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TUrk dlllnln ıslah ve mUetakbel lnkl,afı için çareler bulacl!k ve kararlar verecek olan bUyUk 
kurultay yarın toplanacaktır. Kurultay mUzakerelerlnln bUtUn halk tarafından dlnlenmesl için fırka 
merkez ve ocaklarlle, Halkevlne ve dller birçok yerlere radyo hoparlörlerl konmu,tur. TDrk om 
YetKlk Cemiyeti kurultay hazırlıkları için muntaz:aman toplanmaktadır. Bu resim lçtlmalardan birini 
göatermektedlr. 8 inci •ayfamızda tafsillt vardır. 

Kırk Bohçada Sarılı Tarihi 
Seccade Nasıl Kayboldu? 

- --.......----

Henüz Bir Upucu Elde Edilemedi 
Dun MUzeye ait çok kıymetli 

iki tarihi hatıranın ortadan kay .. 
holduğuna, daha doğrusu milyon 
değerindeki . bu eşyanın mUzeye 
t eslim edilmeden evvel kayıplara 
karıştığına ehemmiyetle iıaret 
ettik. Burada kısa bir hul!sa 
ya pabilh iz: Kaybolan tariht 
eşya iki tanedir. Biri 
maruf Arap filoıofu Muhid-
dini Arabinin hırkası, diğeri de 
tarihi bir seccadedir. Bunlarm 
ikisi de Konyada Sadreddini 
Konevinin kütüphanesinden bir 
müddet evvel İstanbuldaki TUrk 
ve İslam Eserleri Müzesine gön
derilmiş, fakat Müzeye gelmeden 
kaybolmuştur. Seccadeye yarım 
milyon l ira kıymet biçilmi~tir. 

Hı rk11nın kıymeti de ondan aşağı 
değil, bilakis daha fazladır. Mu
zeler İdaresi bu iki kıymetli tarih 
hediyesini aramaktadır. Her ta
raf, her yer aranmış, fakat şu 
dakikaya kadar bir ipucu elde 
edilemememiştir. Maarif vekaleti 
bu me~ele ile çok yakından alA
kadar olmuş, milyon değerindeki 
bu hırka ile seccadenin mey-
dana çıkarılması ıçın emirler 
vermiştir. Tetkikat, tahkikat 
ve taharriyat el'an devam etmek
tedir. Biz de, muhtelif alakadar
lardan, birçok kimselerden soruş
turduk. Bazı kimseler, bu iki 

• urk n lı!Am Eaerlerl Müsesl Müdürll 
Mahmut Kemal Bey 

kıymetli hatıranın Aurupalılar ta
rafından çaldırıldığmt ileri 
sürüyorlar. Fakat bu ihtimali za
yıf bulanlar da yok değildir. 

Çünkü kuvvetle iddia ediyorlar ki 
gerek hırka, gerekse seccade 
elyevm memleket dahilindedir 
ve belki de lstanbulda saklıdır. 
Fakat kimin elindedir, bunları 
kim almış ve kim saklamıştır? 

işte cevap vcrilem!Jen esra-
rengiz bir sual!... 

Don bu mesele etrafmda tah· 
kikat yaparken öğrendik ki, Mü· 
zeler idaresi bu hususta Konya 
MUıesi MüdürlüğUne müracaat 
etmiştir. K onya Müzesi bu hu
susta tahkikat yapacak, neticesini 
Müzeler idaresine bildirecektir. 

MUzeler Müdiirü Aziz. B. bu 
hususta bize şunları söylemiştir: 

" - Gazetenizin neşriyatı Uze· 
rine tetkikata başladım. · Bizim 
müzede böyle bir şey yoktur. 
Eski TUrk ve islim Müzesinden 
de sordum. Oraya da gelmemiş· 
tir. Topkapı sarayındaki tetika-
tımız da müsbet netice verme
mlttir. Maarif Vek4leti bize bu 
hususta emir verdi. Aynca Konya 
Müzesi Müdürlüğüne de müracaat 
ettik.,, 

Biz diyoruz ki: Bugün kaybol· 
muı bir vaziyette bulunan bu 
milyonlar değerindeki eşya mey
dana çıkabilir. Çünkü gerek hır
kanın, gerek seccadenin el'an 
lstanbulda bulunduğu iddia 
edilmektedir. 

Tahkikat bu noktadan yapı
lacak olursa öyle eminiz ~i eşya
lar meydana çıkabilir. Şimdi bu 
kadarcık izahattan sonra mesele
nin iç yüzünü yazalım: 

Arap filezofu Muhiddini Arabi 
f Devamı IO uncu uyfada ) 

Ş:ırkıların Medlulleri: 

Bugünün Meselelerinden 

Türkçemiz Başka Diller
den Çok Daha Zengindir 
Türk Milleti Türk Olarak Düşünecek 

Ve Türkçe Yazacaktır 
----- -

Blıyiık l>H Kurultayı yarınd an itibaren mesaisine b:ı~lıyacak v o hl~ 
t Ophoısiz ç·ok miihim ııetlcelor elde edecektir. Bu husustaki anketlmiıa 
nihayet vormeden evvel bugUndo)laarif Umumi Müfcltiılerinden lla nn 
Ali Berin fil,irlorhıi yazıyoruz. 

A .. 

Hasan Ali Bey maarif mesle-
ğine muallimlikle intisap etmiş, 
sonra Umumi Müfettişliğe tayin 
olunmuf, daha sonra Avrupaya 
da gitmiş, bilgi ve görgUsünü 
arttırmıştır. Dil meselHi hakkında 
tunlart söylüyor: 

" - Öz Türk dili kelime itibarile 
çok zengindir. Son alb asır zlr· 
fmda müşterek islim medeniyeti
nin dilimize vermfı olduğu Arap 
ve İran yabancı unıurları, zabi .. 
ren bu dili zenginlettirmiı görU
nOrse de hakikatte tnrkçe dil· 
şUnmiye mini olacak eğreti bir 
takım kılitelerin dilimizi bozma
amdan baıka bir şeye yarama
mıştır. Büyük Türk ıairi Ali Şir
nevaının Muhakemetüllftgateyn 
simli ve TOrkçe kelimelerle Fa .. 
riıileri karfılathran eseri çok 
zengin addedilen Fariıinin Tllrkço 
kelimelerdeki ince farkları ifade
den aciz olduğuna kAfl bir delil· 

Hasan AH Bey 
dlr. Şu halde kelime yUnttdell 
ö.ı Türkçe f ~n sıkıntı çekmen1a 

( Devamt 8 inci aayada) 

Gaz lhtikircıları Mutlaka 
Ceza Görecek 

Tetkikatı Yapan Sanayi MUdUrU 
Refik Bey 

Benzin, gaz ve mazot fiatle
rinde gayritabit, daha doğruıu 
ihtikara benzer bir yükseklik 
olduğu hakkındaki iddialar üze
rine yapılan tetkikat bir neticeye 
varmak üzeredir. 

Bu işle esaslı surette meşgul 

olan Sanayi MUdürU Refik Bey 
tetkikatını iki safhaya ayırmıı ve 
bunlardan ilk safhayı bitirmiıtlr. 

Refik Bey bir muharrlrlmize b11 
mesele hakkında tunları ı8yl .. 
miştir: . 

- Gaz, benzin ve mazot fi.• 
atlerindeki yükseklik hakkındaki 
tahkikatım iki saflıaya ayrılmıştır. 
Birinci safha: muamele vergisile 
istihlak resminin arttınlmaıından 
sonra şirketler tarafından gaz, 
benzin ve mazot fiatlerine yapı
lan zammın bu vergilerle miltena• 
ıip olup olmadığını araştırmaktı. 
Bu kısma ait tetkikatımı bi· 
tirdim ve raporumu Ticaret Oda· 
sı idare Heyetine verdim. Benim 
bu safhada vardığım netice şu
dur : Şirketlerin, vergilerin art
masınt mUtcakıp gaz, benzin ve 
mazota yaptıkları zam, tamamen 
vergileri aksettirmekte ve gayri· 
tabii bir fiat zammı g~rnlmemek· 

(Devamı 8 inci sayfada ) 

l::y go ı ca açıl zı:vkınl •Ür faslı baharın 

••• blilbOlllyüm Hn cııa.ua ba•a ••aarua 

N çin m .. hzun bıkarsın aen b;ına öylo 
Nedir lur~nlıjua •1 mah alSyle 

lıtekl e mıdir lçttj'imlz bade Efendim 

Dehlr .. ~lal aehlr U. eiadllraek lçladlr 

Sevdtjlm haşın için lutfcyle bak feryadıma 

Ha•tal lalcraaı •ti"• ıel yetiı imdaclıma 

Kederden ınl ıı ,. den lıi l meın sararını7 ruıır ı • !lısaua 

S.ıala 1 la bal. ı•ual •i'-r , .. u ltüu ..lim 
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_ 1 Günün Tarihi 

Çalınan Tarihi 
Eserler 

lfilyonlar değerindeki iki tarih! 
hatıra.a.ın esraeııgi.& bic .su
ret to nasıl ortadan kay• 
bolduğıınu dünkfi nUsbamııı:· 

da okudunuz. BııgtiD de dev.a.m 
et tiğimis bu lha.dise hakkında. 

balkımı.ı d iyor ki : 
Sermet B. (Kurtuluş Fmn sokak 1) 
- Bugün aatikacılık ilemiade en 

p dcferli olan Te ea çok ara .. n 
halılar ~•ki SClçuk halıtand1T. Sa.O. 
redd ini Konevi kütüphanesinden fs
t:rnbuh gelirken aşır.lan seccadenin 
de bir Selçuk ae«adesi olduğ1Htda 

fÜpbe yoktur. Hırkanın da tarihi bir 
kıymeti vardır. He.. lu.lde btt iki 
eser paha biçilmiyecek kadar kıy• 

metHdir. Kadır bilmiyen ca'bil aatta
nat dernnde böyle milyonlar dete-
r indeki eıerlerımiı: hep AYrupaya 
ve Amerikaya akmıştu. Bunun üze• 
rinden çok zaman geçmemiş~r. Hır
•ızlan n ceza görmeai :milli hrih ııa
mına çok arzu edilir. 

• Hikmet B. (Sulb:nahmet Çatladı-

k&pı 21) 
- Memleketimi&de kan-etli bir 

milli tarila ft milli dil hamlelli •ar
dır. Cimlwriyet tarllüai .e diJiai 
çok kıakaıaan bir cereyan yarabluf
tır. Baba yadigin em eserleria sa
hn.mamıa pıt yumalm• .. bdır. Kola· 
yadan rleıı eserler -=ab. 'Del eye 
ıltmlıtir. B• esrareap elleri lket
fetmek tarihe ıbüyik bir liWMt 
olacaktır. 

lılutafa Bey ( li1U11osm1.niye 11.alk 
apartıma.nı ) 

- Eaki n tarihi laymetli eHriai 
kona.uta biiytk bir laana8iyet P.-
teren ( So. Posta) p :tarila •nn•a 
çok müt.telddrim. Geçea .... ~ 
d ilnyada emsali bulunmıyan ve Pırı 
Reis gibi kudretli bir Türk kaptanı 
tarafıadaa yaptlan ilk Amerika ha· 
rit.asma da Son Posta kejfetillİşti. 
Ea!d idare zamanında yapılan bu 
tarih hıraızlarıoı da ortaya çıkarırsa 
büyük bir hizmet daha yapmıt ola
caktır. 

İhsan B. ( Şehı a.u ebaıi Eın iıı nuret

tln mahall esi ) 
- Bizim milli tarilİimht çok ih· 

mal edilmiştir. Bizim medeniyetimlı· 
den, eski nrlı~ımu:dan hep ecnebi 
•e yabancı unsurlar istifade etmiş
lerdir. Biz eski medeni~tin nrislCTi 
oldutumuzu maalesef bilhaua Os
manlılar ı:amallUlda çok wıutmuı~. 
Şimdi bu parlak ma.ı.iyi atıyor ve 
tetkik ediyoruz. Başhbaşına bir Türk 
mecleniyeti kuran Konya Selçukluıaa 
ait tarihi eserler den yaptlmıf. Fa
kat biz cümburiyet nedi bunu hu-
medemeyi:ı. Bu hırsızlar ortaya çı· 

karıluıalıdır. 

Hüseyin Ragıp Bey 
Moskova B6ylik Elçimiz Hl

seyin Raflp Bey b11 sabah An
karadan şehrimize gelmiştir. 

Sarhoşluktan Sonra. .• 
Aarapcamiinde ıraspaa Ba

hattin ve raspacı AhdWlala aar· 
hoşluk yüzünden .Ş.bane yoku
şmada biTibirini yara!amıtlardır. 

• 
Şeker Ihtikircıları 

Dokuz Şeker Taciri ihtikar Cürmile 
Dün Adliyeye Verildi 

Yerli şeker fabrikalarında biri ilan etti : Kes· 
me şekeri '39,'5 rıraya istiyene verecek ve anu 
edenler depolara müracaat edebileceklerdir. 
Piyasada ve fabrikalarda da şeker olduğu 
halde kesme şeker birdenbire 39,5 liradan kırk 
1ruç.uk liraya y-kselmiştir. Biz bu habere inan
mak istemedik ve bu yiikselmenin doğru olup 
olmadığını müteaddi bakkallardan sorduk. Onlar 
da Avrupa kesme şekerinin bir lira birden fırla
dığmı teyit ettiler. Şeker niçin ve neden 
yükseliyor? 

olmU§tur. 
Halbu'ki bugün ıçın gümrllkten şeker çıkmasa 

bile piyasada kafi miktarda şeker olduğu için bu 
yükseliı gayn tabii addedilel.ilir. 

Söylendiğine göre, buna, muvakkat bir müddet 
için gümrüklerden şeker çı'karıbnaması sebep 

Nitekim dün ticaret müdürü Muhsin Beyle 
ticaret komiser1eri piyasayı dolaşmışlar, şeker va· 
ziyetini tetkik etmişlerdir. Neticede bazı kimselerin 
'feker ve kahve fiatlerini hiç sebep yokken yükselt
tikleri görülmüş ve bunlar adliyeye verilmişlerdir. 
Buulanu isimleri şunlardır: Mehmet Baki şerif :zade, 
Hakkı, Mustafa ve Mahmut şerikleri, Filip Boyacı, 
Abbas, Mehmet Nur, Trakyalılar Paı;an, Savantm 
oğlu. 

Bir Kavga 
---

Genç Bir Kız Babasını 
Dövenleri ~araladı 
Salıpazanncla pLlj gazinosu 

bekçisi 'f evfik efendi akşam san
dal ile gui.Do civarında germek
te olan Emia ve Hasau isminde
ki plwı.lara guiaodan uıak 

dmmalar•m iht.ac etmiştir. & 
yüzden aralımııda kavga pk
mış, Hasaa ve Emin sahile 
çakacak Tevfik Efendiyi fena 
halde dövmiye başlarm ılardır. O 
eaada bahuuıa yemek ge
tireo 'J:emk Efea<tiaia 15 ya

şmdaki ikı.ıı Ayşe Hanım baba
S1n1n meç.hu1 ıahıslar tarafmdan 
dövülmekte ıolduğunu görünce 
eline geçirdiği bir sopa i1e Ha· 
sanı başından yaralamışhr. 

Tahkikat 
Yapılıyor 

Gümrük müfettişleri, Teşvikı 
Sanayi ıkaaun Jan istifade ederek 
gümriiktea gümrüksüz iptidai 
madde geçiren bir Fa.mamn güm
rüksüz aldığı kimye-d bir mad
deyi piyasada satarak gümrük 
farkından istifade ettiğiai aber 
almqlar v-e derhal tahkikata baş
larnışlardar. Tahkikat ilerlemek
tedir. 

Müıe Hademeleri f cm 
Müzeler idaresi müze lhade

meleri İçİll yebeaak elbise yap
tırmıya karar -ver.miıtir. Müzede 
çalqan ( tOO t im.deme için ıelbise 
münakasa prtnamesi bu rlan
mışt.r. Yalcmcl. ilin edilecektir. 

K1'ntenjan 
Vekiller heyetinde kabul edilen 

kmıtenjan listeleri :yöbek tasdika İİc· 
t ran etmi.şt" r; yarın neş,-edi .ecek.tir 

İki Hüseyin 
Tevkif 
Eilildi 

' Dün Rume.lihisarında cıgara 
kağıdı kaçakçılığı yapan iki Hü· 
seyin yakalanmıştır. Bunlardan 
Celal oğlu Hüaeyin ( J 8) sene ha· 
pisanecle yattdduı sonra iki ay 
evve] çıkllllŞ, 10 gün kadaı- bir 
kahvede çalışmış ve bu sırada ka. 
çakçılığa başlamıştır. Kaçak k.A
ğıt1arla beraber ihtisas Mahke
mesine verilen adaşlar derhal 
te.-kif edilmişlerdir. Muhakeme
lerine muvkufen bakılacaktır. 

11kmektepl erde 
İstanbul ecnebi ve ekalliyet 

mekteplerile resmi · iJkmektep 
karlı-oları mekteplere bildirilmeğe
başlanmıştır. Nakledilen mual
limlere J teşrinievvele kadar teb
ligat yapılmış ve l Teşriııievel· 
de bu mekteplerde tedrisata 
başlanmış olacaktır. 

Kıs Mesai Saatleri 
' Vilayet bütün dairelere me~ 

murların kış devam saatierini 
tamim etmiştir. Bir Teşrinevvet

den itibaren memurlar saat 9 dan 
12ye kadar ve bir saatlik öğ1e 
tatilinden soora da 13 ten 17 ye 
kadar çalıpcaklardır. 

Adliye VetdJi 
Adliye Vekili Yusuf Kemal 

Bey dün öğleden sonra Adliye 
binasıoa gelerek Başmüf ettitlik 
dairesinde bazı işlerle meşgul 
olmıqlardır. 

Vekil 8. Büyük dil kongresine 
iştirak ettikten soma Ankaraya 
dönecektir. 

j Piyer Benuva 
Meşhur Atlantid Muharriri 

Şehrimizden geçti 
Fransa'mn en büyük roman

alarmdan ve Akademi azumdaa 
M. Piyer Benuva Mısır~ Sariye
de bir seyahat yapmış ve dtbı 
vapurla limammıza uğramqı, ak
pm Marsilya'ya hareket etmiŞtir. 
M. Benuva'mn ( 'Anlantid ) ve 
(Lübnan kasrıoıo eahibesi) isaüa
delri romaaları dilimize de tereli· 
me edilmiftir. -----Gümrük Beyannameleri 

Öğrendiğimize göre Gllmriik 
Başmüfettişi Refik Bey Gümrük
lerde teftitler yapmaktadır. Bazı 
beyannameler Başmüfettişliğe ge
tirtilerek iizerlerinde tetkikata 
başlanmışbr. -----
Baro'nun 
Yeni Azaları 

Son gİİJılerde avukatlak .ati
hiyeti kazanmak maksadile Baro
ya yeniden birkaç mltacaat 
yapılmıştır. Bu meyanda aki 
gazeteci arkadaşlardan saı..k 

Ankara Ticaret mahkemesi aza 
mülizimi ve Ankara icra riyaseti 
başmuavini Mouffer Litfi 8. de 
müracaat ederek salilıiyctname
sini almıı •e avukatlığa bafla
m ıştır. Muzaffer B. a}'l'ıca hazine 

avukatlığına da tayin edilmiştir. 

Otomobil Faciası 
Şoför Mehmedin idaresindeki 

otomobil Fındıklıda berber Em
ru11ab Efendiuin 10 yaşındaki 
oğlu Necdete çarparak yarala· 
mıştır. 

Gazi Hz . 
Gazi H:ı. dün Boğaziçinde rnot6r• 

le Lir teaezdh icra buyurnıuşlardı.r. 

Tifük Cemiyeti 
Aabradan bildirHclitine rw• 

Tir.iriye Tiftik Cemiyeti Türk tiftik• 
leriaia tekamülü için çok faydab 
•uaide bulunmaktadll'. 

Bir Tebliğ 
ihracat ofisinden teblit edilmiştlrı 

• Tiirkiyeden FiJiatine aeyk ve ihraç 
olwı.uk ba}'Taaatın karantina mua• 
:iDeJcai hakkında a1lkadarların ofisten 
maliaıat almalan,,, 

Maarif Vekili 
Şehrimiıde 

Maarif Vekili Reşit Galip Bey bu 
aaba.b Ankaradan ıehrimize gelmiş• 
tir. Vekil Bey dün akşam Ankara• 
dan hareketinden eYvel ıa beyanatta 
bal ... •uıtur: 

•Şimdi b&tila ahalarda tetkikat 
ile me,guliim. Şereflerimiz.in ve 
memleketin benden ne istediğini 
biliyorum. Bütün kuvvet ve takatimi 
sarfederek benden beklenen hizmeti 
ifaya auyaffak olaut1.111a eminim. 
EyWI aihayetine kadar mütedahil 
muallim maqlarmıa Jcimilen teni
yesi işini ehemmiyetle takip ediyo• 
nım. Bımdan sonra kendileri maaş 
alıila.ldan lıalde muallimleri ayhkııs 
b-ır1tktıldaT1 görfileeek h11wu.t m11ha• 
aebelerin yakalarından tutacağım." 

hfairede YddönümU 
Waiyeain belediyeye dnrinia o

n uncu yıldönümü münasebetile bu• 
gün öğleden ıonra Fatih itfaiye mil• 
dürlüjünde merasim yapılacaktır. 
11erasimde Vali Ye Beledi7e Reid 
Muhiddin B~ de hazır bulunacakhr. 

Karaya Oturdu 
:kalya bandıralı Aneni vapura 

Karadeuiz boğazında kcaraya otuı
m11fhu. 

Jeneral Mak Arlilr 
Amerika Müttehit hükumetleri 

u .... Erkim Harbiye Reisi Jeoeral 
Dou.-!u Mac Arthur bugün yaverila 
birlikte saat 15 te Daçya vapurile 
i.(östenceden tehrimize gelecek ye 

merasimle karşılanacaktır. Jeneral 
Mac Artbur aktamki trenle Anka• 
raya l'idecektir. 

tskAn Tahkikatı 
fsk.in idaresindeki suiistimal 

tal.:kika hna devana olunmakta-
dw. Mülkiye müfettifi bu meselenin 
tabkikatı .neticeı;i olarak dün bazı 

k im· 'erin i fadelerini almıştır. 

