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1 Halk n Sesi 1· 

Ay Tu ulmasına 
Sila Atanlar 

J ski wm. nın b:ı.tıl itik,ülamıın 

lıir il( tice · ol. r Lk ov' e ki ak şanı 
U) tutul<lugu :ıaıııan banıya si
bhlar n.tıldı. Bu hususta b ikıınız 

uİJ or ki: 
Fazıl Hamili B. ( Kadirga Cinci 

m ycla.nı 34 ) 
- Akşam «y tutuldu. Fakat biıim 

mahalle sil~h ıu erile do du. Bilen 
b " lı. iyen herkes Jüzumsuz bir telaşa 
dü tü. Ay ve güneşin tutulması ta· 
biatin çok baait kaidelerindendir. 
Bunun önün barut kolcusiJe kurşun 
ıesi!t geçilemez. Bu idet bugünkü 
Afrika vahşilerinde b"le kalmamı'ttır. 
Ben bu akşam ıi lah atanları çok 
ayıp} dım. 

>t 
Ihsan Bey ( Dcyaııt Kosk:ı. 17 ) 
- Güneş", ayı Allah tnnıy n in• 

sanlar b lmem lıali var mı? Eski 
iptiaai · s nlar bunlar~ taparlardı. 

Mabutlarının düşm nlarını ürkütmek 
için teneke çalarlar, gurü tü çıka· 

rırl rdı. Fakat (20) mci ar.rın insan· 
lan bu iptidai adamların inandı la· 
rına inanmazlar ve onların bu garip 
itikatlarına g ülerLl'.. Bu yüz kızartı· 
Cl putpere&t adetlerini artık bırak

ın hyız. 

~ 

H kkı Bey (Bala Kircıu t m hal
le 31) 

- Akşam ay tu u ı ıy baş ayın
ca bütün silahlar havaya boşaltıldı . 
Husuftan haberi olmıyan halk pence
re ere üşüştü. Kadınlnr, çocuklar 
korklu. Buna ne yirminci asrın aki· 
desi, ne de i lamiyet müsaade eder. 
Bu putperestlerin adetidir. Medeni 
b:r müılümana yaluşmıyan bu işleri 
7apanlar yakalanmalı ve ceza gör
melidır. 

... 
Servet Doy ( Kumkapı Saraç J h:ık 

mahallesi 1 ) 
- Ay ve güneş tutulması için 

•if5.h atanlara ve bu uğurda parala
rını yakıp .;knğa atanlara hem 
acıyorum. hem teessüf ediyorum. 

Jt 

Ethem B. (Divnnyolu Klodfaror 
ead .esi 31) 

- Şehir içinde alllh atmak ka· 
nunen memnudur. Buna müsaade 
edilemez. Eski ıenelere niıbetle 
azalan bu adet maarifin nutile her 
halde yakında ortadan kalkacaktır. 

ihracat 
Ve İthalat 

Harici Ticaret Ofisi bu senenin 
ilk sekiz aymdaki ithalAt ve ibra• 
cat vaziyetimizi tesbit etmiştir. 

Ofisin neşrettiği istatistiğe göre 
1932 senesinin Ağustos nihaye· 
tine kadar ithaJat: 57,826,416 ve 
ihracat 52,402,245 liradır. 

1930 da ithalatımız 92.668.284 
lira iken 1931 de 9'l.037.2 IO li· 
raya düşmüştür. ihracatımız ise 
1930 da 85.3Q3.647 lira, 1931 de 
is.! 69.828. 114 liradır. 
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Hem Hırsız, Hem Kaçakçı 
Sevgilisinin Cebinden Para Çalan 

•• 
Kadının Uzerinde Eroin Bulundu 

Dün Galatada çok garip ve gülünç bir hadise 
olmuştur. Yazıyoruz: 

larmı bulamaymca hayretler içinde kalmıştır. Fakat 
kahvecinin ikazı üzerine derhal sevgilisinin evine 
gitmiş, paralarım istemiştir. Süzana inkar edince 
Saim kar~Jıola gitmiş, yapılan araştırma neticesin· 
de Saimin paraları Süzanada bulunmuştır. Fakat 
işin asıl garip ciheti şudur ki, bu taharri esnasıoda 
Süzananın üzerinde kocaman bir şişe eroin bulun
muştur. Kadın bu iki başlı cürüm üzerine yaka· 
}anarak adliyeye verilmiştir. 

Galatada Şeftali sokağında oturan Saim ismin· 
de biri dün o civarda bir kahvede uyku uyurken 
yanına sevgilisi Süzana isminde bir kadın gelmiş, 
dostu ıun uyuklamasından istifade ederek ceplerini 
karıihrmış ve Saimin cebinde bulduğu 75 kuruşu 
çalarak kaçmıştır. Biraz sonra uyanan Saim kahve 
parasını vermek için ceplerini arad ğı zaman para· 

Fare Hücumu! 
Kadıköy Yolcuları Hayli 

Heyecan Geçirdiler 
Dün sabahleyin 8,40 ta Ka· 

dıköyünden Köprüye hareket 
eden vapurda şayanı dikkat bir 
ha i e olmuştur. Vapur yolda 
iken, aşağı kamarada iri iri fa. 
reler koşuşmıya başlamış, ka· 
dmlardnn baz lai"ı korkarak yu· 
karıya çıkmışlardır. Kamarada 
oturan erke ler de farelerin te· 
hacümünden bizar olarak memur• 
lara şikayette bulunmuşlardır. 

Yuna,1 Ateşemi.teri 
Ankara Yunan Sefareti Ate· 

şemilteri Miralay Zöyopulos ile 
refikası ve Edirne Türk· Yunan 
Hudut Murahhası M. Çavuşopu· 
los yarın sabah sefarethanenin 
otomobilile Edirneye gidecekJer 
ve bir gün kalarak döneceklerdir. 

Vecihi Bey 
Tecrübe Yapaıken Teh
likeli Bir Kaza Geçirdi 

---
Tayyareci Vecihi B. kendi 

yaptığı bir deniz tayyaresile düıı 
sablh Fenerbahçe önünde mu· 
vaffakıyetli bir tecrübe yapın şhr. 

Vecihi Bey ayni ta} yare ile 
akşam ikinci bir tecrübe yapar· 
ken tayyare denize düşerek sap· 
lanmış, Vecihi Bey ve arkadaşı 
bu kazadan salimen kurtulmuştur. 

Şüpheli Adam 
Dün gece Beyoğlunda Ziba 

ıokağında Tevfik isminde bir 
adamın şüpheli bir şekilde dolaş-

tıgını gören polisler, kendisini yaka
lamak istemişler, fakat o sırada 
meydana çıkan dört adamın mu· 
avenetile Tevfik ortadan kay• 
bolmuştur. Aranmaktadır. 

Fuat Bey Geldi 
Himayei Etfal Cemiyeti Reisi 

Kırklareli Meb'usu Fuat B. bugün 
lzmirden şehrimize gelmiştir. 

--. 

Mahkumlar 
«ı 

Para ile 
Çalışacaklar 

Ceza kanununa ilave edi!en 
yeni bir fıkra mucibince mah· 
kumlar n çal ştırılrnasım tes· 
pit edecek olan komisyon dün 
öğleden sonra Müddeiumumi 
Muavinlerinden Muhittin Beyin 
riyasetinde Umumi hapishanede 
içtima etmiştir. Bu içtimada Jan· 
darına kumandam Yüzbaşı Hilmi, 
Hapishane Müdürü Baha va Baro 
Meclisi azasından Avukat Esat 
Beyler de bulunmuşlardır. Ko· 
misyon Hapishane ida:-esi tara· 
fından haz rlanan (5ı) mahkümun 
dosyaları üzerinde tetkikat yap• 
mış ve bunlardan (46)sınm kanuni 
şeraiti haız olduğu tespit ve 
altısının müracaati reddedilmiştir. 
Komisyon tetkikatını bitiremediği 
ıçın cumartesi günü de tekrar 
toplanacaktır. Müddeiumumilik 
çalışmalarında bir mahzur görül· 
memiş mahkumların isimlerini Ad· 
liye Vekaletine bildirerek çalış
ma müsaadesi alacak ve bundan 
sonra da muhtelif hükumet mü
esseselerine müracaat ederek 
mahkumlara iş arıyacaktır. Ka
nunun bu müsaadesinden istifade 
edebilmek için mahkumların biz· 
zat istida ile müracaat etmeleri 
lazımdır. Kanuna göre hapis ve· 
ya üç seneye kadar ağır hapis 
cezasile mahkum olup cezasının 

yarısını ve üç seneden yukarı 
on seneye kadar ağır hapis ce
zası mabkiimlarından da cezası· 
nın üçte ikisini çekmiş olanlar 
bundan istifade edebileceklerdir. 
Mahkumlar umumi hizmetlerde 
çalışacaklar ve kendilerine cari 
ücretin üçte birinden aşağı ol· 
mamak üzere bir ücret verile· 
cektir. 

Ticaret Ofisi 
Tacirleri Tenvir Etmek 

İçin Hazırlanıyor 
Harici Ticeret ofisi tacirlere 

rehpcr olmak üzere, muhtelif 
memleketlerin gilmrük tadilat Te 
takyidatı hakkında tekrar tetki
kata başlamıştır. Ofis bu saba· 
da evvelce tacirleri bir bültenle 
tenvir etmiş olmakla beraber, 
yeni vaziyetleri de bu ildnci bül· 
tenle tespit edecek ve tacirlere 
bildirecektir. 

Kara Ali Çetesi 
Gebze ve civarında birçok cOrilm· 

ler yaparak idama bedel 30 •ene 
ağır bapae mahkum edılen Kara Ali 
ile arkadaşlara hakkına karar temyiz 
mahkemesince nakzed"lmişt'r. Muba• 
kemeye yeniden başlanacakt. r. 

Mezarlıklarda 
inşaat için Belediyeden 

Müsaade Alınacak 
Elyevm eski vaziyetlerini mu

hafaza eden tapulu veyahut ta· 
pusuz umumi vakıf mezarlıklarla 
nakli kuburu yapılarak arsa hali· 
ne gelmiş kabristanlar yeni Bele
diye kanunu mucibince tamamen 
belediyeye geçmiştir. 

Buralarda bina yapaldığı za
man belediyeden müsaade alın

madan ruhsatname verilmemesi 
dün kaymakamlıklara tamim edil
miştir. Şimdiye kadar bu yolda 
verilen rubsatiyelerden belediye 
birçok zararlara girdiği için bu 
tamime lüzum görülmüştür. 

Kanh Bir Kavga 
Galatada Seyrisefain gazino

sunda garson lranh Sait bir kav· 
ga neticesinde Ali Ekrem 
isminde birini tehlikeli surette 
yaralamıştır. 

Günün Tcrihi 

Sahte Yaver Neler 
Yapamamış! 

1 

Üsküdarda Do!andırmadık 
Kimse Bırakmamış 

Kendisine Gazi Hz. nin yaveri 
ıOaOnü ver:p dolaşırken ÜıkQdarda 
yakalanan kunduracı Hüseyin Fıkrl 
uıtanın muhakemeıine dün Ağır Ce
za Mahkemeainde başlanmıştır. 

Bu davanın Fahr ·ttin Bey ve 
Hatice Oarçın Hanım iımindc iki 
maznunu daha vardır. Mahkeme bu 
mühim sahtekarlık da,;asına şahit 
olarak 29 kişi çağırmılj lı. Dün bun• 
lardan 25 i ialicvap edılmiştir. 

Şahıtler"n hemen hepsi Hüseyni 
aabte yaver elbisesile gördüklerini 
•8ylemiş1erdir. Şahitler içinde terfi 
etmek istiyen muallım ler, muhake• 
meleri lehine neticelendirilecek er• 
kek Ye kadınlar, kendi cr"ne it valt 
edilen işçiler, hatta sahte yaver için 
intihap edilen nıçan ı hanım bile 
vardı. Borç pera alıp ta kendisine 
l'Ünde elli lira rakı ve otumobil 
paraıı veren iş adam] rı da pek 
çoktu. Gelmiyen şahitler n celbi için 
muhakeme başka lir güne talik 

edildi. 

Silah Atan'ar 
Evvelki akşam ay tutulduğu za .. 

mao havaya s"lah ahın r dün t ama• 
men yakalanmış ve ndl yeye veril• 
miılerdir. 

iskanda Bir Tevkif 
lıkan dairesinde ydpılmakta olan 

auilslimal tahkikatı üzer ne bir me• 
murun tevkifine lüzum görülmüş Ye 
tevkif kararı infaz ed ılnı i ştir. 

Dünya Güzeti 
Dünya Güzeli Keriman Hanna 

don akıam Taksim bahçesinde halka 
takdim edilmi~, bu münaı;ebetle 

Peyami Safa Bey g-zellık bakkınd• 
bir konferanı Yermıştir. 

iş Bankasında 
Yakında şehrimizde f!J Banl<HI 

idare mecliai toplanacak, içt ma• 
lktısat Vekili Celal Bey de iştirak 

edecektir. 

Ticaret Odalarmda 
Ticaret Odaları teşkilatında baıı 

tebeddülAt vnp lacağJ haber alın• 
maktadır. 

Haşim Bey Vefat Etti 
Kıdemli ve kıymctlı mu l imleri• 

mizden Erenköy Lıscs ı Türkçe !\fo. 
allimi Haşim Bey kısa bir bastalıta 
mGtealup vefat etmiştir. 

Ediplerimiz 
Toplandılar 

Türk Dili Kurultayı milnaaebetlle 
dGn maruf ediplerimiz Dolmabahçe 
aarayında toplanmışlardır. içtima .. 
AbdiUbak Hamit, Samı Paşa zade 
Sezai, Halit Ziya, Cenap Şahabettin, 
Hüauin Cabit ve Fak Ali Beyler 
ittirak etmitler, dil ş eri etrafınd• 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti Umumi 
Kitibl Ruşen Eşref Beyle görüşmüş• 
lerdir. Bu zevat Kurultay içtimai.arı: 
na da ittirak ederek fıkirlerinl söy• 
liyeceklerdir. 

on Postanın Resimli Hikaue si: - Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

1 - Yahu Haaan Bey hani 
' eçen gOo ••• 

3 - Bakkala kırk •• 3 - Ekmekçiye yirmi •• 4 Lira borç birikti 
diyordun; naıııl, bir çareıiai bu
lup kurtuldun •u ? 

5 Haaan Bey: Kurtuldum 

komfu. 
- Ne yaptın ı 
Haaan Bey Ne yapaeatı• 

--~~~~~~~-~-~-L~~~--~~~~-~--_1_--1l.-ı ..... .__....-11&&o~LJD...-~~---
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Çoczığızmıı 
Hangi ıl!f ekiebe 
Vereyim? 

*-
Geçen yazılarımda, çocuğu 

ecn t:: bi m'!kteplcrine vermenin 
mahzurlarından bahsetmiştim. 
Son yazımda da çccuğunuza ec-

nebi lisanını nasıl öğretebilecE'ğİ· 
nızı anlatmıştım. 

Şimdi çocuğunuzu Türk . .?:'e.k: 
teplerine vermiye karar verd1gınıı1 
far7cdelim. Hangi mektebi tercih 
edeceğız! Hususi mektepleri mi, 
res ni mektepleri mi? . 

Hususi ve resıni mektep!erın 
biribirine faik, ve biribirinden 
geri olan tarafları vardır. 

Hususi mektepler gitgide birer 
ticaret müessesesi haline inkılap 
etm~ktedir. Evvelce hususi mek· 
tepleri haysr cemiy~t\eri tesis 
ederlerdi. O vakit mektebin 
ınUkemmeliyetini temin için hiç
bir fedakarlıktan çekinilmezdi. 
Bugün hususi mektep açanlar, 
daha ziyade ticaret maksadile 
hu ~şe girişiyorlar. Bir irfan mü
es.~esesi, bir ticaret halini alınca, 
tabii birçok mahzurlu neticeler 
doğuyor. Mektep, muallim ma· 
aşından, talebenin gıdasından, 
mektep masarifatından tasarruf 
etmeyi düşünüyor. Nitekim libo· 
ratuvarları, kütüphaneleri zengin 
hususi mektebimiz yoktur. Hususi 
mekteplerde verilen yemekler ek
ıeriyetle fenadır. Müteferrik mas-
raflar namı altında çocuktan 
ayrıca birçok paralar almır. 

Muallim masrafından tasarruf 
endişesi, mektebllyi muallim bul
mal<tan mahrum eJer. Hususi mek
tep muallimleri, ekseriyetle resmi 
melcteplerde kendilerine ihtiyaç 
hisse dilmiyen kimselerdir. 

Duna mukabil, hususi mek• 
tepter taJebeye karşı daha mllş· 
fik, daha bimayekir, daha ziyade 
itinaltdır. Çocuk bu mekteplerde 
kasmen evinde gibidir. Kısmen 
hürriyetine sahiptir. Şahsiyetini 
kaybetmez. 

Resmt mekteplerde tedrisat 
daha muntazam, daha kuvvet .. 
lidir. Muallimler iyidir. Mektep 
binaları daha muntazam, daha 
milkeınmeldir. Hususi mekteplere 
nisbetle daha da ucuzdur. 
Fakat resmi mekteplerde hayat 
sıkı bir disipline tabidir. Bu sıkı 
nizam ve intizam altında çocuk 
bir otomat olur. 

Resmi mektepte, çocuğa hususi 
bir itina ve ihtimam göstermek 
ikinci derecede kalır.. Bu daha 
ziyade mektep müdürllnUn şahst 
g:tyı etine bağlı bir şeydir. 

11te Resmi ve husust mek• 
teplt!r arasındaki fark budur. 
Çonığa vermek istediğiniz .t~r: 
biye 'C göre bunlardan btrım 
tercihte serbestsiniz. 

Gazi Hz.İle Başvekil 
Paşa Arasında 

Mülakat 
\Baş tarafı 1 inci tayfada) 

1 - Faz1n ilıt.y.ıl ,.e fazlct en

diş! insanı korkak yapa,.. 

2 - Ha!buki 

ta kendis"d r. 
hayat cesaretin ı 3 - Kendinize itimat 

tedbirH, fakat ceıur olunux. 

ediniz, 

• 
SON TELGRAF HABERLER/ 

Yeni ~ktısat Vekilinin Tet
kikatı Henüz Bitmedi 

Vesika Ticaretinin Zarar Verdiği, Bu 
Usulün Kaldırılaca~ı Söyleniyor 

Ankara, 16 ( Hususi) - İstanbul lhracat Ofisi l -vaziyeti hakkmdaki tetkikatına devam etmekte ve 
Müdürü Cemal B. bu sabahki trenle tekrar şeh· notlar1nı hazırlamaktadır. 
rimiıe gelmiştir. Cemal B. lstanbulda ithalat \'e Celil Bey tetkikatmı paraz içtimaına kadar bi-
ihracat vaziyeti hakkında yaphğı mukayeseli bir tirmiş olacak Vekiller heyetine arzederek bu hu· 

cetveli ve diğer bazı iktasadi malumata İkt sat sustakl nokti nazarını anlatacaklar. 

VekiJi Celal Beye arzedecektir. Ankara 16 (Hususi) - Vesika ticaretinin ihraç 

Ankara, 16 (Hususi) - Teahhur etmek ihtimali vaziyetimize zarar verdiği etrafındaki iddiaların 
olmakla beraber, iktısadi vaziyet hakkında mtihim tahakkuk ettiği ve bu usulün kaldınlacağı öğrenilmek· 
müzakere cereyarı edecek olan Vekiller Heyeti tedir. Ayrıca son kararnamenin diğer bazı madde1e-
içtimamm pazar günü icrası tekarrür etmiştir. rinde tadilAt yapılacağı, kontenjan listeleri üzerinde 

Diğer taraftan lktısat Vekili Celal Bey vesika de baza maddeler ithalatının arttırılması şeklinde 
ticareti, ihracat lcomisyonları, umumi kontenjan değişiklik olacağı haber verilmektedir. 

- - --- ----- -
Fransada 
Askeri 
Manevralar 

Paris, 16 ( A. A. ) - Havas 
Ajansından: Harbiye Nazırı M. 

Pol Bonbur matbuata vaki olan 
beyanatında, gelecek pazartesi 
günü Şampanyada iki fırka asker 
arasında icra edilecek askeri 
talim!erin biiyük manevralar ol
madığını ve bilhassa asri bir or
duda motör ve makinenin istimal 
tarzlarının faydalarının anlatılması 

için yapılan ameli talimlerden 
ibaret bulunduğunu tasrih eyle
miştir. 

Diğer ameli ordu talimleri 
eylCıl nihayetinde icra ediiecektir. 

İspanyada 
Umumi Bir Gı·ev için 

Hareket Başladı 

Madrit, 16 ( A. A.) - Baş
vekil, müfrit anasırın birçok vi· 
!ayetlerde umumi bir grev ilinı 
için neşretlikler beyannamelerin 
hiçbir tesir göstermemit olduk
lar.m beyan etmiştir .. 

