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Piy~adaki Bedbinlik ~i- (~-B~~~~-i_n_M_~_d_ek_rı_~d_~~~] 
~ . .. 

künden izale Edilecek Oz Türkçeye Ait yeni 
Vesikalar Bulundu 

Vesika Ticareti Yüzünden Müstahsil 
Ve Müstehlik 3 Milyon .Lira Kaybetti 

Bu ayın ilk gtlnOnden itiba· 1 
ren tatbik aahaıına giren ton 
kontenjan kararnamesinin, piya
sanın hemen her k6paiao f8mil 
olmak tızcre b&yllk bir tered
dUt husule getirdifl aalqil
maktadır. Hatta bazı btıytık 
tacirlerin, müessese sahiplerinin, 
bu terddüt neticeıi olarak bed
binliğe düıtUkleri de ileri sOrtıl
mektedir. Bu arada fabrikacılar 
iptidai madde ithalAtı mese
lesinde müşkülata] uğradıklarını 
aöyledikleri gibi, ortada geniı 

mikyasta bir vesika ticareti yapıl
dığı da sabit olmuştur. 

Mevsuk olarak verilen malô
mata göre, bu vaziyetler hükô
met ve bilhassa Başvekil ismet 
Paşa tarafından büyük bir ehem· 
miyetle nazarı dikkate alınmıştır. 

GUmrUkte bir ithalat muameıesı 

Baıvekil Paşa, bilhassa bed
binlik ~e tereddllt meselelerile 
pek yakından allkadar olmuş, 
bizzat tetkikat icrasına başla

mıştır. Başvekil Pcıp. bia hQor 

aUne kadar AıilEaraya gicteeek ve 
bµ hlleti ruhiyenin k&kllnden 
halledilmesi hususunda kat'ı ted
birler almacaktır. Fabrikacılar na
mına da 15 kişilik bir heyet Başve· 
kil Paşayı ziyaret ederek fabrika
ların ihtiyaçları için ayrı bir 

kontenjan liıtesi tertibi hususunda 
temennide bulunacaklardır. 

Yukarda bir elimle ile işaret 
ettitimiz veıika ticaretine gelince; 

bu meıele esrarengiz ve karııık 
bir mahiy~t iktisap etmiştir. Bu 
karııık iı hakkında tetkikat yap
tık ve öğrendik ki dlln Ticaret 
odasına gelen bazı tacirler: 

- Hükumetin ihracat tacir
lerine bahşettiğ. bazı kolaylık· 
!k .. •- r:j·~--...t• ., .. ,.; L • • • 

ıubesi doğurduğunu, anlabyor
lardı. Bu yeni ticaret ıubeıinin 
mekanizması çok basittir : 

-Farzedelim ki muayyen mad
delerden Avrupaya yüz bin lira
lık mal sattınız. Bu para ile ora· 
dan mal getirtip gümrükten çı· 
kar01c1yabilirsinizl Fakat mal ge
tirtmek arzusunda değilsiniz, zarar 
yok,işte karşanızda bir ticarethıı.ne 
vardır ki mal ihraç etmit de-

·ıstanbulun Esrarengiz 
Beyaz Hanımı Kimdir? 

Harip içinde Esir İngiliz Zabitlerini 
Kaçıran Esrarengi Bir Kadınz 

Son gelen lngiliz gazeteleri 
Umumi Harbe ait ve bizi çok 
yakandan allkadar eden şayanı 
dikkat ifıaat ile doludur. Büyük 
harbin perde arkaıındaki kor· 
kunç maceralannı canlandıran 
bu ifpat, bldisede bir latanbul 
hanımının allkuı bulunmak itiba-
rile hayli garip bir mahiyeti ha
izdir. lngiliz gazeteleri hadiseyi 
şu şekilde anlatıyarlar: 

Y eats Brovn Umumi Harpte 
Bağdat cepheainde çalışan bir 
lngiliz tayyareciıidir. Bir glin 
Jeneral Tavsent onu Musulla 
Bağdat arasındaki telgraf telle
rmı keımiye memur etmiştir. 

İngiliz tayyareciıi vazifesini ya
pıp dönerken tayyare bozuluyor, 
ve kendisi Ttırk safları arasına 
dlişüyor. 

lngiliz tayyarecisl harp esiri 
olarak Bağdada getiriliyor, bu-
rada hapse atılıyor. Fakat 
Brovn ne yapıp yapıyor Ye ken-
disini lstanbula atıyor. lstanbula 
ıelmekten maksedı firarım ko
laylqtırmaktar. Burua hududa 

Yukarda ı ,·ayyarecl Brovn Al
man mUrebblyeal kıyafetinde. 

At•lıda tayyareclnln 
hakiki reaml 

yakındır. Her zaman kaçmak 
fıraah vardır. 

(DenlDI 10 ua• •rfaclat 

ğildlr, fakat kontenjan harici 
mal almak ihtiyacındadır. Elini.
deki vesikayı ona aatabillrsinizl 

Yalnız burada nazik bir nok
ta mevcuttur: 

- Kanun sizi elinizdeki veli· 
kayı bqlcasına devretmekten 

~~; .. -.;;;~ • ...;il~ki · tleardthü~iilii 
iıtecliii mala sisin getirtmeniz 
ve getirttikten aonra da gllmrllk· 
ten çeker çekmez o ticarethane
ye vermenizdir. 

Bu ıekilde ticaret yapanların 
adedi çok mudur, az mıdır, bil· 
miyoruz. Fakat temin ediyorlar 
ki bu ıekilde kullanılan ithalAt 
vesikaları ylizde otuz, otuz bet 

( Devamı 10 uncu sayfada ) 

Tre11yolunda 
Müthiş Bir Facia 

Cumartesi akşamı Y edlkule 
ile Bakırköy arasında trenyolun
da tüyler Orpertici bir facia olmuş, 
bir yolcu trenin altında kalmıt. vücu
dü ikiye bölünmUt ve ölmllttOr. Bu 
adam Ilgazlı Hllseyin isminde bir 
ameledir. Kazlıçe1mede bir 
deri fabrikasında çalıımaktadır. 
Perıembe günll rakıya baflamış, 
cum"' .. ,,.i aiqamana kadar mU
temadiyeo içmittir. 

Tetkikata göre, Ilgazlı Hllse· 
yin bir aralık rakı mua11ndan 
kalkarak ıokata çıkmıı, tren
yolunun kenarından yürllrken raw 
kının teıirile yola diifmllf ve bat
tan Ozerinde sızıp kalm,ıbr. Gece 
geçen bir tren de kendisini çiğne
yip ikiye b61mllttllr. Adamcağızı 
hangi trenin çiğnediği tahkik 
edilmektedir. Faciayı on buçuk 
veya on bir buçuk treninin yap
tığı tahmin edilmektedir. 

r 
Çok Eski 
Devirlerde 
lstanbul 
Eakl latanbulun lçyUzUne alt 
bu tarihi netrlyat allelleslnl 

bugUn 8 inci sayfamızda 

Bulacaksınız 

Türk Dili Kurultayında Çok Mühim 
Kararlar Verilecek 

Bu aym aonlarma dotn, Dol
mabuçe Sarayında. toplanacak 
olan TDrk Dili Cemiyeti Kurul
taya ~k hnylk bir ehemmiyeti 
laabclir. Kurultay toplanbmna 
hlttba •atandqlar daYetll olduk
lan için cemiyet haricinde de 
but mlltehaaıs zevat tarafından 
mDhlm neticeler veren tetkikat 
yapılmakta olduğu haber alın
maktadır. 

Bu ctımleden olarak, bugOn 
ttırkçemiıe kanpn ve bize ait ol
madıfı zannedilen birçok kelime
lerin halis tOrkçe olduğu meyda
na çıkmııbr. Diğer taraftan ce
miyet idare heyeti Dolmabahçe 
Sarayında herglln toplanarak 
Kurultaya ait hazırlıklarmı bi
tirmlye çalıımaktadır. 

1 

'fUrk Dlll CemlyeB Umumi Katibi 
Rufen EfNf Bey 

Verilen mal6mata g6ro, TDrk 
dilinin zenginlitl ve en eıkl 
Tllrk edebiyab hakkında çok 
mDhim vesikalar elde edilmlftlr. 
Bu veaikalar Kurultay mtızakere
lerl eınasmda ortaya atılarak 

~1t1rj~nı"dUtrafk.vr• auıi9imiMı ~ili• 
mıı olacaktır. 

ÔnDmOzdekl Kurulta)'UI ehem
miyeti, Ttlrk dW bılollbımn bir 
batfanfıca olmaaındadır. Dlier 
taraftan CStrendigimize g6re, Gad 
Hz.nln de uml aıfatile hazır bul• 
nacaklan Kurultay toplanb11nda 
mtıhim kararlar verilecek •• bu 
lu mub cut\;d'aull. 

(Denmı 8 inci ••Jfada) 

Tek Bir Harf Yüzünden 
Doğan Bir Garibe 

[ 

Bor, (Hususi) - Kazamıza merbut Kemerhisar ~ahiyesinde 
çok garip ve misline henllz tesadüf edi\miyen bir hAdıse ile k_ar
şılaşılmıştır. Tek bir harfin azizliğinden ibaret olan bu ganbe 
ıudur: Kemerhisar nahiyesinde (Hanefi~ isminde. yirmi beı y,la· 
rında bir köylll vardır. Bu adamcatızın ısmi vaktile nilfuı klltDğllne 
(Hanife) olarak yazılmıı ve köyünde erkek olarak tanınan ve "O , .. 

kilde bayat sOren genç delikanla resmi işl~rde kadın olara~ m~a
mele gCSrmfittilr. Genç adam bu harf hatası yllzlinden ıımdıye 
kadar ne askere alınmıf, ne de vergi vermiıtir. Fakat .. '!'~ gilıı
lerde bu hata bir tesadüf eseri olarak meydana çıkbgı ıçın m4: 
sele anlaıılmı;tır. Delikanlı timdi askerliğini cezalı ~lar~~ yapacagı 
gibi senelerdenberi birikip yüzlerce lira tutan •ergalenm de 6de
mek mecburiyetinde kalacaktır. 

Keskin Zeka! 

- Yahu lstanbulda yine deliler çoğaldı galiba ... 

ı 

- Nereden anladın ? b" 
- Baksana... Mazhar Osman Bey muayenehanesinin Gstllne il' 

kat daha çıkıyor 1 
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lflalkın Sesi) 

T erkos Şirketinden 
Kurtuluyoruz 
Terkos Şirketinin hükfllnct. ta.ra
fından k&t'l surette aa.tın alın
masına. karar verildiğini dUn 
habe.r verınittik. Bu husuBta 
balkımıı. diyor k.l f 

.Mur:ıt Bey ( Dit doktoru Sirkeci 
~abinpata otoll knrtısmda) 

- Bazı kelimeler •ar ki bunların 
telaffudar:ı inıanın aklına daima 
zıtlarını getirir. TerkH kelime•İ ete 
•Öylenince tamam yarım anrdank.eri 
tchre asümani bir afet ribi musallat 
o!an müthiş yangın ejderi ıö:r. önün
de canlanır. Bence, Terkos mfisavl 
yangındır. Bu muadelenin neticesi de 
bir yığın yangın yeridir. lstanbulu 
bu ejderden kurtaran karar karşı-
•ında ı.evinmiyecek bir tek lstanbullu 
yoktur. 

• Sallhattin Bey ( Şehıa.deba.tı Emin 
Nuridd ıı mahallesi ) 

- Terkot, yarım aaırdan beri 
müstebit bir lhükümdar gibi l.tanbu
Iun enkazı ü:ıerinde tilnedikten aon
ra nihayet tarihe kaYUfmak üzere
dri. Türk fen adamları n müheodia-
1 eri Terko• itini her halde daha iyi 
idare edeceklerdir. Terkosun mllU 
idareye geçmesi lıtanbulun umr.,anı 
için bir dönüm tarihi olacakbr. 

"' Eınin Bey ( Be,ikt.aı Akaretler) 
- Çırçırda TC Cihangirde ikl 

evimiz yandı. Çırılçıplak ortada kal
dık. Ba feliketi telif 1 için arsaları 
da elimizden çıkardık. Bugün kira 
köşelerinde dolaşıyorum. Ayda aldı
~ım elli lira ile geçiomiye çahşıycr 
rum. (atanbulda Terkostan zarar 
görmiyen bir tek fert gösterUemer. 

• 
Ali Bey ( Unkapauı Atla.matqı 73) 
- Terko• mukan1esinin yetmlı 

beş aenelik oldutunu zannediyorum. 
Fakat bu imtiya:r. verileli elli aene 
olmuştur. Hükiimet aabn almak hak
kını tam yerinde kullanmı{hr. 

• Mustafa Remzi .B (Fatih Atpa.zan 17) 
- T •• ı,ofy Al•vnrıı,.. Simtfi lr..n 

.u•uıçu~lla mıısll munım- Ilır yazıre 

düşüyor. iyi çalışsınlar, bizim 7Uzü
müzü kara çıkarmasınlar. 

Sebze Hali 
Burasını Biraz Temizlemek 

Mümkün Değil Midir? 
İstanbul sebze halinin variye

tini ıslah maksadile belediye er
kanından bir heyet tetkikatta 
bulunarak aebzecjleri kabzımal
ların tahakkümünden kurtarmıya 
karar vermişti. 

Bu karar henüz tatbik saba
sına girememiştir. Haldeki dük
kan esnafı küfelerle seyyar bir 
halde sebze satanlardan çok ti
kayetçidi.rler. Bunlar geceden 
ıahayı işgal ederek bozuk mallan 
gayet ucuz fiatJe satmaktadırlar. 
DiikkAncılar bu yüzden adeta sa
tış yapamamaktadırlar. 

Seyyar sabcıların sattıkları 
eebzeoin, aym zamanda srhhate 
muzır olduğu da iddia edilmek
tedir. Seyyar satıcılar yüzünden 
halin pis ve müteaffin bir ha) 
aldığı da söylenmektedir. Aynı 
z •manda hal esnafı burada hail 
l->u unmamasından da şikayetçi· 
dir er. 
t 

Gece yarısı Bir 
Adam, Kaçırmak. Bir 

Kadını 

Cinayet 
istediği Bir 
Yaraladı Ağır Surette 

Dün ge.ceyarw bir taarruz ve bir cinayet vu• 
ku bulmuştur. HAdise Ayasofyada Alemdarda Çinil}. 
çeşme sokağında cereyan etmiştir. 

Yaptığımız tahkikata göre, Lfıtfiyo Hanım 
isminde genç bir kadın dl.in gece Çiniliçeşme so
kağından evine giderken peşinden takip edildiğini 
anlamış ve adımlarını sıklaştırmıştır. 

Kadın bu taarruz karşısmda feryat etmek iste· 
miŞı f akal ağz.ı kapandığı için buna imkan bula
mamıştır. Bununla beraber kadınc:ığ;z esrarengiz 
adamın kollarından kurtulmak için çırpmmıya 

başlamıştır. 

Fa.kat esrarengiz adam bir aralık koşmıya baş .. 
lamış ve nihayet LiUfiye Hanımın yamna gelerek 
durmasını söylemiş!ir. Lutfıye Hanım bu teh
dide aldınş etmek istememiş ve tekrar yoluna 
devam etmiştir. Bu sefer esrarenglı adam Lütfiye 
Hammı kollarmdaa:ı sımsıkı yakalamış ve sürükliye
rek götürrniye teşebbüs etmiştir. 

