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Ye~~~~~L~~Nutl[~_B_u~~-~"-~_M_e_~_k_k_r~_d_~_~) 
Tanzim Edilecek? ilim Dilimiz Müthiş Bir 

ihracat Tacirleri Kısmen 
. I V ekliler Heyeti çok büyllk bir 

alAka ile beklenilen içtimaını ev-

velki atın yaptı. iktııadl meyzu. 
ları blltthı etrafilo ve bUttia 
ehemmiyetile mllzakere etti •• 

1':ararlannı verdi. Bu kararları 
dUn tafıilltile bildirdik. 

Hiınayei Etfal 
Cemiyetinin ıeb-

rimizde tertip et
tiği büyük güre~ 

müsabakaları ya
nndan itibaren 
baş J ı yaca k br. 
Bilhassa önü-
müzdeki cuma 
günii Taksim 
atadyomunda en 
meşhur pehli
vanlarımızın kar
şılaştığını g&re
ceğiz. Bu güreş-

lere Tilrkiye 
Başpehlivanı Ka-

ra Ali de iştirak 
edeceği için mil· 

sabakalar tOp
hesiz çok heye-

canla bir mahiyet 
alacakbr. Bu hu-

sustaki hazırhk-
lar bitmiş gibidir. GUzltie pehlivanlarımızdan Dlnarh Mehmet 

lzmir, 18 (Hususi) - Şehri· bizim namlı gllr~şçilerimizle er 
mizde Himayei Etfal Cemiyetinin meydanında karşılaştılar. Saba 
teıebbüsile yapılan son güreı hıncahınç dolu idi. ilk mnsabaklL. 
müsabakaları emsal"'· denilecek Amerikada bile büyük bir şöh· 
derecede heyecanla oıuu. Serbest ret kazanmıı olan Bulgar pehli-
Amerikan güreılerinde beynel- vana Stoyef ile bizim Uzunköp-
milel bir töbret kazanmış olan rolü Hasan pehlivan arasında 
ea yüluek Bulıar pehlivanları yapıldı. Fakat Hasan pehlivan 

(Devamı 3 inci .. yfada ) 

Müteessir 
Anarşi içindedir 

Beynelmilel lshlahları Kabul Etmek 
En Doğru Usuldür 

Prote•llr P'allP .. dln Kerim .. , 
Bayllk pfla ba huuıtaki 
(Den.. 10 uan Aylada) 
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Sesi 1 • 1 Halkın 

Yeni Alınan İktı-
sadi Kararlar 
Mcııılekcti re'alıa götür~cuk ycııi 
ik tı s a<li kararlar alınıyor. Bu 
hui:!usta. halkımız diyor k:i: 

Şiikrü Bey ( Sultan alı ıııtıt (içler 
malıa.l!esi 72) 

- Son kontenjan kararından .-on· 
ra piyasadan bazı ticari bedbinliğe 

ıevkeden bir hava eımiye başlamıştı. 
Hi:ikumet yeni kararlar almıştır ve 
alıyor. İnşallah vauyet düzelir. Bu 
iş mühim bir ihtısaıı şubesi olduğu 
için yeni ve eski kararlar hakkında 

hiçbi.r teY şöyliyemem. Alıikadarhmn 
isabE:tJi kararlar alacağından eminim. 

• 1lıs:ı.n B. ( 1\a.dirga mcyd: nı 8) 
- Son zamanlarda ga ~.: telcr bir 

Ynika ticaretinden sık ıık bahsettiler. 
Vesika kelimesi meş'um Harbı Umumi 
senelerini hatı rhıltığı için insanda bir 
ao}uk duş teairini yapıyor. Hükümet 
yeni karari.e bu veıika usulünü kal
dırmıştır. Fabrikalar için iptid .. j me
Yaddı da aerbest bırakmı,br. Fabri
ka'arı faaliyete ve tüccarı nikbinliğe 
•e,,.keden bu karar dolayısile ıe-

vindim. 

Pal8bıyıklı Bir Çocuk! 
Kaytan Bıyıklı Bir Delikanlı On Altı 
Yaşında Olduğunu İddia Ediyor 

Son günlerde fstanbul mahkemelerinde tuhaf 
bir dava görülmilştür. Yaş tashihine ait olan bu 
dava paiabıyıkh bir delikanlı tarafından ikame 
edilmiştir. Dava açan genç, kendisinin henüz on 

altı yaşında olduğunu, halbuki nüfus tezkeresinin 
vaktile yanlış çıkartıldığını, bunun 16 yaş·nda ola

keme edilmektedir. Bu sebeple bu gibilerin yaıları 
evvela Adliye Doktorları tarafından fennen tesbit 
edilmekte, müteakıben Hukuk Mahkemesi, doktor
ların mütalealarım okuyarak kararmı vermektedir. 
Alakadar Hukuk Mahkemesi Aziz oğlu Salibi de 
Adliye Doktorlarına göndermiştir. 

rak tashih edilmesini ileri sürmüştür. 
Mahkeme bu iddiayı dinlemiş, fakat kanun 

mucibince dava sahibini Adliye Doktorianna gön-

Adliye Doktorları şu günlerde bu palabıyıklı 
çocuğu muayene ederek ha.kiki yaşını fennen tesbit 

dermiştir. Esasen davayı açan genç, Aziz oğlu 
Salih isminde bir suçludur ve Ağır Cezada muba-

edeceklerdir. Fakat cüsseli delikanlının görünüşüne 
·ve palabıyaklarına göre, 16 yaşında olduğa iddiası 
ne dereceye kadar makbul olacaktır? Bu ciheti 
herkes merak etmektedir. 

Mahrukat JYeni Yapılacak 
Belediye Kömür Ve Odun Hapishane 
Vaziyetini Tetkik Ediyor 

Belediye lktısat Müdürlüğü 
şehrin odun ve kömür ihtiyacına 
murakıpları vasıtasile günfi gü
nüne tetkik ettirmektedir. 

En iyi odunun çekisi eve tes
lim {320) ile {340) arasındadır. 
Kömürün altı kuruşa, Bulgar 
kömürünün de altı otuz paraya 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Belediyenin yaptığı tetkikat 
neticesinde şehirde mühim mik· 
tarda odun ve kömür ıtoku var-
du. Kış tiddetli olsa bile lstan
bnlun bu sene k8mür ve odun 
ııkınbsı çekmiyeceği, fiatlerin 

daha fazla artmıyacağı aöylen· 
mektcdir. 

Y anıkkışlanın Projeleri 
Tanzim Edildi 

Adliye Vekaleti Edimedeki 
Y anıkkışlanm hapishane haline 
konmasina karar vermişti. Vekilet 
kışlada yapılacak tadilatın pro
jesini hazırlatmış ve fen heyetine 
vermiştir. 

Fen heyeti nekadar para sar
fedileceğini tesbit ettilcten sonra 
derhal kışlada tadilata başlana
caktır. 

Ameleler kapalı yerde çalışa

cakları için kış içinde de faaliyet 
denm edecek ve kı~la bir an 
evvel hapishane haline konacak· 
br. İnşaatta mahkfımlarm da ça• 
lıştırılması muhtemeldir. 

Dünya Güzeli 
Keriman Hanım Şerefine 

Sua diye Plajında Bir 
Müsamere Verilecek 

Feyzi Daim Bey 
---·~·---

Adliye Vekaleti istifayı 
Kabul Etmedi 

Birinci asliye mahkemesi reiai 
F eyz:i Daiın Bey geçenlerde isti
fa etmiş ve istifanamesi Adliye 
Vekaletine gönderilmişti. Haber 
aldığımıza göre Adliye Vekilet1 
Feyzi Daim Beyin istifasını ka-
bul etmemiştir. -----Ofisin Bir TesebbUsU 

' Harici Ticaret ofisi A Yl'Upaya 
ve diğer muhtelif memleketlere 
sevkedilen taze meyva ve sebzeler 
için nakliye tarifelerinde tenzillt 
yapılması hususunda muhtelif 
müesseseler nezdinde teşebbüs
lerde bulunmnştnr. 

Bu teşebbilsler muvaffakıyet~ 
li neticeler verdiği takdirde 
meyva ve seb:r:e ihracabmızın 
bir miktar artacağı tahmin edil· 
mektedir. 

Taklit 

Günün Tarihi 

İskan işlerindeki 
Suiistimal 

Tahkikat Ve Tevkifat 
Devam Ediyor 

fatanbul İskı\n idaresinde mey• 
dana çıkarılan suiistimal şebekesinin 
tahkikab, bu işin nekadar cü'retki• 
rane olduğunu tesbit etmektedir. 

21 evin sahte tahsis ve iskln 
doıyalan ile tapuya bağlandığ ye bir 
kısmının satıldığı 11abit o?muştur. 

Bunun üzerine iakin memurlann• 
dan Azmi Ef. hemen tevkif ohınmUf• 
tur. Bundan başka iıki.nda memur 
Rıulm, Zühtü, Emin EJendilere do 
işten el çektirilmiştir. Yeniden tın·· 
kif edilenler arasmda aabak poliı 
memmu Üsküplü Ziya, Sabık polfı 
K.lmf. Selinik muhacirlerinden Sft. 
le7man Efendilerle Melek İ5mlndo 
bir de kadın vardır. 

Diln de, öteden beri iakan işlerlnde 
mutavauıtbk yapan . ŞemseUin Ef. 
yakalaornıı. Jıticvap edildikten sonra 
teYk.ü olunmuştur. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Jeneral Mak Arttır 
Bu ayın 25 inde 11ehrimize gele

cek olan Amerik'\ Erkanı Harbiye 
Reisi Jeneral Mak Artür şerefino 
bayak bir geçit resmi yapılacak, 
meruime 100 tayyaremiıden mürek• 
kep muazzam bir hava filoau ela 
lttirak edecektir. 

Otomatik Telefon 
Kadıköy ve Beyotlunda otomatik 

telefon tesi.ah ikmal edilmiıtir. Bu• 
ralarda otomatik mükitlemat per• 
ıembe akşamından itibaren batl1-
yacaktır. 

Bir Hilkat Garibesi 
Sürt - Burada battaniyeci Ena

rullahın refika&1 yarau hayvan, yar111 
inaan bir çocuk doğurmUflur. Bu 
hilkat garibeıi ancak üç saat hayatte 
kalabilmiştir. Kadının sıhhati iyidir. 

Evkaf Tayinreri 
EYkaf Kuyudu Umumiye Müdürll 

Hium Bey Vekalet emrine ahnmıı, 
yerine Kdirne Evkaf Müdürü Hamdi 
Bey tayin edilmiştir. Edirne Evkaf 
Müdürlüğüne Dini Mlleaae.eler Mu. 
dllrUJQ'ünden açıkta kalan Esat Be7 
tayin edHmiştir. 

Şeker ihtikarı Davası 
Alpu il u şeker şirketi aleyhin deki 

lhtik.Ar davasının nAkun rüyetine 
dün Saltanah:net ıulh birinci ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. 
D«nkii celaede şahitler dinlenmit 
•e bazı tezkerelere cevap alınmadı· 
ilndan dava pazar gününe talik 
edilmiştir. 

yeye ; "S ·: Posta Resimli HikQge si: Pazar Ola Hasan Beg. Digor Ki: 1 
'------~o __________ n_ı~n~=-:.:..=~~------~::_----------------------------------======================:::::::=::::: 

"' \ ' // , 

1 - Hasan Bey.. Eşya1an 1 
temidiyeo iliçlar icat etmişler. 

2 - Çatal, kaşık .•• 

- iiiiiiiiiiiil-~.:..:::.---=....:-===========:::=:::;-;:::===================-~ 

3 - Ayna, konsol ••• 
ıey yok. 

1 
4 - Hulasa temizlemediği 5 ı Haıan Bey - Aman birade 

hir taae de ben alayım. Belki balı 

k hn heet1 arıD1 temizlerimL 
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Her •• un 

Mündericatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş
tir. 

Yeni Maarif Vekili 
İş Başında 

( Baı tarafı f incl ıayfad~ ) 
eleaini büyilk bir ehemmıyeUe 
tetkik edeceği anlaıılmaktadır. 

Reşit Galip B. DarnlfDnuna 
yeni bir istikamet vermek, bu 
müesseseyi tam manasile bir ilim 
ve mesai ocağı haline ietirmek 
için uğraıacaktır. 

Tekzip Edllen Şayialar 

Be yoğlunda çıkan F ranıızca 
Stambul gazetesi kabinede yeni 
tebedüller olacağı ve Maliye Ve
kaletıne Saracoğlu Şllkril Beyin 
geleceii ıekliade bir şayiadan 
bahsetmektedir. Fakat alAkadar 
mehafil Maliye VekAletinde bir 
tebeddül olacağı haberini tekzip 
etmişlerdir. 

Reşit Oallp Bey Kimdir 1 
Reşit Galip Bey 189:!de Ro

dosta doğmuştur. Merhum Meh
met Galip Beyin oğludur. Mos· 
kova büyük elçimiz Hiiseyin 
Ragıp Beyle kardeştirler. 

Reşit Galip Bey İzmir idadi-
11inden sonra Askeri Tıbbiyeden 
çıkmıştır. ikinci devredenberi 
Meh'ustur. Meb'us olmazdan cvel 
de Muhtelit Mübadele Komisyc· 
nunda vazife ifa etmiştir. Birçok 
neşrolunmuş eserleri vardır. 

Eski Vakii Ne diyor? 
Sabık Maarif Vekili Esat B. 

İstifası hakkında şu sözleri söy· 
lem iştir: 

" - Evet istifa ettiğim doğ· 
rudur. Vazifemden affımı rica et· 
miştim. Bu ricam kabul olundu. 

Maarif VekAleti devlet te9ki-
litı arasında ea mllhim VekAlet
lerden biridir. Burada idare ve 
kültür itibarile çok faaliyet sarfı 
IAzımdır. Ben bu uğurda iki sene 

çalıştım; fakat bundan daha ziyade 
faaliyet sarfı lllzumuna kani· 
im. Arkndaşlanm araımda, 
bu faaliyeti g6sterecek bir-
çokları mevcuttur. " 

lzmirde Heyecanlı Güreş 
Müsabakalan Yapıldı 

( Baı tarafı 1 inci Hyfada) 
uzun bir ·muaaraadan ıonra Bul
rar gUreıçiyi bir sarma hareketi 
ile mağl(ip etti. 

ikinci müsabaka Bulgar pehli· 
vam Stopçef ile Kırkağaçlı Hasan 
Pehlivan arasında yapıldı ve 
Hasan pehlivan ıayı besabile ga· 
lip geldi. Gllniln en heyecanlı 
JÜreti Dinarlı Mehmet Pehlivanla 
Bulgaristamn en kuvvetli pehli
•anı Georgiyef arasında yapıldı. 

Bu mllsabaka hatladığı zaman 
halk ayağa kalkmıt. heyecan 
lçorisinde gllreıi takibe bqla• 
rnıştı. Her iki pehlivan da seri 
hareketlerle biribirini ezmeğe 
çalışıyordu. Georgiyef çok ıert 
hareketlerle Dinarlıyı hırpalama· 
ia, kuvvetli cftueıile Uzerine 
binmeğe kuvvet sarfediyordu. 

1 - İnsan doiduğu v• öldüiü 
ı:aınan yalrıııdır. 

I" 

SON POSTA 

2 - İnun hayaita 
murakabe edebHınek 

kalmat• muhtaçtır. 

• 

kendı nefsini 
için yalnız 

Yalnızlık 

3 - Kcndıı" ııi ta biat ve cemi-
yetten tecrit etmesini bilmiyen, 
kendi kendine yalnıı: kabmayaa 
Adam, dünyanın en bedbaht ada
mıdır. 

• 
SON TELGRAF HABERLER/ 

• 
Alevler içinde Bir Kamyon 

• 
Yolcular, infilak Gürültüleri Arasında 

Bin Müşkülatla Kurtuldular 
Tekirdağ, 19 ( Husust ) - Burada çok feci ve 

korkunç bir yangın olmuş, bir kamyon benzin 
alevleri içinde mütemadiyen yanmış, bir şoför mu· 
avini ele tehlikeli surette kavrulmuştur. Hadise şöyle 
olmuştur : Geceleyin Muratlı istasyonundan şehri· 

mize gelmekte olan bir kamyonun benzin deposu 
delinmiştir. Şoför muavini yere inmiş ve kamyonun 
altına girerek depoyu tamir etmek istemiştir. Fakat 
karanlıktan etrafım görenıediği için kamyonun 

şdörii kibrit çakmıştır. işte çakılan bu kibritin 
tesiri le ) ere dökülmüş olan benzin derhal alev 
alm ış, bu alev depoya da sirayet ederek kamyon 
infi ı alc giirültüleri arasında yanmıya başlamıştır. 
Hadise o kadar ani olmuştur ki yolcular ve şoför 
şaşkınlık arasında bin miişkülAtla kaçabihnişlerdir. 
Neticede kanıyon tamamen yanıp kül olmuş, şo
för muavini de yüziinden ve diğer yerlerinden teh
likeli surette yanarak hastaneye kaldırılmıştır. -G.C. 

Gandi 
Açlık Grevine Başlamıya 

Karar Verdi 
Bombay, 19 (A.A.) - Gandi 

ıarta bağlı olarak serbest bıra· 
kılması hakkındaki teklifi kabul 
etmemiş ve açlık grevine başla· 
mıya kat'ı surette karar ver· 
mittir. 

Hariciye Vekili 
Bu Sa hah Geldi, Yarın 

Cenevreye Gidecek 
Akvam Cemiyeti ve silahları 

tahdit konferansı bürosu müza· 
kerahna iştirak edecek olan Ha
riciye Vekili Tevfik Riiştü Bey, 
refakatinde Bem sefiri Cemal 
HUsnll •e Kalemi mahsus müdürü 
Kemal Beyleı· olduğu halde bu 
aabab şehrimize ~elmiştir. 

Heyet yarın istanbuldan ha· 
reket edecektir. Heyete Necmed· 
din Sadık Bey de refakat ede
cektir. 

-Üç- Haydut 
Yakalandı 

Diyarıbekir, 19 (A.A.)- Lico 
ve Gen\: kazaları dahilinde taka· 
vet yapan meşhur haydutlardan 
Mestanlı Musa, Mehmet Ali ve 
iiç arkadaşı takibat neticesinde 
ölü olarak yakalanmı,lardır. 

Bu Sabahki 
Kesif Sis 
Vapurlar Üç Saat Kadar 

işli yemedi 
Bu aabah erkenden tehrin 

hemen her tarafını kesif bir aiı 
kaplamııtır. Haliç, Boğaz ve Mar· 
mara tamamen sis tabakalarile 
örtOlmUştO. 