Gümrük 
Tarifesinde 

Son günlerde ikhsadt malıafilde 

giimrök tarifesi üzerinde bazı tadi• 
lit yapdacağı kuvvetle söylen rnek• 
tedir .. Hatta daha ileri gidilerek tadi
libn §U veya bu kısımlar üzerincN 
yapılacağı da ilave edilmektedir. 
Maamafih a1Akadar makamatta tari• 
fede tadilat yapılacağı nya böyl• 
biT 'eye liizom görüldüğüne dair 
hiçbir malumat yoktur. 

Son Postanın Resimli Hikaye si: Pazar Ola Hasan Beg Diyor Ki: 
-

2 - Sokakta ııörünce bucak 
bucak bPJonmd 

3 - Geceleri bu ymden gö· 
:ıime .,C• str-t.yor ~ 

4 : Haaa Bey - Benim gibi 
yapsan r.a.bat ~erdin. .• 

- Sen ne yaptın Hasan Bey? 

5 : Hasan Bey - Hayır a..
.ma. verece&ime dair aöz verdilPJ 
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Bugün 
Artık 

Söyliyebiliriz 

·-------------------- * lki gün evvel gözyaşları içinde 
son istirahatgahına tesHm ettiği
ıniz Ahmet Rasim Beyin ölümü, 
bütün vatan çocuklarını, fakat 
biihassa biz matbuat müntesip· 
lerini ağlattı. 

Ahmet Rasimi B. matbuatm 
en emektar hizmetçisi, memleketin 
en yorulmaz muharriri idi. Fakat 
Ahmet Rasim, her şeyden ziyade 
ve her şeyden evvel bUyük bir 
İnsandı. 

Ahmet Rasimi Darilşşafaka 
ye tiştirmişti. Onun için bu mües
sese ye karşı sonsuz bir minnet 
beslerdi. Kendisine hayatta en 
büyük arzusu ne olduğu sorulduğu 
%aman, evinden ve çocuklarından 
evvel, bu müesseseyi düşünür: 

- DarUşşafakayı mükemmel 
bir hale getirmektir, derdi. 

Hu arzusunu yerine getirmek 
onun hayatının en büyük temen
nisi idi. Fakat muharrir hayatı, 

onun bu arzusunu yerine getir
mesine imki\n bırakmıyordu. 

Nihayet birkaç sene evvel 
Ahmet Rasim Bey Meb'us inti
hap olundu. Ayni zamanda Tarih 
Encümenine aza seçildi. Aylık ka
zancı beş altı yüz lirayı buluyor
du. O hayatında hiçbir zaman 
bu kadar parayı muntazam ve 
devamlı bir surette kazanma
Olıf tı. Hayatı basit ve mazbuttu. 
İhtiyaçları sade idi. Paraya da 
ehemmiyet vermezdi, onu yakın
dan tanıyanlar Ahmet Rasimin 
bu parayı nasıl sarfettiğini 

ıoruşturdular ve nihayet 
öğrendiler ki, bUyük üstat 
kazandığı paranın 200 lirasını 
ıarfedebiliyor, geri kalanı banka
ya filin değil Darilfıafakaya iÖn· 
deriyor. 

Fakat bunu kimseye aezdir
miyor ve kimseye söylemiyordu. 
O bu yardımı yapmakla en mu
kaddes vazifesini yapmış oluyor 
ve vicdanının isyanını susturuyor
du. O vakte kadar Darüşıafakaya 
borcunu ödeyememek onu kemi
ren bir azap olmuştur. 

Bu haberi alan gazeteci ar
kadaşlardan biri, çok mlltehassis 
olarak bunu yazmak hevesine 
düşmüş, fakat bir defa da Ahmet 
Rasim Beyin fikrini almak iste
nıiıti. Ahmet Rasim Bey bu en 
mukaddes sırrının, başkaları ta
rafından ,bilindiğini öğrenince 

çok müteessir olmuf, gözleri 
Yaşla dolmuı, kendisine giden 
arkadaşa, 

- Ne bedbaht adamım, demiş, 
hayatımın en aziz sırrını bile 
kendime saklıyamadım. Bunu 
kimsenin bilmesini istemiyorum. 
Çünkü ben bu yardımı kendimi 

töstermek için değil, borcumu öde
mek için yapıyorum. Onun için 
rica ediyorum, bu bahsi burada 
kapayınız ve hiçbir yerde, hiçbir 
kimseye söylemeyiniz. 

SON POSTA 

~n Postanın Resimli Makalesi .i Felsefe Kırıntıları • 

1 - Yalnız beğendiğimizi 
okumakla hiçbir şey öğrenemeyiz. 

2 - Tabii olmak için samimi 
olmak kafidir. 

3 - Güzellik, renk ve hatların 

blrleımeaile husule gelir. Faka tabiat 

hatların güzelliğini renklerle bot•r· 

• SON TELGRAF HABERLER/ 
• 
intihabat Başladı . -- ~ 

Yunanistanda iktidar Mevkiinin Yeni 
Sahipleri Bu Akşam Belli Olacak 

Atina, 25 ( Hususi ) - Bugünün pazar, yani 
tatil günU olması ve meb'us intihabatmm bugüne 
talik edilmesi daha sabah karanlığmdanberi halkın 
sokaklara dökUlmesine vesile teşkil etmiştir. Fırka 
merkezi ve klllpler binlerce halkın tahacümU ile 
hıncahmç dolmuştur. 

Reylerin habul edilmesine saat dokuzdan itiba
ren başlanacaktır. Zabıta memurları kanlı hadiseler 
vukuunun önüne geçmek maksadile her tarafta terti· 

bat almışlardır.Rey sandıklan başında herhangi aykırı 
bir tezahür vuku bulmaması için zabıta memurları 
azami teyakkuzla hareket etmektedir. lntibabatm 
neticesi bu akşam geç vakit belli olacaktır. 

Muhalif gazeteler şiddetli neşriyatta bulunarak 
"kahrolsun hırsızlar. Hırsızlara rey vermeyiniz,, 
cümlelerini büyük harflerle yazmaktadır. Hükumet 
gazetelerinde de "memleketi mahvedenlere rey 
vermeyiniz,, cUmleleri görülmektedir. 

- ----- ---

Osmanlı Borçları Ya
F azla Ten zil Edildi 

Eski 
rıdan 

Ankara, 25 ( Hususi ) - Parise giderek Dllyuou 
Umumiye itilafnameıini imzahyacak olan Saracoğlu 
Şükrü Bey, Nurullah Esat Beyle beraber diln 
akşaıtt lstanbula hareket etti. ŞUkrU Bey Parise 
hafta sonunda hareket edecektir. ltilifnamenin 

kısa bir mllddet zarfında imzalanacağı anlatılmak
tadır. Yeni itilifname mucibince ödiyeceğimiz 

para bugün için, yarın için ve hatta uzak bir 
istikbal için bile tediye iktidarımızın dahilindedir. 

tır. 1925 senesinde yapılan taksime nazaran reıill
mali 105 milyon altın Türk lirasına baliğ olan 
borcumuzdan yarıdan fazla tenzilAt yapalmıt Ye 
1928 itilifnameıine göre 2 milyon alhn Türk lira
sından baılıyarak 23 üncü sene nihayetinde 

3.~00.000 altına baliğ olduktan ıonra borcun ta
mamımn itfasına kadar devam etmesi icap eden 

Bu maksatla gerek borçların umumt yekunu ve 
ger~k senelik taksitler mühim nisbette azaltılmış· 

senelik taksitler, yeni itilaf şeklinde daha kııa bir 
zaman devam etmek ,artile ve maktu olarak bir 

milyon altmdan daha aşağı bir seviyede tesbf t 
olunmuştur. 

İki Fabrika 
Biri Nazillide, Diğeri 
Kayseride Kurulacak 

Ankara, 25 (Hususi) - lktısat 
Vekili CelAl Bey Rus Mütehassıs 
Heyeti şerefine dün bir öğle zi
yafeti verdi. Öğrenildiğine göre 
hükümet Nazilli ve Kayseride 
birer mensucat fabrikası tesis 
edecektir. Nazillide boyalı iplik
ten pamuklu mensucat yapılacak, 
Kayseride kaput bezi dokuna· 

caktır. 

Bari Panogiri 
Kapandı 

Roma, 24 (A.A.) - Bari Şark 
panayiri kapanmıştır. Paoayir 
fevkalade muvaffak olmuştur. 
Panayire 3662 İtalyan ve 609 
ecnebi müessesesi iştirak etmi~ 
ve 2837 müessese aralarmda mu· 
kaveleler aktetmişlerdir. Panayiri 
bir milyon kişi gezmiş ve 25 mil
yon liretlik muamele olmuştur. 

Bir Muallim 
Adanada Hapis Cezasına 

Afyon Halkevinde Mahkum Oldu 

Kızamık -
Sat!ısun Kazalarında Bazı 

Vefat Vak'aları Oldu 

Ankara, 24 - Ladik ve 

Havza kazalarının bazı köylerinde 
ağustos nihayeti ile eyliil iptida-

larında zuhur eden kızamık vak'a

larmın yaptığı ihtilatın berta

raf edilmesi ıçın tedbirler 
alınmıştır. Hastalığı vaktinde bil-

dirmiyen ihtiyar heyetleri mahke
meye verilecektir. Bu hastalık 

yüzünden bazı vefat vak'aları 
olmuştur. 

Afyon, 24 (A.A.)- DUn gece Adana (Hususi) - Türk Sö- M r V kT 
Afyon Halkevinde yapılan bir zil gazetesi muharrirlerinden Fuat a ıye e l I 
toplanmada Türk dilinin tarihi ve Beyi dövmek ve tahkir cürmile Çankırı, 24 (Hususi) - Maliye 
tekamülü hakkında münakaşalar mahkemeye verilen Muallim Seyyit Vekili Mustafa Abdülhalik Bey 
yapılmış ve birçok halk şiirleri Bey on sekiz gün hapis cezasına dün şehrimize geldi. Vekil Bey 
okunmuştur. mahkum olmuştur. burada bir hafta kalacaktır. - K. K. 
~~:=:::========================-=====================~ 

Biz de bu yardımı bugüne 
kadar mukaddes bir sır gibi 
•.akladık. fakat bugün artık söy
lıyebiliriz. 

işte Ahmet Rasim böyle r 
bUyük bir insandı. İSTER iNAN, İSTER İNAl'.'MA ! 

Beykozda Bir Facia 
Şoför Reaulün idaresindeki kam

l'on Beykoz civarında Ömerli - Boz
lıa.ne yolundan geçmekte olan bir 
ltabaya çarparak arabayı ve iki bey
tiri parçalamıştır. Arabada bul•ınaıı 
l'evfik ve Mubarr"m ismindeki iki 
'tabacı da muhtelif yerlerinden va• 
ta.\anmıflardır. 

Celil Beyin İktısat Vek&letine geliıi aanayicileri 
n-emnun etti. Çünkü mevaddı iptidaiyenin memlekete 
girmesi serbest bırakıldı, kontenjan liateai tadil edildi. 

Bnı ithalatçı tüccar da memnun. Hattı Hacı Bey, 
Celil B. namına bir abide rekı:ini teklif edecek kadar 

ileri gitti. 
STER /NAN. 18 

Fakat diğer taraftan işitiyoruz ki, bazı ihracat 
tacirleri, ezcümle fındıkçılar, yüncüler Ye saire, alınan 
tedbirlerden memnun değildirler. 

Dünya öyledir. Herkesi birden memnun etmek 
mümkün değildir. Celil Beyin de herkeai memnun 
edebileceA-ine, 

RR iNANMA! 

---- -----

lvlünderecatunrzın çoklu
ğundan dercedilenıenıiş
tir. 

Komiteciler 
Bulgar Komitecileri Sır

bistana Taarruz Ettiler 
Belgrad, 24 (A.A.) - Dün 

g~ce Bulgar komitecileri Çareve
sel mıntakasında üç noktadan 
Yugoslavya arazisine girmeğe te
teşebblls etmişlerse de Yugoslav
ya hudut muhafızları tarafından 
tardolunmuılardır. Bulgar hudut 
muhafızları ateş açarak komite
cilerin firarına müzaheret elmi1-
lerdir. 

Balkan 
Konferansı 

Sofya, 24 ( A. A. ) - Bulgar 
Ajansı bildiriyor : Blikreşte top
lanacak olan ÜçUncll Balkan Bir
liği Konferansının tehiri için Bul
gar Milli Grupu tarafmdan vaki 
olan talep hakkında alınan ma
lüma ta göre bu talep Romanya 
Yugoslavya ve Yunanistanda 
ikinci balkan konferansı karar
larımn ve bilhassa ekalliyetler 
hususunda milli gruplar arasında 
müzakerede bulunulmasına dair 
olan kararın henUz tatbik edil· 
memiş olmasından ileri gelmiştir. 

Trabzon - Erzurum 
Trabzon ( Hususi ) - Bura

dan Erzuruma giden yolun bazı 

tehlikeli kısımları tamir edil· 
mektedir. 

Bu Sabahki 
Kesif Sis 

Bu sabah limanda ve Haliçte 
ke1if bir sis tabakası vardı. Bu 
yüzden vapur seferleri kıımen 
intizamlarını kaybettiler. Ahırkapı 
ve F enerbabçedekl ıis dOdükleri 
muntazam fasılalarla çalarak va
purları ikaz etti. Sis iki saat 
sonra açıldı. ----Madam Borah Hasta 

Nevyork, 25 ( A. A. ) 
ayin azasından Mister Borahın 

kansı Madam Borah tehlikeli 
surette hasla yatmaktadır. 

Denizde Yangın 
Zonguldağm 20 mil açığında 

kesif bir duman görülmiif ve 
derhal iki romorkör gönderilmiı 
ise de yanan vapurun yanına 

sokulamamışlardır. 
Yanmakta olan şeyin bir ge-

mi veya motör olduğu tesbit 
edilmemekle beraber bu civarda 
yarı yanmış keresteler görüldü
ğünden yanmakta olan geminin bir· 
kaç gün evvel Barlından kereste 
ve Filyostan ceviz kütükleri 
yükliyen Nimetullah ismindeki 
motör olduğu zannt:diliyor. 

Mısırda 
Kanlı Bir 
Muharebe 

Kahire, 25 (A.A.) - Bu ci
varda bulunan Akmin kasabası 
halkından 3000 kişi bir vapura 
binerek Nil nehri iizerinde bizaz 
ötede bulunan Şag kasaba 
sına gitmişler, kasabaya çıka
rak Şag kasabası sakinle-
rine taarruz etmiştir. Kısa bir 
ateşe tuam jçine gömülmüştür. 
Hadise haber alınma 150 polis 
Şag kasaba!iına gitmiş, mütear
rızlara ateş etmişlerdir. 13 ölll, 
100 mecruh vardır. 50 kişi mey. 
kuftur. 
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1 1 j lzmir Mektubu~ 
--, 1 

Tapu 
İşleri 
Basitleşti 

İzmir ( Hususi ) - Şehrimizde 
bulunan Kadastro Umum Mü· 
dürü Cemal B. tapu ve kadastro 
jşleri hakkında şayanı dikkat 
ızahat vermiştir. Bu izahab şöyle 
hulasa ediyorum: 

- lzmirde tatbik edilen tapu 
sicili lsviçrenin ( Vo ) kantonunda 
tatbik edilen sistemin aynidir. 

Bu sicilin esası; şahsiyeti gayri
menkule vermektir. Eski sicilde 
şahsiyet ferde aitti. Her gayri
menkule bir sahife tahsis edilmiş
tir. O gayrimenkulUn mülkiyeti, 
irtifak haldarı gayrimenkul mU
kellefiyeti ve ipotek gibi göreceği 
vukuat ve tahavvülit ayni sayfa 
üzerinde yllrütülecektir. 

Bu yeni sistem lunir, Manisa, 
Denizli ve Aydın, Ankara, Ço
tum, Yozgat, Çankırı ve Kırşehir 
vilayetlerinde tatbik edilmektedir. . 

Bu sistemi yapabilecek me-
murlar elde ettikçe, kadastro 
mektebinden ehil memurlar ç1k
tıkça memleketimizin her tarahna 
bu usulü teşmil edeceğiz. Tec· 
rübe olmak Dzere de şimdi 

Kasaba ve Alaşehir merkez ka· 
salarında ihzarata başlanmıştır. 

Yeni teşkilatımızdan evvel bu 
gayrimenkullerden 6 - 7 sene 
zarfmda ancak bin beş yüzfinün 
tescili yapılmış ve alakadarlara 
tapu senedi veriJmjştir. Yeni teşkt. 

latımızdan sonra 15 temmuz ta· 
rihinden 15 eyliil tarihine kadar 
yedi yüz gayrimenkulün dosyesl 

tetkik olunmuş, beş yüzünün tes
cili icra edilerek tapusu veril
miştir. 

Bu te~kilahmız dolayısile ida
relerimizde azami n.ç saat zar
fın da muamele ifa ve tapu ve
rilmekte olmasına göre lzmirimi· 

zin çok muhterem halkından rica 
ediyorum ki, mütevassıtlara ha· 

cet bırakmaksızın işleri için biz· 
za t müracaat etsinler. Muamele· 

mizin tarzı, iş sahibinin nüfus 
cüzdanını ve hüviyetlerini tarif 
edecek iki şahitle beraber me

ru mahsusuna milracaatJe yap
tıracağı muameleyi şif ah en be-

yan etmekten ibarettir.,, 

Tahsil için 
Gerede (Hususi) - Şehrimiz 

Halk Fırkası (25) kadar gencimi· 
zi Bolu, Edirne, lstanbuJ, Balı· 
kesir, Ankaraya tahsil için gön· 
dermiştir, gençlerimizG muvaffa. 
kıyet dUeriz. -----

Havalar Soğudu 
Dörtyol (Hususi) - Son gUn

lerde havalar birdenbire bozdu 
ve soğudu, dehşetli fırtınalar hü

küm sUrmekte, yağmurlar beklen· 
mektedir. 

Akşehirde 
---

Kızıl Hastalığı ile Mü
cadeleye Girişildi 

Akşehir (Hususi) - Burada 
kızıl hastalığı musapları çoğal
mıştır. Daha bir hafta evvel kü
şat resmi yapılan ortamektep 
bu yüzden on gün müddetle tatil 
edilmiştir. Hastalığa karşı mü .. 
cadele tertibatı alınmıştır. 

Necuıiati 
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Uş.akta Yenilikler 
Güzel Bir Stadyom Ve Asfalt 

Caddeler Vücuda Getirildi 
Uıak (Hususi) - du iki bin 

Çalışkan bir be- adedini tecavilz 
lediyeye malik etmektedir. Ha-
olan kasabamız· yat ve geçim me-
da son zaman- selesine gelince; 
larda birçok kasabamızda ha-
yeniliklere şahit yat oldukça ucuz 
olmaktayız. Bu ve her türlü gıda 
yenilikler arasin• maddeleri boldur. 
da stadyomu en Güzel ve orta 
başta söylemek derecede bir ko· 
isterim. Bizim yun 200 ve bir 
belediye, genç- keçi 120 kuru-
Jikle muvazi ola- p satıl.maktadır. 
rak spora karşı Birçok harp mu• 
bUyUk bir alaka aibetlerine uğra-
gös ter mektedir. yıp harap olan 
Gerçi yeoi spor "fak •tadyomunda bir seyirci katlla•I kasabamız artık 

sahası için 6000 lira sarfedildL fabrikaya yeni yollarla bağlan.. eskisinden daha güzel ve cazip 
Fakat hiç füphe etmiyelim ki k~ masma karar verilmiş ve çok bir manzaraya biirfinmektedir. 
sahamızda bilyük bir eksik ta- muvafık olan bu karann tatbi~ BW'aya 8 saat mesafede bulunan 
mamlanmış, kasabamız temiz kına girişilmiştir. Alh kilometre Gediz nahiyesinde mühim mik· 
bir eser kazarumş oldu. Bu uıunluğımda olarak tayin edilen tarda kömür istihsal edilmekte-
sene içinde şehrimizde yeniden bu yolun inşaah yakında ikmal dir. Daha ilerde cennet gibi 

Murat dağının çamlıkları:arasından 
173 ev yapıldı, 350 den fazla edilecektir. 

süzülen güzel havadan hersene 
evde tamir edildi. Çarşı yolları Kazamız fabrika noktasından binlerce halk istifade etmektedir. 
kamilen asfalt olarak muntazam da zengindir. Şimdiki halde bu· Şimdiki halde şehrimizin baş-
.surette yapılmıştır. Bundan baş· rada iki kumaş fabrikası, iki ta- bca ihtiyacı, kuvvetli bir su tesi• 
ka civar köylerle şeker fabrikası ne elektrikli un fabrikası ve sabdır. Belediye bunu da temin 
arasında münakalatın kolay bir bir de şeker fabrikası vardır. Bu ederse büyük bir hizmet görmUf 

1ekilde temini için bu köylerin fabrikalarda çalışan amele mev• olacaktır. - Ş. Kaya 

Bitliste 
Umran V c Spor Faali

yetleri Çok Gl!niştir 
Bitlis (Hususi) - Şehrimiz.de 

hararetli bir umran ve imar faa· 
!iyeli vardır. Ou faaliyete son 
zamanlarda spor hareketleri de 
ınzımam etmiş bulunmaktadır. 
Yeni başlayan spor faaliyeti halk 
üzerinde büyük bir alaka uya~ 
dırmışhr. Esnaflar da aralarmda 
"Esnaf Klnbü,, ismile bUyük teş
kilath bir klüp teşkil etmekte
dirler. Kllibün başında sabık 
lrnymakam Rauf Bey vardır. 

alatlyah Mektepliler 
Malatya ( Hususi ) - Bu sene 

ortamektep tahsilini bitirmiş olan 
birçok gençlerimiz lise ve yüksek 
tahsil almak üzer& lstanbula ha
reket etmişlerdir. Bu meyanda 
Hilaliahmer Hastabakıcı Mekte
bine kabul edilen birkaç kızımız 
da vardır. 

Ceyhanda Bir Maç 
Ceyban ( Hususi ) - Yılmaz 

1 Spor klübil Adanalılarla yapbğı 
bir maç neticesinde 1-1 berabere 
kalmıştır. Bu netice yeni teşek· 
kül etmiş olan klilbflmüz için 
şayam takdirdir. 

