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Bir F e~ Adamının.Korkunç Görüşleri 
• 
Istanbul 1Halkının Ccinı 

• 

Allaha Emanet Edilmiş 1 
Kapının Eşiğinde Duran Ölüm Tehli
kelerine Karşı Hiç Tedbir Alınmamış 

Birçok ekdlclill m•vzuah•lıs olara I.tıuıbal limtııtı 
Tahsilini Avrupada yapmıı bir l bulda ne müthiş öltlm tehHkelerl 

aenç mnhendlale görliıtl'm. Der- içinde yaııyormuıuzr Bu, .ancak 
hal söyleyeyim ki ıb:i bJr fon lıtanbulun binlerce nilfuauna ve 
adamının kafuı \D yerin lloym:ık b..,..UOllk Myabaa: ._ 9aa~ 
isteseler dünyada ra:r;ı olı:..ısyım~ yepyeni bir gözle bakan genç bir 
Çünkü rahahnız kaçacaktır. f d d' ı ·ıd"'' ı 

Senelerce yaşadığımız dilber 1 en la amı ın enı ıg zaman an• 

lıtanbulumuzda alııkanlık, bizi aııGıyor. f d dU 1 ( t kö .. 1 ) h . enç en a nınmm oya ar 
rn~su. r ve sagır ar alı~• ılrlnl beldernizo böyle bakıjmı, 

aetırmlJ. Buna ( eyvallah) deyıp, acabo, ciddJ telakki edebilir mi· 
geçip gitmeli, yoksa bir fen ada· yiz ?.. Bu suale ccvnp verebilecek 
ınınm göılulle bakmıya başladık aelihiyetim olmQrlığı lçirJ meseleyi 
ını halimizin yaman olacağı hemen ( Son Posta ) sayfalarına 
anlaşılıyor.. naklediyorum. 

Efendim, meğer canım Is tan· ( Devamı 9 uncu yilzda ) 

Yunanistan Mektubu 

Siyasi 
ya de 

Vaziyet Pek Zi
GergKnleşmiştir 

Yeni Hadiselerden Çekiniliyor 

Plr~tl• otııra11 Glritllltırln M. Ve11lzelo• lehintl• gaptıldarı 
, t•zaharatta11 6lr lıdlba 

Atina, 29: (Huauai) - Muha- sonraya bırakılmasını iatiyor. Mu· 
lefet fırkal~rıle ~Ukfınıet arasın· halifler iıe bu isteğin bUsbUtfto 
daki ~nla~~~ama~k son dereceyi tenini ileri sUrUyorlar. Muhalifle· 
buldugu ıç~n una~latanın iç rln Lideri M. Venlzeloa geçende 
vaziyetindekı ~ararsıılı~n hududu Giride giderek Hanya ıehrinde 
da geniılemlttlr. Hükumet, ıt... yerleıti. Tekrar buray.a dönllnce-
dikl . CUmburrelai . M. Zai~a·ın ye kadar oradan Atina ıazetele· 
tekrar Cllmhurrelllitlne aeçilme- rinde hOkamet aleyhinde 1iddetli 
llnl, ·farka aalata•m.alıldanaın (Onama 3 lacl ,&&de) 

-

Parlô.mentolar 1 

Birliği 

Kurultayında 

Dünkü Celse Epeyi 
Hararetli Oldu 

Parllmentolar birliği konfe· 
ranıı dUn ıabah saat 10,30 da 
Haıan Beyin reialiğinde · toplan· 
mııtar. 

Müzakerat ruznamesini, teırll 
rejimin tekamUlü ile teknik meıa• 
ilin münakaşası teıkill etmekte idi. 

lık olarak aiyaıi komılyon 
mazbata muharriri Fransız hey .. 
tinden M. Ruatan kllrsilye çıka• 
rak heyeti umumiyeye takdim 
ettiği rapor ile bundan çıkarılan 
karar projesi hakkında izahat 
vermiı ve demiştir ki: 

"-Siyasi komisyon, milstemir 

Dünki1 cel••d• sö• •lan muht•lif 
ılmalar: •• yakarıda M. Rftstara, en 
•ı•iıda Nazım lzzdt B. görii•igor 
bir tali komisyon teşkil eylemlttir. 
Teşrii rejime müteallik bütün tek· 
lifler bu tali komisyona havale 
olunacakhr . ., 

M. Ruatan, raporunun kifa· 
yetsizliğlnl takdir etmekte oldu· 

( Devamı 11 inci yüzda ) 
-.--ıı-••• ...... • ••••• 1• 1.,._..IWl .......... . - .. ....-ı.11N•lll-•SJ-

Müessif Bir Hadise 
Talim Ve Terbiye Dairesi 

Reisine Felç Geldi 
Maarif V ek Aleti Talim ve 

Terbiye Dairesi ReiaJ Ihsan Bey 
bir müddettenberl ıebrimlide 
Üniversite iılerile meıgul oluyor• 
du. T eeutirle öğrendiğimize ıöre, 
lluıan Beye, fazla metguHyetten 

· dolayı felç haatalıiı gelmlı Ye 
ken4fai dikkatli bir tedavi altına 

abnnnfbr. 

ldue ltlarl telefoıaaı 

Bir ihtilal Hikage•i 

M. Litvinof Ve Geçmişe 
Ait Bir Macera 

Bo1şeviklere, Ermeni Komiteleri için 
Diye Nasıl Silah Geçirilirmiş? 
Bolıevizmln iplidalan ve kar• 

ıılaıhğı mUıktıller hakkında Moa• 
kovada dikkate değer bir kitap 
çıkaralm11tır. Kitabı yazan ko
mUnfıt partisinin kodamanlanndan 
Poznerdlr. Kitabın adı "Bolıevik
lerln mücadeleye teıkilltlanmada 
ilk adımları >> dır. Kitap, bilhassa ' 
(1905) den (1907) ye kadarki 
utfaıma vo didinmeleri hikAye 
ediyor. Kitapta dolayııile bizim 
de ismimiz geçtiği için o kısmı 
alıyoruz ı 

Leninln haricinde bu kitapta 
ileri 1afı lıgal eden llç adam 
göıe çarpmaktadır.i Kra&1ln, Llt· 
vinof, Stomonyakof. Komtlnlıtl ... 
rin o zamanki gizli faaliyet dev• 
relerinde Krasslnln adı Nikitlçtf. 
Kra&1İn mühendisti ve bütlln fenni 
~.ıouiyetini, komünist Fırkasının. 
W..et... tala.&. etmiftL Bomi>a 
ve dinamit tedariki hususunda 
bir eıl daha yoktu. 

Makıim Lttvinofa gelince; da· 
ha o zaman, ona Fellka yahut 

M. Lltolno/ 

Papaıa adı konmuıtu. Fırke.nın 
harldndeld mllhim itlerini g5rUyor 
ve burjuvaları mallarından tecrit 
amellyeıine iftlrak ed6J9JdU. 

Vakit, ilk ihtilal tepbbllsünlln 
ferdası olan 1906 idi.. Krassin, 
Lltvinofu hususi bir vazlfe ile 

( Devamı 8 inci yilzde ) 

Boğazda Kuraklık 
Bazı Membalar Kurudular 

Bu sene havalar çok kurak giWğl için Boğazlçlndekl membalar• 
dan bir kıamı kurumuı ve blrçoklarının da auları azalmııtır. Bu 
yüzden birçok yerlerde kuyulara müracaat hhıl olmuştur. Beykozda 
Selviburnundaki çeşme tamamen kurumuş, cami yanındaki tatlı ıu 
çok azalmııbr. Sakalar evlere tath su verememiye baıladığı için halk 
acı memba sularını kullanmıya mecbur olmuılardır. 50 ıenedenberl 
bu ha valide membalarm bu şekle girdiği görülmemiştir. 

J ııtanbul Ancak On Sen• .Sova Bol Suya KatJuşacak -G .. eteler-1 

lıtanbıilua rlya11 1. 



lzmirde 
Bir Borsa 
Dalaveresi 

Geçenlerde İzmirde incir tiı.üm 
üzerimı alivr ci tacirlerin bir ma • 
nevraııı müşahede edildi. MUatnh
ıili mühim bir zarara rıokabilecek 
olan bu hndieenin önU alındı. 
Aynca efknrıumumiyede de derin 
bir akis bıraktı. Dün bu aksi 
teabit ettik. Bize şu cevaplar 
verildi: 

Ahmet Bey (Sultanhamamı 123) -
lzmirde Geçenlerde bir borsa dalave
r esi oJdu. incir ve üzüm fiatlarını 
düşürmek ve müstahsili alt ndan kal
kılmaz zarara sokmak için alıcı tile• 
<"nrJ r satıcı s nıfı arnı ndn görünmek 
istediler. Hükumetin uyanıklığı bu 
tuzağı bozdu. Şimdi de alivre tacirleri 
ortaya başka bir fırıldak daha çıkar· 
mak istemitler. Almanyanın (29) Ey
Ju ı:n sonra bizden üzüm almıyacağını 
işaa etmitler. Alakadarların bilhaBBa 
İz.mirde şu günlerde çok hn11nı bu
lunmaları icabediyor. 

* 
Faik Bey (Kumkapı Nioanca i7) 

- lzmirde alivre İf gören tacirler 
Cbüm piyasamıza bir daha kundak 
ıokmak istemiıler. Söylendiğine töre 
bu sınıf tüccarlar daha kıttan Av
rupa pazarlanna bağlanmıılar, Ozüm 
.atmıtlar. Ve fiyatını da dütük Yer
mişler. Halbuki bu aene üzllmlerimlz: 
keyfiyet itibarile çok iyi olduğu 
halde kemiyet itibnrHe azdır. Şu 

halde alivrecilerin zarar etmeleri la
aımgeliyor. ÇOokQ bu ıene dOnya 
(izüm rekoltesi az o~duğu için Dıüm-
lerlmiz fazla para edecek. fote 
böyle cari lkt11at kaidelerine 
aykın it g<Sren alineci tacirler 
ıarardan kurtulmak yahut fazla ka
ıanmak için bin bir hileye bat vuru
yorlar. Hükumet ilı.Om, incir, fındık 
ve bütün lıtilual merkezlerimizde 
çok uyanık bulunmalıdır. Ortaya 
hakikate uygun olmıyıın ayıalar 

atanları adamakıllı tecziye etmelidir. .. 
Ali Bey (Eminönü llaeırcılar28) -

Denizde balık aatılmadığı gibi bugün
kü ticaret Aleminde de meçhul üzerine 
it bina ederek alivre aatış yapılması 

menedilmiotir. Bu takdirde antıcı tacır 
sattığı mal lstihıal mevsiminde fazla 
fiatla satılırsa ya kendisi bürıbfitün 

ınur e :ler mahvolur, ya alıcı tüccarı 
aldatır veyahutta binbir hileye bao 
vurarak memleket iktuadiyatını bal
talar. izmirden gelen haberler böyle 
bir vaziyeti anlatıyor gibi. Dikkatli 
bir ıurette tetkik edilmelidir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Geçmişi bozuklardan Mehmet 
Ali Beyoğlunda, arap Sabri ve 
Behçet Şehzadebaıında sarhoş 
olarak ötekine berikine sarkıntı
lık ederlerken yakalanmışlardır. 

lf Hasköyde Hasköy cadde· 
ainde 53 sayılı evde oturan Ahmet 
Cemal Efendi adlı biri, evinde 
ölü olarak bulunmuıtur. Yapılan 
muayene neticesinde kalp sekte• 
sinden 8ldUğU anlaıılmıtbr. 

Sahte Sinema Biletleri 
Çocuk Uydurma Biletle Sinemaya 
Gir rke akayı Ele Verdi 

Bi 

Evvvelki giln Beyoğlunda bir hidiee olmuı, bir 
yaramaz uydurduğu sahte bir bilet ile bir sinema
ya girmek isterken tutulmuıtur. Son zamanlarda 
meçhul kimseler uydurdukları sahte biletlerle 
sinemaya giriyorlar, birtürlü yakalanamıyorlardı. 

Nihayet evvelki akşam saat 9 raddelerinde Me· 
Jek sinemasında filmin gösterilmiye başlanacağı bir 
sırada bir çocuk acele gelmiş ve içeri girmek iste
miştir. Kapıda bulunan memurlar bu çocuğun bilet 

'glıesine yaklaşmadan elinde bilet ile ve acele gel
mesinden şüphelenerek bileti tetkik etmişler ve 
görmüşler ki bilet aahtedir. . . . .. . . 

Biletin uzun uzadıya tetkık edıldıgını gören 
çocuk kaçmak istemiş, fakat sinema m~mu.rl~rı 
tarafından yakalanarak polise teslim edılm~ıtır. 
Galatada oturduğunu ve adının Yasef ~ldugun~ 
söyliyen bu 15 yaşındaki çocuk, biletın kendı 

Yeni Paralar 
Basılma İşine On Beş 
Gün Sonra Başlanacak 

Maliye Vekaleti yeni bası
lacak gUmUş paraların bir an 
evvel tedavüle çıkarılmasına bU· 
yUk bir ehemmiyet vermektedir. 
Vekil Fuat Bey evvelisi giln 114 

tanbula geldiğinde bu para iş
lerlle tekrar meşgul olmuıtur. 
Yeni gUmUş paraların çelik kalıp
larının hazırlanmasına devam 
ediliyor. Bir taraftan da gUmUt 
killçeleri çelik haline getirilmek
tedir. Birkaç gilne kadar da pa
raların pulları kesilmeye başla
nacaktır. Pullar kesildikten sonra 
paralarm kenar çerçeveleri ya· 
pılacak, yıkanacak kurutulacak 
ve darp makinelerine verilecektir. 

GilmUı 'yüz kuruıluklara 25 
ve elli kuruşlukJara da (18) kuruo
luk kadar gllmllş konacaktır. 

Yeni paralarımızın taklit edil
mesi ihtlmalina karşı da Darphane 
mtidürltiğü her türlU taklitlıı 
önüne geçecek tedbirleri şimdiden 
almıştır. Paraların kenarlarına 

taklit edilmesi mUmkUn olmıyacak 
bir şekilde ve kabartma olarak 
( Türkiye Cumhuriyeti ) ibaresi 
basılacaktır. Paraların basılmasına 
ancak on gUn sonra baılanacaktır. 

Darphane Müzesi 
Darphanenin eskiden çok kıy· 

metli para ve darp kolleksiyonları 
olan bir mllzesi vardı. Bunlar ıon 
zamanlarda ihmal edilmiıti. 
Darphane ve Damga Matbaası 
MüdUrlUğil bu müzeyi yeniden 
tesise karar vermiştir. Mevcut 
tarihi eserler tasnif edilmektedir. 
ikmal edildikten ıonra halka 
açılması da düşünülmektedir. 

Heybeli Tur Ada Yolu 
1 

Heybeliada Tur yolunun asfalt J.I 

olarak inıası ıçın yapılmakta 
olan keşif bitmiıtir. Bu yol 35 
bin liraya çıkacaktır. inşaata kıt 
gelmeden başlanacaktır. Yol is
keleden Çamlimanına kadardır. 

tarafından yapıldığını ve bu suretle birçok defalar 
sinemaya girdiğini söylemiştir. 

t • 

Yurttaş 
Bel~dige Seçimi 
Başladı I 

Yarın sabahtan itibaren belediye 
intihabatı başlamaktadır. . Kazalarda 
hangi günlerde ve nerelerdo roy ntı· 
lacağı ilfm edilmiştir. lntihnp dolayı
eile, aehir donatılmağa başlanmıştır. 
Geceleri, resmi ve hususi daireler 
elektrikle tenvir edilecektir. Sokaklara 
birçok propaganda afişleri ve levhalar 
asılmıştır. 

lntihap 12 gün sürecek n Teıri· 
nievvelin on ikinci günü aktamı saat 
21 de bitecektir. lstanbulun tehir 
dahili kazalarında 61 aza seçilecektir. 
Ka1..nlara göre aza miktan şöyledir: 

Eminönü 10, Fatih 12, Beyoğlu 
16, Deşiktao 5, Sarıyer 3, Beykoz 3, 
ÜskUdar 4, Kadıköy S, Adalar 1, 
Bakırköy 2 aza. 

Mülhak kazaların aza namzetleri 
ve intihap noticesi, İstanbul şehir 

intihabından sonra belli olacaktır. 
Bugün kazalarda, evvelce neşredilen 
proğram mucibince sandık alayları 
yapılacaktır. İntihap sandıkları başın
da halkın fazla beklememosi için, 
bütün evlere rey atma ıııra numarası 
kAğıdı dağıtılmıştır. • 

Pencereden 
Sokağa Dii:ştü 

Beyoğlunda Sakızağacında 
oturan Serkiı Efendinin iki bu
çuk yaşındaki Mihail adlı çocuğu 

evin iiçüncii kat penceresinden 
sokağa düşerek muhtelif yerle
rinden ağır ıurette yaralanmıı, 

ümitsiz bir halde hnıtaneye kal
dırılmıştır. 

Hukuk Fakültesi Ticaret 
Hukuı<u Doçenti 

İstanbul Üniversitesi Hukuk 
fakiiltesi kara ve deniz ticaretleri 
hukuku kUrıUsn doçenti Galip Bey 
vazifesine baılamak Uzere lıtan• 
bula gelmiştir. Galip Bey Anka
ra Hukuk mektebinden mezundur 
ve Isviçrenin Friburg Üniver it~ 
ıinin doktor unvanım haizdir. 

Hava Yarışı 
Bir İngiliz Tayyarecisi Gazi 

Hz. nden Müsaade 
Rica sın da Bulundu 

Gelecek ayın yirmiıinde Lon· 
dradan kalkacak olan 64 lnglliz 
tayyaresi Avusturyaya kadar bir 
yarıı uçuşu yapacak, birinciliği 

kazanan tayyareciye yüksek bir 
mükafat verilecektir. Tayyareler 
yarıv esnasında Türkiye toprakla
rı Uzerinde de uçmak vaziyetinde 
bulundukları için hUkiimetimizden 
şimdiden müsaade istenilmiştir. 

Fakat Taymis gazetesinin yazdı
ğı~a göre, Mollison ve Kingsfort 
ismindeki tayyareciler bu mü· 
saade verilmemiştir. Bu iki tay
yareci evvelce yine topraklarımız 
tlzerinde uçtukları sırada, birisi 
Konyada, diğeri de Milista ml\· 
saadesiz yere inmişlerdir. Yine 
Taymis gazetesinin verdiği habe4 

re göre, tayyareci Kiııgıford 
Gazi Hazretlerine bir ariza ile 
müracaat ederek, evv~lce bir 
yanlışlık yapmış ise bağıılan• 
masına, kendisine Türkiye toprak· 
ları üzerinden uçmak mllıaade
sinin bahşedilmesini rica etmiıtir. 

Para Kaçakçılığı 
Gümrük muhafaza teıkilatı 

tarafından Mardiroı ve Neaim Is· 
minde iki sarraf, ecnebi parası 
ahm satımı yaparken yakalanmış· 
lardır. Üzerlerinde 3 bin Leva, 
2 bin Liret, 2 bin Fransız frongı, 
tO !sterlin ve 450 Türk lirası 
bulunmuıtur. Her iki suçlu da 
mahkemeye verilmiılerdir. . 

