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Sesi 1 

Gaz Ve Benzin 
İhtikarı 

Gaz ve benzi ıı fiatleri iızorinde 
ihtik!r yıııııldığını, bazı kumpan
yaların istihlAk sahalannı ara· 
larında payb.9tı klarını 'e bu 
meseleler hakkında tahkikat yit" 
ıııldığını yasm19tık. Bu hususta 
halkımız diyor kiı 

Mehmet B y ( Bandırmalı divan
yolu Amerikan· kUtüpbaneeindo) 

-Kontenjandan evvel gaz fiatleri 
18 kuruıken tedricen 22 kurut• ka• 
dar çıkarılmııtır. HükOmet tahdit 
kararını ahrken memleketin her 
türlü ihtiyaçlarını nazarı itibara 
almışb. Bu kararda normal vaziyeti 
değiştirecek hiçbir fey yoktur. Son 
zamanlarda hayat çok ucuzladığı 

için İfÇİ ve amelenin günlükleri 
de dütmüştür. Buna rağmen kum
panyalar fiatlerde bir tenzilat yap· 
malnrı lizımgelirkeo bilikia arttır

mışlardır. Bence bunun apekülas
yondan farkı yoktur. Muhtekirlerin 
cezalandırılmasını isterim. 

Hıdrnn B l 
il k { 2:; 

"' Eıninönn Sanea.kt:ı.r 

- Benim b.ldiğime göre tüccar
lnrın tröst yapmalara kanunen mem
nudur. Halbuki gaz ve benz'n kum 
p oyaları aralarında bir söz birliği 
y p rak istihlak sahalarını aralarında 
pnylaşmışlardır. Rekabeti halkın 
aleyhine olarak ortadan kaldıran 

şir <etler ceza görme idirler. 0 1c:kada 
dö. t kuruşun ne demek olduğunu 
elbette biliriz. 

• 
Ali B y ( Çakma çılar Y ıi !fan 5) 
- Gaz ve benzin fintıernde epey

denberi b'r gayritabiilik vard. Şimdi 
allkadarlar mesleyi dört cephcd n 
tetkike baş amışlardır. 1\ em) ketın 
aaruri ihtiyaçlarından olan bu il.i 
madde üzerinde daha fazla ihti ar 
:rnpılmasına mü aade edilmcmelid r. 

.ıt 

Şevket Bey ( T'lpkapı M 1.r ~c e· 
tandı 47) 

- Hayatın ucuzladığı ve paramızın 
alıcı kuvvetinin nrttığı şüphes'zclir. 
Buna rağmen elektrik, tramvay, hava· 
razı şirketleri gibi gaz ve benzin 
kumpanyaları da tenzilAt y pmıı
dılar. Bilikia her fu saltan isfifade 
ed ert.k fiatJeri arttırıyorla .. 

Nurettin Bey ( Şohz debaşı Emin· 
nurettin mahallesi 6 ) 

-Gaz •e benz'n fiatleri çok yük
ıelmt1tir. Bu, dört beş aydanberi de
vam ediyor. Ne ise şimdi tahkikine 
başlanmıştır. Eğer ihtikar varsa bun
lara hiç acımadan hemen kanunun 
pençeaine veril melidirler. 

Araba Altında 
Dün Kumkapıda Bir 

Çocuk Ezildi 
Dan sabah Kumkapıda ibra• 

himpqa çıkmazında bir çeşmede 
ıu almakta olan Maryeni isminde 
( 12 ) yaşında bir çocuk araba 
altında kalmıt. ayağından, 
kollarından yaralanmışbr. Ara
bacı bu vaziyeti görOnce durma• 
dan kaçmışbr. Polis arabacıyı 
aramaktadır. 

Kurnaz Bir Hırsız 
---------~·---~----~ 

Kız Kardeşinin Evini Soyan Bir 
Rum Genci Yakalandı 

----·----
latan bul polisi dün çok garip bir hırs zlık ı da arkadaşlarile beraber gazinolarda sarfedermİf. 

laidisesinin tahkikatına başlamışhr. Hadise Niko bu suretle hareket ederek ablasının haberi 
başından sonuna kadar şöyle geçmiştir: olmadan muhtelif zamanlarda tamam alb tane halı 

Firuzağada oturan ve Vahan Efendi isminde bir aşırmıştır. Fakat iki ay milddet bitip Vıhan Efendi 
zat, bundan iki ay evvel validesile birlikte hava eve dönmüş ve Matmazel Despinadan halılannı 
tebdili için Büyükadaya gitmiye karar vermiştir. istemiştir. Matmazel herşeyden habersiz, halıları 
Vahan Efendi giderken evinde bulunan sekiz sakladığı odaya gitmiş, kapıyı açmıı, fakat şaşınp 

kalmıştır. Çünkü halılardan altı tanesi ortada 
tane kıymetli halas nı ayni evde oturan Matmazel 
Despinaya teslim etmiştir. Bunu haber alan Mat- yoktur ve Matmazel Despina bunları kimin aşırdı-

ğını da bilmemektedir. Nihayet hadiseden zabıta 
mazel Despinanm kardeşi Niko, halıları ortadan haberdar edilmiş \e tahkikat neticesinda bu cür-
kaldırmıya karar vermiş ve bu kararını şöyle tat- mün Niko tarafından işlendiği tebelllir etmiş ve 
bik etmiştir: Niko yakalanmıştır. Niko evvela inkar yoluna 

Matmazel Despina sokağa çıktığı vakit Niko sapmış, fakat elde edilen deliller karşısında cürmü-
halılardan bir tanesini alır, gidip satar ve parasını nü itiraf etmiştir. Kurnaz hırsız Adliyeye verilmiştir. 

Temiz Süt 
Hastane1ere Yalnız Pas

törize Süt Alınacak 
Sı' hiye Vcl<a eti bütün has

tanelere p storize süt alınmasına 
karar vt:rmiş ve bi ç k hastane
ler de müoakas.ı a ba~lamı Ia -
dır. Belediye ve Evkaf idaresi 
de, idarelerinde bu!uı an hasta
nelere bu çeşit sut alınmasına 
karar verdilJcri için geç nlerde 
Evkafın idare e tigi Guraba has· 
tan sine (28) bin ·ıo s t m ·· n -
ka ası yapılmış ve bir müte hhit 
( O ) giin so ıra pastôrize sut 
v ec w ini i eri sürerek s .. tü ı 
kil u u ( 19 ) kuru a taahhüt 
etın ştir. Bu zat pastörize maki· 
nası } pmad ğı için ken isine 
şeraiti hatırlat lmışt r. Pastörize 
süt temin etmezse mukavelesi 
fcshed ilecektir. 

Niçin Yükseldi? 
Kah ·e Fiati Hakkındaki 
Tetkikat Devam Ediyor 

Ticaret Müdüriyeti kahve me
selesini tekrar tetkik etmiye başla
mıştır. Ticaret Odasının neşrettiği 
fiat listesinde bir müddet evvel 

kahvenin kilosu120· 130kuruş göst~ 
rilmişken, son listede 130 • 135 
kuruş olarak tesbit edilmiştir. 
Ticaret Müdürlüğü bu yükselitin 
sebeplerini sormaktadır. 

Kitap Sergisi -Halk Evi tarafından cazip 
bir ••kllde tertip edllen Kitap 
Panayırı dDn merasimi• kUfBI 
edildi. Sergiye alt lnUba yazısı 
6 mcı sayfamızdadır. 

!Edirneli 
Tacirler 
Şikayetçi 

Edirne Ticaret ve Sanayi O
dası alakadar resmi makamlan 
miiracaat ederek şu şikayette 
bulunmuştur: 

" lstanbul tacirlerinden bir 
kısmı memlekete sokacakları ma· 
lın gümriik muamelesini Edirne 
tacirleri va ıt sile ve muvaz zalı 
bir şekilde y ptırmaktadırlar. 

Muamele bittikten stmra mal E
dirneye çıkarılmayıp doğrudan 

doğruya f stanbula sevkedilmek
tedir. Tahdit sistemile kabul 
edilen esaslara göre, malların 

muamele gördüğü gümriiklere 
merbut şehirlere çıkarılması icap 
etmektedir.,, Bu ıikAyet tetkik 
edilmektedir, 

Sunturlu 
Bir Dayak 

Salmatomrukta, Şişhane cad
desinde Ahmet Efendinin evinde 
Edibe Hanım isminde bir kızın 
dün nişan merasimi yapılmıştır. 
Merasimden sonra Edibe Hanı· 
mın babası Şükrii Efendi, üvey 
annesi Şefika ve akrabalarından 
Sıdıka Hanımlar, Edibe Hailımı 
evine götürmek istemişler. Edibe 
Hanımın müstakbel kayıovaldesi 
Hatice Hanım buna mani olmak 
istemiş. Şükrli Efendi, karısı 
Şefika ve Sıdıka Hanımlar Hati
ce Hanımı ve araya girmek 
istiyen Cemile Hanımı, ev sahibi 
Ahmet ve Mehmet Efendileri 
fena halde dövmüşlerdir. 

Faizcilik 
Vesikasız iş Yapan Bir 

Zat Takip Ediliyor 

Haber aldığımıza göre tefeci 
ve murabahacı sarraflarla girişilen 
mücadele muvaffakıyetli neticeler 
vermektedir. Bu hususta halkan 
alakası ziyadeleşmiştir. 

Dün iki kişi Ticaret 
Müdüriyetine müracaat ederek 
Yenikapudn Mehmet Ali B. is
minde birinin yüksek faizle para 
verdiğini ve bu iş için hükumet
ten müsaade almadığını ihbar .. 
etmişlerdir. 

Bunun üzerine derhal bir 
zabıt tutulmuş, Mehmet Ali Bey 
hakkında takibat yapılmak üzere 
vilayete bir tezkere yazılmıştır. 

Buzhaneciler 
Tröst Meselesi Etrafında 

Tetkikat Yapılıyor' 
Buzhanecilerin birleıerek buz

hane ücretlerini yükselttikleri, 
bu yüzden yağ, peynir, kaymak 
fiatlerinin arttığı hakkında muh
telif makamlara şikayetler ya· 
pıldığını evvelce yazmıştık. Me
sele Ticaret Odası idare mecli
sin de tetkik edilmektedir. Ticaret 
Müdüriyeti de mesele ile meşgul 
olmaktadır. Tahkikat yakında 
neticelenecek, icap ederse buz
haneciler hakkında takibat ya-
pılacaktır. · 

Bari Sergisi 
Bari sergisine iştirak edecek 

olan Türk tacirleri bugün ftalya
ya hareket edeceklerdir. 

Ağu•toı 31 

Günün Tarihi 

Zafer Merasimi Ve 
Tayyarelerimiz 
30 Ağustos zafer bayramı 

mlinasebetile dün ıehrimizde ya• 
palan muazzam meraıim haJckınc:la 
tafsilat vermiştik. Merasim hal
kın genit mikyasta ittirakile mtı
kemmel bir tekilde icra edilmiı, 
gündüz öğleden sonra şehrimizin 
birçok yerlerinde, bu mes'ut gtha 
mBnasebetile eğlenceler tertip 
edilmiş, gece ise fener alayları 
yapılmak suretile tes'it merasimi 
canlandırılmıştır. Bu mDnasebetle 
dün akıam Yeşilköyde yeni alı
nan tayyarelerimize büyük me
rasimle isim konmuş. tayyarecl
lerimize Tayyare Cemiyetyeli ta
rafından hediyeler verilmiştir. 
isim konma merasiminde heye
canlı nutuklar irat edilmiş ve 
mer:asimi muteakıp yeni tayya
relerimizle İstanbul semasmda 
cevelinlar yapılmıştır. 

Halk Evinde Ziyafet 
Halk Evinde dün saat 18 de 

lstanbuldaki kıtaat ve mUessesab 
askeriyeye mensup zabitan şere· 
fine 100 kişilik bir çay ziyafeti 
verilmiştir. Ziyafet pek samimi 
olmuş ve milletin ordu hakkın
daki muhabbet ve hürmetine 
bariz bir delil teşkil etmiştir. 

Peynir Nizamnames· 
Peynir ihracatmın tanzimi 

maksadile bir nizamnamenin ih
tiyaca uygun olması için piyasa
daki peynir tacirlerinin de fikir
leri sorulmuştur. 

Filomuz Rizede 
Rize, (A.A.) - Dün zevalden 

senra filo etrafında kayık yatıs· 
ları yaptmlm ş ve 19 a kadar 
zırhlılar binlerce halk tarafından 
ziyaret edilmiştir. Filonun ban .. 
dosu tarafından belediye bahçC4 
sinde bir konser verilmiştir. Filo 
kumandanı ve zabitleri şerefine 
belediye bir ziyafet vermiştir . 
Filo bu sabah limanımızdPn AY• 
rılmıştır. 

ihracat Komisyonları 
ihracatı tesbit maksadile muh· 

telif vilayetlerde teşkil edilmİf 
olan komisyonlar yarından itiba
ren faaliyete başlayacaklardır. 

Fuat Bey lzmirde 
Himayei Etfal Cemiyeti Relal 

ve Kırklareli Meb'usu Fuat Bey 
tetkikat yapmak üzere dfin ı.. 
mire gitmiştir. 

HilAliahmerin Teşekkoru 
Hililiahmer Cemiyeti, gu:etemİM 

rönderdiği bir mektupta birkaç gün 
enel yaptıtı ıünnet dötünündekl 
çocukları meccanen aGn net edea 
aünnetçi 1 Beşiktaşlı Emin ve 
yerli mallar ıergisinde Hilili ah mere 
tebenu auretile menfaat temin edea 
Nazmi Nuri Beylere teıekkür et• 
mektedir. 

_==ı ______________ ...., __________________ -=----------------------------------------------------------------------------------------------------....... 1:.==-

1 
Son Postanın Resimli Hikayesi: 

1 - Bea ihracat tllccan 2 - ilk evvel acaba incir- a - yoksa tiftilderimi mi ? 

Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

.t - Hablanma ma 1 5 : Haaan Bey - Bana ıor_. 
aan, bundan aonra rahat para ıc.. 
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Komşu 
Memleketlerde 
Olan Bitenler 

*
Birkaç gün evvel Bulgariıtan-

dan dönen bir arkadaşımız anla· 
tıyordu: 

"Sofyada, Darülfünun Emini
nin yanında bulunuyordum. Ka
pı açıldı. Bir memur elinde bir 
bordro ve bir miktar para ile 
emine yanaştı, parayı bıraktı, 
bordroyu imzalattı ve çıktı. Emin, 
aldığı parayı göstererek: 

- "Bu para, haziran maaıım
dır. Temmuz ve ağustoı maaşla

rım ne vakit alacağım malum 
değil. Maamafih muıllimler var 
ki altı aydanberi maaş almamıı· 
)ardır. Diğer memurlar da atağı 
yukarı ayni vaziyettedirler.,, 

* " Sofyaya civar ıebirlerden 
birine gitmek llzımgeldi, bir 
otomobile bindim. Sofyadan bu 
ıehre kadar vaktile Mithat Pa· 
ıanın yaptırdığı şose nzerinden 
gittik. Yolun yalnız altı kilomet-

. resi tamir edilmişti. Miltebaki 
kısmı, ilk yapıldığı zaman· 
ki vaziyeti muhafaza edi-
yordu. Vardığımız ıehir, altı bin 
nüfuslu bir kasaba idi. Bizim 
eski Rumeli kasabalarından bi
rini hatırlatıyordu. O vakitten 
bu vakte kadar hiçbir değişiklik 
görülmüyor. 

