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Vesika =·Ticaretile Müthiş 1, 
Bir Mücadele Başlıyor 

. -· 
lktısadi Müşküllerin İzalesine Y arıyacak 

Bütün Tedbirler İttihaz Edildi -· Ankara 11 (Hususi} - Yeni 1 nacak, gerek iktısadI meaelelerl, 
lktısat Vekili Mahmut Celal "' B. gerekse. diğe.r faaliye~ ıubelerine 
dUnden itibaren yeni • . ..azifesine ait mühım ı~leri mdzakere ve 
tesınen ve filen başladı, Celal B. intaç edecektır. Yalnız şu muhak-
öğleden sonra vekalete giderek kaktır ki alınan hlitUn . tedbirler 
rnakamına oturdu ve tebrikleri ve kararlar derhal tatbık oluna· 

kabul ettikten sonra dH tetkikata caktır. 
girişti. Celal Bey akşam geç SalAhiyettar zevat tesadüf olu· 
vakte kadar odasından dışarı nan iktısadt mtişkülatm kısa bir 
çıkmadı, bütün gün devamlı bir zurnanda ortadan kaldırılması için 
tekilde meşgul oldu. lazımuelen bUtUn tedbirlerin ahn-

Alakadar bütün mehafilde <lığını: bu tedbirlerin tam bir 
Celal Beyin İktısat Vekaletini i,- isabetle tatbikı hususunda tetki-
ial etmesi büyilk bir Umit ve icat yapılarak mühim neticeler 
rnernnuniyetle karşılanmıştır. cldo edildiğini söylemektedirler. 

Vekiller heyetinin bugl\n top· Yeni tedbirlerin haıında en 
lanması tekarrlir etmişti. Fukat 1ı1ühiın olarak vesika ticaretine 

lllühim tetkikatın bitmesine intizaren karşı açılacak olan mUcad~l• 
bliyük içtima yarma kalmıştır. gelmektedir. lthallt vesikalarını 
Bununla beraber Vekiller Heyeti halkın, hazinenin ve hele memlo· 
Yarından sonra da sık sık topla- ( Devamı 3 üncü aayfada ) 
~ = 

Şahadetname Kaçakçı-
lığına Karşı_ Tedbir Alındı 

DUn Dolmabah 8 •arayanda mUhlm bir llml içtima yapıldı: TUrk tarihinin, TUrklerln dUnya 
medeniyetine hlzm~tlarl f asllnı yazacak olan zeval toplanarak fikir leall•lnde bulundular. 
Muhtallf heyetlere ayrllan bu zevat, yakında TOrk Medeniyet tarihini yapmıya başhyacaklardn•. 
Resmimiz dUnkU içtimada bulunanları gösteriyor. 

Digarbekirde 
Bir infilak 
Faciası 
Diyarhekir (Huıuıt) - Burada 

bir lnfilAk faciası oldu. Hlldise 
ıudur:Varldat Müdürll Bedri Bey, 
içinde iıtiiil edici bır madde bu
lunan bir odaya girmiı, bu sıra
da mUthit bir infilik olmuı ve 
Bedri Bey feci bir şekilde ölmUı· 
lttr. lnfillkm, Bedri Beyin sön-
dllrmeden yere attığı bir kibrit· 
ten ileri aeldiği anlaşılmıştır. 

İhtikar ------

1( )1 
_ Bugünün Meselelerinden _ 

Türk Dili Bütün Türk 
Irkına Teşmil Edilebilir 

------
Dilimizin Bünyesi Tarafından Ha~ -
medilen Ecnebi Kelimeler Türkçedir 

1 
Türk dilinin, bilhassa konuş

ma ve yazma dilimizin bUyUk ve 
mühim bir inkılAp arifesinde ol
duğu malumdur. Bu esaslı işi ba
şaracak olan TUrk Dili Kurltayı 

Villyetteki Komisyon şu gUnlerde toplanacak, dili-
T etki kata Başlıyor miz hakkında milhim karar· 

lar verecektir. Biz Kurultayın 
VilAyetteki İbtikAr Komisyonu kararlarına, dil inkılAbmın çok 

ıehrimizdekt petrol şirketlerinin yakında tesbit edilecek olan 
dört aydanberi ihtikAr yaptıkları anahatlarına intiz:aren alAkadar 
hakkında Mnddeiumumilik tara-
fından g8nderileıı evrak üzerine mütehassıslarla, muharrirlerle ve 
Ticaret MUdüriyetine ve Ticaret bu sahada hizmeti görülenlerle g6-

Mekleplerde yeni •ene l9ln ••Yit muamale•I yapılırken Odasına tezkereler yazarak ha· rüşerek fikirlerini alıyor ve hergUn 
Hatırlardadır ki, geçen ıene mesi ve vesika olup ta tahadet- kiki vaziyetin bildirilmesini iste· yazıyoruz. Bugün de eski bir 

l>azı sahtekArlar uydurma liae name olmıyan gençler DarUlfll· mişti. Ticaret Müdüriyeti diln mektepçi ve terbiyeci olan Sıvaı 
ıahadetnamelerile yllkaek mektep- nun şubelerine kabul edilme- ko'1lisyona mufassal bir cevap Meb'usu lbrahim Allettio Beyin 
1 1 i k di M 'f V k .. 1 t' ı· aöndermiştir. Komisyon buglin ere ve DarlllfOnuna g rmen n me te r. aarı e 11 e 1 119 0 k'k t b ı k mütalealarını dercediyoruz. ibra- lbrahlm Allettln Bey toplanarak tet ı a a . ~ş ıyaca -
Yolunu bulmuşlar, fakat bu sah- mezunlarının ıahadetnamelerini br. Komisyon kahve ıhtıkArı hak- him Aliettin B. şunları söylüyor: 
tekArlık çok çabuk meyclana çı· henüz tasdik etmediğinden ynk- kında yapılan ihbarı tetkik et· "-Türkçe gayet sUratle değişi· da değil, aklı selime tlbi olurlar-
karılmıştı. sek mekteplere ve DarUlfUnun mekle meıguldür. yor. Şahıslar ve heyetler tarafın· sa, mutlaka, dilimizin halis türk-

ü .. ~ d' . . ö ek şubelerine bu seneki lise mezun- G ld' dan mlidahale edilmese bile, bu çeye doğru gitmesinden memnun· 
~ gren ığımıze g ro, ger ıarından henuz hi,. kimse kayde- Faik Bey e ' durlar ve buna taraftardırlar. 

Yu\ k k ı k D r değişiklik devam edecektir ve bu 
tse me tep er, gere 19 ~- dilmemiştir. Maliye Vekaleti . Muhasebei Lisanın bu tabii tekAmUIUne 

rUlfr b ı · kteplerın b 1 M dli u F k B değişme mütevaliyen sadelig~ e mun şu e erı, me Bu se ep e timdi ye kadar Umumiye ii. r 81 • • ey m~ şuurlu bir tarzda mildahele et• 
kayit zamanı olduğu için, şahadet· Hukuk Fakültesine ancak sekiz zunen şehrimıze gelmıştır. Faık ve açık türkçeye doğru gidiyor. mek hem faydah, hem zaruridir. 
name kaçakçılığına karşı mUessir talebenin kavdi yapılmıştır. Bey dUn Defterdarlığa gelerek Bunu görmemek mümkün de- Bu sahada yapılacak pek çok iıler 
tedbirler almışlardır. Ortamektep ve liselere ge- Defterdar Mustafa Beyle görüş- ğildir. Hatta, eski tarzda yazı vardır. Bu zaruretten dolayıdır ki, 
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Darbımesel Medlôllerinden : 

Dinıiıin hakkından lmanıız ıelir. Kenarana bak bezini al 

Ana1ına bak kızını a1 

Arınuduıı iyisini ayı yer! Ayağını sıcak tut batını serin. 

Kendine bir İf bul dilıüame derin 

Gülü seven dlkenine katlanll. 
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T erkos Belediyeye 
Geçtikterı Sonra 

Terkosa, Belediyenin v:ızıyct 
etmesi artık bir gUn meselesidir. 
Bu hususta halkıınız diyor kir 

Süleyman Sudi B. (Sulta.nsolim 17) 
· - Umumi Harpten evvel bilHln 

ılmendiferlerimizi ecnebiler idare 
ederdi. Tilrkler fİnıendifercilik ya
pamaz derlerdi. Sanki timendifercilik 
aıökten zembille bu çelebiler için 
lnmifti. Hükumet mektep a,tı. Ben 
de devam ettim. Türk rençleri mü
kemmel timendiferci olduJ .. r. Buıün 
bütün demiryollarımızı büyük bir 
muvaffakıyetle a-ençler idare ediyor
lar. Terkoau idare etmek tlmendi
fercllikten daha zor bir fey dekildir. 
Muanam köprüler kuran Türk mü• 
hendi•leri terko•u da liyakatle idare 
edeceklerdir. Bundan kat'iyyen 
eminim. .. 

Sıtkı B. (Sirkeci Sancaktar sokak 5) 
- Tenkit hakikaten kol:ıydır. 

lnHD bctenmediğl ıeyi pek kolay
lıkla didikliyeoilir. latanbulu baykut 
7uvasma çeviren terkoaun yenilecek 
bir yeri yoktu. Nihayet bu şirket 
def olup gidiyor. Şimdi it bata düş
tO. Belediye büyük bir imt;han geçi
recek, bize şirketi arntmamak için 
çok iyl bir idare tekli kurmalıdır. .. 

Etem Bey ( Di nyolu Klot }'aror 
caddesi ) 

- latanbulda Terkoslnn başkn 
imtiyazlı birçok şirketler daha var· 
dır.Bunların da bır gün milli idareye 
ıeçmesi temenni edıHr~Şimdi Belediye 
Terkoaa vazıyet cdecelc. Belediye 
hakikaten kıh kırk yararcasına bir 
tetkike girişmiş. Mahcup olmamak 
için iyi bir idare şekli arıyor muş. 
Eğer Belediye Terkosu iyi idare 
ederese yarın tramvayı dıı, elektriği 
de kendisino vereceğiz. Eter idare 
edemezse imtiyazlı flrkctlerin elino 
fena bir propaganda fıuatı vermiş 
olacaktır. Onun için çok dikkat 
ctmeai liizımdar. 

Hakkı B. ( Cihangir ('.ımi sokak 8) 
- Bir aydır bizim Terkos mus

lukları akmıyor. Bu ıncııkta Cihan• 
aırin yokuşunda susuz kaldık. ttal
bukl ıu paraum muntazaman alı
yorlar. Şu belanın batımızdan çekil
mesini dört gözle ·bekliyoru:ı. Geçen 
ıene Belediye Fen Heyeti Müdürü 
Ziya B. bir söz aöylemlşti. Türk 
aan'ati ve Türk kolu bu işi daha iyi 
idare edebilir demişti. Bu sözlerini 
aenet yaptık, timdi aenebaşmı bek• 
lfyoruz. 

lfo 
Rıza B. ( Çakmakçılar Bilyhk Yeni 

nan 7) 
-Türkün bilgisi ve idareıi Terkoıu 

aa muhakkak şimdikinden iyi idare 
ıdecektir. Ben mühendislerimizden 
ıminim. 

Piyanko 
13 üncü tertip tayyare piyan· 

kosunun ikinci keşidesi bugUn 
&ğledcn sora yapılacaktır. Bu 
keıidenin en bllyUk ikramıyesi 
35 bin liradır. 

Kasıgmdan Yaralamış 
Sirkecide duran Barbn vapu

runun kamarotlarından Aziz, bı
çakla arkadaşı Seyfiyi kasıA'ından 
yaralamıştır. 
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Hapishanede Bir Arbede 
-

Recep isminde Bir Cinayet Mahkô-
munu On Sekiz Yerinden Yaraladılar 

Haber aldığımıza göre, birkaç gün evvel Üs
küdar hapishanesinde kanla bir hadise olmuştur. 
Yaptığımız tahkikata göre, bir müddet evvel İs
tanbul hapishanesinde iken idari bazı ıebeplerden 
dolayı Üsküdar hapishanesine nakledilen şoför Re-

Hldise şöyle olmuştur: 
Şoför Recep ile Rüstem ve diğer Recep evvelki 

gece kavga etmişler, fakat hadise kapanmııtır. 
Ertesi sabah, şoför Recep çeşme başında yüzilnil 
yıkarken kavgacılardan biri gelip arkadan ellerini 

cep isminde bir cinayet mahkumu, çıkan bir kavga 
neticesinde yaralanmııtır. Recebi yaralıyanlar Ar
navut Rl\stem ve Recep isminde iki mahkumdur. 
Şoför Recep tamam on sekiz yerinden vurulmuştur • 

tutmuş, öbilrU de ıustala çakıs ını çıkararak ıoför 
Recebin muhtelif yerlerine saplamaya başlamııtır. 
Yaralının hayatı tehlikede değildir. Tedavi edilmek 
üzere lstanbul hapishanesine nakledilmiştir. 

Kendi Kaçmış! 
Çatalcada Kaybolan Kız 

Eyüpte Bulundu 
Çatalcanın Bakla köyUnde 

oturan Ihsan Ef. isminde bir 
çiftçi dlin Adliyeye müracaat et
miş ve kızının lrnçırıldığını haber 
vermiştir. Ihsan Ef. nin iddiasına 
göre, Necmiye ismindeki on altı 
yaşındaki kızı Eyüpte Topçular: 
da oturan Ahmet isminde birisi 
tarafindan kaçırılmıştır. Bu ihbar 
üzerine Müddeiumumilik derhal 
harekete geçmiş ve meseleden 
zabıta da haberdar edilmiş
tir. Tahkikat neticesinde Ah· 
met ve Necmiye Eyüpte yaka
lanmı9lar, Necmiye adliye dok
torları tarafından muayene edil
miştir. 

Necmiye, babası tarafından 
yapılan kaçırılmak iddiasını red
detmiş, Abmede kendi arzusile 
kaçtığım söylemiştir. 

Türk Malı 
ihracat Ofisi Sürüm 

·r eminine Çalışıyor 
ihracat Ofisi bellibaşlı ihra

cat mallarımızın hariç piyasalarda 
fazla sürülmesi için esaslı tedbir
ler almıya başlamıştır. Ofis Mü
diriyeti, hariçteki ticaret mümes

silliklerimize müracaat ederek Türk 
mallarının tanıtılması ve malları· 
mıza müşteri bulunması için her fır· 

sattan istifade edilmesini bildir
miştir. Ofis, bu hususta icap 
ederse telgraf servisleri tesisini 
de düşünmekte ve bu meseleyi 
tetkik etmektedir. 

Heykel Sergisi 
Avrupadan bu sene gelen 

genç heykeltraşlarımızdan Zühtü 
Bey hazırlamış olduğu eserlerini 
GUzel San'atler Birliğinin bulun
duğu AlayköşkUnde yarın teşhir 

edecektir. 

On Günde 
9 Bin Balye 
Tiftik Satıldı 

İhracat tacirleri takas usulUn
den istifade etmek üzere son on 
gün zarfında harice (9) bin balya 

tiftik göndermişlerdir. Dün piya· 
sada 43 kuruştan 300 balye Yoz· 
gnt tiftiği satılmıştır. Dün Ana

doludan fstanbula 72 vagon ve 
260 çuval buğday gelmiş, iyiler 
7, 15, 7,20 den satılmıştır. 

Bir 
Dükkan Sahibinin Evine 

Taarruz Etti 
Erenköyde taşlı tarlada beş 

numaralı evde oturan Eşref Ef. 
isminde birisi bir mllddet evvel 
bir dükkanını Şakir isminde biri
sine kiralamıştır. 

Fakat Şakir dükkan kiras·nı 
ödemediği ıçın Eşref Efendi 
parasını istemiş, aksi takdirde 
dükkanı tahliye ettireceğini söy
lemiştir. Bunun üzerine Şakir 

bir hayli rakı içerek Eşref Efen
dinin evine taarruz etmiş, biittin 
camları kırmış, eve atılan taşlar

dan birisi Eşref Efendinin kızı 
Müberra Hanımı yaralamıştır. 

Yumurta 
Ve Tavuk 

Yeni usul ambalajlarla Ham
burga taze meyva gönderen M. 
Kül'ün teşcbbüsll iyi neticeler ver
miştir. Hamburga gönderilen mey-

valardan yalnız topatan kavunları 
çlirümüş, buna mukabil, doma
tesler, yumurtalar, üzümler nefa
setini muhafaza etmiştir. Yalnız 

yumurtalarımızın hariç piyasalarda 
sUrllmUnU temin için tavuk cins
lerimizin ıslahı zaruri olduğu 

anlaşılmışhr. 

Üç Maznun 
------

Dün İhtisas Mahkeme-
sinde Beraet Etti 

Geçenlerde Beyoğlunda bir 
sokak lortasmda sabaha yakın 
iki teneke ispirto bulunmuş ve 
Hüseyin isminde bir bekçi tara
fından bir eve saklanmıştır. 

Ayni zamanda Osman ismin
de birisi de polise müracaat ede· 
rek evinde iki teneke ispirto 
bulunduğunu ihbar etmiştir. Bek
çi Hüseyin bu ispirtoların Musta
fa isminde birisinde yakalandığını 
iddia etmiştir. Poliı bu ispirto
ları yakalamış ve her llçlinü de 
suçlu olarak İhtisas Mahke· 
mesine vermiştir. Mahkeme 
dün bunların muhakemesini bitir
miştir. Neticede ispirtoların haki
ki sahibi bulunamadığı için mü
saderesine ve maznunların da 
beraetine karar verilmiştir. 

Taze Meyva 
Bu Seneki Meyva lhracah 

Daha Fazladır 

Taze meyva ihracatımız bu 
sene, geçen seneye nazaran ~a
yanı memnuniyet derecede art
mıştır. Harici Ticaret Ofisi, Şark 
Demiryolları Müdiriyetine müra
caat ederek ihracatçılara 14-
zım~elen kolaylıkların gös
terilmesini istemiştir. idare bu 
kolaylıkları gösterdiği takdirde 
meyva ihracatımız daha ziyade 
artacaktır. 

Bu temas neticesinde idare 
müsbet vaitlerde bulunmuştur. 

Balatta Bir Yangm 
Balatta Dimitri isminde bir 

bakkalın dükkinmdan dOn yan
gın çıkmış, dükkanın üstündeki 
oda tamamen yanmııtır. Yangını 
söndtirmek istiyen Dimitri de vü
cudünUn muhtelif yerlerinden 
yanmış, hastahaneye kaldırıl
mışhr. 

Gazi Hz 
Reiıicftmhur Hz. dün akşamüıt4 

refakatlerinde B. M. M. Reisi KbıJJI 
Pata Hz. ve diğer mutat zevnt bu• 
hmduğu halde motörle Botaziçindt 
bir deniz tenezzühü icra buyurmur 
lardır. 

Başvekil Paşa 
Ankara, JO - Batvekil J111ıet 

Pata ay ıonunda Malatyaya gidt• ~ 
ceklerdir. 

lzmirde Veremden Olenler 
lzmir, 10 - Son ay içinde burada 

309 kiti ölmüştür. Bunlardan karkl 
veremden •efat etmiştir. 

Masonlar 
Beynelmilel Mason Kongruit1iıt 

dün aon içtimaı yapıfmıı, ruınamo .. 
deki maddeler tamamen müzakere 
eCfiler.!k kongre dağılmıştır. 

Veni ~erkez Memurlan 
Geçenlerde yapılan polis mcrkeı 

memurluğu imtihanmda muvaffAk 
olan ıerkomiaerler ıunlardır: •e 

Trabzondan Sami, Teklrdağdıuı )'l 
Musa Kazım, Boludan Eşref, Bilecik+ed 
Mennan, Denizliden Celal, Çannkkn· iz 
leden Tahir, latanbuldan Hulusi, 
lstanbuldan Hidayet Beyler lstnn bul 
merkez memurluklarma, Gümüşha· 
neden Cemil, iz.mirden Ali Ya .. ar .. 
Beyler, lzmir merkez memurlul.:lnrı• 
na, Ankaradan Muammer Bey, Ar.• 
kara merkez memurluğuna ta) in 
edilmişlerdir • 

Ankara an Nev ... 
yo ka Uçacaklar 

Tayyareci Mehmet Seyfettin ve 
Yahya Kadri B.ler İstanbul Tnyyaril 
Cemiyetine mürac.,at ederek g ·
çen sene Amerilca'h tay}'·arcci 
Golman ve Yoliindonun ynptıkl r1 

Nevyork • Istanbul hava seferine b"r 
mukabele olmak üzere Anknra 
Yeya Eskişehirden Nevyorka uçc • k 
istediklerini bildirmişler, cemiyetin 
yardımını talep etmişlerdir. 

