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Reklimcılar Mahkemeye Verilecek 

Keriman Han~m, babası, Nablle Hamm ve Tahsin 
Be, Eyfel kul 11! dibinde 

DUnya OUzell, Parlate, sefaret mUeteşarımn 
refika•• Neblle Hanımla beraber 

Oda kapısına yeklaıtığım za· 1 
man içerden dünya güzelinin 
aeslni. duydum " Son Posta ., yı 
okuyordu. 

Kıraliçemiz kabla katıla gU· 
IUyor .• Bu sırada ••••• 

Dünya Gllzelinin küçük kar
deşi lcapıyı açarak: 

- Abla, diye seslendi.. 
Keriman Hamm beni görünce 

ayağa kalktı : 
- Buyurun... diye · · gös

terdi. 
Y aomda yeşil gözlü bir arka· 

daşı var.. Sonradan öğrendiğime 
göre onu " Safuı " diye çağırır-

Gazi Hz. nin 
İltifatları 

Gazi Hı. Keriman Hanımın ta
zl m telgrafına ıu cenp llo iltifat 
buyurmutlardır : 

"Tem is duygularını bildiren tel 
yazınızı aldım. Mazbarfycıtiniz n 
Türk kadınlığı hakkındaki eaygıb 
lntibalarlnızdan ve şahsım& dair 
kalbi ıözlerinizden mlltebasalı ol
dum. Miitelıalli olduğumuz maddt 
ve manevi kıymet ve fazilet içinde 
mes'ut olmanızı dilerim kızım. ,. 

\.. -- -' 

Gümrükte Sıkıntılı Bir 
Vaziyet ile Karşılaşıldı 

Bazı Tacirler Getirttikleri Malı Bir Misli 
F azlasile Ödemek Mecburiyetindedir 

. GUmrUk ile muamelesi elan 
tacirlerden bir kısmı. dün, içinden 
çıkılması milşkül bir vaziyet ile 
karşlla9lılar ve gördüler ki, Av· 
rupanm bir kısım memleketlerin· 
den getirttikleri malları ya oldu
ğu gibi gümrükte bırakmak, ya 
geri göndermek, yahut ta parasını 
peşinen ve bir misli fazla olarak 
•ermek mecburiyetindedirler. 

Bu vaziyetin doğurduğu ilk 
netice şudur: 
. Farzediniz ki bu malları ~e

brten bir fabrikadır, malmı 
çekemeyince, yahut bedelini bir 
misli fazla olarak vermek mec
buriyetinde kalınca, işini yUrüt
rniye imkan bulamıyacak ve mil· 
essesesini kapatacaktır. 

* Bu, niçin böyle oluyor? An· 
latalım: 

k 
6 ağustos tarihinde paramızın 

ıymetini korumak için yeni bir 
kararname neşredildi. Bu karar• 
ıaaıne mucibince ı 

GUmrUkte ithalat 
1 - Tlirkiyeden mal ithalini 

meneden, yahut ta, TUrkiyeden 
getirttiği malın bedeli için döviz 
yermiyen memleketlerden 'f Urkl· 

f Devamı 10 uncu aayfada t 

larmış... Asil iımi Safiye imi f•• 
Keriman Hanım Sordu : 
- Dündenberi nasılsınız?. 
- Çok teşekkür ederim efen· 

dim •• DünkU vazifemiz noksan kal· 
dığı için tamamlamak lstiyoruz .• 
Gtıldü.. Hep beraber gttlU~tlik. 
Bahis başka bir mevzundan açıldı. 
Keriman H. . çeçeklerini rzöste
rerek esef etti: 

- Ne yazık!.. Biitün çiçek- · 
lerim soluyor!. 

- Evet, her çiçek solar .. 
Kıraliça birdenbire sıçrıyarak: 
- Bakın, dedi. Size bir ha• 

tıramı anlatayım. Dünya Güzeli 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Türk Dili 
Kongresi 

--
Ay Sonunda Yapılacak 
içtima Büyük Ehemmiyeti 

Haizdir 

Geçenlerde haber verdiğimiz 
gibi Türk Dili Kongreıi bu ayın 
son günlerinde Dolmabahçe Sa
rayında toplanacaktır. Kongrede 
Gazi Hazretleri do hazır bu
lunacaklar, müzakereleri, dinleyici 
sıfatile, takf p buyuracaklardır. 
Kongreye bUtün vatandaşlar da-
vetlidirler. Türk Dili Cemiyeti hu 
hususta haıirlıklarla meşguldur. 

Cemiyet tarafından neşredilen 
bir tebliğe göre, bütün vatan• 
daşlar cemiyetin azasıdır ve 
içtimaa gelebileceklerdir. Yat
mz mUnakaşalara ittirak için 
edeceklerin şimdiden cemiyete 
malümat vermeleri lizımdır. Her• 
hangi millete mensup olursa ol· 
son dil Alimleri de kongreye işti· 
rak edebileceklerdir. Konuıula· 
cak mevzular şunlardır: 

Türk dilini menelerine, ilmt, 
medeni ihtiyaçlara ve müstakbel 

lnkiıaflara iÖre tetkik veteabitetmek • 

Eski Devirde 
Şenliklerindeki 

Doğum Ve Sünnet 
Rezalet Sahneleri •.. 

Eıki devrin lıtanbulunu tam• 
ıociyesile anlatacak bir tabir bul· 
mak IA.zımgelirae, biç gtıçlUk çek· 
meden ıu terkibi kullanabilirlıı 
"Beldei israf,,. Baılan dara ıı .. 
lince garip muhtevf yath tasarruf 
fermanları çıkaran padiıahlaran 
kendi saraylarında yaıanan lıraf 
ve sefahet hayatını tarih sayıfa· 
larmda okudukça aklımıza dur· 
gunluk geliyor. 

Çok iyi hatırlıyoruz ki, LAie 
Devrinde bin albn liraya bir tek 
lAle ıablırdı. Zamane padiıahı 
kendi sarayında milyonlar eritir
ken halkan tasarrufa riayet etmeıl 
için tellAllar hağırtb •• lAleye 
narh koydurdu. Buna benzer 
daha binlerce mlaal bulabiliriz. 
Tarih sayıfalarınd~ sırıtan bu 
misallerin başında saraylardaki 
doğum Ye sU.onet ıenliklerf, aul· 
tan vo padiıah dtığilnleri gelir. 
Bu uğurda döklllen albnlar ıa• 
yılamıyacak derecede azametlidir. 
lıte bir tsan~si : 

ÜçüııcU Mutııtafaoın 1172 de 
Hibetullah isimli bir kazı dol
muştu. Prensesin bu doğufunu 
lstanbul on gUn on gece şenlik
lerle tesit etti. Hibetullah daha 
doğmadan 40 glln evvel ıenlik 
hazırlığına başlanmııtı. Zamanın 
en zengin çarşııı olan bedesten 
kethüdalarına emirler verildi. 

Eski devirde bir Muaevl kadını 
DtıkkAnlarda oekadar ame ve 
ıtlı eşyası varıa hazırlatıldı. En 
par ak bir ıenl\k yaparak padl· 
şaha yaranmak iıtiyen devlet 
adamları ve ocak aj'aları da ıriıll 
gizli hazırlandılar. 

Zen6 inler konaklarını kandil 
yıldızlarma boğdular. BUtlln halk 
perıcerelerinl, kapılarını kandil• 
lerle donatmıya mecbur tutuldu
lar. O devirde düğllnlerde ve 
ıenliklerde avize ve ayna aamıdı 

(Devamı 8 inci aayfada) 

Şehrimize Lüks Eşya 
Kaçakçılığı Yapmışlar 

L 

Haber aldığımıza göre, glimrük idaresi çok mühim bir kaçak
çılık hAdisesinln tahkikatına yapmıya başlamııbr. Bazı nevi IUks 
eşya maddeleri üzerinde yapıldığı bildirilen bu hldisenin mes'ul ve 
maznunlara araştınlmış ve meydana çıkarılmışhr. Ancak hAdiıe 
fazla ehemmiyetli görUJdUğft için alakadarlar ııkı ketumiyet muha· 
faza etmektedir. Bizim aldığımız malömata göre tahkikat hafta 
içinde hitam bulacak ve ondan sonra takibat hareketine geçilecektir. 

Plajda 

Kadın - [ Kocaaının sade kitapla metrul olmadıtını uzerek J - Sinema 
artistinin erkekle beraber otomobile atladıkları bahse reldin mi? 

Erkek - Ya 1 ... Evet ••• Ben de ıimdl tam o bahıl okuyordum. 
Kadın - Öyle iacı kalkıp l'ldeUm. Ben kitabı okudutum aamaa lcind• 

ılnema artiati yoktu. Şlındl peyda olma1ındaa korkarım. 

1 
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r-- , ........................................................................ r---------------.. 
1 Halkın Sesi 1 f Günün Tarihi l 
Mektep İhtiyacımız Başvekil Paşanın 

:;0:.·"~;~!:;~~·pı::.:~: Zorba Bir Genç Yakalandı ~;~,~~;~;.:~v;,~~~ 
gittikçe artıyor. Bu hıısuıta hal- s d K E 1 K k betJae doğru Ankaraya aydet ede. 
kımız. diyor ki: ev ı• gw ı· 1z1 vve aA açı rm a celdlr. Bu mlddet zarfında tetkllc 

Hakkı Il. ( Kumkopı lbrahımpaşa ' •eyahatinde bulrınan Vekiller de 
Ankaraya dönmüı olacakları için çıl\ ıııazı ı> •• 1 

kt S D O. ld•• k • ' Vekiller heyeti Başvekil Paşanın 
- Dkme ep tiUk maarifiaia onra a urme stemış . riyuetinde toplanarak mühfm işlerle eaa1ıdır. Halk çocuklannı okutmak ınetıul olacaktır. 

istiyor. Bunun için, bu den ıenesi Meccani Talebe imtihana 
başında mekteplere mil.racaat ede· Dün r.kşam Kum.kap& Sara~sbak mahallasinde ıöylemi.111tir. Matmazel derhal orada bulunan 
eek çocuk!ar\n mektepsiz kalmama11 7 Leyli Lise ve Ortamekteplere 

oturan 18 yaılarında Matmazel Agina ralıfbgı" nöbetçi polise müracaat ederek kendisini evine ıneceani olarak ahnacak talebelerin için icaP ed . o yerlerde tubeler ~ 
ı fabrikadan evine dönerken Ça-ıkapıda CSnlhıe · bir kadar glJtürmesini istemiıtir. Matmazel poli9le milaabaka imtihanlarına bugün baı• açı mahdıı·. •y b b • ld" · · d lan1naktadır. Taıı·nlerı"n miktarı bı"n• k k d b h d k • d' t kl'f era er evme ge ıgt- zaman tam evın önün e ""' Maarif Vekaletini ilkmekteplere genç çı mış ve aş m an a ae ere ız ıvaç e ı den fazladır. Alınacak talebe de 300 

verdiği ehemmiyetten dolayı candan etmiştir. Esasen bu genç hergün evine kadar kendisini takip eden genci görmüş ve korkusundan kadardır. 
bağırmıya başlamqtır. Bu feryat Uzerine halk 

tebrik ederim. Bu alaka ve ehem· Matmazeli takip edermi'IZ, Genç adam, bu talebe d elini k 1 Kooperatifçilik 
miyetiıı gün geçtikçe artması temen- --.: toplanmış. o aıra a · ar asma atan genci po is y I • 

muvafakat etmediği takdirde kızı öldüreceğini memura derhal yakalamış ve merkeze göttlrmtlşttlr. Glı.ek khsat mektebindeki ban-
ni edilir. kacılık ve kooperatifçilik kunfar1n• • K V ·ıd• I lı_1• ı M J da tedrisata duam edilmektedir. lfakini~t Reıat Bey (Karaköy, Ear· arar erJ J lK. aSOD ar Kan deraleri bir müddet sonra 
n ıç lı ban 19) bitecek, •eksen kada.t genç bu saha· 

- Cüm!:uriyet devrinden ıonra Belediye Muvakkat Bir yaralı Büyük Kongre Hafta Jarda yetişnıit olacakbr. 

maarife çok ehemmiyet nriliyor. Sebze Hali yaptıracak __ İçinde Toplanacak Maarif MUdUrU 
Millet Mekteplerinde balk oku- B l fkis• D H Maarif Müdürü Haydar Bey hafta 
t ld B L • • b!- td B 1 d d b b un ann ı e asta- d An 
u u. u ÇOK ıyı u fey 0 0

• e e iye epey en eri se ze Bu sene beynelmilel Mason aonun a karaya giderek t~driıat 
Komşu memleketlerde de maa- ve meyva hafinde tetkikat yapı- nede Vefat Etti Kongresinin şehrimizde toplana• mueleai etrafında Maarif Vekaleti 
rife ~ok para nrfadiliyor. De- yordu. Bu tetkikat neticesinde cağım haber vermiştik. Dünya llk Tedrisat Umum Miidürlüğü ile 
mek ki maarif bir memlelıı::etin bugünkii halin kifayetsi:diğinden lnebolada tabanca ile yarala· mason teşekküllerine mensup temu edecektir. 
ruhudur. Her sene ilk ve ortamek- başka matlup dere-cede temizlik nan Mehmet oğlu Mehmet ismin- murahhaslar bu kongreye iştirak Kıraat Kitapları 
teple.ri arttirmahdır. ve sıhhat şeraitini de haiz ol- de birisi tedavi için lstanbola etmek üzere şehrimize gelmekte- Mekteplerin yeni kıraat kitapları-

.ıt madığı anlaşılmıştır. Belediye esas gönderilmiş ve Cerrahpaşa has- dirler. nı hazırlıyan komisyon ilkmektepler• 
Nejat Bey ( Gedikpqa Eminsinan itibarile asri ve büyük bir hal tanesine yabnlmıştır. Hastanın Verilen malumata göre blltün ait olanlarını ikmal etmiştir. 

ma hallesi, Camiiıerif sokak 3-J ) ı k 1 t f k t b" b I Komı"syon d " - '-t ı · k " yaptırı masını arar aş ırmış, a a yaralan va ım olduğu için dün murah as ar yann şehrimize mu- ıger me.: ep erın •· 
- ilk n orta mektep birinci de- kafi tahsisat bnlamad1ğı için hastanede vefat etmiştir. Müd· vasalat etmiş olacaklardır. taplarını hazırlamakla metgul olmak· 

recede bir ~adadır. Bu mektepleri şimdiye kadar hu kararı yerine deiumumiliğin gösterdiği lüzam Bu kongre münasebetile şeh- tadu. Bütün kitaplar önftm\izdeld 
nekadar artbr15ak yine IDzum var- t• · ..+: B l d" · d- d il hfill k de,. aeneai zarfında baaruılarak ge• 
dır. btanbulda bu .ene birkaç orta gedır:mebmı'il'hıu.o ld e e kıyenıh o d u- üzerine ceset ün morga getir· - rimizdeki mason ma erinde sı lecek senenin pro~amına ithal edi-

şün ügü u a e soğu ava epo- miştir. Beyoğlu hastanesinde aık toplantılar vukubulmuştur. Jecektir. 
mektep açılacatınt öğrendim ve 1 b l k · v t• T L:... ğf Meh Ef d B h d 

arı u unaca ve zeytinyagı, zey m yatan aWT oy u .. met • e u içimalann e efi masonlar Ekmek Meseles·ı meınnrn oldum. Çocuklar, mektep- 'b" h · l L_ I d f · O 
gı ı arıçte sab ması manzur u ün ve at etmıştir. lümü şüp- arasında evvelce tehaddüs eden 

•iz kalmamalıdır. Çok iyi bir mek- olan gıda maddelerini de burada heli görüldüğü için bunun cesedi ihtilifı halletmeğe matuf bulu- Belediye lkbsat Mildürlili'U 
tebe muhtacız. sattıracaktı. Şimdiki ha[ kafi de morga nakledilmış· tir. IU günlerde zaruri gıda madde-

Jt 
Hakkı B. (Un ka.pa.nı Atlama.ta.9ında 

KHlban soka.k 4) 
- Evlat., ben burada bir mec

muayı tertip ederek geçiniyorum. 
Eğer daha fazla okuıaydım, her• 
halde bugünkü vuiyetiınden daha 
iyi bir vaziyette olurdum. lyi ve 
mea'ut yaşamak iatiyen gençlere 
Öğrenmek. daima Öğrenmek: ve yine 
Öğrenmek tavsiye ederinı. Bilgi.aiz 
losaıı medeni olamaz. HiU<umetimiz 
de mektepleri daha ziyade artırma-
lıdır. Orta tahsili de, ilk tahsil g ibi 
mecburf yapmalıdır. Bizde okuma 
bilmiyetlerin nisbetl fazladır. Bu 
nisbeti en aza düşürmek için b ize 
bir maarif planı lazımdır. Bu plan 
yapılmalıdır. -----

Sokaklar 
Belediye Tanzifat İşlerine 

Ehemmiyet Veriyor 
Haber aldığlDııza göre Bele

ye şehir dahilinde sokakların te· 
mizlenmesi hususuna daha fazla 
ehemmiyet vermek kararını itti
haz etmiştir. Bu karar cümlesin
den olarak yalnız umumf ve bU
yilk. cadddelerin değil, iç ve ke
nar sokakların da her zaman te· 
miz bir halde boltmdunılma!I için 
tertibat alınmıştır. Bazı semtlerde 
iç sokakların hergün muntazaman 
temiZlenmesine başlanmıştır. Be
lediye bu hususta geniş mikyasta 
b ir tanzifat programile faaliyet 
s .rf edecektir. 

nuyordu. Malô.mdur ki evvelce ı · üz · d uJ im k d gelmedigıw · irin birçok sebze ve en erın e meşg o a ta ır. ,.. M k J vukubolan bir ihtilaf neticesinde Bu d km k 1 meyva küfeleri başka iskelelere te ara a e e mese esi en 
çıkanlıyor, bu ytUde.n belediye e p er TOrk Masonları ikiye ayrılmış, başta gelmektedir. Ekmek fiati 
varidatım da kaybediyor. - •· bir kısmı büyük azim mahfelini bu meşguliyetin esasını teşkil 

Belediye, gerek bwıu ve ge- Maarif İdaresi Şiındiden teşkil etmişlerdi. Şimdi bu ayrı· etmektedir. 
rekse şimdiki halin fena vaziye- Hazırlık Yapıyor lığın izalesi için mesai sarfediI- Ticaret Odasmda 
tini nazarı itibara alarak şimdi- -- mektedir. Kongre gününden ev- Ticaret Odasına kaydedilmi-
ki halin bulunduğu yerde mu- lıkmekteplerin küşat edilerek vel her iki teşekkülün bir araya yen esnafın kimler olduğu araş• 
vakkat bir hal yaptırımya ka- yeni ders senesi tedrisatına baş- getirilerek kongrede Türk hrılmaktadır. Bunlarm Odaya 
rar vermiştir. Bunun için (100) lamalan günü }'.akınlaşımşbr. Bu Masonluğunun müttehit bir halde behemehal yazılmaları temin edi· 
bin lira kadar bir para sarfedi- sebeple Maarif idaresi ha.zırhkla· temsili arzu edilmektedir. Fakat lecektir. 
lecektir. Belediye İkbsat Müdür· nna hararet vermiştir. lstanbul bizim öğrendiğimize ~öre iki 116 lr I 
lüğü de İstanbulun meyva ve mıntakasma verilen muallim ade- zümre arasındaki bu ihtilafın lY.l ua ıim 
ıebı:e işleriJe halin vaziyeti hak- di kadro için kafi görülmektedir. halli hususunda şiddetli münaka- /J 
kında uzun bir rapor hazırla- Maarif idaresi talebenin mektep- f •h 1 
maktadır. Bu rapor Şehir Medi- siz kalmaması i\in gayret sarfet· şalar olmuş, neticeye varılmak m l anıarl 
sinin tc-1rinisani içtimaında müza- mektedir. Bu arada bazı mektep şu dakikaya kadar mümkün ola-
kere edilecektir. Muvakkat hal binalarmın eksikleri de tamamlan- mamışhr. Bununla beraber uzlaş-
yapıldıktan sonra başka iskelele- maktadır. Bu sene ilkmeldep mak hususunda bazı mason bn-
re meyva ve sebze çıkarılması talebesi arasında, geçen seneye yükleri müessir müdahalelerde 
menedilecektir. aazaran bariz bir fazlalık müşa- bulunmuşlardır. 

Kanalizasyonda 
Bir Zat Çukura Düşerek 
Böğründen Yaralandı 
Aksar ayda Y enikapı cadde

aiudeki kanalizasyon bacalarıwn 

demir kapaklarının çalınarak 
lağımlarm açık kaldığını yaz· 
mı.ttık. 