Bartın da 
İki Facia 

Bartmda iki facia olmuştur. 

Biri şudur : Bir otobüs devrilmiş, 

genç bir başmuallim altmda ka· 
]arak ölmüştür. Diğeri de şudur: 

Koşu sahasında on beş yaşların· 
daki Burhan Efendinin bindiği 

at yuvarlanmış, binici nezfidi

mağiden felce uğramıştır. 

Başvekil Paşanın An
Doğduğu Köy • 

nesının 
• 

Malatyada Tecde köyUnUn bir bahçası 

Maiatya ( Hususi ) - Buraya bu köyde doğm~tur. Bu kayde 
bir saat mesafede Tecde isminde Başvekil Paşanm hAlA akrabaları 
bir köy vardır. Malatyanın bir mevcuttur. Bu köye bir saat me-
mahallesi demek olan bu köy, safede bulunan Çırmıktı köyü 
Dermesi nehrinin sahillerinde ya· nahiye haline getirilerek "ismet 
yılan ıık ve yeşil ormanların Paşa,, ismile tevsim olunmuştur. 

sinesine bir inci gibi 1Bklanmış- Tecdenin zilmrüt gibi manzara-
br. Tecde köyü bağlık, bahçelik sından başka kiraz, elma, armut 
bir yerdir ve burada nefis mey- ve kay11ıları çok meıhurdur. Size 

valar yetişir. işte meb'usumur. Tecde bahçelerinden birinin 
Başvekil lsmet Paşanın valdeleri resmini gönderiyorum. İhsan 

Maraşta 
Şiddetli Bir Fırtına Ha

sarata Sebep Oldu 
Maraş (Hususi) - Burada 

iki gün devam eden çok şiddetli 
bir fırbna olmuıtur. Fırtına 
bağlar ve bahçelerde dehşetli 
tahribat yapJDll, ağaçları kökün
den sökmUştür. Bu fırtınanın 
yaptığı tahribatın bir milyon li-
rayabaliğ olduğu söylenmektedir. 

'Bir Şerir 
1 Yakalandı 

Malatya (Hususi) - Arapgirin 

Şoynik nahiyesinden bir kadını 

katlettikten ıonra şakavete h8"" 
lıyan ve bir aenedeoberi şaka· 

vette bulunan Snleyman ismindeki 

ıerir, takip neticesinde jaodar· 

malarımız tarafından yakalan

mıştır. 

Ayakla 
Yürütülen 
Sandal! 

Son günlerde Kalamış koyu· 
na ve nezleli bir burun gibi 
oraya mütemadiyen muzahrafat 
akıtan Kuşdili deresine gidenler, 
ayakla yiirUtlilen bir sandala 
tesadUf etmektedirler. Ayakla 
yürfitü)en sandal ! Bu, ilk nazar
da gayritabii görilnürse de meş
huttur. Bir örneğe uydurularak 
mı, yoksa icat edilerek mi ya· 
pılmışbr, bilmiyorum. Şu kadar 
ki bir sandalın velospit yürütüllir 
gibi ayakla tahrik olunduğunu 
gözümle gördüm. Beğendim mi ? 
Hayır. Bir kere sandalda tenaslip 
ve zarafet yok. Sonra motör va· 
zifesi gören nesneleri örtmek için 
konulan tahta örtli biçimsiz. A• 
yaklann o örtü içinde mütema• 
diyen oynaması acıklı bir didin· 
me. Hele sandahn bir saatte ya· 
nm mil bile alamaması bir facial 

Bir arkadaş, durduğu yerde 
ağlıya ağlıya sayan bu nev'icat 
sandalı uzun uzun tetkik ettikten 
sonra şu fıkrayı söyledi : 

- Cengiz Hanm huzuruna bir 
adam getirirler ve onun turnala· 
r1 gökten indiren terbiyeli bir 
anya malik olduğunu söylerler. 
Turna avlıyan arı 1 Bu işitilme· 
miş bir şey olduğu için, Büyük 
Cihangir hemen tecrübe emreder. 
Batta kendisi olmak Uzere bin· 
lerce kişi bir meydana toplanır, 
herif orada ilkin bir turna uçurt• 
turur, arkasından • kamış bir bo
ru içinde sakladığı - hünerli arıyı 
koyverir. Arı, herkesin gözil 
önünde uçar, uçar, turnaya yeti .. 
şir, mahir bir hamle ile kuşçağı• 
zın iki gözilnü çıkarır ve yere 
düşürür, müteakıben geri gelerek 
sahibinin eline konar. Oraya top• 
lananlar bu hünerk~rlığa hayran 
olurlar, arı mürebbisini alkışlar• 
lar. Fakat Cengiz, kızar. Arının 
öldürülmesini, sahibinin de eli· 
nin kesilmesini söyler. 

Cihangirin büyllk bahşişler 
vereceğini uman halk, böyle bir 
emrin sadır olduğunu işitince 
şaşırırlar, dedikoduya koyulurlar. 
Cengiz, hiç tınmaz, emrini i ,faz 
ettirdikten sonra hareketin' şu 
yolda izah eder : 

- Kendinden büyüğe saldı· 
ranın cezası ölümdür, küçükleri 
büyüklere taslit edenlerin de eli 
kesilmelidir. 

Fıkranın sandal kaziyesine 
mUnasebeti var mı, yok mu ? 
pek bilemiyorum. F akdt Cengiz 
Hin merhum, mesela amuderya 
üzerinde bir kayığın ayakla yil· 
rlltüldOğünti ve bu ağır zahmetin 
yerinde saymak kabilinden kır 
metsiz bir netice doğurduğunu 
glSrseydi, mutlaka kızardı, di· 
yorum. 

lııtiraların kıymeti hayata silrat 
veya emniyet vermelerindedir. 
Uçmak devrinde topallamak niye 

yarar ki ? - * * 
Geredede 

Bütün Çocuklar Mektebe 
Devam Ediyor --

Gerede (Hususi) - KazanfİZ 
Maarif Memurluğu bir tahsil se
ferberliği ilin etmiş ve mahalle
lerde tahsil çağına girmiş nekr 
dar ilk tahsil çocuğu varsa hepsini 
toplathrmıştır. Bunlar yeni yap"' 
lan Ziya Gök Alp mektebine 
kaydedilmiş, tedrisata başlall"' 
mı r. 



24 Eylül 

r Siyaset Alemi ll 
Balkanlarda 
Sulh Nasıl Mu -
haf aza Ediliyor? 

Dünya sulhünün bağlı bulunduğu 
mühim noktalardan biri de, muhak
kak ki Balkanlardır. Birçok küçük 
dev!ellerin biribirine zıt menfaatle
rini göğsünde toplıyan bu mıntnka
nın, bilhaHa en nadk sahasını, Ma
kedonya teşkil eder. Bulgarlar, Ma
kedonyanın milli bir ocak olduğu 
iddiasındadırlar ve bu iddiasını.o 
tcsiri!edirki t8H3 •enesinde O. R. 1. 
M. remzile tanınan meşhur Make
donya komitesini teşllil etmişlerdir. 

Bu komitenin ilk müssisleri, en bü
yüğünün yaşı otuzu geçmiyen üç 
delikanlı idi: Dane Gruef isimli bir 
111un11imle mektepten yeni çıkmış 

Doktor Tataçef \'C Pere Toşef namm
dalıi edebiyat muallimi. 

Bu komite u zamanda bütün 
Makedonya halkını kendisine celp 
ve cezbetti ve kanh bir mücadele 
başladı. Komitenin hedefi, o zaman 
Türkiye idi. Balkan harbini mülca
l<ıp Makedonyanm büyük bir kısmı 
Sırbiıtaoa geçince, mücadelenin he· 
defi değişti. 

Yerine göre aöz araııncia telaffuzu 
bile gözlerde kin, intikam, muhabbe.t 
•e takdir hisleri uyandıran O. R. 1. 
M. te~kilih, Sırp hillıllmeti ile tam 
on iki sen• utra,tı. Fakat davasın· 
elan vazgeçmedi. Bilyük harpten 
•onra Cenup İslavlarının birleşmı:.si 
ile Yugoslavya iımini alan eski · 
bislan, bu işin içinden çakabilmelr için 
lı:endi araziııile komitenin faaliyet 
ıösterdiği aaha arasına geçilmez ~ ir 
mini yükseltmek istedi. Bugün, rö
renlerin hayretini uyandıran müthiş 
bir çelik duvar çektL Bütün Bulgar· 
Sırpl hududu boyunc.:. devam eden 
bu du\•ar, hakikatte ıenİf ve içi dı,ı 
dikenli tellerle ör tnlü, geçilmez hir 
hendektir. Her muayyen mesafe 
dahilinde bir veya birkaç kuyu var· 
dır. Bu kuyuların dibine, sivt i uçları 
yukara doğru konulmuf çelik kazık
lar kakılmıttır. Hendeğin ileri ve 
.. erili kurt ve tilki kapanlarile dolu· 
"ur. Yine her on, on beş metrede 
beton iıtihklm1ar Yardır . Sı rp 
nöbetçileri hlkim noktaları da 
tutan bu bet<ın siperlerden karşı 
tarafın ıeçitlerini. tetkik ederle~. 
Çelik duvar, timdıye kadar 300 kı-
lometrelik bir fCrit halinde uzan
nuştır. Arnavutluktan Tunaya kadar 
inkıtasız: bir surette dayanabilmesine 
pek az mesafe kalmıttır. Balkanların 
bir tarafında sulh ve silkünr timdilik, 
ağır bir ne•l tedbirler sayea~nde 
ınuhafaza ediliyor Ye O. R. 1. M 
tc,kilatı, bu manianın ııeriıinde 
fırsatı ve mtrhun vakti bekliyor. 

~iir(·~ ya 
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Avrupa ittihadı 
Fransa,Almanların Talebine Muhalefet 
Ettikçe Avrupa ittihadı Suya Düşecek 

Cenevre 24 - İngiltere Ha
riciye Nazırı Sir Jon Simon dilo 
Alman Murahhası Hey~ti Reisi 

ve Alman Hariciye Nazırı Fon 
Norab ziyaret ziyaret etmiıtir. 

MUJAkat iki saat ıUrmtiştUr. 
MülAkatta Alman talebi ve ıiIAh· 

larda müsavat meıelesi gtirüşlil· 
mllştüt. 

Almanya Kararında S•blt 

Berlin, 24:- Volf Ajanıi hu
kuk mtisavab meaeleainde Alman 

nokt•İ nazarının değiımediğinl 
ve hlikumetin yeni bir teıebbüı 

yapmadığım da bildirmektedir. 
Almanyanın üçiind\ bir devletin 

müdahalesini istediği de doğru 
değildir. 

Herlyoya Açık Mektup 

Berlin 24 - Avrupa ittihadı 
Birliği Reisi Kont Kudenhof 

Kalergi, Fransız Başvekili M. 

Heriyoya hitaben gazetelerde bir 

açık mektup neşretmiştir. 

Mektupta, "Fransa hukuk mllsa· 

vatına muhalefet eyledikçe Avrupa 

milletlerinin uzlaşmaları müm· 

kün oiamıyaca,ktır,, denilmektedir. 

ingilterede 
Bir Kabine 
Buhranı Çıkıyor 

Londra 24 - Çarşamba günll 
bir kabine buhranı çıkacaktır. 
Dahiliye N um Sir Her bert Sa

muel, kendisinin ve liberal arka· 
daşlarının istifalarını verecegmı, 

Başvekil M. Mak Don alda bildir
miştir. 

Muhafazakarlar, Ottava kon· 
feransanda nlınan kararlardan 

feragat ederlerse vaziyet deği~c

cektir. Fakat MubafazakAr fırka, 

Ottava itilaflarının asgari bir 

netice olduğu kanaatindedir. 

Bir ihtimale göre, kabine me
ıeleıi Herbert Samnel taraftarları 

veya Simon taraftarlarının peti· 

rilmesile halledilecek, bu suretle 

fırkalar arasındaki muvazene mu

hafaza edilecek ve milli hükumet 
iktidar mevkiinde kalacaktır. 

.Mısır Kırallığı yarım mllBtakil bir devlettir. lngiliıler eskisi gibi gö:ı' 
b ltar tekilde aakert kuvvetlerle Mısırı i9gal fltmiyorJar. ...udanda İngiliz 

askeri bulunmuyor. Resmimiz, «Royal uı~tcr Rifloı• ismindeki lrla.nda alayı 

nın Mısıra ritmedon evvel t(lftiı merasimini gö termektedir. 

Milletler Cemiyetinde 
Efkarı Umumiye, Almanların Tahdidi 
T eslihata İştirak EtınemeJerile Meşgul 

Ceneue 24 - MiHetJer Ce
miyeti Meclisi dün, lrlinda Mnh
tariyet Reisi M. dö Valera'nın 
riyasetinde açılmışbr. 

Meclis, Litton komisyonu ra
porunun müzakeresinin tehirini 
istiyen Japon talebini cumartesi 
görüşmiye karar vermiştir. 

sunda bulunmamalar1 yUzUnden 
btlronun uğraması muhtemel olan 
aksi tesirler ilzerine milteveccihtir. 

Milletler CemlyeUnln Mall 
Vaziyeti Çok Bozuk 

Cioevre, 24 - Norveçin Mil
letler cemiyeti mUmessili, millet-
ler cemiyetinin mali vazi-

M. Matos, Bolivya ile Paragu-vay yeti hakkında bazı ifıaatta 
bulunmuıtur. Buna nazaran bazı 
devletler cemiyete karıı olan 
mali taahhütlerini ifa etmemek
tedirler. 

arasındaki .silAhh ihtillfında hakem 
usulüne müracaatle haledilmesini 
istemiştir. Sir Jon Simon ve 
Pol. Bonkur bu talepleri tasvip 
etmif1erdir. 

Muhtemel Arızalar 
Cenevre 24 - Milletler ce

miyeti meclisinin içtima halinde 
bulunmasına rağmen umumun 
nazarları tahdidi leılihat itlerile, 
Almanların tahdidi tealibat büro-

932 senesinde aidatın yüzde 
18 i, 931 senesinde yüzde 72 si 
tahsil edilmi,tir. Son senede tah
sil edilen miktar yüzde 64 tür. 
Bu gidişle cemiyete 932 senesinde 
istikraz aktetmeden memurlanna 
maat Yeremiycceği anlaşılmak· 
tadır. 

Gandi Açlıktan Ölecek Mi ? 
Bombay, 24 - Bugün Mecu

~ilerle "Dokunulamazlar,, arasın-

da yapılan müzakerede yeni bir 

ihtilaf çıkmıştır. Açlık grevı 

yapmakta olan Gandi açlığa ni

hayet vermek için müzakerelerin 

·----
mes'ut bir neticeye varmasını 

beklemektedir. Gandinin doktoru, 

Gandinin pek zayıf olduğunu, 

aç durmaktan vazgeçmediii tak

dirde iyileşemiyeceğini ıöyle

miştir. 

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

TEFRIKAN UMARASl:78=========== 
Güneş yakıcı ziyalarını iÖnduiyor 

fakat o yanıp mahvolmuyordu. 
hareketler)e kımıldanıyor, gözlil
ğünü çıkarıyor ve bununla söyle· 
nen mısraların temposunu vuru· . 
yor. Tekrar gözUne geçiriyor, 
başını öne doğru sallıyor, avu· 
cu ile gözlerini tutuyor, parmak
ları ile şiddetle ovuyor, sanki 
terliyormuş gibi seri hareketlerle 
almnı ve yanaklarını siliyordu. 
Dinliyenlerden biri hareket etse 
ve yahut öksürse, ayaklannı yere 
11ürtse sctt bir çehre ahyor ve: 

ÇOCUBLUÖUM 
Me•hur Rua Edibi Makslm Oork1111.1 hayat ro-na ll 

Türkçeye Çeviren: tJuvaf fa .?.:. 

- Hey İvan, eğer bütün insanlar 
için dua edersem 

Sen çok beklemiye mecbur olacaksın 
Vaktini kaybetme, ey sevgili dostum 

• İv ani 
iyisi mi hemen başım& vücudumdan 
• nyır! .. 
lvan fakat söı.ünde inat etti dedi ki: 

Ben ağzımdan ne çıkarsa onu asla 
geri almam, 

Sen dua et, ben beklerim bir asır 

l olsa da .• 
htiyar ak9ama kad1r dua etti. 

l>evam t-tti ta sabah kızıllığına kadar 
Günlerce ve aonra yaı:dan bahara 

kadar 

Senelerden senelere Miron duasında 
sebat etti. 

Genç kayın ağacı çoktan bulutlara 
erişmiş, büyümüştü. 

Ve sonra bu kayın ağacı toh:.:nıundan 
bir orman olmuştu. 

Ve hila duanın sonu gelmiyordu. 
Cengaver İ•·an yanında ayakta 

duruyordu. 
Keskin kılıcı paslanmıf, toz olmuştu. 
Zincir gömleği ve bağları çürümüş, 

küflenmişti. 

Elbiseleri viicudundan çürüyerek 
dökülüyordu. 

Yaz ve kıt İvan çıplak ve yahnaynk 
duruyordu. 

Ter kanını hırsla em :yor falcat onu 
kurulamıyordu. 

Kurtlar, ayılar hücum ediyorlar 
Ne fırtınııdar ne de keskin soğuklar 

ona bir şey yapamıyordu. 
Yerinden h'ç kımıldanamıyordu 
Yabancı bir gururun arkasına sak

lanarak 
Manasız emrini geri almadığından 

Bu bez ceza olarak onun üıtüne 
asılmıştı. 

Dindar ihtiyarın yanık duası 
Biz, biçare günahkarlar için müte· 

madiyen aksedip duruyor. 
Ta bugüne kadar Allaha doğru yük· 

seliyor. 
Berrak bir nehrin Bahrimuhite akışı 

gibi ... 
Ben daha hikayenin başında 

(pekala) nın gayritabii bir heye· 
can içinde bulunduğunu farket· 
miıtim. Garip bir tarzda, asabi 

"Pısl!,, diyordu. Birdenbire 
de kollarını havada sallıyarak, 
büyük bir heyecanla ayağa kalk
tı. Sağa sola deli gibi dönüyor 
ve mırıldanıyordu: 

- A iı, bu harikulade güzeli 
Bu muhakkak yazılıp saklanmalı
dır! Bu hiç bozulmamış hakiki 
Rusçadırl. 

--------·-

Safi• S 

Gönül İşleri 

Niçin Benimle 
Alakadar 
Oluyor? 

(Feryat) imzalı karlc: 

.Sorduğunuz Uç sualin cevabı
nı birden vermek mlimklindilr: 

Bu adam ıizi seviyor: Sevda· 
smın makesi olan mevcudiyetinia 
ortadan kaybolunca, yerine ı:;ize 
benziyen birisini ikame etmek 
ıuretile ruhi ihtiyacını tatmin et• 
mek iıtemiştir. Fakat hakiki pır
lanta gelince tAbii sahtesine artık 
kıymet veremiyor. Bu sebeple 
ıizi gardUkçe hareketlerine hi
kim olamıyor. Hila sizinle ali· 
kadardır ve arkanızdan sizi takip 
ile meıguldOr. 

Evlendiği hllde çocuk yap
mamasını o kadar izam etmeyiniz. 
Bunda annesinin de, karısının da, 
kendisinin de tesiri olabilir. Fa
kat bu adamın ıizi hlli sevdiği 
muhakkaktsr. 

Yaln1z o unutma yoluna gir
miftir. Siz ortadan kaybolunuz. 
Alta ay sonra ıızı unutabilir. 
Gönlünü meşgul eden baıka bir 
kadın buluşu onu kurtarmııbr. 
Amma o kadınla mes'ut olacak 
mıdır ? Bunu kat't &urette kesti
rip atmak mllmkUn değildir, ağ
tebi ihtimal hayır, fakat yüzde 
on ihtimal ile oJsun (evet) te 
denebilir. 

Şimdi sen beni dinler misin 
kızım ? Mademki birkaç gilno 
kadar tekrar Avrupaya gidiyor
sun. Artık bir başkaıile evlen
mek suretile seni unutmaya çalı

şan bir adamla meşgul olmak, 
hem lüzumsuz, hem manaaız, 

hem de senin ıçm haysiyet 
kırıcı bir şeydir. Birinci 
tecrüben muvaff akıyetsizlikle 
neticelenmiş olabilir. Fakat bu, 
nihayet onu unutamıyacakaın de
mek değildir'.. Emin ol ki, bu 
defa ona rastgelmeıeydin, bUtün 
şimdi dOşUndliklerine mahal kal
mıyacaktı, onun için Avrupaya 
git, maziyi unut ve kendine yeni 
bir istikbal kurmağa çalıı. 

"l'\i:;-aıılıma Leniııı kortcci Lir 
erkek oldu~unıu ~öyleıııi;,lcr, gön· 
liinü cclrni~ler. Ben kendisine 

~ ~ 

teminat 'eriyorum, fokat inanmı· 
yor. Onun :.ii phe~ini gidirmek için 

? ne yapa) ıın.,, 
saı., ... 

EvvelA ona, başkalanndan 
ziyade sizin sözünüze itimat et
mesi llzım geldiğini anlatınız. 

Sonra da muhabbetinizi ve dürü .. 
tinizi filen ispat ediniz. O v•lrit 
tüphesine mahal kalmaz. 

HANIMTEYZE 

Gayet bariz olarak ağladıiı 
görtllUyordu. Gözyqları o kad•r 

1 
mebzulen akıyordu ki gözleri su 
içinde yüzllyordu. Bu, garip, fa
kat, ayni zamanda acıklı bir man-
zara idi. Beceriksiz hareketlerle 
mutfakta oradan oraya gülünç 
bir surette hopluyor, gödüğünii 
takmak için uj'raşıyor fakat bir 
türlü kulaklanna geçiremiyordu .• 

Peter amca gillüyordu. Diğer
leri düşünceli bir çehre ile susu• 
yorlardı. Ninem dedi ki: 

- Tabii, öyle ise yazınız! Bu 
kabahat değil ya, ben böyle 
daha bir sllrü şey bilirim!.. 

- Hayır, bilhassa bu o kadar 
eski ve halis rusça ki... "' 

Diye haykırdı ve birdenbire 
mutfağın ortasında dikilerek yük· 
sek sesle konuşmağa başladı. 

