
Türk Dilinin Hakir Kalma -
sına Müsaade Etmiyeceğiz! 

• •• 
Dil lnkılibı Bize Oz Dilimizi 
Kazandıran Bir Hamle Olacak 

D l\n akşam, geç ,·akit mat· 
•aaya dlSndililhn zaman, kcca 
l>ir t omar k~ğıdı dolduran not· 
lara bakm1ye Hlzum görmedim: 

G özlerimin c.ıUndc çok canlı 
bir harp sahnesi vardı, kulakla· 
rım<la da milli bir yeminin hece· 
leri tınlıyordu: 

~ 

Kızıl ve kızgın bir kuru der· 
yasının üzerinde şarapnellerin 
girdaplar açtığı, önde ve arkada 
bütün ufkun yanıp tutuştuğu bir 
dakikada, çölün ortasında yap· 
yalwz bir otomobil, ve bu oto· 
mob'!in içinde yıkılan bir ce.,heyi 
dest .. kledikten sonra öbUrUne 
kopn, dalgın, düıünceli bir ku
man Jan... ve yaveri. 

~· onra da bir ses: 

- "Cevat, zihnimde öyle ~ey· 
ler c!önüyor ki, bir gün hakikat 
uba )ına çıkacak olursa bütün 
düoya hayrette kalacaktır . ., 

~ 
h u sahnenin üzerinden on beı 

yıl ~ eçti: Bu mUddet zarfında bir 
an r~hat, bir an huzur görmedik. 
Didi · ıdikçe didindik, uğraştıkça 
uğraştık, kanadıkça kanadık ve: 

Yıkılan vatamn döküntüleri 
üzerinde yepyeni bir vatan kur
duk. Öyle bir vatan ki sarayı 

,., 

. , 
~-. 

Adanadan l'elfp Dil Kurultayına lıtlrak eden Ör; TUrkçe mflte.ba11.ıılan ı Arkada aoldan 
bu Uç köylüyü buraya ı•tlren ilk tedrleat milfettiıl Alt RıH Bey, Kozanın Faraak qlretlnden 
Ylilt Ate. Arkada soldan Bayat aşlretiadea Ahmet Ça•uf, Miel•:i Hasan Ef. Bunlar Dil 
Kurultayına lttirak edip fikirlerini ıoy)iyeceklerdir. 

yoktur, sarayhları voktur, ihtiyar uüz yerine gelmit deiildir. 
ve titrek vezirleri yoktur, en ni- Fakat itte ıiıo bir yemin: 
hıyet te yabancı karşısında en - Büttin eksikleri Gazinin 
küçllk bir k~r~usu yoktur. Tama- en kısa bir zaman zarf:nda yapa· 
men mUstakıldır. cağına, yapbracağıoa aaraalmaz * bir inam,la inanırım 1 

Fakat bu vatanın eksiği yok * 
mu, yapılacak feyi yok mu, Harp sahnesini canlandıran 
nihayet o harp akşamında Samih Rifat Beydi, milli yemi-
kumandanının kafasından geçen nin hecelerini tınlatan da Reşit 
her nokta tatbik edildi mi, hayır. Galip Bey oldu. 
Bizzat Gazi diyor ki : 

- Millete verdiğimiz söz he- ** Büyük Kurultay 
Öz Türkçe Maniler Nasıl Açıldı? 

Merasimin şeklini, nutuklara 
ait tafsılit ve muhtelif fikirleri, 
blitün tafsilatile 9 uncu Sahife· 
miıde bulacaksınız 1 

\tl:tnı\ tnrafların d:ırı ~olip P il Kıırul tıtyına ı ,ti r :1k cdtııı ve TO rkçedc ıı 

b:. •a lıiçlı ir yab:ınrı kclırııe lıilıııi yu ıı Ahmet ç :ı nı !f, ~fisisli ll :ısa ıı Efendi 
'l Kozanın Far~ak :ışircti rıd t· ıı Yiği t Aı::L lı i1.o r.ı ti ı rk\'e m:l.ııi lcr vordiJcr. 
Bu g·iız~ı pa r\'al:trı lıu r.ıya yıızıyoruz : 

Karaca otlan der ki ı Daday oğlundan : 
Şu yana ne oldu 8 aftn ıörllnmez d e dumandan, pustan 
A c gözüm kan ile doldu Baft eğriceli ıonalar çeker Hastan 
S ı.ı t im ıııy, günüm yıl oldu Sağın Serecek, solun Elbüıtan 
Gc: ip ıcçmez kara g ündt'.'n usandım Elin Avtar değ-il , ciridin Binboia 

Karaca oğlan du ki ne idi kutin 
Al geydin de batrıma baatm 
Zor ile de olsa alırım dostum 
Harcın ise güzel olmayaydın . 

Yeni Kararnameler 

10 uncu Sayfamızdadır. 

idare lt1etl telefoHı letubu1 - 2020l Fiatl ~ kurıı 

• 
Hududu Geçmek lstiyeo 

Bir K~çakçı Kafilesi .. 
Şerirler Müsademe Neticesinde Bir 

Yığın Eşya Bırakıp Kaçhlar 
Gaziantep (Huaull) - Son ı 

ı:amanlarda hududu geçmek iıti-
yen bir kaçakçı kafilesi, muha
faza memurlarımızın ıayretU 
takibatı neticesinde ımellerlnı 
muvaffak olamamıflar, beraber
lerinde getirip memlekete kaÇtr 
mak istedikleri kaçak otyalar 
tamamen yakalanmıtbr. 

Bu kafile pllrsilih bir halde 
Pazarcık kasabasının şimalinde 
bulunan K6roğlu kalesi civarına 
kadar gelmif, fakat Nuri Beyin 
idaresinde bulunan mu haf aza 
memurlarımızla karıılaşmışlardsr. 
Şerirler memurlarımıza karşı 
atet açmıya yeltenmişler, fa· 
kat yapılan mOsademede kafile 
efradı kaçak oıyaları bırakıp 
kaçmak mecburiyetinde kalmıı· 
lardır. Neticede tiç beygire yük· 
lü olarak 140208 defter kaçak 
ıigara klğıdı ve sair etya müsa
dere edilmiıtir. 

Muhafaza memurlarımız firari 
kaçakçıların izleri üzerindedir. 
Bunların da ya diri veyahut ölll 
olarak yakalanmaları için tertibat 
ahnmııtır. Yapılan tahkikat neti· 

Kaçak •fY•Y• y•tlalıyan muhafaza 
memurlarımız ve k•ç•k mall•r 
cesinde bu eıyanıo, Suriyecie bir 
kaçakçı komitesi tarafından sev .. 
kedildiği anlqılmıthr. 

Hergünkü Manzaralardan . 1 

On tane birinci mevki tramvaydan sonra bir tane ikinci mevki 
reldiiinin resmidir l 
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r 
f Halkın Sesi ı: 
Müzeden Çalınan 

Milyonlar 
İki iiç günden beri esr:ı.rengiz bir 
tekilde milli müzemizden qm
lan milyonlar kıymetindeki e9ya
Dın uğradığı feci akıbeti biliyo
ruz.Bu hususta halkımız diyor ki: 

Vehmet Bey ( Erdekli, Cibal.i un 
fabrikasında) 

- Bugün gazetede hayretle oku
dum. Müzeden ( 119 t parça kıymetli 
dede yadigarı çahnmı1- Bu inanılması 
e idden müşkül b r tarih cinayetidir. 
Fakat bereket versin ki hadiıe eski 
dt:virde olmamışbr. Cümhuriyet ida
remiz bu gibi şeyleri mubafaz;ıda 

çok kıskançtır. 

Osman Bey (Fa.ti' Macarkardc~ler 

caddosi 7 ) 
- Türklerin parlak bir maz'si ve 

güneş gibi bir medeniyeti vardır. 
Bu iddia lafla da kalmıyor. Elyem 
yaşıyan birçok eserler bu medeniyeti 
b ize haykırıyor. Biıe mazimizle 
övünmek terefini veriyor. Eseflerle 
okuyoruz ki saltanat devrinde bu 
kıymetli eserlere ehemmiyet verilme· 
miş. Bir müze bekçisi yüzlerce parça 
hah ve kıymetli vakfiye ve sorguç· 
farı aşırmış ta kimsenin haberi olma
mıştır. Bizim dünyaya karşı yüzü
müzü •tartan bu eıerlerin harsıılıj'l 
alelide lıırsulığa benzemez. Çünkü 
bir milletin harsını alakadu eder. 
Bunların cezaları da atır olmalıdır. .. 

Ethem B. ( Sirkeci Sancaktar So
kağı ) 

- Avrupada hangi müzeye git
ıeniz biı.im memleketimizden gitmiş 

kıymetli şeylere tesadüf edeniniz. 
Bu milyonluk eşya vaktile nasıl oldu 
iıe kadirşinas idareler tarafından 
böyle heder edilmiştir. Eski idarC!nln 
yolsuzluğu yavat yavq meydana 
çıkıyor. .. 

Sahri Boy (Aksaray Kiiçllkla.nga 88) 
- Ben eminim ki müzelerden 

n.ktile aşırılan bu eşyalar bir avuç 
ibüm parasına aatılmışbr. Ban hır
ıızlar bunları değer pabalarile bile 
aatınamıtlardır. Binaenaleyh memle
ket için hem maddeten, hem manen 
bir ziyadır. -----
Müstahdemler 
Artıyor 

Belediye Miıstahdemin Şube
sinin şimdiye kadar tescil etliği 
işçilerin adedi 4200 ü geçmiştir. 
Evvelce bunların miktar, 3800 
kadardır. Talimatname mucibince 
muayyen zamanlarda sıhhi mua
yeneleri icap eden işçiler artık 
alıştıkları için miiddetleri içinde 
müracaat ederek muayenelerini 
yaptırmaktadırlar. Halbuki geçen 
sene ilk başlandığı zaman idare 
bunları takibe mecbur oluyordu. 

SON POSTA 

Bir Seccade Daha 
Bunu Da Amerikaya Götürmüşler, 

Orada Haraç Mezat Satmışlar 
Mnze idaresi, Eski Tilrk ve islim Müzesine 

gönderildiği sırada kaybolan milyon değerindeki 
tarihi seccade ve hırka meselesile alikasım muha
faza etmekte ve tabkikabnı derinleştirmektedir. 

nazaran bu seccade Amerikada 65 bin dolara, yani 
130 bin Türk lirasına satılmışhr. Fakat bu secca
denin buradan nasıl alındığı, kimin eline geçtiği 

Diğer taraftan öğrendiğimize göre bundan bir müd· 
det evvel evvelkilerden ayrı olarali:'" tarihi bir sec-

ve Amerikaya kimler tarafından göndrildiği henüz 
malôm değildir. 

Dün Türk ve islim Müzesinden l 19 parça çok 

cade daha kaybolmuş ve Amerikaya gönderilmiştir. 
Amerikada bulunan bir zahn burada salahiyettar 

kıymetli antika eşyaların bir müddet evvel kaybol
duğunu haber vermiştik. Öğrendiğimize göre bu 

bir makama gönderdiği bir mektupta bu seccadenin 
macerasından uzun uzadıya bahsedilmiştir. Mektuba 

husustaki neşriyahmız alAkadar makamların nazan 
dikkatini celbetmiştir. 

Dayak Mı? Iİktısadi · 
Sabık Arabacılar Kahya- Kararnameler 

sının 'Yeni Bir iddiası 
Diln Müddeiumumiliğe polis 

tarafından dövüldüklerini iddia 
eden iki kişi müracaat etmiştir. 
Şoför Hayati Bey isminde birisi 
Beyoğlu polis merkezinde kendi
sine işkence yapıldığım ,,-e iki 
gündenberi sebepsiz tevkif edil
diğini söylemiş ve Adliye dok
torlan tarafından muayenesini is
temiştir. Esk: arabacılar kahyası 
Hayri Efendi de beş gün miid
detle polis müteferrikasmda alı· 
konulduğunu ve kendisine dayak 
atıldığını iddia etmiştir. Adliye 
doktoru her iki davacınm da 
evlerine giderek kendilerini mu
ayene etmiştir. -----

Piyasada Yeni Kararna
melere intizar Ediliyor 

Geçen iıafta Vekiller Hey' eti 
içtimamda kabul edilen mühim 
ikbsadi kararnameler henüz res
mi gazete ile neşrolunmadığı için 
tatbik sahasına girmemiştir. Bu 
oebeple piyasada bir intizar dev .. 
resi geçirilmektedir. Kararname• 
lerin şu günlerde intişan beklen• 
mektedir. 

Gül yağı 
-~-~ --

İhracat Teşebbüsleri Müs-

İhtira Beratları 
Bazı Beratların Kayit Ve 

Tescilleri Hükü~süz Kaldı 
lktısat Vekileti evvelce tes· 

cilleri yapılan bir çok ihtira be
ratlanmn kayitlerini silmiştir. Ba
na sebep berat sahiplerinin se· 
nelik bazı taksitleri ödememiş 
olmaJandır. Ezcümle Ogüst Se
vibzer isminde bir ecnebi, demir 
yollarında çıkan otları kolayca 
sökmek için bir makine icat et
mİf, bir müddet evvel bu keşfi
ni İktisat Vekaletine tescil etti
rerek beratım almışbr. Fakat 
senelik taksitini vermediği için 
Vekalet bu keşfin tescilini feshet
miştir. 

T roçki Yoldaş bet Netice Veriyor Bir Şikayet 
Konf era. ns Vermek İçin Harici Ticaret Ofisi Türk gtil- I Ecnebi Mektepler çin Be-
Danimarkaya Çagr"' ıldı yağlarmm sürümü için muhtelif 

- memleketlerde teşebbüsler yap- lediyeye Müracaat Edildi 
Kopenhağda çıkan Politiken mıştır. Bunun üzerine Paristen Şehrimizdeki bazı ecnebi mek-

gazetesine göre Sabık Sovyet büyük bir firma Türkiyeden gül- tepler baklanda dün belediyeye 
Harbiye Komiseri Troçki yoldaş, yağı almak için mütehassıslar bir müracaat, daha doğrusu bir 
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Günün Tarihi 

Feyziye Mekte
bindeki İhtilaf 
Öğrendiğimize göre, Feyziye mek• 

tebhain müeasisleri aruında bir Jh
tilif çıkmışbr. Mektebin müessislerl 
ötedenberi Kibar zadelerden mürek• 
keptL Fakat aon zamanlarda idare 
ipekçilerin eline geçmiş ve Kibu 
:udelerden biri hakkında da müessis 
heyet taraf,ndan takibat icrasına 

tetebbüa edilmiştir. İddia edildiğine 
göre, Kibar zade Rıza B. salahiyet 
harici bazı işler yapm11tır. Fakat 
diter taraftan Rıza B. bu iddiaları 
reddetmekte, kendisinin temsili sali• 
biyeti olduğunu ileti sürmektedir. 

Bu ihtilifh vaziyetin, mektebin 
tedri• vaziyetini ihlal eder mahiyette 
görüldüğü de söylenmektedir. Fakat 
bize verilen malumata göre, ihtilif 
alelide bir meseledir ve tedrisat ile 
bir alikaııı yoktur. Bununla beraber 
bu ihtilafın günden güne derinleştij'l 
de anlatılmaktadır. 

lzmitte Bir Konferans 
İ~mit. 26 P::ı:ar akşamı lzmit Halk

evinde Kocaeli Meb'uaa Reşit Saffet 
Bey tarttfından mf!mleketimizin fikri, 
ikbsadi ve siyasi istikametleri hak• 
kında umuma bir konferans veril-. 
miftir. 

Maaş Hazır 
Evkaf idaresi De Hazır

lıklara Başladı 

Defterdarlık memurların T eş
rinievvel maaşlarının verilmesi 
için hazırlıkları ikmal etmiştir. 

Cumartesi günü ftcretli me• 
murlarm Eylfıl aylıklarını ve me
murlarm da T eşrioievvel maaşla• 
n verilecektir. Evkaf idaresi de 
bu ay memurların maaşlarım 
vaktinde vermeğe çahşmaktada • 

Dün Gelen Buğdaylar 
Dün Anadoludan şehrimize 

61 vagon, 400 çuval buğday 

gelmiıtir. 

Kaymakamlar 
Arasında iki konferans vermek üzere Da- 'k ~ t l t Ş'ki t• göndereceğini bildirmıştir. şı aye yapı mış ır. ı ye ı yapan 

ninıarkaya gelmeyi kabul et- zat, bir çok ecnebi mekteplerinin Kadirli Kaymakamı Fazıl HalQk 
miııztir. Bu: konferanslarda " Bol- j hf lSQS kapıları önündeki levhalarda ev- Beyin usulsüz harekette bulunclutu 
şe;;zm nası\ doğdu'( " mevzuu vela fransızca, sonra da türkçe iddia edilmiş ve mensup olduğu 

h d l 
ı_ • B k f il iT hk • J yazı bulundug-unu bildirmic ve vilayet idare heyeti tanfmdan mu• 

teşr! e i eceKhr. u on erans- LYI a emesınue "Y bakemeııi iüzumuna karar verilmif 
ı k - T 1 • Y td bazı misaller göstermiştir. Halbuki ar~ verme uzere roçn o a· fakat Fazıl Halük Beyin itirafı üze-

d D k d D ·· B" K k l k M kanun ve teamül mucibince türk-şm teşrinisani e animar a a un Jr aça Çl 1 az- rine Vekalet komisyonu balckında 

bulunma"ı ıcap etmektedir. Al- çenin daha evvel yazılması iktıza muamele tayinine mahal olmadığına 
"' nunu ~1uhakeme Edildi t kt d' 8 l d' b h ta man hükümetinin sabık Sovyet e me e ır. e e ıye u usus karar vermiştir. 

alakadarlan ikaz etmiştir. Ak h. K k L 4 tf B 
Harbiye Komiserinin kendi ara· Dün İhtasa.s mahkemesinde, şe ır ayma amı u 1 ey 
zisinden eçmesine müsaade et· Galatada SelanH{ gazinosu sahibi Nedim Nazmi Bey Köy Kanununu tatbik huırnsunda 

1 
Sait B~yin muhakemesine devam fazla gayret gösterdiğinden takdir• 

miyeceği tabmin o unuyor. Mülkiye Müfettişi Nedim Nazmi name ile taltif edıl miştir. 
edilmiştir. Sait Beyin ı,azinosunda 

G 
. B. o··ı Bey hakkında Dahiliye Vekaleti Orhaneli Kaymakamı Nutettin 

arıp ır Um (27) deste kaçak iskambil kağıdı İnzıbat Komisyonu tarafından Beyin, Sıhhat Memuru Edip Efendi· 
Konyada Piresat mahallesin- yakalanın ıştır. Bunl .. rdan bazıla- kıdem tenzili cezası verilmiştir. nin z-evcesini himayesi albnn aldığı 

Ekmek Fiatlarl den Hasan oğlu 310 ıdoğumlu rmın üzerinde de sahte inhisnr 1 Fakat Nedim Nazmi Bey :lc:a-- r iddia&İt- Bursa Vilayeti idare heyeti 
sıvacı Kadir Çavuş bisikletle La- damgası vardır... Dünkü celsede J mm,:) z bir hareket yapmam1Ş tarafından hakkında ceza tayini iste-

lstanbul Belediye Riyasetinden: rende civarmdan istasyona doğru Sait Bey 0 vakit gazinoda keıı- I o!duğunu ileri sürerek Devlet nilmi~, fakat Vekalet Komisyonu 

E ıu· ıu··n yı'rmı· sekı'•ı'ncı· b ı Şu~ rasına müracaat etmı'ştı·r ortada bir yolsuzluk bulmadıg· ı i,.in 
Y .. çarşam a 'derken Fethiye fabrikası civa- clisinin bulunmadıg~ mı söyiedi. Şa- · T gününden itibaren ekmek ~ekiz gı Devlet Sfırası bu müracaata böyle bir cezaya lüzum görmemiştir. 

buçuk kuruşta ipka ve francala· rında düşerek ölmüştiir. Yapılan hitler dinlendi ve muhakeme rliğer 1 tetkik ve Dahiliye Vekaleti ko- Eşkıya takip ve derdestinde ~aali· 
nın kilosuna on üç kuruş azami muayenede kalp sektesinden ve- şahitlerin getirilmesi için başka bir misyonunun verdiği cezayi kaldır- yeti gürü1en Eruh kaymakamı Ihsan 
fiat konmuştur. fat ettiği aolaş:lmıştır: s:ıune h rakıldı. , mır.t r. Beye takd\t name verilmiştir. 
r;:;;:;;;;~~=====================~======;::::;========--==================;;;:=:=====:.-===================================:-~- ======-' 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Diyor Ki: 1 
• 

Hır zdnn kati.den vur- 4 - Hel eri 5: - Bunla . İ:>•ş para etn1ez 
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,-------..-..------------, ergun 

Yirmi 
Yaşında 
Olsaydınz ! • _____ ,_,,___________ * 

Dünya büyük bir istihale dev
resi geçırıyor. Dünün t erbiye 
mefhumları içinde yetişen bugün
kü gençliği yarınki cemiyet için 
yetiştirmek meselesi, bugünlln 
terbiyecilerini meıgul eden en 
mühim meselelerden biri olmuş· 
tur. Filhakika dünkü telakkilerle 
yetişen gençler, buglinkü cemiyete 
bile kendilerini uyduramıyorlar. 
Halbuki dünya yeni bir istikamete 
gidiyor. Bu istihale içinde biz de 
kabuğuıouza çekilip münferit bir 
hayat yaşıyamayıı. Yarınki haya
tın liderleri ve banileri olacak 
olan biz de gençliğimizi yeni te
lakkilerle, yeni cemiyet için ye
tiştirmiye mecburuz. Bunun için 
ne yapıyoruz; ne yamayı dUşU
nü yoruı:? 

