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Türkiye, Dünyanın En Büyük/( Bugünün Meselelerinden ) 

lnkılibını . Yapmıştır Sahih Mef~um Olmıyan 
Dünyanın En Meşhur Adamlarından 

Biri Bu Hakikati Tekrar Ediyor 
Amerikanın Ye belki de dün· 

yanın en bllyllk terbiyecilerinden 
Mister Moro son gOnlerde tehri· 
miıe gelmiılir. Burada bulunduğu 
nrilddet urfında TUrk maarif 
sistemi ve irfan hayab üzerinde 
tetkikat yapan Mister Moronun 
çok şayanı dikkat neti
celere vardığım tahmin etmek 
yanlış bir şey olmasa gerektir. Bir 
muharririmizi kabul eden Mister, 
Moro tetkikahnm neticelerini 
anlatmış ve ezcllmle tunları söy
lemiştir : 

"- lstanbula bundan evvel 
de birçok defalar geldim. Hatta 
geçen yaz mevsimini de burada 
ıeçirmi,tim. Ankaraya gittim, 
orada bazı Vekillerle ve Baıvekil 
ismet Pt. ile de g6rl1ıtUm. Yeni 
tahsil sisteminizi iyi buluyorum. 
Yeni harfleri kabul ettiğinizin 

ertesi ıenesi, yani 929 senesinde 
yine burada bulunuyordum. Şim· 

diki alfabeniz çok kolay öğreni
lecek bir tarzda tertip ve tanzim 
edilmiştir. Esasen Bnynk Gazinin 
en mühim inkılap eserlerinden 
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Ş•y•nı dikkat beyanatta buluaan maruf ilim 
adamlanndan Miater Moro 

biri olan buKilnkn Türk alfabe-
sinde meseli lngiliz ve Fransız 

alfabelerinde olduğu gibi birçok 
tafsilita ve lilzumsuı kaidelere 

tesadüf olunmuyor. Belki bu

gün aranızda okuma bilmiyenler 

çoktur. Fakat alfabeniz saye
ıinde bunlar okumayı kolayca 
öğreneceklerdir ki bu , gelecek 

Hanımteyzenin Açık Mektubu 
·---

~u Genç Kadın Sokak 
Kösesinde Mi Doğursun? 

nesil için çok ehemmiyetli bir 
meseledir. " 

Miıter Moro dünya ikta11dl 
b ubranının irfan hayatı üzerindeki 
şayanı hayret ağır tesirlerinden 
de babıetmiı ve tunları s8yle
miştir: 

"- Umumi dünya buhrana, 
her yerde olduğu gibi Amerika· 
da da tesirini, bilhassa mektepler 
llzerinde şiddetle gGstermiıtir. 
Muallimlerin maaıları vasati ola· 
rak yüzde elli miktarında kesil
miftir. Birçok muallimler taıfiye 
edilmiıtir. Fakat bu mecburi· 
yet herhalde çocuklarm tah· 
sili için hiç te iyi neticeler 
vermiyor. Çnnkn mekteplerde 
bocalann eksilmesi tahsili zayıf
latıyor ve talebe iyi tatbikat 
göremiyor ve tetkik seyahatleri· 
ne çıkılamıyor. Meseli bugiln 
Kaliforniya Darülfnnununda tale· 
be miktarı yllzde elli ve kendi 
mcktebimde ylh.do on sekiz azal
mıştır. 

Fakat buhran fimdililc Ame-
rikada durmuş gibidir. İşler es

(Devamı 11 inci sayfada ) 

r " "Ahmet Rasim,, 
Siz De Kaldık --·-Tam yarım asır kalem ve 

fikir hayatı Y•••Yan en eski 
•rkadafımız, en Y••hmız Ah
met Raalml de kaybettik. On
suz da, Ahmet Rasımslz de 
kaldık. Bu bUyUk ve en eski 
arkada,an hayat ve hatıratım 
bugUn yedinci sayfamızda iç· 
il ve hl•H yazılar halinde oku
yacakaınız. 

Gazi Hı. merhumun çocuklarına 
tu tel yazısını çekmitlerdir: 

"Deterli b:lbamzın ölümü büyük 
kayıptır. Çek acı duydum.,, 

* 
Maarif n Dahiliye Yeklileri de 

merhumun çocuklarına çektikleri 
telıraflatla 9abal ve resmi teeaıür 

Yerde Duzen Yoktur 
Dil Hamle~i Bu Kanaati Tam Manasile 

Teyit Ve İspat Edecektir 
Biiyük Dil Kurultayı hazırlıkları hararetle devam ediyor. Bllha 1& Dil 

Cemiyetinin tetkik faaliyeti bayii ilorlcmittir. Bu mfü1a11obetle bugün de Da
riilfilnun ]>rofosörlorinclon Mustafa ~ekip B"yin ınütalflalarını dcrcediyoruc: 

Profeaör M!tafa Şekip S.y 1 
diyor ki: 

. - " Çinlilerin KonfOçyll.ten 
çok evvel, bir rivayete göre mi
IAttan on ıekiz asır yeya hiç ol· 
mana on dört asır evvel, gel
miş Şvan-ti iımiodeki filozofu 
şöyle diyor : 

"Soluk olan yerde can var
dır. Soluk olmıyan yerde öltım 
vardır. O halde can ıoluktadır. 
Sahih mefhum olmayan yerde 
kargaşalık vardır. Dnzen ancak 
aahih mefhumlarla olur." 

Asırlarca komşuluk ettiğimiz, 
kan ve fikirlerimizin kaynaıtatı 
bir memleketin bu dlltllnen evlldı, 
sanki bugiinkn dil buhranı· 
mızın ııtıraplarmı duymuı ve 
ceYap vermiftir. 

Bir dilde sahih 'H yerleşmft 
mefhumlaran bir milletin nizam 

Ye terakkisi İçin ıoluk kadar mfthim 
olduğunu bundan daha kuvvetle 
ifade etmek mUmkUn deiildir. 
Bunca asır sonra bllytlk bir 
Tftrk ~ocuğu bize baıka bl r ifa
de ile ayni ıeyi a6yl0yor. Tllrk 
milletinin tarih ve knltnrUnD kar
gaıalıktan kurtaracak en esasla 
yolun nerede oiduğunu Dil Kurul· 

~rofealr Mu.Ut. '9klp Bey 

tayina iıaret etmekle ghteriyor. 

lıte 26 Eyliilde Dolmabahçe 
sarayının salonunda toplanacalc 
olan bllytlk Kurultay " sahihi 

mefhum olmıyan yerde dizen 
yoktur. Dnzen ancak sahilı 

mefhumlarla olur. ,, kuaatia 
kuvveden fiile çakmuı ip• 
yakında t eveısll edecek dil bam-
lesinin tam manasile · milli ye 
şuurlu ilk kaynağı olacakbr. 11 

Alaturka Güreşler 

1 

t .• 1 ' 

ve taziyetlerini bildirmiılerdir. r • 

Oautemizin c Haoımteyıe > ıiltu 1111, aı le dt>rtleri nın bir ınakesi dir. F.vl., be· 

Ur hiltüo kariler, batkalarına söyliyeıuodikleri tlortlerini Hanımteyzeyr ıildi· 

r irlor. Bunlar arasında baıan çok acıklı bft.ıliselere teeadilf edilir. Dnn de 

c Hanıınteyze > bu acıklı facialardan birini tasvir eden bir mektup aldı. Bu 
facia hakkında sarn.blyettar makamların da nazarı rlikkatini celbetmek ihtiya· 
oilo < llanımteyze » ınektup hakkında biıo 9u mal('ımatı verdi: 

"Mektup sahibi genç bir :<ız
dır. On beş yaımda iken babası 
ölmUş arkaya da beş para bırak
mamııhr. Ana kız başbaıa ve
rip dütUnftyorlar. Kadın hastadır. 
Genç kız henüz ilkmektebi bitir-

. mittir. Kızın çalıııp evi geçin· 
dirmeıine karar veriyorlar. Sağa, 
ıola baı vuruyorlar, Bakkaldan 
borç yapıyorlar, ev kiruı Yere· 
miyorlar. 

Bu suretle aradan Uç ay ge· 
çiyor. Ev sahibi mahkemeye 
müracaat ediyor. Bunları evden 
çıkarmak kararı alıyor. Nihayet 
kız it idarehanelerinden biri va· 
sıtasile taırada bir iı buluyor . 
Geçen senenin şubatmda lıtan· 
buldan ayrılıyor. Dıtardaki ıe· 
birlerden birinde bir otelde ki· 

( DeH•I 11 iaei 1a1acla) 

Cenaze Merasimi 
Oıtat Ahmet Raıimin cenaze1i 

bupn ötle .akti Heybelideki evin
den kaldırılacak, naına:ıı Deniz 
LiHıi yanındaki camide kılınacak, 
Heybeli a1eurhtına ıöınOlecektir. 
Matbuat Cemiyeti, bu en eaki 
azaaının ölümünü büyOk bir acı ve 
yeiı içinde haber verirken bUtiln 
azasına, miineYnrleri Ye kalem 
aabiplerinl cenaze meraaimine çatar• 
maktadır. 

~ ~ 

Macaristanda 
Buhran 

Peşte, 22 ( A. A. ) - Dahili 
•aıiyetten dolayı hUkümet istifa 
eylemiıtir. Hnkümet naibi, istifa
yı kabul etmekle beraber ıimdikl 
kabineyi ıimdilik cari ifleri 16r
miye memur kıllDlfbr. 

• 

Hlmayel Etfalln tertip ettiil al•turka gtlre .. ere dUn de devam 
edHmlftlr. BugUn •n m•fhur pehttvanlar gUNfecektlr. Tafel& 
tlnı a llnc• .. ıtamıztla ltulacakeınız. 
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ı (Halkın Sesi l 
Borçlar Meselesi 

Halledildi 
Eski Osmanlı borçları meselesi 
etra.f'ında Düyunu Umumiye ha
millerile yapılan mtizakereler bir 
iti!Afla ııetieeloıldi. ltili.f bizim 
lolıiınizo olarak tesbit edildi. Bu 
hususta. halkımız diy-'lr ki: 

&~· t3ey ( ana.bmct Akmyık 
. 3 ) 

- " Türk tükürdü~il yalamaz ,, 
dedik. &iri ~ ta tarın israfı için 
aldıklara t:Kwç1-at"t kabul ettik. Fakat 
"!acaklı bankerier dünya buhramnı 

naıarı itibara ,almıyarak btz.i aıkboğaı. 
etmiye çalışmışlardı. Bu borç mese• 
Jı:lerinin bizim lehimize .olarak bir 
neticeye bağlanmasından doğrusu 

çok memnun oldum.. .. 
Ethn ıı B y ( l'atih Malt:ıçarşısı ) 
- Esitideo AnuFalılar bize bor~ 

para vermişlerJ sonra da bu paralarla 
bi.ı.e tüfek ıs· ah aatarak üıtatiikoyu 
m b.afaza edeceğiz diye bizi bin bir 
harbe sokmqlardL Mağli;a olunca ela 
kar11ya zeçip bizimle ej'lenm1,ıer. 
Şu lbuhraıJı xam'1l.Dda da bizdeu para 
uutor1ardı. Bu borç umanın n 
bu:ltraaıa icaplarını naz.an itibara 
alarak ödenmelidir. Müzmin bir der• 
di• bu tekilde :halliadea memnun 
olmamak mümkün midir. 

"' Nuri Bey ( Beyuıt Emin mahallesi) 
- Eeki paditabların öld.üriici Ye 

ağır faizlerle aJdıldan ba paraları 
bir; çoktan ödedik. Bana bhru bu 
paralar biç verilmemeli idi. Hlkü· 
mtt daha iyi difii,aiir. Şimdi muay
yen taksitlerle bu parayı verecekmi-
şiz. İktıaadl nrh~muı numadan 
bunu verip işin içinden çıkmak ta 
fena değildir. 

• Numan Bey ( Galata. Perşenı bepa.-
za.rı 12:! ) 

- Gazeteler (Düynnu Umumiye) 
mesele.inin LaHedildiğini yazıyorlu. 
Bu pürüzlü ifio bu suretle bitirılmesi 
piyasamıza bir kat daha istikrar ve
receti ~in çok memnun oldum. 

* Ahmet Şükrü &y ( Tı,phanc sır~-
.;.ıı.hvclertlo ) 

- Eııki borçlar bizim iddiamız 
lelıiııe olarak ilalledilmiştir. Bu sa
rctle alacaklı devletle~le aramızdaki 
mali gerginlik te ortadan kalknuş 

demektir. 8ef seneye ~r dü JADJ11 

buhran vaziyeti düzelir n biz de 
taksitlerimizi muntazamen vermiye 
başlarız. 

Katil Nuri 
Dün l3ir Jandarma ile 
Edimeye Gonderildi 

Kendisinde akıl lıutalığı ol
duğunu iddia etliği için Edirae
den ıelırimiz Tıbbı Adli müessese
sine gönderilen Uzunköpriilll katil 
Nuri bir hafta enel Tıbbı Adll 
mileısesesinden kaçarken düş

müş ve •uhtelif yeilerindeu yara
landığı için hasbhaueye nak· 
ledilmifti. Katil Nuri hastahane
den çık.Dllf Ye mliphedesi de 
bitmiş olduğu için dün Tıbbı 
Adliden jaudumaya teslim edi
lerek Edirneye g&ıderilmiftir. 

• 
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Geceyarısı Feryat! 
Bir Delikanlı Bostancıda Bir Kadının 
Evine Taarruz Etti, Fakat·Tutuldu 
Geçen akş.am Bostaneıda çok garip bir taarruz 

l':e teca•Üz hadisesi olmuş, fakat polis memurları 
~buk yet~iği için belki de kanh bir hadisenin 
önü abnmı,tır. Hidise şöyle olmuştur: 

Feci bir · vaziyette 'kaldığını anlı yan Gülsüm H. 
bir aralık pencerenin önüne koşm~, camı açmış ve 
avazı çıktığı kadar feryat etmiye başlamıştır. Bn acı 
feryatlar, pir imdat işareti gibi derhal tesirini 
göstermiş, biraz sonra polisler gelmiştir. Polislerin 
geldiğini gören Muzaffer, derhal karanJıklar arasına 
dalarak kaybolmak istemiftir. 

Bostancıda oturan Muzaffer isaıinde bir genç 
.evvelki gece o civar<!a oturan Giilsüm ismin.de bir 
hanımın evine taarruz etmiş, bağırıp çağırmıya baş
lamıştır. Bu genç henüz t7 yaşındadır. Gülsüm H., 
gece karanlığında başına gelen bu ıkorkunç hadi· 
seden fazlaca korkmuş, ne yapacağını şaşumıştlt'. 
Fakat delikanlı eve taarruzunda devam etmektedir.. 

Fakat polisler böyle Oir firara meydan verme· 

Şeker Buhranı 
Muhtemel 
Görülmüyor 

Gümrük ve İnhisarlar v~ka· 
(etinden gümrük Başmüdürlükle
rine •erilen bir emirle gümrük
lerden çay, ıeker, kahve çıkanl-
masmm şimdilik men'edildiğini 
yazdık. Fakat ha arada gümrük 
vergisi verilmiş olan çay, şeker 
ve kahvelerin de çıkarılmasına 
müsaade edilmemektedir. 

Tereşşuh eden haberlere göre 
hükumet, 31 maylS tarihi.ne ka
dar sipariş edilmiş olup gümrük
lere gelen çay, şeker ve kahve· 
yi kontenjana tabi tutmak iste· 
mektedir. Gümrüklerde bekliyen 
tahminen 1500 vagon stok şeke· 
riıı kontenjan üzerinden ÇJkacağı 
haberleri piyasada derbal tesirini 
göstermiş ve şekerin ilerde iyi 
bir fialle sahlması ihtimali düşü
nnlmiye başlanmıştır. 

Yerli fabrikaların bu sene 
2500 vagon şeker istihsal ede· 
cekferi tahmin edilmel..-tedir. Fab· 
rikalar piyasaya ma1 çıkardıkla
rmdan şimdilik bir şeker buhra· 
nı Yarit görülmemektedir. 

Esasen gümrükteki ( 1500) 
vagon stok şeker, velev konten
jan ile Öe olsa peyderpey çıka
nJ<Lğı takdirde biraz ecnebi, bi
raz da yerli şeker balkın ihtiyacı
na kifayet edecektir. Bu vazİ)et 
karşısıoda yerli fabrikalar şeker· 
lerini bir an evvel satmak suretiJe 
ardiye, sigorta •e .saire masrafla-
nndan yüz bin lira kadar bir ta
sarruf yapın~ olacaklardır. 

Bazı şeker tacirleri ( 1500} 
vagon şekerin tahdide tabi tu
tuJmasımn tamamen müstehlik 
ale)rbine olduğunu söylemektE>
dirler. Bun!arın iddialarına göre: 
Bugünkü şeker fiati yüksektir. 
ve gümrükten şeker biç çıkmadı· 
ğı veya pek az aktığı takdirde 
bu yükseklik devam edecektir. 

mqler, mütecaviz delikanlının arkasından koşarak 
yakalamışlar, bu suretle feci bir netice ile bitmek 
ihtimali olan bir hadisenin öııiine geçmişlerdir 
Muzaffer hakli.uıda takibat yapılmaktadır. 

Haydar Bey 
Maarif Müdürü Muallim 

Kadrolarını Getirdi 
Maarif Müdürü Haydar Bey 

dün Ankaradan lstanbula avdet 
etmiJ ve ilkmektep kadrolarını 
getirmiştir. Söylendiğine göre 
Maarif Vekaleti tarafından İıtan
buJ emrine verilen yüz mu• 
allim İstanlnda yeızleştirildiği 
gibi, talepleri merine 270 
kadar muallimin de nakil ve 
beay~eri yapılmıştı:r. Muhtelif 
sebeplerden doJayı 15 • 20 baş· 
muallim arasında değişiklikler 
olmuştur. 

Ecnebi ve akalliyet ortamek· 
tepleri kadrolarında da 40 • 45 

kadar muallim açıkta kalmıştır. 
Açıkta kalanlar avukat, dişçi, 
doktor ve hariçte memuriyeti 
olan kimsefordir. Ecnebi ve akal
liyet mekteplerindeki türkçe, 
tarih ve cografya dersleri mual· 
1imliğini bu vazifeleri kendilerine 
meslek ittihaz edenlere tahsis 
edilmiştir. 

Heroin 
Kaçak Her~inler Bulga

ristandan Mı Geliyor 
Piyasada söylendiğine göre, 

evvelce Türkiyede bulunan Agop 
isminde biri Türkiyeden Bulgaris· 
tana gitmiş ve orada bir afyon 
fabrikası açmıştır. Son zamanlar· 
da limanımtzda kayıklarda yakala
mın kaçak heroialerin iluJgaris
tandan gönderildiği tahmin edil
mektedir. 
.ı=.=====================:::===---;~ 
Bunwıla berabCT ba11 tacirlerin 
şelcer fiatlerini sebep yokken 
yükselttikleri şeklinde iddialar 
üzerine alakadar resmi makamlar 
tetkikata başlamışlardır. 

Sahte Yaver 
Mahkemede 
!Neler Söylüyor? 

Dün Ağır Ceza mahkemesm. 
de, kendisine Gazi lh. nin yaveri 
süsü veren Hüseyin Fikri Efendi 
ile salıte divaııı ili reisliği iddia 
eden Fahri EfendİllİD ve Tarçın 
Hanımın muhakemelerine devam 

edilmiştir. Geçen güııkü muhakeme
de 25 şahit dinlenmişti. Dün de bir 
hawmla ~ şahidin daha istic
Ta bı yapılmıştır. Sahte yaver 
mahkemeye getirildiği zaman fo .. 
toğraf mı aldırmamak için yüzüne 
defterini tutmuş ve sonra da 
mahkemeden fotoğrahnın çekil· 
memesini istemiştir. 

Dünkü muhakemede Kaptan 
Hüseyin Beyin ifadesi okunmuştur. 
Hüseyin Bey, ifadeaiae, bir işini 
görmek için Hüseyin Fikrinin ken· 
disinden 800 lira aldığım, ayrıca 

kendisine Divanı ili reisi süsü 
veren Fahri Beyle beraber sahte 
yavere 60 şar lira elbise ve 1 şer 
lira ayakkabı parası verdiğini, 
kendilerine 300 lira kadar rakı 

ve otomobil parası sarfettiğini 
söylemiştir. 

Maznun, bir zatm çocuğunu 
mektebe kaydettirmek için de 30 
lirasm1 alnuştu. Hüseyin Fıkri 
bu parayı aldığım ve istedikleri 
zaman iade edeceğini itiraf et
miştir. Muhakeme phitlerin celbi 
için talik edilmiştir. 

Düyunu Yuvahhade 
Düyunu mu-Yahhade, Boa 

Anadol ve Anadolu Obligaıyonu 
yükselmektedir. Dün borsada 
düyunu muvahhade 57,30, Bon 
Anadolu 34, 15, Anadolu Obligas
yonu 34,20 den muamde gör
müştür. 

Günün Tarihi 

Gazi Hz. 
R.ei.iciim.bar Ih. dün Dil Kunıf.. 

tayı Tetkik Heyetinin içtimaana riy.a• 
Ht btryun:nuffardır . ~ 

· Iktısat Abidesi 
Dikilmeli! 

Hükumetin son 'Yerdiği iktısadl 
karariar piyanda büyük b:r refah 
•e paifllk hisıl etmiştir. Büyük 
tamı. lıcare.t Odaaına müracaat 
ederek umumi bir içtima yapılmasını, 
yüksek makamlara teşekkür telgraf· 
lan çekilmı:sini iıtemişlerdir. ıDifer 
taraftan._ maruf tacirlttdea Hacı Recep 
Bey son kararların İlduadi kurtuluı 
noktasından bir dönüm noktası teşkil 
ettitini, hadisenin bir .lbide ile tcı• 
bitiııi teklif etmiştir. 

Bir Tren kazası 
AlpuHu şeker fabrikasına ait kB• 

~ür yüklil trea Sirkeciden Alpulluya 
gıderkea Çorlu ile Muratlı arasında 
Yagooları biribiriwe bağlıyan kanca
lar koptuğuadan arkadaki vagonlu 
ötelıdlerin üzerine binmiş ve tren 
yoldan çıkmışlar. B vagon parça)aıa• 
mış, niifus zayiatı olmamıştır. 

