran bu kaldırım Roma istilAsı 
zamanında inşa edilmiştir. Tak· 
riben 1600-1700 senelik bir eser· 
dir. Bu mıntakada memleketin 
tarihine ait tetkika şayan pek 
çok eserler vardır. - il. Av. 

Çankırı da 
Bütün Köylerde Sıhhi 

Teşkilat Y apıhyor 
Beypazarı (Hususi) - Ka

sabamızda halkın okuma ihtiya
cının temini için açılması düşü

nülen okuma odaları işi de hal~ 
ledildi ve odalar açılarak halkı· 
mız devama başladı. 

Şimdi kaymakam Erip B. yeni 
bir tasavvurunu tatbik sahasına 
geçirmek için uğraşmaktadır. Bu 
tasavvur, kazamız dahilindeki bil
tUn köylerde sıhhat teşkilatı vücu
da getirilmesinden ibarettir. Eğer 
bu çok faydalı tasavvur tahakkuk 
edecek olursa bütün köylerde 
hastaların tam vaktinde muayene 
ve tedavileri im kin dahiline gi
recektir. Gerçi ş~mdiki halde 
köylerde sıhhi teşkilat işe bile 
başlamıştır. 

Fakat bu güzel tasav .. •ur ya· 
kında bütün köylere teşmil edi
lecektir. Bu suretle köylerdeki 
hastalar derhal muayene edilecek, 
nğır hasta la r merkez dispanserine 
getirilerek tedavi edileceklerdir. 

K. z. 
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Güzel Çorumdan Haberler Gi!:ı~e iki ayak f•İri, bir 

•iaç dibinde divitlerini çıkarıp s ı • H il d•ıd• ş• d• ç 1 1 mllfaareye koyulmuşlar. Biri ka-

U Şl a e 1 ı, IID 1 orum U ar 1;~:gi~i1~~eg:c;~~ ııamaınd. il • mıe 

T S 
e Mısramı yazmıı, tazmin v emiz u çiyorlar ikmal edilmek için arkadaşma 

uzatmış. O da altına şu keli
meleri çiziktirmiş : Çorum (Hu· 

ıusi) - Ana-
doluyu baştan 

başa dolaşan 
bir seyyah mu
hakkak ki bir
çok güzel şehir· 
ler ve kasabalar 
görecektir. Fa· 
kat temin ede
rim ki bizim Ço
rum, bu glizel 
ve şirin kasaba
lar arasında mu
tena bir mevki 
sahibidir. 

Şehrimiz dUm düz bir ovada 
kurulmuştur. Bu havalide en zi
yade uğraşılan iş zirai faaliyettir. 
Ahalimiz çalışkan ve teşebbüs 
sahibidir. Fakat her tarafı saran 
dünya buhranı tabiidir ki bu ta
raflarda da tesirini göstermiştir. 

Bununla beraber halkımız 
çalışkan olduğu için buhranın 

tesirinden kendilerini kurtarmak 
hususunda faydalı mesai sarfe· 
diyorlar. Elyevm şehrimizde Ma· 
arif vaziyeti şu şekildedir: Bir 
orta mektebimiz vardır. Burada 
tedrisat muhtelit olarak yapıl
maktadır. Ayr,ca altı tane de 
ilkmektebimiz mevcuttur. Bun· 
Jardan başka Maarif MUdürU 

Eskişehir de 
Bir Hastane 
Yapılacak 

Eskişehir (Hususi) - Şerimiıde 
icap edan ııhht ve fenni vesaiti 
haiz bir hastane yoktur. Mem· 
leketin bu mühim ve acil ihtiya· 
clnı temin için ıehrimiz zengin
leri bu hususta yapılacak ilk te
şebbüse geniş miktarda teberrUle 
iştirak edeceklerini bildirmişlerdir. 

Belediye ve ldarei Huıusiye 
bütçelerinden verilecek tahsisatla 
böyle bir teşebbüse baılanması 
çok muhtemeldir. 

Hükumet Konağının inşaatı

nın bitirilmesi için lAzım olan 
tahsisatın bu ıene verilmesi 
muhtemeldir. Tahsiıat verildiği 
takdirde daireler kışa doğru ye
ni binaya taşınacaktır. 

Orman Vangmları 
Adanada Karaisala kazasında

ki ormanlarda yangın çıkmış, 
bir milr•ar ağaç yandıktan sonra ::e • 
ıöndur.ülmUştUr. 

Manisa da 
İlk Kuru Üzüm Mahsulü 

Borsaya Getirildi 
Manisa (Hususi)- Bu senenin 

ilk çekirdeksiz kuru üzüm mah· 
sulü borsaya getirilmiştir. ilk 
mahsul çalışkan bağcılarımızdan 
Rüstem Çavuş ile Çakmaklı kö
yünden Ali ve Mehmet Ağalar 
tarafmdan arıedilmiştir. 

300 okka miktarında olan bu 
ilk mahsulü Borsada merasimle 
satışa çıkarılmış ve kırk kuruştan 
sat;lmıştır. 

Çorumda Hakralhk Mahallesi 

Şefik Beyin teşebbüsile açılan 
halk okuma odası da rağbet bul· 
muştur. 

Gençlerimizden birçoğu boş 
vakitlerini bu odada geçirerek 
faydalı kitaplar okuyorlar ve 
ciddi mevzular üzerinde musaha
beler yapıyorlar. 

Şehrimizde spor hayah da 
inkişafa yüz tutmuştur. Evvelce 
teşekkül eden Hale idman 
yurdu iki senelik bir tevak
kuf devresi geçırmış. fakat 
ıon zamanlarda tekrar faaliyet 
hayatına atılmıştır. Bu hususta 
şehrimizdeki mtinevver gençlerin 
gösterdikleri gayreti burada zik
retmek lizımdır. 

Sporcuları mız 

sık sık egzersiz

lerle meşgul ola· 
rak kabiliyetle-

rini arttırmıya 

çalışıyorlar. Bu· 
rada en ziyade 
ağ bet bulan 

spor bisiklet 
sporudur. Genç-

lerimizde bisik

let merakı çok 
fazladır. 

Size biraz da 
ıuyu muzdan 

bahsedeyim: Kasabamızda Mur-
ıal isminde gUze), tatlı ve 
şifala bir ıu vardır. Bu su 
ötedenberi toprak künklerle 
naklediliyordu. 

Fakat geçen sene belediyemiz 
sıhbJ ve fenni borular döşiyerek 
bu köhne künkleri değiştirmiştir. 
Şimdi kasabamızın her tarafında 
güzel musluklarla mücehhez temiz 
çeşmeler vardır. Bu suretle ıu 
ihtiyacımız da tam manasile te· 
min edilmiştir. Yukarda şirinli
ğinden ve güzelliğinden bahset• 
tiğim kasabamızın daha bazı ek· 
sikleri vardır. Fakat bunların ya· 
vaş yavaş tamamlanacağına hiç 
şüphe etmemeliyiL - I. T. 

j Antalyad~~fan Hayatı 

1 Bu Sene Ortamektepten 
28 Genç Mezun Oldu 

Antalya (Hususi) - Bu sene 
Orlamektebimizde imtihaıılarmı 
muvaffakiyetle bitirerek şehadet· 

name alan çalışkan talebelerimi· 

ıin bir arada alınmış bir resmini 
gönderiyorum. 

Bu sene mektebimizin ıon 

smıfmdan 28 ıenç diploma al

mıştır. Şunu kaydedeyim ki bi

zim Orta mektepte çalışma ve 
muvaffak olma nisbeti oldukça 
fazladır. 

Muallimlerimiz, kendi Üzerle
rine düşen vazifeyi hakkile ba

şarmak hususunda biiyük bir 

gayret aarfediyorlar. Talebemizin 
muvaffak oluşundaki sebeplerden 

biri de mektep idaresinin vazife 

meselesine verdiği ehemmiyettir. 
Esasen bu havnlide halkm 

tahsil hususundcıki arzu ve 
hevesi çok ciddidir. Bu vaziyet 

karşısında Ortamektep mevcudu

nun her sene biraz daha artacaiı· 

nı ümit edebiliriz. Resimde (X) 

işaretli zat Ortamektebin Mildürll 
Yusuf Ziya Beydir. - Seyfi 

Aydında 
incir Kurdu Mücadelesine 

Başlanıyor 

İzmir (Hususi) - Ziraat Ve
kAleti Ödemiş ve Aydın havali
ıinde incir kurtlarının imhası için 

genit bir milcadeleye karar ver
miş, bu hususta alakadarlara 
tebligat yapılmıştır. 

VekAletin miicadele Müfettiıl 
Nadir Bey mücadele esaslarını 
hazırlamak llzere buraya gelmiı· 

tir. Mücadele iki ay kadar de
vam edecektir. 

Terinden belli , sıcak daıncl n ı~! 

Meğer ağacın nstünde bir ka· 
lender varmış, sık dalların ara• 
ıma yan gelip meyva topluyormuş. 
Heriflerin şiir namına hezeyan 
ettiklerini görünce dayanamıyor, 
" bu da benim caizem olsun! ., 
diyerek kağıdın lizerine t ükUrU
yor. Şairler, daha doğrusu mlilc
şairler, her cahil gibi klistah ol-
dukları için adamcağızı yakalı· 
yorlar, meşhur Karakuşun buzu .. 
runa götUrfiyorJar, Peygamber 
tarafından ku1siyeti beyan olunan 
" tlir ,, e hürmetsizlik gösterdiA'i 
lddiaaile mücrimin cezalandırıl .. 
masını istiyorlar. 

Karakuş macerayı dinledikten 
ve üzerine tükUrUlen şiiri de oku
duktan sonra hükmOnU veriyor: 

- ldaml.. 
O vakte kadar keyfini boz-

mayan, kayıtsız duran l{alender, 
bu hükmü işitir işitmez t ela n 
dflJllyor. 

- Aman efendim, diyor, iki 
kötn mısraa tukürdUa Um için be
ni ansıl asarsınız? Diyelim ki 
mücrimim, fakat bu cürmUn 
cezası ölüm olabilir mi? 

Karakuş gülümseyerek cevap 
veriyor: 

- Seni bunların şiirine tu. 
kftrdüğiln için değil, daha ağırını 
yapmadığın ic;in asıyorum! 

Yaz mUnasebetile güzel lstan• 
bulumuzun her köşesinde bir saz 
derneği, bir musiki ahengi kuru} .. 
mutbır. Utlar, kemanlar, neyler, 
tamburlar, defler, meşhur ve na• 
metlıur ellerde çeşit çeşit şiirler 
terennüm ediyorlar, renk renk 
nağme püskürüyorlar. Sıcak gUn
lerln sinirlere getirdiği rehaveti 
gidermek için herkes bu san'at 
yatmuruna ruhunu açmak ve se
rinlemek istiyor. 

Fakat baıan öyle şarkılar 
dinliyoruz ve öylo şiirler işitiyo
ruz ki tahammül etmek, hafakan
lara kapılmamak mümkün oimı• 
yor. Kafiye, diyelim ki, ağır bas• 
b, nazım sahasından kovuldu. 
Aruz, asırlardanberi toprakları· 
m.ı:ıda ikamet etmesine rağmen, 
diyelim ki, Türk tabiiyetini ka· 
zanamadı, edebiyat hududu 
haricine atıldı. Fakat mana, 
fakat ahenk, fakat hey can? .• 
Bunlar da mı şiirde ihm l i caiz 
olan ııeylerdir? 

Kokusuz çiçek belki s vilir. 
Çünki rengi olur, zarafeti olur, 
kıvraklığı olur. Lakin devedikenl 
uaız çöllerde bile göze inşirah 
vermez, yürekte incizap uyandır· 
m&L BugUıı, kontrolsuz bir te
halftkle bol bol b~telenip bedii 
ıeTkımııa avuç avuç siirülen 
pirlerin çoğu devedikenine ben
ziyor. Edebiyat münekkitlerine 
merhum Karakuı gibi sert dav• 
r&D1Dalarını tavsiye ederim 1 

** 
Kardeşine SilAh Çekmiş 
Balıkesirde Hacıishak mnhal· 

leainde kunduracı Kamil Efendi 
hemıiresi Nuriye Hanıma bir el 
ıillh atmış, fakat kurşun isabet 
etmemiştir. Kamil Efendi ya· 
kalanmıştır. 

..... -Memleket haberleri 
Buradabitmedi. Lut/ erı 8 inci 

$ay/ada okuyunuz. 



2 Ap.tos 

Alemi lı Siyaset 

Lehisfanda 
Siyasi Bir 
Nüınagiş 

Varşova, 1 - Gidinyada De
niz ve Müstemlekat Birliği tara
fından tertip edilmiş olan deniz 
şenliği, Almanyanm Pomoranya 
üzerindeki metalibat al~yhinde 
bliyük ve vatanperverane bir 
nümayişe vesile olmuştur. 

Reisicümhur ile birçok Leh 
nazırları ve 50,000 kadar tahmin 
olunan halk kütlesi, hu merasi~ 
de hazır bulunmuştur. 

Birçok hatipler hiçbir kuvve· 
tin Pomoranyayı Lehistandan 
ayıramıyacağını söylemişlerdir. 

Bundan sonra Reisiclimhur, 
Leh harp ve ticaret gemilerini 

· ziyaret etmiştir. 
Bugün şenlikler devam edecek 

ve bir at y-ırışı yapilacaktır. 

Alman 
İntihabının 
Neticeleri 

BerJin, J - DOnkft lnh1ıap
ta havanın güzelliği dolayısile 
müntehipler bir an evvel reyle
rın1 verip Hyfiyelerine gitmek 
için acele ediyorlardı. MUnte
hiplerin yansı öğleden ev•el 
reylerini vermişlerdi. intihap do
layısiJe, inzibat ve sukntun temini 
için 20 bin polis faaliyette 

bulunuyordu. 
intihabın Netlceıerl 

Berlln, l - Dahiliye Nezareti 
tarafından tebliğ edilen muvakkat 
netayiç berveçhiatidir: 

Hitlerciler 229, Sosyal de· 
mokratlar J 33, Komünistler 89, 
Merkez fırka• 76. Milh Almanlar 
37, Alman halk fırkası 7, Orta 
aınıflar fırkası 1, Devlet fırkası 2, 
Bavyera kalk fırkası 20, lktısat 
fırkası 2, Hıristiyan sosyalistler 2. 
Alman köyltl fırkası 2, Köylü fır
kası 2 meb'o• çıkarmıştır. 

Gazeteler Ne Dfyo .. ıar 
Paris 1 - Alman intihabatı· 

nın neticelerini tetkik eden gaze· 
ler, komünistlerin muzafferiyetini 
Hitcilerin ehemmiyetli bir farkla 

. ilerde bulunmalarına ve Hügenber
gin yardımına rağmen Rayiştağda 
mutlak ekseriyeti alamadıklarını 
yazmakta ve Rayştagın eskisi gt
bi gayrikabil bir idare bir hal 
ala~ağını ilave etmektedir. 

intihabat neticesinde Alman 
Milll Meclisi nazari olarak iktidar 
sahihi olacaktır. Fakat intihabın 

t hakiki galibi Jeneral Fon Şlayşer 

ı 

BABİC:I 'TILIRAPLAR ~ Gönül İşleri 
._ __________ .-m ................ _. •• _. .................. ______ .Sevdiğim Kız 

Cenubi Amerikada Patlaması Muhte- Evvelce 

H 1 Sevmişse 
mel Olan arp Endişe le Karşılandı .. 4 ··"· •••• ı 14 Y•tında bir 

Londra, 2 _ Son gelen ha• kızla seviştim. Bu güzel kumru

herler bütün uzlaşma gayretlerine 
rağmen, Bolivya ile Paraguvay 
arasındaki harbin önUne geçile· 
miyeceğini göstermektedir. 