Amerikalı terbiyecilerden Gleun 
Frank isminde bir zatm bu 
mevzu hakkında yazdığı bir ma
kaleden aşağıdaki fıkraları nak· 
!ediyoruz: 

"BugUn 20 yaşında olsaydım 
ve bugünkü buhran karşısmda 
ne yapacağımı tayine mecbur 
kalsaydım tahsilime devam eder, 
malumabmı genişletmiye çalışırdım. 
Bilhassa iktısada, içtimaiyata 
ve siyasi ilimlere ehemmiyet 
verirdim. 

" ÇUr.ı.ki bu buhranın arkasın
dan doğacak olan yeni dünyada 
meharete, daha iyi tahsile, daha 
geniş anlayışa, daha fazla ehem
miyet verilecektir. Tahminle iı 
görenler, rutin şekilde çahşan
Jarm kıymeti kalmayacak, dar 
mütehassıslar da güç yürüye
ceklerdir. 

"BugUnUn gençliğini bekliyen 
ıerait, dünyada hiçbir gençliğin 
karşılaımadığı imkAnlarla kartı· 
laıacaklaranı göstermektedir. Ya
km istikbal karanlık görünebilir. 
Fak at gelecek 20 aene içinde 
elde edecekleri fU faydalara bir 
bakımz: 

"I - Maziye bakarak tahmin 
edebiliriz ki onlar faaliyet seneleri 
içinde yeni bir harp ve yeni bir 
buhranla karşı.laşmıyacaklardır. 

"2- Bugün Garp dünyasmı 
idare edenlerin hepsinin elleri 
yaştır. Onlar on dokuzuncu asrın 
makine medeniyetini 17 inci asır 
fikirlerile sevk ve idareye çahşıyor· 
ar. Biı makine devrinde yaşıyoruz. 
Halbu ki el sanayii devrine ait 
fikirlerle idare olunuyoruz. Bu· 
günkü dünyada siyasi, iklısadi 
Ye terbiye sahasındaki liderler 
an' an evi fikirlerle hareket ettiler 
ve ancak son zamanlarda hata 
yapabileceklerini anlamıya baJla
dılar. 

" ÖnnmUzdeki 20 sene içinde 
bugüne kadar hükmU cari olan 
ıiyasl. ikhsadl ve içtimai kaide
ler değişecek, bugünkü fen ve 
makine devrine daha uygun şe· 
killer alacaklardır. 

" Bugünün gençleri istikbali 
görebilirlerse, kendileri için hu
dutsuz imkAnlar ve fırsatlar var
dır. Onlar, bugünkü cemiyetin 
düştüğü hatalara dUşmiyecek, 
açık gözlü olacaklardır. Yeni 
cemiyetin yeni nizamlarını yapa· 
cak ve bunları tatbik için iş 
başına geçeceklerdir. 

"Bugünkü kusurlarımız içti
mai idaremizin bozuk oluşudur. 
Talim ve terbiyenin de bu bo
ıuklukta hissesi vardır. 

" Bizim IiderlerimizA çok mü· 
tehassıs kimselerdi. Alimlerimiz 
ruUtebassıstı; terbiyecilerimiz mU
tehassıstı, ihtisası çok ileri gö
tilrmüştük. Bütün fenalık ta bu
radan çıktı. 

"Şimdi yeni nesli yetiştirirken 
bu hataya düşmemek, ihtisası 
bu derece ifrata götiirmemek 
lazımdır. Yeni darülfünunlarda 
ihtısasa ehemmcyet verildiği ka-
dar, bütün iht ı sas şubeleri üzeri
ne hakim bir bakış sahibi genç
ler de yetiştirmiye ehemmivet 
Vermelidir." 

SON POSTA 

j Son Postanın Resimli Makalesi •Korku •] 

1 - Çocuklar karanlıktan kor
k.arlar. Çünki karanlıkta neler ol
dutunu göremezler. Korktukları t•J 
daha ziyade onlar için meçhul olan 
feydir. 

2 - Büyüdütümüz zaman bu kor• 
ku bakidir. Bu defa maddi karan• 
lıktan değil, maneri karanlıktan 

korkarız. Her meçhul biu korku 
telkin eder. 

3 Hayatımız böyle lüzumsuz, 
muhayyel korku ile Jreçer. Büyük 
adamlardan biri alürken demlt ki : 

"Hayabmda çok 11kıntı çektim. Fa
kat aıkınbma ıebep olan hidl1elerln 
çoğu tahakkuk etmedi.,, 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Yunanistan İntihabatı 
V enizelos Fırkası Kıralcılardan 

_ Meb'us Çıkardı Daha Fazla 
Atina 27 (Hususi) - Meb' us intihabatmın ne- öğrenilmiştir. Kıral taraftarı Çaldaris ise 90 meb'ua-

ticesi anlaşıldı. Yapılan rey tasnifi neticesinde luk kazanmıştır. 
M Mütebaki meb'uslukları diğer fırkalar kazan· 

