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Eski OSmanlı Borçları 
Meselesi De Halledildi 

Tanzim Olunan İtilafname Yakında 
Pariste İmza Edilecek 

Parls, 22 (Hususi) - Mali ve sigasr meha/ilden tereşıulı 
•den 6on haberlere göre, eski Osmanlı düyunu umumige•i lıalc
kında Türkiye ile hamiller arcısında bir müddettenberl yapıl
makta olan müzakereler Türk t~zi lelıine olarak bir n11ticege 
bağlanmıştır. Bu husustaki itillifname yakında imza edilerek 
tatbikata geçilecektir. 

Paris, 21 ( A. A. ) - Havas 
Ajansından: Mali mehafil kupon
lar meselesini, Türkiyenin lehinde 
olarak kat'ı bir şekilde halledil· 
miş telikki etmektedir. 

Ankara, 22 (Hususi) - Paris
ten gelen haberler, Düyunu._Umu
rniye müıakerelerinin, hükmneH· 
miz tarafından ileri sUrülen şart· 
lara uygun olarak halledildiği 

merkezindedir. Saraç oğlu Şükrü 
Bey refakatinde Nurullah Esat 

r 
Bey olduğu halde yarın lstanbula 

ve cumartesi günü de lstanbuldan 
Parise gidecek, itilAfoameyi İm· 
za edecektir. Yeni itilAfnameye 

göre bütün eski Osmanlı borç
ları tevhit edilecek, tek bir tah-

vil çıkarılacak ve buna UnitUrk 

ismi verilecektir. Taksitlerin te

diyesine üç veya beş sene sonra 

başlanacak ve her seneki taksit 

miktarı müsavi olacaktır. 

Sefire Salihiyet Verildi 
Parls, 22 (Hususi)- Türkiye 

ile Fransa arasmdakl bUtUn 
lhtlllfll meselelerln kat'ı ve tam 
manaslle dostane bir surette 
halladllmesl için ea,vekll ve 

Hariciye Nazırı M. Heryo TUi"· 
kiye nazdlndakl Fransız Sefiri 
Kont dö Şambröne ••llhlyet 
bah,atmı,ur. 

Yeni Kontenjan Listesi 
----'• 

Vekiller Heyeti dün toplanarak 
listesini ve yeni kararnameleri 
Tafsilat 3 üncü sayfamızdadır. 

yeni kontenjan 
kabul etmiştir. 

Lm..------------------~---------------------------------J 

Nadir Tesadüf Edilen iki 
Hilkat Garibesi 

Ameliyat Neticesinde Bir Kadının 
Dilinden Bir Kemik Çıkarıldı 

Erzurum, (Hu
ıust ) - Şehri· 
miıdeki Nümu
ne Hastanesi bu 
havali balkı ve 
köylllleri için ha
kiki bir şifa yur· 
dudur. Hastan~ 
de son gilnlerde 
çok şayanı dik-
kat ameliyatlar 
yapılmııtır. Yet-
miı beı yaşını 
geçkin bulunan 
HasankaleJi Ay
şe kadın sene-
lerdenberi kolun
daki bir urdan 
muztariptir.f 

Bu ur son 
zamanlarda hayli 
büyümilş ve on 
iki kilo ağırlı-
ğında korkunç 

Kolunda on iki k11oluk ur ta,ıyan Ayşe kad1n bir manzara al-
mıştır. Hastanenin operatörü 1 rmda ola.n . bu ka?ının dilinde 

Ö 
. . ötedenberı bır kemık vardır ve 

mer Bıcan B. muvaffakıyetlı k d .. a mu"temadiyen · t . . a ıncagız ıs ırap 
hır amelıyeden sonra Ayşe ka- kt d' Operat0··r O-. verme e ır. mer 
dmın kolundakı uru çıkar:nuş, Bican Bey dikkatli bir ameliye· 
kadıncağızı garip ve fuzuli bir den sonra kadının dilindeki 
yükten kurtarmıştır. tiikrük taşı denile kemiği çıkar· 

ikinci ameliye de yine bir ka- Bu kemik ika santimden 
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Akvam Cemiyetinin hararetll geçen celselerinden biri 

• v 1 
• 
1 ' Türkiye, ltalya, Macaristan, Avustur 

Ve Almanya Cemiyetten Çıkacakmı 
Londra, ~ 1 ( Huauıi ) - Ro

ma dan "Morning Post,, gazete
sine yazılan bir yazıda ezcümle 
şu mühim mütalealar ileri sUrU· 
itiyor: Gerek Uzak Şarkın vazi· 
yeti ve Alman • Fransız ihtilAfı 
ve gerek birçok Avrupa devlet· 
lerinin çektikleri sıkıntı, ıiyaset 

'.._ ... <t ·.'. ' .... · . "' . 

Bugün 

16 
Sayfa 

En Eski Arkadaşı 
Kaybettik 

Üstat Ahmet Rasim Bey 
Vefat Etti 

Ahmet Rasim Merhl 1 

Büyiik bir teessürle öğreni
yoruz ki Ahmet Rasim Bey 
üstadımız dün gece vefat etmiş
tir. Matbuat aleminin en feyizli 
şahsiyetlerinden biri olan üstat 

ı 
ufkunu bir hayli karartmaktadır. , 
Romadan alınan haberler, ltalya· 
nın bu sıkıntılı vaziyeti aydınla
tacak tedbirlerin biran evvel 
alınmasını temin edecek hareketi 
yapmak Uzere olduğunu göster
mektedir. ltalyanın, bilhassa 
F ransaya müteveccih olmak üıe
re iki itirazı vardır: 

1 - Tuna devletlerini si 
nüfuzu altına almak için Str 
da toplatbğı konferanL 

2 - Almanyaya kartı tal« 
dığı vaıiyeL 

İtalyanın Streza Konfer 
hakkmda iddiası fudur: Fr 
bu mıntakada mllşterek me 

(Devamı 12 inci sayfada ) 

Bugünün Meselelerinden 

Türkçe, Hendese Avru~ 
•• 

Lisanlarından Ustünd .. 
Bizim Türkçe Kadar Grameri Sa 

Ve Mazbut Bir Dil Yoktur 
Dil kurultayında yapılacak mtiıakl'r elc.re Te 'erilecek mühim kara 
intizarcn biz 9imdiden alA.kadarların, Dil tetkiktllcrlnin fikirlerini 
rcdiyoruz. Bugil n de, mektcplerdo bir grameri okunan muharrir Pe 

Safa Beyin mlltalealarını ya·m .. 
Peyami Safa Bey gerek umu

mi dil meselelerine, gerekse ıstı· 
lahlara ait fikirlerini ıaylece an· 
}atıyor: 

" - Dil meseleıindeki dü
şüncelerimi senelerdenberi muh
telif makalelerimde yazıyorum. 
Siıe bunları bir anketin çerçe
vesine girebilecek kısa düsturlar 
halinde hulisa edeyim: 

"Türk dilinin umumi kabiliyet
leri hakkındaki fikrim - Türkçe 
birçok noktalarda Hint • Avrupa 
dillerinden üstündür: Fiil zaman· 
ları ve sigaları her dilden zen
gindir. Asli maddeleri değişmez 
ve söı kökleri pek boldur. 
Lahika itibarile de büyük bir 
hazinesi vardır. Umumi kanaat 
hilafına Türkçe kadar grameri 

d y azhut bir dil yoktur: 
Peyami Safa Be:-; 

{ Devamı l2 inci sayfada • 
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f Ha /k,n Sesi 

·İskan İdaresindeki 
Suiistimalciler 
M ulkiyo Müfcttitleri 1 kan idı.re
eindo miihim bir suiistimal tah
kikatile mcıgul bulunuyor. Bu 
itle alilkada.r olarak bazı momur
lnr da tevkif edildi. Bu hususta 
halkımız diyor ki: 

Şckip Bey ( Eminönfi Balıkpazarı 
43, 

.. 

~...._~rarengiz Bir Suiistimal! 
• 

Bir Sigorta Şirketinin iki Müdürü 
Havadan 17 Bin Lira Almış! - Çekirge bir atlar, iki atlar, 

üçOncüde yakayı ele verir. İskanda
ki auiistirnalciler de böyle oldular. 
Teffz ve iıkan işleri devam eder
ken iki düz.üne kadar evi 9una, buna 
bahşiş çekmişler. Neticede suiiıti
maUer sırıtmıya başladı. Dünya 
buhromnı Jıafifçc atlntmak için dev• 
Jet ve milletçe birçok fedakarlık 
yaptığımız bir sırada baı.ineye uz.a
nan ellerin kırılması çok lazımdır. 

Mı:iamafih suçlular adaletin pençesine 
düşmüşlerdir. Şimdi hesap veuinlcr 
baka hm. 

Son günlerde piyasada çok şayanı dikkat bir 
suiistimal şayiası dolaşmaktadır. Bu suiistimalin 
ecnebi bir sigorta şirketinin iki müdürü tarafından 
yapıldığı ileri silrülmektedir. iddialara göre, hadise 
şöyle olmuştur: 

rini iğfal edip paraları aldıktan sonra doğnı 
Avrupaya kaçmışlardır. Müessese müdürlerinden 
biri suiistimal yapar yapmaz Fransaya gitmiştir, 
diğeri 17 bin liranın tesviyesi için verilen mUh
letten istifade ederek Avrupaya kaçmıştır. 

Müer;sesenin müdürleri bundan dokuz sene evvel, 
bir hanımın evinin yandığını haber alır almaz hemen 
sahte bir sigorta mukavelesi tanzim etmişlerdir. 

Bu eski ve mahiyeti itibarile çok esrarengiz 
olan hadise birkaç gün evvel müfettişler tara
fından meydana çıkarılmıştır. Tahkikata devam 

Jsrnail B. ( 8ülcymaniye Medrese 

Bu mukavelede bu hanımın evini yangından on 
gUn evvel sigorta edilmiş gibi göstermişler ve 
şirketten sigorta bedeli olarak 17 bin lira almışlardır. 

edilmektedir. Suiistimalci müdürler şimdi Avrupada 
bulunduklarından ve aradan uzun bir .zaman geç
tiğinden paranın geri alınamıyacağı zannolun· 
maktndır. ıokak 22) Müessese müdürler· bu suretle kendi müessesele-

lrfan B. ( Ilırkai9orif 13) 
-1.knnda tevk· f edilmemiş tek bir 

memur kalmamıştır. Suiiatimalin çok 
tümullü olduğu anlaşıhyor. Sahte 
maıtbata ile ev, Apartıman alanlar 
bunları derhal başkalarına .atmışlar 
•e aradan çekilmişlerdir. Bu iıkin 
tahkikab bence çok geç kalmııbr. 

« 
Ferhat B. (Sa.matya İstasyon tevak

kuf mahalli 71 ) 

Bir Şikayet 
Acaba Bu Çocuk Bakım

sızlıktan Mı Öldü? 
KadıköyUnde Hüseyinpaşa so

kağında oturan Hasan F chmi 
Bey isminde bir zat Müddeiumu
miliğe müracaat ederek üç yaşın· 
daki çocuğunun elyevm ayrı 

yaşadıklan refikasmın bakımsızlığı 
yüzünden vefat ettiğini ileri sür
müş ve hakkında takibat yapıl· 
masmı istemiştir. Mliddeiumumi
lik bu iddiayı nazarı dikkate ala· 
rak tahkikata başlamıştır. 

- Devlet ve milletin müşterek 
•ayeai dünya buhranını yenmektir. 
Bu umumi fedakirlık karpmada 
devlet hazinesine fare gibi üşüımenin 
ne büyilk bir cinayet olduğu aşikAr
dır. İskan auiistimalcileri lcanunun 
amansız ve çelik pançesine verllmiş· 
lerdir. TeairJi bir ibret nilmuneal 
halinde ceza görecekleri tabiidir. ................. .. . . • . • . .•• . ' .... .t.. 

Beyoğlu 
Telefo 

ve Kadıköy 
Sant al er 

22 Eylul 1932 Perşembe günü saat 23 te 
Otomatik olarak iş/emeğe başlıgacaktır. 

Şin1diki sistemin istimalden kaldırılmasına 
saat 22,50 de iptidar olunacak ve saat 22,50 ile 23, 10 
arasında bazı hatlar işlemiyecektir. 

Saat 23 ten sonra, muhterem abonelerin kadrana bağlı si
cimi söklip atarak telefonun otomatik tarzda kullanılmasına ait 
talimat dairesinde hareket etmeleri rica olunur. 

MÜHİM 
ı - lstaubul, Beyoğlu ve Kndıköy'Un bflflınum telefon nuırıural:ırı ::> ra

kamdan mürekkeptir. 
2 - Ahizoyi yerinden kaldırmadan e\"nl görUımek istediğiniz numarayı 

iyice biliniz. 
3 - Numarayı <:evirmeden evvel mütemadi olan <çevir sesi • nin işitilme-

sini bekleyiniz. 
4 - Numarayı acele etıniyorek fakat durmaksızın ~eviriniz. 
5 - Muk:'\lenıeniz l.ıiter bitmez nhizc~i yerine takıııız. 

IDefterdarlık 
• 
imtihanında 
Kazananlar 

~ ----

Muvaffak Qjanların isim
lerini Neşrediyoruz 

Geçenlerde Defterdarlıkta im
tihan açılmış, bu imtihana gerek 
hariçten, gerekse terfi etmel< 
istiyen memurlardan 440 kişi iş· 

tirak etmiştir. Bu imtihana 
alt kAğıtlar tetkik edil· 
miş ve muvaffak olanl4lr 
anlaşılmıştır. Bunlardan Defter
darlık rnemurlanndan 75 kişi 
muvaffak olmuş, hariçten giren· 
lerden de 4 Hanmı \'e 36 erkek 
kazanmıştır. imtihana hariçten 
girip te kazananların isimlerini 
derece sırasite yazıyoruz: 

İhsan, Behçet, Talat, Mitbat, 
Saffet, Zeynelabidin, Turgut Necip, 

Cabit Tayfur, Yaşar Ekrem, Ce
vat, Fahrettin, Naim Nuri, Mur
taza, Osman, Eşref Beyler, Hasene 
H., Ali Saim, Halil Demir, Nazif 
Şerafettin, Hüsnü B. lcr, Adalet, 
Melek Hanımlar, Nedilll B.ey, 
Mürüvvet Han m, Zeki, Emin Ali, 
Sami, lbrar, Ahmet Necdf:t 
Beyler. 

Hariçten kazananlar JO lira· 
liradan 20 liraya kadar 
olan memurluklara tayin ve 
Defterdarlık memurlarından ka
zananlar da 25 liradan 30 li
raya kadar olan memurluklara 
nakledileceklerdir. 

Mahkumlar 
----

Bütün Hapishanelerde 
Tesisat Yapılacak 

Adliye Vekaleti kanuni şart· 
ları haiz olan mahkumlarJD ça
lıştırılmasına kat'i surette karar 
vermiştir. Vekalet mahkumları 

iki şekilde çalıştırmak kararında· 
dır. Birisi yeni kanundaki müd· 
detlerinin bir kısmını ikmal 
edenlerin amme hizmetlerinde 
çalıştırılmasıdır. 

Anadoluda birçok hapishane· 
lerdeki mahkumlar şimdiden 
amme hizmetlerinde çalıştırılmıya 
başlanmışhr. İkincisi de Vekalet 
bu seneki biitçesine (20) bin lira 
tahsist koymuştur. Bu para ile 
bazı bakishanclcrde mahkümlann 
çalıştırılması ıçın lii2unıu olan 
tesisat yapılacaktır. 

Erenköyünde Bir Yangm 
Ercnköyde tüccardan Yunus 

Beyin köşkünü·ı bahçesindeki 3 
odalı çamc:ışırhaneden yangın çık
ımşlır. Y:etişcn itfaiye yangını, 
bina kısmen yandığı halde sön· 
dürmüştür. 

Zahire Borsasmda 
Zahire borsasına 43 vagon 

buğday gelmiştir. Buğday sabıı 
6 ile 7 kuruş on para arasında 
yapılmıştır. 10 bin okka Eskişe
hir yapağısı gelmiş 41,5 tan, 10 
bin okka Trakya malı gelmiş 
60 tan muamele görmüştür: 260 
baly,e Ankara tiftiği gelmiş 39 
dan satılmışhr. 

Günün Tarihi 

Türk Djli 
Kurultayı 

'.ıiirk Dili Tetkik Cemiyeti Umumi 
Katibi Ruşen Eşrd Bey ıu beyanatta 
balunmuıtur: 

.. _ Dil Kurultayında cemiyet na· 
mına söz alacak zevatın evvelce 
teshil ve neşredilen programa göre 
hazırlamış oldukları te:ıler ve hitabe· 

, ler, cemiyetin hami reisi Reial· 
cümhur Hazretlerinin riyasetlerindo 
ve Millet Meclisi Reisi Kazım Pata 
Hazretlerinin huzurile toplanan mü
teşebbia heyet azası tarafından 
evvelki günkü ve dünkü içtimalarda 
tetkik edilmiye başlanmıştır. Bu iç
timalara bugün ve mütenkıp günler• 
de devam edilecektir." 

Kurultaya iştirak edecek memur
lara izin verilecektir. 

iskan Tahkikatı 
İak:ln idaresindeki suiistimal tah

kikatı devaın etm( ktedir. Dün de 
Hüsnü Ef. isminde bir muhacir tev· 
kif edilmiştir. 

F azlt Bey Gitti 
Birinci Umumi Müfettişlik Mülkiye 

Başmüşaviri ve sabık vali munvinl• 
miı Fazlı Bey dün Diyarbe!drt 
hareket etmiştir. 

Aksarayı Soyanlar 
İbrahim isminde bir kunduracı 

He ark&daşları Aodon ve Yorgi
nin uıun zamandanberi Aksaray 
civannda soygunculuk yapbklan 
anlaşılmış, hepsi de yakaianmışbr. 
Evlerinde birçok eşyalar bulun
muştur. 

12 Bin Lirahk ihtilas 
12 bin liralık ihtilas yl\pmakla 

maznun bulunan Kartal kaz.a51 inhi· 
ıar Memuru Talat Bey yakalanmıştır. 

Otomatik 
Kadıköy ve Beyoğlu telefon şe• 

bekelerine merbut telefonlar bu go• 
ce yarısından itibaren otomatik ola

rak iıt:yec ektir. 

Şeker, l<ahve 
Şeker, kahve ve çay ithalinin 

evvelki gündenberi mcn'edildiğini 

haber verrn~ştik. Yapılan bir h~saba 
göre mernl kette 7 aylılc stok -var
dır. Yerli fabrikaların istihs, latile 
birlikt şeker ihtiyacı elnıikaiz ola• 
rak temin edilecelttir. 

Ecnebi fı .ekteplerde 
Llıe ve Ortnmektep derecesinde 

bulunnn ecnebi ve akalliyet mektep
lerinin t~rkçe mualliın kadrosu gel• 
miş, 00 kadar mun'lJlm tasfiyeye uğ• 
ramıftır. 

Hariciye Vekili 
Dün Gitti 

Cenene içtimalarına murahhu 
olarak i~tiralt edecek olan Hariciye 
Vekili Tnfik Rüıtü Beyle Necmettin 
Sadık Ye Bern Sefiri Cemal Hüsnü 
Beyler di:!n akşam Avrupaya hareket 
etmiılerdir. Vekil Bey iataayonda 

G Fasılalı ohm cınefg-Ul BCSİ> ııi duyar duymaz ahizeyi yoriııo tnkıp 
biraz sonra tekrar çağırınız. 

7 - lstanbul, Beyoğlu ve Kadıköy santrallerinden ba.ıka bir eaııtmlo :ı.it 
bir numara ça6'1rmak istediğiniz takdirde kadran üzerinde santral ismi y~ 
rine kaim olan su.do ilk Ud rakamı çeviriniz ve size cevap veren mo n ureyo 
arzu ettiğiniz numarayı şifahen söylcyiııiz. 

Bir Koyun 
Yüzünden 

ihtisas Mahkemesinde birçok uvat tarafından hararetıe 
tqyi edilmiştir. 

Dün Adliye İhtisas mahke- ltatyanın Arnavutluk Sefirliğine 

Bilumum eski telefon rehberlerinin istimalden kaldırılmaları 
muhterem abonelerden rica olunur. 

MÜDÜR1YET 

Fatihte Atpazarmda Galip 
isminde biri bir koyun satışı 

meselesinden çıkan kavga neti
cesinde çoban Rifat ve Nuri is
minde iki kişiyi taşla tehlikeli 
surette yaralamıştır. 

mesinde ( 1 1) kaçal{çılık davasına tayin edilen Maalahatgü%ar M. Kok 
bakı1mışhr. Bunlardan birisi i-'t..: ile Bulgar Hariciye Neı.areti siyasi 

~ kısım müdürlüğiine tayin olunan 
ve (10) tanesi tütün kaçakçılığı· 6ulgar sefiri M. Pavlof dün Hari-
dır. Davaların hepsi de başka ciye Vekilini .ziyaret etmitlerdir. 

Tevfik Rüştü Beyin Cenevrede ya• 
günlere talik edilmiş, hiçbirisi pacağı mülakatlara fazla ehemmiyet 
hakkınd karar verilmemiştir. verilmektedir. 

Son Postanın 
~;;;.,._._--, 

Pazar Ola Hasan Beg Diyor Ki: Resimli Hika11e si: -

1 - Ah Hasan B... G ençlik 
buya ... 

----- -

2 - Şöyle on sekiz yaşında 
güzel bir kız ıeviyarum. 

3 - Mehtaplı 

başa kalıyorduk. 
4 - Fakat, dün kendisine 

kalbimden bah~cttim... Çaplan 
kıı. hemen kaçıp iİtti. 

-------

S: Hasan B.- Kabahat aende a:ıj. 
:r;İ m ... Kalpte' bahs~tlec~ğine, ku ;um• 

cudau, tc:nid<u~ fil in baı. .. J ... y din yaL 
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Her gün 
-~-

!Vliirıde .. ecatımızzn çoklu
ğllndarı dercedilememiş

tir. 

