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Fransa, Alman NotasıDt ( Çok Eski Devirlerde lstanbul) 

Şiddetle Reddedecek Sefih Padişah, Gösterilen. 
Meharetten Korkmuştu 

Harp Ateşini 
Berlin, 4 ( Hususi ) - Siyasi 

mehafilde, hükumetin Fransaya 

KörükliyenJer Var "Bu Adam Çok Havfedilecek 
Kimesnedir. Hemen itilaf Edilsin!,, verdiği notanm cevabına ehem· 

miyetle intizar edilmektedir. 
iyi haber alanların kuvvetli 
tahminlerine bakıhrsa bugünkü 
Alman zimamdarları Versay mu· 
ahedesini parçalamak maksadını 
istihdaf etmektedir. Fakat Baş· 
vekil Fon Papen itidal taraf· 
tarıdır. Buna mukabil blitnn 
nüfuzu elinde bulunduran Milli 
Müdafaa Nazırı Fon Şlayher, 
Versay muahedesini infisah ettir· 
mek husundaki maksadı tahakkuk 
ettirmek için daha çok miihim 
hareketlere girişecektir. Siyasi 
mehafile göre, Fransamn vere
ceği cevabın şekli ve mahiyeti 
ne olursa olsun birinci Alman 
notasını daha birçok notalar ve 
belki de fili hareketler takip 
edecektir. 

Bu hareketlerin doğuracağı 

müthiş bir sinir gergiliğinin bir 
müsademe vaziyetine müncer ol· 
ması ihtimalleri de ileri sUrill
mektedir. Bununla beraber Fran· 
tanuı da uyumadığı müşahede 
ı<filmektedir. 

Pariı , 4 (Husus1) - Gazetele· 
rin, Alman nota11 karıısındaki 
ıiddetli neşriyatı, halk arasında 
heyecan uyandıracak mahiyette
dir. Fakat hUkdmetin soğuk
kanlılığı karıısmda harp ihtimal· 
lerinin zayıfladığı kanaati hükUm 
ıiirmektedir. 

En salAhiyettar mehafile göre, 

Dün, emki devrin latanbulundan ı 
bahsederken ona "beldei iıraf,, ,, · ~ 
demif, bu israf sahnelerinin en 
canlısını bu slltunlarda bUtUn 
çıplaklık •• acılıiile göstermlıtik. 
Tarih sayfaları bu israf f adaları· 
nı saymakla bitiremiyor. İfte · 
bunlardan bir tanesi daha: Tari• 
hfn sarhoş ve ıefih hllkUmdarı 
DördUncU Muradın kızı Kaya 
Sultan doğduğu ıaman Saraybur• 
nunda yapılan fişek oyunları 
tarihin ilk ve son olarak kaydet
tiği ıeylerdi. (Lagari Ha.an Çr 
lehi) isminde bir san'atklr < 

okkalık barut macunundan 
yedi l<ollu muazzam bir havai 
fişek icat etmişti. Fiıenk on 
üstilnde insan oturabilecek bir 

Alman topçuları vazife ba,ında 

b
. k ı k yer vardı. Çelebi, gece Saray· Almanya daha ırço şey er me üzere hazırlanmakta olan Tarihi• en Hffh •• mlWlf hlklaulırlarında. 

talep edecektir. Fakat Franaa, yeni Avrupa bloku Almanya et· burnunda Muradın huzurunda UçUncU Ahmet 

gerek Franıız vatanının emniyeti, r~fmda demir ve ateıten ibaret hazırladığı fiıeğine binmeden kartal tllylerinden yapılmlf bO. 
gerekıe dünya sulhunun temadisi hır çember vaziyetini alacaktır. evvel Paditahın lSnUne gitti:"MO· ytlk kanatları geçirdi, ellerine 
noktasından bu mtitalebatı tama• Milhim siyasi 9ahıiyetlerin aaadeniıle göklere lıa Peygam· birçok pllakllrme fitekler aldı. 
men reddedecektir. kat'ı kanaatlerine göre, bir mu• herle konuımıya gidiyorum. Sil· Kalfaları bu muazzam fiıoğe atet 

. . harebe neticesinde bUyl\k men• den de aellm götüreceğim,, de· verdiler. LAgarl Çelebi blr an 
Bazl ıfıaata göre, Fransa, faatler ide etmek iıtiyenler Al· di ve 'Sonra fiıeugine atladı. IÇiude kırmı.zı kıvılcımlar ıaprak 

blıtUn bu · mtıtalıbatıl reddedecek ( Devamı 2 Jncl 1ayfada ) Kollarına evvelce hazırladıfı (Devamı 8 inci •ayfada) 
iktidarı haiz bulunmaktadır. :xııc"====:a;;:;=======-ıı:::::oı:=-=-===--====::==a"====~-==-=====-------=-=ııı:=s====-=-=--==-=::...-. 

Bugünkü Fransız kabinesinin 
~ahakkuk ettirmek fu:ere bulun· 
duğu yeni Avrupa bloku, Alman· 
yanın mücerret bir vaziyette kal· 
masını intaç edecektir. 

Sovyet Rusyayı da ihtiva ~t· 

Gümrük idaresinde Bekle· 
nilmiyen Bir Mesele Çıktı 
Bir Tacirden Altı Ay Evvel Ödediği 

Malın Bedeli Tekrar lsieniidi 

Azılı Bir Şerir Annt;~ini Ve 
Kardeşinin Karısını Oldürdü 

---- -
Sıvaı (Hususi) - Şehrimizde çok feci ve tüyler 

ürpertici bir cinayet oldu. Şerir bir çocuk annesini 
ve yengesini 8ldürdü. Hadise şöyle cereyan etmiştir: 
Burada Hacı Zahit mahallesinde arpacı Şahin Ağa
nın oğlu, akşam babasile birlikte eve gelmiıler, 
yemeklerini yedikten sonra bir müddet istirahate 
çekilmişlerdir. Bir aralık İsmail babasına şöyle 
seılenmiştir: "Baba, haydi kalk. Namaz vakti geldi. 
Camiye gil,, 

çıkıp gittikten sonra derhaij yerinden fırlamıı ve 
kardeşinin karısına sataşmıya başlamışbr. Kadmca .. 
ğız bu ant tecavüz karıısında bağırmış, bu feryada 
lsmailin annesi yetişerek oğlunu teskin etmek iste• 
miştir. Fakat azıh bir şerir gibi hareket eden lsmail 
belindeki bıçağı çekerek annesinin altı yerine sap
lamış, zavallı kadıncağız derhal ölmilştfir. Bu feci 
neticeye rağmen şerir çocuk yengesine yine atlamış 
kadının mümanaati karşısında onu da memeleri 
üzerinden vurmak suretile öldnrmfiştilr. Bu hAdise· 
de lsmailin kendi kansile yengesi arasındaki ge
çimsizliğin de tesiri olduğu söylenmektedir. İsmail 
cinayeti müteakıp firar etmiştir. Takip edilmektedir. 

Dün gUmrük idarelerinde 
hafif bir değişiklik oldu. Bu de
ğişikliğin sebebi Maliye Vekile· 
tinden Borsa Komiserliğine gelen 
bir telgraftır. Bu telgrafta da: 

"Almanya dan gelen malların 
ıehrc çıkarılabileceği ve muka
bilinde döviz gönderilebileceği,, 
bildirilmektedir. 

Meselenin esasını dün yaz· 
mıştık: Başta Almanya ile Avus
turya ve Macaristan olmak lizere 
Avrupa devletlerinden bazıları 

nıemleketimizden mal almamakta, 
aldıkları malların parasmı da 
vetmemektedir. 

Bu kısım devletlerin bu hare
ketlerine tarafımızdan ayni şe· 
kilde mukabele yapılmış, 6 
Ağustos tarihli ve 6 numaralı 
kararname ile: 

1 - Türk malını kabul etmi
yen devletlerin malları TUrkiye
ye sokulmıyacağı, mukabilinde 
döviz verilmiyeceği, 

2 - Bu devletlerden getirti· 
len malların gümrükten çıkarıl· 
ması istenildiği takdirde bedel· 
lerinin Devlet Banlrasma yatırıl· 
nıası icap edeceği ilAn edilmiştir. 

Bu kararname ile iıtihdaf 

letanbul GUmrUklerl BafmUdUrU 
Seyfi Bey 

edilen devletlerin birincisi Alman· 
ya, ikincisi Avusturya, llçücUsU de 
Macaristandır. 

Fakat anlaşılan Almanya Türk 
malını kabul etmemekten vazgeç 
miş, veya bir anlaşma şekli gös
termiş olacak ki, dUn Maliye 
V ekiletinden gelen emirle Al-

( Devaıaa a inci aayfada ) 

Şahin Ef. bu ihtarı evvele\ hayretle karşılamıf, 
sonra oğluna çıkışarak vazifesi olmıyan işlere ka· 
rışmamasım söylemiştir. Fakat İsmail hiddetli oldu
ğu için babası herhangi bir hadiseye sebep olma• 
mak için kalkıp sokağa gitmiştir. lsmail, babası 1\. 'i. 

Türk Dili 
Kurultayına 
Hazırlıklar 

{c== _____________ f-l __ ü_sn_u_ .. t~ef_s_ir _______ ~--~~-1 

TUrk Dili Kurultayının eylfıl 
sonunda Dolmabahçe Sarayında 
btıtiln vatandaşlara şamil bir 
ıekilde toplanacağmı yazmışhk. 
Bu hususta TUrk Dili Cemiyeti 
Reisi Samih Rifat Bey ıunları 
söylemiştir: 

-Kurultayda konuşulacak mad-
de, Türk Dilini, menşelerine, il
mi, medeni ihtiyaçlara Ye müs
takbel inkitaflara göre tetkik ve 
tesbit etmektir. Gaye, medeni 
ihtiyaçlara göre lisanı yapmaktır. 

Lisanın menşelerini aramak 
keza mecburiyettir. Müstakbel 
inkişaf ihtiyaçlarına göre lisanı 
tetkik ve tesbit etmek te yine 
bir gayedir. Bu gayelerin, ilmin 
hangi esas ve şartlarına göre 
aranacağını ben şimdi söyliyecek 
vaziyette değilim. .. 

- Yahu, bizim mahalleden nereye taımdmız? 
- BnlbUlderesine. 
- Kim bilir, aesiniz nekadar ıüıelleıecektirl 
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Sesi J 
Türk Dilinin 

,.--
Halkın 

• 

Teşebbüsü 
THrkOn tarihi gibi dilido asırlar
danberi lhmn.1 edilmişti. 'l'ürktın 
.ltakikt lisanının teabiti için bn
gOnlerde bOytlk bir faaliyete 
geçildi. Bu busu ta ba1kımıı 

diyor ki ı 

Remzi Bey ( muallim Bcyaııt Şnrk 
apatımanı) 

- Türkün hilkatle başbaşa yDrü
yen kadim bir tarihi n temh: bir 
d:li vardır. Bu ferefll tarihi giLl 
dili de şimdiye kadar ciddi bir tet
kike uğrıımamıfhr. Şimdiye kadar 
tarihimiz bazı garezkar garp Alimle
rinin eserlerinden yapılan tercüme 
ve ikhbaralardan mürekkepti. Güzel 
dilimizde Arap ve Ac~min dil aula
tası altında kalmışb. On sene evve
line kadar dilimiz bilhassa bavas 
lisanımız osmanlıca denilen bir kuş 
dilinden farklı bir ,ey değildi. Bu
gün dilimizde a11il ve temiz Türkçe-
mize doğru bayii ilerlemiş bir cere-
yan vardır. Tarih Cemiyeti gibi dil 

· cemiyetinin teşekkülünü de hararetle 
alkışloyanlardamm. .. -

Necati Bey {Kumkapı Nitancası 121) 
Kim ne derae de.in bugün dili

mizde sadeHA"e doğra mühim bir 
cereyan vardır. Başta gazeteler 
olduğu halde bcrşey açık Türkçe ile 
yazılıyor Te herke. anlıyor. Ben 
müne\•ver dili iaimli hır dil tanı· 
mam. Edipler az Türkçede , n'atle
rini göstermelidirler. Arabın, Acemin 
anlaşılmaz kelmeleriain tunturaklı 

ahengine boğulan liun Türkçe sayılmaz• 
Türkçemiz her tilrlü fikirleri ifadeye 
aalih TO Arap, Acem dilinden 
daha zengin bir hazineye maliktir. 

Bütün halk tabak.alarmı alakadar 
eden bu İl umumi bir kurultay Jşi· 
dir. Cemiyetin bu noktayı kavraması 
uaslı düşöndüğüne delalet ediyor. 
Lisanımızın müdevven bir IOgati, 
kamusu bile yoktur. Bu kurulby 
evnl bunu temin etmelidir. 

~ 
Ethem Bay ( Aksnrny L~nga. cad

desi 10) 
- Refikam Rilştiye tahsili g<>r· 

müş ve fakat oku mı ya çok merak· 
hdır. Ahmet Mithat Efendinin roman
larını okurken bir çok yel erini ben
den morardı. Bugünkü romanlan tam 
manasi(e anlıyarak aeve seve oku-
yor ve hiçbir yardım İ•temlyor:. Şark 
milletlerinden a-arbten aldıkları mef
uml ra kendi lisanlorından kelimeler 
buluyorlar. 

Fransa, Alman Notasını 
Şiddetle Reddedecek 

( Baş tarafı 1 inci aayfada ) 

manyayı bu hareketlere sevk ve 
teşvik etmektedir. 

Berlin, 4 ( Hususi ) - Bu sa
bah erkenden bütnn Berlin balkı 
Tampellıof meydanına akın et-
mektedir. 

Çelik mağfer teıkil4tına men· 
ıup 160 bin gencin yapacağı 
büyUk geçit resmini seyretmek 
üzere diğer tehir ve ka abalar
dan da birçok halk Berline gel-
miştir. Bu aeçit resmi, Almaııya· 
nm hakkını teslim etmek istemi
yenlere karşı müthiş ve hakiki 
bir işaret telAkki edilmektedir. 
Geçit resmine sabık Almanya 
vC:iahtı ve prenslerden birçoğu 
İ"lİrak etmektedir. 

SON POSTA 
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Day~ktan Olen Adam 

Dün Bir Şoförün Cesedi Mezardan 
Çıkarıldı, Morga Götürüldü 

-----------------------~~--------~---
Polis tarafmdan dayak 

för Hüseyin Ef. isminde 
6lmliştilr. 

yediğini iddia eden şo· ğünü öğrenmiştir. Şoför Hüseyl Ef. nin zevcesi, dayak 
birisi dört gl\n evvel htıdisesinden sonra zevcinin akli muvazenesini kay• 

bettiğini ve LApe ismindeki Fransı: lıc:aatahanesindo 

İddiaya nazaran bu şayanı dikkat 
şekilde cereyan etmiştir: 

hadise şu tedavi edildikten sonra eve nakledilirken öldüğünil 

Kurtuluşta Safa meydan•nda oturan şoför Hü
seyin Ef. 12 temmuzda Adliyeye müracaat ederek 
bir polis farafmdan dö\'Uldüğünü iddia etmiştir. 
Bunun üzerine Tıbbıadlide yapılan muayenede 
dayak c~rleri tespit edilmiştir. 

söylemiştir. Fakat diğer taraftan belediye doktoru 

tarafından Hüseyin Efendinin kalp sektesinden vefat 

ettiğine dair bir rapor verildiği de söylenmektedir. 

Müddeiumnmilk kat't raporunu vermk üzere 
Adliye Doktoru Hüseyin Beyi dün iddia sahi
binin evine röndermiştir. Hüseyin Bey eve 
gitmİf ise de, Hüseyin Efendinin dört gün evvel öldü-

Ölnm hiidisesinin dayaktan mütevellit olup olma
dığının tespiti için ceset dün mezardan çıkarılarak 
Morga nakledilmiştir. HAdisenin tahkikatına ehem-

miyetle devam edilmekte ve neticeye intizar edil
mektedir. Bu hususta Lape hastahanesi Sertabibi 
Kenan Beyin de malumatına müracaat edilecektir. 

Eski Alhnlar Kitapçılar 
Müze idaresi -Aleyhine Bir Arasında 

Dava Açıldı Bir Dalavere! 
Geçenlerde Cerrahpaşada Çu· 

kurçeşme sokağında ( 44 ) nu
maralı Havva Hanımın yeni satın 
aldığı evinde tamirat yapılırken 
bir define bulunmuş ve Müze 
idaresi tarafından, çıkan ( 44 ) 
adet Türk ve Bizans altınlanna 
vazıyet edilmişti. Şimdi evi satan 
Arap Safiye Hanım Müze aley
hine bir dava açmışbr. 

Safiye Hanım, bu nltın1arın 
tarihi kıymeti olmayıp vefat eden 
zevci tarafından evin bir köşesi
ne lı:onulduğunu, esasen bunların 
tarihi kıymeti olmadığı için ke~ 
disine ait bulunması lAıımgeldiği
m iddia etmektedir. 

Rana Bey GiimrUkte 
Şehrimize gelen Gümrük ve 

inhisarlar Vekili Rana Bey dün 
gUmrüğü teftiş etmiştir. 

Çukulata 
Fiatler Yüzde Kırk 
Derecesinde Yükseldi 
Son gUnlerdb çukulata fiatleri 

bir miktar yükselmiştir. Bu yük
seliş şimdiki halde çukulatalarm 
cinslerine göre yüzde yirmi be~ 
ten yüzde kırka kadar tahavvül 
etmektedir. Alakadarların tah
minlerine göre kış mevsiminde 
fiatler bir miktar daha yüksele
cektir. 

Buğday Viyasası 
Düo Anadoludan şehrimize 

71 vagon ve 1~4 çuval buğday 
gelmiş ve iyi buğdaylar yedi bu
çuk Luruştan satılmıştır. Dün 
Borsada Eskişehir tiftiği (50), 
Edirne yapağısı 56 buçuk ku· 
ruştan muamele görmüştür. 

Maarif Vekaleti, her ısene 
mekteplerde okunması Vekaletçe 
kabul olunan llkmektep kitapla
rmın bir listesini neşreder. Dev-
let Matbaası, kitapçılara 3 eylii
le · kadar bastıkları kitapları 
getirmelerini, aksi takdird~ li~te
de bu kitaplann zikredılmıye· 

ceğini ilAn etti. 
Halbuki diğer taraftan bazı 

kitapçılarm, bundan bir ay evvel 
muallim ve bayilere yaptıkları 
tamimlerde, bu sene yeni kitap 
basılmıyacağmı, bu sebeple vekA· 
letçe neşredilen listenin çıkması
nı beklemeksizin kitaplarım se
çip sipariş verebileceklerini 
bildirmişlerdir. Hatta bazı yerler 
bu propagandaya aldanarak 
sipariş bile yapmışlardır. 

Vekaletin list~si çıkmadan, 
kar zihniyetile, yeni k!t~p basan-

arın işine sekte vurmak ıç~o yapılan 
bu manevra hUkiimetın n.azarı 
dikkatini celbetmiş ve tetkıkata 
başlanmıştır. Resmi liste ~ı~ma· 
dıkça muallimlerin kitap ıntı.hap 
etmemeleri de mekteplere bıldı-
rilmiştir. 

Kömür Tahkikatı 
Kok kömürü fiatlerindeki yük

ıek!ik hakk.ındaki tahkikat iler
lemektedir. Bazı alakadarlarında 
malumatına müracaat edilmiştir. 

ihracat Komisyonunda 
lhracah tesbit komisyonların• 

dan bir numaralısı dün Ofis mü
dürü Cemal Beyin riyasetinde 

• toplanmış, fındık ihracına dair 
verilen beyannameler üzerin .. 
de tetkikat yapmıştır. 

Komünistler 
-----

Bulgar Maznunların Bir 
Kısmı Tahliye Edildiler 

Geçenlerde Bulgar tebensın
dan 12 kişinin komünistlik iddi· 
asile tevkif edildiklerini isimlerile 
beraber yazmıştık. Müddeiumu-
milik tarafınan derinleştirilen 
tahkikat neticesinde bunlar 
serbest bırakılmışlarsa da bi
lahare yapılan tahkikat netice
sinde bunlardan bir kısmının 
tekrar tevkifine lüzum g8rfilmllş
tur. On beş gtln evvel tevkif 
edilen 2 l komünistin jsimleri de 
şunlardır: 

Şoför Emin, Sıdıka Hanım, 
ıoför Mehmet, foför Mehmet 
liitfi, şoför SUreyya Efendilerle 
tütün amelesinden Suat, Rama
zan, İbiş, Abbas, Abdi, Hamdi, 
Ahmet, Cunka Ali, Reşat, Cihat, 
Hamit Efendiler, matbaacı Serkis, 
mürettip Mardiros ve Reşat, kon· 
düktör Ulvi ve kuşçu Ali Beyler. 

Toroslarda 
Hain Eller Ormanlarda 

Yangın Çıkarıyor 

Adana J{azeteleri yazıyor: 
"Ormanlarımız yanıyor.. GD-

zel T oroslar mücrim ellerin yak· 
tığı ateş ve kullandığı tahripkAr 

baltalarla çıplak, kel tepeler 
halini ulıyor. 

Senelerdeoberi bir istemle 
takip edilen bu imha hareketi 
milyonlarca lirahk servetimizi 
kül ve duman halinde uçurup 
götürUyor. 

Gözlerimizin önünde cereyan 

eden bu facia inatçı bir ihmal 
ve lakaydi# ile karşılanmışbr." 

Eylül 4 

'\ 
Günün Tarihi 1 
Masonlar Yarın -

Toplanıyor 
Beynelmilel Maıoon Kongresi yarın 

fehrimlzde ilk içtimaını yapacaktır • 
içtimada hazır bulunmak üzere mu• 
rabbaalardan bir kı•mı dün şclırimiae 
1relmltlerdir. 

Bunlar arasında Fıanıız murah .. 
ha•ları M. Groıye, M. Eata, Yunan 
murahbulan M. Uki Maura, M. 
Yorl'alakl, Mısır murahhası Mehmet 
Fehmi, Sırp murahhası M. Miliçeviç, 
M. Tamiç vardır. Bir kı;mı dn bugün 
gelecek, Kongreye Türk Masonları 
Rei•i Müderriı Mustafa Halıkı Bey 
rlyaaet edecektir. 

Tenis Şampiyonası 
Balkan teniı şampiyonası mOaa

bakalarma devam edilecek, bu sefer 
mGıabakalara Yunan ve Romanya 
teniıçileri de iştirak edecekti r. 

M. Vatson Çekildı 
Telefon Şirketi Müdürü M. Vatıon 

vazife.in den iatif a etmiıtir. Bu isti
fanın tirket merkezile oralarında 
çıkan bir ihtilaf dolayısile vakl 
olduğu ıöylenmektedir. M. Vatsonun 
nzife.sine M. Krempton veki le 
etmektedir. 