• Venizelosun riyaset ettiği Liberal Fırkanın 106 ınışhr. Bu vaziyete nazaran M. Venizeloa kat'ı bir 
meb'usluk çıkarmak ıuretile ekseriyet kazandığı ekseriyet elde edememiı demektir. 

~~~~--~~~·~~--~~~~~~~~~~~~ 

Bir Türk Doktorunun Keşfi 
• 
iki Fransız Doktorile Beraber Veba 

< 

• 
için Bir Serom Buldu 

Marıilya 26 (Hususi) - Burada aç&lan Ak· 

deniz devletlerine munhasır Hifzzı.uıba kongresi, 
bir T6rk doktorunun insaniyete yapbğı bliyük bir 

doktor Kemal Cemil ve kadın doktot' Jeraniek'io 
yardımlarını temin etti. 

Hususi bir usul ile ve genç mikrop kültnrleri 
yaparak gere k rüam ve gerek vebaya karşı müessir 
yeni bir serom meydana getirmiye muvaffak olmuı
lardır. 

hizmete ıttıla peyda etmitir. 
Hldiıeden kongreyi haberdar eden Fransız 

doktoru (Kogrouks) dır. Tilrk doldorunun ismi de 
Kemal Cemil Beydir. 

Pastör kuduz mUessesesiniq tedrisat şubesi müdürü 
olan doktor- Legrou ötedenberi hayvanlara arız olan 

Bu seromlar vahim vaziyette bulunan hasta 
hayvanlara ıırınga edilmiş ve cUmlesindo mUsb et 
neticeler ahnmııtar. Doktor (Legroux), şimdi 

rüamın hastalığının yeni ve müessir tiir devasını 
aramakla meşguldü. Ayni maksat peşinde koşan 

verem ıçm yeni ser om bulmıya çalışbklarını 
nmitlerinin pek yakında tahakkuk edeceğinden emin 
olduklarını Kongreye mUjdelemiştir. -

Aydın Yük Treni Devrildi 
Vagonlar Parçalandı 

lzmir, 27 (Hususi) - Dün alı istasyonuna giderken makasi 
ıece saat 21 de Aydından lzmiro ktrmıf ve ant bi1' sadme ile va-

gclmekte olan marşandiz treni 

devrilmİf, vagonları parçalanmış

tır. Marşandiz son süratle Tor· 

Rusya - Letonya 
Moskova 26 (A. A.) - Sabık 

Maliye Nazırı M. Petreviç'in ri
yasetindeki Letonya heyeti mu
rabhasası, Sovyet • Letonya ti
caret muahedesini müzakere et
mek üzere dün Moıkova'ya gel· 
miştir. 

gonlar biribirlerine girmişlerdir. 

47 vagondan 17 vagon devrilmit 

5 va!~n parçalanm_.!_ştır. NDfusça 

lf eneral 
Mak Artür 
Amerika Erkanıharbiye 
Reisi Ankaradan Döndü 

Amerika Erkanı Harbiye Reisi 
Jeneral Mak Artür bu sabah 
Ankaradan .şehrimize dönmüştür. 
Jenral Ankarada büyük merasimle 

İSTER İNAN, İSTER 

zayiat yoktur. 
Vagonlarm 

incirler kimilen 
Maddi zarar çok 
ıada makinistin 
zannedilmektedir. 

bamuleli olan 
mahvolmuştur. 

bnynktill'. Ka· 
batası olduğu 

Tekirdağında Zelzele 
Tekirdağ 27 ( Hususi ) - Bu 

gece saat dokuzda şehrimizde 
zelzele olmuş, halk heyecana düş• 
müştür. Zelzele biraz şiddetle 
hissedilmiş, fakat hiç bir hasara 
sebep olmamııtar. 

karşılanmış, bir geçit resminde 
hazır bulunmuştur. 

İNANMA! 
B ir gazetede okuduk: "Ressam Halit Bey bu tabloları Türkiyede yaphğını, 
" Bundan birkaç gün evvel ressam Halit Beyin Av- Avrupa ıergilerinden birinde teşhir ettiğin i aöylemiı

rupada teşhir edip tekrar memlekete getirdiği kendiaine 
ait tabloların gümrükten geçmesine müssade edilme· tir. Tabloların kendiaine ait olduğunu İ•pat etmeıini 
miştir. Gümrük memurları hariçten memleketimize istemi4lerd.ir. Tabloların altındaki imza gümrük me
tablo getirmek için kontenjanda bir kayit mevcut murlarını ıknaa kafi gelmemiı ve tablolar sriimrükte 
olmadıfını ileri ıürmüşlerdir.,. • kalmıştır. ,. 

STER /NAN. ısrBR iNANMA/ 

Sayfa 3 

ozun ısası 

klür• derecatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş
tir. 

-
Başvekil Paşa 

-
Dün Antepte Şereflerine 

Bir Ziyafet Verildi 
Antep, 27 ( Hususi) - Baş• 

vekil Paşa dün sabah, refakatle
rinde meb'uslar ve Fırka İdare 
Heyeti Azaları olduğu halde 
Kilise gittiler ve akşama doğru 
avdet ettiler. Akşam şereflerine 

Fırka tarafından bir ziyafet ve
rildi. 

Müzede 
Eski Duvarlar Ve Başlıklar 

Tamir Ediliyor 
Müzeler idaresi Çinili k6şküo 

tavanile T opkapı Sarayındaki 
Bağdat köşkünün mermer baı· 
laklarmdaki çatlakların ve Gül
hane parkı içindeki istinat duvar
larının tamirine karar vermiştir. 
Bu işlerin ihalesi yapıldığı için 
dünden itibaren tamiro başlan
mııtır. 

Rusyada 
Et için 
Bir Karar 

Moskova, 62 ( A. A. ) - icra 
komiserleri heyeti. devlete veri
lecek et hakkında yeni bir karar
name neşretmiştir. 1 telfİDİevvel 
1932 den 1 kanunusani 1934 e 
kadar Sovkozlar 305.000 ton fer• 
dl teıebbüsler 40 ili 50 kilo ve 
Kolkoz azası bulunan çiftliklerde 
t 5 ill 32 kilo eti mecburi olarak 
devlete vereceklerdir. 

Et fiatları hilkiımet tarafından · 
tesbit edilecektir. 

Manisada 
Şimdiye Kadar 1001 
Çuval Üzüm Sahldı 
Maniaa, 26 (iA.A.) - Bugilo 

öğleye kadar Manisa borsasında 
6 kurnş on para arasmda 829 
çuval üzüm ve 6 ilA 6,5 kuruı 
arasında 42 çuval buğday, 3 i li 
4 kurut arasmda 17 çuval arpa. 
4 kuruştan 6 çuval yulaf ve 9 
kuruştan iki çuval pamuk kozası 
satılmış ve dllnkll Uıtim saltşmm 
yekônu 1001 çuvala baliğ ol .. 
muştur. 

Celal Bey 
Şehrimizde 

lktasat Vekili Celil Bey dün 
Ankaradan hareket etmiş, bu 
sabahki trenle şehrimize gelmiştir. 

italyanm NUf usu 
Roma 26 (A. A.) - lstatas

tik merkez enstitüsünün neşretti
ği bir cetvele göre ltalyamn nü
fusu 31 Ağustosta (42.21 l.000) e 
baliğ olmuştur. 

Mister Şeril 
Amerika Sefiri Dün 

Memleketine Gitti 
Amerika Sefiri Mister Şeril 

Cenapları, hükür.1etinin daveti üz~ 
rine dün memleketine gitmiştir. 
Sefir vukubulan beyanatında 
Gazi Hz.ni 11Süper Musolini,, 
diye tavsif etmiştir. 

Gaziantep 3 Yaşında 
Gaziantep gazetesi 3 üncU 

yaşma başmıştır. Tebrik eder, 



-4 Sayfa 

J lv!ernleket /lllan~a~alarz 1 

' 1 
Eczane 
Ve Doktor 
İstiyoruz 

Viranşehir (Hususi) - Kaza· 
mızda son günlerde göz hasta· 
lıkla:r.ı çoğalmıya başlamı~tır. Bu 
hastalık büyüklerden ziyade kü· 
çük çocuklarda hükmünü icra 
etmektedir. Sokaklarda herhangi 
bir çocuğa rastgelinse, gözlerinin 
bağlı olduğu görülmekte ve her
hangi bir evin önünden geçilse 
mutlaka yöz ağrılarından muz
tarip çocuk feryatları işitilmek
tedir. Evvelce de yazdığım gibi, 
kazamız n en bllyUk derdi bir 
doktor ve bir eczanenin bu· 
lunmamasıdır. İstihbaratıma na• 
zaran; kazamız hükumet ta-
babetine bir doktor tayin 
edilmişse de henüz vazifesi ba
'ma gelmemiştir. Herhangi bir 
çocuk velisi ile görüştüğüm 
vakit ilk söz olarak çocuğunun 
hastabğındal) ve ilAç tedarik 
edemediğinden ıikayet etmek
tedir. 

Göz hastalıklarına müptelA 
çocukların ekserinsi kazamızda 
bulunan hudut taburunun dok
toru Halit Beyin tahtı tedavisin
de bulunmaktadır. 

Kazamıza haftada iki defa 
posta gelip gitmektedir. Posta 
günleri çocuk velilerinin ellerinde 
birer reçete ile Mardin veya 
Urfaya ilaç sipariş ettikleri gö
rülmektedir. 

Kazamız halkı, hfikfımet taba
betine tayin olunan doktorun bir 
an evvel gelmesine intizar et· 
melde beraber, ilaç ihtiyaçlarının 
temini için bir de eczahane açıl

masını ait olduğu makamdan te• 
menni etmektedirler. - Ö. E. 

Orduda 
Kar Yağdı 

Ordu ( Hususi) - Burada üç 
gündenberi devam eden sürekli 
fırtınalardan sonra yaylA mmta
kasının 1200 metre irtif aındaki 
Y okuşdibi mevkiioe kar yağ· 
mıştır. 

Ada pazarında 
Telefonlar Ankara Tele

fonile Raptedilecek 

Adapazarı (Hususi) - latan• 
bul - Ankara telefonuıaun Adapa

zan telefonlarma raptı için 50 
abone temini isteniliyordu. Bu 

miktar abone fazlasile kaydoldu
ğundan Posta ve Telgraf Mlldi

riyetine müracaat edilerek teşeb
büsün ikmali bildirilmiştir. 

Yakında tesisatın ikmali ve 
muhaberatın başlaması mümkün 
olacakbr. 

Aydında 

Halkevi Şubeleri Çok 
İyi Çalışıyor 

Aydın, 24 (A.A.) - Şehrimiz 
Halk Evinde şuurlu bir ça~ma 
hareketi vardır. Köycüler şubesi
nin tertip ettiği irşat kolları 
civar köyleri ziyaret ederek köy
lünün unıuınl ihtiyaçlarile yakın
dan alakadar olmaktadır. Bu 
kollardan birisi Aydına iki saat 
mesafede Umurlu köyünü ziyaret 
ederek köylü ile faydalı temas· 
larda bulunmuşlardır. 

SON POSTA Eylül 27 

E 
• 

1 1 : Münakaşa 

•----------------------------•San' at, 

Kastamonuda Dokumacılık insan, 

Viliyet Dahilinde Dört Bin Aile 
Uğraşıyor 

• 
Dokuma lşlerile 

Kastamonu,(Hu· 
susi) - Türki- -~~ 
yemiz.in bu şi

mal vilayetinde 
iktısadi buhra
nın azhğım te
min eden mü• 
essir, dokuma 
tezgah la rı d ır. 
Bundan başka 
halkın ticaret 
işlerinde borçsuz 
iş yapması da 
buhranın azlık 
sebeplerinden bi· 
ridir. Meseli is
tihsal edilen tif-

ler çok milkem
meldir. Bilhaasa 
i~lemeli pencere 
perdeleri, çar
şaflar, havlular ve 

{ saire çok be-

1
1 teniJmektedir. Mer 

kezdeki 1000 
ı tezgahın haftalık 

basılab 400 ile 
1000 lira arasın· 
dadır. 

Burada ipek 
yetiştirmek için 
bu sene teşebbüs· 
lere girişilmiştir. 
150 aile evlerde 

tik satılamamış, Kestamonuda dokumacıhk ,ır-keU binası ipek böceği bes-
tacirlerin kucağında kalmıştır. dır. Banka bütün esnafa yardım Jemiş, fakat dut ağacı az olduğu 
Fakat tacirler vaktile borçsuz etmekte, onları korumaktadır. için istifade edilememiştir. Bu· 
iş yaptıkları için bu vaziyet Ziraat bankası da köylüye kredi rada kenevir istihsali ve organ 
onları iflasa sürüklememiştir. yardımı yapmaktadır. Kastamo· sanayii çok ilerlemiştir. Yapı-
Kastamonide iktısadi amillerin nide dokumacılık hayli ilE.rle- lan organlar civar memleketlere 
en başında bütün tacirlerin işti- miştir. Dokunan kumaşlar " Do· de ihraç edilmektedir. Kastamo-
rakile tesis edilen "Kastamonu kumacılık Şirketi" tarafından sa· nide bakırcılık ta hayli ilerle-
Bankası,. gelir. tılmaktadır. Şirketin müdürü miştir. İstanbuldan levha halinde 

Muharrem Beyin bana verdiği getirilen bakırlar muhtelif kap-
Elli hissedarın tesis ettiği bu izahata göre Vilayet dahilinde lar yapılmakta ve çok rağbet 

bankanın sermayesi 25 bir. lira- 4000 tezgah vardır. Yapılan iş- bulmaktadır. - Kemn1 r adri 

Elizizde 
Artık Havalar 
Soğuk Gidiyor 
Eliziz (Hususi) - Artık ya

vaş yavq havalar soğumaya 

haşladı. İki ilç ay evvel sıcaktan 
bunalıp bahçelere ve damlara 
çıkan halk, evlere girmiye ba,
lamıştır. 

Hatta bu birkaç gfindenberi 
Uşllnecek derecede soğuk olmakM 
tadır. Birkaç aydır havalar kurak 
gidiyordu. 24 saattenberi devam 
eden yağmur susuzluktan şikayet 
eden bahçıvanların ve •halkın 
yüzUnü güldürmüştür. Bu yağmur 
üzerine bostanlar yeniden canlan· 
mıştır. - .. ._~ 

Beygir ıiırsızlar1 
M. Kemalpqa. ( Hususi ) 

Rus Süleyman ile kel Ramazan 
isminde iki kişi kazamızın Ayas 
köyünden iki b~ygir çalmışlar, 
Simava götOrfip satmışlardır. iki· 
si de yakalanmıştır. 

Yamanlarda 
Sana lor yom 

fzmir, 25 ( A. A. ) - Verem 
Mücadele Cemiyeti tarafından 
Karşıyakada Yamanlar dağında 
iki senedenberi kurulan kamp 
civarında Avrupadan getirilmif 
olan hava rasat aletlerinin yazd~ğı 
dört mevsim zarfmda rasat de
recelerine nazaran Y amaularm 
sanatoryom inşasma fevkalade 
elverişli olduğu tesbit edilmiştir. 
Sanatoryomun inşası için mua· 
meleye başlanacaktır. 

Denizli Halkevinde 
Denizli, 24 (A.A.) - Halkevi 

kurslar şubesi tarafından açılan 
daktilo kurslarmın birinci ders 
tedrisatı bitmiş ve meb'usları· 
mızın huzurile imtihanları yapıl
mıştır. 

Minimini 
Bir Güzel 

Amasya (Hususi) - Resmini 
gönderdiğim yavrucuk, iki buçuk 
yaşında gürbüz, akıllı ve sevimli 

bir Türk güzeli tipidir. Necla ismin 
deki bu yavrucuk Tnrk kız tipinin 
bütün hususiyetlerini maliktir. 

Ormanlarda 

• 
lzmirde 

Müskirat İnhisarı 
Üzüm Alıyor 

fzmir ( Hususi ) - Müskirat 
inhisar idaresi tarafından lzmir 
borsasından külliyetli miktarda 

Uzüm ve anason mühayaası için 
emir gelmiştir. Ayni zamanda 

İnhisar idaresi Burnovada yaş 
üzüm mübayaasına devam 

etmektedir. Şimdiye kadar 600 
bin kilo üzüm alınmıştır. * Belediyede Vali Khım 
Paşanın riyasetinde Belediye Reisi 

doktor Behçet Salih Bey ve Bele
diye daimi encfimen azaları, 

mütebhassıslar ve Ziraat Müdü
rünün iştirakile yapılan bir içti

mada lzmirio miikemmel ve 
muntazam bir şekilde teşçirinc, 

bataklıkların kurutulmasına karar 
verilmiş ve mühim tedbirler mtı

zakere edilerek iyi bir program 
hazırlanmıştır. 

Tetkikat 

Bitlis (Hususi) - Şark vilayetleri ormanlarım tetkika memur Fen 
Heyeti Van ve Muş vilayetleri ormanlarım baştanbaşa gezerek 
tetkik etmiş, şehrimize gelmiştir. Resimd~ sağdan itibaren muha· 
biriniz, Konya Amenajman gurupunda Adil, Heyet Reisi Mitbat, 
latanbuldan Avni, Samıundan Murat Beylerdir. - Niyazi Yılmaz 

Tabiat. 
Nuru/ lalı Ata 

Havalar glindüzün hala s :cak 
amma, gecelerin biraz o!sun se
rinleşmeai, günlerin kısalması 
yazın artık geçtiğini haber veri· 
yor. Uzun, sıcak gUnleri hiç te 
sevmem demiyeceğinı; her mev
simin ayn bir tadı vardır ve 
ioaan hepsine hakim o!mağı bil
melidir. Fakat yazın, bilhassa 
cenup memleketlerinde, tabiat 
adeta arsızlaşır; inson, tabiatle 
çarpışmak olan ebedi ' 1mission., 
unu unutmuı gibidir. Bahçelerin 
kırlann, göğiln güzelliğinde, bü
tün bu realiteJerde bizi hulya• 
mızdan çekmeğe kalkışan bir hAl 
vardır. 

San'at yazdan ziyade kışa 
borçludur. San'atkar tabiatten 
kaçınmalıdır demiyorm; onun 
böyle yaptığı devirler olmuştur 
ve o devirlerin eserleri de güzel
dir. Fakat yalnız tahiate itibar 
eden devirlerinkiler kadar güzel
dir. Onlarda da, :zekanın, yalnız 
kendi ke.adine çevrilmiş hass\lsİ
yetin mahsuln olan bu eserlerdo 
de bir eksiklik vardır. 

Hayır, tabiatten büsbütün 
ayrılmak doğru olmaz; fakat 
onun hükümran ohnası da c:aiz 
değildir. Habuki yaz gtlnlerinde 
tabiat, bize gösterdiği cazip ve 
lfıtufkar çehre ile her ışımı:ze 
kanşır; bizi, birer çocu:C gibi 
kolayca ve kaygusuz yaşamağa 
davet ederek tembelliğe alıştırır. 
Cenup memleketlerinde medeni• 
yetin, bilhassa madcf e medeniye
tinin şimaldeki kadar ilerlemeınİf 
olması acaba bunun için değil 

midir? 
insan tabiatten kaçmamalıdır; 

zaten kaçamaz, çünkn kendisi de 
onun bir parçası olduğu için 
gözlerini yalnız kendi içine çevir
diği zaman bile yine ona bakı
yor sayılır. Etrafandakilerden de 
kaçınmamalıdır; fakat onlara 
daima hAkim olmak için bakma· 
lıdır. 

San'atin yalnız tabiatten ilham 
almasını istiyenler, bir eseri 
tabiatte örneği yoktur diye red
detmeğe kalkanlar işte bunu, 
insanın hakim olması lüzumunu 
unutuyorlar. Halbuki beşeriyetin 
en çok iftihar ettiği eserler bil
hassa tabiatte örnekleri bulun· 
mıyanlar değil midir? Bir Herak• 
les, bir Tesevs, bir Battal-Gazi, 
bir Zaloğlu reel kahramanların 

hepsinden daha büyük; örnekleri 
olmayan bu hayali insanlar, iosa• 
nan hulyalarını, idealini temsil 

ettikleri için daha hakiki, dnha 
beşeri değil midir? 

Fakat onlar tamamile mev
hum da değildir; elbette onlar· 
dan bahseden şairler de reel 
birer kahramana düşünmüşlerdir. 
Fakat onları, olduklnrmdnn daha 
gU:zel bir hiile getirmişler. 

Kışın uzun geceleri geliyor. 
Hulyalarımıza, tabiatten aldığunı:ı 
intibalan daha güzelleştirmek, 
beşerileştirmek saatleri geliyor. 
Kıt ve gece, san'ate yazdan \'e 

gün den daha fazla hizmet etmiş· 
tir. 

* Çorumda Halı I Beye - Mek• 
tubunuzda bahsettiğin iz ınecm~a 
artık çıkmıyor. Salıiplcdni görınu
yorum. Kendıleırino yauanı:ı dab• 
iyi olur. 
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[ Siyaset Alemi JI 
Amerikadan 
Alınabilecek 

BABİCI 

Bir Ders M. Heriyonun Nutku 
------- - - --Amerikada başlamış addedilmek 

laumgelen cümhur reial intihabı; 
cüınlıuriyetçi fırkayı ciddi endişelere 
düşürüyor. Çünkil bu fırka, Garbt 
Amerikanın biiyOk bir ekseriyetini 
teşt.il eden pftçilerl kendiaine aleyh
tar buluyor. Men lımi verilen eyalet, 
geçen hn~a, lntihabatını yaptı ve 
elli encdenberi cümhuriyctçilere rey 
veren bu mıntaka demokrat bir 
mümes!il intihap etti. 

Alman Gazeteleri, Silihlanmak Değil, 
• 

Silihları Azaltniak istiyoruz! Diyorlar 

Amerikada umumi rclslcUmbur in· 
tihabının başlamasından iki ay evvel 
Men eyaletinin mOmcasilinl seçmesi 
bir an'aoedir. Neticenin bu şekilde 
tecelli etmesi de, alakadarlar için 
ciddi bir ihtardu. Çünki Amerika 
çiftç.ileri, zirai istihc:alit fiatlerlnin 
dütmcr>i 'Üzerine lamam(ZS00,000,000) 
dolar borçlanmışlardır. 

Bu buhran, cilmhuriyetçl fırkanın 
en becerikli a:ıalarından biri addolu
nan bugünkil Cilmhur Reisi M. 
Huverin ı::manında vukua 1ıelmi tir. 
Bu itibarin çifçilerin, içine dilştük
lcrf vnziyetten Cümburiyetçl fırkayı 

mes'ul tutmalarını tabbii addetmek 
lb.ımdır. Amerika çif-tçilerino hakiki 
vaziyeti iuh etmek ve kabahatin 
Cümhuriyetp.rver fırkada olmadığı· 
nı ispat eylemek Dzero M. Huvor 
bir nutuk söyliyecektir. 

Bilhassa çift~i mıntakalarmda irat 
edilecek olan bu nutkun ne derece 
tuir yapncağını peıinen keatirmek 
mümkün 'değildir. Fakat bütün dün· 
yada dahili ve harici siyasete iktısndi 
ve mııli meselelerin bilhassa tekad
düm eıtilderİDİ glSstermek itibarile, 
Amerikanın yaziycti1 umumi bir ders 
mahiyetindedir. Milletler şimdi her 
foyden evvel lktısadf bünyelerini 

kuvvctlcodirmiyo uğrafıyorlar. Birinin 
kazancı, diğerinin zararına olmak 
tabil bir kaide teşkil ettij'ine göre, 
dilnyamn çektiği sıkıntı da itte hu 
münferit ıayretlerdea ileri geliyor. 
Ufku karartan tehlikelerden biri 
ve belki Laşhcası işte budur. - iirc-yyn. 

İngiliz Lirası 
Alt n Mı Olacak? 

Pariı 26 - Maruf iklısatçılar· 
dan M. Fredrik yenui yazdığı 
bir makalede diyor ki: İngiliz 
lira ı yeniden albıı para mı ola
cak, evet. Geçen mayıstanberi 

mevcudu 121 milyondan 140 
milyona çıkarmış olan İngiltere 
bankası altln esasına dönmiyc 
hazırdır. 

Haldkatte beynelmilel nakit 
piyasasındaki buhran, İngiliz lira
ımm nüfuzunu ebiltmemlş, bilô
kis gerek lngiltere'de ve gerek 
dllnyanıu diğer akıamında bu 
nUfuz artmıştır. 

İugiltc~enin hangi tarihte 
altın mikyaıına döneceği rneselc
ıine gelince bu tarihi şimdiden 
tasrih etmek mümkün değildir. 

Pariı, 26 - Fransız Baıvekili 
M. Heriyo dnn bir nutuk irat 
ederek, Almanyanın tealibatta 
mUsavat talebine temaı etmişti. 
M. Heriyo " bu talebi reddet• 
mekte yalnız kalmadığımızı gör
mekle memnunuz ,, demiı ve 

Frao.aanm Almanyaya karıı 

yaptığı fedakArlıkları saymıştır. 
Bu hususta Tan gazetesi şu 
müteleada bulunmaktadır: 

Nutukta s8ylenen '1hilkümctin 
esaslı dllfllnceıi ıulhtUr., dllsturu, 
gerek Fransada gerek ecnebi 
memleketlerde bllyük bir intiba 
doğuracalctır. 

M. Heriyo, terki teslihab 
Fransanın her millten fazla te
menni ettiğini, Fransanın hiçbir 
millete karşı kin beslemediğini 
ıöyliyerek sözlerine şöyle nihayet 
vermiştir: 

Fransa, büyük harpte geçir· 
diği elim tecrübeden sonra geri 
kalan evlatlarını say, şeref ve sulh 
içinde yetiştirecektir. 
Alman Gazetelarlnln MUtaleaları 

Berlin 26 - Gazeteler, He· 
riyonun iddiaları hilafına olarak 
Almanyanın kat'iyyen yeniden si• 
lahlanınak istemediğini, yalnız 

silahların tahdidi ıçın biltUn 
teşebbüsleri alkışlayacainı ya-

zıyorlar. Gazeteler, Alman 
ordusile Fransız ordusunu 

mukayese etmekte, Fransanın 
başlıca kuvvetlerinin faal orduda 

olmadığım, ihtiyat orduda bulun
duğunu yazmaktadırlar. * Paris, 26 - Fransız ga
zeteleri hiçbir mütalea ilave et
meden Heriyonun nutkunu alkış· 
lamaktadırlar. 

Millet:er Cemiyeti BUyUk Mecll 1 
DUn Açıldı . 

Cenevre 26 - Milletler Ce
miyeti büyük meclisi bugün açıl
mış, M. Politisi asli Reisliğe in
tihap edilmiştir. 

.. 
Balonda Bir Tevkif 

Ludvig Şafer 26 - Bu sabah 
Cenubi Amerikaya gidecek olan 
Graf Zeplinde bir giz!i yolcu da
ha buluDmuştur, bu yolcu balo
na ziyaret bahanesile girmİIJ ve 
saklanmıştır. 17 yaşında bir lehli 
olan bu çucuk geçen hazirantla 
da ayni cürümden ceza görmüştü. 

TEFRIKAN UMARASI:so===·~======= 

ÇOCUKLUÖU·M 
Mefhur Ru• Edibi Makslm Oorkant11 hayal roma ıı 

Türkçeye Çeviren: Muvaffak 

- Ondan uzak bulun, 
bilir nasıl bir adamdır !.. 

Allah atıldığı dağınık bir sandık oda

Fakat, o beni tekrar kendine 
çekiyordu. Onun ıstırapla yüzü
nll buruşturarak nineme: "Mllthiş 
bir surette yalnızım 1 ,, dediğini 
duymuştum. Bu kelimelerde be
nim çok iyi anladığım ve kalbi
nıe doğru akan bir şey vardı. 

Bunun için ona gittim : 
Avlunun penceresinden baktım. 

Oda boştu. Burası tıpkı acele ile 
her nevi eşyanıo kaımnkarışık 

sına benziyoı·du ve oda sahibi 

gibi garip ve manasızdı. Bahçeye 
indim. Onu, çukurun içinde gör-

di\m. Vücudunu iyice öne iğmişli. 
YlizU avuçları içerisinde idi. Dir-

ıekleri ile dizlerine istinat ederek 
etrafında fışkırmış bir sürü yabani 

ot, diken ve ısırganın arasında 

kömür haline gelmiş bir direğin 

ucunda çok rahatsız bir surette 

oturuyordu. Böyle rahatsız ve 

l•'aı HüukA.n Mollayı Mohammot bin Yu1Uf kOçük oğlu ve veliaht olan 
Prens Seyyit Ilasnnla beraber bir ay kadar Fransız bükü.metinin misafiri 
oldu . .Muhtelif 9oblrlerl gezdikten sonra. tekrar memleketine avdot etti. 

Resmimiz Fa.ı hünklrını Pariı camiinin avlusunda, kUçUk prense hediye 
edilen oyuncakları seyrederken göstermektedir. 

Gandi Pek Zayıfladı 
Açlık Yüzünden 

Geçirdi. 
Buhranlı Bir 

Hiç Uyumadı 
Gece 

Bombay, 26 - Gandi açlık 
grevine devam etmektedir. Ev
velki gece buhranlı bir gece ge-
çirmiştir. Hemen hiç uyumamııbr. 
Pek zayıf görUnmektedir.Ziyaret• 

çiler Gandinin süratle vücuttan 
düşmekte olduğunu söylemekte-

dirler. Kongre reisi, teşl'inievvele 
kadar " dokunuiamamazlık ., ın 
ilgasına çalışılacağını söylemi~tir. 
~ Simla 26 - M. Mak Do-

nalt, " dol·unulamaz ,, ların inti-

hapta temsil edilmelerine alt olan 
PoYa itilAfını kabul etmiştir. 

lfı. Londıra 26 - Meculilerle. 
dokunulamazlar arasındaki uzlaıma 

M. Mak Dooaltle, Hint lıleri na• 
zm Sir Samoel Hoann nazan 
dikkati celbetmiştir. 

Oandl Açllk Grevine 
Nihayet Verdi 

Bornbay 26 - Puna itilAfı 
Mak Donalt tarafından kabul 
edildiğinden Gandi açlık grevine 
nihayet vermiştir. 

~~-----------···--------~~~~ 
Çinde Kolera Hastahgmdan 

3500 Kisi Oldu 
' Şanghay 26 - Kolera hasta-

lığı Çini fena halde tehdit et• 
miye başlamıştır. Kolera hastal .. 
ğına karşı alman tedbirler hiçbir 
netice vermemiştir. Y almz Şansi 
şehrinde koleradan 3500 insan 
ölmüştür. ' 

Meşhur Af man Ressa1111 Oldü 
BerJin, 26 - Almanyanın en 

maruf ressamı olan Maks Slefoht 
63 yaşında olduğu halde Berlin
de vefat elmiştir. 

yalnızca bu çukurda oturuşu ona 
karşı olan merbutiyetirui çoğalt
mıştı. 

Uzun müddet beni göremedi. 
Gözleri kör bir uhu kuşunun 
gözleri gibi listümdc dolaşıyor ve 
geçiyordu. Sonra birdenbire, hid
detli bir sesle sordu: 

Beni almıya mı geldin ? 
Hayır!. 

Peki, niye geldin? 
işte .. f.. 

Gözlüğünll aldı, kırmızı - siyah 
benekli bit· mendille silerek de
di ki: 

- Hadi, atla aşağ.yaf. 

Direğin listünde yanmn otur
duktan sonra kolunu omuzuma 
doladı ve beni ken Jine doğru 
çekti: 

- Böylece durl Burada otu-

Haydutlar Ba!o Verilirken Bir 
KIUbe Taarruz Ettiler 

Şittagong ( Bingal eyaletinde ) 
26 - Gece bir balo verilirken 
Avrupa klübü haydutların taar• 

ruzuna uğramışt&r. Haydutlar klUp 
haricinde iki bomba atmışlardır. 

Davetliler infilAkın sebebini anla
mak lizere dişarıya çıkmı~lar 

haydutlar tarafmdan muhasara 
edilmişlerdir. Genç bir lngili-z .ka· 
dını ölmüş 8 Avrupalı yaralan-
mıştır. 

ralıın ve susalım, nasıl ışme ge
liyor mu? Sen muhakkak inat
çının birisin! 

Evet! 
- Pekala!.. 

- Uzun miiddet sustuk. Ses· 
siz, tatlı, saatten saate renk de
ğiştiren ve ayni zamanda solgun
laşan bir yaz sonu akşamı idi. 
Yaz bidayetinde hava toprak 
ve ot lrnkarken şimdi ancak 
soğuk bir rutubet duyuluyor, 
hava garip bir surette şeffaf 
görünüyol', kızıllaşan semada 

süratle uçan kargalar insanda acı 
düşünceler uyandırıyordu. Her şey 
dilsiz ve sakindi. Her ses, kuş· 

ların kanat çırpıntıları, yere düşen 

yapraklarm hışırtılllrı insana kor
ku verecek kadar bu sükülu 

Gönül İşleri 

Kadın 
Hizmetçi 
Değildir 

" Bir senelik evliyim, karımla 
ilk iki ay pek iyi değilse de pek 
te fena geçinmedik. Fakat ondan 
ıonra da bir daha JAzım gelen 
hizmeti yapmamıya başlamıştır. 
Bilhassa bir de çocugumuz dün
yaya gelince bUsbUtlln llkayt kal· 
mıya başladı, okadar ki, ıunu yap, 

bunu yap demezıem yapmaz. 
Ben de fazla sinirliyim; buna ta· 
hahmmtıl etmem ne yapayım. " 

Meraiııden 

M. D. 

Siz hizmetçi arıyorsunuz ıahlr. 
Mesele yok. Karınızı bırakır, bir 
hizmetçi alırsınız. O vakit iste
diğiniz gibi emreder, istediğinizi 
yaptırırsınız. Kadın hizmetçiden 
fazla bir şeydir Ye hiç olmazsa 
bir anadır. 

)#.. 
11 Yedi ay evvel bir gençle 

konuştum. Bu konuşmaların neti· 
ceai kalben ona merbut olduğu· 
mu anladım. Fakat bu genç ıim· 
dild halde niıanlı. Bana nişanlı
aım bırakarak ebediyen mes'ut 
olacağımızı ıerefiyle temin 
etti. Acaba nasıl olsa 
ilerde bf rleşecek iki kalbin 
araaıııa yine bir saadet ıç.ın 

gireyim mi, yoksa biribirine hı· 
rakarak kendi temiz hislerimi 
kalbimin hncra köıelerindo uyut· 
mıya çahşayım mı?" 

lıımlr, Nerl 

Ben olsam kızım, evvelA bu 
gencin samimiyetine inanmam. 
Bugtin niıanlısını bırakıp ta ıeni 
alacağını ıöyliyen adam, yarın da 
ıeni bırakıp bir başkasına ayni 
sözleri ıöyliyebilir. Genç kızlann 
kalplerile bu kadar hafifçe oy• 
nıyabilen bir adam tehlikelidir. 
Onun için onları haşhaşa bırak, 
ıen saadetini ba~ka yerde ara! 

* "Çalıştığım dairede bir yer 
boşaldı. Amirime tanıdığım kız· 
fardan birini tavsiye ettim. O da 
kabul etti. Fakat ıonradan öğ
rendim ki, bu kız evvelce çalı.
tığı yerden, ciddiyetini muhafaza 
edemediği için çıkanlıruş. Şimdi 
onun buraya gelmeli hakkımdaki 
kanaati de değiıtirecek. Amirime 
yaptığım hatayı söyliyeyim mi?., 

Ferbuade 

Bence evveli kızla konuıup 
öğrendiklerinizi kendisine ıöyle
meniz •e onu ikaz etmeniz doğru 
olur. ihtimal ki kız yapbğı ha· 
taya nadim olmuştur. ihtimal ki 
yaptığı bir çocukluk mnbalAğa 
edilmiıtir. Bir insanın ekmeğine 
mAni olmak kolay it delildir. 
Kıı yeni işinde terbiyesile otur
mayı vadederse, o vakiti bekler 
ve bir ıey yapmazsınız. Yalnız 
ıiz de vaziyetinizi korumak için 
ihtiyatlı bulunursunuz. 

HANfMTEYZE 

ihlal ediyormuş gibi geliyordu. 
Fakat hemen göğüs dolduran ve 
dünyayı ihata eden sükunet 
avdet ediyordu. Bilhassa böyle 
dakikalarda ki, kalpte saf, 
temiz bir müslin gibi ınco 
ve şeffaf düşünceler uyanır. 
Bu hisleri kelime halinde topla
mak mümkün değildir.. Onlar 
birdenbire meydana çıkarlar, yfik.· 
ıelirler ve tekrar siiratle g8kten 
inen bir şehap gibi kaybolurlar. 
Bu hisler kalbi okşarolnr, ıstırap 
uyandırırlar, için sUkununu ihli.l 
ederler, tuğyan ederler, erir
ler ve sonra bUtün hayatları 
için şekil alır, şahsiyet peyda 
ederler. 

Ben pekalAnın sıcnk vUcudu· 
na vücudumu yapıştırmıwtım. 

( Arkası var ) 
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Diinya Hadiseleri 

İngilterenin 
Celliidznı 
Öldürdüler 

Londradan yaz·lıyor: İngilt~ 
renin 23 senelik celladı Con EJlis 
esrarengiz. bir surette katledil· 
miştir. Con ElJi.s, memuriyet müd
deti esnasında 2400 den fazla adam 
asmıştır. Bilhassa eline asılmak 
üzere verilen başlıca adamlar 
arasında İrlanda milliyetperverleri 
vardı ki bunlar, Umumi Harpte, 
Almanlarla anlaşmış olmakla 
itham edilmişlerdi. Con Ellis 
hundan bir müddet evvel tekaüt 
e<lilmiş ve aktörlüğe intisap eyle
mişti. Bu meslekte fazla muvaf
fak olamayınca bir berber dOk· 
kanı açtı, onu da idare edemedi. 
Çalışmaktan vazgeçerek Lankıayr 
vilayetinde küçUk evine çekildi. 
Con Ellis, işte bu evde boğazı 
ıu!ularak boğulmuş bir halde 

bulunmuştur. 

Eskıyanın AçgözlUIUğU 
Naııkin - Mançurinin yeni hn

kiimet merkezinden kaçmlan biri 
kadm diğeri erkek iki lngilizin 
akıbeti bUyük endişeler veriyor. 
Bunlar, Çan • Çung şehrinin he
men kenarında golf oynarken 
Mançurili mUseJIAh kimseler tara
fmdan dağa kaldırılmışlardı. Üç 
ki§i idiler, arkadaşlarından biri 
kaçıp kurtuldu ve hadiseyi Japon 
polisine haber verdi. Mançurlli 
eşhas diğer İngiliz kadını ile 
erkeğini uzak mesafelere kadar 
götürmiye muvaffak oldular. Ar
kalarından gönderilen 500 Japon 
askeri hiçbir şeye muvaffak ola· 
madı. 

Kaçırılan kadın Misis Pavlev 
nammda maruf doktorlardan Fili
pin kızıdır. Yanındaki erkek te 
Mi6ter Şarles Kokran namında, 
bir lngiliz petrol kumpanyasında 
çalışan bir memurdur. Uzun gün
ler habersiz geçtikten .sonra niha
yet İngiliıleri kaçlran adamlar 
doktor Filipe şu haberi gönder
miılerdir. 

" 4.000.000 frank, 200 bin 
tabanca kurşunu, 192 ta
banca, 30 bin tüfek mermısJ, 
30 tane cep, 30 tane de altm 
kol saati gönder. Aksi takdir· 
de kızın kurşuna dizilecektir.,, 

Doktor Filip, bu garip talep 
karşısında eşkıyaya haber gön·· 
dererek, kendisile görüşebilecek 
1alahiyet sahibi · bir mümessil 
tayin etmelerini istemiştir. Diğer 

lngilize gelince: Bu adamın çalış
tığı kumpanya memurunu kurtar
mak için fazla hararetli görün
mediğinden ve eşkıya ile temasa 
gelmediğinden dolayı haydutlar 
fena halde kızmış ve kumpan-
yaya da şu ihtarda bulunmuş
lardı.r: 

u Bizimle temasa gelmek için 
biraz acele edin. Eğer daha fazla 
gecikecek olursanız, ikaz maka-
mında, şimdilik mem•:runuzun bir 
kulağım göndereceğiz. ,, 

iflas Eden Sehirler 
' Berlinden bildiriliyor: Alman-

yanm Fraııfurt ve Kolonya şehir
leri belediyeleri, çok müşkill bir 
vaziyete düşmüşlerdir. Bu şehir
ler. evvelce aldıkları borçların 
ne faizini, ne de esas kısmml tedi
ye edebilecek bir ~aziyette bu
lunmamaktadırlar .Almanyanm baş-

lıca şehirlerinden olan iki 
milhim merkezin hükumetten 
yardım görmek üzere yaptıldan 
teşebbUsler de akim kalmıştır. 
Reıicümburun bir emirnamesile 
bir müddet için moratoryom 
hakkı almaları i~timali vardır. 

TARİHİ MUSAHABE 
~~~~~~~---~~~~~~~ 

