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) Tacirler' Fabrika işletenlerle ( Bugünün Meselelerinden 

Ayni Fikirde Değil! Ecnebi Kelimeler Türkçe 
. - . Hududundan Çıkarılmalı 

Kontenıandan, Takastan, Hatta v esıka Bilyllk Dil Kurultayını;-;ik içtima : iinttne pek -;. zaman kaldı. KuruliaJ 
Bu N.Yl°: 28 ınoı rttnö m.Uı&kerelerlne bıı ıtıyacaktır. Bu mUna.sebetle alllı:adar-

u ı •• d M Ol I D v lartu mütalealarını tesblt etmektcyfa:. 'Bu!!'iin <le Kurultaya fttlrak için mtlra-SU un en emnun an ar a ar raat edenlerden ;.ubarrir Neıilın) il 'ı!ılirı Hanımın fikirlerini yaııyorus. 

Son z3 manlarda ittihaz edi· Nezihe Muhiddin Hanım edebi fi 

len tedbirlere karşı fabrikacıbrla 1 ve fikri eserler yazan ınuharrir-
tacirlerin ayni fikirde olduklarını lerimiz ara1mdadır. Bu sebeple 
zannederseniz aldanırsınız l Dil· dil meaeleainde buıusl fikirleri 
fÜoceler:inin ar~sında birleıon nok· bulunacağını düşünerek bunları 
talar olduğu cibi ayrılan kısım· nakletmeyi münasip gördtik. Ne

zihe Hanım, ıöze bqlarken bu 
lar da çoktur: sahada asd ıözDn mlltehaaııılara 

Diin en sllahiyettar bir mU· ait olduğunu ifade .Ye şunları 
ll•esgillerinin sözlerile anlatmıt· iJAve ettir 

tık: 11
- lhtlsaaa daima derin bJr 

- Sanayi erbabı, Teıvikl Sa· hllrmetim Yardır. Dil moıolenıW 
nayi Kanununun bütün muhtevi· asıl mUteba11ıılarımız halledecek-
)'atı ile iadesini istemekte ve ler ve bu suretle lisanımızda fe-
medisin buna imkin vermesine yizli bir inkılAp yaratacaklardır. 
int;ı: a ren mevaddı lptidaiyenin Ben lisanda dalma sadeliğe ve 
koah njan harici ithaline mUs.1a- HUkOmell• tama• edecek olan Fabrlkacllar heyetl dOn ak· samimiyete taraftarım. Bunun için 
de verilmesini beklemektedirler. fam Ankar•ya gitti. Heyet azaeını bu resimde bir arada gll· TilrJ< lisananın aamimiyotfni, gUzel-

Halbuki tüccarların Te~viki rUyoraunuz. Bu heyetin fabrlkacılar namına llerl sUrec•IU liğinl gideren Arap, Acem ve 
Sanayi Kanunu ile alikaları yok· taleplere alt tafslllt ikinci saylamızdadır. fronk menşeli kelimelerin TUrkçe 

tur. Ve onları düıllndllren meıe- ederek bu ıuall ıorduk. Söyle-

Nezihe Muhiddin Hanım 
( Devamı 11 inci aayfada ) 

le sadece: diler. Fakat teesıllrle kayded~lim, 
- Kontenjan, ve takaa mı- isimlerinin yazılmaıına mUaaado 

ıeleJeridir. vermediler. 
latedlilnlz Nedir ? Bunda : 

Dün şehrimizin bellibaılı tUc- - NemelAzım? felsefesinin 
c:arlarından bazılanna müracaat • (D~nmı 11 iaoi sayfada) 

ıA/manyada 
Ragiştağ 
Feshedıldi 

Gazi Hz. Yurtdaşları Va
zifeye Davet Ediyorlar 
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Y Ak U a t ... Mecllelntn fe•hln• eıt hU· 
arın şam ç a kOmel kararnamesi allkedar. 

lara reamen lebUI edllml•tlr. 

A T t ı k Fakat bu karara Meclla reıaı 

Y u u a c a itiraz etmı,, meb'u•l•rl ıotı-
ma• çqırmıttır. MUhlm hAdl-

Husuf Tam 9,18 de Başlıyacak Ve ••••r artte••nd• •u•unuıduau 
l•tldlll edlltror. 

Memleketin Her Tarafından Görülecek l (Son haberler J l!ııcU a&Jf•mı%daad) J 

lktısat Vekili Celll Bey Refsl
ctımhur Hazretlerine fU telgrafı 

çekmittir: 
Türkiye Reisicumhuru Ulu Gazi 

Mustafa Kemal Hz. lerine 
irade ve feyzinizin ilhamı 

ile ite baıladım. Halkın 
ve memleketin ihtiyaçlarını 
on iyi sezen yllkıek dehanızın 

açhiı nurlu yolda timdiyo kadar 
olduğu fibi mefküreci bir amelee 

ai.ı ııf atile candan çalııacağım • 
Yeni vazifomde muhtaç olduğum 
kuvvet ve mukavemeti de tevec· 
cUh le itimadmızdan alacajım. 

Bütiln teıebbiitlerimde bana 
tllkenmez bir kuvvet ve muka· 
vemet membaı olan yllkıek tee 
veccilh ve itimadımzın devamı 
en yllkıek emelimdir. Derin bir 
saygı ile ellerinizden &perim 
bllyllk pqam. 

( Denmı 11 inci aayfada ) 

işsizlere İş Bulmak İçin 
Resmi Bir Büro Lazımdır 

Ay, KUrenln hasıl ettlll karanhOa glrdlll zaman 
( Bu man:r:ara, rasat heı abile t•m• tarTınd& reımedflmlttlJ',) 

Geçen ııene ay tutulmasına 
iki defa şahit olmuıtuk. Bu sene 
bu hadise yarın akşam ilk defa 
vuku bulacaktır. Buradaki . ;:sim
de de görüldüğü üzere bu defa
ki ay tutuluşu tam olmıyacaktır. 
Bu münasebetle ay tutuluşu hak-
kmda kısaca ınalümat vermeyi 
faydalı bulduk: 

Ay tutulması demekt toprağı
mızdan aya baktığımız zaman 
cmu karanlık görmek demektir. 
ÇUnkU ay, araya kllremiz girdiği 
için, güneşten ziya alamıyort 
loşlaşıyor. ÇUnkll ıilnetin zi· 

yası toprağımıza sürtünerek ha
vaya intikal ediyor ve havada 
akiı yaparak aya vuruyor ve bir 
nevi güneşin batışı hissini veri
yor. Bu defaki tutuluşta, ayın 
manzarası parıltılı bir mücevher 
şeklinde tecelli edecektir. Hava 
iyi olursa, bu hAdiseyi ba,tan 
sonuna kadar seyretmek mümkün 
olacaktir. 

Rasathaneden aldığımız malu
mata göre ay yarın akşam do
kuzu on sekiz geçe tutulacak 
12 yl 43 geçe nihayet bulacak, 
ve husuf memleketimizin her 
tarafından g6rUlecektir. 

lı ye ltçl meselesi ıon giln· 
lerde en ehemmiyetli mevzular 
arasına girmit bulunmaktadır. 
Ankaradan ıelen haberlerden, 
yeni lktııat Vekili CelAI Beyin 

bu mesele ile do meıgul olacatı 
anlatılmaktadır. 

Bizim öğrendlfimize göre, 

hnknmet iıçilerlo iı verenler 

arasında bir münasebet teıİ.8 et· 
mek ıayealle gerek merkezde, 

gerek bazı villyetlerde bürolar 

vllcude getirecektir. Şehrimizdeki 
iktısadl mehafilde yapbğımız 
tahkikata göre, hUkQmetin bu 

kararı bllylik bir memnuniyetle 
karşılanmııbr. 

AIAkadarlar bu teıebbUıtin 
hem işçiler, hem do it verenler 
hesabına çok faydalı olacağını 

söylemektedirler. Eaaseo ticaret 
ve sanayi mUdtırlUklerile belediye 

ikbsat mlldllrlüğn, mUmkiln ol .. 

duğu nispette işsizlere it bulmaya 
çalışmaktadır. Kendiıile görtlşen 
bir muharririmiıe lıtanbul Sanayi 

Ş•yam dikkat beyanatta bulunan 
Sauayl Müfett iıi Danıı Bey 

MlldürU Refik B. ıunlar söyle· 
mlıtir: 

'
1 

- lıslz kalan işçiler, iş bul· 
mak hususunda bize müracaat 
ediyorlar. Biz de ne gibi it yapa· 
bileceklerini soruyor ve mllmklln 
oldukça bu gibi ifçilerl fabrika· 
)ara tavaiye ediyoruz. Ticaret 
MlldOriyeti de ayni tekilde hare-

ket etmektedir.,, 
Sanayi Mnfettiılerinden Danit 

Bey de bu mesele hakkında 

ıunları söylemiştir: 
11

- lıçilere it ve mUeuesele
re işçi bulmak için tesis edilecek 
hllro, resmi bir büro olmalıdır. 
lı istiyenlerle, işçi arıyanlar 
buraya milracaat ederler ve ken
dilerine it ve işçi verilir. Mücs
ıese resmi olduğu için iıçilerin 
evsafında, ahllkındat mazisinde 
aldanmak imklnı yoktur. Çnnkn 
bu müessese, işçileri mntehas· 
ııs olup olmadıklarma g6-
re tasnif edeceği gibi, bunlar 
hakkında icap eden mual6mah 
da toplamıı olacaktır. Avrupada 
resml iş ldarehawıeleri yanında 
hususi iş idareb::;Jek ·i d ... vard1r. 
Fakat, bizde bu işin bu.,ust ida
re hanelere bırakılması doğru d~ 
ğildir. ,. 

Diğer taraftan lı Kanunu pro
jesi üzerinde yapbiamız tetkikata 
göre, kanun bu meseleyi nazan 
dikkate almış ve 129 dan 134 e 
kadar olan maddelerini bu me
seleye tahıiı etmiıtir. 



jiialkın Sesi tir- - fıriM~ 

• 

iş Bulma 
Teşkilatı 

füıkılmet lıir j~ bulma. tefkilAtı 
vti .. udo g tir cek9 bu ıu.rcUc it· 
rider kola.y1ıklt\ i' bula.bile· 
ccklon1ir. Bu hususta halkımız 
cliJ or ki: 

Hilmi ~y ( DaTIJtpa9A Hmthime
fendi sokak 12) 

- Her meralelcette ipi der le ati
kadar o4an re.mi müesseseler Tar
dır. İş memleketteki ikhsadi refahın 
bil öiçüaüdür. B" miea9e8e1er ller 
ar iş•zl•lıa adedinı ıtaliıt ve ıeçen 
Aylıırla mu1<ayese ederek neşreder. 

Bizde t"mdiye k:ıdar böyle bir teş

kilat yol.:tu. Hükumet n bu liuauataki 
kararını çok beğendim. 

~ 

Osman Bey ( Yeni Taksim kıraat
hane.si) 

- Dünya buhranı dolayısile her 
memlekette iı•z'er Yardır.• Fakat 
hükümet er bu ip"zleri muhtelif va
sıtalarla İHİ anyanlara tanıtır. Şimdi 
bizde de bir (iı bulma) teşkilatı vü• 
cade gelirılecekmit- Böyle bir teıki· 
lib memnuniyetle kar§ılamamak 
mümkün müdür? Ben eminim ki 
bizdeki işsizlerin adedi diğer mem• 
lekellere nisbetle çok azdır ve iyi 
ini is iyen er de pek çoktur. Fakat 
şimdiye kadar iş anyanla iıçiyi bir~ 
birine tanıtan bir mBeHesc olmadıtı 
iç.in birçok kimseler işsiz kalıyordu. 

B z kanaatkar ve ofda.kça basit ihti
yaçlı bir miUet"ı:. Bu teıkillt faaliyete 
geçtikten sonra bizde hemen hemen 
iş.iz kalmıyacakbr. .. 

Ahmot Boy ('föpkapı Morkczcfcndi 7) 

Hükumetin yeni iktisat sistemini 
çok betcniyorum. M"IU sermayemiz 
taşa, toprağa milamyor. h...ke. 
aparbmaa yapbrmalr.ta biribirile mü· 
aabakaya ıiriyordu. Sermaye aah"p· 
Jeri paralarını bankalara faizsiz 
olarak büe 7atınyorlardı. Bıa su• 
l'e tle para işlemi) or ve bu va• 
ziyet işsizliğ-i doğuruyordu. Hükumet 

bu paraya teduül JmkanJ hazırb.Jor 

ve it bulma teıkilab yapıyor. Bu 
karar bizdeki amele Ye itaizleri de 
ortad"n ka1dıraca'ktır. 

lf-
A bmet Bey ( Abara.y, Langn. 121 ) 
- Bea prsonımı, bnduracıhk 

yaparım. Genç olduğum için daha 
birsok teyler de Öğrenebilirim. Fakat 
bu.riiA ifsizim, parasızım. lt te para 
ile gezm_ ile bulunur. Fakat ben 
gezenıiyorum. iı müeuue!erini de 
tanımıyorum. Hükumet böyle bir ~ 
Uit y:ıparsa elbette İf bu la bileceğim. 

• 
Hfiınu Bey ( BüyUkçar9ı füficüler 

k:ıp111 77) 
- Dünya buhranının bir aksüla· 

meli olarak b
0

zde de işsiıler çoj'aJ. 
dı. Bil bakama göre •emleketimizde 
ı, te ~oldur amma· iKf ue· mleımeae 
arasında mütevaasıt yoktur. Sonra 
memleketimiz geniş oldaku için nakil 
Yaaı laluı da pek pahalıdır, itıiı:ler 
geıere'k kenc!ilerine İf le bulamı• 
1orlar. 

Dün Gelen Buğdaylar 
Dün lstanbu1a Anadolndan 25 

vagon buğday gelmiş, iyi bnğ· 
daylar 7, 10 dan satılmıştır. Dün 
borsada Yozgat malı tiftikler 43 
kuruştan muamele görmüştilr. 

Çatal~ada Oç Kişi Bir 
Çobanı Parçalamışlar 

<;atalca jandarması çok feci bir cinayetin kur· 
hanını meydana çıkarmıştır. Aldığımız malumat ve 
tafsili a göre bu facia şudur : 

7et iki gün siren bir talıarriden .sonra lc~)'den 
bir buçyk saatlik bir ormancla dere içinde HaHlia 
cesedini bulmuştur. Halilin elleri, ayakları bağ,an· 
mış, ağzına bir paçavra sokulduktan sonra bnynk 
bir bıçakla kafası par.çalanarak fed .bir surette 
öldürülmüştDr. jandarmalar katilleri de te.bit etmft
ler ve yakalayarak Müddeiumumiliğe vermişlerdir. 

Çatalcanın Karacaköy nahiyesinin Hallaçlı 
köyünden sığırtmaç Mustafa oğlu Halil Ağustosun 
( 27 ) inci gününden itibaren ortadan .kaybolmuş· 
tur. Ailesinin müracaab üt.erine köy muhtara Ça .. 
talca Jandarma Kumandanlığını haberdar etmiş ve 
Çatalca jandarması Halili aramıya başlamış. Niha-

Maznunlar ayni köyden Mehmet oğlu Aziz, Mela· 
met ve Cemal Arif isminde &ç kişidir. 

Alaeddin Bey 
Uşakta Çıkan Hadiseyi 

Tavzih Ediyor 

8 eyliıl tarihli nüshamızda~ 
Uşakta çıkan bir hAdisedcn bah-
setmiş, 9 eylii1 nüsham1zda ise 
bu hadise etrafında yeni malümat 
vermiştik. 

Bu münasebetle ismi geçen 
Uşak Belediye Reisi Alaeddin 
Be gönderdiği bir tavzih telgra· 
fında şu izahatı veriyoı: " Hadise 
Akse köyü ile Uşak Belediyesi 
uasıoda bir araziye aittir. 

. Bu hadise neticesinde yalnız 
bir kişinin başına bir taş isabet 
etmiştir. Dört yaralı olduğu_ doğra 
değildir. Tarafamdan silih kulla
nılmaınaştır. Aıaziye phsen tara
fımdan tasarruf iddiası yalandır. 
Arazi kanunen betediyenindir. ,, 

Esasen biz bir gün sonra 
h&dite hakkında Uıak mUhabi· 
rimizin gönderdiği tafsilAtı neş· 

retmiş, Alaeddin Beyin bu işte 
şahsi alakası olmadığını anlat
mıştık. 

Balık Kavgası 
Kavaklaraa Bir Balıkçı 

Reisi Öldürüldü --Geçen perşembe akşamı Bo--
ğaziçinde Kavaklarda Cleniz or· 
tasmda balık tııtan iki grup 
anasında bir "t'oli yüzilnden kavga 
çıkmJŞ, 40 kadar baLkçı biribi
rine girmiştir. 

Neticede baza Ermeni balık· 
Çllara reislik yapan Serkiı kap· 
tu ismiade birisi oldürülmüş, 
cesedi denize atılın ştır. Bu ha· 
dise üzerine yirmi kadar balıkçı 
tevkif edilmiftir. -----

Dünya Güzeli . 
Perşembe Günü Halka 

Takdim Edilecek 
Dünya Güzeli Keriman Ha

nım şerefine önümüzdeki per• 
şembe akşamı bir müsamere 
verilecektir. Bu müsamereye bfi. 
tün halk iştirak edebilecek ve 
Dünya Güzeli halka takdim olu· 
nacakbr. Müsamere Taksim Bah
çesinde verilecektir. 

Muallimler 
Aylık 
Alamadılar 

Orta Tedrisat Muallimleri, 
kadrolar dolayısile bugüne kadar 
maaşlarım alamamışlardır. Ôğ· 
rendiğimize yöre maaşın veril
memesinin sebebi isimsiz kadro
nun henüz Divana Muhasebabn 
vizesinden geç.memesidir. Ma&Şın 
ne günü verileceği de malüm de· 
ğildir. 

Kanlı Tramvay -
Dün Sirkecide Bir ihtiyarı 

Altına Aldı 

Topkapıdan gelmekte olan 
vatman Sadullah Efendinin ida
.resindeki tramvay arabası Sir
kecide Beşir Kemal eaaha· 
:nesi önünde ansızın önüne 
çıkan Antalyalı Hacı Mustafa 
Efendi isminde bir ihtiyara çar
parak tehlikeli surette yarala-
mışbr. 

ffir Deniz Faciası 
Dün Florya ile Koyundere 

arasında b·r kum sandalı devril· 
mişt içinde bulunnn Mehmet İs· 
minde bir tayfa boğulmuştur. 

Bir Amele oğuldu 
Silahtarağada elektrik fabri· 

kasında çalışan ( 22 ) yaşlarında 
Durmuş oğlu Hüseyin, evelsi 
gün paydostan ~onra Silahtar
ağada denize girmq, yftzme bil
mediği için boğulmuştur. 

• 
ihracat 
Konıisyonunda 

Ticaret Odasmdaki ıihracah 
tespit komisyonu vazifesine de
vam etmektedir. .Şimdiye kadar 
bir m 0 ktar fındık, üftjk, hayvan 
ihrnç edilmiştir. Komisyon işleri 
bir aaat zarfmda çıkarmaktadır. 
Beyannamesi komisyona verilip 
te ihracına müsaade edilen mal· 
ların tamamen temiz ve karıp~ız 
olduğu görülmüştür. 

Ders Senesi 
Bütün Mekteplerde T ed
risat Hazırlıklan Yapılıyor 

Maarif V ekAleti lık ve Orta 
Tedrisat Umum Müdiriyetleri Ma
arif Müdiriyetlerine, Lise ve Orta 
Mektep Müdiriyetlerine tebligatta 
bulunarak mekteplere kayit için 
müracaat eden talebelerin mut-
laka kabul edilmelerini bildir· 
mişlerdir. 

Her müracaat eden talebe 
kaydecJjlecek, lüzumu halinde 
mekteplerde yeni şubeler açda· 
cakbr. İJk mekteplerde eylUlün 
on beşinde ikmal imtihan
ian yapılacak bir Teşrinievvelde 
derslere ha,lanacaktır. Darülf6-
nunda tedrisata on beş teşriai
evvelde başlanacaktır. 

Parmakları Koptu 
Karaağaçta Şakir Beyin Fab

rikasında Mustafa isminde bir 
amele iki parmağım makineye 
kaptırmış, zavallının parmakları 
kopmuştur. -----
Belediye Bütçesi 

Henüz Tasdik Edilip 
İade Olunmadı 

Belediyenin ( 932 ) Liltçai 
henüıı: Dah;liye Vekaleti tarafin-
dnntasdik edilerek iade edilme

miştir. Belediye mtlstacel itlerde 
geçen senenin bütçesini nazan 
itibara alarak sarfiyat yapmak
tadır. Dahiliye Vekili Şükr& Ka
ya Bey Ankaraya döndüği için 
bütçenin §U gilnlerde tasdik 
edilip gönderileceği tahmin olu-
nuyor. 

Mensucat 
F abrikalann imal Şartlan 

Tesbit Ediliyor 
İstanbul Ticaret odasa men

sucat sanayiinin İmal şartlanm 
tayin ve tespit hususunda tetki
kata başlamışhr. Denizli Ticaret 
Odası da Denizlide imal Olunan 
mensucatın imal prtlarını tespit 
etmiştir. 

Günün Tarihi 

Fabrikacılar Heyeti 
An karada 

Şehrimizde fabrikacılar Jün ıoıı 
W, içtima Jllf"lnk hararetli mOna
kaşalarda bulundular. Herkes kendi 
ıubeaine ait rauldei tptidaiye ithali 
Ye l•fYilu sanayi bakktnclaki noktai 
uzaru" izah etti. 

Ayrıca bütün murahhaalar ihtl. 
yacıat listelerini haı:ırlamıılardı. Bun• 
daa 'ltqka bütün fabrikn1ora alt 
nrami talep Ye ihtiyaçlar da ıu 
auretle tesbit ~dilıniştir: 

f Makine, alit, edevat, yedek, 
tecdit parçalarının serbeııtii ithali. 

2 - Mnacldı iptidaiye tarife.siafa 
tanı:lmi. 