Bunun üzerine herif bıçağını çekerek Lütfiye 

Hamına olanca kuvvetile saplamıştır. Lutfiye Hawm 

kanlar içinde yere yuvarlanmış ve esrarengiz 

adam da kaçmıya başlamışbr. Fakat poliı me
murları bu adamı yakalamışlardır. 

Hamallık 
İki Ay l\iüddetle Hamal 

Tayin Edilmiyecek 
Son uımanlarda Belediyeye 

hamallık için mütacaat edenlerin 
adedi çok artmıştır. Bir münhal 
için hemen yüzden fazla talip 
çıktığı görülüyor. Belediye lktısat 
Müdürlüğü, münhal olmadığı için 
iki ay müddetle yeniden hamal 
tayin edilmemesine karar ver· 
miştir. 

Begoğlunda 
Rir Ynnaın lJun gece saoalfa karşı Be-
yoğlunda Tosya sokağında Ma· 
dam Maryam Keşişyamn evin
den yangın Çlkmışhr. Yangın 
fiçüncn kat i!e dördüncft kat 
arasından çıkmış ve kiracılardan 
iki erkek ve bir kadın ycmmak
tan müşkülatla kurtarılmışlardır. 
İtfaiye yetişmiş, yangın, Uçüncil 
ve dördüncü katlar kısmen yan· 
dıktan sonra söndürlllmliştür. 

DarUlbedayi Sahnesi 
Belediye Darülbedayi sahne• 

sinde tadilat ve tamirat yaptır
mıya karar vermiştir. Bu iş için 
( 4500) lira ayrılmıştır. Temsillere 
başlanmadan evvel tamirat ikmal 
edilecektir. -----Duyunu Muvahhede 

Para Borsasında Düyunu 
Umumiye tahvilatı tekrar yilksel
miye başlamıştır. Düyunu Mu
vahhade diln 55 kuruştan mua
mele görmüştür. 

Ağır Ceza Reisi 
Şehrimiz Ağır Çeza Reisiliği· 

ne tayin olunan Usküdar Ceza 
hakimi Aziz Bey dünden itibaren 
yeni vazifesine başlamıştır. 

Bu adam Rizeli Kahraman isminde birisidir. 
Üzerinden bir bıçak, bir de tabanca ç.wk-

ınıştır. 

Mübadillerin 
İstihkak 
Vesikaları 

Mübadillerin geri kalan istih
kaklanna mukabil verilen vesi-
kalarm itfa şekilleri hakkında 
Defterdarlıt,ça bazı tereddütler 
hasıl olduğu için Maliye Vekale
tinden sorulmuştu. Bu talimatna· 
meye göre mübadil muhacirlere 
ve.rilen bakıyei istihkak t esikala-
rmdan birinci tertipleri tamamile 
itfa edilmedikçe ikinci tertip ku
ponlarla müzayedeye iştirak ede .. 
miyeceklerdir. Eğer birinci ltucon 

• -T ... -....uc:-un<." teka-
bül etmezse üst tarafı müşteriden 
nakten alınacaktır. 

Gayrimtibadil Türklere veri
len bonolar tasfiye vesikalarından 
addedilmediği için bunlarla an-
cak Türkiyede satılacak Yunanlı 
emvalin satışına iştirak edile
cektir. 

Teminat akçesi olarak verilen 
kuponlar kabtıl edilecektir. 

Tasfiye vesikaları doğrudan 
doğruya ciro edilemiyt:cek, ancak 
cirolar noterler tarafmdan yapı

lırsa muteber olacaktır. 
• 

Dun Gefen BuğdayJar 
Dün Anadolu ve Trakyadan 

lstanhula l 9 vagon ve 3(}0 çuval 
buğday velmiş, yeni buğdaylar 
7 • 7,20 den satılmıştır. 

Bir Tabla Hırsızı 
Ahmet isminde birisi bundan 

fiç ay evvel LCıtfi isminde bir 
seyyar satıcının tablasını çalmış, 
fakat dün yakalanmıştır. 

Esrar Ve Heroin 
Sirl<ecide Demirkapıda Ala· 

ettinin kahvesinde esrar ve he.roin 
bulunmuştur. 

Bir Katip 
Ehli Vukuf Ücretlerini 

Zimmetine Mi Geçirmiş? 
Dün Ağırce~, mahkemesinde 

ehli vukuflara verilmesi lazım ge
len ücretleri zimmetine geçirmek
ten suçlu Fatih sulh mahkemesi 
katiplerinden Sadık Beyin muha .. 
keınesine devam edilmiştir. Mah• 
lıemede Sulh hakimi Zeki Bey de 
şahit olarak dinlenmiştir. Ehli 
vukuftan Abidin Beyin de şahit 
olarak çağrılması için muhakeme 
2 teşrinievvele bırakılmıştır 

ıVason 
A.~11.gre:)l 

Beynelmilel Mason kongre
sinin ilk umumi içtimaı bugQn 
yapılacak, murahhas oltmyan Ma
sonlar sami' sıfatile haZJr bulu
nabileceklerdir. Diin yapılan ih
zari içtimada ruzname tesbit 
edilmiştir. -----Talabelere l<umbara 

Milli İkttsat ve Tasarruf Ce
miyeti İstanbul şubesi lise, orta 
ve ilkmektep talebelerinin birer 
kumbara almaları için teşebbüs
lerde bulonmnştur. Fakir talebe
lere kumbara vermek hususunda 
bankaların ne gibi kolaylık g6s
tercbilecekleri de sorulmuştur. 

Hal1eıların Bir MUracaat 
Halı fabrikaJarı sahiplerinden 

bazıları Ticaret Odasına Müra-
caat ederek halıların ilk kabnda 
kullamlan ipliklerin memlekete 
serbest girmesi için teşebbüsler
de bulunulmasını istemişlerdir. 

Oda meseleyi lktısat Vekiletine 
bildirecektir. 

--~~-

Ankara - lstanbul 
Ankara ile lstanhul arasında teıiaf 

tasavvur edilen hava nakliyatı yakın
da tatbik sahasına geçecektir. 

Günün Tarihi 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. İpekişi 

Gezdiler 
Gaa:I Hz. dün refakatlerinde mu-

tat zevat bulundutu halde, Beyoğlun
da, Ş İfliye kadar, bir gednti yap mı, .. 
Jar YO bu meyanda ipekiı mağaza11· 
ııı ziyaret etmişlerdir. 

G.zl Hz. kumaşların cİn•leri ve 
ticarethanenin faaliyeti hakkında 

izahat aJmrşlar ve arzedilen izahat• 
tan memnun olarak lpekişi terket• 
mitlerdir. 

Bir Resim Sergisi 
Reaaam Ali Avni B. tarafında:a 

Glorya ainemaaı aalonlarında bir 
realm aergisi vücuda getirilmiştir. 

lstanbul Maarif l{adrosu 
Maarif Müdürü Haydar BEy beya

natta bulunarak fahnbul flkmektep .. 
ler kadrolannın tamamen hazır landı• 
tını, bütün muallimlerin yerleştiril• 

dilini •öylemiştir. 

Hamuorgfu MUşteriler 
Hamburg'tan bazı tacirler 

palamut, cevizkütüğü; Triyesteden 
ceviz, kümes hayvanlan, kuşyemi 
istemektedir. Bu hususta harict 
Ticaret Ofisine müracaat edil
miştir. 

Diri Diri GömmUşl 
Salmatomrukta oturan Ya,ar 

iamlnde birinin metresinden olan 
çocuğunu diri diri mezara gömdüfil 
ihbar edilmiş, tahkikata başlanmıi

tır. C.ı~t bugün mezardan çıkarı

lacaktır. 

T erkos Meselesi 
OOn de yazdığımız. glbi Terkoı 

te•İHb önümürdeki kanunusani bl
dayetlnden itibaren Belediyeye dev• 
redilmit olacakbr. Belediye, tesisatın 
ldareıl için büyük bir anonim şirket; 
yapmak tasavvurundadır • 

MakhOmlar Çallşlırllacak 
Hapiab.::.nedeki mahkGmlaran ha

riçte umumi hizmetlerde çalışbrılma• 
ları içln bir komisyon teşkil edilmir 
tir. Bir kıaım mabkQmlar zabıta ne
zareti altında çatışmak arzuaile ha· 
pi•hane müdürlüğüne müracaat et
mitlerdir. 

35 Bin Esnaf 
Şimdiye kadar Ticaret Oda

sına 35 bin esnaf kaydedilmiştir. 
Ônllmfizdeki cumartesi gün" 
aUtçUlerİn, ayın yirmi beşinde de 
kasaplann idare Heyeti intihabı 
yapılacaktır. 

Siyasi Şube 
Müdür Muavinliği 

lıtanbul Emniyet Müdürlüğü aı.. 
rinci Siyasi Şube Müdür Mııavinli• 

ğine Vize. Kaymakamı Demir Bey 
tayin edilmiştir. Demir Bey Hukuk 
FakOl tesinden yüksek derece He 
çıkan ~ençlerimizdendir. 

Daha evvel nahiye müdürlükle• 
rinde, kaymakam vekilliklerinde bu• 
lunmu,, bir müddet Şişli nahiye mü• 
dürlüğOnü ehliyetle idare etmi~lir. 
Yeni yazifesinde de muvaffak cln-
cağına •Üpbe yoktur. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: 

1 : Komşu Hasan Bey •• 1 2 Artık yoğurdu üfHye- ı 3: Hasan Bey - Ben öyle ı 4 - Sulu yoğurtlardan içim 
Sütten ağzım yandı. rek yiyorum. yapmıyorum komşu. su kesildiği için ... 

5 - Yoğurt yerken dere 
görmUş gibi paçalarımı sıvıyorul!l-
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Mürıderecatımızın çoklu
ğundan dercedileınemiş
tir. 

Harika! 
Bir Tayyare Saatte 471 

Kilometre Aldı 
Nevyork, 5 (Hususi) - Klev

land eyaletiııde tertip edilen ha· 
va şenliklerinde, bir Amerikan 
tayyarecisi aklın kabul etmiyece
ği kadar büyUk bir sllrat elde 
ederek dünya havacıhğının çabuk 
uçma rekorunu kırmıştır. 

Bu tayyarecinin adı binbaşı 
Dulitldir. Elde ettiği sürat ise 
•aatte 471 kilometre 7 47 metre
dir. Binbaıı Dulitl bu sür' ati 
üç kilometrelik bir mesafeyi 
dört defa devretmek suretile 
elde etmiştir. Fakat Amerikah 
tayyareci, bu tecrilbeyi yapar
ken beraberine sUrat ölçmeye 
mahsus olan resmt bir barograf 
aleti olmadığından dolayı bu mu
vaffakıyeti resm1 bir surette tes
bit ve kabul edilmemiştir. 

Şimdiki kara tayyarelerine 
mahsus olan rekoru Fransız tar 
yarecisi Bonneye aittir ve bu re
korun derecesi saatte 448 kilo
metre 171 metredir. 

iki 
Bir 
Suç 

Yoldaş 
Düzine 

• 
işlemiş! 

Dün sabah Ağır Ceza Mah
kemesinde lMilrteza ve Remzi 
isminde iki suçlunun mevkufen 
muhakemelerine devam edilmiş
tir. Bunlar KAğıthane civarında 

Hızır Beyin sürüsünden koyun 
çalmışlar, kaçarlarken Mürteza 
çobanlar tarahndan yakalanmıştır. 

Ayni zamanda bu iki yol-
daş bir gece Betiktaşta Mn
IAzim Cemil Beyin evine girmit
ler ve yalnız bir tava çalmıya 
muvaffak olmuşlardır. 

Fakat bu tava oka dar para 
etmiyeceğl içi!J de bir ev aıağı· 
ıındaki Binbaıı Ziya Beyin evine 
girmeye karar vermişler, pence· 
renin demirini kaldırarak içeri gir· 
mişler," bu sırada uyanan Ziya B. 
elektrik IAmbasını yakmış ve ta· 
bancasile ateş etmiye hazırlanır
ken Remzi .hemen elektriti sön
dürmüş, o sırada da Ziya Beyin 
ayağına bir ıey takılarak yere 
düşmesinden istifade ederek elin
den tabancasını almıı, Ziya ~ yi 
de bileğinden yaralamış ve kaç• 
mıştır. 

Remzi kaçarken orada iki 
düğmesi dllşmOt Ye ayakkabıla· 
rını da bırakmıtbr. Polis ayakka
bıların ve dliimelerin deliletile 
Remziyi yakalamııtar. Dun tava, 
ceket, düimeler ve ayakkabılar 
ıahitlere gösterilmiı ve muhake
me başka şahitlerin çaj'ralması 
için baıka bir gllne bırakılmııtır. 

Filomuz Zonguldakta 
Zonguldak, 5 (Huscai)- Harp 

filomuz buglln limamza geldi ve 
büyük tezahüratla karşılandı. 

Halk, filomuzun göründüğü 
sahil boylarını doldurmakta ve 
donanmamızı candan bir alAka 
ile alkışlamaktadır. - A lııııct 

Çankırıda Tetkikat 
Çankırı, 5( Huıusi ) - Burada 

yapılacak kadutro hakkında tet· 
ki katta bulunmak üzere Ta u 

[son Postanın Resimli Makalesi • Elbise Ve insan • ] 

- Bir kadının üıtüne başına 

fa · a itina etmesini, ıüılenlp gü
ze. JetmeA-e çalııonaaınt ekıeriyetle 
gülünç buluruz. 

2 - Erkekler meziyetin kıyafet· 
te değil, dimağda ve içte olduğuna 

kani oldukl1trı için kadınlar kadar 
zah iri kıyafetlerine, görünüşlerine 
ehemmiyet vermezler, hatta filo
zoflar, ki hayatı daha iyi an· 
lamış i naanlar addedilirler, derbe
derliklerile me,hrrdurlar. 

3 - Şilphealz insanı insan yapan 
elbi.e değildir. Fakat temla bir ri
yinif, iyi ve güzel rörünilf muhatap 
üzerinde hürmet telkin eden bir 
teair yapar. Kıyafetimlz bizim tah· 
aiyctimizin ifadesidir. Hakkımızda 

verilen hükümlerin çotu kıya~cti
ınize ıröredir. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
....................................................... , ................. .. 

Yunanistanda Heyecan 
-

Bütün Fırka 
Şiddetle 

Liderleri 
Hücum 

Biribirlerine 
Ediyorlar 

Atina, 5 ( Hususi ) - Biltiin fırka liderleri şimdi 
intihabat propagandasile hararetli bir surette 
meıguldilrler. Bütiin liderler söyledikleri nutuklarda 
biribirlerinin icraat ve siyasetlerini çi\rütınektedirler. 

"Eğer rejime karşı fena bir tasavvur bcsl~niyorsa 
ne ben, ne de ordu bunu kabul etmiyecektirl" dedi. 

Muhalif Fırka liderleri Başvekil M. Venizelosu 
israf yapmakla ittiham etmektedirler. Buna mu
kabil M. Venizelos kendisini şiddetle müdafaa et
mekte, meı'uliyeti daha evvell<i kabinelerin fena 
siyasetlerine yDklemektedir. 