Bu sebeple Boğaziçi •e mUte· 
ca•ir sahiller vapurları. saat on bu-

çuğa kadar ıefer yapamamıılardır. 
Yalnız sabahleyin yedi buçukta 
" NamazgAh " isminde bir motör 
Haydarpaşadan lstanbula birkaç 
yolcu geçirebilmiştir. 

İki Şerir 
Bir Taarruzdan Sonra 

İkisi De Tutuldu 
lzmir (Hususi) - Diln Mene

menin Dere k8yllnde çok çirkin 
bir hAdise olmuş, 50 yat
larında ( Fatma ) Hanım isminde 
bir kadın harmanda uyumakta 
iken iki tabım taarruzuna uira· 
mııtır. 

Bir Tevkif 
lzmirde AzJ;-Bir Kasa 

Hırsızı Tutuldu 
lzmir, 19 ( Huauıt) - Dün 

zabıtaca, aenelerdenberi aran
makta olan Mustafa oğlu Cemil 
isminde meıhur bir sabıkalı ya
kalandı. 15 ıenedenberi lıtan
bulda ve lzmirde muhtelif kua 
hıraızlıklarmm ve cinayet hl· 
diselerioin faili olan bu adam 
bir senedenberi burada bulu· 
nuyormuf. Çemil tevkif edilerek 
hapishaneye gönderilmiştir. 

Gizli Bir Kumarhane! 
-------- -------On ikinci dakikada Mehmedi 

Bulgar pehlivanınin altında mllf- B "" 1 d B. r K h d 
kil bir vaziyette gördük. Seyirci- eyog Ufi a } umar ane e 
lerin gözlerinde teessUf alamet-

leri okunuyordu. B • k K b Y k 1 d 
re ~:ı:cc:ği~;na~~=~~d~:~:~n b~= ırço umar aı a a an 1 
narh seri bir hareketle Bulgar Beyoğlunda Arabacı sokağın· memurları dün akşam evi taras· şil örtülü büyük masada kumar 
fanıpiyonunun altından kalkarak da Selimetj aprtımanmın J mı· sut etmeye başlamışlardır. Gece oynarlarken yakalamışlardır. 
Georgiefi baıaşağı getirmek su· maralı dairesini işgal etmekte yarısana doğru bu evin içinde bir _ Yakalananlar şunlardır. F oti, 
retile iki omuzunu yerlere serdi. olan F oti ve Ragıp Efendiler kadın feryadı duyulmuf, memur· Adem, Yorgi, Madam Nirekoviç, 

Bu hareket o kadar ini ol· Hüsnii, Antuvan ve Hikmet. Ma-
hluşluki Georgief gafil avlanmak· tarafından kumar oynatılmakta lar derhal aparhmana girmişler, sanın üzerinde bulunan kumar 
tan mütevellit bir teessürle ço- olduğunu haber alan zabıta kadınlı erkekli bir kalabalığı ye· edevatı mOsadere edilmiştir. 
cuklar gibi ağlamıya başladı. _ :_:;_,:~:;;:::;:;:;:;::::;=:=;;:::.;;:::~=.::...:.:::;.::-::;:;~;;:::=;:;:~;::;==:=::;::::::;:;::~;::==~~;;::::;;:~==~==~ 

Son güreş Dinarlı Mebmedin ( 

İNAN, İSTER babac;ı Yusuf pehlivanla Bogde-
nof arasında yapıldı. Her iki 
pehlivan da 50 yaşını aşkındı. 
20 sene ev\'el Aınerikada Koca 
Y us ufa mağlup olan Bogde-
nof. bunu bir intikam vesilesi 
İltihaz etrnişli. Koca Yusuf ta 
Oğlu gibi rakhini 12 inci dakika· 
"da mağlup ederek memleketimi· 
le bu sabada hekikaten çok kıy· 
illetli muvaffakıyetler kazandırdı. 

iSTER 
Vilayet İski'1 İdaresinde Mülkiye Müf <!ttişleri tara· 

fından yapılaa tetkikat, b irçok kimıdere, istihka!cları 
olmadığı halde emlak verildiğini, bir kısmının hakla· 
rından mahrum edildik lerini göstermi~tir. 

Bu münasebetle bkıin memurlarının kıiffeıine 

İNANMA! 
işten el çektirilmi~, bir kişi müıteına, diğerleri de 
tevkif edilmi,lerdir. 

Tahkikatın Emlaki Mdruke İdareıine de teımi l 
edileceği anla ,ılmaktadır. 

Bu haberi okuduktan ıonra, 

/STER JNAN. iSTER INAN-41A! 

Sayfa 3 

Terakki Günleri .. 

Sıkıntı Günleri .. 

----------------- A. E.---
Arkadaşım elinde buruşuk bi 

gazete olduğu halde odamın ka 
pııını açtı ve : 

- Bıktım artık! diye başladı. 
Bugünkü nüshada da dlinya buh· 
ran.nıu geçmek lizere olduğunu 

yazıyoraun, biraz sabır tavılye 
ediyorsun L 

- Görüyorsun ki vaziyet ... 
- Görüyorum ki vaziyet ga· 

zetelere, mecmualara, kitaplara 
ve nutuklara nazaran aaliba yüz 
tutmuıtur, zannedildiği bir sırada 
ve her defasında da eskisinde 
farklı olmamıştır, işe yeni baıta 
başlamak zaruretini r6st~rmlıtirl 

- Azizim asnmıL .. 
- Medeniyet ve terakki a .. 

rıdır, diyeceksin biliyorum. Fakat 
çok rica ederim bu bahıe hiç 
dokunma! Bu kelimeleri mektep 
sırasından bqhyarak aon günlere 
gelinciy~ kadar okadar çok işit
tim ki artık gına geldi . 

Yirminci asırda yaııyoruz, 
terakki asrında yaşıyoruz, mede
niyet asrında yaşıyoruz, artık 

illAllah! Siz isterseniz bu asırda 
yaşaymız, memnun olunuz! Fakat 
ben imkan : nı bulsam hiç durma· 
dan bir, iki, üç., hatta beş asır 
geriye gideceğim 1 

Size bakılırsa o zamanlarda 
yaşayan insanlar zulOm altında imi 

ler, tazyik altında imişler.. Cehil 
içinde imiılerl.. MUmkUndilrf Fa· 
kat o insanlar hiçbir vakit bizim 
gördüklerimizi görmemifler, bizim 
çektiklerimizi çekmemiflerdir. 

- Her vatandaıın vulfeıi .. 
- Ezber biliyorum, zamanın 

icabatına uymaktır, diyeceksin 1 
Amma, bir defa da ıen beni 
dinle: Aklı bozuk bir Sırp, AYu .. 
turya Veliabbru öldnrdO, A vru
palılar biribirlerine ıirdiler. Çu· 
buğumuzu yakıp uzaktan ıeyre
decek yerde Enver ile ıerikle· 
ri'lin mtınasebetsizliklerile biz de 
ortayı atıldık. Bllyllk muharebede 
bet ıene, latiklll mlicadelesinde 
d6rt sene harbettiml Hem de, ne 
harp! Kanuni Sultan Sllleymanan 
Viyanaya giden askerleri rllya· 
larmda bile g6rmemiflerdir. Her 
neyıe güç beli poıtu deldirmeden 
eve d6ndOk. Sıkıntı zamanının 
geçtiğini zannediyordum. Aldan
mııımf Elimde Tallt veya Ca•it 
imzalı biraz klğıt kalmıftı, kıy
meti düııtbkçe dl\ştll, buna mu
kabil vergi çıkbkça çıktıl Olağan 
ıeylerdendir, dedim, ıu bulan
dıktan sonra durulacaktır. 

Fakat ne gezer? 
l>Onyanın bir k6feıiade Bol-

ıeviklik denilen bir sim akılla 
icadı çıktı, bizim kıymetsiz kl· 
tatlar ile iki buçuk odalı evi 
taksim geçecekler sandım. Vakıi 
bu işin bize gelmiyeceği anlaşıldı 
amma o zamana kadar çektiğim 
üzUntüyü ben bilirim.. Derken 
efendim bu tehlikeyi de atlattık 
dUıUncesile müteselli olurken bu 
defa Amerikada bir keaatlıktır 
baıladı, adına buhran dediler. 
Okyanusu atlayarak . ~vru~aya 
geldi, oradan da serpıntı hllındc 
de olsa, bizim diyara da ulaştı. 

- Fakat dostum bu da ge· 
çccektir ... 

- Evet öyle, siz gazeteciler, 
harp zamanında da, ıulb zama· 
nanda da hep böyle söylusiniz: 
Geçecektir! Geçecektir, amma o 
vakte kadar, biz de bu dünyadan 
ötekine geçeceğiz!.. 

- Ne yapd m? 
- Hiç~ Elimden gelse gidip 

İrana ve Efgana yerleşeceğim, 
orada yaşıyacağım. Fakat maale· 
aef buhran denilen nesne benden 
evvel o diyarları da boylAmış l 

Söıün kısası: Azizim yapıla· 
cak tek bir şey var, o da gözü 
kapayıp bir asır SClnra sular du
ruldufıu zaman açmaktırl 



4 Sayfa 

Memleket Manzaraları 

Tekirdağının 
Suları 

Tekirdağ (Huauıl)- Marma
ranın Atlas sahillerinde ıirin ve 
müterakki bir belde olan Tekir· 
dağının sıhhi ve hayaU bir ihti· 
yacı vardır: içilecek ıular... Te
kirdağına herglin bin bir efsane 
anlatan Marmaranm ipek tnllli 
ıuları nekadar saf, nekadar 
temizse ; bilAkis içilecek ıulan 
okadar gayrisıhhidir. 

işte bir tezat: Bir tara~a 
Tekirdağına emsalsiz bir güzellik 
bahşeden mavi sular, diğer taraf
ta şehrimize "KerbelA,, manzarası 
veren içilecek sulann azlığı ve 

sıhhate muzır olmasL.. Hele ku· 
yusu ve ıarnıcı bulunmıyan evle· 
rin susuzluk yüzünden çektiği 
isbrabı siz tehayyill edebilırsiniz .• 
Vilayetimizde içmiye elveri.fli ııh· 
hl bir su yoktur. Çeşmelerimize 
gelen sular mecralarında pisliğe 

maruz kalmakla beraber yüzde 
kırk beş nisbetindo kireci ihtiva 
ebnektedir. 

Çok acı bir hakikattir ki, 
hepimiz mecburen bu gayri sıhhi 

sulan içiyoruz. Tekirdağına (20) 
kilometre mesafede bulunan 
( lnanlı ) köylhıde aıhhi ve temiı 
bir su vardır. Bazt aileler ağızları 
huıusI bir memur tarafından 

mDhllrlenen ve araba ile naklo
lunan damacanalar içerisinde bu 
( inanlı ) auyandan getirtiyorlar. 

Belediyemizi en ziyade uğraş· 
tıran ıey, bu au meselesidir. 

Su tesisab için b&yUk bir meb
lAp ihtiyaç olduğundan sen~ 

lerdenberi bu mlihim iş başarı
lamanıııtır. Şu gllnlerde memnu· 
niyetle görüyoruz ki halkımizdan 
baa zevat (Memba Suları Şirketi) 

namUe bir su tirketi teıia etmek 
fikrindedirler. Bu ıirketin faali

yete geçmesi için gayret bek· 
leriı.. Bu hayali ihtiyacımız temin 
edildiği gllıı .-il4yetimiz tabiatin 
en değerli nimetine kavuşacaktır. 

Gültekin Celil 

Muşta 
Muhtarlar Tayyare Ce
miyetine Yardım Ettiler 

Muş (Hususi) - Sayım mu· 
amelesinde her sene köy muh
tarlarına verilmesi kanun iktıza· 
smdan olan ve Uç seneliği biri
ken yüzde iki nispetinde ikrami
yenin tutan olan 2400 kllsur 
lirayı muhtarlar Tayyare Cemi· 
yetine terketmişlerdir. 

Bu ikramiyenin Maliye vezne· 
ıinden kaldırmakswn Tayyare 
veznesine teslimini düşilnmek 
surelile de cemiyeti yüzd~ on 
tahsil Ucreti vermekten kurtar-

. mışlardır. - Köylü C. 

Çankırıda Maarif 
Çankırı, 18 - Umumi Mec

lisçe kabul edilen tahsisata na· 
ıaran Vilayet namına okutturul· 
mak üzere 14 fi leyli ortamek
tepte, 12 si lisede leyli olmak 
lizere Kastamonuya bugün 26 
talebe gönderilmiştir. 

T e <irdağda Şarap F abrjkası 
Tekirdağ (Hususi) - Memle

ketimizin ikhsadi hareketleri üze
rinde mühim bir rol oynıyan ve 
Tekirdağ bağcılarının inkişaf ve 
terakkisine başlıca amil olan şa· 

rap fabrikası bu sene de faaliyete 
geçmiştir. 

SON POSTA 

• 

Elizizde Ye • 
1 Binalar 

Bu Güzel Beldemizin Her Köşesi 
ılarla Bezeniyor Yeni Ve Sağlam Ya 

ElAıiz, (Husu· 
ıt) - ... lktısadi 
buhran vaziyeti
ne rağmen şeh· 
rimiz günden 
gUne güzelleş• 

mekte, yeni ve 
asri binalarla be· 
zenmektedir. Şim· 
dilci halde vi\a· 
yetimiz dahilin· 
de umran faali-

~eticesinde maal· 
esef bizim itiraz 
kabul edilmediği 
için bizimi ço-
cuklar sabayı 
terketmiş !erdir. 

Bir gUn sonra Di· 
yarbekirde As
keri takımla ya• 
pılan bir müsaba· 
ka 2 - 2 bera· 
berlilde netice-
lenmiştir. yeti en baıta 

gelmektedir. Ye· 
ni binalar be· 

Elazlzln gUzel manzaralarandan : BefkardefJar binaları 
* Şehrimiz· 

deki Muallim 

tonarme olarak yapılmaktadır. 
Şehrin en işlek caddelerinden bi· 
ri üzerinde kurulan "Çiçek 

Palas,, oteli yeni binalar arasın· 
da güzel bir nümunedir. Bu ara· 
da sinema binasının da inşa faa· 
liyeti devam etmektedir. Binanın 
eüratle ikmali maksadile günde 
elli amele hararetle çalışmaktadır. 

if. .Size ıu mektubumda biraz Mektebinin IAğvedilmesi üzerine 
da spor işlerinden basedeceğim. mezkfır mektep müdürll Mah~ut 
Elaziz takımı geçenlerde futbol Bey ortamektep riyaziye muallim· 
müsabakası için Diyarbekire git· liğine tayin edilmiştir. 
mişti. Müsabakalar bittiği için * Yeni Polis Kanununun tat· 
takım geri döndü. Fakat bu se· bikı neticesi olarak Vilfiyetiaıiz 
yabat semeresiz çıkmtŞtır. Merkez Memuru A mi Bey lstan· 

ÇUnkU bizim takım Diyarbe- bula nakledilmiştir. Avni Bey 
kirin Ay takımile karşılaşacaktı. burada kaldığı müddet zarfanda 

Eğer bütUn bu f aallyet bu 
şekilde devam edecek olursa 
yakın bir istikbalde yepyeni bir 
Elaziz vücut bulacak demektir. 

Halbuki Ay takımı nizamname asayiş hususunda büyük hizmet-
harici oyuncu oynatmak istemiş, ler ifa etmiştir. Yeni vazifesinde 
bizim takımın kaptanı buna itiraz de muvaffakıyet temenni ederiz. 
etmiştir. Uzun süren münakaşalar M. Kemal 

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

Güzel Bir San'at Evi !Muğlada 

Edirne San' atler Mekte- [Bir Sen'!lik 
Mahsulat 

binde Yetişen Talebeler 

Edirne aan'at mektebi son eımf talebesl lf albJselarlle 

Edirne (Hususi) - Şehrimiz· ı kinelerle çok gllıel bir san' at evi 
deki San'at Mektebi, bu mıntaka· kurulmak Uzeredir. Mektepte 
nın en kıdemli bir irfan yuvası- ıimdiliz dört ıan'at ıuhesi mev• 
dır. Bu mektep 17 kAnunsani cuttur. Demircilik, tesviyecilik, 
1879 tarihinde "Melcei Eytam,, tenekecilik ve marangozluk. Fab-
lsmi verilerek tesis edilmişti. O rika kısmı yapılıncıya kadar atel· 
ıamandanberi memlekete birçok yeler alt.katta kalacaktır. Mek· 
ıan'atkArla hediye eden bu mek· tepte tahsil müddeti beş senedir. 
tep, son zamanlarda birçok yeni- 120 kadar~ talebesi vardır. Bu 
liklere mazhar olmuştur. mektepte ,.por .faaliyetine de bü-

Eski fabrika kısmı yıkılmıştır. yük bir ehemmiyet verilmekledir. 
Fakat yeniden getirilen asri ma· M. Niyazi 

Ankara da 
Sonbahar At Yarışları 

İçin Hazırlık 
Ankara, 18 ( A. A. ) - Bu se· 

ne Ankara sonbahar at yarı~ları
na Karacabey harasında idman 
altında olan taylardan 30 kadarl 
ve bu meyanda memleketimizde 
yetişme halis kan dört İngiliz 
tayı da iştirak edecektir. Ayni 
zamanda bu yarışlarda haradan 
gelen halis kan 10 İngiliz tayı· 
nın da satalacağı haber ıalınm1şhr. 

Mardin de 
ihtisas Mahkemesi 250 

Karar Verdi 
Mardin, 18 (Hususi)- Şuba

tın 27 sindenberi Mardin İhtisas 
Mahkemesi, kaçakçılık hakkında 

250 karar vermiş, bu arada 
yalancı bir muhbir ve şahidi de 
mahkum etmiştir. 

Bu havalide kaçakçılık yfi'ıde 
90 azalmıştır. Suriye ve İraktan 
Mardin yolile Diyarbekir, Siirt, 

Muğla, 17 (A.A.) - Bu aene 
vilAyetimiz dahilinde ekilen top
rak ve alınan mah11ul miktarı 
ıudur : 156,575 dönUm arpa 
ekilmiş, 6,514, 783 kilo mah
sul alınmıştır. 195,591 dönftm 
buğday ekiJmij, 9,670, 125 kilo 
mahsul alınmıştır. 30,6i0 dönllm 
çavdar ekilmiş, 765,600 kilo 
mahsul alınmıştır. 90,600 dönüm 
yulaf ekilmiş, 772,000 kilo mahsul 
alınmıştır. 

An tal yada 
Köy Mekteplerinde Pan

siyon Tesis Ediliyor 

Antalya 18 - Bu sene vilA
yetimiz dahilinde tam teşkilltlı 

10 l<öy mektebinde pansiyon te• 
sisi kararlaştırılmıştır. Geçen se-

ne Alaiyenin Yetimler mektebin
de yapılan tecrübe müsbet netice 

vermiştir. Resmi Antalya gazete· 
si bu münasebetle neşttiği bir 
makalede mektep azlığına ve 
umumi irfan iştiyakına bu kabil 

tedbirlerle imkAnın müsaadesi 

nisbetinde cevap verilmiye çalı· 

şıldığını ve köy çocuklarının bu 

pansiyonlarda mahallt yapyıf 
tarzlarma göre yerli istihsale alış· 
brılacaklarını yazıyor. 