3 - Muamele vergiıinin rnilker• 
r.,... -aJınmamaıu. 

f - T e4vikı Sanayi Kamıaunun 
alakadarlarına bahşettiği istisnaları 
lifvedcn kanunların tadili va 
Teşvikı Sanayi kanununun hitam 
müddeti olan 10 seneye kadar mtlk· 
laep haktar.ııı de"am ve bekası. 

Dün akşam Ankaraya hareket 
eden j8 kiıil ik fabrikatörler heyeti 
hill<ümetten şunları talep edecektir: 

1 - Muafiyetlerin liğvı tarihine 
kadar depozitoya rapt"n muufen itha 
edilmlt olan mcvaddı iptidaiye mu .. 
amolatının ikmali, 

2 - Veluiletın, Sı nat müe.cscseferle 
olan münasebatının tesrii intacı, 

3 - S1nal müeı:sese1er kakkında 
ittihaz: edilecek mukarrerattan sanayi 
birliklerinin haberdar edilmes·, 

4 - Takas suretile ithal ed Jecek 
mamulatın, milli mamulatın sürilmU• 
ne engel olmıyacak mUmnıril eşya 
bulunmaması 

5 - Tecdide tibi mevaddın bir 
klloluk paketler haHnde postahane• 
den veri1menıcs i. 

Madenciler Toplandı 
Dün madencif er de toplanmışlar, 

h\lkümetle tema• etmek üzere An• 
karaya bir heyet gönderilmesine ka• 
rar ver miş!erdir • 

Mübade!e Kvmisyonunda 
Mafıtelit Mübadele Komisyonun• 

dak'i bitaraf azala?' bazı ihtilaflar 
hakkında kararlarını vermişlerdir. 
Bu kararlann Jehirniı:de oıd1ı1~ ba• •er •erllmektedir. 

Herke! Sergisi Açlldı 
Geaç san'atkirlarclan heykeltraı 

ZühUl Bey Halk Evi Gnzel aan'atler 
pbesi•de bir heykel ••Jrisi tertip 
etmit Ye sergi dün açılml.Jbr. Zübtil 
Bey birçctk güzel uerler teşJalr 
abnektedir. 

Bil- flıılyonluk Dava 
S.. sene b•şıoda çekilen bir mil

yon liralık tayyare piyan,.oaunua 
büyiik ikr.amiyesini kauaaD 1\-~esrup 
Ef. ile oa alta ortaj"a araamda ihtillf 
plaaat. meaele mahkemeye intikal 
ebaiflir. Hiaaedarlaı dan b,.zıları. 

keadiler·ne el • k para werdiklerl 
iddiuile Mearup Ef. yi daYa etmiıler
dir. D•n üçünci eezada prülmek
tedir. 
• 

lngilizlerin 
Bir Teklifi 

Bir lngiliz grapa ..uanmiza 
ıat.aaclarclize ederek ihra~ etmek 
here hükumete mühim bir tek· 
lifte bulwımuştur. 

Grup ihracat mukabilinde 
mua11en bir komisyon istemek• 
tedir. Bu mühim teklif lizerinde 
fimdilik tetkikat yapılmaktadır. 

Son Postanın Resimli Hikage si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

1 Komşa - 6• firketter 2 : Huaa Bey - Kan.-... 3 : Hasan Bey - Tet'kos ŞW- 4 : Hasan Bey 
....... ..._._.,....."--.lo .. vkus v__._._._._. • ._..._. ______ _.__.,.~ Halide 

5 : Hasan Bey - Belediye 
de ara sıra bu irkotlerio yuva• 



13 Eylul 

Hergün 
Yarın: Türkiyedeki Ame

rikan mekteplerinin iç 
yüzlerini okuyacaksınız. 

Selanik Sergisi 
Bu Seneki Sergi Buhrandan 
Müteessir Bir Vaziyettedir 

· Sel.inik, l 2 (Hususi) - Bey
nelmilel Selanik sergisinin sene
lik mutat küşadı dün merasimle 
icra edildi. Selinik şehrinin, 
Balkanlar ve cenubi Avrupa ile 
irtibab d.olayısile haiz oldugu 
mühim coğrafi vaziyete rağmon 
bu sene sergi gerek umumt 
buhran yliziinden, gerek Yu
nanistandaki intihabat mtlca
dcle ve münakaşalarına tesadüf 
etmesine mehdi geçen seneki 
kadar parlak olamamıştır. Bal· 
kanlttardan sergiye en çok ehem
miyet veren Yugoslavlar ve 
Balkanlar haricindekilerden de 
Ruslardır. 

TOrkiyo mahsulat ve mamu· 
l&tt ise pek mahdut bir şekilde 
temsil edilmektedir. 

Kara Ali 
İzmliı \Güreşlerinde 
Baıpehlivan Oldu 

İımlr, 13 (Huıuıt) - Şehri· 
nıfzde dil.o yapılan son güreş 
mUsabakalarmın neticeleri şun· 
lardır: 

Sait pehlivan kDçük orta bi· 
rlncisi oldu. Gönenli Hamdi bn-

tUk orta, UzunköprUIU Hasan 
aı altından birinci oldular. Baş· 

lıra altı pehlivan güreşti: 
Edirneli Arif, Tekirdağlı HU

ıeyin, Kara Ali galip geldiler. 
Tekirdağlı Hüseyin, Arif pehli· 
vanı pes ettiğinden galip geldi. 
En son olarak Tekirdağ'h Huse
yinle Kara Ali gllreşti. Kara 
Ali Başı kazandı. 

Alman Sefiri 
Berlin, 12 ( A. A. ) - Reisi

cllm hur Maretal Hindenburg Al
manyanın Ankara sefirini kabul 
•ylemiştir. 

Bir facia 
Sirkecide Başağa zade Ziya 

Beyin nakliyat ambarında bekçi· 
ilk yapan Ömer Ağa, ambarda 
bulunan kezzap damacamtsımn 
kınlmast neticesi olarak muhte
lif yerlerinden yanmıı, hastane
ye kaldmlmışbr. 

Karadenizde 
Korsanlık 
Meçhul Bir Gemi, Bir F e
lemen k Vapurunu Soymuş 

Londra 11 (Hususi ) - Bük
reşten bildirildiğine göre Galilese 
isimli Felemenk vapuru, Kara de· 
niıin ortalannda sefer yaparken 
karşısına bir korsan gemisi çık
mıı ve durmasını işaret etmiştir. 

Meçhul gemi toplarla müceh
heı olduğu için jareti alan va-
pur deral durmuştur. Müteakıben 
korsan gemisinden denize birkaç 
aandal indirilmiş ve birtakım 

· adamlar Gatilese gemisine çıka· 
rak gemiyi soymuşlardır. Korsan
ların cümlesi maskeli olduğundan 
milliyetleri anlaşılmamtştar. Ge· 
mide fazla eşya olmadığ1 için 
korsanlar pek az eşya e:e geçi· 
re bil mişlerdir. 

Kırkağacm Kurtuluşu 
Kırkağaç, 13 (Hususi) - Dün 

12 eylul kasabamızın kuı·tuluş 
gUniidür. Bu münasebetle sevinç 
tezahüratı yaparak yüksek güni.i 

tos' it ettik. - Ahmet 

SON POITA 

• 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Bir aleti yıpratan ~ey, iti !
mc•i değil, yaA'sıı: kalıp kolay işliye· 
miyecok hale gelmesi ve işlerken 

kondl kendini yemesidir. 
""--

2 - lnaan da yağh bir alet gibi 
rahat vo kolay Y•tadığı müddetçe 
yıpranmaz. Fakat lnaanlarla müna-

aebetimi:ı kurur da, çarpışma baş

lana o vakit pulı bir demir gibi 
na çıkarır. 

• Paslı Alet • J 

3 - Hayatınızm sükun içinde de
tiJ, fakat gıcırtı yapmadan, pasian• 
madan yürilmesini istiyorsanız, etra• 

fınızı 1evinhı; ve kendin izi sevdiriniz. 

.-................................ .__._.1131111 ... _. ... mm ................ msı~ 

• SON TELGRAF HABERLERI 
• • 9 . 

Hükômet lktısadi inkişaf için 
Bir Program Hazırlıyor 

-Ankara, 13 (Hususi) - Başvekil İsmet Paşa 
diln akşam lktısat Vekili Celal Beyi kabul etmiş, 
uzun müddet görüşülmüştür. Celal Bey dün buraya 
gelen ihracat ofisi müdilrü Cemal Beyin izahatını 
dinlemiştir. 

Hükümet, Millet Meclisinin dnümüzdeki içtima 
devresinin ilk glinlerinde Meclise bir iktısadt 
program takdim edecektir. Program, sanayi, Ziraat 
ve iş sahalarının inkişafı için mühim esasları ihtiva 
edecektir. 

Ankara, 13 ( Husust) - Fabrikacılar namına 
hükumetle temasa geçecek olan heyet bu sabah 
şehrimize geldt Heyet bugün öğleden sonra İktı
sat Vekili tarafından kabul edilecektir. 

Millet Meclisinin fevkalade içtimaı haberlerinin 
doğru olmadığı anlaşılmıştır. 

Ankara, 13 (Hususi) - Buta}a gelen haberlere 
göre Manisa bağcıları mUskirat inhisarının Ma
nisa mıntakasından mühim miktarda üzllm satın 
almasını bu suretle müşkil vaziyetten kurtarılma• 
larma istemektedirler. İzmir ve Manisa Meb'usları 
yakında buraya gelecekler, intihap dairelerinin 
ikttsadi vaziyeti hakkında hükt\mete maltimat vere
ceklerdir. 

Ankara, 13 (Hususi) - Vekiller Heyetinin iktı· 
sadt vaziyeti görüşeceği ve yeni kararlar vereceği 
içtima bu hafta sonuna kalmıştır. Yeni iktisadi 
tedbirler eylUI sonlarma doğru tatbik sahasma 
intikal edecektir. 

Ruhlarda 
• 
istikrar 

Siirt Meb'usu Mahmut Bey 
bugünkü makalesinde yeni lktısat 
Vekilinin, dUn yazdığımız tami .. 
mini tahlil ederek, bunun çok 
vazıh olduğunu söylüyor ve ma
kalesini şu cUmlelerle bitiriyor: 

"Vaziyette nisbi olsun bir 

istikrarın ilk şarb ruhlarda istik· 
rardır. Ruhları saran bedbinliği 
çok yakından gördUğümilz 
için bu noktaya çok ehem-
miyet veriyoruz. Vekil Beyin 
beyanatı ruhi istikrarın tabak· 
kukuna doğru atılmış mühim 

bir adımdır. Eğer yeni tedbir 
ve tadillerle tatbikatta da hu· 
nun tecellilerini görürsek mesa· 
fenin yansı alınmıı sayıhr. U· 
notmamalı kl her yerde müşkU
latm, ıstırabin, yarısını doğuran 
amil ruhlarda büküm sllren em
niyet ve itimat buhranıdır . ., 

Almanyada Yeni Buhran 
Rayiştağ Feshedilince Çok Garip 

Bir Vaziyet Hasıl Oldu 
Ber1in, 13 ( Husust ) Al-

man Meb'usan Meclisinin feshi 
hakkındaki kararın ittihazına se
bep, bazı iktasadl tedbirl~rin kal· 
dırılması için komünistlerle sos
yalistlerin çevirmek istedikleri 
manevralardır. 

Meclis Reisi, hükumetin fesih 
kararını okumak listememiş, bu 

· ·120 Yaşında 
Türkiyenin En İhtiyar 
Kadını Adanadadır 
Adana ( Hususi ) - Türkiye 

nin en ihtiyar kadınının şehrimiz .. 
de olduğu anlaşılmaktadır. Bu
rada ki Darülacezedeyapılan bir 
tetkik neticesinde bu müessese
de elyevm 120 yaşında Şahver 
isminde zenci bir kadın bulundu
ğu anlaşılmıştır. 

sırada iktısadi tedbirlerin kaldı
rılması hakkmdaki talı::rirJer için 
rey toplanmasına de~am edilmiş 
ve takrirler büyük hır ekseriyet
le kabul olunmuştur. 

Bu vaziyet bükfimete karşı 
ademi itimat beyanı gibi telAkki 
edilmektedir. 

Fakat hilkümet, fesih kararının 
meclise, takrirlerden daha evvel 

Dil Kurultayı 
Ve Adanalılar 

Adana, 12 ( A. A. ) 
Dil kurultayına vilayetimiz dahi
linde bulunan göçebe aşiretler .. 
den tahsil görmüş esas lehçesini 
bozmamış erkek veya kadmlar· 
dan birisini gönderilmesi karar-
laştmlmıştır. 

verildiğini ileri ıilrerek meclisi 
zabıta kuvvetile dağıtmak vazi· 
yetinde kalmııtır. 

Berlin, 13 (Hususi)- Son Al· 
man notası Fransanın red ceva
bile karşılandığı için Alman hU· 
kumeti Tahdidi Teslibat 
konferansının komisyon ve büro 
içtimalarma iştirak etmiyecektir. 

İsmet Paşa 
---

Antep ve Adanayı ziyaret 
Etmeleri Muhtemeldir 

Adana, 12 (H ı ! usl) - Başve .. 
kil Paşanın birkaç güne kad \r 
tetkik seyahatine çıkarak Ma
latya ve Gaziantebi de ziyaret 
edeceği haber verilmektedir. Baş· 
vekil Paşanın Adanaya da uğra· 
maları muhtemeldir. 

Sayfa 3 

özün Kısası 

Deli Miyiz, Akıllı lvfı? 
Anlanıak İmkansız! 

•-----·--------'--- A. E.----
Dün sabah Paristen gelen bir 

telgraf haberinde: 
Reisicilmbur, selefini öldüren 

Gorgulofun avukatım bugün ka
bul edecek ve bu mülakatı mii
teakıp te kararını verecektir. ,, 
deniliyordu. 

Şu halde bütün dünyayı aylar· 
ca kendisile meşgul eden adam 
bu dakikada ya mezara, yahut 
tımarhaneye girmiş demektir. 

Tımarhaneye girdiği takdirde 
başının omuzları üzerinde bulu· 
nacağı aşikar ise de, mezara 
girdiği takdirde başının toprak 
altında bulunacağı muhakkak 
değildir. .. 

Filhakika Gorgulofun avukatı 
dnayet mahkemesinde jüri heye
tine hitap ederek: 

- Dikkat edinizl 
Demişti bu adamın kafasını 

kestirirseniz fethimeyit yapıl· 
masını istiyeceğim ve ıiıe kes-
tirdiğiniz kafanın içinde cinnet 
eserinin bulunduğunu göıter&-

ceğim. ,, Binaenaleyh avukabn 
kararında sebat ederek kesik 
kafayı teşrih masasının üzerine 
göndermiş olması ihtimal dahi
lindedir. 

Katilin aklı yerinde bulundu
ğu anlaşılırsa ortada mesele 
yoktur. Aksi takdirde: 

- Delinin hareketinde meı'uJ 
olmadığı, faiuıt buna rağmen 
idam edildiği sabit olacağı cihetle 
karasına tazminat verilip veril-
miyeceği mevzuu bahsolabilir 1 

* Fakat işte jüri heyetini ve 
hakimleri Uzilntüden kurtaracak 
bir haber: 

- Bir mütehassıs temin edi
yor ki, insan dimağının içinde 
cinnet veya zeka tohumu bulunup 
bulunmadığım fethimeyit ile an
lamak mümkün değildir. 

* Sözün kısası: Hangimiı: deli· 
dir, hangimiz akıllı ? Beynimizi 
teşrih masasımn üstüne koysalar 
bile yine anlaşılamıyacakbr ve 
kim bilir fennin bu aczi beşeriyet 
için belki de bilyük bir faydadır. 

Piyanko Bahtiyarları 
13 üncü tertfp tayyare piyanko•u· 

nun ikinci keşidesi diln bitti. Bu 
keşidede 15 bin lira i.abet eden 
4855 numaralı biletin onda bir par-
çasının radyo fabrika•• aabibi Necip 
Beyde olduğu anlaıılmıfbr. 

15,000 lira komiıyoncu Fara Efen· 
di, 10,000 lira aaatçl lbrahim Nuri 
Bey, yine 10,000 lira poliı 3222 Mn.. 
nir Necati Efendiye iubet etmittir. 

Bir lngiliz Filosu 
Önl\müıdeki cuma günü liman1• 

mııa bir Ingillz fiJo•u gelecek, on 
saat kaldıktan •onra Karadenizo 

('.çıkacaktır. 

lktısadf Bir Rapor 
lstanbul Ticaret Odası lktuat 

Vekiline verilmek ilzere lktı1adt 

vaziyet hakkında bir rapor haıtrla
maktadı r. 

uelenler 
Hukuk Fakültesi reisi Tabir ve 

Maarif Müıteşara Salih Zeki Beyler 
Avrupadan şehrimize gelmiılerdir. 

Bir Suiistimal Mi? 
Haydarpaşa gümrüğünde, kanun· 

ıuı ithalat yapılmak suretile bir 
----------------------·--·-------------------.,"\ aui iı timal vukubulduğu haber ve ril· 

r . İSTER iNAN, İSTER iNANMA ! m•k••d! .. 

" Şehrimizdeki maruf ailelerden birinin nezdınde k . , . . 
Kooyada çıkan Babalık gazetesinde okuduk: • 1 tanıyanlar daima ( Hacı.. ) diye lıitap eder ler. O bir 

l k b. k ~ d A 1 a "ıdarehanemı"ze er ek gıbı ceket, pantolon ve kasket g.ymek tedır. ça ış an ır ızcagız var ar. ra s r • .. 
ırazete almak için uğrıyan bu kız Haleplidir. Onu; ilk nazarda gorenler onu erkek zannederle r. 

iki Kardesi Vurmus • • 
Kilis' te bir cinayet olmuş 

Alabanlı Osman oğlu Mehmet 
isminde bir geııç, sokak ortasın· 
da Hamo ve Müslim isminde iki 

/ T « / NAN. 1 a ıcardeşi tabanca ne yaratamaı vo 
'----------------------------_,,, _____________ _J yakalanmışhr. 

I A MAi 



4 Sayfa 

1 
lktısat Sütunır 

1 

Komşu 
Memleketlerin 

1 

İktısadi Vaziyeti 
Oam"r>lı JJaııkaaıııın seııclık biları

ço raporunda Tilrkiye ve komıu 9ark 
menılek()tlerinin iktısadt ve mali T&· 

:ı.iyetl hakkında atideki malOın:ıta 

tf'1 adtif edilmiştir : 
"Varidatının en mühim uır 

kısmını toprağından çıkaran Tür· 
kiye, mcvaddı iptidai) e ve zirai 
mahsulat fiatlerinin bütün ci'ıan· 
da sukutundan çok müteessir 
olmuştur. Mahsulatını ecnebi pi· 
yasalara sevketmek kabil olduğu 
zaman dahi, salış fiaUeri ekseri
ya maliyet fiatlerinin dununda 
kalmıştır. Türkiyenin 1931 sene
sindeld tUtün, pamuk, buğday, 
arpa ve meyva mahsulü şayanı 
memnuniyet olmakla beraber, 
ihracatı hh.sedilecek kadar da· 
ralmıştır. 1925 tenberi, bu tenez· 
:ıül kıymet itibarile ~o50 halbuki 
milttarca ancak 0 o20 nispetin· 
dedir. 

" ithalatın muvazi bir surette 
tahdit edilmesine rağmen, harici 
ticaret bilinçosu 1931 ıeneıi teş
rinievvel nihayetinde 15 milyon 
Türk lirası kıymetinde bir açık 
arzediyordu. Bu vaziyeti ıılab 
için, hilkumet, teşrinisanide kon
tenjan usulüne müracaat etmiştir. 
Bu tedbir senenin son iki ayında 
muvazenenin yeniden tesisinde 
ıüpbesiz mOhim bir amil ol
muştur. 

" Fak at neticede J 931 - 32 
bfitçesinde 186 milyonluk bir 
yekun üzerinden 56 mil} on Türk 
lirası olarak mukayyet bulunan 
~mrük varidatında külliyetli bir 
tanezzül husule gelmesi r.aruri 
idi. Bütçenin muvazenesini mu
hafaza etmek endişesi, Türkiye 
hükümetini bir taraftan hamilleı·lc 
bir itilaf aktederek harici borç
lar yükünün tahfifine, diğer 
taraftan da umumi ve hususi 
maaşat üzerinden "iktısadi buh
ran,, namile müterakki bir vergi 
ihdas ederek ciddi bir tasarruf 
ıiyaaeti takibine sevketti. 

"Ticaret bilanço~unun tevazU
nü, bütçenin tevazilnfi, halihazır
da Türkiyede mes'ul makamatın 
bqlıca iki.. gayesi olmuştur. Bu 
iki gayede milli paranm 1930 
eyliiliinde elde edilen fili istikra
rını takviyeye matuftur. 

"Bugün içinde bulundukları 
her türlü müşkülat içinde, hOkü
metler şimdilik ehveni erri ihti
yar etmekten başka bir şey ya· 
pamazlar. Paranın sukutu tehli
kesine, Türkiye hükumeti ticari 
mUnasebatın tahdidini ve kendi 
yağile kavrulmayı tercih etti. 
Vaziyeti bitaraf bir ınrette mll
ıahede eden herkes hükümetin 
bu hattı hareketini takdir eder. 