M. Venizelosun bu nutkuna lıçi ve Ziraatçi 

fırkasının lideri M. Papanastasiyu, kendi gazetesi
nin sütunlarında ve terakkiperverler fırkasının 

lideri M. Kafandaris Pirede irat ettiği nutkunda 
cevap verdiler. 

Dahill vaziyet hakkında M. Venizelosa göre en esas-
lı mesele rejim meselesidir. M.IVenize~os nutkunda: 

M. Papanastaaiyu, M. Veniıelosu diktatörlOkle 
itham ediyor; bu diktatörlük temayülitının mem
leketi facialara sürUkleyebileceğini söylllyor. 

Müthiş Bir Fırtına 
lzmir Civarında Bir Gemi Pa~çalandı, 

Tayfaları_ Denizden Toplandı 
lzmir, 5 ( Hususi) - Evvelki Adil Efendiye ait Selimetibabriye kaptanı tayfanın derhal denize 

gün Maltepe sahillerinde anı yelkenlisi Reıadiyeye gitmek ilz ere atılmalarını emretmiı tayfalar tah-
olarak bUyUk bir f.rtına çıkmış ; Bademliden hareket etmiş; Mal· lisiye simitlerile denize ablmıı· 
bi d b · d · itil t · 1 1 tepe açıklarında fırtınaya tutul-

r en ıre e~ız a s o muı u r. muş; yelkenli Karakolalta mevkiinde tardır. Tayfalar denize atıldıktan bir 
Fırtına kısa bır zamanda o kadar demir atmaya mecbur olmuştur. mfiddet sonra yelkenli Ceorgios 
tiddetlenmiıtir ki denizin orta- Dalgalar bir aralık okadar adasının şimalindeki kayalara 
ıındaki ufak tefek kayıklar şiddet bulmuş ki dtmiri kopar· çarparak parçalanmııtır. Denize 
ortadan kaybolmuştur. mış ve kayığı sahile doğru sil· ablan tayfalar kurtanlmışbr. 

