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VEKİLLER HEYETİNDE: 1 
Yeni Kontenjan Listesi Ma
zıdır, Bugün Tasdik Edilecek 

---

Kabine Bu Akşam Tekrar Toplanacak 
--- ------

Ankara, 2 t ( Hususi ) - Vekiller Heyeti bu 
akıam BatYekil Patanın riyasetinde iktısadl mev· 
zulara ait olmak üzere ikinci mühim içtima· 
ına yapacakbr. Bu içtimada yeni hazırla
na• Ye bu ay ıonunda tatbik sabasına pecek 
olan yeni kontejan liıteaini müzakere ve tutik 

edecektir. Liste hemen neırolul4acaktır. İktisat 
Vekili dün geç vakte kadar meıgul oldu. 

Bqvekil Pap akpma doğru lkhaat Vekilini 
köıkünde ziyaret etti. Yeni kontenjan listesi birçok 
mallann hariçten memlekete ithaline mUsaade eder 
vaziyette olacaktır. 

Ait Döviz Meselesine 
Kararnameler Tanzim 

Mühim 
Edildi 

Ankara, 21 (Huıuı1) - 1ktasat 
V~kill Celil Bey, Ttırk parasını 
kbruma ve di>Yiz meıelelerine 
a~ eıki kararnameleri tadil 
edtr ıekilde mllhim karar· 
nameler hazırlamıttır. Bu karar· 
nameler bu alqamki kabine içti
mamda mOzakere Ye intaç edi
lecektir. 

Bunlardan biri yedi oum;rah 
Tilrk Parasını Koruma Kararna· 
m~si olup beı numaralı ka
rarnamenin bir k111111 hükUm· 
lerini değiıtirmektedir. Yeni 
kararnameye göre, Türkiydeki 
hakiki ve hükmt ecnebiler elle-

!rine geçen döviz miktarını devlet 
bankasına bildirmek mecburiye· 
tinden kurtulacaklardır. Bu su
retle harice para kaçırılmasına 
veya apartıman yaptırılmak 

Kabinede 
Tebeddülat 
Olmıgacak - -

' 1 

lteflt Gallp Beyin Maarif 
VekAletlne gelmeel Uzerlne 
kabinede yeniden bazı tebed· 
ddllt olacaıı, Maliye, inhisarlar, 
Adliye Veklllerlnln çekllecek
lerl ••kllnde bazı faylalar 
çıkmı•tr. DUn bu .. ,laların 
aah olmadılını l'•zm••hk. Fil
hakika en aallhlyettar mah.am· 
ıaraan ahnan malOmata göre 
kabinede yeniden tebeddUIAf 
mevzubahls dejlldlr ve f•Yl• 
lar tamamen asllsızdır. 

suretile hususi sermayelerin ölü 
bir hale getirilmesine meydan 

verilmemiı olacak, netice itibarile 
emniyet tee11lls edecektir. 

Son zamanlarda gümrilk mua· 
melesinden evvel blltlln itlerin 
murakabe komisyonlarında tetkiki 
es.ıs konulmuıtu. Yeni kararname 
bu esası da ilga etmekte, 
gümrük vergisini ödiyen her 
tacirin döviz tedarik etmeaini 
mümkün kılmaktadır. 

Elyevm tacirler hrafından 
ihracat için dört beyanname ve
rilmektedir. Bunlarftft lktı .. t 
Vekaletine alt olan beyanname 
yeni kararname ile kaldırılacaktır. 

Döviz murakabesi ikame t.t· 
miı alup ta evvelki sene Türki
ycden ithal edilen Ttırkiye 
eşyasana ait dövizlerin tedarik 
ve ihracına milaaade etmiyen 

( Duamı 3 üncü sayfada ) 

Himayei Etfal Cemiyetinin tertip ettiği büyük 
güreş müsabakalarına bugün Taksim ıtadyomunda 
baılanacaktır. Müsabakalara iştirak edecek olan 

Meraklılar arasında daha şimdiden iddialı mUnaka· 
şalar yapılmaktadır. Burada gördüğtinllı resimlerde 
me~hur Yusuf pehlivanla Bulgar pehlivan Bogda
nofu görüyorsunuz. Yusuf pehlivan lzmirdeki mll-

bUtUn meşhur pehlivanlar tehrimize gelmişlerdir. 

Gllreılerin çok heyecanla olacaiı anlaıılmaktadar. 
aabakalarda Bulgar pehlivamna pes dedirtmiştir. 
Y ua1uf pehlivan reıimlerin sol tarafındadır. 

Ziraat .. nkaaı, Karakiiyde bulunan ••ki Memallkl '8rk•f8 
Franaız Bank••• Wnaeını aattn .. m••hr. Blna,ı tamir ettlrmeldı•,. 
ı ... nbul fu ... •I yakında bu lllnaya tafınacakllr. 

( Bugünün Meselelerinden 
1 1 

Bugünkü Nazım Ve Nesir 
Lisanımız Çok Temizdir 
Fakat İş Bununla 

Bununla 
Bitmiyor, 
Başlıyor 

Bilakis 

Ali Canip Beyi tabir tanımnız. Gen~liğinde yazdık• öılO ıllrler eı·a~ 
k1ymetinl muhafaza eder. Sonraları kendletni tetkik eabaaına ataa 
Ali Canip Bey dil vı edebiyat bahislerine ait eıerler vücuda getırmltı 
uzun müddet, edebiyat muallimliği yapmııtır. Şimdi de Maarif Veklletl 
l muml MUfeltişidir. Dil meselesi 
dercediyoruz. 

etrafındaki fikirlerini bugtta 

* Ali Saip Bey diyor ki: 
- "Dil meselesinde en mllhlm 

iıt birinci defa olarak Kurultay 
halledecektir. Vakıi yazı dilimiz 
ıeneler var ki halk diline yaklar 
mııtır. Edebiyatımız bUtUo gü· 
zelllklerini halk dilinin incelikle
rinde arıyor. Hiç şüphe y~k ki, 
bugUnkn nesir ve nazım lisanımız 
çok temizdir, çok tazedir. Fakat 
it bununla bitmiyor, bilAkis bu
nunla başlıyor. EvvelA, ortada 
milli kamusumuz yoktur. Türkçe
nin şüphesiz olan zenginliği maz• 
but değildir. itte Kurultay bu 
mUbim iti halledecektir. 

Kurultay açıldığı gUn, TUrk 
milleti en mes'ut günlerinden 
!Jiriııi idrak etmiı olacaklar. 

ÇtınkO dil hazineli işte o 
günden itibaren meydana çıka
cak. Bu hazinenin iki membaı 
vardır. Biri Anadolu, diğeri ta 
"Divanı lugatüttllrk,,ten itibaren 
klltOphanelerimizi dolduran eıer· 
lerdir. Bu iki memba Tllrk dili-

All Canip Bey 

nin :zenginliğini hem öz vatanda. 
hem de bütün dilnyada ispat 
edecektir. Büyük Gazi bliyOk 
iakıllplarmdan birini daha yapı
yor demektir. Yukarıda dedijim 
gibi bu meselede Kurultayın ka-
rarlarmı ve icraatını beklemek 
en doğru bir ıeydir. 

(Devamı 10 uncu Hyfada > 

Sabık Efgan Kralı Emlik 
T ellillığı Yapıyor 

- -----
Telgraf gazetesi yazıyor: 

Sabık Efgan Emiri Amanullah 
Han memleketini terk~tmiye mec• 
bur olduğu zaman beraberinde 
mllhim bir serveti de nakletti· 
ği ıayi olmuştu. Onun Romada 
nasıl yaıadığanı gören ve bilen
ler, vaktile çıkan bu şayianm ne 
derece yersiz olduğunu anlarlar. 

Hakikat ıudur ki, eabık Efgan 
Kıralı Amanullah Han, çıkan bir 
isyanı mllteakıp memleketini ter· 
ke mecbur olduğu zaman, bera· 
berinde pek küçük bir servet 

I Yardı. Kardetinin teklif ettiği 

1 
mühim bir rnlicevher koleksiyo
nunu almak istememiıti. Ecnebi 
memlekette iı yapmadan yaıa· 
manın ne derece mUtknl bir ıey 
olduğunu bilen Amanullah Han 
boş durmak istemedi. Elindeki 
parasile bir bina sabo aldL Bu 
ahş, veriş uygun bir fiatle yapıl• 
mııtı, Amanullah bu iıten epey 
kir etmiıti. Bunun üzerine ikinci 
bir bina daha sabn aldı. Şimdi, 
bu iti o derece menfaatli bul
muıtur ki, iti bir nevi emlllc 
tellilhğına ve alım ve satım itine 
d6kmllıtür. 
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Yeni Maarif Vekili ~-~=:;:m~--
• • • ~ .. . . .,. . ~ . 

~~;:~~~~~~~r~:::.~7~ lskindaki Dalavereli işler 
::::~~;.~::~.!~:kh~!::: Nasıl Meydana Çıktı? 

Sali b Bey ( Aksaray Cerrahpap 
caddesi S8 ) 

- Der acn si lptidasındayız. 
""Jcmen hergün gcızetelcrde mektep 
Jhliyacından bab eden yaı.ılar örü-
7oruz. Anado!unun muhtelif yerleri • 
den ortamektep isteriz, il ekkp 
isteriz t runda müraca tlu v ki 
oluyor. Bunlar milletin maarif ihti
yacını ynkından duyduğunu müjde
Jiyen hayırla aı ·metlcrdir. Bazı 
memleketler vat ki hükümctleri hal
kı okutmak istediği lbalde b Ik bun
dan kaçar. Bizde bunu sine 
olrumıya doğra ko n bir cereyan 
var. Hars ve kültüre çok ehemmiyet 
veren yeni aarif Vekilinden bu 
ihtiyaçların tatminini rica edeceğim. 

* Murat Bey ( Doktor Sirkeci Şahin-
paşa otoli karşı ıncla ) 

- istemek dünyada ea fena ~ey
dir. Çünkü istemek zafı ve fakrı 
ifade eder. F&kat bu kelime falauı: 
bir yerde adeta kutd bir .manaya 
tercüman olur: irfan isterkc .• ille
timiz olgun bir hale gelmiş, milli 
rüştünü idrak ~tmiı olacak kl me'k· 
tep istiyor. Bu .ıawil aaalia ~evabı 
her halde müspet olmahdu. bte i· 
lirke Ter.ilen fCyİD kıymeti pek 
büyQk olur. Mektep istiyorlar. Başka 
feylerden tasarruf ederek alkan h. 
te • isteğini ,eriae refumeliyiz. 
Reşit Galip B '1 mdctepsir; bir tek 
Türk yavruıu bırakmamahdır~ .. 

O ınan Bey ( ~ultaruıhm t Narlnu-
do kıranthnncsi ) 

- Yeni rejimi bı topraldarda 
kökleştirecek kıJvvet ilim kuvvetidir. 
Bu mütekamil rejim celail ile birleıe
mez. Memleketimizde olcuaıa ihtiyacı 
artmıştır. Eski devirlerde mektepte 
talebe bulunamazken bugün talebeye 
nı ekhp b lıımıyoruz. Bu yeftİ idare
nin koltuklarını bibakkia abartc:cak 
bir harekettir. Biz icap ederse daha 
fedakarlık yaparız. Başka şeylerden 
kırparak irfan ihtiyacımıza aarfetme
Jiyiz. Y ni Mauif Vekili istenilen 
mektepleri vermel'dir. 

• :Muı;tnfa R z.i B. ( Suruo ı aniye 
Jlalk ap. rlımanı ) 

- Di s"z ve tarihsiz milletler 
köksüz fidnna benzerler. Nıhayct 
ilkbaharda sönüp bir filiz vcrdikt 
&onra ikurur! r. Bizim k dim bir 
m edeniyclimiz e bu me eniyclin 
tercümana olan gü%cl bir dili • ·z 
vardır. Fakat maalesef imrliye kadar 
tarihimiz ıı.ibi dilimiz de ihm~l edil
miştir. ektepleri izde bu i i der•e 
çok ehe miyct verilmelidir. Bu iki 
ilmin mütehassısı olan yeni Maarif 
Vcldlind e teplerimiıio t rih 
lisan derslerin i c feyizli bir 
cereyan i i istiyorum. 

(Akş m) 15 Yaşında 
Arkadaşımız (Akşam) dün on 

dördüncü yaşını bitirerek on be
'inc bastı. Tebrik ve muvaffa
kıyeUe devamını temenni edu.iz. 

E mek Ve F ır.ancala 
Be1ecliye Narh Komisyonu 

ekmek ve fırancala fiatlaCJw 
ipka etmiştir. Yaruıdan itib ren 
bir hafta .müddetle ekmek (8,5) 
ve luaııcala 13,S kuruşa b-

lacaktır .. 

iskan idaresindeki suiistimal tahkikatı büyük 
bir ehemmiyetle devam etmektedir. Tahkikat-

iskan memurlarından Zilhtu, Raşit, Osman 
Efendilerin de bu şebeke ile iıtibaflan ealabil ceği 
tahmin ~dildiğinden bunlara da derhal işten el 
çektirilmiştir. Şimdiki halde İskan · erini iskan 
Müdilrll T alısin Beyle memurlarda Emin, Hayri, 
Remzi Beyler tedvir etmektedirler. 

ilerledikçe yeni safhalar meydana çaktığı anlaşılmak 
tadır. Tevkif edilen murakıplerinden Mehmet, Ziya, 
Kfuıi Efendilerle Melek Hanımın bir şebeke vücuda 
getirdikleri .. nlaşılmaktadır. Bu şebeke, birtalam 
ismi var cismi yok mübadiller namına mazbatalar 
yaparak hükumete ait bazı emlaki elJerine geçir-

işlerdir. Bu evrakın sahte olduğunu evvela İskan 
Müdürü Tahsin Bey anlamış, ipuçları llzerinde 
yllrümüş ve sahtekirlan meydana çıkarmıştır. Bu
nun fizerine iskan memurlarından Nazmi Beyle 
murakıpier tevkif edilmişlerdir. 

Tahkikat inceden inceye derinleştirilmektedir. Diin 
Müdür Tahsin Bey tahkikatla meşgul müfettişlere 
yeni birtakım malumat vermiştir. Şebekenin eline 
geçen emlak istirdat edilece tir. 

Yeni Bir Emir 
Şeker, Kahve Ve Çay 

1tha1i Durdu 
Dün Ankaradan, lstanbul ve 

Haydarpap Glimriik Başıntldiir
lnkleri~ ~erilen bir emirle 31 
ayıs tarihine kadar sipariş edi

Jip gümruldere iehnİ1 ve ge:lecek 
otan şeker, çay .-e kahvenin 
yeni bir emre kadar gümrükler-
den 9 anlmaınası bildirilm~tir. 
lstanbul "Gümrük Başmüdürlüğü 
gümrüğü verilmiş olan şeker, 
kahve ve çayın datli ihracına mü-
saade etmecliğiııden tacirler yeni 
vaziyet üzerinde tC1ebbüslerde 
bulunmıya karar vermişlerdir. 

Tacirler.in bize verdikleri ma• 
lumnta göre, bu ık;sım mallar 
şimdiye kadar bir kaı·arname ile 
serbest çıktığından bu kararna
meyi iptal eden yeni bir karar: a• 
me çıkmad1ğmdan bu yeni -emrin 
sebebi bir türlü anlaşilamamak
tadır. Bununla beraber vaziyetin 
bugün yarın tavan:uh edeceği 

tahmin edilmektedir. 
D'ğer taraftan taluıstan isti

fade eden ihr catçılar <la bir: ç 
kısma ;ayrılmıs!ardır. Tiftik, h lı 
ye afyon t cirleri takasın yeniden 
yalnız hu mallara tahsisini is
temekte, 1zmırliler üzüm, Trab· 
zonlu1ar da frndı'k 'takasın n fay· 
dah 'Olduğunu söyleme tedirler. 

Fidan Aşısı 
-----

25 Bin Meyva F. danın 
Aşı Yapıldı 

Vilayetin Büyükdere çayırmda 
tesis ettiği eyvah ağaçlar :fidan
lığında ı mevsimi olması se
bSle (!5) bin fidana aşı yapıl
mıştır. Yalnız bah~ede henüz ku
yular açılmadığı v.e yağmurlar da 
yağmad~ı için son :zamanlarda 
fidanlara kafi miktarda su verile· 
mcnnştir. Evve!ce açılması nıt'· 
laştınlan üç lbüyu'k 3kuyunun bir
an evvel yapılmasına çahşı1mnk· 
tadır. 

Evvelce tevkif olunanlardan başka dün de son 
olarak sabık Zonguldak Tapu memuru Taltıt Beyle 
Hüseyin ve lskender isminde iki k~i tevkif 
edil mi şiir. 

jKurultag 
Salonunda 

---- -
1500 Kişilik İskemle Ve 

Sıralar Konacak . 
Dil Kurultayı salonunun hazır· 

lanması için evvelsi gün Beledi
t'ede bir içtima yapıtmışbr. Bu 
içtimada bütün lstanbulluların 
KU1"11ltay müzakeTelerini c1inliye
bi1mdel'i için şehrin muhte1if 
yerler.· e konac.ak hopar1ör:leriıı 
yerleri tesbit edilmiştir. 

