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lktısadi inkişaf Programı ( Bugünün Meselelerinden ) 

Nasıl Tespit Edilmeli? Türk Dilinin Gramerini 
Yeniden Tesis Etmeliyiz ---- ---

İleriye Sürülen Fikirler Arasında 
Lisanda Mantıktan Ziyade Zarafet 

Ve Ahenge Ehemmiyet Verilmeli Biribirine · Yaklaşan Yok Gibidir! 
Diin, yalnız İstanbulda değiJ, ı 

fakat memleketin hemen her , 
tarafında ticaret ile iştigal eden
lerin hayatı intizarla geçti. He
men her dilde: 

- Ankaradan yeni bir haber 
var mı? suali dolaşıyordtı. Vo 
bu suali de yeni bir i ktısat 
progıramınm tanzim edileceğini 
öğrenenler arasında: 

- Yapılması ve yapılmaması 
icap edon şeyler hakkında muh· 
telif mülahazalar takip ediyordu. 

Dikkat ettik ki: 
- Ortaya atılan mUlAhaıa

ların ve tekliflerin hiçbiri yekdi
ğerinin ayni değildir. Fabrika 
sahiplerinin istedikleri başka, 

ithalat tacirletinin istedikleri yine 
başka, ihracat komisyoncularının 
ve ihracat tacirle-rinin dtişilnce
leri de ayni suretle diğerlerinin-
kinden farklıdır. 

Memleketin lsıedlll .•• 
Y ekdiğerinden farklı, belki 

yekdiğerine Zlt bu kadar karııık 
m~nfaatlcrin karşısında vazıh ve 
muayyen olan tek bir şey vardır, 
o da memleketin istediğidir ve 
bu da: 

- İthalat ile ihracat arasında 
muvazene lazım, paramızın kıy· 
metini muhafaza etmek lazım, 
ayni zamanda memleketin sanayi 
ve ih:tısat sahasında terakkisini 
temin elmek lazım! 

Birinci Nokta ••• 
lliraf ederiz ki, bu mühim 

~ 
~ 

-
Blly!lk Dil Kurultayı İliin girl t ilen hazırlıklar bitm~k tfzeredir. Kurul-
tay :.ı.ytu 26 tunda toplanacak, tfıpheısiz dilimiz lıal.kında. çok mOhiıo 
k ararlar verilecektir. Biz bu mühim mesele etr&fınd ıı. şimdiden müt&
lı:ıım~l!lrın ve diğer alakadarların fikirlerini toplayııl ne;redlyoruı.. 

Bu11Un do DarUlfitnu n Foıı l"akültesi Profesörlerinden Hitsnil lUınit Be· 
yia uıUtalealarını yazıyoruz: .. 

Profesör Hüsnil HAmit Bey 
bize evveli ıstılahlar, sonra da 
türkçenin grameri meselesini 
mevzubah etti. Fikirlerini bu aa
tarlarda okuyacaksınız: 

- Dil işleri ihtisasım dahilin- 1 

de değildir. Fakat meıleğf 
olan riyazıyede müstamel ısbla 
lar bakkındll fikirlerim vardır. 
Şimdiye kadar aslı Ar~p veya 
Tiirk olsun, istimali talmmUm 
etmiş ve şivemize muvafık düşmÜf 
kelimeleri atıp yerlerine başkasını 

lktısadl lnklf•l programmda birinci derecayl l•gal edecek ikame etmek biraa:: mütklll olur. 
olan fabrlkalarımtzdan biri MeselA: Heodelile, hesap keli· 

nokta üzerinde konutulmakla nekadar cevval bir dimağdan melerini kaldırıp aritmetike ve-
beraber ilk noktanın daha ateşli çıkarsa çıksın, nekadar müte- ya jeometri denilmesi muvafık Fen Fakültesi Profesörlerinden 

mu"nakaqal ·ı d' v • i h b' ı değildı'r. Bununla hera'-er kulla- HUsnU Hlmll Bey ., ara vesı e ver ıgın assıs ır e in mahsulü olursa u 
gördük. Ve yine itiraf ederiz ki, olsun, nekadar büyük isabeti nalan ıstılahlar arasında pek ve kısmen de latince veya yu-
birinci derecede memleketin ih- ihtiva ederse ets«ı, muhakkak ağu olanları da vardır. nanca beynelmilel şekillerini kabul 
Uy acını, ikinci derecede muhtelif her tarafı ayni derecede mem- Mesela: Milşakelet yerine edebiliriz. 
sanayi ve ticaret adamlarmın nun edemiyecektir. Homografi denilebilir. Çünkü Meseli: Afin tabiri yeni olup 
yekdiğerinden farklı olan men• Bir Mlsaı... mtlşakelet kelimesi çok ahenksiz yerine sıhriyet demektense bunu 
faatlerini bir noktada toplıyarak Yekdiğerile karşılaşan mül~- ve garip geliyor. aynen alırız ve afin hendese di· 
t . t rf t . k ü haıa\arm, tek!iflerin ve menfaat- İlimde mevcut ıstılahların kıs- yehiliriz. lstılihlann ne eskiden 
emm ve e 1 e neyı ço g ç ( Devamı 8 inci ' men halis türkçe mukabillerini (D 9 f d ) 

bulduk. ====:::i:::::=============:s:=ıy~r:;ı•l~·\~J~==~~~:::::;;========~========::;;:====;:;::==~~~v~a~m;•~=u;nc;u;;;•;•Y~•;a~====a 

Umumiy~tle kabul edilmeli· 
dir ki, ittihaz edilecek kararlar 

•• • 

Mülkiye Teftiş Heyetine 
Şerir Bir Evlat, Oz Babasını 

•• 
Bıçaklıyarak Oldürdü Bir Şikiyet Yapıldı 

Tetkik Seyahatine 
Hayli Macera 

Çıkan Bir Genç 
Geçirmiş .. 

Ha oe~ aldığı~ıza gör~ İ~tan- j 
bul Mülkıye Teftiş Heyetı Rıyase-1 
tine şayanı dikkat bir şikayet ya
palrnıştır. Şikiyette bulunan zat, 
Ôiner Faruk Efendi isminde bir 
g•çtir. Bu genç, istanbuldan 
Trakya kasabalarına yaptığı yaya 
bir tetkik seyahati esnasında 
bazı yerlerde usul ve kanun ha
rici olarak tevkif edildiğini, fena 
muamelelere maruz kaldığını ileri 
ıürmüştür. Mlilkiye milfettişliği 
taraf ınctan ehemmiyetle nazarı 

dikkate alman bu şikayete göre, 
bir izci olan Ömer Faruk 
Efendi, temmuzun 9 zunda 
lstanbuldan çıkarak Çorluya 
gitmiş, orada alakadar makama 
elindeki vesikaları göstermiş. 
Sonra T ekirdağına hareket etmiş
tir. Fakat Tekirdağında poJia ser· 
komiseri, hakkında lstanbuldaki 
ikametgahlarmdan tahkikat yapı· 
lacağını söyliyerek kendisini bir 
hafta karakolda nezaret altında 
bulundurmuş, bir tarafa çıkarma-
mıştır. Bir hafta sonra lstanbul 
polisinden ıel•n bir tezkere tize-

MUfeHlflli• fiklyetl yapan 
Ömer Faruk Efendi 

rine Faruk Efendi serbest bıra
kılmış, Edirneye, oradan Kırk
lareline gitmiş, orada da bir hafta 
kaldıktan sonra lstanhula dön
mek üzere Pınarhisar kasabasına 
gelmiıtir. 

fakat burada da Jandarma 
Karakol Kumandam Batçavuı 

( Dnamt 8 iaei aaıfacla • 

Çankırı, 13 (Hususi) - Buraya gelen bir ha· bir hayat ya,arlarmış. Nihayet son gün Osman yine 
bere göre, Ilgaz kazasmın Kızılsin nakiye.sinde babasına sert söz söylemiş, babası da kendisine 
çok feci ve iğrenç bir cinayet işlenmiş, bfr genç ih~arda bulunmuştur. Babasmm sözlerini ~z~ede-
kendi öz babasını öld.. u t•· T hk'k t ö mıyen Osman bıçağmı çekerek zavalh ıhtıyarın 

. had· urm f ur. 8 1 a ıma g ro Uzerine yürümüş, tamam on sekiz yerine bıçak 
bu ~alıfıyane ıse şu şeki!de ika edilmit~ir: B~ saplamak surelile öz habasım öldürmQştOr. Şerir 
nahıyede .Ka~a. Mehmet oguUanndan Bekır Alı evlAt, bu vahşiyane hareketinden sonra kaçmak 
isminde bır ıhtiyar vardır. Bu adamcağızla oğlu istemiş, fakat yakalanarak Adliyeye verilmittir. 
Osman ötedenberi geçinemezler, daima münakaşalı Kemal Kadri 

Bu 
Ay 

Gece 
Tutulacak 

DUo biltlln tafıilitilo yazdı

ğımız gibi bu gece saat 9, 18 den 
itibaren ay tutulacak, bu vaziyet 
gec• yarısından ıonraya, yani 
saat 24,48 geçeye kadar devam 

edecektir. 
Ay en fazla saat 11 de hu

sufa girmiı olacak, müteakıben 
yavaf yavaş açılacaktır. 

Gorgulof 
/dam Edildi 

Pariı, 13 - Reisicümhur M. 
Löbrön ıelefini öldüren Gorgulof 
hakkındaki af iıtidasını reddet· 
tiğinden katil yarın sabah ( bu 
1&bah ) fecir Yaktiode idam edi· 
lecektir. 
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Dilenciler çogalcnca ... 
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Aman azizim eğer bunların hepsine para verecek olursam 
alt taraflarına da -ben oturmalıyım 1 ... 
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1 Halkın 

Denize Dökülen Kurultay İçin 

son~~~~d•bİ•~•hK Mü ·m Bi Kararname O•hiliy•Te~iO:nk,o K.,. 
bolluğu vardır. lfomlcketto kon- Bey Türk Dili Kurultayı müna• 

~:ı::ıar ra!r~ı:ı ~~mı~dıgın:;r~ Pı·yasada Şeker V K h f • ti • ;~~~tiıce,:~ü~D;i'~z~t!~e :~:uıı~:;~ 
Balla B;.;~~:~~.~~~~':'~i!~~;:.• 24) ' e a ve ıa erı ~::! ol~~;:~u~l~~fi!~~. ·~::,ı:~ ~; 

-ikıi aenedenberi ıma aıllerindze B • M • kt D •• kt• ahea.k verileceğini bu sebeple bütün 
ır ) ar uşece ır vatandaşların bu mesele il nlA· 

karfl feaa bir l tatb" · lbaflandı. kadar olac klarını, ba alikayı tatmin 
ilkbaharda ırüzelim çilekler.imiz de- HaL-- ld v 11_ k h 1ÇLa mUzakueleriD radwo llo n "'rcdi• 

ua- a ıgımım göre, şe-.er.. a ve ve çay miserliği arasında ktiçük bir ihtilAf olmuşsa da ' ., 
niz. dökül4ü. Şimdi .de balıklar çık- lecetini ve bu neşriyattan halkın 
tıklan :yere iade .ediliyor.. Ben.ce bmı· t< ında ymi •e ·na lbir kaarmtme o.eşredil· komiserliğin noktai nazarı muvafık görülmnştllr. istifadesinin teminine gayret edil• 
lar memleketin tabii servetleridir. miştir. Bu kararnameye f. öre l temmuzdan itibaren Bugün ilk parti eker, !kahve ıro çay çıkarılla<:aktır. me&iD.i bildirmiştir, 
Fiatleri düşürmemek lçia bazı mad· gelmiş ve gelecek olan şeker, çay ve kahve güm· Kararname piyasada çok iyi tesiler yaptnıt Ye Kurultny lçtinaaında hazır bulun• 
rab.ular bcı ·19 y. te~aül .ediyorJar. rllkten ıse.rbestpe çıkanlabileccktir. bu .karardan dolayı hükumet takdir edilmiştir. mak üzere dün de yeniden birrok 
Memlekette havat pahalılığından •i- rr h • 1 .. k ı · fi · 39 O d aevat mürac at ederek ilimlerini ı r .. L l il dö ·zı · il .•1. a a mın ere gore esme şe .. cnn atı ,'5 en d d kiiyet edilirk Eıkaranın adasWJ ;ır-ll&rl an ma arm vı erı, ma arırı ÇlA8· yaz ınuışlar ır. 

37,50, tozlar 35 liraya düşeceği gibi ( 130) A T h 1 
denize dökmek iünahtır. F'uı\ier rıldı1kları tarihten dörl ay sonra yüzde VrUpada a Sİ 
c b - ıı ı A """I t b"" 'il - kuruşa satılan kahve de l 10 - 112 kuruşa düşe· e rı uıu er e 'te6ı n 11 ve n-.ı llisi, litea1..-ın ıbir y nra da digev r 'ırüzde E&kl Tabrnn Sefiri Haafp Beyin 
çnreler1e tutulmalıdır. "T- :1 cektir.. u ikaramame e Jeker, ikahYe ve ~y 

• 50 i tediye oedilecektir. Kararnamenin aıtbikı bu- fiatleri üzeri de ber: ngi bir fiat yükselmesinin Dariişşafaltnya vuku~lan vakfile b 
Ktımil Bey ( Soğanağa ma1ıallcsl S J susunda dün Gümrük 1Başmüdiiriyeti ile Borsa K<0- önüne g"t'çilmiştir. sene me:tu lanndan il El. Fr nı; Y• 

- Bahk bu memlekete \abiatin tabaUe gönderilecektir. 

"üze1 bir hediye idir. Et rıaattcri Bugv day 1 Müzeler Muallimlerin Toplantlsı 
düşürülemediği ıçın lstıınbullular Ecnebi ve Akaliiyet Mektcplcrin-
etten tam ııda alamıyorlcır. Balık H d D ı z· Tamir 'çı·n Yeni Tahsi at deki türkçe hocııları bugün Halk 
bu mahrumiyeti tCli.fi e ilir. Öğ- ay arpaşa epo arı ı- l Evinde toplanacaklu, muallimlil<le• 
reniyoruz iki bu :v:vetıi gıaa maa. raat Bankası- a Verildi Gönderildi r1nm, 11ıa~i aurett• te•bitinı ve re • 
deleri denize dö -ıüy.or uş. Bence J mt mektepler deki ho•aların ha·ız ol• 
balıkçıl rımız bmılım dökeee erine .Dün Anadoluda stanbula anrif Vekaleti Asan atika "' 
Hilali hm ret 32 ~.ago 'V.C J J6:f çuııııl buğday ura da lbizim alletlerlc karş • ıve ~opkapı sarayı mUzelerinin duldarı hu uka 1ahip olmalarını t e• 
re, ktep er.c dme er .rok gelmiş, iyi mallar becı. burul< Jrn- laş~"'a " o an Bulgnr atletleri - 'L 18 edeceklerdir • • ., ,.. :s • ~ .. ... ~emmiyetini nazan itibara ala· 
iyi yaparlnr.flat düşkünlüğü d mem· ruştan yedi 'kuruş be_ş paraya yarın konvmısivonel trenile ''- b k Gazı• Hz 
leketimizde o:ı ve fabr- !a nın kadar sa'tılmışhr. -·;, rarK u İ i müessesenin tamiri • 
b şehrimize geiece'lderd:t. Balkan · · • ı.~·hs· d ulunnıamnsı da büyuk tesir göderi· Buğday piyasas1 gevşe tir. Arpa ~ın ye ı ır..cı ısat gön ermiJt:ir. Gazi H:ı • .dün ııkşam Boğaziç'nde 
7or. Baiıkçı'lar.ı ı.z ir kooper tif dört 9l1k ~unış n dört kur olimpiyn1:far nın ve ıumum Türlri· Bu tahsjsatla müzenin Gülhano bir motar tencuüba yapmışlardır. 
r:ı;:t ed~i:1C!'.~abrika çnhr çok yirmi beş ray.a ,kadar muamele yfıee A1letiz ':! s:ınpiyonasımn .anb·- parkı tarafında kısmen yıkılan ve Rosta Vapurculuğu .. 

Avni B. (Fener Bıı.1n.t C!lddcgl 75) 
- Kocaman bir IPA am t JOO pa

raya satılıyor. Hayatı cuziatau bu 
ıervctten iıtifade etmesini bilcm"yo• 
ruz. Denize bile dökUyaruz. HalbukJ' 
bir konserve fabn1mmu: ba ba
lıklardan kışın da bu memleket pe
kAla istifade ıedehilir. Mnalesef i>a· 
hkçılanmız bir fabrika J>4 dılar. 
Bence hükumetin de yardunile bir 
L:onserve fabrikns.ı y pılmah ır. 

Nusrat Bey ( Kumkapı Ni;:ınens.ı 9 ) 
- Dünya iktısat •istemleri de iı

miştir. 'Şimdi ferdi •ay ve sermaye
den a:iyade toplan 1 pnra r da a 
müesıiİr 101 oynu)"QI'. ıBütiin düııya 

lüccadan aöz ve para .birliği yapa
rak mühim işler görüyorlar. Biz 
hıilii münferit j§ler 9e1inde doUıp
yor, muktedir olamayınca da b;dbin 
oluyoruz. Balıkçılarımız bir ıirket 
yapsalar ~la ıbir k serve fabri· 
kast ?bilir!~ ''e derhal de nçrlma
lıdır. 

Tefse 
Belediye Kanunundaki 
Avarizden MaksatNedir? 

Büyük Millet Mccli i feuİ 
Belediye Kanunu UD ~110) uncu 
madde indeki (avarıı ıve hasılab) 
tabirini tefsir etmifti. Bu tefsir 
dü11 Belediyey tebliğ edilmiştir 
ve aynen şudur: 

n Vakfı hi mahiyetinde ol-
mayan avanz uamile veya muva· 
%İatın mülk suretile hakiki ve 
hükmi şahıslar uhdesine taplJca 
tescil edilmiş veya edilmemiş 
gayri menkuller ne nukut olan 
bizzat avarıilar ve 'hisı1atı bele
diyelere intikal eder." 

aörı ii tür~ s' de buı nuuil-umuz · ~ u sm de tehlikeli bı"r v .. ~yet n • ~ .-oata •apurcaluğunun De\•Jet hiz· 
Buğday .fiatini Koruma Ka- ·, şü.pn iz çok ehemmi· n ıiStinat duvarlarile Çinili ka metlerJ meyanına alıaması h kkındald 

unu mııcihlnce buğday mubayaa yetlidk. lkiin bıwn1arı1 ve Topkapı tara• kan111t önil Qzdeld cumarte.,ioden 
edecek olan Ziraat Bankasına ilen ma1ümat:ı gör.e Bu1- ltibuen tctblk mevkJine girecek, 
Hayda.-n::lc:n depo1arı tamamen yındaki Bağdat k nfin çatlı• 

• ı--'i' ga ti tle i 800 ve ~ 400 nıetre buıud vapur sahipleri bu tadhtea 
verilmi~tir. Fakat tadrler;'n elin- r a e r • yan mermer sütun baqlıklan ta-

:ıı- J d ıb"" ük ta"l " itibaren vapurları hakkında beyan• 
de kn silo b.ulunmad.tğı .i~ yarış ar n ~ avao 1 ara ma- mir ettirilecektir. Tamirata bir- ume nrecekJerdlr. 
müşkül bir ,vaziyet hasıl olmu~ur. liktir. 400 metre hayra far.ışın- kaç gilne 1<adar başlanacakbr. N • O 

da da 1;{k. bir mücadele Oiması eşrıyat avası 
ŞişlideAsri e 
zarlık Yap lacak 

Ma~a meı:arlığ.ı ta:namen 
doldnğu için civardaki ha1k bu
r.aya ölü gömülmemesi için Be· 
lediycye müteaddit müracaatler 
yapmı§lardır. Esasen :Belediye 
bu sene bir :asni ezarlık lesi· 
sıne karar verdiği "çin fen v:e 
sib'ha't heyetlerile, su mütehas· 
sıslarından müteşekkil bir heyet 
Şişlide Büyükdere cadaesinde 
Balmumcu mektebinin arkasın
dalci ktsımdn e't'kikat yapmrşlar, 
bu muhiti mezarlık için müsait 
bulmu§.lardır. 

y a'hıız b rm toprağmın 
cesetleri seri bir ısurettıe tahrip 
edip etmediği anlaşılmak fizere 
ondan 1llınan .bir iktar topr.ak 
tahlil için lmrıya'haneye gönde~il· 
niiştir. Ayrıca toprağıu WL udan 
~u geçip geçmediği i .anlamak 
için de sondaj yapılacaktır- :Suyn 
yaktn olan 'topraklar cesetleri 
geç çUrüttüğü için buna lüzum 
görclmUşt'iir. Btı iki tetkik mus
pet netice Yerdiği takdirde bu J 
senktıe burada tesisata başlana· 'ı 
ca r. 

Jstanbu1 - ~nl<ara Treni 
Yollar tamir edildiği için lstan• 

bul - Ankara treni birk:ıç gün mu· 
vasalat zamanlennda geçikecektir. 

çok vve'tfi bir ihtimal .dahilin· Türk Tarihi C4mhuri7et gazetesi ale.Jhine biı 
C!!ediT. Faka q 00 ve '200 me'tre .. haıo karıııkolda dayak yediği hak• 

E .. • J knadald bir ya:ıı Ozerlne bir dava 
koşufarm bizim lehimi&:de neti- ncumenznue eçılımt. mubnkemey• dctn b ılan· 
celenmesi çok mtimkündnr. Mü- Türk Tarihi Tetkik Encom.. llllfbr. 
sabakalnr bu cuma günü Kadı· ninde, T.ürk tarihinin anahatlarını HUkOmete Bir Teklif 
köy sahasında yap1tacak'tır. Bizim yazacak olan heyet aıalarma ... Çokoılonlc ıeker tacirleri hükO• 
atletler, antrenör M. A.brahamın zife taksimi yapılmııtır. metlmlze mOracaat ederek Çe'koslo• 
nezareti n1tında raqışma1tı'tadn1nr. nk tekerinin aerbeat ithali mukabl• 

E • itemur 
Ayasof~adaki Mütehassıs 

Amerikaya Gi ~ü 
Ayasofya camiindeki eski 

mozayıkları meydana çıkarmak 
ıiçi lda bnl elen Amerika 
Bizans Asarı Enstiliisü Memuru 
M. Vitemur evelsi gün şehrimiz· 
den Arnerikay.a hareket etmiştir. 
P.rofıesör .avvela lngiltereye .uğr.ı• 
yttak, or.adan da memleketine 
giderek Enstitüye faaliyeti hak
kında hir rapor Yerecektir. .M. 
Vitemur kfuınnusaııide J.ekr.ar 
lstanbula gelecektir. 

