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KARARLAR VERİLDİ: 
Vekili er Heyeti Vesika 

• 
Ticaretini Ilga Etti 

- - . 

Yeni Kontenjan Listesi Hazırlanıyor 
-

Ankara, 19 (Hususi) - Vekiller Heyeti iktısa- sftren izahat verdL Yaptığı tetkikattan çıkardığı 
di mevzulara ait içtimaını dnn akıam yapb. neticeleri anlattı ve raporunu okudu. D6rt saatten 
lçtimaatk BatVvekilk.il" lame e

1
llt 8Paşa .k riyadslet ~tti.t fada aDren içtima neticeainde de yeni kararlar 

Yeni tınt e ı e ey ı bsa vazıye • • ril k 1 b"k 
traf d ki t tk.k b b•t• · ba-_.a- YerildL Ayrıca ve en arar arın derhal tat ı e ın a e ı a nı ı ırmıı, raporunu ~ •. • . k . 
mıfb. Celil e., dtın Vekiller Heyetinde Uç saat meYkune gırmeaı de te arrOr ettL 

Vesika Ticaretine Nihayet Verildi 
Dun Yenlf•hlrde bir petrol depoaunun lnfllAk •tllllnl. Hallı ı .. 

mlnde bir hamalın ajlr aurette yandılını yazmıfhk. Deponun 
lnflllktan aonr, aldılı manzarayı gd..Uyoraunuz. 

Dtba kabinenin ittihaz ettiği kararların en b .. 
ıında ••lika ticaretinin ilguı scelmektedir. Biliyol"-
ıaaa ki ihracat tacirleri ihraç edecekleri mallar için 
"baracab Teıbit Komisyonu" na mliracat ediyorlar, 
ba komisyondan ne kadar mal ihraç ettikleriae 
dair bir veıika alıyorlar. Bu veıikalan ithalM 
tacirlerine aabyorlar. lıte dOnkO müzake
r" ''"r netlceainde bu komisyonlar ilga edildi 

ftbu~~~~~~~~-------------------------1 yerilmit oldu. Komisyonlann ilıasma ait karar ( B •• .. JI JI l l • d 
Reisicllaıbur Hz. nin tasdiklerine de iktiran ettiji ugunun ır1.ese e erın en 
için karar bugOnden itibaren tatbik mevkiine .._ _____ ...., __________________ _.. 

~İf oluyor. e··t·· r·· ki . M .. t k Yalnız komiıyonların don akpma kadar yaptığı U 00 ur erın UŞ ere 
itler Yerdikleri vesikalar muteber olacak, bu •uretle 

·llk·d•rlar zarardan kurtulacaktır. Bı·r Dı·ıı· Olmalıdır ( Devamı 3 GncG aayfada ) 
... 

Ecnebi Mekteplerde lhti- 4000 Koyun 

k A B . s· v . t' Yakalandı! ara enzıy }f zıve • Mardin 18 (Huıuı1) - Hudut-
• tan geçmek cüretinde buhmarak 

Ju Mekteplerde Talebeden Alınan 
Tahsil Ücreti Çok Fazladır 

Haber aldığımıza göre bir ' 
kısım talebe velileri Maarif İdare· 
sine müracaat ederek ecnebi 
mekteplerdeki talebe llcre'"lerinin 
yüksekliğinden şikayette bulun· 
muılardır. Verilen malümata göre, 
birçok ecnebi mekteplerinde 
leyli talebeler için ( 500 ) lira 
ücret alınmakta ve bundan baş
ka da talebeler birçok masraflar 
ihtiyar etmektedirler. 

Ecnebi mekteplerinde leyli 
>ir talebe senede 800 veya 1000 
ira gibi yüksek bir masrafla 
okuyabilmektedir. Talebelerin 
· ullandıkları botun defter, ka
lem, kAğıt ve diğer bilümunı 
malzemeler bu mektepler tarafm
dan hariçten getirtildiğinden ta
lebeye yerli mallarından pahala 
'1larak verilmektedir. Nihari tale
erden ise, öğle yemeği verildiği 
akdirde 3'.l, verilmediği takdirde 

.!O lira ücret alınmaktadır. 
Halbuki Galatasaray lisesinde 

bile talebeden leyli ücreti olarak 
senede ancak 275 lira alınmak-

tadır.Bu şikiyetleri yapanlar alAka
dar makamın bu meseleyi tetkik 
etmesini, ücretlerin makul had
de indirilmesini istemektedirler. 

laıanbul MaarH MUdUrU 
All Haydar Bey 

Bir Yangın 
Dün Gece 6 Oda Yandı 

Dlln gece sabaha karıı Mer
canda terlikçi Şerif Efendinin 
oturduğu odadan yangın çıkmıı 
ve 6 oda yangıdı halde aöndUrill
müştUr. Odalar sigortalı olduğun
dan tahkikata başlanmıthr. 

1 LI 

ıimaie doiru bir koyun slirllaO 
kaçıran 26 kaçakçı yakalanmıflır. 
Müsadere edilen koyunlann ade
di 4000 den fazlad1r. Yakalanan 
kaçakçıların hepsi Suriyelidir 

Mesele 
Büyüdü! 

----
Almanya orduıunu tezyit etmek 

iatedi, Fran11zlar bu teklifi reddetti
ler. lıhı bu suretle de mesele çok 
mühim safhaya girdi. Bu husu.ta 
Tahdidi Teılihat konferan11 Reisi M. 
Hendeuon ıayanı dikkat ~ir 

beyanatta bulunmuıtur. Lötfen betin· 
ci aayfamızda okuyunuz. 

M. Henderaon 

Şarkılann Medlôlleri: 

Beynelmilel lshlahlann Yazılış Şeklinde 
Esaslara Sadık Kalmalıyız 

Türk Dili kurultayımn toplanma günü yakınlaımaktadır. Biı bu mü• 
rıusobetle batladığımıı ankete devam ediyor ve bugfln de DarQlfUn UD 
Edebiyat Fakültesi garp edebiyatı tarihi profedrU Yuıuf Şerif Beyla 
beyanatını naklediyoruz : 

* ' Profesör Yusuf Şerif B. umu- , ~ 

mi dil meselesinde evveli ısblah- • 
lar cephesine temas etti ve bu 
arada diğer noktalar hakkında 
da fikirlerini bildirdi. Yusuf Şe-
rif Bey diyor ki: 

- Öz TOrkçe mukabili bu
lunmayan ıstılahların beynelml· 
lel şekillerini almak muvafık 
olur. Ôz Tnrkçesi bulunanlar 
Tnrkçeden alınmalıdır. Arap 
vo Acemceden alınmıı olan 
kelimelerden Tnrk tivesine 
uygun ve konuşma dilimi· 
ze girmiş olanlanm muhafaza 
etmekte bir mahzur görmilyorum. 
Bununla beraber bu gibi kelime-
ier pek azdır. Beynelmilel ıshlab
lann yazılıı tekline gelince: 
MtlmkOn oldup kadar esasla
nna sadık kalmak muvafıktır. 

"Ancak bu hususta ifrata var
mak •• meseli: Franıızların yap
ttp gibi bazı " T " leri, bazı 
" F " leri, bazı " l " leri, " Th " 
" Pb " Ye " Y " gibi tekillerde 
yazmakta mAna yoktur. 

"Halk dilinden ve eski Türkçe· 
den, hatta TOrkiyenin haricindeki 

Edebl1at Fakllte.. ProfealrlerladH 

Yuaut ••rff Ber 
lehçelerden istifade etmek gayet 
tabiidir. Tnrkçeyi, Arapça ft 

Acemcenin istibdadından kurtar
mak için baıka çare yoktur. Fa
kat bunu yaparken tedrid hare
ket etmek zaruridir. Aksi t~ 
dirde biribirimiıl anlamamıza 

imkiıı kalmaz. 
"Türk milletinin muhtelif tube

lcri arasında bir medeniyet dili 
( Devamı 11 inci aayfada ) 

GBnlilaıde haıı:en bUlbilHl Y&r dinle ~8n01dea 
kalbim 1aaa1or la...U lalcı1ale dslacl.a 

Ş.blyeldada hayalinle teaelll bulwıam Sevmemek mlmkUa mUdtlr •J afltabıa biç Hal Bekledim de ı•lmedla D .. •t eRndea 1lretim yarelidlr 

Koparu ...... •i1• elidir Haal Wr l&bu .. utaaa aeai Wll&la iliirla Ghlerla •Yda uıu, Mla •rar ırula.a ...a Hlt .. ..... .. ...... ' 
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[ Hal~ın Sesi 

Asarı Atikayı İmha 
Etmiyelim 

Bandırmada Baltız hnrnbelorfn· 
deki kıyıııctli asarı atikanın tat 
•e kireç yerine kullanıldığını 
dün yazmıştık. Bu hususta kari· 
lcriıniz diy1>r ki : 

Ramiz Boy(Beyoğlu Caddeikebir ı 71) 
- Tarihi kıymeti haiz kitabe ve 

heykellerden kaldırım taşı •e kireç 
Japıyorlarmış. fstanbulda da esk 
mezar taşlarını yollarda kullanıyor• 
lar mış. Tarihi kıymeti olan bu taşla 
rın bu şeld de imha edilmesine doğ• 
rusu çok acıdım. Bizde kuvvetli bir 
tarih cereyan ve ilim hnmlesi yara· 
tıldıklan sonra hata bu t:ıhripkiirlı
ğın devam etmesine doirusu şaşıhr. 
Muteşebb:alerini cezalandırmak la· 
ıımdır. 

* l o' zi Bey ( Sultaneclim Çukurb os· 
tau caddesi 2 3) 

- Amerikanın ve garbin birçok 
A i. leri büyü c paralar sarfederek 
çel er de beşerin esH taribini aramı· 
ya çıkıyorlar, hayatlarını bile teh'i· 
keye koyuyorlar. Orhon abidesi 
denilen üç beş taş, Türkün medeni 
m-.zi ini bir güneş gibi parlatmıya 
kôfi gelmiştir. Kiıi t harabelerindeki 
luym t.i saıı'at eserlerinden ld.cç 
ve kaldırım taşı yapılması tarih 
nammn bir cinayeUir. Müzemiz bu 
mutecnsirleri kanunun pençesioe 
v rme idir. 

... 
Nuııırııt Bey (Beyazıt Sarnçislıak 1) 
- Tarihsiz milletler babasız İn• 

canlara benzerler, asil milletler ma
ıiden aldıklan kudretle istikbalde 
muvaffak o:urlar. Bu topraklar Tür
kün ezeli yurdudur. Dede'erimiz"n 
eserlerini tetkik etmiye ve öğrcnmiye 
ih liyacımız vardır. Ayrıca tarih 
ilimine de fevkalade muhtacız. Ceha
let yüzünden eskiden bu tarihi ePr· 
lerin kıymetini bilememişiz. Fakı;t 
bugün bunların bir çöpünün bile im
haııına taraftar olamayız. Maarif ve 
harsımızı alakadar eden bu işlerde 
daha titiz davranmamız liiz.ımdır. 
Bnltız harabelerindeki eıki eserleri 
tahrip edenlere adamakıllı bir ceza· 
nrmelidir. ,.. 

Ali B. (Jloyazıt Şark Apnrtımanı) 
- Ceçen gün bir karagöz mese· 

lcıi ortaya çıktı. Matbuatımız ve 
ilim adamlım hfila bu mesele ile 
meşgul oluyorlar. Bunlar bizde bir 
ili !l ve tarih hareketi başladığını 

müjdeliyor. Eğer burada eski bir taşi 
ol aydı, bugün bfitün bu müııaka~a
lar liusardı. Tarih ilmi henüz 
çocuk halindedir. Büyümesi için bir· 
ço : itina ltizımdır. Maz"yi aydınla
tacak olan eserlerin yok edilmesi 
fam mannısile bir faciadır. 

Ma iye ile Belediye Arasında 
Maliye Vekaleti ile İstan ul 

Belediyesi arasında umumi harp· 
tenberi devam eden bazı ihtilaflı 
alacak, verecek meseleleri vardı. 
Geçenlerde Belediye Varidat 
Müdürü Nail B. bu işlerin halli 
için Ankaraya gitmiş ve fakat 
eski vesikaların gösterilmesine 
lüz\ım görüldüğü için avdet et• 
mişti. Şimdi Belediye bu vesika
ları hazırlatmaktad r. 

• 

·~. ' . ~,... . 

Leblebi Kadar Armut! 
• 

Esrar içen Hamal Tophane Bir 
Velveleye Çarşısını Boğdu 

Evvelki gUn Tophane çarşısında hem gUrUltnlü, 
hem de çok komik bir hadise olmuştur. Aldığımız 
malumata göre, Boğazkesende oturan ishak isminde 
bir hnmal birlrnç esrar cıgarası içtikten sonra 
adamakıllı sarhoş bir halde Tophane çarşısına 
inmiştir. ishak, esrar başına vurduğu için, her şeyi 
karma karışık bir şekilde görmiye ve yıkıla yıkıla 
yürümiye başlamıştır. ishak bir aral k Ahmet 
isminde bir manavın dükkanı önünde durmuş ve 
armut sepetini göstererek: " Bre Ahmet.. Leblebi 

1 
kadar armut olur mu biç ,, diye bağırmıştır.. Kos
kocaman armutları JebJebi küçükJilğünde gören 
ishak, bu sırada armut sepetine kuvvetli bir tekme 
indirmiş ve sepet devrilerek armutlar sokağa ya· 
yılmıştır. Vaziyete mUdahale etmiye vakit kalmadan 
ishak dükkana dalmış, bütün meyva sandık ve se· 

petlerini tekmelemiş ve hepsini karmakanşık 
etmiştir. Bu sırada yetişen polisler hamal lıhakı 
yakalamiş)ar, karakola götürmüşlerdir. 

Tufan Gibi! 
Polise Taarruz Etmek 
lstiyen Bir Genç Tutuldu 

Kadıköyde oturan Mustafa 
oğlu Tufan isminde biri Kadı-

köyde Osmanağa mahallesi bek· 
çisi Dursun ağanın evine taarruz 
etmiştir. Tufan kendisini yak-· 
lam:ık istiyen polis Niyazi Ef.nin 
üzerine hücum ederek n cç:ni 
kop rmış, fakat yakalanmıştır. 

Eski Eserler 
Evkaf İdaresi asarı atikadan 

sayılan kıymetli binaların tamirine 
harar verm ştir. Bu meyanda 
Oivanyolundaki Karamustafapaşa 
mezarlığının tamirine başlanmıştır. 

Bir l(öpek 
Dün Tophanede Üç 

Kişiyi Isırdı 
Sahibi anlaşı]amıyan beyaz bir 

Rus köpeği Tophanede oturan 
Fıtnat ve Fındıklıda oturan Nev· 
zat Hanımlarla Cemil Efend yi 
ısırmıştır. Köpek yakalanmış, ya· 
ralılar Daülkelp hastanesine kal· 
dırılmışlardır. -----

r~ uallimler Arasında 
Galatasaray Lisesi Elişlcri 

Muallimi Nuri B. Trabzon Lisesi 
~fürkçe Muallimliğine, Denizli 
Ortamektebi muallimlerinden Nt..• 
retHn 13. Gelenbevi Ortamektebi 
Muallimliğine, Manisa Ortamek· 
tebi Fransızca Muallimi Hilmi B. 
1zmit Lisesi M\idür Muavinliğile 
Fransızca Muallimliğine tayin 
edilmişlerdir. -----

Darülfünun Neşriyatı 
Darülfünun neşriyatı gün geç

tikçe artmaktadır. Hukuk, Edebi· 
yat, Tıp ve fen şubelerile, Türki· 
yat Enstitföü neşriyatı diğerleri
ninkine nazaran biraz fazladır. 
Talebelere yardım olmak tizere 
kitap fiatleri mümkün olduğu ka
dar indirilmiştir. -----

Efgan Sefiri 
Efgan ısefiri Ahmet Han muunen 

memleketine hareket etmiştir. 

Fiatlerin Bir Miktar Ar
tacağı Tahmin Ediliyor 

Bradford fabrikaları namına 
memleketimizden tiftik satın alın· 
maktael r. Şimdiye kadar 3000 
balya tiftik alınmıştır. B'r milctar 
daha alınacağı tnhr.ıin edilmekte· 
dir. Ruslar da bu sene TürJ-..iyeden 
bir buçuk milyon tiftik almıya 
karar 'e 'mişler ve bu miktar n 
(800) bin ki o·unu almıslardır . 
Alışlar devam ettiği takdirde 
tiftik fiatinin yükseleceği söylen· 
mektedir. 

ir Dava 
Tranıvay Şirketi Aleyhine 

Dava Açıldı 
Evvelki gün Saraçhanebaşında 

bir tramvay kazası olmuş, iki 
tramvay arasında kalan Uç lıamm 
mucize kabilinden olarak ölüm· 
den kurtulmuşlardır. Rauf Beyin 
refikası Safinaz, baldızları Nigar 
ve Sabiha Hanımlar karş dan 
karşıya geçerlerk~n arkadan 
gelen bir tramvay, durak ma
halıinde dutan bir tramvaya 
çarpmış, tiç Hamın bu iki tram· 
vay arasına sıkışmışlar ve yara
lanmışlardır. Safinaz Hanımın 
yarası ağ r olduğu için haı:ıtaneye 
kaldırılmışt·r. '(aralı Hanımlar 
Tramvay Şirketi aleyhine dava 
açmışlardır. -----
opa lle 

Pataklamışlar 
Beşiktaşta Muradiye mahalle

sinde oturan Ahmet ağa, zevcesi 
Nazmiye, kızı Refet Hanımlarla 
cğlu Mehmet anlaşılm ya bir 

- sebepten 14 yaşlarında Hüseyin 
Cahit isminde bir genci sopalarla 
fona halde dövmüşler, hepsi de 
yakalanmışlardır. 

Kiiçük Bir Yanhş 
Dün Üsküdarda bir otomobil 

k:ızası olduğunu yazm ştık. Ka· 
za}a sebep olan otomobilin şo· 
förü Rüştü değil, Lütf dir. 

Yine ihtilaf 
Talebe Birliğinde Yeni 

Bir ihtilaf Çıktı 
Milli Türk Talebe Birliğinde 

murahhaslar arasında bir ihtilaf 
çıkmıştır. İhtilafın doğmas na se
bep, Darülfünun gençliğinin Milli 
bayram!nra karşı lakayt kaldığı 
hakkındaki neşriyata verilen ce· 
vaptır. 

Bir faktiltenin murahhası Ta· 
lehe Birliğinden istifa etmiş ve 
Birliğin fevkalade bir kongre 
aktetmesi için kongre riyasetine 
müracaatlaı- yapılmıştır. 

20 Bin Lira 
Belediye Muhtaç Talebeye 

Muavenet Edecek 
Dahiliye Vekaleti fstanbul Be

lediyesine, Darülfünundaki muh· 
taç talebelere yardım olmak 
üzere bütçeden bir miktar para 
ayrılmasmı bildirmiştir. Yirmi 
bin lira kadar tahmin edilen bu 
para ile muhtaç talebeJere kitap 
ve saire temin edilecektir. 

Veni Bir MUsteri 
' Maruf bir İtalyan taciri Harici 

Ticaret Ofisine müracaat ederek 
Türkiyeden kitre almak istediğini 
bildirmiştir. -----

Buğday Piyasası 
Dün Anadoludan şehrimize 

16 vagon buğday gelmiş ve Po
latlı malları 7, 10 dan satılmıştır. 
Dün borsada Gölpazarı afyonlan 
I040 kuruştan mumamele gör· 
müştür. 

Bir Kız Yüzünden 
Gedikpaşada oturan Recep, 

Onnik ve Agop isminde tiç kişi 
arasında bir kız yiizünden kavga 
çıkmış, Recep bıçalda Onniği 
yaralamıştır. 

Göztepe rv ağ'Op 
Atinaya giden fzmirin Göztepe 

tnkımı ikinci hlnçında 2 - 4 mağhlp 
olmuştur. 

r " 1 Günün Tarihi 1 

İskanda Suiistimal 
Tahkikatı 

Bütün Memurlara işten 
El Çektirildi 

VilAyet lskin Dairesinde ya· 
pılmakta olan suiistimal tahki
katı ehemmiyetli safhalar arzct· 
miye başlamıştır. 

Eskilerden başka, yeniden, biri 
kadın olmak üzere 4 kişi tevkif 
edilmi,, bütUn iskan memurlarına 
işten el çektirilmiştir. Bu kadının 
uydurma vesikalarla mübadil gibi 
emlak almıya teşebbüs ettiği an
laşılmışbr. Tahkikat derinleştiri· 
lecek ve emvali metruke idare• 
sine de teşmil edilecektir. Mev
kufların adedi sekizi bulmuştur. 

Dun Gelen Seyyahlar 
Dün Romanyadan 125, Fransadan 

da 17 seyyah gelmiwtir. Fransa sey• 
yalıları Şark muhiplerinden milrt>k• 
keptir. 

Vapurculul< inhisarı 
Devlete geçen postn vapurculu

ktJnu §İmdilik Seyrisefnin idare ede
cektır. Seyrisefainin sefer yapmadığı 
limanlar arasında milli vapurlar ça• 
lışacaktır. r~.İılİ V<ıpurculnr dün bir 
içtima yapmıştır. 

111< Pirinç "Usterisi 
Bir Jngiliz ticaretha~esi me mle• 

ketimizden pirinç almak istemi tir. 
Bu müşteri Türkiycnin ilk pirinç 
mQştorisidir. 

Maarif Ve! ili 
Şehrin izde bulunan Maarif Vekili 

bugün mektepleri teftiş edecek, mil• 
teakıben ecnebi ve :ıkalliyetlcr mck· 
tepi eti Türkçe mual.imJerinin aeçf ği 
heyeti kabul edecek, temenni!erinl 

• dinliyecelctir. 

Ortamektep istiyorlar 
Sarıyer ve Beykoz halk,, köyle• 

rinde birer ortamektep tesisi için 
Maarif Vekaletine birer mn2bnta 
vermişlerdir. 

Bir Hırsız Şebekesi 
Son günlerde Erenköy ve havali• 

sinde hırsızlık yapan bir şebeke 
meydana çıkarılmı .. , şerirlerin hepıl 
yakalanmışhr. Bunlar Malatyalı Hüı· 
nü, Kırkağaçlı Mehmettir. Çalınan 
eşyaların bir kısmı bulunmuştur. 