Mutehassıslarm Tetkikatı 
Malatya, 18 (Hususi) - Şeh

rimizde tetkikat yapan Rus mft• 
tehassıs heyeti buradan hareket 
etti. Tetkikat muvaffakıyetle ne
ticelenmiştir. Heyet şerefine 
elektrik şirketi tarafından bir 
ziyafet verildi. 

Hükkari, Van, Bitlise artık kaçak 
eşya geçemez olmuştur. Mücadele 
faaliyeti şiddetle devam etmektedir. 

Eyim 20 

İktısadi Haberler 

Yunanistana 
ihracatımız 
Niçin Azaldı? 

Atina (Hususi) - Türkiyenin 
ticari münasebatta bolunduğu, 
bilhassa Türk müstahsalatına faz .. 
laca istihlik piyasası teşkil eden, 
yani Türk mallarmm iyi müşte· 
risl olan· mesela Yunanistan 
gibi • memleketlerdeki ticari ha· 
reketleri yakından takip etmek 
memleket iktısadiyatı namına, 

esash bir iştir. 
' Malll.m olduğu ilzere, umumi 

buhran dolayısile, her memleket, 
ticarete ve bilhassa harici tica• 
rete, memleketten para çıkmasına 
ıebep olan ticaretlere birtakım 
tahdidat koymuştur. Bu tahdidat 
kambiyo borsaları tarafından 
doğrudan doğruya veyahut mese• 
li takas kanunu gibi kanunlar 
dolayıaile tatbik edilmektedir. 

Yunanistana Türkiyeden çok 
mal gelmekte idi. Fakat son za-
manda Yunan hükumetinin koy
duğu ( döviz ) tahdidab yüzünden 
Yuaanistana itbalabmız bir hayli 
azalmış, birçok Türk tacirlerinin 
mtıhim yekun tutan paraları bu· 
rada mahsur kalmıştır. Yunanis
tana giren Türk emtiasmın ba
şında kasaplık hayvanlar geliyor· 
du. Tahdit vaziyeti dola· 
yısile bu kasaplık hayvanatı 
Tllrkiyeden ithal eden bura 
tacirleri başka memleketlere 
teveccüh ettiler ve birtakım 
kombinezonlar yapmıya başiach· 
lar. Bu cümleden olarak (Pire} de 
bu ticaretle meşgul olan ( Zoem· 
boriki e'teria) namındaki şirket 

son günlerde ( Lehistan ) dan 
bir hayli hayvan almış, 
para mukabilinde Lehistana tU· 
tlln vermiştir. Bu muamele iki 
cihetten Türk ticareti zazarına• 

dır: O miktar bayvaoatımız ha· 
rice çıkamamıştır ve (Lehistan)da 
ihtimalki bizden alacağı tütünD 
Yunanistandan a\m,şbr. Bu gibi 
muameler tevali edecek olursa 
Türk harici ticareti çok zarar 
görür. 

Bu mesele ile muvazi olarak 
birkaç gündenberi buraya gelmiş 
olan Yugoslavya hükumetinin bir 
murahhaıile Yunan alakadar ma· 
kamatı arasında müzakerat cere· 
yan etmektedir. Yunanistan, Yu· 
goslavyadan kanplık1 hayvan ve 
kereste alır. Yunanistan da Yu
goslavyaya bir hayli iplik göı:ıde· 

rirdi. 
Son zamanlarda ise Yunanis· 

tanla Yugoslavya arasındaki ibra· 
cat ve ithalat muameleleri mühim 
bir oisbette azalmıştır. Fakat 
burada yapılmakta olan müza· 
kerat takas ve mübadele usulle
rine tevfikan bu muamelAtı tez· 
yit etmek maksat ve gayesini 
takip eylemektir. 

Bir itilaf halinde yine bizim 
ticareti hariciyemiz müteessir 
olur. Binaenaleyh mUşterilcrimizi 
kaybetmemek için ne yapmak 
lizımgelirse bir an evvel yapma· 

lıyız. - ** 
~r~~~~~~~~-, 
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Siyaset Alemi 

Almanya Söz 
Dinlemiyecek 
Olıırsa ? .. 

Tahdidi Teslihat Konferansının 
müzakere tarihi tekrar yaklaııyor. 
Fnkat bu defaki toplantı, ıayanı 
dikkat bir gerırinlik içinde vu'kubu• 
Jacal\tır. Çünkil Almanya, toplantıda 
ispatı vücut etaıcmiye karnr vermiş· 
tir. Sebebi nıa1ümdur: Sillhlanma 
Labsindo tc.ım bir müsavat istemesine 
rağmen Fraıısa, bu talebe ret cevabı 
vermiş, işi Cemiyeti Akvam içtima· 
ına talik etmiştir. 

Fakat Almanyaoın ınuhbraaı, bi r 
ta1epname olmaktan ziyade bir k · 
rarnamc mahiyetinde idi. Yani mu· 
uvat lıakkını isterken bu bak veril
mediği takdirde kendiliğinden kulla
nacağını da ilave ediyordu. Şu halde 
Talıdidi Tesiihat Konferansı toplana
dursun, Almanya kararını tatbik 
mevkiine lcoyauk ordusunun mikta
rını, ıilıihlarınıD adedini arbracalı: 
mıdır? Arttırdığı takdirde Fnnsa ve 
ona bağlı bulunan di~er bazı de\·· 
Jetler ne yapacaklardır? 

Bu cihet istikbale ait oldutu için 
cevap vermiye kalkıımak bir nevi 
kelıan<'t olur. Fakat vazi1etten 
istimzaç edilebilen mana .şudur ki 
İngiltere hükümeti, Almanyayı bu 
konferaneb.n uzak bulundurmamak 
için elinden geltmi yapacaktır. Fakat 
Almanyayı k.uanndan Yaı:geçirebi
lecck midir? Burası meçôuldür. Di-
ğer taraftan Cemiyeti Akvamın bu 
hu~usta bir tesviy• ıekli bulmasına 
intizarcn Almanra barakete geçer do 
tasavvur tarını flil haline kalbederse 
ne olabilir? 

Ağlebi ihtimal bu bkdirde do ya 
Fransa veya Fransanın teşvikile müt
tefiklerinden biri CeIQ.iyeti Akvama 
müracaat eder, Almanyanın hattı 
hareketini ıröstererek tehlike vukuuna 
na:ıarı dikkati celbeder. Ondan ötesi 
malum: Cemiyeti Akvam bu müra· 
caat üzerine harekete gelir, misakın 
maddeleri tetkik ol•ınur, itiraz, mu
kabil itirazlar yapılır. Neticede, Ce· 
miyeti Akvam, büyük meruimle 
defnolunur ve bu aefer, eski v• ser-
best ittifaklar sistemi hayat bulur, 
ailah yarıJiları bat göıterlr ve ikinci 
1914 elbetteki bir taraftan patlak 
verir. Bu netice, timdilik ihtiyar 
Avrupanm ıaımaz; bir akıbeti ~ibi 
e-örünüyor. - Sürcn·a 

25 Bin 
İngiliz Lirası 
Fidgei Necat 

Nev Şuang l9 - Haydutlar. 
birkaç gün evvel lngiliz tebasın· 
dan bir kadınla bir erkeği dağa 
kaldırmışlardı. Haydutlar kadmm 
babasına bir mektup yazarak, 
25 bin İngiliz lirası fidyei ne· 
cat, 2()0 tabanca, mühimmat, 
altın saat vesaire istemektedirler. 
Şakiler istedikleri \'erifmcdiği 
takdirde genç kadmı öldürecek· 
lerini bildirmektedirler. 

Haydutlar, genç lngiliıin ça· 
hştığı müesıeseden bir haftaya 
kadar cevap alamadıkları takdir
de \ngiJiziıı ıkalağıaı keseceklerin 
bildirmişlerdir. 

BARicrt 

TEFRIKAN UMARASl:73=========== 

ÇOCUKLUÖUM 
Me.,.ur RU9 Edib1 Makslm Gor~ ..... hayat rom3 11 

l'ürkçeye Çeviren : &fuvaffak 

Ninem hakikaten duduya bir· 
kaç cümle öğretmİ) e muvaffak 
oldu. Bir mllddet som:a yalnız 
bulamaç istemekle kalmıyor. Ayni 
zamanda ninemi gördüğü zaman 
bağırıyordu: 

- Günün hayır olsun btıytik 
valde f 

Dudu evveli bllyük babamın 
odasında idi. Fakat sonradan 
oradan bizim yammıza konuldu. 
Dudu büyllk babamı taciz etmiye 
başlamışh. Büyük babam dua 
•derken kııı aarı gagasını kafe· 

sin tahta çubukları aras na sc
karak kendine has bir tarzda 
ötüyordu: 

- Tju çu çuirr, çuirr, tirr, 

tju - u - ur 
Büyük babam kuşun bu hare

ketine içerliyordu. Bir giin duasını 
yarıda birakarak durdu, düşündü. 
Ve sonra ayakları ile yerl döğe· 
rek köpürdü: 

- Ba ~eytanı dışarı al, yoksa 
vurur, öldürürüm!. 

Evde alikabahı ve1 eğlenceli 
bir aüril teY vardı. Fakat bazan 

SON POSTA 

TILOBAFLAR 

üstüme derin bir hüzün çöküyor, 
içimi ağu ıbir şey dolduruyor .• 
karanlık, der:in bir. çukurdayam, 
görmeği, işitmeği lınuhn~nm ve 
sanki ölmilşüm .. 

* Büyük babam Umidin hilafına 

evi alelacele sattı ve Urgancılar 
sokağında yeni ıbir ev a1dı. Bu 
sokağa daha o zaman kaldırım 

döşenmemişti. Çalı ve ot ite 1kaplı 
idi. Ap1c bir kırın o~tasmda uza· 
nan ve iki yanında reng.irenk 
küçük evcikler sıralanmıt olan bu 
sokak sakin :ve ıtcmizdi. 

Yeni e• eskisinden -daha süslll 
ve 1kullanı§fı idi. Cephesl tatlı bir 
vlşneçürllğll rengine boyanmıştı. 
Üç penceresinin mavi pervazlar.a 
He çatı arası odasının demir par• 
makhğı bu kl)yu renk ortasında 

parJıyar.ak göze çarpıyordu. Evin 
damı sağ tarllftan sık kara aiaç 
ve ıhlamur dallan ite latif bir 
surette gölgelenmişti. Avluda ve 
bahçede bir sürü, sanki sak
Jam baç .oyunu için bazulanmıf 
gizli köıele.. vardı. Bilhassa, kü· 
çük otlarile karma karışık vahıi 
bir manzara ancden bahçe ço'k 
hoşuma gidiyordu. Bir k~şede 
küçük, sanki bir oyuncak sandı
ğından '-akmış gibi minimini 
bir hamamlık vardı. Oij"er köie· 
de ıiso ıbüylik ve epeyce derin 
bir çukur bulunuyordu. içi· 
ni <liken ve otlar kaplamıştı ve 
eski, yanmış haınamhj'ın kaim 
kömürleşmiş direkleri g~ünU· 
yordu. 

Bahçe soldan mira.iay On
jannikov sağdan Betl~ •ilesi 

Sayfa 5 

Gönül İşleri 

arazisinin binaları ıile ayrılmtŞh; 
nihayette bir süthane sahibesi 
Peh'ovnanm toprağına irfşiyordu. 
Petr.ovna iTi bir 1kllise çanına 
benzeyen şiıman kırmızı yanaklı 
p3hrdıcı bir karı ıidi. 

Onun toprağa abanmıı 
gibi duran barap ve damı yo
suu1u evi iki penccresile uzakta 
mavi bU- Ten~c parlıyan bir or
man1a bndutlanmıf çatlak ve 
yartlmıı tarln\ara bakardı. Burada 
bütün gün as'kerler oradan oraya 
dolaşırlar ve ~onbabar gilneşinin 
iğri ışıkları beyaz, parlak sOn· 
gülerinde a'ksederdi. 

Evin lbCT tarafı bir Stirft İn· 
sanla meskôn idi. Ön kısımda 
kUçUk, toparlak karısile aslen 

Tatar otan bir zabit otururdu. 
( Atkı1.11 var ) 
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Deniz Üstünde 
Saklambaç 
Oyunu 

Londradan yazılıyor: Bir müd· 
deltenberi deniz üzerinde garip 
bir salclambaç oyunu oynanıyor. 

Bu oyunun iki tarafından biri bir 
Amerikalı, diğer tarafı iso genç 
bir İngiliz Misidir. İngiliz Miıi bu 
Amerikalıyı görmüş ve sevmiş. 
Kendisile tanışmış ve evlenmek 
arzusunu izhar etmiş. Amerikalı 
ilk evvel bu teklife rıza gös· 
terir gibi olmuş. Sonra İngiliz 
Misinin tabiatindeki tuhaflığı 
görerek vazgeçmiş, adrea bı· 
rakmadan savuşmuş . Sev• 
gilisinin böyle birdenbire or
tadan yok olması İngiliz Misi· 
nin haysiyetine dokunmuş, Rdamı 
bulmıya karar ve;miş. Fakat ya• 
pılması icap eden uzun seyahat· 
ler için parası kafi gelmediğin· 
den gizli seyahate karar vermiş. 
Fakat her defasında da yakayı 
ele vermiş. Bu auretle bir defa 

' Roma bir defa da Ogüstüs isimli 
vapurlarda .saklı olduğu görllle· 
rek kapı dışarı edilmiş. Fakat 
lngiliı Misi çok sabırlı ve inatçı· 
dır. Nihayet sevgilisinin izini 
bulruıya muvaffak olmuştur. Ya· 
kında kendisinden hesap sorabi· 
leceğini ümit etmektedir. 

Berlin Zabıtasma Muziplik 
BerHn - Meçhul bir ıahıa, 

evvelki gUn Berlin zabıtasma 
telefonla ıöyle bir ihbarda bu
lunmuştur. Komünistler, bu ge· 
ce, Meclisi Meb'usan binasım 
bomba ile uçuracaklar. 

Alman zabıtası derhal terli· 
bat almış. Gerek mab'usan bina· 
ıı, gerek komünist partisinin 
merkezi ııkı bir surette muhafa· 
ıa altına alınmış. Gece vakti, iki 
polis müfrezesi Raybştağ binasını 
baştanbaşa gözden geçirmişler, 

en alt kat mahzenlerine kadar 
inmişler, fakat şUphe uyandıra· 
cak en ufalc bir emare bulama· 
mıılardır. Bu ihbarın bir muzip 
tarafandan yapıldığı zannolun-

. maktadır. 

ideal Aile Meselesi 
Nevyork - Aile geçimsizlik· 

leri hakkında mUbim bir anket 
açan Jurnal gazetesi bu bahiste 
ihtisası olmak lAzımgelen Nev· 
yorkun en fazla talak yapmış 
kadıoile g8rUşmllştür. TalAk re· 
korunu kıran bu kadın için ide~ 
al aile ıudur : • 

1 - Aile reisinde zenginlik. 
2 - Kadına karşı daimi kom· 

pllman yapmak lüzumu. 
3 - Ara sıra muhabbet art· 

tırıcı kavgalar. Şu fartla ki son 
a~:r. yine kadında kalmalıdır. 

Çiçekleri Himaye için 
Viyana - Avusturya dağla

nnda yetişen Lir nevi kır çiçeği 
Yardır. ismine edelvays derler. 
Seyyahlar bu çiçeğe bayılırlar. 
Onun içindir ki, son zamanlarda 
bu çiçek tükenmiye başlamıştır. 
Seyyahların Avusturyayı ziyaret· 
lerinde mühim bir amil olan bu 
güzel nebatı korumak için Avus
turya hükumeti bir kanun 'yapmış 
ve dağlardan beş taneden fazla 
Edelvays koparılmasını men' et· 
miştir. Bu çiçeklerden seyyahlara 
ıatmak üzer~ birkaç yüz tane 
koparan bir köylll mahkemeye 
veriJmiş, beş ay hapse mahkum 
edilmiştir. 

Tevekkeli her şey gibi adalet 
t• ·~lAkkiye bağlı dememişler. 

Tarihi Musaba e 
Kırk Genç Kız Ve250Türk Gemicisi 

Biranda Mahvedilmişti 
Fakat Padişah Hala Kendi Zevkıni Düşünüyordu 

Venedlkll kap1an genç cariyeyi kıakıvrak ettırmlttl 
1584 yılının bahar günlerin· 

den b irinde Akdeniz, çok feci 
bir hadiseye şahit oldu. Bu tüy· 
ler ürpertici hadisenin zalim kah· 
ramanı Veoedik Cumhuriyeti 
amirallerinden "Piyer Emmo,,dur. 
Kurbanlar da Trablus Valisi Ra
mazan Paşanın zevcesile süt 
em·~ ı çocuğu, kırk genç kız ve 
250 Türk ge;nicisidir. 

Ramazan Paşanın bir yeniçeri 
patırdmnda öldürülmesi üzerine 
zevcesi ıekiz yilz bin altınlık bir 
hazine, dört yüz hristiyan köle ve 
kırk genç halayık ile bir kadirgaya 
binerek İıtanbula doğru yola 
çıkmıştı. Piyer Emmo, Kefalonya 
açıklarında kadirgaya taarruz 
etti ve denizin sakin göğsil Us· 
tünde kanlı bir boğuşma başladı. 
Tek bir kadirga, koca bir filoya 
karşı harbediyordu. Fakat çokluk, 
cesareti yendi, 250 TUrk gemicisi 
çarpışa çarpışa güverte üzerinde 
merdane can verdi, kadirga Ve
nediklilerin eline geçti, Ramazan 
Paşanın küçük oğiu anasının ku· 
cağında ve anasile beraber parça· 
landı, kırk kız şeni bir surette 
hırpalandıktan sonra • memeleri 
kesilerek· denize atıldı. Bunlardan 
en güzeli, Emmonun genç karde
şinin ayaklarına kapanarak namu
suna hürmet olunması için yal
varmıştı. insafsız Venedikli, hain 
bir ihtiras içinde, bu yalvarmaya 
kulağını tıkadı, kızı lekeledi ve 
kendi elile denize fırlattı. Kadir
gada yalnız ıekiz yüz bin altın, 
dört yüz hristiyan köle ve pıhtı 
pıhtı kan kalmıştı. Hanımla ço· 
cuğu, şehit bahriyeliler, mağdur 
kızlar, birer birer denize dökül
müştü. 