( Art.ası ,.ar ) 
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Dünya Hadiseleri 

""' Bir Alim 
Açlıktan 
Öldü 

Sıtmanın sivri.sinekten geçti
ğini keşfeden ve bir milyon in
sanın hayatını kurtaran Ronald 
Ross isminde bir zat, geçen gün 
Londrada, fakriçinde ölmüştür. 

Ronald Ross malarya hakkın
daki tetkikatile meşhurdur ve bu 
hastalığın sivrisineklerden geç-

tiğini ilk keşfeden adamdır. Bu 
adam keşfi sayesinde dünyanın 

dörtte üçüne müsavi bir sahayı 

malaryadan kurtarmıştır. Fakat 
bu keşfini anlatıncıya kadar hü· 

kOmetJe çarpışmıya mecbur ol
muştur. Hatta senelerce alimler· 
le de çarpı§mıştır. 

Malaryanın sebebini keşfedin· 
ciye kadar iki sene uğraşmış 

\''! nihayet keşfini bir eserle 
neşretmiştir. Fakat bu eser baf· 
langıçta IAkaydi ve muhalefetle 
karşılanmıştır. Bundan sonra ba4-
Jıyan mücadele bütün hayatı 
müddetince devam etmiıtir. 

Hindistandc-., Afrikada, Mısır
da, Panamada, Filistin ve Suriye
de Rosse'un metodu sayesinde 
malaryanın önU alınmıştır. 

Fakat insaniyete yaptığı bu 
bllyllk hizmetine rağmen bütün 
hayatında sıkıntı içinde yaşamış, 

hatta 1922 senesinde hayatmı 

temin ıçın esermm tarihçesini 
havi notlarını satmıya mecbur 
olmuştur. 

Bu notları satın alan zat, on
ları Britiş Mllzeuma hediye et
miştir. 

Bu sefalete dllşnıeden evvel 
Ross lngiliz parlamentosuna mü
racaat ederek yardım istemiş, 

fakat müracaatı redde...li'miştir. 

Malarya kaıifi son beş sene
aını fakrüsefalet fçinde ge
çirmiştir. Ayni zamanda kötilrüm 
olmuş ve dehşetli istiraplar çek
miştir. Geçen sene de karısı 
ölmilştilr. 

Bu zatm ölilmü, fen alemi 
'için büyUk bir zıya olmuştur. 

Loit Corç Çiftçi 
Londra, (Hususi) - Sabık in· 

giltere Başvekili Loit Corç çifçi
liğe başlamış bulunuyor. Loit 
Corcun lngilterede büyük çiftli
ği vardır. Geçenlerde bu çift
likte bizzat ektiği patates mah
aulUnil merasimle kaldıran sabık 
başvekil, bu merasime davet 
ettiği gazetecilere şunları söy
lemiştir: 

"Artık ihtiyarladım, son gün
lerimi çiftçiliğe hasretmiye ka
rar verdim. Daha doğrusu sevgi
li veliahtımızın tebaasına tavsiye 
ettiklerini yapıyorum. Veliaht ge· 
çenlerc.!e bir meras!mde irat et
tiği nutkunda bilhassa şunları 
aöylemiştir: (Bir buğday tanesini 
iki yapabilen bir çiftçi iyi bir 
diplomattan daha fazla hürmet 
kazanır ve buna Jayiktır." Ben 
ise bir patatesten üç tane yap· 
tım. 

Şimdi ben veliahtın dediği 
gibi eskisinden daha fazla hür
mete layıkım. ,, 

Yeni Neşriyat 

idare Mecmuası - Dahiliye 
\ C'kfdetiniıı aylık ınccıııuat'ıdır. 5:3 ün
eli s:ıyısı ı;ık ınıştır. lıııilıat kom is,> u

ırn , icra vokilJori, Şurayı l>cı' Jet k:ı.
rarları, taıııiıııler, h&) inler, tınıirlı•ri 
kavidir. 

YANGIN YERLERiNDE 
- . 

Kız Safinaz .. Buyana Bak, idare 
Lcimbasına Gaz Koydun Muydu Sen?~. 
Hu.. Dampekli Dampekli, 
Babası Da Kıvrak Yelekli, 

Annesi 
Dadısı Da 

Partal Gömlekli, 
Mandıra Köpeği 

Başlarında bırer beyaz yemeni, 
sırtlarında bi11 yamadan birer 
çarşaf bUzüntüsü, elJerinde sıçan 
kuyruğu gibi incecik birer sigara, 
yıkık kemer kovuğunun önüne 
çömelmiş, konuşuyorlardı. 

Yaşlısı, ağzında kalan tek 
dişini gösteren geniş bir esneme 
arasında gencine sordu: 

Çocuğun kirli bezlerini 
yine nereye soktun? 

- A.. Nerde olacak? Kere
vetin altındadır. 

- Kerevetin altında yok. Piç 
kurusu, uyanırsa. bize dört döndü
rür ortalığı.. Yumurcağıo beli mi 
açılmış nedir? Minderin üstli, 
sabahleyin lök gibi idi. Taze ka
dın başını salladı: 

- Herkesin çocuklarına ım
reniyorum. Bizimk;ne Allah ver
miş bir altına etme... Oğlan ço
cuğunun sidiği de ne fena ko
kuyor ya ... Odanın içine girerken 
kendimi keçi ahırında sanıyorum •• 

Büyük annenin hiddeti yatış
mıştı: 

- Sus... Sus.. Yüksünme ço-
. cuğundan... Bfiyür de eli ekmek 
tutarsa, bugünleri görmemişe dö
nersin. Rahmetli büyüğümden bi
lirim. evlat ekmeği pek tatlı olur .. 

Cıgarasından üstüste birkaç 
nefes çekti: 

- Ama.. n, sen de.. Ölme 
eşeğim ölme, yon~a bitince ..• 
Adam olacak çocuk timdiden 
bellidir. İnadını görmüyor musun? 
Bağırdığı za.nan alı aJ, moru mor 
kesiliyor. 

- Zarar yok.. Çocuktur o .• 
Büyüdükçe toplanır! 

Böyle konuşurken ihtiyar ka
dının hatırına geldi : 

- Kız Safinaz.. idare limba
ıına gaz koydun mu idi sen? 

Öteki, acı acı gülümsedi: 
- Dibinde bir parmak vardı ... 

Bu gecelik yeter ... 
Derken kovuğun içinden, kor· 

kunç bir vaveyla koptu: 
- Vıravv ... Vıravv ... İngavvv .. 

ingavvvv.. ikisi birden tel~şla 
ayağa kalktılar: 

- Eyvahlar olsun, çocuk 
uyandı ... 

Biraz sonra, taş kemerin için
de hazin bir ses, perde perde 
yükseldi: 

Ihı .. <lampckli oaıııpPkli, 

Aııııf'ı:i partal p:ihnlckli, 
Babası cl:ı kıw:ık yelekli, 
Dayısı d:t bağlı IJahçPli, 
Aınc~sı giıı.iilş akçeli, 
Kendisi miuik çlı:ogi 
Dadısı fla ıııan<lıraııın köp<'gi ... 
}; .. (' ... o ..• o .... 
lleııiıu ogluru biiyüyccck ninni. .. 

e 

Bin bl.- komedya va faclala.-a 
sahne olan yangm yerlerinden 

iki manzara 

Ninni, bir aralık kesilir gibi 
oluyor, tekrar başlıyordu. Çapa
nın, arka sokaklarında, göz ala
bildiği kadar uzayan geniş bir 
yangın harabesindeyim. Gündüz
leri, inlerin cinlerin top oyna
dığı bu yıkık minare oyukları, 
bu baykuş yuvası olmuş ha· 
marn külhanları, akşama doğru 
mes'ut birer aile yuvası gibi şen
leniyor. Hangi kovuğun ıçme 

iğilip baksanız biribirlerine so
kulmu~ başlar görilyorsunuz. 

Ortalık kararmaya başlarken 

sınsı aınsı dolaşan esrarlı bir
takım gölgeler peyda oldu. 

Beli kuşaklı bir adam, kula
ğından yalancı küpeler sarkan 
kara kuru bir kadını bir kena
ra çekmiş ateşli ateşli konuşuyor: 

- Bilirsin ya.. İçince böyle 
olur. İlle haber gönderip buldu· 
run diyor ... 

Kadın, naza çekiyor kendini: 

,.. .. SON POSTANIN 

iLAN FİA TLERI • .._. 
1 llfuıın l.ıir <ıatırı ırazt'lt•ııin metin 

):lZI ilı• \ae:ı.ti 4 kelimedir. 
2 ,\yııi yazının 2 :-:-atırı 1 s:ıııtinıdir. 
3 Daha kalın \'t' daha iııı•o yazılar 

~aııtim ilt> hPsap ı>dilir. 

4-Sayf:ısıııa ı:;orc ilflrılar a~ağıl.ıki 

fintll'rc t,ılıidir: 

ı-::nf:ı ~:ı.ntirııi 

1 inci 400 Kr. 
2 « 250 c 

3 • 200 « 
4.5 100 c 

l>iğtır ::ıyfalnnıa 50 • 
Son 2 l':tyfoıla 25 • .... .......................... . 

- Ne redeyse ezan Allahı 
ekber, diyecek bu saatte ben 
kime gönderirim haber? 

- Orasını sen düşlln ..• 
- Tutuyor mu bari ? 
- Koynu cankurtaran simidi 

dolu... Beşlik banknotları sıra· 

lamasa hovardalık yapmıya kalk-
maz o ... 

Kadın, bunu duyunca gevşe
di : 

- Hınzır Gülüzar da ortalar
da yok kf, saçından yakalayıp 

getireyim ... 

Herif, pis pis gülüyor : 

- GliJUzarın Konyadan dostu 
geldi ayol •.• 

- Hadi ordan yalancı .. . 
- inanmazsan git bak .. . 
- A... Dur, dur... MelAhate 

kaber salarım ... 

Ökçesi kırık topuklarını sU
rUkliyerek uzaklaştı. 

Kovuktan kovuğa, akşam zi
yareti yapanlar var: 

- Hu.. Sabireciğim.. Biz 
GUlsUme gidiyoruz.. istersen sen 
de gel!.. 

- Gelirdim amma, bizimki da
ha görünürlerde yok... Yine kim 
bilir nerde zıbarıp kaldı. Bırakıp 
gitsem, akşamki gibi din, iman 
mezhep bırakmıyacak... El ça· 
maşırı yıkamaktan parmaklarım 
pırnal yaprağına döndü de gidi
nin herifi şu karıya bir lokma 
ekmek getireyim demiyor. Ak
şama kadar sürteceğine bir it 
tutsa ya... Ne ise lafı uzattık. 
Hadi size uğurlar olsun .. 

- Hoşça kal yavrum ... 
lki kadın, bir kovuğun önün

de nerdeyse gırtlak gırtlağa ıre
lecekler. Birisi ıöyle bağırıyor: 

- Kadın, sana ıöyltıyorumf. 
Çekil git, benim batımı belAya 
sokma 1 

Öteki, ayak diriyor: 

- Hit; te çekilmem.. Neden 
çekilecekmişim? Bir kenarına da 
ben pılıpartımı koyarım.. Sana 
hüccetle mi verdiler burasını? 

- Hüccetle verdiler ya.. MU-
. meyyiz Süleyman Efendi öldiyse 
hahrı da beraber ölmedi. Eşi, 
dostu aslan gibi... Halime acıyıp, 
temekkünlUce yerleştirdiler. "Ka
dınım.. Burası sana emanet. •• 
Kim gelirse gelsin, i~eri sokma!., 
dediler. Sen, nerenin davulunu 
çahyorsun? 

Karanltk bir kuyuya benziyen 
ışıksız., havaıilı. bir köstebek yu-

Kari Mektupları 
1 

Kari/erimizin 
Suallerine 
Cevaplarımız 

Nazilli Rı:ta Öz Beye; 
Suallerinizin cevapları aşaj-ı• 

dadır: 
1 - TeneffUı ettiğimiz zaman 

muohasıran müvellidüJhamuza al· 
mıyoruz. Azot ve mUvellidülhu· 
muıa ile birlikte daha birçok 
uzvi ve gayriuzvi cisimlerden 
milrekkep olan havayı ciğerleri
mize dolduruyoruz. Ancak bu 
havanın içinde bize lUzumulu olan 
müvellidülhumuzayı alıyoruz. Ve 
bunun yerine hamızı karbonu 
dışarıya atıyoruz. Süzülme ve 
ayrılma gibi bir ameliye yoktur. 

2 - Ağaçlarda hususi bir 
çekme hassası yoktur. Ancak or· 
manlık yerlerde tebaburat çok 
olur. Bu itibarla bu mıntakalarda 
yağmurlar boldur. 

3- Bu mesele hakkında fen 
ve ilim henüz ıon sözünü söyle
memiştir. Bu esnada tahtenuu· 
rumu.ı faaliyettedir. 1

' Ruh ., nıe· 
seleleri gibi mudil ve anlaşılması 
müşkül mevzuları bu sütunda 
izah babil değildir. 

4 - Bolşevizm, Sosyalizm 
ve komünizm ayni şeyler değil· 
tlirler. Bunlar eaas ve prensip 
itibarile birdirler. Bolşeviklik 
Ruslara mahsus müfrit bir sos• 
yalizmdir. Komünizim meşhur 

Alman mütefekkiri Kari Maks'ın 
nazariyesinin tatbikıdır. 

Bu üç mezhep ayni gayeyı 

varmak için ayrı ayrı yollardan 
yürümektedirler. Fazla izahatı 
iktısat ve içtimaiyat kitaplarında 
bulabilirsiniz. 

)#.. 

M. K. Pa:.a kaza~ıınn Kemal· 
pa~n rad<le.,iıı<lc 92 numaralı ti· 
earctlıaııede tenekeci i\lıı::.tafa 
1'uri Be)e: 

Son kanun memurlara bu 
hakkı vermiştir. 

* "J., imzalı mektup ::;ahilıiıı<': 

Şiirinizi okuduk. Belki şiire 

istidadınız vardır. Fakat şiir yaz
madan evvel bilinmesi icap eden 
bazı şeyler vardır. Henü:ı şiirle· 
rinizde kafiye ve vezin bile yok-
tur. Şiir yazmak için biraz umumi 
malumat sahibi olmak, hiç ol
mazsa imla hatası yapmadan yazı 
yazmak lbımdır. Bu itibarla bu 
meşgaleyi size tavsiye etmeyiz. 
Hem 36 yaşından sonra bu iti~ 
uğraşmak sizin için çok külfetlı 
olacaklar. 

* Kadıköy Vişne ı:,okak ~:~ ııuma· 

rada Kamil Bey~: 

Mev:r;uu bahsettiğiniz teşekkUr 
ilin mahiyetindedir ve Ucrete 
tlbidir. 

vası için, bu çekişme nedir, 

diyeceksiniz. 
Bunu, ne siz sorun, ne de ben 

cevabım vereyim. 
Yalnız, bu zavallılar hesabına 

insanı düşündüren bir nokta var: 
Harabeler, yayaş yavaş mamure 
haline geliyor. Birkaç sene sonra 
ihtimal ki boş arsalardan eser 
kalmıyacak. 
Yangın yerleri sakinlerine tabii 

bu rahatı da çok görecekler. Ve 
tıpkı l>rllmcek yuvası boıar 
gibi barındıkları kovukları kazma 
kürekle darmadağm edecekler! ..• 

Dua edelim ki, o kara günler 

gelip çatmadan Allah onlara ~· 
başlarını sokacak birer göz 0 • 

ihsan etsin!. •• 



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

Bu Sayfada 
Dü ıya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 
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DUnya ve gUmrUk zlnclrlerJ : OUnyayı bu kadar zlnclrledlkten 
sonra .. Haydi kalk, yUrU 1,, diyorlar . 

• • 
Almanlar işsizler için 1 

Yeni Bir Çare Buldular 
işsizlerden Bir Milyon Kişiyi Cenubi Amerikada 
iskan Edecekler, Orada Müstemlekeler Kuracaklar 

Büyük muharebe Almanların 
elinden bUtün müstemlekelerini 
aldı. Sulh muahedesinin llzerin
den on üç sene geçmesine ve 
Almanların bu milstemlekelerden 
bir kısmm1 tekrar istemelerine 
rağmen hiçbir netice elde ed~ 
mediler. Galip devletlerin göster
dikleri bu hasislik ve inat karşı
sında Almanlar, başka bir ameli 
yol buldular. 

Cenubi Amerika devletlerin· 
den bir kısmına el atmak. Buglln
lerde Paraguvay ile ihti)Af halin
de bulunan Bolivya hlikuıneti, 
ordusunu ıslah ~tmek için eski 
Alman Jenerallerinden Kundt 
ile birtakım Alman zabitlerine 
vazife vermişti. Jeneral Kundl ve 
arkadaşları çok pratik adamlardı. 
Vaziyeti tetkik ettiler ve gördU-
ler ki imperatorluklar kadar ~e
nit olan Cenubi Amerika top
raklarında pek az insan sakindir. 
Sonra bunların büyük bir kısmı, 
yerli ahali ile 1spanyolların karış
masından meydana gelmiş melez 
insanlardır. Çalışma ve yaratma 
kabiliyetleri mahduttur. Bolivya 
hDkumetinin de muvafakati ile 
buraya 250 bin Alman naklet
mek için bir proje yaptılar. Aile
lerile beraber hicret edecek olan 
bu kafilenin umumi yekunu bir 
milyona baliğ olacaktır. Bu 250 
bin Alman ve aileleri, bugünkil 
işsizlerden seçileceği için Alman 
hükumetinin de işine gelmektedir. 

Alman milletinin çalışkan, in
tizamlı olduğu herkesçe malum 
bulunduğundan bu tasavvur Bo
Jivyaye komıu Brezilya, Peru, Ve
nezaelli gibi devletlerio de işine 
gelmektedir. Çünkll bu çalııkan 
uBaurlarla münasebete girişmek 

bütün Cenubi Amerikada iş ve 
çalışma faaliyetini arttıracaktır. 
Bu Almanlar büyük Am&zon 
nehrinin mansaplarında yerleştiri
leceklerdir. Bu muazzam teşebbüs 
hakkında, bugün filen Bolivya 
ordusunun Erkinı Harbiye Reis
liğini yapan Jeneral Kundt şu 
izahatı veriyor: 

"Tasavvurumuz, mahdut Al
man muhacirlerini Cenubi Ame
rikamn nihayetsiz ıssızlıkları içine 
gömerek kaybe tme k değildir. 
Çoluk, çocuk, erkek, kadın tam 
bir milyon insan nakledeceğiz. 
Orılara, orada, portatif evler 
kuracağız. Kendilerine birçok 
ziraat aletleri vereceğiz. Tayya-
reler vasıtasile bu havalinin sıh
hate muzır olan sivrisinek gibi 
böceklerini zehirli gazlerle imha 
edetegız. Bu Alman muhacirleri, 
k•ymetli mühendislerin idaresi 
altında ve mühim gruplar halinde 
büylik ziraat teşebbiisierine giri
şeceklerdir. Bu teşebbüslerin ne-
ticeleri, kooprratifJer vasıtasile 
toplanacaktır. Bütün işler koope-
ratifleştirileceği için mesela ev
lerde soba yakılmıyacaktır. Her 
mahallenin müşterek bir kalori~ 

fer santrali, bütün bir semtin 
evleriııe lazım gelen harareti da
ğıtacaktır. Bu muhacirler, yerleş .. 
tikleri memleketin vatandaşı ol
makla beraber Cerman harslarını 
unutmamaları için hususi m~k
tepleri olacak, lisanlaı:mı aynen 
muhafaza edeceklerdir. Bu mek
teplerin programlarım Alman 
maarifi temin edecektir. Buna 
mukabil, Cenubi Amerika hüku
metleri, lazım glen bütün masraf
ları vermeyi taahhüt etmişlerdir. 

c::....;============c======:-=====~..:::;r===-"'==-
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- Yafaaın hUrrlıet diye baiırır mrem... Hınzır seni ... Yine 
Baiır bakahm. 

Novyork Polis Dairesinde Bir İsticvap 1 
~--------

Nevyorkta polis karakol
farı, bir tiyatrodan farklı de• 
ğild i r. Pazar günleri tevkif 
edilenler, pazartesi 1ababı is
t' cvap oduına getirilirler. Bu-

rası sahnesi, projektörleri, akt<Srler. 't'e aa iresıle tam bir tiyatrodur. Samiler de poliı ve teburl memurlarında• 
mürekkeptir. Maznun aahneye getiriJir. Etraftan projektörler maznun üzerine tevcih edilir. Maznunun hiçbir hareketi, 
hatta kirpik kımıldaması bile ıöıden kaçmlmaı. Söylenen ıözler mikrofonla diğer bir odaya gidip plata aeçer. 
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir isticvap odası yoktur. 

Rusya da 
80,000,000 
Talebe 

Sovyet Rusya hiikümetinin en 
büyük hedeflerinden biri de 
Sosyalist Rusya hudutları dahi
linde ümmi, okuma yazma bilmi
yen kimse bırakmamaktır. 

Bu ınaksada varmak için 
Analfabetism denilen bir cereyan 
vardır ve bu cereyan etrafında 

kuvvetli teşkilat vücuda getiril
miştir. Bu teşkilatın başında Ka
lenin bulunm:ıkladır. Sovyet r~ 
Jımının 15 inci kurulma senesi 
miinasebetile Kal~nb bütün teş
kilata ve cehaletle mücadele 
eqen mektep talebelerine bir 
tamim göndermiştir. Bu beyan
namede deniliyor ki: 

" Rusyada cehaletin ortadan 
kaldırılması için yapılan mücadele 
çetiıı olmuştur. Hars seviyesi 
biribirinden farklı birçok millet
leri ve biribirine hiç benzemiyen 
muhtelif lisanları sinesinde top
hyan memlekette, ihtilalin başlan
gıcında, okuma yazma bilmiyen
lerin miktarı yüzde 78 idi. Ka
dınlar arasında yüzde ıeksene, 
ekalliyet unsurları arasında yüzde 
9ts e kadar çıkıyordu. 