Bir Hırs,z Tutuldu 
Sabıkalı Mustafa ismi de biri 

Fındıklıda Hacı lsmait Efendin·n 
evinden eşya çalarken ya1rnlan
mıştır. 

Her aza yazacağı balıaia lbıde Türklyed•n nznm, in ir, fındık 
dörtte birini 1 ltAnunusanl tari· alabileeekl rlııl bildirmiflcrdlr. 

hine kadar yazmış ve encilmene Hatır için Cinayet 
tevdi etmiş olacaktır. Çatalcada Halll f amlnde bir ço-

. Bötavm Tetkikatı 
İzmir civarında Larisa hara· 

belerinde hafriyat yapan Alın n 
mütehassıslarından arkeolog M. 
Böla v hastalanarak şehrimize 
gelmişti. Profe ör iki ay kadar 
lıastanede yattıktan sonra iyi· 
leşmiş ve ( 2 l ) sene evvel ayni 
yerde ·y:aptığı Wıfriyatta meydana 
çıkararak lstanbul mlizesine aak· 
!edilen eski eser:1erin tetkik ıYe 
tasnifine başlamıştır. 

Beykoı a Bir Facia 
Beykozda Unıuryerindc Ba

ha Efendinin gaz depo unda 
yapılmo~ta o• bir duv!lr yıkd
mış e lsmail isminde bir :amele 
altında k ır. hmail tehlike1i 

banın parçalannralt 81d6rilldüğünO, 
katillerin yakalandığını yazmıştık. 

Şerirler, ~::>ban Halill bir hatır için 
öldürdüklerini •Öylemltlerdir. Cina• 
yetin aaıl müıevvlki Oıeylr isminde 
biridir. Hadisede bir kadın pımnağl 
old u söylenmektedir. 

Mahmut Esat B.· ·n 
Makaleleri 

Wııh· 13 - Sabık Adliye Vckill 
Mahmut Esat Bey iki gündür Ana• 
dolu gazetesinde şiddetti malcnleler 
neşreylemekte, müstnh ilin vahim 
vaziyetini t~şrih eylemekte, çifçlnln 
araziain in sekiz kuruştan tütü,ün 
yedi ıeki z kuruştan ısatıldığına yaz:• 
makta ve bu ac ıklı hale çare bulun• 
ması lüzumunu müdafaa etmektedir. 
Mahmut Esat Bey ımüıtaluı"lin borç
larınuı tevhit ve talu;itlere r aptını 
istemektedir. 

-=-=-

on Postanın Resimli Hik Ayesi: Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: 

1- Hasan Bey, 
Lerıey ucuzladı. •• kuruıa kadar et aatalıyor l kumaı alıyoraunl ıpara kaldı 1 

malclmya, 1 2- Bazı kaaabalarda OD .bet 1 3- Metreıi 60 kuruşa i.Pekli 1 4- Yalnız 'Pahalı olan biT 1 5: Hasan Bey - Merak etme, 
o da ucm!ad1. 35 bin liralık ikna
miyeyi ıokakta bir liraya aatıyorlarl 

1 



4 Eylül 

Hergün 
Çocugumıı 
Hangi klektebe 
Vereyim? 

* Çocuğuna lisan öğretmek arzu-
sile çocuklarım e<.:nebi mekteple
rine verenlerden bazıları Ameri
kan mekteplerini tercih ederler. 

Türkiyede iki türlü Amerikan 
mektebi vardır. Bir kısmı doğ
rudan dDğruya elli senedenberi 
Türkiyede hristiyanlığı tamime 
çalışan, her tarafa be da va İn
cil dağıtan Baybılhavza . merbut 
olanlard;r. Gedilc:paşa, Üsküdar, 
Göztepe ve Anadoludaki Ame
rikan mektepleri bu müessese 
tarafından idare edilir. 

Baybılhavz tarafından idare 
edilmiş olmaları, bu müesseselerin 
mahiyetini göstermiye kAfidir. 
Babilhavz bir misyoner müesse· 
sesidir. Gayesi Protestanhğı neş
retmektir. Bunun için bUtun müs
temleke ve yarım müatemlekede 
teşkilatı vardır. Buralarda kitap
lar neşrederek, mektepler aça
rak, cemiyetler teş~il ederek 
propaganda yapar. işte Türki
yede açtığı mektepler de bun
lardan birkaçıdır. 

Amerikan misyoner mektep· 
)erinde, papaz mekteplerindeki 
karanlık ve korkunç hava yoktur. 
Protestan papazlara herkes gibi 
giyinirler. Gayet gliler yUzJü, 
fath dilli, sevimli insanlardır. 
Muhataplarım fetbiçin her vası· 
taya müracaat ederler. Bu mek
teplerin muallimleri, Amerikada 
kilise'ere merbut (seminar} lırdan, 
yani din fakültelerinden, yetişir. 
Bu sebeple ekserisi birer papaz
dır ve tedris ve terbiye usulle
rinden ziyade, hristiyanlığı neşir 
vasıtalarını bilirler. 

Cocuklanmız bu mekteplerde 
o kadar garip, o kadar mllte
ass:p telkinler kartısmda kalır· 
lar ki, yavaı yavaş miJliyetlerini, 
benliklerini ve fahsiyetlerinl 
kaybederler. Kendi tarihlerini, 
kendi varlıklarını küçlik görmiye 
alışırlar. Mektepten çıktıktan 
ıonra mütereddi olurlar. Ameri
kan Misyoner Mekteplerinden 
çıkmıt kız veya erkek hiçbir 
kıymetli adam gösteremezsiniz. 

Diğer Amerikan mektepleri 
Baybılhavzla alakası olmıyan, tah
sisatlarını doğrudan doğruya 
Amerikadaki misyonerler heye· 
tinden temin eden mekteplerdir. 
Bunlar Boğaziçindeki erkek ve 
kız Amerikan Kollejleridir. Bu 
iki müessese, diğer misyoner 
Amerikan mekteplerinden tama· 
men farklıdır. Bunlarda hayat 
başkadır, terbiye başkadır. Mu
hitlerile, Betraflarile kat'iyen ala
kal arı yoktur. 

Buraya giren talebe, TUrkiye
de olduğunu unutur. Zengin ve 
lüks bir manastıra çekilmi' bir 
:r:ümreye intisap etmiı gibi yeni 
bir hayata girer. Burada lükse 
alışır, ziynete alışır, israfa alışır. 

ÇünkU bu mekteplerde Ame• 
rikahlar kendi yaşayış seviye· 
lerine muadil bir hayat tesis 
etmişlerdir. Talebeyi de bu sevi
yede yaşamıya alıştmrlar. Talebe 
oradan çıkınca hayata kendini 

uydurmakta giiçlilk çeker ve faşmr. 
Bu Amerikan mOesseselerinde 

tedris heyeti de aşağı yukarı 
eski misyonerlel'den mliteşekkil
dir. Bu sebeple Amerikan kol
lejlerinin tedrisah da pek ylllcsek 
uyılamaz. 

Bu müesseseler, son seneli'·- 1
"' 

muhite uymamak, memleketin 
hükumetin arzularım tatmin e-

SON POSTA 

1 Son Postanın Resimli Makalesi • lstanbul 

1 - Bir şeyi üç kişi bilirse, ar
tık onu her kes biliyor demektir. 

2 - Söyliyett deli olabil!r. Fakat 
hiç olmaz.sa dinliyenin akıllı olması 
lbımdır. 

Darbımese/leri • J 

cioııtluk tamir edi
eıki şeklin] alamaz 

~ .................................................................... Dlllı... 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Sayfa 3 

Kısası 

Münderecatımrzın çoklu
ğundan dercedilememiş
tir. -··=========== .... 

Manisalılar 
Seçilen Heyet Ankaraya 

Hareket Etti 
Manisa, 13 (Hususi) - Üzüm 

ve incir mustahsillerinin temen• 
nilerini hükumete bildirmek 
üzere meb'us Feyzi, Ziraat Ban
kası müdüril Riittil ve Rıza Sa
lahattin Beylerden mürekkep he-
yet Ankaraya hareket etmiştir. 

-._..,,_._. ___________ .__.mm_.._ ___ _. l!ir Cinayetin 

Tetkikat Devam Ediyor /ç-'?:!u~de Kazlıçqmede ••. 
rarengiz bir şekilde öldürUl-

v k•ıı H t• lkt d"' M 1 1 • dükten ıonra tren yolu Uze-e J er eye } JSa } i ese e erı rine terkedilen amele Htlse-
ymın katilleri ele geçirilmiş· 

Pazar Gu .. nu·· Go·· ru·· şecek tir. Cinayetin içinde kadın par-
mağı olduğu anJaşalmışbr. Katil-
ler, ayni fabrikadan Şakir, 

Ankara, 14 ( Hususi ) - Vekiller Heyetinin izahat verdiai beyan olunmaktadır. Dün buraya ge-
uh. •kt dl · ı · k · h d - · • Kadri, Bekir isminde Uç ame-m tm ı ısa ış erm müza eresme asre ecegı len fabrikacılar Heyeti Reisi Nazmi Nuri Bey Ba~ve- C 
l · l k kt ı v y ledir. inayet fU şeklide yapıl· 

ce senm ge ece pazar günU a 0 unacagı kil Paşa tarafından kabul edilmiştir. Heyet bugün 
anlaşılmaktadır. Yeni İktısat V ~kili Celal Beyin lktısat Vekilini ziyaret edecektir. İkhsat Ve! 1 ' mışbr : 
kontenjan meselesi ve diğer iktısadi işler üzerin- . Cuma günO karııkarııya rakı 
deki tetkikatını henliz bitirmemiştir. CelAl Bey lstanbvl Ticaret Ofisi MüdUrU Cemal Beyden içilirken Şakir Hfiseyioe: 
tetkikahnı derin ve etraflı bir şekilde yaptığı etraflı izahat almıştır. - Sen benim dostumla konu .. 
öğrenilmektedir. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. de dün Ce'. l fuyorsun, öyle mi? demif, Hüıeyin 

Vekiller Heyeti dün öğleden sonra geç vakte Beyi makamında ziyaret edere1< bir müddet gC.i de: Evett o beni seviyor cevabını 
kadar devaro eden bir içtima yapmışbr. Bu içti- rUşmüştiir. lstanbul Ticaret Odasının, Celal Beye vermiştir. Bunun üzerine kavga 
mada Düyunu Umumiye meselesinin görüşüldüğüt takdim edilmek llzere iktısadi vaziyete dair uzun kopmuş, Hüseyin bıçağım çekerek 
ayrıca CelAI Beyin de, yaptığı tetkikat hakkında baz~ bir rapor hazırladığı buraya bildirilmiıtir. Şakirin lizerine ablmıştar. 

e e Şakirin arkadaşı olan Kadri 

lngl•ıtere Endı·şe lçı·. nde ve Bekir hep birlikte Hüseyni kargatulumba ederek evden 
dışarıya çıkarmışlart taıla. 

_ • bıçakla yaraladıktan sonra 

Al F 1 h • 1 A f u A boğmuşlardır. Bokduktan sonra man - ransız tı a ı, mumı da cinayeti saklamak için, tren 
altında kalarak öldn zanm hAsıl 
olsun diye raylar üzerine bı.rakV a~iyeti Hayli Karıştırdı 

Londra, 13 ( A.A. ) - lngiliz kayiinin halen mevzuu babsolan Berlin, 13 - ( A. A. ) -
siyasi mehafili Fransanm Alman beynelmilel meselelerin hallini Berlin siyas1 mehafilinin hissiyata 
muhbrasına vereceği cevabın neş- teshil edecek mahiyette olmadığı şudur ki: Fransız cevabi notası, 
rine intizaren dün, pek hususi takdir ve beyan olunmaktadır. telifkiir bir lisan ~le yazılmıt ve 

bı·r ketumı·yet ve ihtiyötkarl•k M. Mak Donald gününü Al· Al~anyanın emnıyet hakkını 
.. ~ teshm etmekte bulunmuş ol· 

göstermekte idi. man müracaah uzerme ortaya çı· makla beraber silA.hlanmakta 
Ticari mehafilde vaziyetin kan mesele hakkında alikadar milsavat hakkı meselesini hal 

günden güne muğlakıyet peyda servislerle istişarelerde bulunmak- noktasına doğru ilerletecek bir 
etmekte olduğu ve Almanya ve- la geçirmiştir. ıekil ve mahiyette değildir. 

Bir Orman Yangını 
Dün saa~ üçe d~~ru Üskil~a~ v~ ~urt orm~nla~ma sirayet et- yet karşısında bütUn kliylülerl 

ltaymakamlıgı dahılınde Denızlı mıştır.Akşam.üzerı yangm çok teh- ve diğer kuvvetleri seferber ede-
ormanlarında yangın çıkmış, köy- likeli bir vazıyet almış, bu civar- rek muhtelif istikametlerden yan· 
lülerin ve jandarmaların bütün daki diğer orman ve köyleri gının söndürülmesine gayret edil-
gayretlerine rağmen yangın sön- tehdit ehniye başlamıştır. miştir. Nihayet yangın sabaha 
dürlllemiyerek civardaki Paşaköy Kartal Kaymakamlığı bu vazi- kartı söndlirUlmUıtür. 

- ------- ---~~~~~~----------------

Şilide Yeni Bir isyan 
Santiyago, 13 (A.A.)- Şilide 

Davila muvakkat hükumetine 
karşı bir isyan zuhur etmiştir. 

Bu hareket tayyare kuvvetleri 
kumandanı tarafından idare olun
maktadır. 

terbiyesine fazla kıymet veren 

babalara yavrularım bu mi\esse-

seye vermelerini tavsiye ede-
mem. 

jBir Denı·z 

Faciası 
Nevyork, 13 ( A. A. ) - Ge

çende East nehrinde bir miktar 
amele çalışırken henüz malum 
olmıyan bir sebepten dolayı ber· 
hava olup batan geminin garkol
duğu mahal ve civarında yeniden 
10 ceset deniz yüzilne çıkmıştır. 
Bu suretle cesetlerin yekunu 56 
ya baliğ olmuştur. 

Çiftçilerin Bir Müracaatı 
Ankara, 14 (Hususi) - Bir 

kısım viliyetlerden Ziraat Ban· 
kasına mUracaatlar yapılarak bu 
mmtakalardan da buğday satın 
alınması istenmiştir. 

f Urugi Han Moskovada 
Moskova, 13 (A. A.) - Av· 

rupaya gitmekte olan Hariciye 
Nazırı Füruği Han buraya gel-

mışlardır. 

Bir Merak 
Adanada Bir Çocuk Makin,· 

icadına Çalışıyor 
Adana ( Husust ) - Şehrimiz

deki Cumhuriyet hkmektebinden 
bu sene mezun olan Necati efen· 
di arzın cazibe kuvvetinden isti· 
fade ederek bir makine yapa· 
cağını iddia etmektedir. 

Necati Efendinin iddiasına 
göre, bu sayede kömUr ve saire 
masrafı hiç denecek kadar u 
olacaktır. 

Bir Kaçakçıhk 
Mahmutpqada Tarakçılarda 

Şemsettin Bey isminde birinin 
yazıhanesinde 3500 kaçak çak
mak taıı bulunmuştur. 

Karagöz Münakaşası 
Bursadan yazthyor: Yapılan 

tetkikat neticesinde Karagözün 
hayali bir şahsiyet olduğu tabak .. 
kuk etmiştir. ----

Huçinson Ailesi Kurtuldu 
Tromsoe, 13 (A.A.) - Huçill' 

aon ailesi denizden alınarak Gro
enlandm şarkında kiin Finsbeye 
götürülmüştür. 

den bir sistem kuramamak r 
İSTER iNAN, İSTER 

miştir. '\ Romanya 
İNANMA! Türkleri yliziinden çok güçlu.k çektiler. 

Ve nihayet idare sistemini de
ğiştirerek, müesseselerin başına 
Amerikanın en büyük terbiyecisi 
Doktor Monroc'yi getirtmeğe ka
rar verdiler. Ameı·ikah profesör 
bu hafta şehrimize gelecektir. 

Profesör Monroc, değil Ameri
kanın, bütün diinyanm adını 
hürmetle andığı bir terbiyecidir. 
Faka t onun mevcudiyeti bu mü· 
esseselerin mevcudiyetlerindeki 

Tayyareci olduklarını ve Pariste tayyarecilik tabıil 
ettiklerini söyHyen iki genç, Tayyare Cemiyetine 
müracaat derek Ankaradan Amerikaya uçmak iste• 
diklerini bildirmifler vo kendilerine bir tayyare teda
rikini rica etmişler. 

Bu iki gencin Atlas Okyanusunu geçmek için 
istedikleri tayyare 50 saat havada kalabilecek 180 
beygirlik bir tayyare olacaktır. Yine onların iddiuıoa 

gör~ bu tayyal'o a1ağ1 yukarı 70 bin liraya temin 
edilebilir. 

Bizim bildiğimize göret Okyanusu geçen tayyare
cilerin kullandık!an tayyare 500 - 600 beygfrliktir. 

tse beygirlik bir tayyareyi azami 25 bin liraya 
satın almak mümkilndilr. 

B8yle bit tayyare ile bu seyahati yapmak mOmkün 
değildir. O halde bu gençlerin teıebbüılerinden bir 
netice çıkabileceğine arhkt 

iNAN. IS T« il INA:NMAI hikmeti değiştiremez. 
Onun için de çocuklarının L---------------~--------------------------.-

Köstence, 13 (Hususi) - Bu· 
radaki Türk Konsolosu bir tebliğ 
neşrederek Romanyadaki Türk 
ahalinin Türkiyeye gidip yer
leşmelerine Türkiyenin muhalif 
olmadığmı, ancak muhaceret ar· 
zusunda bulunanların iktısadl 
buhran dolayısile Türkiyede top
rak, sapan ve hayvan alacak ka• 
dar parası bulunması lizımgeldi
ğini bildirmiştir. 



.. S.yfa 

Memleket Manzarala~ı 

Bey pazarında 
İsimli 
Otomobiller 

Beypazarı (Hosusf) - Beypa
zarmda otomobilcilik çok revaç

tadır. Fakat burada otomobilci· 
liğin kendine mahsus bir hususi

yeti vardır, her otomobile bir 
isim takılmıştır. 

Beypazarı - Ankara - Eşkişe
hir .. Bursa servisini yapan bu 
otomobillerden bir kısmının isim
leri şunlardır: 

Mavikuş, Güzelnasip, çap
yılmazt çalı koşu, fedayi şahin. 

Tıpkı vapurlar gibi isimlerife 
anılan bu otomobillerin bir tek 

fena ciheti vardır: Nakliye tari
feleri çok pahalıdır. Ankara-Bey-

pazan için adam başına (200) 
kuruş almıyor. Otomobilciler 

biraz insaflı olsalar her halde 
çok yolcu bulacaklarına ıüphe 
ycaktur. - F. Goşkuıı 

Malatyada iki Cadde 
Malatya ( Hususi ) - Vilaye

timizde yeni açılan istasyon cad

desine " ismet Pş. caddesi ,, ismi 
Yerilaıiştir. Yine yeni açılan ve 

klflaya giden caddeye de eski 
Valimize izafetle 11 Nevzat B. 
cadde i " ismi verilm~lir. 

Faydah Yağmurlar 

Uşak ( Hususi ) - Susuzluk
tan müşkülAt çeken halk bugüu 

yağan hafif bir yağmurdan sonra 
ıevinmiıtir. Çünkü çeşmelerin \'e 
kuyuların sulan yeniden gelmiş

tir. Bostanlar yağmurdan biraz 
dirilmiştir. - Ş. Kaya 

Bandırmada Güreşler 
• 

Bandırma ( Hususi ) - Bu 
ayın on betinde ıehrimizde bü-
yOk güreı müsabakaları yapıla
caktır. Bu müsabakalara memle-

ketimizin bütün meşhur pehlivan
larıoın iştirakleri temin edilmiştir. 

HilAliahmer Faaliyeti 
Elaziz (Hususi) - Hilaliahmer 

Cemiyeti son gUnlerde çok ha
raretli bir faaliyete başlamış, 
muhtelif heyetler civar kaza ve 
köyleri dolaşarak halla muayene 
etmekte ve muhtacı mua•enet 
olanlara meccanen ilaçlar ver
mektedirler. 

Somada Güzel Bir Teşebbüs 
Soma (Hususi) - Kasaba

mıza henüz yeni gelmiş olan 
Ziraat Bankası memuru Strra 
Beyin gayretile ),aza memurları 

arasında bir tasarruf sandığı vü· 
cude getirilmiş ve eylül maaşın
dan itibaren ayda 300 kuruş 
vermeyi taahhüt eylemişlerdir. 

Üç ay sonra ortaklar ardSlnda 
kredi muamelesine başlanaci'lrtır. 

Bir Hava Filomuz ersinde 
Mersin, 13- ( A.A ) Tayyare 

filomuza mensu!> bir avcı tayya
resi, bugün Eskişehirden buraya 
geldi. Çarşamba günü de 10 tay
yareden mürekkep bir tayyare 
filosu şehrimize gelecektir. Filo
muzun büyük teznhüra tra karşı
lanması için hazırlıklar yt-pılmak• 
tadır. 