"Sultanım .. Paşayı Götürüyorlar. Son 
Selimını Ver, Hakkını Helil Et!,, 

Cüce Sultan, Saçlarını Yolarak Bu Manzaraya Bakarken 
Tabutu Taşıyan Vezirlerden Birini Gösterdi Ve ... 

\ 

' 

Bir Samanlar kubbe altı de
nilen yer, Osmanh vükelasının 

içinde toplandıkları o meşhur 

daire, damat paşalar karargAhı 
olmuştu. Her vezir bir sultan 
alarak padişahla hısımlaşıyor ve 
o kuvvetle kubbe altında yer 
tutuyordu. Damatlar karargAht 
bir taraftan da dönmeler yurau 
idi. Mesela on allmcı asrın o.rta
larma doğru kubbe Hlhnda Lu
lunmak hakkım kazananları göz
den geçirelim: Vezirlerden Piyale, 
Macardan dönme idi. Ahmet 
Pa.şa, lstiryalı olup Graçta doğ-

muştu. Mahmul Pata, Esklavoyanm 
Kunije lcasabasmdandı . 

Sinan Paşa Cenevizdi. İmra
hor Mahmut Ağa, Ahmet Paşanın 
hemşerisi, babüssaade ağası aslen 
Veh:or isimli bir Karintiyalı, 

tercüman Mehmet, Prağlı olup 
müteferrikalar, çavuşlar içinde 
de bilahare vezir olacak birçok 
Macarlar, Almanlar bulunuyordu. 

Hatta "Ars,,lı Adam Nozor isminde 
bir papaz ihtida ederek kubbealtı 
erkAnı slrasına katılmıştır 

İşte bu adamlarm bir kısmı 
Osmanlt banedanilP. akrabalık 
tesis etmişlerdi. Daha doğrusu 
padişahlar, kölelikten paşalığa 

çıkardıkları kimselerin sadakatle
rini kuvvetlendirmek için onları 
damat yapmak siyasetini güdü
yorlardı. 

Vezirlerle sultanlar arasında 

yapılan izdivaçlar, erkekle kadı
nın biribirini beğenmeleri esasına 
değil, yalnız padişahlar.n ve ba
zan da sultanlan narzusuna istinat 
ettiği için damat paşaların harem 
hayeta ekseriya talsız oluyordu. 
Çünkü otuz beş yaşında bir vezi
re altmışlık bir sultanın verilme
si vaki olduğu gibi, yetmiş beşlik 
bir vezire de dokuz, on yaşlarm· 
daki prenseslerin nikalandığı 

görUlüyordu. Sultan İbrahim dev· 
rinde üç, dört yaşındaki kızlar 
bile vezirlere nikahlanmışb 1 

Koca olacak adamların "inti
hap,, hakkma malik olamamaları 
ve sultanlarm, diledikleri veziri 
seçmeleri an'ane hükmüne girdiği 
için hür rulılu ve hür yürekli 
vezirler, kubbe altına girmek 
hevesini taşımazlar, luyılarda ve 
hudutlarda dolaşırlardı. Orası, o 

~·~ 

kubbe altı, sultanlarin idare ettiği 
bir nevi 14nikih ağı,, idil 

Damatlık şerefi uğruna fani 
hayatın mukadder zevklerinden 
mahrum kalmş veya bırakılmış 

vezirler çoktu. Meşhur Sokullu 
Mehmet Paşa da bunlardan biridir. 

O dirayetli ve çok ehliyetli vezir, 
kendisinden birçok yıllar sonra 
şöhret kazanan üstat şairlerden 
birinin: 

lztlivaç o ı nri hele Prııri aı;i r. 
ı ınu son gijrıne ıakın ısohlii ~ P'i.ir! 
lTkalı\ bııııclıt taharri eyler 

Birı:o~11 llll1yli tosorri el lor! 

Kıt'asile müdafaa etmek is
tediğ~ halayık alma yoluna gir· 
miş, nik~hlı kadın almamış ve 
iki cariye seçerek onlarla yaşa
mayı tercih etmişti. Odalıkların· 

dan iki de oğlu vardı, yetişmiş
lerdi, mühimce mevldler tutmuş

lardı. Fakat lalihkendisini kubbe 
altına getirince bu sakin hayat 
kökünden sarsıldı, cariyeler sll-
rüldü ve zavallı Sokullu, damat· 
hk beliyycsine tutuldll. 

Bu, bizıat hüııkarm dlişünce

sile değil, Ctice Sultan diye anı
lan Prenses Esmanm dileğile 
yapılmıştı. Doksan santimetrelik 
bir boya mRlik olan bu çirkin 
sultan, İm peratorluğun en uzun 
boylu vezirile, Sokullu ile evlen
m~ği istemişli. Kendisile, cüceli
ğinden ve çirkinliğinden dolayı, 
istihza eden diğer prensesleri 
bu suretle kıskandırmak istiyor
du. Padişah, biçimsiz bir kadm 
minyatüründen başka bir şey 
olmıyan Cüc~ Sultanın arzusunu 

getirmekte tereddüt et-

Wi.ııııı lıir s:ı.tırı gazetcniıı ıııetin 

) az.ısilo 'asatt 4 ı,eliıııcdir . 
.\ yni ynıııııı 2 satı rı 1 !'an timdir. 
Dah::ı. kalın ve uah:ı inr.o )':t'l.ıbr 
~:ıntiın iJP. hesap edilir. 

4-:-):ıyfat"ıırn göro ilanlar aliabdaki 
ı iatlPrc Uı hid ir : 

:-:ad:t S:m li ııı i 
1 iııci 400 Kr. 
2 • 250 c 

3 c 200 c 

4.5 « 100 c 

lJiger saytafardl\ 50 • 
Son 2 ~;ıyfa<la 25 « 

medi, Sokulluyat huıuruna çaj'lfıp, 
bUyUk saadeti müjdeledi: 

- Ôp elimi 141a, Esmayı 1&· 

na veriyorum! 

Sokollu bu suretle damat ve 
CUce Sultan, en uzun boylu vezir 
ile evlenerek· haydi kafiyeye ri
ayet edelim - hermurat oldui LA
kin kurulan yuva, bir glln bozuldu, 
SokuUunun katlolunmBBile Cüce 
Sultan dul kaldı. 

Şöhretli vezirin cenazesi kal
dırıldığı giln, çirkin dulun mini
mini gözlerinden sicim gibi yaş 

akıyordu, kUçUk cüssesinin içinde 

yanık raşeler dolaşıyordu, hala
yıklar başına toplanmışlardı. Te
selli \'ermiye çalaşıyorlardi. O va 
veylalı demde bir baremağası 
geldi: 

- Sultanım, dedi, Patayı 
götürllyorlar, son aelamını ver, 
hakkını helal et 1 

CUce Sultan feryat içinde 
pencereye koştu. Kocasının uh
revi mabmelini hicranlı ve yaşlı 
bakışlarla kucakladı. Dört Vezir, 
tabutun dört koluna girmlılerdi, 
ağır ağır yürüyorlardı. Büyük 
bir kalabalık ta birlikte gidi
yordu. 

Cüce Sultan, saçlarım yola 
yola bu manzaraya bakarken bir
denbire sustu ve arkasmda eJ
pençe divan duran haremağala
rmdan birini çağırarak tabutu 
taşıyan vezirlerden birini giSsterdi: 

- Bu kim • dedi, tıpkı rah-
metliye benziyor. • 

- Bodin valisi Ali Paşa! 
Cüce Sultan, kocasına fatiha 

okur gibi mırılda.'ldı: 

- Ne boy bos, ne boy boa? 
Allah kem gözden esirgesin f 

Üç ay sonra padişah, CUce 
Sultandan bir tezkere alıyordu ve 
bu tezkerede Bodin Valisi Ali 
Paşanın damathkla şereflendiril
mesi rica olunuyordu. Şimdi sözü 
müverrih Peçevi'ye btrakıyoruz: 

"Kalaylı Koz Ali Paşa,, gayet 
silftbşor ve vakm· bir adamdı. 
Sokullunun zevcesi Esma Sultan 
kendisile izdivaç arzusunda bulu
narak padişahtan ''hattı şerif,, 
varit olmasile zevcesini boşadı. 
Bu ağır felakete uğrıyan kadın, 

irmi ılhk kocasınıo 

Kari Mektuplan 
1 

Sırbisfanda 
Arazisi 
Olanlar 

Muhterem gazetenizin 22 Ha· 
ziran 1932 tarihli "685,, numaralı 
nUsha1ında 8 inci 1ahifesinde 
" Snbiıtanda arazisi olanlara ,, 
1erlavhası altında 4 temmuz 1932 
nihayetine kadar emllk ve araıl 
1ahlpleri emlAk ve arazilerin 
bulunduğu mahal belediyelerine 
mUracaatle beyanname vermele
rini ve beyanname vermeleri 
Tllrklerin menfaatleri icabından 
olduğu,, namile bir yazı gördüm. 

Bu yazı emlAk ve arazimizin 
bflA itiraz zaptı ve yağması tec· 
viı eden Sırbistandaki " Agrar 
kanununa,, taalliık etmektedir. 
Altı ay mukaddem neşredilen bu 
kanunu biz mtiıltımanlar ariz ve 
a;nik en son maddeılne varmca• 
ya kadar tetkik eyledik. Netice 
pek feci ve elimdir. Arazimizin 
ıon metre murabbaıru, gıdamı
zın, ıermayemizin son lokma-
sını yağma ettiren Agrar Kanunu 
tazminat bedeli diye liituf ve 
ihsan ettiği meblAğ okadar azdır 
ki, beyanname tanzin ve ita ma-

1&rifinl tediye edemez ve bu pa· 
ra otuz senede ödenecektir. Aı
rar kanununa tebean beyanname 
vermek ölllm döıeğinde vaaiyel· 
nameıini muhaliflerine yazdırmak 
demektir. 1°mza Mahfuzdur.,, 

Bir ihtikar ŞikAyeti 
Mahmutpaşada Acıçeşme kar

ıısında bir bakkal vardır. Piya
sada ve bakkallarda şekerin ok
kaıı 53:54 kuruı iken bu madam 
60 kuruştan aıağ,ya vermiyor. 

Niçin pahalı satıyorsun diye 
söylendiği vakit, piyaaada ıeker 
buhranı vardır ve daha pahalı 
olacakhr, diyor. 

Halbuki piyasada şeker buh .. 
ranı olmadığını ve milli şeker 

fabrikalarımızın ihtiyaca kafi mik
tarda şeker çıkardıklarını gaze
telerde okuyoruz. 

Acaba böyle ihtikftr yapanlar 
cezalandırılamaz mı? 

Merdinin nazarı dikkatini cel
beylerim. 

Daimt karilcriııizdcıı: 1. H. 

Bir Mesele 
Bir vekAlet memuriyetinden 

tasfiye kararı alan diğer bir ve· 
kAlet em.rinde tavzif olunur mu? 

Muallimlikten taıfiye edilmlı 
bir zat Maliyede vazife almısbr. 

Tasfiye manii memuriyet değil 

midir? 

Viliyetimizin muhterem gaze· 
teniz tarafmdan dikkat nozarmın 
celbolunmasını rica ederiz efen· 
dim. 

İlırahi ııı Halil 

ayrılırken okadar ağladı, o kadar in· 

edi ki, Bodinin dağı, taşt titredi ve 

bUtUn Bodinlilerin yüreği kanadı. 

Fakat onun bedduası yerde kal· 

madı; Esma Sultan, çok geçmeden 

öldü. Ali Paşa da - diğer bir sul· 
tanın ağma düşmemek mülaha:ıa· 

sile olacak • Tekrar Bodin vali· 

liğini istedi ve orada öli.ip eski 

karısının yanına gömüldü.,. 
Görülüyor ya, padişahlar gibi 

sultanlar da nefislerine düşkün· 

lerdi. Göz koydukları adamla e'I· 

lenmek için ev yıkmalctau çekin• 

eılerdL 



Nedense gazete sütunlarına 
yapışkan bir halde asılıp kaldı . 
Ballandıra ballandıra hergün ya
zıyorlar. Fiati toptan şu kadara 
veriliyormuş, ihtikar yapılıyormuş, 
piyasada azalıyormuş, hayır ço· 
ğahyorınuş.. Blitiin bu havadisler 
arlık insanın içini bayıltmıy a 
başladı. Beni sinirlendiren nokta 
ihtikar yapılması, azaima ı, ço
ğalması meselesi değil, bütün 
bunlara sebep olanın başka bir 
madde, mesela tu:ı olmayıp, biber 
olmayup şekt!r olmasıdır. 

Hatarlıyorum.. Ta eskiden ok
kası kırk paraya satılırken Har
bı Umumi başlar başlamaz kedi 
görmüş fare gibi birdenbire or· 
tadan kayboldu. Senelerce hr.sre
tini çektik, günün birinde onu 
çay fincan!aramızda eritmeyi dii
şüne düşüne kendimiz eridik. 

Sakarin, Patak.ı nevinden, 
ne idUğli belirsizler, şeker yoksa 
biz varız diye meydana çıktılar. 
Sak~rinli mahallcbi Patakalı ta
hin helvası yemekten midemiz, 
barsaklarımız acaip şekillere 
girdiler .. 

Harbı Umumi bitti, şeker ço· 
taldı. Fakat kafir nedense cilve 
yapmaktan hoşlanan kadınlar gi-

r 
TRAMVAY VATMANINA AR İZE 

Tramvay be\letliın g~ı;ti saatler, 
B rak•na beni al vat.nan efcn:i:uı .• 
I~aç oldu bu sabah yap ığm sder ?. 
Yeti~ir Lu kadar dan daıt efendi ı• •• 

- . 
Gt'çmişti l irçoğu dokuz mil hızı, 

Y c~i i p .. k azdı çolttu kırmızı; 

Beklemek } üıünden dizimin sızı, 

Kalıııaı1ı bende de derman efendim .• 

Olurm<tk istemem ayakt• k .. lum, 
Rn yır11 dışar,la b '. r köşe a!sam; 

Acırdın bilseydin ne de çok İ!fim, 

Tl.'nıbellik değildir miımt:l cclişiın .. 
Beni aeç b·rakır yayan gidişim; 
Yürürüm fakat yok nm;ı:1 deııdim .• 

Gı d~mem yorulsam, h~m de buııelaam •• 
Görrliin ya lıı\limi aman dendim .• 

GUmUs Taba!< 
' Geçea ~kşam Hasan Beyin 

evinde otunıyordulc. Koın,usu 
biiy4ık bir ı.,b;~k dondurma gön· 
derdi. E fos;m Bt'y dondurmayı 
yeYkeıı: 

- Tuhaf, dedi, komşum ga· 
liba fakirleşti, bundan evvel bir 
defa dillıa dondurnı.t göndermiş· 
ti, fakat o 5efer dondurma gü· 
müş tabağa konulmuştu. Şimdi 
porselen tabakta geliyor. 

Hasan Heye st rdum: 
- Gümiiş tabağı sat.mş ol

masınlar? .. 
- Zannetmem buna imkan 

yok.. Glimüş tabak bizim büfede 
duruyor. 

86nyo 
Hasan lfoyin komşusu hasta· 

J lanmıştı. Doktor getirdiler. Mua· 
ycneden sonra doktor hastaya: 
On iki banyo tavsiye etti. Hasan 
Bey bu tavsiyeyi duyduğu za-

• 1 • man sevınw. 
- Dtsenize komşum on iki 

sene daha yaşayacak. 

- Nereden anladın Hasan B.? 

P. O. H. B. _J 

Hasan Bey, dedim. Bu 
Kitaplardan birkaç tanesini bana 
verir mısm, okuduktan sonra 
tekrer iade ederim. 

Hasan B. teklifimi kabul 
etmedi: 

- İmkanı yok dostum, dedi. 
Bu gördüğün kitapların hep~ini 

ben tanıdıklaramdan, senin 
benden şimdi istediğin gibi iste· 
yip almıştım. 