İhtilalden sonra, mektep tale
beleri hariç, 26 milyon kişi 

okuma yazma öğrendi. Bunlardan 
19 milyonu son iki sene zarfında 
ümmilikten kurtuldu. 

t 932 ıeneıi içinde yeniden 
3,800,000 kişi okuma yazma 6ğ· 
rendi. 10,300,000 kişi de okumuş 
kimselerin muhtaç olduiu her 
türlU malumata sahip olacak 
derecede mükemmel tahıil gördU. 

Hars ordusu, ve göoüUU 
gençler, bu mücadelede muvaf· 
fakıyetin büyük yardımcıları ol
muşlardır. Ümmiliği kökünden 
kald ırmak için bütün teıkilAtın, 
bütün gençliğin elele vererek 
çalişması lazımdır. Ancak bu 
surette ihtilalin 15 inci senei 
devriyesinde ümit ettiğimiz neti
ceyi tes'it edebiliriz.,, 

1931 senesinde ilkmekteplere 
giden talebenin miktarı 24, 700,000 
idi. Bütün talebe miktarı 50 
milyondu. Btı miktar 1932 sene
aindıe 80 milyona çıkmııtır. 

IDüaya karikatürleri ----

Rusyada yapllan terbiye ln

kllAbından sonra r-oller d•ilfl· 

yor: Terbiyeci yolda,ıar, içiniz· 

de anlamıyan varaa el kaldırsın. 

Terzi - Alled•ralnlz efendim. 
Artık bu elblseyl tamir etmek 
mUmkfln olmıyacak. 

Rusgada 
Bitle 
Mücadele 

Moskovada çıkan Vechernaia 
Moıkova gazetesinde okunmuıtur: 

" Medeni bir adam a-ibi yaşa· 
mak istiyorum, kitap •e çiçek 
odamın daimi efyasından madut· 
tur. Aydınhğa, açık havaya ve 
temizliğe alışkınımdır. Onun için 
bite alıımayı ne lıterim, ne de 
yapabilirim. 

" Bitleri imha için mayi veya 
toz halinde nekadar bit öldürlkü 

madde varıa hepıloi kullandım. 

Bütün bu ilAçların inkar edile· 
miyecek meziyetleri vardır. Fakat 

bir hataları vardır; bitleri öldür· 
müyorlar. 

" Bunu llzerioe ııhhiye komi· 
serliğinin belediye dezenf ekıiyon 

dairesine mfü·acaat ettim. Her
halde orada bitleri nasıl imha 

etmek mümkün olduğunu bilirler 
diye dOtUodUm. Bana sordular: 

" - Huıuai aparbman mıdır ? 
O halde biz kanımayız dediler. 
Ossourakime müracaat ettim: 

- T eırinievvelden evvel mO· 
racaat kabul etmiyoruz, cevabını 
•erdiler. 

"fakat bizim bitler teıriniev· 
veli beklemiyorlar. lıçileri bu 
muzır haprattan kurtarmak için 
bir mücadele açamaz mıyız ? 

" Her halde ııhhiye komiser· 
liti bu itle biru me,gul oJıa 
fena olmaz." 

50 sene evvel elektrik ampulU 11• aokakların ilk def• 
tenviri , .... tin• yapılan numarlt 
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Abdülhamit, Reşat Ef. nin Biliistizan 
Sokağa Çıkmasına Sinirlendi! 

Fehim Paşaya 
llalıarrirl lf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-138-

O zamana kadar hiçbir ıey· 
den haberdar olmıyan Sabit Bey 
pencereye koşup ta konağının ta· 
rassut altında bulunduğunu gö
riince fena halde korktu. O es· 
nada Şeyh Celalettin Efendiden 
• ayni kadın vasıtasile - gelen ce
vabı, her ihtimale karşL yakb. 
Hemen oturarak veliaht Reşat 
~fen diye hitaben bir mektup 
yazdı. Başına geleni anlattı. 

Mektubu ailesi erkanma vererek: 
- Şayet beni tevkif ederler

se, bunu Efendi Hazretlerine 
t .ı kdim ediniz. 

Diye tembih ettikten sonra 
:rnhur edecek hadiseye intizaren 
ha stalığını behane ederek iki gün 
6okağa çıkmadı. 

Bu meseleye fevkalade ehem
miyet veren Abdülhamit, Feh;m 
Paşaya sık sık adam göndere
l'"ek Sabit Beyin konağından 

~ıkıp çıkmadığım ve mektubun 
) akalanıp yakalanmadığını soru
yor, menfi cevap aldıkça fena 
halde sıkıhyordu. Nihayet sabrı 
tiikendi. Beşiktaş muhafızı Hasan 
Paşayı çağırttı. Bizzat veliahta 
giderek tahkikat icrasına menıur 

etti. Hasan Paşa gitti. Veliaht ile 
görüştü. Esasen bn gibi .düzem
bazltkların ale1hinde ;,ulunan 
Hasan Paşa Yı\dna dönerek 
böyle bir işin aslı olmadığını, ge
rek tahkikatına ve gerek kana
atlerine atfen Abdülhamide an
latttktan sonra, Fehim Paşa hak
k mda da söylemedik söz bırak
ma<L. f ehim Pap. kısa bir istic
vaptan geçirildi. Biliperva şu ce· 
v<>.bı verdi: 

- Ben, efeodimizin hayat ve 
saltanatım muhafazaya ahtettim. 
Bu hususa taailuk eden her şeyi 
ihbara memurum ; isbata mecbur 
değilim. 

Bu ceup, tabiidir ki süküt 
ile kar~dandı ve tezvir saha-, 
smı, daima aç,tk bıraktı. .. 
Buna binaendir Jri y~ hir gün 
bundan daha prip bir hidi.se 
ile Yıldız sara11 telif ve hey«an 
içinde çalkaudL 

Veliahtın ınahdumlarından 
Necmettin Ef. bir gün Kağ•tha
neye gitmek istiyordu. Fakat 
o gün, arabasının hayvanlarmdan 
biri sancllanmıştı. Pederine mü-

racaat elti; onun arabasının kır 

hayvanlarım istedi. Evlatlarına 
karıı çok d~ldin olan Reşat 
Efendi, oğlunun bu arzusunu 
kırmadı: 

- Pekala.. Yalnız senin 
arabacın benim hayvanlarımı 
kullanmayı bilmez; belki ağızla
rını bozar. Benim arabacımı al. 

Dedi ... Necmettin Efendi, bu 
emir mucibince kendi arabasına, 
babasının hayvanlarını koşturdu. 

Babasının arabacısını da arabası
mn üstüne oturttu. Saraydan 
çıktı. Kağıthaoeyo d*o gitrneğc 
başladı. 

Arabanın Takibini Emretti! 
Araba saraydan çıkar çıkmu, 1 

sa.ray aTanndaki tarassut me
mur1arı ~ ÇiiDkn Re
ıat Efendi, iradesiz, bir yere 
çıkamazdı. irade olduğu um.an
larda da arabayı takip etmek 
0%er~ kendilerine tebligatta bu
lunulurdu. Halbuki, Reşat Efen
dinin atlan koşulan ve üzerinde 
de arabacısı bulunan araba sa
raydan sliratle çıkmış, Kiğıtha· 
ne iatikametine doğru gidiyor· 
du ..• Tabii, derhal Fehim Paşaya 
malumat verildi. 

Fehim Paşa da o anda: 
Veliaht Reşat . Ef. yainız 

olarak ve maiyetinde kimse hu
lunmıyarak Kiğıthane istikame
tine doğru gidiyor. ) 

Diye Abdiilhamide müstacel 
bir jurna1 takdim etti. Abdül-
hamit, Reşat Efendinin bila isti
zan sokağa çıkmasından ve bil-
hassa bu şekilde Kağıthaneye 
doğru gitmesinden fena hAlde 
kuşkulanarak arabanm takibini 
Fehim Papya emretmekle be
raber, ( Başmusahib ) i de tah
kikat icrası zımnında V cliaht 
sarayına gönderdi. 

Başmusabip saraya gitti. 
Evvela kapıcıları isticvap etti. 
Veliabbn, bugün hiçbir yere 
çıkmayıp sarayda ve harem da
iresinde buJunduğuou öğrenince 
hayrette kaldı. Derhal Daire 
Müdürü vasıtas.ile Reşat Efendiye 
haber yolladı. Reşat Ef. ( Baş
musahib) i huzuruna kabul ve 
sel:>ebi ziyaretini sual etti. Baş
musahip, V eliahtı sarayda bul
maktan mütevellit bir hayret 
içinde şu ~evabı v~rdi: 

===--=------- -=-

- f'e&im Pt- nırda iken 
Efendimiz belli çağntb. ( Büynk 
lfJendi, bagti~ biliistiı.an yalmz 
Olarak so'kaj-a çlkm1t'lar. Fehim 
Paşa biz.ut görmiq. Acaba ne 
gibi esbap v~ mecburiyet ıhisıl 
oldu da ~kağa çıktııar. Yoksa 
idlen bir dOktora filin ı teş-

rifleri iktıza etti Git, öğren} 
diye irade buyurdu. Bendeniz de 
geldim. Tahkik ettim. Bugün 
saraydan hiçbir yere teşrif buyu
rulmadığını öğrendim. Efendimize 
sahih bir haber götürmek için 
"Eatı fahimanenizi rahatsız ettim. 

{ A1''.cuı var ) 

Gaz İhtikarcıları 
Ceza Görecek 
(Baş tarafı 1 inci aayfada ) 

tedir. Benim bu noktai nazarıma 
Oda f dare Heyeti de iıtirak etti. 
Ancak mesele bununla bitmi
y~r. Elyevm mevcut dosye1eri 
getirttim. İhtikar Kanununun 
neşrinden sonra bu Uç madde
nin fiatlerine zam yapıJıp yapıl
madığını araştırıyorum. T ahkika
tımı yakında bitireceğim ... 

Ticaret Müdürü Muhsin B. de 
bu hususta şunları söylemektedir: 

" - Biz, gaz ve benzin şir
ketlerini Adliyeye vermek sure
tile vazifemizi yaptık. Bundan 
ötesi bize ait değildir. ,, 

Belediye İktısat Müdürlüğü 
iıe gaz, benzin ve maz<:>t fıatleri 
üzerinde tetkikler yapmaktadır. 
Müdürlük bu sahada daha esaslı 
bir yol takip etmektedir. 

Belediye gazın i.hraç mahal
linde.ki fiati ile nakliye, sigorta 
vesaire fiatlerini aramakta ve bu 
suretle maliyet fiatiııi tesbite 
uğraşmaktadır. 

E TU AL SiNEMASI 
8ugün matinelerden itib;uen yeni pro~ram. 

Mm.DUBARRY 
Se'li sözlü muhteşem ve mükemmel bir aşk ve fac!a filmi. 
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(La Rumba d' Amour) 
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1 Bugünün Meselelerinden j 

T .. k · Q 1 0·11 
-~· \il çemız uaŞK8 ~ I ter-
den Ço~ Daha Zengindir 

( Baş tanıfı • inci. wyfaia } 
bir 'tek sebebi ola'bilir,, o da bun
ları bilmemek, bilenleri dinleme
mek, halkan dil şuuruna ehemmi
yet vermemektir. En ince felsefi 
fikirleri ve saf şiir denilebilecek 
içli duyguları söyleyebiJen 1:ek'ke 
Ye saz şairlerinin nefes1erile 
deyişlerini öz T;it:kçe ile ifade 
etmiş olmaları Türkçemizın mef
hum ve kelime itibarile zengin
liğine başka lbir -<Je!il aratht'ma· 
malı mıdır? Yeter llü siyasi is· 
tikWimiz gibi lcültür istik'lalini 
de istiyelim, duyalım ~e tyapalım. 

Tür leçenin nabvine ve ke-

lime unsurlarile vücuda getir
diği dil mimar.ısme gelince; 
bu hususta 1ıiçbir dille 'kıyas ka
bul etmiyecek katlar lccYlaylıkla 
sahibiz. !zafet ve sifat terkiple· 
rinin mefhumlar arasındaki mü~ 

naaebeti perçinler gibi temin et
mesi, fiillerimizin hiçbir dilde ol-

mayan çeşitliliği ve bilhassa cümle 
teşkil etmek tarzlarınra fiil, fail, 
mefolleri istediği gibi kullanııuya 
müstait olmaSl, \"arlığmdan pek 
az haberdaT <>lduğumuz bir maz

hariyettir. 

Korkut Ata kitabını o'ku-
yanlar önce Sinanpaşada ve sonra 
Hamille gördüğümüz nesli mür.sel 
tarzıuın öz Türkçe nümunelerioi 
ihtiva ettiği gibi hikaye mevzuu· 
nun akııma tamamı tamamına 
uyan tiirlil, türlü cümle şeki.Uerioi 
de bize göstCl'mektedir. Yalnız hu 
hitep deiil, muhatabı daima halk 
olan eski türlcçc eserler bu da
varun bin bir misali ile dolud.wt". 

İlim diline gelince: Son yirmi 
sene zarfında bu hususta çok 

ç.ahşmalar sarf edildiği jlluhakkak· 

tır. Bunlar turkçenin lehine ol
makla beraber ıstılahlarm konul
ması noktai nazarıudan bar.iz bir 
karIJılclık göstecmektedir. Fakat 
bu mesele zannedildiği kadar 
güç depdir. Çünkü, ilim ısblah

lart ekseriya mahdut bit' dimre
nin husaat diline aittir. 

Türkçenin öz dil haline aeti
rilmesi ve milli kültürün bir ifa
de vasıtası olması prensipi kabul 
edilince iş bunun tatbikma gelir. 
Tatbikat elbette kolay ola· 
cak dejildir. 

Fakat buaunla uğraıaeak
ları bot yere emok sarF8tmekten 

[ 
kurtaracak, belki de asılları 
Tnrkçe ola11 ve bugün bize ya
bancı gelen birtakım kelimeleri 
ıstılah halinde kabul imkAnı 
olacak ve bunların da bir kısmı 
beynelmilel mahiyette buluna· 
bilecektir. SuaJinize verdiğim 
bu kısa cevapları tamamlamak 
için şunu söyliyeyim ki her keli
me bir lik~dir. Türk milleti 
=nedeni manada düştinmekle 
başlamış ve bu istidad&lll htt 
zamandan daha çok göstermek 
vaziyetinde bulunmuş olduğu için 
Türk ıolarak düşünecek ıve bumm 
tabii neticesi o1aTak Ta.-'kçe ya

zacak ve Tür'kçe söyliyecektir. 
- Tür.k milletler .arasında 

mliştere'k hir ',a.ı;ı ııve edebiyat 
lisaaı .teessüs .edebilir mi? 

- Niçin etmesio ? Şimal 
Türklerinin lehçesinde bizim 
bugün unottujuıııuz birtakım 

&teli.meler ve ıı•be geldikçe ee.ttri 
daha çok iacelen morfemler, lahika 
ve edatiar aslın.da biı:imlrikr&en 

daha bat'lra değildir lki.. liugh 
Fransada da bir Marsilyalınm 
konuıuşu ile şimaJJi bir Frausı

zm konuşUJu aruında ıfar.ldar 
yok mu? Bwıwıla beraber bizim 
ilk yapacajuuız it aaüşt~ bir dil 
kurmak dav.asmdan e:vvıel -~ 
lif Türle •ehçe1crini tespit eden 
bir büyük liigat yapmaklır. Bu
nunla, ayrı ayrı lehçeler de ufak 
tıefek wöyleme b.a,kalildarile 
beraber aynı olarak kuJlanmjı-

mız: kelimeler ve -diğer cihetten 

bu 1ehçelere has o1an ve mii§le
rek kuttanılmıyan unsurlar mey
dana çıkar..ılmalıdır. Türkiye tllrk-

çesmuı nüve teşkil etmeli hu 
lehçelerde yazılmış ve yazılacak 

esederin .kerfiyet ve keıniyetine 

tabidir. Biı:de meTcot ki-
taplar ilimce ve edebiyatça 
diğerlerinden daha ehemmiyet\i 

ise pek tabii olarak cliğer lehçeyi 

konupnlar bwılardan iatifade etmeL 
istiyecck.Bu İlltifadeyi ifade etmek 
için de büt&n lehçelerin içeri· 

sinde en uygun ııelenini alacaktır. 

Y arm için bir kehuet yap
mıy a ne ihtiyaç var. Bizde 
ltqlayan kültüı- hareketinin özlll 
aeticelerini göreceğiz. Bamlaa 
ıimdilik emniyetle intizar etmek 
bot bir .. yi beklemek dejildir. 

Köylü ile Başvekil 
ıBqftkil İ.a.met Pqaaın, 
:nıfakatlnclekifctit•r ~ 

· le!birkaç ıln eyy~ Anbra 
civarında bir seyahat ya
parak kiylülerle hu'ltıbal 
ettiklerini yazmııtak. '911-
udaki reıimlerd• eq.,.~ 
idi Patanın köylü ile •cııh
bet manzaralannı gor6-
yoraunus. 
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TİMURLENK 
-95- Muharr !r ! : • )f-

Tim ur len k, Tevekküle ilti-
fat için Neler Y aplnıştı 

Gün battığı zaman Timur, 
h ıkiki bir yetim gibi mustaripti. 
Hueme giremiyordu, selamlıkta 
ka?uıaktan da eza duyuyordu. 
Öm• Unde ilk defa olarak bir 
kimse1ı1izlik melali içinde idi. 
Oğulla11, çoktan dairelerine çe
kilmişlerdi, karılarilo haşhaşa 
kalmışlardı. Vezirler, ayni suretle 
yuvalarına kapanıp yorgunlukla· 
rını çıkaı·ıyorlardı. Yalnız ka
tipler, uşaklar ve saray adamları 
henüz ayakta bulunuyorlardı: 
Onlar da Efendilerinin çekilmesini 
veya n:ın vermcsını müteakıp 
mes'ut bir tehalükle kendilerini 
bekliyenlerin yanlarına gidecek· 
lerdi. Lakin kendisi eşsiz ve 
yuvası zdı, sendeliyordu. 

Aşık ihtiyar, birkaç saat ağır 
buhranlar, kalbi mücadeleler 
geçirdikten sonra yüksek guru· 
runu alçaltmaktan kendini ko· 
rudu ve selamlıkta kaldı. Uyu· 
madı, göziinü yıldızlardan ayır
madı. Lakin kovulduğu yere 
adım atmamak, kendini beğen
miyen kızla yüzleşmemek kararmı 
bozmadı. Arasıra gözlerini . .ı
rartan içten gelme tazyiklere 
rağmen uzaı.dığı yerden l rnıl
damadı. 

Sabah ezanı okun o 
saray mesçidinde .J ı ? k 
safta sükun ile nan.azı n kılı .. 
yordu. Mcsçitten çık&r çı!~maz 
daimi karargaha gitti, yola çıkan 
konakçılara ait raporları okudu 
ve öncü müfrezelerin kumandan· 
larını huzuruna kabul edip tali· 
mat verdi. Artık, o, sabaha kadar 
uyanık kalan, yatakta kıvranan 
aşık ihtiyar değildi. Tarihin tanı· 
dığı demir yürekli, çelik iradeli 
hlikümdar.iı. Tenhada aşık Ti
muru üzüm üzüm üzen sevda pe-
rısı, Cihangir Timumn eteğine 
sürünemiyor, yine tt:nhada pusu 
kuruyor g .biydi !.. 

* Ordu, g ittikçe irileşen bir çığ 
gibi, biiyüye, biiyüye yürüdü, Is
fahana doğru yol aldı. Tirnur, 
b litün yol boyunda yalnız kuman
clan ve yalnız hükümdar gibi 
davrandı. Yüreğindeki volkandan 
ne bir zerre duman, ne bir parça 
liiv gösterdi. Kimse, bu sakin 
zirvenin altında alevler kaynadı
ğını anlıyamıyordu. Herkes o şa· 
hikanın sade ihtişam, sade hey• 
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bet ve sade kudret temsil ettiği· 
ni sanıyordu. Ancak çadır uşak· 
)arıdır ki efendiJerinin çok defa 
uykusuz kaldığını, sab-ıhlara ka· 
dar dolaştığını ve hazan anlaşıl· 
rnaz şeyler mırıldandığını seziyor
lardı. Onların içinde Timurun ya· 
nık yanık ah çektiğini . işitenler 
de vardı. Lakin bu işitmeyi ken· 
di tevehhlimlerine hamlederek 
başkalarına söylemek şöyle dur· 
sun, hafızalarında bile tutmaktan 
çekiniyorlardı. 

Biri Tevekkül olmak üzere 
dört Ece, ondan fazla gözde oda· 
lık, sayısız köle ve halayıklarile 
Timura refakat ediyorlardı. Fakat 
Timur, ne zevcelerinin, ne ce 
odalıklarmın çadırlarına bir gün 
bite adım atmamıştı. Saray me
rasimi mucibince haftada bir gün 
Eceler, hıdem sırasile onun buzu· 
runa çıkıyorlar, hediyeler vert· 
yorlar, başına tabak tabak inci 
döküyorlar ve sonra ayağını öpüp 
yine kendi çadırlarına çekiliyor· 
lardı. .Bu rasimenin cereyanı sıra· 
sında ekseriya prensler ve tar· 
hanlar Tiınurun yanında bulunu· 

yorlardı, imparatoriçaların hürmet 
borcunu ödedikten sonra geri 
dönüşte kendilerini selametliyor• 
lardı. 

Rasime esnasında Tinıur, hiç 
bir şey söylemiyordu. Yalnız mem· 
nuniyet işareti olmak üze.:e kü
çük bir tebessüm göstermekle 
iktifa ediyordu. Tevekkül Hanım 
hakkmda da yaptığı bundan iba· 
r etti. ~u kadar ki onun gelmesi 
yaklaşır yaklaşmaz titizleniyordu. 
Yüzil ağarıyordu, kaşları çatıl~· 
yordu, cJleri - beUi belirsiz - tit
remeğe başlıyordu. Kimse, gözti· 
nU kaldırıp t:l yüzüne bakama· 
dığı için bu sinirlenmeler sezil· 
rniyordu. Fak:ıt Tevekkül, zap
tolunan fırtınayı hissetmekten 
geri kalmıyordu ve doluya tutul· 
mak istemiyen bir kır yolcusu 
gibi vazifesini telaş içinde yapıp 
acele acele çadırına dönüyordu. 

Bir gUn, Cihangirin Başağası 
onun yanına gel fü 

- Ulu Hakan hazretleri eledi, 
sizi bekliyorlar 1 

- Nerede? 
- Otaklarmda 1 
- Yalnız mı? 