Dikili tUccarlanndan Hacı rllklemiye başlamıştır. Yelkenlinin Adnan 
~~~~- -~~~~~~~~~~~~....:_~~~~~~~~~~~ 

Nazillide Hitlere 
Kartuluş Günü Heyecan la 

Tes'it Edildi 
Nazilli, 6 (Hususi) - Bet 

Eylôl tarihi Nazillinin dUıuıan 
iıtilisından Tnrk aüngüsile kur-
tarıldığı bOyilk gündür. Bu 
mUoasebetle dtın şehrimizde 
heyecanla merasim yapıldı, tebit
lerimiz hürmetle anıldı, b6yiikle· 
rimize tazim hisleri izhar edildi. 

it 01.. 

lzmirde Ozum Ve incir 
İzmir, 5 - ( A. A. ) - Bu

gün borsada 12 kuruştan 32 ku
ruıa kadar 1914 çuval üzüm ve 
9 kuruştan 17 kuruşa kadar 
119 çuval incir satalmışhr. 

Protesto 
Viyana, 5 ( A.A. ) - Viyana· 

nan antifaıist cephesi, Hitlerciler 
tarafından eylôlün 17 sinde Viya
nada ~ apılacak mitingi protesto 
için dün içtima aktetmitlerdir . . 
Miting esnasında Hitlerin söz al
ması mukarrerdir. 

Ödemişte - - --
Bir Mahkum Hapishane

den Firar Etti 
lzmir ( Huıusi ) - Dün Öde

miş hapishanesinden katilden 15 
seneye mahküm Ahmet oğlu 
Ahmet namında bir ıahıı firar 
etmiştir. Jandarmalar firar1 mah-
1'.ômu aramaktadır. 

/STER iNAN, İSTER 

Yeni Fabrikalar 
Şimdilik Üç Merkez 

intihap Edildi 
Konya, 5 ( Hususi )- Türk ve 

Rus Mütehassıs Heyetinin Reisi 
Sanayi Umum MDdürll Şerif Bey 
memleket dahilinde yapılan tet-
kikat hakkında izahat vermif, 
timdilik iki fabrika için tıç merkez 
intihap edildiiini, bunlann Eski
ıehir, Konya ve Kayseri vilAyet
leri oldf.li.unu s6ylemiıtir. Tet
kikat bilfakten sonra bunlardan 
en milsait olanı seçilecektir. 

Maarif Vekili Ankarada 
Afyon, 6 (Husust) - Maarif 

Vekili Esat B. şehrimize geldi, 
tetkikat yaptı ve bu sabah An· 
karaya hareket etti. 

iNANMA! 
Terkoı Şirketi ıon gilnlerint ya,ıyor. Teıtiıat ve 

idare, kıaa bir müddet sonra Belediyeye nya yeni bir 
yerli t irkele 1reçecektlr. Fakat Terkoa Şirketi bu 
akıbeti görmüyormuş gl': i ıehirde yeni tuiut yaptyor, 
borular dötüyor ..,. aaire Ye aair c ... Hiç fÜphes i ı bütiln 

bunlar birer manevradan batka bir ıcy detildir. Şlm· 
diye kadar halkın ıu ıstırabı kartuında keyfinden 
başka bir fey dü,llnmiyen bu tirketin fU aon hare
ketini r.JrdiJkten aonra, ecnebi ıirketlerln aamimt 
olabileceklerine, 

Sömn Kısası 

Sıkılmıya 

Vakit Bulnıak 
A1ümkün Değildir! 

•--------- A. E. 
Bu sabah gazeteleri aç tığım 

zaman dünyanın beı kı t'asındao 
dördünd;: 

- isyan, ihtilal veya harp 
şeklinde kan ve ateı sUtunlart 
fışkırmakta olduğunu öğrendim. 

* fngilterenin Kembriç DarülfO-
nununda daha geçen hafta tale
beye verilen bir konferansın son 
cümlelerini hatırıma geldi, pröfes& 

- " SUratle infisah etmekte 
olan bir medeniyetin içinde ya
tıyoruz, belki yakan bir ıa
manda dövOleceksiniz, soyulacak· 
sımz, öldllrUlecekıiniı. Fakat mu
hakkak olan bir ıey var: Sıkılma
ya vakit bulamıyacaksınız. Her
glin, her hafta, her ay yıkılan 

bir şey vardır ve bu yıkılmanın 
ne kadar slırebileceji, hangi sa
haya kadar ilerliyeceği malQm 
değildir" demiş! 

Bence profesörOn bedbinliği· 
ne iştirak etmemek için ıebep 

yoktur. Fakat: 
- Yıkılan ve yıkılmak tehli

kesine maruz olan ıey hakikaten 
bir medeniyet midir? Burası dO. 
şUnlllecek şeydir. 

Dini, içtimai, siyasi ve vatani 
doğru veya yanlıı bir sUril iti
katların tesiri altmda insanlan 
şahst dUşllncelerden mahrum bı· 
rakarak makinoleıtiren bir bayat 
çemberinin içinde d6nllp durmu• 
yor muyuz? Buraaı da diltllnmiye 
değer zannederim. 

* Esasen medeniyet denilen şey 
de muayyen, mllstakir, kemale 
gelmif, batta kat'ı teklini almıı 
bir mefhum değildir, canla bir 
vUcuda benzer. Doğar, yaıar ve 
ölnr. 

Eski zamanları dOşllnOnllz: 
Babil, Munr, Yunan, Roma, Arap, 
Acem ve Turan medeniyetlerin· 
den buglln elinizde birkaç 
heykel ile birkaç satar yazıdan 
baıka ne kaldı? Onlar da doğ
muşlar, yaıamıılar ve &lmOıler
dir. Ve garp medeniyetinin de 
ayni yolu takip etmemesi için 
ıebep yoktur. MOmklln: 

- Kan ve ateı içinde sönüp 
gide bilirzl 

• Bence dilfünülecek ıey ıudur: 
- DUnyayı mukadder akıbe

tinden kurtara bilecek olan biı 
değiliz. Fakat bu mukadder akı
bete intiuren, mademki her 
yer timdiden kan ve ateı için
dedir, rahat etmek için nereye 
gitmeli 1 

Eski zamanlarda Afrikanıa 
kuş uçmaz ve kenan aeçme• 
köşelerinde kuyu bqlarinı aüa
liyen hurmalakJardan, yahut ta 
Okyanusta muz öbeklerile dolu 

ıssız adalardan bahsedilirdi. BugUa 
birinci k11ımda Fransızların tank
ları, ikinci kısımda da bütUn dlln
yaoın zırhhlan dolaşmaktadır. 

- O halde nereye gitmeli? 

• Ke11 di hesabıma muadelenin 
hallini yarma bırakarak bizim 
idare müdlirlerine görllnmeden 
savuşmak mOmkno olsa: 

- Sondan bir evvelki vapurla 
eve! diyeceğim. 

Belediye Bütçesi 
lıtanbul belediyesinin biitçeai 

Dahiliye Veklleli tarafından tas· 
dik edilerek Vekiller Heyetine 

in buı?Un· 
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1 Finike Mektubu 

1 
Finikede 
Ziraat İşleri" 

1 

Finike ( Husuaıl) - Tamamile 
hir ziraat memleketi olan kaza· 
mızın bu seneki zer'iy.ab gerek 
miktar ve gerek tenevvü itibarile 
diğer senelere nisbetle faik bir 
derecededir. Fakat pek geniş bir 
sahayı sulıyan ve Finikeoin bir 
Nili olan Alagır çayının birden
bire kesilmesi binlerce dönüm 
hazırlanmış tarlaların ekilmeme
si, ekilmiş kısımların da ıusuz
luk yüzUnden kuruması gibi fena 
bir netice vermiştir. 

Alagır çayının biraz şarkında 
bir dağ eteğinden kaynak bir 
halde çıkan Köksu olmasa idi köy· 
lünUn bütün llmitleri aönecek ve 
yoksuzluğuıı zebunu olacaklardı. 
Bu Köksu membaında ve mecra· 
ıında pirinç tirketi tarafından bU. 
yük fedaklrlıklar lhUyar edile
rek yapılan ameliyat ve açılan 

cetveller sayesinde geniı bir ıa· 
hayı bol bol suhyabilecek bir 
hale getirilmesi ıebebiledir ki 
Kumluca Nahiyesi mmtakasmda 
olukça zer'iyat yapılabilmiştir. 

Bu sene Finike de: 8500 dö· 
nüm pirinç, 4195 dönüm buğday, 
2571 dönUm arpa, 6970 dönüm 
ıisam, 3285 dönüm mısır, 1855 
dönüm akdarı, 140 dönüm pa· 
muk, 70 dönüm Amerikan fııtağı 
elcilmiş ve 1452 dönllm sair zcr-
iyat yapılmıştır. Bu suretle 280 
bin dönUmden fazla arazi ekilmiş 
demektir. 

Bu zer'iyat meyanında ea 
fazlası pirinçtir. Ancak ausuxluk 
yüziindeıı birkaç bin dönümll ku
rumuştur. Pirinç zer'lyabndan 1000 
kllaur dönümü milteferrik aurette 
köylU tarafından ekilmiştir, mil· 
tebakisi pirinç ıirketine aittir. 

Bu ıeneki kışlık mahaulAt, 
yani buğday ve arpa feyizli ve 
bereketli olmaıaydı köylü malıet 
muzayakaaına dOıecekti. Bununla 
beraber pirinç aahasmın genlıliğf 
Ye pirinçlerin mebzul bir mahsul 
•erebilecek yaziyett• olmaaı ta
,.... me11111uniyettir. 

Çnnkll köylüye pİı'inçlnri Liç· 
mek, nakletmek gibi i{ sahaları 
doğurmuıtur. Ôtedenberi K6kıu 
ıuyunun ıoğuk olması köylülerde 
bu ıuyun pirinç için elverişli 
olmadığı kanaatini yaşatmakta 
tken bu seneki pirinç zeriyab bu 
ıehabın yanlışlığını meydana 
çıkarmış ve 30 metre murabbaı 
bir, sahada 1 O - 14 çuval pirinç 
alınabileceği tahmin olunması da 
köylllde pirinç zer'iyabna bOyük 
bir alaka uyandırmııtır. - F. N. 

Malatyada 
iki Şirket Arasında Bir 

ihtilaf Çıktı 
Malatya ( Musual ) - Simeoı 

Elektrik şirketi ile Malatya Elek-
trik Şirketi arasındaki ihtilaf h&IA 
halledilememiıtir. Malatya Şirke
ti, Simenı Şirketi mukavele ah· 
klmına riayet etmediği iddiasile, 
Simensin tirketten iıtediği yfiz 
on bin lirayı timdilik vermemek· 
tedir. Meselenin halli için Osman 
Hilmi, Fettah ve Mehmet Beyler· 
den ml!rekkep bir heyet fstanbu· 
la jıİtmiştir. 

Kırl<agaçta 
Kırkağaç ( Hususi ) - Bir ay 

mezu~iyetle lstanbula giden ka· 
~.am~ı: Jandarma Kumandanı 
Omer Faruk b\!y bugün buraya 
gelmi~ ve vazifesine başlamıştır. 

Ş. Çoktanberi mllnhal bulunan 
ka?.amız Belediye doktorluğuna 
Dr. Zeki Bey İı!minde bir zat 
b:yin edilmiştir. Zeki Bey gelmiı, 
•a t - sİ ba ,ma geçmiştir. 

MHMLEKEr 
• 

Jf.ABERLERI Memleket Manzaraları 1 : 

-----------------.------------------------.... :Orduda 
Vanda ihya Faall•yetı• ı ·Yol İhtiyacı 

Ordu (Hususi) - Kasabamı
zın mamuriyeti ve ihracatının 

Bu Hudut Beıdemıezde Harabeler ehemmiyeti noktcıi nazarından mü ... ) 
teana bir mevki kazanmış olan 
Ordu vilayeti diğer vilayetlere 

Arasından Mamureler Yükseliyor =~::i/:~ ~h:;~:::::~ 1~,\~~= 
Van (Hususi) rini yaptırmıt· eylediği birçok memleketlerden 

- Tarih çok tır. Memleketten yol hususunda maalesef geri 
batl:ı bir ıekilde çok aene uzak kalmıştır. Dahil memleketlerle 
ispat ediyor ki yaşıyan Vanlılar temin olunacak irtibattan müte .. 
felakete, musi· buraya geldikle- vellit birçok iktıs:ı di ve askeri 
bete uğrıyan ri zaman eıki ehemmiyetine binaen takriben 50 
milletleri. bUyllk harabeler tlze· sene evvel küşat ve inşası ikmal 
mlirıitler kur- rinde mamureler, olunan ( Ordu - Mes'udiye ) yolu, 
tarmııbr. Hara• zarif ve güzel tabii arızal:trla mahsur olduktan 
belerden mamu· binalar yt\kseldi· bBfka bazı noktaları da deniz 
reler yaratmak ğini garerek sathından J 300 metre irtifaın-
1• /['1.0 de bu k .. ;_ hayret ediyorlar. d b 1 d v • • ı..... • 
,.. ...... Bugftn gDzel ve 8 u un ugu ıçın ~ ınevsı· 
deden fıtifade aıhht bir çarııya, minde bu ha\•alide korkunç frh• 
edebiliriz. Halla ıenlf ve temiz nalar kopar. Senenin altı ay • 1~ 
gayrete ptirea caddelere malik yolculuk inkıtaa uğrıyarak n 
balkı çahıbran, bulunuyoruz. U· kabil ihtiyaçlarımız temin ol 
ona yaratmanın muml harpte yı· mu. 
ıırlartnı 6tretea kılan binalar ara- fıte her memleketin olduğu 
bUyllk mürtitler 11nda Belediye ribl bizim memleketimizin de on 
sayesinde hara• binaıı da bulu· bDyllk dertlerinden ve miibrem 
belerden mamure- nuyordu. ihtiyaçlarından biri yol mesele-

Bunun Uzerine ıldir. Bunun iktısadi ve askeri 
ler dotar. Ttırk Belediye daha 
yatanı bu açık düne kadar tek ehemmiyeti nazarı itibara alınarak 
h k.k ti ı--• dahil memleketlerde mauiası.z • ı a n m ZHU"' · ' bir odadan ibaret 
lerile doludur. kultıbede iı a6- ve arızasız bir şekilde rabıta 
Vatanımızın uzak rliyordu. Fakat temin edilmek üzere yirmi 

t . be.11 aene evvel bir ( Dere yoJu ) 
bir l·öşesinde Y•n f•hrl. Yukarda: Eski ve klhna çarfı. muntazam ıure - ... 

b.k dil klltat ve inşası tekarrür eylcmiı cümhuriyet Ye hu- A .. jıda s Yeni yapılan çarşı. te tat ı e en 
dut bekçili~( yapan Van Ye yan· numuzun borcudur. Bu arada imar programı aayesinde ıimdi idi. 
blar, BllyUk HaliıkArm e1erindeo bir aenedenberi vilayetimizi ida- yepyeni, kArgir ve çok gtizel bir Bu müstakbel yolun güzergah.ı 
taıan manayı anlamış, iakılAbın re eden vali Mithat Beyi zikre- belediye binası uncuda getiril· tayin olunmak üzere celbolunao 
bUnyeaine aarılmııbr. debilirim. Birçok kazalarda kay· miştir. Jandarma kumandalıiı da mlhendisler ve dördüncU ordu 

Van, en fazla harap olan •• makamlık yapan, mülklı'e milfet· iki odaya yerleımit bulunuyordu. erkana harbiyeainden g8nderilen 
bu manzarasile bUyllk harbin acı titlilderinde ve en son Elaziz vali Vali Mithat Bay bunu da nazarı bir yol mütehassısından müteşck· 

muavinJig" indo bulunan Mithat B. d kk 1 k b kil heyetı· fennı·ye t"•afıııdan hatıralarını ıineıinde ta••yan Yİ· b i ate a mış. mU emmel lr A& 

.... bir Hneden eri ıehrimizi ve ..n ..... ih t · ı f k t 
llyetlerimiıden birldir. Cesetle jandarma dairesi inşaıma baılan• •-i ayın ° unmuş ve a a 

vilayetimizi imar ve ihya etmekle Balkan harbinin zuhurile bu 
enkazdan ibaret kalmıı olan meıguldUr. Mithat B. ilk it ola- mışbr. Binanın temelleri geçen 
b -L il . al --L n h . t b da • ı ( Dere yolu ) faaliyeti akamete u f9Urio mi ve içtim ..u~ rak ~erdeu çöpten yapılmış, pİ8, c m ur1ye ayramm meruı.m • 
larda ılıtercliii terakkileri Ye bu küfll Ye yıkılmaya Amade hir •tdm'f\ır. Bu ftizel binanın bip· malıkt\m olmuttu. 

d da kı d b. k · 1.J.e bu taribtenberi teşhiı eaeıleri ıehrimize hediye e en vaziyette bulunan köhne binaları ata ya n a ıtece tır. lf' 
devlet adamlannı tamtmak boy· bertaraf etıni" yerlerine yenile- Mesut Ye tedavisi mümkUn olnııyan 

Antalya da 
Kıbrıslılar 

Gönende Bir Matem 
Analya (Husuı1) - Dün li· 

manımıza gelen ltalyan Yaporile 
Yunanislana (İlmek illere Kıb
rıatao on bet yirmi kiti ıelmit, 
müsaade talep ederek memleke
timizin şayanı temqa mahallerini 
gezmiılerdir. 

Kendilerlle 16rll1erek aeyahat· 
lerinin sebebini ıordum. Bu sene 
Kıbrısta mnhıullt olmadığını, 
balkm sıhhat ve hayatlle allka· 
dar olan ıu meaelul halkı pek 
ıiyade mllteeaair ettifİDİt auyun 
vapurlarla ıetirilmekte olduğun~ 
vo ıularm çekilmeli yUztınden 