Verilen kaJ'.ara göre, Darül· 
fünun konferans salonuna, Dol.
mabahçe meydanına, Fatih itfa
iye binasına, Üsküdardaki Do
ğancılar, Bakırköy ve Sarayburnu 
par1darile Kadiköy Belediye Da
ire · e ve B!yükada iskele başına 
(8) hoparlör konacaktır. 

Ayrıca Dolmabaçe Sarayına da 
dinleyiciler için (1500) iskemle 
~onulmasma karar ~erilmiş e 

aünden itibaren Taksim bahçe
sinde Darülfünun salonile konser
vatuv rdan sıraların nak1ine baş
lan ı tır. Makinefor 'Cle btıgiinden 
itib ren yeri 'riJecektir. 

4'iapishane Teftiş Edildi 
Adliye Doktoru Enver Beyle 

müddeiumumi muavinlerinden Mu· 
biddin B. dün öğleden sonra 
hapishaneyi teftiş etmiŞlerdir. 

Buğday, Tiftik 
Afyon Ve Yap :ğı 

Dün An doludan lstanb l 21 
vagon ve 444 çuval buğday gel
miş e iyi mallar yedi kuru 
yirmi paradan satılmışhr. Piyasa 
iyidir. iki gün evve1 on para dü
şen buğd3y tekrar on p ra ka
dar yiik$elmiştir. 

Dün borsada afyon ~025 ku· 
raştan, Yıozgat yapağılan 40 ve 
Akşehir maUarı 38 kuruştan sa-
tılmış yeni tiftikler de O - 42 
kuruş lizerinden muamele gör-

üştür. 

Kulakılk 
Vilayetimiz Dahilinde Yağ
mur İhtiyacı Çok Fazladır 

Vilayetimiz dahilinde harman
lar tamamen bittiği için nadas 
mevsimi başlamışhr. Fakat to~ 
raklar kuru olduğu için 1stanbul 
ımıntakasında nadu yapllamıyor. 
Çiftçiler yağmur beldiyc,r1ar. 

Vilayetimizde souhahar giinle
rine mahsus fevka,ade bir kurak· 
Lk hissedilmektedir. Geçen ,gün
kü yağmur çok menii olmuş ve 
mesela Y eıilköye ancak farım 
milimetre dü,Şmüş, Büyükdere 
taraflarına ise biç yağmamıJhr. 
Her sene bu mevs'imde taila.la.r 
yarı yarıya nadas edilmi~ olurdu. 

Gümru te Bir Kurs 
Bu sene Gümrükte memurlar 

için büyük bir kurs .eçılacakbr. 
Bu kursta e lua yeni kanun 
ve kararnamelerle gümrük maa
melahnın ince1ik1eri öğretile
cektir. 

Beyazıt Kulesine Dürbün 
Belediye Beyazıt Y gm Kulesi 

memurları için yeniden çok lrnv
vetli bir oürbün almıştır. Dürbün 
Kulenin başağnsına teslim edil
mi~ tir. 

Şeref Bey 
Tedavi için Viyanaya 

Gönderiliyor 
Eski porculardan Şeref Beyin 

hastalandığını teessllrle ber 
aldık. Beşiktaş kulübünün e-
lerdenberi riyasetinde btilun 
Şeref Bey bir müddet evve1 as
talanmış. Cerrabpaşa :haStane-
~ nde tedavi altına lınmıŞtır. 

fa t Cerr hpaş asta~ ...... ~11.M 
de ri dyoterapi makinesi 
islemed'ği den B ediyenin 
Beyi teda i için Vıiy.anay 
dereceği sö lenmCktcdir. 

Günün Tarihi 1 
-

Gazi Hz. 
lleisicümhur Hı. dün .abah M ı• 

mara •e Boğazda bir tenezrüh icra 
buyurm uş.Jardır. 

lktısadi lielkikat 
fln.acat Ofiıi 110• .a1Jann ihracat 

ve ithal.it vaziyeti hakkında tetkikat 
~. Y,apılaD hn e
ticesi dMhal İkhsat Vekaletine bil
.clirileıcek ti r. • 

Borçlar 
Hallcd· · 

• 
ş 

or 
Eski Osmania borç3arı müzakere

sine devam etmek üzere Saracoğlu 
Şükrü Beyin per§embe günü Parise 
gidecegi baber ahnmalctnd r. B 
aefer kat'i bir itillf hani o aca 
n Şükrü Beyin itilafnnmeyi imzala
dıktan sonra avdet edeceği söylen• 

tedir. 

aa,vekil Pa 
Aakaradan celca h ber re öre 

Bapekil Paşa ıtar k miydkri seya-
lıatioe ma giail çakacaktır. 

Şayialar Doğru Da.fiil 
Ziraat Bankası muhtelif yerlerden 

atın aldığı huğ aylan henüz piya• 
saya çıkarmam1şbr. Bankanın b.İ, 
buğdayları İstanbul piyasa..na çıka• 
ı~ ıfddiaddd ,~Iar dotr• 
dejil&!ir. 

Belediyenin Vani Davası 
.İata.obul Belediyesi, toprak pJnııt 

rırkeJ& ( 44,000 ) metre tulünde .)'OIC 
tahri9 etti~inden aolayı Zeyt3ınbu 
nunilaki çimento fabri1tanndan . 
lira arar ve ziyan iat.-e'ktedir. 
ledifBIİB ba da Yan Birlnd :HakuJdıl. 
yakut da gö-r.il)ecektir. 

Futbol Bidncilikleri 
Bu sene yapılacak olan TürldJ'f 

futbol birfociHkleri müaabakalui 
hazarJanan programa göre 

girecek mıntaka 
ampfyonlan ~eş grupa ayrıla• 

cak •e bu grup şampiyonlan nihai 
naba1<alara gireecktcrdir. Grupl 

•unlardır: 
l - Anlmra, Bursa, Esl<işebir, 

ütabya. 
2 - B dırma. Edirne, İstanbut, 

ocaeli. 
3 - Balıkesir, Denizli, İsparta, 

hmir, Manisa, Uşak. 
4 - A.ntalya, Çukurova, Diyar• 

bekir., Kmı~.a. 
5 - 'Giresun, Samsun, Tralzon. 

Müsabakalar turn ova usulile yapıla• 
cılktır. Nilıai müsabalıa1ar izm'rdı 
yapılaca br. 

Hariciye Vek ·ı; 
Gidigor 

o- rbıize gelen Hariciye Ve-
• ·Tevfik Rüştü IBey, Akv m Ce-
.!Ydİ :ve T hdidi TC51 t komi.

iiukcrelerine iftira etmek 
1211~n:-;ıı Cenevreyc hareket ede-

ısıne Ber.n Sefiri 
ıve !Necmettin Sadık 

er
Jun uıtur. 

on Postanın Resimli Hikô.ge si: Razar Ola Hasa Beg Digor Ki: 

1 - 'Elindeki 
Yar Ha'San Bey 1 

mendilde ne ~ 2 - Biraz 
i dım komşu. 

kold,ömürll al- 4 3 - AnJaşıldı. Yjne .mia ıibi 1 4 - Yoksa tavuk 
i böre'k yapacaksln. 1 tacaka111? 

u kızar- 1 5 - Ne gezer komşu .•• Kok-
lam.ü: iç:iB dım. IJaliım ya • 
kası ıekiz buçuk kuruşa!.. 



21 Eylül 

~----------------------....... 
Herıün 

lktısadi Buhrana 
25,000 
Çare 

ir -
Şüphe yok ki, bUtUn dünya, 

iktısadi ve mali buhrana bir çare 
aramakla meşguldür. lktısatçalar, 
maliyeciler, diplomatlar, profe
sörler ikide bir başbaşa verip 
şu içinde bulunduğumuz karan
lık günleri ay.iınlatacak bir yol 
arıyorlar. 

Fakat ormanda biribirinin kuy
ruğuna sarılarak ileriliyen ve ni· 
hayet bir çıkmaza giren filler 
gibi bir türlü geri dönüp yolla· 
rını bulamıyorlar. 

Almanyada Mesai Nezareti 
geçen sene iktısadt buhrana çare 
bulanlara mükafat vereceğini 
vadederek bir müsabaka açtı. 
Müsabaka açılır açılmaz her ta
raftan projeler yağmıya başladL 
ilk zamanlar günde 80 proje 
geliyordu. Htikumet işsizlik hak-
kında tetkikata başladığı zaman 
15 gün içinde 2000 proje verildi. 
Bir sene zarfında verilen proje
lerin miktarı 25 bini buldu ve 
hükumet verilen projeleri tetkik 
ve t asnif etmek üzere ayrıca iki 
memur çalıştırmaya mecbur oldu. 

Bu projelerden mühim bir 
kısmı gülünç şeyler olmakla be· 
raber, içlerinde şayanı dikkat 
olanları da eksik değildir. 

Meseli bunlardan biri devle-
tin mecburi bir piyango ihdas 
etmesini teklif ediyor. Devlet 50 
kuruşluk 60 milyon bilet çıkaracak 
ve en zengininden en fakirine · ka· 
dar her vatandapn bir tane al· 
masını mecburi yapacaktır. Bu 
suretle devlet 30 milyon lira 
aylık varidat temin etmiş ola-
caktır. Yalnız bu adam piyan
go da kazanacak numaralara 
verilecek ikramiye ile, böyle bir 
piyango için yapılacak teşkilitın 
istilzam ettiği masrafı hesap 
etmeği unutmuşhr. 

Diğer biri, devletin mecburi 
bir istikraza karştlık olmak üzere 
ihtiyacı olduğu kadar para çıkar
masını teklif etmektedir. 

Bir diğeri, Almanyanın muh· 
taç elduğu bir senelik kundura, 
elbise, ıapka gibi ihtiyaçlarını 

tesbit etmiş. Hükumete bunları 
fabrikalara sipariş etmesini ve 
ıonra bunları halka vermesını 
tavsiye etmektedir. Bu suretle her· 
kes veresiye giyinmek imkanını 
bulacaktır. Bu projeyi veren,her-
halde giyeceği olmıyan biri olsa 
gerektir. 

Biri de, herkese iş bulma• 
nın sırrını keşfetmiş: Boş tarlala-
ra çay ekilmesini teklif ediyor. 

Birçokları kadınların, ihtiyar· 
ların, çocuklann çalıştırılmama
sını, bir kısmı makinelerin durdu· 
rulmaıını ve el aanayiine avdeti 
tavsiye etmektedirler. 

* Bu projelerden \bahsedişimizln 
sebebi, dünya buhranının insan
ları nekadar meşgul ettitini, ayni 
zamanda bu meselenin nekadar 
girift, karışık, mühim olduğunu 
anlatmaktır. 

Bütün dilnya ricalinin haUine 
muvaffak olamadığı iktısat me· 
selelerini bizim bir hamlede 
halledebileceğimize inanmak saf
dillik olur. Herkesin geçirdiği 
tereddüt ve tecrübe devrelerini 
biz de geçireceğiz. Bu devreleri 
geçirirken bazı hatalar vukuunu 
da evvelden 'kabul etmekliğimiz 
lazımdır. 

Feci Bir Kaza 
Kurtulu~f;a oturan Madam 

Panayonun 1 yaşındaki kızı Po· 
liksana bahçedeki incir ağacıı.a 
çıkmış, fakat muvazenesini kay-

....__ bederek dilsmüs. aiır surette 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi • 

--

I - Yeni f&rap yeni fİfeye ko· 
nur, derler. Yani eski şarabı atmak 
lizımsreldiğini murat ederler. 

2 - Yeni çivi eaki çiviyi kayda
rır, derler. Yani Hldyi bırakfp yeniyi 
tercih etmek lizımgelditini ıCSylerler 

, 
Eski Ve Yeni ·ı 

3 Fakat inaanlar, e1kiye öyle 
baj'lıdırlar ki, her yeni hareket kartı· 
•ında bir ürkGntG duyarlar. Bunlar 
maziye batlı olanlu, ekşlmit ve 
küflenmit müıtehaselerdir. 

~ ..................... _.ı ................................... ... 
• 

SON 1~ELGRAF HABERLERi 
• 

Suriyede Büyük Ihtilil ! 
Hatipler Sokaklarda Şiddetli Nutuklaı· 
Söyliyerek Halka Cesaret Veriyorlar 

Halepten yazılıyor: So'! günlerd~ ~ur!ye ahvali Hatiplerden) Barudi birkaç glindenberi cami ve 
pek karışık ve korkunç hır şekle gırmııtar. Vatan- pazar yerlerinde şiddetli nutuklar söylemekte 
perverlerin lideri İbrahim Hannanoya yapılan ' 

'k b Ik · · n h h.'k" t teşrioievvelde yapılacak bUyUk ihtilile hazır olma· suı astten sonra a reısıc m ura ve u ume . . . . 
reisine verdikleri bir nota ile, bu suikaste sebep larmı bildırmektedır. Meclıaın açılışında milliyetpel'" 
olan serkomiser Sabrinin tecziyesini ve aksi tak· verlerin teklifleri kabul edilmediği takdirde Suriye-
dirde ihtilAJ çıkaracaklarını bildirmiılerdir. nin kana ve ateşe bulunacağı tahmin edilmektedir. 

Reşit Galip Bey 
Yeni Maarif Vekili 
Şehrimize Geliyor 

Ankara, 21 (Hususi) - Yeni 
Maarif Vekili Reıit Galip Bey 
dllnden itibaren vazifeye baıla· 
mıı ve muallimlere ıu tamimi 
g6ndermittir : 

" Maarif Vekilliğine bugün 
baıladım. DOıturumuz büyük ya
rına tez varmak için bilgi ile, 
imanla, intizamla, u1anmıyan 
azimle çalıımaktır. ,, 

Reıit Galip Bey eski Maarif 
vekiline bir telgraf çekmiş ve 
ezcllmle ıunları yazmıttır: 

"O kadar faziletle üzerinde 
çalıştığınız işe başladığım bu glln
de hatıranızı hilrmetle yadede
rim." Yeni Vekil cumartesi gl!nft 
lıtanbula gidecektir. 

-
Kum Çölünde 
Bir Tayyare 
Faciası 

Paris, 20 ( A. A. ) - Şark 
hava yolları kumpanyası, tayya• 
relerinden birinin lrakta Rutbah 
mevkiinin 130 kilometre şarkında 
çölde terkine mecburiyet haııl 
olduğunu bildirmiıtir. insanca 
zayiat olmamıf, yolcular başka 
bir tayyareye binerek yollarına 
devam etmiılerdir. 

Çankırı Panayırı 
Çankırı, 20 ( A. A. ) - Her 

sene açılması mutat olan Çan
kın panayırının önllmUzdeki bi
rinci teırinin 16 ıncı çarpmba 
gllnll açılması tekarrUr etmiştir. 

Kahrolsun! 
.Felemenk Meclisinde iki 

Meb'us Böyle Bağırdı 
LAhey, 20 (A.A.)- ParlAmen

tonun açılıf celsesinde kraliçanın 
nutku bittikten sonra iki Komll-

niıt meb'us: " Kahrolıun kıratlık, 
kahrolsun kıraliçe " diye batır· 

mıtlardır. Diğer meb'uılar milli 
martı terennllm ederek komüniıt 

meb'uıların bu haykırışlarını bas
tırmışlardır. 

Meb'uslarrn Tetkikleri 
Dörtyol, 21 (Hususi) - Ce

belibereket meb'usları lbrahim 
ve Basri Beylerle Vali vekili 
Mithat B. buraya geldiler. 

Limanda Müthiş Müsademe 
---~~~~-~~ 

Bir Rus Vapuru Karaya Oturdu, 
lnönü Vapuru Da Parçalandı 

Dlln gece limanda müthiı bir vapur müsade- vapuru delinerek su almıya bqlamış, fakat kaptan 
mesi olmuı, bir vapur oturmuş, biri de hasara vapuru baştankara ederek Üskildar sahiline oturt-
uğramııtır. HAdise ıöyle geçmiştir : Gece saat muştur. lnönil vapurunun ise baş tarafı. hurdabaı 
dokuzda Marmaraya geçen Sovyet bandıralı olmuştur. Nüfus zayiatı yoktur. Tahkıkat yapıl· 
( Çernak ) vapuru Kızkulesi açıklarına gel· maktadır. •• •• • 
diği sırada tam karşısında başka bir vapur Kadın Yuzunden kanlı Bır Kavga 
görmüıtnr. Bu Sadık zadelerin Karadenize gitmek· . Galko isminde bir ge~ç _dün Fe.riköyde spor 
te olan lnönll vapurudur. klübUnde arkadaşı Muhıddın Ef. ıle otururken 

Bu vaziyet karşısında iki vapur rotasını birden· Dimitri, Koço, llya, Yani ve Vitari isminde birkaç 
bire değiştirememiş ve şiddetle çarpışmışlardır. Mü- ~şi ~elmiş, ?i! k_~dı~. meselesinden Galko ile Mu· 
sademe okadar müthiş olmuştur ki neticede Çernak liıddm Efendıyı dovmuşler ve yaralamışlardır. 

İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 
fımlr gazetelerini!\ yazdığına göre Tire ve cİTar 

köyler halkı Başvekllete, Mi!let Mecliw RiyHetine, 

Z. t Bankasına talgraflcıırla müracaat ederek borç-
ıraa . 

larının tecil edilme1lni iıtemışlerdlr. Telrraflarında 
mueret olmak üzere de funu diyorlarmış: 

.. Zar urt havayicimizi ucuz alsaydık borçlarımızı 
verebilirdik. Fakat 60 paralık gazi 30 kuruşa, 8 ku
ruşluk tekri 60 kuruıa, 7 kuruşluk kahveyi 100 ku· 
ruşa, 20 paralık ıisraryı 7 kuruşa, 20 kuruşluk içkiyi 
300 kuruşa alıyor uz. " 

Sayfa_2 

klünderecalımızın çoklu
ğundan </ercedilememiş
tir. -

M. Troçki 
Gidemiyor 

Çünkü Elindeki Pasaport 
Muteber Addedilmeli 
Prağ, 20 (Hususi) - Sabık 

Sovyet Harbiye Komiseri Troçkini 
bir mllddet istirahat etmek üzere 
Çekoalovakyaya gelmesi meselesi 
suya dUımüştür. Çnnkil Troçkinin 
elinde bulunan pasaportun müd-
deti geçtiği ve kıymetten sakıt 
olduğu içindir ki seyahati akim 
kalmıştır. Sabık Harbiye Komi· 
ıeri Pistani kasabasına gelerek 
istirahat etmek istiyordu. Vazi
yetin bu suretle tavazzuh etmesi 
Çek Dahiliye nezareti için şayanı 
memnuniyet bir şekilde telAkki 
edilmiıtir. Çünkll Bolıevizme a
leyhtar birçok birlikler Troçkinin 
seyahatine itiraz ediyorlardı. Bu 
itibar ile Çekoslovakyaya gelmesi 
birtakım hadiselerin çıkması 
korkusunu uyandırıyordu. 

Göztepe 
lzmir Takımı Son Maçta 

Mağlup Oldu 
Atina, 20 ( Hususl ) - lzmir 

takımı Göıtepe ile Olimpiyakos 
takımı arasında bugün yapılan 
ıon maçta Olimplyakoa takımı 
bire kartı iki ile galip ıelmiıtir. 
Akıam lzmir takımı şerefine bir 
ziyafet Yerilmiıtir. 

Trabzon Borsasmda 
Trabzon, 20 (A.A.) - Buglln 

borsada 18 den 20 kurllf& kadar 
30,731 okka kabuklu fındık 18· 

tılmışbr. 

Bir Yangın 
Köyceğiz Hükumet Ko
nağı Tamamen Yandı 

Mutia ( Huıuli ) - Köyceiiı 
kazası bükümet dairesi, dlln, 
baytarlık kıımından çıkan bir 
yangın neticesinde tamamen yan
mıf, evrak ve defterlerden ancak 
az bir kısmı kurtanlmıştır. Yan
gının aebebi benilz meçhuldilr. 
Tahkikat yapılmaktadır. - adık 

Bir Otomobil 
Devrildi 

Susığırlık (Hususi) - Evvelki 
gün Kemalpaşa ile Susığırhk a• 
rasmdaki yolda bir otomobil 
devrilmiş, tesadüflln lfıtfile on 
beş köylüden mllrekkep yolcu· 
lardan birinin burnu bile kana· 
mamıştır. 