Oz Türkçe ile Bir Karar 
Dün ağır ceza mahkemesinde g8' 

r ülen bir dava hakkında tamamen 
iz Türltçe olarak töyle bir karar 
Yeril.qıir: "Su~lunun )'ol verme 
İlıteğinin yersizlijfoe birlik olarak 
söz kesildi.,, 

Vapurcular 
P\Jıta Yapurculuğunun devlet 

inhiunna aham.ası hakkındaki ka· 
nun tatbik meYkiine girdiji bald• 
busu.si vap11rcular vapulannı bükU· 
mete satmak hususunda heaüz hiçbir 
harekette bulunmam14lardır. BilAJda 
haber veri!diğine göre vapurcular 
eııki YUiyetin idameıri i~in temenni• 
de bulwımak üıere Anlcaraya bir 
heyet göndermiye karar vermitlerdir. 

Gazi MUkAfafl 
İnlulip ve cümburiyet hakkında 

yazılnı!f en iyi esere verilmek üzere 
ilıdas oluaan Gazi mükifah içi::t Da· 
rü!fiinundaki komisyon faaliyete bat• 
lam14br. Gönderilen e.erler tetkik 
edilmektedir. Mükafat en çok beğe -
nilen esere 29 T~inie·nd Cümhu· 
riyet bayramında verilecektir. 

Maarif Vekili 
Yeni Maarif Vekili Reşit Galip 

Bey pazartesi günil şehrimize gele-
cekm. • 

lskAn Tahkikatı 
İskan İdaresindeki suiistimal tah• 

kikatı birkaç gUn içinde bitecektir. 

Mübadillere Bono 
Emlalô Etabli Rumlar A verilen 

mübadillere d.ağrtılacak bonolar • çi 
bir talimatname h.uırlaıamııtu. • 
ihracatımız 
Artacak 

Giml'iik İdaresi tarahndan yapı• 
laA bir citvele glJre aoa on güa 
prfuad.a ihracabans bir teaayGt gö .. 
termektedir. 

Diğer ta.raftan İkbsat Vekaleti 
Bvacab ınn utmuı, mallarımıza 
yeni m.ab:re9er balunman için dev• 
letlerle mih.akereye Jiriıecektir. 

Son Postanın Resimli Hikage si: Pazar Ola Htuan Beg Diyor Ki: J 

1: Komşu - Fransızla Al· ı 2 - Fransıza sorarsan Alman 
man B«edeyse ipi koparacaklar... bakm:z .•• 
Haun Beyi 

··-----~- -

ı 3 - Almana aorvaaa Fran51z 

1 
hakııu: L 

4: Haıw:a Bey - Bir de ha.na 
•orsalar... Komşu ... 

KolDfU - S- •• derllİD Ha· 
aan Bey? 

5 : Hasan Bey - Ne diyece
ğim. Hila haktan bahsettikleri 
için ikisine de akılsız derdim J 



r H ergiin 

Atliinderecatımızın çoklu· 
ğıında11 dercedilememiş· 

tir. 

Para İçin 
Menemende Bir Kadıni 
Boğarak Öldürdüler 
Menemen ( Huıusl )- Görece 

köyünde kanb ve feci bir cinayet 
olmuştur. Akıle H. isminde bir 
kadının gizli birçok parası oldu
ğımu zanneden Mustafa, KilçUk 
Osman, Ahmet, Veli ve Hftaeyin 
isminde beı kifi, geceleyin Akıle 
Hanımı uykuda baıbrmıtlar ve iple 
boğarak öldllrmütlerdir. Şerirler 
yakalanmış ve cürümlerini itiraf 
etmişlerdir. 

Alaturka 
Güreşler 

Himayei Etfalin tertip ettiği 
alaturka güreşlere dOn de Tak
sim stadyomunda devam olun
muş, dolgun bir kalab~hk tara
fından seyredilmiştir. ilk müsa
baka Karamürselli Hilmi ile ara
bacı Hüseyin arasında yapıldı, neti
cede Hilmi Galip geldi v~ 50 lira 
mükafat aldı. Sonra büyük orta 
pehlivanları güreştiler. Bekçi 
Mehmet Pehlivanla Çanakkaleli 
lbrahim pehlivan arasındaki ilk 
güreşte Mehmet pehlivan galip 
geldi. 

Manisalı Ömer ve Silivrili lbra
him pehlivanlar arasındaki ikinci 
müsabakayı Ömer pehlivan ka
zandı. Sonra çoban Mahmut ile 
Uzunköprülü Hüseyin pehlivag. 
lar kartılaıtı, fak at biri birlerini 
yenemediler. 

Müteakıben Koç Ahmet ile 
Hayerbolulu Mehmet pehlivanlar 
arasındaki milsabakanın neticesi 
de alınamadı. Bu son iki mllsa
bakaya bap de devam edile
cek, bu,an bap en mqhur 
pehlivanlar girecektir. 

Yanda Gazi Heykeli 
Van, 22 ( Hususi ) - Burada 

Belediye dairesi &nllne Gazi HL 
nin bir heykeli dikileli. Bu esn_. 
da nutuklar dylendi ve meruim 
yapıldı. Heykelin rekzi büyük 
tezahürat yapılmuına vesile oldu. 

M. Mak Donaldn1 Teyzesi 
Londra, 22 - ( A. A. ) -

Başvekil Mak Donald'ın teyzeıi 
84 yaıında olduğu halde Ar
dingly' de ölmDflllr. M. Mak Do
nald, cenazede hazır bulunmak 
Uzcrc oraya aitmiftir. 

Rana Bey Geldi 
Yeni ikbsadi kararnamelerin 

tatbik muameleaine nezaret et
mek üzere lnbisarlar vekili Ali 
Rana Bey bu aabab Ankaradan 
tchrimize gelmiştir. 

Bir Yangın 
in his ar ispirto Fabrikasının 

Deposu Yandı 
Paıabahçesindeki İnhisar is

pirto fabrikasanın deposunda 
talaşlar tututmUf, yangın çıkmış 
ve deponun bir kısmı yanmıştır. 

Bir itfaiye neferi de yaralanmıştır. 

Elektrik Çarptı 
Kartalda çimento fabrikasın

da çalışan Ali Rıza Efendi, elek
trik cereyanına kapılarak düş

nıDı ve muhtelif yerlerinden ya
ralanmıştır. 

Bir Facia 
Eğrikapıda oturan çımacı 

Mustafa Ef. nin 6 yaıındaki oğlu 
kemal, kale citannda oynarken 
duvardan dilferek tehlikeli auret
te yaralanmııtar. 

SOit P09T4 

Son Postanın Resimli llalcaleai 

1 - Çocukları döYdOtlmGz zaman 
yaptığımız ıey, çocukta en ziyade 
korunması, bO~tGlmesl lhı mıelen, 
izzetinefsi kırmakbr. DavGlen çocuk 
ar11z, haybız Ye izzetiaefisaiz olur. 

2 - Bu mahkumu kurtarmak için 
yapalacak ıey onun iazetfaeflini ko
rumak •• bu meziyetine istinat 
ederek onu dofru yola sevketmektir. 

• izzetinefis • 

3- insanı inun yapan, lzzetinef
aidir. fzzetlnefıini korumayı bilmiyen 
adam, her fenalığı yapabilir. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

M. Venizelosun Beyanatı 
Yunanistan Efkirı Umumiyesinde Çok 

Müsait Akisler Husule Getirdi 
Atina, 23 (Hususi) - Başvekil M. Venizelosun, 

son propaganda nutkunda Türk - Yunan dostluk 
münasebetleri ve bu dostluğun gayeleri hakkında 1 
söylediği sözler Yunanistan efkarı umumiyesinde 
inşirah veren çok müsait teair ve akiıler hisıl etmiş
tir. M. Venizelosun bilhassa .. iki dost cümhuriyet, 
bir gtın gelecek ki bir tek cUmhur _reisi ile idare 
edilmek imklnlanna aabip olacak, iki devletin 

dostluğu bu derece yakınlaşacakbr. " mealindeki 
sözleri birçok mehafilde alkışlanmaktadır. 

M. Venizelos bu nutkunda Gazi HL ile Baş
vekil ismet Paşanın meziyet ve iktidarlarından, 
Türk - Yunan dostluğu hakkanda besledikleri iman 
ve itminandan hararetle bahsetmiştir. Gazeteler 
ihtiyar diplomabn bu sözlerini müsait bir lisanla 
tefsir etmektedir. 

Esrarengiz Bir Hidise! 
lzmirde Zengin Bir Dul Kadın Ansızıh 

Ortadan Kayboldu 
lzmir, 22 ( Huausl ) - lzmir erkenden yatağından kalkar, öğ-

zabıtası iki haftadanberi esraren- leye kadar •• itlerile meşpl 
giz bir hlcliaenin tabkikile meı- olur; 6ğleden ıoma eline 6rp 
guldlr. Bir zabıta romamna ıllnll alarak Gaıtepe dağındaki 
mevzu tetkil edecek kadar karı- bir tepeye çıkar, orada hava ka· 
pk bir renk tqıyan ba hldiaeyi rarıncıya kadar otururmUf. Ka-
ıöylece hulla edebilirim: flD Pembe Hammıo evden çaktı-

- G&ztepenin dağ kısmmda· ğanı biç 16ren olmU1DJf. 
ki evlerden birinde Pembe Ha- Bundan bir mDddet evvel, 23 
nım iıminde, 32 yatlarında dul ağustosta Pembe Hanımın kom-

ıalan zabıtaya yapbkları bir ib-
ve zengin bir hanım ikamet et- barda kadıncağızın tegayyftp et-
mektedir. Senelerdeaberi milnze- tiiini haber vermiflerdir. Bu 
Yi bir bayat geçiren bu hanımın ihbar Ozerine zabıta derhal tah-
aürültllden botlanmadığı, alta se- kikata girifmiftir. 
nedenberi tehre inmediği söylen- Pembe Hanımın hapitbanede 
mektedir. bulunan lımail Hakkı Efendi 

Pembe H. yaz günleri 1abab iımindeki kardeşi ise zabıtaya 

verdiği ifadede : " Haberim yok, 
ben hapishaneye girerken kar
detiml Balari Efendi isminde bir 
arkadqımm bimayelİne terket
tim,, demiftir. 

Zabıta malümat almak llzere 
Bahri Ef. yi aramıf, fakat bula
mamıf, 23 ağuatoıta lzmirden 
barice gittiğini teabit ehniftir. 

Yapılan arqtarma neticelinde 
Bahri Efendi Aydında bulunarak 
buraya getirilmiıtir. Fakat Bahri 
Efendi Pembe hanımı epey za· 
mandır g6rmediğini ıöylemittir. 
Kadıncağızın paraıına tamaan 
61dDr6ldOğft zannedilmektedir. 
ÇDnkD evinde para namına bir 
ıey bulunamamıfbr. - Adnan 

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

Başvekil Paşa 
Şark Tetkik Seyahatine 

Bu Akşam Çıkıyorlar 
Ankara, 23 ( Hususi ) - Baş

vekil ismet Paşa dün refakatle
rinde Maliye, lkbsat, Millt Mü
dafaa Nafıa, Ziraat Vekilleri 
oldu~ halde Elmadağana g~t
mişler, köylülerle temas etmıt
lerdir. Batvekil Pqa Bu 
akşam hususi bir trenle şark 
tetkik seyahatine çıkacaklardır. 
İsmet Pş. pazar gilnü F eYıi Pı. İs
tasyonuna muvasalat edecek, ora-

Bir Define 
Hikayesi 

lzmir, 21 (Hususi) - Metruk 
mallar mlidllriyetine, Beyler so
kağında Bedri Ef. nin dükkinı· 
nın dibinde 60 bin altın lira ve 
bir miktar milcevher olduğu ha
ber verilmiftir. Fakat dükkanın 
alb •kaulmış. hiçbir ıey bulun
mamıştır. 

dan Antep, Urfa, Maraşa gide
cekler, dönOıte EIAziz ve Malat
yaya uğrayacaklardır. 

İSTER iNAN, İSTER 

Eski Borçlar 
---- -

Yeni itilaf name Her Tarafta 
Memnuniyet Uyandırdı 

Ankara 23 (Hususi) - Eski 
Osmanlı borçlarının ödeme ıekli 
hakkmda Pariste son yapılan 
itillfname bUyOk bir memnuniyet 
hasal etmiştir. 

ltilafnamede senelik taksit 
7 50 bin Türk altmı olarak tesbitl 
edilmittir. Bu para üç veya beş 
ıene ıonra verilmiye başlana
caktır. 

İNANMA! 
Bazan rabıta hidiaeleri arasında pek tuhaflarına Rıu ve metresi Nebahat dün aktam, bu dedikodunun 

tesadüf ediliyor. fıte bunlardan bir yenisi: hesabını sormak için Madam M;;.ryamıa evine ıitmit· 
Beyoğlunda KGçiik Bayram aokatında 14 numaralı lerdir. Madam Maryam, Rıza ve Nebahati kapının 

evde oturan Madam Maryam, Büyük Bayram ıoka- önünde görünce pencereden bunların batına bir kova 
tında 34 numaralı evde oturan Rıza n metresi Neba- dolusu ,irkefli Ye idrar:ı su dökmüş. onlar da ma
bat H. hakkında dedikodu yapmı,tır. a..,.u haber alan damın evindeki camların hepsini karmı,ı.ırdar. 

STER /NAN. ISTl.R iNANMA/ 

Bir Cuma 

,·Wusahahesi .. 

'-------- A. E. 
İşini bilir bir plAj sahibi ga-

zetenin birinde açıkta denize 
giren bir zavallının boğulduğunu 
okumuf, hemen ayni gazete
den birçok nüsha ıatın alarak 
haberin etrafmı kırmızı kalemle 
çizdikten sonra gazinoıunun ma
ıalarına dağıtmiff 

Bana da gösterdi ve lAtifeyi 
aever bir adamdır: 

- Deniz kenarında oturan 
her Türkün yüzme öğrenmesini 
mecburi kılmalı, gemiciler de da
hil olmak prtile.. Dedi. 

* t;cıııiciler arat1111da, Bctikt:ı~ klubU-
nilıı kalesini ~ok iyi muhatua eden 
bir !1porcu, Yeliefendi yarıtlarmda ırıil
kaf~t kazanan bir sllvari, ııokerde 
k.lrfısına ~ıkanı hasta eden hir o~ unru, 
nihayet gemisini pek güzel kuUaııan 

bir hayli kaptan bilirim. Ihı bilgilerine 
il!\.veteıı knudilcrinden bir do yUzme 
öğreııınolerini istcrnok faıla olsa bile 
bütün Tiirkleri bu san'ati öğrc•nme~e 
t!bi tutmak doğro dur. ,.. 

Kendi hesabıma yüzmeyi bir 
prensip olarak öğrenenlere 
gıpta ederim. Mektepte iken 
birçok şeyler gibi bu mehareti 
öğrenmiye de nafile yere çalış
tım. Mektebimizin bir spor ho
cası vardı, yazın sıcak günle-
rinde istiyenleri deniz kenarına 
götürür, talim yaptınrdı. Hill 
hatırlarım : Belimize ince 
bir ip bağlar, bir ucunu 
hocamıza verir, ve atladmk. Hoca 
ipi elinde tuttuğu milddetçe iyi 
katn suyun üst6nde durabilirdim, 
fakat ipi barakta mı derhal dibi 
bulurdum. Bir gün bu mlimarese 
eınasanda hocamızın ayağı kaydı, 
denize dnıtn, az kaldı boğula-

caktı. O giin öğrendim ki, ken
diıi de yüzmek bilmiyordu. .. 

11 ut Asa edeyim: YOzmcyi öğrene
mediğl me memnunum, huna mukabil 
ata binmeyi öğrendiğime de mOteessi
fim. Zira elbette dikkat etmi9sinlzdir: 
Ytıııue bilmiyenlerin sakına c;ekine 
sığlıkta durarak emniyet altında kal
malarma mukabil, açığa açılarak bo
tulma tehlikesile kartıla9a11lar yüzme 
bilenlerdir! ayni ıuretle attan d09me 
tehlikesine, ata binmeyi bilenlerin 
marııı kaldıkları gibi 1 

* F:ıkat hen bu kanaatte olmama 
muk:ahil herkese zorla yılz.me öğreti!· 
mesiııi faydasız bulmuyorum. Esasen 
bunun ic,;in de derıİ7.a hat.la havuza 
bile ihtiyaç gOstormiyen kolay bir 
usul buhınmuttur. Hu usulün tatlıikı 
için bir bardak ve hlr kova ıo kifidır. 

Yapılae.ak ıey on·elemirde insan 
oğlunun talıiaten yUı~eç olduğunu li.a
famıw koymaktan iharetıirl ovct 
ins:tıı oğlu tabiaterı yllıgeçt.ir, doııi1.ft 
atl:ldı mı balık gibi yflzmesl· lhııııdır. 
Eğer yiııeıuA7.se buııuıı stıbehi keıı· 
dısine ıwrku gelmesı n• lıu kor· 
kuııun h'~irile agzıua 811 dolnı:uıı· 
dır Bin:rnnaleyh "' \ elA suya alıtll 
caı.. ını1. Yıtpa<:.:tf:'ıııız ,ey saf: göııı 
ıııııu ı..:ıratııı:ufaıı lıir bardak suyun 
ic,;iııo sokmak ve bir <lora l.ııııı:l :ılıı

tı k tıuı soıı ra ıJa kl\f:rn 11.ı ko\ a) n dal
dırmak 'e ıi\' lıl\f ıll'ldka su yutma· 
ılaıı lıat•'1"~') a knlııı:ıktır. Bu ~zersi~i 
JRptıktaıı :soııra denize :ıtlıyabılırsıııız, 
hır halık ~ibi yfızt>ceı:iııiı uıulıak· 
kaktır 

-tt 
Maamafih ben Oç aydanberi 

deniz kenarında oturmama rağ
men yüzmeyi bir türlü öğrenemi· 
yen 'oarillbedayiin meşhur Beh
zadına bu usulü tavsiye ettim. 
Pek kanaat 1ıetirmedi amma ge
lecek mevsimin başmda tatbik 
edecektir. 

* Sözün kısası: Bugün cuma, 
belki mevsimin son haftasıdır, 
yüzmeyi bilip bilmemenin fazla 
ehemmiyeti yok, ayaklarımız yer
den kesilmemek şartile denize 
girebiliriz, -----

Fransız Sefiri 
Fransız sefiri, Suriye hududuna 9'8 

timendifer it'erine ait ihtil.\fları hal 
letmek üaere ctü AnkaHJa ıit•i.ftir. 



_,_ 
Konyıt Kıı .Muallim Mektebi ede

biyat muallimi Hicri Beyden bir mek
tup aldık. öz tiirkçenin birçok ecr.•bi 
dillere es s olduğunu ispat edici bir-
t~k.ı ıu ~lal~llcr ~ost~iyor. Mektuptaki 
fıkırl_erm ı·ıabc~ı vo ısa.bet itlibri kaili-
11 0 :ıı t ohıı ık. uzoro bu mektubu neş· 
r~dıyoru':. Hıcri BE>yin idfü alnrı bizco 
bır fa~azıro ' o.kelimo benz yitirıin ak· 
la gctırebılecetiı bir yakınlık ihtima-
l!<lir. Bu noktadan iddianın m suliyo
tııı i tnıua.ııl'n muharririne bırakıyoruz: 

" Artık Türkçemiz de bütün 
arı duru benliğile yakında ken
disini gösterecektir. Çünkü Tür· 
kün sarı aslam onu da kucakladı. 

Bugün halk dilinde yaşıyan, 
yahut eski yazı dilinde bulunup ta 
timdi unutulmu, olan bütün söz
leri toplamak.. Pek bellidir ki 
kamosumuza şimdikinin ftç misli 
IÖz kazandıracaktır. 

Fakat sıra sıra dizilecek olan 
bu sözler kara kara yüzümüze 
bakacak olduktan sonra niye 
yarar? 

Ôyle ise ne yapmalı? - harf
leri dillendirmeli, heceleri dillen
dirmeli, söz köklerini ve eklerini 
iyice açıp ayırt etmeli. 

Bunlar yapılınca görülecektir 
ki.. bütün diller türkçe kökler
den üremiştir. 

Başkaları şöyle dursun, yalnız 
iJim ve fen için kullaııılmakta 
olan tabirlerin üzerinde biraz 
durarak iç yüzünü anlamıya çalı
ımız. Hemen hepsi (Ben Türkümf) 
diye size haykıracaklardır. Bun
lardan bir kaçını burada görüşe· 
biliriz: 

Objectif, ve -:: Objektif 
Sübjektif, ve = Sübjektif 
Obeserver, ve = Observer 
Actif, ve - Aktif 
Passif, ve = Pasif 
Şimdi önceden şu ( Ob' ve 

Sü b) köklerini biraz deşeliyeliın : 
Türkçede ( op ) ne demektir? 

Dışandaki şeyleri içine çekerek 
yutup kapanış ve böylelikle ka
barıp taşma .. ( oba, obur, opaar, 
öbek, öpçün ) gibi . birçok söz
lerde bunu görüyoruz. ( opmak ) 
sözüni.i Divanı liigat ( yutmak ) 
diye manalandınr. Ayni söztl 
aşiretler ( heyel~J manasına 
kullanmaktadır. ( Opçün ) halk 
dilinde çok söylenen bir sözdür. 
( Dışarıda görülen herhangi bir 
işi örnek tutarak aynını yapmak 
üzere için için kabaran istek ) 
ma asını anlatır. Şimdiki öfke, 
eskiden (Ufka) biçiminde idi ve 
(Hiddet) ten başka akciğerdeki 
ıişkinliğin de adı idi. 

(Divanı lügat. Cilt 3. S, 291) 
Bor kav.aSlnın (Öpsar) adında 

bir köyü vardır. (Sar ve asar) ın 
kale demek olduğunu biliyoruz. 
Bu köydeki kaleye çıkanlar hem 
(Op) köyündeki, hem de arapça 
(~asa~) ve. frenkçe ( Observer ) 
sozf erındekı manama asıl kendi
sini görebilirler. 

Köy7 iki dere araıındaki bir 
tümsek üzerindedir. lli kilometre 
kadar ötede ( Boz, Erenler) diye 
iki adla anılan dağın eteğin
deki ( Çalı ) deresinin üze
rinde, 400 metre kadar yük
seklikte ve dip tarafı - aşağı 
yukarı- ayni kalınlıkta bir kaya .. 
Kayanın yarısından yukarda oy
ma evler ve evlerden dereye 
inilme için yine kayadan oyma 
basamaklar... lıte Opsar, yani 
Opkale. Bir kale ki 6stiinden 
ileriye bakanlar bütün karşı o•a
ları yutup içine alabilecektir. 