En Eski Arkadaşı 
Kaybettik 

(Baş tarafı l inci sayfada) 
.ıyni zamanda en eski ga· 
ıcteci olmak şerefini de mubafa· 
za ediyordu. Senelerdenberi ga• 
zetecilik ve muharrirlik sahaaında 
kalem yürüten, emek sarfc
den merhum, ilim sahasında da 
birçok eserler vücude getirmiştir. 
Ahmet Rasim Bey son zamanlar
da ağır hasta düşmü~, Heybell• 
adaya çekilmiştir. Bu va:tiyette 
bile üstat büyük bir TUrk 
lfigati telif etmek için uğraşıyor• 
du. Fakat bu eserini bitiremeden 
dün gece hayata gözlerini ka
pamıştır. 

Gazetecilerin "Ağabey 11 diye 
andıkları Ahmet Rasim Bey 
1865-l28l tarihinde şehrimizde 
Sarıgüzelde doğmuş, 1299 da 
Darüşşefekadan çıkmış ve o 
tarihten bugüne kadar kale
mile yaşam ştır. Ahmet Rasim 
Bey üçüncli Millet Mecli
sine İstanbul Meb'usu olarak 
dahil olmuş ve meb'usluğu ölü
müne kadar muhafaza etmiştir. 
Matbuat Alemine, ailesine, dost
larına taziyet beyan ederiz. 

Rayhiştag intihabı 
Bertin 21 - Yeni Rahyiştag 

intihabatı 6 teşrinisanide yapıla
caktır. 

Gandinin Açhk Grevi 
Rangoo, 21 - Gand~ ~ün 

açlık grevine başlamıştı. Hıntlıler 
mağazalarını yarım gün kapıyarak 
Gandiye karşı olan rabıtalarını 
göstermişlerdir. 

Mahkemeler 
Hakimlerle Avukatların 
Cevapları Tasnif Ediliyor 

Ankara, 22 (Hususi)- Adliye 
Vekaleti mahkemelerin teşkili 
hakkındaki layihayı hazırlamadan 
evvel bir anket açmıya IUzum 
görmüş hakimlerin, avukatların 
ve birçok müesseselerin mütale
nlnrım sormuştu. 

Ankete verilen cevaplar tama
men Vekalete gönderilmiş ve 
heyet tarafından da tasnifine 
başlanmıştır. Tasnif bittikten son· 
ra muhtelif mütalealar nazarı 
itibara alınarak layiha hazırla
nacak ve teşrinisani içtimamda 
Meclise verilecektir. 

Fuat Bey Ankarada 
Maarif Vekaleti Orta Tedrisat 

Mücli.irü Fı.rnt Bey diin Ankaraya 
gitmiştir. 

TUrk Yumurtası 
İspanyaya olan yumurta ihra

catımız gftn geçtikçe artmakta
dır. EyUilün ikinci haftasında 
Samsun mmtakasından ispanyaya 
gönderilen yumurta miktarı 2001 
aandıktır. 

Muhlis Beyin Yeni Vazifesi 
Şehrimiz üçilncü ceıa mahke

mesi azalığına tayin edilen Ad
liye Vekaleti Neşriyat Mlidürü 
Muhlis Beye Müddeiumumilik 
salahiyeti verilmiştir. Muhlis Bey 
yarından itibaren müddeiumumi 
muavini olarak çalışmıya başlıya· 
caktır. 

Bakırköy MalmUdürU 
Bakırköy Malmüdfirn Refet B. 

61 inci fırka muhasipliğine nak
ledilerek yerine Adapazarı Mal
müdürü Salih Bey tayin olun
muştur. 

Hindistanda Vaziyet 
Yeni Delhey, 21 (A. A.) 

Mecusilerin liderlerinden Mooje, 
Mecusilerle Paryalar arasında 
muvakkat bir tesviye sureti ak· 
tedildiğini bildirmiştir. 

[So'"n Postanın Resimli Maka/_!si a Gülen Ve Af!lıgan J 

1 - Siz rülerseniz, etrafınızda 
herkes ve her şey de sizinle bera
ber güler. 

2 - Sis atlar, surat asar, aınır
leniraeniz, bütün etrafınızı da ma
teme botaraınız. 

3 - fnaan kendi muhitini ken
disi yapar.. Aklamak ta, rülmek te 
sizin elinizdedir. 

• 
SON TELGRAF HABERLER/ 

Ermeniler isyan Çıkardı 
---~~~~~~~ 

Suriyede Huduttaki Ermeniler Mü-
sellah Bir T eşekk~l Halini Aldılar 

Halep, 21 (Hususi) - Suriye dahilinde bulunan 
Deyrzordan son giinlerde Hasiçe kasabasına gön-

lardır. Ayni gün Hasiçe mıntakası dahilindeki 
köylerde de Ermeniler tarafından gtirültü çıkarılmış, 
bu vaziyetten çok müteesir olan MilslUman halk 
silAha davranmak istemişler, fakat bazı kimselerin 
mlldahalesi Uzerine büyük ve kanlı hidisenin önll 
alınmıştır. Buraya gelen haberlere göre Ermeniler 
mütemadiyen silahlanmakta, bunun için de blltUn 
Ermenilerden para toplanmaktadır. Ermeniler ara• 

derilip yerleştirilen yüz elli kişilik mUsellah bir 
Ermeni kafilesi kanlı bir isyan çıkarmıtlır. Ermeni-

ler kasabanın Hükümet konagına hücum ederek 
Suriye Cnmhuriyeti bayrağım indirmişler, sonra 

"istiklAI isteriz!,, diye bağırmışlar, yaygaralar ko
parmışlardır. Bu isyana Hn ayak olanların birkaçı 

tevkif edilmiş, fakat bir az sonra Fransızların 
tavassut ve mUdahalesi üzerine serbest bıram119 

sında teşkilAt yapan birkaç esrarengiı ıahsın 
hudut civarındaki Ermeniler arasında dolaştıkları 
öğreniliyor. - H. H. -