.. Fakat, baokalann faaliyeti 
ıarurt olarak bundan müteessir 
olmuştur. ,, 

Mısırda Vaziyet 
Cihan buhranı, Mısırda şedit 

tesirler icra etmiştir. Pamuk 
fiatlerinin tenezzlllllnden müte
essir olan ihracatı, geçen ıene 
32 milyon Mısır lira11na mukabil 
bu aene takriben 28 milyon 
olmuştur. ithalatın 930 da 47 1 2 
milyonuna mukabil 931 de ancak 
31 1 2 milyona baliğ olduğu na
zarı dikkate alınırsa, bu far! ı ı 
ithaiitta daha bllyUk olduğa 
görülür. Kısmen işlerin umumi
yetle tenakusu dolayısile ve kıs· 
men de mlldebbirane hareket 
edilmesile oradaki tubelerimiz 
muamele hacimlerini tahdit etmiş
lerc1ir. 

lrak111 Vaziyeti 
Aslen bir ziraat memleketi 

olan ve fiatlerin yeni bir suku
tundan ve mahsulAtının satılma
masından şic!dc•!e mustarip bu· 
lunan lrakın iktısadt vaziyetinde 
hiçbir salah alameti görUlmemiş-

r. Hükumet bu vaziyetle yakın
dan alakadaı olmuş ve bir taraf
tan mUnakalatm ve ziraatin inki
ş ... fma elzem olan millt teçhizat 

SON POSTA 

• 
MLE ET AB R R 

Vanda Yenilikler 
Eski Viranelerin Yerinde Şimdi 

Yepyeni Binalar Yükseliyor 
Van ( Husu- rikayı ıebri.mis ta-

sı ) - Geçen cirlerinden Naci, 
mektubumda şeh- Ahmet, Şaban 
rimizde başlıyan &ı• ve Siirtli zade 
umran faaliyeti Muıtafa ve SUley-
hakkında bazı man Beyler te-
malümat gön- ıis etmişlerdir. 
dermiş, yeni bir Vanın on yllk-
çarşı, Belediye 
ve Jandarma bi
naları yapılmakta 

olduğunu bildir-

miştim. Filhakika 
bilyllk harpten 

harap ve ölgün 
bir şekilde çıkan Yanda eekl çar,ıd•n bir manzara 
kasabamızda bu harap manzara· ı kullanrlamıyacağun nazara dikka
nın giderilmesi iç;n ciddi gayretler te aldı ve mahkumları bu rutu-
sarf edilmektedir. Son imar eser- betli ve biçimsiz yerden kurtardı. 
lerinden hastahanemizi de ıikret- ÇUnkU bu binada mahkfimun 
mek lfizımdır. salah ve intibah bulması imkdn-

Mühim bir ihtiyaca cevap sız bir ıeydi. Vali Bey hükumet 
veren yeni hastahane, Vanlıları konağı olarak inşaya başlanıp 
çok sevindirmiştir. Hastanede yarıda kalan binayı asri bir ha-
yalmz Vanın değil, diğer kaza- pishane şeklinde tamamlattırdı. 
ların hastaları da şefkat ve şifa Şehrimizde son senelerde 
kazanmaktadır. vücude getirilen eserlerden en 

Şehrimizde hapishane olarak milhimmi un fabrikasıdır. Bu sa-
kullanılan üç odah, pis ve rutu- yede taşlı ve kumlu ekmek ye-
betli bina da bugün ortadan mekten kurtularak diğer medeni 
kalkmışbr. Vali Mitbat Bey bu tehirlerde olduğu gibi temiz ve 
köhne binanın hapishane olarak sıhhi ekmeğe kavuştuk. Bu fab-

aek irfan yur

du orta mekte

bidir. Şimdiye 

kadar vilayetin en 

uzak bir ucun
da icarlı bir bina 

if gal eden bu 
irfan mllesacsesine aylarca uzayan 
kış ve kar üzerinde gidip gel
mekte genç Tnrk yavrulannın 
çektikleri ııkıntıyı izah:ı hacet 
yoktur. 

Senelerdenberi hissedilen bu 
ihtiyaç bu sene temin edilmekte
dir. Vildyetin tam merkezinde 
inşasına başlanan bina daha ıim
diden Vana ziynet vo feref vere
ceğini gösteriyor. Esasen mektep 
olmak üzere yapılan bu bina 
bütün ihtiyaçları cami olacak ve 
önümüzdeki ders aenesindo aziz 
Türk yavrularma kapılarını aça-
caktır. - .Mesut 

Elazi~de Tüyler ü-;pertici Bir Cinayet 
Buğday Fiati Bir Miktar 

Yükseldi 
Elaziz ( Hususi ) - VilAyeti· 

mizde bu sene kavun, karpuz ve 
Uzüm bolluğu şayanı dikkat bir 
derecededir. Türkiycnin her ta
rafında meşhur olan Mollaköy 
kavunlarının okkası beş kuruşa, 
üzüm 7,5 kuruşa, karpuz da ok
kası ı 00 paraya satılmaktadır. 

Bugünlerde Malatyadan Mn
latyanın tüysüz şeftalisi gelmiye 
başlamıştır. Bu şeftalilerin ç.e· 
kerdekleri tatlı oluyor. Son gün· 
lerde buğday piyasası da çıkmıya 
başlamıştır. Buğday 150 kuruş 
maden1 parada iken şimdi 200 
kuruş madeni paraya çıkmıştır. 

M. Kemal 

Bahl<esirde Çocuk Bahçesi 
Balıkesir (Husust) - Şehri

mizde Halk Fırkası karşısındaki 
belediye parkı çocuk bahçesi 
haline ifrağ edilmiştir. Sipariı 
edilen eğlence takımlara gelmiş 
vo yerlerine konmaya başlanmış
tır. Bahçe bir haftaya kadar 
açılacaktır. - R. G. 
--=======================::::~r r=: 

siyasetini takip ederken, diğer 
taraftan da r.ürraa elinden geldiği 
kadar yardım etmiştir. Devlet 
maliyesi, petrol resimlerindE yeni 
bir varidat membaı bulacaktır. 
Yakında Sahradan geçerek, lrakı 
Balarisefide bağlıyacak bir kanalın 
inşasına başlamlacağı Omit olu-
nuyor. 

lranda 
lranda ticari muvazene açlğı 

ve gümü' madeninin 19'l9 danberi 
devam eden istisnai tenezzüln 
Kran'ın ciddt bir surette tenzili 
kıymetini intaç etmiştir. HU~iımet 
bir kambiyo murakabe komısyonu 
ve bilahare harici ticaret inhisa
rını tesis etti. Bu tcdabirin bi
rincisi müsbet bir netice vermişse 
de inhisar bilAkis çok müessir 
ol~uş ve ruhsatiyeye Ubi olan 
ithalatın mlihim surette tenaku· 
eıunu mucip olmuştur.,, 

• 
Bir Şerır, Oz Kardeşini 
Parçalıyarak Öldürttü 

Malatya(H- J damla kan izi 
ususi)- Buraya ve evde de 
mttbut İsmet- Hki bir tnfek 

paşa nahiyesin-
de bir cinayet 
olmu~, şerir 
bir herif öz kar
deşini öldilrmüş 

tür. Hadise şöy
le meydana çık-
mıştır: Fatma 
isminde bir ka-

Hadl1eyl meydana ça- dın, İsmetpaşa 
kuao Mehmet Onbatı nahiyesi Jandar· 

ma karakol Kumandam Meh
met onbaşıya sıelerek koca· 
ıınm Uç gUndenberi eve uğ· 
ramadığını, izine hiçbir tarafta 
tesadüf edemediğini haber verir. 
Mehmet onbaşı tahkikata başlar 
ve ilk iş olarak kayıp kocanın 
kan.l~ini çağırır. Bu adam kar
deşinin yola çalışmağa gittiğini 
ıöyler. Fakat Osman ismindeki 
bu adamın ifadelerinden tüpheye 
dUşen Mehmet onbaşı, bu esra
rengi'l hadiseyi aydınlatmak için 
evvela evde taharriyata hatlar. 
Bu esnada evin etrafında birkaç 

Beypazarında 
Bir Genç, Eniştesini 

Uyurken Öldürttü 
Beypazarı ( Hususi ) - Kaza

mııın Akçakavak çiftliğinde geçen 
gUn kanlı bir hAdlae cereyan etmit' 

tir. Memiş zade Hafız Sadık Efen
diyi, uyurken kaymbiraderi Saim 
birkaç kişiyi para ile kandırarak 
öld ürtmUşttir. 

CUrUm sabit olmut ve müc
rimler yakalanarak Adliyeye tes
lim edilmişlerdir. 

Kardeş katili 

bulunur. Meh-

met onbaşı 

tüfenği kokla-
dığı zaman bu

nun yeni atıl

mıı olduğunu 

anlar. 

Bunun Qzeri-

Oıman ne Osman ııkı 
bir şekilde isticvap edilince, bir 
cinayet iılediğini, kardeşi lbra
himi kendi elile GldUrdüğllnU 
itiraf eder. Taharrlyat derinlet
tirildikten sonra maktul lbrahl
min cesedi kartalların bile çıka
mıyacağı yllkıek bir kayanın 

tistttndeki bir ayı ininde parça• 
lanmıt bir ,ekilde bulunur. Ya• 
pılan tahkikata göre, maktul 

lbrahim kardoti Oımanın çocu
ğunu d6vmeı, Oıman da bundan 

muğber olarak kardeıini gizlice 
öldilrmUştDr. - İhsan 

Sıvasta 
iki Kadını Öldüren Şerir 

Nihayet Tutuldu 
Sıvas ( Husususi )- Geçenler

de bildirdiğim llvey anneıilo 
yengesini oldllrilp kaçan lımail 
ismindeki ıerir Yıldızelinin bir 
köyünde yakalanmıf, buraya 
getirilmiştir. - N. N. 

Yakında Ankaraya gönderi
lecekler ve m•hakemeleri orada 
yapılacaktır. - F. Co~kun 

Eytül 13 

1 Tenkit + -+------

İnkılap 1 

Ve Kadro 
ln.k.ıU.Jı 'e k . dro ı Y&zıı.ıı • e' ket 

Süreyya, lıasan Muallim Abııınt' Halit 
kitaphıme i. fiati 1 l radır. 

Ankarada münevver ve mü
tefekkir dört beş genç vardır. 
Bunlar inkılabımızın ideolojisini 
yapmakla meşgul oldukfarmı 
iddia ederler ve fikirlerini bir 
taraftan Hakimiyeti Milliye gaze
te&inde neşrederler. Fakat asıl 
gazeteleri (Kadro) ismindeki aylık 
mecmuadır. Bu mecmuada inkı
libın ideolojisini izaha çalışan 
yazılar vardır. Fakat bu yazılar 
daha ziyade dağınık ve sistemsiz 
olduğu için, buradan bu gençle
rin fikirlerini vuzuh ile anlamak 
mnmkün değildir. 

Bu gençlerin başında Şevket 
SOreyya Bey vardır. Şevket Sü
reyya ~ey, Anlcara Ticaret ~ek
tebi Alisi Müdürüdür. T absilini 
Moskovada bitirmiştir. Çok zeki. 
çok olgun kafalı bir gençtir. Ma .. 
liimatı zengindir ve lkılap ve 
Kadro hareketinin lideridir. Bu 
ıebeple Şevket Stıreyya Beyin 
10D çıkan " inkılap •e kadro " 
isimli hitabı hususi bir ehemmi
yeti haizdir. 

"İnkılap ve Kadro" diye biliriz 
ki, yeni harflerin kabulilndenberl 
çıkan eserlerin en kuvvetlisi ve 
en mükemmelidir. 

Şevket Süreyya Bey, bu ese
rinde inkılfibımızın iatinat ettiği 
fikir sistemini izaha çalışmıştır. 

Bu izah Ttirk inkıl!bmın yep• 
yeni bir ifadesidir. 

• Şimdi lı r adımda gönl ı rııUı 
fikir teıettutleri, lıu fikir t(\ş it ıtlo~ 
rlnden gelen ruh dOşkünlOk1 i e 
bo:r.gunculuklnr, iukılAbın herk itin 
OeUlnde muta.bık kıı.lınmasl zaruri olaı 
preneip!er·nin bir ideoloji sist ıı ha
linde tod~ ın olun ımımasmdaı 1 .,,'11• 
yor. " 

Bunun için Şevket Süreyya 
Bey, bütün eserinde bu fikir 
t ettütlerini izaleye hizmet 
eden bir vuzuhla Türk lnkılfıbı
mn ideolojisini tesbit etmek iste-

miştir. Şevket Süreyya Beyin hadi· 
satı tetkik için kullandığı metot 
tarihi maddeciliktir. Marksizm 
de bu metodu kullanmış
tır. Fakat o yalnız Avrupaya 
mahsus şartl r içindeki cemiyeU 
tetkik etmiş ve ıermayedarlık 
sisteminin doğurduğu tezadı yal· 
ruz ıınıf milcadelesiode görmüş
tür. Halbuki Şevket Süreyya Bey 
ayni metotla yeni bir hadiseye 
işaret etmektedir. Onca serma
yedarlık sisteminin doğurduğu 
ikinci ve en büyük tezat, sana
yiin, yahut büyük ikbsat fonksi
yonlarının dünyanın bir kısım 
memleketlerinde mütekasif bir 
şekilde inkişafına mukabil, müs
temleke ve yarım müstemlel<ele
rin bu memleketlere esir vazi
yette kalmasıdır. Binnenaleyh 
bir taraftan sermayedarla işçi 
arasmda husule gelen tezat. 
diğer taraftan metropollerle müs
temlekeler arasında baş göster
miftir. Müstemlekeler de sanayii 
miltekAsif bir tarzda inkişaf et· 
miı memleketlerin istismarına 
uğramıştır. 

O halde proletaryanın is} anı 
ile milli kurtuluş hareketlerini 
ayni garnş zaviyesinden tetkik 
etmek llı.ımdır. Bo itibarla Türk 
milli kurtuluf hareketi cihanda 
yeni bir cereyanın mukaddeme• 
ıidir ve cihanı yeni bir görüı 
tanının başlangıcıdır. 

• Cihanda. hakkın \'e mu' Az.cı euln 
temini it;in, ht1r ıııyin sahibi nsl!sine 
tadeel llıımgolir o, mnsteıulako ve 
ya.rım mil iemlokelcrin faeılasız isti -
ma.rı hesabına tee sile eden l u rOııkU 
Avrupa aaııayliııin do bUUin mı ten
leke ve yarım mfist "mlekclere d. ılı
•ınt iıtemck , bu memleketler iı:in 1.ılr 
bak te9kil eller. 

Bu küçUk sütun içinde her 
bir ıabrı bir sUtunluk izaha ihti
yaç göıleren bu eseri hulasa ve 
tenkit etmek mümkUn değildir. 
Onun için inkılabımııın fikir is
temlerini tesbit işinde açılan bu 
yeni uiku karilere tanıtmakla 
iktifa etmiye mecbur kalıyoruz. 
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Siyaset Alemi 

Haydutlar 
Feci Bir Tren 
Kazası Yaptılar · 

Ş <>.ngşun, 12 - Harbin şeh· 
rinin cenubunda Çin Demiryolu 
üzerinde bir şimendifer kazası 
olmuftur. Kazada 100 kiti öle 
müş ve yaralanmıştır. Kazayı ya· 
pan haydutlar yolculara aaldır· 
mışlar ve ölü, diri, yaralı, hepsini 
ıoymuşlardır. Haydutlar beş yol· 
cuyu da rehine olarak dağa kal
dırmışlardır. 

Nev Şvang, 12 - iki lngilizl 
dağa kaldıran haydutların 25 bin 
İngiliz lirası fidyei necat istedik
leri haberi tekzip edilmektedir. 
İngilizlerin yakında kurtarılmaları 
muhtemeldir. 

ispanyada Mllrteciler 
Madrit 12 - Kral taraftarlığı 

fesat hareketine iştirak eden 55 
kişi K adikse gönderilmiştir. Mah· 
kümlar buradan menfalarma gön· 
dcrileceklerdir. 

Bolivya 
Paraguvay Harbi 

Vaşington, 12 - Cemahiri 
Müttehide ve Arjantin, Şili, Hre-

ı:ilya, Peru bitaraf hükumetleri, 
Paraguvay ile Bolivya arasmdaki 
harbin hemen durdurulmasını 
müşterek birer nota ile iki dev
lete bildirmiştir. 

Hllrp Devam Ediyor 

Asompıiyon, 12 -1 Bokeron 
lstikamı civarmda muharebe de
Yam etmektedir. Paraguvayhlar 
bir miktar eıir almışlardır. 

Vunanistanda Talebe Nümayişi 
Sel4nik, 12 - Ziraatçi köylü 

fırkası lideri M. Papanastasyu 
bir nutuk s6ylerken milliyetper
ver talebeler bir arbede çıkar· 
m:şlardır. Hatip, zabıtanın yar· 
dımile arbedeyi bastırmıştır. 

Fransız Amerikan Dostluğu 
Paris, 12 - Marn meydan 

muharebesinin 18 inci yıldönümU 
merasimi parlak bir surette ya
pılmıştır. Ayni günde Amerika 
halkıma teberruu ile dikilen bü· 
yük abidenin kü~at resmi yapıl

mıştır. 

Merasimde Reisicümhur M. 
Löbrön, Başvekil M. Heriyo, ve 
diğer nazırlar hazır bulunmuştur. 

Fransız - Amerikan dostluğu 
1ıakkıdna nutuklar söylenmiştir. 

SON POSTA 

BARİÇI TELGRAFLAR 

Almanya Haklıdır! . -- - -

Italyan Başvekili M. Musolini, Yazdığı 
Bir Makalede Böyle Söylüyor 

Paris, 12 - Fransa hükümetl 
teslihatta mOaavi hak iıtiyen 
Alman talebine ~erdiği cevapta 
bu talebi kat'i bir lisanla reddet
miştir. Bütün gazeteler, Başvekil 
M. Heriyonun verdiği cevabı 
tasvip etmektedirler. 

Musollnl Almanya Hakhdır Diyor 
Berlin, 12 - balyan Başve- ı 

kili M. Musolini, Berliner Hörser 
Kuriyer gazetesine " Almanya 
haklıdır ., isimli bir makale yaz· 
mışhr. Musoliol, Almanyamn tes• 
lihatta mUsavat istemesinin hali
hazırdaki beynelmil~l siyaaet için 
ehemmiyetli bir vak'a teşkil 
ettiğini söylemekte ve makale
sine şöyle devam etmektedir ı 

Milletler cemiyetine girmesile 
kendisinin müsavi haklara sahip 
olduğu tasdik edilen Almanya, 
buna rağmen ikinci sınıf bir dev
let vaziyetinde tutuluyor. Terki 
teslihat konferansının akamete 
uğraması hasebile, diğer devlet· 
lerin silahlan tahdit edilmediği 

takdirde Almanya silahlanmakta 
tamamile haklıdır. ,. 
~ Roma, 12 - Fransız mas

lahatgüzarı, F ransanm Alman 
talebine verdiği cevabı İtalyan 
hükumetine bildirmiştir. 

Kröger 'in Borçlcr1 
Beriin 12 - Müntehir kibr it 

kıralı Kr8ger'in şahsi borçlannın 
miktarı bir milyar kronu g çmek· 
tedir. 

Bir Ar1mo Oldurduğu Kadm 
Berlin 12 - Bir yaban arısı 

bir kadmın göz kapağını ışırmiş , 
iltihap dimağa sirayet etmiş ve 
kadın hemen ölmüştür. 

Peyniri e Zehirlenenler 
Viyana, 12 - Bir itamhanede 

çalışan 3 rahibe bayat peynir 
yiyerek zehirlenmiştir, bunlardan 
biri ölmüştür. Diherlerinin vazı· 
yeti tehlikelidir. 

ltalyada Müessif 
Bir Hadise Oldu 
Faşist Fırkası Umumi 
Katibi Çok Fena Bir 
Harekette Bulundu 

M. Turattt 

Paris, 12- İtalya Faş1st f,rkası 
umumi katibi ve Faşist milisleri 
kumandan muavini M. Turatti, 
u ar ve hayaya mugayir .. hare
ketinden dolayı hastaneye yatı
rılmıştır. Kendisi Faşist fuka.'Jt 
yllksek divanının daimi azasın-

Muhtelif 
Memleketlerde 
Hava Faciaları 

Zürib, l 2 - Dubendorf civa
rında bir ormana dOşen hususi 
bir tayyarenin iki rakibi de öl· 
müttür. 

.>f.. Prağ, 12 - Hava devri· 
Alemi seferinin galibi Lehli tay· 
yareci Zuvirko ile yanındaki 
tayyare fabrikatörü tayyarenin 
diiımeai lizerine ölmiiılerdir. 

lf-. Kopenhağ, 12 - Atla• 
Okyanusunu geçmiye t~şebbüs 
eden Huçinson ailesi, Groenland 
kıt' asmın şark sabili ilzerinde 
denize inmiye mecbur olmuştur. 
Kazazede aile telsizle yardım iste· 
miıtir. 

1'-- Londra, 12 - Gönderdik
leri son telsizden sonra Huçinson 
ailesinden hiçbir haber alınama
mıştır. Vaziyet endişelidir. 

dandır. Bu divandan çıkarılması 
ya istifa vermesile, yahut ta di~ 

van Azasının milttefik kararile 
mümkündür. M. Turatti istifasını 
vermek istemediği için yakında 
divan heyeti huzurunda muhake
me edilecektir. 

Hit erin Yeni Emri 

Yeni 
• 

Emirname İle 
Şubesi İhdas 

Bir Askerlik 
Ediliyor 

- il 

Bertin, 12 - Fon P apen 
bükümetinin bir diktatörlllğe doğ-

lindc ehemmiyet verilmektedir. 

r 
::=TAKVİM 

"') ru giltiği hissi, Rayiştağın fes
-- il hl meselesi ve Nazi ve merkez 

Hltlerln Bir Emri 

Berlin, 12 - Hitler, milliyet
perver sosyalist fırkası riyasetine 
merbut bir askerlik şubesi ihda
sım ~mretrniştir. Bu şubeyi Je
neral Kep idare edecektir. 
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fırkalarının Reisicümhurla yapa
cakları mülakat meselesi endişeli 
bir hava yaratmaktadır. 

Fırkaların fikri istimzaç edil· 
meden Rdyiştağ'ın feshedileceği 
haberini hükumet tekzip etmek• 
tedir. Nazi, Merkez ve Bavyera 

fırkalarının Reisicumhurla yapa
ca ğı mülakata hiiku met mehafi-

MUIAkat Geri MI Kallyor 1 

Berlin, 12 Hitlercacrle 
Merkez fırkası rilesasmın Reisi· 
cümhnr Hindenburg tarafmdan 
kabul edilecekleri gün, gayri· 
muayyen bir tarihe bırakılmı,tır. 

Gönül işleri 

Bu Kadından 
Nasıl 
Kurtulayım ? 