Evvelki akşam Cerrahpaşada 
oturan Ihsan Bey bu bacalardan 
birisine düşmüı ve böğründen 
tehlikeli surette yaralandığı için 
Cerrahpaşa hastanesine nak-
ledilmiştir. 

bede edileceği anlaşJınaktadır. 

Avrupaya Gönderilecek 
Avrupaya göndrilecek talebe

lerin seçilmesi için bugün imti· 
han yapılacaktır. Taliplerin adedi 
100 kadardır. 

Şeker lsmarlanmiyacak 
lktısat Vekaleti, gümrüklerdeki 

stok ıeker, kahve ve çay mikta· 
rını nazarı dikkate alarak şimdi· 
Jik siparişlerde bulunulmaması 

için tacirlere tebligat yapmıştır. 

Kitap Panayırı 
Darülfünun meydanında açJan 

kitap panaym dün kapanmıştır. 

Kitaplar 
İlkmektep Kitaplarına 

Fiat Konuyor 
Bütün ilkmektep kitapları için 

Maarif V ekAletinin kararile resmi 
fiat ~konulmakta, kitapların bu 
fiaattan fazlaya ıablmarnas1 lazım· 
gelmektedir. Bu sene de bu gibi 
kitaplara fiat konacaktır.Yeni ki-
tap basanlar bunlardan bir tanesi
ni Devlet Matbaasına göndermesi 
lizımgelmektedir. Bu hu8Ulta ta
yin edilen müddet bu akşam 
bitmektedir. 

Maarif Vekaleti Lise ve Orta
mekrepler için Fransızca, lngllizce 
ve Almanca mualJimi almıya karar 
vermittir. imtihanlar bu ayın yirmi 
beşinci günü Darülfünun aalonunda 
yapılacaktır. imtihanda muvaffak 
olanlar vekaletin tayin edeceği her
hangi bir mektepte bir sene müd· 
detle ataj yapacaklar, ondan sonra 
asli muallim olacakrardır. imtihanla· 
ra 20 ile 45 yqları uasındakileJ' 
a-irebilece ki erdir. 

Tahail tarh da tam devreli ruml 
veya hunıi lise. yedi senelik idadi 
veya Muallim Mektebini tamamlamıf 
olmaktan ibarettir. Muallim Mektebi 
me%unlarınm en az iki •ene mual
limlik yapmıf olmaları, llae mezun• 
lanoın da en a& iki aenelik mezun 
olmaları li.Dmdır. Darülfünun veya 
yüksek mekteplerden birine devam 
edenler imtihanlara kabul edilmiye• 
cektir. imtihanda muvaffak olanlar 
ancak münhal Yukuunda tayin ecli
leceklerd ir. 

~ ~-------------------=------------------------------------------------------~~~ 

1 
Son Postanın Resimli Hikayesi: 

bir iş 2 - Az çalışayım .•• 
. 

a - Çok kar edeyim 1 

Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

4 - Senin anlıyac •ğm hava· 
dan para kazanmak a J o . t:m. 

Haaan Bey -Öyle ise biç durma. 
Komıu ... lstanbulun havadar bir 

yerinde çalgılı bir gazino itlet l 



3 Eylftl 

-
Kitap Panayırında 
Gördüklerimiz 
Ve Ögrendiklerimiz 

« -
Üç dört gllndenberi DarUlfll-

nun avlusunda binlerce ki~inin 
ıiyaret ettiğini haber verdikleri 
kitap panayırı, bizim için ilk 
tecrübe olmak itibarile, hayli 
faydalı oldu. 

Bu panayır bize birçok ıeyler 
öğretti. 

1 - Harf inkılAbındanberi 
çıkan kitaptan bir arada görmek 
mümkiln oldu. Panayırı ziyaret 
etmifseniz görmlltsüniizdllr ki, iki 
liç senedenberi nCfredilen eıer· 
ler, irfan klltilphanemizi ne 
doldurmağa, ne de &llslemiye 
klfi değildir. Eserlerin çoğu fikir 
ihtiyacımıza cevap vermiyen 
ıeylerdir. 

2 - Kitap buan mileuese
lerin adedi iki llçll ıeçmiyor. On 
d6rt milyon Türklln dimaai ,.. 
dasını temin yazifesini nzerin• 
alan bu mlleueıelerden yalmz 
Kanaat Klltophaneai biraz ıengin
cedir ve daha mtlteneYvl eserler 
meydana çıkarmqbr. Fakat diğer-
leri ufak tefek mDesseselerdir 
ve bu vazifeyi hakkile ifadan 
Acizdirler. 

3 - Nefl'edilen eserlerden 
anlıy<.'rua ki bu mlleueseler 
memleketin irfan ihtiyacını hak-
kile anlamıya ve bu ihti
yaca cevap verebilecek suretle 
metodik ve programlı neşriyat 
yapmaya muktedir değildirler. 
En ziyade ehemmiyet verdikleri 
ıey çocuk kitaplarıdır. Bunların 
da çoğu program dahilinde ter• 
tip ve tanizm edilmemiştir. 

4 - Kitapçı ile kari arasın
da bir iltisak vasıtası yoktur. 
Sergide biz bile ıimdiye kadar 
neırinden haberdar olmadığımız 
birtakım eserler gördOk. Bu 
eserlerin hitap ettiği karilere 
kitabın nqrinl haber yerecek biç 
bir vaaataya mllracaat edilme
miftir. Ç&aldl nefir müoaeseleri
nin pr&paganda tqkilltlan yok· 
tur. Karii elde etmek sırnna 
vlkıf detildirler. 

5 - Sergide kitap teıhir 
edenlerden birine ıordum: 

- Ahı •erit naaal? 
- MOkemmeL 
- Don nekadar kitap sattın? 
- Sekiz lirahk! 
Demek ki bllttln panayır müd· 

detince yapacajı ahf •erİf elli 
lirayı doldurmıyacak. Doğruıu 
ml\kemmel. 

6 - Gençler Devlet Matbaa
ıı paviyonunda m91pl oluyorlar. 
Yani ciddi kitaplara ehemmiyet 
veriyorlar. Demek Devlet Mat
baası neıriyab, gençliğin fikri 
ihtiyacına en ziyade ce9ap veren 
müessesedir. Fakat bu kitapları 
görebilmek ancak böyle bir pa· 
nayır kurulması sayesinde müm· 
kün olabilmiştir. 

Ş&1 mllfahedelerimizi bir ne-
ticeye bağlamak lizımgelirse 
diyebiliriz ki: 

Memlekette fikir hayabnı can· 
landırabilmek için kitap netriya· 
tının yalnız huauı' bir iki neıir 
milessesesinin omuzlarına yOkle
nıek doğru değildir. Yeni harf-
lerden sonra fakirliyen irfan 
kütüphanemizi zenginleştirmek 
için, devlet tarafından metodik 
programlar ve visi neşriyat yap-
mak lazımdır. 

Bu neıriyatı halka ve karie 
isal edecek ve işittirecek vasıta
lara müracaat edilrdelidir. 

Satış ve tevzi teşkilitı vücu· 
da getirmelidir. 

En çok faydalı eserler neş
rede.n müesseselere mükifat ve
rerek teşci etmelidir. 

Yoksa bu gidişle yarım asır
da irfan boşluğumuzu doldurma· 
ia muvaffak olamayız. 

SON POSTA 

[Son Postanın Resimli Makalesi 

birli olmak mecburJ7etiaclesiniz. 
2 - Tedbir ~c isabet iki 

muvaffakıyet şartıdır. 

B Tedbir • 

3 - Fakat tedbirde korkakhk 
derecesine kadar gitmek hayata kB· 
türüm eder, muvaffakıyeti ö.dtırilr. 

= 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Hapishanede Bir Cinayet 
-

Malatya Hapishanesinde Azılı Bir Şerir 
Tarafından Cinayet işlendi 

Malatya, 2 (Hususi) - Şehrimiz hapishanesinde Fakat bAdia meydana çıkarak ikiai de yakalan-
azılı bir ıerir tarafından kanlı bir cinayet işlendi. mıştır. Ancak Halit kendisine cllrilm atfedilcliji 
Hidise föyle oldu : iddiasında bulunmUf, Kara Hasan ise hAdiaede 

Hapishanede on seneye mahkum Arganın Kaçikli Halidin de müşterek olduğunu söylemiftir. 
köyDnden Kara Hasan birkaç gün evvel hapis- Bu adavet Ozerine dlln mahkümlar avluda iken 
hanede Andırlı Yahyanın cebinden on sekiz altın Halit her naaılaa eline geçirdiği sustalı bıçakla 
lira çalmış, bu parayı saklamak llzere on beş sene Kara Haaam Oç yerinden ağır surette yaralamııtar. 
mahkümlarından Keferdizli Hasan oğlu Halide Derhal yetişen gardiyanlar Halidin elinden bıçatı 
vermiştir. almışlar, kendisini yakalamıılardır. - Ihsan -
Almanya Harpten Korkuyor 

Versay Muahedesini Parçalamak 
istemesinin Hakiki Sebebi Bu imiş! 

Berlin, 2 ( A.A ) - Gazeteler, 
Almanyamn teslihat meselesi 
hakkındaki teıebbtıa milracaatını 
uzun uzadıya menuu bahsedi
yorlar. 

Bazı Fransız gazetelerinin, 
Almanyanın hukukta müsavat 
talebi hakkındaki mllracaatanı 
yeni bir siliblanma yarııının 

mukaddemesi gibi tavsif etmek 

Bir Yangın 
lskenderiyede Bir Pamuk 

Deposu Yandı 
lskenderiye, 2 (A. A.) - Hn

kiimete ait ( 200 ) balya pamuğu 
ihtiva eden bir depo yanmııbr. 
Balyaların yansı kurtarılmııtır. 

Mahvolan pamuklann kıymeti 
25 bin Mısır lirasıdır. 

Y angım söndllrmek için itfai
ve 5 saat uğrqmıya mecbur 
olmqlur. 

itfa ameliyesine, biri sabib ol· 
mak üzere 5 tulumba ile 50 ka
dar itfaiye efradı iştirak eyle
miıtir. 

Uşakm Kurtuluşu 
Utak, 2(A.A.)- 1 eylul kurlu 

luş bayramının onuncu yıldönümll 
fevkalade tezabllratla tesit edildi. 

istediklerini söyliyen Gazet Dö 
Vos, Alman kabinesinin hakiki ve 
umui bir terki teslibatı arzu et
mekte olduğunu bir defa daha 
beyan eylediği hususuna iıaret 
ediyor ve diyor ki: 

ıı Almanyanın askeri siyasetin· 
den mes'ul olanlar bOtlln mem
leketler tarafından kabul edile
cek dllrllst ve hakild bir terki 

ltalga İle 
Fransa 
Arasında 

Roma 2 (A. A.) - ihtiyarlık, 
malftliyet, yeni çocak doğurmUf 
valdelere muayenet Ye hastalıklar 
hakkında ltalya ile Fransa ara• 
sında bir itilif aktedilmiıtir. 

ltalya bu itilif ile Fraosada 
buluna ltalyan mahreçleri için 
bir takımın sübuletlere müsaade
ler teminine muvaffak olmuttur. 

Bir Kaza 
Budapeıte, 2 ( A. A. ) 

Bir kum ocağında oynamakta 
olan 4 çocuk birdenbire vukubu
lan bir heyelan neticesinde kum
lar altında kalmıştır. Çocukların 
d6rdü de iSlmfiştür. 

İSTER İNAN, /STER 

tealihabn Almanya için en mll
kemmel bir emnlllellmet teıkil 
odeceğini pek iyi biliyorlar. 

Fakat bir teknik ve malzeme 
devresinde hiçbir bUkCımet ordu
sunu tayyareais, tank11Z, atır 
topsuz ve asri harbin icap ettir
diii diier teknik siliblardan 
mahrum bırakmak mes'uliyetini 
deruhte edemez." 

Eskişehirde 
Kurtuluş Bayramı Heye

canla Tesi't Edildi 
Eakifeber, 3 ( Hususi ) - Şefı.. 

rimizin kurtulut bayramı, dlln, 
fimdiye kadar görlllmemit teza.. 
boratla tes'it edildt Sabahleyin 
dnıman iıgali hatıraları ıehirde 
canlı bir ıekilde temsil edildi. 

Muhtelif hatipler siyah matem 
heykelinin etrafında ordudan 
istimdat ederken uzaklardan ko
pan ordu ıehre ıirdi ve Türk 
bayrağını alkışlar arasında hey• 
kelin Ustilne dikti. Binlerce halk 
kolorduyu ziyaret etti. 

Burada çok heyecanlı tezahil
rat yapıldı. Bir hatip orduyu teb
cil etti. Kumandan buna cevap 
verdi. Akşam, belediyede ve 
Halk Evinde mftsamereler 
verildi. 

iNANMA! 
Gazetelerde okuduk: son derece indirilmittir. Sabahtan aktama kadar hah 
" Gördes denince akla tabii halı ıelir. Bir zaman· do'kumakla me1gul olan bir iıçi tehirde on kuruı 

lar Gördese hahdan çok para girerdi. Hah alı' nrlşl ıündelik ahyor. 
mühim bir ticaretti. D\lnya bubranı yüzünden bu ti· " Şehirde on kurut olan ücret köylerde altı kuruşa 
caret bir parça azalmııtır. 

1 

kadar düımoktedır. 6 lll 10 kuruıla faaıla11ı on •aat 
" işin acıklı ciheti amelenin nziyetidir. Tüccarın balıtan bu zavallırın vaziyetleri bir parça ıslah edi

nziyetl niıbeten iyidir. Fakat amelenin yevmiyesi lemez mi? ,. 

/STER iNAN. /STf.R INAflMAI 

Sayfa 3 

ısası 

Münderecatımızın çoklu
gundarı dercedilememiş
tir. 

a:ı:::= u 

Dün ya Güzelinin ismi Ve 
Resmi Kendisine Aittir 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 
olduğum zaman bana Spa 
belediyesi bir buket vermişti .• 
Ama ne buket. Konca halinde 
ve yumruk büyüklilğ6nde gOller .• 
Aralarında renkli karanfiller, ya
seminler var ve etrafını 
kırmızı beyaz, ay yıldızlı bay• 
raklarla donatmıflar. 

Ah ben o buketi blltün öm· 
rUmde unutamıyacağım... Dünya 
Güzeli elindeki Son Postayı 
bir kenara bırakarak ayata 
kalkb: 

- Durun size o kordelelerl 
ıetireyim. •. 

Keriman Hanım bir ılllün ıibi 
kap.dan sldldl Ye elinde ufak 
ceviz bir kutu ile plcli. 

- Balmus fU ıa...a korclele 
lere.. Ortalanadaki a7 Jdclaa, fil
vaki biraz kaba yapdm11 amma. 
ne stııel dejil mi? 

Kutunun içinde bir ılrll F ran-
11z, Sırp, Romanya, Almanya ve 
ilb.. bayrak renkleri de Yardı. 

Keriman Hamm al:dne de
vam etti: 

- O buketi bana verdikleri-
Din ertesi pnll Oatanda hare
ket etmek lhımıelclL Oda 
hizmetçisine, buketin iyi muhafaza 
edilmesini, abp ılttlrecetimi aly
ledim. Fakat olmadı. Çiçekler 
bozulmak llzere idiler. 

Spadan aynbrken mecburen 
o güzelim çiçekleri bıraktım. 
Yalnız onun bir hatıra11 olsun 
diye kordelelerini sakladım. 

Bu mrada Fsndıkh apartıma

nının deniz cephesinde 66 nu
maralı vapur hızla ıeçiyordu. 

Keriman H. içini çekerek elife 
lıtanbulu ıösterdi: 

- Bu manzaraya, bu tabi 
letafete doyum olmuyor... Parla 
bence fevkallde detil, çok ıtııel 
bir ıehir. 

Caddeler, yollar, binalar, çok 
muhteşem teJler. Fakat bizim 
lstanbulun, insan eli dejm ... 
mif güzellikleri Yar. 

Safuı H. ijilerek kıraliçeye 
bir şeyler ı6yleclL Keriman 
Hamm: 

- Ha, sabi, declL Haydi Sa
futçuğum, bir kabYe a6yleyiYer. 

- Zahmet oluyor Harume-
fendi .. 

- A, ne zahmeti! •• 
Keriman Hanıma sordum: 
- Dlln sorduklarımdan ba· 

kiye kalan bir sual vardı. 
- Sorun.. 
- Tnrk Ye Avrupa kadınlan 

arasındaki mukayesenizi dinlemek 
isterdim .• 

- A, bu biraz tuhaf olmaz 
mı? 

- Neden? 
- lki tarafı gDcendireceğiL. 

• Bazı mllesseseler dllnya ga-
zelinin isminden ve resminden 
rekllm yapmak hususunda isti
fade etmektedirler. 

Keriman Hanımın pederi Ha· 
lis Bey hiç kimseye ve hiçbir 
müesseseye blSyle bir hak veril-
mediğini söylemiştir. Bir 
çikolata fabrikaaı da Ke-
riman Hanımın resimlerini 
bastırarak reklama kalkıtmış· 
tar. Halis Bey bu gibiler 
hakkında mahkemeye mllracaat 
edeceğini söylemektedir. 
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Buhranın Kadını! Ir e r U 

Fransızlar kadar, ltalyanlar da 
zeki insanlar olmakla maruftur
Jar. Bugünün göğsll yapışmıf, 

zayıf vücutlu lrndınıoa hoı bir 
isim bulmuşlar. 

Buhranın ı~adım 

Fakat doğruyu kaydetmiş ol· 
mak için itiraf etmelidir ki, zayıf· 
lık mod::ı ı, bugUn sıkıntı ını çek
tiğimiz buhranla alakadar de
ğildir. Sadece moda tacirlerinin 
bu yüzden para kazanan insan· 
laru1 ortaya çıkardıkları bir 
cereyandır ki, rropagandası kur
naı:ca yapılarak umumileımesi 
temin edilmiştir. Nitekim kısa 
aç modası cin oz 7.amanda ber

berlere servetler temin etmiştir. 
Maamafih moda, umumiyetle 

ilhamım pratik hayattan alır. 
Bolluk zamanları haricinde en 
lkbsadt, en rahat giyim tanı ne 
1 e, insanlar ona meyi ederler. 
Ktsa etek cereyanı işte hundan 
dolayı revaç bulmuştur. Haftada 
hiç olmazsa bir defa berber 
ıiyareti külfetini hanımlara yük
lemesine rağmen saçların kesit· 
mesi de bu yüzden muvafık gö
rUlmUşlür. ÇUnkü sabahleyin do
laşan saçları açmnk ıçın uzun 
bo} lu uğraşmayı icap ettirmiyor, 
kolayca temizleniyor, çabuk ku
ruvor. Fakat giizellik meselesinde 
xayıflık modasını, cansız eşyanın 
tabi olageldikleri rağbet kaidesi
ne bağlı görmek doğrı ı değildir. 

KRclının zayıflığı :r defa 
aıhhat noktasından i.ıydalıdır. 
Şişman kadının daha ziyade §ark 
memleketlerinde mergup olması· 
na rağmen, oralarda bile kadm 

Ucudunun inceldiğini görliyoruz. 
Bunun ebebi udur ki, zayıf ka
dın sıhhatçe daha rahattır, baş 
bastalıkJarmın daha ·az tehdidine 
m ru:ıdur. Maamafih büllln hu 
mlllabnzalnrm haricinde hlikim 
nokta şudur : 

Sc' ilen Giiz~llik 

Demek oluyor ki, garplı er-
:4\.ekler şimdilik zayıf vUcutlu .. , 
1 kadındaıı hoşlanıyorlar. Sıra 
işmana gelince o vakit le ha· 

nımlar şişmanlamanın yolunu bi
lirler. Fakat bugün için bu mo· 
daya uymıya kendilerini mecbur 
görüyorlar. Çünki sevilmeyi her 

mahluktan fazla seven l·adm, 
kendisine karşı en fazla alAka 
celbeden şey ne ise onu yapıyor. 
Şaşacak ne var: Havvanm kızları 

değil miyiz? - * * 

Bir 

Ada nada 
Hırsız Yaralandığı 

Halde Firar Etti 

Ad~na - ivvelki gece saat 
iki buçu~ta ',~mirler mahallesinin 
beltçisi Cebbar Efendisi, debağ 
zade Ragıp Beyin evinin civarın
da ıüpheli bir adam görerek 
tubnak istemiş, fakat meçhul 
adam kaçmıya başladığından 
Cebbar Ef. tabancasını çekerek 
be~ el silah atmıştır. • 

Yapılan tahkikatta, bulunan 
pabuçlardan ve nehir kcnarmda 
görülen kan lekelerinden bu ada
mın parlak Ali olduğu ve bekçi
nin atlığı İrnrşunlardan birinin 
h;abet ettiği anlaşılmıştır. 