Yerli fla llar için 
Evvelce de haber verdiğimiz gibi 

Milli lktısat Cemiyeti Ankarada 
7erli malların teşhiri için büyük bir 
ıcrgi binası yaptırmıya karar ver• 
miştir. 

lnhisarlarm Tevhidi 
Merkezde olduğu gibi mülhakatta 

da lnhisıu ların tevhidi işine de\•am 
edilmektedir. 

Balkan l{onferansı 
Gelecek ayın yirmisinde Bükreşte 

toplanacak olan 3 üncü Balkan kon .. 
feranaı hazırhklarile uğraşı maktadır. 

· Terfi Edecekler 
Geçenlerde yapılan Defl• rdar lık 

memurları imtihanı neticesinde 30 
kadar memurun terfii tekarrilr et
miştir. 

BU kreş Sef ri 
Bükreş Sefiri Hamdullah Suphi 

Bey mezunen şehrimize gelmiştir. 

on Postanın Re imli Hikige si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 1 
__ ___:_ _________ -=----------------------------====-====-==~=-==-==~. 

- Hasan Bey, ben 
kiinatça maruf, pek bllyük bir şa
irim, çOakil. .. 

2 Filorinalı - Şair. Azam 
dülhak Hamit benim büyük bir şa· 
lr olduğumu taadıkte tereddüt 
etmiyor ... 1 

3 Filo;inalı - Yalnız Şairi Azam ı 4 Hasan Bey - O halde 
değil, bütün üdebn, şüerll, fusaha ·~~i~ şair olduA-una ben de 
benim şair olduiı.ımu tasdikte itti• bıhrım, çünkü ... 
fak ediyorlar. 

azizim, 
inana• 

S Haaan Bey - lnuna kırk ki
ti kırk defa: .. Deliıinl ,. dene ... 
ıa deli bile olurl 
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A1ündericatınuzın çoklu
ğundan dercedilememiş
tir. 

Kara Ali 
İstanbula 
Geliyor 

-

Bu Cuma Günü Stadyomda 
Güreş Yapacak 

Himayci Etfal Cemiyeti men· 
faatine şehrimizde tertip olunan 
güreşler çarşamba gllniinden baş· 
lıyarak cuma gününe kadar 
devanı edecektir. 

Stadyomda yapılacak olan 
bu güreşlere Tilrkiyenin en gil
aide pehlivanları iştirak edecektir. 

Başa güreşecek pehlivanların 
mUkafah ( 500) liradır. Müsaba· 
kalara iştirak edecek pehlivanla
rın bir kısmını yazıyoruz : 

Başpehlivanlar : Türkiye ba~
pehlivanı Bandırmalı Kara Ali, 
Kırkağaçlı Hasan, Manisalı Rifat, 
Manisalı Ömer, Edirneli Arif, 
Mandıralı Ahmet, T ekirdağh HU
aeyin ve Himmet Pehlivanlar. 

Başaltına güreşecekler : Uzun
köprüHi Hüseyin, Bursalı İbrahim, 
Gönenli Hamdi, Gönenli Mecit, 
Manisalı Sait, Manisalı Abdür
rahman pehlivanlardır. 

Bunlardan küçük ve bilyük 
ortalar için birçok pehlivan mil· 
racaat etmiştir. 

Cuma günkU güreşte Kara 
Alimizi en çetin hasımları karşı
ıında görecek spor meraklıları· 
mız yağ gUreıinin en heyecanla 
ıafhalarını atadyomda seyretmit 
olacaktır. 

Cenupta 
Yakalanan 
Kaçakçılar 

Ankara, 18 (A.A.) - Cenup 
hudutlarımızda eylullln 13 ve 14 
nncü gecelerinde Realiliynın ıark 
nuntakaımda kaçakçılar Uç yer· 
de pusuya dllşllrUlmUştUr. 

Müsademe neticesinde ilç sat· 
lam bir ölU ve llç ağır yarala 
yedi kaçakçı yakalanmış, altı 

deve, yirmi merkep, iki at, kaçak 
yUklerile birlikte ele geçirilmiştir. 

Eylfılün başmdanberi hudut 
üzerinde 63 beygir, 6 deve ı 1 
merkep, 9 kaçakçı yakalan11 thr. 
Ele geçen pamuklu ipekli men
ıucat arasında 2000 okka tuz,300 
okka şeker ve bir hayli çakmak 
taşı, cıgara kAğıdı, eski elbise 
bulunulmaktadır.i 

Başvekil Paşanm Seyahati 
Malatya, 18 (Hususi) - Vali 

Bey Sıvas yolunu teftişe gitti. 
Başvekil Paşanın şehrimize Sıvas 

tarikile geleceği haber alınmak· 
tadır. • 

İzmir de 
Bir Tütün Şirketinde 

Suiistimal Yapılmış 
İzmir, 18 (Hususi) - Burada· 

SON POSTA 

J 

1 - Emir vcrdilden ıonra takip 
etmeyiniı, hiçbir fCY yapılmadığını 

rörürsüniiı. 

Bacanııın Clunıanı, b:ıtkası· 
nın kalbindeki •teften daha iyidir. 

3 - Bir şey bi'miyorsan söz söy· 
le ııe, aü!:ut edersen herkes seni 
bir fey zaııneuer. 

~----------------------·mıı&ii!Blllimllmı'JIB~------------------------... • 
SON TELGRAF HABERLER/ 

KARARLAR VERİLDİ: 
Vekiller Heyeti Vesika 

Ticar ti i İlg Etti 
-(Baş tarafı 1 inci U} fada) 

DUnkU V ckiller Heyetinin verdiği ikinci mühim 
karar kontenjan usulüne aittir. Kabine, bu ay .b .l
şından itibaren muteber olmak üzere neşredılen 
kontenjan listesini geniş .• ıikyasta değişlirmiye 
karar verdi. l 

Şimdiki halde müstehliklerin ihtiyaç ve menfa
atlerine daha uygun gelecek yeni ithalat listesi 
hazırlanmaktadır. Bu liste birkaç gün içinde ilan 

edi!ecek ve bu ay sonunda tatbik mevkiine kona· 

caktır. Eski liste imha edilecektir. 

İptidai Maddeler Serbest Girecek 
iptidai maddelere gelince; beş numaralı karar· niyetli görmüştür. Bunun neticesi olarak döviz 

name fabrikalara ait iptidai maddeleri kontenjana tedarik etmek istiyenlere daha fazla kolaylık gös-
tAbi. tutmuştu. Fabrikacılar bu vaziyet knrşıs!.nda terilmesi karar altına almmışbr. Yeni kontenjan 
fabrıkal.arı.nı .kapatmıya mecbur olacakla~ı~ı hukft· listesi bizden mal alan veya almıvan devletlere 
mete bıldırdılcr ve hUkumet bu temennıyı lcabul ~ 
etti. Bu suretle fabrikalara ait iptidai maddelerin göre tanzim edilecektir. 
memlekete tamamen serbest olarak ithaline karar Bir kiloluk posta paketlerinin ithali men'edil-
verildi. Fakat memleket dahilinde yetişen iptidai miyecektir. AIAkadarların noktai nazarına göre şu 
maddeleri hariçten getirtmek doğru olmıyacağmdan son vaziyeti hulasa etmek llzımgelirse, bu karar• 
bu cihet göz önünde tutulacaktır. ların tatbikat sahaıına intikali neticesi olarak milli 

Hükumet döviz meselesini de düşünmüş, milli sermayenin işlemesi ve bu suretle iş faaliyetinin 
paranın vaziyetini geçen seneye nazaran daha em· artması imkan dahiline girmiş olmaktadır. 

Hükômet Garbi Anadoludan 
Ozüm Satın Alacak 

Ankara, 19 ( Hususi ) - Manisadan gelen bi~ 
heyet, bu sene üztım mahsulünün pek bereketlı 
olduğunu, fakat satış yapılamadığını bildirmiş, 
Mllskirat lnbisarınm UzUm satm almasını temenni 

etmişti. Öğrenildiğine göre bu temenni hilkömet tara
fından kabul edilmiştir. Müskirat İnhisarı UzUm 
istilıaal mmtakalarmdan ve bilhassa Garbi Anadolu· 
dan yakında mUhim miktarda üzüm satın alacaktır. 

---------------------

Çok Feci Bir Boğulma 
iki Genç ArkadaŞ-Tunca Nehrinde 

Biribirlerine Sarılarak Boğuldular 
Edirne, 18 (Hususi) Şehrimizde çok feci bir 

boğulma hadisesi oldu, iki genç talebe Tunca 
nehrinde boğuldu. Bu feci hadise hakkında şu 
tafsilatı aldım: Birisi lise, diğeri de Muallim Mek
tebine devam eden iki talebe arkadaş y kanmak 
ve yüzmek üzere Tunca nehrine girmişlerdir. Yüz· 
me bilmiycn bu iki genç arkadaş, girdikleri yerın 
derin olduğunu farkedememişlerdir. 

Fakat yüzme bilmiyen bu gençler nehrin derin
liklerinde birdenbire kaybolmuşlar, bir araiık tek· 
rar suyun yüzüne çıkarak acı acı feryat etmiye 
başlam1şlardır. Maalesef civarda kimse bulunma
dığından gençlerin imdadına koşmak mümkün o]a-
nıamıştır. Ölüm heyecanile çırpınan bu iki arka
daş bir aı alık kurtulmak ümidile biri birlerine sa
rılmışlar, fakat kurtulamamışlar ve bu ştkilde sula
rın derinliklerinde kaybolup boğulmuşlardır. -:\1. · 

ki Geri Amerikan tütün şirketi 
müdürü M. Yartesin vazifesine r 
nihayet verilmiştir. Bu kararın 1 
tütün müb:ıynntmda yapılan mü-
him bir suiistimal ile alakadar ol-

1 
duğu haber verilmektedir. 

İSTER iNAIV, 
Dünkü gazetcl,. rden Lirinde şu yazıyı okuduk: 

İSTER İNANMA! 
rolnrına ait bir şelcil mesele i: Tediye için divanı 
muhasebattan bir kağıt geçiriln ek lazımmış ki bunu 
haıırlıyan dairenin kiiğıdı iiç defo, üçüııcü defadır ki 

Ce al Bey Geliyor 
"Dun, yani ey'ulün 17 inci gü:ıii nkşcmına kndnr 

İstanbulun resmi liso muallimi •ri maaşlarını alama

mıslardı. Paramı yok? Ha} ır. Para hazır. F.ı knt ne 
imiş? Ankarada vekalet muhasebesin;:lc yeni yıl kad-

geri çevriliyormuş. İşte İstanbuldıı yüılerce ailcnın 
17 gündür panı.lnrını alnmamıısının sebebi bul,, 

/STER /NA ıV. iSTER INAN.4!A! 

Sayla 3 ------ .. ozun ısası 

Aşk Hayalında 

En Saglanı Sigorta 
·---·------ A. E. 

Bir memleketin hudutlarını 

aşarak bütün dünya gazetelerine 
akseden bir vak'a : 

Paristc Littier adını taşıyan 
bir zat zevcesinin kendisine iha
net etmesi ihtimalinden korkmuf, 
kadını yalnız başına sokağa çık· 
maktan men'ettikten baıka evinin 
kapısı iizerine de bir kilit asmıtl 

* Kadınla erkeğin mütekabil 
lıaklarmı tesbit eden hususi bir 
kanunun tedvini sırasında yaşa
saydık, Muhakkak meb'uslardan 
biri bu hadiseyi duyunca yerin
den kalkar ve: 

- Bu hareket tarzı kadının 
izzetinefsini kırar mı kırmaz mı? 
Şeklinde bir sual sorardı. 

Filhakika meselenin münaka
şaya değeri vardır. Ve Madam 
Littiesin de: 

- Böyle bir kilit her noktal 
nazardan beni incitir, demek ki 
zevcim beni kendisine ihanet 
etmiye müstait addediyor ? Doğ
rusu bir namuslu kadın için bu 
kabili tahammill değildir, demek 
hakkıdır. 

Fakat şu muhakemeyi ylirllt
mesi de mUmkUndür: 

- Şüphe yok ki, zevcimin bir 
kısım parasını sarfederek aldıtı 
kilit; bence ]Uzumu olmıyan bir 
hedi.vedir. Fakat biraz dUşünüoco 
efendimin beni kilit albnda sak
lanacak kadar kıymetli bir ser· 
vet addettiği neticesine de var-
mak ta mllmkündür. Bir kadın 
için bundan daha gurur verici 
bir hareket mümklln olur mu ? 

Bu tarzda düşünen kadınlar 
arasında bazılarmm zevçlerine 
dönerek: 

- Sen elbette Müıyü Litti· 
es'in hareketini taklit etmezsin, 
CUnkü beni o kadar sevmezsin,. 
diyecek olanlar da vardır. 

* Kendi hesabıma ben kadınla-
rı bn tarzda muhafaza alhna 
almanın faydasma kani değilim 1 
Zira il<i gönül bir olduktan son
ra kilidi açmak için maymuncuk 
bulmak işten bile değildir. Bu 
itibarla kilit fayda.sız, bir baıka 
noktai nazardan da billkis tehli-
kelidir. Çünkü memnu mcyvanın 
ca .. ibesini arttıracaktır. 

* SözUn Kısası: Fazla kıskanç 
olanların mDracaat edebilecekleri 
yütde yüz faydalı bir tek çare 
vardır. O da kendilerini zevco
lerine sevdirtmektir. 
-----
\' ot('ldon 

Kin Yüz!inden 
Bir Cinayet 

Dün gc"~ saat on birde Şiş
hane karakolu · ·mnda bir ci-
nayet olmuş ' .:tkede Rizeli 
Ahmet isminde bir fırıncı aldığı 
yaranın tesirile ölmüştür. litidise 
şöyle g .. çmiştir : 

Maktul Ahmedin kardeşi Meh-
met bundan altı sene evvel 
Rizede Mustafa isminde bir 
ndamı ö\dürmilştiir. Mustafnnın 
yeğeni İsmail birkaç glin evvel 
şehrimize gelmiştir. Bu adam 

eski cina) eti hahrhy:ırak inti· 
kam almak istemiştir. 

ls:nail dUn gece Rizeli Ahme
din peşine düşmliş, Ahmet Şişha
neden geçerken fsmail hemen 
taban casını çekerek Ahmcdin 
üıcrine ateş etmiştir. Çıkın beş 
km·şun Ahmedin muhtelif •,:er
lerine isabet etmiş ve derhal 
olmiiştür. Katil kaçmıştır, aran· 

Ankara, 19 ( Hususi )-İkt•sat 
Vekili Mahmut Celal Bey bazı 
tetkikat için hafta sonund.,, lstan
bula hal'ekct edecektir. L-----..;.....--------------------------------_J maktadır. 
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Yıkıcıların Da 
İçtimai Rolü 
Vardır 

Hayat, 
büyüme de 
zam eder. 

bir bUyllmedir, bu 
daimi değişikliği lıtil-

Bu sebeple hayatm inkişafın
da yapıcılar kadar, yıkıcıların da 
rolü vardır. Ölüm ve zeval, 
doğuş kadar biiyüme a~eliyesi
ııin tekevvününe hizmet eder. Bu 
hakikati göz önünde bulundurur
sak hadisatı başka türlü görlirüz. 

Dünyayı muzır ıeylerden te
mizliyen kurt ve böcekler, bize 
gıda teşkil eden kuı ve meyva
lar kadar lüzumlu ve faydalıdır. 

Ölüm de doğuş kadar te
mizdir. 

Gıda bulmak nekadar mll
bimse, pisliği çıkarıp barsakları 
temizlemek te o kadar mOhimdir. 
Hastalıklannuzın çoğo, vücudun 
gübrelerini muntazaman atamayı
tımızdan husule gelir. 

Bir adamın uğradığı muvaff a
kıyetsizlik, hayatında muvaffakı
yet kadar mUhim bir amildir. 
Dertlerimiz, kederlerimiz, sukutu 
hayaller, ruhumuzun ııhhati için 
neş'e ve aşk kadar müessirdir. 

Saadet ve mütemadi bir mu
vaffakıyetten ibaret bir ha
yat yoktur. Böyle bir hayat varsa 
bile herhalde norma{ değiJ, anor· 
maldir. 

Biz dünyaya mes'ut olmak 
için değil, büyük olmak için 
geldik. Büyümenin gıdası, ıstırap 

ve muvaffakıyetsizliktir. Asalet 
glhellik, deha, yanan bir ruhun 
ifadeleridir. 

Anatol Frans der ki: 
"Bu küre nihayet kainat çölil 

içinde bir kumdur. Fakat blltün 
kAinattan bUyUk oluşunun ıırrı, 
tizerinde ısbrap bulunuşudur." 

Bir şehri gtize~leıtirmek için 
binlerce evi yıkmak lazımdır. 

Her cemiyette örf ve Adat 
ıaman ile çürllr, kıymetini kaybe· 
der, o vakit yıkıcılar faaliyete 
geçer ve muzır olmıya bathyan 
bu müesseseleri yıkarlar. 

Gerek ferdi, gerek içtimai 
hayatta, yenisini yapabilmek için 
eskisini yıkmak, vazifesini bitiren 
müessese ve itikatlan bir tarafa 
atmak laz.mdır. Yıkmadan yapı
lamaz. Bir cemiyette eskiler ber
taraf edilmeden yeniler kuru
lamaz. 

işte inkılAbın manası budur. 
Ve her inkılapta yapıcılar kadar 
vıkıcılarm da rolü vardır. 

Sındırgıda 
Bu Kazada Kereste Buh

ranı Baş Gösterdi 
Sındırgı (Hususi) - Sındırgı -

Bigadiç arasındaki Simav çayı 
köprüsü eğer tamir edilmezse 
kışın bu yolda yolculuk inkıtaa 
tığrıyacaktır. Alftkadarlarm na-
urı dikkatini celbederiz. * Burada dehşetli bir keres
te buhranı vardır. Orman İdare
ıiuiu, Müfettişi Umumiliğin gös
terdiği Jüzum Uzerine birkaç 
nuntakaclan 25 sene mtlddetle 
kat'iyatm menedilmesi ve diğer 
köy halkının da sırf kendi ihti
yaçları nisbetinde ruhsat alması 
burada kereste azlığına sebep 
olmuştur. Balılcesirden kereste 
getirenler de vardır. Halbuki 
Sınd11 gı dağlık bir arazidir. Or
ma n idare inin hal!im kereste 
ihti ı>c m temin zımnında faaliye
t e ~ * .e ı t~m nni edil•n dctadir. 

SON POSTA E"ylül 19 
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Elmalının Bağları .. - -

Uç Tarafı Dağ Olan Bu Kasabanın 
Bir Tarafı Yemyeşil Ovadır 

Elmalı, ( Hu
ıusi) - Bir yay
la kasabası olan 
bizim Elmalı, 

Antalya vilaye· 
tinin en güzel 

köşelerinden bi
ridir. 45 köyU 

Antalya Yitlye

tinde en buyuk 
mabet budur. 

Bizim kasaba 
tarihi bir kıy-

mete ve yedi 

asırlık bir hayata 

maliktir. Tarihin 
ihtiva eden ka-
zamızda 20 bin en eski devir· 

nüfus yaşamak- Jerinde burada 

tadır. Kasaba- meşhur bir ka-

mızın kurulmuı saba bulundu· 

olduğu mevki ..:ımaıı kaaabasmm umumi manzarası ğu da istidlal 
1175 metre irtifaında bulundu- bahçelerle slislüdür. Etrafındald ı olunmaktadır. Elmalmın bağları 
ğu için çok latiftir. Kasabanın çıplak dağlara nazaran bu yeşil çok meşhurdur. Halk son zaman-
liç tarafı yüksek ve çıplak dağ- manzara çok cazip görünür. Ka· larda bağcılığa bUyilk bir ehem· 
larla çevrilmiştir. sabanın tam ortasında ° Kule 

Y l t f d d ] 
" nıiyet vermektedir. Burada yetiıen 

a nız cenup ara ına oğru eni en tabit bir tepe vardır ki, 
bir boğaz vardır ki buradan ağaç ve çiçekler)~ donatılmıştır. Uzi\rnler çok nefiı ve milkcmmel-
geniş ve mümbit bir ova uzanır. Burada bulunan Omerpaşa camii dir. Kasabamızın civarı tarihi 
Kasabamızın cenup tarafı bağ, çinilerle sllslll bir san'at eseri olup harabe ve eserlerle doludur - S. 

Malatyada Denizlideki 
Kadıköyünde 

Kaçakçılıktan Eser B · F . zr acza 
Kalmamıştır 

Malatya, (Hususi) - Vilayeti
mizde kaçakçılık hadiseleri gfüı

den güne azalmaktadır. Bir za
man tütün kaçakç ı lığı hayli iler· 
lenıişti. Tütün inhisar idaresinin, 
ucuz ve iyi tütün çıkarması ve 
lhtısas Mahkemesinin faaliyeti 
bu kaçakçılığı da bertaraf etmiş
tir. Jandarmalarımız kaçakçı ma

hallerini araştırmakta ve bunları 
cürmü meşhut halinde yakalar 
yakalamaz mahkemeye vermek· 
tedir. Kaçakçılar hakkında sık 
sık tarama faaliyeti yapılmaktadır. 
Bu suretle şimdiye kadar gizli 
kalmış olan bir şebeke var~a 

onun da meydana çıkarılması 

teınin edilmiş olacaktır. llıtısas 
mahkemesi Mliddeiumumisi Tah
sin Bey bu tarama ameliyesi ile 
yakından alakadar olmaktadır. 

Bir Okka Et 
On Beş Kuruş! 

M. Kemalpaşa ( Hu usi ) -
Kasabamız ucuzluk hususuııcla 
birinci dereceyi işg al etınektedir. 
Elyevıu burada sığır etinin oJ, kı:.
sı l 5 kuruşa, 20 tane kar;rnz 
yüz paraya satılmaktadır. Ayrıca 
elli patl ıcan beş kuruş, bir okka 
şeftali iki kuruş, ayşeka<lın fasul
yesi de elli paradır. - )1. E. 

Kadıköy, (IJenizli) Hususi -
Burada küfürbaz bi~ genç, Şerif 
Ali isminde birini taşla öldiir
müştür. Hadise şöyle olmuştur: 

Şerif Alinin karısı , Osman 
isminde birinin, kapı sı önünden 
sık sık geçtiğini göri\nce Osmana: 

- Oğlum burası yol değil, 

ne diye böyle sık, sık geçersin? 
Demiş. 