Adliye Tayinleri 
Oıküdar müstantikliğine Antalya 

müddeiumumisi Oıman Nuri, Üskü
dar ceza hakimliğine temiz müddei-
umumi muavanı Kemol, Kayaerl 
mnddeium um iliğine Üııküdar müddei• 
uma mi muavinlerinden Salıihattin, 
Üıküdar müddeiumumi muavinliğine 
Muatafa Fikret, İstanbul aza mülfı· 
aimliklerine Kınık hakimi YusJf Ziya. 
Adliye Neşriyat Müdürü Muhlis, 
latanbul azalığına Elazb: Agırceza 
HikimJ Ali Hikmet, Zile müstantik· 
liğloo Kumkapı komiser muavini 
Ali Rıza, Jstanbul beşinci hukuk 
reiallkine Üsküdar hukuk hakimi 
Supbi, Istanbul ticaret reisliğine 
beıinci hukuk reİli Sami, 
btanbul ıulh hlikimliğine aza millii-
ziml Ali Adil, Kayseri nğırceza rt• 

lslitlne Üı;küdar müstantiği Mea'ut 
Beyler tayin edilmişlerdir. 

Feci Bir· Kaza 
Madam Zarubi isminde bir 

kadm Kumkapı istasiyonunda 
tren durmadan atlamak isterken 
düşerek başından ve kolundan 
tehlikeli surette yaralanmıştır. 

Mütekaitler Hakkmda 
Sermayesinin nısfından fazlası 

hllki'imete ait olan şirketlerde 
çalışan mütekaitlerin almakta 
oldukları maaşların fevkalade 
tahsisatlan kesilecektir. 

Komşusunu Yaraladı 
Zeyrek caddesinde oturan 

Hamide H. isminde bir kadın 
bir dedikodu yüzünden çıkan 
kavga neticesinde komşusu Zeh• 
ra Hanımı taşla ağır surette ya• 
ralamıştır. 

Keriman H. 
Rahatsız Mı? 

DGnya gOzeli Keriman Hanımın 
birnz rahatnz: olduğu ve bir müddet 
iatirahat için akrabasından birinin 
nezdine gönderildiği yazılmaktadır. 
Fakat haber aldığımız:a göre güzeli
miz basta degi'.dir, hele korkulacak 
bir rahtsızlığı da yoktur. 

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

1 : Komşu - Bir aksilik ki 1 2 - Zaten birkaç aydan· 
aorma Hasan Bey.. beri ipin ucunu kaçırdım! ' 

-- _ __.,_____ 

3 - Can sıkıntısı ile dUn 

gece biraz fazla kaçırdım! 

4 - Geç val<it eve döne
yim dedim, son vapuru da ka· 
çırdım •.• 

l 
1 

5: Hasan Bey - Bu züğUrt
Inkte aklını kaçırmadı ğma şük· 
ret komşu! 
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H ergüa 
- --

Sevtlf/imiz 
Ve Sevmedigimlz 
iki Fransa 

Bir ecnebi aşina, geçenlerde 
bize, ekseri Türk matbuatının 
arasıra Fransaya karıı kullandığı 
lisandan tikiyet etti. Fransan.n 
başında M. Heriyo gibi sulh 
aever bir adam bulunduğunu, 
mensup olduğu Radikal Sosyalist 
Fırkasmın ise Tlirkiye ve Türk· 
lüğe karıı olan prensibe müste
nit dostluğundan bahsetti. 

Bu ecnebi aıinanın a6yledik· 
leri biıce tamamen mal6m ıey· 
lerdi Kendisine llzımgelen ce-
vapları verdik. Burada tekrarla· 
makta da fayda tasavvur edi· 
)'Oruz: 

BugUniln siyasi Fransası, tabir 
caizse, iki ayrı mektebe men· 
suptur: 

1 - Puvankare •• onun 
muakkipleri olan Tardiy&. La•al 
Marenler F ransuİ; 

2 - Radikal sosyaliltlerden 
baılayan ve ileriye doğru gi· 
den hakiki sol cenah fırkalarının 
Fransaıı. 

Hayati menfaatler mevzubaha 
olmadıkça bu ikinci znmre pir 
aşkına hariçte dilfmanlıklar do
iurmayı iıtemiyecek kadar selim 
dütüncelidir. Fakat buna mukabil 
birinci zllmre bllyiik mali mlleı· 
ıeselere istinat eder. 

Bu mllesseseler, Tlirk Dtiyu
nu Umumiyeaile fazla allkadar
dar. Dayanıp istifade ettiği mil· 
easeseler hesabına TOrk borçla· 
rının tahsili, o ztlmrenin siyasi 
bir program mevzuudur. Sonra 
TUrkiye hOkt\meti Sovyet Rusya
nın dostudur. Halbuki ayni mü-
esseseler, Çarlık Rusyasına ait 
olmak üzere bugtlnkll Bolfevik 
idaresinden 60 milyar frank ala
cak isterler. Daha sonra TOrkiye 
hükumeti ilik bir devlettir. 
Onlar iıe Katolik Misyonerlerinin 
hlmisidirler. Ve bizzat reislerin
den bazıları koyu dincidirler. 

Son Postanın Resimli Makalesi • Azlık Ve Kıymet • 

- lktısatçılar der ki: Bir fey ;n 
kıymeti nedretindedir. 

2 - Fakat dünyada ayle az şey· 3 - Hakiki kıymet, işliyen ze· 
k&nın yar atbğı kabiliyetten dotar• ler vardır ki bunlar batlıbatın• 

bir kıymet ifade etmezler. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Suriyede Açlık Var 
Şimali Suriyede- 600 Köy Halkı 

Açlıktan Hicret Etti 
Halepten yazılıyor: 
Maliye Veziri Cemil Merdüm Bey ıimall Su

riyede bir teftiı seyahatine çıkmıştır. Bir 
mıntakadaki teftişatından gördllğn acı man
zaralardan çok milteessir olan Cemil Bey gazete
cilere intibalarını anlatırken köylerde susuzluk ve 
açlıiın bir fada haline ıeldiğini söylemiştir. 

Yalnız Halep viliyeti dahilinde 600 köy halkı 
açlık ve susuzluktan dolayı hicrete mecbur olmuı
lar. Maliye Veziri bu elim vaziyete bir çare bulmak 

ve zürraa yardım etmek için çok çalıtacağını beyan 
etmiştir. 

İbrahim Hannanoyu Vurdular 
Halep, 4 (A.A.) - Vatanilerin reislerinden lb

rabim Hannano bir çiftçi tarafından kurıunla ya· 
ralanmışbr. Vataniler mehafilinde şiddetli bir heye
can hliküm sDrmektedir. 

(Son Posta: lbrahim Hannano yakında tehrimlze 
gelecek ve Ankarayı ziyaret edecekti.) 

Müthiş Bil- Rezalet! 
-

Erkekleri Tenasül Kudretinden Mah-
rum Eden Bir Doktor Yakalandı 
Viyana, 3 - ( A. A. ) - Zabıta, yeni bir re

zalet daha meydana çıkarmıştır. Erkekleri akim 
Kendisinin ltalyan olduğ'unu ıöyliyen Danllıis 
isminde birisi, birçok akamet ameliyeleri yapmıt 
olmakla itliham edilerek tevkif edilmiftir. Tah

Dindar olmıyanlan ise, mali mil- ----------- ------'------------------
eıseseler hesabına bu davayı Yag" morlar !Sinonta Yeni Darülfünun 

bırakmak, tenasUl kudretlerini mahvetmek ameliye
lerini tatbik eden bir muayenehane keşfetmiıtir. kikata faaliyetle de•am olunmaktadır. 

henimsemiılerdir. I' 
Şu hale g6re TOrklye ile ----- B lı_ •ı [ 

Fransayı biribirinden ayıran ve Beyşehir Köylerinde Tah- İr lnfııa Henüz Tekarrür Etmiş 
biribirine yaklqbran noktalar ribata Sebep Oldu Sinop, 3 (A.A.) - Vazife ba- Bir Şey Yoktur 
kendi kendine tebarüz etmiı Benehir, (Hususl) _ Burada şanda yaralanıp Sinop hastahane- Silifke, 4 (Hususi) - Maarif 
olur. d d l k dagv lara devamla ve şiddetli yağ- sinde vefat eden iki bahriye as· Vekili Eıat Bey ıehrimize gelmiş, 

Vaziyeti aha iyi ay ın atma Ü kerinin hatırasını taziz için buglln teftişatını yaptıktan sonra Mer--
1 · 27 ğu ta ·hl· J · murlar yağmıştar. ç koldan ge- p çın ' a ıtos n ı e ıuıı limanımıza gelen eykişevket ve sine gitmiıtir. Vekil . Bey Mer-
P artout gazeteıinln "Fransa ve len seller, Karabayat, Çandır, Berkisatvet torpitolarmdan kara· 
dllnya" isimli makaleıinden ıu Yunuslar ve Çukuragv ıl koyle· fr sinden Afyona ve oradan da An· ya çıkarılan mli eze ile vali ve k d k d 
parçaya hep beraber g6z gez· rinin harmanlarını hasara uğrat· erkAoı hükumet, bütftn şehir halkı araya gi ece tir. - ec et 
direbiliriz: mıı, şoseyı' ve kirgir Çandar k b h · l"l . Ceyhan, 4 (Hususi) - Maarif toplu olara a rıye ı erın mezar-

"Bahsettiğimiz o gftzel hazır- köprüsllsünü kısmen tahrip et· ları baıında bllyük bir ihtifal Vekili Eaat Bey ıehrimizl teftit 
lıklarm mali tehlikeleri iıte bun· ettiği glin memleketin irfan vazi· 
1 ( ) d hl miştir. yapmışlardır. 
ardır. 1 ne erece va m ,... =:r --..-.- yeti hakkında sorulan suallere 

olurlarsa olsunlar, siyasi muha- lUp te şikAyeti mucip olan lisan, Filomuz Samsunda ıayanı dikkat cevaplar vermiştir. 
taralar karşısında bu tehlikeler yukarıki tarzı beyanatın ndece Samsun, 3 ( A.A.) - Filomu• 
aolda sıfırdırlar. Çnnkll mevzubahs f k l Vekil Bey ezcümle şunları ıöy-bir mukabelesidir. Şu halde i - zun Samsunda bu unuşu balkan 1 · · 
olan sadece para işleri değildir. emııtır. 
Politika adamlanmızın şöhretleri rimizi hulasa edebiliriz: çok heyecanlı te~hü!a~ına vesile "- Fırsat :ve imkin bulun· 

f k Bl.zce iki Fransa vardır: vermektedir. Gemılerımız herglin d k 1 k t• d "lfü d enadır. Buna ratmea, Bolşevi u ça mem e e ın aru nun a e-
cennetine bir an enel kavutmak 1 - Sevdiğimiz ve biıi Aeven binlerce kadın, erkek tarafından dini çoğaltmak emelimiz.dir. Fakat 
• · h 1 • tih d •• F zı"yaret edilmektedir. d ıçm ava yo unu m ap e en au. ransa. şim ilik yeni darftlfilnun açmak 
lvon Debosun riyuntindeki heyete 2 Sevmediğimiz ve bizi sev· lzmir Zahire Borsasında husuıunda tekarrür etmlt bir vazi-

Bir Gümrük At/ese/esi 
Ve Bir Hareket Şekli 

------------------A. E. ---
Elinde beyaz bir mendil, al-

nında ter taneleri, Ada vapuru
nun güvertesinde ilç kişinin ara· 
sında alçak bir sandalyeye dUşen 
yorgun, harap bir adam 1 

Ve bu adamın ağzından çıkan 
bir feryat: 

- Gördünü:ımll baııma ge
lenleri! 

• Bu zati dert d()kmiye ıevke-
den sebep şudur: 

Alta ay evvel Avusturyadan 
mal getirtmif ve parasını da 
ödemi1- Fakat malını derhal 
satamadığından çekmemiş, güm· 
rllkte bırakmıf. Dlln bir 
mn,teri bulunca hemen gllm
rllğe koımuş, gftmrik resmini 
6deyerek malını ala.ak iıtemiı: 

- Olamaz, demiılerl 
- Sebep? 
- Çünk ü Avusturyaya dOTlz ihra-

cı yasaktır. Malın bedelini Devlet 
Bankasına yatırmanız lbımdır. 

- Oüzel, fakat ben bu malın be
delini altı ay evvel ödedim. lıte se
ııetlerl! Şimdi Avuaturyaya par& gOn· 
derecek değilim ki, göndermeyipte 
De,·lot Bankasına yatırayım! .. 

Vesikalara bakmıflar, doğru
dur. Fakat emri kim tefsir ede
cek? ihtimal kal'fllqtıtı zatler 
biraz da doıtlarıdır, IAtife yap
mışlar: 

- Zarar yok, bir defa daha 
ver, sonra alının demifler 1 

* Ve hikAyeyi ikinci bir feryat takip 
etti : 

Oördilntızmü baııma gelenleri l 
vak'ayı dinliyenlerden biri sordu 
- Yaıın nerede oturursun? 
Ol>U rU bu sualin i radı sebebiui an· 

l ıı.nı a·oakla beraber cevap verdh 
- BüyOkadada ı 
- K11ın? 
- Maçkada 1 

Ve bir nasihat bqlada: 
- Aziz dostum, tiklyet et• 

miye hakkın yokl Alb ay enel 
&dediğin bir malın bedelini ikinci 
defa olarak istemelerinin sebebi 
sadece ıeni ikbsada alıftırmaktan 
ibarettir. Biliyorsun ki depo olarak 
bankaya yatıracağın para Avus
turyaya gidecek değildir, banka· 
da kalacak, belki faız getirecek, 
madamki alacaklın yoktur, sahibi 
çakmıyacağına g6re bir mllddet 
sonra tekrar sana gelecektir. 

Amma bu parayı yabnrsan 
elin daralacakllllf, daralsın, her
kesinki genişlikte değil ya, yahut 
bu parayı yabnrsan sermayen 
kalmıyacakmlf, kalmum, it ya· 
pamıyacakmlfllD, yapma ! 

Benim bildiğime göre kafi 
derecede zenginsin! biraz da ra• 
hat eti 

SözUn kısaıı: Bir emri tefsir 
ederek tatbik etmenin de mah
zurları vardır, tefsir etmeden 
tatbik etmenin de.. Mesele orta 
yolu bulmaktadır. 

Marmaris'te 
İf yapmaktan başka maksatlar miyen Fransa. A A) B k 

tf k bb · t• ar..1.ı... J;"- lzmir, 3 ( · · - ugiin yet yo tur. Uğradığım yerlerde, B 
a etme me urıye ı v uır· -n- eu··y Bı·r Orman eş 
ıen daha evvel M. Herıyonun < ı ( :.ızett·ıı i n ıullpheın bir 8u- borsada 11 kuruştan 35 kuruıa lise ev ortamektep iatcri:ı, 
ıiyst bir miaakla bazi ticaret iti· rcth· if:H ('t <·lli;!i hazır' ıklar, Fran11a kadar 10,897 çuval ütüm ve 8 diye feryat eden halkın bu va- Gündenberi Yanıyor 
1-fl •t k bi 1 b r- ile ~o \ ,\t•t 1:11 .• \ .ı arasında viicud.ı gr- k k d 2 651 • • b · k 3 ( A A ) a arma aı om nezon ar azı kuructan 22 uruıa a ar . zıyetı enı ço memnun •• müte• Marmaris, - n. . -
1 k Ü b 1 d v h b ti r ilmc k iıoı t f· ııı .. ·ıı tİl'ıırl !'liyasl itilaflara ... H T ama zere u un ugunu a er çuval incir satılmııtır. hassiı etmiıtir." - D. U. Marmarisin isarönü ve urgut 
Vermiştik. Bu suretle Lehistanın ıı.it proj Alf'rd i r . mevkileri arasmda bftytik bir or-
arkasından yUrDmOt oluyoruz ve r:::=:=:.::=:;:::::;::::::::::::::::::::.....---·---:~----------------~---, man yangını çıktı. Yangın bet 
Romanyayı da sllrOklOyoru:ı. Çlln· /STER /NAN, /•STER /NA NMA .1 1 gilndür devam ediyor. Yangının 
ktı Romenlerin paraya okadar bugUn söodllrülmesi muhtemeldir. 

fazla ihtiyaçlan vardır ki ister 
İstemez bu hareketi takibe mec• 
burdurlar. 

Bu noktada, hayalin vliksek 
ıahikalarma vanyoruz: Aldatıcılık 
•abasında ehliyetlerini kifayetle 
İspat eden Türkleri unutmamak 
tarlile Lehistan, RomJnya, Fraıın 
Rusyadan m8rekkep bir blok 
•tıcut buluyor.,, 

* Bazı Tllr sazeteleriııde ıöril· 

Tavtancıldan bir karilmiz yazıyor 
Köytımüziin mahsul6 sırf üzüm ve kirazdır. fstan• 

bulda Meyvaho, ta üzüm 5 - 6 kurut• tarltlmakta, 
buna mukabil hariçte 25 • 30 kuruta sahlmaktadar. 
Çiftçinin buğdayını Ziraat Bankası ahyor. Biz batcılar 
için de böyle bir tekil bulunmalıdır. Her ne ise ben 
kabzımalların b ir kUfeden aldıkları komiıyonu buraya 

Kuru, 

80 

43 
8 

10 
6 

147 aynen yazıyorum: 

l~TER /NAN. ısrıR 

Komisyon 

Nnlun ve oktrun ( köylüye ait t 
Hamaliye 
ip 
Ardiye 

iki MahkOmiyet 
Dün Ağırceza Mahkemesin· 

de, kinunuenelin on yedinci 
günU Nipntqında Muharrem 
Beyi bıçakla lld&ren ve Nec:a.tl 
Beyi yaralıyan Hasan ve Halilıa 
muhakemelerine bakıldL Neticede 
Hasan 15 sene hapse •e 1000 
lira tazminata, arkadqa Halil .de 
bir aene iki ay hapse ve 200 hr• 
tazminata mabk6m edildiler. 



Mernleket Manzaraları 

Senir kentte 
Dokumacılık 

Senirkent (Husuıl) - Size şu 
mektubumla vatanın en Jı?ÜZel kö
şelerinden biti olan bizim Senir
kettt kasabaaınm iktasadi ve umu
mi vaziyetini bildiriyorum. Bu
rası, T oros kollarınm ıarp ıilıi
Jesi üzerinde Kocadağ namını 
alan bir yayllnın eteğinde iki bin 
hane ve altı bin küsur nüfustan 
ibaret güzel ve şirin bir kasaba-
dır. Cephesindeki kırk bin dö
nüm üzüm bağı ve türlü yemit· 
ler veren bahçelerile garbi Ana
dolunun ikinci derecede nefis 
üzfim yetitliren mıntakası olmak· 
la beraber "Ayazmana,, ~ibi Ana
doluda emsaline pek nadir tesa
düf edilecek derecede mesireler 
mevcuttur. Burada 90n zamanlar· 
da maarif hayatı haylice inkişaf ı 
etmiştir. 

Eıa1en halkın tahsil husuıu-
nı verdiii ehemmiyet ıayanı 

dikkattir. Gençlere ortamektep 
Ye lise tahsilini ikmll ettirmek 
için Afyon'da "Yllkıelit Birliii,, 
namında bir panıiyon açılmıt ve 
talebe mevcudu elliyi bulmuştur. 
DarlllfUnun ıubeleri, Almanya 
inşaatı bahriye mektebi gibi yük· 
ıek tahsil müeueselerinde lıir· 
çok Senirkentli talebe vardır. 
Evvelce yetişip muhtelif me!lek· 
lere intisap edenler de hayli bir 
)'ekun tutmaktadır. Dokumacılık 
&an'ati de hali inkişaftadır. Bu
gün henüz iptidai vaziyette olan 
bu san'at, halkın yorulmak bil
meyen faaliyeti kar111ında gün· 
den güne terakki etmekte ve 
tezglh adedi ziyadeleşmektedir. 

Cezrl ve esaslı bir şekilde 

ıslah ve tevsi edilmek üz.ere olan 
bu san'atte şimdiJd halde, alaca, 
kaput, şayak ve buna mUmaaiJ 
işler çıkaran teıgih adedi iki 
ylizü tecavllz etmektedir. Mevaddı 
lptidaiyeyi Adana mensucat fab
rika1ından banka VHıtasiJe ve 
iz.mirden tüccar vaaıtuile celbe
den ıan'atklrlarm ehemmiyetli 
bir kıımı kendi -lıeaabına iıle
mekle beraber yerli tüccar he
sabına itliyenler de vardır. Do· 
kumacılık san'ata burada pek 
eski ve tıriht bir kıymeti haiz
dir. Dokumacılıktaki istidadı 

sayesinde bugünkil mevcudiyeti 
temin eden Senirkentliler iki 
asra yakin bir zaman zarfında 
vukua gelen kuraklık dolayısile 
Burdur ve Manisa taraflarına 
hicret etmişler ve buglln Burdurda 
dokumacılık sahasında atılan yük
sek adımların temellerini kur-
muşlardır. lkhsadl buhran dola· 
yısile hayatını dokumacılık ile 
temin edebileceğini idrak eden 
diğer meslek zilmrelcrinin kısmı 
azamı bile mesleklerini terkede· 
rek dokumacılığa blltiln ku•nt
leriJe sarılmaktadsrlar. GUnden 
güne fazlalaıan tezglh adedinin 
pek yakın bir zamanda bf rkaç 
misli daha artacatı lllltJvetle 
muhtemeldir. Aırf ve fenni bir 
,ekilde boyahane Ye tezgAb bu
lunmamaıına nazaran benUz ipti-
dai şekilde devam eden bu varlık, 
her itçiye, yevmiye vaaati, olarak, 
kırktan doksan kuruıa kadar de· 
ğişen bir Ucret kazandırmaktadır. 
Kasabamızda halı aan'atinin de 
oldukça mühim bir mazisi vardır. 
iki seneye geliııciye kadar burada 
hah tezgahlarının adedJ altı yüzü 
geçiyordu. Fakat bugün bunlar
dan pek azı faaliiyet h~indedir. 
Ancak dokumacılık gUnden güne 
ilerlemektedir. Yalnız alAkadar
Jardan ricamız, bizim mallara 
mahreç temin etmeleridir. 

M. S. 

SON POSTA 

Bozdoğanda Ucuzluk 
incir Memleketi Öİan Bu Kasabada 

40 Patlıcan Beş Kuruştur 
Bozdoj'an, 

(Hususf) - Ka

sabamız, kendi 
iımile tevaim 

edilmi4 kazanın 
merkezi olup 
garbine teıadüf 

eden heybetli 
(Madran) dağı· 

nın eteklerine 
yaslanmıı, iki 
bin kadar hane, 

gayet boldur. 
Patlıcanın 40 

tanesi 5, doma

teıin okkaıı 1, 

biberin okkaıı 

2 kuruştur. Fa

kat bu ucuzluk 

bahçıvancılığı mU· 

teesıir etmek-

tedir. 