daha buçoklarmın hicret etmek 
üzere hazırhkta bulunduldarmı 
aöylediler. 

G6nen (Hu· 
ıuıl) - Bilyilk 
zaferia JıldönO
mtl l(tlnU kua· 
bamız acı bir 
61ürııle karıılatb. 
lıtanbul Erkek 
Muallim mektebi 
931 mezunların· 

A dan.ada Sporcular 
Akfeblr (Hu· 

ıus1) - Adana• 
daki Seyhanıpor 
kulübüne men· 
ıup Necmi, Be
kir vo Ahmet 
Beyler lstanbula 
gitmek tlzera 
bisikletle şehri
mize geldiler, 
burada beledi· 
yeyi, kaymakam 
beyi ve spor 

kulüplerini ziya· 
retten sonra Af
yona hareket 

ettiler. Gençlerin ıehrimizde alınan bir resmini gônderiyorum. 
(Son Po•ta: Bu aporcularıa J.tanbula muvaaalat ettiklerlai düa bildirmlttik.» 

Balıkesirin 
ıKurtuluşu 

Bugün 6 eylül, güzel ve tfrln 
Balıkesirin dOfDJ.an istllisından 
kurtulup aziz vatana tekrar ka
vuştuğu mahut gilnün yıldönUmft
dür. Bütün Balıkeıirlileri candan 
tebrik ederiz. 

Bu münasebetle bugün Balt
kesirde bir yerli mallar sergisi 
&çılacaktır. 

Vatan Şehitlerini Ziyaret.. 
Tekirdağ (Hususi) - 15 

eylwde Çanakkaleye azimet ve 
avdet etmek üzere latanbuldan 
hareket edecek olan Gülcemal 
vapuru T ekirdağa da uğnya· 
caktır. Tekiniağ halkının da bir 
kısmı bu aeyahate iftirak ede
cektir. 

( Ordu .. Mes'udiye dere yolu ) 
derdi aon zamanlarda hazık bir 
doktorun muayene ve tetkikinden 
ıefllkten sonra marazı teşhiı 
olunmuş ve artık tedavisine him· 
met olunlllak ~ran verilmiştir. 

Memleket hesabına birçolc 
faydaları nefsinde toplıyacal< olan 
( Dereyolu ) işile bizzat Vali Bey 
metıul olmaktadır. Ôğrendigime 
ıBre Vali Nazif Bey bu yolun 
bir an evvel tamamlanması husu• 
ıonda bütün gayretile çahşmak• 

tadar. - Ş. 

Bir Haydutluk 
M. Kemalpaşada iki 

Şerir Yakalandı 

M. Kemalpaşa ( Hususi ) 
Kaıamızın Hamidiye mahallesin· 
da Ali Efendinin zeycesi Zehra 
Ham.m, kazaya bir saat mesa• 
fede olan Mecidiye köyünde 
bulunan babasan1 görmiye git· 
miştir. Birkaç gün misafirlikten 
ıonra dönüşte lsmail ve Hasan 
imünde iki sabıkal ı , yolda öniine 
çıkarak Zehra Hanımı dağa ka· 
çırmıılardır. Kadın bağırmış, yal-
varmıı, fakat şerirlere söz 
anlatamamışt .r. Bu bayd ıtluğu 
haber alan kö) lüler Hasan 
Ye bmaüi yakalamışlardır. Ş rir-
ler tevkif edilmişlerdir. 

On Beş l\umarcı Tutuldu 
Malatya (Hususi) - Kısmı 

azamı müsellah olmak üzere on 
bet kumarcı cürmü meşhut ha· 
liiıde yakalanmış, derhal Adliye
ye verilmiştir. Polis kumarcılarla 
ııkı bir mücadeleye girmiştir. 
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Diinya Hadiseleri 

Dünyanın 
En Temiz Milleti 
Hangisi imiş? 

Hangi istatistiğe istiuat ediyor 
ve bu istatistik nasıl vücuda ge· 
tirilmiştir bilmiyoruz. Fakat bir 
Leh gazetesinde, muhtelif mil· 
Jetlerin tt:mizlikleri hakkında şu 

mütalea ve rakamlara tesadüf ettik: 
Dünyanın en temiz milletinin 

Alman milleti olduğu tahakkuk 
etmiştir. Filhakika bir Almarım se
nede 10 kilo, İngiliz 9,5, Frans,zm 
9, Çekin 5, Roınenin 3, Lehlinin 
2,5, Rusun da ı kilo sabun 
sarfettikleri tesbit olunmuştur. 

Kırılmıyan Camlar 
Bundan birkaç gün evvel cam 

sanayiinde şayana hayret bir te
rakki husule geldiğini yazmış ve 
kırılmaz cam yapılmıya muvaffak [ 
olunduğunu kaydetmiştik. Bilhas
sa otomobil, otobüs kazalarında 
fevkalAde işe yarıyan bu camların 
yeni bir nevileri daha yapılmış· 

tır. Bunlara Pireks iımi Yeril
mektedir. Meseli Pirekı camı 

ile yapılmıt bir sllt şişesinin 

içine soğuk si\t koyunuz ve 
bu ıiıeyi istediğiniz sıcaklıktaki 
auya bahrmız. Şişe sapsağlam 
kalmaktadır. Bunun faydası şu· 
dur ki hem çocuklu annelerin 
kırılan şiı,eler yüzünden blıtçeleri 
harap edilmiyor, hem de sUt ço· 
cuğunun ılık sütü çarçabuk temin 
edilmiş oluyor. 

Kaybolan Akdeniz 
Fransız profesörlerinden M. 

A. Şövalye hayret edilecek bir 
coğrafi iddia meydana atmakta· 
dır. Bu zata göre, bugünkü Ak
deniz tek değildi. Bir eşi daha 
vardı ve Afrikanın garbmda bu-
lunuyordu. Bu denizin Cenubu 
Şarkisinde bulunan ve bugUnkll 
Şap denizini andıran ikinci bir 
başka deniz de kaybolan bu Ak-
denizin eşile Atlas Okyanusunu 
biribirine birleştiriyordu. 

Asri Fiat Listef eri 
Pariste Monruj semtinin bit 

bakkala anlaşılan hayat pahalıhğı 
hakkmda müşterileri tarafından 
vaki olan şikayetlerden miiteessir 
olmuş olacak ki, dükkanının 
öoUne şöyle bir levha «smıştır: 

Fiat Vorgiye giden 

Bir litre şarap 1,80 
Bir kilo şeker 3,80 
Bir litre Rum 23 
Bir kutu kııkao 8 
Bir paket çay 4 
Bir litre sirke 1,75 

kısım 

0,22 
1,05 

ı 1,43 
2,20 
1,28 
0,35 

Bir litre esana 4,00 1,60 

Burada gösterilen fiatler bit
tabi franktır. 

Sarhoşlar azaldı 
içki yasağı kaldmldıktan son

ra Finlandiyada içki içenlerin 
adedi yazde yirmi aza'mıştır. 
Bunun sebebi, sarhoşlara karşı 
hükumetin aldığı son derece şid
detli tedbfrlerdir. 

ithalat 
Ticaret Odası Vesikaları . 

Tetkik Ediyor 
Son tahdit kararnamesi mu

cibince, A. B. E. H listt:lerile diğer 
listeler üzerinden siparişte bulu· 
nanlar, sipariş ettikleri malı 
eylül nihayetine kadar getirte· 
bileceklerdir. Ancak kararname 
bu siparişlerin tevsikıni şart itti· 
haz ettiğinden Ticaret Odası 
dün müracaat eden tacirlerin 
tahmil vesikalarile, sipariş mek-
tuplarını tetkike başlamıttır. Ve
eikaları muvafık görülenlere mal· 
lannı ithal müaaadesi verilmek
tedir. 

SON POSTA 

Dünyada Olup Bitenler 
Eski Bir Kral Berlinde Kart Satıp 

Hapse Atıldı Serserilik Yaparken 
Alman belediye zabıtası, epey 1 

zamandanberi Berlin sokakların· 

da serseri bir ıurette dolatan 
bir seyyar satıcıyı yakalamıştır. 

Türlü kartpostallar satan, sey
yahlara ahlak ifsat edici resim
ler vererek para kazan.\n bu 
adamm yakalanması ile öteden
beri zabıta meşgul oluyordu. 
Nihayet geçen gün, Berfin zal.:.ı
tası bu emeline muvaffak olmuş
tur. Serserinin hüviyeti tespit 
edilmek istendiği zaman bu 
adam büyiik bir soğukkanlılıkla 
kendisinin sabık Arnavutluk kıralı 
ve Avusturya kıral hanedanına 

mensup Prens dö Vid olduğunu 
söylemiştir. Bertin zabıtası, Prens 
dö Vidin bulunduğu mahalli bil
diği için serseı inin iddiasına bit
tabi inanmamıştır. Fakat yapılan 
tahkikat, esasta olmasa bile te· 

ferruatta bu serserinin haklı ol· 
duğunu öğretmiştir. 

Macerap.-eat Bir Adam 

Berlin zabıtasınm yakaladtğı 
ıerserinin adı Viddir. Arnavut· 

luk kırallığmı kısa bir müddet 
uhdesine alan Avusturya prensi 

ile ısım farkı, birinin başında 

asalet işareti olan ( dö - fon ) 
kelimesinin bulunmasıdır. Bugün
kü seyyar satıcı, vaktile Arna· 

vutluk hükumeti Türkiyeden 
ayrıldığı vakit başına getirecek 

bir kıral aradığı zaman bir ıirkte 
arslan terbiyeciliği yapıyordu. 

Prens dö Vid'in Arnavut kıralı 
intihap edildiğini duyduğu zaman 

bu vaziyetten istifade etmeyi 
düşündü. Esasen çalıştığı sirkte 

giydii?i elbise sırmalar içinde ve 
ihtişamlı bir kıyafetti. Arnavut

ların da alayişi tiever insanlar ol
duklarını her nasılsa öğrenmişti. 

Prens dö Vid'den daha ev
vel davranarak Tirana bir telgraf 

çekti ve kıralın muayyen bir 
günde, muayyen bir huduttan 

.h.rnavutluğa geleceğini bildirdi. 
O gün, filhakika sırmalı elbiseler 

içinde çok yakışıklı bir zat 
Arnavutluğun merkezine gır-

mış bulunuyor ve Arnavut-
luk hükumeti ıerkanı tara-

f mc.!aıı parlak bir surette istikbal 
ediliyordu. Yeni kırat, doğruca 

Tiranda il\,ametine tahsis olunan 
sarayına götürüldü. Cebinde beş 

parası yoktu. Kesesi, miktarı 
kafi para ile dolduruldu ve geçit 

resimleri, merasimler biribirini 
takip etti. 

Bittabi muhtelif telgraf ajans-

- '~ •. 
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!'otoğ,a/ /'ahlill Kuponu 1 

I! 'l'abiatinizl Oğrenıneit ietiyoraanıı: 

fotoğrafınızı 5 adet kupon ile bir

i lilde gönderiniı. Fotoğrafı nıı eıray .. 
t!biJ.ir ve iade edilıneı. 
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Bu AdaM, Arnavutluk 
Tahtında Beı Gün Hü

küm Sürmüştü 

Serseri Kral Yld 

ı 
ları da yeni Arnavutluk kıralmın 
Tirana gelip makamına kuruldu-

ğunu dünyanın her tarafına ye· 
tİftirdiler. Halbuki hakiki Arna

vut kıralı olan Prens dö Vid he
nüz Avusturyada idi ve Arnavut-

luğa hareket etmiye hazırlanıyor
du. Bu telgraflar1 okur okumaz 

telaşa düştü. Telgraf üstüne 
telgraflar yağdı. Nihayet mesele 

anlaşıldı. Tirana gelip Arnavut 
tahtına kurulan adamın serseri 

ruhlu bir sirk cambazı olduğu 
anlaşıldı, derhal tevkif edildi ve 
hapse atıldı. 

Fakat plan o kadar cüretki
rane tertip edilmiş ve ım.ıvaffa-

kıyetle tatbik olunmuştu ki bü
tün dünya bu hidise karşısında 

kahkahalarla giildüler .• Birkaç ay 
ıonra Prens dö Vid resmen Ar~ 

navutluk tacını başına giydiği 
zaman bu mes'ut hAdise ferefine 

aeraeri Vidin cezası affedildi ve 
kendisi hudut haricine çıkarıldı. 
Bu mllddet zarfında Vid beş gün 
müddetle Arnavut milletine kı· 

ralhk yapmıftı. O glin, bugün 
Alman ıehirlerinde serseriyane 
dolaşır ve hilviyetini soranlara, 
bOyUk bir mera.imle kendisini 
takdim eder: 

Sabık Arnavutluk Kar ah 
Prenı dö Vid. 

Halkı İskeletlerden Mü
rekkep Bir Manastır 
Papazlar 
Lime Bir 

Hep Ölmüş, Etleri De Lime 
Halde Dökülüp Kalmıştı 

İspanyanın Eskivyaı denilen 
bir kasabası vardır ki memle
ketin uzak bir ucunda ki.indir. 
Eskivyas ile ispanyanın diğer 
şehirleri arasında münakale vası· 
tası eşek ve katır inhisar etmek-
tedir. Çünkli arazi çok sarpbr 
ve yol yoktur. Yolcular, eıya 
hep hayvan sırtı ile nakledil· 
mektedir. 

İspanyada ilan olunan Cum
huriyet idaresi, koca bir memle
ket parçasının böyle iptidai 
bir vaziyette bırakılamıyacağını 
düşünerek bu kısmı imar etmi
ye karar vermiştir. Birtakım 
tetkik heyetleri taraf, taraf 
bu mıntakaya dağılarak tet· 
kikata başlamışlardır. Bu he
yetlerden biri, yukarıda ismi· 
ni kaydettiğimiz kasabanın met· 
halinde büyük bir kilise ve ya
nında bir manastır görmüştllr. 

Manastırdan içeri giren ziya• 
retçiler, önlerine çıkan manzara 
karşısında donup kalmışlardır. 
Çünkü manastırın kapıcı kulübe· 
ıinde canlı bir insan yerine bir 
iskelet bulunuyordu. ilk anın 
dehşeti geçtikten sonra heyet 
azası ilerlemiye başladı. Şaşkın· 
hğı büsbütün arttı. ÇUnkll bu 
manastır canlı insanlar yerine 
birtakım iskeletlerle dolu idi. 

Mesela merdiven başmda bir 
papaz vficudunun etleri lime lime 
olmuı bir halde duvara dayan
mış ve iki elini biribirine kavUf· 
turmuş bir halde duruyordu. 
Hatta istigraka dalmıı ve dua 
ediyor gibi idi. 

Manastmn diğer odalara ve 

Manastırın merdlvenlerlnde dl
klll duran bir papaz lekelen 

hücrelerinin vaziyeti de hep böy· 
le idi. 

Kasaba halkına manastır pa· 
pazlarının neden öldUkleri so-

rulduğu zaman biç kimse cevap 

veremedi. Genç İspanyol cilmho

riyeti, önlinde dikili duran gün

ll\k ve müstacel idare meseleleri 

ile beraber zamamn bu garip ve 

garip ve tüyler ürpertici sırrını 
da yırtmıya ça:ışıyor. 

Eylôl 6 

J Kari Mektupları --;.,---
Bir Talebe 

Haksız Bir Muamelenin 
Tashihini İstiyor 

Efendim, 
Bendeniz Kadıköy Erkek L~ 

sesi üçüncü sınıf talebesindenim. 
93:! haziran mezuniyet imtiha• 
mnda ikmale kaldım. Pederimin 
memuriyetinin Y ozgatta bulun• 
ması hasebile 29 temmuzda Yoz• 
gada geldim. 4 ağustoıta Yoz• 
gat ortamektep müdüriyetine bir 
istida ile ikmal imtihanımın 
Y ozgatta yapılmasını bildirdim. 

lstidanm cevabı bugün yarın 
gelecek diye beni 10, 12 gUn 
beklettiler. Bu müddet hitamında 
KadLköy lisesinden cevabın gel• 
diğini fakat Maarif Vekaletinden 
emir alınmadan tasdiknamemin 
gönderilmiyeceğini yazdıklanndan 
Maarif VekAletinden emir alına· 
cağını söylediler. Bunun üzerine 
Yozgat Mektep Müdürü Maarif 
Vekaletine başka mekteplerden 
aynen benim vaziyetimde gelen 
iki hanı_m ile bir efendi için izin 
verilmesini bildirmiş. 

20 Ağustosta arkadatlarımın 
izni gelmiş ve benim 31 Ağua
tosta milracaatimde burada im· 
tihan edilemiyeceğimi alclAcele 
mektebime gidip orada imtihana 
girmemi söylediler. 30 saatlik 
bir yol olan İstanbul ile Yozgat 
arasında ve ayni zamanda her 
istenildiği zaman bulunamıyan 
vesait ile 1 Eylôl sabahı saat 
8,5 ta baıhyacak olan imtihana 
nasıl yetiş bilirim? Bu maruzatımı 
gazeteniz vasıtaıile alAkadar ma• 
kamın nazarı dikkatini celbeder• 
&eniz beni minnettar etmiı olur
ıunuz efendim. 

iki mektebin anlaşamaması 
neticesi olarak benim tahsilim 
bir ıene gerilemiı oluyor, bu 
haksız muamelenin taıbihini rica 
ediyorum. 

Kadılı6y Erkek LlsHI Uçüııcü •ınıf 
talebe1lndea M. N. 

Gaziantep Hapishanesinde 
953 Kişi Var 

Hapishanemizin haddi iıtiabl
ıinio 400 kiti olduğuna dair mem
leket Sıhhiye müdüriyetinin has