Osman da: 
- Ne olur geçersem, bura

dan geçerken size bir zararım 

oluyor mu, dedikten sonra küfür
leri basmış. Bir ağaçta meyva 
toplıyan Şerif Ali karısına yapı
lan bu küfürleri duyunca ağaç

tan inmek ve Osmanı dövmek 
istemişse de, Osman derhal bir 
tnş kapmış ve Şerife almıştır. 

Taş Şerifin lrnfasına isabet 
etmiş ve Şerif ağaçtan yere yu· 
varlanmıştır. Baygın bir halde 
yarım saat kadar yerde yatan 
Şerif, biraz kendine geldikten 
sonra evine ve bi lahare de hasta
neye kaldmlnıışsa da ölmüştür, 
tahkikat yapılmaktadır. - Zrki 

Edirnede Maçlar 
Edirne (Hususi) - Cuma gü

nii Jandarma takımile Yavuz 
tak mı bir maç yapacaktı. Fakat 
Yavu1. takımı gelmediğinden 
Jandarma takımı seremoni yaptı. 
Müleakıben Kırklareli ve Uzun· 
köprü maçı yapıldı. Neticede 1-4 

ı Uzunköprü galip geldi. 

Tekirdağda Deniz Y aı·ışları ... 
Tekirdağ (Hu-

susi) - Geçen 
hafta şehrimizde · 

kesif bir halk 
kütlesi hu:r.urun
da muhtelif de
niz yarışları ya
pılmıştır. Bu he
yecanlı mUsab3· 

kalara deniz 
sporlarile uğraşan ' 

birçok genç 

j 

iştirak etmiştir. 
Gönderdiğim r ıı, iki defa yapılan bot sür'at yarışlarında Halk 

Spor Klübünden bir inci gelen Mehmet Beyle, ikinci gelen Sıtlu Beyin 
hususi botlarile çekilmiş birer hatırasıdır. - Giiltekin Celal 

Mardin de 
Herkes Kış Za
hiresi Hazırlıyor 

Marclin (Hu. usi) - Şehrimi%

de arhk havalar serinledi. Yazın 
bunalhcı sıcağından sayfiyelere, 
bahçelere gitmiş olan şehir halkı 

• 
yavaş yava~ şehre akın etmekte-
dir. Her evde hummalı bir faa· 
liyetle kış zahiresi tedarik 
ediliyor. Her aile en fazla ihti
yaçları olan bulgur kaynatmakla 
meşguldlir. Bulgur kaynatma 
mevsimi eyhil ıonuna kadar de
vam eder. Teşrinievelde artık 

bu iş nihayet bulur ve yemit 
yapmak zamanı gelir. Bağı olan
lar bağlarına giderler. 

Bu bir ay içinde de meh
tap karşısında sabahlara ka
dar bulamaç kazanları kaynar. 
Sabaha yakın ipliklere sıralanmış 
olan bademler, cevizler bulamaça 
batırılarak sıra sıra sucuklar di
zilir. Bunu nıüteakıp gfineşin 
önünde herkes elindeki tahta 
mala ile bezlere bulamaç sürerek 
pestil yaparlar. Ay sonuna doğru 
bu yemişler çarşıya getirilerek 
satışa çıkarılır. 

Nazillide 
- ·--

Husuf Gecesi Kurıun 
Yağmuru Yağdı 

Nazilli (Hususi) - Ay tutul
ması burada çok garip ıekilde 
karıılandı. Gece saat dokuz 
buçuğa doğru bir ıilih patladı. 
Bunu, diğer silAh gUrUltllleri 
takip etti. Bir aralık öyle bir hal 
aldı ki.. muhtelif silAh sesleri 
ortalığı kapladı. Herkes tabanca, 
çifte, mavzer... eline ne geçirdiıe 
pencerelerden havaya boşaltıyor
du. Bu gUrUltü, sanki bir gece 
manevrası oluyormuı hi11ini ve
riyordu. 

Husuf devam ettiği müddetçe 
silah sesleri eksik olmadı. Bu 
silAh atmak; eski bir itikadın 
tesirinden ziyade, bunu fırsat 
bilen heveskArların atış zevklerini 
tatmine kalkışmalarından ileri 
gelmiştir. - R. eı.. 

Çeşmesi! 
lnıamarm içini gösteren, dil· 

tUncelerini açığa vuran, iyi ve 
fena emelleri tesbit eden bir 
aletin icat olunduğundan 'cya 
olunmak üzere bulundul?'undan 
- gazetelerde - bahsediliyor. Bu 
efsunlu ihtira, şayet ve şayet, 

tahakkuk ederse mahkemelerin 
iti bafifliyecek, hapishaneler bo· 
,alacak, aldanan ve aldatan züm
reler ortadan silinecektir. ÇUnkü 
deri, ıu içimizi kapıyan deri, 
artık sırlarımızı örtemiyecek ve 
dil kemiksizlikten alabildiğine 

istifade edip ağız içinde gelişi· 
aUzel kelime öğtitemiyecektir. 

Bu, şl\phe yok ki bir hayal, 
aldanmaktan ağzı yananların ken· 
di kendilerini teselli için yaşat• 
bklan bir emeldir. İnsanlar, öte· 
denberi bu gibi hulyalara kapıl· 
maktan geri kalmamıılar ve 
zaman zaman kuruntularına ha• 
kikat çeşnisi bile vermiye yel· 
tenmişlerdir. O cümleden olarak 
Evliya Çelebi merhumun da bir 
tekerlemesi vardır. Zeki ve se· 
vimli seyyah, kendi gözile gör· 
düğU bir çe~meden, insanların 
namusunu ölçen ve haber veren 
tılıımlı bir sudan bahsediyor. 
Onun rivayetine ve hikayesin 
göre bu çeşmenin gayet az ak· 
makta olan suyu, herhangi bir 
günahkarın, yani namusuna -ma
IQm ve meçhul - lekeler bu aş
mış elan bir adamın musluğa 
yanaşmasile beraber kesiliverirmiş 

Bir gUn Uç beş arkadaş, ari
fane tertip ederek gez.miye gi· 
derler. Evliya çelebi de beraber. 
Yolları hu çeşıniye uğruyor. Su· 
yun kerameti dillerde dönüp dur· 
duğu için arifaneciler biribiril• 
ıakalaşmıya girişiyor ve tası, 

musluğa ilk uzatmak terefi ara• 
lannda latife mevzuu oluyor. 
Kimse, bu şerefi kazanmakta mü
tehalik değildir, hepsi teenni gös
teriyor ve başkaa:nın tekaddiim 
etmesini bekliyor. 

Evliya çelebi, kendi yaı:dığıııa 
nazaran, vaziyeti nahoş buluyor, 

Adeta sinirleniyor, "Ya Hay, Ya Ka· 
diri,, naraıile tası kapbğı gibi 
çeşmiye koşuyor. liir de ne görülse 
beğenirsiniz? O bir parmak i<a
lınlığında akıp giden su, genç 
ıcyyabın tası uzatmasile bera .. 
ber kol kalmlığmda akını· 
ya baılamaz mı? .. Evliya merhum, 
musluğun böyle bir tuğyana :mü
sait olup olmadığı nı yazmıyorsa 
da " Cibilli ve Billuri namusunun 
feyiz ve berekelile suyun çoğal
dığını,, uzun uzun anlahyor. 

lıte icat olunduğu riv ı et 
odilen alet te evliyanın ııarnu1-
karlığına harıl harıl şehadet 
eden çeşme kabilindendir. O 
çeımenin sadece hikayesini ol,u
duğunıuz gibi bu ihtira n da 
yalnız rivayetini dinliyeceğiz. 
Maamafih beşer, hem öyle bir 
çe,menin, hem böyle bir aletin 
tahauUrUnü taşımaktan güneş 
16nilnciye kadar gerı kalını· 
yacakl lf.lf. 

Ad anada 
Bir Köyün Borcu 

Tecil Edildi 
Adana, (Hususi) Ziraat 

VekAletinden gelen bir emirde 
Yolgeçen köyüne ail çiftçi borç
larmın tecil edilmesi bildirilmit 
ve keyfiyet Ziraat Bankası mü· 
dürlüillne tebliğ olunmuttur. 
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Dünyanzn Umumi 
Bir Harbe Gidişi 
Nereden Belli? 

f 'a ıf ln":liı mütefekkir ve ga• 
zeteci er'nd;n Wickkam Sted, bun· 
d .n tam yirmi üç sene evvel dünya· 
nın umumi bir ıarbe do~ru gittiğini 
lıab"' verdi. Bu adam, ne bir kahin, 
n ! bir sıhJrbazd•. Sadece göıünün 
ö ıunde cereyan eden hiidiıelerl tah• 
li etli ve bunların varması icap 
cdc.ı hed fi gördii ve gösterdiı 

Harbe Gidiyoruz 
A} ni zat, İngilizce "The Cont~m

porary Review,, isimli mevkut r11a• 
lede, yuk:ırıya kaydettığiın başl1k 
n t nda .ıni bir yazı yazdı. Çok şa• 
y 11 c iklrnt bulduğum için iktibaı 
e\tim. lngiliz mütefekkiri diyor ki: 

"Japonya biıkumeti, geçen kanu
n 'lt>\< veldenbcri gerek Dokuz Devlet 
ve Kcı:oğ misaklarını, gerek Cemi· 
y i A vam mukavelesini açıkça 

llıı.il etmiştir ve etmek,tedir. J3u halin 
de\ aını deme 't, Aıner; kan aona. masının 
nıiith0ş surette kuvvetletımesi demek· 
t·r. Cünkü teh ıkeyl g<Sren bu devlet, 
ilk iş obrak ~onanmuını arttıracak· 
hr. Bu takdirde lngiltere hükumeti de 
kc:ıdısine verilen müsavat hakkına 
ht'naden deniz kuvvetlerini fazlalaş
tı ıp faz alaştırmamayı düşilneg~liyor. 
Aksi hal zuhur edern Garbi Kana• 
ela, A'."utttralya, Yeni Zeliinda hükü
mctleri, her zaman için Amerlk3ya 
Ju:rşı endişe ile bakacaklardır. 
Çfinkü bu manzara her an ıilahh bir 
lhtWifın çıkabileceğine ftaretlir. 

l 1giliz gazetec:ıinin mütalcasına 

göre lngilte.re Hfıkfllneti, lngiliı i.n· 
peratorluğunun menfaatler.ini pek 
ıevş k müdafaa etmektedir. Buna 
mukabil Japonya bütün teahhütlerini 
ihmal etmekte, hatta Uıak Şark 
göııder'len Cemiyeti Akv4m kom· 
yonilo istihza eylemektedir. 

T::hdidı Teslihat J\onferansı ise 
vaziyeti büsbütün kıtrıştırmıştır. Bu· 
nun içındir ki bundan yirmi iiç ı;ene 
evvel nasıl bir harbe g ltiği· 
mıı.ı vuzuh ile gördümse 
ayni suretle, ş!mdi de bir harbe yak· 
Jaşiığımızı söylüyorum. Bu harpten 
evvel bir tahdidi teılihat devresi 
değil, yeni bir •ilAhlanma safh:ı•ı 
baş ıyabilir. Çünkü bütün milletler 
Cem'yetı Akvam ve Kelloğ misak· 
lımnın b'rer paçavra parçası olduk-
1 rını görmüşlerdir. lngitb milleti 
başta olmak üzere bütün milletler 
manıumt:sinin bundan çıkaracakları 

netıce bugünkü ıilahların milli em· 
ni~etlerini temin etmekten uzak bu
lun cJuğudur. 

Eğer bu muhakemeyi yürütmekte 
lıaklı isem, gazetelerimizden belli· 
başlılarının yaptıkları gi'1i Japonya• 
yı teşvik ve askeri kudretini sena 
et lemeleri lazımdı:-•. Bilakis, Mançu• 
ri ,.e Şanghay la takip ettiği siyase
tin i~tısadi b r ablokayı intaç ed~ 

ceğini ve bunun da Japonya için kat'i 
bir iflas demek olacağanı anlatmalı• 
dırlar. Kat'i fikrim şudut ki 
Uza c: Şarkta bir muharebenin 
8nünti almak ve onunla beraber As
ya va Avrupada derin aldsler bıra· 
kacak bir silahlı ihtilafa mani olmak 
için lngiltere, F ansa ve Amerikanın 
timdiden anlaşmaları ve ilan edils:n 
edilmuin, m ili menfaatlerini koru• 
mak için muharebe yapmanın gayri· 
ir:abili tahammül olduğunu Japonyaya 
anlatmalıdırlar. Ta ki, o da, mualıe· 
delere riayet nedir öğren•in." 

Siireyy'I 

SON PO ST A 

BARİC:I 

Cihanşumül Bir Fel&ket 
•• 

Alman Talebi, Sulh Umitlerini Söndü-
rerek Yeni Bir F eliket Mi Getirecektir? 

Londra, 18 - Tahdidi Tes· 
J'bat konferaoıı Reisi M. Hen· 
derson, Almanyamu askeri nok· 
tai nazardan müsavat istemesi 
hakkında dcmiıtir ki: 

"Konferans bürosu, Alman• 
ya'nın tebliğini hemen nazan 
dikkate alacaktır. Kapının tama· 
mile kapatılmamıı olduğunu söy• 
liyebilirim. Konferansın ifa ede· 
cegi vazifenin maruz kalacağı 

müşkiilat çok büyüktur. Fakat 
ha:tem usulüne, umumi te,.. 
!ihata ait fili tedbirlerin ilAvesi 
mümkün olsaydı emnü selamet 
tahakkuk ederdi. 

M. Henderson, beşeriyetin ya 
tahdidi teslihat ve emnü selamet 
ve yahut teslihnt yarışı ve emni· 
yetsizlik ve harp tehlikeleri şık· 
larmda.ı birini tercih mecburiye· 
tinde bulunduğunu konferansın 

cihanı iyi bir yolil götüreceğini, 
zira konferansın hiçbir zaman bu 
hakikatleri gözünden uzak tut· 
maınakta olduğunu söylemiştir. 

M. Henderson, konferansın 
akamete uğrıyacağı kanaatinde 
değildir. 
Cıhan Yeni Bir Felakete Glr~yor 

Londra, 18 - Sinaikalar "tı-e· 
dünyonlar,, ın ve muhalefetin re· 
isi olan M. Lansburi bir nutkun· 
da demiştir ki: 

Avrupada ve uzak şarkta n e· 
deniyeti imha edecek mahiy .... He 
cihanşumul bir i'jtiale meydan 
verilmektedir. Hükumetlerin ic· 
raat ve beyanatları sulhün temini 
hususundaki ümitleri azaltmıştır. 

Cihan yeni bir felaketle altüst 
olduğu takdirde bu aklı b:ış nda 
insanlar ne hale geleceklerdir. 

Herlyonun Sözıarl Bobma 
Gibi Patladı 

Bertin, 18 - M. Heriyo'nun 
Fransız Meb'usan Meclisi Harici
ye Encümeninde dünkü beyana· 
tı Almanyada bfiyük bir mem• 
nuniyetsizlikle karşılanmıştır. 

M. Heriyo'nun Almanyanın 

gizli teslihıtı hakkında bir 
tahkikat açtırmak maksadi e 
bu teslihata müteaUik bir 
dosyayı icabında Millet er 
Cemiyetine tevdi etmek niyetinde 
bulunması Berlin matbuat uda 
büyiık bir infial ve protesto fır· 
tınası koparm•şhr. 

Döyçe Algamayn Zeytung fa· 

Boynelmilol eski muharipler federasyonu bu sene 13 üncll kongrelerini 
l'ortokizda,. Lizbon şehrinde :ıktettiler. Bu münasebetle, kongre kapandıktan 
rnnra Darbı Umumiye iştirak etmiş olan her ııl'llettf'n C1nar murahhas millt 
b:ıyraklı:ı..rilo lir reı;ııı ı:rnç it ya] ıtll ar. Ho~ mi miz, lılll, fıınet mcyd anıı ıl:ı fcdPrn.S
~ on azalarını ro-rnigeçıt ) :ıp rkon göst rı•ıokte<lir. A~ağıda, Portekiz harbiye 
ııaıırı lıir ınüstemloke alayının bayrnğma nişan takmaktadır. 

Gandi Aç Duruyor! 
Israrlara Rağmen, Açlık Bütün 

Grevinden Vazgeçmiyor 
Bonıbay, 18 - Gandi açlık 

grevine devam ve aç kalmak 
hususunda ısrar etmektedir. Gan· 

di, kah r alhnda inliy en milyonlarca 
vatandaşları lehinde son bir te· 
şelıbüste bulunmak için hayatını 
feda ettiğinden dolayı vatandaş· 

larınm memnun olmasıuı iste· 
mektedir. 

Bir tayyare Gandinin hapis
hanesi üzerinden uçmuş ve Gmı· 
diye bir b"yann ... me atmıştır. 
Gandinin telm::derindcn biri ta· 
raf ndan yazılan bu beyannamede 
Gandiden, ••Açlık grevinden,, vaz· 

zetesi diyor ki: 
11Almanya'nın1 Fran 1 

sanın plan na karşı gerek huku-· 
ki ve gerek siyasi noktai ncız,ll'· 

dan gayet şiddetli bir mukave· 
met göst~rdiği aşikardır . 

Eieriyonun ~zahl'.ıtı 

Paris, 18 - M. Heri o Ayan 
p1ec'isi hariciye encü nen inde ha· 
r cı siyaset ve Alman talebi 
hakkında iıa'ıat vermiştir. Enc'i· 

men reisi, A maııyanın gizli tes
lihah "e Alınan pror agandasınııı 
faaliyeti hakkında ısrar etmiştir. 

Almanya Manevra Yapıyor 

Berlin, 18 - Alman bahriyesi 

geçmesi rica edilmektedir. 
Mecusilerle "Sokunulamazlar" 

arasında yapılması düşünülen kon· 
ferans akamete uğramışbr. 

Hükumet, Gandiyi tahliye et· 
tikten sonra Gandinin ikametga· 
hını tayin hususunda müşkfılat 

~ekmektedir. Gandi, Hüktlmelin 
kararlar na itaat etmediği takdir· 
de birtakım müş1(iılat ve karga• 
şalıHarm çıkması muhtemeldir. 
Bilhassa Gandinin tahliye şeraiti· 
nin ağırlığı bu ihtimalin kuvveti
ni arttırmaktadır. 

19 eylulle 21 eyliil arasmda şimal 
denizinde manevralar ya acaktır. 

lngl iz Noktal Nazarı 
Paris, 18 - Fransız Başvekili 

M. Heriyo ile İngiliz sefiri gece 
saat ikiye kadar görüşmüşlerdir. 
Bu mülakatta, silahlanmakta mil· 
savi hak istiyen Alman talebi 
hakkındaki İngiliz noktai nazarı· 
mn görüşüldüğü tahmin edilmek· 
tedir. 

Tahminlere göre, İngiltere 
verdiği notada, bilhassa Tahdi· 
di T eslihat Konfer ansmın aka· 
mete uğramasının onune geç· 
meği bir tez olarak kabul 
etmiştir. 

====---:-=='.'.':=- --
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memurun karısı imiş. Bu adam 
daha yiiksek bi.r memuriyet alınak 
için karıs•m amirine satmış. Di
ğeri de bunu almış, götürmüş. 
Kadın ondan iki sene uzak kal· 
mış. Nihayet evine döndüğü vakit 
bir oğlan ve bit kız, iki çocuğu öl
müş bulunuyorlarmış ve kocası 
da htikiimetin parasını kumarda 
kaybettiği için hapishanede mev· 
kuf imiş. Bunun üzerine V o
ronika kendisini yeisten içkiye 
ve kahpeliğe kaptırmış.. Bu yüz
den her pazar akşamı polisler 
onu tevkif etmiye mecbur olu
yorlardı. 

oturarak bana masal ve hikiyeler 
anlatır, babamdan bahsederdi. 
Bu saatler bilhassa çok hoştu. 

ÇOCUKLUÖUM ·~ 
Meşhur Rus Edibi Maksfm 

Nazarı dikkati celbedecek 
derecede iri bir vücudii vardı. 
Perişan ve sarhoş, kendisine has 
bir tavırla gelir, hiç yere değmi· 
yormu7 ta havada uçuyormuş gibi 
sUzülür, ayaklarmın hareket ettiği 

belli olmazdı. Yüksek sesle adi, 
kaba şarkılar okurdu. Ona tesa· 
düf edenler yollarım değiştirirler 
kapıların içine, binaların köşele
rine veya dükkAnlara saklanırlar

dı. O sanki sokağı siler, süpil· 
rürdü. Yuzü ma\'İ, şişkin bir 

Oor ""°"···· haya2 ro:n.i u 

1 ürkçeye Çeviren: Muvaffak 

ur gibi idi. Müstehzi, yapışkan, 
kara gözleri korkunç bir surette 
ileri pırtlamıştr. 

Onun hazan da hüngür hUgür 
ağladığı olurdu: 

- Benim sevgili yavrucak· 
larım neredesiniz? 

Bunun ne mana ifade ettiğini 

nineme sordum. O bana : " Bunu 
öğrenmem, lnzum yok 1 ,, diye 
homurdanarak cevap verdi. Fakat 

yine bu kadın n hikAyesini kısaca 
anlattı. O Voroa..ov isminde bir 

Hayır, ev yine sokaktan çok 
daha iyi idi. Bilhassa öğle yeme· 
ğinden sonra bilyük babam Ya· 
kof amcanın boyahanesine gider· 
di ve ninem pencerenin önüne 

Ninem meyhaneci karınm ke· 
diı.nio ağzındaı kurtardığı dudu· 
kuşunun kırılan kanatlarım kes· 
miş ve kedinin ısırıp kopardığı 
bir bacağın yerine de meharetle 
bir tahta bacak ilave etmişti. 
Kuş iyileşince ona ders vermiye 
başladı. Saatlerce bu minimini 
talebesinin kafesi önünde durur 
ve ona davudi sesile tekrar 
ederdi! 

Hadi canım, iste bakalım; 
Meçin canı bulamaç istiyor efen· 
dim!. 