Esrar Sattığı için 
Katina isminde bir kadın esrar 

satıcılığından 8 inci ihtisas malı• 
kemesinde 1 ıene hapse 200 lira 
para cezasına mahkum olmuştur. 

Bağdat Hammm Paraları 
Blnbirdirekte •oturan geçmişi 

bozuklardan Ahmet, aysi evde 
oturan dilsiz Bağdat hanımın 1 O 
lirasını çaldığından tutulmuştur. 

in Tarihi 

IIkmektep Hoca· 
larının Kadrosu 
250 Muallim Arasında 

Nakil Ve Becayişler Oldu 
İatanbuJ ilk tedrisat kadrosu Ve

kalet tarafından taıtlk edilmiı ve 
maarif müdilrlü~üne gönderilmittir. 
Maarif idaresi kadro ile alakadar 
muallimlere ay b~t ına kadar t"'bliğat 
yapacaktır. Öğrendiklmize göre yeni 
kadroda vasiyetleri dağİfen ilkmektep 
muaHimi (250) kadardır. fstanbulda 
(1700) den fazla ill<mektep muallimi 
vardır. Şehirden köylere i"Ön erilen 
muallim adedi (25) tir. Diğerleri 
ı•hir dahilinde nakil, ve becayif 
edilmiş erdir. Üç sınıflı ilkmekteple• 
rin baımuallimlerine iliive olarak 
sınıf mualllmliği verilmiştir. Metcpler
den kaldırılan illive muallimle re d 
yeni açdan ( 8) ilkmektepte dera 
nrilmigtir. 

Yeni kadroda ilkmektep mual
Uml•rinln haftalık ders aaat'eri (26) 
ya çıkarılmıotır. Evvelce i'aveten 
muallimler tarafından okutulan resim, 
ellıi, muılki, beden terbiyesi ~ibi 
dersler, bundan ıonra, ıı.nıf hocaları 
tarafından okutulacaktır. 

Bütün ektepler 
Yarın Açıllyor 

Yarın aabahtan itibaren yeniden 
mektepler derse başlcyorlar. Evvelce 
16 Teşrioievvelde açılmaaı mukarrer 
olan Üniversite FakQlteleri dP, Veki
letten gelen son bir mir ilı:erine ya• 
rından itibaren tedriıııta baılıya• 
caklardır. 

Kapah Bekleme Yerlerl 
Bebek, Karaıümrük ve Çapada 

tramny bekleme yerlerinde Ostil 
kapalı ıığınacak yerler yapılmall 
tekarrür etmlttlr. Bu ay sonuna ka
dar bu yerler yapılmıt olacaktır. 

Ehil Hayvanlar Sergisi 
Iıtanbul belediyesi tarafından 

her sene tertip edilen " Ehli 
hayvanlar sergisi ,, yarın saat 
14,5 tn Edirnekapı belediye fennt 
temizlik ahırlarında açılacnktır. 
Sergide hayvan meraklılarının 
yetiştirdiği birçok hayvanlar teıhir 
edilecektir. 

Bir imtihan 
Daha Yapılacak 
Lise Ve Ortamekteplerde 
Dördüncü imtihan Başlıyor 

Eyliil devrui ikmal imtihanlarında 
lise ve oıta mekteplerde b kalorya 
imtihanları yinet Haziranda oldutu 
gibi muvaffakiyet iz geçti. En iyi d~
recede olan mekteplerde bi!c dönen 
talebe, ıınıfın yarısını teıkil ediyordu. 
Bakaloryaya dahil olmayan diğer sı

nıflarda da nziyet ayol idi. 
Vekllet talim ve terbiye dnirui 

bu vaziyeti tetkik etmif, yeni ve mO
blm bir karar vermittir. Bu karar 
göre, bakaloryaya dahil aon sınıflarda 
ıınıfta kalan talebenin imtihan evrakı, 
mekteplerde teşkil edilecelt komis
yonlar tarafından yeniden tetkllt edi
lecek ve not takdir olunacaktır. Diğer 

ıınıflardn iaet dönen talebe. er ara-
11nda, yalnız bir zümre derslerinden 
11nıfta kalan talebe tekrar imtihan 
edilecektir. 

Vekalet Haziran imtihanlarını da 
bu ıınıf arda iki defa yapmıştı. iki 
defa da Eyliilde olunca, bir senede 
dört imtihan yapılmıo oluyor. 

1 Son Posta 'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki : 1 
----------------------------

_ Olur İf mi bu Haaan Bey!. 
Müstahsiller !BiltUn -kilosunu &ekiz 
kurusa malcdiyorlarmış •. 

KURUŞ 

... Birtakım müteahhitler de, 
taahhiit ettlkleri müesseselere ki4 

losunu beı kuruıtaa veriyor-
•- .. onıa •• 

••• Bu ne hesaptır, aklım al
madı 1 insan hiç zararına mal 
aatar mı? 

I ( 

-

. .. Bir ıey kaı:anmak 
mez mi? •• 1 

Hasan Bey - Ne diye fena 
dUşUnliyorıun yahu!. Bu adamlar 

l belki sadece aavap kazaumakla 
kanaat ediyorlarl •• 



r-
Hergün ' Resimli Makale a Kendini Tanımak a 

Dil 

Bayramı 
,._ ______ Falih Rı!kı 

Dil bayram?, bira.z da istiklal !' 
bayramı demektir. Bir milletin 
dilden daha sağlam kökü yoktur. 
Son asırda mahkum milletlerin 
İstiklal davaiarı, dil davaları ola· 
tak baılamııtır. Bugün de bir 
milleti tam mahkum etmek isti· 
Yenler, o milleti kendi dili ile 
okunıaktan yazmaktan ve kültUr
lenmekten menetmektedirler. 

Osmanlılarda saray ve med
rese öz tUrk dilinden alabildiğine 
llzaklaımı~sa da, halk toprağı 
mukaddes kökU korumuıtur. A· 
tap ve fara atıları ile tist dal
larda oynanmıştır. Osmanlı dili, 
Osmanlı milleti kadar uydurma, 
Yapma ve zorlama idi. 

Büyük bir miJietln ilk damga• 
•ı. sarfı, nahvi ve edebiyatı ile 
trıUatakil bJr dili olmaktır. Osman· 
ltlar TUrkiye'nin iıtiklal vaslfla· 
rırıdan mahrum olduğunu bile id
dia ettiler. Fakat, Türk milletinin 
kendi başına müstakil kalamıya .. 
<:ağını da iddia edenler gene 
~tılardı. 

lnıanlar vardı!', iktidarlarının 
ve bilgUerialn denocealni tartma· 
<lan, akıilaruıııı nelere erdijilnl 
heaııplamadıa her ite burunlarını 
sokarlar. Ne •Öy:uc1ılr "Yaparım, 
ederim • ., derler. Halbuki hiçbir ,.y beceremezler, Bu gibiler ıo· 
nunda hem kendilerini, hem de 
batında bulunduktan lften fayda 
bek.iyenlerl :ııarara inkarlar. Bun• 
lar ihtlrulanna köstek vuramıyan 
klmıclord!r. 

Kendinizi iyi tanıyııuz, iyi 
hllintz ve köUI lhtJra.lardan her 
zaman uzak kalını~ ve bllhaHa, 
her İf teklifine, gücünü:ı:ü hatıra 
getirmeden "Evet,, demcyini:ı:, 

• SON TELGRAF HABlıWLERI 

Söz 0 n ı a ı l 
/111 ünderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş
tir. ___________________ ,_ ......... 

Kayseri 
Fabrikası 

Kayseride kurulmakta olan 
pamuklu mensucat fabrikasının 
montaj ameliyesine nezaret etmek 
üzere dün şehrimize 14 Sovyet 
miitehassıs ve mühendisi gelmiştir. 

Fabrikanın malzeme ve ma· 
kineleri ikinci parti olarak Odesa· 
dan '·apura yükletilmektedir. Ruı· 
yadaki 1anayl heyetimiz, Çarşam· 
baya şehrimize ğönecektir. Sovyet 
fabrikalarmda stajda bulunan 
talebelerin de ay sonuna doğru 
memleketimize gelmeleri muhte
meldir. 

Yunanistan 
Mektubu . 

( Ba4tarafı 1 inci yüzde ) 
yazılar yazacaği haber !~riliyor. . 
Burada iki gUndenberi Gırıt ada-

Ttirk kurtuluş davasının, dil 
"e sanatı bir yanda bırakarak, 
kuru ve maddi bir hareket olarak 
devam etmesine imlean yoktu. 
Şuurun açık yolu dil ve sanattır. 

Gazi inkılabı Türk milletinin 
dilini kurtarmadıkça, benliğine 

sında hükümet aleyhinde ıillhh 
nümayişler hazırlandığı, batta 
buradan Girit'e silah götürüldüğü 
şayiaları dolafıyor. Bu ıayialar 

••-mm------ımıı-mı1ıım:m ____ 9.il _______ ım _______ .,. ___ _. j ·üzerine hükümet ~iddetli tedbir· 

leı almıya mecbur olmuıtur. 

iılememiş olacaktı. Bir inkılap 
llıilli benliğinin mukaddes ve ya· 
ratıcı kaynağından başka nerede 
tenıel tut tura bilir? 

Şunu da söyJemeliyiz: Türk 
\t~rlığma inanmanın ilk şartı, TUrk 
dıllnin varlığına inanmaktır. Oı· 
tnanlı, Kemalist olamaz. 

Türk dili, daha şimdiden sarf 
"• nahiv melezliğini silkip atmış, 
"Jki yaratıcılığına doğru dönmüş
tür. Yolun başında isek te her 
ndımda bUyUk hakikate yaklaşmış 
oluyoruz. 

Hiç şUphesiz bazı güçlükler 
Çekeceğiz; fakat nihayet Türk de~ 
hası ve zevki harekete hakim ola· 
caktır. Esas, Türkçenin bir taraf· 
tan özleıip bir taraftan yüksek 
tnedeni bir dil olmasıdır. En ince 
dt.if Unce ve duyguların, en derin 
felsefenin Tfirkçe ile en iyi konu
şulup yazıldığını isbat etmek da· 
\ası Urtündeyiz. Dava büyüktür: 
l· akat TUrk milleti ile olduğu gi· 

l
bi, Türk dili ile de bllyUk dava· 
ar baıarılır. 

Dil bayramım bilhasaa aan'at 
"• edebiyata kutlarız: Çünkü bU· 
ltın dilleri ölümden kurtaran, ve· 
} a uyandırıp dirilten onlardır. 
Sanat ve edebiyat geçen ıcnele· 
tc kadar Türkçeye inanmazdı. 
Şinıdi Türkçeden batkasma inan· 
nuyor. 

• Hakimiyeti Milliyeden • 

.Rusya ile Mukabil Ticaret 
Ankara 29 - Türkiye ile 

So\'yet Rusya arasında imzalanan 
Yeni ticaret itilafnamesine nazaran 
Rusya bizden 2 milyon liralık 
Ylin, tiftik, canh hayvan, av de
ti&i, zeytin ve portakal · alacak, 
buna mukabil Ruaya da bize 
2 milyon liralık mal verecek ve bu 
lllallar memlekete kontenjan harici 
girecektir. 

Hazine Müsteşarlığı 
Ankara, 30 - Maliye Veka

letinin hazırladığı yeni teşkilat 
lftylha11 tetkik edilmektedir. 

Laylhaya göre Vekalette ha

Türk -Yunan Dost·uğu 
·----------- ----- -----

Yunan Gazeteleri,- Enis Beyin Ayrıl .. 
masile Coşkun Yazılar Yazdılar 

Atlna, 29 (Hususi) - TUrki· 
yenin Tahran elçiliğine tayin 
olunan Atina elçisi Enis bey 
buradan lstanbula gitti. 

Ceneral T arsulis, cumhur re:si 
namına vapura giderek Enis beyJ 
selamlamıf, hanımına da M. Zai
mis namına güzel bir buket tak
dim etmiştir. Hariciye nezareti 

Muşta· 
iki Büyük Ayı Bir 

Hücum Ettiler 
Eve 

Mu.ş, (Hususi) - Karni köyU 
civarında eski dava vekillerinden 
Mehmet Efendinin bağana gece 
saat 19da iki bilyilk ayı hücum 
etmiştir. Evdekiler bu taarruz 
karıısmda epeyce heyecana ka
pılmıılardır. Gerek köyden çalı· 
nan tenekeler ve gerekse evden 
yapılan gürültiiler üzerine müte
arrıı ayılar bir zarar yapmadan 
uzaklaşmışlardır, Ayılar evin biraz 
ilerisinde bulunan Uzüm bağlarına 
gitmişler ve orayı harap etmiş
lerdir. Bundan ıonra da Karni 
köyünden Mustafa Efendinin ağı
lına uğramışlar ve orada da bir 
koyunu parçalayarak yemişlerdir. 
Bilahare köylUler tarafından ça
lman tenekeler üzerine daha fazla 
kalmayarak pamuklu bağlarına 
doğru çekilm:şJerdir. 

Hicazla Ticaret 
Necit ve Hicaz hükumetinin 

TUrkifeden mal almak istedikleri 
anla.şılmıştır. Hicaz mlimessiJliği~ 
mizde bir meşher açılacaktır. 
Necit ve Hicaz Maliye veziri de 
yakanda Türkiyeyi ziyaret ede
cektir. 

erkanı ve biitiln ecnebi sefirler 
vapura giderek Enis beye uğurlu 
yolculuk dileklerinde bulunmuş
lardır. Bu münasebetle Atina 
gazeteleri hararetli yazılar yaz
mıılar, sabık Türkiye elçisinin 
kıymetlerini anlatmışlar ve Türk • 
Yunan dostluğu hakkındaki hiz
metlerine işaret etmişlerdir. 

Erzurum da 
ı.Yezbaha 

Erzurum, 29 (A.A.) - Beledi
ye bir mezbaha açmağı karar· 
laştırmış ve inşaata başlamıştır. 
Kıttan evvel çatısı bitmiş olacaktır. 

İngilizlerin Masraf Ve 
' Hasılatı 

Londra, 30 (A.A.) - Mali se
nenin ilk altı ayı içinde hazinece 
yapılan tahsilat 273 milyon 889 
bin 86 lngiliı lirasına ve masraf· 
lar da 328.526.930 liraya baliğ 
olmuştur. 

Müteveffa Hindenburga 
Selam 

Berlin, 30 ( A. A. ) - Müte· 
veffa Reisicümhur Mareşal Hln
denburg' un doğduğu gün olan 2 
birinci teşrinde bir milfreze asker 
Tanenberg abideıinde nöbet bek· 
llyecektir. Bundan başka Hinden• 
burg'un lahdi üzerine de "Adolf 
Hitlerin minnet ve sadakat nişa· 
nesi,, ibaresini havi bir çelenk 
konulacaktır. 

Hilaliahmerin Yardımı 
Ankara 29 - Hilaliabmer 

Cemiyeti TUrkiyeye iltica eden 
TUrk muhacirlere geniı miykaata 
yardım yapmıya karar vermiştir. 

Gazeteler, TUrk - Yunan dost
luğunun Balkanlarda sulhu temin 
etmek, dolayısi)e cihan sulhunun 
devamında müessir olmak itiba
rile çok mühim siyasi bir vaziyet 
olduğunu. Gazi Türkiyesinin bu 
dostluğun samimiyetle devamı 
hususunda çok geniş bir hUsnll 
niyet gösterdiğini yazmaktadır. 

T ekirdağında 
7 Mahkum Hapisanenin 
Duvarını Delerek Kaçtılar 

Tekirdağı, 29 (A. A.) - Dün 
akşam yedi mahkum sahil hapi· 
ıaneıinin duvarını delerek kaç• 
mışlardır. Şiddetle takibedilen 
mahkümların yakalanacağı mu· 
hak kaktır. 

lktısat Vekili lspartada 
İzmir, 29 (A. A.) - Iktısat 

Vekili Mahmut Celal Bey hususi 
trenle lspartaya hareket etmiştir. 
Alsancak şimendifer duragında 
vali Kazım Paşa ile mliıtahkem 
mevki kumandan vekili ve 
belediye ve C. H. F reisleri 
meb'uslar, Ticaret ve Sanayi 
Odası reisi, Türk Ofis müdür ve 
erkinı, vesair zevat tarafından 
uğurlanmıştır. Vali Kizım Pata 
Ispartaya kadar Vekil Beye refa .. 
kat etmektedir. 

Sumer Bank Bir Mağaza 
Daha Açıyor 

Sumer Bank yerli mallar pa· 
zarı tarafından yaran Galatada 
eski borsa binası altında Karaköy 
kundura ıubesi açılacaktır. 

- ==-==---

line mUıteşarlı~ unvanile bir r 
ikinci milsteıarlık ve ayrıca bir 
tetkik bürosu lhdaa edilecektir. 

iskan İşi 

[STER iNAN /STER iNANMA! 
("" 

Perıembe H cuma ııUnleri Törklye atletizm birin· 
cilikleri için milsabakalar yapıldı. 100 metrede, 200 
metrede, 1500 metrede, atlamada, ııçramada birinciler 
1eçildi. Fakat gariptlr ki elde tclilen rekorlar, eıki aene
lere ~it rekorlardan atatıdır. Hele milıabakalarda 

/S ER iNAN 

ıeyircl namına kimseciklerin bulunmayııı da ayrıca 
üzerinde durulacak bir memelcdir. 

Bunu atletiıtm itlerinin batanda bulunanlara ıorarsa
nız ıize şu cevabı vereceklerinden ıüphemiı yoktur: 

" - Ne y~palım.. halk atletiıme ratbet gö.termi• yfSMTrERltifalNAir. MAf Afz meta zayidir. " 

Kars, 29 (A.A.) - Şark mm• 
lakalarında iskan işlerini sUratle 
bitirmek için şehrimize gelen nU

Fu. ve iskln umum mUdürU Ali 
Galip Bey, mülhakat ve merkez ka 

laünda tetkiklerini ikmaletm~ti~ ~~~~~~~~~~~--~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· -~~~~~.J 

Diğe taraftan muhalif fırka la• 
reislerinden M. Kafandarls, M. 
Papanastasyu ile Baıvekil M. Çal: 
daria arasında iki giindenbera 
anlaşma görüşmeleri yapılıyordu. 
Fakat muhalefet reisleri, bu ko· 
nuşmaların da neticesiz kaldığmı 
bildirdiler. 

Bundan başka Harbiye Nazırı 
Jeneral Kondiliı, kendiıinin dik· 
tatörlük teıebbüsleriol önleyen 
Jeneral Otoneos ile Veniıelos 
taraftarı dört Jenerabn kadro 
harici çıkarılması için bir kanun 
Uiyihası hazırlatarak Meb'usan 
Meclisine göndermiştir. Bu yüzden 
fırkalar arasındaki gerginlik büs· 
bütün genitlemittlr. Bu haft.a 
içinde yeni yeni bddiselere şahıt 
olacağımız sanılmaktadır. 