"Bulgaristanın Makedonya ad
dedilen dört vilayeti vardır ki, 
burada merkezin hiçbir nllfuzu 
yoktur. HUkumet buradan ne 
vergi tahsil edebilir, ne şiddet 

gösterebilir. Bu dört vilAyet, 
hükumet içinde hükumet kurmuı 
gibidirler. Kendi Alemlerinde, 
tamamen milstakil bir idare 
altında yaşarlar." 

Son zamanda Atinayı ziyaret 
eden bir arkadaşım tahassUıslerini 
anlatırken diyordu ki: 

" - Atina cehennem gibi bir 
yer. Memleket bin bir fırka içinde 
ıiyasl bir harp 1&hasına d6nmUf 
akşam yatağınıza yatarken cum
huriyetçiler iktidar mevkiindedir, 
yarın uyandığınız zaman ikti· 
dar mevkiinde Kıral taraf-
tarlarını görmiyeceğinize emin 
değilisiniz. Halk bergiln bir 
ihtilal korkusu içinde yqıyor. 
lktısadi hayat, siyasi lcarıtıkbkla 
muvazi i(idiyor Ve aaİre Ye saire. .. ,, 

Bu hiklyeleri dinledikten ıon 
ra dudaklarımdan gayriihtiyari 
ıu mısra döktildO: 

O mabiler ki derya icredir, der
J"Y' bilmezler. 

Maarif Vekilinin Teftişleri 
Gaziantep,3() (Hususi) - Ma

arif Vekili Esat Bey ıehrimize 
gelmiş, maarif milesseaatım ve 
diğer müesseseleri tetkik etmit
tir. Gençlerimiz Vekil Beyden 
şehrimizde bir lise açılmasına 
rica etmişlerdir. · -----

Bir Facia 
Bir Çocuk Bostan Kuyu
suna Düştü Ve Boğuldu 

Y enitebirde Papazköprilsünde 
Uç yaşında V asil ve 4 ya11nda 
Hampsun isminde iki çocuk o 
civarda bir bosttan kuyusuna 
düşmüş, buradan geçenler çocuk· 
lan kuyudan çıkarmışlardır. Fa· 
kat bu çocuklardan Hampsun 
fazla su yuttuğu için ölmüştür. 

Kayık Yarışları 
Dün Bebekte Tayyare Cemi· 

yeti menfaatine kayık yarışları 
yapılmıf, müsabakalar intizam 
dahilinde geçmiı ve çok eğlen-

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

- Mimar Sinan Oımaniye ca
miini 80 yaıında iken yapmıştır. 

2 Cevdet 
ciltlik tarihini 
getirmİftir. 

Pata, nıeıhur 12 
55 yatında vücuda 

•Yaş Ve Baş• 

3- Demek ki muvaffakıyet yn~ ta 

Jeğil, hattadır. Az. çok yaşımız.ı aldık 
diye elimiı:i dünyad.ın çekmiyelim. 

• SON TELGRAF HABERLERi 
................................................................ 

Alman Casusları Fransada 
Faaliyetlerini Arttırdılar 

Güzel Bir Kadın -Casus Yakalandı 
Paris, J 1 (Hususi) - Bir müddetten beri Mina 

Kahn isminde çok gilzel ve genç bir Alman kadı
nının casusluk maceraları mevzubabstir. Mina Kabn 
Alman olduğuna göre casusluk faaliyetinin de 
Fransa aleyhine mllteveccib olması tabiidir. 

rine inhisar etmektedir. Ayrıca kadının odasında 
42 tane mektup yakalanmıştır. Bu mektuplar nu
maralıdır. Bazı cümlelerinin altları renkli kalem· 
lerle çizilmiştir. 

Bu kadın çok güzeldir. Bir müddet evvel Fran· 
sanın kibar spor muhitlerinde göze çarpmıya baş
lamıştır. Tercihan görüştUğü insanların asker olma
sı ise hakkında birçok şüpheler uyandırmıştır. 

Çizilen cümlelerin içinde öyleleri vardır ki, bir· 
takım Fransız askeri kalelerinin vaziyetlerine işaret 
etmektedir. 

Sonra Mina Kahn Fransada dolaşırken bir Al-

Fransız zabıtası, bu kadını gizli, gizli takip etmiş, 
en adi teferruata kadar bütün harekatile alakadar 

olmuş, nihayet beslenilen filpbeler kafi add<"diJerek 
müstantik kararile hakkında tevkif müzekkeresi 
kesilmiştir. 

man doktorile görüşmüştiir. Bu adam, adi bir sey
yah gibi gezerken güya tesadüfen bu kadınla 
karşılaşmıştır. Bilahare bu adamın hüviyeti tesbit 
edilmek istendiği zaman Almanyaya gittiği, fakat 
kendisinin Alman casus teşkilatının şeflerinden 
biri olduğu anlaşılmıştır. 

Yine bu Fransız casus teşkilatının elde ettiği 
malümata göre, bu Alman doktoru da birçok 
Fransız kalelerinin esrarına ait malumat toplamııtır. 

Fakat Mina Kahnin casusluğu hakkında elde 
edilen deliller aadece Fransız zabıtasının fllpbele-

Bitlere Yeni Bir Hücum 
-- -

Fon Papen Alman Meb'usan Meclisini 
Dağıtmak Salihiyetine Maliktir 

Berlin, 31 ( Hususi ) - Milli 
Sosyalistlerin lideri Hitler ile 
Baıvekil Fon Papen, Dahiliye ve 
Harbiye Nazırlanndan milrek-
kep kabine heyeti araıın-
da vukubulan mGIAkatın ne-
ticesi hakkında bedbinane mö
telealar serdediliyor. Fakat mu
hakkak olan cihet şudur ki, ba 

Memlekette 

müllkat Hitler tarafından ileri 
sürülen tekliflerin reddedilmesile 
neticelenmif tir. 

Bu menfi mnlAkata mftteakıp 
Cumhur reisi Mareşal Hindenburg 

gayet mlihim bir emirname 
imzalamııtır. Yeni emirnameye 
göre, kabine istediği zaman 
Meb'usan Meclisini dağıtmaya aa• 

Iİzmirde 
Zafer Bayramı Her Yerde Bir Yangın 

Heyecanla Tes'it Edildi fzmir, 31 (Husutit) - Dün 
Ankara, 31 ( Hususi ) _ Kur· aktam Bakırcılarda Şnkrll ve 

tuluş bayramımız mftnasebetile Sabri Beylerin kereste fabrika-
dOn tehrimizde bllyilk meraıim aandan yan1ıın çıktı, fabrika tama-
yapaldı. Halk Evinde de bir teait men yandı ve civardaki bazı dük

kAnlar da kül oldu. Zarar 35 bin 
toplanışı yapıldı. lira tahmin ediliyor. yangın es· 

Bitlis, 31 (Husuıt) - En bl- d "tf · f · nasanda bir e ı aıye ne erı ya• 
yük hayramımız olan kurtuluş ralandı. 
güaüniln yaldönftmll ıehrimizde -=-===============• 
heyecanlı teıahfirata vesile 
oldu. Gece nbahlara kadar 
şenlikler ve fener alayları tertip 
=-

edildi. Merasime tayyaremizin de 
iştiraki halk arasıoda bilyllk bir 
sevinç husule getirdi. - N. Sırrı 

İSTER iNAN, İSTER 

llhiyet kazanmaktadır. Bunua 
neticesi olarak Hitlerciler arasın
da dehşeetli bir vaziyet bisıl 
olmuştur. 

Hldisat bakkmda söz söyle
miyc en fazla ıallhiyeti olan 
zevat, Hitlerin nUfuzunun hayli 
kırıldığını açıkça beyan etmek· 
tedirler. 

Harp Aleyhinde 
Moskovada Muazzam Bir 

Nümayiş Yapıldı 
Moskova. 3() ( A. A. ) - Tas 

ajansı bildiriyor : 
Amsterdamda toplanan bey

nelmilel harp aleyhtarları kon
gresi mllnasebetile Moskovada 
!harp aleyhinde 180 bia kişilik 
bir miting aktolunmuıtur. 

Meclis Reisimiz 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

Kizım Paşa dOn Y alovaya git
miştir. 

İNANMA! 
Bulgari.tanda tiddet •• atet taraftara muhtelif ya.par.. miting.ler . tHtiy .. eJer, gürültü koparır ve 

rruplar vardır. Bunlardan biri de .. Trakya Cemiyeti ,. aaıredır. Cemıyetın butu.n maksaaı ~rakyayı Türk· 
· · d ki t kk-ıd- B kk"l T k anın lerden alıp Bulgarlstana ılhak etmektir. Son zaman-
ıa~ı~ e . ete u ur. u tefe u • ~· Y \ larda yine baş kaldaran bu aykırı tetekkül, kendi 
muhım bır kasmanın, B\llgar Yatanının bır pa~- gar:p maksadına Yunaniı!anı da alet edip Bulgari•· 
çaaı oldutuuu iddia eder durur. Bu garıp tanı, Türkiyeye ilanı harbe aevketmek iltiyormuf. 

, cemôy•t jS!Jifan fjr11,"fj/• iSt lehi r•fletl I 

Sayfa 3 

r S&ıün K sası 
ltf ündericatımızın çoklu
gundan dercedilememiş
tir. - • 

Keşan da 
Develerin Adedi Günden 

Güne Eksiliyor 
Tekirdağ, (Hususi) - Vilaye

timize 80 kilometre uzaklıkta 
o~an Keşan kazasına yaptığım 
bır seyahatte, bu kaaabayı diğer 
kazalarımızdan daha tirin ve 
daha müterakki buldum. Bu kaza 
develerin çok olduğu bir yerdir. 
iki sene evvel burada 300 tane 
deve varmış. Bazı devecilerin 
naklimekin etmesi, bazı devele
rin de ölmesi yilıilnden şimdi 
Keşanda 150 deve kalmışbr. 

Bu develerin bazıları ( 151), 
baıılarıda (120) okka hububat 
taşımaktadır. Çangul çungul abes· 
te aheste giden develer Keşan• 
dan Tekirdağına Uç gilnde gelir. 
Keşan devecileri MaJkaradan ve 
köylerden T ekirdağına kira ile 
hububat taşıyorlar. K6ylerin Te
kirdağma olan uzaklığına göre 
okka başına 50 veya 60 para 
kira alırlar. - Gültekin Celil 

Takas İşleri 
Bu iş için Viyanada Bir 

Müessese Açıldı 
Viyanada bazı Türk müte

şebbisleri tarafından takas 
ismile büyUk bir müessese teı· 
kil edilmiştir. 

Bu müessese kontenjan ve ta• 
kas esasma mllıtenit muamelelere 
delalet edecek ve tacirlerin muh
telif devletlerddd alacak ve ve
recek işlerini kolaylqbracaktar. 
Buna mukabil bir tacirin takas 
işleri için ihtiyar ettiği masrafın 
yllzde onu kadar bir Ocret ala• 
caktır. 

Tacirlerin Bir MUracaati 
Yeni kontenjan kararnemesl 

üzerine bazı tacirler Ticaret 
Mildüriyeti ile Harici Ticaret 
Ofisine müracaat ederek bugOnkll 
tarihe kadar ihraç edilmif olan 
balı ve tiftiklere mukabil bir 
veya birkaç ay sonra hariçten 
takaa mal getirip getirtemiye
ceklerini sormuşlardır. Mesele 
hakkında lkbsat Vekiletinden 
malumat istenmittir. 

Denizde Yangın 
Y eşilköy Açıklannda Bir 

Motör Yandı 
Dün Marmarada bir mot6r 

yangmı olmuttur. Bandırmadan 
karpuz ve aaman yükliyerek 
limanımıza ıelmekte olan 
" Mukdimi Hayır " isminde bir 
motörde Y eşilkay açaklarında 
yangın çıkmlJ, gerek moUSr ve 
gerekse hamulesi tamamen yan
mıştır. Milrettebat kurtanlmıttar. 

M. Kafandaris 
Yeni Mukaveleler Aley
hinde Bir Nutuk Söyledi 

Atina, 30 ( A. A. ) - M. 
Kafan dar is s6ylediği intihap nut• 
kunda M. Venizelosun Selinikte 
ıöylediji nutka cevap vererek 
demittir ki: 

"M. Venizelosun Türkiye ile 
aktettiği ticaret muahedesi Y u
nanistana hiçbir taviz getirmek
sizin Yunanistan mevaşisi aleyhi
ne olarak Türk hayvanları it
halatına arttırmıştır. Diğer taraf· 
tan Türkiye ile aktolunan deni-ı 
mukavelesi de TOrkiyenin deniz 
deki faaliyetini temin eylemek-
tedir. " 

M. Kafandaris nutuk bak· 
kında kendisine ıorulan bir suale 
cevaben Türk-Yunan itillfname
lerinin bazı teferruatını tenkit· 
etmekle beraber sıkı bir Türk 
Yunan doıtluğunun bara eketle 
tarafian olduğunu s6ylemiştir. 
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L KIT~P PA~_A~_IRINDA 

· Küçük Müşteri Diyor Ki: Ver Bakalım 
Bana Bir Tane "Pire Avni,, 

Kari Mektupları 

Evlenemigen 
Bir İngiliz 
Delikanlısı 

Bundan evvelki los~füz muha
fazakAr kabinesinde Mtislemleklt 
Naz.ın olan M. Amery'nin oğlu 
evlenemiyor. Bu lngiliz delikan· 
lısınm, "·dev en yüksek mehafile 
mensup bile olsun, evlenip evle· 
nememesi bizi alAkadar etmezae 
de hadisenin oldukça komik aaf· 
halar ı vardır. Sonra delikanlının 
babası Mister Amery de, ismen 
olsun, Türk münevverlerine ya· 

hancı değildir. 
Bu zatin nazırlığı :ıamanmda· 

dır ki, İngiltere ile Musula ait mll· 
ukerelerimiz cereyan etmit Ye o 
ı.aman Türk hariciyesine bir hay· 
li mUşkülit çıkarmıştı. Sözll uz.at· 
mıyahm: Şimdi bu zatin otlu 
genç ve gllzel bir aktiria ile ev· 
lenmek istiyor, fak&t e v· -nemi· 
yor. ÇUnkü, delikanlı hem: l yir
mi yaıındadır. İngiliz kanunlarına 
ıöre reşit olmuı değildir. Baba
ıı ise Ottava Konferansına İn
giltereyi temsil etmek için git
mittir. Delikanlı, esaıen babasın
dan izin almıya da lUzum gör· 

memiştir. 
Nişanlısı Mis Una Vingi ko· 

luna taktığı gibi belediye daire· 
~ine gitmiş; fakat delikanlının bu 
teşebbüsünden geç vakit haber
dar olan amcası Lort Grnivut 
derhal telefonu açarak evlenme 
memurluğuna demiş ki: 

"- Yeğenim Mister Amery'· 
nin evlenmek üzere dairenize mil· 
racaat ettiğini veya etmek Uzere 
bulunduğunu öğrendim. Halbuki 
bu genç henüz reşit değildir. 
Babası burada yoktur. Onun mu
vafakatini almadan nikahını kıya
mıyacağınız kanaatindeyim.,, 

Memur bu ikaza teıekkür 
etmiş. 