( Op ) taki mana epeyce açıl
mışhr, sanırım. Şimdi ( Sub ) e 
geçelim: 

Sub : içeride kapalı iken dı· 
şarıya doğru sllrlip çıkma. Bu 
manayı biçimife gösteren sivri 
yuv~rlağa Söbü ve Soba deriz. 

Ustü\•ane biçiminde uzayıp 
giden sivri yuvarlağın adı (Subuk= 
çubuk ) tur. (1) ( Sub ) un ter
•İne dö:mıüş olan ( Bus ve Pus ) 

Adıyaman Kasabası Seneler Geçtikçe 
Güzelleşip Yenileşiyor 

Ye üzüm iatih
salitı mühim bir 
yekun tutar. Adı
yamanın tütün 
ziraati de hayli 
ileridedir. 

Malatya ( Hu
susi) - Vilayeti
mizin geniş sa• 
hasını kaplıyan 
yüksek dumanlı 
dağlar aşacak 
o l u r s a n ı z , bu 
dağlan arasına y alıuz şu var 
yerleşmiş bir pır· ki, burada ~öz 
lanta görürsünUz. hastalığı biraz 
Burası Adıyaman fazladır. Ba se-
ismile amlaa Q. heple kasabada 
zanın merkezidir. trahom müca· 
Adıyaman, ismi delesi için dispan-
gibi yamandır. serler açılmıştır. 
Bu küçük kasa- • az mevsiminde 
hadan senelerce Melatyanm kaza merkezlerinden Adıyaman kasabası kasabanın ha· 

evvel ayrılanlar fU günlerde bir esere, bir yenilik izine tesa· vası fazla sıcak olduğundan halk 
buraya dönecek olurlarsa hayret dtif edebilirsiniz. Kaymakam Mah- civardaki serin yaylllara çıkarlar. 
edecekler ve belki de eskiden mut Nedim Beyin bu yeni işlerde Son zamanlarda burada ka-
bıraktıkları kasabayı yerinde bu- büyük bir faaliyet hissesi oldu- çakçılıkla mücadele faaliyeü hayli 
lamıyacaklardır. ğunu söyliyebilirim. Adıyaman ziyadeleştirilmiş, birçok kaçakçılar 

Memleketin hemen her tarafında bizim Malatyanın bilyük adasıdır. lhtısas Mahkemesine verilmiştir. 
feyizli neticeler vermekte olan Eğer bu kasaba bugünkü manza• * Bizim Malatyada ay tutul-
umran faaliyeti Adıyamanda da rasile lstanbulda olsaydı herhalde doğu gece kıyamet koptu. Birçok 
kendini göstermiştir. Son birkaç Bilyilkadaya rekabet ederdi. kimseler ayın tutulduğunu gürün· 
ıene zarfında bu kasabamız hayli Adıyaman kazasının başhc:a hu- ce saatlerce havaya silah boşalt-
değişmiş, yani güzelleşmiştir. susiyeti meyvasının bolluğudur. blar, ortalığı bir harp sahasına 
Kasabanın her köşesinde yeni Burada her türlü meyva yetişir döndürdüler. - İhsan 

Köylülerin Borcunu Tecil 
Etmek Mümkün Deği Mıdir? 

İzmir ( Hususi ) - Ticaret 
Odaları kongresinin en mühim 
müzakere zemini, zürra borçlarının 
tecili meselesi oldu. Kongre aza
larından mühim bir kısmı borç
ların tecili Ye eski borçlar faiz
lerinin indirilmesini teklif ettiler. 
İzmir tüccarlarından Buldanlı 
Mustafa Bey bu mühim mesele 
etrafında fikirlerini hulasaten 
anlattı: 

" - Müstahsil uzun seneler· 
denberi borç altında kıvranmak
tadır. Müstahsil borçlarını düşü
nürken başka işlerile uğraşmağa 

Çankırıda 1 

Bir Yangın Davası! 
Neticelendi 

Çaakın (Hususi) - Kı, mev
siminde şehrimizde bir yangın 
çıkmış, Muallim Münir Beyin evi 
yanmıştL Bu yangın münasebetile 
evde kira ile otar an Nafıa Fen 

!! Memuru Şerafettin ve arkadaşı 
Nizamettin Beyler hakkında ka
nunJ takibat yapılmasma lüzum 
g6rUlmüş, ikisi de mahkemeye 
verilmiJti. Yapılan muhakeme 
neti~~~ yangının tedbirsizlik
ten ılen g~ldiği anlaşılmış, maı
nunlann dörder gftn hapsedilme
lerine ve tazminat olarak 1700 
lira ödemelerine karar verilmiştir. 

K. K. 
• ka~~İı .• ;· k~PI~ı~ı b;;ba;ği-bir-
varl ı ğı anlatır. Divanı lugat (Bus) 
kapalılık ve karanlık diye mana
landınr. (cilt 3.S: 80) 

Artık (objektif ve sübjektif) 
sözlerinin aslı türkçe ( obsak -
tif ve sübsek·tif) olduğunu söyli
yebiliriz. Tümsek, yüksek, tutsak 
sözlerindeki (sek ve sak) ne ise 
bu iki sözün firenkço aöylenişin-

vakit bulamamaktadır. Mümkün 
olduğu takdirde eski borçlar fa
izlerinin indirilmesini değil; büs-
bı.itün kaldırılmasını ve borçların 
komşu devletlerle olduğu gibi 
uzun taksitlere bağlanmasını te
menni ederim. ,, 

Bu mühim teklife Isparta mu
rabbası Vali Kizım Paşa şu 
cevabı verdi : 

"- Köylünün borçları Ziraat 
Bankasınadır.· Mütemadiyen tecil 
neticesinde Ziraat Bankasının 
vaziyeti müşkülleşebilir. Eğer 
bankaya 20 • 30 milyon lira ilci-

Kırkağaçta 

Bundan Sonra Evlerde 
Gübre Biriktirilmiyecek 

Kırkağaç ( Hususi ) - Çiftçi
likle geçinen kasabamızda hemen 
her evde hayvan beslenir ve bu 
lıaynnlann gübreleri e.Ierde 

biriktirilerek sonbaharda tarlalara 
dökülür. Fakat •on zamanlarda 
bu •aziyetİll &liine ~ilme 
llzere bazı tedbirler ittihazına 
karar verilmiştir. Birkaç g{ln 
evvel belediye doktoru biltün 
mahalle muhtarlarını çağırmıı, 

onlarla birlikte evleri dolaşmıştır. 
Bundan sonra gübreler Belediye
nin göstereceği bir yerde birik
tirilecektir. 

~·······················-······················-············ deki ( jac Ye jec ) ler de odur. 
( j ) harfinin türkçemizde dahil 
bulunduğunu, fakat şiveye göre 
C. ç, Z, S, Ş, barflerile değişti
ğini gösterir birçok misaller var
dlr. Nitekim dünyanın adı olan 
(ajuu) sözünü aclht, azun, uüa 
biçimlerinde de görüyoruz. 

Konya. Kız Mu:ılliııı Mektebi 
Edeb iyat mu:ı.ltimi: Hicri 

(Arka11 yarın) 

ve edilirse buna imkan hasıl olur.,. 
Buldanlı Mustafa Bey: 

-Köylünün borçları yalnız Ziraat 
Bankasına değildir. Köylünün 
hariçte daha birçok borcu vardır. 

Kazım Paşa - Mustafa Bey 
arkadaşımızın bahsettiği, köylü
nün hariçteki borcu faizcilere ait 
olan kasamdır ki. bankaya olan 
borcun ç.ok fevkindedir. Keyfiye
tin umumi kongreye arzını teklif 
ederim. 

Bu teklif kongre ·murahhaslan 
tarafından aynen kabul edilmiş
tir. - Adnan 

Akşehirde 
J Asri Bir Mezbaha 

Yapıldı 
Akşehir, (Hususi) - Beledi

yemiz ve belediye reisimiz, ıehri-

mwo güzelleşmesi hususunda 

ciddi faaliyet göstermektedir. 
Son zamanlarda ..OCUda getirilen 

asri mezbaha bu faaliyetin en 
mükemmel bir eseridir. Mezbaha
da kesilen hayvanlar muayene 

edilerek Üzerlerine cinslerini g6e
tereu damgalar vurulmakta, bu 
auretle halk iatediği eti kolaylık· 

la bulmaktadır. Ayrıca eski bir 
medrese binası bozularak burası 

manav pazarı haline getiril-
miı, bu sayede manavların 

sokak köşelerini kaplıyantlr 
şehre fena bir manzara ver
melerinin önüne geçilmiştir. 

Bundan başka bu çarşının etra
fına muntazam barakalar da inşa 
ettirilecektir. - Necnıiati 

1 ~ 

Geçen gün büyük bir mües• 
sese müdürünün yanında idim. 
Zile bastı: 

- Bana Hakkı Beyi çağlnnız, 
emrini Terdi. 

Hakkı Bey içeriye gırmce 

başını masasından kaldırmadan, 
- Hakkı Bey, dedi, size yol 

veımiye mecbur oluyorum. Müte• 
essirim, fakat yerinize ba kasını 
almaya mecbur oldum. 

Hakkı Bey hiç bozulmadı, bu 
haberi bekliyormuş gibi: 

- Başüstüne beyefendi, dedi, 
nasıl münasip görürseniz! 

Ve bir kelime ilave etmeden 
çekilip gitti. 

O çıktıktan sonra dostuma 
sordum. 

- Neye bu genci işind~n 
çıkanyorsanuz 1 

- Efendim, dedi, Hakkı, iyi, 
neşeli, dost çocuktur. Dairede 
onu herkes se•er. Herkese karşı 
güler yüzlüdür. Kimsenin gönlünü 
kırmaz. Fakat ne yapalım ki, 
başında bulunduğu iş ciddi, kuv• 
vetli ve kudreili bir adam ister. 
Halbuki Hakkı Hey işin alayında. 
Denebilir ki o herkesin doshı, 
yalnız kendinin düşmanıdır.,, 

Bu kilçük hikaye birçokları• 
mız için tatbikı kabil derslerle 
doludur. Birçok kimseler var· 
dır .iri, hakikaten dost adam• 
lardır. Herkese karşı iyidirler. 
Yalnız kendilerine karşı fena· 
dırlar. 

Ba adamlar kendi düşmanları 
oldukları için, yine ancak kendi 
kendilerini kurtarabilirler. ister• 
lerse muvaftaloyet yoluna gire
bilirler. Fakat kendi kendilerinin 
okadar inatçı düşmanıdırlar ki ! 

Herkes bu adamlara karşı 
fedakardır. Karısı onun iyiliği 
içia gözlerini vermiye razıdır. 
Arkadaştan ona yard2m etmek 
için ellerinden gelen hiçbir şeyi 
esirgemezler. Fakat bu adamlar 
yalnız kendilerine yardım etmek· 
ten kaçarlar. 

Bu adam becerildi, mfllumatlı. 
işgüzar da olabilir. Fakat kendi 
işlerini kendisi bozar. 

Eğer siz bu cins bir geçseniz 
ilk yapacağm·z şey kendinize 
karşı bir cidal açmaktır. 

Taharri memurlan, cemiyete 
fenalık yapanları aramak ıçın 
ıehir şehir, memleket memleket 
dolaşırlar. Siz de size fenalık ya
pan kendi nefsinizi senelerce 
takip eclini:ı ve onu düşman ol
maktan çıkararak en samimi 
dostunuz yapınız. 

Çünkü bir insanın en bilyUk 
dostu kendisi, en büyük düşma• 
nı yine kılisidir. - Naki 

Dörtyolda 
Türkçeden Başka Lisan 

Konuşulmıyacak 

Döriyol, (Hususi) - Kayma
kamhk tarafından umumi nıabal
lerde Türkçe<len başka herhangi 
dili konuşaalar hakkında fiddetli 
takibat yapılarak ağır cezalar 
•eriteceği tellallarla ilin e'1ildi. 

lf.. Şu birkaç gün zarfında 
Ziraat Bankası portakal müstab
sillerine, tüccara, köylüye kredi 
açh ve para tevziatına başladı. 
Memlekette para azlığından sıkı· 
lan esnaf ve köylünün yü:&ii iUI· 
mektedir. 
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r Siyaset Alemi )
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iki iddia 
üellosu 
arşısında! 
Alman ve Fransız gazeteleri, bi· 

ri birinc karşı ateş püskürüyorlar. 
Sebep mallım. Almanlar, kendilt rine 
verilmiyen, fakat diğer devletlerin 
lrnllanabildikleri haklar1 istiyorlar. 
Fransızlar, bir gün gelip Alman 
milletinin intikam almıya kalkmasın· 
dan korkuyorlar ve istenen şeyleri 
vermemek için her çareye başvq· 
ruyorlar. Geçen gün b"r Alman 
gdzete!ıinİ gözden geçiriyordum. 
Dik' atimi celbeden bir fıkraya 
tesadüf ettim. Bu gucte, Fransızla· 
rın Almanlara karşı savurduğu " in
tikam almak istemek • tasavvuruna 
ce\ap veriyordu. Gazetenin ;ı. lı 

Kölnişc Çaytungdur. 

Alman ordusunun umumi harpte 
çok defa muzafferane ve daima 
kabramanane muharebe ettiğini, bun· 
dan dolnyı intikam almak iatemiye 
ihtiyacı bulunmadığın{ kaydeden 
gazete, muahedelerin ruhuna riayet 
etmek meselesinde Almanyaya isnat 
olunan niyetlerin yerinde olmad1tını 
m :sallerle göaleriyordıı. Kölnişe 

Çaytunır: diyor ki: 

" Biz 1914 muahedesinin bak5ı:ı 

taraflartna itiraz. ediyoruz ve daima 
edecejİL Nitekim 1870-187 l de Fran· 
ıayı mağlup ettikten sonra Frank· 
furtta bir muahede imzaladık. Bu 
vesika da, 1918 ia Veraay muahcdcıi 
aihi iki taraf murahhularının ıcr

best müz.akereleri netice.!inde vücuda 
a-etirilmişti. Halbuki Fransanın büyük 
)İr devlet adamı olan M. Puvankare, bu 
rnuhedenin Fransa tarafından hiçbir 
laman tanınmamış olmaaile bir de
Ail, birkaç defa iftihar etmiştir. 

"'Harbin menşeleri,, ismindeki ki· 
tabında ise, Alsas Loren üzerindeki 
Fransız haklarından hiçbir Fransız 

hükumetinin "hainıu:ae" bir surette 
feragat etmemiş olduğunu l<aydeyler. 
Bunun haricinde 9 Mayıı 1920 tari
hinde Mareşal Foşun topçu mektebi 
talebeliğine ait levha tahki merasi· 
ininde, bu Mare,al da nutkunun bir 
kısmın da aynen şu cümleyi sarf et
ıniştir. 

"Bu sıralar ilzerinde oturduğumuz 
laman dütünmekten bir an faria ol
madığımız fCY fU idi: intikam." 

Yine Fransızlann büyük bir a<lam 
telakki ettikleri eski Cümhur Reis
lerinden Lube rB Ağustos 1906 Fran
ıanın fikirlerine şöyle tercüman ol
muştur: 

"'30 aencdenberi intikam zamanını 
döşüoerek yqachk. Ba ı•yeyi, açık 
IHr hücum •eya kuYYetle elde etme
bİn muhal olduj'unu hergün bir 
parça daha iyi rörüyoruz. .Fakat 
çahnmıf Fransız topraklarının geri 
gelmesi için, bu his, bir ümit halin· 
de, Fransız ruhunda yaşıyor •• 

Almanyanın Franaaya isnat elliği 
tasavvurlara karıı, itiraf edilmelidir 
ki, bilmukabil aerdecli&cn bu deliller 
hiç te kuvvetsiz. dejildirlu. , ıircyya 
~ 
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Cenevrede Sükôn Var! 
Konferansta Beklenilen Gürültü Kop
madı. Almanya Talebini Hafifletiyor 

Cenevre, 22 - Tahdidi T e.· 
Jihat KonferaDSI bürosunun ilk 
içtimaı hiçbir hidise çıkmadan 
aktedilmiştir. Bu celsede Alman
yamn, konferans reisi Henderao• 
na gönderdiği mektupla bu mek· 
tuba verilen cevap meaeleıl gö
rilşülecektL Reis, Almanyaoın 
yeni bir cevap vermesini beki .. 
menin muvafık olacağını söyle
miştir. B. , • Uzerine münakaşalı 
ve heyeca 'l1acağı tahmin edi· 
len celse s- geçmiştir. Alman-
ların içtimaa iştirak etmemel~ri 
yüziinden celsede hiçbir karışık· 
hk olmamııbr. 

ikinci celsede konferansın 
mazbata muharriri M. Benesin 

tanzim ettiği rapor müzakere 
edilmiıtir. Programda geçen cel· 
se müzakereleri d6rt kısma ay
rılrnaktad11·. Bunlar, tayyarelerle 
sivil ahaliye taarruz edilmemesi, 
kimyevi harplerin memnuiyeti, 
hava bombardımanlannm ilgası, 
ağır top çaplanmo tahdidi, ordu 
mcvcutlan ve miili müdafaa 
masraflarının tahdidi, silah tica
ret ve imali gibi meselelerdir. 
Bir de umumi siyaset meselesi 
vardır. Teslihatta mlisavat bu 

Tahdidi Teslihat KonCcransı Alman ~urabhası miistoamı. olmak üzere bllUin 
<le,·letlerin murahhasları huzurunda caroamba gilrıU tekrar açıldı .Almanynnın 
toslihat hakkında mflsal"at talebine kartı Franeanın ve lngiltereııin ret covalıı 
,·ermeleri konferansın vuiyctini son derecede nazik bir movkio koymuıtur. 
Konferans mchalitindc, Almanyanın ittirak odip otruiyoce~i İngiliz Unriciyo 
Nazırı ve murabhaaı Sör Con Simon ve Fran6ıı Ba,vokill ve murnhbası M. 
Herlyonun yapacaktan huauet mUlakattmı ıonrn belli ol:\bflcccktir. ne mimiz 
solda ır. lleriyoyu sağda Sör Con Slmoıı Ye ortada Konferansın mazbata 
muharriri ve Çekoslovakya Hariciye Nazırı M. llencsi göstermektedir. 

Japonya Meydan Okuyor 
Japonya İcap Ederse Hemen Milletler 

Cemiyetinden Çıkacağını Söylüyor 
sonuncu meseleye dahildir. NeYyork 22 - Va,ingtondaki 

Rus murahhası M. Litvinof Japon maslahatgüzarı M. Hiroski 

Japon yanın 
yoktur. 

bundan korkusu 

bu programda teslibatta müsavat Sayto, Litton komisyonu raporu 
meselesinin daha evvel milzake- icbar ettiği takdirde Japonyanın 

resini istemiştir. M. Litvinof, Milletler Cemiyetinden çekilmekte 
kendi ve arkadaşlan namına, bir an bile tereddnt etmiyeceğini 

Alman murahhaslarının koııferan· söylemiştir. Maslahatgüzar de-
sma iştirak etmemelerine teessüf miştirki: 

etmiş ve Almanların . tekrar kon- Komisyon hakikatleri ol· 
feransa gelmelerini temenni et- duğu gibi görm;yecek olursa 

Japonya Perde Arkasında 

Londra, 22 - Morning Post 
gazetesi yeni Mançuri hilkümeti 
hakkında diyor ki : 

Bu hilkümet Çin İmparatorlu
ğunun arazisi llzerinde teşekkUJ 
etmiştir. Mısırda kıralın tahtı 
arkasında nasıl İngiltere varsa 
burada da perde arkasında ikfi.. 
darı elinde tutan Japonyadır. 

miştir. M. Litvinof konferans <liva- - ===;;;...;....::========================== 
m bütün silahların üçte bir nis-

betinde hhdidini kabul edecek 
olursa Cenevreye bir Alman mü-

messilinin geleceğini ilave 
etmiştir. 

Alakasıztıjın Sebebi Nedir? 

Cenevr<', 2:! - içtimada Al
manlann konferansa iştirak etme
meleri hakkında hiçbir münakaşa 
yapılmaması şayanı dikkattir. Su 

zahiri alAkasızlığın devletlerin mes'· 
Uliyet Almanların sırtına yükletmek 
istemelerinden ileri geldiği zan
nedilmektedir. Bu süküt hakikat
te Alman izzetinefsi için bir 
tevbihten daha ağırdır. 

Diğer taraftan Almanya işti-

rak etmedikçe konferansın faideli 
kararlar alamıyacağıda tabiidir. 

Almanlar Taleplerini Haflfletmlye 
Başladılar 

Berlin, 22 - Alman hükumeti 
Tahdidi T eslihat Konferansma 
iştirak etmemek kararında ısrar 
etmektedir. Bununla beraber iyi 
bir membadan alman malümata 
nazaran, Almanya silihlanmakta 
müsavat değil, hukuk müsavatmda 
ısrar etmektedir. 

Almanya bu talebi yapıldığı 
takdirde hemen konferansa iştirak 
edecektir. 

Almanya son olarak konfe
ransta şu meselelerin müzakeresini 

istemektedir. 
Alman ordusunda askeri hiz

met müddetinin 6 seneye indi
rilmesi, halihazırda Almanya için 
memnu olan silahlara ve bilhassa 
ağır toplara, tanklara ve tahtel
bahirlere ait olan memnuiyetin 
uzun ve fakat muayyen bir mild· 
det sonra kaldmlması, süvari 
kuvvetleri yerine motosikletli 
bölükler ikamesi. 

Alman ordusu bütçesi esasen 
kabarık olduğundan bu tahavvUI 
için büyük masraf yapılmayacak· 
tır. Alman mutalebatı bu suretle 
Milli Müdafaa Nazm Fon Şlay
her'in taleplerine nazaran daha 
ziyade hafiflemiştir. 