Halkın % 95 i 
dört binı mllte- maaleaef borç.-

llozdojan kaaabasımn umumi manza,.aaı 
1 

d 
u ur. caviz. nüfusu ha

vi tirin, lltif bir kasabadır. Ka
zanın elli beş kadar k6yU •• 
30 bini mlitecaviz ntıfuıu yardır. 

İthalAt ve ihracat mahalleri 
NaziJJi ve Aydındır. Kaı:amızın 

Yeni pazar namile bir de 11ahi· 
yesi olup burası da hemen kaza 
merkezi kadar büyük, mamur ve 

elektrik tesisatma maliktir. Ka-
zamız Aydın Vilayetinin en miln
bit kazalarından biridir. 

Senevi bir buçuk, iki milyon 

kilo kadar incir, iki milyon kilo 
zeytin yajı, yarım milyon kilo 
çekerd..U pamuk, yüz bin kilo 
ıusam, yU:ı elli bin kilo amerikan 
fıatıjr, otuz bin kilo tUtün yetir 
tirir. 

Kuru mahsul mahalli ihtiyaca 
ancak kafidir. Burası en neftı 
ve Avrupanın rağbetini kazannırf 

en mUhim incir mmtakasıdır. 
Zeytin yağları da ayvalık yağları 
kadar glizeldir. Kazamızda sebze ------

Malatyada Su Kuvvetile 
. /şligen 

Geceyarısı Bır Bir Motör 
Hırsızlık Oldu 
Malatya (Huıuıl) - Çarşıda 

Dumanzadelere alt bakkaliye 
dükkim ıeceleyin kırılmıf, Uç 
yliz gümtlf mecidiye ile, on alt& 
lira kAğıt para qınlmıtbr• Hırııa 
meçhuldür. Polisler tarafından 
aranmaktadır. * 28 ağuıtoı akıamı vlllye
timizde hafif bir Hlzele olmuı· 
tur. Hasarat yoktur. 

lf. Kaçakçılıkla mücadele ıld· 
detle devam etmektedir. Son 
gUnlerde lhtiıaı mahkemesine 
yeniden birkaç kaçakçı sevke· 
dilmiştir. 

Adıyamamn Y enipmar mahal· 
lesinden Kara kııı Rahime ile 
Anna namında seyyar aabcı iki 
kaçakçı kadın yakalanmıt ve mah
kemeye verilmişlerdir. Mahkeme 
bunları altışar ay bapae mahküm 
etmiştir. 

20 Maznunlu 
Bir Muhakeme . 

Malatya ( Hususi ) - Geçen 
sene PUtürgenin Kızıluıağı k8-
yünde muhtarlık meaeleainden 

dolayı kanlı bir hidiae çıkmıf, 
Hüıeyin isminde biri ölmllttD. 
Bu bidiaenio muhakemesi bitmif, 

yirmi maznundan bir kumı yedi
ıer ıeno alhıar ay bapıe mah· 

kum edllmiılerdir. Diğer bir 
kısım iıe beraet etmittir. 

Akşehirde 
Akşehir ( Husust ) - Şehri

mizde bulunan kıymetli eserler
den İmaret camiinin tamire muh· 
taç olduğunu bildirmi~tim. Evkaf 
idaresi camii tamir ettirmiye 

karar vermiı ve para ayırmıştır. 

Yakında keıifname tanzim edi· 
lecektir. 

Muzaffer Bey ve motörD 

lzmir (Hususi)- Şehrimizde 
Muzaffer KAmil B. isminde genç 
bir sporcu, iki ıene çalışarak 
yelkenli ve motörlU ufak bir kot
ra yapmııbr. Motör su değirmen .. 
leri gibi, su kuvvetile işlemekte· 
dir. Hava ve deniz müsait oldu· 
tu zamanlarda saatte 4 mil yap
maktadır. Bu kUçDk kotranin en 
bDyOk m,zı yeti, denizin en coı
kun dalgalarına karşı bile muka· 
veınotli oluşudur. Muzaffer Klmil 
Bey, lzmir Amerikan Kollejinde 
talebedir. - Adnan 

Zonguldakta 
Amele Birliti T eıkilatı 

Takviye Edildi 
Zoaıuldak ( Huıusl ) - Ame

le Birliji, Dispanaerler ve deniı 
itleri 932 bütçeleri lktısat Yeki· 
letloden vilAyete ı•ri gönderil
miş ve yeniden yapılıp faal he-
yete verilmiıtir. Bütçeler geçen 
hafta zarfında faal heyet ~e lda· 
re heyeti tarafıindan tadilAtla 
kabul edilmittir. 

Bütçede Amele Birliii tcşkilA· 
tına kuvvet verilmiştir. BUtçeJer 
tekrar lktısat Veklletine gönde· 
rilmiştir. 

incirin 40-50, Uzllmün 50-60, 
pamuğun 50-60, zeytinyağının 
80-100 kunlf& ıatıJdığı bir ıa· 
manda yapılmış olan bu borçla
rın bugünkü vaziyet karş11ında 
ödenmeai, iadei emniyet ve itibar 
edilme1i çok müşküldür. 

Eskisile bugünkü vaziyet ara· 
tındaki fark nazarı dikkate alına· 
rak borçlara da ona göre bir 
muvazene temin edilmesi en 
esaslı temennimizdir. - Faik 

Geredede 
--- -

Herkes Meşhur Pa
nayire Hazırlanıyor 

Gerede ( Hususi ) - Eskiden
beri htr tarafta töhreti anılan 
Gerede panayiri bu sene de 30 
Eylül curua ıünü açıl~cak ve iki 
gUn devam edecektir. Anadolu
nun en mühim sergisi olan bizim 
Gerede panayiri her ıene mem· 
leketin birçok yerlerinden gelen 
tacirlerin ziyaretgahı olur. Anka
ra, Çankırı, Sinop, Zonguldak, 
Bolu, lzmit, lstanbul, Bursa ve hat
ti izmirden gelen tacirler burada 
at, keçi, sığır, koyun gibi hay
vanat alış verişile meşgul olurlar. 
Panayırda ayrıca muhtelif dahili 
mahsulat ıatışı da vuku bulur. 
9elediyemi:z şiındi hazırhklara 
başlamıştır. Bu münasebetle ge· 
lecek olan tacirlerin istirahatlerini 
temin için tertibat alınmaktadır. 
Ayrıca l 4 teşrinievvel cuma glinU 
de yine şehrimizde ıon panayır 
küşat edilecektir. - S. E. 

Eskişehir de 
Bir Cinayet 

Eskişehir ( Hususi ) - Şehri
mizde kanlı bir cinayet olmuıtur. 
Şimendifer idareainde çalııan 
Mustafa isminde birfıi bir tarla 
kiralamıştır. Mustafanın Arap 
Abdullah isminde bir eniştesi 
vardır ki iki ıenedenberi Muıta• 
fanın muavenetile geçinmektedir. 
iddiaya göre, tarlanın muhafaza· 
ıına memur edilen Arap Ab· 
dullah tarladan keatiji ıebıeleri 
pazara glStlirerek satmış, fakat 
paraaını Muıtafaya teslim etme· 
mittir. Bunun ll!:erine çıknn ka•ga 
neticesinde Arap Abdullah bı· 
çağım çekerek Muıtafayı •lır 
ıurette yaralamışlar. 

Kırkağaç Kaymakamı 
Kırkağaç, (Huıual} Beı 

aydenberi mnnhal bulunan kua
bamız kaymakamlığına tayin edi
len lznik kaymakamı Rauf Bey 
ıelmiı ve vazifesine baılamııbr. 

- ..........._ -~-- -- . -
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1 Haftada Bir 1 

Gelişi Güze[ 
Musahabe 

Gazete okuyan makfneya, 
Karagö~Un mezarına, otomatik 
meyhaneye, millet beğendly• 
dair ... 

lngiliz gazeteleri Londrada 
açılan radiyo sergisinde teşhir 
edilen harikulade bir Robotodan 
bahıediyorlar. Bu roboto Ru~ça· 
dan başka bütün lisanlarda çıkan 
gueteleri okuyor, havayı söyliiyor 
ıoralunca Hati haber veriyormuf. 

Acaha Roboto iatanbula da 
ıelecek m'i? 

Şayet gelirse bir zarar, bir de 
fa1da hasıl olur. 

zarar şu: Bizim aenç ediple
ria mllwlkşalannı okuya okuya 
zavallı Robotonun ağzı bozula
caktır. 
Faydası ise, okuyucusu o lmıyall 

buı gazetelerin hiç olmazsa. bu 
ıun'I insanlar tarafından okuna• 
cajıdır. 

+ 
Kara sözlü Tlirk yo.ma.sı Ke. 

riman Hanım, dibaya aUzel& eçiL-
clikten sonra, btanbul ve Buru, 
da bir "karagöz,, münakaş.111 
çıkb. 

Şayet, bazı gazetelerin yazdı• 
ğı gibi Adanada kara gözlü bn 
delikanlı da erkek güzeli seçti .. 
cek olursa, bu münakaşa iki misli 
şiddetleneceğe benzer. 

Zavallı Hazım, kırk yılda bfr 
civanmertlikte bulundu, orijinal 
bir fedakArhk göstereyim dedi, 
Karagözün başına iş açtı. 

Zira mesele, kalem erbabının 
eline düştii. Biçare Karagöznn 
mevcudiyeti, bu mlibahasa so
nunda belli olacak mı, olmıyacak 
mı bilmem, fakat herhalde me• 
zan bellenecektir. 

* Tramvayda Mahmut Y essıriye 
rutaeleo genç bir gaı.eteci, 
Beyoğlunun yan ıokaklarmdan 
birisinde açılan otomatik bir 
meyhaneyi gezmi~; geçenlerde 
ballandıra ballandıra anlatıyordu. 
Mn.kirat lnhisanndan açıkta ka· 
lan bir memur tarafından açılan 
bu ufak dtıkkanda kOçük bir 
manivelayı oynatıyor, kadehinizi 
kendiniz dolduruyor, kendiniz 
içiyormuııunuz. 

Kadeh dolar dolmaz, göziinl
zna 6oüne bir rakam çıkıyor, 
kadehlerle beraber değişen ve 
artan bu rakamlar, kaç kadeh 
yuvarladığınız gösteriyormuş. 

Ekseriya hesap pusulalarmda 
içtiklerinden fazla rakı parası 
ödeyen keyif erbabı, bu Ameri
kanvari icat sayesinde artık 
mantara basmıyacaklarmı düşU. 
ncrek sevinirlerse yeridir. 

Fakat bu sevinç nekadar 
ıOrer, bilmem. Herhalde g iinün 
birinde gazinolardan açıkta kal· 
mıt bir garson çıkıp bu makineyi 
ıslah edecek ve dördüncü kadeh
ten ıonra kendi kendine rakam
ları arttıracak bir tertip yapa· 
caktır. .. 

lnkılip, birçok isimleri değiş
tirdi. Bazı memleket İiimlerinl 
~tirdik; meseli 4imdiye kadar 

iliac gibi koyu bir hristi
y itmini taşıyan vilAyelimiz, 
birdenbire "iyi saatte olsunlar,, a 
izafe edilerek "Kırklareli ,, oldu. 

Bazı aokak isimlerini değiştir· 
dik; meaelA aabık Tatavfamn 
"Koıtantin,, sokağını sabık bele
diye meklupçusunun kafiye mera· 
kile "Fatinefendi,, sokağı oldu. 

Bu değiıme, bau yemek i ~·oı
lerlne de ıirarct elmiıtlr. G""CD 
giln bir 101<.antan•n yemek li~u~· 
ılode ' Hüo kirbeQ'end! ,. )'«" rine 
"Milletbeğendi,, yazılın ş olduğu• 
nu g8rdilm. 

Listesindeki · hDnld.• 11 i rnı iııl 
kaldırmağı düşUnen aş;ı ef' ndİ· 
nin lnkılApçılıQrna nferinl F ı.. kat 
hllnkArm beğendigioi m · ı · t be· 
ienir mi? Oosı şüçhe l i <' r. 

- Toplu lgııc 
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ı Siyaset Alemi ı· A j Ç il __ G_ö_.nül İşleri l 
AlmanganınFran- •· .. ff' Sevmek İçin 

~;~~r:ı~~?:;:E?fJE~ Alman Ta ehinin Akisleri f ~::'::;,! 
~jj;~,t~~.:v::ı:i !~:t~.r~~d:~l\:~~!~i~ Fransa, Hu··kuA. metlere Mu··racaat Edı·yor. 
Hu malumatı aöı önüne alınca, va-
ıiye tin vahimliğini takdir etmemek • 

nıümkun değildir. Bu sütunlarda 1 •ı T 1 b• M e e 8 ı 
~:~~}~~~ ~ı~'~n;:, te~"r:ı:m~ttiAi::~~ ngı tere, a e ı evsımsız · u uyor 
müteakıp itilaf devletferi tarahndan 
kendiıini kıskıvrak batlamak. mak- Paris, 3 - Sil&blanmak hu· 
aadıle kabul ettirilen Veuay Mu.ahe- ıusunda müsavat iıtiyen Alman 
desinden kurtulmak ist·yor. notası bUtün Avrupada bUyllk 

Bu mu ıh edenin başlıca hedefi, k Bilh F 
Almanyayı Udısaden, Ye kuvvet nok.- a isler yapmıştır. ana ranlUI 
taıından zayıf bırakmaktır. Versay ıazeteleri bu talebi reddetmekte 
Muahedesi, iktısadi noktadan yapa· ve bo talebin mühim neticeler 
eağını yaptı, Almanyayı uçurum e- doğurabileceği kanaatini ileri 
narına getirdi. Son Loı.an Konferantı sürmektedirler. Fransıs kabinesi 
imdada yetişmemit olsaydı, Almanya ., k'l M H · · 
büsbütün berbat olacaktı. Fak&t bu vaş'fe 1 • erıyonun rıyase-
konfımrnata Almanya kuvvetlerinin tinde toplanarak bir l~tima ak-
tükendiğ ;ni açıkça ilan etti. Esasen tetmiştir. Başvekil, gazetecilere 
e~ki müttefiklerden fngıltere ve ftalya sükunet tavsiye etmektedir. 
gıbi devletler de Almanyant.n bu u- Fransa, Notamn Dlier HUkOmet· 
ziyetini anlamışlardL ler t.-r'afmdan Tetkikini l•tadl 

Dünyantn iktısadi ihyası yolunda 
3 

_ Bu sabah Reı·si-
sarfedilmek Ozere üç milyar daha 
veriJmek tartile Alman borçları cümli riyaseti albnda Elizo 
•ilindi. aaraymda yapılan bir içtimada, 

Geriye Versay Muahedesrnin eski hükumetin Alman notası kartı· 
fa.rtla.rrnı kalcbrmak kalıyor-da: Yine • 
b h Al sın da aldıgv ı Yazıyet tamamile u tnua ede mucibince manya 
poliı kuvvetleri huiç, ancak yüz bin tasvip edilmiştir. 
ki.yilik bir röaüllü ordusu teşkıl H6kumet, toz.anda akteclilen 
edebilir. Bu ordunun adı Raybner· itimat itilafını iıın2'alıyan biikü· 
dir. Harp tayyareleri yaptıraınax, metlere Alman notasını gönde· 
•ğır toplar katlanamaz, zırhlı tank- recek ve bu notamn bu hüku· 

G~ı=~c te ~mu:ı.dı. yı.pılu umııaıt in.tibap netice.iade te!ekkill eden AIJl!&n 
:Yeelisı •Ra.yıhttag> nib~yet birkaç gun eYnl toplanı.bildi. Kütat eelaeaıne 
teamül oldufu veçhfüı meclisin en yatlı aza11 eeçildl. Bu ıerefll vazifeye bu 
def& Komünist kadın meb"uı Klar& Zetkin geldi. Şimdi 76 Y&flnda. bulunan 
bu ka.dın ıneb'us 18 yatınduberi b&yahoı komUnfst metkOreıtne vakfetmitti. 
Kadın rncb'tuı nutkunda. billhasııa. 911nlan ıöyleıniıtt: 

Jnşaalla.h birkaç sene daha ya,:ı.rını da., toplanacak ilk kom ilnist meclise 
riyasot edoriın. o co lsede y:ı.pı l an ~e~lls riya~eti intihab~n~a Hitlercl meb'ua
la.r•11lll t~yyueei Görirı.,. riyasete ıutihap edıldl. Resrıumı:ı.ıle aa.ğda Klara 
Z~tk.irı ve ~olda _ Görlng görllumektedir, 

lar &atm alamaz. Ona muubil, 
kotnfu devletler ve meseli Franaa metler tarafından tetkikini istiye-
kuvvetlerioi istediği ıribi ten•ik ede- cektir. 
bilir. arttırır Ye)'• eksiltir, kimeeye Bilhassa biikiımet, bu hususta 
bcnp vermekle mlkeUef detüdir. Arnerika hükfuaeti nezdinde tc-

Almanya, Versay Muahedesinin bul 
bu haksızlığına ~tedenberi itiraz şebbüste bulunmuş veya una-
ediyordu. ldcliuı ıu idi~ "Ya ailah- caktır. Milletler Cemiyetinde 

. la.rı azaltın ve benim dereceme a-eJin, lnğlltare Alman Taleblnl 
yahut bırakrn ben de •izin dereceni· Mevsfm•lz Buluyor 
u çıkayım. Hiç olmazsa 65 milyon- Londra, 3 _ fngı"ltere hlikii-
lu k. bir devletia hudutlan Ye mevkii 

Bu lçti~a Devresinde Görüşülecek 
ile mütenasip bir ordu vücuda ~etir- meti, Almanyaaın talepleri !ıar-
memc mani olmayın.,, şısında şimdilik intizar va.zıyetin- Meseleler Çok Mütenevvidir 

Almanyanıu bu talebi, en k.uv- dedir. Yalm2 bu meselenin tahdidi 
ntli muara:s olarak kartumda teslihat konferansından sonra Cenevre 3 - Milletler Cem~ 
Fransayı buluyordu. Almanyanın bir devletler tarafm.dan tetkik ediJ- ydi eylül ayında faaliyetine tek· 
iÜn gelip intikam almak '" ıevdaeına b 
dUıebileceğini dilşünen Franea, buna mesini temenni etmektedir. Zira rar aşlıyacaktır. Senelik adi 
rıza göster mi yordu. Bu talep, hususi hükumet, Cenevre de yapılacak içtima 12 eylôlde yap:lacaktır. 
temaslarda daha evvel de birçok de- müzakerelerin şimdi müphem M~clise verilen başlıca meseleler 
falar menubah• olmuştu. Fakat gör .. nen birçok meseleleri aydın- ~ınLrrdrr: 
reami sahaya girişi, niıbeten yenidir }atacağı, hatta müzakerelerin Irakta manda sistemine niha-
•• bundan evvel tarafeyn ricali, bu Alın vet verilme"'; beynelmı"lel ahi-mahiyelini degv iştirecegv i ve an J ~, m 
meseleyi iki defa daha ,-örilımütler. h • fı 1 l 
fakat ameli bir çarede karar kıla- talebini başka bir plana koya- yeti aız na a mese e eri, Yuna-
rn=ınıışlardır. Alman notası, Atman- bileceği mütaleasmdadır. nistanın mali vaziyeti, Romanya 
Yanın herkesçe malum o1ao bir ar- • Londrada Alman talebi pek nın mali muavenet talebi. 
ı:usunu, bu defa aarih n rumi bir mevsimsiz ..addedilmektedir. 5 eylul tarihinde nafıa işleri 
•urette teyit etmektedJr. Alınan.raya Landra MUIAkab tetkik koıııisyonu toplanarak 
cevabı ret veriline ağlebi ihtimal, 
tniUetler arasında müsavat tesis ede- Berlin 3 - Alman Haricrye -
nıedi~i beyanile CemiyetiAlcnmdan, Nazırile Fraıısannı Berlin sefiri /dam Mahkumu 
\'a2ifesi vaki• geçirtmek oldotu arasındaki mülakatta~ Almanya· 
beyanile de Tahdidi Teslihat konfe- nın yeniden silahlanması talebi- flz.flercı·ler 
ransından çekilecektir. Bu takdirde 
Fransa ne yapacaktır? Almanyayı nin tcferrüab yörüşülmemiştir. 
Yola getirmek için lü:zuıı: u lıalind f Projede silahiann nevi n evsaf-
ailahh bir ihtilafa kadar gidebiiec!!. k ları da yazılmamıştır. Yah~ız Al~ 
rnidir? Bize kahraa bu yolda bir hü- man noktai nazanndaki pYensip-
küm vermek fazla acele etmek olur, lere ait mütalealar t~bit edil-
Çiinkü Veraay Muahedesi, Fransayı 
olduğu kadar başlıca lngittere ve miştir. Pöti Pariziyen gazete~inin 
lta.lyayı da ı'1akadar eder. Büyük dev- Londrada bir mülakat yapıld ğı 
letlerin bu husuata fikirlen m&liiw hakkındaki haberi teyit etmek· 
olnıadan Franaanın herhangi bir ha- tedir. Ancak bu mülakatın tefer-
rekete reçmesi H~riyo gibi durendiş ruatı hak._-nda Fransız gaze.te-
blr devlet adamından beklenemez. KI 

Maaınafih, Tahdidi Teslibat ve Lo.ıan ferinin ne~iyatı C.oğrn değildir. 

Bedin 3 - idama mahkum 
edilen 5 Hitlercinin cezası mfieb· 
het hidematr şakkaya tahvil edil· 
lllİştir. Hitlercilerin idanı cezaSlnı 
müebbet hapse tahvil eden Prus
ya hükumeti bu suretle efklrı 

umumiyeyi teskin.e çahşmıştır. 
Salahiyettar ınebahlde bu dava
nın muhakkak surette yeniden 
rüyet edileceği söylenmekted3.r. konferanı;larmda mevzubaha iki-dev- Bir lnglllz Gazetesi Ne Diyor? 

let, az çok reylerini hissettir mit ol- Londra J - Teslihatta müs.~- ~ · · · ·" · · · · · · ' · · · · ~ · ... · · · · · ·"" · ··-
duklarına göre. AJmımyanın bu vat istiyen Alman notası hakkın- göre acaba bunun sonu nereye 
talebi bazı müzakerelere mevzu teş· da Man•ester Goudiyan acrzelesi dayanacakhr. Almanya - Fransa 
kil etme•İ dütiinülebilir. Fakat bir .,. 0 ·ı t hd'd' t l"h t 
h dl.yor ı.=,·Bu te--.1...b=~ ırok l·nctı' -1 -ı·dı'r. münasebatı ı e a 1 ı es ı a arp tehlikesi İçtn şimdilik endişey@ au ~.., \D .,. r a.:ı k 

işsizliğe mAni olmak için M. 
Alber T omas tarafından teklif 

edilmiş olan projeyi tetkik edecektir. 
19 eylfılde Milletler Cemiyeli· 

nin maliye komsiyonun içtima 
ederek Romaya Avusturya, Bul· 
garistan vo Yuna.nistanın maliye
lerini tetkik eyliyecektir. Nihayet 
21 eylul tarihinde tahdidi teslibat 

konferans:nın divanı, içtima edecek· 
tir. Almanyanın son def& yaptığı 
teşebbüs burada büyük akisler 
doğuracakf r. 