Nehirden yiizerek karşı tarafa 
geçmiye muvaffak olan bu hırsız 
polis mcmm )ara tarafından takip 
cuilıoe. u c.~.ir. 

• e ır 

e 
• • 

ntızam 
Bnlıkesir (Hu

susi ) - Şehri· 

mi?.deki umumi 

müesseseler ara-
mda, Memleket 

hastanesi, Uze-

rinde ehemmi
yetle durulacak 
bir mevzudur. 

Bir ha tanenin 

bilinmiyeıı tar(tfı 

var mıdır, diye-

bilirsiniz. Fakat 

bizim Balıkesir 
hastanesi yalnız 

ale)Ade bir tifa 

a tanesi 
susun e· 

Şunu da ıöyli

yeyim ki hasta· 
nenin gerek dok-

torları, gerekse 

diğer hastabakı
cıları ve diğer 

mns tah dem le ri 
birer faaliyet un-

surudur. Burada 
boş durmak 
yoktur. Herkes 
gUniin her 11.a

tinde hararetle 
çalışır ve bu ıu· 
retle hastalara 

yurdu olmaktan 
ibaret değildir. 

a hkeslr hastanesinin dahiliye mütehassısı Raif Bey ı, başmda 

fay dalı olmak için 

azami emek sar
f ederler. MUea

ıcsenin Iahoratuarı başlıbqına 

bir tetkik yuvası hl{indedir. Bu· 
Burası ayni zaınanda tam ma· 
nasile bir şefkat yurdu ve bir 
tetkik evidir. Hastaneyi temizlik 
ve intizam noktasından tetkik 
ederseniz hayran ve minnettar 
Jcalırsmız. Her yer, her kovuş ve 
her k~şe hakikl manasile ve bir 
hastaneye yakışacak derecede 
temiz ve tozsuzduar. 

Sathi bir tetkik bu güzel 
müessesedeki intizam hava ve 
manzarasını anlamak ve teslim 
etmek için kafidir. Bu mUesse

sede hastalar yalnız tedavi edil-

Kayser ide 
\Evlenmek 
ı Zorlaştı 
l Kayseri (Huımsi) - Her mem· 

leketin ölmiyen ve bitmiyen J- •t.ı 
adetleri vardır. Kayseride de bu 
adetlerin başında evlenme mese-

l lesi gelir. 
Kayseride her genç istediği 

zaman evlemiye muvaffak ola· 
maz. ÇiinkU başka yerlerde ol
duğu gibi arzu ve tarafeynin mu· 
yaffakati kAfi değildir. Orta 
halli bir genç evlenmek için en 
az iki bin tlirk lirası hazırlamış 
olmal.dır. Bu paranın dörtte biri 
yeme ve içme masrafıdır. Müte
bakisi çeyiz masrafı olur. 

Evlenecek bir genç evlenmeyi 
lı~hrına getirmek için beş yüz lira 
kıymet;nde (Burma) denilen bir 
nevi a1tm bileziği tedarik etmiş 
olmalıdır. Mütebaki hediyeler 
ikinci derecede kalır. 

lktısadi buhranın tesirlerine 
rağmen Kayseride evlenme mas-
rafları glln geçtikçe artın ktadır. 
Tabii bunun neticesi olarak ev· 
lenmeler azalıyor. Bu derdin önü
ne geçmek llzımdır. - S. A. 

Geredede 
Bir Köyde Yangın Çıktı, 

Üç Ev Yandı 

Gerede, (Hususi) Şimdi 

buralarda harman m~vsimidir ve 
herkes köylerinden uzakta hulu· 
nan harmanlarda nıeşguldiir. İşte 
bu civardaki Samat köyünde 
köy!'ılerden b=rçoğunun harman
da olduğu bir sırada yangın 
çıkmış ve Uç ev r1ndıktan 
ıonra söndürülmüştür. 
~ Kazamız dahilinde yeni 

m?.hsul idrak edildiği için buğda-

mekle kalmaz, ayni zamanda 
bütlin doktorların bir b ba ıef· 
katile gösterdikleri muamele He 
manen de tedavileri temin edi
lir. Hastane hariciye, zlihre· 
vi hastalıklar, dahiliye, göz, ku
lak ve burun hastalıkları kısıın

fonnı htiva etmektedir. Ayrıca .. 
mUkemınel bir eczanesi, terte· 
miz ve asri bir ameliyat salonu 
ve bir de yemekhanesi \'ardır. 
Bir de elektrikhanesi mevcuttur. 
Bütün bu kısımlar temizlik hu· 
sosunda canh birer nümuncdir. 

rada her zaman tahliller ve tet
kikler yapıldığını, kanşık tıp mev

zularının mikroskoplar alhnda 

halline çalışıldığını görür ve biç 

ıüphesiz iftihar duyarsınız. 

Hastahaneye ümitsiz bir va· 

ziyette gelen hastalar doktorların 

bir baba ve hastabakıcı hemşi· 
relerin bir abla şefkatile tedavi 
edilerek şükran ve minnet hiılc
rile çıkarlar. - Y.Y. 

Kütahyanın Güzel Yerleri 

• • ••t ua yaya ermişt·r 

KUtahyanın pnrkından bir manz ra 

Kütahya ( Hususi ) - Vilaye· 
timizin hemen her tarafında 
ninni ıöyliyerek akıp giden buı. 
gibi ıulara tesadüf edersiniz. Bu 
suların yetiştirdiği ağaçlarm serin 

gölgelerinde cuma günleri küme, 
küme halk yığınlarif e karşılaşır· 
ıınız. Buranın mHircleri, gönül 
eğlendirerek gezilecek yerleri 
o kadar çoktur ki bir ndam her 
cuma bir yere gitmek şartile 
ilkbahardan kışa kadar bunları 
tnmamhyamaı. Şehir dahilinde 
parkta hattı ilsttlva gibi sıcnk· 
lardan kavrulurken on dakika 
ilerleyip değirmenlere çıkarsanız 
serin ve liitif bir rüzgArla 

yın kilesi 70 ile 90 ve arpanın 

kilesi de 50 ile 60 kuruş arasın
da satılmaktadır. 

"""' Belediye kuzu etinin okka
sına 25, sığır etine de on kuruş 
narh koymuştur.-C.S. 

karşılaşırsınız. Biraz daha ytık

&elecek olursanız DşUmiye bq
larsmız. Sanki iklimler deği-

iyormuş gibi ıaha •e mevkiler 
yer yer degişmiye başlar, hiç 
Umit etmediğiniz e e tabiat 
bUllin gtizelllklerini 8nünüıe ıer
per. Oldukça tirin ve aüzel olan 
parkta incesaz çalahdanberi her· 
gün çok kalabalık olmaktadır. 

Ayrıca bir de Çamhkahvede de 
belediye bandosu çalmaktadır. 
Bunlardan bııtka bir yazlık ıine
nıa ile bir tiyatro hali faaliyette· 

dir. Ze:ıgiıı orman ve madenleri, 
mümbit ve mahsuldar topraklarile 
pek çok ntifusu ve fabrika ya~at
mıya elverişli olan memleketimiz 
biraz bakım ve biraz himmet 
ihtiyacındadır. Belediye bu hu· 
sustaki faaliyetini genişletecek 
olursa şehrimiz namlı ve ıanh 
bir belde olacaktır 

Nurullah Ata 
Bu gazetenin bir anketine 

verdiğim cevaplar ii:ıcrine " Fikri 
Avni " imzalı bir mektup aldım; 
adres bildirmediği için husuai 
bir cevap yazamadım. Fakat Fikri 

Avni Beyin sorduğu sualler, umumi 
mahiyette olduğu için kendi ine 
bu ıiltunda cevap vermeme bir 
mini yoktur. 

Diyor ki: " Ben bir fikir tale
besiyim. Münevver olmak isti-
yorum. Latince ve yunanic 
bilmiyorum. Yalnız ana dilimin 
içini! karışan dilleri biliyonıın. 

Bence bu öz <li!;min fikir ve şiir 
hayatıma intibak ettiğini görliyo
rum. Fakat lalince ve yunanicc 
bilmiyenlerin münevver VC' müte
fekkir olmıyacaklarım ve bize, 
yani memlekete bu dilleri bilen· 
ferin elzem olduğuna ve bunun 
sebebini bir türlü anlıyamadıın.,, 

Fikri Avni Bey bir taleb 
oldağunu söylediği ve benden 
bir muallim cevabı istediği için 
kendisi?.e .. bazı ,..şeyleri )~alır v ~ö
nül duşunmeden söylıyeccgım. 
" Yalnız ana dilimin içine karı· 
ıan dilleri biliyorum ,, derken 
acaba arapça ve acemceyi bil• 
diğini mi söylemek istiyor, anla· 
madım. Öyle ise o dillere ne 
dereceye kadar vakıf? y alnıı. 
tUrkçeye lazım olduğu iddi 
edilen derecede ise sayılmaz. 
Öyle olduğuna göre cevap vert. 
yorum: Yalnız kendi dilini bilen 
adam, dünyanın her yerinde ve 
bilhassa bizim memleketimizd 
hiçbir şey bilmiyor demektir. 
Kendi dilini de bilemez; çünkU 
kendi dilinin hususiyetlerini an• 
lamak için elinde bir mukayes 
aleti yok demektir. Edebiyat v 
fİİr sahasında dahi kıymetli iş 
görenlerimiz ancak ecnebi dili 
bilenlerdendir. 

Genç muhatabım arapçayı 
ve acemceyi, edebiyatlarını anlı• 
yacak derecede biliyorsa kendi
sini tebrik ederim; fakat bunlar 
ancak şark irfanına aşina olması 
için k!fidir. Halbuki bugün menı• 
lekette hikim cereyan garp irf114 
nanı istiyor, hatta yalnız ona 
itibar ediyor. O hllde ara pça 
ve acemce bilmek hiç şüphesiz: 
bir meziyet olmakla beraber bize 
laıım olan münevver için esaslı bir 
bilgi, bir annah~ar değildir. Y ~lnız 
tark irfanını bılenler, garp ırfa
nına nUfuz edemiyor. 

Bunun aksi doğru değildir; 
çünkU garbın hakikaten irfan sa· 
hibl insanlarının şarkın güz llikerl• 
ni anladığını görüyoruz. Hnlbuki 
aark münevverleri garbın ancak 
ilmine, fennine itibar edebiliyor, 
bedliyatını sezemiyor. İşte Arap
lar: Yunanlıların felsefesini, fizi· 
ğinl, tıbbını aldıkları halde şn· 
irlerlnden bir şey anlamamışlar. 
Demek ki garp irfanı, şark irfa· 
nanı da ihtiva edebiliyor; şark 
irfanı bu genişlikten mahrum. 
O hAlde bugün garbı şarka ter· 
cib eden cereyan haklıdır. 

Garp irfanına gitmemiz e as 
itibarile kabul ediline 
onun ana eserlerinin, yani Y tınan 
ve Utin ilminin, felsefesinin, şii
rinin tetkiki lllzumu, bence, ınü
nakqa bile edilemez. Mlistakil 
bir Fransız, bir Alman, bir lngi
li:ı medeniyeti yoktur; bunların 
hepıi Yunan - LAtin medeniyeti
nin devamıdır. Menşeleri bilinme· 
yince kendilerini de hakkile an
lamak kabil değildir. Bugiin 
memleketimizde Fransız medeni-
yeti eserlerini bir ~!m~n, Alman 
medeniyeti eserlermı hır f ransız 
kadar anlıyan (bittabi münc\'\'Cr 
bir Fransız ve münevver bir Al· 
man kadar) kimse yoktur; çlinkU 
müşterek bilgilerden ~1al~~umuz. 
Bunu itiraf eden az; çunlrn bunu 
itiraf etmek hakiki bir rniine\ ''er 
olmanın zorluğunu kabul etmek 
demektir; bunu da gururu.nuz ve 
tembelliğimizle telif edemı) oruz.. 
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1 Siyaset Alemi A B i Ç i E L O A F A j Gönül işleri l 
Dünya Sulhü evgide 

i~~~;;n:~: ... d.. ..... Almanya Blöf Mü Y apıy_o~r? g~~::ıuk 
:n:: .. ı:~.~=~:;·m~;::ı:~ ~~~!::~ Fransız Kabinesi, Son Alman Teklifine 
.küçilk itilaf devletlerini hayretle 

:~~~I~2.::m::~:~:;. ·~:::.h:::: Karşı Soğukkanlı Davranıyor 
k h"bl ld kl Pariı, 2 ( Huıuıt) - En iyl ... Jetlerin ınü1&vl ha u ı o u arı 

sa ını müdafaa eden Alman nok.tai haber almakla maruf siyasi me-
nazarını Ingiltere de kabul etmiştir. hafilden tereHllh eden malumata 
lnriliz harlciye1i uxunboylu tetkik göre, Almanya. Versay Muahe-
ett ~i bu iddianın hukukan reddine desinl parçalamak azmile siste-
lm!<An bulunamıyacağrna kanidir. matik bir plAn tatbik etmektedir. 

lngiltercnin böyle bir euaı kabul Alman ordusunun tensikl hakkın· 
etmesindeki tehlikeyi anhyan Fran· dakl Alman notaaı hlik(imet me-
aızlar şimdi telkinlere başlamıflardır. 
Diyorlıır ki: Almanların bu iddiasını hafilinde icap eden ciddiyetle 
kabul etmel<, nihayet.iz milıknllcre karşılanmakla beraber vaziyetin 
yol nçaca!dır. Bir defa kara allah- içyUzUnü bilenler, hükumetin 
ları bahaindo Almanya tatmin edi- herhangi bir blöf karşısında tem· 
lince .ura deniz silahlarına relecek kinli hareketini bozmıyacağı ka· 
ve o aahada da nıilsavat latenecek- naatindedir. Bununla beraber 
tir. Bunun arkuında müstemleke ortada, bilhassa resmi mehafilde 
mcseleşi vardır. Halbuki FranH ile sinir bono bir hava meşhut 
lngiltere, birkaç ay eyvel Lozanda olmaktadır. 
aktett klcri bir itilifnamede Aurupa· Gazetelerin neşriyat ve mll· 
nın i~tikbalini alakadar eden her· talealarına bakılırsa ortada bir 
hangi bir me1elede, birlblrlle milıa- Alman - Fradsız meselesinden 
vere etmeden noktai nazarlarını ziyade Versay Muahedesine imza 
açığa vurmamıya karar vermişlerdi. atanları alakadar eden bir vazi-
Son senelerin milHmahaklr tecri\-
beleri Almanyanın doymaz bir hıra yet mevcuttur. Bazı lrazeteler ve 
sahibi bulundutunu i•pat etmiştir. bilhassa sağ cenah matbuatı Al· 
Fransa şu kanaattedir ki ~iinya manyayı, gizli membalardan kuv-
aulhü evvel, &bir ikl kuvvete istinat vet alan bir cUr'etkar vaziyetin-
edebilir: Fransız orduıu, lnrllis do· de görmekte, mütal~alarında bu 

Tahdidi Tealilıat konferanıları,· aulb n müealemet teraneleri milletlerin harp 
Jıuırlıklım yapwaaına ınani olamıyor. Bura.da gördiJ~Clnl!t resim bu nokta· 
dan çok manidardır. Resimde, son ha.ft& urfında. lngilterede yapılan bir tank 
ıııanevrasıııı görOyoraunuı: --nanması ... - SUroyy:ı. noktai nazar üzerinde ısrar et· 

Uz•ndz•stan Ja mektedir. Bununla beraber umu-n ı U~ mi kanaat, efkArı umumi yenin Avam Kamarasında . -f sulhün ihlalı gibi bir harakete 
ıngi/iz meydan verilmiyeceği şeklinde 

Ordusu 
tefsirlerde bulunduğu merkezin-
dedir. Kabine bu hususta icap-

Londra _ Parl~mentoda bil· eden müzakerede bulunmuş, Baş-

Ottava Konferansına Ait Meseleler 
Mevzuu Olacak Müzakere 

dirildiği veçhile İngiltere hükfı· vekil M. Heriyo vaziyet hakkında 
kabineyi tenvir etmiştir. Alınması 

meli, Hint komitesi ile Hindista- lazımgelen tedbir hakkında lrnbi-
nın hizmetinde bulunan lngiliz ne azası arasında tam bir itilaf 
ordusuna tahsis edilmiş olan as· husulU kaydedilmektedir. 
kert masarifte Hindistanın hisse- Fransız Kabinesinde 
ıinin ne olduğunu tayin etmiye Paris - DUn akşamki kabine 
memur bir mahkeme tesisine ı d h mec isin e arici veziyet izah 

-· Londr.ı, 2 - Parlimentonun 
küşadı için teabit edilen 27 teı
rinievvel tarihinden birkaç gün 
evvel toplanması muhtemeldir. 

Bu arada M. Mac Donald, 
gelecek hafta Londraya avdeti 
ıneselesile meşgul olacaktır. 

Avam Kamarasının içtimaı 
için tesbit olunan tarihten mu· 
kaddem toplanmıya davet edil
mesindeki maksat Ottava itilaf· 
larmdan mütehassıl kanunlann 
uzun bir zaman muaJIAkta bıra• 
kılm!'\ksı:r:ın kabul ve tasvip edil
meleri maksadına ruüptenidir. 

karar vermiıtir. olunmuştur. 
Bu mahkemeye Avustralya Maliye ve bütçe nazırlar, mali ~~~-----------···----------~~~-

ıabılc başmüddeiumumisi Sir Ro- ıslahat için derpiş edilen proje-
bert Garan riyaset edecek ve leri tavzih etmişlerdir. 

Fransanzn 
Hicazdaki mahkeme fngiltere hükumeti ta· Kabine meclisi, Stresa'da top· 

rafından tayin edilecek iki aza !anacak olan konferansta mezkur C' • f • 
ile Hint hükômetinin tayin ede- konferansa riyaset eyliyecek olan ıJlgase l 
ceği iki azadan mürekkep olacak M. Bennet ile hariciye nezareti Kahire (Hususi) - Geçenler-
ve eylfıl iptidasında Londrada ticari itilaflar dairesi mUdürü M. de Fransa hükumeti ile Hicaz 
toplanacakbr. Kal onu Fransayı temsile memur Kıralı arasında on bir maddelik 

Amerl.ka JQ etmiştir. bir muahede imzalanmıştı. Şimdi 
Uj Meclis bundan sonra mesaili Frnnsa hiikumeti ınandateri bu· 

H d tl cariyenin itmamı ile meşgul ol- lunduğu Suriye ve Lübnan hükii· ay U arzn muştur. metleri nam ve hesabına Hicazla 

B C' l [ (17) maddelik bir muahede daha 
ir ,.,oggunu Beyne/mi e 1ıazırınmış ve imzaıaumamerasimi 

Nevyork, 2 - MfisellAh 6 JG ~ l Mekkede yapılmıştır. Bu muabe· 
şahıs, dün öğleden sonra Brok· Ollı erans ar deye göre Suriye ve Lübnan hii-
lin'de Benson and Hust Nasyo· Madrit 2 - Beynelmilel tel· kfımetleri gibi Hicaz hükumeti de 
nal Bank mUessesesine taarruz g·raf ve telsiz telefon konferansı yekdiğerinin topraklarile kat'iyye 
etmişler ve nakit olarak 6000 5 eylülde Madrit teki ayan sara· alakadar olmıyacaklar ve daiman 
dolar çalıp kaçmışlardır. yında içtimalarına başlıyacaktır. bir sulh ha1inde bulunacaklardır_:__ 

C:::::--::.::...;:~~=========- ::==::=:=:=:=:=:==:=::=:==:=: -Seni zındık ıenil Nekadar 
TEF R 1 KA NUMARA S 1 : 56 = dayağa müstahak olduğunu mi\· 

U K L u ö u M nakaşa etmiye na•ıl cesaret edi-ç O C yori':L benden başka kim bi-
lebilir? Haydi defol şuradan!. Mefhur Rus Edibi Makslm Oorklnln hayat romanı 

=:=:=::=:::::=.:=:=.::==:=:=::=Türkçeye Çeviren: Muvaffak 

Bundan başka bu muharebeler 
hiç te bir kin ve garaz hissile 
)'apılanıazdı; kavgalarımız daima 
iüzeilikle biterdi. 

Okumak bana kolay geliyor· 
du. Büyük babam bana daha 
fazla dikkat ve itina etmiye 
başlamıştı. Sık sık dayağa müs
tahak olduğumu kendim de tak· 
dir ettiğim halde şimdi beni 
nadiren dövüyordu. 