Amerika Hariciye Nazırı Mua· ı 
vini, Bolivya ile Paraguvayı 

biribirinden ayıran ihtilafı mUna· 
kaşa için kendi nezdinde toplan• 
mış bulunan Cenubi Amerika si· 
yasi miimessillerile yaphğı milli
katta ihtilAfin pek vahim netice
ler vermesi ihtimaline rağmen 
Amerikanın şimdiye kadar hiçbir 
tedbir almamış olduğunu ılSylemiıtfr 

Paraguvayda SeferberHk 
Paraguvay 1 - Soynes Ayretı 

hükumeti umumt seferberlik ilin 
ve örfi idareyi temdit etmiştir. 

Bolivya Silah Alıyor 

Nevyork, 2 - Bolivyaya silah 
ithal edilmektedir. Kıtaat ve 
mühimmat kafileleri m6temadi
yen Gan Şakoya gitmek üzere 
payıtahttan hareket etmektedir
ler. Bu nakliyat halkın nazarı 
dikkatini celbetmiyecek şekilde 

yapılmakta dır. 

Otta va 
Konferansı 

Sidney, 1 - Avustralya 
matbnah, Ottava müzakerelerinin 
yakında toplanacak cihan iktısat 
konferansı için yol hazırlamakta 
olduğunu yazmaktadır. 

Bu gazeteler bilhassa müteka· 
bil fedak&rlıldar olmadıkça impa
ratorluk konferansı murahbaaları
nın İmparatorluğu teşkil eden 
memleketler heyeti mecmuası 
için şayanı memnuniyet bir neti· 
ce elde edemiyecekleri mütalea· 
sında bulunmaktadnlar. 

olduğundan Alman Milli Müdafaa 
ordu3unun diktatörlüğü devam 
edecektir. 

Sağ cenah gazeteleri, Alman· 
yanın bu suretle muahedelerin 
tekrar tetkiki srayeslne vasıl ola· 
cağı ve kaybedilen Hekemonya yi 
tekrar elde etmek için hiçbir 
vas·taya müracatten çekinmiye· 
ceğini yazmaktadırlar. 

Harici Haberler 
Burada bilmedi. Lutf e11 1 O unca 

• Ot~ava konferansı içtimalarına devam etmektedir. Konferans bu meni· 
ııle ılerde toplanacak olan Beynelmilel lktısatJ konferansının ala~ağı ka· 
rarların zeminini ihzar edecektir. Konferans, şimdiki halde Domir.yonların 
İn~il.tereden istedikleri rüduıa usulünün tatbikı İfile uğratmnkt.ıdir. Res· 
~.ımız konferanstaki loailiı heyetini göstermektedir, oturıu lar sağdan 
ıtıbar~n Maliye Nazırı Çembcrlayn, Lortlar Kaınaraaı hükumet müme11ili 
BaldTin, Müstemlikat Nazırı Tomas görOnmektedir. --

F r a11 sız 
Ziraat Nazırının 
Nutku 

Paris, 1 - Ziraat Nazın M. 
Jüliyen Düran bir nutuk söyli· 
yerele, mali işler.de esaslı ve 
kat'i ıslahat yapılmasını ileri 
sürmlif, fedeklrhk hususunda 
her milletin mlifterek mesai ve 
gayret sarfetmesi lnzumunda 
ısrar· etmiştir. Ziraat nazan de
mişti .. ki: 

"-Fransa, sanayii için lizım 
olan iptidai maddelerin yansın
dan fazlasını ithalit tariki ile 
elde etmektedir. Binaenaley Fra~ 
sa ıçm ecnebi memleketlerle 
yapmakta olduğu mübadelede 
devam ve bunları muhafaza et
mek mübrem bir zarurettir. Bu 
siyaseti takip etmek, şeniyetlerin 
ve hakikatlerin zıddına hareket 
etmesi miimkün olmıyan hükôrnet 
i4'İn bir zarurettir. 

Bir intikal tedbiri olmak üzere 
ve ani surette yapılacak tebed
dülat neticesinde fazla tehlike
lere maruz kalacak olan meşru 

Amele Fırkası 
Hükumeti 
Tenkit Ediyor 

Londra, 2 - Müstakil amele 
fırkası fevkalad.e konf ~ranıı dün 
toplanmıştır. Konferans Reisi M. 
Hrokvay, amele hükumetinin ka· 
pitalist siyasetini tenkit ettikten 

sonra M. Makdonaltla, M. Snovsde· 
ni amele sınıfına karşı taahlltlerini 
tutmamıı olmakla itham etmek
tedir. Hatip, şimdiki amele fır
kası yerine hakikaten sosyalist 
bir teşkilat vücuda getirilmesi 
zaruretinden bahsetmiştir. 

menfaatlerimizi kullamak maksa· 
dile kontenjanların ipk.ısı hususu 

kabul edebilirse de istikbal hiç· 

bir zaman kapalı bir iktısat sis
teminin değildir. 

Beynelmile mübadelelerin ye

niden tesisi lazırıdır. 

Bu karışık Çevrede tecrübe· 
]erden miilhem olan hükümet, 
miistahsillere :vapm.lk ta olduğu 
muaveneti ipka edecektir.,, 

nun benimle nişanlanmazdan ev-
vel başkasını sevdiğini öğrendim. 

Maamafih kızı çıldırasıya se• 
viyorum. Kabul edeceğim. Yalnaı 
eski sevgiJisini öğrenmek iıtl
yorum. Bu suretle ben de o 
adama karıı haddimi bileyim, 
itibar edeyim. Yahut o adamın 
bulunduğu memlekette oturmıya• 
yım, ona karşı uyanık durayım. 
Yine istiyorum ki, kız bana kaç-
ıın, ondan sonra nikah yapayım. 
işin aslını bilenler : 

" - Ne yapaın, kız kaçmıt. 
almıya mecburdur.,, diye bir fi. 
kir ylirlltUrler. Ve şerefim ka
rılmıf olmaz. 

Kız bunlarin hiçbirini yapma• 
yor. "DUğünli yap geleyim; diyor. 
Yaşımız da pek farklı, otuzu at
tım. Bursalı detilim, şimdilik 
Bursada yaşıyorum. Sevgilim bir 
kazada bulunuyor.,, 

Buruda: ç. M. 

Bence mesele basit oğlum. 
Mademki Buraada oturuyoraun. 
Nikah ve evlenme merasimini 
Bursada yapar, evını Bursada 
kurarsın. Kızın bulunduğu mem-
leket halkı bundan haberdar bile 
olmaz. Haberdar olsa bile birka9 
illn içinde herşey unutulur. Bunu 
da mahzurlu bulursan lstanbul 
gibi uzak ve kalabalık bir yerde 
evlenir, sonra Bursada veya iste
diğiniz yerde yerleıirsiniz. Uzun 
müddet kızın bulunduğu memle
ketten uzak kalmak, bu mace
rayı unutturmıya kafidir. 

* 19 • 20 yaşındayım. Tamam 
bir ev kızıyım. Tanıdıfım bir 
genç benimle konu,mak istiyor. 
Fakat ailem mutaassıp olduğu 
için ben ceaaret edemiyorum. 
Ne yapayım?" 

Muıalu 

Ailenizin muvafakati olma• 
dıkça evlenemiyeceğinize naza
ran ihtiyatla bulununuz. Tabiat 
ıize dotru yolu g6sterecektir. 

HANIMTEYZE 

• 
1 

! == TAKViM == 
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ÇOCUKLUÖUM 
yordu. Yavaşça nineme doğru 
yiiriidü, öuünd~ iğildi. Derinden 
gelen sesile hürmelkarane rica 

et ti: 
Akolina İvanovna liıtlen 

rrdi, gözlerini kapadı ve yavaş 

bir teıııpo ile çalmıya başladı. 

Çingene yavrusu bir saniye dii
şiiııdii, sonra o da ninemin yanına 
sıçradı ve bacaklarını iki tarafa 
fırlatarak hora tepmiye başladı. 

re keti erile bir vak'a anlatıyordlL 

Şimdi yavaşça, mütereddit ve 
düşünceli yürilyor, yukarıya ka~ 
dırmış olduğu kolları arasından 
etrafa bakıyor, bütlln vücudü iki 
yana sallanıyor, ayakları korka 
korka yere dokunuyordu. Birden• 
bire bir şeyden korkmuş gibi du-

Meşhur Rus Edib' Makslm Goridnin hayal romanı 

::=::==::=:=:=:=:==:=::=:=:= Türkçeye Çeviren: Muvaffak 
- 76 Çingene yavrusu oyundan hiç 
yorulmazdı. Eğer kapı açık olsa 
belki dışarda sokak boyunca, 
bütün şehir meydanlannda oy
nayacak kim bilir ot.relere kadar 

gidecekti. 
Yakof amca ayakları ile 

tempo tutar " Daire çevir! ,, diye 
bağırırdı. Amca ıslık çalar tuhaf 
maniler okurdu: 
Acımııııaydım ifU pabucuma 
Kand:ın, çocuktan çoktan kaçardım. 

Masadakiler de kendilerinden 
geçerler, bağırırlar, el çırparlardı. 
Sakallı işbaşı elile çıRlak kafası• 
na vurur, bir şeyler homurdanırdı. 

Bir defasında bana doğru 

iğildi. Sakalı tamamile sırtımı 

kaplıyordu. Büyük bir adama 
hitap ediyormuş gibi yava~a 

kulağıma fısıldadı: 

- Baban burada olmalı idi 
Leksey Makihiç f O bulunsa idi 
burada başka bir ateş yakardı. 
Neşe ve keyfi seven ne mükem· 
mel bir insandı. Onu hatırlar 
mısın? 

- Hayır! 
- Sahi hatırlamıyor musun? •• 

O büyük annenle ıöyle bir .. Dur, 
bir saniye bekle •• 

Yerinden doğruldu ve öylece 
durdu. iri vücudile kilise tablo
larındaki aziz resimlerini andın-

bizi oyununla şereflendir!. Eskiden 
Maksim Savvatyeiç zamanında 
oynadığın gibi •. Ne olur? .. 

- Hadi canım, Grigori İva· 
niç.. Sen de hatırına neler ge
tıriyorsuo·? Ninem gülüyor, muka
vemet ediyordu. 

- Artık ben na'!ıl oymyabi· 
lirim, bana gülerler ayoU. 

Her taraftan ricalar yağdı. 
Bunun üzerine o da neşeli genç 
};\· kadın gibi yerinden doğrul· 
du. Eteklerini düzeltti, sırtm1 
doğrulttu, ağır başını arkaya 
altt ve mutfağın ortasında biraz 

gezindi. 
- Öyle ya, size yalnız gtiJ. 

mek olıun... Hadi Y akof kita-
rene başla. 

Baktık, amca knnildandı, ge· 

Döşemenin üstünde rüzgar 
gibi kayıyor, sanki havada ilezi
niyordu. Kolları ya"\ia ilÇılm;ştı. 
Yukarıya kalkık siyah kaşlarının 
altından gözleri uzakta bir yere 
dikilmişti. Bütün bu olanlar bana 
güliinç geliyordu. Dışarı çıkmak 
istedim. Fakat gürültü etmiştim. 
Ustabaşı parmağile beni tehdit 
etti, bUyükler hiddetle baktılar. 

Ustabaşı gülerek " lvan çok 
patırdı ediyorsun!,, dedi. Çinge
yavrusu yana sıçrıyarak kapının 

eşiğine oturdu. 
Dadı Y evgetişa boynunu ileri • 

uzatmış bir şarkı çağırıyordu: 
Bütün gÜD bütün &'ece 
Mariya dikiş dikti ve ördü. 
Bir nefeslik canı kaldı 
Bitli, sarardı, aoldu. 

Ninem oynamıyor, ldeta ha· 

ruyor, çehresini çalıyor ve 
titriyor ve biraz sonra ayni 
yüz, parlak. tatlı bir kahkaha ile 
aydınlanıyor, sonra da birine JOI 
veriyormuş veya elinden tutup 
çekiyormuş gibi yana doğru yll· 
rüyor. Başını öne iğerek bir 
müddet aakin duruyor ve dinliyor. 
Birdenbire yerinden kurtuluyor, 
fırıl fırıl dönüyor, insana onun 
vücudü daha uzamış, daha yüksek 
gibi görünl\yordu. 

Gözlerimizi ondan ayı-

ramıyoruz. Gençliğine avdet 
eden bu kadın bu dakikalarda 
çok güzel, çok sevimli idi. 

4 Arkall nr) 



8 Sayfa 

1 Dünya Hadiseleri 

Kadınlar 
Diplomat 
Olamaz Mı? 

Geçenlerde bir musahabe e1-
nasmda bir dostum Cilmhuriyet 
idaresinin iı hayatında kadınla· 
nmıza verdiği sahamn genişliğin· 
den bahsediyordu: 

- Askerlik ve meb'uıluk 
milstesna olmak ilzere erk~klerle 
yan yana bulunmadıkları aaha 
kalmamıştır, diyordu. 

Bir arkadaş bana: 
- Sefirliği de ilave &tmek 

lazım! cümlesile mukabele etti. 
O zaman hepimiz hayretle gördiik 
ki, hakikaten harici memurlarımız 
arasında kadın yoktur. 

Birisi güldü: 
- Kadınlar fıtraten diplo

mattular, dedi. Acaba bunların 

bu fıtrt lstidatlarmdan neden 
istifade edilmiyor ? Muhaverede 
hazır bulunanlar kadınların bu fıt· 
ret kabiliyetlerini tamamen tasdik 
etmekle beraber mahzurlarından 
bahsettiler. Avrupalılar arasında 
bile kadın diplomatın yok denile· 
bilecek derecede az olduğunu 

ıöylediler. 
Filhakika bütün cihanda, dip· 

lomasi hayatına girmiş olan ka· 
dınların adedi eğer yanılmıyorsak 
altı tanedir. 

Bunların birincisi Matmazel 
Hanriyet Hoegh adını taşıyan 
Norveçli bir genç kızd-r. 1914 
ıenesinde (Norveç) in meksika 
ıefareti katipliğine tayin edil
miştir. 

İkinci kadın Madam Rorzika 
Cbwirmer adında bir Macardır. 
Muharebeyi müteakıp memleke· 
tinin (Hern) konsolosluğuna gön· 
derilmiştir. 

ÜçüncU kadın bir Bulgar 
kızıdır. Bulgaristanm Londra 
ıefiri M. Stancikofun kızı olan 
bu Matmazel l 9'l3 te Vaşington 
ıefaretioe tayin edilmiştir. 

Dördtıncn kadın ise 1924 se
nesinde Sovyetlerin Norveç sefir
liğine tayin edilmit olan Madam 
Kollentay isminde bir Rustur. 

Bunlardan başka Uç dört sene 
evvel Macarlar ile Çinliler de Pa· 
riıe birer tane kız katip gönder· 
mişlerdir. 

ilave edelim ki bu altı kadı· 
nm altısı da muvaffak olmuşlar· 
cl1r. Sadece Bern maslahatgüzar· 
lığına tayin edilmit olan Macar 
kadını fazla masraf ettiği için 
hükumetçe geri çağmlmıştır. Bul
ıar kızı da evlendiği için hiz· 
metten çekilmiştir. 