Maksim Gorki 
Par isle 

Paris, 3 - Stalinin mutemedi 
ve höyük Ras edibi Maksim Gor· 

ki buraya gelmiştir. Maksim Gor· 
ki, Amsterdamda toplanan harp 

aleyhtarlığı kongresinde büyUk bir 
rol oynryacaktı. Fakat Felemenk 

hükumeti edibin pasosunu vize 
etmemiştir. 

Maksim Gorki, bu akşam 

üçlincü eoternasyonalın ileri ge
lenleri arasında yapılacek olan 

mitingde hazır bulunacak ve söz 
söyliyecektir. 

"Bilmiyorum nasıl oldu. 3 ay 
evvel evli bir iençle seviştik. 

Fakat 3 ay sonra büyük bir gii· 
nah işlediğimin farkma varınca 
ona bu yoldan geri dönmemizi 
teklif ettim, ve ayrıldık. Yalnız 
aynlırken kalbimi de beraberin· 
de götOrmeği unutmadı. Şimdi 
o zavallıyı karanlık kalbinin kor
kunç zindanlarmda hapsederek 
bin bir ttirlü işkence ile çürütmek 
Allahtan reva mı?. 

Hanımteyıeciğim, müstakbel 
aahibime alt olan kalbimi bu za• 
llm adamın hapishanesinden ne 
suretle kurtarayım? Aşk faclalan 
gönOI işleri kanununun hangi 
maddeline temu eder ? Ban• 
6ğretiniz. Bu liitfu sizin Alicenap 
Yicdanınızdan aabırsızhkla bekli· 
7orum. 

MNA. 
Kızım, 

Sevmek Jçfn sevilmek IAzım· 
dır. Sevilmediğini anladığın glln 
ıevemezıia, evli bir adam sızı, 
aizin ıe•ditinfz gibi ıe•emez. 
Onu unutmanm ikinci ııartı, diğer 
l>irini •evebilmektir. 

* "Üç 1ene evvel bir de çocuğa 
bulunan bir dul kadınla tanıştık 
•e seviıtik. Ben yalandan hoı· 
lanmam. Kadının bunu bildiği hal
de son zamanlarda bana yalanlar 
aöylemiye ba~ladığını hissettim. 
Nihayet fU günlerde bütün ben· 
liğimi sarsan bir yalanını daha 
yakaladım. Ve ayrılmıya ka-
rar verdim. Şimdi kadtn 
çalı~bğım mDesscsenin etra• 
fında dolaşıyor ve barışmak 

istiyor. Ben de ona alışmıştım. 
Çocuğuna karJl da nihayetaiz bir 
şefkat duyuyorum. Fakat bu ha· 
yatın bir sonu olmıyacağını bil
diğim için barıımak istemiyorum. 
iki his arasında perişanım. " 

• Ankara M. M. 

Sevdiğiniz ve anlaşbğınıı bir k• 
dınla devamlı bir yuva bile kura· 
bilirsiniz. Kadın yaptıtı hatayı 
anlamışsa bu ona bir den olabi-
lir. Fakat ufak bir hata yUılln
den derhal çocuğile birlikte ıo· 
kağa atmıya kalkmak, ona kartı 
büyük bir günah işlemektir. Bu 
günahı işlemeyiniz. 
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evvela onları öldürmek istediler, Bu bir Rus idi. Ve aynı za- için elbiselerinin altına, ta kalp· 
TEFRiKA NUMARAS1:57=========== 

~ur Rus Edibi Makslm Gorklnln hayal romana 
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Yün örmeleri ile süslü eski 
İakemLenin arkasına yaslan· 
dı. Başını arkaya d°"ğru atta ve 
babasının daha hayatta olduğu 
eski zamandan hikaye etmeye 
başladı: Nasıl eşloyaların tüccar 
( Sayev ) i soymak için (BalAhna) 

Ya geldiklerini ve babasının nasıl 
kuleye çıkarak çan çaldığım ve 
baydutlarm onu yakalayıp kılıçla 
Parça parça ederek kuleden 
llşaiı athklarmı anlattı. "Ben • 
•amao küçük bir çocuktum!,, 

Djyordu. "Bo:nfarr görmedim ve 

babam hakkında da hiçbir şey 
hatırlıyamıyorum. Benim hatıram 
ancak 12 senesine kadar geriye 
gidiyor. O zaman memlekete 
Fransızlar gelmişti. Ben tam 12 
yaşında idim. Bizim Balabnaya da 

30 kadar esir getirdiler. Bir sl\rU 
kUçük ııska adamlar.. Paçavra· 
fara sarılmışlardı ; dilenciden 
farlcları yoktu, donmuş aıalarile 
11oğuktan titriyorlardı. Ayakta 
duracak halleri yokhL Köylüler 

fakat muhafızları bırakmadılar manda büyük bir efendi. Anlı· !erinin listüne koyarlardı. Soğuk· 
ve köylüleri evlerine sürdüler.. yor musun? Yabancı bir millete tan korkunç bir surette naiiteesir 
Sonradan köyliiler Fransızlara de acımak hissi du,nyordu. oluyorrnrdı. Çünkü onlar ııcak bir 
iyice alıştılar. Çünkü Fransızlar Bnyük babam bir mttddet memlek~tten ıeliyorlardı. So-
namuslu, işgüzar, iyi insanlardı. sustu, gözlermi kapadı, saçlarım tuğa ahşık değillerdi ve birkaçı 
Ayw. zamanda çok ta neşeli elile dü:ıledi. Ve hafızasını totı>· bu yüzden geberip gittller. 
idiler. Nijni'den birçok büyük lamağa çalışarak yavaş yavaş de- · Bizde, bahçe nihayetindeki 
efendiler üç ath kızaklara binmiş vam etti: hamamlığa iki kişi yerle,tirmiş-
oldukları halde geldiler. Bazıları - Kış gelmişti. Bir kar fır- lenli. & bir u.bit ile emirberi 
onlara kiifrediyorlar; yumruklan bnası sokağı süpürüyordu. Buz ( Mirut ) idi. Zabit uzun boylu, 
ile tehdit ediyorlar ve hattA dö· parçaları saçakların altında çatırdi- kuru bir adamdr; bir dui, bir 
ğüyorlardı. Fakat diğerleri on- yor da: Fransızlar bu zama~ ko,arak kemikti, topuklarma kadar varan 
larla kendi lisanları ile nazikAue gelirler, penceremizi tıkırdatırlar, geniş Ye umn bir kaput giyi-
ahbaplık ediyorlar, sıcak ş.eyler sı çrıyarak, bağırarak sıcak çörek yordu. Çok munis iyi bir adamdı; 
.,e para veriyorlardı. Tama mile isterlerdi. Annem, çörek pişirir içki içmeği de çok severdi. 

b. d Annem gizli olarak evde bira ihtiyar olmuş ır a am yüzünU satardı, anlıyor musun? Annem 
k vl d yapıyordu. Zabit bir miktar 

elile kapıyara ag ıyor u: onları odaya sokmaz çörekleri bira satın alır, doyuncıya kadar 
- Aman Ailabun, şu mel'un pencerenin kenarından uzatırdı. içer ve ıonra neşeli ıarkılar 

Napolyoa zavallı FransızJarı bak Onlar şiddetle çöreğe doğru çağırırdı. 
ne haıle koymuı 1 atıhrlar ve sıcak parçayı ısınmak ( Arkuı var ) 



8 Sayfa 

: 1 
Balkanlarda 

Yunanistanda 
Çok Garip 
Bir Haydutluk 

1 

Atina (Hususi) - Yunanistan
da şimdiye kadar kız kaçırma 
hadiseleri köylerde ve bilhassa 
dağ başlarında oluyordu. Atina 
gibi hükumet merkezi olan bir 
ıehirde ve güpegilndUz ku ka
çırıldığı görülmemişti. Fakat ıon 
günlerde Atinada da bir kız 

kaç1rılmışlı 

HAdiseı. garabet ve fecaati 
yalnız şehir ortasında ve cadde 
üzerinde cereyan ettiğinde delil, 
kızı kaçıran adamın kırk bet 
yaşında ,.e alta çocuk babası 
olmasına mukabil kızın ancak 
çocuk denilebilecek bir çağda 
bulunmasındadır. Yaşların bu 
nisbetsiz farkı mukabilinde bu 
ihtiyarla bu çocuk arasında bir 
aşk ve sevda münasebeti mJ var 
diyeceksiniz? O da yok. Sadece 
bir macera var: 

Çuntas namını taşıyan bir 
ihtiyar geçen sene bir çiftlikte 
kAbyalık yapıyor ve genç kız da 
ayni çiftlikte bir hizmet görllyor• 
du. Orada kihya, kızı sevmif, 
konuşmuş, altı çocuğu oldvğu 
halde kıza bekAr rolü oynamıı 
ve kızı kandırarak işi sonuna 
kadar götürmliştür. Kız aradan 
yedi sekiz ay geçtikten sonra 
vaziyeti annesine ifşa etmiş ve 
annesile birlikte bu mUcrim aley· 
hine dava açmıştır. Kaçırma 
hadisesi de ana kız tam istintak 
hakiminin yanından dönerek 
ıehrin en işlek bir caddesinden 
geçerken vukubulmuştur. Kızın 

annesi önden gidiyor ve kız ar· 
kasından geliyordu. Birdenbire 
kuvvetli bir el kızın ensesinden 
yakalamıt ve hemen orada hazır 
bulunan bir otomobilin içine at
mışbr. Zavallı kız Y.alnız : 

"Anne, anne 1 ,, diye bağıra
bilmiı ve ihtiyar anne dönüp ba
kıncaya kadar otomobil hareket 
etmişti. 

Zabıta, şehir ortasında bu 
yolda kız kaçıran haydudu şid
detle aramakıadır. 

mtihabat Kavgaları 
Atina, 1 (Hususi) - Meb'us 

intihabat. mücadeleleri bütün 
ıiddetile devam ediyor. Her şe
hirde propaganda nutukları söy
lenmektedir. M. V eniZCJlosun 
propaganda seyahatine çıkması 
mUnasebetile mücadeleler daha 
hararetli bir şekle bürünmüştür. 
Kundura boyacılarına varı ncaya 
kadar herkesin ağzında şu sual 
dolaşıyor! "Acaba hangi fırk'- ka
ıanacak? ,,Bu merakı bir dereceye 
kadar tatmin elmiş olmak için 926 
ve 1928 intihabatına ait bir ta
kım rakamlar intişar etmiştir. 
Bunlardan bir netice tahminine 
çalışılmaktadır. 

Bu rakamlara nazaran 1926 
da Venizelistler 365 bin, Anti 
Venizelistler 345 bin rey almış
lardı. O seferki intihapta umumi 
rey 950 bin idi. Kalanım ufak 
tefek fırkalar, müstakil namzetler 
almıılardar. 928 de Cumhuriyet
çiler 650 bin, Anti Venizelistler 
336 bin almışlardır. Fakat intihap 
aistemi ekseriyet ıistemi olduğun
dan Venizelistler 225 meb'uı ka
ıanmıılar, kahir bir ekseriyet 
teşkil etmişlerdL Meb'uslaran 
mecmuu 250 dir. 

Fakat bu intihapta niıbl tem· 
sil usulü tatbik edilmekte oldu
ğundan pahir ekseriyet temin 
etmek imkanı yoktur. Evvelki iki 

SON POSTA 

Y Ü K S E K KAL D 1 R l M D A .. 
- - --

Orada Beşikten Mezara Kadar Lizım 
Olan Herşey Vardır 

Kari Mektupları 

Tarih 
Encümeninden 

"İlahi Delikanlı .. Ayakkabıya Da 250 Kuruş 
Halimiz Nereye Varır? •• ,, 

Verecek Bir Rica 
TUrk tarihinde mUhlm bir 

Olursak 

-Wl( "t' 

lıtanbulda gayet iılek bir 
cadde vardır ki orada günün hiç
bir saatinde tramvay, otomobil, 
araba, motosiklet ve hatta bisiklet 
geçmez. Eğer habrmıza gelmedise 
ben haber vereyim : 

- YUksekkaldırım 1.. 
Şehir içinde ezilmek tehlikesi 

olmadan, serbestçe koll arınızı 

sallıya sallıya dolaşabileceğiniz 

yeg·ane cadde ... 
Yüksekkatdırıma yolum çok 

nadir uğrar. Geçen gün, nasılsa 

bir işim düştü, geçtim. Fakat 
yokuş aşağı değil, yokuş yukarı .• 
Her inişin bir yokuşu olduğuna 

YUksekkaldırım en kuvvetli bir 
ıahittir. 

Merdivenlerden ibaret olan 
bu caddede yürünmez. Sadece 
inilir ve çıkılır. 

Voyvoda caddesini dönerken 
Yüksekkaldırımın ilk merdivenleri 

göründü. Kaldmmın iki tarafında 
sıra sıra dükkanlar.. Bu dükkan
larda. kuş sütünden gayrısını 
bulursunuz. Elbise, ayakkabı, 
gömlek, kravat, eldiven, çorap, 
levanta, temel çivisi, gilmeçbalı, 

domuz sucuğu, pul, boya, çiçek, 
çocuk beşiği, tabut, kumaş, sepet, 
kase ve tabak, ekmek ve fran
cala. çikolata, çimento, gazyağı ... 
Hisılı beşikten mezara kadar 
bir insan için lazım olan her şey 
var. 

• 

İstanbul semtinde Mahmut 
Pş. ne ise, Galatada Yilksekkal
dırım da odur. 

Yoldan her geçeni bir kere 
çağırırlar : 

- Buyursunlar, hanımefendi.. 
Zenne için ayakkabılarımız var! 

- Bevetelidi, görmeden geç· 
meyini.. • 

- Bir şey mi arzu ettiniz? ... 
- Mevsimlik keten gömlekle~ 

rimiz geldi ! 
Yüksekkaldırımın en bUyUk 

hususiyeti, ucuzluğu... Amma, 
siz diyeceksiniz ki, ucuz etin yah
nisi tatısız olur ... Orasına karış· 

intihapta fırkaların aldıkları rey· 
ler nazarı dikkate alınarak, ef
karı umumiye ıu veya bu fırka
nın lehinde veya aleyhinde efkarı 
umumiyecle bir tahavvUI olmadığı 
takdirde bile nisbl temsil usulü 
tatbik edildiğine nazaran Venize
liıtlerin 132 ve Anti Venizelist
lerin 98 meb'us çıkaracakları 
tahmin edilmektedir. 

Mefhur YUk•ekkaldırımdan 
iki manzara 

mam. Yalnız, aradığınız ıey, 
ucuzluksa, Yüksekkaldırımda 
ucuzluğun inanılmıyacak derece· 
sine tesadüf edersiniz. 

Onuncu, yahut on beşinci 
merdivende idi. CamekAnında 
ayakkabı teşhir eden bir dUk· 
kanda iki kişi çekişe çekiıe pa
zarlık ediyorlardı: 

- 270 mi? y almayak rgeze
rim de yine almam.. Sen deli 
mi oldun? .. 

- Aydi 250 verin ... 
Elindeki teshihi koparacak 

gibi çekti: 
- İki yilz elli kuruşu ayak-

kabına verirsek halimiz neye 
yarır? 

- İki yüz otuz beı bitmişi ... 
Keyfiniz oldu mu? 

Hali nazlanayor : 
- İki yüze bırak alayım ... 
Dükkan sahibinin artık sabrı 

tükenmişti : 
- Ziyanma mal satıyoruz, 

efendi... Şu ayakkabının, Allah 
sizi inandırsın, iki yüz elli 
kuruş sermayesi var .•• 

Müşteri, nihayet aldatılmadı
ğına emniyet hasıl etmiş olacaktı, 
iki yilz otuz beş kuruşuna kıya
rak kunduraları sardırdı. 

Daha ilerde, bir fare kapanı 
etrafında satıcı ile müşteri ara
ıında ihtilAf çıktı: 

- Bizim farelere göre değil 

bu kapan ..• 
Yahudi kapanını şaklatırken 

kurnaz kurnaz ıoruyor: 
- Sizin far eler, nasıl kapan

dan hoşlanır?. 

Herifin anlattıtına bakılırsa, 
onun evindoki fareler, şeytana 

ktılAh giydirirlermiı. Üç cins ka
pan kurmuş, üçU de hiçbir işe 
yarmamış. Y eminibillAh ediyor: 

- Pastırma dayandıramaz ol
dum yahu.. Evde peyniri, çocuk
lara tartı ile veririm. Sonra 

' fareler okkalarla peynir çalar .• 
Biz kapan kurmuyoruz, fare-
lere ıiyaf et çekiyoruz. Hın-
zırlar da yedikçe azıyorlar. Her 
sıece birkaç kere şırak diye bir 
aes duyar, tatlı uykumdan uyanı· 
rım. Mutfağa gider bakarım. 
Kapan, kapanmıf, içinde ne pey• 
nir var, ne de fare ... Ne koysam 
kapıp kaçıyorlar. 

Kapancı Yahudi gillllyor: 
- Zamane siçanlAri. Epsi 

açıkyoz oldular... Sen hu kapan· 
dan bir tane al.. Bana dua ede
cekıinl Şindiye kadar yuz bin 
fare oldurttum .. belki de Sıçanlar, 

beni beni bulsa, dişlen yiyecekler •. 
Pazarlık uydu.. Adamcağız, 

fare kapanları elinde yokuşu çı· 
kıyor. 

Mostralık birkaç hazır elbiseyi 
kapısmın önüne asan bir dükka
na uğradım: 

- Kaça veriyorsunuz bu el-
biseleri .. 

Sordu: 
- Yeni mi, eski mi? 
Meğer, kullanılmıı elbise de 

varmıt·· 

- Yenisi kaça, eskisi kaça? 
- Elbiseler, boy boy.. diyor, 

sekiz liradan tut, otuz liraya 
kadar.. Eskileri daha ucuz ... 

Bitpazarının, Yüksekkaldırım 
varken, nasıl olup ta hAla top 
atmadığına gelin de beraber 
faşahm ... 

Sizin takımı yirmi bet kuruıa 
fildekostan fanilA don giydiğiniz 
var mı? Yüksekkaldmmda bun
ların geçen seneden kalma, bir 
parça hırpalanmışlarmı bu fiate 
satıyorlar ... 

Satıcıların avaz avaz haykı· 

rııları ... 
- On liraya alma! Beş liraya 

alma! On kuruşa ... 
Bu parıl parıl kol düğmele

rini, kuyumcular çarşısında gör
seniz altın kaplamadır diye he
men beş lira verip alırsınız. Fak at, 
ayni kol dilğmeleri, Yüksekkal· 
dırıma düşünce yüzUne bile bak-
mazsınız ... 

Zaten mahmz bir kere kaldı-

araıtırma veıilesi teıkil edeceğini ı 
llmit ettiğim berveçhi zir malii
qıatın Türk Tarih Encümenince 
tevsikini rica ederim. 

Umumi coğrafya atlaslarının 
mlltaleaaı esna1ıiıda tesadüfen 
Bahrimuhiti Atla1inin Amerika 
sahillerine karip takım adalar 
meyanında bir isim nazarı 
dikkatimi celbetti. Bu adalar irili 
ufakla birkaç adadan mürekkep 
olup Mekıika körfezi methalinda 
bulunan Hayti adasnım tam ıi· 
malinde ve adadan takriben 90 
mil mesafededir. lngiliz müstem
lekeleri meyanında bulunan bu 
adaların iımi Tllrk adalarıdır, ve 
hatta bu adalarda pek küçük bir 
kayanm iımine de "Salt Kay,, 
iımi verilmlıtir. İngilizcede Kay 
tabiri yoktur, bunun kayadan 
muharref olarak kullanılması da 
muhtemeldir. 

Bu adaların aralarında mev
cut kUçUk bir boğaza da Türk 
kanalı ismi verilmektedir. Ame
rikanın Hayti adalarına karip ve 
takriben 21 arZl şimali ve grenviç 
nısfınneharıua nazaran 71 tuli 
garbide kAin bu takım adala11n 
ne sebepten dolayı Türk adaları 
ismini olduğuna mütehayyir kal• 
dım, bu havaliye ait bazı eserle
ri tetkik ettim, bu hususta mü
him bir vesikaya rastgelmedim. 
Muhterem Tarih Encümeni bu 
kapah noktanın inkişafına delA
let ederse tarihimize kıymetli 

bir vesika hediye etmiş olur. 
Muammer: Ankara caddul 

( Cevaplarımız ) 
Ankarana. Hacıbayramda mukim 

Adil Kerim Beye: 
Cilt doktoruna müracaat edi

niz. Sizi sıkan bu ıeyin çareıi 
bulunabilir. Birçok kimseler bu 
ıuretle tedavi edilmiılerdir. Ayni 
zamanda çok mahirane tekilde 
yapılmış takma saçlardan peruk
tan istifade edebilirsiniz. Bir er
kek için böyle haller mahcubiyete 
bile değmez. Zahirperestlere bak
mayınız .• 

* Y. Remzi imzalı mekt up sahibine: 
Teveccüh ve allkanıza teşek· 

kUrler ederiz. Maalesef fİir der• 
cetmiy9ruz. Bu itibarla şiirleri
nizden istifade edemiyeceğiz. 

rıma dUşmesin... Kadın, bile kal
dmm kadını olunca, Adileşiyor. 

Yüksekkaldırımdaki satılık meli· 
lar arasında, canlı mahlüklar da 
var: Kömürcü ve ıeftali sokağı· 
nın bayat mahsulleri, ekseriya 
bukaldırımda avcıya dağılıyorlar. 

Yokuşu çıkarken, sürmeli 
gözlerileadım başında yolunuzu 
keserler: 

- Hiş.. Kuçukbey ... Bir el· 
gara ver l 

Altmışlık adam bile bunların 
nazarında kUçükbey ... 