Büyüyüp kuvvetlendikçe bil
yQk babamın arzu ve kanaatle-

rine karşı daha aksi hareket
ler y apmıya başlamıştım ve o da 
beni dövecek yerde tekdir et· 
mekle iktifa ediyordu. 

Evvelce bana atılan dayakla
rın haksız olduğu fikrinde idim 
v,. bunu bir kere yüzUne karşı 
söyledim. Çeneme hafifçe vurarak 
başımı yukarı kaldırdı ve gözle· 
rinl kırpıştırarak dedi ki: 

- Neeee?. 

Sonra ''ha ha hal,, diye ha· 
fifçe Klildü. 

Buna rağmen hemen omuzla
rımdan tuttu ve gözlerimin ıçme 
dikkatle bakarak sordu: 

- Söyle bakayım bunu mas· 
karalık olsun diye mi yapıyorsun, 
yoksa temiz kalpliliğinden mi? 

- Bilmiyorum! 
- Bilmiyor musun? O halde 

sana şunu söyliyeyim ki, hilekar· 
lık çok daha iyidir. Temiz kalp
lilik budalalıktan başka bir şey 
değildir. Anladın mı? Koyun da 
temiz kalplidir. Bunları iyi hatı
rında tut! Şimdi git, dolaş biraz! 

Biraz. sonra artık Tevr~ı he· 

jlsviçrede 
Maaşlardan 
Kesiliyor 

Bern, 2 - Salahiyettar F ede
ral Mec1isi Encümeni Federal 
memurların tahsisatlarından yüz
de 1 O ve aile sahibi memurla· 
rın tahsisatlarından yüzde betten 
yüzde altıya kadar tenzllAt icra· 
sına dair olan projeyi tasvip 
eylemiştir. 

Tayyaeeci MoJlison 
Sydney, 1 - ( Yeni lskoçya) 

Tayyareci Mollison doktorlar ken· 
disine laakal bir ay isliı-ahat tav· 
siye elmiş olduklarından dolayı 
Atlas Okyanusu seyahati proje· 
inden kat'iyyen vazgeçmiye ka

rar vermiştir. 

celiyebiliyordum. Yine ekseriyet· 
le akşam üstü çaydan sonra 
meşgul oluyorduk. Her defasında 
bütün bir sureyi kafasını göılintl 
yararak baştan başa okumak 
mecburiye-tindeydim. 

Bu benim için hiç te eğlen· 
celi olmuyordu. Okunan parçayı 
anlamak ta mevzubahs değildi. Ve 
hunun için onu Tevrattan ayırıp 
başka ıeylerle meşgul etmiye uğ· 
raşıyordum. Baban benim bu oku· 
ma temrinlerime kulak vermiyerek 
zihni bir düşenceye takıhr ve 
sert bir çehre göstererek durak
lardı. O zaman: " BüyUk baba· 
cığım ! ., diye başlardım. 

- Ne var? 
- Ne olur birşey anlatınız 1 
- Ah haylaz.. Sen okuma· 

!ısın 1 

" J 9 yaşındayım. Şimdiye ka
dar hiçbir kadın veya kıda ko
nu~madı m. Son zamanlarda ( M.) 
iıminde bir kızı sevdim. Onun da 
bana karşı olan sevgi ve merbu
tlyeti o derece kuvvetll idi ki 
bunun önüne hiçbir kuvvetin 
ıeçemiyeceği muhakkaktı. 

All bir tahsille mü takbel or
duya iltihak edeceğim bir anda 
onun yU:r:ünden inkisarı hayale 
uğradım. istikbalimi mahvettim. 
9 ay mütemadiyen beraber kendi 
evlerinde kaldım. Temadi eden 
bu zamanlar içerisinde tedricen 
soğuduğumu hissettim. Esasen 
ebeveynim bu işin olması taraftarı 
olmadığı halde onlardan ayrıldım. 
Yapbğım cehaletin ne derece ileri 
olduğunu son zamanlarda idrak 
ettlmse de, sevgi ve merbutiye
timi yenemedim, herşeye onu ter
cih ettim. Fakat devam eden bu 
ıoğukluk nihayet biribirimizi 
rahat bırakmadı ayrıldık. 

Elyevm kalbimden sevgisi ıi· 
Jinmiyen.. fakat iıtikbalim ve 

ebeveyin rabıtalarının kat'ına sebof 
olan bu kıza kaı-ıı ne türlü hare
ket edeceğimi bilemiyorum. Beni 
bu husuıta tenvir et. 

C. Tayyar 
Gayet mtlphem konuşuyorıu· 

nuz. Niçin ayrıldınız. Niçin sevmek 
istemiyorsunuı, iıah etmiyorsu• 
nuz. Sevmekle çocukluk ettinizse, 
timdi de ayrılmakla ikinci bir ço-
cukluk vapmak istiyor unuz 
galiba! 

HANIMTEYZE 

- TAKV/lt1 
CUMARTESi 

EYLÜL· 932 h11 r 121 

Ruml 
J. Ağuııtoı•se u• 1348 

Esuıl J vu ı 
1~=1•-~-·~~ 

10 46 5. 28 Aktaıa il. - IS. 41 

5. 33 1.2. 14 Yatıı 1 35 20 71 

9. 12 15. 53 1maa1' S. 51 3 43 

Macaristanda 
Servet Vergisi 
Alınmıgacak 

Budapeşle, 2 (A.A.) - Bir
çok protestolar muvacehesinde 
hükumet, servetin 1 ahir? eşkalino 
göre resim vazetmek emirname
sini tatbikten vazgeçmiştir. Nim· 
resmt bir nota, bu emirnamenin 
neşri hususunun Maliye Nazırının 
gaybubetinde irtikAp edilmiş, 
telmik bir hata olduğunu izah 
etmektedir. 

Diye homurdanır ve sanki bir 
uykudan uyanıyormuş gibi göz
lerini uğuştururdu. 

- HikAyeyi scv\f ors n amma 
ya Tevratı.. Allah ıslah 'etsin !. 

Fakat onun da Tevratı baş• 
tanbaşa eı:bere bildiği halde 
hikaye anlatmağı daha çok sev
diğinden şüpheleniyordum. Her 
akşam yatmadan evvel büyük 
babam bir ne:r:ir ifa ediyormUf 
gibi, kilisede mukaddes kitabın 
yirmi kısmından birini okuyan 
hafızlar gibi yüksek sesle okurdu. 

Ben ona okadar israrlR rica 
ederdim ki nihayet yumşar v 
istediğim olurdu: 

- Pek Alll.. Tevrat nihayet 
daima senin yanında kalacaktır. 
Beni ise Allah yakında huzurun 
çekecek!. 

( Arltaaı nr ) 

• 
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Bütün Avrupa Haydutlarının Temiz Süt 
1 
1 

lngılzz • Nas / 

Li~:~:ı ... ıerce •engin ın- Parmak JzJerİ Alındı Tem
1

in Edilir? 
giliz, yaz nıevbimini Fransaoın ve 
yahut diğer bir memleketin ma· 
ruf sayfiyelerinde geçırır ve 
milyonlarca para ıarfederlerdi. 

lktısadi buhran ve blltün İngiliz 
matbuatının müşterek propagan· 
da.sı tesiri neticesinde bu sene 
yaz mevsimini kendi memleket· 
lerindeki sayfiyelerinde geçir• 
mişlerdir. Bu suretle her aene 
harice sarf edil en ve yekünu yüz 
milyon lngiliz licasmdan fazla 
tutan para bu sene memleket 
dahilinde kalmıştır. 

Zehirlenen Bir Aile 
Berlin (Hususi) - Beymar cı .. 

varında Tanoda oturan bir köy
lünün 4 yaşındaki kızı evin için• 
de oynamakta iken kazaen rafın 
üzerinde bulunan atları tedavi 
etmek için kullanılan bir şişe 
ilacı yemek masasının UstUne 
düşürmüf ve içindeki iliç masa
nın üstünde bulunan yemek ta .. 
baklarma dökülmüştür. Evin 
hizmetçisi tabakların içine dö
külen ilicı görmiyerek tabaklara 
yemek koymuştur. Ev halkı 

oturarak yemegı yemişler ve 
kimse tabakların içine döktUen 
ilacın ne kokusunu ve ne de 
acıssını duymamıştır. Yemekten 
biraz sonra köylU ve babasi 
müthiş sancılar içinde kıvranarak 
olmUşlerdir. İIAcı kazaen tabak
lara döken kız, anası, iki kardeti 
ve hizmetçisi ümitsiz bir halde 
hastaneye kaldırılmışlardır. 

Sahte Paralar 
Roma ( Hususi) - Vatikanda 

ıahte para imal eden bir fabrika 
meydana çıkarılmıştır. Burada 
hakiki paralardan far~sız olarak 
mühim miktarda Papalık parası 
imal edilmiştir. Sabtekirlar kaç· 
mışlardır. 

Karısım OldUren Bir Polis 
Paris, ( Hususi ) - Beşinci 

mıntaka polis efra dm dan polis 
Pakot ötedenberi karısl ile geçi
nememekte ve sıksık kavga et· 
mektedirler. Komşular daima Pa· 
kot ile karısının kavgalarım din· 
liye dinliye bıkmışlardır. Birkaç 
gün evvel gene polisin evinden 
gUrliltüler, küfürler, işitilmiye 

başlamış, biraz sonra birkaç el 
ıilAh sesi iıitilmiştir. Silah sesle· 
rinden sonra gürültUler kesilmiş, 
bet dakika sonra da polis Pa
kotun evden çıkıp uzaklaşbğıoı 
görmüş( erdir. 

Bu vaziyetten şUphelenen 

komşular derhal komisere haber 
vermişler, komiser birkaç polisle 
beraber Pakotun evine gitmiştir. 
Evin kapısmı a~ınca sofada kan
lar içinde ölil olarak yatan Ma
dam Pakotun cesedile karşılaş
mışlardır. Masanın üzerinde de 
polis Pakotun bir mektubu bu
lunmuştur. Mektupta aynen şu 
kelimeler yazılmıştır: 

"Uzun seneler karımın huy
suzluklarına güçlükle tahammnl 
ettim, fakat artık tahammlll ede
cek halim kalmadı ve bunun 
için zevcemi öldürdüm. Beni ara
mayın zira bulamazsınız. Çok 
uzak diyarlara giderek yepyeni 
bir hayat yaşamak emelindeyim. 
Herşeyimi hükumete terkediyo
rum. ,, 

Alman zabı• 
bıtası. umumun 
teılimindedir ki, 
dünyanın en mü
kemmel polisle· 
rinden biridir. 
Onun bu şöhre· 
;r.i temin eden 
şey, Alman po
lis kadrosunda 
nizam ve inzıba
ta verilen ehem
miyet kadar em· 
rine tahsis o?u· 

ve bu ıuretle 
tam bir malOmat 
edinmiye ve me
leke keıpetmiye 
mecburdurlar.Ay· 
rıca filim için 
senaryo yazmak 

suretile de ame
li malftmatıarına 
nazari bilgiyi 
llAve ederler. 

Dercettiğimiz 

resimler Alman 

polis memurları· nan vasıtaların 
da çokluğudur. 
Alman zabıtası· mn, ffim almak-
nm sabıka "dai.. la beraber bu 
resi başlıbaşına filmler Uzerinde 
bir Alemdir. Mer· tetkikat yap· 
kezi ve Garbi taklarını da g~s-
Avrupada ismi Alman pollslerl fenni ••klld• maaal bafında termektedlr. 
iıitilip parmağının izi veya eşka- vazife terbiyesini bilhassa misal Bir kaza naaıl olur? Kazadan 
linin tarifi bu dairede buh:nmı· ile ve misali en iyi canlandıran evvel vaziyet nasıldı ? Yaya yolcu 
yan bir hırsız, bir haydut mevcut resimle temin eder. nereden geliyordu 1 Ona çarpan 
olsun, buna imkan yoktur. Bilhassa tehirlerde halkın ha- adıtmın vaziyeti ne ıekilde idi ? 

Alman polisinin ayrıca mU· rekAtını idare eden polisler için Film U:ıerinde g6zden geçirilen 
kemmel bir sinema atelyesi var· bu filimlerin büylik faydası görUI.. bu muhtelif vaziyetler, Alman 
dır. Burada, en mUkemmel sine· mUştllr. Bu dairede çalıımaaı polisine, mümasil bir vak'a kar .. 
ma stüdyolarında olduğu gibi muvafık görlllen polis memurları, tısında kaldığı zaman büyük bir 
mükemmel fiJimler yapılır. Çün- sinemacılığın ıu veya bu kısmın· ıoA"ukkanlılıkla hareket etmek 
kü Alman zabıtası, mensuplarının da değil, her şubesinde çalışmıya imkAnım bahıetmektedir. 

Sayfiyeye Gitmiye Lüzum Kalmadı 
~- ---

8 i r Alman Doktoru istediğiniz Yerin 
Havasını Burnunuzun Dibine Getiriyor 

Bugün fennirı sonra Doktor 
aldığı yol ve W, Hötger isminde 
vardığı merhale4 ··~ bir zat bu siste-
ler önUnde, artık mi daha ıslah 
hiçbir şeyin im· etmiş ve bugün 
kansız olamıya- Bremenliler için 
cağ·nı büyük bir kıra gitmeden 
kat'iyetle iddia mükemmel çam 
edebiliriz. Bakı· ve meşe orman· 
mz : Meseli şu larınm veya Bal-
Alrnan doktoru- tık sahillerinin 
nun buluşuna. havasını teneffUs 

Bu adam dil· etmek !'mümkün 
d 

şi.inmiiş ki yaz ~ uı • olmuştur. 
mevsiminrle her, ~, ..-J f Bu müessese 

kes sayfiyeye ft~ t; - o kadar munta· 
gidemez. Çiinki zam ve itina ile 
parası müsaade yapılmıştır ki 
ederse bazan işi, tavanlarına ~ko· 
iş i m li s a a d e ~ - nan hususi cam-
ederse hazan ke· lardan geçirilen 
sesı mUsamaha Alman doktor hastalarmı tedavi ediyor ziya, istenilen yerin 
etmez. Onun için deniz veya kolay kolay almadığı bu fen hava ve ziyasını da mükemmelen 
orman havasmı şehre getirmeyi harikasını vücuda getiren, Alman• taklit etmektedir. Şimdi iki bin Hakikaten polis Pakot zabı

tanm bütün taharrivatına raimen 
bulunamamıştır. 

düşünmüş ve bu tasavvurunu mü- yanın ,Bremen şehri doktorlarm· Bremenli hergün işlerinden 
kemmelen tatbik etmiştir. Aklın dan Ludvig Roıelyüs'tür. Ondan çıktıkları sonra Profesör Höt-

fstanbulun halledilemiyen eze11 
dertlerinden birisi de silt mese-

lesidir. Son zamanlarda şehri· 
mizde bazı müteşebbisler tara

fından pastörize sUt imali için 
makineler getirtildiğini gazete-

lerde okuyoruz. Fakat bu sütler 

timdilik hastanelere verilecek-
mif. 

Silt bir sıhhat gıdası olmak 
itibarile bütün halka temiz ola
rak verilmesi IAzımdır. Bunun · 

için de pastörize süt istihsal eden 
müesseselerin çoğalmasını temin 
etmelidir. 

Bana kalırsa bu mnhim me
seleyi belediye bizzat ele alarak 

dolgun bir sermaye ile işe giriı
melidir. Bu takdirde süt mesele· 

ıini kökünden halletmek mümkUn 

olabilecektir. Bu iş kir getirmek 
kabiliyetini de haiz olduğu için 

belediyenin sermane tedarik 

etmesi ve hatta bUyUk bir tirket 
kurması milşkUl değildir. 

Beılktaı: H. H. 

Otobüslerden ŞikAyet 
Kadıköy ile Bostancı arasında 

İfliyen iki otobUs şirketi var. 

Hepisinin de tarifeleri ayni değil 

mi? Birisi Y eniyola kadar u 11 .. 

diğeri 11 16 ,, kuruı alıyor. K<! 
kay Belediyesi bunu tasrih elm .... · 
idir. s. s 

[ Cevaplarımız J -------Kon yada Ali Rıza Beye ı 

Bu mesele hakkmda kanuıa 
vazıhtır. TeıehbUsleriniz iyi netice 
Yerecektir. AlAkadar makamlara 
müracaat ediniz. 

gerin yeni mllesseseıine birkaç 
.saat uğrayarak istedikleri ve 
dokturun tavsiye ettiği iklimin 
hava.sim zahmet çekmeden tenef• 
füs edebiliyorlar. 

Bu müessesenin bir iyiliği de 
fU olmuştur ki, burada tesis edi-

len birçok hafif spor salonları 

sayesinde istenilen idmanlar ya· 

pılmakta ve devam edenler için 

vücutça büyük istifadeler ttemin 
cdilm.ektedir. Bundan başka 

umumiyetle kabul edilmiş bir 
esasa göre asabi ve fazla sinirli 

insanlar için deniz havası za .. 
rarlıdır. 

Halbuki bu müessesede temin 
olunan orman ve deniz havası 

kimyevi vasıtalarla vUcuda getiril
diği için. yukarda kaydolunan 

mahzur da bertaraf edilmiye mu· 
vaffak olunmuştur. O suretle ki 
tabii hayatta deniz yüzüne hasret 
çeken asabi insanlar, bu müesse• 
sedeki ha,ıanın kimyevi ve zararlı 
olmamasından dolayı denizin 

iyotlu ve tuzlu havasmdan istifade 
edebilmektedirler. 

Şimdiye kadar devam eden 
kimseler. bu sistemden çok bil· 

yilk istifade etmişlerdir. Bu su• 
retle anlaşılmıştır ki şehir ortasm· 

da oturan insanlar için günde hiç 
olmazsa bir saat deniz havası 

almak büyük istifade temin 
eder ve hatta elzemdir. 
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Haftada iki Defa Spor 

SPOR. 
- - --

Perşembe ve Cumartesi Günleri 
Çıkan Spor Sayfalarımızı 

Okuyunuz ... 

s p o 
Balkan Tenis Maçları 

DOnkU mU•abakalardan heyecanh bir enstantane 

·xü;:,;;-ii~ft~ · · ···-··-Dün 
kalar 

Başlıyan Müsaba -
Çok Güzel Oldu 

Yarın Romanya 
çilerile Karşı 

Yunan TenisVe 
Karşıya Geleceğiz 

DUn Kadıköyünde Fener bahçe 
ıpor kulUbUnün tenis kortlarında, 
atletizm federasyonu tenis komi· 
tesinin tertip ettiği Balkan tenis 
şampiyonasma başlanılmıştır. 

Dlinkü mUsabakalra yalnız Bul
var ve Türk takımları arasında 
icra edilmiş, Romanya ve Yunanis
tan ekipleri ancak müsabaka günü 
gelebilmiş olmaları ve yol yor· 
gunluğu hasahile dlinkü müsa· 
bakalara iştirak edememitler
dir. Müsabakalar heyecanlı ve 
zevkli olmuş, Bulgar sefareti 
eridim ile şehrimiz kibar Alemine 
ve ecnebi kolonisine mensup 
yüzlerce halk tarafından alaka 
ile seyredilmiştir. MüsabakaJar 
eliminasyon usulile yapılmıştır. 

Neticeler şunlardır: 
( A ) kordu11da yapılan ilk 

maçta, Zeki - Karakaş ( Türkiye) 
çiftine karşı Y ordanof - Suricief 
( Bulgaristan ) çifti oynamış ve 
neticede 2 6 6 O 10'12 6 3 6 4 
ile Bulgarlar galip gelmiştir. 

(B) korduna yapılan ikinci 
Sedat - Suat ( Türkiye ) çiftine 
karşı lbrabim Ciıncoz • Arrnitaj 
çifti oynamış ve nericede Sedat • 
Suat çifti 1-6, 6-0, 6·2, 6-4 ile 
galip gelmiştir. 

Tek er kekler: ( A) kordun da; 
Suat (Türkiye) - Suricief (Bul

garistan} ınüsabakası 6- t 9-7 9-4 
Suat Beyin galebesile neticelen

miştir. 
( B ) kordun da, Ahmet Ferit 

(Türkiye) Yordanof (Bulgaristan) 
karşılaşhlar ve Bulgaristan şam

piyonu olan Yordanof 6-2 6-8 
6-3 6-1 ile galip geldi. 