SON POSTA Eylül 14 
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ME LE KET 
• 

RLERI 1 

1 
Gençler için 

1 
................... ----------------------------------•Esrarengiz 

Bugünkü __ Kütahya ~'!~~esi Vardır 
Sovyet Mütehassısları Burada Fabrika 

Kurulabileceğ·n · Söylüyorlar 
Kütahyanın muhtelif işleri 

bakkmda Kütahya Ticaret Odası 
Reisi ve Belediye Reis Vekili 
Gayyas Bey ile konuştuk. Bize 
özlü ve şayanı dikkat malumat 
•erdi. Kısa kısa yazıyoruz: 

t - ,.Kütahya - Balıkesir hat
tını yapan Juluyus Berger Şirketi 
inşaattan basıl olan temettüden 
vereceği vergi üzerinde ihtilAf 
çıktı. şimdi mahkemedeyiz. 

Bu şirketin Kütahya Müdlirii 
M. Harn Haym Dursunbeydeki 
amele ve memurin ikametgahla
rını Kütahya Vilayetine teberru 
etmişti. Muhasebei Hususiye bir 
kısmını ( 600) liraya satmıştır.,, 

2 - Ktitahyanın iktısadi va
ziyeti şudur: Müstahsil çok, müs
tehlik yoktur. Kütahyanın müs
tehlik nüfusa ihtiyacı vardır. 
Mümkün olup Kütahyaya ordu 
gelse bu da ortadan kalkacaktır. 

3 - Kütahyanın su ve ka
nalizasyon tesisatı için bir Fran
uz şirketi tarafından 800 bin 
liralık bir plan yapılmıştı. Bunun 
yüzde ikiden komisyonu olan 
16 bin liranın çok göründüğü 

için verilmediği ve belediye ka
s asına haciz kondu. Fakat bila
hare komisyon miktarı 4 bin li
raya indirilmek suretile mesele 
hallolundu. : 

4 - Kütahya teftiş edilmek-
tedi. Ziraat Bankası müfettişleri, 
Maliye müfettişleri faaliyette· 
dirJer. 

5 - Kütahyanıo elektriği 
lokomobilin tahrikile husule gel
mektedir. Eskiden mevcut olan 
bozoktuk şimdi düzelmiştir. 

Çankında . 
~ - ----

Ecnebiler Fazla 
Para Alıyor 

Çankırı, (Hususi) - Burada 
yeni bir bahçe merakı başladı. 

Herkes evme bahçe ve bu 

bahçelere havuz ve çeşme 
yaptırıyor. F akar bunları ya
panlar ecnebi işcilerdir ve 
buıılar bir havuz ve çeşme 

inşası için harç Ye masraf hariç 
olmak üzere (130) lira işcilik 
almaktadırlar. Bu para çok faz
ladır. Ecnebi işcilerin bu ihtiki
rına mani olmak lazımdır. 

Çankırmın bir derdi de yol 
meselesidir. Şehrin bir kııtm 
yolları pek fenadır. Bilhas!a ye
ni mdttebin önünden geçen Şü
be caddesi toz içindedir. 

Kemal Kadri 

Ölüm Cezası 
- --

Ağrı Şakilerinin Evrakı 
Temyize Gönderiliyor 

Adanat ( Hnsusi ) - Geçen
lerde bir kısmı ölüm cezasına. 
bir kısmı da hapis cezasına 
mahkum edilen Ağrı şakaveti 
maznunlarına ait evrak Temyiz 
Mahkemesine gönderilmek üze

ı-edir. 

Kütahya Ticaret Odası Ref si 

Gayyas Bey 

6 - Kütahyanm itfaiye teş
kil4tı vesaitin azlığına rağmen 

mükemmeldir. Teşkilatın başında 
Nazmi Bey bulunmaktadır. Evvel

ce İstanbul itfaiyesinde çalış
mışb. 

7 - Başmühendis Fehmi B. 
bu sene vilayetin daha 800 kilo-

metrelik yolunun tesviyei türa
biy'!sini yapmıştır. Bu yollar 
şimendifer islasiyonlarına da mün

tebi olmaktadır. Şimendifer ista
siyonunun adedi 22 dir yilayet 
dahilinde en çok istasiyonu olan 
bir memlekettir. 

8 - .Rus tetkik Heyeti Sanayi 
Müdürü Şerif Beyin riyasetinde 
geldi. Jeolog ve malzemei inşaiye 
mütehassısları ve maden mühendis
leri Cemal, Zühtü Beyler bu heyetle 

birlikte geldiler. Bir ~ün kaldılar, 
tetkikat yaptılar. Kömür, krom, 
grafitt kaolen, cam imaline mah
sus silis buldular. Aylarca tetkik 
edilecek mevat olduğunu H bir
çok fabrikalar yapılabileceğini 
söylediler. 

Tavşanlı, Körağaç ve Değir· 
misaz kömürlerinden civarda 
yapılacak fabrikalarda günde 
asgari 100 ton kömür alınabile

ceğini de ilavP. ettiler. 
9 - Kütabyaya su getirilmesi 

hususunda halktan, idarei husu
siye ve belediyeden 25 bin lira 
kadar su parası toplandı. Bir su 
şirketi tesiıı edildi. Bu şirket 
100 bin liralık bir Türk anonim 
~irkettir. Toplanan para Ziraat 
Bankasına konulmuıtur. Su, beş 
kilometrelik bir mesafeden geti
rilecektir: Suyun ismi Kuoduk 
Virandır ve çok mükemmeldir. 

10 Kütahya vilayetinin 
asayişi mükemmeldir. Bursa - Ka
raköy yolunda Pazarköylü faizci 
İsmail Efendiyi soymak isterken 
yanlışltkla bir otobüse tecavliz 
eden soyguncuları Kiitahya jan
darması meydana çıkardı. Tav
şanla Kaymakamı Osman Nuri, 
Domaniç nahiyesi Müdürü Sadık, 
Tavşanlı böfük kumandanı Fahri 
Beyler eşkiyadan ikisini bizzat 
tutup İnegölde Bursa Valisi Fatin 
Beye teslim elliler. 

Bu zevat takdirname ile taltif 
edileceklerdir. Jandarma da mın
taka ınilf ettişi tarafından yapılan 
teftişte gerek 6 numaralı mektep 
ve gerek vilayet jandarması inti· 
zamile şöhret kazanmıştır, 

------
Malatganın 
Müvezzii 

Malatya 
(Hususi) -
Burada bir 
tek gazete 
müvezzii var
dır: resmmı 
gönderdiğim 
Fadıl Efendi. 

Bu çalışkan 
genç hiç yo
rulmak bil
meden sabah
tan akşama ka lar gazete satar 
ve bu ~uretle elinden geldiği 

nispette Malatyanın irfan ihtiyacmı 
temin '!den Malatyahlar Fadıl 
Flendiye karşı hu usi bir sevgi 
hissi beslerler. 

Somada 
Bir Şenaat 

Soma ( Hususi ) - Burada 
çok şeni bir hadise ika edilmiş
tir. Bu civardaki Grozlar köylin· 
den Seviçler köyüne annesile 
birlikte gitmekte olan sekiz yaş
larında bir kız çocuğu bir fell· 
ketin kurbanı olmuştur. Ana ve 
kız giderlerken yarı yolda ibra· 
him isminde bir şeririn tccavfi· 
r.ünc uğramışlardır. Kadın bir 
aralık herifin kollarından yakası
nı kurtararak kaçmiş, fakat ço· 
cuğu orada kalmıştır. Şerir herif 
çocukcağızı berbat etmiştir. Fa
kat yapılan takibat neticesinde 
İbrahim yakalanarak Adliyeye 
teslim edilmiştir. - lL Hü:::nü 

Malatyada 
--

Çok Feci Bir 
Kaza Oldu 

Malatya (Hususi) - Hamdi 
ismindeki şoför otomobiline altı 
yolcu alarak KAhteye gitmek 
üzere Beydağmın 200 metre ir
tifamdaki tepesinden geçerken 
otomobilin tekerlek bilyeleri ve 
fireni bozulmuş, otomobil olanca 
süratile yuvarlanmıya başlıyarak 
200 metre derinlikte cesim bir 
meşe ağacının üzerine dütmfiş· 
tür. Bu sulcut neticesinde yolcu
lardan sabık Malatya meb'usu 
Ha~ı Bedir Ağanın birader .ıa-. 
desı Ramazan Zeynel Efendinin 
beyni patlamı ve ölmüştür. El
buzer bey uhtelif yerlerinden 
ağır surette, Kahte mübaşiri fle 
iki çocuğu hafif ıurette yaralan
mı.şludır. Kaza hakkında adli 
tahkikata başlanılmıştır. - İhsan 

Adıyamanda 
Gizli Rakı Fabrikaları 

Meydana Çıktı 
Adıyaman (Hususi) - Burada 

on iki kişi birlik olup biner metre 
mesafe ile iki cesim kuyu kaz
dırmışlar ve bu kuyular içerisine 
kaçak rakı fabrikaları kurmuşlar
dır. Kaza Kaymakamı Mahmut 
Nedim Bey meseleyi haber almış 
ve ansızın bir teharri yaptırarak 

insan anlamadığı ve an'ıya
madığı şeye karşı garip bir ca• 
ıibe duyar. 

Çoğumuz cehlimizi müdrikiz, 
kabiliyetimizin mahdut oldu· 
ğunu biliriz. Bir şey bize 
basit kelime!erle anlatılırsa, biz 
de onu anlarsak, arlık onun üze· 
rinde fazla durmayız. 

Sahnede birçok marifetler 
yapan sihirbaz, bu anlamadı• 
ğıruz oyunların, ruhun yardı• 

mına, yahut telepatiye isti• 
nat ettiğini anlatırsa, bundan 
bir şey anlamıyacağmız ıçın 
tuhaf bir heyecan duyarsınız. 

Bilakis size ha;rik .•. söyler 
•e hilesini gôslerİrH, o vakit 
aldatıldığınızı görür \'e kendinize 
kızarsınız. 

Fikirlerini vuzuh ile ifade 
edemiyen bazı kimselerin d 
karileri üzerinde böyle esrarcn• 
giz tesirleri vardır. Kari olrnyup 
ta anlıyamadığı yazının arkasın• 
da, onun idrakinin yetişemiye
ceği bir ilim kudreti olduğuna 
kanaat eder ve o yazı sahibine 
karşı garip bir hürmet duyar. 

Bir doktor sizi muayene ettiği 
zaman, hastalığınızın basit bir 
mide ağrısından ibaret olduğunu 
ıöyler ve bir müshil vermekl 
iktifa ederse, o doktora büyt\k 
bir mevki vermezsiniz. ÇünkO 
ıöylediği şey herkesin bildiği 
fCydir. Fakat doktor nabzınızı 
•e dilinizi muayene ettikten son• 
ra başını sallar ve liitince bir iki 
kelime sarfederse, o vakit bu 
doktorun filim olduğuna ve iJ 
bildiğine hükmedersiniz. 

Hulasa insanlar anladıkları ve 
bildikleri şeyleri tabii işlerden 

addeder, ona karşı hiçbir heye
can duymazlar. Fakat anlamadık• 
lan, kendilerince izah edemedik-
leri ıeye karşı derin ve esraren• 
giz bir korku ve heyecan duyar• 
lar. Sihirbazlarmt büyücülerin eski 
zaman hocalarının kuvveti, halkın 
anlamadığı lisanla konuşmaların• 

dan, onların anlamadıkları şeyleri 
bilir görünmekten doğuyordu. 

Bugün de onların yerini ya• 
rım cahiiler veyahut yarıın mU• 
nevverler işgal ederler. Bir insan 
bir şeyi iyi anlarsa, az çok ifad 
ve hayal kabiliyeti de varsa, bil· 
diğini herkesin anlıyabileceği bir 
liaanla anlatabilir. Fakat birçok
lar1 okuduklarını iyi anlamamıı,
lardır. ifade ve hayal kabiliyet
leri de azdır. Bunlar falso yap· 
mamak için uzun cUmleler, muğ
li.k ifadeler, anlaşılmaz kelimeler 
kullamrlar. Bunlart ekseriyetin 
esrarengiz şeye karşı duydukları 
cazibe hissinden istifade ederler. 

Anlamadığınız şeye inanma• 

yımz. 

Mersin Borsasında 
Mer int 13 - (A.A) Borsada 

3.82.5 ve 4.42.5 ten 89. 700 okka 
arpıı 3.5 kuruştan 25 ton yulaf 
22 kuruştan 75 çuval sisam' 4.62.~ 
kuruştan bir vagon kuşyemi, 310 
kuruştan 500 batman pamuk 
ıataldı. 

ortaklardan on kişiyi kuyuların 
içerisinde cürmü meşhut halinde 
yakalalnuşlır. Kuyularda 35 kilo 
rakı, 2000 kilo cibre, müteaddit 
kazan ve diğer aletler yakalan
mıştır. 



r 11 l Siyaset Alemi BABİCI 
Kapı Kapanmadı, 
Asıl Şimdi 
Açıldı! 

Rayhiştag Feshedildi 
Almanyanın ıilahlanma bahs inde

ki idd ialarına Fransa cevabını verdi. 
Gerek ajanı, gerelr bizim gazeteler, 
b u ceva;,ın her tllrlü müzakere ka· 
pılarını kapıyan bir '"ret,, ten ibaret 
bulunduğunu yazdılar. Fakat ilk ba• 
kışta bu hükmU y~rmekle hata ettik• 
lerini söylersek, hakikat severliği· 
m ize bağ ı şlanmasını rica ederiz. 
Çünkil Anadolu Ajansının bu telıra• 
fın da, böyle bir kapı kapamasından 
b ahse der bir taraf yoktur. Her siyasi 
n ota da olduğu gibi ma:ıiyc ait ba zı 
h u lasalar ''e biribirini nakzedcn i ki 
nıühim nokta Tardır. B'rinci nokta 
ajan s telgrafının metninde yanlı~ 
yo ksa şudur. Bu telgraf der ki: 

Bu Heyecanlı Ve Gürültülü Celsede 
Fon Papen Yuhalarla Karşılandı. 

"Frans ı z notaıı Almanya tarafından 
talep olunan hukuk müsav&tının 
Alınanyanın askeri vaı.iye\ini teabit 
eden Veraay Muahedesinin beşinci kıs· 
ınında münderiç maddelerde bir yeni· 
lik tetkil edcceğ1nt Ye binnetice •Hu· 
kuk müsavab., meaeleainin ancak 
muahedenanıeyl imza etml• olan 
devletlerin itillfı ile hallcdilebi· 
leceğini hatırlatmaktadır." 

ikinci nokta iH ajanı tclgrafın1n 

ıon kısınmı tefkil etmektedir. Bu 
kısımda da Almanyanın ordusunu 
tenıik etmeal, bu kuvvetin ziya de leş· 
inesi ve bi nnetice tealihatın müsaba· 
ka safhasına •irmeü demek ola· 
İcağından Franunın buna rıza gös
ter emiyeceti kaydedilmiştir. 

Demek oluyor ld Franıa, notHı• 
nın ıonunda, Almaa talebini reddet• 
titl halde, ceyabın&n iç kısmında, bu 
nıeselenin diter harp müttefiklerile 
bir anlaşma meaeleıl olduğunu kay· 
dediyor ve diter bir noktada, bu 
bahıin CeneYrede konuşulması icap 
edeceğine itaret ediyor. 

Şu halde, Alnıanyanın ıillhlan

maaı nıeaeleal, ebediyen kapanmış 

değil, biliki11 bundan ıonra daha 
çetin bir ihtilif kapısına dayaa'llıt 
bulunuyor. 

Me\'Zuun, bütün dünya için bfı} ük 
endişeler verditinl bilmek ve hıidi· 
aatı ona göre takip etmek lazımdır. 

Be şerin mukadderatının bağh bulun
duğu bu kadar nazik mfttaleal:ıra 
bu derece biwlne kalmamız ve böyle 
nıühim bir nota muhteviyatını biz 
fH t!Cİlerİn yanhf anlama mz, doj• 
ruıu hazin oluyor. - Sür eyJ& 

Gorgulofun 
Son Günleri 

Paris, 13 - idam mahkumu 
Gorgulofun mildafileri Reisicüın
bur ile uzun bir mülakat yap
mışlardır. idam mahkümunun 
Akıbeti bu mülakatın neticesine 
bağlıdır. 

Bırkaç aydanberi gebe bulu
nan idam mahkiimunu.n zevcesi 
Madam Gorgulof, müteveffa Re
isicümhur Dumerin zevcesine ri· 
cada bulunarak tavassutta bu· 
lunmasını istemiltir. 
-=::::::.. 

Berlin, 12 - Rayihıtaa-, hü· 
kiiınete Reisicümhurun imar ve 
ihya programlarını tahakkuk et
tirmek için fesbedilmittir. Fesih 
celsesi çok heyecanı. •e feci bir 
ıekilde cereyan etmiştir. 

Celse başlar başlamaz Ko
münist Meb'uı Forıler, hOkume
tin fevkallde ahval beyanname
sinin devam edip etmemesi me
selesinin reye konulmasmı iste
miştir. Aleyhte söz söyJiyen ol
madığından celse yarım saat 
tatil edilmiştir. 

Celse tekrar açıldığı zaman 
Rayhiştağ Reisi Hitlerci Göring, 
komöoiat meb'u8UD teklifine mu· 
balefet eden olmadığını, teklifi 
reye koyacağım a6ylemi,tir. İşte 
bu esnada Başvekil Fon Papen 
Kanunu Esasinin 33 üncil mad
desine istinaden Raybiştağın fes· 
hi kararnamesini vermek üzere 
Reis Gl>ring'ten söz istemiştir. 

Fakat Rayhiftag Reisi Kanunu 
Esasinin bu maddesine aldırma· 
mış, iki defa aöz istemesine 
rağmen başvekile .öz vermemiştir. 

Fon Papen Aleyhinde 513 Rey 
Berlin 13 - Sabık Rayhiştag 

Reisi M. Löbe ı oıyalistler ve 
komünistler nam· na fevkalade 
ahval kararnamesinin lağvmı iste
miştir. Bu Rayhiştağta büyük bir 
gürültU ve heyecan sebep olmuş
tur. Raybiştag Reisi M. Göring 
bu teklifi reye korken Fon Pa
pen ayağa kalkarak fesih karar
namesini uzatmıştır. M. Göring 
fes"h kararmı okumadan masa· 
smn Ostüne koymuşh r. Bunun 
üzerine Fon Papen ve diğer .ıa
zırlar meclisi terkctmişlerdir. 

Mecliste Yuh• Seslerl ı 
Bu esnada mecliste kahkaha· 

lar kopuyor. "yuha!., nidaları 
yükseliyordu. 

Kanunu Esasiye muhalif ola· 
rak toplanan reylerin tasnifinden 
sonra Rayhiştag fesedilmiştir, 
çiinkü rey toplanmadan evvel 
hükumet fesih kararnamesini 
meclise vermiş bulunuyordu. 

4 eylul tarihli fevkalade ah
val kararnamesiuin il~ası lehinde 
verilen reylerin adedi 513 tür. 
Aleyhinde verilen reyler 32 dir. 
25 miisteokif vardır. Bu neticenin 
ilinm sonra Hitlerci Mecliı 
Reisi Göring hükumete karşı 

ademi itimat beyan edildiğini 
ademi itimat reyi alan hükumetin 
meclisi feshedemiyeceğini söyle
miştir. Göring Rayihştağın içtimaını 
öniimüı:deki sah giiniine tehir 
etmiştir. 

Fon Papan TeessUf Ediyor! 
Berlin 1 J - Fon Papen dün 

Rayihştagda okuyamadığı nutku-
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Büyük babam bana Allabın 
kuvvet ve kudretinden anlatırken 
bilhassa onun ıertlik ve huşune· 
tine işaret ederdi. Bu Allah gü
nahları için insanlara tufan gön· 
derir, şehirleri yakar, tahrip 

eder, kıtlık ve hastalık verirdi. 
O daima dünyada, ceza veren 
bir kılınç ve günahkarlara kartı 
terbiye edici bir kırbaç gibi idi. 

" Kim Allahm emirlerine ve 
ınemnuiyetlerino muhalif hareket 
ederse o ıstırap ve cezaya du-

Türkçeye Çeviren : Mavaf fak 

çar olur!,. diye kemikli, ince 
parmakları ile masaya vurarak 
bütün bunları kafama nakşetmek 
istiyordu. 

Ben Allahm bu hain ve zali
mane sertliğine güç inanıyordum. 
Büyiik babamın, bunları mahsus 
düşlinerek Al'ahı se•mem için 
değil, ondan korkmam için ıöy-
lediğinl tahmin ediyordum. Ve 
bunu ona açıkça ıordum: 

- Bunu ıen herhalde aenin 
sözlerini tutayım diye söylüyorsun 
değil mi? 

Berl i ıı.<le « 'l'o ııı pelkof ııı anovra ıııcydaııı ııda, 170.000 ki t i ılen ıııurokkcp 
' Çelik ııı ı~fer • i,ıta:ıtı Başvekil l'oıı Paptmin t-Lhtı riyasetinde bulu nan he
yôti v ii k tıl.L, sabık vol iaht Krorıpriz ve M.tre,al f o n Makoıızen 'in huzurunda 
IJeı s:uı L s ııreıı bi r ~oı; i t rt'sıııi ) apıltlı. Bıı m ıı nasobetl e lıinl•aş ı :-:oJdte Al
rn:uı a.sl,eri gu rurunu okşıya•ı ve ı:ok :Ll k ıı l anan lıi r n utu k i rAt otti. Şaya nı 
ıl ),ka t lıir lfCJ var,.a, o da HH4 l ' nı ıııııı Harbiııdo ıı birkaç ay evvel sahık 
l\ ıı) 1.er \ ı11~*" '!1 ayrıi « Tc ıııpelkof > ın uvıl ,uıında IJüyfik lı ir geç it resmin o 
rİ ) aset etrnıştı , vo ordııj a ıı 1a •ı yukarı :ıyni s ül.leri soyleııı iıti. Bu itibarla 
bıı nutuk çok m:uıiılardır. lh'sıni ıııiz M a reşal l'o rı Alakenzen i muhtelif mef-
11ıı h kthı atrn ha) r.dd ıı. rı ii ıııirı ıl c ıı oto rı ı o lıilile goçorl,cn gö -< ter ııı e ),t cıl i r. 