Yllksekkaldmmın bir başın• 
dan öteki başına kadar, yarım 

saatte güç çıktam. 
- Zayıflamak ıçın, birçok 

külfetlere katlananlara tavsiye 
ederim: 

Her gtln yemekten ıonra, bu 
yokuşu çok değiJ, bir kere çrk
ıınlar ... Üç aya Tarmaz hayali 

fenere dönerler. * * 



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

Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Ecnebi Matbuatında Gördüğümüz Karikatürlerden .. • 

Almanyada iki hırsız, ara
smda: 

- Gireceğin mağaza dikkat 
et Yahudi mağazası oısun. Tu
tulursan Yahudi dUşmantyım 
der kurtulursun. 

- t:.•t::naım, size taKaırn bdb
ylm: Şu blflayı yaptıran cesur 
dostum Bertelo, bu zat ta bu 
aparl!mam klrahyan kahraman 
.Jozefso:ı. 

Erkek - Piyes oynanırken 

ağlayayım deme, herkes ı,ıe

rlmln fena gittCğ'nden dolayı 

ağlad,§ma hlikmeder. 

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

Gazeteler Kaç Çeşittir? . -------~----------

lngilterede Müstakil Gazete Yoktur, 
Hepsi Sindikaların Elindedir 

"Denilebilir ki, her memleke
tin gazetesi, bir parça da o 
memleketin aynasıdır. Milletin 
~ehresini aksettirir.,, 

Bu fikir zaviyesinden İngiliz 
gazetele.-ine bakıldığı zaman, 
hilkmün şayanı hayret doğruluğu 
karşısında şaşmamak mümkün 

değildir. Tek bir İngiliz gazete
llİni gözden geçirmek hadiselerin 
umumi mahiyeti hakkında bir 

fikir edinmiye kAfi gelmez. 
İngiliz matbuatı tektir ve as .. 

rın giditatma rağmen bünyesi 
miisavat esasına dayanan bir mil
letin biribirine girift olan tema

yüllerini mükemmelen ifade eder. 
Maamafih esas itibarile İngiliz 
matbuatını başhca iki familyaya 
ayırmak lAzımdır: 

1 - Ciddi gazeteler 

2 - Okunması kolay gaze· 
teJer. 

Times gazetesi, d~ııBebilir ki, 
birinci zümreye mensup matbu
atın adeta alemdarı ve enmuzici-

dir. Ondan sonra ve ayni sırada 
Morning Post ve Daily T elgraph 

gelir. Bunlar payıtahtta çıkarlar. 
Londra haricinde çıkmak şartile 
ayni evsafı haiz olan tek gazete 
Manchester Guardiandır. 

Tim es (T aymis) gazetesinin 
yapraklarını çeviren bir insanın 
hissettiği duygu, bir nevi ihtiraz 
ve hürmettir. Bizzat lngiltere gibi 
değişmiyen ve her vakit sağlam 
kalan bir mahiyeti vardır. 

Herhangi bir ecnebi gazete-
11ile mukayesesine imkan yoktur. 
En ciddileri, onun yanında ha· 
fifmeşrep kalırlar. 

Denilebilir ki, Tirnes gazetesi, 
günlük hadiselerin günlük bir 
lfıgatçesidir. İçinde mevcut olmı
yan hiçbir şey yoktur. Times 
muharrir ve muhabirleri için ma· 
ruf "Atlama,, tabiri İngilizce de
ğildir. Fakat haberlerinin tasni
finde hiçbir itina yoktur, Çtınkli 
takip ettiği maksadı kari avla· 
ınak değildir. 

----11---

0nun içindir ki tramvay ve 
tünelde okunmaz. Onu oku-
yanlar, vakti bol olan ve 

tetkik ıçm zamanı bulunan 
kimselerdir ve İngilterenin mü
dürleridir. 

. Times gazetesinin başmakale- · 
leri, diplomasi aleminin en ileri 
gelen kalemlerinden çıkarlar. Fa
kat hiçbir zaman imza taşımazlar. 

Gazetenin, şahıs reklamına ihti
yacı yoktur. O, bir varlıktır ki 

intisap edenlere şeref verir, bil· 
mukabil bir ıey kazanmaz. 

Morning Postla, Daily T elg
raph ayni renkte bireır müfrit 
muhafazakardırlar. Şu farkla ki 
bu sonuncu gazetenin mali me
selelerle alakası daha fazladır. 

İkinci zümre matbuata gelin
ce : Birinci smıfla ikinci sınıf 
arasında baş döndürücü bir se
viye farkı ~ardır. Bu ayrılış, İn-
giltereyi idare edenlerle halk 
kiitlelerinin telakki farklarını 
ifade eder. Müessisi Lort Nort
ldif ismi altında daha çok tam· 

nan Alfret Hnrmsforttur. Mak
sadı şu idi: Halka, onu alakadar 

eden şeyi vermek, bilmesi lü· 
zumlu olmıyan şeyden l>ahset· 

memek. Büyük serlevhalar, kısa 
hulisalar, bu matbuatın daima 
kullandığı silahlardıı. 

Bu nevi gazetelerle giirültücü 

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

Almanyada gazeteclllk ı 

HltlercHerln taarruzlarma kar

••· hUkQmetln, gazetecllerl hima
ye için bulduğu yegAne çare. 

matbuat ta beraber doğmuş
tur. İlk mümessili Daily Maildir 

ve bugün büyük bir rağbete 
maliktir. 

Bu nevi matbuat için daimi 
denecek bir düşman lazımdır. 
Bu vazifeyi harpten evvel Al~ 
manya yapmıştır. Şimdi sıra 

Sovyet Rusyadadır. 

Ciddi ve ağırbaşh gazetelere 
mukabil bu nevi matbuatta Lort 

N ortklif büyük değişiklikler yap
mışbr. Yapamadığı değişildik, 
İngiliz kibar Alemine mensup 

kimselerin yevmi hayatlarına ait 
oturma, kalkma, yeyip içme ha· 
vadislerini vermektir. 

Lort N ortklif, madenci Conun 
ve karısımn, Ledi Astorun at 
yarışlarına gidip gitmediğini bil· 
melerini tamamen faydasız bul· 
makla beraber onlara bu haber· 
)eri vermekten vazgeçemez. Çün· 
kü Con ve karısı behemehal 
lngiliz kibar Aleminin harekatm
dan haberdar olmak isterler. 

Demek oluyor ki Lort Nortk
lifin gazetecilik formülü, daha 
ziyade ticari mahiyettedir. 

* 
Müstakil lngiliz gazetesi he· 

men yok gibidir. Hemen ekserisi 
büyük sindikaların elindedir. 

Fikir gazetelerine gelince: Meseli 
Amele Fırkasınm tercümanı ol
makla maruf Daily Herald ta

mamen Amele Fırkasınm değildir. 
y almz bir kısım hisseleri Amele 

Fırkasmındır. Asıl sahibi Adam 
Pres sindikasıdır ve alttan alta 
deveran eden rivayetlere göre 

gazetenin hisseleri için amele 
fırkasından para da alınmamıştır. 

Fakat fikir gazetesi demekle 

diğerlerinin fikirsiz olduklarını 
zannetmek hatadır. Bütün f0 .. 

giHz gazeteleri fikir gazete· 
!eridir. Fakat heyeti umumi· 

yesınm aksi öyle bir birlik hu· 
sule getirir ki mensup oldukları 
milletin tam bir ifadesidirler. 

Şu Garip Dünya 

Yer Yüzünde Tesadüf 
Edilen Garip Hadiseler 

Erkekleri 
Piyangoya 
Koyuyorlar 

Paris eğlence yerlerinden bi
rinde erkek dansözleri piyangoya 
koyuyorlar. Bu yerlerin müda
vimleri ekseriyetle Amerikalı 
milyonerler, zengin dul kadınlar
dır. Bunlara bir eğlence olmak 
üzere bar sahipleri şu yolda bir 
piyango tertip ediyorlar. 

Bütün sahalara muayyen bir 
bedel mukabilinde birer numara 
dağ . byorlar. Bu numaralara mu
kabil barın dansörü piyangoya 
konuyor. Piyan~ o çekildiği zaman 
kazanan numara sahibi kadın, 
kendisine düşen dansörU masasına 
davet ediyor. lık şarabı ba:r sa
hibi ikram ediyor. Ondan sonra 
erkek kadınin o akşam misafiri 
oluyor. 

Fakat dolandırıcılar bu piyan· 
goyu bir nevi hırsız dolabı haline 
getırmişlerdir. Bu suretle kendi
sine piyango çıkan kadınlardan 
bazılara ertesi sabah boyun ve 
koyunlarmdaki mücevheratın yok 
olduğunu veya eksildiğini görü
yorlar. 

Ne namuslu yerler maşallah! 

ll--
Ağaç için 
Matem Tutuyorlar 

Şarkta oğurlu saydan kuşlar, 
hayvanlar, meyvalar, ağaçlar var 
d&r. Bunların etrahnda birçok ta 
garip efsaneler uydurulmuştur. 

işte bu mukaddes ve uğurlu 
ağaçlardan biri de Atinadadır. 
Binlerce Atinalı bu ağaca mukad .. 
des nazarile bakar. 

Fakat son zamanlarda şiddetli 
bir fırtına bu mukaddes zeytin· 
ağacım kökünden sökUp atmıştır. 
O civarda bulunan halk ağacın 
devrilmesini uğursuzluk alameti 
saymış ve korkmuş. Bu uğursuz
luğu izale için şimdi ağaç na
mına bütün o civar halkı matem 
tutuyor ve kiliseye gidip ibadet 
ediym 

Sözünü 
Tutmadıgı ıçın 
Ölmüş 

İnsanlar kendi kendilerine 
yaptıkları telkin ile birçok 
şeylerde muvaffak olabilirler. He
le şarkta telakkinin tesiri öteden• 
beri tecrübe edilmiştir. Hasta ol-
duğunu söyliye söyliye hastala
nan kimseler az mıdır. Fakat bu 
defa Peragda bunun daha garip 
bir misali olmuştur. 

Adamın biri ötedenberi alkol· 
lU içkiden başka hiçbir şey iç· 
miyecegını söyler ve "içersem 
öleyim.,, dermiş. 

Geçen gün hu zavalh bir kah .. 
ve içmiş ve içer içmez ölmüştür. 

lf 
Niçin 
Yaşamak istermiş ? 

Amerikanın Şikago şehrindt1 
iki arkadaş, hayatın uzunluğu 
hakkında münakaşa ediyorlarmış. 
Biri tıbbm yardımı olmaksJzın 
kendi irademizle eskilerden daha 
uzun müddet yaşadığımızı iddia 
etmiş, ölüp ölmemenin elimizde 
olduğunu ıöylemiş. 

Bunun üzerine öteki sormuş: 
- Niçin yaşamak istersin ? 
Beriki cevap vermiş: 
- iyi vatandaş olmak, vergi

lerimi muntazaman ödeyebilmek 
için. 

Bu iddiaya ister inan, ister 
inanma. 

~ 
Zaman Olur Ki 
Hayali Cihan Değer 

Şimdi artık eskisi gibi bol 
para sarfedip dilnyayı dola
ıamıyan Amerikalılar kendi 
kendilerine şu çareyi bulmuşlar. 
Evlerinin pencerelerine, Fransa, 
İtalya ve Istanbulun beğendikleri 
manzaralarını yapbrıyor ve otur .. 
duklar1 yerden istedikleri mem· 
lckette seyahat ediyormuş gibi 
zevkalıyorlarmış. 

Zaman olur ki hayaU cih an değer 
Dediğin işte buna derler. 
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( Çok Eski Devirlerde istanbul ) 

Civananın 
Yumurtacı 

Fakat Bu Adam Masumdu Hakiki 
Malta,,irl lf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-117-

Tam (Civana) nın yanına gelir 

ıalmez durdu: 
- Matmazeli Pederiniz bu· 

rada mı? 
Diye sordu. (Civana), tatlı bir 

ıesle cevap verdi: 
- LAıam mı idi? •. 
- Evet, kendisine saraydan 

bir mektup ietirdim. Cevap ıs· 
ti yorum. 

Dedi. Sol elinde tuttuğu bir 
zarfı (Civana) ya uzattı. Civana, 
mektubu aldı. Kapıyı açık hı· 
rakarak geri döndü. Mektubu 
babaama götürüyordu. Ethem, 
sanki bir şey unutmuş gibi tekrar 

aoslendi: 

1 

Diye bağırmıştı.. O s rada, 
karşıki eve de yumurta veren ve 
artık iılni bitirerek caddeye 
doğru yava~ yavat yürüyen yu-
murtacı, birdenbire bu feryadı 

iıitir ifitmez saf bir zihniyetle, 

böyle bir hldiıeyo şahit ol
maktan uzak bulunmak ıçm, 

hemen elindeki yumurta sepetini 
atmış ve Beıiktaş caddesine 

doğru koşmaya haılaınıştı. Mar· 
yanın feryadını İfiten ve pence
relere koıanlar, yumurtacının 
kaçtığını rorUyor: 

- Tutun .. Katil kaçıyor ..• 
Diye batırıyorlardı... ( Veli· 

aht ) ın sarayı yakın olmak hase· 
bile, o civarda sık sık poli'1 ve 

sivil memur noktaları bulundu
~undan, kaçan yumurtacı, daha 

--- -
~ 

Katil Değildi! 
Beşiktaı caddesine gelmeden tu
tuldu ve Beşiktaı karakoluna 
sevkolundu. 

( Arkaaı var) 

Tamir İşleri 
Şehirde Bazı Sokaklar 

Tamir Edilecek 
Belediye ıehrimizin muhtelif 

yerlerindeki sokakların tamir edil· 
melerine karar vermiştir. Bu cüm· 
leden olark Nişantaşı ve Beşiktaı 
taraflarında bazı iç sokakların 
tamiri için hazırlıklar yapılmak

tadır. Bu itler için belediye tat 
tedarik etmektedir. Ayrıca Orta
köydet<i derenin istinat duvarla
rının bazı k1S1mları harap oldu
ğu için liunun da tamir edilme
si kararla,tırılmışbr. 

• o -

- Haaa, Matmazel.. Şunu da 
kendisine veriniz. 

Dedi. Bunu ıöylerken, Civana 
durdu. Ethemin vereceği feyi al· 
mıya haiırlaruyordu. Etem, ka· 
pıdan içeri bir adım attı. Atar· 
ken, ayağile kapıyı kapadı. 
Civananın üstl\ne atıldı. Sol elile 
kızın boğazından tutarak duvara 
clayadı. Sağ elindeki kama, ha· 
vada bir devir yaptı. Kabzasına 
kadar Civananın kalbine vrerek 
bembeyaz elbisesini bir an içinde 
al kanlara boyada. Ethemin ma
hir eli bu işi o kadar sürat 
\'e isabetle becermişti "ki, nvallı 
Civana en küçük bir feryat bile 

çıkaramamıştı. 

1 Giim:rük ~daresin de Bekle-

Ethem sükunetle, aralık d-..:· 
ran kapiyı açll. Elindeki kamayı, 
kolunun iç tarafına muvazi tuta· 
rak sakladı. Kapıdan çıkacaktı. 
Tam o anda hizmetçi Marya, 
bodrum kat:tn merdivenlerini 
çıkıyor, ayak sesleri i~itiliyordu. 
Bu esnada bir aksilik oldu. 

Ethemin arkasındaki pelerinin 
eteği kapının alt tarafındaki sür· 
güye ilişti. Ethem iki defa pelc· 
rini çekti, kurtaramadı. Hemen 
omuzlarını silkerek ııelerini oraya 

bıraktı. Sağ tarafa döndü. iki 
üç adımda, birinci evı geçti. 
arsaya gelir gelmez yere yatlı. 

Sürüne si.irilne o boşluğu geçti. 
Ahırın alçak duvarına tırmandı. 
O saatte hiç kimse bulunmıyan 
samanlığa girerek saklandı. Etrafı 
dinlemiye baıladı.. Uzaktan, hiz· 
metçi Maryanın boğuk boğuk 
feryadını ifitiyor, gittikçe uıak· 
la4an birçok sesler de: 

- Tutun. Katil kaçıyor ..• 
Diye bağrışıyorlardı. 

Ethem, hiçbir kimse tarafın· 
dan görülmediğine emindi. Fakat 

acaba, ( kaçan katil ) kimdi? 
Ethem burada, merak içinde 

düşünedursun, biz gelelim, Civa
nanın evıne .• 

Hizmetçi Marya, yukarı çıkıp 
ta içeriki odadan gelen havagaıı 
ııığı altında Civanayı al kanlar 
içinde görür giSrmez, kapıdan 
dışan fırlamıı: 

- Matmuell 6ldiirdtUer •.• 
İmdat .• 

niimiyen Bir Mesele Çıktı 
( Ba, taraf• f inci ıayfada) 

manyn mukabeleden istisna edil· 
miş, Almanya emtiasının memle· 
kete sokulmasına müsaade Ye· 
rilmiştir. 

Avusluryn . .! Macaristan em• 
tiası üzerine mevzu takyidat de
vam etmektedir. 

* Bu meseleden bahsederken 
dün de kaydettiğimiz veçhile 6 
numaralı kararname ile ittihaz 
edilen tedbirlerin faydası ve 
isabeti üzerinde tereddlit caiz 
değildir. Fakat bu tedbirlerin 
tatbikı esnasında göze çarpan 
bazı teferruat vardır ki, bunların 

lizerinde de düşUnmek lazımdır: 
Mesela: Parası peşin olarak 

konuşmento mukabilinde verilecek 
malların bedellerinin Devlet Ban· 
kasına yatırılması doğrudur. Fa· 
kat parası peşin verilmiyen, taksit 
ile alınan malların bedeli esasen 
yoktut ki, Devlet Bakasına yatı· 

rılması icap etsin! Yapılacak şey, 
alınan malın taksiti geldiği zaman 1 
bu taksitin Davlet Bankasına ya- ı 
tırılmasını istemek olmalıdır. Aksi 
halde bir Türk ticarethanesine bir 
Avrupa ticarethaneainin açacağı 

kırediyi kendi elimizle kapamak 
demek olur ki, kararnameyi tan· 
zim eden hükümetin maksadı 
bu değildir, zannederiz. 

Netekim dün bazı tacirler Ti
caret Odaaına milracaat ederek 
getirttikleri malın bedelini Devlet 
Bankasına yatırmak mecburiyeti 
karşısında mftşklU bir vaziyete 
düıtliklerini söylemişl~r, vade 
isteaniılerdir. Ticaret Odası me
selt:yi Vekil ete yazacaktır. 

Beklenmlyeh Bir Meaele •• 
Bu meseleden bahsederken 

kararnamenin tatbikinde tefsire 
müracaat edilmemesinin doiur
duiu bir hldiseyi de kaydedelim: 

Ticari vaziyeti dolayısile ismi· 
oi yazmıya lllzum g&rmediğimiz 
bir tacir, altı ay ene! Avustur· 

yadan mühim miktarda hah ge
tirtmiı, fakat hususi işlerinin icabı 
olarak derhal çıkarmamı~, güm· 
rUkte bırakmış, diln iıe çıkarmak 
istcmİJ, müracaat etmit: 

- Bedelini Devlet Bankaıına 
yatırınız, ondan sonra, cevabını 
almış! 

Fak at bu tacir alta ay evye( 
getirttiği malın be1inl çoktan 
ödemiştir, senetleri, bonolan, 
ve.ikaları elindedir. Bunları gös· 
termiş, tekrar: 

- Olmaz, cevabını almıı 1 

Şimdi bu zat altı ay evyel 
ödediği bir mal için Devlet Ban
kasına ikinci defa para yaratacak 

değildir ya. Sıkışınca milUdriyete 
milracaat etmiş, orada haklı gö

rülmüş, manıaafih henüz karara 
intizar halindedir. 

Tekrar söylüyoruz: Kararna
menin isabetinde tereddüt yok
tur. Fak at tatbikjne memur olan
lar tefsirini ilzerine alamadıkları 
için teferruatı da ayrıca kayde
dilmelidir. 

Melek Sineması'nın 
Yeni mevsimi 

7 Eyli\I Çarşamba akşamı baı
layor. Beyoğlu'nun en güzel 
Alimlerini göstermekle tanınmış 
bu, geniş ve mükemmel ıine-

masınm ilk programı 

iki Yüzlü Aşk 
(La conturiere de Luneville) 

isminddri filimdir. MUrnessilleri 

Madeleine Renaud 
ve 

Pierre Blanchard' dır. 
Dikkat: Bu mevsim flatlarında 

tendllt vardır. 

Sefih Padişah, Gösterilen 
Meharetten Korkmuştu 

• 
( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

havalandı. ( Eyvah parçalandı ) 
sesleri oğuldadı. Bu müthiş na· 
zariyeyi görmek iıtemiyen kadın· 
lar gözlerini kapıyorlardı. Düşiip 
bayılanlar da vardı. Li&ari Çe
lebi havada elinde götürdüğü 
fitekleri de ayn ayrı yakarak 
denizin UstünU gündüze çevirdi. 

Fakat büyük fişeğin barutu 
tUkenınişti. Çelebi de kollarındaki 
kartal kanatlarını açarak yavaş 
yavaı Sarayburnunda Sinaopaşa 
kasrının önünde denize indi, 
yüzerek padişahın huzuruna gel· 
dl. (HünkArım İsa nebi sana ıelAm 
söyledi ) dedi. Bir kese akçe 
ihsan alan Çelebi ayda yetmit 
akçe ile de sipahi yazdırıldı. Bu 
şenlikte Hezarfen Ahmet Çelebi
nin uçuşları da pek mühimdi. 

Ahmet Çelebi kartal kanat· 
larile hazırladıj'ı bir nevi 
kanatlarla Okmeydanındaki mım· 
ber üzerinden sekiı on defa 
uçmu7tu. Tecrübelerinin muvaf· 
fakıyetle neticelendiğini g~ren 
Ahmet Çelebi, bu 9enlikte de en 
büyUk tecrUbesini yapmıya hazır
landı. Padiıah ve bütün davetli
ler Sinanpqa k6fkllndeler iken 
Ahmet Çelebi Galata kuleaioden 
uçmuı ve Üsktıdardaki Dotancı
lara inmiıti. Bir kese ihsan alan 
Heraz Çelebi birkaç glin sonra 
(Bu adam pek çok havfedilecek 
bir kimsedir. Her ne murat ettlH 

1 

elinden geliyor)evhamlle Cezayire 
nefyedilmiş ve orada boynu vur· 
durularak öldürUlmi\ştUr. 

* İkinci Mustafa kızlarından 
Emineyi Sadrazam Çorlulu Ali 
Paşaya, Ayşeyi de Köprülü zade 
Numan Paşaya vermişti. Bu çifte 
düğün de ancak efsanelerin kay• 
dettiği bir şekilde yapılmıştı. 