Döviz Meselesine Ait Mü
him Kararlar Tanzim Edildi 

(Baş tarafı 1 inci Hyfada) 
veya bu müsaadeyi tehir eden 
memleketlerin Tilrkiyeye vaki İt· 
halAtı için mevcut kayıtlar mu· 
hafaza olunacaktır. Yani bu 
ithalat ıçm talep edilen dö
viılerin karşılığı Türk lirası 
olarak Merkez Bankasana yata· 
rılacak ve ancak bu suretle bu 
malların ithaline müsaade oluna• 
cakhr. Hatta ihraracat mallarımızı 
kabul etmiyen ve ihraç edil· 
mış mallarımıza döviz verme
mek suretile menfi tedbir 
alan memleketlerden yapılacak 
ithalat kredi ile alındığı tadir
de bonolar ibraz edilse bile 
nazarı itibara alınmıyacak ve5kıy• 
metlerinin mukabili Türk parası 

~~~~____.:l~·s~T~E~R!.._~J~·f./~A..!...!./V~,~__!_J~S~T~E~R~~/~/V~A~IV.:.....:..:.,.,,.::...:...A~!~~~~~~~~_...ı..,.~M~e-rk_e_z _B~a~nk_a_s _na~ya~h~rı_ım_a~dı~ça 



4 Sayfa 

Memleket Manzaraları 

Ordu Halkı 
Bir Köprü 
istiyor 

Ordu ( Hususi ) - Bu mek
tubumla Ordunun köprtiye olan 
ihtiyacından ve halkın bu husus .. 
taki ricasından bahsetmezden ev
vel bu meselenin ıayanı tetkik 
bazı noktalarını anlatacağım. 

Kasabamu:m cenup istikame
tınde, vilayet merkezine ( 110 ) 
kilometre mesafede ve sahilden 
3095 metre yüksekliğinde Ordu, 
Giresun, Şarki Karahisar arazi
sini birleştiren bir dağ vardır. 

Bu dağın tepesinde sönmüş 
ocaklar (1] olması muhtemel bu· 
lunan çukurlar göl [2} halini 
almıştır. Bu göllerin suları siyah 
renkte göründüğü için ( Karag6l 
tepesi) adını taşımaktadır. 

( Karagöl tepesi ) nio etekle
rinde Ordu, Giresun, Şarki Kara
hisar vilayetleri arazisinden ve o 
vilayetler halkına mahsus birçok 
yayli vardır. Bu yaylaların umumu 
( Karagöl yaylilan ) adı ile tanın· 
mıştır. Karagöl tepesinin Orduya 
çevrilmiş taraf mda şimale doğra 
60 kilometre uzunluğunda ve 20 
kilometre genişliğindeki arazide 
Ordunun köy halkına mahsus 60 
kadar yayla obalan ile yazlamak 
ve alıf veriş etmek istiyen kasaba 
halkının birikmesine mahsus bu 
yaylaların ortasında 1833 metre 
yüksekliğinde ( Çambaşı ) isimli 
bir de meşhur kasaba vardır. 

Şarki Karahisar, Giresun ve 
Ordu ahalisinden bjr kısmmın 
iştirakile her p:!zartesi günleri 
kalabalık bir halle yığınına sahne 
olan (Çambaşı) kaaabasmda umu
mi harpten evvel 600 kadar mu· 
azzam otel, gazino, mağaza, fırm 
ile 1800 kadar muntazam - ev 
vardı. Bu tarafların bir lsviçresi 
olan Çambaşı kasabası umumi 
harp zamanlannda birkaç defa 
yandığı halde bugün kasaba şek
lini muhafaza eylemekte ve 200 
kadar mağaza, otel, gazino, fırın 
ve saire ile 600 kadar muntazam 
evi ihtiva eylemektedir. 

Memleketimizin serveti asliye
sinden bir kısmını teşkil eyliyen 
ve her sene 100,000 lira kadar 
bir sayım vergisi temin eden ko
yun ve sığırlarımız yaz mevsim
lerinde ancak bu kasabanın civa
rındaki obalarda bannabilmek
tedir. Ezeli bir ihtiyaç halinde 
bulunan bu yaylalara gidebilmek 
için bu uzun ve arızab yollann 
meşakkatini ihtiyar eden halkı
mız; yayla mıntakası ile Vilayet 
merkezi arasını ayıran (Melet 
ırmağı) nı geçmek mecburiyetin
dedirler. Çok yazık ki ..• ? Mes'u-
diyeden Ordu sahiline kadar 
uzıyan bu ırmağın üzerinde bir 
köpritmüz yoktur. KöpriisüzlUk 
yüzünden birçok mahrumiyetlere 
tesadüf eden halkımızın arasıra 
feci akıbetlerle karşılaştığıni acı 
bir hakikat olarak kaydetmek la
zımdır. Köprüsüzlüğün doğurduğu 
elemli hadiseler ne yazmakla 
biter ve ne de saymakla tükenir. 
Her nekadar [Ordu - Mes'odiye 
dere yolu] nun açılması münase
betile bu güzergahta (Çatalkaya) 
mevkiinde bir köprü yapılması 
tekarrür etmişse de bu köprllye 
sarfedilecek para için bütçede 
tahsisat olmadığı gibi hususi 
muhasebemizin de vaziyeti buna 
mütehammil değildir. 

Ancak köprüler ve şoseler 
kanunu mucibince bunun bir 
kısmı Vekalet bütçesinden, diğer 
bir kısmı da (Ordu - Mes'udiye 
dere yolu) için bütçeye konulmuş 
tah5isattan sarfolunmak suretile 
bu köprüsüzlüğün bir an evvel 
halli çarelerini Nafia Vekaletin· 
den halkımız nca etmekte
dir. - Ş. 

( ı ) Bu ocıklara yakrn tepeciklerde 
arada sırad:ı yanı rdağ nü.metleri görül· 
düğü rivayet olunm aktadır. 

(2) Du göl ere har"çten b:-ışka ıular 

d ökü moediği halde ıröllerla ayakları bir 
öere kadar akmaktadır. 

SON POSTA Eyliıl 21 

1 1 

E 1 Ev Doktoru f 
1 1 ---'!'.------·-----------..1 Fena Şartlı 

lzmirde B_!_r_K_o~n___:_:._gre ~:~;;;J;;!~k 
Ev T~ t Od ) M hh ı Aile geçimsizlikleri, bundan ge ıcare a arı ura as arı ~~a;..~~::aı ::;::1·•d0~::;~:~: 

Mu .. hı·m Mevzularlarla Ugv raş· ıyor dikkate değer bir eserine tesadüf ettim. Kitabın müellifi Madam 

lzmir, (Husu- Paskaldır. Bütün yapraklarını 
<akviye. bilyük bir dikkatle çevirdim ve 

si) - Ege mın· Bu iki mühim okudum. Muhteviyatından Son 
takası Ticaret nokta bilhassa p k osta arilerini de haberdar et• 

mus a sı mm- meyi faydalı buldum. Çünk\l odalarJ k cngre- ·· t h 'l 
si, mmtaka da· t k 1 l U b a a ar o an .. jihsettiği şeyler, her insanca 
hilindeki 33 o- şak, Salihli, Is- malum, fakat üzerinde durulma• 
danın murahas- t B 1 k · dı par a, a ı esır ğı için gözden kaçan mühim 
larının huzurile ve Manisa mu- bir mevzudur. 
küşat edilmiştir. rahhaslarmın mUt- Doktor Madam Paskal, eseri• 
Bu seneki oda- t h. 1 e ıt arzu arını oin başlangıcmda, bu kitabı, 

lar kongresine tetkil etmekte- uzun mUşahede ve tetebbü sene• 
mevdu olan çok dir. İzmir mu- leriniu bir neticesi olarak takdim 
milhim vazifeler, rahhaslan bu iki ediyor. Kitap, seri halinde mulı-
kongrenin mu· noktaya iştirak telif dimağ hastalıklarını gözden 
tattan geç açıl- etmekle beraber geçiriyor ve bunlara top yekiın 
masma vesile ticaret müesse- " sinistroses conjugales ,. yani 
teşkil etmiştir. selerinin de ayni "aile münasebetlerinden doğan 

Kongre, mm- · himayeye mub- haileler ,, ismini veriyor. 
taka Ticaret Mü- lzmlr Ticaret Kongresi içtima halinde taç olduğu müta- Bu hastalıklar, umumiyetle 

dürü Saffet Beyin bir nutkuyla cak, zira,.at, ticaret, nakliyat, leasını serdetmektedirler. fena şartlar altında evlendirilmiş 
açılmış, geçen seneki kongre vergiler ve sanayi encümenleri Bütlin oda murahhaslarının olanlarda göze çarpmaktadır. ilk 
mukarrerabndan alınan neticeler intihap edildi. Bu encümenler k d b. · d tezahürleri zifaftan ya birkaç müştere temennilerin en ırı e 
izah edilmiftir. Kongrede, Ispar· Oda murahhasları tarafından hafta sonra, yahut daha uzun bir 

T
. Od nakliyat ilcretlerioin tenzilinde f d 

ta ıcaret ası murahhası ola· verilen raporları tasnif ve kon- u.mao zar ın a tecelli etmekte• 
rak lzınir Valisi Kazım Paşa ile, greye arzedecektir. toplanmaktadır. dir. Asıl sebebi, iradeyi bozan 

t · M b' H B k İntihap edilen encümenler vak'a ve b.d. 1 · h zmır e usu üsnti, alı esir Bugtin kongrede esen hava a uıe eno eyecaruna 
meb'usu Hacim Muhiddin Beyler iki mühim nokta üzerinde top- derhal faaliyete geçmiş tevdi tahammül edememek, sevilmiş 
hazır bulunuyordu. !anmaktadır: edilen raporların tasnifine başlan- zannı ile birleşilen erkeğin veya 

K ki kadımn hakikatte sevilebilecek 
Bir kongre reisi, reis vekili 1 - Ztırraı ve müstahsili mışbr. ongre mesaisinin i · 

k 
bir mahluk olmadığmı görerek 

ve atip)eri seçildikten sonra, himaye. hafta devam edeceği tahmin edil-

k 
inkisara uğramaktır. Bu hasta-

ongrenin mesaisini kolaylaşhra- 2 - Sanayi müesseselerini mektedir. - Adnan lığa uğrayan kimselerin en büyük 

Kırşehirde 
Çiftçiler Pirinç 

Ekiyorlar 
Kırşehir (Hususi)- Bu sene

ye kadar arazi sahipleri yalnız 
buğday arpa ziraati ile meşgul 
oluyorlardı. Son zamanlarda yapt
lan bir tecrübe pirincin daha 
karlı olduğu neticesini vermiştir. 
Bazı yerlerde ekilen pirincin ya
kında hasadma başlanacaktır. 

Mahsulün bire 100 veya 120 
olduğu tahmin edilmektedir. 

... Şehrimiz ağırceza reısı 

Bekir Sıtkı B. Üsküdar Hukuk 
hakimliğine, aza müJAzimi Ramiz 
B. Mersin azalığına, icra memuru 
lsmail Hakkı B. Adanaya, Sıh
hat müdürü Hilmi B. Zonguldak 
sahil sıhhiye tababetine tayin 
edilmişlerdir. 

Bu memuriyetlerden açılan 
yerlere de Sıvas Ceza Resi Ah
met, Söğüt Ceza Hakimi Hamdi, 
Mecitözü Ceıa Hakimi İlyas, 
Amasya Sıhhat Miidürü Mubar-
rem Nüzhet Beyler tayin edil
mişlerdir. - Şahap Sıtkı 

Burnovada 
Gelecek Ay Bir Hayvan 

Sergisi Açılacak 
İzmir, 19-=--Yanş ve Islah 

Encümeni Alisi ile Ziraat VekA
leti namma her sene Burnovada 
açılan ehli hayvanat ıergisi bu 
6 teşrinievveJde açılacaktır. Sergi, 
2 gün devam edecektir. İstibza
rat şimdiden başlamıştır. 

Kar Yağıyor 
Kayseri, 19 (Hususi) - Burada 

üç gündenberi şiddetli soğuklar 
devam etmektedir. Erciş dağına 
mebzul kar yağmıştır. 

Tekirdağlılar 
Bir Lise -
İstiyorlar 

Tekirdaji Ortamektep binası 

Tekirdağ ( Hususi ) - Şehri
mizdeki ortamektepten bu sene,, 
25 genç mezon olmuştur. VilA· 
yetimizde tam devreli bir lise 
olmaıliğından bu gençler tahsil
lerini ikmal etmek için diğer 
şehirlere gidiyorlar. Fakat ekse
riyetinin mali vaziyeti müsait 
olmadığmdao tahsillerini ikmal 
edemiyorlar. Vilayetimizin bir 
liseye şiddetle ihtiyacı vardır. 
Lise açılması için dün 20 genç 
Maarif Veklletine bir telgraf 
çekerek bu sene yalnız dokuzun
cu sınıfın açılmasını rica etmiş
lerdir. 

Buradaki Ortamektep binuı 
açılacak olursa lise sınıflarına 
çok mfisaittir. istikbal ve oku
mak arzusuyla çırpınan bu çalı~ 
kan gençlerin arzuları yerine 
getirilirse memleket irfanına çok 
büyük bir yardım edilmiş olacak· 
tır. - Gültekin Celal 

Aliiyede 
Firari Bir Haydut 

Yakalandı 
AlAiye, 18 (Hususi) - Bu ci

vardaki Avsallar köyünden meş· 
bur şaki Karazor Mehmet Efeyi 
öldüren Avsallar köylü Yusuf ge
çen sene hapishaneden kaçmış, 
silahlanarak dağlarda dolaşmıya, 
yolculara soymıya başlamışlardı. 

Şerir herif o zamandanberi 
yakalanamamıştı . Fakat son giln· 
lerde Jandarma Kumandanı biz
zat takibe çıkarak bu şerir herifi 
Hadim kazast dahilinde yarah 
olarak ele geçirmiye muvaffak 
olmuş, bu suretle civar halkı bir 
hayduttan kurtulmuştur. 

l\l. Asım 

Bir Hırsız Kaçta 
Tekirdağ (Hususi) - Hapis

hanedeki mevkuflardan biri hasta 
olduğu için memleket hastanesine 
tedavi edilmek için gönderilmiş
ti. Bu şerir hastanede iyi olduk
tan sonra kaçmıştır. Takibat ya· 
pılıyor. - G. C. 

Viranşehir de 
Her Tarafa Bereket Yağ
murlan Yağmıya Başladı 

Viranşdıir (Hususi) - Resül
ayin Posta ve Telgraf İdaresi 
görülen ltizum iizerine lağvedil
miş ve bilümum muamelatını Ka
zamız Posta ve Telgraf idaresine 
devreylemiştir. 

lf. İki üç gündenberi kazamız 
ve ·bavalisine feyizli yağmurlar 
yağmıya başlamıştır. Bu sebepten 
mahsulat diğer senelere nisbeten 
daha fazla olacaktır. Kuraklıktan 
müteessir olan çiftçiler bu yağ
mnru ıevinçle karıılamaktadırlar. 

O. E. 

arzusu derin bir sükunettir. Bil
mukabele hayatlarını bağladıktan 
kimseye karş1 yenilmez bir istik• 
rah duyarlar. Bu nefret hissi, en 
ziyade temas zamanları duyulur 
ve çok defa hastanın çocuklarına 
kadar şümullenir. 

Bu nevi maliiliyetler; kayde· 
dilmek IAzımdtr ki, daha 
ziyade kadınlarda göze çarpar. 
Bu hastalığın en bariz ve göze 
çarpan araz·, Madam Paskala 
göre şunlardır: 

istihza, aksi cevap vermek, 
manasız gülüşler ve yahut kat'I 
bir sükut. Madam Paskala göre, 
eğer doktorlar aşkın marazi hl· 
Jetlerine tam bir vukuf peyda 
edebilmiş olsalardı, birçok içtimaJ 
faciaların önü alınmış olurdu. ... 

Uşakta 
Halk Soba Kurmak f çin 

Hazırhk Yapıyor 

Uşak, (Hususi) - Bu günler
de şehrimizde kış soğukları 
başgöstermiştir. Birkaç gündür 
fırbna devam etmektedir. Bu 
soğuk bir hafta daha devam 
edecek olursa halk sobalarmı 
kurmlya mecbur olacakbr. 

Ş. Kaya -----
Trabzon Piyasası 

Trabzon, 19 (Hususi) - BugUn 
borsada 45 kuruş 15 paradan 
7625 okka iç ve 19 20 kuruştan 
95 okka kabuklu fındık satıl
mışbr. 

Emine Pehlivan 
Muş (Hususi) - İlk Türk ka

dın pehlivanı Emine pehlivan 
Urfa ve Diyarbekirden buraya 
geldi. Kendisile görüşecek peh· 
livan bulunmadığmdan ağlrsıklet 
numaraları yaptı ve şiddetle al
kıılandı. - Köylü C. 
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Türkçeye Çeviren: Muva/Jak 
Sabahtan akpma kadar bu ka

dının konUfluju Ye ailldllp ifi
tilirdi. Bazan bir deiİfildik ol•un 
diye fevkallde allslll bir kitareyi 
alır ve bir •iri tuhaf şarkılar 
okurdu. Meseli f3yle: 

rıi ııevmiyorsa biri 
'\ .uı.ıf l>ır ba9kaaına. 

Bilıyorsan nasıl aranır 

Bulursun er geç birini. 
Belki ıeni çoktandır 
O aauıraızlıkla bekliyor. 

Bir topa beaziyen yuYarlak 
Tatu pencereaba keaaruacla otu-

rur, morarmıı yanaklanm çevirir, 
neş'eli ve kahvu-engiye çalan 
gözlerini döndiirtır, mütemadiyen 
piposunu çeker, öksürür ve kö· 
pek ulumasanı andıran gürllltlllü 
bir kahkaha atardı. 

Bodrumun llıtftndekl binada 
ve ahırda iki yllk arabacısı otu
rurdu, Biri kır aaçh, kllçük yapılı 
Peter amca ve diğeri onun ye
ğeni aağır Stepa idi. Bu, yüzll 

dllzpn •• yaa11 bir bakır tepsi
ye benziyea ıenç bir adamdı. 

Alman Hüldlmeti, muhtelif sefirleri 
araınıda esaslı değltikllkler yapmayı 
tasavvu~ ~t~ektedir. Bilhassa yapıla
cak değı9ıklıklcr I.ondra, Paris, Ame
rika sefaretlerinde vukubulaca.lttır. 
Londra sefareti mflnhaldir. ZirA bu 
sefarctın s, lıilıi bııgUnkfl Hariciye 
Nazırı Baron l'on Nöyrattı. Bu ınilnhal 
sef rete, PAris ıefiri .Raron .Fon Höt· 
fa) in etlilıııittir. ÇürıkQ bu zat, Parisle 
temasları:.d:ı. kO.fi derce •do :ı?.imU.r 
adılolunıııaıııaktadır. Paris sefaretine 
Alıııaıı Hariciye işlt>ri Müdürlerinden 
Kıi t r'in ~ tirilınrsi mevzubahstir. 
Roma ~eriri 1' n 'ıılort to t•I afido 
C\'kcdılın"ttir. Bu zıı.tio meıhur 

::;ırezema. ııu muavini olduğu lO y rioe 
umumt h.ırpto tahtoll ahir harlJirıi itlare 
eden Anııral 'l'irpiı:in yeğeni ve Bol
grat sefiri Fon H. ssolt'in getirildigi 
gliz önüne getirilirse, bu tcbcddillloriıı 