M. Troçki Gidiyor 
Büyükadada oturan Sabık R s 

Harbiye Komiseri M. Troçki ted vi 
makaadile Çekoslovakya kaphcoln· 
rına gidecektir. 

Bir rAahkOmiyet 
Hüseyin isminde birisi dün ihm.as 

mahkemesinde sigara kaçakçılığınd. n 
1, 186,812 l<uruş para ve on ay da 
hapis cezaıına n ahkum olmuştur. 

Bir Otobüs Faciası 
Ankarada dün bir otobüs faci ııı-.. 

olmuş, 9 yaşında Haydar isminde bir 
çocuk otobila albnda kalarak ö'· 
milttür. 

Mukaveleler 
Feshedilecek 

Vilayetimiz yollarının intaıına 

ait bir kısım mukaveleler feshedile
cektir. Çiinkü inşaatı üzerine alan 
bazı müteahhitler bu yolları şartna• 
meye uygun olarak yapmamışlar 

n yollar k11a bir müddet •onra 
bozulmuştur. 

Bazı müteahhitler de teabhütlerinl 
lfa etmekte gecikmişlerdir. Bunlarıu 

mukaveleleri de iptal edilecektir. 
Bu ıebeple lıtanbul nafıa kadro
ıundaki mühendis ve fen memurla· 
randan bazıları batka yerlere nalde· 
dilmişlerdir. Bu hususta mea'ullt-r 
hakkında dn ayrıca takibat yap •la· 
caktır. 

lll 
ti 
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1 : Hasan Bey - Bizim Ha
ann. Dehşetli oburlaıtı komıu. •• 

Et falau çok 3 : Haaan Hey - Hayır ca• 
nım ••• 

4 : komşu -=-o halde pilavı 
fazla kaçırıyor .. 

Haa8D Be - O da d• · l 

\ ') 

' 
Komşu - Ya, ne yiyor? 

Hasan Bey - Mevsimlik 
manto i in ba ımın etiDi. •• 



Hergün 
Mürıdericatımızın çoklu
lrından dercedilenıemiş
lir. 

Vesika Ticaretile 
Müthiş Bir Müca

dele Başlıyor 
( Bat tarafa 1 inci aayfada ) 

~~tin ikbıadi bOnyeıinin zararana 
.... rak ytık.ek fiatlerle satanlar 
~lduoda amanaaı ve ıiddetli ta
~bat yapılacak, bu kısto ticarete 
'il.ayet verilecektir. 

Hayatı bir ehemmiyeti haiz 
~ak ittihazı doınnWen tedbir

den biriai de mutedil bir kon-
te.jan uaulllnOn tatbıkıdir. 
· Bunlardan baıka ehemmiyet 

!"ilen bir meaele de d6Yiz ihti· 
••etdır. 

L_ Hllkümet, iktıaadl mlfklUlerin 
-..leıi hutuaunda dam ihtiyaca 
~eleıine ayrı bir ehemmiyet 

aaelctedlr. Temin edildljine 
~e hlkimet, memleketin da-

ihtiyacam ekaik•iı bir 
llllktarda temin etmek ve hele 
'k.rt mnvazeneyi lıtenilen dere-
'-1 1e ıetirmek huauauada b&ttln 

•Yretlai sarf edecektir. 
...,_ Btıtlln bu itler için yeni ka· 
-~nameler ve icap edene yeni 
"-aunlar Yllcude ıetirilecektir. 

Dahlllp Veklll 
Lu. Ankara, 11 (Huaual) - Da· 
eutye Vekili Şllkrl Kaya B. bu 
.. bab lıtanbuldan bura1a avdet 
'tti. 

Kurultay 
.26 Eglulde 
Toplanıgor 

Verilen mallmata pe Ttlrk 
bili BOyllk Kurultayı bu ayın 
~ ıncı ıllntl 6ğleden ıonra aaat ...::e Dolmabahçe nrayıncla 
~lci•ııarak meaaiaine baıbya-

ltr. 

~Dil Enclmeninin topladı;. 10 
L-;. kadar Anadolu kelime1i kitap 
-...ıade buılmPt&clır. 

Üzüm 
Bu Seneki Rekolte 

50 Bin Tondur 
Bu teneld tlzOm rekolteli 

t~eaı aenelere nazaran batcala· 
~ Yltıtını tlldGrecok derececi .. 
•· ihracat OfWae plea 
"'16ınata nazaran Eı• mıa-
'-lcaa,nın bu ıeaekl izim 
"1ıolteal 50-52 bin tondur. Ge-
~ aeneld rekolte 28 bin, eY· 
.... ~i seneki rekolte 35 bia ton 
-a"t•nacla iclL 

t~llıirtle 
8;,. Yangın 
-.1, lzınir, 11 ( Huausl ) - Dlla 
• alı burada bir yanım çaktı 
~ lbrabiıa Bey iıminde biriaiae 
'- olan bllylk t8tlln depoau 
4ır dı. Zarar Ye ziyan 300 bin lira
~· Ttıtllnler Ziraat ve Fran11z 
la nkalanna 400 bin liraya mer.:J:' ve ıigortalıdır. Tahkikat ya-

Yor. 

Bir Tekzip 
Arnavutluk Hariciye 
Nazırı Kaçmamış 

.\ Pari., 10 ( A. A. ) - S6zde 
it rnavutJukta iıyank•r bir bare-tr çıktığı ve Arnavutluk bari-

te nazırının kaçbğa hakkında ::•ya . ~kan pyielar, Arnavut 
aretınce kat'ı _.ette tekzip 

•lt.Dınaktadtr. 

SON POSTA 

Son Posfanın Resimli Makalesi • Göz Ve Beyin • 

1 - Gaa ve beyin hayatı ta
mamlayan iki mOhim ••••tadır. 

2 -Görmeaini bilmlyen inaan, ne
kadar kafah ve beyinli oluraa ol· 
aun ekaik bir makine gibidir. 

3- Muvaffak olmak, İf ya r:ı. ına k 
için sSrmek n iyi dfltilnmek li· 
ıımdır. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Venizelosun Vasiyetnamesi 
Yunan Başvekili Türk - Yunan 

Dostluğunu Vasiyet Etti 
mahiyetinde kabul etmemiftir. 

Bunuula beraber M. V enizeloa, cllmhuri1et re
jimini muhafaza etmek makndile tqekkDI eden 

Atina, 10 ( Huaual) - Bilhaua ıon ıtlnlerde 
pek ıertin ve karıpk bir •afhayt tiren aiyaıl 
Yaıiyet, dtlndenberl aakinc e bir manzara g61-
termektedir. M. Venlıeloı ( Atkert Cemiyet) 
mevcudiyetini edame etmekle beraber intihababn 
tam bir aerbe•tl dairuinde yapılacağam dünkll 
beyanabnda yeniden teyit ve temin, fakat ukerl 
cemiyetin, Comburiyetin muhafuuı için zaruri 
olduj unu da beyan etmiftlr. 

(askeri cemiyet) in mlleıairiyetioe emin bulunduğu iç·a 
rejim mevzuuaun intibabatıaı ferda11na kadar me .. 
kfit b1rakılmaaına karar vermit ve bu karar1nı ıa· 
zetelerle de ilin etmiştir. 

M. Çalclarla irat ettiji ıon nutukta inti
habat neticeainde ekaeriyet kuanmıt olu bilo 
iatattlkoya hDrmet ve riayet edecejini a6ylemif, 
fakat M. V enizeloı bu ifadeyi kat'ı bir teminat 

Atina, 10 ( HuaUli ) - M. Venizeloı ile ııla 
temaıta bulunan mehafilde beyan edildiğine ı&re M. 
Venizeloı aiyaaeti hariciye hakkındaki Yuiyetname
ıini yazmlf ve bu vuiyetnamede ilk madde olarak 
Türkiye ile ıda bir teırikl meaai lllzumuau kay
detmiftir. 

Bir Delinin Cinayeti 
Adanada. Sokağa Fırlıyan Bir Deli 

Ortalığı Allak Bullak Etti 
Adanadan yazalıyor: 
Din aabah ıebrirnizde çok 

garip Ye çok feci bir hl
dite olmuf, birdenbire deliren 
Ztllfo otlu HaW ilminde bir 
ıabıa, ayni avluda birlikte otur-

makta olan hempriai Ahmet 
otlu Azizi demirle bapadaa •iv 
ıurette yaralalDlfbr. 

Ztlllo otlu Halil aabahleyin 
kard9f)erl Haydar Ye Halitle bir
ıikte anaeainin ıetirdiii ılttl 

Bir idam 
Kır,ebirde Bir Katil idama 

Mahkum Oldu 

l Kaqehlr, 10 (Huull) - Bir 
nne evYel tllccardan Mulmr of
lu Halil Ef. yl kama ile 15 ye-
rinden yarabyarak &ldlren Kart 
Şeyban Ağar Ceza mahkemeai 
tarafından idam cezasına mahk6m 
edilmiştir. 

Bir Ceset Bulundu 
Ankara, 10 - Akk6prlde 

tarlalar içinde bir ceset bulun· 
muftur. Cesedin Niğdeli amele 
Muatafa olduğu, bojazı aakılmak 
ve 16ğılioe basalmak suretile 
6ldi1rllldüğ8 anlqılmıttır. 

içmİf, IODfa k•deflerl eYde11 
çıkarak itlerinin batma aitmif
lerclir. 

Bu aarada eY• gel•n bir kadın 
Halilin annesile koa111mıya koyul
mUf, Halli bu mlkllemedea 
llairleaerek bajlrıp çajlrnuya ve 
klfllr aaYUrmıya bqlamııtar. 

Ayni yerde oturan Aziz, 
kendiıini telkin için Halilia ya
DID& 7aklqmlf, fakat IİDİrli adam 

eline ıeçirdiiJ demiri Azizin kafa-

Fransız 
Notası 

Parb, 11 (Hmull) Soa Alma• 
notHına kart• hazırlanan ee•abl 
notanın din CSfledea aoara Alman 
hlk6metine reamen nrllditl beyan 
olun maktadır. 

Eniştesini Vuran Bir Kız 
lzmir, 11 (Hususi) - Fatma lı· 

minde bir genç kız, dün Bucada 
eniftesini bıçakla yaralayıp lcaç
mııtır. Fatma aranmaktadır. 

81Da yaPlfbrmatbr. Buadan 10nra 
Am clahal aokata fırlamıı ve 
lallDe ıeleni elindeki demirle 
koYalamıya bqlamııbr. 

Bu aar'ab hllcam brtumda 
herkes niye utradıtını Pfll'arak 
bir k6feye ılnmittir. 

Zavallı buta, Adaaaya bir 
bayii endife aaldıktan IODfa po
liller tarafından yakalaamıftar. 

Halil latanbula bimarhaneye ıaa
clerilecektir. 

Bir Amele 
Pamuk Balyaları Albnda 

Kalarak Ôldü 
Adana, 8 - Ziraat Baaka11 

menaucat fabrikuuıda ameleden 
Bedri oğlu Ahmet, ameleler tara
fından bir kaza neticesi denilen 
bir pamuk balya11 altında kalarak 
liar ıurette yaralanmıı ve teda
;r edilmek üzere haatabaneye 
yabr.lmıı, fakat kurtulamıyarak 
ölmüştür. 

Peru'da 
Lima, 1 O - ( A. A. ) - Ye

ni hilkümet, yarm tahıif oluna
caktır. 

İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 
Adana ruetelerlnden: 

•Geçen atuatoa ayı aarhncla merkezi vilayetle 

merkeze m-erbat nahiye ve klylerde aopa ve taıla 
125. bıçakla 21, revolverle iki, Adi dup H cerh 

nk'•aile bıçakla katil 2, lıaleibikir 4, cerh, nariye 
ile bir luti', intihar 1 ve botınak suretile lld6rmek 
1 ki cem'an yekin 157 :ıabıh vak'a11 teapit 
edilmiıtlr." 

iSTER iNAN. iSTER iNAN.VA! 

.. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Pembe Gözlük 

Kara Gözlük .. 

= 

1----------------A. E.----' 
Müteveff a " Edison ,, un dtln-

yada bilaistisna herkes için liıım 
olan bir aleti icat etmeden 61iıtil· 
ne nekadar teeısllf etsek yeridir. 

Elektriğe, telli ye telsiz tele· 
fona, hatta basit bir dikit malti
neıine sahip olmadan ya11yan 
milyonlarca halk vardır. Fakat 
bu aletin l&zumunu hiuetmiyen 
tek bir adamın vücudilnil tuav
vur edemiyorum. 

* Benim hayalimde doian bu 
alet ndece biri pembe, diieri 
siyah bir çift g6zl0kten ibarettir. 

Pembeıiai takbnız mı; o atın 
sizi yalnız nikbinlite aevkedecek 
haberleri ıareceksinb. 

Me:aell gueteyi açbmz, itte 
IİZe Pariaten çekilmit bir telgraf: 

- .. iptidai maddelerin fiat· 
Jeri ylkaelmiye bqlamlfbr, din
ya buhran•nm yalmacla nihayet 
bulacajım ıa.teren birçok uer
ler mevcuttur. " 

Fakat yalDll bundan mı iba-
ret? Hayır, İfle Iİze İzmirden 
yazalmıt ikind bir telgraf: 

- .. Üzllm ve iDc:ir nbflan 
devam etmekte Ye fiatler ,aa
den rOne yQkaelmektedir." 

Dikkat ediniz. G6z0ntlzde bu 
16ılllk varken, elinizde tuttuğu
nuz ıuetede iımi ve rengi ne 
olur1a olıua bqka bir haber 
g&rmeniz mDmktln detildlr. Bi
tin diğer yazılar Iİlinmiftlr. 
Sayfa bembeyuclır ve ortamda 
aadece bu aatarlar vardır. Artık 
o glln kalbiniz ferah, ytlzlhlb 
ıen, iıinize bakar11D11. Terkoı 
Şirketinin tabsildarmı bile ıura· 
bnızı buruşturmadan kartılaraanııl 

* lkind ıazllte ıelince: Bunu 
ya hiç almamaaw, yahut ta blb
bOtlln kir yapmamak iatecllğiü 
takdirde haftada ancak bir ti• 
kullanmanızı tamye ederim. 

Fakat fanedelim ld aldınız vo 
bugOn burnunuza takarak ıue
telere baktanıL Glrecetinis ha
berler ıualardır: 

.._ Fr...War Alman Yillyet-
lerinl it_pl etmlye buarlanmakta
dırlar. Bu takdirde Almular m• 
kavemet paterecekleri clbett. 
dlinyada yeni bir herclmercla 
bqlamuandu korkalmaktachr .• 

Arbk o p ufkunuz kara. 
g6nlUnDı kara, kalbhm karadır. 
Birial tramvayda ayatuuza b .... 
pardonunu bllal teYil edemu• 
ıiniı. Ka•ıa lauarckr. 

• Pembe ve kara ılıllklerl ... 
dece ıuete okumak için kullana
cak defilainiz. Hayabn muhteUI 
aahalarında da itinize yarıyacalt 
muhakkaktar. Meıell: 

Bugln Fatin Efendinin lkle
rine inanarak ince elbiae ile ••· 
den çıkbnıL Dehşetli bir yat-
mnr başladı, iliklerinize kadar 
11laodınız. Hemen pembe 1'6•· 
lüill çıkararak burnunuza takınız. 
Size &yle gelecek ki ortalık Kl
Df!Ş altmda yanmaktadar. Fakat 
ensenizden belkemiğinize doiru 
ıılak bir sızıntı iniyor.Aldırmayınız. 
T elk;nin teairile çok geçmeden 
ısmırsmıı. 

Söztin Kısası: Siyahından •aı-
geçtim, pembe~ino tiddetli bir 
ihtiyaç görliyorum ve Edisonuo 
bu iözlüğü icat etmeden öllişü
ne çok teessüf ediyorum. -

Uzum Ve incir 
lımir, 10 ( A.A.) - BuıUa 

borsada 8 kurutle.n 23 kurup 
kadar 1933 çuYal incir ve 8 buçuk 
kuruştan 37 kuruta kadar 7811 
buçuk çu•al li&lm ublmıştll' .. 



- 4 Sayfa 

Memleket Manzaraları 

Çankırının 
Şifalı 
Suları 

Çankm, (Hususi) - VilAyeti· 
mb: dahilinde mebzul maden ıu· 
lara vardır. Kükürtlü Ye çelikli 
maddeleri havi olan bu ıular 
bilhassa nezle, içme, yıkanma 
diye üç kısma ayrılmaktadır. 

Nezle suyu llısık ve Şeyhler 
'köylerinde çıkan kaynaklardır. 
Bu kaynaklar nezleyi tedavi 
etmektedir. Suları karbonludur. 
Gazoz gibi köpürmekte ve kapah 
bir şişeye konduğu takdirde ıi· 
ıeyi pntlatmaktadır. 

İçme suyu, Karaşcyh civa· 
rmda çıkmakmaktadır. Bu su 
müabil gibi tesir ederek 
mideyi temizlemektedir. Yıkanma 
ıuları, Ilgaz ve Çerkeş civarın· 
daki kaynaklardan çıkar, ıulara 

ılıktır ve romatizmahlara iyi gel
mektedir. 

Bu membalarm timdi mevaiml 
olduğu ıçın civar ıehirlerden 
Çankırıya mühim bir akın var· 
dır. Membalar hergün yüzlerce 
kişi tarafından ziyaret edilmekte· 
dir. Bu membalardan mUhim bir 
kısmı yalnız ağustosta ıu verir 
ve ağustos geçer geçmez ıuları 

kesilir. - Kemal Kadri 

Kulanın Kurtuluşu 
Kula, 5 ( Huaust~ - Bu ıone 

kurtuluş bayramımız timdiye ka· 
dar emsali görUlmemi:ı tezahürat 
ile tes'it cdilmijtir. BUtUn eanaf 
dnkkAnlarmı kapayarak tezahüra-
ta iştirak etmişlerdir. 

Yapılan merasimde iıtJrdat 
levhuı mllkemmel auretto can
landırılmıştır. 

Kırşehir Ortamektebinde 
Kırşehir, (Huıuıt) - Uzun 

mUddettenberi ortamektep mUdilr· 
IUğDnil yapan Ömer Aydın Bey 
•ekllet emrine alınmış, yerine 
Konya A&kerl Lisesi MUdUrtı 
Adil 8. tayin edilıniftir. 

Ceyhanda Ziraai 
Ceyhan ( Husuai ) - Bu aene 

kazamız dahilinde zirai vaziyet, 
diğer senelere niıbetJe çok iyi· 
dlr. Bir okka tohuma mukabil 
•aaaü olarak otuz be~ okka ka· 
dar buğday alınmıştır. Susam ve 
pamuk mahıullerl de iyidir. 

TUUln Mubayaası Başladı 
Kırkağaç 10 ( Hususi ) -

Mehmet Sefer ve Amerikan tU· 
tün kumpanyaları bugün buraya 
eksperlerini göndermiıler ve tli· 
tliu mubayaasına başlamıılardır. 

Gönende 
-~-

Küçük Mektepliler Çalı· 
şarak Para Kazanıyorlar 

Gönen ( Hususi ) - Bu mck· 
tubumda Son Postanın muhterem 
okuyucularına Gönenimizdcki ufak 
çocukların meşguliyetinden bah· 
sedeceğim. Tahsil çağ :.u gelmlt 
8 • 10 yaşındaki kUçlllder mektep 
zamanlarında ders saatlerinden 
erken kalkıyor, ıabahın alaca 
karanlığında makamlı makamla 
bağırarak simit tatıyor ve bu 
ıuretle beş on kuruş kazanarak 
dera zamanı yine derslerine de· 
vam ediyorlar. Bu küçükler aa· 
bah 1 arı kırkar paradan sattıkları 
simitlerin beherinde beş para kAr 
temin ediyorlar. Sabahki kArla· 
rmm yekünu on kuruşu tecavüz 
etmez. Kaz.and ı kları para ile 
kalem, defter, kitap ve saire ih· 
tiyaçların ı temin ediyorlar. Daha 
fakir tabakaya mensnp çocuklar 
anne ve kardeşlerinin bile mai
şetlerini simit satarak temin et
mektedirler. 