tanesinin doktorlarının rapor
lan vardır. Buna reğmen hapis
hanenin bugünkü mevcudu 953 
tnr. Sıcakta çok rahatsız oluyo, 
ruz. Nazarı dikkati celbetm enizi 
rica ederim. 

Gaziantep hapi•hane•l ınahQna 
ve mevkuflar namına ı Nazmi 

Cevaplarımız 
Fatilıde Feridun Beyet 

Eıkiıehirde bu isimde bir 
mektep vardır. Tahsiliniz mektebe 
glrmiye mfisaittir. Bir rivayete 
göre mektep bu sene lağvedilmiı 
veya baıka bir şekle konulmuş• 
tur. Mektebin san'at kısmında, 
meaelA tesviyecilikte çalışanlara 
50 kurut yevmiye verilmektedir. 

Eıkiıehirde Mektep Mlldüriye• 
tine veya istasyon MüdUrlilğ üne 
bir mektup yazarak hakiki vazi• 
yeti öğrenebilirsiniz. Maamafih 
liıe tahsilinizi ikmal etmenizi de 
tavsiye ederiz. 

Sordupnuz zatın nerede ol· 
duğunu Beyoilu 4373 numaraya 
telefon ederek 6ğrenebilirsiniz. .. 

Urfa.da Fazıl Ahmet Beyeı 

Halkın parasızlıktan ve zen• 
ginlerin paralarını köylerde istif 
ettiklerinden ıikAyet ediyorsunuz. 
Kimsenin tahıi ıervetine milda· 
hele edilemez. Zengjnlere: Para• 
larınıza kliplerden çıkarınız, pi· 
yasaya dökllnüz, iktisadi faaliyet 
başlasın, bu suretle işsizler İf 
bulsun denemez.. Böyle bir mU
dahele fertlerin en mukaddeı 
aklarından olau mülkiyet hakkını 
ayaklar altana almak demektir. 







TİMURLENK 
-76- Muharriri : )#. 'f 

Timur Hayatından Mem
nundu, Dediği Oluyordu _...____ -

şuh bir hareketle kı :;elamladı: 

- Ben gidiyorum, deu.. üç 
aya varmaz düğüncüler gelir, seni 

bana getirir l 

Tevekkül, şiç!detli bir titreme 
daha geçirdi. Hayır! demek iste
di, korktu. Evet! diyemedi. Göz
lerini yere iyip düşünmiye daldı. 

. Yal varan anası, kulağına ricalar 
fısıld~yan babası göz.ünün önilne 
geliyordu ve onların mustarip 
yüreklerinin çarpmtısmı duyuyor 

gibiydi. 
Timur cevap, hem de tehalCkiü 

bir cevap bekliyordu. Kendi malı 
olduğuna kanaat getirdiği Moğol 
güzelinin şu açık suale karşı 
teJiişa düşeceğini, özürler dile
yeceğini umuyordu. Onun düşün
miye daldığını görünce kaşlarını 
çattı, ellerini arkasına kavuş· 
turdu: 

- Bahan dedi, benimle ev-
lenmiye razı olduğunu haber ver-
di. Yalan söylemiş olmasın 1 

Ktzcağız, içine atıldığı cehcn .. 
nemden kurtulmak için başka yol 
bulamadı, o sabah provasım yap
tığı oyunu oyncldı: 

- Ben sizin halayığınıznıı, öl 
dediğiniz yerde ölürüm. 

- O halde! 
Timur, bu sözü söylemekle 

beraber yiue o kıl kümesile kızın 
ytiztinü perdeleyecek oldu. Te· 
vekkU1, bu örtünün nasıl bir kay
nak sakladığım ve o kaynaktan ne 
yaman alevler taşacağını bildiği 
için yerini değiştirdi, başka bir 

köşeye savuştu ve yalvardı: 
- Beni hırpalamayın, adyml 
Timur, velevki engin bir bu 

temini için de olsa köşe kapmaca 
oynayacak erkeklerden değildi. 
ihtiraslarına ve iştihalarma yerin
de gem vurmayı bilirdi. Zaten 
kızın perişan tayrından, yanık 
yalvarışlarından da içine eıginlik 
ve ıevkine kesiklik gelmişti. Bu 
ıebeple hamleden vazgeçti, sa
kinleşti, munis bir şefkatle T e
vekkülü tatmine girişti: 

- Korkma, çırpınma, geniş 
ol, yüreğini hoş tut. Seni daha 
fazla Uzmiyeceğim. Yalnız açık 
ıöyle: Beni istiyor musun? 

Tevekkül, Ezraili aldatıp uzak· 
lqtırmak istiyen bir hasta iibi 
tehalnk gösterdi, yüzünü ellerile 
örtüp bfiyfık yalanı mırıldandı: 

- Evet! 
- Memnun oldum kftçük, çok 

memnun oldunı. Çin tilkcsini nl
sam belki bu kadar hoşuma git· 

mezdi. 
Ve sonra yaşıodan uroulmıyan 
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Hızır Hoca, kapının eşiğine 
çömelmiş, kulağını tahtalara ya· 
pıştırmış, içerdeki muhavereyi 
dinlemiye koyulmuştu. itkin hiç· 
bir fCY duyamamak, zavallıyı llr• 
kfittü, nahoş düşüncelere dllşllr· 
dU. Onlar, niçin konuşmuyorlardı 
ve bu sük\ıtun koynunda na1ıl 
bir sahne yaşıyordu?.. Timur, 
sadece kızı temaşa mı ediyor• 
du, yoks.'l kulaktan kulağa 
bir şeyler mi naklediyorlardı ? 

Hoca, endişe içinde kıvranır· 
ken oda kapısında bir yarık g&r 
dü ve hemen gözünü oraya iliı· 
tirdi, kulaklarının aczini g8z)e• 
rinin yardımile telifi etmek iıii· 
yordu. Fakat içeriye doğru uza· 
nan yar;m bir bakış, berilin çeh· 
resini altüst etmiye kafi geldi: 
O, Tinmrun genç kızı havaya 
kaldırdığına şahit olmuştu 1 

Moğol Ağlam, bütün o dev· 
, rin silahşorları gibi zor oyunları• 

nı bilir ve yapardı. Ukin o güne 
kadar böyle nefis bir yük kaldır· 
ma tecrübesine girişmemi~li. Ti
murun, arkasında çirkin bir kam
bur, güzel kızı tepesine yDkselt· 
tiğini ve o vaziyette bıraktığım 
görünce ilkin ıaşırdı, ıonra kıza• 
rır gibi oldu, müteakıhen sl1-
lümsedi: 

- Ne ihtiyar ya, dedi, biraz 
daha dişini aıksa kızı yıldızlara 
uçuracak t 

H~a bu ıözleri için için ge
velerken Timuru ıon derece tak
dir ediycırclu, beieniyordo. Onun 
anlayışına göre bu altmıtlık kah
ramanın hız.ı tepesine çıkarmaSl, 

alelide bir zevk ifi değildi, nlik
teli bir hareketti. O, muhakkak 
ki, kızın kendini ihlİJ ar buluşunu 
sezmişti ve böyle bir cilvekArlıkla 
toy çocuğa zehabının batıl oldu
ğunu anlatmak istiyordu. 

Hızır Hoca, böyle hükmetti 
ve Timuru hir kat daha zeki, fe
rasetli, gönülden anlayışlı buldu. 
Lakin onun kızı indirirken, zah
metinin mükafatını ve kuvvetinin 
hakkını istifa eder gibi iki seri 

teşebbüste bulunduğunu görtınce 
yüzünü ekşitti: 

Kızın da kendisi gibi dftşUn
dliğüni.1, "istemem,, diye çırpın• 

dığını duyunca yüzündeki ektilik 
geçti ve yine n11rılda11dı: 

- Var ol kızım, timdi ıeni 
beğ~ndim. Ağır ol ki paha bu
laanıl 

Hoca, m6teakıp 1ahnelerf de 
halecan içinde seyretti. Temaıaya 
okadar dalmış ve g6rüp duyduğu 

şeylerden okadar sersemleşmiıti ki 
Timurun km selimetleyip kapıyı 
açtığı anda kendini toplamıya 
muvaffak olamadı, eşiğin önünde 
çömeli kaldı. Aksak Cihangir, 
kayınpederi olacak adamın orada 
niçin çömeldiğini anlamakla be
raber kayıtsız göründü. 

- Küçükle anlaştık, dedi, 
artık gidiyorum. Yakında emirle
rimi alırsınız, hazırlanırsıruz. 

( Arkası var ) 

Memlekette Zafer Günleri 

30 atmtoı Zafe;· ••Tayyare bayramının memlekethl laer k&teılnde lluaretli Ye heyecanlı tua
lllrat UM1Dcla tu'it edlldijiai, muhabirlerimizin ıhderdikleri mektup ye telıraflara atfen bildlrmittik. 
Bag8a ele bu tualılrlere ait objektif illtibalaruıı dercecliyoruz. Yukarda Kayteride yapılan teıahtlratt 
görliyommm. bdaci ıaracl. ıolda Malatyada geçit ruml yapahyor. Satda Kırkağaçta en kıdemıiz za· 
bitimis nuto.k ıaylüyor. Üçthıcft 11rada ıolda Çıngın, ıatda Eskişehir, aıağıda ıolda lzmir ve 1&ğda 
Afyoelıarah11ar ıebirlermde yapılan tezahtlrata ait intibaları 16rllyorıunuz. 

Eskişehrin Düşman isti~ 
lisından Kurtulduğu Gün 

E•klfehrlmlzln kurtuluf mer•slmln• alt intibalar 

Eskiıehir, (Huauai) - Eıkiıeh- kara Çankaya 1 maçı, hakem tay-
rimizin kurtulut bayramı olan 2 yare yüzbaşısı Zeki Beyin idaresi 
eylfıl gllnU büyük bir nete içinde altında yapıldı. lık golü 15 inci 
tesit edildi. Kurtuluı bayrami 
merasiminde nutuklar ıHylendi. dakikada Eskişehirliler yaptı. 
Esir Eskiıehri temsil eden zincir- Bunu Ankaralıların golü takip 
ler arasındaki siyahlar giyinmiş etli. ilk haftaym bire karşı birle 
TUrk kadını ordunun hllcumile beraberlikle neticelendi. İkinci 
kurtanldı. Ve Tnrk bayrağı çe- devrede Eskişehirliler a.,.ka ar-
kildi. Bilhassa bu temsili nıera• 
ıim balkın ılirckli alkışlarile 
karşılandı. 

• Eskifehir idman Yurdile An-

kaya iki gol yaptılar ve Ankara 
kalesini sıkıştırmıya başladılar. 

M<!ç ikiye karq dörtle İdman 
Yurdunon galibiyetile oeticeleudi. 

Tarsusta 

Köylüler Tasarrufun Kıy
metini Takdir Ediyor 

Tarsus ( Hususi) - Son za
manlarda bu havalide yağmur 

yağmadığı için çiftçilerimiz s kın· 
tıya diişmüşlerdir. Fakat pamuk 

fiatinin ylikselmesi köylülerimizi 

sevindirmiştir. Ancak pamuk 

miktarı az olduğu için bu sevinç 

fazla değildir. Şunu da söyliyeyim 

ki aon buhran köylünün göziinU 

açmıf, onlara para ve tasarruf un 

kıymetini takdir ettirmiştir. Bü

tün köylüler tasarruf meselesine 

çok fada ehemmiyet vermektedir. 

llali:ı 

Bir Beraet !(aran 
Malatya ( Hususi ) - Vazifei 

memuriyefni suii .. timalden maz· 

nun olarak muh emesi yapılan 
sabik Gfa("cik h ·yesi m · diirll 

beraet etmis, in ll ; c bir nahiye 
müdür veıdı't.t'ne gônderilmi tir. 

·~ 
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eniz Altında. Hayatlarını 
Kazanan insanlar 

Dalgıçlık Çok Zor Bir Meslektir Ve 
Dalgıcın Hayatı Tesadüfe .Bağlıdır 

Ha yat la rı nı Ahtapotlarla-
gllçlükle kazanan rın o derece bil· 
bir insan zllmreıl yilklerine tesadUf 
varsa, onlar da edil mit tir ki , 
muhakkak ki dal· bunların her bir 
gıçhırdır. Düşll- kolunun bir in-
nü uüı bir kere ı ıan kalç&11 kalan· 

Ha yatı ufak lığında olanları 
bir tesadüfe ,ok defa görUI· 
bağlı olan bir mllştUr. Bir defa, 
dalgıç için ya· Blançar isimli bir 
ıarnak ne de· dalgıç, denizin 
mektir?. dibinde böyle 

Dalgıç, mai· mltthif bir ca-
ıeti~i temin et- navarla karşıla4· 
mck için sırtma mıtUr. 
garip ve taşı• Hayvanın be-
rnası kolay olmı- Hno doladığı mllt· 
yan mantar veya hiı kollarından 
meşinden bir el- birini bıçağile 
bise giyer, başı· keserek kurlu· 
na da, gözlerinin lan dai,ıç, diğer 
su içinde tesa• kollar tarahndan 
dilf edeceği şey· sarılmak tehli· 
Jeri görebilmesi kesi karşısında 
ıçm iki cam kalınca, bllyllk 
pencereli bir bat bir soğukkanlıhk· 
hk geçirir. la parmaklarım 

Bu başlık hayvanın ikigözü· 
bir taraftan ma• ne batırmış ve 
deni bir balat, bu suretle ha· 
öbür taranftanda Dalgıçlar ••kiden bllyl• bir elbl•• glyerlerdl yatını kurtarmıya 

kuuvetii bir boru ile harice mer- denizin dibinde farkına varmadan muvaffak olmuştur. Fakat bu 
buttur. Dalgıç denize daldıtı za- içine girllebllecek olan ıu alb dalgıç gibi kocaman bir ahtapotun 
man onun mukadderah yukarıdan mağaralarıdır. Böyle bir deliğe elinden bu şekilde yakayı sıyır· 
bu halat ve boruyu elinde bu- dalan bir dalgıç, su tazyikı ile ;1ud~r. her babayeğitin kArı de-

Junduran adamın meharotlne ve ve biraz acemi ise mağaranın Çiinkll böyle bir muvaffakı-
dikkatiııe bağhdır. Bir tehlike tavanına yapışır, kalır, kendini yet son derece büyUk bir me· 
karşısında kalan dalgıcın yukarı- biraz aıağıya çekip te içine gir- harete ve cesarete bağlıdır. 
ya verdiği işret biraz geç anla- dlği deliğin çıkıt noktasını bir Onun içindir ki şimdi, dalgıç· 
tılsa birçok kolaç suyun içinde tUrlü bulamaz. lar için madeni elbiseler yap-
dolaşan adam için en feci ıe- Dalgıçların deniz altında en mışlardır. Fakat bu elbiseler, çok 
kilde ölmek işten bile dejildir. bUyUk düşmanları ahtapotlarla ağırdır ve dalgıçların harekitım 

Dalgıçlar için büyllk tehlike, bfr kısım balıklardır. pek ziyade yavaşlatmaktadır. 
c 

Piyasadaki Bedbinlik Kö
künden !zale Edilecek 
( Bq taraf, 1 lncl ıayf ada) 

faılasma satılıp almmaktadn. .. 
Bu yent ticaret şube1inden 

htifade edenler kimlerdir? 
Bu suale: 
- Hem ihracat, hem de it· 

hal.it tacirleri! 
Diye kısaca cevap vermek 

mümkOndür. 
ihracat tacirleri ihraç et· 

tikleri malı hariç piyasada 
yllzde on eksiğine satmakta 
tereddüt etmemektedirler. Zira 
ellerine geçecek olan vesikayı 
ithalat tacirlerine yüzde ( 35) 
fazlasile satacaklardır. Vakıl ala· 
cakları vesika sattıkları mahn msf ı 
derecesindedir ve bu itibarla bu 
yüzde ( 35 ) yarı yarıya yani 
ylizde ( 17,5) a inecektir. Fakat 
kaybettikleri yllzde ondur ve 
yine yüzde (7.5) kardadırlar. 

İthalat tacirleri ise mal-
larını verdikleri yüzde ( 35 ) 
yüziinden yüzde (35) fazlasına 

mal etmektedirler. Fakat bu 
malı kontenjan harici sata-
caklarmdan fiatine zammetmek 
mümkündür. 

- Peki.. Yeni ticaret şubesi
nin zararı kimedir? 

Bu suale mutlak olarak ceup 
vermeyi doğru bulmuyoruz. 

Fakat piyasa işlerinden anla
dıklarını iddia edenlerin sözlerine 
bakarsanız, ziyanlı olan müstah
sildir, yani köylülerimizdir. Zira 
ihracat tacirleri behemehal 
ihraç etmek istediklerinden 
ucuza mal satmakta ve ucuza al· 
mıya çalışmaktadırlar. 

Deniliyor ki: 
Mesela fındık beynelmilel pi

yasada 56 kuru' iken evvel! 46, 
sonra da 42 ve daha sonra da 
hariçte 33 kuruşa dfüımtıştür. 

Senelik fmdık ihracımız 

300,000 çuvaldır. Eğer bu kırık
lık bu şekilde bir sene devam 
ederse müstahsilin ziyam takri· 
ben 3 milyon lirayı bulacak de
mektir. 

ikinci ziyanlıya gelince, bittabi 
mlistehliktir, zira ithalat taciri 
malı pahalıya almca, pahalıya 
verecek, aradaki farkı da müs
tehlik ödiyecektir. 

- Bu yeni ticaret şubesinin 
faaliydine hateme verilemez mi? 

Zannetmediğimizi söylemek· 