Baytar Mütehassısı 
Ankara 14 (A.A.) - Baytarı 

müesseselerimizi ve faaliyetlerini 
tetkik için memleketimize davet 
edilmiş olan doktor Hofrat Ker· 
lah, vezifesini ikmal etmiş ve 
raporunu vekalete vermiştir. 

Alman 
Sefirleri 
Arasında 

Berlio, 15 ( A. A. ) - Alman 
sefirleri arasında mühim tebed
düller hazırlanmaktadır. V on 
Hoesch Londraya tayin oluna
caktır. Vaşington sefiri de değiş· 
tirilecektir. 

Trabzon Borsasında 
Trabzon 15 ( A. A. ) - Diln 

borsada 45 kuruştan 3843 
okka iç ve 15 kuruştan 30 
kuruşa kadar 74,200 okka ka· 
buklu fındık sablmlşhr. 

Zeppelinin Seyahati 
Pernanburg, 15 (A. A.)- Zep

pelin ba'oo.ı saat 12 de Fernando 
Noronha üzerinden geçmiştir. 

Dün alkalı Köyünde Bir 
dam 

•• 
Karısını Ol 

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

DUn sabah Halkalı köyünde feci bir cinayet 
olmuştur: Halkalı köyü ahal '.sinden Bekir usta öte· 
denberi refikasile geçinemiyor ve bazan da kıskanç· 
hk eserleri gösteriyormuş. Dün de yine böyle 
ehemmiyetsiz bir sebepten dolayı aralarında bir 
ağız kavgası olmuş, Bekir usta birdenbire bıçağını 

çekerek refikası Mukaddes Hanımın Uzerine yil· 
rümüş ve birçok yerlerirıden saplayarak kadmcağızr 
öldürmilştilr. Jandarmalar Bekir ustayı yakalamış 
ve Müddeiumumi muavinlerinden Niyazi Bey de 
hadise mahalline giderek geç vakte kadar tah ki· 
katla meşgul olmuştur. 

Gazj Hz. , Başvekil Paşayı oto
mobillerine almışlar ve doğruca 
Dolnıabahçe sarayına gelmiş· 
lerdfr. Ah nan malumata göre, Baş
vekil ismet Paşa bu ani hava 
seyahatini, iktisadi vaziyet 
ve ittihaz edilecek olan mu· 
karrerat hakkında Reisicümhur 
ifa. ile görüşmek üzere ihtiyar 
etmişlerdir. 

İsmet Paşanm bu seyahatine f" 
ve Gazi Hz. ile mülakatlarına 
ehemmiyet verilmektedir. Diğer 
laraf tan bazı iktısadl mevzuların 
müzakeresi zımnmda Millet Mec· 
!isinin içtimaa davet edilmesi 
mescles!nin de tezekki\r olundu-

İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 
Maarif Vekaleti bu sene hayat uc:.u.'ug u nisbetinde 

talebe!ücretlerind< tenzilat yapmaları lüzumu hakkı.ıda 
biitiln hususi mekteplere bir tamim yapmıştı. 

filhakika leyli mek teplerin en büyük masrafları 
gıd, maddeleridir. Halbuki gıda maddelerinde yüzde 
elHden fazla b;r düşükiük v rdır. B·ı sebe;Jle l .!yli 
ücretlerinin de ;nd ırilm :! Sİ lazımdır. Nite'dm hususi 

Türk mektepleri, az da olsa, finllerl indirmişlerdir. 
Ecnebi mektepler ise ne h:ı.yat ucuzluğunu, ne de 

Vekaletin tam:mini nazarı dikkate·aımışlardır. Ecnebi 
makteplerde leyli ücretler g eçen senelerin aynadır. 

ğu söy!enmektedir. 
Başvekil Paşanın Gazi Hz. ile 

ıni.ila:catları akşam geç vakte 
kadar devam etmiştir. Başvekil 
Paşanın bugün Ankaraya avdet
lerinin mukarrer olduğu haber 
verihnektedir. 

lSTER iNAN. 

Bu müesses ~ lerin aldıkları bu vaziyete karşı Ve
kaletin de sus;lcağına biz inanmak İJtemiyoruz. Sen de 
ey kari, 

iSTER INANlv/A! 

Durmak Yasak .. 

Daima Koşacagız ! 

1---------------- A. ~ hmirde yapılan at!etizm mil· 
sabakalarında: 
100 metre 12 saniye, 15 salisede 
4GO ,. 55 ,, 4 5 ,, 
koşulmuş! 

Yül<sek atlamada ise: 
İki metreye çok yaklaşılmış! 
Ve iddia ediyorlar ki: 
- Türkiye rekoru kmlmış! 
Yani: 
- Geçen seneye nazaran da· 

ha hızlı koşulmuş, daha yüksek 
atlanımşhr. 

>f 
Demek ki iki bacakla mablük 

daima daha fazla koşmakta, 
daima daha faıla sıçramaktadır 

ve bu gidişle koşmaların netice
leri istikbalde dakikanın daha 
küçük ciizüleri il~ gasterilecektir, 
saniyeden değil, saliseden, rabia· 
dan, hatta hamiseden bahsedile
cektir. 

Bu takdirde meseli bir asır 
sonra bir atletin 100 metre 
mesafeyi 1 saniyede koşacağım 
kabul etmekte gayrimanbki biç 
bir şey yoktur. 

"" Fakat bu noktada durmak 
doğru mudur? Bu bir saniyelik 
rekorun da kıralacağım neden ka· 
bul etmiyelim? 

Mademki terakki miltemadl ve 

hudutsuzdur; bu bir saniyenin de 
eksilmesini kabul etmek zaruridir. 
Şu halde: 

- iki as1r sonra bir atlet 
100 metrelik mesafeyi yarım sa· 
niyede koşacak, bacağını kaldır
masile hedefe varmaaı bir ola
caktır, diyebiliriz r 

- Mümkün değildir! Herhan
gi bir atlet için artık eksilemi· 
yecek rekorlar olacaktır, mı di· 
yorsunuz 1 

Ben de bu fikirdeyim. Fakat 
bu takdirde terakkinin de dura• 
cağını kabul etmek lizımgelir ki 
ben bunda mtitereddidim. 

Hatiften gelen bir ıesin hı· 
san oğluna: 

- Artık yeteri Bundan daha 
hızlı koşmıyacaksınt demesini na• 
sıl kabul edebiliriz. 

Muhakkak iki şekil karşısın

dayız t 
Ya: 

ı - Ynz metre rekoru mil
temadiyen eksilecek. 

Yahut ta: 
2 - Kat'iyetle tesbit edile

cektir. 

Maamafih hatırıma bir UçUncO 
şık ta gelmiyor değil. Meseli 
rekorun eksilecek yerde gittikçe. 
artması ve 100 metrenin bir 
saatte katedilmesi ihtimali do 
düşünülebilir. 

Esasen bu ağırlık rekoru, 
idari hayatin bazı muameleleri 
takip ve intacında görülmiyea 
şeylerden de değildir. 

~ 

Sözün Kısası: insan tarihinde 
tevakkuf denilen kelime lugat 
ldtabmdan silinmişttr: Gittikçe 
daha şiddetli, daha hızlı, daha 
kuvvetli koşacağız, ta... mezarı 

buluncıya kadar! 

B'.çki Dikiş Mektebinin Sergisi 
Teşvikı Sanayi Hammlar Biçki 

Dikiş Mektebi talebesinin sergisi 
bugUn saat 15 te Çemherlitaşta 
Karababa sokağı başındaki mek· 
tep binasında açılacaktır. 
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• Memleket Manzaraları E 1 Bir fllliişahede 

Eski Bir Yol 
Ve Bir Dilek 

.._ı&m~--------1----~---------.- Asıl Çaresı 
~ehirde Bir emennı Bulunacak Gaziantep ( Hususi ) - VilA· 

yetimiz halkınm senelerdenberi 
temenni mahiyetinde kalan çok 
mühim bir arzusu vardır: 

ttt Buhran! 

Antep • F evzipaşa yolu. 
Boş Yere Akıp Giden Çağlıyanlardan 

Bu yol, dört sene avvel tah· 
minen yüz bin lira kadar sarfiyat 
lcrasile hükumet tarafından yap
tırılmış, askeri, ticari, işlek, gayet 
mühim bir yoldur. 

• 
istifade Etmek Mümkündür 

90 kilometreden ibaret olan 
bu yol Fevzipaşa istasyonundan 
başlar, Cebelibereket ve Maraş 
vilayetlerinden geçerek Gaziante· 
be gelir ve buradan da Birecik 
lizerinden şark vilayetlerimize ge· 
çer. Şark vilayetlerini Anadoluya 
rapteden bundan başka hemen 
hemen bir yol yoktur. Bu kara 
yolunun Cebelibereket ve Ma· 
ra, vilayetlerinden geçen kıs· 
mı maalesef devamlı tamirat 
lcra edilmemesi dolayısile bozuk 
ve harap bir hale gelmiştir. Di
yebilirim ki bu kısımdan insan 
otomobil ile geçerken korkuyor. 
Vaktile çok muntazam olan bu 
mühim yol ile bu lki villyet 
pek az aldkadar olmuştur. 

Bilhassa önümüzdeki kış mevsi· 
minde bu yoldan geçmek miim
kün olamıyacaktar. 

Akşehir (Hu· 
sust ) - Kasa· 
bamızda hayat 
pahalılığı değil. 
fakat tam ma· 
nasile bir hayat 
ucuzluğu vardır. 
Sebze, meyva, 
et ve yağ gibi 
başl !ca gıdalar 
hayli ucuzdur. 
Pazara çıkıldığı 

zaman bir haf
talık yiyecek eş· 
yası az bir para 

ile temin edile
biliyor. Pazarda 
her ıey bulun• 
makta ve satıl .. 
maktadır. Nefis 
ve taze meyva-

1 

kurmak husu
sunda pek mil 
kem mel bir su· 
rette istifade 
etmek mnm-
kündür. Müte
hassıslar heye-

tinin memlekette 
fabrika tesisi 
için seyahate çık
l ığ ım işittiğimiz 

zaman çok sevin
miştik. Ümit edi
yorduk ki heyet 
buraya da gele· 
cek, kuvvetli ve 

bedava bir tahrik 
vasıtası olan bu 
şelaleleri tetkik 
edecek ve bura• 
da da bir fabrika 
kurulmasını mu· 
vafık görecektir. 

Muhasebei husuıiyelerin esaslı 
yazifeleri meyanında bir de ya· 
palmıt olan bu gibi yolların 
esaslı tamiratını, halktan alınan 
yol parasile temin etmek keyfi
yeti vardır. Bu yolun tamiri için 
ıenelerdenberi Antep halkı icap 

ların okkası beş 
Ye nihayet on 
kuruştur. Sebze 
fi ati erin de de 
bunun gibi tam 
bir ucuzluk mll· 

Fakat vaziyet 
bizim ümit et
tiğimiz gibi Ç1k· 

Akfehlrda ucuz pazarda 1111, varlf madı. Filhakika 

ıahede edilmektedir. tinden de bahsetmek iste- mütehassıslar heyeti buraya gel· 
._ Size bu mektubumda ha· 

yat ucuzluğu hakkında fU birkaç 
satırı yazdıktan sonra memleke· 
timize tetkik seyahatine çıkan 
TUrk-Sovyet mütehassıslar heye-

rim. Evveli ıurasını arzede· di, fakat tetkikatı pep kısz. oldu. 
yim ki şehrimize bir saat me- Çok temenni ediyoruz. Kazamız 
safede Çakırlı köyünde kuvvetli dahilindeki kuvvetli ıu şelaleleri 

eden makamlara ve alaka-
darlara resmi ve gayriresml 

şelileler halinde akan sular mev• tetkik edilsin ve burada da bir 

müracaatta bulundular, fakat bu 
müracaatlardan şu dakikaya ka· 
dar henUz müsbet bir netice 
çıkmadı. 

cuttur. Bu şelilelerden bir fabrika fabrika kurulsun. - Necmiati 

Bu yolun belki Maraş ve 
Cebelibereket villyetlE~rine doğ· 
rodan doğruya bir faydası yok
tur. Fakat askeri ve ticari 
menfaatlerin tevlit edeceği Umu· 
mi faidelerden herhalde bu iki 
vilayet halkı da istifade etmekte
dirler. Bu iki vilAyetin valilerin· 
den.. ve başmühendislerinden ri· 
ca ediyoruz. Bu yolun esaslı bir 
ıekilde tamiri için bütçelerinden, 
velevkl tek bir lira olsun ıarfiyat 
yapmasınlar. Yalnız Şose ve 
Köprüler Kanununu tatbik eder· 
lerse mesele bitmiı ve yol tamir 
edilmiş olur. ÇUnkn bu yolun 
geçtiği iki vilAyet arazisinin et
rafındaki köylerde kanunen her 
ıene çalışmıya mecbur on binler
ce amelei mükellefe var. - A. S. 

lzmirde ispirto Kalmadı 
lzmir, ( Hususi ) - Dünden

beri İzmir piyasasında ispirto 
yoktur. Bağ mıntakaımda lspir
tonun bulunmayışı hayretle kar· 
ıılanmaktadır. Bugilnlerde lstan
buldan şehrimize ispirto gande
rilmesine intizar ediliyor. 

lzmir Asri Ve Güzel 
Bezeniyor Binalarla 

lzmlrde Burnova ziraat mektebi 

lzmir ( Hususi ) - Şehrimiz edilmit ve on ay zarfında ya· 
son zamanlarda en asri ve pılmışbr. 
mükemmel binalarla bezen- .Jie~es tarafandan takdir edi· 
miştir. Bu yeni binalar arasın· le<fı ve çok beğenilen bu binanın 
da bilhassa Burnovada Ziraat plAm Ziraat VekAleti Fen heyeti 
Vekaleti taraf mdan yapbrılan tarafından tanzim edilmiştir. 
Ziraat Mektebi çok cazip bir Adnan 

Bir Kaçakçılık manzara arzetmektedir. 
1400 metre murabbaı kadar ,danada 

Malatya (Husust) - Adıya• bir saha işgal eden bu modern 
man kazasının Piriman köyllnden bina Uç katlı olup iskeleti beto• 
Ebuzer Ağanın evinde mühim narme, duvarlan taş ve tuğla 

Sıtma Derslerine Ayın 
Yirmisinde Başlanacak 

miktarda kaçak sigara kAğdı ya· örUlildür. Mektebin dört dersha-
kalanmış, bir sene, dört ay ve nesi, bir kimya ve teşrih labora· Adana ( Hususi ) - Şehrimiz-
15 gün hapse mabkftm edilmiştir. tuvarı, 250 kişilik bir konferans de açılması mukarrer olan sıtma 

80 Mı·lyoıl K·ııo Bug" day salonu ve bir de kütüphanesi enstitüsünde ders vermek Uzere 
vardır. Sıhhat Vekaleti • tarafından mual-

Alınan malümata göre bu Mektep leyli olduğu ıçın lim olarak tayin edilen Kocaeli 
ıene Balıkesir vilayetinde buğday yatak odaları, banyo daireleri Sıtma Mücadele reisi ve sivri· 
r ekoltesi 80 milyon kilo tahmin mevcuttur. Mektebin tedris ve sinek mütehassısı, doktor Mecit 
edilmektedir. G eçen seneki huğ· idare kısımları ayrılmış bir tarz• Bey buraya gelmiştir. Derslere 

Malatyada 
Üç Delikanlı 
Yakalandı 

Malatya ( Hususi ) - Hacılar 
köyünden F eramuş oğlu Hüseyin 
ile Habip ve Ali namındaki iki 
arkadaş koruda çalı ve çırpı 
tophyan Cennet isminde bir kızı 
sırtlayıp kaçırmışlar ve dağa 
götürmüşlerdir. Bu üç adam mü
sellah oldukları için kendilerine 
kimsenin bir şey yapamıyacağını 

zannetmişlerdir. Fakat dağa gi
derken karşılarına yine müsellab 
olarak kır bekçisi çıkınca l:iır şey 
yapamamışlar, kızı teslim etmiye 
mecbur kalmışlard ır. Her Uç de
likanlı yakalanmıştır. 

Tekirdağda 
12 Un Fabrikası Ve 20 

Değirmen Var 
Tekirdağ (Hususi) - VilAye· 

timizde sanayi şayanı zikir suret
te inkişaf etmiş değilse de bazı 
ıan'at faaliyetleri göze çarpar: 
Un fabrikaları ve un değirıııen· 
leri.. Vilayetimizin fabrika ve 
değirmenleri bu havalinin un 
ihtiyacım tam manasile temin 

ediyor. Vilayetimiz dahilinde motör 
ile işliyen ( 12) fabrika, ıu ile 
mllteharrik (20) değirmen mev
cuttur. Ka2alardakl fabrika ve 
değirmenler bu adetlere dahil 
değildir. Memleketimizde halı· 
cılık ve dokumacılık sanayii yoktur. 

Dökmecilik, otomobit tamir
ciliği, araba imalathaneleri ma· 
rangozluk, tornacılık gibi san'atler 
faaliyet gösteriyorlar. Kuvvei mu-
barrike olarak memleketimizde 
yalnız elektrik fabrikasından alı
nan c.ereyancla.n istifnde ediliyor. 

Gü.ı~kin Celil 

o ·y.)rlar ki, çektiğimiz sıkıntı
nın sebebi buhrandaııdu. 

Ö yle ise buhran dedir? 
Buh a denilen şey, insanların 

1914 .seuesinden beri l .. endilerini 
kaphrdıkları bir nevi deliliktir. 
Hazineler dolusu parayı barut 
dumanına kalbeden muharebenin, 
eğer tutulan istatistiklere inanmak 
caiz ise, bilançosu şudur : 

30 l\lihon Ölü 
Yine bir Amerikan ansiklope

disinin verdiği rakamlar~ göre, 
bllyilk ~muharebede milletlerin 
biribirine karşı savurdukları k ur
ıun ve güllenin parası ile garp 
cephesine baştan başa altından 
bir duvar çekilebilir, bu duvarın 
kalınlığı 3, yüksekliği de 50 san• 
timi bulabilirmiş. 

Demek oluyor ki, biz KU.rei arı 
sakinleri, adeta rahatin düşmanı• 
yız. Cebimizde fazla para olunca, 
bunu, lüzumsuz ve bava yollarda 
ıarfetmekten zevkahyoruz. Fert
lerden mi!rekkep olan cemiyet• 
lerde de ayni zihniyet hakimdir. 

Bütçesini bir parça yoluna 
koyan, işlerine düzen ver~bilen 
devletlerin ilk işj dün çekilen 
mahrumiyetleri u ıutarak komşu 
mahna saldırmak oluyor. Te• 
vekkeli: 

Komşunun l:n uğu korn'iııya 
kaz görünür. 

Fakat ben1 buhrana ait mü• 
ıahadeferimi daha banit delil~t:rle 
milrakabe etmeyi tercih ediyorum. 
Çünkü bu vasıta beni, şimdiye 
kadar hiç aldatmamıştır. 

Mesela tetkikatnna ay başın• 
dan başlarım: O zaman sokak• 
larda kadmlar görürüm ki elle• 
rindeki erzak torbaları tıklım, 
bklım doludur. Bu torbala~da 
insanı adeta meraka düşüren ve 
pisboğazlık hislerini uyandıran 
bir zenginlik ve şişkinlik vardır. 

Fakat ay ortasına doğru 
bu fİşmanlıktan bir eser kalmaz. 
Tabii bir yuvarlaklık ve balık etini 
geçmiyen bir dolgunluk arzeder· 
ler. Fakat manzaranın fecaati 
ay ıonilc beraber başlar. Hasta• 
lığa tutulan bh· dost tasavvur 
ediniz ki uzun zaman kendisini 
görmemişsinizdir. Son teliikinizde 
sıhhatli ve zinde ayrıldığınız bu 
aşinanın avurtları içeriye göçmüş· 
tUr. Yüzünde marazi b"r renksizlik, 
halinde bir bitkinlik vardır: Ev 
kadınlarının, pazar döniişü taşı· 
dıkl a rı erzak torbaları, bana işte 
bu b ılde gfü:i ı.irler. 

Hu, niçin böyledir? Ay başı· 
nın hususi bir mazhariyeti, ay 
sonunun kara bir tecellisi mi 
vardır? 

- Belki evet, bePd hayır. 

Fakat kat'i surette man 
veremediğim bu halin mahiyet 
anlatıldığı gündür ki, buhranı 
asd sebepleri orl:adan kalkar 
Bence berşeyden evvel bu 
bir çare bulmak gerektir. 

Çerkeşte 
Yol inşaatı için Hazır 

lıklar Başladı 

Çerkeş, 12 ( A.A. ) - Kaz 
nın yollarının tamiri için hazırlı 
larda bulunulmaktudır. Birka 
ıeno evvel kaza merkezinde ya 
mıı olan 100 dükkanın harit 
ları yaptmlmış ve yeniden inş 
sına başlanmıstır. Ay i yan~ nd 
harap olan ı. ra < • <:>v' t r 

da ı eko!tcsi 32 m~l}'.on kilo idi. dadır. Bina 162500 liraya ihale 20 cylfıldc başlanacrj cı r. 
~~--=-'-~~~~~~~~~-i.-~~~~~~~~____;~~~~~~~~~_:,_~~~~~~~~-

fından yap 
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Siyaset Alemi 

' 
ltalya Ve 
Almanyanın 

İddiası 
Almanyanın aillblanma bahsinde· 

ki müsavat iddialarına karşı Fransa• 
nın mukabil cevabını geçen gün bu 
aütunda tahlil etmiye çalııtsk. Bu
gün de, Italyamn bu husustaki fikir
lerinden bahaetmeyl faydalı bulu
yoruz. 