manası <lalıa iyi anlatılır. 

E El 

Streza 
Kon/eransında 

Streza, 20 - Streza koferansı 
buğdayın tekrar kıymetlendiril· 
mesi için 75 milyon albn laviçre 
frangı, zirai hhsisat verilmesi 
hakkındaki mukavele projeaini 
kabul etmiştir. Bu tahsisat, 
merkezi beynelmilel tediyat 
bankasında bulunacak bir ko
mite tarafından idare edilecek
tir. Almanya, bu projeyi, kendine 
muavenet yapmıyacağı kaydini 
ihtiva ettiğinden kabul etme-
miştir. 

:s L& 

lngilter enin Borçları 
Dünyada Şimdiye Kadar Bu Kadar Mu
azzam Bir Mali Muamele Yapılmamıştır 

1 

Gönül işleri 

-tc 
" 20 yaŞJndayım. 23 yaımda 

bir kızı seviyorum. Birleşip evlen
mek istiyoruz. Fakat ailem muva• 
fakat etmiyor. Kızın benden yaşlı 
olmasını doğru bulmuyorlar. Ne 
dersiniz? Tu•pt 

Aranızdaki yq farkı çok 
büyük değiL Bununla beraber 
vücuduna bakmasını bilmiyen bir 
kadının erkekten daha evvel 
ihtiyarladıj'ı muhakkakbr. 

Bu •ebeple ba ytızden ileride 
aranıza bir soğulduk girmesine 
ihtimali vardır. Fakat ayni yaşta 
evlenenler için de bir mahzur 
varittir, ve kadın kendisini genç 
göstermeıini bilmiyorsa, bu mah· 
zurun iSnüne geçmek milmkDn 
değildir. Onun için evlenmeAlz· 
de fazla bir mahzur l'&rlllllyo-
rum. 

* .. Kocamın kazancı ualdL 
Ben kendime bir it buldum. 
Hayahmmn daralmış olmasına 
rağmen kocam çalışmama mOsa
ade etmiyor. Ne yapayım?,. 

Nerl•e 

lıeride bir auitefebhilme ve 
geçimıizliğe meydan vermemif 
olmak için, onu iyilikle kandımı
ya çahş, olmazsa vazgeç. 

HANJMTEYIE 

TAKViM --
ÇAR,AMBA 
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Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro
lhnur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

İNANILMIY ACAK 
• 

ŞEYLER 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaks1n'ı. 

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

Şah İsınailin 2 milyon İngiliz liraaı 
kıymetindeki tahtı. Bu taht tlmdl 
İstanhuJda Gülhane sarayındadır. Her 
tarafı kıymetli mücevheratla mOzey• 
yendir. C? 

Dünyanııı her tara
fında Briıtol isminde 
6500 otel vardır. Bu 
otellere ismini veren 
adam, Brislol i1111inde 
yemesi ve içmesile met· 
bur bir papazdır. 

( 1724 • 1803) 

Bilir Misi·niz 
Niçin? 

--··--
Ampu1suz Llmba 
Olur Mu? 

Olur. Böyle lambalara ark 
llmbası derler. Bu lambada iki 
kömür parçası arasında ateş hi
ııl olur. O k6milr parçaları ya
ftf yavaı yandıkça yanan parça
•arın yerine yenileri konur. 

Bir Motor Nedir? 
Bir motor dinamonun aksidir. 

Dinamoyu kuvvet sarfederek ve 
işleterek, elektrik hasıl edersiniO!. 
Motorda ise elektrik sarfederek 
kuvvet hasıl edersiniz. 

Elektrik Kuvveti 
Toplanılabilir mit 

Evet, toplanır. Bazı eczaların 
Uzerine muayyen bir elektrik 
müessir olursa, elektrik kuvveti 
kaybolur. Eczalar değişir. O 
ecraları gerisin geriye eski haline 
getirince, onları değiştirmek için 
kulluanılan elektrik kuvvetini de . . . 
gerı verıner. 

Bir Akümülatör Nedir? 
Birisi menfi, öteki de müspet 

olarak iki takım kurşun alınır. 
Bu takımlar hamızı kükürt içine 
oturtulur. Bunların üzerine bir 
elektrik akıntısı ıetirilince, ta
neler kimyevi aurette değitirler. 

Neden Elektrik Lambaları 
Bazan Sönük Görünür? 

Çilnkil kızıl duran telin bir 
kısmı yavaf yavaı yanarak ve 
kül olarak IAmbanın içine dllşer. 
Bu suretle )imhanın camı do
nuklatır. Tel de inceldiği için 
elektrik cereyanma daha fazla 
mukavemet eder; onun için tel 
de donuklaıır. 

Bir Dinamo Nedir? 
Elektrik yapan bir makineye 

dinamo derler. Elektrik uzun bir 
telden kat kat yapılan bir halka 
mıntakası içinde dönerse o tel
de bir elektrik akıntısı hAsıl 
olur. Telin etrafına yine maden 
tellerinden yapılma fırçalar ko
nur. Bu fırçalar tel dönerken 
telin uçlarına dokunur ve telden 
elektrik akıntısını alır. Bu terti
bata dinamo derler. 

Bir Komotatör Nedir? 
Dinamo faslında bahseti&imiz 

tel halkasının iki uçlarında bakır 
çubuklar vardır. Maden fırçala
ra kuvveti geçiren asıl bu ba
kır parçalarıdır. Bunlara (komo
tatör) derler. 

Sanra lıtenildifıi zaman bu tane
ler aldıkları kuvvetin onda do
kuzunu geri verirler. 

T ayyarelerde Görülen 
Tekemmül 
Eserleri 

Tayyare havada bir tehlikeye maruz kaldığı zaman pilot bir 
manivelaya basıyor, kapılar açılıyor, yolcuların oturdukları koltuk· 
lar dııarı çıkıyor Ye aağdaki resimde ıörüldtıill üzere qajı iniyor. 

Bir fırı111 ki, ba· 
karı eritir, fakat 
kliıdı yakamaz. 
Bakıra eritmek 
için hbal olaa 
handa, klJadı 
yakacak kadar 
oluljen kalma• 
1or da ondaa. 

BugOn Amerika ReiıicUmhuru 

olan Hunrin büyUk babası Al· 
man:lır. Almanyada Ellatrad k6· 
yünde küçük bir nl vardı ve 
•• Beyaz ıar•J ,, lımiai taşıyordu. 

Neden ıonra torunu da 
bir " Beyaz ıaray ,, da 
oturmuttur. 

ince bir duyar tahta •ı, 
lnnlmakaa:ıııa I~ ton •iar
hiıada bir lokomotifi 
kaldınaııhr. 

İnanılmıyacak 
Şeyler 

Şu Garip . Dünya 

Dünyanın Dört Köşesinde 
Görülen Garibeler 

On altıncı Lüi zamanında 
moda olan bir baş tuvaleti. 

Bu genç kadın bir bat.oda 
doğan Uç çocuk anasıdır. Ço
cukların n~o de ııhhattedir. 

Şefkatli bir ana! Kendi ılltO 
yetiımediği için yavrusunu em• 
&ilde bOyütl\yor. 

Televizyon 
Harikası 

Daha latanbula gelmedi amma 
Avrupa -.e Amerikada radyo ile 
beraber televizyon tatbikatı ba,
lıyalı bir ıeneyi geç ti. Yani rad
yonuzu açtığınız zaman karşı

nızda söz ıöyliyen •• çalgı ça
lanlan da 1r6rOyonunuL 

Son zamanda Amerikada te
levizyonda garip bir tecrübe yap
mışlar. Orke5trayı bir salona koy
muılar. Karşılarına bir perde 
germişler. Orkestrayı idare eden 
ıef dorkesterl de şehrin diğer bir 
ucunda diğer bir stndyoya koy
muşlar. Orkestra ve şef orkestrin 
iki kilometre mesafeden değoe
ğile verdiği talimata uyarak çal
mağa başhmış ve mOkemmel ıu
rettfJ muvaffak olmuştur. 

* klüvellidülhumuzadan 
Tugla 

Alman kimyagerlerinden biri 
mllvellidlllhumuzayı ıulp haline 
getirmiye muvaffak olmq ve 
teneke kutular içinde m8vellidnl
humuza parçalannı ta11mak mnm
kUn olacakmıı. Bu icadın ehem
miyetini tabii takdir edeniniz. 
Çilnkn mtıvellidtılhumuza hem 
dimatın faaliyetine, hem vll• 
cudlln lnklıafına yardım eder. 

Garip 
Bir Yatak 

Amerikada, llıerinde uyuyan 
adamı, vakti ıelince yere atan 
bir yatak icat etmiıler. 

Bu yatak bir çalar saat gibi 
kuruluyor ve kalkma zamanı 

ıelince kendiliğinden uyuyanı 
uyandırıp yere atıyormuf. 

insanları 
Nasıl 

* 
Rezil Ediyorlar 

Londrada bir tiyatroda Lilit 
Corç yırtık bir pantolonla, 
Klemanso jimnastik yaparken, 
Allah deli bir adam şeklinde 
temsil ediliyormuş. insanlar gül
mek iıtiyorlar, ne yapacaksınız 1 

Bir mezar 
Taşı 

~ 

Amerikada genç yapnda &len 
bir adamın mezar tatında ıu ya
zılı lmit: .. Seni bekliyordum, fa
kat bu kadar erken deiiL " 

Mllvellidnlhumuza ile beılenen bir 
adam iki misli faaliyet 161tere
bilir. 

Bu icattan ıonra hepimiz da
ha 11hhatli daha canh ve daha 
kunetll olabiliriz. 

Kurşun Şeklinde Kon -
for u Seyyar Bir Ev 

Sür'at otomobili ıeklinde yapılan bu araba, ıeyyar bir evdir. 
içinde radyoıu, banyoau, buzluğu, mutfaiı, dört kişilik yatağı vardır. 



Paşanın 
Nizami 

Fehim 
Osman 

Giiya Fehim 

Önünde Giden 
Paşa Y aralanmışb 

Ma1ıarrirl ... 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-134-

(Yeniköy)deki Avusturya sefa· 
rethanesi yapılmazdan evvel, bu· 
mm arsasını Rus sefareti milste· 
şarı satm almak iıtiyordu. Hal· 
buki Abdülhamit, bu kıymettar 

arsanın satılmasına razı olmadı; 
o esnada Makedonya işlerinde 
hükumete mUzaherette bulunan 
Avusturya hükümetine hibe etti; 
az zaman içinde de sefarethane 
inşa edildi .• Bu sıralar<la Bulgar 
komiteleri mütenıadiyea he· 
yannameler neşrediyor, eğer 

talepleri is'af edilmezse İstan· 
1Julclaki sefarethaneleri ve bil
h assa Avusturya Sefarethane· 
sını bombalarla uçuracaklarma 
dair tehditler y&ğıdırıyorlardı. Hü
kumet, bunun bir blöf olduğunu 

bilmekle beraber, ihti}·aten sefa· 
rcthanelere birer sivil memur 
koydu. Almanya ve Avusturya 
Sefarethaneleri, bu memurları 

kabul elti. Fakat Fransa, Rusya 
ve Ameriha Sefaretleri, memur· 
ları Sefarethanenin içine kabul 
etmiyerek kupanın haricinde bu· 
lunmalarma rıza gösterdi. 

Günün birinde Avusturya Se· 
farethanesinin önünde müthiş bir 
tarraka işitildi. Sivil memur ka· 
pıdan fırlar fırlamaz, firar eden bir 
araba ile biri yaralanan diğeri de 
korkudan ağlıyan iki kız gördü. 
GüriiltüyU işiten sefaret memur· 
ları da kapıya koşmuşlardı. 

Derhal tahkikat başladı. Biri 
on iki, diğeri de on yaşlarında 
bulunan bu kızların; o civarda 
çalısan bir Bulgar bahçıvanının 
kızları olduğu anlaşıldı. Büyük 
kız, kıymetli bir şehadette bu· 
lundu : 

- Arabada liç kişi vardı. 
Hunlardan birini tanıycru.n. Ye· 
niköy caddesinde oturduğu evi 
de biliyorum. 

Dedi. Ve zabıta memurlarına 
bu c\'i gt'sterdi. Bu iz üzerinde 
tahkı :cat kvsi edildi ve nihayet, 
mesele tamamen tavazzuh etti ... 
Meğer, sefarethane yapılmak üzere 
Avusturyalılara hibe edilen ar
sayı ele geçirememekten miite
essir olan Ruı sefareti mfisteı•rı, 
intikam almak için bir oyun oy
namak istemiş.. Yanına sef .net 
memurlarmdan ( Leon Zehrap) ile 
meşhur ( tfacı Piyer) in oğlunu 
almış, bir arabaya binmiı, sefa· 
rethanenin önünden geçerken, 
birkaç balıkçı dinamitinden mü· 
rekkep olan bir paketi elindeki 
frenk sigarasile ateşlemiş .. Guya, 
(Bulgarlar tarafından sefartha-

• nelere bomba ablıyor. ) diye 
bir dedikodu çıkarmak ve 
bu suretle hOkümeti müşkül 
bir mevkie sokmak iste-
mi,... Bu tahkikat, - bilahare 
sadrazam olan • Hakkı Beyin 
riyasetinde bir komisyon tarafın· 
dan Rusya sefarethanesinde icra 
edilerek bu neticeyi Yerdiği gibi, 

Paşaya Bir Suikast Yapılmıştı 
yine zabıta rnemurlarile Rus sefa· 
rethaneai memurlannın iştirakile 
Y eniköyde Leon Zehrabın met· 
resile ikamet ettiği evde icra 
olunan tabriyatta da, d<Sşeme 
tahtalarının altında saklanan kil· 
çUk bir aandıkta. bu dinamitlerin 
Avrupadan getirtildiğine dair 
mektuplar ve posta s~netleri ve 
küçük bir iki parça dinamit elde 
edilmişti. 

Bu meseleye uzaktan olsun 
burnunu uzatan F ebim, mfikem
mel bir ders kokusu aldı... Bu 
hadisenin üzerinden henüz pek 
çok zaman geçmemişti. Bir akşam, 
ortalık kararırken, Pangaltıda 
köşe başında, ( Karakin Kürkçi· 
yan ) ın eczanesi önünden Fehim 
Pş. nın arabası geçiyordu. Birden· 
bire her taraf şiddetli bir tarraka 

ile altUıt oldu. F chlm Papnın 
arabuının atları, ıahlanarak blraı 
ilerde durdu. Fehim Paşa ara· 
badan atladı : 

- Tutun.. Kaçıyorlar .. 
Diye bağ11mıya bqladı. O 

ciYarda bulunan iki bahriye ( ka· 
nun) u ile polisler koprak vak'a 
mahalline geldiler. Yerde gördllk· 
leri bir kan izini takibe başladı· 
lar.. Allah, nasılsa?! saklamıf, 
Fehim Paşaya bir şey olmamııb. 

Halbuki, Fehim Paşan.an ara
basından tesadüfen beş on adım 
geriden geJen bir arabada bulu· 
nan Osman Nizami Paşa yara· 
lanmıştı. Osman Nizami Paşanın 
yarası, eczanede sarıladursun, 
kanunlar ve polisler, kan ilini 
takip ettiler. 

( Arkası var ) 

Yarın a!tşaın 

M A J İ K Sil'\ EIVIASI 
1932. 1933 meY1lminc ı:engh b·r programla başlıyor. 

JENNY JUGO ve THEO SHALL tarafından temsil cdilmlt 

SEVGİLi 4 DELii ANLI 

l ıı..!! f·ılot. İlaveten Komik ve R. K. O. hal ıhnzır dünya havadisleri __ :uazıam 
::~ Fi ııtlarda tenzilat ---••ımı _______ _ 

İLAN 
fstanbul Tramvay Şirketi Müdürlüğünden: 
İstanbul Tramvay Şirketi mlıdiriyeti, 15 eyliil 1932 tarihinden 

itibaren ikinci mevki tramvay arabularmda tenzilat ile seyahat 
hakkını bahşeden mektepli kartları vermiye başlıyacağını muh· 
terem ahaliye ilan ile kesbi şeref eyler. . 

Bu kartlar, yüksek mektcpicrden gayri mekatip ·~alebesıne 
verilecektir. 

Mektepli kartlan, şeraiti atiye dairesinde Galata'da (TUn7I 
arkasında) Şöğütlii sokağındal:i Tramvay Şirketi hareket daı· 
resinde tevzi olunncaktır. 

1 - Kart alacak mektepli, on beş yaşını geçirmiş olma· 
malıdır. 

2 - Mektepli, Uzerine !5 kuruşluk pul ve mektek mUd!ri· 
yetinin mi.ihril ile mühürlenmiş fotografis! y pışhrılmtş olarak, 
hakikaten mezkür mektebe devam ettiğinB dair bir kıt'a tas· 
dikname ibraz etnıeHdir. 

3 - Mektepli, nüfos · varakasını göstermelidir. 
4 - Mektepli, vesika eb'adında ikinci bir fotoğrafi getir· 

melidir. 
5 - İstanbul Tran.vay şirketi tarafından verilecek olan kart 

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

eski kartı iade ederek mukabilinde yenisini alacaktır. 
7 - Kartın tevdiinde 2 1 2 kuruı alınacaktır. 
8 - Mektepli kartlan Tramvay Şirketinin mezkur hareket 

dairesinde cuma ve .tatil günlerinden maada hergiln saat 8 1/2 
tan 12 ye ve 13 1 ~'tan ı:f7 ye ve pazar günleri yalnız saat 
8 t '2 tan t 2 ye kadar verilecektir: 

Muhterem halkın beyhude vakit kaybetmemesi ıçın kart 
almak nzere mezkur dairemize ancak yukarıda izah edilen 
şerait dairesinde ve tekmil evrakı matlubeyi getirerek mUraat 
etmesi rica olunur. 

lstanbul Tramvay Şirketi 
Mü diri yeti 

HIMA YEl ETFAL CEMlYETI MENF AA nNE 
TAKSIM STADYOMUNDA 

AJaturka Pehlivan 

Güreşleri 
21, 22, 23 Eylfıl Çar,anıba, Pürfombo, Curı1& gllnlerl eaat 8 te 

fakir çocukiara yardım ediniz. 
J>uhullye 25, M~vki 50 ve 100 Kr. 

Eyfil 21 

( Çok Eski Devirlerde İstanbul J 
Topun Türkler Tarafından 
icat Edildiği Anlaşılıyor 
Ar;ıplar Türkçe Kelimelerden Birçok 

Topçuluk Istılahları Almışlardır 

Fatih Mehmet tarafından döktUrUlen tuno ............ Mrl 

Eski Türkler, tabii o zamana 
göre, sanayi sahaıında oldukça 
mühim varlıklar göstermiılerdir. 
Hiç ~ilphe yok ki, lstanbulun 
bin bir rezalet köşelerinden 
başka bir de kendi halinde ve 
kendi aleminde uifaşıp didinen 
mutavazı bir sanayi muhiti vardı. 

Biz, bugiln, eski Türklerin 
topçuluk san'atinden bahsede