O tarihte Osmanlı imparator· 
luğu bütUn dünyanın en kuvvetli 
hükumeti idi. Orduları her yerde 
muzafferdi, donanması birçok 
denizlere hakimdi. Binaenaleyh 
bir Venedik amiralinin böyle bir 
cüret göstermesi . inanılmıyacak 
şeylerdendi. Hele lstanbulla Ve· 
nedik arasındaki münasebetin 
dostlukla tavsif olunacak bir 
şekilde bulunması vaziyettedeki 
garabeti çoğaltıyordu. 

İstanbul, neden sonra, faciayı 
haber alınca ilkin "mütehayyir 
oldu, hatta inanmaz ıcörUndü. 

Böyle bir vahşetin vukuu en ba· 
•İt dUtUnceli İstanbulluların bile 
havsalasına ıığmıyordu. Faci· 
anın sıhhati anlaşılınca umu· 
mi heyecan husule ieldi , her 
tarafta Venedikliler aleyhine 
dedikodular başladı. Bilhassa 
sarayın harem kısmı telAş içinde 
idi. Padişahın gözdesi, maşukaat 
ve belki mabudesi olan Safiye 
Sultan, odadan odaya mekik 
dokuyordu, dakika başına bir 
haremağası çağırarak ve bunla
rın kimine ağız tembihleri, kimi
ne kAğıtlar vererek turaya, bu
raya yolluyordu. Yanında Kira, 
o meşhur Kira vardı. Hilekir 
yahudi kadınının da yüzü Sa· 
fiye Sultanın çehresi gibi sapsarı 
idi. Haf akanlar geçiriyordu, ba
yılıp ayılıyordu. 

Acaba bunlar, bu saray ka
dınları, Akdeniz hadisesinin ihtiva 
ettiği fecaatten dolayı mı telAş 
ediyorlardı, ıstırap çekiyorlardı? 
Safiye Sultan tacdar kocasından 
ve ve:zirlerlerden fazla milll bir 
asabiyete kapılıp ta Venedlğe 
karşı intikam tedbirleri mi aldır
mak istiyordu? .. Hayır, maattoes· 
ıUf hayır? .. Onların çırpınmaları, 
devlet ricalinin devlet haysiyetini 
korumıya teşebbüs edebilmeleri 
endişesinden doğuyordu. Safiye, 
aslen V enedikli idi. Bafa heneda· 
nma mensuptu. Osmanlı sarayına 
intisap ve Hünkar zevceliği mevki
in e irtika etmiş olmakla beraber öz 
vatanını öz yurtdaşlarmı unutma· 
mıştı. Topkapı sarayında bir 
Venedikli gibi yaııyordu ve Ve
nedik menfaatini korumak için 
Türk menfaatlerini nıUtemadiyen 
baltalatıyordu. 

Balyoz Mormuralar, Suraıızolar, 
Ciyovani Kcrerler, onun nazarın· 
da Sokullular~an, Sinanlardan, 
F erhatlardan, Özdemirlerden da· 
ha muhteremdi. Zaten İstanbul· 
dan Venediğe gelen her balyoz 
[ elçi demek ] , Safiye sultanın 
emrile hareket etmek tavsiyesi· 
ni hamil bulunurdu ve Top· 
kapı sarayı, bütiln Avrupada 
Venedik Cümhuriyetinin İstanbul 
sefarethanesi sayılıyordu. Yahu
di Kira, bu sefarethanenin mas
lahatgüzarlığını yapıyordu. Bal· 
yozlar dan mühim tahsisat ah yordu. 

Şimdi de onlar voılrlerln 
yanhı bir it yapmalarından, Ve
nediğe harp açmalanndan kor• 
kuyorlardı. Padişah, nekadar 
zayıf iradeli olursa olıun, ıu Ak· 
deniz faciasına karşı IAkayt ka· 
lamıyacakb, vezirlerin fikrini ka· 
bul ederek Venediğe haklı bir 
darbe vurulmasını iltizam ede
cekti. Safiye Sultan, itte böyle 
bir vaziyetin tehaddüs etmesini 
istemiyordu. Şuna buna haber 
göndererek maslahatın idaresini 
kendi eline almıya ıavaşıyordu. 

Venedikli Haseki, çevirdiği 
entrikaların müsmir olacağına 
emin idi. V ezirlerio, kendilerine 
haber gönderildikten sonra, ulu
orta hareket edemiyeceklerini bi
liyordu. LAkin iıi sağlam tutmak 
için yine her çareye baıvuru· 
yordu. Şimdi de ıırdaıı Yahudi 
Kiraya soruyordu : 

- Daha nidelim, arslanımı 
avutmak için ne tedbir kuralım ? 

O, dessaa gözlerini kapıyarak 
bir nebze dilşündll ve cevap 
verdi: 

- Hekim Salomon Natanı 
çığırtın, o bizden iyi dUıUnUr. 

- GUzel ı6yledin, ben onu 
hatırlamamıştım. 

Yarım saat aonra Hekim Sa
lomon Natan, uzun cilbbeıinin 
göğıilne uzun sakahnı ıllrterek 
Haseki Sultan Hazretlerinin huzu· 
runa çıkmıştı, konuşuyorlardı: 

- Aman Hekimbaıı, medet! 
Venedikliye harp açılmak tehli
kesi var. 

Kızlarını V encdiğe g6ndermiı 
ve kendilerine orada ev, aylık 
ve gondollar tahsis ettirmiı olan 
Hekimbaşı, hain hain gUldU: 

- Siz, dedi, her ıeye muk· 
tedirsiniı. Dilerseniz harp olur, 
dilerseniz sulh. 

- Peki amma, kadirga da
vası? 

- O d~vayı da küçük bir 
işaretiniz kapıyabilir. 

- Safiye Sultan da, Yahudi 
Kira da sevindiler ve ikisi bir· 
den sordular: 

- Nasıl? 
- Efendime malumdur ki 

"ehemmi mühimme tercih,, lazım· 
dır. Kadirga işi belki mühimdir. 
LAkin ondan daha mUhim maa-

l Kari Mektupları t 
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Dggüpta Fena 
Koku Neşreden 
Bir lsgara Vardır 

Evimin önünde kanalizasyon 
ııgarası var bu, ısgaradan çok 
fena kokular intiıar ediyor. Ço
cuklarım evde baı ağrısından bir 
tOrlü kurtulamıyorlar. ilk inşaat 
ıenelerinde hiç koku neşretmiyen 
bu ııgaraların son zamanlarda 
koku peyda etmesinin herhalde 
kanalizasyonun dolmasından ileri 
sreldiği kanaatindeyim. 

Sıhhatimiz üzerinde ınUhim 
teıirler icra eden bu kok\Jların 
bir an evvel izalesi için ait olduj'u 
mUe11eıenin nazarı dikkatini cel· 
betmenizi rica ederim. 

E7Up Eaklyeal cadde No: 5 Macit 

lahatlar var. 
- Ne gibi? 
- Henüz yüz iki kere baba 

olan Şevketlli HilnkArm bir iki 
yUı kere daha baba olmalan 
icap ederdi. Halbuki bu mes'ut 
hAdiıelere çoktanberi şahit ola
mıyoruz. 

Safiye Sultan sıkıntısına rat· 
men gülümsedi: 

- Hay çıfıt hay, dedi, kartı· 
ma yeni yeni ortaklar çıkarmak 
lıtiyorsun. Ne utanmaz adamsın. 

Ve hemen ilAve etti: 
- Bununla beraber haklısın . 

Aslanımın kaç haftadır ki çocuğu 
olmuyor 1 

- GördünUz mU efendim, 
dUıünUlecek daha mUhim masla· 
hatlar varmış. 

- Yalnız bir mesele var: 
Aılanıma ıunulacak kurbanlar 
kadirga davasını uyuşturabilir mi? 

- Siz orasını dUşUnmeyiniJ. 
Bu gece yeni bir cariye takdim 
olunacağını Şevketlô Hilnkara ha· 
ber veriniz, beni de yatsıdan 
evvel huzura çıkarınız, Ust tarafını 
bana bırakmız. 

Filhakika o gece Salomon Na
tan huzura çıktı, Padişahı uzun 
uzun muayene etti ve cebinden 
bir kutu çıkardı: 

Velinimetim, dedi, yüz iki, Uç 
yUz iki, bin iki kere daha baba 
olmak ıaadeti efendime mukad
derdir. Fakat rabbin bu takdiri 
yerini bulmak için tedbire ihtiyaç 
vardır. Venedik balyozu kulunuz· 
dan bir terUp öğrendim, rim~ 
papaların mahrem iliçlarından
mış. Kendi elimle nebatları bulup 
tertibi hazırladım, iıte şu kutu· 
dadır. Vann, sefayı hatırla kul· 
lanın. HUnkAr çirkin bir iıtiha ile 
kutuya el uzatırken Salomon yer 
öptU: 

- Balyoz kulunuz yemeden 
içmeden kesildi. Sıkıntı içindedir. 

- Neden? 
- Şu kadirga işi var ya, on· 

dan müteessir. Kendisi alınan 
paraların, kölelerin, kadirgaların 
geri verileceğine kefil oluyor. 
Elverir ki Efendimizin gazabına 
uğramasın. 

- Yalnız tazmin kAfi değil, 
fai:r. de verirlera~ kusurlarını ba· 
ğıılarım. 

- Ne ferman buyurursanıı 
verirler. 

- Biribirinden güzel otuı 
halayık l 

- Ha:r.ırdır efendimiz, buna 
da bendeniz kefil olurum. 

lıte Kadirga davası bu suretle 
kapandı. Venedikliler gaapolunan 
sekiz yüz bin altını, dört yUz 
köleyi ve Kadlrgayı lstanbula 
gönderdiler. Yeni bir harbin 
önUnü aldılar. Fakat bu iş için 
Venediğe giden çavuş, kadirgada 
ölen 250 TUrkün kanını Safiye 
Sultanın hatırına feda edemedi, 
kendi başını tehlikeye koyarak 
Piyer Emmonun başını istedi ve 
koparttı. Bu baş, hamiyetli ça· 
vuşun elile facianın cereyan et· 
tiği yerde denize kurbanların 
dalgalarla örtülll milşterek me· 
zarına atılmıştır. 

Safiyelerin, Kiraların, Salomon 
Natanların yanında bu çavuşlar 
da olmasaydı Osmanlı lmpnra• 
torluğu daha evvel batardı! •• 
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Filorinalı Nazım BP.ye: 

Muhterem ve büyük üıtat, 
Son günlerde hakkında yazı· 

tan yazıları satır 1atır takip et
tim. Gazetelerde intişar eden 
resimlerine iştiyakla baktım. De
hanın karşısında eğilecek tim. Fa
kat bUyük kafamın sıkletile muva
zenesini kaybeden vlicudum, yü
zükoyun yere kapandı. Riikiı 
etmek isterken secde etmit bu
lundum. 

Aziz iistat duydum ki: Gaze
telerde senin için yazılan yazılar 
on yedi çuval tutmuş.. Şimdiye 
kadar satırla, sütunla, sayfayla 
yazı ölçüldüğünü bilirdim. Fakat 
çuvalın yazı için bir ölçek old\14 
iunu yeni öğrendim. Lif torbaya 
girmez diyenlere ne bUyük bir 
ders. Yine duydum ki: Doktorlar 
bir zaman, ç ıldıracaksın, demiş-
ler .. Sen aldırmamışsın, en doğru 
tarzı hareket te bu idi. Çünkü 
doktorlar çıldıracakla çıldırmışı 
biribirinden ayırt edemiyecek 
kadar mesleklerinde acemidirler. 

Üstat! demek artık edebiyat 
Aleminde kırallığım ilin ettin. 
Bunun için günlerle, aylarla şen
likler yapılsa yine azdır. Bu kıral
lığın teıkilatmı yaparken bilhassa 
ıunu zatı devletinden niyaz ede-
ceğim .. 

Haşmetmeihıma bir küçük 
hizmette bulunmak istiyorum. 
Yeni kıralhk namına bir gazete 
çıkaracağım. Fakat bütün yazıla
rını benim gazetemle neşrede· 
ceğine ıöz ver. Sen aahr ıatar he
ıap edip parasını ödedikten son· 
ra ben gazetemi diğerleri gibi 
ıekiz on ıayfa değil, on iki bin 
ıayfa bile çıkanrım.. Zaten bin 
rakamından aşağı konuşmak bil· 
yüklüğe yakışmaz ki.. Senin 
derecene gelen insanlara daima 
yükıek rakamlar saydırmak Adet 
olmuştur. On yedi çuvalı doldu
ran kiğıtları saydığın gibi .. 

Mektubumu bitirirken, üstat, 
haddim olmıyarak, küçük bir 
tavsiyede bulunacağım .. 

Odanda, haşA tahhgAhmda, 
bulunan o Yusuflu Cemalli levhayı 
kaldırıp yerine : 

.. Dam üstünde saksağan ., 

.. Kazma vurdum beline ,, 

Levhasını as.. Daha faydalı 
olma1a bile daha cazip olur. 

PNesUtki\ r k ulun 
Pezerola Hasan 

o is 
' lll\c:aıı Bo\ ıııa· 

h~lle kalın:·i ı ıılo 
el ini ı; .. ııc11irıı· l..cı\ • 
111 111 otıırııyorılıı, 

J,•nıı, u lar g-lirclii. 
); t' o il ;\ :ırı 

He' , 111· nl d urı ·: .. 
: · Bi r di~iın v :ı r 

Ö) lo ugrıy ı r ), i ta· 
haıııııı il ı• ılı·ıııiyo
r ıı ııı .. 

- Git lıeıııı'ıı 
~·ı•ldir.. Huıı iııı do 
iki glin ev vel ag· 
rıı ııt ı, l ı gi tl ip 1,"0i.
ti rd i 111 •• 

- Yiııu :<t: ııiu 
ıl i şi il olsayd ı h l' ll 

l\ı ı! ıil(ır IJI t;l'kt i
r İ rdİ llJ. F:ı k:ı l lı ıı 
ht"I İnı kerı di ıt i , im ! . - Yüzlük bunları •• 

ZÜGÜRTLÜKTEN ŞİKAYET - · 

01 Um 
IIas:ın H~yi il 

lıulundu~u lıir ıııoc
listo ül u ıııden Lıah· 
:.ediyorlardı. Hasan 
}jcy it,"ini \'ekti .. 

-- ~erde iilecc
µ-iıııi lıilto.eııı, de
di. diinyada ua~ka 
~f'Y i"t•1meın •. 

GUlılillor .. 
'l'uhar 9ey, 

J:l:ıı;aıı Bey. insan 
l.ıi r ver do tc~ adii
fe ıı tHih·erir, uu o 
k:ıılar ıııı>rıtk edile 
cck şey mi ? . . 

-Tabii ınurak tıdi· 
lı•ı·ok, ye~ tcs:ulfifon 
111fı,••rı•ı·egi 111 yerin 
ııı·r·~si ol d ugnn u 
Lil oın . ornnı :Ld ı
tııııııı bilt• "atıııaııı . 

Kalmadı bende de ne pul ne para, 
Halime acıym ceplerim dellk •. 
Karşında dururum istersen ara; 
Bu!mazsın içinde bir tek metelik .• 

Dankettl dankeder bu hal kafama, 
Kur;uıuş nerede bilmem ki amme; 
Diktirmek istedim tutmuYbr yama, 
Babamm mirası me,inden ıerllk •• 

ZüğUrtlUk yüzünden fazla lı unalc!ı:n; 

I< 10ldl, ortada dımdızlak kaldım .. 
!: .. r.a ne esvap, ne pa'to a ldım, 
Yıat.,cnk bir yerim yoktu Ustellk •• 

ea,cmdan beSAlar gitmiyor yarap, 
DerUerlm ne de çok bitmiyor yarap; 
Kısmetim duruyor itmiyor yarap •• 
Telllm anladım ne kadar slflk ! .. 

' , ' 1 ı 
\' ' ' ' , 
' ' ' ' , 
\ \ t \ ' 

~ 
ı r r ·ı ı ıı ı ı ı ı w 

P. O. H. B 

Hasan Bey - AHah •u dllalz ••Oırlardan razı olsun, on,artn aayeslnde kar,ıoan kar,ıye 
ölmeden geçebllmel& l'11kAnını buldum ı .. 

Serseriler 
Hasan Bey GUlhane parkında 

dola11yordu. Üıtü baıı kirli bir 
ıerserinin ağaçlardan birine aar
tmı sürtlip kaşındığını gördO. 
Yanına gitti. 

- Neye böyle ağaça sürttı
nUp doruyorsun. 

- Ne yapayım Haaan Bey, 
çamaşırlarım kirli, ıırbm katını· 
yor.. ben de ağaç.ı sllrtilnOp ka
şınıyorum. 

Hasan Bey seueriyl evine gö
türdü. T emiı çamaıırlar verdi. 

Bunu duyan diğer iki ıeraerl 
temiz çamaıır koparmak arzuıile 
ertesi glln Hasan Beyin evının 
önüne geldiler. Hasan Bey eyden 
çıkacağı zaman, duvarlara ıırtla
ını sUrtilp kaıınmaya baıladılar. 
Bunları gören Hasan Bey kah
kaha ile gOldli. 

- Anladım dedi ılz de ayni 
çamaşırı istiyorsunuz. 

i , 
. . ....... .. ' ••• 1 .... .... ' •• •••• 1 • • ·ı--- -

~ Hasan Beyin Fıkraları 1 

- • • •• 1 • • ... ' • • 1 1 ' . .. 1 • • 1 • • • • • • ·' ,._ 

i 1 
Tokat 

Hasan Bey yolda giden biri-
nin ensesine hızlı bir tokat 
vurdu .• 

- Ne yapıyorsun Hasan Beyi. 
- A, affedersiniz 51zı bir 

arkadaşım zannetmiıtim. 
- İnsan arkadaşına bu kadar 

hızlı mı vurur?. 
- Benim arkadaşıma vurdu

ğum tokatada mı karışacak!lınız. 

Dayak 
Salamonla Moiz sokakta kav

ga ediyordu. Salamon iriyarı, 
Moiz de aksine ufak tefekti. 
Moiz dayak yiyor, fak at nedense 
kaçmıyordu. Hasan Bey bunlara 
gördü. Moize bağırdı: 

- Ne duruyorsun Molz kaç· 
11na .. 

Moiz kaçmıyordu. Salamon 
artık yumruk vurmaktan yoruldu. 
Moizi bırakıp gitti. Moiz yilzü 
kan için de Hasan Beye bakıp 
giildU .. 

- Bana kaç diyorsun Hasan 
Bey. Baksana Salamon kavga 
ederken yere cebinden beş ku
ruş düşürdü. Ben de ayağımı 

üstUne basıp durdum. Kaçacak 
olsam parayı görüp alacak hiç 
kaçar mıyım? .• 

Tuhaf 
Hasan Bey oğlile beraber 

varyete numaraları yapılan bir 
eğlence yerine gittiler. Sahneye 
birkaç cüce çıktı.. Hasan Bey 
oğluna: 

- Bak, dedi, kUçiik küçük 
adamlar ne tuhaf 

- Tuhaf mı, ben daha tuhf-
larını gördDm bUyük büyük 
adamlar .. 