' Yeni Kontenjan Listeleri 
~~~~~~~~ 

•• 
Uç Aylık Yeni Cetveller Vekiller 

Heyetinde Kabul Edildi 
Ankara, 22 (Hususi) - Ve· 

killer Heyeti dün akşam beşte 
toplandı, iktısadl mevzulari ·mu. 
zakere etti. Yeni Maarif Vekili 
Reşit Galip Beyin de hazır bu· 
Junduğu bu içtimada 7 No. lı Türk 
parasının kıymetini koruma ka
rarnamesile yeni kontenjau liste
leri tetkik ve kabul edildi. Ka· 

M. V enizelos 
Türk-Yunan Dostluğunu 

Bir Daha Tekit Etti 
Atina, 21 ( A. A.) - M. 

Venizelos söylediği bir intihap 
nutkunda dcmittir ki: 

Ttirkiyede üç mümtaz ıahsi
yet buldum. Gazi, ismet Paşa, 
Tevfik Rüştil Bey. Onlara elleri
mizi uza:ttık. Bu suretle bir devlet 
diğerini tamamlamaktadır. Belki 
de bir gün gelecek, tek bir 
devlet tetkil edeceğiL " 

Petrol Grevi 
Varşova, 21 (A. A.) - Petrol 

sanayii grevi, amele ile patronlar 
arasında vukubulan itiW netice
sinde bitmittir. Ücretlerden yüz
de on tenzilat yapılmııtır. 

lzmirde Şeker Ve Kahve 
İzmir, 21 - Şehrimizde ıeker 

ve kahve fiatlcri okkada bCf 
kuruş fırlamışlar. 

rarname ve listeler ay başında 
tatbik mevkiine girecektir. 

Yeni para kararnamesi, Tür
kiye deki ecnebilerin, dBvizle
rini Devlet Bankasına bildirme
leri mecburiyetini kaldırmak
tadır. Yeni kontenjan listeleri 
liç ayhkhr ve 23 milyon 
Tilrk lirası kıymetinde tesbit - ----1 Bir Tekzip 

Ankara, 21 ( A. A.) - Anadolu 
Ajansı Milli Müdafaa Vekili Zekii 
Beyin çekilecetine ve yerine 
Maliye Vekill Abdülhalik Beyin 
re1eceğiae ve Adliye Vekiletinde 
tebeddülat olacağına dair latanbul 
matbuatında intiıar eden h•berleri 
kat'ı surette tekzibe mezundur. 

Muallimler 
Maaşlarını Tam Vaktinde 

Aalacaklar 

Ankara, 22 (Huauai) - Yeni 
Maarif Vekili Reıit Galip Bey 

bazı muallimlerin aylıklarının te
dahUlde kaldığını görmüş, bunla-

rm derhal tediyesi için emir 
vermiıtir. 

edilmiştir. Yeni A kontenjan lls
tesi fabrikalara lazım olan ipti• 
dal maddelere aittir. B listesi 
de halkın ihtiyacı olan madde· 
leri ihtiva etmektedir. Bu liste
lere dahil olan eşyalar hariçten 
getirilebilecektir. Benzin ve pet
rol de bu listeye dahildir. 

Bir Cinayet 
İzmir Adliye Dairesinde Bir 

Maznun Öldürüldü 
lzmir, 22 ( Hususi ) - Dün 

~ehrimizde adliye daireainde bir 
cinayet oldu. Urla yolunda oto
mobil soygunculuğu yapan Os· 
man ve Battal isminde iki maz· 
nun Ağır Cezada muhakeme 
edilecekti. 

iki maznun Jandarmaların ro
fakatinde hapishaneden Adliyeye 
getirildi. Fakat Battal nereden 
bulduğu henüz anlaşılmiyan bir 
bıçakla Oımanı nç yerinden vur
du ve Osman derhal 6ldU. 

Adnan 

lzmir Borsasmda 
fzmir, 21 ( A. A.) - Buglln 

Borsada 11 kuruıtan 35 kuruıa 
kadar 3550 çuval UzUm ve 1 
kuruıtan 22 kuruşa kadar 1857 
çuYal incir sablmııtır. 

r 
İSTER iNAN, · /STER İNANMA! 

l!ıir kariimiı yazıyor: 
Son giinlerde bir ıazetede (Manisada yu ve kıt 

çıplak ııeıen bir adam) ae.-lnhası altındaki ya uda, 
mevzubaha olan • utin, Dç kilome~e m~aafede • olan 
top mahallini, gıderken alh, rehrken ıki dakıkada 
kat'ettiğini okudum. 

Şimdi ufacık bir heaapla, bu zatin giderken saatte 
otuz, gelirken saatte dokun kilometre kat'etmcıl 
IAzımgelir ki bu da beıerln harcı değildir. 

O halde muharrir veya muhabir beyin, kilometreyi 
veya dakikayı, bilhaaaa hesabı bildikine, 

iSTER iNAN. ~ iSTER iNAN.MAi 

r-
Sözün Kısası 

Jl,fil/i 1l1aarif.. 

Milli Terbiye .. 

•----------------- A. E. ---Maarif Vekili değişti. 48 saat-
tenberi memleketin irfan haya-
tına rehberlik eden Reşit Galip 
Beydir. 

Reşit Galip Bey ne yapacak? 
- Başta gazeteciler olmak 

ilzere bütfü1 milleti okutmıya 
çalışacaktır, diyebiliriz. Burası 
malfıml Fakat: 

- Nasıl, ne şekilde, hangi 
gayeyi takip ederek? suallP.rine 
cevap vermek kolaylıkla mllmkUn 
değildir! 

~ 
Ben Reşit Galip Beyin Maa .. 

rif V ekAletine geldiğini işittiğim 
zaman daha geçenlerde bir mu
harririn: 

" - Maarif VekAletini kal
dırmalı, yerine " Milli Terbiye 
Vektileti ,, ismi altında yeni bir 
VekAlet ihdas etmeli! ,, 

Tavsiyesinde bulunduğunu ha· 
tırladım!Vekilio şahsında değişme 
vekaletin isminde de degişmeye 
yol açar mı bilmiyorum. Fakat 
Maarif Vekaleti munhasıran resmi 
memuriyetlere adam hazırlama 
vazifesile mükellef olarak vesika, 
şehadetname ve diploma da
ğıtmıya devam edecek ise 
değişikliğe )Uzum yoktur, 
fakat tam ve kamil Türk · vatan
daşı yetiştirmeyi gaye olarak ka
bul edecek ise hem isminde,hem 
prensipinde, hem de programında 
mutlak bir değişikliğe lüzumu 
derkArdır. 

Mektepler hemen her mem-
lekette, sarf, nahiv, hesap, 
hendese öğretirler, gençlere 
bilgi kapısını açarlar ve bu nok
tada vazifelerini hitam bulmUJ 
addederler. Kadın erkek tam va
tandaş, model vatandaş yetiş
tirmeyi düşllnmezlerJ 

- Acaba bizde bu yapılmı· 
yan şeyi yapmak mümkün müdür? 

* Milli terbiye milli maariften 
çok farkla, daha ciddi, daha güç 
ve sahası daha geniştir. Evvcle
mirde milli bir programın tesbitinl 
iktıza ettirir, bu da ortaya halli 
güç, mevzuu dikenli bir sürn 
mesele çıkarır 1 

Bir defa, yetiştirilmesi matlup 
olan vatandaş nasıl olmalıdır? 
Bunu tesbit ve tayinde cidden 
bllyUk müşkUlat vardır. Memleke
tin bellibaşlı simalarını gözle
rinizin önUne getiriniz. Nümune 
olabilecek vasat bir tip bulmıya 
çalışınız. Müşkülatm derecesini 
derhal anlarsınız! Her şeyden 
evvel bu tipin bulunması• 
na, tetkik edilmesine, bütün 
vatandaşların o tipe göre yetiş• 
tirilmesi için lazım gelen progra
mın bazı rlanmasına ihtiyaç var
dır. Yok sa, birkaç prensipin 
tedvini kafi değildir, değişmiye
cek bir aisteme, bu sistemi 
tatbik için değitmiyecek bir 
heyete ve milli bir im ana 
ihtiyaç vardır ~ 

* Unutmıyalım : mekteplerimiz· 
den dini terbiyeye istinat eden 
köhne aiatemi attık. Fakat yeri
ne yeni,ini koyduğumuzu bilmiyo
rum ! Buglin her feyden evvel 
ihtiyacımız budur: BugUnkD neslin: 

- Neme lazım! felsefesine 
yabancı, •atan iılerile candan 
alAkadar genç bir ordu yetiştir
meliyiz! .. 

Yeni Maarif Vekili Reşit Ga· 
lip Beyi maalesef şahsan tanımı
yorum. Fak at biliyorum ki, f el
lAhların Suriyede istiklal bazı ... 
lamalarına rağmen lstaobulda 
( Osmanlı siyaseti ) . diye . ferrat 
edilirken o, (Türk sıyasetı ) dıye 
bağırmıştır ve eminim programım 
da bu duygusundan alacaktır. 
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lzınirdeki 
'> 

llzii ~ 
LVliis ahsilleri 

En büyiik ihraç maddeleri· 
mizden biri üzümdür. 

Gerek Avrupa ve gerek Ame
rikada iizümlerimize büyük bir 
r;ığbet vardır, çünkü cinsi iyi
dir ve misline başka yerde tesa
clüf etmek mümkün değildir. 

Üzümlerimiz iyi fiatle satıldığı 
seneler, müstahsil, bankalara bcrç
larını öder, vergisini verir, ihti
yacını temin eder. Memnundur. 

Fah:al yağmur münasebetile 
üzümler bozulur veya herhangi 
bir sebeple fiatler düşerse, İzmir 
baştanbaşa matem içindedir. 

Bu sene fiatler diişkündür. 
Müstahsil, bankalara olan borcunu 
ödiyememiş, bilakis bankalar 
alacaklarım tahsil için, müstahsi
lin elindeki üzümleri almıştır. 

Bankalar, ellerine geçen malı 
satarak paraya tahvil etmek ih
tiyaç ve mecburiyetinde kalmış
lardır. Fakat bu satış, fiatlerin 
düşmesine sebebiyet vermiştir. 

Netice şu olmuştur: Bankalar 
.atış hasılatile alacaklarını kapa
tamadılar, ellerinde kalan mah 
satmayı dUşünen köylüler de müş
teri bulamaz oldular. 

İşte Manisa üzilmcülerini şika-
yete sevkeden ve Ankaraya bir 
heyet göndermelerine sebep olan 
bAdise budur. İzmir Uzüm müs· 
tahsilleri hükumetten bu fiat 
11ukutunun önüne geçmesini ve 
ellerindeki üzümü satın almasmı 

rica ediyorlar. Bu mümkün olma
dığı takdirde vergilerinin ve ban
kaJara kalan borçlarının tehirini 
iıtiyorlar. 

Hükumet ne yapabilirdi? Ala
caklı olan bankaların bir kısmı 
resmi, bir kısmı hususidir. Devlet 
Bankalarına sözünü geçirebilirdi, 
fakat hususi bankalara ne diye
bilirdi? 

Bunun lizerine liükfımet iki 
tedbire başvurdu: Birincisi fiat 
düşkünlüğüne mani olmak için 
Ziraat Bankasmın, buğday işinde 
olduğu gibi, köyliiden bir mik
tar üzüm alması. Ziraat Ban
kası köylünUn zarar etmiye
ceğı bir fiatle l\züm alacak ve 
fiatlerde bir muvazene husulüne 
kadar bu üzümleri satmıyacaktır. 
Banka, bu satış işinde buğday 
aatış teşkilatından istifade ede
cektir. 

ikinci tedbir de, satdamıyacak 
derecede bozuk olan üzümlerin 
müskirat idaresi tarafından sahn 
almmasıdır. Bu suretle lzmir Uzüm 
müstahsillerinin bu sene büyük 
bir felaketten kurtulmalflrı temin 
edilmiş olacaktır. * 1f. 

Alaiyede 

• 
Kastamonuda Yeni iş e 

Vali Murat 
Muhabirine 

Kastamonu(Hu• 
susi) - VilAye· ,.-,-._,..,,..__.....,.......=.,~~_,"..,,,·-~"'".,...,..,.= 

timizde son se
neler zarfında bir
çok yeni işler 

yapılmıştır. Bu f 

hususta esaslı 
malumat almak 
Uzere Vali Murat 
Beye müracaat 
ettim. Vali Bey 
beni nezaketle 
kabul ederek 
etraflı izahat ver
di. E v\•elcl vila· 

yetin iktisadi 
vaziyetinden bah-

seden Vali Bey ·--~ 
şunları söyledi: 

" H - er yer• l 

de hüküm süren 
iktısadt buhran 
şüphesiz Kasta-

monuda da tesir· 
ini göstermekte 

dir. T abiatile 
halkın kazancı 

Bey Son Posta 
izahat Veriyor 

yolun diğer kı· 
sımları da yapı· 
la caktır. Bu 
yolda menfez· 
lere köprü kur· 
mak mecburi· 
yeti olduğu için 
itler biraz ged· 
ki yor. Maarif 
~ayatına gelince; 
maarif lılerimiz 
çok iyi gitmek· 
tedir. Merkezde 
bir ilkmektep 
yaptırmak tayız. 
Bunun inşası ya
kında bitecektir. 
Köy mekteple
rine de ehem
miyet veriyoruz. 
Biribirine çok ya· 
km olan köyler 
i,in mlişterek 
mektepler yaptırı· 
yoruz. Tedrisat 
tamamen kıymetli 
ve genç mual
limler elindedir. 

eskisi gibi değil- Okuyanların ve 
dir. Bu vaziyet cehaletten kurtu· 
karşısında mem- )anların miktarı· 
lekette umran Yukarda: Kastamonu Vlllyet konalı, A•aöıd•: Vall Murat Bey gUnden gUne 

faaliyeti zorlaşıyor. }Atını harice göndermek için yol ehemmiyetli surette fazlalaşıyor.,, 
"Fakat buna rağmen memle- yaptırmaktır. Şimdiki halde kom- Vali Heyin izahatı burada 

ketin güzelleşmesi için elimizden şu yilAyetlerin yollarını yaphrmak bitti. "Son Posta,, ya karşı gös-
geJen her gayreti gösteriyor ve için uğraşıyoruz. Çankır.f - Kas· terdikleri teveccühe teşekkür 
çalışıyoruz. En fazla ehemmiyet tamunu yolunun bizim vilAyete ederek ayrıldım. 
verdiğimiz şey memleket mahsu• ait olan kısmı yapdmışbr. Bu Kemal Kadri 

Malalgada 
Otomobil 
Kazaları 

Memlekette Kurtuluş Bayramı 

Malatya (Hususi) - Son giln• 
lerde burada otomobil kazaları 

siklaşmıştır. Bunun sebebi kont· 
rolsuzluk ve bir de seyrü sefer 
talimatnamesi bulunmamasıdır. 
Diğer taraftan eski ve harap 

otomobiller el'an faaliyet halin .. 
dedir. Kazalar ekseriyetle bu 
yüzden vukubulmaktadır. .Son za· 
manlard~ burada arabalar çoğal· 
mıştar. Fakat bunların da bir fiat 
tarifesi olmadığı için arabacılar 
fazla ücret alıyorlar. 

Mardinde 
- - -·--

Tömbeki Ziraati Kuraklık .. 27133 Defter Kaçak Kağıt 
tan Müteessir Oldu Yakalandı Kula kasabasının düşmandan kurtulduğu günün yıldönümll gerel .. 

kasabada, gerekıe nahiyelerde coıkun merasimle tes'it edilmiıtir. Bu· 
radaki resimde Selendi nahiyesinde yapılan tezahürat. görüyorsunuz. AIAiye ( Hususi ) - Gazipaşa 

nahiyesinde tömbeki zeriyah ge
çen seneye nisbetle bu sene 
daha ziyade tevsi edilmiştir. Ge· 

çen seneki hasılattan iyi istifade 
gören köylü bu sene fazlaca 
miktarda tömbeki zeriyatı yapmış· 
tır. Fak at bu seneki kuraklık 
köylünün yüzünü güldürmemiştir. 

Bizde tömbeki zeriyatı henilz 
yeni olduğu için hiikfımet tara
fından gönderilen mütehassıslar 
köylüyü bu hususta tenvir edi· 

yorlar. Halk yavaş yavaş yayl!
lardan dönmiye başladı. Muzları .. 
mı~ turfanda halindedir. 

.llwl Asıın 

Mardin ( Hususi ) - Geçen 
gün Akreşki karakol kumandanı 
Kadir onbaşı ve maiyeti efradı 
tarafından Ömerağa çeşmesi ci
varmda müsellah birkaç kaçak
çıya tesadüf edilmiş ve aralarında 
bir müsademe olmuştur. Neticede 
kaçakçılardan Mehmet Ali oğlu 
Mirza ve Abdullah oğlu İbrahim 
eşya ve hayvanları ile beraber 
yakalanmışlardır. Müsademe es
nasında bir hayvan vurulmuştur. 
Yakalanan kaçak eşyalar şunlar
dır: 27133 defter sigara kağıdı, 
beş top Japon bezi, iki top 
diril, iki yelek ve beş hayvan •• 

Kaçakçılar İhtisas Mahkeme· 
&İne teslim edilmişlerdir. - Cemal 

Menemende 
Bir Kıza Musallat Olan 

iki Kişi Yakalandı 

Menemenin Ulcakköyil civa

rmda çirkin bir vak'a olmuştur. 
İzmirden bir otomobille Mene-

mene gitmekte olan şoför Bay

ram ile yolculardan Hafız Meh· 
met oğlu Enver Ef. UlcakköyU 

civarında Didar isminde genç bir 
kıza tecavüz etmişler, yakalana
rak İzmire gönderilmişlerdir. 

Kon yada 
Köylüden 700 Bin Kilo 

Buğday Alındı 

Konya, (Hususi) Ziraat 
Bankası vilayetimiz dahilinde 
buğday mubayaasına harare;tle 
devam etmektedir. 

Günde dört vagon kadar buğ
day almıyor. Şimdiye kadat alıw 

nan buğday yedi yUz bin okkayı 
tecavüz etmiştir. Banka şimdiye; 
kadar lstanbula otuz dört \'agon 
buğday sevketmi~tir. 

Bilmediğim, 
Görmediğim 
Kar iden 

Nurullah Ata 
" Size, ey bilmediğim, gör• 

mediğim karileri.. ,, 
Zannederim her muharrir, 

kendini samimiyetle yokladığı 
zaman, Fikret gibi, bilmediği, 
görmediği karilerini öbürlerinden 
daha çok sever. İnsan oğlu, n~ 
kadar mütevazı olursa olsun, ken• 
disine ehemmiyet verilmesinden 
hoşlanır; bizi hiç tanımadıkları 
halde yazılarımızı beğendilderi 
için, veya beğenmeyip te sinirlen
mek için ( kariin böylesi de 
vardır) okuyanlar o zafımızı ok· 
şarlar. Belki her şey tesadi.ifün, 
yalnız tesadüfnn eseridir; fakat 
dostlarımızla tanışmamızı sırf 
ona borçlu olduğumuzu kolaylık· 
la kabul ederiz de kariin bizi 
bulması bir araşhrma mahsulü 
gibi gözükür. 

Benim de bilmediğim, görm.,. 
diğim karilerime, içimde hürmet
kar bir muhabbet vardır; onları 
glicendirmek istemem, onlara 
düşUndüğUmü kabul ettiremedi
ğim zaman demiyeceğim, fa .. 
kat, onları kanaatlerimin 
samimi ve hasbi olduğuna 
ikna edemediğim zaman 
adeta üzülürüm. Yazımı oku· 
mu.ş, bana inanmamış, yalan 
söylediğim zannına düşmü~, bu 
yaJanlarla vaktini geçirdiğine 
pişman olmuş... Kalpazanhk biç 
sevimli değildir. 

Geçenlerde bu sUtunda he-e 
veskArlardan bahsetmiş ve onları 
hiç te sevmediğimi söylemiştim. 
A. Bedri isminde bilmediğim, 
görmediğim bir kari, o yazıya 
öfkelendiğini ta Bursadan bildi
riyor. Bilmem heveskarları kendisi 
seviyor mu ? Herhalde o, heves• 
kArı müptedi manasında kuHam• 
yor; halbuki ben "amateur,, 
demek istemiştim. Heveskar mu· 
barrir, muharrir olmıya heves 
eden genç değil, muharrirliği bir 
meslek addetmiyen, başka bir 
iş tutan ve arasıra gönül eğlen• 
dirmek için şiir, hikaye yazan 
adamdır. Heveskarm arkasında 
san'at bir yumurta küfesi değil· 
dir ; onu hiç korkmadan, hiçbir 
esef duymadan atabilir. Yazdığı 
yazıya bütlin kafasını, bUtün tec
rübelerini bağlamaz. Eseı inin 
gUzel olup olmaması, muvaffak 
olup olmaması onun pek umurun-o 
da değildir ; çünkü ona pek 
ehemmiyet vermez. Heveskar, 
kendine san'atinden gayri edindi
ği mesleği san'atten Ustün tu• 
tan adamdır. 

A. Bedri Bey benim gençlere 
karşı bir nevi husumet besledi
ğimi sanıyor ve beni bu dalalet 
yolundan dönmeğe davet ediyor: 
"Lfttfen biraz insaf Ata B. ! ya-
rımn kuvveti olması muhtemel 
bugllnUn istidatlarmı birer çnrük 
yumurht gibi çöplüğe atmakta 
istical göstermeyiniz. Çünkü ara· 
larında sağlamlar bulunması da 
muhtemeldir. Onlar zamanla çü
rUkleri kendileri ayırt ederler,, 

diyor. . b'l d·v• .. 
A benım ı me ıgım, gorme• 

diğim kariim! Yeni yetişen mu• 
barrirleri öyle toptan beğenme
diğimi nereden çıkarıyorsunuz? 
Bilakis ben gençlerin yazısmdan 
çok hoşlanırım; amma gençlerde 
gençlik ~ Örınek istiyor, onların 
ihtiyar ihtiyar yaıılar yazdığına 
sinirleuiyorsam bu da mı kaba
hat? Hem siz de biraz insaf 
edin! "Onlar zan;ania çürükleri 
ke11dile1"i avırt ederler,, di .} orsu
nuı; yani · biL göz1 ~rimiı kapalı 
onlarm b<:.' r sini r.ıı !id .. ml edelim. 
Bann art i, rek ge·cı ~ dcn_mez 
a•:m1ıo: lütuf "'· uy·tnın c;ı ~ah 1 '~u 
ya~1m~a b"oi bu!ı.!::.'.;'ı,ğ'l o, \"Ot 

l • 1 
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I Siyaset Alemi j T B O Gönül işleri 

Fransayı 
Kuşkulandıran 
Kararlar 

Bir hayli gürültüyQ mucip olan 
aon Alman notas1ndan aonrı\, Avrupa 

hariciyelP.ri, hummalı bir faaliyete 
e-iri,tiler. Çünkil notanın kat'i neti-

celerini beklemiye lüzum iÖrmiyen 
Ye esasen beklemiyeceğinl bildiren 

Almanya harekete geçti, ukaaı ar
kasına iki mühim karar verdi: 

10 bin tonluk yeni bir kru· 
vaı.ör inşa etmek. 

2 - Spor teşkilatı namile datı· 
nık bir surette çalışan ıençliği in· 
ı:ibat altına almak. 

Veraay Muahedeıi, Almanyaya 
belıeri orıar bin tonluk dört a-emi 

inşasına müsaade etmektedir. Al
manya, buJ kuravaıörlerden ikisini 

yaptırmıştır. İlkinin adına izafeten 
"Döyçland - Almanya,. sistemi diye 

yadolunan bu )Z'emilerden üçüncüıü

nü de bir teşrinievelde tezgaha 

koyacak ve bu gemi Brünsvik unva
nını taşıyacaktır. 

Bir vakitler cep %ırhlıları diye bir 
