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BAŞVEKİL PAŞA 
. ,._ . . - . . .. ,. -

Dün Tekrar Tayyare İle 
Ankaraya Döndü 

Bu Seyah.at, İktısadi Vaziyetle Çok 
Yakından Alakadardıı· 

Ev•elkl gfin tayyare ile An· 
karadan ı~hrimize gelen Baıve
kil ismet Paşa dlln yine tayyare 
le Ankaraya d6nmllflerdir. 

Bqyekil Pawanın evYelld 
ınn Reiıicllmbur Hz. Ue yap· 
takları ınnlAkatta ikbaadl •azi
yet ve alınacak yeni kararlar 
etrafında görllfll.ldlliO haber YP 

ritmiıtL Bu mtıllkata huıuıl bir 

ismet paça diln :&at l.iir bu
çukta Meclis Reiıile birlikte 
Dolmabnhç~ rcrayından çıkmıt
lar, otomobille rlotru Y eşilköye 
zitmişlerdir. 

Baıvekil Paıanm otouGkHinl 
Maarif Vekili Esat, Vali Muhid
din, Polia Mndorn F ehml 1?eyler-

Je dlj'er ıevatın otoroobilleri tıı· 
kip etmlıtlr. Baıvekil Paıa 

emet P••• T•Jr•r•r• Binerken ~ 
ehemmiyet verildiii de anlatılmak- ı Y eıilköy tayyare lıtuyonunda 
tadır. Muhakkak addedilen cihet kendisini tefYİe gelen zevat Ilı 
ıudur ki hükumet vo bizzat Bat· bir müddet görUımOş, ıonra Zeki 
vekil Paşa iktı1adl vaziyet kar- Beyin idareıindekf tayyareye 
tısında bUtnn ıllmulile hassaıiy .. t atiam11lardır. 
KÖ!ıtermektedir. 1ımet Paşanın tayyoreıini di-

Başvekil Pata dnn sabah tek· ğer üç tayyare takip etmiftir. 
rar Dolmababçe sarayına gelerek Bu tayyarelerden birine de Bq-
Millet Meclisi Reiıi KAzım Pa- Yekllet Huıual 1'...alem M ftdUrU 
ıay, ziyaret etmiş, iki saat kadar Vedit 8. IJinmİftir. 
ıUren bir müllkattan ıonra CSğle Tayyareler waat lld buçukta 
yemeğini beraber yemişlerdir. Yeıilköy meydanindan havalan-
Yemekte Vali Muhiddin, Bursa mıılar, Ankara ufuklanna dojru 
Meb'usu Rasim Ferit Beyler do yol almıya bqlamıtlardır. 
hazır bulunmuşlardır. Ankara, 17 (Huıuaf) - Dnn 

1.tanbuldan tayyare ile avdet 
Başvekil Paşa diln Ankaraya eden Başvekil ismet Pata tam 

hareket karan vermiı ve avdet uat beşte buraya muvaaalat et· 
yolculuğunu da tekrar tayyare mişlerdir. ismet Pqa tayyareden 
ile yapmayı tensip etmişlerdir. inince doğru köıkftne gitmiftir. 

E•dokl paaa' P"t•Ja uymaa. 
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a.,vekll P•f• Y•tllk8y 18yyare maydanınd• l•frlcll•rl •r••ınd• 

Türkigenin 
En Eski 
Eczacısı 

Burada reamiııt rGrdDj'tıntız 
ak sakallı zat, bugiln memleketin 
eczacılık mesleğinin en eski ve 
en yaıb emektandır. Hahz Meh· 
met Tevfik ,Efendi iamindekl 
bu zat, l 256 tarihinde doğ· 
muş, eczacı mektebine gir
mittir. Kendlal yalnız mem
leketin en yaıh eczac111 değil, 
ayni .ıamanda eczacı mektebinin 
de ilk mezunlarından bulunmak• 
tadır. Mehmet Tevfik Efen
di orduda 48 sene hizmet 
g6rmUt ve binbaııhktan tekatıt 
edilmiştir. Fakat bugnn ma· 
if etini ıuculukla temin etmek
·t.6dir. Hayatında bir katra içki 
ve bir tek •liara içmemiştir. 

Darbımesel Medlulleri: 

Yel üfürdü, •u götürdO. 

(Unkapanı köpril•ü uçarken) 

( Bugünün Meselelerinden J: 
Halk Dilindeki Öz Ke
limeler ihmal Edilemez 
İlim Ve Fen Istılahlarının Öz Dili
mizden Alınması Çok Mümkündür 

• 
Ayın 26 11nda toplanacak olan TUrk Dili Kurultayı haıırlıkları hara· 
retli devresine girmf9tir. Biz, Kurultay müzakere ve kararlarına intiıa· 
ren dil tetkikatı yapanların ve diğer n!Akadarların fikirlerini neıret· 
mekteyiı. Buglln de Da.rlllfllnun dinler ta.rl hi müderris muavini Ömet 
Hilmi Beyin beyanatını yazıyoruz. 

* Ômer Hilmi Bey bize dil 
meıelesi etrafında ıunları ı&yledi: 

- "Buglln çok eski demlerde 
bir TOrk medeniyetinin mevcut 
olduğu anlaplllllfbr. Bu medeni-
yetin doturdutu mefhumlan ifa
de eden birçok eski kelimeler 
olduğu da muhakkaktır. Bu keli
meler muhtelif Tllrkçelerinde •e 
birçok eserlerde me•cuttur. 

Gerek bu kelimeler, ıerekae 
Anadolu balkmm konutm• dilin
deki birçok kelimeler iyi bir tet
kikten ıonra barOakl yuı •• 
konutma liıanına alınabilir. Eaa
aen bu iti Dil Cemiyeti yapmıya 
baılamııbr ve muYaffak oluna
caktır. Bugtlnldl •• yannki bazı 
yeni mefhumlara gelince, bunlar 
da yeni tllrkçe kelimelerle ifade 
edilebilir. 

Yabancı dillerden liaaıumıza 

Yere bakan, YClrek yakan. 

MUderrl• Muavini Omer 
Hllml Be7 

geçmit olan kelimeleri, eter bun
(Devamı 10 unca Hyfada , 

Aç tavuk kendini arpa amba· 
nDda aanneder. 
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B LiR r Halkın Sesi·ıı 
Mekteplerde T ed
risata Başlaııırken 

lf Günün Tarihi i 
TASARRUF-~~~~~~~~ .. ~A~~ Gizli SiJih Taşı

Dersler M U K Af AT yanlar Yakalandı 
Bugün bUt ın lii!e ve orta mektep· 
lcnie yeni ıı<rne todrisa.tına lıaı· 
fauıyor. Hu mUnaeebet.e fikirle· 
ıini sorduğumu~ kimı:1elerdeıı ıu 
wüiı\leaları aldık, yıuıyoruzt 

Tevfik .B. (Beyazıt. Kürkçübaıı ıo· 
k:ığı 12) 

- Ortamekteplerle liselerde J3Dl 
aene tedri&abna başlanıyor. lıkmek• 
tepler de teşrinievvel bqmda •çıla
ca tır. Halıc, hükümetin açtığı mek
teplerden istifade etmeli, çocuklarını 
Ya it kaybetmeksizin mekteplere 
kaydettirmclidir. Muallimlerimize ge
lincej onlar da kendilermin terbiyele
rme tevdi edilmiş olan çocukları 

mı ili yet ve vatan terbiyesile yetiş• 

tirmelidirler. Türk miUetinin irfan 
aevıyesi yükseldikçe memlekette re
fah ve saadet artacaktır. .. 

Mahmut Selami Bey ( Mahmutpaşa 
Yeşildirck 52 ) 

- Muallimler, çocukları çok iyi 
yeliştirmelid

0

rler. Bugilnkü terbiye 
'ocuğu:ı hür bir fnzı at ile iyi bir 
Yatandaş o larak yetişmesini caye 
ittihaz etm'ştir. Muallimler de kendile
rine tevdi ettiğimiz çocuklanmı:ı.ı iyi 
bırer vatandaş ve milliyetp~rver bi
rer Türk olarak yetııtirmelidirler. 

• 
Zek eriya Doy ( Üsküda r Kalım.· 

manlı sokak 94 ) 
- B .. n de babayım. Bu itibarla 

l>u mesele ile çok al.tkadarım. hk 
vo orta tedrisatın mükemel bir şe
kilde idare edildiğini ve çocukların 
iyi yetiştirildiğini görüyor ve mahzuz 
oluyorum. Bundan dolayı Maarif Ve
kili Bey ile orta n ilk tedr' sat umum 
müdürlerini tebrik ve takdir ederim. 
Bu ilmi yürüyüşle mekteplerimizin 
daha ziyade tekamül edeceği.ne ina-
Dıyorum. 

* Şilkr!ı B. (La.leli Fethlbey c:ıddosi 2) 
- Dört, beş aeneaenbel'i ilkm .. k

teplerdeki terbiye, hakikaten eskisi· 
ne nararan daha iyi Ye mazbut bir 
4ekil almıştır. Dayağın önüne geçiJ
~igi gibi, çocuklara da milliyet ve 
Yatan terb"yesi daha iyi bir şekilde 
YerilmcJdedir. 

• 
Dasan Ef. (Beşiktao, Şenlikdcdo 8) 
- Gazetelerde okudum: Hükumet 

bu •ene mektep adedini artarmış. 
Bundan memnun oldum. Çocuklan• 
mız mektep•iz kalmıyacak demektir. 

Yanlış İnşaat 
Belediye Memurları Tet
kikat Y apmıya Başladılar 

Eski yangın arsalarında yapı• 
lan evlerden bazılarının mahalle 
harita ve planlarma uygun olma• 
dığı hakkında müşahade ve ih
barlar üzerine belediye tetkikat 
icrasına lüzum görmüştür. Bele
diye memurları bu hususta tet· 
kikat yapmıya başlamıştır. Bu 
tetkikat neticesinde evvelce ha
ıırlanan harita ve plAnlara uygun 
olmıyan evler tesbit edilecek, el
deki nizamnamelere göre bir ka
rar verilecektir. 

Son Postanın 

1 - Hatırıma bir ıey geliyor 
Hasan Bey .•• 

Hazırlıklara 
Şimdiden 
Başlanıldı 

Milli lktısat ve T asanuf Ce· 
miyeti tarafından her sene tertip 
olunan tasaruf haftası bu sene de 
yapılacaktır. Önümüzdeki teşri· 
nievvel ayı içinde tertip edilecek 
olan tasarruf haftası münasebe
tile timdiden hazırfıkiara başlan
mıştır. Bu sene tasarruf haftası· 
nın diğer senelere nispetle daha 
mükemmel geçmesi, bütün hal
kın bu milli işle alakadar olması 
için tertibat alınacaktır. Bu sene 
vitrin müsabakasının daha cazip 
bir ~ekif de yapılması düşünül· 
mektedir. 

Ceviz uşterileri 
Fransadan bazı firmalar Harici 

Ticaret Ofisine müracaat ederek 
Memleketimizden ceviz almnk 
istediklerini bildirmişlerdir 

Fiat 1 etkifcatı 
İstanbul ticaret m nfakasma 

dahil vi.ayetlerde eşya fiatlerinin 
ne miktarda artt ğı tesbit edıl~ 
mektedir. 

ir Mesele! 
Büyük Tacirler L.arar 
Ettiklerini Söylüyor1ar 

Büyük ithalat tacirlerinden 
bazıları Ticaret Odasma müra

caat ederek şayanı dikkat bir 
şikayetle bulunmuşlardır. Bu 
tacirler ıimdiye kadar Av· 
rupadan getirdikleri mal!arm 

orijinal fah !arına bakarak güm• 
rük taraf ıodan kendilerine karla· 

rmı da gösteren birer musaddak 
fatura sureti veri!diğini, fakat 

bir müddettenberi bu şekilde 
muan,ele yapılmadığını söylemek· 

te ve mutazarrır olduklarını ilave 
eimektedirler. 

Gümrük bunlara musaddak 
fatura vermediğinden, bu toptancı 
tacirler orijinal faturaları mal 
gönderdikleri vilayetlerdeki tica
ret evlerine göndermekte, ticaret 
evleri de malın hakiki fiatini 
öğrenir öğrenmez Avrupadaki 
mUesseselerle temasa gelmekte• 
dirler. 

Odanın meseleyi sorması fize
rine Giimrük İdaresi tacirlerin 
orijinal faturadaki fiatten yük· 
sek fiatli bir fatura istediklerini, 
bunun ise mümkün olmadığı ce-
vabını vermiştir. 

EmihöoQ poli• merkezi memur• 

Bugün Tedrisata Üç Eser ları, •vvelisJ gece sabaha katş ı Tütüta 
•0nırüğü civarında tfipbeH yerleri 

B ı ıd 'T' fk • J_ taharri ederek birçok kimselerin 
aş anı 1 .l e l/C. llaednde tabanca ve Hİre buimu,ıar, 

Ed 
mil•adere etmi~lerdir. 

İki buçuk ay ıfiren bir talil 
devresinden sonra lise ve orta
mekteplerle muallim mekteple· 
rinde 932 - 933 ders senesi 
tedrisatına bu sabahtan itibaren 
başlanmıştır. Bu sabah şehrimizin 
hemen her tarafmda talebe akın· 
ların tesadüf ediliyordu. Bu sene 

şehrimizdeki ortamektepl~re talebe 
tehacümü geçen senekinden fazla 
olmuştur. Fakat Maarif Ve kale· 
ti11in aldığı tedbirler üzerine hiç· 
bir talebenin aç.ıkta ve mektepsiz 
kalmamasına gayret edilmiştir. 
Diğer şehir.uden buradaki mek-
teplere yazılmak Uzere gelen ta· 
leberıin miktarı da ehemmiyetli bir 
yekün tutmaktadır. Bu sene Mu .. 
allinı mektepleri altı seneye iblağ 
edildiği için gelecek sene bu 
mektepler mezun verrniyecektir. 

Çanakkale 
Ziyareti 

-~--

Şehit ik eri Ziyarete Giden 
. Heyet Geldi 

Perşembe günü Gülcemal va
purile Çanakkale şehitliklerini 
ziyarete giden heyet bu sabah 
şehrimize dönmüştür. Heyet bfi .. 
tün harp sahasını görrnilş, Cev
det Kerim Bey taraf mdan Çanak· 

l ale muharebeler~nin mısıl cereyan 
ettiği hal~kında iıahat verilmiş, 
müteakıben heyecanlı merasim 
y,ıp lnuş ve mübarek şehitleri
mizin ruhl~m tebcil edilmiştir. 

Bir Karar 
Ecnebi Usta Ve Kalfalara 

İş Verilmiyecek 
İslahbul ve mülhakatı umum 

inşaat usta ve ltalfa!an bir istida 
ile belediyeye müracaat ede· 
rek iuşaatta ecnebi usta, 
kalfa ve amelenin istihdam 
edilmemeleri ıçın bir tedbir 
alınmasını istemişlerdir. Belediye 
bu hususta tetkikat yapbrmış ve 
hakikalen işsizlik dolayısile mem .. 
leketin muhtelif yerlerinden ls
taobula birçok işçi , inşaat kal
fası ve usta geldiği anlaşılmıştır. 

Bu suretle lstanbulun usta kad-
rosu tamamen dolup taştığı 
için birçok Türk işçilerinin 
ışsız kaldıkları bir zamanda · 
ecnebi amele ve ustaların inşaatta 
istihdam edilmelerinin doğru ol
mıyacağına karar vermiştir. Bele
diye dlin bu kararı bütün bele
diye şubelerine ve kaymakamlık· 
lara tamim etmiştir. 

iligor Ihsan Bey Şehrimizde 
Dün bazı gazeteler Dartllfii• 

nunda beş sene evvel tesis edi· Dil Kurultayı içti malarında basır 
len (Gazi) mükafahnm bu sene bulnmak üzPre Maarif Vekaleti Ta• 
ele kimseye verilmiyeceğini, 1500 linı ve Terbiye Heyeti Reisi ihsan 
liradan ibaret olan bu mükafat Bey ıehrimize 2'elmiştir, 
için henüz muvafık bir eser ya- Holanda Sefiri 
zılmamış olduğunu haber veri· 
yorlardı. Fakat aldığıınız mali\- ffolanda Sefiri M. Ketvfço mesıı. 
mata göre, bu haber hatalıdır. nen memleketine gitmiştir. Sefirin 

Çünkü mükafat komisyonunun avdetine kadar Baron dö Bögel Dur 
elinde elyevm üç eser vardır ki, lu maslabatgi:zar sıfatile Hfaret la• 
bunlar on beş gUne kadar tetkik lerine bakacaktar. 
edilmiş olacak ve mükafatın 
verilip verilmiyeceğ\ bu tetkikten 
so.ıra anlaş1lacakbr. Komüsyanun 
elindeki eserlerin başında Türk 
tarihi külliyatı gelmektedir ki 
alakadarlar Gazi mükafatının 
bu esere verilmesi ihtimalinin 
çok kuvvetli olduğunu beyan 
etmektedirler. Diğer iki eserden 
birisi Darülfünun terbiye profe
sörü fsmail Hakkı Beyin demok· 
rasiye ait muhtelif makalelerinden 
ibarettir. Üçüncü eserde Adliye 
katiplerinden Suat Tahsin Bey 
tarafından yazılmıştır. 

Bu eserler Hukuk Fakültesi 
Müderrisierinden bazılarından mü
rekkep mükafat komisyonunda 
tetkik edilmektedir. 

Eski Evrak 
Tasnif İçin Bütçeye 10 Bin 

Lira Kondu 
Maarif V ekAleti geçen ıene 

bir miktar tahsisat verdiği için 
Müze idaresi Ayasofya camünin 
papaz odalarındaki eski tarihi 
evrakın tasnifine başlamış ve bir 
kısmını da sandıklara doldurmuş• 
tu. Fakat haziranda tahsisat bit· 
tiği için bu tasnif işi tatil edil· 
miştir . 

Bulgaristan' dan iade edilen 
tarihi vesikalar da SuJtanallmet 
medresesine nakledilmiş ve ağız· 
ları mühür.lü olarak muhafaza 
altına alınmıştır. Ancak tahsisat· 
sızhk yüzünden bunların tetkikine 
imkan hulunamamışbr. Haber 
aldığımıza göre tarihi evrak ile 
bizzat Başvekil Paşa alakadar 
olmaktadırlar. Nitekim lstanbuJ.. 
da arşiv yapılması için BaşvekA· 
let bütçesine ( 10) bin liralık bir 
tahsisat konmuştur. Bu para ile 
eski evrak ve vesikalar ilmi bir 
surette tasnif edi1ecektir. 

Veni Bir Tütün Şirketi 
Tütün tacirlerinden Kavalalı 

Hüseyin Beyle diğer birkaç ar· 
kadaşı yaprak tütün ticaretile 
iştigal etmek üzere bir yaprak 
tütün limitet tirketi teşkil etmiş
lerdir. 

Ra!cı lstihsalatı 
Müskirat inhisar fabrikaları He 

dffer fabrikalarda 1927 ıenesinden
beri imal edilen rakı miktarı bak• 
kında bir istatistik tanzim edilmit
tlr. Bu istatistiğe nazran: 927 de 
4,799,582, 928 de 5,972,492, 9'29 da 
6.433,992, 930 da 6, 1 J2,689, 931 <hl 
5,736,242, kilo rakı istihsal edilıniştir. 
Her mene için vasati olarak beş ınil• 
yon kilo isabe!: etınektedir. Ltibll• 
kit nüfus başına 400 gramdır. 

Bir Hırs ız Tutuldu 
Geçenlerde Boğaziç'nin Anadolu ••• 

bilinde birçok evleri ıoyan hırsıa 
çetesinin reisi Abbas yakala.naralı 
Adliyeye tellim edilmişti 

PoJia memurları bu çete efrndın• 
dan nbıkalı Mustafa İ•minde birini 
daha yakalıyarak Adliyeye teslim et
mitlel'dir. 