Baıağa gülmemek ıçın du
daklarını ısırdı. Son Ec~, Yahşi 
Ece, Küçük Ece gibi muhtelif 
isimlerle anılan Moğol dilberinin 
fU sualini çocukça bulmuştu. Han 
Hazretleri için yalnızlık ne de
mekti ? Gök yıldızsız, yer insan
sız kalsa bile Timurun bargahı 
ıssız kalamazdı. Fakat o, dilediği 
anda otağını değil, bütün yeryü
zünü ıssız bırakabilirdi. Bu se· 
beple Yahşi Ecenin yalnızlık 
aramasını manasız buluyordu. 
Ukin susmak mümkün olmadı· 
ğından cevap verdi: 

- Her vakit olduğu gibi 
yine yalnız <leğildirler. 

Tevekkül, biraz rabatlaşb, 
çarçabuk tuvaletini yaptı, mutat 
olan alayla kocasının otağına 
gitti. Timur, büyük bir kalaba
lığın ortasında ve ayakta idi, 
güzeller şahi~ahını görünce eli
ni uzattı : 

( Arkası var ) 
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1932 senesinin güzellik müsabakasına giren dil
berler arasında büyük bir muvaffakıyet kazanan
lardan biri de, biç şliphe yok, Cezayir güzelidir. 

YOrOyllfü o kadar cazibelidir ki, kendiaine yir
minci asır Kleopatraıı unvanı Yerilmif, kazandılt 

büytik muvaffakıyet, ona, Afrikanın en ıtızel kızl 
olmak ı&bretini temin etmiftir. Matmazel Ribe Gözlerinin derin cazibesi, endamının ihtiıamile göz 

kamaştıran bu gUzel kız, doğruyu söylemek lazımsa 

aslan tam bir Cezayirli değildir. Cezayirli bir Arap 
kadını ile bir Fransızın evlenmeleri mahıu)Q bir 

birçok tiyatro Ye sinema kumpanyalan müracaat 
ederek yiiksek ftcretlerle kendisine mukaveleler 

teklif etmişlerse de Ce2ayir gtııeli bu tekliflerin 

hepiaini reddetmittir· Onun dtınya gtızelliğini kaza• 

namayışı, bir kısım Fransız gazetelerine bakılırsa, 
melez bir ırk mahsulü olması imiş. 

melezdir. Adı Matmazel Rib' dir. İki ayrı ırka men• 

sup insanların birleşmesinden haııl olmuş t.:ıth ve 
• 

mat bir esmerliktedir. 

=RADYO= 
25 EylOI Pazar 

fstanbul - ( 1200 metre) 18 orkes

tra, rn,5 Bodayii mu ikiye heyeti ta

rafından saz, 21 gramofon 22 'fraviat 

oper:ıs ı. 

Bükreş - ( 894 metre ) 20 Haul 

S(' ıılly 'nın c Siınon > i s ıııindcki opera 

komiği. 

'ie"grat - (429 metre) 20 Yogusla v

yn. şarkılarından m flrokkcp bir kon sor, 

21 h:ıfif musiki, 21,30 ra.<lyo tcıııısili , 

2?405 dans vo şarkı, 23,03 saksofon 

v o ı;igan. 

Roma - ( 441 motro ) 21,45 Kara

bella'ıı ın ( n:o Hcrılinie ) ismin deki 

oııoroti. 

Prat - (488 metre) 20 neş'o veren 

havalar, 21 llra t i s l avn'dım ııakil. 

Viyana - ( 517 motra) 20 orkestra, 

21 Klo, Klo i s ınindo lıi r operot, tem

sili ııdltoakıp ılırn ı:ı hnvaları. 

Peşte - ( 559 motro ) 19, 15 konser, 

21 Manolita isnıimlo bir op eret . 

Var,ova - (1411 metre) 21 halk kon

seri, 23 dans havalar ı . 

Berfin - (1633 ınetro) ~O, ı :> hay va

n a t bahçesinden nakle n konser, 21 

or kestra . 

26 Eylül Pazartesi 
fıtanbul - ( l 20U mo tra ) 18 Mil· 

~crrcf Jfanı 111 111 işti raki!o alaturka saz, 

19,:> o rkes tra, 21 ~ fiye Hanı m ilo ar-

k:ıdnşl arı t.lrafındaıı alaturka konser, 

22 grnmofOıı. 

Bükreş - ( 3!J4 ınotro ) 20 s:ılon or

kestras ı, 20,5 konfera ns, 2J ,4:J grıı.

ıno ro n pl:\kları, 2 1, 15 konser, B. Atol 

Belgrat - (429 ınotr o) 2J Almanca 

ders, 21 ak9anı konseri, !!2 komedi, 

23 piyano. 

Roma - ( 4 H ın etra ) 21 ,3J kita p 

~rnlıtrrir, 2 1,ü h ·ıf i f konser . 

PraQ' - (483 ııı otra) 20,4~ lı:ı.lk kon

seri, 2:! keman k ons\lr i, 22,30 piya no 
kon eri. 

Viyana - (!Hl metre) 21,05 Viya
na musikisi, 23 ııesli filiınl erdcn par
çalar. 

Peıte - ( 550 metre ) 20, ı;; Çigan 

orkestrası, 21,33 k omedi, ıwııra. dans 

b:ı.val;m. 

Varıova - (14t l metre) 20,1:> mulı· 

telif, 21,30 Romanya tiy.ıtrosu bakkrn· 

da lıir musahabe, 21,50 Solist konseri, 

23 dans havaları. 

Berltn - (1633 metre) 21 II :ıınhurg

dan na.kleıı ııef'o vcrırn lıaval:ı.rdan 

mflrokkep konser, 23,4il .Münihteıı 

naklen gece ıuusikiııi. 

Medeni Hayat, Hasta
lıklara Sebep Oluyor 
İnsanlarla Beraber Y aşıyan Hayvan
larda Bile Bu Hal Göze Çarpmaktadır 

İnsanların çek· 
tikleri hastalık· 
lar, kabul edile 
mek lazımdır ki, 
umumiyetle ya· 
şadıkları medeni 
hayatın bir neti· 
cesidir. iptidai 
kavimlere kadar 
gitmiye hacet 
yoktur; bundan 
100 • 150 sene 
evvel yaıamış 
olan dedelerimi
zin bildikleri has• 
talıklarla bugün 
bizim çektiğimiz 

ve geçirdikleri· 
miz, nevi itibari-

le kıyas edilemi· 
yecek kadar ka
rışık ve çoktur. 

Demek oluyor ki 
hunun sebebini 

yaşanılan haya· 
tın basitlik veya 

intizaınsızlığında 

aramak icap M..sı• Oray ve köpell 
eder. Nitekim, bugllnkU fen de Birçok baytarlara ve doktor-
bunu böyle kabul etmiıtir. Yine lara gösterilmiş, fakat bu hasta-
asrı hazır fenninin iddia ve ka· lık bir türlü geçirilememişti. Bir 
bul ettiği diğer bir hakikat üün, bir tesadüf neticesi olarak 
daha vardır. Medeni insanların köpeği bir boğaz ve burun ml-
ansında yaşıyan hayvanlarla, taba11iıı muayene etmiş ve gör-
başıboş ve dağlarda insiyaklari· müştUr ki, hayvanın burnunda 
le hareket eden hayvanların et parçaları, bezler peyda olmuş· 
uğradıklo.rı hastalıklar, mik· tur. Umumiyetle insanlara mahsus 
tar ve mahiyet itibarile birinci· olan bu hastalığın bu köpekte 
lerin aleyhinedir. Çünkü bera· hasıl olması, onun yaşadığı şart· 
berimizde yaşıyan hayvanların ]arın bir neticesi olduğu anlaşıle 
hayatları da bizimkine benzer. mıthr. Doktor, köpe1' sahibinin 
Aldıkları gıdalar, yatbkları yerler, muvafakatile hayvanıL burnunda· 
umumiyetle bizim yediğimiz, ki el parçalarmı almış ve iki 
bizim barındığımız yerlerdir. Şu senedenberi devam eden müz· 

halde, medeni hayatın sıhhat min brooişt derhal iyileş· 
üzerinde kat'i bir aksi tesiri var· miştir. Bundan çıkarabileceğimiz 
dır. Bir hakikat olarak kabul kıssa şudur : Yaşayış ve yiyif~ 
edilen bu umumi mütearifeyi bir 
misal ile canlandıralım: Resmini 

gördüğünüz köpek Misis Gray 
isminde Koloradonun Dem·cr ka
sabas.nda oturan Amerikalı bir 

knd na aittir. Setter cinsin
dendir. Bu hayvan, uzun zaman

danberi müzmin bir bronşit 

hastalığına tütulmuştu. 

mizde nekadar basit davra--: ır ve 
s:hhat kaidelerine itina edersek 
o nisbe tte hast aianmayız, tabii 
ömrümüzü yaşarız. Aksi hal, 
türlü kfiza ölümlc:. rini dave t eder. 

Fi lvaki bu bedahe t h1: r" eıiq 
mal lı udur. Fnkat bu r .düm 
kaide) İ nasıl ta t lı: k etmeli ·ı A1tl 
iş i~te ondadır. 
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lııı.;iltcro IJ iıUitnc ti 1:ı. rafı n dan Gaz i 
Hz. ıı o lıf'd İ) c ed ilen '"eri n l ı' rdi ı rıc~i 

ÇA AKKALE 
- 110- Yazan: Ceneral Oglander 

ileri Hareketi İçin Bütün 
Hazırlıklar Bitirildi 

Çanakkale muharebelerlnde mUhlm rol oymyan Hamldlye latlhkAm• 
(Bu tabyadaki topları, lnglli:ıler, mUtarelıe devrinde tııhrlp etmlşludir. J 

Buna rağmen har bin ilk Bir müddet sonra TUrklerin 
zamanlarında donanma topçu· yalnız piyadelerini değil, topları· 
ları nişancılık hususunda ha- nı da menzil haricine çektikleri 

k~katen bazı harikalar göster· anlaşıldı. Yolda İngilizler geçin-
dı l er. MeselA 27 nisan sabahı ciye kadar ölil taklidi yapan ve 
K abatepe açıklarında Queen· arkadan ateş açan birkaç Türk 
Elizabeth' e rasıthk vazife.sini ifa avcı neferine tesadüf edildi ve 
eden sabit bir balon, Boğazlarda Ahibaba istikametinden de iki 
bir düşman nakliye gemısının Türk topu birkaç mermi savurdu· 
iler lemekte olduğunu bilirdi ve lar. Bundan maada her iki taraf 
menzili de tayin etti. Amiral ge· arasında ateş teati edilmedi ve 
mıst bu görünmiyen düşman üze· öğleden sonra saat 5,30 da yeni 
rine derhal 15 pusluk toplarile hat işgal edildi ve Fransızlar da 
ateş açtı. Üçüncü endahttan son· S sahili üstünde South Wales 
ra balondan tamam haberi geldi. Borderers kıtaatı ile irtibat 
lnanılnııyacak şeydi. Amiral De tesis edebildiler. Sol cenahta, 
Robek ve Jeneral Hamilton, ta· 87 inci liva, tayin edilen noktaya 
mamdan ne demek istediğini sor· kadar ilerlememişti. 
dular. Derhal telefonla cevap Bu livanm sol cenahını tc~-
geldi : " Gülleler isabet etti. kil eden bölük iyi bir ateş saha-
Nakliye gmisi kıçUstli batmakta· sından istifade edebilmek için 
dır. Size bir hedef daha veriyo· Gully Ravine yani Zığın derenin 
rum, bekleyiniz. " 500 yarda gerisindeki ıipcrlerini 

27 nisan günü öğleden sonra muhafaza etmişler ve livanın mü-
aaat 3,30 da cenup ileri harekata tebaki kuvvetleri ile sağ taraf· 
için bütUn istihzarat ikmal edildi. larmda bulunan Essex Regiment 
Yarım saat sonra parlak güneşin alayı iıe tayin edilen hatta çarh 
ziyası altında 29 uncu fırka kıt'a edivermişlerdi. Bunun neticesi ola· 
)1UrüyUşU ile uzun bir hat üze- rok lngiliz cephesi sol cenah ile 
rinden ilerlemiye başladı. Sağ irtibata muhafaza etmek için 
cenahtaki ve Kaymakam Philippe'· garp istikametinde geriye doğru 
in kumandası altındaki 175 inci bUkUlmüt ve sıvrı bir dirsek 
Fransız alayının iki taburu da teşkil eylemişti. Cephedeki bu 
ayni şekilde ve ayni sür'atle bu dirseğin çok feci neticeleri gö-

ileri hareketine iştirak etti. Ön- rüldü. 
27 - 28 nisan gecesi 29 uncu 

istirahat ede
al~ıdan gece 

d eki arazi, şark kenarı Morto 
ı fırka efradı yine 
imanının suyuna girmiş, bliyük mediler. Akşam 

bir çay tabağı şeklinde idi. Cep· 
yarısma kadar siper kazmakla 

henin merkez ve sağ cenahındaki meşgul oldular. Ondan sonra da 
efrat bu tabağın cenup kenarın· her bölükten iki müfreze sabaha 
dan harekete geçiyor ve takip kadar nöbet bekledi. H~r ne-
ettikleri istikamet evvela dereye kadar Türkler taarruı etmediyseler 
iniyor ve sonra da yüksele ytik· bile emniyet l<01lannın ve dev· 
sele Ahibabada hitam bulan riye P.Ostalarmın miHemadi faa-
sırtlara doğru gidiyordu. Ötccle liyeti lngiliz ve Fransı z kıtaat nın 
beride servı, zeytin ve meşe boş yere bir hayli cephane sar-
11ğaçları vardı. Arazi kısmen mez· fetmesini mucip oldu. 
rudu. Fakat ileri hattının kısmı B1rlncl Klrla Muharebeslne 
azamı şimal tarafmdan tamami!c Hazırhk 
ateşe maruz bir halde idi. 27 nisan akşamı, ertesi gün-

kil plana haznlamakla meşgul 
olan Jeneral Hun ter - W es ton 
pek nahoş hakikatlerle karşılaştı . 
Her nekadar kısmı azamı taze 
kuvvetlerden mürekkep bulunan 
3 ve hatta 4 Fransız taburuna 
güvenebiliyorsa da, kendi fırkast 
Uç gürıkü vaziyetine nazaran. pek 
fena bir bale düşmüştü. Her üç li
va da acemi kumandanların elinde 
idi. 

ııı==:=========================~ 

Resim Tahlili Kuponu 
·--~~~-~~~-

'l'.llıiıı tiu lıl Oğrenıno!t istiyor.t an " 

rP,,ıniııiı i 5 adat kupon ile bir· 

l.11.tu gönderiniz. Resnıiııiz aıuy_. 

t!lbidlr vo inde edil ııı e.s. 

~~------------------------
11 l ı; im, meslek 

' rra san 'nt! 

Küçük Haberler 

Darülbedayide 
Kış Temsilleri 

Bu Sene Bir T eşrinievvelde 
Başlıyacaktır 

Darülbedayi kış temsillerine 
bir teşrinievvelde baıJayacaktır. 
Btitiln hazırlıklar ikmal edilmiştir. 
ilk temsil olarak, Seniha Bedri 
Hanimm Almancadan adapete 
ettiği "Yedi köyün Zeynebi,. is· 
mindeki piyes oynanacaktır. Bunu 
Musahip Zade CelAl Beyin "Pa
.ıartesi, Perşembe,, isimli pıyesı 
takip edecektir. 

Nlse Gönderilecek Tablolar 
Turing KlUp ressamlarım ızın 

İıtanbulm ait tablolarını Nise gön· 
derüp orada teşhir edecektir. 

M. Anderson 
Muhtelit mübadele komisyonu 

bitaraf a~asından M. Anderson 
Cenevre'ye gitmiştir. Danimarka'· 
nın MiHetJer Cemiyeti murahhası 
olan M. Anderson oradaki içti· 
nıalara iştirak edecektir. 

Tiyatro Mektebi Mezunları 
Tiyatro ve Artist mektebinden 

bu sene biri kadın diğerleri 
erkek olmak üzere 4 yenç me· 
zun olmuştur. Kadro müsait oldu
ğu taktirde bu gençler Darülbe
dayie alınacaktır. 

Kad1n Vankesecl 3 Aya 
MahkOm Oldu 

Eliz ismindeki kadın yankeseci 
3 ay hapse mahkum olmuştur. 
Bu kadın Karaglimrükte Osman 
Efendinin 36 lirasını çalmıştır, 

Kocaell lcr• Dairesinden. 
Bir lıt•rç ta ıı do lay ı ıııahı · u /. olup 

saı ılın.ısı kar:ırlaı fı rı laıı iz ıniti rı 0 mıH 
:ıg:ı rn:ıhallc"ı uıe\·kıiudo ho, h :ıı• l ı :ırıe 

ıııaa bahı:e ıııağ:ı7.arıııı 2, 11 ;3:? c;arşaın· 
ha ~flııiı ~ aat 14 · ltl :ıus ıııda icra 
dııi res ı ıı t! u :ıç ı k art tı rıcı!\ ııs ulile ııı ii · 
zayecleyo ' a1.cd il ı ıı i t v !\ t a rtnames i 
~2 11) HJ:! tarıhiıı <l eıı itibaren herkesi n 
gurohi l ıııe 1i için açık hulurıtluğıı n darı 

tnliple t in yılzdt• yed i ı.ıı ı.- ıı k pey ak · 
~· a l:ıriy l t' rıı ıir:cı·.:ı ıı tl l'f ı vo tayin olu· 
ıı :ııı ~!l ııd rı ıııu h a ııı nı ıııı kıy ııı e tiııiıı 

yilzcfo yot ııı i ı l•e ~ ı:ıı bulmadığ ı tak· 
<llr( l!J en çok artt ı rn nııı t c:ıhhiidil baki 
kalııwk ıızr r ıl n rtt ır ıııa ııı ıı l J giln te m· 
dit ı> ıl ıl('CO~I \ (.1 ı ;; iııcl gii ııil e rı çok 
ar ttı ra ıı :L ılıalo cdil ı•ı·egi ve uu gay ri 
ıııoııkul iız.e rında bir hak voya mfllk i· 
yet ı d<lh eth•ıılo r ııı C:ıiı YO ına~rnfa 
dair <ı l:ı n ıcld ialarııı ı ıwr:ık ı ınii!!bil o· 

le riylo bi rlikte ııilıayPt ~o g iin içi nde 
:ıcı, ı 2 :! ~l ııı ı ıııa ra ilo ıc r.L dai r rc; iıı o bil · 
ıl irrııoleri lı ksı halde hak l ar ı tapu s i
l!lllNıle s ıhıt ulıııad ıkı:a ııatı i l.ıP de· 

li ıı dl}ıı lı:ıriç 1..alacııklcı r ı il!\11 o l ıııııı r . 

Kocaeli icra Dalrealnden: 
Bır lıuro;ı.111 dolın ı ııı.ılwuı olup 

"ntılııı .ı"'I k:ır:ırla , tır ı laıı lzın tin yııkıı· 

rı 't.ı (_•-.kı JI··~· ı 1 1t•\ kııııd•• lı.ı lıı;o n lı ır 

ııı:ı.~ oıt a ııı.ı'\ dııl..l-11.ıı furıı ıııı ı ; 12 1 ı 
fı l;? rıııı artc•sı ~iiıı ı •.ı at 1 I • ıı; arn· 
ıııdıt er ı dı.irl' ıııılo aı;ık artt ı J ıııa 

ll • Ulılı • lllll'7.:I\ ı ılı•\ ı• \'a:r.t>ılil111i 1 \ t.ı 
1 .ırtn:ııııu ı :! 1 l !t"I:.! tarilıirıdı.!ıı i tılıa· 

rPıı lıo r ı-ı•,;ırı ltiırı IJılııırsi İ<:İn :ı~·ık 

llul ı ııdu!!'uıı laı. tn l iplı•riıı ~ 117.de vodi· 
iıuçuk ııor al,c,ı•lnill' ıııiıral'.wtla rı \ 'O 

t.ı~ ııı cdilt•ıı gflııcl' ıııuhaıııırıt• ıı kıy· 

·ııotıııııı \ 'llZ Jı• ~·p t ıııı 1 lır:ı ıııı lııı l r ııw 

dı~ı takd•rd • Plı ı·ı>I. :ırtt ı raııııı t:ı ıl ı · 

lı el ı lıttkı .ıd ıııak lllC'rtı :ırtı ı rııııırıın 
t;) g:lıı da!ı.ı ll'l!Hll t (ldJit•ı•t>ırİ \'C lj 
ırıcı ~uıı·ı ı•ıı c,ul. :ırttı r aııa ıtı.ılt- e<li· 
lt•c·c·[;i \ 'l' llu g,ı~ rı ıııt•ııkııl hzerındtl 
lı r tııık '~ Y ı ıııitl.ı ,·o t ıddi.l u l oıı lcr irı 

huı \'e ııı.ıo.;rnl ı l:tır ol:ııı iddiaları rıı 

l' \'f ık: ııııı:,lıitı•lrrilr lıırlıklf' ııılı:ı\ e>t 
~t· !!'llıı ı.,111111· ;o 1:!:.:1 111111 .ırn ill' ·ic· 

rıı ,l:ure:.ııı · l ldirııH lt·rı . .ı,,,ı t.ıkılird o 
h :d, :.ırı t.qıu e 1<·111 l rile ıı tJit ı)I ıııadı k • 
\: l ~ ıtı 1 hedelı 1 • .ı.11 • hıırtı; ı,,tlllt'aklllrı 

1 ı r. ' ·ı: ı r 
---- --11----·-- ----------~--~------- ---~~------~~--~--~-----
Bulunduğu 

rıı cıolcket 

Ho:>,,iııı intip.: 
t.d •ce • m: ? 

Hl• i ııı in kliı e:ıl 30 k uruıl u• 

l'ıı 1 ıııukabilinda gön lorll obll,c. 

İn hisarlar Umum Müdürlüğünden: 
20 adet Maske; 

Fabrikalarımızda tozlu jşJerle me~gul ameleye verilmek ilzere 
nümunesi veçhile (20) adet Maske satın ahnacaktır. Taliplerin 
pazarlığa iştirak etmek üzet·e .ı ı 7, 5 tıımninatlarını hamilen ( 1- 10-932) 
cumartesi günü saat ( 14) te Galatada Mubayaa komisyonuna 
müracaatları. 