Kuş canlı, yuvarlak ve neş' eli 
gözlerile bakar, t~hta ayağı ile 
kafesin zeminin~vl!rarak boynunu 
uzatır ve ıslık çalardı. Alakarga• 

Sayfa 5 

Gönül İşleri 

Mektep 
Çocuğu 
Aldatmayınız· 

"Ben bir memurum. Komşum 
olan bir mektepli kızla tanıştım. 
Fakat bu tamıma pencereden 
pencereye, yani uzaktan uzağa idL 
Nihayet dayanamadım, bir mektup 
yazdım. Bunu diğer•mektuplar ta· 

kip etti. EvelcJen pecereden yaptığı 
iıaretleri lakayt olmadığını gô,.. 
teriyordu. Sonra tatil geldi, mem• 
Ieketine gitti. Bir hafta evvel 
tekrar geldi. Tekrar eski işaret• 
ler fil An... Çılgınca seviyorum. 
Fakat onun beni sevdiğine ina• 
namıyorum. Şimdi ne yapayım?,. 

A. F. 

Bir defa vaziyeti iyi kavramak 
IAzım. Siz hayata atılmış bir me· 
mursunuz. O henUz mektep sıra· 
larında bulunan bir çocuk. Bu 
ıeviımenin sonu evlenmiye vanr 
mı ? Kızın yaşı, sizin vaziyetiniz 
buna müsait mi ? Müsaitse meşru 
yoldan gider, Yaziyeti tetkik eder 
ve evlenme yolunu ararsmız. 
Değilse bir mektep çocuğunu 
baştan çıkarmsnın glinahm1 üze
rinize almayınız. Çocuğu meşgul 
etmeyiniz. 

* Ankarada I. N. B()ye : 
Hastahğmız iyice tedavi edil· 

miş, tamamen kapanmış ise tehlike 
yoktur. Fakat bu hastalık, ka· 
panmış görUndüğD halde bir 
zaman sonra niıksedebilir. Onun 
için kat'i hükmD ancak bir 
doktor verebilir. Kendinizi bir 
doktora gösterirseniz, daha ra
hat uyku uyursımz. .. 

S. Salim B<>ye: 

Samimi bir arkadaş, bir kar• 
deşten daha iyidir; fakat beraber 
iş yapmanızı tavsiye etmem. Çün
kü eski bir darbımeseldir: 

Dostluk torba ile, alış verit 
miskaUe. 

Derler bu söz doğrudur. 

Menfaat baba ile evlAt arası· 
na bile düşmanlık koyabilir. 
Dost kalmak istiyenler, beraber 
yaşamamalıdırlar. Onun için size 
de birlikte iş yapmamamzı tav· 
siye ederim. 

HANIMTEYZE .............................................................. 
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nın, kuku kuşunun sesini taklit 
eder, bir kedi gibi miyavlamayı 
ve bir köpek gibi havlamayı 
tecrübe ederdi. Fakat buna rag• 
men insan sesini taklit etmiye 
muvaffak olamıyordu. 

Ninem kemali ciddiyetle 
derdi ki: 

-Deli gibi maskaralık yapma 
canım, " Meçin canı bulamaç isti• 
yor efendimi ,, del 

Nihayet kuşçağız ninemin söz• 
lerile pek az yakınlığı olan ku· 
lakları sağır edici bir çığlık ko
parır, ihtiyar ninem tamamile 
meg'ut bütün ~ebresinin hatlar. 
ile güler, kuıa darı, bulamaç 
yedirirdi. 

- Seni gidi çapkın seni! Ben 
seni bilirim, sen hilebazlık ya• 
pıyorsun, yoksa hakikatte her 
şeyi konuşabilirsin L 

( Arkası var ) 

I 



• "Son Posta,, Holivutta hu.suıi muhabiri 

bulunan yegan~ Türk gazetesidir. Ho

Jiyul muhitbirimiı, her hafb bize mektu'l 

ırönder ir ve ıinema ileminia içyilıün ü SiNEMA 
" Son Pcı l a,, hahada iki defa &İ nema 

uyfası ,yııpar. Bu ıayfa)arda dünyanın 

en yeni ıinema haber )er i, artiı>tleria 

hayatı Ye ıinema ilemindeki 1an'at 

anlatır. 

Burada havalar soğudu, fakat Kalltornlyada henUz yaz mevsiminin en cazip gUnlerl gaçlrllmek
tedlr. Tatil devresi bltmlyen ylldizlar sudan ve denizden dışarr çıkmamaktadn·. Şu resimde bu 
mes'ut va güzel yıldızların cıvıltısmı duyar gibi oluyoruz. 

Sönen Yıldızlar 
Bunlardan Birçoğu 

Amerikada Tiyat

rolarda Çalışıyorlar 
-- - --

Eskiden büyük töhretlere sa .. 
bip olan birçok yıldızların sesli 

filim çıktıktan sonra beyaz perde· 
den çekilmek .mecburiyetinde 

kaldıkları malümdur. Bu yıldız

lardan bir kısmı son zamanlarda 

yeniden sinemaya intisap etmek 
arzusunu izhar etmişler, fakat 

lktısadl buhran karşısında bunla
nn arzularını yerine getirmek 
mümkün olmamışt·r. Eski yıldız
lardan meşhur komik Şarlonun 
ilk karısı olan Mildret Harris 
Nevyorkta bir tiyatroda komik 
ı: iyeslerde oynamal(tadır. Mildret 

haftada 300 dolar kazaıımakta
d1r. Şarlonun ikinci karısı olan 

Lita Grey,de Anıerikada bir ti
yatronun ileri gelen yıldızıdır. 

Sönmllş y&ldızlardan Betti Komp
ı;on ise bugün bir bar yıldızıdır. 

Nuhun Gemisi isirnli filimde rol 
alan Dolores Kostello da ıanen 

yıld:zlar aras.na girmiştir. Şimdi 
ke.ıdisini ev hayatma vermiştir. 

Sessiz filim zamanında gUzel fi
liınlerini seyrettiğimiz esmer gU-

ı:eli Viyola Dana da beyaz per
deden çekilmek mecburiyetinde 

kalmıştır. Viyola son zamanlarda 
Cim mi T omson isminde bir ıpor· 

cu ile evlenmiştir. Amerikada 
Spriug şehrinde oturmaktadır. 

Viyola güzel bir ev kadını ol
muştur. 

Vihna Ranlc inin bir tiyatroda 
eahne artistliği yaptığını haber 
vermiştik. Fakat son alman ha
berlere göre bu gUzel Macar 
yıldızı yalunda Almanyaya ge!ecek 
ve bir filim çevirecektir. Şunu da 
söyliyelim ki eski yıldızlardan bir 
kısmı vaktile kazandıkları mil· 
yonlara sefabet Alemlerinde yiyip 

Yukardan Uib~ren Dolores 
Kastello, Kari Dan, Slta Grey == s - ~ 

erilmiş!e;, hugfüı beş parasız 
kulmışlardır. 

Gösterilmesi 
Men'edilen 
Yeni Bir Filim 

Alman filim kumpanyalarından 
biri "Tanenbergt, isminde bir fi
lim çevirmiştir. Bu filmin mevzuu, 
büyük harpte Mareşal Hinden
burg'un kahramanlıkları, Mazurya 
ve Tanenberg muzafferiyetleridir. 

Filmin çevrilmesi bitmiş ve 
tam sinemalarda gösterileceği sı· 
rada Alman dahiliye nezaretinin 
emrile filmin gösterilmesi men'e
dilmiştir. 

Şimdi filim kumpanyası bizzat 
Mareşal Hindenburg'a mllracaatla 
bu filmin gl>sterilmesi için mtı· 
saade verilmesini rica etmiştir. 
Kumpanya, Mare~al Hindenburg 
bu filmi gördllkten sonra Dahi· 
llye nezaretinin verdiği emri geri 
aldırtacağmı Umit etmektedir. 

Anni Ondra 
Bu Güzel Alman Yıldızı 

Amerikaya Gidecek 
Alman yıldızlarmın en mcı

hurlarından ve en güzellerinden 
olan Anni Oodra için geçenlerde 
acı bir ıayia çıktı. Bu şayia, 
gUzel yıldtzm bir otomobil kazaıı 
neticesinde öldüğü ıeklindo idi. 
Fakat Anniye hiçbir ıey olma• 
mıştır ve bu ıayia uydurma bir 
haberden ibarettir. BilAkia Anni 

Amerikan kumpanyalarından birile 
zengin bir mukavele imzalamıştır. 
Birkaç ay sonra filim çevirmek 
lbere Holivuda gidecektir. 

Olga Çekova 
"Dilenci Kız,, Filminde 
Mühim Bir Rol Alacak 
Meıhur Ruı yıldızı Olga Çe

kovadan bir mtıddettenberl soı 
çıkmıyordu. Fakat son gelen 
haberlere göre uzun bir istirahat 
devresi geçiren Rus dilberi tek· 
rar film çevirmek Uzere hazır

lanmaktadır. Olga yakında çev .. 
rilecek olan "Parisli Dilenci Kız., 
ismindeki filmde mühim bir roJU 
temsil edecektir. 

cereyanlarından balııedHir. 

_J 

Dünyanın En Küçük 
Yıldızı lngilterededir 

• 
Ayda 3800 Lira Alan Bu Yıldız 

Henüz Dokuz Aylıktır 
-~----~--

Ceki Kugan bir zamanlar Fakat bunlarm zeka ve kabili-
dünyanın enk kUçük sinema yıl- yetleri Cekiden çok eksikli. G er-
dızı idi. Ceki birçok filimler ç~ çi bunlar filim çevirdiler, yıldız 

I 
virdikten sonra tamam 9 milyon oldular. Fakat Ceki kadar para 
dolar, yani on sekiz milyon Jira kazanamadılar. Yalnız bunlarm 
kazandı ve mektep çağına gel~ içinde Ceki Kuper oldukça para 
diği için sinemadan ayrıldı. Şim· ve şöhret kazandı. 
di 19 yaşında yakışıklı bir deli· 
kanı. olan Ceki hem mektebe Şimdi öğreniyoruz ki lngilte-
gitmekte, hem de boş vakitlerinde rede yetişen bir kllçük yıld : :ı, 
stüdyoya devam etmektedir. bugün "dünyanın en küçük sine-
Kendisile konuşan bir gazete ma artisti,, unvanını almıştır. Şa· 
muharririne Ceki diyor ki: yanı dikkattir ki henilx dokuz 

11
- Ben hem zenginim, hem aylık olan bu küçük yıldız ken· 

de me.s'udum. Hayatta henzü hiç· disine verilen rolleri, inıanı hay· 
bir kederim yoktur. Kazandığım rete düşürecek derecede temsil 
milyonlar beni ölüm günüme ka~ etmektedir. Bu küçük yavru yıl-
dar ·geçindirecek derecede kafi- dızın i•mi Davitlir ve elyevm 
dir. Şu halde kederlenmem~ bir Londrada "Kıralıo Uzun Ömrü,, 
sebep yoktur. f nsan için teessUr ismindeki yeni bir filimde rol 
duymamak mi\mkiin değildir. ıabibidir. 
Fakat ben öyle ufak tefek ha· Davidin kazancı haftada 120 
diseler karşısında canımı sıkmak lngiJiz lirası yani ayda 3800 Türk 
istflmem. Hayatı anlıyanlar ken- lirasıdır. Annesi sabahları küçük 
dilerini lüzumsuz yere kedere sok· artisti son dereco şık bir çocuk 
mazlar. Hem de ben daha çocuk arabası ile bizzat stüdyoya geti· 
sayılırım. Keder vo ıstırap daha rir, ıtlldyoda rejisöriin emrile ve· 
ziyade bUytıkler içindir. ,, rilecek elbiseleri Davide giydirir 

KUçük Milyonerin hakkı var. ve sıra gelinciye kadar koliı 
Daha dünyaya gözlerini yeni arkalarında kucağında gezdirir. 

Davit, rolünl\ kimsenin yardı· 
açıyor. Fakat bir gün hayatm mana muhtaç olmadan bizzat 
ağır sillesini yiyecek olursa o kendisi mUkemmel surette oynar. 
zaman şüphesiz bu fikrini değiş- Şahane saray beşiğinde Davidin 
tirecektir. yalancı lastik memesini emerek 

oyuncaklarla oynaması görlilecek 
Ne ise... Biz asıl mevzua ge- ıeydir. Hafta başında kUçlik yıl· 

lelim : dızın annesi lrnmpanyadan para• 
Ceki en küçük yıldız olmak- )arı almakta ve me't:eliijıine dokun• 

tan çıktıktan ıonra onun yerini madan Davidin namına bankaya 
birçok küçükler almak istedi. yatırmaktadır. 

I 
j 

Meşhur yıldız Maç Evnmmı b .nada gi.ıı.ei b ı l' n:5mm ı i a ktJ ~Dl 
e<liyoru:ı. Yıldızın en son \'C\ irdiği bir filme -.il oJan bu rulal 
kendisinin çok hoşuna gitmittir. 
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C Afacanın Resimli Hikô.yesi 

İşporlacl Efendiler, şundan 
bir parça aigaranırı ucuna koyduk. 
Oatüne bir damla da su damlattık. 
Henıen parh yıp cıgarayı yaktı! 

Afacan Durur Mu? .. 
Afacamn evine geceyatısına 

Afacan - Bizim bacıyı 'u tem• 
bel adetinden vazgeçirebilir miyim 
acaba? ... Hele şu şeytan işini şura

ya atayım ... Baka'ı:n ne o1ncal:! 

VER 

N 
-------------~-------A __ fi_a_c_a_n_'l_a __ A_.r_a_~p ___ B_a_c_ı ___ ) 

Afacamn B~cıı.ı o gece de ade
tini biç boz.ıuadı. Bir aralık kalkıp 
elini karyolantn altrna uzattı. 

Gece yarısı evin içinde bacının 

acı acı feryatlan duyuldu:" Yetişin, 

avo, bana bir haller oldu! ... 

Böyle muzipliği kim yapar? •• 
Sorguya suale hacet görülmeden 
annesi Afacana temiz bir dayak 
altı! 

--·------------------""' 
ALLAHIM lşgUzarlık 1 VER!. .. 

- -· -- ~-

Müşteri istasyon lokantasında· 
ki garsonu çağırır. misafir gelmişti. Misafiri Afaca· 

nan büyük annesinin yatağında 
yahrdalar. BilyUk annesi de o 
ıecelik tavan arasında yattı. 

Doydum bu yaz yemişe... Babam ald· biz yeclıld 1 Armut, şeftali, üztim ••• 
Bu ne meyva bolluğu! "Ver Aliah1m ver,. dedik! 

1 

Gerçi güldise yüıüm 
Şaştım vallah bu işel Yedik bitiremedik... Doymadı hali gözüm! 

- Bana bak yavrum, der. Al 
şu parayı.. Şuradan hemen bir 
otomobile atla.. Doğru btiyük 
otele git. Dördüncü kata çık. 

Ertesi sabah misafir anlattı: Bu ne meyva bolluğu! Bu rıe mey\·a ho!luğuf Bu ne meyva bolluğu! 
26 numaralı odaya gir. Bak, şem
siyemi odada kapı arabğmcla ını - Dün gece bir aralık uyan-

l_ _______________________ ~~--------.-.---------------------------~---A~F~A~C~A~N;.:___. 

dım. Baktım ki fena halde su- Hamarathl< ! 
aamışım... Suzuzluktan dilim da- Hastahaneye telefon eltiler. 
mağıma yapışmış... Karyolamın - Otomobil hir adam çiğ-
başucunda bir bardak su bulunca nedi. Yaralı şimdi oraya geliyor. 
6yle sevindim, öyle memnun ol· Biraz sonra kapıda bir oto-
dum ki tarif edemem!. mobil durdu. İçinde üç yaralı 

vardı. Kapıcı şofôı·e sordu: 
Hetkes biribirine baktı ve _ Bir yarah var dediler, sen 

aesını çıkarmadı. Fakat Afacan üç yaralı getirdin. Galiba yanlış 
durur mu hiçi.. haber verdiler. 

- A.. Hanımteyı.e, dedi. BU- Şoför cevap verdi: 
- Yaralı bir tane idi. İki yük annemin takma dişlerini 

•k=o=y~d=u=ğ~u==su~y=u=i=çm~-=iş=s=in=i=z=l..=====k=i=ş=iy_i _g~l_ir_k_en_ yo ld_a_çiğne di m! ... 

Hazır 

Cevap! 
Muallim sınıfta 

Afacanın lıa~ınt1:ı 

knakotlo oturılııg·11-

nu r;i}rtia te ilı tar 
etti : 

- Afa~ao, lın~ııı

d:ın ka!'lkoti ç1kar .• 

Afacaıı ceYa_ı 

nrdi : 

- Şa.pkauı bn· 
tımda degil ! 

Muallim kızdı: 

- Alay mı edi
yorsun Afa0aıı '? ... 

- Hayır uron-
dhn ! 

Afacanın Oyunlar1ı1dan ... 
Oyuncular genİ!I bir h&1ika 

halinde ve eHeri arkalarında 
olduğu halde yere otururlar. 
Aralarında birer metre kadar 
mesafe vardır. Ebe olan çocuk 
e!inclen ucu ·lüğümlii bir havlu 
ile b:.ı halkanın dışarısında dolaşır 
ve havluyu oyuılculardan istedi
ğinin eline b.rakır. Bu oyuncu· 
nun sağındaki oyuncu derhal ye
rinden fırlıyarak sağa doğru 
halkayı dış tarnfbn takip ederek 
koş mı ya başlar. Eline havlu bıra
kllan da arkasından kovalıy?.rak 
havlunun diiğümü ile su-tına vur· 
mıya çaltşır. Önde koşan halka
da boş kaJ;ın yere gelince otu· 
rur. Evvelki çocuk ta havluyu 
başka bir çocuğun eline bırakır 
ve ondan aç lacak yere kend;si 
oturur. 

Bu oyunda, her oyuncu, ebe 
havlu ile arkasına gelince havluyu 
eline bırakıp bıralcmad,ğına, 
ayni zamanda, havlunun solundaki 

Böyle Olur!.. 
Afacanın hiç sevmediği bir 

şey varsa o da hamamda yıkan
maktır. 

Bu yaz tatili başladıktan sonra 
annesi Afacanı bir ay kadar 
kalmak üzere halasının Boğazi
çindeki köşküne götürdit 

Afacan köşK:e gider gitmez: 
sordu: 

- Anne, bu evin hamamı 
nerede? 

- Bu evde hamam yok oğ
lum ... 

Afacan sevincinden kasketini 

bırakmaşım... Çabuk trene ye
tişeceğim .•. 

Garson: 
- BaşüstUne efendimi 
Der ve fırlar. Bir çeyrek son-

ra döndüğü zaman pürtelaş sorar: 
- Ne haber? 
- Efendim otele gittim. Hiç 

merak etmeyin ..• Şemsiyeniz söy
lediğiniz gibi kapı aralığında 
duruyor! 

havaya atarak haykırdı : 
·- Gördün mu tatilde geline

cek sayfiyeyi! •. 

iyi Gel!r De 
Söz MU? .. 
Hornatizmalı bir 

adam kıııılıcad:ı. lıir 
otele ~itmişti. hle· 
rakit olduğu iç.in 
kaplıca hakkıncle. 
otelciye hirçoh ~ıı
allı r 1:1ordu : 

- Kaplıca ruuı.ı
fo.vrnyn iyi j!'o!ir 
ıni ? 

çocuğun eline geçiµ geçmediğine Otelei co,·ap 
çok diklcat etmelidir. verdi : 

Aman efı>ıı-
Oyun eğlenceli ve siir'atli eli ııı, iyi gelir ıfo 

bir şekilde devam eder. !ijz ıniır •• Gcçoıılcr-
Biraz Olsun 1 de buraya so<lyo 

lı;indo bir rouıatiz-
SütçU - Efendi, sen bu sütil malı getirdiler. Oo 

beğenmiyorsun amma, sütümü giln soııra ikinci 

bugün belediyede tahlil ettiler.. ----=~---~;;;=-_s;;~~~S,i~~~~~~ kpnetı lcaki
0 

• oddasrn ın 
- ı er sın en :ı.şa-

Müşleri - Ya... Bari içinde Afac '" - Bir Eı<lAm var: Doğma büyüme latan- ğı atlı yarak. p:ıra 
- Öyle i~e lı:ı- Posta müvezzii _ Feııa halde yoruldum, Afacan... biraz olsun bulabilmişler mi? bullu ... Öıle o!duğu halde daha yangın kuJeaini gör- vornıofon kaçtı !.. 
d k. d' Siitçü - Bulacakları ne? menıiş !.... Onun için timdi 

•
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il 
1 ne ır 't Sabahtanberl mektup dağıtıyorum 1 • N I C nnöz - Amma da }·aptın ha il.. k"'tü ü ı d ı ·ı 

Müşteri - e olacak?.. çin- /!> u r m or en H 6 
- K:ı.r ur~ i ınin Afacan - Seninkl de akıl ını, a kuzum... Mek- / facan - Sahi söylüyorum. Hem kendiılnl ıen de odıı. kirasını peşlıı 
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AFACANIN 
DEVRİALEM SEYAHAT/ 
Afacanın Tefrikası: 23 

(Hulasa:- Arkatlııtı Cingözle bera
bor denialeııı seyahatine çı
kan Afacan Amerikada kon
diui Tiirki~·~·ııiıı en tn<'şhnr 

ı,:ocuk sinoın:ı yıldızı diyo 
tanıtıyor nı bu yilzderı zen~ 
giıı oluror. Şikago lıaydnt

hırt iki <,'()<' ıığu ktıçırıyorlar. 

Tuzzıı'I Ahıııet isminde bir 
'l'iirk, c:ocukları kurt:ırmıya 

~·alışıyor. l 
- Aman Afacan, hiç sorma .. 

Bavulun içine girince kendimi 
mezarda zannettim. Şimdi bura· 
dan nasıl kaçıp kurtulacağız ? 
Acaba bir ip bulup aıağı ıarkı· 
tama.ı mıyız? 

- Sen ne söylüyorsun Cin
göz? ... Burası kule gibi bir yer .•. 
Dünyanın ipi olsa aşağı ulaşmazf 

Bu sırada ta uzakta bir tay
yare gördük. Cingöz: 

- Ah.. Ah .. Diye içini çekli. 
Ne olur şu tayyare yanımıza yak
laşsa .. Biz de bağırsak .. Halimizi 
anlatsak .. 