Az ıonra kolkola içeri giren 
ui~anlılara cevabı ret vermiıtir. 
Bunun Uzerine genç Amery, Ka· 
nada da bulunan babasile muhabe
reye kalkıımış; lngiltereye mlite
weccihen yola çıi<tığını öğrenmiş. 
Bindiği vapurun hangi istikamette 
olduğu tespit edilememiş. Halbuki 
bu genç son derece sabırsızlanı· 
yor ve biran evvel evlenmek İs• 
tiyordu. Çünkü sevdiği kadınla 

beraber Cenubi Fransada Biyarriç 
ıehrine gidecek ve orada mUşte· 
rek bir filim çevireceklerdi. Genç 
Amery'nin akhna Fransada evlen
mek geldi. Derhal ilk trenle 
aahile indiler, oradan da vapu
ra bindiler. Fransız toprağı
na ayak bastıkları zaman, elbise 

ılmayı okadar unutmuşlardı ki, 
ıencin sırtında lacivert çeket, 
•yağındn beyaz pantolon, kadının 
tistllnde ise yarı sade, yarı çay 
elbisesi denecek bir kıyafet var-

dı. Fakat onlar, hep akıllarında
ki fikri düşUnUyor, hiçbir ıeye 
ehemmiyet vermiyorlardı. Fran
aaya gelir gelmez ilk ayak bas· 
tıkları ıehrin Belediyesine uğra

dılar. 

Ret cevabı aldılar. ÇilnkU ai· 
lesi, tam zamanında Fransa hükfi
metinl vaziyetten haberdar etml
ye muvaffak olmuştu. iki nişanlı, 
hemen Parise koştular ve orada, 
bUtnn kiliseleri dolaştılar. Bulgar, 
Katolik, eski beyaz Rus papaz
lannı ııkııtırdılar. Delikanlı, Çin
ıene nikAhına bile razı olmuıtu. 
Her taraftan ret cevabı alıyor
Jardı. Çtinkll, kanunen, delikanlı· 
auı uikihını kıymaya imkAn 

~--------

Kitapçı Diyor Ki: Biz Kardan, 
Halkta Kitap Muhabbeti 

Kazançtan Vazgeçtik. 

Mezarlıkta 
Pazar Yeri 
Olur Mu? 

Adapazarının haftada bir gtın 
pazarı kurulur. Fakat fatanbul 
pazarları fibl deiil. Adeta bir 
panayir. Birkaç bin muhtelif aatı
cının toplandığı bir yer.. HattA 
koyun, keçi, kuıu, tavuk bile 
aablır. 

Uyansın, Yetişir 

işte bu kalabalık pazar yeri 
neresidir, bilir misiniz? Kasabanın 
tam ortasında metruk bir me
~arlık. 

Her tarahnda kor.aman mezar 
taıları ve mezar yerleri olduğu glbl 
durmaktadır. Çoluk çocuk, kadın, 
erkek bu mezar taılarınıo ara· 
11nda bir haftalık nevalelerini 
temin için aaatlerce dolaıırlar. 

Kitap panayırınm kurulduAu DarlllfUnun cadde•I 
oban ... 

Acaba pek beceıikli belediye 
reisimizin bir emrlle bu çirkin 
manzara düzeltilemez mi? Hem 

' ıekll itibarile pek fena bir manıarı 
teşkil eden bu meydanm ha' ı 
ı>aıar yeri olmaıı temin edilııılt 

".lr, hem de öltilerimlze hiirmet-
si:ılik etmemiş oluruz. Panayır ... E

vet, bu da bir 
panayır ... Yalnız 
panayırların b'z
de ilk defa görü· 
leni, yani kitap 
panayırı ... Fakat, 
mese!A niçin ki· 
tap sergisi değil 
de kitap pana-

1 

yırı 'i . 
Onu ben d" 

merak ederek 
bUyl\k edipleri 
mizden birine 
ıord~m; dedi ki: 

- Eski imla· 
da malümya pey· 
nir, panayır ya· 
zılırdı 1 Halk, 
biıim panyırı da belki peynir 
zannederek, etrafına UıUıUr diye 
bu ismi seçtik! 

Külümsiyerek ilAve etti: 
- Senin anlayacağın kUçUk 

bir kelime oyunu .. 
Bizde "kitap,, denen nesne

nin değil yağlı bir peynir, hatta 
kabak çekirdeki kadar rağbet 
görmediğini bildiğim için pana
yırın isminden medet umanlara 
şaştım. 

Dün ıabah, daha açılmadan, 

panayırı gidip gördüm. 
Darülfünunun büyük dıı ka

pısından içeri girince hemen gö
ze çarpıyor: Cicili bicili yirmi 
paviyoo.. Baştan birincisinin ba
şında Devlet Matbaasının tamdık 
bir satıı memuru kollar ııvalı, 
kanter içinde çalışıyor: 

- Ciltlileri bu tarafa!.. Cilt
sizleri bu tarafa .. 

Yanına yaklaştım, aelAmlaştık. 

- Kolay gelsin!. 
Eyvallah .. 
Hazırlık, dehşet desene .. 
Sorma.. Bu gece yarım 

ıaat uyku uyumadım .. 

Paviyonların, kimisine boya 
ıUrüyorlar, kimine çivi çakıyorlar, 
kiminin raflarına kitap. diziyorlar. 

yoktu. Bu arada birisi ,u 
hatıra getirdi: 

- Bu iş Rus yada olur? 

fikri 

Genç Amery bir tayyare ile 
hemen Rusyaya hareket etmeyi 
dllşUndü. Fakat vakit dardı. 
Ruıyaya giderlerse Biyarriçe 
gidip filmin çevrilmesine yetişe

miyeceklerdi. Çarnaçar, nkAbi 
kıydırmadan Biyarriçin yolunu 
tuttular. 

Sergiyi ziyaret edenler 

Kiminin üstüne menıup olduğu 
kitaphanenin ismini yazıyorlar. 
Hasılı, hepıiode bir faaliyettir 
iidiyor. 

Birisi bağrıyor: 
- Yuvarlak bir masal.. Ça

. buk yuvarlak bir masal .• 
GUlüşUyorlar: 
- Yuvarlak masaya çıkıp 

halka kitap okumanın faziletleri 
hakkında konferans vereceksin 
galiba ... 

Derken pa,·iyonlarm birinden 

başka bir ses: 
- Çivi var mı, çivi ... 
- Ne yapacaksm ? 
Birden kızıyor : 
- Çivi ile ne yapıldığını bil

mez gibi soruyorsun ... Müşterileri 
çiviliycceğim ... 

Kılık kıyafet dUşkUnU birkaç 
çocuk, paviyonlarm etrafında do
laşıyor; kulaktan kulağa bir fısıltı: 

- Bu barakalar, ne olacak? 
- Bilmiyor musun, panayırmıı. 
- Ne panayırı ulan.. Alay mı 

aeçiyoraun ? ... 
- Vallahi billahi panayır ... 

Kitap dağıtacaklarmış .. 
Sevindi: 
- Yaşadık! .. Pire Avni varsa 

alırım. Benim ıeriden iki tana 
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Altın gözlilk· 
IU iri göbekli 
bir zat, paviyon-

ların firmalarını 

ke keliyerek o· 
kuyor: 

- Şurası Ka
naat... ili!.. Şu-
rası da T efey

yliz ... Fakat" Şa-

fak ,, nerede 
acaba? 

Bu meraklı 

ıate; içimden ce

"'P veriyorum : 

1, panayır 
kapandığı gün 

meydana çıkar.. Satıı ha1ılatı 
tetkik edilince, na1d olıa kitap
çılarda taf ak atacak!.. 

Ayakta, iki çocuk ıUmUklerini 
çekerek konuşuyorlar: 

- Lokum, şerbet te varmıf ••. 
- Bir kitap alana,. on kuruş-

luk hediye vereceklermiş .. 

Kitap panayırının büyük alaka 
uyandırdığl şundan da belli ki, 
kapının önUnde toplananlardan 
her biri, bir başka tahmin yürü· 
tUyor: 

- Demek bir ıünnet dUğünU 
daha .• 

- Nerede anladın ıUnnet 
dUğUnl\ olduğunu ? 

işitmedin mi, karagöz, 
orta oyunu.. Hokkabaz.. Hepsi 
var ... 

- Yok canım.. SUnnet dö· 
tünü değil, mekteplerin açılma 
zamanı geliyor rya.. çocuklara, 
bedava kitap dağıtacaklarmış .• 

Hiç durmadan paviyondan 
paviyona koıan Selim Nüzhet 
Beyle bir aralık ayak üıeri, bir-, 
kaç kelime konuştum. 

Kendisi, panayırdan çok ıey
ler ümit etmiyor: 

- Kazanç beklemiyoruz ..• 
Halkta kitaba karıı küçük bir 
alAka uyansın.. Bu, biı:e ıimdilik 
yeter... Diyor. Fakat ikbal kü· 
tüphanesi kitaplarının satışım 

temine memur olan emektar ki
tapçı bu fikirde değil: 

- Aztacık satış ta olur in
tallah... Diyor, bunca emekler 
boıa giderse yazık ... 

Ve boynunu bükllp ıuıuyor. 
ÔnırU, Babıali kaldmmlannda 

taban tepmekle ıeçea bir ıeyyar 

Eğer Belediyenin buna sarfe
decek parası yoksa hapishane
den çıkarılacak beı on mahpu
sun birkaç glln içinde bu iti 
yapması pek mümkündür ... 

Karllerinbd•a 
K. Salim 

kitapçı ikide bir dua eder gibi 
ellerini açıyorı 

Gayret bizden tevfik Al· 
Jahtan .. 

Ben llive ettim: 
- Rağbet de mUıterlden ... 
Seyyar kitapçı, birdenbire 

betbinleşti: 

- Meraklı mUıteri beğendl.tf 
kitabı, dllnyanın öbür ucunda 
olsa getirtip okur... Okumaymca 
da sen işin yoksa panayır açıp 
ona kitap çejidi glS!k:· ... 

Ben, teselli ettim: 
- Maamafih, dur bakalım ... 

Bu ilk tecrllbe... Yavaş yavaı 
alışırlar t 

On dokuz neşir mliessesesinin 
panayırda teıhir ettiği kitaplar 
1200 çeşidi geçiyor. Bunların 
hepsi yeni harflerle basılmıı ki
taplar .. 928 den 932 ye kadar 
aradan geçen dört sene zarfında 
bu kadar kitap basabilmek, na· 
ıirlerimiz için haklı bir iftihar 
vesilesidir. Yalnız neye yarar ki 
kitap basmak, bunları &atmak 
demek değil! .. 

İlk evvel okunacak şeyle oku· 
yucu arasındaki kalın perdeyi 
ortadan kaldırmak IAzmı ... 

Halk, görliyor beğeniyor, 
kira ile alıp okuyor, carnekAn· 
larda gördilkçe imreniyor. Fakat 
kitaba para vermiyor. 

Kitabın para eder bir meta 
olduğuna halkı ikna etmeliyiz. 

Panayrıdan çıkarken, yağlı 

ıaçları lüle Hile ıapkasının kena
rından taşan kalender bir zate 
gözllm ilişti. Elinde sivri uçlu 
bir kalem, yolda hem gidiyor, 
hem durmadan klğıda bir şeyler 
karalıyor. Arkasından çaktırma
dan şöyle bir bakınca anladım: 
Biribirini kovalıyan bu satırlar, 
meşhur muharririn imzası 1... 

Biraz aonra panayırda sattığı 
kitaplarına imza atacak ya .. Şim· 
diden idman yapıyor. 

Kariler, muharrirlerinin imza· 
ııoı taııyan bu raflar dolusu ki
tapları bakalım na11l taşıyacak· 

lar. • 



Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro· 
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 

f Makaleleri Bulacaksınız. 

C:::--

Sche:sııinger, 1799 da doğ· 
mu~, 1002 de öJmüt lu 
auretle 3 asır içinde 

)'aşamıştır. 

Şu Garip Dünya 
-- -

Masanızda Düğmeye Ba-
sınca Yemeğiniz Geliyor 
Garsonsuz 
Lokanta 

Pragda açılan yeni bir lokan
tanın kapısmda şöyle bir levha 
•ardır: " Burada yemek beldeme 
yok. ,, 

Levhaya merak edip içeri 
giriyorsunuz. Sağ duvarda asılmış 
bUyük ~emek listeleri vardır. Bir 
taraftan ilerliyor, bir taraftan bu 
listelerden yemek beğeniyorsu

nuz. Karşınızda blife vardır. 
Oraya gelince beğendiğiniz 
yemekleri ısmarlıyorsunuz, size 
bir tiket verirler. Bu tiketin 
Ozerinde bir numara vardır. Son
ra bu numarayı havi masaya gi
dip oturuyorsunuz 

Masanın ortasında geniş sey
yar bir şerit vardır. Siz daha 
masaya oturur oturmaz, otoma
tik bir tarzda birinci yemeğiniz 

gelir. Tabağı alıp yenıeğinizi yer 
aonra kirli tabağı masanm altm
da diğer seyyar bir şeride bıra
kırsınız, sonra masadaki düğmeye 
basarsınız. Kirli tabak gider. 
masanızın üzerine ikinci yemek 
gelir. Bu suretle biç bek
lemeksizin yemeğinizi yer ve 
kalkarsınız. Lokantada garson 
falan yoktur. 

Fazla olarak lokantada Fiat
ler de çok ucuzdur. 

lf. 
Yağnı ur szız lu ğa 
Karşı sigorta 

Bugün her şeye karşı sigorta 
yapmak mümkündür. Kimisi ba
cağını, kimisi sesini sigorta eder. 