. &'ON POS1T A 

, ' 

Zafranbolunun Bağları 
Yaz Gelince Bütün Halk Serin 

Taşınıyor 
•• 
Uzüm 

Zafranbolu(Hu
ıuıi) - İki da· 
ğm vadisinde ıı· 
kışmış bulunan 
bizim Zafranbo· 
lu, yaz mevsl· 
minde oturula
mıyacak kadar 
ııcol< olduğun
dan ahali.ıl bağ
lar denilen •ay• 
fiyelere çekilip ,,,.. 
yazı orada ge· 
çirir. Bağlar 
mevkii, ıuyu Te 

meyvalarile pek 
cazip bir husu
si yeti haiz ol· 
duğu gibi " Du
rna ,, dağı 

tam yamacında kurulmuş oldu· 
ğundan havaıı da çok güzeldir. 
Zafranbolunun nfifusu 9000 rad· 
delerinde olup köyleile birlikte 
umum nüfusu 54500 kadardır. 

Bağların "Kavakköy,, arasında 
yapılan bllyük hastahanede her 
ıene binlerce hasta tedavi edilir. 
Kazamız, Kastamonu vilAyetinin 
garp kısmında olup Araç, Taş
köprU, Cide kazaları, Bolu ve 

Bağlarına 

.-dtranilolu Memleket Haatanaal 

Çankırı vilayetlerile çevrilmiştir. 
Yeni teşkilatı mOlkiyede Zongul· 
dağa raptedilen Zafranbulunun 
Bartın şoıeıi çok işlek bir yoldur. 

Ormanları ( 361 ) bin kilo· 
metre murabbaı genişliğinde olan 
Zafranbolunun başlıca mahsulAtı 