Manisa Heyeti 
Ankara, 15 - Manisa heyeti aza• 

lan Gümrük ve lnhiaarlnr, Ziraat, 
Maliye, lkbsat Vekillerile görli.ııtüler. 
Heyetin maksadı, kuru üzüm plya• 
aaaının maliyet fiatinden eksik bir 
hadde inmesi üzerine icap eden ted .. 
birlerin ıttihaz edilme•İni temin 
etmekt'r. Heyet bugün de lktHat, 
Ziraat, Gümrük ve inhisarlar Vekil• 
lerUe tekrar görüşmüştür. Mülakat 
eaııuında Ziraat Vekilinin yanında 
Zi.raat Bankası Umum Müdür l\fua• 

vinl Supbi Bey de hazır bulunmuı• 
tur. Heyet temaslarından ve b~rad• 
gördükteri alakadan çok memnuıa 
kalmıştır. 

Muallimler 
Ve Vazife 

Bir memurun birkaç vazife 
birden alması yolunda baz' ka• 
rarlar verileceği evvelce yazılmış
b. Öğrendiğimize göre Maarif 
vekileti bu hususta bazı karar
lar vermiştir. Ezcümle resmi mek• 
teplerde idari vazifeleri olan 
muallimlerin başka mekteplerde 
den almamaları bildirilmiştir. Bu 
suretle müstait gençlere çalışma 
sahası açılmıştır. 

esimli Hikaye si: Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: 

2 - Dağlar gibi odunu bir 
depoya iıtif ıdeyim diyorum. •• 

3 - Karm lApa lapa yaj'dıiı 
gllnlerde. •• 

4 - Artık, biç korkma. .. Ço
kisiııi (8) liraya Atı .. 

5 - Boş yere Omide kapıı ma 

lr:omıu •• Bu züğürtlük ateşi, yürekleri 

yakarken hiç kimae 8 liraya odu. 
alıp JakmazL .. 
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r 
Hergün 

Miindericatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş
tir. -

Gazi Hz. 
Gazi Hı. dUn akş?..:.i Uzeri 

otomobille Büyllkdereye kadar 
bir tenezzüh yapmışlardır. Gazi 
Hı. akşam Glorya sinemasına 
gelmişler, gösterilmekte olan 
filmi seyretmişlerdir. 

M. Troçki 
Şehrimizde bulunan sabık 

Sovyet Harbiye Komiseri M. 
Troçki hasta olduğundan yakanda 
Çekoslovakyaya gidecektir. Sabık 
Rus Harbiye Komiseri Çekos· 
loyakyada Piştani kaphcalarmda 
tedavi edilecekti.. Kendiai Rus 
ınlUtecilcrinden Prens Luporı· 

ıncrski tarafmdan idare edilen 
Lir otele inecektir. 

Terkos Mahkemede 
T crkos Şirketi atada sırada 

tehri susuz bıraktığından Beledj. 
)'e. halkın mümeuili sıfatile Şir
ket hakkında bir dava açacaktır. 

Üsküdar da 
Bir Yangın 

Diln aktam Üıkndarda Pata
limaoında Nesim Efendinin tütün 
dUkkAnından çıkan yaDilD de
poyu ve civarındaki kahveyi kul 
ettikten ıonra söodUrülmUıtür. 
Dün gece Samatyada HUsnti Ef. 
ilin evinden de yangın çıkmış, bu 
evle biüıiğindeki ev tamamen 
randıktan sonra söodtlrülmUıtUr. 

Yeni Bir Dikiş Sergisi 
Çarııkapıdaki Teıvikı Sanayi 

Biçki ve Dikit Yurdunun aenelik 
lerrt si don açılmıştır. Sergide 

birçok gtızel şeyler teşhir edil· 
llıiı ve mektepten bu ıene 37 
buım mezun olmuştur. 

Başsız Ceset 
---··---

Polis Ehemmiyetle T ah ki .. 
kat Yapmaktadır. 

Haliçte başsız bir ceset bu· 
lunduğunu yazmışhk. Sandalcı 
Mehmet isminde biri Hasköy 
•çıklarında gördUğil bu cesedi 
Polise haber vermiştir. Ceset 
çıkarılmış, birçok kimseler~ gös· 
terilmiştir. Başı olmadığı için hiç· 
bir kimse teıhis edememiştir. 
Zabıta bu çok esrarengiz cinaye
thı faillerini araştırmaktadır. 

Pöti Parizyen "1uhabiri 
Fransada Pariste çıkan Pöti 

Parizyen gazetesinin muhabiri M. 
Jan Rod Ankaraya giderek Ha· 
riciye ve Dahi!ire Vekillerilo 
IÖrUştUkten ıonra lstanbula dön· 
ınUştUr. 

Muhabir, buglinkU inşaat de
•am ettiği takdirde on ıene 
•onra Ankaramn büyUk bir tehir 
olacağını söylemektedir. 

Bir Yangın 
lzmirde Bir Yangın 150 

Bin Lira Zarar Verdi 
lzmir, 17 ( Hususi ) - Evvelki 

gece, gece yarısı Bitpa anadaki 
nıobilyacı mağazalarının birindeu 
Yangın çıkmış ve alt& mağaza 

Yandıktan sonra söndürülmüştür. 
Zarar 150 bin lira tahmin edil
taıektedir. 

halyada işsizler 
Romcı 16 - ( A.A. ) - 31 

temmuz adetleri 931 bin 291'e 
baliğ bu!unnıuş olan işsiz!erin 
Yekunu 31 ağustosta 945 bin 
972'ye çıkmıştır. 

SON POSTA 

[Son Postanın Resimli Makalesi 

l - Her fikrin başında buhınan· 
Ju bin türlü tehlikelerle muhattırlar. 
Bunlar hanıi aahada oluu:ı olsun, 
fen namına, ilim namına ıstıraba, 

lıkenceye kat!anmıf n ölmütlerdir. 

3- Hayatları midc'erinden iba
ret olan kimseler, bunları anla· 

mazlar. Onlarca hayat iyi yeyip, 

iyi giyinmek ve rahat yaşamaktan 
ibarettir. 

.., 
• Hayat Ve Ölüm • 1 

3 - Bizce hayat ülümün cinsiinl 
tayine baJ}'iı dır. Hangisini tercih 
edersiniz, bir kalp durmaınndnn, 

miden zin bozulmasından ölmeyi mi, 

yokıa yüksek bir fikir için kavga 
f!derken ölmeyi mi? 

........................ ,....ı .............................. r.m;J ........... ..... 

• 
SON TELGRAF HABERLERI 

......................................................... r.-. ............... ~ 

Iktısat Vekilinin Tetkikatı 
Bu Akşam Bitiyor 

-------------~-

yeni Kararlar İkbsadi Müşkülib izale 
Edecek Mahiyette Olacakbr 

Ankara, 17 ( Hususi ) - Yaran toplanacak olan 
Vekiller Heyetinde mUbim iktısadl karar verileceği 
hakkındaki haberler tehakkuk etmektedir. 

1 

kında mübalağaya düşmek doğru olmamakla bera· 
ber bu kararlara .sabırsızlıkla intizar edilmektedir. 
Bu tadilat alikadarlarııı şikAyetlerioi eiderecek 
mahiyette olacaktır. lktısat Vekili Celil Beyin bir baftadanberi 

yapmakta olduğu tetkikahnı bu aktam bitireceği 
ve projelerini yarınki Vekiller Heyeti içtimaına 

arzedeceği öğrenilmekt~dir. Bu pl'ojeler Oıe· 
rinde nıUzakereler yapılacak ve icap eden 
kararlar verilecektir. Verilecek kararlar hak· 

Mçseli, sanayicilere lazım olan iptidai madde
lerle, yedek aletlerin getirilmesine müsaade edile
cek, vesika usulünün kaldıraiarak,ihracatçıya baıka 
suretle prim t~mini hakkıuda bir karar verilecek· 
tir. BUtUn bunlar bı:ııı kararnamelerin tadilini icap 
ettirecektir. 

Firari Bir Veznedar 
Kasadaki Paraları Cebine Yerleştirdi, 
Fakat Hududu Geçerken Yakalandı 

Çankırı, 16 (Hususi) - Vila
yetimiz dahilindeki meınlehada bir 
ihtilas tahkikatı yapılmıya ba~
Iandığım evvelce bildirmiştiır. 
Hr.ber aldığıma göre bu hAdise 
ıu şekilde cereyan etmiştir: 

Memlehanın veznedarı Atıf B. 
bir glln ortadan kaybolur. Vezne· 
dar cuma günleri mezun olduğu 
için bu tagayyüp müdürün naza· 
rı dikkatini celbetmiyor. Fakat 

Kapatılan 

Gazeteler 
Berlin, 16 (A. A.)- Başvekil 

Fon Papen, hlikumeti Kanunu 
fsasiyi ihlal etmiş olm~kla ittibam 

eden bütün gazeteleri bir hafta 
ml\ddetle tatil etmittir. 

Yeznedar tamam bir hafta orta· 
hkta görünmediği için müdür 
vaziyeti tetkik etmiye başlıyor 
ve vcznedarm kasa anahtarım da 
alarak bir gün otomobiline bine
rek Ankaraya gittiği anlaşılıyor. 

HAdiseden Müddeiumumilik 
haberdar ediliyor ve bir heyet 
mahkemeye giderek kasayı açı· 
yor, kasada tamam 2019 liranın 
ekıik olduğu meydana çıkı)•or. 

Vasfi Raşit Bey 
----

Adanada Eeı Yüz Lira 
T eberrü Etti 

- --
Adana - Elyevm Adanada 

bulunan Ş. Karahisar Meb'usu 
Vasfi Raşit Bey Adana Kız Li· 
ıeıine nakden 500 lira teberrü 
etmiştir. Türk Sözii 

Tahkikat neticesinde veznedar 
Atıf Beyin Adanaya gittiği, fakat 
telgrafla her tarafa verilen ma· 

liımal Uzerine veznednın tam 
Suriye hududunu geçeceği bir 

~ırada tevkif edildiği öğreniliyor. 
Fakat Atıf Beyin Uıerinde para 

çıkmadığı bildirilmektedir. Ken· 
diai buraya gönderilmiştir. 

Kemal Kadri 

Türkiye 
Ve Yunanistan 

Atina, 16 ( A.A.) - Atina 
Ajansı bildiriyor: 

iktisat nezareti, Türkiye ile 
Yunanistan arasmda ticari müna· 
sebatın inkişafı imkAnlarını 
tetkik etmek Uzere · hususi bir 
komisyon teşkil etmif tir. 

- Sayfa 3 

Altına, Hiç Oegilse .. 

Papele Dair ... 

===' 

·----------------- A. E.--
Bir meslekdaş memleketimizin 

sessiz!iğinden şikAyet ediyordu. 
Hakkım teılim ederim: 

Güneş batlı mı, aokaklara
mızda elektrik yoktur: karanlık 
basar, evlerimizde neşe yoktur: 
caddelerimize sessizlik çöker. 
Karanlıkta, sessizlikte ve ıssızlıkta 
yaşarazl memleketimiz derin ıO. 
kütlar diyarıdır. 

Garp memleketlerinde iae 
vaziyet tamamen aksidir: 

Güneş battı mı, sokaklarından 
elektrik, pencerelerinden kahkaha 
veya musiki tqar, caddelerini 
neşe kaplar, aydınlıkta, ses için
de, kahkaha içinde yafUlar. 
Memleketleri neşeler diyarıdır. 

Vazifemi ı dllşlinceyl neıeye, 
endiıeyi sUrura kalbetmektir, 
dudaklara tebessüm Yermektir. 

- Evet fakat naaal? 

* Bir dostuma sordum: 
- Raktnın okka11aı on kuru-

ıa indirmeli, dedi. 
Bir diğerine yanqbm: 
- Her sokak bqana tam 

takım bir orkestra koymalı, tek
lifinde bulandu. 

Bir llçUocllye yaldqtam: 
- Her gece umumi meydan

larda halk balolan •ermel~ fik
rini ortaya atb. 

* Bence en makul dlitllnce, fik· 
rini en ıoora aldığım arkadqan
dır ve onun mlltalaasına gBre deı 

- E vvelA iktıaat buhram 
denilen şeyi ortadan kaldırmalı, 
ıonra halkın elinde bulunan her 
papelin yerine bir tane çil albn 
•ermeli, c;ndan IC,\Dra da hep 
birlik olup: 

- Y aşaa.nl diye bağırmalıdırl 
Doğru, fakat nasıl? 
- Azizim, biltlln memlekete 

IAzım olan akıl benden çıkacak 
değilya, llst tarafını da aen dll
düşiln 1 

* - SöıUn kaıaaa: Neteye, 
neşe için de altına, hiç değilse 
papele ihtiyaç vardır, bağırmıya 
gelince: Allah kerim, onun uat ... 
ııyız 1 

Otobüsler 
Kadıköy Otobüslerinden 

Şikayet Ediliyor 
Kadıköy ile Bostancı arasın

da İJIİyen otobOsler son zaman
larda intizamlanm hayli kaybet
mişlerdir. Bilhassa sabablerı ilk 
vapura otoblls bulmak ·hemen 
hem~n imkAnsız bir hale geldi. 
Cuma günleri sabahlan ilk vapu
ra otobils bu!unmamaktadır. Bu· 
nun sebebi gece bire kadar ça
lışan otobüslerin şoför Ye bilet
çilerinin vaktinde uyaamamala
rıdır. 

İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 
Şair Florinala NAzım Bey, kendisine edip Ye tair• 

ler~mizin gönderdikleri takdirnameleri neşretmiştir. 
Bunlardan baı:ılarını naklediyo uı 

nalı (Nbım Bey), orada bulursunuz. ( Büyük bir tnir ) 
olan ( Nazıru Bey ) i, güneşin cuibesine tutu:muş ıey· 
yareler gibi maaliye ve kendi ilhamatı şairaneııinin 
revnakına müncezlptir. 

Cuma günleri ilk tren de ol
ma dığmda, birçok it aabipleri 
bu yüzden ya itlerini kaçırıyor, 
yahnt Kadıköyüne kadar yilrtl-

l mek ııtırarında kahyorlar. Diğer 
günlerde ikinci vapura tahrik 
edilen bir otobUs te ihtiyaca ki· 
f ayet etmemektedir. Bu yüzden 
birço'< yolcular yollarda kalmak· 

l 

" Şahi nı. f ur Ffo:-inelı Nb&m Beyefe!'dlye, 
(Zeyli makber) inizde, en be~end ğim yerler •mevte 

tevcih olunan hitaplnrdır - ld hak katen fevkaladedir. 
Dehşetli bir güzellik ve hakikat kadar ıulmant bir 
• silsil i manliyat • ld benim eserim • Makber· bunun 
tahtında i11itilmer. bir • vneyll makber • dir. (Büyük 
bir şalr ) ainiı. Abdülhak Himit" 

if. 
.. Nerede deha, net ede büyüklük görürsen it Flori· 

* 14 eylül 341 Sami Paşa Zade Seı<ıl 

"Ben unıyordum ki (makber), tanzir edilmez. Zira 
bir hehklr) dır. Siz, ifadei eleminiz için onu tanzir 
etmel.le, beni cidden mütehay) ir eden bir - celidetl 
bedıiye - gösterdiniz.. - Cenap Şehabettin,. 

/STER iNAN. iSTER INAN.MA' 

tadıı l:ir. Bu havali yolcuları bu 
ı hususta ciddi bir tedbir alınma• 

ı uı istemektedirler. 

Bir Tayin 
Silifke, 16 ( Husust) - Şeh

rimizde misafir olarak bulunan 
dahiliye mfüehassıslar.ndan dok· 
tor TalBt Bey Kırklareli hnsta
nesi dahiliye mütehassıslığma ta
yin edilmiş ve me.m~riyet maw 
halline hareket etmıttır. 
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Memleket Man%aralatı 

~ML ET L 1 
Edebiyat 

J= 
Yurdumuzu. 
Tanıyalım 

................... ________________________________ .. /VazılTl 

Köyler Ve Köylülerimiz Hikmet'in 
Ve Tanıtalım 

Fiaike ( Husuıt) - Kaaba
mızın ihtiyaçlarından .-,iri ve 
belki en başlıcası dolct:ordur. Bir 
•ene enel 1ıükfımet tabibinin 
tekaide sevkedi1mesile kazamız 
doktorsuz kalmıştır. Elyevm m0n
ha1 :bu1unau htikiimet tababetine 
tayin edi1en doktorlanmız kazaya 
ıelmeden istifa ediyorlar. 

Acaba eebebi nedir ? Bu ıa· 
rip meçhulü halledebilmek için 
keodilerile ıörüşmek Jhımd-.r ki 
bu da mümkün değil 

Hiç ıllphe yok ki bu istifalar. 
relmek istememezlikler hep mem
leketimizi tanımadığnmzdan ileri 
gelmektedir. Bir .kazaya tayia edi· 
len herhanıi bir memur evveli ha· 
ritaya bir g.öz gezdiriyor, bir de 
bulunduğu mahal De mesafesini 
tahmin ediyor ve belki o kazayı 
hiç tanımıyanlardan ıoruşturuyor, 
aradaki mesafe Ye aldığı malnmat 
kendislni tatmin edemiyor, te
reddüt içinde kahyor ve nihayet 
gitmemiye karar v-eriyor. Vatanın 
iyi veyahut fena yeri olur mu il 

fi • 7 ay evvel ıbtlkiımet taba· 
betine bir toktor tayiJa edildi. 
Havalesi geldi, arka81ndan da 
doktoru11 t.tifa ettiji haberi 
aeldi. 

Acaba bu doktor Flnikyi ta-
nıyor muydu? Finike bakkmda 
esaslı bir maHlmat edinebilmiı 
miydi? 

Bu naller m6mklln olsa da 
kendilerine tonılsa blll tereddüt 
hayır cevabı alınacatında ıtıpho 
yoktur. 

Şu \'bllde memleketimül ta-
nıtmak için rehber yapılma11 

mümknn değil midir ~eyahut Halk 
Evlerimizde konferanslarla mem
leketimizi tanıttıramaz mıyız? 

Sıhhiye VekAletimiz ka%amn 
bu Jhtiyacını çok iyi bildiğinden 
bu defa yine 1rir doktor tayin 

Köyler, Eski Senelere Nazaran Daha 
• 
içtimai Bir Vaziyete Bürünmüştür 
Nazilli, (Hu· 

••si) - Şimdiye 
kadar hiçbir ga· 
ı:ete Anadolu· 
nun herhangi bir 
köyile doğrudan 
doğruya alika· 
dar olarak kö-
yün içtimai va• 
ziyeüai tetkik 
etmı, değildir. 

Boa, karilerile
mize bu Aleml 
itanıtmıya çalııa· 
cağım. 

Bu havali k6y· 
ilerinde umumi· 
yetle kadınlar 

Buralarda kly 
mektepleri de 
ayn bir sistemdir. 
Köyün nüfus 
miktarı ve mali 
vüs'ati derece· 
sinde teaiı n in· 
p eBilmif olan 
mektep binalan 
eald tarzla yelli 
ıistem arasın.da 

llllltaYaaJt bir 
tekil arzed.. 
Böyle beş ımıflı 
Oç muallimli, llç 
ıımflı bir mual
HmH mektepler 
yerine, merkezi 
yerleıde tam drıv-
nll :ve okadar 
muallimU ııhht 

erkeklerden daha 
çalıfkandırla.r. Ev 
vazıfelerinden ma· 
ada blltUn tarla 
Ne bahçe iıleri· 
ai de baıarırlar. 
K6ylilnün haya· 
b çok basittir. 

Nazmının ( Hacıbeyll J k8yUnde ihtiyar Macllsl odası ( YUkarda ), 
Köy mektebi ( AJ,aiıda) 

miiesseseler açı· 
lana gayeye da· 
ha yakından 
ulaşılacağı ınp
hesizdir. 

Karnının doyduğu, ıırtımn Brtlil· 
dnğll, borcunun 6dendiji glln 
dünyanın en bahtiyar ioaanı olur. 
Bu kanaatidir ki köylUyU bütiin 
zorluklara mtltehaınmil kılar. Ev
welce köylerde yalnıJ:; odalar, 
konuk .. misafir • yerleri vardı. 

Şimdi her köyde dnkkan ve kah· 
veler de vardır. İşini bitiren, yor
gun düşenler gllntııı muayyen 
saatlerinde bu kadtve ve meydan• 
larda sohbet ederek dinlenirler. 
Medis odasmda toplanıp konu
ıurlar. 

Her kay halla, kay ıanmğına 

muntazaman k6ye geldiği yoktur. 
Birkaç ayda bir öirikuiiş eski 
iiılÜShalardan birkaçı hazan s8kün 
eder. Köyleri kasabaya yaklaştı
rıcı vasıtalardan olan posta teş
kilib köylere kadar tem edilme• 
lidir. Her kaza mıntakalara ayn• 

larak ıeyyar mfivezziler ihdas 
edilmeli, bunlar haftanın muayyen 
günlerinde oralara ugramahdır. 