• Piredeki Giritliler iki gün 
evvel M. Veniıelos lehinde bir 
nümayiş yaptılar. Venizelist meb
uslar ve ayan azasından ~azılar& da 
nümayişte bulundular. Ayan Reisi 
M. Gonatasta bu arada idi. - A. V 

Kırallar Arasında 
Sofya Ziyareti iyi Neticeler 

Vereceğe Benziyor 
Sofya 29 (A.A.) - Diln ak· 

şam Sofyadaki Kral .saray.ın~a 
arlak bir gala ziyafetı verılmıı 

ve bunu Yugoslavya Kıral v~ K~· 
raliçesi şerefine tertip e.dılmış 
olan bir resmikabul takip et· 

mi~tir. 
Bu ziyafette Yugoslavra v~ 

Bulgaristan Kıral ve Kıralıçelerı 
Prens Kiril, Prenses Odeks, Yu· 
gos!avya Hariciye Na~ı~ı M. 
Y evtiç, Bulgar Başvekıli M. 
Gorgiyef, Bulgar Hariciye Na· 
zırı M. Batolof hükümet erkim, 
kumandanların ~aiyetleri ve diğer 
sivil ve askeri zevat haıır bu· 
lunmuştur. Ziyafet esnasında Kral 
Boriı bir nutuk söylemiştir. K al 

Kıral nutkunda misafir ır 
ve Kıraliçeyi seliimladıktan s.onra 
bilhassa Yugoslavya· Bulg~ıstan 
mtlnasebatma temas etmıo ve 
bu ziya.ret esnasında yapı· 
lacak samimi mülakatlarda 
iki milletin biribirine pek yakla· 
ıacağım, arada helledilmemiı bir 
nokta kalmıyacağını umduuğunu 
söylemişti:-. ........................................ .., .................. ,. ... 

Mide, Barsak \'C Ka:adğ'er 
rahatsııhklarma 

AFYONKARAHiSAR 
MADENSUYU 



:tJ6m/ebl M~~ 
.traç 
(öglerinde 
)on Posta 

Zafranbolu, ( Hasuı1 ) -
\raç kazasının dört bir etrafında 
>irer ve ikişer saat mesafe ile 
'urulmuf bllyOklU kUçtikltl blı· 
;ok köyler vardır. Bu meyanda 
:.e Sarbon ,. köytl altmıı heı evli 
JUzel ıirin bir köydür. Köy iki 
nahalleye ayrılmııtır. Mahalleler
den birinin adı Sarbon diğeri 
Sancılardır. Bu iki köy bir muh· 
~arlıkla idare olunur. Sarbonda 
güzel bir cami vartlır. Buralarda 
da tenevvll zevki uyanmıı halk 
mahdut bir iki itle bağlanıp kal· 
mak fstem;yor bazı kimseler yeni 
yeni dokumacılık ve ıair itlere 
giriyorlar ve muvaffak ta oluyor• 
1ar. Sarıcılar köytınUn etrafında, 
Manay, HAIAba, aşajt Oba, Der
gtlnez, Ovza, Muıutıa·r ve Okçu• 
lar köyleri vudır. Bu köylerden 
Manay köyOne köyiüler Camili 
köy derler. Bu köyde eıki bir 
cami yardır. Camfin yanı başından 
buz gibi suyu olan bir pınar 
akar bu köyün etrafa ormanlarla 
çevrilmiştir. Köyl\n havası da çok 
iyidir. 

HAlAba köyU, takriben yirmi 
beı • otuz evlidir. Köyde bir 
mektep vardır. KöyUn kaldırım• 
)arı yoktur. Bu köyde de ıuyu 
çam borularla dağdan gelen bir 
pınar vardır. KISyün ortalık yerin· 
de eski bir cami vardır. KISy Araç 
kazaıına bir buçuk ıaat mesafede· 
dir. Abaliıl zlraatle meşguldür. 
ve yetiıtirdikleri fazla mahsulU 
Araç • Zafranbolu ve EflAnl pa
ıarlarına getirip satarlar. 

Aıağı Oba köyOnde aşağı 
1ukan yirmi beı kadar ev vardır. 
13urau bir yörilk köyUdtlr köylii· 
.ter çok uyanık ve miıaflr ıever 
inaanlardır. K6ytln mektebi yok· 
tur. Köylerde demir boru olma• 
dığından ve ekseri yerlerde de 
dlnk borular taammllm etmlt bulun· 
madığından 6tUrU k&yllll~r ecdat· 
tan gördükleri Uzere köylerine 
1111 getirmek için çam borular kul
lanmaktadırlar. Bu çam borular 
otuz aantim kutrunda ve birer 
metre boyunda mevzun olarak 
kesilmlt ve içerileri intizamla 
oyulup biribirlne geçirilerek dağ· 
dan ıuyun çıkbğı yerden köyUn 
pınarına kadar yerin altına döıen· 
mittir. Bu borular yerden azami 
iki kanı kadar bir derinlikte dö
ıenir. Sonra köylüler köylerine 
ıu getirirken bu nimeti sırf nefi .. 
lerine hasretmezler, borunun yol 
iz.erinden geçecek kısmında bir 
açıklık bırakarak oraya gelip ge• 
cenin de içmesi için bir çörte 
korlar. Bu Ttırk k&ylOıllnftn inıan· 
hk duyuılarındaki en bUyUk vazl-
7etl g&aterir. itte çam borularla 

· köye kadu getirilen ıular ekse
riyetle tatlı ve mutlaka soğuktur. 
Ayni zamanda bu ıuya hafif ve 
IAtif bir de çam kokusu llner. 

Mehmet EDYer ---OUzca Tevkifhanesi 
Dtızce, ( Hususi ) - Burada· 

ki eıki tevkifane yıkbrılarak ye
rine yenisi yapılmıya bqlanılmır 
tar. 

OUzce Panayırı 
Dl\zce, ( Huıual ) - DUzce 

panayırı açılmııtır. Panayırın mun· 
tazam olması için belediye icap 
eden blltiln tedbirleri almıştır. 

Emet Jandarma Kumandanh gı 
Em~t (Hususi) - K'1tahya 

Jandarma Kurnandanı lsmail Halda 
Bey Emet Jandarma kumandan· 
hjuıa tayin edilmiştir. 

• 
E 

Biga Köylerinde Son Posta 
Çanpazar Köyü Nahiye Merkezidir, Fakat Az Zamanda 
Kaza Teşkilatına İhtiyaç Göstereceği Anlaşılmaktadır 

Biga (Huıuıi)-
Biga ıehrine 33 f 1 
kilometre mesa
fede bulunan ve 
çok düzgün bir 

Nahiyenin 16 kö· 
yU, 6 bakkalı, bir 
fmnı dört kah· 

vebanesi, iki oteli 
vardır. llıcamn 

ıose yolile kaza~ llatD dahi ayrıca 
)'a merbut olan bir oteldir. 
( Çanpazar köy ) Burada Balı-
mail bir ıırt kesir ve Kale yo• 
Uzerine kurulmuş lunu blrlbirine 
üç yilz hanelik bağhyan ıoıede 
bir nahiye mer• ve Biga çayı lls· 

kezldir. tlinde 120 metre 
Burası, işgal ıı· uzunlupnda bir 

ralarmda dilş• de beton k&prll 
man tarafından Yardır. 

yakılmıı olmaaı• iki aeneden· 
na rağmen civa• Çonpazar 11ahig••l miidıiril 11• mahtarları 6ir arad• beri bu gtlzel na• 
rmda ormanı bol olduğu için az edilmektedir. hiyenin mtidUrlUğünde bulunan 
zaman zarfında eskisinden daha Nabiye merkezi nOfuı itibarile Zihni B. çok çalışkan bir gençtir. 
ali olarak yeniden inıa edilmiıtir. kanunun tarif ettiği ıekilden nok· Köy kanununu hakldle tatbikte 

Ahaliıi rençberdir. Kadınları san olduğundan belediyesi yok· kusur etmiyen Müdür Bey, bütün 
da halı dokurlar ve çok aıiide tur. Bütün iş!ere köyl\n ihtiyar muhtarlarla teşriki meıai ederek 
bir hayat geçirirler. heyeti bakmaktadır. Senede yedi köy yollarım ve ıehlr kaldırımla .. 

Toprakları pek verimll olduğu yUz lira kadar bir varidat temin rmı yaptırmaktadır. 
için insanları oldukça refah f çin· eden bu ılıca ile her ıene kurulan Nahiye merkezinde bir de mo· 
dedir.Mücadele! Milllyede pek çok panayır yeri icarları hep köy san• törle işleyen un fabrikası vardır. 
hizmetleri görülen ve her keae dığına aittir. Cuma gllnleri nahiye merkezi 
sofrası açık olan bu nahiyenin Bu tirin nahiyecik; lzmir, Ba· adeta pazar kurulmuı gibi kala• 
eırafmdan Osman Efendinin him.. lıkeair, Çanakkale ve sair yerler- balıktır. Ormanı yakın olduğu 
met ve gayretile düşman tara· den gel~n otomobillerin telAld için yakacak mUzayakası yoktur. 
fından yakılan hllkumet konağı noktası oldugu için çok uğrak Halk Fırkası bugünlerde gUzel 
ve mektep ve cami ile minareai, bir yerdir. Bu itibarla kaza mer• bir bina yaptırmaktadır. Nahiye· 
b!r iki sene içinde halk tarafın· kezi olmıya pek mUsait ve adeta de bir de frengi dispanseri ve 
dan emece ile yapbrılmııtır. namzettir. Her sokağında çeıme- mllcadele doktoru vardır. 
Mektebi beı dershaneli ve kıı· leri varsa da suyu biraz kabaca· Muhtarları, ihtiyat zabJtliğin• 
men leyltdir. Üç yüze yakın ta· dır. Onun için içmeye mahıuı den çıkma KAzım B. de çok ça• 
lebeal vardır. suyu, kestane suyundan temin lışkan ve halkın derdini dinleyen 

Biga çayı bu nahiyenin önlln· ederler. Bu ıu, ıerbet gibi tatla babacan bir zattır. Nahiyenin 
den geçer. Bu çayın kenarında ve berraktır. mer'aıı oldukça geniştir. Ufak 
çok şık ve aarl bir ıekilde yap• Halkın Maarife raA-betio çok hayvan yoksa da herkeain bir 
tmlmıı bir do ılıcau vardır. Bu- fazladır. Yeni yazıyı bilmeye yok ineği vardır. Uğrak bir yer olduğu 
nun madeni sıcak ıuyu pek ıifalı gibidir. için her sene bet on bina yapıl· 
oldugundan gerek Biga ve Çanak· Çok tecrübeli ve eakl bir hoca makta ve giinden giine büyU· 
kaleden ve gerekse sair yerler• olan başmuallim Mahmut Kimi! mektedir. idman Yurdu gençleri 
den birçok kibar aileler burada Beyin idaresinde olan mektep, dahi bir mevcudiyet göstermek• 
elyevm banyo yapmakta ve bir iyi randman vermekte ve leyli tedir. Telefonla her köy nahiye 
çok haatalar bu suretle tedavi talebeye çok güzel bakmaktadır. merkezine bağlıdır. - H. Ş. 

T ekirdağında j 
Yeni Mektepler 

Tekirdağ, (Hususi) - Bu aene 
vilayetimiz dahilinde yeniden 25 
ilkmektep binası yapılmaktadır. 
Bu mekteplerin 16 ıı Şark6y, 
Çorlu ve Saray kazalannda, 9 da 
Hayreboluda inıa edilmektedir. 
Sarayda yapılan 500 talebellk 
yata mektebi ikmal edilmek Uzo· 
redir. 

Tekirdağ Panayırı 

Tekirdağ, ( Hmuıl) - Her 
ıene Trakya lktiıadiyabnda mil· 
him bir rol oynayan Tekirdağ 
panayın bu aene de Teırinfevve
lin beılncl gftnll Mer'a çeıme 
mevkilnde kurularak tlç gtin de
vam edecaktJr. Panayırda her 
tUrltl hububat, hayvanat ve ttlccar 
eıyaıı ftzerlne •lıt Yerlı yapıla• 
caktır. 

Sıvasla Serinlik 
Sıvas, ( Huıusi ) - Burada 

havalar serinlemeğe baılamıtbr. 
Akıamlan pardeıllıllı ıokağa çı• 
kılamamaktadır. 

Sıvasta Avcılar Bayramı 

Sıvas, ( Huıuıi ) - Şehrimiz 

avcılan bir araya gelmlıler •• 
bayram · yapmıılardar. 

Diyarıbekir'de Hayvan Sergisi 

Dlgarı6•lcird• açıltı11 Aogoaa Hril•l 
Diyanbeklr ( Huıuıt) - Yllk· 1 raddealnd• bliytık bir para ıarfe

aek Islh Encllmeninln ilmi ve dilerek uri ve fenni bir ıurette 
fenni eaaılara fıtinat ederek yapılmıı olan hAliı kan Arap 
atbkları adımın sekizinci yıldö-e atlan•• mahauı aygır depoıu 
nUmtıntı teılt eden Dlyarıbeldr llç seneden beri faaliyete geçe-
aerglıl Birinci Umumi Mnfettfı memlıtfr. 
Hilmi Bey tarafından meraılmle Bu deponun faaliyete geçeme-
açaldi. meal Arap atlannın neslini lnka-

Halk Uç gUn devam eden raza doğru ıevketmektedlr. Depo 
bu sergiyi bOyOk bir zevkle faaliyete geçtiği takdirde mem-
ılyaret ettiler. Dlyanbeklr ıergiıl leketin muhtaç olduğıı damızlık 
timdiye kadar hayvanların ıılahı aygır meaeleal halledilecek, bura• 
yolunda dağıtılan (19,525) llrahk da be1lenecek ıaf kan Arap 
mftkafabn boıa gitmediğini ve aygırluı ile bu ihtiyaç bertaraf 
hayvancılığın her ıene tekAmllle edilmlı olacak ve gittikçe hayvan 
doğru gittiğini göstermektedir. neıll de lnklıaf edecektir. KöylD· 

Bu sergide de ( 400 ) lira ler hallı kan Arap aygın buhnak 
mükAfat dağıblmııtır. Burada Uç lçba pek bilyllk mUıktılAta ıoaruı 
ıen• kadar elli altmıı bin Ura kalmaktadırlar. 

1 Anadolu Haberler~ 
Devrekte 
At 
Koşusu 

Devrek. ( Husuat ) - Gençıt 
ler birliği tarafından tertip edilen 
sonbahar at koıusuna bllyUk ko
tularda ve Istanbul kotuıunda 
mOklfat kazanmıı bulunan Mes'ut 
Ye emsali kıymetli atlan da fttl• 
rak etmiıtir. Koıuda (7000) rad• 
desinde seyirci vardı. 

Devrek Panayırı 
Devrek, ( Huaust ) - Bu se

neki Devrek panayın geçen sene
lerden fazla rağbet g&rmüttllr. 
Panayır Uç gün devam etmiş ve 
halkın kalabalığı (15000) radde
sinde tahmin edilmiıtlr. Panayıf 
memleket ikbsadiyahna bUyOh 
faideler temin etmiıtir. Memlek~ 
tlmlzde rıhtım, fenni mezbeha, 
belediyeye alt pazar yerleri ve 
kasap dükkanları, kal<Jırım, ıu~ 
memleket haritası glbl belediye 
•aridatile kabili telif olmıyacak 
derecede kıymetli eserler bırakan 
eski beİedf ye reisi Nuri Beyfll 
eseri olan bu panayınn da mem• 
lekele bırakbğı menfaat ytlzihı• 
den DevrekWer çok mUtebasıfı 
olmaktadırlar. 

EmlnönU Tahakkuk MUfettişlill 
Kırkağaç, ( Husuıi ) - Ka• · 

sahamız noteri Eaat Bey fıtan• 
bulda Eminönü maliye tahakkuk -
müfettişliğine tayin edllmlıtir. 

· lzmitte Yollar 
İzmit, ( Husu11i ) - lzmit ,. 

Kandıra ar&1ındaki yolun bozulan 
kısımları yapılmaktadır. VilAyetba 
her tarafında gezllemiyecek d.,. 
recede bozuk olan yollann tam~ 
rine devam edilmektedir. 

Yeni yapılan Karamtlrael·hml' 
yolunun tesviye( türablyeai ikmal 
edilmek llzeredlr. lzmltl, Yalov.. ~ 

ya ve nihayet ~ursaya bağlayacak .. 
olan bu yolun yakın bir zamanda 
ikmal edileceği kuvvetle tahmhı 
edilmektedir. 

Antalyada Bir MahkOmiyet 
Antalya, ( Husual ) .....! Bit 

lnglliz vapurundan gl\mrllklenmo-
miı boya kaçıran ve yakalanacağı 
eanada bu boyaları denize atan 
kayıkçı " Papel Mehmet ,. ihtiıaı 
mahkemesi tarafından 9 ay hapao 
mahkfımve derhal tevkif edilmiftlr. 

Antalya Fırka idare Heyeti 
Ahtalya, ( Hususi ) - VilA• 

yetim iz C. H. F. meclisi idare 
azalıklarına Sıtma Mücadele Reisi 
Seyfettin, Avukat Fuat, LUtfll, 
tticcardan Hacı Murat zade o .. 
mao, Alim Mehmet, Ahmet Şevki, 
Eczacı Sabri Beyler intihap oluae 
muılardır. 

Malatyada Trahom Kursu 
Malatya, ( Huıuai ) - Ad ... 

yamanda . Trahomla mt1cadele 
etmek üzere bir g&z haıtaneıl 
teslı edilmifti. Daha esasla blı 
ıurette mUcadele edlJmek Ozere 
bu ıefer de Malatyada ınualli:. 
lere mabıuı bir Trahom mUcade
le kunu açılmışı, ve Malatya ka~ 
ıalanndan bir kııım muallimler 
mezkôr kun• ittirak etmiıtır, 
Kursun mOddetl yirmi gtindUr. 