ıunlardır: 
Pirinç, arpa, buğday ve hu· 

bubat ile meyva,~ soğan, zafran, 
tUtün. Son zamanlarda yumurta 

5 EylUI Nazillinin En 
Günüdür Heyecanlı 

Naıilli ( Husuıt ) - Telgraf j TezahUrata milli kıyafeti libi• 
haberi olarak ta bildirdiğim gibi ıilvarilerimiz, mektepliler, kahra· 
kasabamızın kurtuluş gUnUne man askerlerimiz ve bütün halk 
teıadUf eden 5 eylülde heyecanlı iştirak ettiler. Bu büyük gOn 
ve ıevinçli bliyllk bir glln yafa· münasebetile bir do güreş mil· 
dık. Kurtuluıumuxun onuncu yıl- aabakuı tertip edildi ve Dinarlı 
dönUmilntı muazzam ve heyecanlı Mehmet pehliYan birinciliği aldı. 
tezahUrat aratında tea'it ettik. GlSnderdijim reılm kurtuluş bay-
Her taraf donanmıf, zafer tak- ramımızdakl tezahüratı canlandı· 
ları kurulmuştu. • }. rıyor. - R. Oz. 

~~~~--------··_... ...... ______ ~~~-
Gemlikte 
Bir Orman 
Yangını 

Gemlik ( Husuıt ) - Buraya 
yakm Narlıköy civaruıdaki orman· 
da müthiş bir yangın çıkmıf, 
bütün gece devam ederek orma• 
nın mUhim bir kısmı yandıktan 
sonra söndürülmüştUr. 

Yangının, domuzların barın· 
masına mAni olmak için köylUler 
tarafından kasten çıkarıldığı ıöy· 
lenmekte ise de buna inanmak 
doğru değildir. Alakadarlar 
bu hususta tahkikat yapmakta· 
dırlar. - :'\l. G 

Mardinde 
Bir San' atkôr 

Mardin (Huıueıt) - Şehrimiz
de aenelerdenberi tevazula çalı· 
şan bir ıan'atkAr vardır: Muallim 
İbrahim Bey. Bu zat tabii cesa· 
mette vtlcudu beşer imal etmek· 
tedir. Yaptığı eserler Avrupadan 
gelenler kadar mükemmeldir. 

İbrahim Beyin eserleri Maarif 
V ekletinin de takdirine mazhar 
olmuş, vekAlet mekteplere yaptığı 
bir tamimde tedris için kullana· 
lacak vUcudu beşer modellerinin 
İbrahim Beydon mubayaaıım tav· 
siye etmiştir. 

ihracatı da e-
.,.. peyce bir yekAn 

teıkil etmek· 
tedir. 

Yeni yapılan 
Ereğli • Zongul· 
dak ıimendifer 
hattı kasabamı· 
zm bir saat &te
ıindeki ( Kar_. 
bUke) kadar 
gelmiştir. Kaza 
dahilinde 30 ca· 
ml ve meaçit, 

2 kütilphane, 
(23) han, ( 40 ) 
değirmen, ( 60) 
ıu deposu, { 81 ) 
tabakhane, (107) 
çeşme, ( 945 ) 

dükkan, nefsi kazada ( 4 ), köy· 
lerde ( 33 ) ilkmektep vardır. 

Burada Muallimler Birliği her 
tUrlil esbabı istirahati havi bir 
yuvadır. Müdavimlerini kahveden 
ıinemadan tiyatrodan her vakit 
mUstağoi l<ılmaktadır. Bu gil.zel 
yuvanın sinesinde toplanan gen~ 
lerin spor ve fikir sahasındaki 

faaliyetleri takdir edilecek bir 
vaziyettedir. - ~lehıncl Enver 

Malatya da --
Zabıta Bir Evde 15 
Kumarbaz Yakaladı 
Malatya ( Hususi ) - Burada 

maalesef kumara inhimak pek 
fazladır. Şehrin en işlek yerle· 
rindeki kahvelerde bile kumar 
oynanmıya başlamışken zabıtanın 
ııkı ve şiddetli bir ıekilde mura· 
kabeye baılaması kumarcıları 
gizlenmiye mecbur bırakmıştır. 

Maamafih kumarcıların bazı 
evlerde toplanarak gizlice kumar 
oynadıkları ve zabıtanın taras· 
ıutundan kurtulmak için tedbir 
aldıkları hissedilmektedir. • 

Geçen gece bir gazinocunun 
evinde 15 müsf'llah kumarcı cnr
mü meşhut halinde yakalanarak 
adliyeye tevdi edilmişlerdir. 

Keşan da 
Her Tar af Yeni Açılan 

Bağlarla Bezeniyor 
Keşan ( Husuıt ) - Kazamız 

ötedenberi rençper yatağı olmak· 
la müştehirdir. Filhakika ahali
mizin yUzde doksanını çiftçiler 
teıkil etmektedir. Arazimiz mllm· 
bit ve mahıuldar olup her nevi 
hububat ziraatine elverişlidir. 
Bilhassa buğdaylarımızın nefaıeti 
pek me~hurdur. Keşanıo merkezi 
vaziyeti nazan itibara alınarak 
burada da buğday mUbayaaaı 
için Ziraat Bankasınca bir depo 
tesiı olunuraa çok isabet ve çift· 
çilerimiz de bu suretle himaye 
edilmiş olur. Son Uç beş sene 
içinde halkımızda bağcılık ve 
bahçivanlığa da hararetli bir heves 
uyanmıştır. Harp ıenelerinde tah· 
ribata uğrayarak çakılhğa d6nen 
kasabaıım UstUndeki bağlann 
yeniden ihdasına başlanmıştır. O 
civardaki çıplak ıırtlar ahiren 
meydana getirilen latif hatlarla 
bezenmiıtir. - H. H. 

Eytul 11 

ı Haftada Bir 

Gelişi G Üze[ 
Musahabe 

Çorapsız kadınlara, aga 
bileklerine, llalis Beyi 
hedige sitemine ve hı 
döşeme alımına dair .. 

Hanımlar çorapsız geıme 
itini - tAbirime müsaade ediniz 
azıtblar. Eskiden deniz kıyıS> 

köy, sayfiye sakinleri çoraplarııı 
evde bırakırlar, sokağa fırlarlard 
Şimdi bu moda, fizerinden elek 
trikli taramvay geçen caddelere 
daşeli, dayalı vapur kamaraların 
kadar sirayet etti. 

Bu, baldıra kadar çıkan çıP' 
laklık moda oldu olalı, ince ipe~ 
çorapların ne kadar güzel ıeyle 
olduğunu farketmiye başltıdım. 

Çıplak kadın bacağında şiir 
yoktur demem, fakat bazı dıı' 
marları, bazı bertaraf edilmiş li.İf 
yerleri belli olan çiğ beyaz vı 

yahut buğday bir bacak, ço~ 
viuh bir şiir gibi insana as 
zevk veriyor. 

Dün tesadüfen iki genç ka• 
dının arkalarmdan yürildüm. Br 
risinin ayağında ipek çorap vardı 
ve birisi çıplak a} ağının üzerine 
hasır taklidi iskarpinlerden giy· 
mişti. Bu iki bacak, hcına Ahmet 
haşimle Mehmet Emin Beyio 
yanyana basılmış iki şiiri gibi gdcf 

Hele kaşları inceltilmiş, kir' 
pikleri düzeltilmiş, saçları ondüle, 
dudakları rujlu, tırnakları mani-
kürlü ve oja'h bir hanımın çıpln~ 
bacaklarının nihayet bulduğu 
ayak bileğini açıkta görmek, ne 
acı bir müşahede oluyordu. 

Kadınlar da bu ayak bil~ 
ğinin güzel bir manzara gÖS"' 

termediğini anlamış olacak
lar. Bana kalırsa yeniden yeniye 
moda olan konçları kıvrılmış 
beyaz çoraplar, ne bacağı ne 
ayağı, fakat bu çirkin bilekleri 
örtmek, erkek ve l[adm gözUnden 
gizlemek için icat olunmuştur. 

Jf 
Bir gazetede çıkan uzun bit 

yazıya inanmak I.lzım gelirse, 
Kıraliçe Keriman Hanımın Bey
babası Halis Bey, Türk gazete
lerinin Dünya Güzeline hediye 
vermediklerine telmih ederek 
diyormuş ki : 

"-Aman efendim. Sizin ga-
zeteler hiç hediye vermiye falan 
zahmet etmesinler. Bize Paris 
gazeteleri bol bol hediye verdi· 
ler. " 

Anlaşılıyor ki Hnlis Beyin ka-
naatince hediye vermek bir nevi 
"farzı kifaye,, dir. 

Herhalde gazeteler hediye \'er 
meği ihmal etmemeliydiler. Bu ka

dar gündür, sütunlnnna satır satır 
yazı, sayfalarına renk renk, boy 
boy resim temin eden bu gil· 
zelin hal<lu başka türlü ödenemezdi 

Fakat düşünemediler. ÇünkU 
böyle bir muaşeret ve nezaket 
kaidesini düşlinebilecek bir tek 
centilmen gazeteci vardı: Burhan 
cahil Bey. Ne yazık ki o da 
bit defa şeytana uyup bir hata 
işledi ve Keriman H. için " gü
zel değildir! ,, dedi. 

~ 
Uzaktan tanıdığım bir ıat 

vardır; galiba İstanbul biikiimet da"' 
irelerinden birisinde memurdur.Dil• 

kendisine çarşı içinde rastgcldim. 
isimlerini unuttuğumuz aşinalara 
kullandığımız mahut lakapla ken· 
disine h~tap ederek sordum: 

- Üıtat, nereye böyle 1 
- Sandalbedesteninden bir 

halı, bir oda takımı ısmarl ıya• 
cağım, dedi, bendehancnin dö· 
ıemeıi, dayaması yolunda değil .. 
dir. Halbuki Dünya Güzeli Keri
man Halis H. la da uzaktan uzağa 
bir akrabalık var. Yakında ga
zeteciler bize de sökUn edecek"' 
ler, hiç olmazs:\ adamcağızl arı 
kabul edecek bir salonum olsuni 
dofru değil mi?. 

Toplu İğne 
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Siyaset Alemi 

Son İhtilaf 
Karşısınc, 

İngiltere 
Günün mühim hadisesi, hiç şüphe 

fOk, Almanyaoıın Fransa ile onun 
harp müttefiklerine, silahlanna bah· 
ıind~ mügavat istediğine dair verdiği 
notadır. Bunun içind:r ki, bu mevzu 
üzerinde bir defa daha durmayı 

faydalı luluyorum. 

* rnı4 harbinin büyük unıurları 

aruında ve belki bunların başında 
İıııiltere sıelir. Bu bahiııte on~n fik· 
ridir ki netic~ üz.erinde müuıır ola· 
caktır. ingiliz. müdiranının f ikirleri, 
aıarı yukarı ilç miihim nriliz. 
gaıe\esinin fikirlerinden ibarettir. 
Bu gaz.eteler: Ti mu. Morninsı Post, 
Da ly Ekıpreuten ibarettir. Hfiküm 
çıkarmayı;:karilerime bırakarak ben, 
burada ve bu bahis hakkında bu 
&<ı7.etelcr:n mütalealarını lıu .ısa 
cdccejim. 

Tim•• 'in MUtaleası 
lnıiliz hükümetinin bu mesele 

.hakkında alacajı karar çok mühim 
olacak ve derin tuirlcr hbıl ede
cektir. 

Alman nota11nın FranH, Lehistan 
Ye diğer bazı memleketlerde büyük 
endiıeler uyandırdığı kolaylıkla ka-
bili tasavvurdur. Talebinin ınetrul
Jeti tanınacak olan Almanyayı 
••mnun edebilecek bir politika hattı 
hareketi aramaya çahtmak için vakit 
tarnanılle ıeçmit olmamakla beraber 
bu iti yaparken tahdidi tHlibat pren
albini de görden usak bulundurmoımak 
lbınadır. 

Dally Ekapr••• Dl) or ki 
Ey büyük Britanya imparatorlu

tunun kadıa erkek vo onun azame· 
tile alakadar olan vatandaılarıl Va· 
ziyet nauktlr. Haricf meaeleleri ya· 
kından takip etmeniz icap eder. Geç 
oı ... dan ötnnmif olunuz ki, dünyayı 
har be ıötOrebllecek kararların alın
muı arifeıinde bulunuyoruz. Mesele 
ıudur: Almanyanın ailihlanınasına 
müsaade etmeli midir, etmemeli mi· 
ıfü? Her ilcl takdirde de Almanya 
ıil&lılanauktır. Bu, muhakkaktır. 

f ransızlar htiyorlar ki lıııiltara on· 
larla beraber ulsun ve Almanyaya: 

"- Sen sllihlanamaz.sın! Des"n. 
Halbuki biz Almanyayı ıilihlanmak· 
tan menedemlycceğimlz gibi onu bu 
işi yapmaktan da menetmemeliyiz.. 
Alıni\nya ile Fransanın harp etmeleri 
kaçınılmaz bir hal almıştır. Hiç 
olnıazsa onlar1n petinden sOrttklen· 
rnemeli ve çoculılarımızı onların mu• 
harebe cepbelerine ıönd~rmemeliyiz. 
Bu ıtte menfaatlaramız mevzuhaha 
olmadıtı fibl iki taraf hakkında da 
rnuhabbetimiz. yoktur. istikbalin 
harbi şimdi hazırlanıyor. Bu harbe 
ittirak etaıekten istinkaf etmelıyiz. 

Mornlag Poal ta der ki: 

Son hidiıeler kartı•ında ne endi
teye ne de hayrete d6tt1Uı. Bu hl· 
diaeler vaziyeti aydınlatmıt ve AY-
rupayı, timdiye kadar birçok konfe
rans ve komiıyonların bir tarafa bı· 
raktıtı hakiki mesele ile kartı kar· 
tıya ıetirmittir. Almanya mHkesini 
•tmııtır. MGtteffkle• için timdi iierİ· 

•ini rörmek ye aıimlc hareket et
•ek fırutı zuhür etmittir. 

* Bathca lnı'ilia matbuatının son 
laidise ve laldieeler lc:art111nda dü
fGndükleri fiaıdilik budur. :""lılr~.\ .\ a 
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Almanya Kararını Verdi 
Almanya, İngilterelJe ltalyanın Fikrini 
Alacak Ve Ordusunu Tensik Edecek 

Berlin, 10 - Tealibatta mO. 
savat esaımı talep eden Alman 
projesine Fransa henUz cevap 
vermemiıtir. Bura ıiyul mehafili· 
ne göre Franaa bu notaya az 
veya çok menfi bir cevap vere
cek olursa Almanya yeni •• 
cezri hareketlere ıeçecektir. 

Fransa menfi cevap verdiil 
takdirde, Almanya, doğrudan 
doğruya İngiltere ve İtalyanın 
bu husustaki mütalealarmı sora
caktır. Almanya, ayni zamanda 
Tahdidi T eılihat Konferaoauu 
terkedecek ve ordusunu derhal 

ike başlıyacakhr. 
Fran•anın Cevabı 

l 

Paris 1 O - Nazırlar Mecliıl 
Almanyaya verilecek cevabi no- ) 
tayı ittifakla kabul ctmitt~~· N?· 
ta Almanyaya bugün tebhg edıl· 
miştir. 

lngllter• N• Yapacak 1 
Loodra 10 - Hariciye Nazm 

Sir Jon Simon, Başvekil Makdo· 
nald ile mü,ikat yaparak A1man· 
yanın lillhlanmak hususundaki 
talebini görüımüşlerdir. Fransa· 
nın Almanyaya vereceği cevap 
buraya bildirilmiştir. 

Hükumet Franaanm cevabını 
tetkik edecektir. Bu hususta İn
gilterenin alacağı vaziyet henüz 
malüın değildir. 
Franeanın Cevabı lngUter•tl• 

Londra 1 O - F rans z sefiri 
hariciye nazm Sir Con Simonu 
zi}rnre'( etmiştir. 

Sefir F ranıanın gönderdiği 

cevabi notamn kopyesini nazıra 

vermiıtir. Almanyanın notasıda 
evvelce İngiltereye bildirilmiştir. 

ltalyamn Bltaraflılı 
Roma 10 - İtalyan gazete

leri. Almanyanın teslihatta müsa· 
vat talebi hakkında bitarafhk 
göstermekte devam etmektedirler. 

Blivyc- ile Paraguvay ... 
Arasındaki Muharabe 

Sanhyagc dö Şili 10 - .Bo· 
kerar. istihkamı civarında Bobvya 
ilt: Paraguvay aras1Ddaki muhare· 
be fiddetini arttırmıştır, ~aragu· 
vaylıtar takviye kuvvetleri almaş-
lardır. Bolivyahlar mevkilerini 
muhafaza etmiftir. 

F ransada Sel 
Marsilya 10 - Sel gibi yağ· 

murlarla karıfık bir f :rtına büyük 
basar yapmıtbr. Sokakları au 

Hıılgarbtanda, köyltt ,.. znrra hakkında hazırlanan ziraat kanunu proje!li
ııin ıııilzakorc~i < irtçi fırkasile Hükfımet ara.amda bir lht.ilA.f tlojturmu9tu. 
Fırkal.tr araııı ndaki uzun ıuUıakerclorden ıonra Nafta Nazırı istifaya me~bur 
olıııuıtu. Resmiınizde solda Bulgar Bapeklli M. Afn9anof ve sağda yeni Naha 
ı\a7.ırı M. \ergit Dinıo giıriıııuıektedir. 

Almanvada Yeni intihap 
Bu Sefer Hindenburg 

İhtiyatkar Davranıyor -
Çok 

Berlin, 10 - ReisicUmhur Hin· 
denburg, Hitler ve M~rkez fır· 
kalarmdan mlhekkep bir temer• 
kilz kabinesinin teıekkülüne 

kal'iyyen taraftar olmadığım 

göstermek hususunda ihtiyatkar 
davranmaktadır.Rayihştag Meclisi 
Hitlerci M. Gôring Reisicümhuru 
ziyaret etmiştir. Binlerce kişi 
" Hitlere selim ,, cümlesile ken· 
disini alkışlamıştır. M. Göring. 
Rayihştag Meclisinin iktidar mev· 
kiini idare edecek bir ekseriyete 
sahip olduğunu Reisicümhura 
söylemiştir. 

Reisicümhurun ihtiyatkAr hare· 
keti muht8ıf tefsirlere yol aç
mıştır. Hükünıet mehafilinde, 
mevcut kabinenin Reisicümhurun 

itimadmı haiz 
de deği~iklik 
naati vardır. 

olduğu •• kabine• 
yapılmıyacağı ka· 

İktısat muhitleri yeni bir in· 
tihap milcadeleainin neticelerin· 
den endiıe etmekte ve bu müca
delenin munhuıran ' ı~rmaye 
aleyhine matuf iddiaaından kork
makdırlar. Nazi ve merkez fırkala
rrda yeni bir intihabı arzu etme
mektedirler. Hitlerle merkez fır
kalar1 arasmda esaalı ml\zakere· 
ler yapılacakhr. 

Mektep ••nllklerl 
Berlin IO - Dahiliye Nazın 

Fon Gayl ve Prusya nazırlarılar1 
huzurunda Berlin stadında 12 bin 
mekteplinin ittirakile mektep 
tenlikler yapılacakbr. 

~~------------···------------~~~ ıngiltere Bankası Reisi 
Londra, 10 - İngiltere Ban

kası reisi M. Montegü Nerman 
Amerikadaki temaslarını bitirmit 
ve buraya gelmittir. 

Erkekleri Akim Bırakan Şebeke 
Viyana 1 1 - Erkek akim bı· 

rakan tebekeye mensup 11 kiti 

Bulgaristanm Borçları 
Sofya 11 - Maliye nazın, 

Bulgaristamn harpten evvelki 

borçlumm tediyesi için verilen 

mühletin bitmesi üzerine, Millet~ 

ler Cemiyetine müracaat ederek 
mühletin temdidini isteyeceiini 

b.umıthr. 3 ev yıkılm·,tır. daha yakalanmıtbr. söylemiştir. 
====~~==:~-==~====~~ 

larak turfU kaplarmın içine gaz içinde damdan anahtarı aldım. 

ÇOC:UKLUÖUll 
döke• ler veya içki fıçılarmı akı· Avlunun hticra bir köşesine 
hrlardı. koştum ve oradan ninemin mey· 

Nihayet intikamımı yerine ge· haneci karıyı hapsolduğu bod· 
tirmek için fıraat bulabitdird:. rumdan kurtarışını ve onların sa· 
Meyhaneci karının ne zaman mimiyctle gülüşerek avludan 

Mefllur Ru• Edibi Mak•lm Oorklnln hayal romaıu 

Türkçeye Çeviren: Muvaf /ak 

Bu iyi Allahtan hiçbir şey aak· 
lamak mDmkln delildi. insanlara 
karfı da bunu yapmak arzusunu 
duymuyordum. 

Bir gGn meyhaneci karı bil· 
)'tık babamla yapbkları Lir kav· 
ganın hıncile ninemin bun· 
da hiçbir ilitiğf olmadığı 
halde onu ağır bir surette tahkir 
etti. Ve hatta arkasından bir de 
havuç fırlattı. Ninem kıhnı bile 
kıpırdatmadı, aakin bir ıesle: 
~u yaphtın l.udalahktır hanım· 

• 

v ! O dı" Fakat hen bu cıgım .. ,, e . 
kadına dehşetli kızmıştım. Ve 
ninemin intikamım almıya karar 

verdim. Kırmızı saçlı, gözleri 
yUzünUn yağ titkinlikleri arasına 
gömülmUı bu şişko karıya ne 
gibi bir fenalık yapabilirim diye 

dütündilm. Komşulaı m biri birine 
kartı nasıl hınç aldıklarına dik· 
kat etmiştim. Onlar dn,man 
tarafının kedilerinin kuyruklarını 
keserler, köpeklerini zebirlerlerdi. 
Veyahut kilerlere a-ittikçe ıoku-

bodruma indiğine dikkat elmiş· geçişlerini seyrettim. 
tim. O aşağıya inince döşemenin Meyhaneci kar1: "Bekle, ben 
üstnndeki kapağı düşilrdiim ve sana yapacağımı bilirim!." Diye 
ıımsıkı kapayarak üstünde se- etli ve yağt. yumruğu ile beni 
vincimdcn sıçramıya başladım. tehdit ediyordu. Fakat onun gli-
Sonra kapaim kilidini dama fır· len çehresi, bana hiç te darılma• 
lattım ve ok gibi mutfağa fır· dığmı ifade ediyordu. Ninem 
ladım. Ninem burada çamaşır beni yakamdan yakaladı ve mut· 
teknesi önünde duruyordu. Be· fağa götürdü. 
nim fevkalade sevincim nazarı - Bunu ne için yapbn ? .. 
dikkatini celbetti ve nihayet Diye sordu. 
anlatmaya mecbur oldum. Mese· - Sana arkandan havuç fır· 
leyi anlayınca beni adam akıllı lattığı için! 
patakladı, avluya doğru sürükle· - Bunu sen demek benim 
di ve damdaki anahtarı aramamı için yaptın ha? Bekle hayliz, 
emretti. Ninemin bu hareke· ben senin kulaklarını tavana 
tinden dolayı büyUk bir hayret kadar çekeyim ele ı&rürsUnl Eier 

Sayfa 5 

Gönül İşleri 

Evli Adamlar 
Genç Kızları 
Nasıl Aldatırlar? 

Saf bir genç kızdan aldıtım 
ıu mektubu okuyunuz: 

" 18 ya~ında genç bir kıznn. 
Şimdiye kadar sevda nedir bil
miyordum. Fakat aon nmanda 
4~ ini ıeçmit bir adam tatlı söz· 
lerile gllnlnmn aldı. Şimdi de 
görDşUp aeviıelim, diyor. Ben ni
yeti evlenmekse evlenmemizi sonra 
aevfımemizl teklif ediyorum. 
O bana birçok masallar okuyor. 
Avrupada 7 • 8 ıene seviıtikten 
sonra evlendiklerini anlatıyor. 
Sonra da karıımda birçok Mu-
ıevt kızlarile ıakalaııyor : Ben 
bunu g6rtince kendisine aynl
mıyı teklif ediyorum. O vakit te 
hakkımda birçok iftiralar uydu
rarak beni rezil edeceğini 16yli
J•rek korkutulur. Ne yapacağıma 
tatırdım. Bana bir fikir veriniz.• 

E. c •• ıı. 
Kızım, ıaflık ediyoraun. Ba

ban gibi adamın yalanlarına al
damyoraun. Pek aıikArki bu 
adam seni ıevmiyor. Vakit ge
çirmek, senin gençliğinden latif .. 
de etmek istiyor. Kırk befini 
geçmİf bir adam 7 • 8 HDe ... 
vitirae ne vakit evlenecek, ibti
y arlığında mı? Böyle .az olur mu? 
Hiç onun tebditluinden de mak• 
aadım anlamıyor mnaun ? Yapa
cağın ıey ilk teudllfOnde bu adamı 
bir tokat indirmek ve kovmaktır. 
Bir daha ne aen onun y&ziine bak, 
ne de o ıenin yanına ıokulmıya 
cesaret edebilsin. .. 

" Gencim. Zıtmane kızlarında 
aşk denen incıyı bulamadım. 
Zengin, fakir, tanıdıj'lm bGtGa 
kızlar ejlenceyi. ••ilmiye ve sev
miye tercih ediyorlar. Soa gün
lerde tesadUf ettijim bir kıza 
ilinı aık etmek iıtedim. Gllldil. 
" Böyle budalabklara gelemem. " 
dedi. Şaşırdım. Garip 

Kabahat ıende. Evvel& sevi
lecek kızı bulamamışsın, ıaniyen 
de sevmesini ve· sevdanı izhar 
etmeıini bilmemitıin. llinı atkın 
şeklini aaoa tabiat öğretir, me
rak etme. 

* " 24 yqmda ikiz doğmUf ikiz 
kardeşiz. Tefrik edilemiyecek kad.., 
biribirimize benziyoruz. Son zaman. 
larda c'lmm kadar sevdiğim bir kı· 
:ıı kardeşimin de sevdiğini kendisi 
.6yledi. O benimde ayni kıza 
.evdiiimi bilmiyor. Ne yapayım? .. 

Hu- Hn .. ,ı. 

Nuıl olu bu itte fedaklrlık 
etmesi lazım. G6rünUıe nazaru 
bu fedakirlık hissesi ıize dilfl-
yor. Afk,nı haber vermekte siz
den evvel hareket ettiii için kar
detinizin sevdasına hllrmet ediniz. 

HA.NIMTEYZE 

bunu bllyllk babana bir anlata
cak olursam halin damaadarl Kot 
qağı kitabının bqana! 

Bütün gün benimle bir ke.ime 
bile konutmadı. Ancak akpm 
llstll duasına başlamadan evvel 
yata;ımın Ustüne oturdu ve 
dedi ki: 

- Şunu iyice hatırında tut ki. 
yavrucutum, b&yftkleria itine 
aala karıtma! Btıyükler bozulmuf, 
kötü insanlard1r. onlar yollanm 
şqırmıılardır. Fakat Allah ht.nib 
seni bundan muhafaza buyurmur 
tur. Daima bu çocuk safiyeti ve 
dUşUncesile yaıa ! Allah . ı~oa 
yolunu Je vazifeni g6ıtenncıye 

kadar bekle. Anladın mı? eğer 
birisi baku~lık ederse bundan 
sana ne? Hllkmetmek ve cezalan-
dırmak ancak Allahın ifidir. 
Biz buna karıımayız.. 

(Arkuı Hl) 



8 Sayfa 

Dünya Garibeleri 

Hitleri 
Tanımıgan 
Bir Şoför 

Berlin ( Hususi ) - Naıilerin 
lideri Hitler ile bir şoför arasın· 
da geçen gün Ştütgratta son 
derece gillUnç bir hadise olmuş· 
tur. Hitler g~çen gün Ştütgrata 