Dünkü müsabakalarda tenis
çilerimizin vaziyetlerini iyi ve 
güzel bulduğumuzu söyliyebi
Jiriz. Muntazam çalışma mese
lesine tenisçi genç!erimizin 
ehemmiyet verdikleri anlaşılı· 

yor. Elde edilen neticeler, belki 
miikmmel görülmiyebilir. 

Fakat her halde neticelerin 
bizim lehimize kaydedilmesi la-

heyecanlı olacaktır. Çünkü Yu· 
nan ve Romanya tenisçilerinin 
iştirak edeceği yarınki müsaba· 
kalarda sporcularımızdan şimdi
den iyi oyunlar ve güzel neticeler 
bekleriz ve temnni ederiz. Yarın 
için tertip edilen müsabaka cet• 
veline göre: 

(A) Kordunda: "saat 10 da,, 
Ahmet Ferit· Trebugof (Tilr· 

kiye) çifti Nikolaidis - Stelyanes 
(Yunanistan) çiftine karşı hakem 

Server Bey. 
(A) kordunda:"Saat 11, 15 te,, 
Bunya • Botez (Romanya) çifti 

Şirinyan - Şodvar (Türkiye) çif· 
tine karşı. Hakem M. Gorodeski. 

(A) Kordunda: Saat 14·30da 
Nikolodis (Yunanistan) ·Kara

kaş {Türkiye)a hakem M. Vitol. 
(B) Kordunda: Şidvar-Trepof 

Hakem M. Binnes. 
(A) Kordunda "saat 15-5te11 

Şirinyan ( Türkiye ) - Stelya
nos (Yunanistan). Hakem M. 
Gorodeski. ( B ) Kordunda: Bo· 
tez ( Roman ya ) • Zeki ( Tilr· 
kiye ). Hakem Server Bey. 
( A ) kordunda: "saat 17 • de,,· 
Papadopulos (Yunanistan) • Sedat 
( Türkiye ) . Hakem L. Binnes. 
(B) kordunda : Bunya (Romanya) 
• Jaffe ( Türkiye ) • I-lakem M. 
Vitol. 

Bu malumatı verirken .şura· 

cıkta müsabakaların intizamına da 
işaret edelim. Oyunlar cidden 
muntazam olmuş. herkes gönül 
istirahatile seyretmiştir. 

Milas Takımı Aydında 
Aydm, 1 ( A. A. ) - Vaki 

davet üzerine Aydına gelen 
Milas takımı ile Aydın spor 
klüp oyuncuları arasında yapılan 
futbol maçında Aydın takımı 
sıfıra karşı. iki sayı ile galip 
gelmiştir. 

Olimpiyat 

At Yarışları 

Yarış ve ıslah encümeni ta• 
rafından tertip olunan at koşu· 
larmm altıncısı dUn kalabalık 
bir seyirci kütlesi önünde yaptldı. 

Hendikaplı olan birinci koşu 
Uç yaşındaki yerli ve arap erkek 
ve dişi taylar arasında yapıldı. 
Yavuz birinci, Bozkurt ikinci, 
Oğuz üçüncü geldiler. 

ikinci koşu üç ve daha yukarı 
yaştaki halis kan at ve kısraklar 
arasında idi. Birinci Pujer, ikinci 
Pazar ve Uçtincti Strombolis gel-

diler. ikinci İnönü İsimli UçUncü ko· 
şu iki yaşındaki haliskan İngiliz 
erkek ve dişi taylara mahsustu. 
Güler birinci, Özdemir ikinci 
Aykız liçlincU geldiler. 

Dördündi koşu bendikapla 

r 

R 
G.u•le'lt
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ı: pe ·,•-nb~ ve c;u:nuteal günler! 

olm 11< üzere hl\ft:ı h ik i S?O" aay~uı nc1retmek
lcdir. 

Per,embe güni<ü •?O" aayfas n :h dü .. ya S'>\J' 

harckct1erl memleket epor hAd:selerl vardır. 

Cumarteı ; ııayfaaın ıh iac cull'la ıGnka maç· 

larııı lafaillUı yaulıdır. 

İstanbulda Deniz Sporları 

Yelken, Yüzme Ve Kürek 
Müsabakaları Yapıldı 

·---~ 
Hep Muntazam Geçen Müsabakaların 

Neticeleri De İyi Ve Güzeldir 
Geç oldu ama, güzel oldu, 

dedikleri gibi, biz de deniz spor
culara hakkında bu ata sözünU 
kullanacağız. Bu s~ne şehrimiz· 
de deniz sporları geç başladı. 

Fakat çok zengin başladı . 
Her cuma günü dolgun bir deniz 
programına şahit oluyoruz. Dün 
de şehrimizin üç yerinde üç 
muhtelif deniz sporu müsabakası 
yapıldı. 

Evvela yelken müsabakasın
dan bahsedelim. Geçen hafta 
birinci si F enerbahçede yapılmıştı. 
Dün de Y eşilköy koyunda sene
nin ikinci yelken mlisabakasııu 
seyrettik. K otralar sllllln gibi 
dizilmişler, uçuşuyorlar, sekiyor· 
lardı. müsabakaları denizcilik ko
mitesi tertip etmişti. 

Küçük dingi t 2 kanat, 
sahibi Ali B. dümencisi Selim 
Zeki B. 1 saat 50,50 t derece. 

12 m 2 derece - Şarpi 
t 2 - T l Flirt, sahibi M. Lag· 

range 1. saat 55 .. 4 t l derece. 
12 - T 2 Böcek sahibi Şeref 

Refik B. (sakatlandı) 
Büyiik Dingi: 
3 Mara1 sahibi F erry 1. 

13,33 t derece. 
2 Elley, sahibi Djavara 1. 19.r-

1 I defece. 
1 Frinelle sahibi Pederelle, 

dümencisi Lagrange 1.20.58 IIl 
derece. 

Voleler : 
15-1 Coşkun, sahibi Behzat 

Bey, dümencisi Harun B. 1.06.43 
1 derece. 

J 4 Putti, sahibi Zeehlin 1. 52. 
52 3 derece. 

Yatlar: 
30 Cok sahibi Gauloiı Corbin 

1. 49. 24 1 derece 

uzunçayır koşusu idi. Dört ve 
daha yukarı yaştaki yerli ve arap 
at ve kısraklar arasında yapıldı. 
Poruj birinci, Sada ikinci ve 
ve Tayyar üçüncli geldi. 

Çalı manialı, Uniformah zabi
tana mahsua olan beıinci koşuya 
dört ve daha yukarı yaıta halis 
kan İngilizlerden maada her ırka 
meoSUP. at ve kısraklar da iştirak 

etmiştir. ikinci mü) Azim Saim Beyin 
bindiği Zafer birinci, Birinci mti· 
IAzim Salahaddin Beyin bindiği 
Cingöz ikinci ve Birinci mülAzim 
Cevat Beyin bindiği Bekri üçün· 
cü gelmiştir. 

31 Kanat sahihi Ali B. 1.50. 15 
2 derece 

29 Mizi, 2 sahibi · Dielmann 
1.53.05 3 derece. 

Yarışlara beş sınıf tekne işti· 
rak etmişti. Havanın sıkı gün
doğuşu poyraz olmasından dingi 
ve yele gibi ufak tekneler 
çok zahmetie yarışı ikmal ede
bilmişlerdir. Buna rağmen umu· 
miyetle yarış hattına girişler ve 
voltalar yelkencilik kaidesine uy· 
gun olmuştur. 

Bazı teknelerde iskota ve 
donanım kesilmesi vukua gelmiş
tir. Bu beş sınıf yarış arasında 
en şayanı dikkat olanı yole ve 
büyük kotralar atasındaki yanştı. 

Fenni neticeler şunlardır: 
Havanın bozukluğuna rağmen 

yelkencilerin gösterdikleri meha
ret şayanı tahriktir. 

YUznıe Müsabakaları 
Dün Y eşilköyde Yeşil köy 

Spor Kulübü terafmdan tertip 
edilen yüzme müsabakaları 
büyük bir intizam dahilinde 
ve kesif bir seyirci kütlesi hu
zurunda icra edilmiştir. Yarışlar 
yüz metrelik bir açık havuz 
dahilinde yapmıştır. Neticeler 
şöyledir: 

100 metre: 1 inci Saffan, 1 ,25, 
ı inci AJJek, 3 üncü Niyazi. 

800 metre: 1 inci Corpi 16. 
23. - , 2 inci F ery, 3 üncü Mehmet. 

Bu mesafeyi müsabaka harici 
olarak yüzen Selim 14,20 de 
kat' etmiştir. 

200 metre: 1 inci Eşref 3,54. 
2 - 10, 2 inci Niyazi, 3 üncü Halit 

100 metre hanımlar: Birinci 
Selçuk Vasfi H. 2, 10. 

1500 metre: Birinci Otto Be· 
ring 33.15 ikinci Cemil, üçUncU 
Halit. Selim yine mUsabaka harici 
yüzerek bu meıafeyi 27, 43 te 
almıştır. 

Kürek Müsabakaları 
Dun Beykozda kayık yarıtlan 

yapıldı. Y arıılara Beykoz, Altı· 
nordu, Fener bahçe ve Haliç kürek .. 
çileri iştirak etmiş, Galatasaray 
gilreçkileri iştirak etmemişlerdir. 
Fakat yarışlar muntazam heye-
canlı ve zevkli olmuştur. 

Umumi tasnifte kulüler şu 
aırayı almışlardır: 

1 • inci Beykoz, 2 • inci Fener
bahçe,3·llncllAltınordu, 4-Unü Haliç 

ıundır. Anlaşıldığına göre 
yarınki müsabakalar daha 

7 t inci nüshası çıktı. Fener· 
bahçede yapılan Türk - Bulgar 
tenis maçları resimler tafsilat. 
Olimpiyattan sonra Amerika ıpor 
hareketleri ve ıon resimler. DUn Y••llköyde yapılan yelken yarış.lar:ndaın bir intiba 
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Hiç Tanımadığı 
dürmek Etheme 

Masum Kızı Öl
Güç Geliyordu 

Hain Kama Kızın 

Muharrir! lıf. 

H er Hakkı Mahfuzdur 
-!16-

Fakat ne olursa olsun, sen 
bu ışı kabul etmiye nıec-

b Ç · ku" Mademki ursun. un ... 
Arap sana bu kadar açılmıştır. 
Eğer bunu reddedecek olursan, 
yakanı bunların elinden kurtara
mazsın. 

Ethem, safiyetle cevap verdi: 
- O nu, ben de biliyorum. 

Onun için tekrar silahı alıp 
dağa fırlamayı dlişiinüyorunı. 

Bir müddette bu mesele etra
fında görfiştü1er. Bunun da netice
sini vahim gördiiler. Zavallı 
Ethem, fena bir vaziyete düş
müştü. Ya bu kızı öldürecek 
ve yahut bizzat kendisi ölümü 
kabul edecekti. Sabaha kadar 
süren miişaveredeu sonra nihayet 
Ethem kızı öldürmiye karar 
verdi ve bu kararını da ertesi 
gün Cevher Ağaya söyledi .. 

[ Aradan tam sekiz gün geçti. 
C evher Ağa yine geldi. Bir 
yanlı şlığa meydan vermemek 
için kız n bir fotoğrafım ver
mekle beraber, evini de güzelce 
t arif etti. Bu tarif lizerine Ethem 
gitti, evi buldu. Bu ev, akaretler
de, Maçkaya giden yolun sağ 

cihetindeki sıranm, ikinci binası
nı teşkil e<liyordu. Bin-anın ar
l:ası, haremağalarma mahsus 
olan • atların durduğu büyük ve 
eski devirlere ait bir ahırdı. 

Ethem iki gUn, hiç kimseye bir 
şey hissettirmeden oralarda do
laştı. Tanıdığı haremağalarile 
görlişmck bahanesile ahıra girdi. 
Uzun uzun binanın vaziyetini tet
kil: etti. Bu esnada öldtireceği 

kızı da gördU. Büyük heyecanlar 
geçirdi. Kendisine hiçbir fenalığı 
dokunmamış olan bu genç ve 
güzel kızı, durup dururken öldür
ıne k, Etheme pek güç, pek kah· 
hece bir iş göriindü. Guvatelli 
Paşanın bu, biricik kızı (Civaua) 
evin içinde oradan oraya dola
şı yor, bazau coşkun ve ilahi bir 
se3le ( Frenkçe türkü söylüyor), 
p iyano çalıyordu. Bazan ve bil-
b assa ak şamları da kapının önü
ne çıkarak o civardaki komşu
larla lrnnuşuyor, konuşurken de 
(biilbiil gibi cıvıldaşıyordu). Şu 
anda bu zav l!ı kıza: 

- Stni öldUrecelder... Gö
zünü aç .. 

Deseler, ihtimal ki, tatlı bir 
kahkaha basacaktı... Ethem, bu 
şen ve şatır kızı gördükçe, onun 
hususiyetlerine nüfuz ettikçe ma
neviyatı kırılıyor, hemen hemen 
bu işlen vazgeçmek istiyordu. 

Nihayet, ayın 23üncll cumar
tesi giinü Cevher Ağa yine ka
rakola geldi. Ethemle görliştu. 
Yarı taltif, yarı tehditle artık bu 
işe nihayet verilmesini tavsiye 
etti. Giderken de Etheme bir 
miktar daha para verdi, .. 

Ertesi glin pazardı. (Civana), 

Kalbine Saplandı 
babasile kiliseye gidip geldikten 
sonra sokak elbisesini değişmiş, 

yakası açık beyaz tüllerle süslü 

bir yazbk elbise giymişti. 

Ethem, evlerin nihayet bulduğu 

arsada bir köşeye çekilmiş , ( Ci

vana ) n:n evini tarassllt edi

yordu. Akşam yaklaşmıştı. Ortalık 
kararıyordu. Orta boylu, ufak 

tefek bir köylü elinde bir sepet
le yoldan geçti. Caddeye girdi. 

Bu adam yumurta satıyordu. Bu 
esnada, Civana ile hizmetçi 

(Marya) alt kattaki odanın pen
ceresindelerdi. Yumurtacıyı ça-

ğırdılar, kapıya indiler. U zun 

uzun konuşarak yumurta aldılar. 

Marya, yumurtaları, aldı. İçeri 

1 

Ve Zavallı Kız ... 
g irdi. ( Civana) kapıda durmuş, 

bakıyordu. Yumurtacıyı karşıki 
evden çağırmışlardı. Yumurtacı 

kapnın önüne çömelmiş, o evin 

hizmetçisine de yumurta veri

yordu. 

O anda Ethemin viicudü tit

redi. Bu en müsait bir fırsattı. 
Hemen yerinden kalktı. Arkasın· 

daki uzun pelerinin yakasını kal· 

dırdı. Yiizünü kapadı. Süratli 

adımlarla yürüdü. Ortalık eniku

nu kararmıştı. Birinci evin kena· 

rmdan süzülerek geçti. Tam (Ci
vana) nm yanma gelir gelmez 
biraz yavaşladt. Kamasını çtkar

mış, pe!erinin altında hazırlamıştı. 

( Arkası var) 

( Çok Eski Devirlerde İstanbul ""\ 
~ ~ 

İsraf Ve Sef ah et Belde-
sinde Eriyen Milyonlar 

- -
( Baş tarafı 1 inci eayfada ) 

pek moda idi. Babı Humayun 
önilne, içerisi aynalar ve kıymetli 
avizelerle süslenmiş muazzam bir 
tak yapıldı. Orta kapıya kadar 
yerlere halılar serildi. 

Duvarlar . altın ve gümüşle iş-
lenmiş pırıl pırıl kıymetli kum.ış· 

!arla örtüldü. Orta kapının iki 
tarafına muazzam aynalar ve gö· 
rülmemiş avizeler asıldı. Sarayın 

içine ( Mübarek olsun, saadetli 
olsun ) yazılarım taşıyan mah
yalar kuruldu. Babı Huıııa) unun 
bitişiğine altın yaldızlı bir sayiban 
dikildi. Saraym meydanına doğru 
( 200 ) ve Babilssüadeye kadar 
(400) büyük meşale, kapı aralarına 
renk renk billur avizeler, hesap-
sız kandiller, sağa ve sola bin
le rce altın ve gümüş şa rndanlnr, 

büyiik aynalar dizildi. 
Devlet adamlarile ule'ma Ve! 

ümeranın biribirile rekabet eder· 
cesine süsledikleri konakları, 

bütün bedesten ve Çarşı kapıları 
gece, gündüz açıktı. Bahçelerde 
fıskıyelerin etrafı sündüsi kumaş 
(diba), (zeri büft), (üstofe), (apkarı 
nukuş) larla döşenmişti. 

Zamanın sadrazamı sarayındaki 

muhteşem donanmada on gece 
içinde (5) bin okka zeytinyağı 
yaktırmıştı. Bütün şenlik masrafı 
(20) bin (Esedi) altınını geçmişti. 
Padişahm şenlik masrafı ise pek 
kabarıktı. Tam (550) kese akçeyi 
bulmuştu. 

Cevahir bedesteninin içi gö
rülecek bir yerdi. Binanın tavanı
na kadar diba ve sırmalı kılap
dan kumaşlarla donatılmıştı. 

Zarif bir gümilş kafesin 
içine milyonlar değerinde (mü
cevherat) konmuştu, pırıltı sı göz
leri alıyordu. Bu mücevher nev
zada hediye edilecekti. 

Hibetullah doğmuştu. Bütün 
tellAllar sokakları dolaşarak bu· 
nu müjdelediler. Mutantan tebrik 

\ 
merasiminden sonra şenlikler 

başlad ı . İstanbul istiyerek, is te• 
miyerek sarhoş bir çılgmlılda 

doğumu tesit ediyordu. Sarar 
farda, meydanlarda, konaklarda 
çengiler çalıyor, köçekler oynu
yor, içkiler içiliyordu. 

Her esnaf kendi san'atlerine 
uygun renklerde elbiseler giymiş
ı~r, mücellitlerle, kağıtçılar elvan 
kağıtlardan elbise ve uzun kü
lahlar yapmışlar, büyük fener
lerle dolaşıyorlar. Mestçiler sab
liyan ve meşin elbisele giymişler, 
kürçüler ayı, kurt, köpek derile
rile, birer karnaval olmuşlardı . 

Her yerde hanendeler, mıt-

rıp l ar, takli tçiler, rakkaslar, ha
y&lciler, kuklabazlar, hokkaba:tlar, 
cambazlar hünerlerini gösteriyor-

lar.Ayuğına çifte kıl ıç bağlıyarak 
ip üzer i ı:de oynıyanlar, otuz 
metre yfücsekliğindeki yağlı sı
rığm üsUindeki çil kuruşları al
mak için çırılçıplak uğraşanlar, 
ağ ı zlarından ateş püsküren ej
derhalar yakanlar, havai çiçek, 
püskürme ve sayeban isimleri 
verilen fişekleri parlatanlar tU
men tümendi. 

Vakit vakit kırk elli top bir-
den patlatılarak şenliğe başka 
bir neşe veriliyor. Geceleri deniz 
üstünde binlerce aalla fişek Alem
leri yapılıyordu. Devletin o vakit 
barutu pek çoktu. Bu gibi dü
ğünlerde en çok barut oyunları, 
fişenkler yapılırdı. 

Bu şenlikler böyle günlerce 
devam etti. Fakat hazine boşal

mış, halk perişan olmuş, hudut 
boyundaki asker açlıktan etrafı 
yağmaya koyulmuştu. Kimin 
umurunda idi. Yeni doğan pren
sesin babası öyle istiyordu. 

Sultan hanım öyle arzu edi
yordu. Ve nihayet yeni prensesin 
gönlll olmalıydı. lıte eıki lstanbu. 
lun en rezil ve sefih tarafların· 

dan biri! - ... 

Eyliıl J 

Gümrükte Sıkıntılı Bir 
Vaziyet İle Karşılaşıldı 

- -----
( Ba~ t araf· f inci ı ayfıı.da) 

yeye gelecek mal için bilmuka
bele döviz verilmez . 

2 - Bu memleketlerden mal 
getirtip te Türkiyeye sokmak isti
yenler getirttikleri malın Türk 
parası ile tutar ı nı Merkez Ban
kasına yatırmak mecburiyetinde
dirler. 

3 - Aksi halde getirttikleri 
malların gümrükten çıkarılmasına 
mUsaado edilmez. 

lf. 
Memleketimizde aklı başmda 

tek b ir adam mevcut değildir 
ki, Türk parasmın kıymetini koru· 
mak için ittihaz edilen bu tedbi
rin isabetini takdir etmesin! 

Öyle ya, Avrupada bazı mem· 
leketler vardır ki, Tlirk malının 
ithalini menetmişlerdir, fazla ola
rak evvelce tacirleri tarafından 
ahnan malın bedelinin gönderilme
sini de kayt altına almışlardır. 