Şimdi İngilterede yağmura 
'feya yağmursuzluğa karşı da 
ıigorta yapıyorlar. MeselA ıo
kak satlcıları yağmurlu ha
valara karşı işlerini sigorta etti
riyorlar. Bilhassa pazar gtinO için 
itlerini sigorta ettiren ıeyyar 
aabcılar pek çoktur. Çiftciler de 
mezruatı yağmura karşı sigorta 
ederler. 

Spor kulüpleri, sitadyomlarını 
yağmura karş1 temin için sigor
taya koyarlar. 

• . DUnyanın en biiyük postaha· 
.. binası, ıimdi Şikqoda infa 

Çocuk 
Şehri 

Dresten Belediyesi, hayvanat 
bahçesinin bir köşesinde kUçük 
bir çocuk şehri tesis etmiştir. 

Burada dilkkAnlar, evler, tiyatrolar, 
ve saire yapılmıştır. Hep çocuk
lar tarafından idare edilmektedir. 
Belediyenin bu küçük şehri 
tesisten maksadı, çocuklara şehir 
hakkında bir fikir vermektir. 
Çocuklar burada şehir meselele~ 
rini tecrübe ile öğrel!mektedir. 

lf. 
k/uharrir 
Şişman Olurmuş 

Beynelmilel mesai bürosu, muh
t~lif meslek mensuplarmın sıhhat· 
lerini gösteren bir rapor ve bir 
grafik neşretmiştir. Bu grafikten 
anlaşıldığına göre, hayatını edebi 
ve fikri mesaile kazananlar, be
denle çalışanlara nishetle daha 
şişman daha yağlıdır. 

Ölüleri 
Munıgalzyorlar 

Ölülerin gömülmesi aıbht de· 
ğildir. Bazı yerlerde ölillerl 
yakarak küllerini muhafaza eder
ler. Fakat şimdi ölillerin mumya
sını yapmak cereyanı başlamıştır. 
Hatta İngilterede öllllerin. mum• 
yalanması mecburi yapılacaktır. 

Mumyalanmış ölü, hem onun gö
rülebilecek halde yapmasını, 
hem de gömülmekten mütevellit 
ııhhate mugayir halin tahaddU
süoe mini olunmasını temin et· 
mektedir. 

edibıektedir. 

Amerikada ilahiyat fakUltesi 
talebesinden biri 1 12 muhtelif 
lisanda yazılmıf bir dua kitabı 
vücuda getirmiştir. 

* Amerikada büyllk bir lokanta 
içki yasağmın kaldırılacağını tah
min ederek Fransaya bir milyon 
ıite ıarap ıımarlamıı, fakat ya
aıak · kalkmayınca ifllı elmiıtir. 

Mt>,hur halvan talri Dıt· 
ooııçiyonun • avlu•und:ı 
her türlll tl!çhiz:ıh havi 
bJr harp ıeıniai yardır. 

Bilir 
Misiniz 

Niçin? 
Bazı Nebatlar Niçin 
Zehirli Olurlar ? 

Bir şeyin zehirli oldupnu 
söylediğimiz zaman onun bize 
zehirJi olduğunu anlarız. Y ok1a 
her zehirli olan ıey herıey için 
zehirli değildir. Bazı zehirli ıey· 
ler vardır ki, bazı mahluklar için 
faydalıdır. 

Fakat yılanlarm veya bazı 
nebatların zehirli olması kendi 
hayatları için IAzımdır. Nebatlar
da bazı zehirler haşreleri ısıtmı
ya yarar, sonra fen de gUnden 
güne nebat ve hayvanlardan çı
kan bu zehirleri faydalı surette 
kullanmanın youlunu bulmaktadır. 

Bazı Şeyler Niçin 
Zaman ile Sararırlar? 

Bir şeyin sararması, o ıeyin 
içinde bulunan maddelere bağh
dır. Herşey zaman ile ıararmaz. 

Meseli, gümüş ve gUmUşten ya
pılmış ıey1er, nekadar zaman 
geçerse geçsin aararmaz, bir ıe
yin sararması, onda kimyevi bir 
değişikliği gösterir. Meseli, yap
raklar sonbaharda sararır. Onla· 
rm ıararması yapraktaki bazı 
kimyevi maddelerin değiştiğine 
alAmettir. Bunun gibi aararan 
rengini atan herşeyde mutlaka 
kimyevi bir değişiklik olmuştur. 
Sararan teyler ekseriya nebati 
olanlardır. 

Her Sene Ayni Derecede 
Büyür Müyüz ? 

Hayır, bir hastalık hazan bn
yümemiıi durdurabilir. Çok defa 
hasta bir çocuğun IAzım olduğu 
kadar btiyUınediği görlllllr. Fakat 
hastalık olınaıa bile her ıeneki 
bllyüyüşUmiiz avni miktarda de
ğildir. Erkek çocuklar en ziyade 
on dört ile on yedi yaş arasında 
büyürler. Boyun uzunluğu daha 
ziyada bacak kemiklerinin uza
masına bağlıdır. Boy uzunluğu 
bacaklarm uzunluğundan ibaret
tir. Oturan bir adamın boyunu 
anlamak güçtür. Bacak kemikle
ri ekseriyetle on sekiz yaşına 
kadar bUyiik, ondan sonra bil· 
yllme hafifler, bir mUddet ıonra 
bUtün bütün durur. . 

yelkovan1 
7e)kovanını 

uatte bir defa 
kat'eder, 24 aaatte 
kaç defa kateder. 

Almanyanın Barmen şehrin-
de yanyana dokuz nakliye -

Yuıtaaını bir arada görmek müm
kündür. Tayyare, tren, havai tren, 

• tramvay, otomobil, biıiklet, ara
ba, kayık Ye yayan 

GörünmiyenŞeylerinRes
mini Çıkaran Makine 

Yanınızdaki odada bulunan eıyanın, yapılan t•Jln reımini ~ı· 

karmak mUmkilndllr, deseler inanmaısınıı değil mi? Halbuki bura• 

da resmini gördllğllnllz fototraf makinesi, komıu odada bulunan 

ve görünmiyen etyanın fotoğrafını çıkarmaktadır. 

~~~~--------····----------~~~-

Yeni Bir 
Bacak veya kollara 

felç gelirse, veyahut 
adaleler kuvvetini kay-

bedene, banyo ile bu
nu geçirtmek mümkün-

dür. Amerika doktor
larından biri böyle bir 

tedavi usultl bulmuştur. 
Bunun için portatif bir 

banyo kullanıyor, haı
tayı suyun içine yatırı-

yorlar. Bu banyolara 
(Hidro cimnaıtik) ban· 
yolar diyorlar. Bu ban
yodan ıonra hastanın 

Banyo Tedavi Usulü 

tekrar kuvvetini kazandığı, felcinin zail olduğu gört\Jmektedir. 

~~~----------~·------------~~-

Motör Yerine İnsan Kullanıyorlar 
Elektrik, 

m o tör le 

istihsal e

dilebilir. 

Fakat Af
rikada mo· 
tör vazi
fesini yer
li1er yapı
yor, bisik-

lete ben
ziyen bir 

al~t üıe

riuck di
kiş maki
neel iıle-
tir gibi ifl•tip elektrik çıkarıyorlar. 



Zamanın Mütefekkirlerinin Toplanarak 
• 

Ricale Küfrettikleri Yer Neresi idi ? -
Burası Yegane Hürriyet Ve Fikir Merkezi idi 

Mrıltarrirl ıf 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-113-

Zaptiye nezaretinin en faal 
ıubelerinden biri de ( Heyeti tef
tiıiye ) idi. Bazı serkomiserlerden 
teıekkül eden bu heyete, Yusuf 
Bey isminde bir ıat riyaset eder
di. Kısaca boylu, kırmızımtırak 
ye seyrek sakaJh olan bu zat, 
aslan Belçikalı bir mühtedi idi. 
Sirkat ve cinayet maznunlarmın 
lıUviyetlerini tesbit etmek ıçın 
evveli bunlarm gerek yandan 
ve gerek karşıdan fotoğraflarım 
ve sonra da (parmak iz) lerini 
almak usulünü bizde en evvel 
tatbik eden ve muavin olarak 
aldıiı zeki polislere öğreten, 
bu zattır. Onun için Yuauf Beyin 
poliı tarihimiıde bir ehemmiyeti 
yardır. 

Ma~mafih Y uuf Beyin bu fenni 
ve medeni uaultlnden baıka, bu 
gibi eşirranın sabıkalarım yok
lamak için Zabtiye nezaretinde 
çok garip bir uıul daha vardı. 
Zaptiye nezaretine muttasıl olan 
tevkifhane binasının kapısı öniin
de ( sergardiyan, Nuri Baba) is
minde ihtiyar bir arnavut oturur
du. Gayet çirkin ve Abuı çehreli 
kıpkırmızı, iri burunlu; dütük ve 
beyaz kaşları kısmen gözlerini 
kapamış, kalın ve bembeyaz bı
yıklarının altanda ağzı büsbütün 
kaybolmuş, iki büklü~a bir vazi
yette oturan bu adamın hafızası, 
adeta mücrimlerin bir ( sabı l< 
defteri) idi. Ele geçen ~ir ma1· 
evveli bu adamın karş111na gelıı .. ı. 
ve ona gösterilerek sorulurdu : 

- Nuri Baba, saa.t kaç? .. 
O zaman Nuri baba, yavaş 

ıavaş baııoı kaldırır, bakar; kat
larının albndan bir çift sönük 
nıavı nokta parlar, dudakları 
yavaş yavaş kımıldar, kalın ve 
korkunç bir sesle : 

- Bir •• 
Veyahut• 
- Beı .• 

Diye ce•ap •erirdi.. Eğer 
Nuri baba (bir) derse, o maz
nunun birinci defa olarak tev
kifhaneye getirilmesi; (beş) derse, 
befİ&ıcİ defa ıetirilmesi demektir. 
Bize hu hususta m31ümat veren 
alakadar ınemurlar, Nuri Babanın 

( on beı ) sabıkaya kadar söyle
diiini ve kat'iyen yanılmadıiım 
iddia etmektedirler. 

Uzun seneler zarfında gelip 
giden ve ekseriya ıimaları deii
ıen binlerce priri, sabıka adet
lerile tanımak, çok mlhim bir 
hafua kuvveti meseleıidir. 

• Sivil polis memurlarının iki 
mühim faaliyet merkezi vardı. 
Bunlardan biri, (Galata) diğeri do 
( BabıAli Ye Sirkeci ) civan idi. 
Galatada bulananlar, oradaki Adi 
cilrUm erbabını takip ederlerdi. 
( Babıali ve Sirkeci ) civMmda 
dolaşanlar iıe, muhtelif iıler gö
rürlerdi. Bu iılerio en b.a~ıoda 

(Babıali) civarında herhangi su
rette olursa olsun içtimaa meydan 
vermemek ve dairelerine bu yol
dan gidip gelen ( Sadrazam ) 
İle nazırların hayatını, ıuikastten 
muhafaza eylcmt'!kti. 

Gerek sadrazamm ve gerek 
na11rlarm gidip gelme saatlerin
de, Babıali caddesinde veyahut 
Sirkeci iskelesi civarında ağır 

ağır ve şüpheli bir vaziyette do· 
laşanlar, sivil polis derhal taras
sut altma dır ve eğer şüphele

nirse karako~a bile ıötilrürdü. 
Burada görOlen iılerden biri 

de otellerin ve gazinoların ta
rassudu idi. Şimdi şekerci dük
kinı haline getirilmiş olan ve 
evvelce ismi (Yıldız gazinosu) 
iken bil&bare .( Yaldız gazinosu ) 
na tahvil olunan gazino, bilhassa 
gözden kaçırılmazdı. ÇUnkO bu 
gazinonun mDtterileri, c zamanın 

münevverleri, mütefekkirleri, şa
irleri ve edipleri idi. Ve bili 
mUbaliğa diyebiliriz ki bu gazi
no, lstanbulun yegine (htirriyet 
ve fikir merkeziydi. Burada her 
şey pervasızca konuşulur, başta 

Abdülhamit olmak Uzere o dev
rin ricaline bol bol küfürler sav
rulur, manala cinaslarla yazılmış 

tiirler okunur, tarihe ve içtimaiyata 
karıı, her sahada serbest mllna
kaıalar olunurdu. Burası, 1eerek 
sivil polislerin ve gerek saray 
hafiyelerinin mütemadi nezaret• 
leri altında bulunduğu halde 
hiçbirisi içeri girip te bir masada 
oturamaz ve oradakilerin içine 
karışamazdı. Böyle bir şey olduğu 
gibi (Allah gani gani rahmet 
etsin) tair Andelibin m sapla 
kalın bastonu o herifin kafa
tasında patlardı. 

( Arkaaı var ) 

Arnavutlukta Bir İhtililin 
Alındı 

•• 
Onü 

Birçok Şehir Ve Kasabalarda 
Yüzlere~ Kişi Tevkif Edildi 
İki gün evvel yazdığımız kııa 

, bir telgrafta, Arnavutluk Kıralı 
Ahmet logoya karşı hazırlanan 
bir suikastin meydana çıkarıldığı 
haber veriliyordu. Bu hususta 
.l.\rnavutluk muhabirimiz tafsilat 
göndermiştir: 

Tiran, JO ( Hususi ) - Son 
zamanda Kıral Ahmet Zogoya 
karşı bir suikast meydana çıka· 
rıldı ve birçok kimseler tevkif 
edilerek askeri mahkemeye ve
rildi. Nimresmi Beça gaze1 

nazaran, yalnız ( Tiran ) aa 
değil, Ergeri, Prcmedi, Av
lonya ve Tepedelen kasaba
larında da birçok kimseler tevkif 
olunmuıtur. Hükumet bu mev
kufları ihtilattan memnu bir va
ziyette tutabilmek için, burada 
yeniden üç evi tevkifhane ittihaz 
t:tmiştir. Meydana çıkarılan bu ha
'1isenin siyasi ehemmiyeti de haiz 
olduğu haber Yerilmekte ve hl
k umetin açıkgöz davranıp bu 
te~kilata dahil olanların firarlan
na imkin vermediği söylenmek
tedir. M~vkuflar isticvap edilmek
tedir. Muhakemenin birkaç 
gftpe kadar bqlıyacağı zanno
lunuyor. Muhakeme esnasında 
vaziyet açakça anlaşılacak, 
bu tertibabn maksadı, nere
lerden cesaret aldığı, hangi va
sıtalara gOvendiği, nereden para 
tedarik ettiği meydana çıkacak
tır. Bu gizli tetkilltın elebaııları 
olarak tevkif edilenlerin isimle
rini bildiriyorum: 

Kizım Kokosi, Sait Kemali, 
Mükerrem Hamzarayi, Bekir 
Sülyo, Dimitri Konomi, Sabri 
Kütezo, lakender Muço, Remzi 
Baçi, Suat Aslan, Doktor Bil Al 

1 

Aleyhlnde bir suikast tertip 
edilen Kıral Ahmet Zogo 

T are LaboboYo, Naki Pulo, Ce.,.. 
det Mehkemena, Lak, Y anata, 
Musa Puka, Taip Şkodra, Ahmet 
Demi, HO.nll Lepeniça. Feyzi 
Lepeniça, Yunua Topuli, Recep 
Troki, Lütfi Toto, Hasan Diıti, 
Şevket Sadaıllah. 