Görülüyor ki, kızlar da dip
fomat olabileceklerdir. Fakat 
meslekleri ancak o neticeye ka· 
dar devam edecektir. Mahzurla· 
rmı nazarı dikkate almamak 
ıartile .. 

Şimal Kutbunun Genç Kızı 
Sovyet hükumeti icabında 

kaşiflere yardım etmek üzere 
kutup civarında bir "kışlak,, 

tesis etmiş ve bu kışlağı 

Ja Helen Riab Azeva • Demmen 
teklinde uzun bir isim taşıyan bir 
genç kadının idaresi altına vermişi 

Bu kadın kim bilir, belki bi
raz da bu ismin uzunluğu dolayı• 
ıile, Rusya şimal kutbunun kızı 

veya son moda bir tabirle (Mis 
kutup) lakabmı taşımaktadır. 

Bu kadm iki senedenberi 
( Fransuva Jozef) arazisinde otur· 
maktadır. Kutup havalisine ilk 
defa .olarak bir sefer heyeti ile 
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Dünyada Olup Bitenler Kari Mektupları 

F ransada Bir Adam Bin Bir Maceradan Elôzizde 

S T l•h • 1·k R k K d Bir Lise onra a ı sız ı e orunu azan ı Açmalıyız 
Dokuz Sene Zindanda Kaldıktan Sonra Günün Birinde 

Bir Mahkum 
ElAziz Şark vilAyetlerinin vasa

tında bulunuyor desem yalan 
söylememiş olurum. Bununla be
raber civar villyetlere nazaran; 

Tek Ayak İle Memleketine Dönen 
Dünyada bir talih•izlik rekoru 

tesis edilecek olsa bu müsabaka· 
yı muhakkak ki, şimdi kllçUk bir 
fabrikada amelelik etmekte olan 
bir biçare kaza· 
nacaktır. 

MariUs Mar· 
ten adını taşıyan 
bu zavallı 48 
ıene evvel ( Mi
mes ) şehrinde 

dünyaya gelmiş, 
iptidai tahsilini 
orada yapmış, 

ıonra daha on 
sekiz yaşında 

iken gönilllil ola-
rak askere yazıl
mış, Afrikaya 
g itr.ıiş l 

diği için mevkufiyet müddetini ya dönebilmek için laakal 300 lira bolluk, ucuzluk, temizlik ve ta· 
bu mllstamerede serbest olarak lAzımdır. biat itibarile birinci derece sayı
geçirmesine müsaade edilmiş! 

MariUs Marten artık haya· 
Biçare adam 

tirebilmek için 
bu parayı birik
geceyi gUndüze 
katarak çalışını· 
ya koyulmuş, bin 
bir çeşit ite te
ıebbüs etmişi 

Bir Kaza 

Bir gün or· 
manda ağaç keıi· 
yormuı, ağaç 
yıkılmış, bir aya· 
ğını ezmiş, Uç 
gUn Uç gece bay· 
gın yatbktan 
sonra tesadüfen 
bulunarak bas· 

labilir. Memleketimizin o narin 
sinesinde yaşıyan gençlerin bUtOn 
günler çırpındıkları bir dertleri 
vardır, o da mektep ve tah. . 

işte bu bUyük dert i!e yanıp 
kavrulan gençlerimiz bugün yega· 
ne güvendikleri muallim mekte· 
bini kaybetmiş bulunuyorlar. Za· 
ten yakın vilAyetlere de ,amil ol· 
mak üzere bir muallim mektee 
bimiz vardı; onun da lağvedilmesi 
ile gençlerimizin ne dereceye ka· 
dar miiteessir olduklarını arblc siz 
takdir ediniz. Filvaki, bir orta· 
mektep varsa da, bu da, niharl 
olduğundan ancak bulunduğu 
şehir çocuklarile geçimi iyi köylll 
çocukları okuyorlar. 

Bilhassa köylU çocukları ley• 
O zaman gü

zel, yakışıklı ve Marten gazeteciye aon aergUzeftlerhıl anlatıyor 

tahaneye göturül 
mnı ve orada 
k6pek balığın· 
dan kurtulan bu 

li kaydedilerek birkaç sene 
sıkınbdan sonra hayatlarını 

gürbüz bir delikanlı imiş! 
Bir gün manevreyi müteakip 

kışlanın önünde otururken sokak· 
ta bir gürültil işiterek koşmuş, 
bakmış ki, iki ar11p, genç bir 
Fransız kızım dövmektedirler. 
Hemen saldırarak kızı kurtar· 
mış, babasına teslim etmiş 
ve o vakitten biraz sonra da 
bu Fransız ailesi ile dost olmuş. 
Bu kızla sevişmiş ve seviştiği 
günden itibaren dünyanın bütün 
belalarım üzerine toplamıya baş· 
lamış! 

ilk Hldlse 
Filhakika bu genç kızı nüfuz 

ıahibi bir adam sevmektedir, bu 
adam da genç kızın başkasına 

temayül ettiğini görünce kızmış· 

tır, rakibini üzmiye, bırpalamıya, 

kırmıya başlamııtır ve kavıralar 
neticesinde de bir gün iş dövUşe 
dayanmıştır. 

Alelade bir dövUıten ne çıkar 
de meyiniz, hAdise Afrika da ol· 
maktadır ve o sırada idarel Ör· 
fiye vardır. 

Mariüı Marten 1007 seneli 
Kanunusaniainin 8 inci gilnti hap
se mahküm edilmiş, (Güyan) zin· 
danlarına gönderilmif, fakat orada 
model olacak bir usluluk göster· 

birlikte gitmiş ve orada bu sefer 
heyetinin Reisi olan profesör 
lvanof ile evlenmişti. 

Fakat anlaşılan soğuğun te· 
siri ile olacak bu yuva ısınma• 

dan bozulmuş ve genç kadın 
profesörden ayrılarak sefer he· 
yetinin bir başka uzvu ile ev· 
lenmiştir. Maamafih Sefer He-
yeti işini b)tirip Moskovaya dön· 
düğü zaman genç kadın ikinci 
kocasmdan da ayrılmış ve bu 
defa da bir telgrafçı ile evlen· 
miştir. Şimdi tayin edildiği yere 
üçüncü kocası ile gidecektir. 

Burada merakı mucip olan 
fakat Ruslarm genç ( Helen ) e 
verdikleri lakabı değiştirmeye 
luzum görup görmeyecekleridir. 
Filhakika üçüncü kocasına var· 
mış olan bir kadına el'an: 

- /dis Kutup l demek biraz 
garip gelse gerektir. 

Genç kız manasına gelen 
( Mis ) i Hanım manasına gelen 
Misis ile tebdil etmenin zamanı 
hulul etmedi mi dersiniz 1 

bndan az çok memnun, para ka· ayağın kesilmesine lüzum gö- kurtarmıya yegane vasıta olan 
zanmıya çalışıyormuş. Fakat kara rülmüşl muallim mektebi iken bugün o 

da gençlerimizin ellerinden çık1 . 
talih peşini bırakır mı? 

Bir gün sahilden geçerken zin· 

Marten zindandan çıktıktan 
sonra •• 

dan müfettişi Bartelminin çocuğu· 
nun denize dnıtüğünil görmüş. 
Okyanusun bu kısmında deniz kö
pek balıkları ile doludur. Buna 
rağmen Marills Marten çocuğu 

kurtarmak için denize ablmıf, 
fakat bir köpek balığı çıka 
gelmiş! 

Bu dakikada halk sahilde 
toplanmıştır. İnsanla köpek balı· 
ğı arasmdaki mücadeleyi seyret· 
mektedir ve havaya silah atarak 
köpek balığını korkutmıya çahş· 

maktadır. 

Mariüs Marten çocuğu kollar1 
arasına alarak sahile çıkarmış, 
fakat kendisi de çıkacağı sırada 
köpek balığı yetişmiş, bir baca
ğına yapışmış. 

Bereket versin ki sahil ele bek
leşen halktan gelen bir kurşun 

küpek balığını öldürmüş ve ada-
mın da bacağı kopmaktan kur
tulmuş, yarala olarak kalmış .• 

Bir Mükafat 
Mariils Marteni hastahaneye 

kaldırmışlar ve bu kahramanlığı· 

na mükafaten affı için yüzlerce 
imzala bir arzıhal vermişler. 

Arzıhal kabul edilmiş ve mah· 
kuma ayağı İ}'i olup ta hastaha
neden çıktığı gün artık serbest 
olduğu tebşir edilmiş l 

Fakat ( GUyan) dan Fransa· 

Bir Fransız meslekdaşımız 
( Kayan ) da tetkikat yaparken 
bu faciayı görmUş, gazetesine 
yazmıştı. 

Bu yazı, hayır seven bir Fran-
sız fabrika müdürünün gözüne 
ilişmiş, gazete vasıtasile adama 
bir miktar para göndermiş, 
F ransaya getirtmiş! 

lf. 
Mariils Martenin Fransaya 

ayak bastığı zaman ilk işi gaze· 
teye iİdip teşekkUr etmek ol· 
muştur. Orada kendisine şu 
müjde verilmiştir: 

Artık kurtuldun, ıeni buraya 
getirten M. Jouber, sana, fabrika· 
ıında haline mUnaaip bir lt ver· 
meyi de vadetmittir. Hemen 
gidip vazifene başlayabilirsin. 
Fakat daha evvel aileni görmek 
istersen o da mümkündür. Kimin 
var bakalım? 

lıte bu vaıiyet karşısın 
Öz Türk Cümhuriyetinin yüksek 
Maarifinden bilyilk bir yardım 
istiyoruz ki, o da lağvedilen mual· 
lim mektebi yerine bir lisenin 
açılmasıdır. Eğer bir lise açılacak 
olursa gençlerimiz de bu dertten 
kurtulmuş olurlar. 

Ankarada Hacıbayram mahalleal 
Ell.zlall Salih Turgut 

Tarihi Tetkikatmızın Teşmilini 
istiyorum 

Tarih ve asarı atikaya ait menu
lar ilzerindoki yazıları111zı bil) ük bir 
zevk ve muhabbetle okuyorum. Istan
bulun dört kOıesi etrafında yazılan 

serilerin Bursa ve Edirneyc de teımi
lin i rica ediyorum. Bilhassa bu mel"• 
zuların daha geııişletilerek de\ amını 
da. temenni ederim. 

Bayındırda kereateci Eaat 

Cevap: Anadoludaki muha· 
birlerimiz bu arzunuzu arada 
ıırada tatmin etmektedirler. 
Maamafih arzunuzu daha pmil 
bir ıekilde yerine ıretirmeyl 
dUşilnllyoruz. 

- Annem 1911 senesinde 
ölmüf, kız kardeıim harp içinde 
bir Alman gülleıine kurban git· 
mif, ağabeyim iki gözünü ve iki 
kolunu kaybetmiş. Ağabeğimio 
karısı da 19".lO ıenesinde koca· 
sının gözleri önünde bir trenin 
altında ezilmiı; babam, 20 Hazi• ( ) 
randa aımoş ı Cevaplarımız 

Hayır hayatta biç kimsem . 
kalmamış, kimi göreyim? Adres '------------
veriniz, gidip derhal işime başlı· 
yayım, ecelin bana da irişeceği 
günü bekliyeyiml 
c~-:===========================-

işi dilmemiş 
Bir Facia 
Bir Macar Kadını, Doğurdu
ğu Çocuğu Pişirip Yemiş -- -

Peşte, 31 (Hususi) - Miskolç 
şehri civarında, Silvasvarant kö 
yünde, müthiş bir aile faciası 
olmuş, yeni dünyaya getirdigi 
bir çocuğu, anası fırınde 
pişirilerek yemiştir. Bu ha· 
zin facianın kahramanı Etel Ko 
ziçık isminde bir kadınındır. Eu 
canavarın bundan evvel dört 
çocuğu olmuttu. Kadın doğur· 
duktan sonra çocuğun meydanda 
görünmemesi komşularm nazar 
dikkatini celbetmit ve zabıta 
haberdar edilmiştir. Yapılan tah· 
kikat üzerine kadın işlediği cina· 
yeti itiraf etmiştir. Deli olması 
ihtimalile Etel Koziçki mllşahede 
altına alınmıştır. 

M. TalM Beye: 
Bizi ikaz ettiğiniz için teşekktır 

ederiz. Bahsettiğiniz mtıbim va• 
tan meselesin_, ait tafailltı yakın· 
da ılltunlarımızda okuyacaksınız. 
Ayrıca, bildirdiğiniz yerlerde, mııe 
habirlerimiz, arzulannızı yerine 
getirecektir. 

* Czuııkoprüntin lhıradi~ e mahalle 
ıinıle Haaan Hayri Bey~ 

Bu hususta allkadar makam· 
lara müracaat ederek şikayette 
bulununuz. Resmi tahkikatla mn .. 
bet netice alındıktan sonra vazi
yeti bize bildiriniz. O vakıt li
zımgelen neıriyat yapılacaktır. 
Hadise henüz ıabıt bir iddia 
mahiyetindedir. Dercedemiyece
ğiz. Mazur görUntlz •• 

lf. 
Konya-Adana hattı Sidro\'a istas

yonu 1038 numarah Bc9ir Kemal Beye: 
Ya!.lnız çok uzundur. Maale

sef dercedilemiyecektir. Resmi· 
nizin tahlili için gazetemizdeki 
tahlil kuponlarmı biriktirip 1ıöa
dermeniz lazımdır. 



PAZAR OLA HASAN BEY 
Pazar Olanın 
Açık Mektubu! 

Amerikft Mlittehldeslnln Atla11ta 
tehrinde mukim bakkal es11afın
dan Mi•ter Heunm Cenaplarına 

Alicenap Efendim, 
Bundan birkaç gUn evvel 

gazetemize ge
len bir Ajans 
telgrafı herkes 

gibi beni de 
hayretler için· 
de bıraktı : 

Zevcenizle 
birlikte idare 
ettiğiniz bak
kaliye mağaza-

ıının muhtelit l\amselerden alacağı 
olan 150 bin lirayı borçlularımza ba-

tışlayıp bu koca servetin Ostilne 
bir bardak buzlu su içmişsiniz!. •• 

Bu ne cömertlik? •.. Ne ulüv
ricenap? ... 

Telrrafın verdiği malümata 
slr• hGkümetlerin harp borçlan 
bahsinde bir tnrlll uYUfamadık· 
ları ıu aırada. bu hareketinizle 
para canlısı hllkumetlere bir der• 
Yermek, dllnya hesaplarının biSyle 
umumi bir teaviyeye mutaç oldu
pnu onlara anlatmak iatemit" 
ıiniı. 

Hareketlerinizi fayanı tebcil 
bulanlardan biri de biç ıüphesiz ki 
bendenlzim. Fak at, para ıçın 
biriblrinin göznnn oyan o kös 
dinlemiş hükümetlere verdiğiniz 
bu ytıksek feragat dersinden ib-

ret alacak hacı gözll var mı? Ne 
,.... .a,li,.yim. ,.pbima fe-
dakArlığın boıa gitmesini hiç iate
memekle beraber, ben kendi he-

ıabıma buna ihtimal veremi
yorum. 

Maamafih bu hareketinizden 
Jalma hllk4metler dejil, bllttbı 
alacakblar ve bilhaua bu meyan
da mealekdqlannız olan bakkal
lar da ibret almahdırlarl lıi bu 
derece ıeniflettikten ıonra ben 
ele biraz nikbinleıiyor. " olmaz 
olmaz deme olmaz, olmaz ol

maz! " Diyerek keneli tahlıma 
alt birtakım tatlı hayallare ka
pıh1orum •• 

Olur L •• bu haberi benim gibi 
bizim mahalle bakkah da okuyor. 