Kemaliyede Bir SUrUye Kurt 
Hücumu 

Kemaliye, ( Hususi ) - Şih• 
ıar köyünden Stıleyman oğlu Emin 
geceler) bahçeliklerde koyunları• 
nı otlatırken kurt hücumuna ma• 
ruz kalmııtır. Kurtlu Eminin 20 
kadar koyunundan 18 tanesini 
parçalamıılardıı 



[ SigaHI Alemi) 
Bir lngiliz 
Demagojisi 

Birkaç tl•tl•n beri rl•• bası lnri• 
lia ıueteleriain Almaa1adaa tlkiyet• 
lerlae ıahit oluyoruz. Bqlarmda 
Fmancial Newa buhmaa bu saaeteler, 
Almanyayı aon zamanda lnriliz p"ya• 
auından hararetli bir ıurette harp 
maddelerinin ,..pılmHına 1arayacak 
iptidai maddeler tedarik etmekle 
lttllaam ediyorlu. lleHll birçok Al· 
... firmaları lnriltereaia Lankıayr 
Kontlutundan mühim miktarda pa• 
muk lubjı aatın ahyorlarmıf. Bu 
mlbayaa, ıon zamanda 4 bin tonu 
balacak kadu ehemmi,..tıenmif. Bu 
kıbk pamuk barutu )npmaya yarar• 
•lfo Baratua İH laupte cilaeti 1arfı 
malOm olduju için lngUizler Taziyet• 
ten dehıetli ıurette kuıkulamyorlar• 
mıı. Eaa 1en bir tahkik J•pılmaıı 
me.auabahamlfo 

BIHla dlayaaıa bir harp badir .. 
.... abl.mak İate•edijiai serek fiil 
H ıerek .azle prilp aahyoruL 
Hube ıirmek İltemeylı luaniyete 
olan muhabbet f azlahtından zi1ade 
bayle bir laarbla Hbep olaeafı saru· 
larıa yerditi çekinme duyrularından 
Beri ı•llyor. 

lq-Uizler 8teden beri ticaret dar. 
funlujundan tiklyetçidlrler. GOnOn 
Mriade karıılarına yatlı bir mGıterl 
tıklJ•· Bir kaaım ıaseteler, ba aefer, •a mGfteride blabir fHit alyet ıezi. 
rorlu. Buna mukabil laarba imklnııa 
lulmak lçla aillh ıanayiinln devlet 
batrolu albaa alınmaD teklif ediJi. 
ıor, yan çiılyorlar. Dojruıu ne demek 
htedilderlnl anlamak mDmkDn olmu
ıor. Daha dofra•u demek iıtediklerl 
.. dun 

He f yde aılan payı bizimdir. 
Dıterlerl b'zden ıonraya. Harp ıonu 
clOny ı nda bu mant j'a boyun etee•k 
millet artık kalmamııtir. - Süre ya 

iki Tren Çarpışması 
Bilanço: 11 Ölü, 21 Yaralı 

Londra, 29 (A. A.) - Vanikta1r 
felarinde iki tren çarpıımıf, on bir 
k1tJ lbalf, y"rmi bir kiti yaralanmıt
tır. Çarp ıma o kadar tiddetli olmuı· 
bar ki bir yolcu pençereden fırlıyarak 
lsenardaki direklerd.n birinin Gzerine 
4'8'4mlt ve kaz klanmıı Ya:dyette 
kaluak biraz ıonra can vermiftir. 

aaalc 
Lindbergin 
Çocuğunu 
Kaçıranlar 

Nevyork, 29 (A. A.) - Uadbergin 
çocutunun kaçırılma me11ele1inde 
ikide bir adı reçen •Con" ilmindeki 
adamın doktor Konclonclan SO bin 
doları k fidyeyi tesellilm eden ıahıı 
oldutu anlaıılmıtlır. 

• Şik go, 29 ( A. A. ) - Burada bir 
kadınla bir erkek tevkif olunmaıtur. 

Zabıta memurları, bu erketfn, Und• 
berı itile alikadar olup polilçe .,.,. 
nılaa mahut Cona pek aiyade pense
mekte oldutunu ıöylDyorlar. 

Havanada Bir 
Hadise 

Eski Cümhur Reisi Kaçh 
Ha.ana, !9 (A. A.> - üki Relll

etlmbur M. Gra'nın ıiyalll ıulkut talı
metl ile tCYkif olunmamak için bura
dan tanare ile Amerikadaki Miaml• 
1e kaçbjl zannediliyor. 

Birinci Enternaeyonal 
70 Yatında 

Moıkon, 19 (A. A.) - Londra'da 
te.U edilen birinci Enternasyo
nalin 70 inci yıldönllmOnQ kut• 
!ulamak için, gazeteler makaleler 
neıretmltlerdir. 

Rusyade ilk Kar 
Moakova, 28 (A. A.) - Geçen 

senelerden daha erken olarak, lrkutlk 
..hrine ilk defa kar 1atmııtır. 

Bir Hava MuvaffakıyeU 
Roma, 29 (A. A.) - Udine'• ha· 

reket eden 30 takip tayyarHİ, mun• 
tazam uçuıla (1) 1aat (35) dakikada 
520 kilometre uçarak Roma'da yer• 
inmitlerdir. 

Bir Kaza Ve Netlceal 
Durlu, (Amerikada) 29 - Methırr 

otomobil ala'ü rek•A e cwa 
kendi ıoförOnO dikkatlizlıkle lSldlr• 
dltü için mahkum olmuıtu. fst n f 
mahkemesi, Kayedonun bu karara 
itiraz nı reddetmltlir. 

lngHtere Maden ltçllerl 
Kardif, 29 (A. A.) - Cenubi 

Gal maden ameleal murahhulan 
perıembe gUnU Londrada elde 
edilen hal suretini kabule Ye 
grev tıcretinl geri almıya karar 
vermişlerdir. 

A'k 
lençlerlndll' 
ıNıo.32 

ao - D - 934 
LeylA ona iç takım yeal p• 

....... a1mıftı. 
Genç im eakl çamqırların 

Jollandığ&DI görUnce yengesile 
Retlt arumdakl vaziyetin ger
finleıtlğlnl anlalDlfb. Zaten aon 
ıece Refidlnı 

- Ben herıeyl bu gece hal· 
ledecejbal 

Diye aynldıfı halde bir hafta 
.eztlaneylfl, Tlrklnm gelmeyiıl 
Retldln mektaplannda ba hah1e 
d&nmeylfi onun annesfle çetin 
•ır mtlcadele pçirdlğinl l1pat 
tcl.iyordu. 

Çamaprlar J1bnmak için 
•••dlaine gelince hadi1eleria ta
mamUe tahmin ettiği gibi ıeçtl
thd aalacla ya kıtlada tam bir 
bekir ı..1ab geçiren delikanlıya 
muhtaç oltl.p ıeylerl hanrlamak 
için hareket. seçti. 

Ertesi •lrf-.I. yine katlaya 
d6neo emlrb.r hu defa ona 
pap, mendil ve lreioııayadan bq
ka bir kutu puta .._ .. ker de 
ıetlrmiıti. 

LeylA bunları aloderınekle 
beraber mektuplannda hit laalı-
1etmlyordu. 

Burh•n Cahil 

Genç kızıa uyfa dolduraıa 
mektupları hep havai ıibi ıörl
oen g&ınJ ajnlara, gençlik heye
canları ile dolu idi. 

Kıtlaya dlSnUıUn ikinci hafta11 
geçti. 

Hasibe Hanımdan hlll haber 
yoktu. 

Reılt en ziyade TUrklnın kal· 
kıp gelme.ini bekliyordu. O hat• 
ü bir mektup blle yumıyordu. 
Herhalde annen Tllrklm da ken
di aleyhine tıkıp doldurmuttu. 
E*iden Tilrklıı haftada bir iki 
defa yengesine ıider. Leyli De 
ıısrnınrdn. Şimdi herhalde onu 
yapmıyordu. Efer Tllrkln yeng .. 
sine gitmlı ,olsa herhalde Leyll 
mektuplarında bundan bahsede· 
cektL 

ikinci hafta ı•çtijl halde 
anneainden su çıkmadıfını 16ren 
Retit artık dayanamadı. Leyllya 
olsun ıarmek için bir alcpm 
Kadıköyllne geçti. Zaten bir ıtıa 
evvelki mektubile -geleceğini ha
ber vermlf ti. 

Leyll Ye anneli onu buretU 
bir ,oı. ıibl ka ...... ddar. 

TILIBArLAB 
Bir lktısadi Formül 

Bu Gidişle iş, 
Çaresine ~ .._.. ___ , ________ _ 

Sevlanda Miithiş 
Bir Kuraklık 

Maymunlar Ve Geyikler 
Açhktan Şeh "rlere 

Hücum Ediyor 
Koloml:o, 29 (A.A.) - MGtbit bir 

kuraklık, Seylin ada1ını mlteeuır 

etmif, Hiadiıtan ceYlzi, pirinç ve çay 
mahaaltlne ciddi zararlar yermiftir. 
Suyua 1oldata blllaaaa adanın fima
liade ....ulaktan i&tirap çeken ••J• 
•aalana •ahtet halinde ahaliye hl• 
cam etmelerine 1ebebi1et yermekte 
n seyilderi, au bulmak Gmidile tehir· 
lere koftarmaktadır. 

Çinin Amerikayı Proteato•u 
Vaıinl'tou, 29 (A.A.) - Çin b8k0· 

meli, Amerlkanıa takıadıjl .amit 
•iyuetini proteato etmiıtir. 

Galiba Bu 
Dayanacak 

Hal 

- Efendileri lktıudi ••ziyetimls 
tamam•• mG.azene idir. lkhaadl bin· 
yemiz için hiçbir t rafta iptidai 
madde bulamamaktay L Eaaaen 
Ah lide de bunu alacak para yo1rtu. 
Binaenaleyh n&iyet mit.Yasindir. 

[Bir Çek karikatDrii] 

Milletler Cemiyetinde 
Görüşmeler Bitti Ve Silah Ticareti 

İşi Hala Halledilemedi 
Cennre,29(A.A.) MU etler cemiyeti garDımelerina nihayet vermiftlr. Ayrıc• 

harp halinde bulunan deYletlere 1atılacak ı'IAblara ambarl'o konulma11 hak
kındaki tekl'flerin tetkiki için bir komlıyon teıldl edilmiıtir. Meclı., Iraklı 
2000 uurinln Suryeye 1erle1tirilmif olmaaıadan dolayı Franı yı tebrik etmlıtir. 

Alman - İngiliz 
üzake 

Londra, 29 (A. A.) - Alm nya· • 
lngfüere ticaret milz.akereleri ıçın 
Berline gitmİf olan M. Layt Roı 
buraya dlSomUıtnr. Tekrar Berlln• 
n• zamaa gidecefi belli dejildlr. 

Çlnde GUmUf Nakllyatı 
Londra, 29 (A.A.) - Ranpura H• 

pwu, Çin den ı· mdiye kadar aeYkolu· 
nan en mGbim ,OmDı hamulHini 
Tılburiye boıaltmııtır. Bu ,OmGt 2 
milyon lagiliı lira11 kıymetindedir. 

1 
Rqlt kaç glnd8r bumunda 1 

tllten e't' kokuıunu, aile duyguıu
nu biitBn he•esl ile tattı. Bu evin 
havuında onu okııyan bir 11cak· 
hk, bir ıamimlyet Yardı. 

Leyllnın emektar dadıaandan 
erin kediaine yanncıya kadar 
berkea onunla allkadar oluyordu. 
Hattı bu e•ln eıyuında bile onu 
rahat ettiren, aevlndirea bir ıu
mupldık •arda. 

Leyli onun vaziyetini bluettlğl 
lem yengesinden ve Tnrklndaa 
hiç bahaetmedi. 

Şimdiye kadar Retlt onlarda 
sece kalmamııb. Bu alqam anne
ne gidip gltmiyeceğinl anlamak 
llzımdı. Leyli bunu anneainı 
bırakta. 

Yemekten aonra seç •akte 
kadar piyano çalıp tayla oyna• 
dıktan sonra onlan bırakıp oda-
11Da çekilmeğe hazırlanan yengeal: 

- Vakit epey gecikti otlum, 
btersen kaL Miufir od.. ilam. 
yabancı yer değil. 

O ba teklifi bekliyordu. 
Fakat utandı. Bir anda LeylA 

Ue ık size geldiler. Gen~ kıl 
ona ceuret yermek için: 

- Sabi Reıit, dedi. Kal 
ilteraea. Rakataas olmauın. Hat• 
ta. •• 

Leyli birkaç gtln enel kıfla
ya g6nderdiğl çamaprlan alırken 
bir yeni pijamayı evde alıkor 
•uttu. Bunu habrladıjı için UA•e 
ettia 

Sovyet Rusya 
panya 

Cennre, 29 (A.A.) - Sellhlyettar 
kaynaktan 6trenllditine ,.are, l.panya 
ve SoYyet milme11illeri, iki memleket 
aracında normal mOna1ebetlerin iad .. 
ai mak1adile benGa ukıda bulunan 
mHeleler Ozerlnde uzlaımıılardır. 

Çin Ve Altın Pare 
ŞanahaJ, 29 (A. A.) - Çinin altın 

para eıa11nı kabul edecetl hakkında 
Amerlkada çıkan ıayiaları Maliye 
Nazırı tekzip etmi,tir. 

- Geceliğin bile huırl 1 
Delikanlı lmarmlfb. 
Aane.ıle danlmıı olma11, ı&

zlhı& annesine geçirememlt olm• 
onu mtıteeufr ediyordu. 

Leyli hemen bahal detfıtirdb 
- Bizim miuflr oclaıı çok 

rahatbr. GllneıU.. ffayadar, -.. 
ılz. Dadım zaten hazırlamlt ıan
aede,dm. 

Rqit ceyap vermeden Melek 
Hanım ill't'e etti: 

- Herhalde rahatsız olmaum 
oflam. Bea kaçıyorum Alla• rahathk 

Yerain. Bir teY latenenb dadına 
ılyle Leyli •• O daha çahııyor. 

Anneal çekildikten aonra Ley
li lakambil katıtlannı açb: 

- Blru da buna oynayalım 
dedi. Ama uykun Yana •. 

Serbestçe konaıacalr bir ba· 
hlı kazanmıı gibi Reılt hemen 
cevap vardi: 

- Yok.. Bea ıaten ı•ç yab
yonım. 

-Katlada geç yablll' mı Reflt? 
Genç lmm bu ıuali onu ıa-

11rtb: 
- Yok. Onu elemek lateml

JOl'lllD. Tabü erken yabyoraz. Fa
bt ben ıeç vakte kadar okuyo-
ram. 

- iyi ldtaplann var mı Retft? 
- Bir tek kitabım var. For-

ma forma takip ecli1orum. 
Leylimn hayretle bakan ıöz· 

lerine ceYap Yerc:lla 

Göniil lıler( 

Okuyucuların 
Sorgularına 
Cevaplarım 

Aklarayda C. C. Beye: 
Çocuk İfİ pkaya gelmez. He

men bir doktora ıfderek derdi
nizi ona açmana lbımchr. Kart" 
nııın bu işte .az sahibi olduğuna 
kabul etmelisiniz. Ancak dokto
run a6yliyeceğl aözlerdir ld a..ı 
hareket etmeniz llzampldiiW 
ıize anlatacakbr. .. 

H. M. K. Beye yahat H.ammaı 

Ben olaayclam ubnclerdim. 
dOtünUrdOm k~ babam bu elli 
YBflDI geçkin auratm kaclmdan 
çabuk soğuyacaktır. Yine anaeme 
dönecektir. EYet .. ttnderclim, 
annemin ifitmemeaia• çabprdam. 
ifitmlpe onu da abntml1e ••k· 
ederdim. 

malumat ıoran okuyucuma: 
Derdinizle yakında allka 

oJdum, fakat mektubunuza 
leffetmit olmanıza ralm• adı 
yumamıııın•ı. cenbıma ...,., 
eandereyim? 

* 
Omlt Hanıma a Ea blJlk 

yavruyu &nllne ıetirerek: B 
da mı acımadın, diye aordu 
10nra affetmek ye unutmaktır. 

* 
Beıiktatta A. L. A. Be19 ı 
Hayır bu ıerait albnda m 

olamazsmız. Hem sizden daha y 
lıdır, hem de çocuk anneli · 
mllmkODH yafl 1irmiyl aeç. 
kendi halinde bir genç km ter 
edmis. 

• 
Samsunda 'tCotlmn., Beye ı 

Size tanfyem .. bir lmm d 
bin kızuı kalbini çalmak için h 
ıeyden evvel mektebinizl bi • • 
ve hayat adamı olmıya çahpm 
cllmluladen lbaret oluna b 
,Ocenmeyinll. Bir aDH ahldlı 

HANIMTEYZE 

- Senin mektuplannl 
Gen im IDIDe baldl. 
- Onlar aenl meıpl ed 

biliyor mu? 
- Çok, pek çok.. Beni 

talarca kıtlaya •apaedeD onl 
Leyli. Nekaclar gUzel JUIJ 

Ellerinde klptlara 11.-. 
larcla. 

Obclar llylenecek 1911 
varcl. ki; fakat t. ,...-... • 
aeuizlik onlar lçla •anlmıl. 
mit bir uadet glbL. Ba aaade 
zeYkinl bozmamak lçia nam 
lardı. 

Bu hareketalz, heyecan 
fakat tllr ıibl, hava ıibl, re 
ve koka tibi duplaa. sevil 
teneffUı edilen daldkalan Y 
thlerile yapyorlarch. 

G6n&Uerlnl dolduran 
duyıuJarm yine 16aDllerde 
ze•kl içinde pslerinin ren 
•• Haduial emer fibi. 
tibl clalmtlarda ld 111t b 
itlerini bitim dada kapıc:lu b 
uzattı: 

- Uykun seldi ıallba çoc 
lar, bir aaattir ptmıı çıkma 
Reıit Beyia yatajl bazır. 

l..eylA a,.P kalktı. 
Rept on• takip etti. 

lldai de ze•kine kan•lr••t 
rtlyaclan uyanmqlar ... J&n 
aem, yarı ......, ... deliye 
merdl't'e nlerl 11&Wrdılar. 

(Aıkua .... 



: ~ J...__D_iJ_n_ya,_H_d_d_Iı_ıl_ır_ı ~t J 

Herşeg 
Bir Nisbet 
Meselesidir l 

Fransız frangı altına fıtinat 

Bir istati•· eder, aradaki nlı-
• .ı bet tam beı defa-

tıkt'1n çıkanı dır, daha açık 
n•tlce.. ıöyleyelim: Bet 

Fransız frangı Yerildi mi, altın 
olarak bir F ranıız frangı alına
bilir. Şu halde hayat pahalılığı
nın tabii şekilde olması için, altın 
kullanılan muharebeden evvelki 
zamana nazaran ancak beş defa 
fazla olmaıı icap etmez mi? 
Halbuki neşredilen bir istatiıtiğe 
nazaran Franıa'da: 

Vergilerin altın zamanına 

nazaran beı defa yUkselmeıi 
icap ederken ı O defa yükseldiği 
görülmüf, buna mukabıl bazı 
yiyecek maddelerinin fiatı beş 
defa yükselecek yerde ancak 
3, 4 defa yükseldiği anlaşılmıştır. 
Fransız gazeteleri bana bakarak: 

lıte umumi ınkıntmın sebebi, 
diyorlar! 

Jf 

Kanada'nın devlet bankeıın· 
da, sahibi bir tllrlU bulu-

.-S_a_lı_ib_i_b_u ___ • namayan, bir mil-
yar frank gibi 

l•nmıgan a:ı:im bir servet 
bir pal'a saklı durmaktadır. 

Bu servetin hikayeıi şudur: 
1871 ıeneslnde Toronto ıeh· 

rinde, arkan Fransız. olan Andre 
Mereer isminde bir adam, zengin 
bir fabrikatör ölmUı ve arkasın
da 2 milyon İngiliz altını bırnk· 
mııbr. Bu adamın uzak yakın 
hiçbir akrabası yoktur, herhangi 
bir vasiyetnamesi de çıkmamııhr. 
Şimdi faizi ile birlikte bir milyar 
Franıız frangına baliğ olan 
bu aervet Kanada hükümetlne 
intikal edecektir. 

* Bazen ıevdiilmiz bir adam· 
dan bahıederken: 

.-H-u-··k_m_ü_d_o_I..,- - Ağırlığınca ~1-
.. tın eder, derız. 

rıılçıkan soz Bu ıöz biç değilse 
Hindiıtanda Gondal mihraceslnin 
ıahsı için doğrudur. 