Maalesef yol itibarile pek fa· 

Köylerin su derdi de mllhim· 
dlr. Varidab bolca olan kö.Yler 
içme sularını aıblil 'borularla bir 
çeşmede toplamışlardır. Birçokla· 
l'tnda ise sular gayriaıhbldir. 

Buranm ekseri köylerinde temiz 
memba sulan vardı!'. Bilhana 
(Hacıbeyli} k8yllniln suyu pek 
meşhurdur. Meraklılar, içme ıu
y:unu buradan getirtirler. 

Köylülerimizi lmr vakit ön 
aafta düşünmeli, köylülerimizin 
ilerilemesi için irfan ve irşat faa-
liyetini yllkselbneliyiz. 

edildiğini bDyllk blr aevioçle 
haber aldık. Temenni ederiz ki 
latifa haberini duymakla Rkutu 
hayale uğramayalım. - F. N. 

her sene gazete abonesi na· 
milıe bir para öder. Fakat, köylü· 

, den paraıı alınan bu gazetelerin 

kir olan villyetimizde kaza ve 
köy yolları da muntazam dt?ğil· 
dir. Köyliller, kendiliğin8en aç.al· 
mış olan yollarda kııın çamur ve 
ıudan, yazın kumlardan mUşkü· 
litla gider rdirler. Hiç ıoaa 
yapılmamı_ştır. 

Diğer bir mektubumda kGy• 
lerin an,ane ve Adetlerinden ve 
ıköy düğünlerinden bahsedece
ğim. -R.Öz. 

Akçadağda 
Titiz Ve Çalııkao Bir 

Belediye Mevcuttur 
Akçadağ (Huııul) - Kasa· 

bamız Malatya Vilayetinin en tirin 
ve en güzel kaza merkezlerinden 
birisidir. Bu kazanın Pınarbaşı 
mesiresi bilhassa zikre ıayandır. 
Fakat nakil vesaiti olmadığı için 
halk bu mesireden latiEade ede· 
memektedir. 

Kazanın büti.io evleri sıvalı ve 
beyaz badaaalıdır.Çarşı, yüz mub· 
telif dükkandan müteşekkildir. 
Kazama belediyeli kasabamn 
temizliği için ciddi bir titizlik 
göstermektedir. Akçadağ beledi
ye noktal nazarındaıa bahtiyar 
bir kasabamızdır. •luı' 

Ere işte 
Bolluk 

Erciş (Hususi) - Bu ıene 
ıehrimizde. diğer ıenelel'e nisbet
lo müthiş bir bolluk ve ucuzluk 
vardır. Bilhassa kavun ve karpuz 
çok boldur. Bu iki güzel mah· 
aul geçen senelerdo okka ile ıa· 
blırken şimdi yük hesabile satıl
maktadır. Bir yük karpuz 40 
ve bir yilk kavun 50 'kuruştur. 

Buğday fiatı da çok ucuzdur. Bu 
vaziyet karşısında Erciş bu sene 
ucuzluk ve bolluk rekoru ıu kır-

mış demektir. - Mastafa Hakkı 

Malatyada Halk Evi 10rdu'da 

G .k V -S H Bereket· 
ençı e por are- Senesi 

ketleri Oldukça Canlıdır 

Malatya Halk Evi futbol takımı 
Malatya (Hususi) - Şehri· dıktan sonra Halk 'Evi takımile 

miz Halk Evi gençlik ve ıpor Orlamektep takımı arasında sık 
hareketlerine lazımgelen ehem· ıık h~yecanlı müsabakalara ıahit 

· f atfetmektedir. Halk Evi olacagız. Spor meraklıları bu 
mıyef 1 

d t kil edilen faaliyet gUnlerioe sabırsızlıkla 
tara ın an C§ ıpor i · d. l lh 

k tl. b. t '-kUI ntızar e ıyor ar. - san 
klubU çok uvve ı ır eşeli 
halini almıştır. Ayrıca Halk E vl 
binası önünde asri şartlan haiz 
bir spor sahası da vücuda geti· 
ramiştir. Futbol faaliyetinin baş· 
laması içİtl mekteplerin açılma• 
sııu bekliyoruz. Tedrisat başla• 

Bitliste Kadın Dişçi 
Bitlis (Hususi) - Şehrimize 

kadm Diş tabiplerimizden birisi 
geldi. Şu günl~rde muayeneha· 
neıini tesis ederek ite başlıya• 
cakbr. 

Ordu ( Hususi ) - VilAyeti
miz dahilinde yapllmakta olan 
ziraatin en mUhimmini mısır ve 
fasulye zeriyatı teşkil etmek· 
tedir. 

Kuvvei imbatiye aoktal ınan· 
rindan daha birçok hububat iı· 
tihsaline elverişli olan toprakla
rımızda arpa, buğday, yulaf, ve 
ıaire zi.raati .istihlak edilen mik
tara tekabül etmiyecek derecedıa 
pek az ekilmekte ve bu madde
lere munbaur oJan memleket 
ihtiyacı kısmen hariçten tedarik 
edilmektedir. Esasen k6yltılerimiz 

mumiyetle mısır istihllk ettik· 
leri için iatihlAk olunan mısınn 
kısan azamı memlekette aarfo-
lunmakta ve bu ıuretle köyUlle
lerimiz • ihtiyaçlarına bu maddeye 
l.asrederek arpa, buğday ve aalııe 
ziraatine ehemmiyet vermemek
tedirler. 

Bu sene Temmuz içinde ku
raklık tehlikesi geçirdik. Fakat 
temmuz nihayetlerine doğru ya
ğan yağmurlar bu tehlikeyi ta
mamen izale etmiştir. Bu sebeple 
bu sene bu havalide fasulye ve 
mıaır zeriyatı çok bereketli ola
cak demektir. - Ş. 

Şiirleri 
Narallah Ata 

Yeniliğin, birllenbire başdôn• 
dftren 'bir sihri vardır. 'Bu sıhre 
kapılmaktanj yeninin, ekseriya 
hep eml olduğu için çabucak 
kalmeyivere"l cazibelerini giizel 
sanmaktan kaçınırım. Bir çirkinl 

~zel bulmak tansa yüz giizeli 
ıanlamamış olmak meşrebjme da
lha uygundur. 

Bunun içindir ki Nazım Hik
mel'io şiirini uzun zaman .sevme
dim; onu rn üşkülatla, kendi ken

dide mücadele ederek, frenkçe 
talHıt ile cıkendime rağmen,, seP. 
dim. Şimdi Nazım Hikmet'in 
b-. kusur1arına g&zlerimi ka
padım demiyorum, onda beni si• 
Dirlendi11en birçok taraflar varı 

bir kere bir cereyana ha, olmak 
istemesi. işin en .fena ıcibeti de 
kenmaiai takip edenlerin içiYKle 
hemen hemen hiçbirinin bir ha· 
kild yeniliği, bir ıahsiyeti olma .. 
masıdır. 

Sonra Nazmı Hikme't:~m şiir
lerinde birtakım tamamile rniha· 
nild .güzellikler vardır: meseli 
tekrarları, "seslerde sealeııen aea 
ler,, gibi mısralan. BunlaT haddi 
ıabnda fena değil; fakat pek 
iptidai güzellikler. Hem Nazım 
Hikmet'te bu bir " üc ,. haline 
ııeliyor. 

Ha>"l'., Nazım Hikmet'in ~u 
gibi kuıarlarına göz yummuy-0-
rum ve ,airin, gün geçtikçe böyle 
kala.J hünerlerden va7dreçeceği
ne tk•iim. Onlar kaBunca ;şiir
leit dm zengiDleşecek, çhkl 
uıl afizellikleri dikkati celbede
cektir: 

Nayım Hikmet, bUtnn kusur
lan ille de yine zamanımızın en 
kuvvetli şairlerinden biridir. Onu 
okurken tiirlerinin çabuk ge_çe• 
ceğinden, korkuyordum. Fakat 

"~ilmiş şiirler,, inde (l] topla· 
dıja t;J:arçaları tekrar okurken 
yine ilk okuduğum vabtki hey.e• 

canı mlydum. Hatta bRZJlarmı bu 
ıefer daha gilzel buldum. 

Bu küçük kitaptaki parçalar 
Nazım Hikmet'in en sevdiği şiir

leri imiş. İçlerinde benim zayıf 
bulduklarım var; buna bir teY 
cllemiyeceğim. Fakat "San'at te
IAkkisl,, gibi en olgun parçala11 
almanuş o1masını bir tür1ü anlı· 
yamadım.. "Jokont ile Siau,,, 
"Benerci kendini ni~in öldürdü?,, 

den de hiçbir şey a1mamtf. Ni
çin 1 Nazım Hikmet o kitaplar
aaki manzumelerini sevmiyor mu? 
Bu seksen aayıfalık miinlehabat 
bira{ daha büyümekle bir şey 
ka,wıtıezdi. 

Nazım Hikmet'io. yeni eserle
rini, bilhassa şimdiye kadar neş

redilmiş ve edilmemiş bütün şi· 
lrleriıii toplıyacak büyUk kitabı· 
m bekliyoruz. Bir gün s6z ara
ıında hikAyeler de neşredeceğinl 
ıöylemişti. Nazım Hikmet'in iın· 

zaıı He çıkacağı nesrini merakla 
beklememek kabil değildir. Çün
kll tiiri, yukarıda söylediğim ko
lay !hünerlerden nesirle lemaa 
edince kurtulacaktır. 

[1) 1 em, 80 kuruş. Sinan ııeıri· 

,.aten. 



17 E,tol SON ~OSTA 

( Siyaset Alemi 

Alınanganın 
İddiaları 

JI' BARiCI 

Ve İngiltere Almanya Karar Verdi: 
Fon Papen HiikOmetl, Fransaya 

•erdigi notanın cevabını aldı. Bu 
bükümet, notasında şunu diyordu : 

" Versay Muabedeal Almanyayı 

• 
Terki T eslihat Konferansına iştirak 

•illblarından tecrit etmiştir. Fakat 
ayni muahede, diter de.Jetlerin de 
ailihlanndan tecerrüt etmeleri için 
Almanyanın vaziyeti onlar için nil· 
munelik bir misal addedilecektir. 
Fakat bu ıayeye eriıraek için devam 
edegelen tahdıdi te.!ihat konferans
ları tam bir akamete uğramıştır. 
Binunaleyb ayni muabedenin b ir icabı 
olarak silahlanacağız. ., Şimdilik ya• 
kın bir tehlike tetkil etmemekle be· 

Etmiyeceğini Resmen Bildirdi 

aber, ilerde büyük bir harbin Has se• 
bebini teşkil edebilecek olen bu iddia 
ıannedild i ğind•n çok daha dikkat edil· 
nıek lizımsrelen bir menudur. Onun 
içindir ki bu bahiıte 18.ılerinin kıymeti 
olan devletlerin vaziyetlerini bir •eri 
halinde tetkik edel'eldik. Bu,.ün ııra, 
inl'ilterenindir. 

lngiliz Huiciye1inin, Fran•ız no· 
taımdaki fikirlere ittirak etmemesi 
1röateriyor ki, Bilyük Britanya hftk6· 
meti, bu babiate, Fransa aibl düşün· 
müyor. lna'ilterenJn ba YHİyet:ol 
Franaa ile lhtillf ballode bulunma
ıına atfedenler mevcut oldutu kadar 
lngilterenia henüı urib bir karar 
Yermemtş olmasına batıılıyanlar 
ela mevcuttur. 

Fakat In,ıltere sribi hariciye me• 
kanizınası bir aaat intizamı ile lşli
J•n cihantlmul menfaatli bir devle
tin böyle bir meseleyi henOı fikren 
&ldürmemlt olma1ına ihtimal verile
mez. Fakat arada aarib bir ihtilaf 
noktası da bulunmadı11na glSre, lngil
teren in bu ketumiyetini an'anevi ihti· 
Jatkarhğına nrmek daha doğru 
olur. Çünkl ilanı harp ettlti daki
kaya kadar Alman7a1a kararanı HZ· 

dirmiyen bu deYletln Fransanın yanın• 
elamı, yoksa Franaanın karşısında mı 

barbedeceğlnl vaktile kararlaşbrıp 
kararlaıtırmadıta elbetteki mevzu• 
bahiı edilemez. 

Filkat geçen gün bullaaaını neıret• 
tltimlz Time1 gazeteıinden aonra 

Lord Bea~erbroıeb'un Sunday Ekaprea 
te neşrettlti a,atıdald aabrlar teem• 
mnle değer feylerdin 

"1922 den beri Fransız ParlAmentoau 
80 deniı alb gemiıinia inıaaını l:a• 
nunlaştırmışbr. Şimdi bu devletin 
elinde 54 tahtelbahir .ardır. 6S ta
neside inıa ediliyor. Halbuki Alııula
ların elinde 23 tahtelbahir mevcut· 
tur. Tezl'ihlarclaldlerla adedi t.e 151 
aeçmijor. • 

Fransa, bugün, bOyOk muharebe
de Almanyanın yapbtından daha 
tabripklr bir tahtelbahir mubarebe
ılne riritebllecek yaziyettedir • ., 

lngiliz lordu, bu Ja:ıiıile her baldo 
.. ıiliz bahriyednln hlHine tercüman 
.ıuyor. - Slreyya -----

lrlAndada Vaziyet 
Dublin, 16 - Ticaret Nazın 

muhtar devlet limanlannın ekse
risinde Bnynk Britanyadan gelen 
ıemilere bahsedilen tonilato farkı 
lehindeki rtlsumun ilgasını talep 
etmekte oldutunu Dublin liman 
makamatına bildirmiştir. 

Berlin 16 - V/ olf Ajansındam 
Terki teslihat konferaııaa riyaset 
divanının içtimaına dair olarak 
Alman kabinesi, diln konferans 
reisi M. Hendersona hitaben bir 
mektup g6ndermiştir. Mektubun 
bugiln mumeileyhe tevdii ve 
ahzını mllteakıp muhteviyabnın 
Cenevrede neşredilmesi muhte
meldir. 

Gazeteler, bu mektubun, Al
manyanın terki teslihat konferan
sına iştirak etmiyeceji hakkında 
teblir ab ihtiva etmekte olduğuna 
hemen hemen kat'iyetle emin bu
lunduklarını 1azayorlar. 

İt alga 
Nazırlar 
Meclisinde 

Roma, 16 - Nazırlar Meclisi 
atideki kararnameleri tasvip ey
lemiştir: 

1 - Trablua ile Mısır ara-
ıındaki budutlan tahdit eden 
1925 itilifına ait bulunan karar
name. 

2 - 1929 senesinde Tahran• 
da imza edilmiş bulunan İtalya
lran muahedesinin tasvibine dair 
olan kararname. 

Japonganı11 
Mançurideki 
Men/ aatleri 

Tokyo 16 - Rengo Ajansı 
dnn Şang-Şungta yea.i Mançuri 
devleti tarafından imza edilen 
protokol metnini ne,reylemekte· 
dir. 

Bu brotolc:ol mucibince Yeni 
Mançuri devleti, Jaronya ile Çin 
arasında mün'akit itiliflar ve Ja
ponya Çin tebaaları meyanında 
aktedilen umumi veya hususi 
mukaveleler ahkimına tefvikan 
japonyanın Mançurideka hukuk 
menabiine hiirmet etmeğe teah
büt eylemektedir. 

Japonya ile yeni Mançuri dev
leti milli emnfiselAmetin muhafa· 
zası için bir iştiraki mesai siyase· 
ti takip edeceklerdir. 

Bu maksat için vücutları lü-
zumlu bulunan Japon kıtaatı 
Mançuri arazisinde bulunabilecek· 
)erdir. Protokol bugünden itiba-

ren mer'iyet mevkiioe girmektedir. 

TEFRiKA NUMARAS1:7oE:=:::::=:====== 

ÇOCUKLUÖUM 
MefhUr Rus Edibi Ma>csJm Oork.... • hayat ro n :a ıı 

- Ne için gidiyor böyle ken· 
dine dayak attırıyorsun? Evde 
llekadar uslu ve sakinsin, sokak-

ta ise seni tanımak mlimkiln de
lil 1 Utanmıyor musun ?. Büyük 
babana s6yliyeceğim, bir daha 
•eni dışarı salıvermesin 1 •• 

Bllyük babam da yüzümdeki çü
l'llkleri görür dil, fakat ·hiç çıkış
llaaz yalnız homurdanırdı: 

- Yine medalyalannı takmıt
lln ha ? Bir daha sokağa çıka· 

'1lll deme7eaia, anladın mı ?. 

Türkçeye Çeviren : Mavaf /ak 
Sokak sessiz olunca beni hiç 

kendine çekmiyordu. Fakat neş'
eli çccukiarın haykırmaları duyu· 
lonca büyük babamın sıkı yasak· 
lar;na rağmen avludau sokağa 
kaçardım. Çilriikler, bereler, tn· 

mık yaralan beni hiç miiteessir 
etmiyordu. Fakat buna mukabil 
oyun esnasındaki kabalıklara ıon 
derece hırslanıyordum. Çocukların 
köpekleri veya tavuktan biribir-
lerile tutu,turarak ve kedilere 
eziyet ederek ejlenmeleri, Yahu-

Alman Ba.tvekill Fon Pa_,en bugiln Almanyaya hlkim bir vaziyette görü
nüyor. Böyle olmak.la beraber bugünkü Alman kabinesi iki ıeyden hayli 
endite duymaktadır. Bunlardan biri, Ilitlerin hücum ordusu, diğeri de komü
nistlerdir. Fakat, yüı bin askerJe :ı ibaret bulunan Alman milli müdafaa ordu· 
sÜe miktarı bir hayli. yekün tutan polis ordusunun Alman kabinesine ve 
bilhassa Alman Millt Müdafaa Nazırı Fon Şlaytero sadakat göstereceğinden 
füphe edilmemekted ir. Bu resimde Al man Baıvekilf Fon Papen ile Dahiliye 
Nazırı Fon Gayli bir geçitrPşm ni selamlarken görüyorsunuz. 

Litvanya Hududunda Ca
suslarla Müsademe Oldu 

Bir Kadın Ve Bir Erkek 
Yakalandı, Casusun Biri 

Casus 
Oldü 

Riga, 16 (Hususi ) - Kısmı 
aiyasi memurları Rusya dan gizlice 
Zilupski mıntakasında Litvanya 
dududunu geçmek istiyen 50 
yaşlarında Madlen Vayronok is
minde bir kadını tevkif etmiş· 
lerdir. Üzerinde bulunan kağıt· 
lara nazaran bu ka dmm Sovyet 
Rusyamn O. G. P. U. teşkilatına 
mensup bir casus olduğu anlaşıl· 
m ışbr. 

Gene bu vesikalar arasında 
bulunan bir tezkereden, yakın 
günlerde ayni teşkili ta mensup 
ve bu taşkilitın baştercümanı 

Denizde Bir Müsademe 
Londra, 16 - Filo kumandanhğa 

H-33 tahtelbabirinin akşam saat 
17 de Portlan Bil açığında Dun

dalk mayin gemisile müsatteme 
etmiş olduğunu bildirmiştir. 

T ah tel bahir hafifçe hasara 

uğramıştır. Telef olan ve yarala
nan yoktur. 

dilerin keçilerini kovalamahm, 
sarhoş dilencilerle alay etmeleri, 
meczup ( lgop ) ile yalancıktan 
kavr: aya tutuşmaları ruhumda 
nefret uyandınyordu. lgoşa ırı 
yapılı, kuru bir adamdı, sanki 
hemen şimdi kurumlu bir baca
dan çıkmış gibi görilniiyordu. 
Sırtında ağır bir koyun postu 
taşıyordu. Saçları püskül gibi 
sarkıyordu. Yüzü kemikli ve de
mir pası ile sıvanmış gibi idi. 
Garip bir tarzda yarı bük
lüm ve iki yana sallanarak 
yürür, süküt eder ve yere 
bakardı. Onun küçük, mağmum 
gözleri ve demir yüzil bana bir 
nevi hiirmet telkin ediyordu. Bu 
adamın ciddi meselelerle meşgul 
oldugu, bir şey atamakta 
olduğu ve onun bıı itine mini 

Litvanyaya gizlice gireceği anla
şılmış ve geçeceği yer tespit 
edilmiştir. Bunun nzerine bu ada
mın hududu geçerken yakalan
ması için tertibat alınmışbr. Fa
kat tercüman zannedildiği gibi 
kolay kolay teslim olmamış ve 
yakalanacağını anlay .nca polisle
re ateı açmııtır. Bu vaziyet kar
tısanda FOlisler de ateş açmıya 
mecbur olmuşlar ve tercümanı 

öldürmüşlerdir. Litvanya ' zabıtası 
bu hadise üzerine hudutta sıkı 
bir tarassut hareketine geçmiştir. 