Gasterdiğiniz bu ulnvvn cenap 

onun o naıırlanmıt kalbinde ani 

Onda Da Buhranı 
Komıu Ne 

cterıin Hasan Bey .. 
Şu buhrandan hiç
tıir eanaf kurtul-
muyor. Kufçuluk
ta bile buhran 
·nrınıı... Eskiden 
otuz altına satılan 
bir bQlbllle timdi 
on bet kAğıt btle 
nrmiyorlarm19 .•. 

Pazar Ola -
Bfllbilllerin para 
etmemeaine hiç 
tatmam ... 

Komfu - Hasan Bey, öldUldm zaman bizim mezbele hallndekl mezarlıklara gllmUlmlye bir 
tUrlU gllnlUm kati olmuyor. Belediye lstanbul taraflnda asri bir mezarhk yapacakmıf. Allahtan 
dllerlm Belediye br, mezarhl• yapıp bitirmeden evvel canımı almasın 1 

Pazar Ola - A birader, öyle dlyeceııne ,unu açıkça "Kıyamete kadar dUnyada kazık 
kakmak istiyorum 1 ., desene ı ... 

• Avrupa Güzeli 

KERiMAN HANIMA 
----------·----------Yeni dotmut bir hll&l gibi farktan yükseldin... Bu aeçilit iımini bütün cihana ıaldL •• 

YüzOmüıO eğarttın. ey yosma Türk güzeli! Yüzünü, endamını gören hayrete daldıl 
Blnb'r güzel içinde na11l birinci geldin? Hüsnünün kaıı11ında JiM apıfıp kaldıl 
Yü:ıümllzO ağarttın, ey yosma Türk güzelil Yuzümüzü atarttan, ey yoıma Türk 1rüzelil 

• * Gll:ıellik rüreşinde herkese pes dedirdin! Ne olurdu ..• Dünya bu... Seni babandan çal1am ... 
Otuz iki mlllete "cidden enfesi" Dedirdin! Kayınbaban olacak meıut ad"m ben ol1am! 
lngilizlere bile hayretle yeal dedirdin! Yani otlum olsa da ıeni otluma alsaml 
Yüzümüzü ağart an ey yosma Türk güzeli! Yüzümüzü ağartbn, ey yosma Tiirk güıelil 

P. O. Hasan 8. 

ve müthiş bir tahavvül yapıyor. 

O da tıpkı sizin gibi kaaketini 
ane eğerek ılyle bir ınltalea 
yllrOtDyor: 

- Mahalleliden ıu kadar lira 
alacağım var. Bunlardan bir ço
tu borcunu veremiyor. Bunlar 
hep tanıdığım in1anlar ... Hepsinin 
kesesine ne girip çıkbğını ken· 
dileri kadar biliyorum. Zavallılar 

paralan olsa verecekler fakat 
yok. •• 

Bu gidişle olacğı da yok ••• 
Onun için gel ıu bliyllkllik beode 
kalaın... Eski defterleri kapayıp 
ıunlan bGrçtan azat edeyimf,. 

Zaman olur ki hayali cihan 
değer!. •• 

Fakat hayır alicenap bakkalf .• 

Dtlnyada fimdiye kadar, senin 
yapbgını yapan kaç bakkal çık· 
mıt ki ben bu derece ulvi bir 

hareketi bizirn mahalledeki mes· 
lekd ...... dan ~~bilwim1 ••• 

Her • lae... Beni anladığım, 
bu itte dldtlill aizin müşteriler 
çaldı! itte tali diye buna derler 1 

Borçlanm baiııladığınız ye
tiımiyormut eibi tiatelik: "Bu 
tarzı hareketin tarafınızdan tu
•İp edilece;ini Oınit ettiğinizi 
a&ylllyor, itlerinin iyi gitmesi 
yolunda latelik bir de hayırlı 
duada bulunununuz ..• 

Aman yarabbi... Siz eli 6pü-

lecek bir adamsınız, Mister 
Heunuml... Talrdlrklnına 

P•z•r Ol• 

Bir 
izah! 

Bir komıudan bahsediliyor: 

- Karııı ile da.ima kanlı bı-

çaklı... b#lar biribirilerinin 
gözlerial oyacaklar ... 

- Demek ikisi de 
den memnun degil. •• 

- ikisi de ..• 

- Obalde ne diye 

yorlar? 

biribirin-

boıanmı• 

Kimae buna cevap bulamadı. 
HuanJ Bey meseleyi ıu yolda 
izah etti: 

Eziyet Mi.? 
Pazar Ola deniz kıya11nda elin

de olta, balık tutuyordu. Oradaa 
geçen bir ahbap •ordu ı 

- Hayır ola Hasan Bey ••• 
Balık ım tutuyorsun ? 

- Ne mllnaaebet, birader •.• 
-- Peld elindeki nedir? 
- Olta .• 

- Oltanın ucunda ne Yar? 
- ipe ... 
- lpenin ucunda ne var? 
- Solucan ••• 

Demek ki balık tutuyur
ıunl 

Hayır ıolucana yOıme öl· 
retiyorum ..• 

- Aman birader, hiç solu
can yllzme ağrenir mi? Sen ba
hk tutuyorsun? 

Pazar Ola ,OldO. 
- Be adam... Mademki bunu 

biliyoraoa, bana eziyet olaun 
diye mi aoruyorsunf .• 

Ne Olur, 
Ne Olmaz! 

Hasan Beyin alnmlük kalımlık 
beş yüz lira bir parası vardı. 
Pazar Ola hırsız, yangın mese
lelerini dllfllnerek bu parayı bir 
bankaya yabrdı. 

Aradan birkaç 
gtln geçince Pazar 
Olanın acı acı pa
rası aklına geldL 
Der hal ao lu ğu 
bankada aldı. Vez· 
ne dara: 

- Bet yl\z li
ramı ıeri verin ••• 
Dedi. 

- Hepsini mi alacaksanız ? 

- Elbet hepsini ..• 

- laterseniz birkaç lira11 
dursun da heAp kapanmasın. •• 

- Olmaz... 

Veznedar bu ısrar kartı11Dda 
bet yGz lirayı sayıp 6nllne koy
du. Pazar Ola paruını uyıp 

tutamam bulunca yeznedara ia
de ederek: 

- Ala.. •• DedL Param tamam 
duruyor mu diye merak etmit
tim de... Madem ki tamammı1t 
dursun 1 ... 

Pazar Ola Şahit 
Pazar Ola, komıularından bir 

kan kocanın muhakemesinde ıa

hit olarak dinleniyordu. 

Hikim sordu: 

- Siz bu HYÇ ile HTcenla 
kaTgalann ela phit oldunuz mu? 

- Oldum, Refa Bey ••• 

- Ne zaman? 

- Evlendikleri zaman. •• 

•açlannda phittim 1 

BilAkis ..• 
Pazar Ola tanıdaldan11du 

birine zenp bir lzdinç teklif 
ettL Oteki fllphe ederek IOl'daı 

- Kimbllir ne )'llzllne bakıl
maz ıeyclirl 

- Blllkia ıtızeL .• 
- O halde mutlaka bir ba-

cağı 6tekinden daha kısadır .•• 

Pazar Ola ona da bir kulp 
buldu •• 

- Kat'iyyen... Hatta bir ba
cağı ötekinden epey uzun bile!.. 

Makineli Adamı .•• 
Geçen gOn kah· 

vede bir lngiliıin 
yaptığı konuıan, 

ıarkı 81İ) liyen,ıslık 

ç&lan, gazete oku· 
yan makineli in· 
sandan bahıedilj. 

yordu. Buna kulak 
misafiri olan Pa· 
zar Ola: 

Bu haber bi
zim &\ aks <lene 
fena! dedi. 

Sordular: 

-. eden? 
Paz r Ola. 

Ne(len ola-

Komıu - Neden? 
Pazar Ola - Ne· 

den olacak, aıl

ıiın ... Eskiden bfll- J 
bUl makbul bir 
kuttu. Şairler bnl
bfllsilz 9iir ) azıııaz
lardı. Şimdi tair
lerin tek bir oii· 
rinde cbülbül> ke
limesine te ailiif 
ettin mi bi~ ! ... 

Komfu - Yine Dllalzler ve Salırl•r Cemiye
tinde gUrOltUIU mUnaka,.ıar, mUzakereler, mu
bah•••••.. olmuf.. Bu ne biçim dllelzllk, ne 
biçim Nitrllk ?. Ne deraln Haun Bey? •• 

- İkisi de biliyorlar ki, kim 
daha enel mahkemeye mDracaat 
ederae 6tekinin ekmeğine yaj 
allrecek.. Bu da hiçbirinin işine 
ıelmecliil içha ayrdamıyorlarL 

Komfu - Bizim kerimeye tllllp ol•n delikanlı 
tulud bir genç- Bana llyle ••llyar ki, aptlll ralU 
yapıyor gibi ••• 

cak? dedi. Biıfm 

kflçUk kızın kula· 
ğına 'ttı mJ, bnn• 
dan onra haddin 

Pazar Ola - Ne dlyeceıım birader- Kıyamet 
allmed derim L. 

H•aan .. , - Pek ltllmem ~mma... Bana da var a ) ·" maza 
rol ıapmı,.- gibi ..Uıor L. bebek begendir t 
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Onun Arkasından Yürürdü 
,,.,,,,,,.,,,.. Jf. 1 

Her Halckı MahfuzdUI' 
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8ır n-alar, bu ukerla re
çlii. ciddea heybetli idi. Tabur
lana ı.aam •ewla elW.eler 
siymiş, tlfelderini çapraz ltoy
Dna ıeçirmif (sebilci neler) Jer 
sider " b..ı.n ela bir dizi 
(baltaca ..kert fer takip eclWCli. 
h lııialtaa 8*...ı., • cealm 
ciiaeli efrattu ..plirdi. Hepa
aia de ıeDİf aakalları vardı. 

Baılanaa yllkiek karmıza 
fa. liiWeriMcle- ltoJ 'ano
du clizk ..... larma kadar _.. 
Ye b.zı demircilerİll kuU..chiı 
&allkleri uclaran • liyah mqm. 
dea bir ıljlallk aiyerlerdi. Tll
feklerini çapraz olarak boJDla
na ... 1ar; hlylcek hir Wta11 _,...._ ......... ,.... 
... ek llrere • eai omuzlanma 
Dltlade tutarlarcL. nz aadab .... 
ralann ab•pae u7arak, ylrllr
lerdi. (1) 

Her aıa,.. bir bando-. ber 
tabunm, tam tetklith borazan 
ve trampet takımlara Yarda. Uzwa 
MDeler lillla ..... kaldalrlan 
için ıerek bando Ye ıerelr bora
ıan efradı çok pİfkin M itJek 
plarlarck. 

(Babı 1erukerl) DİD Mercu ka
pısından çaba ...... ••pu, 
Mercu yolmfaaclaa, Sultar+ama
mınclan. Y eaicamiclea, Klprlden 
Galatacla. T.,h•ellen seçe
rek Bepktqa 1111W11• bdaı
•ıt1n ba ci ....... •kin olan 
halk caddelere dftlll&r, bu alay• 
._ • •ıreclel'lerdi. 

o Tlrk ............. Hlillt
" buradan pçerkea bora ptar. 
lardı. Bu Tllrk neferlerinin metin 
b r t.nmla ...tAmal olan allla
le mden tqan nefeslere, .Ue

ki pirinç borular bile da· 
maz; bir klfıt parçuı ıibi 

irfllan bu bonlan g3ren dost· 
aran Jlzl ıGJerken, dtışmanlann 
alW -. ajlardt. 

Kap • çi karakolunun önDne re-
ce borulu ....... bando baılar; 
raksan ~ plarda. 
Bu euacla (T opbaae mlfiri-

1 b1 clairniaia ...... ,.,. 
aallfnzui çak•, an.den ıeçen 
b piyade " .Ovafl kıt'alanm 
........ n1 •• 

lat'alu, ... ktqa doira p 
"'-ılia!llllTı.,.aeiamireclen) hareket 
edeo lilllı.-daz) tab..,. 
ile lair t.1111' (hına.;,. efradı) ela 
inlerinde (....,. l>allclOIU) ..... 
1~ halde, (Ş•ı•••~ 
Caddekebir)i t.ildle 11'1illl._ 
8etikt1tfa inerlerdi. Avam 
,,... (Tenane mmlcam) t.....,_ 
olunau ( bahriye bandosu ) DUll 

Bir berazM ç.Y&.y .J 

p>k bllyllk ve hakh bir flbretl 
ftl'dı. 

Bu budo aeçerkea, birfOk 
halk, lfİDJ aldbal barakr. ODU clia
lemek için uzun mlddet h•ndoya 
takip ederlerdi." Ayni zamanda 
T opbaaedea hareket eden ( topçu 
piyade tab.a ) ile ( iatihklm Ye 
bapat ) b6lllkleri de Dolmabab
çeden seçer, Bepktap ıelir, 
( Sinan Pt- ) camisinin önUnde 
teYaklmf ederdi. 

Bu 1Untle Beta1ct111ta ·ıimdiki 
tramvay deposundan, Sinan Pt
camİ8İllİD k6feıiae kadar olan 
mevki ile ona civar olaa aokak• 
lırda • içtima eden asker 
lat'alan ıRlli çatar, ( Yddıza) 
hareket etmek için emir bek· 
lerlercli. Bu emir baun ge
dkir, bazan da çabuk ıelirdi. 

Pek soluk Ye pek s cak zaman
larda, hav~n n halinden ukerin 
m6teessir olma nasına ehemmiyet 
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Yerilir, bayle zamanlarda mera
alm,. allratle ikmal edilirdi. 

Emir ıelip te uker Yıldıza 
pkbfl zaman, HamidiJe eamisl 
etrafmda alman askeri tertibat, 
çok calibi dikkattL Birind fırka
ma taburlarile bahriye, topçu ve 
:'hart kat'alannın karıılarına da
ima Udnci fırkamn taburları :yv
l8flirilirc:IL Buna da 1ebep, ikinci 
&rkaya ........, olmı1m askere 
• ...,....iktl. bdaci fub e&acl., 
ea Af ıa,lllerclen meçilerek Li
tanbula rlnderilir; bamlar lstan
bula gelir ıeJmez dojruca Y ıldJz 
dTanndaki laflalara kapablır; 
alaydan yetipne zabitanın ve 
Abdllhamide en aachk kuman
danlana telkin ve mwakabeal 
altında yetiştirilirdi. Buna binaen 

yalnız hanlara itimat ecliHr ve pyet 
ıellmhk eanamnda birinci flrka 
ukerleri tarafından bir ihtilal Ye 
yahut padipll aleyhine bir hare
ket oluna, derhal bubrabilmek 
içiD imci farka efradı bunlana 

• karp.aa tabiye eclilirdL 
Askeri tertibat ıu 111retle alı

mnlL Saray kapılanna çıkan dik 
yokuşun en bapla Ye aaltaaat 
kapuıama hi1U1na ( maiyeti ...ı1e 
tefeli hllltl ) •dı:a mlfrHe, 
(söğntlü bö)lip ) (2) Ye ( yıldız 
tabura ) undan iki bilik dizilirdi. 