Hizmetçi 
Hasan Bey hizmetçisini met

hediyordu .. 
- Hizmetçim okadar emnl

y6tlidir ki, dedi, bir gUn bir 
cigara tabluında bir cigara sön
dUriip bıraksam Uç ay ıonra yine 
ayni sönmüş cigarayı ayni tablada 
bulurum. 

Rakip 
Moiz Haaan Beye anlattı ı 
- Biz kardeşimle ikiıiı. Ayni 

zamanda doğduk. 
Hasan Bey güldü : 
- Deıenize anadan doğma 

rakipmişslniz !. 

- Hasan Bey senin için nazik adam derler.. Bir kadının 
tramvaya blnmealna yardım etmekten kaçman ayıp dejll midir. 

Fakat dün şamaşır verdiğim 
adam yalnızdı, kendi kendine ka
ıınamaıdı ıiz iki kitisiniz, çama
ıırlarınız kirlenmiş olıa da zararı 
yok, hiç zahmet çekmeden biri
birinizin ıırtlarını kaııyabilirainiz. 

- Hasan Bey, bekaene, kriz geçU ticaret )Oluna girdi de
mek .. Hamallar sabahtan ak,ame kadar öteye beriye çuval 
çuval ••Y• bl•ıyorler. 

- Zannettllln gibi delll hazret, Fllorlnalı Nlzun· Bey, kendi 
hakkında yazılan yazıları evin• blfıtıyor .. 
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Onun Ölümünden Cavit Bey De Memnundu 
Malıurirl lfı. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-133-

Diyerek beyana memnuniyet 
etmifti. Halbuki AbdOlhamit, 
Tahir Paıanın bu sözlerin• de 
itimat etmiyerek, Hahz Paşanın 
Rusyaya kaçbğını bildiği halde, 
mahza diğer Arnavutlara bir 
gösterit yapmak için katili ay
larca aratmıflı. Ganinin bu su
retle katledilmesi, bir çoklarını 
memnun etmişti. Çnnkll son za
manlarda artık kabına 11tamı· 
yacak kadar mOtecasir olan Gani, 
bazı bllyllk aile kadınlarına karşı 
bile el ve dil uzatacak kadar 
kUstahhğa başlamakla beraber 
bir iki yerde de sarhoıluğuna 
01ağlüp olarak Zekiye Sultanın 
hastalığından, zevci Kemalettin 
Paıanın zevcesine ihanetinden 
bahsederek Taksim cinayetinin 
içyüzll hakkında bazı ifıaatta 
bulunmuştu. Bunları tabii aaray 
hoı görmilyordu. Onun için bu 
katil meselesinden fizU bir mem
nuniyet duyuynrdu. 

Bunlardan başka Gani Beyin 
ölümiinden ayrıca memnuniyet 
hissedenler de vardı... ( 313 
Yunan harbi ) ne gönüllü olarak 
iştirak ettiği zaman her nasılsa 
( Gribove kahramanı ) qnvanma 
kazanan Ye lstanbula avdetinde~ 
scnra g6rd6ğtl iltifatlardan şıma
ran Gani Bey, Taksim cina
yetini de muvaffakıyetle başar
dıktan sonra artık ele avuca 
sığmaz bir hal almıştı. Be· 
yoğluna çıkan rikeli aileleri
nin arabalarına teklifsizce soku
luyor, bazı mllmtaz ailo kadm
larmı bilape"a turaya buraya 
davet ediyor, bilhassa sarhoş 
olduiu zaman bu cllretklrhğını 
bir kat daha arttırıyordu. Katlin· 
den birkaç ay enel bir gün 
Bilyükadaya gitmişti. lsplindit 
otelinin bahçesinde oturuyor ve 
rakı içiyordu. O civar, hıncahınç 
kalabalıktı. O sırada, mükellef 
tuvaletlerile birkaç Hanımefendi 
ge~. Gani Bey baalan görür 
görmez, derhal ganoau çağırdı, 
sordu: 

- Bu kadınlar irim.. tanıyor 
musun? •.• 

Garson, hemen Gani Beyin 
kulağına iğilere cevap vereli: 

- Sadrazam Pata Hazretle· 
rinin ielini •.• 

Gani Bey, ba cevabı alır al
maz, sandalyesinde doğruldu. Bir 
kadeh dalla yu•arlada. Yumru
tunun tenile al silip baJ'llda
rtDI düzelterellı 

- Git .a,&e.. b-.i .csıain
ler.. beraber bir araba geanui 
yapacağız. 

Dedi... Bu mlltecasirane IÖz

leri lıiten garsona, aı kalsın 116-
ıul isabet edecekti. Garson 
titriye titriye Ganinin yanmdan 
uzakı.fb. Derhal patrona mw
leyi anlatb Ye bir daha orblya 
çakmad1... F-. ~ bu me-

aele etrafında kilstahhğmı arttırdı. 
Bir hayli zaman lstanbulda dedi
kodu mevzuu teıkiJ eden bir 
hldi1eye kapı açb... Bu vak'a 
tabii olarak Halil Rifat Pap 
ailesini ye bilhassa o Hanıme
tendlnfn zevci olan CaYit Be
yi çok mllteessir elmiştL 
Buna binaen Gani Bey öl-
dürilldüjil esnada memnaniyet 
izhar edenl"r •asınü Cavit 
Bey de bulunuyordu. Fakat Cavit 
Bey, ihtiyatsızlık ederek birçok 
yerlerde libumundan fazla sözler 
möyledi. Bu sözler, birçok yanbı 
ufıirlere meydan verdi. 

Gaai Beyi öldürtenin Cavit B. 
olduğuna dair Adeta herkese bir 
kanaat ıeldi. Ve nihayet zavallı 

Cavit Bey, bo ihtiyatsızca bot
boğazltiJmo cezasına pek acı bir 
surette çekti. Arnavut adeti üze
re Gani Beyin kanını güdenler 
tarafından lstanbala gönderilen 
Mustafa isminde bir Amavudun 
kurşunlarına hedef olarak köp
rüde, adalar iskelesi üerinde, 
kanlar içinde terki hayat etti. 

* Fehim, Beyoğlunda bükihnran 

olmap karar verdiji zamu, ar
bir bu sabayı tamamen rakiplİz 

balmUfbL ( Glb:el Rıza • Beau 
Rıza ) namile meşhur Çerkea Rıza 
P&1aY'9 Tokatltyanm kapdl &ıllıı
de daverek kafasını tehlikell bir 
smette yardıktan sonra, arbk 
tam manasile ( Beyoğlu kahrama
nı) unvanını kazanan Fehim, 
Abdlllhamidia bütün bfttün glSzO· 
ne girmek içia mahirane hAdise
ler tertip etmiye başlamıştır. Biz,. 
bu bldiseleri nakletmeden enel 
F ehime ders ve cfir' et veren 
(uim siyasi) bir hadiseden babıe
deceğiz. 

( Ark ·ısı "ar ) 

ŞIK SİNEMA 
Dündeı itibaren 

932-933 yeni sinema mevsimine 

BR1GITIE HELM Ye WILLY 
FRJTSCH'in temsil ettikleri 

GiZLi VAZiFE 
nam şaheseri ile 

başlamıştır. 

.. ---• Önümüzdeki Perşembe akşamından itibaren ••--• 

yalna A R T 1 S T 1 K ainema11nda 
Glrecefiaiz Fransızca 8Öztü ve tarkıh 

fhtiı as ve esrar filmi 

JEAN TOULOUT ve dünyanın en pz~I t.ad•nı KalSSA 
R O B B A tarafırıdan b r sur •ti fevkalade de teJOıil edİ m'ştir. 

Majik Sineması 
22 Eylul Perş:! mbe günı.i akşamı saat 21,30 da yeni mevsime çok 

zengin bir programla bathyor. 
Gençllk, gUzel lk, musiki, nef'• 

1 SEVGili 4 DELiKANLI 
JENNY JUGO - THEO SCHAKL 
llivetea komik ve R. K. O dlnya havad sleri. Umum fiatfu 

tenzil edil mittir. 

Yarın akıamdan ih"haren 

OPERA SİNEMASJNDA 
OhaDtt..ı bir töhreti haiz haydut AL CAPO~nln maceralarını 

Ş i K A 6 Otda P AN i K 
Almaaea .. d• ve tarkılı filmiade rİreeew.ı.. 

Heyeti temıiliyeai '-tlnda: 
OLGA TSCHEKO\V A ve HANS REHMANN 

H1llA YEl ETF AL CEMİYE MENF AA TlNA 
TAKSIM STADYOllUNDA 

Alaturka PehliTan 

Güreşleri 
11, 2!, 23 Eylfil Ç&rfamba, Perıembe, Cuma ~ nat S te 

..... çocald•• 1 ... 
l>uhullye 2), lleykl 50 ye 100 Kr, 

Eylll 20 

Selanilc Me/ci;iu 

KanhKavgalar Arasında 
intihap Propagandası 

. Selinik Sergisinde Türk Pavyonu Çok 
Sönük Ve Cılız Bjr Şekildedir 

&alanlk .... llllR lll .. •t naa&lllll•• ~ ma11z•• 
SeJUik, 12 (Halı i) - Din yazkalede olmatlm. Din ..... 

Sellnikte iki mllhim hldise şehir Çiftçi 'ft Amele Fırknf Uderl 
halkım ayakludın119br. M. Papeanastafya Atinadmr 

HAdiseterdea W.• aq' eli Ye treale SeMniie plere• Beyn-
zevkli, diğeri de • lliabette pa- kut.dl& ... eldin tmldclatma 
tırdılı, glrDW.1 Ye hatta kaab cevap olarak ai,... l>ir lllllak 
olmuttur. Irat etmitıtir. 

Evvelce ~irdiiim veçhile 11 Uderieriniıı pleceil..ten n-
eylUI tariblprı müsaclf dllnkil velce haberdar .._ blrk~ W. 
pazar gUnl yedinci s.ltaill •ey- amele ft ~ daha s~ı.. 
nelmilel •rfisi saat on birde Beyulmle me1daaca doldmm .... 
Makedo.,..,a valü umumisi Jen&- ta idi. M. Papaanaatasiyu bir buç.k 
ral G"Datas tarafnıdan mutat ıaat alıeıı autkıma aaat oa bir 
merasi:,)le küşat edilmiftir~ Serai buçukta batlamııb. 
geç~ ıeneJere nispetle pek aannk Amele fideri nutkuada hlk6-
bir ~al dedir. Bmıanla J,erabel' meti ıiddetle tanfdt ederek Ve-
p~ douu~ bulunan Sellnik ha- nizeloıu kanucu çiioiyen, lcey-
~nda hır canlılık J&nltmlıflır. fi harekllile memlelceti babran 

Sergi, ~aldığı cla~ikadian iti- bir diktatör olmakla itham et-
baren geceyarısma kadar binı- tikten sonra kendilerinia iddia 
ler~e . ~alk taraf .odan ziJareıt eclMiii gil»I ~bir Yaldt koml-
edilmıştı.r. nistlikl'e maktan veya yakından 

Sergıde yabantı ofarak Yugo9- alakadar bttlumnachldarını, yeglm 
la:vyalılar, Mat:arlar, MlW!~lat gayelerinia memlekette kanana 
ve Tnrkler bulunmakta ve dijer hakim kılmak ol ..... ıiSy.Maait-
pcnyonlarda Yu.DMl °!amulit ~· tir. M. P!lp"nutam,. niltkw 
mahaulib teşhir ~~ıh~ektedır. irat edulıı:eu patani., gtkilılt.._ 
Baa~ na~aran den~b!br ki bll ~e- .evvel bazı komik ..&..Jer • ._ 
aeki Se~ Seı~ısı 'eynebni~ muştur. il Pa~iya enıelce 
olmaktan ~y!'de hır Y ~naa miib Yerdiji tnmaklanlaa biriliade da· 
maHar sergıa haliedodır. ılilflhıua talebelİllİ pteci oı.alı 

Sarplarla Macarlann başlıba· tavsif etmiıti. Daıiifthnmlular tla 
.IJIDa birer paYyenu vardır. Fakat b'I •- bel L!.... .._ 
biz bir Y uuan pavyonuna aıp• 1 muaa e uar UVJ"annıame Def-

mıştık. Zaten t>u ıekı1de iştirak re~erek bw heyanatr ~esto et-
eltikten sonra fazla yer İfl'al mııler ve Papaan~.t~.JU ordll 
etmiye de lüzum yoktu. aleyhtan lmnet~ ~ lic!-'. ol-

Türk qyaa diye tetlıliar ma~la ~ lomiaiMlilde ittilı-
~dilen ıe,ler, bet om aıltka ~~eli. Bu 5'~D valır'aam 
· hisar rakt• birfr~ diıline itle- ıatikam111ı1 almak ııtiyen Darlll-:eu terlik v~ yasbk ve o kadar fnnu!1l~Jar ':unan ~illi ittiha~ı 
da sigara, sigara ağızltğı ye tea- (Et~ıkı Emosı Tia Eladoı) Cemı-
pihten ibareffi. yetı azaları~ hu.lan MA;tyll 

Sergi açıldığı zaman orada Papaanaat.asıyu nutkunu . ırat 
teaadiıf ettiğim tanıchlr bir ederken tıyatra aalo.nun~ gırerek 
Musevi ailesile pavyonlar1 dola· nutka en hararetii. bır zama• 
,.yorduk. Nihayet eşyamızın teş• nındt bir müddet gilrütuı, patırdı 
hir edildiği pavyona girdik. Mu· yapbktan sonra pis koh net-
aevi Madam eşyamız:& dikkatli reele. kimyevi maddeler n ak· 
dikkatli baktıktan sonra dudak- mık tozu atarak -.UJi claiıbuk 
l&rını bükerek hayret ifade eden isteJiter- Muftf.falt la rtsz*' r 

bir tavırla: "Neden bu böyR? dedi. deiif.- Pis kokulan •iındılll• 
"Halbuki geçen hafta latanbul· bir tarafta• b__.__ lımplyor-

dan ıelen lwıiaim Galatuarayda lar, diiw t.anltaa alıaa tmke-
teıhir edileıı yerli mallar sergisinin diyerlllrdı. 
,nzeUik ve mebzuliyetini ulata M. Papauul..,. ela mendil 
anlata bitireoüyordtL. Ne yazak... elinde, hem .ı_,.. ft Mm d. 
Ben ise lmzinimin anlatlıiı ali- @ali1e "kaç1Df9 , ır' • b-
zıellilleri göreceğim di1e .. Mriıi- fasım necejip.. .,. • IWJGI'" 
yordum. " du- a. wna ' ; r .. blı-

Madama cev~ben, ,.& ~lht- lal'llk __. ..... H' ,..,._ 
nmız baklanda _ıubat n.sdik~• B ._.. ve 1• ... , .. ,. 

80nra, Ttırklerın hu ftl'l'Y• .:.. a Papaa lwit• .t ı am 
resmea ittirak et111ediklarini, lau 8 luden pft . we z'z ı. 
16rOl.en ..,... mreti luauaiye- ::. ...W.':laı r Cam,. w 
de bırk~ lllilhfehbiı tarafmd• Elti. adis ='- 2!_ r b ..... 

teıhir edı1ö ... a6Jledi& ~ .. uN 
Söyledim amma net•em tfe kaçb. ile ve Y-- - • 1' • Ce
Tacirlerimilin ıun11 çok iJi. miyeti anlMı •••• eneli 

anlaması lizımtLr ld BeyDBllllilel dil ile Latııyuı Wr minHaşadan 
mergilere iıtirak etmek demek aonra ~· '-lana geçildL 
bayram arifesinde M'ahmutpapda Kendi meb'uslaruua dö7nldtlğtlnll 
aerıi kurmak demek chiildir. 16ren çift;{ n amele partisi 
Bu sibl seı:P~re • ya a~amakıf!ı taraftarian da ife karııınca ka• 
organize 1 ~~mıı bır ıekılde iıti· faaı, aözl yanlanların adedi o 
nk et• · ,. .. w _,...._ ._ ••* -~-ı:. tt f ziaI b. N'ıha et allvarl claa TU19puiy1L uıaue e a q y * jandarmalarm araıa girmeaı1e ar&e-

lkiııci pabrdıb bldiH de S.. deye nibayetpJ'~ Pertev Ferit 
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TİMURLENK İngiliz Doktorluğu Ciddi Bir Buhrana Girdi 
•• 

Muayene Ucretlerinden Çekinen Halk, -90- Muharriri : lf.. "f. 

Eğer Firdevsi Şehna Doktorlara Karşı Grev İlin tti 
• 

mesını 
• 

Son Zamanlarda Birçok Hekimler Mesleklerini T erkettiler y azmasaydı •.. 
Ve sonra haberin tafsilatını 

dinlemek istedi: 
- Bu balh eden de kim? 

Şah Şüca oğulları mı? ( 1) 
- Hayır. Ali Koçapa isminde 

bir demirci ! 
Soğuk kanlıhğını ele alan Ti

mur, yavaş yavaş yerine oturdu, 
kuştüyü bir yastığa yamnı vere
rek düşünmiye daldı, gözleri yarı 
kapanıktı, zihninden birtakım 
mülahazalar geçiriyor ve kendi 
kendine mırıldanıyordu: 

Katip, büyUk bir hata işlemiş 
veya haber verdiği isyanı bizzat 
kendisi yapmış gibi utanıyordu, 
a1kılıyordu. Zavallı adam, altmış 

üç yaşında yeni bir izdivaç yap
mış olan efendisine, zifaf gece
sinin sabahında neş'eli haberler 
vermeyi adeta sadakat vazifesi 
tanıyordu. Bunun aksini yapmıya 
mecbur kaldığından dolayı son 
derece müteessirdi. Hele efen
di sinin derin bir dalgınlığa ka
pılarak mütemadiyen mırıldandı

ğını görünce, sadakatsizlikle itti
ham olunacakmış gibi, üzüldü, 
sıcak sıcak ter dökmiye başladı. 