ceğiz. Nitekim Fatih zamanında 
fstanbulu zaptetmek için dökttirü· 
len 27 ton ağırhğmdaki üç muaz 
zam topunun emsalini henüz 
dünya topçuluğu kaydetmemiştir. 
Fennin son tekamülUne rağmen 

bunlardan birisindeki usulü henUz 
Avrupa bile tatbika muvaffak 
olamamıştır. Abdiilaziz tarafından 
lngiltere Kıraliçası Viktoryaya 
hediye edilen muazzam bir top 
ortasından yivle ikiye bölün· 
müştür. 

Kıraliça Viktorye, bu milyon
far değerindeki topun döktürdü· 
ğil küçük bir modelini padişaha 

göndermiştir ki müzede mah· 
fuzdur. BuRÜn bile fen bir topun 
iki parçadan ibaret olabileceğini 
tecrübeye bile cesaret edemezken 
Fatih bu dev gibi muazzam topla 
İstanbul kalelerini yıkmıştır. 

Topun ve barutun kimler 
tarafından keşfedildiğini kat'l 
olarak söyliyen tarihi malümat 
henüz yoktur. Yalnız çok eski 
bir tarihte şu satırları gördük: 
" Tatar milletinin 1232 MilAdt 
senesi Çinlilerle olan cenklerinde 
ve 1241 tarihile Prusya ülkesinde 
kain ( Valştat ) şehri meydan mu· 
harebesinde ateşli borular kullau-
mışlardır. ,, 

Hayrullah Ef. tarihinde de 
şöyle bir kayit vardır: "Helagii 
Hanın (M. 1252) ıeneleriue doğ· 
ru Bağdadı muhasara ve istila 
ettiği vakit ordusunda baruta 
mümasil bir madde ve bir nevi 
aleti nariye bulunup anan va1ata
sile deronu kalal Bağdada (bena· 
diki kesire) atıp tahrip eylediği 
maUimdur." 

Araplar bugtln bile tQfeğe 
(bunduk) derler.KBenadik) diye de 
cemi yaparlar. Sunduk Çağatay 
Türklerince tüfek manasına kul
lanılır. Acemler bunu Pundilk 
olarak almiflar. Bunduk ayni za• 
manda fındığa da derler. Eski 
tüfekler fındık gibi kurıun at· 
tıkları için de (bu kelime kulla· 
nılmııtır. (Bunduk) kelimesinin 
V enedik ye fınmk Karadeniz sa· 
hillerindo yetiştiği için rumca 
( Pontos ) kelimesinden alındığı 

" Loadra ~a mlHal•I ..... ., 

hakkındaki tefsirler çok yaıılıtbr. 
SilAh t:ırihlerinin ittifakla liSyl .. 
diklerine göre tüfek toptaa çok 
ıonra icat edilmqtfr. 

Tarihler ( 1785 M.) 11nesinde 
Fas hAkimi tarafından Birinci 
Abdülhamide mUcevher kaplı 
topçuluğa dair bir kitapla otuz 
beş arşın uzunluğunda iki ıefine 
ve (52) buynk demir top hediye 
edildiğini yazarlar. Fakat bu 
kitabın nerede ve kimde olduğu 
şimdiye kadar bilinemiyordu. 
Fakat biz kiitilphanelerde tet• 
Kikat yaparken bu ki~bı bulduk. 
Endülüslü bir Alim tarafından 
yazılan bu kitap topçuluktan 
bahseden ve top ile barutun 
icat şerefini Tiirklere veren, dlln· 
yada bir emsali daha buJunmıyan 
yazma bir eserdir. Bu kitapta 
birçok topların resimleri ve kro
kileri çok güzel bir surette tes· 
bit edilmiştir. Kitabın mllellifi 
olan 5.lim esir olarak uzun müd· 
det Orta Asyada bulunmuştur. 

Kitap bütlin nef aaetini ve 
temizliğini muhafaza ettiği halde 
üzerindeki mücevherler alınmıı 
ve başka bir kap yapılmışhr. 
Bu kitapta topun kısımları tarif 
edilirken topun içini temizlemiye 
mahsus olan aletin resminin al· 
tına ( Essilke ) yazılmıot.ır. Bunun 
türkçe silgi kelimesinden alın
dığı ve binaenaleyh Endlilila 
Araplarının da topu Tnrklerden 
aldığını gösteren ikinci bir şahit· 
tir. Bunduk gibi silgi kelimesi 
de tUrkçedir. - • '#-

Adliye Tebeddülleri 
T emyiı: mahkemesi azalıima 

tayin edilen üçüncü ceza reisi 
Kudretullah Beyin yerine Ain 
ceza azaaından Nuırt'l Beyin ve 
onun yerine de müddeiumumilik 
Başmuavini Hikmet Beyin getiri-
lece lderi söylenmektedir. 

Boyoğlu, lı.tanbul ve KlldıklSy 

HAYAGAZI ŞiRKETLERi 
tarafından tebliğ cC!llon nın 

Apartımanlann merkezi hıhin 
tesisatı için ecaeM kok k6111ilriinün 
iıtimall lehine propapnda yapılmak· 
tadır ve bu kokun kül nispeti az oldu• 
tundan kullaaıloaaaı muvafıkbr denlli
yor. Yıkanmıt en e7I Eretli klmlrle
rinln tak.tiri ile iıtihaal edilea ı•• 
hane koku filhakika •Jİ ciHtea ec
nebi kok kömGrDne niıpeten biras 
daha fazla killi ha vidlr. Fakat b• 
fark ancak bir fiat farla De ifade 
olunmaltdır. Zira Milli bir mau.ı 
olan razhane kokunu ditw bilclmle 
evaafı beyti ve merkezi bitin tubln 
naılalan için mlkemmel iıtimal oluna• 

bilir Ecnebi kok k6mürü şimdi olduğu 
glbİ mahzende tHlim ıartile tonu 28 
lira Ye daha fazlaya HtıhrH fazha• 
ne koku ıimdild flatile ona mOrac
cabtır. Binaenaleyh mQfteriler, Milll 
mahsul olan ıaıhane kokunu tercila 
etmelidir. 
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-91- Muharriri:..,...,. Herkes Umide Kapılarak Biribiri 
Timur Firdevsinin Güzel Aleyhine Durmadan Dava Açıyor 
Efsanesi İ Zevkle Okudu Bütün Almanya Eski Deft;;:leri Yoklamakla Meşguldür 

Timurun katibine buldurduğu 
yer Mari veya zalim lakabını 
taşıyan Dahbake ait parça 
idi. Firdevsinin rivayetine göre 
meşhur "Persepolis" şehrini ku· 
ran, beşeriyete şarap gibi ebedi 
bir kevser ibda eden Cemşidin 
karşısına bir gUn bu Dahhak 
çıkar. Herif aslan Araptır, Şed
dat veya Nemrut sülalesindendir, 
çapulcular reisidir, fakat kuvvet· 
lidir. 

O, Cemşit ile yaptığı harbi 
kazanıyor, lran şabinşabmı yaka
layarak testere ile ikiye bölüyor 
ve yerine geçiyor. Daima kuv
Yete boyun iğen lran halkı, 
çölden gelip tahta oturan Arap 

Emirinin boyunduruğunu aüktlnetle 
kabul ediyorsa da araya ıeytan 

karışıyor ve insanları dalllete sil· 
rüklemekten haz alan bu cen· 
netten koğulma mahluk, Dahbakin 
pisboğazlığından istifade ederek 
ahçı kıyafetinde saraya sokulu
yor, hergün yeni bir yemek icat 
etmek ıuretile çarçabuk hüküm· 
dann teveccüh ünü kazanıyor, 
ahçıbaşılığa yükseliyor! 

Bir gün, lezzetine doyulamaz 
derecede nefis olarak pişirdiği 
bir yemekten dolayı Dahhak, 
ahçbaşısını m\lkAfatlandırmak is
tiyerek soruyor: 

- Dile benden ne dilersen! 

- Sağlığını! 
- Sağlığım bana aittir. Sen 

kendin için bir şey iste. Para, 
toprak, rütbe, her şey hazır. Ne 
dilersen söyle. 

- lki omuıunuzu öpmek is
terim. Bu şeref, bana yeter. 

Eşi ifitilmiyen ıu dilek, Dah
hakin hoşuna gidiyor. Hemen 
gömleğini sıyırarak omuzlanm 
açıyor, ve "Gel, öp!" diyor. Şey· 
tan, süklüm püklüm yanaşıyor, 
padişahın, sert etine iki hürmet· 
kar buse kondurup çekili) or. Bu 
çekiliş, söylemiye hacet yoktur ki, 
ebedidir. Artık saray mutfağın· 
da o usta ahçı yoktur. Fakat 
bırakbğı batara çok fecidif ve 
tam manasile şeytanidir. 

Bu batıra, iki yılandan iba· 

LAkin fıkır fıkır• oynaşıyorlar, 
yapıştıkları yerde dayanılmaz 
acılar yaratıyorlar. 

Cemşidin galibi • ve bUtün 
lran diyarının hakimi Dahhak, 
ahçının öpüşlerinden doğan bu 
yılanlar elinde harap olmuştur. 
Ne uyuyabiliyor, ne uyanık du· 
ra biliyor. Mütemadiyen kıvranı
yor, mütemadiyen inliyor, yerden 
yere atılıp yuvarlanıyor, duvar
-dan duvaı:a sıçrayıp duruyor. 
Hekimler, iciz ve hayran. ilaçtan 
fayda yok. Neşter ise yılanlan 
kesemiyor ! •. 

Günler, haftalar, aylar bu 
suretle geçiyor. Dahhak, bir deri 
bir kemik kahyor, iskelet halinde 
dCSıete düşüyor. Tahammül 
olunmaz ıstıraplar içinde son 
dakikalarını yaşamıya başlıyor. 
işte bu sırada meçhul bir di· 
yardan kerli ferli bir hekim ge
liyor, İran payitahtında hazakat 
göstermiye başlıyor. Körlerin 
gözünü açan, çolakları zsağa 
çıkaran, kötürümleri yürüten, 
dilsizleri bülbülle~tiren, tene-
şir tahtasından can vererek 
ölü kaldıran bu çok kudretli 
hekimin şöhreti çarçabuk dillere 
düşüyor, saray mahfellerine kadar 
yükseliyor ve kendisi, bir gün 
hükUmdarın yatağı yanma götü· 
riilüyor. 

.. Ahçılıktan doktorluğa geten 
şeytan, kendi kurbanım muaye
neden sonra şu tavsiyede bulu
:nuyor: 

- Şabinşah Hazretlerine mu
sallat olan bu yılanlara hergün 
birer insan beyni yedirilmelidir. 
O vakit sakinleşirler; acı vermez· 
ler. Aksi takdirc.e ölüm muhak
kaktır. 

Hemen o anda iki mahpusun 
kafaları kesilmek suretile yapı· 
lan tecrübe, biiyük bilgiJi heki
min tavsiyesind ki isabeti ispat 
ettiğinden ve insan beyni yıyen 
yılanlar uyuşup hastayı incit
mez olduklarından saray balkı 
sevinç içinde kalıyor, hekime etek 
doluıu para ve mücevher verilmek 
isteniliyor. Lakin hekim, yoktur. 

( Arkası v ar ) 

Berlinden ya
zılıyor: İşlerin 
nasıl fena bir 
mecraya g irdik· 
lerinin bir misali 
talak davaları 

münasebetile mah .. 
kemelerde bü-
yük para tazmi
natı iddiaları dır. 
Bir kadın k<Jca· 

Karı koca anla-
. amamışlar, ayrıl· 
mışlar. M. Karo 
şimdi bu parc;yı 

istiyor, öbür ta
raf almadığım 
söylüyor. Vaziye
tin bu şekliJe iki 

tarafın da iddiala· 
rmda haklı olma
ları llzımgelir. 

sından ayrılıyor Çünkü Peşek ha· 
mu ? Yahut bir ıisliğile mCfhur 
erkek karısından bir adamdır. 
vazgeçmeye mi Karo fse icap-
karar verdi? Mali Tazminat davaslle b•fl bnlanan bir Alman mahkemesi eden makbuzu ib-

vaziyeti fena olan iki taraftan bu cilmleden olarak Almanyamn ru edemiyor, kaybettiğini söylU-
biri, diğeri aleyhine dehşetli bir iki mnhim siması, mahkemede yor. Fakat Yaktile bu makbuzu 
tazminat davası açıyor. Birtakım kartılatblar. Bunlardan biri bD- gören birtakım. phitJeri ileri 
karışık hesaplara, karanlık alış yük servet sahibi Karo isminde ıürüyor. 
verişlere istinat ederek mllthiş yüksek ve beynelmilel bir ilim, Tevekkeli : 
servetler istiyorlar. diğeri de Çekoılovakyanın meı· 

Bu iddiaların her vakit bir hur kömfir kırallanndan Peşektlr. Yahudi zUğürtliylnce eski 
netice vermeai maddeten mümkün M. Karo 1918 de kızını Pe- defterleri yoklarmıı, dememişler. 
değil. Değil amma Alman mah- ıek'in oğluna vermiş, damadının Bütün Almanya, hemen kimi• 
kemeleri, bu işlerden bir türlü eline, bu arada 80 bin liralık len eski defterleri yoklıyarak 
baş alamıyorlar. Geçen gün, yine bir de trahuma çeki sıkıftırmıt- gilnünli glln etmiye çalıııyor. 

Kayseride 
Hazırlıklar 

K:ıyseri, l 9 - 25 eylulde 
toplanacak olan Dil Kurultayı 
müzakerelerini halkın dinlemesi 
için şehrimizin muhtelif yerlerine 
radyo\ar konulmasına karar veri
lerek lizımgclen tertibat alın· 
mıştır. 

Tekirdagmda iki Seyyah 
Tekirdağ (Hususi)- Hamburg 

limanından şehrimize bir botla 
iki Alman seyyahı gelmiştir. Bir
kaç gün deniz dalgalı olöuğun
dan Uç güodenberi seyyahlar 
burada bu\unuyorlar. 

Köpek Mücadelasi 
Çankırı, (Hususi) - Bir müd· 

dettenberi şehir içinde köpekler 
pek çoğalmıştı. Hatta şehrimiz, 
köy hayah gibi köpek ulumalan 
içinde idi. Bugilnlerde bu kö
pekler zehirlemek ve vurmak 
suretile imha edilmektedir. 

Gandiyi Londrada T eşhiı 
• 

Etmek istiyorlar 
Hint Lideri İsterse, Açlık Grevine 

Londrada Başlıyabilecek 
Gandi, Gandi olah, ıon za

manda kendisine yapılan teklifin 
bir gün gelip muhatabı olacağını 
aklından geçirmemiıti;. Gandiye 
yapılan teklif şudur: 

" Loııdra'ya gelmek, bir fıçt· 
nm ıçme girmek ve yapmaya 
karar verdiğini bildirdiği açlık 
grevini halkın gözii önllnde yap
mak, ayni zamanda da para 
kazanmak,, 

Bu garip teklifi yapan adam, 
Gannon isimli bir İngiliz empre
zaryusudur. Hindistanın Milli Li· 
deri Gandiyi lngiliz halkına bir 
hilkat garibesi gibi teşhir etmek 
fikri bu adama şöyle gelmiştir : 

rettir ve onlar, uğursuz mahlukun 
dudaklarmm değdiği yerlerde, 
yani hükümdarın iki omuzu ba
şında peyda olmuşlardır. Kuyruk 
taraftan, ete bitişiktir, sivri bir 
çiban ıeklindedirler. 

ı . ı 
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Gayri ahlaki hareketlerinden 
dolayı papazlıktan çıkarılan Do
vidsonu İngiliz plajlarında meşhur 
Bizans Filczofu Diyojen gibi 
çınlçıplak para mukabiline teşhir 
ederek bu işin kaıançlı bir şey 
olduğuna kanaat getirir getirmez, ı · 
daha vasi bir teşkilat yaprr:ay ı 

düşüamüştür. Fakat lngiliz poli
sinin müdahalesi Gannonun fik· 
rini altüst etmiştir. Çünkü logifiz 
haşpap&ı.ının şikayeti üzerine sa
bık rahip Davidson halkı 
toplan~ıya Jve bu yüzden mü
nakala•a se'i<te vurmakla itham 
edilmiş, plajlardan kovulmuşhı r. 
Bunun üzerine Gannon sabık ra· 
bibi yanma alarak Lon<lraya 
gelmiş, bir bina tutmuş ve Da
vidsonu soyarak yine fıçıs .na 
yerleştirmiş ve halka teşhir et
miye başlamıştır. Sabık rahip, 
evvelce de kaydettiğimiz 5ibi, 

-~····· ... ····· .......................... ~ ......... \ .. 

r; 
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il 

ı Yevmi, ~iyaai, Havadia ve Halk 
gaıeteai 

f da re. 1staıı bul : Eski Zapt.iye: 
• ('atal!,' e~ıııo sokağı 25· 

Telefon ı lıtaıı uu l - 20203 
Posta kutusu: lı;tanbul - 741 
'l'elh'Taf: 1stan bul SONPOST A 

ABONE FİATl 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. t Sene 2700 Kr r 
7150 " 8 A7 1400 " 
400 " 3 " 800 .. 
150 " t " 300 " 

Gı!len evrak geri verflmez 
l laıılard.uı mes'uliyet alınmaz 

oe ıp için ınek tupl ıı.u (8) kuruıl uk 
dul ilavasi Ja1.11ıadır. 

Adres doğittirilmesi (20J kuruttur. 

21 EylOI Çarşamba 
latanbQI - (120) nıc rcı . a laturka 

kon er Dar!ittaliın h(lycti tarafın <!an, 

19,5 orkestra, :?1 a' aturka komnr Da
rüttaliın heyeti tarafından, 2::! gramofon. 

Bükre~ - (U94 metre) 20 Celi o kon
seri, f 0,30 konferans, 2J,45 piyano 
konseri, 21,15 kem an kon-.cri. 

!Re'.grat - (42:J metre) 20,3) Yugos
lın-ya konseri, 21,lV komedi, 21,50 ses 
konseri, 2:?,20 keın~uı konseri. 

Roma - (441 metre) 21,45 Saınsuu 
vo Dalila. is mindeki opera. 

Prat - ( 48B ınetn ) 20 ten gece, 
21,40 saksifon konseri, 22 orkestra. 

Viyana - ( 517 metra l 20,25 senfo· 
ni, 22,05 konfora.ns, 23,10 dans ha

vaları . 
Pette ( 550 mot.ra ) .20 f<\rkı ge-

cesi, 21,30 operanın orkestrası. 
Varfova - (141 l metrn) 21 granıo

!on ile k:ıharo, ~2 edebiya t lı:ıhislcri, 

22, 15 keman konseri, 23, 10 dans 

ba .. ·aları. 
Berlin - (163::> metre) ~O y o ııi ba~-

Gazetemizde çıka ı resim ve yazılarıa 
bütün haklara mıılıfa.ı: ve rueteıui.ı.e 

aittir. 

lıy:mlar i~iıı 1ngilizco ders, ~1 Munih· 

ten naklen 10 11 gece, 2:?,10 Alman Ta

İİıiiiii-..----------liııoiii-iıııılİiilloıııi~iiiııııim- ..-._~- uuının haberleri, 23,05 orkestra. 

22 Eyluı Perşembe 