Değmez 

Hasan B. düşUnceliyd;, lcarısı 
ıordu: 

- Efendi ne düşünüyorsun .. 

-Ehemmiyetsiz bir şey canım. 
- Şimdi senin aklında olan 

ıeyi anlamak için yüz liram olsa 
feda ederdim .. 

- Değmez :ıannederim.. Ak
lımda sen vardın! 

_ Hasan Bey, gazeteler yoztyor. Birçok kişi bize sahip 
ç•kryormu, .. 

- Anlaştlmıyacak şey mi? Haaan Bey - Haz.-et, artık bu açhk grevine bir nihayet ver •. 

_ Daha ne latlyoraunuz? Kefke bize de sahip çıkanlar olsa da 
eayelerlnde karmmızı doyurBak. 

Komşunun huyunu bilirim, senede 
ancak bir defo banyo yapar. 

Aç dururum da istediğimi yaptırırım diyorsan naflle, tok açın 

halinden anfamaz •• 

bi ikide bir rengini, biçimini değiı 
tirdi. Kah sarardı, kah pembeleşti ..• 

Hele biçimleri.. Hendese kita· 
hında olan olınıyan nckadar üç 
buatlu şekil varsa hepsine bir 
kere girdi, çıktı.. Yalnız iki ok· 
kasının bir araya gelip gireme
diği bir yer bizim evin kileri 
kaldı. llugün elli iki buçuk ku· 
ruştau alac.ık olur am yarın kırk 
ıekiz buçuk kuruşa sala)n11yaca
ğını nereden keşfedeyim. O bu
çuklu fiatlerdcn kurtulmadıkça 
herhalde ben de böyle bir ke
şifte bulunabilmenin giiçlüğihı· 
den lrnrluiamıyacağım .. 

Günün birinde kafam kıza
cak, Gandinin yemek yemiye 
tövbe ettiği gibi, ben de şeker 
yemiye tövbe edeceğim. O za
man sıra ile kelle şekeri, kesme 
şekeri, loz şekeri, akide şekeri, 
lohusn Şı!keri biribiri arkasına 
takılıp önümde resmig~çit yap· 
salar, bir tanesini bile tek gözüml\ 
kırpıp bili bili diye çağırmıya ca
ğım .. Eskiler, kabak tadı verdi. 
derlermiş. Şimdi de şeker tadı 
verdi. 

Evvelki gün bir gazetede 
okudum. Dokuz tüccarı şeker 
ihtikArı cürmile möıthkemeye ver: 
mişler ... 

- Aman efendi bu na hat? Seni görenler, ".Sayfiyeye gelmlf dejill, dairede çcla,ıyor zannedecekler. 

=- Mahkemede ne olacağını bil- llarına biber dÔİdurmaktır. l v;'"biZ'de artıkŞeker lafını 
m~m. Fakat cUrilmleri tebeyyün Tath kazancın acı tarafını ede ede ağzımızın tadını boz· 
edene bence en iyi ceza aaız- anlasınlar... mıyalı.m. rAZAROLA 

Sigara 
Hasan Bey eskiden bir sigara 

tiryakisi idi. Son gllnlerde giga· 
rayı bıraktı.. Fakat cslcidcn hiç 
öksUrmediği halde şimdi miithiı 
öksUrUyordu •• 

- Haaan Bey hani sen siga
rayı bıraktım diyorsun. Fakat 
şimdi öksürüyorsun. 

- Ne yapayım azizim, arka
daşların yüzünden .• 

- Nasıl, anlamadun .. 
- Eskiden kendim cıgara alır, 

öksürmezdim, şimdi cıgara almı
yorum. Fakat arkadaşlardan isti
yip yine içiyorum. Arkadaşlarım 
da hepsi başka bir cins si
gara içiyor. Sigaraların cinsle
rinin değişmesi yüzünden öksli· 
rüyorum. 

ihtiyaçlar .. 
Hasan Beyin oğlu Ankaraya 

gidiyordu. lstasiyonda ayrılırlar
ken Hasan Bey tavsiyelerde bu
lunacaktı. 

baba .. 

Oraya gider gitmez ... 
Mektupla haber veririm 

Eğer bir şey unuttunsa .• 
Telgraf çekekerim .. 
Paran biterse .. 
Derhal telefon ederim. 
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( Çok Eski Devirlerde İstanbul J 
Bugünkü Tophanenin Çok 
Meraklı Bir Tarihi Vardır 

Düşmanları Pek Deli Fuat Paşanın 
Çoktu. Bazıları Onu Kıskanıyordu 

Bugün şeklini 
ve mahiyetini 
değiştirmiş olan 
(Tophane) İstan· 
bul tarihinde 
çok mühim bir 
yer tutar. Top
hane daha eski 
devirlerde çok 
cazip efsanelerle 

----- -

Habbeyi 
Mu:.arrirl 1f 

Her 1-lakkı Mahfuzdur 
-140-

Hiç kimseye emniyet ve iti
madı olmıy~n, aleyhinde bulu
nanları hoş görmiyen ve hatta 
hazan da affetmiyen Abdülhamit, 
a;cab:ı Fuat paşaya niçin müsa· 
rnaha gfüıteriyor.. onun baz"n 
miifrit ve taşkın ( tefevvühat) rna 
karşı ceza vermesi lazım gelirken, 
ııeden bu şekilde taltiflerle muka· 
bele ediyor.. verilen jurnallara 
J,arşı: 

- f lişmeyin, şu benim deli 

ç~·rkezime ... 
Ojyip gcç.iyoıdu?... Acaba 

~ .bdülharr.it Fuat Paşayi seviyor 
mu idi? .•. Buna, kat'iyetlc ce\•ap 
vermek mümkün değıldir. Ancak. 
Ahdülhamidin bizzat itirafatınclrm 
i. tidlal ediyoruz ki, Abdiilhami· 
dm Fuat Paşaya karşı derin bir 
nıinnettarhğı ~·ardı. 

(1293Harbi) nde meşhur R. 
Jrnmaudanı (Şuvalof) un karşıs ııd.a 
cesurane harp ederek bihakkin(Ele
ııa Kahramanı) unvanın ı kazanan 
Fuat Paşa, Rus ordultırı İstanbul 
Eurlarının önime dayatıC:ığı z -
ı ıan da büyük fedakarlıklar gös· 
termiş.. İstanbulun miidafaasını 
bizzat deruhte eden Abdiilha
mitle beraber gece gündüz çalı

şarak ( Ayastafanos} sırtlarında 
pnrlıyan Moskof süugüh:rine mer· 
dane ~öği.is germişti. 

Abdiilhamit, taç •ıe taht.mu 
en bi..yiik tehlikeye düştüğü bir 
zam.mda Fuat Paşanın ettiği bu 
büyük hizm~tlcri unutmuyor; şid· 
detti tezvirler kar.şısmda bazan 
ona olan itimadı sarsılmakla 

berabcı·, yine <ınun mertliğine 

güveniyor; söylediği sözleri hus-
nüniyetiue ve nçık kalplili-
gme alfe<lerek Fuat Paşayı 
kırıp incitmekten çekiniyordu. 
Manmafih, Paşanın bu derece 
nıcrgup o!masma ba~ka bir se
bep daha vardı. O da halkın bu 
ıata karşı o!an muhabbet 
,.e te\·ccciHıl\ idi. Fnat Pa· 
şanın harp meydarılarmdalci 

kahramaal k menkıbcl\!tini kalr
lerine nak'?etın1ş olan halk, onu 
seviyor; hatta, ekseriya büyük 
şahsiyetlere izafe edilen bir un
vanla yade<lerek (Deli fuat Pş. 
demekten bir zevk hissediycrdu. 
Abdi'ılhamit ise, halkın takdir ve 
tevecciihi.ine mazhara olan müm·) 
taz ş<Ihsiyetleri daima hoş 
tutmak siyabetini takip etti· 
ğinden !Jir taraf tan kendi 
miım Har' :ğrnı, diğer taraftan da 
bu uı. umi muhc;bbet karşısında 
Fuat Paş~ya karşı daima cemile· 
l<ara· e muamele 1:Österiyor, (mu· 
a~ er1c m~rasimi) esmıs.nda tahtın 

saçağım tulmak gibi o devrin 
en şerefli bir vnzifesini ona 
tevdi ediycrdu. 

işte bu sebeplere binaendir ki 
Fuat Pa a o devrin en korkunç 
kllvvetlerinc karşı daima pervasız 
yaşıycr, baı o bu mel'un lmv-

Kubbe Yapan 
vetlcrin halka karı1 olan 
tasallutuna isyan ederek bu 
kuvvetleri idare edenlerin yüz· 
lerine karşı en acı sözler ve 
hatta kUffirJer yağdınyor, hazan 
bunları çevirip mükemmelen da
yak bile atıyordu. 

Lakin.. Paşanm bu halleri, 
kendisine birçok düşman kazan· 
dırıyor, onun bütün harekatını 
takip ederek ( habbeyi, kubbe 
yapan ) hafiyeler, Abdülha:nide 
mütemadiyen onun aleyhinde 
jurnallar yağdırıyorlardı. Otuz se
nedenberi bilafasıla verilen 
bu jurnalJara, artık Abdiilhamit te 
alışmış, halta - birkaç vak'a mfıs· 
tcsna olmak üzere • bu juroaHar
dald itham!ar hakkında, Fuat 
Paşaya bir şey b le sormamıştı. 
Fakat, düşmanJannm adedi art
tıktan ve hahusı•s Fehim Paşa 
hudutsuz bir salahiyete malik ol
duktan sonra, Fuat pa.şa ıçın 
ciddi bir tt!hlikc başgöslerıniye 
haşlamıştı. 

Fuat Paşanın başlıca diişman~ 
l~rı, şunlardı: Arap İzzet P.1şa, 
Çerkez Mehmet Paşa, AH Şamil 
Paşa, askeri Müddeiumumi, ( Rıd 
van Paş6nın biraderi } Reşit Pa
~a ve en nih:ıyct Fehim Pu.a ... 

Hafiyeler 
şahane bir ömür silrmesi, hUkthn• 
darlara layık atlar ve arabalarda 
gezmesi, her geçtiği yerde halkın 
derin bir ınuhabbet ve te· 
veccühle ona gfilüınsemesi, bu 
şımarık tUrediyi küplere bindiri
yordu ; onu yıkıp devirmek 
ve bu suretle ele 1stanbul halkı
na karşı biiyilk bir kabadayılık 
göstermek için kendini yıyıp 
bitiriyordu. 

Fehim Paşa, tal ibab sıkıştır· 
dıkça ve maruzatın adedini de 
arthrdıkça, Abdülhamitte Fuat 
Paşaya karşı esasen mevcut olan 
şiipheler artıyor, adeta, killle ör• 
tülmtiş bir ateş yeniden meydana 
çjkıyordu. Bunu Fuat Paşa da an
lıyordu. Bir giin cuma selamlığında 
Fehimi bir köşeye çekti. Üzerine 
bu kadar düşmemesini tehditkar 
bir lisan ile tavsiye etti... Fehim, 
Lu tehditten biraz ürkerek mu· 
vakkat btr zaman için bu vazifeyi 
başkalarına bıraktı. Kendisi de 
uzaktan seyırcı l<ald .. O zaman 
sahnede, Askeri Müddeiumumisi 
Reşit Pa~a ile Ali Şamil Paşa 
kaldı. Aii Şamil kurnaz bir 
adarr,dı. Takibatını diğerleri gibi 
wüz'iç l>ir şekilde yapın:· 
yor; sad<.ce (Üsküdar ciheti 
kumanda.11 ) slfalile m:ihim ha· 
diselerle alakadar görünüyordu ... 

( /ı tkaı-1 var ) -

dolu bir maziye 
sahipti. Eski ef· 
sanelere göre 
İstanbul Boğazını 
Yunan kahramanı 
Hergül açmış. 
Evliya Çelebi ise 
·rophanenin ta· 
rihini yazarken 
şu masalları an· 
lattr: "Tophane 
kefere zamaı.'-11da 
bir ormandı. 

"Kesif ağaçlar 
içinde şimdiki 
Cihangir cami· 
ının bulunduğu Eski devirde Tophane Rıhtımı 
yer de, bir manastır vardı. Ki- üstüne dayanan yüksek bacalı mu-
firler senede bir kere bu ma- azzam bir kubbe vardır. Bu damın 
nasları ziyaret ederlerdi. BUyfik üzerinde adam gezecek yerler ve 
fskender, Hint seferinde yakala· d6rt tarafında da su ile dolu 
dığı esirleri lstanbula gö..ıdermiş, yüilerce bal fıçrları var. Tunç 
Tophane civarındaki büyük bir eritilirken bacalardan bir kıvılcım 
mağaraya tıktırmıştır. sıçrarsa hemen nöbetçiler sön-

" Bu esirlerin birçoğu dürilrlerdi. ., 
Gulyabani gibi korkunç beyaz işte Tophane lstanbulun en 
devler, Elbiirz dağmm sihirbaz faal bir köşesi idi. HergUo yüz· 
0 burları, Abaza vilayetinin sahi- lerce kağnı ve binlerce merkep 
releri olup ellerine bağlanan buraya ardıç odunu ile Sarıyer 
tıhsımlı iplerden dolayı bir ha.. toprağı taşır ve rıhtıma yanaşan 
rekete kadir olamazlardı. Kışın kayıklar binlerce küfe yumurta 
zemherir ve erbain gilnlerinde çıkarır. Top dökümü zamanmda 
İskenderin iznile bu sihirbazlar muazzam gemaerin viuçleri mU• 

bak1r gemilere binerek fstanbulu temadiyen rıhtıma demir, bakır 
muhafaza ederlerdi. ve kalay boşaltırdı. 

Bunların husumetlerinin de ayn 
ayrı sebepleti vardı. Mesela lz:ı:et 
Paşa, Sarayda manız kaldığı 
hakaretlerden dolayı Fuat Pş. ya 
garez olmuşiu.. Reşit Paşa, bir· 
çok kadm me!:elelcrinde ona mağ
lup olduğu için kin taşıyordu .. 
Ali Şamil Paşa, onun muhitinde 
lüzumu kadar caka satamıyordu. 
Çerkez Mehmet P.ışa, ondan 
f~na halde yılıyordu. 

-------~--------~~'"'\ " Kırk glin sonra dönerler 
:=: TA K V j /V/ ve gemileri limana b~ğlıyarak 

Dördüncü Murat zamanında 
Tophanede (70) İslam, yirmi Rum, 
yedi Ermeni mahallesile birkaç 
Yabudt evi vardı. Kıptilerden vo 
frenklerden lıiç kimse yoktu. 

SALI yine mağaraya girerlerdi. Iskender 

Fehim Paşa ise, Fuat Paşayı 
dehşetli kıskanıyordu... Paşanın 

( F eneryohı ) odaki o emsalsiz 
villasında ır.i.istesna saz alemlerile 

Gorgulofun 
Annesi De 

• 

idam Mz Edilecek 
Moslcov;ı, 2-t (Husıısi) - Fran· 

sa Reisicti:nhuru M. ~umerin 
katili olan ve birk:.tç gfüı evvel 
P~rısi.e kafası kesılen katil Gor· 
gulofun annesi Varvara Gorgu· 
11J \'<\ ile Gorg uluf...ın teyzl' si 
Av 'olya Gorgulova, (Kut an) l' a· 

1 • t l k d' ı - .. l• • ı l <ıs asınııh .. .._ en ı ,oyuıl o an 
Labinski kövünde tevkif c·Jil· 
mişlcrdir. · 

Bu tevkifin sebebi hukü 1•ele 
ait elan ma~sulatı çalmalarıdır. 
Bunun da cezasl idamdır. Fakat 
katilin annesi şimdi tam 82 ya
şmdil okluğu için idamdan kur
tulacağı söylenmekte ise de tey
zesi Avdrlya Gorguluva idam· 

ndan kurtulamıyacaktır. 

gu C:.i11 • 27 
Ar:ı.bt 
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B LOR YA' da 

BıR YENiLiK 
ııiiişterilerni daima mem· 
mm elmeği diişunen Glor
Y" .'>'i rıemas.ı /ti.," iidi riy 0 ti, 
Su Pc=rşembe akşamıRa-
morı Novarro ve Suzg 
Ver;:o' nun ognadıklarl 
rıansızca sözlü ve şar
kı l ı "Aşık Rahi be-.Sevil li 
Şarkıcı,. filmi ile başlı
.1/acak o.lan ilk ga:a mil· 
samerosl münusebefi le 
/az-orkestrasını da tak· 
d11n edecektir. 
)az - Orkestra en iyi 
musikişinaslar larafuı· 
dan teşkıl edilmiştir.Her 
akşam dinlig8ceğiniz bu 
jaz-OrJ.:.estrası "Aşık Ra· 
hibe-Sevil'li Şarkıcı,, gi
bi yüksek bir filmi, se
yırcilere daha müsait 
bir hava içinde gösterip 
dinletecek ve ona bir 
girizgah olacaktır. 

Yarın akşam P R A dncmasında 
Neşe ve kahkr.hı\ haftası başlıyor. 

DÜZTABAN ile BASTIBACAK 
AVCULARI 

filminde arzı endam edeceklerdir. 

bu devlere dağlan kazdıraruk 

Karadeniz Boğazmı açtırdı. Fakat 

hunlar bir gün denizde gar
koldukları için gemileri limanda 
boş kaldı. Mua viyenin oğlu Yezit 
İstaııbulu muhasara ettiği zaman 
askerleri bu bakırları yağma 
etmişler.,, 

Fatih lstanbulu aldıktan son• 
ra şimdiki Darülfünunun yerinde 
(Eski saray) ı yaptırmıştı. Şehrin 

tam göbeğindeki bu saray Fatihi 

sıkmıya haşlamıştı. Ayni zamanda 
bir gün, bir ZP,ytin ormanı olan 
Sarayhurnunu geziyordu. Burası 
çok hoşuna gitti, mimarma : 

"Tophane ve tersanemi göre· 
bilecek olan bu noktada bana 

' bir saray yap!,, dedi. Şimdi müze 
0 Jan çinili köşk ve sırça saray 
i,te bu emir üzerine Saraybur
uunda yapılan ilk Türk binası 

idi. 
Fatihin yaptırdığı Tophane 

çok basitti. ikinci Beyazıt bura· 
sıııı genişletmiş, Kanuni Süley
man bunları yıktırarak yerine ye· 
nirlen ve daha muazzam bir Top· 
hane yaptırmıştır. Tophanenin 
üç asır evvelki halini Evliya Çe· 
lehi şöyle anlatır: 

" Denizden yilz adım içerde 
yliksek bir dağın eteğindeki 

Tophanenin dört tarafı kale gibi 
duvarlarla çevrilmiştir. Duvarlar 
o kadar kalın ki, cenk edilse 
tehammül eder. Bu duvarların 
tam ortasında da 40 arşın ylik· 
sekliğinde dört köıe duvarların 

Ağaçların altına sıralanan top· 
larla bayram ve zafer günlerinde 
padişah geçerken buradan yüz· 
lerce top birden patlatıltrdı. Bu 
toplar içinde pek garip giilleler 
atanlar da vardı. Sektirme gülle 
denilen bu mermiler deniz üs• 
tünde 40 - 50 defa sekerek her 
sel<işte müthiş tarrakalar çıkarır• 
dı. Bu çeşit mermileri bugünkil 
topçuluk henllz keşf edememiıtir. 

Dördüncü Mu:radın Bağdat se· 
ferinden evvel bu mesirede 1400 
parça balyemez topundan başka 

(60) ta muazzam top vardı. Evliya 
çelebinin söylediğine görebu topların 
içinde eskiciler oturup ayakkabı 
dikerler ve serseriler geceleri 
bunlarm içinde yatarlardı. Bağ

dat seferinden sonra bu toplar
dan ancak (6) tanesi kalmıştı. 
Burada daha birçok listatların 
ve bilhassa Mnnakkaş Ali Paşa· 
nm çok san'atkArane bir topu 
fevkalade ehemmiyeti haizdi. 
F atibin, Beyazıdın, Kanuninin bil· 
yük toplarından başka şu ısım· 
leri taşıyan toplar da burada 
sıralanmıştı: 

Üç ağızlı top, şişhane, bur· 
nıa top, Fransa topları, kırk ka· 
rış küpeli topu, Alibalı, Esebalı, 

Hamzabalı, çultutmaz, kundak 
tutmaz, Devbalı, Sekibah, Kara· 
bah, Ejderbali, K~rk mil balı, 

Şakibalı, palamar kıran, deli top. 