Elbette biz de bu memleket
lerden gelen malı kabul edecek, 
sefayı habrla yemeleri için para• 
sım gönderecek değiliz. Bu 
itibarla ittihaz edilen tedbirin 
lüzumu üzerinde tereddüt yoktur. 
Fakat bu tedbirin tatbik saha
sına vazedildiği zaman, tamam
lanması lazımgelen noktalarının 
bulunduğu da anlaşılmaktadır. 
lşte bir ntimune: 

Bir Tnrk fabrikası vardır ki, 
bahsi geçen Avrupa memleket
lerinin birinden iptidai madde 
getirtmektedir ve oradan kredi 
temin ettiği için getirttiği ma
lın bedelini üç, altı ve 
dokuz aylık bonolarla, taksit
le ödemekte ve ancak bu 
sayede yaşamaktadır. Bu fabrika 
kararnamenin neşrinden tam bir 
hafta evvel dokuz bin Türk lira· 
sı kıymetinde mal ısmarlamıthr. 
Bu mal şimdi giimrüktedir. 

Eski zamanlarda fabrika üç, 
alh ve dokuz ay sonn ödenmek 
üzere üçer bin liralık üç tane 
bono imzalar, malı getirtmiye 
tavassut eden bankaya verir, ce
binden peşin olarak on para bile 
harcamadan mahna çıkarır, ma
mul eşyaya tahvil eder, pek uzun 
bir zaman sonra da borcunu 
öderdi. 

Halbuki şimdi bu fabrika 
malını çekebilmek için : 

Evvelilı: Dokuz bin liralık üç 
tane borç senedini bermutat im
zahyarak mütevassıt bankaya 
verecek, konuşmentoyu alacak, 

Saniyen ı Ayrıca Merkez Ban
kasına nakten dokuz bin lira 
yatırarak gümrük idaresine hita
ben parayı yatırdığına dair bir 
mektup alacak, 

Salisen: Bu vesaikı himilen 
Tic'iret Odasına giderek malın 
kontenjan harici çıkabilmesi için 
ağustos ayında tsmarlandığmı 
ispat edecek, 

Rabian ı Gümrük idaresine 
giderek malım almıya çalışa· 
caktır. 

Daha doğrusu : Mutat Uzere 
veresiye aldığı dokuz bin liralık 
mal için dokuz bin liralık borç 
senedi imzaladıktan sonra ikinci 
bir dokuz bin lirayı Merkez Ban
kasına yatırmıya imlWn bulanıı· 
yacağı için malını alamıyacak, fa
aliyetine nihayet verecektir. 

* Bize zararlı görünen iki nokta 
vardır: 

l - Bu TUrk fabrikası ecneb1 

memleketlerde temin ettiği kre
diden mahrum kalacak. 

2 - Ayni zamanda da ayrı ca 
büyük bir sermaye tedariki za
ruretini hissedecek. 

3 - bunu yapamazsa fahri· 
kasım kapıyacaktır. 

Bizce yıpılması IAzımgelen 
fey de ıudur : 

1 - Bedeli peşin verilmiyen, 
uzun vadeli senetlere bağlanan 

malların ithalini serbest bırnk

mah, 
2 - Bu malların tutarmın 

Merkez Bankasına hem de peşi· 
nen yatırılmasını istemekten vaz
geçmeli, 

J - Nihayet Avrupa ticaret• 
han~sine verilen senetlerin vadesi 

hululünde bedelinin gönderilme
sini değil, fakat Merkez Banka
sına yabrılmasını şart koşmalıdır. 

4 - Bu sonuncu şarta Avru· 
palı fabrikanın nzı olmaması 
veya senet vadesinin hulülüne 
kadar geçecek uzun müddet 
zarfında bir hal tarımın bulun· 
ması düşUncesi ayni derecede 
varit olan ihtimallerdendir. 

5 - Her halde müstacelen 
yapılacak işte kararnamenin neı
rinden evvel ısmarlanmıı olan 
mallar haftada bir karar ittihaz· 
dır. 

6 - Fabrikaya, aerbestçe 
mal ithal edilebileceği memlekot
lorin birinde yeni bir kredi bul
ması ıçin zaman bırakmak ve bu 
müddet zarhnda, mUesseaoıini 
genişletmesine imkAn vermek 
lAzımdır. 

* Tekrar edelimı Kararname 
iaabetlidir. Mutlak surette mem .. 
lekete fayda verecektir. Fakat 
tefsiri 14zımdır. 

Esasta çok faydalı olan bir ka
rarın teferuatta veya tatbik tek· 
linde bir noksanhktan dolayr 
faydasının azalması üzerine naza· 
rı dikkati celbetmek vazifemiz
dir, zannederiz. 

==RADY0-
3 Eylül Cumartesi 

lııtanbfil - ( 1200 metre } 18 Gra
mofon, 19,5 alaturka konser Hahı Alı
ınet hey'eti tarafından, 20,5 askeri 
konferans, ~t alaturkl\ konser llafız 
Ahmet hey'eti tarafından , 22 orkestra.. 

BOkreo - ( 391 metre ) 20,•15 :sakso
fon, 21, 15 Romanya musikisi. 

Relgra.t - ( 429 metre ) 21, 15 .Jon-
ka'nın Djido adını taşı~·an piyeııi. 

Roma - ( 44 l metre ) 21,45 Ca.tal:ı.

ni' nin Dejırnice adını ta~ıyan piyesi. 

Prai - (488 metre) 20, ıo t en ıııu3 İ

ki, ~2 Bratis!Avadau nakil. 
Viyana - ( ul 7 metr' ) 21,20 ko me· 

dl, 23, 30 akşam korı3~ri. 

Peote - (550 metre) 21 stthlyo or~ 

k es trası, 2 1,45 operet par~al a.rı . 

V arıon - (141l metre) ~O k ilise 

musi kisi, 21 hafit musiki, 2:!, 1(5 konser. 

Berlln - ( 1695 met re } 20 lngifüce 

derıı, 21,10 kolll e:H, temsilinden ımnn. 

ELHAMRA SİNEMASI 
5 Eylül Pazartesi akşamından itibaren 

YENl MEVSİM BAŞLIYOR. 
İlk program: Halkımızın çok sevdiği sevimli artist 

FERNAND . GRA VEY'in en güzel !!seri 

KADIN BERBERi 
( Coiffeıır pour da.ınes ) 

Filmi gösterilecektir. Programa ilAveten: 
30 Ağuatos Zafer B:ıyraml merasimi teferrüatlle ve nutuklar Tilrkçe eeıll 

elarak gösterilecetir. 
GUzeUUı: Karallçeıt Keriman Hallı Hanımın İstanbul• muvasalah ve Jstıkbal 

meratlml, nutuklar Ttlrkçe Hali olarak glSıterllecektlr. 

Fiatler bu aene tenzil edilmtıtir. 
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, """" Jimmy Valkeri Selimetliyen Hal 
Ana Kız Timurla Gö-~lemsiz,KedersizGitDiyeBağınyordu 
rüşmiye Hazırlanıyorlardı 

----- ----
Fakat bu ı6zleri ıöylerken 

,Ozft atanyordu, kqlırı çablı· 
yordu, .Ocud&ne titreme geliyor
du. Anuı, tllphe uyandırmaıı 
ihtimali olan bu arızalan tebli· 
keli buldutu için ıualini bir 
daha tekrarlayarak kızın serbeıt 
davranmasını tealrile uğrqıyordu. 
Buna muvaffak olamayınca kızını 
Timur yerine koyuyor ve kendisi 
knı rolDal ytlklenerek tamimi 
dawaamak Y.Olunu ga.teriyorclu. 

Onlar, bu işle belki saatler
ce ujrqacaklardı, ildsi de ken
dilerini kaybetmiflerdi. Müfrit bir 
heyecan, sinirlerini tetviı eltili 
için ne yaphklanna bilmez bir 
halde bulunuyorlardL· Halbuki 
Hmr Hoca kapı h&nde idi, ta· 

lralnu aYadıya ·11yubya içerden 
haber bekHyordu. O, etfaflı bir 
plln lmrmuo olmuına rağmen 
•elite içinde idi, kızına emniyet 
edemiyordu, bir densizlik daha 
,.pmumdan korkuyordu. Kan
mmn iti uzatbğım, içerden b1r 
tlrlD çıkmadıjım •örh.ce bu 
korku ziyadeleşti, Tevekkültln 
buit bir yalan aöylemeyi de 
bbul etmediği :ıehabile telifa 
cl8ftl1 ve kapıyı açıp içeri girdi. 

U, yalvaran bir ana ile inat 
eden bir kaz g&recejini umuyor
du. Halbuki karısını, bir eli be
linde, sert bakışlı gözleri adeta 
ilerde olarak kızına: " Bana va
ncak mıllD ldlftlk ? ,. diye baia
nrken flnnlt ve lmıma da 
lllcafa ulcafa yere disçiktatlbal 
• Halayıpn11m, yohnıuda 111-
..... ı. declipü ititmifti. Hoca, 
....... n preva yapbklanm birden· 
Wre anlamadajı 5'iD enikunu 
PIU'dı, ~ebml t4zJikler altında 
kana ile kızman çıldırdajına 
.-.ı, ~do ve bw delilerin 
.Weleo•ek ile akıllaodıklan
IP ubrbyarak Tevelddlle de, 
anuına da kuvvetli birer ıamar 
yapııbrdı. Fakat yanağı kıpkır
mızı kesilen karısının, ikinci bir 
ıWeden korunmak kaygusile 
alelAcele verdiği iıahat üzerine 
hakikati anladı, geniı bir nefes 
aldı: 

- Hay Allab cezamzı versin, 
dedi, ben de sapıtbnız sanmıştım. 

Ve mtıteakı.ben kızmın ya• 
naklarını okşayarak gUsterdiği 

itaatten dolayı memnuniyetini 
bildirdi, bir tecrübe de kendisi 

SON POSTA 
YeYml, ~lyaai, Havadis ve Halk 

ıueteai 

idare· Jıtaobul: Eski Zaptiye 
• Çatalçetme ıokagı 211·1 

Telefon: .latan bul - 20203 
Posta k utuauı latan bul • 7 4 t 
Telgraf: latanbul 80Nf'08TA 

ABONE FIATI 
T0RKIYE ECNEBi 
1400 KP. t 8ene 2700 Kr 

780 .. • "" 14'00 " 
400 " 3 " 800 " 
tSO " 1 ,, 300 " 

eaıen evrak .... , verltmez 
llf.nlardao mes'uliyet alınmaz 

cevap için mektuplara (8) kurutluk 
dul illvasl lAzımdır. 

Adreı detittlrllmesi (20) knruttur. 
Gasetemlade çıkan rnlıa •• ye•larıa 
MliCla halilan .. ..,..., " •aae&emıa. 

aittir. 

yapbrdı. O, Timurlenti clalua iJI 
ıurette taklit ediyordu, torUf1111-
da ve dioleJifind• dalla bariz 
!>ir ciddiyet vardı. 

T evekktll İle bu tecrlbec:le 
mütemadiyen falto yapayorda, 
ne dedijW bilmiyordu, otarap 
kalkarken dOıer aibl oluyor.ta. 
Hızır Hoea, uzun itinalarla bu 
falsoları tashihe •irllfb ve alU• 
yet kızın ıotuk kalıalıtuu ele 
aldıfını ,arerek "yeter, bu kadar 
yeteri,, dedi, odadan ayrıldı, ıe
IAmlığa çıkb. 

Çıkıt, tam vaktinde vaki ol
•Uftu. Çünki Timurua aclamlan 
kiralık evdeki bitin etJ•JI katır
lara yükletip ptirmiflerdi. Aktak 
Qbangir bndi kalemile :ra~dıta 
bir teıkvede bu 09yayı Haar 
Hecaya ibda ettiğini ve Tevekktl
llln cevabını iijrenirae memnun 
kalacağını bildirdi. 

T evekklillln babası tezkereyi 
okuyunca blltiln Moioliıtana 

muıtakil h&lkOmdar tayin eclilmit 
ıfbi sevindi. Çilnkü Timurun 
bimt gelmiyerek cevabı bilvua• 
ta öğrenmek isteyişi, çevrilmeli 

mukarrer olao planı büıbütO.n 
kotaylaıbrayordu. Bu hal, o ıece
ki uykusuzluklan, endişeleri ve 
sabahleyin yapılan müoakaıalan 

• 
da adeta manasızlaştırayordu. 
Eğer hoca, Timurun kızla yüzleş

mek ittem~~ tih'ıllia etmif 
olaayd O DlllW kaJl*.r ......... 
mezcll, flln dopl' clotmaa ~ 
nın yanına gidip TevekOltln 

minnettarlığını, bahtiyarlığını mtij
dclerdi r 

Maamafib bunu şimdi yapa
cakta, kızm ağzından kelimeler, 
cümleler uydurup urun bir tllk· 
ran kaıideıi okuyacaktı. Koca 
hileklr Moğol, bu kararla eşya• 
ya hemen içeri naklettirdi ve 
Tevekkülün beğenmiı olduğu 
gerdanlağı elile onun boynuna 
takarak kulağına hsıldada: 

- İf kolayl8fb kızam, hiç 
tasalanma. Bu gerdanlık ıa dlha 
çektiğin sıkıntıoın karşılığı olsun. 
Glile güle kullan, kullandık· 
ça da bu giinleri amp gtill 

Biraz ıoora Hoca, Timurleıı
gin huzurunda id~ ulcqa ulcap 
getirdiği cevabı arzediyordu: 

- Tevekknl elinizi, ayaj11a111, 
butaiıntz toprağı öpüyor, kencli
ıini balayıklıia kabul ettiğinizdea 
dolayı tetekkir ediyor. 

Timur, zeki 1CSzlerini byuı
pederi olacak adamın tkleriae 
dikerek MıUJorda: 

- Waıdl beni bepnmlyor
du, ylzln6 ekfitiyordu. 

- Sıkıbyordu, utanıyorda. 
Anaıile bqbata kabaca ıp.ı 
açığa vurdu, sevinçle ağlaclı, 
abaha bclar -cla uyumadı. 

- O halde dlliln• hazırı.; 
nahm, delil mi ? 

- Ferman senindir. Dllenea 
ıimdi g&ttlr, dilenen alay kurup 
aldır. 

- Dllğünsüz olmaz Hocam, 
berkeı •• bütün di\nya, benim 
ıon dlğüailmil görmelidirlerl 

- Tevekkül de, biz de, aenia 
kulunuz. Ne buyurursan onu ir. 
leril. 

• 
• 

ttevyorkun ,a•lde• ......... lllr ruml 
Ne910JidQ .JaabJon Nevyork bal8llUlCh ile de raporun• aonu- Bllha11& lleilicl.._. lntilı• 

Belediye R.W fmamJ Valker hak- au tlJfe ıetinli: btnm ,apdacail 111 •ralard 
kında alttan alta pkanhm dedi- Ateş olmıyan yerde duman Demokrat F8'kamtı• zlla 
kodular nihayet teairfai yapb. tütmez. dlfmeli ihtlmallerl Ylll'CIL ffl-
Hlkim Seabury tarafından tan- Belecli7e ~ laaldnncla kar~ u, .,... de clmhuriyetçi-
lim edilen tahkikat eft'&kı Oze- verme~ ullh'Yeti Nevyork Vali- lerin bir uydurm• •• bir siyad 
rine Jimmy Valker malıkemeye haine 8!~ Bu zat, b~kft Cakil~bl manevralan idi. Fabt Roozvelt 
Yerildi. ur r~ısı Hoo~~ uyal1 r aannlllu bir adamda. Hlkim Se-

l So P N k Bel- w: bıuat Re111dlmhur makamı 
n osta: evyor ~- di • Fak abury'Dİll raporuna aLr almaı 

~ye reisi baklanda serdedilen ;::S.ke R::W!~z=· Ji•,:; tereddlt etmedi, Jammy Val-
ıthamları, evvelki nllslWanmızda Valker demokrat partİIİDdeaclir- ksi derhal mahkemeye verdi. 
menubahs etmiştik.) ler. AJDi zamanda bu farbmo Ju1111111 Valkeria NeYyorktan 

Jimmy Valker, Amerikanın merkez heyeti au11adandırlar. areketle lnmmma çakacağı mab-
en iyi giyinen adamlanndan biri- Şu hale g&e YHİyet nazikti. kemenin balunclağa Albany ıeb-
dir. Son derece aefelidir. Hiçbir _____ ............ •' ------.... rine hareketi bir hldiae oldu. 

hidi1e onu ıafil aulamaz. Hazır Zayıflamak Binlerce Nevyorkli Belediye r .. 
cevapbr, nekredir, nlktedardır. • lalerini Hlimetledller. Küçük kız· 

NavcD ~ ,_. 7 •n Juo ela .. lıabtı.i verdiler. ""*' •N.1t4' ...,..._. .1.Çl IC.adul'• ..ıt•ıtlt '....Lll-. ele .. 
__ _. .. ,..,..r!t:- lri .....,. kadar Yiyecek Ve Jçecejiaizi kedeniz d&uı~ temeul 
birçok nrtalar atlatmıftır. Sıhhatiniz ~ahasına ettiller. 
Çünkti onun tibi cllnyanm mu- K • • 
azzam bir phriDİ idare vazifeliDi le*m9J1DtZ 
tlzerine alan bir adamaa birçok 
doatu bdar d&tmanı olması da 
tabi1 idi. Bu dGfmaalar, Jimmy 
V alkere birçok pyler, IUiittinml• 
ler imat ediyorlardı. 

El altından bctrada hava 
OJWIU OJD&Uıimı iddia .., ... 
larda. llevkilnln lnuall,.tilada 
istifade ederek edindiği resmi ve 
idari ..._ta l&lıtl menfaatler 
temin etmek içia kullandJiını ima 
ediyorlardı. Elhasıl, Nevyork 
Belecli,ıe lteilli 'Oalann auarıada 
eli kelepçelenecek " namuıklr 
bir haydut • tu. 

Fakat Nevyork halkllUD bele-
diye reisl~e bDylk itimadı 
vardL Ona iyi giyialfi, ODUD 

hazar ceYapbhia halla Meta teshir 
etmifli. Jimmy V ,.Jker'i laalka 
aev.U.- elbetteki ade iMi zahiri 
ve _.,. alt meziyetleri clejildL 
Halka •U •YClfrea ....., Val
ker'ia "'wprk tehri dahiHodeki 
veuitl lla1diJ9ıi IOD derece ucuz 
temla .. ..,... Herk• bilir ki 
NMJCİlk ~k ltllJik bir fe)ür
dir. • İf, sll ahibl için 
b11Je muazzam bir tehlrde lafa, 
ıola kotlu.k. en atar kwleri bUe 
WIR.-ek ._.... wafa intaç 
eder • .,..., va11c •• lclan.I ... 
na verden phrin bu hamaiyetini 
bildili içindir ki •eaiti nakliye 
lcrederlni muan• bir derece
den ,..an çıbnaamak 1a ....... 
da blJlk bir dikkat g&termiftir. 
Fakat hilbusa, son zamanlarda 
haklaacla yapılan dedikodular o 
ıekli aimııh ki nihayet resmi 
tahkikat icruı zaruri olmuştu. 
Bu tahkikab Seabury wmli bir 
klldaa yaptl. Ağızdan •iııa do
latan fayialan kaydettL Banlann 
dopap hakkında kat'I vuikalar 

Mlllmazet ehlel Lalta• 
Kachnlann za)'lflamak arzusu 

kabul edilmek lhlclar ki çok de
fa 11hhatleri için tehlike tef)dl 
edecek dereceyi bulur. Nice ha· 
aımlar g&rtilmilfttir ki Yllcutlanıu 
inc .. Jtmek pahasına demir aibi 
olan blbıyelerini akatlamıılar, 
ıonra da pİfman olmutlardır. Her 
ıeyin ifrab fena olduğa gibi za• 
yaflamak hususunda yeme içme· 
1i kesmek te o derece muzırdır. 
lfte size bir misal: 

Macaristanın maruf san' atkir· 
)arından Prima Donna Jusi Labas 
zayıflamak için gıdasını kesmiş, 
bu hal sıhhatine dokunmuft kal· 
bi zayıf olduğu içia Ani bir buh
ran neticesincle vefat edi.ermiştir. 

~ 
.Jimmy V.._, hakkındaki 

ithamların ajulatıuı bildiii içha 
tedariksiz clavrumamqtı. Bera
berinde Nevyorkuo en kudreti 
awkatlanm da gltllrmüıtü. O 
"-'flle ki mahkeme celaeleri baş

lar beti•••• JimmJ: V alkerin 
kolunu kolay ko)q ~llkmenia 
kolay olaauyaeaja ealaıddı. 