Eylul 25 

Kırk Bohçada Sarılı Sec
cade Nasıl Kayboldu? 

(Baş larafı 1 inci aayfa da ) 

vaktile Konyaya j{elmiş , orada 
Sadreddin K onevinin annesile ev· 
lenmiş ve üvey oğlu Sadrcddine 
de kendi hırkasını hediye etmiş· 
tir. Bu hırka kırk kat bohça içer· 
sine konarak Sadreddini Koııe vi
nin küHiphaııesine yerleştirilmiştir; 
bütün Konyalılar bilirler: 

Meşhur Türk alimi Aydoslu 
İsmail Hakkı Ef. 1125 tarihinde 
Konyaya uğradığı sırada bu hır· 
kayı görmüt ve ( Ruhülbeyan ) 
isimli kitabında bundan bahset· 
miştir. Seccadeye gelince ; bu 
kıymelli tarih hatırası da vaktile 
Sıvas hükümdarı olan Cengi· 
zin hafitlerinden Bürhaneddin 
tarafından, kendi Şeyhülislam ı 
Alaeddin Yar Ali vasıtasile 
hicri 670 tarihinde Sadreddini Ko
n evının klitüphanesinc hediye 
edilmiştir. Bu seccade bütün d\ln
yanın en makbul cinsinden sayı· 

lan Selçuk halılarındandır. Bu 
seccadenin bir eşi daha vardı . 
Fakat bu, daha evvel kütiipha
neden aşırılm iştır. Sadreddini Ko
nevinin türbedarı Kadı Bürhaned· 
dine bu seccadelere 11mkabil Sad
re<ldinin kendi el yazısile " Fu· 
susilhikem ,, is\mli eserini 
göndermiştir. Umumi harbin 
başlangıcında gerek hırka ve 
gerek seccade çalı.ımasın diye 

Konyada başka bir kUtilphaneye 
kaldırılmış ve bir kasa içine 
kilit)enmiıti. Hayri Beyin Evkaf 
nazırlığı zamanında hırka ile 
seccade lstanbul Evkaf Müzesine 
gönderilmek üzere oradan alın· 
mıf, fakat ne tekrar oraya kon· 

muş, ne de Evkaf Müzesine gel· 
miştir. Harp senelerinde Konyada 
kurulan bir mensucat fabrikası 
bu seccadenin bir modelini alarak 
birkaç lane dokumuıtur. 

Bu modellerden birisi de sabık 
Konya Meb'uıu Saatçı Rifat 
Boydedir. O ıaman Konya Evkaf 
Mtidiriyeti memurlarından olan 

" s1!FZ 

Haci Halil Ef edi elyevm Konya
dadır ki kendisinden bunların 
akıbeti hakkında malumat alına
bilir. 

Seccadenin mahiyet ve kıy· 
metine gelince; kaybolan seccade 
tamam yedi ası rlıktır ve bugün 
dünyada mevcut seccadelerin en 
eskisi, en yaşlısıdır. Selçuk c;n
sindendir. Selçuk halıları ise İran 
eski halılarından çok daha kıy· 
metlidir. Bundan bir müddet ev· 
vel buradan Viyana Müzesine 
avuç içi kadar bir Şelçuk halası 
parçası gönderilmiş, bu parçaya 
tamam elli bin lira kıymet biçil
miştir. Şu halde kaybolan secca· 
de yarım milyon liradan fazla bir 

kıymete maliktir. 
Bu seccade ve hırka ile be· 

raber Sadreddiııi Konevl klitllpha· 
nesinden buraya gönderilen diğer 
eşya şunlardır: 37 cilt Futuhati 

Mekl<iye, 6 tane diğer kıymetli ki. 
tap, 1 tane çok kıymetli Kuran, 
4 tane de tahta lahit. Fakat bun
lar Evkaf Müzesine teslim edildi· 
diği halde hlrka ile seccade ka· 
yıplara karışmıştır. Bugün başka
larmm elinde bulunan bu milyon· 
ları ve hiç olmazsa mes 'ullerini 
meydana çıkarmak, bize kalırsa 
o kadar güç bir mesele değil· 
dir. Bunları Konyadan buraya 
getiren memurun o zaman mü· 
zede bunları teslim almak sala-

hiyetini haiz bulunan memurun heı 
halde isim ve hüviyetleri malum· 
dur. Elyevm tahkikat ile meş· 
gul olan Müzeler idaresi her hal
de bu cihetleri araştıracak 
ve bazı ipuçları elde edecektir. 

Fakat biı:, yine müzeyi alAka· 
dar eden çok mühim ve bugUne 
kadar bir misline daha tesadüf 
edilemiyen bir hadiseden daha 
haberdar olduk. Doğrusunu ıöy· 
lemek llzım ııelirse bu son hadi· 
ıeyi işitince bayretimizden dona 
kaldık. Bunu da yarın yine bu 
ıutunlarda okuyacak ve siz de 
hayret edeceksiniz. 

"> ---
Türk Dili Mütehassısı 
Agop Ef. Şehrimizde 
Bulgariıtanda şark lisanları ı 

tedrisatı yapan profesör Agop 
Martayan Efendi Türk Dili Ku· 
rultaymda bulunmak Uzere dUn 
şehrimize gelmiştir. Eıkl Şark 
dillerinde ve Türk dilinde 
büylik ihtisası olan Agop Ef. 
şu beyanatta bulunmuştur : 

" - Türk Dili Cemiyeti tara
fmdan neıredilen programa göre 
bazı tetkik eserleri hazırladım. 
Bunları kurultaya arzedeceğim. 
Benim kanaatimce TUrk dilinin 
kökleri gayet zengindir ve 
Türk dili, medeni bir milletin 
bütün dütüncelerini kendi 
öz şeklile, yabancı dillerin 
yardımına hacet kalmadan ifa
deye kafidir. Fikirlerimi kurultaya 
etrafile arzedeceğim. ,, 

Profesör Agop Ef. şu tezleri 
hazırlamıştır : 

1 - Türk ve Alp dilleri ara· 
sındaki rabıtalar. 

2 - Türk ve sumer dillerinin 
benzer noktaları. 

3 - Hindu· Avrupai diller· 
le t.ürkçenin münasebetleri. 

4 - Türk kelimesinin tetkiki. 
5 - lslamiyetten evvelki de

virlerde Türk harfleri. 
6 - Tiirk edebiyatının doğu

şu ve inkişafları. 
7 - Türk lisanının düzel

tilmesi. 
Agop Martayan Ef. ye göre 

Gök - Türk edebiyatının ilk şa· 
heser niimunesım teşkil eden 
Gültekin kitabesinin yazılarından 
1200 sene sonra Türkiyede dil 
için ilkkurultay toplanmtş oluyor. 

DUn ,ehrlmlze gelen profesör 
Agop Martayan Ef. 

Gültekin kitabesinde Gök • 
TUrk dilile şu satır vardır: 

" Bengin iltuta olurta çı sen 
Türk budun. ,. 

Manası şudur: " Ey Türk mil· 
)etil Şen ebedi bir imperatorluğu 
muhafaza edeceksin!,. 

Martayan Ef. nin tetkik ettiği 
öz Tiirkçe kelimelerden birka· 
çını a~ağıya sıralıyoruz: 

Eçumapan • Ecdat, Yağı -
düşman, Baz • sulh, iti • müte
hassıs, dil itisi - lisan mütehassısı 
Dörü itisi - Avukat, Üze-yukarda, 
Asra • aıağıda. 
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Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar. TA VIL ZADE VAPURLARI 

lZMIR POSTASI 
LASTER SILEER"~ANN ve SU. 
DOYÇE LEVANI Linye 

ar sız J!uharrlrf: 
Arnold Galopen SA DE 

Hamburg, Brem, Anveu, İstanbul 
ve Bahrısiyah arasında az.imet ve 

.avdet muntaz.am postaları 
• -39- Hamburg, Brem, S tet·n, An\'era \'e 

Roteı cam' dan lim:ınır ız'l muvasalatı 

EJith Tarafından Gönderilen imzasız 
Tesiri, Hem 

Mektup, istintak Hakiminin Üzerinde, 
De Ziyadesile, Y apmışb 

vapuru her 

Pazartesi J7de Sirkeciden hd
rekelle Gelibolu, Çanakkale VP. 

İzrnire azimet ve Çanakkaleye 

u~rıyarak avdet edecektir. Yol· 
cu bileti vapurda da veriliJ'.. 

beklenen vapurlar 
Tlncs vapuru 26 Eylule doğru 
Alaya ,,,,puru 2S eylule doğru 
Herafdea vapuru 29 eylule doğru. 
Der ndje vapuru IO T. evvele dokt'u • 

Beklediğim 

.t.ıioi uıatmış olduğu halde 
odanın ortasına kadar geldi. 

- Bonjur azizim Müsyü Reed! 
diye başladı. Hakikati herkesten 
evvel görmllş olmakla iftihar 
edebilirsiniz! Hoş, ben de sizin 
fikrinlzde idim ya.. Her neyse .. 
Delili yakaladım! 

Be:ı zahiren bu cümlelerin 
manasını anlamaz görünerek bü
yük bir şaşkmlık eseri ibraz 
edince istintak hakimi: 

- Evet, evet, ıcap eden 
delili buldum, şurada, dosyenin 
içindedir! Diye tekrar etti ve 
hemen dosyesini açarak (Edith) in 
yazdığı mektubu çıkardı, gös
terdi: 

- Ne dersiniz buna? 
- Ne diyeceğim? Bir tiyatro 

1ahnesine benziyor! Peki bu 
mektup üzerine ne yaptmız? 

- T ahmio edersiniz ki vakit 
geçirmedim ve yanıma katibim 
ile bir polis müfettişini alarak 
derhal ıatoya gittim. Mister Çes· 
ner Pariste imiş, yalmz zevcesini 
bulduk. Kadın bizi memnuniyetle 
ve nezaketle karşıladı. Doğrusu 
hakikaten güzel, nefis bir maıı. 
lük, amma ayni zamanda kurnaz 
mı kurnaz 1 

Şatoda yeniden taharriyat 
yapılacağını öğrendiği zaman hiç 
şaşırmadı. Doğrusu zannettiğim· 
den de kuvvetli imiş! 

Kendisini salonda bırakarak 
birinci kata çıktık, orada hakika

ten bir şeyler arıyormuş görün·· 
mek içhı birçok eşyayı altüst 
ettiktek sonra Madamın odasına 
girdik. Orada bir sandalyenin 
üzerine çıkhm, ellerimi aynalt 
dolabın üst tarafına uzattım, so
nuncu raf~n içinde iki banknot 
Paketi vardı, elimle lrnymuş gibi 
buldum. İmzasız mektubun 
muharriri , yalan söylememiş. 

paketin muhteviyatmı katibi· 
min ve polis müfettişinin 
önünden saytıktan sonra aşağı 

kata indik. Paketi Madam Çesoere 
gösterdik. Yatak odasmda, aynalı 
dolabın içinde bulduğumuzu söy
ledik. Hiç mütehayyir görünmedi, 
ta dece: 

- Yal Anlaşılan birisi tara· 
lından konulmuş! demekle iktifa 
etti. 

O zaman gözümü gözüne di· 
ke-rek: 

- Rikokovski tarafından ko· 
nul:-.ıuş olmasm! dedim. Bu cüm· 
lenin tesiri pek şiddetJi oldu. 
Filhakika derhal soğuk kanlılığı· 
nı kaybetti. Maamafih ben: 

- Müsterih olunuz madam! 
Hakikati zevcinize söyliyecek de· 
ğilim! Fakat itiraf edersiniz ki, 
yaptığınız hareket pek fenadır!. 
dedim. 

Bu noktayı tasdik etti. 
Fakat ôşılcına vermiye vakit 
bulamadığı banknotları ne yap
mayı düşiindliğünü sorduğum za
man birdenbire coştu ve iddia 
etti ki, bu paraları çalan ve ay
nalı dolabın içine koyan kendisi 
değildir. Ve hiçbir zaman aşığına 
para vermemiştir. Para ile dost 
tutan kadınların derecesine inme· 
miştir. Anlaşılan aşıkıııa para 
vermek ıçın kocasından para 
çaldığım söylemekten utanıyordu. 

Israr etmedim. Zira,hakikati 
anlamıştım. Saat yarıma doğru, 
merikalı otomobil avdet 

etti ve bizi orada görünce şaşırdı. 
Fakat kendisine paralarmı bul
duğumuzu söylediğimiz ve paket
leri verdiğimiz zaman şaşırması 
bir kat daha arttı. Adeta gözle
rine inanamıyordu. Maamafih bu 
paraları zevcesinin yatak odasın- , 
da bulduğumuzu kendisine söyle
medim! 

Çok iyi yaptınız! 

- Kim bilir? Fakat ne olursa 
olsun vadetmiştim. Sözümü tut
tum. Maamafilı istikbalde Mister 

Çesnerin evinde fazla para bu
lundur maması lazımdır. Zira zev-

cesi Aşıklarına karşı cidden fazla 
alicenap davranmaktadır. Eğer 
o gece siz orada bulunup ta 
Rikokovskiyi tutmamış olsaydınız, 
kadın paraları ona verecekti ve 
Mister Çesner de para yerine 
hava alacaktı. Her ne ise, herif 
kaybettiği servete kavuşunca o 
derece 5evindi ki, bana büyük 
bir mükafat vermek istedi. Ken
disine bir istintak hakiminin hiç 
kimseden miikafat alamı} acağım 
anlatmakta cidden zorluk çektiml 

- Yaptığım şey sadece va· 
zifemc1ir, dedim. Hayret etti. 
Anlaşılan Amerikada hakimler ==================================-

Adres: Yemişte Tavilzade Mus
tafa biraderlı:r. Telefon: 2.2210 

biz.im düşünceıniıde insanlar de
ğildir. 

( Ark...uıı v:ır ) 

Burgaz, Varna, Köstence, Kala. 
ve Jbrııil iç n limanımızdan hareket 

edecek vapular 
Tlnos v.ıpuru 26-28 Eylule doğru 
HeraklCCl vapuru W-30 Eyhi!e doğru 
Deı-lndje vapuru 10-12 T. evvele ,, 
Yakınd.ı Hamburg, Brem, An \·en 
ve Ro.erdnm liınania:-ı için hareket 

edecek vapurlar. 
Ulm vapuru 20-21 Eylule doğru. 
Atb nia vapuru 2-1-25 EyJU le doğru. 
Alaya vapuru ~8-30 eylule dnğru 
Aqul!a vapuru 4 • 5 T. evvele doğru 
Fazla tafsilat ıçın GaJatada 

Ovakimyan hanında Laster Silber· 
mann ve Şürel.ası vapur acenta• 
lığına müracant. 

Telefon : Beyoğlu 44647 • 6 

__________________ :_~_A_H __ K_E_M __ E __ V_E ___ l_C_R_A ___ İL __ A_N __ L_A_R_~--------------------11 
lstanbul 5 inci icra Memur- Kocaeli icra dairesinden: Koca'U icra Dairesinden : Ti:>erat Davalarını da rUyete 

lujundan. Bir iıorçtan dolayı ma.hı.:uı olup Bir borçtan dolayı mahcuz olup Mezun lstanbul Asliye Birinci 
Kostantiıı Katanoplos ofond!yo satılması kararlaş ırılan Jzcuitin 1s tan- satılması takarrür eden İzmitin But· Hukuk Mahkemesinden. 

lıorç:lu Yorgi Çami of. ile Kati na, tz~ bul caddr si 'o Adalar çarı:ı ı mov- day meydanı mcvkiinde iki bap f,,taıı lıul lialatacl:ı. Nara Mu tara o-
maro, Zoi Jıanııııların ulıdci t S.lrruf- kiiııdo arı;a ırn ka~gir nınğar.a nı ıf k5rgir mağaranın 29 - 10 - 932 tari· Kab'lnda 29 No da mukim La) boviç 
larıııcl:ı lıuhıııa.n ve ınr.cmırnna 8ii00 hi~.:;esinin '2!>/lll/~U cumartesi gıınu hinde icra dairesinde açık arttırma eConıliııiıı Emiııöıınndc Rthtıııı hanın· 
Iirn kıymet takdir edılcu lstanl>ulda saat 14· 16 .arasında. icra 1aircsiııdo usulile müzayedeye vaxeditmit ve da (~) .. ~o da lfolçak 7.3.de Nu ret, 
Eski çelebi d!"lu Alacttiıı vo yeni :ı~·ık :ırttırına usıı li le nıOzny·!deyo va- şartnamesi 19. 10 - 932 tarihinden Musa roi ıado Ahmet vo Nafi Beyler 
Ufi tem paşa mahallcsiııdc TahınisünU ıcd lmiş ve şnrtrınruesi 19/W/f!J2 tari- itibaren berkesin görebilmeai için aleyhlcriııo ikame eylediği alacak de.· 
cadd~sinde eski vo yeni 38 nıım:ırıılı binden itibaren herkesin glirchilıncsi açık bulunduğundan taliplerin yüzde \':ı.şrnın ccre~ıı.n eden :tahkikatrnıla 
d!ıkkaııın 4 O hisso ititJarilo 160 lıis- için açık lrnlunduğurıdaıı t:ıHplorin yedi buçuk pey akçeJerile müracaat· tolıligata ra.ğ.ınıcıı gelmeyen vu ika· 
sesi birinci nrttırıımya. ç knnlımştır. yflzdo yedi buı;uk ııoy :ık~t>kriln wrı ları ve tayjn deilen günde muham- nıotgfllıı hazırı nıeı;hul olan ıııüddea-

1 - Arttırma lstanlıul 5 inci icra rae.ıatJarı v~ tayin euiloıı gfındo mu· men kıymetinin yüzde yetmiş beşini lıihlcrıleıı Kafi ll. hakkında II.U.~I.K.-
dairc::ıiııde 2!1 lOıB:t:? tarihine ıııCsaılif bam ı.cıı kıyuıotirıiıı yüzde yetmiş bulmadığı takdirde en çok arttırma· nuıı 401 iuci nı:ı dc31 mucibince itti--
cu111artesi giln O saat 14 to icm kılı- bc~ini lıulmadıgı takdirde en çok nuı taahhüdü baki kalmak üzere haz olunan gıyap kararının ilılnen 

nnı•:ıktır. arttm111ın taalıhlidii IJ.ııki kalmak üze- arttırmanın 15 gün daha temdit edi- tolıliğirıe ve tahkikatın da 1, 10 932 
2 - Arttırmaya i,tirnk iı;in y:ı7.ılı re arttırınaıım 15 glin daha temdit leceği ve J5 iocl günü eıı ~ok art· salı giiııll ııaat 14 to talikiııo k:tmr 

:kıymetin yilzde yirmi heı:i nistıctindo edileceği vo 15 incı gUııU en çok tırana ihale edileceği ve bu gayn 'erilmiş olclu~un<lnı1 mumaileyh ) evın 
teminat gösterilcc •ktir. arttır:ma ihale edilocf'l,ti vo im gayri menl<UI Ozerinde bir hak veya mil· ve -.a:ıti moı.kurde billi.sale malıkeme-

:ı - .:;;ıtı~ şartnaıııe•i 1/10 rnaJ ta- ınonkul iizerirıcfo Lir hak veya nılil- kiyet iddia edenlerin faiz 'fe masrafa de bazır buhınıııaclıı;rı veya bir vektl 
rilıiııdcıı itibaran divanhan eye talik kiyet iddia edeıı!or:ıı faiz ve ruasr:ı.fa dair olan iddialarının eyrala müabi· göndcrilınediği takdirde hakkında 
edilıııiştir. dair olan iddia'arımu eu:ık1 mlslıitc· telcr:le birlikte nihayet 20 gün içinde ınuaıııeloi gıyabiyede bulunulacağı 

4 - llnkları T:ıpu sicililo salıjt Jcrilc birlikti' ııilınyot 20 gıin i~iııdo 30- 1223 numara ile icra dairesine tcl.ılig- ınnl aıııııın kaim olmak tiz.ere 
olrnayn•ı ipotekli alac !darla. diger 3J l~.!:l ıınınar.ı ile lem da resine bildirmeleri alcai hi1de hakları tapu Hun olunur. 
a1:lk:ıdarlar •:e İljtirak h tkkı sahipleri lıiltlirıueltri ahi h:ıldo h:ıkları tapu scilferile aabit olmadıkça satış be-
bu haklarını işbu illl.n tarihinden jti- sicili• rilc .s.at ıt o'rnadı ı.~a satış bode deJinden lıariiç kalacakları ilin 
lıaren ~O ı;iin zarfrndı\ e\ rakı ıııfislıi- lindl'n lınr'ı· imine ı,ı:ı ı 1 n '·ı ''"· o!unur. 
t-0lerilo birlikte momuriyetiıniı.e lıil lir-
nıclori icaf) eder aksi takdirde hak
lııtı 'fapıı eicilJiylo ealiit olmayanlar 
tJatış lıedeli ni ıı paylaşmasrndan hari ı: 
kalırlar. 

:; - Arıtırmar a i~tirak cıleccklcr 
Şf.rtııa;nt's:ııi okıııııuş \'C' liizumlu ına 

lfııııatı alıııı~ vo hnııları k:ıl111l otıniş 
:ı ıldoluııur. ÜsttlııdL• bıral·ıl:ın garri 
ınenkulfin hNlo'i :J gUn içinde 1cra 
'(IZllC ino tcıı;lnn ccl lmeı.cıc gayri men· 
kul ikinci bir arttırma ilo satılır ve 
lıeıleli farkı faiz 'c dığcr zararlar 
ıı.) rıc L lıiıkıue baret k·ılmakı. zııı tah
sil cıl uıı ur. 

ı; - - lşlın gayri ıııc.ıkulfln ,·o rı;i "/C 

rfümınu l!airc i ihale tarihiııdeu itilııı· 

ren ıııfittcrıyo aittir. 
7 - Yukarıda y:mlı dükkanın 48J 

iti~ I' itil arilc lfıJ bi. esi i1u11 ilft.ıı ,.o 
şartııaıııı• uıııcilıin('e ~p ıo l!l~U tarihi· 
JH' ıııfi~ ıdif c~ııuıarte~i güııli saat 14 to 
:.linci Jc-:ı ıl:ı.irl' i:ı<le satılaragı i 'An 
rıl ı ıı ı. r. 