~ -t' 
f Arkası var ) 
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Timur Aşıktı Gittikçe 
Zazıfhyordu 

Bununla beraber Timur, mem· 
nundu. Yaptırpığt kulelerin hi· 
kayesini dört tarafa dağıttı~ı 
gibi karısına da imalı sözlerini 
tekrarlıyordu: 

- Nasıl, diyordu, beğendin, 
değil mi? İşte beni sevmiyenlerin. 
bana hürmet etmiyenle.rin, beni 
küçük görmiye yeltenenlerin so

nu budur 1 
Ceza sahasından dönülürken 

Tevekkül Hanım adeta kanatlan· 
mak istiyordu, o derece musta
ripti ve uzaklaşmak ilıtiyacma 
mağluptu. Bt:reket versin ki Timur, 
gösterdiği kudret nUmunesinin o 
taze yürekte yaptığı tesiri hemen 
anlamak istemedi, genç karısını 
yanında alakoymadı, çadırına dön· 
mekte serbest buatı. O da, kendi 
yerine adım atar atmaz bir kö
şeye yığıldı, uzun uz.un ağladı ve 
hastalandı. 

lsfahan önüne gelindiği gün 
Tevekkül hala hasta idi. İki cuma 
huzura çıkmak rasimesine iştirak 
etmemişti. Kimse onun, canlı 
kulelerin yapılışını seyretmekten 
tiksinerek ve sinirlenerek hasta
landığını bilmiyordu. Yol yor· 
ğunıuğundan veya hava değişik· 
Jiğinden rahatsızlandığım sam· 
yorlardı. Yalnız Timur. yaphğı 
hamlenin ters netice verdiğini 
anlıyordu, fakat aldırmıyordu. 
Hatta hastanın ziyaretine de git
miyerek ağalar vasıtasile habrını 
sormak yolunu tutmuştu. Kt.ndi 
kendine: .. Naza karşı naz! ,, di· 
yordu, Tevekkülü bir de bu şe· 
kilde imtihana sokuyordu. Lakin 
için için eriyordu, zayıflıyordu. 
Gerçi ata binip inmekte, sürgün 
avı yapmakta, cirit abp tutmak· 
ta gene zinde görünüyordu. Fa
kat Semerlcaotteo çıkarken taşı· 
dığı sert kuvvet hayli eksilmişti. 
Aşk üzUcü bir harpten fazla onu 
yoruyordu. 

Isfahan önUnde Körge denilen 
ddüm belekler, kulak yırtan bir 
ahenkle çahnmı)'a, hücum hazır
hklan yapılmıya başlandığı za
man, Tevekkül H. ağalarından 
birini çağırdı, kocasına şu ha· 

beri gönderdi: 
- Hatırım için burada kule 

yaptırmasın, o kuleler beni kor· 

kutu yor! 
Ağa, güzel T evkkiilün bu il· 

timasını Ulu Hakana arzettiği va-
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kit o, kaşlarım çattı: 
- Bir daha ıöyle, dedi, Ha· 

mm ne dedi? 

Köle, 
bir daha 
~ülümiedi. 

Tevekkülün s&zlerini 
tekrarlaymca Timur, 

- Peki, dedi, ricasını 

ediyorum. Lakin Hanım, 

bir iltimasta bulunmasın. 

şefaat kabul etmezi 

kabul 
ikinci 
Harp, 

Koca Cihangir, uğrunda her 
şeyi feda etmek istediği Tevek
kiilün muharebe hakkındaki şe
faatini kabul edemiyordu. Aşk 
ile harp karşılaşınca onun yüre· 
ği tereddütsilz lıarb~ ağıyordu. 
Çünkü harp içinde büyümüştü, 

harp ile tegaddi etmişti. 

Harp, onun ıçın hayat ve aşk 
ise o hayatın yüksek zevklerin
den biri idi. Bu sebeple lsfahan
lılarm affını da belki istiyecek 
olan karısınm ikinci bir iltimashl 
bulunmasına meydan vermemişti. 

Kudretli yüreklerin aşkı işte 

böyle olur. Severl '!r, lakin iğil· 
mezler. Ağlarlar, lAkin mağlup 
olmazlar. 

Demirci Ali Koçapamn Timura 
karşı nasıl bir kudret gösterebil
diğini yazmaya lüzur{. görmüyoruz. 
Kiireyi mihverinden ayırmak 

kuvvetini nefsinde bulan Timur 
ile alelade bir ihtilalcinin karşı

laşması, bir alev kümesile cılız 
bir çalının yanyana gelmesine 
benziyordu. Alev, çalıyı bir anda 
silip siıpürdü, kül haline koydu. 
Isfahan, ilk hücumun ilk saatinde 
yıkıldı, Semerl{antten gelen or
dudan kuvvetli bir fırka sokak· 
lara yayıldı. 

Timur, o fırkadan her nefe· 
rin muHaka liç baş getirmesini 
emrettiği cihetle Gavenin talihsiz 
veya akılsız mukallidine uyanlar 
için başlarını kurtarmak imkanı 

kalmamıştı. Lakin asker, kafa 
koparmaktan bıkmışb. Para mu· 
kabilinde baş satın alıp kelle 
hazinesine teslim ediyorlardı. Bu 
sebeple bir baş, ilk demlerde 
yirmi köpeğe [I] kadar satıldı, 

sonra kıymetini kaybederek ya· 
rım köpeğe kadr r {ndi. D aha sonra 
bir para etmez oldu (2). Bir eünde 
70 bin kafa kesilmiş, şehrin alev
lerle çerçevelenen büyük mey· 
danında kelleminarlar yapılmıştı. 
Timur, Tevekkül Hanıma verdiği 
sözde duraralc diri insanlardan 
kule yaptırmamış ve fakat devlete 
isyan edenler için mutat olan 
cezayı da ihmal etmiyerek cansız 
kafalardan minareler kurdur
muştu 1 

Demirci Ali Koçapa, ölenlerin 
başında ve kellesi de kurulan 
kulelerden en yükseğinin en üs· 
tünde idi. 

( Arkası var ) 
-----

(1] Üıoriıı<lo kiip(lk: resmi buluııan 
bir ııevi para. I3uul:ım « Diııari köpc
ki » ılcnilinli . 

(2] Müverrih ~orafcttin, hfohaıı 

i:-;yanilo o b) anın lı.~stırılına.::ıı Lalıı;iııo 

t;ayfalar t:ı.hsis ctmi11tir. Timuruıı, Is
fahana. hiiı•ıı m sır.~sııula IJiiyil k ü.li ıııl e· 
rin cvlcrino ilişılıncıııı)Sini ve hattıl l.ıir 

~cıw en el iilmii~ olan hoı•n. iınarlod· 
dini Vaiıin clP evine taarruı. oluııınaıua
Sllll omrettigi, y~rni ccıaııııı ınüsollalı 

;lsilı~re ın rı n hasır kalmasını istediği 
;:crafettiııiıı tıı.rihinde yazılıdır. Sı 43:!. 
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Dil lnkılibı En Kısa Bir 

. . 

Zamanda Başarıl8caktır 
Maarif Vekili Diyor Ki: "Kurultay 

Bir Kuvvet Olarak Doğuyor.,, 
TOrk dili ( Kurultay ) ının ilk Muzaffer, İsmail Milştak, Refik 

toplanbsı dün yapıldı ve mutlak Ahmet, Ali Rıza Beyler getirildi: 
bir intizam içinde cereyan etti: MllJI Yemin •• 

Dolmabahçe sarayıoda, bir va· Reşit Galip Bey söz aldı : 
kitler padişahların ihtiyar vezirle- - Gazi Hz. nin Samsuna 
re etek öptürdükleri muhte-1em çıktıklan günden itibaren savaı 
muayede salonunda belki bin kişi içindeyiz, dedi ve birçok saha· 
vardı. larda başanlan inkılApların, dil 

Tam saat ikide istiklal marşı sahasında da başarılacağına ka-
naatini anlaltı. 

çalındı. Ayakta dinlendi, ve o sı· Kelimeleri tek tek, fakat he--
rada Gazi Hz. nin geldikleri, yecanlı bir sesle, heyecanını kar· 
yan tarafta halk arasında yer al· şısındakine de aşıhyarak söylü· 
dıkları görüldü. Bu, bir iki dakika yordu: 
sürdü, sonra Dil Araştırma Cemi· - En kısa bir zamanda ha· 
yeti Reisi Samih Rifat Bey, kür· şarılacağma sarsılmaz bir inanış 

k ile inanırım, diyordu, bir nevi 
süye çı tı ve celseyi açb : yemin ediyordu. 

- Yıkılmış bir faht üzerinde, BatvekiJ Pa%0a., 
milletin kendi elile kurduğu bu Bu mukaddemeyi .müteakıp 
kürsü etrafında müşterek bir Kurultayın alacağı kararların tat· 
gaye için toplandık, dedi. bik edileceğini azaya tebliğ için 

Bir HulAsa.. Başvekil Paşanın kendisini, bunu 
Samih Rifat Bey açılma nut· Kurultaya bildirmeğe memur et· 

kunda umumi vaziyet için b~r tiğini söyledi ve : 
hulasa yapmıeo'"ı. Bunu anlatırken - "Kurultayınız bir kuvvet 

.,... Dün Kurultayda çok mlihfm bir nutul ı J k d " B k 
neslimizin henüz unutmadığı bir aöyliyen Maarif Vekili 0 ara oguyor. u uvvet git• 
yaraya dokundu: Re,ıt Gallp Bey ti"çe dirilect:kti.r.,, dedikten sonra 

- Ciban harbinin son günle· ceyi bildirildi ve reis gelerek ye· Şefin ve muhterem Kurultayın Ö· 

t 
nünde saygı ile eğildiğini söyledi. 

rını stanbulun uykusuz geçır- rini işgal etti : Şiddetle alkışlandı. Bundan sonra 
diği günleri hatırlattı: - Beni Kurultaya seçtiğiniz- celse on dakika tatil edildi. 

- Dünyanın hiçbir milleti, den dol::tyı teşekkür ederim. Ha· ikinci cet:se 
Umumi harpte Türkleriu sevke· kilci Türk dilini tetkik etmek ve İkinci açılışta Kurultayı tebrik 
dildiği maksatsız ve neticesiz onu layik olduğu mevkie yükselt- yolunda Başvekil Paşa ile, Dahi· 
bir imtihana girmediğini söyledi. mek en ehemmiyetli ve milli bir liye Vekili Şükrü Kaya Bey, lstan· ' 
Ve bu feci imtihanın neticesini vazifedir. Memleketimizin müne1l.- bul Belediyesi ve Halk Fırkası 
anlath : ver zevatı bu vazifeyi yapmak ve Halkevi idare heyeli ile Viya-

- Üçbuçuk milyon çocuğu- için burada toplanmış bulunuyorlar. nadan gelen telgraflar okundu ve 
muzu şehit verdik. Kurultayda cereyan edecek alkışlandı. Bundan sonra Samih 

Y k 
Rifat Bey Türk dilinin Sami ve 

a ıcı, bunalt ı cı günleri ya· müzakereler ve serbest münaka- Ari diJlerle olan münasebetini 
şıyorduk, fakat ne yapılabilirdi ? şalardan çok fayda elde edeceği· ve birçok kelime!c rin türkçe 

Samih Rifat B. Büyük Gazinin nize şüphe yoktur. Kurultay bu asıllarını izah etti. 
daha ozaman zihninde dolaşmıy.ı suretle zengin dilimizin kendi Son posta ilmi bahisleri kari-
başlıyan düşüncelere temas etti hususiyetleri içinde inkişafına ya· lerine salahiyettar kalemlerin 
ve bir harp gecesi yaveri Cevat rayan bir yol açacakbr. Bu eser yazacağı birer makale ile anlat• 
Beye söylediği cümleye geçti, büyük şefimizin Türk milletine maya çalışacak, verilecek karar· 
Kurultayın ilk alkışı da burada yaptığı büyük hizmetlerden biri· ları da muntazaman dercede· 
koptu : dir. Bana tevdi buyurduğunuz cek, bu kararların tatbikı yo· 

- Ve işte şimdi o Gazi ru· şerefli hizmeti iftiharla heruhde luoda kendi üzerine ôüşen hizmet· 
humuzda, başımızda, işte aramız- ediyorum.,, )eri daima iftiharla yapacaktır. 
dadır. Reis paşanın teklifi üzerine Şunu da söyliyelim l i okuyucu· 

lan mızın öz türkçe yolundaki arzu 

* ikinci alkışı burada duyduk. 
Herkes kalktı, Büyük Gazinin 
bulunduğu yan tarafa döndü ve 
Gazi de kalktı, selam verdi. 

* Samih Rifat Bey dil bahsine 
geçmişti, türkçenin neden bu dere
ce mühmel kalacağın; anlatıyordu 
ve Türk için çok acı hat:ra!ara 
temas ediyordu: 

On altıncı asırdayız. Osmanlı 

padişahları ecnebi kanile bulaşa 
bulaşa Türklfikten çıkmışlardır, 
Türkleri hakir görmiye başla· 
mışlardır: 

- İşte Görüceli Koçi Beyin 
Dördüncü Murada verdiği bir ıs· 
lahat projesi! okuyunuz, görecek· 
siniz ki burada Türk çingene ile 
müsavi addedilmiştir ve Türk pa· 
dişahı da buna tahammül etmistir. 

Fakat artık bu bilmiştir, s~ray 
yıkıldığı gibi saray lisanı da yı
kılacaktır ! 

Nası l, ne şekilde, burasını Ku· 
rultay tesbit edecektir. 

• ilk seçme •• 
Nutuk bitti, ruzname mucibince 

reisin intihabına geçilecekti. 
Ruşen Eşref Bey ayağa kalktı: 
- Millet Meclisi Reisi Kazım 

Paşayı riyasete teklif etti. Mütle· 
fikan kabul olundu, hemen neti· 

reis vekilliklerine Reşit Galip, ve emirlerini Son Posta derhal 
Samih Rifat, katipliklere ise Ali yerine getirecektir. 
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27 Eylül Sah 
latanbııl - ( 12011 metre ) 19 orkes

tra, lfl,:) Kemal Niyazi Boyla Fahime 
llanııııın iştirakile ince saz, 21 Nimet 
Vahit llaıııın t:ırafıııdaıı ta.gaıı:ıi, saı, 

2~ gr:uııofoıı . 

Bükreş - (:.ı94 metro) ~O orkc:-ıtrn, 

~0,30 kıtnfcraııs, 2u,4':> şarkı konseri, 
~t,O:> orkestra. 

~e·grat - ( 429 ınPtn) 2() Fr\11~1·1.c 

d..r~. 20,3 konferaııı:ı, :!l ses koı::fori. 

Roma - (441 metre) ~1 , 13 ıııulıtdif 

kontıL•r, soıır:ı Der Bitz. h.ıııiııdı' hir 
koııwdi . 

Pra,ı - (483 metre l 20 ç·g:ııı orr.cs-
trası, 20,:;o şarkı konseri, JJ koıı l'r. 

Viyana - ( 511 ııı rl ı ~0,40 halk 
kon~eri, ın nht1;1lif operalarrl.ııı p.ı.rı; .d ar, 
:!1,30 :-tll(lyuda koıııcıli, 2:.\ jJ dans h.l

v::ı arı. 

Peşte - ( 55'1 nıetn 'l ~O ı<aloıı or
kest r:ı~ı. :_ ı,:;o ()ig:uı orkP..;trası . 

Varşov.ı -(14ll ııı••t•') ~ü,10 ııııılı· 

tulif, 21 halk konseri, !:!:3 d:ımı lıil.\ al .rı . 
Herli:ı ·- (rn:r; uıetr1'J ~o koııfı>r.ı ı, 

21 klasik ııımıikl. 

28 Eyroı Çarsamba 
' fıtanbul - (1~0 t metre) 18 orkc -

tra, 1 !I,.) alaturka konser, 21 orkt tra, 
2~ gramofon p.akları . 

Bükreş - ( 394 metro ) 20 kcmun 
konseri, 20,45 ı. ... ait - ı-::ı.e ıı!'i'don ı :ıc~:ı

lar, 21, \5 piyano keırıı;orı . 

Heigrat - { 429 metre ) 21 Ri 'llı"l)0-1'.') ~ 

Kora lıoyetinin konseri, 22 ('cı !o or-

kestr.ıs·, 22,3J iki hil}ilik },onıwr . 

Roma - (44l ıneft ~J ~1,43 ~Ii ııi Pil
son is ııı iııdek i t>JH~rct. 

Proğ - (48j ıııctro) 21 ıııu ı ,ili li
rik lıir ılr:ıııı. 

Viyana - (517 ıııeln) ~0,20 l .ııka 

isnıiıı<lu lırik hir piy ·. 

Peş e - ( ,;; ı m M J 20,4 • R,llon 
orkl>">tr.ı~ı, 2:! eski J.h~ r csrrl ,, 23 

\igo.uı 

V .. r ·ova- (11111•1etra)20,t l ııuh· 

to' if, ~ 1 Pr.ığ' d ın ıı ık i !. 

lforlın - Hi >) ııı tnl 20 ~Jil .• ı fl I.ın 

ıı:ı.kı , :w,:ıu m:\skl·li Lıalo ii!ıu ıdoki 

opera • 
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ÇANAKKALE 
Şeker, Çay 
Ve Kahve 
Kararnamesi 

Şeker, kahve ve çay ithaline 
dair kararname neşredilmiştir. 
Bu kararnameye nazaran 13144 
numaralı kararname ilga edilmiş
tir. Bu mevaddın ithali umumi 

HİKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

- 112- Yazan : Ceneral Oglander Nakleden: Naci Sadallalr 

88 inci Livanın Maksat 
Ve Hedefi Ne İdi ? 

Yüksek Muhit 

29 uocu fırkanın sol cenabı 
ile sol merkez cenahı Sarıtepeyi, 
472 rakımlı tepeyi ve Kirteyi 
:ıaptedecek ~e o günün akşamı 

timal cenahı geriye bükUlmilf 
ve şimale teveccüh etmek üzere 
asıl cephe .şarka müteveccih bir 
vaziyette bulunacaktı. Fransızla
rın sağ cenahı 236 rakımlı te
penin üzerinde sabit kalacak 
fakat sol cenahları 29 uncu 
fırkanın aağ cenahı ile birlikte 
ileri atılacaktı. 

Gece saat 10 da bu plam 
miieyyit fırka emirnamesi neşre
dildi. 87 inci liva Zıgındereyi or
taya alarak şimale doğru ilerli· 
yecek ve Sarıtepe ile 472 rakımlı 
tepeyi işgal edecekti. Sağda bu
lunan 88 inci liva Kirteyi zapte
decek ve köyün şark cihetinde 
şimalden cenuba doğru bir hat 
i,gal edecekti. 236 rakımlı tepeyi 
bir mihver olarak istimal edecek 
olan Fransızlar da, Kirtenin bir 
buçuk mil cenubunda ve Kanlı
derenin muayyen bir noktasında 
88 inci livanın sağ cenahile birle
ıeceklerdi. Bu emirnamede, dn,. 
manban, düşmanın muhtemel mu
kavemetinden ve hatta topçunun 
yardımından biç bahsedilmiyordu. 
ilerde görüleceği gibi, düşmanın 
gözü önünde cepheyi değittirmek 
demek olan bu hareket, oldukça 
mötkOllt arzeden bir manevra 
idi. Bundan maada, hareket nok
tasında mllttefiklerin cephe 
uıunluiu iki mil olduğu halde, 
plinda tayin edilen gaye istihsal 
edildiği takdirde bu cephenin 
uzunluğu 5 1 2 mili tecavüz ede
cokti. Verilen emirler biç' şüpeıiz 
ki natamamdı. Fakat o zaman 
erkanı harbiyece fazla malümat 
yoktu. Müttefikin kıtaatmın o 
akşam tuttukları hat hakkında 

mufaısal bir rapor gelmemişti. 
Erkanıharbiye, öndeki arazinin 
teşekkülatından bihaber ve hele 
haritalarında işaret edilen dere 
ve çayların tabiye noktai naza
rmdan arzettikleri ehemmiyeti 
hiç takdir edemiyorlardı. 

• 

Düşmanın kuvveti ve müda
faa h&tlarının mevkileri hakkında 
biç malumatları yoktu. Hatta o 
gün için tayin edilen ileri hare
keti ıahasında bir mukavemete 
maruz kalınıp kalınmıyacağını 
bile tahmin edemiyorlardı. 

idari hususata gelince, efra
da karaya çıktıkları zaman yan
larına aldıkları ihtiyat erzakın 
bir gün yerine iki gün kifayet 

= 
Resim /'alı/ili Kuponu 

'l':üıiatwiı Oğroıııno.c .atiyo rıı mı' 

rı ıniııizi 5 adot ı-upo 11 9 lıir· 

lıkto göııderiııiı.: . ıı · ıııiııi?. aır.4y • 

t f:l.1Hlır ve .atle \!Ut! ııe' 

Jı;i 11, nıc loı< ~ 
\ey san'at? 

Bulunduğu 

ıııeıulckct 

ne .. iın .ntı ı .ı~ 

cdec ~~ m: \1 • 

Ht "imin klit83l 30 kuruı l u" 

l'ıı 1 ııı ukabiilnde gönderilebllı :. 