Gandinin Ölüm Tehdidi 
Gandi Ölünciye 

Duracağım 
Kadar 

Diyor 
Aç 

-
Londra, 13 - Gandi açlık ı tu lmasını takbih etmektedir. Hat-

grevi yapmak tehdidinde bulun- ta, sefalet içinde bulunan smıf
muştur. Bu hadise Hindistan f lar için ayrı ayrı intihap siatem-
mesclesini vahim ve tehlikeli bir leri ihdas edildiği takdirde 
hale sokacaktır. Gandinin bu ölünciye kadar aç duracağını 
tehdidi, yeni Hint Kanunu Esa- söylemektedir. 
sısını yapacak olan komisyon Gandi meselesinin siyasi cİ· 
Reisi M. Samuel ile lngiliz Baş· hetin\.len ziyade ahlaki ciheti ile 
vekili M. Makdonald arasındaki meşguldür. Gandi, sınıflar ara· 
mektup muhaberesinden anlaşılmış· smdaki ayrıhğın halk arasında 
tır. Gandi cemaatlerin temsili işin- iftirak husule getireceği ve bu 
de dekunulamazlar ( Diinyaya halin ırkın vahdetini tahrip ede-
Cemaat ) le Mecusilerin ayrı tu· ceği kanaatinde bulunmaktadır. 

nu radyo ile neşretmiştir. 
fon Papen, Rayihştağm ka· 

nunu esasiye muhalif hareket 
ettiğini teessüfle beyan etmekte 
ve Almanyanın yt!ni bir devrin 
başlangıcında olduğunu söyle
mektedir. 

Fon Papenln Mektubu 
Berlin, 13 Foıı Papen, 

Göringe bir mektup göndererek 
kendine söz vermemekle, fe~ih 
kararından sonra müzakereye de
varn etmekle kanunu esasiyi çiğ· 
nediğini söylemiştir. Fon Papen 
fesih kararından sonra aktedile· 
cek herhangi bir celsenin hükmü 
olmıyac :ığını bildirmiştir. 

O ela bana, benim gibi açık· 
ça cevap verdi: 

- Evet tabii. Tecrübe et bir 
kere bakalı m, bana itaat etme· -., 
megı ... 

- Fakat ninem hana Allah· 
tan başka türlii anlatıyor! 

- O ihti, ar kaz;ı inanma, 
o doğuşundan budaladır! Oku· 
mak bi!e bilmez, kafasında 
bir dirhem akıl yoktur. Ben onu 
menedeceğim, bir daha sana 
böyle kudsi Jeylerden bahset· 
mesinl Cevap ver bakalım: Bat 
meleklerin oe gibi vazifeleri 
vardır? 

Ona, bana öğrettiği cevabı 
verdim. Ve ben de ona sordum: 

- Memur ne demektir? 
Mahsus yana bakh ve güldil : 

" Dilini fareler ısırsın( " dedi ve 

Ne Pahasına Olursa Olsun 
Hukukta MUsevat 

Berlin 13 - Fon Papen rad· 
vodaki nutkunda hulasaten şun· 
ları söylemiştir: Almanya bütün 
d eveletle müsavi muamele görme• 
lidir.Almanya da diğer devletlerle 
müştereken sil ahlarım tahdit et· 
melidir. Almanya silahların ha-

kiki olarak tahdidini istemektedir. 
Yapilan teklifler bütün devletler 
için müsavi olmahdır. Dişinden tır· 

nağına kadar ıiliblaoan devletler 
karşısında Almanyaya ikinci de
recede bir devlet muamelesi ya-
pılmıya Alman milletinin artık 

sonra dudaklarını ısırarak anlattı: 

- Memurların Allahla ala· 
kası yoktur. Onlar, insanların 
işine bakarlar. Memur kanun ve 
nizamları yutmuf bir insandır 1 

- Kanun mu? Bu da ne? 
- Kanunlar... Evet, itte bun· 

lar tıpkı Adet ve nizamlar gibidir. 
Büyük babam neş'elenmişti. 

Zeki gözleri parlıyordu. 

- insanlar bir arada yaşarken 
bir şey hakkında anlaşırlar, ittifak 
ederler "Bunu adet haline koya· 
hm, bunun nizamı şöyle olsun, 
veya kanun yapalım ,, derler. 
Tıpkı çocuklar oyun oynarlarken 
aralarında bazı niıamlara uyma• 
yı ve hangi sıra ile oynıyacakla· 
rını kararlaıtırd ıkları gibi •. 

l,te bu kararlar, anlatmalar 
kanundur. 

- Peki memurlar? .. 

Gönül İşleri 

Karilerim in 

Suallerine 
Cevaplarım 

• 
"Bendeniz liıeye devam et

mekteyim. Mutavassıt bir aile
nin yegino oğluyum. Oturdu
ğumuz mahallenin evimize karşı 
olan tarafında liseye gider bir 
hamın kız oturmaktadır. Her 
zaman ben mektebe gider gelir
ken ve aair zamanlarda hu hanım 
kız beni görünce pencereye çı· 
kar, gUler, kendisini göıtermiyo 
çalış ı r. Keza akşamlaı ı gittiğimi 
bildiği yerlere gider, benden 

evvel oturur, benim ile gözgö
ze gelmeyi sever, sonra sokak· 

ta beni görünce eıki tabit halini 
bozarak hafif gülümser, baştan 

aşağı süzer. Fakat bu aUzmeler 
ve gülümsemeler epey bir müd

det devam etti. Artık ben de 
genç bir erkeğim, bu hale daya• 

namadı m gördilğüm yerde lif 
atmıya, peıini bırakmamaya ça-

hıtım. Daha doğrusu konuşmak 
istedim. Fakat eski hallerine de-

vam ettiği halde sözlerim cevap
sız kaldı. Bana karıı çekingen 

bir vaziyet aldL Ben de bu vazi· 
yelten sonra artık ona mukabele 

etmemiye baıladım. O hali eıkl 
halinde ayni suretle devam edi-

yor; gülüyor süzilyor. Da· 
ima her yerde gözünU benden 

ayırmıyor, fakat netice konuş· 

muyor. Acaba bunun sebebi 

nedir. Benim güzel Hammteyze• 
ciğim . ., l l. K. 

Oğlum, kız ıevilmek istiyor 
ve sana karşı IAkayt olmadığmı 

anlatıyor. Fakat sen lAkaytsın, 

ve sevdanı izhar etmesini bilmi· 

yorsun. Genç kıza sokakta laf 
atarak ilAnı aşk edilmez. Kızın 

yüz vermemesi, senin bu toylu
ğundan ileri geliyor. 

HANL\tTEYZE 

tahammUlii kalmamııtır. 
Almanya silAhlanmak husu

sundaki hukuk müsavabm her 
ne pahasına olursa olsun elde 
edecektir. Muıolini, Almanyanıa 
silahlanma teşebbüsünü anlayıp 
takdir etmiştir. Hoover ilicena
bane tekliflerde bulunmuttur. Bu 
hususta Fransaoın verdiği cevap 
müzakereye bile esas teşkil et
miyecektir. 

Hükümet, fırkalarla temcrkllı 
kabinesi yapmanın aleyhinde ol
duğu gibi diktatörlilğiln de aley
hindedir. Hükumet Hindenburgla 
birlikte imar ve ihya programını 
tabak.kok ettirmiye ahdetmiftir. 

- Me.murlar mı ? Ah.. Bun
lar haydut gibi heriflerdir. Bun
lar gelirler ve kanunu çiğnerler!. 

- Niçin bunu yaparlar ? 
- AL.. itte bak buna senin 

artık aklın ermez 1 
Sert bir aeale, alnını kınıtıra

ra k bu .özleri a6yledikten sonra 
yine nasihat edici bir eda ile 
devam etti: 

insanların büttin itlerini Allala 
idare eder. insanlar bir ıey iıter
ler, fakat o batka bir ıey arzu 
eder. insanda her kuvvet zayd 
ve dermansızdır. Allah yalnız 
bir üfOrıre onlar toz gibi datı
lırlar. 

Memurlar hakkında bayle al4· 
kadar olmamın kendime ait her
hangi bir sebebi vardı ve ben 
teharriyahma devam etmek iıU 
yordum. 

( Arkuı :nr) 



Dünya Hfıdiseleri 

Macaristanda 
Dilencilik 
Mesele Oldu 

Peşte'den yazı1ı}or: fktısadi 
ve siyasl buhranın bir icabı ol
mak üzere Macaristanda ve bil
hassa Peşte'de dilencilerin adedi 
gün geçtikçe artmaktadır. Mev
cut istatistiklere göre bunların 
miktara elyevm yalnız Peşte da
hilinde 200 bini bulmuştur. O 
auretle ki sokağa çıkıp ta kısa 
bir mesafe katederken on, on beş 
dilencinin müracaatına maruz 
kalmamak mümkün değildir. 
Bu hal, Macaristan da bir nevi 
dilencilik san'ati doğurmuştur. 

Halbuki bunların içinde ha-
kiki fakirler mevcut olduğu gibi 
aahte dilencilerde vardır. Peşte 

belediyesi, bunlarla mücadele 
edebilmek için bir uıul ~az' et
miftir. Dilenciye sadaka vermek 
lstiyenler, para mukabilinde be-
lediye memurluklarından muhtelif 
kıymette birtakım matbu kağıtlar 
almaktadırlar. Bu kağıdı sadaka 
mukabilinde alan dilenci paraya 
tahvil edebilmek için yine bele
diye memurluklarına ibraz etmek 
mecburiyetindedir. Bu ıuret le 
dilencinin hakiki bir fa!dr olup 
olmadığı kısa bir tahkik neticesin· 
de derhal meydana çıkmaktadır. 

Aç Kalan Papaz ... 
Birçok neş'eli maceraların 

kahramanı olan İngiliz papazı 
DaYidsonun akıbetini bu sütun
larda ıize nakletmittik. Papaz
hktan ayrılmasını mliteakıp atıl· 
dığı garip hayata dair bazı taf
•ilAt verebilmek için geçmiş ha
diselerin kısa bir hulasasını yap
mak lazımdır : 

Papaz Davidson, genç ve 
gtizel kadınların papazıdır. Ne
rede hafifmeşrep bir kadın bu· 
lursa, Davidson cenapları o ka
dını hak yoluna davet etmekten 
hoılanırdı. Papaz Davidson ihti· 
yar ve vakti geçmiş insanlara 
vaız ve nasihat ederken kimse 
görmemiştir. 

Davidson okadar yufka yü
rekli (1) bir papazdı ki bu gibi 
kadınlardan yersiz, yurtıuz ka
lanları kendi odasma alarak ge· 
ceyi geçirmelerine mUsaade ede
cek kadar merhametkArlrğ'ı ileri 
götnrmüştü. Bu hal, aleyhinde 
birtakım dedikodulann çıkmasına 
•ebep oldu. Nihayet mensup ol
duğu kilise mahkemesi papaz 
Davidıonu sorguya çekti. Gerek 
papazı ittiham edenler, gerek 
papazın mlldafaa şahitleri, bir 
hayli çekiıtiler. Bu arada bir 
kadın ortaya çıktı ve papaz Da
•idaonu ittiham etti. Kilise mahke
~eai . de onu rahiplikten çıkardı. 
Şımdı bu adam aç ve sefil bir 
hald~ ortada kalmıştır. Davasını 
temyız etmek için parası yoktur. 
Papaz olmadan evvel aktörlük 
yapbğı için davayı temyiz et
meyi temin edebilecek parayı 
bulmak maksadile bir çare dU
ıOnmDt ve hemen tatbik et
miştir. Bu çare ıudur: 

Sabık papaz Davidıon bir 
fıçı almış, eski Yunan filozofu 
Diyojen gibi çınlçıplak aoyuna
rak fıçının içine girmiı ve met· 
bur lngiliı plijı Blekpul' da ken
disini teıhir etmiye başlamıthr. 
Merakla kimselerden aldıj'ı para· 
lan biriktirerek temyiz masrafım 
çıkarmıya çahJmakta, bir taraf
tan da fıçının içinde itiraz l•yi
haaını yazmaktadır. 

Amerikada Serseri Çocuklar 
Nevyorktan yazılıyor: Amerika 

mesai nezaretinin bir istatistiğine 
sröre bugün çekilmekte olan buhra
nın bir neticeıi olmak tızere bOtiln 
Amerikada ıerserl bir hayat 
ıeçiren 200 bin çocuğun mevcut 
eldutu teıbit edilmiftir. Ba biça
nlwia bannacak yurtlan pktv. 

YUŞA TEPES NDE NELER G R 
- - --

Halk Burada Öbek Öbek Çadır Kur-
muş Yeyip İçiyor, Gülüp Eğleniyordu 
Yuşa Aleyhisselam Şimdi Boylu Boyunca Bir Diriliverse .. 

Yuşa tepesinde ağam eğlenigor 
Balak kavağa çıkmaz, deriz ve ağaçlarının gölgelediği seddin 

bir işin olmıyacağını anlatmak fiRtüne ç·kıp fisebilillah şarıl şa-

için alay ederiz: rıl akan subaşında yerleşebi-
- Balık kavağa çıktığı zamaıı, lirsiniz! 

değil mi? Ne ayak basta parası var, ne 
Geçen cuma günii, vapurumuz has:r kirası .. 

Anadolu kavağına ya\daşırken bu Yok, eğer dolaşmaktan üşen-
meıel hatırıma geldi. Tesadüf bu mezseniz, rahvan bir merkebe 
ya .. Sahilde Ağzına kadar pala- allayıp Yuşa tepesine kadar 
mut istif edilmiş bir balıkçı ka- çıkmak elinizde... Arkadaşım, 
yığı duruyordu. Yol arkadaşıma arka arkaya dizilen merkepleri 
takıldım: göstererek güldü: 

- Hatırlar mısın, dedim, sen- - Çemender dediğin bunlar 
den f.) tarihinde bir şey istemiştim. mı? Ben, ş•imendifer anlamıştım. 

Sen de: "Peki... Olur. Yalnız - Merak etme dedim, çe-
balık kavağa çıksın da öyle .. ,, men derler, böyle yokuşlarda şi-
demiştin. mendiferden iyidir .. , 

- E.. Ne olacak? 
En başta süslü bir merkep 

Sahildeki balıkçı kayığını 
var. Ben evvela onu gözüme gösterdim: 

- Ne mı olacak? İşte balık kestirmiştim. Atlıyacak oldum. 
kavağa çıktı, yap vadini bakalım. Arkadaş itiraz etti: 

Anadolukavağıodan sonra va- - Yooo... Kur'a çekeceğiz.! 
pur, sütlüceye uğruyor. Arkadaş- Kavga dediğin bundan çıkar!.. 
la birlikte niyetimiz Boğaziçinde - Pekala, öyle olsun ... 
eski usul bir limelif çevirip Cebimden nikel bir yirmilik 
dönmekti. çıkarıp fırlattım. 

Fakat Sütlüceye yanaşırken Yazı gelirse, eşek benim 

bende tuhaf bir arzu uyandı: olacak. 
Yuşa tepesine çıkmak!. .. 
Arkadaşa fikrimi açınca: 
- işin mi yok, Allahıru se· 

versen ... dedi, bu sıcakta Yuşa'a 
nasıl çıkılır? 

- Eğer seni, bir adım yürü
tftrsem o zaman sCSylersin 1.. 

- Demek, tayyare hazır-

ladın? 
- Tayyare değil amma, çe• 

men der .•. 

- Şimendifer mi? 
- Birazdan görürsün .•• 

Ne dersiniz. yazı isabet etme
sin mi? Süsiü eşekte iki rakip 
arasında payJaşılamıyan bir sev
gili gururu seziyorum. ikide bir, 
kişneyip duruyor. Yokuşu hızh 
hızlı tırmanmıya başladım 
Arkadaş, arkamdan ıesleniyor: 

- Hızlı gitme.. yahu... Ye· 
tişemiyorum ... 

- Ne yapayım... Bizimkinin 
galiba işi pek acele ... 

Gülüşerek atbaşı beraber 
.. pardon - eşekbaşı beraber yo
k~ıu çıkıyoruz.. 

Birkaç dakika sonra "Abıha
yat,, auyuna geldik. 

== 

Anha minba, biıim ahbabı 
kandırıp Sütlüceye çıkardık iskele 
önündeki bahçeli gazinoda millet 
yiyip içip hora tepiyor. Bu öyle 
bir vur patlasın, çal oynasın Ale- · "'" 

TAKViM mi ki, bir benzerini başka mesire-
de bulamazsınız. ÇARŞAMBA ! 

Bir kere, muhit, serbestçe eğ
lenmiye her yerden daha mllsail .• 
Teklifli birine rastlamak ihtimali 
yok. .• 

Göz alabildiği kadar bntun 
dağlar sizin... Ne karıpn var, 
ne ı&ri1feo. •• Sulak bir yer ister• 
aeniz, tabyalana ileriainde, cewiz 

ao G ... 14 

Ar&bl 

EYLÜL· 93J bıaır 131 I 
Ruml 

12. CemLene:• 1»1 31· Ağu•to•· HU• 1348 

V•k\l EH•l ... ut1 V alıı:t E.anl Ya11 

Gla.. 11 15 5. 39 ı\kı•• U, - 18. 23 
C>J:• lL 47 1&. 13 Yateı 1 32 it ~7 
lldacll L 30 i~ 43 ı ... ~ t. 3.1 3 ~7 

' - . 

:: 

Ben eşekten atladım: 
- Burada bir bardak olıun 

su içmeliyiz! 
Ne suyu bu? 

- Abıhayat. .. 
- Bir bardak derken, llç, 

dört, beş bardak oldu. iç bre 
iç.. Milbarek ıu, ne olur azıcık 
şişkinlik verse... Adı UstOnde 
Abıhayat.. Hele parasız oluşu, 
büsbütlin cana can katıyor. 
1stanbulda şişesi beş kuruşa 
içtiğimiz sular hatırıma geldikçe, 
ne olur ne olmaz midede bulun
sun diye bir bardak daha yuvar
lıyorum. 

Abıhayat ıuyundan sonra, yol 
gittikçe dikleşiyor. Bütun haşmetile 

önümüze serilen Boğazı seyrede
rek, gidiyoruz. Galiba böyle ya
rım saat kadar yürüdük. Nihayet 
Yuşl görllndil. 

Yuşa diyince, bir dağbaıı 

hatıra gelir. in cin top oynayan 
ıssız bir dağbaşı.. Fakat bu 
mevsimde, siz gelin de bu ıssız 
dağbaşımn halini görün .. 

Yuşada ilk gözDme iliten, sıra 
sıra çadırlar oldu. Aman efendim, 
bu çadırların önü, ideta bir 
mahalle kahvesi olmuş.. Grup 
grup toplantılar .. 

- Hasene hammcığım.. Sizin 
kaç gün oldu ?. 

- Vallahi.. hemtire.. ıDnll
nU hatırda tutamam ki. Dur 
bakayım, çarıambadan çarıam
baya sekiz, perşembe dokuz, 
cuma Qn... Öyle ya, tamam on 
gün .. 

- Bizim daha dördUncU gll
nümilz ... 

Siz.in anlıyacağınız, Ytişa, bir 
kamp karargAhı olmuş. 

Birçok aileler, pılıyı pırtıyı 
toplayıp buraya gaçmiltler. Birisi 
diyor ki: 

- Aman efendim.. Ne rahat 
uyku uyunuyor, bilseniz.. T •hta· 
kuruıu yok, sivrisinek yok.. Hele 
aıcak hak getire •• 

Ben ıordum: 
- Serin olmuyor mu ? 
- A.. Serin de ıöz mil ? 

Battaniyelere ıım11lu · ıuaoıyoruz. 
Kampa çakanlar ara11nda, 

Kari Mektupları 

• 
Maili inhidam 
Bir Ev 

Evvelce Belediye tarafından 

yıktmlan Cihangirde Kumrulu 

sokakta ( 17 ) numaralı hanenin 

büyük du\ıan müruru zamanla 

altından geçilmiyecek bir hale 

gelmiştir. Taşları teker teker 

yola düşmektedir. İleride vukua 

gelecek bir kazanın önüne ge· 

çilmesi hususunda Belediyenin 

nazarı dikkatini celbetmenizi rica 

ederim. 
Kuınrulu mokalı 46 No. lu hmned• 

Karllerinlııden 

Cemal 

Cevaplarımız 1 
Gebıeıle Giizeller mahall e inde E. 

Neıet Boycı 

Hakkınız herhalde mahfuz
dur. Bir istida ile müracaat ede· 
rek hatırlatırsanız isabet etmiı 

olursunuz. 

Bakırkoy Cimento Fıı.hrikasmıla 

Mengeııin Be9ler köyünden öadık 

fikri Beyo: 

TeveccühUnUıe teşekkür ed .. 

riz. Bu vadide neıriyatımıza 

devam edeceğiz. Sellmlar. 

tımarık bir kıı nr. Durmadan 
ip atlıyor. 

Annesi; 3nUnde, arkasında; 
dolaşıyor: 

- Yine yorulacaksın Saniye •• 
Terlersen karıımam ..• 

Kızın bntnn neı'esl üstünde r 
- lstanbula indiğim ıün tar

tılacağım.. A.. Vallahi debtetll 
şişmanladım .. 

Bursa için Uludağ ne ise, 
lstanbul ve Boğaziçi için Yöşl 
tepesi o imiş. Kampa çıkanlar, 
dehşetli memnun : 

- Birkaç övün yemek yiyo-
ruz, bana mısın demiyor ... Adeta 
obur olduk burada... diyorlar. 