ı 
Eski Muhariplerin Paraları 

Nevyork 16 - Amerikan lej
yonu milU konvansiyoo u eski mu

hariplere ait olan ve 2 milyar 
250 milyon dolara baliğ bulunan 
bono!arm tediyesini talep eden 
takriri 109 muhalif reye karşı 
1267 reyte tasvip ve kabul ebnİf° 
tir. M. Hoover, bu tediyata mtl-
temadiyen muarız bulunm?ktadır. 

olmamak lazım geldiği fikrinde 
idim. 

Çocuklar onun arkasından 
koşarlar, kambur a1rbna taılar 
fırlabrlardı. O uzun mllddet onları 
ve fırlatılan taşların tevlit ettiği 
ac· ları farketmemiş, duymamıı 
gibi görünür, fakat nihayet olduğu 
yerde durur, tüyln kalpağile 
beraber bqmı arkaya iter, asabi 
bir hareketle kalpağını dilzeltir 
ve yeni uykudan uyanmış 
gibi üstüne başına bakardı •• 
zocuklar arkasından: " lgoşa ce
binde Ezrail var!. lgoşa nereye 
gidiyorsun?. Bak canım, Azrail 
cebinde! ••• " diye haykırışırlardı. 

O eli ile cebini yakalar ve soma 
ıliratle yere iğilerek bir taı 
parçası veya odun, bir kuru 
toprak tezeii alır uzun kollan 

Gönül İşleri 

Çocuk 
Seven 
Erkek 

"Bet senelik evliyiz. Çocuğu
muz olmadı. Halbuki kocam ço
cuğa bayılıyor. Son taımdığımız 
evde, komıumuzun llç küçilk 
çocuğu var. Kocam bunlan çok 
aeYiyor. Bu vesile ile çocuklan.ı 
genç anneleri ile de g8rüşüyor. 
Çocukların Ye kadının günden 
gllne kocamı fazla mqgul ettiği
ni görüyor ve onu elimden ka
çırmakta olduğumdan korkuyo
rum. Ne yapayım?., 

Nedbe 

Yapacağmıs birinci ıey ço
cuklar, evinize çağırmak, ve ko
canızın çocuklara sevmek vesile
ıile komşuya gitmesine mlnl 
olmaktır. 

Fakat daha radikal bir tedbir 
olmak llzere mahalleyi deiif
tiriniz. 

Bir erkek çocuk aeverıo, 
onun bu ihtiyacını tatmin etmek 
IAzımdır. Bunun için de ya bir 
evlAtlık almah, yahut evde köpek 
bakmalıdır. Erkek k&pekle oya
lanır, çocuju unutur. 

it 
.. Kardeşimin evinde yapyo-

rum. Kardeşim evli, ben bekanın. 
Benim evde bulunuıum, birçok 
kıskançlıklara ıebebiyet veriyor. 
Çünkü işi icabı kardetim vakti
nin çoğunu dışarlarda geçiriyor. 
O zamanlar evin erkeği olmak 
sıfatile kadın benim fikrimle ha
reket ediyor. Kardeşim bunu 
kıskanıyor, evden çıkmayı düşll

nüyorum. Fakat çıkarsam bu 
rahatı bulamam, onlar da benim 
eve yaphğım yardımdan mahrum 
kalırlar. Ne yapayım?., 

Sll!eymaa 

Umumun ıelAmeti için yapı
lacak şey evi terketmektir. Çiln
kil bu kıskançlık büyüye büyüye 
evin yıkılmasına kadar gidebilir. 
Lüzumsuz yere bir evi yıkma1'
tansa biraz mahrumiyete katlan
mak elbette mllreccabbr. 

* "Evlendiğim zaman çok gft. 
zeldim. Kocam beni gllzelliğim 
için aldığını s6yler dururdu. Ba 
sene hastalandım ve gtızellijiml 
kaybettim. Şimdi kocamın mu-
habbetini kaybedeceğimden kor
kuyorum, ne yapayım?" 

Hami .. 

Erkek evlenirken gtlzel arar. 
Fakat zaman bu glbelliği onun 
gaztınden ailer. O Takit erkek 
kadımn gilzelliğinden ziyade me
ziyetlerine hayran olur. Ona ken
dinizi sevdirecek meziyetlerinia 
varsa mesele yoktur. 

HANIMTEVZE 

ile meharetsizce bunlan A\'Ul'UI' 

ve kendi kendine bir ldifllr mırıl
danırdı.. O daima 8ç tane idi 
knfür kullanıyordu. Çocuklar ona 
nazaran bu noktada daha çok 
bilgili idiler. 
· Bazan topallıyarak çocuklann 
arkasından koşar fakat uzun, ağır 
postu koşmasına mini olur, 
diz üstll düşer, kuru dallara ben
zeyen kara elterile yere dayanırdı. 
Çocuklar onu arkasından, ya
nından taşlarlar ve en terbiye
ıizleri ta yanına sokulur, başın
dan aşağı avuç avuç toz ıer
per ve kaçarlardı. 

Sokağın benim llzerimdo te-
sir yapan ikinci ve belki daha 
acı verici şahsiyeti, dilenen usta
başı Grigorij lvanoviç idi. O 
tamamile kör obnUf, e• ev do
la.tıyordu. 

( Arkuı var ) 
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1 Kari Al/ektupları t 
1 

Muhiddini 
Arabinin Hırkası 
Hakkında 

Ge~eıı lordo guı. ctemiıdu M ulıiddi rı ı 
.A ı a ıi n in h ırkas ı hakkında blr yazı 
çıkmıştı.. Kony, \ltızc>si MIJ~lli ril Yu
ııuf Boy bu mai lim. tı itmam vo tavzih 
e:lcr ın.lhi~ etto bir m~ktup gönclnro i. 
Aynoo clı rcedıyoruz : 

Konyada Sadrettin Konevi 
cnmiinde hir kütaphano var :.ı : . 

Bu cami ve kütüphanede Sadrel
tin Konevinin üvey babası Mu· 
hiddini Arabiye ait bir hırka ile 
kendi yazısilc yazılmış ( Fütuhata 
Mikye ) mü~veddesi ve g:lyct 
kıymettar bir seccade olduğu!lu 
birkaç sene evvel haber aldım. 
Bunları taharri ettim. Bu kıymet· 
tar eıyayı gören ve bilen zevat .. 
tan ıordum, bu üç parçanın latan· 
bulda Evkafı 1slAmiye Mtizeaine 
naklolunduğuııu söylediler. lıtan
bul ( Tnrk ve islim Asan Milzesi) 
Müdilrtl Mahmut Kemal Beyden 
resmen sordum. Aldığım cevapta 
( Fütuhatı Mikye ) müsveddesi 
mOzcde mahfuzdur. Hırkadan 
malt\mabm yoktur. Yalnız Alled· 
din türbesinden gelmit bir ıec
cade vardır diye cevap yerdiler. 

Bunlar yazıldığı veçbile Mev
llna dergahına teslim olunmamıı 
ve Mevlana dergAhına girmemiı
tir. MUlga Mevlevi dergahına 

girmiş olsaydı o vakte gısre bu 
gibi eşyanın hıfzına memur olıın 
tnrbedar Osman Dede merhumun 
elinden tekrar almak kahil değil 
idi, çünkü o vakit postneşinler 

bile o zalten çekinirlerdi. 
Şimdi bunlar hakkında tarihi 

malumat ita edeyim. Yazdığım 

Mevlevi tarihinin 44 Oncü sayfa· 
ımdaki satırlar bu işe temas et· 
tiğinden naklediyorum : 

" Sadrettini Konevinin bu ca· 
miinde " Muhiddini Arabi " nin 
kendi eli!e yazdığı " Fütuhatı 
Mikye ,, müsveddesi, giyindiği 

" pamuklu hırka " sı ya Yavuz 
Sultan Selim, ya Süleymanı Ka· 
nunl veyahut Muradı Rabi tara
fından hediye edilmiş f rankllrt 
bir "Seccade,, mahfuz bulunuyor 
ve arzu edenler tarafından ziya
ret ediliyordu. Evvelce bunlan 
ziyaret etmiş olan kimseler bu
ınn Konyada pek çoktur. Meş .. 
rutiyet ilAnıudan sonra o eşyayı 
ittihat ve Terakki hükumeti 
Evkafı İslftmiye Müzesine nak
letmiı olduğu söyleniyor. 

Türl< ve İslam Asarı Müzesi 
Mlldllrlnğünden vaki olan istila
mım üzerine aldığım cevapta 
.. Fütuhatı Mikye,, mllzede mahfuz 
olduğu, seccade Allcddin tür
besinden geldiği, " Hırka ,, dan 
nam ve nişan olmadığı bildiril
miştir. Yukarda ismi geçen üç 
Osmanlı plldişahlarmdan biri lrn
na veya Bağdada müteallik bir 
ıeferden avdeti zamanında Kon
yaya uğramış Saclrettini Konevt 
camiini ve türbesini ziyaret etmiş 
Muhiddini Arabinin hırkasiJe ki
tabını lstanbula göturmek istemiş 
o camie memur olan kimseler ve 
bilhassa türbedar 0 Saadetlu pa
dişahım ! lstanbul da sizin mnı
kunuzdür, Konya da. lstanbulda 
nezdi humanununuzda hesapsız 
kıymettar eşya ve emanatı Aliye 
vardır. Muhiddini Arabi ile Sad-
rettlni Konevinin ruhlarının gU

cenmesmı arzu bnyurmazsmız 

ıamrız. Bu bergilzarların konul
muş oldukları yerlerde ve burada 
kalmasına müsaade buyurunuz ,, 
derler. Padişah dahi : 

.. Bu hırka burada aiyilmek 

ı 
' ' 

·Dünyada Olup Bitenle Dünya Hadiseleri 

Amerikada Yangınları Kendiliğinden 13! Yaşında 
• BırAdam 

Ha her Veren Bir Makine icat Edildi Evlendi 

Bu Makine Sayesinde Koca Bir Binada Herkes Yangından 
Dakikasında Haberdar Olarak B·nayı Telaşsızca Terkediyor 

Herkea edaıından fırlıyor 
•• mnt ok ftaretlerlni takip 
ederek bina)'I botalbJO'· 

. Mektepte, fabrikada, ıinema· 
da, veyahut bllytik bir aparlı· 
manda yangın çıkbğı zaman 
halkın telAı göstermemesi, gürUltü 
yapmaması, ıUkfuıotini muhafaza 
ederek binayı yavaşca boşaltması 
IAzım. 

Bunu temin için bina içinde 
telAıı durduracak ıoğuk kanla 
adamlara ihtiyaç vardır. Mesel& 
sinemada balkın telaşım gidermek 
için, yangın başlamıı olmasına 

rağmen, orkestranın çalmaya de
vam ettiği görillmUştUr. 

. Amerikalılar, yangın çıkmca 
bunu telaşe düşmeksizin haber 
veren ve binayı sükun içindo 
boşaltmayı temin eden bir sun'I 
adam icat etmişlerdir. 

Sun'I adam, odalarda levhalar 
arka ına gizlenen hararete karşı 
fevkalade hassas bir makinedir. 

Bina dahilinde bir yangın 
çıkar çıkmaz, bu makinenin 
elektrik folleri kızıyor ve derhal 
yangın kontrol merkezine haber 
ve iyor. Evin içinde bir yangın 
kontrol merkezi vardır ki, sun 'I 
adamın ihbarı üzerine otomatik 
bir tarzda harekete geçiyor. 
Derhal koridorlarda hangi tarafa 
kaçmak Uizımgeldiğini gösteren 
mavi ok işaretleri yanıyor, bir 
taraftan da bina içinde yine oto
matik tarzda bir gramofon işle· 
miye başlıyor. Gramofon evvelce 

için nıahafaza edilmiyor, teber
rüken ziyaret olunmak malcsadile 

hıfıediliyor. Ta lrandan getirdi
ğim, sevdiğim Ye hazan üzerinde 
namaı kıldığım bir seccadem 
vardır, bugün dllnyamn en kıy
mettar dokumalarındandır. Onu 
buraya hediye edeyim, fU hır
kan.n yalnız yakasını kendi elim
le keseyim, fstanbula ı(Ötllreyim, 
teberrUken öbür emanatı aliye 
arasında muhafaza edeyim, bun· 
dan hırkanın şerefi eksilmez, 
bilakis siz kazanırsınız. J der; iş· 
lemeli bir bohça içinde olduğu 
halde seccadeyi cami memurla• 
rına teslim ettikten sonra getirt
tiği bir makasla vo kendi elile 
Şeyh Arabinin hırkasının yakası
nı keser, lstanbula götürür. Hır
kanın bugiln nerede bulunduğu 
ve ne olduğu meçhul olduğu 
gibi o yakanın ve bıraktığı aec-
cadenin de nasıl bir akıbete uğ
rnmış bulunduğu da malum d~ 
ğildir. 

Konya Aaarı AnUka Müıe:d 
MüJUrll M. Yuııuf 

Yanilnı babeı 
•eren ıun•ı adamın 
içi. 

kurulmu~, plAkı .konmuştur. Yan-
gm kontrol merkezi otomatikman 
gramofonu lşletmiye başlıyor. 
Sonra bu ıes hoparlörle bUynl· 
tülUyor ve biltUn binaya dağalıyor. 

Evvela bir trampete semi 
işitiliyor. Sonra bir bekçi bai· 
rayor: 

" - Bina içinde yangın var. 
Fakat tehlike büyllk değildir. 
Evvelce yapılan tecrübeler esna· 

jAmerikada 
Müskirat 
Taraftarları 

Şikago 16 - ( A.A. ) -Am~ 
rikan lejyonu konvansiyonu mlls
kirat memnuiyetinin ilgasına tav• 
siye eden takriri l 33 muhalif 
reye mukabil l 144 reyle kabul 
etmiştir. 

Şilide Bir Tevkif 
Santiyago, 16 - Harbiye 

nazın asi tayyarecilerin tes• 
lim olduklarını bildirmiştir. Mir
alay Merino Benetz tevkif edil-

miş ve Santiyogoya sevkolunmuştur. 

I 
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\'anıın haberini f~ 
to§nf makinesi, oto
nıatik ıurette nrlyor. 

ıında 8ğrendiklerinizi 
tatbik ediniz. Şapka
nızı, elbiselerinizi al
mıya kalkmayınız, koş
mayımz. Mavi ok işa• 
retlerini takip ediniz." 

Sonra bir bando 
mllzika yangın havası 
çalmıya başlıyor. 

Bina içindekiler 
odalanndan fırlıyorlar 
ve ayaklarını muzika 

1esine uydurarak mavi ok işa-
retlerini takip ediyor ve dııarı 
çıkıyorlar. Bir taraftan da otoma· 
tik ıurette itfaiye merkezine 
haber verilmlttir. İtfaiye yetiıi
yor ve yangını ı6ndllrUyor, 

Mekteplerde ve fabrikalarda 
talebe ve jşçilor evvelden tecril· 
beler yaparak bu ife hazırlanı· 
yorlar, onwı için yangın çıktığ1 
zaman telAş falan g6stermlyorlar 

• 

jBegnelmilel 
Madenciler 
Konferansında 

Londra, 16 - BeynelmUel 
Madenciler Konf eranıı, iıtihsalA· 
tın devlet murakabesi albnda 
bulunmasını temin eden bir ni· 
zamname lehindeki takriri kabul 
eylemiı ve mesai saatlerine ait 
Cenevre itilifımn taıdikıni talep 
etmiıtir. Mevzubahs takrir l kA· 
nunuevvel gününde blltün mem• 
leketlerde hususi bir propaganda 
gllnll tertip edilmesi hususundaki 
teşebbUsn bildirmekte ve bir 
hUkOmetler konferansının içtimaa 
davet olunması beynelmilel mesai 
büroıundan tal~p eylemektedir. 

Feci Bir Bilanço 
Oran, 16 - Dlln gece ıant 

23 te şimendifer kazasına kurban 
gidenlerin miktarının resmen 50 
telef 225 yaralı ve 37 kayıp ol· 
duğu tesbit edilmiştir. 

Enkazın temizlenmesi ameli· 
yatına faaliyetle devam P.dilmek
tcdir. Enkaz altından artık hiçbir 
ıes gelmemektedir. 

Londradan yazılıyor: Cenubi 
Afrikanın Kap ıehrinden bildi-

rildiğine göre Hotanta kabilesin· 
den 131 yaşında Jozef Vindfogel 

isminde bir adam dördüncü defa 
olarak evlenmiştir. 

Bu adam, bundan Uç sene 
kadar evvel kendisinden 8 J yaı 
k6çllk bir kadınla evlenmiş, on 
ıekiı ay yaıamış. ıonra kadın 
&lmllştll. Ölen kansının matemini 
bir 1ene tuttuktan ıonra timdi 
tekrar eYlenmiıtir. Bu adamın 

yqı hakkında tereddüt hlsıl 
olabilirse eıkidenberi ça lıştığıMi ı• 

yonerleri mfteueıeainin nezdinde 
meevcut vesikalar, bu ıllpbe ve 
tercddlltleri tamamen izale ede
cek mahiyettedir. 

Bu Da Bir Çin işi 
Tokyo - Çin mareıallerinden 

Şang • Su • Liyang aleyhinde, 

Çin efkArı umumiyesinde şiddetli 

bir galeyan hlııl olmUftur. h1 

adam, Japonlara karşı yeni .ir 

ordu vücuda getireceği iddiasile 

Valiıl bulunduğu Pekin müzesinin 

bütiin eşyalarını bir Amerikan 

grupuna ıalmıya teşebbUs et

miıtir. 

Amerikalılar bu eşyaya 

milyon yen ( Japon parası ) ve 

mişlerdir. Halbuki bu milzenin 
•ıyası daha evvel 100 milyon 
yen tahmin edilmişti. Mareşal 

Şang müzenin eşyalarım Şang

haya naklettirmek Uzere vapura 

bindirmiştir. Hidise, Çin efkiirı 

umumiyesinde ıiddetli bir galeyan 

hisıl ettiğinden Milli Nankin 

Hükiimeti, Mareşalin tevkifini 

emretmiştir. Tahkikat yapılmak• 

tadır. 

Papaz Oavidson 
Hafifmeırep kadınlarla fazla 

düıUp kalktığı için papazlıktan 

tardedilen İngiliz rahibi David. 
ıonun başına yeni bir beli dahı 
gelmittir. Bu bedbaht, hakkındaki 
mahkeme karannı temyiz edecek 

parayı tedarik edebilmek için 
Diyojen gibi bir fıçı tedarik 

etmiı, çırılçıplak bu f ıçınm içine 

girmit •e plajlarda kendini teşhir 
etmiye başlamışb. ilk gllnU ıabık 
rahibin kazancı 200 İngiliz liraıını 
bulmuıtu. Fakat lngiliz poliıi, 
aabık rahibi, umumi 1erlerdo 

kalabalıta sebebiyet Yererek hal· 
kın ıellp geçmesine mini olduğu 

için mahkemeye Yermiştir. Da .. 
vidıon, hAkimin ağar bir ceza 

tehdidi karıııında bu nümayişten 

vazgeçeceğini vadetmiştir. 

Esasen o bundan vazgeçmese 

idi, halk fıçıyı denize yuvarlıya• 

rak papazın rezaletine nihayet 

•ermeyi tasarlaanıtb. 

Londra Şoförleri Sıkmtıda 
Londrada mevcut taksi ot~ 

mobillerinin adedi 7600 dür. Şo-

förlerin miktarı ise l l bini bul• 
maktadır.. Son buhrandan dolayı 
birçok kimseler hususi otomobil· 

lerini satmışlar, birçok kumpan· 
yalar da otomobil kullanmaktan 
vazgeçmiştir. Bu suretle birçok 
otomobil ve şoför işsiz kal nıı\itır. 
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Haftada iki Defa 

SPOR 

-, 
Spor 

Perşembe ve Cumartesi Günleri 
Çıkan Spor Sayfalarımııı 

Okuyunuz ... 