==~=-c=========== 

TEFRIKAN UMARASl:76========== 
- Bir şey kötil olursa pekt

la olamaz. ki 1 
- Ben sana şimdi bir saka [ 1) 

yapacağım. Fakat sen de buna 
mukabil bir daha benim yanıma ÇOCUKLUÖUM 

Mefhur Rus Edibi Makslm Oor~ıı., .. hayal ro.na·u 

Oturdum ve uzun müddet 
onun mengeneye sıkııtırılmış bir 
Parça bakın eğelemesini seyret· 
tim. Altın gibi parlıyan törpü 
Parçaları yere konmuş bir mu-
kavvanın üstüne dökülüyor-
du. O bu bakır tozlarını 
avucuna boşalttı ve sonra geniş 

bir kabı~ '"içine koydu ve üatnne 
bir tübüo içinden tuz gibi beyaz 

hir toz döktü ve sonra siyah bir 
tnayi akıttı. Kapta bir kaynama 
ba11l oldu ve duman çıkmıya 

Türkçeye Çeviren: Muva/fak 
başladı. Aksırlıcı keskin bir ko· 
ku bnrnamu gıcıklıyordu. Ben 
kafamı ~altıyarak öksftrüyordum, 
fakat sihirbaz mağrur bir eda 
ile soruyordu: 

Kötü kokuyor değil mi? 
- Evet. 
- işte gSrüyorsun oğlum .. 

bu pekala bir şeyi 

"Bunda mağrur olacak, met
hedecek ne var ki?,, diye düşün
dUm vo kıriıll bir aesle ilave 
ettim: 

Gözlerini kırpıştırarak: "Öyle 
mi zannediyorsun?,. dedi. "Her 
zaman böyle kokmaz kil. Söyle 
bakahm kemik oyunu oynamasını 
sever misin?,. 

- Aşık demek istiyorsunuz ! 
- Evet, doğru, aşık.. Peki, 

atık oynamayı sever mi!ıin? 

- Evet! 

- Ala, ben sana ıimdi bir 
kurşunlu aşık yapayım. Nasıl, 
ister misin? 

- Eveti 

- Öyle ise bana bir dana 
kemiği bul! 

Duman tüten kabı elinde 
tuturak ve bir gözile kabın içine 
bakarak yakl~h ve dedi ki: 

gelmiyeceksin. ır-

Nası I, olur mu? 

Bu teklif beni derin bir ıu· 
rette müteessir etmişti. 

- Ben zaten bir daha sana 
gelmiyeceğim! 

Dedim ve odayı terkettim. 
Pek acı bir surette kınlmış· 

hm. Bahçeye çıktım. Burada bü· 
yük babam elma ağaçlarının 
köklerine gübre koymakla meş· 
guldü. Mevsim sonbahardı; yap
raklar çoktan dökülmiye başla• 
mıştı. 

Bllyilk babam: " FrengüıUmU 

(1] Kurşunlu a~ık ( Anaduluda çu
cırklar saka derler. ) 

Sayfa 5 

Gönül İşleri 

Bir Talak 
Memurunun 
Tavsiyeleri 

Evi yıkan kadın mıdır, er· 
kek mi? 

TalAk davalarına sebebiyet 
verenler kadınlar mıdır, erkek· 
ler mi? 

Bir senede 4000 talak kararı 
veren bir İngiliz hakimi, bu su· 
allerin cevaplarım verirken di· 
yor ki: 

" Kadınlar erkekler kadar 
sadık değildirler. Hayatın birçok 
zaruretleri ve safhaları kadını 
daha kolay yoldan çıkarır: T e
cessüs ve merak, sıkıntı, talii 
denemek sevdası, macera heve
si, hatta tehlikeli ve heyecanlı 
aşk sahneleri yaşamak ihtiyacı, 
kadını daima gayrimeşru sevda· 
lara sUrilkler. 

'·Şimdi talak meselesi bir ilim 
meselesi olmuştur. Amerikada 
birçok ilimler bu meseleyi tel· 
kikle meıguldür. Fakat elinden 
25 bin aile kavgası geçmİf bir 
adam sıfatile bütün evlilere şun· 
ları tavsiye ederim: 

t - Tahammül ve affet. 
2 - Beraber çalışın, beraber 

eğlenin, beraber yapym. 
3 - Kavgadan kaçının ve 

küçük ibtilAfları büyUmiye mey· 
dan vermeden hallediverin. 

4 - Anlaşıncıya kadar açık 
konuıun. Anlaşma arzusu talak 
mikroplarını öldüren bir anlitok· 
sindir. 

5 - Evin temel tqı, tatlı 
konuşma, neşe ve biribirini anla· 
madır. 

6 - Mes'ut bir yuva için 
sabah neşeli çıkmak ve akşama 
tebessümle dönmek şartbr. 

7 - F anilerinize hörmet edi
niz. Fakat onlar arasında :veya 
onlarla birlikte yaşamayıruz. 

8 - Müstakil bir yuva kurun, 
aile döküntülerini aranıza sok· 
mayın. 

9 - Bir fırtınanın ayırmaıı
m imkansız kılacak surette biri· 
birinize sarılın. 

10 - Aranızda ihtilaf varsa 
halledilmeden yatağa gimeyiniz 
ve kavganızı yarına bırakmaymıı., 

Bu nasihatkr belki lngiliz 
kızlarına daha çok yaraşır. Fakat 
içinden beğendiklerinizi ayırmakta 
muhtaraımz. Yalnız bunlann artık 
sabit olmuı basit hakikatler oldu
ğunu da unutmayınız. 

HANIMTEYZE 

TAKViM == 
CUMA 
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dallarını kırp! ,, dedi ve bana 
bahçe makasını uzattı. işime baı-

J lamadan evvel: .. Pekill odasında 
sanki ne yapıyor? " diye sor· 
duru. Büyük babam hiddetle 
cevap verdi: 

Ne yapacak, odasını kir
letiyor f DCS,emede bir ıfirft ya· 
nık fekleri yaptı. Duvar kiğlt· 
larını lekeledi ve yırttı. Bir glin 
ona pılıyı pırtıyı toplayıp yo
luna gitmesini söyliyeceğim ya 1 •• 

- O buna müstahaktır 1 
Diye büyük babamın sözlerini 

tasdik ederek freogüzümü fi
danlarmın kuru dallarını kesmiye 
başladım. 

Fakat biraz soura anladım ki 
(Pekali) hakkında verdiiim hü
kümde çok acele etmişim. 

" ( Arka11 nr ) 



1 
~a Hiıdiseleri 

Macaristanda 
Bir İntihabat 
Düellosu 

Peşte 23 (Hususi) - İntiha· 
batta propagandb yapılmak me
selesinden dolayı meb'usan azasın
dan Kont Hunyadi ile yüksek 
mektep lalebelerinden Con Ham
mer isminde bir genç arasında 
şiddetli bir münakaşa çıkmış, 
talebe, kontu tahkir etmiş, bunun 
üzerine iki siyasi hasım arasında 
düello yapılmasına karar veril· 
miştir.Düellonun ilk safhası taban
ca ile icra edilmiş, iki hasım, biri
birine yirmi beş metreden ikişer 
kurşun atmışlarsa da isabet etti
rememişlerdir. Bunun {izerino 
mücadele kılıçla devam etmiş ve 
Kont Hunyadi boynundan ağır 
bir yara almıştır. Düello yapmak 
memnu olduğu için yüksek mek
tep talebesi tevkif edilmiıtir. 

Fennin Yeni Bir Harikası 
İsviçreli Doktor Boşun yaptığı 

tecrübeler üzerine insanl ık, mü
him bir keşif daha kazanmış 
bulunuyor. Bu tecrübeler uzun 
seneler devam etmiş ve ilk müs
pet netice bir sene evvel alın

mıştır. Doktor lioşe göre insan
ların gerek eşya ve gerek man· 
zaralara karşı bUnye itibarile 
insiyaki bir cazibe veya dafiası 
vardır. 

Mesela bazı insan patlıcandan 
hoşlanır. Fak at bazıları da ağız
larına bir zerre yumurta koya· 
mazlar. Sonra bir kısım insan 
turp yer, midesine iyi gelir. Bir 
kısmı ise bu nebattan zarar gö
rür. Bu hal, her insanın bünyesi
nin teşekkülüne göre değişir. 
Bu itibarla bilnyelerde mahiyet 
itibarile esaslı bir başkalık mev-
cuttur. Yine doklar Boşe göre 
insanların muhtelif mevadda kare; 
duydukları cazibe veya dafia 

hislerinin miktarı mahduttur ve 
bunların adedi yetmiş ikiyi geç
mez. 

Bugünkü fen , çocukluk çağın-
da, her insanın bünyesinde muh
telif eşyaya karşı mevcut olan bu 
zıt malzemeleri bugün kat'iyetle 
tesbit edebilecek bir mevkidedir. 
Mesela mmayyen usullerle mua
yene edilen bir çocuk, hangi gıda 
maddelerinden zarar görebilir ? 
BütUn bunları kat'i bir hükümle 
tesbit etmek mümkündür. Ve bu 
imklndan dolayıdır ki insanlar, 
hangi maddelerin vücutlarına 
urar verebileceğini, hangilerin
den fayda görebileceklerini dok-
tor tavıiyesile peıin~n öğrenebil
mekte ve hattı hareketlerini de 
ona göre tanzim eyliyebilmekte
dirler. 

Doktor Boş'un teabit ettiği 
uaılar henüz yeni olduğu için 
bu usul yalnız bir senedenberi 
o da pek mahdut bazı memle~ 
ketlerde tatbik olunmaktadır. 

Afrikada Kırmtzı Derililer 
Afrikanın zencilerle meskun 

luıımlarında garip bir kısım si
yahilere tesadüf edilmiştir. Bu 
zencilerin hem ırklarından fark· 
lan şudur ki, derileri kırmızı, 

saçları sarıya meyyal ve dUzdOr. 
Bu ze~cilere tesadüf eden Avru
pahlar ilk evvel yeni bir ırk kartı
ıında bulundukları zannına düş
müşlerse de bilahare hata et· 
tiklerini anla mıılardır. 

Zira deı ileri kırmızı ve saç-
ları sarı olan bu insanlar ha
kikatte zencidirler. Fakat bir 
nevi Aferika sıtmasma tutulduk
larından derilerinin rengi değiş
miş, saçları asli mahiyetlerini 
kaybeylemittir. 

PENCEREDEN SOKAGA 
-- --~~~~~-

yedi Okka Mazhar Osman, Yüz Elli 
Dirhem Timarhane ... 

Rivayete Göre, 
Koyarsanız 

Bunları Bir 
Bir Müddet 

Araya Getirip Güneşe 
Sonra Sirke Olurmuş! .• 

Ay tutulduğu gece idi. Bütün 
mahalle halkını uykusundan uyan· 
dıran bir feryat koptu: 

- Mazhar Osman.... Yetiş 
Mazhar .. Osma .... n ! 

Sonra hep bir ağızdan tuttu-
rulan bir oyun havası : 

- Ah yalôleJlim.. ya .. lellim .• 
ya.. lel.. yalel, yalel, yalel.. yalel 
yalel... 

Salkımsöğüde giden sokağın 

başında birer ikişer meraklılar 

toplanıyor. Tıbbıadlinin demir 
parmaklıklı arka odasının pen-
cerelerinde bütün ışıklar yanmış, 
odada bir curcunadır gidiyor. 

Müşahede altına alınan akıl 
hastalarının bu gece, anlaşılan 
keyifleri yerinde ... Akıllı geçinen
ler, akıl hastalarmm bu eğlenti
sini çekemediler, pencerenin 
önünde duran bir tanesine sata
şıyorlar: 

- Kahve, şekerli mi olsun, 
sade mi? 

Herif, demir parmaklığa aba
narak dişlerini gıcırdattı: 

- Ulan.. bir aşağı inersem 
topunuza birden muzika çaldırı· 
rıml ... 

Akıl hastası deyip geçmemeli. 
İçlerinde, günün vukuatile alaka
dar olanlar var: 

- Yandın oğlum... Unkapam 
köprüsünü kaldırdılar. Çeşme

meydanına bakahm nasıl geçe· 
ceksin? 

Bir başkası, avaz avaz bağı
rıyor: 

- Yarım okka domates, yedi 
okka Mazhar Osman, yüz dirhem 
timarhane... Güneşe koy, sirke 
olur! .. 

Müşahade altına almanlar 
içinde ağu başhları da eksik 
değil: Hele bir tanesi var ki, yüzU 
hiç gülmüyor. Elinde tesbib, aıağı 
yukarı dolaşıyor. Arada bir, içini 
çekip mürakabeye dalar &ibi hal
ler geçiriyor. 

Arkadaşları takıldılar : 
- U.an 448... Karadeniıde 

ıemilerin mi bath be 1.. 
Aşaiıc\a toplanan kalabalık 

arasından b;r ıes: 
- 448 de kim? 
Kolundan tutup pencereye 

getirdiler: 
- Dünya güzeli Keriman H.

m süt bacanağı.. Halis idamlık
tırl.. Malümya, 448 inci madde ... 
Adını böyle koyduk .. 

Aşağıdakiler çenesini tutuyor 
muya.. Tekrar sataşmaya ba,ladı
lar: Biraz evvel sirke tarifi ya
pan uzun boylu herif, celillandı. 

Başını pencereden uzatarak; 
istihzada en ileri giden gence 
çıkıştı: 

.._ Sende iki paralık cesaret 
varsa yukarı çıkarsın .• Sonra ilave 
etti: 

anla ... 

Tıbbıadll binasının önden 

Bir altı okka yapalım da 

Aıağıdaki seslendi: 
- Erbapsan sen gel!.. 
Yukardaki kükredi : 
- Baksana buraya.. Ben in .. 

sanı sesinden tanırım.. Yarın 
öbür gün Sirkecide elbet elime 
geçersin... Biz adımızı deliye çı
karmışız oğlum!. 

Derken, aralarında tekrar bir 
gürültü koptu. Hep birden oda· 
nın içinde boğuşmıya başladılar. 

Birisi bağırıyordu : 
- Baştan kara yapıyoruz be .• 

Çımacı, veı ,u iskeleyi •.• 
Arada sesler: 
- Sarı yapıncak, sarrrrıl 
- lbean!.. Kulağıma çekirge 

kaçtı... Ne yapacağız ... 
- Doktor Bey! Gözün aydı ..• 

Misafir Yar ... 
Vakıa, Morgun öntine, bir 6ltı 

arabası yanaımııtı. Yine kim 
bilir, hangi zavallının mezardan 
çıkarılmış ceadini getiriyorlardı. 

Delilerden biri, bumunu elile 
tıkadı: 

- Ortahk yine gUl bahçeai 
gibi kokuyor ... 

Boğuşmalar bir aralık durdu. 
Bu ıefer yine 8-0kaktakilerle 
cenkleşme başladı. 

Seyircilerden biri haber •erdi: 
- Ay tutuluyor 1 
Deli kızdı: 
- Hay çenen tutulsun 1 
Sağ elinin dört parmağım 

uzatıp gösterdi: 
- Bu kaç? 
- Sekizi çeyrek geçiyor. 

Dedi amma, pişman oldu. Gözle
rinin akı siyahına karııarak ağ
zı köpük içinde, haykırdı: 

- Gün ola harman ola ... 
Sen hancı, ben yolcu.. sen akıl
lı, ben deli.. . Şişhane yokuşunda 
ıenin kaburga kemiğine iki şiş 
aaplamadan Allah bu canımı aJ.. 

masan 1.. Dedim ya, ben adamı 
sesinden tanırım ..• 

Aşağıdaki, bu tehdide kulak 
asmadı; alay ediyor: 

- Pazarola kasap başı.. . Ka-
raman koyunu mu kesiyorsun 
be 1 

DeJi güldü: 
- Karamanın koyunu, sonra 

çıkar oyunu ... Şişi yediğin zaman, 
vay anam dersin amma, geçmiş 

ola .•• 
Deliler, yine kendi aralarında 

konuşuyorlar: 
- Topal.. Neredeain ulan .• 

Çık meydana da, herkealn gözll 
nurlan110 ••• 

ve arkadan iki manzaraaı 

Topal, çarpık bacaklarını ıU.. 
rükliyerek p8ncereye yanaıınca, 
halka takdim ettiler: 

- Anasını ustura ile kesen 
pehlivan bu iıte ..• 

Topal, kıskıs gülüyor: 
- Usturayı biledik be.. Baş-

ka bir şey yapmadık!. 
- Bandırmalıyı çağırın gelılnf 
Bandırmalı kızdı: 

- Bana dokunmayın.. EfkAr-
lıyım .• 

- Ampes olsa çekersin ya •• 
- Mis gibi •• 
Bandırmalı hakkında izahat 

veriyorlar : 
- Yedi canın tepesinde bay-

kuı gibi ötlU. Buraya gelince 
Clut yemiş bftfoüle döndü •• 

Derken, ne milnaaebetle bil
mem, akıllarına esti. Hep bir 
ağızdan: 

"Aman doktor, canan çıksın 
doktor, derdime bir çare ,, 

Şarkısana batlac:hlar. 
Aşağıdekilerden biri, prkı 

bitince, iri yar1 deliye aeslendi: 
- Ben, ıeni tanır gibi ol

dum •• Askerlik ettin mi, askerlik. 
Deli cevap verdi: 

Ettim Y•··· 
- Hangi taburda idin? 
- Bitirim alayının yandım 

Allah taburunda ... 
Bu muhaverenin sonunda tek

rar ağza alınmaz ktıfOrler, bay· 
kırışlar ..• 

Vakit epeyce ilerlemişti. De
lilerden biri akıllılık edip pence
reyi kapadı: 

- Haydi paydos!.. Büyük 
safa geldiniz!.. 

Meraklıl.tr, daha bir müddet 
pencerenin karşısında bekledik
ten sonra ses sada kesildiğini 
görünce istemiye istemiye ayrıl· 

dılar. lf~ 

Bilmecemiz 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

( Dünkü oüabadan mabat ) 

Bir~r adet bikAye kitabı ala• 
caklar: 

Aksaray Naroıkkcııml cadde i 1\o. 
!15 ı"ccmiye Ha aa, Manisa polis kıs· 
mı adli rei. i Kemal Bf'). oğlu Aziz, 
Sultan ahın ot Diztlariyo uıahaJl11si :-;sa· 
1ır sok.ık No. G Ilulfı i, Aydın Orta· 
mektep taJcbosiııdcn 31 !) Mu tafa, 
1stanbul Darıiu ı.fakn lisesi taletıecıin· 
den 212 Adnan, Sallhli Altınordu 
llkmektcbi talcbosindon 417 Cemil, 
Adana Tiitan lnhis:m B:ışmüdOri) e· 
tin.do . stajyer M. Enver, Konya Nafıa 
daıresı aınlıar memuru Şadi Bez oı,;Iu 
Sudi, Samsun Doktor ırrı Reşit Bey 
vasıtasilc Ali, Adana Erkek füe i hı.· 
Telıosiuden 3G5 H. Basri, 1 tanlıul 1\ız 
Ortamoktolıi talebosindoıı 811 Jlikınnt 
Eyiip Eskiy?ni No. 5 ZUJ(lyba, 1\uın· 
kapı Ermem İlkınekt<ıbl talı--lıcsindon 
16 Artiıı, Samsun Evkaf 'cz.nedarı 
Ahnıot Efendi km Zalıitlt•, lzmir [ki~ 
çeşmelik Gedikli sokak No. 1 ı D.LOtfi, 
Boy vo Hanımlar. 

Birer adet muhtıra defteri 
alacaklar: 

Çemberlitaı MuhteJlt Ortarnoktebl 
talebesindeu 203 IIOsaınettfo, J:dirne
kapı Sultançeıme caddesi No. :?4 
Kadri, Kartal Maltepesi Gfilsuyu cad· 
desi No. 21 L!mia, lstan bul Kız Or· 
tamektebi talebesinden 5GO .Muzaflcr, 
Cağalo~lu Molla Feoari sokak ~- 4 
JdeJih, Çapa 31 inci mektep talebe in· 
den 242 Muhittin, Adana po ta kutu· 
su 99 Bisan, lzmir Karşıyaka Şayeste 
sokak No. 41 Fikret, Jstaıı trn l .5011 

Poıta kulüp azasından 169 Nuri) e 
Hanım Ye Beyler. 

Birer adet kart alacaklar : 
Aksaray Cerrahpaş:ı. caddesi No. 

44 BLilent Şinasi, letaııbul 25 inci 
mektep ta.Jcboslnden 233 Muzaffer, 
Afyon Bcyçcımo karşısında halk ter· 
zlhaneslndo Salim, Eskiıebir istasyon 
caddesi No. 181 Fethiye Hilmi, Ka-
sımpafa Tahtagazl No. 4 Ktlmil, Ka· 
dirga .• cbsuvar raddesinde • 'o. 58 
Besim, lstanbul Divanyolu No. !)6 
Yusuf Ferhat, Fatih Dariioafaka liec· 
si talolıosindon 851 Celal, Beyazıt 
Soğan ağa. ııuıhallosi No. 1 Sil hf•yHl. 
Rııa, Ankara Yenitehir ıncmuriıı c'· 
lori ve sokağı No. D Sahihe Can, 
Balıkc ir Erkek Orta.ınektobi birinci 
sınlftan 46 Nctet, Çorıgolköy Talimha· 
ue sakak No. 30 Sermet, Mer.dfon 
Hacı Hulki zade Must:ıfn Bey oğlu 

Hulki, Üskiidar Ayazma ıııoktcp karw 
sı No. 7 Neriman Zühtü, Çorlu l\!\zı· 
miyo mahallesinde ... 'o. 44 Vı•dat, 

Ada.na. Belediye bahçe i karşısında M 
Yılmaz, Burdur Mcmlokct ha taııosi 
mliılllril Tevfik Bey oğlu AhınN, ls-
tanlıul 4;; inci ıııoktop talclıe inden 
17H A Saim, Balıkesir G E\Jiıl ıockte· 
bl talebesindoıı 120 mı:\ı, J\ııl-.ırl\ 
Erkek Ortamektebi talclıcı;iııden 286 
Salih, Antalya Müddeiumumi katibi 
lsınail Bey oğlu Salah:dtiıı, Mı\rtlin 

lklnr.i mıntaka ınUlhakı Zt-ki Hey oğ· 
hı Momduh, faıuir Halil Hifatpa ıa 
r,.'lıhlosl Hadiboy sokak No. ~) M. ~:ılı

ri. An talya. llilıll ırıağaıasıııcJa Meh· 
met Bı•y zaılc Necl~, 'l'okat riiuı huri
yet mcklelıi ikinci sııııftaıı No. ı;;5 

A) giiıı, Ankara :5amaııpazarı :ırka 

ııokak No. 5 Miieell!\, Sıuıısuıı Mecitfr 
ye t·:ttldesi nde in9aat oviııdo FPrit 
f:.alih. Hetiktat Kılıcali DliııgeJ eokak 
No. l:l HUeeyin, Adana ıııillt ınoıı u
c:Ll fabrikasında M. Hikmet, ı,.iııe 

avukat Mehmet ~adık Bey oglu SAdat, 
lıınir ı)am~ memleha ı ııı!ldUrU kızı 

Mel ek, Adana kale kapısında fırıncı 

M ııstafıı. Ef. oğlu llileeyin. Ankara 
~am:ı.11 pazarı Arka aok:\I; :\o. :> • aı· 
ıniyo, Adana ııoeta. kutu u No. !19 
Hefik F:ızıl, Ankara Ycııi~olıir ıııoıııu· 
ri ıı solrnk No. 7 Diindıu, ~am ·un Nw 
man Bey zade kltibi Illıni Bey kızı 
!\'ecli\, Çanaklrn]e Ortamektolıi talelıe-

~inclen 70 Rıza, Samsun Fe,nl u.de 
oı;I ıı UaJip, An kara san 'atler ırıı~k tcbl 
iL.inci sııııf talebesinden 73 llehmet, 
.'on Posta kultip azasıncları Jü7 Saa· 
clot A~af,'l'ekirda~ı Ortaıııel,t<•lıi t:ıhr 

bo iıı<len Abdurrahın:uı, Arık:ır:ı Ort.'\ 
'l'karet ınektobi talcbosinden ıo~ ~e
miha, Adar;a Solll.nik baııkasıııtl:ı. tnj· 
ver llii~ı·yiıı Vicdani, Akhisar Pannık• 
İıaıı Ali lıikmct, •1 i,an ta11 lıaytar 
Alııııetofendi sokak No. u;; lbralıiın , 
Acl:ııı:ı. istikamet eczaııoei Talat )lacit 

lley ve Haıııııı lar. 