Bizim arkadaıla .. Yuşl,, 
Peygamberin merkadi oldutu 
rivayet edilen mezarın başına 
geldik.I 6 metre uzunluğunda, 2 
metre genişliiinde etrafı duvarla 
çevrilmiş azametli bir mezar .• 
Mezarın az ilerisinde yıkık bir 
cami var. Camiin yanında da 
üstü kapah bir kuyu görünüyor. 

Ben, bu altı metre uzunlu
ğuodaki kabri göıtererek: 

- Şimdi, dedim, YuşA Aley• 
hisselim, minare gibi boyu ile 
ayağa kalkıverse ne yapardın? 
Bu ıözü, yanıbaşımızda duran 
bir genç duymuf. Bize doğru 
ıeldi: 

.. _ Efendim, diyor, bu dağa 

Bizanslılar zamanında Yürios dağı 
derlerdi. Dağın civarmda Jiipiter 
Yllrioı namına bir mabet bina 
edilmişti. 

.. 1924 seneaindekl hafriyatta 
ıonradan, mabedin üzerine inJa 
edilen jftstinyen kilisesinin plAnı 
ile millttan evvelki devirlere ait 
bazı eaerler bulunmuştu. Yup 
Aleybiuellmın mezarının burada 
bulunduğum: söylerlerse de ne 
dereceye kadar doğru oldutu 
kestirilemez.,, 

Y uşadan aynlırken, arkadaıım 
gülüyor: 

- Villyet hudutları dahilinde 
yepyeni bir mahalle.. Yuşa ma
hallesi .. 

- E~et. dedim, yalmz yazık 
ki ıeç haber aldık. Yoksa, bil
seydim temmuı girer girmez, 
kendi be•bıma ilk itim bir iki 
ay için bu mahalleye taıınmak 
olurdu... lf-~ 
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Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

İN ANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 
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Venay mu
ahedul 28 
hulra 919 

Holanda kralların· 

dan John ı-arpta 
birkaç karı almayı 

kanunen meşru 

illn eden yeı-Ane 

hü:.Cümdardır. 18 
Üvey anntsi vardır. 

Dünyanın mukadderatını 

tayin eden rlln•• tutulmaaı 

Amerika Hırsızları . ---
Amerikanvari Hırsızlık- Bütün F. ir Şimendifer Hattını, 1 
Bütün Bir Müzeyi, Bütün Bir Garajı Soyan Hırsızlar· 

Bir Mağazayı Nasıl Boşaltırlar? -- · Amerikada herşey geniş, bü- 1 trik geçtiği halde, kendilerini 
yftk ve akıllara hayret verecek tehlikeye düşürmeden telleri keı· 
mikyasta yapılır. Hırsızlıkları da miye ve toplayıp a,ırmıya muvaf-
böyledir. Birkaç misal: falc olmuşlardır. 

Bir gün Nevıork elbise ma· 'f. 
taza sahipleri mağazalarmın ka- Otomobil hırsızlığı klrla de-
pılarım açınca, içerde bulunan ğilmiş. Çünkli dörtte Uç çalınan 
bütün ilbiselerin çalındığını gör- otomobil bulunuyormuş. Onun için 
müşler. Mağazada laakal bin kat otomobil levazımı çalıyorlar ve bunu 
elbise varmış. da toptancı mağazalarını •oyarak 

.... 
Ertesi günü Bostanda hır· 

8l'Zlar yanın milyon traş bıçağı 
çalmışlardır. Bu bıçaklar sandık
lar· içinde sevk deposunda bu-
lunuyormuş. Erteai sabah bunla· 
rın yerinde ye1ler estiği görül· 
müş. Bıçakların kıymeti 30 bin 
dolar, yani 60 bin lira imiş. 

* Şikagoda hırsızların biri 125 
banbo çaldığı için tevkif edilmiş. 

Yine Şikagoda bir milyon 
fıçı ham petrol aşırmışlardu. 
Bunlar bu petrolu çalmak için, 
petrol akan borulardan birini 
delmişler, fıçıları buradan dol
durmuşlar ve aşırıp götUrmUşler. .. 

Meksikada hırsızlar 200 kilo· 
metre tulünde elektrik tramvay 
tellerini kesip aıırmışlar. Teller-
den 144 bin volt ku•vetinde elek· 

Burada res
mini gördüğü· 

nüz tren, Ame
rikada yeni iş

yapıyorlarmış. Nevyorkta böyle 
bir mağazayı soymuşlar ve aşağı 
yukarı 10 bin liralık mal aıır· 
mı şiar. 

* Bazı hırsızlar da eşya taııyan 
kamyonları zaptediyorlar. Me1ell · 
bir toptancı mağazasına efYa 
nakleden dolu bir kamyonu 
yolda durduruyor, ıoförO İn· 
diriyor, kamyona binip gi-
diyorlar. Eşyaları istedikleri 
yere boşalt.yor, sonra kamyonu 
sokakta bırakıyorlar. .. 

. Geçen ilkbaharda, Nevyorkta 
antika eşyaya meraklı bir doktor, 
Avrupaya gideceği için evini 
kiralamış, avdetinde evinde hiçbir 
fey kalmadığını görmüş. Hırsızlar, 
bir mtızeye muadil olan bu evde 
eıya namına hiçbir ıey bırakma
mışlardır. 

Amerikada 

lki Katlı Trenler 
işletiyorlar 

letilmiye baılıyan iki katlı Yagonlardan mllrekkeptir. Su ••ıonlar 
iki katb otobilsler ıibidir. iki kabnda da mllıteri vardır •• ,ek 
rağbet g6rmektedir. Çünlrtl bu ıayede fiatler ucuzlamlfbr. 

Bu laf Uç devleti (Ahaanya, Lehiı
tan, Daa&ikJ liç vlllyetl iç mıntaka• 
yı, v• Gç tehrl blrlblrlnden ay rır, 

Reklam İskeleti 

Bu iskelet, eczane •• kim· 
yahanelcırde gördilğümDz lnaan 
iskeleti değildir. Mağazalardan 
biri tarafından reklarn için yap· 
tmlmııtır. Kolu, bacatı, baır, 
hulAsa her uzvu, rekllm edilmek 
istenen bir aletten yapılmıtbr. .......... _. ............................................. .. 
İnanılmıyacak 

Derecede 
Garip Şeyler 
Dtınyanm dört köşesi, bin bir 

tllrlll garib el erle doludur. Haya· 
tın bu garip ve glllUnç taraflara
dır ki; ona biraz neşe ve tebes
aUme katıyor. Aşağıya naklettiji
miz olmuş hakiki vak'adır. 

Çocuk· Dövme 
Dini 

Amerikanın T cksaı htıkftmeti 
dahllinde dini bir mezhep ket
fetmifler. Bu nıezhebe menıup 
sadmlar çocuklarını muntazaman 
dlSveceklerine dair yemin ediyo,.. 
lar. Dayakla çocuğun içindeki 
fena ruhu çıkardıklarına inanıyo,.. 
lar. Bu kadınlarla evlenen erkek· 
ler, çocuklann dövlllmeıine mini 
olamıyorlar. Bu sebepten karıla
rını bırakmaktan batka çare bu
lamıyorlar. 

Ne dersiniz? Din namına ne 
maıkaralıklu yapılmamııtır kil 

1 Düşmana Kurşun 
Otömatik 
Pencere 

Amerlkada hırsızlığın çoğal· 
muı Ozerine evleri taarruıdan 

vikaye için bin tOrlil lhtiralar 
ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir 
tanesi de dllşmana kurşun atan 
otomatik pencerelerdir. 

Bu alet gaz sıkan bir taban
cadır. Pen· 
cereyl dııa
rıdan aç· 
mıya teşeb
bUı edince 
tabancanın 

tetiii çeki
liyor. Gaz 
dııarı çıkı
yor ve hır· 
aızı boğu· 
yor. 

Atan 

-====c:=.=-====--=-===x:=-

B ilirmisiniz Niçin ? 
----· - ~-

Hastalık İyileıtikten Sonra Sinemayı Kim İcat Etti ? 
Tamamen Kaybolur Mu? Sinemayı icat edeo bir ki,i 

Evet, kaybolur. Meseli, ipti· deiildir. Sinema evveli yanyana 
dai insanlar arasında birçok aari konmuş birçok resimlerin sllralle 
hastalıklar vardır ki, medeni diln- dönerken ınllteharrik gt>rün· 
yada arbk izi bi}e kalmamııbr. mesinden doğmuştur. İlk enstan• 
inanlar bu ıarı haatalıklardan t v f k u b · ..ı 
korunuyorlar. Sıhhate bakmaaını ~n~ to ~ra çı .~ra~ mug rıuı• 
bilen temizliii ıeven fennin ıammde bır lngıhzdır. Bu adam 
ı&ıt~rdiği yolda yaııyanl~ birçok yan:tana 24 fotoğraf w makinesi 
hastalıklardan kendilerini kur- koyarak o suretle fotoıraf çıkar· 
tarmış olurlar. mııtar. 

Bu 
Otomobilden 
Korkmayınız 

İnsan Çiğnemez 
Otomobil 

kazalan, bllton 
dtınyada bir
çok facialara 

ıebebiyet ver
diği için, bir 

1'giliz kazala
ra mani olmak 

&zere bu oto
mobilde ııs,.. 
dDğOnBs çareyl bulmuttur. Otomobilin inin• konan bu alet, iolH 

. fİİDenmaine mb1 olmakta •• ,arpbia aclamı Duriae almaktadar. 
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Margarit Boşandı, 
Muharriri 1f. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-127-

- işte, ihbar olupan ( enakı 
muzırra ) çıktı. 

Diye, derhal bir zabıt vara
kası yapıldı. Fakat.. bu esnada 
da kasada mevcut olan para ve 
saire de bir ( üslubu mahirane ) 
i!e ~aiplere karıştı. 

* Para ihtiyaçlarını bu suretle 
tatmin eden bu adamlar, kadın 

meselelerinde de ayni şekilde bir 
plan tertip ederlerdi. Mese!a 
f özlerine güzelce bir kacl n 
i'işti mi, derhal takip edilir, 
!.ime mensup olduğu öğrenilirdi. 
O kad n, sarayca maruf bir ada
ma mensup değilse, bilvasıta ha
ber gönderilir ve bir yere davet 
edilirdi. Kadıo, gelmediği tak
dirde, teklifin arkası kesilir, fa
kat bir taraftan mazısı tahkik 
olunurken diğer taraftan da bütün 
ahval ve harekatı tarassut ettiri
lirdi. Eğer o kadımn gizli bir 
macerası varsa, vay haline... Der-

tıal gerek kocasına ve gerek aleme 
karşı teşhir edileceğind~n bahisle 
tehditler başlar, birkaç hafiye 
geceyarısı kadının evıoe 
giderek r-encereleri taşlar, muhte
lif şekillerde adamlar, sokakta 
kadına çatar; artık . mel'un 
emellerine nail olabiJmek ıçm 

yapılmadık rezalet bırakılmazdı. 

Kocaları, babaları birer jurnal'a 
silrd ''rlilerek bu suretle himaye.s'z 
bırakılan ve sonra da tecavii; e 
duçar olan k~dın!Jlr pek çoktur. 

322 senesine doğru Beyoğluı a 
bir ( sirk ) g-elmişti. Sirkte can:
bazhk eden ( Margerit ) isminde 
genç bir kız, F ebim Paşanın na
zarı dikkatini celbetti. Kızı elde 
etmek istedi. Fakat sirk direk
törü olan kızın babası, müteassıp 
h ir Alman olduğu ıçın F chim 
Paşanın t~kliflerini kabul et-
medi. Hatta kızı da, derhal 
İslanbuldan kaçınmya karar 
'erdi. LAkin, efendisini her 
hususta memnun etmek istiyen 
Süreyya, derhal ortaya atıldı. 
Direktörü çağırarak Fehim Pa
şanın mevkiioi, nüfuzunu, serve
tini, şöhretini tamamen anlattı 

ve gfıya, iki tarafa da bir iyilik 

etmek için: 
tt 

- Böyle bir hrsah kaçırma
ymıı. Pap, kızınazı pek çok se
viyor. Kendisini berşeye razı 
edebiJirim. Eğer kızınızı nikibla 
kendisine kabul ettirirsem bana 
ne verırsınız. 

Dedi. Direktörle, üç &fağ1, 
bet yukarı pazarhj'a giritli. Di
rektör de herhalde tamahkar bir 
adammış. Böyle mühim ve müm
taz bir damada malik olmak 
ve belki de (sultanın oyuncubaşı
sı ) unvanım kazanmak hulyasile 
derhal bu alıt verişe muvafakat 
etti. Bu mesele etrafında iki ta
rafın da şartları tesbit edildi. 
Fehim Paşa ile Matmazel Mar-

SON POSTA 
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Fakat Paşanın Arkasını Bırakmadı 
gerilin resmen izdivacına karar 
verildi. Nikahm ( İslam şeriati 
mucibince icrası ) da bu kararlar 
cj mlesindcndi. 

Nihayet, nikah günü karar• 
Jaş~ırıldı, Fehim Paşanın adam·· 
larından birinin evi, aklin icra
sına tahsis edilmişti. Muayyen 
saatte, kızın a:ıası, babası ve sirk 
erkanından bir iki kişi siy.ah 
elbiseler ve kapalı arabalarla bu 
eve getirildi. Bunların arasında, 

siyah çar~af giymiş, ince tül peçe 
altında bir kat daha güzelleş· 

miş olan ( Matm~zel Margerit ) te 
vardı. İşe, alaturka bir çeşni ver
mek, bir Avrupalı hayalinde ya
şıy :rn ( ıark ) ı, o s.lretle efsa
nevi bir şekilde göstererek bü
tün bütiin itiuıadını CE"lbetmek 
için salonda yerlere şilteler ya-
yılm:ş ve buhurlar yakılmıştı. 

Misafirler, hürmetle karşılanarak 

insam mesteden bu muattar sa· 
lona alındı. Kapınm önünde is-

karpinleri çıkartılarak şilteler~., 
üzerine diz çöktlirllldü. Ömürle
rinde bu suretle oturmamış olan 
bu fraklı adamların, bin müşkifit 
ile diz çökmeleri ve diken üs· 
tiinde gibi ıstırapla oturmaları 

cidden görülecek şeydi. Nihayet, 
önde güvey olmak üzere 
içeri birkaç hoca girdi. Bunlar, 
ortaya konulan sedefli rahlenin 
etrafına di.1.ildi. 

Bazan hep bir ağızdan, hazan 
da yalnız bir hoca tarafından 

dua okunuyordu. Halbuki okunan 
şeyler, birer dua değil, katı açıl
mıyan en müstehçen küfürlerdi. 
Davetliler, Türkçe bilmedikleri 
için tabii bunları anlamıyor ve 
bütün yapılan bu küstahça mas
karal ıkları, dini bir ayin zannedi
yorlardı. Nihayet hocanın biri 
kalktı. Gelinle güveyi elele verdi. 
Ve içerdeki odaya gönderdi. 
Artık merasim bitmişti. 

( z\rkıtSl vı1.r ) 
==~ =-=--=--- ========~ -- = ----

Mülkiye Teftiş He
yetine Bir Şikayet 

Yapıldı 
( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

Hulusi Efendi kendisini tevkif 
ederek ellerine kelepçe vurmuş, 

sonra üzerindeki eşyas ı rı. alarak 
kendisini bir şoföre teslim etmiş 
ve Kirklareline göndermiştir. 

Faruk Ef. Kırklarelinde Karakol
da on beş gün mevkuf kalmış, 

bu müddet zarfında lstanbuldan 
gelen tahkikat evrakma nazaran 
bir suçu olmadığı anlaşılarak 

kendisi serbeı,t hırakılm ştır. 

Mülkiye Müfettişliği bu şilca
yeti tahkik edecektir, Faruk Ef. 
bu seyahate çıkarken İstanbul 
vali muavinine müracaat etmiş, 

muavm Ali Riza Bey bu seyahat 

14 Eylül Çarşamba 
latan bu)- ( 1::.!00 metro ) tR ~ııııı:ııı 

Htı~ ı n ,.e .Muı:dfrr llaııırnııı i~t ı rakile 

ıd :ı tıırk:ı ııa7. , l!\J l.liısik orkP"lr:L ~o,;; 

lıir t! r:ıııııı l uıt. ~I )liiııir Nurctt i ıı l~oy 

il o a rı..au:ışları ::.!:.! graıııofnn . 

Biikraş - <:1!J 1 mPlrtı ) ~l) kl'tııarı ::;o
lo, ~tı.;J iki kitilık koııwli, :!11,43 pi
y:ııı" :- olu, ~ı , ı:-ı ('ello knıt~eri. 

Belgrat - (4:.! :ı metre) :W,:ın Yu~os· 

rn.,)a k<'tı:ieri, :!1,10 kııınpıfi , :!J,;31 
orkl·:-1t ra, ':!~.~O ha \":ti i er.ı. 1( ll ii tı J.; :rna 
<ıpPra:ıı. 

Roma -( 4-ll 111otre ) ~1 ırrnıı 1 11 ruıı, 
~ı.ı .-ı dokluıuıı t:l\·::;iyı•leri, ~1.-l;i ita!· 
\' all operaları ndaıı alın ıı.ıt par~ al ar. 
· Put - ( !Sd metre ı :W tiyatro hır 
tıral:ırı, ::zo,;;o opnaıları ııakil, ı ı,uı 

Gehfli ın ııis. 
Viyana - ( r>17 metre l !!l :--tı.l us 

koııseri, 2B ak9:ıın haberleri ve \,' igan 
orkestr:ı.ın. 

Pett• - ( ınotrıt 050 ) ~o. ltıll y:ın 
koıı:ıeri, 20,5 Mo~uliııi lıakkınd.l bir 

. l·• l-koıı foraııs, :H kC' ıı ıa.n konserı, :..-, J 

c:.ı.1. bnıı t. 
Varıova- ( 1·111 metfıl) 20,!i:i Had· 

) o gazotosl, 21 Kora tarkıları, ~ l ,50 
keırıaıt konseri, 23 dans havaları . 

BerlJn - (1635 metre) 21 \'iy:ı.ua<lıın 
nal, ı..,n .:>fraua k.oııserl. 

Eski İstanbulun 
Hapishaneleri --• , Çok eski devirlerde lstan· 

1 

bul., yazımızda yarm ekst Is. 
tanbulun korkunç mahzenla· 
rlni göreceksiniz. 

L 
Bu akşam 

lVielek Sinemasında 
Büyük bir filim başlıyor. 

Demir Kafes 
Mümessilleri: 

SILVIA SIDNEY, Türkçe kı
s ı mlarda YAŞAR ve KEMAL 

Beyler 

ıçın bir nlifus tezkeresinin kafi 
ge'eceğini, başkaca bir vesikaya 
luzum olmad ığrnı söylemi.ştlr. 

15 Eylül Perşembe 
lstanbul-( 12011 ıııı ı tra) 13 orkı•stra 

l! i. i lı i riııci k ı'lıııı :ıl:ı.turka, Makhulo, 
~ . hal 'e lııd llaııımlarııı l9tirakile 
::o,:3 graıııııf11n, ~l orkestra 2:! 

ırı ofoıı. 
grn-

Bükreş - ( 394 ıııetre ) 20 •arka 
k o ıısori, :? J, ~O seııforıi, 21 koııforans, 
~1, 13 <ırkt':-tr·ı. 

'io'grat - ( -l29 ıııofrt) 20 Alıııanca 
ı.l e r :-ı , 2/J ,::J d,ws lı,l\':.\ları, 21 doktorun 
t:l\ ~iyeleri= ~ı .:ıu l..ı:iybahtan ııa!~il. 

Rorna - (Hl ıırntrr) 21,4.) k,mı ı k 
lta\'alar. 

Prat - (4~3 motre) 20 9arkı konl'leri, 
~11, :,0 b ı'l ki'}ilik orke~tra, ::ll Brflııo'daıı 
ııak il. 

Viyana - ( 517 rnetr&) 20,ü.j rnelo
ılilcr , :?::?,80 ak~aırı halıerleri, ::?::?,4:> 
K 11,·:ırtı>t . 

Peşte - (:>:>O motrıı' 20, 15 konre>rn.ns, 
~ t stııdyoda koıne .H, 23 piyano konseri. 

Var,ova -(14lt metre) z0,10 muh
trılif, 21 hafif ~arkılar 22,20 komedi, 
:?:l ılıı.nıı havaları. 

Berlln - ( 1630 ıuatre ) :n konfe
rans, 21, 30 orkestra, 23, W Ilaııı burı• 
ılaıı naltlen nofe veren havalar. 

Eyim 14 

-- -·--
Fransanın Bu En Güzel 

Buhran Yüzünden Elden 
Dünyanın en 

güzel ve zengin 
eğlence ıehirle
rinden biri olan 
Biyarriç ıablıyor. 
Koca bir teh· 
rin nasıl olup ta 
satılığa çıka· 

rıla.hileceğini dil
şünerek hayret 
etmeyiniz. " Bi
yarriç satıhyor " 
dediğimiz :ıaman 

elbetteki Fran
sa hükumeti, keın-
di eczasından 
olan bu ıehri baş· 
ka bir devlete 
devretmek iıti• 

yor, değildir. De
mek istiyoruz ki 
Biyarriç tehrinin 
biltUn eilence 
merkezleri, ga:ı:i
noları kumarha-
neleri top yekun 

Blyarrlç PIAJlnln glSrUnu,u 

satılığa çıkarılmıştır. dunun se
bebini uzun boylu anlatmıya ha· 
cet yoktur. Bu, sadece iktısadi 
buhranın bir neticeaidir. 

Biyarriç, deniz kenarında bir 
plAjdır. Senenin muayyen mev4 

simlerinde birçok kibar zevat, 

kadınlar, ecnebiler bu plaja uğ· 
ramazlarsa o sene hayatlarında 

bUyük bir eksiklik hasıl oldu
ğuna hükmederler. Bu monden 
plajın büyük ~~azinoları, bir ka
dınla oğluna aittir . 