Tam bu 11rada •etlaur Höst'• 
in gazetelİ olan Nnı-York Ame
rikan, milhim buı bepiyata ba .. 
laclı. Hu gazetenia ldcliuına göre 
Belediye Reiai Jimmy Valker 
mllhim aermayedarlana jf tir asına 
•amıfbr. 

Çünkll bu zat Nevyorkun ve
uiü nakliyesini muayyen bir de-. . 
recenın llstlbıe çıkarmıya razı 

olmamıtbr. Bu sermayedarlar ise 
bu tarifeyi iki misline ç karmak 
için bu tuzağa kurmuflardır. 

Maamafih, dijer bazı gazete
lerin nqriyab, Ne91ork Amer~ 
kanın bu mtltalealarına b .. 
lii birer ~.Rbr· Çüoldl 
Nevyork Belediye :R'eialiıt'ne gel
diii vakit maqı 25 bin 
dolar iken bu miktar timdi 40-
bini bulmuştur. Fakat JimJll)' 
Valker nalıncı keseri gibi hare
ket etmemiş, etrafında çaltşanlan 
da kayırm11tır ve bu ıuretledir 
ki Belediye Başmurakıbımn ma• 
aşını 25 binden 35 bin dolara, 
meclis reisinin maqmı 15 binden 
25 bi11e yükseltmiftir. 

Mücadele, görünllp göre hayH 
çetin olacağa benziyor. M amafill 
davayı ister biri, er 8tekl 
kazansın; ensesind\ p ı"rilen 
tek bir adam Yariftr. O a ver• 
giyi eren aıbkelleftir. Ta ki bu 
zev t, yukar sıraladığımız para• 
lan cebe indirebilsinler. * -il 
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--- - - ---

ıüfrezeler · 
okuldular 

Karaya çıkahdanberi henUz su çıkan 4 1-2 taburundan mürek· 
menabii bulunamamıştı. ihraç kep setir kıtaatınm piyade za· 
edilen mekkare hayvanları pek bitlerinin kısmı azamını kaybet· 

azdı ve efradın ihtiyacı olan su mişti. 
ve cephaneyi sahilden cepheye Bu önüne geçilemiyecek bir 
kadar efrat vasıtasile taşımak felaketti. Fakat o günkü veka-
mecburiyeti vardı. yide ve muvaff Akıyetsizliğin 

Gece yarısindan sonra bazı amilleri meyanında, harekata 

cesur Türk müfrezeleri İngiliz dair verilen emirlerdeki fazla ka-
mevzilerine kadar sokuldular ve t'iyet ; baıkumandaularınm elinde 

bUyük mikyasta bir mukabil ta- derhal kullanabilece<Ti ihtiyat 
arruz: olmadı. Maamafih bazı in-

6 

kuvvetleri bulunmaması, muhabere 
giliz kıtaatı bütün geceyi ateş 
etmekle geçirdi ve birçok nok· ve irtibat tertibatınm bozukluğu 

: talard& cephanenin bittiğini ve ve 29 uncu fırka kararglhımn 
yahut faik kuvvetlerin taarruzuna bir harp gemisi üzerinde bulu-

oğradıklarını ve takviye kıtaatı gön- nup karadaki harakitı adamakıllı 
derilmedikçe tutunamıyacaklarını kontrol edem~mesi gibi müessir 
bildiren haberler geldi. Bunun daha bazt esbap vardı. 
neticesi bUtUn efrat geceyi endişe Açık bir sahile kayıklarla 
içinde ve uykusuz geçirdi. Ancak çıkmak hususunda, bilhassa bu 

· ertesi aabah, biitun geceki za· sahiller dar, kayıklar kUçllk ve 
yiatm beş altı kişiyi tecavüz et- az olduğu zaman, ihraç ameliyatı 
mediği ve bütün geceki telAş ve ancak berri ve bahri erkanı har· 
velvelenin bozuk isaptan ileri 
aeldiği anlaşılabildi. 

Böylece, Anzacta olduğu gibi 
cenup nııntakasında da sabahleyin 
ümit edilen zafer tahakkuk etme
di. Gerçi karaya çıkma emrivakii 
muvaffak olmuştu. intihap edilen 
beş sahilden ilçU şafaktan biraz 
sonra zapt ve dördüncüsü, bilA-

mukavemet ele geçirilmişti. Bfi
tün gUn Türkler İngilizlerin 12 1/2 
taburuna karşı 2 taburdan fada 
asker koyamamışlardı. Buna rağ
men 29 uncu fırka, gün batarken 
ıibih cezirenin ancak sahil kısım· 
larında tutunup kalabilmişti. 

Harekata Bir Nazar 

biyeler tarafından bUtUn tefer-

ruatına kadar evvelce hazırlan· 
mış olan talimatnameyi harfı 
hafine tatbik etmek suretile filen 
kabil olabilir. Muharebenin bu 

kısım için gerek karargahı umu· 
miden, gerekse 29 uncu fırkadan 

verilen emirlerde bi~ noksan yok
tu. Fakat bu emirlerin, bunu takip 

eden vekayi karşısında fazlaca 
ltat't olduğuna şUphe yoktur. Her 

şey yolunda gittiği takdirde neler 
yapılacağı hakkında okadar çok 
teferruat ile uğraşılmljh ki gayri 
muntazır ahval karşısında ne 

yapılacağı düşünülmemişti. Me
sela Y ve S sakilinc çıkacak 

kıtaat kumandanlarına evvelce 
verilen kat'i emirde, sahiller zap· 

tedilir edilmez, cenuktan inkişaf _ 
edecek olan ileri hareketine inti-

zar etmeleri ve bunun ilzerine 
Ahibabrıya vaki olacak hU
cum için bu harekete kendile
rinin de iştirak etmeleri bildiri· 
liyordu. İşte bu emirlerin 
kat'iycti kumandanların elini ko
Junu bağlamıış ve ihraz ettikleri 
muyaffakıyetleı·den istifade ederek 
V, \V/, X sahillerindeki efradın 
muavenetine koşmaktan menet
mişti. Karaya çıkmazdan evvel 
S, Y sahiline çıkacak efradın 
daha cenuptaki efrada yardım 
edebilecekleri dahi böyle bir 
yardıma ihtiyaç bile olabileceği 
düşünülmemişti. Halbuki hakikat
te bu iki cenahta karaya çıkan 
ve 25 nisan günü akşama kadar 
hiçbir tecavüze maruz kalmıyan 
bu kıtaat, şibihicezirenin bütün 
cenup aksamındaki Türk kuvvet· 
}erinin heyeti umumiyesinden çok 
daha fazla idi. 

S, Y snhillerindeki muvaff a
kıyetten istifade edememeğin 
öğrettiği başlıca derslerden biri 
de bu kabil ameliyat esnasında 

başkumandanın elinde beheme
hal bir mikt~r ihtiyat kuvveti 
bulunması lüzumudur. Düşman 

sahillerinde karaya çıkma ameli
yatında, daha evvelden düşman 

kuvvetlerinin miktarım mev:ı.ile· 
rini ve tertibatını tahmin etmek. 

doğrudan doğruya karadan yapı• 
lan taarruzlarda olduğundan çok 
daha mlişklildiir. Sir lan Hamil
ton dllşmanın en zayı f olduğu 

tebeyylin eden iki noktaya bir· 
kaç tabur ihtiyat kuvveti çıkara· 

bilmi'} olsa idi. Türkleri.1 Helles 
ve Seddülbahirdeki mukaveme-

tinin daha öğleden evvel kmlmıı 
olacağında şüphe yoktur. 

(Arkut var) 

Kuvayi seferiyenin 29 uncu 
fırkaya birinci gUnkU hedef ola
rak tayin edilen mevkileri bütiln 
muharebe müddetince işgal ede
memesi yeknazarda bu hedefin 
çok bilyUk bir nikbinlik eseri 
olarak tayin edildiği fikrini verir. 
Fakat o tarihi gUokU vakayi 
birer birer tahlil edildiği vakit 
bu ilk fikrin yanlış olduğu ve 
Ahibabayı 25 nisan günü zaptet
mek hususundaki plAnın muvaf· 
fakıyet ihtimallerinin pek kuv· 
Tetli olduğu anlaşılır. Binaenaleyh 
reçmiş vakayiden istifade etmek 
için ademi muvaffakıyetin muh
telif esbabını dikkatle ve yegin 
yegan tahlil etmek elzemdir. 

On Sekiz Milyon Doların 
Mirasçısı Aranıyor 

Bu esbabın başlıcalarından 
biri karadaki yüksek rütbeli 
r;abitan arasında vaki olan 
müthiş ve gayritabii telefat idi. 
Harekatın daha başlangıcında 
29 uncu fırka 3 liva ceneralından 
ikisini ne Uç Bozadadan • Major 
ikisi vo X. W ve Y sahiline 

r 
'l'abi:ıtlniıl öğrenmek iıtiyorsan ı ı 

fotoğrafınııı 5 adet kupoıı ile bir· 

liktu ı;öndcrlniı. Fotoğrafınu eır.ıy~ 

tAbiJir ve iade edilınoı. 

1slm, ıııc lok 
'oya Ean 'at? 

Hulunclnğu 
memlel,ot 

Foto~r ıf ıntıt.1· 

eclcce!t ııı ! ·~ 

l"oto.:rafırı kli§C.iİ 30 kurntl 111'. 

Pltının knlıilint.Je göndoriloblllt 

Şimdiye Kadar Hak İddiasile Meydana 
Çıkanlar 450 Kişiyi Buldu 

Amerikalı bir avukat, bir 
müddettenberi Fransadadır. Di· 
yebilirsiniz ki bundan daha tabii 
ne olabilir? Hakkınız var. Fakat 
bu adamın t 8 milyon dolarlık bir 
servetin mirasçısını aradığım 
haber verirsek o vakit, bu se
yahatin naldedilmiye değer bir 
hAdise olduğunu elbette ki teslim 

edersiniz. 
Evet, Amerikalı bir avukat, 

Fransaya gelerek 18 milyon do
larlık bir servetin mirasçısını 

arıyor. Mesele şudur: 
Eski Alman eyaletlerinden 

Alıaslı bir karı koca, 1870 sene· 
sinde Amerikaya hicret etmiş· 
lerdir. Bu aBenin ismi Şeferdir. 
Şefcr ailesinin biri erkek, diğeri 
kız olmak ilzere iki çocuğu 

vardı. 
Erkek çocuk bir müddet son-

ra evlendi. Kız da evlendi. Az 
müddet sonra ise Şefer ailesinin 
iki rüknü de öbür dünyaya göç
tiiler. Evlenen kız, çok zen
gin bir adama varmıştı. Bu ada· 
mm muazz:ım pamuk tarlaları 
vardı. Bütün bu ıervet kadına 

Amerikalı Avukat Kureman 

kalmıştı. Bir ay evvel bu kadın 
da ölünce, paralar, Şefer ailesi
nin Alzas vilayetinde kalan tek 
bir akrabalarına kalmaktadır. 
Fakat şimdiye kadar Şefer aile• 
sinden olduklarım söyliyerek 
Amerikalı Avukat Karemana 
mliracaat edenlerin adedi tamam 
450 yi geçmiştir. Adamcağızın 
bu miiracaat akını önünde yese 
diişerelc başını alıp Amerikaya 
kaçması ihtimali yok değildir. 

Eylül 3 , 

Bu S .. tunda Herg5n 
Yazan: Naci Sadullah 

'' akl ? ... ,, -·- ---
Harbiye - Fatih tramvayı Tak· başka gün memur, bir sefer 

sime geliyordu. Ta Eminönlinden tüccar, daha öbür sefer lcomis-
buralara kadar tramvayla gelmek yoncu ll... Ben mektepten çıktım. 
gibi büyük bir cesaret göstermiş Aradan epey zaman geçti. Onu 
olanlardan bir yolcu iki defa görmemiştim. 
Fatihe yaya gidip gelmiş kadar Bugün Eminönünden Taksime 
yorulmuştu; geniş mendilile terini kadar tramvay seyahati yapmak 
sildi, seslendi: cesaretini gösterenler meyanında 

- Biletçi, ben ineceğim, şu tesadüfen ikimizde bulunuyor• 
paranın üstünü ver 1 duk. ininceye kadar itilmekten, 

Biletçi hayretle yaklaştı: kakilmaktan, kendimizi koruma-
- Hangi paranın UstünU ! ya çalışmaktan, konuşmaya vakit 
Yolcu kızmıya başlamıştı: bulamamıştık. Şimdi kolkolı 
- Canım liranın ilstünüt yürüyorduk. 
Biletçi de kızar gibi idi : - Ne dersin bu iıe. kim 
- Hangi liranın Ustünden haksız? 

bahsediyorsun beyim? -Vallahi akhm ermedi; anı ... 
Yolcunun hiddeti artıyordu: yamadım! 
- Canım bir Ura verdim, - Hakkın var dedi, aklın 

biletin UstUne 100 yazdın, •ı Bo- ermez, eremez del.. Ve bıraa 
zukluk yok, birazdan toplanır sustuktan sonra devam etti: 
veririm " dedin gittin; bir daha - Ben sana söyliyeyim. Bu 
uğramadın ı itte biletçi de hakla, yolcu da •.. 

Biletçinin hiddeti artıyordu : Şaıırmıştım. O, devam ediyordu: 
- Bakayım biletinize? - Biletçi haklı, zira, hakika-
- Al bak t ten iddia ettiği gibi Uranın UıtU-

Biletçi uzatılan bileti eline nU verdi; yolcu da haksız delil. 
aldı, evirdi çevirdi, yau kendi Zira o da iddiası veçhile filha-
yazısı idi : kika papelciğinin Ustilnli alamadı. 

- Beyefendi ben bu parayı Gayriihtiyari: 

verdim, dalgayla parayı verdik· - Nasıl olur? dedim.. Du-
ten sonra karalamayı unutmuşum! daklarında büyük bir zafer ka-
dedi. Bu söz yolcuyu çileden zanmış insanların mağrur tebes• 

çıkarmıştı. Hiddetten kudura· sllmü kıvrılıyordu. Gayet tabii 
caktı: bir ıeyden bahseder gibi: 

- Sözünü hesap et. Ben - Fakirin yeni mesleği bu; 
dolandırıcı değilim L dedi... Başım darda kalınca ka· 

Biletçinin hiddeti berikinin- la balık bir tram' aya biniyorum. 
kinden aşağı değildi: Alelekser biletçi bntUn lira vo-

- Ben de enayi değilim, ren üç dört yolcuya bozuk para 

yalancı hiç 1.. Akşama kadar yetiştiremiyor. Biletlerinin arka· 
ayak UstUnde uğrat didiş, bin ıına 100 yazıp geçiyor, tramvay 

zahmetle üç kuruı kazan, sonra tenhalaştı mı, işaretli bilet aahip-
açıkgözlere beş guruı kaptır. lerine paralarının ilstilnll veriyor. 
Öyle yağma yok babam !.. O aralık ben de faaliyete ge~iyo· 

Yokunun hiddeti tarif oluna- rum. Biletçilerin boyala kalemlo-
maz dereceyi bulmuştu. Elleri rinden ben de bir adet edindim. 
titriyor, ağzı titriyor, gözleri vah-
sileşiyordu: Biletçi o kalabalıkta borçlandığı 

_ Efendi karşındakine iyi kimselerin yüzlerini bittabi tanı· 
baki Ben üç buçuk kuruş ıçın mıyor. Bon de biraz sonra bittabi 

ı bütün diğer alacaklılardan evvel 
yalan söylemiyo tenezzül etmem . , 

Biletçi: 
- Biz kül yutmuyoruz, dedi; 

o ağızlara kayık yanaşmıyor şim
di; sen tavlıyacak mUşteri arat.. 

O arahk ortalık karıştı. Yolcu 
bir tokat savurdu. Biletçi topar
landı, mukabele etti. Tramvay 
durdu. Ahali biribirine girdi; 
kimisi ayırmıya uğraşıyor, kimisi 
bu tokat ve sille ziyafetinin 
tatsız meyvasmdan hisaement 
olmamak için aradan sıyrılmıya 
çalışıyordu. Kalabalıkta kaybet· 
tiğim Cahidi yanımda gördüm: 

- Haydi dedi, bu gibi varye
telerin bu kadarını seyretmek 
tatlıdır, seyre devamda ısrar etmek 
ekseriya pahalıya mal olur. lne· 

lim. 
Hakkı vardı. indik. Biz uzak-

arkasına 100 adedini yaıdıtım 
biletimi biletçiye uzatıyorum: 

- Efendi, diyorum, inece~lm, 
paranın üstnnll? 

- Biletçi blletimi alıyor, ha· 
kıyor, doğru. Papelin UstUnU tı

kır tıkır sayıyor; şıkır ııkır ahyo· 
rum. Sonra alacaklılardan para
sını en geç istemek talihsizliğine 
uğrıyanla biletçi arasında gördü· 
ğiln şekilde maraza çıkıyor. Zirn za
vallı biletçi borçlandığı kimıelerln 
yilzlerin tammıyor, tanımıyor am
ma, kaç lira n.tu borçlandığını bit
tabi unutmuyor. Hesap aksayınca 
netice gördüğün gibi alelekıer 
silleye tokata biniyor. Görllyor
sun ya, yolcu da hakh, biletçi del 
Ne yapahm birader, geçim dUn· 
yası bu .. 

Arada sırada, bugUn olduğu 
gibi, bikAyenin, bugün ıenin de 
şahit olduğun aon faılını seyrel
mek zevkinden kendimi mahrum 

laşırken muhtelif seslerin biribi· 
rine karışmasından bir yaygara 
hAsıl oluyor, biletçinin ve yolcu
nun sesleri bütün perdelerin fev· 
kinde yükseliyordu. etmiyorum. 

* Cahitle mektepten arkadaştık. 
Bir gün o arka kapıdan diploma 
aldı. Biz kaldık. Zaman zaman 
tesadUflerimde bana hep değişik 
kisvelerle muhtelif şahsiyetlerde 
görünmU'tü: Bir gün asker, bir 

Bu vaziyet kar~ısında, ben 
kolumda a~ulaşan arkada~tan, 
bir daha aelAmlaşmamnk üz.ere 
mUmkUn olduğu kadar çabuk 
ayrılmıya çalışmaktan baıka bil' 
tey yapamadım. 



3 Eylül 

Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: 

1 ner! lıfuharrlrf: 

Arnold Oalop•rt 
-17-a 

istintak Hakimi Kolay Bir 
Hiç Beklemediği 

Muvaffakıyet Kazanacağı Ümidinde 
Bir Vaziyet Karşısında Kaldı 

iken 

Kasaya muhtelif taraflarından 
ııkı sıkıya yapışarak yerinden 
oynatmaya çalıştım. Ve ea nihayet 

bir daha sordum: 
- Kasayı en sonra açtığmı~ 

zaman kombinoı.onun barflerı 
karıştırdığından leminmisiniı.? 

- Evet, hatta harfleri bile 

değiştirmiştim. 
- Koyacağınız yeni kelime 

bulunması gUç bir şey mi idi? 
_ Eh... Pek değil, fakat ne 

de olsa bulunması kolay değildi. 
- O halde az.izim, hırsızın 

miistesna bir tesadüften istifade 
ettiği kabul etmek lazımdır! 

Ben hem konuşuyor, hem de 
ötesine berisine dokunarak kasa· 
yı muayene ediyordum. Anlamış
ı nızdırya, maksadım kasamn 
üzerinde mevcut el izlerini ka
rışt·rarak içinden çıkılmaz bir 
hale getirmekti. Adliyenin par
mak izi mütehassısları geldikleri 
zaroan alacakları fotoğraflarm 
tizerinde yekdiğerinin içine cir
miş bir sürü çizgilerden başka 
bir şey bulamıyt.caklardı, vakıa 
bu çizgilerin arasında benim 
bıraktığım izlerin de bulunması 
ihtimali yok değildi, fakat bun
dan kimsenin şüphe etmesi 
mümkün olamazdı, zira bizzat 
Mister Çenserio kasasını kendi 
gözleri önünde müt~addit defa
lar muayene ettiğimi söyliyeceği 

muhakkaktı 1 
Evet, evet, şatoya bir defa 

daha geliıim iyi olmuştu. Arbk 
benim için korkulacak hiçbir 

ıey kalmamıştı. 

lf. 
Bir saat sonra evimde bulu

nuyordum. Bittabi ilk işim liigat 
kitabını açarak yapraklarının 
arasında yatan banknotlara bak· 
mak olmuştu. Hepsi de yerli 
7erinde duruyordu. 