Muhakemenin batlamasına bü-
yük bir sabırsızlıkla intizar edil
mektedir. -.Meııo 

Y •ni Neşriyat 
Havacıllk ve Spor - HO Ağus

t o<: ~liııiıııUn ehe nnıiyetllc nıiltenaslp 
f , k.Mıdu Lir ııii 'l lıa neıtı•tıııittlr. 

' lıt •lir rf'ııkli olan bu ııUshada birçok 
ki\ rndli mulıarrirlorin ınaklacleri 
' \r,lır. M.tlıımıt Ye :ı.rlniıı bir perdolik 
lıir pi) O hİ ilin-O olarak verllınoktedir. 

:stlhbarat BUltenl - Bu isiın 
altında İnhisarlar l ıııura Müdıırlüğll 
tarafından bir riııa\e netredllınlıtiT. 
1'f1tün ' & içki hakkında dahilde vı 
ıı.~rir.teld ıualunıau cemedeoeglni ei
rlııd. ıayısında vadotnıoktedir. 

( Çok Eski Devirlerde İstanbul ) 

Padişaha Rüşvet Vermi
yenler · n Başı Kesiliyordu 
Zamane Padişahı, Memurlara Rüşvet 

Almak Salahiyeti Bile Vermişti 
Dün eski lstanbulun, içinde 

yüzdüğü rüşvet denizinden etraf
lıca bahsettik, hayli malumat 
verdik. Fakat eski devrin bu en 
bozuk tarafı sa}'.makla tükenecek 
gibi değildir. işte size birkaç 
hiklye daha: 

Padişahlar, vezirlerinden al-
dıkları milyonluk rüşvetleri sa
raylarının sefahatlerine sarfeder· 
lerken, bir taraftan da, babalarını, 
kardeşlerini ve bazan da oğulla
rını feci şekilde öldürmek sul'e
tile elde ettikleri tahtlarında ra-
hat oturabilmek için devlet er
kAnma bahıit namile r09vet da
ğıhr!.ardı. 

Uçiincii Mehmedia cül6ı ~ünü 
dağıttığı bah1i1 akıllara dmgun
luk verecek kadar mUtlıifti. 
Sadrazama (30) bin, vezirlere, ka
dılara (20) şer bin, mUderrialere 
(5) şer bin, nişancılara (30) zar 
bin, şeyhülislama otuz bin, azledi
len mollalara ve çavu' bqılara 
( 15) bin akça bahflş vermiftir. 
O gün yalmı: vezirlere (346,000) 
akça daiatJmıı (26,600} yeniçeri 
neferine de (79,800,000) a1<çe 
verilmişti. 

işte böyle bol rüşvet ve bol 
bahtişlerle devletin haz!ne.i btr"
palanıyor, boşalıyordu. Sefih pa
dipblac ve riifvetçi vezirler ke
selerini doldurmak ve her türlfi 
zevklerini yapmak için alellde 
verıilerden başka (TekAlifi örfiye) 
namile birçok vergiler ve reaim· 
ler tarhedlyorlardı. Vatandaşlara 
mtısavi bir sorette tarhedilen 
örft vergiler tamam ( 97 ) çeşitti 
ve isimleri de şunlardır: lmdadi· 
yci Hferiye, imdadiyei bazeriye, 
ianei cihadiye, mukabele akçesi, 
avarız akçeai, menlil ıualı, konak 
masrafı, haiı ve hane ve çayır 
kirası, bedeli nezil, peksımatı 
baha, zahire baha, ülüfe balla, 
kumanya baba, tayinat be· 
deli, nam baha, katık baha, 
taamiye, nevale baha, kürekçi 
bedeli, tersane bedeliyeai, kalyon
cu bedeliyeei, gabyar bedeli, 
bedeli uakiri bahriye, kürekçiyan 
aYanzı harcı ferman, hare' evamir, 
tebpriyei mutade, barcı baha, ku-
dumiye, ceYaiz, hediye baha, kaf· 
tan baha, ruba navas, iaanei hl\1<-
klmiye, bedeli mftbaşiriye, hti~ 
damiye, kethüdaiye, kalemiyc, 
kitibiye, avaidi hademe, harcı 
bap, harcı defter, ihurlye, muh· 

· zıriye harcı hademe, harcı mah
keme' barcı kitabet, yazıcı nk
çesi, 'kaydiye harcı, ilim hattt 
ahzi vekalet harca, tahsil-

dariye, daire masrnfı, beygir 
masrafı, mürur ve ubur mas
rafı, devir masrafı, taahhüt te-

messükitı, reddiyei teınessllk, harcı 
reddiye, derbent resmi, sellmet
lik, baç, yasak, yol resmi, mlru
riye, tırtıl resmi r~smi mekal, izni 
sefine, aşrı diyet, sarrafiye, akçe
başı, gtızeşle, senelik ntlma. ku
herçile bedeli, k6ml\r bedeli, ke
reste bedeli, kendir bedeli, 
köprücü, derbentçi, ıu yolcu, 
Beldaran, sekbanlar, topçular, 
kumbaracılar masrafı, sefine mas
rafı, kayık masrafı, ameli mu
tade, tetran bedeli, katibi emlak 
tahliaatı, maaıı maliye, ceybi hu
mayun akçesi, Babıali tamirab, 
devair tefrifatı, tevziat, iaaat, 
ıemerat, tayarat .. 

Devlet rtıvet ve israf yü:ıiln-
den çöküyordu. Hazine tamtakır 
kalmıştı. ( 1266) tarihinde bir ka
nunla memurların alabllecelderl 
ve alamıyacakları hediyeler tasnif 
edilerek bütün memW"lara rilfvet 
almamalart ıçm yemin ettlrilcli. 
Bu tasnife göre, mücevherat, al-
tın ve gümüşten mamul kıJmetli 
efYa, çubuk takımı, kürk, pi. 
kumaşlar gulam, cariye, at ve 
höyük hayftftlar, zahire, kuru 
yemifler, odun ve kömlr alınma
... memnu hediyelerdi. Y alam 
memurlar halktan hediye namile 
üzüm, kavun, karpuz, moyvalar, 
çiçek, gülbeşeker tatlılar, yoiurt. 
tereyağı, stıt uruyemlf, av bahta 
tavuk ve yumurta alabilirlerdi. 

Rü,vet daha Fatihin Sadra
zamı Hatil Paıa ıamanında baı,
lamııh. Binnlılar Halit Paşaya 
Fatihi İstanbul taarruzundan ns
geçirmek için bahk sepetleri 
içinde alhn g6ndermitlerdi. Pa
dişah deli lbrahim bir f alet ka
rısmın masalına uyarak sarayım 
samura kaplatmak için bltftn 
memurlar1ndan samur istemiş ve 
ftrmiyenleri 6ldftrlmüşttı. 

Hezar Ahmet Pqa rlfYet 
vermedii i için boğdurolmut ve 
etleri romatizmaya tifadir di-
ye lokma lokma halka tablmıı
tır. Kazasker Muslahattin aldıiı 
rüşvetlerden padişaha hisse ver-
mediği için Şecere vakvaka asıl
dı. Sadrazam Yusuf Paşa Girit 
yağmasından padişaha hisse ver-
mediği için kafası Celllt Çet· 
mesinin yalağında koparıldı. 

•• 
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31 Ağustos Çarsamba 1 1 Eyltll Perftmbe 
latanbul - ( 1200 nıetra ) 18 l{ra· İstanb'-!l .· ( 1200 ıuetre ) .ti Ora-

ıııofon, 19,5 birinci kl81ııı a!:ı.turk:ı. ı ınofon, 19,5 lıırhıci kısıaı alaturka aas 
konser Hafız ·umlrn Bey heyetı tara- 8e!\iye Hanımın 19tirnk1le. 20,5 gramo-
fmdan, 20,6 Nimet Vahit llauuıı ile fon, 21 tıdnol k1tım alaturtuıaz Vildan 
Madıı.111 Hake t arnfıncl~ıı konstır, 21 Niy&zi Beyin ve :Fikriyo H:uııınrn itti-
Mitnir ~urettin Bey ıle l\rkaaa.\ım raklle, !! {lrknetra. 
tarafrnd~n kouıer, 22 orkustr&. BDknıt (3'N ıHtrt) 20,~ ıuıTıfo· 

Bllkreı - ( 89-i metre) 1 !1,40 J(raıııo rıi, 21 , Ui eerenat. 
fo 11 ile Troua.dur operası . , ,,, Belarrat - ( 4:19 ıııtke ) ~ ı atııdt'o 

Belırat - (4!9 metre) 20 l'}11l7.bt1rg- :)') • 
l k

· ı orkestrası, ..... grawoforı . 
ı ıııı ııa · ı . 

Roma - ( 441 uıetre) ~ı ,4ü (\'erdi) Roma - ( 441 metre) sıı,:ıo e., ka· 
ııin icllva iamhıdek.l operaeı. ılınma faydıılı malimıı.t, 21,45 senfoni. 

p,.at ·- ( 488 mıtrı ) 20 keınıuı ve Prat - (488 metre) 20,M tarkt kon-
kitara ilo Pagnini'nln esorlorlerl, 20,.30 seri, 21,10 Katsbad ın Kora heyeti. 
halk şıı.rkıları, 00,M pirano kon19rı. Viyana - ( 517 metre ) 20,.W Kora 

Viyana - ( 517 metre ) j.0 ~al~burg lıeyoti tarafından konser, 22,45 orkeetra. 
tiya.troı;undan naklen Fidelıo !smıııde- Pette - (550 metre) 20, 15 Çigan o~ 
ki operot, ~3,19 aktam konsorı 

5
· 

1 
keetruı 21 43 openunn orlteıtra he-

Pette - ( 550 metre ) 20,4 gUıe ' • 
E.ıe9a operetinden pa~alar, 90,45 yed tarafıntlaıı. 
al keauaaı Varıova - (1411 metre) fO,S~ raıo· 

8 0v;;ova - (i411 metzı)20,10 radyo gazetesi, ~1 hafif havalar, 22,20 dıt-
t •f <>1 lı•flf konser 28 05 dallı nadan nakıl, 29 danı havalan. V-

gaıe 9 " • - .. ' ' Bedia - ( 1631 ... ) .IQ d• ldl>a 
b&Yal&ft • on IU\ :iP. \.. 

8-lln - ( 1686 mıttt) 20 Salzburı- ren gramofon, orkeatra, "u,ıw r ..... 

dan nıJcU. fat\h.ft aa\U. 
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• nuıı cııgın ufıık!annd ararl.ır ve için hiçbir vasıtamız yoktur. Ne 

_ Kişi! Ne oluyorsun, nıye 

ovunuyorsun ? . . 
Hoca, ruhi bir kabus gıbı 

mtıfekkiresini saran korkunç ha
yallerden ııyrılmıya çalışarak 
kekeledi: 

- Bittik, yıkıldık, bundan 
sonra bize iyi gün yoktur. 

_ Dur bakahm, yiğitinı, da-

ha işin başındayız. Gün doğma
dan neler doğar 1 

- Uğursuz gecenin günü de 
uğursuz. olur. BE-n arlık iyilik 
umuyorum, kötiıhik bekliy_orum. 
Hayırsız kız biz.i yele verd~ .. 

- Kızın günahı yok, buyuye 

a;ramış. . 
Hızır bocanın gözleri, yerm-

den çıkacakmıı gibi, açıldı, bU
yftd6 9e alık alık sordu: 

- Ne bUyüıll avrat, dut mu 

ı~rllyorsun? 
Safdil kadm, mliıbet bir ha

kikat hikaye edercesine anlatma
ya giri,ti. Kn: toymuş; ne er 
bilirmif, ne gerdek. Öyle iken 
Timurun ihtiyarlığını ileri sürüyor-

muş, tiksiniyormu . ~u ~lsa olsa ) 
büyiiden ileri gelebılırmış! K~dm, 
tahminlerini kanaat şeklmde 
ifade ediyordu ve birçok misal
lerle "filanın kızına da olmaı ış mı
da gibi örneklerle hliküoıleriııi te
yide savaşıyordu. Onun görüşüne 
göre kıza büyü yapılması gayet 
tabii idi. Çünkü yavrucağız gü
zeldi. Görenlerin aklını batandan 
alıyordu. Böyle bir hale, akıl 
peritanhğına uğrıyan gençlerden 
birinin uıta bir sihirbaza yana
flP efsun yaptırmuı elbette 
mtımkUndil. Binaenaleyh kızmak 
değil acımak lAzımdı ve vakit 
ıeçirmeden büyüyü boz.durmıya 
çalatmak gerekti 

Hızır Hoca, saf yürekli kan-
1ının, kızını korumak kaygusun
dan doğan, bu manasız sözlerini 
ıonuna kadar dinledi ~ e yalnız 
bir noktaya mim koyarak onu 

ele aldı: 
- Edepsiz kız, dedi, Sahip

kıran hazretlerini ihtiyar mı bu
Jnyor? 

- Büyü bu, in ana her şeyi 

ıöyletir ! 
- Büyüyil, müğüyü bir tarafa 

bırak ta duyduğunu söyle : Hin 
için Tüvekkül, ihtiyar mı diyor? 

- Evet r 
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Gaıı:e•em ade çıka ı resun \'C y zı arara 
hütürı haklan mahfu ve ~az ılze 

aittir. 

- Demek ki o genci biliyor, 
ihtiyarı biliyor, on1arı tartıyor, 

ayırt ediyor! 
Yaşı ctuz beşi aşm·ş olan 

kadın bilaihti) ar kııardı. Kendisi 
o güne kadar böyle bir mevzu 
üzerine zihin yormuş değildi. 
Kızının Timur için ihtiyar deme
sinden Eonra bile tabiatin her 
mevcut üzerinde nöbetle yarattığı 
bu basit cilveyi c!üşlinmemişti. 

Şimdi kocasının ağzından dökUlen 
sözler, o yıllaıımış kayıtsızlığı gide· 
riyordu ve göılerinin önünde 
gençlikle ihtiyarlığm bariz fark· 
ları dolaşmıya başlıyordu. O, 
kıımm bu farkları hangi nümu
neye ve hangi mikyasa göre idrak 
ettiğini bilemiyordu, lakin onun 
iyi dfttftndOğünii anlıyordu. Genç 
başka, ihtiyar yine başka idi. 