gitmeye karar vermit ve yanlaş· 
lıkla iki saat evvel hareket eden 
trene binmiştir. 

Halbuki Stütgartta Hitlere 
büyllk istikb-ıl merasimi hazırla
nıyordu. iki saat evvel Ştütgarta 
viııl olan Hitleri karşılıyan ol
mamış ve bunun (}zerine Hitler 
iki aat ıehri gezmiye karar ver
miştir. Hir tak!'Ji şoförUntın yanı· 
na yaklaşan Hitler: •• Bana şehri· 
nizin güzel yerlerini gösterin ,, 
demiştir. Şoför otomobilin ka
pısını açarken : " Başlisfüne, 

fakat ben saat ona çeyrek 
kalıncaya kadar serbestim. Çlin· 
kü tam saat onda bizim BtiyUk 
Adolf geliyor, ben muhakkak 
iıtikbal merasiminde bulunmak 

istiyorum.,, Demiştir. Hitler hiç 
aldmf etmeden: "Tamam, be· 
nim de zaten saat onda 
lıtasiyonda bulunmakhğım la· 
ıım,, demq. Şoför, Hitlt:ri gez-

dirdikten aonra tam saat ona 
çeyrek kala istasyona getirmittir. 
Hitler: 0 Çok teşekkür ederim. 
Kııa bir zamanda birçok yer· 
leri bana gösterdiniz. Yalnız çok 
yazık ki harp müzesini göreme· 
dim. Artık sizin de vaktiniz mU
ıait deg"'il, heaaabım ne kadar? 

" demlf. Şoför taksi aaatine bak· 
tıklan ıonra: 14 mark, 90 ıantim, 
cevabını vermiş. 

Hltler cebinden çıkardığı 3 
tane onar marklık banknotu 
toföre vererek: Al ıana 30 mark, 
fazlaıı aana bahıiıtir, demiş. 
Şoför hayrette kalmıı ve 15 
marktan faıla bahıişi gi>rftnce 
HYinçle bir taraftan makinesini 
ltletmiı, diğer taraftan Hitlere dö
nerek: .. Biliyor musunuz efendim 
hen aizi harp müzesine de gGtfi· 
recetim, daha görmek iıtediği· 
niz bir yer varsa oraya da g6-

tUrecegim." Diyerek otomobiJini 
ıon sllr'atle yllrütmiye baılamış· 
tır. Hitler harp mfizesini gez· 
mekte iken aaat on olmuş, ve 
o esnada gelen trende Hitler 
çıkmayınca istasiyonda toplan 
binlerce halk şaşırmış, Hitler· 
cilerin elebaşıları ise telaşa 
dlltmüıler, fakat tam halkın 
dağılacağı •ırada Hitleri istasiyo
nun arka tarafında otomobilde 
ıörOnce müthiş bir alkış tufanı 
ortablğı çınlatmıştır. Saatlerce 
gezdirdiği, kendiıine bol bahşif 
verdiği adamın bizzat Hitler ol· 
duğunu anlıyan saf şoför evveli 
korku ve hayretten donakalmış, 
biraz kendine gelince de: 

"Bizim büyük Adolf hakikaten 
Eannettiğimizden çok büyilk ve 
çok ilicenap bir adammış. Onun 
yerinde başkası olsa idi bahşiş 
yerine mükemmel bir dayak zi· 
yafeti çekerdi " diyerek sağ elini 
havaya kaldırmış ve avazı çıkbğı 
kadar : " Yaşasın bizim hUyllk 
Adolf ,, diye bağırmııtır. 

işsizler Kampı 
lngilterede mevcut işsizlerin 

adedi takriben Uç milyonu bul• 
maktadır. Hükumetçe bu adam
lara yapılan yardım denebilir ki 
deyede kulak kabilinden kalmak
tadır. ÇUnkll bunun sebebi ikidir. 

1 - Bu amelenin ihtiyaç iti-

BİR KINA GECESİ - - -

Kınalar Yakmış Eline, Nazar Değmesı • n 
Geline, Haydi Maşallah! 

Çengiler, 
Atmıya 

Çalgılarını 
Başladılar. 

Bıraktılar, Gerdan Ktrıp Göpe 
Kara Ayşem 

k 

Merdiven basamaklarına kadar 
misafirle dolu, geniş bir salon ... 
Fakat bu salonun hatırınıza gele· 
bilecek asri salonlara benzer 
yeri yok. İsterseniz sofa diyelim. 
Temiz, patiska perdeleri, eski 
usul sediri, ayna ve k<Jnso\u ile 
kirıkadim bir sofa... Sedirin 
oyalı yastıklarla süslenmiş baş 
köşesinde hotozlu, üç kadın otu· 
ruyor. Bitinin kucağında bir ut, 
ötekinin gögsUnde bir keman, 
UçüncüıUnün elinde bir def... 

Ev sahibi hanım yavatça ku
lağıma fısıldıyor: 

- İşte çengilerL 

Ömrümde ilk defa " çengi ,, 
görüyorum. Kadınların kendi ara· 
larında toplandıkları bir nevi 
eilentinin adına kına gecesi den· 
dijini bilirim. Fakat kma gece· 
aine belki ilk ittirak eden erkek 
benim ... 

Arada bir horozdan kaçan 
hanımların uzaktan aykırı ay
kırı bakışlarını görmemezlikten 
geliyorum. 

Çengiler bozuk düzen aaz ları· 
nı giiya akort ederek bir iki 

barile diğer memleketler halkı 

gibi kaoaatkAr olmaması. 
2 - Londranın pahalılığı ve 

yapılan yardımın kafi gelmemesi 
İngiliz işsizleri Lodrada yaşa· 

manın kendileri için imkansız 
bir hale geldiğini anlayınca 
Londra haricine hicret etmiye 
başlamışlardır. Bu hicret hareke· 
tine İngiliz hükumeti de müsa
maha etmektedir. Hicret hare· 
keti şehir civarında, hllkiimeto 
ait vlsi ve boş araziye yapıl· 
maktadır. işsiz amele, burada, 
zahmetsizce ve gayet ucuz teda
rik ettikleri derme çatma malze
me ile kendilerine birer ev yap· 
makta ve burada yaşamaktadır· 
lar. \ık muhacirlerin yaptıkları 
tecrübe, bu kır hayatının, kendi
lerini Türk parası ile günde 
altmış kuruşa yaşatabileceğini 
göstermiştir. Şu ıartla ki amele 
el emeği vermeden kendi evini 
kendisi yapmalıdır. 

İngiliz işsizleri, burada bir 
nevi koloni hayatı yaşamakta 
büyük ve umumi işleri müşterek 
bir surette yapıp çabucak başar
maktadır. Londra işsizlerinin bu 
muvaffakıyetli tecrübesi, memle
ketin diğer taraflarından da bir· 
çok kimselerin kendilerine ilha
kını intaç etmittir. Londra 
civarı, ıimdi, bir nevi itıiz ame· 
le kampa haline plmittir. 

Hay Yaşa yasın 

~ 
1 1 

tıngırtıdan sonra başladılar: 
Kı nala.r ) akıııı t e liıı t• , 

Naıar cl e:;ıııeııi n g eline, 
Bakın <l :ı. i rı ı'H lı ı• i rı e, 
~:\zar deı; ıııı> in geli ne .. . 

<. eııgi, k iiçek ya ll :.h ıl o t! i n, 
Hot yaratıııı' Allah , ele iıı .•• 
Görenler ıııa9al. ... !ah . .. ıleı- iıı, 
Nanı.r ,] egınesi ıı ge li n~ .. 

Çengiler içinde kalın sesli, 
erkek kıyafetli, birisi var. Sık 
sık ortadan kayboluyor. Her 
dönüşünde onu bir parça daha 
neş'eli buluyorum. Nereye gidiyor 
ve neden böyle neş'eli dönüyor? 
Çok geçmeden öğrendim: Dem· 
leniyormuş meğerse... Böyle bil· 
mem kaç sefer g idip geldikten 
sonra, iyiden iyiye coştu. 

Tahta kaşıkları eline geçire· 
rek başladı ortada fırıl fırıl 

dönmiye.. Kına gece~.inin coşkun 
devresine giriyoruz. Oteki çengi-
ler de utlarını, kemanlarıni birer 
tarafa fırlatıp ayağa kalktılar. 
Hep birden göbek çalkalayıp 
gerdan kırıyorlar. Biribiri Us· 
tene yığılan kadın safları ara· 
sın dan sesler: 

- Yaşa Kara Ayşem yaşa .. 
lıAhi dert yiizU görme ka

dınım .. 
- Hu... Komşu.. Başını çek 

te biz de görelim .. 
- Bat parmağıma kllt diye 

topuğu ile bir vuruş vurdu ki 
gözllmaen ateş çıktı ~andım .• 

- Aman ben çekileyim de 
ne haliniz varsa görün ... 

Ev sahibi, şaşkına dönmilş, 
hangi misafirini ağırlıyacağını 
bilmiyor: 

- Kuıura bakma, kuzum 
Cenan Hanımcığım .. 

- A... Hiç b6yle ıünde ku· 
aura balolar mı? 

., 

-.-c2 

a - Rahatsız oldunuz amm 
ne çare... Kalabalık birdenbi re 
bastırınca ... 

- Zararı yok, zararı yok .. 
Biz hoş görürüz .. 

Çengiler, gittikçe coşuyo r. 
k Gurüllü, tahammül edilemiyece 

derecede.. Davetsiz misafirle 
ıokak kapısının önünde terte 

r, 
r 

tepiniyorlar: 
- Allah rızaaı için, yol veri n 

biz de geçelim!.. 
Derken afağı katta bir ferya t 

koptu: 
-Y elitin ümmeti Muhammet .. . 

Esma H. bayıldı!.. 
Merdiven arasında sıkıııp kal 

dığı için kadıncaiızın llzerioe 
fenalık gelmiş. Ytızilne au aer 
pen kim? Limon koklatan kim?. 

. 

. 
. . Dikkat ediyorum : DUğQn evı 

halkı, gırtlak gırtlağa gelse, çen .. 
gilerin umuru değil. Şarkıyı biti· 
rip oyun havasına, oyun. havaı 
biter bitmez gazele başlıyorlar. 

l 

Derken, gecenin bir vaktinde 
ortaya bir mesele çıktı : 

- Kimler yemek yiyecek, 
kimler yemiyccek ? .• 

Ev sahibi alnından takır takır 
terler akarak : 

- Allahaşkına kusura bak· 
mayın... Mukaddemesile evvel! 
çen~ileri sofraya davet etti. 

Kırıtarak yUrildUler. Fakat 
merdivenbaşı, aş ılmaz bir kale 
gibi karşılarma çıktı. Adım 
atmak mümküm mü? Baş çengi
nin erkek sesi duyuldu: 

- Destur hanımlar!... 
Aldıran olmayınca, kadın kuv· 

vetli bir omuz vurarak kendine 
yer açtı. Bir omuz, bir omuz 
daha ... 

Elinde kahve tepsiıi, yukarı 
çıkan bir Arap halayık, altı 
basamağı birden atlayım derken 
tepsi yere yuvarlandı. Fincanlar 
bardaklar şangır, şungur kırıldı. ' 

Hanımın biri yanındakine 
telaşla sordu: 

- Aman Halime Hanımcı· 
ğım.. İyi bak, kırılanlar bizim 
finc~nlar galiba? .. 

Öteki omuz silkti: 
- Kavgada şamara bakıl· 

maz.. kadınım.. Kırılır da, dökü
lürde .. 

Fakat mal sahibi öyle dllşUn· 

mUyor; yerdeki kırıkları mua· 
yene ederken: 

- Amma, benim içime ma• 
Him olr:nuştu, diyor, vah vah vah •. 
O canım, tekerdanlık ta tuzbuz 

olmuş .. 
Çengiler yemek yedıkten sonra 

öteki misafirlere ııra geldi. Al· 
bf81' yedi.ter, kurulan ~aofralar-

Eylül 11 

Kari A1ektupları 

• 
Bir inhisar 
Memurunun 
Arzusu 

Biz inhisar memurlarını bir 

maaş nisbetinde senelik ikrami .. 

yemiz vardı , iktısadi buhran 
dolasile kaldırıldı. Memurinin 
mlizayekalı ahvaline mad-

di ihtiyaçlarını koruyacak bir 
para biriktirme sandığı vardı. 
Onun da kapıları yüzümUze ka• 
pandı. Kış geliyor odun, kömür, 

çoluk çocuk, üst baş gibi levazım 
ihtiyacının tedariki hep paraya 

bakıyor. Bu vaziyet karşısında 
sandığımızdaki bakıye paramızla 

nakte çevrilecek olan ban .. 

ka hisse senetlerimizin bir 
an evvvel verilmesi hususunuQ 

temini için Vekil Beyefendile 
Müdiri Umumi Beyefendinin na• 
ıarı dikkatlerini celbe tavassutu
nuzu rica ederim Efendim 

1 

Daimt okuyuculamuıdıuı Aknay 

:-;iııol.li bakkal : Fikrd 

d~, ~aveyli ile bir yemek yiyif 
kı hıç sormayın .. 

8 

Çengiler tok karnına birkaç 
igara tellendirip, UstUıte bir• 

kaç kahve içmeden ite sarıl
madılar.. Keyiflerini çattıktan 

onra da parsa toplamıya çıktılar. 1 

Bu paraa toplayış öyle tefi 
u zatıp, gönlllnllzden ne kopana 
erin kabilinden ihtiyari bir ıey 
eğil. Bakınız, naaıl paraa toplu
orlar: 

v 
d 
y 

a 
d 

Çengilerin en genci, batını 
rkaya devirmif, vDcudünü tepe
en tırnağa kadar titreterek en 
atırh misafirin 6nllnde dlıçökttt. 
em durmadan kırıtıyor, hem de 

h 
H 
el lerile miaafirin ıuraaını buraııru 
y okluyor. Hale muvafık bir ıarld 

a uydurmuılar. d 

b 

Şarkı ıu: 
Sakızım aendedlr, 
Saklama koynundadırf. 
Veı: bana aakııımı, 
Bil tuğra mı, yazı mı 1 
Siı, misafirin yerinde olun da 

u kadar cinaslı aözler karşısında 
edikleri aakızı vermeyin ... iat 

ao 
Kadıncağız, elini çantasına 

kup bir klğıt lira çıkardı. 

engi, paranın yapıştırılacağı yeri 
steriyor : 

ç 
gö 

v 
- Tak, hanımcığım .• Buraya .• 

ereyi.:n bir çengel iğne.. llittir 
nımcığım .• ha 
Göğsilne takılan ilk lirayı, 

m 
gö 

urassa bir nişan gibi herkese 
sterdikten sonra, misafirleri 
er birer dolaşmıya başladı. 
hlikeyi gören bir kısım ka-

bir 
Te 
dı nlar, kendilerini aıağı dar 
att ılar. Fakat bunu izzetinefis

ıne yediremiyenler, ister iste
ı liraya kıydılar. 

ler' 

me 
Maamafih, lira takanlar, yir .. 

mi 
kıp 

yi otuzu geçmedi. Ekseriyet 
ti karısının alnına nal gibi 
mibeşliği yapıştırıp işin için· 
n sıyrıldılar. 

yır 

de 
Çengi diyip geçmiyin. Ge· 

ced e yUı liraya kadar bahşiı 
lıyanlar varmış. Bizim çengi· 
n de hasılatı, ufaklık para• 
a birlikte elli, altmıf lirayı 
muş olmah idi. Vakit, epey
ilerlemişti. 

top 
leri 
larl 
bul 
ce 

mol 

Arhk sabah oluyordu. Heya• 
a ile son bir fasıl yapıldı: 
rayburnunu aşarkeo, Sa 

Kı rmızı yelkenler açarken •• 
eyamola diyin ey işıklar, H 

He ya .... mola. heya •••• mola .... 

• ** 

• 



Bu Sayfa Dünya Matbuatında 
Haftada Bir Defa Neşro
lhnur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. GÖRDÜKLERİMİZ 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

$=====-- ~-============-~======================~====~================~=========-==============================~ 

Seri Bir Seyahat 

Alman - Fon Papen, sorabilirmiyim, bizi nereye götürü yorsun? 
Fon Papen : Sus!. Böyle bir sırrı ifşa eder miyim? Hoş, zaten 

bende biliyorumyaf 

. 
Bir işsizin Karısı Neler Anlatıyor? 

• 

Avrupada işsizler 
Nasıl Yaşarlar? 

---- ·----
Almanyada 6 milyon ltsiz 

•ardır. Bir işsizin karası Berlinde 
çıkan 11Vo11iche Zeitung,, iHZete· 
ıinde, kendi vaziyetlerini tanir 
eden ıu mektubu göndermiştir: 

" Kocamın merdivenden ge
len acele ayak sesleri, baıına 
bir feliket geldiğini anlatmağa 
kafi idi. Yanaklarıma biraz renk 
vermiş olmak için, elmacık ke· 
ıniklerimi oğuyorum. Güler bir 
çthre takınıyorum. 

- Kendime bir iş aramalıyım 
diyor. 

Sesinde ümidin neş'esi titriyor, 
işsiz kaldı ğı gündenberi yüzlerce 
defa kendine iş aradı, yüzlerce 
defa meyus döndü. Fakat her 
defasında ayni ümit ve ayni he-

yecan eksilmiyor. Onun neş'esi beni 
de sevindiriyor. Yardımına koşu
yorum. Yakası kolalı, elbisesi 
ıyı fırçalanmı ş yola çıkıyor. 

Ona muvaffakıyet diliyorum, 
fakakat içimdeki ıstırabı bastıra
mıyorum. Kocamın yine sukutu 
hayale uğnyacağmı biliyorum. 
Harpte yaralandığı için sinirleri 
d e mukavemetini kaybetmiştir. 
Saat on bir. Yiyecek bir şey yok. 
Kocam yarın hükumetin işsizlere 
verdiği tahsisatını alacak. Fakat 
y iyeceği olmıyanlar için 24 saat 
ne uzun bir zaman. İki çocuğu 
nasıl doyurabileceğimi düşünü
yorum. Evde biraz süt ve pirinç 
var. Onunla karınlarını doyur-
sunlar. Kocamla bana gelince, 
biz açhğa ahştık. Yarını bekli
yebiliriz. Kocama ayda 75 mark 
veriyorlar. Dört nüfuslu bir aile 
hu para ile ev kirası mı versin, 
Yiye~eğini mi temin etsin. 

Öğleye doğru kocam geldi. 

- ihtiyarlamışım, dedi. 
Ve bu söz kalbimi parçaladı. 
Zamanamızın faciası, ne yapa· 

lım ? Kırkını geçmiş insanlar, 
buglin arbk ihtiyar ve işe yara
maz addediliyorlar. Kocam Ler 
vakit sinirlerine hlkim olamıyor. 
O vakit cephede bir J,ö,ede 
kıvrıLp ölmediğine nedamet 
ediyor. 

Bir müddettenberi baıım dö
nllyor, gözlerim kararıyor, etrafı 
karanlık bir perde arkasından 
görUyorum. Kocam bunun açlık 
alameti olduğunu ıöylüyor. Her 
sabah bir bardak ıUt içroemf is· 
tiyor. Onu teskin için peki diyo
rum. Fakat tabii çocuklarıma 
güçlükle bulduğum ıütll içemem. 
Çocuklar yaşamıya mecburdurlar. 
istikbal onlarındır.Ben artık 30u· 
mu buldum. Yaşamasamda olur. 

Boş ve yalnız zamanlarımda 
çocuklarımı düşünüyorum. Onlar 
bu açlık, bu mahrumiyet, bu fe· 
laketlerden sonra ne yapacaklar. 
Kendi mes'ut çocukluğumu dU· 
şündükçe utanıyorum. Fakat ha
fızayı öldürmek mllmkiln değil kif 

G ece ayni zamanda yatak 
odası vazifesini gören mutfağa 
giriyorum. Lambayı yakarak otu· 
ruyorunı. Kocam masadadır ve 
rengi sapsarıdır. Konuşuyoruz. 
Fakat sanki sesi uzaktan geliyor. 

- Bizim için yapacak fey, 
ölmektir, diyor. 

Cevap vermek istiyorum. Fa
kat dudaklarım oynamıyor. Çok 
yorgunum. Kalbim ıstırapla 
muvafakat arasında çarpı· 
yor. Sonra birden kollarımı 
kocamın boynuna sarıyorum. 
Beraber ağlaşıyoruz. Böylece, 

Rus Karikatürü 

Amerika Cümhur Reisi yeni 
intihap münasebetile mOntehlp

lerine nutuk irat ediyor: Efen· 

diler, refah senesi sUr'atle yak· 

lafıyor. Daha fimdiden gölgesini 
görüyoruz. 

.............................................................. 
EN GÜZEL BACAKLAR 

Bu bacaklar, Spada yapılan 

gllzellik münbakasmda, bacak

ları en gtızel olan Amerika gU

ıelinindir. Haklı değil mi? 
-········· ............................................... ... 
ltalyan Görüşile 
Alman Hitlercileri 

Onu merdivenlerden karşıladım. 
Bugünkü müracaatının neticesini 
yüzünden okumak milmkün; acı 
Lir ıesleı 

ıilkiin içinde uyuyan çocukları· !"'- -------------~ 
mıza bakarak, ıaatlerce duru· 
yor uz. 

Hltler : Şu pllkı artnı 
dejlftlrsek. 

Seyyar Meyhane 

Bu gördUA"Unllz otomobil, berlinde taammllme bqlıyan seyyar 

meyhanelerden biridir. Sat kapııını açınca, derhal bir bllfe halini 

alıyor. Ondan sonra buyurun meyhaneye! 

Rusyaya Ait Garip Hikayeler 

Gömlek Var, Düğme Yok, 
Kravat Var, Gömlek Yok 

Ruıyada mamul eıya yalnız 

kooperatifler va11tasile ıablır. 
Amele ve k6ylll blltUn ihtiyaçla· 

rinı kooperatiflerden temin eder. 

l='abrikalar yapbkları eıyayı koo

peratiflere gönderirler. Orada 

ahı verit aerbeat olmadığı için 

bu uaul birtakım garibeler do

turmuttur. Moıkovada çıkan 
Pra•da ıazetesinden hullsaten 

naklettiğimiz ıu garip hikayeyi 

okuyunuz. 

" Pravda muhabirleri Sovyet 

birliğinin cenup hududunda an

ktt yapmı,lardır. Kooperatif· 

lerin bu mmtakalarda istihlak 

eıyaamı tevzi tarzını tenkit 

etmektedirler. 

Renk 
Kavgası 

Rusya dahilinde eşya imalatı 
fazlalaıtı. Fakat bunların halka 

tevzi işi, hala iptidai bir halde. 

Mesela en çok ihtiyaç hisse

dilen pamuklu mensucat eşyasını 

ele alalım. Ekseriyetle bu eşyayı 

koyu renkle istiyorlar. Çünkil 

daha az kirleniyor, ve daha gü· 
zel görünüyor. Fakat yazın açık 

renge rağbet ediyorlar. Fakat 

bizim kooperatifler aldırış et

miyorlar. Yaz kış ayni reng i 
veriyorlar. 

Renk meselesi nihayet b ir 

ıevk meselesidir. Fakat hunun 

daha gülünç misalleri; mese

li verilen kumaşları kullan

mak imkAnı yok. Kumaı var, 
iğne, iplik, düğme, kordon filAn 

aibi ıeyler ekıiİl. 

Bakın ıize kunduralar hak
kmda bir misal: Melitopole civa· 
rana binlerce çift yassı topuklu 
kundura göndermiıler. Bu kun-
duralar modaya da uygundur. 
Bu sebeple kunduraları alan 
alana. Fakat burada kıtm 

IAatiksiz gezilmez. Kundura 
alanlar bir çift te JAstik almak 

isterler. Gönderilen l'ıtik miktarı 
kundura miktarına da tekabül 

ediyor. Fakat kunduralar yassı 
topuklu, lastikler uzun topukludu• 

ve bu kunduralarla bu lastikleri 

giymek mümkün değildir. Buna 

aptallıktan başka bir şey dene
bilir mi? 

Düğme 
Yok 

Fakat bundan da garip işler 
vardır. 

Meseli yüksek fiatle d e olsa, 
iğne, iplik, dUğme bulmak müm• 

kün olmuyor. Sonra istediğin 
kadar bol kıravat, hem ne 

kra vatlar, halis ipek. Melito-

pole kooperatifleri bu kra-

va tlardan binlerce g etirtti. 

Şüphesiz: kravat iyi bir şeyd ir 

ve kravatı takma fikr ini 

yapmak lazımdır • Fak at 
koo peratifler unutuyorlar ki kra· 
vat takmak için evveli gömlek 
giymek lazım. Gömlek dikmek 

için de 
Sonra 
Dliğme 

iğne ipliğe ihtiyaç ' a r. 
kravata düğme lilzım. 

nerede ? . 
Milyonlarca düğme " 

mümkUn değil mi ? I'u ... u • 

Fakat dil~ilnen yok. Bu lıa\·a li de 

düğmenin bir mesele haline gel
diiini düıilniln. Ne ayıp ıey ? 



SON POS T A 

Fehim Paşa, Meziyetlerine Binaen Yaver Olmuştu! 
Muharriri lfo. 

Her Hakkı Mahfuz dur 
-124-

Kapısmm önünde ıüt alan 

ihtiyar bir kadın, bir sebzeci, bir 
Ermeni köşe sarrafr, Fransız bir 
komisyoncu ile refiki Musevi bir 
tiiccar, tOnel direktorunun 
muavini ile madaması, ve saı
reden mürekkep tam on iiç 
kişi, on on beş dakika zarfında, 
o hain bıçakla vurulmuş yerlere 
serilmiş, hatta bazıları da kaldı· 
rımlar üzerinde çırpma çırpına 

can vermişti. 
Katil, Nişantaşında bulduğu 

bir bot arabaya atladı: 
- Çabuk . . Yıldıza çek. 
Diye bağırdı. Arabacı, heye

can içinde bulunan ve gözlerin
den alevler fışkıran bu adama 
baktı. Ve sonra omuzlarını ka
tarak kırbacmı şaklattı ..• 

Araba Yıldıza yakın bir yerde 
durdu. Arabadan atlıyan genç, 
r:trabacıya bir mecidiye uzattıktan 
aonra karanlıklar içinde kayboldu. 

Bu bUyllk cinayet, beş on 
dakika zarfında Beyoğlunun her 
tarafında duyuldu. 

Her taraf altUst oldu. Zabıta 
memurları, paçaları sıvayarak 
tahkikata koyuldu. Carih ve ka
tilin geçtiği yol üzerinde kaba 
Lir asker kundurası bulundu. tsu 
kundura Yıldızdaki askeri kun
dura imalathanesinin hususi mar
kasmı taşıyordu. Bu kunduranm 
bulunması, derhal zabıtanın faa
liyetini durdurdu. Beyoğlu Muta
sarrıflığı tarafından hadisenin ne 
suretle cereyan ettiğini, hadise 
kahramanının hangi istikamete 
firar eylediğini havi bir jurnal 
yazılarak o kundura ile beraber 
derhal ( Mabeyni humayun ) a 
takdim olundu. Ayni zamanda, 
gece olmasına rağmen sefaret
hanelerden gelen şikayetnameler 
de bir hayli yekuna baliğ oldu. 

Abdülhamit, fena halde tela~ 
elli. Failin behemehal bulun· 
ması için Sadarete, Zaptiye 