ten çekinıniyeceğiz: 

Her yerde her yeni tedbir
den kendi lehlerinden istifade 

Yumurtalarumz Ve (tafya 
ltalyanlar yulaf ve yumurta 

ithalat resmini arttırmışlardır. Bun· 
dan sonra yumurtanın bir ken
talinden yi\z kırk beş, yulafın~ 
kinden on altı liret ithalat resmi 
almacaklır. 

Çubuklu Gaz Depoları 
Belediyenin Çubuklu gaz depo

larıııda miktarı kafi kapah yer ol.. 
madığı için birçok gaz varilleri 
açıkta kahyordu. 

Bunun için burada bir depo 
daha yapbrılmasma karar veril· 
mişti. Fakat tahsisat kafi gel
mediği için bu sene bu işten 
sarfınazar edilmiştir. 

etmenin yolunu bulacak olan
ların çıkması tabiat ve ticaret 
muktezasıdır. 

Maamafih bu şubenin genjş-

lemesinin önüne geçilebilmesi 
ihtimali büsbütiln yok değildir. .. 

Duyduklarımızı j hulAsa ede
lim: Avrupa devletlerinin ittihaz 
ettikleri tedbirlere aynen mukabele 
etmek zaruretindeyiz. ihracat ile 
ithalatımızı muvazeneleştirmek 

bizim için hayati bir ihtiyaçtır. 

Bunu bazı sahalarda acı tesirler 
yapsa bile mutlaka temin edece· 
ğiz. Mesele daima müteyakkız 
bulunmakta, her an çıkan Arıza· 
ları derhal görmekte, izalesine 
çahşmaktadır. 

Eylül 6 

r-. , 
BIKATE 

Bu Sütunda Hergiin 
Yazan : Sabah 

Eşeklerin Zekisı ! 
----· ----

0 gece Büylikadada namüte· Biz gemleri yine kasıyor, tam 
nabi gUzel bir glln geçirmiştik. kafilenin arkasında biraz biribi-
Adamakıllı yemİf, içmiş, gülmüş, rımıze sokulmak üzere iken, 
eğlenmiştik.. eşeklel'imiı yedikleri darbenin 

Saat bire geliyordu. Hep tesirile yanpiri yanpiri koşmıya 
beraber: başhyorlardı. 

- Haydi kalkalım, şöyle bir Hul4sa, eşekler, gemleri ka-
tur yapalım! sıldıkça ağırlıyorlar, fak at sopa· 

Dedik. Kadınlı erkekli on ları yedikçe kofuyorlardı. Vaziyet 
bet kitilik bir kafile yola çıktık. böyle tekerrür edip duruyordu. 
Biraz sonra hepimiz eşeklerin Bereket versin eıeğimle, efeği-
ilstüode, Ada yoUarma dökül· nin arası pek iyi idi. Hiç biri-
müştUk. Şen kahkahalar, neşeli birinden ayrılmıyorlardı. Beraber 
bağrışmalar, berrak çığlıklar içinde ağırlıyorlar, beraber koşuyor-
ilerliyorduk. Çamların arasından lardı. Biz de yanyana zıplayıp 
süzülen mehtap loş yolları hafif duruyorduk. Bu imkansızlık içinde 
aydınlatıyordu. Sağ tarafımızda biribirimizin bu kadar olsun ya-
deniz, parıltılarla ürperiyordu. Ta· kınlığını duyduğumuz için hayatı-
biat o gece tuvaletlerinin en ne· mızdan memnunduk! 
fisinl giyinmişti. Gemleri yine kashk.. Etekçi 

Eşekçiler: yaradana sığmıp iki ıopa daha 
- Dahhh çüşşş! diye eşek· af ketti. Eşeklerimiz şahlanmiş• 

leri sürüyorlardı. Biz çılgınlar lardı. Dört nala kalkmıılar, tozu 
gibi kih biri birimize çarparalf, pumaoa batarak koşuyorlardı, Fer· 
kAh sürünerek: bunde çığlıklar koparıyordu. Eşek· 

- Lak lak lak, lak lak lak, leri zaptetmenin imkAnı yoktu. 
hoplıya hophya gidiyorduk. Fakat biri birlerinin yanından hi9 

Bütün bu zahiri kahkahalara ayrılmıyorlardı. Böylece bir müd-
rağmen birdenbire içime bir hil· det ko~tular, koştular •.• 
zUn çöktü. Etrafımdaki kalabahk Biraz yavaşladılar.. Baıımı 
beni sıkmıya başladı. Bu manasız arkaya çevirip baktığım zaman 
gruptan ayrılmak, Ferhunde ile ortalıkta kimseler yoktu. Ada· 
baıbaşa kalmak ihtiyacile kıvra• mn loı yollarından bizim kafile-
nıyordnm. Ertesi gün Ankaraya nin sesleri duyuluyordu. Eşekle-
gidecektim. Eğer bu J{ece de rimiz kendi hallerinde yürllyor-
oııunla haşhaşa 1'alamazsam, onu !ardı. Bir müddet böyle yllrll-
bir daha göremiyecektim. Onun dUkten sonra, Adanm tenha bir 
da ayni arzuyu beslediği mu· kuytuluğunda durdular •• 
hakkaktı. ikimiz de gülUyorduk. Hayata· 

Eşeğimin gemlerini kaıbm. Ba- mızdan memnunduk.. Fakat saa· 
şmı onun eşeğinin tarafına çevir- detimiz çok devam etmedi. Bir 
dim. Eşeğimle, onun eşeği yan• denbire eşeklerimizin Ustnnde 
yana yürüyorlardı. Kafilenin en sarstldık .• 
arkasmda kalmak iıtiyorduk. Eyvah kafile geliyordu. Eıek-
F akat eşekçi bizi rahat 
bırakmıyor, elindeki sopayı, 
pat küt indiriyor, bizi kafilenin 
en önüne kadar koşturuyordu .• 

çl: 
- Dahhb çUfH diye bağırı

yor ve bizim eşekler yine d&rt· 
nala koıuyorlardı! -. 

lstanbulun Esrarengiz 
Beyaz Hanımı Kimdir? 
( Baş tarafı 1 inci mayfada ) 
İstanbulda İngiliz esirleri, Rus 

ve Fransız esiri erile birtike bir 
Ermeni kilisesinde mahpusturlar. 
Zabitlere, bir jandarma refaka
tinde ara sıra şehri gezmelerine 
mlisaade edilmektodir. lngiliz 
tayyarecisl de bu fırsattan 
istifade ediyor. Maksadı lstan• 
bula gelirken ismini iıittiği 
esrarengiz beyaz kadınla bulut· 
maktır. Çnnki bu kadın Jngiliz 
zabitlerinin yatağıdır ve onların 
kaçmasına yardım etmektedir. 

Kadm Kim? 
Bu esrarengiz beyaz kadın 

kimdi? fngiliz zabiti ismini ver
miyor. Fakat ıehirde efsanevi 
bir melek gibi tanındığını, ıa· 
bitlere yardımile meşhur oldu· 
ğunu söylUyor. 

Beyaz kadın glizel Türkçe 
bilir. Ayni zamanda Londra ile 
stkı temastadır ve Ingiliz hllkü
meti lstanbulda olup bitenleri 
onun vasıtasile öğrenmektedir. 

Brovn nihayet Bu kadınla 
bir gUn parkta buluşmayı temin 

ediyor.Beyazkadın randevü mahalline 
vaktinde geliyor. İşaret olmak 
Uzere elinde bir kitap, üzerinde 
beyt.z bir yün ceketi vardır. Za
biti tammıyormuı gibi önünden 
geçiyor ve karşısındaki sıralardan 
birine gidip oturuyor. lngiliz za
biti, yanındaki muhafızın dalgın· 
lağmdan bir an istifade ederek 
kalkıp onun bulunduğu sıraya gi
diyor ve kadının yanına oturuyor. 

Kadın gözlerini kitaptan kal-
dımıyarak: 

- Karşıya bakınız, yavaş ko
nuşunuz, diyor. 

Beyaz kadın, lngiliı zabitine 

-
saklanmak ıçın bir yer temin 
ediyor. Birgün ermeni kilise
sinden çıkıyor ve kendilerine 
tahsis edilen bir rum evine gidi-
yorlar. Bura da beş glin kalı· 
yorlar.Beyaz kadın bi r gün onu 
görmiye geliyor. Ona, bir Rus 
prensin hudut barine çıkarılmak 
tizere olduğıınu, kendisini de 
beraber almıya razı bulunduğunu 
s6ylUyor. lngiliz zabitine bir Al
man mürebbiye kıyafetine gire
rek ıokata çıkmasını ve Ruı 
prensi ile bulu,masmı taniye 

ediyor.Beyaz kadın erteai glin Brov
na kadın elbiseleri gönderiyor. 
İngiliz zabiti elbiseleri giydikten, 
şapkasını, bileziklerini, küpelerini 
taktıktan ve yUzünü podraladık· 
tan sonra sokağa çakıyor. Bir 
kahvede Ruı prensile buluşuyor. 
Fakat kahvede bir Türk taharri 
memurunun kendilerini gözetle
diğini anlıyor ve derhal kahveyi 
terkediyorlar. 

Bu suretle Rus prensi ile 
kaçmak projesi suya dUıUyor. 

Macar MUhendlal 
Bunun Uzerine lngiliz zabiti 

kendisine itini kaybetmiş bir 
Macar mühendisi sUsllnil veriyor. 
Bulunduğu Rum evine iki İngiliı 
zabiti daha geliyor. Üç zabit 
birlikte bir kaçakçı kayığı ile 
Karadenize kaçmıya karar veri· 
yorlar. Kayıkçı ile evde anlaşı· 
yorlar. Fakat tam evden çıka· 
caklan sırada kapı çalmıyo't ve 
içeri birkaç TUrk polisi giriyor 
ve İngiliz zabitlerini önlerine 
katarak tekrar hapse tıkıyorlar. 

Fakat birkaç ay sonra harp 
bitiyor ve İngiliz zabitleri kur
tuluyorlar. 



Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: 
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lftıbarr1rt: 

ArnoJd Galo;t :1:ı 

-20-

Ortada Yalan Yoktu, Hakikaten Bir Vasiyetname Yapılmış Ve Bu 
Vasiyetname De Garip Bir Şekilde Meydandan Kaybolmuştu 1 

Zevcenizin eıklli.. ( 
- Uzun boylu, etine dolgun, 

Loyama olmak prtile unpa, J 
aiyinişi çok zariftir!. 

- Mutat llzere evdeu çıkbiı 
aaatler kaçbr? 

- iki ile bet arasında 1 So· 
kağa çıkmadan evvel giyinip ku· 
ıanııım bir görmeliainiz? 

- Peki, böyle nereye gitti
ğini hiç sormad1D1z mı? 

- Sormaz olur muyum ? Fa• 
kat her defasında, ya terziye, 
ya şapkac,ya şeklinde bir cevap 
aldım 1.. Maalesef bu cevap ilze· 
rinde duramadım. Çünkü kavga 
hazırdır. Fakat bir defa ihaneti
nin veıikalannı bulabilsem, sizi 
temin ederim ki talakı istemekte 
bir dakika bile gecikmiyecektiml 

- PekAla, nihayet bir hafta 
içinde hakikali ijğrenirslniz. Ya
rından tezi yok, zevcenizi takibe 
Latlanm. Fakat zaruri masraflar 
için bir miktar para vermeniz 
lizımdır. 

- Ne kadar? 
Bin frank! 

- Vay canına, biraz pahalı 1 
- O halde bahsi kapatalım. 
Ve mülikabn hitam bulduğu

nu anlatmak iz.ere ayağa kalk
tım. Fakat kumandan hemen 
cüzdanını çıkararak mas•mn 
&zerine bir tane bin franklık 
banknot koyda. 

- Omit ederim ki benden 
başka bir şey istemezsiniz! 

- Hayır, masrafın yekônu 
bundan ibarettir. 

- Pekala! Siıi görmiye ne 
Ya kit geleyim? 

- Bugün pazartesi değil mi? 
Evet, o halde hafta sonunda 
11ğrananızl 

Adam gittikten sonra kendi 
kendime gülmiye bqladım, bit
tabi tahmin etmişsinizdir: Zev
eesinin peşine takılarak saat iki 
De bet arasında kimi görmiye 
aitliğini öğrenecek değildim. Böy
le kllçük şeylerle uğraşmak 
ayıptı. 

* Ertesi glln saat ikide vadim 
Ycçhile Kontes De la Tour'u gör
nıiye gittim. Hakikaten güzel 
döşenmiı zarif bir apartmanda 
oturuyordu. Beni neıaketle kar
tıladı. 

Fakat bir giln evvel yazıha-
neme geldiği zaman muhafaza 
ettiği sakin tavnn aksine olarak 
hu defa pek kederli göründü ve 
beni görünce hemen ağlamıya 
koyuldu ; mutemadiyen : 

- Ah ne betbahtım bilseniz, 
diyip duruyordu. Bence samimi 
değildi, adeta önümde küçük bir 
komedya oynuyordu. Fakat ça
resi~ bu yapmac ktara bir müd· 
de" tahammül ettim, sonra: 

- Hakkınız var, insan en 
ıevdiği hayatı kaybederse kede· 
rine hudut tasavvur edilemez. 
Bununla beraber ölüleri b r.:ıka
rak biraz da dirileri düşünmek 
laumdır. Bu itibarla sizi sükuta 
davet ederim, dedim. Dün söy· 
lediğim gibi işinizle meşgul ola
cağım. Fakat bunun için biraz 
laf sil ata muhtacım. 

Kadın a6zyaşlanm 
rak cevap verdi: 

kuruta-

- Zevcim ile tamplı iki ıo
ae olmuttu. Bir gtha hastalandı, 
tehlike geçirdi. Hatta &ilimle do 
kartılqb, fakat bamdoltun iyileş• 
ti. Nekahet devresine girdi. O 
zaman bir ~nn konuşuyorduk, 
bana: 

" Ya 61teydim, ne yapardın?,, 
diye aordu. 

"Bu gibi mllnasebetsiz şeyler
den bahıetme,, dedim. Fakat o 
devam etti: 

" Pek iyi biliyorum. Ben 
&lOnce muhakkak babam koşa
rak gelir ve ilk iş olarak seni 
aokağa atardı, dedi. Binaenaleyh 
evlenmeden evvel ölmem ihtima
line kartı yarından tezi yok, ae
nin lehine bir vasiyetname ya
pacağım! 

- Demek ki, hakikaten ıi
zinle evlenmek niyetindeydi? 

- Evet, fakat doksan yaşı
na girmiş olan babasını mütees
sir etmekten çekiniyor ve bek
liyordu. 

- Anlıyo1um. Peki Alleıı kaç 
ya~ındaydı? 

Babasının doksan yaşında ol
masına ·bakılırsa kendisi de pek 
genç olmıyacak 1 

- Hayır, o da altmışı geç
mifti .. 

Peki, bahsettiğiniz vasi-

yetnameyi anlathğınız mubavcr~
den çok sonra mı yapb ? 

Hayır, hemen ertesi gfin ! 
Evet, muhteviyatı el'an 

hatırımdadır. 
- Zannedersem, size dört 

milyon bıraktığına söylemiştiniz ? 
( Arkası 'ar) 

Kuryuksuz Tayyare 
Berlin, 5- A1m1:ı tıyyue cis i 

Gerhart Fiyesler yaptığt kuyruk
suz tayyarcsile muvaffakıyetli bir 
uçuş yapın ştır. Tayyare saatte 
251 k"lo n~ ra siiratle uç:n ı~ ve 
IOOO metre yüksekliğine çıkmıştır. 

lf. Budapeştc 5 - I-laı·ui 
umumide büyük muvaffakıyetler 
gösteren meşhur tayyareci Bas· 
z.alo, Eyer civarında düşmüştür. 
Tayyarenin içindekilerden bir 
ikisi kazadan sonra derhal öl-

müşlerdir. 

Macaristanda 200 Bin Dilenci 
Budapeşle 5 - Macaristanda 

200 bin dilenci vardır. Bu içti· 
mai sefalete mAni olmak için 
Belediye reisi iki, dört ve on 
meteliklik bonolar ihracım düşün 
mektcdir. 

ispanya Menfileri 
Madrit 6 - Mahkdm olan 

ispanya kıyamcıları hu akşam 
menfalanna gönde:ilecektir. Mah· 
kumlar hususi kamyonlarla Ka· 
dıkse gönderilecektir. * Madrilteki müfritlerio kı
yam etmelerinden] korkan htiku· 
met ihtiyat tedbirleri alm:ıtar. 

iii wı B2LI ... 

Resminizi Bize G .. J • • -ı 
onuerınız, 

)#... .. • Size Tabialinizi Sögliyelim ... 
7 Sıvaata Hikmet Turgut B.: 

1 

9 Kftzım B.: İçli 
Ağırbaşlı ve 
m üdedkkiktir. 
Muamelatın da 
fazla müşkül· 
pesent değil-

Ye alıngandır. 
Çabuk güce
nir ve barışır. 
Küçük hidi C· 

leri büyültür. 
Hayaline daha 
ziyade yer ver
vermiştir. Hüs· 
nü muamele-

dir, idareci • 
olur. Kendisi· 
ne ehemmi· 

yet verılnıesini 
ve sayılmasını 
ister. Başkala· 

rına minnet etmekte müstğani dav

ranır. Münakaşadan ve mücadel~ 
den çekinmez. Muhatabım sık-

maz. Usul ve merasim kuyuda· 
tından çabuk sıkılır. 

• 8 Hristo El•: Cefaya ve miişküli-
ta mütehaın

mildir. Menfa
atlerini SC\ er, 
küçük şc)lcri 
izzetinefis me· 
selesi ynparak 
ın e nfa ntlcrin· 
den feragat 
edemez. Mua· 
mclfüında mii· 
cadeleci ve 