Muhtelif münasebetlerle mevzuu 
bahsolageldiği üzere, ltalya, Alman 
tezine en müaait olan millettir. 
Bu vadide herhangi bir tahmin 
y pmıya lüzum kalmadan, ltalyanın 
bu mesele hakkında ne düıündüğünü 
y·ne ftalyanıo eıı yükaek mümesıill 
olan M. Muıolininin lisanından din-

liyebiliriz. M. Musollnl, bu bahse dair 

Borsa Postaaı ilimli gazeteye bizzat 
bir yazı yazarak flkirlerlnl ıayle 

hulha ediyorı 

"Lokamo itillfı. Almanya ile 
Fransayı ayni müaaYI vaziyette te

likki eden bir Yeaikadır. Fakat ge

rek Lo"karnoya ve ıuek Kellot mt

aakına ratmen Alman milleti, ikinci 
aınıf bir cemaat tellkkl edilerek o 

menzileye indirilmek istenmiştir. 

Almanyayı alllhlanndan tecrit eden 
Veraay maabedeaidir. Fakat ay.1i 
muahede, ha teerit keyfiyetinin 
umumt bir terki te•lihat hareketine 
batlanrıç teıldl etmuinl de şart 
kotar. Halbuki Almanyaya yapılan 

bu vait tutulmadığı gibi aon aktolu
nan Tuhdidi Teslibat Konferansı da 

akıtm ete uj'ramııtar. 

.. Bu vaziyet karşısında Almanya, 
Versa7 Muahede::ini imz lamış olan 
mi Jetlerin, ltalya mOatesna olmnk 

(iz.ere, si ahlarından a rı ınak iste
mcdıklerine ve Ve•say Muahedesine 
riayet etmediklerine kanidir. Şu 
halde Almanya, ileri sürdüğü iddia-

larında haklıdır. Zira Tahdidi Tesli· 
hat Konferan111, ş mdiye kadar onunla 
diğer millet er araaındıaki tesir at 
farJ..anı devam ettirmekten başka bir 

it g8rmemiştir. Diğer devletlerin 
teslihatlarınl Almanya 11ıv:yesine 

lnd
0

rmek istememeleri karz;ısınd:a 

Almaoyanın da tekrar ailahlanmak 
hakkını kendiliğinden elde etmit 
olduğu bedihid;r. 

.. Fakat Alnıanyanın menfaati, bu 
hakkından mutedillne istifade etme· 

,t amirdir. Eter Cenevrede mavzuu 
bahsedilmesi mukarrer olan bu 

mcaclo yine akamete ujraraa o za
mıın Almanya içla orduaunu derhal 
dlter milletlerin aevlyealne çıkarmak 
bir mecburiyet olur. Şu kadar var ki, 
bu iş, bütGn devletler arasında ya-

pılacak bir itilafın kadroau haricine 

çıkmamalıdır."- Süreyya 

Af manyadaki Otomobiller 
Berlin, 15 - Reıml iıtatis

tlklere gire Berlinde 64 kişiye 
bir otomobil dnımektedir. 

SON POSTA 

BABİC:I TBLGBArLAB 
• 

Müthiş Bir iddia 
Almanyanın Silihlanma Teşebbüsü Ci
handa Dehşetli F eliket Mi Doğuracak? 

Berlin, 15 - Almanyanın si· 
IAhlanma teşehbnsn hakkında 
muhtelif mütalealar ileri silrül
mektedir. Alman Milliyetperver• 
ler grupu bu hususta bir karar 
suretini kabul etmiştir. Bunda 
deniliyor ki : 

Milletl~rin emniyeti silihla 
te nin edilemez. işte bunun için· 
dir ki asıl elde edilecek gayeyi 
Fon Papen'in teşebbUsU ile 
temin etmek mllmkUn değildir. · 
Bu teşebbüs ıilAhlanmak husu
sunda milletler arasmda vahim 
rekabetler de doğurabilir. Böyle 
bir teıebbila Almanyanın emni
yet ve se' Amelini tehlikeye düşü
recek v~ belki cihanı yeni ve 
müthiı bir felikete ınrnkliye

cektir. 
Almanya Cevap Yeret:ek MI? 

Berlin, 15 - Almanya F ran· 
sanın cevabına karşı verecegı 

notayı henüz: hazırlamamıştır. Ma· 
amafib Almanyanın bir nota 
vermeyip sade bir tebliğle iktifa 
etmosi de muhtemeldir. Almanya 
da Terki T eslibat Konferansın· 
dan çekilmek kararında musardır. 

Fransa DUşUnUyor 
Paris 15 - Ayan Meclisi Ha· 

riciye Encümeni toplanarak hari
ci meseleleri görüşecek ve Başve
kil M. Heryodan aoo Alman 
meselesi hakkında izahat ala
caktır. 

1 a·~a Ne Fıklrde? 
Roma, 15 - ltalyan gazete

leri, Almanya ile Fransa arasın

daki vaziyet hakkında neşriyat 
yapmaktan çekinmektedirler. 

Maamnfih bazı mebafilde 
Fon Papenin mütemadiyen artan 
niıfuzile Almanyamn harpten e\• 
velki vaziyete doğru gittiği açık· 
ça söylenmektedir . 

lngllterenln Cevabı 
Londra, 15 - İngiltere Al

manyanın teşebbüsfi hakkında 

henüz bir cevap vermemiştir. 

Cevabın cumartesiye verilmesi 
muhtemeldir. 

Almanya Bu Sene intihap 
Rekorunu Kırdı 

Bertin, 15 - Yakında yapı· 
lacak olan intihabat bu sene 
Almanyada yapılan 12 inci inti· 
haptır. Bir ıene zarfında iki 
Reisicnmhur, bir rayi.ştağ ve 
sekiz Alman eyaleti Meb'usan 
Meclisi intihabı yarılmıştır. 

Streza konferansı mesalıılne devam etmektedir. Malt n a·yaal sabada 
konferan!! daha. hent\ı lıir netice elde etmedi ise de, ıiyaııt koruiııyon goleeek 
haft3 bu hususta raporunu tanzim ctınit Lıılunaca.ktır. lktısadl cihette miis
bet kararlar alınmak \lzorcdir. Zir.~at komisvonu alıcı ve satıcı devletler 
Tali komiteleri te9kll etti. Diğer taraftan, 7.~hire, tUtHn, gllmrUk, nakliye, 
kontenjan ve döviz gibı Tali kl m f lcri de makul bir tarıda çah9makta ve 
yekdiğer·ne zıt olan menfaatlerı rmtnıkün mC'rtcbo telife uğraşmaktadır. 
Resmimiz Streza konferar sının re mikuşndın gösteruıı•ktodir. Ayakta kon• 
forand reisi M .. Jorj - Bone nutuk irat cdcrl.t ı görCiıımoktcdir. 

Streza Konferansında 
Konferansta İngilterenin Menfi Bir 

Rol Oynadığı Söyleniyor 
Streza, 15 - itala • Fransa • 

Almanya arasındaki itilaf muha
faza edilmektedir, diğer birçok 
murahhaslar da bu itilafa iştirak 
etmektedi~ler. 

Tiitiln komitesi, tUtOn inhi· 
sarını tatbik eden memleket! r.ıa 
Bulgari tan ve Yunanistandftn 
daha f z.a miktarda tulün alma-
larmı tavsiye etmiştir. 

lngi't renin Menn Rom 
Streza, 15 - Konferansın iktısat 
komii.esi, ezcümle buğdayın tek
rar kıymetlendirilmesi, piyasaların 
tanzim ve tensikı ve ticaret ma
nialarınm ortadan kaldırılması 

1 
meselesini ihtiva ederı mDıakere 

ruznamesini münakaşa et:niştir. 

Mali komite, buhrandan bili as 
sa müteessir ve mustarip olan 
memleketler için bir istikrar tah· 
sisatının IDeydana getirilmesine 
ait tekliflerle meşgul olmuştur. 
lngiltereuin vaziyetinin daima 
menfi olduğu söylenmektedir. 