Timur, uzun bir düşünce dev· 
resi geçirdikten sora kapalı göz· 
lerini açtı, dayandığı yashğı bir 
tarafa iterek doğruldu: 

Demirci Koçapa, dedi, 
Gave olmak istemiş. Bu belki 

(1) Tiıııurun garbe doğru yürüıniyc, 
cihangirlik planıııı tatbik otıniyc ko
yulduğu sırada c~rnkı Acem,, dt.ınilen 

topraklarda. «Muzaffer ohulları > hü· 
k.Uın sUri.iyorılu. Bu ailenin reisi ve 
lr.ı.kt Acem hilkümdarı olan Şah Şttca., 
Timurun öniine durulmaz bir kuvvet 
oldnğunu anladı, Tilrk Hakanına. itaat 
ve teslimiyet gösterdi, o d:ı. lrak1 
Accmde hutbe kentli ıı:ı.mma okunmak 
ve sikkelur do yino o nama kcsilıııok 

tnrtilo Şah ~iica 'ı yeri !l ue btr:ı.ktı. Biı·:ız 

esnra. diplomat şah öldll ve öllirkon 
hiikOmetılo :ı.ilesini Tiınunın ıııtirüv
,·oti no te rkotti. Ul.k in oğ'lıı Zeynelli· 
bidin, Ciha.ııgir tararwdan - ::.1eımrkan 

de golip 1 öpıncsi iı;iıl - Yerilen emri 
d;ııleınedi . .Milsta!dl bir hüküıııılar gi

bi harekete k aıı.ı,tı. 'l'i ın ur da ordusile 
1J1.crine yiiriiyerok bütün lr:ıkt Acemi 
zapt tti, pııyifalıt ola•ı ı--ratınm da, 
ıııuhıırcbosiz, olo gcçir<l.i. 

Şimdi lıildye eıloı: ·ğiuıiz ihtilal, 

işto Lıı surctlu ole gl)çıui~ olan lsf:.ı· 

hand:ı vukll uu:uyordu ve 'fimur, «Şah 

Şiicıl. oğ11lları mı lrn haltı etti? > diyo 
&ormakla i!'yaııda firari Zeynclülıidinin 

parırı:ığı olup olııı:ulıg"ını anhınak 

istiynrd ıı. 

rSON POSTA 
Yevmi, ~iyasi, Havadis Vt! Halk 

gazetesi 
• .tı # 

...,rJ<fnre• lstaıılıu!: Esld Zaptiye: ı 
• Çat<dı;eşme eokıığı 25· , 

Telefon; 1stanlnıl - 20203 
Posta kutusu: l sta.ııbu l - 741 
Telgraf: hıtanhul SONPOSTA 

ABONE 
TÜRKİYE 

FIA Tİ 
ECNEBi : 

1400 Kr. 1 Sene 2700Kr 
750 " 

6 Ay 1400 
" 400 " 3 ,, 800 
" 150 " 1 " 300 
" -- .......... 

Ge;cn evrak geri verUmoz 
1 llfuıla.rtlaıı ıııcs'tıliyut :tlınına~ 
1 
ı cevap için ınokt11plar.~ (?) kurn1I uk 

tlu! ilfw.:ısi l,t1.ıııııJır. 

Adrc5 <lcği~liraııı si (20) kuru~tur. 

G.ıze:crn"xı.l..: ı,ı a ı reı;ı.a ve yaııLıruı 
bli!Ü, h~ı .. l ı.· ı nı Jhf:..ı.: ve gazct,.:miıe 

11i.tir. 

• 
mümkündür. Fakat beni Dahhak'in 
yerine koymak istiyorsa aldanı• 
yor. Türk Timuru, bir demirci 
değil bin kete bin [ milyon 
demek] demirci de deviremez. 

Ve elile kitap dolabını gös· 
terdi, emir verdi: 

- Şahnameyi getiri 

Katip hayretini adımlarına da 
teşmil ederek koştu, isteni!en 
kitabı yüklenip getirdi, efendisi· 
nin yanına koydu. Cilt, yazı, 

minyatür, nakış itibarile hakika
ten yliksek bir san'at eseri olan 
bu bin beş yllz büyük sayfalık 
kitap, sedir üzerinde iri bir mn
ccvher gibi zarif bir varlık teşkil 
ediyordu. 

Timur, elile sahifeleri çevir· 
miye lüzum görmedi, o zahmeti 
de katibine yükletti: 

- Aç, şunu! • dedi • Piştadi
yanları bul f 

Katip, dikkat ve sür'atle say
faları karıştırdı, o bahsi buldu 

ve durdu. Tirnur: " Oku! ,, dedi 
ve iki Uç kelime dinledikten 

sonra "geç,, diye mırıldandı. 

Okumak ve geçmek ameliyesi 

tekrarlana tekrarlana nihayet, 
maksut olan kısma gelindi ve 

Tjmur, biraz doğrularak: " Ta
mam, aradığım yer burasıdır. 
Şimdi okuf ,, emrini verdi. 

Şahname, malum olduğu llzere 
İranın efsanelerle karışık kıymet-
li bir tarihidir. Eser, o millet 
için iftihara layık mucizevi bir 
belagatle kaleme alınmıştır. De
nilebilir ki İslam harsına ve arap 
istilasına karşı İran dilini bat· 
maktan kurtaran bu eserdir. 
Firdevsi, Şahnamesini yazmasaydı 
Farisi ortadan kaybolacakb ve 
İranhlar kendi tarihle. ini - o 
da kısmen .. Y l!Ilanb Here• 
dcttan, Ksenofondan okuyacak
lardı. Evet; bu, bariz bir haki
kattir. Şahname olmasaydı, bugün 
Suriyede, M·s:rda, Fasta ve İrak
ta olduğu gibi lranda da Arapça 
konuşulacaktı. Milliyetperver şair, 
bu tehlikeyi tam zamanında sez
di, muazzam eserini yazdı, mil
letinin dilini ölümden kurtardı. 
Onu, bu yüksek hizmete sevke
den bir Türktür, Gaznevi Sultan 
Mahmuttur. Demek ki bugünkü 
İran, kendi öz dilini bir Türke 
medyundur. 

( Arkası var ) 

f ngiliz · tıp A· 
lemi, lngiliz İf 
ve faaliyet sahası 
gibi büyük bir 
buhran içinde
dir. lngiliz dok
torluğunun ge
çirdiği ve çektiği 

bu sıkıntı, ikta
sadi ve mali ha-

yatın durgunlu
ğundan doğan 
bir neticedir • 

Maamafıh tunu 
kaydetmek la-

azalması, ihti • 
şamlı muayene• 
hanelerin mas
raflarını koruya• 
maz olmaları İn· 
gilterede birçok 
hekimleri terki 
meslek ettirmek 
derecelerine ge· 
tirmiştir. 

Bunlardan bir 
kısmı iş hayatına, 
bir kısmı tica· 
rete atılmışlar• 
dır. 

zımdır ki İngil- Hele halkm 
tere gibi diğer röntkene karşı 
hiçbir memleket duyduğu ihtiraz 
doktorluğu halk- duygusu şayanı 
tan menfaat çek- hayret bir dere-
menin usul ve Bir luglllz ha•taneslnde bir kadın doktorun muayenesi ceyi bulmuştur. 
erkinmı bilmez. Eski bir darbı- olursa, diğerlerinin ve meselA ı Hangi doktor hastasına röntken 
meseldir. Derler ki: bir parça şöhret sahibi olanların yaptirmak 14zım geldiğini söylerse 

Doktor, hastalarını yatakta neler istiyebileceklerini artık siz derhal müşterisini kaçırır. Çünkü 
sorar. 

Yine darbımeseldir ki İngiliz 
doktoru, hastasını soymak için 
yatağa yatmasını beklemez. O, 
para sızdırmasının yolunu bilir. 
Bu sayede, İngiliz doktorunun 
hasisliği bütün dünya insanlarının 
dillerine düşmüştür. En cahil bir 
lngiliz doktoru, vizite ücreti 
olarak bir liradan aşağı para 
kabul etmez. Aksi takdirde al· 
nına kara bir leke sürülmüş 
zanneder. En basit bir doktorun 
muayene ücreti bu derece yüksek 

kıyas edin. Bunun içindir ki in· bu gibi müesseselerin ha!ktan 
aldıkları ücretler artık tahammill giliz milleti, aşağı yukarı doktor· 

Jarla münasebetini kesmiş gibidir. edilir dereceyi aşmıştır. Diğer 
taraftan mfinferit surette çalışan 

Hiç kimse, yatağa düşmeden doktorların vaziyetlerini bozan 
doktor çağırmadığı gibi hayati bir mesele de hastanelerin 
tehlike mevzuu babsolmadan yaptıkları rakabettir. Hastaneler, 
ameliyat yaptırmayı aklından ge- müracaat eden hastalardan, ka

zançlarına göre ücret aldıkları 
için, halk, herhangi bir doktora 

çırmıyor. 

İngiliz doktorlarınm son za· 
manda içine düştükleri sıkıntı, 

işte halkın doktorlara karşı gös
terdiği bu istiğnadan ileri geli
yor. Gün geçtikçe mfiracaatlarıu 

müracaat etmektense hal ve şanı 
ile mütenasip bir ücret verece
ğinden emin bulunduğu hastane· 
lere gitmeyi ve oralarda tedavi 
görmeyi tercih ediyor. 

.. • ........................................................... f .... 
ı * f RA OY O j * ; 

Büyük Bir 
Terbiyecinin 
Ölümü 

...1 ................. ,~ .................................... . 
ı ı 

20 EylOI Sah 
f.tanbul - ( 1200 metre ) 18 orkes· 

tra, 19,5 alaturka konsor Kemal Niya· 
zi Bey ile arkadııtla.rı tara.fından, 21 
orkestra. Niınet Vahit Hanımın i9tira.
kilc, 22 gramofon . 

Bilkret - (394 metro) 20,45 ıarkı 
konseri, 21,05 orkestra. 

Belgrat - ( 429 metre) 21 ees kon
seri 21,5 Zağ'rcpton nakil, 23,30 tc!
graf haberleri, sonra Çigan orkestrası. 

Roma - ( 4•H metu ) 21 gramofon, 
21,40 muhtelit konser. 

Prağ - ( 488 metre) 20 askert ban· 

do, 23,20 gramofon . 
Viyana - ( 517 metu) 20,40 askeri 

konser, 23,~5 aktam konseri. 
Pett• - (metre 550) 21 gazetecilik 

hakkında bir konferan~, 21,3J konser. 
Varşova - ( 1411 motrıı) 21 halk 

konseri, 21,40 konfer:ı.ns, 22 konser, 

23 dans b~w:ıl:ırı. 
Berlin - ( 1635 metre ) 21,30 halk 

tarkıl:ırı, 2:?,30 Bresııtva'uan naklen, 

hudulh\ ne oluyor? 23,20 telgraf ha

berlerinden sonra akşam konseri. 

21 Eylill Çarşamba 
İdanbul - (1200 ınetra) 1~ alatmka 

konser DarUttalim heyeti tarafında.n, 
19,5 orkestra, 21 a1aturka kons~r D:ı.
rüttali m heyoti tarafından, 22 gramofon. 

Bükreş - (894 metre) 20 Callo kon
seri, ~0,30 konferans, 2i>,45 piy:ıno 
konseri, 21,15 kernan konseri . 

Be:grat - (42) metre) 20,3) Yugos
lavya konseri, 21,10 komedi, 21,50 ses 
konseri, 22,20 keman konseri 

Roma - (441 motre) 21,4;; Samsun 
ve Dalila. ismindeki opera. 

Pra;'t - ( 488 metre ) 20 ten geca, 
21,40 saksifon konseri, 22 orkestra. 

Viy:ına - { 517 metre) ·20,2;; sonfo· 
ni, 22,05 konferans, 23,10 dane ha
vaları . 

Peşte - ( 1550 metre) 20 ~.ırkı ge
cesi, 21,:30 operanın orkestrası . 

Belçikadaki Türk Talebe 
Cenazeye Bir Çelenk 

Koydular 
Brüksel, 19 (Hususi)- Maruf 

terbiyeci profesör Ovid dö Frolc 
ani olarak vefat etmiştir. i:'rofo
sör dö Frole, uzun zamandanbcrJ 
dimağ yorgunluğundan rnhatı.1zdı. 
Ağustos ayı içinde, Niste 
açılan beyndmilel terbiye kon
gresi için hazırladığı yeni sistem 
terbiyeye ait raporunu bile gö
türüp müdafaa edemedi. 

Kösa süren bir kıl" gezintisini 
müteakıp bahçıvanımn yanma düşll~ 
öldü .. Belçika ve Brükselde bulunan 
Türk Talebe Cemiyeti profesöriin 
ailesine bir telgraf çekerek i:azi· 
yede bulunduğu gibi cenazesine, 
Türk-Eelçika renklerinden mürek• 

kep güzel bir de çelenk koymu;tur. 

* Pr~fesör dö Frole 1871 de 

Himayei Etfalin; Sünnet Düğünü 

Varşova - (141l metre) 21 gramo
fon ile kabare, 22 edeLiyat balıisleri, 

22, 15 keman konseri, 23, 10 do.na 
ha,·aları. 

Berlin - (Rifü> metre) 20 yoni baş

lıyanlar i~in lngilizce ders, ~l Munih

ten naklen ten gece, 22,10 Alııı:rn va
tanının haberleri, 23,05 orke!llra. 

doğmuştur. Çocuk ruhiyatı, gayri
tabiilerin terbiyesi haklunda uzun 
ve kıymetli eserlerile tanınmıştır . 
Bu zat, Brüksel yakınında F ore 
dö Suany ve V osgat'ta tab:i ve 
gayritabii çocok.ara mahsus 
olmak üzere müesses iki mektebi 
idare ediyordu. 

Himayei Etfal • Cemiyetinin Balat şub~sinde b~rk~ç .gün ~vveı, 
bok hayırlı bir ış yapılmış, 55 çocuk s~nnet edı!mışbr. Sunn.e~ 
döğününde, Fatihli S?_,~netçi Ha~ı Hüseyı?. Efendı ~u hayırlı ~şı 
meccanen derühte ettıgınden Cemıyet kendısme teşekkür edecektır. 

Havada Çarpışan Tayyareler 
Brünsvik 19 - Dün yapılan 

hava yarışlarmda hava \:ambazlığı 

yapan tayyarecilerden Albercht'ın 
tayyaresile diğer bir tayyare ha
va da çarpıımıştır. Tayyareci Alb
reht clmüş, diğer tayyureye 
hiçbir şey olmamıştır. 

Yeni Neşriyat 
lctlhat - 3 ,:ı ııııııı:ır. h 13 Eylfı' 

nliblıast çıktı, iay<lah yaz dar \ :Ul!ır. 

BriH~sel Darü!fünununun terbiye 
kısmında, Muallim Mektebinde, 
İç limai Yardım Enslilüsiinde 
m zariye ve terbiye metotları 
tatbik gören profesör yiizlcrce 
asistan ve talebe yetiştirmiş, 
asri terbiye usullerinin en yiilrnek 
müme~sillerinden biri idi. Me
totları Belçika, Cenubi Aı:ıeri rn, 
bil· kıı;.m Avruoa memleke.l. rile 
k smcn Türldy~de tatbik P i en 
profesör dö Frolenin ö 1MÜ, 
muasır ilmiu büvük bir ziy" ır. 
hl'lı• k:ı. T'ıı k 'Ll'• n C mi:, ı "İsi 

' Prlı\ ı ıl r ilfi ı.u ıı 
Musiafo Sabahotlio 
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1ngiltcre Hük\ı.mcti tarafından Gıııi 
Hı.. ne hediye edilen eserin tcrc iiııı csi 

ÇANAKKALE 
-107- Yazan: Ceneral Oglander 

Fransızlar Gelmediğinden 
ileri Hareketi Yapılamadı 

Doughty Wylie ilo Wal· 
ford sağa Ye Williamı, ta 
sahilin sol tarafana fittiler. 
Kale kapısından çıkan efra
dm başına geçen Kapiten Walford 
Kapiten Addisonun da yardımlle 
askeri köye kadar götürdü ve 
burada vaki olan sokak muha
rebelerinin kahramanı kesildikten 
sonra kendisi de, Kapiten Ad· 
dison da maktul düştüler. 

Saat 10 Jan öğleden sonra 
bıre kadar Major Beckwithin 
kumandası altında Hampshire 
kıta ata bütün gayretlerine rağ
men kolayca ilerliyemiyorlardı. 
Kahramilnca ve fevkalAde ce-
surane çarpışan Türkler her 
karış ıçm harp ediyorlardı. İz
belere veya evlerin Ust katına 
ve hatta yıkılmış evlerin enkazı 
arasına saklanan Türkler, İngi
lizler geçtikten sonra arkaların

d an ateş ediyorlardı. 

1 

Bu arada, l numaralı istih
kAnun şimalinden ve V sahilinin 
solundan ve merkezinden 141 
rakımlı tepeye yapılan hiicum 
da inkişaf edemiyordu. Yorulmuş 
askere, cesur ve nUmunei imtisal 
teşkil edecek bir kumandan 
lbımdı ve bu da Kolonel Dough. 
ty Wylie'nin şahsında tecelli etti. 
Öğleye doğru, o zamana kadar 
Major Bed1:with'o sağ cenahta 
yardım eden ve henti.z o cenaha 
elli kişilik takviye müfrezesi 
götOrmekten avdet eden Kolonel 
Doughty - Wylie derhal Eskika
lenın sol tarafında bulunan 
Munster ve Dublin· Fusilliera 
kıtaatının başma geçti ve ileri 
hareketi inkiıaf etmiye baıladı. 
T elörgülerde yeni yeni gedikler 
aç ldı, Eskikalenin sol tarafındaki 
evler süngü ile işgal edildi ve 
öğleden sonra saat 2,30 da da 
141 rakımlı tepenin üstUndeki 
Eskikale hücum ile zaptedildf. 
Fakat hücumu idare eden Kolo
pel Doughty - W ylie tam te• 
peye vasıl olduğu zaman ağır 
ıuretto yaralanarak düştü ve 
öldü. 

Tilrkler tepeyi, köyü •• 1 
numarala istihkAmı tahliye ederek 
Kirteye doğru çekildiler ve ar
kad a •1 Hampshire kıtaatmın ma
kineli tüfeklerinin ateşi altında 
oldukça telefat verdiler. Saat üçte 
artık V sahilindeki ihraç hareketi 
de temin edilmişti 

İşte tam bu sırada, SeddUl
bahirdeki kıtaatın S sahilindeki 

·~---=========·:..:=======::.=::::::::::::=====ı~ 

South Wales Barderers kıtaatile 
elele vermesi, lngiliz hattının yeni 
efrattan mürekkep bir liva ile 
takviye edilerek rical eden Türk
leri takip ve tazyik etmesi li
zı mdı. Fakat soldaki ve merkez· 
deki kıtaata, Fransız kuvvetleri 
gelmeden ileri hareketi yapılmı· 
yacağı söylenmişti; elde yeni ef
rattan mürekkep bir liva yoktu. 
Bundan maada Seddlilbahirdeki 
e•ı yl\ksek rütbeli zabit olan 
Major Beckwith, Kolonel Cas~o
nun S sahilini işgal ettiğinden 
haberdar değildi. 