"Bundan dört beş sene evvel 
çıldırasıya sevdiğim bir kız vardı. 
Bilmukabele ayni hisle o da beni 
seviyordu. Sevdiğim bu kızdan 
haspelicap bir sene kadar başka 
memlekete gitmek suretile ayn 
bulundum. Bu esnada o da baş
ka birisile evlenmiş ve bir çocu ... 
ğu olmuş. Arasıra görflşUyoruz. 
Her görliştnğflmde mutlaka eski 
macenlardan bahsedecek ve s8• 

zil gömülen aşkımızı diriltmek 
bahsine intikal ettirecektir. Ben 
her vakit ondan kaçbğım halde 
a\çıi şeytan daima karşıma çıka-

rır ve ona bu sözleri tekrarlamı• 
ya fıraat verir. 

"Bu kadının emeli eskiıi gibi 
maceralar yaratmak ve teaiıi mU· 

nasebet etmektir. Fakat dOşün· 
mUyor ki kocası olacak zat buna 
vAlnf olduğu gün hayah s6necek 
ve başma pek bUyUk bir felaket 
gelecektir. Ben kendisine bu gibi 
felaketlerle karıılaşacağım zımnen 
ihsas ettim. Fakat macerape
rest kadın, gelecek felAketf idrak 
etmiyor. Ve mutlaka tesiıi mll· 

nasebet etmek istiyor. Ben ise 
kendi kendime hicap ediyorum. 

Bu üzUntUleri unutmak için de 
bundan dört ay evvel nişanlandım. 

Şu kadar ki nişanlımı çok sevdi
ğimi bildiği için ar.ıusunu Is' af 

etmediğim takdirde nifanlımla 

aramı açacağını menhus kadın 

çekinmeden s&yliiyor. Hatta aley· 
hiınde niıanhma birkaç söz söy-
lediğini de yine nişanlımın ağzın
dan anlıyorum. Hulasa bu kadın 

adeta beni tehdit ediyor. Nişan· 
lım çok namuslu ve temiz bir aile 

kızıdır. Ondan ayrılmak iıtemem. 
Fakat bu kadınla da görüıtilğilm 

işitildiği takdirde hem niıanlm1la 
bozuşacağım, hem de bu kadının 

yuvasını boznuya sebep olacağım. 
Ondan sonra da artık biltUn 

ömrümii vicdan azabile geçirece
ğim. Bu işi suya sabuna dokun-

durmadan halletmek çarelerini 
hana ıöylerseniz ... ., 

KullerinJıdenı C. R. 

Me1ele basit. Bu kadman bu
lunduğu muhitten uzaklqımı ve 
izinizi kaybetmiye çahşın1%. Hele 
nişanlınızı onunla görilttilrmeyiniz. 
Bu da kAr etmezae, kocuını 
ikaz edeceğinirl ıöyliyerek onu 
tehdit ediniz. Herhalde hir ka· 
dmm elinden kurhılmak, müba· 
lağa ettiğiniz kadar güç değildir .. 

HANIMTEVZE 

--s::..::======::--:o.=:===================================:=;;== 
TEFRiKA NUMARASl:66=========== 

ÇOCUKLUÖUM 
Me,hur Rus Edibi Maksim Gorklniı1 ha~.aı romötı11 

ların rayihası duyulur. Büyük 
babam hala dua eder, sağa sola 
sallanır, sesi artık bir vmltı gibi 

işitilir: 
- Kederlerimin alevini sön .. 

dlir! Görüyorsun ki ben sefil ve 
iradesine malik olmıyan bir ada· =:=::::==:=:=::=:==::==:=::=:=:= Türkçeye Çeviren : Mu va/ fak mıml 

Yeşil gözlerinde yaşlar olduğu üstünde kaynayarak durmaktadır. Ben bütün sabah ve akşam 
halde niyaz ederdi: Peynirli, sıcak çöreklerin kokusu dualarını ezber etmiştim. Ve, 

- Benim kötU amellerim ye· odayı istila eder ve ben açlığı büyük babam bir yanlışlık yapa-
rine sana karşı iman ve muhab- içimde hissederim. Ninem titizle- cak mı? veya hiç olmazsa bir 
betimi hesap et Allahım!. Beni nir; mırıldanarak • kapıom kena- kelimeyi söylemeden geçecek 
kötnlüğe bırakma! rına yaslanır, gözlerini yere indi· mi? diye dikkat ederdim. Bu 

Sık sık, asabi hareketlerle rerek içini çeker. çok nadiren olurdu. Ve ben 
haç çıkarır, başını sanki biri ta· Neş' eli bir güneş, bahçeden daima onun da bir yanlışmı bul· 
rafından itiliyormuş gibi kesik doğru içeri bakar, dalların üstün· maktan doğan bir sevinç duyar· 
kesik öne iğer, seai haykmr veya 

de çiğ damlacıkları pırıldar ve dım. 
hıçkırır gibi bir hal alırdı.. Ben 
havralarda da böyle ibadet et- sabah havasında bir ot ko- - Büyük babam nihayet, 
tiklerini gördüm. kusu vardır. FrengilzUmlerinin dualarım bitirince, bize sabah 

- Buglin bir kelimeyi oku· 
madın! 

D~rdim. 
11~hi mi? .. ,, 
Diye inanmıyarak asabi bir 

eeıle mukabele ederdi. 
- Evet, benim kötü amelle· 

rim yerine !ana karşı iman ve 
muhabbetimi hesap eti,. olacakta. 

iman kelimesini söylemoden 
geçtin 1 .• 

" Yok aen de, olur fCY değil! .. ,, 
Diye tclaşh ve mütereddit 

bağırır, kabahatini muterif bir 
insan gibi gözlerini kırpııtırırdı. 
Ben onun bu küstahça hareketi· 
min fırsat bulunca acısını çıka
racağmı biliyordum. Fakat hiç 
olmazsa bir saniye bu zaferimin 
zevkini duyuyor ve onun te)Aşm1 
görüyordum. 

Bir sabah ona ninem latife 
yollu dedi ki: 

- Efendi, Allah ıenin dua
larını dinlerken muhakkak cana 
aıkıhyordur. Çünkü sen daima 
ayni şeyi söylOyorsunL 

" Ne, ne, ne dedin ? ., diye 
tehditklr bir sesle bağırdı. "Yine 
ne münasebetıizlik ediyorsun?.,, 

- Ben sanki demek istiyo
rum ki, sen Allaha içinden gelme 
bir kelimecik olsun ıöylemiyor-
sunl 

Buyuk babam kıpkırmızı ve 
biltiln azası titriyerek iskemleden 
ııçradı ve bir tepsi yakahyarak 
ninemin kafasına fırlattı. Budağa 
dayanmıf kör bir testere gibi 
cırlak bir sesle bağırdı: 

- Cehennem ol şuradan, Ilı· 

tiyar cadı 1 
( Arkası ·:u ) ~--~~~~~~----ıı.......-ı..-~----..... ~&.-.lı....vacl-nl: uta e=l ==-...-='e=l~A=m=•n~ı~b~a~b;.,;a._ed~e-r_d_i.;__O.:..__n_a:~~~ 
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1 
Dünya Garibeleri 

Spor Heyecanı 
Bir Faciaya 
Sfebep Oldu 

Nevyorktan yaııhyor: Orta 
Amerikada kAiu Nikaragua hü
kumetinin Manağa şehrinde ahi
ren bir baıe - f)all maçı yapıl
m ıştır. Bu maçan bir taıafmı Ma
nağa, diğer tarafını San F ernan
do ıehrinin temsili timleri icra 
etmişler ve San FernandoluJar 
maçı kazanmışlardır. Muzaffer 
takım şehirlerine dönmek üzere 
trene binerlerken Manağa ıebri 
balkının bir kısmı ile mağlftp 
oyuncuların taarruz.una uğramıı· 
)ardır. Çıkan arbede, Adeta bir 
ıokak muharebesi haline gelmit 
ve dört sporcu tabanca ile 61dn
rülmüttür. 

Ayrıca biri ağır olmak lb.ere 
müteaddit yaralılar da vardır. 

Altm Yapabilecek Mi? 
Londradan bildiriliyor - İn

giliz fen akademisinin senelik vo 
merasimli içtimaı, mUhim birkaç 
mevzuun tetkikine tahsis edilmiş· 
tir. Bu arada, albnın sun'i bir 
ıurette yapıhp yapılamıyacağı 

meselesi de vardır. Bu m~nase
betle Fransız hikmetşinaslarmdan 
d6 Brog\i mUhim bazı beyanatta 
bulunmuştur. Fransız Aliminin 
kanaatine göre, altm yapmak 
için )hım olan yiiksek bara· 
ret derecesi, bugünkti vasıta
larla temin edilememekte, bun
dan dolayı sun'i altın yapı· 
lamamaktadır. Sun'i altın yapa· 
bilmek için elektron denilen gözle 
gl>rülemiyen kuvvet nüvelerinden 
birkaçını ayni zamanda infilAk et· 
tirmek mümkün olursa o zaman 
bu netice temin edilmir ve iste· 
nilen miktarda demiri altma kal
betmek kabil olur, demiştir. 

Fakat dö Brogli ilAve etmiştir: 
-

0 Temenni edelim ki fen 
Alemi bu muvaffakıyetini geç ta
hakkuk ettirsin. Ak11i halde dtin· 
yanın, para ııisteminf istinat et
tirdiği maden sıfıra iner ve umumi 
kıymetlere dair mevcut kana
atler altüst olur. 

En Buyuk Pul Koleksiyonu 
Dünyanın en büyük pul ko

leksiyoncusu olan Filip ManUs 
aeksen yaşında ölmüş ve 60 cilt 
tutan biı· pul koleksiyonu bırak
mıştır. Bu koleksiyonun kıymeti 
150 bin İngiliz lirası tahmin edil-
mektedir. Bu adam, pul kolek
ıiyonu yapmıya tam on yaşmda· 
baılamıştı. 

Bir Uçuş Ve Tuhaf Bir Ceza 
Huçenson isimli bir Amerika· 

h, karısı, iki çocuğu ve akraba-
larında bir kaçile beraber Ame· 
rikadan tayyare ile Avrupaya 
gelmektedir. Bunların bu seyahati 
bir uçuşla yapılamadığı için tay-
yarenin pilotu, bu seyahati muh
telif fasılalara ay ı rmııtır. Tayyare-
Din konacağı noktalardan biri de, 
Danimarka hükumetine ait bulunan 
Groenland arazisidir. Burası hali 
•e buzluk bir yer olduğu için 
tayyarenin Groenlanda konma
masını teminen Danimarka hil· 
kümeti muhalefette bulunmuıtu. 
Huçenson ailesi bu muhalefeti 
dinlemedi, uçlu ve Groenlanda 
ıeldi. Danimarka hükumeti şim
di bu adama 10 bin lı. para 
cezası kesmiştir. Eğer parayı 
Yermezse tayyaresi müsadere 
edilecektir. 

lngiliz Naz1rımn Oğlu 
Hala Evlenemedi 

Sabık İngiliz MüslemlekAt 
Nazırı M. Amery'nin oğlu bir 
aktrisle ıevişmiş, evlenmek isti
yor. Fakat ya-:: ı on aekiı olduğu 
iç.in ınemleketinde evlenemedi. 

Askerlik Bahsi 
Amerika Milleti, Ordusunun 

Yetiştirir, Bilir Misiniz ? 
Zabit-

Ierini Nasıl 
Harbiye Mektebine Dahil Olmak için Bazı Garip Şartları 

Yerine Getirmek Mecburiyeti Vardır 

Bir Ordunun ana kadroıu, 
onun zabitleridir. En bUyllk ku· 
mandanlar, kudretli ve kıymetli 
erkAm harpler hep bu kadronun 
içinden seçilir. Onun içindir ki 
milletler, zabit yetiştiren mUe11e
ıelerine huausl bir kıymet verir
ler. Bundan dolayı da Türk Har
biye Mektebi haklı ve hususi 
bir itinaya mazhar olmuştur. 

11--
BugUn dünyanın en teknik ve 

kudretJi ordularından biri olmak 
üzere tanınan Fransız nrdusunun 
nbit kadrosunu yetiştiren mektep 
Sen Sirdir. Harpten evvel, AJman 
harbiye mektebinin <le her tarafa 
ıayi bUyük bir şöhreti vardı. 

Çünki bu mektebe herkes gire
mezdi. Evvela, muayyen bir iç
timai ıeviye sahibi aileye mensup 
olmak lbımdı. lngiliz orduıunun 
zabit kadrosunu da Sandhurat 
denilen mUessese yetiştirir. 

Bunların haricinde kara asker· 
liğile en az alikadar olan bir 
millet vardır ki Amerikadır. 

Diğer ordularin dimağ ve beyin 
mekanizmasını teşkil eden mües

seseleri hakkında bir parçacık olsun 
berkeıte malumat vardır. Fakat 
Amerikan zabiti nasıl yetiıir? 

Bunu pek azımız biliriz. Onun 
içindir ki, bugün bu sütunlarda 
Amerikan Harbiye mektebinden 
bahsetmek istedik. 

iC 
Amerikan Harbiye mektebi-

F ransaya gitti. Ailesinin müda· 
halesile orada işini göremedi. 
Pariste mevcut ve her mezhebe 
mensup birçok kiliselere baı vur· 
du, ayni cevabı aldı. Bir ara 
Rusyaya gidip oikAh kıydırmayı 
düşünmüştü. Fakat mesafe uzak, 
kendisinin de vakti yoktu. Otta· 
va konferansında bulunan M. 
Amery'nin dönmesini bekledi. 

M. Amery nihayet bu uzun 
seyahatinden dönmüş ve oğlu ile 
otelde bir saat süren bir müla
kat yapmıştır. Sonra oğlu nişan
lı~ııu babasına takdim etmiş, UçU 
bırden otomobile binip M. 
Amery'yi teşyi etmişlerdir. ÇUnkU 
· akşam sabık müstemlekat nazırı 

yak n bir şehirde siyasi bir mı· 
tuk vermiye _g~di~ordu. Bu yllzden 
delikanlının ışı yıne geri kalmış.o 
br. M. Amery nutkunu verdikten 
sonra bir gece düşiinecek, sonra 
oğluna telefon edip evlenip evlen
miyeceğine dair fikrini söyliye
cektir. Fakat genç Amery baba
sından aksi bir cevap alıraa Rus
yaya gidip nikAhmı orada kıydı
racaktır. Çünkü Rusyada, evlen· 
mek için batkı! memleketlerde 
mevcut kayıtlar yoktur •. 

nin adı Vesl•Point'tır ve 1802 ae· 
nesinde, ilk Amerikan cUınhur 
reiıi ve istiklal mücadeleıi kah
ramanı V a1hinğtonun teşvik vo 
llhamile tesis edilmiştir. 

Bu mektep, ilk evvel münha
ııran topçu ve fen kıtaatı zabiti 
yetiştirmek için kurulm:.ııtu. Fa
kat gOn geçtikçe artan ihtiyaç 
ve her ıtmfa menaup zabitanın 
muayyen bir askeri terbiye alma· 
ları lüzumu Veıt - Polnt mekte· 
binin kadrosunu geniıletti. Piya
de, ıllvari ve son zamanda bava 
ıınıflar1 da ilave olundu. Bu 
mektep, Nevyork şehrinin 80 
kilometre kadar uzağmdadır. 

Bu ınevkiin intihap edilmesinin 
hususi bir ıebep ve manası var• 
dır. Amerikan istiklal har-
bi eanasmda V est - Point 
İngiliz ordularına karşl harp 
eden V asbington tarafından umu
mi karargAh ittihaz edilmiştir. 
Amerikan harp akademisi, işte 
o hatırayı teyit için Veıt - Point
ta kurulmuştur. 

Amerikan Harbiye mektebine 
dahil olma şartları oldukça ga
riptir ve diğer memleketlerden 
ayrrlan tarafları vardar. Bu mek-

1 tebe ~irrnek lıtiyen talebe, 
muayyen imtihanları muvaff a· 
loyetle geçirmiye mecburdur. 
Sonra aldığı dereceye göre 
kongre azaları ve meb 'uslardan 
mürekkep bir heyet tarafından 
bu dereceler tetkik edilir ve 
namzetler seçilir. 

Bizzat Amerika Cumhur Reisi, 
namzetlerden 40 efendiyi ıeçmek 
bakkma maliktir. Amerikan Har
biye Mektebine girmek ıçın 
asgari yaı 13, azami yaş 21 dir. 
Ve mektebe girerken gayet ciddr 
bir muayeneye tibi tutulurlar. 
Onun içindir ki bir Amerikan 
zabitini daima ııbbatli ve daima 
göz alıcı bir endamda göriir1U· 
nnz. Amerikan harbiye mektebi
nin dersleri dört ıene ıllrer. 
Bunun haricinde talebe, mektebi 
bitirdikten ıonra ackb: sene 
müddetle orduda filen çalışaca

iına dair taahhUde girişir. Sekiz 
tenenin hitamında, tekaüdiye tale-

bine hakkı olmamak ıartile askerlik~ 
ten çıkabilir. Maamafih Amerikan 
ordusundan ayrılan zabitlerin 
miktarı gayet mahduttur ve ıekiz 
ıenenin hitamından sonra da he
men her zabit vazifesine devam 
eder. 

Mektebin tahsil usulleri ıon 
derece aıridir ve talebeye, kuv
vetli bfr umumi malOmat hamuleti 
temin edilir. Bilha1&a he&ap ile 
kimya, hikmet ve felsefeye hu
ıuıl bir ltloa gösterilir. 

Fakat Amerikan Harbiye 
Mektebinin diğer milletlerin ıa-

bit mekteplerinden •D bUyUk 
farkı, V eat - Point mUe11eaeainde 
muhtelif ıporlara ehemmiyet ve· 
rilme1idir. Bu mektepte, hlitlln 
ıporlar tatbik edilir. Çünkü 
Amerikahların zihniyetine göre 
bir zabit behemehal kuvvetli, 
mukavemetli, yorgunluğa ıon de
rece tahammUllll, geniı hendek~ 
lerl athyabilecek kabiliyette ve 
bi1ha11a neferlerine maddi kuv
vet ve kudretçe faik olmak 
Uzere yetiştirilir. Amerikalının 

hAkim dUşUncesi ıudur: Bir fut
bol veya herhangi bir idman 
takımının kaptanı nası) diğer 

idmancılara faik ise, bir zabit te 
kumandası altındakilere, faik 
olmak gerektir. Bundan dolayı, 
Vest • Point talebesi, behemehal, 
muhtelif ıporlara ait timlere 
girmek ve bir sporu tercih etmek 
mecburiyetindedir. 

Bu mektebin talebesi yine 
diğer memleketlerde olduğu gibi 
ıı\t aık tatil görmez)er. j Vest -
Point'ta, ancak ikinci ıenenin 
ıonundadır ki talebeye iki buçuk 
aylık bir tatil verilir. Bunun ha-
ricinde de, talebe ya mektepte 
we iyi havalarda da mektebin 

1 Kar~ Mektupları 
1 

Yumurta 
ihracatımız 
Hakkında 

'Memleketimizin miihim ser• 
vetlerinden biri olan tavukçuluk 
v~ bu san' ati teıkil eden köylU• 
müzUn yegane serveti olan yu· 
murtalarmı ihraca delilet eden 
tacirlerimiı bugün inkıraza mah
kumdur. 

Çünki Fıraosaya kontenjan, 
Y ananistana drahmi meselelerin
den ihracat yapılamamaktadır. 

Mnhim bir ihracat membaımıs 
olan dost İtalya hOkfımeti de bu 
kere Yugoslavya hükumetine 
tatbik. etmekte olduğu gümrük 
muamelatını memleketimizde tat
bika başlıyarak beher sandık 
Yumurtadan 16 lira giımrllk 
almaktadır. Bu ıebepten ihracat 
membaı da bizim için kurumuş de
mektir. Elde yalmz bir ispanya 
kalmıştır ki bunun da ihracat ya
pan memleketlere memleketimi· 
zin ihracat membaı olmıyacaj'f 
şüphesizdir. 

Bu yüzden pek çok yumurta 
tacirleri eli böğrUmde kalacatı 
gibi köylerde adeta ufak para 
gibi tedavili eden yumurtanın 
para etmemesi yUzilnden ne bu 
teshilAt ve ne de senevi 10 mil· 
yon lira gibi mllhim bir meblAI 
memleketimize girmiyecek ve 
tavuk nesli de sönerek serveti 
miJliyemizin mtlhim bir uzvu 
kırılmış olacaktır. 

Bu husus hakkında serveti 
milliyemizin muhafaza ve tekıl· 
rinden başka bir gaye takip e\• 
miyen hükumeti CUmhuriyei adi
lemizin nazarı dikkatini celbe ve 
hiç olma:r.sa dost ltalya hükümeti
nin 1andık başına 4, 5 lira alma• 
ıı hususunun temini hususuna 
delAletinizi rica ve bilvesile arzı 
lhtiramat eyleriz efendim. 

(Sekiz yumurta ibraent ı;ıı: ı) im·la\ar 
mahfuzdur. 

Ozumun Okkası Kaçadrr? 
Bir gazete çavuş UzUmUnUn 

okkasının 6 kuruşa alındığını 
yazdı. Bu efendiye göre üzümcU• 
ler kUfe başına 15 - 20 lira ka
ıanırJarmıt- Bu kat'iyyen doğru 
değild,r. Biz yapıncak •atarız. 
Toptan okkasını 12 kuruştan 
alırız. Bunu Uç kısma ayırınz. En 
iyisini 20, ortasını 15, en fenasını 
da 10 kuruıa ıatar1z. Böyle klife 
baıına ya bir lira kazanırız ya 
bir lira zarar ederiz. Vaziyet 
böyle iken bu gazetenin muhar
ririnin bu şekilde neşriyat yap-
masına akhm ermedi. işin haki· 
kati bildirdiğim gibidir. 

Galata. Yağka.panı :Mahıııııdi) e 
caddesi Bergamot soknğ i 

Ahmet Nuri 

-""' 
civarındaki orman kamplarında 
bulunurlar. 

Her ders senesinin ıonunda, 
talebe tarafından mUsamereler 
tertip edilir ve bu müsamerelere 
bütün Amerikan halkı davetlidir. 
Müsamere açıkta verildiA-i için 
ıığııamamak 1 mahzuru varit 
değildir. 