Y dclız taburu, ikinci flrkap 
menaup olup, Ylldaz Saraymm 
duYarlarma •ırlrat ela lrarakel
lara memar ,eWuja için ba W.. 
le Jadc*marcla. Bu lrsakelarm 
kumandam, Slley ... a Pata i.
miade uzun ltoyı. be,az .alıllllla 

bir çerkesti. Sarayda, mertlltl 
ve iatikametile ....... C-. 
ıelimhklannda bu iki bölili.Dn 
başında durur, Abdülluimit ıe
çerken kılıçla se1Am1ardı. 

(Arkası var ) 

3 Ağustos Çarşamba 

Bükr.. - ( SN metre ) SO Klnye 
ao • 20, konreran , 20,45 ıonat, 
21 hafif mu iki. 

Belpat ( 429 f)letN l. eo,45 Ruı 

ç rı lokaıı ından naklen bir mflıa
m r niıı n uht lif safhaları. 

Roma 4·'1 metre> 21 gramofon, 
21 15 doktorun taniyelerl, !t,45 Borfı 
Oodunof. 

Prat ( 488 metre ) 20 BrUDodan 
n il, ıı lG k man konseri, 81,45 gra· 
ınofon. 

Viyana ( ~17 metre ) 20,26 ko_. 
dl, .. t al r dan naklen-- bir m01a-
m n 

Peıte (IS50 metre) 20,45 Salon Ol'" 

k r ı, 21,45 politika muıababeleri, 
IODr& Qlpn orkeatnsı. 

v ......... - (1'1t metn) 19,!0 dau 

14 Mılgon n 

Dünya Güzelinin Büyük 
Annesi Neler Anlabyor? 

( Baı tarafı 1 inci aayfada ) 

miz gurura ile iftihar ederim. 
S.Yiaç itibarile Ferhunde daha 
ziyade sevinmiştir amma... Ben 
de ondan apiı kalmam. Belki de 
ıeçerim bile. Değil mi F erhuncle? 

GIUiftilk ve sonra b~n sordum: 
- Kll'aliçemizin mektep YeJa 

çocukluk arkadaılarile konuımak 
isterdim Efendim?. 

Bnylk Hanım başmı aalladı: 
- Kerimamn mektep arka· 

dqları ancak mektepte arkad..
talar. Mektepten çıktıktan aonra 
bu arkadaşlar tabii kalmadı.. 
Zaten Keriman evini, yuvUllll 
fala ıeycfiti için pek o kadar 
ela fazla arkadaşı yoktu •.• 

- Balamu IDIJIZ cleniaiz? .. 
Me.ell Muhlis Sabahattin Beyin 
Kerimeleri Melek Hanım? •• 

- O ela tebdilhavaya ıitti.. 
tabii konupmauuuz? ••• 

- O halde Keriman Hanım
efendinin çocukluiunu ıizden 
dinlemek icap ediy6r. 

- Kerimanan çocuklutu hal •• 
Keriman çocukken çok tirin ve 
çok ciddi idi; çok ıururlu idi.. 
yalaazhp aenrdi.. b.flra çocak• 
larla dlt6P blkmu, herhaasi bir 
oda klfesinde veya bah~e c:libia
de oyunlarile meıgal olurdu. • 

- En ziyade ıeYdiji ıeyler?. 
-Bebekleri. •• Bilaeniz bebek· 

lerlal ae çok aeYerdi.. 
Sabahleyin yatajlndan kalkar 

kalkmaz eneli koynunda yabr
clıja ltebejiai uyaadlrer" elbise
mi ffdirir, ......... •• 
l6Ja lmlaftlb ,., ••••• 

Hele bebejine diktiii &.tan
lar, bluzlar, &dikler, batlrtller. 
ukah elbiseler... Vallahi o, ba 
ellrileleri dikerken Ms 1t.,.ı.rcbk 
hal.. 

-Ke..-..Hmlm ba 
m..,.u,.tlerile .- bir la1a 
benzerdi ~ita? .• 

- Ha, EYet. •• Keriman çocuk
ken hiç yaramaz defileli.. çolı 
dinler, az kon111ardu.. fakat be-

Borsa Fiaderi 

Kambiyo KapAlllf 

Framaz Franıı 00 JZ 08 
fngiliz &raa a 50 00 
Dolu #1 ıs. Oo 
Liret 9 71 00 
Belı• a 40 80 
Drahmi 73 27 05 
fıftçre &aap 00 42 ıa 
Leva 65 98 00 
Florin 1 17 '11 
Kuron ç. 15' N 89 
Şiliaa A. 04 Ol 00 
Pezata ,, ı 00 
llark Ol • 25 
7Jotl 2' 00 
Peaıe 84 00 
ı.., 79 31 00 
om. 29 50 Ol 
Çervon• 10 87 • 

TalıYlllt Kap ... 

Dalüb 98 25 
D. M......._ • 00 
A. De..ur,.lm • 00 

Sona Harici 

Alma 1 .....,.. ..... 1 

beklerine, bebeklerinin elbiıele
rine, yataldanaa, bqiklerine do
kuaanlann va1 haline! •• 

- Acaba çoeuldufunda ae .. 
eliği bir arkadaıt yok mu1du ?. 

- Ah, tabii nrdı.. Mahbaia 
kıza Melekle beraber blyWer .. 
Ona cidden seYerdL Saydırdı. 

- Fakat biliyonunm efen. 
elim. Şa dakikada.-

- Ah, hiuetmez olur mu
yum hiç? Keriman yalms bDcll 
glaelliğinia muvaffakı:retini deill 
batla -r.tdDğOn de zaferllll 
kuand1. Keriman -r.kln kı .... 
Ô,le imyonm ki, ltmadan •nrald 
mllabakaluda laer TWE aileli 
lmtm ertaya ko,_ • --... 
dibaya tlzeWii bizim o1 .... 

Siz6a buramda blyllı ı.-• 
içini çekti Ye ı 

- Fakat, eledi, llmlal ..,... 
miyecejim. Sim ., ... 
arkadatmıı bllyGk bir ac• l'k 
etti. 

Ben derhal habrlaclım. Bir 
roman• •• m~alecl mulau
rir, Kwlma Hwta Awa
..,. laareket etmeden e 
bir yaza J•zmıt, hunda • Keri-

ma H. dlaJ& 8'be8erl ---• 
yer alamaz. Ba luzı A.....,. 
ı&adermek facia olur ,.. clerWl 

Abaçh bl,ak H. b ...... 
..O.ela Ye devua etti: 

- la muharrir artık kapcak 
delik ınmahchr.. bı .. ....._ 
hillerine alet olarak JUCL1a 
, .. ile ... pek 
ol& K.trı•• tilıv• tr11ı•11111 

dirdL Çlnkli bu mubarrir, ..... ,..... ,_ 
.... Pi • plfff 1 • .,. 
Yerdi •• 

F.taat Wllr .Wniz?. aaı.. 
Keriman ....... ırclea 
korbr- • ma . ,_._ 

,.1. Ala ... ..X91elııi111Lı '··par..Jdanu tlelaMlan 
imi cl&aclDrlrler. 

Ben IOD sualimi aorclumı -Dan, ...... ~ ..... ....................... 
Valdesi C&ftl' w1ısı-.n· 

... ~ ·~ir··· 

....,. 8'°"' ~z. 

1u;rror. - Ragıp Şevki 

Dlnya Gazeline Tebnlllr 
Ankaradan ..... 

fire Haricip Vekaleti 
ı&zelliiin• ..plea Kerjee• 
..... tebrik etmiftir. Aynca Da
bUiye Veldl " Val M.wcİdla 
B. de Wrw ı.brlk tet;.m ~ 
mlflercHr. Buadin bqb K81-.• 
ff. intihaptan IO... bltla 
yadaa 30000 dea fala te1.rik 
telrnfi almtfbı'. 

Dereye A.~a.
Fuar Etti 

Blrlratslliewel' ........ 
tatula Bana-lneall,. ..,... 
calarmdaa ......... ,.. .... .,.. ............ ... 
tM llrk• bç 1 pr. 

Fnr hldiaeai 11J1e e1m-.111 
Haydut Suaphk ....... 
klprldta pprk• k:adllllllıl ............... 
rakk..,a.....,.. 
~ ........ ba·nları 11,BG Mloa \rkettruı. 

a.• - (1881 •etıe) 11 Bambaıı-

dan nakle& Hnfoal. ··----------.. 
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·Güzel Kadın BillU.r Sesini 
Çınlattı Ve ..• ----·-·~~---~ 

Yiğitim Neye Sustun? Konuşsana Dedi 
--·---

Genç adam, bir müddet zi-
yanın taradığı ipek tellere baktı, 
90Dra gözünün iştiyakını o ipek 
küme albnda pırddıyan ~elireye 
çevirdi ve yuregı yem bir 
elemle altüst oldu. 

Ulcay, hakikaten güzeldi, eşsiz 
-denilecek bir sabahate mftlikti. 
Gözlerinde .. peri hikiyelerinde 
ıörlilen - sihirli bir mana, yanak· 
lannda gtlleri utandıran bir renk, 
ağzında hiçbir sadefin yarata
m adığı inciler, dudaklannda tas-
Tİri müşkül bir halavet vardL 
Ayn ayr'l birer hazine temsil 
eden bu güıellikler, asH bir 
imtizaç ile kaynaşarak cidden 
mhteaaa bir yüz vücude geti· 
riyorlardı. 

Genç biabafi, bu ~nf es çeh
reye me\ül melül baktıktan sonra 
pzlerini kapadı. Böyle yapmasa 
nlak ID'nlcımlar gibi g&z bebek· 
lerinl yakan yaşları kan8'na gös
termiş olacaktı. Evet. Altmıt 
Jold~la bin kişilik bir müfrezeye 
nldırmaktan korkrnıyan ve böyle 
Mr ıa•aştan muzaffer çıkan cesur 
adam, bftngfir hüngür ağlamak 
lhtiyacmı duyuyordu. Üç buçuk 
Uğ t.razının esiri olmak bir fe-
ltketti, ka11S1nı bağlar içinde ya
tar görmek bir musibetti. Fakat 
timdi o felaketi " o musibeti 
-11tturan J.atka Wr m&Ulana ile 
Jlreti ranıyordu, aGaJeri aızbJGl'dll. 

Bu mGlAlaua, güzel Ukaya 
çirkin bir muamelenin reva gö
rilmeai eıulifesinden · ibaretti. 
Dağlarda yol kesip adam 
IOJU bu çarık lwsızlara, 
fllphe ıok ki, her tlrlii iuul 
duygularclaa mabrum kimselerdi. 
Ulcay HatUllWI •iz ka=,.tına 
pulliğiae karşı lıa1vaıü IW 

• yesuiyet göslumeleri muhte
meldi. O vakit, işte o vakit ne 
yapacaktı? 

Genç binbaşı, kulağı pkilen 
bağlı bir arslan gibi ipler için· 
de kıvl'anarak. göz bebeklerinde 
toplanan ıslak kıvılcnnları yilre
pe akıtmıya savatarak hep 
o faciayı düşiiniiyordu. Ser
best olsa, eli ve ayağı hareket 
edebilse kansının temiz teıılııe 
herhangi murdar bir hevesin 
temas etmemesi için herşeyi 
yapabilirdi. Lakin bağlı kaldıkça 
lyJe bir leaıaslD ancak ve ancak 
lciz ve zelil bir ıahidi olabile-
~kü J 

( Timurlenk hada hızlı soruya
rak gözlerini açtı. Kazıl tuğlu 
bayrağa ve süvarilere baktı. mii
teakıben yine tem&pllDI dalda. 1 

Mahpus geaç, ölüm teneffüs 
..liyormuş gibi bitkindi, U1cay 
Hahaa hiJA o ziya ıeJilesİDİll al
bada ,.kamyonlu. Mağar• met• 
nk bir yuva gibi gamlı hir afi.. 
idin t.aııyorda. Güzel kadın, ıasız
Lktan aiıairleaerek billiir aeainl 
~th: 

- Yiğiti~ yine ıuabm; ko-
nuşsana ! 

- Kapana düşen dOşftnür J 
- Ne düşünür? 
- Kortulmayı ! 
- Yolu var mı ki? 
Hırsızlar, sanki tutsaktırını 

unutmuşlardı, gün doğduğu ve 
vakit hayli ilerlediği halde aıağa-

l'aya gefmemiflerdi. Yeni bir 
pusu mu kuruyorlardı, yıenl bir 
av mı bekliyorlardı, yoksa uyu
yorlar mıydı? .• Mahpus binbaşı, bu 
noktaları düşünerek bir hala. 
çaresi, bir kurtuluş yolu arıyordu. 
Karısının çil-kin bir taarruza uğra
mama11 iç.in mutlaka kaçana lhun· 
dı. Onu kurtulmuş iÖrmek fUtİle 
kendisi uçurumlara abhnıya, çar
mıha gerilmiye raıı idi. Lakin 
zalım bağlar, yol bulmayı değil. 
kımıl<Wunayı bile menediyordu. 

Maamafih bir şey yapmak, bir 
teşebbtise girifmek :ıarseti de 
o hareketsizlik içinde ke:WMi•i 
mütemadiyen lowaadınyorda. Ka
ruaaıa soa sözü tizerioe içi.deki 
kurtulmak ibtiyaa bir kat düa 
ziyadeleşti ve dudaldann dan bir 
kelime düştü: 

- Yaklqalıml 
O, yaklaşmaktan neyi istih

daf ettiğini belki bilmiyol'du, 
gayriihtiyari olarak böyfe bir 
artu izha.- etmişti. Fakat U_lcay 
Hatun o keliweaen bam başka 

manalar aezinRC<li, hafifçe p. 
lümsedi, eşini birar: daha tahris 
etmek isityen şuh bir ceyiin 
gibi boynunu uzattı, mırıldandı: 

- Nasıl yaklaşalım, bağlıya. 

- Stirünerek l 
Şim.ti bn koeit ten ~illlliw 

kaplambğaalu gibi, iplel' içftlde 
kunıfdma lrunıldana yanyau gel
miye aava .. yorlardı. Kadın, mus
tarıp koca110&n yaatk dudaklu•na 

aeciıı bir buse götürmek amile 
didiııiyordu. Erkek, uiz etini 
daha yakandan himayesine al-
mak ve oııa yaklapaak herlaaagi 
1Hr tehlikeye viiclidünü siper et
mek .bygusile sürünüyordu. 

Uzunca bil' çırpmnıadaa 80D

ra karı koca başbaşa gelecek 
surette yaklqblar. Her taralı in· 
ciamiı olan Ulcay, kocasınm ne
fesini yüzünde hisseder etmez, 
hür bir bava almış gibi, zinde-

leşti.: 

- Oh, dedi, ne tatlı. 
Genç muharip, ha\•ai bir buse 

gibi içini gıCJklı yan bu müferrih 
mırıldamşa kul.ağanı kapadı ve 
ini bir ilham albnda emir verdi: 

- Beleğimdeki ipi kemir! 
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Amerikada Milyonerler Sefalet İçinde 
-• • 

Bir lngiliz Iktısatçısı Dünya Buhranının 
Gizli Sırlarını Anlatıyor 

Kazanılan Parayı Kaybetmemek Büyük Bir Hünerdi.-

•• ,_.,- F-' 
S.. lkbacb Waru, diyebi

liriz ki aJDi ıaa..da ..U,oner
ler İçİa de bir i8b dewemi Ye 

bir buhran pfbası olm'Ofbn'. 
Milyonerler diyar.ı, miktarlarının 
çokluğundan dolayı,. Amerika idi. 
11n8 senesinde bunlann adedi 
43184 idL 1929 da bu miktar 
38650 ye düştü. ı 931 de ise ancak 
19688 milyoner kaydedilebildi. 