Fransız Kabinesi Toptandı 
Paris, 15 - Kabine içtimaın· 

da Maliye Nazırı jermen Marten 
Streza Konferansı hakkında iza· 
bat vermiştir. Konferanstaki Fran
ııı heyetine tebrikler gönderil· 
mesi kararlaşmıştır. 

~~~-----------···------------~~-
Miithiş 
Bir Tren Kazası 

Oran, 15 - Lejiyon Etraı j 
ordusuna mensup 510 zabit ve 
neferi taş.yan ben Cezayirde 
Tlemsen mıntakasında bir hen· 
değe yuvarlanmıştır. 50 ölü ve 80 

yaralı vardır. Kaza ıon zaman· 
larda yağan yağmurlar yüzünden 
çöken araziden vukua gelmiştir. 

Ceıair, 15 - Son malftmata 
göre 120 ki~i ölmliş, 150 kişi 
yaralanmıştır. 

!ispanyada 
Grev Endişesi 

Madrit, 15 - Billaoda hücum 
kıt'aları müfrit anasırı tevkif 
ederken bir kişinin kazaen öl
mesine ıebep olmuşlardır. Bu 
ıebeple müfrit anasırın bu hidi· 
seyi protesto etmek nzere grev 
ilin etmelerinden korkulmaktadır. 
Hfiktimet tertibat almaktad11. 
Mağazalar kapanmııtar. Tevkifat 
yapılmaktadır. 

Sevilde de umumi bir grev 
ilan edilmesinden korkulmaktadır. 

Sayfa 5 

Gönül İşleri 

Yüzük 
Taşımak 
istemiyor 

" Yeni evliyim. Kanm zeki, 
azıcık hoppa, neı'eli bir kızdır. 
Daima hürriyetten, serbestideo 
bahseder. Her işine kanşbrmaz. 
Bütün bunlara göz yumdum. 

Fakat son zamanlarda dik· 
kat ettim ki arkadaşlarile 

beraber bulunduğu zaman par
mağından izdivaç yüz:üğünll 
çıkarıyor. Bunu beğenmedim. 
Kendisine ihtar ettim. " Benim 
bileceğim ıey ,. dedi. Ne buyu-
rulur? A. A. 

Oğlum, kann ıımarık bir kıza 
benziyor. Evinde kendisine 
darılan, yol gösteren olmam11 
olacak.. Gençtir, tazedir, ha· 

ı yatı anlamamıştır. Evlendikten 
sonra da genç kız gı"bi yaşamak 
hakkı olduğunu zannediyor ve bll 
tün mesele buradan çıkıyor. Bu 
işte ıize dDıen vazife onu yavq 
yavaı terbiye edip yetiştirmek, 
fazla açıhp evden uzaklaımasına 

meydan vermemektir. Kendisini 
sevdirmesini bilen bir erkek, en 
ele avuca sığmaz bir kadim, HİI' 
gibi kendisine b1ğlıyabilir. 

* "Evlendiğim zaman karımın pa 
rası vardı. Bu para ile işe bat" 
ladım. Muvaffak oldum, para 
kazandım. Fakat buhran baıla
yınca işler durdu. Kazanç kalma
dıktan mada sermayeden ycmiye 
başladık. Şimdi karım parasını 
istP.miye başladı. Onun parasını 
vermiye kalksam iflası kabul 
etmek lazım. Vermesem her ak· 
ş m başımın etini yiyor, ne tav-
siye edersiniz?" Cemal 

Kadın n bu hareketi çok çir-
kindir. Bu çirkinliği kendisine 
anlatmak lazımd r. 

Aile, karı kocanın müşterek 
yuvasıdır. Orada kadının veya 
erkeğin parası yok, ikinizin parası 
vardır. Kazandığınız zaman nasıl 
sevinmişse şimdi de onun derdini 
çekmek her ikinize düşer. 

HANIMTEYZE 

Gandinin 
Açlık Grevi 

Simla, 15 - Gandinin açlık 
grevine mAni olmak için çalıııl
maktadır. Mecusi rllesasmdua 
Paneli Malaviya iatiprl bir kon
feransı içtimaa davet edecektir. 
Bu içtimadan maksat, teıril mec-
liste tazyika uğnyan sınıf ve 
zilmrelerin temıili için yeni bir 
ıekil bulmakbr. 

Valii umumi Gandl lehinde 
bütün mecliı azasının dikkat ve 
merhametini celp için bir beyan-
name neşretmiftir. 

TEFR i KA NUMARASl:695========= 
den uzaklaşbrıyordu. Bu Allah larm en candan bir dostu idi. Ben yquna nazaran daha çok 
kimseyi sevmiyordu. Her şeyi Ve hntnn bunların tabii bir ne- kovvetli ve kavgada da mahir-

ÇOCUKLUÖU M 
Mefllur Rus Edibi Makslm a..-..... . hayat .. o:n.ı 'U 

Sana ne iıliyeylm, ne kur
ban edeyim ey hikimi mutlak ? .. 
Beni her gün~tl kötU dilfUnceler
den muhafaza et, fena insanlara 
karşı koru! Bana pişmanlığın göz· 
yaşlarını gönder vo kolay bir 
6lllm nasip et 1 

Büyük babam beni muntazaman 
kiliseye götürüyordu. Cumartesi 
gllnil akıam duasına, pazar 
ıünll ise bllytlk Ayine gidiyorduk. 

Türkçeye Çeviren: Muvaffak 

Papazların ve diyakozların söyle
dikleri bOyUk babamın Allabına 
aitti. Fakat mugannilerin ınethi· 
yeleri de [ninemin Allahı için 

yakışıyordu. Bu iki Allah arasın
da yaptığım çocukça tarifi tabii 
burada çok sathi olarak anlata• 
biliyorum. Lakin çok vazıh bir 

surette hatırlıyorum ki bu ikilik 
kalbimde acı yeren bir boşluk 
doğurmuştu. 

k babam•n Allah1 bana 

sert bir nazarla tetkik ediyor. ticesi olarak beni ıu istifham dim. Bunu, benim llıtlhne gllme 
insanlarda bilhassa gllnab, 'kötü Ozliyordu: Na11l oluyordu da bil- halinde bilcum eden dilf mana-
ve eksik olan şeyleri anyor "ve yUk babam bu iyi Allaha gör- rım da teslim ederlerdı. Fakat 
gl>rftyordu. Onun insanlara emni· miyordu?.. galibiyet tabii yine onlarda kahrda 
yeti olmadığı aşikArdı. insanlar- Beni sokaia bırakmıyorlardı. Ve beo ekseriya elbiselerim yır-
dan nedamet bekliyor ve onları Bu beni çok kızdırıyordu. Soka· tılmıf, çamurlu ve tozlu, burnum 
cezalandırmay• seviyordu. ğm tesirlerinden sarhoı gibi kan olmuf, dudaklanm patlamlf 

O günlerde Allaha ait olan ıdim. Her defasında be nı'm yüz göz: çllrilk, bere içinde eye 
dönerdim. 

düıüncelerim ve duygularım be- aleyhime gUrültüler, kavgalar Ninete bu halimden korkarak 
nim ruhi gıdalarımdı. Dünyada olurdu. Arkadaşım yoktu. ve acıyarak karııma çıkardı. 
en güzel ve en iyi nem varsa Komşu çocukları bana dllşman - Küçük kabadayı, yine da-
işte bunlardan ibaretti. Bütün nazarile bakıyorlardı. Onların yak yedin değil mi ? Senin halin 
diğer miiessirat beni yalnız za- beni: "Kaşirinl,, Diye çağırmalart böyle ne olacak, ha ? 
limlikleri ve kirlilikleri ile rencide hoşuma gitmiyordu. Bunu hisse- Dur, bekle hele sen, bir ke-
ediyorlar, bende kin ve nefret dince daha kuvvetli bağırmağa re kızacak olursam sağlı ıollu 
uyandırıyorlardı. epey kısmetin çıkacak 1. YnznmD 

başladılar: k J • b k Allah benim için etrafımda yı ar, çürüyen yer erı a ır par-
- Bakınız Kaşırinin, ihtiyar k ·ı w 

en ıyı ve en güzel ve en ,. 0 k b . 1. I çalara veya urşun suyu ı e ıogu 
... asısin torunu ge ıyor tur ve bani& gnzel anzel nasihat 

,.. -

ziya neşreden şeydi. Ve bu nine- - Hucum ona. pataklayın ederdi. 
~.-..--'~~~-~~~~~~~~~~ı-~~~~~~--L..A%Ua:~r.r.JL_~~~._J 



Dünya Hôdiseferi 

İspanyol 
Dilencilerinin 
Yeni Levhaları 

Dünyanın gidişatı değiştikçe 
insanların mantıkmda da garip 
tahavvüller oluyor. İspanyol 
dilencilerinin verdikleri bir ka
rar, zihııiy,-tJerdeki tuhaflaşmanın 
parlak bir numunesidir: 

lspanyol dilencileri, alınlarının 
teri ( 1 ) ile geçinen iş adamları 

gibi, son zamanda, buhrandan 
müteessir olmıya başlamışlar. 
Aldıkları sadakaların yekunu, 
gündelik ihtiyaçlarma muka-
bele etmekten uzak kalıyor
muş. Karar vermişler ki bu ka
ıançlarım fazlalaşbrsınlar. Göğüs· 
lerine şöyle şöyle levha asmıya 

karar vermişler: 
"Hayır sahihi kimselerden be

her sadaka) ı on santimden aşağı 
vermemelerini rica ederiz. Biı 
biçarelerin haJiıniz hnr:ıp oJ.-Ju. 
Merhametinize iltica edNız.,, 

Bu levhayı okuduktan sonra 
bilmeyiz ilave edecek bir ıey 
var mıdır? 

Bir Japon Oiplomatmm Cinayeti 
Tokyodan yazılıyor: Japon 

hariciyesinin genç memurlanndan 
biri tarafından btıyUlc bir akis 
yapan feci bir cinayet işlenmiş

tir. Bu diplomat, çok sevdiği ka
rısını, hususi masasının içindelci 
kağıtları karıştırırken görmüş ve 
derhal Uzerine atılarak boğ· 
muştur. 

Japon diplomatı, bu kadını, 

hariçte memur iken bir Kafeşan
tanda görmüştür. Kadın, mUessc· 
ıede artistlik yapıyordu. Kcndi
ıini çok sevdiği için evlenmişti. 
Fakat karısının bir ecnebi devlet 
hesabına casusluk yaptığına ka· 
naat getirdiği için öldürmüştür. 

Temyiz mahkemesi genç diplo
matın cezasını ilci· seneye indir
miştir. 

Hayvan Himayecileri 
Dişçilik Alemi, bir müddet

tenberi milbim bir tecrObe ile 
meşguldür. Bu tecrübenin mahi
yeti şudur: 

İnsan dişinin iltihapları köpek· 
lerde ne tesir yapıyor ve bu ilti
haplan, yeni ve böyle bir esasa 
müstenit bir serumla tedavi et· 
mek mUmklin olur mu? 

Bu tecrübeler için köpeklerin 
dfJ etlerinde sun'! yara yapılmak· 
ta Ye insan diş etlerinden alman 
mikroplu ifrazat hayvanın yara.
aına nakledilmektedir. Bu ameliye 
k6peklerde pek bilyük ıstıraplar 
doğurmaktadır. 

Birçok dişçiler, bu amdiyenin 
netice vermiyeceğine. binaenaleyh 
biçare köpeklerin bot yere iı· 
kenctye konulduklarma kanidir
ler. Fakat bu huıuıta iyi netice 
alacak di' doktoruna 1000 dolAr 
ikramiye vadedilmiş olduğu için 
tecrübelerin ardıt arası kesilme
mektedir. 

Beynelmilel Himayei Hayvanat 
Cemiyeti erkAmndan Ledi Ha
milton, ahiren aktolunan cemiyet 
kongresinde bu lüzumsuz tecril· 
belere bir nihayet verilmesini 
temin edecek tedbirler alınmasını 
istemiştir. Bu cUmleden olarak 
kendisi, bu tecrübelerin ilinihaye 
neticesiz kalacağım fennen ispat 
eden dit doktoruna verilmek 
llzere de 1200 dolarlık bir mü
kafat koymuştur. Su halde, hi· 
mayei hayvaoatçılarla diş doktor· 
ları arasında bir nevi iddialı 

bahis tutulmuş oluyor, demektir. 

AKSARAY PAZARINDA REKLAM USULÜ 

Arılar Balı Bundan Alıyor Efendi ! 
Arnavut Şekeri Bu! 

Ben Sahici Müşteriyim Sorgeç Değilim Ayol! 

- Arılar, balı bundan alıyor 

efendiii ... 
- Arnavut tekeri aabyoruz, 

okkası beş kuruşa amavut 
ıekeri ... 

- Rumt!li kebabı... U ... Ru .. -
m ... e ... li kebabı ... 

Kemer amma ne kemer... Be· 
line sar da öyle gez ... 

Çavuş ye... Çavuı ye .•.. 
- Vidos çayırının bunlar .•• 

Vidos çayırının ... 
- Haminnemin dişleri, ha· 

minnemin dişleri ... 
- Ha yağ ... lı.. yağlı, yağlı, 

yağlı ... 
Yukarıya eıralndığım sözler, 

uydurma değildir. Eğer, bir nk· 
şam, yolunuz düşer de Aksaray 
pazm· na uğrarsanız, sat~cı ede
biyatının daha buna benzer ve 
buna benzemez, nice şaheser 
nüınunelerini kendi kulaklarımı.la 
işite bilirsiniz. 

Şu bizim ayak satıcıları, ya· 
man adamlardır vesselAm ... 

Malını satamadığından şikayet 
edenler, reklam nasıl yapılırmış, 

gelsinler de ı::u pazar yerlerindeki 
sergicilerden öğrensinler! Siz 
olun da mesel§ kavun yerine 
sarfettilderi şu tekerlemeyi be
ğenmeyin: 

- Arılar, balı bundan alıyor 

efendi!.. 
Ya, şu Arnavut şekerine ne 

buyrulur? Malum ya, Arnavutlar, 
acı bibere bayılırlar. Biber, onlar 
için şeker yerine geçer. O halde 
gelsin Arnavut şekeri... Urumeli 
kebabı ne olduğunu milmkUn 
değil, keşfedemezsiniz. Ben 
sordum da öyle öğrendim. Efen
dim; üzüm, biraz olgunlaşınca 
0 kebap,. adını ahrmış: Kavrul
muşluğundan kinaye ... 

Tabit böyle bir cibre gibi 
üzüme yaldızlı unvan lbım .. Dü
tüne düşüne, Rumeli kebabım 
bulmuşlar, fena mı? .. 

Pat' ıcanm uzunluğunu ifade 
için " beline sar da öyle git 1 ,. 
tabirinden daha kuvetliıini ne· 

reden bulursunuz? Bamyel Bamyel. 
dese, kimse aldırmıyacak. En iyi 
bamye yetiştirmekle şöhrer alan 
Vidos çayırmı işin içine karı~tır·U 
dığı gibi bamyesini derhal çeşni· 

lendiriyor. 
Haminnemin dişleri nedi mi 

dediniz? O da kartlaşmış mısırın 
ta kendisi... Amma, haminneler 
dişsiz olurmuş.. iyi ya, işte.. O 
da bunu söylemekle küçük b\r 
imada bulunuyor. 

Vakit ak amdı. Sul r kart.r· 

mıya yUz tutmuştu. Aksarayda, 
tramvaydan indim. Ulelide baf· 
layıp Aksaray karakolunda ni· 
hayet bulan bir insan kalnbalı~ı
nın arasındayım. 

Kaldırımları iki sıralı kaplayan 
satıcıların naraları, muhtelif iı· 
tikametten esen uğultulu rllz
giirlnr gibi ses veriyor. 

Arka arkaya zincirleme di· 
zilmiş kavun karpuz arabaları .. 
Yalandan tutturulmuş çardaklar 
altıııda mevsimin bUtUn sebze 
ve yemişleri .. 

Herifin biri, elinde bir salkım 
Uzüm; yanındakine dert yanıyor: 

- Kopar ortağım kopar •• 
Kısmet bizimmiş 1.. Bu akşam 
siftahı biz açtık. Siftah bizden, 
bereket Allahtan.. 

Karşıhklı ilzUm yerkon ıem-
ıiyeli bir bamın, yaklaştı: 

- Evlidım.. ÜıDmler aeoin 
mi? 

lkiıl birden koştular: 
- Allah baiışlarsa bizim 

hanım anne ... 
- Kaçtan veriyorsun ba· 

kayım ..• 
- On iki buçuğa .. 
Hanım anne dört elif miktarı 

bir ., Aaaa ... " çektikten ıonra, 

satıcıya çath: 
Ben sahici mUıteriyim 

l nl... ÜzUm alacağım evlAdım ..• 
- iyi ya valdeciğim.. biz de 

bunu llzilm diye satıyoruz .•. 
- Düş öyle ise... Duş, du1 ••• 
Gülmiye başladı: 

- Nereye düşeyim anne! 
Öteki bir fısıltı geçtı: 
- Peşime dllş diyor ulan ... 
Satıcı, bu laubaliliğe kızdı. 
- Sus be... Sırası değili 
Sonra ylikıek ıeale ihti-

yar kadına döndü : 

- Size ona bırakayım anne •. 
- A.... On da çok.. Dokuz 

da çok.. Sekiz de çok ... 
Artık kızdı: 

- Beda•a •erdik dcaem alır 
mııın? •.. 

- Niye bedaYa ••recekmf.-

ıin. Bak hele ıuna. .• Kala kala 
ıenln kokmut 
kaldı mi •• 

DzUmüne ~ 

YUrUdO. 
incir tablasının baıında başka 

bir alem: 

- Bir okka ver amma, sen 
elini siirmiyeceksinl Benimkisi 
seçmece pazarlık ... 

Satıcı razı olmadı:: 
- Mostra yok. •. Altı tisUl bir. 
- M.ıdemki öyledir. Bırak 

ben seçeyim .•. 

Olurdu, olmazdı derken mü§• 
teri inciri almadan gitti. Bir baş• 
ka mu,teri de incirin cinsi hak· 
kında uzun tetkikat yapmıya 
IOzum gördü : 

- T ergömlek desem değil, 
Kırcaali azmanı mı yoksa ••. 

- V allaht anlamam efendi .• 
Bahçeden şimdi kopanp indirdik, 
halis çiçek inciri ... 

- Keb keh keh.. Çiçek inciri 
böyle mi olur ? Halis ahlat inciri 
bu .•. 

Tablayı hiddetle yerden kal· 
dırıp, baıına yerleştirdi : 

- Biı de ıeni müıterl aandık. 
Bahçıvan olduğunu evvelden ha· 
ber versene ... 

ayol... "Sor geçit• mi aandın be· Domateı, patlıcan, biber, fa· 
aulye sergilerinde hararet daha 

' fazla ..• Belli ki, yemlı gitgide IOkı 
bir matah haline gelmiye baoladı. 

=-
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Elleri ceviz kabuklarından 
ıimsiyah kesilmiş bir genç, pa· 
zarda durduğum bir saat zarfın· 
da yUz dirhem ceviz satamamışh: 
Evvela, " otuza bu mal... " diye 
bağırırken. sesini perde perde 
indirdi: 

- Yirmiye veriyoruz. Yahu ... 
Yirmi kuruşa... Duyduk duyma-

1 Kari !vf ektupları 
~r---

Sultanselimde 
Bir Lağım 
Mecrası 

Sultanselimde Hatip Muslft
hattin mahallesinde esaslı bir 
lAğım yoktur. Bu gayrisıhhi 
vaziyeti vilAyete bir iıtida ile 
bildirdik. Mazbatamız Fatih ka· 
zaıı kaymakamlığına havale edil· 
di. LAğım mecrasının inşası 
hakkında sermiihendiılik kalemi· 
qe emir verildi. Fakat bir türlU 

Y•P··--··Yor. Perşembe gilntl 
Sermühendis Beyi ziyaret ettik 
ve derdimizi anlattık. Fakat her 
nedense Sermllhendis Bey bizi 
llz1m olduğu veçhile kabul et
medi, hatta biraz da bize sert 
muamelede bulundu. Bu harck•t 
doğru mudur? 

HulQıl 

1 Cevaplarimız l 
Fatihte A. R. Beye: 
Tam mana1ile milıtakil Uç 

l mUılilman devlet Yardır. 
l - TUrkiyo CümhuriyetL 

l Meıahai aathiyeai 750,000 kilo· 

1 
metre murabbaıdır. 

2 - Merkezi Tahran olan 
t lran hükumeti. Mesahal ıathiyesl 

820,000 kilometre murabbaıdır. 
3 - Efgan Kırallığı. Merkeı 

KAbil, mesahai ıatbiyesl 436,000 
kilometre murabbaıdır.I .. 

_ Aklıisardan imzasız rucktup ya1.an 
bir ailo babasına; 

Çocuklarınızı, İzmir veya ls
tanbuldaki leyli mekteplerden 
birine llcretli leylt veriniz. Bura• 
lardaki hususi mekteplerden de 
istifade edebilirsiniz. Mekteplerin 
gazetelerdeki ilanlarını takip edl· 
nlz. Bugünlerde müracaat etme
niz lAzımdır. 

* Kırlrnğa~ta mualliın R. e ııglz 
Bey o! 

Hikayenizi okuduk. Umumiyet 
itibarile güzel bulduk. Yalnız bir 
müddet daha çalışmanız IAzımdır. 
Maalesef dercedemiyeceğiz. 

uan•••••••••••••••&••••••••••n•••••u•aau••••••••••••• ... 

dık demeyin! 
Yaşlı bir erkek, önUnden ge

çerken cevizlere hazin hazin 
baktı; sonra yanındakine dönerek: 

- Ah, kadayıf sarması... Ner
desin? dedi, efendim şöylecene 
döşe yatak gibi cevizi.. Bol tere
yağında kızartıp geç kar§ısınn ..• 

Paıarın son ziyaretçileri, yan· 
gın yeri ıtlrtlikleri oldu. 

Çavdar ekmeği satan genç 
bir çocuğun yanına ıokuldular. 
Birisi, hemen arsız arsız çocuğun 
yanağını okşadı, ıonra yanında· 
kinin kulağına ijilerek mırıl-
dandı: 

- Aman, 
ıörmemittim. 
miı bu .•• 

kız. .• Böylesini biç 
No şeker şey· 

- Sorma ... Ben de bitiyo-

rum amma .•• 
Belki karınlara acıknııı olma· 

dığı halde, çocuğun yanında bi
raz daha k3lmak için çavdar 
ekmeği almağa karar verdiler. 
Bir tanesi, parası yeti§memiş gibi 
yaparak göz kırptı: 

- Sonra gel, •ereyim... Nah 
ıu taraf ta oturuyoruz ... 

Çocuk, böyle ağızlara gel-

medi: 
- Para peşin t 
Ekmeğin parasını verip çekil· 

diler amma, gözleri de çocukta 

kaldı. 
işte size Aksaray pazarından 

birkaç sahne... 11-1'-
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1 ~ayta 

Diinya Garibeleri 

Tehlikede 
Bulunan 
Beş Milyon 

Viynnada Payl Veyner ısmm
de bir genç kız ıon derece milş· 
kUI bir vaziyet karıısmda kalmış-

tır. Bu genç ya yekünu 5 milyon 
franga baliğ olan bir ı~rveti ve 

yahut Avusturyada güzellikte bi
rinciliği kazanan Reııa Renati 
isminde bir klZI intihap etmek 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Payl Vayner 5 milyon alırsa 
güzel Renayı kaybedecek, Re· 
nayı alırsa 5 milyonu elden ka· 
çıracaktır. Mesele şudur : 

Peyi Veyner, Avusturyanın 
en zengin adamlarından biri 
elan Yakov Veynerin oğludur. 

Aılen Musevi olan YakoY Vey· 
ner, oğlunun Viyana ve hatla 
bütiin Avusturyada nam almış 

olan bir kızla evlenmesine razı 
olmamıı ve hasta yatağında iken 
oğluna müteaddit defalar nasi
ııatlerde bulunmuştur. 

Yakov Veyner, oğlunu ikna 
edemeyince noteri çağırtmış ve 
onun huzurunda:· "5 milyon Fran· 

ga baliğ olan servetimi Rena 
Renati ile evlenmemek şartile 

oğlum Payl'e bırnkıyorum. Oğlu~ 

eğer Rena Renati ile evlenirse 
ervetimin bir meteliğinden bile 

is afade edemiyecek ve blitiln 

servetim Avusturyada bulunan 
Musevi cemaatlerine kalncal.hr., 
demiştir. Birka~ gün sonra ihti· 

yar Yakov Veyncr ölmüştür. 
Babnsı öldükten sonra Payl 
Vayner Musevi cemaatlerinin baş-

larında bulunanlarh temasa ı:e· 
çerek maksadını söylemiş \ e 
haklarından vazgeçmelerini tek
lif etmiştir. 

Bu na m ukabil ce ~CO.CCO 
Frank teklif etmiştir. Şimdi cemaat 
reisleri arasında bir ihtilaf çık

mıştır. Bun'a:-dan bir lusmı Payl 
Veynerin teklıfini kabul etmişler· 
dir. Bunlar Payl Veynerin bir 

kız için muazzam servetinden 
vazgeçmiyeceği fikrinde bulun
maıda ve bunun için teklif edi

len parayı kabul ederek yarınki 
tavuktan bugünkU yumurtayı ter
cih etınel<ledirler. Diğer bir kısmı 

ise bu parnyı tamamen almak ka
bil iken cüz'i bir şey almak 
Rlnlsızlık olduğunu söylemekteler. 

Bunlar: "Aşk paradan kuvvetli
dir. Birçok misaller gözliınüziin 

önUndedir, birçok kırallarıo, aşk 

yUzünden tahtlarını, servetlerini · 
terkettiklerini gördük. 

Payl V cyner de bunlardan 
biridir. Biraz vakit geçtikten 
ıonra Payl Veyner servetinden 
vazgeçerek &cvgilisi ile evlene
cek ve servet bize kaiacaktır. 

Bunun için de biraz beklemek 
laı:ımdır, demektedirler. Bakalım 
Payl Veyner 5 milyonu mu ter
cih edecek, yoksa glizel Rena
yı mı? 

Kralhgı Reddeden Adam 
Vaktile Ama vutlar tarafından 

.. cndisine Arnavutluk tahtı tek
lif edilen Amerikalı avukat Jorj 
Vilyams 70 yaşında olduğu halde 
A.merikada Bruklinde vefat et• 
miştir. 

Meşhur müteveffa Vilson, Ame
rika reisicümhuru iken Avukat 

SON POSTA 

A~ri Maymunlar 
lngilizler Maymunlara insan Gibi Para 

•• 
Saymasını Bile Oğretiyorlar 

lngilterede Maymun Güreşleri Çok Rağbet Kazandı 

Şu İngilizler çok tuhaftır. Bir 
taraftan makineden yapma insan
lara can vermek için uğraşıp du
rurlarken diğer taraftan Afrika 
ormanlarında yakalanan yabani 
maymunlara türlü türlii hünerler 
öğretiyorlar, orıları insanJaşhrn ıya 

ça!ışıyorlar. 

Meşhur İngiliz seyyahla-
rından biri bundan on c:y kadar 
evvel Afrikaya gitmiş, Kongo 
müstemlekesinin geniş ve vahşi 
c rmanlarında lıir hayJi dolaşmış 

ve ~imdiye kadar ele geçmiyen 
goril cinsinden birkaç tane may· 
mun yakalıyarak Londraya ge
tirmiştir. Zavallı seyyah bu 
yabani hayvanları yakalayıp Av· 
rupaya gctirinciye kadar bir 
hayli zahmet çekmiş ve bir
kaç ke~re ölüm tehlikesi 
atlattıktan sonra emeline muvaf
fak olabilmiştir. 

Fakat ıunu da haber verelim 
ki bu maceraperest seyyah çek
tiği znhmetterin ve atlattığı teh· 
Jikelerin acısını çok kısa bir 
müddet zarfında bol bol çılcar
mıştır. 

ÇünkU bu adam Londraya 
getirdiği maymunlara, şimdiye ka· 
dar kimsenin muvaffak olamadığı 
hUnerler öğretmiş, bu yabani 
mahlukları adeta insanlaştırmıştır. 
Ely~m hususi bir sirkte bulunan 

bu hayvanlar bir banka vezne
darı gibi mükemmel surette \'e 
yanlışsız olarak para saymasmı 

bile öğrenmişlerdir. 
Yapılan tetkikata göre, bu 

yeni cinı maymunlar öteki may
munlardan zekA itibarile çok 

• 

,;~tUndür ve Adeta bir insan ze
kası kadar varlık sahibidirler. Bu 
maymunlara öğretilen hilnerler 
arasında pehlivanlık ta vardır. 
Bu garip ıeyyabın maymunları 
bpkı meıhur kehlivanlar gibi be• 

) can güreş müsabakaları yap