Nezaretine, Saraskere şiddetli 
emirler gönderdi. Bütün İstan
bulun resmi ve hususi zabıta 
kuvveti seferbor edildi. Hum
malı bir faaliyete geçildi. Ertesi 
gün, Harbiye ile Nişantaşı ara
sında boş bir arsanın derince 
bir çukurunda sarhoşluktan sızmıı 
genç bir bahriye askeri ele ge
çirildi. Bu neferin beJinde kanlı 
bir bıçak vardJ. Asker derhal 
Beyoğlu Mutasarrıflığına götll· 
rüldü. Amonyak ve saire kok· 
liitılarak akh başına getirildi ve 
sorguya çekildi. 

Mustafa ismindeki bu genç 
ıskcr, şu ifadeyi verdi: 

- Dün Kasımpaşndan çıktım. 
Yenişehirdeki Katinanın umum· 
hanesine geldim. Oradaki sevgi· 
lim Eleni ile bir hayli rakı içtim. 
Eleniyi dost tutmak istiyordum. 
Fakal Eleni bana ylh: vermiyor, 
( daha senin ağzın sUt kokuyor, 

ne zaman birkaç kişiyi bıçaklar 
ve nam kazanırsan, o zaman 
ıenin dostun olurum ) diyordu. 
Ben de bunu yapmıya karar ver
dim. O hisle umumhaneden fır~ 
ladım. Alt tarafını bilmiyorum ... 

Diyerek büttın bu muazzam 
cinayetin mes'uliyetiniJ omuzlarma 
yüklendi. Zahiri hal de bu ifade
yi teyit ediyordu... Eh işte niha
yet katil bulunmuştu. Artık ecne
bilerin de bir şey demeye haklara 
yoktu. Mustafa,derhal mahkemeye 
veri:di. Sür'atle muhakemesi icra 
ve idarmna hükmedildi. Fakat, 
( iradei merahimAdei cenabı 

hilafetpenahi) üzerine idam ceza
sı müebbet küreğe tehdil ve 
mahrem bir eınirle de Mustafaya 

(kaydı hayat şartile, üç yüz ku
ruş) maaş tahsis olundu. Çünkü 

Abdülhamit, Mustafanm tamamen 
masum olduğunu ve Beyoğlunu 

altüst eden bu hadisenin hakiki 
failinin kim olduğunu biliyordu. 

Hadise gecesi, zabıta memur

ları, Şişli, Pangaltı, Nişantaşı ve 
civarını altüst ederken, esvapç1-

başı lsınel Bey, eli ayağt titriye
yerek Abdülhamidin huzuruna 
gelmiş; 

- Efendim, bizim F ehimin 
yaptıklarından haberiniz var mı?. 

========c::::==::=:==;::::=:========::::::::: 
Mevsimin ..._Dl_ml .. 

biivük filiınleri başlıyor: 

DEMiR KAFES 

~rtArufı~~ı 

Diye söze başhyarak vak' ayı 
olduğu gibi anlatmıştı.. . Giiya, 
o esnada Avrupa gazetelerinin 
AbdUlhamit hakkındaki neşriya· 
tından ve lstanbulda Avrupalılar 
tarafından bir suikast yapılaca· 
ğına dair intişar eden rivayetler-

den müteessir olan Fehim, frenk
lere bir· dehşet vermek, suikast 

müteşebbislerinin cür' etlerine bü

yük bir darbe indirmek ıçın 
ortalJğa dehşet vermek istemiş ... 

Bu hadise üzerine tam yedi 
ay Fehim Paşa babasının evinden 

dışarı çıkmadı. Sekizinci ayın 

bidayetinde gazetelerin ( Tevci

hat ) sütununda fU kısa tebliği 
resmi görünüyordu: 

[ Birinci fırkaya mensup biriuci 
t1İşancı alayının birinci taburunda 

misafir yüzhaşı Fehim Efendinin 

bir derece terfi ile yaveranı 

hazreti şehriyari silki celiline 
ith.ali ... ] 

O günden itibaren Fehim 

Paşa da Abdülhamidin hususi 

bendeganı meyanına dahil olu
yordu. 

( .\rka'iı var) 

~ ŞIK SIHEMADA ..._ 

T.\lel·i ııırıuıııi iizl•rinı• .,,,., lcıta11-

lıui 'd:ı son defa olarak lıaH. ııı }ll'k 

KÜÇÜK DAKTİLO 
~ M.\f{Y GLOHY tarnfıdarı -

Bugün hcrhı :::-1 
Ay~g~c~k ~!~~~~ ,I 

Mümessiileri: Si:va Sidney ve O ON J OS E M O JI C A'yı 

RAŞiT RIZA HAREM ESRARI 
Tiyatroıu artistlerinden Tamamen lspanyolca sözlü ve 

YAŞAR ve KEMAL Beyler şarkılı filminde görüp 

İİll••••••••••••ı• .. •---... dinl'yece.ktir. • --.. 

ı ı ....................................... - ............................. - .................... 1·· 

i * i RA oy o I * : 
• f • t ···········--·····'·····-······················-········ ı : 

1 1 Eylül Pazar 
lıtanbLıl - ( l~l)[J mt•tr&) l~ Bı•ıla) ii 

ııııı~i!,iyu he~ eti ~lak imle H:uııııı, l ıı,;; 

orkı·t1tra "e d:rn~ bav.tl,..rı, ~1 µrarıwfon 

ili' ~\aııuıı. 

Bükreş (:.:!H metre) ~U .. itik.-l:" 
• ,, . 1 1 • 

ı:ekilnıı papa-.J:ırtıı çı.ı.ul;trı• L111tııııı t'k.I 

oııora. 

l\e' grat - 4:!1) ınotr61 2J,:;o ~raıııo

f.ııı, ~l koıı!-l•'r, 2:?,03 ıııut~o 1L'ııı:-1ili, 

~:?,:ı:; i..11111:111 kuıı:-ıori, ::?:I, t::ı :1no1 koııs+ıri. 

Roma - (Hl nıetr&) ~ı. ı;; L~lle 
çuC'llgll bıııiııdoki oper!'t. 

Pra.? - (4'38 ıuatrel ~o ıluıı itil•:l•ı•n 
Briino vrrilıw•ık olan kıııısoriıı ııakli. 

Viyana ( tJ17 ml'lreı l ~1 \ haııa 

ı,anı ismin !eki opcr(!t, ~ 1 ak:faın ha· 
\.crlori, gra.rnnfoıı. 

Peşte (530 ınetN :?0,1:i sea 1-oıı e-

ri, ~1 c:por lıalıerl eri, :!1,~tl opı'rl't 

parı. :ti arı. 
Yartova - ( 1411 metre ) ~1 halk 

kcııısorl, 21,öO musahabe, ::?~ 1 0:> koıısor. 
BerJln - ( 1li35 ıu<•Lre ) ~O Alınan 

ka.rnk turi ıııın z ııu etn.fıud" lılr koııfe

rıı.ıııı, 21 \·iyıı.ıııı. kanı i~windel.:.i operet. 

12 Eyltlı Pazartesi 
fıtanbu! - ( 1~00 ınetM) 18 ~ltıtı>r

rı•f JI.ııııırıııı YC llafıl Alınıet Bevin 
i1tıraı.i16 rn.:; orı.ı·,:ıra, :?1 ~ariye iıa-
111111 ilf' ark:ulaşl:lrı ~~ gr:rnıofon. 

Bükra, - (::Hı ıııt>tre) ::!O ~alon or· 
J, t~ t rı.ııı, ::o,.ı:; tıu kı ku rnrtcti, :! ı, 15 
ıırkP8lr:t~ı. 

Beli'rat - ( 429 metre ) 20,:w Millt 
,:ırkı ar, :.!t mu:;İkiıle \' t>ııf'dik, ~~ !169 
k ıı ıısı~ri. 

Roma - ( 44 l nıetu ) 21 grn ıuofon, 
~t,:?ıı jtıni ldtaplılr hakkındı.\ bir mu
.rnhal.w, :!I, l:J hafif musiki. 

Pu.ğ - ( ı18'i metre ) ~ll halk kon
!lcri, .:.ll, L'.i oriJiııal Diio, :?0,3J •arkı 
1'cın~cri, :ı:! 'iyolonsel. 

Viyana - ( 517 metre ) 20,:;.) muta
Y:t;{fiıt konser, nıulıtclif havalar. 

Pethı ( ıııctr8 MD ) ~O, 15 ~I:ı car 
ınilli , ,trkıları, :l:!,30 giiııf!n haberleri, 
soıı yıl:\klar, ~4 salon orke!itrası. 

Varşova-( 1-Hl ınetrıl) ~1,!fü Rad-
yo gnt•t..,ijf, 21 Bohom operası , 23, 10 
.\.ıııerik:t hakkında bir konferan~, 23,50 
dans lıa\•:ıl:ın. 

Derlin - (1635 ınetre) 21 Ham burg
ılırn naklen hıı.lk konseri, 22,10 ) eni 
1tlfıklar, ~?:J,30 Liypç.ıkten naklen neıe 
vtıl'en konsor. 

Eyltıl t 1 

• 
1 

( Çok Eski Devirlerde İstanbul J 
'"'------~-
Eski Is tan bul Alimle 

Nelere fnanırlaı·dı? 
- -

Eskiden Şöhret Kazanmak İçin 
Keramet Göstermek Lazımdı 

Eski lstanbulu gözden geçirir-
ken o vakitki alimlerin neler bil
diğini ve nelete inandıklarım öğ
renmek çok faydalı bir şey olur. 
Bugün ilç astr evvelki lstanbulun 
bir alimini tanıtacağız. Şarktan 
ziyade garpte tanınan ve kucak
lanan, eserleri birçok lisanlara 
tercüme edilen meşhur ve kudretli 
Türk seyyahı Evliya Çelebiden 
bahsetmek isteriz. 

Asıl ismi Kasımpaşalı Devriş 

Mehmet Ağanın oğlu Mehmet 
Zılli Efendi olan Evliya Çelebi, 
Sultan İbrahim zamanında (Azalc) 
seferine ve kırktan fazla diğer 

muharebelere iştirak etmiş, sad· 
razam imamlığı ve mtiezzinliğile 
Suriye, Irak, Mısır ve Sudanı 

gezmış, Irana sefir olmuş, 
Dördilncü Mehmet zamanm-
d:ı Viyanaya gönderilen sefa~ 
ret heyetile Avusturya, Ma-
caristan, Almanya, Felemenk, 
İsveç, Lehistan, Rusya, Kırım, 
Dağıstan ve Çerkezistanı bütün 
Anadolu ve Rumeliyi dolaşmış, 
gördülderini, duyduklarmi tamam 
üç asır evvel ( 10) ciltlik bir eser
le tespit etmiştir. 

EvJiya Çelebi Dördlincil Mu~ 
radın has haremine de girmiş ve 
ölünceye kadar padişaha musa· 
hiplik yapmıştır. 

Evliya Çelebi şen, şuh ve 
hugllnkü tabirile lAik bir edip 
iken zamanın taandan korkarak 
olduğundan başka tUrlii görün
miye çalışmıştır. O zaman bir 
alim, ağzile kuş bile tutsa mu
hitinin takdirini kazanabilmek ve 
yaşıyabilmek için mutlaka ( ma
zanna) dan ve keramet göstermiş 
evliyadan olmak lazımdı. Yazı· 
larında ve ilminde keramet kok-
mıyan bir Alimin içtimai 
bir muhit yaratmasma imkAn 
yoktu. Zamanınm kara ve kör 
taassubuna karşı hazan ( şarabil 
nap ) ile bile kafasım cilalandı
ran Evliya kitabında kendi evl~
yalığmdan da bahsetmiştir. Doğ
duğunda kulağına (küpe ezanuu) 
Sun'ullah Ef. okumuf. Şeyh Key
sudar Mehmet Ef. kendi teberini 
mini mini evliyaya hediye vermiş 
ve ( bu teberi bu oğlana ihsan 
eyledim. Zaman fenalığında bir 
şeyden korkmayıp kumda oyna
sın ayağına çöp batmasın • ) 

Doganl Dede ağzmda çiğnediği 
bir lokma ekmeği Evliyanın ağ
ıma koymuş, ( fıkara lokmasile 
pervcrit bulsun ) demiş. Evliya 
( H. 1051 ) tarihinde Leh seferi
ne İf tirak etmiş. Aldığı ganimet· 
Jeri bir odaya doldururken te· 
berini bir kapıya asmıf o ıırada 
kendisini esir etmişler. Ertesi 
sene yine Leh seferine iıtirak 
etmiş ve teberi ayni kapıda ası
lı bulmuı. 

Bu lıAdiseyi kitabında kendi· 
sinin mazannadan olduğuna delil 
gösteren Evliya Çelebi latanbıU 
dalgıçlarmı yazarken do garip 
bir hikAye anlat.yor. Zamanıoda 
Galatada ve Kasımpaşada (300) 
dalgıç varmış. Bunların hepsi de 
Cezayir, İskenderiye Arapları ilo 
Rados yanındaki (Sömbeki) ada-
sı ahalisindan ve hepsi de hırlı
tiyanmış. Ağızlarına zeytinyağı 
alarak denize girerlermiş. . 

Evliya Çelebi, Katip Çelebı, 
Kam usçu Asım Ef. gibi tUrkçeyi 
öz ve açık dilile yazan bir ediptir. 

l~te Evliyanın lisanmdan bir 
örnek vermek ve Uç asır evvelki 
latanbul Alimlerinin nelere inaıı-

• 
dığını göstermek için seyahatna· 
mesinJen bir hikay~yi, bazı ter 
birlerini değiştirerek aynen alı
yoruz. Yer, zaman ve isim söy
Iiyerek anlattığı bu garip hikaye 
şudur: 

" Hacı Nasır adlı bir dalgıç 
dostumuz vardı. O zat anlattı. 
Diyor ki: Bir kere (Habeş Harko
vası) önünde Mustarh Mustafa 
Paşanın fermanile ioci çıkart· 
mak için denize daldım, bıça• 
ğım da elimde idi. Ejder gibi 
bir timsah gelerek aman verme· 
den beni yuttu. Karanlık bir buı: 
deryasana düştüm. Amma Alla-
hın inayetile hiç korkmadım ve 
bunalmadım. Orada nefeı ahp 
verdim. Fak at vücudum soğuğun 
şiddetinden erimiye başladı. 

Hakikaten derya mahlüklarmın 
vlicutları soğuk oluyor. Nihayet 
bu balığın karnında mahvolaca· 
ğJmı anladım. Evvela mak'at 
kaynaklarım ve kaba oylukları
mın derileri soyulmıya başladı. 
İçimden Allaha teveccüh ederek 
kurtulmamı yalvardım. Sonra 
elimdeki biçağımla timsahın kar· 
nında yumtak bir yeri yoklayıp 
dururken timsahın karm gök 
gürUJttısü gibi gürledi. Ben ça· 
kının sapını sılcı sıkı tutuyordum. 
KAh başaşağı, kAh yukarı bir 
zaman gittik. Bir zaman son· 
ra e vvelld gibi balığın karnında 
rahat etmiye başladım. Fakat 
canım sıkılıyordu. Timsahın ci· 
ğerleri, bağırsakları hareketten 
kaldı. Nekadar vakit geçtiğini 
bilmiyorum. Yalnız içinde bulun· 
duğum timsahın erimiye başladı· 
ğmı gördUm: Yarabbi bu 11' 
hUdir? Diye elimle oyluklarıma 
yapışbm. Etlerim kopmıya baş· 
)ayınca aklım başıma geldi. 
Kemali kuvvetle balığın ağıma 
doğru varıp hemen dışarlya çık
tım. Fakat çıktığım yer yine muzlim 
Dört yanı mı yokladım. Büyük bir 

saray divanhanesi gibi vasi bir mey· 
dan. Bazı yerinde çiğer, bazı ye
rinde barsak.. yine beni hayret 
aldı. Hayli bekledim. Misk kokusu 
gibi bir şey beni helik ediyor
du. Can korkusile ayakta gezin
miye başladım. Gördüm ki 111ynn .. 
cık yerdir. Bildim ki bu da bahk
tır. Hemen aklımı ba~ıma topla· 
dım. Durduğum yer karındır, in-
ce deridir. 

Ağzından çıkmadan ise bura
yı yarıp çıkayım dedim. Hemen 
Allaha sığınıp elimdeki bıçak ile 
bahğm a~ağı tarafma bir vurdum 
ki ıiddetinden karnı yarılıp der• 
ya içiue düttüm. Yüzerek sahile 
geldim. Halsiz kumlar üzerinde 
yatarken gördüm ki balık derya· 
da minare boyunca ııçrıyarak bur
nunun han kapısı gibi deliklerin
den nehir gibi ıular saçarak bir 
kadirga aüratile Mustarih Mustafa 
Paşa tarafına revan oldu. Oraya 
vardıkta karaya dUımUı. Ben do 
kendimi aba ve kaba ile aarma• 
lıyarak bir gemi ile ertesi gtln 
( Harkova) ya, Mustafa Paşanın 
yanma geldim. Baıımdan geçeni 
ıize söylediiim gibi ona da an
lattım. Ytızlllen yerleri gHrdliler, 
hayrette kaldılar, ilAç etmiye 
baıladılar. 

Meğer düştüğüm yerle Mus· 
ta fa Patanın yanı birg Un bir 
gece imiş. Sonra Mustafa Paşa 
cllmle aakerile sahile varıp balığı 
karaya çektiler. Beni yutan bu 
balık imi~. Karnında da benimle 
beraber yuttuğu timsah çıkmca 
benim anlathklarımin doğru ol· 
duğunu gördüler ve bana ihsan 
ettiler. ,, - 'fif. 
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TIMURLENK 
-81- Muharriri : )#.. .. 

Tarih Bu Kadar Muhteşem 
Bir Düğün Kaydetmemişti 

-~----
ılşte Aksak Cihangirin, ıaman 

uman yapaıat olduğu düğilnJerin 
ea bUytiğtl ve en debdebelisi, bu 
maceradan sonra vukubuldu. 

Tarihin, okumıyanları in1ren· 
dimıek ve gittikçe sadeleşen be· 
feri hayatın geçmiı yıllardaki 
efsanevi ihtişamına nümune ol
mak üzere kaydettiği birkaç dü
ğün vardır. Şuruım ilk lahzada 
aöylenmek lazımdır ki, bu düğün
lerin hepsi şarkta yapılmışttr. Ne 
Roma, ne Yunan tarihinde e~leri 
yoktur. Hele Ortar.amanda te· 
tekkül etmİf olan Avrupa millet· 
Jeri 'Ve hükumetleri hayatında 
o parlaklıkta değil, hatta onların 
Jiizde biri derecesinde revnaklı 
gelin ala~,Jan görülmemiftir. Fran· 
udan lngiltereye, Alrnanyadan 
Rosyaya gidip gelenler, mesela 
SeJçak Emiri Ertuğrul Beyin 
cebren nikahlayıp ta sarayına 

•etirdiği halife kızı için yaptığı 
düğünü, belki hayalen bile tasav· 
vur edememi.,Ierdir. 

Bunlar, bu efsanevi düğünler 
tu:k tarihinde de nadirdir, adet· 
leri ftçü, beşi bulmaz. Binaena
leyh aralarında mukayese tertibi 
kolayi:hr ve zaten bu mukayese, 
mtiverrihfcr tarafmdan ynpıhmş 
olup rüçhan hakkı, Timurun 
Teftkkül içia kurduğu düğline 
verilmiştir. Okuyuculanmız sıkıl

mazlarsa o debdebeli düğilnü, 
fakat muhtasar olmak şartile, 
bu aabrlarda temaşa edebilirler. 

Gü%e1 Moğol kızı, parlak bir 
yaz günü tahteravana bindirildi. 
Timurun o gllne kadar zaptetmiş 
•e kendi bayrağı altına sokmuş 
cldağu yirmi yedi roemleketten 
gelen birer mümeasil heyet başta 
olmak üzere dokuz yiiz lrifilik 
dokuz sllıvari kıtaa11, kıymetli 
«elinin rikabmda b.1lunuyorlardı. 
Her süvari kıt'asnua başında, 

Timurun hlkimiyet ve metbuiye· 
ti kabul etmiş olan eSki hüküm· 
dar •ilelerinden birer prens vardı. 
Getin tahterevana adım ntarken 
doksan dokuz öküz, doksan do
kuz deve ve doksan dokuz koyun 
kesilmişti, gelinin başına dokuzar 
tabak inci, elmas ve zümrüt dö
kftlmüştil. Kayınvalde, Semerkant
tan gelen reis61kudat ile şeybül
meşayilrin -ıevcelerite beraber ge
linin tahtırevanına binmişti. Her 
biri bir hizmetle mükellef doksan 
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dokuz halayı~ otuz üç mahfeye 
bindirilmi' ve yine o miktar ha
dnn ağa, at üstüAde mevki al
mış!ardı. 

Böyle bir alayla Semerkande 
doğru yola çakanlan gelin, her 
konakta binlerce kişi tarafından 
karşılanıyor ve kendisine peşkeş· 
ler yeriliyordu, yfoe her konakta 
Tımurun gönderdiği hediyeler, o 
muhitin en büyük memuru tara· 
fından takdim olunuyordu. Şev· 
ketpenab zevcin gün başına 
verilmek üzere hazırlatıp yol 
boyuna sıralattığı bu bediyer, 
emsalsiz mücevherattan terek
kup ediyordu ve bir gün 
eşsiz bir küpe veriliyorsa ertesi 
: ün daha kıynıetli bir tarak, 

1 daha öbür gün paha biçümez 
bir bilezik sunulu)ordu. 

Alayın yolda bulunduğu gün· 
ferde Semerkantte de hazırhklar 
itmam olunuyordu. On bin adım 
uıuuluğunda ve üç bin adım 
enliliğindc bir meydan, düğün 
eğlenceleri için merkez ittihaz 
ve seyircilerin ihti} acına göre 
de tanzim ed imiş idi. En 
başa konulan tahtadan mamul 
beş yilz adım muhitinde bir mu· 
rabba, mutfaktı. Hükümdarfor, 
prensler, prensesler gelin için 
!köşkler, üstü örtütü karargahlar 
yapılmııh. Bunların aşağ sında 
dokuz kat üzerine ahşaptan bir 
bina kurulmuştu ve her kat, bir 
misafir heyetine tahsis olunmuştu. 
Ecnebi elçiler, tarhanlar, valiler, 
kumandanlar, saray erkanı bura
da oturacaklardı. Kadınların yer
leri ayr ve yine o derece üze
rine mürettep idi. Mızıkalar, 

meydanın ortasında Ye düğün 
ag<ıçlar, onların önilnde idi. 

Hlıkümdar mahfelinin iki ya· 
nına dokuz yüz mumlu iki avize 
asılmıştı. Bir tarafta kımız ve 
şerbet hazırlayıcılara mahsus olan 
l>üyük bir çadır kurulu idi. 
Meydanın merkezine dokuz di
rek dikilmişti. Her direğin tepe
sine binlerce fenerden mürek· 
kep l>irer çember kurulmuştu. 
Bu çember gün batarken indiriii
yor ve fenerdeki mumlar yakıl· 
d ktan sonra yine direğe çekili
yordu. Sayısız muınlard~~ çık~n 
ziya, yalnız meydanı degıl, şebrm 
de biiyük bir kısmını a) dmlatı
yordu. 

Bir Han zade düğüncübaşı, 
bir diğeri şerbelçibaşı tayin 
edilmiş ve inzibatın idaresi de o 
ayarcla bir asılzadeye verilmişti. 
Meşin elbiseli bin kişi, boyunla· 
rmda hava dolu kırbalar o!du~u 
halde meydanı dolaşıyorlar, inzi-
batı bozacak surette hareket 
edenlerin fberlerine kırbalarını 
başalttyorlardı. ftu,larm arasında 
ıoytarılar da vardı, halkı güldü
recek maskaralıklar yapıyorlard•. 

Tevekkül Hammm Scmerkande 
ayak basbğı glin, eğlence bafladı. 
Gelin, birkaç bin adımlık yerden 
başhyan sırmah kadife dö,eli 
bir yoldan ilkin Saraya götürül· 
dü, otada başına doksan dokuz 
tabak mU~vherat saçıldı. Bir 
müddet dinlendirildikten sonra, 
kendi şerefine yapılacak oyunları 
seyretmek üzere prenslerin, pren· 
ıeslerin, hocaların, şeyhlerin re
fa"atile meydandaki köşkt\ne 
getirildi. Timur, başağası vası
tasile gelinin kudumunu kuttu-
lam\Ş, " Hoş geldin ,, demiş 
vo fakat bizzat görftnmemişti. 

( Arl,ıı.sı "l&r ) 

SON POSTA 

Koca Bir Milleti Amana Düşüren Tek Bir Adam 

Amerikalı Gazeteci Hörst Fransayı 
Nihayet Yola Getireceğe Benziyor 

Bu Kurnaz Gazeteci Fransadan Niçin Kovulmuştu? 
Dl\nyada malbuat için bir 

kırallık teıis etmek ve bu mev· 
kie bir namzet ıöstermek llnm· 
gelse idi, muhakkak ki bu mev• 
kii Amerikalı Heant ( H8nt ) 
alırdı. 

Hergün yüzlerce gazetede on 
milyondan fazla karie fikirleTİDİ 
n~ede11 bu adama, esa8ell bu
glin Amerikada gazetecilik kıralı 
unvanı verilmiştir bile. 

Hörst, nadir fanilere nasıp 
olan bir servetin sahibidir. Daim, 
ikametgahı, otomobille dıı kapt
smdan bahçe ve parklarını ge· 
çerek asıl evinin e~ğine vara
bilmek için bir saatten fazla 
aü"er. Bu evin içindeki lüka ve 
ihtişamın tarifine f irifmek, e•İ· 
nin vaziyeti hakkında verdiğimiz 
kısa izahattan ıonra artık lüzum· 
zuz olsa gerektir. Dünyanın en 
nefis ve nadir halılarite tab· 
loları buradadır ve bu ev, 
bir şato şeklinde yaptlmışhr. 

Bunun haricinde Hörstün Ka· 
liforniya, FHorida gibi Amerika
nın zevk ve eğlence merkezlerin-
de muhteşem köşkleri, en feyizli 
mmtaka!arda her biri birer memle
ket gibi çiftlikleri vardır. Bu çif
tlikler, mükemmel ve nümunelik 
birer ziraat müessesi olduklara 
kadar dünyanın en nadir hayvan-
larını ihtiva eden birer hayvanat 
bahçeleridir de. 

Büyük bir zekiya sahip olan 
bu adamın görüşünde de derin 
bir isabet vardır. Bir dev gibi 
cüsseli, bıyıksızdır. Onu ilk gö· 
ren adam, bünyesinin kuvvet 
ve çalakisine hayran kalır. Az 
konuşur, çok dinler ve bilhassa 
çok dikkat eder ve bu sayede, 
edineceği fikre sahip olmut 
ve kararmı vermiı demektir. Fa
kat o, bunu hiçbir zaman itiraf 
etmez. Sırasmda iokAr bile eder. 
Çünkü faptırmak istediği 1ey 

Claze•crer Kıralı Harat 
kendisinin yapmasına lilzum yok· 
tur. Büyük serveti sayasinde her 
istediğini herkese yapbrabilir. 

Hörst dünyada tahammül ede· 
mediği bir millet varsa o da 
Fransız milletidir. Hergün, 
milyonlarca n6sba gazetelerinde 
Fransaya karşı en ağır ittiham-
ları savurur. Onun Fransayı ve 
Fransızları ne derece sevmediği
nin en büyük delilini, aoo olim· 
piyat müsabakalarımn ilk günle
rinde, birincilik kazanan iki Fran· 
sız hakkında yazdJğı aşağıdaki 

yazıda görebiliriz. 
•• 01 iınpi) at ~nlıa~ında, dün bir 

dan-. mualJiıni ile bir kumarhane 
nırırıuruııun ı:;aycsindc Fıaıı ız 

ha' rağL iki defa oliınpi) at ... ancak 
dirc~ine çekildi.,, 

Birer sporcu olarak olimpi· 
yatlara iştirak eden bu iki Fran
sızın milliyetlerinden bahsedecek 
yerde mesleki hayattaki işlerini 
mevıubahs ederek bu muvaffa
lriyeti küçlk düşürmek istemesi 
Hars tün Fransızlığa kaqı olan 
gayzini ispat eder. 