- Aman, dedim, sakın öyle 
çayı görmeden paçaları sıvama. 
Herifler bizim öteye beriye bağır· 
dığımızı işitirlerse bu sefer bizi 
bodruma falan kapamaya kalkar· 
lar. Burada bari etrafı görüyoruz, 

biraz içimiz açılıyor. Baksana ..• 
Bütün Nev - Y ork tabak gibi 
ayağlmızın altında.. Sen keyfine 
bak. Bu tuzsuz Ahmet yaman bir 
adam. Ben haydutlara Ahmedin 
meşhur bir Türk detektifi oldu
ğunu söyledim. 

Heriflerin Tuzsuz Ahmetten 
6dü kopuyor. Ahmet herhalde 
bizim peşimizi bırakmıyacak. Bak, 
tayyareler ikileşti. Bu tayyarele
rin bizi aramadığt ne malüm •.. 
Elbet bir gün bu kulenin de ba
şından geçerler. Yaln·z uslu otu
ralım da herifler b"-:!en filphe 
etmesinler ... 

- Aman Af acancığım, senin
le konuştuktan sonra adeta içime 
ıoğuk su serpildi... Ne olur, 
Tuzsuz Ahmet akıl etse de şu 
heriflerin bizden istediği parayı 

verse .•. Onlar da bizi bu hapisha
neden azat etseler ... 

- Sen onu aklından çıkar! 
dedim. Tuzsuz Abmet Şıkago 
haydutlarına tek bir metelik bile 
kaptırmaz... Bakalım, elbet onun 
da bir düşündüğü vardır ... Ben 
o sersem Harry'den çotc bir ıey 
ummuyorum amma tuzsuz Ahmet· 
ten çok ümidim var ... 

Bu sırada kapıda ayak sesi 
oldu. Cingöze işaret edip başımı 
içeri çektim. Gürültil etmeden 
derhal pencereyi kapattım. Bir 
köşeye büzülüp oturdum. 

Kapı açıldı. Daha evvelce 
gelen iki kişi ile birlikte uzun 
boylu, asık çehreli bir adam, 
ağımda pipo, elleri cebinde ol
duğu halde içeri girdi. Yamma 
yaklaşıp bir kedi yavrusu seyre-

der gibi bor bir br lnşla bana 
baktıktan sonra: 

- Bu hangisi bu ? 
Jim timindeki adam cevap 

verdi: 
- Afacan denilen çocuk ... 

Reis: 
- Demek TUrkiyenin en meı

hur çocuk sinemıt yıldızı bu Bylem:1'. 
Herifin kurumu adeta sinirime 
dokundu. Vaziyetimi unutup ıu 
ters cevabı verdim: 

-Neden? ... Beğenemedin mi? 
Bu sözleri söylerken ben de 

ellerimi pantolonumun cebine 
sokmuştum. Herif bu çalımımı 
görünce kendini tutamayıp gül· 
miye başladı. Onun güldüğtinll 
gören diğer [iki haydut kahkaha 
ile gUldiller. 

- Bilmedi -
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Artık Hafız Paşa, kat'iyen 
kat arım verdi: Gani Beyi öldü
rece 'di ... 

Lak·n, bunun için bir hamiye, 
ir muavine ihtiyacı vardı.. Dü
tinc. ~, taşmdı. Birçok yerlere 
baş vurdu. Bu i~e kimse kıyışa· 
mıyordu. Nihayet, son bir ümit 
olmak üzere Fehime müracaat 
etti. Fehim, Hafız Paşayı, ke· 
mali dikkatle dinledi. Fikren kcn· 

disile müttehit olduğunu s 
Ancak, filen bu işe mütlaucde 

etmek istemedi. Hatta: 

- Bu, çok tehlikeli bir iştir. 

Ganinin öldürülmesi, saraydaki 
l ütün tüfekçileri İstanbul da bu~ 
L.man biıtün Arnavutları ayak· 
Jaııch.·abilir.. Efendimizin başına 
Lüyitk bir gaile açarız. Onun için 
bu işte görünmek istemem. Ancak 
~ ni kaçutmıya ç<t1ışırım. Hatta o 
c nada ornbrda adamlarımı bulun
duruak senin takibatını işkal 
e c ·im... Yalnız düşün l<i, bu 
a amı bir kurşunda devirebiie
cek misin? Eğer bunu yap"maz· 

a 1 glirültüye gittiğin gündür. 
Dedi... Hafız Paşa, siiahına, 

bi eğine güveniyordu. Ve yahut 
aruk her şeyi gözu ıe almıştı. 

Buna binaen: 

- Ya herro.. ya ınerro ..• 

Cevabını vermekle iktifa etli. 
t ihayet, Ganinin katli giinü 

ka arlaştırıldı. Hafız Paşa o esna· 
da Ganiye sık sık kumarhane· 
!erde tesadüf ediyor, kumar oy
nuyor, para alıp veriyor, onun 
bet suretle emniyetini celbedi
~ o du. Katle tekaddüm eden 
g nun gecesi, (Telgraf soka· 
ğı ) nda 6 numaralı evde Hafızla 
Gani, miiştereken hileli bir ku· 
m r aynam ,!ar, epeyce bir para 
kazanmışlardı. Tertip edilen plan 
mucibince paralar Hafız Paşada 
idi. Ertesi giin Rumeli hanının 
kapısındaki mahalle.bicinin üst 
katrndnki odada birleşecekler, 
pat 1 arı taksim edeceklerdi. 

Haf z, muayyen zamandan biraz 
evvel geldi. Yukarıki odaya çı· 
karken, aşğıdaki garsonlara: 

- Şimdi Gani Bey gelecek. 
Yukarda biraz işimiz var. Bizim 
işimiz bitinciye kadar yukarıya 
kimseyi çılcarmaym .• 

Diye tembih elti. Garsonlar, 
bu gibi mahrem mUlakatJara 
olış1nn oldukları için aldıkları 
emri ifa ettiler. Yukarıya kimseyi 
koyuvermediler •• Biraz sonra Gani 
Bey geldi. Haf z Paşa, büyük bir 
beşa etle kendisini karşıhyarak, 
onu oturttu : 

- Aman Beyim, kimse gel
meden, evvela, şu paraları size 
verey m. 

Diye elini pantolonunun ce· 
bine soktu. Küçük bir kese çı· 
l•ardı. Gani Beye uzattı ve ilave 
etti 

- Sayınız bakalım, noksan 
olmasın .• 

Gani Bey, parayı sayarken, 
Hafız Paşa hu meşguliyetten 
bilistifade yavaş yavaş, elini arka 
cebine soktu ve (Smit Venson) 
bir revolver çıkararal< bir anda 
Gani Beyin başının Ustilne çevir· 
di ve ateş elti ... Gani Bey, biruh 
olarak yere serildi. Fakat Hafız 
ihtiyatkarlık etti. Hemen yerin· 
den sıçrıyarak bu sefer de taban-
cayı ölünün köğsüne çevirdi. 
kalbine de iki kurşun sıkta 
ve tab ncasım ileri tutarak mer• 
divene fırladı. Yıldırım süratile 
basamakları atladı. Tabanca se· 
sini duyan fakat henüz nereden 
geldiğini anlıyamtyan garsonların 
arasından bir yılan gibi silzü]crek 
hemen oradaki ( Bi!jikletçi Yer
vant Haınrosyan ) ın dükkanına 
o-irdi. Biraz sonra oradan da 
çıkarak ( Margra sokağı ) nda 
( Omorfiya ) denilen kadının 
pansiyonuna gitti ve bir müddet 
orada saklandı. 

Bu hadise, evvela sarayı ve 
sonra f stanbulu altüst etti... 
Abdülhamit, büyük bir tcesslir 
gösteriyor; Saraskere, Merkez 
Kumandanına, Zaptiye Nezaretine 
irade üstüne irade göndererek 
katilin behemehal ele geçirilme· 
sini emrediyor ve katili derdest 
edenlere üç yüz altın miikafat 
vermekle beraber askerse bir 
n"'erece terfi ettireceğini, sivil ise, 
başka suretle taltif edeceğini 
vadeyliyordu... Halbuki, Abdül· 

hamiciin bu telAşı, şüphesizdir ki 
tamamen bir gösterişten ibaretti. 
Gani Beyin nasıl bir bat belAsı 
olduğunu Abdülhamit çok iyi 
biliyor ve hatta günün birin• 
de tamir kabul etmiyecck 
bir pot kırmasından da d.aima 
korkuyordu. Ona yüz vermesi, 
ancak muhitindeki Arnavutları 

memnun etmek içindi. Şimdi; 
onun katline karşı gösterdiği 
telaş ta şüphesiz ayni sebepten· 
di... Serti!fekçi Tahir Paşa, ga· 
yet namuslu bir adam olduğu 

için Ganinin ahval ve harekatın· 
dan daima Abdülhamide şikayet 
eder ve bu yüzden başma bir iş 
geleceğini söyliyerek ikide birde 
Ab~iülhamidi ikaz ederdi. Bu ka-
til hadisesi üzerine Abdl\lhamide 
gelmiş ve onun teessü:-ünü gö
rünce: 

- Ne üzü1iiyorsun, şevketlim. 
Di!nyadan bir kudurmuş köpek 
eksik oldu. 

( Arkası var J 

OllgUn IV:erasimi 
Birinci Umumi Miifettiş İbra

him TnU Beyefendinin kerimesi 
Mc 'adet Ban 1la Müskirat İnhi
sarı Ticaret kı.,mı Şefi Nurettin 
Naci Beyin düğünleri evvel i 
gece Suadiye p:ajı gazinosunda 
birçok maruf ve güzide zevat 
huzurile icra ediln iş ve o gece 
sabaha kadar parlak ve neş'eli 

bir surette devam edilmiştir. 

= 

lstanbul Tramv·ay Şirketi f\1 "dürl ·:ğünden: -
İstanbul Tramvay Şirketi müdiriyeti, 15 eyliil 1932 talihinden 

itibaren ikinci m~vki tramvay arabularmda ienzilat ile seyahat 
hakkını bahşeden me depli kartlnrı vermiye başl•yacağını muh· 
terem ahaliye ilan ile kesbi şeref eyler. 

Bu karllar, yüksek mektep erden g.ıyri mekati? talebesine 

verilecektir. 
Mektepli kartları, şeraiH a~iye dairesinde Galata'da (Tüne) 

arkasında) Şögütlü so ~ağındaki Tramvay Şirketi hareket dai
resinde tevzi olı ınacalda. 

l - Kart alacak mektepli, on beş yaşını geçirmiş olma· 

malıdır. 
2 - Mektepli, i.izerine 15 kuruşluk pul ve ınektek müdiri· 

yetinin mührü ile mühürlenmis fotografisi yapıştırılmış olarak, 
hakikaten mezkur mektebe devam ettiğine dair bir kıt'a tas
dikname ibraz etmelidir. 

3 - Mektepli, nüfos varakasını göstermelidir. 
4 - MektepH, vesika eh'admcla ikinci bir fotoğrafi getir-

melidir. 
5 - İstanbul Traruvay şirketi tarafından verilecek olan kart 

üzerine yapıştırılacak 15 kuruşluk pul mektepliye aittir. 
6 - Evvelce kendisine bir kart verilmiş ise, mektepli evveli 

eski kartı iade ederek mukabilinde yenisini alacaktır. 
1 - Kartın tevdiinde 2 1 2 kuruş alınacaktır. 
8 - Mektepli kartları Tramvay Şirketinin mezkU.. hareket 

dairesinde cuma ve tatil günlerinden maada hergün saat 8 1/2 
tan 12 ye ve 13 1/2 tan 17 ye ve pazar günleıi yalnız saat 
8 1/2 tan 12 ye ka1ar verilecektir: 

Muhterem halkın beyhude vakit kaybetmemesi için kart 
almak ilzere mezkur dairemize ancak yukanda izah edilen 
şerait dairesinde ve tekmil evraka matlubeyi getirerek milraat 

etmesi rica olunur. 

lstanbul Tramvay Şirketi 
Müdiriyeti 

( 
\.. 

Çok Eski Devirlerde İstanbul ) 

Hamalın 
Ge in· ,,di! 

Eskiden Suçlu 
''Hakkıııda 
Atlı Hamallar Beygirlerine Fazla 

Yük Tahmil Edemezlerdi 

Eski lstanbulda bl.. donanma eğeenceel 

Dün eski İstanbul hamalları ayrı çarşılar mevcuttu. Bu tafsl-
hakkında ilk maHimatı verirken litı rakam halinde yazmamızdan 
iki asır evvel yalnız lstanbul maksat bugllnkU veziyeHe bir mu· 
tarafında 2256 hamal olduğunu kayese imkanı vermiş olmaktır. 
yazmıştık. Kadı bu hamalların isimleriııi 

O zamanlar Bahçekapı iskele· ve kefillerini tesçil ettikten sonra 
sinde 24 at hamalı vardı. Bunlar hepsini davet ederek bir ( meclisi 
bölükbaşıları Halil Ağanın idare· şeri ) kurmuş ve kendilerine 
sinde çalışırlardı. Bunlar hakkında (narh) }arını tebliğ etmiştir. O 
iskeleden Hocapaşa, Meydancık, zamanki nizamlara göre: " Atlı 
Alacahamam ve Tahtakaleye ka- hamallar beygirlerini nalsız bu-
dar üçer akçe; Hocahan, Demir· lundurmıyacaklar, ve fazla yük 
kapı, Cağaloğlu sarayma kadar vurmıyacaklar ikindiden son· 
dörder akçe; Ayasofya ve Mah· ra hayvanlarım istirahate çeke-
mutpaşaya kadar altışar akçe; cekler, sürücüleri çocuk olmıyacak. 
ve Ahırkapıya kadar yedi- Yengın vukuunda ibadullabın 
şer akçe narh konmuştu. Burada mallarım zayi ve telef etmiye· 
ayrıca 93 arka ve sırık hamala cekler, zayi ederlerse böliik-
vardı. Hası.r ve Pirinç iskelesinde başıları tazmin edecektir. ,, 
12 at, 155 arka ve 14 sırık, Yine bu defterde, bir kedi 
Odunkapısmda 25 at, 190 yavrusunu beygirler·n~ çiğnetip 
arka, 15 sırık, Çöplük iskele- öldüren bir atlı hamalın sorguya 
esinde 36 at, 55 arka, Ayaz· çekilerek (hakkından gelindiği) 
ma kapısında 15 at, 75 arka yani deynek ve para cezasına 
hamalı vardı. Unkapanı iskelesi uğratıldığı da yazılmaktadır. Es-
daha kalabalıktı. Burada 17 at, ki İstanbulda himayei hayvanata 
140 arka ve 14 sırık, Unkapa- büyük ehemmiyet verildiği bu 
nının içinde 57 at, Balkapanmda misalle anlaşılıyor. lf- ~ 
32 arka, Cibalide 34 at, 38 arka 
ve buraya merbut olan Havuzlu 
Hamam ile Y enikapıda 8 arka, F e
ntr iskelesinde 9 at, 13 arka, Ba
latta 14 at, 104 arka, Ayvansaray· 
da 15 arka, Defterdar iskelesinde 
31 arka, Eyüpte 33 at, 38 arka, 
Samatyada 20 at, 46 arlca, Edir
ııekapısında 23 arka hamalı mev
cuttu. Davutpaşada 15 at, 32 
arka, Yeni Langa Kapısmda 17 
at, j 2 arka, Kumkapı iskelesinde 
16 at, 68 arka, Çatladıkapıda 

9 at, 35 arka, Ahırkapıda 31 at, 
6 arka, Bahkpazarı ve K~tenci

lerde 46, lstanbulağası iskelesin· 
<le 108 arka, Gümrükhanede 41 

arka ve 46 sırık, Tavukpazarmda 

19, Parmakkapıda 13, Çukurçeı· 

mede 10, Beyaztt camii avlu· 
sunda 30, Saraçhanede 14, 
Bilyük Karamanda 81, küçük Ka
ramanda 11, Sultanselim de 8, 
Kaliçacılarda 22, Karagilmrtlkte 
6, Aksarayda 13, Büyli Ayasof· 
yada 1 O, Mercanda 1 O arka ha· 
malı vardı ve buralarda ayrı 

Ki~ögerin 

Emlaki 
Satıldı 

lstokholm, 18 - Müntehir Kit 
rit Kıralı Krogörin mal ve em
lakinin müzayede suretile salış, 
dün bitmiştir. Sahş nihayetind• 
636,238 kron elde edilmiştir 
Kıraliça Mari Antuvanet ta· 
rafından Kont Persona hediye 
edilen bir sofra takımı 200( 
krona satılmıştır. 

Firar Teşebbusu 
Barselcn, 18 - Hapishanede 

50 metre uzunluğunda 1 metre 
genişliğinde bir yeraltı yolu 
bulunmuştur. Mahbuslar bu yol• 
dan kaçmayı da düşilnüyorlardı. 

Hjmayei Etfalin Yardımı 
Edirne ( Hususi ) - Himayel 

Etfal Cemiyeti tarafından fakir 
çocuklar sünnet ettiril<li. Bu mil· 
nasebetle Cümhuriyet sinemasın• 
da güzel bir eğlence tertip edildi. 

a 

En sevimli· ı:ıı meşhur Fraıısız arti~tleri; 

HENRY GARAT 
MEG LEMONNİER 

PARiSLi AŞIKL R 
Ftlmlnd• kazandıkları parlak muvaffakıyet, şlmdiy• kadar hiç bir eıerlerlnde 

görülmernltt!r. 

ÖNÜMÜZDEKİ ÇARŞAMBADAN iTiBAREN 
KS:n.~:~ MELEK SiNEMASINDA ~------ıı. 

• 
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Timur isyan 
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aberini 
Şaşırdı Duyunca 

Evet, Ulu Hakan, biliyo- asılı bahçelerini gömüldi\kleri 
rum. Bunlar Semerkandin incile- yerlerden çıkarıp Semerkande ge .. 
ridir. , i rebiJirlerdi. Dilerlerse Çin Seddinin 

- işte o incilerden daha gü- öte yakasındaki bütün çiçekleri 
zel bir miicevher yaratacaksın. bu tarafa taşıtabilirlerdi. 
Öyle bir mücevher ki, görenlerin Yalnız bir nokta onun dik-
akıllarmı başlarından alsın ve katini tahrik etmişti: Ulu Hakanın 

. işitenler de görnıerlen işık olsun! yeni karısından bahsederken me· 
- Baş üstüne Ulu Hakan. like folnn gibi tabirler lrnllanmı-

Hemen bugün yerini seçerız, ış- yarak onu babnsının kızı olmak 
Jemiye koyuluruz. üzere anması!.. Ağzından çıkan 

- Yeri, diiğtin yaptığımız her kelimeye açık ve gizli birçok 

meye. an ol "''· 
- Münasip, Ulu Hakan! 

- Üst tarafını sen düşün .. 
Yalnız şunu biJ ki bahçenin eşi 
yeryüzünde görUlnıi\ş olmayacak
tır. Onu ben Hızır Hocanın kı
zına vereceğim. Hediyemin de· 
ğerJi olmnsmı ve onun hoşuna 
gitmesini isterim. 

- Emriniz yerini bulacaktır 
Ulu Hakan! 

- Doğmıyan çocuğa ad ko-
nulmaz amma, biz bu işi de iş
liyelim, yapılacak bahçeye " Dil
kiişa ,, diyelim, olmaz mı'? 

- Çok güzel olur, Ulu Hakan 
- Öyle ise kollanm sıva, Dil-

küşayı yetiştir. [ 1] 
Baştarhan, o güne kadar vü-

cuda getirilmiş olan bahçelerin 
fevkinde ve herkesi hayrete dü
ti.irecek bir kıymetlo olarak yeni 
ve enfes bir san'at eseri yarat

mak vazifesini memnuniyetle ka

bul etmişti. Bununla iftihar edi
yordu. işi başnrabileceğine de 
kanaati vardı. Çünkli para boldu, 
vesait mcbzuldü. isterlerse Sahilin 

manalar verilen Timurun, böyle 
bir lisan kullanması manasız ola
mazdı. Ulu Hakan, kendi nikahı 
altına girmekle dünyanın en 
yüksek kadını mevkiine geçmiş 
olan TevekkUI Hamını, sebepsiz 

lolarak babaıma izafe edip ana-

mazdı. O, mutlaka ve mutlaka 
gizli bir lıal<ikate, miihim bir 

sırra işaret ediyordu. 

Bu, Baştarhan için bir iç dü
ğümü oldu ve herifcağız, düşil

ne düşüne huzurd.uı çıktı. Hü
kürndarııı şu yem izdivaçtan 

bnhtiyar olamadığmı hatırına 
getirmemekle beraber Timurun 

görliııdüğü gibi sakin bir yürek 
taşımadığmı tahmin ediyordu. 

Onuu yeni bir bcılı e yaptırmak 

istemesini de, ilerde, zuhur ede

cek dedikodularJ şimdiden karşı
hyanbir tedbir sayıyordu. 

Şu kadar ki vezirin bu mevzu 
Ü7.erindeki dlişüncesi çok sürmedi, 
başını birkaç kere ka~ıdıktan 

sonra kısa bir tefelsüfle zihnini 
sakinleştirdi: 

- Aman, dedi, işin içyüzü 

Adli Tarihte Nadir Görülen Bir Facia 

Bir Kadın, 7 Gayrimeşru Çocuğunu 
Boğmuş Ve Hepsini De Gömmüş 

. 
Bu Cinayet Silsilesi Bir ihbar ile 

Frnıısız matbuatı, ıon zaman
da meydllJla pkan müthiş bir 
hadiseden bahsediyorlar. Filhaki
ka böyle bir vak'a adli tarihte 
nadir tesadüf olunur hadiseler
dendir. Mesele şudur : 

Fransanın Kabar ismi verilen 
kasabasında Kamil Norti isimli 
bir kadın vardır. Bu kadı
nın kocası epey zaman evvel 
ölmüştür. Şimdi kız kardeşinin 
kocası Jargel namındaki adamın 
yanında oturuyor. Beraberinde 
iki çocuğu vardır. Kız kardeşinin 
ve eniştesinin ev işlerini görüyor. 
Son günlerde Kahor adliyesi, 
imzasız bir mektup alıyor. Bu 
mektup, dehşetli bir ihbarı ih
tiva etmekte ve Kamil Norti 
ile eniştesi Jargeli itham 
eylemektedir. Güya bu ka-
dın, enİ-}lesinden hamile kalmış 
ve doğan çocuğunu boğup ölcliir
dükten sonra gömmüştiir. 