Denizde 1 

lstanbııl 
Kürek 
Birincilikleri 

Dün Beykozda İstanbul mın
takaıı kürek birincilik yarııları 
yapıldı ve nşağıdakl neticeler 
alındı. 

2 çift.e kıdemsiz erkekler: Ga
latasaray birinci. Beykoz ikinci. 

1 çifte hanımlar: F enerbahçe 
birinci, Beykoz ikinci. 

3 çifte kıdemsiz erkeklen Bey· 
koz birinci, Galatasaray ikinci. 

2 ,ifte hanımlar: f'onerbahçe 
birinci, Beykoz ikinci. 

2 Çifte dirsekU erkekler: Bey., 
koz birinci, F enerbahçe ikinci, 
Galatasarcy liçlincU, Haliç dör· 
düncildUr. 

s p o R 
r~---------------------

Gar:ote nh: pe•t!! nbe ve cumartesi pnlerl 1 
olmak li:ııere haftaıf:ıı iki apo• uyfuı ııqretmek
tedir. 

Per,cmhe ırünkil llj>O• uyfasıııdll dilnya •p•· 
hareketleri memlekııt spor lıldinlert vardır. 

Cumarteal aay!aa111da lae cuma wUnkll maç• 
lana tafatllh yuılıdrr. 

' 
iz mirde 

1 

Heyecanlı 
Güreşler 
Yapıldı 

1 

1 

lzmir, 16 ( A. A. ) - Bugün 
Alsancak spor ıahasında nç bini 
mütecaviz bir ıeyirci kütlesi hu
zurunda heyecanlı pehlivan gU
reıleri yapılmışbr. 

Güreşler çok heyecanlı olmuş 
Ye halk tarafından mütemadiyen 
alkıtlanm}fbr. 

Saat Uçte evveli Bulgar peh-
li'vanları birkaç numara gösterdi-

ler. MUteakıben ilk gllret Uıun
köprDIU Hasan pehli•anla Bulgar 

Stayef pehlivan arasında yapıldı. 
Bu gtireı ıerbeıt glireştL Hasan 

2 çifte dirsekli hauımlar: Bey· 
koz birinci, F enerbahçe ikinci. 

1 çifte ludemsiz erkekler: Dün Güzel Müsabakalar Yapıldı. 
pehlivan rakibini betinci dakikada 
yenmiyo muvaffak olmuıtur. 

ikinci gilreı Kırkağaçlı Hasan 
ve Bulgar Stayicef pehlivanlar 

Galatasaray birinci, Beylerbey 
2 inci. Bu yarııtn Beykoz diskalifye 

edildi. Fener bahçe iştirak etme· 
di, Altmordu ikmal edemedi. 

3 çifte Hammlar: Beykoz 
birinci, Fener bahçe ikinci, 1 çifte 
kıdemli: Galatasaray birinci, 
F enerbabçe ikinci. 

( Beylerbey ikmal edememiş

tir ). 
2 çifte kıdemli erkekler: Bey

koz birinci, Galatasaray ikinci, 
F enerbahçe üçüncü, Haliç 4 üncn. 

Çubuklu - Beykoz yarışı: Ga· 
latasaray birinci, Beykoz ikinci. 

2 çifte dirsekli erkekler : Bu 
yarış havamn kararmasından do
layı başka bir güne bırakıldr. 

Yelken Musabakal(\rı 
Denizcilik F edt=rasyonu yelken 

komitesinin tertip ettiği yelken 
yaraşlarınm üçüncüsü dün Moda 
koyunda yapıldı. Teknik netice· 
ler şunlardır: 

Sandallar: 1 - Kırmızı yıldız, 
2 - Deniz kurdu, 3 - Peri. 

Küçük dingiler: Piski . birinci. 
Şarpi: Şeref Refik Beyin 

böceği birinci. 
Voleler: Ayga birinci, PUtti 

ikinci. 
Yatlar: Kanat birinci, Mizi . 

ikinci, Feste üçüncü. 

Ankara da 
Futbol 

Ankara, 16 (A.A.) - Buıtın 
ıaat 16-da istiklal spor sabaha· 
ıında Eskişehir ikincisi Demir· 
ıporla Ankara ikincisi Çankaya 
arasmda yapılan futbol müsaba
kasında Demirspor bire ka,.· 
rşı iki ile galip gelmiştir. 

Futbol Mevsimi 
Çoktanberidir futbol maçı 

.. eyretmiyoruz. Fakat bu ayın 
sonuna doğru ve gelecek aylar 
şehrimizde heyecanlı futbol maç· 
)arına şahit olacağımız anştlmak
tadır. 

Bu sene şehrimize çok ku'f· 
Yetli ecnebi takımları 1retirile· 
ccktir. 

Olimpiyat 
OliwpiyatG Spor mecmuası· 

nm bugün çıkan nüshasında 
haftanın bütün spor hareketlerin· 
den başka, dilnya spor hareket· 
lerine dair tafsilAt bulacaksmıı. 

Atletlerimiz Galip Geldiler 
Dün Kadıköyiiude F enerbahç 

pistinde Bulgar atletleri ile Türk 
atletleri arasında muhtelif mlisa
bakalar yapılmış V'! atletlerimiz 
bu mü!labakaları muvaffakıyetle 

başarmışlar<lır. 

Fener kulübü pisti çok güzel 
hazırlamıştı. Miisabakalarm ehem
miyetile miltenasip olmamakla 
beraber, oldukça kalabalık vardı. 

Maamafih böyle beynemilel mahi· 
yeti haiz müsabakalara işin ehem· 
miyetile mütanasip bir halk 
kütlesinin rağbetini temenni et
mekten men'i nefs edemiyeceğiz. 

Müsabakalarm teknik netice
leri aşağıya dercolunmuştur : 

100 mefre küçükler: 1 inci 
Ahmet, 2 inci Alofolos, 3 üncü 
Vuçino. Derece 12 dir. 

800 metre beynelmilet: l inci 
Pedan, 2 inci Agop, 3 lincU Vu
çino derece 2', 12", 1 5 tir. 

lQO metre Beynelmilel: l inci 
Semih, 2 inci Hilmi, 3 üncü Da
vidof. Derece 11, 1 5 dir. 

1500 metre Beynelmilel: Bi
rinci Mehmet, 2 inci Petropaludis, 
3lincil Fethi. Derec~ 4,28,3-5tir. 

200 metre Beynelmilel: 1 inci 
Semih, 2 inci Smit, 3 üncii 
Hilmi. Derece 23 tür. 

5000 metre Beynelmilel: 1 inci 
'\~ebmet. 2 inci Panakis. 3 üncü 

l t oharidis, derece 17,2), 115 tir. 
400 metre küçükler: Birinci 

Paraskoı, 2 inci Vuçinos, 3 ilncn 
Muhtar. Derece 58 3ı5 dir. 

400 metre enternasyonal: 1 
inci Mehmet Ali, ikinci Smit, 3 -
üncli Ragıp. Derece 53 1/5 tir. 

4 + 100 metre ki\çiikler: Bi
rinci Galatasaray takımı, 2 inci 
F enerbahçe takımı. 

4 + 400 enternasyonal: Birinci 
Galatasaray takımı, 2 inci Fenf'r
bahçe takımı. 

4 + 1 ()()-birinci Galatasara v ta-

' kımı, ikinci Bulgar takımı. 
Gnlle : 1 inci irfan, 2 inci 

Kongelidis, 3 üocll Neyli derece 
12 metre 45 santim. 

Yüksek: 1 inci Haydar 1,80, 
2 inci Puliyos 1, 73, 3 ünctl 
Sedat 1,66. 

Disk: 1 inci Nayli, 2 inci Fran· 
gakis, 3 üncü Keşiş oğlu. Dere-
ce 306 metre 66 santim. 

Tek adım: 1 inci Tevfik, 2 inci 
İrfan Konofsky. 

Cirit: l inci Sudi, 2 inci Se· 
lim, 3 üncü Karakaş. Derece 46 
metre 36 santim. 

Üç adım: l inci Pulyos 13, 125 
2 inci Y orgiyadis 12,875, 3 üncü 
Selim 12.865 tir. 

T arabya Tenis 
Turnuvası 

KadıköyUnde ikmal edilen 
Balkan tenis turnuvasından ıonra 
Tarabyada da ikinci bir teniı 
turnuva11na baılanmııtır. Bu tur
nuvalara iştirak eden teniaçiler 
aıağıki dereceleri almıılardır. 

Çiftler: ( Romen ) Boto ... Bun
ya, 2/6. 1/6. 4/6, 8.6. 816 Suat .. 
Şirinyan kazanmıştır. 

Tekler: NikolAidi!. 2 6.3 6.8 6 
Suadi yenmiştir. 

DUn Fenarbahçede yapllan cllatlz.m mU&abakalarından Uç cne1antano 

arasında yapıldı. Bu güreş Ame
rikan usulünde idi. Her iki peh· 

livan 20 dakika güre~tikleri 
halde bir netice elde edememiş-

ler ve berabere ilan ed!lmişler· 
dir. Üçüncn gilref Dinarlı Mehmet 

Pehlivanla Bulgar Gergiyef ara· 
ıında yapıldı. 

Alafranga oJan bu gUreş çok 
çetin bir karşılaşma oldu. Dinar
lı Mehmet pehlivan on ikinci 
'1akikada Gargiyefio sırtını yere 
getirmiye muvaffak oldu. 

Son güreş iki eski Türk ve 
Bulgar pehlivan arasında idi. 

Dinarlı Mehmet pehlivanm ba
bası Dinarlı Yusuf pehlivan, 

bundan 20 ~ene evvel .Avrupada 
ve Amerikada karşılaşmış oldu· 
ğu Bulgar Buğdaoof pehlivanla 
tesadüfen buluşmUJlardı. Bu iki 

eski rakip eski hAtıralarını 
canlandırmak için güreşmişler 

ve Yusuf pehlivan on ikinci da
kikada Buğdanofu yenmiştir. 
Halk Dinarlı eski pehlivanı tid
detle alkıılamııtır. 

İz mitte 

At Yarış/arı 
lımit, 17 (Huıuıt) - Ylikıek 

Y arıt encllmeırl namına diln 
ıehrimizde yapılan at yarış-
larında, taylar arasındaki 
birinciliği Kemal Beyin Aygın, 
ikinci koşuda birinciliği, Hilmi 
Beyin " Güler " i, Uçünc:ü 
koşuda birinciliği Prens Halim 
Beyin Hakam, dördüncü koşuda 
birinciliği Kemal Be~in Aldervişi 
kazanmışlardır. 

BUyükderede 
Dlln Büyük derede Lidoda F e

nerbahçe ve Haliç klUplerinin 
Büyükdere şubelerine mensup 
gençler tarafından yüzme, at
lama ve su topu müsabaka
ları yapılmış, Kirkor, Rauf, 
Garbis, Celal, Ali, Harç, Mihal, 
Gogo Beylerle Lili Hanıııı mu
vaffak olmuşlardır. Bayr&k yarışını 
Fener takımı kaz:ınm ~:ır. Su 
topuııJa {Q-5) Fener kdıa.rnııştır• 
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Hasan Paşa, F ehimin Adamlarını Hapsettiriyordu 
Malıarrirl )f. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-130-

Bomba, dinamit Ye saire gibi me
vaddı infilakıye yerleştirmeğo vo 
tam Abdlllbamit geçerken onu ber
hava etmiye çok müsait olan 
bu geçit, Beşiktaı zabıtasını 
en ÇJk meşgul eden tehlikeli bir 
yerdi. Buna binaen daha rama
zanın ilk gllnD, birkaç komiser 
ve polisten mUrekkep bir heyet, 
ellerinde fenerlerle bu IAğım da
bilindo gllzelce bir tabarriyat 
yaptıktan ıonra, derhal llğımın 
i 'ci başına iki~er polisten milrek
lcep noktalar dikilir ve bay
ram selamlığı olup bitinceye 
l>adar böylece beklenilirdi. Yer 
altındaki bu tertibat klfi gelmi· 
yor gibi, (AkaretleT) in köşesinde 
Taşmektebin albnda ( Cuma Ça
\•uş ) denilen ihtiyar bir adamın 
k~hvesi de bu tonozun üstüne 
tesadüf ettiğinden buraya bir 
memur ikame edilmişti. 

321 senesi bayram gOnO sa
bahı, Abdülhamidin geçecegı 
yollarda bUtlln tertibat alınmış, 
her taraf, tekrar tekrar muayene 
ve kontrol edilmiş, artık, ( teşrifi 
şahane) ye intizar olunuyordu. 
B:rdenbire orhılığa karışh. Fehim 
paşanın memurları, Cuma Çavu
şun kahvesine hilcum ettiler. 
Şöylece bir taharriden ı~nra pey
kenin altında uzunca bir çuval 
buldular. Çuvalı açblar, içinden, 
kirli bir yorgana sarılmış, bir 
martin tüfeği ile otuz fişek çı

kardılar. 

Bu, büyük bir zaferdi. Fehim 
paşanın, Hasan paşaya karşı ih
raz ettiği pek büyük bir zafer •. 
Beşiktaş muhafızı Hacı Hasan 
Paşa, çok mllşkül bir vaziyette 
kaldı. Biltiln o bavalinin muhafaza 
•e kontrolu kendisine ait olduğu 
'alde, Padişahın önünden geçe

~i bir kahvede böyle bir aillh 
• ıJunmak.. Bahusus, önünde nö

l>etçi bckliyen bir kahvede.. Bu 
. Jphcsiz, Hasan Paşa ile memur· 
larmın, ya ihanetlerine veyahut ta 
ihmal ve müsamahalarına en kuv
vetli bir delil idi. 

Hasan Paşa zeki, •e bu gibi 
işlerin iç yüzünil bilen bir adam 
olduğu için, ( Muayede alayı) olup 
bitinciyc kadar sikioetini muhafaza 
etti. Ondan sonra, tahkikata biz
zat girişti. Ve kısa bir zamanda, 
bunun mfirettep bir mesele oldu
ğu cınlaşıldı. 

Neticenin asıl feci noktasına 
gelince, zavallı ihtiyar (Cuma Ça
vuş), aylarca istintak ve isticvap
larda sürllm silrüm sürfindu. Ma
hiyeti tahakkuk etmek! beraber, 
yine ( Bitlis)e kadar sürüldü... Bu 
\'aknnın yaln ız şu faydası olduki 
O da Hasan Paşa ile Fehim Pa
ıanın arası büsbütün açıldı. Esa
ıen F ehimden nefret ed~n l·la· 
san Paşa, nrt ık Beşiktaş civarın• 
da F ehimin adamlarım gezdirmek 
değil, Beşiktaşlan geçirmez oldu. 

1 
Hatta bir iki defa bunlan birer 
bahane ile yakalatb ve karako
lun altındaki bodruma atbrdL 
Uzun müddet orada yatırdL 
Birer karış sakalla çıkararak 
F ehime yolladı. .. 

F ehlm Paşa avenesi, Galata 
ve Beyoğlunun birçok dükkAn ve 
mağazalarını haraca kestikleri 
gibi meyhane, birahane ve bil
hassa umumhanelerden de muay
yen bir (vergi) alırlardı. Bu ver
giyi muntazamen veren umum
haneler himaye edilir; vcrmiyen
lerin ise mahvına kadar gidilirdi. 
Vaktile ( Dofyan Mişel ) isminde 
bir l.eh Y ahudisi tarafından ihdu 
edilen bo usul, Fehim ~aşa ve 
avenesinin bu gibi işlere de 
bumunu sokması Uzerine geniş 
bir şümul kespetmişti. Hatta 
buna binaendir ki sonralan bu 
adam da Fehim Paşanın şebe
kesine iltihak etmiı ve çevirdiği 
mahirane roUerle bir aralık 
oldukça mühim bir mevki ibraz 
eylem:şti. 

(Mişel), aslen Lehistanlı idL 
Birçok Leh muhacirlerile lstan
bula gelmiş, elinde hiçbir san' at 
ve mehareti olmadığı için ( Po
lonya sokağı ) nda gizli bir 
umumbaneye uşak ve pakıcı 
sıfatile intisap etmişti. 

Mişel. zeki bir adam olduğu 
için bulunduğu muhitin vaziyetini 
çarçabuk kavramışb. O tarihler-

de, umumhaneler pek u olduğu
gibi bilhasıa zengin tabakaya 
munhasırdı. Galatanın dar ve 
dolambaçlı sokaklannda, ağır 
demir kapılı ve kale gibi kirgir 
evlerinde belli başlı Oç umumha
ne vardı. Bunların birini (Madam 
paçki), diğerini (Madam NataJya), 
Uçilnclisn de (Madam Tago) ismin
deki kadınlar idare ediyordu. 

Mişel, adeta bunlan bir şirket 
haline koydu ve kendisi de dör
dünctlsü oldu. 

O zamanlar, Leh muhacirleri
nin dilber kızlan, derin bir sefa
let içinde yaşıyorlardı. Mişel, ya
kışıklı bir adam olduğu için bun· 
ları fuhuş ve sefalet yoluna ıtı
rükledi. Bu menfur İf, MiıeU az 
zamanda epeyce para sahibi 
etmiıti. 

Mişcl, san'atini bntnn incelik· 
lerile kavrayan bir adam olduğu 
için, daima genç ve zengin TOrk 
evlltlannı takip ettiriyor. Gerek 
bunlann ve gerek bol paralı 

mirasyedileri birer suretle tuzağa 
dilJ{irllyor, eski Türk zadega .. 
mnın bütün servet ve kıymettar 
elmaslarım, tesis ettiği bu sefahat 
ve mel'anet ocağında eritiyordu. 

Zaman ilerledikçe, Mişelin iti 
de nezaket keıpediyordu. Yeni 
yeni yetişen rakiplerini ezmek ve 
daha vAsi mikyasta iş görmek 
ıçm ıaraym nafiz adamlarına 

hulM etmek llzımgeliyordu. 
( Arkası var ) 

iLAN 
İstanbul Tramvay Şirketi Müdürlüğünden: 
lstanbul Tramvay Şirketi müdiriyeti, 15 eylül 1932 tarihinden 

itibaren ikinci mevki tramvay arabalarmda tenzilit ile ıcyabat 
hakkını bahşeden mektepli kartlan vermiye başlıyacağını muh· 
terem ahaliye ilan ile kesbi şeref eyler. 

Bu kartlar, yüksek mekteplerden gayri mekitip talebesine 
verilecektir. 

Mektepli kartları, şeraiti atiye dairesinde Galata'da ffUnel 
arkasmdaJ Şöğiltlü sokağındaki Tramvay Şirketi hareket dai
resinde tevzi olunacaktır. 

1 - Kart alat:ak mektepli, on· bet yaşım geçirmiş olma
malıdır. 

2 - Mektepli, üzerine t5 kuruşluk pul ve mektek mOdiri
yetinin mühril ile mühnrlenmiş fotografisi yapıştırılmıı olarak, 
hakikaten mezkiır mektebe devam ettiğine dair bir kıt'a tu
dikname ibraz etmelidir. 

3 - Mektepli, nnh:s varakasını ghtermelidir. 
4 - Mektepli, v~aika eb'adında ikinci bir fotoj'l'llfl ptü

melidir. 
5 - İstanbul Tramvay tirketi tarafından verilecek olu kart 

llzerine yapııbnlacak 15 kuruşluk pul mektepliye .ittir. 
6 - Evvelce kendisine bir kart verilmiş ise, mektepli eneli 

eski kartı iade ederek mukabilinde yenisini alacaktır. 
7 - Karbn tevdiiııde 2 1/2 kuruş alıoacakbr. 
8 - Mektepli kartlan Tramvay Şirketinin mexkdr hareket 

dairesinde cuma ve tatil günlerinden maada bergün saat 8 J/2 
tan 12 ye ve 13 1/2 tan 17 ye ve pazar günleri ya.lm.ı ıaat 
8 1 fJ. tan 12 ye kadar verilecektir: 

Muhterem halkın beyhude vakit kaybetmemesi için kart 
almak Uzere mezk.Ur dairemize ancak yukanda izah edilen 
ıerait dairesinde ve tekmil evrakı matlubeyi getirerek mllraat 
etmesi rica olunur. 

lstanbul Tramyay Şirketi 
Miidiriyeti 

Eylll lf 

Havacılık Aleminde 
Muazzam ~ir İnkılap 
Canlı Pilotlar 

Kullanmak 
Yerine Sun'i insan 

Olacak Mümkün 
lngi!iz mtihendis ve tayyare

cilerinden Foka, tayyarecilik ale
minde muazzam bir inkıl4p yap
mak lizeredir. Ba zatin tahakkuk 
ettirmek lb:ere bulunduğu bu fev
kaJlde ihtira, tayyreler için zaman 
ve mesafe mefhumunu ortadan kal
dırmış olacaktır. Fob, mahir bir 
milhendistir ve mfihendisliği sa· 
yesinde birçok ihtiralar yapmıya 
muvaffak olmuştur. Bu zat, tim
diye kadar tayyare ile günlerce 
devam eden seyahatleri asgari 
hadde indirmek için tetkikat 
yapıyordu. 