Adi zamanlarda ve kamp ha
linde iken talebe ziyaretçi kabul 
edebilir. Dersler sabahtan oğle-
ye kadardır. Öğleden aonra 
talebe serbesttir. Onun ıçın 
Vest • Point, balo tertip eden 
askeri mekteplerin başında gelir. 

Mektepten birinci derece ile 
çıkan talebeye, intisap etmek is
tediği sınıfı intihap etmek hakkı 
verilmiştir. isterse topçuyu, isler
ıe tayyarecilik ve sllvariliği veya 
piyadeyi tercih eder. 

Amerikan harbiye talebesine 
verilen serbesliden dolayı teknik 
itibarile bu mektep talebesinin 
diğer milletlere ait harbiye mek
teplerinden daha aşağı olduğu 
iddia edilir. Fakat bllnye muka· 
vemeti, idman ve spor noktasın· 
dan, Amerikan harbiye mektebi 
kadar mllkemmel talebe ydişti:
ren hiç.bir mlleıHH yo~tur. 
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Yeni zenginlerden, C. Bey 
tramvaya bindi. Kondüktöre bir· 
beş liralık verdi. Kondüktör dört 
lira geriye verdi. Çantasından 
bozukluk paraları çıkardı, say
mıya başladı. C. Bey ıordu: 

- Ne sayıyorsun? 
Size doksan sekiz lrnruf 

daha vereceğim de ... 
- Ben bozuk para taşımam. 

Benim kim olduğumu bilmiyorsun 
galiba.. Koy o parayı çantana 
defol.. 

Hasan Bey C. Beyin yanında 
oturuyordu. C. Bey Hasan Beye 
döndü: 

- Benim nasıl bir adam ol
duğumu bilıniyordu. Simdi öğ

rendi.. 
Hasan Bey hak verdi : 
- Ben do farkına vardım .. 

Yanınıtdan ayrılırken yaptığı 
hatayı anlamış olmalı ki, kendi 
kendine budala. dedi. 

istemek için 
Bir doıt Hasan Beye dert 

yandı: 
- Aı:iıim hen o km altı 

aydır delicesine seviyorum. Evle
neceğim, fakat bir türlli babasile 
~rUşUp lstiyemedim. 

- Niye istiyemedin ? 
- Her r.aman görmek kolny 

olmuyor ki: 
- BüyUk bir adam mı ? 
- Buyuk adam olduğundan 

değil efendim, hapishanede .• 

Sünnet Hediyesi 
Hasan Beyin komşusunun ak· 

rabaamdan birinin çocukları ıUn-
net edilecekti. Komşu Hasan 
Beyi bulup ıordu: 

- Hasan Bey akrabamdan 
birinin çocukları bu hafta sünnet 
edilecek, bir hediye almak iıti
yorum. Bana akıl öğret, ne 
alayım? 

Hasan Bey dUşUndü .. 
- Dur bakayım, dedi, evve

li söyle, çocuklar oğlan mı, kız 

mı? .• 

Numara 
H.ı. :rn Boy Aıı

kann :ı g-idh or<l ı. 

l'ol ıtlı is\a:-;} 1111 un-
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\ :1~0111111 nuıııar:ı-.ı 

18~4 ı rı. ıı:ı~:w Bor 
koıııli kl'ndin .. : 

t ıı tı t ıııaııı el.,. 

(li. lııırrıyet:ıı il!\ıı 

c·d: ıli:;i tarih !. 

nalı:ıı r:tlı.ıt ke
li. lıını ~ edi. Tekroır 

treııiıı yaıı111a gel
di. lııclil{i ,:ıı::-11-

ııuıı ııtııııarıı ıııı 

u rı u tııı:ım dc•digi 

lıaldıı ıırıulrıııı,tıı. 

1 t:ı"~ cırı ıııt•ırıııru
ıı:l ontu: 

\ffedcrsiıı ç~-

1 n,,] ı ııı. lı il rrh ut 

lıaııgi tıırilıto ihın 

edi l ıni~ti bana ı;ıi~

lnr nıi>.iıır. 

Bey; bir kere 

canheın 

r:TRAFA ÇATIP GEZERİM 
------------·-------------

Tehlike 
Bir ~uııç kızla 

yaşlıca bir adanı 

) ol da y u rı y orlar
dı. Bir otorııobil 

ı ıratle 

geldi. 

arkadan 

Gen~ kızı 

çiğııeıııesiııo ramak 
k:ıl ıııııtı. 

Hasan Bey atıl

dı, kızı ) akalayıp 

kcınara. ~·ekti. Y:ı~· 

lı 1:a adanı Has uı 
Heyo na ıl tctek

kür eder.eı:iııi bil
IJlİ~ ordu. 

- Ha11an Be,> 

dedi, kııı mm yU

z inden kendi ca-

111m tehlike) e koy
ıl u ıı ... 

Ha :ı.ıı B •y gııl

dil : 

Yok, dedi, 

lıeııiın içiıı kızıııı-

7.ın yllzüuden hiç· 

lıir tehlike melhuz 

olamazdı; bekAr da 

ılq,oiliın ki 6\li~iın. 

Kimseye mlnnetlm yoktur efendim, 
Sırtıma hırkamı atıp gezerim •• 
Alemde pervasız bak işte benim; 
Ne olsa etrafa çıatlp gezerim •. 

Dinlemem fazla 161 ettim mi meram ; 
Yemedim yiyemem b•n asla haram, 
Ka!maea ne çıkar cebimde parem; 
Evdeki eşyamı •atıp gezerim •• 

Karada aslantm denizde kaplan; 
Ne çıkar boradan hem fırtmadan, 

Bir ııra dalgaya dU,tUğUm zaman; 
Vız: gelir, sulardan batıp gezerim. 

P. O. H. B. 

... J ............................. -......... " .......... l." 
~ Terkos Meselesi ~ 
i l ····:····················································:··· . . . . . . 

Eğer senelerdir onun için 
edilen inkisarları bir araya top
layıp ucuca bağlasaydık şehir 
dahilini dolaşan kurşun borula
rından daha uzun olur; hakkında 
yazılan yazılar için sarfedilen mil· 
rekkeple bir değil birkaç tane 
T erkos gölii dolardı. 

Etrafı deniz.le çevrilen, her 
yerinde tepelerden, taşlardan su 
fışkıran lstanbulda bir gün ban
yomuzu doldurup içine girip 
yıkanmak değil, şöyle üstüııkörU 
yüzlimüzü bile rahatça yıka} a
mazdık. T erkos musluğunu açar 
açmaz bir iki damla sudan sonra 
.. glU glü glü " diye: 

- Çok oluyorsunuz, benimle 
uğraşmayın. 

Demek ister gibi bir ses du
yulur ve arhk musluğu ister 
sağa, ister aola bükelim, bir damla 
dahi su akmazdı. Ölli gözUnden 
yaş terkos musluğundan ıu 1.. 

Son zamanlarda kendisine bir 
kibarlık gelmişti, evlerin alt 
katlarına hergün birkaç saat te
nezzillen uğruyor, fakat ihtiyarJı
ğından mı nedir bir tilrlil Ust kata 
ç1kamıyordu.lzaz ve ikram etmek 

için gümüş borular, altın musluk}aı 
yapılsa yine nafile idi. 

Alt kata bile teşriflerini ha
ber alır almaz bütün ev halkı 
istikbal için musluklara koşardık. 
Fakat muslukların birinden.. bir 
Çerkes gelini gibi kırıla kırıta 
akınca diğer musluklarda yine 
bir damlasına teaadnf edemezdik; 
bu yüzden, ev halkı kaç defa 
biribiri mizle, 

- Sen orada musluğu kapa 
ben açacağım.. diye kavga ettik. 
Hatta gırtlak gırtlağa geldik. 

l. Terkosun fena huylan yalnız 
---------~-------------------------------~~-----------------------------------------J kendinde kalsaydı gene taham-

Şair Hırsız müJ edilebilirdi. Fakat aras!ra 
Hasan Beyin evine hırsız Üsklldar ciheti musuluklarmda 

Hasan Beye bir genç şairden girmiş, evde ne kadar eşya varsa akan su da lstanbuldaki karde-
bahsediyorlardı: almış götUrmiiştü. Tahkikata tinden sirayet eden hastalığa 

- Müthiş bir istidadı var, gelen polisler Hasan Beye sor· tutuluverip kesiliyor. 
yazılarını herkes okuyor. Bilhas- dular.. Tevekkeli: "Üıllm UzUme baka 

k l - Siz evde imişsiniz, hiç gU- baka kararır!,, dememişler. 
sa sokakla birçok işi yo unu rültü duymadınız mı? Birkaç ay sonra terkosu Be-
bekliyorl.. - Duymaz olurmuyum.. lediye işletecek ve biz şimdiye 

Hasan B. gülümsedi. H B k - Peki duydunuz da niye kadar bu yüzden başımıza gelen asan eye genç omşusu 
_ Bekliyenleri tamyorum, de- odanızdan çıkıp hırsızları kaçır- dertlerden kurtulacağız. 

anlattı: madınız. Yoksa korktunuz mu?.. Fakat yine can çıkmayınca 
di. Fa:.at onlar şairin perestiş- - Biz iki kardeşiz, ikimiz de -Korkmak mı? •. Ben hırsızlar- huy çıkmaz dedikleri gibi arada 
karları değil alacaklıları.. biribirimize çok benzeriz. Bu dan korkmam, odadan çıkmayışı- sırada sular kesiliverirse elimi:ı:-

yüzden benim başıma bilsen ne mıu sebebi hırsızlardan nefret den "göJU kurusun,, demekten 
büyük felAketler geldi.. ettiğimden görmek istemeyişimdir. başka ne gelebilir. 

KüçUkken beraber mektebe 
gidiyorduk, ayni smıha idik. Bir 

gün kardeşim hocanın başına 
mürekkep fİşesini attı; ikimiz 

biribirimize benzediğimiz ıçın 
hokkayı kardeıim attıaı halde 

beni zannedip mektepten kov· 

dular. 

Yine bir gün kardeıim so
kakta kavga etmiş, birini döv· 
mUıtn.. Dayak yiyen dava etmiş 
polisler beni yaknladılar. 

Davacı: 

- Beni döven bu adamdır, 
Dedi. Bunun n zerine hapıe 

atıldım. Daha ıonra bir genç 
kızla ıeviımiştik, evlenmiye ka· 
rar verdik. Kardeşim bunu duy· 
muş.. Benden evvel davranıp 
genç kızla evlendi.. 

Hasan Bey genci teselli etti : 
- Merak etme, kardeşinden 

intikam alacağın zaman inıallab 
gelir. GOnlln birinde HD alUve
riraen, belki de ıenl zannederek 
onu 16merler .. 

c::::=:'.~-~ ~~~============:..:~ 

- GlrdUn mu hazret beklrlılın fenalllını, böyle Uat il•• kir 
içinde yırtık pırhk gez•r•ln .. Herk•• ayıplar •. 

- Ha•an Bey, herke't bi .... aııın bcyeızııu içer~•n •~il ııl:J'• 
alv•lllnı tercih eoırorsun ? .. 

- Aman Ha•an Bey aen de benim glblelm •• 

J - Olen kartm 19'n ~·· tulu~orum lla ondan ı.. 
- Öyle, fakat ben yırtllı pırtık gezsem de iteni ayıplamalar 

"•rımı •J•1tlarl•r .. 



SOM Posr A 

Para Vermediği İçin Kuyumcunun Başına Neler Gelmişti? 
Maharf'irl )f. 

. Her Hakkı Mahfuzdur 
-126-

Fehim Paşa, Abdillhamitten 
mühim miktarda tahsisat alır, 
bunun bir kısmını kendisi sarfe
der, diğer kıamını da avenesine 
dağıtırdı. Fakat bu para kafi 
gelmezdi. 

Buna binaen, Beyoğlunun bel-

işi olmıyan temiz ve namuskAr 
bir adam olduğu için akşama 

kadar işiJe meşgul oldu. Akşam, 
muayyen zamanda dükkanını 

kapadJ. Evine gitti. Her tUrlll 
endişeden azade bir halde miis-
terihane yattı... Lakin, gece-
yansına doğru kapı çaJındı. 
Adamcağız yatağından kaldırıldL 

( DUkkanının ve kasasının anah
tarlarını hamilen ) soluğu, Beyoğ· 
lu Mutasarrıflığının alt katında, 

Süreyyanın emrettiği tekilde 
kuyumcu, Voyvada karakoluna 
götürüldü. Birkaç reamt memur 
alındı. Dükkana gidildi. Dnkkln 
açtmldı. Taharriyat yapıldı. Sıra 
kasanın aranmasına geldi. Ku
yumcuya kasa açtırıldı. içindeki 
defter ve kAğıtlar çıkarıldı. Bun
lar tetkik edilirken, tetkike me· 
mur olan adamın cebinden çıkar· 
dığı birkaç klğıt bunların arasına 
karıştırıldı. Ve sonra: 

( Arkaaı var ) 

Eylt\I 13 

( Çok Eski Devirlerde İstanbul ) 

fsyandanKorkanPadişah
ların Garip Fermanları 

• 
Bir Zamanlar İstanbulda Kargir Bina 

Y aptırrnak Yasak Edilmişti 

Eski latan bul manzaralarından ı Aynalı Kavak 

Ortazaman ve yeni derir de bir ailenin iki baba 
tarihi, İstanbul kadar yangınların çocuğunu banndırabilecek sağ· libaşlı yerleri, haraca kesilmiş

ti... Bu gibi işleri idare eden 
( Süreyya) her ay bir listo bn· 
zim eder, meyhane, umumhane, 
kumarhane gibi mahallerden en 

sol taraftaki dar ve karanlık 
koridordaki ikinci odada aldı. 
Kapıdan içeri gırınce, a}akta 
durarak masaya dayanan, cılız 
ve mariz çehreli, fesini sol tara
fma doğru yan giymiş, ince sesli, 
Yahudi şiveE bir adaml<• lcarşı
laştı. Bu &dam, ( Süreyya ) idi. 

tahribine uğrayan hiçbir şehir lam bir bina vardı. . Bir aralık 
___ :a __________ kaydetmez. lstanbulu böyle yangın lstanhulda mesken buhranı ve 

} üksek kuyumcu dükkfmlarma 
varıncıya kadar muntazaman ı n
·a tahsil ettirirdi. Bazan da bU-
ylik zenginlere haber gönderilir, 
( şu kadar paraya ihtiyaç vardır. 
Yirmi dört saate kadar bunu ver-
meuıeniz, siz bilirsiniz) denilirdi .. 
l ju pararı muayyen zamanda ve-
ı ·:-ıler, adeta bu şebekenin hima
yesine mazhar olur ve korkusuz 
bir surette yaşarlardı. Fakat ver
miyenler, arbk rahat ve huzura 
hasret ka!ırlardı. En hafif 
ceza, hipopotam derisinden 
yapılmış bastonla dayak ye· 
mekti. Eğer ceza teşdit edil
mek lbımgelirse, o adamın 
karnımın veyahut kızmm taarruza 
duçar olması, işinden gücünden 
olması, batta akla ve hayale gel
rniyen bir kulp takılması · muhak
kaktt... BU yük mağctza sahipleri, 
bıı gibi talepleri kabul etmekte 
asla tereddüt gö3termezlerdi. 
Çfüıkü ( Büyük Efendinin - yani 
V eliahdin - adamları, falan ma- t 

ğaıadan ahş veriş ediyorlarmış) 
diye bir şayia çıkarmak ve bir 
iki gün de o mağazanın önünde, 
kırmızı fesli, bir adam dolaştır
mak, o mağazanın bütiin müşte· 
rilerini dağıtmıya kafi gelirdi. 

Para vermiyenlere, bazan da 
daha ağır ceza tertip edilirdi. 
O tarihte Galatacla Borsa Hanı· 
nın kapısına muttasıl bir dük
kanda zengin bir kuyumcu vardı. 

Bir, gün kuyumcu işile, gü
cile meşgul olurken içeri bir 
adam girdi. Yanına takarrüp etti: 

- Süreyya Bey mahsus se
lim söyledi. İki bin lira kadar 
bir paraya ibtiyacl varmış. Bu 
akşam ( Galatasaray ) daki oda
ıında sizi bekliyor. 

Dedi... Kuyumcu şaşırdı ve 
sordu: 

- Süreyya Bey kim? .. 
- AUahallab... Süreyya Be-

yi bilmiyor musun yahu.. Fehim 
Paşanm adamı ..• 

Kuyumcu orta parmağının 

tırnağile almnı kaşıyarak cevap 
verdi: 

- Tammıyoruın •• Hem böyle 
bir ef 3ndi ile alış verişim oldu· 
ğunu da hatırlıyamıyorum. Yan
laş olacak. 

Dedi ve işine devam etti. 
Parayı istiyen de : 

- Pekala •.• 
Diyerek çıkb, gitti •. Kuyumcu 

hiçbir kimse ilo hiçbir ptırilzlil 

SUreyya, derhal emir verdi: 
- Götüri\nüz bunu Voyvada 

karakoluna .. Oradan alınız birkaç 
memur .. Arayınız dükkanım .. Fa
kat, ıesml memurlar, diikkandan 
ıc · . ;rmesin ha ... 

Sesli F'tlmlerin 

Şehrimizde Fransı.ı tiyatrosunda 

oynamış ve lstanbul halkınca pek 

iyi tanınmış olan 

ELViRE POPESCO 
öıı iinı\ızdekl Perşe ııı lıu :ı.kşa ını 

VAR S O VA L 1 YEGENIM 
' 

Fransızca sözlii ve .şarkılı 

şiir ve aşk filmi ile 

ARTI S T 1 K SINEMASINDA 
yeni mevsimini küşat edecektir. 

Veni fiatlarımrz: 

:.! iııei lıalkuıı :n Hiriııci; ba.lkon 

\O lıiriııci ıııı·\l.İ .Ji -liusi foWylor 

Rll kııru~t ır. 

Yarın Akşam : ·,. t~~t .-J ':_ - _:·. ~ -· .. -.. 

OPERA SİNEMASI 
1tı:·I:!-1 !1:.:: siııcııı:~ ıııl'vı;inıiııo 

"Sefiller mübdei HENRU FESCOURT'un meşhur 

YEMİN 
Frans:zca sözlü ve şarkılı filmi ile başlıyor. 

:\Iliınr<1--ilini: \X!HU~ TH'H.carnı·: vo ~l.\llı:ı,ı~ı.~m ltENAUD 
lli'ı\l'fun: Kı\l>li\l>i YE:\l>I Eltı .... u:I H~t\Dl 

i"r"lll:-\IZ J,111ıı ı•t!İ~İ. 

1 hl ar: 
.. <İnci J) - Birinci Vf' balkon 50 - Hususi 75 kuruştur ......................................... 

13 Eylul Sah 
lscanblıl - (l~U ı ıııetrn) 18 Mkı•:-drn 

rn, .; l\ı•ıııal ::\i_y az.i Hey ilo ark:~d:ı~ları, 

:! 1 p:ranıofon ile .Ma.1100. 

Bükrcş - (~~ı-l ınetr~) ::!O nıd .' 11 or
kcstrnsı, ~l),j ko•ıferarı:1, ~o .. ı-, ş.ırkı 
koıı~ori. 

~.:irat - ( ..ı.:m metre) :1J,!\O ~:ırkı 
kouıwri, ~ı .10 g-rnmofoıı, ~l ,P.U Z:ıg
repıı•ıı na.xil. ::.!2,::o grin hıı.lıt rh.ri ve 
<. i~an orkestr:ı~ı. 

Prat ( ı"' metre) ~O Br flı111'ılltn 
ııtL!dl, ~0,3:i 'l'rioı 1 Huiı hu.val:ırı, ~ı ,o::> 
keıııa.rı koıısı ri, ~1,50 iki ı.i,ilik ko
ıııolli, 2:: orkP::tra . 

Viyana -- ~ıl7 nıetrıı) ~0,111 sen-

foni 21.~0 J,on 1 Haus, soıı ra 1ark ı, 
<>·> ·)'-, .. k .. · tııı lıatıerlori, .... traıı s'thuı _ _.,,.. , .. ·ı"' 

b:ızı pıHı.'•~lar. _ 
Peşte _ (,);)ll ınotre) 20, 1" 1 raıı,ızca. 

Jers, ~L :>ttı ılyoda konıe H, 5unra l 'iga.n 

or\.:ı"•trası. 

Var şova - (1 ıtl metre) 20,~.W ıırnh
telif parçalar, radyo gazet0si, ~t halk 
konseri. 

Berlin - ( 1G3S metre ) 21 r:ı.tlyo 
ko ııı:ıııri 1 21,45 Melı 'us isrui nde Ilı; per
d ı 1 i k bir komedi, 23 gramofon. 

14 EylOI Çarşamba 
fetanbul - { 1200 ıııetre l 18 gramo· 

fu ıı, 1 !l,:J tı iri ııci kısım a.l:ıturka, 20,() 
lıir graıııufoıı, :!1 ),fiiııir Nnrettin Bey 
ilt• arkad:ı ~ hrı 22 orkesl ra. 

Bükraf - (39-1 metre) tO keıuan so
lo, :?O,ü 41\-i kitillk koınutli, 20,4!5 pi
y;uıo,41oIO/ tll, 15 Celi o konseri. 

Bcılrrat - (429 metre) 20,:lO Yugos
lavya kvıı:>eri, 21,10 komedi, 21,30 
orkestra, 2:!,20 K:n-aliora Uu~tikarıa 
operası . 

Roma -- ( 441 metra ) 21 gramofon, 
!?1, t5 doktoıntı tavsiyeleri, 21,45 !tal· 
yaıı opera.larıııdıı.n alrnnııt parı;alar. 

Prat - (488 ıı.ıetre ) ~O tiyatro ha
lı atan, :.?O,:?O operadan nakil, Das 
t :clıoiırrnis. 

Viyana - ( 1St7 metre ) 21 8traua 
ko ııseri, ~;ı aktam haberleri ve Çigan 
orkcstr:ı.sı. 

Pette - ( metre 550 ) 20 lta.lyan 
konseri, :.0,5 Mosulini hakkında bir 
kc.nrcraııs, :!1 keman konseri, 22,45 
ı·az.haııl. 

Varıova-( 1411 motre ) 20,35 Rad· 
yo gazetesi, 21 Kora tarkıları, 21,00 
keman konseri, 23 dans ha.val:m . 