Bu aile, bu muazzam serveti 
koca ve babalarmdan tevarüs 
etmişlerdir. 1925 senesinde Bi-

yarriçe gelen zengin bir Ameri
kalı, bir akş ·lm. gazinolardan 

birinde verilen süvareye adt kı· 
yafetle girmek istemiş, içeri 

alınmamış, onun üzerine bUtiln 
bu tesisab top yektin satın alma• 
yı ve para kuvvetini Biyarriçli
lere göstermiye kalkmıştı. O 
zaman Amerikalının teklif 
ettiği fiat 250 milyon İn&iliz 
lirası idi. iş, bir inada bindi 
ve Amerikalı emeline mu• 
vaffak olamıyarak dönüp memle
ketine gitti. O gtin, bugün ara
dan bir hayli zaman geçti, işler

de bUyllk kazançlar bbıl o]du, 
sonra bir kara kabus gibi buhran 
çöktü. Şimdi, Biyarriç gazinola· 
rının sahibesi, elindeki müessese
lerden değil kazanç temin etmek, 
bunların bakım masrafına bile ye• 
tişemez oldu. Nihayet mecburen 
buntan sabhğa çıkardı. Şimdi 
200 rr ilyon dolara derhal devret· 
miye taliptir. Fakat alıcı yoktur. 

İktısadi İnkişaf Programı 
Nasıl Tespit Edilmeli? 

(Baş tarafı 1 inci aayfada> 

lerin nekadar kuvvetli olduğunu 
anlatmak için kısa bir hulasa 
yapalım; 

ı - Bilumum ithalat komis· 
yoncuları, itleri daralttığı iddia
sile kontenjanın kalkmasını iste
mektedirler. 

2 - Hariçten mevsimlik mal 
getirmeyip ithal ettiği malı yüz
de 5 ile satmak mecburiyetinde 
olan büyük ithalat tacirleri ise 
takas uıulDnc ve gümrüklere 
gelen malların altıda birinin 

• 

Çıkarılmasına muhaliftirler. Çün
"n kü altıda bir çekmek mecburi-

yetinden dolaya muhtelif gümrük· 
lerde kontenjan miktarmı ka-
patarak piyasada fili bir 
inhisar yapmak imkAnmı artık 
bulamamaktadırlar. Takasa mu
haliftirler; çünkü, branıları mu
ayyen bir yilzde vererek ihracat 
vesikası almıya müaait değildir. 
Bununla beraber bunlar, malla· 
rmı eski fiate nispetle biraz da
ha yüksek fiatle satmıya yaradığı 
için kontenjandan memnundurlar. 

3 - Mevsimlik mal ithal 
edenler, ihracatçılara muayyen 
bir prim vererek takastan isti· 
fade etmektedirler. Şu halde 
mallarmı lyi fiatlo aatmıya yara· 

<lığından 

hem de 
dırlar. 

hem kontenjandan 
takastan kazanmakta-

4 - İhracat tacirleri de hem 
kontenjandan, hem de takastan 
memnundurlar. ÇonkU ithalatçı
lardan muayyen bir prim almak· 
ta, bunu ise kendilerine konten
jan sistemi temin etmektedir. 

İhracatçılar, fabrikacılardan 
da bir prim alabilmek için fab
rika iptidai maddelerinin de kon
tenjana tAbi olmasını arzu etmek· 
tedirlcr. 

"5 - Fabrikacılar ise konten
janin devamını iıtemekle beraber 
takas ıuretile ıiren malların, 
dahilde imal edilen malla11n ayn' 
olmamasını temenni eylemekte, 

ayraca, mevaddı iptidaiyeni 
serbest ve gUmrUkıUz geçmesin 
arzu etmektedirler. Bugllnkü Ya 
ıiyete göre : 

Kontenjan sisteminden birin 
derecede ithalat komsiyoncuları 

altıda bir mal çekmek noktasınd 

da mevsimlik mal getirmlyen ma 
faturacılar mutazarrır olmaktad 

Diğer bilumum ithalAtçılarl 
fabrikacılar ve ihracatçılar b 
kfımetin aldığı bu tedbirlerd 
fevkalAdo istifade etmiılerdLr. 
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Bir Sahtekarın Firarı Ve Bir Adalet Meselesi TİMURLENK 
Muharriri, Jf "" Kocasını Kaçıran Biı· Kadın Hakkında -84-

Timur Aşkta Da Ric' ati T akihat Yapılmalı Mı, Yapılmamalı Mı? 
-

Sevmiyor·du Fransız Hukukçuları Şiddetli Bir Münakaşaya Giriştiler 

- Siz neye üzülesiniz, düş· 
manınız üzülsün! 

- Çok tuhaf söylüyorsun. 
Seni benden uz~k gör~rsem üzül· 
mez miyim? 

Y anımzdayım, emrinizi 
bekliyorum. 

- Emrimi belki bekliyorsun, 
fakat dinlemiyorsun! 

- Haşa, siz emreder~iniz de 
ben dinlemez miyim? 

- Öyle ise emrediyoru 
Yanıma geJ, otur! 

- Halayık oturmaz, ayakta 
durur. 

- Sen halayık değilsin. Ka· 
nmım, nikahhmsın l 

- Siz biiyüklük gösterdiniz, 
beni nikAhladımz. Ben kendimi 
bilirim, yerimi tanırım 1 

Timurt sitemli bir işaretle 
ona o odadaki hakiki yerini gös
termek istedi. Fakat kızın gözle
rinde yabancı yaşamak istiyen 
bir ruhun inadmı uk'•' :ırak sı
kıldı, kaşlarım çattı : 

- E, dedi, ne olacak ? 
- Siz bilirsiniz. Ben halayığı· 

nızım. ( Öl ) dediğiniz yerde 
6JürUm. 

Hulyalarında husrana uğnyan 
zevç, hiddetle yerinden sıçradı 
ve bağırdı: 

- Bana senin ölümün değil, 
yaıaman lazım. Ölmeni islcsey· 
dlm bu odaya değilt zindana 
ıirerdin. 

Ve aksaklığının müsaadesi 

minimini bir tesir uyandirmadı· 

ğını anlamakla çok ağır bir ıstı· 
raha kapıldı. Yarım asra yakın 

btr zamandanberi bu haşmeti, bu 
kudreti v~ bu eşsiz saltanatı elde 
etmek ic·n çalışm•ştı. Kaç kere 
ve kaç :e maksat uğrunda, 
ölümlerl karşılaşmıştı, yaralar 
alıp yataklara düşmüştü? Bunlar, 
bu uğı·aşmalar, bu savaşmalar, 
bu tehlikeli çırpnmalar, demek 
ki bir kızın yüreğini alabilecek 
kuvveti kendisine temin edeme
mişti. işte cihangir Timur, on 
beş yaşında bir çocuğun önünde 
aciz kalıyordu. o halde kudret tanı
lan şey hakikatte acizden başka bir 
varlık değildi ve o, tam yarım asır, 
böyle bir aczi • fakat debdebe· 
lerden mamul bir örtü içinde 
~ide etmek için • çırpınmıştı! 

Husran muhakkaktı. En ağır 
nokta, bu vaziyetin içinden şe· 
refle, haysiyelle çıkmak yolunun 
kapalı görünmesiydi. Harpte ric'at 
etmeği bilmiyen Timur, aşkta da 
geri dönmeği beceremiyordu, 
çirkin buluyordu. Lakin bir şey 
yapmak zaruri idi. Ya, yenecekti, 
ya yenilmeyi kabul edecekti. 
Ne çare ki bu iki şık ta müm
künsüz görünüyordu. 

Beri tarafta kız, şahinşahın 
nikahindan kurtulmuş gibi gizli 
bir sevinç içinde idi. Elemli 
elemli dolaşan, gamlı gamlı içini 
çeken adamm bu ıstırabından, 
bukıvranışında • baba ocağında 
yüzüne bulaşan yanıklara zer· 
re zerre iyileştiren bir 

l Dünyanın meşhur sahtekar· 
Jar.ndan Leçelman isminde bir 
adam, Fransada milyonlar vurmuş, 
Mısıra kaçmıştı. Fransa ile Mısır ' 
hükiımeti arasında iadei mlicrimin 
mukavelesi mevcut olduğu için 
Fransa hükumeti Mısıra müracaat 
etti, Leçelmam yakalattı ve iade· 
sini temin etti. SahtekAr adamı 
teslim almak için Mısıra iki 
F ranslz polis komseri gönderildi. 
Her şey tabii bir şekilde cereyan 
etti. Leçe1man vapura bindfriidi, 
Fransaya kadar getiri!di. Fa· 
kat gemi nhtıma yanaııp 

polis memurlara Leçelmanı ara
dıkları zaman sahtekArın ye
rinde yeller estiğini gördüler. 
Kurnaz adamt iskambil masası 
başından bir türlü aynlamıyan 
polis memurlarının bu gafletinden 
istifade ederek sırra kadem bas
mıştı. 

Diyeceksiniz ki memurlar 
için yapılacak. bir iş vardı : 
Maznunun ellerine ve ayaklarına 
gelepçe vurmak ve bu suretle 
firarına mani olmak. 

Bu muhakeme tanı kolay ve 
doğru g:bi görüntirse de bu derece 
uzun mesafeler dahilinde yölculuk 
yaptırılan maznunların ellerine, 

cürmü meşhut halinde tutulmuş ve 
amme vicdanını fazla müteessir 
etmiş bir cinayet işlemeden ke
leı:ç~ vurulmaz. Medeni memle· 
ketlerde bu, böyledir. 

Bahsi uzatmıyalım: Polis me
murları, sahilden kendilerine ilti
hak eden memurların yardımi1e 

posta vapurunun altını üstüne 
getirmişlerse de sahtekarın orta· 
dan kayboluşuna dair bir delil 
bulamamışlardır. Bunun üzerine 
ilk akla gelen şey adamın ka-

Meşhur •ahteklr Leçelman 

rısım yakalamak olmuş ve Ma~ 
dam Leçelman derhal tevkif 

edilrniştir. Az sonra anlaşılmışbr 
ki Leç.elmanın firarında kansının 

büyük dahli vardır. Çliokü vapur 
rıhtama yanaşır yanaşmaz yolcu 
aileJerife beraber kocasmm yanına 

yaklaşmıya muvaffak olmuş, ka
çabilmesi için yapılması lazımge
len şeyleri ona, o öğretmiştir. Bu 
usul basittir: Madam Leçelman 
kocasına, ge:mi kömürlüklerine gi

rerek yüzUnU gözünü ıimsiyah 

etmesini ve ateşçilerlc birlikte 

gemiden uzaklaşmasını tembih 
etmiştir. 

Leçelman da aynile böyle yap
mış ve hiç kimse farkına var· 

madan serbest serbest gemiden 
çıkmışbr. Şimdi, bu hadise, mü-

1 
him bir hukuk1 mesele meydana 
çıkarmışbr : 

Bir zevce, bir oğul, bir baba, 
bir ana kocasmı, babasını veya 
oğlunu saklamak veya kaçırmak 
cürümlerinden dolayı takibata 
uğrıyabilir mi, uğrıyamaz mı ? 

Muhtelif milletlerin ceza ka
nunları, bu hususa dair muhtelif 
ve biribirine zıt hükümleri ihtiva 
etmektedir. Bazı memleketlerde, 
bu nevi bir cürliın işliyen kimse
ler takibata uğramazlar. Bazıla· 
rında ise şiddetle takip olunurlar. 

Fakat Madam Leçelman'ın bu 
münasebetle tevkif edilmesi kanu• 
oi midir, değil midir? Kanuni 
bile olsa mantıki midir, değil 
midir 1 

Fransız hukukfinasları arasın• 
da oldukça hararetli bir tctkilc 
ve münakaşa meuzuu olan hu 
mesel et Fransız adliyesine göre 
tamamen adalete uygundur. Fa
kat hukukşinasfarın iddiaları ise 
fU noktada to plamyor: 

"Diyelim ki Madam Leçelma• 
nın tevkifi hukuki ve kanunidir. 

Fakat hangi zevce, kız kardeş ve 
ana vardır ki hapishaneden ka· 
çan bir adamı karştsında görUr 
ve bu adam ondan saklanmak 
için yardım ister de o kadın 
bu arzuyu reddeder. Red· 

dedecek olursa, bu tarzı ha
reket en ine~ insanhk hislerimize 
dokunmaz mı? Bir sahtekarın 
büyük bir nıeharetle bir vapur
dan firar etmesi, şimdi Fransada 

belki bir kanwı tadili.tını, belki 
bazı hukuki esaslarm değlşme
sini intaç edecektir. itiraf etmek 
laz.ımdır ki Madam Leçelmam mü
dafaa edenler, hakkın en mutlak 
tecellisini müdafaa ediyorlar. 

nisbetinde bir süratle gezinmiye 
ba;,ladı. fikin bir şey düşünmüyor· 
du, düşünemiyordu. Bulutlu bir 
kafa ve heyecan dolu bir yürekle 
odayı adımlıyordu. Biraz sonra 
o bulut açıldı ve birçok şeyler 
kafasının içinde dolaşmıya başla~ 
dı : Tevekktille ilk karşılaştığı 
gUn işittiği sözler, ayrıldığı gün 
ıahit olduğu çekingen tavırlar, 
birer birer gözünün önüne geldi. 

şifa alıyor gibiydi. Aciz bir 
anından zalim bir cüretle istifade 
etmiş olan adamı üzmek ve ac
ze düşürmekt ruhundaki hınç 
ihtiyacını avuç avuç tatmin edi
yordu. Yediği silleyi işte iade 
etmiye başlamıştı, hem de fa. 
izileL 

Sonu .. ı.; olacaktı? Bunu o l Bugünün Meselelerinden l lf aponga 
• Yeni Mançuriyi 

Nikahtaki kerametin, o ke
rametten daha yüksek olduğuna 
kani bulunduğu şahıs kudret ve 
celAletinin bütün o sözleri, tavır· 

)arı silip süpiireceğini umuyotdu. 
Bn ilmit, şimdi acı surette ifl~s 
etmişti. Kız, hala o eski kızdı. 

Hatta, cür' eti biraz daha ziyade
leşmişti, inatçılığı katmer katmer· 
olmuştu. 

dakikada diışünmüyordu. Belki 
eza görecekti, belki incitilecekti, 
belki yurduna iade olunacaktı. 
Bunların hepsi muhtemeldi. La
kin o, öli1me kadar her şeye ra21 
idi. Yürek hakkı tanımıyan ve 

Türk Dılinin Gramerini Tanıdı 

Timur, kAinatı titreten aza
metinin bu genç kız yüreğinde 
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kıymetsiz tanınmak, reddolunmak, bize .. ben kitabı aldım. Kita· 
Onun· ruhunda, dakikalar geçtikr-. Poincare kelimesini fransızca 
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genişliyen bir yara oluyordu. Bu imlasile değil, tnrkçe imJAsı Ue kitabı aldım kitabı ben 

yaraya hiçbir miilahaza merhem yazabiliriı. Esasen İtalyanlar, kitabı, aldım ben " ciimlelerinin 
olamaıdı ve şu odadan böyle bir birçok ismibasları kendi imla· farldarım gösterebilmelidir. 
vaziyette çıkmak, tahtmdan ahi· 
maktan daha elemli bir felaket larıoa göre yazıyorlar. Şu noktayı da İşaret etmek 

olacaktı. Bu sebeple bir çare; Burada latincenio asıl olması isterim ki hayat, nasıl daima 
hem hoşnut, hem şerefini mem· meselesi ileri sürülebilirse de bir değişen bir oluş İse, lisan da 

ayni kanunlara tabidir. 
nun edecek bir çare bulmak Alman isminin İtalyanca imlasile 
istiyordu. k Şu halde hiçbir zaman te-
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Tokyo, 13 - Yeni Mançurl 
hükümetinin tanınmasma ait olan 
muahede imparatorun tasdikine 
iktiran etmiştir. Hariciye Nazırı 
muahedeyi imzalamıştır. 

Çin Protesto Etti 

Pekin, 13 - Japonyanın yeni 
Mançuri hükümetini tanıması ü
zerine, Çin kükfımeti tarafından 
9 devlet misak:nı hatırlatan no· 
talar gönderaecektir. 

Mekteplerde Beden Terbiyesi 
Haber aldığımıza göre, Maarif 

Vekaleti yeni tedris senesi içinde 
ortamektep ve liselerdet beden 
terbiyesine azami itina edecektir. 

Bu meyanda, Avrupadan bir .. 
kaç beden terbiyesi muallimi 
getirtileceği haber alınmaktadır. 

nan ihtiyaçlarma ve Türk zihni· 
yetinin temayüllerine göre niza .. 
ma koyabilmektir. 

Söz derleme meselesine gelice: 
Halk arasmdaki kelimeleri 

toplamak, her halde lazımdır. 
Eski lisandan da bu sahada 
istifade edilmelidir • 

Blit\.in Tür'der arasında müı
terek bir yazı ve edebiyat lisanı 
tesisi de, ~,ıul~aycseli tethiklcrden 
sonra mümkün olur kanaatin• __.....__....__bu_·t_ün_ha_kJ_a_rı_m_ah_f.u_ı:_ve....;;;.ga_ı_et_e_m_ıı.:..e_ıu....~on derece j buldu. sadece mantıki ve kıyasi olmak Asıl ış bu ruhu kavramak 
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Yazan: General Oglander 
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L~çük Haberler 

Büyük Türk lfıgati 
Hazırlandı 

1 

BiKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Yazan: Naci Sadullah 
_J 

Bütün Kayık arınızı Reşit Galip Bey Lugate 
Mukaddeme Yazdı 

SAKAL 
• 

Denize lndiriniz! Halkevinin hazırlad ığı büyiik 
Türk lfıgatinin tertibine baş· 
lanmıştır. Aydın Meb'usu Doktor 

Geçen gUn Akşam gazete
sinde Va - Nu Beyin " Sultan 
Evleniyor,. isimli bir masalı çık· 
tı. Mevzuu şu : "Eski zaman pa· 
dişahlarmdan birinin yetişmiş bir 
kızı var. Tahtına halef olatak 
erkek evladı olmıyan padişah 
bir gün kızına: "Kızım der artık 
evlenme zamanın geldi. Bütün 
padişahlar şehzadeler seni almak 
için can atıyorlar. Söyle han.6isi
ni gözün tutuyorsa seni ona ve· 

ka türlü olmaz. Hiç üstüme diişme •• 
israr, rica niyaz, vaitler fayda 

vermedi. Kız, gazetelerin şimdi 
güzellik kıraliçesi bahsini tuttur-

Bu dakikaya kadar Jeneral 
Budwood, Anzac'ta berşeyin yo
lunda olduğunu zannediyordu. 
Vaziyetindeki bu ani tebed
dül karşısında son derece şa-

tırdı ve tahliye meselesini 
düşünmek bile istemedi. Fakat 
bir müddet sonra, vaziyete yakın· 
dan agih olanlarla temas edip, 
düşmanın mukabil bir taarruzuna 
karşı koyabilmek ihtimalinin pek 
zayıf olduğunu anlıyarak, sırf 
askeri ooktai nazardan, tahliye
nin muvafık olacağını düşünmiye 
haşladı. Fakat asıl gayenin ehem
miyetini takdir ederek bu bapta 
karar verecek yegine sahibi 
salahiyet kimsenin başkumandan 
olduğuna ve vaziyeti kendisine 
izah etmiye karar verdi. 

Bu karar Uzer.ine Jenral Bird
voordun emrile Jeneral Godley, 
mumların titrek ziyası altmda şu 
raporu yazdı. 

Fırka ve lıva kumandanlarım, 
askerlerinin bütün gUn maruz 
kaldıkları şarapnel ateşi altında 
kuvvei maoeviyelerinin kırıldığını 
ve fena halde yorgun düştükle· 
rını söylüyorlar. Efradın kısmı 
azamı dağılmışlar ve bu arazide 
bunları toplamak müşkilldür. He
nüz harbe giren Yeni Zelanda 
livaıu bile bUyük zayiat vermiı 
ve kuvvei maneviyesini kaybet· 
mek üzeredir. Ateş hattındaki ef· 
radı değiştirecek takviye kuvvetleri· 
olduğu için yarm da şarapnel 

ateşine maruz kaldığımız takdirde 
ciddt bir hezimete uğramaktan 
korkuyorum. Raporumun mucibi 
endişe alduğunu takdir ediyorum. 
Fakat tahliyeetmek icap ettiği 
takdirde buna biran evvel karar 
verilmesini rica ederim. ,, 

Bu sırada blltlln kayıkların 
sahile gönderilmesi hakkında 
müracaat vaki olduğu ve nerede 
ise tahliyeye başlanacağı rivayeti 
1ahile dolan efrat arasında dal· 
ııalanıp duruyordu. 

Bu rivayetleri işiten sahil ku
mandanı bahriyeli kaptan Vyoyan 
meseleyi amiral ile görüşmek 
Uıe. e amiral gemisine gitmeğe 

karar verdi ve tam sahilden ay· 
rılacağı sırada Jeneral Birdwoodun 
yukarıda yazılan raporu da eline 
11kıştırıldı. 

Maksat bu raporun iıaretle 
Oueen Eliıabeth dretnotunda Je· 
neraJ Haınilton'a gönderilmesi 
idi. Fakat acele ile, hu raporun 
kime gönderileceği yazılmadı ve 

-==-
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bir mtiddet sonra Amiral Thurs• 
by'ye verilince, Amiral bunun 
kendisino ait olduğunu zannetti 
ve alakoydu. Ancak bir tesadüf 
eseri olarak bu mühim, bu haya· 
ti rapor biraz sonra Baş\cuman· 
dana vasıl olabildi. 