İhbarı yapan adamın hüviyeti 
malfım olmamakla beraber adliye 
derhal harcltele geçiyor, Kamil 
Nori kurnazca isticvap ediliyor 
ve öğreniliyor ki hadise doğru
dur. Kadın, çocuğu gömClüğü 

yeri gösteriyor, bu yer kazılıyor 
ve cesd çıkarılıyor. Bu sırada 
ikinci fakat daha eski zamanda 
gömiilmü.ş diğer bir çocuk iske
leti ele meydana ç ıkıyor. 

Kadın sıkıştırılıyor ve itiraf 
ediyor ki bu çocuk ta kendisine 
aittir ve gayrimeşru bir mUna
sebetin mahsulüdür. Fakat mey• 
dana çıkarmak istemediği için 
boğup öldürmüş ve toprağa 
gömmüştür. Kadın tevl<if cdill
yor, isticvaplar biribirini takip 

Clnayeıler allslleslnln falll 
Madam Kamil Nortl 

ediyor, az sonra ce ·etlerin bulun
duğu yerde ikinci bir keşif ya
pılmak lüzumu ha ıl oluyor, top
rak kazılıyor, bu defa arka arka· 
ya birkaç çocuk i keleti 
daha çıkıyor ve hepsinin 
adedi yediyi buluyor. 

Kadın tekrar sorguya çekili
yor ve tekrar itiraf ediyor ki bu 
yedi çocuğun yedisi de kendisi· 
nindir ve climlesi de kız kardeşi
nin kocasın dandır. Cinayetleri 
eniştesinin ısrar ve teşvikile 
yapmıştır ve bütrm bu faciaya 
kız kardeşi de vakıftır. 

Bu müthiş vaziyet, kasaba 
halkını heyecana getiriyor, dedi
kodular, ulu orta ittihamlar biribi-

Meydana Çıktı 
rini takip ediyor. Zabıta kadının 
ittibam ettiği Jargeli de sorğuya 
çekiyor, fakat adam inkar edi
yor, yemin ediyor. Hakkmda ka
dmın sözlerinden başka ittihama 
medar olacak ba ka emare bulu
namadı~ı için serbest bırakılıyor. 
Fakat bir defa halkın dili çözül
mUştUr. Çeneler durur mu. Her
lteı bir şey söylüyor. 

Bu arada bau ldı,,seler iddia 
ediyorlar ki Kamil Nortinin baw 
Iinde hemen her sene bir deği
şiklik hasıl olurmuş. Kadımn 
vUcudü gittikçe fİşmanlar, hamile 
bir insanın bütün evsafı ~endi· 

sinde görüliirmüş. Sonra günün 
birinde, bir akrabasını ziyarete 
gittiği beyan olunarak ortadan 
kaybolurmuş. Fakat tekrar ka· 
sabaya döndüğü zaman cslti şiş

manlığından eser kalmazmış. 
Bu ittibam, bilhassa Jarg el 

ile karısnım lehinde olmıynn bir 
noktadır. Bunun haricinde yine 
halkın ortaya attığı diğer bir 
ittiham daha vardır ki o da şu
dur: 

Jargelin dokuz çocuğu var
dır. Evdeki diğer insanlarla oc· 
raber mevcudun miktarı 15 - l 6yı 
bulmaktadır. Blltün bu insanlar 
iki odada yatmaktadırlar. 

Binaenaleyh içlerinden bir inde 
hasıl olacak fevkaladelikten diğer
lerinin haberdar olmamaları İm· 

kanı yoktur. Bu itibarla işlenen 
cinayette Jarger de karısı da miiş· 
terektirler. 

Fransız .ıabıtasl, ıimdi, misli 
ender görülen bu facianın asli ve 
fer'imes'ullerini ara tırıp bulmay~ 
çalışıyor. 

- W- 'l'iıııur, :-,orıll'r'.:ı11ıli ) alıı ız 
balı,;olorlo ı-.r "IC'ııll'di. ıııııhıorr ar.ı) 
lar <la ) :\plırılı. l~ıı on l nptırılığ't ı-; -

ra) bir saıı':l t h!\rik1ıı;1 idi, unu :-urı
ycdoıı esir •'dip g. tir.fiği rııiııınrlarn 
'\O san'atk!\rl wı ynptırtııır~tı. Hıı ım· 

r:ı) ııı bir ııııır.,tıba toşkil o.Juıı dürt 
coplH' inden lll•rlıiri dız ) ir ııi ınctro 

uı.ı ulıığuncla olup ıı.ü.ı,lı ıııerıııorıloıı 
j 11 ... \ rılilıııi11tı. Yorh•r \'O dınarl.ır 

t;ıııı:ı.ıııile ıııoz,dklo ıırtillii iui, 
alı uıoz 'f' filrlişilü sıi leııoıı d.,iro
ler, h.llJkatuıı ~oı l,:ı.ıu.Lştırı) ordu. 
Jc;i 1tloki ~"~lllf'luiıı. fıskı) Plcriıı ıııik-

neme lAzım. Ben, bahçeyi kurımya 

bakayım. EJverirld Hakan Hazretle- ~-

K •• .. k rinin yaşına gelin~e bu g\inii unut- UÇ U 
mıyayım, düğün yapnuya kalkma- 1 

yayım. Zira benim adamlarım da 

Haberıej •• t ...................................................... J •• • • • : * : RA D Y O i * J• • f ......................................................... .. 
ı ı 

t:ırı s L yıl. ıııı~ n<':ık k:ııl:ır ı;oktu. ~:ır.ıy 

l-1 l4 to '\ ıı Hlın ;tı. 

Hu giıı •l biıı.ı ard:w h:tşl,a ıııulı· 

tel f sılfıh '<l k~· ıt f.LIJrik:ıl:ırı, ıııed· 

r• st IC>r .ıc \"iİC ıdc getirıııişti. Oııun 

t..ır lıiııi ) zaııhtr akııNi) .ı ı.u inşa:ı.lı 
.k.ı\ dcıtmuzler, J,euJi .. iui ~ :ı.lııız ) ıl,ıcı 
ı ı :tl•rirlı r. Flallıııl,i cı, öz ylirduııda 
ıa ıı 'atiıı ı•t ı, ıliHatli bir lıflıni i idi. 
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Yevmi, !:.iyasi, Havadis ve Halk 

f!a~ct·si 

ld ·p·e. lst.uılıul : ı:ski Zapli.rı': 
< • • l, :ı':ı ı;t'~lllO "Ok:t~I 25-

'j' .. (proıı : lbt·ııılıııl • 20203 
l'o!ll ı ı.uıu~u: lı-t.ııılı.ıı • 741 
'1\ l~r f: l!ıtııntıııl SONPOSTA 

ABONE 
TÜRKİYE 

FİA Ti 
ECN EBI 

1400 Kr. 

750 " 
400 " 
150 " 

1 Sene 
6 Ay 

3 " 
1 " 

-
2700Kr 
1400 " 
800 .. 

300 " 

Gelen evrak geri verUmez 
11.Lnlard ıı ıııo 'uhyet alınııı.ıt 

n ap ıı;i.ı ııı • ,tııpl ın (6 ) 1. ır q[ 1.( 

dul ıla\JSl l &1.1111rlır. 

Adres dı ı: ı:tirilııı ,si {20J kuruştur. 

G;ırch.:m ":z.de çıkıı ı resim ve ya:ı.ı lar ı 11 

b·i.üo lı kl uı m hfuı ve gar.ele.lll.tc 
, i tir, 

benim gibi düşünceye düşerler! Muallimlerin Maaşı 
Veriliyor 

Timur, Baştarhanın ne felse
feler yüriiHüğiinden bihaber, baş
katibini çağırmıştı , imperatorlu
ğun dört tarafından gelen haber
leri bekliyordu. Katip, biraz 

telaşlı idi. Valilerden, kumandaı1-

lardan gönderilmiş olan kağıtları 

telhis edip anlatırken garip su
rette sendeliyordu. 

Zeki Hükümdar sadık katibi· 

nin halecan geçirmekte olduğunu 

anlamakta gecikmedi, sordu : 

- Ne o, oğul, ağzında bakla 

mı var, dilin tuhaf dönüyor ? 
Katip, haclegahtan henüz çık-

mış olan yeni güveye fena haber 
vermekten çekiniyormuş gibi yine 

tereddUt göı-terdi, birkaç kere 
yutkundu ve nihayet vazife hissini, 

nezaket kaygusuna galebe etti
rerek saklamak istediği ş~yi söy
ledi : 

- Isfahanda isyan varl 

Saray sallanıyor, zelzeleden 
temel çöküyor, denilse Timur, 

vaziyetini bozmazdı, tabintin heye
canmı ve homurtusunu süküu 

içinde dinlerdi. Fakat kiitibin 
ağzından isyan kelimesi çıkar 

çıkmaz siHelenmiş gibi kıpkırmızı 
kesildi, yerinden sıçradı ve ba

ğırdı : 
isyan mı, işte en sevme

diğim şey! 
C Ard:aaı var J 

Muallimlerin Maaşı Şim
diye Kadar Neden 

Verilmemişti 

Lise, Muallim Mektebi ve or
tame-!dep muallimleri düne ka· 
dar, y.-mi ayın 18 ne kadar maaş 
ahımanu.Şlardı . 

Vekalet muhasebesinde her· 
hangi bir memuı un yüzünden 
maaşların bu ka d <tr teı:ıhhur etti
ği iddia edilmktedir. Dün havale 
gelmiştir. Muallimlerin maaşı bu
gün verilecektir. 

Zeynep K~mll Hastanesi 
Tamir edilmekte olan Zeynep 

Kamil hastanesinin inşaatı yakın
da bitecektir. Hastane kıt gel
meden evvel açılacaktır. 

Sat ispirto 

Levanta ve likör imaline ya
rlyan işpirtolar şimdiye kadar 
hariçten getirilmekte idi. inhisar 
idaresi Paşabahçedeki fabrikasın· 
da saf ispirto istihsaline yarıyan 
bir tesisat vücuda getirmiştir. 
Bu tasfiyehanede günde 6 !,in 
kilo ham ispirto tasfiye edilebi
lecektir. 

Elma Bolluğu 

Şehrimize Anadolunun muh
telif yerlerinden mebzul miktar· 
da elma gelmektedir. Elmaların 
okkası 15·20 kuruşa satılmaktadır. 

Bolodlye BUtçasl 

Belediye bütçesi Dahiliye Ve
kaleti tarafından tn~dik edilerek 
postn ile şehrimize gönderilmiştir. 

19 Eylül Pazartesi 
latnnb1.ıl (120lJ metre) 18 1\1 Uterref 

H:rnıuıııı 'o H:ıfız Ahınot Deyin ioti
rakilt! kon Jr, H>,G orkestra, ::!1 ~afiye 
lfamuıııı iştir.ıtdle konser, 22 orkestra. 

Bükreş ( :..o.ı metre) 20 s:lloıı or-
kestrnsı, -0,80 konferans, 2J,45 çifte 
piyano, ~1, 15 aıı.loıı orl,cstrası. 

'ie:grat - 42J mdtre) :!0,4 J graıııo

foıı, 2L Bclı;r:ıt oporasıııdau nal.il. 

Roma - (4-11 ınNıo)::0,15graıno· 
fon, ..!t,20 kit:ı.p \"O muharrir 21,1;) 
h.ım ınıı~iki. 

Prnz · (4R8 metre) 20,45 dok1orun 
tın 1) 1_>lı•ri, 21 Brüııo 2dan nakil, 22 iki 

kişili., ı:.ukı, 2~,30 ıl-eınnıı koıı ori. 

Viyan t - :;ı ı ınııt r ) 20,!lO ıııulı
tclif ş:ırkıl::ı.r, 21,3) haftalık 11111 •ha

bo ~::! ork&tr.t. 

Peşte - (:;;;o metre ) 20, tü ~r.uııo· 

f 1 k • <>•l •"O ('i"' foıı, 22 l~oo a on. rı, .... ,.. • "aıı 
orkestrnsı. 

Varşova - (14ll metre) ::?1,20 dnııs 

h:n al arı, 21 opcrı•t parçalnrı, 23,20 
h:wal.uı • 

Bcrlin ( rn3:; metre) 20 ıırlebiyat 
~ı l' 1 h" . ~.·',40 halı isleri, ~ >R' \'tır:ı. sı ı ıye ı _, 

şen uıuo:;iki. 

Adalarda Elektrlk 
Büyükadada Elektrik Şirketi 

tarafından yapılan tesisat sahil 
kısmında tamamen bitmiştir. Or
ta lusıındaki tesisat ta kışn ka
dar ikmal edilecektir. 

OskUdarda Mektep ihtiyacı 
Üskiidarda okuma ihtiyac n n 

arttığı ve bu vaziyet karşısında 
t 000 talebeye mekteplerde yer 
bul un m.ıdığı söy lcnmcktedir. 

20 Eyhlı Sah 
latnnbul - 120J metre) 18 orl;eıı· 

trıı., 19,5 al:ıtnrk:ı koıı er, 21 orJ,t•" ra., 

22 gramofon . 

Bükroş - (391 ıııotre) 20, '15 i rkı 

komıeri, 21,05 urkcstrn. 

Belgrat - ( 42J metre) 21 ses kon· 

seri, !!1 ,5 Zağrol'toıı nakil, ı.!3,30 t0l

gr,ıf hai.H•rlon, sonra (;igan orkPstr.t ı. 

Roma - f 441 ıı.elre ) 21 gr:ımo oıı , 

21,4J muhtelit koıı-. .. r. 

Prağ - ( ~SS ınotre) 20 n ı,crı 1 n11-

do, :!::t,~O gramofon. 

Viyana - 517 ınetr ) 20,W a•t.orf 

kon er, :?:J,~;; ak~:ım koıı eri. 

Peşle ıı f•tn ·ı ı 21 ;.,.ızetc · lik 
h.Lh.kırnla lıir 1-oııfor uu, 21,3J koıı,,t•r. 

Varşo\'& 1411 metre) 21 h.\lk 

ko$ eri. Jll, ıo konf~r.ms, 22 kon er, 

23 daııs h·wal m. 

Berlin - l G.r; ın~tre ) 21,3~ halk 

9arkıl .ırı , :!::?,:\\) Hr•"ıılfL' a'ıl:ı.n rıakleıı 2 
hudutt \ ııo oluyor? 23,20 t elgraf lı.

horlnri ulo ı soıır:ı • ı..~ rnı kon eri. 

lsvlçre Grupunun Mümessil ı· 
Diyarbekir - F evzipaşa demir

yolunu yapan İsviçre Grupu mü
messili M. Kampman Ankaraya 
gitmiştir. 

Ziraat Banka&ı 
Ziraat Bankası İstnnbul şube

si Dördüncii Val>ıf H n nrtan 
-çı! d(·ak V" Karnkö; de E ki Ş rk 
l\leml("kelleri F ronsıı Banı~a ı 
biıı.tsııuı ... taş:nacakt,r. 
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lngiltere HükO.meti tımıhnd:ın Gazi 
Hı. ne hediye edilen csorin tercilnıesi 

ÇANAKKALE 
-106- Yazan: Ceneral Oglander 

Şafakla Beraber Gemiler 
Bombardıman Edilecekti 

Bu arad~, X aahilinde ven \ 
Jeneral Marshellin kumandasın· 
da bulunup Fırkanın ihtiyatını 

teşkil eden iki tabur hal! ce· 
nuptan vaki olacağı söylenen 
ileri hareketine intizar etmekte 
idi. 

Jeneral Marshell sabaleyin erke 
gönderdiği raporda, bütün gece 
mevkiini muhafaza ettiğini, topu 
topu iki telef verdiğini ve Türk
lerden hiçbir eser görünmediğini 
bildirmişti. Fakat saat 7,23 te 
tekrar vaziyet bakkmda malumat 
istediği zanıan 138 ve 141 ra
kamlı tepelerin önündeki alçak 
arazi tathir edilmedikçe Y sahi· 

·!indeki kıtaata yardım için bir 
~ey yapamıyacağmı ilave etmekte 

idi. 
Sabah saat 10,30 da Y deki 

vaziyetin tehlikeli olduğunu ha· 
her alan Jen eral Hunter-W es ton 
X ve W deki kumandanlara vazi
yetlerini takviye ve tahkim etme
lerini ve Fransızların vüruduna 
kadar o sahillerden ileri hareke
tine kalkışmamalarını emretti. 

26 nisan sabahı V sahilindeki 
''azİyet akşamkinden pek farkla 
değildi. Ancak ilk karaya çıkan 
ve hırpalanan efrat son derece 
bitkin bir hale gelmişti. Bunlar
clan sağ k1tlanlar sahilin sol tara· 
fında idiler Ye aldıkları emre 
göre de l numaralı istihkAm isti· 
kametinde taarruz edip W sahi· 
linden ilerliyecek kıtaat ile temas 
peyda edeceklerdi. 

Halbuki insanın mukavemeti-
nin de bir haddi vardır. Bu 
asker de bu had de geçmişti. Sağ 
kalan ve kendileri son derece 
yorgun olan birkaç zabit, bitap 
bir halde olan efradı bir türlü 
harekete getiremiyordu. Sahilin 
5ağ tarafında, Eskikalenin duvar
larınm dibinde Mayor Beckwith 
gece karaya çıkmış olan yeni 
efradı toplamıştı. Bunlar da gemi
lerin bombardımanından sonra 
kale ile köye ve 141 rakımlı 
tepenin lberi.odeki Eskikaleye 
hücum edeceklerdi. Amfi· 
teatrm ortasında telörgU, ef· 
radın geceleyin açmış olduğu 
bir gedik istisna edilirse, olduğu 
gibi duruyordu. Bir bölllk bu 
gedikten geçerek Eıkikalenin 
garbından hücum edecek, mUte
baki efrat ta kaleyi tathir ettik
ten sonra Camber sahilinde yllk-

selen sarp yola açılan küçllk 
kapıdan çıkarak kalenin şark ta
rafından köye taarruz edecekti. 
Gece yapılan lstikşafta köye git
mek için bu yolun en muvafık 
olduğu anlaşılmıştı. Çilnkü bü· 
yilk kapıyı Türkler tıkamıştı ve 
zaten de köyden vaki olacak 
ateşe tamamile maruz bir vazi
yette idi. Fakat bilAhare küçlik 
kapının da, kayahkJarm kena· 
rındakl küçUk Türk siperlerinin 
ateşine maruz olduğu anlaşıldı. 

26 nisan sabahı Türkler el'an 
köyü ve 141 rakımlı tepeyi işgal 
etmekte, birkaç avcı neferi 
kalede münasip yerleri tutmakta 
ve bir makineli tüfek te mazgal
lardan birinden ateş etmekte idi. 
Türklerin Seddtilbahir yakının· 
daki kuvvetleri hala, herbiri 
oldukço zayiat vermiş, liç bölük
ten ibaretti. 

T 11m şafaktan evvel gemilerin 
kaleyi bombardıman edebilmesi için, 

sahilin sağ tarafında ve kalenin 
dibindeki İngiliz kıtaatı geri 
alındı. Fakat gemilerin topları 
köyün bir aı arkasına tevcih 
edilmişti. 

Herhalde arada bir anlaşa
mamazlık vardı, çünkil topların 
menzilinin daha kısaltılmasını 

beyhude yere bekliyen Major 
Bechwrth'a River Clyde'den blr 
işaretle niçin ilerlemediği soruldu. 
Bunun üzerine Mojor Beckwith 
derhal efradını harekete geçirdi. 
Fakat birkaç adım ilerlemeden 
Riwer Clyde 'den tekrar bir iıaret 
verildi. Dikkat etmesi, çünkU 
gemilerin Kaleye ateş etmek 
üzere oldukları bildirildi. Bin 
müşkilit ile efrat tekrar geri 
çekildi. Fakat toplar yine dahile 
doğru ateş ~tmiye devam etti. 

Bir müddet daha bekledikten sonra 
Major Beckwith her şeyi göze 
alarak tekrar ilerlemiye karar 

verdi. Kalenin kendisi kolaylıkla 
geçildi. Fakat efrat kapılara ge· 
lir gelmez gayet isabetli ateşe 

maruz kaldı ve bir müddet iler
liyemedi. Riwer· Clyde de bulunan 
ve geçen her dakikanın ehem-

miyetini takdir eden Uç erkanı 
harbiye zabiti de kolouel Doughty 
Wylie, kolonel W de L WilJiams 
ve kapiten G. N. Walford muha-

rebeye iştirake karar verdiler. 

( Ari-ası v:ır ) 

==-====:oı::=::ı:=:::::ıcı::om================c=======::==o==::=ıc=:::::::============..::=::= 

Somanın düşmandan kurtuluşu" münasebetile büyük ve heyecanlı 
merasim yapılmıştır. Muhabirimiz tarafından gönderilen bu resim, 
yapılan merasimi canlandırmaktadır. 

SON POSTA 

Mekteplere Dair 

Kıraatler Ve 
Muallimler 

Çocuğa ilim dünyasını açan 
ilk anahtar kıraattir. Biltün diin· 
yada ilk kıraatlere verilen bUyük 
ehemmiyetin sebebi de budur. 
En bilyUk pedagokları, en bUyük 
ilim kongrelerini, en ziyade işgal 

eden meselelerden biri de kıraatler· 
dir. Çocuk kendisi için tamamen 
karanlık elan ilim ve irfan dünya
sma girerken yanlış anahtarla 
açılmış. yanlış bir yoldan girerse 
yolunu şaşırır. Okuyup yazmayı 

öğretir. En fena usulle dahi 
okumayı öğretmek mümkündiir. 
Fakat fena bir usulle bir milyon 
köşe dönerek öğrenmekle, dUz 
yoldan hedefe gitmek arasında 
bUyiik fark vardır. Usulsüz ve 
tekniksiz yazılmış kıraatlerle ço
cuğun kafasıııı yormak, ona çok 
kıymetli senelerini kaybettirmek, 
bugün terbiye ilminin haricinde 
kalmıştır. Her ilmin bir metodo, 
bir gayesi, bir tekniği olduğu 

gibi kıraat yazrnanm da bir 
hedefi, rnetodo ve tekniği 

vardır. 

Şimdiye kadar yazılan kıraat· 
ler yakın zamana kadar buna 
mazhar elamadı!ar. Şimdiye ka
dar kıraatten maksat çocuğa 

okuyup yazmak öğretmekti. Nasıl, 
niçin, ne vas:ta ile? ... Bunu araş
lırmıya lüzum görmediler. 