Berlln - (163'5 metre) 21 Viyana.dan 
naklen Stra.ua kooıerJ. 

ejderinin ağzına sayısız defalar hayat pahalılığı okadar artmış· 
sürillı.liyen başlıca sebep te gfaya tı ki buna ilmi ve ameli çareler 
zelzele korkusudur. bulamıyan padıtahlar İstanbuldakl 

Orta devirde zelzelelerle sık taşralıları memleketlerine ıtiı-
sık sallanan Bizansm sakinleri. dükleri gibi (1160) tarihinde de 
binalarım ahşap olarak yapmayı bir (Çift bozan) kanunu yapmış-
tercih etmi,ler. Ayaıofya ( 1400) lar ve giiya Ana doluda ziraail 
senedenberi dört bet defa zelze· himaye kaygusile yapılmıı hfuio.I 
leden müteessir olmuştur. ls· vermek için de Anadoludan çifti• 
taubul Oamanhlara geçtikten ni çubuğunu bozup lıtanbula 
sonra nüfus eskisini dört mislini gelmek isteyenlerden ağır bir 
bularak 600 bine çıkmış, bin,\ ( çift boı:an vergiıi ) almıılardır. 

adedi de bu nispette artmış 45 senedenberi terko.sun ya-
olduğu için İstanbul daha sık ve kıp kavurduğu lstanbulun eski• 
müthiş yangmlar geçirmiştir. den de padişahların zalimane 
Fatih devrindeki İstanbul yan· fermanları yakıp kHI etmişti. 
gınlarını tarih pek iyi tespit ede- J 242 tarihinde neşredilen 
miyor. Yalnız Kanuniden ıonra ihtisap nizamnamesinde şehre 
yangın tehlikesine kartı bazı Arnavutlarla Kürtlerin sokulması 
tedbirler alındığı görülüyor. kat'ı surette menedildiği gibi 
Ufak, tefek yangınları saymazsak şehirde kAgir han yapılmaıına da 
en kalabal&k ve sık mıntaka olan müsaade edilmemişti. 
Cibaliden başlamak şartile İstan
bul 1 'J.7 sene içinde 1 O defa baş
tan başa tamamen yanmış ve ye
niden yapılmıştır. 

Tarih ilk muazzam yangmm 
Dödünd\ Murat zamanında (H 
1043) senesinde Cibaliden çıktı
ğmı ve ondan sonra da kısa fa
sılalarla. şehri yalayıp yuttuğunu 

kaydediyor. Vilayet Mektupçusu 
Osman Beyin tespit ettiğine gö· 

re İs tan bul 1043 ten l 269 tari· 
hine kadar geçen 127 senesi 
içinde l209) ve 1270 den 1324 
Meşrutiyet aenesine kadar da (54) 
sene içinde (229) yangın felake
tine uğramıttır. 

Divanı Humayun mUhimme 
defterindeki ( 1131) tarihli bir 
vesika da yangın felaketi şöyle 
anlattlıyor: "Bundan evvel latan· 
bul da yüksek kirgir binalar, 
geniş avlulu ve bahçeli birçok 
muazzam saraylar olduğu ıçın 
yangın set ve sühuletle söndürül-

mesine sebep oluyorlardı. Sonra• 
ları baıı kimseler ve bilhassa 
yapıcı kalfaları peyda oldu. Sa
rayları ve arsalanm birer auretlo 

ellerine geçirdiler. Bunları yıka
rak tahtadan çörçöp binalar yap
tılar ve yangınların çoğalmasma 

sebep oldular. 11 

Saray israfı yUzllnden lstan· 
bul fakir düşUnco hükumet tahta 
bina inşasını büsbütün serbest 
bırakmıştır. ( 1270 ) tarihine ge
linceye kadar lstanbulda iki kiti 
yanyana serbest ieçebilecek ne 
bir ıokak vo meydan, ne 

· ı aşralı bekarlar eskiden 
handa otururlardı. Zulilmden 
ve sefaletten bıkan bu adam• 
larm bir gün isyan etmeleri ihti· 
mali nazarı itibara alınarak bun· 
larm kArgir binalarda oturmala· 
rına mllsaade edilmezdi. DUk
kAnların kargir olması da padi
şahların işine gelmiyordu. Çünkll 
bütün esnaf Y cniçeri teşkilAtına 
mensuptu. 

Bir gün bunların kazan kal· 
dtrarak klrgir binalara sığınma· 
larından korkuluyordu. Bunun 
için de eski fstanbulda dükkAnla
rın lu\rgir yapılma.sına kat'iyyen 
müsaade edilmemiştir. İstanbulda 
Müslümanların ve gayri müslim 
unsurların yapacakları evlerin 
yllksekliği ve tekli de hususi ka· 
nunlarla tespit edilmişti. 

Bu kanolara iÖre gayrımus· 
limle:rin kirgir ev yaptırmaları 
kat'iyyen menedilmişti. Ancak 
zengin mllallmanlar kArgir ey 
yaptırabilirlerdi. MüslUmanlann 
yaptırdıkları evlerin yUksekliği 
( 1 O ) ve huistiyanlarınki de ( 7 ) 
arımdan fazla olamazdı. Gayra 
mtislimler istedikleri yerde arsa 
ve ev alamazlar ve yaptıramaz
lardı. 

GayrlmUslimler evlerine ha
mam yapbramaz, su alamaz, de
nize karşı pencere açamazlardı. 
Bunun için de gayrimüslimler yer 
kazanmak için evlerinin her tara• 
fına çıkmalar, cibannilmalv yap
tmrlar ve bu suretle yangın teh
likeıini arttırırlardı. - lf. lf 
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TİMURLENK 
-83..!- J.1uharriri : 1f. 1f. 

• 
Düğünün ihtişamına Rağ-
men Tevekkül Müteessirdi 

Sekiz düğün gününün her ge
cesinde seyircilere on bin tabak 
pilav. on bin somun ve \iç yilz 
pişmiş öküz ikram edilmişti. Hal
kın bu yemekler \izerinc atılması 
da görülmiye değer r lanzardar
dan idi: Koca meydan, l.w::. bir 
an içinde kırılmış tab<h ~. her 
tarafa dağ!lan pilav kırmtıl .. rile 
dolardı ve üç. yüz öküzün i lkc~et 
haline gelmesi için de yine ı. r.a 
bir lahza kifayet ederdi. 

Yemekten sonraki eğlenceler, 
ateş oyunları idi. Kuyruklarına 
mcşaleler, fişekler takılımş olan 
ayılar, tilkiler, köpekler halk 
üzerine bırakılıyor ve vücude 
gelen kargaşalık kahkahalarla 
karşılanıyordu. Yapılan ateşbaz
hklarm haddü hesah• yoklu. Fi· 
tekten gemiler, hayvanlar ve şe
hirler tertip olunmuş ve bunların 
h~psi renk renk lem'alar içinde 
1a111p kül olmuştu. Bir ustanın bu 
düğün şerefine yaptığı gayet bü· 
yük bir hava fişeğinin iştiali ilzrriııe 
gökyüzünde biribirile cilveleşen 
iki fil resmi peyda olmuş ve bu 
hüner, bizzat Timura da pannak 

ısırtmıştı. 

Son gün esnaf tarafından ya· 
pılan alaylar görüldükten ve on
ların hediyeleri de alındmklan 
ıonra, bütün Semerkant hafız
larının iştirakilc muazzam bir 
mevlôt okundu, meydam sıra 
ııra dolduran halka ve, memurlar 
vasıtasile, payıtabtm her evine 
küçük keseler içinde altın dağı· 
tıldı ve... Nikah kıyıldı. 

Artık maddi ve manc:.vi gü
rültüler dinmiş demekti. Dört 
aylık gönül ve memleket <lağda
ğası sükun bulmuş oluyotdu. El
ç.iler, mukabil hediyelerini alarak 
yurtlarına döneceklerdi. Diğer 
misafirler diz öpüp, işleri başıaa 
avdet edeceklerdi. Muhteşem dü
ğün, bütün fani hadiseler gibi 
bir hayal ve nihayet bir masal 
olup hatıralarda ve c!illerde ka
lacaktL Bütün bu didinmelerin, 
aaçıhp dökülmelerin neticesi, Se
merkant sarayına bir kadın daha 
girmesinden ibarettir 

Fakat bu, böyle olmadı, ay
lardauberi süriiklenip giden ma
cera, bir nikahla kapanmadı. Za
ten bizim, Timur Hanı hikaye 
ederken onun hayatında sekiz, 
on defa tekerrür etmiş olan dil· 

SON POSTA 
Yevmi, ~iyasi, Havadia ve Halk 

gazeteai 

İdare· lst:.ı.u bul: Eski Zaptiye l 
• Çatalı;.:~ıno sokağı 25-

Tclefon ı lst:ı ıı hnl - 20203 
Posta kutusu: hıta.nbul - 741 
'fclgrar: Jstanbul SONPOSTA 

ABONE 
TÜRKİYE 

Fi ATİ 
ECNEBi ı 

1400 Kr. 

750 '' 
400 " 
150 " 

t Sene 
6 Ay 

3 " 
1 " 

2700 Kr 
1400 

" 800 " 
300 " 

Gelen evrak geri verUmez 
1HlıılarJ:ın ıucs 'uliyet alın ıııaı 

cevap için mektupl:ır.ı (6) kuru,Iuk: 
dul ilıl.v.:ısi Hl.zımdır. 

Adres deği ,tiril ırıesi (20) kuruştur. 

Gu.etemi:ıde çıkan reıim ve yaularıa 
\ıiitün haklan rnahf11ı: ve ga:ıeten.ııize 

:ıittir. 

ğünleri ynıınaj ıp ta sade tevek· 
kili Hanım mes:lesini - hem de 
uzunca - tasvir _di~imizin sebebi 
de budur, o me!lclenin alelade 
bir izdivaç çekJinden çıkıp Tiruur
lengi üzen bir maslahat hal ini 
alma.:mıdandır. 

Evet, dokuz günlük parlak 
bir di.iğünden sonra kıyılan ni· 
kahla bu macera sona ermedi. 
Çünki ihtiyar zevç ile g-enç zev
cenin yıldızları, şeyhülmeşayihin 
o!mduğ·u nikah du"ls na rağmen, 
b.arışmam ıştı. Zühre, müşteriden. 
yıne uıalcta idi. Saltanatta bir 
gUneş cazibesi mündemiç olsa 
bile o iki yıldız arasında gene 
uzun mesafeler vardı. Gerçi 
müşteri, zlihreye hararetle mü• 
temayifdi, onun muhitine ağıyor4 
du. Lakin öbürü, tabiatin yarat-
tığı uzakhktan memnundu ve 
ancak kendi mihveri etrafında 
yaşıyordu. 

Uzun bir hulya devresi geçir· 
miş ve nikah gününü iple çek
miş. ola? Aksak Cihangir, bu 
hakıkatı anl<lmakta gecikmedi. 
Sayılı günlerin sonunda gün ba-
tıp ta nikahlısım görmek için 
- pek mutantan bir alayla - sara
ya gittikten ve gelin tarafından 
kar.şılaıııp, lcoltu1dauıp haclega
hn götürlildükten biraz sonra 0 

hakikat, açığa çıktı: T evekkUI 
~anım, bir gelin gibi değil, Lasit 
hır halayık gibi hareket ediyor· 
du ve ufak tefek hizmetler ifa 
etm\!kten daha ileriye geçmi
yordu. 

Timurlenk, onun bu hareke
tini ilkin toyluğuna verdi, müna4 

si.~. sözl~rle ~aziyetin icap ettir
dıgı vazıfelerı anlatmak istedi. 

Gelin, sağır bir inat ile bv
rmı değiştirmedi. O derecede ki 
kocasının mlikerrer emirlerini de 
işitmeınezliğe gelerek daima ayak-
ta kaldı. Timur, g·ünlerdenb~ri 
~azırladığı gilzel sözleri, iştiyak 
ıfadc eden cümleleri yüreğinden 
çıkarıp karısına okumıya zaman 
ve aman bulamıyordu. Tam ma
n~si~e lalolap kalmıştı, dilsizleş· 
mışb. 

Dünyanın göze görünmez bir 
köşesinde kendi kudreti bel· 
ki - gizlice irtikap olunan gUnah
lar gibi· istihfaf olunabilirdi. La
kin bu cür' etin orada, wu saray
da ve kendi huzurunda irtikAp 
olunma.sın ı havsalasına ıığdıra
mıyo~du. Fakat bu bir hakikatti. 

Tımur, hayretle hiddet ara· 
ıınnda bir müddet bocaladıktan 
ıonra yine gUler yUz göstermiye 
karar verdi, kansmı tatlılıkla 
nazikleştirmek yolunu tuttu. 

Tevekkül, dedi, kuşlar 
öterler! 

- Evet, Han Hazretleri, kuş
lar öterler! 

- Ôh.rler amma niçin öterler? 

Çünkü ötmek onlar için 
bir ihtiyuçhr. Ağacın tomruldan
ması, bulutun dökülmesi, suyun 
akmnsı da öyledir. 

Bir kız, bpkı kuşa ben:ı.er, 
;nutlaka ötecektir. Yahut taze 
bir fidanı andlrır: Mutlaka lom· 
ruklanacaktır, bir ısu gibidir: 
mutlaka akacaktır. Halbuki aen 
susuyorsun, dipdiri bir fidan ol· 
duğun hAlde çiçeksiz kalmak 
istiyorsun, bu, ne yalan söyliye
yim, beni hem üzUyor, hem dfi
ıUndürüyor. 

(Arkaaı var} 

SON POS'tA Sajf a g 

Fen Aleminde Çok Mühim Bir lnkıliip 

Meşhur Markoil"i Telgrafçılıkta 
Yepyeni Bir icadın Kahramanı Oldu 

Yazı Makinesi ile Verilen Telsiz Telgraflar 
Dünya telgrafçılığında yeni 

ve mühim bir inkılAba doğru 
gittiğimizi artık kat'i bir hakikat 
olarak kabul edebiliriz. Bu inkı
labı temin eden adam, meşhur 
İtalyan telsiz telgraf mütehassısı 
Markonidir. Markoni bu hususa 
ait tecrübelerini Londra ile Avus· 

tralya arasında yapma, ve fev· 
kalade muvaffak bir netice al· 
mıştır. Markoninin tecrUhesi 
şudur: 

İtalyan telsiz telgraf mlite-
bass .sı, gayet kısa mevceli 
bir telsiz telgraf aletini, 
hususi surette yapılmış bir 
yazı makinesine raptetmiştir. Bu 
yazı makinesi ile yazılan yazı 
şeffaf ve hususi bir kağıt Uzerine 
nakledilmiş ve bu harfler, telsiz 
vasıtasile hava boşluğuna intikal 
etmiştir. Buna mukabil Avus
tralyanın Sidney şehrinde de 
diğer bir makine kurulmuştur. 
Bu makinenin vazifesi, Londrada 
yazılan ve telsizle verilen yazıları 
zaptedip almaktır. Tertip edilen 
mevcelor o derece kuvvetlidir ki 

lzmirde 

KAflf l\1arkonl 

Londrada yazılan yazı, havada 
hiçbir maniaya tesadllf etmeksizin 
gzyet vazıh olarak birkaç aaniye 
sonra Sidney şehrinde ahnmışbr. 
Bu suretle, bilhassa deniz aşırı 
telgraf kabloculuğunda, pek 
yakında mUbim bir inkıllp vukua 
geleceği umumiyetle kabul edil4 

mektedir. 
lımt Bir Dava 

Markoninin son zamanda mu-

1 

vaffak olduğu keşiflerden biri de 
Fransız alimi Ba.ird'in telsizle re
sim vermek usulünü son derece 
ıslah etmek olmuştur. Baird'in 
keşfi şu idi : 

Bir telsiz telgraf veya telefon 
makinesine il~ ve edilen hususi 
bir cihazla istenilen resim, iste· 
nilen noktaya hava yolu ile nak
ledilebiliyordu. Fakat bu resim, 
fazla vazıh olmuyor, bulamk olu
yordu. Ayni zamanda resmin 
al ndığı odacın behemehal ka· 
ranlık olması ic.ıp ediyordu. 

Bu hususta Baird'in keşfini 
ticari sahada kullanmak ilzere bir 
ıirket tesis edilmişti. Markoni'nin 
vilcude getirdiği ıslahat, resimleri 
son derece vazıhlaştırmak ve 
karanlığa hacet kalmaksızın loı 
bir odada dahi telsizle verilen 
resimleri almak olmuştur. Bu ke
ıif karşısında Baird'in ihtiramı 
ticari sabada umumi istifadeye 
koyan şirket, Markoni aleyhinde 
mühim bir dava açmış, ve İtalyan 
Alimini sahtekftrhkla ittiham etmi.t· 
tir. Dava, yakında Londrada gö
rülecektir. 

Kurtuluş B yramı 

9 EylOI lzmlrln ve lzmlrlllerln an mes'ut gUnUdUr. lzmırmar bu •ene de bu saadete eriştiler. 
Bu an bOyUk bayramı heyecanlı tezahUrat arasmda kulluladılar. Hususi muhab!!"lmlzln gön· 
derdlll bu re•lmler, yapılan merasim ve tezahUralın muhtelif lfadelerldlr. 

&lnema Mevsiminin Baflaması 
MUn•••betna 

Sinema mevaiminio ':>atlaması 
müna1ebetile bütün piyaaada bummah 
bir faaliyet gfüülmekte Ye ainemalar 
hazırladıkları programlarından bir 
kıaınını nefretmektedirler. 

işte blribirlni ııeçmlye azmeden 
Beyoğlunun bilyülc: ainemaları meya
nın.da, asri tarzı, her t~-..Uı esbabı 
latiubatl cami bulunmuı, tecrUbedi
do sahiplerinin her husuata müıter i
lerini memnun etmek lçin elden gelen 
fedaklrhtı ihtiyardan çekinmeme· 
)erl itlbarlile aitaylıe layık olan 
ARTiSTiK •İnemaaı, bu Hne hazır
ladığı fevkallde programa rağmen 
fiatlerinde ahaliyi memnun edecek 
bir derecede tenzila.t yapmıştır. 

Salonunu, dfinyanm yegine aine
ma maklnaları olan Vestern Eıec
tric•te teşhir etmif ve akıi .ada için 
lbımgelen biltün tertibab yaptırmış 
bulunan Artistik, bu aene, ge· 
çen aene ahalinin temayülünü 
nazarı dikkate alarak, beynelmilel 
ye emaalile gayrikabili kıyas en iyi 
filimleri A~rupada bi:ıı:at •eçerek 
ıetiı tmi:ııtir. Bunlardan bazılarının 
iıimlerini yazıyoruz: Mary Glor7 ve 
FJorclle tarafrndan oynaflan " Mösyö 
Madam ve Bibi Almanların, Berlinli-
leria bülbülü namım Tcrdiklori Gittc 

Bitliste 
Şiddetli Ve Sürekli 
Yağmurlar Yağıyor 

Bitlis, 13 ( Hususi ) - Dün
denberi bu havalide şiddetli ve 
sürekli yağmurlar yağmaktadır. 
Aylardanberi havalar kurak gidi
yordu. Şimdi artık yağmur mt:v
simine girmiş bulunuyoruz. 

Niayzi Yılma 

Alpar tarafından temail edilen " Sa., 
adet tarkısı,. sahra esrarını gösteren 
"Atlantit diyarında,, latif ve sehl.ar 
Anny Ondira tarafından oyna• 
nan " Cennette b ir gece ., Brigitte 
Helm ve Andre Luguet'nin "ZJ.fer., i 
en iyi Alman artistlerinden \\fartha 
E~gert tarafından temail ı:-dilen 
"B ~lrarlığa Veda,, Harrey Rouscel'in 
Requei Meller iie vaz'ı sahne ettiği 
Fransızca &özlü ve şarkılı " Şahane 
menekşeler ,, i Armando Falcon ı ve 
Grazia Del Rio tarafmdan oynanan 
" Kadın peşinde - K.ubacou ri ,, ile 
Maria Jacobini'ııin temsil elt kl~ri 
''Hayat ınerd.veni- in Sca!a., iı:İ 1 ıki 
lıal :rn nca ve muzıkal.ırı büyük"Cın s,, 
ur .. es rası tar~fın:L:n ça•.n;:ın .ı. n. 

Bunlardan maada Artistik sine· 

Fransız Sefiri 
Fransız sefiri Kont dö Şamb· 

rön cenapları Ankaraya gitmiştir. 

Selim Sırrt Bey Ankarada 
Maarif Vekaleti beden terbi .. 

yesi umumt nıiifettişi Selim Sırrı 

Bey evvelki gün Ankaraya git

miştir. 

ması programlarının, birçok Fran• 
sızca sö~lü ko n.lderle 2-3 kısım· 
lık kısa ltalyanca mevzularla ıknıal 
edileb ileceld .?rini i ıive edelim. 

An sCik sineması, mevsime, iki 
sene e' vel Franaız tiyatrosu sa!.ne
ııinde oynadığ.ndan aolayı halkımızın 
r,.. iy tanıdığı artist Elv re Po
i-'" J tarafından temsil edile ı nefis 
''\ ', şov al yeğC'n · m,, fil mi e gire
cd t r. 

G ç"n sene iç rlninde J\1a nzel 
N "tus - Se\'da ·mı cer , lıırı - Ynnısa • 
A ı ı l...ılp - B.ı o - Vıktoı-ya ,.e hü
sarı · !ı ... g bı f hı "ade güıel ( ' nıler 
gö t en A.•t s i < sineması ı ı bu 
s • ~ t ., i sayes n c alıa 
ı.ıyn i · 11U.1t r 1 i ı · meınıı ' ede-
c 1; \" uu ... .r muv f ıKıyet 
l.a.ı:anac.ığ na ~üpho yoktur. 
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ÇANAKK LE 
- 101 - Yazan: Ceneral Oglander 

Düşmana Müthiş Bir 
Darbe İndirildi 
-------· 

Tam bu mesele müzakere idilir· 
ken Amiral Guepratte ta mec· 
lise girdi ve Kumkaledeki vazi· 
yet ve alınan 500 esir hakkında 
malumat verdi. Bu haber Uze~ 
rine Jeneral Hamilton evvelce 
Jeneral D'awode vermiş olduğu 
emri geri aJmıya karar vererek 
Kumkaledeki Fransız kumanda
nma 24 saat daha karada kal-
ması emri verildi. Fakat sabaha 
karşı saat 2 de Fransız Amiral 
gemi sinden gelen bir haberde, 
tahliyenin hayli ilerlemiş olduğu 
ye bunu durdurmanın imkinı 
kalmadığı bildirildi. 
Beflke K6rfezJndekl NUmaylf 

Jeneral Hamlltonnun 25 nisan 
günü için hazirladığı plAnda, 
Tflrk kumandanım şarşırtmak ve 
TOrk takviye kıtaatının o civar· 
dan diğer mahallere sevkedilme
ainl tehir etmek için Kumkaleden 
maada, Fransız donanmasile Be
tike Umanında da bir nnmayiı 
yapmak kararlaşbrılmışb. 