hayli gürültü koparan yeni Alman 

kruvazörleri bir üçüncüsünün ilave
sine teşebbüs olunması; Fransız 

matbuatını bir hayli endişeye düşür
müştür. Çünkü hacim itibarile kü-

çük olan bu gemiler fennin biltün 
terakkilerini camidirler. Bu noktadan 

çok tehlikeli bir ıilih telikki edil
mekte ve hiçbir donanmanın bu 

ayarda gemilere aahip olmadıkları 

Jddia olun maktadır. 

Bunun haricinde, Almanyanın ver• 
diği ikinci karar üzerine imparator-

luk mukadderatına nezaret etmek 
yazifesile mükellef olan resmi bir 

komisyon teşkil olunmuştur. Bu 
komisyonun vazifeıi, Alman gençli

ğinin ukeri terbiyesile me~gul ola
caktır. Bundan maksat tudur ki bu 

l'ençlik, bir ihtiyaç halinde Alman 
orduıunun derhal ihtiyat kuvvetini 

teşkil edecek ve o vuifeye sröre 
har.rlanacaktır. ÇQnkü buırünkü 

ıerait altında muvazzaf ordunun 
kı droaun u fazla miktarda geniılet

mek mümkün detildir. 

Almanyanın arka arkaya aldıtı 
bu Jki mühim karar üzerine Franaa
nın ya bizzat veya müttefiklerinden 
birl ve meseli Lehistan veya Çe
koılovakya ve Sırbistan vasıtasile 
Cemiyeti Akvama müracaat ederek 
Veraay Muahedeaioin iblil edildiğini 

beyan, arka1ından da Lal-ey Mahke
me.inin hakemliğine müracaat etmesi 
beklenebilir. Bu teıebbüı, bir ihtimal 
aahuından çıkarak tahakkuk etmek 
üzere bulunan bir hakikat olmak 
üzeredir. - Süreyya 

M. Mak Donaldm Kızı Evlendi 
Londra 21 - Başvekil M. 

Streza Konferansı Bitti 
Konferans, Muztarip Avrupa Devlet
lerinin Derdine Deva Bulabildi Mi? 

Streza, 21 - lktasadt buhran
dan bilhassa müteessir ve muz

tarip olan Merkezi Avrupa ve 
Balkan devletlerinin mali va-

ziyetlerini tetkik ve tesbit 
eden Streza Konferansı mesaisini 

bitirerek kapanmıştır. Son celse· 
de bütün murahhaslar elde edi-
len neticelerin ehemmiyetini kay
detmişlerdir. Birçok murahhaslar. 

Konferans Reisi M. Bonnenin 

liyakat ve nezaketini hUrmetle 
tekrarlamışlardır. 

NI. Bonnenln Beyanatı 

Konferans Reisi M. Bonne, 
kapanış nutkunda bir Avrupa 
plim mevcut olmadan Avrupanın 
yeniden ihyasının imkAnsız ola
cağı kanaatmin konferans mesa
isile bir kere daha anlaşıldığmı 
söylemiş ve demiştir ki: 

- Avrupa serbest mübadele
ye mani oldukça karşılaştığı ölüm 
tehlikesi pek muazzamdır. 

Son celsed~, lktısadi ve mali 
tavsiyelerle, zahirelerin kıymetlen-

dirilmesi projeleri tasdik edilmiş· 
tir. Muhtelif encümenlerin 

tanzim ettiği raporlar mukad-
demesinde, bilhassa tavsiye 

edilen hal çarelerinin hepsinin 
tatbikı imkanı olmadığı söylen-

metedir. Komisyon lüzum 

ıe bu raporları cihan 
konferansına verecektir. 

görllr

iktısat 

Yardım Görecek Devletler 

Heyeti umumiye içtimamda 
Avusturya, Bulgariıtan, Yunanis-

tan, Macaristan, Romanya, Lehis
tan, Çekoslovakya ve Yugoslav· 

yanın vaziyetlerini tetkik eden 
ve bu devletlerin vaziyetlerine 

çaresaı olacak tedbirleri ihtiva 
eden hal projesi kabul edilmiştir. 

Bu projede moratoryomlarm va-
vaş yavaş ilgası, borçlularla 
alacaklılar arasında doğrudan 
doğruya müzakere ve krediler 
tavsiye edilmektedir. 

Fransada. M. He
riyo nıovkii iktida
r:.. ge<·tiktcn lionra 
bütçede bfiylllt 
miky:ısta tas11.rruf 
yapacagını ve ıııeın
leketin malt vazi
yetinde i~tikrar 

vUcuda getireceği

ni vndetrni9ti. 'fa
ı:.arruf faslında ilk 
hamle olarak Fran
sız ıııali) e vo büt
~o Na1.ırları te,·hi
di dii) urı i~·in lıir 

proje lırzırladılar. 

Fransız ınec•l İRi 

bu projeyi k.dıul 

etti . 
% :i, % 6 ve % 7 

faiz gı•tiren i::.tik
razl:ır kırnııııla trl\·
hit edilmiştir. Bıı 

istikrnzlnr lııındaıı 

sonra % 4 1/2 getircrektir. 15 sene znrfmll,1 tf'di\· o N1İlCl'ekllr. Tevhit edilen 
lıorçl.ırın tnkrihi ) ckfıııu !)) ınily:ır fr.t ıg t lı ılig- olıll'ıkt:ı<l ır. Rosıniıııiz rle proje-

ııin -'ll'c:lisi ırıeb'ıısanda ıııii1.akcrc:,ıi ı •sna ında ~ apılaıı bi r kroki gtizükmekte

dir. Solda Baş,okil )1. l!Prinı. \anıııtl.ı Bııtço XH7.ırı .M. Palınad ve .Malive . . . 
N'a7.ırı .Torıııım :.\larton gorunıııoktedir. 

Konferans Toplanıyor ·--
Almanya Tahdidi T eslihat Konferansına 
İştirak Etmezse Vaziyet Ne Olacak? 

Londra 21 - İngiltere, Al· 
manyaya verdiği cevaptan sonra 
Almanyayı manen tatmin etmiye 
çalışmaktadır. İngiltere, milteka
bil bir itilAfla, meseli bet sene 
için silahların tahdidi için bir 
mukavele tanzimini düşünmek

tedir, 
Bu müddet bittikten sonra 

yeni tahdidat için mukavele ye
niden tetkik edilecektir. Bu usul 
silahlardaki müsavatsızlığı yavaş 
yavaş azaltacak ve fakat Alman-

ya tahdidi teslibat konferansına 
iştirak etmedikçe bu uıul tatbik 
edilemiyecektir. Ve senelerden• 
beri Cenevrede tahdidi teslihat 

uğrunda sarfedilen bütün emek
lerin heba olmasından da Alman
ya mes'ul olacaktır. 

Alman Talebl Ve M. Huver 

Nevyork, 21 - Reisicilmhur 
M. Huver, Almanyanın silahlarda 

müsavat istemesi meselesile Ame
rikanın alakadar olmadı~mı, fakat, 
Almanyanın tahdidi teslihat kon-

neticeler alındığım yazmaktadır. feransmdan çekilmemesini şid-
Gazete diyor ki: Konferans mli- detle arzu ettiğini söylemiştir. 
kalemeleri Cenevredeki Avrupa Diplomatlar Cenevrede 

ittihadı tetkik komisyonuna ve- Cenevre, 21 - Fransız mu-
recek olan siyaset adamları aca- rabhası Başvekil M. Heriyo ile 

Gazeteler Neticeden Memnun ba ne karar vereceklerdir? Mer- M. Pol Bonkur, lngiliz murahhası 
Ve Endl••ll kezi Avrupamn ihyası için tanzim Hariciye Nazırı Sir Jon Simon, 

Paris 21 _ Gazeteler, kon· edilen tedbirleri siyaset adam- İspanya murahhası M. Madariya-
feransta alınan neticelerden mem- ları hUsnU suretle kullanacaklar ga buraya gelmişlerdir. 
nuniyetle bahsetmektedirler. Lö mıdır? Aksi takdirde bir Cihan Varşova, 21 - Leh hariciye 
Jurnal gazetesi, en müsaadesiz lktısat Konferansının toplanışı nazırı M. Zaleski Cenevreye ba-

Ağabeyimle 
Bir Evde 
Oturayım Mı? 

"Uzaktan akrabamızdan sayı
lan bir kızı seviyordum. Neden 
sonra ayni kı:r.ı ağabeyimin de 
sevdiğini öğrendim. Ses çıkar~ 
madun. Fakat bir müddet sonra 
nişanlandılar ve evlenmiye karar 
verdiler. Buraya kadar işte gayri.
tabii olan bir şey görllnmüyor. 
Fakat ağabeyim, annemle ve be
nimle beraber kalmak ve kansını 
bizim eve getirmek istiyor. Ben 
kıza karşı IAkayt değilim. Evde 
kalsam, fena bir netice çıkması 
muhtemel. Ayrılsam, müstakillen 
yaşayacak derecede kazancım 
yok. Şaşırdım kaldım. 

t 

Ak•arayı Necati 

Oğlum, işte bir ailenin sell
met ve istikbali mevzubabıtir. 

Sen anneni alıp başka bir eve 
çıkarsınız, yahut ağabeyine 
ayrı bir ev tutma1ını tavsiye 
edersiniz. Bu, sı:zm için 
maddi fedakArlığı da istilzam 
etse çekinmeyiniz. Çünkü diğer 

vaziyetten hasıl olacak netice 
sizin için daha feci olabilir. 

Fakat bence mesele bununla 
halledilmiş olmaz. Ağabeyinin 

evine sık sık devamın da seni 
baştan çıkarabilir. Binaenaleyh 
ayda yılda bir :ziyaretlerine gi· 
der, bu suretle alAkanız kesilin
ceye kadar vaziyeti idare edeY. 
siniz. 

1f 

"Babam beni kendi mesleğine 
sokmak istiyor. Ben ise bu i'i 
beğenmiyorum. Baıka bir mes
leğe intisap etmek istiyorum. 
Babamı beni zorlamıya hakkı 

var mıdır? 
Şinasi 

Babanın hakkı seni ikaz et-
mekten ibarettir. Fakat ~Ophe
siz ki mesleğinden memnun olan 
her baba çocuğunu o meslekte 
yeti,tirmek arzusundadır. Baba· 
nın sözilnll reddetmeden evvel, 
tavsiye ettiği meslek hakkmda 
biraz daha derin malumat almıya 
çalııınıı. 

HANIMTEYZE 
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Mak Donalda kızının evlenmesi 
dolayısile İngiltere kıralı ve M. 
Musoliniden tebrik telgrafları 
gelmiştir. şartlar içinde mühim ve büyük beyhude olacaktır. reket etmiştir. 
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TEFRlKAN UMARASI:75E========== 

ÇOCUKLUÖUM 
Meşhur Rus Edibi Makslm Oork .. ~.J hayal ro;n ~nı 

Türkçeye Çeviren: Muvaffak 

Ben dama çıkar onu pence
resinden gözetlerdim. Buradan 
masanm üstündeki ispirto lamba· 
sının mavi alevini ve onun oturup 
kapalı bir deftere bir şeyler 

yazan karanlık heyetini görürdüm. 

Gözlüğü, mavi bir parlak· 
lılda, küçük buz parçaları gibi 
yanardı. Bu sihirbazbaşıııın işle-

ri beni saatierca damın iistünd.e 
tutuyor ve merakımı bir azap 
derecesine yükseltiyordu. 

Sazan pencerenin önünd" el· 

leri arkasında ve gözleri dosdoğru 
dama müteveccih put gibi dururdu. 

Buna rağmen beni hiç far
ketmiyor gibi görünüyordu. Bu 
benim çok cammı sıkıyor, gli
ceniyordum. 

Sonra birdenbire masaya doğru 
srçrar, iğilir ve meşguliyete da

lardı. 

Eğer o biraz iyi giyinmiş 

olsaydı belki ondan korkacak
bm. Fakat fakir olduğunu gö
rüyordum. Deri ceketinin albn• 

dan pis, yenmiş bir yakahk gö- yapıyor?,, diye sordum. Ninem 
rünüyordu. Pantolonu leke ve sertçe mukabele etti: 
yama içinde idi. Ayaklarında - Bu sana ait değil, onunla 
yıpranmış ve partal potinler vardı. meşgul olma, anladın mı? 
Ninemin, fakirleri, acıyarak, fakat Bu tembihe rağmen bir gün 
biiylik babamııı derin bir istikrah elimle kalbimi bastırarak pence-
ve istihkar ile karşıladığını gö· reye yaklaştım. Heye~anımı güç-
rüyor ve : " Fakir kimselerden ilikle zaptedebiliy<>rdum: 
korkulmaz, onlar tehlikeli değil- - Burada ne yapıyorsun ? 
dirler!,, hüküm ve neticesine vasıl Toplandı, uzun bir milddet 
olmıya mecbur oluyordum. gözlüğünün üstünden baktı, yamk 

Evde kimse ( Pekala ) ya ta- yaraları ve berelerle kaplı elile 
beni tuttu ve dedi ki : 

hammül edemiyor, ondan hoşlan- _ Atla içeri !. 
mıyordu. Herkes ondan milstehzi Beni kapıdan değil, pencere-
bir kahkaha atarak bahsederdi. den içeri alması onu nazarımda 
Zabitin neş' eli karısı ona (te- ehemmiyetli bir surette yükselt-
beşir burunlu) derdi. Peter amca mişti. Bir sandığın üstüne oturdu, 
ve arabacılar için o eczacı ve yanma gelmemi söyledi ve sonra 
büyücübaşı idi. Büylik babam beni itti, tekrar yanına çağırdı. 
iıe sibirba:ı ve farmason diyordu. Ve nihayet yavaş sesle ıordu: 

Büyük anneme: "Orada o ne - Sen ııkimsin? 

Bu sual bana çok tuhaf gel~ 
mişti. Çürıkn hergün dört defa 
yemek zamanları, onunla ayni 
masada oturuyordum. 

- Ben ev sahibinin torunu
yum! 

Diye cevap verdim. Şehadet 
'parmağma bakarak: " Ah, evet 
doğru!,. dedi ve sustu. 

Ona izahat vermeyi lüzumlu 
buldum: " Ben fakat Ka~irinler

den değilim Peşkovlardanıml" 
dedim. 

- Demek Pe~kov ha öyle 
mi?. Pek~la ! ... 

Diye jnanmıyormuş gibi tek· 
rar etti. Beni bir kenara itti. 
Ayağa kalktı ve masaya yak
laştı: 

- Bir kenarda otur ve se&-
sizco dur! •• 

t Ar~asa var ) 



Dünya Hadiseleri 

Hırsızlık 
• 
imkansız 
Bir Hale Geldi 

Viya4adan yazılıyor: Zabıtanın 
teıebbnsile hırsızlara karşı yeni 
bir muhafaza nsıtasınin tecrübesi 
yapılmış ve çok iyi bu nelice 
alınmıştır. Mesele ıudur: 

Gece herkes uyuduğu zaman 
evin methaline top teklinde bir 
alet yerleştirilmektedir. Bu alet 
elektrik vasıtasile kapı ile allka
dardır. Her ne auretle olursa 
olauıı hırsız kapıyı açtığı zaman 
elektrjk kuvveti bu alet ilzeriude 
tesir yapmakta ve top patla
maktadır. Bu gürühn, ev halkım 
en derin uykudan uyancLrmıya 
kafidir. Farzımuhal olarak ev 
balkı uyanmadı Ye hırsız bundan 
istifade ederek içeri pdi. Bu 
takdinle topun patlamasile etra
fa yayılan bir nevi bayılbcı gaz, 
lnnaza bir adam atmıya imkin 
ftnllemekte w: derhal bayıltmak· 
tadar. Bu suretle Avustal'fllda 
bınuhk yapmak Adeta imkinmz 
bİI' bale gelmiştir. 

Berlin Bejediyesi Müşkül 
Vaziyette 

Berlin - Berlin Belediyesi, 
cidden müşkül bir vaziyete girmiş 
ve mühim bir dava karşısında ne 
yapacağını şaşırmış bir hale gd
mif tir. Hldise, Berlin sokaklan
nm yapılış ıeklioden dojuyor. 
Birçok Awapa tehirleri gibi Al
nan payitahtının sokakları baştan. 
1aşa asfalt de: ıımiJtir. Fakat her 
edenae b· faltlar kızak yap-
ıakta ve yüzden lazlaca ka-

· a olmaktadır. Son gtinlude lıu
ual bir otomobn idare eden bir 
ıvukat, bir döneme~ noktasında 
iğer bir otomobil ile müsademe 
tmi§tir. Bu adam, gayet yavaş 
.areket ettiği için bir kazaya 
'leydan vermesine imkan yoldu. 
)iier otomobil de ayni suretle 
ıtiyatlı hareket e~ordu. Buna 
ap.en kaza oldu. Berlin Bele
iyesi, bu avukab mahkemeye 

.erdi. Fakat hakkından emin olan 
ıvukat, billkis Berfin Belediyesi 
ı1eybine dava 1lçti, fena yol 
ıapbğından dolayı 10 bin mark 
azminat istedi. Avukatın bu id
iuuu kunetlendirea ~ mOIMm 

1idise, .,.U uokmda, iki ay 
;inde 21 otomobil kansmm daha 
hnasıdır. 

Bu şekle göre Berlin Beledi-
esinin mahkum olması işten bile 
eiildir. Fakat davayı gören 

mahkeme, bu hususta bir türlii 
karar verememektedir. Çünkü ve
receği karar Belediyenin aleyhin
de çıkacaktır. O lakdirde ise 
Belediye için bitlln bu kazalaı 
dan doğan binlerce marklık para 
tazminatı verilmekle iş baDedil-
miyecek, bütia Berlia 10kaklannın 
afaltlaraaı sökerek yeniden yap-
tırmak icap edecektir. Bu takdir
de ise Berlio Belediyesinin parÜı 
retiımiyoccktir. Oaun ipndir ki 
mahkeme bem belediyeyi bak• 
giriJw, be. de wuiyeti bildiği 
içia bir terli k...,..ı veremiyor. 

Fırat Klprlsll 
Malatya (Hususi)- ElAziz fO

a•mm Fuat nehri ftzerindeki 
muazzam betonarme köprlkıiia 

• .iqaatı laitam bmm111tur. Yakında 
resmi kllıadı icra edilecektir. 
Birinci Umumi MüfettiıJik bu me
sele için çok yakından alAka gös
termektedir. Resmi küşat i~ 
civar vilayetlerden murahhasla 
da.et edilmiştir. Davet üzerine 
bizim vilayetimizden de bir heyet 
bu me asime iştirak edecektir. 

SON POSTA 

Amerikada ilk Türk Kabileleri 
Kubiliy HBnın Akıncıları 
Yenidünyaya Nasıl Geçmişti 
Bütün Alimler Şimdi Bu Mühim Mesele be Meşguldfu. 

Amerianın ilk sekmesi halc
kmda, son -zamanda, ~im tet
kikler •e mlinakaşalar yapıl.yor. 
Herkes bilir ki bunlar kırmızı 
derilidirler, çok cesurdurlar, 
fevkalide lamıaz ve tabammlUG 
insanlardır. Ba mlıukaşalara gt.. 
rişenlerin idClaJan iki noktada 
toplmapr: 

1 - Bu adamt.r bir IDUha
ceret neticesinde mi buraya ıel
mişlerdir? 

2 - Yoba orada alee ..ı 
mncut idiler 1 

Yenidünya ismi verilea A..
rika bir ada vaı.i1etiade balnn
duğu için orada, ltedenberi 
inan mevcut olabilecejine ihtimal 
verilmiyor Ye ba kırmm derilüer, 
bir iddiaya gire Beni 1.rail ka
bilelerine, diğer 
bir iddiaya göre 

de Anadoludan 
geçmiş Kari aşi .. 

retlerile Kubilay 
HAmn Türk 
akıncılarına men
sup gibi gösteri
yorlar. F ... 
kat ba tak
dirde, bu 

kab11eler ve Tlirk akıncıları han
gi vasıta ye yoldan Amen'Kaya 
gelmi~dir ? Da malim ilmt 
bir 8111'ette tesbit etmek İçİll elde 
mevmt ve tabaliat ile ilal aya
ta ait ilk devirlerden kalma bazı 
vesikaların gözden geçirilmesi 
lizımgeliyor 'ki bu İf henüz ya
pılmamıştır. Bu arada yine tetkik 
edilmesi dnşftntilen diğer bir me
sele d•ha var : 

ilk in-, yem d..,acla mı, 
yoba eKi düaya da mı ilk defa 
vücut buldu? 

Eğer eski dUnya De yeni 
dünyayı biribirine bitiftiren bir 
ittisal noktası mevcut olsa idi, 
böyle bir suale yer kalmazdı. 
Fakat mademki Amen"ka bugtln 
bir ada halindedir; bu takdirde 
bu sualin cevabını mOsbet bir 
surette bulup vermek llzımdır. 

Maruf ilimlerden Veinerin 
ortaya attığı bir faraziyeye göre 
b1it6n dUnya, evvelce tek kıt'adan 
mlrekkepli. Sonraları mubtellf 
parça1ara aynldı. 

e. .as kaa.I olaadılııldan 
sonra ıerek At1 ça, g_. ~ 
rika lat'alanada tarih clenindea 
evvelki insanlara ait keıifler 
ıözden geçirilmit ve ıörnlmGr 
tnr ki Avrupada, SoltUreen de-
nile" devirde mevcut allt ve 
edefttın hemerlelf Amerika.ta 
da wardft'. Btl ... t.u.dan 
15 - 20 bin MDe enele 8İt ... 
rak kabul olunduğuna g&re, 
Amerikanın keşfi, Kristol-Koloaap
tan tam 15 - 20 hiD .ene enel 
vuku bulmuştur. denilebilir. 

'Burada gördüğtlnllz delik tekerlelderden enetce bahsetmiştik. lnglterede icat edften ba yeni eflenee 
şim ı orada günün modası olmuş, çok rağbet kazanmışth. Birçok aileler timdi bu kocaman teker
leklerin içine oturarak gezip eğlenmektedir. Bakalım daha neler ıöreceiiz? 

1 
Kari Mektuplan 

1 
Eskişehir deki 
Köfteler 
Çok Pahalı 

Eakitehirde nktile etin ok
"- 80 kuruşa olduğu zaman 
kaftecilerde 10 tane köfte on ku-
1'111 idi. 

8agln etin okka11 25 - 30 
lmrat oldu, yine on köfte 1 O ku-
1111· Şu halde bir okkJl ette elli 
kunt havadao bir kir var. Sa
bftan kazanılan para da caba. 

Ekmekçilerdeu bu gibi esnaf 
eloneii .iakonto ile ahrlar. 8 ku
l'Ufluk ekmeği dörde tabim edip 
10 kurup satıyorlar. Her ek· 
mekte iki kuruş ta havadan ek
mektea kazamyorlv. Şu kuaaç 
••• IDllClar, değil midir? 

Belediye necim ba emaffa 
allkacl.. elma.yor, yoksa ftzifesi 
•sridade midir? Belediye ete 
M '-at aarb vaz7ettiği halde 
kmplar .,...... 25 kurup ka-
dar koyun eti aabyorJar. De
mek iri narhtan aşağı fiat 
idare idiyormu1- Bugthı a,çıtar
da et yemejinin tabağı 5 kuruşa, 
1ebze Uç kuruşa mükemmel idare 
eder. Çünkfi sebzenin okkası 3 
ve 2 kuruşadır. 

Belediyenin nazarı dikkatini 
c:elbetmenizi umumun menfaati 
namına rica ederim. 

Memur karilerhıizd n 
KAzım 

Maarif Vekili Ref. t Galip 
Beygfendiye 

On sekiz glindenberi maaı 
beldiyen orta tedrisat muallim· 
1-İlle ait havaleler ekaik aönde
rildiğiaden ancak muallimJeria 
yan11 maq alabilmişlerdir. Na