lf. 
Höut ötcdenberl F ranaaya 

[ Bugünün Meselelerinden 1 

Türk Dili Bütün Türk 
Irkına Teşmil Edilebilir 

( Baı tı:.raf• 1 inci ıayfada ) 

Dil Krultayile hunun milli bir 
mahiyet alması en isabetli bir 
hadise addedilmelidir. Bence 
teşebhU. edilmesi en zaruri -0lan 
ihtiyaç, muhtelif ilim ve fen 
ıstılahlarıdır. Bugün ısltlahlar 
acınacak şekilde karaşık bir man· 
zara göstermektedir. Zaten ko
nuşma ve yazma lisan•na gir· 

oldukları için değiş-memiı 
tirmek 
türkçeleri 
kolaydır. 

ve yerlerine açık 
ikame etmek nispeten 

Bununla f beraber bunlar da 
yine zaman ve ibtıaas ile yapıla· 
cak şeylerdir. Ondan sonra, nis· 
peten daha uzun zaman ve imli· 
dallı çalışmaya mntevakkıf iki it 
gelir. Bunlardan biri, muhtelif ihti
yaçlar mukabilinde halk dilinde 
meveut olup umumi lisana gir· 
m~si milmkün olan bütün kelime
leri arayıp tesbit etmek; ikinci· 
si de eski metinlerde veya türk· 
çPnin diğer lehçelerinde mevcut 
olup ta bizim ibtiyaçlanmıza uy
gun gelebiletek olan kelime ve 
tabirleri bulmak. 

Bunlar yapıldıktan sonra, ya· 

vaş yavaı muhtelif ihtiyaçlarıDllZ 
için halkın istimaline teklif ve 
mektep kitaplaı"ile, gazetelerle 
tamim edilebilir. Tabiidir ki halk 
diline girmiş olan ve türkçenin 
bünyesi tarafından hazmedil· 
miş bulunan keiimeler, asılları 
arapça, acemce, rumca ve İtalyan-
ca olsa dahi türkçe addedilir. 

- Ti.irk ırkı arasında umumi 
bir yazı lisanı yapılabilir mi? 

- Harflerimiıin bütün Türk 
ırklarına şamil olması ve bu suret
le Ttirk kültürünün tekmil Türk ıu
belerinde yeknasak olması nasıl 
pyanı temenni ise gerek konu
ıulan, gerek yazılan lisanın Ttirk· 
lerle meskun her diyarda mllm
kün olduğu kadar biribine yakın 
bir hile gelmesi o derece arzu 
olunur zannederim. Kurultay te
teb büslinde istikbale ait olmak 
üzere bu mefkure de dahildir." 

lig Maçlanna Hazırhk 
İstanbul Futbol heyetinden: 
1932- 1933 senesi lig maç· 

ları hakkında görüşülmek 
üzere kuli1p murabhastarınm 
12·9-1932 paıarte~i günü sat 
18 de mıntaka merkezine.le hazır 
bulunmaları rica olunur. 

karşı fazla dostluk göstermemiş
tir. Fakat Fransız Hariciye Neza· 
retinden aşırılan siyasi Yeaikanm 

l Hörste ait gazetelerde ncıredilme· 
1 ıi Fransız Hükumetini bu zeki ve 
f tehlikeli Amerikalıya karıı lıare-
1 kete gelmiye icbar etmiştir. 

Hörst, o sıralarda, Avrupaya 
gelmiş, tetkikat yapıyordu. Fran· 
saya ayak basar basmaz zamanın 
Başvekili Tardi; ö tarafından bir 
emirle Fransız toprağından ko
vuldu. O gün, bugün Hörstüaı 

gazeteleri, her sabah Fransız· 
lığa karşı ateş püskürUrler. Bir 
vakitler bu düşmanlığa ehemmiyet 
vermiyen Fransızlar, zaman ile 
Hörst matbuatının Amerika ef· 
kira umumiyesinde Fransaya kar· 
şı uyandırmaya muvaffak olduğu 
dftşmanlık hissinden çekinmiye 
başladılar. Şimdi, vaktil~ Hörst 
hakkında verilmiş olan kararın 
geri alınması lüzumundan bahse
den gazeteler ve birçok insanlar 
vardır. Bunlar diyorlar ki: 

- " Hörst altmıı yaşındadır. 

Fakat kuvvetli bir bOnye sahibi
dir ve kendisi bugün Amerika
nın en nüfuzlu adamıdır. Böyle 

bir adaman aleyhimizde bulunması 
memleketimiz için büyük zararlar 
doğuruyor. Vaktile M. Tardiyö 
bir hata yaptı, fazla düşünmeden 
bir karar verdi. Şimdi bu kara· 
rın tashihi zamana gelmiıtir. Çün· 
kil Hörst ve gazeteleri, bir düş· 
man ordusundan fazla Fransaya 
fenalık yapıyorlar. 

}fa 

Gazeteci Hörat, aon zamanda 
maruf sinema yıldızı Maryan Davise 
lpk olml.lftur. le•cesinden a~ rı
lan Hörst, elyemı bu artiste mtl· 
kemmel bir kAşane satın alarak 
heddiye etmiştir, onunla beraber 
yaşamaktadır. 

Şahadetname Kaçakçılı
ğına Karşı Tedbir Alındı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada , 

lince; Maarif VekAletince ilk \'e 
Orta Tedrisat Umum Müdürlükleri 
talebelerin mektepsiz ve tahsil· 
siz kalmamalarını temin için bau 
tedbirler almışlardır. Bu tedbir· 
fer cümlesinden olarak bazı ilk 
ve orta mekteplerle liselerde 
yeni şubeler açılmıştır. 

Bu sene hiçbir talebe mek· 
tepsiz kalm.yacaktır. Muallim 
Mektebinin orta kısmının ilk 
sınıfında altı şube açılmıştır. 

İstanbul Lisesine ıimdiye kadar 
müracaat eden talebe adedi iki 
yiizdür ve ounlann hepsi kayde-
dilmittir. 

Diğer taraftan talebeler, 
aen:tlcrindeki mektepleri hıra· 
karak uz.ak semtlerdeki bü· 
ylik mekteplere hücum ettiklerin
den bunlara bulunduldan semt
lerdeki mekteplere kaydedilme
leri bildirilmektedir. 

:= TAKViM =:: 
PAZAR 
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Londranın En Kibar 
Kadınının Feci Akıbeti 
İhtişamlı Bir Hayattan Sonra Sokağa 

Atılan Güzel Bir Kadın 
Londradan yazılıyor: lngilte· 

renin en neş' eli ve en güzel giyi
nen kadını bundan birkaç gUn 
evvel Londra sokaklarından bi
rin de ölU bulundu. HAdise derin 
bir hayret ve tee1Sür uyandırdı. 
Bu ölnmiln sebepleri ifıa edildiği 
zaman bu teessür hakild bir yese 
inkılap etti ve kadını tanıyanlan 
hayıflandırdı. Sırtında gayet mub· 
te~em bir suvare elbisesi ~ardı. 
Tuvaleti yerinde idi. VllcudUnde 
hiçbir zorluk eseri glSrUnmUyor, 
bir cinayete kurban gittiğini zan· 
nettirecek en kUçUk bir emareye 
bile tesadüf edilmiyordu. 

Bu kadın, Londranın kibar •e 
yüksek mehafilinde Madam Kam· 
bel namile tanınmıştı. ilk kocaıı, 
bir deniz yarııında boğulup öl· 
mUş, ikinci kocasile geçinemiye· 
rek ayrılmıştı. ÜçUncU kocaıı iae 
Karun kadar zengin bir adamdı. 
Karısına, nr.dir faninin tesadüf 

· ettiği ihtişamlı bir hayat yaşatı· 
· yordu. Emrine birkaç otomobil, 

güzol bir yat, mükemmel bir eY 
tahsis etmişti. Bu ıllılU dekor 
içinde- Madam Kambelin hayatı 
efsanevi bir zevk ve neı' e havası 
içinde geçiyor. ziyafet •e suvare· 
ler biribirini takip ediyordu. 

Madam Kambel ıon derece 
neş'eli ve yaıamayı iyi bilen bir 
insandı. Onun içindir ki, kadın 
erkek, bUtUn Londra zenginleri, 
bu kadının salon ve mecJiıinde 
bulunmayı kendileri için huıuıt 
bir zevk telAkki ediyorlardı. O 
derece görüşmesini, etlendirmeyl 
bilen ve yaşamak ilmini anlıyan 
bir kadındı. 

Fakat bUtUn bunlar. Madam 
Kambelin hayatının dış kısmı idi. 
Hakikatte bu kadın baata idi. 
Mahrem hayatı, derin bir yalı 
ve keder içinde geçiyordu. 

Madam Kambel de bu yelı 
ve kederin ıebebini bilmiyordu. 
Fakat bilditi bir fey varsa, ka· 
ranlık dUşllncelerin ruhunu kap• 
lamak iıtidadım göıterdij'l daki
kada, birkaç saniye için ortadan 
kaybolur, tenha bir yere çekilir, 
orada bir miktar heroin alır ve 
ıonra, neş'eli ve ıakrak, doıtlırı· 
ıun arasına dönerdi. Kadm, bu 
fena huyunu keodiıfni tanıyın 
insanlardan buıuıt bir itina ile 
aaklamıya muyaffak olmuıtu. 

Fakat bir ara. bunun farkına 
yalnız koc&11 varabilmfıti. Karı· 

' 
' 'I 

Madam Kambel 

ıını bu ltiyadından vazgeçirmek 
için elinden ne gelmişse yapmış, 
fakat bir türlU muvaffak olama· 
mııtı. 

Bu bal, iki ıevgili gf bi biribi· 
rinden ayrılmıyan karı kocanın 
arasını mtithit bir ıurette açtı. 
Mister Kambel, bir tolAk rezaleti-

ne meydan vermemek için karısile 
husuıi surette anlaıtı, muayyen 
bir tazminat mukabilinde kan 
koca ayrı yaşamiya karar ver
diler. Bu karar, Madam Kambe-

lin sebebi felAketi oldu. Çünkü 
kocaıından ayrılınca, fena itiyat
lanna daha fazla düşkllnltik gös
terdi. Bu hal masrafım arttırdı. 

Masraf artınca borçlarını öde· 
mek için mallarını satmıya 
mecbur oldu. 

O ıuretleki sıra buıust eşya· 
aına geldi. Derken muhteşem 
elbiıelerinden ayrılmaya mecbur 
oldu ve mtıthit bir sefaletin 
kucatına atıldı. Fakat büyük bir 
izzetinefis sahibi idi. · Bu halini 
hiç kimseye hisaettirmck istemi· 
yordu. Nihayet, kendisinin ölll 
olarak sokakta bulunduğu gUn 
dostlarından birinln evine davetli 
idi. Bu davete icabet etmek için 
riyinip çıktıtı zaman fazlaca 
rheoin almayı da unutmamıfh. Fa
kat sokakta birkaç adım atar 
atmaı Uzerine ant bir fenahk 
relmft ve olduğu yere yıkılıp 
6lmUıttır. lıte ıize, fena bir itiya· 
dın hazin, fakat ibret verici bir 
neticesi. 

----:Dlll---:s=cıı:m-=:===ı---=-------=----ıııı=z::::=~=======---=--===ııı:::::s-=:=:=ıı 

Tokatta Bir Sünnet Düğünü 

Tokat (Hususi) - VilAyetlmfı dahilindeki yetim yavrularla 
ıabitlerimizin çocukları hep bir arada sünnet ettirildi. Bu işi Kol
ordu Kumandanımız Hllseyin Abdullah Paşa tertip etml,tir. Bu 
h?.yırh teşebbüs neticesinde seksen yavrunun sünnet ameliyesi icra 
edilmiştir. Yavruların bir resmini 2önderiyorum. 

SON POSTA 

Pek Müthiş 
Bir Facia 

Nevyork 15 - Bir Feribot 
infilakı neticesinde 37 kişi ölmUş, 
63 kişi yaralanmıştır. 20 kişi kar 
bolmuıtur. Zabıta ve itfaiye bU
tUn gUn tahlis ameliyesile uğ

raşmıştır. lnfilAk o kadar şiddetli 
olmuşturki kazazedelerden biri in· 
filAk neticeıinde 500 kadem irti· 

faına kadar fırlamıştır. Diğer bir 
şahıs kaza mahallinden 300 kadem 

mesafede bulunan bir imalatha· 

nenin damına düşmüıtilr. Diğer 
bir ıahıı o civardaki gemilerin 
gUverteainde bulunmuştur. 

Facia tUyler ürpertici bir man· 
zara arıetmektedir. 

Strza 
Kon/ eransının 
Mesaisi 

Sterza 10- Konferanım iktısa· 

dt ve mali komitelerinin dünkU 

içtimalara esnasında Alman-
' yaya, Franaa ve ltalya 

tarafın dan ileri ıürUlen 3 
teklifin biribirine raptedilmesine 
gayret edilmiştir. Buğdayın 

kıymetlendirilmesi şeklinin yalnız 

bubranm devamınca mer'i 

olacağı neticesini ihtiva eden Al

man projesi hakkında tafsilat 
alınmıştır. 

İtalyan teklifinin umum! 
mukavele çerçevesi dahiline 
alınması icap ettiği takdirde 

Almanyamn hali hazırdaki mali 
vaziyeti hasebile bu hUkfıme· 
tin müşterek mebaliğ tahsis 
fikrine iltihak edemiyeceğinin 

unutulmaması lAzırngelecektir. 
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Tabiatin i ıl Oğro n ıııe'.< i11tiy1>run1& 

foto:rafınııı ~ adet kupo:ı u., bit · 1 
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memleket 1 
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RİKAYI 
Bu Sütunda Hergün _J 

Yazan: Naci Sadullah 

Di EN C 1 
----- -----

Ben merhametli adamımdır ... 
Eğer Allah bana Rokfeller ka
dar servet vermiş olsaydı ... 
Yok; Rokf eller kadar demiyeyim, 
zira o adamın o kadar fazla pa
rası var ki, faaliyette bulunan 
bütün servetini ııakte tahvil et
tirse de bir yere yığıp geçse 
başına otursa "cart, c'ırt,, yırtsa 
bitirmiye ömril kifayet etmez. 
O kadar s~rvet bende olsa 
korkarım Mazhar Osman Beye 
milşteri oluverirdim. 

O kadar değil, öyle akılları 
durduracak kadar değil amma 
mesela:... Haydi misal gös· 
termiyeyim. Yani şöyle ince 
ince hesap etmeden sarfedebi
lecek kadar bol param olsa 
ne iyilikler etmezdim, ne iyilik
ler... Hayal bertaraf olacağı da 
yok. Balıkların kavaklara çık· 
m aları '' kavaklar ,, m köprüye 
gelmesi kadar im1<!nsız. Olandan 
bahsedeyim. Karınca kararınca 
ben de hAlime göre elimden gel
diği kadar iyiliği sever bir ada
mım. Bizim sokağın köşesinc'.e 
ta eskidenberi bir dilenci var· 
dır. Hn pani bir kıyafet içinde 
tamamile örtülmiyen kadit vil· 
cutlu, ak sakallı bir ama dileoncil! 
O, üç ıcneye yakin bir zamandır, 
yazın sıcak günlerinde terliycrek, 
kışın soğuklarında titriyerek hep 
orada icrayi san'at (l) eder. Ben 
herglln önllnden geçerdim. Her 
geçi,te de yukarıda anlattığım 
merhametim bana gayriihtiyari 
şu hareketi yaptırırdı : Elimi ce· 
1'ime atar, bozukluklardan bir 
kırkhk ayırır, onun yanına koy· 
duğu boş konserve kutusuna 
bırak1rdım. Bu bende bir itiyat, 
bir vazife halini almıştı. 

Bu vazifeyi ihmal ettiğim Ya· 
ki değildi. 

* Bir de kusurumu ıöyliyeyim: 
Hesabını bilmiyen bir adamındır. 
Bekarım. Her ay elime para 
geçince oturduğum evin kirasını, 
abone olduğum lokantanın para
smı, çamaşırcının, UtucUnUn üc· 
retlerini veririm, bütün borçla· 
rımı öder bir aylık cıgaramı 

toptan alırım. Ondan sonra 
gönlüm rahattır. Evim çalıştığım 
yere yakındır. Tramvay parası 
dUşünceıi de yoktur. Ne kalırsa 
keyfime sarfederim. Ve hazan 
o kadar hesapsız hareket ederim 
ki ayın otuzuna doğru cobimde 
otuz kırk kuruş kalır. O zaman· 
]ar da, genç kızlar kadar, ihtiyar 
aile babalan kadar temiz bir 
hayat ya,arım. İşimi bitirdim mi, , 
doğru eve gelir, sırt üstU ya· 
taram. 

.... O ay okadar hesabımı 

~aşırmışım ki, sormayın .. okadar ki 
bir sabah dilencimin yevmiyesini 
vermek Uzeı·e elimi cebime 
attığım zaman - boş çıktı. O gün, 
ertesi, daha ertesi günler geçti 
sadakamı veremedim. Beşinci 

glinU ihtiyarın önünden geçiyor· 
dum arkamdan bir ses : 

- Beyefendi 1 diye sesleni· 
yordu. EvvelA: "Cebinde kırk pa· 
rası olmayan bir adama Beyefen
di demezler, herhalde bana de
ğildir... dedim. Yoluma devam 
ediyordum. LAkin ıoı tekrar 
ediyordu ı 

Beyefendi, Beyefendi r.. 
Döndüm. Arkamda kimGe yoktu. 
Acaba kim çağırıyor diye bakı
nıyor, aranıyordum. Ses tekrar 
etti: 

Beyefendi az teşrif eder 
misiniz ? Hayret, dilenci idi yak
laştım: 

Beyefendi dedi, birkaç 
gündür vaziyetinizden seziyorum. 
Ayıp değil, insan başına gelir, 
olağan iştir. Anhyorum ki biraz 
paraca sıkıntıdasınız. Sizden bu 
kadar zamandır iyilik gördllm 
mukabele etmek isterim. 

Hayretle dinliyorudum. Hayat· 
ta misli görülmemiş bir bUyUk
llikl e karşılaşacağım sanıyordum. 
Meseli zavallı dilenci: " blrikmiı 
kırk elli kuruş öliimlük dirimlik 
param vardı, onu size karzen 
takdim edeyim.,, Diyecek aanıyo-
dum. Öyle olmadı. O: · 

- Evveli dedi, hayretioizin 
bir noktasını gidereyim. Bu Ama 
dilenci beni nasıl tanıdı,, diyor· 
sunuz. Gözlerimdeki kara g6zltık 
bir meslek hilesinden ibarettir. 
Ben kör değilim fakat bu· 
zamanda bu işte itibar kör 
topala, kolsuza, butıuza. Sağlam 
vücutlu dilenciye kimse metelik 
vermiyor: 

- Elin kolun sağlam, git ça
lış kazan diyorlar. 

Sonra ... Ne dedi biliyor mu· 
sunuz: 

- Size dedi, yUzde elli faiz· 
le iıtediğiniz kadar para ikraz 
edebilirim. .. 

Bir gün beni tanıyacak değil
ıinizya ıize küçUk dllşmekten 
korkarım. Hiklyenln ıonunu da 
anlatacağım pekill. Dilencl ile 
ertesi gilnU bir yerde buluıup 
bir senet yapmıya karar verdik. 
Ben mahalli telAkiye gittiğim ıa· 
man bakındım bakındım, onu 
göremedim. Y anıbaıımda duran 
kark yaşlarında matruı vo 11k bir 
zat kolumu dUrttU, sıntıyordu : 

- Beyefeddl tanıyamadınız 
galiba? 

- Affedersiniz beyefendi, de
dim, tanıyamadım. Tanıtb ken
dini. O idi. 8iılm dilenci. Mtıba
reığin ak sakalı da takma imif. 
Senedi yaptık paraları aldım. 

* Şimdi her sabah o yine eıki 

yerinde oturuyor ve ben yine her· 
gUn önl\nden aeçerken bir ıey 
ıey çalacakların teyakkuzile et
rafıma bakınayor, kimsenin gör· 
mediğine kani olduktan sonra 
ona; alacaklıma kandilli bir selim 
veriyorum: 

- Merhaba Beyefendi 1 
- MerhnbR Efendim. 
Ve hatta bu mUkAleme bazan 

"nasılsınız, iyiıiniz inşallah.. falan 
filan diye uzuyor, sohbet ve mu
habbet vadisine bile dökülüzor. 

Yeni Neırlgat 

iki taraflı cinayet - H.okl~m 
111:ı tl.Jaası tarafın dan t:ı bı ve uınııml 

kitap lı :uıo netriy ıı.tı nın 28- 24 llııcfhtl
nU to, ı.il edon ve cebe girecek tekilde 
k liçUk bir eserd ir. Fiati 15 kuruıhır. 

Ya,amak Yolu - 39 - 10 ın cı · 
eayı sı ç ık ııu9tır . Voroın Miic11.c.lole Ce-

miyeti tarafından noıredilrrıektcdir . 
. Blrç ok kıymetli yu.ı "e makaleler n.rdır 
1 
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Senin Para Kazanmanı isterim. Fakat Tehlikeye Girmemeli - Ya 
Seni Dolandırırsa - Aman Uykusuz Kalmıyasın 

Bu Adamlar 

Merak etme, çabuk hatır- ı 
larımf 

Nasıl etmiyeyim. Senin 
avdetine kadar üzüntüden çat· 
layacağım. 

Editb bir dakika dllfündükten 
•oura ilave etti_: 

- Senin çok, hem de pek 
çok para kaıanmanı isterim. 
Fakat tehlikeye girmemek şartile, 
Bak idarelıanen pek mükemmel 
işlemiye başladı, snbahtan akça
ma kadar müşterinin arkası ke
ıilmiyor. O halde tehlikeli bir 
teşebbüse girişmenin mana· 
aı ne ? Biraz sabret. Gelip 
giden müşterilerin arasında elbet
te tehlikesiz ve münasip bir fır

sat çıkar! .. 
Görüyorsunuz yn, Edith ken

disine verdiğim derslerden p k 
iyi istifade etmişti : 

- İyi söyledin, dedim. Giriş· 
ceğim teşebbüsü hazırJıyan da bu 
müşterilerimden biridir. 

( Edith ) in ağzı açık kaldı. 
Sonra: 

- Vakit geç olmasaydı kili
eye giderek Meryem anan n 

önünde bir mum yakardım, dedi. 
kendimi glilmekten alamadım~ 

- Faydasız, dedim. Mumsuz 
da işin içinden çıkabilirimf İş 
o kadar güç değildir. Benim 
korktuğum şey sadece aradığımı 
bulamamaktır. 

- Banknot mu? 
- Hayır, bir vasiyetname! 
Editht benden bu şelcilde bir 

sergüzeşti hiç işitmemişti: 
- Bunu hiç bilmiyordum, derli. 

Fakat ya bu vasiyetnameyi vere
ceğin adamlar seni dolandırmıya 
kalkarlarsa?. 

- Hayır, bu ciheti biç düşUn
me, hepsi de elimdedir. Ya iste
diğimi yaparlar, yahut ta. 

- Vasiyetnameyi yırtarsın 
6yle mi? 

- Hayır, basbütün başka ve 
yeni bir şey yaparım. Maama· 
fih istersen bu bahsi burada 
bırakalım! 

- Hay, hay, fakat şurasını da 
.ıöyle: Bu vasiyetn meyi elde 
edbilmek için hir eve girecek 
Ye bu evde de bir kasa kıracak· 

an değil mi? 
- Elbettef Zahmetsiz para 

kazanıltr mı? 

- Peki saat kaçta 
edeceksin? 

avdet 

- Gece yarısından dört veya 
beş saat sonra! 

- GUzel. Seni uyumadan 
bekliyeceğimf 

ğum zamanlarda bile der
hal uyuyabilmiye muktedir olu
şumdur. işte bu sayededir ki, 
mühim zamanlarda ortaya dinlen
mit ve kuvvetli olarak atılırım, 
iyi iş görilrüm1 Halbuki, unutma· 
yanız; ıioirli ve müteheyyiç adam
lar hiçbir zaman iyi bir iş yap
mazlar, tuttukları işi yüzlerine 
gözlerine bulaştırırlar. 

• Edith kendisine verdiğim ta
limat mucibince beni tam saat 
cm birde uyandırdı. Derhal göz
lerimi oğuşturarak ayağa kalk
tım ve hazırlanmnğn başladım. 

Arkamda temiz ve zarif bir kos-
tüm vardı. Onu çıkararak bir 
spor elbisesi giyindim. Başıma 

bir kasket, ayağıma kauçuk ök
çeli bir iskarpin geçirdim ve 
bunu miiteakıp Hügo Cesner'in 
kasasını zorlamak mecburiyetin
de kalacağımı düşünerek tedarik 

.. .. . 
esmın zı 

)(.. 

etmiş olduğum aletleri Ye cep 
fenerini cebime yerleştirdim. Son
ra Edith'e: 

- Sokağa bak, 
mı? dedim. 

kimse var 

Edith pencereyi açarak dir

seklerini pervaza dayadı Ye bir 
iki dakika taze hava alıyormuş 
gibi bekledi. Müteakıben arkasına 
dönerek: 

- Hayır, kimse yok, cevabım 
verdi. 

Edithi iki yanağından hara
retle öperek sokağa fırladım. 

* ilk zamanda bu teşebbüsü 
gece yarısından dört saat sonra 
yapmayı düşünmüştüm. Fakat bi· 

lahare saat bir ile iki arasında 
yapmayı daha muvafık buldum. 

Gönderin ·z, 
"" • Tabia • • • ögliyelim ... ıze ın zı 

16 M 1 h t H.: Samimidir. 1 eıı
fazla 

17 evi 

disile 
ıııesgul olmak 
i ... temez, ihmnle 
t ·nrn) iil rdrr. 
lµ;binıri d · 
\nmh olur. 
l\.k sokul-
m.ız. l\luhi· 
tini hu1duğu 

zaman ' ll (' Ş ('· 

lcnir. 

t B.: Şıklır--a \e intizama 
rİrı) t cd r. 

S:ıbır \e ta· 
haınmiilü ~ a\ ıf-

J 

tır. Acele) i 
\C nt1lgaıılığı 

ihti)ar ed r. 
Çabuk a ahi 
olur. I• Jf'rn \C 

ne~ "t· ini izhar 

ı·d ·r. Eğlence· 
lt; rclen nıah· 

rum kalmak i.:;tcıncz. 

.. 

18 lzmirde M. Ali B.: 

d u) gulu dur. 
i\foamc·lc in de 
mii~ kül pe ent 
değildir. l\Jen

faat balı inde 
k ~ mmt kiirJıC'la , 
tema} ul cdt'r. 
T:ırz ı fr lehhii e 
\C .,ıkJı 'n dik-
kat eder. l a
dın ve hapl 
mc\zularııı.ı 

19 lzmlrde ecau B.: İntizam· 

prncrdir. I'aı
ln konuşma;-. 
Pek c;oku1ınaz. 
Mr!"i "tı1i) et ten 

endi e rclel'. 
• bildiğini \ e 

g (jrdiiğiinfi 
tatbik eder. 

11 ul 'c mera
" im haricinP 

K 

1 
çıkmaz, kai·lc-

Foto~raf Tahlil uponıuıa }ere ha•rlı kalır. Parac:ını \C e . 
diğer sayfalarımızda bulacaksı.1,ı. \a ını t'lhii~nii ic:.timal ctmesiı~i 
------------ l>ilir. 
~~~~~~~--~~~~--~~~~~-