7 Sayfa 
-==-=::-;:: 

www 1 
Bulgaristanda 

1 
Sof yada 
Ballıef endi 
Kasabası 

Bulgaristamn hilk6met mer
kt"zi olan Sofya şehri civannda 
Kniyacevo isminde :!000 nllfuılu 
ufak bir kasaba mevcuttur. Bul
garistan 1883 te prenslik olduk
tan sonra, Bulgar hük6meti, yeni 
hükümdar tayin olunan Prens 
Aleksandr dö Batemlerge hoı 

~ örünmek içın "Ballıefendi" ka· 
aabasının ismım değiştirerek, 
Kniyacevo ismini vermiştir. 

El'an bugUn ihtiyarlar Kniya· 
cevoya, " Ballı Efendi " derler. 

Bu kasabada Aya İlya isminde 
bir kilise vardır. Kilisenin avJu
ıunda Ballı efendinin mezan 
bugün bile durur. 

Bulgaristan bizde iken Aya 
llya kilisesinin yerinde bir tekke 
varmış. Rus muharebesi zama· 
nmda, Türkler hicret ettikten 
aonra Bulgarlar tekkeyi, camiyi, 
medreseyi yakmıılar, yerle yeksan 
etmişler. Nasılsa, bir tesadüf 
eseri olarak Ballıefendinin kabri 
olduğu gibi kalmıf. 

Ballı efendi kabrinin ıayanı 
dikkat bir efsanesi vardır. Bunu 
bilmiyen Bulgar hemen yok 
gibidir. 

Efsane şudur: 
Bir gün şeyh Efendi tekkenin 

karşısında bulunan kuru çeşme
nin yaJağına (çeşme el'an mev
cuttur) oturmuı kahve içiyormuş. 
Merkebine ikı fıçı yliklemiş olan 
bir k6ylü, hayvanına su vermek 
için çeşmeye gelmiş, fakat şeyhi 
orada görünce dönmek istemif. 

Bu aaracla teYh efendi ile 
k6yl0 arHmda şöyle bir muha· 
•ere geçmiş: 

- Ayol ne satıyorsun? 
- Sirke satıyorum şeyhim! 
- Sattığım sirke değil, bal-

dır kuzum. 
Yok ıeyhim, sirkedir, 

ıirke. 
Aç musluğu dil, anlaraın. 

Oradan geçenler, teYh ile 
köylOnün konuımasanı duyunc.a 
merak etmıiler, merkebin etrafmı 
ıarmıtlar. . 

K6ylil musluğu açmış, filha-
kika içinden bal akhiını hayretle 
ıirmftf. itte o aladenberi ,eyhin 
ismine " Ballıefeacli ,. clemifler, 
ye kasaba da " BalLefendi " 
kaaabuı olmuş. 

Kniyacevo k ... baaa (eıki Ballı
efendi) Sofya ci•aımda bir ıe
zinti maiaalli olmUflur. Bulıartar 
Balbefeadiain t6rbesini el'an 
ıık 11k ıiy.,.t ederler ve aevap 
11 ..... idn ....... ,,....k..................... .,....r1 .... 

lzmirde 
Bir Muhafaza Memuru 

Muhakeme Ediliyor - - -
lsmir ( HUIUll ) - Dejirmen

tlenaia Gltmllclllo klyilnde 
Niiclell Alhdclia Ef. yi kapkçı 
UDDile 61dlren Muhafaza Me
muru Mustafa Ef.nin muhakeme
ıine Ağ.r Ceza Mahkemesinde 
hqlanmıtbr. Şahitlerin ifadeaine 
miracaat için dava talik edil-
111iıtir. 

Kırkağaç Hapishanesi 
Kırkağa~ ( Huausl) - Kasa

bamızdaki liapishanenin dar ve 
havauz olduğu anlqılmıf, mab
puılanndaha ııhhl bir binaya 
aakledilmesine kA•ar •erilmiftir. 

SON POSTA 

Ahmet Rasimsiz De Kaldık -
Aziz Okuyucu; Evvelki Gece ''Bir 

Ömrü Edebi,, Nihayete Erdi 

Kaderin, acımak nedir ve 
ıözyaıı neye derler, bilmiyen 
nasırlı pençesi, aramızdan birisini 
daha aldı. 

Evvelki gece Heybeliada çam· 
larınm üzerinden· yükselen yarım 
ayın soluk ışıldarım son defa 
gördükten sonra gözlerini yuman 
Ahmet Rasim de artık eserlerinin 
o hayat ve hareket dolu varlığına, 
yazı yazmak ve millet öğretmekte 
yorulmak bilmiyen sebatına rağ

men fanilerden ayrılmış, ebedilc
rın, bakilerin kafilesine katış

maştar. 

Üstadın ölümile lstanbul şehri 
birdenbire kolu kanadt kesiliver
miş, Türk gazeteleri birden boşa
lıvermiş bir hale geldiler. 

" Şiir ve edtp 11 mensuplar1· 
nın bahar bedialanna ve ufukları 
tezyin eden sehaplar üzerine 
eski divanlardan sızıp akmış 

mazmun!ardan edebiyat yapmıya 

uğraştıkları çağlarda Ahmet Ra
simin kudretli kalemi, o günün 
"kaba tOrkçe" dediği güzel dille 
muhitinde, başka gözlerin göre
mediii, başka kalemlerin çize· 
mediği hususiyetleri bulmuf, ve 
bunları gazetelerin en çok yirmi 
dört saat yaşıyan ıılitunlarmda 
ileriki edebiyat tarihçilerine öl
mez birer armağan olarak bırak· 
mııtt. 

Bugün, lstanbulun artık kay· 
bolmuş çehrelerini de, yafıyan 
tiplerini de onuun daima genç 
ve daima kıvrak ıatırlarında bu
labilirdiniz. Yanınızdan geçen 
iki btlldllm ihtiyar, ötede y&ril· 
yen orla yqh hanım, beride bir 
arkad8fln memuriyet babralar.nı 
nakleden mlitekait, beri taraftaki 
smk ha1Dab, iskelede: 

- H.J eakaUı, bileti verme
den ıeç111iyelim! 

Diye meıleaen biletçi. tram
ftyda •arip · bir laübalilikle 
.izden: 

- Azizim, ver bali:alım yirmi 
para! 

Diye bilet lcretinin tamamını 
lstiyen koadoktor, karanlık l.tan
bul ıeceleria, Perapalaaın a..J.. 
konuadan sexre daluken dok
san türlü hayallere kapılan 
frenk ..aeyyab, öyle yemeğinden 
aonra idarehanedeki eski koltu
ğun llzerinde şekerleme yapan 
ve kendisine aeslendiğiniz zaman 
bir tek: 

- Hurrrl heceıile -aiıe cevap 
weren titm•n arkada,, tramvayda, 

yahut tllnel arabaıında iki parma
jile ıizlice iç cebinizin diljmelerini 
açarak cllzdanmıza elektrik aOra• 

Merhum Ahmet Rasim Beyin 
••ki resımıerlle en aon 

realmlerlnden biri 

tile araklıyan yankesici, Yenica· 
mi avlusunda dolatarak oraye 
aksataya gelmit zavallı köylünün 
kemere perkittiği ıiralardan bir
kaç nı vuran mantarcı masalarının 
üzeri toz)u ve tavam basık bir 
odada Hanparsum notasil~ ya· 

r 

67 Yıllık Bir 
Hayat -Merhum Alımet Ruim Bey 1281 

hicri ve 1~65 miladi tarihinde İs lan
bulda Sar;güzcl seıntinde dünyaya 
gelmiş, lithıilin ' Darüftafakada 
yaparak 1299 0883) tarihinde me• 
zun olmuştur. 

Evvelki gece 67 yaşında olarak 
hayata gözler ni yuman üstat, bü
tün hayatını nıtıharr ı r iğe ve müel
lif igc hasretm iştir. Mektepten ilk 
çıkt ğı zamtn telgrafhane fen kale
mine . devam eden Rasim Beyt-, 
annesı: 

Otlum kalemi bırakma! Diye 
devlet kı.pıs ı ndan avralmamayı tav
siye etmi~, fakat merhum t~'graf· 
hane kalem'ni değı!, e indeki kale
mi bırakmH.mıttır. 

Rasim Bey, Ceridei Havadis, 
Malümat, T«rcünaanı Hakikat, Tas
v' ri Efkir, Sabah, ikdam, Strveli 
Fünun, Yeni Gün, Vakit, Cümhuri· 
yet aazetelerinde ve daha birçok 
mecmua ve r•zetelerde yaza 
yaa.mıf, fenni eserler, mek-
bp kitapları, ciltlerce tarih 
telif etmi,, n bunlırdan batka 
CEtkAI Zamanı. (Fubtu At k), (fuh
fU Cec.it , (Şehw Mektuplar ) , (Bir 
tl•rü edebi) , (kit ıb i Gam), (Ha• 
mamcı ÜJfeU, (lk ı günahata Sevaa), 
<Muharr:r, Şair, Edip), d-t Wattan 
lfikirniyet; Milliyeye kadu) •eaaire 
edebi eur!er çıkarmıJlır. Son aa• 
manlarda bw ka•ua telifile utra· 
ııyordu. 

Badan enelki •• ita iati-
hap ••l"ftİIMle fata11bal m.a.•_. 
au illtilaap edil•ifti. 

~b .. t Raaitnia 611•1 Türk 
a buirtı, TM edeltı1at •• irfHı 

için 4oltlund .. a lılit lııofhilıtur. 
Kendimiıl tnı,. ederiz. 

zalanf bir Hl ••aiaini çıkarmaya 
ujrapn aaıende delikanla, bot fıçı
ları artık birer a6s gibi duran •e 
mGıterilerine tezılbtan birer tek 
ıımarlamıya - laubran dolayııile -
bil ve vakti mli .. it olma
dığı için Barbaaa ha)'lflaaan sall
IAtin meybaaenio mlld.rimleri, 
etki ıirlcet kaptanları, yeni oto
mobil tof6rleri, tren arabalarile 
yarıt eden gazete müvezzileri, 
Beyoğlunun yan sokaldarına .aak 
ıirip çakarı dtııglintü, albldı, hatta 
rnbkh "fuhta fftlit,. JOSliralars, 

lıllm mahallelerinin ileriıin._, 
kafesli evlerde zampara al .. 
"f uhtu Atik"in Cihan yandıları, 
Benlil'!ri, evlerini birer yasemin 
çardağı ayıran ve biribirlerini 
içten kaynıyan bir qkla seven 
toy ve günahsız sevdalılar, elin
de bohçasile bir evden bir 
eve hem yazma, hem de 
name taşıyan yarı pl-
varlı, yarı feraceli kadınlar, 
kara ve kuru suratile hamaman 
ıoğukluğunda oturarak, kırk ha
mamma, gelin hamamına gelen 
tazelere hem hizmet, hem de 
hükmeden hamam anaları, niha· 
yet Babıalinin sırtından binlerce 
lira çıkarmış olan sahipler ve 
peynir ekmekten ibaret öğle 
yemeğini çıkaramayan muhbirler 
ve mutahhibler, hullsa her şey 
ve herkes onnun makalelerinde, 
onun kitaplannda kendine bir 
kö~e, bir yer bulmuıtu. 

Onun içindir ki Ahmet Rasi· 
min fani yer yüzündeki yeri bo
taldığı gece, her ıeyin yüreği 
burkulmuş, herkesin gözlerinde 
acı iki damla yaı toplanmııtır. 

Ahmet Rasimin hayatına sal
namelerin, tercümeihal kitapla· 
rın ın sayfalarını karıtbrarak ara· 
mıya ihtiyaç duymayımz. O 
bayata bqladı demek kalemi 
eline aldı demekti, &ldtı demek 
te kalemi elinden barakta de
mektir. 

Yarınki edebiyat tarihi, ejer 
Türklln blitiln fikir hlcliaeleri•İ 
ya11yana dizerek üatacLn ölilmti

nll kaydetmek istene diyecek ki : 
"Türkiyede Türk elitini Kurul

tayınaa toplanlDUIDa bet ıDn 
kala, ya&1larile 61 Tirk diline 
1anm aıar can vermek 
iatiyen Alamet Raaim, a&ı. 

medea bitirmeje uirqbiı 
Türkçe kamusun bitemiyen .. yfa
lannclaa birisinin latl•e yorul
maz kalemilli lıııırakb.. 

O.tatla iki iç ah enel aoa 
ıörtlttlilm zadtan, tatlı bir fık
ra anlatmlfb, · ı&lmn,tlk ve gtıa.. 
m&pL 

Bir sene ••vel bir dem nak
letti: 

- Ahmet Ruimle beraber
dik, ded~ allzel bir ıazel bul
muş, okuttu ve bir mısraı iki 
defa tekrarlatbktan sonra g6zleri 
aulandı, artık ajaran kirpiklerinin 
llzerinden iki damla yaş yuvar· 
landı. 

Rahmetli .. Ağabeyimiz,. den 
900 iki hatıram bunlardır: Birisi 
prdOjiiaa güliifO, birisi duy
dupm •ilaJ•fl- Evvelce ,me. ve 
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Yunanisfanda 

Kooperatif 
Faaliyeti 
Artıyor 

Atina, 20 ( Huauıi ) - Y u
nanistandaki ıehir kooperatif~i
liği, henllz zirai kooperatifçilik 
kadar inkifaf etmemiştir. Maa
mafib, bunlann adedi gün geç· 
tikçe çoğalmaktadır. 

Şehir kooperatifleri: 
"f stihsal ve meıai, ikametgah, 

iıtihlAk, levazımat, inşaat " koo
peratifleri namı altında, beı kıs· 
ma aynlmaktadır. 

1931 senesinde, Y unanis-
tanda hali faaliyette bulu
nan kooperatiflerin adedi 1916 ya 
baliğ olmakta idi. Bunlar, henüz 
birleşmemişlerdir. 

Bu kooperatiflerin ekserisi 
Atina ve Pirede bulunmaktadır. 
istihlak kooperatifi tesiai için 
son 3 sene zarfında, itçi ve me-

İ murlar arasıwda bliyilk bir alika 
uyanmıştır. 

Yunan Milli Bankası memur
larınao istihlak kooperatifinin 
azaları 2,200 dür. Sermayelİ iıe: 

6,500,00 drahmiye baliğ olmuf• 
tur. En mühim mesai koopera· 
tifleri 6 adettir. Merkezleri Pire· 
dedir. Yaptıkları itler 100,000,00l 
drahmiyi tecavüz etmektedir. 

Yaş Ozum lhracall 
Girit Adasından ecnebi mem

leketlere yaş BzUm ihracatı tabii 
bir surette devam etmektedir. 
Şimdiye kadar Tiryesteye 3000000 
kilo gönderilmiştir. Bunların bir 
kısmı Praga gönderilecektir. 
ihraç .-dilmeden evvel lizlimler 
pek ciddi bir wrette kontrol 
edilmektedir. Bu 18yede, Yunan 
lizilmlerinin ecnebi piyasalannda 

milmtaz bir mevki işgal edeceği 
Yunan ticaret Alemince muhakkak 
addedilmektedir. 

Tayyare Seferleri 
Hava Nakliyab Yunan Ano

nim Şirketinin faaliyete hatladığı 
1 Temmuz 1931 tarihinden 1 
temmuz 1932 tarihine kadaf, bu 
tirkete ait 4 t•yyare, Atiaa, Se
llnilc ve Atina • Y anya ••1&nda 
1000 seyahat icra et.iflerdir. 
Tqanu yolca miktara 6178 • 
balii oı..aldadar. 

Ayni mıdclet eaaaımcla, ayni 
ta)'J8reciler 7.151 kilo 11kletiade 
peeta ..ımı.; " 98.912 kilo 
aıkletiade emtia tatamıtlrir. 

:...;. ... ,..... 

.. 
ıı 

·F~ 
temi. 

timdi ajhyan ,...._ o tleiUdir; 
bunca ydchr, •• 111"-inl 
okuyarak a.llen •e fwalllaaaaa.r, 
evvelki ıecedeaberi ilk defa 
onun iami ve habrQI lzerinde 
Y•t c16küyorlar. 

Aziz okuyucu, enelki ıece 
.. bir ömrü edebi ,. Dilaayete erdi 
ve yaz ya hayat ve nete vermeyi 
ondan meşkeden bupkD gaze
teci, fU yamn yumru aabrlanyla 
ona .. Kitabei Gam ,, yaımıya 
çabalıyor. - Mehmet Nurettin 



SON POSTA 

Zulüm Ve Şekavet Şiddetle Devam Ediyordu 

Muhar1'irl )f. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-136-

Bu maskaralık, bir defaya 
raunhaslr kalmadı. Pangaltı hl· 
disesinden takriben üç ay kadar 

Donra, bir gün Fehim Paşamn 

arabası, (Bonmarşe) nin önünde 
durdu. Fehim Paşa telaşla ara-

badan iner.ek Kongordiyanm ka
pısl önünde kayboldu. O anda bir 

f{Ürültü koptti. Arabanın arkasma 
hir bomba?f Atılmış ve bunun 
f iddetli infilakı o civardaki balkı 

dehşet içinde bırakmı~h. Orada

ki dükkanların camları kırılmış; 
l 1lk, kaçmıya başlamıştı. Sah-

n 'ye derhal yine Fehim Paşa 
çıktı. Kemali cefadetle emirler 
vermiye, kaçanları tutturmıya ça-

lışmıştı. Halbuki iııfilak eden 
madde, bomba değil, içi av ba
rutu ile doldurulmuş bir ~eker 
kutusu idi. 

Bu sahnenin mürettibi ise, 
Köçe oğlu Andon Bey ile düyu· 

nu umumiye müfettişlerinden Faik 
isminde bir adamdı. Her ikisi de 

F ebim Paşa çetesine dahildi. 
F ehimin hususi zabttası birçok 

şiipheli eşhast derdest ed~rek 
vnziyeti işkale çalışmakla bera
ber, resmi zabıta, bu meseleyi 
derhal kolayca keşfotmişti. 

Mevlaııenin üstnndeki apar· 
tımanda oturan Köçe oğlu 
Andonla Faik'm, bu kutuyu pen· 

cereden attıkları vazıhan görül· 
miiş ve hatta o oda da yapılan 

taharriyat esnasında, pencerenin 
önünde üç adet yanını~ kibrit te 
bulunmuştu. 

Mesele, derhal Abdülhamide 
arzedildi. Lakin, bu defa hünkar 

fena halde sinirlenmişti. Yine 
F ebim Pş. yı mabeyne ?stetti. Bu 

defa da taltif göreceğini zannede
rek mabeyne koşan Fehim, bilak~s 
ağırca bir tekdir karşısmda ka
larak müteessirane avdet etti .. 
Abdüibamit, gürültülü şeylerden 

hiç hazetmezdt Halbuki teker
rür eden bu maskaraca hadise, 
yalnız gürültü 91karmakla kalmı
yor, ecnebilere karşı hükumeti 
de gülünç bir vaziyete sokuyordu. 
Bu hadiseleri ciddi ve hakiki 
telakki eden ecnebiler, f ıtan
bulda asayiş olmadJğından bah
sediyorlar; mürettep olduğunu 
öğrenenler ise, gerek Abdülha· 
midi ve gerek böyle şeylerle göz 
boyamak istiyenleri pek gülünç 
buluyorlardı. Buna binaen Fehim 
Paşaya saraydan sıkı bir tenbih 
verildi. Artık o da, (zati şahane
ye olan sadakat ve merbutiyetine 
binaen hünkal'ın düşmanları tara4 

fmdau kuikaste maruz) kalmak· 
tan sarfınazar etti. .. 

Maamafib, zulüm ve şakavet 
devam ediyordu. Sarıyerde oturan 
bir zatin paralarını almak iç'n 

biitün aile efradmı tazip eden 
Fehim Pş. a~enesi, (Osman Pş. ) 
denilen bir adamcağıza de feci 
bir oyun oynamışlardı. 

mevzubabs • olduğu zaman akar 
sular durduğu için Osman Paşa 
hemen giyinmiş. Uşağının eline 
feneri vermiş, Kağıthane yc.lunu 
tutmuş. Tamam, İmrahor kasn 
civarına geldiği zaman, kendisini 
iki kişi karşılamış. 

( Sıvas ) ın ( Hafik ) kazası 
köylerinde doğan ve para ka· 
zanmak için İstanbula gelen Osman 
isminde bir adam, (Kazancılı)ğa 

haveı etmiş, uzun müddet amele 
hayatı yaşadıktan sonra hem bi· 
raz para biriktirmiş, hem de( Ter
sanei Amire kazan müteahhidi) ol

muştu. Meşhur Bahriye Nazırı 
Bozca adalı Hasan paşa, bu ada
mı pek sevdiği için mabeyne 
arzetmiş bir de (Mirimiran) hk 
aJmış, artık kazancı Osman: 
(Osman Paşa) unvanına kazan· 
mıştJ. 

- Buraya buyurun Paşa •. Si· 
zi burada bekliyorlar. 
Demiş. T enba bir yerde kurul· 
muş olan bir çadıra göfürmDş ... 
Paşa çadıra girer girmez etrafı 
derhal abluka edilmiş. 