_.. dikkatinizi celbeder, emirlu 

• • L._l.JI • ef ..J!_ 
•w:ı""'ll'l&IEllDI-- .... erız eawm. 

Birk3' Mullim 

laybo1an Mektuplar 
Mudanyadan namımıza verilen 

mektuplar Isparta poatahanesino 
kadar geldiği halde kaybolmak• 
tadır. lspartadao verilen mek· 
blplar muntazaman Mudan} aya 
gelmektedir. Bu hu.ata mercii
llİll llllAJ'ı dikkatini ebemmiyetie 
c:elheclern. 

!aparta Tabakhane ei' arı ıı ta 
Sıtallat memurıı 

Niyazi 

Halk Evinden Davet 
l.tanbld Halk E.i Reisliğia

den : Halk Evi fiAn dersbaa~leri 
eabaüıce Almanca lisanı için 
iamini yazdıran veyahut bu arzu
da olan bamm ve beylerin 24 
ertG1 c:mnrtesi xGnl saat 17 de 
Halk Evinin Cağaloğtandaki mer
kezinde hazll' bu1unmalan rica 
olunur. 

Cevap1ar•m1z 

Pair" Bey sade tae& Beye: 
8 ile 12 yaı 11111sUMlaki ço

ceklw lleak fikren ve bedenen 
.._ •• ,,,n. aqvWıema bulma· 
dıklannaan bu kabtt mtııabaka
lara girmeleri ve ı&ytediğinia 
un•at .fubesinde çalışmaları kabil 
lieiiJÖır. Gazetemizin bu hususta 
tavassutu da mevzubabiı değildir 
efendim. .. 

Balll Matuk Beye: 
T efrikalanmmn kitap halinde 

çslap çdanıyacaldan halde: ada 
laealz bir karar verilmemiştir. 

1 
s-duğunuz menu etrafında ga
zetemizde yakında zenpa taf.iltt ......... 



OCUK S.A YFASI 
Tayyare İle Okyanusu 

Geçen İlk Çocuk 
İki Kuçük Kardeş Okyanusu Aştıktan 
Sonra Buzlar Arasına Düşlüler, Bize 

Başlarından Geçeni Anlatıyorlar 
- -----

Bu ayın başında Hucbinson tayyare ile geçen ilk çocuklardır. 
isminde bir Amerikalı Katerin ve Tayyareleri Avrupamn şimalinde 
Janet isminde iki çocuğu ile birlik· bmlar arasına düşmüştür. Ço

Tayyare ile Okyanusu aşan 
ilk çocuk Katerln 

te tayyare ile Atlas Okyanusunu 
geçmiye kalktı. Çocukların biri 
12, öteki 8 yaşındadır. Okyanusu 

cUklar buradan güç bal ile kur
tarılmışlardır. Bu meraklı hikayeyi 
Katerin ıöyle anlabyor: 

ııunştnğümUz buzlar içinden 
babam beni, kardeşimi ve an
nemi yine kurtardı. Elbiselerimiz 
ıslandı. Babam benim oyuncağı· 
mı da kurtard•. Amma kardeşi
min oyuncakları hepsi haltı. Bi
zim birçokt ayyarelerimiz var. Fa· 
kat kaybettiğimiz ilk tayyaremiz 
budur. 0 Buz1u adaya ifk düştüğümüz 
zaman kendimi peri memleke-
tinde sandım. Fakat sonra ör
tüsüz, yataksız üşümiye başla-
y1nca pişman oldum. Ninemin 
yanında olmadığıma kızdım. 

" Tayyareden çıkınca anne
mizle birlikte buzlu l<aya!arı yan
yana getirerek bir kulübe yap
mıya çalıştık. Etraf hep buzdu. 
Fakat kayacak bir şey bulama-
dık. Bir •ralık bir ayı görür gibi 
oldum. Babama koştum. O da 
ttifeğile geldi amma, - sonra ayıyı 
kaybettik. Bir gece annem ağ
ladı. Hepimiz korkuyorduk. 

" Nihayet imdadımıza gelen 
kayığı göri\nce sevinçle bağırd k. 
Fakat daha o gece bu soğuk 
adada kalmak hoşuma gitmedi. 
Annem bize kinin içirdi. Yiye
ceğimiz azdı. Bizim çikolatalanmız 
vardı. Fakat babam ezar az;;tr ve-
riyordu. Ertesi sabahi mdadımızn 
gelen kayıkla kaptail Vatsonun 
evine gittik. Bize orad:ı sıcak 
yemek verdiler. 

" Size aysbergler, tuhaf ı~ı';
lar ve top ..;eslerine benziyen 
sesler hakkmda da çok sö •'i• e
ccklerim var amma, b3ba•n bu 
kadar yetişir di} or. Y aln z şunu 
söyliyeyim ki tayyareye y!ne bi-
nenm. ,, 

OYUN 

Bu Adam Kim? 

.ı7 

'l'.S_ ·~ 
ı+. 

·13 
·iZ 

... 

20 . 
:;:, .. 

Etinize ka.emı aimız. rıır nu· 
maradan başl yarak srn ~dede 

~adar ü:-iHü·ıüz. R-csmi bit;r
dikten sonra deniz'.e-rde sey•
hat eden, gemi eri so;an bir 
adam göreceksiniz. 

Oyun: 

Gö'de ~·e Vır? 

... e ., .... 

Eliu ~ k,• en11ui2i al nız. t 1 ) 
nmrarndan basb)'ıp son harfe 
k ıd H" ) iirüt:.in:1z. Sonuna gel-

di 1;.' · z zarıan ekseriyetle park 
gölleri ıdc ! ördiiğ:.biiz bir şcyı 
buhıcaks1 nz. 

Sc nr.t bo; a kuhınuzu açıp 
I,u resmi boyayı!l z ve ko!leksi
yorıunuz·l Lv) u:ıaz. 

Doğan, - Bu Orlu1zcoğı 
Kendiniz 
}~011abi lirsiniz 

Çocuklar, biraz ötede 
oynar mısmz? Kızkardeşim ya
takta, hasta, yatıyor. Mahalle 
çoculdarı aldırmadılar ... 

2 - Doğan kendi kendine 
cJüşiindü. Nermin uyumazsa iyile· 
Şemcz. Çocukları kovmanın bir 
Çare.si var. Masanın üstündeki 
elektr~k !iimbasıııııı üzerine tuhaf 
bir r~~iru yaptı. 

~. ~ ~lb...:.ı.:r..:ı~~~ 

3 - Elektrik la~bası garip 
bir "majiklantcrn" o!du. Doğan 
lambayı bahçedeki mermer toru· 
zuıı üzerine tuttu. Yuvarlak to
puz ışığın içerisinde bir insan haşı 
gibi görümlü. Çocuklar bunu 
görünce: 

- E,·vah, t opuz canlandı, üsti.i
mlize ge:iyor cliye çığ!ığı lnsblar, 
soluğu bir mahalle ötede aldtlar. 

bir r:uçt 
tahlava ihliv.ıcı ı ız Yar. 

• J 

Ev v-e ·a rm kav\ .1yı 
k·ı ~ı<Tm n ke ıariannı 

1 ""' 

bir kulu 
keserek 

ha:>ıriayın .z . Sonra tc p!u iğneleri 
resimc.c g örüı<lıiğü Üzere yukar· 

dan aşağı doğru sı.ra ile ınu
kavvan ıı üzerine ~iz=niz. İğnele1·i 

biribirine çok sık koynıayınız. 
Ara!;,rıııdan bir bi!ya geçecek 
kadar yer bırakır.ız. 

Bunları hazırladıktan sonra 
oyuna baş! yabilirsiniz. BiJyayı 
mukavvanın t.ım ortasına lcoyu· 
n:. z. Her oyuncu e!inc bit- parça 
tahta ahr ve lahtasile bilya) a 
vuru r. Marıfct bi!yayı iğnelere 
c!eğdirmeclen dışarı çıkarabil
mektir. Kim ki iğneiere değdir
meden dışarı çıkarırsa oyunu 
kazanır. Oyuna tekrar devam 
eders!niı. En çok sayı yapan, 
y:ıni bily.:ıyı iğnelere değdirmeden 
<lışan çıkaran oyuou kazanır. 

Bu Haftaki Bilmecemiz 
-

Çiçek Perileri Hangi 
Çiçeği Severler? 

Köy ; erilerinin hepsi sahilde biiyiiyen çiçeklerden birini severler. 
Bu :-esimde dört peri ve dört te çiçek var. Bu perilerin en çok 
sev 'ği çiçe1< hangisidir? Hangi çiçek hangi perinin, kararlaşbrınız. 
Ht r i eri;•e }'akm olan yoldan başlıyarak, kaleminizle dairelerin 
iç.inden geçip çiçeğe gelmiye çalışınız. Geçtiğiniz yolu renkli ka· 
lem~, rie iş iret ediniz. Bu suretle kararlaştırdığınız çiçeğe gelebil· 
diniz mi ? Görçi;m. 

Do*'ru halledenlerden yüz kişiye muhtelif hediyeler verilecektir. 

Tuhaf 
F z "",raf ar 

Küçük L~yla ne nal ne de 
na!baut görmemişti. Bir gün ar
kadaş!arile beraber bir nalbant 
dülddnma gittiler. Nalbant ~tın 
ayağma llal tak.yordu. 

L.!yla eve dönünce babasına 
koı;:tı•: 

- Ba\'3, dedi. Bugiiıı at ya-
pan bir adam gördüm. Biz gitti
ğim:z zaman atı bilirmiş, ayağına 
son nalını takı)'ordu. dedi. 

Aiiyeı Olsun Kızım 
KiiçUk Fer 'a, Kacl köydeki 

f raıı~ız Mektebine gidiyordu. Bir 
gii•' muallimlel'i Ferdaya "Bon • 
rni.1t 11 yani liya!.at mükafatı ver· 
diler. F crda mükafatm ı almış, 

memnun eı.-e geldi. İhtiyar ha
mb:-ıcsi gözlük!crini takmış, oya 
iş'iycrdu. Ferda hemen yanına 
yaklaştı: 

- Haminne... Son • point 
aldım. dedi. 

Mam"nnesi, Bon - point'ın ne 
olduğunu bilmiyordu. Bonbon 
ald m, anlamış: 

Afiyet o'.sun kızım .. ye .. 

Faydalı 
Malumat 
Yumurtanın Taze Oldu
ğunu Nasıl Anlanıalı? 

Evinizde anneniz bergiin bak
kaldan, yumurtacıdan yumurta 
alır. Bunun birçoğu bayat çıkar. 
Annenizin aldanmasına siz mani 
olabilirsiniz. Yumurtaları almaz
dan evvel dener, tazelerini 
alır, ötekilerini iade edersiniz. 
Bakınız nasıl: Bir tencereyi su 
ile doldurunuz. İçerisine bir avuç 
tuz atmız. Badehu yumurtaları 
birer birer suyun içine bırakınız. 
Yumurtaların bir k:smı suyun 
üstünde kahr. Bir kısmı ortasın· 
da durur. Bfr kısmı da dibine 
iner. Dibine inenler çok tazedir. 
Ortada kalanlar, yirmi yirmi beş 
giinlük yumurtadır. Üstünde ka
lanlat· da tamamen bayattır. 

dedi.. 
Ferda kahkahayı saldı: 

- Haminne.. yenmez.. dedi. 
- O halde niye para barcet-

tin kızım ... 
Diye Ferdayı azarladı. 

Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

8 ey'ül 932 tar h:i nüshamızda 

neşrolunan bu macada'.,i ~Aklı (Tilki 
ile keçi) yi bulan ar ara•mda hediye 

al .. cCtlda rı n isimler ni aşağıya yazıv,o
ı u7.. Hediye alacak kariloeriınizden (,. 
t .ınL u da bulu.11rnların pazartl'si, p~r
şeı· be gün it ri Öğleden sonra bizzat 
i da reıniu- gelerek 1 ed'yelerini alına• 
l <1 n lazımdır. Yal ıız taşra kari!eri· 
mizi ı hediyeleri adres.erin ~ poata 
ile gönder lir. 

Birer dolma mürekk~pli ka-
lem alacaklar. 

l•ı,11tp:~ Ortam kt(•p t:delu in-
ık ı 27:\ !\.r,lhiııı ~lıı~tafa, Eyü • Ort.t· 
ıııekt lıi t.ıirl c. iııdı· ı :!~4 C ııı ıl :-.:ilıat, 
bıa ılıul 44 ilııcü ııı ktcp t.~lc '-.inden 
1 !)3 :O:Plıer, Ort :ıkiis Defter hır 1111 ıııarn : 

130 )!";ıut, n.l, ııtpaşa Ort:ııııcl..tel i ta· 
lclıc:>siııdcıı !J!I Kırnı.ıl) ht:rnlıııl D.triiş· 
şofc·k·ı l.İ!i ~i yodiıı~i :rnııft~ııı 11 Or 
hnıı. l'ı ~ og-lıı ı..., iııci ı.H·kiı'p, tst:ıal ııl 
Biıılıirdırd, l',''l,:t 1ı.ıne :;uk~~k ı:~ Hori::.or 
Ih y vu lbııııııl:ı.r. 

Dolma kurşun kalemi ala· 
caklar. 

• ~ınlıor'it ·~ Orta·noktef) tnleb :-.in
de•ı l::i ::->urm t, ~iilt--ymnıti)e J>o,·ooğ
lu ~okuşu ııum:lr.ı: 7:! llidr.)tH, htan
lıııl Miitdrnit Mu ... ta. efendi kıı.ı l'e
rih.rn. l-ıt:ınlı11l 45 in<>i 1111 .. •ktep lıt•tiııd 
"ııı.ıfu,tl:u ı 14 Ahmet, O. kilılM llı!'l uı i
~·ıı ı rt.ı ~ol-:\!• s3 M.dıiılo ~lc-hmot, l:.
taıılıııl :'an"nıkr rıwklelıi tah b siınlan 
1.1 Yu<ıuf ('Pıııal, Ortakiiy D·ıftr.rd:ır 

tr.•nn.ıy bt İ\• nıı ıııım:ua: ı;;n \'• dat.. 

hıt: 11 l ııl Ihr '':~ •fekn Lis<• ·i talobcsiıı
dcıı 8:> Et~at Hey vo lfanınılar. 

Birer adet albüm alacakla:-. 

t;.ıt-ı1ı· ı Kızıııl'ktı>ui Hçiıııcıı :;ııııf 

t.ılclJı•~ i ııduıı l"at ııı l Ahdull:ıh, T;n ~,m· 
rıl .\ ııı Efcııdı, ~: ıııatya. h.ıu.uılıkyıı.

lı h ııı ıııara: 17 ~dı yli\ 1 ı ııı, B d ı
kP-.ir J·:rl.cl, ı)rt,ııııcktt hi soıı sırıı tın 

;!11 ll!ı:.unı lh> ve llaıııııl.ır. 
( Arkası \'a.r ) 
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"Son Posta,, Ho~ivutta hususi ml!habiri • 11Son Posta,, haftada iki defa ıirıcm;ı. 

bn!uııan ycgii.n" Türk gaıetesidi •. Ho- s 1 N E M A sayfası yapar. Bu sayfalarda dünyanın 

livut muhabirim"z. her h:ıfta bite me'du!> en yeni ıinema haberleri, artistlcri:ı 

fÖııt!er :r ve ıincmı ilemin:a içyüı:ünii hayatı Ye sinema ileıninde!ci ıan'at 

anlatır. cereyanlarından bahsedilir. . 

----- -
-

Holivutta 
Şimdi De Şişn1anhk Mo· 

dası Hiikiim S urüyor 

Parisli Sevdalılar Moris Şövalye 
-----

Amerikanın Müsaadesile 
Tekrar Holivuda Gidiyor 

Scne!erdeabe. i Hclivutla za
" fök moda idi. Yeni türeye.1 bir 
~ıldız kumpanyaya angaje edile· 
ccği va~it bilh lSS3 yıldız n z~vıf 

olmasına dikka edi!mekte 
Bal k etincle bir kadın bile şı..;

man sayılırdı. Hulivuttaki yıldız
hm n ve kadın figüranların adedi 
sekiz binden fazladır. Bu kadm
larm ytizde doksanı senelerden· 
beri şişmanlamamak içia karmla
rım bile adamakıllı doyurmuyor· 
lardı. 

Fakat şimdi ansızın Hclivutta 
zayıflık modadan çıkmış, yerini 
baiık etindeki tipler işgal etmiş· 
tir. filim kumpanyaları yeni ala-
cakları yıldıziarın b · tinde 
oinıalarına dikkat (;dir. 
Büyüle filim kumpanyalarından 

biri, Ursula Cens ismindeki ma· 
ruf bir lngiliz yıldızını angaje 
etmt!k için güzel kızın 2 kilo 265 

Şimdi Fransada~i malikane· 
sinde istirahat etmekte olan Mo
ris Şövalyenin bir daha Holivuda 
gidemiyeceğine dair bir müddet 
evvel bir şayia çıkmıştı. Morisin 
"Paramunt,, şirketi ile olan kon• 
tratının bitmesine 10 ay kal
mıştır. "Paramunt" şirketinin te· 
şebbüsU sayesinde Amerika hü· 
kiımeti Moris Şövalyenin Holivu
da gelmesine müsaade etmiştir. 

Fakat kontratın müddeti hitam 
buluncat yani on ay sonra Moris, 
Amerikayı terketmiye mecburdur. 
Moris bu ayın sonunda Hoiivuda 
gidecektir. 

Bu Nasıl Olmuştu? 
Rusyada Kiyef şehrinde " Bu 

Nasıl Olmuştu?,, isminde bir filim 
çevrilmektedir. Filmin mevzuu 
Rusyada ihtilAlden sonra seneler .. 
ce devam eden dahili harp! rdo 
kadınların oynadığı roldür. 

On iki Sandalye 
" Sahipsiz Toprak 11 ismindeki 

filmin senaryosunu yazan Viktor 
Trivas, maruf Sovyet ediplerinden 
llfa ve Petrof taraflarından mi.iş· 
tereken yazılan '10n İki Sandalyet, 
ismindeki romanı filme almıya 
karar vermiştir. 

20 Senede 900 Filim 

gram artmasını şart koşmuştur. Gü
zel yıldız işe başlayıncaya kadar 2 
kilo 265 gram artmazsa kontrat 
feshedilecektir. Esı,.· \·c maruf 
yıldızlar da şimdi ~ 'l .1a ıılamak 

için her çareye baş vurmaktadır· 
lar. Eskiden yıldızlara ve ileri 

gelen fig~ranlara zayıflama id· 
manı yaptırarak avuç dolusu 
para kazanan ( güzellik milesse· 
ıeleri) şimdi de onları şişmanlat· 
mak için çareler aramaktadırlar. 

Fransanın son r:amanlarda yetiştirdiği en güzel yıldızlardan olan Meg Lömonye bu mevsime yetiş· 
mek Uzere birçok filimler çevirmiştir. "Parisli Sevdalılar,, ismi verilen filim bunların arasında en fazla 
beğenilenidir. Bu filim şehrimize de gelmiş ve Melek sinemasmda gösterilmiye başlanmıştır. Burada 
gördüğünüz resim bu filmin cazip bir sahnesidir. Bu mevsim içinde güzel yıldızın birkaç filmini 
daha seyredeceksiniz. 

"Paramunt,, Filim Kumpanya-
sımn, tesisinin yirminci seneyi dev
riyesi büyük ve tantanab merr·
ıimle tes'it edilmiştir. "Paramu 
Kumpanyası 20 sene zarfın 
000 bUyl\k filim çevirmiıtir. 

Kontes Monte Kristo 
Çekoslovak hükumeti "Kon· 

tes Monte Kristo,, ismindeki fil· 
min gösterilmesini mahzurlu 
bulmuş ve men'etmiştir. 

Siyah Altm 
Methur Rus muharrirlerinden 

Aleksey Tolstoy'un "Siyah Altm,, 
ismindeki romanı Rusyada filme 
almmıya başlanmıştır. 

Lüiden Son Postaya 

Size ~uracıkta meşhur kahkahalar kıralı Harold Loidin yani 
lfopı"' i ii'ııin en son çekilmiş bir resmini takdim ediyoruz. Resmin 
tistii i imzayı bizzat Lui at.nış ve Amerika muhabirimiz Turan 
B. v.ı ıbı:;le bize göndermiştir. Sevi;nli komik ''Son Posta,. oku· 
yuculuına seia ın göndermeyi de unulmamıştır. 

Sarışm Rllya 
Lilyan Harvey ve Hanri Gara 

tarafından bir milddettenberi 
çevriJmekte olan "Sarışm Rüya,, 
ismindeki filim bitirilmiştir. 

Nil Nehrinde 
Ramon Novaro •1 Nil nehrfn .. 

de ,, isimli bir filim çevirmekte
dir. Bu filmin bllyük bir şöhret 
kazanacağı ümit edilmektedir. 

İngiliz 
Papasları 
Ve Sinema 

İngilterede birçok kiliselerin 
methalinde bazı ilanlar asılnııştır. 
Bu iJAnların üzerinde kilisenin 

1Bebe Danyel Ve Çocuğq 
bulunduğu semtteki sinemaların 
isimleri ya2:11makta, orada göste· 
rilmekte olem filimf erin isimleri 
gösterilmekte ve nihayet ilanlarm 
sonunda bazı filim isimleri üze· 
rinde durularak: " İyi bir Hristi
yan bu filimleri görmemelidir." 
denmektedir. Evvela Protestan 1 ( 
kiliselerinde vücude getirilen bu 
"filim sansörliiğü,, Katolik k;Jise
leri tarafından da taklit edilmiş-
tir. Protestan ve Katolik kilisele
rinin en ziyade aleyhtar_ oiduldan 
filimlerin başmda " Uniformah 
Mektepliler,. ve "Kömür Ocakla· 
rında Facia,, filimleri gelmektedir. 

Bir Yanhshk 
' Birkaç gUn evvel Viyana ga-

zeteleri ve bütün ajanslar maruf 
Çinli sinema yıldızı Anna May 
Vongun tevkif edildiğini yazdılar. 
Nitekim biz de buna birkaç sa· 
tırla işaret ettik. Fakat arası çok 

, geçmeden bu meselede bir yan
lışlık olduğu anlaşıldı, zira 
Çinli yıldız o esnada Holivutta 
bulunuyordu ve kendisinin Viya· 
nada tevkif edildiğine dair ajanı 
haberlerini okuyunca hayretten 
dona kalmıştır. 

Viyana zab•tnsı hakikaten 
Nevyork'lu Auna V nrk isminde 
bir kadını, bir otomobil kazas:· 
na sebep olduğu için tevkif et
miştir. İşte bu isim benzeyişi 
ytizünden ajanslar yanhşlığa düş 
milşler, Çinli yıldızın tevkif edil· 
diğini bUtUn dlinyaya bildirmii
lerdir. 

Holivudun yanık sesli güzellerinden meşhur Bebe Danyel bir 
müddet evvel Holivudun en çapkın erkeklerinden olan Ben Uron 
ile evlendi, bu mes'ut izdivaç iki yıldıza son günlerde gUrbl\:: bir 
çocuk kazandırdı. Güzel Bebe, sevimli yavrusile şu resmi çeki!r
miş, altına imza atarak muhabirimiz vasıtasilo bize göndermivtir. 



Haftada iki Defa Spor 
SPOR 

Peqembe ve Cumutai Glialeri 
Çıkan Spor Sayfalanmm 

Okuyunuz. •• 

DUnkl •turka gUraflardeft Mr intiba 

Alaturka Güreş Müsaba-1,....A~lt-ın-or-du--
kalan Dün Başladı Yeniden //ıga 

Olunugor 
lfımayei Etfal Cemiyetinin ter

tip ettiji alaturka ıDret mlsaba
kalan di!n Tabim Stadyomun
cla l>aflamlfbr. Daha ilk ıBDlha· 
den çok rajbet kazanan mllaa
bakalara bagtln de devam edile
cek, fakat glreılerin en he.Yecan
hlan yarın yapılacaktır. 

bullu Huan Buri pehliv~ da A1buort1u 11İÜbu aa ıncı , .. 
Karamllnelli Hilmi pehlivana ye- lını gelecek cum• .. nı ...... 
nilmtpırdir. edeceilndan Progre On,on 

Bundan t0nra ilk glretlerin klUp gibi Albnordu t•t•kkW-
larlnda çalıfan karcl•fl•rln 

cl&t galibinden arabacı Ha.eyin o gUnU fenlendlrmek için K• 
ile Karamllnelli Hilmi, lımitll dıkD,Undekl klUp .... rkazlnl 
HOseyin ile Adapazarla HUıeyin tatrHl•rlnl ve •Jllf 9Un •aat 
tutuımutlar, Neticede arabacı 4 ta fevkallıN kongre aktedl

llp yeni idare hayeU lnUhaball 
Hli1eyin ile KaramOr1elli Hilmi ıcr .. ., nizamnamenin tadil we 
salip plmiflerdir. ··----' ..._......,.. .... we ..._ 

ldfallna .n mukarrerat ltllh• 
Klçlk ortadan IODra bOyGk zı mOzalkere ruznamaal mad-

ortaya dört pehlivan çıkmıf, delerl c8mlealnden olduiu• 

Gaet .. 1s P9'1• .. M •• ••••temi slaler 
elmü llure laaftacla iki .,., eapfaa ....-.•
tedlr. 

p ........ ılakl .,., .. ,, .......... ,., 
Ureketlerl ... ıüıet eper laldla•leıl ..... . 