Filhakika bu zat geçen ğUn 
aaltanat makamına ııeçitinin ellin· 
ci yıldönlimüoO teılt için, büyük 
bir terazi yapbrmıf, bir kefealne 
kendiıl oturmuı, 6bUr kefesine 
de halis İnıiliı altınını doldurtmut 
mUvaıene teslı edince parayı 
aaydırmış, tamam 13,000 lngiliz 
altını olduğunu görmliı ve bu 
tecrübeden memnun kalarak pa
rayı yoksullara dağıtmıştır. 

., .......... tftllll1HMl81 ... • .......... •._•••ı•••••••••-.. 

Son Posta 
Yevmi, •lya1t, ff•.adiı ve Halk ıaıetul 

Eaki_ıabtiye, Çatalçeşme ıokağı, 25 
l&TANBUL .. -

1 Gazetemizde çıkan yaza 
ve resimltrio bütün hakları 

' mahfuz ve gaıeteaıize ıiltir. 
., 

ABONE FIATLARI 
1 • 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr - - -TOR Ki YE 1400 750 400 ıso 

YUNANiSTAN 2340 U20 710 210 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone Ledeli peşiodir. Adree 
deiiotirmek 2S k-uruı;tu(. 

w ... 
Gel•ıe • .,,,,1ı ıerl rıerllme .. 

lllnlard•" "'••'ullreı •"""'•&. 
Cevap için ~~ktuplar~ 10 kuruıluk 

pul ılaveaı lazımdır. 
l 

· ,.. Poata kutusu ı 741 lataııb\11 ~ 
Telgraf : Sooposta 

... Telefon ı 20203 
..... 