( Arkası var ) 
!5 

ı~. '# • ;ıı, • ···' • 
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GLORYA 
Osman Paşa birgün işini bitir

mjş, yorgun argın Kasımpaşadaki 
evine dönmüş, çoluk çocuğu ile 
yemeğini yemiş, yatm1şb ... Adam· 
cağız rahat rahat uyurken kapı 
çalınmış, resmi elbiseli bir polis 

DON JOSE MOJICA 1nm 

SON AŞKIM 
isimli büyük filmini muvaffakı

yetle gfü~termektedir. Bu filim 

herkese şuaları söyletmektedir: · Paşayı kapıya çağrrmış: 

- Kağıthanedeki sarayda Kadın : Mağrur ve ateşli 

acele bir ·iş zuhur etti. Ma
beyinden gelen adam sizi orada 
bekliyor. Şimdi oraya gideceksiniz. 

Erkek;· Kanı kaymyan bir deli
kanlı. Netice: Onları -ayırabilmek 
için hiçbir mania mevcut değildir. 

Demiş. ( Mabeyin ) kelimesi İlaveten: Sihirli Halı ile 

konuşacak 

istanbul'dan Bagdaf a 
F ox tarafından filme alınmış 
bir seyahat. 

Bu hafta münhasıran 

A R T İ S T İ K Sinemasında 
irae etmekte olduğu GEORGES ANDHE CUL'ün romammlan ikHbasen 

vücuda getirilen Fransızca sözlü ve ~arkılı 

ATLANDiT 
diyarında filmini görecekler, bu şah~s~rin büyük kıymetini bizzat takdir edeceklerdir. 

Bugün: OPERA 'da 

TCHEKOV A ve HANS REHMANN 
tarafından bir sureti fevkaladede temsil edilen 

Şikago'da Panik 
Almanca sözlü ve şarkılı filmini mutlaka görünüz. 

Bankaları soyan, masumları öldiiren ve hiç kimsenin yakalamaya 
cesaret edemediği kuvvetli ve zorlu Amerikalı haydut 

.. . . 
' • .. :ı. . .- A L C A P O N E ' u göreceksiniz. 

W. Bugi.in göreceğiniz filim 41 

ALEMDAR SİNEMASINDA 
Düu<leıı iıilıarcu irncsine lıa:ılanaıı 

SESSUE HAYA KAVA ve ANNA MA Y WONG•un temıiri 

EJDERiN Kili 
Muauam ve mubteşemsesll ve ıözlll fillmdir. Bu filme lpekfllim ıti.ldyoıu 

tarafmdan Türkçe mükiilemeler ilave edllmiştiT. 
.\ vrıca : glilii ııc; hı komik ve varyNo n u marn.lıı.rı 

Gündüz: 2, 4, 6, gece 9 1/2 da ( 

HlMAYEI ETFAL CEM&YETl MENFAATİNE 
TAKSİM STADYOMUNDA 

Alaturka Pehlivan 

Güreşleri 
21, 22, ~3 Eylfıl Çarşamba., Pcr~ern be, Cuma giinleri eaat S te 

Fakir. çocuklara yardım ediniz. 
l>uhullye 23, Me\lkl 50 ve 100 Kr. 

Eyltil 2~ 

Çok Eski Devirlerde İstanbul ) 

Eski stanbulda Yangınlar 
Nasıl ilan Edilirdi? 

İlk Yangın 
Binasının 

Kulesi 
Yanında 

Eski Meşihat 
Yapılmıştı 

Halil Maşuk Bey isminde bir 
kariimiz Beyazıt yangın kulesinin 
ne vakit ve ne için yapıldığım 
soruyor. Eskiden bu kulenin ye .. 
rinde ne bulunduğunu ye bura
sının ne gibi istihaJeler geçirdi
ğini de &ğrenmek istiyor. Bu 
husustaki tetkiklerimizi yazıyoruz: 

İstanbul, gerek Bizanslılar za• 
manında ve gerekse Türklere 
geçtikten sonra dünyada yangm 
felaketine en çok uğramış bir 
§ebirdir. Hele Osmanlı padişah
laqmn garip fermanlarile klrgir 
bina yapılması menedildikten 
sonra yangın, lstanbulun bir 
kardeşi olmuştur. 

Bizanslılar zamanında İstan• 
bulda yangmın nasıl söndllrüldü· 
ğü ve halka nasıl ilin edildi· 
ği pek bilinemiyor. Fetihten 
sonraki İstanbulun itfaiye teı
kilatı ve yangın kuleleri bak• 
kında da kat'i bir şey bilinemi
yor. Yalmz hükumet merkezi 
Bursada iken ( Hasan Alp ) is
minde bir yangın memuru bulun· 
duğunu ve payitaht Edirneye 
naklediHdikten sonra uzun ağaçlar 
üzerinde yangın tarassut yeıfori 
yapıldığını eski tarihler kaydedi
yor. İkinci Selim (980) tarihli bir 
fermanında " lstanbulda herkesin, 
evmm damına yetişecek kadar 
birer merdiven yaptırmasını vo 
evlerinde ayrıca birer bal fıçısı 

bulundurarak içine su doldurma· 
sııu ve yangm çıkınca ev sahibi 
kaçmıyarak itfaiye memurJarı 

gelinceye kadar kovalarla yan .. 
gmı söndürıniye çalışması lazım

geldiğini ,, söylemiştir. 1714 tari
hinde İstanbulda Gerçek Davut 
isminde bir Fransız mühtedisi 
tulumbayı yapmcaya kadar ls
tao bulda itfa malzemesi yalnız 

fıçı ve kovalarla basit kancalar
dan başka bir şey değildi. Tu· 
lumbalı itfaiye teşkilatı İstanbul~ 
da (218) sene evvel yapılmıştır. 

Garata Kulesi 
Fatih İstanbulu zaptettikten 

sonra bir hakimiyet ve zafer 
alameti olmak üzere Galata sur4 

larmın bir kısmını yıktırdığı 
zaman Galata kulesinin üst 
kısmından da ( 1 O ) arşın kadar 
yıktırmıştı. Binaenaley Fatih za
manıA1da burasınm yangın kule
si olarak kullanıldığı pek tahmin 
edilemez. Fatihten sonra bu 
kule yangınlarm haber verilmesi 
için kullanıldığı muhakkaktır. Bu 
kule dört beş defa yandıktan 
sonra tekrar yaptırılması da bu
rasının yangın tarassut merkezi 
ittihaz edildiğini gösterir. 

Kule en son yangını ( l 208 ) 
tarihinde geçirmiştir. O vakit 
üzerindeki tahta külAhı tamamen 
yanmıı ve derhal tamir ettiril
miıtir. Bu kulede cumadan maada 
hergön Mehterane nöbet çalar 
yangın görüldüğü zamanda da 
buradan davullarla halka ilan 
edilirdi. 

Sonralarıt şehir evvelce orman 
halinde bulunan Beyoğlu tarafla· 
rma doğru genişlemiye başlayınca 
davul ıesi ifitilmez olmuş. davul 
yerine muazzam kösler çalınmışb • 
Yangmı ilAn için ( saray.) yakı
nındaki oöbetbaneden de köı 
çahmrda. 

Galata Kuleal 

Türklerin ilk l(utesi 
Türklerin İstanbulda ilk yap• 

takları yangın kulesi Ağakapısı 
ismi verilen Meşihat binasının 
ittisahndaki (Tahta köşk) idi. İsyan· 
dan korkan padişahlar latanbulda 
kargir bina yaptırdıkları gibi ilk 
yangın köşkünü de tahtadan 
yaptırmışlardır. 

Vak'anüvis İzzi Ef. bu köş· 
kün yüksekliğini tasvir ederken: 
••Burası sanki g6k yüzüne yapıt.-

mış bir anka yuvasına yahut ta 

semada uçan muazzam bir kuşa 
benzerdi. Bu öyle ynksek 
bir cihannüma idi ki üst 

katından, değil yer yüzündeki 
yangınlar, yıldızların tutuştuğu 
bile buradan görülürdü ,, diyor. 

Bu köşk 1163 ve 1 196 senele· 
lerinde tamamen yanmış ve y~ 
niden yapılmıştır. Vilayet Mek-

tupçusu Osman Bey bu köşk· 
ten yangının bayraklar ile hal

ka ilan edildiğini söylüyorsa da 
Osmanhlar büyük zafer ve fela
ketlerini daima davul ve köslerle 
ilan ettikleri için bu köşkten de 
yangmın halka davul v~ köslerlo 
ilan edildiği muhakkaktır. Yalnız 
bu köşk her yandıkça yenisi ya· 
pıhncıya kadar yangınlar Süley· 
maniye camiinin (3) şerefeli mi· 

narelerinden halka bayraklarla ve 
geceleri de fenerle Han edilirdi. 

Osman Beyi yanıltan da bu 
minarelerde bayrak çekilme ha
disesidir. Halbuki mabetlerde 
davul ve kös çalmak ve bulun
durmak dinen memnu olduğu 
gibi muazzam lcöılerin de mina
relere çıkarılmasma esasen imkin 
yoktu. Eski yangın memurlarına 
bu köşke nis.pet edilerek ( Kötk· 
lil ) ismi verilirdi. Ağakapısında
ki köıke alman memurlar muaz .. 
zam kösleri kuvvetle çalabilmek 
için iriyarı (Alaiye) ve (Bozkır) 
hlardan seçilirdi. 

(Arkasını yarın okuyacaksınız.) 

Hah ihracattmız 
Felemenk hükümeti hah ltha· 

)Atını kontenjana tabi tutmuştur. 
Bu vaziyet ,ubat 933 tarihine 
kadar devam edecek ve her 
memleke 930 • 931 sealeri zar-
fında ithal ettikleri miktarm yüzde 
75 i hıymetindo mal ithal edile
cektir. 
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TİMURLENK 
-93- Muharriri : )#. )#. 

Timur Çok Müteessirdi 
Ağlıyordu. 

Hemen hemen duvarları tek· 
melemek, camları kırmak, kapı
ları parçalamak istiyordu, bir 
ıeyler yapmaz ve yapamazsa 
içindeki feveranların kendisini 
yıkacağına zahip oluyordu. lıte 
bu buhran sırasında gözünün 
önüne tevkkül geldi. 

Bu geliş, bu hayali teressUm 
takat yıkan bir tecelli idi. Timur, 
o dakikaya kadar nikahlısının bu 
derece güzel, bu mertebe nefis 
ve bu ayarda cazibeli olduğu 
bilmiyordu. Gerçi şu hayal, onun 
pek iyi tanıdığı ve bütün hatla
rını yüreğine nakşetmiş olduğunu 
mabliikun timsali idi. Lakin iki 
kat daha güzelleşmiş görünüyor
du. Bakışları, evvelkinden çok 
fazla parlaklaşmışb, yüzüne bam· 
başka bir renk adeta sarhoşluk 
veren bir renk gelmişti, endamı 
pek tatlı bir irtifa bürünmüştü. 

Hulasa bakılmıya doyulmaz ve 
fakat bakılmıya da dayanılmaz 
bir bedia olup çıkmıştı. 

Timur, kendi tatmin olunma
mıı ihtiraslarının alevile güzelli
ğini çoğalmıt gördüğü nefis ha
yalin önünde uzun bir istiğrak 
saniyesi geçirdi, mihrap karşı· 
sında ruhi dalgmlıklara kapılan 
lbitler gibi her şeyi ve her şeyi 
unuttu, farkmda olmaksızın ağ
lamaya başladı 1 

Ağlamak! Bu, teheyyüç kabi-
~ liyetinin en temiz nişanesidir. 

Aczin ağlaması olduğu gibi kud
retin de hıçkırıkları ve gözyaş
ları vardır. Şu kadar ki aczin 
iolemesinde acındıran bir inilti, 
kudretin hıçkırmasında ise gök 
gürültüstl sezilir. Ağlıyamıyan 
göz, yabis bir kalbe açılan muz• 
lim bir delikten başka · bir şey 
değildir. Ağlamayı bilen gözler
de, duygulu yüreklerin dinmez 
dalgalamşını aydınlatan bir ıtık 
yaıar f 

Timur, bir cihangir olmak 
itibarile sertti. Tabiatin yarat• 
maktan ürktüğü faciaları, mak· 
sat uğrunda, halketmekten çe
kinmezdi. Ayakta durabilmek 
için yıkmak, yaşamak için öl
dürmek onun hükümet düsturu 
idi. Lakin siyasetten uzak kal· 
dığı vakit çok hassas bir adam 
olurdu. Yarah yüreklerin acıla
nna kayıtsız kalamazdı. Nemli 
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• Çatal çe9me sokağı 2D-t 

Telefon: lstaııbul - 20203 
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Gelen evrak geri verilmez 
ı 1Hlnlardan mes'uliyet alınınaı 
1 
cevap için mektuplar.ı (6) kurujl uk 

dul i lAv.,si IAzımdır. 

Adres değittirilıııesi (20) kuru,tur. 

Gaıtetemi:ıde çıkan reaim Ye 7ualaraa 
billliıı haklan mahfw: n g'a&etemlı.e 

g6zlerin yanıtına glSzJerinl kapa
yamazdı, kırık emelleri çiğneyip 
xeçemezdi. o sebepledir ki kendi 
melalini ve kendi talihsiz tımitle
rini de gözyaşlarilo yıkıyabili· 
yordu. 

Sevip te ıevilmiyen her insan 
gibi 1 im ur da, hummalı bir itti· 
yak ile sevgilisinin hayalini te• 
maşa ettikten sonra, riyasız göz
yaşlarmı o hayalin eteklerine 
döktükten sonra; yorgun yorgun, 
bir köşeye çekildi, kendine has 
olan büyük ruh kuvvetile kalbini 
susturarak dimağını vazife baıı· 
na çağırdı, Isfahan meselesini 
yeni baştan tahlile giriş-
ti. O, T evekklllün elile yli-
rt>ğine açdan yara ile Demirci 
Ali Koçapanın tahtına açmak 

istediği rahne arasında açık bir 
benzeyiş bulduğu için birini dli
şllndüğü sırada öbürünü de dO· 
şünmekten geri kalamıyordu. Bu 
sebeple Isfahan hakkında tasav• 
vur ettiği tedbirlere, T evekklil 
için de bazı tedbirler karıştın· 
yordu. 

Evet. Haber verilen is yani, 
ne Cengizin, ne HeJagiinun te
hayyill edemediği bir şiddetle 
bastırırken öbür asıyı, gDıel 

TevekkUlil de başıboş bırakma

yacaktı. Kudretini istihfaf eden 
Demirci Ali Koçapanın cüretini 
cezalandırdığı sırada yüreğini 

iğoeliyen öbür cüret~Ara da bu 
incinen yürek sahibinin dağlar 

deviren, ihtilaller söndüren engin 
iktidarını gösterecekti. 

işte bu mülahata ile etraflı bir 
plan çizdi, tasavvurlarım neticelen

dirdikten sonra başağayı çağırdıı 
- Duydun, değil mi • dedi • 

Isfahana seferim var. 

- Davullar çalınıyor Ulu 
Hakan. Herkes iradeni duydu, 
kılıcını biledi, savağıoı ( ok mah
fazası ) doldurdu! 

- Biitün türeler ( prens de
mek ) ve bütün Eceler ( melike
ler) bile bizimle gelecek. Hareme 
git, Ecelere haber ver. Hazırlan

sınlar, emrimi beklesinler! 
Başağa yer öpüp çıktı ve Ti· 

mur, yine altın kapla sedirine 
geçerek Şahnameyi eline aldı, 
dalgın dalgın sayfaları çevirmiye 
koyuldu. ilkin gözüne çarpan ıu 
mealdeki beyit idi: " O ıehinıa· 
hm çadınndaki alem, ayın göj'
ıl\ne değiyor. Kapısındaki nöbet• 
çinin mızrağı, yedi kat yerin 
dibindeki balığın başım deliyor!" 
[1] 

Timur, gtllümıedi, " ne hayal, 
ne hayal ,, diye mınldandı. Ay
nı zamanda TevekklUO dOş6ndB. 
Ş'.lirin ıu gülllnç mllballğasında 
mündemiç hayali ıitvet, rabbani 
bir mucize ile kendisine naıip 
olsa bile Moğol güzelinin yine 
inatçı kalacağını teemül ederek 
gamlı gamla içini çekti, bqka 

sayfaya geçti. Bu defa, yazı 
san'ati ve kelime oyunu itibarile 
cidden enfeı olan ıu k!t'a g6zü· 
ne çarptı: 

( Arkası var ) 

(1) Iran edobiyatrnd :.ı milbalag& 
içiıı en yllksek misal olaıı bu beytin 
alillı tudur : 

SON POSTA Sayfa 9 

Alman Ordu Ve Donanması Manevraya Başladı 

Bir Alman Gazetesi Diyor Ki : "Or
dumuzu Görenler, Onun Muharebe 

için Hazır Olduğunu Anladılar.,, 

Alman ordusunun manewralarınd•n iki intiba 

Alaman orduları, bir taraftan " Mıntakamızda harekAt icra 
manevra yaparken, öbllr tarafta eden 6 ınca Rayhver fırkasımn 
da Alman donanmam harp oyun- manevralarını baıtan ıonuna, ka· 
lan ile meşgul olmıya başladı. .dar takip ettik ve gördük ki, 
Alman donanmasına verilen hiltOn harp vasıtalarımız yeni--
vazife şudur: Hariçten gelecek dir, fennidir ve asridir. Telsiz 
düşmanı karşılamak, bunun için de telgraf, telefon, işaret makineleri 
Cenubi Norveç sabillerile Şelzvig gtivercin, polis köpekleri... vel• 
Holştayn önlerinde dilşmanla vu- hasıl her Ulrlil muhabere vasıta• 
ruşmak. Alman donanmasının bu larımız mevcuttur. 
harekatı 19 eylıilde şimal deni· Fakat Versay Muahedesinin 
zinde başladı, 21 e kadar devam bize yllklediği birçok külfetler-
etti ve hitam buldu. den dolayı askerlerimizin vazife

Alman ordusunun harekatına 
gelince; bu hususta herhangi 

' bir mülAhaza serdetmek lilzum· 
suzdur. Va_ziyetin tasvirini yine 
bir Alman gazetesine bırakmak, 
gerek bu harekatın mahiyeti ve 

gerek Alman ordusunun karşısın
da Alman efkin umumiyesinin 
düşllnüşUnü bu gazetenin ağzın

dan dinlemek müraccahtır. Bu 
gazete Kölnişo Çaytungdur. Di
yor ki: 

si, yok yere ağırlaşıyor. 
MeselA yine bu muahede 

mucibince zırhlı otomobillerimiz, 
geri hareket etmelerini temin 
edecek hususi vesaitten mahrum
durlar. Yani vapurlarda olduğu 
gibi bu otomobiller geri g~ri 

gidip tornistan yapamıyorlar. 
Dönmek ve yüzgeri avdet etmek 
için behemehal tam bir kavis 
çizmek mecburiyetindirler. Bu da 
hem manevralarım, hem de ba
rekAbn süratini azaltıyor. 

Manevrarlar Nasıl Olmuş? 
Manavralar icra olunurkea 

hava çok gllzeldi. Bilhassa top
çu endabb ve muahedenin kul• 
lanmamızi menettiği tayyarelerin 
uçması için çok müsaitti. Halk, 
büyük bir alAka gösterek manev
ra sahasına kadar gelmişti. Man
zara harptan evvelki gibi bir 
nevi milli bayram tesirini hlsıl 
ediyordu. Birçok seyırcı

ler, harpta kazandıktan m:.ıdal• 
yalarım da göğüslerine tak• 
mışlardı. Bu suretle herkes gözile 
gördn ki Rayhver ordusu bundan 
daha mükemmel bir surette ida• 
re edilemez ve haraket edemez. 
Askerimizin neler yapmıya kadir 
olduklanm anlıyabilmek için on
ları, bizim gibi iş başında gör
müş olmak lazımdır. Diyebiliriz 
ki bu manzarayı gözlerile gören
ler, Alman ordusunun her an 
düşmanla çarpı şmıya hazır bir 
vaziyette bulunduğunu derhal 
anlamışlardır. " 

Serseri 
Prens 
Kimdir? 

ı • .......................................................... ! .. 

Geçenlerde Paris'te bir otel

de metresi tarafından 6ld6rl11-
müş olan ve bütiln dilnyaya ken
dini Burbon Prensi diye tamtmıı 

olan beynelmilel aer1e rinin Ar-

na vutlu k tahtına talip olduğu 

zamanlar çıkarılmış Arnavut mill1 

kıyafetinde bir resmi. Bu garip 

aerserinin maceralarım daha ev-

ı * f RA OY O f * ı ..t .................. ~········••••++••••••++++••• ........ . ~ .. : ı 
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l.tanbul - ( 1200 metre ) 18 birinci 
kısım alaturka saz, Vedia Rıza vo Bol

kis hanımların işti raklcrile ! 9,5 orkestra 
21 alaturka saz, lnci, Eliza ve Cenne t 
hanımlar tarafından 22 gramofon pl!lkları, 

Bükre, - ( 894 metre) 20 stüdyoda 
komedi, W,5 :Kora ile kifüc ıarkıları 
21 konfer ans, 21,15 konser. 

Relgrat - ( 429 metre ) 20,2) konfe
rans, 21 Var~oYndan nakl en senfoni. 

Roma - (441 metre) 20, 15 gramo
fon pJAkları, 21,45 senfoni, musa habe, 

mu bte lif haberler. 
Prat - (488 metu) 20 Ostrava'dan 

nakil, 21,15 (R . J) konseri. 
Viyana - ( 511 metr rl ) 20,5 yüksek 

klibe musikisi, 21,30 musikili komedi. 
Peıte - ( 550 metre ) 21 k Uçük bir 

musahabeden sonra met hur Fransız 

operalarından eeçilınit ııarçalar, 22,50 
haber YO cazbant. 

Varıova - (14ll metre) 20,15 muh
telif, 20,35 radyo gazetesi, 23,50 dans 
hnaları. 

Bertin - (1695 metre) 20 baytarlık 
hakkında bir konferans, 20,20 dünya
nın teıekklll tekli hakkında bir k on
ferans, 21 ,30 net'e veren 9arkılar. 

Mühim Bir Kaçakçıhk 
Düaeldorf 22 - Al;nan-Fele

menk hududunda gümrtık kolcu• 
larile kaçakçalan arasında bir 
vak·a olmuıtur. 