Buna binaen 26 nisan sabahı 
iki muhrip ve bir torpidonun 
refakatinde altı Fransız nakliye 
gemisi Beşike limanının önüne 
geldi. Muhripler ve muavin kru
vazör haline ifrağ edilmiş olan 
nakliye gemilerinden ikisi derhal 
civardaki sahili bombardıman 

etmiye başladı ve ihraç ameliya
ıine hazırlamyormuş hissini ver
mek için de kayıklar denize indi .. 
rildi. Saat 8,30 da Jeanne D'Arc 
kruvazörU de bombardımana işti· 
rak etmek Uzere geldi. Fakat 
saat 1 O da bütün bu gemilere 
tekrar N enedos adasına avdet 
emri verildi. Bu nllmayişin pekaı: 
devam etmesine rağmen, Türk 
tertibatı üzerinde hayli tesir yap· 
tığı muhakkaktır. Çünkü oradaki 
Tlirk lcuvvetleri 27 nisana kadar 
geri alınmadı. Diğer taraftan, 
Türkler Kumkale ile Beşike lima· 
nmdaki harekatm bir nümayişten 
ibaret olduğunun gayet çabuk 
anlaşıldığını ve boğazın bir tara
fından diğer tarafına a.sker geçir .. 
mekteki teahhaurun ise bu nilma• 
yiş dolaylsile değil, boğazlarda 

tahtelbahirlerin bulunmasından ve 
kaylk ve gemi fıkdanından Uerl 
geldiğini iddia etmektedirler. 
Esbabt her ne olursa olsun 29 
nisana kadar W elles cephesinde 
Anadolu sahilindeki kıtaata te
sadüf edilmedi. 

Kareye Çıkı,ın Ferdası 
25 Nisan glinD, akşamdan 

sonra Quen Elizabet diritnotu 
artık Seddilbabir mıntakasım ter
ketmiye hazırlandı ve Jeneral 

) 
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Hunter Veston Başkumandan 
Jeneral Hamiltonu ziyaret edip 
karadaki vaziyeti anlattıktan son· 
ra, amiral gemisi demir alarak 
Anzac körfezine müteveccihen 
hareket etti. Bu zamana kadar 
Avustralya ve yeni Zellanda 
kttaatının muvaffak oldukları 
zannediliyor ve Jeneral Birduvo· 
od'm ümit verıcı raporları 
Cenuptaki vahim vaziyetin ver· 
mekte olduğu endişeyi t adil edi
yordu. Çünkl\ Şimald eki kuvvet
ler hedefin msfım bile istihsal 
etseler, düşmanın en can alacı 
noktasma büyük bir darbe i~ 
dirmiı ve Türklerin Şibihcezirenin 

cenubuna takviye kıtaatı gön dere
bilmeleri ne mani olmuş olacak .. 
lardı. Buna rağmen V sahilind eki 
facia başkumand am fena halde 
endişeye dUşUrmtişlii. 

Bu meyanda, Anza c'daki va
ziyet Jeneral Birdw oct'ın ilk ra
porlarına tetabuk ediyor, askerin 
yorgunluğu kumandanlara düşUn
dürilyor ve esassız ri va yetler 
vaziyeti tehlikeye düşürüyordu. 

BUtün gece Jeneral Bridges 
ve erkinıharbiye reisi gör d likleri 
ve işittikleri vakayi e bakarak 
Anzac harekAbnın t amamile iflas 
ettiğine ve burada ki efradm va
ziyetinin Umitsiz olduğuna kanaat 
getirmişti. Kıt' alarm teşkllAtı bo
zulmuştu, asker yorgun ve bitkin 
bir halde idi. fhtiy at olarak hiç· 
bir kuvveti yoktu. Sabahleyin 
Türklerin yeni kuvvetlerle ve 
bilhassa fazla topçu ateşi 
himayesinde mukabil taarruza 
geçmeleri bekleniyordu. 

Bu takdirda lngilizlerin sper
lerinden püskürtUlüp sahilde im
ha edilmeleri muhakkaktı. Bunu 
nazarı itibare alan ümera ve za· 
hitan askeri derhal kayıklara ir
kap edip sahili tahliye etmeği 
düşünüyorlardı Akşam olunca 
Jeneral Godley müzakereye da· 
vet edildi. Yeni Zelanda kıtaatı
nm Kumandam Jeneral W alkerin, 
vaziyetin gayet ciddi olduğuna 
dair bir raporu okunduktan 
sonra saat 9, 15 te kolordu ku
mandanını karaya davet edip 
vaziyeti kendisine izah etmek 
kararlaştırıldı. 

Tam bu zamanda amiral ge
misine imzasız ve hatta bozuk 
olarak şu haber vasıl oluyordu: 

"Karadaki zabitten Queen 
gemisine: Elde bulunan bütün 
kayıklara karada ihtiyaç vardır . ., 

Jeneral Birdwood saat onda 
karaya çıktı ve Pluggs tepesin· 
den denize gi : en derelerin bi~ 
rinde, Jeneral Bridgesin karar
gahında derhal bir içtima akle· 
dildi. Bu içtirnaa her iki fırka 
kunıandanlarile erkam harbi .. 
yeleri ve birkaç ta liva ku
man :'. anı iştirak etti. 

Bu içtimada zabıt tutulmadı. 
Fakat içtimam nihayetinde Ba • 
kumandana gönderilen rapord ;~n 
fırka kumandanlarmm ask<:' in 
ciddi bir mukabil taarruzuna 
dayanamıyacaklarmı ve Anzac 
sahilinin derhal tahliye edilmesi 
lüzumunu tavsiye ettikleri anlaşth· 

yordu. 
( ATk ıLEu ur ) 

I 
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Keşide Bitti 
llSl.-+B iifM&f ! 

Dünkü Son Keşidede lkramif e Kaza· 
nan Numaraları Aşas?ıda Okuyunuz 

------ --
On üçüncü tel'tip Tayyare Piyangosunı.n a,inci keşidesine evvelki gün öğleden 
sonra Darülfünun konferans salonunda başlanılmış, dün de devam 

edilerek bitirilmiştir. Kazanan numaraları bu sütunlarda bulacaksınız: 

35,000 URA 
Kazanan 

27045 
15,000 URA 

Kazanan 

4855 
10,000 URA 

Kazanan 

27965 
2,500 URA 
Kazananlar 

16908 
17445 

1,500 URA 
Kazananlar 

39238 27725 
36733 43228 

1,000 URA 
Kazananlar 

12978 43263 
49215 48369 
41874 1464 
25100 49369 

28408 
26105 
18072 
13tl 1 

19087 
29257 
46848 
22394 
28013 
4t 162 
44021 

45418 

150 LiRA 
Kazananlar 

45876 
246~1 

39900 
38911 
46993 
24764 
21697 
33591 
37038 
16002 
37721 

31254 
28737 
46357 
23148 
20958 
15207 
38367 

6617 
1258 

38113 
21255 

5138 34375 

Büyük 
İkramiye 

30536 
10850 
57IO 

25294 
38313 

23321 
33703 
7760 

13887 
28786 

BugUn çekilen 27045 numa· 
ralı biletin onda bir parçası 
Aksar ayda Y ektaefendi sokağın
da Cavit Beyin oğlu Celal Bey
dedir. 

Bu genç 35 bin liranro onda 
biri olan 3500 lirayı kazanmıştır. 

9908 
3439 

18192 
38991 
207H4 

21951 

19236 

37074 
26501 
49174 
40085 
42808 
45727 

10088 
25089 

26633 

21700 
2053 
6411 

2260 
3788 

18395 
24561 

28704 
46829 
30700 
48615 
31638 
41551 
30021 
39454 
36433 
36130 
48863 
25056 
12377 
12238 
10920 
2122 

6788 
9498 
7794 

23073 
15955 

. 36271 
21811 
42608 
46571 
33383 
41956 
25928 
14491 
5533 
3577 
429 

21362 
48764 
202•0 
18158 
20408 
34545 
38536 
32854 
16369 

17129 
29041 
19338 

749 
8088 

30 LiRA 
Kazananlar 

9828 
2025 

36071 
30346 

21247 
42167 
42163 
23596 

17215 
30612 
30534 
26506 
25353 
37203 
32904 
48256 
454?.0 
4212 
1J15 
9053 

38522 
39574 
38510 
45212 
41943 
34432 
12289 
13849 
29297 
11285 
40216 

344 
33540 
45335 
47514 
35207 
14056 
33461 

:ıı'.026 

5672 
2624 
1882 

39703 
21159 
28165 
12408 
19154 

14239 
44699 
41956 
49071 
48883 
4985 
9063 
9535 

11329 
28713 
35561 
38163 
45333 
47749 
43756 
24706 
31272 
23698 
19255 
21642 

7 
2021 

7473 
8528 

23378 
26232 
42852 
32619 
22893 
46714 

24291 
49183 
29967 
26786 
49210 
14924 
14412 
23016 

35657 
9898 

21500 
2141 

30924 
37000 
13444 

1847 
49164 

25205 
46394 
47240 
45697 
14406 

20728 
16272 
42149 

23727 
32292 

8539 
39895 
38809 
8062 

0051 
5598 
3384 

14219 

33064 
31371 
49'.l40 
42776 

33109 
12616 
37948 
29785 
19194 
3548 
7569 
852 

43744 
37370 
ı 1629 
48457 
47093 

17378 
40205 
26205 
39122 

34428 
29241 
37348 

1230 

6933 

4905 
3894 
5653 

39275 
46989 

16199 
49793 
39849 

41921 
34662 

29960 
t7175 
49153 
40685 
15465 
23104 
44356 

2191 

20571 
2331 
4063 

43613 
36504 

8881 
18843 
30208 

35223 
47915 
29705 
34576 
15738 
35311 
8345 

24548 
9879 

20165 
29049 

8933 
6872 
5124 
322 

17165 
39699 
41786 
41173 

346l3 

8047 
41939 
18680 
39914 
21846 

2181 
4331 
9636 

17332 

34119 
26912 
29951 

16678 
29936 
37191 
35100 
10404 . 
46263 
47188 

49003 
6492 
7987 

17273 
5291 

38855 
25096 

1706 
14790 

31159 
15365 
2144 

27557 
33613 

4389 
13257 
40880 
31647 
38206 
35532 
46609 
19510 
20606 
49823 
46752 
2830j 
38550 
33570 

565 
43587 
35204 
39772 
33498 
24718 

1370 

10549 

31428 
74982 
24169 
3838 
9991 

33841 
35295 
44328 
21498 
27679 
48610 
20317 
24845 
22863 
40893 
35642 
32802 
19652 
9795 
4213 

23064 
27009 
46428 
33516 
43253 
19194 
15769 
5110 

47187 
14065 
38261 
26202 

50 LiRA 
Kazananlar 

25402 
14515 
25180 
19116 
38099 

40862 
11824 
27833 
49199 
47071 
23190 
14214 
16517 
43888 

14024 
45237 
43833 
29637 
46297 

7520 

49518 
41532 
24192 
19279 
31941 
11021 

726 
22201 
6363 

41205 
11890 
24116 
29639 

48694 
38952 
45905 
9296 
7912 

12745 
10008 
46888 
48455 
38238 
47835 
37207 
27469 
13468 
10632 
44004 
15854 
19610 
7555 
7789 

29577 
41903 
37391 
19172 
48631 
43501 
37893 
5306 
46397 
41576 
10122 
20203 

34181 

25255 
34874 

434 
10519 
2827 

11514 

33504 
34026 
31148 

25108 
39965 
17847 

42171 
1211 t 

21 
25683 
25410 
9523 

36049 
45761 

4018 
55'l1 

13789 
19098 
45196 

41668 
18532 
7322 

29215 
I069 

14680 
10501 

11275 
38809 
3939 
6050 
8567 

21387 
5618 

37422 
43417 
13490 
26919 
37590 
49312 
18494 
13004 
31867 
17364 
13200 

1099 
40143 
13377 
49997 

45891 
15020 
17651 
17040 
33397 

174 
47788 
15673 
42185 
41986 

Mükafat 

34402 
20102 
46722 
18573 
32770 
36788 
34896 
18534 
46713 
44758 
47714 
20741 
48198 
41904 
25885 
44380 
48438 
1951@ 
35798 
16273 
46456 
38562 
19845 
2978 
3998 
5868 

17155 
47508 
2536 

27954 
31943 
36168 
34378 

14167 
20154 
18420 

1009 

39023 
25603 
20970 
27960 
46995 
15727 
14018 
47743 
31399 
41724 
44639 
40742 
44064 
2371 

20870 
10735 

IMl94 
19466 
37891 
29855 
1274 
17553 
40829 
22903 
18188 

Bu keşideye mahsus 20000 
lirahk mükafat buglin en son 
çekilen şu numaralar arasmda 
taksim edilmiştir: 
21283 41747 25832 
9010 6022 33412 

16045 49812 25626 
49019 6796 3799 
25426 l0143 36095 

46574 
24364 
27249 
25907 
23889 
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Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: 

a as z o er. lfuh:mtrt: 
Arnold Galopan 

-27-

Vasiyetnameyi Bularak Cebime Yerleştirdikten Sonra Harap Konaktan Geldiğim 
Gibi Çıktım Ve Doğruca Evime Dönerek Düşünmiye Başladım! 

DilşOndüm: 
- Acaba vasiyetname bu 

klğıtlann içinde olmasın! Bu 
takdirde benim kasayı açmıya 

uğraşışım tamamen beyhude bir 
hareket olmuş olacaktı. Fakat 
hayır hayır. bu mümkün değildi. 
Kont kendisi için çok ehemmi
yetli olan bir kağıdı öyle mey
dana bırakamazdı. 

Fakat, ne ol ura olsun ihtiya· 
nn bu tetkiki ve mütaleası saat· 
lerce sürdü. Artık ayaklarıma 
karasu inmişti. Hareketsizlikten 
bitap düşmüştüm. Fakat ne ya
parsınız. çaresiz sabredecektim. 

Nihayet öğleye doğru yerinden 
kalktı ve kiğıtlarını tekrar çek
mecesinin gözüne yerleştirdikten 
so~ra bermutat ağır adımlarla 
odadan çıktL Ben adamı giyine· 
cek, sokağa veya bahçeye gide
cek, hava alacak zannetmiştim. 

Aldanmışım. Bir müddet bi
tişik odada meşgul oldu, sonra 
akşama kadar odadan odeıya 
dolaşb, gece de elinde bir mum 
ile geç vakitlere kadar kitap 
okudu. Fakat bereket versin 
odada yaln1% kalır kalmaz zırhın 
arkasından çıkıyor, bir müddet 
dinleniyor, sonra ilk tehlike işa• 
retinde tekrar yerimi alıyordum. 

Uzatmıyalım: Gece yarısına 
doğru Kont tekrar ikinci kata 
~ıkarak yatak odasına girdi ve 
ben de ihtiyaten bir mllddet 
bekledikten sonra tekrar işime 
koyuldum. 

Tesadnfe bakınız : Bu defa 
Uk teşebbüsümde anahhrın kan· 
casını yakalamıya muvaffak 
olinıyayım mı? Kasayı açlım ve 
~llıni saldırdım. Üst gözde mu· 
.Jambadan bir torba ve bu tor
banın içinde de bir sürü evrak 
vardı. 

Zannımda aJanmam1şım : Ara
dığım vasiyetname bu torbanın 
içinde idi. 

İlk satırları okur okumrız an

ladım: 

- Ben Kont Allen c1e la 
T our du Pan, teşrinievvelin 16 
ıncı günü aklım tamamen yerin
de ve vücudum da sıhhatte oldu
ğu halde beyan ederim ki... diye 
başla yordu. 

leştirdim. Muıamba torbayı da 
yerine koydum. Tam kasayı ka· 
pıyarak çekilecektim ki kasanın 
olt gözünde beş alb tane torba 
gözüme ilişti. Birisini çekmek is
tedim, ağırdı, gfiç bal ile çıkardım 
ve baktım ki içi altın ile doludur. 

Demek ki ihtiyar kont altmlaran
dan ayrılmak istememiş, hepsiı.ıİ 
buraya getirmiş, torbalara tık
mıştı. Bir aralık biç değilse bir 
torbanın muhtevatım ceplerime 
doldurmayı düşündüm. Fakat 
çabuk vazgeçtim. 

( Arkası 1ar ) 

l __ B_u_g_u_ .. n_ü_n_M_e_s_e_le_l_e_rz_·n_d_e_n _ ___.I 

Ecn ehi Kelimeler Türkçe 
ududundan Çıkarıl na ı 

( Ba1 tarafı f incI rayfada l 
hududundan harice çıkarılması 

fikrindeyim. Anadolu halkınm 
konuşma lisanında, eski Türk 
lehçelerinde öz türkçe pek çok 
kelimeler vardır ki, biz bunları 

umumi konuşma ve yazma Jisa· 
nmnza alabiliriz ve bunu yap· 
mak zarurelindeyiz. 

"Tiirk lfıgati ancak bu suretle 
zenginleşebHir. Bundan başka, 

kelime~erimizin lahikalarını da 
fazlalaştırmak imkanları vardu. 
Dil kurultayının bu noktayı da 
göz önünde bulunduracağı mu· 
bakkaldır. Türk gr~merinin de 
daha mükemmel bir ha.le getiril· 
mesi icap eder. 

" Istılahlar hakkındaki fikrimi 
soruyorsunuz 1 

"Ben, bu sahada, beynelmilel 
ilim ve fen ıshlablannın aynen 

alınması taraftarıyım. Hatta bun· 
ların imlalarını da muhafaza et· 
mek münasip obr. 

Lisanın tekamülll bahsinde 
ediplere büyük bir vazife diiş· 
mektedir. Edipler, Dil Kurulta· 
yınm Türk dlline kazandıracağı 
birçok kelimeleri kullanmak su· 
retile milli vazifelerini yapma· 
lıdırlar. Bence bu, çok mühim 
ve esaslı bir noktadır. 

"Türk ırkı arasında müşterek 
bir yazı lisanı meselesine (Jelince; 
bu mesele hakikaten mtıh'iın bir 
iştir. Prensip ilibariie şayanı ka· 
bul görülen bu meselenin Dil 
Kurultayınca ne suretle halledile
ceği belli değildir. 

"Fakat, şunu ilave edebilirim 
ki, tarihi asaleti göz kamaştıran 
necip Türk ırkın:n müşterek bir 
lisanla kiiltür sahasında anlaş· 
ması medeniyete yeni ümitler ve 
yeni hayırlar verebilir. ,, 

İste nb·1l Belediy ~si 

5 adet itfaiye tahlisiye çarşafı: Teminat 22 lira 
İtfaiye için 135 adet kaput: ,, 132 ,, 

,, ,, 134 battaniye: ,, 60,5 ,, 
Yukarıda yazılı işler münakasaya konmuştur. Talip olanlar şart

name almak için hergün levazım müdürlüğüne mUracaat etmeli 
münahasaya girmek için de hizalarında yazılı teminat makbuz veya 
mektubu ile teklif mektuplarım 15 • 9 • 93:t perşembe günü saat 
on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. .. 

Kartal çimento fabrikasından Kireçburnuna frndar olan kııı·m ile 
Kireçbumundan Pendik burnuna kadar giden sahilden l·um ihracı 
açık müzayedeye konmuştur. Talip olanlar tafsilat almak için her 
gün levazım müdürlüğüne, müzayedeye girmek için de 20 liral k 
teminat makbuz veya mektubu ile 15 - 9 • 932 perşembe günü 
saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. 

Sayfa 11 

Tac·r er, ah 
ler e Ayni Fi 

r{ e e -
~:de Değil! 

(Baş taran l inc i sayfada) 
tesiri bittabi çoktur. Fakat buna 
rağmen işittilderimizi kayde
deiim: 

- Son kararname piyasada 
ticari muamclelt:ri karıştıran bir 
netice doğurmuştur. Kararname
lerde istihdaf edilen maksat 
~üphesiz rr.emlekeHn ticari mu
vazenesini teminden ibarettir. 
Fakat esasla \'e tatbikatta bazı 
fazlalıkla.- piyasaya sekte ver· 
miştir. Mesela: A!akadar tacirler . 
gümrüğe gelen malın ancak 
altıda birini çekecek1 sonra sıra
srnı başkasrna b rak.'.lcak denili
yor. Fakat. .. 

Meselenin PUrUzlerl 
Bu tacir sıra meselesindeki 

pürüzlü noktaları şu ifade ile 
anlahycr: 

"- Bu altıda bir meselesi 
üzeriue kontenjanda sıranın kon• 
trolü kayboldu, geriye kalan 
parçalar.n g~mrükten çıkarılma
s n.n gecikmesi muamelatı güç
leştirdi. Bundan başka 23 marta 
kadar gümrüğe gelen mallar 
dövizsiz verildi. n 

Filhakika bu döviz meselesi 
üzerinde durmak lazımdır. Çü11ki 
bu tacirin anlattığına göre: 

Dövizsiz mal vcrilml!si 
bizim hariçteki dövizleri kıymet· 
iendirdi. Hariçte dövizler kıymet 
kazanınca pek az bir kısmı 
memlekete ge!di ve mühim bir 
kısmı ise Türk hudutları haricin· 
de kalarak saklandı, 

Yeni Bh• iddia 
Son kararnamenin mahzurları 

arasıııda gösterilen bir nokta 
daha vardır ki, ihracat madde
lerimizi doğrudan doğruya ala· 
kadar etmektedir. Fikirlerini 
sorduğumuz tacirler diyorlar ki: 

-Son kontenjan kararnamesi 
fındık, tizüm, incir gibi ihracat 
mallarımıım fiatlerinin bir mik· 
tar düşmesi gibi bir netice 
doğurmuştur. 