fıtan bul - ( 1200 metro ) 18 orkes

tra, 19,5 alaturka konser, 21 orkestra, 
22 gramofon . 

Bfikroş - (3!>.1 metre) 20 ı:ırkı 20,20 
se:ı fo ni, 21 konfcrans, 21, 15 senfoni. 

Belırat - ( 420 motra) 2Ll,30 ıark1· 
lar, 21,40 fOil havalar, 2:1 günflıı 
haborlori, sonra. Çigan. 

Roma - ( 44t metr& ) 21,20 ev ka 
dınının hilgilı1 ri, 21,15 k:meık konser. 

Pra~ - ( 483 metre) 20 Bratisliva.
d:ın nakil, 20,45 keman k oıısori, 2i, 15 
Atclye tiyatros undan ııaklcn konser. 

Viyana - ( 517 metre ) 20,45 eski 
bl'stolcr, 22,45 aktam haberleri, aonra 
C'igan orkestrası . 

Peşte - (rnotre 65()) 20 m:ınıf ope
ralardan par!:alar, 20,:n studyoda bir 
perd elik komedi, 21,20 Çigan orkestrası. 

Varşova - (14l1 metre) 21 konsC'r, 
22,20 Lornbcrg' tcn nakil, n hafif lıa
val:ır, 2:3,50 <laııs havaları. 

Berlin - (1633 motro) 20 koufornns 
' 21 :M uııi htcn naklen, Otello piyesi, 

ım,15 Viyaııadan naklen dans baval&n. 

bu işi, giiya davasına ten yiz et
meyi temin edecek pnrayı ka
zanmak için yapmaktadır. 

Pap:ızı fıçıslılda görebilmek 
için on kuruş vermek lazımdır. 
Fakat kcndisile konuşmak ıç ın 
B)tl'ı bir ücret ödemek icap edi· 
yor. Sabık rahibin fıçısının ya
nında ikinci bir iıça daha vardır 

bunun içinde de Barbara 
isimli bir kız vardır. O da, 
beşeriyete küskün olduğu ıçın 
kendisini teşhir ettirmektedir. 
Gannon bu iki fıçaı.ı ın yanına 
bir üçüncü fıçı ilave etmiş ve bu 
fıçıyı Gaodiye tahsis etmiştir. 
Eğer Hiodiıtanın milli reiıi mu• 
vafakat ederse, Londraya gelir 
gelmez bu fıçınm içine konula
cak ve aiyasi açlık grevine baş-

lıyacakllr. Gandiyi bu halde 
görmek istiyeceklerin vermiye 
mecbur bulunar.akları ücretin 
miktarı henüz tesbit edileme
miştir. 

Yeni Neşrıytı t 

Koc peratifçmk dersleri - Yı i k-

ee , 1 , .ıt ' c 'l' cart t mekt ıı ıle 

umu ıı .L a..;ılaıı h'ri ıı <·i <Hırt ~ ~ ı k r • 
l:ı rlla ı, •ı p • :ı rr hı kukı) nü, 1 o J ıi.l" 
nı1if w ı İ) t ı ikt ıdİ) C i, ikt • t ve 
irt i ı .ıı~ ,\t, .ı it g-iiı-. ı•ril en <l nlt:~ lı ' ' l 
lıir " • (h r. l hı (tvr .... t>r t:Llısil '1\ e ... i 
mıı lıt ı r o ııl. ı r . "ool'crntik lı.;- öğ

retme J.. o~ası uı.crıne verilm ~ t r . 
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lıı~iltc ro llükfınıeti tani.fındn.n Gazi 
I11- ne hcdiyo edilen C'serin terciiıııesi 

ÇANAKKALE 
- 108 - Yazan: General Oglander 

Türkler Mütemadiyen 
Şarapnel Yağdırıyordu 

SeddUlbahlr kalasının arka kapısı 
26 niun gilnti lngilizler Seddülbahir klSy ünll 

za ptc tm ek üzere bu kapıdan çıkmışlar 

Fransız takviye kıtaatma gelince 
karargahı umumiden gelen bir 
emre cevaben Jeneral D' Amade 
öğleden az sonra ilk bölüklerini 
W sahiline çıkarabileceğioi ümit 
ettiğini bildirmişti. Fakat nakliye 
gemileri gecikti ve birisinin de 
makineleri bozuldu. Seddülbahir 
sukut ettikten sonra ise bunların 
V sahiline çıkaralması kararlaştı
rıldı. Akşam saat yediye doğru 
nakliye gemileri gelmiye başladı 
ve saat on buçukta ilk kıtaat 
karaya çıkmıya haşlad1. Fakat 
Kumkaledelti harekat dolayısile 

Fransızların romorkörleri yoktu. 
Birinci gece İngilizler ancak iki 
romorkör verebildiler ve bu yüz
den 27 nisan sabahına kadar 
ancak iki tabur piyade karaya 
çıkarılabildi. 

Türklere gelince: 26 nisan günü, 
9 uncu Türk fırkası kumandana 
tıpkı lngilizlerin ileri harekatını 
tehir eden mesail ile, yani ağır 
zayiat, yorgunluk, ihtiyat kuvvet
lerinin yokluğu gibi mesail ile 
karşılaşmakta idi. Türk takviye 
kıtaatının gelmesi, İngilizlerin zan
nettiğinden çok daha müşküldü. 
27 nisan sabahına kadar Ahiba· 

banın cenubundaki bütün Türk 
kuvvetleri beş taburdan ibaretti 
ve o akşama kadar da ancak 
dokuz tabura iblağ edilebilmişti. 
Türk tebliği resmilerine nazaran 
nisanın 26 ıncı günü öğleden 
sonra bütün Türk hattı geri 
çekilmiş ve İngilizlerle teması 
muhafaza için birkaç ileri postası 
bırakılmıştı. O gece ve ertesi 
gün de Kirtenin önünde şimali 
garbi ve cenubu şarki istikamet
lerinde ve sol cenahı Kerevizde
renın garbındaki yüksek araziye 

r ' Fotoğraf l'ahlili Kuponu 

'J'.ı IJia tin it i Uğrotı ıne't ietiyor3 .uı ı' 

ioto{;rnfınızı 5 aoot kupo!l i!t) ui: 

lı k tu göıı<lcriııiı. Foto~rafırıı~ ınr-'Y-' 

tAlıidir ve :ade eıli l ıu a~. 

lsim, rnc~ \ e't 

' cya E:ı ıı 'at! 

Fotoğrnfın kliteJi 30 kuruıll.l~ 

l'ltıuuı ka.bili:-ıtlıj gön lerilol>il : \,. __________________ , 

istinat eden yeni bir müdafaa 
hattı tesis etmekle meşgul ol· 
muşlardı. Türklerin de ktt'alarmın 
teşkilatı az çok bozulmuştu. Her 
taburdan vasati 400 telefat vardı. 
hatta gerideki kuvvetler bile 
İngiliz donanmasının bombardı
manından oldukça müteessir ol
muştu. 

Böylece, her çetin muhare
beden sonra ekseriya vaki 
olduğu gibi 26-27 nisan gecesini 
her iki taraf ta, diğer tarafın 
- kendisinin yapamıyacak kadar 
yorgun bulunduğu - hücumunu 
beklemekle geçirdi. 

Bu sırada X, X ve Anlac sa
hilinde, gece gündüz, top, erzak, 
cephane, su ve levazım ihracına 
devam edilmekte idi. Bu iş, bil
hassa Anzac sahiJinde büyük 
müşkülit tahtında cereyan edi· 
yordu. Türkler mütemadiyen şa
rapnel yağdırıyor ve Boğazdaki 
Türk donanmasmın sık sık pat
lıyan gülleleri ihraç ameliyatım 
hazan bütün bütün sekteye uğ
ratıyordu. 

( Arri:ası v.-ı.r ) 

İngilizler 
Eski Kanunlara itiraz 

Ediyorlar 

lngilterenin genç nesli ile es
ki ve an· anevt adetler şiddetli 

bir muaraza halinde bulunuyorlar. 
Bunun sebebi şudur ki İngiliz 
gençliği, adet olmuş diye bugün 
bile körükörüne tutulan ve tat
bik edilen usullerden va:r.geçil
mesini istiyor. İhtilaf, bilb:ı~sa, 
zahirde ehemmiyetsiz gibi görü
nen bir hadiseden çtkmıştır. 

İngilterede nikah merasımı, 
ötedenberi öğleden evvel yapılır. 

Bu, bir kanun icabıd ı r ve ta Ku
runu Vustadan kalmadır. Fakat 
hayat ilerledikçe bu hal, halkın 
ve bilhassa gençliğin itirazını da
vet etmiye başlam ·stır. Nikah 
muamelesinin behemehal öğl(!den 
evvel yapı!ması neden? İnsan 
ıııçın istediği zaman nikahını 
kıydıramas.n'? gibi itirazlar karşı
sında verecek cevap bulam;yan
lar nihayet bir parça fedakarlık 

yapmışlar, öğleden evvel kayd.m 
öğleden sonra saat ikiye kadar 

uzatmışlar. Bir müddet iıler böy
le yürUmllş. Fakat şimdi halk 
istiyor ki lngilterede nikAh kıy-

SON POSTA 

[Küçük Haberler 

Henüz On İki 
Yaşında! 
-------

Fakat Boyundan Büyük 
işler Yapmış 

Halıcoğlunda oturan 12 ya· 
şında Gönül isminde bir çocuk 
ayni evde oturan Madam Marya
yı taşla muhtelif yerlerinden 
tehlikeli surette yaralamıştır. 

Kızıltoprakta Bir Yangm 
Kızıltoprakta ziftçi Bodos 

Efendinin üç odalı evinden yan· 
gın çıkmış ev tamamen yandığı 
halde söndürlllmüştür. 

Cemal Bey Oeldl 
İhracat Ofisi Müdürü Cemal 

Bey Ankaradan şehrimize dön
mllştür. 
Karıman H. Glreauna Gidiyor 

Yeşil Giresun gazetesi dünya 
güzeli Keriman Hanımın teşrini· 
evvel Jçinde Giresuna gideceğini 
yazmaktadır. 
ismet Pş. Malatyaya Tayyare 

ile Gidecek 
Başvekil Paşanın Malatyaya 

tayyare ile gideceği ve ayni va· 
sıta ile döneceği söylenmektedir. 

Bina Vergllerlne Gelecek Aydan 
itibaren Zam Yapılacak 

Buhran vergisi kanunu muci
bince, mesken olan binalara 
altıda bir, mesken olmıyanlara 
üçte bir nisbetinde vergilere buh
ran zammı yap1lacakbr. Teşrini
evvelden itibaren mükelleflerden 
buhran vergisi de istenecektir. 

······························································ 
(Bugünün Meselelerinden 1 
L _J 
Bugnnkü Nazım Ve Nesir 
Lisanımız Çok Temizdir 

( Ba1 taraf· r inci rayfada ) 
Bundan 400 sene evvel yaşı

yan Ali Şir Nevai namındaki 
bilyük Türk şairi Muhakemetül-
lügateyn namındaki mlihim ese
rinde Uirkçeyi farisi ile muka
yese ediyor ve öz dilimizin 
farisiye nekadar faik oldu
ğunu meydana çıkarıyor. Ali 
Şir Nevai ki tiirkçe kadar farisi
ye de vakıfhr. 

işte Kurultay bu hakikati daha 
ilmi metütlerle ve daha geniş 
bir saha içinde ispat için 
tedbirler ittihaz edecektir. Son 
söz olarak Gazinin bu mühim 
eserini hürmetle tebcil ederim. ,, 

Dil Kurul tayına 
Girecek gazeteciler 

Matbuat Cemiyeti Kltlblumu
mlltğinden: 

:.ı ; ı :~ l iıl ıl o l>ol ıualıa lı ı:u Harn ~·ıııd:ı 

tnp larıacak Dil l\ uruHa .\·ıııa gire c·ek 
g'<l'l.('lı•t•i luriıı k [ıµ·ıt l a rı cı- nı i yo tirııi ıdon 

Yl'ril ı> ı ·t•giıı d rıı ~arın ak~ ~uııa katlar 
hP r d i lıl P t; ı kaıı gaz~ta nı ıııc ı •ııı ıı :darın 

l\ ıı rııltn~ a güıı ılı· rcceklNi ~ırk :ı.daş l arı il 
i k i ~ı·r t:ııı o rc){iın l " (' ı.mıiyctinı i ıo g<+ 
ıııı· lı •ri ~rrt•l-tir. 

t:======>=================== 
dırmak zamanla mukayyet ol~ 
rnasm. Her zaman bu iş yaptı
nlabilsin. Ölmek üzere bulunan 
fakat şu veya bu maksatla bir 
kadını nikahlamak istiyen bir 
adam nikah memurunun ve ka
nunun keyfini bekliyemiyeceği için 
yapılan itirazlar gittikçe kuvvet 
buluyor. Fakat bir an'ane ve adet 
memleketi olan İngiltere ise ko
lay kolay karar veremediği ıçm 
şimdi düşünUyor: 

"- Acaba nikal:ı kryma za
manım uzatmak mahzurlu olur 
mu, olmaz mı? 

Eylôl 21 

İngilterede Kiliseye Karşı 
Rağbet Azalıyor 

• 
Fakat Kurnaz Bir Papaz, Halkı 
Eğlendirerek İşini Yoluna Koymuş 
Londradan ya

zılıyor: lngilte-
rede kiliseye 
karşı rağbet 
herglin geçtikçe 
bir parça daha 
azalıyor. Bunu, 
papazların, kili
se heyetlerinin 
yükselttikleri şi· 
kayet sesleri 
bize öğretiyor. 
lngiliz kiliseleri 
hükumetle ala
kası olmıyan 

birtakım müsta
kil din mUesse• 

seleri oldukları 

için, kilise heyet
lerinin içine düş· 

tükleri vaziyet bu 
yüzden halle-

dilmesi daha 
mtişkil bir şekle Papaz Jakson ve klllsesl 

girmiştir. Kiliselerin hususi ma- kiliseye bağlar, varidatını arttırır. 
hiyette olmaları demek, pa- Fakat halkm son zamanda bütün 
pazların geçimi, mabedin ta- bu cazip şeylere rağmen killseye 
mır ve muhafazasının da hükfı- yine devam etmediklerini gören 
mete ait olmaması demektir. Jakson isimli bir papaz, kisesinin 
Bu masraflar, umumiyetle, kilise yanma bir futbol sahası yap-
mlidavimlerinin yapbklan yardım, tırmış, burada maçlar tertip 
verdikleri sadakalarla temin olu· etmiye başlamış. 
nur. Onun içindir ki lngiliz pa- Maçlardan sonra da, gelen se· 
pazları, mümldln olduğu kadar yircileri kiliseye celbederek işini 
fazla adam celbedebilmek ıçm yoluna koymuş. 
kiliseleri birer mabed olarak mu· Rahip Jaksonun halkı kilise· 
hafaza etmekle beraber bunlara aine devam ettirmek hususunda 
içtimai birer mahiyet te vermiıler· bulduğu şeylerden biri de vaız 
dir. Her kilisenin yanmda bir teniı esnasında, futbol hakemleri gibi 
kortu, Hl!umunda balo verilebile- düdük çalmaktır. Vaıı edilirken 
cek geniş salonlu bir meşrutaıı halktan bir kısmı konuşuyor mu? 
vardır. Klisenin bwlundutu semt Dikkatsizlik mi ediyor? rahip Jak· 

ıon hemen düdük çalarak her-
halkının temayülüne göre, papaz kesin dikkatini üzerine topluyor. 
bu vaziyetten istifade eder. O Onun tatbik ettiği bu eğlenceli 
civar halkı tenisi seviyorsa ıık uıul, diğer blitUn meslekdaşlarmı 
sık tenis müsabakaları tertip gıpta ettirecek kadar rajbet 
eder, danstan boılanıyorlarsa, görmekte ve kiliıesi dolup dolup 
balolar verir. Bu suretle onları boıalmaktadır. 

= 

Eşyanın Dilile Kalbin 
Dili Birleşiyor 

Derler ki, vaktile insanların 
harici hayatta çok kapalı yaşa· 
dıkları zamanda muhtelif hare• 
ketlerin muhtelif manaları varmıf. 
Elini beline dayıyan bir insan, 
karşısındakine şu veya bu hissini 
ifade etmiş olurmuş. Geçmiı za
manın bu metruk adeti, şimdi, 
garp Aleminde yeniden yeniye 
ihya edilmiye başlanıyor. İlk ce
reyan, kadın eşyalarına verilen 
renklerle başlamıştır. Mesele\ bir 
el çantası ki bir tarafı mavi, 
öbür tarafı kırmızı renktedir. 
Eğer çantanın mavitarafı dış tars:fa 
tutulacak olursa, demek oluyor
ki, sizinle evlenemem. Kırmızı 
tarafın gösterilmesi ise hissi işti
rakinin bir delilidir. Renklere 
verilen bu lisan haricinde yine 
muhtelif işaretlerin de manaları 
vardır. El çantasının Uzerine 
kondurulan bir çapa resmi, de· 
nizle olan alakaya işarettir. Eski 

Adetlerin tazelenmiş bir şeklinden 
başka bir şey olmıyan bu yeni 
cereyanın yakın bir zamanda her 
tarafı kaplıyacağını zannediyoruz. 

_ _.. Dünya Güzeli ...__. 

Suadiye Plajında 
Dünya güzeli KERiMAN HA
LİS Hanım 22 Eylül perşembe 
akşamı ve cuma günli glindüz 
şerefine verilecek müsamere
lerde hazır bulunacaktır. Pek 
zengin eğlenceler tertip edil
miştir. Duhuliye yoktur. Şim

diden masalarınızı tedarik et-
meniz mercurlul". il 

-BONO-
Her türlU bonolarla mar.bata, karar au• 
reli ve deyin ilmühabed ve aair vesikalar 
Üı:f'Tİne her tekilde işler yapar. Balıltpa· 

zar Maksudlye han No . 35 Ugurlu ııade 

M. Deryi,. Tt-1. 23397 



21 Eylil SON POSTA Sayfa 11 

Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: SÜHULET KOTOPANESi~ 
rasız ıilyoner 

lf uhıt1'T!"tı: 
Arnold Giilop•• 

-35- İlkmektep Kitapları Neşriyatı 
Adliyenin Başladığı Tahkikah Durdurarak Planın Önüne 

Banknotları Sahibine iade Etmeyi Düşündüm 
Geçmek için 8IRINCI 

Çok re11imli Süslü Alfabe 

Yavrumun Alfabesi 

SINIF 

A. Hilmi 
Fıatı 

25 

Bu mukaddemeyi müteakıp 
ıesimi Ye tamını birdenbire de
ğiştirerek iliYe ettim: 

- Madam vasiyetnameyi ya
rın sabahleyin Roşolyo ıokağında 
noter M. F otrier'in yazıhanesine 
tevdi ediniz. Ümit ederim ki sahte 
dt!ğildir. Bizzat kont Ailen tara
fından yazılmıştır? Aksi takdirde 
çekinmek liııml 

Bu son cümleyi söylerken Sen 
Tropeze dikkatle bakıyordum. 
Hiç kımıldanmadı. Kadın ise: 

- Yemin ederim ki Ailen 
bu kağıdı gözümün önünde yaz
dı ve imzaladı, dedi. 

- Temeoai ederim ki öyle 
olsun 1 Gerek aizin. gerek benim 
için f 

Ve.. Bu kadın ile işakı tara· 
~ndan her ıeye intizar edilebileceği 
için arkamt dhmeden ten ten 
ylkllyerek dafarıya çıkbm ve 
doğruca bir icra memurunun da