• 

Zembilli Ali El. DID Mezarı 111 
- -

Zeyrekte, Bir Sokak Başında Yatan 
Koca Zembilli, Üç Padişaha 

Müftülük Yapmıştı ! ... 
~~~~~~----~~~~~~~ 

Zembillinin Penceresinde Daima Bir Zembil Asılı Dururdu. 
Halk Fetvalarını Bu Zembile Atar, Müftünün Yüzünü 

Görmeden Cevapları Yine Bu Zembilden Alırdı 
Osmanlı haya· kat ıözllnü bir 

tında ÖmUr ıti- ttırlU dinleteme· 
rerlerken, birer mifti. Buna mu• 
dUrlü habralarile kabil bazı kanb 
bUyUk izler hıra- hldiselerin önüne 
kıp gBçen çehre· / g•çmeğe muvafi 
ler lçind"' Zenbilli fak olmuıtur. On 
Ali Efendiyi bil- ı lardan biri de şu 
miyenimiz var mı- idi : 
dır? Çocukluğu- Yavuz Selim 
muzda biz onun bir glln Hırkai 
ismini daha sık saadet daireıini 
duyardık. Hayali· 

mizdes ırhna vur· ziyarete gitmiş, 
duğu zenbille do- kapı ve bucağı 
laıan o heybetli :h biraz tozlu gö-
vakur beyaz sa- rUnce köpürmüş, 

kalh, geniı cllppeli -. - memurlardan yUz 
adam daha ziya- elli Enderun ba-

de canlanırdı. BU- Zembilli Ali EJ. iıt• bu $okalc baıınciald çardalclı mez•rda gatıgor demesinin derhal 
yük annelerimiz. dadılarımız kıt 1 yapmıı, binlerce talebe yetiitir· l ldamlarmı emretmişti. Bu kanh 
geceleri bize onun hikayelerini mi§tir. Fakat Zenbilli mUftUnUn emri haber alan Alf Çelebi ka· 
anlatırlardı. Onu biz. gaddar pa- bu büyük fÖhrctl, daha ziyade vuğunu bastırarak Yavuzun buzu• 
ditahlara kafa tutan bir inıan verdiği birkaç fetva ile bu zama- runa çıkmıı, dUrUıt bir çehre ile 
diye tanırdık. lıte bu, zenbilile, na kadar yayılmııtır. Onda mev• söze baılamııtı : 
dik kafalılığı, llmile, doğru söz· cut olan doğru 1ıöz, hakikatpe- - Paditahım mllftunlln vazl-
lülfğile şöhret bulan Zenbilll Şey- restlik ve temizlikti. Ali Efendi felerlnden biri de, Padlıahı Alem-
hislam, bugün Zeyrekte yatıyor. daha henüz bozulmamıı olan Oı· penahm aliret umurunu muhafaza 

Saraçhaneden yürüyerek ke- manh içtimai hayatında bu yol- etmektir. Katillerine ıer'an fetva 
meraltını geçin. Zeyreie inen yo· lardan yUrUrdU. Ona "Zenbllli,, verilmemit olan yUı elll hazlnel 
kuıun solunda kenarları alçak llikabı da bu yUzden konmuştu : hUmayun hademealnln derhal af· 
duvarlı yUkaelc bir yol vardır. 0- Ali Efendinin en bUynk gara· fım lıterlm. 
yoldan birkaç adam yürüdükten beti fetva meaelelerinde halk ile Y avux Selim birdenbire kö• 
sonra solunuza geJen Jlk sokak temas nın şe 11 ve sure inde id • p rmUf, ağır bağıra Z nbllliy 
batında durun. Bu ıokağm bir Odasının pencereıinde daima bir aaltanat itlerine burnunu •okma-
köteıinde yüksek demir parmak· zenbil asılı durprdu. Fetva tale- maaını tehditimlz bir ifade ile 
lıklarlle, ince aUltın gibi aeması, binde bulunan, taleplerini bir lc:i- ıöylemlıtl. Yavuz Sultan Selimin 
kısa fidanlarile daracık bir mezar ğıda yazd1rarak bu zenbile ko- sözleri Ali Efendiyi kapı araıın· 
gözUnUze çarpar. Ztsnbilll Ali Ef. yarlar, biraz aonra da mUftUnUn da çökertilip kılıca havale olun• 
itte burada yatar. Mezar taşında hiç yOzUnU görmeden ayni su· makla biteceği muhakktı. Fakat 
kısa bir yazı var: rette cevabını alırlardı. Zenbllli aldırmadı devam etti: 

Sultan Bayazıt Han ve Sultan Se- Zenbilli müftünün bundan - Hayır Paditahım, bu bir 
lım ve Sultan Süleyman asırlarında maksadı, fetva lstiyenlerin yUzUnU "emri din,, dir. Saltanat levazı· 
~lüfti merhum ve magfur Zenbilli Ali görmemek Ye bttarflığını muha· mından değildir. Padiıahın din 
Efendi ruhiçiln fatiha - eene 932 faza etmekti. İtte bu ytızden halk Ye dünyasını kayırmak zimmet 

Bu mezarın sonradan yapıldığı ona .. Zenbilll,, IAkabını takmııh. ve himmeUoize farzdır. Şeriat hi-
muhakkak gibi.. çünkü tatın Uze- * lafına olarak allahın btnB11nı yık-
rindeki ifade yeni, baıka hiç bir Zenbilli All Efendinin hayabnı mak caiz olamaz. Bu adamların 
yazı yok. Tarihler Zenbilli Şey- araıtırırken onun birçok garip ve terbiyelerini mucip olan hal her 
hislamın ölllmlinU 941 olarak 

hakiki hikAyelerine tesadüf ettim. ne .ebebe mebni ise beyan bu· 
kaydediyorlar. Aradaki dokuz ıe- Bunlar okadar çok ki, bu sUtun- yurun da, mücazatlarma hUkmtl 
nelik farkın nereden geldiğini larda bir solukta anlatmanın im- ıer'i lihik oluraa fetva verelim • 
anlamak müşkül. kanı vok. Fakat tok sözlUlUğUn, Yok eğer gUnahları yok lıe, Pa-

Zenbilli Ali Efendinin meıan, medeni cesaretin ve iç temizliğinin dlıah' iılAmı, günaha girmekten 
Kitipçelebi gibi harap bir vazi- bir timaali olan bu adamın, o kanlı menedelim. 
yette değil, hiç olmazsa kabir, devirlerde, korkmadan, çekinme-
duvarlar, parmaklıklar. çardak ve den yaptığı hareketlerden bir ka-
yeıilllkler bakımsız olduğu halde çını da yazmaktan kendimi men· 
yine :sağlam, bozuJmamış. Duvar· edemedim : 
lann yüksekliği bu tarihi ölünlln Zenbilli mUftU Yavuz Selime 
yattığı yerin harap olmuına ma- Mııır üzerine açılacak harbin pek 

Koca Zenbillinln bu sular dur .. 
duran ıöıleri karıııında Yavuzun 
yelkenleri lamlı, zavallı Enderun 
hadeuıelerini yalnız affetmekle 
kalmamıı, yine Afi çelebi marlfe
tUe onları memuriyetlerinde bırak· ni otmuı .. ben mezare göz gezdi- hakllz. olacajrnı açıktan açığa 

rirken abani sarıklı bir ihtiyar söylemek cUretlnde bulunmuı, fa• mııtı. 
yüzüme ten ters bakıyordu: Aca- ~- -·~ · · · · · · · .. "" ba ne zannetti?. Bunu da bir 
tUrlU anlayamadım. 

lf-

Zenbilli Ali Efendinin asıl ia· 
ml " Sofu ~il çelebiyyülcemali ,, 
yahut " Zenbilli Alaeddin AH Çe· 
mail,, dir. ihtiyar Şeyhiılam 
Karamanelinde doğmuı, 8 sene 
Fatihin oğlu Bayazıt, 9 ıene Ya· 
vuz Selim, 6 1ene de Kanuni Sul· 
tan SUleyman devrinde mUftUIUk 
yapmııtır. Vefatına kadar bUtUn 
dik kafalılığına dUrUıtliiğllne rağ
men mU~lilUk makamını muhafa· 
za etmiıtir. Hayatında verdiği 
fetvaları esaı tutan "Muhtarat,, 

tıimll kıymetli bir kitap yazmıı, 
birçok medreselerde mUderriılik 

. 
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Yine Koca Zenbilllnln hakiki 
hikayelerinden biri de ıudur : 

Ya-.uz. Selim, lran aeferine gider• 
ken - fuzuli olarak - 11kızıl baı,, 
namı verllen yUz bine yakın öz 
Türk evlidını kılıçtan geçirmlıti. 

Zenbilli mUftU, bUtUn utraımala· 
rma rağmen bu kanlı hailenin 
önUne bir tUrlll geçememiıti. 

Fakat memleketteki bUtlln 
hmstiyanları da katlfAm etmek 
fikrine kapılan YaYuz Sultan 
Seltml, yine bir Fetva ile yola 
getirmltti. Yavuz Selim 1ıtanbuJ
daki bütün kiliıeleri camiye tep .. 
dil etmek ve lalim dinini kabul 
etmlyen hırııtiyanlan kılıçtan ge
çirmek lıtlyordu. Fakat Veziri 

. I Kari M•lıluplttn t 
Bir Kari Şehir 
Hudutlarını Kü
çültmek Fikrinde 

lıtanbul belediyesinin oimdikl 
hududu çok bOyllktUr. 7,5 mll· 
yon lira varidat ile bu kadar 
bUyllk ve o nisbette ihtiyacı çolıl 
bir şehirde esaslı bir eaer mey• 
dana gelmez. 

Beyoilu, Betlktaı, Sarıyer, 
Eminönü, Fatlb, Bakırköy, Bey• 
koz, Üsküdar, Kadıköy adalarla 
on ıubel idariye Yardır. Buralar• 
dnki memur maaıları, hastaha .. 
neler, dispanserler sanatoryona 
itfaiye gibi büyük ma1raflardan 
sonra btltçeden ne kalabilir? 

Birkaç sene mukaddem bir 
ıirketle kanalizasiyon yapmak 
Uıere mukave yapılarak esasında 
lağım mevcut mahallere yeniden 
kanaliıaaiyon yaptırılmış, Kadı• 
köy ve mümasili mahaller bırakıl• 
mııtır. Kadık6y bu zamana ka
dar mecra, kaldırım ve fenerden 
mahrum şekildedir. 

lstanbul Belediye hududu Parla 
Belediyesinin dört Beı misli 
bUyUklUğllnde imlf. Bu iftihar edi• 
lecek bir fey olmayıp bugllnkil 
teklilo dUşUntilecek bir meseledir. 
Mademki bu kadar bUyUk arazido 
bu teıkllAtla her ferdin en tabii 
ve basit ihtiyacı olan umml mecra, 
sokaklara kaldırım, ve fener dahi 
yapılamamaktadır, o halde bunuQ 
esasından tebdili yani Belediye 
budunun kUçUlUUmeıl lazımdır, 
Belki o zaman toplu bir ıekilde 
ihtiyaçlar yakinen görülerek me• 
deni bir tekilde temlnlDe lmkia 
olabilir. 

Bunun için ıurların haricinde 
kalan Bakırköy, Tc oğaziçlndo 
Hisarlardan öteki taraf göztepe 
istasyon caddesinden çamlıcaya 
mOntehl bir hudut ve Adalar 
belediye hududundan hariç bıra
kılacak oluraa belki birkaç sene 
zarfmda bUyUk medeni eaerlere 
ıahit oluruz. Yoksa ıahıım ltlba• 
rile hudut bu tekilde kaldıkça 
lıtanbulun imarına imkin aöre .. 
mı yorum. 

Kadıköy Haıırcıbuı Yenl ıokalc 
88 numarada Mütekait Bedri 

............................................................. 
azam Piri Paıa Ue Müftü Ali 
Efendi bu metelenin (uhudu atika) 
ya muıaylr olduğunu iddia edl"' 
yorlar, Fatih Sultan Mehmedin 
hırııtıyanlara verdiği Fermana 
ileri sUrllyorlardı. O sırada derhal 
patriğe haber gönderildi Ye bu 
ferman fatenildf. Fakat ferman 
bir yangında yanmııb. Zenbelli 
bu meselenin lılim ıahitlerle de 
hallonulablleceğiol söyledi. Patrik, 
Uç ihtiyar yeniçeriyi ıahtt gct ir
dl. Bu ıahitler mUftllnUn de bu .. 
lunduğu DiYanıhUmayunda diı le"4 
nildl. ihtiyar Y eniçerller latan bul 
zaptedildiğl zaman, altın bir taba J.c 
içinde ıehrin anahtarları Fatihe 
tealim edilirken, Padııahın harıs• 
tıyarıları kendi dinlerinde aerbest 
bıraktığını kiliselerini de kendi· 
lerine bağııladığım ku1•klarile 
işittiklerini yemin ile ikrar ettiler. 
Kbca Müftll, bu ıabadetin mute• 
ber olduğuna ve bunun hilifmcla 
haraket caix olmadığına feti ı 
verdi. Yavuz Selim, bittabi buı ı 
da itiraz edemedi. Zavallı A i 
Çelebi, iıtikbalde TUrk milletine 
bin bir zarar veren, bin tUritı 

belilar getiren (uhüdu atika) yı 
- bllmlyerek - müdafaa etmişti. 
Temiz kalpli bir Türkün, adalete 
ne kadar bafıb olduğunu bu hadi· 
.. aöıtermez mi?. - ... 



·•······················•···· ............................................................................................................................... . 
"Acunun Öte Yüzünde Neler Oluyor ? " 

merika Reisicümburu, Amerika T Of>-' 
ağında Olmak Şartile Herhangi Bir 
· kede Kendini Kardeş Evinde Sayar 

ht;rib ReıticümJaum KWeı Roonelt IOD n1ahatinde Kanasın ı•lırin• ajncli, 
Kolombiya Beiaiclmhuıe ...._ Bıırayo ile doRo& teali b&Dli J81D•k yedi 
...,._,. kentli umaaıacla ,.. bl• daima mDltapi kal ... u 

Pllmahcbr, denilir, Amerika Relal- mubbU Amerika topra~ ba
dmlaura Mı.ter Roonelt ba .... laaan dlier dewletlerle illa bir 
lraıcleaia 18ct.11 Wr taraftanclar: mllDMebet idame etmek llteditlal 
L • ,aatsmlftlr. 
'il 8'lctl .laatta llkınb ile dola Kolombla halla ve hlk6me0 
e1 •• k. u kadar çek oluna ol- Amerika relalclmhurwıu amiml 
- ltlpduu boamaz, zama• •• bararetll bir pldlde karpla-
... cla ,.., W•e•ıacla UJU,, ... mlflardar. ..... Routez• ile 
-...da dhalenlr. Nitekim bu kOlllfll de.t•• reWt blrHkte, 

HDU beaU bir yemek yemlfler, 
tarihi ibldeleri Ue meıhar olan 
Kart.pa ......... MlllflDltlardlr. 
• ma..habe una11nda llllter 
Rooawelt: 

- Amerik kat' uuaclaa olmak 
eartil• her laasi bir ilkede. 
baclml ienclf edvbiıde ıayaran.,, 
Deiniftir. 

Kolombiyahlar, memlebtlerl
m uaretten lrartaran Bollwar'm 
150 lad ydd&nlml mtlnaHbetlle 
pkardaldarı yeni puldan miaaflr. 
l.tae bir kolleblyon h•clİJ• et
mitlerdir. Bu mllauebetle Ame
rika pıetelerl buzlu fima1 deal
dnden budu cenup denldne b· 
dar bittin Amerika kıt' UUUD blr
Ylcat olclapnu yaımakta n bu 
Ylcuclaa muhtelif mawlan arama
da .... plabclaa bir .......... 
tuillal lltemektedirler. Burada 
kaat edile mani, blJha•a cenabı 
Amerika paurlanam Amıpa 
mallarından mDlt&IBI blank 
Amerika maaaabna cl&m..W 
latemektlr. Ve uaatlmamü
dar ld bu imamda bllba.. lall
llhda ...,...•bir w,.._. 
lflemektedlr. 

aça çı ı arıı •• 

f ransada Bir Hava Poliıi 
T şk·ı Edildi .. 

Her istasyonda Komiserin Emrini 
Beldiyen Bir Tayyare 

F ... terak· 
kin yahu-.. 
Diyetin itin• ,,. 
ramakla kelm~ 
da, laaıaly•t be
rlclntle , ... , ... 
lana ela latifacle , ... ~J,...... -· ,... bir ..... 

delenin ı•tirditJ par,a 
ile PJ•.aı111euklar• her Mile d..tz 
keaanaa: dermek için ._. 
Wr yarda • teai11 edilecek, 
priye kal ile de MIYari 

.. t' &l1lllD bima da bulunan 

.alatelif .. flia eaelerlne 
1arh eclileceklW; 

ıta1ya sazetelerl 
.... ubbat " aflJ 
et91elde ye bu defa up~• llt••- lldad f8C1lja ....... 
Wirler. 
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İTTİHAT TBRAKBt 
lBir Fen Adamının Korkunç Görüşleri 

-ve 

Nasıl Doldu ? •• 
Na•ıl Yaıadı ? .• 

NaJıl Ôld/J.? 

stanbul Halkının Canı 
Allaha Emanet Edilm · ş ! 

Ce al Paşa, Surye kibiri rasında 
hine ir ayat Sürüyordu •• 

( Baıtarafı 1 inci 701.de ) 
latanbulda yüz binlerce halkı 

berglln, her saat ölümle tehdit 
eden tehlikelerden birincisi .• 

Genç fen adamımız bunu 

Vaziyetin ehemmiy t keabetti· 
ğlnl gören (Irak ve hnvalisl umum 
kumandam), elinin altmd bulu· 
nan kıt'alarla geriden aldığı ehem• 
miyetıiz bir takviye kuvvetini 
cenuba doğru sürerek lngilizleri 
karşılamak istemf§&e de, artık 
it iıten geçmfttl. Bu tehlikeli 
vaıiyet iıe (Karargfthı umuml} ye 
bliylik bir endişe vermf~tf. Bunun 
Ozerlne ittihat ve Terakki cemi• 
yetinin en fedakAr erkanından 
Kolağası SUleym n Askeri Bey 
binbaşıhğa terfJ ettirilerek ve, 
(Irak ve hnvalisi umum kuman• 
danı ve Ba&ra Valisi) unvanı ye
rilerek Acilen Bağdada glSnde
rilmiştl. 

[21 Ktmunuevvelde] EIA:ıb:de 
emir ve kumanda)lı teslim alan 
Süleyman Askeri Bey, yalnız git· 
miyor, yamnda gUzide bir gönUlltı 
kafilesi de göturUyordu. Ekserisi 
vaktile Rumelido çete harplerin• 
de ve sonra Balkan Harbinin fe
ceyii içinde yoğrulmuş olan bu 
g6nUIIUlerden şüphesiz ki büyUk 
hizmetler bekleniyordu. SUley• 
man Aıkeri Bey, Klinunusaninin 
yedinci gilnU (rota) civarında in• 
gilizlerle ilK defa olarak (bir keı· 
fi taarruzi) müsademesi yapmış; 
maiyetindeki pişkin kuvvetlerle 
lngilizlere habrı ayılır bir tokat 
atmışb. Fakat ayağından ağır 
ıurette yaralandığı için hastaha· 
nede tedavi olunmak üzere Bağ· 
dada avdete mecbur kalmıştı. 

lngilizler, Süleyman Askeri 
Beyden yedikleri darbe kar ısın• 
da, az çok sarsılmışlardı. Aynı 

zamanda Kanal ıeferl hazırlıkla· 
rının ikmalini haber aldıkları için 
de telaıa başlamışlardı. lngiliz 
gururu, herhangi bir ıekilde hır· 
pnlanmıya müsait değildi. Onun 
için artık lngllizler ciddi bir su· 
rette mukabeleye karar vermiş· 
)erdi... Suriyedeki 8 inci Kolordu 
Kumandanlığına tayin edilen (Fon 
Kres), parlak plAnının bir an 
evvel tatbikı için istical gösteri· 
yordu. Çöle doğru çarçabuk bir 
dekovil hattı döşenmişti. Fakat 
bu hattan sonra da, Kanal &bhili
ne v sıl olabilmek için tam on gün· 
lük bir yolculuk edilmesi elzemdi. 
Kuvvei seferiyyenin erzakile suyu· 
nu taşımak için 14,514 deve te
darik edilmiıti. 

Cemal Paıa, istiklAI taraftan 
olan Arap komitecilerinin hare• 
katına ıet çekmek ve hilha818 

casusluğun öhllne geçmek için 
bazı tedbirler ittihaz etmiıtl. 
Şam sokaklarında dolaıan bir 
Sırplı, - casus olup olmadığı ta
hakkuk ~tmeden- idam edilmiş; 
muhite hır tedhiı dersi verilmek 
latenilmişti. Ayni zamanda bUyUk 
bir geçit resmi yapılarak halka 
ordunun kuvvet ve satveti göıtc• 
rilmişti. Bu resmi geçit dolayısile 
de onuncu fırkaya ( Cebeli Lüb
nan ) işgal ettirilmiıti. Suriye.pin 
eşraf ve 8Ynnı Cemal Paşanın 
muhitinden ~yrılınıyor; her gün 
tevall eden zıyaret ve ziyafetlerde 
( HUkfımeti Osmanlyeye karşı ) 
beslenilen sadakat, Yeminler ve 
ahitlerle temin ediliyordu ... Cemal 
Paşa, etrafını ihata eden bu Su
riye -ekabiri araıında, kudret vo 

.. 

Cemal Paıa tle erkaıulıarblge relai re•mlgeçil enıa•ındo 
muvaffakiyetinden emin bir ta· mutlaka mUJeSlilef olacaktır. 
var ile maiyetindekilere ahane O gllnden itibaren Cemal Pa· 
ıualler soruyor; Mısınn ilk §BDln ziyaretçllerl artıyor.. karar-
fatihi ( Yavuz Sultan Selim ) ile gab, biriblrinl takibeden (gözleri 
kendi arasında, mukayeıo xemin- acayip şulell, bakıılan garip nUk· 
lerine yol açıyordu. teli, maşlahlı, akellJ) rengArenk 

Harp dolayısile lsıtanbulda kefiyeli, ipek entarili etraf, Ayan, 
teıekkUl eden (istihbarat cemiyeti) rüesa •o şeyhlerle dolup botalı• 
namına Şama gelen muharrir yordu. Fakat nafiz bir nazarla 
( merhum ) Ahmet Rasim Bey muhite bakıldığı saman bUtlln bu 
ekseriya Cemal Paşanın mecU • zahiri tantana vo alayişin OstUnde 
lerinde bulunuyor, Kanal hareki· gl%ll bir istihfaf hiasediliyordu. 
tının baflamaaına intizar ediyordu. Artık kanal hareketi emirleri 
Bir gUn Suriye eşrafile civardaki verileceği esnada, bazı ufak tefek 
aşiret ıeyhlerl Cemal Paşayı tevkifler, 1Upheli eşraf hakkın· 
ziyarete gelmiılerdi. Ahmet Rasim da hafif tahkik ve btintak· 
Bey de bu ziyaret esnaaında lar, ( daveti mahsusa) Iar vu· 
Cemal Paıanln nezdinde l<H. ku buluyor; Şamın cennet ha· 
Cemal Paşa birdenbire Ahmet ası Ostünde bir tedhit ruzgiirı 
Rasim Beye dönmllş, şu garip dolaııyordu. Bu hal, - nUfuzu 
suali sormuftu : nazar sahibi olanlara - arbk Su·,.. 

- Hatırında mı? (Selimi evvel) ye ile 1ıtanbulun yavsı yavaı bir• 
Mısır seferinde orduda kaç bin blrind n daha ziyade uzaklaıtığı, 
deve bulundurmuı idi ?. aradaki rabıtanın gerilmeye baş-

Raıim Bey, hiç tereddilt et· ladığını hiısettiriyordu ... lstanbulda· 
moden : ki (Makamah Aliye), gözlerini ve 

- Sekiz bin kadar, efendim.. kalplerini Alman muzafferiyatına 
Koca Rasim Bey, Cemal bağlamış olduğu için başka hiç 

Paıanın maksadını keşfetmiş; bir şey görmUyor.. Ve Suryeden 
tam onun istediği gibi bir ıızmayn başlayan gizli enin ve 
cevap vermİ§tİ. Hiç tllphesiz ki ıikAyetleri işitmiyordu ... (DlSrdün-
o dakikadan itibaren herkesin cU ordu kumandanlığı) namı hafif 
fikrinden şu mUtalea geçmişti. geldiği için (Surye ve havalisi 

- Aık olsun Cemal Paşaya... umum kumandanlığı) Unvanını alan 
Yavuz Sultan Selim gibi tarihte Cemal paşa, hUkümetin şevket ve 
misli ender görlllen bir padfıah, satvetini parlak gösterecek teza· 
Mısır seferi için ancak sekiz bin bürattan geri kalmlyor; Cuma 
deve tedarik edebildiği halde glinleri (Emevlye) camiine tertip 
Cama! Paşa on dört bin beş yUz edilen gidiş alaylan; Şam halkının 
kUsfır. deve hazırlamak suretlle e civardan gelen aşair ve urba· 