maktadırlar. 

Maymun güreşleri o kadar 
rağbet kazanmıştır ki ıeyyah ce
napları kısa bir müddet zarfında 
binlerce lira kazanmış ve seyahat 
esnasında yaptığı masrafı kat 
kat çıkarmıştır. 
Elmanın kabuğunu bir insan gibi 

meharetlo soyan, şarap ve \'İski 
içen, sirkte kolkola tenezzüh 
yapan bu maymunların bankada 
paralara da olduğunu söylersek 
tabii hayret edersiniz. 

ÇUnki bu maymunların sa
hibi olan garip seyyah gUnOn 
birinde öleceğini dUşfinmüş, onları 
çok sevdiği için sefil kalmamaları 
maksadile böyle bir ihtiyati ted
bir almışhr. 

Buradaki resimlerde bu asri 

maymunların muhtelif vaziyetleriııı 
görllyorsunuz. Bilbasaa en alttaki 

resim çok şayanı dikkattir ve 
maymunlardan birinin duş yap
tıktan sonra islirabatioi g8ster• 
mektedir. 

~=-========-==========================================r====-=====-===== 
Jori Vilyams Amerikanın Atina 
sefirliğine tayin edilmişti. Vilyanıs, 
Alinada arnavut ricalile tanışmış 

ve huni.arla hakiki dost olmuştur. 
Bundan sonra Arnavutluğa ait 
meselelerle yakından alAkadnr 
olmağa başlıyan Vilyams, Ama· 
vutlara karşı hakiki muhabbet 
beslemeye başlamıştır. Vilyams, 
tesadüfen o esnada Yunanistanda 
Arnavutluğa karşı bir suikast 
hazırlanmakta olduğunu haber 
almıştır. Arnavutlara karşı olan 
muhabbeti Vilyamsa iıgal et
mekte olduğu mevkii unutturmuş 
ve ışe mUdahnle ederek bu sui~ 
kastın icrasına mAui olmuştur. 

Hatta bunun için Amerika hU
kfımeti Vilyamsı azlederek geri 
çağırtmıştır. Bu meselelerden 
haberdar olan Arnavut ricali 
Vilyamsın Atinadan hareketinden 

evvel Vilyamsa mt.ir acaat ederek 
o vakitler münhal bulunan Ama• 
vutluk kıraJlı~ tahtını kendisine 
teklif etmişlerdir. Vilyams bu 
teklifi kabul etmemiş vo 
Amerikaya d6nerek eıkiıi gibi 
avukatlık yapmııtır. 

Bir istatistik 
Pariate maruf bir profesör 

uzun tetkikat neticesinde nıuhte
lif sınıflara mensup insanların 
kaç aene yaşayabilmekte olduk· 
!arını tesbit etmiştir. 

Profesörün iddiasına nazaran, 
çifçiler vasati olarak 70 yaşına 

kadar ya~ıyabilmektedirler. Fab
rika amelesi vasatl olarak 54, 
muharrirler ve gazeteciler azamt 
52, Banka ve:sair miiesseselerdeki 
memurlar 45, Telefon memureleri 
ve hizmetçiler 39 yaşına. kadar 
yaşıyabilmektedirler. 

• 

Afyonda 
izzet Ulvi Bey Bir 

Konferans Verdi 
Afyon ( Husuıf) - Şehrimiz 

Halk Evinde yapılan gUzel Ye 
kalabalık bir toplantıda vilAyetimiz 
Meb'uıu izzet Ulvi Bey alAka ile 
dinlenen bir konferans vermiştir. 
izzet Ulvi B. " beşeriyetin inkılAp 
yolu • Biz ve inkılAp fırkamız 11 

mevzuu etrafında uzun izahat 
vermiı ve alkışlanmıştır. 

Bundan sonra Halk Evi Ede· 
biyat Şubesi Reisi EflAtun Cem 
Bey halk edebiyatının seçme 
parçalarından kıymetli runn:ıume
ler okumuş, müteakıben Halk 
Evinin musiki şubesine mensup 
gençler güzel bir konser vermek 
surelile ruhlarımızı okşamışlardır. 

B. Sıtkı 

Eylül 16 

Szlılzat Bahisleri 

Bir Gün 
Kulağınız 
Tıkanırsa .. , 

l 

Gerek hamamdan çıktıktan 
ıonra kulağın iyice kurulanma
ma11 ve gerekse terlendlği za
man hariçten kulak borusuna 
dahil olan tozların tehaccürU 
kulnğı tıkar. 

Kulak tıkanmasında hasta 
hiçbir şey yok iken derhal bir 
sağırlık hisseder; seddade bulu
nan kulak seddadenin tabaccürü
ne göre ya kısmen veya hiç 
işitmez. 

Tedavisi - Üç gUn sabah ve 
akşam ikiıer damla kulağa gli
serin damlatılmalı veyahut yarı 
yarıya su ile karıştınlmıı mUvel
lidUlhumuzalı su d~kerek tehaccii 
eden kıımın yumşamasını le· 
min etmeli, ve btıyllcok bir 
cam tırın~a ile kulak yıkanarak 
ıeddade çıkarılmalı ve bu amoliyı 
yapıldıktan sonra temiz bir 
pamukla kulağın içi temizlenmeli 
ve bir mUddet kulakta pamuk 
bırakılmalıdır. 

LA pal ar 
LApalar, teıirleri oldukça mil· 

him ve haricen tatbik suretilo 
konulan ilAçlardandır. LApalarm 
müteaddit envna vardır. Başlıcası: 
ketentohumu, kepek, patates 
unu, nişasta, hardallı lapalardır. 

Lapalar, bazı ilaçların tozla· 
rının süt, su veya saire ile yuğ
rularak ynmşahhp hamur hali
ne getirildikten sonra iki bez 
arasına sıvanmasıdır. Bu lapalar 
istenilen mevkie tatbik ve üze
rin e bir fanila parçası konnrak 
sarılır. 

Nişnsta lapası - Bir parça 
soğuk su içinde 100 gr. ( tahmi
nen dört çorba kaşığı ) nişasta 

ıulu hamur şeklini alıncıya ka· 
dar ovulur, bu nişasta o derece 
eıllmeli ki kat'iyen pıhtı haline 
ıelmemeli ve bunu bir lence· 
re içine koyup hiç durmak
sızın yavaş yavaş karıştırma

lı, sonra bu hamuru bir 
müslin parçası lizerine yayarak 
Uzerlni mü linin diğer kısmı ile 

· kapatmalı ve bu ıuretle nişaste 
IApnsı ihzar edilmiş olur. 

Keten tohumu lapası - T a:ze 
ketentohumunu almalı, çorbo 
tabağı ıçıne koyup ortnsıne 
bir delik açmalı, bunun içine so· 
ğuk su yavaş yavaş dökillüp, ve 
bir kapk sapile yavaı yavaş tam 
hamur ıeklinl alıncıya kadar ka· 
rııtirmalı, ve oişaıta lApası gibi 
bir mUılin parçası üzerine ko
yup Usttl kapatılmah ve istenileıı 
yere konmalı, ve~ üzerini biı 
ıargı, bir, mendil, bir bez ile 

sarmalı. 
Keten tohumu, taze olma21ı 

lahammur eder, Ye faide yerin• 
konan yerde birtakım uf ak çi· 
banlar çıkmasına sebep olur. 

Hardallı lApalar - Evvela bh 
ketentohumu lApaıı huırlamah 
üzerine hardal tozu ekmeli, tatbiL 
edilen hardal lApalarının derece 
harareti her halde 40 tan yukar 
olmamalı, çünkil fazla derece 
harareti olan lapalarda h:ırda 
tebahhur eder. 

Yeni Neşriyat 
Tarih F laefe 1 - En mc~hur 

filozofl.udnn Güst:ı.v lö Bım'ııun c eri
dir. H:ı.ydar Hiraf Doy tarafından 
tcrcümo cdilm!ştir. Tarih muatliı lt'rİ· 
ııe, tarih mor:ı.klılnrına ch.ı.ın bir oscr
dir. Fi:ıU 1:!5 kuruştur. 
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(C. y Kızın Ba~asını Öld .. rt ükten 
Sonra Ağavni ile Evlendi Ve ... 

Fakat Ağavni Birkaç Ay Sonra Sokağa Ahldı 
Muharriri )#. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-129-

Ertesi giln Kayserili Ahmet 
1a ayda birçok mühim zevata 
koştu. Evlidına yapılan bu taar
ruzdan dolayı şikayetlerde bu
lundu. Nihayet: 

Eh, ne yapalım ? Senin 
oğlun da biraz dilini tutsun •• 
Şunun bunun aleyhinde söz s6y· 
lem esin. 

Cevabile iskAt olundu. 
F ebim Paşanın gözdelerinden 

(C ... ) isminde uzun boylu, yakı
tıklı bir komiser vardı. Bu adam 
bir aralık pek fazla şımarmıştı. 
Birkaç hempasile yapmadık re• 
ı.alet bırakmıyordu. 

O esnada Ağ'abamamında 
Külhan sokağında 27 numaralı 
evde oturan sarraf Dikranın (A· 
ğavni)· ismindeki kızı, bu komi· 
aer (C .... )yi çıldırasıya seviyordu. 
Bu sevgi uğrunda birçok fe. 
dakarlıklara katlanan Ağavni, 

(C .... )ye varmak istiyor, fakat 
babası mutaassıp bir adam oldu· 
ğu için buna muvafakat etmi· 
yordu. 

(C .... ) meseleyi kısaca halletti. 

ı 
paraya kavuşmuştu .• LAkin, ne bu 

aşk ve ne de bu para uzun sürmedi. 
(C ••• ) Oç dört ay içinde bunların 
ikisi de eridL Nihayet Ağavni 
sefil ve per~an bir halde Eokak 
ortalannda kaldı. Arbk umum• 
hanelerde dolaımıya başladı. 

Ba şerir güruhu, malua göze 
girmek için hazan o kadar suç· 
su:ı, o kadar masum adamların 
canını yakarlardı ki, bunlara 
muttali olup ta insanın yüreği 
sızlaınamak mllmkDn değildir. 
Karilerimwn bazılannca malüm-

dur, raamzan gelir geimez bilhassa 
Beşiktaş tarafında bGyük tedbir· 
ler alımrd1. Çünkii Abdülhamit, 
şayet (Hırkayı Şerif) alayına 

giderse buradan geçeceği g1 .. 
bl gerek bayram namannt kıl· 
dığı Sinanpaşa camiine ve gerek 
( muayede resmi ) yapılan OoJ.. 
mabahçe sarayına gitmek için 
de Beşikta§ caddesinden geçme-
ğe mecburdu. Beşiktaştaki (Hay
rettin iskelesi) nden başlayarak 
Ihlamura kadar giden, eski de
virlere ait büyük bir 14ğım var
dır ki buna (tonoz) derler. Y ıJ.. 
dızdan hıen yo1dan dönülüp te 
Beşiktaş caddesi ta.kip edilince 
behemehal bu tonozun ilzerinden 
geçmek icap eEler. 

( Ark.&111 var ) 
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Bugünkü Müsabakalar 
Kadıköyünde Atletizm, Beykozda 

Kürek Müsabakaları Yapılacak 

( __ Ç_o_k_E_s_k_i_D __ e_v_ir_le_r_d_e_İs_t_an_b_u_ı_J 

Burada 
Edin !,, 

Eekl devirde Tophane ça,meal önUnde pazar 

Diln eski lstanbulun hapisha· Hapishane memurları lıtao-
nelerinden bahsetmiştik. Bugün bulu haraca kesmişlerdi. Bunda 
de eski lstanbul hapishanelerin· bilyük rütbeli devlet adamJarın1n 
de ceza çeken mahkiimlarm ha· da payları vardı. Nihayet (1180) 
yabnı, maişet tarzlarını anlatnca· tarihlerinde Üçüncü Mustafa 
ğız. Eminiz ki bu satırları oku· bir fermanla hapishanelerdeki 
dukça hayretten hayrete düşe· bu suiistimallerin önüne geçmek 
ceksiniz. istemiştir. Hapishaneye baba Ca-

lstanbul fethedildikten sora fer türbedarı Salih Efendiyi mn-
mahkümların bilhassa iaşeleri tevelli ve su başını da nazır tayin 
meselesi karmakarışık bir man- etmiştir. Hergün mabkümlara es-
zara arzeder. 1247 senesine ka· kisi gibi yemek verilmiş ve artan 
dar mahkumlar için devlet hiç· paralar da bir kese içine konarak 
bir tahsisat vermemiştir. mühürlenmiştir. 

Her hapishanenin sokak ve Bu para!ar her dört ayda bir 
caddeler üserinde pencereli kule· kadı huzurunda açılır ve bu pa· 
leri vardı. Mahkumlar nöbetle bu ra borçtan dolayı mahkum olan 
pencerelere çıkarlar, akşama ka- fakirJe .. in alacaklılarına verilerek 
dar gelip geçenlere : (Ey elu: hapishaneden çıkarılırlardı. 
hayır ve hasanat ! Biz burada Fakat çok geçmeden bu fe,.. 
açız. Bize iane edin, sevaptır r ) mamn hükmü de suya düşnıü~ 
diye bağmrlar, dilendikleri sada- ve mahkumlar gene aç kalmıya 
kalarla kendi iaşelerini temin başlamışlardır. 
ederlerdi. O vakit İstanbul- Nihayet (1247) de İkinci Mah-

Bir akşam, sarraf Dikran dük· 
kan nı kapamış, paraları çanta· 
sına doldurmuş, e\•ine geliyordu. 
Galatasarayda tramvaydan inmiş, 
yavaş yavaş Yunan konsolosha· lular türbelere, medreselere ve 

imaretlere kurbanlar adadtkla• 
ne.dr.e doğru ilerliyordu. O sa· 

mut mahkumları kendi imaretha
nesinin yanındaki bugünkü ha· 
pishaneye nakletmiş ve kendileri· 
ne imarethanesinden hergün bir 
hayh ekmek, birer tas çorba, 
zerde, pilav ve fodla verdirmiş, 

kışın da imarethane ocaklarından 
mahkumlara ateş temin etmiştir. 

atte sokak tamamile tenha ve n gibi hapishaneleri de birçok 
ab ca karanlıktı. adaklar yaparlar, mahpuslara kur· 

banlar, yağ, mum ve ekmek 
Uzaktan kendisini takip eden gönderirler, para verfrlerdi. Hay· 

iki adam, birdenbire adımlarına rete şayandır ki ahalinin adak 
s ldaştıraıak Dikraııa yaklaşblar. ve ianelerile de mahkumlar pekd· 
Birinin elinde, iki karış kadar IA geçinirler, para arttırırlar ve 

- .. n gelen Bulgar elleU•rl Sirkeci lsta .. yonund• 
uzunlukta bir torba bulunuyordu. yardım sandığı bile yaparlardı. 
Tam Dikramn yanından geçerken, Bugün Kadıköy stadında Türk kımı Balkan Şampiyonu olan Eski devirde hapishanelerdeki 
bu torba havalandı ve bütün şid- ve Bulgar atletleri arasında mll- Yunan takımını Tlirk takımı da gayrimüslimler daha müreffeh ve 
detile Dikranm başına indi. Dik· him atleti.mı karıılaşması ola- Bulgar takımını mağlCip etmiştir. mümtaz yaşarlardı. 
ran bu darbenin şiddet ve cakbr. Bulgar atletleri dUn tren· Müsabakalara bugün de devam Onların ( Kavim teşkilitı )' 
tesirile derhal yere serildi. le ıehrimize gelmiılerdir. Milsa· odilecektir. dedikleri içtimai muavenet mU-

0 iki adam, hiç kaçmadı. bakaların çok heyecanlı olacağı Davrillem Seyahati eueıcleri bunların iate ve 
Yalnız, torbayı vuran usullacık tahmin edilmektedir. Bugün Bey· N b iıtı'rahatleriol temin ederdi. 

b 1 kozda da tstanbu1 ııııntakasının ° ar isminde bir genç keten 
tor anın ağzını açb. çindeki ku· b' d il d · ı Pencere mUnadilerinin topladık· b ı T b da b resmi kürek yarışları yapıla· ır san a a evnA em ıeyaba-
mu, yere oıa ttı. or ayı il· cakhr. tine çıkmıya karar yermiJtlr. ları paralarla berfün mahiJmlara 
kerek bu tarafa attı.. BunlAr Tarabyada Teni• Kt>ndisine bir de arkadaı ara- lk.iıer akçelik ekmek, birer tas 

derhaf yerde upuzun yatan Dikran 1 l m•ktad1r. • çorba, cuma allnleri zerde ve pi· Tarabyada yapılma tta o an ° e 

... 
BiR T ASHIH - Dünkü ya

zımızda bazı mürettip batalan 
olmuştur. Birinci sütunun sonun
daki ( Halil ) kelimesinden sonra 
bir ( Mahmut ) kelimesi konacağı 
gibi ikinci sütunun birinci satı
rındaki ( Genç Süleyman ) ( Genç 
Osman ) ve dokuzuncu satırındaki 
( getirttiği ) kelimesi ( getirdi) ve 
elli dördüncü satırındaki arap 
kelimesi de (Azap) olarak tashih 
edilmelidir. Efendinin üzerine iğildiler. Kal· beyndmilel açık tenis müsabaka· llv verildiği gibi toplamlan et, 

bini muayene ettiler. Biribirinin lar.na dilnde devam edilmiştir.Tek mum ve mairo de mahkumlara D 
yiizüue bakıp gUlüferek, yüksek erkekler de Suat B. hem Romanya ---r~Jııw Bugün -----.. dağıtılırdı. raraguvay 
ıesle: fampiyomı Bunea'yı ve hem de Asri Sinemada Fakat (1100) ıenelerine doğru Harbı• 

- ZavalJı adam sektei kalp- Yunan şampiyonu Stalyosu11yene- lstanbul hapishaneleri bir facia 
ten vefat etmi1- rek finala kal~tır. Sonra Şirin- görülecek güz.el bir film halini almıştır. HergUn açlıktan Alev/endi 

Dediler. yan ile Yunanlı Nikolaidis kar- ve hastalıktan 20-30 mahkum 
Bunlardan biri, Dikran Efen- şılaşmıı ve Nikolaidiı kazanmış- Cesur Kaçakçı ölnyordu. ÇlinkU hapishanelere Lapaz l5 - Neşre~ilen bir 

dinin biruh cesedini bekledi. lir. işlerine müthiş ıulistimaller gir· tebliğe göre, lO bin Paraguvay 
Ç.f k LJ d R A d L t t f d askeri. Bokeron istihkamını kah· Diğeri de koştu, Galatasaray mer• ı t er eK er e oınanya ta- n re ugue ara m an • mişti.fHasekiler, subaşı Ye odabaşı· 

ramanca müdafaa eden Bolivya 
kezine haber verdi. Dikran Efen· larla zindan katipleri mahkum- garnizonunu muhasara etmiştir. 
dinin cenazesi götürUldn. Mua· Bu hafta lara günde yalnız birer akçelik bir 

G LOR YA 
lfo. Asompsiyon, 15 - Matta 

yene eaildi. Sektei kalpten vefat . ekmek vererek diğer paraları Grossoda ihtilalcillerle hükmet 
ettiğine dair bir rapor verildi. ve adaldarı aralarında taksim kıt'aları arasında kanh mlicadeleleı 

Ağa\•ni, birkaç gün ağladı, SfNEMASJND A ediyorlardı. Ayrıca her mahkum· olmuştur. Hükumet kıtaatı galebe 
mzladt ( C ... ) in aşkı, teessürüne D E • R K p dan girerken bir altın yatak çalmıştır. 
galebe etti. O da, babasını unu• ı A U parası, 18 para! duhul ve 40 para ~ La Paz, 15 _ Muharebe 
tuverdi. ( C ... ), bir taşla iki da derkenar harcı ahycr1ardı. Zen· devam etmektedir. Resmi tebliğ .. 
k b• d Fransı:ı:ca aö:ı:IU film k 1 .. tJ ·ı~ l uşu ır en vurmuştu. Hem l'ı!ona Goya, Charlos Doyer, Aııdre Bur- gin malı fım arın ruşve e ı anı a.. de deniliyorki: Paraguvay kışlalan 
Ağavniye tamamen malik olmuş, ore tarafından. rını tahrif ederek serbest bırakırlar ağızlarma kadar gönüllülerle 
hem de Dikranın başka varisi JJ;g~=;:;;~ K ER 1 M AN HAL l S HAN 1 M ve hariçteki suçsuz adamları doludur. Kibar kadınlar Salibi-

L____::Q~ı~~:__'~~~..:..:.··..'.:.::.'.· ,~~~ce:_::n~1i:k~ta~r~<l~a~r~i~r_.::.:_~~~-~-~-~-=-=~=-~-=-=_=_=_=_=_=_=_=_~=:_:_:_===:.~0~·~~=ü~zc~ıı~ik~.~~m~ü~=a~b~aa=a~Dı~odza~,~Fo~~~·u~neh~o~pv=-.=.~~i.~r.1L~lçeri e ıokarak ıo~~a~r~la~r~d~ı·~~~-1-~a~h~m~e~r_b=i=z~m~e~t~in~e_..~ir_m_İ~f_le_r_d_ir_.~~~-
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TİMURLENK --86- Muharriri: )f. )f. 

Tim rlenk Kıza Hala 
Masal Okuyordu 

~~-----•:-~~~-

Bir ay, iki ay böyle geçiyor 
•e genç gelin - mescitte yaşıyor· 
muş gibi • mütemadiyen mev'ize 
ve nasihat dinliyor. ihtiyar zevç, 
munfazaman hikmetfüruşluk edi
yor, kadıncağız da müteham~ 

milane dinliyor. 
Bir giin geveze ve aciz ihti

yar düşünüyor, aylardanberi 
naklettiği hikayelerin, masallarm 
ve mesellerin genç kadın üzerin
de nasıl bir tesir bıraktığını an
lamak istiyor, şöyle bir muha· 
vereye girişiyor: 

- Benden memnunsun, de
ril mi? - .... 

- Şüphe yok, memnunsun 
ve memnun olmalısın. Çünkü, 
Allah göstermesin, bir genç ada
uıa varsaydın benim sana temin 
ettiğim saadeti bulamazdın. 

- Evet, bulamazdın, bedbaht 
olurdun. Zira gençler, hercai 
olurlar. Bir dulda duramazlar, 
çiçekten çiçeğe konarlar. Ayni 
zamanda yine bir kelebek gibi 
zihnen, ruban zayıftırlar. Renkleri 
parlak görünse bile kuvvetsizlik
leri aşil<:ardır. 

Çünkü tecrübeleri yoktur, 
görgüleri eksiktir, bir kadm kal
bini idare edemezler, çabuk inci
tirler ve incittiklerinin farkında 

bile olmazlar. 
. . . . . . 

- Fakat yaşlı adamlar başka
dır. Mesela ben.. Görüyorsun ki 
gün görmüş bir insanım, unumu 
elemişim, eleğimi asmışım. Derin 
bilgilerim vardır. Hayatımın olduğu 
kadar, bana ait olanların hayatla· 
nmn da kıymetini bilirim. Nitekim 
ıeni de evime geldin geleli, eğ• 
lendiriyorum. Her gece ibretli 
ve lezzetli hikayeler söylüyorum. 
GöziloU açıyorum, gönlünil fe· 
rahlandırıyorum. Hiçbir genç, 
bu zevki sana veremezdi, benim 
ıana tattırdığım ruh saadet ini 
getiremezdi. 

Genç kadın, bu öğünmelere 
karşı bir müddet sabrediyor, 
tahammül gösteriyor. ağzını 
açıp cevap vermeyi lüzum-
suz buluyor. Lakin ihtiyarın, acı 
bir ömrü bahtiyar bir hayat ola
rak tasvir etmekte ısrar ettiğini 
gorunce dayanamıyor, hazin 
hazin içini çekiyor. 

'( 

SON POSTA , 
Y cvmi, ~ iyasi, Havadis ve Halk 

gazetesi 

idare: 1sla.rı bul' Eski Zaptiye ı 
Çatalçcşmo sokağı 25· 1 

Telefon: 1staıı uul - 20203 
Posta kutusu: htanuul - 741 
Telgraf: lsta.n bul SON POSTA 

ABONE 
TÜRKİYE 
-----

Fİ A T1 
ECNEBi ---t400 Kr. ı Sene 2700 Kr 

750 .. 6 Ay 1400 
" 400 " 3 ,, 800 
" 150 " t " 300 .. 

Gelen evrak gari verilmez 
llaıılard m ınc,;'uliyot alınmaz 

cevap i~in ıno:ctn!ılar L (6) kıırıııl u~ 
dul i!av~:ıi lı1zııııJır. 

AJrcs dogişt'riln:! (2\J) kuruştur. 

Gazeternı:tdı: çıka ı resim ve ya:n:arııı 
bü.üıı tıal.ları m .. hf:ıı: \";s ~a:ı:e.crul:ı:e 

dttiı-. 

Geveze ihtiyar, müteşekkir bir 
mukabele beklerken karısının 
gamlı gamlı ah çektiğini işitmekle 
mUtehayyirdir ve şaşkın ıaşkın 
sormaktadır. 

- Neden içlendin, neden ah 
çektin? 

Kadm, aylardanberi devam 
eden husranlı bir ömrün hıncını 
çıkarmak ister gibi yetmiş beşlik 
kocasını tepeden topuğa kadar 
şöyle bir süzüyor : 

Darılmaz mısın, diyor, doğru

sunu söyliyeyim mi? 
- Darılmam, söyle, açık söyle. 
- Seniu tam üç aydır, gece 

ve gündüz, söylediğin masallar 
filan yok mu, onların hiçbiri 
ebemin bana söylediği tek bir söz 
kadar zihnimde yer etmedi. 
Bütün söylediklerin ıu kula
ğımdan gmp şu kulağım• 
dan ç kıyar. Halbuki ebemin s6-
zü, kıyme tli bir küpe gibi bala 
kulağımda duruyor! 

- Acayip. Eben olacak ka
dın, ne değerli söz söylemiş ki ev
lendikten sonra da onu unutma
mışsın. 

- Rahmetlik ebem: "Genç 
bir kızm vücuduna beyaz bir sa· 
kal değeceğine genç bir elden 
çıkan ok değse daha iyidir" de
mişti. 

Ben bu sözü unutmadı m,fakat 
seni hiç dinlemedim. 

Timur vaktile birkaç kere 
okumuş oldtJğu bu hikayeyi, 
baclegahın sediri üstünde ve 
genç karısının yıkılmaz bir inat 
Abidesi gibi somurtgan endamı 

karşısmda bir daha ve bir daha 
okudu, kelimeleri tarttı, mefhu
mu ölçiiye koydu. nükteyı ve 
şairin göstermek istediği hissi 
fecaati tahlil etti ve birdenbire 
kitabl bir tarafa atarak haykırdı: 

- Haklısın koca herif, hak
lı f.. Allah sa~a rahmet, bizim 
gibilere de merhamet etsin. 

Sonra ayağa kalkh. Her dii-
şünceli ve hiddetli zamanında 
olduğu, biraz evvel de yaptığı 
gibi dolaşmıya başladı. Sadiyi 
haklı bulmakla, hikayede içtimai 
bir öğiit görmekle Tevekkülün 
densizliğini de hakh bulmuş olu· 
yordu. O halde kendisi haksız 
mcvkiine düşilyordu. Hakkı yük· 
seltnıek ve haksızlıkları kökün· 
den kaldırmak için kainata harp 
ilan etmiş olan bir adamın bin
nefis baksızl ğı kabul etmesi 
gelip geçici bir fikir hadisesi 
olamazdı. O hadisenin birçok 
hadiseler doğurması lazım gelirdi. 
Mesela Tevekküle tarziye ver· 
mek, onun gençliğine ve 
gençlik haklarına sarılan bağ· 
ları kırınak ve ilk lahzada 
yapılması icap eden şeylerdi. Eğer 
Gülistan sahibi doğru söylüyorsa 
ve okunan hikayede ruhi bir 
isabet varsa şu haclegahın mahi
yetini değiştirmek zaruri idi. 

Gerçi kız, bir talep ve bir 
bak haykırmıyordu, susuyordu. LA· 
kin onun hiç bir şey istemcmesin· 
de her ~e}•i istiyen bir mağdurun 
feryadından daha bi.ıy :ik bir tesir 
vardı. Açılan fal, zifof hdya!a
rt arasında hiç te belli olmıyan 
bu tesiri açığa vurmuştu. Timur 
gözilndeld pet'!\ı:!den ~rnrtulan bir 
köı gibi şaşkın bit bt:siret içinde 
idi, zalim ihti/arlıkla ı:ııazlum 
gençliğin yanyana gelmesindeki 
fecaati temaşa ediyordu. 

( Arh:ı.sı var ) 
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Londra Zabıtası Büyük Bir Sıkıntı İçinde 
~~~--~~~~----~~ 