~ o::at.:c erili ..;afret>tuden: ı r 

borı:t.ı ı ılolayı mahcuz olup satılmııeı 
kurnrla~tırıl.rn İzmıtiıı giılrnk ıııovki
indo 'P dalıilirıd<.> 3 katlı J,fırcrir ,.o 
ayrıc L lıiife ve dcİİiz haıııaınl.-ı.rı ,.e 
t.ıhmincn ) o miş dliııürn fııı<lıklık ve 
lıo ·t ııı yNilo mıi~t-Oıııil lı'r lınp otoliıı 

nı:to lir hisseji 2:> 10 :.>3::'? ~alı saat 
ı.ı-rn aracımda I<oc1cli ier.ı daire iıı

dcı açık arttırma surotilo ıııiizayoch ,.0 
'azıdilırıiş ' ~ ;:ı.rtıı.ııııc~i t;J/1U '9öı? 
tnrihinıloıı itibaren lıt>rke:ıi ıı görebil· 
mcsi iç'ıı aç.k buhıııdurul:ıcagıııdaıı 

taliple rin ye\ ıııi ııı cıkfırda yüzde ye
di lıu~·uk ııislıı>tıııdo ııoy akı;o:<'riııi 

huıııilo ıı ha:.-.ı r lıulunııı,ıları \ 'C nıoc

m u u tahıııi n ı.:clilon :?llG:m 1 ir ı kıyıııt'° 

tiıı tayin eoilcn giiuılo yüzdo yctıııi 11 . 
beşi lıulnıaJı~ı takdirdo cıı <;ol, arttı

r. nın tnahhudU IMki kalmnk iizoro 
arttırııı ııı111 1~ gılıı <l:dm toınılit e<li-
1 ·'' g-i ,.o oıı lteşiı:ci ı;iin Pn çok art
ııraıı:ı. ihalo edileceği ve lıu gayrı 

menkul iizcr'nde bir hık Yt'ya milki· 
yot idılia toılcıı ı r:ıı husu ·i le faiı vo 
ıila -.rife dair olan idd ahırını evrakı 

mfüuitclnilc lıirlikto uihayct 20 gOıı 
l<:iııılı• 8J 1223 rıuıııua ilo lem daire
sine lıihlirıueleri alcı.ıi t~ık~lirdo haklan 
tapu ~ietllerile ~abit olmadıkça S&tıf 

lıeuelindou hariç kır.l•cakları ilan 

Kocaeli icra daırc:s ntten: 
Bir borçtan dolayı mahcJz olup 

satılması karar nştırı an lzınitin Ça~ u
l•öy ve l\nymakçı ıııcvkiiıı<lo on p.ırça 
tar.anııı 9 11 3~ ç:ırşamba g ınu saat 
14 - IG ar.ısında icra daire· iudo açık 
arttırıııa usulilc ınfızayedc~·u vaz.,dil
miı; \ 'O ı:artııauıe i ~ü,10,3~ t:ır'hi ııclcıı 
itibaren herkesin güre nl rı<:s· ıı·ın 

açık bulııııduğundau yiizdc reeli lıııç
0

11k 
ııey a .çe!crilc ınür:ı.caatlnra ve tayin t 
ed 11 ıı g-ilıı(io muhammen kıy notiııiıı 

yt.zcle yotıııi~ IJe i lıutmadı~ ·takdir<lı' 
o ı c;ok arltır:ının taahhiidil baki k.tl
ıll'~k (lzorn :ırttırıııaut:ı rn gün dalın 
t ıııd t Pdilcc<·gi vo 15 inci günii en 
çok arttıraııa ilı ıle e<liJccC>ği Yo bu 
ga,·ri ını •ılrnl fizeriııdo lir hak veya 

ı ın'ılkiyet. İ<hlia cdonforin fa'ı. ve ına -
rnfa ı .dr ol:rn idd.n 1 :ırıoı cı·r.ıkı mtı ·-
1 itelt·rilo 1.ı:rlikt.(} ııilıayl't 20 giin için
de :~ 12:!.rt ııuınar ı ifo lcrn da're~iııe 
1 il lirUınl' i aı... · tal.dirde lıakiarı ta1rn 
siı 1 Nil "· h1t olınndıl,ç:ı sntJŞ brde-
1 1 ı h .ı ~ 1 " ı .. ı i 1 ı " 11 ur. 

K"-cc:ıt: • tcrd d ::ıııresincf en: 
Bir lıorçtmı <lolıı) ı mahcuı <>l11p 

S.itı 1 ıııa. ı karnrl:ışlırılaıı izıııitin Nimeti
ye kö) n 1\ anı ca dero ve köy dahili 
ııınüiirıd uöcclsh:mo dut'uk han ) eri 
'c 1 arlıı ıı ııı :ı ı 10 !la.! pazartesi sa:ıt 
14 • l G urasıııd:ı lcra dairesinde ~ık 
arU ırırıa u ulile mtlz ıyocleyo ' 'nzodi ,
ıııi, ,.c l}artıı:ıınesi 2ııu !).J:! tarihiuıl e ıı 

it:b:ır<>ıı hnkcsin gfüel.iJmcsi ı~ 11 

a\ k lJUlııııuugundaıı taliplerin ytlıdo 
yedı lnıçıık j)C\' a l.çclerile mür.neı ntln
rı vo ta) iıı l'ılil n giiıı<lo ınıılıaııımt.'11 
kıynıctiııiıı yiızde yetmiş lıcşiııi lmlına
d gı t:ıkdırdo rıı çok :ırttıranırı taah
lnıdii b:ıki kalmak üıcro :ırttırmanın 
Hi g·Hıı daha temdit f•dilı•rpgi ' o 1:i
iııri gııııH eıı çok arttıranıı ihalr> uli
lcccgi w im gayri ınenk ul iiwri ndo 
lıir lııık vcy.ı ıııCilki~ et iıldia aıloıılr riıı 
fajz \'C ırıaı:r:ı.fn cl:ıir olan iddialar,111 
e' r.ıkı ıııii::;ltitclt•rile birlikte nifıavet 

~>o giirı i<;iııdc 30 l2~3 ııumar.'\ ilo l~ra 
dairt1'-'İııo lıilclirıııcsi aksi takdirde 
hıı.ıd .. n taııu sicilcril" ıııı.bit olıııa : ıkça 

satış hedeli ııdoıı hariç kalacakian iHln 
ohluur. 

Kocaetl icra Dairesinden : 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

aatılma11 kararlaştırılan fzm itin Ha -
&an Paşa ve Cemal Bey çiftliği 

mevkiinde 48 parça tarlanın 7· 11-932 
tarihinde f>aat 14-16 arasında icra 
dairesinde açık arttırma auretile mü
zayedeye vazedilmiş Ye f&rtnamesi 
28- I0-932 tarihinden itibaren herke· 
sin görr.bilmesi _için açık bulun
duğundan ta'iplerin yüzde yedi bu-
çuk pey akçelerile müraeutleri ve 
tayin edilen ~ünde ınuhammen kly· 
metinin yüzde yetmiş beşini buJma· 
dığı takdirde en çok arttıranın taah· 
hüdü bnki kalmak üzere arttırmanın 
15 gün temdit edileceği Ye 15 inci 
gunu en ço arttır~rna ihale edilece
ği ve bu gayri menkul üzerinde bir 
hak veya milkiyet iddia edenlerin 
faiz ve masrafa daİ1' olan iddialarını 
evrakı mü&bitelerile birlikte nihayet 
20 gün içinde 30 • 1223 numara ile 
icra dairesine bildirmeleri aksi tak· 
dirde haltları tapu sicillerıle ı&abit 

olmaJılcça satış bedelinden hariç 
kalacaMarı ilan olunur. 

Koca U icra Dairesinden: 
Bir borçtan dolayı mafıcuz olup 

satılması kurarlaştırılan İzmitin Uzun 
tarla ve Ketenciler karyesi mevkiiıa
de 9 parça tarla ve değirmen yerinin 
S.1 l-932 cumartesi güni uat 14-16 
arasında İcra dairesinde açık arttırma 
usuiile müzayedeye vazedilmiş ve 
şartnamesi 25-10-932 tarihinden .itiba
ren herkesin görebilmesi için açık 
bulunduğundan taliplerin yüzde yedi 
buçuk pey akçelerile müracaatları 
ve tayin edilen günde muhammen kıy
metinin yüzde yetmiş be§ini bulmadığı 
talcdirde en çok arttıranın taahhüdü 
baki kalmnk üzere arttırmnnın 15 
gün daha temdit edileceği Ye 15 inci 
günü en ç:>k arttırana iha:e edilt.ceği 

ve bu gayrı menkul üz.erinde bir hak 
\eya mülkiyet iddia edenlerin faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evrakı ,,.. 
müsb'telerile birlikte nihayet 20 gün 
içinde 30-1223 numara ile İcra Daire· 
sine bildirmeleri ak•i halde baldarı 

tapu aicillcrile sabit olmadıkça aabf 
bedelındeıı hariç kalac .. kları ilin 
olunur. 

Kocaeli icra dairesinden: 
B :r borçtan dolayı mahcuz olup 

satılmaaıı kararlaştırılan İz milin 
Mustafa p:ı:.şa nam diğeri Alikahyn 
çifliği mevkiinde 99 parça tarlanın 
fiçte bir lıi~aesinin 27 ıo ı932 perşem-

be iÜnÜ saat 14- 16 arasında Koca• 
eli İcra dairesinde açık arttırma &U• 

retile müzayedeye vazedilmiş ve 
şartoaıne si 17 10 932 tarihinden itiba• 
ren herlcesin görebilmesi için açık 
bulundurulAcağından taliplerin yöv• 
mü mezltürde yüzde yedi buçuk nia-
betinde pey akçahrını hamilen haz.ır 

bulunmaları vf tayin edilen günde 
mubamm en kıyme.linio yüzde yetmiı 
beşini bulmadığı takdirde en çok 
arttıranın taahfidü baki kalmak üze
re arttırmanın 15 gün daha temdit 
edileceği ve 15 inci gün en çok art
tırana ihale edileceti ve bu i'ayrl 
menkul üze.rinde bir hak veya mül
kiyet iddia edenlerin hususile fa :z ve 
maaarife dair olan iddialarını evrakı 

müsbitelerile birlikte nihayet 20 gün 
içinde 30 1223 numara n~ icra daire• 
sine bildirmeleri aksi takdirde hak• 
lara tapu sicilleıile sabit olmadıkları 
satış bedelinden hariç kalacakları 
ilin olunu ... 

Kocaell lcra-dalraalnden-;-
Bir borçtan do1ayı m!'hcu:r: olup 

eablmaaı tekarrür eden lzmitin Ö • 
mcrağa mahallesinde Ankara cadde· 
ıtinde 2l)(),300,3t>O lira kıymetinde 
177 ve 278 :ve 221 metre murabbaın• 
da 3 arsa açık arttırma suretile 
7 11 932 pazretesi günü saat 14- 16 
arasında icra dairesinde satılacaktır. 
Şartnamesi 27 10 32 tnrihinden itiba
ren herkesin görebilmeJ;i lçi:ı açık 
olup 30 512 numaraya mür:ıcaatları 
ve birinci arttırmada muhammen 
kıymetinin yüzde yetmit be~ini bul
madığı takdirde en çok arttıranın 
taahudü baki k:nhnal.: üzere 15 gün 
dnlıa lcındit edilecegi ve 15 inci 
günü en çok arltıranın uz.er:nde bı
rakılacağı vo bu gayri menkul üse
rinden bir bak veya mülkiyet iddia 
eden!er hususile faiz ve masrafla 
ra dair olan iddialarını nihayet 20 
gün ıarfında evı akı müsbiteleril• 
müracaatları aksi takdirde hakları 
tapu .ıcmle sabit olamadıkça aab 
bedelind•D hariç kalacakları il~t 
olunyr. 
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Hails Limon 
çiçeklerinden 

müstahzar H K 1 N • kolonya T •ıAt asan o onyası ile esrın losy:~~~kndan enzı a yapılmıştır 
Hasan ecz 

deposu . . ---

• 
llkmektep Muallimlerine Dr. Celal Tevfik 

Zührevi ve idrar yolu 
H astal ı k l a r ı m üt eh ass ı s ı 

u.? KIRAAT DERSLRRİ 
1 Sirkeci: Muradiye c:addeıl No. 35 

Dr. HORHORUNI 
Zuhre\•i ve Rovli hastalı k lar tedavi· 

lıaııesi · Beyoğlu Mulonruj YRntncla 
Zaınhak sokak .No. 4 l. · 

Beş kısmı da dört rerık olan, rr emleketimizde ilk defa basılan mektep kitabı 
BiÇKi VE DiKiŞ 

(~xı::~~;~:::~ı;~E~:::~~E~~:~~~~;:~[~~~::?;::~:::~::ı:::~·~ 
MEKTEBi 

'fnri hi tC' isi 1!):?7 
Maarif Vekah•ti relihsinin ıııo a

;ıdl' ini lı:ıiz lıiçki \"O dikiş ınualliıncs i 
J>arid ak:ıdern i ,,in<lı'ıı mezun I<LlO 
MA \ H ~IATI en son Frau ı z ve lıa it tarafında büyük bir muvaffakiyet kazandı. 

:rJ..&...!-r...:ı:..-r_;ç...:,._ı=:r..ı..T..ı..-r...L-r..ı..-r+f+-r-f-t~.L-T.L-T-..L~-oa::-r:X:-r::ı::rJ#T--:ı::-r::ı:x::ı:A?-.iLr:.L~-r:ı~ı:r+-r+-r+.-r.J...-r..L.7J....f--"Ç-.---.=..r...L-r..L-r-'+T--*±.L-r4-T..L-r..ı..-r..ı..-r..ı..4...#r..L-r..L-r..L-r...J§I lıir ıısu l o tC'' fikan il lrls ctınckt di r. 
Amclı dikiş biloıılor lıir malı zarfında 
'o 1 ilrııl') enler uç ın.ıh zarfında hen
de ile tayyiı r tll\ alet imalini ör;ro-Bu eseri görmeden mekteplerinize kitap intihap etmeyiniz. Talebe

sini seven ve mahrumiyetini islemzgen bütiin kıymetli muallimler, bu 
eseri almakta, fevkaladeliğini tasdik ve tebrik etmektedirler. 

o 
ne hilirlcr. Mckt(•pf.'C verilen diploma· 
l:ır hlaalrf V ckalcti ııdoıı J,abul ~ o tas· 
dik oluııur. Dersll'r Teşri nio' Yel ipti· 
<i:ıq111d. lıaşlı) :ıcaktır. Tali pl r i n Uoy
oı;lu 11 d.ı \ <:niçuşı , l 'aik Pa,. cnddo-
siııde J'azi l ·t np rtıııanmm G ıııcı ka
tında. li No· lı dıirl')O hcrgiin !H2 ve 

~----------------------------------------------------------, . Kıraat dersleri, Avrupa kitaplarında ender görülen bir nefasete malik- 1- 1 kad.ir miıru·a.ıt otmcl<'ri. 

tir. Her taraftan tebrikler alınmaktadır. Beş kısım tamamen çıktı. Mağaza küşadı 
İstanbulda Balıkpazarında Taş· 

çılarda 29 numaralı mağazada 1 
eylül 932 tarihinden itibaren pey
nircilik t icaretile Madam Mari Sarı 
oğlu namı tahtında icrayı ticaret 

Sühulet Kütüpanesi tarafından çıkarılmıştır. 
olunduğu ilan olunur. 

KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. 

MAZON MEYVA TUZU 1 
Mide ' o Barsakları ngrı 'eruı eıl en tc rıı izlf' r. 1 

.. MAZON TUZU,, ııda ııme ınnun k&lınıyaıı lara. Bahçe

kapıda 11 Banka~ı a rka ııııl:\ MAZON BOTTON Dr. A. KUTIEL 
BASURU J.:iıkUııdon k c~cr. ,. erza dC'posunılaıı bedeli iadu !'dili r. MAZON ismine Cilt ve &llbrevt laaatahldar teda-

taam ı IH if ve 7Hkle i ı;-i l e hilir lıir ~a1.0z sııy ıı ' eri r. Yibane1i Karak<Sı &rokçl fırıııı 
11raaında 34 

dikka t ediniz. Bity ilk ş i ~ ı · si 100 kurıı , . 

• 
• ~;;i ;ee ~rkhe~i lnkılip LiseJ~rİ iP~:· l~~:~:1r~ 

Müessisi: N E B 1 ZADE HAM D 1 
Resmi ders programla r ını tamamen tatbik eder. lngili:r:ce ve Fra n11zca tedr "s;:ıtı e cne bi m ekte plerin ... kat 'iyye n 

ih tiynç bırakınıyacak derecededir. Çok kıymetli ve güzide muallimlerden mürekkep bir talin h eyetine 
m aliktir. Ana ve babalar yavrularını inkılap Liselerine tam bir emniyet ve huzuru kalp ile te:ıl im edebi lirler. 

Lise mezunu gençlerin hayat aahasmda hemen bir iş edinebilmeleri için bu aene me ccani olarak 

TİCARET VE BANKACILIK KURLARI 
da tertip edilmiştir. İstiyenlere mufassal izahname gönderilir. Eski Düyunu Umum"ye civa rınd a Ç ftc S araylar ---l!mlam .. ------·•--r Telefon 20019 .._ ___ Bll!l ______ ms ____ .. 

ok Kömürü 
almak için 

KiŞi BEKLEYiNiZ 

SATGAZEL 
Kurbağalıdere gazhanesi emrınıze amadedir. 

EVE TESLiM 
VEZiN TEMINATLIDIR 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANLARI 
s 

Nısıf taksitle satılık apartıman 
Boğaıiçindc Sarıyerde Raşitpaşa ve Hüseyin Ef. sokaklarında l 

ve 3 numarala maa bahçe yedi odah iki kısımdan mürekkep hane 
26.9.932 de saat 14 ten 16 ya kadar müzayede ile aatılacaktır. 
Taliplerin 932 - 390 dosya numarasile Dördüncü İcra Dairesine 

miiracaatlara. 

Beşiktaş-Ortaköy tramvay caddesinin arzımn tevsii için tanzim 
kılınan istikamet haritası daire binasında mevkii mahsusuna talik 
ve eshabı alakaya varakai mahsusa ile ihbar edilmiş olmakla mez
kür tarih üzerinde bina veya arsası olanların harita hakkında bir 
mütalea veya itirazları varsa 15 gün zarfında istida ile Daireye 

müracaatları ilan olunur. 

Beyoğlu Belediye Şubesinden: Bir av köpeği bulunmuştur. Sekiz 
ıün içinde sahibi müracaat etmez.so aablacaktır. 

NiÇİN PUNKTAL GÖZLÜK CAM
LARINI İSTİMAL EDİYORU:\1? 
Punkhıl rözlük camlarını ist!mal etmı, 

olan bir ,ahıs muvakkaten o!aa dahi eski 
göı:lük•erinl tekı-ar lıtimnl etse ukf camlar 
il" y"nlleri arasındaki farkı •lerhal hi11eder. 
imal veya ademi ınalQmat sebeblle gGzleri
ne eıkl cımları takanlaron mahrum oldukla
rı fevaidl aı:i"'ey: takdir eder. 

GÖZLÜKÇÜNÜZDEN MUTLAKA 

(;<\;dı, r ı ıı i1, ic:ııı tl:ılı a iy ı ı ·:ı ııı lasaY· 
vıır eılıloıııoı. ZC'iss Puııktal ı •amlari le 
derhal bılnlk ferahlık his ederek ııa· 
urlarını r. · lıiı; yorıılıııadaıı ve ga) et 
a-:ık lıir sııretto hor tarafı görebilir. 
lleııkli l' I ~K' l ' \L k :ıt:ı. l(l~U ııı!lııı e s ili 
lstanbııl n. l>JEl_, M \~X vo UILL w ü· 
essose iııde n istey i niı. 

Son Posta Matbaası 

Sahibi : Ali Ekrem 

Netriyat Müdürü: Halil Lutfi 

KarGclOer, mfde, barsak, laf.kum hastahklarına 

TUZLA İÇMELERi 
Sabahları köprüden 6,30, 8,20, 9,30, 11,40 da Haydarpaşaya 
hareket eden vapurların trenleri ve cuma sabahları ilAveten 

(1) vapurunun treni membalara kadar giderler. 
içmelerden son tren 15,55 tedlr. 

•ÇEL TIK FABRİKASI 4 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Muhterik (1) numaralı Polathane ambarının -mevcut plan, keşif

name ve şartnamesi mucibince yapılacak tamiratı- kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin, beş lira mukabilinde keşif
name ile plan ve şartnameyi Müdiriyeti Umumiye binasında Mimari 
Şubesinde aldıktan sonra, teklif mektuplarını nihayet (13-10-932) 
perşembe günü saat (·1) dörde kadar Galatada Mübayaa Komis· 
yonuna tevdi etmeleri icabeder. 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 

Kapı Muhammen 
Mahallesi Sokağı No.sı Cinsi Kıymeti 

L K. 
Şehsuvar Hendek 46 hanenin 2 12 

hissesi 320 00 
Kemerburgazda Ayazma caddesi 70 ahıap hane 25 00 
Galatada ithalAt gümrüğünde 51 adet kereste liste mucibince 
Feriköy Birinci kısım 

cami karşısında 100 arım arsa 750 00 
SilAhtarağa Çayırındaki SU depOtlU 60 00 
Feruzağa Tülbentçi 16 hane 2750 00 
Kemerburga• ahşap hane 121 00 

" 
51 dükkan 80 00 

" 
41 metre arsa 72 00 

" 
00 dükkan 80 ()() 

" 
50 metro arsa 75 00 

" 
40 metro değir· 

men arsası 14 00 

" 
60 metro arsa 30 00 

Keıııerburgazda nalbant 
meydanında 26 hane 60 00 

Balada evsafı muharrer emvalin mülkiyeti 20 glln müddetle mü· 
zayedeye konulmuslur. 1 Teşrinievvel 932 cumartesi gfinti saat on 
yedide ihalesi icra kılınacağından talipleri.1 teminat akçelerile 
Beyoğlu maldairesinde müteıekkil aatıı komisyonuna müracaatları. 