Sadrazam nişan hediyeai ola
rak sultana bir elmas iıtefan, bir 
elmas çaprast, bir e\mas blle2ik, 
bir laal salkım kilpe, bir mUcev• 
her ayna bir elmas nikap, bir 
incili mest ve papuç, bir altın 
kapla mücevher nalın, (2) bin 
sikkei basene, kırk tabla şeker 
göndermittir. 

Numan Paşanın nişan hediye
leri de hemen bunun tibi idi. 
Şeker tablaları, tıstleri ipek tlil· 
lerle örtülerek sadrazam ağaları· 
nın baıında ııra ile saraya gön
derilmiıti. Sonra Emine Sultanın 
cihazları kırk katırla ve araba· 
larla sadrazamın konağına nak· 
ledilmifti. BDyOk merasimle atlar 
üurinde sadrazamuı konaiına 
ıetirilea 2elin odasında hediye 
olarak ıunlar göze çarpıyordu: 
Cevahir dolu zarflar, sa•akt ve 
sair gtlmüş takımları, urma ve 
altın ltl•m•li yaatık, yatak ve 
minderler, altın ile dolu keseler, 
elmaalarla dolu niıan kafeıleri. 

•• 
Yeni icra Kanunu 

Yeni icra •e iflh kanunu bugtlnden itibaren mer'iyet ve tatbik 
ıoevkiine ıirmektedir. Bu mllnaMbetle ıehrlmiz icra dairesinde eıaalı 
tadilat yapılmıı, bilhassa doıya teşkillhna ehemmiyet verilmiftir. 
TadilAt benllz devam etmektedir. Resimde g6rOldOtB tısere bu itte 
mahkümlar istihdam edllmektedir. 
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latan bul - ( l 200 metre ) 18 ır .. 
mofoıı, 19,5 birinci kısım alaturka 
sa'L, llı•clayii ıousikiye he)'ctl tarafın· 
van, ~'0,5 gramofon, 21 ikinci k111m 
all\turı!'a saz. Tanburt Hefik Bey ile 
arkadıl,ları tar:tfından, 22 tango 

1.taabtal - ( 1!00 metre ) 18 Or.
mofon, 19,5 birinci ktftı m al:ıturta kon
ser .Makbule Hanımın, Yesari Aeıın 
Beyin ittiraklle, 20,5 Kunrteı it 
ikinci kısım alaturk" konHr Sa· 

orkeııtraeı. 
Btıkre' - ( 39-i metre ) J{oıııanya tiye Hanımın ittin.kile, 22 orkeatrL 

iıtaı:siyonları bu hafta pro~rnmlarıııı 
:ıaıııaııınd:ı göndereınemittlr. 

Belsrat - ( 4~() metre ) 20,30 fennt 
musahabe, 21 gra.nıofon, 21 ,80 Kuvar
tet, 22,80 piyano ile Çel!~. 

Roma -(441metre)21,H Ort.Ali ' ııiıı 
bir opurııti. 

Prat - (483 metre) 20 ~eıı ınuıiki, 
21 Bratialavadan nakil. 

Viyana - ( 517 metre ) 20,40 9ınkılı 
komedi, 23,15 aktam konseri. 

Peşte - ( 550 metre ) ~O spor lı:~· 
bcrleri. 20,20 ::ıalon orkestra, 21,30 
ıdiityoıla komeıli, temsifi mUteakıp 
bar ha. vaları . 

Vartova -( 141 l metre ) 21 halk 
konseri, 21,•~ edebiyat bahisleri, 22 
halk konseri,, 2S danı havaları. 

Berlin - (1635 metre) 20,30 ıiyaet 
ınusahalıe, 21 Bresla.udan naklen kon· 
Hr, !:!,45 Stutgııı.rL'taD nakleu konur. 

Bela-rat - (4~9 metrt) 2J gramofon, 
20,50 ten nııı!lfki, 21 Belgrat operuın
tlan nakil. 

Roma - ( Hl mttre ) 21 spor ha· 
berleri ve gramofon plakları, 21,45 
hafif musiki. 

Prat - (488 ıoetre) 20 halk tarkıla· 
rı, 20,20 Ostrova.dan rıakil. 

Viyana - ( ül 7 metre) ~O Don Kar· 
las operaıı, 23, 15 gece konsMi . 

Petl• - (51'>0 metre) 20 konser, 20,30 
gramofon, 21,45 operanın orkeatra 
heyeti. 

Varton -(1411 metre) 20,16 radyo 
gazetesi, 21 halk konseri, 21,30 Beatl
tttde gaılnosundan ııaklon muhtelif 
etlenceler. 

Bertin - ( 1685 metre ) 20 konser, 
20,5 wusııhabe, 21 halk konHrl. 
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Ciklet Ticareti Diinyanın Eı1. Kazançlı İşidir! 
SON POSTA 9 

TİMURLENK 
-74- Muharriri : lf. lf. 

Timur, Nefis Kızı Derin 
Derin Süzdü 

Timur, odımn içinde bir iki 
kere dolaştı, ıakalına karışbrar k 
düşllndil. Sonra Hocanm karşı· 
ıma geldi: 

- Ben, dedi, hemen yola 
çık cağım, giderken eviae uğra
mak, nişanlımı görmek islerim. 
Git, haber \•er, baurlansın, heni 

beklesin! 
Hızır Hoca, bilaihtiyar, yut-

kundu. HAkan hazretlerinin ce
vabı öğrenmek için pu Ja gön· 
derdikten, döğün için de karar 
verdikten sonra kırı göraniye 
kalkışm sını hayr yoramadı. 
Gerçi kız, onunla yüzleştiği tak
dirde glller yllz gösterme i t ah
büt etmişti ve neler söyli)ıeceğini 
ele bellemişti. Likia Timurun aş
kına mağlup olarak birdenbire 
b.tıka h valara kapılması. kızı 
alıp g6türmek istemesi h lin~e 
vaziyet kötüleşecekti. TevetckülUn 
böyle bir arzuya uyması, boyun 
iğmesi mümkün değildi, mutlaka 
den id ecekti e foyayı meyda

na vuracaktı. 
Zavallı Hızır Hoca, bunları 

düşUnmekle beraber "başüstü~e,. 
demekten geri kalmadı, yme 
dokuz kere yere kapanarak Ti
munıo huzurundan çıktı, dilşüne 
düşüne eve geldi ve Han hazret
lerinin fermanım tebliğ etti. Kız 
kurtulduğuna kanaat getirdiği 
yUzleşme felflketinin yeni baştan 
tekarrür etliğini anlayınca elem
lendi, lAkin tahammül gösterdi. 
Han hazretlerinin yola çıkmayı 
tasavvur eylemesi yine bir müjde 
demekti ve bir yolcu ile ayak 
Ustü üç dört kelime konuşuver
mekte bliyük bir zahmet bulmu
yordu. Yalnız Hızır Hoca endişe 

içindeydi. O, Timurun uıuulwaz 
bir pot lurmasından korkuyordu 

e kurdun lrnzuyu sahibine ba~ 
ğışlayıp savuşmasım müsteb'at 

örüyUrdu. Fakat Allaha tevekkül 
edip hAdiseyi kendi cereyanına 
bırakmaktan başka yapılacak bir 
ey yoktu. Ezelden alnına yazı· 

lan ak,bet, ne yapılırsa yapılsın, 
tahakkuk edecekti. 

Ana, ilcce kurulan plandan 
doğma ruhi bir emniyet içinde, 
kı:ı.ını süslenmiyc teşvik ediyordu. 
Hiç olmazsa o gün için her türlU 
tehlikenin uzaklaşmış ve uıakl ş
tırılmış olduğuna kauidi. Yalnız 
kızmı biraz daha güzelleştirmek, 
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Gelen evrak geri verllmez 
lIAnl:trd.uı ıııe" 'uliyet :ılın ın:ız. 

ceYap için mektuplnr:ı. (6) kuru~luk 
dul il!\\•.)Sİ 157.ıındı r. 

Adre doı;ittirilrııe i (20) kuruştur. 

Ga-ıetemizde çıknn reaim ve y•zılarııı 
bUtün haklara mnbfu:ı , -e ınzeteml:ıe 

niıtir. 

biraz daha temiz bulundurmak 
i tiyordu. Reddolunan bir izdivaç 
talibine karşı bu gibi itinala.ra, 
ihtimamlara lüzum var mıydı? 
Safdil kadın bunu düşünmüyordu. 
Tevekkülün saçlarım tarayıp örü
yordu, en iyi elbise ini giymesi 
için ısrar gösteriyordu. Kız, ma
nasız gördüğü bu diclinmelere 
itiraz etmek istedikçe saffetJi ana, 
çocuğunu okşıyarak f el efe aa vu· 
ruyordu: 

- Gök bile yağmur döküp 
y pl"aklarm tozunu yıkıyor. Sen 
niçin ele, güne karşt temiz gö
rünmiyesin. Yap, y:1kıştır; tak, 
t k~ttl' ı 

Timur, adamlarile beraber, 
yol kıyafetinde konağa geldiii 
vakit onlar bu keşmekeş içinde 
hulunuyorlardı. Hızır Hoca, yine 
kambur bezirgan kılağı ta~ıyan 
Han Hdzretlerini, uşakların gö
zünden uzaklaştırıp od&\Ya gö
türdükten sonra icap eden hür· 
meti gösterdi. Secdelerini tekra_r· 
ladı. Aksak Cihangir, yıllardan

beri milyonlarca insan tarafından 
gösterilegelen bu tazimkar ha· 
reketlere, bu riikülara ve sUcut· 
lara ehemmiyet vermeden ordu: 

- Küçük nerede ? 
- İçerde ! 
- Git, getir ! 
Hızır Hoca, koşarak ve fakat 

hafakanlar geçirerek hareme gir
di, Tevekkül hanımı aldı, Tiıııu
run huzuruna getirdi. Onu kapı
dan içeri sokarken yalvarıyordu: 

- Aman kızını; u Ju ol, aya
ğını denk al, beni malamat etme, 
ocağıma incir diktirme. Herifi 
ürkiidiip celallendirme. 

O, kızla Hakan arasınd ce-
reyan edecek muhavereyi dinle
mek ve icap ederse söze kan· 
tarak herhangi bir münascbet-
izliğe mimi, olmak fikrinde idi. 

Lakin Timur, Tevekkülün odaya 
girmesini müteakıp kendisine ka
pıyı göslcrdi: 

- Bizi yalnız bırak, küçüğe 
söliyeceklerim var! 

Bu ehlir Hızır Hocayı ser· 
semlettiği gibi Tevekkül Hanımı 
da sendeletti. H kan Hazretle· 
rilc başbaşa kalmak, ikisinin de 
boşuna gitmiyordu. Hoca, kızın 
densizlik yapmasından korkuyordu. 
Kız, bu halvetten uahoş netice
ler sezinSİ) ordu. Fakat \taal et
mek zaruri idi. ikisi de "hayır!" 
demek kudretine ve cüretine 
malik değillerdi. Binaenaleyh, Ho
ca, yer öpüp çıktı ve Tevekkül, 
gül dudaklarım ısırıp bir tarafa 
çekildi. 

Tirnur, nefis bir tablo seyreder 
· b" t·h M w 1 ";ıı d.Jl gibı uzun ır a za ogo u suz u, 

sonra yanma ve çok yakınana so
kuldu. Yürüyüşünde ceylana sil· 
ı:ülen kaplan iştiyakı vardı. Ba
luşlarmda çöl şehinşahlarmın • 
hazla gururu birleştiren - keskin 
şuleleri yanıyordu. O sokuluşla 
bu bakıştan yüreği bulanan Te
vekkül, ihtiyarsız, geri çekildi, 
ta içine girip saklanmak ister 
gibi olanca kuvvelile duvara da
yandı. Arkasında dibi görünmez 
bir uçurum bulunse. şevk ile 
kendisini bırakacaktı. Lakin bu 
imkanı bulamadı ve içinin raşele· 
rini ruhsuz duvarm hissiz kuca~ 
ğına dökmiye koyuldu. • 

'Arkua var) 

---

Amerikanın Ce ine Bu Yüzde Senede 
114 Milyon Dolir Giriy r 

Cikletin Keşfi De Çok Basit Bir 
Harpten sonra, yani Ameri· 

kan askerlerinin Avrupayı ziya
retini müteakıp, Eski Dünyada 
bir sakız çijnemek modasıdır 
başladı. Fakat hepimiz biliyoruz 
ki bu sakız, bizce malöm olan 
tekilde ve hoş kokulu olan cins
ten deiildir. Umumiyet[~ Uıc
ri şeker tc~bakasile örtlllll bir 
nevi lAstiktir n küçiliUmUzden 
büyüğümüze kadar buna ciklot 
diyoruz. 

Cıklet nedir, nasıl bulun· 
muştur? 

Cildct, kauçuk denilen · · ... -
denin istihsal edildiii Hav a 
ağacı cinsinden bir ağaçtan iıtih
sal olunu,.. Bu, rcçina 2ibi bu 
ağacın ıuyudur. En bllyllk yapı
cısı ve ihracatçısı Amerika ol
masına rağmen bu aiaç fimall 
Amerikada yetişmez, Mekaikada 
ve merkezi Amerikada yetifir. 
Yeni Ve Muazzam Bir Saneyt 

On dokuzu.tcu asrm ortalarına 
doğru Meksikada maceraperest 
bir sergerde türemişti. Bu da· 
mm ismi Santa-Auna idL Bir· 
takım ihtilal hareketleri t rtip 
eden, gah galip, kah mağlup 
düşen bu sergerde, nihayet Ce
nubi Amerika siy set ıserserileri
nin hayallerinde besledikleri en 

büyiik mertebeye yükseldi: Jeneral 
oldu. Sonra, taliiıı fena bir siltc· 
sini yedi, Şimali Amerikaya iltica 
etti. Bir müddet orada kaldı ve 
bir gün oh:rduğu pansiyonu 
terketti, yeni ihtilAI ve kanlı 
maceralar yaratmak için mem
leketine döndü. 

Bu adam, Mek5ikaya gider· 
ken oturduğu p osiyon odasının 
çekmesinde yumşak ve garip bir 
madde unutmu,tu. Ev sahibi olan 
T o mas Adam i mindeki Amerikalı 
evvela bunu kauçuk zannetti, 
fabrikalara gösterdi, yüz bul • 
madı, dişçilikte kullanılabilir 
timi dile Tıp F akülteaine bq
vurdu, oradan da ret cavabı aldı. 
Fakat Tomas Adam inatçı bir 
insandı. Eline geçen bir madde
nin behemehal bir ş ye yarıya
cağını biliyordu. F kat neye? 
işte bunu bulamıyordu. 

Nihayet klına evin hizmetçi-
ini isticvap etmek geldi ve öyle 

yaptı. Bu ureUe öğrendi ki 
Saota - Anna bu )istik gibi 
maddeyi küçük parçalar halinde 
kesiyor ve ağzında çiğniyordu. 
Hatta bir gün Santa - Annnn.n 
dişlerini beyazlatmak için bu 
maddeyi çiğnediğini söylediğini 

de öğrendi. 
Tomas Ada111 derhal kolları 

sıvadı. Meksikadan bir hayli mik
tar ciklet lastiği getirtti, bunlara 
muayyen şekiller verdi, tekere 
batırdı ve pastacı diikanlarına 
nümilneler koydu. Halk, bu yeni 
ve şekerli aakıza öyle bir rağbet 
gösterdi ki birdenbire Amerikada 
yeni ve biiyük bir sanayi türedi. 

Gı rlp Bir a6a ç 
Amerika halkının göıterdiği 

bu rağbet karşısında Tomas 
Adamın evinde tesis ettiği kUçllk 
atölye kafi gelmedi, husui bir 
makine yaptırdı, atölyesini fabrika 
haline koydu ve işlerini müthiş 
ıurette büyüttü. 

Fakat ciklet ticareti, z.\:ınc
dildiği gibi öyle çabuk inkişaf 
edemedi. ÇünkU halkın talebine 
kafi derecede mukabele edile· 

J • 

Ctkl t ğ çandan •akız lstihsan 

miyordu. Zira, bu l stiği veren 
ağaç bir defa Mek ika ve mer· 
kezi Amerika gibi ormanları he
nüz bakir mıntakalarda yetişiyor· 
du. Sonra bu ağaç, ancak 30 
yaşına geldikten onr suyu alı
nabiliyordu. Ve bir defo bu su 

alındıktan sonra ikinci bir defa 
daha istifade edebilmek ıçın 
ağacm alta sene dinlendirilmesi 
l ıım geliyordu. İster isteme:ı 
ciklet sanayii bu iptidai istihsal 
şeklini kabul etmiye mecbur oldu. 

Oç BUyUk Kumpany 

T onıas Adam kısa zamanda 
milyarder olduktan ıonra ciklet 

Bartın da 
Kıskançlık Yüzünden Kanlı 

Bir Cinayet Oldu 
B rtın civarında Kozceğaz'da 

kıskançhk yüzünden feci bir ci
nayet olmuştur. Mahpuslardan 
Gölbucaklı Çolak Alinin Kez.ban 
isminde bir metresi vardır. Ali 
mahkum olduktan sonra bu ka· 
dm Köroğullanndan Kemalle bir
likte yaşamağa başlamıştır. Ço
lak Ali birkaç gün evvel ziraat 
onu olması dolayısile muv kka

ten hapishaneden çıkarılmıştı. 
Ali tahliyesinden üç gün sonra 
Kemale gitmiş ve Kemalle bir
likte rakı içmiştir. Fa kat bir 
müddet sonr Ali Kez.banın ya· 
nma çıkmak istemiştir. Kemal, 
Alinin bu arzusuna mani olmuş 
ve Alinin üzerine ateş E-lmeğe 
başlamıştır. Fakat Ali tel< kolile 
Kemalin elinden tabancay alma
ğa muvaffak olmuş ve Kemali 
göbeğinden vurarak öldiirmüştür. 

Boluda Sünnet DtlğiinU 
Bolu ( Hususi ) - 30 Ağus

tos Znfer Bayramı günü Halk 
Fırkası, köylü ve şehirliden mii
reklcep ( 60 ) kadar fakir çocuğu 
sünnet ettirmiştir. 

Gündüz ve gece muıika ve 
saz sünnet çocuklarını eğlendir
miştir. 

Elazizde Bir Sergi 
Elaziı., (Hususi) - Şehrimizde 

hulnnan Biçki ve Dikiş Ytırdunun 
birinci tahsil devresi hitam bul
muş ve bu münasebetle Yurtta 
vücuda getirilen eserlerden ı !Ü· 

rekkep bir sergi aç.ılm şlır. 
Mu:ılafa 

Tesadüf Eseridir 

1 
sanayıı ıçııı üç büyiik kumpanya 
teşekkül etli. Bunlar Rayley, Biç 
Nat ve Amerikan Çikl kuınpmıya· 
landır. 

Bu müesseseler, k udilerin 
llzım olan ciklet IAaUğini, hpkı 
biz.im tütün mübayaasında olduğu 
gibi birtakım eksperler ve m~ 
murlar göndererek merkezi Ame
rikanın vahşilerinden atın alır· 
lar. Bunun haricinde, senenin nllı 

ayı ihtilalle geçen bu memlefcet
leriu hUkümetJerile mukaveleye 
bağlanırlar. Bu suretle istihsaf At· 
larına lizım olan maddeyi ted -
rik edebilirl~r. Halkın arzul.trın 
rağmen bu kumpanyaların hiss 
Hnetleri borsaya kaydedilemez. 
ÇOnki merkezi Amerik da birkaç 

ay ıonra vaziyetin ne renk ve şekil 
alacağını kimse bilmez. l\fo.ıınafih 
cikletin A merikada nasıl büyük 
bir ticaret şeklini aldığını bil
dirmek için bu maddenin pera
kende satışından kumpanyalarm 
kasalarına senede 114 milyon 
doliir girdiğini kaydetmek kafidir. 

Ciklet ticaretinin en kar!ı v 
ıUrümlü olduğu piyasa yalnrı Am • 
rika değildir. İngiltere, Alma} a, 
Avustralya, Çin ve Japon pi} a
saları da bir hayli kar v r n 
membalardır. Fakat A merikan 
kumpanyalarının en ziyade müş· 
klilata uğradığı piyasa Çin piya· 
ıusı olmuştur. Çllnkü Çin halkı, 
cildeti Adi şeker ıannile çiğno--

yip, çiğneyip yutuyordu. Maama
fih bu sakızın en yllyfik iyiliği 

u olmuştur ki Amerika halkını, 
eskidenberi edindiii fena bir 
Adetten kurtarmıştır. Bu ad t, 
tütün çiğnemektir. 

Cikletin tutmadığı başlıca pi-
yasa Fransadır. 

Sındırgı da 
Bir Hafta içinde İki 

Kız Kaçırıldı 

Sındırgı (Hususi) - Kazamız 
dahilinde bir hafta zarfında iki 
kız kaçırma hadisesi olmuşll!r. Bi
risi Aslan dede köyünden bayram 
oğlu Mustafanın Fatma i minde
ki kızıdır, ayni köyden merhum 
müftü Hazım Efendi oğlu V hbi, 
köy muhtarı Naci Efendinin anı· 
ca zadesi Hasan oğlu Mehmet, 
Mehmet oğlu Mehmet, kadı oğlu 
Ali Osman tarafından geceleyin 
kız dağa kaldırılmıştır. Diğeri de 
Eğridere köyünden lsmail kızı 
Fatma olup Karakya köyünden 
altı kişi tarafından gece basıta· 
r k dağa kaldınlmışlardır. Maı.-
nunların hepsi Jandz.rmalar tar -
fından te kif edilerek Adliyey 
te.\'di edilmi tir· 

Sıvasta 

Spor İşlerine Ciddi Bir 
Eheınn1i ~ et Veriliyor 

Sıvas ( Hususi ) - Şehrimiz
de Halk Evinin spor şubes i ya· 
lmıda ( f-lalf\s L r ) unvanı nlt•n· 
da faaliyet mi.asına atıbcakhr. 
Diğer taraftan Beledi} c de ha
rekçtc geçerek bir futbol saha ı 
yaplırmakt . dır. Birkaç ı;ü evvel 
şehrimize 'I okat Spor Birliği 
futbol ta\...ı geldi ve bizim 
oyuncularla 1 ir maç yapt l. r •. N~· 
tice 'e Sn ~s l 1 r ( 2 - 3 ) ıb ı bır 
for .. a T o rı mağltıı 1.:tliler. 
M "'Ç ç ' .:ı ve camiınl 
oldu. - l\. 
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ÇANAKKALE 
lııgiltM& H11k ftınet\ tar ~fınrl:ı.rı Oazl 

Hz. ne horliye edllen eser in terc1lmeal. 