Bu sütunlarda, birkaç defa 
kaydetmiştik ki Anıerikada, mil
yoner ismini alan biT adam1n 
behemehal senede 50 bin dolar 
kazanca olmak lazımdır. 

lrfnyardu addedilebilmek için 
de M.Delik kazaacm bir milyon 
doları bulması llzırndır. 

Amerika• milyarderlerin adedi 
1918 ele St1 l geçmftcmhı. 1931 
•enesinde iM bu rakam (149) a 
düştti. Amerikada niçin bu kadar 
zengin nrdır da başka ~leket· 
lerde yoktur veya miktarları 
dalla az.da-? 

Bu mühim mevnı üzeriade 
tetkikat yapaa ve birçok ıail

yoaulero mül"acaat ederek likir
leriai aoran l.giliz ikmatçqı 
F•kaı1. çok fay-. dikkat aeü
celere varnııştu. 

Size, lop!adtğı cevaplardan 
birkaçını arzetmek istiyoruz: 

Milıoner Astor' un Cevabı 
"' Ua.lirıiıe ce\ a p verecek mevkide 

değili ın. Çiln k iı servetim babamdan 
mira., olarak int ikal etti. Sorveti ııı in 
var·d:ıtile gc~inmckten batka bir ıoy 

yapııı ıyoru ııı. " 

IKtısalçi Stevart 
cPara ta.sarr sayiısi ndo toplanır. 

Sen·cıt ise, tasarruflacınır.ın 11uılıassa-

lasıdır. • 

Karneji Diyar Ki 
cBen, para getirecek a.dam bul· 

uıakt.aa tıaşka birtey yapm&m. Ben, 
böyle bir a.d:ım _b ı~lun c.~ on& emir 
verme m. Saueco fıkı r verır ve bu fik
rin ilbamiie onu harekct'b getiriri ın .• 

Bil Ba~ka Zengin 
c 1yi bir fikir yuatnıak n bu fik

ri iatiamar etmek. • 
S.. neticelere Yaraa Fark art 

birk~ misal arumda bilhaua 

111 bldiseJİ kaydediyor. 
Meşhur otomobil Amili F ord, 

berkes bilir ki bir demircinin 
oj"ludur. Babasından kalan de-
mirci dükkinmı, bir makine ima
lathanesi haline koymak fik-
rine düşmüştU. F ord o za· 
man kırk ya~larında idi. 
Bu işi başarmak için kendisine 
500 dolir lazımdı. Bu parayı 
bulmak için dükkaruıun yanındaki 
bakkala müracaat etmişti. Fakat 
bakkal, F ordun fikriııi öğrendi 

Mll~arder Morpn 

Ye gllerek ret cevabı Yerdi. Fa
kat Ford fikrinde muaardı. Bu 
paraya, dlikkinının muhasebe def
terini tutu Kuzeaa ismindeki 
adamdan buldu. 

Bana makabil lüue senetleri 
..di. Aynca, elde edilecek kA
nn yanmu ftl'llleyl taalıhllt edi
yordu. Bugtla, eski mubuip 
Amerika Ayan Mecliıinde aza
dır Ye 1932 do bu eski alacak 
meselesinin hesabı aörllldllğil za
man KuzeDlin hissesine 27 
milyon dolu isabet etmiştir. 

Ford'un tetd>bllllhıe itimat 
etmiyen bakkal ise, az 80Dra bu 
munffaluyeti görerek tees.Urlln
den ölmüştür. 

Talih Buna Derler 
Amerikada, pc1ra kazanmak, 

bir parça da görüş meselesidir. 
Meseli 1864 tarihlerinde Singer 
Dikiş Makineleri Kumpanyası, 

hisse ıenetleri çıkardiiı zaman, 
bunları 65 dolira utmlfb. Şim
di, bu hisse senetlerinin kıymeti 
100 bin cleWnkr. D...k ki para 
kazanmak bir görllf, bir de bir 
parça iyi madnf m11tl•idir. 

Para kazanmak için para ka-
zandıracak adam intllaahtnı fikir 
olarak i1k dren Karned ise 
tepilsi mesai ettiği kimselerden 
30 unu milyoner derecesine çıkar
....... Demek ki bMW de, ... 
larm kazancmuı bq.k mWial 
cebine indirmiftir. 

Astl Mesele Meretle? 
Maamafib, bugiin, Amerika 

Mll~ard•~ Roldeller 

miJyoaerlerini ifgal eden ası . ıu
him mesele, parayı kazanmakla 

beraber muhafaza etmenin 8lrrını da 
bulmakbr. Çünkn bugünkü lktı-
1adt buhran büyük tahribat 

yapmaktadır, IODra miras vergili 
çok ağırdır, o derece ağırdır ki 
bir tervet, bu suretle Oç defa in
tikal etse, dlSrdlincftnln eline bet 
para geçmemektedir. 

Maamafih Amerikalıların ekse
risi, parayı kolayca elde etmekten 
ziyade kazanmıya ehemmiyetverir
ler. Nitekim Şart Dobyon ismindeki 

milyoner, babasından 16 milyon 
dolira tevarüs ettitinl öğrenince 

derhal reddetmit •• ıu cevabı 
Yermiştir: 

- "Kullama...._. ltu para 
herinde Wçbir mllkiyet iddia 
edemem. 

Garip Bir lstirahathane 
Birçok milyonerlerin kısa bir 

amanda W'YetleriDi kaybc::ttikle
-rİDİ pnn buı zeap.ier, bunla
nn bilihare ıefalet lçiade sürUo

memeleri için San Frauisko ci
warma bir ietlrahatlıane yapbr-

mıılardır. 300 kitfyi alacak ge
ntılikte yapılan bu mtlessesenia 
açılması, son buhran &zerine ge
cikmiştir. 

Manisada Yardımcı Ka
dınlar Nasıl Çalışıyor 
Manisa ( H....- • 

• ) - Şerimb
deki Yardıma 
Kaclmlar Cemi
yeti Biçki Ye Di
kİf Y urdmıaa bir 
sergi açbğını bil-

dirmiıtim. 926 se
nesinde teşelddll 
edeıı ve bugün 
300 azası bulu· 
nan bu teşekknl 
hakkında Cemi
yet Reisi Şük

riye Abbas H. 
Balda Yurt Mldrlresl Zahide. solda Cemlyel 

Retsesl Şükriye Abbas Hanımlar 

bana şu izahatı verdi : 
- Gayemiz Türk kadınlığını 

biçki ve dikişe alıştırmak, fakir 
kadın ve çocuklara yardım et
mektir. Cemiyetimiz hiçbir ta· 

raftan muavenet görmediği hal
de, müsamereler, balolar ve eşya 

piyangoları tertip ederek sessiz 
bir şekilde mesaisine ve yardım
larma de"vam etmektedir. Cemi-

mış, İzmir çocuk yuvasına dört 
yavru vermiştir. 

Bunlar metruk çocuklardı. 
Yurdumuzda nakıı biçki ve dikit 
öğretiyorm. Yurt her sene mec-
cani olarak yetiştirdiği 25 tale
besine elbiseler yapmak ş ırtile 
hayata atar ve istikballeri ı te-
mm eder. Yurt en 7. • ade 
muvaff a ıyet J- osteren talcJey• 
bir makine hedıve eder. Z ıhide 

yetimiz, n1ali kudreti nispetinde ismin1e kıyın t i ve değerli bir 
evlenecek kızlara çeyiz hazırla- ınüdiremi& varJır. 



10 Sayfa SON POSTA Ağustos 2 
~;;r.::;::.====~====::::::ıc:::ı===================================~----=~:.:====================s:=~;====='-=====-===.::===============================~~~,;,,,,~==-

ÇANAKKALE 
lngntere HükO.metl tara.fındaıı Gazı r

lh. ne hediye edilen eserin terel1mesl. 
--, 

BİKATI Yazan: 1 
Ceneral Oglander 

- 6t -

Boşlukları Doldurmak için Lüzumlu Lü
·zumsuz Takviye Kuvvetleri isteniyordu· 
~ · Bur ada bulunan Tttrkler bir 

müddet ateşi kestiler. Fakat 
sandaBar sahile 200 metreye ka• 
dar yanaıır yanaşmaz, üzerle
rine öyle kuvvetli bir ateı 
açhlar ki, kayıklarda bulunan 
140 kişiden 1 ()() il öldU ve
ya yaralandı. Sağ kalanlar 
sahile çıkar çıkmaz Türkler kaç .. 
tılar. Onlar da rahat rahat bu 
mevzii işgal ettiler. Fakat bu 
küçük kuvvet nihayet Arıburnuna 
kaçmıya mecbur kaldı ve 140 
kişiden ancak 18 nefer kendi 

. kıt' alarma iltihak ettiler. 
Bu faciadan sonra birinci ve 

·ikinci alayların piyadeleri Anzak 
tarafına alınd ı lar. Bu suretle bU· 
tlin ordunun ihraç sahası Anzak sa .. 
bili oldu. Fakat nakliye gemileri 
Kabatepeden gelen ateşten ko· 
runmak için uzakta demirliyorlar· 
dı. Bu sebepten askerlerin karaya 
çıkması uzu zaman alıyordu. iki 
alayın da saat dokuza kadar ih· 
raç edileceği Umit olunuyordu. 
O saate kadar sabile birçok 
asker çıkarılmıştı. Fakat son ta· 
burun son neferi sahile çıknıcıya 
~adar saat biri bulmuıtu. 

l -tc. .. 
r· Bu teahhurun sebeplerinden 
biri de, yaralılarm tahliyesi için 
verilen emrin nazarı dikkate 
alınmau1asıdtr. Sahilde bulunan 
deniz sıhhiye efradına, yaralıların 
yalnız bu maksada tahsis edilen 
sıhhiye aandallarile nakli emre
dilmiş ve efrat nakleden ıan• 
dalların bu maksat için kullaml• 
ması kat'i ıurette· meoolunmuıtu. 
Halbuki daha sahile çıkmadan 
birçok neferler sandalda iken 
ölmüş ve yaralanmış, bir sabah 
erkenden sıhhi teıkilat mevcut 
olmadığı için, sahilde yaralananlar 
da bu sandallara alınmıştı. Bu 
aandallardak~ ölüler ve yaralılar 
çıkarılmadıkça bunlara yeni efrat 
yükletilmesi mümkün olmadığı 
için, askerlerin ihracı da g-ecı· 
ki yordu. 

Tesettür kolunu teşkil eden 
birinci ve ikinci alaya mensup 
bölükler sahile geldikçe, şarapnel 
geçidinin cenup köşesinde top
lanıyor ve öyle karaya çıka· 

rtlıyordu. Fakat burada bile 
birçok kargaşahklar oluyordu. 
PlAn bozulduğu için, birçok la
taata v"rilecek emir belli de· 
ğildi. Hattft birçok zabitler planın 
değiştiğinden bile haberdar de· 
ğillerdi. Fazla olarak hatlarda 
açılan boşlukları doldurmak için 
lüzumlu lüzumsuz takviye kuvveti 
isteniyor, fakat ne bu talepleri 
yapanlar, ne de onlara cevap 
verenler bu işte salahiyet sahibi 
bulunmuyorlardı. 

Bu sebeple her iki takviye 
alayma mensup efrat, sahile çı· 
kar çıkmaz, şuraya buraya da
ğıtılıvermişlerdi. Bu suretle bir 
alayı ihtiyat kuvveti olarak mu· 
hafaza etmek fikri, daha baştan 
ıuya düştü. 

Kendiliklerinden dere içinde 
ile r1emiye çalışan bölükler de, 
yollarını kaybettiler ve sevkedil· 
dikleri mahallin tamamen zıddı 
}

1erlere çıktılar. Binaenaleyh asıl 
ihraç kuvvetleri de, tesettür kuv· 
vetleri gibi intizamı muhafaza 
edememiş, darma dağın olmuştu. 

* er!erin sahilde gayet sarp 

f 

Arıburnunda bir siperde ganimet yığım 

bir yere çıkmasının, kıtaatın yer• 
lerini ve biribirlerini kaybetmek, 
takviye kıtaatmm dağılmasının 
neticesi, 25 Nisan sabahı Türk· 
lerle harekAtmı tetkik etmek 
suretile daha iyi anlamak müm-
kündür . 

Türk menabiinden alınan ha· 
berlere göre, Avustralya kıtaa· 
tının karaya çıktığı haberi, 
Maydos karargahında bulunan Sa· 
mi Bey tarafından ancak ihraçtan 
bir saat sonra, yani 5,30 da ha· 
ber alınmıştır. 

Garip Mevzulu 
= · · Bir Dava ;· 1 

4... .. "\: - -
Dans Aleyhinde Bulunan 
Bir Papaz Mahkemede 

Mahkemeye verilen papaz 

Paris, 1 - Kemper vilaye· 
tinde, halkı şiddetle alakadar 
eden şayanı dikkat ve bir nok· 
tadan irtical mahiyet arzeden 
bir dava görülüyor. Davacılar, 
vilayetin danı hocalara ve bu 
hocaların teşkil ettikleri birliktir. 
Dava edilen ise, Keınper vilaye
tinin başpapazıdır. Bu papaz, 
kilisede vaz' ederken, bugün oy· 
nanan dansların gayriahlaki 
olduğunu ve umumi yerlerde 
kadmların dansetmemeleri icap 
ettiğini söylemiş, günah çıkart· 
mak için müracaat edecek bu 
gibi kadınlarm geri çevrileceğini 
bildirmiştir. Bundan baıka, ayni 

Sami Bey, asıl ihraç mıntakası 
Bulayır olduğuna kani olduğu 
için, Arıburnuna yayılan ihraç 
nisbetinin ehemmiyetsiz bir ha· 
reketten ibaret bulunduğunu sa
nıyordu. Bununla beraber ihraç 
kıtaatını denize dökmek üzere 
27 inci alaym iki taburunu der· 
hal Kabatepeye sevk etti. Fak at 
bu efrat hareket edinceye 
kadar · saat yedi buçuğu 
bulmu~tu. Avustralya kıtaatı 
bu Türk efradile ancak dokuzda 
karşılaştı. 

(Arkası var) 

,........- HARiCi HABERLER -., k_ ____ ~ 

Bokser Tazminatı 
Şanghay, l - Nankinden bil· 

dirildiğine göre, M. Sung, Çin 
tarafından japonyaya verilmekte 
olan " Bokser ,, ler tazminatının 
verilmiyeceğini söylemiştir. Japon 
mehafili bu hareketi Japon aleyh· 
tarhğma bir delil addetmektedir. 

Jeneral Şang Oldu 
Tokyo, 1 - Asi Jeneral Şang 

ın bir müsademede bir top ateşile 
öldüğü bildirilmektedir. Şang bir 
eve iltica ederken öldilrillmUştür. 
Yanında 20 çubuk demir, iki 
sandık Japon paknotu ve afyon 
sandıkları bulunmuştur. 

Niyobe Kazazedef eri için Ayin 
Kiyel 1 - Baban Niyobe 

ismindeki Alman mektep gemi· 
sinde boğulan 69 kazazede için 
buglln bir ayin yapılmıştır. Bo
ğulan ve kaybolan 69 kazazede· 
nin isimleri birer birer okunmuş 

ve bu esnada trampeteler çal
mıştır. 

Harp Maktulleri Abidesi 
Paris, 2 - Tiyepval de yapı· 

lan harp maktülleri abidesinin 
küşat resminde İngiltere kıralım 
temsil edecek olan Prens Dö Gal 
hu~msi tayyrresile Berk'e gelmiştir. 