Karısının ezilip büzlildüğünü 

gören Hızır Hoca, ihanet gör
müş bir koca gibi ateşleniyordu. 
Zira onun sükütundan, kızına 
hak veren fasit düşünceli bir 
ana günahı sezinsı .. ordu. Ana ile 
kızm düşünülmesi memnu olan bir 
mevzu üzerinde jttif ak ettiklerini 
anlamak kendisini sinirlendiriyor
du. Maamafih parlamadı, teenni 
gösterdi ve sadece sualini tek
rarladı: 

- Susma avrat, konuş. Te
vekkül ne sa •ıklıyor ? Gençler 
ıy11 kocalar kötü mü olur~mş, 
diyor 1 

- Öyle demiyor. Yalnız Ha
kan Hazretleri koc.amıştır, diyor. 

- Sen ne dedin ? 
- Er kişi kocamaz dedim! 
Hızır Hoca, sakalını nvucuua 

aldı, uzun bir Jahıa dtişündü ve 
sonra kaşlal'ını çattı : 

- Bana bak avrat 1 - d~di -
Tevekkül büyüye uğramamıt. 

yoldan çakmış, sapıtmış ! 
Kadın, meş'um haberler alın-

dığı ve fena sözler duyulduğu 

zamanlar yapılan hareketi yaptı, 
yakasını ağzın~' çekerek üç kere 
tllklirdü ve mırıldandı: 

- işitenlerden irak, dost 
evinden uzak. Ne diyorsun kişi? 
Nur parçası çocuğumuza kendi 
dilinle leke m; sürüyorsun? 

- Lekeyi ben surmüyorum, 
kendi sürüyor. Erin gencini arayıp 
ihtiyarını beğemiyen kızın eteği 

temiz mi olur? 
- Deyme kişi, deme! Tevek

klil, çiğ görmiyen çiçek gibidir. 
SOt emen çocuktan da paktir. 

- Sen yine öyle san. Ben 
yapacağımı bilirim. 

- Ne yapacaksın? Biricik 
yavrumuzu, yetmitlik bir adama 
ihtiyar dedi diye kesecek miıin? 
ilkin beni boğ, sonra ona sataş! 

Hızır Hoca katu kötii gilldn, 
karısını biraz daha yanına çekti, 
kulağına söyler gibi yavaş sesle 
bir şeyler anlatmıya girişti. O 
söyledikçe kadın titizleniyor, iti
raz etmek istiyor, fakat ağız 
açamıyordu. Hoca, mahrem hi
tabesini bitirdikten sonra elini 
karısının omuzuna koydu: 

- Bu, böyle olur, dedi, başka 
türlU olamaz. Beni asılmış, kızını 
çobanlara satı1'!1 ş, ~cağımızı yıkıl· 
m1ş görmek ıstermyorsan bana 
uyacaksın, dediğim yapacaksın? 

( Arkası nr) 

ntıraplarını onun renı!rn pırıltılarıı • fenerimiz. ne b:r ışığımız ne de 
tla dindirirler. Bu sııtıınlarda, ha)ııt- düdüğilmiiz ... O korkunç dalga 
ları deni_z~e, mücadele, korku ve gürültülerinde, rüı.gir ıılıklannda 
lıı) ccan ı~ ındo geçen uptanlarıını- dUdük iş" tilmiyordu. Facia bize, 
zı.ıı . mal"er_:ıl~rını L:endi ağızlarından biz faciaya yaklaşıyorduk. Ge-
dınlıyecek ııııı.. milerin çarpışması, ikisinin kay-

\nkara. Hputu ıı uo namasile neticelenecekti. Ben is-
kı~ motli sin arisi kele fenerinin yapılması ve çarçarça· 

1
, .ut Bol} 'Kaptan en buk yerine konması için çırpınarak 
ıf'\ eı•an ı ınacor" ıııı 1 b l 1 d 1· " cana aşa ça ışıyor um. ..yfa 
9ö ·lo anlatıyor· 'f '- f 1 · k 1 ,, 

19 
· çı le Kırmızı ener erın ya ı ması 

- 18 de k"f · 'f - f k T- k" y ve çe ı ınesı ı e ugraşıyor, a at 
_ur ıye, una• bir türlü yakam yorlardı. Bir an 

nıstan ve Mısır· geldi ki, korkunç, feci, tüyler 
daki Alman Ba- ürpertici tehlike, önüne geçilemı· 
kıyetüs süyufunu yecek kadar yaklaştı.. Derhal 
Reşitpaşa vapu- dilmeni sancağa alabanda ettir-
rile Hamburg<1 di~ ve bekledim. Facia gözüm 
götürüyorduk S CSnunde canlanarak uzuyordu: 

b ti · M 
1
• e- Müthiş bir tarraka ve korkunç 

ya a mız ata- ae81erden sonra, Reıitpasa, biı 
ya kadar çok ve Almanlar bir anda denize 
rahat geçti. Fa- kaynayıp gidiy< rut- Biribiri üı.e-
kat buradan IOn- rine binen ba iki teK.ne 
ra korkunç dal· bu korkunç fırtına gecesinin 
galarla karş ı uğultuları, canhıraı iniltileri, 
hk A 

1
d ati· feryatlan, çığlı klan, çılgın gibi 

· zgın a • şaşkın ve perişan öteye beriye 
gaların üstünde MUthlf bir facia atlatan Ankara aUvarl•I koşuşmalar ve yavaş ) avas ke-
•allana sallana Salt Bey Kaplan ıilen ıesler içinde denizin mala 
~ebelittarıkı geçtik. lki gün iki kırmızı ve yeşil fenerin çe- olacaklar, onun ıineaine gönıiilüp 
ıonra ~eyb Finstere girdik. kilmesi çok güçtü. Bu fenere gideceklerdi. _ .. . 

Bu hmandan sonra gemiciler nekadar yağ versek bir türlii Ben bunları duşünurken bır-
arasıoda mUthiş ve korkunç far- muntazam yakamıyorduk.. denbire balukir bir acı duyuldu: 
tınalarile maruf olan Beyof Biski- Birdenbire baı taraftan bir - Fene~ler yandı! 
ye ~ası~ olmuştuk. Hava birdebire tayfa bağırdı: .. Fener ~ır a~da ııılda~ı v~ 
değışmışti. Barometre yavaş yavaş - Silyon fenerleri söndü!.. on taraf takı _gemı d«:rhat .. ~ ımenı 
dlişüyordu. F eliket!.. Bu bizim ıçm en a~ab~nda ettı_.. Ve bıze 1 " , a-

Biraz sonra pathyacak olan büyük, en feci akıbetti.. Bir zıyetme geldı .• 
fırtınanın ilk alimetleri gözilk· geminin sılyonlarınm işlememesi w Ku~tulmuştuk... . Sağımızdan 
miye bnşlamışb. Ben ömrümde 0 onu yüzde doksan dokuz t~hlikeye a~ır ag r açılan. ~em1, mu . am 
sabahki tulu kadar insana dehşet, atar. Böyle fırtınalı, :ızgın dalgalı bır . transatlant~ktı. ~ . ~e nımn 
korku ve zevk veren bir manzara ve zifiri lcaranhk bir gecede, fe- Retıtpaşa üzerıne bmıtmı artık 
görmedim. Ufukta turuncu alev- nersiz kalmak, denizcileri titre- siz tasavvur edin. 
lerle yanıp tutuşan gfineş, ten bir bicliHdir. Eğer fener ~~ha i~i da~ika 
korkunç bulutlar içine so- Bu sırada birdenbire karşıdan yakılmamış olsa ıdi, fecı hadıse-
kulmuş, sularda aliimsemalar bir gemi feneri göründü. Gemi nin önüne geçilemiyecekti.,, 
yaratmıştı. Bu aıra~a rüzgar bi- gittikçe bize yaklaşıyordu. Artık . Sait. ~ey k~ptan söıüni.i biti-
raz daha fazla esmıye başlamıştı. Reıitpaşanın dümeni de tutmu· rırken ıla_ye ettı_: . 

Gece yarısına doğru fırtına A :- E~er btı gemıcil~r bu 
çıktı. Berometre Lir anda 725 e yordu. Denizde manevra yapa- hadıse.lerı unutmasak, ımk~ı 
düştü. Rüzgirın şiddetile güverte mıyorduk. Rüzgirın önilne kalıl- yok bır daha sefere çıkıl~ay~z .. 
ve köprü Ustfindekiler öteye be- mıı olan diğer gemi bizi gör- '· . 

riye savrulup uçmıya, denize yu
var1anmıya başlamıştı. Gemi za
vallı bir insan halini almııtı. 
Korkunç ve devasa dalgalar ko-
ca gemiyi denizin nstilnde bir 
sanlan ç6pü gibi oynabyordu. 

Bir an geldi ki, dümen ve 
makinedn idaresi gilçlefti. Her 
dalga çarpışında dümen rüzgAr 

üstüne alabanda olduğu halde gemi 
mukabi~tarafa ~okatlanmış gibi kaçı
yor, istikameh muhafaza imkinı 
kalmıyordu. Bazan dalgalar üs
tüne çıkan Reşitpaşadan karlı 
dağlar gibi beyaz. köpüklü dalga· 
lar arasında bır gemi feneri 
görüyorduk.. Bu vaziyet bizi 
iyice yoruyor, manevra mecburi
yetinde kalmamak için mümklln 
olduğu kadar açık bu!uomak 
lazımgeliyordu. 

Bir aralık rthertede bulunan 
bir mot61' yatağından kopmUf, 
denize sürüklenmeden tekrar l 
bağlanabilmi~. Birdenbire miithiş 
iki dalga geldi ve alabura olan 
iki iskele parçalanarak denize 
uçtu. 

Gece yarısına doğru birden
bire elektirikler siinüverdi. Gemi 
zifiri karanlığa boğulmuıtu. Kor
kunç birer ısl•kla her tarafı yala
yıp geçen rüzgar elektrik telle
rini parçalamış, her iki dinamo
yu da bozmuştu. 

Bu karanl k gemideki Alman 
askerleri, müthiş bir vaveyla ve 
korku iç.indeydiler. 

Zifiri karanlık içinde derhal 
ihtiyat nizam fenerleri, petrbl 
lambalan yakıldı.. Pusula yağ 
lambalarile temin edildi. Fakat 

ihracat Yapmak İstiyenler 
Çok Sıkıntı Çekiyor 

· -~-----

Vasıtasızlıktan Doğan Müşkülatın 
Derhal Önüne Geçilmeli 

Bu sene memleketimizin her 
tarafında, diğer senelere nispetle 
birkaç misli bulan bir meyva 
bolluğu vardır. Bunlardan ınühtm 
bir kısmı ihracata ve memlekete 
hariçten para kazandırmıya çok 
müsaittir. Kavun, karpuz, ıeftali 
ve üzüm gibi nefis meyvalarımız 
ihraç edilebildiği takdirde mem
lekete mühim miktarda ecnebi 
dövizi girebilir. Bu hususta bazı 
meyva tacirlerimiz ihracat için 
leşebbllse giriımifler, fakat mü
tefebbisler vasıta kifayetsizliğin
den dolayı çok miişkül vaıiyet
ler karşısında kalmışlardır. Vazi-
yeti hulasa etmek lazım gelirse, 
dünya buhranına rağmen hariç 

memleketlerde Türk meyvaları için 
müşteri bulunmakta, fakat ihraç 
imkinsızhğı kendisini göstermek-
tedir, diyebiliriı. Nitekim lsken
deriyeye şehrimizden mühim 
miktarda şeftali ihraç etmek 
istiyen bir meyva taciri, birtakım 
müşki!attan sonra bu teşebb"ısün
den vazg çn.ek mecburiyetin e 
ka mıştır Mese1

E" şudur; 
Meyvahoşta iş gören ve S.ı-

taşıyan bir müessese biri aç gtin 
evvel İskenderiyeye doksan kiife 
şeftali göndermiye karar 'ermiş 

ve orada mü,'eri de bulm ışlur. 
Şeftalinin burada okkası 3 vcva 
4 kuruş olduğu halde lskenderi
yede 40 kuruşa satılmal;tadır. 
Bu müessese, mallarını Seyi::ie
fainin Ankara vapurile göndcrn iye 
teşebbüs etmiş, fakat ret cevabı 
almıştır. ÇOnkO vapurda iki tane 
buz.hane vardır. Bunlardan birin-
de geminin enalu muhafaza 
edilmektedir, diğerinin ise kayışı 
koptuğu için muattal bir halde
dir. Müessese sahibi ikinci depo
nun kayıfım kendisi masraf 
ederek ya?lırmak istemi~. bu 
hususta Seyrisefaio İşletme Mü-
dürliiğüne de malumat 'emiş, 
müracaati neticesiz kaldıg için 
mallar nı göndcrememiştir. Vazi
yeti bir müessesenin m lfaati 
nokt ... ından dl•ğıl, fokat n e l1le
ket i ıracalı ce hesinden dıışü
n"rs k chcmııı' etini deri ,;w
rıya Triz. İsl enderi)~) e Rn 1t"rİ-
Jen · !1 mt" vııların çl" • \'e 
maı1 um bir ' 11 ·ette \c. iığ nı 

geminin ba~ tarafında bulunan pan a ı 1\ılandumları f irıuclSUlı da iacı".: eoeuı ırıı. 



• 
Güzelimizi Istasiyonlarda 
Binlerce Halk Alkışladı 

Dünya Güzeli Marmarayı Görünce Se
vinçle Haykırdı:" Oh •• Deniz •• Deniz!,, 

Hadımköy, 31 Ağuıtoı ( Hu
susi surette giden arkadaşımız
dan ) - Kıraliçayı bekliyoruz : 
Saat dokuza on var... lıtaaiyon 
hıncahınç dolu. Hadımköyil hal
kı, öz kızman güzelliğinin zaferini 
alkışlayabilmek için,, her iki ko
lunu germek, haykırmak bağır
mak ve ağlamak istiyor. 

Anneler, Bügiık Anneler 
Saat dokuza bet var. 
Keriman Hanımın bliyllk an-

nesi, annesi ve Melek Hanımla 
karşıkarşıya konu111yoruz. He
yecan, onları boğan öyle sıkıcı 
bir rUzglr oluyor ki, yllzlerinin, 
gözlerinin bntnn takalluıla
rile dUımek ve bayılmak is· 
tiyorlar.. Fak at ah ıu hasret 
kavuşturan dakikalar, ümitler •.. 
Ferhunde Hanıma, akıaçla büylik 
anneye, saatime bakarak mml
danıyoruml 

- Beı dakika varl 
Zavallı anneler, zavallı büyük 

anneler... Heyecanlarını, tatlı ı .. 
tıraplarmı söyliyebilmek için ke
lime, cümle ve nefes bulamıyor
lar.. Ferhunde Hanım güç halle : 

- Ah, bilmezsiniz, bilmezsi
niz... Ne... Nekadar... diye mırıl
danıyor ... 