azim ve himmetinin büyUklüğUnU mn gözlerini kamaştırıyordu. 
gösteriyor. Eh, artık Mısınn f thl (Arkası var) 

f6ylece anlatıyor: 
- "Efendim.. diyor, siz Is· 

tanbul limanında hergUn, belki 
her saat başında yiizlerce, binler• 
ce insanın çoluk çocuğuyle 
iskeleden iskeleye işleyen vapur• 
lara, motörlere, sandallara bin· 
diklerini, dolup boşaldıklarmı görOr
ıllnUz. lstanbul limanı ta Haliçten 
Adalara kadar serpilip uzanmıf 
geoit bir limandır. lJmanımızda 
yllzlerce v~pur, mavna, çatana, 
kayık lıler. Yakın ve uzak me• 
ıafelere gündUz ve gece, yaz 
ve kış. 

Siz bu binlerce insanın bu 
deniz yasıtalarına bUyOk bir emnl• 
yet ve rahat içinde bindiklerini 
görünce hakihaten ha rahatlık ve 
emnlnyetin yerinde olduğunu zan• 
nedersiniz.:Halbukl lıtanbul Uma• 
nmda can emniyeti tamamile 
Allaha emanet edilmittirl 

MUhlm bir ukayese 
- Siz bu yüz binlerce halkın 

emniyeti etrafmda zerre kadar 
tedbir allnmamıt oldu~nu kllçUk 
bir mukayese Ue anlatmak için 
deniz. hamamlan talimatnamesine 
göz gezdirmeyi tavsiye ederim. 
lstanbul dahilinde bir deniz ha· 
mamının bağlı olduğu fenni şart• 
lar nedir bilir mlıinlı?.. Deniz 
hamamında boğulma tehlikesine 
karşı bir motör, lkl tahlisiye 
sondalı, ıahadotnamo veya ehll
yetnameli bir yUzUcU, ilk tedavi 
tedbirlerini alacak bbbt ecza 
bulundurulmaaı lazımdır. Bugllıı 
bu lilıum hiçbir deniz hamamında 
tatbik edilmiyor. Fakat belediye
lerin deniz hamamları talimatna· 
meainde bu ıartlar yazılıdır. Yani, 
bir kUçUk deniz hamamında lhım 
olan emniyet tedbirleri bunlardır. 
Deniz hamamında bir kiılnin ha· 
yatı için bu kadar tedbirlere in· 
zum görUlmU§tllr de koca limanda 
her saat yllz binlerce insanın 
bayatı mevzuubahı iken tek bir 
tahlisiye ve imdat tertibatı alın
mış değildir! .. 
Vapurların Tahllalyelerl 
Yalnız limanda lıleycm vapur· 

larda kanepelerin altlarında veya 
dolaplarda tnhllsi)•e mantarlan 
ile tayf anın herhangi bir IUzum 

is ta bul Zira t Bak s an: 
Muhammen Metre Cinsi Mevkii Senet No. Borçlunun hıim ve 
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haUnde dışarı çıkmasına mahıuı 
iki kUçUk sandal bulundurulmak• 
tadır. Bu tahlisiye mantarlarının 
ani kazalarda, bilhassa gece ka• 
zalarında ameli faydaları pek 
kıttır. Bir anda denize atılmalar1 
IAzım gelen yolcuların bu, faydası 
§llpheli mantarlardan istifade et• 
ıiıeleri son derece mUşkllldUr, 
Şu halde lstanbul limanında her 
hangi bir deniz kazasında mutla• 
ka hariçten derhal yetişecek lm4 

dat vasıtalarının bulunması ve bu 
vasıtaların gece gUndllz alesta 
durmaları şarttır. Halbuki limanı• 
mlzda ne terassut kuleleri, no 
fevkalade sUr'atlı tahlisiye mota,... 
leri, ne tahlisiye teıkilib yoktur! 

Olan Acı Vak'alar 
- Hele sandal vo motör gibi 

deniz vasıtaları daha mUthfş teh• 
likelere maruzdur. Netekim liman• 
da acı vak'alar ieçmlştir. Bunlar--, 
dan hafızalarda kalan Macar 
Sef arethanesinln bUtUn memurla~ 
rının bir ıandaJla boğulma&ı, ev• 
velkl ıene merhum Maarif Vekil( 
Reşit Galip Beyin çoculdarlla 
birlikte bir sandalla denize dZS.. 
ktilmelerl ve harikulAde bir teaa• 
dUfle kurtulmaları gibi hazin 
vak'alar vardır. Zavallı merhum 
Maarif Vekili, çocuklarını can 
hevlile ve kahramanca bir gayret• 
le devrilmiş bir andalın etrafın• 
da toplıyabilmiw, fakat bu kafı.. 
ramanca gayret, onun bir zatü,.. 
reeye yakalanarak hayahna mal 
olmu tu. Yeter ki lstanbul 

enizinde hergUn bir sandal ka• 
zaaile ~tenler eksik olmaz •. 

ÖIUm Tehllkeal 
- Velhasıl bugünkn haline 

nazaran lstanbul limanının Uze-
rine ( ıslaha ve tedbir alınmıya 
muhtaç ) damgası yapışbrmak. 
bence doğru olur. Bilhassa son -
vapurlar, gece seferleri ıis v~ 
kıt seferleri tnm bir emniyet 
içinde değildir vo yüz binlerce 
halk bundan gafil olarak bUyUk 
bir emniyet içinde gider gelir., -

Mal Ye bina için hergUn, 
her saat &emt semt nöbet bekle
yen itfaiye teşkilatına mukabil 
yllz binlerce halkın hayatı için _ -
gece gündüz nöbet bekleyeıı 
tahlisiye teşkilatı şlSyle dursun, 
hemen vak'a mahalline yetiıip 
denize dökülenleri toplayacak 
hızlı gidişli bir tek gemi dahi 

yoktur. 
Bundan dolayıdır ki bir felaket 

olmadan evvel buna bir tedbir 
ahnmamıı olması hayretle telAkkl -
edilm~lidlr. " 

* Daha baıka tehlikeleri yarın - -
yazacağım. 

Ancak mtihendisin ı8zlerindeq 
• ne yalan söyleyim • yalnız bit 
noktayı dUıünUyorum ı 

Mal ve bina için semt semt, 
gece gündüz nöbette itfaiye teı• 
kilatı var da yüz binlerce can 
için.. Kuru bir saUiten tllncina l 

1. M. 
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· BilAI -ve- Zambak~ 
BUyUk Tarihi Roman 

Muharriri: A. R. N o. : 50 80 - 9 - 93~ 

Üç Meçhul Yolcu ! .. 
Birinci Fransuva, Bir Adamı Vasıtasile, Sultan Sü
İeymanla Sıkı Bir Dostluk Tesis Etmek lstemiıti .• 

Nazarıdikkati celp etmemek 
için yolda elbiselerini Rumeli hı· 
rıstiyanlarma mahsua elblaelerle 
tebdll tsden bu Uç yolcu, Arap 
camisi civarındaki hanlardan hl· 
rine inmişler; oradaki tercüman· 
lardan biri vasıtaıile (Piskopos, 
Pilisye)nin oturduğu evi öjren• 
mişlerdi. Karilerimizin hatırında· 
dır kf, birinci Fransuva bir hayli 
ı.aman evvel • bu civarlarda ya· 
ıayan Hki milletlerin tarihini tet
kik etmek bahanesile - bu zatı 
lstanbula göndermiş.. Bu zatın 
vaınt&sile ve eıkl Venedlk aefiri
nin gayri mqru oğlu (Andre Ga· 
riti) nin yardımile Sultan SUley• 
mc:n.a do11tluk münaaebatı teıiı 

etmek için müzakereye glritmek 
istem itti. 

Piskopos, o zamandanberl 
lstanbulda bulunuyor, Kıral Fran
auvanın esaret hayatının ne tekil 
alacağını bekliyordu. 

Piskopos, henüz akşam yeme
ğinden kalkmıştı. Oturduğu küçük 
evin kapıiı çalındı. Kapıya bakan 
uşak: 

- İki ecnebi miaafir gelmiş .• 
Pek acele sizi görmek istiyorlar. 

Dediği zaman piskopos ken· 
disini hayretten alamadı. Derhal 
misafirleri kabul etti. Franj Pani 
ile karşılaşır knrşılaşmaz dudakla· 
rının ara&ından bir hayret ıesi 

yiikseldi: 
- Ah dostum, alz. ha... Her 

ı eyi limit ederdim. Fakat sizi 
lstanbulda göreceğimi hiç zannet· 
mezdim. Buyrun bakalım.. Bu, 
tanıyamadığım arkadaıınız da 
herhalde yabancı olmıyacaktır. 

Franj Pani ihtiyar piskoposun 
elini öptükten sonra ihtiyatlı 
bir sesle cevap verdi: 

- Mon Sinyor!.. Evveli ıu 
noktayı nazarı dikkatinize arzet
mck isterim. Göreceğimiz feyler 
fevkalade ehemmiyeti haiz olduğu 
için burada serbestçe konuıa· 
bilir miylı. 

- Oo!.. Bundan temamen 
emin olabilirsiniz. Yegane aıçım 
ve uşağım olan Pol, dindar bir 
hıristiyandır. Bana karşı da bllyük 
bir hürmet ve muhabbeti vardır. 
Fakat, madem ki bahsedilecek 
şeylere bukadıu bUyUk bir ehem· 
miyet atfediyorsunuz.. Şu halde 
onu baıımızdan savabilirlı. 

Peaikopos'a, Şövalye cevap 
verdi: 

- Muhterem peder!.. çok 
isabet etmiş olursunuz. 

Dedi. .• Uşak Pol'ü savdıktan 
onra, papazın küçük salonunda· 

.ld masnmn başında üç kiti baı 
haşa ·vermişlerdi. 

Piıkopos: 
- E -dostum!.. Şimdi si:l din· 

liyorum. 
Dedi... Franj Pani evvelA Şö· 

valyeyi takdim etti : 
- Gerek Kıral ve gerek Kı· 

ıraliçe Hazretierinin itimatlarına 
mazhar olan (Kont dö Pari) 1 •• 

fakat Şövalye, söze karıştı: 
- Artık sizden saklamıya 

llizum görmeden söyliyebilirim ki, 
bana sadece (Şövalye) de derler. 
Bilhassa zatlalioize Kıral Hazret· 
leri tarafından gönderildiğim için 
bana hakiki unvanımla hitap eder· 
aeniz daha memnun olurum. 

Piskopos yerinden sıçradı: 
- Kıral Hazretleri mi?.. De· 

mek onun tarafından geliyorau
nuı ?.. Eakat Kıralın tiddetle 
mahpus olduğunu iıitiyor ve 
mlitee11ir oluyorduk. 

- Maalesef öyle muhterem 
peder... Ben ancak kendiJE:rile 
bir tesadüf dolayiıile görüşebil· 
dim. Bana mti lıim bir vazife tevdi 
ettiler. · Ve Parlse gönderdiler. 
Orada Kıraliç Hazretlerile görüt· 
tUm. Onlar da gerek beni ve 
gerek dostumuz Franj Paniyi ıize 
gönderdiler. 

- Hoı geldiniz, sefa geldiniz .• 
Şimdi bu vazifenin neden ibaret 
olduğunu öğrene bilir miyim. 

Şövalye hiçbir fey söylemeden 
derhal ayağa kalktı. Belindeki 
küçük hançeri kınından çıkardı. 
Sağ ayağını 1andalyenln üıtüne 
dayadı. Y avaı yavaı çizmeainin 
koncunu sökmeye baıladı. Birden
bire yuvarlanan yuvarlak bir ıeyl 
aldı. Uzerine kat kat ıarılmıı ipek 
bir kumaısı açtı. O anda Şöval
yenin elinde göz kamaştırıcı bir 
ııık parladı. Avucunun ortasında, 
sanki büyük bir fındık derecesin· 
de iri, ıeff af bir kan damlası 
vardı. 

Gözlerini merak ve hayretle 
Şövalyenin avucuna dlkmiı olan 
Piskopos, birdenbire yerinden 
sıçradı.: 

- Ah.. Kıralm yUzUğü.. Her 
zaman parmağında taııdığı yüzük. 

Diye ~ bağardı. 

Franj Pani ise içini çekerek: 
- Zn\·allı Kıral.. Pavi har· 

binde iken bu yüzük parmağında 
idL 

Diye mırıldandı. 
Şövalye-, bu yüzllğü, piskoposa 

uzattı ve sonra : 
- Durunuz.. Daha bitmedi, 

Monıinyör. 
Diyerek ıırtından evvelA ce· 

ketlni ve aonra da yeleğini çı· 

kardı. Hançerinin ucu ile çuha 
yeleğinin astarını baştan başa 
keaerek açtı. Oradan da masanın 
Ustllne kilçllk bir metin kese 
yuvarlandı. 

Şövalye, parmağım bu mektu· 
bun üstline bastı: 

- Monsinyör.. Benim vazifem, 
bu yUzUk ile bu mektubu size 
teslim etmekten ibarettir. Gizli 
bir vasıta ile bu mektupla bu 
yüzük Osmanlı Padiıahı Sultan 
SUleymana takdim edilecek.. Alı

nacak cevap bana bildirilecektir. 
Franj Pani söze karııtı. 
- Bende de kıraliçeninin bir 

mektubu var. Bu da ayni suretle 
padiıaha verilecek. 

Monsinyör Pilisye, dirseklerini 
masanın Uıtüne dayadı. Sakalını 
eline aldı. Düşünmeye baıladı •.• 
Birkaç dakika ıUkfıt ile geçti. 
Şövalye, sandalyesinin arkasına 

dayanmıf, vaıifeıinin en mütkUl 
ve mühim kısmını ifa ettiğinden 
dolayı kalbinde bir ferahlık vU· 
cudUnde bir hafiflk hissetmiıti. 

Piskopos, başını kaldırdı. 
Evvali Franj Panlye ve sonra 
Şövalyeye baktı: 

- GUç.. çok gllç bir iş .•• 
Buna benim kudretim kafi değil
dir, zannediyorum. Saraya glmek, 
Sultan SUleymandan gizil bir 
mlllikat talep etmek, ve sonra 
bunları takdim eylemek .• Bir ecne
bi için o kadar mllıkUl ıey ki •.• 

( ArkHı nr) 
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Her akşam 

NOVOT 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSERi 

SİPAHİ OCAGI 
Heyeti idare ReisllAinden 
Menimin bitmeai dolayı•ile Sipahi 

ocağının yazlık Yeniköy tubeai 
l/10/934 tarihinden itibaren kapatıla· 

rak Ocak kıtlık ıalonlarında ukf•İ 
gibi her auretle faaliyete denm 
edecektir. (3061) 

lat. Asliye Mahkemesi 3UncU 
Hukuk Dairesinden: M. Makro
hini Pangaltıda Yunu. aokatında 

6 numarada mukim T oro• Efendi 
aleyhine açtığı fe•hiaklt davuı Oıeriuc 
on gilnde cevap verilmek Ozere 
berayıtebliğ gönderilen dan arzıhall 
mumaileyhin mezkur hanede olmadıfı 
ve h&len ikametgahı meçhul bulun• 
dutu beyanile bil&tebllt iade edilmit 
n bittalep bir ay mOddetle ilanen 
teblitl kararglr olmuı ve arıııhalln 
bir nOahHı . mahkemesi divanhanuine 
talik kılmmıt olmakla ilan olunur. 1115 

Galip Ömer Bey: iıtanbul Samat• 
yada Sancaktar mahallesind• Tekke 
•okak 14 numarada: 

lstanbul 3 Uncu icra Me· 
murıuaundan: Atalya Oitrlt tir. 
keti tarafından 907 liranın % de 5 
faiı % de 5 avukatlık Ucretl Ye ma
.arlfi lcra'iye ile tah•ili tal bi üzerine 
yukardaki adreainize gönderilen öde
me emri adresinizi terk ve halihazır 
ikametgihınızı bilen bulunmadığı 
hakkında milbaıır terhiyle iade edil· 
mit ve ilanen tebligat icraaınn karar 
verilmlttir. İtbu ilanın tarih günün· 
den itibaren bir ny zarfında mebaliğl 
mezburun ödeııme•i veya mal beya
nında bulunulma11 veya bir itirazınız 
v{lrsa bildirilmesi ödenmesine itiraz 
oıunmazsa borcun kat'ileşeceQ'i cebri 
icraya devam olunacağı mal beya
nında bulunmauanız hapsen tazyiki
niıe karar verileceQ"l tebliğ maka
mın kı:ılm olmak Uz.ere ildn olu-
nur. (3060) 

Gaip Köpek 
Belediyenin 4508 numara.mı ta

fıyan Seter cin•inden uzun kulaklı, 
koyu kahve renginde ve ayakla rı, 
göğaü, kuyruk ucu ve burnunda be
yaz lekeleri olan Baron adındaki 
erke~ av köpeği kaybolmuştur. Bulup 
adrHime getirene mükafat verile
cektir. [114] 

Galat ada Mumhane caddesinde 111 au
maralı S;ıllm imalathanulnde: Ayşe 

Diploma Alan Hanım Kızlar 

Memleketimizin ilk biçki yurt· 
larından biri oJalan ve 21 sene• 
lik tahsil hayatında 3560 talebe 
yetiştiren Divanyolu Türk kadın· 
ları Biçkiyurdu, · dUn yeni sene 
mezunlarının diplomalarını mera· 
simle dağıtmııtır. 

Bu devrede 90 talebeye dip-

loma verilmiştir. Müessesenin bu
güne kadar yetlttirdiği talebel .. 
rinden 32 si lstacbul ve taşranın 
muhtelif yerlerinde Biçki yurtları 
açmıılardır. Resimde diln diplo
malarını alan hanım kızları görü· 
yorsunuz. Ortadaki zat mlldUr 
lamall Hakkı Beydir. 

·Hilciliahmer ~ 
Merkezi Umumisinden 

Eskişehir Merkez Ambarında : Berliye kamyonları ( 1 ) , IAtil 
marka markalı otomobiller, Perles kamyonlar1 ( 2), muhtelif 
otomobil ve makine Parçaları ( 4) Tetrioievvel 934 ~ 

aahlacağından talip.erin mllracaatları. ~ 

KADIKÖY-BOSTANCI 
Tramvay seferlerinin işletmeye açılışı 

ÜskUdar • Kadıköy ve Havall•I Halk Tramvaylar1 
T. A. Şirketinden : 

Kadıköy Tramvay ıebekemizde inıaatı bitirilen Kadıköy· Boıtancı 
hattı, evvelce ilan edilen Ucret tarif el erine göre, 1 Birinci Teşrin 
1934 sabahından itibaren iıletmeye açılacak ve bu suretle Kadıköy• 
Yoğurtçu, Feneryolu • Caddeboıtanı • Suadiye • Bostancı mıntakaları 
arasında muntazam Tramvay Qeferleri tesis edilecektir. "3076,, 

M. MeV. Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum MudUrlüğU kıt'aaa için inta edilecek pavyon 

kapalı zarfla münakasaya konnmuştur. İhalesi 15/10/934 Pa· 
zartesi saat 11 dedir. 

2 - Taliplerin keıif, ıartname ve krokisini görmek Uzere hergiln 
ve münakasaya i9tirak edeceklerin de teklif mektuplarını 
vaktinde Ankerada Cebecide Harita Umum MUdUrlUğU 

Satınalma Komisyonuna getirmeleri. "5948,, ----------------· -
lnkllip Liseleri Müdürlüğünden 

Derslere 1 Birinci Teırlnde batlanacaktır. Talebelerimiılo o gllnden 
itibaren mektebe devama başlamaları. 

Şirketi Hayriyeden: 
lktısat Vekaleti yüksek makamınca · tasdika iktiran etmiş olan aşağıda yazth tarifenin 29/9/934 

Cumartesi sabahından itibaren tatbikina başlanıldığı muhterem yolcularımıza ilAn olunur. 

Tam ücrete tabi sivil yolcular kısmı: 
Köprüden iskelelere ve Köprüden iskelelere iskelelerden Köprüye 

MINTAKALAR iskf'lelerden KöprUye Azimet ve avdetll bilet Azimet ve avdetll bilet 
tek bilet . 

1 inci Mevl·" 2nci Mevki 1 inci ~levki 2 nci Mevki 1 inci Mevki 2 nci Mevki - Maa rüsum .Maa rüsum Maa rüsuo. .Maa rüsum Maa rüsum Maa rüsum 
bilet bcdelı bilet bedeli bilet bedeli bilet bedeli bilet bedeli bilet bedeli 

Mıntaka Kısım Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kurut 

Birinci l inci 11 14 22 27 50 18 50 25 
2 ncl 13 16 25 30 20 25 

il 38 50 30 35 İkinci 1 inci 17 20 32 50 

2- nci 20 23 32 50 38 50 30 35 
" 
Resmi elbiseyi libis askeri erkin, ümera ve zabitan kısmı: 

Köprüde ı iskelelere va 
~öprüden iskelelere iskelelerden Köprüye 

MINTAKALAR iskelelerden Köprüye Azimet ve avdetli bilet Azimet ve avdetll bilet 
tek bilet 

2nci Mevki linci Mevki 2 nci ~fevki 1 inci :Mevki 2 noi Mevki 1 inci Mevki 

Maa rüsuın Maa rüsum Maa rüaum Maa rüsum Maa rüsum Maa rüsum 
bilet bedeli bilet bedeli bilet bedeli bilet bedeli bilet bedeli bilet bedeli 

Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kurut Kurut 

Birin et ' mintaka 6 25 7 50 12 50 15 12 50 15 

İkinci " 
815 10 25 17 50 20 50 17 50 20 50 

Menıurin ve zabitan karneleri 
50 varakalı memurin 
ve zabitan karneleri 

2 nci .Mevki 1 inoi Mevki 

MINTAKALAR ~faa rüsum Maa rüsum 
bilet bedeli bilet bed;,ll 

Kuruş Kuruı 

Birinci mtntaka · 31250 375 -- --
lklncl 437 5() 51250 -- --• 



ParlimentoJar Birliği 
Kurultayında 

Dünkü Celse Epeyi Hararetli Oldu 

Umıı,,U cel•edcn bir intiba 
( Baıtuah 1 inci yllsde } rllz ettirmiftir. 

funu aöylemiş ve bunun, yalnız Bundan sonra hatip, itimat 
teknik meselelere temaa- etmek reyi usullerini tetkik etmif re 
istemesinden neıet etliğini tasrih nihayetinde Yugoslav heyetinin 
aylediktan IOnra fU ıuretle sözU- teklif olunan karar projesini ka• 
De devam etmiştir. bule Amade bulunduğunu bildir-

- Murahhaslardan çok rica miştir. 
ederim, ko1Dfu bir millet tarafın- Reis, Ttirk . grupu murabba-
dan bir tenkit gibi, hatta neza• larından Tokat mel>'uıu Nazım 
keti kıt bir ime gibi telakki edi- Beye söz verdi. Nazım Bey te-
lecek blrşey söylemesinler. Filha· zimizi öne süren nutkunda, tem• 
kika parlamentolar birliği bir sili rejimin bliyftk bir buhran ge-
ileri hareketi, blr nevi ileri çirdiğini, dahilt usullere temaı 
karakoludur. Fakat biribirinden etmemek şartile palamentolar 
ayrılllllf tirendazlardan mUteşek· biriiğinin bu meseleyi ruznamesin-
kil bir küme de değildir. Birlik de muhafaza etmesinin pek 
kelimesi yerinde kullanılmış ol· doğru bir hareket oldu· 
mnk için, aramızda ahenlc bulun- ğunu söyledi ve bugünkü re-
ması lazımdır. jını buhranını büyük harbin neti· 

Müteakiben söz alan Romanya cesi olarak telakki etmek lazım· 
murahhaslarından M. Pillat, M. geldiğini, iyi it görmek için çok 
Rtıstan'ın -raporuna tamamen fırkaya lüzum olma dığını anlatarak: 
Dtıhak etmekte olduğunu bildir- " - lşç.i teşekküllerinin mecliae 
m:ı ve karar projesine bazı ilave- girmesi pek tabiidir. Fakat 
ler yapılmasını teklif eylemittir. son söz siyasinindir. iyi bir adalet 
Bu vilayetlerin esasını, parlamen· dt:mokrasinin en mllhim esasla-
toiar arasmda, yapılan kanunlar randan biridir. Teıri azasının 
hakkında tesis olunan istihbarat adalet işlerine karışmasına taraf· 
ıervisinin semere verebilmesi için her tar değiliz. Memleketimizde de 
parlimento tarafmdau, devrei teı· böyle birıey yoktur.,, dedi. 
riiye nihayetlerinde, o devre faa- Nazım Bey, kfirallden in4,ikten 
li) eti hakkında, Milletler Cemiye· sonra, birçok murahhaalar tara· 