C..art .. ı .. .,,..... ı.. cuaa _... .uç
lan• tafdlb ,.......,.. 

1 Futbol Mevsimi Geldi, 
Geçiyor, Fakat .. 

Lik Maçları Henüz Başlamadı 
Futbol mewimine airildiil 

lıAlde latanbul lik maçlanmn he
niz bqlamama11 battln aporcu
lan mliteeuir etmektedir. Vak· 
tini dolclarmut olan l.tanbul 
ımntakuuun bu 1menin fiklatl
rllnO tauim etmek kere ıeçen 
hafta yapbia tepbbla ademi mo
Yaffakıyetlı neticaia kaldı. Fener
b~e ile Galatasaray kullpleri 
ı.eçu aene beyanaamelerle efkin 
umumiye ~anada ~li,.ılerini 
k~tmelc iatiyea ~ 
daYetiae icabet etmediler. Diler 
kullplerden plen •arahllallarla 
tanzim edilecek fiklstlr geçen 
seneki vaziyeti teknrlatmq ola
cakta. Geçen Hneki lik maclanna 
iftirak etmiyen Galatuaray • F e
nerbahçe lik maçlarnua tamamile 
ılnllk lhllk aeçme8İne aebep 
olmuf]arda. Geçen 1eneki maç
lann aönükllliUI dolayaaile diter 
ldtipler de hlnlat nokta11ndan 
zarar ettiler. 

O vaziyetin deYamı ldlçllk 
ldUplerin de aleyhine idi. Vaktini 
doldurmut olan mıatakamn ldlp
leri tekrar ayni zararh vaziyete 
sokmaaa tecviz eclilemeacli. Bunu 
mınbka heyeti de hluettiji içia bo
Fiktlstilrilu tanzimini yeni in
tihap edilecek mantakaya baraktı. 
Bu vaiyet Jmq.aaacla latanbal 
mıntab11 latihabmm Wr an e.
Yel yapalmau arbk bir mecburi-

yet haline sWliindea koagre
DİD akti .. ldlpl• anmada 
kunetli bir cerepa ml'amqtır. 
Kltlplerin aafb ..ıan plecek 
ayın biclayetiacle lllaaW 1soa., .. 
Iİnİn toplanarak yeai lleyed 
1eçmeai için ••ka rlyuetin• 
mlnuip olan aporculma ilimleri 
latOade mlcla..W efklrda bu
l•maktachrlar. 1.tanb.11 mtak .. 
11111• bu ftliyetille ....... , .. 
pacağlnı eneldea hesaplamış ir 
leriae dedikodu bnfhnmyarak 
hareket etmif olan Fatbol Fede
ruyon•un faell,eti yolanda gi
diyor. 

Grup birincilklerile T&rkiye 
birincilitinin yapalacaia yerleri 
tarihlerile çok enelden aetret• 
mİf olan Fecleraaiyon Tlrkiye 
ltlrincilllderlne ipirak edecek 
talamlan hazırlanmak için bol 
bol vakit baraknnt oluyor. Feda
ruyonun ba et.binliği birincilik 
mevzubalıa olan mlllabakalarıa 
ehemmiyetini tlme•ile mGdrik 
oldapu pterea Lir misaldir. 

Şu ild heyetin baliai alz önü
ne •etiriace, l.tanbal mmtakasma 
meuup bir ıporca ..tatile inıanıa 
flyle bir temennide bulonm&11 
kabil olmayor: 

Kqki ıu latanbul mmtakasın
dakiler yerine, Federuyondalr 
heyet latanbal mtakamn'a ıeçi" 
mit olsaydılar 1 •• 

DDnktı ıüretler ktıçllk pehli· 
wanlar aramda lera eclllmit •• 
Uk tasfiyeler yapılllllflır. Meflaur 
K urtdereli ile Cemal pehlivan 
hakemlik yapıyordu. 

Dnn kliçGk orta ,Oretleri icra 
edilmİft Bulıaryah Rnatem peh
livan kOnde ile Adapazarlı Hü
ıeJ İD pehlivana, Ağaçalbla kü
çük Ha•• peplivan tera paça 
ile arabae1 HUıeyin pehlivana, 
lzmitli Aıır pehlivan tera paça ile 
lzmitli Hüseyin pehlivana, lstan-

Kireçburunlu Mehmet Ali ile dan bll8mum Albnordu me• 
Yıldınm Bekir ve G6nenli Hamdi •uplartnın ••ref bahfetmelarl Ankara rica ahlnur. n ·t 

Şeref Bey 
Gitti ile Bursala Htiseyin güreşmişlerdir. a-;..-.-----.....,,.~-----J A l l • 

Neticede Mehmet Ali ile Yıldmm Al Brovn t et erı 
Bekir berabere kalmıtlar, Glnenli Geldı·ler 
Hamdi de galip ıelmiıtir. Bu;&o Dünya Şampiyonu Yine 
btlylk orta, bq alta ve bq gtı- Galip Geldi 
r"1eri yapalacak, cuma glinll ıon T oronto, 21 ( A.A.) - Be ~a 
m&ıabakalar icra edilecektir. dllnya horoz sıklet ıampiyouu Al 

Brovn, 2 dakika 2 uniyeden 

Tllrkiye atletizm biriacilik 
müaabak.,ına iftirak etmek 
lizere buglin Ankara 1B1Dtaka11n
dao 11 atlet phrimize gelmittir. 

Eski sporculardan Betlkt şla 
Şeref Beyin huta olduğunu 
Viyanaya gGnderileceğini yazmıf" 
bk. Şeref Bey don Viyanaya 
hareket ehnİf, iatuiyonda arka
dqlan tarafından teşyi edilmiştir. 

Türkiye Atletizm Birinci
liklen Yarın Yapılıyor 

fazla devam etmiyen bir maçta 
Planderi nakavt etmek •uretile 
mağl6p etmiştir. 

Horoz 11klet dünya pmpiyon
luğunua kime ait oldujunu taJin 
etmek kere İV• edilmit olan 
bu maç, 15 rawnt olarak tertip 
edllmifiti. 

Kafileye Mıntaka Atletizm 
He1eti Reial Namık Bey riyawt 
etmektedir. Atletlerin iaimleri 
ıunlarclır : 

Geaçter Bir ..... ; Adilt 
Ali Rıu, -Sa~ Semih 

L6tfi, Mea'ut, Hakka Celil, 
Feridun. 

lmalab Harblyeclen: Saba
utti•, Şefti. 

Çallkayaclu: Kadri Beyler. 
8irkaç senedir yapılamıyaa 

TOrkiye Atletizm ŞampİJOllUI 
Yana Fener stadında yapdacak· 
br. Ankara, lzmir, Balıkekeair, 
Buna ve latanbulun pmpiyonları· 
am -.......ua hakikaten mDbim 
hir ıpor laldiselİ olacakbr. Ayni 
umanda oa bet tin ıo:ıra Ati
•4- yapdacak Balkan Şa•piyo· 
nasında Tftrkiyeyi temsil edecek 
atletleri intihap mahiyetinde oJ
datondan bu birincilik bOyllk 
bir ehemmiyeti haizdi. 

Bu mUhim müsabakalar n pro-
gramım •Pİ'ya yaz y ruz: 

CU A 23 Eylul 932 
14.30 Resmi geçit 
15 110 M. maniah 
15.15 too ,, seçme 
15 JO Güle atma 
15 25 8'JO M. final 
15.35 100 " " 
15.50 Y&ksek atlama 
16 10.000 M. 
16.50 4 ;< 400 ,, bayrak 

CUMARTESi 24 Eylii 932 
16 200 M. ıeçme 

16.15 1500 " final 
16.20 di8k atma 
18.30 Uıon atlama 
17 200 M. fiaal 
17.10 4X 1500 bayrak 

PAZAR 25 EyJ61832 
ıs.ao 400 MÇme 
15.35 Sarıkla 
15.45 50CO r.t 
15.50 Cirit atma 
16.10 400 ~ 
ıe,ap 3 edam atlama 
16.40 4XIOO 
l7 Temi mlklfat 

Hilllin Kongresi 
Hilal Spor KulObO idare He

yetinden : Mukaddema toplanması 
takarrür ellirilmişken Nabiye 
Ocak binasının tamirab hasebile 
tehir edilen senelik adi kongre
miz 23 eylül 1932 cuma glha& 
saat tam 10 da Erenk6y COmho
riyet Halk Fırkas: nahiye ocatı 
binasında aktedileceği cihetle 
azayı kiramın lütfen meıktir glln 
ye ıaate tetrifleri rica olunur. 

lngilteredeki meşhur yat ld&pleriadea Ruayal Korintiyan klüblin her 1ene eyl61 &JI içinde yapllp 
kadınlara mahsus yarıı bu hafta icra edilmiştir. Yelken mütebaM1slara kaduılar.a, lrotralan idare 
huıuıunda ahterdilderi meharete hayr.m kalm11lardat. Reımimi& ba 1antlardaa çok cuh bir iutibadar. 



(SON POTA 1 kadınlan ve rnç kızbrı ıSON rOSTA) ela Hanımteyze bütün 

: cr~'erin kalp ve :ışk işininde en ı .mimi dert 
cıı l. ğıdır. Ailen ıe, clostlarınııa söyl yemecliğinfa 
a~k clertlcrini'li Ha nınıt ey:reye ynını7. Hanım• 
feyze ya 1 er günl.ü cfüunda veya hususi mek· 
tupl;, cevap 'l'e.rir. H:tnımtey'lenin fikirleri, birçok 
~P"nç!P"ri büyük nıüş.lci.ill•rden kurtarıyor. 

K AD 1 N 
al!kadar eden mevzulara her şe7~e11 fa:ıla 

ehemmiyet vermektedir. 
Şimden sonra haftada bir deh Yı-dın say· 

famı:r; olacak ve bu s:ıyfada ~unlar bulunacaktır: 

Güzellik meııeleleri, son modalar, çocufu• 
nuzun terbiyesi, cviniuıı gü:ı:ell\ji, ev isleri, 
el işleri ve saire ... Dertlerinizi Hammteqzege Yazınız 

lSonbaharda 
Kürklü 
Pelerinler 

Bu sene gerek akşam elbise· 
lerindc, gerek mantolarda, kUrk 
modası vardır. Akşam elbisesi 
olarak kabul edilen kadife elbi· 
seler üzerine birer knçük pelerin 
yapılmakta ve siyah tilki kilrkU 
ite süslenmektedir. Öğleden son
ra elbiseleri için yapılan pelerin· 
ler erminle stlslenmektedir. Leo
par derisi yalnız omuzlarda 
kalan kllçlik pelerinler için kulla-
nılmaktadır. Yakalar, kolkapak· 
lan, kemerler de kürkten yapıı.. 

maktadır. Bu pelerinler bilhassa 
Londrada fazla rağbet görmüştür. 
Parisliler henüz bu usulü tatbik 
etmemişlerdir. 

Şunu da söylemek lazımdır ki 
bu uzun pelerinler genç hanımlar 
arasında çok beğenilmiştir. 

Çocuğu Sıhhi Tarzda 
Nasıl Beslemeli 

Çocuğu anne· 
sinin sütile bes· 
lemek mümkUn 
değilse sınai va· 
sıtalara mijracaat 
etmek zaruridir. 
Çocukları besle
mek usulü hak· 
funda muhtelif 
mektepler vardır. 
Bunl rın berbiri 
çocuğa faydalı 

veya zararlı ola
bilir. Bu sebeple 
çocuğu dokto.-u ı 
tavs!vesile bes· 
leh1C1< miinasip
tir. Fakat lıe9-
leme -:le umumi olarak şu nok· 
taları itil>ar nazarına almalı. Eğer 
anne çocuğunu emziremezse, inek 
sijtile be,,lemek J diğer usulJere 
mür~ccahtar. inek sütii şeker ve 
kıymet itibarile insan sütünden 
kuvvetlidir. Çocuk on yedi aylık 
oluucıya kadar inek sütiinü susuz 
içir'llcmelidir. Bu süte nısıf mik
tarı ~u karışbrmal: dır. Hatta ilk 
a}larda su sütlia nısfı miktarm
dan dahi fazla olm.-lıdır. 

Şc ,er çocukta vitamin yaptığı 
için, slite şekerin fazlaca konması 
lazımdır. Çocu~un ayni zamanda 
yağa d t ihtiyacı vardır. Çocuğun 
bu ihtiyacuu tamamlama!{ için de 
bahkyağı içirmelidir. Hunu bir 
çay kaş1ğ nın ucunda bir katra 
dar ık başlama!., bir yaşına ge4 

linci) e !cadar bir çay kaş ğına 
çık\ •. ı . hdtr. Balıkyağı çocuğun 

hcın vitamin, hem de yağ ibti· 
yacn tamam) :ır. Hazma da yar· 
dım e :Lr. 
~ -· 

EV KADINININ 
b;LECEGI ŞEYLER 

Glinıüş Kapları 
NasılTenıizlemeli 

Giimüş kaplar ve bıçak sap· 
larınd lekeleri temizlemek için 
bir lı.nonu sıkınız. Limon suyu 
nisbctinde su ile karıştırınız. Gü
mi.tş kapları bu su ile oğuşturu

nuz. Su ahk olmalıdır. Limon 

c==- ·== -=--=========~ 

Ev Kadını 
Gardroplaa·1 1 lavaboları nasıl 

temiılemeli ? 
Gardropları, lavaboları te

mizlemek için evvela balla sil
meli. Badehu ılık su ile sildik· 
ten sonra, kalın bir bezle par

latmalı dır. 
)#. 

Yumurtalan nasıl kaynatmalı? 
Yumurtaları kaynatırken çat

lamasına mani olmak için suya 
bir miktar sirke ilave etmelidir 
ve su yumurtalarm üstilnt\ ört· 
melidir. 

lf. 
Çatallan nasıl temizlemeli? 
Çatalları yıkadıktan sonra 

Bibits ı c zu ıa koyn a ı ve bu tozla 
ovuşturmalıdır. Bibits tozunu 
her bakkalda bulabilirsiniz. 

)f. 

Kitap lekelerini nasıl çıkart• 
mala? 

KHebın üzerinde yağ lekesi 
hasıl olursa bunları benzinle 
silmeli. Badehu kitabın üzerine 
un dökerek iki ağır cismin ara· 
sma koymalı. Bir miiddet dur-
duktan sonra unları silkmeli ve 
üzerinden ütü geçirmelidir. 

suyundan çıkardıktan sonra ılık 
sabunlu su ile yıkayınız, badehu 
soğuk suda çalkadıktan sonra 
kalın bir bezle oğuşlurarak ku· 
rulayınız. 

Düz Saç Mı 
Kıvırcık Saç Mı ? 

Holivutta kadınlar arasında 
bir münakaşa devam etmektedir. 
Düz saç mı, kıvırcık saç mı daha 
genç gösterir. Birçok artistlerin 
fikrince düz saç daha genç gôs· 
terir. Resimde gördüğünüz kadın 
Karol Lambordtdır. "Güneş Gü
nahkarları,, filmini bu tuvaletle 
oynamişhr. Ve bu tuvaletle Ka· 
rol muhakkak surette daha genç 
görünmektedir. Saçları düz ta· 
ranmış, briyantin ile parlatılmış· 

tır. Briyantin saçların düz dur• 
masını da temin eder. Saçlar 
tepeden aşağıya kadar düz ta· 
ranmış ve ensede gayet zarif bir 
şekilde toplanmıştır. Alın, per· 
çemlerle süslenmiştir. Geniı alınlı 
genç kızlar için, hatta genç ka· 
dınlar açın bu tuvalet, genç 
göstermek itibarile mlireccabtır. 

Holivut yıldızlarının ekseriyeti, 
düz saçın daha genç gösterdiği 
mülAhazasındadırlar. 

Holivutta Birinciliği 
Alan Pijama 

·' 

Bu sene yazda plijlarda pija· 
ına modası, her modanın fevkma 

çıkmıştır. Plljlar renk renk, çeşit 
çeşit pijamalarla dolmuştur. Ho

livutta artistler arasında bir pija· 
ma müsabakası yapmışlar. Karol 
Lombard'ın pijaması birinciliği ka· 
zanmıştır. Karol Lombarda göre 
pijamanın güzel görünmesi için 
çok geniş ve çok kısa olmaması 
lazımdır. Çok uzun pijamalar da 
pratik değildir. Karol'un bu pi· 
jaması ipekli emprimeden yapıl· 
mış, kenarlarına siyah kadife 
geçmiştir. Bacakları yerden on 
iki santim kısadır. Kumaşın çi4 

çekleri beyazJ siyah. vo sarıdır. 

Uzun 
Pelerinler 
!YineModa 

1918 de moda olan uzun pe
lerinler yine sahneye çıktı. ı 932 
de giyilenler ile bunlar arasında 
hemen de hiç fark yoktur. Yal· 
nız 1932 nin pelerinleri tüvitten• 
dir. Eğer bu havadise inanmaz· 
sanız, Dorothi Jordan'ın bu 
elbisesine bakımz. Dorothi bu 
elbiseyi Holivutta bir elbise 
sergi.sinde giymiş ve halk 
arasmda pek ziyade beğenilmiş
tir. Bu uzun pelerinler bUtUn 
yıldızlar arasında moda olmuştur. 
Fakat öteki modalar gibi bunun 
da aekadar müddet devam ede· 
ceğini kestirmek milfkllldür. Yal
nız, bazı kimseler, tasarruf mese· 
lesinJ dilşUnerek bu uzun modaya 
itiraz ediyorlar. 

Peynirli 
Sandoviç 

Çay ıiyafetlerinde sandoviç 
en ziyade makbule geçen bir 
yiyecektir. Sandoviçlerin enva& 
vardır. Peynirli sandoviç her 
zaman yapılması kolay olanlar· 
dandır. Kurumuş peyniri ren· 
deleyiniz.. Bir miktar tereyağı 
karıştırarak yumşahnız. içerisine 
az miktar hardal, tuz ( peynir 
tuzlu ise ihtiyaç yoktur ) biber 
kanştınnız. Badehu bu mahlutu 
ince ekmek dilimleri araıına 
koyunuz. Arıu edilirse peynirin 
arasına iyice dövtilmtlş ceviz de 
karışbralabilir. 

Kalın Ayak Bileklerini 
Nasıl inceltmeli? 

Yere oturunuz. Vncudunuzu 
dimdik tutunuz. Ayak topuklan
nızı yere dayayıp parmaklarımıı 
yerden dört buçuk untim yukan 
kaldırınız. Kollarınızı uzatıp par· 
maklarınızı parmak uçlarına değ
dirdikten sonra, başınızın yukarı• 
sında kavuşturunuz, ayaklarınızın 
şekllni kat'iyen bozmayınaz. Kol· 
larmızı tekrar baıınızın üstünden 
indirerek ayak parmaklarınızın 
ucunu tutunuz. Bu bart5keti ipti· 
da on defa yapınız, otuza ka·. 
dnr çıkarınız. Hatta elliye kadar 
dahi çıkarabilirsiniz. Bu idman 

E LI Şl 

Kroşe 

Motifler 
Elbiıeler Uze

rine iılenmesi 
moda olan kro· 
ıe motiflerden 
geçen nüshamız· 
~a bazı nUmu
beler vermiştik. 
Bu nüshamızda 
da gayet zarif 
bir model veriyoruz. Bu motifler 

Alger C. B. kotonile işlenmekte· 

dir. Renkler, gümüşil, kırmızı, 

yeşildir. Dört köşeli şekil gümü-
şü, ortasındaki 

mustatiller kırmızı, 
etrafı siyahtır. Üs4 

tündeki müsellesin 
yukarısı sarı, altı 
kırmızıdır. Baştaki 
dairenin ortası ye· 
şil, etrafındaki kor· 

don siyah, kenarı kırmızı, etra· 
fmdaki kordon sarıdır. Bu moti· 
fin modeli de aynca verilmiştir. 

ayak bileklerinizin incelmesine 
hizmet eder. Fakat bunu bir gün 

yapar üç giln bırakırsanız hiçbir 
faydası yoktur. Aylarca herglln 
bilAfasıla devam etmelisiniz. 

NE YEMEK YAPSAM? 

Sebzeli 
Omlet 

Üç yumurtanın sarısını bir 
kapta çalkaymız. Ayrıca bir 
kapta bir çorba kaşığı &üt, bir 
çorba kaşığt suyu karıştıruıız. 
Bunun içerisine, tuz, biber ve 

arzu edilen sebzeyi karıştırınız. 
Haşlanmış havuç, bezelya, rende
lenmiş kabak, karnabahar, hangi 
sebze arzu edilirse kullamlabilir. 
Yumurtanın beyazlarını da aynca 
bir kapta çalkayınız. Buuun içe
risine rendelenmiş kaşar peyniri 
veya ince ince kesilmiş jambon 
doğrayınız. Yumurtanın sarısı ile 
beyazım karıştırınız. Tavada yağı 
kızdırdıktan sonra bu mahliitu 
tavaya dökünüz. Sebzeleri orta· 
sına koyunuz. Yumurtalar 
kızarmıya başlayınca iki yan:nı 
üstüne çeviriniz. Ve balık şelclini 
alan bu mahlutu altüst edip 
iki tarafını da kızartınız. Ateşin 
sert ohnaması, omletin pembe 
rengini muhafaza etmesi la1.1.md:r. 
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Onun dişi ağrıyordu. Bir 
dişçiye gitti. Dişçi, dişi muayene 
ettikten sonra : 

- Çare yok, dedi, çıkara
c:ığım. Hissini iptal edip çıkar· 
tırsak iki lira verirsiniz. Eğer 
hissini iptal etmezsek elli kuruşa 
olur. 

0, dişin hissini iptal ile çı· 
knrtılmasını istedi. Dişçi şırınga 
yaptı. İlacın tesirini göstermesi 
için bir hastaya bakmcıya kadar 
salonda beklemesini tembih etti. 
Dişçi onu tekrar çağırdığı zaman 
bulamadı. Çıkıp gitmişti. 

Akşam dişçi, bir başka dişçi 
arkadaşını ziyarete gitmişti. Ko
nuşuı·larken anlattı: 

- Bugün bana bir mUşteri 
geldi. Dişini çekecektim. Hissini 
iptal etmek için tırınga yaptım. 

O sırada başka bir müşteri geJ. 
di, beklemesini söyledim. Fakat 
çıkmış, gitmiş •• 

Arkadaşı dişçi şaşırdı .• 
- Tuhaf, dedi, bugün bana 

da bir müşteri geldi. Hissini ip
tal etmeden şu dişimi çek, dedi, 
ben de çektim. Elli kuruı bı
r11.ktı gitti. 

Balkon 
Suphi B. ev arıyordu: 
- Azizim, balkonsuz ev tut· 

mam, nekadar iyi olursa olsun, 
balkonu olmadı mı nafile, bir işe 
yaramaz .. 

Arkadaşları itiraz ettiler •• 
- Canım, penceresi var ya 

bunun, balkon ne olacak .• 
Suphi Bey arkadaşlarının an· 

layışsızhğma hayret etti .. 

- Ne düşüncesiz şeylersiniz, 
günün biri ıde belki mühim bir 
adam olurum .. Halk, evimin önü
ne toplanır, onlara pencereden 
başımı uzatıp söz söyliyecek 
değilim ya.. Balkon olmazH 
nafile .. 

iyi Anne, Baba 
Anne, benim Fransızca va· 

zifemi yapmama yardım eder 
misin? .. 

- Ben Fransızca bilmiyo· 
rum ki... 

- Ne iyi annen, baban var• 
mış. Fransızca öğreteceğiz diye, 
ıeni zahmete sokmamışlar .• 

Muzır 
iki ayyaş aras'inda: 
- Bana doktorlar rakı içme, 

bir kadeh bile içsen senin için 
muzırdır, dediler. 

- Demek rakıyı bıraktın. 
- Hayır, yalnız artık kadehle 

içmiyorum, şişeyle başıma diki
yorum. 

• 
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Zehir -,-
Levi, Salamonun; Moiz de, Ko

henin ortağıydılar. Karlı bir İf 
için dördü birden birleştiler .. iş 
yapıldı, on bin lira kar ettiler •. 
Parayı Levi ve Salamon müesse
sesi tahsil etti. Yarısını araların· 
daki hususi mukavele mucibince 
Moiz Kohen müessesesine vere
ceklerdi, Levi ortağı Salamona bir 
akıl öğretti: 

- Ne dersin Snlamon, kazan
dığımız on bin liranın yar•sını ya• 
nn Kohenle Moize vermemiz la
zım; ben bir şey düıündilm, bu ak
pm kazancımız şerefine bir zi
yafet veririz, onların kadehlerine 
gizlice zehir koyarız. Ölürler, 