F elernenkten gelen kaçakçı-
ları tqıyan zırhla bir otomobil 
kolcuların silahlarının açtıkları 
ateşe rağmen, gümrük kordo
nunu aşmıştır. 

Fakat kolcularm ıilAh· 

24 Eylül Cumartesi 
latanbul - ( 1200 metr tl ) ıs orke!

tra, rn,5 alaturka konser, 21 orkeıtra., 
22 gramofon . 

Bükreş - ( 894 metre ) 20 kurnrtet, 
20,45 Homaııya musikisi. 

Belgrat - (429 metre) 20,30 gramO" 
fon, 20,40 Mor:ıııo ismindeki op rn . 

Roma - ( 411 motre ) 21,2j S. msoo 
operası. 

Prat - (483 metro) 21 Stnus ko n· 

seri, ~:? neşe veren e::ı('rler· 

Viyana - (öt 7 metre) 20,35 Arieıı 

oarkıları, 21,0:i son perue is minde bir 

k omedi. 

Peıt• - ( metre 650 ) 20,30 Macar 
milli ıarkıları, 22 Budapeıte konseri. 

Varıova - (141 l met.ra) 20,:Jj muh

telif, 21 hafif eaerl er, 20,05 konsl r, 
23,05 Şapen konı:ıerı. 

Berlln - (1635 ınetre) 20 yeni bat~ 

hyanlar için lngifü.çe ders, !':O,~I 

konfera ns, 21 Haruburg ile Bremeıı·"! 

den nakle n iki konser. 

lbnissuudun Memleketi 
Cidde, 22 - Hicaz ve Necit 

Kırallıkları bundan sonra Suudiye 
Kırallığı ismile anılacaktır. 

-========================:::::::=-

aittir. 
-- . 

Firu tlib bemahl •• ber:'tUd bemab, 
Bini aiH .ti kubbel baris'Ja 1 • vel ya&mıştık. nadan çıkan kurıunlarla delik 

deşik bir hale gelen lisbklerin 
patlaması yüzünden otomobil 
durmıya mecbur olmuştur. Şoför 
kaçmış, otomobil içindeki l::açak
çılardan biri ağır suretle yaralı 
olarak tevkif edilmiştir. Tütüa 
Ye kahve müsadere edilmiştir. 
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lngiltere Ilükfiıneti tarafından Gazi 
Hz. ııe hediye edilen eserin tercünıesi 

ÇANAKKALE 
- 109 - Yazan: Ceneral Oglander 

Yorgun Fransız Kıtaatı 
Değiştirilecekti 

26 Nisan aktamı Anıac Ye W 
sahilleri büyllk bir levazım ve 
erzak deposu manzarasını almışb. 
Su mavnalarandan doldurulan bn-
yük demir su depolarının karaya 
ihracı su ihtiyacını oldukça tatmin 
etmekte idi. Maamafih düşmanın 
bombardımanı, sahildeki istim
potJarın azlığı, sahildeki kumun 
toz gibi inceliği, sahanın darlığı, 
iskele mahallerinin ve işçilerin 
azlığı, iimit edildiğinden çok faz· 
la müşkülit ihdas etmekte ve 
biitün gayretlere rağmen topla
rın, cephanenin ve erzakın ka
raya ihracı pek yavaş gidiyordu. 
Evvelce, gayet ince hesap edile
rek tanzim edilen programa gö
re 29 uncu fırkanm bütün 
efrat ve levazımının 60 saatte 
karaya çıkması derpiş edilmişti. 
Halbuki ikinci günü karaya çıka~ 
rılan topların miktarı gayet azdı 
ve vekayiin programda istilzam 
ettiği tadilat yüzünden, fırkanın 
gayrimuharip kıtaatının ihracı 
ancak on gUnde itmam edilebildi. 

27 - 30 NiSAN HAREKATI 

27 Nisan GUnU Helles 
lıerl Harekltı 

29 uncu fırkanın merkez ve 
ıol cenahında, 26 nısan günü· 
nlin sükununu, yine sükônetle 
geçen bir gece takip etti. heri 
hattan çıkarılan nöbetçı mUfre· 
:ıeleri bir mil ilerledikleri hilde 
düşmana tesadüf etmediler. Sağ 
cenahta ıse, bilhassa V sahi~ 

Jinden gelen yorgun efrat ve 
zabitan o kadar istirahat edeme
diler. Emniyet kolu çıkaramıya· 
cak kadar yorgun ve Türklerin 
ric'atinden de tamamen bihaber 
olan bu efrat, korku ve asabi· 
yelten sabaha kadar fasılalı fa
sılalı ateş ettiler. Hatta bir zabi
tin anlathğına göre, karanlık 

basmadan evvel, sonradan düş
man zannetmemeleri için bütün 
efradına Herdeki bir kabristandaki 
mezar taşlarile servileri saydırmış, 
fakat bir müddet sonra, karan
lık basınca Türk takviye kıtaatı
nın hUcum etmek üzere ilerle
mekte olduğunu işitince, bizzat 
zabitin kendisi o heyulaları kesif 
Tllrk kuvvetleri zannetmiş! 

Fransız livasmın ertesi gün 
ancak öğleye doğru hazır olaca
ğını haber alan Jeneral Hunter
W eston, Ahibabaya doğru ileri 
hareketine devam etmek için 
o zamana kadar beklemiye karar 
verdi. Fakat 27 nisan sabahı, 
bu ileri hareketi bir müddet daha 
-=:..:-:===============..::========~ 
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l~im, meslek 
\Cya. san ':ı.t? 

lluluuduğu 

memleket 

tehir etmek zarureti hlsıl oldu, 
çünkü o zamana kadar henUz iki 
Fransız taburu ihraç edilebilmiş 
ve mlltebakisinin de ancak öğle
den sonra karaya çıkabilmesi 
tahmin edilmekte idi. Bu vaziyet 
karşısında Jeneral Huntdr - Wes
ton Ahibaba hücumunu 24 saat 
daha tehir etmiye ve o gUnil 
de merkez ile sağ cenablarmı 
ileri sliriip S sahilindeki kıtaat 
ile birleşmek ve böylece ertesi 
gün için iyi bir hareket noktası 

hazırlamakla geçirmiye karar ver
di. Ayni zamanda sağ cenahtaki 
yorgun kıtaatın Fransız kıtaatile 
tebdilini de emretti. 

Sabah saat (8) e doğru F ran· 
sız MetropoJitain livasına kuman .. 
da eden Jeneral Vandenberg, 
Jeneral Hunter - Westonu Eur
yalus zırhlısında ziyaret etti ve 
bir müddet sonra da Jencral 
MarshaU ile Kolonel W olley -
Dod, X ve W sahilindeki vazi
yet hakknıda malumat vermek 
ve o glin ıçın talimat almak 
üzere gemiye geldiler. 

Jeneral D' Amade, karargahını 
karada tesis edinciye kadar F ran .. 
sız taburlarmın, 29 uncu fırkanın 
emrinde bulunmasma muvafakat 
etti ve Jeneral Hunter • Weston 
da emirlerin gönderilmesini ve 
malumatın alınmasıDl teshil et· 
mek için 24 saat daha Euryalus 
zırhlısında kalmaya karar verdi, 
bunun Uzerine Jeneral Mar.shall 
muvakkaten fırkanın kumanda
sını deruhte edip Fenerin civa
rında bir kumanda mevkii tesis 
etmesi emredildi. Border Kegi
menf alayından Kaymakam Hume 
87 inci livaya, Essex Regiment 
alaymdan Kaymakam Godfrey -
F ausset 88 inci livaya ve W orces
tershire Regimeot alayından Kay
makam Cayley de 86 mcı livaya 
muvakkaten kumanda edecek
lerdi. 

Sabah saat 10 da fırka emri 
yevmiıi ısdar edildi. Bu emre 
nazaran öğleden sonra saat 4 te, 
fırka ilerliyecek ve S sahilinin 
üstündeki yüksek araziden GulJy 
Ravine deresinin ağzına uzanan 
hatta tutacaktı. Bu haraket, sol 
cenahta X sahili mihver ittihaz 
edilerek adeta bir sola çarh ha
reketi mahiyetinde olacaktı. Ka
tedilecek mesafe, sağ cenah ve 
merkez efradı için takriben iki 
mil ve mihver noktasındakiler 
içinse yarım milden daha aşağı 
idi. 

Sabahleyin, Türklerin müda
halesi olmadan hareket etmek 
kabildi ve bundan bilistifade 
dağınık kıt'alar toplandı ve ol
dukça zayiat vermiş olan 86 ıncı 
liva ihtiyata alandı. 

Gemiler, top ateşile (Kirte) ve 
(Ahibaba) sırtlar mı taradılar. Fa• 
kat sahilden vaki olacak acele 
bir ihtiyaç karşısında topların 
menzilini silr'atla tebdil edebilme
leri için ittihazı icap eden tedabir 
henüz ikmal edilmemişti. Hatta 
bir defasında kesif Türk kuvvet .. 

rot ı;r L'. iııtiş..ı.: !erinin ilerlemekte oldug" u saha-
ulecek mi ? ' 
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SON POSTA 

Merdivenle Yeni
lebilen Bir Pasta 

Bu da yine bir Amerikan IA· 
tifesidir ve Şikagolu Mister Spi· 
nazzola,nın düğünUnde görUl
mliştUr. Bu zat, aldığı kadının 
şerefine bir ziyafet vermiş, fakat 
öyle muazzam bir pasta yaptır
mıştır ki bundan yemek istiyenler 
büyük bir merdivene tırmanmak 

mecburiyetinde kalmışlardır. Re
simde Mister Spinazzola'yı mer
diveni tutarken ve yeni karısının

da pastadan bir parça keserken 
görüyorsunuz. Ne denir? 

Gandi Neden 
Aç Duruyor? 

Bombay, 22 - Gandi, yalnı:ı: 

sıcak suda eritilmiş baldan baş
ka bir şey yememek suretile 
greve başlamıştır. Gandi bir be
yanname neşrederek açlık grevi
nin sebeplerini izah etmiştir: 

Gandi, Hindistanın vicdanını 
canlandmncıya ve lngiliz vicda
nmı uyandırıncaya kadar yafıya
cağını söylemekte ve bUtlln mem
lekete şamil olacak bfiyllk bir 
nllmayiş yapılmasını istemektedir. 

" Dokunulamazlar ,, la yapılan 
müzakerelerin bir itilifla netice~ 

lenmesi muhtemeldir. 
Gandinin arzusu üzerine Me· 

cusilere ait iki mabet " dokunu· 
ıamazlar,, a açıl.mışhr. 

Dünyanın En 
Sivri Mabedi 

Sipsivri gördüfilnüz tepe 
Hindiçinide bir Brahma mabe · 
didir ve bir dikili taşın tam te
pesinde inşa olunmuştur. Bu taı 
el ile dokunulduğu takdirde bile 
oynar. Fakat seneler var ki 
yerinden kımıldamamış ve bu 
mabet, böylece rahipleri ile ve 
ziyaretçilerile beraber senelerce 
payıdar olmuştur. Buraya, dlin
yanıo en sivri mabedi derler. 

Eylul 2~ 

r 

BIKAYI 
1 

Bu Sütunda Hergün 
Nakıli: Naci Sadullalı 

Ga_rahe~ iptilası 
Son senelerde hlitün dünyada 

bir garabet meftunluğudur 1ridi
yor. Kim gayritabii bir ıey ya· 
parsa ıöhreti kilrenin bet kıt'a· 
ıını ıarıyor. 

Gazetelerde hergün okuyoruz: 
Ziyafetlerin en garipleri veriliyor, 
cinayetlerin en görülmemişleri 
itleniyor, izdivaçların en antika- ı 
ları yapılıyor. 

Gazeteledo okudum: İngilte· 
rede bir " Erkeklere ev işleri 
öğretme 11 mektebi açılmış. De
mek ki erkeklerle kadınların ha· 
yatı içtimaiyedeki vaziyetlerini 
değiştirmiye doğru da bir hareket 
var. Bir delikanlı " Hanım· 
teyze ,, den soruyor: " Hanım· 
teyze, benim işim gücüm yok. 
Boş gezenin başkalfasıyım. Sev· 
diğim kız çalışıyor, kazanıyor. 
Bana da izdivaç teklif ediyor, 
ona varayım da yan gelip otura-
yım mı?,, diyor. 

Şu halde de erkeklerde bu ha
rekete karşı bir ıneyJ.l uyanmıya 
başlamış sayılabilir. Oyle ise ta
mamen, her hususta değişiver· 
mesi de garipliklerle dolu dün
yada .. olmıyacak garabet değil
dir. Oyle bir şey de oldu mu 
idi, AntikahkJarm misli görülme
mişlerine işte o zaman şahit 
olacağız demektir. Mesela nu· 
tuklar söylenmiş, heyetler top· 
lanmış, kurdelelar merasimle ke
silmiş de bir "zükür ev işleri 
mektebi,, küiat olunuvermiş. Ben 
de orada talebeyim. Bir akşam 
elimde çantacığım tıpı.ş da bpış 
Evime dönüyorunı. Peşime bir 
genç. kadın musallat oluyor. 
tenha bir köşede yamma yala.şıyor: 

-Beyefendi, diyor, şeref te· 
şerrtlfünUzle miibahi olmakla 
bahtiyar olabilir miyim? 

- Olamazsınız, diyorum na· 
muslu namuslu yoluma devam 
ediyorum. Beriki mütemadiyen lAf 
atıyor. Nihayet kızıyorum artık. 
Hiddetle geriye dönüyorum. Şöy
le yukarıdan aşağı bir süzüyorum: 

- Hammefendi. diyorum, ben 
sizin bildiniz erkeklerdeFl değilim.,, 

•.•• Evde annem nasıhatlar 
ediyor: 

- Oğlum, diyor sen kız ev• 
lida benzemezsin. Sokağa çıkar-
ken bir parça daha kapah giyin 
artık. Sakın ha, yolda olmıyaki 
bir kadınla konuşayım demiyesin. 
Mazallah adın çıkıverir; namusun 
iki paralık olur sonra ... 

• . . . Arhk tramvaylarda şöyle 
ilanlar: Öndeki iki sıra erkek yol
culara aitdir. Oraya ancak vo en
cak erkek yolcu olmadığı taktirde 
kadınlar oturabilir. Bir gün tram
vaya biniyorum. Yer yok. Ayakta 
kalmışım. Aman, ne kalabalık 
yarabbi. Erkek ayakta bırakılır 
mı hiç. Hemen ön sıralardan bir 
genç gü.zel kadın derhal fırlıyor 

lSnllmde bir reverans, yerini veriyor: 
- Buyurun Beyefendi. 
Hop, hemen şıp diye oturup 

rahat rahat yerleşiyorum. Şöyle 
de yarım ağızla bir teşekkür
ctiğü esigemiyorum... Berber 
dükkanlarının önlerinde gıcır gıcır 
levhalarda ilanlar : " Eekeklere 
mahsus hususi salonlarımız vardır.,, 

• • • • • Artık darbı meseller, 
vecizeler değişiyor, zamana uy
duruluyor: 

" Elin hamurilo kadın işine 
karışma ,, erkeğin aklı da saçı 
gibi kısadır. " Erkek gölge gibi· 

dir. Takip ettikçe kaçar, kaçhkça 
takip eder ..• 

... Nihayet köleniz, pek fazla 
peşimde dolaşmış bir kadının 
vefa ve sadakatine inanıyorum. 
Ona gönül veriyorum. Bir gün 
o yine bir laf abyor mukabele 
ediyorum. Konuşuyoruz. Bir ran
devü veriyorum. O randevüde 
bana ilim aık cüretinde bulu· 
nuyor ••: 

. -: ~e.kleyin diyor, şu aıker
Hğımı bıtireyim de evlenelim. 

Ona inanamaz gibi görünü· 
yorum. Çünkü vefa ve sadakat 
yeminleri etmesi hoşuma gidiyor: 

- Sizlere inan olmaz diyo
rum. Siz her önünüze çıkan er
keğe ayni manileri okursunuz. 
Her erkeğe " seni seviyorum! ,, 
dersiniz, Beni aldalıverirsiniz diye 
ödUm patlıyor. Bir türlU sözleri· 
nizin doğruluğuna inanıp ta size 
varasım gelmiyor. Artık o harıl 
hartl yemin ediyor: 

- Vallahi sevgilim, seni çıl· 
dırasıya seviyorum, ağzım kal-
bimden aldıklarını söylüyor. 

Babası amcası dayısı toplanıp 
görücü geliyorlar. Kırıta kırıta 
birer kahve veriyorum. Babam 
artık kanter içinde h&rıl harıl 
malını methediyor: 

- Ev işleri mektebini birin
cilikle bitirdi. Oğlumun fasulya 
piyazı, pathcan dolması, imam 
1?,.ayaldısı, hamur işleri meşhurdur. 
Utü, temizlik süpürge hepsi hepsi 
kompiledir. Tam bir 11Ev beyi dir " . 

Ve evleniyorum. Darıldıkmı 
idi ağlayıveriyorum. Bizimki ya( .. 
varıyor: 

- Sil gözlerinin yaşını, harap 
oluyorum. !:fer ağlayışımda bir 
şişe ala " Üzüm oğlu " rakısına 
barışıyoruz onunla... Bazan evi 
kadın hırsızlar sardı da bizimki 
korktunıu idi: 

- Ayıp diyorum ona haydi .• 
kadın olacaksan birde .... 

~ 
Mesela birisi dUnya güzellik 

kıralı oluveriyor. Fmdıkladaki 
pardon Fıstıklıdaki apartıman 
dolup dolup boşalıyor, birçok 
genç güzel kadın gazateciler ber
gün etrafını alıyorlar birisi soruyor: 

- Aman Kıral ~z. sizin diti· 
nizde bir ben var. Öteki atılıyor: 

Ay Efendim, sağ elinizin 
baş parmağmın iç tarafında bir 
ufak çizik var geçmiş olsun 
nedir, ne oldu, neden oldu, 
nasıl oldu ?.. Kırat ; 

- Parish iken diyor, teşyi 
merasiminin kalabalığında teJAşla 
çizildi idi .. 

- Aman annem sizin saçla~ 
rmızdan dört tane beyaz tel 
var. Artık ne rakısını sevdiğini, 
ne cigarası içtiğini, bir oturuşta ' 
ne kadar içtiğini, kedilerini, kö
peklerini, dadısını bacısını, lala
sının dayı zadesini, yedi ıinsile
sini aylarca gazeteler yazıyor •• 

• . . . Ay aklıma daha öyle 
ıeyler geliyor ki, sinirlerim boz~ 

ıuyor, kahhyorum artık gülmekten •• 

* Nasraddin Hocanan meşhur 
bir hikAyesi vardır. Bir glln evi· 
nin kapısına bir alacaklısı gelmiş. 
Karısı pencereden başını uzatmıı 
bakmışki alacaklı. 

- Ha demiş senmisin... Ve 
sonra Hoca öğretmiş o söylemiş: 

- Kocam demiş, kervanların 
geçeceği yollara diken ekti. O 
dikenler büyüyecek, Yük kervan
lan oralardan geçerken dikenle
re yünler takılacak. K<ıcam gi
dip oııları toplayıp getirecek. 
Ben büküp eğireceğim, sonra 
götürüp pazara satacak, parasmı 
getirecek te senin paranı vere
ceğiz. Sen hiç meraklanma .. 

Beriki meraklanmamış amma 
dayanamamış gülmüş. O zaman 
Hoca pencereden başını uzatmış: 

- Ya demiş, peşin parayı 
duydun da nasıl gülersin .. 

. • . . Ben de gülerken içeriye 
karım girmişti: 

- Kendi kendine ne gülü· 
yorsun dedi, yoksa Maziıar Os
man Beyi göreceğin mi geldi ? 

- Hiç dedim, peıin parayı 
duydum da .•• 
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arasız 

Yeni Bir iş Çıktı:, Bir 
Dolandırıcı lıe 

Fakat istintak hakimi bir 
vekili, bir kaymakamı bulundu· 
ğu.1u Amerikalıya anlatmıyacağı 
için yeni bir hadise çıka~ak de
ğildir. Bittabi Rikokovski hak
kında yapılan takibat duracak, 
o da, metresi de parasını bulduğu 
için Amerikalı da, niha} et işin 
içinden sıyrıldığımız için biz de 
memnun olacağ•z ! 

- Doğrul Fakat bu Riko· 
kovski seni tanıdığını iddia et· 
mişlir. liakkmda takibat durduğu 
zaman ortaya çıkar ve iddiasında 
ısrar eder, hulasa intikam atmıya 
ça.ışırsa .• ne olacak? 

- Bu tııkdirde herifle muvacehe 
edileceğiz:, demektir. Bunun ne· 
ticesi, hiç merak elme, benim 
lehime çıkacaktır. Fakat vakit 
geçiyor! 

Edith ile birlikte sokağa 

çıkbk; istasiyona kadar ona 
refakat ettikten sonra doğruca 

otele döndüm. Soyunarak yata· 
ğıma uzandım. Derhal uyumuşum. 
Aradan kaç saat geçti, bilmiyo
rum, beni uyukudan Edit'hin 
sesi uyandırdı; aynanın önünde 
ppkas m çıkarıyor ve: 

- Bu iş te bitti, diyordu! 

• 
Aradan iki gün geçti. Bu 

müddet zarfında ihtiyata riayet 
ederek odadan dışarıya çıkmadık: 

- Ne olur ne olmaz ? di· 
yorduk. 

Fakat nçUncii 
aabını keserek 
döndük. 

gün otelin he
apartımanımıza 

Kokskomh aldığı emre sadık 
kalarak vazifesi başında bekli· 
yordu. Fakat derhal anhdım ki 
gaybubetimden geniş mikydsta 
istifode ederek bir hayli içmişti, 
ihtimal aldığı parayı da bitirmiştir 

Edith ile odamıza girdik, ma· 
sanın Uzerinde bir yığın mektup 
vardı, zarflarını gözden geçird·m. 
içlerinden bir tanesi müstantikten 
geliyordu. Terci1en açarak baktım: 

- Ayın 16 mcı günil heni 
Versay istintak dairesinde hazır 

buluomıya davet ediyordu. Lisanı 
evvelkiler gibi nazikane değil, 

amirane idi. 