ti taraft.ıdan kabul edilm:ş bir fındao tebrik edildi. 
lisanla neşriyat yapılması, bunların Bundan sonra Franıız Meb'u .. 
pr.rlimentolar arasında mübadele larmdan M. Gandac klirallye 
olunması ve birliğin siyaai komi&· geldi. Siyah ırkın ateıli bir hatibi 
yoououn da bu kanunlar arasında olan bu zat dedi ki: 
bir ahenk teminine çalışması tet- .. - Parlamentarizm bugiln 
idi etmektedir. fena vaziyette ise kabahat yine 

Milteakıben söz alan Fransız parlimenterlerdedir. 
heyetinden M. Labruı demiş· Fransada parlimentarizim, 10 
tir ki : ayda beı kabine buhranına mal 

- Birçok defa, bilvasıta btf• oldu. Bunun sebebi fırkaların 
ril rejime dokunacak surette, çokluğudur. Parlamentarizmi kuv-
mebusların hususi hayatlan bak• vetlendirmek için gayretlerimizi 
kında iftiralarda bulunulmaktadır. milli hudutların iler:sine kadar 
lsühbarat vasıtalarmıo ve matbu- götürerek buna beynelmilel bir 
atın terakki etmiş bulunması, mahiyet vermeliyiz. Hukumette 
halkı bu gibi telkinl"!re daha zi- istikrar lllzumludur. ,, 
yade bana• bir vaziyete getirmit. M. Gandace alkıtlar arasında 
aynı zamanda müdafaayı da güç- kürsüden indi. Bunu müteakip 
leştirmiftir. Rume-n ve Yugoe&a. murahhaaları 

Hatip buna bir çare bulun- s&z aldılar. Rumen murahaeı, 
ması lüzumundan bahsederken bu parlamentarizmin her memlekette 
hususta lngiltereyi misal olarak birçok hasımları olduğunu, buna 
almak liıımgeldiğini söylemit ve rağmen ıistemin el'an yaıadığını, 
lngiltere kanunlarının iftıra edeni noksan kısımların n ıslahı icap et· 
çok büyük cezalara duçar etmekte tiğini anlattı. Raporu a~ nen kabul 
olduğunu fade eylemiştir. ve tasvip ettiğini bild;ren Yugos· 

M. Labrus, parlamentolar, lav murahha•ı s~zünft b:tirdikten 
aim ekseriyeti itibarile hayatla- ıonra ilk celse tatil edildi. 
rını menaföumumiyeye vakfetmit Son Celse 
namuslu adamlardan müteşekkildir Öğleden aonra ... t 16 da 
Ye parlimento rejiminin menfaati ikinci celse açıldığı zaman reis 
aok~arından bunlann hususi Hasan Bey, evvelki gfinkft kazada 
h:ıyatlarını mückfaa etmek icap y~ralanan Franmz murabbaaın 
e&er. Ded.ktea aonra birlikten, gö .ıderdiji mektub:ı okudu. M. 
aelecek konferanata parlimento Ha·mıin, bu mektubunda göateri· 
•alarmın huauai hayatlannın mil- len alAka ye nezakete müteteklr"r 
clafaaa1 için bir miidafaa sistemi· bulundupnu bildiri! ordu. Eunu 
aln u111umi prensiplerini vazetme- mütealop Japon murahhası ela, 
llni '-teyerek s6zftne nihayet Japonyadaki tayfun afeti dollyı-
ftflDiftir. mle g6sterilen inaaai alAka ve 

Yugoala!Ja murahhası M. Yi- muhabbete Japonya namına te-
vr:nçoviç, M. Rustan'ın rapcırunu ıekkiir ettiğini söyledi. 
tam~.men kabul etmekte olduğunu ikinci celsede ilk sözü, fspan· 
ıllyledikten ~C-"111'a, parlamentarizm ya murahha:ıı M. Estelrich aldı; 
rejiminin . bl1k6DaetJercle istikrar- M. Rustan'ın haıırladıtı raporu 
•zhk tevlit e~ekte olduğu bak- mükemmel bulduğunu, tavıiye 
kanda amumıyeUe zikrolunan edilen esu&arm ispanyada tatbik 
mahzurun ciddi oldut-u kabul ye tecrübe edildiğini anlatarak: 
etmi1 fakat parliaaento harici " - Milli parlAmentolar~ tam 
re 1Ierin ele daha fazla istikrar bir anlatma, Beynef11ıil~I anlal· 
c-r6 .. t~roc .Jİf bulunduklarını teba. maları da kolaylaştınr. Bizim dlln-
o 

Öz Türkçeyle 
Deneme 

Bu Yurttan 
Uzakta Kalanlar 

Bir uza ( 1 ) 1at ( 2 ) illerde ( 3 ) 
dolaıtıktan ıonra 6z yurduna dlSnen 
••ki bir okunak (4) arkacla9ım nime 
plmitti. Dereden tepeden koauıtak, 
bana yat illerde l'ardlllderinden ıöı 
açtı(S). Bu arada Anupıaaa birçok 
kentlerinde ( 6 ) raatlayıp ıaıtıfı 
neaneleri anlattı: 

Arkadatımın anlattığına glJre onun 
TGrk olduj"unu anlayan Tlrkiyede 
yaıamıı Y ahudilel' ile Ermeniler ken
diaile tanıtm · ı'ar, ikide bir gelirlermif, 
gelmelerine aonduk ( 7 ) ta Türkçe 
konuımak iıtemelel'İ imit- TGrkiyede 
ne olup ne bittitini •orar, arkadatı· 
mın •Öylediklerini can ku1aflle din· 
lerlermİf. Bundan baıka TOrkiyeden 
sriden Tiirkçe gazeteleri de alırlar, 
okurlarmış. 

* Bunu duyduktan ıonra bir de 
Türkiyede yaı ~yan!arın aldıkları · bi
çimi (8) diltlin:.6m. 

BDtnn isteklere karşı Tftrkçe ko• 
DUfmamakta ayak direme'eri ile, ba 
yurttan çıkmıt gitmit olanlarının 
bulunc.uldan yat illerde Tll'kçe ko
DUfmak için; Tilrkleri, öz yurtluıunu 
ararcasına arayıp bulmalan, Tlrkiyeye 
kartı bir yurt ağrığı (9) beılemeleri, 
ne defin ( 10 ) biribirial tatmıyaıa 
i9lerdir. 

Tilrkiyede yaıayan Ermenilerle, 
Yahudiler biraz da Tilrkiyedeiı gitmiı 
oJanl?rın ne yaptıklarını atreairlerae 
TllrklOkJe, Türkçeyi daha çok benim• 
.er!er a;; n rıml 

ismet Hulii.•İ 
1 - Uza - müddet, zaman 
2 - Yat - yabancı · 
8 - 11 .. memleket 
4 - Okunak • mektep 
5 - Söz açcnak • bahsetmek 
6 - Kent - ıebir 
7 - Sonduk - ıebep 
8 - Bu; m - tavır 
9 - Ağrığ - hastalık 

10 - 1 ) ._.ğin - kadar 
";~O ~~ıiıüL ha

0

kkı~d~-ki O <l"ôŞü~~ .. ~iz7" 
" Ga.ip ve mağlup yok, mtisavi 
bir beşeriyet var.n Şeklinde ifa
de edilebilir.,, Dedi. ispanya mu· 
rahhası. sözlerini iııkılabımızdan 
bahaederek tamamladı: 

11 
- inanmak ve ümit etmek 

kurtulut davasının çareaidir. 
Asrımızda bunu en kuvvetle 
hisseden ve binlerce maniaya 
rağmen milletini bugünkü bllyilk 
mevkie çıkaran tek bir adam 
tanıyorum, o da: Gazi Mustafa 
Kemaldir 1 ,, 

M. Este.r' ehin çok alkıılanan 
bu aözlerinden IODr& Lehiatan ve 
laveç ve Danimarka murahbu
ları aöz aldılar. Lehistan ve Isveç 
murahhaslan, rapor suretini be
ğendiklerini söylediler. Danimar· 
ka murahhası, bazı kııımlann 
üdiline taraftardı. Bu buauata 
tek:if yaptı. 

Daha sonra Italyan murahhaıı 
afiz aldı. M. Davanzetti, parlA· 
menter memleketlerde tatil dev
relerine teaadüf eden zamanlarda 
bükiimet iılerinin daha muvaffa· 
ldyetle ba,anldığım söyledi. 
Amerika murahhasımn, raporun 
heyeti umumiyec~ tas~ip edil
mekte olduğu yolundakı beyana• 
bndan sonra, mazbata muharriri 
kürs'iye geldi. 

Murahhaslann mülahazalarını 
veciz bir ifade ile tahlil ederek 
uzun bir nutuk söyledi; demokra• 
siôe hilis ve dürllıt vatandaı ol· 
mak lizımgeldiğini, par:Amenterin 
bu noktaya daha riayet etmeai 
icap ettiğini anlatarak Tllrk mu
rabbaaının noktai nuanna ceYap 
verdi: 

•-.Demokrasinin sayılan bazı 
fenahklan, ekülik •• aksakbldan 
mevcut olabil'r. Fakat bunlar 
rejime değil, tatbikata aittir ve 
ıslah olanacak prensipler clejil, 
fertlerdir.,, 

Bundan aonra, Tlrk ppa 
reisi Hasan Bey çok ahqlanan 
blr nutuk irat etti. Armadan 
Belçika murabba• ak alarak bazı 
mltalealarda bulundu. Rumame
nin müzakereai tamamile bitmiı 
oluyordu. 

31 inci parlAmentolar konfe
ransının gelece~ sene de Brilkıelde 
toplanması kararlaştmldı. Ve bet 
gündllr devam eden 30 uncu kon· 
ferıns alkışlar arasında kapandı. 

Balkan Güreşleri 
Takımlar Şehrimize Gelmiye Başladı
lar, Müsabakalar Perşembeye Baılıyor 

Balkaa ,.,._,ı.ria• •lrecelı ola11 Romug• fakı"u 
ÔnllmOzcleld perpmbe alqamı pmpiyonasmı da kazanmak için · 

bqlayacak olan Balkan glreı azami bir kuvvetle çahtmakta• 
pmpfyona11 mlaabakalanna p. dır. Şimdiye kadar ahnq 
recek olan Balkan glrefçiledndea neticelere g6re Ttırk takımıma 
bir kısma telırimiz• hareket et- fU ıekilde çıkacağı talunin edil-
miflerdir. Yunan milli ıftrq ta• mektedir. 
kımı yann aabab phrimize gelmlt Filizde HU.eyin veya Kenan. 
olacaktır. en hafifte Abbaa veya başka bir 

Yugoslav ve Bulgarların tam arkada91, hafifte Saim, yan v• 
takamlanna çarpmba Abahı Sir- satta Nuri, Vasatta Muatafa, yan 
kecide karplayacağız. Bilhaua ağırda Ankaralı Hllseyin ve 
Bulgarlar bu ıene tvkımlarma ağırda Çoban Mehmet. Belki son 
büyük bir ehemmiyet vermekte- ayırmada bir kiloda değifme 

dirler. Rumenler de çarşamba ihtimali de mevcuttUI'. Bu seneki 
sabahı kara tarikile ıehrimize maçları yine beynelmilel bet 
gelmit bulunacaklardır. mUletin hakemleri idare edecek-

Türk takımı 3 llncft Balkan )erdir. 

Spor 
Ankara Bisiklet 

Birinciliği 
Ankara mıntakaaı bisiklet tet

vik mllsabakalarımn dördüncüsü 
Cuma Jr8nft Emniyet abid•indea 
başlayarak Keçiörene kadar gidip 
gelme Kavakhderede nihayet bul~ 
muştur. 

Yirmi kilometre üzerinde icra 
edilen bu yarışa beş bisikletçi 
iştirak etmİf, neticede lttifakapor 
kullibünden TalAt Bey 35, 48 415 
ile ve ikinciden bir kilometre 
farkla birinci, Çankayadan Osef 
Efendi ikinci Demirspordan Fey
zi iiçllncll gelmişlerdir. 
TUrklye Blalklet Blrlnclllil 

Ankara, 28 (A.A.) - Bisiklet 
heyetinden tebliğ edilmiftlr: 

Türkiye birinciliği birinci Tef" 
rla ortalarında yapılacağından 
mantaka birincilikleri bq birinci 
Teşrin Cuma sabahı saat dokuz-

==========-========-
Ye al ReplJatı 

Varbk - Ayda bir çıkan bu fikir 
ve san'at mecmuasının 30 uncu sayw 
birçok özlü yazılarla intifar etmi9tir. 
Tavsıye ederiz. 

Zayi - htanbul 12 nci ilk mek
tepten aldığım f&hade&oameml k .ıybet
tim. Yenisini alacağımdan hüluL& lİ ) ok-
tur. (116) Fethi Babaettin .. ·-········ .. ···-·····---··· ..... ·--·······-···-
da elli kilometre atır'at olarak 
yapılacakbr. 

Müsabıkların 8,30 da mecliı 
altında bulunmaları rica olunur. 

Bir Sporcunun ÖIUmU 
Fenerbahçe spor kulüLünlln 

eski ve emektar kalecisi Hiianl 
Bey tutulduğu hastalıktan kurt~ 
lamıyarak Perşembe glnll vefat 
etmiş, Cuma gönü de ~enazell 
kulüp arkadqlannın ellen üatOn
de götllrlllerek toprağa tevdi 
edilmiştir. 

Fenerbahçe kul&bft ve zavalb 
Htıanilniin ailesi cenaze merasi
mine kederlerine iftirak edenlere 
sons~z tetekkftrlerlni bildirivor. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cibali F abrikaaında bir sene zarfında teraküm edecek olan 

220 bin kilo raddesinde kağıt ve karton kırpıntılarının ih :<ı leıl 
müteahhidin teahhüdlinU ifa etmediğinden dolayı feshedilmiş ddu• 
ğundan yeniden müzayedeye konulmuştur. Mezkur kırpınblar ıart• 
nameslne tevfikan 21101934 trihine mllsadif Salı giinll aaat ı4 te 
pazarlıkla sablacakbr. Taliplerin 400 Dnrt yliz lira teminat paraaile 
birlikte Cibali alım aatım komisyonuna müracaatları. cc6060» . ... 

Şartnameai mucibince muhtelif eb'atta llç bin kilo Fıçı çemberi 
131101934 tarihine mfisadif Cumartesi günl uat IS te puarh~ 
aatın alınacaktır. Taliplerin % 7,5 muvakkat teminat peralarile 
birlikte Cibali Alım sabn komisyonuna mllracaatları. cc6092» 

Jf. .. • b' 
Paşabahçe Müskirat fabrikamıza tealim prtile maldelıf e atta 

••55500,, aandıkhk 11 1027,450,, metre mik'abt k.-te • ~lbayaa 
edilecektir. Şütnamai dair..U.cle pazarlığı 10/101934 tarihine ml-
1&dif Çarıamba gftnll aaat 15 te icra kılınacağından taliplerin tayla 
obman gln ve uatte % 7,5 muvakkat teminat paraile birlikte 
Cibalide ahm aabm komiayonumuza mUracaatlan. «6061» 

* .. .. 60000 ,. kilo 11 266,, milimetrelik bir ytizl cilik Tariple~ 
kartonu aatın alınacaktır. Taliplerin ntımune ve şartnameyi glSrdn. • 
ten sonra pazarlığa iftirak edebilmek l\ıere .. ~1.1 "' ı.ef~anle 
beraber "9/IC/934,, Pazartem tfia6 aaat (15) le Qball Ahm,.s: 
Komiıyonuna mtıracaatfan. 



SON POSTA Eylül 30 

,-------i~ 
Çocukların gürbüz, tombul, sıhhatli 

kanlı ve canlı olmııBı ve çok 
yaşaması için mutlaka 

HASAN Sümer Bank 
Denizyol ları 

iŞ LE TM E Si 
Acenteleri ı Karakn1 KllprQbıtı 
Tel. 42362 - Slrkeol MOhOrdarsade 

Haa Tel. 217 40 

pirinç, yulaf, patate&, m11ır, arpa, 
mercimek ve bezelye veaair er • 1 Pazarları 

....... 4 ..... 

Mersin Yolu 

Özlü Unlarile 
iNEBOLU vapuru 30 

Eyllll 
Pazar 10 da Sirkeci nhh· 
mmdan kalkacak.fGldifte Çanak· 

besleyiniz. Bu aaf ve çok mugaddi 
ve leziz unlarla mahallebi, tatlı, 
püre Ye çorba yapılır, Hastalann 
ve çocukların ve hatta büyük 

inıanların hayati gıdasıdır. Yarın Açılıyor 
kale, lzmlr, Kupdaaı, Knllnk, Bod

rum, Radoı, Marmariı, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kq, Finike, 
Antalya, Mersine. Danuıte bun
lara ilAvete Alanya, ve Gelibo
lu'ya uğrayacakhr. "6194,, \l'APURCULUK 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
Jatanbul Acentah~ı 
Liman Han, T elefonı SISl9211 

Bu şube B E V K O Z Deri 
ve Kundura Fabrikasının 
mamulatını satacaktır. 

BANDIRMA 
postaları 

r Trabzon Yolu 
SAKARY AT::~i~~:v!eı 
Sah ıilnll Hat 20 de Galata 

rıhbmından kalkacak. GJdlıteı 
Zonruldak, f nebolu, Ayancık, Sam· 

ıun, Ünye, Ordu, Glremun, TJrebolu, 
Görelt, Trabson ve Rbeye. D8nilıte 
bunlara lllveten, Of ve Silrmeneye 
uj'rayacakbr. 

BEYKOZ Fabrikası ea son sistem 
makinelerle gayet saııam kunduralar yapar. 
B E Y K O z kudaralarım giyerseniz son 
babarın yafmarla ve klfln karlı glalerlade 
ayaklarınız ıslanmaz, basta olmazsınız. 

lıtanbuldan Cumartesi ve SALI 
günleri saat 19 da kalkmakta 
olan Bandırma postaları 2 T. 
evvelden itibaren ıaat 15 te 
kalkacaklardır. 0 6195,. 

IZMIR SÜR'AT 
lskenderlye Yolu 
EGE vapuru 2 

İzmir ve Mersin 
Sür'at Yolu 

Kadın, Erkek, Çocuk 
Teırinlevvel 

Sah 11 de Galata raht.mm• 
dan kalkacak. Doğru lsmlr, 
Pire, fıkenderiye'ye gidecek ve 
dönecektir. "621 1,, 

İN ÖNÜ vapuru 4 
B•gkoz Jabrlka.ında kaııdaralar 
bögl• •011 slatem malc.ind•rltt diki
l•n dlki#•rl kat' igge11 alSkiilme"" 

Hazır ve ısmarlama 
T etrinievvel Bartın Yolu 

Perşembe a-nao ıaatıı 
de Sirkeci nhbmından kalkarak 
doj'ru IZMJR, Antalya, Alanya, 
Anamur, Meraln ve Paya1a ııide
cek. DlSnOıte bunlara llbeten Ta
ıucu, Çanakkale ve GeJiboluya 
utrayacaktır. 

Sağlam, Güzel, Ucuz BURSA Yapuru 1 
T eşrlnlovvel 

GALATA KARAKÖY CADDESi 
Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak mutat 
fıkelelere uğrayarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir. "6212,, 

, ................ r il 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünden 
1 - Kız ve erkekler için ayrı teıkilitll maliktir. Ana, ilk, Orta, Lise sınıflarına leyli, nehari 

talebe kaydına baılanmııtır. 
2 - Kayıt için her2lin mektebe veya Yeni postane ark&aında Basiret hanında Özyol idaresine 

müracaat edilebilir. 
3 - Iıtiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. 
Arnavutköyünde tramvay caddesinde - ('ifteAaraylıuda Mektebin telefonu: 36 • 210 - Özyolun telefonu: 24115 

- . , , 
istiklAI Lisesi 

ı - HenUz kadrosu olmıyan birkaç sınıf için kız ve erkek leyli ve nehari 
talebe kaydına devam olunmaktad1r. 

2 - Kaylt için hergUn saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
3 - lıtiyenlere, mektebin kayıt tartlarını bildiren ta'l'ifname gönderilir. 
4 - Derslere 1 Te,rlnlevvelde ba,ıanacakt1r. 

Adres: Şehzadeba,ı, Polis merkezi arkası. Tel. 22543 

' Nişantaıında • Tramvay ve Şakayık caddelerinde 

LEYLİ ı Şişli Terakki Lisesi INEHARil 
ANA-iLK· ORTA· LiSE 

56 aene evvel SelAnikte tealı ve 1919 da lıtanbul'a nakledilmlı, Tilrkiyenln en eaki huauıi mektebidir. 

R••mi Ll••ler• maadel11ti ve muam11ldtının düzgünlüğü Maari/ç• mu•addaktir. 
KIZ VE ERKEK TALEBE iÇIN yanyana ve genlt bahçeli iki binada AYRI LEYLi TEŞKILATI vardır. 
Mevcut Franaızca, Almanca, lngillzce kurslar1na dokuz yaıından itibaren her talebe lıtirak eder. Reami 
mGfredat proırramlarına ııare talebesini ciddi ve muvaffak bir •urette bakalorya imtihanlarına hazırlayan mOeHeH 
20 kİtlllk bir Maarif EncOmenlnln nezaret ve himaye.ine mazhardır. Mektep b6rglln ıaat 10-17 ara1ında açıktır. 
· Kayıt itlerine Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba gOnleri bakılır. Telefon: 42517. 

(2264) 

il 

TUZLA 
Kum hastalıklarına 4m-llıııt. 

İçmeleri ve 
OTELi 

15 Teşrlnievvele kadar köprOden 6,30 - 7,35- 8,05- 9,50· 11· 13,15 • 
15,10 - 16,45 te Haydarpaşaya giden vapurların trenleri içmelere giderler. 

Asipin Kenan 4' 

Gaip Aranıyor: Balkan muha· 
rebhinde Sereıı karıtıkhklarında kay
bolan Raz:lıklı Çürüklerin Mehmet 
atanın hayet veya ölllmllnden buııOne 
kadar hiçbir haber alamadık. Ken• 
diıinl tanıyanların veya norede oldu
j'undan haberdar olanların bl.1 nl&t· 
larına inaanlyet namına blldirmeainl 
rica ederiz. 

Sizi Soğuk algınlığından, nezleden gripten, 

baı ve dit ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 
budur. lamlne dikkat buyurulmaaı. 

Çorluda SiJahtarağa mahallesinde 
Bazlık muhaoirlerinden Mehmet oflu 
Veli ve Sabri 

Son Poete Matbaaeı 

lablbl: Ali Ekrem .......,_t MGdlrlı TalW 

Teminath meşhur SiNGER 

DiVAR SAATLERi GELDi ! 
Minesi 24 santim kutrunda olanın 

Fiyatı 33 lira 
Minesi 80 santim kudrunda olanın 

Fiyatı 37 lira 
Taıra slpariılerl: Bedeli pııln 
gönderilen saatler poıta masarlff 

alınmadan gönderilir. 
lstanbul, Emin8nU 

SiNGER SAAT TiCARETHANESI 

~-----~ Cağaloğlu: Telefon: 23630 4m------._ 
~1;kev: AM Eli HAY AT T~.:~t 
3 aenellk orta ve 3 aenellk Ticaret Llıeai kııımlan vardır. Orta kııma 
llkmektep mezunları, Ticaret Llaeıi kıımına Orta mektep meı:unlan 
kabul edlllr. 
Orta ve Lln kısımlannda rHml mtlfredat programlarlle birlikte mektebin 
teıl• gayealne uygun ayrıca mHlek ve Llaan derılerl kuvvetll bir tarzda 
okutularak mesuaları Ticaret ve lkbaat aahaaında ve ıah•i teıebblılerde 
muvaffak olacak şekUde ha1tırlanır. 

U•• Cretler • Orta kısım dört taksitte senede 30 lira ve 
e Lise kısmı dört taksitte senede 40 lira 

.._ __ • Kayıt günleri : Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba ~'--"' 

• 
ancak N IVEA tıe duyulur. Güne' 
1 -banyosundan evet vucudünü bol Nivea 
1 • • • 

kremi veya N IVEA N ile iyice 
• ı ~ ........ Clllıı 

.. . uv l Böylece g'üneşten yanmak tehlikesl 

.?~': // ,?/. ~alkar, cildine g ı pta uyandır~n bhgüzell~ 
~ gelir, Fakat hiçbir zaman ıslak vucutle 

. ' =:::::- '"gün~y~~p~a v":kuvvetil 

güne~ aıMda N IVEA masajı~ 
lcap ettıkçe tekrarla ı 

Yoklama KAtibi Hafız Mustafa Efendi Vakfı Mutevellillğlnden: 
Be7ko.1da KBpekçileroeatı mnkiindeki boıtan Oç 11ae mOddıtle Ye 

paıarhkla kiraya veriledktlr. Talip olanlar yGzd• )'ıdi bu~uk te•l.aat akta• 
laıile Teırinlevvelin birinci Panrte1i glnO Hat on beı bu,ulda i.taab.ı 
EYkaf mldlrl1eti idare ucilaıeaiae ıelmıleri illa oluaur • 