Binaenaleyh askerinin yorgun· 
luğunu ve su ile cephanenin 
azlığım nazarı itibara alarak kö
yün şark tarafında bir mevzi 
intihap ederek burasını tahkim 
etmiye karar verdi. Bu karan da 
yarım s:ıat sonra fırka kuman· 
danlığmdan gelen bir emir tekit 
etti. Jeneral Hun ter • W eston, 
kazanmış olduğu muvaff akiyetten 
derhal istifade etmeyi pekala 
takdir ediyordu. Fakat askeri 
bitkin idi; pek çok zayiat ver· 
mişti. Birçoğu iiç geceden
beri uyku uyumamıştı; su ve 
cephane meselesi çok endişe 
veriyordu ve ateş hattının gerı· 
sinde ihtiyat olarak topu topu 
iki bölük piyadesi vardı. 

Diğer taraftan Türklerin fazla 
miktarda oldukları ve gece bcı.
sınca bir kat daha takviye edile
cekleri zehabı hbıl olmuştu. 

Bu vaziyet karşısında Jeneral 
Hunter - Weston'u, düşmanı takip 
meselesi değil, büsbütün başka 

bir mesele düşündürüyordu. Yor
gun efrat taze kuvvetler gelinciye 
kadar bulundukları mevkii muha
faza edebilecekler midi ? Bu dü
fÜnceye binaen, ısdar eylediği 
emirnamede ileri hareketten hiç 
bahsetmemişti. Efrat zaptedilcn 
mevkide siper kazıp yerleşecek 
ve muhtemel bir Türk hücumuna 
karşı hazırlıklı buluuacaktı. Maa
mafih " Kat'iyen ric'at edilmi
yeceğl ve ric'at etmektense her 
neferin bulunduğu yerde öleceği,, 
de ilave edilmişti. Bir müddet 
için ve takviye kıtaatı gelincİ}e 

kadar her tilrlil taarruz fikirleri 
terkedilmişti. 

Binaenaleyh, o gün öğleden 

sonra İngiliz hattının sağ cenzlu 
kazanılan mevkileri tahıtiııı et
mekle meşgul oldu. 141 rakımlı 

lepedc.-ki 1 numaralı istihkam 
civarındaki W orcestershire kıtaa· 
tının sağ ceuahı iltihak etti ve bu 
sure tle 26 nisan akşamı X sahi
linden Seddülbahire kadar munta-

r....--~- -'!!!!'-~--!""""" ....... !!""""" ...... -~--~'\ zam ve devamlı bir hat t esis 
Fotoira/ Tahlili Kuponu edilmiş oldu. Fakat bu hat yine 

'l'abiati n lı:i oğrenmek iııtJyou.ı.nıı 

l utoğr:ıfın ııı 5 adot kupo!l ile blr· 

lıkl'J gönuerin iı: . Fo toğrafı n11 111r41.., , 

tfıbhlir vo iade edilıııe.1 . 1 

~~----------~----~------ ! 
lsim, meslek 
' cyıı ! a ıı ' a t'? 