Aksaçlı bDyllkanne, cllmleyi 
tamamlamak istiyor : 

- Nekadar.. Nekadar he
yecandayız... Velhasılı anlatamı
yorum, bilemiyorum evlldım .• 

Tren Geliyor 
Saat tam dokuzu bet geçi

yor. Uzaklardan bir tiren dndntn, 
istasyonda kaynqma, halecan, 
çırpınma, bağırmalar : 

- Geliyor, geliyor, Keriman 
1• 1 ge ıyor ... 

Tren ağır ağır, yaldqb ve 

durdu. Çılgın gibi alkıtlar, hay
kumalar... Sağdan, soldan yal
varmalar! 

- Biraz da buraya bak Ke
riman.. birazda bize baki. Ne 
olunun!. Gül yilzllnll giSrelim ..• 

Kır..,o• 88rllndU 
DUnya gllzellik karaliçasa bir 

anda vagonda g6rilndQ: 
Ah bilmezsiniz, o ne heyecan, 

o ne vecit ve latiğrakb.. Bir 
anda 16zlerimi Karaliçaya 
Ye büyük anneye, ıllratle 
çevirdim: Birinin yOzQ, tatlı, bir 
gül koncesi gibi çizgilerle glll&
yor .. BOyük anne, o akaaçlı bllytık 
annenin yanaklarından katra katra 
yatlar damlıyor.. Ağbyordu .. 
Sevinçten mi, tahasaOrden mi, 
ittiyaktan mı? Neden, bilmi
yorum ... 

Keriman Hanımın nhbmda in~ 
ceği yerin etrafı keıif bir kala
balıkla kaplanmııb •. 

Beyaz yemenili köylüler, tılc 
tuvaletli genç kızlar, vakur za
bitler, yanık yllzlG Mehmetçikler 
Ye küçücOk kızlar, hep bir 
ağızdan bağırarak parmaklarile 
onu gösteriyorlardı: 

- l,t., Kıraliça.. lıte, itte 
ıu.. . LAcivert berelisi... Ne güzel, 
Ah ne güzel değil mi ?. 

Vagon Dellflyor 
Keriman Hanım, ağır ağır 

vagon merdivenlerini indi ve 
kendisine tahsis edilen hususi 
kompartımamn penceresine çıktı •. 

Halk bağınyordu : 
- Y aıa Karaliça !.. Yap 1. 

Kıralıça licivert beresi ve lA
civert kostUmile bir sülün, bir 
glil gibi kompartımanın salonuna 
geçti.. Dikkat ettim: Yüzü biraz 
incele,mişti.. 

MUtekkel burnunda, Türk 

- Keriman, deniz, deniz 1 .. 
Kıraliça bir anda sıçradı ve 

pencereye koştu.. Deniz ti uzak
lardan, iki yeşil sırt arasında 
parlıyordu. Keriman Hanım he
yecanla: 

- Ah, sahi deniz!.. lstanbula 
. . ' gmyoruz ... 
Kompartıman salonunda muh

telif mevzularda mUkAlemeler 
geçiyordu. Bu sarada bir arka-
daıımız Keriman Hanıma dö
nerek: 

arkının bariz hususiyeti daha zi
yade artmış, dudakları incelmiş 
ve gfizelleımitli. Fakat gözlerinin 
beyazlıklaranda çizgi çizgi ir.ce 
kan damarlar. vardı... Zavallı 
Kraliçamız, kim bilir, nekadar 
yorgundu, nekadar .... 

Bu sırada Sofyadan avdet eden - Biz sizin için neler yaptık 
Kenan Beyle konuşmıya baıladık. neler, dedi.. Mahkemelere kadar 
K B 1 düştük.. Kalem kaleme çarpıftık. 

enan ey yo culuğunu anlatı- Meselenin mahiyeti anlatıldı. 
yordu: K eriman Hanam, güzel ağzını 

- Buraya kadar bir damla açarak hayret ediyor, ara sıra 
uyku gözllmllze girmedi.. Hele küçük ve ahenkli sesler çıkarı-
Keriman Paristenberi pek az yordu. Tren bir anda lıpar· 
istirahat etmiş... takuleyi geçmiş, Küçükçekme· 

Seyahat buraya kadar ıyı ceye doğru hızla yol almaya 
geçti.. Yollarımızda büyük teza- başlamıştı. 
hiirat yapıldı. Velhasıl cidden Kompartımanda, Halis Bey 
ben de heyecan içindeyim azizim. bir gazeteci arkadaşa tuhaf 

Saat 9,5 .. Yavaş yavaı kalka- bazı fıkralar anlatıyordu. Bu sıra-
yoruz.. Halk bağırıyor .. Bu sırada da gözil kızına ilişti. Onun ken-
Peyami Safa Bey, pencereye çı- dine baktığını görünce çok tatlı 
karak Kıraliça namına söz söyledi: ve müşfik bir göz kırpışı yaptı .. 

- Kıymetli Hadımköyliller.. Keriman H. dayanamadı, glilll
verdi .. 

Keriman Halis Hanım size cidden Ah şu insanlar... Eğer ınsan-
müteşekkirdir.. Güle gtlle kalın.. laıın hepsi birer baba, birer 

Keriman Hanım da illve etti: evlit olsaydılar, emin olun 
- Buraya kadar zahmet et- bu dOnyada ne harp ne darp 

tiğiniz için size cidden müteşek- kalırdı .. 
kirim.. AJJaha ısmarladık... Yavaş yavaş yollarda karşıla-

Uzun çığlıklar, bagrlfmalar, al· yacılar çıkmağa başlamııtı. Bn-
kışlar içinde trenimiz süratini tün kuvvetlerile mendil sallıya-
artırdı ve !.tan.bula doğru uç- rak haykırarak ses!eniyorlardı: 
mağa başladık.. - Nerede Keriman Hanım, 

Kompartımanın bOyilk aalalo- Keriman H. nerde!. 
nu hıncahınç kalabalık ..• Kıymetli Kıraliçe, bir an istirahat ede-
tertjp heyetinden maada gazeteci- bilmek için kompartımanına çe· 
ler, fotoğrafçdar, filmciler, bntnn kilmiıti. 
salonu kaplamııtı... Keriman Bu 111rada fotoğrafçalar salona 
Hanım, amcazadesi Melek Muh- baskın yaptılar. Dart taraftan 

muhtelif pozlar çekmiye, batfa
liı Sabahaddin Hanımla, burun, 
b 

dalar •.. 
uruna konutuyorlar. Güzel Kı- lpekfilimciler de faaliyete aeç-

Taliçamız ara sıra ellerile bir mitlerdi... Seszapteden makin~ 
4eyler tarif ederek anlatıyor, zarif nin uzun Jiatiklerini d6rt tarafa 
ve tabii jeıtlerile bnabiltün gO- yaydılar, bOyOk makineyi salo-
zelleıiyordu. nun kenanna getirdiler ve ilk 

Herkes ona bakıyor. Herkes a6zln filmi çektiler .. 
onun gllzelliği önünde secdeye Keriman Hanımı latertz 
kapanmamak için, bOtün kuvvet- Birdenbire, trenimizin keskin 
lerini sarfediyorlardı. dOdUğti öttü ve uzaktan Kilçük-
Nlne Ve Torunun Kuq11kl•fm••• çekmece göründö.. İstasyon mlU-

Bu sırada Keriman Hanıma, hiı kalabalık.. Banyodan fırlıyan 
haaretle, iıtiyakla bakan aksaç'ı mayolu kadınlar, yarım mayo:u 
bnynk annenin g6zleri yaşarmıya erkekler, genç kızlar, çocuklar, 
batlamıfb. Kıraliça birdenbire ba· ihtiyarlar hep birden el kaldıra • 
şanı çevirdi, ona bakb.. Üç rak, haykırarak bağmyorlardı: 
d6rt saniye süren bir bakıtma• - Kıraliçeyi, Kıraliçeyi lıte-
dan sonra bir anda biribirlerine riıl... 
sarıldılar ve öpOftüler.. Keriman Keriman Hanım kompartıma-
Hanım annesine dönerek: .; u nından 4 ktı ve pencereden baıı· 

- Gel seni de 6peyim! diye ' nı \ıkarır çıkarmaz. kuvvetli, 
uzandı. Sıra Nakiye Hana ma keskin bir ~~~n~ çığlığı koptu 

l · t " GD ı k. K ı· ve sesler bırıbırıne karııta: ge mıt ı.. ze ve ze ı ıra ıça- K . K 1. · f 
b 1 b b d 

erıman ıra ıçemız . 
mız, u tat ı mu a etten cna a 1 t ' LA · t b 
sunmak iıtedi: ş e şu, şu... cıver e-

- Sizinle de öpüşelim Hanıme- reli!.. 
fendi! dedi ve 6p6şt6ler. Seyahat, 
böyle harikulide g6zel bir Kıra• 
liça ile meğerse ne tatlı, ne zevkli 
geçiyormuş .. Ah eğer seyyahlar bu 
mühim keşfimi duysalar, muhak
kak beni zengin ederlerdi •. 

Tren bütun süratile uçuyor .. 
İstanbul kokusu, lstanbul şekilleri 
yavaı yava, belirmeye baılı
yordu. 

Birdenbire Halia Be1 pence
dherek ba dı: 

Yaşa Kıraliçemizl. 
Ah ne güzel yarabbi ne 

güzel! ... 
Bu sırada ihtiyar bir kadın, 

şişmiı ve yumşamış ellerini 
sallayarak kıraliçeyc bağırdı: 

- Güzel kızım, senin 
gnl yilzünü görebilmek ıçın 
çamaşarımı bıraktım da geldim!.. 

Kıraliçe ile beraber herkes 
gtılllftl.. 

lpekfilimcilerin aelİ birdenbire 
·rik .. ldi: 

Jııgiltoro IIOkQmeti tar&fından Oaıi 
117.. ne hediye edilen eserin torcOmesl 

ÇANAKKALE 
- 89 - Yazan: Ceneral Oglander 

Türkler Tarafından Açılan Bir Yaylım 
Ateşi Kayaların Tepesini Yaladı -X sahilinde karaya çıkacak 

olan kuvayı külliyenin birinci 
Border Regiment ve birinci 
lnniskilling taburlarından mürek· 
kep olduğu ve kumandanları olan 
liva Jeneral W. R. W arshall'in de 
bu iki taburla fırka ihtiyatını 
teşkil etmesi emrini aldığı evvel
ce yazılmıştı. 

Sabah saat dokuz.da Border 
Regiment'ın ilk kıtaalt kara-
ya çıkarken, sol cenahtan ara
ııra ateş sadaları gelmekte 
idi. Fak at sahilde ve ona nazır 
olan kayalıklarda tam bir sükü
net vardı ve bir müddet karaya 
çıkış harekitı muntazam bir 
surette devam etti. Anson tabu
runun bir müfrezesi kayalıklara 

doğru yol inşa ediyor, başka an
garya kıtaatı ise kayıklardan ıu 
ve cephane taşıyor, sahilde bir 
telsiz istasyonu kurmakla meşgul 
oluyordu. 

Saat dokuzda, Jeneral Mars
hall karaya çıktığı zaman vazi
yeti gayet garipti. Emrindeki 
kıtaattan iki tabur kendi 
kumandasından alınmış Y ve S 
sahillerine s~vkedilmişti 

Diğer iki tabur ise fırka ibtiya· 
tına tefrik edilmiş ve herhangi 
müstacel bir vaziyet karşısında 
bile fırkadan emir olmaksızın hiç-
bir tarafa kımıldanmamıya mah
küm edilmiıti. Cephedeki Royal· 
F usillierı Jeneralin emrinde de
ğildi. Ve bu kuvvetin ikinci he
def olan Y sahili • Seddillbahir 
hattını zaptetmek için yapacağı 
harekatta Jenerale hiçbir vazife 
tahıia edilmemişti. 

Diğer sahillerdeki vaziyet 
hakkında hiçbir malOmat yoktu. 
Jeneral Harenin yaralandığını 
ve Jeneral Napierin maktul dn.
tllğllnll ancak 6ğleden sonra ala-.......................................... ---.......... .. 

-Kıralıçeyi apğı abn, aşağı. 
Makine hat boyuna konuldu •. 

Ses ahizesinin lhtikleri birer yılan 
ıibi uzadı.. Ve filim çenilmiye 
bqlanda: 

Peyami Safa, derhal Karaliçe
ye bir beyanı hotamecli yaptı. 
Karaliçe ince ve tatlı seaile buna 
cevap verdi.. Ve tekrar kompar· 
limana girildi .. 

Halkın çılgın alkıtları, hay
kırmaları iı;inde kalkmak Ozere 
iken, ıimendifer memurlarından 
biri geldi ve vaıon - Linin idare 
mDdürDne bir klğıt uzattı : 

Y eşilköyllller, Kraliçeyi 
görmek ve bir buket takdim et· 
mek istiyorlar ... 

Vagon-li direkUSrU buna razı 
oldu. Geçtiğimiz yollardaki bn
tlln evlerin pecereleri hep ka· 
dın bqlarile dolmuş ve çılsrın 
bağnımalar içinde mütemadiyen 
sallanan mendillerle kaplanmııb •. 

Yetilköy hıncahıoçb.. Treni
miz burada birkaç sani1e durdu 
ve tekrar hareket etti. Bak11-
köyün, Yedikulenin, Samat
yanın ve blltOn istaıiyonlaran 
he1=si, mahter gibi kalabalaktL .. 

Uzaktan birdenbire Haydar
paşa ve Kadıköy, milteakıben bO
tnn lstanbul görilndn. Tren ho
murdanarak istasyona girdi .. Ka· 
labalık.. Kalabalık. •• 

Sesler, bağırtılar, çalgan me-
serret avazeleri, haykırmaları 

içinde trenimiz Sirkecide dur-
muştu. . 

Binlerce halk, kadın erkek , 
çoluk çocuk, lacivert bereli, il· 
civert kostnmlO, kendi öz kızı, 
dOnya gilzelinin arkasından, 
ıllrllldeniyor, COfkunluktan bir 
çatlaya aibi akıyordu. 

..... s. .. w 

bilmişti. X sahilindeki nisbl s6-
kunet, kendi kıtaatının kolayca 

ve tam muayyen vaktinde karaya 
çıkabilmiş olması Jenerale her 
ıeyin yolunda gittiği ve W ve 

V sahillerindeki kuvvetlerin de 
nerede ise ileri atılarak kendisine 
iltihak etmek üzere oldukları 
kanaatini vermişti . Royal F usillier 
taburunun vaziyetini anlP.mak 
üzere kayalıkların üzerine çıkan 
Jeneral Marohall, ıol cenahta 
bulunan kaptan Leslieden, bas
kına uğradığı ve imdada muh-
taç oJdujuna dair müstacel 
bir rapor aldı ve ihtiyat 
taburunu ileri ıürerek her ihti
male ka111 hazırlıklı bulunmak 
için karaya çıkmıı olan bnttın 
efradın kayıkların tepesinde 
mevzi almalarmı emretti. 