Amerikadan Avrupa ya Gelen Haydut-
lar, Londrada Emniyet Bırakmadılar 
Yakında Haydutlara Karşı Müthiş Bir Mücadele Açılacak 

Londra halkı 
ve onunla be
raber İngiliz za
bıtası, çok sıkm· 
tılı bir vaziyette-
dirler. Bu sıkın· 
tının n~ rlC'rece 
bfiyük O. uJUDU 

anlayabilmek için 
lngiliz gazete
lerinde, Londra 
polis müdUrl\
nUn Londra hal
kına karşı neşret
tiği beyannameyi 
okumak kAfi
dir. Beyanname· 
de deniyor ki: 

kendisince meç
- :ııul ve henüz hü

viyetleri tesbit 
edilıniyen yeni 
hırsızlarla adam
akıllı uğraşmıya 
başlamadan ev• 
ve], ilk işi, ' 

l 

ikaz etmek 
muştur. Td ki 
gaflet neticesi, 
bu hırsızlar, faa
liyetleri ıçın, 
müsait bir saha 
bulmuş olma
smlar. 

Ey Londralılar l 
"Zabıtanın va 

zifesini kolaylaş
tırmak istiyorsa
nız, onunlu clbir· 
liği ederek mal 
ve emniyetinizi 

BUyUk bir sıkmtı geçiren lnglllz polla ıe,kllltmın 
sUvarl mUfrezelerl 

Londra zabı
tasına göre, bun
dan böyle her• 
kes evioden dı
şarı çıkarken 

komşusuna ha· 
ber. verecektir. 
Ta ki boş ka
lan evde ışık 

muhafaza etın~k arzusunda iseniz, 
tedbirli oluı;uı, gece sokağa çı
karken, gece uykuy:ı yatarken ka· 
pı ve pencerelerinizi sıkı kapa· 
) uuz. Açık lıir ;yer bırakmayınız, 
kilitlerinizi sağlam, sürgüleriniıi 
km vetli cinsten intihap ediniz.,, 

Bu satırları okuyanlar:: 
- Eyvah, diyebilirler. Londra 

zabıtası o kadar aciz ki halktan 
medet umuyor, onun yardımım 
dileniyor. 

Bu telakki hem doğru, hem 
de yanhşt:r. Çllnki bir memleket 
zabıtasının halktan yardım iste
mesi onun zaf ve aczine delalet 
etmiyeceği gibi halkın yardımından 
kendini müstağni addeden bir 
polis idaresi de her zaman mu
vaffakıyetli iş göremez. 

Esasen İngiliz zabıtası, dün
yanın en kuvvetli teşekküllerin
den biridir. Bu itibarla onun 

Keşan da 
Edirne Valisi Etraflı 

Tetkikat Yaptı. 
Keşan ( Hususi ) - Edirneye 

yeni gelen Vali Özdemir Selim 
B. Vilayet dahilinde bir tetkik 
seyahati yapmış ve bu meyanda 
kazamıza da uğramıştır. Özdemir 
Selim Bey Keşanda 24 saat 
kadar kalmış, hükümet erkanile, 
memur ve yerli halkla görüşmüş, 
bunların bazı temennilerini din
lem:ştir. Vali Bey Keşan gençleri 
namına İdman Yurdu Reisi Arif 
Abdülhak ve Azalardan Hicret, 
Raif, Orhan, Ahmet Mehmet 
Beyleri kabul ederek onlarla 
hasbıhal etmiş ve heyetin Keşan 
sporu ve gençliği hakkında söy· 
lediklerini dinlemiştir - H. G. 

Edirnede 
• 

Yeni Bir Park Ve Çocuk 
Bahçesi Yapılıyor 

Edirne (Hususi} - Şehrimizde 
mevcut Darülfünun parkından 
başka bir de Belediye binası 
knrşısmda Dilaver Bey) parkı 
namile yeni bir park yapılmak· 
tadır. Burada ayrıca bir çocuk 
bahçesi vücude getirilecek, ayni 
tamanda bir de radyo alınarak, 
hoparlör tesisatı yapılacak ve 
Belediyenin de bir hoparlör salonu 

\ bulunacaktır. Edirnemiz buna mü
masil daha birçok ycniliklerile 
gittikçe asri bir şelıir halini al
maktadır. - M. 

beyanname neşretmesi balkı ikaz 
etmek istemesinden ileri geldiği 
gibi halk ile zabıta arasında sıkı 
bir anlaşma temin eylemeyi de 
lüzumlu görmesindendir. 

Loudra ve alelumum lngiliz 
zabıtasım bu derece endişe-
ye düşüren sebebe gelince; 
ikbsadi buhran, Amerikanın bir
çok haydutlarını yeni dünyadan 
Avrupaya sürüklemiştir. 

Bunların pek çoğu, bilhassa 
lisan meselesinden dolayı İngil
terede çalışmayı tercih etmişler
dir. Amerikanın ipten kazıktan 

kurtulmuş birtakım haydut sü
rülerinin lngiltere ve hassaten 
Londraya akın etmeleri, şehrin 
asayışını ziyadesile bozmuştur. 
O derecede bozmuştur ki şehir 
dahilinde güode yüzlerce otomo• 
bil hırsızlığı, ev soygunculuğu 
yapılmaktadır. İngiliz zabıtaaı, 

görülilr veya gUrültU işitilirse 
zatbta haberdar edilebilsin. Ay· 
ni zamanda baca bulunan mutfak 
ve oda kapıtarı dışardan kilit· 
leneceği gibi bu bacaların ağzına 
demir kapaklar geçirilecektir. 

Hususi otomobil sahipleri de 
bunları sokaklarda bıraktıkları 
zaman motörlerinin işitilme-
ıinc imkan hasıl olmıyacak 
surette bunları kilitliyecekler 

ve yahut bazı mühim kısımlarmı 
beraberlerine alarak hırsızların 
otomobilleri aşırmalarma mani 
olacaklardır. 

Bunlar, Londra zabıtasının 
aldığı ilk ihtiyat tedbirleridir. 
Bu vaziyet temin edildikten son· 

radır ki Amerikanın eski dlin
yaya fırlatıp attığı haydut sllrü
lerile asıl mücadeleye girişile

cektir. 

ı ; ... ...................................................... ...... • ı • f 
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fıtanbul - ( 1200 metre ) 18 Vedia 

Rıza ve llelkıa Ilanıml:ı.rın i~tira.kilo 

nlaturk:ı konser, lD,5 orkestra, :.!0,5 
gramofon, ~l ikind kısım alaturk~ 

lııci ve Cennet llanıınların iştirakilc, 

!.!~ gramofon. 
Bükrcş - ( 394 motre ) rn,40 Ayda 

operası. 

Belgrat - ( 429 motre ) 20,30 i\1illt 
oark ılar, 21 konforans, 21,5 orkestra, 
22,45 Rus havaları. 

Roma -(441 ınotre) 20,15 hal.ıer ve 

ıılak, 21,45 askeri: konser. 
Prağ - ( 488 metre) 20 gramofon, 

~0,20 Ü5trova.tlan nakil, 21, 10 komerli. 
Viyana - ( 517 ıııetre) ~0,25 fülli 

oporauan naklen La Traviat::ı. opcıa~ı. 

,Peşto - (motr ı rı:> l l 20,~0 ptıı.klar, 
21,~ yeni çıkarı kitaplar, 22 orı,ostra. 

Varşova- ( l ·H l ıııetrd) :!tJ,15 muh
telif, 20,:.lO rad) u gazotesi, :?3 dans 
bantları. 

Berlln - (1035 metre) 20 Yaşiııgtoıı· 
Jnn nakil, 20,15 gramofon, 2:!,15 Kö
ııig:;berg"don naklen Unuine isınindo-

k i operet . 

Yedi Sene 
Hapis Cezası 

Adana (Hususi) - Tepeçay· 
lak köyünden Mıstık isminde bir 
köylüyü öldürmekten suçlu ayni 
köy ahalisinden Bekir oğlu Mah· 
mudun Ağır Ceza Mahemesinde 
devam eden muhakemesi bitmiş 
ve maznun yedi sene yedi ay 
eğtr hapse mahlcum olmuştur. 

17 E ylOI Cumartesi 
lstanbul - (1200 metre) 18 orkC' ıra, 

19,5 birinci 'kısım laturka. t:ım buri 
Rofik Doy ile arl,ad·1ş ~rı tarafııı tl.ın, 

20,5 orl-ostra, 21 ikiı cı kısiın ııl:tl. ır

ka, ~2 graınofoa. 

Bükreş - (:,gı metre) 20,45 ~ rkı 
koııs"rİ. 21, 13 r.ııbant. 

Be!grat - J ı ınotre) 20,3J Jwıı r, 
21, Hl koıııodi, 21.j;) konı:er. 

Roma - ( 4t1 ıııotro) 21,45 oıı ra· 
d:ı.11 ıı:ıklen Mi:u 1 Pin on isıniı.rl i 
oporn. 

Prat - ( 4q8 ınotre ) ~O ,en f,rlllsor, 
21 keman konseri. 21,:30 1\Ioris ŞP.\.ılve
nin kon ori. 

Viyana - 517 metra) 20,10 pi~ .l· 
uo kl}ıısi:!rİ, ~1 Potpl)urri, 23 al, ;aıu 
lıııberlcri ~·o c .. l.l•ant. 

Peşte -( :i~ J metro )~0,43 c:ı1.lı,rnt, 

21, l.i orke .. tra, ~3 caıl ant. 
Varşova 14.tl mctrı ) 21 hafif 

kon~u·, 2:3,03 :;open koıısori. 

tierlin - 1G3:> ıı etra ) !?1 IJ11rlin 
gnzr.tulari hakl ınıl:ı. bir konferans, s )n· 
r ı kıın5er. 

= 
Sındırg•da Bir IV:uhake l e 

.Smdırgı ( Hususi ) - İhmal 
cürmünden dolayı mahire ıeye 
Yerilen kazam z Tütün idaresi 
Müdurü Ahmet Nuri Beye işten 
el çektiri mı", yer· ıe velrnleten 
Balıkesir Tütün l nresi Ambar 
Memuru R emzi Bey gelmiştir. 
Bu sene ekilen tilt"n 1 er: 0ıizin 

tahririne başlanmıştır. 
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ÇANAKKALE 
-103- Yazan: General Oglander 

Türk Bataryaları Tekrar 
Ateşe Başladı 

Sara .sıra yatmlmıf olan bu 
&avaUılarm feryadı tabammnl 
edilemiyecek bir şeydi. BilhaHa 
yeni gelen efradın kuvvet mane
viyesini son derece sarsıyordu. 
Bu şerait tahtında, ihraç harekl· 

tmm teabhuruna meydan vermemek 
için yaralıların irkip edilmemeıi 
hakkındaki emre ra~men sahil 
kumandanı hiçbir kayığın bir 
miktar yaralı almadan sahilden 
ayrdmamasını emretti ve böylece 
bUtUn nakliye gemilerine birer 
miktar yarala gönderildi. Bunlar 
bazı gemilerde mevcut vesait 
darecesince tedavi edildiler; 
bazı gemilerin sOvarJleri ise 
tedavi vesaiti olmadığı için ya• 
rahlan gemiye aJmaktan is
tinkaf ettiler. Her iki ıuret· 
le de, yaralılar çok periıan 
oldular ve bütlln insani hislere 
tebaan sahil kumandanınm ver· 
miş olduğu bu lrkAp emri yara· 
hlar için çok feci oldu. Askeri 
noktai nazardan da sahil kuman· 
danının bu emri fena neticeler 
verdi. Her nekadar sahildeki 
kalabalığı azalttıyıa da, zaten 
teahhura uğrıyan ihraç hareki· 
bm bUsbüttin tehir etti. 

Yaralıları alıp giden kayık· 
larm ekserisi saatlerce ıonra 

ıilahh efradı hAmil olarak avdet 
edebiliyorlardı. Bu ylizden Yeni 
Zehlnda livasının ıon taburu 
ancak gece yarısından sonra 
karaya çıkabildi. Hatta dördllncll 
Avustralya livasının Uç taburu 
ile Howitzer topları sabah ıaat 
altıda karaya çıktığı halde 14 Un· 
eli Avustralya taburu ancak 26 
nisan günU öğleyin tamamile 
ihraç edilebildi. 

25 nisan gecesi bu cephedeki Türk 
kuvvetleri hayli bozulduğundan ve 
kafi miktarda ihtiyat kuvvetleri de 
bulunmadığından 24 saat müddet· 
çe tekrar harbe girişememişti. 
Onun için, bUyük bir endişe ile 
bekJenen 26 nisan sabahı güneş 
doğarken, kuvvetli bir Türk hü
cumundan eser yoktu. Her neka
dar şafaktan biraz sonra Türk 
bataryaları tekrar ateşe başladı· 
larsa da bunların adedinde evvel· 
ki gUne nazatan bir fazlalık yok· 
tu. ileri hatta siperlere yerleşe
bilen Avustralya kıtaatı, bu si
perlerin kendilerini ~arapnel ate
şinden oldukça muhafaza ettiğini 
görünce tekrar cesaret almış, h"4 
le sahilden açıkta sıra sıra du
ran zırhlıların manzarası ve mül
hit bombardımanı bu cesareti 
bir kat daha artbrmışb. 

Şafaktan bir müddet sonraya 
kadar gemilerin top ateıi okadar 
milessir olmadı. Çünkü güneş 
topçuların tam gözüne geliyordu. 
Fakat TUrk hattının gerilerine 
yaptıkları ateş, alınan esirlerin de 
ifaaesile teeyyüt ettiği gibi, Türk 
askerinin kuvvei maneviyesi üze· 
rinde oldukça tesirde yapmıştı.Bir 
az sonra yerleri tesbit edilebilen 
TUrk bataryalarmm bir kıımı iı· 
kat edilebildi. O gün sahil ile 
cenahlardaki tarassut zabitlerile 
de telgraf muhaberesi tesis 
edildi ve bu ıuretle gemi top
larmın ateşini biraz daha tan· 
zim etmek kabtl oldu. 

26 nisan sabahı Anıac kıla
atınm işgal etmekte oldukları 
hattaki taburların hemen hepsi 
parçalanmıtt ayrılmıştı. 2 inci 
Avustralya livası denizden şima
li • şarkiye doğru uzanan Bolton 
sırtından 400 rakımlı tepeye gi· 
den hattın sağında idi. 

( Arkası var ) 

SON POSTA 

I Küçük Haberler 

Bir Darülfünun Ma
hallesi Yapılacak 

Talebeler Ve Müderrisler 
Bu Mahallede 
Oturacaklar 

lsviçreli mütahassıs M. Malş'ın 
Darülfünunun ıslahı hakkında ver
diği rapor Ozerine bir kanun 
layihası hazırlanmaktadır. Bunda 
talebe ve müderrislerin milnase· 
betlerine ait bazı hükümler bu
lunacaktır. 

Bu meyanda çoğu taşralı 
bulunan talebelerin ayni pansiyon 
ve ayni mahallede teksif edilmele· 
ri düşünülmektedir. Müderrisler 
de ayni mahallede oturacaklardır. 
Bu suretle talebe ve müderrisle· 
rin teması arttırılacak ve bu 
mahallede kütüphane ve laboratu
arlar tesis edilecektir. 

DerUlbedayl 
Bu seneki temsillerine bir ay 

daha geç başlıyacaktır. Sahne 
tamir edilecektir. 

Mektepler Açdıyor 
Liseler ve OrtamektepJerde 

yarın derslere başlınacaktır. 
OUmrUk Komlsyoncuları 
GiimrUk komisyoncuların def· 

ter tutmak mecburiyetleri eylu
IUn sonuna kadar tehir edilmittir. 

Ecnebi lf c;ller 
Belediye bundan sonra yaptı· 

racağı inşaatta şartnamelere ec
nebi amele istihdam edilmemesi 
hakkında bir madde ilave ede· 
cektir. 

Ekmek Flall 
Belediyenin narhına göre bu

günden itibaren ekmek sekiz 
buçuk, francela 13,5 kuruştan 
satılacaktır. 

Bir Ceset Bulundu 
Haliçte Fener sahilinde bir 

ceset bulunmuştur. Uzun müddet 
denizde kalan ceset, tefessüh 
ettiğinden teşhis edilememiştir. 

Aya SllAh Alanlar 
Evvelki gece ay tutulduğu 

zaman Sarıyerde Recep alb el, 
Unkapanında ibrabim Reis iki 
el silih attıklarından yakalan· 
mışlardır. 

İlerde ateş hattında birçok 
lüı:umsuz abşa rağmen, bir gUn 
evvelki acı tecrübeden ders 
almış olan Anzak kıtaatı ken• 
dilerine iyi kötü siperler ka· 
zıp yerleşmiye muvaffak olmuşlar 
ve hattın hemen hemen her nok· 
tasına kafi miktarda su ve cep· 
hane yetiştirilmişti. Geceleyin, 
sahili muhafaza edebilmek için 
Plugge tepesi ile Mac Lagan 
sırtlarında ikinci bir müdafaa 
haltı tesis edilmiş ve tapeye de 
dört cebel topu yerleştirillmiştl. 

Güzel Bir Sergi 

Ferdası sabah, Türk kuvvet
lerinin hücumu takdirinde firka 
kumandanlannın korktuklan vazi
yetin tahakkuk edip etmiyeceği 
helH olmadı. ÇilokU Tilrkler hücum 

etmediler. Şimdi öğrendiğimize göre 

k---==============;.::========::ıı 

(" ., 
Fotoğraf Tahlili Kupona 

'l'ai.>ia tinizl Oğreıımo!t iıtiyoreanıı 

fotoğrafınız.ı 5 adet t11pon ilıt bir· 
lil,; t11 gönderiniz. :rotoğra.fınıı ııray~ 

Uibidir ve fada edilmeı. 

lsım, me~lok 

' eya Mn'at? 

Uul untluğu 

rnomlokct 

l oto:;rafı·ı kli<j o:ıi 30 kuruıl uıt 

pıuu ın kalı ,. ! · ı: ıı ı l u ri~u :> il.: 

Beflktaf Biçki Vurdu eerglslnden bir köfe 

Beşiktaşta Türk Hanımları 
Bil;ki Yurdunda mezunların eser· 
lerinden mürekkep bir sergi 
açılmışhr. Sergide 300 parçadan 
fazla eşya teşhir edilmektedir. 