Bnynk bir ketumiyet içinde 
ve esrarlı bir hava arasında ya
pılan bu tetkikat, nihayet bekle
nen muvaffakıyetli neticeyi ver
miştir. Mühendis Foksun tetkika
tıııa g~re uzun me.nfeli seyahat• 
leri bir hamlede yapmak inıkln
sızlıtı iki ıebepteaı ileri geli· 
yordu: 

1- Tayyarelerin klfl mik
tarda benzin alamamalan ' 

2 - Tayyareleri idare eden
Jerin sefer yorgunluğuna dayana
mamaları. Tayyarelerin istenildiği 
kadar benzin alamamalarının ıe-
bebi, tayyarelerin topraktan 
havaya yllkselmek hususunda 
çektikleri milşk iilattan Ye çok 
defa bu yfizden kazaya uğrama
larından ileri geliyordu. 

Mühendis Foka, uzun boylu 
uğraştıktan ıonra nihayet bu 
mahzuru izale etmiye muvaffak 
olmuştur. Geriye, tayyareyi idare 
edecek pilotun nzun süren yolcu
luklara mukavemet edebilmesi 
meselesi kalıyordu. Bu mahzurun 
önüne geçmek pilotun yanına bir 
muavin vermekle mümkün olabi-

lirdi. Fakat bu takdir do tayyare· 
nin ağırlığı lüzumsu.ı yere fazla-

laştınlmıı olurdu. Halbuki pilot 
muavininin ağırlığı nisbetinde 
fazla benzin alarak tayyarenin 
UÇUf mukavemetini artbrmak 
mümkUndü. 

Demek ki bu yol, ameli de
ğildi. Mühendis F okı uzunboylu 
düşündükten ıonra bu meseleyi 
de halletmiye muvaffak olnıuştnr. 
Bu gibi uzun seferlere çıkan pi
lotlann yanma muavin olan birer 
( Robota - Sun 'i adam ) ikame 
etmek esasını kabul etmiştir. Bu 
Robota fazla ağır olmadığı için 
tayyarede bulunması mahzurlu 
değildir. Fakat şu faydası vardır 
ki uykusuz kalan Ye yorulan pi· 

lotun yerine geçerek latenilditl 
müddet tayyareyi idare etmekt .. 
dir. Bu Robota telsizle ldan 
olunmaktadır. 

Yorulup ta iatirahat etmek 
fstiyen pilot Robotayı ayar ede
rek kendi mevkiine geçirmekte 
ve uykuya yatmaktadır. Swı'I 

adam o şekilde ayar edilmiştir ki 
tayyareyi tayin olonan istikamette 

idare etmiye memurdur. Eğ• 
herhangi bir anza dolayııile tay
yare istikametini deiiftirek olar• 
pilota merbut bulunan Robota ba 
değişikliği derhal haber .ermek· 
tedir. 

Bu haber, plotun baıına ge
çirilmiş olan bir telsiz kulaklıiı 

vaııtasile en derin bir uykuda 
bile olmuş olsa derhal kendisine 
intikal etmekte, o da aylrJWen 
uyanarak b:isıl olan YUiyete ku
fi icap eden tedbiri almaktadır. 

Mühendis Foksun bulduğu 
keşif sayesinde, evvelce gtinler 
sürün ve şimdi dört gllne indiri-

len Londra - AYmtralya han 
aef eri bir glinde yapılabilecektir • 

Bu suretle İnEiltere ile en 
uzak müstemlekeferini kolaycacık 

biribirine bağlamak ve bir harp 
hAlinde muhaberebede bulundur
mak mümkün olacakbr. 

SINEMASl 

IS EyHU 7uıakl Pau.r rt•ll matinelerden ltfbarea 

M AR Y G LOR Y - F, E R NAN D G R AV EY 
temalllerl 

DÜŞES OLACAKSIN 
mmU. ..,. pek searfa bir prozramla açılıyor. Yeni Mildlrlyet • mlbe.,.a w. 
tamaıalle 1..ı uloa - tekmil lüks n r ·dıat koltuklar • MOQtahap fıllmler. 

Umumi duhuliye 30 kuruş 

~ Eylüliln 19 uncu puartesi gftnü ak,amı 
1 • 2 ve 3 kişilik 300 yataklı güzel manzaralı Ye 

tilrlil asri konforu havi 

ÇILGINLAR OTELİ 
Bllylik aan'atkar 

WILL Y FRITSCH 
idaresinde olarak kilşat ediliyor. 

Fazla malftmat için ELHAMRA sinemasına mftraeaat. 
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Timurlenk Tevekküle 
Artık Kızım Diyordu 

intibaha eren, ani bir uyanık
lıkla o güne kadar aşina olmadığı 
insani hakikatle. i seyre dalan 
Aksak Cihangir, nefsinde temes
sül eden incitici, ilzücü ve belki 
iğrendirici sıfatlarla Tevekkülün 
sessiz, fakoıt kuvvetli bir iradeye 
bürülü tavrmda belireıı üzüntüyü, 
ezintiyi ve çekingenliği şöyle bir 
karşılaştırdı ve mecburi bir insaf 
ile için için mukayeseler yürilt· 
miye girişti. 

Şimdi kendini, vaktiie olduğu 
gibi genç bir bey haline koyu
yordu ve o yaşta yetmişlik bir 
kadınla evlendiğini f arzediyordu. 
Saçlar& yan dökük ve kınalı bir 
kadın ki yüzünde hep mezar işa· 
ret eden sıra sıra yarıklar var. 
Dişler gjtmiş. çene düşmüf, 
deri buruimllf ve kadın, hazin 
bir harabe haline gelmiş. O ka
dına, genç güvey n~ diyebilil'" 
di, nasıl bir iştiyak gösterirdi, 
ne gibi diller dökerdi? Onların 
karşılaşması bir facia, yüzleş· 

meleri bir felaketti, konuşrnala· 

rı ise bir mutbike olacaktı. Ka· 
dın, bizzat kadın da belki bu 
muvaceheden utanacaktı, torunu 
yerinde bir erkeğin nevazışını 
beklemekten sıkılacakb. 

O yaşta bir kadına sunulamıyan 
aık, ayni yaşa yaklaşan bir er
kek için verilip alınması müm
kiln nesnelerden miydi? Tabiatin 
ihtiyar bir kadına yasak dediği 
herhangi hayati zevkler, ihtiyar 
erkekler için mübah olabilir miy· 
di? İnsanlar diğer hayvanların 
tAbi oldukları kanunlar haricine 
çıkmak kudretine malik midirler 
ve bu kudret, yalnl% erkeklere 
mi mftohasırdır? 

Timur, zihninde kurduğu kı· 
yasi sahneden ve gene zihninde 
•ıralanan suallerden eza duyar· 
ken kendi varlığının Tevekl il! 
tizerinde yaşatbğı ezayı da dere-

ce derece hissediyordu. Artık 
hodgAm değildi, hotperest de
ğildi. Yaşlanmış kadınla yaşlan
mış erkeği müsavi buluyordu. 

Yalnız mustaripti, cebren ka
bul olunan her hakikat gibi Te

vekkülün hakkını, gençlik hakkı
m kabul etmek Timuru ıstıraba 

düşilrüyordu. Çünkü o hakka 
kıymet vermekle nefsini inhizama 

POSTA 
,;;; 

Yevmi, ~'>·asi, Havadis ve Halk 
gazetesi 

idare• lııt:LUlıul: Eski Z:ıptiye ı 
• Ç~t:ılçuşme sok:ığı 25· 

Telefon ı 1stan lıul • 20203 
Posta kutuım: 1sta.nbul • 741 
Telgrafl latan bul SONPOSTA 

ABONE FIATl 
TOR Ki YE ECNEBi 

1400 KL". 1 Sena 
7!50 " G Ay 
400 " 3 " 
t50 il t " 

2700 Kr 
1400 " 
800 .. 
300 " 

Belen evrak geri verllmaz 
1111.nlardan mes'uliyet alınınaz 

cevap iç.in mektuplara (6) kuru1l uk 
dul il!vasi Hl.zımdır. 

Adres degi~tirilmcsl (20) kurul}tur. 

Gazetemizde Çlkaıı resim ve yazıların 
bütün haklan maiıfu~ vo gıuettııuh:e 

aitti~. 

uğratn.ı:-ı v1uyordu. Zevki, iştiya
kı, ihtirası Ye kendi kudretine 
ait o büyük itimadı altüst etmiş
ti. Tevekkül, gençlik silahile onu 
mağlup etmişti ve bu yenilmek, 
elemli bir sukut tesiri yapı
yordu. 

Ayni zamanda mühim bir 
noktayı da düşilnmekten geri 
kalamıyordu. Yenilmek bir fe-
laketti, o felaketin şüyuu ise 
daha ağır bir musibet teşkil 
edeceltti. Timur, birinci fellkete 
tahammül etmeği göze almakla 
beraber ikinci bir musibetten 
ürküy rdu. Kızı kendi haline mi 
bırakacaktı? Bu, aralarmda 
mevcut uçurumu muhafaza etmek 
ve kızı da o uçurumun kıyısında 
durmıya mecbur eylemek gibi 
bir şeydi. 

Bizzat kendh:i de bu vaziyetten 
üzülecekti. Zira hergün galibini 
görecek ve mağ!f:ıbiyet acrnmı 
tazeJemiş olacaktL Tevc'<külü ba· 
basının yanma da gönderemezdi. 
Böyle bir muamele, sonsuz de
dikodulara sebebiyet verirdi ve 
ltızın nahak yere haysiyetini in
citirdi. Hem kızı şa izdivaç zin
cirinden kurtarmak, hem hanlık 
şerefini korumak laz1mdı. Bunlar, 
telifi çok müşkül göı"ünen zıt 
şeylerdi. 

Timur, bir aşağı bir yukarı 
dolaştı, her ihtimali göz önüne 
getirdi. Nikahladığı kad~nlan bi
kir dul olarak ba~kalar.na miras 
bırakan Emir Hüseyin gibi, bir 
gün, tezyif olunmak noktasını da 
unutmadı, kaşmı çattı, bıyığını 
çekti, sakalım karıştırdı ve niha
yet o geceyi o şekilde geçirmeyi, 
ertesi gün münasip bir karar 
ittihaz etmeyi tasarladı. 

Şimdi biraz rahatJaşmıştı. Hiç 
bir şey yapmamak, birçok şeyler 
yapmış olmak kadar hoşuna git
mişti, s~k:ntısı dağ1lmı~tı. Tevek
külün karşısına dikildiği vakit 
adeta gülümsüyordu Ve ODU ŞU 
sözlerle emniyete davet ediyordu. 

- Eh, artık Uzülme. Seni in
citecek değilim. Tut ki senin 
babanım, sen de benim kızıms n. 

- Allah bir gününU bin etsin, 
evlAdmı bağışlas:n. 

- Seııi alışım yanlış oldu. 
Başbaşa verip, iyi düşünüp bu 
yanlışlığı düzeltmeliyiz. 

- Sen ne dilersen o olur! 
Timur, elemli elemli içini 

çekti: 

Ben de öyle aamrdım 
amma yanıldığımı anladım. Her 
istediğim olmuyor ve olamıyacak. 

Bunu bana sen öğrettin. Keşki 
tanışmasaydık, burada karşılaş
masaydık. Ben, her dileğimi 
yaptıracağıma inanır kalaydım, 
sen de llzilotüden uzak kalaydıo. 
Her ne ise, bir yanlışlıktır oldu, 
ne ..desek faydasızdır. Elverir ki 
içine diiştüğümüz çukurdan in
cinmeksizin çıkJllım. 

Kız, sustu. Çünkü ağımı açsa 
sade kahkaha dökülecekti. içinde 

0 kadar inşirah ve o kadar ıevinç 
vardı. Haklarından ferağat eden 
zevç, silahını atıp diz çöken bir 
millteci gibi tehlikesizleımişti. 

( Arkıı.ıı nr) 

SON ' POSTA s.yf a 1 

Yeni Usul Bir Dolandırıcılık Keşfedildi 

Doktorlar, Dişçiler, Terziler, Kundu
racılar Ayaklarını _ Tetik Almalıdır 

Erkekler, Kadın Dolandırıcdara Vasıtalık Ediyorlar 
Sahne: Paria hukuk mabke

mele-rinden birinin salonu. Dava
nın mevzuu: Dolandıncılak. Dava 
eden: Bir diş doktoru. Dan 
edilen de diıçinin mahallesinde 
oturan bir adam. 

Diş doktoru, bu adamdan 
tam 120 lira istiyor. Çnnkn bir 
ay evvel kansı muayenehanesine 
gelmiş, hüviyetini bildirmiş ve 
dişlerini yaptırmak iatemif. Diş 
doktorunun naı:armda komşusu 
muteber bir adamdır. Emniyet 
tedbiri almıya lilzum görmeden 
müracaatçı kadına hüsoli kabul 
göstermiş. Dişlerini muayene 
etmiş, bozuklarını temizlemiş, 
eksiklerini tamamlamıf. Elhasıl 
bir ay meşgul olmuş. Son hesap 
t; ün fi, müşterisini beklediği halde 
gelmemiş. Haber göndermiş; aea 
çıkmamış. Arka arkaya bet 
mektup yazmış hiçbirine cevap 
al<>mamış. Nihayet mahkeme va
s.ı.tasile hakkını almıya karar ver· 
miş ve kadının kocası aleyhine 
dava açmış. 

Hakim maznuna soruyor: 
"- Efendi! Ne dersinizi Dok

tor Beyin sizden 120 lira alacağı 
varmış? 

Maznunda çok zeki bir ins<ıo 
hali vard.r. Bu ıoal kendisine 
sorulmamış gibi telAşınzdır. Ya
vaş, yavaş yerinden kalkıyor 
ve cevap veriyor: 

Pariate birçok doJandıncı kadınlara 

••ıntalık eden DGran 

ı j 

"- Bir yanlışlık olacak, reis 
beyi Benim bo efendiye borcum 
yok. 

Hakim, biraz faşalamıştır. 
Sualini tekrarlıyor: 

" İsminiz Düran değil mi? 
"- Evetl 

"- Karınızın dişlerini yapan 
bu efendiyi tauıyor musunuz? 

"- Hayır! 
"'- Nasıl hayır! 

"- ÇünkO hAkim efendi bu 
doktorun dişlerini tedavi ettiği 
kad•n karım değildir. 

Bir İngiliz Muhteriinin 
Mühim Bir Keşfi 

M. Harry May, Ordulara Karşıkoya
bi lece k Bir Robota Yaptı 

lngilis matbuab, bir mUddet-
tenberi bir İngiliz muhteriinio ,,_..,.. ,,. H 

şayanı dikkat bir keşfinden 1 
bahsediyorlar. Bu muhteriin adı 
Harry May' dır. Bu adam, tam 
on dört sene, hemen hayatın 
her türlil zevkini kendisine ha
ram ederek bir robota yapmı
ya çalışmış ve neticede muvaf· 
fak olmuştur. M. Harry May'ın 

robotası Olimpiyat Radyo Ser· 
gisinde teşhir edilmiştir. Bu 
robota muayyen sözlere cevap 
verebildiği gibi telaiz mevceleJi.. 
nin te&irile zırhlı tanklar da idare 
etmektedir. 

Bu tanklar 6yle m6tlıif birer 
harp aletleridirler ki aleyhlerine 
sevkedildikleri çok büytık kuvvet
le1'i bile imha etmektedirler. M. 
Harry Mayın bu ihtiraım ticari 
sabaya naklederek talip olan 
devlete satmak için ıimdilik ken
disine 6 bin lngiliz liraaı teklif 
edilmişse de lngiliz klşifi ba 
parayı reddetmiştir. M. Hany 
Mayın noktai nazara tudar: 

V&cude getirilen 81111'1 insan 
(robota) müthiş bir eserdir. Ken· 
disi bu eseri vUcodo getirdikten 
sonra Adeta onun esiri olmuştur. 
Fena niyetli bir devlete veya bir 
tahsın eline geçmesi, insaniyet 
için bllyilk zararlar doğurabilir. 

Onun için bu robotayı sat· 
mak istemiyor. Daha ziyade te
kemmül ettirecektir. Ondan son· 

M. Harry Mey 

ra bunu ne yapacakbr? M. Harq 
May bu hususta bir teY söylemi· 
yor. Fakat bir gün, bazı lngiliz 
ilimleri kendisine buna dair bir 
sual 11<>rdukları zaman ditlerinin 
arasmdan fU sözleri kaç.ırmııtır: 

" - Ben onun esiri gibiyim. 
Ağlebi ihtimal o benim, ben de 
ODOD başımızı yiyeceğiz!." 

Bir Otomobil Faciası 

Malatya (Hususi) - Burada 
feci bir otomobil kazası olmuş 
tüfekçi Hasan oğlu Ahmet Efen
dinin idaresindeki 32 numarafı 
otomobil kulaks:z Hn<:frnm un 

yaşındaki oğlu Hasam ezmiş ve 
öldürmüştür. 

"- Neyinizdir, öylcysd 
" - Karım değildir. Sadece 

beraber otururu"'. 
Bu cevap üzerine mesele an

laşılmıştır. Hakim, son zamanda 
doktor, dişçi, terzi ve modistira 
muayenehane 1c dükkanlarmda 
bir hayli tn! ribat yapau yeni 
usul bir clolandırıcıhk karşı

sında bulunduğunu ogrenmit· 
Ur. Fakat kanunen yapacak 
bir fey yoktur. Çünkü erkekle 
kadının arasında kadının borcun
dan dolayı erkeğin yakasma sa
nlmak hakkuıı veren kanuni bir 
bağ yoktur. Diş doktoruna dö· 
ner: 

• - Davayı kaybettiniz, mah· 
keme masrafını dışarı çıkınca 
verirsiniz. İsterseniz bizzat kadı
nın aleyhine dava açınız. Falcat 
m1zrağı bu derece kurnazca ça· 
!anların daha evvel kılıflarını da 
ha:ıırlamış olmalarından kcrkarnn .. 

Alınacak kıssa: Bu dolandırı
cılık şekli, A nupada yeni taam
mtim etmiye başlamıştır. Fenalık
larında modafar gibi az zaman
da çok ve çabuk sirayet ettikle
rini düşünürseli kurban düşebi

lecek alakadarlara tavsiye etme• 
miz faydalı olur: 

Dikkat: Yeni bir dolandmcı
lık usulü deha keşfedilmiştir. 
Ayağınızı tetik alın! 

Bitliste 
Halk Bir Fabrika Tesisini 

Temenni Ediyor 
Bitlis (Hususi) - Kasabamız 

ballanın hükômetten birçok sa
mimi ricalan vardır. Fakat bu 
temennilerin en bapnda. burada 
bir fabrika kurulma .. hususunda
ki anumuz gelir. Eğer burada 
bir fabrika tesis idilecek oluru 
kazamızm ve halkın yüzü güle
cek, memleketin bu köşesi de 
ikbsadi inkişafa mazhar olacaktır. 

- Niyazi Yılmaz 
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İstanbul - (1~0) metre) 18 orl estra. 
19,5 birinci kısım alaturka ı:unburt 

Refik Bey ile nrk.ıdaşları tar fıı.d,'ln, 
20,5 orkestra, 21 ikinci kısım :•I ı tn,.. 
ka, 22 gramofon. 

Bükreş - (S94 metre) 20,4 i farkı 

konseri, 21,15 cazbant. 