Rapor Amirale 
kit. gece olmuştu. 
mur yağıyordu. 

verildiği va
Müthiş yağ-

Bu şerait tahtında askeri 
karadan kayıklara irkap etmek 
gayet tehlikeli olacaktı. Maamafih 
her ihtimale karşı amiral şu emri 
verdi: 

" Queen zırhlısındaki amu-°al· 
den nakliye gemilerine: Bütün 
kayıklarmızı denize indiriniz ve 
karaya göndermek üzere emre 
intizar ediniz. 

Bu emri verdikten sonra 
Amiral Thursby karaya çıkıp 
Jenerat Birdwood ile görüşmek 
istedi ve tam yola çıkacağı za· 
man ansızın Queen Elizabet 
dretnotu göründü. Yanına Jeneral 
Carrutbers ile Jeneral Cunliffe
Oeweni alarak, vaziyeti anlatmak 
üz.ere doğru Jeneral Hamiltonun 
nezdine gitti. 

Amiral ve maiyeti dretnota 
geldikleri zaman Jeneral Hamilton 
uyuyordu. Fakat Erkanıharbiye 

Reisi Jeneral Braithwaite Başku· 
mandanı derhal uyandırdı ve 
Amiral gemisinin yemek salonun
da Çanakkale seferinin en mUhim 
içtimaı aktedildi. 

Jeneral Birdwood'un raporu 
üzerine bir karar ittihaz etmek 
mecburiyetinde kalan Jeneral Ha
milton çok mUşkil bir rnevkie 
düşmüştü. 

Yanlış bir karar bütün vazi
yeti altüst edebilirdi. Fakat 
herhalde bir karar vermek zaruri 
idi. Yeni malumat elde etmiye 
vakit yoktu. Jeneral Birduvoudun 
raporundan maada ve emrindeki 
Jenerallerle Anzac kıtaatına 
karşı olan itimadından başka 
kendisine bir karar vermekte 
yardım edebilecek hiçbir malu-

mata malik değildi. 
( Arl,a:; t var ) 

Reşit Galip Be} bu kitaba bir 
makale yazmışlır. Reşit Galip 
Beyin ilmi tetkiklere istinat eden 
uzun makalesinden bir iki parça 
alıyoruz~ Türkler, gittikleri ve 
kakim oldukları sahalardaki kül· 
türsüz yerlilere yeni dil öğretebil
mekteki zorluğun yanında, Türkün 
müstesna zeka ve kabiliyeti ile 
yerli dili hemen öğrenebilmek 
kolaylığı da dil temsili hadisesi 
mütalea edilirken gözde tutuJ
maLdır ..•. 

Türklerin devlet emir ve fer-
manlarile de dil değiştirdikleri 
olmuştur ..• Umumi kütle halinde 
diJ değiştirmek, şüphesiz yalnız 
Türklerde görlilen bir hususiyet 
değildir. Cermen kabiJelerinden 
Frank'laria Almanlar bir zaman 
ayni dille söyleşirlerdi. Halbuki 
şimdi birine Fransızca diğerine 

Almanca denilen ayrı dillerle 
konuşuyorlar. 

Aksaray Meydanı 
Aksaray Karakolunun karşı

sındaki adanın tamamile istimlak 
edilerek buranın bir meydan 
haline getirilmesi kararlaştırılmış· 
tar. Burada dükkanların çoğu 
yıkılmt.ştır. Burası yakında bir 
meydan haline getirilecektir. 

iş Bankası MlldUrU 
İş Bankası Umum Müdür Ve· 

kili Muammer Bey Ankaraya git
miştir. 

lstanbul - Edirne Trenleri 

İstanbul - Edirne trenlerinin 
gündüz işlemesi takarrür etmiş· 
tir, bu husustaki karar Bürüksel 
kongresine bildirilmiştir. 

Mühendis Mektebi 

Mühendis Mektebi muallimleri, 
bu mektebin Darülfünuna iJha
kma itiraz etmektedirler. Müder
risler Meclisinin bu husustaki 
karan Nafıa Vekaletine bildiri· 
lecektir. 

Yumurta ihracatımız 
ltalya hükumeti yumurtadan aldığı 

gllmrük resmini indirdiği için Ital· 
yaya mübim miktarda yumurta sata· 
bilcceğimiı r.nlaşılmaktadır. 

Kokain Değllmlfl 
Beyojfonda kokain satarkon ya• 

kalanan Nusratın muhakemesine dün 
devam edilmiş, Nusr~t sattıfı mad
delerin kokain olmadığını ıöylediği 

için tahJil yapılmak fi:ıera dava talik 
edilmiştir. 

Müzeye Gidiyor! 

reyim.,, Kız hiçbirisini istemez. 
Babası ısrar eder, nazlı sultanım 
nihayet : 

- Baha l der, bir yere yüz 
metre yüksekliğinde bir direk 
diktirirsin, direğin üstüne de bir 
metre kutrunda bir halka taktı
nrsın. Kim atacağı taşı o halka
dan geçirebilirse ben de ona va
rırım. Aman zaman para etmez. 
Padişah kurnazdır, düşünür, ta• 
şımr. Kendi kendine der ki "taı 
atmak sırasını evveli padişah
lara, som·a şehzadelere veririm. 

"Nasd olse onlardan birisi taşı 
halkadan geçirirde, tahtıma, hane
dandan olmıyan birisi namzet 
olmamıf olur. ,. Gün gelir. Direk 
dikilir, halka takılır. Dört bucak
tan gelip toplanmış padişahlar 
sıra ile taşlarını atarlar, padişah
ları şehzadeler, şehzadeleri vezir· 
ler, vezirleri vezir oğulları takip 
eder. Kimse delikten taşı geçire· 
mez. Nihayet bütün memleket 
ahalisi sıra ile tecrübe ederler, 
kimse muvaffak olamaz. Taş 
atmıyan hiç kimse kalmadığı bir 
sırada bir gözü kör, iki ayağı 
topal, bodur, kambur, sümüklii 
bir adam peyda olur: 

- Ben de atacağım! der ••• 
Hikayenin bu kısmı öyle yazılmış· 
tır ki okuyan içi titriyerek eyvah 
diyor, mutlaka bu pis herif taşı 
delikten sokacak. Ve nihayet .... 
O adam da taş atamıyor ..... 

* Gazetenin bütün ıayfalarmı 
aradım. "Mabadi var,, denilmesi 
mürettip batası olarak unutul· 
muştur da hikayenin nihayeti er• 
tesi glln çıkacaktır diye bekle· 
dim. Ertesi günkü gazeteye de 
baktım yok. Acaba ziya az geli· 
yor da göremiyor muyum diye 
dUtiindüm. Yüz elli mumluk 
elektrik ııığı altında dikkatle bir 
daha aradım.Yok!... Gözlerim mi 
bozuk diye düşündüm; rüyetle-

du 1cları gibi tutturdu. Padişah 
ne yapsın çarnaçar boyun 
eğmek mecburiyetinde kaldı. Da· 

vul lar çalındı, münadiler çıkarıldı, 
dört bucağa keyfiyet ilan edildi. 
İşe hile karışmasın, kimse . • · al 
bUyiltme yarışına sakalını kestir· 
meden iştirak etmesin diye iştirak 
edeceklerin gidecekleri berberler 
tesbit olundu. O dükkanlara sul
tanın en sadık adamlarından 
birer tane gönderildi. Onlar, sa· 
kallarmı kestirenlerin isimlerini 
hüviyetlerini mufassalan kaydede· 
ceklerdi. Memlekette yine faaliyet 
başladı. Padişah1ar, şehzadeler 
yine sökün ettiler. Hepsi sakal· 
larını berbere teslim ve isimlerini 
sadık uşaklara kaydettirdiler. 
Makas şakırtısından vo ustura 
cızırhsıodan yollardan geçilmez 
oldu. Hamallar gilnlerce büyük 
çuvallarla berber dtıkklnlarından 
kesilmiş sakallara şehrin haricin
deki süprüntülüğe götürlip dök
tüler. Artık altmışlık padişahların 
buruşuk yUılerinde bir tek kıl 
kalmamıştı. Cascavlak olmut su
ratlarile tUysUz çocuklar gibi or· 
talıkta dolaşıyorlardı. Berberlerin 
çoğunun mlltemadiyen çalışmak
tan bilekleri tutmaz oldu. Niha· 
yet o koca memlekette artık sa
kalh adam görmek, Keriman 
Hanımın ismini duymamış bir 
adama, ayna taşımıyan, ruj sllrmi
yen bir kadına rastgelmek kabi
linden birşey olmuştu. .. 

Herkes bir köşeyo çekilmiş, 
sakah çabuk uzatmanın çareleri· 
ni düşünüyordu. Kimisi "Tırnak 
cefadan, saç safadan uzar., sözU· 
ne tebaiyetle mutadından fazla 
safa sllrilyor, kimisi hergüo iki elil0 
sakalına yapışıp "uzatabilir miyim 
Acaba?., diye babire asılıp duru· 
yordu. Kimisi büyücülere sakal 
uzatma bliyilleri yapbrıyor, bazı· 
ları hocalara okunuyor; bir kısmı 
da adaklar adıyor, beş vakte beı 
daha katarak namaz ve niyazda 
bulunuyor; " Yarabbim, şu benim 
sakalları sen uzat! " Diye gece 
gündüz dualar ediyordu. Tüyeüz
ler, köseler hüngür hüngür baht
sızhklarına ağlıyorlar, bu arada 
birçokları da " bir tırnak boyu 
daha uzadı, şimdi bir arpa boyu
nu geçti,, diye aynaya baka baka 
delirdiler. 

rinden emin olduğum kimselere 
sordum: "Böyle bir hikaye vardı, 
sonu olacaktı, ben bulamadım 
siz görebiliyor musunz?,, dedim. 
Onlar da yok dediler. Yoktu, Böyle bir alta ay da geçti. 
hikayenin sonu yoktu. Kör, ilan olunmuş olan gün geldi çattı. 
topal sakat herifin de taşı Toplantı saray bahçesinin çok 
del;kten geçirememesi fena nük- geniş bir meydanhğında olacak, 
te değil. Değil amma muharrir hakem heyeti ölçüp biçip en uzun 
bey nUkte yapacak diye koca sakallıyı seçecekti. 
eski zaman padişahmın biricik O gün Padişah, kızı, vezirleri 
kızı bütün ömrünce evlenmiyecek ve maiyetile bahçesinin meyda· 
mi imiş. Padişahın oğlu yok. nında hazırlanmış makamına gel· 
Tahtı ne olacak. Oraya Va .. Nu diği zaman ağzı hayretten bir 
Bey mi oturacak? Olmaz tabii. karış açık kaldı. O kadar kala· 
Ve olmamış zaten. Ben size bahk vardı ki ona şaştı zannet· 
sonra ne olduğunu anlatayım da tiniz değil mi ? Hayırfl Bilakis, 
dinleyin: hıncahınç dola olaca_imı ta~miı;. 

Padişah ertesi günü kızım ettiği meydanlıkta mler emler 
top oynıyordu da ona hayret 

çağırttı: ı B h · · 
- Kızım, dedi, taşı kimse etti. ya nız... a çenm genış 

methal kaptsmın on dört on beş 
delikten yeçiremedi. Şimdi ne metre yüksekliğindeki iki yan 
olacak? Gel sen bu garipliklerden sütunlarından birinin listünde 
vazgeç te gözün hangi padişahı, bir adam oturuyordu: Sakalları 
hangi şehzadeyi tutuyorsa söyle yerlerde sürünen bir adam!!.., 
dUğünilnU yapalım. Kız: Diğer müsabiklar saray kapı· 

- Olmaz, kat'iyyen evlene- sına kadar erkenden ~etmişler. 
mem. Ancak bir şartla evlenirim. Fak at orada gördükleri bu ada· 
Beni almak istiyenlerin hepsi b 'ti Al mm sakah onların ütün ümı e· 
sakallarım traş ettirirler. tı ay rini kırmış hepsini kaçarmiştı. 

d "h sonra kiminki daha fazla uzar· İstanbulun en emektar yapısı olan Unkapanı köprüsü e nı ayet sa ona varmm. Dedi. Padişah: lf. 
S l h · · 't 'f · · a an bu köprü Neyse ki, bu müthiş sakallı tarihe karışıyor. ene erce epımıze geçı vazı esını Y P _ Aman kızım, nasıl olur, h d 

k b h ı ld'V · · • d" d "fb " · adam genç yakışıklı bir şe za e artık işe yaramıyaca ir a e ge ıgı açın un en ı ' aren uzerme etme eyleme, gel vazgeç fU idi. Sultan iyi bir koca buldu, 
kuş konmaz, kervan geçmez olmuştur. Dilndenber.i kapalı d~ran işten de.. Diye çırpınıyordu ki ve zavallı padişah o kadar gönül 

körUden artık (Gazi) köprüsü yapılıncıya kadar kımse ge çmıye· kız kesti attı: Uzüntülerinden sonra umduğun• 
---~~~~~~~-.ılllıtt..l'l bah·--~~~ ...... ~'-J...-.l.-'--~..ı..;-..ı1u.-ıua.t.-aa.bUll..J~~~__J 
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Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: 

ra iZ il on 
-~__::....-~~~~~~~~~~~~~~~~-

Evinıe Döndüğüm Zaman Biri Kontesten, Diğeri 
Olmak Üzere iki Tane Mektup 

EvvelA ceplerim şangır şungur 
dolu olarak gecenin bu aaatinde 
eve dönemezdim.Bundan başka da 
torbalardan birinin yokluğu kon• 

tun nazarı dikkatini celbederdi. 

O zaman vasiyetnamenin yerinde 
durup durmadığına bakardı, hu
lasa işler karma kanşık olurdu. 

En ıyısı altınları şimdilik 
burada bırakmak ve vasiyetna• 
ille ıştm bitirdikten sonra 
tski konağı bir defa daha ziya-

1 Edith, bu hususta mlisterih 
ol ve nafile yere biçare kadınca
ğızın aleyhinde bulunma! Zira 

bizi saadete ve servete kavuştu· 

racak olan odurf 
- Ne diyorsun? 

- Hakikati! Çünkü vasiyet-
name ona aittir. 

- Aman dikkat et, belki 
elinden almıya teşebbüs ederler. 

- Merak etme ! Bu sabada 

Muh&rrlrt: r. Arnold Oalopen 

De istintak 
Buldum! 

-28-

Hakiminden 

birisi aldanacak ise, herhalde 
bu, ben olmıyacağım ! 

- Pek güvenme 1 Kadın ile 
oyun olmaz 1 

Yemeğe olurduk, maamafih 
bir taraftan kemali iştiha ile 
lokmaları atışhrıyor, bir taraf
tan da son kırk sekiz saat için
de başımdan geçen vak'alara 
anlatıyordum. ( Edith ) te hayretle 
dinliyordu. Bir aralık : 

( Ark~m var ) 

rete gelmekti. 

1 
MIJ 5 

.J * işimi bitirir bitirmez kendimi 
ıokağa atlım. Bana öyle geldi ki 
omuzlarımın tizerinden ağır bir 
Jük kalkml.fb. Ciğerlerimi dol
durarak taze havayı kana kana 
içtim, sonra da yürümiye baş· 
ladım. 

Evime vardığım zaman saat 
onu geçiyordu. Edith henüz 
\ıyumamış, beni bekliyordu. 

Beni görünce: 
- Oh Bobi, Bobi, dün gece 

relmediğini görünce bil~en ne 
IEorktum, diyerek boğazıma sa• 
rıldı, ve illve etti: 

- Hatırıma hep tutulmuş 
olmaklığın ihtimali gellyordul 

- Görüyorsun ya, tutulmadım! 
- Falrnt e nihayet dün sa-

bah g{ lcc : tti. 1 
- Az.zem ış hayatında insan 

ile zaman serbest kalacağını kafi 
ıorette hiçbir zaman tesbit ede
mez. Nitekim bu defa da öyle 
•ldu. Tahminimden daha fazla 
laJdım 1 

- Peki, buna göre bari mu
taffak oldun mu? 

- Eveti 
- O halde çok iyi! Fakat 

Bobi yilziin sapsarı, galiba geceyi 
\ıykusuz geçirmişsin! 

- Maalesef öyle oldu. Gö· 
tümü bile kırpmadım! Sana ha
diseyi başından sonuna kadar an· 

labrıml Fakat evvelemirde bana 
Liraz yiyecek ver! Zira açlıktan 
8lnyorum! 

Edith hemen büfeye koşhı, 

bir taraftan da konuşmakta devam 
ediyordu. Fakat bu defa ben 
ıorduı:r.: 

- Gaybubetim esnasında ge
len giden oldu mu? 

- Evet, hem de pek çok! 
Fakat Kokskomb seyahatte oldu
iunu söyledi. 

- Mektup var mı? 
- İki tane. Birisi şu m.,hut 

kontesten, öbüril de Versay 
Muddeiunıumisinden! 

- Ne istiyor acaba? 
- Mektubunda maksacllm an-

latan hiçbir şey yoktur, sadece 
ıeni görmek istediğini yazmakla 
iktifa etmişi 

- Peki kontesin arzt su? 
- Yarın öğleden sonra saat 

ikide seni görmek arzusundadır. 
Anlaşılan kaltak senin yakanı 
bırakacağa benzemiyor! 

İCRA İLANLARI 

Eaklfeh[r icra Dah·eslnden: 
P:ı~a mahallesinden Hacı Emin ıad., 
II:.ı.k kı vo Şükrii beylerin lıaıinei ma
liyeye tşAr lıe<lelinden borçl:ırıocan 
dol::ı.yı ıııorhuıı lml un an aşağı çar~1da 
t:ış lıaşınd:ı. kfün Yetim ot('lıı Refik 
şiınalen yol ı;arucn vakıf cenubeıı 
koc.~ ban ile ınahdu~ ,.o balon ınes· 

dut kısmen k:1rg;r vo krn111 en ahşap 

ve heyeti umumiyesi ::!000 lirn. kıyme
tinde olan l.ıir bar <liikkanın 58:3 lira 
kıymetindeki nı~fının kırk sekiz sa-
bimde ) irmi sckh sehiıninin e1'ki icra 

kanuııuııun l~~ iııci ırıatltll'~i mucibince 
15 10 !J:l~ cumartcei giiııti saat lü da 
icra daircsindo hırakması icra edilmek 
tlzero l>irfoci arttırmıy~~ çık:mlıııı~tır. 

Alakadar vo irtifak bak salıi1ılerinin 
mezkur gaynmenkul iizerinJcki hak· 
larını hususile faiz vo ıııaı;arifc tlair 
iddialarını ovrnkı ın!IRlıitolorilo birlik
te tnrihi ilandan itiharon yirmi gün 
zarfmda icu dairesine bildirmeleri 
aksi halde lı:ı.kları tapu sicillerile sa
lıit olmadıkça satış lıeJc:linin paylaş· 
nıa.sından hariç kalacakları ve mezkür 
gayrıınonkulo istekli bulunanların 

yüzde ou pey a.Kçe:ıile bırakma bcdo· 
lini peşin vorecoklcri vo dell<1liyo ilo 
masarif Rairetıi alıcıııına ait buluntln
ı;u vo bırakma giiııilııde lı:ı1.ır bulun-
nııyanlarııı vazgPçmiş sn.yılacağ·ı ve 
arttırma ııı uaındt>si ycnıı i ııı t•ık iırda 
saat 14 ten saat 16 y,ı k:ıdar devam 
eclecl·ğ"iıı<lon bu şcraitG talip olanlarm 
:341 :?'& dosya n u ıııarasile icr:ı. dairesi-
ne belediye müııaclbine miiracnatları 
ilftn oluııur. 

Eskişehir icra dairesinden: 
P~p ırıalı:ıllesindeıı Celchi z:ıdo 

Ali lloyin hazinei m:tli} eyo aşar be· 
delinden borcun:ı. mukabil ipotek bu-
lıman Çifteler ka. iyesi Cİ\'arırıd:L Sa
karya stı ba,ında kain sag tarafı Halil 
sol larnfı Ifark a.rk~\Sl ~akary::ı. suyu 
karşısı Krrkkı7. suyu köpriisH fahrik:ı· 
]arı yeri i' e mabd ut bin altı yi.lz ar· 
şın mib:tarı arsa. i.lzorino . melına. ü~. 
taş devran eder \'O ho)ictı umumıyosı 

15000 llrn kıyıuetiııdo olan ahşap bir 
b:ı.p değirıııoııin :H.:>O lirn kıyıııetinuo-

ki altıu::ı. iki lıis:>oleriniıı 15 10 '3~ 

Üll ma.rtesi g'Üll Ü Saat 1G d:ı İcr:L dai ru
sindo bıraknı:ısı icrn edilmek ii1.cro 
cıüJ. lcra kanununun 12:.l ııci m:ıc.hlcsi 
mucibince lıiriııci arttırırııya ~ık:ml-

mıştır. Aiflk~L'lar vo irtif:ı.'c b:ı.k sahip· 
lcrinin mezkur gayri tnl·ııknl üıerin

tlcki haklarını hususile fa.iz ..,:o m:ıs:L· 

rıfa dair ohtu iduiaıarıot ovr.ıkı ınüs· 
l>itolNih.ı lıirliktc tariht il:!n<lan itiba.· 
ren yirmi gün zarfın li:ı kra ıhtin•si no 
lıildirınelcri aksi lııılue hakları tapu 
sicillerilo ı-alıit olnıaı.lıkça H:ıtı~ lıedo· 
linin payl:ı~ın:ısrnd.w barit; k:ı.tac:ık!a-
rı vo mezkur g:ı.yri moııkıılo i tokli 
lıııluna.ııl:ırın yilııle on poy akça-,ilo 
lıırakıml t.ıodcliııi peşin vcrccoklere 
vo h•l iliye ilu. nı:ı.~i\rİfİ s:ı.ircsi alıcı-
sına ait bıılundıığıı vo lıır,ıkmıı gü
nünde hazır bu~uuın.ıy:ı.nların vazgcı:.-

e 
Eskl,ehlr icra aalreslnden: 
Akcami mahallesinden Hoca Paşa 

Mehmet Ali ~fendinin lıazinei maliye· 
ye aşar bedclınden borcun& mukaoil 
ipotok hulunıı.rı Sarısu mcvkiinde Şar· 
kan Ifaticc veresolori Garl>on Sarısu 
mecrası vo yol ve Şiınalon ve Cen u
boıı sahihi senet ile mahdut beher 
nrf}ını yirmi ho, kuruş kıymetinde 
bulunan 1800 arşın miktarı arsası iltı 
yine mevkii mezkO.rılo vaki Şarkını 
sahibi senet Şimal en yol GarL on Ayşo 
ve A<lavyo ve Sıdıka Ccııulıoıı Nakip 
zarie Abdullah 'oreselerile ııı:ıh<lut 
be h?r aq_ın ~k<'7.ıt yirmi lıeı kuruş kıy~ 
metındekı .)03 arştn rniktarınclaki ~ r
sarıın 15/10 93~ ~umartesi günü ıwat 
1G da İcra llaırcsıudo bırakması icra. 
edilmek üzcro eski lcra k:ı.uununun 
l:.?!:? iııci m:ı<ldesi mucibince bir'nc. 
arttırmaya. çıkarılmıştır. 'Me:ı.kiır arsa· 
lara. talip olanların yUı.do ou pey ak
çasilo bırakma. bedelini peşin \'ere
cekleri Ye dcllaliye ile masarifi saire
si alıcısına. ait lınlunduğu ve hmıkma 
giinüııde ha2.ır bulunmayanların vaz
gcçmit sayılacağı ve arttırma muame
lesi yevınti mczkurdo saat 14 ten s:ıat 
ı 6 ya kadar de·rnm e<leccği.ndcn ve 
teraHo talip ol:ı.nlarm dosya nuınıırasi
le İcra dairesilo Belediye münadisine 
mtiracaatları ilan olunur. 