para bize kalır. 

Salamon Levinin fikrini be
ğendi. Ziyafette dört kişi ayni 
masada oturdular.. Fakat ilk ka· 
dehleri içer içmez dört yahudinin 
dördü birden zehirlenerek öldüler. 
Dört kadehe de biribirinden ayrı 
dört nevi zehir konulmuştu. 

Zarar Ziyan 
Ali Bey karısile bir otomobil 

geıintisine gitmiılerdi. Otomobil 
bir yol dönemecinde devrildi. 
Ali Bey karısına sordu : 

- Bir yerine bir şey oldu mu? 

- Hayır .. 
Ali Bey karısının kolunu 

hızla çekti. Kadının kolu çıktı. 
- Efendi ne yapıyorsun? .. 
- Hiç, otomobil sahibinden 

zarar ziyan talep edeceğim l.. 

Bağırmak 
Genç kız genç erkeğe darıldı: 

- Yanıma 
rafımızda bu 
şimdi bağırır 
toplarım .• 

sokulmayınız, et
kadar insan var, 

hepsini başıma 

- Peki, o halde tenhada 
yanınıza sokulurum. 

- Botun hayatımızda -nınıe blrlblrlmlzden bir •aniye hlla ayrılmadan ne gUzeı yafıyacaAız •• 
Benlmle evlenmekten vaz mı geçiyorsun? •• 

Rus Havyarı 
ismet Hulusi bakkddan hav

yar alıyordu. Bakkal malını met-
(~-------L_O_K_A_N_T_A_D_A ________ ) -------------------------. 

Genç Kızlara Nasihat 
Lokanta sahibi yeni garson 

yetiştiriyordu. 
- Bak bizim meslekte adettir. 

Müşteriye daima hak vermek icap 
eder, ne derse peki demeli .. 

- Patron, bu sabah bir ta
nesi siz, hepsiniz dolandırıcısınız, 
dedi. 

- Ha, sen de aksini iddia 
etmiyecektin.. Hatta söylediğinin 
doğru olduğuna kendisini ikna 
etmek için hesap puslasma yeme· 
diği birçok yemeklerin de para
sını yazıp alacaktın!.. 

Sebep 
- Beni ömrümde bir defa 

bile deniz tutmamışhr .. 
Bir ilaç mı alıyorsunuz .• 
Hayır hiç vapura binmedim. 

Çirkin 
Salı gUnO Kadı· 

köy iskelesi fııııca· 
hınç dolu idi. Va· 
ımrl:ır sistlln işle· 
nıiyor.. OtolJfislor· 
don inen, öteden 
lıoridon topl:ın:ın 
kadın, erkek isko· 
lenin yanında Ya· 
puru bok 1 iyorlardı. 
Bir arkadatıınla ko· 
n uşuyordıık. Arkada· 

şıına:Biraz dolaşayım, 
dedim, yalnız başı
na vapur lıeklo\·en 
bir k:ıdın v:ırsa )·a
:un:ı gider belki 
ah lı:ı p ol uru rn .. 
Arkadaşı rn gUldU: 
- Bu k:ıl:ıbalıkta. 

yalnız kaliilış kadın 
kiııı bil1r nckadar 
çirkin olmalıdır. 

--·-Biri size, gel dese; 
Hemen yanaşmaymız •• 
Yanılrp ta severse; 
Bu ••• şaf mayımz .. 

* Dolafm akm akın •• 
OUIUnUz çapkın çapkın. 
Dlnleyln, fakat sakın, 
Haddini Bfmayınız •• 

~ 
Tak dedi •imdi cana, 
Söylerim yana ) ana, 
Yaf otuz; .a .. tık bana 
Fazla saıa,mayımz •• 

1. H. 

- Siz iki karda' blrlblrfn!
ze nekadar benziyorsunuz. 
Anneniz babamz sizi nas 1 ayırt 
edeblllyorıar?. 

- Gayet kolay efendim, be· 
nim sesim karde,lmlnklndan 
biraz daha kalandır. 

( TEHL IKE J hetti: 
-------------- - Halis Rus havyarıdır; bir 

Bir erkek, yanında bir kadın, parça tadın anlarsınız. 
tamir edilen bir apartımanın _ Nereden anlayacağım canım, 
önünden geçiyorlardı. Aparhma· tadınca Rusça koııuşınıya başlı· 
nın boyunca iskele kurulmuş, 
üzerinde birçok amele çalışıyor• yacak değilim ya r 
du. Erkek yukarı baktı.. Kaymvalde 

- Tehlikeli bir şey, ba tarz· Tren hareket ediyordu. Bir 
da çalışmıya müsaade etmemeli!. genç kondüktöre bağırdı. 

Kadm tasdik etti.. - Kondüktör efendi, aman, 
- Evet hakikaten tehlikeli, kaymvaldem ist~syonda kaldı .. 

ya bir tanesi sokaktan geçenlerin - Ne yapalım Beyefendi, tren 
başına düşecek olursa!. daha hızlı hareket edemez ki !.. 

Yükseklerde Tuzluk 
- Naciyenin gö:.!Ü daima yük

seklerde idi. Nihayet meramına 
nail oldu .. 

Ne yaptı? 
- Bir tayyarecile evlendi .. 

Bu Da iş 
Salam on hasta 

yatıyordu, l\loiz zi· 

yaretiııo geldi .. 

- Korkn.a Sa· 

Jnmon, dedi, sen 

d:Llıa yı tnıiş beş 

y:ışıofü~m, doksana 

golıncdoıı Allah so· 
ııi al ına·1. . 

Salarnonu bu söz 
memnun etmedi .. 

Gidip bakkaldan 
geleyim .. 

- Ne yapacaksın.. 
- Nişanlım gelirken 

luk hediye getirmiş! 

tuz alıp 

bir tuz-

,,.,,,--..._ 
·~ı~. '{ ,, .. ~ .... , 

-

Ililıııonı anıma, 

Allah işini bilmi

yor mıı? Yotnıi11 

bcşto almak varkPn 

doksana c, ıksın <li· 

ye bokl"r mi hiç .. 

- Otomobllln lç!ne dl katla baktm;z mı?. 
- Kıymetli bir ,eylnlz mi vardı?. 
- Yolda geUrken bsr köyluden b'rxaç tane 

taze yumurta almıtlım, acaba duruycr mu? 
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Macar ca~deainde, Karaca 
ıokağında 11 numarala eve 
aittiler. içeri girdiler, aya-
tından yaralı genç bir ermeni 
ele geçirdiler. Savasın (Y erkenik 
karyesi) nden kirkor iaminde 
olan bu ermeniyi yakahyarak 
Galataaaraya getirdiler. Silleli 
tokatla bir isticYaba çektiler. Za· 
•allı Kirkor, bir taraftan yarası· 
nan ıstırabı, diğer taraftan da 
yediii dayRğın &cısile ağlayarak : 

- Ben, namuslu bir işçiyim. 
Narliyan fabrikasında çalışırım. 
Arkadaşım Elmadağlı Leonla fa~ 
rikadan çıktım. Oradan geçiyor· 
duk. Karııdan da bir araba g_. 
liyordu. Birdenbire bir şey pat· 
ladı. Korkumuzdan kaçtıl<. Aya· 
ğımdan yaralandığımdan bile 
sonradan haberim oldu. Tama· 
men maıumum. 

Diye feryat etti iae de dinliyen 
olmadı. Arkadaşı Leon da tutul· 
du. ikili de Y ıldııta ıötnrOldU. Bir 
mllddet te orada iıtieYap edildi. 
Hattt, Beıiktaı karakoluna me~ 
ıup •• dayakçıbğile meşhur olan 
Serkcmİler Uz Hasan Ffendi 
tarafından da bir hayli 11kııtınl
cL. 

Halbuki... Gelelim meaelenin 
aalma... Hldiıe tamamen müret· 
tepti.. Fehim Pap o esnada bir 
taşla iki kut wrmak istiyordu. 
Bunlardan birincisi, AbdOlhamide 
kartı mevküni tahkim etmekti. 
Nitekim, bu gfirDltllnün kopma• 
aından on dakika sonra, atını 

çatlatırcaıına kotturan bir sftva· 
ri, nefeanefeıe yıldız sarayına 

ıu jumab g6ttırmllttü: 

(Mukaddeı nefsi bllmayuuu 
sıyanet etmiye vakfı hayat eden 
Fehim Pqa kullarına ıimdi 
Pangalb caddesinde bomba 
ile bir suikast Yaki ol
mut ite de, mOcerret mucizei 
celili nebe'Yi ve eseri kerameti 
cenabı hilifetpenahi neticesi ola· 
rak iıbu suikaatten masun kala· 
rak ömrO afiyeti phanelerine 
dua ve tahkikat ile meşf(ul ol
dukları maruzdur, olbapta. •• ) 

AbdDlhamit, bu jurnali alır 
11lmaz fevkallde telif etmiı ve 
tahkikatın Yıldızda devamını em
reylemifti. Ayni zamanda Fehim 
Paıayı da saraya celbederek bir 
hayli iltifatta bulunduktan sonra, 
badema muhitine dikkat etmeti 
için sıkı sıkı tembihte bulunma
yı da unutmamıştı... Fehim Pa· 
ıanın birinci maksadı bu .suretle 
husul bulmuştu. ikincisine g~ 
lince .•• 

Pangalbda, bu mürettep sui
kast sahnesine pek yakın olan 
( Karakin KOrkçiyan ) eczanesi
nin üzerindeki evde ( İskender 
Billuryan ) isminde bir adam otg. 
ruyordu. Bu adamın fevkallde 
ıüzel iki kazı vardı. Fehim Pqa 

bu luzlan seviyor ve elde etmiye 
çallfıyordu. 

Fakat bu namusklr aile, 
kıılarını blUOn kuvvetlerile mu· 
hafaza ediyor ve bir fenalığa 
meydan vermemek için gözlerini 
dört açıyorlardı. Bu mürettep 
ıuikut meselesinin orada yapıf. 
ma11nın aebebi, hem bu ite O"' 

aileyi de karııtırarak tehdit el• 
mek, hem de kızların kalbinde 
bir heyecan uyandırarak F ehimin 
şahsına ehemmiyet verdirmi· 
ye matufdu... Lakin yıldızda 
inceden inciye icra olunan tah
kikat, Fehim istediği neticeyi 

vermediji ıibi, maznun olmak 
llzere yakalanan o iki ermeni ge~ 
ci de serbest bırakıldı. Y alnıı bun 
lardan Kirkorun bir ayağı, bu 
hldiaenin ebedi bir hatırası ol· 
mak llzere topal kaldı. 

HAdiseyl tertip ve tatbik eden· 
lere gelince, bunlar da Fehim 
Paıaoan maiyetine memur, gazi· 
nocu Salihle, bahriyeli T abıin 
denilen adamlardı. Bu adamlar, 
üç balıkçı dinamitini biribirine 
bağlayarak Fehim Patanın arabası 
geçtikten sonra cigara ile yakıp 
atmışlar ve Y eniköy nümayişine 
bir nazire yapmışlardı. 

( Ari<ası v.ır 1 

1 SEVGiLi 4 DELIKANLI 
filmi ile b•thyor. ilaveten: Komik ve R. K. O. dünya handisleri 

Fiatlar tenzil edilmittir. 

- Bir gece yarısı firar 

- Bir saatlik aşk 
Onlara biitün dünyayı unut

turmus ve atqten bir ay altın· 
da dudaklarını birleştirmiıtir. 

işte Don Jose Mojica 

'' 

Bütün dünyada 
ATLANTIT 

isimli bir tek tab .. er vardır. 
Bu eseri PIYER BENUA y•pmıtbr. 

ATLANTIT 
Briwitte Helm, Jun Anjelo Piyer 

Blantar ve Florel t•rafından 
oynanmııtır. 

ATLANTIT'in 
bu aene gösterileceti sinema yalnız 

G LOR YA' dır. 
Taklitlerinden sakınınız. 

1 Bugünün Meselelerinden 1 

SON 
AŞKIM,, 

filminde EL HAMRA 
sinemasında, 

sevdiği, 

halkımızın çok 
beğendiği Türkçe, Hendese Avrupa 

•• GLORYA 
BU AKŞAM 

WILL Y FRITSCH 

Lisanlarından Ustündür Sinemasmda 
size bunları göstereceklir. lki 

tarafmdan; temsil edilen 

ÇILGINLAR OTEL 1 
' B•f tarafı 1 İnci Hyfada ) 

Kaideleri baıtanbaşa kıyaaidir ve 
müstesnalar pek azdtr. Ahenk 
kaidesi ıibi k•ndine has bir mo
siki eN11na maliktir. Tl\rkçe Ui-
gat itibarile de çok zengindir. 
Şuraya lutfen lbir mim koyunuz: 
Ben dilimizde karııhfa olan ya· 
bancı 16zlerin dCltmanıyım amma, 
kartıbjı yokaa ve lmme tara· 
fından benimseniyorsa ne ka· 
dar Arapça, Acemce, ltalyancil, 
Fransızca, lngilizce, Almanca, 
Çince, Japonca ilib... kelime 
varta dilimize kanımaı:nda matı. 
ıur girenlerden değilim. Şu cOm· 
lemi l6tfen büyük harflerle yazı
nız: DOnyamn bOtnn dilleri kar1şık-

tır ... Eski TOrkçe hakkında fikrim: 
Eıki Tnrkçeden saz alarak dili· 
mizi zenginleştirmek iyi; fakat 
mtımkiln mil? Bilmiyorum. Çllnkn 
Ammenin benimsemediği kelime 
yapmaz. Fakat biz az Türkçe 
eıerler çıkaralım 'te halka bazı 
yeni kelimeler teklif edelim. Ho
fUDa giderae, benimserse, kulla
nırsa bugtınkü dilimizi genişletmiş 
oluruz. Yeni kelimelerin cazibe-

aini telkine muvaffak olmak ıarttır. 
.. Sade lisan hakkındaki fikrim: 

Lisam sadelettirmekten murat, 
kartılığı olan yabancı ve yanaşma 
s&zleri atmaksa iyi ; fakat lisanı 

l aadeJeştirmekten murat, çoğg. 
muzun bugün anlad•ğımız ve yap• 
tığımız gibi, kuru, yavan, kof, 

saatlik zevk, gençlik ve neşe BüyOk muvaff•kıyetlerle 
devam ediyor. 

---• Pek yakında ---• ____________ .. 

MARY GLORY 

DAKTiLONUN IZDIVACI 

basit bir ifade şekline dliımekse, 
fena. Dilimizden Arap, Acem 
veya garp sözlerini atmak cer~ 
yanım bir kaba sofuluk der~ ı 
enine vardırmıyahm. Her ıey I••••• filminde ••••• 
bir 6lç0, kıvam, ayar meseleaidir. ••••••••••••• .. 
lfekrar edeyim: Her dil kantık- 1 ETUVAL SINEMASINDA 
tır ve lisanlar arasmdaki ibtilAt ve M A R Y G L O R Y 
izdivaçların beynelmilel kOlttır 
bakımından bazı faydalar. da Yardır. Menimin en blyGk munffakiyeti 

" Istılahlar hakkında fikrim: Bu 
mesele dünyada halledilmiıtir. Düşes Olacaksın 
Bizde fazla gürUltO çıkıyor. Her filminde parlak takdirler 
millet, hem kendi dilinden ıstılah kazanıyor. 
yapar, hem de beynelmilel söz k 

Ba alqam 

GRETA GARBO 
Bu mevsimde ilk defa olarak 

Solmuş Güller 
•özlil ye t•rkıll filmiatle 

ASRİ SiNEMADA 
arzı endam ediyor. 

MALEK HARBE 
GiDiYOR 

kökünü kabul ederek ıstılah ya· Umumi duhuliye 30 uruı 
pa~ Bun•k~de~~~htı~~n ~~~~H•l•M•A~Y~E~l~E~~~~~·c~~~~t~~~~M~E~N~F~A~A~n~N~E~~~~ 
aıll maddeıi, lisanımızda yqıyan TAK s t M s TA D y o MU N DA 
bir kelime ise derhal ondan Alaturka Pehlivan 
ıstılah yapabil;riz. Meseli Güreşleri 
"Tecrübe" kelimesi bizde yaıı· 
yor. Bundan tecrübi, tecrip 
gibi ıstılahlar yapar ve yaptınz; 
nitekim yaptık ve yaşattık. 
" Tecrubi ilim " terkibi bana 
hiç yabancı gelmiyor. Fakat 
"ıpotane" ye ne diyeceksiniz ? 
Bir ruhiyat tabiri olarak bunun 
bizde yaşamaya miiıtait bir kar· 
şıhğı yok. Olduğu gibi alırız. 
Nitekim alıyoruz, kullanıyoruz.,, 

tt, 22, 23 Eyll&I Çarıaoıba, PerıemlJo. Cıııııa giinleri sut 3 te 
Fakir çocuklar• yardım ediniz. 

l.>uhullye 25, lleYkl ~ ve 100 Kr. 

miıler, fakat Almanyamn e .. 
ki halinde kalmasında da 
israr g6stermitlerdir. Halbuki 
Cemiyeti Akvam Yenay Muah~ 
desinin bir mevlududur ve ortaya 
fU suretle üç mesele çıkıyor; 

latanbul Aally• Mahkamaal 
OçUncU Hukuk Dalra81ndanı 

Akvam 
Aleti 

Devletin 
Midir? 

Cemiyeti Bir 
Midir, Değil 

ı - Versay Muahedesi 
2 - Cemiyeti Akvam. 
3 - Silihlar meselesi 
Cemiyeti Akvam, üzerine al· 

dığı vazife noktasından ya Al
manyanm silAhlanma hakkını ta· 
nıtmalı, yahut vazifesini yapama-

Mimar Aram chirulinin Feriköyüu
de Kurtuluı caddesinde mukim iken 
hftlcn ikametgAhı rne~hul karısı .Ma
dam Dikranohi aleyhino :t(•tı;.:-ı lıotıuı
ına davasının cer~yaıı t•deıı gıyabi 

tahkikatı neticesinde: !tluddeiyenin 
tditiasını illpat sadPdinde tahitler din· 
lctmck tahkikat 18 - 10 - 932 uh saat 
14 o talik edilmek suretile muamele 
ifa l'dil mit olduğu ııdan iiln tarihin· 
den itibaren beı güıı urhuda itlrAz 
(•tıneıi ve aksi takdirde muhakemeye 

(Bat tarah 1 inci aayfada) 
atler eaası üzerinden kliçük dev· 
Jetlere yardım edilmesini düşünü· 
nilyor. Halbuki bu devletlerin 
ekseriyeti F ransanm müttefikıdır. 
Binaenaleyh eğer bunlara grup 
esası llıerindeo yarc!ım yapılırsa, 
Tuna mmtakaıı kimilen Fransa
nın nüfuzu altına girecektir. Buna 
mini olmak için bu mmtakan n 
küçük devletlerinin vaziyetleri 
ayrı ayn tetkik edilmeli, kabiliy~t 
ve ihtiyaçlarına göre para verıl
melidir. 

Eğer bu noktai nazar kabul 
edilmezse İtalya, Cemiyeti Ak· 
vamdan çekilmek fikrindedir. 

Fransanın Almanyaya karşı 

takınd ğı vaziyete gelince: 
ltalya şıı kanaattedir ki, Al· 

mcsnyanm mütemadi surette silah-
sız kalması hiçbir devlet tara• 
fından karar altına almmamıttır. 
Veresay muahedesi, Almanyaya 
birtakım askeri şartlar yüklemiş
tir. Fakat bu şartlar, on sene 
zarfında diğer devletlerin silahla
rım azaltmaları ıçın on senelik 
bir batlangıç müddeti esasını 
nazarı dikkate almıştır. Halbuki 
V ersay Muahedesinin üzerinden 
on üç sene geçtiği halde başta 
Fransa olmak üzere diğer dev· 
letler mütemadiyen silihlanmışlar 
Versay Muahedesinin işlerine 
gelen maddelerinden istifaC:e et-

dığım illn etmelidir. 
Eğer Cemiyeti Akvam F ran· 

saya meram anlatamaua, ltalya 
F ransanın bir aleti olmaktan 
başka bir işe yaramıyacak, Ce
miyeti Akvamdan yine çekile· 
cektir. 

ltalyamn bu hareketini Al· 
manya, Japonya, Avusturya, Ma· 
caristan ve Türkiyenin çekif. 
meleri takip edecektir. Rusya 
ile Amerikanın da bu c~ 
miyet harici bulundukları na· 
ıarı dikkate almırsa, ltalyamn 
kararile Cemiyeti Akvamın içine 
dOşeceii vaziyet kendiliğinden 

kabul edilmeyeceği uıulUn ınaddel 
ııı:ı.hsu~aıarına tevfikan il An ol un ur. 

S.a - Radyo, filim ve gramofon 
nıecırıuasıdır. 2 inci senesinin 4 üncü 
numarası ı:ıkmııtır. Haftada bir defa 
noıredilir. Bu sayısında birçok resim, 
ı '""' ve ınakalelflr vardır. 

Zayi - 930 · !l!H Den senesinde 
l tiklAI Li esindeıı aldığım ıehadet· 

ıı:uııcıııi zayi ettim. Eskisinin lıükmU 
~oldur. 

23:> Mustafa ~erver -- -anlaşılabilir. 
Romanm kanaati ıudur: Va

ziyetin dlizelmesi Jngilterenin 
elindedir. Onun bir hareketidir 
ki ya dünyayı dotru yola soka· 
cak, yahut ta itleri çıiırıodan 
çıkaracakbr. - lf-
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TİMURLENK 
-92- Muharriri : 'f. 'f. 

Dahhak Günde iki insan 
Beyni Yiyordu 

Aşçıbaşı gibi kaybolup gitmiştir. 
Şu kadar ki bıraktığı meş'um iz, 
yaşamaktadır. 

Çarçabuk yataktan kalkan 
Dahhak, afiyetle yaşamak ıçın 
meçhul hekimin tavsiyesine riayet 
etmek mecburiyetinde bulunduğu 
için hergün iki insan kestirmek· 
tedir.Fakat bu gUndelik kesilmiye, 
mahpuslar kifayet etmiyor, sıra 

masum ahaliye geliyor, vergi 
teklinde her mahalleden nöbetle 
adam alınıp beyinleri çıkarılmıya 
başlanıyor. 

Yıllarca devam eden bu za· 
lim tedavi sırasında bir gün Gave 
adlı ve Isfahanlı bir demircinin de 
iki oğlu alın ıp öldürülüyor, beyin· 
leri yılanlara veriliyor. Gave, bu 
faciaya dayanamıyor, deri önlü· 
ğünü bir sırığa geçirip bayrak 
gibi eline alıyor, sokağa fırlayıp 
bağırmıya başlıyor. Zulümden 
bıkkın olan ahali de kendisine 
iltihak ediyor. Bu suretle teşek· 
kül ediveren İsyan Ordosu katra 
iken göl, göl iken derya olup 
Dabhakin tacını , tahtını , sarayını 
ve hayatını silip süpürüyor! ( 1) 

Katip, Firdevsinin sahhar kale-
mile bir hakikat gibi revnak bulan 

bu manzum efsaneyi ahenk ile 
okurken Timur, yine gözlerini l<a· 
pamıştı, mülahazaya dalmıştı. 
KAtip susunca başmı kaldırdı. 

- Görüyorsun ya, dedi, De
mirci Ali Koçapayı cesaretlendi
ren bu masnldır. Y almz o, benim 
Dahhak olmadığımı, şeytanlara 
omuzumu öptürmediğimi unutu
yor. Karşılaştığımız gün, hu unut
kanlığının cezasını çekecektir. 

Ve asabi bir hareketle iki eli
ni birleştirip parmaklarını sert 
aert çatırdattıktan sonra bağırdı: 

- Şimdi o habisin ne yaptı

ğım anlat! 
Kitip, beraber getirmiş oldu

ğu tomar tomar kağıtlar içinden 
bir tanesini aldı, satıdan telaş 
ile süzerek anlatmıya koyuldu: 

- Ali Koçapa mimli bir 

(1) Iran t. rilıiııdo Dirdşi U.1\viya ııi 
f sıniJo meşhu r olup a ı rhrea milli 

bayrnk tanınmış olan elına11h, zilııı r il tlii 

nı lııcili saıır.ak lıııJ ıır, lıu deri ün l iik
t ii r. füıdisiyo muharebesinde :ıecııı l c ri 

bozan araplar Diref~i Uın i) aniyi d l' 
ele gt' ~· ir ıni~lo rrli. ll :ılifo liııı<'r, ııı u
r a ":\ YO mflzeyyeıı b:t) rağı p.ı r ı;:data
rak u.u hariplcro t'.lksiın etti . 

r= = 
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b ütün hnkl:m mahfuı ve g a zetemize 