Cemır~ aza~~lanJerl 
Mil • *& ti( fi+p MM - 9 4 - ---
Dağınık Efradı Meçhule Doğru Sev
ketmek Daha Tehlikeli Ve Müşküldü 

Maamafih ihtiyat kuvvetlerini 
ıUratle ve mnessir bir surette 
kullanabilmek, g erek malümatm, 
g erekse emirlerin alınıp verile
bil,nesi mükemmel bir muhabere 
aisteminin kurulmasına vabestedir. 
25 nisan günll, bu meselenin 
arzetmekte olduğu müşkülat, 
ihraç sahillerinin fozlalığından 
dolayı bir kal daha arttJ. Kara 
ile deniz arasında muhabere 
temin etmek, tahmin edildiğin· 
den güç oldu. Bu yüzden gerek 
fırka karargahında, gerek karar· 
gAhı umumide, sahillerdeki va:r:i
Jetten ve sahillerde de diğer 
sahillerdeki vaziyetlerden mun~ 
lazam haber ahnamıyordu. Kara
ya çıkılmazdan evvel, himaye r:e
milerinin mevcudiyeti sayesinde 
muhabere vesaitinin mUkemmel 
olacağı zannedilmişti. 

Fakat bu emir tahakkuk ot· 
medl. Hiç şllphe yok ki daha 
evvelden emir ve malfunat alıp 
verecek mükemmel bir muhabere 
ıebekesl teşkili dilşUnülmeli idi. 
Bunda gösterilen ihmal, herhalde 
daha erkenden karada irtibat 
tesis edilebileceği hakkında hü· 
kllm süren kanaat ve Umitten 
ileri gelmişti. 

Hazırlık günlerinde, karargAhı 
umuminin fikrince, kuvayi sefe· 
riyenin en müşkül ve tehlikeli 
vazifeai gündüz vakti karaya hll· 
cum etmek hususu idi. Yine bu 
ka:oaate nazaran, karaya çıktık• 
tan sonra Ahibabaya llerile· 
mek o kadar zor olmıyacak· 
b. Fakat her sahilin tel ve 
mania mitralyozlarla tahkim edil
miı olması ihtimaline · nazaran, 
açık kayıklardan karaya asker 
çıkarmak keyfiyeti çok endite 
veriyordu. Bahriye kumanda 
heyeti her nekadar evvelce yapı· 
lacak bombardımandan çok nik· 
bin iseler de birçok llmera ve 
zabitan, askerin karaya çıkmak 
üzere veya tel manialarla uğra· 

facağı müdafaasız zamanları· ta· 
aavvur ederek, kabuslar geçirf· 
yorlardı. 

Bu endişeler bir dereceye 
kadar hakla ve doğru idi. Filha
kika V sahiline çıkışın büsbiltün 
ve feci bir surette akim kalma· 
ması sırf River Cleyden mitral· 
yozları sayesindedir. Kezalik 
Lancashre Fuııilliers dü,manın sağ 
cenahını kuşatamamış olsa idi W 
sahilindeki ihraç ameliyatının da 
ayni akıbete müncer olması çok 
muhtemeldi. 

Fakat öğleden evvelki vakayJ, 
açık kayıklardan karaya yap.tan 

r ·~~- \ 
Fotolra/ Ta/alili Kupona 

Talıia t inlıt öğrenmek iatlyornnıı 

foto~rafınııı 5 ade~ kupoıı il& bJr
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taarruzlarda karaya çıkmak key
fiyetinin başlı başnıa en tehlikeli 
cihet olmadığı, fakat sahiller zap· 
tedildikten sonra dağınık efradı 
toplayıp, ileriye, meçhule doğru 

oevketmenin daha tehlikeli ve 
müşkül olduğunu gösterdi. Bu el· 
hetler daha evvelden takdir edil
mi~, karaya çıkışm nekadar ko
lay olursa olsun düşmanın kendi
lerine pek aman vermiyeceği ve 
binaenaleyh her mnvaffakıyetten 
istifade etmenin hayati ehemmiyeti 
ve bilhassa süratle hareket edil· 
mesi hususları efrada adamakılh 

anlatalmıı olsa idi, şüphe yok ki 
askerin ilk karaya çıkı~mdan 
sonra uğradığı felç çok daha 
hafif olurdll. 

İşte asıl böyle, herhangi bir 
sebepten olursa olsun ilk plAnm 
tatbik edilemediği zamanlarda 
daha yüksek karargAhlarm müte
madi kontrolunun çok faydası 

vardır. Binaenaleyh karaya çıkılar 

çıkılmaz yüksek kumandanların 
bu kontrolu yapabilmeleri imkA· 
nını hazırlamak gayet mühim ve 
gayet müşkül bir meseledir. 

25 eylul gllnU, ihraç 
amelfyalınm ilk safhalarında 
berri ve bahrl kumandanlarm 
gayet sıkı bir surette teşriki 

mesai etmeleri elzem olduğundan 
29 uncu fırka karargahının Eur· 
yalu::ı zırhhsındrı ve karargahı 

l umuminin de amiral gemisinde 
bulunması belki daha muvafık 
idi. Fakat o günkü vakayi, kara· 
dald harekatı bir gemi gilverte· 
sinden idare etmenin nekadar 
tehlikeli bir şey olduğunu ispat 
etti. Bahriyenin bütün me· 
saisine rağmen muhabere tesisi 
hususunda tesadlif edilen müşkü
lit okadar büyüktn ki, 29uncu 
fırka kumandanı , harekat sah
nesinden ancak bir mil mesafede 
bulunduğu halde, vakayii takip 
edemiyecek bir vaziyete düşmüş· 
tU. Karargihı ·umumiye gelince, 

koca Queen Elizabeth dretnotu bile 
Amiralin kendi maiyetinden fazla 
kimseleri güçlükle istiap edi· 
yordu ve kuvayi seferiyenin ter· 
tibindenberi üçüncü defa olarak 
karrgaht umuminin idart şubeleri 
Başkumandandan ayrılmış ve 
birkaç gün, en tehlikeli zaman
larda vaziyet bakkmda habersiz 
kalmış ve IAzımgelen emirleri 
verememişti. 

Karargahı umuminin Queen 
Elizabeth te bulunmasının umul-
madık bir fenalığı daha vardı. 
V sahilindeki lutaatın himayesi 
için alelacele geminin top ateşine 
ihtiyaç hasıl olduğuundan 25 
nisan günü akşama kadar Sir Jan 
Hamilton da bütlin hücum cephe
sini kontrol edemiyecek surette bu 
sahilin önünde saplanıp kaldı. 

( Ar kası var) 

Gar'bi Anadoluda Tetkikat 

Mütehassıs Heyetin Reisi 
~zahat Veriyor 

lzmlr ( Husu
si) - Aydın, 
Sarayköy, Na· 
zilli ve havali• 
sinde tetkikat 
yapmakta olan 
Tiirk ve Rus 
mütehassıs hey• 
eti bu sabah 
Denizli civarın· 

daki ( Kadıköy ) ..,. 
iine giderek do
kuma tezgAhla• 
rını gezmişlerdir. 
Miltehassısla r ı n 
Menderes nehri 
güzergah J n da 
yaphkları tetki
kat çok müsait 
bir netice ver· KadıkByUnde bl,. tezgah 

miştir. Rus mütehassıs heyetinin ekildiğini gördüm. Çiftçiler lyl 
reisi olan (Orolof) Yoldaş şu iza- pamuk yetiştireceğim diye Mısır 
hatı vermiştir: ve Amerikan pamuk tohumlarım 

- " Mendereı nehrinin geçtiği ayni tarlıya ekmekle bUyUk bir 
yerler, dUnyanın en mümbit, hata işlemiştir. Ege rnıntaka-
pamuk yetiştirmiye en elve· smda pamuk cinsinin bozulması 
rişli yerleridir; diyebilirim • Bu bu tohum halitasmdan ileri gel· 
nehirin coşgun zamanlarmda kap• miıtir. iyi pamuk yetiştirmek 
ladığı arazideki mahsulil mahvet.. için tarlalara yalnız blr cinı pa-
tiği, silip götürdüğü anlaşılmak· muk ekmek lazımdır. 
tadır. Nehirin taşmasma ve Menderes nehri kabili istifade 
civardaki araziyi tahrip etmesine bir hale ifrağ edilirse, Aydm 
mani olmak ve kabili istifade veya Sarayköyde bir pamuk 
bir hale getirmek oldukça mas· istasyonu vücuda getirmek fay· 
rafa mlitevakkıftır. Evvelemirde dalı olacaktır.,, 
nehir yatağmın temizlenmesi la- Heyet Aydın havalisinde da4 

zamdır. ha bir hafta kaldıktan sonra lı-
Saniyen gezdiğim tarlalarda mire avdet edecek; Eskişehirde 

pamuk cinsinin karışhrıldığım ve kalan diğer heyetin lzmire gel-
ayni tarlaya beş, alb cins pamuk mesini bekliyecektir. - Adnan 

Eylül 

• İl. 

BIKAYE 
Bu Sütunda Her g ün 

1 Yazan: Naci Sadullah 

"YALANDIR!,, 
- · ------

iffet Hanım züğürtlerin çene· 
lerini yoracak, su pahahhğı kar· 
şısında yıkılmıyacak, Ayaspaşada 
apartımanlar yaptı racak kadar 
servet sahibi idi. Keriman Halis 
Hanım kadar güzeldi ve gençti. 

Genç, güzel, zengin ve dul... 
Bu dört mazhariyetin bir vü

cutte içtimaı suyla ateşin, ateşle 
barutun, yağla suyun imtizacı 
kadar f evkaUlde bir şeydi. Allah 
eli açık bir gününde " Al ya ku
lum ! ,, demiş, vermiş te vermişti 
işte... Piyangoda kazanan zata 
eskiden selim vermiyen dostların 
Uşüşmeleri, bir münhale bin talibin 
toplanması, terkos mı1sluklarmda 
su, tramvyalarda yer bulunmaması 
kadar tabii bir keyfiyetli ki iffet 
hanımın etrafında da - mUbalağa 
olmasın amma - yüzlerce peres
tişkarı vardı. İçlerinde güzellik· 
lerine güvenen fakirler, servetle· 
rine mağrur zenginler, zekalarına 
güvenen aptallar, talihlerine bel
bağlıyan çirkinler, neler, neler 
yoktu. İffet hamm da bir gün sa· 
bık nikah memuru Ubeydullah 
Efendinin meslektaşlarından biri· 
nin önünde arzı endam etmiye 
karar vermişti. Vermişti amma 
bu kalabalık perestişkAr zUmresi 
içinden bilhassa en zekisini seç· 
mek istiyordu. 

* Beyoğlunda Elmaspalas apar-
bmanımn 3 numaralı dairesinde 
bu akşam yine kıyametler kopu4 

yordu. iffet Hanım vukuundan 
sonra haftalarca dillerde destan 
olan mükellef "suvare,, )erinden 
birini daha veriyordu. "Tokatli· 
yan,, ı gölgede bırakan bir otel, 
büfeyi ve ca-ıı deruhte etmiştL 
Davetlilerin ayıklıkla sarhoşluk 
arasındaki çakırkeyif tabir olu· 
nan mergup mertebeyi bulduk· 
ları bir zamanda idi. 

iffet Hamın: 
- lzdivacıma talip olanlar 

arasında eğlenceli bir zekft imti
hanı! dedi ve ilave etti: 

- Kim uyduracağı yalan için 
bana 11 yaland1r ! ,, dedirte bilirse 
onunla evleneceğim r .. 

Az sonra yalanlar uydurul· 
mıya başlanmıştı. Kaybedenler 
hezimetlerinin şUyuile mllteessir 
olmasınlar diye, gllıellik müsa
bakasında olduğu gibi hliviyet· 
lerini ifşa etmiyeceğim. Üzülme· 
ıin1er. Birisi .... Hayır Bekirciğim 
merak etme ismini ya:r:mıyacagım, 

Lagton 
Komisyonu T et -
kikatını Bitirdi 

Pekin, 3 - Çin - Japon ih
tilAfmt mahallinde tetkike memur 

olan Cemi}'etİ Akvamın Layton 

Komisyonu, azanm reylerinin 

ittifakile raporunu tanzim etmiş• 

tir. Rapor muhteviyat. Çin ve 

Japon hükumetlerine hemen 

tebliğ edilmiyecektir. 

Komisyonun Alman ve F ransn: 

azaları Sibirya tarikile Avrupaya 

dönmüşlerdir. M. Layton ile di· 

ğer aıa hava yolu ile yarın av

det edeceklerdir. 

hayır, hayır üzerime düşmeyin 
yazamam! Ben ketum adam ım. 

Birisi ilk yalanı kıvırdı. 
- Hanımefendi! Bir öküz in· 

san doğurmuş! 
İffet Hamın buna mümkündür. 

diye cevap vermişti. Bir cHğeri: 
- Hanimefendi! Sporcu çevik 

bir kaplummağa otomobili gcç
mış. 

İffet Hamın buna da kabildir 
diye mukabele etti. 

Artık palavralar biribirini ta• 
kip ediyordu: 

- Suyun bardağı on paraya 
- Tramvayların · artık haddi 

istiabilerinden fazla adam taıı
mamalarına çare bulunmuş. 

- İstanbul artık •u bolluğuna 
kavuşacakmış! 

iffet Hanım bUtun bu kuy• 
ruklu ve tahakkuku imklnsız 
palavralara: 

- " Olabilir! ,, " Niçin olma· 
sml ,, diye IAkaydane mukabe .. 
lelerde bulunmakta tereddüt bile 
etmiyordu. Hatta birisi: 

- Ben, dedi, sizin stit nine
ni:r:le tamştım. Bana hakiki yatı
nızı ifta etti. Siz kırk yaşından 
fazla imişsiniz! 

İffet Hanım buna bile " ola· 
bilir ,, dedi. 

Artık herkeste bu musaba .. 
kayı kimsenin kazanmasına im
kAn olmadığına dair bir kanaat 
peyda oluyordu ki Şem'i Osman 
Bey ilerledi. 

- Hanımefendi, dedi, eskiden 
sizin ve bendenizin ailelerimiz 
bir mahallenin yanyana iki evin .. 
de otururlardı. Aralarındaki u• 
huvvet ve samimiyet akrabalık 
rabıta&mdan ilerde idi. Sizi be
nimle nikihlamışlardı. Harp çık· 
t ı. Ben askere gittim. Benim 
öldiiğüm şüyu bulmuş. Siı 
de Umidi kesince mecburen 
ölen kotamzla evlenmişsiniz. Ko
canız sağ olsaydı ben yine çok 
sevdiğim nikAhlıma sahip olmıya 
uğr'4şacakhm. Onun ölmesi beni 
uğraşmak zahmetinden, külfetinden 
kurtarmış oldu, şimdi siz benim 
tahtı nikahımdasınız!I... İffet H. 
buna "yalandır,, deseydi müsa· 
bakaya Şem 'i Osman kazanıyor· 
du. Doğrudur dese zaten mesele 
kalmıyordu. Yani iffet Hanım 
.pes demiş, en zeki erkeği bul· 
muştu. Elini ona uzattı. Kadehin: 
kaldırdı. 

- NikAhlımın şerefine !I dedL 

• 
ispanya 
Reisicümhuruna 
Nişan 

Paris 3 - ReisicUmhur M. 
Löbrön'niln riyasetinde toplanan 
Nazılar Meclisi, İspanya Reisicüın
huru Alkala Zamoraya Lejiyon 
donör nişamnın büyük salibinl 
hediye etmiye karar vermi~tir. 

Sulh Kongresi 
Viyana, 3 Beynelmilel 

Sulh Teşkilatının 29uncu kon• 
gresi yarın burada toplanacaktır. 
Kongreye büyük sulh teşekkül
lerinin murahhasları iştirak et
mektedir. Kongre Avusturya 
Başvekili M. Dolfusun riyaseti 
altında içtima edecektir. 
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Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: 

z lrubarrlrt ı 
Arnold Galopen 

-ıa-

Hiç Hahrıma Gelmiyen Bir Mesele Karşısında Kaldım : Amerikalıdan 
Çaldığım Paraların Harcedilmesi Mümkün Değildir 

Odadan çıktığım zaman Ri· 
kokovskiyi elleri kelepçeli olarak 
getiriyorlardı. Bana tuhaf bir 
nazarla bakta ve dudaklarının 
arasından birkaç kelime mırıl· 
dandı, fakat ne dediğini anlıya· 
madım. Sokağa çıktını. Edith 
otomobil ile Versay parkında 
gezin mi ye gitmişti. Fakat bereket 
versin beni kapının önünde uzun 
müddet beldetmedi, otomobile 
atlıyarak Parise döndiik. 

* Editb öteberi almak maksa· 
dile otomobilden köşe başında 
inmişti, ben eve kadar geldim ve 
foförün alacağını verdikten sonra 
içeriye girdim. 

Kokskomb beni: 
- Binbaşıyı yine kaçırdınız, 

cümlesi ile karşıladı. Bu müşteri 
aizi bir hayli bekledi. Gideli çok 
olmadı. Bundan başka siyahlı bir 
kadın da geldi ve belki bir saat
ten fazla oturdu. 

- Tekrar geleceğini söyle· 
medi mi? 

- Evet bugünlerde bir sabah 
1aat ona doğru! 

Hizmetçi dışarı çıkar çıkmaz 
kapıyı anahtar ile kilitledikten 
ıonra lügat kitabım yerinden al
dım, yapraklarını çevirmiye baş
ladım. Banknotlar olduğu gibi 
duruyordu. 

Fakat ben kitabın yaprakları· 

1 yur ettim. Karşıma takriben klrk 
yaşlarında çok güzel bir kadın 
çıktı. Bu kadın matem elbisesi 
içindeydi. Fakat kederinin ken· 
disine zarif görünmek hissini 
unutturmadığı da görünüyordu: 

- Efendim, diye söze baş· 
ladı. Ben betbaht bir kadınım. 
Zevcim Kont '1De la Tour,, bir 
ay evvel Tronse ormanında bir 
av kazasına kurban giderek öldü 
Gözleıi yaşarmıştı, mendilini çı· 

kararak sildikten sonra devam 
etti: 

- Evet Marki De Son T o
pez ile ve daha başka dostları 
ile avlanırken göğsüne bir avuç 
saçma geldi, kimin tarafından 
atıldığı meçhuldü, bir türlü öğ· 

renilemedi. kadının sözünU ke· 
&erek: 

- Madam, zannetmem ki ben 
de zevciniziu katillerini bulmak· 
lığımı istemek için gelmiş olası· 
mz 1 dedim. 

- Hayır, başka bir maksa· 
dım vardır: Maddi menfaatlt.rimin 
temin edilmesi mevzubahistir. Fil· 
hakika zevcim çok zengin bir 
adamdı .. 

- izdivaç mukavelesinin şart
larını söyleyiniz 1.. 

- Fakat efendim, biz resmen 
evli değildik, zevcimin babası 

bir tUrlll muvafakat etmiyordu ••• 
- O halde vefatından evvel 

size hiç bir şey bırakmamıı de
mektir? 

- BilAkis efendim, lehimde 
bir vasiyetname yapmıtb 1 

- O halde? 

- Bu vasiyetname kayboldu. 
Evimizin mühürleri fekkedildiği 
zaman koyduğum yazıhanenin 
gözilnde bulunmadığını gördüm. 

- Bana açıkça ıöyleyiniz: 
Yazıhanenin g6zUne koymuşı ol· 
duğunuzdan emin misiniz? 

- Mutlak ıurette 1 

- Peki vasiyetnamenin muh· 
teviyatını biliyor musunuı: 1 

- Evet, çilnkn zevcim bana 
okumuştu. Bana dört milyon ter
kediyordu. 

- Demek ki sizinle evlen· 
mek niyetinde değildi ? 

- Bilakis en şiddetli arzusu 
bu idi, fakat benden evvel ölmesi 
ihtimalini düşünüyordu. 

- Evet anlıyorum: Peki Kon· 
tun vefat haberini aldığınız za
man nerede idiniz? 

- Terminus otelinde! Zira 
ava gittiği zaman kendisini her 
vakit orada beklerdim. 

- Ne vasıta ile hab~rdar 
oldunuz? 

( Arkası var ) .-
nı çevirirken içlerinden bir tanesi 
yere düştü, iğilerek aldım. Ve 
parmaklarımın arasmda biraz ör· 
ıelenmiş olduğu için düzeltmek 1 

11zere masamın üzerine koydum. 
Elimi l:ir ütü gibi üzerinden ge· 
cirdim. Bu ameliye esnasında bir 
parmağıma banknotun bir k~şe• 
•inde hafif bir pürüz ilişti. iği· 
lerek baktım. Garip şey: Kağıdm 
bir köşesinde görünmiyecek şe· 
kilde kabartma harflerle Çenser 
ismi yazılıydı. Alelacele diğer 
banknotlara da baktım. Bunlarm 
da ayni köşelerinde ayni isim 
vardı. Düşündüm: Demek ki ih· 
tiyar Amerikalı banknotlarının 
hepsini birerer birer damğalamıştı. 
Fakat acaba, çalınan banknotla· 
rın damgah olduğunu bana neden 
haber vermemişti? Mesele llzerin
de kafa yormıya değerdi. Zira 
Amerikalının bu hushsiyeti zabı
taya söylemiş, zabıtanın bilfııııum 

bankalara bir tamim geçmiş ol· 
nıası ihtimali vardı. Şu halde 
Yapılacak şey banknotları pi
yasaya ç•karmıyarak hadisenin 

lizerinden uzun bir zamanın geç· 
nıesini beklemekti. Bu takdirde 

Resminizi Bize Gönder iniz, .. 

bile yine damgalı kağıtları Fran
•ada harcetmek tehlikeliydi, ec-

nebi memleketlerden birine 
türerek değiştirmek lazımdı. .. 

gö-

Amerikalıdan çaldığım para· 
larm harcedilmesi imkanı kalma
Yınca canlm biraz sıkıldı. Zira 
nıiktarı günden güne azalmakta 
olan kendi paramı harcelmek 
nıecburiyeline düşmüştüm. Ve 
biliyorsunuz ya, kendi param da 
çok bir şey değildi. Yavaş yavaş 
•uyunu çekmeye başlamıştı. .. 

lf 'la 

Size Tabiatinizi Sögligelim ••. 
Ankarada Talat B.: Sakin ve 

uysaldır. Te@· 
viklere zevahi· 
re kapılır. Gü
rültücü ve 
kavgacı değil· 
dir. Moda ce
reyanlarına, his 
ve lıeycı:an 

m e v ~ u 1 arına 
temas etmek 
ister. Hakı:- 'e 

·küçük görülmiye tahammül ede· 

mtız, 

• Talat a. : Hassas ve intizam
perverdir. Me· 
suliyetten en· 
dişe eder, usul 
haricine çık

mak istemez. 
Kanaatkar lığa · 

temayül eder. 
Menfaatlerini is
raf etmez, eş

yasını ve pa· 
rasınıl hüsnü 
istimal eder. 