Eskl•ehir icra dairesinden: 
Akçaa.1.an malıallesiııdon l\ırKYalan 

oğlu M usta.fa Efendinin valdo3i 8erife 
Hanıma borcundan dola.yı mahcuz 
bulunan h:ı.hçclcrı.lo va.ki şarkan yol 
şi maleu Dem irhuc:.ı.lar garlıeıı lla.rk 
ccnuben II:ı.eı Yusuf ile mahdut Lir 
dü:ı U ııı IJ3hçenin dörtte Lir hisse:;i 
itibarile iiç hissesinin nısıf olup 30 
lira. 50 kuruş kıymet takdir edilen 
balıee hisıses ilo m ,•kii meıkıirede şar
kan' llas:.ı.n şiıı a 'il sn:eymaıı garben 
Ilatiıı ogl ı ccı u oıı Mehıııı t ilo ın:ı.h.
dut iki evlik b. IH'esirı_i ı 125 lira kıy
mctintleki nı · f 1 · csı ( G/ı:!ı O.n ) tari
hinde b·rinci a ı .uay:ı. . cık~rılnıı, ve 
icra kılın~uı m·tt rıııa ııetıcC>sındo ıııez
kO.r iki p:m::ı. lıalıço bissoı;ine alacaklı 
Rerifc Hanım tarafından 75 lir:ı. bedel 
~a.zodilmif} ise do vazedilen bedel tak
dir edilen kıymeti bulmadığından eski 
lem kanuıınııuıı 12~ inci ııı,ı<ldusi ınu· 
cihinco (H/10 93~) pazartesi gıinil saat 
lü da lem dairus:ııde bırakması icrn 
cdiiınuk üzere ikinci arttırmaya çıka
rılın ~tır. .Mı·zkiır gayri ıııoııkullere 
istcklı lıulıııı:ınlarm yi~zc~c on poy 
:ıkc:a!'lilo bırakma bo<lelını t:ımnmeıı 
pcşiıı verccrklcrl ve dellaliye ile uı:ı
sarir s:.ı.ire:-lii alHı:>ırıa a·t bıılıınduğu 
".'O Lır:ıkına giiniıııde h~zır bulunma· 
yan alırılarııı v:ızgcçnıı~ s ıyılacau-ı 
v<: ıırttırıııa rııua.•ııulesi yevmi! mozkı1r 
uat ( 1:; ) ten ( rn) yn kadar devam 
edCf'l'g-i il:in olıııııır. 

- Beşlkfaf ıc.:a-dalr~si;.;(ı~n;-
Ho rctnıı dolayı hapis ediloıı ı ir 

adet :ı.;:nalı Hç. çek meli düla[I bir atlet 
ıııcrıııt r maRa, !aşlı :Ly n:ı k anapo kol
tuk çiçeklik perde konsol karyola 
eta.jer orta masa tahta ımıı<l.dye Avru
pa saıı<lalyo <:içoklik bir a<lot karyola 
Beyo~l unda. Tarlalıaşı Caıu cı sokağın
da. vııru :ı.partıııı::ı.nın öııüııclu ac;ık 
lirttırııı:ı ımretile parnya. çevrileceğin
dou 17/U19J2 cumartesi gUnil saat 14 -
te ıııahalliııde hazır bulunacak memu
rine ıniiraca:ıt olunması ilAn olunur. 

p 
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çalışmak hususundaki gayret ve inhimakinizi 
kesmemeli, ailenızle beraber geçırdiğiniz kısa 
zamanlarda onların da neş'esinin kaçmasına 

sebebiyet vermemelidir. A O A L i N tabletleri 
kullanarak sinirlerinizi teskin ediniz! Bu suretle 
iışlerinıze daha eyi bakabilecek, daha nes'eh 
bulunacak ve daha çok çalısabifcceksi~iz ! 
Sizinle temas edenler sizde~ daha fazla 
memnun kalacaklar, herkes sizi' daha ziyade 
sevecek ve teşebbüslerinizde daha ziyade 
muvaffak olacaksınız l 

ECZANELERDEN REÇETE fLE ALINABILIR 

inhisarlar Müdiriyeti U um·yesinden: 
13213 numaralı kanun mucibince ihracata mukabil °tı 50 ithnlat 

Şartname 
No. 

1 

2 

4 

5 

d 
7 

8 
g 

suretile yapılacak mübayaat listesidir. 

Şartname Nevi Miktarı 
Sıra No. 

ı 

2 
3,4 

5 
6 

1,2,3 
4,5 
6,1 

8 
l 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
t 
2 
3 
4 
1 
1 
2 

Renkli fa ntazi bez taklidi kiğıt 5000 kilo 
Sarı mukavva 15 lik 200 adet 

,, " 20 " 600 " 
., ,, 30 luk 300 ,, 

lngiliz kumlu bez 3000 metre 
Birinci hamur Holsfre kağıdi 70000 kilo 
ikinci ,, Mitelgrayn 30000 ,, 
Beyaz matbaa kfiğıdı 40000 ,, 
Renkli " ,, 15000 ., 
Kuşe kiğıdı 1700 ,, 
Mor hareli kiğıt 15000 adet 
Büyük boy beyaz cilalı kağ t l 500 kilo 
Beyaz selleloz kağıdı 61 m/m Jik 40000 ,, 

.. .. " 96 ft 25000 " 
" " ti 1 14 .. 70000 " 

Mavi ,, ,, 114 " 10000 .. 
Beyaz ,, " 273 ,, 50000 ,, 
Mavi ,, ,, 63 X 95 10000 ,, 
Krome Erzans 266 m/m lik 15000 ,, 

,, " 240 ,, 15000 ,, 
.. " 250 tt 15000 .. 
" " 285 ,, 10000 il 

70 No. dilz beyaz karton 80000 ,, 
Kahverengi ambalaj kağıdı28x11415000 ,, 

" 
,, ,, 58X9625000 

" Sigara kağıdı bobin halinde 200000 ,. (x) 
1,2 Birinci hamur kağıt 15000 " 

3 ikinci ,, ,, 15000 ,, 
4 İnce pembe tefrik kağidt 25'l0 ,. 

(x) Sigara kağıtlan evvelce kAğıtlan tecri.ıbe edilen on fabrika 
mümessilleri ile yapılacak pazarlıkla te.nin olunacaktır. mil· 
messillere tebligat lAzımdır. 

Balada nevi ve miktarı yazılı eşya 24- 7 • 932 tarih ve 13213 
numaralı kararnamenin 2, 3, 4 üncü maddelerinde yazılı şerait da
iresinde kapalı zarf uselile milbayaa olunacaktır. Taliplerin şeraiti 
a~lamak için hergUn mübayaat komisyonumuza mllracaat etmesi 
ve 29. 9 - 932 perşembe günü saat on beşte teklif mektuplarile 
yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate akçelerini hamilen Galatada 
Miibayaat komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

~--~~~~~~~~~~~~~-

Sultanahmet 3 Uncu Sulh 
Hukuk mahkemesinden: TA VlL ZADE VAPURLARI 

A YVALll{ Postası lstaıılıulda Çakmakçıla.rda l\lııradi
yc h:.ı.nınıJa !) numarada -Kaakof.!;i ik.en 
elyc\'m ikaııı(•tgtl.hı meçhul Btıuros Ke

lc,yan Efendiye: 
SEL .M T 

NAiM VAPUR İDARESi 
lzmir sürat PostasJ 

( 20 saat) 
Lüks 

nıi~ sayılacağı \'O arLtırııı:ı ııııı:unolosi 
vennil ınc\'J iml:t sa:ıt l4 ton sa:ıt 
İü ya kadar dev·uıı edl1 ccginden bu 
Şl'r;ıito talip olan :rnn 311 ~l!l itosya 
ııumarasile tcr.ı rlairıısi ile Bcle<liyo 
ıııün:.tılisino ıııiır:ıc.ıatları ilan olunur. 

Lutrik Efendi Karamanyan ta.rafın
dan ahıyhiniz<1o açılan basenot 158 
lira alacak Javasıııdan dolayı iknmet-

Çanakkaleyİ ziyaret gatıınızııı mc<:tıutiyeti hasetıi ile va.ki 
Şehitlikleri imar Cemiyetinden: olan ilftnon tebligata. rağmen ) O\'ınU 

vapuru her Perşembe 
saat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 
tarikile Ayvalığa azimet ve av
det edecektir. ADNAN Şehitlerimizin hatıralarını ta- muavyonde uıalıktııııeyo g~lını1 diğiniz-

vapuru ziz maksadile cemiyetimiz tara- drn .lıakkııımlıı ıı;ıyap kararı \'erilmiş 
lı~ft~ Perşembe g~~~~m~ıı!~ta Be)'oğlu Dördüncü Sulh Hu- fından mürettep Çanakkale sey- ,.e mildJei ın ecları tatlıik ovrak ihraz 

~aat tam ıs de hareketle doğrca kuk Mahkemes ndan: BC1ycıl'fıın<l:ı yahatine tahsis edilmiş olan edc miverck slzc bu hıısust•~ yemin 
J z M J R 'e Ç:ıylak :rnknı;ınu \ 8 ) 1\o. lı h:ıncde Gülcemal vapuru 15- Eylul Per• teklif • etmi~ oldıı~undau yemin ir:in 

mukim iken olyc' uı ,a\,tl lıa.st lığınd:uı şembe akşamı saat on dokuzda tayin olımıı.n 22/n ~32 tarihine nıllsa-
ve Pazar günleri İzmir'den saat dolayı Yoüikıılo b:lh~ılıa.ncsiııılc teda- Galata rıhtımından hareket ve <lif pcrşeınlıe giinU sa.at 10 da malıko· 
14 1/2 da hareketle fstanbul'a Yi edilmekte bulunan lt:ılyan Devleti • b h d . taba.asından .Ma.d ın Bıri::;linanıo hac- cumartesı sa a ı av Qt edecek• mede hazır bulunnıanıı lüıuınu aksı 
avdet eder. Tafsilat için Galata, rına ve mezkO.r hanede sakin koca.sı tir. Bu seyyahat ve merasime takdirde yeminden imtina. ve nakil 

Dikkat ı Cur!l:\ günü Edremit yol
culaımı trene )'eliştirlr ve Ayvalık yol· 
culanm ayni gün akşamı Ayv .• lığa 
çıkarır. 

Yolcu bileti \'apurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade Mus
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

-... 

G.. ük. k d s·~ F · t· k d k t akt• k d b"t n ı ı ile kanuırnnnn 402 ve sonra.ki vo a37 ,·e umr aı"f'Sln a l\.a raıı· Partolomco Bota.ro Efendinin va.si ış ıra e ece zeva ID v ı mu• addolunara avaya sa ı a :ır 

~-..;~~nı...-ı:~~L]l(l.._~__ı~.a:t111.aııteaıruL.11L....ta»iııine..-'.~'""'9~2~t~i~lı~in~d~o~k~a~r=ar:.......:v~e~ri~l-_ı__:a~y~y.e~~n~in~d....:..e_v~a~pL..~~rd~a:::_~h:a=z=tr:__:b~u:lu:n:·~~b~a:k:ıl~a~c:ağiı~n~acııi,d_ai~r~ittlbüu--.:ıynemıılı,in~l~i~gı~y~atipLl~ı4~1~inLc~i~m~a~d~d-el_e_rı-·n_e __ t_e_vfi_·_k•-n~-il-1_n_e_n~~~_J kemeleri telıliğ ol un ur. 



12 Sayfa SON POSTA 

1-Iails Limon H K ı N • 
çi1~~:1::~~~:0 asan o onyası ile esrın 

kolonya 
losyoularnida 

büyük Tenzilat yapılmııtır. Hasan ecza 
deposu. 

. ;; . . - . ., •.- . . ~.'~! .. :ı:" •• • -: .. .:. . ~ .. =~·.. : ' ~. ·. . ..... ;: . . ... _. • ... .... •,.- • . 4t.ıo ~ . BEŞIKT AŞ ~ . 

!fb HOKj dv~ MUHTERNEAMZAVRAI T0A~KDKAAŞT~NAERIMIZIN o~ 
ilC RADSJ)M 1t 1 1 - S·ISVEÇ QELICI } 

Dikiş Yurdu 
T:ılehe k:ıvdına ha9lanıııtffır. 

Hiı;ki, diki9, 11ak19, fıı.pka, snn'l çiçek, 
kuıııat boyal:m ile resim ve tez
~ iıııı.t, BiroğraCı oğretilir. 'fnsdil.li 
ıalıadcıtnı\me vorilir. 

JL " __...,_.,.... .._ 

HAKiKi P ADIUM braş bıçaklanmızın küçük ve büyük kutularını sarmak için şimdiye kadar ince 
::-ergi Jj gyllildo açılacaktır. 

Akaretler No. 64 

beze müşabih kağıtlar ve alttn yaldızlı etiketler kullanmakta idik. Her hususta asrın terakkiyatından 
geri kalmamak maksadile işbu eski tertip bendiyelerim1zi Eylülün on yedisinden itibaren kaldırıp 
yerine İnce transparan kağıtları kuUanm1ya başlıyacağız. Çünkü bu kağıtlarla sarılı kutuların renkleri 
ve yazıları gayet açık ve parlak surette görühnektedir. Muhteren1 ahalimizin bugüne kadar işbu 
HAKİKİ RADİUM tıraş bıçaklarımıza gösterdiği rağbeti bundan böyle dahi diriğ etmiyeceklerine 

KURTULUŞ 

roııııi Hi~ki \"O Dikit dorslıanosi. Ma
arif \ ol,~letiııdeıı ıuus·Lddak MUder
ri•:Madam Papazyan.Haftaııın dlırt 
gl\ııll ü~ltıdon soıır:ı. a saat rr.rnsıı usu
lilo fcrıııi l;i~·ki dl•r 1 lıil'arual toclris 
edilir. 3 .ıy 7.arfıntl.ı ehliyetini ispata 
11111\ aff.tl. olıır vo Al.tarif :MUdriyetiııdco 
ıııus.ı<ld:ık diploma itasilo ikmali t:ıh· 

kani olduğumuzu arz ile işbu tebeddülatı muhterem halkımıza haber vermeği bir vecibe biliriz. 

RADIUM Tl•cARETHANESi Telefon: Beyoğlu 2878 
Telgraf : Radium· lstanlrnl 

il <ıttirilır. 
Adret: Karaköy Tepaüıtil, tramı.·a7 cari· 

do•lndc 116 No. lu Papaxyaa Apartımanı. 

TUrklye'nln en eski husust mektebi: Nl,antaflftda 

Leyli, nehari 
Kız ve erkek Feyziye Lisesi Tesis larihi 

1885 
Yuva, ilk, orta ve lise kısımlarını muhtevidir. Kayit için hergUn Nişantaşında Teşvikiye karakolu 
karşısındaki mektebe müracaat edilir. Bütün sınıflara kız talebe kabul olunur. Bu sene JeyU ücret
lerinde bUytik tenzilat yapılmıştır. Talep vukuunda mektep tarifesi takdim olunur. Tel. B. O. 4039 

1111------------r -.; ar ~hane Başıntl.L l\Iüııir J'.ış.ı koııa,.!trıılt ~-----------
Leyn -Nehari - An• - ilk • Orta • Lise • Kız • Erkek 

HAYRİYE LİSELERİ 
1 MaMif 'cl.:\lctt colilosiııin fı 4 !);~:? tarih \O 1 G7li uuıııaralı cıurilo lıllttiıı ıııcktcplore t:ırııim odildigi ÜZl'ra rr>sıııt 

mu. clelotı ta dil, cdilıııiş oları ıııckfolıiıııiıılc tal ·l>ü kaydına ba~lnııınıştır. ı:crıelıi lis uılarıııa ilk sınıflardan iti haren 

oa,ıaııır. t\eh,m talebı ili ·ktctıiıı hususı otoınotıil \ e otobil !erile ııal,lcdilir. llerı;Uıı sa Lt 10 dan 17 ye kadar kayıt 

ıııunııa•lııııi ) ııpılıııa\\ t~ı !ır. T.!.lep -. ukuunda pmıt:ı ile tarifııaırıo goııdorilır. 't'el 205!10 

En ucuı, en iyi bakımlı, en temiz., her hııl<ime açık haatane 

Şişli Şifa Yurdu 
Şitli Terkoı su deposu civarında Tokalo oğlu ıokaj'ı No. 29 

Pek <:üz'I tıcretle, röııl"0ll vo clo tcrott·nıpi, lılborntııar 
ınıunrııelcri 'u J ıı ııııu 

F eyziati Lisesi Müdürlüğünden: 
17 Eylül Cumartesi günü unum sınıflarda derslere başlanacaktır. ilk lu

ıım vo Lise tl\lebesinin mezkur gllnde mektepte bulunmaları. 

~-- v~~~~~ !~~I. _-6-• loriııi tercih cıliniı. 
ll"eN aa• Asıııultı No. 36 

Kiralık arıyoru:-
Şehir etrafmda duvarla mu· 

hat, içinde bir evi havi, takriben 
Uç yüz metre uzunluğunda bir 
arsa kiralamak istiyoruz. 

Galata: ( 1058) posta kutusu
na mUracaat. 

DÜNYA GÜZELİ ŞEREFİNE 
15 Eylül Perşembe akşamı saat 9 da 

TAKSİM BAHÇESİNDE 

M0SAMERE 
Kraliçe Keriman Halis Hanım 

bu müsamerede halka takdim edilecektir:. 
lstiyenler ehven bir tabldottan istifade edilebilirler. 

Fevkalade numaralar gösterilecektir. 
Biletler Taksim (Tel. B. 1296 ve Tepebaıı (Tel. B. 1823) 

bahçeleri gişelerinden tedarik olunur. 

Su Tarifelerinde 
İstanbul Liman Şirketinden: 

lstanbul Limanından gelip geçen gemilere b"r kolaylık olmak· üzere, 
Liman Şirketince vapurlara verilen tatlı su tarifelerinde aıağıki tenzilat 
yapılmıştır. 

1 - Şamandıralarda vo Befiktaşa kadar olan sahada duran vapur
lara tonu 59 kuruştan, Haydarpaşa, Kıxkuleıi, Kuruçefmo vı açıklarda 
duran vapurlara tonu 6t kuruftan au veriliyordu. 64 kuruşluk tarife· 
deki hizmetler 59 kurufa indirilerek iki tarife birleştirilmiştir. 

2-Gcce alınan aular için alınmakta olan yüzde 50 zam kaldırılmıştır. 
Binaenaleyh gece ve gilnd~z ayni tarifedir. 

3 - işbu tenzilat 1 tefrinlevvel 932 tarihinden itibaren mer'idir. 
4 - Her türlü tafsilat için ( Galatada Yağkapanında ıu şube11ine 

.. müracaat) Telefon Beyoğlu 4496~ 

--KA·BO --
??? • • • 

• ANKARA 

Hususi Bizim Mektep 
Ana, ilk, Orta 

Ecnohi lisanlarıııa 1 < ııııflard:ııı itiharon başlanır. 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. 

-· Telefon 4259 • 

KaraclOer, mide, barsak, •••• kum hastahklarm• 

iÇMELERi 
, ... 
TUZLA 
Sabahları köprüden 6,30, 8,20, 9,JO, 11,40 da Haydarpaşaya 
hareket eden vapurların trenleri ve cuma sabahları illveten 

(7) vapurunuD treni membalara kadar giderler. 
içmelerden son tren 15,55 tedlr. 

SUSUZ, SABUN SU Z, 
F 1 R Ç AS 1 Z S E R I ve 

SIHHI TIRAŞ 

Olmak, yıııuııuıun taravetini 

ıııuhahut, kırmızılık ve çı 

lıaııların mutlaka ı.ail olma· 

ıuu iıliJorunız. 
RAZVİTE 

Kremini kullanırıız. RAZVITE clUııyanın hiı;bir Son Po•ta Matbaa• 

Sahibi: Ali Ekr•• 

Ne.,i7at lılidlri: Hali& Lte1 

tarafında taklit edilemcımi•tir. Kiiçilk n 

1'Uyük tllpler nrdır. Deposu Yeıildirek 
sıvacıyaıı Hanı 10 No. Ttslefon. 21031. 