İlk anahtar olarak çocuğun eline 
"Alfabeyi,, verdiler ••• Çocuk (a, b, c! 
diye mücerret harflerle başladı, harf
ten kelimeye, kelimeden cümleye 
geçti. Bu usul ile okuyup yazma 
öğrenmek ona ıenelere mal oldu. 
Bu uıul yanlıştır, dediler, kelime ve 
cümle i'e başlamayı kabul ettiler. 
Fakat "Alfabeler,, baki kaldı. Her 
mektepte yine Alfabe okunur, ve 
çocuk ktraate yine höylec• baolar ... 
Bütün dünya da "Alfabeler,, pencere• 
den aşağı atıldığı halde, bizde u· 
vallı çocukların çantatalarındadır ••• 
Ve kafalarının içini b ir burgu gtbi 
oyma dadır. 

AJfabelerin baki kalmasına rağmen 
kıraat yazmada büyük bir terakki 
vardır. Müell :fler nzçok, gaye, metot 
ve teknik arıyorlar. Kıraat er:n tab'
mda nefaset, renkli resimler, Mev
zu intihabı biraz sıraya girdi. Fakat 
fenni, ve ruhi kıraat daha yazılmadı. 

Bundan dört aene evvel, çocuk
ların bu ihtiyacını dikkat nazarına 

almış, yeni kıraat •eruını mey
dana getir mlştik. Bu kıraatlerin 

gayeai alfabeııi& çocuğ'a kıraati Öğ• 

retmek, doğrudan doğruya kelime 
v" ciimlo ile kıraate başla ınaktı. 
B:ıim yaıuığımız kıraalte gaye, ço
cuğd kıraa ii en kısa v:.ısıta ile öğ
retmek, mücerret harf ve kelimeler
den, uzaklaşarak, bir fikjr ifade 
eden kelime ve cümleleri urnl ile 
öğretmekti. Çocuk mücerret kelime
den zevk almaz, kıraatten zevk ala
bilındc için manasmı anlamıya, ve 
bir hikaye halinde devam eden 
ıncv:r.uun ruhu•rn kavraımya muhtaç
tır. Tt:k tek cüm!eleı- de çocuğa 
kınat ıevkıni vermez. 

Bu hedefe varmak için mevzulara 
hikaye olarak başladık. Fakat yazı
lışta takip ettiğimiz usul tamamen 
başk~ itli. Her çocuğun ynşı:ıa göre 
kelime lüğati vardır. Çacuğun bildıği 
ve kullandığı kelimeleri seçerek, 90 
kelime ile başlangıcı yazdık. Umum 
başlangıçtaki hikayeler bu kelime
lerle yazıldı. Ve çocuk her yeni 
derste bir veya iki yeni kelime öğ~ 

renerek kitabı bit:rdi. Bninci, \kinci 
kıraatlerde de ayni usulü takip eti:ik. 
Takip ettiğimiz teknik te, çocuğun 
sinnine göre alakadar olduğu mev-
zuları fenni bir suteUe tasnif etmek• 
ti. Çocuk l\ltı yedi yaşında hayvan 
hikayelcrile, sekiz dokuz raşında 
masallarla, on on bir ya~tnda mace
ra hikayelerile, on iki on üç yaşında 
kahramanlık hikayelcrile, on dört on 
beşte edebi hikayelerle alakadardır. 
Kıra"tler çocukların bu ruhi ihtiyaç
Jarrna gÖte tasn if edildi. 

Fakat bu metot ve te!mik ~ok 
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Küçük 
[ Faydalı Adresler 

DOKTORLAR 
( Operatör ) 

Dr. Sabri Osman l::lirkcei 

ı;:ahinpaşa oteli kar9ı-.ıııda - Den·i şlcr 

sok. No. 2. Öğleden ak~ama kadar 
bilfimum harici ve kıulın ha'>~alıkları. 

Emrau 
Dr. M. Nahabetyan dahiliye 

zfllırcviye ' 'C k:Hlırı Jı;ı,..ta.l ıkları toıhv 
Yİhaııesi. Bcyoglu, Sakız Au:ıı: Xo. :1. 
Kalıııl saati: !J 1~ ,,. 11-·' l. 

BevlİY" ıı,üt cha."
Dr. Mehmet All sısı, Slrkccirleki 

ıuuayeııclı:ıııosini Eırıinünii lıaııına 

(~olrnk Kar.ıka') naklctıniştir. 

Dr. Reşat Kadri 
Bevliye 

ınütebaa!lı•ı 

SirkPci, '!ram' :ıy tlur;ı~·1, No. 8. ller 
~iln s::ılıaht ltı :ık~aın·ı k;ııl:u. 

•• Cilt ve Zührevi 
Dr. Sabih RUftll haatalıklar 

Todın i S:doıııı. Bahı; .. kapı, Dr. \rl:\r· 

yaıı lftııı, No. fi - ..ı. cnın:ıtfan ınaarla 
hPr !!'iiıı !l - J<:; e k:ı<l.ır. 

Ö Freugı, l:Selaoğuk-
Dr. Hayri mer luğu ve Cilt 

ha t.tlıkları ıııiitcıhaı:,::ılt;t. Bcı} o~lu, fs
tikl:ll l'aılık .. i !\o. 1 :ı:ı. Üğ'lodcn sonra. 
lı r ;..:ii' . T<' . Bı•\·o..;lu ".)8ıı. 

Röntken ve 
Dr. Kenan Hasan Radium 

ııı ii tc lıası<ı::ıı. .\ v rupııd;rn :ı,·dcıtlo yonl 
getinlig-i al ctlerlo lıa~t:ılımnı yeni nak· 
lcttiği Ulorp. :-ıiııeııı:t:->t fc,·kiııueki ıuu

ayı>nelrnııı•:-.iııJe her giin kabul edor. 
IJ:ı.gtalarn bilyiik :-iilrnlct güsternıcktodir. 

Or. Orfanldls 

an hık :ı.siı;tanlarıııdaıı. 

cadı lesi No. '2.J 1. Tel. 

Paris Sen Lui 
haataneıi 

Boyoğl rı Istiklıl.l 

Beyoğlu ~ı7:ı ı. 

O Röntken 
ISMAIL S LEVMAN mütehıı111sı 

C:ı.~aloglu, .lfalıa. bey apartıınanı 17 • 21 
Yeni getirdiği son sistem makimısile 
her güıı sabahtan akşama kad:u has· 
tal arını tedavi eder. 

DIŞ TABIBLERI 

Cemal Zly. KISprübqı1 Emlnönll 
Han 2 el kat No. 4 

llastalarını her gUn !J 1/2 - 19 a kadar 
kabul ve tadavi odor 

Nurhayat Hanam Ş:~~~;~ 
ka.rşternda No. 472. Cumadan maada 
her gilıı 10 · 1 !) a kadar ha~talannı 

kalıul \ ' O tedavi eller. 

Pu t Şamlıyan Beyoğlu ı.tıklll zan Cad. Mulen Ruj 

yanındaki ~8 No. lı ıtpartımanın 1 el 
katına naklolun up hor gUn hastalarmı 

k::ıbul odor. 

Karaköy tramvay du
TE VFIK Rıza rak mahalli No. 3. 

Ilorgiiu cuıııada n manda 8 <len 20,30 a 
katlar hasta! arını kabul cdor. 
-------

Çeuıberllt•J 
KEMAL ENVER Tıuan apartımaru 

ı inri kat. Ilıır gün ı:ıaat 9 - 20 ye ka· 
dar lınstalarıııı kal.ıul ve tedavi eder. 
-------------- -

h l Bahçekapı, Knmirci Ali Riıı:a 
fa r mltesıı~sesinln üatünde, 

Iız.cıt Boy lfaıı. lfor ~iiıı ırna.t 10 <lan 
Hl a kadar. 

yeni olduğu ıçm, maatteessilf mek• 
teplerde lüz:umu veçhile tatbik edile• 
medi. Alfabeye hiç ihtiyacı olmıyan 
bu kıraatlere dahi çocuk alfabeden 
geçti. Bu kıraatlerde takip edilen 
metot ve teknik müfredat progranu
nm hariclnde değlldi. Fakat yalnız 
b ir itibarla müfredat programına 

uymuyordıı. Hayat bilgisine lüzumu 
veçhile ehemmiyyet verilm omişti. 

Biz;m takip ettifıimiz usul ve he
def, çocuğ'l hayat bilgisi Öğretınek 
değildi... Kıraat öğretmekti. Bunu 
fenni bir surette öğrete bilmekti. 
Bu sebeple rnuallimler:n itırazlanna 

uğradı. 
Müfredat programına uymak mec• 

buriyetinde olan muallimlerin bu 
itiraıları haklıydı .• Fakat bir prensip 
va gaye ile yazılmıt kıraatleri de· 
ğiştirememek te bizim hakkımudı. 
Bu usul, bizde anlaşılamamak fe. 
laketine uğradı. Ergeç, alfabelerin 
pencereden atılacağına, hakiki 

ilin ar 
Bünyamin lstenan c.ağaloğlund~-

t" kı sabık Şark 

E eıaıı e~i ~-ıahibl. <: uiik[la~a, Mil~olli ın 

sokak N'o 2. Her g-Uıı. <'uııı:ııl:ın ına:vla 

s:ı:d !ı·:'ll ye k:L'l.tr. 

Muhlis lbrahlm H;•yaıı t Tranw.~y 
durak 

lı ıahalli t\o. 3::!. llPrgHn saat \a-22 ye 
kad:ır. Gect'icri do açıktır. 

Ahmet Vehbi Babılli Ankara C:•d. 
Meaerret otelı 

karşıı;mda. Cum:nlan ıuaad:t hor giin 
saat 10 d:uı :ı.k~~llıı:t katlar ha.«t:ıla.rırıı 
kalıııl ,. ,J ,.,ı ' 

K i l~i Y A G E R l E R 
-------------------

Dr. HUsamettln idrar, kan 
ka:ı:urat, 

ıııt.:\'atldı gıılaiye, Iİl':ıret ve sanayi bh
li.latı yapılır. Bahc;ı'kapı Tramvay c:ıcl

dıo-i. 11.1.ı·I lıı''' ll:vı. 

lst;ıobul Uiva•1· 
Dr. Cevat Tahsin yolu Tel 23334 

idrar, kan, kazurat ve:sairenin tahlil· 
lt•ri n i y:qı·ır. 

MiMnRLAR 
Dip!. MUh. 

Mimar. NiHAT VEDAT 
Bctoıı · arına, Miıııarl ve TaabhUt. 
Projolori 10 günde teslim edilir ve nıoc
canidir. Galata, Niş:.ıstaciyan han 10·11 

~anı Tausiye Miiesseseler J 
KUNDURA Mt<l.ı~A-

----------------------Beyoilu l.tıklll 
T. Kondaksis Cad. Tokatlıyan 

kar~ısında No. :?3:~ Kadın ~ocuk ve 
erkek için hazır ve ısmarlama. on 
zarif, en metin ve en ucuz kundu· 
r:ılar rnovcuttur. 

HUSUSi TEDRISHANELER 
FRANSIZCA lngill:ı:ce 40 derıte 

konuıturuyoruıs 

Mektepte, ticarette ve bir milessesede 
muvaffak olmak istorsoniz Divanyolu, 
Firuz.ağa camii yanında g1indilz ve 
geco, kız vo erkek lisan tcdrishane
sine müracaat ediniz. Memnun olmaz
sanrı ilcreti iade ederiz. Fakirlerden 
yarım ücret alınır. Mildilril: ZlYA 

TERZi ve TUc. TERZiLER 
Sultan Hamam Mea'adet 

AVEDY AN Hanı 37 - 39 

Ku nıa,ıarın nefaseti ve dikit inin zara· 
feti s::ı.yosinde en rniitkillpe:-ont mii9te
rilcri n i memnun o eler. .............................................................. , ................ ·---·-·---·--·-···-··---··, 

i Küçük ilan Şurtforı 

t - lKüçiik ilAnlar) hafta.da iki rlefa 
neıredilir. 

2 - Bir ilAn bc9 :mlırdaıı ilı~\rcttir. 
Kalın yazı iki satır sayılır. 

3 - Hn ~Rtır on a1ağı 4 kPIİıııeılir. 

4 - llanln.rm hcı s:ıtmlaıı fazla 
her satırından ıı.yrıca a,;ıg-ıllıı.ki 

fiatlor alınır: 

5 Hhrdan. lha· 5 •atırdan fa:ııla 
ret lllnın her aatır için 

: 1 Ayhiı 300 Kr. 6(l K~, ! 
: :-1 " 800 ,, 16t " •• : 
: 6 " 1500 " 300 " i 
: 12 .. 2800 .. 560 " ~ 
: ............................................ -···-·--··-... t 

kelime ve cümle usulilnün gelece
ğine kaniiz,.. Terakkide imhal 
vardır, fakat ihmal yoktur. Za
man mühlet verir, fakat fennin 
ve ilmin terakkilerini ihmal edip 
geçmez. 

Kıraatlerle yakından alakadar 
olduğum için, bu sene basılan 
kıraatleri büyiik bir alaka ile 
tetkik ettim. Ço<:ukların menfaati 
hesabma muallimleri ikaz etmeyi 
de bir vazife bildim. 

Bu sene renkli resimlerle süa
lü birçok kıraatler basıldı. Ço· 
cuk gözünün en büyük ihtiyacı 
olan bu renkli resimler, ayni za· 
manda muallimlei.'İn de gözünll 
aldatmasın... Memcucfon içinde 
en iyisini seçmek, çocuğu yQrma-
dan, kıraate alıtiırmak ta mual· 
timin vazifesidir. 

\ De.,amı l l ~ncı uyiacla ) 
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SON POSTA 

1fuhımlrt· 
Arnold Oalopen 

-33-

Hizmetçiyi Çağırarak Son T aliınatı Verdikten Sonra Evden Çıktım, 
Kontesin Apartımanına Yakin Bir Otele Yerleştim 1 

Savuşmak için bu kadar 
kat'i mecburiyet var mı ? 

_ Evet, sana sebebini sonra 

anlatırım l 
İyi amma .. alacağımız 

milyonlar?. 
- işte ben de o milyonlara 

alabilmek için kaçıyorum ya .. 
Anlamıyorum 1 

- Sonra anlars n, şimdiki 
halde hemen bavulları haz rla 
ve içine ancak elzem olan şeyi~ 
ri koy!.. 

Korktuğumun hilafına olarak 
Edith hiçbir itiraz dermeyan 
etmedi, hatta soğukkanlılık gös· 
terdi, bundan dolayı kendisine 
minnettarım 1 

* Saat altıya doğru Kokskombu 
çağırarak: 

- Ben lngiltereye gidiyorum. 
Üç gün kalaca wım, dec:m. 

Her vakitki gibi aptal aptd 
yüzüme bakaral : 

- Demek ki ben Madamı mu· 
bafaza için bu müddet zarfında 
ıalonda yatacağım, dedi. 

- Hayır, buna lüzum yoktur. 
Zira bu müddet zarfmda Ma
dam da akrabasından birisinin 
misafiri olacaktır. Anladın mı? 

- Eveti 
- Eğer bu müddet zarfında 

mllşteri gelirse, çok mühim 
bir iş için lngiltereye gittiğimi 
söylersin l 

- Peki efendim, fakat mil
anade ederseniz bunları bir kağı
da yazayım, unutmaktan korka
rım. Alelhusus bir müddetten
beri hafızamda bir bozukluk 
olduğunu sezmekteyim. Akşam
ları sokak kapısım kaçta kilit
liyeyiın ? 

- Ne vakit istersen 1 
- Mektup gelirse ? .. 
- Saklarsın l 

Kokşk<:.mb benden fazla· izahat 
istemedi, hiç te mütecessis olmı

yan bir adamdı, yani nümune 
olabilecek bir oda hizmetçisi idi, 
Bu itibarla kendisinden ayrıldığı· 
ma mUtecssirdim, fakat ne ya· 
par ruz; yapılacak birşey yoktu. 

Kokskomb'a parasını günde· 
lik olarak verirdim. Zira cebinde 
fazla para gördüğü vakit sarhoş 
olur ve müşterilere karşı küstah· 
ça muaıneleler yapardı. Fa
kat şimdi vnziyct değiştiği 
için iki baftahğ nı peşin ola
rak eline saydım. Bundan son
ra da beni yalnız bırakmasını 
söylPdim. 

Maksadım lugat kitabının ara· 
ıında saklı olarak duran bank
notları almakt . Hizmetçi çıkınca 

Fotoğraf 1'alılili Kuponu 

Tabiatinizl <lğronıno'c istiyor.un11 

fotoğrafınızı 5 adet kupon ila lıir· 

hkto gönclcrlniz. 1''otocir.ı.f nu eırı1y 4 

t!lLiuir vo iaJa edıl neı. 

lsiru, meslek 
'rC) :ı Ean 'at? 

Bulunduğu 

menılokot 

ht-O~u' intip.: 
edecek mı r 

l oto,'l'afın kliıeısl 30 kuruıhılt 

Plnum kabilinde göuderilebll ( 

l yazıhaneye koşarak lügat kitabını 

1 
aldım. Evet pııralar olduğu gibi 
yerinde duruyordu. Çıkararak 
ceplerime taksim etti'll, sonra da 
şiiphcii görünebilecek bazı ldlğıt· 
Jarı yırttım. 

Bu s.rada Edith içeriye girdi. 
Günün hiçbir c-natinde güne~ 
almıyan bu evi terkettiğine mem

nun görünuyordu. Fa1 at ben içinde 
pek fena çal şma 'ığım bu daire
den ayrıldığıma memnun değildim! 

* Daha o a~ş:ım"' Malakof cad-
desine iki a •m ne fede bir otele 
} crleştim. r, ı~.. d m Kontesin 
ikame gahına m ımkü::ı olduğu 
kadar yakın b unmak ve bu ka
dınla i'ı;imi bitirir bitirmez bir 
ecnebi m u c te kaçma tıl 

N reye giJecektiın? Bunu 
lı nüz karralaşlırmamı'ı;t.ın, fol at 
aklımdan italya geçi duruyordu. 

Ertesi sabah kont~ i ziyarete 
gitıniye hazırlan yordum ki (E ith) 
bana: 

Dur elb • eni süpüreyim, 
dedi. Baştanbaşa toz içinde~in. 
Fakat ceplerin n 'en böyle şişkin 
duruior, çıkar içindekileri! Böyle 
süpürmek kabil değiH .. 

Ellerini cebime sokarak Hugo 
Çesnerin banknotlarını çıkardı: 

- Ob Bobi ne ketum adam 
olmuşsun; Anlaşılan kontesten 
alacağın paraları şimdiden tahsil 
ettinl 

- Hayır Edilh, bu para baş· 
ka bir membadan geldi, fakat 
olması ile olmaması müsavidir. 

- Ne demek? 
- Çünkü hu dakikada sarfe· 

dilemez! 
- Neden? 
- Çünkü sen veya ben, bu 

banknotlardan bir tanesini bile 
ibraz edecek olursak derhal tu· 
tulu ruz! 

- Gatip ş y! 
- Bak, şu banknotun köşe· 

sindeki yazılı okuyabiliyor musun? 
- Evet, Çesner kelimesi ya

zılıl Bu, ne de;nek? 

Amerikan çiftcilerinden bir 
kısmı, buğday ve arpa fiatleri· 
nin düşüklüğüne karşı şiddetli 
bir mücadele ynpmıya karar 
vermişlerdir. Bu cereyanın başına 
geçenler, Amerikan n Yova eya• 
Ieti çiftçileridir. 

Bunların buldukları mücadele 
usulü, piyasalara sevke:dilen za· 
hirelerin hareketine mini olmak

- Bu kelime, aana kendisin· 
den bahsettiğim ihtiyar Ameri
kalmın ismidir? 

- Banknotlarının Uzerine 
ismini yazmış.. Ne garip fikir! •• 

Fakat şu halde bu parayı biç· 
bir zaman sarfedemiyeccğiz de
mektir? Kaç franklıktır hepsi? 

- Dört yüz yirmi dört bin 
frank( 

Edilh'in gözleri parladı: 
- Demek bu serveti uykuya 

terk edece1<sin? 
- Hayır, günün birinde har

cedeceğiz. Fakat şimdiki halde 
faydası yoktur. Kontes ile mua· 
meleyi bitirdiğim zaman bir ecne
bi memleJ~ete gideceğiz. Orada 
büyük mağ zalara uğrayarak birer 
birer barcedeceğiz. Zira herhangi 
bir bankaya müracaat ederek pa
raları değiştirebilmemizin imkanı 
yoktur. Muhakkak ki Çesner ıııa· 
li müesl)es lere birer tami:n gön· 
dererek imzasını taşıyan bank· 
notları tevdi. edecek olanın der
hal tutturulmasını rica etmiştir. 

- Ne fena, ne fena! Falcat 
çaresiz, kontesin işinin bitmesini 
bekleriz . Maamafih ne olursa 
olsun , böyle şişkin cepler ile 
sokağa çıkmak manasızdır, na• 
zarı dikkati celbeder. Paralan 
buraya bırak! Ümit edrim ki alıp 
savuşacağımı zannetmezsın f 

- Hayır, fakat nerede sak· 
larsın? 

- Bavulun içinde! 
- Peki dışarı çıkmayacak 

mısın? 

- Elbette hayır! Odanı çinde 
mühim bir s ı vet yatarken insan 
nereye gidebilir! 

Banknotları çıkararak Edith'e 
verdim. Edith 'te kemali itina Ho 
bavulun içine yerleştirdi. Bunu 
müteakip sokağa fırladım. 

iki dakika sonra kontesin 
aparbmanında bulunuyordum. 
Sen Tropez ile birlikte beni sa
bırsızlıkle bekliyordu. 

( Arkası var ) 

tır. Y ova çiftçileri, maksatlarına 
ermek için zahire kamyoti ve 
arabalarının geçecekleri yoUarı ka• , 
patın şiardır. Ayrıca birçok bisik
letli ve motosikletli adamları da 
memleketin muhtelif taraflarına 
dağıtarak zahire arabalarının ha
re ket istikametlerini tayin ettir
mişlerdir. 

Bu memurlardan haber gilir 
gelmez çiftçiler o tarafa gid"yor 
ve derhal yolları bozarak kam• 
yonların hareketine mani oluyor
lardı. Bu suretle birçok şehirler, 
birkaç gün zahiresiz kalmışlardır. 
Fakat hükumet ticaret ıerbesti• 
ıine el uzı.tbkları için bunlardan 
bir kıımınt tevkif ettirmif. fak at 

Yon çlftçllert ubln kamyonlana • 
harekeliae mlal • hll'lukea 

halk, tevkifhanelerin kapalanm 
açarak buolan kurtanmtludar. 