dir-.katlıdir. Bazan tok sözlü olur. 

• 6 lzmlrde . Çelik Atalay B.: 

( Fotoll,rafımn dercini istemiyor. ) 
\ nkurdur. Muamelatında olgun
luk gö terir. Sokulur, ahbap olur, 
samimi} ete tem ) iil eder. Birden· 

den samimi· 
yetten haz du· 
)'ar, bu halde 

uysal olur. Usul ve merasim ku
yudatından çabuk sıkılır. 

• 
82 rahaln Dundar Ef.ı (Fotoğra 

fının dercini istemiyor.) Azimkar· 

dır. Dilediği şeyi neticelendirmek 
ister. Kendisine ehemmiyet veril· 
mesinden hazzeder. Bir işte baş 
olarak çalışmaktan zevk alır. İnat· 
çıdır. Fikirlcrir.in kabulünü ister, 

m~nfaatlerine karşı pek kanaatkar 
değildir. Şöhret ve ikbale hırs 

gösterir., gönül işlerinde müstağni 

görünmiye tema)iil eder. 

• 83 8. M. 37 Muhaeebecl 
( Fotoğrafının dercini istemiyor.) 
Müdckkiktir. Bedii zevklere te· 

mayül eder. Şık ve temiz giyin· 
mek, moda cereyanlarına tlbi of. 

mak ister. Gönül işlerine pek 

Jaka)l kalmaz. Üstüne başına ya· 
pac~ı masraftan çekinmez. nzi. 
vadan hazzetmez, hep bir arada 
eğlenmekten zevk alır. 

(" :"tyfa 11 

TÜRliYEi 

- --
1, a y y ar e C e m i y eti l\~ u ayaat 

K om i s y o n u n d an: 
Şnrtnamesi veçhile 1933 senesi için Piyango Mildürllğline ait 

10.003 adet takvim tabettirileccğinden tab'a talip olacakların pey 
akçeleri ile birlikte IO - 9 • 932 cumartesi günü saat 15 tc: 

Keza: Şartnamesi veçhile 52 ton yerli maden kömürü mubayaa 
edileceğinden itaya talip olacaklarm pey akçeleri ile birlikte 
12 • 9 • 9J2 pazartesi günil saat 15 te Piyango Müdürlüğiindo 
müteşekkil Tayyare Cemiyeti Mubayaat Komisyonuna müracaatları. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Nümune ve şartnamesi mucibince mubayaa edilecek olan 

muşamba imaline mahsus yedi bin yarda y ğlı kaneviçeyi bedeli 
olan meblağa tekabül edecek kıymette yerli mamulat ve mahsula
tından bir kısmı ile takRs esasları dairesinde itaya talip olanlarıe 
kapalı zarf derunundaki. tekliflerini. 10 ~~lül 932 cumartesi günll 
saat on beşe kadar temınat akçelerıle bırhkte mubayaa komisyo-
nunua tevdi ve şartnamesile nümuneıini görmek ve tafsilat almak 
için de herglln komi9yona müracaat etmeleri ilan olunur. 

Tekalile ditleriniıi de yaptıra
lıil rsin ·ı. Galata: Çeçeyan Han 

No. 6 - 7 ye mOraeaat. 

Avdet - Dr. M. D. Babguni ıe

yahatinden avdet etti. 

Adliye Vekaletinden 
Bilumum icra daireleri ile 

Ayniyat Muhasipleri için ta
bettirilecek olan (67) kalem ev
rakı matbua ve defatirin tabı 
hususu münakasaya çıkarılmıt 
olmakla şartnamesi veçhile 
muhammin bedelinin %7,5 nis· 
betinde (265) lira teminatı mu· 
vakkate akçesinindepo edil
mesi veya bu miktara ait Ban
ka mektubunun ibrazı lizımgel
diğinden taliplerin yevmi ihale 
olan 21 Eyliil 932 tarihinde Ve
kalette müteşekkil Mubayaat 
komisyonunda hazır bulunmala
rı ve tartname ile nüeıunele-
rİD İstanbul Müddeiumumiliği 
ile Vekalette mubayaal komis
yonundan istenilmesi lüzumu 
ilin olunur. 

- --
lstanbul 3 Uncu icra Memur

lujiundan: 1 ir b rcun temini i(n 
mahcuz ve paraya tevrilmcsi mukar
rer hir piJ ano Şişlide hzetpafa namı 
d'ğor Ebokızı sok ındo. Vnldo apar· 
tıınanında 12/9 932 tarihinde saat 
9 dan 10,30 kadar snhlac.'\ktır. Art· 
tırına ikincidir. Talip erin mabnlllndo 
memuruna mUracantlnrı ila.n olunur. 

Kadıköy icra dairealnden: 
Bir lı'lrcun toınini istifası zımııın· 

da mahçuz olup satılarak paraya 
çevrilru-csi mukarrer bulunan antika 
konsol 'e m:ı. a ean dalya. ve k O p gi-
bi eşyayı ibo) tiye 14 9 932 t rihine 

müsadif Çarşamba gilnü ı at 14 t on 
16 ya kadar lstanbulda bUyil c kupalı· 
9 arşı da. tohromaneti muza~ ede aa· 
!onunda alent mtlzayedo ile satıla-

___ ,, ___ _ 
letanbul 4 Uncu icra memur

lulundan: Tamamı a 3-00 lira kıy
met ta.kd"r c ilen De) glu kaz ı da· 
hilinde Frndıklıda Seliınohatun ma
hallesinde Osmançavuı soka ında 
eski 15, 6, 19, 21 yeni 19 ve 2J nu-
mn.ralıula murak kayden b, bap 
ban~ maa bahçe. elei\trik ve t ~ oı 
tertıbatını lı "ı bır bap ahfap ha nin 
tam:ıını açık arttırmı) a vnzl' lınlt 
olup 11 9 !)3.! ta ihindo ı~nt.n esi 
dh·anhaneyo t LJik edilerP.k 2 'I 932 
tarihine müs dif ç. rş ınba gUuü saat 
on dörtten 1i ) o ka ar lstan bul 1 dün· 
eti lcra d. ircsı nde açık arttırma ile 
satılac:ıkhr Vf' art ırıu ı i ·incid r 1 irin· 
ci arttırma ınd.ı 1 DJJ liraya tali ~·ık· 
mıı olup bu ıu ı da en çok artt . ııın 
tııcrindo bır.i ac:.ıktır. \rttırmı) ~ ir 
tirak için ) liıd yedı teminat akçesi 
alınır müterakim vergilerle B 
resimleri \ kıf icarcsi muş criy 
icra vo lflft kanununun 11!.l 
maddesine t 'fi kan haklan t ı i
cillerilo e.ıbit olmıyan ipotekli : 1. cak· 
lılar ile di,.. r alcLkadaraııın ve irt fak 
hakkı sahiplerin in bu hakları ı 'e 
hususile fa ı 'e masarif da'r olan 
iddialarını ıl!i.11 tarihimlcn Hilıar ıı 20 
gCln içinde evrakı ınüs!Jilelorilc bildir
uı ol eri IA.zı ındır. 

Aksi baldo hakları tapu sicillerilı 
sıı.l i t olmı) anlar satış l c lcliniıı ay· 
Iaı masınd:ı.n hariç kalırlar allka rla· 
rnı işbu m:ıd lci kanuniye abl. ı ıına 
göre hareket eylemeleri ve dab, zla 
ma!Omat almak ıstiyenlcrin n 198 
do ya mın r silo m nıuriyot 
ın r.ıc at arı ı a ı oluı ur. 

lctihat 

Evvelemirde Kont De la Tour'un 
haı gi şerait altında bir vasiyet
haıne yaptığını öğrenmek isterim. 
Açıkça aöyleyiniz. Bu hususta 
onu kim teşvik etti? Siz mi, 
Yoksa kendisi mi düşündll? 

bire parlamaz, fakat iğbirarı de· 
vamlıdır. 1 yiliği ve fenalığı çabuk 
unutmaz, rahatını ihmal etmez. 
Menfaatlerini yalnız nefsine has-
retınez, tahakküme, hakir görül· 
ıuiye tahammül edemez. 

F otofraf T ahili Kııpon1111a 

diğer aayfalanmızda bulacakıım1e 

doli milfterlye ait olmak üzere ta· 
Uplerin meıkftr gan ve 11aatte ma· 
hallinde bulunacak memura mtlrM· ! 
cağından te!lA.liye resmi ve pul be· 

-------------- caat eyleınelerl ilin olunur. 
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a Ley;i ve Nehari 
Kız ve Erkek 

El!IC?ml:ıımil:zısı!l~~tın 

İnkılap Liseleri Ana, İlk, Ort:ı. 
Lise kısımlar~ ı 

Müessisi: NE B t Z AD E H A M D t 
Resmi ders progr:ımliırıoı tamamen tatbik eder. fngil;zce ve Franaızca tedr.sah ecnebi mekteplerine kat'iyyen 

ihtiyaç bırakmıyacak derecededir. Çok kıymel1 i ve güzide muallimlerinden mürekkep bir talim heyetine 
ma?iktir. Ana ve babıı.)ar yu·ru!arını inkılap Liselerine tam bir emniyet ve huzuru kalp ile teslim edebilirler. 

Lise mezunu gençlerin baynt sahasında hemen b:r iş edinebilmeleri için bu sene meccant olarak 

TİCARET VE BANKACILIK KURLARI 
_ım!l_lll!i __ -.. da tertip edilecektir. Istiyenlere mufassal izahname gönderilir. Telefon 20019 ..-.as -mlilliMlll'ıill-•I 

Kız 
Erkek Türk Lisesi Leyli 

Nehari 
Şehzade başı F eyziye Caddesi A Ç l L D 1 Ana, İlk, Orta, Liso 
Vidinli Tevfik Paşa konağında sınıflarım havidi . 

Duahan~, yemekhane e yahldunc?lcrl:ıd~ kal o: :f ~r ve asri bütün tesiut mevcut ol dulu ribl mükemmel 
ıılıhi şartları da haiıdir. Ecnebi !isanlar~na azami ehemmiyet verilir. Fransız vo Alman mürebbiyeleri vardır. 

Talim lıeyeti en ılizidc müderı is ve muallimlerden mürekkeptir 

Kayıt başlamışhr. Cumadan maacta hergün 9 - 18 kadar müracaat edUebir. 
) Telefon: 237 46 ( 

•[·----------._, Nl,anta,mda tramvay caddesinde·-----------•-
Leyli 1 Mabeylncllik vs Şekayık seka§mda HalU Rlfat P•· konaklarında Nehari 

tr~:--l\~e Şı
0

şlı· Terakki Lisesi Fr·~:"Ai~::~!zc• 
sınıfları kurları 

Tesis tarihi : 53 Jene evvel 1819 tarihinde Selanikte 
Kayıt muamelesi: H~rgün 10 dan 17 ye kadar Halil Rifat Pş. kcnağmda yapılır. Ayrı ayrı binalarda 

kız ve erkek talebeye mahsus leyli teşkililtı mevcuttur. Leyli ve nehari 
ücretlerinde mühim tenziH\t yapılmıştır. Erkek 

ıa--ısaii:z:m:ti!m:ı:E2S1R!m.._Tallmatname gönılermr. Tele~on B. O. 2517 .ıım:tc!:t:mm!::a:::mrrıc!3a:ı::mı:mm:1ll 

KATRAN (Yol için) - ZiFT - ORTA YA~LAR- ASITFENIK
AGIR YA~LAR - SATGAZUL (Aynen Carbonifeum evsafmı 
haizdir.) - Ham ve tasfiye olunmuş Benzol Solvent Naµhta 

Mustahzerlerini imal ve mevkii fUruhta vazetmiştir. 1 
Beyoğlu'nda Şirketin idare merkezi olan Metro hanında 

(miişterHer dairesi) Birinci katta No. 12 odaya müracaat. 

Sadık Zade Biraderler 

Vapurlan: Karadeniz Postası 

i N ö NÜ 
Vapur 6 Eylul 

U Salı günü 
akşamı saat 18 de Sirkeci rıh
bmmdan hareketle (Zonguldak, 
İnebolu , Ayancık, Samsun, 
Giresun, Trabzon, ve Rize ) ye 
azimet .. ve avdetle aynı iskele
lerle (Unye) ye uğr1yarak avdet 
edecektir. . 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet Ham altında acen
lahğma müracaat. Tel. 22134 

ÇOK Y AŞIY AN ÇOK BiLMEZ 
ÇOK GEZEN COK Bll.IR 

Türkiye Turing ve Otomobil ku· 
lübünün AN D R O S lllka vapur ile 
lı:ıniz. Girit, Atina ıeyahatl 4 ill 11 
te;rinievvel. 

Fiatler fevkalade ehvendir. Türki
ye Tukfng ve Otomobil kulübüne 
Bahtiyar Han Galata. 

D. Anagnostopulo ve K. Siakidl 
vapur acentasına, Galata. Loyd Han, 

,. Yeni Nesil Mektebi 4' --m~-···;-~L C-e-la-I T-e-vfi-.k-
Asri ve hususi ilkmektep 

KIZ ERKEK 
C:ı.ğaloğlu: Molla l'oırnri C<Hldesi 

BUtUn çocuk babalarına ve aile relslarlne tavsiye ederlx 

En ucuz, en iyi bakımlı, en temız, her hekime açık hutane 

Şişli Şifa Yurdu 
Şiıli Terkos ıu deposu civarında Tofalo oğlu aokatı No. 29 

Pek c!iz't tlcratlo, röntgoıı nı clektMot<ırapi, lilboratuar 
mııayoııoleri vP pan~ıııaıı 

~ 1 lstanbul Belediyesi İlanları * 
Beşiktaş Belediyesinden: 31 - 8 ~ 932 tarihinde Nişantaşı civarın

da Tazı cinsinden siyah renkte bir av köpeği bulunduğundan sa
hibinin üç gün zarfmda Daireye müracatla alması ilan olunur. 

Zührevi ve idrar yolu 
Uastıı.l1kları mütehaıısıaı 

Sirkeci: Muradiye caddui Nor 35 

r;-.. ~ı?. ~k~ Llman 
1 Han 27 numarada Yardım 
•----evi TeJ. 22114---• --------....... _ .. _ , .. -

BREKFAST 
vo bifüınum Bisküvi. 
J erini torclb ediniz. 

•t:Nlli.8 Asmaaltı No. 36 

Beyoğlu 

ltalyan Lisesi va Ticaret Mektebi 
Yeni Çar~ı, 'roıııtoın sokak 

Cuma ve Pazarlardan maada her
rün aabah l0-12 ye kadar, erkek 

ve kız talebe kaydolunur. 

Bu yeni ambalaj, tabletlerin ha· 
kikfliği hakkında teminat ter;kil 
eder ve sizi kıymeti olmayan 
başka mamulat almaktan korur. 

Eylt\l 8 

olmasından dolayı 

2 tabletlik yeni Aspiri~ 

paketlerini tercih ediniz. 

ASPiRiN 20 ve 2 tabletlik ambal!Jlar içinde 
her yerde bulunur, 

·. "' .... { - : ~.. . ' 

• 
AMELi HAYAT 
TİCARET LİSESİ 

İstanbul, Cağaloğlu - Telefon 23630 
Aınelt flay:tt Moktebi Mı.ı.arif Vekaletinin t:ıs(likine iktiran onerek 

2 devreli Ticaret Lisesi olmuştur. 
1:=e:~!:i lise kısınma: 0~:x:~~!f P kabul edilir. 

AMELI HA YAT TİCARET LiSESi 
Memleketin ikhudi ve ticari aahumda en muvaffak unıurları yetl~
tirmekte devam etmek için lisan ve meslek derslerine son derece 

· kıymet vermiştir. Mekt4'bin yeni derecesine g8re mezunlar& all 
ticaret tahıilinı devam edebilirler. Kayıt günleri : Cumartui 

ve Perşetnbe saat 10 dan 16 ya kadar 

Mülkiye Mektebine Alınma Şartları 
Ml\lkiye Mektebi Müdürlüğünden: 
MUlkiye mektebine girme şartları aşağıda gösterilmiştir. 
A - Taliplerin yaşı 18 den küçük ve 25 ten büyük olmamalı 

tam devreli lise mezunu bulunmalı, tahsile mini bir hasta
lığı bulunmamalı. 

B - Taliplerin hüviyet cüzdanı, tahsil derecesini gösterir şaha· 
detname veya tasdikname, sıhhat raporu, çiçek aşısı ilmU· 
haberi ve altı tane 4,5 X 6 bliyüklöğilnde fotoğrafı bir 
iıtidaya iliştirerelc Yıldızdaki Mülkiye mektebi MUdUrlüğUne 
1- 9· 932 tarihinden itibaren cumartesi pazartesi perşembe 
günleri saat ondan on altıya kadar müracaat eylemeleri 
lazımdır. 
Müracaatın ve taşrada bulunanlar için filen mektepte bıı· 
lunmanan son günü 25 • 9- 932 dir. 
Evrakı müsbitenin asılları mektep idaresine verilmek icap 
ede. 

C - Taliplerin adedi idarece alınacak miktardan fazla olursa 
aralarmda Tiirkçe, felsefe, içtimaiyat, riyaziye, tabiiye tarih, 

coğrafya. lisanı ecnebi derslerinden müsabaka imtihanı yapılır. 

Maarif Vekaletinden: 
Blltün resmi ve hususi Türk lise ve Ortamekteplerile muallim 

mekteplerinde Eylfıliln 17 inci cumartesi gilnü tedrisata başlanacağı 
ilan olunur. 

S U S UZ, S A B U N S UZ, 
F 1 R Ç A S 1 Z S ER I ve 

~:ı:~:za~·iiıiı:ııı:~:~~lı~ra;:ti:iı R Az v ı· T E Kremini kullanınız. RAZVITE dUnyanııı hiçbir 

tarafında taklit edilemoıniştir. KUı;oilk va 
Son Posta Matbaası 

SIHHf TIRAŞ 
c 

batıların mutlaka zail nlıııa

ı;ını istiyor anız. 

büyük tiipler vardır. Deposu Yc-~iMirek 
SlVacıyan Hnnı 10 Xo. Tc.loton . 21031. 

l:>alıibi: Ali Ekrem 
Netriyat Müdllrii: Halil Lıltfl 