Sergiyi diin gezdik ve cidden 
güzel ve ihtimamla hazırlanmış 
eserlerle dolu bulduk. 

Bu sene mektepten Sacide,t 

Jı, Zühal, Arife, Şekfire, Bin
naz, R ejin, Didar, Fahriye, 
Nimet, Rabia, Zebra, Nimet, 
Ayşe, LAmia, Nazire Mesrure, 
Nimet, Vasiliki, PJometsi, Sacide, 
T acide, Hasene, Müveddet, Arif, 
z ebra, Seniha, Sabahat, Kadriye, 
Makbule, Mes'adet, Dürdane, 
Arife Hammlar mezun olmuş· 

\;, ___ ......... _...._ _____ ...._~./J 0 1.irdane, F alma, Mesrure, Naz· 'tardır. 
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BiKAYE 

Bu Sütunda Hergün 
Nikıli: Naci Sadallalı 

GÜVERCiNLER 
------

Suzan, jan, Margrit ve Mari, 
bu dört dul kadın, Parisln kenar 
mahallelerinden birinde otururlar. 
Madam Suzanla Madam Janın 
evJeri yanyanadır. Onların tam 
karşılarındaki iki bitişik evden 
birisinde Margrit. diğerinde de 
Mari oturmaktadır. Her pazar 
günü bu dört kadın mllnavebe 
ile bir yerde toplanırlar ve hep 
birlikte pazara giderler. Orada 
her şeyin tazesini, iyisini, ucuzu
nu bulmak uğrunda ayaklarına. 
dillerine üşenmeıler, dolaşırlar, 
ince ince pazarlık ederler. Evle
rinin bir haftalık nevalesini ylik· 
lenir, yine hep birlikte dönerler. 

O gün yine pazardı. Her za· 
man olduğu gibi dört kadın yine 
toplanmışlar, pazarın yolunu tut· 
muşlardı. A7. sonra menzili mak· 
suda iriş tiler. 

O gün pazarın bir köşesine 
büyükçe, cicili bicili yeni bir 
çadır kurulmuştu. Çadırın önün• 
de şaklaban kıyafetinde bir 
çığırtkan, turlü türlü hokkabaz· 
lıklar, el çabuklukları yaparak 
etrafma balkı topluyor, sonra da 
mütemadiyen bağırıyor: 

- Hanımlar, beyler piyanko 
çekiliyor. Elli santime (dört ku· 
ru~a) bir bilet. Altın saatler, 
giimUş hokkalar, platin kor
donlar, altın mürekkep kalemleri, 
güvercinler, türlü türlü gayet zen· 
gin hediyeler çıkıyor. Kaçırmayın, 
gecikmeyin. 

Kumpanyanın adamlarından 
ellerinde kıymetli bir ersaat, birer 
kalem, birer bir şey, biriken 
ahalinin aralarında doJaşıyorlart 
reklAnı yapıyorlar: 

- Madam, vallahi bulunmaz 
şey bu. Bak ben bir altan kalem 
kazandım! 

- Müsyil, hiç. durma, bak 
bana bir gümiiş vazo isabet etti. 
kabilinden şeyler söylüyorlardı. 

Bizim dört komşu da çadırın 

önUnde toplanan kalabalığa so
kuldular, dinliyorlar, bakıyorlar 
Madam Mari: 

- Bakın, dedi, şu adama •• 
- Bir altın saat kazanmış! Öteki: 

-YA, dedi, bakın ötekine de 
bir gUmUş vazo isabet etmiı. 
Diğeri: 

- isterseniz birer bilet alıp 
ıansımızı bir deniyelim. Elli san
tim nereye vermiyoruz ki... Çadır
dan çıkanların ekserisinin ellerin· 
de birer güvercin vardı. Madam 
Suzan: 

- Bakın, dedi, hepsi birer 
güvercin kazanmışlar. Elli santi· 
me besli bir güvercin. 

Fena şey değil. Haydi canım 
birer tane bilet alalım. 

Kalabalığa karıştılar. Az son• 
ra kan ter içinde çadırın önüne 
gelmişlerdi. içeri girdiler, birer 
bilet aldılar. Bir müddet sonrada 
çadırdan ellerinde birer güver
cin, yüzlerinde sevinçli birer han .. 
deyle çıktılar. Üçer, dörder tane 
bilet almışlardı; amma nihayet 
talileri yardım etmiş, onlar da 
ötekiler gibi birer güvercine sa• 
bip olmuşlardı. Sonra pazardaki 
işlerini bitirdiler ve mahallenin 
yolunu tuttular. 

* Ertesi sabah Madam Suzan 
çok hiddetli idi. Güvercini kaç· 
mıştı. Bunu karşıki komşusuna 
anlatmak, derdini yanmak, teselli 
olunmak istiyordu ki onun sesini 
duydu: 

1 

Madam Suzan! Madam Suzan!. 
Madam Suzan penceresini 

açb, o da karşıda penceresinde 
idi : 

- Madam Suzan dedi, bani 
dün sabah piyankoda kazandı· 
ğımız gUvercin yok mu, o kaç-
mış .. . 

Madam Suzan: 
- Ya, dedi, sizinki de 

Benimki de kaçmış ! ! 
- !L 
- ı ... 

mi? .. 

Ve biraz sonra da anlaşıldı ki 
diğer iki komşunun da Güve1'cİU· 
leri kaçmıştı. Bu dört kadın, mah
dut zekalarile bunu kaderin ga
rip bir tesadlifle dördüne birden 
verdiği ufak bahtsızlrklardan te
lAkki ettiler. Hatta dördü de hep
sinin güvercinlerinin birden kaç-
mış olmasına içlerinden sevindiler 
bile: Bahtsızlık mUsavatsız ve 
adaletsizce taksim olmu~ olıaydı 
teessürleri muhakkak ki daha 
fazla olacnkh. 

* Hakikatte ise, pazar yerinde 
kurulan kumpanyanın piyankoda 
dağ•ttığı gllverclnler alıştırılmıı 

mahluklardı.Bu kumpanyanın merk~ 
zi Belçikada idi.Güvercinler Belçi
kadaki gtlvercinliklerine ahpkb· 
lar. Nereye gitseler, ilk fırsatta 
oraya dönüyorlardı. Kumpanya 
da herhangi bir şehre gidiyor, 
orada adedi pek fazla olan gü
vercinlerini piyankoda dağıbyor, 
yine Belçikaya dönüp onların 
avdetlerini bekliyor, canlı ser
mayeler tamamlandı mı baıka 
bir memlekete gidiyorlardı. 

Çanakkale 
Şehitlerini 
Ziyaret 

GUlcemaı rıhtımdan kalkarken 

Şehitlikleri imar Cemeycti 
tarafından tertip olunan Çanak
kale şehitlerini ziyaret seyahatine 
iştirak eden heyet dUn akşam 
Gülcemal vapuru ile hareket et• 
mişlerdir Heyet arasında 3 üncü 
Kolordu Kumandanı ŞUkril Naili 
Paşa ile Halk Fırkası İstan
bul idare Heyeti Reisi Cev· 
det Keriı:n Bey, meb'uslardan bir 
kısmı , şehir Medisi azuları, askeri 
ye mülki erkan bulunmaktadır. 
G Ulcemal bu sabah Tekirdağı ve 
Gelibo ludan ziya rete iştirak ede
cekleri almış, sonra Boğaz hari
cine çıkmış, harp sahası gör ül
müştür. Gülcemal yarın sabah 
buraya gelecektir. 



16 Eyini SON POSTA 

Bir Hırszzııı Başından 

Parasız lrnh:ırrlrf: 
Arnoı:t Gi'ılope11 

-30-

Kontes ilk Heyecanın Tesirini Geçirdikten Sonra Düşündü Ve Nihayet 
Dört Milyonun Nısfını Bana Vermiye Muvafakat Etti 

- tJayır, sadece hayatımı 
muhafaza ediyorum! 

- Bu giditle çCJbuk zengin 
olacaksın z! 

- Filhakika bu niyetteyim! 
- Rica ederim, biraz munsif 

olunuz.. Kontes belki bu yüzdeyi 
on beşe kadar çıkarabilir! 

- Hyır, kabul edemem! 
- Peki ne istiyorsuouı? 
- Yarısmıl 
Bu tek kelime kadınla erkek 

arasında bir yıldırım tesiri yaptı. 
Sen Tropez: 

- Mümkün değildir, diye 
muhavereyi kesmek istedi. Bu 
ıeraıt altmda anlaşamay z! 

- O halde mesele yoktur! 
- Rica ederim. Siz istediği· 

niz şeyin azametini idrak etmi
yor mus muz? 

- E mez olur muyum? Falrnt 
kabul etmemek elinizdedir. Bir 
defa · şih1Unüz ki ben olmaz m 
elinize değili dört milyonun yar -
•ı olan iki milyon. fakat iki 
meteli c bile geçecek d ğıldir. 

Kon es ricakar bir "aziyet 
aldı: 

- Rica ederim Müsyü Reed, 
hiç olmazsa yüzde yirmi beşi 
kabul ediniz! 

Menfi bir işaretle başımı 
aalladım: 

- Yarısına isterim 1 
- Fak at pek açgözlU bir 

adammışsın z, bu şerait altmda 
fazla iş yapmanız ihtimalinden 
füphe ederim t 

- Bu dakikada bizi işgal 
etmekte olan mesele zannettiği
nizden daha mühimdir, zira son 
derecede hasis olan bir adamın 
elinden dört milyonluk bir va
aiyetoamenio koparılması mevzg. 
bahistir. Ve bana aöylediğinize 
göre bir teşebbüs te yapılmııtır, 
muvaffakıyetsizlikle neticelenmiş
tir. ikinci bir teıebbüsüo blisbü
tün ba~ka bir netice vereceği 
iae malüm değildir. 

- F at sizin muvaffak olaca• 
fınızı zannediyor musunuz? 

Evet! 
- Ne surdlc? 
- Bu yalnız benim bileceğim 

bir iştir! 

- Zannediyorum ki biraz ha
yale kapılıyorsunuz! 

- Peki, vasiyetnameyi siz\! 
yarın getirecek olursam ne der
ıiniz? 

Bugünden yarına 24 saat 
ıaman vardır. Kabul edersiniz ki, 
bu dakikada denizdeki balığın 
pazarlığım yapmaktayız. Eğer 
vasiyetname elinizde olsaydı iş 
belk\ değişirdi. 

- Ben tesadiife tAbi olarak 
ç:ı1·şan adamlardan değilim. Bir 
kal'ar istiyorum. Çünkü yarın 
Y&~·yetnameyi ele geçirebilirim! 

- Ne diyorsunuz ? 
- Hakikati söylüyorı,m 1 
- Emin misiniz ? 
- Evet! 
- O halde ihtiyar kontu gör-

mllş olacaksınız J 
- Belki!.. 
Kontes heyecanından titri· 

Jordu: 
- Oh M. Reed, rica ede

rim, biraz izahat veriniz 1 
- Ne &zerine? 
- Vaaiyetnameyi nasal ele 

eeçirebilecetiniıi s8vlevi11i:ı ' 

J - Müsa~de ederseniz bu kıs-
mı sakhyayım f Aksi takdirde 
dünyanın en heybecli budalalığına 
yapmış olurum ! Y aln z şt rasını 

biliniz ki, benim de arkam kuv
\'etlidir, istediğim şeyi yapabili
rim. Fakat bana öyle geliyor ki 

boş yere konuşuyoruz 1 
Ayağa kalkmııtım. hatta ka

pıya doğru yollanmıştım, fakat 

Kontes hemen yerinden fırlıyarak 
koliarımc!an tuttu ve beni eski 
yerime getirerek: 

( Ar°<an var ı 

En ucuz, en iyi bakını!•, en temiz, her hek me açık baatane 
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Pok cilz'i tlcrı tle, röntgen ve el 'ktoroteırapi, l!l.i.ıoratuar 
n pi ıri "" ı n s ııı '1 

Beyoğlunda Alyon soluığmda 

Hasan Paşa hanında 1 numa• 

rada Maro Lorenzetti 

Efendiye: 

fstanbul Üçüncü icra r. cmurlu

{! ıd n: 

H o en ve Kortez.i E.fend ertn z'm· 
e m t OIJ ol uğu iddia e 'len W 

Te ' s nl 931 t rihll bir kıt'a 1Senet rnu
c b. ce on b n iki y z doksan d 'rt frank 
cllı ııa tim tutarı olan bın oluz 1 ra 1'ürk 

par sı ın yüz.d on ücreti veki et ve yüzde 
dok z fal.ı: ve icra n sr arının hncız ) oli.e 

v.ık ta İp talebi üze i e taraf nız.a gönde· 
rilen "'d~ emri z hrına mubaşiri ve ma
lı 1 • n uhta ı tar f11dıın 'er• en meşruhııtta 
mezkur n:ı halde o. nadığınız ve elyevm 
lkaınetgihı azın maçhul bulunduğu göaterll· 

nıesl ıe bh aea i inen tebligat fasınn karar 
ver imiştir. 'farlhl illndan it·b ren b.r ay 

zarfında borcu ve masrafları ödeınen:z ve 
borcun tamamına ve bir l.ısmınn ve yahut 
alac. ıdını 1 takibat icrası hak nııa bir itira

zımı- varsa yine bu mUddet içinde tifahen 
veya ya r.ı ile b.ldlrmeniı: ve borcuo bir kıs• 

mıoa itiraz ettlğin·z ha de o kıımın cihet 
va miktarını açıkça göıt rmeniz lazımdır. 

Aksi takd rde it raz cdılmerniş sayılacağı 
v borç tediye vcy(I itiraz e'ınetliğiniz takdirde 

yine bu müddet zarfında icra ve if.lis kanu
nunun 74üncü maddesi mucibince mal beya· 

nanda bulunmanız ve bulunmazsanııı: hapisle 
tazyik o.u ı:ıc ğınııı: ve mal beyanında 
ha"ikııt n muhalif beyanda bulununanu: 
hapisle c zalandırı1acağı ıız ve borcu ödemeıı: 
ve;a ltlraıı: eylcmcz•en·1: hakkınızda gıya· 

ben cebri icraya devam olunacağı mezkGr 
ödeme enır'nia tebliği makamına kaim 
olmak [!zere ilin olun .. r. 

Eskişehir eır·ncl icra Me
murlujundan: E kiş lıir Osmanlı 
Bankası ııa 1520 !ıra h r\·lu tiıccardan 
Paı: nağ .sı z:ıdo Hacı Nebi ağ.rnın 
borc ıııdan dolavı Hanlarönü mcvkiin
do iki yüz artııi arsa flzer ııdu ııı..,l.mi 
sağ tarafı yol, sol ta.rafı llfs yin ıı ta, 
ka ,ısı Hacı hadir, arkası yol ile malı· 

zcıııhi l.ıodru ın o ta Katt:ı. lir oda 
1 ir sofa Ost k t t ı i i od ı 'o lı ı r 
Y~ h~vi elektrıklo ııı cclılı z al şap 
ıkı lmı lira kıyıııoti nıuhatuııı ·ııcli 

r 1 :ıp baııuııin Jlttiıı par:ı. i c s.ltıl
lij!lSına kar:ır ''lrıl ııi~ o!ııı.tkl:ı s:ı.at on 
h t c ı orı ) e liyo ka .ır enıııı et ıııck 
iız •ro ilk arttırın. nın 17 To riıı i '' l'I 
n:ı J t. r lı'rıo mı i ıı z l t ~i gılııCı 
) ı ı acanı )C lııı ha ıeni faiz ,e 111 ıs
r.ır rıııd rn doJ,) ı ı ir di) ece~ olaıı-

h n ii ın hrihiıı • ı itılıarcıı ) rmi 
g ın z ırfı da d irl'y nı iı ra.catı.t e) e
me 'tİ VJ f) 1 1 cl}l .iki şartıı.L l!C !İli lıl'r
g in lcr ı d. İrt•:s ııdu tı) t •ı'e l' g-üs· 
tt• ıh ktc oll l'.lı la 11 o 1 rıı %7,5 
t ııı ııat :ı .ı:c ılo :ırttı 111.ı g 11111 na 
d.ı ro indo lıulunııı an i n ı olunur. 

latanbul Birinci T car t Ma ı t •"nıH 0n Jen; 

Avuk t Hamdi Ha im Beyin Radı öyünde 

Cev ı: ı 'te Soku hı ıok kta 1 numaralı 

~ n de Muharrem Bey ııl ylıine 932-512 dos

) 3 nu nar i e 1 a:ne eylediğ'ı ( 00) lirnlık 

n ac k 'av .nd n do yı ruuwa cy.1e teb

metgihı meçhul ol-

ıl ed i ıden hukuk 

mad l si rnucibi-ıce fl5.nen teb ig~t lfaaına 

karar ve ılercıc teb lg o unac k evrak mah

keme dlvanhJnesine talik kılı ı mıı oldu

jundaıı Müddeialeyh Muharrem Bey taril 1 

lllrua' reıdaaıadaa ltfb .. reu oıı pn :sarfında 
mabkeıaeye müracaatla dava ar:ıu alini te
bellui cevap llylhaeuu vermediği lakdlrde 

hakkında maamelel 117abi7e icra kalıu

uğı llln olunar. 

Şile icra Memurlujund n · 
Şiloııiıı Ahın tli kar) t s'ııde m kıııı 
t:dıtacı oğuil ırı ıdnıı Süleyman Otilu 
Ahmet ve Nuri \C Oıncr Efcııdi oro 
Şilo ınahke o i don i"tilısal eyl dik· 
lı ri hir kıt'a i ,\ n ilo 9 H.ra e' rakı 
n.ık<liyo 'o :,!) l.ı ı;uk : el t güm ~ rno
c el'~ o ve :_,u : dot n tın 'l'ürk lir. sı 
'c iki ndot lıırr liz altıııı ilo m·ı ıri i 
mııhakcırıo ' ı rıi) eden borç u ::;ilo· 
ııin J ızı ca. k r\cs ıı o mukim i CIJ 
ııer c ş t · i ırıalfıın o ııııJ:ın Go lil.
li ) .ığcı A ıı ıot oglu lı him ı:r nı.11 
ıı:ı.ınıua )azıl.m öucıoo emri borçlunun 
ik, ı tg.llııu.ıı rııcçbuliy tino b naon 
akdoıııco \C\·hi kan uııi daire ııt1o 
ilı ııcıı tebl g cdılmiş olın.1s111a r· ğın"n 
bir gQn:ı. ifraz 'aki olmadtğırıdaıı 
dair~mıizce lorç kali) ot kospotmiştir. 
Al.ıcaklılar t:ı.r:ırıııdaıı ınahkoıno kar:ı· 
rilo fahtı lıacıo aldırıl:ııı ve borçlıııı ıın 
uhdoi tasarruf ı ıda lıu uııduğu • ıılaşı· 
laıı Şiloniıı h.ızılc:ı. karyesi hududu 
dahilindo incirli lcr ııı vkiiııdo v:ı.ki 
tarkorı yol garbeıı d ro ıimalon :Kam· 
ali 'ere esi c ııulıoıı wulıacir 11 ... şim 
~a.hlıJı ilo ıı ahdut k.lyucıı ıki döııUm 
mikt:ırıııdakı nrzı miri ç.llılık ve halen 
koruya icr. i haciz vaz 1ilc 'azıyot 
ınur..melcsi icra ve sekiz dönünı ınık
tarında oldıığu görüldilkton sonra. 
orhabı vukuf marifotHo 150 lira kıy· 
m t tahnı ıı \O takd"r ctiirilmi9tir. 

Alncaklıl.ııııı taleLilo lıaczodilon 

nıozkO.r koru memuriyotirııizco s,\tıl
masın:ı. kar,\r verilıııi1 s:.ı.tıt giınü 17 

,ri ııe\\·ol 932 p:ızarto~i gün il saat 
A tla val,i talep \'C tarafeynin menfa· 
ati iktizası o ar:ık gnyrımenkulUn 

buluııdutiu Kızılc:ı. köyünde icra 
edi.ocoktir. 

Koru altı sene soıır:ı. kömür imal 
edebilecek ve on bin okka köıniir 
vtlcudo getirobilccek bir vaıiyctt dir. 
Her zaman iı;in talep vaki olurs:ı. 
aslı:ıbı mrır.H':ı..ı.ta ıııeın uriyctiıııizce 
irao odilel i!ir. 

Ta iıılcrln arthrmıya 

bilmeleri iç n yi zdo yedi 
akçesini nıomııriyet' ııı ze 
meh ri l!zı ıııdır. 

İ9tİr1lk PdO

buçuk ıoy 
depo ot-

YOzde i i buçuk tell!\liye eı.tııı 
a .m t aittir. 

:-;:ıt lığ.l ı;ıkımlan mczktir koru 
h:\ kı ıd•\ hak iddi. ı da bulun:ı. ıl rın 
sat ş ~ lnü ıclon evvel mcmuri) et n ize 
milrac:ı:ıt f!tıııelcri hn esin ve borç u 
lhrab'min <le malünıu olmak tızere 
il!\ıı oltıııur. 