Bir defa bu noktadan da 
emin olduktan sonra istikbali 

düşündüm: 

Adliye muhakkak bu mesele
,t uzun uzadiya tahkik edecek 
ıe istintak hlkimi g8zel T erelWllD 
itiraflar1Da dlittlnerek belki de 

. meseleyi mahkemeye vermeden 
kapatacaktı, evet, evet ufukta 
yeni bir tehlike yoktu. 

iki gün 10nra vadettiğim 
Teçhile istintak hlkiml M. 
( Bompar) ı g&rmiye gittim. 

Bu makutla Opera meyda• 
nında busulye benziyen eaataiz 
bir otomobil tuttum ve Edithl de 
yanıma darak (V enay) a hareket 
ettim. 

Teaadlfe bakınız: Versay Ad
iye Sarayının lnllnde durduğu
muz zaman istintak hlkimi ile 
burun buruna gelmiyelim mi ? 
Bizim kira otomobilini buıuıi bir 
otomobil zannetti. Sonra zevceme 
ltakdim edilmek istedi. Kibar bir 
adam görllomek arzusile (Eclith) İD 
elini öptn, biraı ayakta öteden, 
beriden konuıtu. Sonra (Edith) i 
otomobil ile bir kır havası almıya 
bırakarak koluma girdi, binanın 
içine sOrllklecli: 

- Tam zamanında geldiniz, 
de li, zira bıraızı getirttim, timdi 
isticvap odecejim, Iİz de hazır 
bulunurlUDazl 

-----başına geçmiş, evrakı tasnif ile 
meşguldü. 

f stintak hakimi masasına 
oturarak bu kltibe sordu: 

- Polis Mildiriyetindeu iste
diğim evrak geldi mi? 

- Hayır efendim! 
- Fena, fakat zararı yok, 

her:fi yine isticvap edebiliriz. 
Zile bastı ve giren mübaşire 
maznunun getirilmesini emretti. 
Sonra bana dönerek : 

- Herifin kendisini şiddetle 
müdafaa edeceğinden emmım, 
Dedi. Fak at henüz avukatı yok
tur, bundan istifade ederek ağ
zından birçok söz alabiliriz 1 

Fakat tam bu sırada kapı 

vuruldu ve içeriye ceketinin 
düğmesinde ( Lejiyon donör ) ni
şanının işaretini tafıyan takriben 
elli yaşlarında bir adam girdi. 
Ve istintak hakiminin önünde 
iğilerek k<!ndi kendisini takdim 

etti : 
- Ben Metr Roberli'yim, 

emriniz altında maznun olarak 
bulunan M. Rikokovskiyi müda
faa edeceğim! 

İstintak hakimi karşısında 
Paris Barosunun yıldızlarından 
birini bulmayı beklemediği için 

. sadece: 
- Ya! demekle iktifa etti. 
- Müekkilim henüz getiril-

medi mi? 
- Şimdi gelecektir, haber 

gönderdim! 
Metr Roberti şimdi bana bak

maya baıladı, ağlebi ihtimal kim 

olduğumu dUşünilyordu. Bunu 
iıtintak hakimi de anlayınca 
kendisine hüviyetimi ıöyledi. O 
zaman Metr Roberti: 

- Bu efendinin bu odada 
mevkii olmamak lbıml 

Diye itiraz etti. 
- Bununla beraber .•• 
istintak hAkimi verecek cevap 

bulamamıştr, avukat: 
- Şehadeti lazım ise, bili· 

hare çağırtırız, cümlesi ile fikrin· 
de ısrar etti. 

Yapılacak bir şey yoktu. İs
tintak hakimi yerinden kalkarak 
yanıma geldi ve elimi sıkarak: 

- Yakında yine konuşuruz, 
dedi. 

istintak blkimlerinio odala· 
rında kalmak fazla hoıuma git
mediği için bu yeni vaı.iyet hiç 
canımı sıkmadı. Bilakis memnun 
oldum. 

( Arkası .,ar ) 

MevhU 
Merhum Vehbi Beyin hafidi ve 

hariciyeden mlltok:ıit Şevki Beyin 
mahdumu Hifat Beyin ruhuna ithaf 
edilmek iiz.ero 'EylO.ltin be9inci pazar· 
t{'si gOnü öğle namazını müteakıp 
Göıtcpede ( Göztepe camiinde) movlu· 
du ıcrif okunacağından anu eden 
ehiblıa ve akraba vcsair ihvanı dinin 
teşrifleri rica olunur. 

Merhumun yalldeal 
Refika 

Dr. A· KUTİEL 
Cilt n zütuul baatahıdat teda-

Yihe.nHi Karaköı B~rekçl fınnı 
aır• .. nda S4 

Resminizi Bize - , Gö~deriniz, 11 
lf- .. .. 

Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 
Gerededa Kemal B.: Hi::ı ve 

hayale daha 
ziyade yer ver· 
miştir. Çok 
söz söylemiye 
mütevakkıf 
m e ı l e kler de 
muvaffak olur. 
Çabuk gücen-

mez, geçim hu· 
susunda müt 
=iilpesent de

ğildir. Çabuk ahbap bulur, soku· 
lur, gerginlik gösterir. 

• llahçat 8.ı (Fotoğrafının der· 
cini istemiyor.) intizamı sever, 
kencıisine ehemmiyet verilmesini 
ister. lddiacıdır. Bazan tok sözlü 
olur. Menfaatlerinden feragat 
edemez. lılerinde aceleyi ihtiyar 
eder. Herkesle geçinemez, arka
daı intihabında müekülpesent 

davranır. • Satir• H•: ( Fotoğrafının der· 
cini istemiyor.) Sakin, mahçup ve 
çekingendir. Başkalarının iradele
rine uysallık gösterir. Temizliği 
sever intizam kuyudatile alika· 
dar ~lur. Fazla konuşmaz. Fiil 
ve hareketlerini meydana vurmaz 
içlidir. • Hayri~ H.: (Fotoğrafının der· 
cini iıstenıiyor.) Hassastır. Süse 
iptilbı vardır. Moda cereyanlarını 
takibe temayül eder. Kafasını faz. 
la yormak istemez, zavahire tibi 
olur. Geçim hususunda uvaal 

Bandırmada Pturı Bey.: Has

nefis mesailinde 
atak olur. 

• 

sas ve ha yal
perestir. Asri 
ceryanlara tl· 
bi olmak is
ter. Kendis ine 

ehemmiyet ve
r i 1 m e sin den 
haz duyar. Sev. 
gide macera-
ya temayül 
eder. izzeti 

alıngan ve 

llenlfla H.; ( Fotoğrafının der· 

cini istemiyor) Ağır, sakin ve 

mahçuptur. Cesareti medeniyesi 

kuvvetli değildir. Baokalanna min· 

net etmekten müstağni davramr. 

Çabuk alınır ve içine atar. Elem 

ve neoesini belli eder. Liübali 

olmaz. Tenkitten, kusurlarının 

uyuşundan endişe edea. 

• Umla H.ı (Fotoğrafının der· 

cini istemiyor.) Zekidir. Çok ıö1" 

ler, alay ve takayı 1ever. İntizam 
k.uyudabnda ihmale temayül eder. 

Pek sıkıntıya gelemez, kanaatkir 

değildir. Çabuk konuşur. Bazan 

gürültücü ve mücadeleci olur. 

Fotofra/ Talil Kapo-iua 

diter ıayfalannmda balacalmD11a 

Sayfa 1 ı 

f stanbul Belediyesi 1la·1ları * 
Mektep inşası 

Kadıköyde lkbaliyede inşa edi!ecek ilk mektek binası kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak ve keşif 
evrakmı görmek üzere hergün Levazım Müdürlüğüne müracaat et
meli, münakasaya girmek için de teklif olunacak bedelin yüzde 
yedi buçuğu nispetinde tc.-minat makbuz veya mektubu ile teklif 
mektuplarmı 5-9-932 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. 

"" Çatalca kazası Boy.•lık nahiye merkezile Çakmaklı Muha Te· 
pecikköy mektepleri pazarlıkla inşa edilecektir. Talip olanlar keşif 
evrakım görmek için Levazım Müdürlüğüne ve pazarlığa girmek için 
de teklif edecekleri bedelin °o7,5 nispetinde teminat makbuz veya 
mekt:.ıbu ile 5-9·932 pazartesi günü 1&at on beşe kadar DaimJ 
Encümene müracaat etmeleri. 

-i' 
Keşif bedeli 4795 lira 38 kuruş olan Tepebaşı Belediye Kışlık 

tiyatrosu sahne zeminine betonarme döşeme inşası ve bodrum 
katının bazı aksamının tamiri pazarhkla 5-9-932 pazartesi günU 
ihale edileceğinden talip olanlar keşif evrakım görmek üzere Le
vazım Müdürlüğüne pazarhğa girmek için de 360 liralık teminat 
makbuz veya mektubu ile aynı günde taat on beşe kadar Daimt 
En('Ümene müracaat etmelidirler. 

~ 
Keşif bedeli 3762 lira 85 kuruş olan Çubuklu gaz depoların· 

da inşa edilecek ispirto ambarı pazarlıkla yaptınlacakhr. Talip olanlar 
keşif evra1<ını görmek için Levazım Müdürlüğüne pazarlığa girmek 

için de 282 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 8·9·932 
perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat 
etmelidirler. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İstanbul limanı ve Belediye hududu dahilinde yapılacak deniz 

nakliyatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin 
teminat akçeleriie bilikte zarflarını nihayet 12 Eylül 932 pazartesi 
günü saat 15 e kadar Galatada Mllbayaat Komisyonuna vermeleri 
ve şartnayi görmek Ozere hergUn komisyona gelmeleri. 

Adliye Vekaletinden : 
Bilümum Mebakime tabedilecek olan ( 57) kalem evrakı matbua 

ve defatirin tab'ı münakasaya vazedilmiş olmakla şartnamesi veçhile 
bedeli muhamminin yüıde yedi buçuğu olan 255 lira teminatı mu
vakkate ile yevmi ihale olan 15 - 9 - 93?. perşembe günü saat 16 da 
Vekalette müteşekkil mubayaa komisyonunda hazır bulunmaları ve 
şartname ile listesini İstanbul da Adliye Levaıımma ve Ankarada 
Vekalet levazımına müracaatla almalan ilin olunur. 

Be) oğlu 

ltalyan Lisesi va Ticaret Mektebi 
Yeni ('arşı, Tuıntoın soka! 

Cuma ve Pazarlardan maada her• 
gün sabah i0-12 ye kadar, erkek 

ve kız talebe kaydolunur. 

iL AN 
Adapazarı· Oe•ode hıttıııda ç \l 19an 

ıorör "le Adapazarı asliye mahkemesi 
ubık Batkitibi Sait Beyin bir sene 
mukaddem terzihaneye bıraktığı elbise
lik kumaş, dikildiği halde müraeaat 
etıncmit bulunduğ ından, i9bu ill\n ta
rihinclen itibaren bir ay urfında 
müracaatla elbisesini almadığı takdir· 
de ıatacağtmdan ileride bir gQna iti
raz hakkı olamıyacağını ilan eylerim. 

~ekl ..... r icra D*••lnden: 
Bo9nudiye mahallesinde lemail oğlu 
Asaf beyin Nazif bey sevceal Fatma 
Hanımdan istikraz eylemlt olduğu 
meblAğa mukabil ipotek bulunan mcz 
kO.r mahallede kAin ıarkan ıoıa, gar
beo yol, ti malen ) udan oğlu elyevm 
ismi ban banıoı, cenubeo tanat araa· 
ıile mahdut bodrumda bir oda bir 
mutfak bir kömilrlOk bir odunluk bir 
aralık. lkinci katta bir ıofa üç oda 
bir helA ve altıyüz artın mıktannda 

bahçe n derununda bir kuyu bulu· 
nan ( 3500 ) lira kıymette bir bap 
hane 1ü 8,932 tarihinde birinci artır
mıya vazedil1llit ise de alacaklı tara
fından ( 1200 ) lira bedel vazodilmlt 
ve it bedel takdir olunan kıymeti 

bulnıamıt olduğundan ikinci arttırma
ya çıkanlmıya karar verilerek arttır· 

ma gUnU dahi 22 9 932 tarihine müsa· 
dif perıembe günu· tayin edilmi9tlr. 
Mezkur gayrıınenkul tızerinde hakları 

hususile faiz ve masrafa dair alacak· 
ları olanların &vrakı mtıabitelerile bu 
ıntlddet zarfında icra dairesine müra
caatları ve ikinci arttırmanın yukarda 
gösterilen gOnde saat 16 da yapılaca· 
ğı vo arttırmıya ittirak edeceklerin 
kıymeti mubammesiuin yüıde ou nie· 
betinde pey akçesi g&tirmeleri ve 

s o~ 
~~ 
Yüksek Baytar 
Mektebi Mübayaat 

Komisyonu Riyasetinden 
1 - Et 
2 - Ekmek 
3 - Y q sebze Ye meyva 
4 - Snt ve yoğurt 
5 - Arpa, aaman, ot, kepek, 

mısır, kırmL 
6 - Kok kamnrll 
7 -. ~eytinyağı, sadeyağ, şe

ker, pınnç, makarna, şehriye, 
patates, salça, beyaz ve kaşar 
peyniri, zeytin tanesi, tuz, 
un, bulgur, kuru &dm, Jimoa, 
çay, gaz, ıoda, aabua, kuru soğan, 
yumurta, kwu sebze. 

Mektebin bu ıenelik ihtiyacı 
olan balAda muharrer yedi şart• 
nameye merbut erzak 7 eylül 932 
çartamba gllnl uat on altıda 
kapalı rarf uaulile mlnakasaya 
vazedilecektir. !Şartnameler mek· 
tepten ahaabilir. Taliplerin 
teminah munkkateaini vezneye 
yermek ıuretile yevm ve vakti 
meı.kiirda F ındıkhda Gllzel San'• 
atlar Akademisindeki Yüksek 
M~ktepler Muhuebeciliii bina· 
aında müteıekkil Mtıbayaat Ko-
misyonuna mOracaatları ilin 
olunur . 

Yedinci icra Memurlulundanı 
Bir borçtan dolayı paraya çevril nesi· 
ne karar ,·erllmiı maa ayna konsol 
ve aaudalya dolap ve aaire ıebrı halin 
ıo cumartesi gQnU saat ıs te Samatyada 
Sulu mana tır Emirler çe9meal cıvımnda 
ınuhlar odası öniinde hazır buluıı.ıcak 

memur11 tarafından ıaıılaoalı ilin olunur Odaauıa pdL Burada bir 
aabıtkitibi bir yıjla dosyanın davranır. 1 

fazla malOmat almak fıtiyenlerln 
932 2 dosya numaraaile icra dafresfne 
Te belediye münadisine müracaatları 
ilin olunur. 

.._ ________________________ __ 
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Çocuklannıza ve hastalarınıza Hasan hububat unlarından yediriniz Glirbtb, •ıhhatli .. "e neı~li ve baatalaka.s ya-
• prlar. Hasan Bugday nıtastu1ndan ve pirinç-

anundan yapılan tatlılarla süt mamulAhnm nefasetine payan olamaz. Her yerde musirren l-laıan markasına dikkat ediniz. 

Umum Kırtasiyecilere c 
ve Mektep Kooperatiflerine 
TÜRK MAARiF CEMiYETiNiN 

Mürekkep, Zamk ve Kolaları 
PERÇiN mürekkep fabrikası acentalığında satılmaktadır. 

lstanbul: Yeni Postane arkasında DiLSiZ ZADE 

ip ekiş 
Krep Damur'Jan 
245 kuruıta11 
itibaren 
aatılır. 

Ayni ayardA 
Avrupa 
kumaşlarının 

e n ucuzu ise 
Dört liradı r. 

• Telefon: 24118 ~ 

Ilı Ley•, nehari, kur, 

Yeni Türkiye. Mektebi 
YUVA, iLK 

Şişli, inkılap Müzesi karşısında 
Ecnebi dili kurları vardır. Talebe kaydına başlanmıştır. 

erkek • Leyli 

İSTİKLAL LİSESi 
ilk, Orta ve Lise kısımlannı havidir. 

BGtün •ınıflan menuttur. 

Kayat muamelesine başlanmıştır 
CumartHI, PazartHı, ÇarfamLa rGalerl aaat 10 dan 18 • 

kadar mGracaat olunabilir. 

Şehzadebaıı Polis merkezi arkasında 
Telefon 22534 ( 

Hililiahmer Hastabakıcı Hemıireler 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Genç kızlarımıza parlak Ye emniyetll bir l•tikbal haz1rbyan melrt .. 
bimize yeni talebe kabul edilecektir. 

Tahsil müddeti iki buçuk senedir. 
Mektep leyli ve meccanidlr. 
Talebenin iakin va iateal giyimleri Hililfahmer Cemiyeti tuafındaa 

temin edilir ve aynca kifl miktar harçlık verilir. 
Kabul tartları : 
1 Türkiye Cümhuriyeti tebaaaından bulunmak. 
2 18 yaşandan atatı 30 yatından yukarı olmamak. 
3 Evll olmamak. 
4 Sıhhati iyi olmak ( Sıhhi muayene mektepte yapılar.) 
5 - lık tahaili ikmal edenlar imtihanla, orta tah•ill ikmal edenler 

imtihansız kabul edilir. 
6 Tahsil esnasında baatahktan ıayri bir Hbeple mektebi terk .. 

denler ve tahadetname aldıktan •onra bet aenelik mecburi bbmetl ifa 
etmiyenler tahsil masrafını ödiyeceklerlne dair Noterden mu .. ddak bir 
taahhiltname '."ereceklerdir. 

7 Mecburi hizmet eanaaında ~vlenemezler. 
Bu tartları halı olan hanımların hGvlyet cGıdanı, atı H mektep 

teh•detnamelerini, ve maballeıinden h0ın11bal ilmGhaberinl beraberine 
alarak 15 ey:Qle kadar Aluarayda Huekl caddHinde mekteblmlze mi• 

racaatleri. 

Ameli Hayat 
Ticaret Lisesi Müdiriyetinden: 

itibaren umuma meccanen istenografl 
kursu açılacaktır. 

itllhHıalık ve kuvvetsizlik 
f aled ve tesiri ıörOlen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

eczanede satılır 

I 
KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. 1 

MAZON MEYVA Tuzu Mide ve Baraakl•ı agrı vermeden temizl er. I 
t 

BASURU kökllnden keser. 

taamı lltif ve z.e\ kle itilebilir bir gazoz suyu verir.. 

.. MAZON TUZU,, ndannıeınnun kalmıy:ınlara Bahc:e

kapıda lı Bankası arkasrn<la MAZON BOTTON 

eC7.a doposundan lı&dell iade eılilir. MAZON ismine 
dikkat edi11iz. BUyUk 9i9esi 100 kuru9. 

Dr. HORHORUNİ 
Ztıhrevl ve Bevlt hastalıklar tedaYi

hanesi · Beyoğlu llulenruj yanında 
'l.aoıbak sokak No. 41. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 

Taksitle satılık çiftlik, bostan, 
mesire, arsa ve voliler 

Esaı 
307 

252 
284 

Mevkii ve nevi 
Heybeliada Çamlimanı 9-11-13 numaralı bostan 
ve harap iki bina. 
Beykoz Tokat çiftçiliği. 
Fandıkla Molla Çelebi mahallesi Molla baym saray 
arkua 10kak cedit 8 No. anL 1995 m. m 

343 Burgazadua Halik v61iıi. 
258 Büyilkada Kamin6ntı voliıi. 

Teminat 

275 
4370 

798 
275 
500 

1000 327 " Dilmeıireai. 
BalAda muharrer emllk sekiz taksitle satılmak nzere mUıaye-

deye vazedilmiştir. 
ı - Müzayede (kapalı zarf) uıuliledir. 
2 - ihale bir ve kat'idir. 
3 - ihale 12.9.932 tarihinde Ankara' da idare Meclisimiz huzurunda 

icra edilecektir. 
4 - Talipler Şubemize milracaatla mufasaal ıartnamemizi alarak 
teminat mektuplannı teklif mektuplanna raptederek ihale gllnlinden 
evvel Aokara'da Umum MlldtlrlOğlimüze ıöndermeleri. 

Jf. 

vapuru 
4 Eylul 

gllnU akşamı Sirkeci' den hare
ketle ( Zonguldak, lnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab· 
zon, Sürmene, ve Rize) ye 
gidecektir. 

Fazla tafsillt için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentalığı· 
na mUracaat. Tel: 21515 

8on Post• Matbaa., 

Sahibi: Ali Ekrem 

Ne11irat MldGrGı HaW L6tl 

TÜRKİYE 