Saat I0,30 da Kolonel Newn
bamdan bir rapor geldi. Kolonel 

1 14 rakamlı tepede bulunan 
Royal Fusilliersin sol cenahını 
inkişaf ettirmek üzere takviye 
kataatı istiyordu. Bornden Regi
m~nt taburunun bir b61Dğ0 ile 
iki makineli tüfek bu cepheye 
aevkedildi. Bu efrat hareket eder 
etmez Royal Fualllers ta· 
burunun bazı aksamının sol ce-

nahtan ric'at etmekte ve pek 
yakından Türkler tarafından ta
kip edilmekte oldukları görtıldn. 

Jeneral Warsball, derhal bin-
baıı W anghanı çağırarak zaziyeti 
kendisine izab etti ve Borden 
taburunun hücuma kalkmaıını 
emretti. Fakat bu aarada Tllrkler 
tarafından açılan bir yaylım aleti 
kayalıklann tepesini yaladı •• 
binbaıı W anghan maktul •• 
Jeneral Mar1ball de yaralı d&ıttı. 

TOrkler sabile birkaç ylz 
yarda yaklqmıılarda. "SilngO tak,, 
emrini alan Border taburunun 
iki b6ltlğtl ileri ablllllf(ana ela. 
Tl\rkler bu h6cumu beldemiye
rek bir yaylım atqi daha yap
llllflar •e lngilizlere kırk nefer ile 
3 zabit olmak llzere 43 telefat 
verdirerek derhal çekilmiflercli. 
lngilizler, Türkleri takip etmedik
Jeri gibi çekilmekte olan dtlf· 
mania irtibab muhafaza etmeyi 
bile dOtllnemeclim. 

Saat 1 e gelmiıti. lnniskillinr 
taburu da karaya çıkmıtb. Fakat 
jeneral Marıball hiçbir taraftan 
haber a);Aıadığı için eli kolu 
bağla bir vaziyette idi. Öğle llıeri 
Y sahilinden helyoıta ile al
dığı bir raporda bu aahilde mu
kavemete maruz kalınmadan ka
raya çıkıldığı bildiriliyordu. Fakat 
gerek W sahilinden, gerek-
se fırka kararslhmdan hiç-
bir haber alamamııtı. W 
ve V sahillerindeki kataabo 
ilerliyemeditini biliyordu. ÇGnkl 
X sahilinin llıtiindeki mevziden 
138 ve 141 rakı~b tepelerin 
el'an Türklerin elinde olduiu 
pekAlA görillllyordu. Fakat bu 
mevzileri iıgal eden dOımao 
kuvvetleri hakkında hiçbir mal6-
malı yoktu. Bu vaziyet muvace
hesinde ve kumandasındaki iki 
taburun fırka ihtiyatını teşkil et· 
tiğini dlltllnerek hiçbir harekete 
tevessül etmemiye ve elindeki 
kuvvetleri mahafaza ederek aa• 
bili mndafaa etmiye karar •erdi. 

CArkı• • .,, 
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~ leyll ·Nehari· Kız - Erkek 

ŞEMSOLMEKATiP 
Müessisi: NEBIZADE HAMDI Tesis tarihi : rno7 

Reami dera programlarını tamamen tatbik eder. lngilizce n Fransızca tedriHh ecnebi mekteplerine ka t'iyyen 
ihtiyaç bırakmıyacak derecededir. Çok kıymetli ve gü:ıide muallimlerinden nıürekkep bir talim heyetiH 
maliktir. Ana ve babalar yavrularına inkılap Li1elerine tam bir emniyet ve huıuru kalp ile teallm edt.bilirler. 

Yuva., llk ve Orta kısımlara Leyli - Nehari, Ktz ve Erk6k talebe hergiln 
saat 9 da n 18 e kadar ka.yüolunur. llk kısımda da frMsııca lisan ı vardır. 

lstiyeıılore tarifn~ıuo gündor ilir. 

m. Adres: B•flktaf • Yıldız. Tel. B. o. 2282 
Lise mezunu gençlerin hayat Hhaımda hemen bir İf edinebilmeleri için bu sene meccani olarak 

~ANKARA 4 
TİCARET VE BANKACILIK KURLARI 

Hususi Bizim Mektep --... da terlip edecektir. latiy•nlere mufaaul iı.ahname gönderilir. Mektep Nuru Oımaniy.ededir. Telefon 20019 ...--

en eski hususi mektebi: Nlfanta,ında Ana, ilk, Orta 

Leyli, nehari 
Kız ve erkek Feyziye Lisesi Tesis tarihi 

1885 

Ecnebi lisanlarına ilk sınıflardan itibaren ba~larur. 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. 
Yeni bina Halk Evi civarındadır. 

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

J) Telefon : 2459 

Türk Maarif Cemiyeti İdaresinde 

Leyli ve Nehari •••-•••••••••r 8arrı~lınne füışırıcla Müni r Paşa kona:ı-ı nd:ı. ~------------
• Leyi! Nehari· Ana· ilk• Orta· Lise· Kız - Erkek 

HAYRİYE LİSELERİ Bursa Kız Lisesi 
Resmi liselere muadil olduğu Maarif Vekaletince 

olunmuştur. Saf bava, temiz gıda, nezih bir terbiye, iyi bir 
tahsil verir. 15 Ağustostan itibaren bütün sınıflara leylt ve ne· 
bari talebe kabul olunur. Matbu kataloğu mektep idaresinden 

:\!ııarir vekaleti celilesinin 5/4/932 tarih ve 18676 rıuruaraıA cınrile bütan ınoktoplere t:ı.nıiıu edildiği Ozoro reenıt 

ınuadeleti ta:ıdik cdilmit olan mcktobimizde talebe kaydına batlanm1ştır . Ecnclıi lisanlarına ilk sınıflardan itibaren 

başlanır. Nclı:ırt talebe mektebin husuet otomobil ve otobilslerile nakledilir. HergUn sa:ıt 10 dan 17 ye kadar kayıt 
muamelesi yapıl maktadır. 'fa.lop vukunnda posta ile t:ı.rifııaıno gii11dorilir. Tel 20530 

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

GALATA VOYVODA 19·21 

Afyonkarahisar 
Böbrek, 

Madensuyu 

Karaciğer, 

Mide. 
hastalıklarına karşı Türkiyenın 

yegane madensuyudur 
Londra Sergisinde Madalya 

kazanmıştır. 

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

Umumi deposu: Y enipostane 
Eskizaptiye 

caddesi No. 20 411 

karşısında 

lstanbul Yüksek iktısat 
Ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Kayıt ve kabul muamelesi 1 Eylôl 932 de başlıyacak ve 25 

EylQI akıamına kadar devam edecektir. 
2 - Kayıt için cumartesi, pazartesi, perşembe günleri ıababları saat 

ondan akşamlan saat on yediye kadar mektep miidilrlüğüne 
müracaat olunacaktır. 

3 - Mektebin (Yllksek lktısat ve Ticaret kısmına) 
A-Bakalorya imtihanlanna tabi tam devreli lise mezunlarile bu 

derecede olduğu hükumetçe musaddak ve bakaloryaya tabi 
ecenbi liselerinden ıahadetnamel~ri olanlar. 

B- Darülfünun fakültelerinden ve Yüksek mekteplerden mezun 
olanlar ile bu mekteplerden naklen gelecek olanlar. Nakle~ 
geleceklerin evvelce girdikleri mekteplere herhalde lise mezunu 
olarak kaydedilmi§ olmaları şarttır. 

D- Bu kısma muadil ecnebi yüksek ticaret mektepleri mezunlarile 
müdavimlerinden mukabil devrelere naklen almaca'klarm Türk
çeden imtihan vermeleri Meşruttur. 

4 - Mektebin (Ticaret Lisesi Kısmına) bakaloryaya tabi Ortamek
tep mezunları alınacaktır. Bu kısma gireceklerin yaşlan on 
beıteo aşağı ve yirmi birden yukarı olmıyacaktır. 

5 - Mektebin (Küçük Ticaret Kısmına) ilk mektepler mezunlarile 
orta mekteplerin birinci, ikinci, üçüncü sın ı flarmdan tasdikname 
ile gelecek olanlar. Bunların yaşları da on Uçten aşağı ve on 
sekizden yukari olmıyacaktır. 

6 - Mektep Nehari ve me~cani olup tedrisat öğleye kadardır. 

Piyano Muallimi 
Budapefla Konservatuvarında Çahfmlf 

fataftbul Mekteplerinde veya aile çocuklanna mUaalt şerattlo Piyano dersler! vermek 
iatedlğlnden arzu edenler, Ankara: P. K. 186 Madam A. Firtmana mUracaat 

Feyziati Liseleri Müdürlüğünden: 
İlk kısım ve Lise Eylül devresi mezuniyet ikmal imtihanlarına 

Eylulün birinden ve sınıf ikmal yoklamalarına Eylôlfin onuncu gü
nünden itibaren başlanacakbr. 

Programlar hakkmda malumat almak üzre alakadarların mektebe 
müracaatları. 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Beykoz kazasının Poyraz köyünde inşa edilecek ilkmektep binası 
pazarlıkla yaptırılacaktır. Talip olanlar keşif evrakını görmek llzere 
hergiln Levazım MildürlilğUne, pazarlığa girmek için de teklif ede-
cekleri bedelin %7,5 uğu nisbetinde teminat makbuz veya mektubu 
ile 1 9 932 Perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 
müracaat etmelidirler. 

lstanbul Gümrükleri Muhafaza Başmüdürlüğünden: 
1 - Ambalajlık 3000 metre yerli beıi ( Memhur numunesine 

göre) açık kırdırmaya konulmuştur. 
2 - Kudırma şartlan kağıdının tasdikli suretleri İstanbul 

Gümrükleri Muhafaza BaşmiidUrlllğünden alınacaktır. 
3 - Kırdırma mezkur BaşmUdüriyette kurulacak alım satım 

komisyonu tarafından yapılacaktır. 
4 - Kırdırma 6-9-932 tarihine rasbyan salı giinll saat 14tedir. 
5 - Her istekli, biçilmiş bedelin %7,5 ğu olan 59 lira 24 

kuruşluk muvakkat güvenme " teminat " larile belli saatten evvel 
komisyona gelpıeleri. 

6 - Örnek: Muhafaza Başmüdüriyetinde memhur nümuneyi 
istekliler görebilirler, 

Kıymeti muhammenesi 
Lira 
870 

Eyüpte Bahariyedeki Mevlevi tekkesinin dedegan odalarile yemek
hane, mutfak, hamam kısımlarının .ahşap ve kargir enkazı yirmi gün 
müddetle müzayedeye konmuştur. ihalesi Eylôlün 10 uncu cumartesi 
günü saat on beştedir. Taliplerin pey akçelerile beraber lstanbul 
Evkaf Müdiriyetinde Mahlfılat kalemine mtiracaatları ilan olunur. r- NA[M VAPUR iDARESi 

lzmir sürat Postasi 
4 20 ıaat ) 

Lüks 

ADNAN 

ASABRİN 
Grip. romatizma, baş ve dit 

ağrıları için en güzel ilaçtır. 

Sadık Zade Biraderler 

Vapurları: Karadeniz Postası 

DUMLUPINAR 
1 Eyliil Vapuru Perımbe günü 

akşamı saat 18 de Sirkeci nh
bmından hareketle (Zonguldak, 
İnebolu, Ayancık, Samsun, Or
du, Giresun, Trabzon, Rize 
ve Hope) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Fazla tafsil it için Sirkeci 
Meymenet Hanı altında acen
talığına müracaat. Tel. 22134 

TA VlL ZADE VAPURLARI 

AYVALIK Postası 

r-:P~!~u~!~! 
saat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 
tarikile Ayvahğa azimet ve av
det edecektir. 

Dikkat ı Cuma gUnU Edremit yol
culannı trene yetl9Urlr ve Ayvalı.k yol• 
cularuu a,J'lli rUn aktamı Ayvalıfa 
Çlkanr. 1 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade Mus
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

LASTER SILBERMANN ve SU. 
' DOYÇE LEV ANT Linye 

Hamburg, Brem, Anven, İstanbul 
ve Babrisiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam postaları 
Hamburg, Brem, Stetin, Anveu ve 
RQterdaın' dan limanın ıı t muvaaalatı 

beklenen vapurlar 
Avola vapuru 1 eylüle doğru 
Albanla vapuru 10 eylüle doğru 
Agulla vapuru 16 eylüle dnğru 
Burgaı~, Varna, Köstence, Kala• 
ve (brail için limanımızdan hareket 

edecek vapular 
Albania vapuru 10· l I Eylüle doğru 
Alaya vapuru 24-25 Eylüle doğru 
Tlnos vapuru 26-28 Ey!Ul e doğru 
Yakında Hamburg, Brem, Anvera 
ve Roterdam limanları için hareket 

edecek vapurlar. 
Allmnla vapuru 3-4 Eyliıle doğru. 

7 - Kayıt ve kabul için aşağıdaki vesaikin müdiriyete hitaben 
yazılacak bir istidanameye raph icap eder:. 

Vesaik: t - Mektep şahadetname veya tasdiknamesi. 2 - Sıh· 
hat ve aşı raporları. 3 • Hükümetçe musaddak hfisnübal vara· 
kası. 4 Hüviyet cüzdanı, 5 - Üç kıt'a fotoğraf. 

vapuru 
Her p b günleri Galata 

hafta erşem e rıhtımından 
Saat tam IS de hareketle doğn.ı 

Spre vvald vapuru 8- 9 Eylüle 

1 
doğru. 

ı Takalile dişlerinizi do yaptıra· Ulm vapuru 16-17 Eylllle doğru. 

ı bilirsiniz . Galata: Çeçoya.n Ifan G d Faz.la tafs ilat ıçın alata a 

1 No. () · 7 yo ınilraca tt. 1 S"lb 

Maarif Vekaletinden: 
Bütün resmi ve hususi Türk 1ise ve Ortamekteplerile muallim 

mekteplerinde Eylülün 17 inci cumarteıi glinü tedrisata başlanacağı 
11611 olunur. 

1Z iv!1 R 'e 
ve Pazar günleri f zmir' den saat 
14 1/2 da hareketle fstanbul 'a 
avdet eder. Tafsilat için Galata, 
GümrUk karşısında Site Fran• 
sez Han No. t 2 yazıhanesine 

-müracaat. Tel. B. O. 1041-• 

•--------------• Ovakimyan hanında Laster ı ermann ve Şfirekisı vapur acenta• 

BREKFAST 
ve l>il i'ınıum BisküvL 
lerini torci tı ediniz. 
AAm · ı •' • l'>:o. Hfi 

lığına müracaat. 
Telefon ı Beyoğlu 44646 • 7 

Son Posta Malbaa•ı 
-======'--C.~ 

iabibl: Ali Ekra:u 
N•tl'iyat Mli .Ud: H.ı :U Llltfl 