Be'grat - f42) metre) 20,:u konı-er, 
21,ıu koıne<li, 21,ın konser. 

Roma - ( 411 metre) 21,..t:i opura· 
dan naklen Mi•n i Piııson iırnıİıı<fokt 
opera. 

Pra~ - ( 483 metre ) 20 ıc rı l.oııscr, 
21 keman kons••ri, 21,30 Moris :;;.ı, .tly~ 
nin konseri . 

Viy1.1na - ( 517 metre ) 20, 1 O pi) a
n o kon"eri, :!1 Potpourri, ~J • kiam 
hnlı •rl •ri ve c ızba11 t. 

Peşk -- ( 53 l ınetra) 20,4:l <' 7.lı ıı t, 
21,43 o:·" :otr ı, :.?:~ c.11.lıa.nt. 

Varşcvı Jltt ıııctrtı) :.l hafit 

kon:'Pr, :?:1,IJ3 ~np ıı konsorl. 

ücrin ·~, uc!.r• l1ırlin 

g: '1.• ·ri lıa hlU·•S l.ıır koııfı r •. s, son-

ra kuul!,f· 



lO Sayfa 

İngiltere HUk\ımetl tan.fından Gazi 
flz. ne hediye edilen eserin tercümesi 

ÇANAKKALE 
- 104 - Yazan: Ceneral Oglander 

•• 
Taburun Dörtte Uçü 
Siperlerinden Fırladı 

Bundan sonra, o zamana 
kadar tutulabilen en ileri 
nokta olan Quinn noktasına 
biri birine oldukça karışmış 
olan 1 inci ve 3 nncU Avus· 
turalya livası geliyordu. 

Quinn noktasında bat gayet 
ıivri bir dirsek yaparak geriye 
dönüyor vo Monash deresinin 
ba,ından, Russell tepesinin orta• 
ıından ve Valker aırb tabir edi· 
len çıkıntıdan geçerek sahile 
iniyordu. 

• hiçbirinin haberi yoktu. Filha· 

kika bu kıtaat Avustralya ve 

Türk bat'lart arasındaki tehlikeli 

mıntakada ilerliyordu. Conk ba· 

yarı ve Gun sırtındaki Türk toP"' 
çula.rı derhal atet açtılar ve 

kumandanları da dahil olduğu 

halde b~ kıt4at müthiı telefat 

verdi ve bakıye kalabilen efrat ta 
Johnston joUy tabir edilen nok· 

taya iltica etti. 

O gün Jencral Godley'in 700 Baby tepeıindeo Monaıh 1
' 

d eresinin baı tarafına bir çıkıntı Anzac mevkinin sol cenahının ku-
yapan Pope tepesini, Kolonel Po. mandasını deruhte etmesi ka· 

pe'u kumanda11nda bulunan 40ncil rarlaştırıldı ve o ı:amandanberi 
Avuaturalya Jivasından mürekkep Warker .sırb, Kussel tepe· 
karı~ık kıtaat tutmakta ldt Bu- si vo Monnaab deresinin baş 
ruı müstesna olmak llzere, de-
renio baı tarafı v~ Kussel tepe-
tinin ıimal kıımı kAmilen düş· 
mana maruzdu ve 700 Baby 
tepeaiodeki tllrkler denizle Se
cond Ridıe denen aırt arasında 
yegAne muvasala Yaaıtaıı olan 
dere yatağını tamamen taranut 
edebiliyorlardı. 

W alker ıırbnın batını 2 inci 
Avustralya taburu pek az meY· 
cutlu iki böllıillo Kolonel Braund 
tutuyordu. Biraz aıağıda da 
Kanterbury taburunun iki bölnğll 
bulunuyordu. Bu taburun kuman· 
danı kaymakam Stewart bir ılln 
evveli vurulmuıtu. 

Tek tük ateş vo mevut bazı 
mUsademeler iatisna edilirse 26 
nisan gllnll Anzac cephesinde 
gayot ıilkunetlo geçti. Hele ogün 

öğleden sonra 400 rakıµıh tepe
deki müessif vak'a olmaaa idi, 
glinün mecmu zayiatı da pek az 

olacaktı. Fakat saat 3 te ileri 
batta M'Cay tepesi denen 
mevkio yakın bir yerde, 
Hattın istikameti umumiyesini 

tashih etmek maksadilo bazı kıt'
ılar ileri sürülmekte idi. Bu 
tırada her nasılsa hat boyunca 
..f. llncl\ Avustralya taburuna 

tarafı Yeni Zelinda ve Avuatral

ya fu·kasının kendi .sahnei hare

kAb oldu. Fakat ateı hattın ın 

arkaıındaki muvasala yollara 
okadar açıkb ki 25 nisan glinU 

olan karışıklığı tashih edip ko
lordunun muhtelif taburlarını ye

niden teşkil ve kendilerine tah· 
sis edilen cepheye yerleştirmek 

birkaç glln sürdü. 

Hellea ve Seddülbahrde 26 
nisan gilnU 25-26 niaan geceal 

Hellea burnu karol!!unda demirli 

olan Turyalus amiral gemisinde g·e-
çiren ve blltUn 

gelen ıiddetli 

gece karadan 

tUfek ateşlerini 

dinliyen Jeneral Hunter· Weston 

İngiliz kıtaatınm şiddetli hücumlara 

• 

maruz kaldığına kanaat getirdi. 

Bir müddet sonra TUrklerin kesif 

kütleleri taarruz etmekte oldukta-

rına dair W sahilinden gelen 

bir haberle bu kanaat teyit 
edildi. Gece yarısından sonra 

ateı hafifledi ve sabah olunca 

bu haberin aslı olmadığı anla· 

şıldı. Fakat yine Tlirklerin çok 

faik kuvvette oldukları fikri 
baki kaldı. 

( Arkası var ' 

SON POSTA 

İki İş Gören 
Bir Bisiklet 

Hem Suda, Hem De 
Karada Hareket 

Edebiliyor 

Bu adamın idare ottiği alet 
hem su, hem de karada hareket 
edebilen çok mahirane yapılmıf 
bir bisiklettir. Adına Siklomer 
diyorlar. Yukarı kıs .mda gördü· 
ğUnüz dört yuvarlak aşağıya in· 
dirildiği zaman bisikletin suda 
hareket etmesi temin olunmakta, 
yukan kaldmldığı nman da ka
rada yürümesi mUmktin ol
maktadır. Bu sene ilk defa spor 
Aleminde teşhir edilen bu bisiklet 
pek bUyfik rağbet g·örmüştlir. 

="!: 

Bugünün kleselelerinden 

Halk Dilindeki Öz Keli
meler ihmal Edilemez 

( Baı taraf· l inci •ayfada ) 
laran muabili tiirkçD mevcut ve-
ya teşkil mümktin ise terketıne
lidir. lstalablar meselesine gelin
ce : Bundan sonra birçok ilmi 
uıtılahlarm tlirkçe olarak konul-
m H l mümkün olduğu gibi, me v
cut olanlardan birçoğunun da 
eski Türk lehçelerinden ah
nacak kelimelerle ifadesi mUm
knndiir. 

Beynelmilel ıstılablardan bir 
kısını terkedilemese bile, bunların 
yazılışları Tilrk tellffuzuna göre 
olmal;dır. Türk grameri Uzerinde 
de işlenmeli, gramerimiz lisanı· 
mızm bütün inceliklerini ifade 
edecek şekilde tekemmül ettiril
melid ir. 

Lehçeleri biribiriue pek yakın 
olan Türk milletleri arasında 
müşterek bir yazı ve edebiyat 
lisanı yapmak çok arzu edilir. 
Fakat bu iı derin bir ihtisas 
meselesidir ve bu işten anhyan 
alimlere aittir. :' 

doğru karışık ve ağızdan ağıza 
'·umumt ileri harekete lıtirak 

ediniz.. tarzında bir emir dolaş• 

b. Bu emrin nereden geldiğini 
aorup ıoruıturmakıızm, taburun 
dörtte llçü, başlarında kuman· 

İngiliz Filosu Gitti 

danlan olduğu halde, aiperlcrin
den ınçrıyarak aol kol istikame
tinden ve tepenin iizerinden tı· 

malo dotru ilerle miye bqladı..lar. 
Bu cesurane ve fakat çok mliea
tif ileri hareketten kumandanların 

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

f ·- - ı 

: 

Fotolra/ Tahlili Kııpona. 

Tabiatlnizl nğrenmek. iatlyor1aıııı 

!otoğrafıntıt 5 adet kupoıı n. bir· 
li1.:L11 gönderlnfl. Fototra.fınıı ııray• 

lAbhlir n iade eclilmeı. 

I~----------.....,~--------..--

i t 
l i 

lsim, meslek 
voya ean'a.t? 

Bulun duğu 

memleket 

1
1
1 

Foto~o? inti ş.ı.: 
, edecek mi 1 

F otoğraftn klioe3I 30 kuruıluk 
ı Plnum kabili:ıde göndorll obllir. 

\ ~- - _ J 

lnglllz Filosu lstanbul Llmanmd• 

Dlln limammıza gelen Uç kruvazör ve bir tahte-lbahirden 
mürekkep İngiliz filosu limanda akşama kadar kalmış, bu müddet 
zarfında mutat resmi ziyaretler yapı•mışbr. 

Filo akşam Karadenize açılmıştır. Karadenizde Romanya ve Bul
garistan sahilleri ziyaret edildikten sonra filo tekrar limanımızdan 
geçerek Akdenize gidecektir. 
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BiKlYI 
Bu Sütunda Hergün _ı 

Nakıli: Naci Sadullah 

PAR İS 
Murtaza Ef. zengin bir Mısırlı ı 

yanında vekilharçh. Efendisi 
sağken, bundan yirmi sene evvel 
berayi tenezzüh Parise giderken 
emniyetini kazanmış olan yaşlı 
ve kalendermeşrep vekilharcını 
da beraber götürmiiştU. Murtaza 
Ef. Pariste alb ay kadar kaldı. 
Bu seyahat ona şifası imkansız 
bir gönlll hastalığı kazandırdı. 
Hem de öyle kadına karşı falan 
duyulan, bildiğimiz incizaplardan 
değildi. O, Parise vurulmuştu. 

O, oradan eski şemsiyesini gii· 
müş saplı ~bir bastonla, yağlı 
redingotunu siyah ceket ve rey· 
ye pantolonla, emekdar mestleri· 
ni rugan iskarpinle değiştirmiı, 
boyalı çember sakalile kozma
tikli bıyıklarını kazıtmış, ve ka· 
lendermeşrep tabiatini zübhece 
bir betbinilo değiştirmit bir hal
de dönmüştU. İstanbula ayak 
bastıktan sonra artık ağzı açıl· 
dı mı etli dudakları Parisin adı
nı birkaç defa gevelemeden 
biribirini bulmaıdı bir daha. 

O da emsali kesiresi gibi Uç 
buçuk günde Avrupa medeniye
tini, garp hayatmı benimaemiş, 
içinde doğup önırflnün dörtte 

iki buçuğunu geçirdiği memleke
tini, şarkı, yadırgamlya başla· 
mıştı: 

- Rakı da içilir miya apsent 
dururken. 

Ah azizim, bunlar da 
bira mı, bunların yirmi dublesine 
canım Parisin bir bardağını bile 
değişmem. 

Paria hakkında bir ıey sorul-
sa Murtaza Efendide bilmem 
yoktu. Faraza: 

- Murtaza Bey; (o Paristen 
döndükten sonra kendisine Ef. 

diye hitap edenlere fena halde 
kızıyordu. ) Bir 0 Eyfel,, kulesi-

dir duyuyoruz. Nasıl şey, nasıl 
yerdir, gördünüz mi\? Dense; 
Derhal; 

- A görmez olur muyum 
hiç der, ve hemen bir palavra· 
ya başlar; "HattA bir gün onun 
üstündeki gazinoda kahve içi· 
yordum da .. 

- Mulen Ruj nasıl ? 
- FcvkalAde efendim fev-

kalAde.. Hem dediğiniz yerde 
haşıma garip bir vak'a da gel· 
di. Bir gUn orada tavla oynu-

yoruz... Dedi do hikayeye baıla· 
dı mı idi, belediyenin vadedilip 
te tutulmayan lAyuat ve14 yuhsa 
vaitleri gibi sonunu getiremezdt 
Murtaza Efendi Paris hikiyele
rini o kadar arttırmı~ dilinden 
dllşiirmeı etmişti ki herkese 
dünya gUzeli bahsinden oldg.. 
tundan fazla gına gelmişti 
artık. Eski ahbapları görünce 
selam vermemek mecburiyetini 
hissetmiye başlamışlar, hatta 
içlerinde raatgelip te traşına 

tutulurum korkusiJc muta~ yol-
0 yene oralı değildi. ÖnUne 

geçeni bir yakaladı mı, köşeye 
oturtur. 

- Paria te Paris ha bire an· 
larıdı. .. 

Bir giln eski ve samimi arka
daşlarından Hüseyin Bey ona 
uzun uzan nasihat etti. Bu bahsi 
fazla etmesinin etrafmdakilerde 
yaptığı akslilameli anlattı. Birçok 
eski dostların selamlarım kes• 
melerini misal &österdi. O hail. 

- Monşer diyordu, Parista 
bir.... Hüseyin Bey: 

- Bırak yahu dedi, gUlilnç 
oluyorsun, bırak şu Parisin adını 
ağzından artık... Anladık gittin, 
gördün amenna ... Amma herkeı 
vakitli vakitsiz senin hep bu kısa 
seyahatinin uzun palavralarma 
tahammül eder, çeker mi ya. Bu 
menhus seyahat seni mahvetti. 
Ne itibarın kaldı, ne haysiyetin, 
ne kıymetin .•• 

- Haşa!.. Nasıl mahvetti, o 
seyahat beni ihya etti, ben Pa· 
ris'te medeniyeti hakikiyeyi gör
düm, ben ora .•.• 

- Anladık, anladık göremez 
olaydın keşkL. Bak eskiden ıenl 
herkesten fazla seYen, akıam 
sabah batırım, halini soran AH 
Murat Bey kızım evlendiriyor da 
seni daveti aklına bil• getir
medi. Hakkı da var.. Doıt acı 

söyler.. Gel sen benim sözleri· 
me iyi kulak ver, dinle de bir 
daha Parisin ismini anmıyaca
ğıoa bahsini etmiyeceğine .a. 
ver ••. 

Murtaza Ef. dliıündll, taşındL 
Cahiller içine dllşmllftO. Onlar 
ne anlardı Pariaten. Kendinde 
idi budalalık ki onlara Pari.sln 
maıaşa hayatım emaalıız huau
siyeUerini anlabp kararmıı g6e 
nfillerini açmak istiyordu. Neaine 
lizımdı onun.. 

Veriyorum dedi, s6z veriyo-
rum. 

* Bu söz llzerine Hflseyin Beyin 
de delAletile Murtaza Efendi All 
Murat Beyin düğOnllne davet 
olundu. Yalnız Ali Murat Beyin 
Murtaza Efendinin bu kafa ağrı· 
bet bahse girişip te misafirlerini 
taciz etmiyeceğine Hnscyin Beyi 
kefil tutmuştu. Hüseyin Bey mtı
temadiyen Murtaza Efendiye : 

- Sakın ha zinhar Pariıteıı 
bahsetmiyeceksin, beni kepaze 
edersin. Diye ihtar ediyordu. 

Murtaza Efendi Paristen bah· 
sedememenin kendisine ne bllyUk 
bir mahrumiyet oldui unu iıte 
aaıl bugün anlıyordu. Somurtup 

oturduğu köıesinde adeta ağrısı 
tutmuı kadmlar gibi kıvranıyor

dtL Yüzüne bakanlar patlıyacak 
diye korkuyorlardı adeta .•.. 

Netice vahim oldu. Bir ara
lık bir yaygaradır, bir çığlıktir 

kopuverdi: 
- Su, kolonya... Diye koşu-

şuyorlardı. 
Murtaza Efendi baygınhk ge· 

çiriyordu. Kendine gelir gibi olur 
olmaz ilk söz olarak: 

- Ya dedi bu hal bana Pa-
ristcn kaldı idi .•• 

Ve ferahladı. Sevgili Parisinin 
bu kadarcık olsun bahsini etmek 
ona kolonyalardan, sulardan, sinir 

ilaçlarından daha bir musekkin 
gibi yararoışb. 

Agah izzet Beyin 
926 -927-928-929-930-931 

:.:C'ıwi eri R: n.nz:.ı.nlarnı ch 

klişesi aitıucl.1 çakan vecizeleri 

Özlü Sözler 
lsmita Kitap Halinde Baaıhyor 
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Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: o 

Deniz Ticareti inşaatı 
Parasız ilyoner lf ubı\rrlrt: 

Amald Oatapen 
-31- Dünyada Geriliyor 

Arbk Hedef Muayyendi : Pürüzlü işleri Biran Evvel Bitirerek 
Fransadan Kaçmak Mecburiyetindeydim 1 

Birçok Tezgahlar, Buhran Yüzünden 
Fena Bir Vaziyete Düşmüşlerdir 

- Acele etmeyiniz, acele et
meyiniz! Ben para heveslisi bir 
kadın değilimi Peki istediğiniı. 
ıibi olaun, servetin yarlSIDJ alınız! 

Sen Trapez itiraz etti: 

- Azizem, azizem, telAJ edi
yorsunuz, heyecana kapıhyorsu· 
a LJz, dedi. 

ÖbürU cevap verdi: 
- Hayır. Hesabımı yaptım. 

Elimize yine iki milyon geçecek· 
tir. Aksi takdirde hava alacağız! 

Söze karıştım : 

- Madamın hakkı vardır. İJd 
milyon ile pekala geçinilebilir. 
Hatta isterseniz: eize yüzde sekiz 
dokuz faiz getirebilecek bir &uha 

da bulabilirim l 
Kadın: 

- işitiyor musunuz Leon? 
dedi. 

Aşığına küçük adı ile hitap 
etmek suretile büyük bir gaf 
yapmıştı, bunu kendisi de anla· 
dığı için tashih ederek : 

- işitiyor musunuz Miisyn 

Sen Trapez? diye tekrar etti! 

Bu kadın ile erkek hakikaten 
budala insanlardı, eğer araların· 
da mevcut münasebeti ilk daki· 
ka anlamamış olsaydım bu hitap 
ıekli bana her teYİ öğretmeye 
kafi gelecekti. 

Kadınl 

- Evet, evet, kabul ediyo· 
ruml dedi 

- O halde hemen mukave

leyi yapmalı}'ız? 

- Ne mukavelesini? 

- Bana iki milyon borçlu 
olduğunuzn gösteren mukaveleyi! 

Sen Trope:ı. tekrar itiraz etti: 

- Bize vasiyetnameyi teslim 

etmeden evvel olamaz f 
- Mil~terih olunuz, her şey 

yoluna girmeden evvel imza İs· 
tiyecek değilim 1 

- O halde mukaveleyi aiz 
hazırlayınız. Vasiyetname ile bir
liide bize getirirsiniz 1 

Hay bayi Yarın bu saatte! 

Nefsime karşı itimadım Uzer
lerinde büyllk bir tesir yaptı Ye 

Kontes beni kapıya kadar teıyi 
elti. 

* Artık kadm ile erkeği avucu
mun içine almıştım. Fakat he
anz zahmetin sonu gelmiş değil
di, zira İhtiyar Kontun vasiyet· 
aameyi çaldırdığım anlar anlamaz 
icrasına miini olmıya kalkışması 
ihtimal dahilinde idi. Kim bilir 
belki de Sen Tropezden şüphe
lenecek, zabıtaya şikayette bu
lunaaik, bu taraftan da paranın 
Uzerine ihtiyati bir haciz koydu· 
rncaktı. 

Düşündükçe işin sürüncemeye 
düşeceğini daha iyi anlıyordum. 
Halbuki ben pilrüzlü işlerimi bir 
an evvel bitirip ortadan kaybol
mak mecburiyetinde idirn. Zira 
kablelvuku bir hisse tebaan 
etrafıma gittikçe daralan bir ağın 
6rülmllf olduğunu hissediyordum. 

Eğer benim Edgar Pip oldu· 
ğumu anlıyacak olurlarsa ıııuhak· 
kak vaziyetim çok fenalaşacakb. 
Zira hınız loralımn ıece1i bir 
kuanın yananda ıeçirdikten aon- l 

ra oradan eli boş olarak ayrıla· 
ca~ına kimsenin inanması mfim· 
kiin mUydü? Muhakkak Mister 
Çenserin evinde çalınan para 
münasebetile benden ıUphe ede· 

ceklerdi, omuzuma 1apışacak· 
lardı. 