Se y ahatt an Avdet Kiralık Hane; Fiat mutedil 
Mük mmel nezaret ve hava, e!ek
trik banyo, Sultanahmette tramvay 
i&tasyonuna 2 dal<ika mesafede. 
Müracaat; Bııhçek.apı, Cermanya 

Doktor M. D. Babguni seya
hatinden avdet etmiştir. - . -·- ... ----------

- Y o... işte bu olmadı. Uy· 
kusuz. kalmana razı değ;.i.n. 

ır.•••• Han No 40 _. ___ 11111 Adliye Vekaletinden 
Bilumum icra daireleri ile 

Ayniyat Muhasipleri için ta
bettirilecek olan (67) kalem ev
rakı matbua ve defatirin tabı 
hususu münakasaya çılcarılmış 
olmakla şartnamesi veçhile 
muhammin bedelinin °o7,5 nis· 
betinde (26.li) lira teminatı mu
vakkate akçesinindepo edil
mesi veya bu miktara ait Ban
ka mektubunun ibrazı lazııngel
diğinden taliplerin yevmi ihale 
olan 21 Eylül 932 tarihinde Ve
kalette müteşekkil Mubayaat 
komisyonunda hazır bulunmala
rı ve şartname ile nümunele-

Bilakis erkenden yatmalısın! 
Fakat senin tehlikeler 

geçirmekte olduğun düşünürlrnn 
nasıl uyuyabilirim! Keşki bu işi 
bana hiç söylemeseydin! •. 

- Söylemeseydim benim sa
baha ka. şı döndüğümü görihıce 
kim bilir batırma neler gelirdi. 
Bif Akis vaziyetten haberdar ol
maklığı ı lazımdır. Her ne ise, 
şimdi milsaade edersen küçük 
bir uyku kestireceğim! 

masanın yanında geniş bir 
koltuk varCı. Ona gömüldüm 
ve derhal derin bir ııykuya 
daldım. 

Benim hayatta en büyük maz-
hariyetlerimden biri de en 
•ıkıntıh ve düşünceli oldu-

------------
Cebellb reket icra Memur· 

luğundan: ı:3 ~ j,:rn 3~ tarilı \'C 

5 ıv numaralı !';cnotle H J!a} riıncukul 
flıPrİıı• hiriııri tlcr .. ccdo vo lıir ı:ci 
ı:ııraı'I ipotek 'az'ı urctilo lslfihi) o 
<1rın:ın mOfcttişi :ıbıkı Hahn Hin Bevin 
mül"a l lıı.hi) e l.iraat ı:ankası .. ntlı
ğııatan istikraz Ldcrniş olduğu ıni'l J.ı· 
gın '· le inde tediye cdilmi'Ull ·i do· 
J:n ıı;iJe baııka kanununun cııırettig-i 
bi~irıri te\ ligat ~· zotC' il ilan Cllildiğ-i 
\ e ınıııltlı tin ınii•ık:ı· i oldug-ıı h·ıldo 
ınczkfır borç ijtlPııilıııcuiı,,iııden Zin, ir· 
li ının kiiııd ki ile' p. rı;atl:uı ibnrl't 
ipot• kli j!:ıyrimrrıkuldcn hir pan:a ı 

:ıı·ık • rttırıı a ı:ııır tile ı::, t 1 a ~ıkarıl· 

11{1 ş , 7 ı lir üzr>riııden ba1ık:ıra 
talibi l'ınipaşıl:ın Alı l\._:ı l 0 lu 
.Mclııııct Lfcııli ııı ıına ırnvakkat·rı 
ih:ı <' <'dil m işi ir. 

Bina n:ı.ll' lı itan l.ırihiudcn it.ilıa.· 
r n orıl ş ı?in içiııd• i.J lirnd,n iba
ret lıorç lıdcnilınediği takılircl" ga~ ri· 
ıııı~nkuliln b. şk.ıca hiçbir tolılig ya· 
pılınaksızııı Lat'i uretto ih lesinin 
icra kılına<·: ;ı tolıligat makamına 
kaiın olmak Uıore ilin olunur. 

rin İstanbul Müddeiumumiliği 
ile Vekalette mubayaat komis· 
yonundan istenilmesi lüzumu 
ilan olunur. 

Sny 11 

Ana, ilk, Orta 
J.c·nelıi liQ:ııılarına ilk ıı ı !. rılıııı it ' lı:ır n IJa,ıaııır. 

Kayıt ınuamelesine başlanmıştır. 
Yeni 

1'clefon 4259 

Maarif Cemiyeti 

• Eşya yangosu . 
ikramiye miktarı: 9000 LİRA 

Keşide tarihi 12 ikinci Teşrin 932 • Biletin fiali BiR liradır. Bi
letleri bayilerden ve Tayyare piyangosu gişelerinden arayınız: 
Memurlar bulundukları daire ve şir~etlerden de tedarik ede
bilir. lslnnbul da tevzi mahalli : Cağaloğlunda Halkevinde 

Türk Maarif Cemiyetidir . 

İstanbul Belediyesi İlanları 

fstcnbul Belediyesinden: İcra edilmekte olan kanalizasyon ameli
yatı dolayısile 12 Eylül 932 tarihinden itibaren Darülfünun Takviın
hane kapısından Tiryaki çarşısına kadar Takvimhane caddesinin 
bilcümle vesaiti nakliyeye kapalı bulunucağı ilan olunur. 

Kadıl{öy halinde 5 J No. dükkan kiraya verilmek lir.ere açık 
müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar 9 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile 12 - 9 ~ 932 pazartesi günU saat on beşe kadar 
Daimi Encümene müracaat etmelidirler. 

c:ır~crğcr. mide, taş, kum ha tahklarma 

Sabahları köprüden 6,30, 8,20, 9,30, 1 l,40 da Haydarpaşaya 
hareket eden vapurlar n trenleri ve cuma sabahları ilaveten 

( 7) treni membalara kadar giderler. 
on tren 15,55 tedlr. 

Kız 

hergün mektebe miırac". 
ı~-----......--,,-.---,-- Telefon : Bebek 210 ......,,.,.....=-.,.,,..,.~,........,..,....~, 

Asri ve hususi ilk?nek ep 
KIZ ERKEK 

a 
a · hend •w 

ıgın 
Vau vilayetinin Muradiye kazasına tabi Beşparmak ve Görzot 

kariyelerinde kain olup imtiyazı Fransa tebaasından Emil Mayen 
Efendi uhdesinde bulunan Petrol madeninin işletilmemesinden do
Jayı imtiyazının feshi 9 Ağustos 932 tarihinde Başvekaleti Celileye 
arzedilmiş olduğundan keyfiyeti feshe bir güna itirazı olduğu 
takdirde üç ay zarfında Şurayı Devlete müracatta bulunulması. 

iZZET ATÖLYESİ 
Ankara: Dahiliye Vekaleti karşııanda 

Her nevi yazı makineleri f'ramoron ,.o eli) afram t.amiratı. 
'l'olofonl:L ıııüracant: Ankara ll~nat Acentesi Tolcron 8705 

Matbaa makineleri mütehns sı: iZZET 

'------------------------------------------• • 
E: NEV OL 

t:nı•ıal!:İz hir ti \atlır. Bn)gınlıga, )tir ·k ı,"t"J llllı ına 20 damlası kftfidir. 

-
r. .... İEL 

Cilt ve t.ührevl hutalı!dır tcda· 
,. ihzmesi Knraköy Börckçı fırını 
Eırasınd 34 

Sekizinci icra memurluğun· 
d n: Bir b ırı·n ı frıu ııi ıç n m ıhcuz 
, u p r:n .~ çe\ ril m i ıınık. rrer iki 

ı 1 tir k 'ık, 1 ir ırıp, hlr m 1) at, 
bir l;ı);,~ l ,,. :ıİr•' 1~ !l IJJ! t.ırılıiııc 
n ıı:;adif ~alı ı.;-111111 ı;uat do rnıd uı on 
ikn t J,ad:ır IIE'yhcli:ul ı 1 kel o harın· 
d:ı. :ı ık .nttırma ı;ıır tile satıl.ıc ı.~ııı· 
d,rn t.ılipl riu Yl:\ m 'o • ati mezkur· 
el~ uıalıa.lliııdo ha1.ır l uluııac.ı.J, mo-
ıuura müracaatluı ilfı.n olunur. 

lıa:ı 
ırı ı ı 1111 Elcktrık tcsi ntı, 'o her 

n ·•ı " dalı 1-ı eııM makiııclerin ma
IJır:ı amir Adt r ve ueuı fiatlo ya
p rını. 

Sırkecl Oıhanl;c caddca1 No. 33 
Jıak Le.ato• 