Sayfa ı 1 

j Bugünün Meselelerinden 1 

Bütün Türklerin Müşterek 
Bir Dili Olmalıdır 

( Bat tarafr 1 lnol ıayf acla ) 

ve mUıterek bir edebiyatın 
meydana çıkması elzemdir. 
ÇnnkU, maddi birlik ancak 
manevi birlikle idame edilebilir. 

Tek bir millet kalmak istiyorsak 
milletimizin muhtelif kısımlannın 
müşterek bir medeniyet dili, 
müşterek bir edebiyatı, yani milı· 

terek bir ruhu olmalıdır. ,, 
Kurultay Hazırlakları 

Haber aldığımıza güre Kurul• 

1 
tay için girişilen huırlıklar çok 

mUbim bir ıekildedir. 

Usan Alimleri, edipler Türk 

lisanının menşei, tarihi tekimülll 

grameri vesaire hakkında etl'afla 

tetkikat yapmaktadırlar. 

Bu tetkikat Kurultayın icti· 

maından birkaç gün evvel Dil 

Cemiyeti Umumi katipliğine ve

rilecek ve münasip görülenler 

ruznameye alınacaktır. 

Kıraat Ve MualJimJer 
(Baş tarafı JO uncu sayfada) 

Bu vazifenin içerisine menfa· 
at kaygusu, ve propaganda tesir
leri girmemelidir. Mevcutlar içer· 
sinde müfredat programına en 
uygun olanı, çocuğun ruhi ihti
yaçları ve hayat bilgisi, dikkat 
nazarına alınarak yazılanı Naime 
Halit ve Ahmet Halit Beylerin 
meydana getirdikleri Hayat 
Kıraatleridir. Bu kitaplarda 
malumat çocuğun zihni inkişafına 
göre daha iyi tasnif edilmiştir. 

Kelime ve cümle usulü lüzu
mu veçhile tatbik edilmemekle 
beraber, bugün çocuğun eline 
daha emniyetle verilmiye layıktır. 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt ve r.uhrevl baıtalıklar tedıı· 

•ihoneal Karaköı Barok~i fıruu 
arasında 3;1 

lstanbul AsUye· OçUncU Hu· 
kuk Mahkemesinden. 

•rcrko m Ustoniden l>oşan mal n.rın a 
kar:ır verilıı e i talebi ile Be) oğlu Ar 
n. hç şm do 50 l~o: lu han do Nikola 
Efendi aleyhine Mada n Teodora avu
katı D ınitrnki Be} t rafınd n açılan 
da va uz r n o te lılige gön derilo ı arzı
h al sur ti, Nikola l~fondinin ikametga.
bından çıkarak s<.'mti m<.' ,hu le gitme
siııdo ı biUl. tolıliğ iade olmakla, muma· 
iloyhirı lir ay znrfıııda co' ap vermesi 
ve tahkikatın tayin edildiği 2J Tcşri
niov' ol 93~ porşerube saat 14 te gel· 
mcsi il!ıı olunur. 

Emniyet Sandığı MUdUrlU· 
IUnden: 

Nafiyo Hamın 3 K. ıani 932 tari· 
hindo saııdığımıza bıraktığı para için 
verih n 74871 numaralı cüz.danı kay· 
bettiğini öylomiştir. Yenisi voriloce
ğ ndon e kisinin hükmü olma} acağ'ı 
ilan olunur. 

lstanbul Asllye Mahkemesi 
6 ıncı Hukuk Dairesinden: 

Ccl!ll H. ile Sultanahmotte Nakil· 
bentte kömOrcil Emrullah Ef. karşı 
sında 22 No. da mukim Ne iyo H. 
be} ııindo tescili talak dava llllll mı.
nen 'aki tebligat Uzer ine gıyaben 
carı tahkikatı neticcsiııdo muddcinin 
bu baptaki tuhudu dinlonilcrok tah
kikatı ikmal ve yevmi m ıh:ı.k<:'mo 
olaıı 4 10 932 tarihine t:ısadtif eden 
salı gunrı saat 14 ta} in edilmiş oldu· 
ğundan yevmi vo vakti mez.k<lrda. 
mahkemeye gelmediği vo tarihi il!l.n· 
dan iti haren on g ııı zarfın da itiraz 
da etmodigi takdirde bılciınılo vakı:ı.
tı ikr.Lr ve kabul etın it addoluıı:ıcağı 
malOmunuz olnı 1.k Uz ro keyfiyet 
i .rnon tebliğ olunur. 

lstanbul Asliye Mahkemesi 
6 ancı Hukuk Dairesi: 

He} boliadada gem' ci ka) ngı soka· 
ğıııda 3 numaralı han<.'dO muh. ııı Huh
sar hanım tarafından UskUd. rda soluk 
ginan malın. lesinde hı zır o~ u çıkma
zında S numnrah hanede mukim kocası 
İbrahim efendi aleyhine i anıo olunan 
bo9aııına davasının esnayı tahkikatın

da mumaileyh lbrahiın efendi H!neu 
vaki tebligata rağamen muhakemeye 
gelmediği ve müddeti zarfında itiraz 
da etmediği için hakkıııda gıyaben 
tahkikatı icra n ikmal ve tahit clahi 

• 
Halbuki bazı kıraatlerde çocu· 
ğun kafası bir mabar tclakld 
edilmiş, malümat, gelişi güzel 
istif edilmiştir. Bu devir çocuğu
nun kafası ambar değildir. 

Çocuğun uzviyetini inkişaf 
etlirmek için, hıfzıssıhhanın nasıl 

kanunları varsa, dimağını inki· 
şaf ettirmek için de ruhiyatın, 

ve pedagojisinin kanunları vardır. 
Bu kanunları dikkat nazarına 

almadan, okutmak, hıfzıssıhha 
kaidelerini itibara almadan çocuk 
büyütmiye benzer; biri vücutça 

cılız diğeri de ruban cılız çocuk 
yetiştirir. 

Sabiha Zekeriya 

fstanbul Sıhhi Müesse-
1er Mubayaa Komisyonu 
Riyasetinden: 

Mayıs 1933 nihayetine kadaı 
Akliye Hastanesi için laı.ım olan 
9000 kilo ve Sanatoryoma 4000 
kilo Tıp Talebe Yurdu için 2000 
kilo, ve Kuduz tedavi Müessesesi 
için 600 kilo süt 27·9-932 sah 
günü saat 14 te pazarlıkla ihale 
edilecektir. Pustörize için de pa· 
zarlığa iştirak edilebilir. 

Sultanahmet Sulh Mahkeme 
al 2 inci Hukuk Dairesi. 

RUsuın:ı.t mlidiriyctinin Yemişt( 

Kıısımpaşa iskelc::ıindo 10 numaralı 
mag.Lzada ticaretle meşgul ve Paşa· 

bahçosiııdo Ali zado Mustafa of. noz· 
diııdo mukim S rıncııeli Alık oğulla 

rından Mehmet oğlu Yunus efendi 
alc} hine ikame ett' ğı alacak da·rn ıııın 
coroyan eden mııbakem si net ce iııde 
muddoabih 2;;0 lira 50 kuru,un 
6 - 9 - !)32 tarihinclcıı itibaren I. i:t.I 
nizaın'si ve % 5 iicrcti \'O ,.Llctle bir
likte ma L nıc a.rıfi ıııuh:ı.kouıc ta. iline 
dair 30- ü- 9 2 tarih'ndo Hr 1 ıı k m· 
ra karşı bir hafta zarfında. tem} ·zi da· 
Ya Od i C ği başkfi.tip ih arııame İ il a· 
kamına. kaim olmak üzoro ililn olunur. 

lstanbul OçUncU icra Mf.• 
murluğundan: 

Bir d ynin temini iet f.Lsı için Sa· 
maty ada K mınlık) alı s okagında 21 
No lu Krepd şin f. lrik ında mO\· 

cut 2 dokuma 1 ta\ l 1 m sura ı çöz· 
g!l tcfornl:ı.t ve motorlariy e 21 • 9· 932 
tarihind sn.at 11 il.L 12 do ikinci art: 
tırına sure ti~ le satıl ~ ından ta ip 
olanların m Llıallindo memuruna m lrn 

caatl ri il.in ol nur. 

istimıı. olunara" tahkikat evrakı muba 
kc.11cyc sevkedilıniş oldu undan yev· 
n.i mula"em ol:ıra tyin kılıın 
15-10-03~ cumart i :ıt 1 t 

nıul akemeye gclmodil'> ' t ril ı ı 
nııı forda ınd rn itlb.tr n on giln zar
fında itirazda bulu ımn lı ı takdirde 
bilrflmlc 'akı11.tı ikrar 'o .,abul e~ le-

miıı :ı.ddolunaeagı ınalllm olruak üzon 
ke~(iy t ilan uluuur. 



SON POSTA ;:yJiıl l IJ 

I<"ansızlık, Romatizma, Sıraca, Kemik, Sinir, Damar, HASAN KUVVET ŞURUBU 
Ve,..eın hastalıklarına, yürl: m iyen, diş çıkara-

n1'lyan çocuklara, genç ve ihtiyarlara 
e;:: ___ _ 

l 
KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. l 

MEYVA Tuzu Mide ve Barsakları ağrt vermeden temizler. 
BASURU kökUnden keser. 

taamı ltıtif Ye zevkle İ\ilcbilir bir gazoz suyu verir. 

"MAZON TUZU,, ndanmemuun kalıntyanl:ıra B . .ı.lHie

kapıd& lt Bankası arkasında MAZON BOTTON 

ecza. deposundan bedell iade edilir. MAZON ismine 

dikkat ediniz. Bilylik oitesi 100 kuruı. 

•rerhu•·1f :~'i~ ~?f ~n,ıııctçFI 
.._. Be11ıktaş: .l\J ıizdarı Han No. 4 

1 AP <Jii*M·'B*&W ........ :-- .. raı;haııe Jfaşırııla :'l~iltıir l'a~a kon:ığtn<la -..m:Sl _____ lıml ___ _ 

LeyU -Nehari • Ana - ilk • Orla • Ltse - Kız • Erkek 

YRİYE LİSELERİ 
l\!a: rit' 't I" le ti t·dilusiııin 5/4 !)f\2 t:ıritı ,.o 18G"ili ııuııı:ı.ralt oııırilo bilttiıı ınekteplore taıniın odiltli~l Uzore reeınt 

ınliadd ti t c lik rdilmiş olan mcktolJiıııizdo talebe kaydın:~ t•:ışlaııını;tır. Ecnebi lis:ı.nlarına ilk sınıflardan itibaren 

l. ~ 1nııır. ~·ı harı takliu ınckteLin hıısust otomobil vo otolıUs!crile nakledilir. Ilergün saat 10 dım 17 ye kadar kayit 

rnııaınul!.'si yapıhııaldadır. 'l':ılop vukuıııııl:\ posta ilo tarifname gönderilir. 'fol 20530 •• 

•• •• moru 
almak için 

iŞi BEKLEYiNiZ 
SATGAZEL 

Kurbağalıdere gazhanesi emrinize amadedir. 

EVE TESLiM 

VE Z 1 N TEMINATLIDIR 

İstanbulun en eski hususi ve feyizli mektebi 

ŞEMSÜLMEKATiP 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

Tesis tarihi: 1307 
Yına, Hı, \'O Ort:ı kı<;ımlnra LeyU-Nelıarl, t:\lcbe kaydoluııroaktadır. Herglln 
~:Lat 9 1l:uı 18 c kadar kayıt mu:ıı.ıel<'si Jcrn. kılınmaktadır. Tedrisata 17 

,~_,_.. lı:ışl:maraktır. Adres: Jlr~iktaş Yıldız Tolofoo B. O. 2282 

İSAR 
MADEN SUYU 

Harareti teskin eder, iştahı arltlrır, en ağır 
yemeklerı ko~ay hazmetllrlr, içimi lezzetli, temiz 
ve sıhhi sofra suyudur. 

Karac!ğcr ve böbrek taşlarını dUşürUr. Taş· 
larm tEşekkUIUnde mftnl olur. Her çeşit hazlmslzllğe 
m5de el<ş liğine, şlşklnllğlne, kum ve şeker hasta
hlj na en iyi ve tabii ilaçtır. 

En tabii iştah ilacı 

MADENSUYU 

A 1,., H İ Ticaret Lisesi me 1 aya Müdiriyetinden 

Umuma • İ v fi 
Meccani IS enogra 

Açılıyor. Tedrisata teşrinievvelde başlanacaktır. 

~mi~~~ IWif'ti Mektebe müracaat. -

Istanbu] Evkaf Müdüriyeti İlanları 
Cevamii şerifoye 1 OJ2 senesi zarfında tevdi edilmek Uzere 

(8000) kilo mangal kömürüniin lüzumu olduğundan talip olanların 
şeraiti cınlamak üzere hergün Levazım kalemine ve ihale glinü olan 
19 - 9 • 932 pazartesi günü saat on beşte İdare Encümenine mü
racaatları ilan olunur. 

Kıymeti muhammenesi 
Lira 

20400 Çakmaçılarda lbrahimpaşayı atik mahallesinde Fin
cancılar sokağınea (170) arşın terbiinde bulu ıan kagir binanın 
tamamı (12-9-932) tarihinden (10· 10·932) tarihine müsadif pazar
tesi günü saat on beşte ihalesi icra edilmek iizere dört hafta 
müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye konulmuşlhr. Talip 
olanların pey akçesi veya Banka kefaletnamesile teklif mektuı:la· 
rını yevm ve saati mezkfıra kadar lstanbul Evkaf Müdüriyeti 
binasında müteşekkil İdaro Encümenine tevdi eylemeleri 
ilAn olunur. 

--Görülmemiş-
Parlak bir muvaffakıyet 

Ademi iktidara, belgevşekli
ğine ve zafiyeti umumiyeye 

karşı kat'I tealr gösteren 

GLANDOKRATiN 
Meşhur prof. Brown Lecquart ve 
Steinach'ın keşfidir. Kadm vo er· 
kek farkı yoktur. Her kutu deru• 
nunda tnrkçe olarak tarifesi mev• 

cuUur. 
Umum depoıu lst. Bahçekapı'da 

ZAMAN ecza deposudur. Her ec• 
zane ve ecza depolarında bulu• 
nur. Kutuıu 200 kuruftur. Doktor 
beylere teairini tecrül>e için mak· 
buz mukabilinde bir kutu gönderilir. 

Yirmi gUnden· 
beri nerede ol· 
duğundan habe· 
rimiz olmıyan 
lnönll Şehir yatı 
mektebi talebe· 
sinden 85 nu· 
maralı 13 yaşın· 
da Cafer oğlu 
Ahmet Ef. hak· 
kında birçok ara· 
maklığımıza rağmen malumat ala· 
madık. Kendisini görenlerin ve 
yahut nerede bulunduğunu bilen· 
lerin en yakın polb merkezine 
veya aşağıdaki adrese insaniyet 
namına teslim ettikleri veya ma· 
lunıat verdikleri takdirde mem
nun edilecektir. 

Fatihte; Haydarda Bıçakçı ınahalle
ı;indo k:ırnkol k:ırşında 

Riistem Jlüseyin 

Sadık Zade Biraderler 
Vapurları: Karadeniz Postası 

i N ö N O 
SALI vapuru 

20 Eylul 
günll akşamı saat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zongul· 
dak, lneholu, Ayancık, Samsun, 
Giresun, Trabzon ve Rize) ye 
azimet ve ayni iskelelerle Ün· 
yeye uğrıyarak avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet Hanı altında acea· 
talağma miiracaat. Tel. 22134 

NAİM VAPUR İDARESi 
lzmir surat Postası 

( 20 eaat • 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her Perşembe gUnlerl Galata 
hııfta rıhtımından 

Saat tanı 18 de hareketle doğru 

I Z M 1 R 'e 
ve Pazar günleri İzmir' den saat 
14 112 da hareketle İstanbura 
avdet eder. Tafsilat için Galata, 
Gümrük ka.rşısmda Site Fran· 
sez Han No. 12 yazıhanesine 

-milr'leaat. Tel. 8. O. 1041-1111 

20 Eyıoı sall gUnU akşamı 

Şehzade başında Fer ah Tiyatrosunda~ 

Beş Komik Bir Arada 
Dumbullu İsmail, Şevki, Cevdet, Sezai, Rasih Efendiler 

Kış mevsiminin ilk eğlenceli müsameresi 
Çok ucuzdur. 

-------------iZZET ATÖLYESl-------------
Ankara: Dahiliye Vekaleti karşısında 

Her nevi yazı maklnelerl Gramofon ve divafram tamiratı. 
'l'olefonla miiracaa.t : Ankara llanat Acentesi Tolefon ;1705 

'Matbaa maklnel'!d mütehaH·u ı ıZZET 

Zafiy•tl umumiye, iştihuızlık ve kuvvetsizlik 
fafed Ye temi görillenr 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız .. Her eczanede 

Pertevniyal Vakfından: 
Şiılide Meırutiyet mahallesinde Ebekm so. Valde apart 9 '9'e 10 No. 

daireleri birer sene mü 1detle. 
Sarıyerde Ortaçeşmede 22 No. lu dUkkA.n araası 1 sene müddetle. 

,. ,, 20 No. lu bUyUk dtlkkin ıı.rsaaı 1 sene milddetle. 
,. ,, 1/3 ·o. lu muhterilt bahçe 1 sene müddetle. 

Aksarayda Alembey mahallesinde Pertevniyal ıo. 8 No. ha.ne 1 ıeuo 
müddetle. 

Köprilbaştnd& Valde Hanı kötesinde 1/38 No. mahallebiel dilkkA.nı a 
sene müddetle. 

Bala.da muharrer olup Pertev.niyal vakfı akara.tından olan emlA.k hiza· 
larında göaterJlen müddetle ve açık arttırma euretile yirmi gün i~in mtt.za· 
yedeye konulmuıJtur. Kira ile tutmak istiyen taliplerin mlizayede gilnli olan 
Eylülün 22 sine mtisadif per~eınbe gUoU eaat 16 ya kadar İstanbul Evkaf 
Miidlriyetind~ Pertevniya.l vakfına veya. İdare Encilmenfne milracaat etmelerJ. 

HANIMLAR m 
Biçki Dikit Derahanoai 

Ailenb:ln bir Hnellk dlıdtlne verece
ğini• Ucretle1 Uç ayda amel! ve nın:ari 
olarak biçki ve dikit öğretllUlr. Maarl.f 
Vekaletinden mu.addalc şahadetname 

verllir, • 
Cumadan maada herıUn mUracat ka· 

bul edilir. 
Nektar K. Zarukyan 

Beyoğlu: Alhnbakkal, fcadlye caddea 
Çayır sokak No. 63 Telefon: 20735 

İstanbul Belediyesi 

KARAAGAÇ 
müessesatından 

Yağ ilam: 
3000 kilo makine yağı 
1200 ,, amonyak yağı 

Karaağaç milessesatı soğuk 
hava ve buz fabrikaları için 
miktarları yukarda yazılı iki 
kalem yağ kapalı zarfla ve 
yirmi gün müddetle şartnamesi 
mucibince münakasaya kon
muştur. İhale 8 Teşrinievvel 
932 cumartesi gilnU saat J 4 te 
Miiessese Müdiriyetinde icra 
kılınacaktır. iştirak edeceklerin 
Sütlücede MUdiriyet kaleminden 
şartnameyi almaları ilan olunur. 

Dr. HORHORUNI 
Zührevi ve Bevlt h:ıstalıkla.r todavi-

hanosi Beyoğlu .l\1ulenruj yanında 
Zambak sokak No. 41. 

Son Posta Matbaaaı 

Sahibi: Ali Ekroın 

Noır iyat Müdür il: Halil Lıltfi 

A k d kiralık n ara a apartmanla 
Y enişehirde Gazi bulvarmda 

Vardar apartmanında iki daire 
kiralıktır. Fiatler mutedildir. 
Taliplerin (2) numaralı daireye 
müracaatları. 

Tayyare Cemiyeti 

Mubayaat 
Komisyonundan: 

Nümune ve şartnameleri veç· 
hile iki milyon renkli beyanna
me ile 400.000 adet evlenme 
evrakı tabettirileccğinden tab'a 
talip olacakların pey akçeleri 
ile birlikte 21 • 9 - 932 çarşam· 
ba gllnil s aat 15 te Piyango 
MUdilrlüğünde müteşekkil Tay• 
yare Muhayaat Komisyonuna 
müracaatları. 

EDEBi BiR iZAH 

30 senelik yükıek ve parlak ( edebi var 

lığımı) takdir ve tevklren, ( TUrk şiirli edep 

daht ve tlıtatlara ) tarafından bana ( büyllk 

şair) payeıl verilmesi milnııaebetlle, ( Cüm

huriyet) te mUnteşir bir ya:ı11ında heni ( Şiir 

!.ıralı) diye anan Peyaml Safa Beyfa sonra

dan bu vadide alaylı ne,rlyata kalkttmuına 

ve hakkımda hlltlln muarızlarımın atmalan 

melhu:ıı her türlü ta'ri:ı: taşlarına rağmen 

bugünden itibaren neşredeceğim yaulnrım· 

dan h~r iıtedlğlmln altına şu imzayı atacaj'ım. 

Tiirk •• iir I\ıralı: 

Fllorlnalı Nftzım 

-------·-----~-
DarUlbedaylde 

lhrillbtıdayi M üdiırl ugü m1rıı: 
1 - l>arilllıcd:ıyitlo teşkil edilecek 

1-<HO heyetine girmek istiyeıı sesleri 
ıııii:rnit hovcskar Ber ve llanımlarırı 
cııın:ıdan ıııaad.L Iİorgiln salıalıları 
ondan on ikiye kadar ınilosse:emhe 
rnürar.a:ıtla. ko}·dolıııı ınaları. 

·> Balot tlorsloriııo ba~ları ıııı,tır, 
goı cıı ,;ene ıle\•:ı.ııı eıloıı lıaıııınlarla 
liıı oııo ,·enidon drıııok istiyorı 'iieu t
ları claıısa ıııils:ıiL hanımların da cu
ııııt(bn ıuaada lıergiııı oııd:ı.n on ikiye 
kaıl.~r ınUraca:ıtları ill\n olunur. 