Unutmadan aöyliyeyim: işlerin 
vüı'at kespettiğini gördüğüm za-

man bir lrnsa satın almıştım. 
Evime döner dönmeı ertesi gün 
Kontese ibraz edeceğim vasiyet· 
nameyi bu kasanın içine sakla· 

dım. Sonra (Edith) i göndererek 
bir tane pullu kağıt aldırttım. 

(Edith) nvdet etliği zaman 
Adeta titriyordu: 

- Oh Bobi başıuııza yeni 
bir kiremidin dilşmesinden kor• 
kuyQl'nm, diye feryat etti. 

- Hayrola! 

- Sokağa çıkmadan evvel 
namımıza gelmi ş mektup olup 

olmadığım «nlam«k üzere kapı· 

cıya uğramıştım. Kendisini ya· 

hancı bir adam ile karşı karşıya 

buldum. Konuşuyorlardı ve emi

nim bizden bnhsediyorlardL Zira 

ben içeriye girerken kapıcının: 

- işte karısı! dediğini sarih 
sureUe işilliın. 

Anlaşılan korktuğum başıma 
gelmişti, beni takip ediyorlardı, 
hakkımda tahkikat yapıyorlardı. 
Maamafih: 

- Tellş etme Editb 1 dedim. 
Kim olduğumu anlıyacakları za· 
mana kadar biz iıimizi bitirmit 
ve savuşmuş oluruz 1 

- Mümdündftr. Fakat ben 
kUJJiycn rahat değilimi Sen do 
benim gibi biluıin, poliı bir defa 
işimize parmağım takb mı artık 
rahat yüzü görmeyiz 1 

Biz konuşurken apartımamn 
koridorunda bir yaygara.dır kop· 
tu. Ve kapı açılarak Kakskamle 
içeriye girdi : 

- Bir mfişteri var, mutlaka 
sizi görmek istiyor, dedi: Fakat 
münasebetsiz herifin biridir. Eğer 
darılmayacağını bilseydim herifi 
merdivenden aşağıya yuvaşhya· 
caktım. (Edith) e odasına çekil
mesini rica ettikten sonra müıte
rinin içeriye alınmasını emrettim. 

Milli bayragımız kadar kan 
kırmızı bi.r adam bir fırtına şid· 
dctile içeriye girdi. Bu, kumandan 
(Venmfiks's) idi. 

( Arkası var ) 

Yeni Neşriyat 

Holivut 
Moınlchtinıizin yegl'l.ne elnerııa 

mormu:ısı ol:ııı Holivut ı:ok gllzel re
e nılcr vo zengin mündorie:ı.tl& intişar 
etmişt i r. 

Sovyetler Ell - Eabak lznıit 
lJcb'usu Mehmet Fuat Bey tarafınd:ın 
tcrcil ıne edil nıi , bir eserdir. Mtlııdori· 
catı meyanında: Umu ın i ma.IQmat, tef· 
kil flt ekonomi, hars kısımları vardır. 
:Fi :ıt i bO k uruştur. 

GUrbUz TUrk ÇocuOu - m
m:ı) ci Et fal Cc wiyoti ta.rafından ne;· 
r olunur bir ıoccmu:ıdır. 70 inci sayısı 
birçok faydalı y:ı.zılarla neıredllmlttir. 

lnglflz lnfaatı bahriye mUesseseferlnden biri 

Deniz ticaret gemileri inşaatı 
gün geçtikçe geriliyor. Bu haberi 
veren meşhur İngiliz Loit deniz 
sicil bürosudur. Loit mcrked, bu 
münasebetle şu rakamları haber 
veriyor: 

1932 senesi haziranın 30 uııcu 
gilnü dünya deniz tezgahlarında 

109 tonilatodan yukarı olmak llze-

224 vapur inşa ediliyordu. Bun• 
ların umumi hacmi 1,109.773 ton 
idi. 

Bu 224 vapurdan 114 dil 
buharlı, 103 motorlu, yediside 
yelkenlidir. Milliyet itibarile ıu 
suretle taksim olunabilir. 

Almanya 14, Belçıka 3 Bre
zilya 1, Danimarka9, Dançı~ ı, 
lngiliz miistemlikeleri 4, ispanya 

Gemi inşaatındaki eksiklik 
şuradan çıkıyor ki 1932 senesinia 
J, 109, 773 toni!atosu, bir sene 
evvele nispetle 397000 bin ton 

eksiktir. Aynı zamanda 175980 
tonilato tutan 34 vapurun inşaab 
da durmuştur. 

Hadisenin fevkaladeliği şura
dadır ki deniz inşaatı 1924 tarl-

hindenberi mütemadiyen artbla 

halde 1932 senesinde ilk defa 
aerilemiş oluyor. Ayrıca mevcut 

gemilerinden birçoğu da işsizlik 

yüzünden çalışmamaktadırlar ve 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
~ 

7, Estonya 1, Amerika 15, Fran· 
sa 21, İngiltere ve lrlanda 80, 

Felemenk 17, İtalya 14, Japonya 
12, Litvanya 2, Norveç 4, Por• 
tekiz J, lsveç 18 gemi. 

ıimdi, inşaata azaltmak iç.in umu
mi bir cereyan başgöstermiştir. 
Bu hal, deniz inşaat tezgahları

run vaziyeti de bir bayii fenalat
brmıştır. Buna mukabil deniı 

ticaret gemileri tonllatosu ziya• 

deleşmiş olan milletler şunlardın 
Norveç, İtalya, İsveç, Yuna• 

nistan, Kanada, ispanya, Dani
marka, Rusya. 

)f .. 

Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
7t Adanada Hayri B.: Pek güler 

yüzlü ve uy· 
sal değildir. 

Olduğu gibi 
görünür, hiyle 
ve riya yapa· 
maz. llüsnü
m u a m e lcden 
hazzeder, sert 

muameleye, ta
hakküme ta
!ıammül ede

mez, mukabeleye temayül eder. 

İğhırarinı çabuk unutmaz. 

• 73 Mersinde S. Sami B.: Ağır· 

başlıdır. CA· 
huk ahbap ve 
laiibali olmaz, 
hazan nıüna· 

knşncı, inatçı, 

olur, ıniicade· 

leden çekin· 

mez. Gözü bil· 
y ii k 1 ü k tedir. 
Pel· kanaatkar 
değildir. So
kulmaz, hiyle ve riya yapamaz. 

il 
85 Samiye H.: (Fotoğrafının der· 

cini istemiyor.) Neş' eli ve alaycı· 

dır. Arkadaşları tarafından sevi

lir ve aranır, gürültülü konuşur, 

kahkaha He güler, başkalarının 

sr;vinç ve kederlerine uyar. Men

faatlerine karşı pek hariı değil

dir. GiydiiİIÜ yak11tırmasuaı bilir. 

Karadeniz Ere§!lalnde M ... ------.... G0··z Hekt.mı· ~--mm-ii.V3am .. Tevfik B.: Sa-
mimi ve mü.· ProCesör ı:f Ririnci Sınır Mütehassıs 
tevazıdır. Ça· Dr. Esat Paşa 1 Dr. Süleyman Şükrü 
buk mütehcy· lstanbul : Ankara cad. cad. No. 60 ...---••••• 
yiç olur. İşle-
rinde hazan 
aceleyi ihtiyar 
eder. Şık ve 
temiz gıyın-

mek ister. fn. 
tizamı sever. 
Selim ve bedii zevklerden mah
rum değildir. Maddi menfaatlere 
fazla hırs göstermez, tasarruftan 
ziyade sarfa mütemayildir. Müş
külpesent değildir. 

• 
14 ff•llme H.ı ( Fotoğrafının der· 
cini istemiyor.) Muhatabı üzerinde 
vehleten iyi bir tesir bırakır. Fa-

kat devam ettiremez, tavır 'e hare· 
ketleri aevimli ve caziptir. Giydi-

ğini yakı~tırır. Muhitini kcndisilc 
meşgul etmesini bilir. Başkala· 

rının neş'e ve kederlerine kolay
lıkla tlbi olur. 

• 70 Oazlantep~e t\azmı B.ı Sua· 
liniz, fotoğraf tabi linde ihtiyar 
ettiğimiz usul haricindedir. Bina

enaleyh cevap vermiye imkan 
yoktur. Ancak yakın zamanda 

halismızı temenni ederiz. 

Fotolra/ Ta/alil Kııpo11WU1 

iğer .. yf alarımwla balacalua111&. 

İstanbul Yüksek İktısat 
Ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Kayıt ve kabul muamelesi 1 eylul 932 de başlıyacak ve 

25 eylül akşamına kadar devam edecektir. 
2 - Kayıt için cumartesi, pazartesi, perşembe günleri sabah· 

ları saat ondan akşamları saat on yediye kadar mektep müdfirlil· 
ğüne müracaat olunacaktır. 

3 - Mektebin (Yüksek lktısat ve Ticaret kısınma ) 
A - Bakalorya imtihanlarına tabi tam deVl'eli lise mezunlarile 

bu derecede olduğu bilkümetçe muıaddak •e bakaloryaya tAbi 
ecnebi liselerinden tahadetnameleri olanlar. 

B - Darnlfünun fakültelerinden ve yliksek mekteplerden me
ıun olanlar ile bu mekteplerden naklen gelecek olanlar. Naklen 
geleceklerin evvelce girdikleri mekteplere her halde lise me~unu 
olarak kaydedilmiı olmalan prttır. 

D - Bu kısma muadil ecnebi yUksek ticaret mektepleri ıne· 
zunlarile mlldavimlerinden mukabil devrelere naklen alıuacaklann 
Türkçeden imtihan vermeleri meşruttur. 

4 - Mekt~bin ( Ticsret Lisesi kısmına ) bakaloryaya tabi orta 
mektep mezunları alınacaktır. Bu kısma gireceklerin yaşları on 
beşten aıağı ve yirmi birden yukarı olmı yacaktır. 

5 - Mektebin (Kllçük Ticaret Kısmına) ilk mektepler mezun
larile orta mekteplerin birinci, ikinci, üçüncü smıfforındao tasdik
name ile gelecek olanlar. Bunların yaşları da on üçten aşağı ve 
on sekizden yukarı olmıyacakbr. 

6 - Mektep nehari ve meccani olup tedris öğleye kadardır. 

· 7 - Kayıt ve kabul iç.in aşağıdaki vesaikin müdüriyete hita· 
ben yazılacak bir iatidanamey• raptı icap eder. 

Ve .. ik:, l ·Mektep ıabadetname veya tasdiknamesi. 2 ·Sıhhat 
ye ap raporlan. 3 • Hllldlmetçe musaddak bllanlbal •arakuı. 4 • 
Huw,.t clsd•nr. 6 • Oç lal'a fotojraf. 
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HASA PIRIN ÖZÜ 

UNU 

ile, çocuk ve yavrularınızı besleyiniz. Saf hilesiz ve pek milkemmel bir 
gıdadır. Kemikleri ve vücudu kuvvetlendirir. Çocukların neıvn nemuana 
azim faide!or temin eden Hasan bezelye, mercimek, patates, arpa özll 
unlarından yapılan yemekleri çocuklarmıza ve bilhassa hali nekabatte 
olanlara yediriniz. Hasan pirinç özll ve Hasan buğdayı nişastasile 

yapılan mabatlebi ve tatlıların nefasetine payan yoktur. Her yerde Hasan markasına dikkat. Kutusu 25 kuruştur. Hasan ecza depoıu. 

1 
KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. 

MAZON MEYVA Tuzu l 
Mide ve Barsakları ağrt verınodon temizler. 

BASURU kökünden keser. 

taamı lı1tif ' 'o zn kle içilobilir bir gnwı suyu verir. 
} 

"MAZON TUZU,. ndıınmeınnun kalmıyanlar.1. Bahçe· 

kapıda lt Bankası arkasında MAZON BOTTON 

ceza deposundan bedell tado edilir. MAZON ismine 

dikkat ediniz. BOyUk 9i9osi 100 kurııf. 

Dr. HORHORUNİ 
zn hrevt VO Bovlt hastalıklar tcdavi-

haucsi · Beyoğlu Mulenruj yanında 
Zambak sokak No. 41. 

ECNEBi MEKTEPLERiNDEN NAKLEN MEKTEBIMİZE KAYIT IÇlN 
TALEBELERiN NAZARI DiKKATİNE . MÜRACAAT EDEN 

Ecnebi mekteplerinden Türk Uselerıne naldcdecek talebenln aslf smlflara ve baka!orya 
lmfüumlarma yeHştlrilmesl için mektebimlztle ihzari sınıflar açılma!Juu:ı Maarif VekületJ celtle. 
since rr.U~aado edllml;:;etlr. AU.\kadar talebenin ve tatı;mit almak lstlyantor!n mektebe müracaat· 
:farı tavGlye olunur. 

A navutköy Feyzia Lisesi M··dürlüğü 

•IESl!ED!a:.-.~~::.-e=ııaım•iil'.liiiilr .'araçhane Başında Mfiııir P:l'a konnğrnrla ..:;m;cm::mJ•••::lil•D-mllilDl:ill.! 
Leyn -Nehari • Ana - ilk • Orta - Lise - Kız .. Erkek 

HAYRI E ,. 

<'ırıriltı bfltllrı mcktt•plore tamim edildiği (Jzere resmt 

1 
~l:ııırif vekaleti celilosiııiıı 5/4/<J3~ tarih vo 18!i76 nuıııaralı 

ıııondcloti tasdik cclilmit ohuı nıcktcl•iınizde talebo kaydına l•aylnııı:ıı~tır. Ccnebi lisanlarına ilk sınıflardan itibaren 

b:ıtlıı111r. Nclıart talebe ıııoktııLin husu t otomobil ve otobfl:ılerilo ıı~klı-•lilir. llergUn enat IO ılan 17 yo kadar kayit 
ınunınclcsi yapılma~ t:.ı.•lır. T~lcp vukuuıı<la po. ta iltı tarifname gönderilir. Tel 205ao 

En Talihli Kumbara 
Sahipleri Kimlerdir? 

2500 Lira 
.. 

Mükafat 
1 Kişiye 750 lira 

1 ,, 250 ., 
10 " 

1000 
" 10 

" 
500 

" 

Türkiye 
~ ~ . . . - . .. .. ·'·. . .• : . =· .,,;. \ıc '. .,ı.. 

_, HANIMLAR 
Biçki Dikit Derahaneai 

/\llımhln bir Hncllk dlKlşlne Yer~ce
~ini'I. Ucretle, Uç ayda anıclt •• nazari 
ot r•k biçki ve diki' öğretlllllr. Maarif 
Vckllellnde,n mu.addak ,ah•dctname 
vullir. 

Cumadan ma:ıda hrrgUn mi!racat k•· 
bul cdil!r. 

Nektar K. Z ruky:ın 

Beyoğlu: Altı nbakk 1, lcadlyc caddu 
Ç41yır soka!~ No. 63 Telefon: 20735 

KURTULUŞ 

1 oııııl Biçki ve Dıkl9 dor:. lı • 11• i. Ma
ar t Veid\l!.'tiııd 'il ııııı'l.ıtldak Müder
ris Madam Papazyan. Hnft aııı ıı dört 
~ııııu OJ!odon ı:;onra 3 ~a t fr.uı ız u~u

lil•l Ionııi lıiı:ki drrsi bil'arııel tedris 
edilir. 3 :ı.; z:\rfında clılirotiııi lsp.\tn. 
11111\ affak olur'~ M:ınriC ~111 iriyotirıdoıı 

11111 :ııldak diploııııı. itasilo fkın:ıll t:llı
ıil ettiril ır. 

Adres: Karaköy TepcGıtU, tramvay cad
'-lı•d• 116 No. lu Papa:ıyaR Aparhmanı. 

İş 

Kur'a 

1 
Teşrinievvel 'de 

Çekiliyor 

Bankası 

A k ,..., d kiralık n ara a apartmanlar• 
Y enişehirde Gazi bulvarmda 

Vardar apartmanmda iki daire 
kiralıktır. Fiatler mutedildir. 
Taliplerin (2) numaralı daireye 
müracaallan. 

.... Bil ................. mi!illllliıi 

Kiralık arıyoruz 
Şehir etrafmda duvarla mu• 

hat, içinde bir evi havi, takriben 
üç ytiz metre uzunluğunda bir 
arsa kiralamak istiyoruz. 

Galata: ( 1058) posta kutusu· 
na müracaat. 

Son Posla Maıbaaaı 

Sa!l bi. AL Ekroıa 

GÜNLER KISALIYOR! 
Eski tenviratınızı ıslah etmek 

için fazla beklemeyiniz. 

MANTİKI TENVİRAT 
ekseriya elektrik faturasını çoğaltmadan ikametgahın 

konforu zziyadesile arttırır• 

SAT İ E 
Apartıman, bUro, mağaza mektep. ve smai mallahrein 

mantıkl tenviratım veresiye yapar. 
izahat ve keşif !er bedavadır 

• 
lstanbul Mıntakası Maa-
adin Müdürlüğünden: 

Mersin VilAyetinin Uleş nahiyesinin Musalı kariyeıindo kiia 
olup şimalen: Gögercinlik kayasından • Sarı in kayası • Buhar İll 
kayasına hattı münkesir. 

Garben: Buhar in kayasından • Deve tepesine hatb mUstekim. 
Cenuben: Deve tepesinden • Kömürclağı tepesine hatb miistekim. 
Şarkan: Kömilrdağı tepesinden • Ortayurdu tepesinden GlSger-

cinlik kayasına hatb müstekim ile mahdut 328 cerip saha dahi
lindeki mekşuf krom madeni atideki ıerait dairesinde mUzayedeyo 
konulmuştur : 

1 - İmtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibaren bir ıene 
zarfında asgari 30000 lira sermaye ile bir Türk şirketi teşkil olu
narak imtiyaz hukuku bu şirkete devredilmek. 

2 - Madenin teslimi tarihinden itibaren ilk sene zarfında eski 
ameliyat tathir edilerek bu ameliyatm 1 • 500 mikyasında topoğra· 
fik ve jeolojik muntazam haritasile bütiln imtiyaz aabaıının 1 -5000 
mikyasında kezalik jeolojik haritasile ayrıca bir fen raporu da tan
zim olunarak lktısat Vekaletine verilmek. 

3 - lık sene zarfında asga!i ( 1000) ve müteakip 1enelerde do 
asgari senevi ( 3000 ) ton cevher çıkaralmak. 

4 - İhraç edilen Cevherin yüzde 10 nisbetinde resmi nisbiye
si ve mezkür resmi nisbinin yüzde 6 sı nisbetinde tecbizah aske
riye tertibi ve resmi niabinio yüzde 50 nisbetinde hllkftmet biueal 
olarak bir hissci temettU tediye edilmek ve bu miktar cevher iJı. 
raç ve sevkedilemediği takdirde rüsumu nisbiye ve techizata aske
riye terlibile bükümet hissesi defaten tediye edilmek. 

5 - Baladaki şeraitin ifasına temin milli bankalardan birinin 
2250 liralık teminat mektubile beraber taliplerin 21 Eylül 932 tari
hine müsadif çarşamba günü saat üçe kadar lktısat Veklleti Maa
din Umum Müdürlüğüne kapalı zarfla mUracaat eylemeleri. 

Zafıyeti umumiye, itlihasnıhk ve kuvvet.idik 
faied H teairl 1rlSrillen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız •• Her eczanede 

F eyziati Lisesi Müdürlüğünden: 
17 Eylül Cumartesi günil umum ıınıflarda derslere başlanacaktır. Uk kı· 

11m ve Lise tnlebesinin me:ı:kur giinde mektepte bulunmaları. 

----- iZZET ATÖLYESi 

1 Ankara: Dahiliye Vekaleti karşısında 1 
Her nevi yazı m21klnelerl Gramofon ve diyafram tamiratı. 
Telefonla milracaat ı Ankara llAnat Acentesi Tolofon 8705 

Matbaa makineleri müteha11 ıı ı iZZET 

..!-~--------------------------------

Dr. A. KUTIEL 
CUt •• ııGhre•l baıtahldu ted .. 

Tibaneal Karakclı B&-ekıl fan• 
IU'HIDda 5' 