lresiae ptia •e Kontesin Loüsi 
F roıot ismi ile imzaladığı kiğıdı 
pstererek vasiyetname mohte-· 
Yiyatmdu dolayı konteain noteı
den tahsil edeceği para tlzerine 
ilatiyati haciz koyma51nı rica et· 
tim. Bittabi icra memuruna yazı
lıanemia delil. fakat oblrduğum 
otelin adresini verdim. 

* Şu halde her şey yolunda de-
mekti. Fakat almak için noterin 
nezdine davet edilmeden evvel 
şu HUgo Çesner işinin başıma 
bir beli açmıyacağı ne malümda? 

Bea kendi kendime bu suali 
irat ederken birdenbire hatırıma 
garip bir hal tarzı geldi: 

Hllgo Çesnerin paraları alın-
dığı yere bırakılacak ve zabıta~a 
da paranın bulunduğu haber 
verilecek olursa ortada mesele 
kalmıyacaktı. Bittabi paranın 
kasaya konması mevzubabis 
batta lazım değildi. Hizmetçiler
den birinin odasına. daha doğ· 
rusu Theresanın dairesine saklan
masa kifi idi. Bundan soııı;a ya· 
pılacak şey adliyeye bir imzasız 
mektup yazarak: . 

- Sizin çalındığına zahıp 
olduğunuz para hakikati halde 
filin yerde durmaktadır, demek 
lazımdı. 

Bu takdirde ortada takibatı 
istilzam eden hiçbir şeyi kalmı· 
yacaktı. 

Evet, fakat bunu yapmak 
için bir defa daha ıatoya girmek 
llzımdı. 

"" Otele döndilğüm zaman bir 
koltuğun içine g6m6lerek dlş6n
miye koyuldum. Editb beni bu 
vaziyette giSrünce : 

- Ne oldun Bobi 1 Yoksa 
vasiyetname iti yiirllm&yor mu? 
diye son!u. 

- Bilakis, dedim. Yakında 
hissemi tahsil edeceğimi limit 
ediyorum 1 

- O halde? 
- Canımı sıkan şey, şu 

bavula doldurduğun baknotlardır. 
- Niçin? Yoksa birkaç tane

ıini sürmeyi mi düşünüyorsun ? 
- Hayır, bilikis ! Bul bank-

notlan sahibine iade etmeyi 
dütünliyorum 1 

- Nasıl olm·? Gidip te efen-
di vicdan azabına düştüm. Çal
dtkla~ımı geri getiriyorum, diye
meaın ya? 

- Anlamıyor muaua 1 bank· 
notlmn ..WW- .......... 
iade etmek lltlyora• r 

- Peki bundan ne çıkacak ? 
Bir defa Çesner meselesi kapana· 
cak, adliyenin tahkikatı duracak! 
Kabinem tekrar açılacak. Az 
çok para getirecek, fazla 
olarak ta Kontesten alacağı-
mız iki milyon frank, bir 
sermaye olarak elimizde bu-
lunacak! 

- Bobi muhakenıen bana 
doğru gibi geliyor. Fakat işin 

içinde yeni bir tehlike belirmesin? 
- işte ben de bu ihtimalin 

önüene g~meğe çalışıyorumyaf.. 
Mesele bir defa görünmeden 
şatoya girmektedir, üst tarfı 
kolay! 

Edith ile konutmıya devam 
etmekle beraber kendi keadime 
düşünmekten ele lalli kalmıyor

cham: 
Evet kimmeye gftrOnmeden 

şatoya girmek ve bunu mümkiln 
olduğu kadar kısa bir zaman 
içinde yapmak lazımdı. Fakat 
günUn Yeya gecenin hangi ...
tinde? Bana öyle geldi ki ea 
mOnasip zaman akşam lizeri, 
daha doğrusu karanlık çöktllktea 

sonra Mister Çesnerin IOfraya 
oturacağı zamandır. Zira herke1t 
yemek ile meşguldür. 

Saatime baktım, dördü geçi
yordu, derhal kararımı verdim. 
Ve hemen elbiselerimi değiştire
rek aynanın önünde hafif bir 
tuvalet yaptıktan sonra sokağa 
çıktım. istasyona koştum, tren 
hareket etmek üzereydi. Bindim, 
fakat doğruca Versaya gitmek· 
ten çekindim, bir istasyon evvel 
indim ve ıoseden şatonun yolunu 
tuttum. 

Karanlık ç6kmiye başlam ıtı. 
Çok geçmeden muhteşem binanın 
ıölgesi önümde belirdi. Yolun 
kenarında bir ağaçlığa gömülerek 
bekledim. Pencerelerde ışık varda, 
uatime baktım, sekizi geçiyordu. 
Neredeyse sofraya ohıracaklardı. 
Filhakika aı sonra Metrdotelia 
çaldığı çan sesi işitildi. Ye
rimden kalkbm, 1&lonua demir 
parmaklığı açıktı. Alelide bil' 
ziyaretçi gibi hiç çekinme
den içeriye girdim. Taş merdi
Yene doğru ylrlmiye bqladun. 

( Arkaeı var ) 

) lbrabim Alaaddin 8. in ne
) zareti altında muallimler 

Yeni Mektep Alfabesi 

Hayat bilgisine uygur 
kıraat dersleri 

) Mahmut Ekrem ve Nihat 20 
) Adil 

l İsmail Hikmet 35 
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Hayat bilgisine uygun )) İsmail Hikmet 
kıraat dersleri 57 

OÇUNCU 81NIF 

Hayat bilgisine uygun ) 1 .1 H'k t 
k d l . ) smaı ı me 
ıraat ers erı 5i 

Tiirk Grameri Peyami Safa 

OÖRD0NC0 SINIF 
Topla tedrise uygun ) 1 il H"kmet 56 kıraat dersleri ) ama 1 

T etlôldi ve temrinli Türkçe ) A H'l · Litif 20 
ilk G ) • ı mı ve 

ramer 
Ttırk Grameri Peyami Safa 23 

lıkmektep çocuklarına Yen! ) Süle maa Edip Ali Tevfik 27 
T vı1a derslerı ) Y ' 

Yeni bk Coğrafya Abdülkadir Sadi 41 
lıkmekteplere Yurt bilgisi Refik Alamet 21 
it ve bayat h•deselİ Abdlilliitif 13 

NlŞANTAŞINDA 

~ FE.YiivEK'ijS'Esi BE.iNCi SINIF 
Toplu tedrilıe uyıun ) 

kıraat dersleri ) lsnaail ffils 56 
ketimizin bu en eski hususi müessesesi talim ve terbiye 

odaki faaliyetine 17 eylül 932 tarihinden itibaren başlamış-
T etkikli ve temrinli Tllrkçe ) A. Hil • M 
ilk Gramer ) mı 
Türk Grameri Peyami Safa 30 tır. Talebe kayıt ve kabulüne devam edilmektedir. ~--.. 
llkmektep çocukl~rına Yen! ) Süle man Edi Ali Temk 36 

KARADENlZ POSTASI 

VATAN 
2;a~;~~ Perşembe 

glinll akşamı Sirkeci' den hare· 
ketle (Zonguldak, fnebolu, 

Samsun, Ordu , Giresun , 

Trabzon, Rize ve Hope) ye 

azimet ve avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 

Yelkenci Hanındaki acentalığı· 
na müracaat. Tel: 21515 

NA!l\I VAPUR lDARESİ 
lzmir surat Postası 

( 20, aaat ) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her Perşembe gUol•rl Galata 
hafta ... , nhh •nında:a 
~aat tam 18 de hareketle ciejrq 

1ZM1 R 'e 
ve Pazar günleri İzmir' den saat 
14 112 da hareketle fstanbul'a 
aTdet eder. Tafsillt için Galata, 
Gümrllk karş sın da Site F ran
sez Han No. 12 yazıhanesine 

mUracaat. Tel. B. O. 1041_ .. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt •• &ihrevr baatah~lar teda-

•ihaneıi KarakC11 Bclrek; faraaı 

•ırHında 34 

BEŞIKT AŞ 

Dikiş Yurdu 
Talclıo kaydın:ı batlanmııtır. 

Bi~ki, dikit, rı.Ll~ış~ ş:\pka, sun 'i çiçek, 
kumat boya1an ile resim ve tez
yinat, Biroğrafi öğretilir. Tasdikli 
ıahadetnıı.me verilir. 

s.rp 15 Eylülde a91lmıttır. 

Akarett• No. M 

RAşlT RIZA - Kız kule parlunde 22 Ey· 
191 alqam 10 da L~man 1:.krem H. konseri 
Seklzlacl komedi 4 perde ve Karazöz. 

TA V:tL ZADE V APURLARl 

AVVALtK Postası 

Tarıh derslen ) Y p, 
Yeai bk coğrafya Ahdülkadir Sadi 50 
1ıkmekteplere Yurt bilgisi Refik Ahmet 19 
iş ve hayat hendesesi AbdüllAtif 29 
Yeni Eşya dersleri Mahmut Ekrem 36 

JP':~~A!~!~ ... :itPiiliili.lilii!iiılİ!:J!i!iıiii!ll_ısta_n~~~~~~~~~esi~~l~i~~;~~J~*w~·~ 
saat 17 de Sirkeciden hareketle Eminönü Kaymakamlığından: Beyazıtta Cilmhuriyet caddesinde 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez ve tramvay tevakkuf mahallinde 22 ve Koskada Mimar Kemalettin 
tarikile Ayvahğa azimet ve av- mahallesinde LAieii caddesinde 56 No. lı dükkinlar kiraya verile-
det edecektir. ceğinden isticarma talip olantana 22 • 9 - 9J2 l'erşembe pnil aaat 

Dikkat ı Cuma sini Edremit yol- on beşte Daire Endimeniae ıelmeleri ilAa olunur. 
cala111n trene 1eti9tfrlr ve AyYabk yol· 
culannı ayol rlln akıaını Ayvalıf a "" 
Çlkan1'. Kadıköy halinde bir numaralı dükki, kiraya verilmek tlzere ıçak 
Yolcu bileti vapurda da verilir. müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar tafsilAt almak için Levazım 

Adres: Yemişte Tavilzade Mus- Mildiiriüiftne mtizayedeye girmek için de 9 liralık teminat makbuz 
tafa biraderler. Telefon: 2.221 o veya mektubu Ue 26 ·-9 • 1932 pazartesi gilnll aiat on bete kadar 

Daimi Enclmene müracaat etmelidirler. 

Dr. HORHORUNI 
ZUhrovi ve Bevli hast'ılıklar tC'davi

lı3.ııesi · Beyoğlu Muleuruj yaouıda 
Zamlıak sokak No. 41. 

lst. 3 Uncu Noterli§inden 

1 tanlıul Sultaııhaıııaınıııda (Bank 
.T neral Pur Lökommers Etranje) 
şubesinin seddi nı!lııa..,ebetiyle Si· 
mon S •h" arz ve 1. P. Babayef 
nam kimselerin kirahk kuıtlımnd • 
ki Rus evrakı nakliye ve hhvilatı 
:!O 11.Lıiran 932 tarihinde ~ulıo Mü
dür(I tarafından emaneten da remize 
tevdi edilmiştir. lltiviyetirıi ispat 
ilo musaddak ibraname itası ıure· 
tiyle alakadarların EıııiııthıOnde Y •• 
lide hanındaki üçüncü Notere ıuü
r:ıcaa.tleri j an olunur. 

HANIMLAR 
Biçki Dikiş Deralwıui 

Allenhln bir Mnellk clhdtla• Yerece· 
tlnl• ücrelle, aç •yd• ameli ye a.-ri 
olarak bield Ye dik" lfretiUUr. •--•f 
Veklletlnden muaaddalc ıabadetname ......... 

Cumadan maada hersUn müracat ka
bul edilir. 

Nektar K. Zanak1aa 
..,..... AM='ellldıal, le.dl,. .... .._. 
~ •olsalr llo. G Telef"' 1IT.l5 

.. 
Üsküdar 30 ncu mektebin tamiri: Teminat 535 lira 

" 39 " " " ı • 57 " 
Beyant medresesi • : ,. 250,5 " 
Yukartla yazılı işler kapalı zarfla milnakasaya konulmuştur. Talip 

olanlar şartnmane almak ve keıif evrakını görmek llzere herglD 
Levazım MOdOrllttıae mOracaat etmeli mllaakasaya girmek için de 
teminat makbuz veya mektubu teklif mektuplarım 26 • 9 • 932 pa
zartesi günü aaat on beıe kadar Daimi EncOmene vermelidir. .. 
Kadık&y Belediydlne ait bir eski Fort kamyon " 96kftlmllı 

motör karoser ve demir boru 22 - 9 - 932 perşembe gllnll saat 
9,30 da mtlzayede ile satılacaktır. Almak istiyenlerin o ıtın orada 
bulunacak memara mOracaatlan. 

1 LiRA YA YÜZÜ iLE KUŞTÜYÜ YASTIK 
Jatanbul'da Çakmakçılar, ~andalyacılar'da Ku,tUyU Fabrlkaemda ku.

toyUnlln kilosu 100 kurut, y•lzll ile ~organ 12, ,Hto 10 liradır, Kuşt 1) üne 
mahsus kuınaılar bulunur, 'l'optan satışa tenıillit vardır. Tel. 23027 

Ankara.' da eatıt ıııagazası: SAL Ti FRANKO 

Mülga ihracat T esbit Komisyonundan: 
lbracat teabit komiayonuna beyanname vernıit olan ticarethane

lerin bu malları 18 Eylôl 932 akşamına kadar satmıt olduklarma 

mllbeyyin vesaiki 21 Eylil 932 Çarıamba S{finü aktamına kadar 
latanltul bar.ut telbit komkfoaaı teni etmeleri IAD•aekliii aW 
takdirde beyammclerinin Ylırl• Is olaealt llm ılı••· 

.. 
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Hails Limon 
çiçeklerinden 
ınüstahzar 

Hasan Kolonyası ile Nesrin kolonya 
losyonlarında 

büyük Tenzi at yapılmıştır. 
Hasan ecza 

deposu. 

Hükümferına olan· burana 
.., 

ragmen 
Galata'da Karaköy'de fırm sırasında biiyilk mahallebicinin iistünde kAin ve 

Dalma en iyi malları en mutedil Hatlarda salmakla meşhur 

EKSELSİOR 
BÜYÜK ELBİSE FABRiKASI 

Flatlarıns tekrar ,ayane hayret btr surette tenzil etmekle ucuzluk rekorunu kırmı,hr. 

Erkeklere mahsus 
Cihanşümul bir şöhreti haiz 

Mandleberg 
Mar k a empermeabilze 

Oardesüler 
24 1/2 lira 

Muflonlu 

Gabardin Pardesüler 
22 1/2 lira 

Trençkotlar 
13 1/2 lira 

ingiliz 
Muşamba lan 

8 1/ 2 liradan itibaren 

Hanılara Mahsus 
İyi cins 

iPekli muşambalan 
21 1/2 lira 

Muflonlu GABARDİN 

Pardesüler 
21 1I2 lira . 

Çevrilebilir 
INGILIZ MUSAMBALARI 

' 12 1
/ 2 lira 

Çocuklara Mahsus 

ingiliz muşambalar 
4 1I2 lira 

Trençkotlar 
8 lira 

Kadm, erkek ve çoçuklara mahsus en mükemmel cins kostümler, perdesüler. 
mufambalar, paltolar ve l,.ençkotların müntahap çefillerl mevcuttur. 

TEDIYATTA BÜYÜK TESHiLAT 

,_,, KaroclOer, mide, barsak, ta,, kum hastahklarana ı 

TUZLA İÇMELERİ 
Sabahlan köprüden 6,30, 8,20, 9,30, 11 ,40 da Haydarpaşaya 
hareket eden vapurların trenleri ve cuma sabahları ilaveten 

(7) vapurunun treni membalara kadar giderler. 
içmelerden son tren 15,55 tedlr. 

ee,ıkta• icra dalre"Jlnden: 
Horı,tarı dol:ıyı ınalıı•ıız , .o sat ı lıııa

tııııa k:ıınr ,· er i lt•ıı siy:dı k:ıryol:ı, tn lı

ta s:u11l :ı.ly:ı, si ıı ı:ı, r ına\iuc~i, l,nryo l :ı , 

koıısol 'o !'lairuıı in ::8 Eyi iıl !l:l.:.? ç:ır
şaııılıa. gtiıırt s.ı:ıt t:> • Hi d ,l Biiyiikada 
v:ıpur bkelcsi ıncyd :rnrncl:~ :ıçık arttır
ma ımrolilc paray:ı ~·cvrileccğ"inclen 

1.alip olanların mahalliuuo ha1.ır bulu
ııncak ıııeıııuruna rniir:ı<'aatlnrı il!ln 
olııııttr. 

ı aşımas ı daha kolay 

ve tem izd ir 
lhtıyac halinde yeni paketlerder. 

Muhasebeci Lüzumu 
Ticaret kaiı!Plni Vll ııhl\uıı, ıııllkeınıııel hesap, muııtazaııı usıılii defter i, 

lıaııkacılılc V(' ı1airo. Huıılar lı:ıfüıda iki ak,arıı de rsi ile 4 ayda tamamen 
tedris olunur. ~oıı imlilı•rn(la ııınvafak olanlara muhMoboci ,ehııdot· 
namesi verilir. l'rogrtunı ınccr:uıcn almak vo kaydolnıak için lsta n· 
hul'd:ı Aloıııdar pl' rk l'acldc~iııde No. ~8 ve Beyoğlun 'da Porapalas sıra· 
sınd :ı No. 4~ Amori ·an lisırn ve tit•arel dcrsanclerine ıniiraca:ıt. Hususi 

A. l'.A'KRADUN1 

Kadıköy Malmüdürlüğünden: 
Semti Mahallesi Sokağı Kapı No. Nev' i 
Kadıköy Rasimpaşa O ton ef. A. 2 defa mükerrer Sırf mülk maa 

46 29, 27 cedit düklcAn hane 
Müştemilatı: Zemin birinci ve ikinci kat altı oda mutfak, iki sofa 

bodrum, taşlık, kiler, iki halA, ve çatı arası. 

Milştemilatı ve bulunduğu yer yukarda yazılan maa dükkin ha
nenin mülkiyeti bilmüzayede satılığa çıkarılmıştır. Muhammen bedel 
3000 liradır. 

25 Eyliıl 932 pazar günü ihale yapı lacaktır. Taliplerin pey akçeı-
lerile miiracaatları. 

I 

KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. 

M Al ON M. E YVA TU z u 
1 

M lde vo Bars akları :ıgrı n·rınodon tcıuiıler. 
BASURU ki>kiindcn l:csc:>r. 

tıı:ım1 15.tif 'o zevkle içilebilir lıir gazoz ı;uyu verir. 

"MAZON TUZU,, ndanmemnun kalııııyaıılara B:ı.h ı:o· 

kapıda 1ş . Uankas ı arkasıııda MAZON BOTTON 

t•c1.a dcprısundan hcdcli iaılo edilir. MAZON ismin e 

dikkat ediniz. Bilylik şişo<ıi 100 kuruş . 

Son Posta Matbaa •ı 

Sahibi : Ali Ekrem 
Neşr iyat Müdür ü: Halil Lutfi 

.~KME LL .MLF.RİNE 
KIRAAT DERSLERi 

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

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

Bu eseri görmeden mekteplerinize kitap intihap etmeyiniz. Talebesini seven 
ve mahrumiyetini istemıgen bütiin kıymetli muallimler, bu eseri almakta, 

fevkaladeliğini tasdik ve f ebrik etmektedirler 

Kıraat dersleri, Avrupa kitaplarında ender görülen bir nefasete 
Her taraftan binlerce tebrik alınmaktadır. 

Sühulet Kütüphanesi tarafından çıkarılmıştır. 

maliktir. 