GözUm takvime ilişti, nyın 
14 ündeydik, demek önümde daha 
iki günlük vakit vardı. İstintak 
hakiminin davetiyesini bırakarak 

diğer mektuplara ~cçtim, 

içlerinde verilen işlerin neti
cesinden şikayetler, memnuni
yetler, teşekkürler ve bir sürü de 
yeni teklifler vardı. Bu arada 
gozume Kontesin yazısı ilişti. 
Zarfı hemen açarak okudum. 
Mühim bir ıey yoktu. Sadece 
vasiyetnameyi notere tevdi ettiğini 
bildirmekle iktifa ediyordu. 

Bu sırada başka bir mektup 
nazarı dikkatimi celbetti. içinde 
aynen şu satırlar vardt: 

.. Efendim! 

Bugün kırk beş yaşıua varan 
annemiz evlenmek arzusuna düş
tü. Varacağı adam kızkardeşimin 
ve benim f:krimize göre alelade 
bir serseriden ibarettir. Eğer 
bu serseri hakkında malumat 
alarak bizi tenYir etmeyi kabul 
ederseniz lütfen Siager eokajı 
poıtabanffiadea alıam•k kere 
S. C. adreıine yazınıaJ 

·Milyoner! 
lrubımlrt: 

Arnold Galopen 

-37-

Kız, Bir Erkek, iki Kardeş Annelerinin Bir 
Evlenmesi İhtimalinden Korkuyorlardı 

Mektubu Edith'e göstererek ı 
- işte bir iş daha ! dedim 1 
Okuduktan sonra : 
- Evet 1 dedi, sana birkaç 

bin frank kazandırması ihtimaJi 
vardır 1 

- Görüyorsun ya, bu yazı· 
haneyi bırakmak bizim için bü
yük bir hata teşkil edecektir. 

- Evet amma, Kontun iki 
milyon frangını aldığın zaman 
ümit ederim ki, daha iyi bir 
binaya naldederiz? 

- Evet-, onu peşinden vadet
tim: Mesela Şanzelizede mükellef 
bir daireye yerleşebiliriz, İngiliz 
polis hafiyesi Con Reed şeklinde 
yeniden ilanlar yapabiliriz. Ve 
emin ol kısa bir zeman içinde 
Parise işi düşen bütün ecnebi· 
leri kendimize müşteri yapa· 
biliriz, rakiplerimizi kolaylıkla 
mağlup edebiliriz! 

- Evet, bUtün bunlar müm
kündür, fakat, rakiplerden bah
sederken hatırama geldi, kendine 
fazla düşman yapmaktan çekin· 
melisin 1 Malum ya, karlarına 

----- .. 
kesat gelecek olursa hakkında 
tahkikat yapabilirler hakiki hii
viyetini anlıycı.bilirler ve roüşte· 

rilerine kim olduğunu söyliye· 
bilirler f 

- E.. Ne çtkar? Hakikati 
öğrendikleri zaman müşterilerin 
benden yüz çevireceklerini mi 
zannediyorsun? Bilakis "meşhur 
hırsız: Edgar Pip mutlaka çok 
miikemmel bir polis hafiyesi 

olmuştur ,. diişüncnler şeklinde 
bulunacaktır, hem de pek çok .. 

- Belki bu da doğrudur! 
Maarnafih kabul edersin ki, bu 
meslek sana rahat ve huzur 

veren bir meslek değildir. İşin 
iyisi birkaç tane daha karlı iş 
yaparak bu alemden çekilip git· 
mektir. 

- Bu da bir düşüncedir. 
Maami\fih istersen bu bahsı hı· 
rakalım da biraz sokağa çıkalım. 
Fakat dur, az kaldı unutuyordum. 
Şu ( S. C. ) adresine cevap ver· 
mek lazım 1 

( Aı-~ası var 1 
. 

Istanbul Yüksek lktısat 
Ve Ticaret M~ktebi Müdürlüğünden: 

l Kayıt ve kabul muamelesi 1 eylfıl 932 de başlıyacak ve 
25 eylül akşamına kadar devam edecektir. 

2 - Kayıt için cumartesi, pazartesi, perşembe günleri sabah· 
ları saat t:ndan akşalnları saat on yediye kadar mektep müdürlü· 
ğiine müracaat olunacaktır. 

3 - Mektebin (Yüksek İktısat ve Ticaret kısmına) 
A - Bakalorya imtihanlarına tabi tam devreli lise mezunlarile 

bu derecede olduğu bükfımetçe musaddak ve bakaloryaya tabi 
ecnebi liselerinden şahadetııameleri olanlar. 

B - Darülfünun fakülteierinden ve yüksek mekteplerden me· 
zun olanlar ile bu mekteplerden naklen gelecek olanlar. Naklen 
geleceklerin evvelce girdikleri mekteplere her halde lise mezunu 
olarak kaydedilmiş olmaları şarttır. 

D - Hu kısma muadil ecnebi yüksek ticaret mektepleri me· 
zunlarile müdavimlerinden mukabil devrelere naklen alınacakların 
Türkçeden imtihan vermeleri meşruttur. 

4 - Mektebin ( Ticaret Lisesi kısmına ) bakaloryaya tabi orta 
mektep mezunları ahnacüktır. Bu kısma gireceklerin yaşları on 
beşten aşağ• ve yirmi birden yukarı olmayacaktır. 

5 - Mektebin (Küçük Ticaret Kısmına) ilk mektepler mezun· 
larile orta mekteplerin birinci, ikinci, üçlincü sınıflarından tasdik· 
name ile gelecek olanlar. Bunların yaşları da on üçten aşağı ve 
on sekizden yukarı olmıyacakhr. 

6 - Mektep nehari ve meccani olup tedris öğleye kadardır. 
7 - Kayıt ve kabul için aşağıdaki vesaikin müdüriyete hita· 

ben yaztlacak bir istidana meye raptı icap eder. 

Vesaik: 1 • Mektep şahadetname veya tasdiknamesi. 2 • Sıhhat 
ve aşı raporları. 3 - Hükumetçe musaddak htisııühal varakası. 4 • 
Hüviyet cüzdanı. 5 · Üç kıl'a fotoğraf. 

İstanbul Belediy ~si Ha ııarı 

İstanbul Belediyesinden: Otomobil, kamyon ve binek arabalarm
dan maada vesaiti nakliyenin saat sekizden on bire, ve oıı birden 
yirmiye kadar Galata l<öprüsünden geçmeleri memnudur. Bu saatler 
haricinde geçecek vesaiti nakliye de diğer vesaiti nakliyenin mürur 
ve uburuna mani olmamalarını teminen takip ettikleri istikametin 
köprünün yaya kaldırımlarına tamamen mümas olan kısmmdan 
geçmeleri mecburidir. 

~ 

Kadıköy Saluzağncmda Şair Nefi sokağrnda inşa edilecek mek· 
tep binası kapa'ı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip elanlar 
şartname almak ve keşif evrakını görmek üzere hergün Levazım 
Müdürlüğüne ve münakasaya girmek için de teklif edecekleri bede
lin yiizde yedi buçuğu nisbetinde teminat makbuz veya mektubu 
ile teklif mektuplarını 26 - 9 • 932 pazartesi günü saat on beşe 
kadar Daimi Encümene vermelidirler ,,. 

lstanbul Belediyesinden: Hacı Osman Bayırı ıosesanın tamiri 
Jkmal edillnciye kadar boı Ye dolu otobOsluiD bu toaede ıeyrüae
ferleri men' edilmif tir. 

Resminizi Bize Gö1lder iniz, 
);#. 

Size . """ Tabiatinizi Sögliyelim ... 
27 M. Haşim B.: l\liill''-Cbbi... \'C :. 

~oku 1 ga11dır. 
Sa<lt-liği , ı· 
:::essiz} i~i ı·v· 

mez, lıcp hir 
ara<le el'rJeıı-

1'." 

mrkteıı, kala· 
balık )erler
den lııızze·for. 

Ala) cıdır, rii
foku'"ına mu· 
ziplik )npar. 

Mi.iııaka~a \C mÜ"adelcdcn çekin
mez, mı~nfantlC'rinden kola) lıkla 
feragat crl<>:nez. 

28 M. Cevdet B.: Olduğu gıbi gö· 

riiniir w 
~aldır. 

tt \ • 
.1 

Ul:jul 
,.. nıera ... 1111 

ku) udatma ri-
8)C1kıı çabuk 
sıkılır, dileıii

ğ-ı gibi erbest 
huluıımak ı::o

tf·r. i\lenfaaılc-

rine foıla ha
rı ti •ğildir. 

Baırnn i~in olıınına tiihi olur. ha· 

nantkarlığa lt~ıtHl) iil eder. 

T··rk·ye, o··nyanın En ü-
• 

yük inkılibını Yapmıştır 
(Baş tarafı l inci uyfada) 

kisi gibi çok fena gitmiyor. Bu
nunla beraber mektepler üzerin· 
deki fena teeiri henüz: zail olma
mıştır ve ne zaman zail olacağı 
da belli değildir. Malumdur ki bu 
gibi hAdiseler biribirine bağlı oJ. 
duğu için evvela işlerin tam 
manasile düzelmesi ve "tergi
lerin hafiflemesi lazımdır. Şunu da 

ilave edeyim ki, Amerika şimdiye 
kadar böyle devamlı ve şiddetli 
bir buhran görmemiştir. Ôyle 

bir buhran ki insanların psikolo

ıısı üzerine tesir etmiştir. Dün

yanın eski halini alması için çok 

zaman geçmesi lAzımdır." 

Mister Moro buradaki Ameri• 

kan mekteplerinin vaziyetinden 

de bahsederek demiştir ki: 

"- Buradaki Amerikan mek· 
teplerinde tasfiye yapılmayacak, 

yalnız: kontratları biten muallim• 
lerin yerlerine yenileri alınmıya· 

caktır . ., 

Hanımteyzenin Açık Mektubu 
f Baş tarafı 1 inci 1ayfada) 

t\belik yapıyor. Orada buna bir 
genç musallat oluyor. Giiya ev
lenmiye talip oluyor. Fakat kızın 
nüfustaki yaşı küçüktür. Şim· 
dilik beraber yaşamıya, yaşt 

gelince evlenmiye karar veriyor: 
lar. Kız işini bırakıyor. Annesı 
lstanbulda kaldığı için kazandı
ğından biriktirdiğini de ona gön· 
deriyor. Bir müddet beraber ya· 
şıyorlar. Derken oğlanın .annesi 
geliyor. "Ben sana zengın kızı 
alırım şu otel katibesini bırak . ., 
diyor. Oğlan da annesinin sözüne 
kapılıyor, Kızı bıraktığı gibi çe· 
kilip gidiyor. . 

" Şimdi kadm sekız rıylık ge· 
bedir. Er geç doğurmak üzeredi~. 
Cebinde, bu mektubu yazdıgı 
zaman, 25 kuruşu vardır. Anne• 
sim: gidemiyor, annesini gelirte· 

Eskişehir Birinci icra M• 
murluAundan: fakişehir Osıııanlı 
Bankasına. ı:;20 lira borçlu tllccardan 
Pa1.ar:tğıısı zade Hacı N~?i :ıı:u.ı!ın 
borcundan dolayı lfanlaröıı u ıno,•kıııı
do iki , üz ar~ııı arsa Hzer;ıfllu ııı-:l)lli 

eag t:m:rı yol, sol tarafı Ilflscyirı ust:ı, 
karıısı Hacı l adir, arkası yol ile wah
d 11 t zeıııini l.ıo<lrunı orta ırntta bir od:ı 
, o hir ofa fıst katta iki od:ı 'o bir 
sofııyı havi elektrikle ınilcchhcı alışa~ 
, o iki bin lira kıyınoti mub::uıııneııelı 
bir bap lıancııiıı pc~iıı par:ı ile satıl-
nıasıııa kn.r:ır veril ıııilf olm:ıkl:ı sa:ıt on 
betten on yediye k:dar~ ~evaı~ ~tııı~k 
Ozoro ilk arttırın anı il l ı fe,rın ıev,; el 
mu tarihine mii:>adir ~·:ıza~tcsi gitııii 
y.qııhıl'nğı ) c bu haıı?nııı. f:ııı 'c mas· 
ra ll:\rıııdan drılayı bır dıyecc~I olan· 
Jar, 11 • ilan tarihinden itibaren ) irıui 
gliıı zarfırıda d:Lin·~· e mür:ıca:ı~ eyle· 
ıııe.cri vo lıu haptn.kı şartnamcnırı lıcr
gılıı krn daire~inde i~tiyeıılere güs· 
tcriluıuk tc oJduğu talip olanların }oi,:> 
t('ıııiıınt aı.~csilo arttırma ~ılnıl lcra 
ela re ıııdc bulunmaları Han olunur. 

lstanbul 3 Uncu lc .. a memur
i)undan: ~atıluı:ısıua karar vcrilırn ve 

lıir kasa yazı makinesi, ıııarul,cıı kol· 

hık \ 'C kanepe i~ O 032 \:ar,amba gtl· 

nü saat l 1 do fııııor Alıit hanuıda 

ıneıkiır haıı ı il ıe.nin katı ıneydıuıı ııda 

birinci :t\tk arttırma suretile bilmuı:ı

yed" !!attfıına~ndaıt taliı ol:.nl:ırırı 

mtıracaal et~leri ilao olunur. 

miyor. Nasal doğuracak, nerede 
doğuracak, nasıl yaşıyacak ? Ba· 
na bunu soruyor. 

Muhterem kariim, sen cevap 
ver, bu kadm ne yapım? 

Başka memleketlerde bu ka
dını elinden tutan, onu sefalete, 
felakete ve rezalete düşmekten 
kurtaran birtakım yardıma cemi
yetler vardır. Bizde bu işi henüı 
esaslı bir vazife edinen bir mü
essese yok ki, oraya müracaatini 
tavaiye edebilelim. 

Fakat ne olacak, bu kadın 
sokakta mı kalacak, sekak kö
şelerinde mi doğuracak? 

Bu kadının adresi bizde mah-
fuzdur. Sıhhiye Vekaleti, Hilili
Abnıer Cemiyeti, Himayei Etfal 
müessesesi bu kadının yardımına 
yetişemez mi? - Hanıınl'e) ı.e 

Haliç Orman idaresinde 
mahfuz 1776 okka mahlebin 
şimdiye kadar vukubulan "200 
lirayı mütecaviz masarifi de 
müşterisine ait olmak şartile 

beher okkasına on ilç kuruş 
esas bedal takdir edilerek 
28 • 9 • 932 çarşamba günü iha
le edilmek üzere müzayedeye 
çıkarılmııtır. İzahat almak ve 
görmek iatiyenlerin Haliç Or
man idaresine ve yevmü ihale
de saat iki buçu~ta ~o 7:5 pey 
akçelerile İstanbul Orman Mü
riyetine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

latanbul Asliye Mahkemeaı 
3 üncU Hukuk dalreaJnden: 

Htıımi)O Hanımın kocası l..rnıitte 
y:.t) ırköy civarında değtrmeııd Boa· 
nalı Osınıııı Efcııdi aleyhine h:rnel 
zc, ciy~ti terk sebebilo ikame C) !ediği 
boşanma d,,a ı flz.crino ınahkcnıoden 
s:ıdır ol:ın 'e muınailcylıiıı lıir ny 
z. ırflnıla hancı 7.0\ ciyote avdoti lüz.u· 
munuıı ihtarına ınntodair bulunan 
2:? 9 !l:l~ tarih Hı 844 No. it il:luıın 
h:ıleu ikfunofrra hı ınc~hul bul un an 
mum:ııltwhc ilrlııcn tebliği tenı.iı> odil· 
ınif uldıığund ıı tebliğ makanımn kaim 
olmak Uz.om ı.uez.kur iltmın bir sıın•ti
ni n uıalıkewe Jiva.nh:ıLnesine talik 
t'dilnıit olduğu ııınmaileyh Osm&D 
Ef&n4iye ilinen ~blii olunur. 
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İlkmektep Muallimlerine 

KIRAAT DERSLERİ 

EyfGI 23 

• 

Beş kısmı da tamamen dört renkolan, meınleketimizde ilk defa basılan mektep kitabı 

ı İsmail Hikmet Beyin şimdiye kadar bir eşi görülmemiş derecede mükemmel, hayat bilgisine uygun, 
son derece nefis, cazip bu eseri Türkiyenin her tarafında büyük bir muvaffakıyet kazandı. 

yanlışsız, 

, ..... _. ......................................... _. ........................................................... ..,, 
Bu eseri görmeden mekleplerinize kitap intihap etmeyiniz. Talebesini seven 
ve mahrumiyetini istemıgen bütiin kıymetli muallimler, bu eseri almakta, 

fevkaladeliğini tasdik ve tebrik etmektedirler 

Kıraat 
Her 

dersleri, 
taraftan 

Avrupa kitaplarında ender 
alınmaktadır. Beş tebrikler 

nefasete maliktir. görülen bir 
kısmı tamamen neşrolundu. 

I• Sühulet Kütüphanesi tarafından çıkarılmıştır. 

~ Umum Kırtasiyecilere .. . . ".. . _, . ""' . ~. : . . ' .. 

ve mektep kooperatiflerine 
TÜRK M AA R 1 F CEM 1YET\N1 N · 

MÜREKKEP, ZAMK VE KOLALARI 
PERÇİN Mürekkep fabrik3sı acentalığında satılmaktadır. 
İstanbul: Yeni Postahane arkasında DİLSİZZADE hanı No. 2 

Telefon: 24118 ( 

--~ Türk Maarif Cemiyeti Menfaatine ~-· 

Büyük Eşya Piyangosu 
İkramiye miktarı: 9000 LİRA 

Keşide tarihi t 2 ikinci Teşrin 932 - Biletin fiali BiR liradır. Bi
letleri bayilerden ve Tayyare piyangosu gişelerinden arayınız. 

Memurlar bulundukları daire ve şirketlerden de tedarik ede
bilir. İstanbul da tevzi mahalli : Cağaloğlunda Halkevinde 

) Türk Maarif Cemiyetidir . ( 

========================================================================:======:..==========================================~ 

Norveçya'nın Halis Morina Bahkyağının Baş Mahsulü HASAN 
Ecza Deposu 

-
f 

KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. 

MAZON MEYVA Tuzu Mide Ye Barsaklar• .. ~ı.~n n· rıııeden tcıııizlı•r. l 
"MAZON TUZU., ı11lanmem n un k:dııııyanlara. Bahı;e

b ptda 1, Bankasl arkasında. MAZON BOTTON 

\ BASURU kokıınlltın lrns·~r. 
( ta:ırrıı lii tif vo ze\ kle i ~·ilelıilir lıi r gazoz. suyu ,·erir. l 

ı• ··ı. n. dopo:-;un cl:.ı.n bedeli iade oılılir. MAZON ismine 

d ikkat ediniz. B üyiik ~ i şe.si 100 ku ruş. 

-NiZAM -

SAÇ DÖKÜLMESi VE KEPEKLERiN 
en müessir ilacıdır. Saçları uzatır, 

kuvvetlendirir . 
F.c ...ane ve parfümeri mağazalarından arayı rıu:. 

1 - Galata, Kemankeş Kara Mustafa paşa, Çöm• 
lekçi S. 10 No. dükkan 

2 - Eyüp, Fethiçelebi, Otakçılar 17 No. dükkan 

Müddeti icar 
sene 

934 Mayıs ga· 
yesine kadar 

933 Mayıs ga
yesine kadar 

. Balada muharrer emlik 19 Eylill 932 tarihinden 18 T. evvel 932 
tarihine kadar müddetle bir ay zarfınJa pazarlıkla kiraya verile· 
ceğinden talip olanların Çemberlitaşta Evkaf Müdiriyetinde Akarat 

kalemine müracaatları. 

iştirakini temin etmiştir. 

it Leyli ve Nehari ~ 

Kız F eyziati Lisesi Erkek 
Boğaziçi • Arnavutköy - Çifte Saraylarda 

Ana sındı - ilk kı~ım - Orta ve Lise smıtlar) 

Kayıt için hergün mektebe müracaat edilebilir. 
Telefon : Bebek 2 IO 

= 

EMLAK ve EYf AM BANKASI iLANLARI . 
Nısıf taksitle satılık apaı-tıman 

Boğaziçinde Sarıyerde Raşitpaşa ve Hüseyin Ef. sokaklarında 1 
ve 3 numaralı maa bahçe yedi odalı iki knımdan mürekkep hane 
26.9.932 de saat 14 ten 16 ya kadar mUzayede ile satılacaktır. 
Taliplerin 932 - 300 dosya numarasile Dördüncü İcra Dairesine 

Leyll ve Nehari ------ müracaatları. 

1 İstiklal Lisesi 1 N ı ş A N T A ş , N o A ---= Kı:z Te er kek 

i ı 1 F ELeyyH vze ı~·yharEI - KıLz vl~ SErkEeks t iLK, ORTA VE LİSE KISIMLARINI HAV D R. 
Bütün ımıfları mevcuttur. 

KA YlT MlJAMELEStNE DEVAM 
OLUNMAKTADIR. 

Hergün •.aat 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. basındaki faaliyetine 17 eylül 932 tarihinden itibaren başlamıı· 1 
ŞEHZADEBAŞI POLİS MERKEZi ARKASINDA .-. tar. Talebekayıt ve kabulüne devam edilmektedir. 

..._ ________ Telefonı 22534 ---------· 

• ..,. Dünya Güzeli..._ 

Suadiye Plajında 
Dünya güzeli KERİMAN HALİS 
Hamm bugün şerefine verilecek 

"'Jiisamere lerde hazır bulunacak· 

tır. ı !k zengin eğlenceler tertip 

c .... ı.miştir. Dühuliye yoktur. Şim

diden masalarınızı tedarik et-
.__IL meniz mercndur. 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt vo ıtührevl butahklar ted• 

Ylhısnesl Karak<tı Börekçi fırınl 
34 

Dr. HORHORUNI 
Zlihrev t ve Bevli hastalık lar tedavi· 

h:ı.ııesi · Beyoğlu Mulenruj yanında 
Zambak sokak No. 41. 

latanbul 3 Uncu icra memur
luğundanz Bor<;t:ın dolayı tnııhcuz ve 
furuhtu muknrrc r :ıo:~ model Fia.t mn.r
k:ı.l ı !tir otonıol>ilin 27 Eyliil ~M2 salı 

~iiııii ~a:ı.t 9 dan ona k adM T aksim 
ııwyd a.n ıııdıı. ikinci açık arttı rııı i\Sl ya.
p1ll\C:Ljtınılnu talip ler in mahallinde 
memu run~ miirac.aat ları ilin ol u n ur, 

Son Posta Matbaa•• 
=== ~ .... ...-1 

Sahibi ~ An c.,;;:om 
Nepiyat Müdilrü: Halil l..Qtfl 