-kontenjantmana tabidir. 
Türk parasının kıymetini mu

hafaza için neşredilmiş olan ka-

etmeıi lüzumu bildirilmişti. Çün- rar nameler ahklmı mahfuz 
kU 28 akıamına kadar sahilden tutulmak şartile bankalar mu-

k amele yapacaklar, ancak ken-
erza yetiştirilmesi ihtimali yok-
tu. Bu tavsiye elzemdi, fakat yo- dilerine tevdi edilmiş olan 
rulmuş ve hatta bu yüzden bu muamele vergısı makbuzla-
ibtiyat erzakı bile fırlatıp atmıt rım iki nüsha bordro ile mua-
oJao efrat üzerinde bu tavsiyenin melenin ert~si günO kambiyo 
fena tesir yaptığına da hiç şüphe murakıplerine tevdi edeceklerdir. 
yoktur. Haklarında beş numaralı ka-

87 inci livanın vazifesi 88 inci rarname ahkamı tatbik edilecek 
livanao vazifesine nisbeten çok memleketler muvaridatmın bedeli 
daha sade idi. Çünkii bunun ga• Tüa k parası olarak merkez Cüm-
yesi ve hedefi doğrudan doğruya huriyet bankasına yatırıldıktan 
cephesinin ilerisinde olduğu halde sonra gümrükten elde edilecek 
harekete başlanacağı zaman bir muamele makbuzları mukabilinde 

Ben yüksek muhit kadmlaran
dan hoşlanmam. Evveli onlarm 
etrafında bir suru perestişkAr 

vardır. Ve pereıtitklrları çok 
olan her insan gibi, onların da 
burunları kaf dağındadır. Sonra 
benim ruhum zengindir. Zengin
dir amma ruh zenginliği onlara 
sökmüyor, cüzdan şiıkinliğine 
itibar ediyorlar. O da bizde yok. 
Fakat dünya bu iıte.. Tesadüf 
insana hazan hoşlanmadığı ,ey
leri de yaptırtıyor. Bir sabah 
takımları sırtlamış ite gidiyor
dum. (Çnnktı ben su yolları ta
mircisiyim) karşımızdaki bUyilk 
evin önünden geçerken pencere
den ev sahibinin karısı başını 
uzattı: 

- Efendi !l Efendi !I ... 
kısım efradınan garbe teveccüh et- d h d a i bankalar öviz satamıya- Döndüm, yaklaştım: 
miş bulunması lazım aelen 88 inci ki d 6 ca ar ır. - Efendim !t Bir emriniz mı 
livaya tahsis edilen hedef, şarka Gürnrilk idareleri muamele d f 
karşı cephe almak üzere tam bir var 1 

•• 
verg isi makbuzlarına taa lluk et- - Şu bizim halAnm su yolları 

çetrh yapmayı istilzam ediyordu. b k b. b k ? tikleri maim menşe memleketini ozu ; ır a ar mısın 
Geceyarısmdan sonra saat 1,15 B k ı 

muhakkak yazacaklardır. - a ayım ··· 
te 87 inci liva emirnamesi intişar Gönlil bu ya... Halanın su 
ettiği gibi sabaha karşı aktedilen Türk parası kıymetini koruma yollan derken Hanımın gönül 
bir içtimada o gün yapılacak 5 numarah kararnamenin I, 5• 1 yolları gözüktü. Nasılsa ahbaplık 
b ırekiit hakkında tabur kuman- ve 8 inci maddelerrile 1 inci ilerledi. Neremizden hoşlandı 
daolarma lazım gelen talimat ve- maddesinin 14 5 1932 ve 12804 bilmem, o da bizden hoşlandı. 
rildi. Her nekadar kaydına te- numaralı kararnameye merbut Derken bir gün Şişlide 
sadüf edilemiyorsa da 88 inci liva izahnameye müzeyyel fıkra mlil- buluşmak Uzere sözleıtik, 
da bu suretle hareket etti. Maa- gadır. ben o gün, geçen bayram yap-
mafih harekete iştirak eden bütün Türk parası kıymetini koruma brdığım elbiselerimi giydim. Her 
taburlaran zabitan ve efradı oka- 5 numaralı kararnamenin 3 üncü zaman kendim traı olurdum am-
dar yorgun idiler ki bu talimattan maddesi şu tekilde tadil edil- ma şakak hatlarımı iyi alamı· 
b yordum. Yaradana sığındım, bizim 

İr şey anlamadıkları gibi, hare- miştir. 
ı•bu kararnamenı'n -ıı· ncı· mad- Mahmutpaşadaki berberde bir 

ket saati geldiği zaman bile y ~ çeyreğe bir de sinekkaydı traş 
kendilerinden ne beklendiği hak- desi hüktimleri Türkiye ile kili- oldum. Evdeki kırık aynaya hak-
kında bir fikirleri yoktu. ring mukavelesi yapmış olan tım: Mtıkemmel. .. Geç kalmııtım. 

Fırka topçu kumandaohğmı devletler muvaridatma tatbik Y etişcyim diye bir de ikinci 
da gece ıaat 10,30 da ken :ii olunamaz. mevki tramvaya binmek IAzım 
kıtaatına lAzım gelen emirleri ver- ld" N f d U Konten1· an Kararnamesi ge ı. eyse e en im. zatmıya-
di ve topçu efradı bütlln geceyi 1 "h b l k H · · t 3213 numaralı kararnameye ım, Dl ayet u uıtu . ürrıyetı-
yolları keşvetmek ve toplara iler- ebediyeye kadar gittik, geldik. 
de müoaaip mevkilere koymak- merbut olan kontenjan listeleri Bir daha gittik geldik... Benim 
la geçirdiler. 18 librelik toplar· iptal edilmiştir. nedense o kadının yanında pısı-
dan iki batarya ile bir Howitzer 13213 numaralı kararname ile nklığım tutuyordu. Hiçbir ıey 
bataryası, 88 inci livaya yardım ilin edilen birinci, ikinci teşrin konuşamıyordum. O, boyuna anla-
etmek üzere Kirte yolu üzerinde ile birinci kanuna ait kootenjan byordu. ikinci ~efer yine ayni 
iki mil ileriye sevkolundu. 18 listeleri iptal ve yerlerine mer- yerde buluştuk ve ayni ıekilde 
librelik bir batarya ile cebel but listeler ikame olunmuştur. vakit geçirdik. Fakat o sefer 

1 Kararnameye merbut A ve D ayrılırken o bana: 
top armdan bir kısmı da 87 inci r b k listelerinde yazılı eşya serbestçe - E... dedi, boyuna böyle 
ıvanrn are atını himaye etmek ithal edilebilecektir. Kontenjan sokakları arşınlayacak değiliz 

lizre Kirte yolunun sol tara- listelerinde :;;ikredilmiyeu tarife ya... Beni bir sinemaya filan g~ 
fma yerlecıtirildi ve Ross cebel l d 1 t" ! v numara arın a mur:ayyet eşyanın ursene ... 
bataryasının bir kısmı da Fransız- memlekete ithali memnudur:. " Oryantal ,, sinemasının ka· 
lcıra yardım etmek hzere 141 Bunlar kolipostal halinde dahi pıcısı benim ahbabımdır. Hafta 
rakımlı tepede bırakıldı. Bu su- memlekete gircmiyccektir. içinde ona gittim. iki tane bilet 
retle, ileri hareketi başladığı Yeniden tesis edilecek sana- istedim. Ertesi gün biletleri 
vakit iki mil uzunluğunda olan yie, yahut mevcut sanayi mües- bulmuş, getirdi verdi. 
taarruz cephesi 20 top tarafından seselerinin tevsilerine muktazi - Eyvallah dedim... Gittim 
h" kadına: ımaye ve takviye edilmekte idi. her nevi tesisat ve makinelerin _ Hazırol dedim, bu hafta 

Şimdi ele geçen Tilrk vesaı·. k t · h · · 1 k t on enıan arıcı mem e e e sinemaya gideceğiz 1... 
kına nazaran, bu ı ırada 9 nnctı "th il · .. d t v b ·· ı b 1 ı a erme nıusaa e e mege Perşem e günu onuna u uş-
Türk fırkası kumandanı Samı' f k V lısat ekaleti salahiyetlid"r. tuk, sinemaya geldik. Sen kapıda 
Bey Kirteye karşı yapılacak bir Ancak alakadarlarm en az üç başımıza gelen derde bak bira-
hücuma karşı müdafaa tertibatı ay evvel Veka'ete tahriren müra- der. Meğer bizim ahbabın ver· 
almakta idi. 25 inci ve 26 ancı caatleri ve Vekaletçe yapılacak diği biletlerin birisi koltuk 
Türk alayları kendilerini topla- tetkikat neticesinde bu tesisatın bileti imiş, öbüril ıandalye. Ka-
maya vakit bulmuştu ve 27 nisan verimli ve iktısaden faydalı ola- pıdaki adama: 
akıamı 4 yeni taburla takviye edil- v h kk k . b 1 - Zarar yok dedim, o kol-

cagmın ta a u ctmış u unma- tukta otursun, ben sandalyede de 
miı olan bu Türk kıtaatı Y sahı"lı'n· ı- d M t • U sı azım ır. evcu s ınaı m esse- otururum. 
den Kcrevizdereye doğru uzanan seleflerin işletilmesine muktazi - Efendi sandalyeler öndedir. 
bir hat üzerinde biribirini himaye olup ta ayrıca kontenjan - Ben önden arkaya geti-
eden mühim noktaları işgal et- listelerinde zikredilmemiş olan ririm bir tane!.. 
mekte idi. Henüz sıçan yoUarile bilci.imle makineler aksamı Olmaz efendi olmaz .. Kol-
muvasalası olan siper tertibatı d k d' tuklar numara iledir, yerleri baş-ve ye e t~c ıt parçaları kadar. 
Yoktu ve müdafiler en zı'yade lkt t V k-1 t" · U d ısa e a e ının m saa e- Oraya sandalye girer mi hiç? 
arazinin .'.lrzetmckte olduğu tabii sile kontenjan harici olarak ser· Bu ne tuhaf işti yarabbim .. 
siperlere güveniyorlardı. Asıl bestçe ithal olunur. - Koltuğun da numarası 
müdafaa hattının ilerisinde ileri Bu kararnamenin neşri tari- olur mu yahu ... Sandalye okadar 
setir postaları vardı. Kerevizde- hinden itibaren İstanbul, lzmir, alçak nesne mi ki koltuğun ya-
renin sağ yamacında bulunan bu Mersin gümrüklerinden ımrar moda mevki alamıyor. dedim. 

Amma dinliyen, aldıran olmadı. 
ileri postalardan bazıları, mütte· edilecek A, D listelerinde yazı lı Mecburi karar verdik. Bizim 
fikin kıtaatı karaya çıkmazdan maddelerin miktar, kıymet ve kadın arkada koltukta oturacak, 
evvel öyle siperlere yerleşmişti sahiplerini gösterir haftalık cet- ben de önde sandalyede tüneye-
ki, milstevlilerin bunların mevcu- veller gümrüklerce tanzim ve cektim. Daha tiyatronun başla-
diyetioden bili haberleri yoktu. lktısat Vekaletince irsal oluna· masına vakit varmış. Kadın: 

1 
lim, biraz pasta filAn yeriz. 

Büfeye geldik. Camekinlara 
baktım. Pastalar bildiğim, bi~im 
fırında beş kuruta satılan pas
talardı. Bir de tarifeye baktım. 
Müthiş: O pastalar burada yirmi 
beıer kuruıa çıkmamışlar mı ?I.. 
Bia de elimi cebime attım. Şöyle 
bir hesap ettim, Uç pasta paraSt 
kadar olacaktı. 

Yaradana sığmmıı, hesapaaz 
para harcamıya baılamlf, bu ifia 
içine girmitt belayı bqa alm11-
bk bir kere. Artık tahammül er
keğin pnındandı. Kadına: 

- Ha)di dedim, bir tane 
pasta ye iıterıen, ben parasına . . 
verırım. 

Kadın tuhaf tuhaf yüzüme bak .. 
tı ve pastalardan birini çarçabuk 
kıvırda. Baktım ikinciyi de yiyecek! 

- Hanım dedim, •İnama bq
lıyacak şimdi! ... 

O, vaktini zamanını biliyor, 
alışkın böyle şeylere: 

- Yok, daha vakit var, dedi. 
Ve ikinciyi de yedi. Tehlikenin 
önünü almak lazımdı : 

- Çok yemek midenizi ra
hatsız eder, ıyı değildir falan 
dedim. Olmadı, aldırmadı. Ve 
elini üçüncli pastaya uzattı. 

Bütün dil dökmelerime, telA
şıma, gayretime rağmen ilçUncü
yü bitirdikten maada dördllncll 
pastayı da aldı. Baktım ağzına 
götürüyor, yiyecek; o zaman kan 
beynime hllcum etti : 

- Bırak dedim, bırak onu 
elinden ! 

O pastayı bıraktı, ben de bD
feciye sordum: 

- Yenilen Oç paata kaç ku-
ruş etti? 

O gayet soğuk kanla cevap 
verdi: 

- Yenilen dört pasta bir liral 
- Hangi dört pasta caaım, 

itte dördüncü pastayı barakta; 
yemedi, tabakta duruyor! 

- Yemedi amma elini sürdil, 
ağıma göUirdn, o artık sablamazl 

- Yahu alayı bırak, ele ah
nan pasta satılamaz da llf mı? 
Vallahi bir tarafı incinmedi; işte, 
sapa sağlam duruyor. 

Etrafımızda kalabalık toplan
mış, müiehaasıalar pastanın sahl
mak, yenilmek hassasını kaybe 
dip etmediğine dair fikirler be
yan ediyorlar, münakaşalar ediyor
lardı. Ben cebimi tersine çevir
dim, etrafa bir kırık ayna parçaaa, 
yarım parmak boyunda bir kalem, 
iki kopmuş dilğme, bir çuha 
parçası, velhasıl ufak tefek 
lüzumlu yazı iş ve tuvalet 
edevatım saçıldı. Herkes gillü
yordu. Ben gayet ciddi idim. 
Hem gillecek ne vardı ki: Paramı 
hesaplıyordum. Bir de n~ göreyim, 
cebimde dört paataya da yete
cek kadar para çıkmasın mı? O 
zaman geniş bir nefes aldım, 
gururla, zevkle kadına döndilm : 

- Ye haydi dedim, dördün-
cü pastayı da ye şimdi 1 

Tiyatrodan sonra kadına yak-
aştım. Bana döndü, hiddetle bağırdı 

- Beni rezil ettiniz, daha 
hali. mı yanıma gelmiye ceSBret 
ediyor sunuz? Defolun buradan 
ve bilin ki bir kadınla parasız 
geıilmez !... 

- Dört pasta parası, iki 
sinema bileti, d .,ha ne olacak 
yahu?!. İş Bankasını sırtla
yıp ta mı kadın peşine düşeceğiz.!. 
Zaten senin ocağa incir dikici ka
dınlardan olduğun gözlerinden 
belli idil dedim... Ve uzaklaştım. 
Eskiden yalnız hoşlanmazdım. Fa· 
kat o gUndenberi yüksek kadın
larm, o dudakları boyalı, saçla· 
rı kuvaförln, ipek çorapla, kürk 
mantolu mahluklaun dtıımaaa 

l__~-==========:::::::::::::::::::::_~~~~~~~~_:(~A:r~k:as:ı_:v~·r~> ~_ı_-~C:•:k:b~r.:......_~~~~~~~~~~~l-~-=:_..•.&a:u..~~---hlifeıtı11L.Jıricjla..._L_-ı~_._.-:..-..ılilL~~~~~~~~~~-
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Sayfa 1 

Yüksek Baytar Mektebi Kabul Şart arı: 
1 - Yüksek Baylar Mektebi leyli vt: meccanidir. 
2 - Yalnız lise mezun lan kabul olunur. 

1'Üzerinden Seneler Geçmiş 
Mühim Neticelere 

Eski Bir Cinayetin İzi . Üzerindeydim, 
Varmaklığım Mümkündü .. 

3 - Talipler aşağıda yaulı vesaiki istidalarma raptederek 
İstanbulda bulunanlar Selimiyede Yüksek Baytar Mektebi Rektör
lüğüne, taşradakiler mahalli Baytar Müdürlüklerine müracaat 
etmelidirler. 

A ) Türkiye Cümhuriyeti tebeasından olduğunu natık hüviyet 
cüzdanı. 

- Hiç zannetmem ! Vaktile 
ltendisini Marsilyada tanımış olan 
bir zat bu efendinin suihali ile 
-meşhur olduğunu söyledi, fazla 
olarak ilk zevcesinin de esraren
giz bir şekilde öldüğünü anlattı .• 

- Pariste mi oturuyor ? 
- Evet, Şanzeliıc caddesinde 

285 numaralı aparlımanda ! 
- Kaç yaşındadır ? 
Takriben kırk yaşlarında •• 
- Pek la! Şimdi başka bir 

sual: Bu z t hakkında yapılacak 
t ... hkikat fena netice verecek 
olursa annenizin ondan soğuya
cağ ndan emin misiniz? 

- Eveti Bu takdirde amcam 
annemle konuşacaktır, üzerinde az 
çok niıfuzu vardır, eminizki ken
disini yanlış bir adım atmaktan 
vaz eçirtecektir. Mesele hakikati 
öğrenip annemize öğretmektedir. 
Müsyü Reed bu hususta yardımı
nıza güvenebilir miyiz? 

- Hay hay! işinizi ilzerime 
alacağı mi Fak at bilmeniz lazımdır 
ki, kırk beş yaşında bir kadın 
kafasma evlenmeyi koydu mu, 
kendisini bu arzudan caydırmak 
peK güçtür. 

- Annemiz bizi çok sever, 
eğer hissine müracaat edersek, 
ümit ederiz ki, bizi kıracak de
recede ileriye gitmez, alelhusus 
seçtiği adamın ne olduğunu öğ
renecek olursa ..• 

- Pekala! tam bir hafta 
sonra beni görmeğe gelini:ı, o vak
te kadar bakalım ne öğrene

bilirim? 
- Size şimdiden teşekkür 

ederiz. Fak at mesainiz için pe
şinat vermek laz md r değil mi? 

- Hayır, masraf listemi size 
bilahare veririm! Yaln z.. unut
madan sorayım: Müsyü (Pirlat) m 
mutaden nerelere devanı ettiğini 
biliyor musunuz ? 

- Maalesef hayır! Bununla 
beraber.. At yaraşlarmda ve 
( Rejan ) gazinosunda sık sık 
göruldüğı.inü işitmiştim! 

- Peki sız nerede oturu
yorsunuz? 

- Passi semtinde, Pomp so

kağında 320 numarada .. 
- Bir sual daha: Bu Müsyü 

Pirlat plajdan döndükten sonra 
annenizi ziyarete geldi mi? 

- H ır, gelmedi ve ümit 

ederim ki gelmiyecektir, aksi 
takdirde ben ve hemşirem derhal 
evi terkedeceğiz! 

- Ümit ederim ki 
lcadar dökülmez! 

Ayağa kalkmıştım, genç kız 
ile genç erkek beni taklit etti
ler, koridora kadar teşyi ettim. 
Tahkikntn derhal başlamamı bir 
defa daha rica ettikten sonra 
verdiğim teminat üzerine mi!ste
rih olarak çıkıp gittiler. 

Zavallı çocuklar, hakikaten 
ikisi de şirindiler. Fakat kim 
b" ir, belki de aleyhlerinde çalt· 
şacaktım, malum ya, hissiyat üze
rine i görmek adetim değildir. 
Her şeyden evvel menfa:ıtimi dü
ş-nürilm ! 

Alelhusus bu iş çok mühim 
neticeler doğurabilirdi. Binaena
leyh sıkı tutmak lazımdı. Şimdiki 
halde elimde az çok malümat 
vardı. Delikanlının verdiği 
hata göre bu Müsyü Pirlat 

esrarengiz bir şekilde ölmüştü. 
Fak~t acaba bu doğru muydu? 

Öğleden sonrn Şanzelize cad
desinde 285 numaralı apartımana 
gittim. Kapıcısı ile konuştum, 
aklı başında bir adamdı. Hüvi-

yetimi söyledikten sonra M. Pir
latın adını talaffuz eder etmez 
o tarzda yüzünü buruşturdu ki, 
benim için bir hayli malfımat
tnn daha kıymetli idi. Anlaşılan 
adamın kapıcı nezdinde biç iti
barı yoktu. 

Sual üzerine sual sorarak 
öğrendim ki Müsyii Pirlat asıl 
apartımanda değil, fakat aparh· 
manın avlusunda küçük bir de
ponun Uzerinde inşa edilmiş bir 
tek odada oturmaktadır. Buna 
rağmen bir tek odanın kiras nı 
giiçlükle vermektedir. Hususi ah· 
lakına gelince, şimdiki halde 
bilinen bir şey varsa o da, oda
sına saçları ve yüzleri boyalı 

milnasebetsiz kadınlara getirmekte 
olduğudur. 

Bunun haricinde ıuuval:ıa:ıe 
edilebilecek bir hareketi yoktur. 
Zira karşısındakine karşı daima 
nazik ve mültefit bulunmakta ve 
her vakit on liralık bir banknotun 
peşinde dolaştığı hissedilmektedir. 