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

lstanbul 6 mcı icra Mamur-
luğundzın: lir bor('U ı t mini için 
mahcuz m ilya Voınecilnıle Yor
' .ıııcı sol,:ıgıı da Sait l oy .ıp.ırtımanııı· 
d L 4 11 ıcıı ka t:ı. 4 ııun arlı d. iredo 
17 • n - 9B' cuıııartC'si gllntl eaa 12 
ita ı do S nchlbcc!est ııinde sat lac.ı
ğınd ın v kt muayy ninde me ııııriııe 
ınıır.ıcaat arı ilan olunur. 

Zayi - 'stanl ul Bl'yrU ofer rıı r
kcıi el ıı a1 l gı n Şo ör vesika ı ile 
mııay ne c l ımını ve otomoLil n mu· 
a~ oııo CiJZ la ını zayi eyledim, h k ma 
yoktur. 
Dlvanyolıa J)oktoremlnpaşa ıokağı No. 14 

Şoför Ratlt -------- -------
Zayi - Adapazarı TOrk Tıcaret 

Banka11nd•n 2454 No heaabı earlm• 
deki tatbik mDb&rlmtl zayi ettim. 
Yenlalnl yapbrdıtımdan hilkml 
yokt~r. fllurıve 

~ .. yfa 11 
===:;==-

j Bugünün Meselelerinde ı 1 
Türkçe Çok Eski Ve Çok 

Zengin Bir Dild~r 
( Baı tr.rafı f ine' ıayfada ) 

des diye Hanları ıaraycığa göm
müşüz " demektir. 

Sonra, Altay şaman dinleri 
ıstılahlarında "Kiya,. hava mana
sınadır ve ruhu ifade eder. Me
sela: Zerdeşt dinindeki hayır ilahı 
olan Hürmüz Altay ve Moğolis
tandaki eski aıı•ane.eri muhafaza 
eden Tiirklerde Km buslan Tanrı 
diye kulfamhr. Altayhlarm ise 
herhalde franiierd'!u evvel bu 
ilahı tammış olmaları icap eder. 

Umumiyetle manevi kültürde 
olan kelimelerimizi tespit ve tet
kik edersek birçok hakikatlere 
vak t olabiliriz. Bu bizim ıstılah
lar mızın Bodizm, Zerdeştizm, 
manihaizm, dinlerile hristiyan!ı
ğm ve islamiyetin intişarından 
daha evvel inkişaf etmiş olduğu
nu göst<:!rir. İlmi ıstılahlar mese
lesine gelince Türklerin bıraktık· 
ları pek çok vesaik vardır. Me
selfı: ticarete ve ikt sada ait 
olan vesaik vardır ki bunların 
birçoğu Almanlar tarafından 
neşredilmiştir. 

Bunlarda birçok eski ısh· 
lah!ar ve iktısat tarihimize 
ait maddeler vardır. Bugüne ka

dar lis nımız üzerinde çalışanla· 
r mız rdır. 

Bunların mesaileri şayanı şük
ran olmakla beraber aistem· 
sizdir. Bu mesaini:ı bir merkez
den idare edilmemesi karıtıklığı 
mucip olmuştur. Bundan dolayı 

göze göriinen netice pek azdır. 

Dil kurultay• bu ıııesaıyı bir 
merkez etrafı'lda toplamalıdır. 

Eski ve şimdi!.-i halk lisa
nım ızm tetkiki bize birÇ'bk 
keiimeler verecektir ki, bu, bizim 
esasen zengin ve güzel olan 
lisanımızı bir kat daha güzelleş
tirecektir. 

Lahikalar meselesine gelince: 
Türk lisanı bu sabada da zengin
dir ve fakat işfenmemiıtir. Ben 
diyorum ki, Türk lehçeleri gerek 
gramer, gerek Hiğat itibarile 
biribirinden uzaklaşın ş değildir. 
Anadolu halk lisan hazinesi 
meydana çıkarılacak olursa Al· 
tayda İslam tesirinde olmıyan 
Şamani Tiirklerini lisanlarının 
ayni olduğunu göre ·eğiz. 

Türl<istanda bu unınayıp Ana
doluda ve Altayda bulunan ke• 
limder vardır. Me ela: kasırga, 
inek, türemek ke i eleri gibi. 
Türk lisanı aşağı yukarı bir 
yazı lisanı etrafında toplanabilir." 

Bize Kabahat Bulanlara 
Hayret Ediyoruz 

( Baı tarafı 1 inci aayf:ıda ) 

Gümrük Başmiidüril Seyfi Bey 
tarafandan da ayni ıekilde tefsir 
edilmiştir. 

Kararnameyi bu şekilde anla
yan tacirler derhal Tiryesteye, 
Çekoslovakyaya telgraflar çeke
rek vaziyeti anlatm•şlar ve yine 
bu tacirlerden bazılara da düşkün 
fiatle mal satmışlardır. 

Fakat mesele bilih:ıra anlaşıl
mış, bu kararnamenin 31 may.sa 
kadar sipariş edilen ıekerlerin 
döviz vaziyetini tesbit eden bir ka
rarname olduğu öğrenilmiştir. 86-
yük kahve tacirlerinden bir zat 
bu mesele hakkında biıe ıuolan 
söylemiştir: 

- "Tacirlerin bunda kabahati 
yoktur. Kararnameleri anlamak 
güçleşmiştir. Çünki bu kararmı• 
mede fi An kanuna göre ~ibi 

Çin, ]apongagı 

Protesto Ediyor 
Nankin, 15 - Japonyan n, ye

ni Mançuri hükumetini tanıması 
lizerine Çin hükumeti bu vaziye
ti protesto etmiştir. Çin hüku· 
meti, Londra, Paris, Vaaşing

ton. Roma ve Cenevrede pro
testoda bulunarak, Japonyayı 
Çinin idare ve hakimiyetine teca
vüz etmekle itham etmiştir, ayni 
zamanda hemen beynelmilel bir 
harekete keçilmcsini istemiştir. 
Ç n, Japonyanın bu hareketinin 
Cem ·yeti Akvam kararlarını ihlal 

mah"yetinde bulunduğunu da ilave 
et ıişlir. 

Çin hükumeti, 9 devlet mua
hedesini imzal yan devletlere ver

djği notalarda da ayni l'sanı 
kullanmakta ve konferansın he-

men toplanmasıoı istemektedir. 
Çin ayni zamanda Japonyaya 

çok şiddetli lisanla bir nota 
g~~de: n -.~•tir. 

kayıtlar vardır. Bütün bu kanun• 
ları bilmiye:ı tacirlerin bu ıekilde 
hataya düşmeleri tabiidir. 

"Avrupadaki iktısadi buhran 
dolayısile hükumetler sık sık 
kararnameler neşretmt. tedirler. 
İkhsadi vaziyetimiz dünya ikb
sadi vaziyeti ile alakadar oldu· 
ğundan hükümetimız de birtakım 
kararnameler neşretmek mecbu· 
nyetinde kalmaktadır. 

"lşlermi arızasız yürütmek 
için tacirlerin bu karanameleri 

daima göz 6nilnde ve ellerinin 
altında bulundurmalan şarttır. 

Aıui takdirde bu şekilde yanlıı 
tefsirlere maruz kalmak mlim

kündiir. Kararnameler sıklaıtığı 
için tacirler çok dikkatli birer. 

avukat gibi hareket etmek me~ 
buriyetindedirler.,, 

17 =-
Muğla TütunJari 

Muğla 14 - ( A.A.) - Milas· 
ta geçen seneki tütünlerin alın• 
masma devam . ed' iy<Jr. Halen 
alış yapan 4 kumpanya vardır. 
Milista 300 - 400 bın okka tütün 
kalmıştır. 

icra Nizamnamesi 
Ankara. 14 - ( A. A.) 

icra ve iflas kanununun tatbik 
tarzına dair nizamname Devlet 
Şurasınca tetkik ve Başvekalete 
takdim olunmuştur. 

Ve ai Ba '<arı 
Ankara, 14 ( A.A.) - Musul 

civarında vebai ba ri mevcut 
olduğu haber alın ş ve bilha sa 
Hakkari hudut kö erinin hayva
natı ihtiyaten scro a 1mıştır. 

lstanbul Dord · 
murluğundan: r 
çiıı ın. hçuz 'e p:ı.r ) 
k:ırr r bir alet ay ı ı 

tarihine roi.<"adif p ıar günU saat 
10 dan 11 e kadar To,ıclıa.tı Kontina.n· 
tal otelinde aı;ık arttırma suretile sa· 
tılacaktır. Arttırma lıirincidir. Talip 
olanlann ıııahaffnde memurine mU• 
rar.:ıatlan fr.~:? • .m6 numarab doeya 

1 1 1 • 
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Kı' gelmeden T hf k ) 1 F d :::.;~~. a a uru annı ve yuva arını ay a ile tahrip 
• • 

iZ 

• • ASIPIN KENAN Tabletleri Sıhhat ve Muaveneti içtimaiye Veklleti celilelinin rulıaab reımiyesile imal edilen bu tableti• 
• baı ve elit afralan, nede •• 80ğuk alıanlıjuun en biriad illadır. Kı1meti olmadıp ilpat ecleae 

1000 Lira Mükafat verilir. 

SUSUZ, SABUNSUZ, 
FIRÇASIZ SERi ıı 

SIHHI TIRAŞ 
=.:··~~::ıı~ .. ::ıı:: RAZVIT E Kremini kullanınıı . RAZYITE dünyanın bfoblr BREKFAST 

tarafında taklit edilememl9tlr. KtıoUk n 
n blltmum Blakbi. 
lerlnl terolla edlail. '.>anların mutlaka ıaıl olma· bUyUk tOpler vardır. Deposu Yetlldirek 

11nı lıtf yonanız. sıvacı7an Hanı tO No. TEılefon. 2t03t. >eNt1l• Alaultı No. 88 

Leyli 
Nl .. n .. fında tramwaı caddesinde ._ __________ .... -----• Kız •e erkek Ley'I Ye Nellari ------'-

,,. ..._,k .. k..,mı. H•• - ,,. konllkıarın•• Nehari Jstiklil Lisesi 
Terakki• Lı·sesı· Fra~:Ai:~:;zce iLK. oRTA vE usE KISIMLARINI HAViDiR. 

...... ,....k 
Aaa·bk ş· ı· ~·u.. iŞ 1 kurları Batla .. ,11ar, mevçuttur. 

KA YiT M\JAMELESINE DEVAM 
Tem tarihi : 53 Jene evvel 1879 tarihinde SelAnikte OLUNMAKTADIR. 

Kayat muamelesi: Haıtm 10 dan 17 ye kadar Halil Rifat P• konatanda yapılar. Ayn ayn binalarda Herıtln •Aat 10 daa 18 e kadar mtlracaat olunaaWHr. 
beye mabaua leyli teıkillta mevcuttur. Leyli ve nehari ŞEHZADEBA$1 POLiS MERKEZi ARKASINDA kız ve erkek tale 

lcntlerlade mlbim temilAt ,.,........... Kız ll'!~!!!~!!!!l"'ll!!!!!!! T.W-. 2251t !!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
ellnudllame .............. Te ...... L O. 2817 .-----·---.. 1 

Efkek , ... . 
T 

•••••••••••• Saraçlı&ae Batında llUniı Pap kon&11nd& ·----------.. ... ,. .......... • Ana • ilk• Orta • UM • Kaz • Erkek 

HA YRIYE LiSELERi 
Maarif Yeilletl celllelinin G/4/981 tarih ve 18676 numaralı emrlle batna mekteplere tamim edildiği Ozere re1mt 

muadeleti taadlk edilmlt olan aıekteblmlıde talebe kaydına ba9lanm19tır. Ecnebi liıanlarına ilk ıınıfiardan itibaren 

baflanır. Nehari talebe mektebin buıull otomobil •e otobOılerlle nakledilir. HergOn ıaat 10 dan 17 ye kadar kayit 
nı uameleai 7apılmak tadır. Talep vuku unda poıta ile tarifname gönderilir. Tel 20530 

ECNEBi MEKTEPLERiNDEN NAKLEN MEKTEBIMIZE KA YiT iÇiN 
MÜRACAAT EDEN T ALEBELERIN NAZARI DIKKA TiNE 

l!cnelll mekteplerlnden TUrlr U•lerln• 1U1lded9cek taleHnln ..n •ınıflar• we INllmlorJ• 
lmllllanlarlna P•fllrnm. .. '9111 meldelllmlzde ihzari .. n ... r a9llm•••na M ... u Yeklletl 09llle. 
•ine• ma-de edllmlfllr. AIAkadar talellenln we lafalJal almak latlrenlerın meldeba mDracaat
lan .. ,, .. ,e olunur. 

Arnavutköy F eyziati Lisesi Müdürlüğü 

LUNAPARK 
Tepebaşı Bahçesi 

Mepur motosiklet kOfUc .... BILL Y WILLIAMS .,. Nn'at arbdafl 

OLOM KULESi 
kotuHnda naun takdirle MJredlnl• 

Şa1aaı hawet bir temqacla b.hnamuı olaa matbuat erklnı U. 
al&laıdar makamat •• denee mltelaeyylf olm ..... rdır. 

İstanbul Evkaf Müdüri eti hanları 
Paarlıkla Kiraya Verilecek Emlak 

1 - Talatakaltt, Ra.teaapap, P.-a ude hanı altında ı 2 No. mataza. 
- S.,aatta S..btMIM altmda 93 • 88 No. Dikici•. 
-• ..,.. .., ... kadar ballda muharrer enal~ ~ 

1111!1•"/•.,. wdlec..._ talipler Etlllla on dehmncu P..-..ı 
1 • bete, ade · Emf Mlcilrl,etinde Mllt'lat «atemhie . ~ .. 
MabaBe " metkU Sobtı No.•ı Cimi Maddett acara 

Beyoilu KAtipmu- ... 2·4 No.la aput- UM Mayg ıa-
tafaçelebi manın6-cı yuiae 

kata kadar 

Galaucla Keman· ÇlmlekçJ 12 Apartman 934 .. .. 
ket ıc.ammtafapap 
E,ap Kmlmucit lıkele il Hane 933 " " Galatacla K .... ket ÇBmJekçi 10 DDkkln 934 " " Kuamutalapafa 
Bebçekapada dar- umaka· 3J Oda d$3 .. .. 
dUndl vakıf hanı• hada 

" .. Z.el abada 11 " " " 

Kardeşlerimi Arıyorum 
Ağabeyle· 

rim Ahlatlı · 
jandarJ&a ytız

bqı11 Denir 
4 I oğlu Hasaı 

ve Hllseyiı 

ve Ka11m Efe!' 
dilerle hemşi
relerim Zllley 
bl ve Saadet 
Hanımlan U· 
mumJ harp
tenberi kaybettim. t..endileriadea 
malOmatı olanların ve nerede bu
lmaduklarmı bilealeri11 malümat 
vermelerini rica ederim. 

~ada 1f11c Tlcarethın 
Denlf etıu Alt 

KARADENiZ POSTASI 

ERZURUM 
ı8E;I:. PAZAR 
pi alqamı Sirkeci'clea ..__. 

ketle (Zonguldak, lnebolu, 
Samsun, Ordu , Gireadn , 
Trabzon, S&rmeae •• Rize) ye 
azimet ve aYclet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentalıia
na mlracaat. Tel: :ı 1515 

Soabahu tarlfe•laln tatbikıae kadar 8otadtla4e ..W. .......... 
ulmet •• •••tlerial tulıll içla EyHWla 17 laei camart..1 rl•la._ 
itibara flmdlkl tarJfede Atideki tadil•t icra lnhn••ıbrr 

1 12 ......... ..,.. ppaa ...... , ç..,....,..... MUa Ana-
•utka,oaden eTHI fasla olarak VaallrlJe llfnpedbr. 

2 - 2IO aamaralı ..ı.t J•paa npar 08tdlclar.._ nara fasla oı.ralr 
Orta~• •tr•1aeakbr. 

a - Sabahları 29 •• ...,iıila ..ı.rı J•pacak .... &,sw. ., ...... 
hareketle 6.59 da Pqaltalaçe, 7.08 de Cubalda, 7.15 .. Kaah-. 7.• .. 
UluklJ, 7.30 da R.Hlaan. 7.38. A. HiNn "7.41•• 1Ca1ulllll .. ......,._ 
utradıkt•• • nra Bent• ••cenk t rlfe m•elW•ee ..ı.1ae ..._ 
edecektir. 

Pertevniyal Vakfından: 
KöprUbqında Valde hanı derununda 1611 No. lu malua 8 aene •• 

Şftllde tzıetpa,a ıokafında Valde aparbmanınıo 1 No. la dalr•f bir HD• 
mlddet n açık arttırma aaretlle mauyedeye konulmqtur. llOsayede lbl 
EyHUOn 24 Uncu gflnUne mUıadlf cumatteal gllnOdGr. Klral&mak. iatt7e'Dlerla 
yevmi meıkOrda aaat on albya kadar btanbul ~Ylı:af mOdOr11etlnde Perte.
oival idareıioe veya idare Enoaaıenlne mOracaat etmeleri. 

• 

lnkılip Liseleri MiidGrliifGnden: 
Mektebimiz muallimlerinin 17 Eyini Cumartesi gllntl mektepte 

bulunmaları rica olunur. 

latanbul Belediyesi hanları 

Keşif bedeli 932 lira 91 klU'Uf olau Ediraeltapı tehitliiladeld 
abide etrafma yapılacak parke bldınm kapalı arfla mhab1ap 
konulmuıtur. Talip olanlar prtname almak •• lniıJlf •walaaa 
g&rmek &zere her,an l.e•uam Mlcllrlltlne mlncaat •.U. 
mlaakaaaya girmek için de 69,5 liralak temiaat makbuı ftJ8 
-nektubu ile teklif mektupl11r1111 19 • 9 • 932 Puartell tini IUt 

bete kadar Daimi Encllmene wermellclirls. 

D 

" 
==••la419Wnu . 

KUllTULUf 
Fenol Bfoki Ye Dikit denbaa•l lla

arlf Vek&letloden muNddak ........ 
- • .... ._ ..... P......-.Baftaıun dört 

Adliye Vekiletinden gnnu ölleden ıonra 8 eut Franaıs uaa-
Bllftmum icra daireleri Ue lil• fenni blfkl deni Ml'amel tıeclrl• 

Ayniyat Muhulpleri içia ta- edilir. 3 ay zarfında ebUJ.ehl llpata 
bettirilecek olan ~67) kalem eY· mu affak olur Te llaarif MI lrlyetlndea 

musaddak diploma ttulle ikmali tab-
nkı matbua ve- defatirin tabı ıll ett r1ı • 
hmmu mllnakaaaya çskanlm11 A...-.ı KiıııralıılJ Tepe&atl, tramYQ c.._ 

... 19)fı, lttNe. 111 PapUJu Aparbaaaı. 
olmakla prtnaaıeai veçblle 
aıuhammin bedelinin %7,5 nİll- AHLAT K 1 T A BE LE 11 I 

b tind (naıı,\ lira t • b Erzurum Erkek Muallim mek-
e e MNı emma •• tehi tarih muallimi Abdlnabim 

nkkate akçuinindepo' edil- Şerif 8e)İD 9 senelik denmb bir 
mui veya bu ,..Uktara ait S..- emekle mahallinde mun tetkik· 

ÇOK Y 11y AN ~OK BiLMEZ lui mektubunun ibraa IA1am1el- terle 91eada ptlrmif olclaia 1Ma 
T~~~ T= "O~o= im- dijinden taliplerin yevmi ihale kıymetli tarihi ..... Hamit 8eJ 

Çemberlitqta Sof· Orta lratm- 14 
çuham da 
Ey&p Fethiçelebi Otakçılar 17 DtıkkAn 933 .. " 

" " " 

G6ztepede Kadri ap 4$ Anada ku!Obe 933 " .. 
Kabatq Ômeravni Dolmabı:!açe 209 D&kkln 934 ,, ,, 

Ballcla mevkilerle ciuleri yazalı olan vakıf emllk hizalarandaki 
mllcldetlerle kiraya ftrilmek here mnzayedeye koamuftar. ihaleleri 

Ey1611a on dokusuıaca paurteli - ... t on be.tt• yapUc:aldw. 
T....... yev.a Mali mı.._ ~dar Çemk.._ Ewbf MI-

ııblnln AN D R O s llb Tapvlle olan 21 Eylal 932 tarihiade Ve- matbaam tarafmclaa aefll bir m-
bmlz, Girit, Atlna •eyahatt kllette mltepkldl llubayaat rette tab' edilmit olap Ahlata 111t 

4 111 ı ı tefl'lnl•n•L komil)'on•da ..._ balanmala- 43 reıml ihtln etmeld.... Ba 
Flatı. 1e.1cau .. ehYMdw. n •• ~ ile ............ eser her ldtapçada bahmar. 

TMlıe T•las " Oto•.wt .ta litaabal Mllcldelamamilill ..:=::-: O.I• Be Vekllette muhayaat koam-
~---ı~ ..... ._,;tlillllııll&-~~ -; ;:-t•a. . llteaUmai ltialaq 