Meseli takas başladığı zaman 
Avrupaya çok ucuz fiyatlerle 
mal teklif edilmiştir. Bu teklifler
de baıan okadar fazla sukut 
gösterilmiştir ki Avrupalı alıcılar, 
mevsim olmadığı için " belki 
daha fazla ucuzlar ,, ümidile 
beklemeyi tercih etmişlerdir. Bu 
suretle ihracat tacirleri ithalat
çılardan alacaklan primleri Av
rupaya \'erecek bir vaziyet hasıl 
etmişlerdir. 

Tekliff m Şudur : 
Biıe ismini söylemiyen tacir 

ticari muvazene meselesinde şu 
fikirde olduğunu söylüyor: 

- İlk kontenjan usulü aynen 
tatbik edilmelidir. Yani ihracatı
mız kadar mal ithaline müsaade 
edilmelidir. Bu suretle döviz 
meselesi de kendiliğinden hail~ 

1 

dilmiş olur. Hulasa: Takas, 
altıda bir mal çekmek ve ihti
yaç hissedilen mc:Uarı, muvakkat 
bi r z· mao için olsabHe biisbütiln 
ithalden menelmek usulleri bıra· 
kıl m nlıdır. 

Takas n Memnunum 
I\levsimlik mal ithal eden 

tacirlerden İbrahim Tevfik Beyin 
fikir ve temenni eri tudur: 

' - Mevsimlı mal getirmek 
me(buriyetinde olduğumuzdan 
tak ıs usulü bize fayda vermek· 
tedir. Bu suretle mallarımızı 
v.ık1inde çekmek imkanım bulu· 
yoruz. Yalnız ihraeatçılarm ihraç 
vesikalan mukabilinde aldıkları 
primleri hükô,~t biraz indir• 
melidir. Beni.n fikrim, döviz 

m ıv.l•:: t?iİ.3! h11 :!1 gelmemek 
şarti!e işlcriıı açılması için ihra· 
cal n her suretle fazlalaştınlması 
ve hundan almacak cesaretle de 
ithalatın bir miktar arttırılması· 
dır. 

Fayda 'e Zarar 
Dün T caret Borsasında iki 

ihracat tacir ile daha görüştük: 
BurıJ:ırdan Hüseyin Hüsnii Bey 

·son kararlar hakkında şu temen• 
nilerc.le bulundu: 

"- Halı ve tiftik hakkındaki 
takas kararı amesi ihracat için 
çok faydalı oJdu. Sokakta sürU· 
nen tiftik birdenbire on kuruş 
fırladı ve harice epeyce mal 
gönderildi. Fakat takas usulu 
son kararname ile Uzüm, incir, 
giilyağı. fınd k ve ıaire gibi 
mallara da teşmil edildiğinden 
bu ,·aziyetteıı tiftik müteessir 
cJdu, fiatler 55 kuruştan 45 
kuruşa diiştü. ÇllnkU fındık, 
üzüm, incir Avrupada ve ecnebi 
piyasalarda daha çabuk satıldı• 
ğından ihracatçı ar tiftik ve hah 
yerine fındık, ·· %Üm, incir ihraç 
etmiye başladılar. 

En iyi Şekli 
Bu zat ta!castan doh'.1 iyi 

neticeler alınabileceğine kani 
bu!unuyor ve diyor ki: 

- Takastan daha iyi netice
ler alınabilmek için ihracat 
maHarımızı sürilm kabiliyetlerine 
göre ikiye ayırmalıyız. Tiftik, 
hah gibi nıallar ez sürümlü 
olduğundan hunlar yilzde 50 
nishetinde değil, yfizde yüz nis
betinde ta.kasa tabi tutulmalı, 
diğerleri yilzde 50 nisbetinde 
bırakılmalıd1r. Döviz muvazene• 
sini daima lehimizde tutuabilmek 
ıçın ihracatı te.şvik, kontenjanı 
idame ve takası da, dediğim 
şekilde tasnife tibi tutmak 
lazım dır. Malf anmızı satmak için 
takastan daha müessir bir şekil 
göremiyorum." 

• 

Daha fazlasmı okumıya lüzum 
görmeden kağıdı iç cebime yer-

~r-:..::==========================ı= 
.. 

Belediye hastaneleri için bir sene zarfında lüzumu olan ekmek 
sebze pazarlıkla alınacaktır. Talip olanlar tafsililt almak üzere le
vazım müdi.irlüğünc, pazarlığa girmek için de ekmek için 2100 Ji. 
ralık ve sebze için 600 liralık teminat makbuz V.!ya mektubu ile 
15· 9 - 932 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 
müracaat etmelidirler. 

Gazi Hz. Yurtdaş arı a-
Dr. HORHORUNI 

Zı1hrevi ve BevH h:ısta.lıkl:ı.r tedavi-
banesi · Beyoğlu Mulenruj yanınd:ı 

zifeye avet 
-

Z amba.k sokak No. 41. 

Za)I - Davutpaşa Orta.mektebi 
fkirıci sııııftaıı aldığım t:ıstlikııanıoyi 

zayi ettim. Yenisini al:ı.cağırııcbn eski
stnin hükmü yoktur. - 32D Afif 

Dr. A. KUTİEL 
cu~ v~ zührevi bastah~lat teda· 

•ihanesi Karakaı Börekii fırını 
sarasında 311 

"' ttalyan Lisesi ve Ticaret Mcktcb 
Yeni Çarşı, 'foıutom Hoı;ak 

Cuma ve Pazarlardan nıa;ıd:ı her• 
gün sabah i0-12 ye kadar, erkek 

ve kı% talebe kaydolunur. 

.. 
Belediye hastaneleri için bir sene zarfında llizumu olan yumurta 

pazarlıkla alınacaktır. Talip olanlar tafsilat almak üzere levaz:m 
müdürlüğüne pazarlığa girmek için de 190t5 liralık teminat mak
buz veya mektubu ile 15 - 9 - 932 perşembe günü saat on beşe 
kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. 

JI.. 
İstanbul Belediyesinden: İcra edilmekte olan kanalizasyon aınell

yatı dolayı:.ü!e 15 Eylül 932 tarihinden itibaren Kantarcılar cadde
sinin bilciimle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilan olunur. 

lf. 
fstanbul Belediyesinden: 1932 senesi Eylüiünün 13 üncü salı 

gUnünden itibarl!n Unkapam köprüsünden mürur ve ubur 
meunedilmiştir. 

Reisicümhur Heazretlerinin ver
dikleri cevap: 

İktısat Vekili Celal Beyefen- . 
diye 

Yıllardanberi bliyilk ve ciddi 
ikhsat işleri içinde bizzat uğ
raştınız, görgli ve tecrübeleri
nizi çoğa~thmz. Bu defa İktısat 

V ekaletini daha yliksek ameli 
vasıflarla deruhde etmiş bulunu
yorEunuz. Bundan çok memnun 
ve müstcdhim. 

Gerek zatı devletinize ve ge· 
r ek zatı devletinizi büyük isabetle 
seçen Başvekil Paşa Hazretlerine 
teşekkür ederim. 

Bütün dünyada olduğu gibi 

~',.{ ""JIJl1/Yi".l'/MN ı·nhı·sarlar Umum Mu··du··rıu·•gv u··nden memleketimizde de en başta bu-~ı-,,~,uv lunan mühim işimiz iktısat işidir. 
Bu işte en yüksek muvaffakıyeti 

";/ Paşab?.hçc fabrik< ı na muktazi cetveli mucibince elektrik levaz... temine çalışmak hayatidir, za• 
mı pazarlıkla satırı alınacaktır. Taliplerin % 7,5 teminat akçalarmı ruridir. 

ve f2ı ' ' hamilen 19 • 9 - 932 pazartesi g\inü saat 14 1 • 2 de Galatada Buouo için bu itte bUtUn 

!arın, hepimizin ciddi du1gularla 
alakalı olmamtz lüzumu tabiidir. 
. Milli iktısat yolunda emin olarak 
\'e emniyet vererek kat'i ve 
radikal adımlar atarkeıı esas 
programımızın ilham ettiği ameli 
tedbirleri tercih etmek en doğru 
yoldur 

İçtimai heyetimizin blitün İf 
bölümleri sahi lerini aynı faydalı 
alaka ile bu yolun elele vermiş, 
omtız omuza dayanmış bir he-
defe yuruyen samımı yol• 
cuları yapmak, devletin iktısat 
işinde yorgunluğunu azaltmak ve 
muvaffakıyet zamanını kısaltmak 
içi ı tek çaredir. Muvaffakıye
tiniz ıçm benimle beraber 
biilün arkadaşlarımızın \'e yurt• 
daşlarımızm maddi ve manevi 
hu tiirlü vasıtalarla yardımcınız 
olduğunu düşünerek milsterihaoe 
ve ruuvaffakıyetten emin olarak 
radikal aurette çalışınız efendim. 

Rels'cUmhur: Gazi 
Mustafa Kemal ------11!.«..<c...rdJ~ · ~ inhisarlar Mubayaa Komisyonuna mcüraaatleri. devlet teşkilitıoın, bütUn yurtdaş· 

~-~~------------~L__ ________ ~-----~--~ 
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HASAN PIRIN öZO 
UNU 

ile, çocuk ve yavrularınızı betleyiniz. Saf hilesiz ve pek mUkemmeJ bw 
gıdadır. Kemikleri ve vücudu kuvvetlendirir. Çocukların neı•Unemaama 
azim faideler temin eden Hasan bezelya, mercimek, patates, arpa özü 
unlarından yapılan yemekleri çocuklarınıza ve bilhassa hali nekahatte 
olanlara yediriniz. Hasan pirinç öıll ve Hasan buğdayı nişastasi\o 

yapılan mahatlebi ve tatlıların nefasetine payan yoktur. Her yerde Hasım markasına dikkat. Kutusu 25 kuruıtur. Hasan ecza depoıu. 

~ASPİRİN .1 
Tabletı i 

Veni kapalı paketlerde l"f§J 
daha temiz ve sıhhi .~ 
olarak satın alınabilir. ;i.;j 

~ ~ 
"'"01 Ufak ihtıyaçlarrnız ıçın yeni 

paketleri tercih ediniz. 

Bu yeni ambalaf sizi kıymeti ol
mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

AS P f R İN '20 ve 2 tabı etlik ambalajlar ıçınCJe 
tıcr yerde bulunur. 

GÜLER KISALIYOR! 
Eski tenviratınızı ıslah etmek 

için fazla beklemeyiniz. 

MANTİKI TENViRAT 
oksoriya elektrik faturasını çoğaltmadan ikametiAbm 

konforu ıziyadcsile arttırır. 

SAT i E 
Apartaman, bUro. mağaza mektep, ve srnai mallahrein 

mantlki tenviratuıı veresiye yapar. 
izahat ve keşif !er bedavadır. 

üksek Orman Mekte-

1
1 
~~ebe~~~~~~~~~e~:s~k~~~r~ 
olunmaması. 

Ml!.racaat 

MAZON MEYYA T ZU j 
KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. 

l 
"MAZON TUZU,. ndanmemnun k.ılmıyanlara Bahçe· 

kapı<lll it Bankası :ırkasıııda MAZON BOTTON 

ceza deposundan lwluli iade edilir. MAZON ismtne 

dikkat cdini~. Bllyük şi,e i 100 kuru9. 

M~da 'e Bars akları Vc.'"l"t 'l'rmodon tcımıılor. 

BASURU kökt!ııdon kcsor. 

taamı Uı.tll \e ı<·' klo i~·ilobilir bir gazoz suyu Terir. 

-=ıı::=:::=:ı===============::=:::rn::::===-======~ 

Leyli Mabeylnclllk 

Nlşantaşmda tramvay caddesinde w 1 
ve Şekayık sekaOmda Ham Rlfat Pf. konaklarında 1 Nehari] --- BONO 

T k L l Alır ve ıatar. Sirkeci, Liman er i isesi Fra~~t!~:~~izce Han 27evt~::.a~~~~ 4 Yardım Ana - İlk Şişli Orta· Lise 
sımfları 

Tesİ9 ta rihi : 53 ,ene evvel 1879 tarihinde Sel~nikte Dr. Celal Tevfik Kayıt muamelesi: Hergün 10 dan 17 ye kadar Halil Rifat Pş. konağuıda yapılır. Ayrı ayrı binalarda 
beye mahsus leyli teşkilAtı mevcuttur. Leyli ve nehari Zührcv1 ve idrar yolu kız ve erkek tale 
ere ti erinde mühim tenzillt yapılmıştır. Kız naata ı ık ı arı m (1 t eh a es ı ı ı 

1 f B O 25 
_. ______ .. ____ • Slrkeclı Muradiye caddeıl No. 35 Erkek u 

Tall matname gönderil r. Tele on • • 17 - .. ••••••••••••-

--~--------iZZET ATÖLYESi 
Ankara: Dahiliye Vekaleti karıısında 

Her nevi yazı m•klnelerl Urıunoton ve diyafram tamiratı. 
'l'olofonl:t müracaat : Ankara llAnat Acentesi Tolefon ~~io:> 

Matbaa makineleri müteh&H'&t ı iZZET 

Feyziati Lisesi Müdürlüğünden: 
17 Eylill Cumarteıi günll umum sınıflarda derslere başlanacaktır. ilk kı-

11m ve Llse talebesinin mezkur a-linde mektepte bulunmaları. 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

13. üncü tertip 3. üncü keşide 
11 Teşrinievvel 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: 
100.000 Liradır. 

Ayrıca: 25.000, 15.000, 10.000 
Liralık büyük ikramiyeler ve 
20.000 Liralık bir mükafat vardır. 

Lira kazanan 27045 numaralı biletin üç parçası İstan
bulda, birer parçası İzmir ve Edremitte satılmı~, mtite· 
baki parçaları satılmamıştır. 

15.000 Lira kazanan 4855 numaralı biletin beşte birlik bir 
parçası ile diğer iki parçası lstaubulda, bir parçası Ga
ziantepte satılmış ve mütebaki parçaları satılmamıştır. 

10.000 Lira isabet eden 27965 numnralı biletin üç parçası 

istanbulcla, birer parçası Ankara ve İznıirdo satılmış bir 
parçası Boğazhyandan satılamıyarak iade edilmiş ve 
mütebaki parçaları satılmamıştır. 

ve Erkek - Leyli ve 

İSTİKLAL LİSESİ 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

Bütün ıınıfları mevcuttur, 

Kayıt muamelesine başlammştır 
Cumartesi, Pa:ıartesl, Çarşamba günleri nat lO dan 18 • 

kadar milracaat olunabilir. 

Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında 
Telefon 22534 ( 

Pertevniyal Vakfından: 
.,,'itlid{' Moşrutiyet ııı ıh:dlf'sinılo J~bekızı so. \"allle ap:trt 9 n ıo No. 

dairolori h rcr one ınn ldctl . 
~ rıyordA Orta~c,ınNIO 22 No. lu <lUkl,aıı araıısı 1 sene miltlıletlo. 

,, ,, ~O No. lu büyOk dükkan ar~ası l aeno mUddotle. 
,, ,, ı ~ No. lu ınulıtcrlk hahç·e 1 seııe rııiidclotle. 

Aks mı.) da Alom bey nıahall<' inde Pt•rkn1iyal &o. !\o. ha.ne ı 11eno 
mllddetle. 

l\öprilb.t~111da \'ulde Hanı kö9esi11de 1 68 l'io. mnhalll'lıici dilkkanı 2 
sone mıiddetlc. 

Bnl!ld11 muharrer olup Portevııiyal vakfı akar.ıtıııdan olan enıl:'\.k hizn.· 
larıııda göstorilen miiddctle ve açtk arttırml\ surctile yiruıi gliıı için mtiıa

yedeye konulıııu,tur. Kira ile tutmak tetiyon taliplurin m!lıayode giıııü olan 
EylUIUn 2:? sine mOsndif porşoınbe gllntl saat 16 va kadar lstanlıul gvkaf 
Mücllrlyetiııcfo Portevniy:tl vakfına veya lrlare Encli~eııino miiraraat otınolori. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Mangal kömUrU 

Kilo 
28,344 

20,706 
10,950 

Meşe odunu 

Çeki 
640 lstanbul cihetinde muhtelif depolarda 

teslim 

570 
290 

Beyoğlu 

Üsküdar 
" 
" 

" " 
" " 

Ba!iida ue\'i ve miktarları yazılı meşe odunu ile mangal kömürü .. 
nevi ve semt itibarile ayrı ayrı ve pazarlık suretile mubayaa edi-

lecektir. Talip olanların fiat vermek üzere mahı halin on yedinci 

cumartesi günU saat on be~to \'e şartnameyi almak fizere hergUn 
Galatada inhisarlar mubayaa komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

_,...HANIMLAR 
Biçki Diki, D•rahan .. i -

Ai!cnfıln bir Hnelik dlKltlne Yerece· 
ilni:ıı: Ucrelle, Uç ayda amel! ve na:ıı:ar1 
olarak biçki H dikit 8jntillllr. Maulf 
Veklletlnden muuddail t•hadetname 
verilir. 

Cumadao maada berrin müracat ka
bul edilir. 

Nektar K. Zanıkyan 
Beyotlıı: Altınbakkal, lcadlyc caddeai 

Çayır sokak No. 63 Telefonı 20735 

Haliç Orman idaresinde 
mahfuz 1776 okka mahlebin 

şimdiye kadar vukubulan 200 
lirayı mütecaviı masarifi de 

mUşterisine ait olmak şartile 
beher okkasma on Uç kuruı 
esas bedal takdir edilerek 
28- 9- 932 çarşamba günil iha
le edilmek Uzere müzayedeye 
çıkarılmıştır. izahat almak ve 
görmek istiyenlerin Haliç Or
man idaresine ve yevmü ihale· 
de saat iki buçu1<ta (o 7:5 pey 
akçelerile lstanbul Orman Mll
riyetine müracaat eylemeleri 
ilAn olunur. 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 

.\ııa t:ı~ Proko Ef. ile Maunnı Fro· 
so, Yani Proko ve Anastaı Proko ve 
Angeli J>roko zevcesi Madam Auna ve 
kızı .Mary ıı ve J\ostantln Kalyorol vo 
7.0YCesi Atina vo oğulları Yuvan ve 
Ili ırıitri ve Nikola Ye kızı Eteni n 
fadam Limonyanı ıı oayian ve mUtto

roken mutasarrıf bulundukları lloybo-
1 i:ı.dnda Yalı ınah:ıllosf ndo Mektep 
sokağında yeni 21 ve 21- ı No. lı 
bahçeli kArğlr hırno gayrikabili tak
sim buluııduğundan açık arttırma ile 
s:ttılnral. ffiyuunun izalesine karar vo
rilıut,ttr. Iozkür hane bir tarafı Mek
tC'p sokağt lıir tıı.mfı İngiliz Somoviyon· 
hane ve bahçesi ve bir tarafı Caneto 
ve bir tarafı ı~otika ve Madam Marlko 
vo Maclnın Eteni hane ve bahçeslle 
mahdut zemin katında mermer dö9ell 
bir sofa dört oda bir kiler bir mutfak 
bir odun ''e kUmiirlük ve bir halt. ve 
birinci katında blr eofa altı oda bir 
hal:'\ bulunduğu vo hanenin heyeti 
nıccınuasının esaslı bir taıniro muhtaç 
bulunduğu ve bahçede bir kuyu, bir 
.ealmnç on boı kadar eıçarı ınlllmire 
ve ga) rimUsmiroyl ruuıteınll bulun· 
duğu \'O babçonhı kı11men harap bir 
cluvar ilo mahdut olup 193 murabba 
ıııctro miktarındaki hıı.ne ile 1840 
ırıumlılıa metro miktarındaki bina zo
min ile bahçenin mU~ternilMı aaireai
ne 3770 lira kıymet takdir olunmut· 
tur. Birinci arttırmada bin liradan 
fazlaya talip olmamasına binaen l8 
To~riııİe\'\'t)l 032 farllılno milsadif Rnlı 
g-Unfi saat on dörtto ikinci ıuttırmusl 

Aualnr Sulh Malıkernosinde icra olu
ıı:ıcağ'ındıın talip olanların yUzdo on 
ııi tı •tinde pey ak~e!ile müracaatları 

11\.ıııııdır. MezkClr hane ve balıço mflı· 
tomil:ltı fıt.eriude mClscccll vo gayrimü
sccccl hak s11.hipleriniıı tarihi il!\ndan 

itibaren yirmi gilıı zarfında " salklle 
lıtırnber haklarını to~bit ottirınolerinl 

ak i tukfllrtle gnyriıııilseccel hak sahip
leri pnyJ,,şmadan hariç hırakıl:~cnklar
dır. füı~tcri bedeli ihaleyi bot gttu 
ı.,rfıııd:ı. tos .. ·iyo ctmoıeo Uıalo feshe· 
<lilorek f:ı.rk 'e znrar hUknıo hacet 
kalmaclnn icraen tahsil olunacaktır. 

KURTULUŞ 

l't'ııu\ Bıçki ve Dıkit derslı,rnoai. Ma· 
nrif \ ek!tl<'liıı(lcıı ıııusaddak MUder
rlti :Madam Pepazyan.Haft:ı.nın dört 
~l\tıil ··~locleıı sonrn :1 sıı.ıı.t Frıı.ıısız usu· 
lilo fonııi biçki dorsl hil'nmel tedris 
edilir. 3 :ı.y znrfınd•ı ohliyotini ispata 
mu' arr.d, olur ve Maarif MUdiriyetiııdon 
ıııusatldak diplo ııı:ı. itasile lk mali tab
~il ottlril r. 

Adres: KaraklSy Tcpell•tll, tramvay cad
desinde 116 No. lu PnpB'Zyan Aparhmanı. 

. ................................................... _. ·-
Son Posta Matbaa•ı 

Sahibi: Ati Ekrom 

No1ri1a.t Müdilrii: HaW Lılt8 