Daha fazla malumat edinmiye 
lüzum görmedim. Zira Müsyü 
Pirlat'm Paris kaldır.mlarında 
binlercesine tesadüf edilen ser· 
serilerdeıa biri olduğu aşikardı. 

Kendisini ziyaret edt:bilirdim. 
Fak at yazıhaneme davet etmeyi 
daha münasip gördüm. Bununla 
beraber kendisine mektup yaz
maktan çekindim. Kapıcıdan öğ
rendiğime göre telefonu vardı, 

telefon ettim. Birkaç defa nafile 
yere çalıştıktan sonra nihayet 
telin öbür ucunda yakalamıya 

muvaffak oldum. Evvelemirde 
JDÜtehayyir göründü. Davetimin 
sebebini anlamak istedi, fakat 
telefonla izahat veremiyeceğimi, 
yalnız mühim bir meselenin 
mevzuu bahsolduğunu bilmesi 

• 

lazımgeldiğini söylediğim zaman 
sert bir sesle; bu davetin ma· 
nasını anlıyamadığını, maanıafih 

öğleden soora saat üçte gele
ceğini söyledi. 

A,ı}aşılan hangi meselenin 
mevzuu bahsolduğundan şüphe
lenmişti ve davetime müstacelen 
icabet etmesi de şüphesinin doğ
ru olup olmadığını bir an evvel 
anlamak arzusundan ileri geli
yordu. O derecede ki, randevum
dan tam yarım saac evvel yazı
hanemin zilini çekti. 

Kokskomb kendisini intizar 
odasına aldı ve talimatıma 
tevfikan tam yirmi beş daki
ka beklettikten sonra yanıma 
getirdi. 

Kırk yaşlarında, fakat yakı
şıklı bir adamdı, kılık kıyafeti de 
pek yerindeydi: 

- Efendim, davetinizin beni 
mütehayvir ettiğini söylemeliyim, 
diye söze başladı. 

( Arkası var ) 

Dr. Celal Tevfik 
Ziihrevi ve idrar yolu 

Hastalıkları nıutohass1sı 
Sirkeci: Muradiye caddcai No. M 

Çocuğumu Arıyorum 
Bulana 50 llra v~rlyorum 
2 sene evvel 5 yaş nda es

mer, sarı saçiı ve kestane rengin
de gözlü oğlum İbrabimi, lzmir
den gelirken Galata rıhtımında 
kaybttim. Kendisini bulanların, 

bulunduğu yeri bilenlerin bildir
mesini rica ederim. 

lstanbuldn: Çar~ıkapıda Me.hm .. tpaşa yoku
fU11da IO numaralı evde babıı&ı lbrahim 

KURTULUŞ 

l'onrıt Biçki 'o D.ki9 <lersh \:to;ıi. Ma
arif Vckllctiııdeıı ınusııddak Müdire
si: Madam Papazyan.Harta•ıın ıllirt 
gilııli iıı;loden sonra 3 sa:ıt Fransız usu
lilo fonni lıiçki dersi bil'amel tedris 
edilir. 3 ay zarfında ehliyetini ispata 
mu' affak olur 'o Maarif :mı ... iriyetindon 
musa lclak diploma ilasile ikmali tah· 
sil ettıril r. 

Adrc•: Fer iköy: TepcüatU, tramvay cad• 
desinde 116 No. lu Papaz.yan Apartımanı. 

m ktep 

AAT 

B ) Her türlü hastalıktan salim olduğuna dair sıhhat raporu 
C ) Lise şahadetnamcsi. 
D ) Ahval ve ahlakı şahsiyesi mazbut olduğunu natık polisten 

musaddak hüsnühal varakası. 

E ) Terki tahsil etliği veya mektepten ihraç edildiği veya 
mektebi ikmalden sonra Memurin kanununun maddei mahsusası 

mucibince hükumetin göstereceği mahallerde muayyen müddet 
hizmetten istinkaf ettiği takdirde hükumetçe yap lan masarifi maa 
faizi niz ımi tediyeye mecbur olduğu hakkında Noterden musad· 
dak ~ efaletname senedi. 

F ) Dört adet vesika fotoğrafı. 
4 - Kabul şeraitini haiz olanlardan taşradan talip olanların 

yol masrafı hükumet tarafından tesviye olunacaktır. ( Bunun için 
taliplerin yaptıkları masrafı gösterir evrakı müsbiteyi ibraz etme-
leri liizımd r.) 

5 - Muavenete muhtaç talebeye cep harçl ğı verilir. 
,.,.. [-: 

lstanbol 

iCRA 
Ye.dinci icra Me-

murluljundan: Bir horçt:ı.u dola) ı 
ırıahcuı 'o para)a çevrilmesi ıuukar
rM g:ı) ri ın!lbaılillt re ait iiı; ad ot bono 
~ l !l !J.I::! t:ırilıiıu1o horsa harici İt'ra 

kılınan mi zaycı1o ııctir.esinclı• mukad
der kıyınrtiııi hul madı~ından tekrar 
ikinci :uttırıııa surctile 29 !) 032 tari
hine musadif Perşembe gilııiı aat 
11 il! 12 arasında lst:ı.ulıuld:ı. Dôrdtin
cii Vakıf hanında E<=ham ve Tahvilat 
bor.5ası haricinde paraya 
ilftrı olunur. 

ÇC\ rilc •egi 

---------------
lstanbul DördUncU icra me

murluğun dan: Taınaınİ :rn 213jl lira 
kıymet tnı-d r edilen I3oğazlçindo Kuruço 
ıııede Moznrlık ı;ıkın:u:ı sokııgında rak· 
kamı olı,·ap ı•ski 10/12 yorıi 10/12 
nuınıır. l.lrla ıııurakkam kaydcn ynlnız 
bir lıap hane halen ma:ı. bah~e lıir 

bap ha11e11in t. uıamı aç.ık arttımıyn. 

\aı.odilıııiş olup t 10 932 tarihindo 
,artıı:ııne"i divıınlı.Lncyo talik edilerek 
2:! 10 ~J2 tarihino ınüsadif cumartesi 
saat H ton 17 ye kadar İstanbul Dör
duııcU icra fü\irosiııdo açık arttırma. 

ilı' satıhr \ktır. 

\rttırına ikincidir birinci arttırma
sında lOOJ liraya talip çıkmış olup 
bu kcrro en çok arttıra.ııırı fi titndo 
lıırakı laeıı.k tı r. 

Arttırınıya iştirak için yüzde yedi 
teminat alınır, ınfiterakim \"Orgilor ile 
Uelcdiyl' r•lSİmleri Vakıf icaresi mOş· 
teri) O aittir. 1421 .ı:~o. Jı icra ve lfrn.s 
karı ununun ıı 9 uncu maddrsiae tev
fikan hakları tapu c;icillerilo sabit ol
mıJ an ipotekli alacaklılar ile diğer 
alft.kadar.ınin YO irtifak hakkı sahiple-

1 
Sullanahmet 1 inci sulh hu .. 

kuk h klm!Jğ nde 1: MüdJ ;Jııı· 

rilk iılırcsi nin lıl ilddoialcylı B. k ırkö
yilnıln Z ytinliktc füıramehın t oka
ğınıl:ı Hi ııuııı:ı.ralı hanede ııı ukirn 

gUmrtikl(lr umum mlidOrl fiğü i tati tik 
mfldiri) eti sabık nıfimoyrizi Memduh· 
beyin elbise ve şapka avan ın<ltın 
borcu ol.ın 13 liranın tahsili hakkın

da ik. ıııe eylediği davanın cari mu· 
hamcslndo ıniiddcialoyh esna) i mu
hak mcdo hazır bulunmadığı ha ebile 
gıyaben muhakeme icrasına karıı.r v8"' 
rilorok cari ınubakcınode rnticldei ov· 
ralu resmi ibraz etmiş olma ına naza· 
ran v.ıki talebi ilzcrino muameleli 
gıyap karamı ın iH\ucn teblii;•ine ka· 
rar verilmi~ oldugunclan yevmi ınnha• 
keme ohm 10 Te11riıısani 932 t:ırlbine 

mQsadif per,embo gUnfl sa.at 18 bu· 
çuktıı ınabkomcye gelmediği veya 
mticldcti kanııniyesi zarfında itiraz 
etm ediğini takdirde mnhkomeyc kabul 
cdilmiyecegi miibcyin mu,unolell 
gı) ap k-ırarı tebliğ makanıuıa kaim 
olın.\k Ozr • ilfin olunur. 

riniıı Lu haklarım 'c husu ile fa /. 'e 
ınasarifc dair olan iddialarını iH\n ta
rihinden itibaren 20 gUn içindo ~Yra
kı mtısbitclerilo bildirmeleri l!l.zınıclır • 

Aksi baldo haldan tapu sicillcrilo 
sabit oltmyaıılar ı;atıı bedelinin JHL)

lnşmıısından hariç kalırlar. 
AH\k:ı.darlarıu işbu maddeyi kanu

niye ahk!l.ınına gUrc tevfiki hareket 
et melori ., e daha faz.la mal Om at al ıntık 
lstlycnlcrin 932 362 dosya nuın:ıra~ile 
memuriyetimize müracaatları 11.ın 

olunur. 

uallimlerine 
• 

ERSLRRI 
Beş kısmı da dört renk olan, rrı emleketimizde ilk defa basılan mektep kitabı 

,sı:..:. .::ız:-:ı:-:ı:: ~-~ :=ı; a:: 

İsmail Hikmet Beyin şimdiye kadar bir 

bilgisine uygun,yanbşsız, son derecede 

tarafında büyük bir 

eşi görülmemiş derecede mükemmel, hayat 

nefis, cazip bu eseri Türkiye'nin her 

muvaffakiyet kazandı. 

Bu eseri görmeden mekteplerinize kitap. intihap etmeyiniz. Talebe
sini seven ve mahrumiyetini istemıyen bütiin kıymetli muallimler, bu 

eseri almakta, fevkalô.deliğini tasdik ve f ebrik etmektedirler. 

Kiıraat dersleri, Avrupa kitaplarında ender görülen bir nefasete malik
tr. Her taraftan tebrikler alınmaktadır. Beş kısım tamamen çıktı. ' , 

cıkarılmıştır. 
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Nor eçya'nın Halis Morina Balıkyağının Baş Mahsulü HASA 
Ecza Deposu 

Karaköy'de büyiik 

EKSELSİOR 
Büyük elbise fabrikası 

Muhterem ve çok müşterilerini memnun etmek ve memleketin her tarafından vaki olan 
müteaddit talep ve arzulan tatmin eylemek emelile 

r 'da Alf 0 DA 
bir meşher küşat ve 1 ila 31 1'e:;;rinievvel bir ay devam edecektir. Muhterem mlişteriler 

orada, kadın, erkek ve çocuklera mah~us 

PAPDESÜLER, MUŞAMBALAR, PALTOLAR ve TRENÇKOTLAR 

Leyli ve Nehari 
Kız ve Erkek 

vesaıre lstanbuld'aki fabrika fiatina bulacaklardır. 

Müessisi: N E B 1 Z A O E H A M Ot 

Ana, İlk, Orta 
Lise kısımları 

Resmi ders programlarını tamamen tatbik eder. İngil zce ve Fransızca tedr'snh ecnebi mekteplrrin l<at'iyyen 
ihtiyaç bırakmıyacnk derecededir. ·çok kıymet' i ve güıide muallimlerden mürekkep bir tali n heyetine 
maliktir. Ana ve babalar yavrularmı lnkıliip Liselerine tam bir emniyet ve huzuru kalp ile teslım edebi irlcr. 

Lise mezunu gençlerin hayat uhaamda hemen b :r iş edinebilmeleri için bu •ene ıneccilnİ olarak 

TİCARET VE BANKACILIK KURLARI 
cbı t e rtip ed 'lmiştir. İstiyenlere mufuul h:ahname gönderilir. Es'<İ Düyunu Urnurniyc civ rında Ç ftc Sauylar 

________________ .,..Telefon 20019,_ .. ______ _. _______ .. 

~--•••••••••••r .'.ıra\'lıaııo Hn~ınfl:ı ~:uııir ı·a~ .L koıı:ı~ıııd L ... s:ıı:sae1millZliiim:aBmmmamı 

1 HA vffihYREk-OrtaL.JSEELERİ 

-

.l\faarif vckllleti cclilesiııin &/4 !!~:! brih vo 18G7ti 11u111aralı Pıııriı.: hiıtirn rııokreplenı t:ııııirıı r•lılıli~i lıı~ru rı•sıııl 

muadeleti t.:ısdik cdilıııi' oları rıı(ıkfrlıirııiıdo ııılcbe kaydıııa ha11l:ı111111şıır. ı :cıwbi fü;ıııılıırıııa ilk ıııırlarılan itilıarı•ıı 

hatlanır. Nehari talebe mektelıin lıuMıst otomobil \'o otobh~lorile ııakl<'dilir. llor~liıı .l),ıat 10 ıfarı 17 ) o 1-:tılar kayıt 

muamelesi ynpılmakt dır. Talo(I vukuıırııla po la ilP ı:ırifrıaıııo ~orıılerll r. Tı•I :! ıi 'I ı 

İstanbul 
Halkına 
Kolaylık 
••• 

1 
•• 

' Sultanhamamı'nda 
Yeni bir Şube açıyor 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Depo ve imalathanelerimiz için paıarhkla ( 15,0GO ) kilo yerli 

malı Tonga ipi ile ( 15,000) metre Amerikan bezi alınacaktır. 
Taliplerin nUmune ve şartnameleri görmek üzere hergün pu:arlığa 
iştirak etmek üzere de 3- 10- 932 pazartesi günü saat 15 te % 7,5 
teminatlarını hamilen Galatada Mubayaa komisyonuoa miiraça:ıtları. 

ebeşir Fabrikası 

lık defa Ankara Yerli Mallar 
Sergisinde teşhir edilmiş ve 

muvaffakıyet lcaıaumıştır. 

8aşvek~let vu Maarif VekAletl 
tarafındı.o takdir o1unmuştur. 
Türkiye mekkplerincle kulla-
nılmak üzere Maarif Müdiir
lükierine tamim edilmiştir . 
ı\\rıq1.1 ıı,•ıınııla rııa faik, bl')ıt7 . 

'r• r •ıık lı tr>h ~ r. oll'Jİ rııa<'tıııu, 

" 1 :ırt•ıı ı l arir.ı kuınu, ttrzi ":tlınıı-

l:ırıııı ft•rc lı ı diııl:r.. 
De;:ıosu: hmir Be~lcr ııokak No. 44 

S.ıtış yerleri. Anka~a: Akba, lstanbul: 
Marpuççular Alı Asgar TicnrethanE'<;İ 

lzmir: .Şcrıtç le· içınde Hilımn ve Nııfi 
Atuf l.Jr:yler. 

Amerikan Lisan Ve San'at Dersaneleri 
-Tecrübeler 

gösterd i. gösteriyor 

ve gös terecektir ki : 

-yerli-

KURT ~iMENIOSU Liun, Dikiş ve B'çlci, Ciınnutik, Türkç~ lngillue, Franaızça daktilo 
Ev. i şleri, el. işleri ve ilah .• derilerine tetrınıevvel iptidasında batlanacakhr. 

Adres: İstanbul, Türbe, Ankara caddesi Çatalçeşme •okak No. l Tel: 22202 
Beyoğlu, Şimal, sokak No. 10 Tel: 40882 - -
Kadıköy Malmüdürlüğünden : 
25 7 932 tarihinde mülkiyetinin müzayedesi ilan olunan Kadıköy 

Rasimpaşa Oton Efendi sokağı 21, 29 No. la hane ve dükkan mü
zayede neticesinde verilen bedel haddi lAyıkında görülmediği cihet· 
le müzayedesi bir hafta uzatılarak 2 Teşrinevvel 932 Pazar günü 
saat iki buçuğa talik edildiği ilin olunur. 

- ------
ŞİRKE Tİ HAYRI~~ D_~N ~ . 
Boğaziçi vapurlarına mahsus Sonbahar tarıfesı Eylulün 28 ıncı 

Çarşamba sabab .ndan itibar~n tatbik edilecektir. 
Tarifeler gişelerde satılmaktadır. 

ÇOK YÜKSEK-
ve tıer ı'te, her noktadan 

EN EL VERIŞLİDİR. 

4 cO Vakıf Hın 4 cG Kat Tel. 2·1768 

İSTANŞUL - --Son Poata Matbaa •ı 

Sahibi : Ati Ekrem 
Nefriyat Müdürü: Halil Lutfi 

1 
2 

Yeni 

A • r • 

1 N Paketleri 
bulabilirsiniz. 

Cepte taşımak ıçin hem daha 

kolay. hem daha temizdir. 
Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol

mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

AS p İ R İN 20 ve 2 tabletlik ambaıaılar içinde 

Yüksek Baytar 
lüğünden: 

Mektebi Rektör-

Yüksek Baytar Mektebi ıçıo mubayaa olunack arpa, saman, ot, 
mısır, kepek, kırma ile slit. yoğurt ve ekmek. 2819 932 Çarşamba 
günU pazarlıkla münakasaya konulmuştur, Talip olanların yevmi 
mezkiirda s.aat 14 te teminat akçeleri ile Fındıklıda Y\lksek mek~ 
tepler Muhasebeciliğinde müte,ekkil Mubayaat komisyonuna 
mi.iracaatları . 

Veznecilerde Kuyucu Murat pa~a medresesi icarı : Teminat 39 lira 
Fatih'te Etfal zade medresesi ,, " 19 ., 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek Uzere müzayedeye ko
nulmuştur. Talip olanlar tafsilat almak ıçm Levazım Müdürıüğüne 
müzayedeye girmek için de hizalarında yazılı teminat makbuz veya 
mektubu ile 3 10 932 Pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi 
Encümene müracaat etmelidirler. .. 

Keşif bedeli 10:\9 lira 79 kuruı olan Çubuklu gaz depoları 3, 
4, 5 ve 6 numaralı ambarlar önüne yapılacak iskele kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartna almak ve keşif ev· 
rakını görmek üzere herglin Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli 
münakasaya girmek için de 78 liralık teminat makbuz veya mek
tubn ile teklif mektuplarını 29 9 932 Perşembe gUoü saat on beşe 
kadar Daimi Encümene vermelidirler. 

lf 
Beher metro murahbama yedi lira kıymet konulan Beşiktaş'ta 

Cibannuma yangın yerinde 91,73 metro murabbaı Belediye mala 
arsa pazarlıkla satılacaktır. Talip olanlar pazarlığa girmek için 48 
lira teminat makbuz veya mektubu ile 29 9 922 Perşembe gllnü saat 
on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler:. 

BEŞIKT AŞ 

Dikiş Yurdu 
'l'alolıt1 kayılııı<' hafl:tıııııııtır. 

Hiı:ki, diki,. ııakıf, ,apka, sıın'i ı:içel, 
kıtına' boyaları iltt re. irıı vn te·ı.

yiııat, Birografi {igrctilir. Tn:i<iikli 
tahadotnıuııe verilir. 

:'er~i ı:; Eyliilt.lıı a~ılıııııtfır. 

Akaretler No. 64 

ACELE 
SATILIK OTOMOBiL 

<:ayet iılHt'lİ, ı.a~faııı ve kıısıır~u1. 

Ol'EL ııııırka kapalı lıir olorııolıl l ~!) 
ı:ylfıl per9crıı lıo gUııii 11aal uir bu· 

ı:ukta ~anda! lıetlrsteııiııdc ıoiizayrdo 

ilo ı;atılaC'ııktır. Gilrıııek istiyenleriıı 

orııva ıııilr:wa:ıtları. 

Dr. HORHORUNI 
Zührevi ve Bcvli hastalıklar tcd:lVİ· 

lııı.nesi · Beyoğlu Mulonruj yanınıb 
Zııınlıak sokak Xo. 41. 

BIOK; SABUNU 
(l\rı•ıııli sal>uıı) 

('iıı!llİuln ıııııkeııımtıliyetiııo oıı hi
rirıci delil :tl'I vı• !IOJ\lk ııu<la lıilc 
ı iipilrınesidir. .'iit, l.ıat ,.c laııoltıı 

ıııiirokkebatilt• İlıi'.ar edilmiştir , .o 

c:iı:"k kokıılnrilo ıııtıalt.ırdır. 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt ve dıhrul hutahklar teda• 

Yİbaneai Karaköı Börekçi fırını 
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1 
KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. 

MAZON MEYVA Tuzu Mlde ' e l?ar•akfarı a.grı vermeden tcnıiıler. 

1 
BASURU kfıkünden keser. 

taamı lUif n ıevkle i~ileltilir bir (UO~ ıu7u Ytrir. 
} 

"MAZON TUZU,, ndanıııeınnu n kalınıyanlıım Hah(•IJ

kapıda 1t Bankaııı :ukasııula MAZON BOTTON 
ecza deposundan lıcdeli iıulo eılılir. MAZON isınuıe 

dikkat edinls. Büyük ıiıeal 100 kuru• 