• 
Re,at B. Ağırbaşlı ve ze-

irfan Ef.: Müteşebbis ve mü

-~-~--
cadelecidir. Bn-

~ zan inatçı ve 
serkeş olur. 

• 

Temiz ve 
şık giyinmek 
ister, eğlence
ti ihmal etmez. 
Rüfekasile 
şakalaşır. 01. 
guncal hare· 
ket eder. 

Vlhlt B.: Tok gözlü ve utan· 
gaçtır. Tehli· 
ke, zarar ve 
mes'uliyet da· 
vet eden te· 
ı e b b ü s 1 erde 
bulunmaz. Mü· 
cadeleci de· 
ğildir. Çabuk 
müteessir ve 

mütteheyyiç olur. 
His ve haya· 

Iine daha ziyade yer vermiştir. 

Muazzez H. 

Çabuk alınır, 
müteessir olur, 
küçük bir oeyi 
büyütür, ser· 
best tavırlı de
ğildir. Arka
daşlarile sami· 
mi konuşur. 

Kahkaha ile 
gülmez, nadi· 
ren neş'eli 

olur. 

• Sakin ve içlidir. 

Sayfa 11 

Fabrikacılar Toplandı 

DUn toplanan fabrlkatörler 

Trikotaj, çorap, fanile ve mensucat fabrikacılara yeni konten

jan kararnamesinin iptidai madde miktarım azalttığı iddiasındadu·

lar. Bu fikirde olanlar dUn bir içtima yapmışlardır. Evvelce verilen 

bir l<arar üzerine gerek bu mesele ve gerekse kontenjan 

tatbikatına ait bazı tereddntın noktalar Uzerinde temasta bulun

mak Uzere bir heyet Ankaraya gidecekti. Fabrikacılar dünkü 

içtimalarında bu heyetin hareketini tehir etmesi lüzumunda ittifak 

etmişlerdir. Yann da bir içtima yapılarak bu yolda kat'i karar 
verilecektir. 

-----~Göz Hekimi~----. 

H 
Profesör 

Dr. Esat Paşa 
Biri nci Sınıf Mütehassıs 
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TAVİL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

,,.S ~p~ Oh! T 
Pazartesi 17de Sirkeciden ha
reketle Gelibolu, Çanakkale v~ 

İzmire azimet ve Çanakkaleye 

u~rıyarak avdet edecektir. Yol· 
d d ·ı-cu bileti vapur a a ven.ır. 

Adres: Yemişte Tavilı:ade Mus
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

BREKFAST 
ve 1.ıilOrnum Bisküvi. 
leri ni tcrclh ediniz. 
As ına.ütı No. 3G 

Yeni Nesil Mektebi 
Şehrimizin maruf kıymetli ve 
maarlfpıerver bir heyeti mil· 
teşebblse taralmdan Cağaloğ
lunda ( Yeni Nesll ) lsmlle 
andaı1 asri ve hususi bir 
llkmektep tesis edUmı,ur. 

Mektep mOdiriyetiııe senelcrcleııberi 
Şişli Terakki Lisesi ba,muavinl i ğini 

ifa eden muktedir muallimlerinden 
Emiu Bey inttha.p edilmi9tir. 

Mektebin tesisinde ancak umumi 
maarif ihtiyacını tatmin n temin 
gayesi takip edilmiştir. Menfaat 
ve ticaret maksadı kat'iyen mevcut 
olmadığından ücretle fevkalade 

ucu:ı: ve tenzilltlıdır. 

Zayi - Be9ikta9 MalmHdürülüğün
den almakta olduğum maa9a. a.it lıera· 
tımı zayı ettim yenisini çıkarac:ığıın

dan eskisinin hükümsüz kaldığı ilan 
olunur. 

OrtaklSy Dlvanyolu 104 Alay lmamn lbrahlm 

Ethem. Ef. zevceıl Zehra 

lstanbul 3 Uncu icra memur
lufiundan ; Bir borcun ödenmesi için 
haciz ve paraya ccvrilrneeine karar 
verilmiş olan dört duvar ayna ~ı bir 
van til!tör Beyoğl unda !etikl!ll c:ldtl e:
aindo Burs:ı sokağında Hil!l.l lokantası 

ANKARA'DA ~
TURK MAARiF CEMiYETi 

• idaresinde 

Ana ve İlk Mektebi 
Yenişehir Necati Bey cad

desinde tevsian tadil edilen 
binada 15 EylUlden itibaren 
tedrisata ve l Eyliilden itibaren 
Cumartesi, Pazartesi ve Per
şembe glinleri saat 14 ten 18 e 
kadar kayit ve tecdidi kayit 
muamelesine başlıyacaktır. 

Telef on: 2877 

f5 tanbul 3 üncü icra memurluğundanı 
Bir borcun ödcnmeıi için haciz cdilmi~ ve 

paraya çevrilmesine karar verilmiş olan 
fi at markalı 503 ın odel müstamel yüz elli 
Ura luymetl muhamminell vo elyevm işler 

bir halde bir adet o!omobll 8/9/ 932 Per

tambe gUnü aaat onda Aksarayda Vaid c:a• 

mii karş ısında Türbe ittil Jindeki Ta ksi ma-

hallinde açık arttJrma uıullle satılacağından 

talip o!arın mahallinde memuruna müracaat

ları illln olunur • 

Yeni Neşriqat 
- ---

Yarım MUstemlelrn Oluş Tarihi 
Muh:ırrir arkadaşlarımızdan 

Ru sırada bir sabah Koks
kom b gaybubetim esnasında be· 
ni birkaç defa aramış olan 
l<ontes de la Tour'un ıiya
retini haber verdi. içeri, bu· 

kidir. Nadiren 
hiddetlenir, te
mizliği ve in
tizamı sever, 
bir şeyin üze
rine fazla düş
mez. hazan 
o]uruna tabi 
olmak ister. 
Muamelesin de 
'"llÜ şk ül pesent 

davranmaz. Rahatını, boğazı.nı ih
etmez, tarzı telebbüse riayet eder. 

Fotofra/ Tal.iti Kııpo11ıı11a onda açık arttırma usulile sııtılar:ık-

1 

önünde 10 Eylfil 932 pazar gtinU saat 

Hüseyi Avni Bey bu isimde bir 
tetkik eseri hazırlamış, ve neş· 
retmiştir. Eserde, derebeylik 
devrinden bugüne kadar siyasi 
hadiselerle müvazi yürüyen iktı· 
sadi vaziyetler tahHI edilmekte. 
neticeler çıkarılmaktadır. 

diğer sayfalarımııda bulacabuaıı. tır. Talip olanların ma.hıı.llfnde memu-

-------------- runa müracaatları illn olunur. 



12 Sayfa SON POSTA Eyf6t .f 

Kansızlık, Romatizma, Sara, Kemik, Sinir, Damar, HASA 
Verem hastalıklarına, yürümiyen, diş çıkara-
mıyan çocuklara, genç ve ihtiyarlara KUVVET ŞURUBU 
ıhhatini Sevenler 

ihtiyaç 
vuku unda 

yalnız HAZ 1 M 
müshil 

ve 
müleyyin HAPLARINI kullanmalı ve 

eczanelerden 
musırran istemelidirler· 

SUSUZ. SABUNSUZ, 
F 1 R C A S 1 Z S E R 1 ve 

SIHHI TIRAŞ 

Olmak, ylizfıııilziln taravetini 

ınuhafa1.a, kırıııızıl ı k ve \'I 

baıılnrın ıııııtlnka zail olnıa

eıııı btiyor::ııı. n ız. 

RAZVİTE 
Kreırıiııi kullanııııı. RAZVITE <liinyırnın lıi<;bir 

1 

1 
tıı.ral'ın <la. taklit c<lileıneınijtir. KUçUk ve Tekstile dişl(lrlnlzi d0 yaptıra-

lıiiylik tiipler va rdtr. Deposu \'eıil<lirelc hilirainiz. Gal:ıt:L: Çeçoyan Han 

~ı,·aeıyan ilanı 10 l\o. 'l'&lofon. 21031. l ı ••• !\.·o•.•lı•' •· •7lil)•'e•ı•ııi•lr•ıı.•c•na•t•. ı•••I 

• 
~ ,,~ 

UF 
İYATI 

r abiat çiçekieri, çiçeklerde 

Şükilfe 
Losyonlarını Yarattı I 

Bütün Şiiküfe Losyon, ekistre, 

parfünlerinin esası tabii çiçek 

esanslarıdır. 

alameti farlkasubr. Nefaset ltlb arlla hiç bl 

Deniz "Iinı 
fstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
lstanbul Telefon Türk Aponim Şirketi tarafından: 
1 - Rumelihisarı· vapm iskelesinin takriben a50 metro cenu

bunda sahilde: bir nokta ile Anadoluhisarı vapur iskelesinin şimal 
köşesi arasına mevzuu tahtelbahir kablonun sahildeki iki nihayetine; 

2 - Rumelilıi~il?. iskelesinin takriben 15C metro cenubunba 
sahilde bir noİ<k ıJc Amıdolubisarı iskelesinin takriben 300 metro 
timalindeki bir uokta arasına mevzuu muhafaza telinin iki niha

yetine; 

Dört adet makus Admiraltı çıpası konulmuştur. 
3 - Kabk ve muhafaza tellerinin sahil nihayetlerin! ırösteren 

b erveçhibala maküs' çıpala !' beynine mevsul hatlarır. tarafeyninden 
gemilerin laakal birer gc,mineden d aha ya1<ın dcmirlemcmeleri 

illin olunur. 

~ Kdraclğer, mide, barsak, taş, kum hastahklarma 

u·zLA iÇMELERİ 
Sabahları köprüden 6,30, 8,20, 9,30, 11 ,40 da Haydarpaşaya 
hareket eden vapurlurın trenleri ve cuma sabahları iliveten 

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

P O!' tevni~al Vakfından: 
h11prıllı:ı1ıııda \'alde hanı derunu ndi\ H; 17 No. lu magaıa 3 sone ve 

Şi:ı itlo '7.zotpaşa sokağında Valde npıır tım:uıının 6 N"ı>. lıı dairesi bir sene 
nıu iılnt Yll aı; ık :ı. r tt.rma suretile müzayoıleye ko11 11l ınıı ş tıır. M iiz.:ı.yetl o glln tı 

E~ lul 1111 ~J iııı cll gil nüne milsadif cumartesi gOnfül!lr . Kirnlauıak istiyonlerin 
y C'\ mi lııozb.fml :ı sa:ı.t on altıya kadar 1 tanb ııl Evk af ıııiid fl ri ycti ıııl o l'or tov
ııi\'al i darnsi ııo veya. idare Encüıuenlno ıııiiraca:ıt o tıııel o ri. 

ŞİRKETi HA YRIYEDEN: 
Cuı.ıadan maada günlerde Salacak hattına ait 233, 235, 237, 

236, L38, ve 240 numaralı seferler ile Köprü' den Beşiktaş ve Us
küdara 188 ve 190; 

Cuma ~ünleri Salacak hattana ait 545, 547, 549 546, 548, 550 
numaralı seferler ile Köprü'den Beşiktaş ve Üsküdara 484, 486 
numaralı seferlerin yalnız perşembe, cuma ve pazar günü akşamla
ları ıcra edileceği ilan olunur . 

Devlet Demiryo1ları ve Limanları İdaresinden; 
6 EylUl tarihınde Balikesird'e açılacak yerli mallar sergisini ziya

re t edeceklere azimet avdet ücreti peşinen alınmak şartile 0o40 
ve sergide teşhir edilecek emtianın 250 kilosuna da 0 o50 tenzilat 
yapılacaktır. O beş yaşından küçtik çocuklara t enzilAt yapılmaz. 

Yolcuların küçük kıt'ada bir adet fotoğraflarını bilet alacakları 
gişe lere ve eşya göndereceklerin de Milli lktısat ve Tasarruf Ce· 
miyeti merlcez ve şuabatından istihsal edecekleri vesikaları mahreç 
istasyonlarına tevdi etmeleri şarttır. 

Tenzilat müddeti: 
Azimet ve eşya irsali için 28.8. 232-15. 9.932 
Avdet ve eşya iadesi için 10.9.932-2J.9.9J2 dir. 

('ildi 
tıozııı ıy:rn 

\' Og'fHI O 

Tualet 

[s tar.b u: Dcr dUncU icra me
murlu6undan: Bohor <liiırıiıııııı GO şıır 
lira lı cıı .ı lıii o fa111:ııııııı:ı :?40 lir~ l.ı~
ınct takdir edilen J\arıalın ;::ılıl ı ka
riycsiııclt' Kariy .. aHı ıııc\'kiinuo ld\iıı 
kııydl1 ıı J Üli ııuııı:ı.raıla rııukııy~ et ,.o 
iki ıHimiip 0l11p halon diirt ıliiıılim 
ıııikt.ırıııdaki tarlıuıııı tanın•rıı ilo yine 
~ılılı kariye inde l\oı·aııwzar ııw,·Idirı· 

do ve Y:ıya!ıu kar iye i hududu da
hilinde tapıwıı rn:? ııurııarada ııııık:ıy

yct ve iki dliııiiııı olup ınalıallon d iırt 

döııiiııı ınikturıııda vo l•ohor ılürıtımll 

altışar !im lıc8atı i le tıırııuın ı 2 1' lira 
kıymeti muhaııııııoıı ı•li ta rl:ııım t eıııaıııı 

ye yiııo Şıh l ı kariyP.'.'!iııcla Kavakpııııırı 

rnovkiiııdo Y:ıyal:~r kariyesi aral.is l 
ll alıilintlÖ olup tapuca rno ıı ıı nıarnd:l 
m ııl,a) yl'l \'O bf'ş dtinilıı ı ıı lt ıp mıthnl· 

l cıı altı dü ıı iiı cı ıııi1't.:ırıııtla v0 behor 
tl iiniiıııil clli,or lirn hc;ıalıilo t:rnıaıııı 

~:Ou lira kıyıııcti ıııuhammen ı•li tarla
nın taınaıııı vu yiııe ı;; ıhl ı kariyıı.,inde 

Kocaınez.ar ıııovkiintl0 ve tapuca 1 !.19 
rıuınarnıla mukayyet ve iki donilın 

olup ıııalıallı•n altı döııllııı 111iktımıı<la 

ve bcho r dliııiimil aıtı, ıı.r lirn he abilo 
t~Lmııını 301) lira kıyıııoti muhıuııırıeııo

li tarlaııııı taınaını vo ~·ine Ş ı hh kari
yıısiııdo K ııılyorln nanı ıııevk i i ııdo vo 
Yayalar kariyosi nraıisi <lah i 1 i ııde olup 
tapttC\ 188 ıııııııanul<ı mııkayyot ve 7 
ılliııllııı olup ııı:ılıallo n yccli clü ıı ll m 
miktarı ncla vo lıclıcr d llıı 11 ııı il 70 şo r 
lira ho!l:ı l ıile taınaıııı 140 lira k ıyrnoti 
ıııuh:uıırııone l i tamam ı ve yiııo Şıh lı 
kariye in ~e Zoytiıııli lıi ııaııı ınevkiinılo 
tapuca 1 dl rı ıı ıırnrncla ın uk:ıy,rot dört 
döııilm vo bcllC'r düııUıııil cllişM li ra 
lıc :ıbilo tııııı:rnıı .:!00 llrn kı) mcti ıııu

hauııııoııeli tarlanın tnın:ınıı ,.o yine 
:;-ı h lı kariyrnı iııde l'o•'llıııt:ıa r ıııovkiiıı 

<lo k!iıı tapuca 1!.17 ııuınarııda mukay· 
yot ve 10 düııiiııı ınikt:ırııııla lı~her 

diiıı Umll l ö 9er li ra hesalıilı· hıuımnıııa 
1:-,0 lira kıymet tal:dir edilen i ş b u 

gayri moıık ııll ori n taııı i!lıla r ı :ıyrı ayrı 

~artn:unAl ı.ırl o ııc.; ı k art ı rııııya vazerl il
ıııi ş olu p ~ 1 !) !l:l<l t arilı i ıH l e ~İntııaıı ı o· 
lcri <l iv:ı ıılıatı(·~ {' talik ı:ılilorek 

l :'ı/ 10 !)~~2 turihine ıııilsadlf cuına r tı.ı.~ i 
giiııll ı;:ıat 1 ı ten lü ya kadıtr lstaııhu l 
J)ö rdiinctl l ı·rıı. dairc· ... iııdc ııt:ık arttı r ma 

snrotilo sa t ılacaktı r. 
A r ttırıııal:ı r ikincidir, l.ıiriııci arltır

ıııa lnrmda hor birorlcrino )·flzer lira 
ya talip c;ıkıııı , olup b ıı koro en c;ok 
ıı.r ttıraııırı ııze riıı<lo hırak ı l;ıcaktır. 

Arttırııııy:l iş ti r:& İ•; in yllzıle yedi 
tt:ıııiırnt akçe,; İ alınır, ırı iitımıkirıı Yer
giler uır.ştNi~ o ai ttir . 

Hak l arı tnp ıı ı;icill orihı salıit o l ıııı

yaıı ipotekli al:ıC'aklılar il~ ı li ~ı·r :ı l:'ı.· 
kaıla ranııı vo irtifak iıakk ı ~ ıılıi p leri
ııiıı bu hakların ı ,.e hu:-;u~ilo fııiı 'e 
ııı::ı arife tlai r olan iddiala rını ihln t.ı

rilılııılon iliharon ::?O ~iln içinde ('\ r:ı· 
kı ınii:ılıitoll1rilo lıildirınolcri lflııındır. 

Akst halele hakları [tapu f!icille rilc 
1111hit o l ııııyanlar <:atı f IJ('dcliııin pay
la~ ııı ı ındaıı lıariı: k:ılırlar. 

.\ l akaclarları ıı veni lı ra ve lrJiıs 
k.ırıırnuııuıı ı ın uı~eıı rııaıldo i hbk
rıı\l:ıe göre tc,·f iki hıı rokot ctrııolcri 'e 
daha faz la ııı :diı ııı a t al mak i:ıtiycııleri ıı 

! ı ; :ı /: .7 l ılıısıy,ı ıııırıı:ı r:ı !' il~ rıı e ııııır iyıı t i· 
ıu iııo uı il r. l<':l.ıt ll a.rı i l iııı e l u ıı11r. 

Kı z ve erkek 41 

AMELİ HAYAT 
TİCARET LİSESİ 

lstanbul, Cağaloğlu • Telefon 23630 
Arnelt R:ıyat ~fektebi Maa rif \' ekaletinin tas<lild no iktiran cıılerek 

2 devreli Ticaret Lisesi olmuştur. 
1!:e:~~!~~ Lise kısmma: 0;::x:ıi~~~p kabul edilir. 

AMELİ HAY AT TİCARET LiSESi 
Memleketin iktısadi ve ticari .ahaaında en muvaffak unsurları yeti~
tirmekte devam etmek için liaan ve meslek derslerine son derece 
kıymet vermiştir. Mekt~bin yeni dereceaine göre meı.unlarl alt ticaret 

tahailine devam edebilirler. 
Kayıt muamelesine 1 Eylul'de başlanmıfhr. Kayıt ıünleri: Cumartesi 

B> Pazartui ve Perşe:nbe aaat 10 dan 16 ya kadar 

MalıalJe ve mevkii 

Beyoğlu KA.tipmus· 
tafaçelebi 

Sokağı 

Telgraf 

Galatada Keman· Çömlekçi 
keş Karamustafapaşa 
Eyüp Kızılmescit İskele 
Galatada Kemankef Çömlekçi 
Karamustaf apaşa 
Bahçekapıda dör- asma ka
düncü vakıf hanın tında 

No.sı 

2·4 

12 

" 10 

33 

Cinsi Müddeti icarı 

No.lı apart· 933 Mayıs ga· 
manın&-cı 

katı 

Apartman 934 

Hane 933 
DUkkAn 934 

Oda 933 

yesine 
kadar 

" .. 

" " 
" " 

" " 

" " 
2-ci kalanda 1 1 " 

933 
933 " " 

Çemberlitaşta Sof- Orta katın· 14 • " il/ 

çuhanı da 
Eyüp Fethiçelebl Otakçılar 17 DükkAn 933 " ., 

Göztepede Kadri ağa 45 Arsada kulUbe 933 " " 
Kabataş Ömeravnl Dolmabahçe 209 DükkAn 934 ,, ., 

Balada mevkilerle cinaleri yazılı olan vakıf emllk hizalarındaki 
müddetlerle kiraya verilmek Uzere müzayedeye konmuştur. ihaleleri 

Eylulün on dokuzuncu pazartesi gUnil saat on beşte yapılacakhr. 
Taliplerin yevmü saati mezkura kadar Çemberlitaıta Evkaf Mil· 
dUriyetinde Akaret kalemine müracaatları. 

Miktarı 
2500 

100 

Cinsi 
Petrol 
Benzin 

Guraba hastanesine 932 senesi zarfında alınacak olan yukanda 
cinsi ve miktarı yazılı levazımın 13- 8-932 tarihinden itibaren aleni 
milnakasaya vaz'ı ve 5· 9· 932 tarihine müsadif Pazartesi gUnU saat 
14 te ihalesi icra edileceğinden talip olanların teraiti anlamak llze
re herglln Levazım kalemine ve ihale günü de idare EncUmenine 

müracaatlan. 

~ .. ~~--.L.-.ıl•st~a-n_b_u_ı_B~e-l~ed~i-y~e~si~İ~la·n-l~ar~ı~~~*~...-
Selediye Şubelerinde münhal tahsildarhklara Ortamektep mezu· 

nu olmak şartile talip olanların Eylültın 10 uncu günll saat 2 do 
imtihanları icra edileceğinden taliplerin Hesap i~leri MUdiriyetino 

mUracaatları ilan olunur. 

Maarif Vekaletinden: 
Bütün resmi ve hususi TUrk lise ve Ortamekteplerile muallim 

mekteplerinde Eylfılün 17 inci cumartesi günil tedrisata başlanacağı 
ilan olunur. 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu 

Ha s ta l ı kla r ı mütehass ı s ı 
Sirkeci: Muradiye cadclcsi No. 35 

Be) oğlu 

halyan Lisesi ve Ticaret Mektebi 
Yon i Çar, ı, Toıııtom sokak 

Cuma ve Pazarlardan maada her• 
ıün sabah ı0..12 ye kadar, erkek 

ve kız talebe kaydolunur. 

UCUZ ET~ 
Birinci derecede gıdayı haiz 

nefis kıvırcık dağlıç hakiki 

dana etleri taze ve hiylesiz 

RENDİK'te iskele yanında 
yalnız 64 No. da bulunur. 
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