::t 

papaz diz dize oturmak mecbu-

riyetinden dolayı kadınların umu-

mi otobüslere de binmemeleri 

tavsiyesinde bulunmuştur. Papazın 

propağandası, işlerine kesat getir· 

mek tehlikesini gösterdiği için, 

dans hocalarının dava açmalarını 

intaç etmiştir. Ayrıca kendisin· 

den 100 bin fraak taımfoat iıte· 
ınektedirlor. 

Bu Sütunda Hergün 
Yazan·: İllıan Selim 

TAŞ! 
-----'••-----

Ahmet Kerim Uç senedenberi 
Nebileyi seviyor.. işte onun, bir 
ruh gibi Ahmet Kerimin şamme· 
ıini kaplıyan bayıltıcı kokusu, 
iıte onun bir deniz dibi yeşilliği 
ile parlıyan, kıpırclıyan gözlerinin 
rengi ve işte onun bir di· 
şi keçi yavrusu çevikliğile 

kaldırımlarda seken küçü
cük ayakları... Ahmet Kerim, 
sinirlerden şuura çıkmış, hareket
lerden iradeye inmiş, kavrayıcı 

bir sevgi ile, onu seviyor. 
Y alnu eksik olan, onun canını 

ııkan bir şey var: 
Kıskanmamak, kıskanamamakf. 

Ahmet Kerim bu derdin elemile 
llzlllilyor.... Herkesin, her seven 
adamın dimağında dönen çark
lardan birisi ve belki en büyüğü, 

onda yok. Nebileyi kıskanmak, 
kıskançlığın azabını, işkencesini 
duymak istiyor. 

Anlamışbr ki klskanmıyan, bu 
histen mahrum olan vUcutlerde 
vardır ve bunların en kocaman 
nümunesi kendisidir. 

Ahmet Kerim, Nebileyi dün 
akşam yine şu köşe başındaki 

evin genç mckteplisile gördü. 
Caddede bu tUysUz çocuğun kolu
na yaslanan vlicudünde yine dağ 

keçilerinin emsalsiz kıvrılışı vardı. 
Yanlarından geçerken Nebilenin 
kendisine durgun beya~ gözlerle 
baktığını gördU. Korku veya bay· 

ret, istihza veya hiddet ifade 
eden, hiçbir şey ifade etmiyen 

bu gözler Ahmet Kerimi yine 

her zamanki gibi, orada bir ya
bancı çocuk yokmuş gibi, çekti. 

Arkalarından baktı. Nebilenin 
uzun, beyaz eldiveni geniı dai· 
reler çizerek, alay eder gibi, 

uzaklaştı. Ahmet Kerim Nebilenin 
onu kıskandırmak için kurduğu 
tuzakların hepsine böyle aptalca 
düşmllf, böyle aptalca onların 
arkasmdan bakmıştı. 

Kız haklıydı. Y alnaz sevmesi· 
ol bilen, kupkuru bir aşk ile 
kendisine merbut olan bir adama 
Uç sene bile tahammül etmesi 
bir şeydi. Azabın ve ıUphenin 
ateşinde kızdırılmıyan, sönen ve 
eriyen bir sevginin bu çeşit bir 
mahluku daha fazla bağlama• 
sına imkAn var mıydı? •• 

Ahmet Kerim evine döndU. 
Ve kapıcı Madama bırakılmıı bir 
mektubu açt.ı Nebiledendi. Ma
dam: 

- Yarım saat evvel genç bir 
çocukla beraber bir hanım geldi, 
bu mektubu bıraktı, dedi. 

Ahmet Kerim okudu: 
"Kerim; 

"Bugün belki on dakika sonra 
beni yine bu çocukla beraber 
göreceksin. Bu • bilirsin ki • se· 
nin kalbinde işlemiyen, ses ver· 
miyen damarları harekete ge· 

tirmek için işlenmiş ufak suçlar· 
dan biridir. Yarın sabah saat 
onda seni evimde bekleyeceğim. 

Nebile 
Mektubu avucunda buruştur· 

du, merdivenleri çıktı, odasına 

kapandı, yarın saat onda, Nebi· 
lenin evine giderse kafasına y~ni 
bir aczin, yeni bir maskaralığın 
kiilihı geçecekti, iakat onu se· 
viyordu. 

Sabahleyin saat onda sevgi· 
lisinin kapısını çaldı. 

Nebilenin yanında dünkü genç 
adam vardı. Ahmet Kerim şa· 
şırdı, Nebile izah etti: 

- Size bir teklifim var Ke
rim; dedi, onun için çağırmıştım. 
Evvela arkadaşım lise talebesin· 
den Osman Vahidi sana takdim 
ederim. 

Ahmet Kerimin başında bir · 
uğultu başlamıştı. Nebilenin de
vam eden, bir gerilmiş tel gibi 
öten,'inleyen sesi ona gittikçe da
ha uzaklardan gelen deve çanları 
gibi - anlaşılmaz, fakat tatlı 
geliyordu. 

- İkinizi de seviyorum. Fakat 
hanginizi tercih etmek lbımgel· 
diğinden mntereddidim. yarın 
sahah Osman Vahit saat sekiz· 
de, Ahmet Kerim dokuzda ka· 
pımm önünden geçeceksiniz. 
İkinizde birine bir taş atacağım. 
Bu taş kime atılmış ise o benim 
yegane sevdiğim erkektir. DJğe
rine artık söyliyecek sözüm kal .. 1 

mamış demektir. 
Nebilenin yanından çıktılar. 

Ahmet Kerim bu çocukta bir 
rakip, bir düşman yüzü bulmak 
için ona dikkatle bakıyor. Fakat 
hayır, o kadar sevimli, o kadar 
saf bir çehresi var ki? Mümkün 
değil ona fena bir şey aöyliyemi· 
yor. Hatta ayrılırken: 

- Orövuar kllçU.k bey, diyor. 
Ahmet Kerim o glln akşama 

kadar kararsız ve fikirsiz , 
dolaştı. Ondan azaplar( ve sevinç• 
lerile; tatlı ve acı anlarile tam 
bir aşk istiyen bu kadının bu 
manasız imtihanlarına artık kız· 
mıya başlamııtı. Onu yarın bir 
mektepli ile, öbUr glln bir baş· 
kasile aldatmıyacağı malftm mu 
idi? Bahusus bu genç ve mazlum 
çocuğu mahzun etmenin batt4 
onu delice işlere sUrUklemenin 
manası var mı idi? 

Ahmet Kerim, genç mektep
linin ilk aşk oyununda aldanma· . 
sına bir törln razı olamadı. Gece 
yatğmda gözünQ bir saniye bile 1 

kapamadan düşUndU ve dünyanın 
en bUyUk fedakArlığım yapmıya 
karar verdi. Fakat yine zihnini 
oyalıyan, içinde oynadıkça ona 
kurıuo yarası gibi acı veren bir 
şüphesi vardı? 

Ya taşı ona atarsa?. diye 
düıtindtt. O vakit bu fedakArlık 
ta nihayet budalaca bir fikirden 
ibaret kalacaktı. Saat dokuza 
doğru Ahmet Kerim yatağından 
kalktı, giyindi ve sokağa çıkb. Kapı 
öntlnde mektepli çocuk, boynunu 
bükmüft duruyordu. Ahmet K ... 
riml görünce koıtu, elini yakaladır 

- Ağabeyciğim l diye inledL 
Ahmet Kerim yllrlidll. Çocuk 

ta arkasından geliyordu. Nebile· 
nin kapısının önüne geldiler. 
Üst kattan bir cam açıldı ve 
bir taş, kaldırımın Ustline dü.stü. 

Ahmet Kerim taşı eline aldı, 
baktı, güldU. Sonra arkasında 
hilA yaşlı gözlerle ona bakan 
mekteplinin avucuna sıkıştırdı. 

Yürü dil. 

Doğum 
Gazeteci arkadaşlaramn:dan An

kara Belediye Meclisi azaıından BiJil 
Sabri Beyin bir oğlu dünyaya gel• 
miştir. Yavruya mes'ut bir ömii,. 
diler, 8Ui1 8c7l de tebrik edoraL 
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Hırsızlarla İlk rf üsademe - Zindan Karşısında Bir Mülahaza • Hakikaten 
Acınac::ık Bir Sahne - Pekala Size Yardım Edelim ı 

~- --- -- -- -
Ston bir külçe nn ht rı uza· l 

t rak kuru bir sesle : 
- Buyurunuz 1 dedi. 
:__ PekiW! Şimdi önlirne dli-

şünüz bakalım! Haydi m d"m 
ıiz del 

Hırs zın fıkrası: 

- Ah Kolombo! Kolombo! 
diye inledi: 

Sert bir tnvırla: 

- Burada Kolombo yo tur, 
poli müfettişi Ailen Di · n \•ar· 
dır 1 dedim. Haydi bak 1 m ç buk 

olunuz! 
Madam Pikman hafif sesle 

mırıldandı: 
- Bu tarzda harek t ayıptır, 

iğrençtir l 
Sert bir nazarla balrnr k i 
- Başkasının parasını mal· 

lanmak daha ayıptır, daha iğ· 
rençtir, mukabelesinde bulundum! 

Pikman ses çıkarmıyordu. 
Fak at birdenbire zevcesine gizli 
bir işaret yaptığını gördüm. Karı 
koca üzerime atılmak istiyor· 

)ardı. 
Derhal rovclverimi kaldı~arak: 
_ Tek bir hareket yaparsa-

nız ikinizi de öldürürüm, bo be
nim hakkımdır 1 dedim. 

Pikman ailesi sapsarı kesildi. 
Şimdi yatak odasında bulunu· 
yorduk. Kadın bir koltuğa gö
mUlmüştli, hıçkırarak ağlıyordu. 
Erkek ise ayakta, anahtar kül· 
ç si elinde, tir tir tilriyordlL 

Yerde yatan lelade bir b • 
vulu göstererek : 

- Evvela bunu açınız! dedim. 
Açtı ve meydana yıpramış 

e ki çamaşırlar çıktı. Ve ben o 
anda yüreğimde bir üziintü duy· 
dum. 

Bu aile bann karşı hakikaten 
dost muamelesi yapmıştı, elinden 
geldiği kadar hatırımı okşamıya 
çalışmışlardı, halbuki ben şimdi 
onlnra fenalığın en büyüğünii 

yapıyordum! 
- Ah para! Paraf Sen efsa· 

neler yaptırmaya kadirsin bili· 
yorsun? 

f kinci bir bavulu gösterdim. 
Adam onu dn açtı, onda da 
mendil, çorap gibi eylerden 
başka hiçbir şey yoktu. Adam: 

- Görüyorsunuz ya 1 Dedi, 
yanımızda ev eşyasından başka 
hiçbir şey mevcut değil 1 

İngiliz bankasının panknotla· 
rını taşıyan domuz derisinden 
yapılmıs bavul başkn bir köşede 
duruyordu, onu işaret ederek: 