Dulunduğ:ı 

memleket 
~~~~~ı-~~~-· 

Fotu~n' inli ı L: 

edcco:t uıi ? 
""-=-"'-=== = =====-=--===-= 

1 

r otoğrarın kliıo.il 30 kurııtl llıt 1 

J>lııu n lrn.bili aı.la gi>n.iorilebll.: 

- · - ~-·-~ ---= -----

114 ve 138 rakımlı tepelerde 
geriye büklilüyordu ve ikinci g ii· 
niin sonunda, müstevliler hala 
sahil kenarmda tutunuyorlardı. 

( Ar~uı var) 

ÇOK Y AŞIY A N ÇOK BILMEZ 
ÇO K GEZEN ÇOK 13lLlR 

T ürkiye Turing ve Otoınobil ku
lübünün A N D R O S Iü!::s \.'ap urılo 
l:ım" ı, G 'rlt, Atina seyaha ti 

4 ila 11 teşrinievvel. 
Fia ll~r fevkalade eh vendir. 

Türkiye Tur ing ve Oto mobil 
k ulübüne m üracaat. 

Babtiyar Han Gala ta. 
O. Anagnostopulo ve K. Siski di 

yapur acentasına, Galata, Loyd Han, 

SON POSTA 

Küçük Haberler 

Mimar Sinan Tür
besinin Tamiri 

----
İstimlak Muamelesi Yapılır 

Yapılmaz Tamire 
Başlanacak 

Mimaride Türk dehasını ıös~ 

teren Mimar Sinanın tlirbesinin 
tamiri için bütiln hazırlıklar ikmal 
edilmiştir. Türbenin tamirine baş
lanmak için Dökmeciler başın· 

daki dükkanların istimlAk mua
melesinin bitmesine intizar edil· 
mektedir. Evkaf idaresi bugün
lerde istimlak muamelesini neti· 
celendirecektir. 

KöylUnUn Borcu Ve Mahmut 
Esat Beyin Bir SözU 

lzmir gazeteleri, bağcı ve 
köylülerin vaziyeti hakkında neş
riyatta bulunmakta ve köylünün 
borçlarının taksite bağlanması 

için hüküm etin müdahalesini is
temektedirler. lımir meb' usu 
Mahmut Esat Bey bu münase
betle yazdığı makalede ezcümle 
şunları söy!üyor: 

"Köylüniln borçlarının taksite 
bağlanarak halli için hükumetin 
müdahalesini biz isteyebiliriz, 
çünkü fırkamız devletçidir. Fakat 
liberaller bunu nas ıl istiyebilirler.,, 

Hizmet gazetesinin neşriyatı· 

na göre Tire ve köyler inden Baş
vekalete, Meclis riyasetine, Ziraat 
Bankasına telgraf çekilmiştir. 

MUnhal KomlserJikler 
Şehrimizde 6 birinci ve 20 

ikinci komiserlik münhal bulun
maktadır. 

Rakı lmaUUı Azahyor 
930 senesinde altı buçuk mil· 

yon kilo rakı imal edilmiştir. Bu 
rakam geçen sene altı milyona 
düşmüştür. Bu seneki imalitın 
da 5 milyon kilo tutacağı tahmin 
edilmektedir.' 

Yalova Yolları 
Y alovada yolların büyük bir 

kısmınm inşaatı bitmiştir. 
HUsnU Beyin Seyahati 

inhisarlar Umum MUdürU 
Hüsnü Bey bir teftiş seyahatine 
çıkmıştır. Hüsnü Bey, İzmit ha· 
valisi Bahkesir ve Bursa mmta· 
kalarını teftiş edecektir. 

Eskişehir icra MemurlLlğun
dan: ~a ı ııi ,.e !\iy:.11.i Beyle re lıo rı; l ı l 

Maden z:ulo lbra him Efc nıl iııi ıı T\ara 
Jllı yilk haryeı>İıı llo k ,\ İH lıi ri:i l dokıız 

ta~ tligPri ık ı ta f dı•vor;rn üıl t r iki 
lı;q ı dc~i rıncn ayni m.dıal do lıi r aı ıı-

lı.tr iki gü7.dP n ilıaro t :ılıı r 'tı " .~ııı:ııı
l ığ' ı 'o iki ı :ı 1 l ı clı ·g-irıııı·ıı tkrıı nıınd :ı 

lı i r lıizar ' ı · ayııi rı ı :d ı a ld o tl l•g i rıneıı e 

.dt .it i cl ii n iıııı ııı:ı-ı:ı rıııd11. arpalık Hı 
J.ıı<;t ı n yı• ri ıııo\ cııl ı:~· t :ırafı ) ol vo 
1 ir t a rafı ı-ın ilo ııı:ıh ıl ııt dc·girııı e ıı iıı 

lıiri ıı ci arttı rııı ı y,\ 'azedıiıııİ ' vo ar U ı r-
11 1 .~ ~dıı ii d ı• :.ıu LO !l :! pcr.,,ı•rıılıo g-ii ıı ii
ı .u tal ik ~d i lııı irfr. 

lk~irıı .tlııiıı lıiıı l ı f'~ ~Ot. lıiS!!l d ı, 

:!:.!;; hi :Hı t'llİ I C' ili O » ı !ıiııı ılo 180 ~t'lıi

ıııiııin :! ili ~ı·hiıııi borçlıı llıra lı inı 

l •:tı · ıııliy~ ıdt o l ıı p k fl ı ı ıi i f;t'lıır ı i ı;at b 
t·:ıktır. Oı!~İrıııc ı ıiıı yı ı lrn rı rl.~ yazılı 
ıur •ı:ruat ve t,ırlalari l o l.ıirli l,tu t a•ıı.lll ıı 

ııa 1 1.0110 l irn k ı ) ıııl'l tıık ıl i r ('dil ;ııi 7 

cılup t:d i p lt· riıı lıon;l u lıb~t· iııo is·d ıo t 

ııdt' n ıııclı l fı~ ııı \ im le ı ıı u rı "spet i ıı d ~ 
pı•y akçt•si g-Ptırıııc•!Pri İt':ıp ('ılt:r. _ 

Pı"•İrıııt•ııdı• lı ı m;l ıı hfs,,ı.;Bıııu :u t 
ol:ııı l~$ ıııı liwrl ıı ı l o lı :ık l.:n hıı:::.ıı~i l e 
i:tiı ' o ııın11rn t :ı dair ıı lal':ı kl.ırı bul u· 
ııaııl:ı.r ı ıı t .ı rilıi i l iıııd.rn :.o giln za rfııı
ıl!t ,,, r ık ı ııı il,, l ıitc l o r ilo lıirlikto E~ki-

'J ·lıir i ı•r.ı <lair ı•si ı ııı ı•1ilr.H::ıatla rı ııh;s i 

lı. ı lılu lı:ık l :ırı t .qııı sfrılli l u sa l ıit 

ı ı l d ı kı::~ pa r:ının ıı :ı) ıa,ııi.ı"ırı tl :uı h :ıriı; 
k:ıl . ı l•ak l arı. 

l'iatı ş ı n yuka rı da ta: ı ıı oltıııaıı gilıı-

do sa·ıt 11 teıı 1;; c kadıır d onun 
edeccg-i. 'Ltlipl~rin ıııl'ı.kfır saate t p('y 
ak ı:elorile lıorabor hazır lnıluı ı ın:ıları 

ve ftı.1.ta İ7. ~hat al ııı:iJ, :\r'l. ıHmıı ıla b n
l un :111larııı n:H ~fi l uo~y:' No. si le 
ıc r.~ claircsiııo ve belediye ıu iiıı:uli si no 

mür.~<'a:.ı.tlurı ila n olu nu r. 

Eyl6l 20 

1 Bugünün Meselelerinden 1 

ilim Dilimiz Müthiş Bir 
Anarşi içindedir 

( Bat tarah 1 lncl 1ayfada ) 
ytıksek irtatları mahsulll olan Dil 
Kurultayına giderken bu derdi· 
miz için de bir ö)çU eldo edilece· 
ği hususunda hakikt bir Umit 
besliyoruz. Şimdiye kadar 
yaptığımız neşriyatta takip et· 
tiğimiz gaye, ilim dilimizi 
zenginleştirmek ve milli harf
lerle beynelmilel ilim dünya
sında yer alan lisanımıza beynel
milel ilim ıstılahlarını da sok· 
maktır. Eskiden lisanımıza girmit 
olan bazı kelimeler vardır ki 
bunlar kendi zamanlarnda bile 
ilim saliklerini tatmin etmiyordu. 

Tabit beynelmilel ııtılahlari 

her millet kendi talaffuzuna göre 
okuyor. Şimdi biz de ilim dilinde 
ve bilhassa tıp sahasında bey• 
nelmilel ıstılahları kabul etmeli 
ve bu kelimeleri lisanımıza alır-

ken ana kısmıoı bozmamalıyız. 
Kelimenin sonunu istersek kendj 
talaffuzumuz şeklinde yazabiliriz. 
Burada fikirler anlaşabilir, 

ayr ı ca beynelmilel ıstılahların ya-
nı başında ana dilimizdeki tabirleri 

de koyarız. Bu suretle milU dili
mizi zenginleştirmiş oluruz. Bunu 

da bize lisan İ§lerile uğraıanlar 
bulup versinler. 

Bir taraftan müşterek ve bey
nelmiJel ıstılahlarla dilimizi tezyin 
ederken diğer taraftan da Ö:& 

Türkçe birçok ıstılahlarımız bu
lunuyor. Fakt lisanımızda mevcut 
olan ciğer ve emsali kelimelerin 
gayrimenus olan eski tabirlerle 
değiftirilmesine taraftar değilim.,, 

Muharririmiz bundan sonra, 
F ahrettin Kerim Beye gram eri
miz ve TUrk milletinin muhtelif 
şubeleri arasında mllıtorek bir 
edebiyat ve yazı lisanı teessüs 
edip edemiyeceği hakkındaki 
fikrini sormuı, ıu cevapları al
mlşbr: 

" - Türk milletinin muhtelif 
şubeleri arasında milşterek bir 
edebiyat ve ilim dili vücut 
bulmasını çok arzu ederiz. 
Bu suretle memleketimiz, hu· 
dudu muz haricinde kalmıı 
olan kardeşlerimiz için bir kültür 
merkezi olacaktır. TUrk grameri 
pekala tekemmUl eder. Lisanımı
zı eski ve yeni birçok öz Tnrkçe 
kelimelerle zenginleştirmek yo
lundaki teşebbüs Türk lisanı için 
çok faydalı olacaktır. ,, 

Yeni Kontenjan Listesi Nasıl 
Tanzim Edilecek ? 

-----· --
(Bat tarafı 1 inci aayfada) 

retile serbest olarak ithal ede
ceklerdir. 

Fakat fabrikacıların başka te· 
menni ve talepleri de vardı. Bunlar 
için henüz bir karar verilmemiştir. 

Buglln bunlardan başka hll
kfımetin, ihracatı arttırmak için · 

tetkikat yapmakta olduğu da 

haber verilmektedir. Şimdiki 
halde bizden çok mal alan, az 
mal alan veya biç almıyan dev· 
letler tesbit edilmektedir. 

Bu senenin ilk yedi ayı zar
fandaki istatistiklere nazaran Al
manya, Avuıturya, Çekoılovakya, 
Fransa, lsveç, İsviçre, İngiltere 
bizden, az mal almaktadırlar. Buna 
mukabil Mısır,'Yunanistan, İıpan· 
ya, HolAnda ile olan vaziyetimiz 

aktiftir. 
Bizden az mal alanlara ya 

fazla mal satmaya çalışılacak, 
yahut oralardan gelen mallar 

tahdide tabi tutulacaktır. işte 
bu sahada en kuvvetli ihtimal 
bu merkezdedir. 

Ankaradan akıeden haberler 
hllkümetin sanayi siyaaetimiz üze
rinde de tetkikat yapbğı ve bilhasaa 

memleketimizde yetiıen ve ıa
nayiimiıce kullamlması mümkün 
iptidai maddeleri tesbit ettirdiği 
merkezindedir. Yaptığımız tahkl· 

kata göre: Memleketimizde ipek, 
pamuk, yün, deri fabrikalarına 

lAzım olan iptida! maddeler ye
tiımekte ve kısmen de kulaml
maktadır. 

Pamuklu mensucat sanayiimiz 
ıçm hariçten yalmz ince iplikler, 
yün sanayiimiı: ıçın de meri
noı yUnU ve famfarn iplikleri 
getirtilmektedir. Türk sanayiinln 
A vrupadan getirdiği iptida! mad· 
de daha ziyade yarı mamul ve 
madeni euaya ait iptidai mad
delerdir. 

------Göz Hekimi,.._----• 

il Prof f':-ıiı r 

Dr. Esat Paşa 
lllriıı ci Sınıf Mütehaıms 

Dr. Süleyman Şükrü 
lı••••••a.. ls tanbul : Ankara caıl. carl. No. 60 ••••••••• 

Tayyare Cemiyeti 

Mubayaat 
Komisyonundan: 

Nümune ve şartnameleri veç· 
hile iki milyon renkli beyanna· 
me ile 400.000 adet evlenme 
evrakı tabettirileceğinden tab 'a 
talip olacakların pey akçeleri 
ile birlikte 21 • 9- 932 çarşam
ba gilnü saat 15 te Piyango 
Müdürlüğünde müteşekkil Tay· 
yare Mubayaat Komisyonuna 
müracaatları. 

BONO 
Alır ve satar. Sirkeci, Liman 
Han 27 numarada Yardım 

.. --•evi Tel. 22114---• 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu 

Hıı.ııtalı k ları ın U tebassı sı 
Sirkeci: Muradiye caddeal No. 35 

Fenni Sünnetçi O. Nuri 
Aksaray' da 17 No. lı perukar 

salonunda. 
Eyüpte'te Kırtasiyeci Ekrem 

Beye miiracaat. 

lstanhul Yedinci icra momur
lujundan: Bir lı or•. t.ı ıı dolayı mah

c111. 'o paraya <;ovril ııı osi ınukarrur 

,,..L, ri ıniibnclillern ait lıonolar ~4 !1 932 o•• 
tarihiııdo saat 11 i li 1~ ara!irnda le· 
taııbıılda Dördiindi Vakıf h:ınrnda 

E~lı.uıı ,. e Tahvllı\t b orsasında par1lya 

çcnilN~eği ilan ol uııur. 
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Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'alar: 

.. n ... mrMı ............ 
-s•-

Bu Esnada Kadının Aplo Birdenbire Ozerime Abldı. Bu Adam Kollvımı 
Tutmak Ve Senem Cebimden Almelc istedi 

Beni ılrlr ... ea 
- MuvaM e>ldunu •u? 

ye 10rdu. 
Ne evet. u de ba)'JI' mı•aRna 

Flen mDplaem bir ipretle bap
mı alladnn. Kendilerinl aabımz, 
•diıeli, tlziintll içhlde ... ,... .... ...,. ........ ..... 
maktu zevk duyuyordu& 

Bir noter aiırhğı ile &nllme 
selen llk koltui• ••dam. ça
tamı açarak lr.-dlleri.ae han 
ettirecejim pula kiğldı çakardım. 

Sen Tropez derhal itina 
bastı: 

Affederaiais, enelemirde •a-
8iyetnam.,A ~ 

Sojak bir li11n1ı cevap ..-
dim: 

- 811 ' ili,.... lflerW 
-· ile ..... kta .... .... 
mukaveleJI olmfacalım. 11ublıe-
9yabnda mlltabakat hasıl olursa 
• zaman ....._eJi çıkara
cağım, onu m&tealap ta Madamın 
••uuu iatiyecejlmJ 

Sea Trepes v-.ı Wr hajvaa 
1'li elarfamda danmiye bqlamıjb. 
Deıhat yerimi dejiftirerek mtımı 
• .,. .. ıH· Sema mlatebıi 

2 ec!a • 1Colfte8e IOl'clam: 
- M.ıam, ba bahis lzerinde 

911ltabık mıyız? 
- E•et efendim 1 
Soan1 Tıspa)e .._.._ 
- Ya ai. 'ı? .................... 

•umelrta clena ..._ ....U. 
- M..ı. ••ce Koat111 

rttlr. Bahis lze1iDcle ltenirn l&-
bm yoktur, demekle iktifa ettL 

Çanbnmlan ..,, ... .,. 119 
kardm: 

- itte latedijiaiz •elika I 
decllml 

Kont• Be Sm Trtpez t. 
kıymetli kljıclın &zerine itildiler. 
HatM Mlif klijMll .U.. elmek ı.
ter tihl bir laareket yaptı. 11ethal 
ıeri çekildim: 

- Yo ... Acıeleye 1111m ,.._ 
..... tledlm. Eneli kaptı im.ip. 
,_.. Sonra YUİyetnamoyi IİLr-

-' 
Sen Tropea 
- Evet, fakat e"elemirde 

WliJetnamenin hakiki olup olma
..... anlamak ilzam! dedi. 

Kadm iıe: 
- Tanıyorum, odur! clmluile 

whının itirumı yuım bnkb ve 
WcıWı' lal ..... sll'81•••- .... 
lratılle,t lmıalaclı. Buaa mltealdp 
....,etname)'İ keadWae Yerdim. 

üopez De hhlkte 411ikatle 
••• ,_ • Sonra ...... 

._ Ml.,0 Reed, lise tetekklr 
....... dedi. 

Fakt aud oldu da ihtiyar 
it.ata ftlİyetnameJI aize vermiye 

edeWI ... 1 Dalı•• ba 
..U. defer Wr meaeledlr, 
... enmek ..... 

- Maalesef ammam tama· 
- ia'af edemiyecejim. Yalmı 
..... m llyliyeyim ki, biz detek· 

' tlleria elleriade hellcte buJ•nNlll-
,.. birçok YU1talar archr. Bun
... mllaaclım. Fabl "- rat-

lt ,tae buit olmadı. 
F6at esu me Yerdiiim 

... 1 ı' 1 ·ı , .... 
..._.. ... U'llDIS ,a. ftliyetnameJi 
1 !' .............. ptirdim. 

r• lltDan De limi urm• 
ldadL. J"akat ea .... da teferrua
bna kadar bllc11iim jil • jitl8ntlıa 
kO,tlk blr O.JUDll ile laerifi y .. 
rinden Zlplatbm, 10ara da revol
verimi çıkararak herife teftila 
ettiaa: 

-lıllqaT..,.,4+17, .._. 
cetleriniz mi La vazi.rette alrmllf 
olaalarclı zannedsim ki torunlan
lllll .. W kmdilerioe gurur 
waaeN!. Kontesin imzaladığı 
kit••• elimdea .ımak İltiyonu
... a,le •i? Bereket versin ken
dimi mBdafaa etmeıini bilirim. 
Kont Ali.Un hayabna ... aı olan 
lunket bm -.... tatllik edile-

mez. Bm ... ··--- rica eclırim. 
S. ctz'ı b • nü tellffas 

edUen imim ikilim de 1&1•rtb. 
Sar•clıl•. 8- de devma ettim: 

- Kont Ailen meselesine 
~lince, llz 11ra11 düımllt 
ikm llyliyeyim: Bu hAdiıe 
laaldnda uma boylu hhkikal 

Japb& Et-- ljı eacHldczim n• 
1 ............. ıidecekoktna 

pcOJİ .... ~ 
talımia edebilinini&I Glrlyonu-
91& 1ft lıer ildııiz de elimde.tnizt 

Gazel Lllsi ellerimi tutarak: 
- (MI, Ha.,& Reed, iliz. .. 

diye batladı, fakat llzbl ikma• 
le cesaret edemedi. MDayll Sen 
Tıopm selince liol•lrnLLğı 
awdet etmifti: 

- Mllly&, .a,ledipliz ıey 
Wr iftiradtr, diye itim etti. 

- Slylediğim teJ t..lcibttir, 
•mm. AY kaı•ama nedea l>a-
Nt ow.ı-.. hatta f8hitlerin 
•dellll le ta..-en biliyorum. 
Sk9 u' ••e• ••• •ereyim : 
fflcllılle U. balunanlardan 
biri illilltak .,iri=. 1 ı yamnda 
11,le=iffir. Biaa...ıerh tavaiye 
ederim: ...._ ,....a.ım tahsil 
ecleceji ••• llot_. yımene
liDde lı.ialiılde.......,..,.. Yça
~pJ'paraJI ahr ..... emebl 
• em'eketlerdea Wriae llJ•ıktirl. 

(Arkut Yar) 

• la _,.., en t,ı ..._., • temd, laer hekime apk lautue 

ş· . Şifa Yurdu 
ŞltB Terko. • depoıu dv ..... Teblo .......... N. · • 

PS cla'I leretle, röntgen w elekterot&rapi, llbor&tuar 
muayeneled 'Ye panımu 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: .............. 
m+Jit pil Wa ,..~ ıc:am,e i9kBf oı.- &atlar 
gali glrilm1ftlr. Mezklr yedi bin ,.... ,.... ........ 
21 • 8 • 932 tarih ve 13259 numaralı kararname muiibinoe ra takas 
ıuretile ve bedel Türk parası elarak tedi,. fU'tle " paarlakla 
aabn ahnacaktır. Taliplerin tartnameyi garmek bere hel'flln ve 
pmaflla iftlrak etmek there 71&de yedi .....- te•iaıt ...... 
hamilea 26 • 9 • 932 puarı..i tinli aaat 16 da Galatada Mllba7aat 
komıı.JODW _..acaatlan. 

.....,. .... ma.r 

Bıçki ve Dikiş Mektebi 
16 Eylll mma aGnil ,_mi ldlpcla yapılila -si. -..uma 

1Pktar. Dulu 't• -••ttlr. 
...... Attk•ap •mil -...nda 

~ Telefon 22994 

eti Dinlan 

Ortaklycle Portakal 10kafmcla 41·51 No. 8 oda iki 
aefa lair .. thah •• aire,i mltl•lllİI mllfru mu 
.. ..... ir .......... 

300 00 120 zir.- terbünde bahman Şehzadeb8flllcla Muhtealp 
Kararaz mahallesinde yeni 10kakta 12 No. ana. 

Wald e•llkl ,._ ... _.alalatle a' •J•lleJ• ._. 
~. bileli Ey1611a 20 ma puartui sBal mt on beftedlr • 
TaDpleria pey akçelerile beraber l.tanbal Evkaf Mlcllrlretiade 
M \'tllt laı'ılline ~ 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA TI 

Taksi le atılı 
Şiılide mutena analar Ye Büyfikadada hane ft .. 
Eau ileti; " .- Teaaıt 
437 • 4S> Şifii • Blylkden cadcletmde 401 aumarah 2&0 

ili 350 an. an. analar Maldellf 
415 B&ylkac1ada ıc.r...m müeleal nmaaya 1okü 21Ne.•.... • 
432 Bllylkadada Karanfll môalleli Falblda lolaak 

ııt •-• 1117 -. -. ana ID 
a BIJ•kM1ıu 1'arM&I ·ılaıllell ~ •hk 

Daumaralıhaae U 
8allM ,_.. emllk..,.._m,_ 1 tak6 .. ..._.. ..... tdp-

,sOHULET KOTOPANESi 
lnmıektep Kitaplan Neşriyab 

BIRl•CI SiNiP 
Fıata 

Çok resiml Slall AlfaM 

Y awumun Alfabesi 

A. lf'ılmi 25 
) lbrabim Al'11M• 8. la _. 
) zareti altmda maallimls 

Yelli Mektep Alfaheal 

Hayat bHgisine uypr 
kıraat denlsi 

) Mahmut Ekrem • Nihat 20 
) Adil 

~ lamail Hikmet 35 

IKlllCI SiNiP 
Hayat bilgieiae aygua ) la il Hik t 

k .. aat dersleri ) ma me 

0Ç0NCD lllNlf' 
Hayat bilgİIİDe uygun ) 1 .1 lfıkmet kıraat dersleri ) ımaı 

Terk Grameri Peyami Safa 

DÖRD0RC0 SltllP 

57 

57 
12 

Topla tedriae uygun ) la n Hi'-- IUl 
kıraat clenleri ) maı • .._ "" 

Tetkildi Ye temrinli T&rkçe ) • Hil • Utf 20 Dk Gramer ) .n. 1 mı ve 
Tllrk Grameri Peyami Safa 23 

hkmektep çT!'!.~:: l Sllleyman Etlp, Al Tetik rl 

Yeni bk Cojrafya Abdlllkaclr Sadi 41 
bkmekteplere Yurt bilıisi Refik Ahmet 21 
it •• hayat hendesesi Abdlllitil 13 

•••••el sı•ı• 
Topla ıe:':t %:.i!n J l.aaail Hikmet 

Tetkikli .. tımtral Taıqe) A. Hllml 
Dk Gramer ) 
Ttirk Grameri Pe1ami Safa 30 
llkmekt.p eocu)danu Yeai ) Sile w Ecli Al .. --11L 2A Tarila ......... ) J p, ...... 'iti 

Ym ..... AWIJka• 
bkme~ Y..t bilpi Relik Aı...t 
.... bayat headeaui Abdllllltlf 
Y• f.tya d..teri Mahmut Ea.. 

Ve Ticaret Mektebi Midirlülfimle.ll: 

19 
29 

• 

1 - Ka11t " kabul muameleal 1 eyl61 932 de ...... yacak Ye 

25 eyl61 akf8mıaa kadar cleftlll edecektir. 
2 - Kapt lfla cumartesi, puarteai, perpmbe ~ •bab

ı.. saat onda akpmlwı Wlt • 1ellre kacllw meldep mlcltirll
llae mlracaat oluaacakbr • 

3 - Mektebia (Yllg ek lktuat ., Ticaret • as ) 
A - Bakalorya imtihaalanaa tlbl tam d.....U ille •mınlarle 

bu derecede olclap hlktmetçe amddak n INtblw,.,. tMI 
...W liuhrla&I• · ı•ıdotaamelerl olanlar. 

s- o.allama 6rldlltelerlaclea " Jlbek mekteplnen ... 
nn •alar ile ı. alrieplerdea iıaklen ıeleeek olanlar. Nakle. 
p1ecelderin enelce pclOderi mekteplere her halele U.. 9*ıum 
olarak kaydeclilmit olmalan prtbr. 

D - Ba kı1ma muadil ecnebi ylbek ticaret mektepleri m .. 
....... .. c1aYillllerüacl• makaWI devnlere Nk'ea • ._ .... ,.,. 
Tlrkçeclea imtihan •ermeleri m.,.ttur. 

4 - Mektebin ( Ticaret IJMIİ kıımına ) bakalorya,. tlhl orta 
mektep memnlan ..._ .. ta. • .... • 
bett• ....... JÜ'llll ..... ,...... • ... .,.. .... 

1 - u-.... (Klllk Ticaret ıc.mıaa) • aaektepı. mmı .. 
Jarile orta ............ Wriacl, ikinci, ~ _.,.elan tudi ... 
name De ıelecek olUlar. Baalarm yqlan da OD 9'lm lllatı •• 
OD seldlclea ,.un olmayacaktır. 

1 - ............ "•ıcc•f .., tedria ltle,e bd.rclar. 
7 - Kayıt Ye kabul lçia apiıclald veaaikin mldlriJete hita

._ ,..ıacak lalr imd=-11• .,ti icap eder. 
V...ık: 1 • Mektep .... detname veya taaclilmamelL 2 • Sıhhat 

•• .. nporlan. 3 • Hlık6metp muaadclak lıtlallllbal YUalru. 4 -
Hlviyet clzdam. 5 • Oç kıl'a fotojraf. 

l ... nllul ikinci lan me.muP. I letanllul Yedinci ...... ... 
............ Bir ltoıceıı Gdenmul lola rlulunlın: 'Bir borpan •olaJI 
mahcu n paraya çevılbaeli mukaı- mabcu Ye paraya oevrilmealne k 
ıs •loe•Mnt 8 ..... W..tanmcla Terilen paltoluk kum&flar 11/9. • tul.. 
•/8/911 WUaiu m11141f puaı .aaa hine mOaadif Qaıluıba lflal laa& U 

ti &TMIBD ~- la B-*l 1aat ı• te birinci atık arttırma nr.. hamam tokalan ıo lfo. h 41ktaaıa 
tile latllaoaluadaa tallplerla malaalli oaande haar hlun&eü .... t.N ................ 



J2 Sayfa SON POSTA 
lylôl 20 

N orveçya' nın Halis Morina Balıkyağının Baş Mahsulü HASAN 
Ecza Deposu 

1 
,~~g~ 

ifb~AoUM~\ MuH·r EREM · tfo HoKi 6, 
\fLs iSVEÇ ÇEli9J V A J A N O A Ş l A R \(RADiUM JJ 

Apartemanmızı tecdit ve tefriş için 

BEYOGLUNDA TOKATLIYAN PASTAHA
NESİ KARŞISINDA YEN 1 

LUVR Şayet bugüne kadar HAKH\I RAOIUM tıraş bıçal<la rınızı ku llanmadmız ise vakit kay
betmeden hemen bir tecrübe ediniz ve diğer ecnebi tıraş bıça r<larile mukayese ede
rek kanaatinize göre hareket etmeniz menfaatiniz iktizasındandır. He!' tarafta arayrnız. 
Hem meti.1 ham ehvendir. Perakende tanesi 5 kurustur. • 

Mağazalarına müracaat etmeniz menfaatiniz iktizasındandır. 

' 

R d• r· th • Telefon: Beyoğl~ 2878 
3 1 Uffi lCare aneSI Telgraf; Radium·lstanbul 

Butün tefrişat levazımatı en son modaya muvafık ve 
fiatları her yerden ehvendir. 

U S S U Z, S ABU N SU Z, 
F 1RÇAS1 Z SER I ve 

SIHHI TIRAŞ 

1 - Jlız:ıri sııııf tedris ıtıııa 1 fn~riııi
evı ol 1 !t:J2 do lıa ş laıı:ıc.ıldır . 

~ - .\yııi tarih te Dn:sEL, ~l ılTÜH

L1:1t vo ELEK'l'H I K 'ıılıesi ilo TELSiZ 
'l'EJ.()Rı\1-' ~uholNİıırlo ue tellri~:d:l 

lıa1l ~ııae,ıktı . 

:ı lll:ıııcktop ınc·zuııla;ırı i\·in IH-
Z \L:T ııııf 'artlır. Bu :-ııııf ı bitireııkr 
ş11lıl'lcr' gircritr. 

ürhtııPkt l'p llll'Zll ll h· rı İlı) llll'S

lok ıııılntl'sipleri <lugrnd:t•ı ılog-rııya. 

ıııe-,lt'k şıılıolt-riııo alınırlar. Bn şulıe

lodıı ıııuıhluti lıirNıll'n iki f:t'HtHlir . 

. ı .'.ıll!l.tq> .} a'ııız ııclı:ırirlir. 

(; 'fa<;r.ula lıulııııan ınakiııhtlero 

ıııulı·looro ilo ılı•rs verilir. KayuıL 1ıa,

l:ııımı~t.ır. lz,ılı.~t veya kaydolmak iı:in : 

( ialıtt.tda ('inili Hılıtıııı II:w ı :ırka:ıırıd:ı 

~.ırap bkol!lsi ı-okağ'ınıl;t k:\irı ıııcklep 

idarc:!ino « l\ııto ilaıı > 111ıiraı':ıat etli l-
ıııolirlir . 

( "ilrl ı 
"·1.m1yaı 

~ "ı.raul'l 
Tualet 

~BONO-

1 İstiklal Lisesi 
İLK, ORTA VE LiSE KISIMLARINI HA VİDIR. 

Bütün ımıflara mevcuttur. 
KA YiT MlJAMELESINE DEVAM 

OLUNMAKTADIR. 
Hergün saa t 10 dan 18 o kadar müracaat oJunabili~ 

ŞEHZADEBAŞI POLİS MERKEZi ARKASINDA ------IBISlllBll-• Tolefonı 22534 ---------ı• 
Kız ve erkek 

AMELİ HAYAT 
TİCARET LİSESİ 

İstanbul, Cağaloğlu - Telefon 23630 

Orta kısmma: 1:!e:~~!:r Lise kısınma: 0~:1l:a~:::p kabul edilir 
l;. ı vi t. dcza ın erli} or. Derslere toşriniev>cl bidayetinde Lıa ıl:rnacaktır. Eski 

MHH t:ı.lelıe 20 ey!Qlo kadar kayıtl:m ııı t e·cdicle mecburdurlar. 

20 EylOI sall gOnU akfamı 

Şehzadebaşında Ferah Tiyatrosunda! 

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

Kış mevsiminin ilk eğlenceli musameresi 
Çok ucuzdur. 

Olmak, yilıiiııüzii n taravetini 

m\ı hafaza., kırmııılık ,. <; l 

ba•ıl:ırın mutlaka zail ol rııa-

111111 istiyor;,an ıı. 
RAZVI

O TEKreınini kııllan ı ıı ıı. RAZVITE <li l nyanın hiçbir 
tarafında. ta kli t edilememişti r. Kilçiik ve 

biiy iik tüpler vardır. Deposu Yeıiluirek 
Sıvacıyan Hanı 10 No. 'f&leCo tı . 21031. 

Son Posta Matbaaaı 

~ ... ııbi: Ali Euoıa 

Noıriyat Mildilril: Halil LQtli 

ASİPİN -KENAN 
Tabletleri Sıhhat ve Muaveneti İçtimaiye VekAleti celiJesinin ruhsatı resmiyesile imal edilen bu tabletler 
baş ve diş ağrıları, nezle ve soğuk algınlığmın en birinci ilAcıdır. Kıymeti olmadığını ispat edene 

1000 Lira Mükafat verilir. 

MUALLİMLF.RİNE 
KIRAAT DERSLERİ 

Beş kısmı aa tamamen dört renkolan, meınleketimizde ilk defa basılan mektep kitabı 

İsmail Hikmet Beyin şimdiye kadar bir eşi görülmemiş derecede mükemmel, hayat bilgisine uygun, 
son derece nefis, cazip bu eseri Türkiyenin her tarafında büyük bir muvaffakıyet kazandı. 

·=-·· ·-
Bu eseri görmeden mekteplerinize kitap intihap etmeyiniz. Talebesini seven 
ve mahrumiyetini istemiyen bütiin kıymetli muallimler, bu eseri almakta, 

fevkaladeliğini tasdik ve tebrik etmektedirler. 

Kıraat dersleri, 

awa A* 

Avrupa kitaplarında 
Her taraftan binlerce 

'O •• 

ender görülen bir nefasete 
tebrik alınmaktadır • 

Sühulet Kütüphanesi tarafından çıkarılmıştır. 

maliktir. 