- Bir de buna b k lıml 

dedim. 
Kadının hıçkırıkları arttı, nda-

Fotoğraf Tahlili Kuponu 
~~~~~~----

Tabiatinul Oğrc.nınak • istiyors:ı.nııı 
foto rafını"11 5 :ı.det kupon ilo bir

likte gönd iniz. Jfotoğrafınıı. sıray.ı. 

t, llJir vo indij cdilmoı:. 

1 im, mrslok 
ve) a san 'ut? 

Bulunduğu 

nı l mlekct 
~ 

Fotohrraf in ti şar 
edecek ın! ? 

ı~otoı;rr:Uın klite:ı! 30 kuruşluk 
pul mukabilinde gönderilebilir. 

mın titremesi ise bir misli ziya· 
del eşti. 

- E.. Ne duruyorsunuz ya? 
diye tekrar ettim 1 

Filhakika adam yerinden kı· 
mıldanınamı~tı : 

- O bavulun içinde ebem· 
miyetsiz ldiğıt parçalarmdaıı 
ba~ka bir şey yak l dedi. 

- Mümkünd .. r, fakat bir de
fa da kendi gözlerimle görmek 
isterim ! 

Bedbaht adam yerde diz çök
müş vaziyette iken ayağa kalktı. 
Fakat her şeyin kaybolduğu u 
anlamıştı, bavulu açtı ·= 

- Oh 1 Ob ! diye bağırdım! 
Ehemmiyetsiz kağıt parçaları de· 
diğiniz bunlar mıdı.r ? 

Banknot desteleri gözümün 
önündeydi; 

- Kaç lira var? Diye 
sordum. 

Adam: 
- Bilmiyornmf Diye kekeledi. 

Nas l bilmezsi ? Eğer ban 

verilen malfimatta yanlış yoksa 
çalınan paranın miktarı iki yüz 
bin lira oJa ktır. Maamafih gô· 
rüyorum ki para destelere ayrıl
mıştır, say iması güç oJmıyacaktır. 
Fakat miktar ne olursa olsun, 
benim merak ettiğim bir nokta 
var: Niçin bu kadar açık gözlilk 
ettiniz? Bunu bir tUrlU anlıyama· 
dığımı itiraf ederim! Zira çalınan 
para bu derece azim olmasaydı mu· 
hakkak derhal göze çarpmazdı, siz 
de kaçıp bir kenara saklanmak için 
vakit bulabilirdiniz. Fakat ani • 
şılıyor ki, sinirleriniz hakim ol • 
madınız, nckadar fazla alırsam 
o kadar kardır dediniz. 

Filhakika ~eza noktasından 
hırsızlığın azı ile çoğu arasında 
fark yoktur, 20 bin lira çalsay• 
dınrz mahkfım olacağımı müd?~t 
beş sene hidemab şakka ıdı. 
200 v~i~ lira çaldığınız için geçi· 
recegınız hapis yine bu k dar
dır, fakat dedim ya... mesele 
derhat göze çarpmazdı, kaçıp 
kurtulmak için zaman bulu· 
nurdu. 

( Ark1111 nr ) 

Resm ·nizi Bize Gönderiniz, 
)f. ~ )f. 

Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 
'" okulg n de
ğildir. Ş h-.ını 

alakadar edrn 
m ilde as hi 
v lurçın olur. 

Her şeyi ko

la} lıkla beğen· 

mez, bn.ş ala· 

rmn minnet 

etmekten müs· 

tağni da\Taııır. 

Bahattin B.: Atak ve atılgan· 

dır. Aceleyi 
ihti}ar eder. 
Bir süratle 
n~abi 'e niüt· 

tehe}iÇ olur. Pa· 
rayı sarfoder. 
Mü na knşadan 
ve mücadele
den çekinmez. 

Kadın mesai
! inde kı~kanç, 

daHanu· nla)l \e eğlenceyi sever. 

lzml:-d Vlld n H.: (Fotoğra· 
fının d rrini istemiyor.) fahcup 
\C çekinğendir. Çabuk alınır, 
şahsını alfı.kadar eden ıncsailde 
ha::ı as \C kı"' anç davramr. Sev
dikleri hakkında ..:aınimh etini esir· 
gemez, herke le \:abuk ahbap 
olmaz. 

rnrıni~tir . .Müıı· 
ze\l 'e ... ade 
kalmak iste
mez. he) cnıı

lı hadjscler
den haz du
yar. Kadın 'c 

se\g~ mesele
lerine lakayt 
kalmaz. Pek 
sıkmtıya, malı· 

Ha) nle fazla yer 

ruıniyete tahammül edemez. 

Mustafa Sabri e.: Açıkgöz 

ve işgüzardır. 

Menfaat temin 
etmiyen meş· 

galclerle uır-o 

raşmaz. Çok 
kazanmak ve 
z sarfetmek 

ister. Ayağımı, 
eline çabuktur. 

Birdenbire pnr· 
lar, atılır. 

Kdmran H.: (Fotoğrafının der· 
cini j temiyor.) .Zeki ve hn n~tır. 
Kendisine vazıyetler verme ini, 
hayali mevzuln.rl~ . ıneşgu~ ?lma
sını bilir, temızlıği ve ınlızamı 
sever. Herkesi kolaylıkla beğen
mez kısmen alaycı rn şakacıdır. 
İşi hususunda becerikli olur. 

--3c;;Dli~..,..-.w' Göz Hekimi ·~~~~--
rrofosör f") Birinci Sınıf Mütehassıs 

Dr. Esat Paşa ~ Dr. Süleyman Şükrü 
iblaıED!~-aıc:.. Jstanlıul: Ankara cnd. cad. No. 60 ...clml!Blı:&:DCl!!!llQll 

lstanbul S iz ncl lcr dair -
inden: E' knf ldaresinin Duhani zn

d lhrn h i ın Efendi zimmetindeki ala· 
c ~ından dol. ~ ı mahc z "o paraya 
ç uilııw i ınu l rrer hnno e,yas1 vo 
• irc ( 15 8 !):U ) tarihine milsadif pa

z r tc> i gunu ı; ,ınt 13-1 ) de Kadıköy
d Cakrağa. malı il indo Mod:ı. cad
d sinde (11) No . lu haneden kaldırıln-

r k Paur y r"nd ale i mü-ı scde ile 
sntıla cnıı-ından t~t!ipleriıı mahallinde 
hazır buluuacak lcra memuruna mil· 
rac.ıatları il!ln olunur. 

OçUncU. lcr Dair lnd n; 
Bir borcun ödenmesi için mahcuz 

ve paraya çevrilmesine karar verilmio 
olan iki bin beş yfi7. okka mangal 
kömürfJ iki çeki odun bir ton kok kö

mürü Bayozitto Mahmut Şevket pn~a 
çeşm i kıırşısınd Ç tal han altında 

kömürcü dilkkfinındn 8 Ağustos 82 
pazartesi gilnO saat onda açık arttırma 
ıurotllo parayn tevrilccoğindon talip 

olanların memuruna müracaatları ilAn 
olunur. 

Dördüne ·i Sergi Dün Açıldı 

• • v 

e gıy g eye a r 
Binlerce işı Ziyaret E ti 

DördUncU S rglden Bir Köş 
Galatasaray lisesi salonlarında ı Bu seferki sergi geçen sen 

hazırlanan dördüncü yerli mallar kilere nazaran daha zengin ve 
sergisi diln akşam tam aat 4 daha glizeJdir. 
te Millet Mccli i Reisi Kii:tım 
Pa'şa farafından bOyfik mer sim 
arasında küşat edilmiştir. 

Bu ~nnasebetle Milli S nayi 
Birliği Umumi K tibi Nazmi 
Nuri B. bir nutuk irat etmiştir. 

KUşat mernsiminde Meb'u lar, 
Vali Muhiddin Bey, Fırka Reisi 
Cevdet Kerim Bey, resmi ve hu· 

ıusi teşekküllere mensup zevat 
ve kalabalık bir halk kütlesi 
hazır bulunmuştur. 

G 
( Baş tar fı 1 inci ııayfad ) 

ları çıplak altı kişi çıkmış, filhaki
ka kendilerine yardım etmişler ve 
otomobili saplandığı çukurdan çı· 
karmışlardır. Artık beş yolcu 
tekar otomobile binip yollarına 
devam etmek istemişlerdir. 

Fak at işte bundan sonra işin 
rengi değişmiştir. Otomobilin çu
kurdan çıkarılmasına yardım 
edenler, otomobibin hareketine 
mani olmuşlar ve para istemişler
dir. Bunun üzerine şoför allı lir 
teklif etmiş, fakat nedense bu 
parayı az bulduklarını söylemişler, 
ayni zamanda kızlardan birisinin 
de bırakılmasını istemişler ve bu 
meselede ısrar etmişlerdir. 

Bu h ydutça teklif karşısında 
kadınlar korkularından bağırmıya 
başlamışlardır. Altı arkadaş ise 
erkeklerin verdiği ret cevabt üze· 
riue hücum vaziyetine geçmiş-

lerdir. Bu suretle iki taraf ara
sında yarım saat kadar yumruk 

ve tokatlı bir mücadele başla· 
mıştır. 

Fakat karşı taraftakiler dnha 
ağır bastıkları için üç arkad ş 

yere yatırılmış ve ölüm korkuları 
geçirmiye başlamışlardır. 

Fakat mücadele kızıştığı bir 
sırada Ahmet Efendi şerirlerin 

ellerinden kurtularak bütün hı
ıile kaçmışhr. 

Ahmet Ef ndi .o civarda bu
lunan bir müesseseye lcadar git
miş, öldürülmek lizere olduklan-

nı, kendilerine yardım edilmesini 
rica etmiştir. 

Fakat beri t r fta mücadele 
daha şiddetli bir ekil lm:ş. 
altı şerire 9 kişi daha 

iltihak ettiği için vaziyet büs
bütün korkunç bir manzara hnli
ne bürUnmüştUr. On beş kişi 

Bilh ssa bu seneki ergide bu .. 
ton memleket mamulatınm teşhir 

edilmesi için uğraşılmı v muvaf· 

fakıyet hasıl oJmuştur. Sergi bu 
sabahtan itibaren halk t rafın· 

d n ziy ret edilmiye b şlanmı~ 

ve sa t on bire kadar binlerce 
kişi sergiyi ziyaret eimiştir. 

Mubayaat uazarı dikkati cel
bedecck derecededir. Sergide 
haftanın muayyen a~ mlarmda 
temsiller verilecektir. 

u 
Sıtkı ve Y akup Efendilerle bir 
hayli milcadcle ettikten sonra 
ikisini de mecalsiz ve bnygın bir 
halde yere devirmiş ve mütca

kıben Madam Ananın ellerini, 
ayaklarım bağlamışlar, ağzına rl 

bir paçavra tıkamışlar ve orada 
hep birlikte uzaklaşmışlardır. 

İşte tam bu sırada inzibat 
kuvvetleri yetişmiş, fakat ortalık 

çok karanlık olduğu için şerirle• 
rin nereye gittikleri M. Aımayı 
nereye götürdükleri ilk hamlede 
fark edilememiştir. Bununla bera· 

ber şerirleri korkutm k için silah 
atmak lüzumu hasıl olmuştur. 

Bu silah sesleri li%erine b ~ dise 
mahalline Bakırköy jandarma 

müfrezesi de yetişmiş e şerir
lerin nranm na başlanmıştır. 

Jandarmalar evveli o civar
daki Vidosköyüne gelmişler, o 

saatte köyde bulunmıyanlann 
isimlerini tesbit etmişler v ara• 

ma işine sabaha kadar devam 
etmişlerdir. Nihayet sabaha yakın 

o civardaki Ayvaldere iç.inde şe· 
rirleri bir eğlenti halinde gör
müşlerdir. 

Jandarmalar bunlardan on 
üçUnü yakalamış Madam Anna da 

ba suretle kurtarılmıştır. Bunlnr
dnn Vidoslu Cemil jandarmala

ra ateş etmek istemiş. fakat 
böyle bir cür te meyd n v ril
memiştir. Geriye kalan iki 
l<işi de ertesi gün lstanbuJda Ba
lıkpazarmd:ı bir kahvede tutul
muştur. Şimdi hadise Adliyeye 
intikal etmiştir. Tahkikat yapıl

maktadır. 

~:;;::::======-~-===========ı 
Kulak, Boğaz, Buru l\1üteha ısı 

Dr. Ekrem Be çet 
Beyoğlu, Mektep liokak 1 Tel: 2498 
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KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. 

MAZON MEYVA Tuzu Mide ve Barsaklar~ ağrı vermeden temizler. ı 
uMAZON TUZU,, ntlan memnun kalmıyanla.ra. Bahçe- J 
kapıda t, Bankaeı arkasında MAZON BOTTON r 
ec7a. deposundan bedeli iade edllir. MAZON ismine 

dikkat ediniz. BilyUk ' i ş esi 100 kııruı. l BASURU kökünden k eser. 

t.ı:ı ıuı t:ıtif ve ze,kle içilebilir bir g:ızoz suyu verir. 
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Tabiat çiçekleri, çiçeklerde 

Şükôfe 
Losyonların Yal'attı I 

Bütün Şiiküfe Logyon, ekist re, 

parfünl erinitı esası tabii çiçek 

esansları dır . 

Kibar tabakamn aıam1':.. farikasıdır. Ne'a set tubar ile hic;:r 
ecnebi markası ŞOKOFE mUstahJ:a ratma 
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Ha va Mektebinin Kaydı 
Kabul Şeraiti 

1 - ikinci maddede yazıh şartları haiz bulunanların istida ve 
Yesaiki IAzime ile Ağustosun birinci giinünden itibaren Yeşil
köyde Mektep MUdllrlüğiine mUracaat eylemeleri IAzımdır. 

fstanbul haricinde bulunup ta vaziyetleri şeraiti duhule tevafuk 
eden taliplerin dahi işbu vesaikı mektep müdürlüğüne irsal ile 
alacakları cevaba göre hareket eylemeleri icap eder. 

2 - Şerait şunlardır ı 
A - Türk olmakt 
B - Taliplerin Ortamektep (lise sekizinci sınıf) tahsilini 

ikmal etmiş ve asgari on yedi yaşmı bitirmiş ve azami yirmi ya
şında olmaları lAzımdır. 

(Ortamektep tahsilini ikmal edenlerle ortamektep tahsilinden yük
sek tahsil görenler imtihansız olarak kabul edilirler). Şehit, malul, 
asker ve san'atkir evlatları ile ecnebi diline vakıf olanlar tercih 
edilir. 

Mektep kadrosu ortamektep tahsilini ikmal edenlerle dolmadığı 
takdirde orta mektep tahsilinden dun tahsil görenlerden usulü veç-
hile müsabaka ile alınır. 

C - Tamüssihha bulunmak (mütehassısları tam olan hastahane 
h eyeti sıhhiye raporu lAzımdır.) 

D - Ahlakı mazbut olmak ve hiçbir cürümle maznun veya mah
k um olmamak. 

E - Mektebe kabul edilecek talipler: G edikli küçük zabitler 
hakkındaki 1001 numarala kanun mucibince muamele görürler. 
( Mektebi muvaffakıyetle ikmal edenler hava kıtaat ve müessesa
tında ( on iki sene ) müddetle Hava Gedikli Küçük zabiti olarak 
ifayı vazife edeceklerini taahhiit edeceklerdir. 

3 - Müddeti tahsil iki senedir. 
4 - Kaydikabul muamelesi 15 Ağustos 932 tarihine kadar de

vam edecek ve bundan sonraki müracaatlar kabul olunmtyacaktır. 
5 - Askeri pilot olmak ve askeri tayyareciliğin diğer ihtisas işle

rinde kullanılabilmek için evvela hava makinist mektebini muvaffa
kiyetle ikmal etmek şarttır. 

6 - Derslere Birinci Teırin bidayetinde başlanır. 

Umum deposu 
JAK Y. LEVY 

SVE 
GAZ OCAKLARI 

Fennin Son icadı 
idareli ve dayanıklıdır. 

Bunları her yerde 
isteyiniz. 

Afttparmak Han altında, lstanbul 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrel{, 

Karaciğer,. 

Mide. 
hastalıklarına karşı Türkiyenin 

yegane madensuyudur 
Londra Sergisinde Madalya 

kazanmıştır. 

Irak, Cava ve 1 ngiltereye ihracat yapan, 
şif alı hassası tanınan bir sudur. 

• 
Çikolatacılar 

Bonboncular 

Şekerlemeciler! 

EUketlerlnJzl , 

kutuf arımzı 

renkll artist 

lkramtye ku· 

~ o n 1 a r ı n rzı 

.\vrupc1:dan 

farksız yaptı· 

rabllirsiniz 

T ele fon • 

23969 

• 

Umumi deposu: Yenipostane karşısında 
Eski zaptiye 

caddesi No. 20 41 

İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden: 
t - Merakip zabitanı için "l 70u metro kaputluk lacivert kastor 

pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Tesbit edilen evsafı veçhile isteklilerin % 7,5 teminat ak· 

çelerile 4 ağustos perşembe günü saat 14 te MUdUriyette bulunmaları. 

Büyük Tayyare 
PİY A~TGOSU 

Yeni Tertip Başlıyor 

1. inci Keşide: 11 Ağustos 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: 
30.000 Liradır. 

Biletlerinizi şimdiden tedarik ediniz 

Ağustos 2 

itlis' 
Yılmaz kitap evi 

ve pazarı 
Surat, intizam, ehvenlyet 

191 4 
DU11ya11111 en ııın.ru f mil'rerribl 

Gınil Lüdviğiıı fahoseridir. 
Tarih, politika, diplomasi ile 

meşgul olan hiçbir kimse bu
nu defaat ile okumaktan mlis• 
tağni değildir. 
Tercüme: Haydar Rıfat Beyindir 

150 kuruş fiatla her kitapçıda 
bulunur . 

Dr. HORHORUNf 
Zührevi ve Bevlt hastalıklar teda.vi

hanesi · Beyoğlu Mulenruj yanınd& 
Zambak sokak No. 41. 
-------·--~ ..... - ,. ---

GUreşı MUsabakaları: 
TUrklye Hlmayel Etfal Cemlyetlndenı 

Cemiyetimiz bu sene 7/8/9 Eyl~l 
tarihinde lzıuirde, 14/15/16 tarihinde · 
lstanbuld:ı. ve 28/:rn,30 tarihinde An· 
karada gilreşler tertibine karar ver· 
mit tir . .\nkaradakl TUrkiye Başpehll· 

vanının ecı;me m Usabakaeı olacaktı r. 

Başta birinci çıkana 500 lira mUkifa.• 
verilecektir. Arzu eden pehlivanları

mız giireşlcre iıtirak etmek üzere yu
karda gösterilen t:ıri hlerde bu yerler
de bul un alıilirler. 

Haliç iskelesinde mazbut ve 
mahfuz olup 31 • 7 • 932 pazar 
glinü ihale edilmek llzere mü· 
zayedeye çıkarılan 1776 okka 
mahlebe ait müzayede müddeti 
7 • 8 .. 932 pazar gllnilne kadar 
bir hafta daha temdit edilmlş· 
tir. İzahat almak istiyenlerin 
Haliç Orman MuamelAt me
murluğile Orman MildUriyeti
ne ve yevmll mezktuda saat 
Uçte Müdüriyeti mezkfırda ihale 
komisyonuna mllracaatları ilin 
olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada herğün (2,30-

5) İstanbul Divanyolunda No. 118 
Tel t 22398 

Zayi - 'l'atbik ruühürümii zayi 
ettim. Yen isini nlacağımdan eskisinin 
htikınil olmadığı ilan olunur. 
Göz tepe füıyı~dağı caddesi 137: Ebru H. 

Çocuk hastalıktan mUtehauıu 

Or. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyoğlu mektop sokağı Teh 2496 

• 

Son Posla Matbaası 

Sahiblı Ali Ekrom 
Nıtriyal MüdiLrih Halil Utft 