a ittir. 

adamdı, Ulu HAkana sadakati 
yoktu, tarassut olunuyordu ve 
ara sıra hapse konulup terbiye
sine çalışılıyordu. Valimizin ıe· 
birde bulunmadığı bir gece bu 
nabekar Acem, boynuna bir da· 
vul astı, acıklı şeyler okuyarak 
ve davulunu çalarak sokakları 
dolaştı. Halle, onun hazin tali· 
katine kapıldı, silahlandı, kaledeki 
muhafızların üzerin atıldı. Çeri· 
lerimiz gafil avlanmışlardı. Buna 
rağmen müdafaa ettiler, hayat· 
Jarını pahalıya sattılar, binlerce 
lsfahanlıyı ölilmc stirükledUer. 
Lakin köylerden de demirciye 
yardımc.lar geldiği için çerilerin 
cesareti zafer temin edemedi ve 
hepsi UJu Hakan uğruna can ve
rip gitti. 

Timur, katibin sözünü keserek 
sordu: 

Muhafı zlar kaç kişi idiler? 
- Üç bin! 
- Hep Ö ldüler mi 1 İçlerinde 

kaçıp kurtulan yok mu? 
- Hepsi yolunuza kurban 

gittiler. 
- Yerleri cennet, nasipleri 

rahmet olsun. Devam et, anlat. 
- Demirci Ali Koçapa, çe

rilerimizin işini bitirdikten sonra 
taraf taraf miifrezeler çıkardı, 
valimizi yakalatıp öJdürttü, tah
sildarlarırnızı ele geçirip fırma 
ath, tacirlerimizi soyup soğana 
çevirdi, Isfahan eyaletini tama· 
men ele geçirdi. Şimdi hutbe 
onun namına okunuyor f 

Tim~r, ayağa kalkh: 
- AIA, dedi, Gave vazifesini 

vapınış. Şimdi sıra benimdir. 
Yarın gün doğmadan konak
çılar, ardından da öncüler, yola 
çıkacak, öbür gün de süva· 
riler benimle beraber yollanacak. 
Sen şimdi pervaneleri hazırla, 
ulaklc.rla dağıt. Isfahana sefer 
yapacağımı her tarafa bildir. 
Çerisiııi toplıyan yanıma gelsin, 
benimle buluşsun. (:!] 

Katip, yer öpüp çıktı. Timur 
da Şahnameyi şöyle bir tarafa 
iterek sedirden indi, oda içinde 
dolaşmıya başladı. Haber aldığı 

isyan He o akşam hedef olduğu 
inhizam arasında garip bir mü· 
nasebet ve müşabehet buluyordu. 
Gençlik hakkı istiytm Tevekkülle 
milli bir hak iddia eden Demirci, 
nekadar da biribirine benziyor
du? Moğol kızı sessiz bir inat 
içind~ kendi haşmetini istihfaf 
ettiği gibi Isfahanlı Demirci de 

ı boynuna taktığı davuJJa ayni is
tihfafı, on binlerce halkın idraki· 
ne haykırmış ve kabul ettirmişti!.. 
Bunlar, alelade tesadüfler miydi, 
yoksa yıldızının sönüklüğüue mi 
işaretti!.. 

Timur, · hem düşünüyor ve 
hem tırnaklarım lrnmiriyordu. 
İçinde kırmak, devirmek ve par
çalamak ihtiyacı kaynaşıyordu. 
Demirci Koçapa ve Isfahan halkı 
karşısında yoktu, bu sebeple o 
ihtiyacı tatmin edecek saha bu-
lamıyordu ve bu bulamayış onu 
bir kat daha sarsıyor, sararhyor, 
köpürtiiyordu. 

( Arkas ı var ) 

(~) •'l'O \'Pk kiil F.ı :ı. ıı ı ın, gaytt caz!· 
bod:ı.r olmakla lı~rnbcr ihtiy,ır r.erıg-fı· 
v ••rcı harp ze,•krnı u ııuttur:unndı . Zııfer 
hırsı ' l'iınurun ilikleri ne işloıniıJti, hir 
aıı o lıırııtan kurtulamazılı. Du sofor 
do 1.ifaf höccresiııd~ıı ~ıkıır ~ ı kınnz 

yeni bi r harp i ~in lıil) ük bir ord u 
i opl arlı. 

Şernfcttln ve Arapşalıtan naklen 
Hammcr: C.2 S.33 

SON POSTA Sayfa 13 
= 

Amerikada Spor Yapacağım Diye Ken
dilerini Cendereye Sokan Akıllı ~ r ' 

MI• Letburlnln buz 
yıAmları arasmd• 
muhtellf resimleri 

. ·--·•: ....... _·49 .. 
t 

• ı 

Şimaıt Amerikada Kanada 
sporcuları, her ıene bUyUk bir 
yüzme yarışı tertip ederler. On· 
taryo gölünde yapılan bu yarış, 
ciddi bir Maraton müsabakasıdır. 
Mesafenin uzunluğundan sarfına
zar gölün suları son derece soğuk 
olduğu! için birçok kimseler ya
rışı yarı yolda bırakmıya mecbur 
olurlar. ÇünkU müsabaka, yazın 
en sıcak gUnlerinde icra edilir, 
hava ile suyun hararet derecesi, 
nisbet kabul etmiyecek derecede 
farklardır. Çok defa 1 veya 2 dere
cedir. Onun için müsabıkların çok 

Maske Altında 
Güzellik 
Müsabakası 

Amerikanın güzellik miisaba
kaları, çok defa münazaalı olu
yor. Çünkil vUcut lehine yüzün, 
yüz lehine vücudun tesir yaptığı 
iddia olunuyor. Onun içindir ki 

bundan böyle bu nevi mllsabakaları 
maskeli yapmıya karar vermiı· 
!erdir. Bu suretle jüri heyeti te· 
sir altında kalmıyacak ve kararı· 
nı vicdani bir surette verecektir. 

Mançuri 
Şakileri 

Tokyo, 21 - Geçenlerde Man· 
çuride, Mistiris Pavley ve Mister 
Kokran isminde iki Amerikalı 
eşkıyalar tarafından kaçırılarak 
dağa kaldırılmışlardı.1 Şakiler fid
yei necat olarak yüz binlerce lira 
istemektediı'ler. 

Askeri makamlar, dağn kal· 
dırılan kadın ve erkek iade 
edildiği takdirde şakileri affede· 
ceğini ilAn etmiştir. Buna rağ
men ıakiler hala yakalanama· 
mıştır. 

soğuk sularda yllzmeye alışmış 
olmaları lazımdır. Bu müsabaka
ya giren Amerikalı Mis Latbury'i 
bu resimde müsabakaya hazır
lanırken görüyoruz. Mis Lat
bury resimlerde dört pozda gö
rülüyor: ÜmU%unda bir yük ta· 
9ırken, yahp gazete okurken, otu
rurken ve suya girerkendir. 

Bu dört pozda da Mis Lotbury 
buzlarla çevrilidir. Omuzunda ta· 
tıdığı bir buz kütlesidir. Yattığı 
ve oturduğu yerler, buz tabaka
larından yapılmıştır. Suya girer· 
ken de elinde kocaman bir buz 

Genç kadı 
buz yapan 
kamyondan 
buz tafayor 

parçası taşıdığı gibi daha evvel 
havuza bir hayli buz parçası 
atmıttır. Bu suretle mUsabakadan 
evvel içinde yaşadığı muhiti 
" Antaryo " gölünün soğukluk 
derecesine yaklaştırmıya çalış

maktadır. Fakat hemen ha· 
her verelim ki Mis Latbury'nin 
bUtün gayretleri semeresiz kf'tl• 
mıştır. ÇUnkU bütUn bu hazırlık

larına rağmen müsabakayı kaza• 
namamış, belki ondan daha az 
zahmet çekmiş olan Fladelfiyah 
Mis Margaret Kavyor isimli bir 
Amerikalı dilber kazanmıştır. 

ı : . ........................................ ~ ................... . 
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22 EylOI Perşembe 
fıtan bul - ( 1200 metre ) 18 ork es

tra, 19,5 alaturka koıısor, Makbule ha· 
ıı ıııı ııı ve Yesari Asım lıcyi n it tirakile 
21 orkestra, 22 gramofon . 

Bilkreı - (394 ıııotro) 20 ,arkı 20,20 
11enfoni1 ~ı konforan , 21, 15 senfoni . 

Belgrat - ( 429 ırıetr0) 20,ıJO ~arkı

lar, ~1, 40 ~en lıavul:ı.r, 2a gllnlln 
haberleri , onra Çigan . 

Roma - ( 441 metre ) ~ı ,20 e,· ka 
d ııımııı lıi lgilı•ri, ~1 ,45 knrışık konsor. 

Prağ - ( 483 ıııotre) 20 Bratisla' a
dan ıı aki l , ~0,45 komnıı koııst•ri, 21,15 
Atclye tiyatrosn ııd:ı.ıı ırnklorı konser. 

Viyana - ( 517 metre ) 20,4::i eski 
besteler, :?2,45 akşam h:ıbcrhıri, sonra 
('igan orhcslrası. 

Poıt• - (metre o5J) 20 maruf opc· 
r l\la rda n parçalar, 20,3:> stuclyoda lıi r 

perılolik komedi, ~1,20 Çi~an orkest rası. 

Var4ova - (1·1L 1 metre) 21 konse r, 
22,:?0 Lem bcrg'tcıı nakil, :!a hafif ha· 
valıı.r, 23,50 dan:; lı:waları . 

Bertin - (16:3:> ııı otre) 21J korıfor:ms, 

21 Miinilı tcn nakle n, Otollı1 ııiye i, 
23,15 Viyaııad:ı.n ııakle ıı dans ha,·aları. 

23 EylOI Cuma 
lıtanbul - ( 1200 motre) 18 birinci 

kısım alaturka snı, Vc1i:ı. Hıza ' c Bel· 
kis haıııınların iştirııklerilo 19,5 orke tra, 
21 alaturka saz., lııci, Elizr. ve Ct1•ınet 
hanımlar tarafından 22 gramofon plakları. 

Bükrcş - l 8!H metro) 20 stüd\ oda 
komodi, ~o . r> Kora ile kilise şark~ları, 
!.!1 konfcran'>, 21,13 konser. 

Belgrat - ( 4:.?9 metre ) 20,2) koııfo· 
ran<ı, 21 Yarşovndıın nak len senf ai . 

Roma - (44 l metre) 20, lf'ı gramer 
foıı ptılkları, 21,4;) sonfoııi, musahabe, 
ınulıtcliC h:ıberler. 

Pra~ - (4 metre) 20 Ostranı0d:m 
nakil, 21,1;; (H .. J) ko.ıısori. 

Viyana - • ( 51 7 ınetrıl) 20,5 yiikı:ek 
kilise muı1iki i, 21,33 mu ikili komedi. 

Peşte - ( 5:.;o ınotro) 21 kUı;ii' bir 
ınu sahahı•ı1orı sonra nıe,h ur Fr:ııısız 

opcr:ılarıııdan ecçilııı; ş parçalar, ~2,50 
habN \ o eaz.haııt. 

Varfova -- (141 l ıııetre) 20,1.J ıııu h
tcli f, ~0,:15 radyo gaze tesi , 23,r;I) daıı ııı 

havaları . 
Bertin - ( 1G3;; metre) 20 hayt:trlı'k 

hakk ı nda. hi r kon ferans, 20,20 ıl ilııyn· 
ııı n to ~ekkiıl ~okl i lı:ıl·kıııd a bir kon· 
fc raııs. :! ı ,:m 11c, 'o Yeren 9arkılar . 

Viranşehirde Sekiz Kişilik Bir Ka
çakçı Kafilesi Yakalandı 

Viranşehir (Hususi) - Son 
günlerde Siverekten kaçak eşya 
almak üzere Cenuba geçtikleri 
haber alman sekiz kişilik müsel
lah bir kaçakçı kafilesinin taki· 
bine memur Resülayn Gümrük 
Bölük Kumandanı Nazif Beyin 
kuınandasındeki gümrük müfre
zesi Gözele ınevldinde kaçakçı· 
larla bir saatten fazla yaptıkları 
müsademe neticesinde kaçakçı
lardan üçü ağır suretle yaralan· 

mış ve diğer beşi de silahlari}e 
birlikte diri olarak derdest edıl
mişlerdir. 

Kaçakçı kafilesi Resüla.Y?• 
getirilmiş, yaralanan_l_?rda~ ~>~rı.sl 
derhal ö!müştür. Dıger ıkısının 
de yaraları ağırcadır. . .. 

Kaçakçıların üzerınden uç 
yllz lira ile beraberlerinde. bulu
nan on deve kaçak tuz bırtakım 
manifatura eşyası da yakalan• 
m.ştır. - Ö. H. 



14 Sarfa 

Zafıpti umumiye, ittihHıaldı " k•TYl'taialık halltuad.ı IMiyilc 
f aied n teıirl .. rGlen: 

FOSFATL1 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 

Taksitle Satılık Konak 
Banka.... mali olan Mahmatpap malaallainde Çiftesaraylar 

cadcleaiade atik 48 ili 58 •e 25 " 33 " cedit 1 numaralı konak 
teniti atiye daireeinde ubl•ak kere mlsayeder• YU ola•Uflar· 
1 - Mluyecle ( kapah zarf ) uaaliledir. 
2 - ihale birdir ve kat'idir. 
3 - baale 26 • 9 • 932 pazartelİ ılnl Ankara'da !dan MeclWmb 

bamnmcla icra edilecektir. 
4 - iMie bedeli birinci taksiti Uaaleyi mltealup " diler redl 

tabltl mllteakip yedi senede ldenmek kere sekiz taksitte 
tenire edilecektir. 

5 - T•pleria 1884 lira ftJ• bu miktan aabk teminat mektaba 
ita edeceklerdir. 

T alipleria daha fula mal6mat almak için Şubemıze mllracaatlan 
Ye mkayecle1e iftirak etmek istedikleri takdirde bir lira mukabi
linde Şabemizden bir ıartname almalan. 

lf. 

Kiralık Çiftlikler 
Kiiçillrçekmece civarında Tahtakale ve Turan da dahil olmak 

&zere Alibey çiftliği müzayedeye konulmuştur. 
1 - Mtbayecle kapalı zarf umliledir. 
2 - icar müddeti tlç senedir. 
3 - MDzayedeye iıtirak için Bankamızdan şartname almak ve 

tek!if mektubuna lef etmek il.zamdır. 

4 - ihale 20 • 9 • 932 perıembe aüon saat on altıda yapılacaktır 
1 - Çiftliğin eski senelik kirua bet bin liradır. 
Fazla ta&ilit için Şubemize mlracaat •• teklif mektuplannın o 

ıla saat oa altıya kadar tevdi olunması, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Mabayaaama lilzum g6riilea yüz bin kilo birinci Isfahan tim

bekiaiaia ( 13213) aamarah kararnamenin takasa taallik eden 
2, 3, 4 lael madchleri mucibiace ve kapat zarf usulile mtbaakua· 
J• konalm11fbır. Taliplerin fartnameyi g&rmek lizer~ her giin ve 
teklif mektaplarile birlikte yllzde yedi buçuk temiuab muvakkate 
akçalarım 10-10-932 pazartesi gtla6 saat (15) e kadar Galatada 
Mtıbaaya Komia7onun·a milracaatluı. 

latanbul Belediyesi ilanları * 
Keıif bedeli 422 lira 38 kuruş olan Şitli Bilyilkdere yolu üzer

l'inde Millet ıuyu deposunun tamiri açık milnakuaya konulmQftur. 
Talip olaalar ketif evrakını ıirmek üzere hergtln LeYazım mftdiir
IDtlne mllaakuaya girmek için de 32 liralık teminat makbuz veya 
mektubu ile 26;9 932 pazartesi gllnll saat on beıe kadar Daimi 
Enc&mene mllracaat etmelidirler. 

Kadıköy Malmüdiirlüjiinden: 
Semti Mahalleli Kapı No. Nev'i .... Mlktan 

Kadık&, 0..bajıa elyevm atik 8,8 cedit Mukaddema iki 200 
ltuİmpata 10, 10-1 bap hane el

yevm arsa 
1'ıkancla razı1a -..... mllldyeti açık arttırma auretile •abla· 

calmr. Bela• ........ .ma .... bedeli 3 lirada. Tefl'iniev'felia 
8 inci camarteai slal mt iki buçukta ihale olwıacaktar. Taliplerin 
peJ akplarile mlracaatleri. · 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Llarema •tiyaca için mubayaa ahaaaeak ( 400) kilo k6ull mut

lak. ( 75) kilo kinin ( 17.500) kilo ambalaj kliıdı, iki milyon beı 
ylı bia mantar ve iç yllz bin adet fite kapellltl prtnameleri mu
cibiace ayn aJl'ı kapah wf ...ate m'g h••J& komlmapur. 
Taliplerin prtaameleri girmek ve almak here her atın Ye mtlna· 
kasa1a iftirak etmek için teminat akçelerit. ~ zarflanm 
ailıayet 8. 10 • 932 cumartelİ "81 aaat ( 15) e kadar Galatda 
llabayaa KolDİSJODUna vermeleri. 

Adliye Vekiletindan: 
BU6mam mahakim ihtiyaca 

için tabettirllecek olan (57) ka· 
lem ewala matbaa ve defati
l'İll ihaleli .... 13/91932 tarihi 
tlllbit ecli'eit iken yevmi mez• 
lttrda J&pdaa •lnakuada ve
ril• fiatlar badcll llyakında ... 

rllmemif olduiundan mlnaka
•anın 26'9 932 pazarteti uat 
(16) ya uzatalmasıaa karar Ye

rilmif olmakla taliplerin yevmi 
mezktrda Adliye vekAletinde 
mlltepkkil komisyona kuua 

l 
daireaiDde mtlracatla apk m&
aabura iftiralderi IDzu•u U.. 
oMmı. 

SON POSTA 

Parlak bir auvaffekıyct 

Ademi iktidara, belgevşıkli-

-Görülmemiş- Küçük 
ğine ve zafiyeti umumiyeye 

GLÜÔÖİİifTiN( -----F·•"_·'·_.A.I,._.,._, __. 
Mqlaur prof. Brown Secquart 'H 

Steiaaela'• ketlidir. Kacha •• .... 
kek farla ıoktv. Her k.ta .ter .. 
•-cla tlrkp olarak tarihal mey. 

attar. 
Uma• deposu l.t.. Balaçekapa'da 

ZAll4N ecza depoıudur. Her ee

•-• •• ecza depolarında bulu
nur. K.taıa 200 kanattar. Doktor 
... ,..,.. te8irini tecrilO. i~ln mak· 
bu ••kabilinde b'r kala paderilir. 

_..,. Dünya Güzeli ~ 

Suadiye Plajında 
l>tbıya güzeli KERİMAN HA
IJS Hanım bu akşam ve yarın 
pdOz şerefine verilecek mü
umere lerde hazır bulunacaktır. 

ek •enıin eğlenceler tertip edil
miftir. Dühuliye yoktur. Şim
diden masalarıDIZI tedarik et-

•-• meniz mercudur. 

Dr. Celal Tevfik 
Zllhrevl Ye idrar yolu 

Haıtalıkları m ıtehaısısı 
Sirkeci: Muradiye caddt-al No. 35 

ÇOK Y ASIY AN ÇOK BJLMEZ 
ÇOK GEZEN ÇOK BIUR 

Ti1'kiye Tarinl' Ye Otomobil ku
IGblala AN D R O S lllcı npurile 
lzmia, Girit. Atina aeyahati 

4 ili 11 tetriaie .. eL 
Fiatler fe•kalide elavendir. 

DOKTORLAR 
{ OperatlSr ) 

Dr. Sabri OallllMI Sirkeci 

Şabfnpaıa oteli kar91sında - Dervitler 
sok. No. 2. Oğteden att1ama kadar 
biltmum harici Te kadın hu1a1ılttan. 

Dr.11. ..... a~- = 
zllhreviye ve kadın hastahklan teda
vi hanesi. Beyoğlu, Sakız Ağac; No. 5. 
Kıılıııt su.ti: n-12 "f' 14-~1. 

------------------------------ M it -• aıll Bew~e mlltelt-
...-.. dn.- ,.. •ıaı, Sirkecideki 

mmıyenehanesJnl Emlnönn hanına 

(sabık Kank~ş) nakletmitfü. 

... ...._... ......... -·--·-
Dr. Re,ıt Kadri Bevll1e .......... 

~irkeci, 'fraınay durag.., No. 8. Her 
~in sabahtan ak,aru' kadar. 

CHt, frıınrt .,. 
Dr. Kemal Nuri belaojuklufa 

mutchas:Sısı. Be~ o~ 11, lıtikl.~l cadde i 
Alı<lnllahcfoıılli lokantası ittisaliudo 
U >uıcli Han No. 1G. ller glln ögleden 
so ra 13 1 2, 20 1 2. 

Dr. Sabih RU•IU cn~.~~.:vı 
'fodavi Salonu. Babçekapı, Dr. Artar
} an Han, No. 3 - 4. cumadan maada 
l nr ı:ıi 1 !i - 18 e J,:vl:ı.r. 

D Ha 1 •--- Freaırl, Bclaoiukr. yr .......- ıatu •• Ctıt 
hastalıkları miltehassııı. Beyoğlu, ls
tiklt.l caddesi No. 183. Öğleden sonra 
her gün. Tel. Beyo lu 3ü8G. 

'rlrkiye Turlnl' ve Otomobil ar. Kenan H•- ~i:m ve 
kalab6ne ınlracaa~ 

BabtiJar Han Galata. mütehassısı. Avrupadan avdetle yeni 
D. Ana.noıtopalo •• K. Sı.klcll getirditi aletlerle bastalarını yeni nak· 

wapur acentaauıa, Galata, Loyci Han, let.dlt Glorya sineması fevkiadeki mo-
-------------- ayeaeiaaneslnde her can tabu eder. 

lal. 7 inci icra memurluiun· 
dllll: Bin lira kıymeti muhammeııeai 
Beyoğlunda Yeniıehir malıatleılndo 
Y &nitebir caddesinde atik 121 cedit 
109 No. h d kk!n ile bin altı yüz lira 
kıymeti mubammeneli ayni mabalde 
atik Taıç t r cedit Akarca c~deıinde 
ki.in 1 ::J No. lı ilç bap dOkkAn tarihi 
ilılolarından i ibaren Sl gtln müddet 
le ac;ık arttırı ıaya. ~ıkarıl oıııtır. Talip 
olanların kıymeti ınuhammenenln yh· 
de 5 edisi nisb tinde pey akçası ver
meleri llzmıd r. Birinci arttır mı ya 
24 10 93.2 tarihinde saat on altıda 

dairede icra olunacak.tir. Maıterilere 
bu ip ait 931 _923 No. h dosya Irat 

olunacat& bileceği gibi iubat llzime 
dahi verilir. Ve talipler bu bapta 
daireye taalluk olunau ac;ık arttırroa 

ıartnames ni okuya bilir icra ve İflll 
kanununun 119 cu maddesine tevfikan 
haklan tapu sicilile sabit ohoıyan 

ipotekli alacaklılar ile diğtr allkada
raıun ve irtifak hak ıahıplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve ıııasarifo 

dair olu iddialarını ilin müddeti 
zarfında evrakı müsbitelerilo bildirme• 

leri llıı mdır. Akai halde hakları tapu 
ıicntte eablt o1mıyanlar satıı bedeli
nin pıyl .. masından hari.; kahrlar mi· 
terakim vergi vı Belediye Te Vakıf 
ioareaiaia maıteriye ait oldqu illa 
ohınur. 

ı ... nllul Sinci Hukuk lllllr•· 
altıd•: Umum Gümrükler Mfldüriye
tin\n Anbrıda H:ıcımurat mahallesin
de k&in Askeri muayene Komisyonun
da sabık GUmrOk memarlarındaa Sad
ri 8. aleyhine ikame eylediği davadan 
dolayı gönderilen davetiye lzeriaı 

mumalleyhirı orada buluoamaruğı 

meıkO.r davetiye sabrına yazılan met
rubattan an1aııtn.:ı ve bermuclbi talep 
Ulnen tebligat icrasına karar vertlmlt 
Ye emri tahkikatın Sl 10 982 tarihine 
mosadif Puart81l glntl u.at t• te 
taflD kıhnarak davetlyeain bir ntlaha
ıı mahkeme d'vanhanesine talik kduı
mıt old1'fundan yevm ve vakti mez· 
k<lr4& mahkemede hazır bulunması ve 
yahut tarafından bir vekil göndermuj 
lüzumu beyaıı ve akli halde hakkında 
gıyaben muhakeme olunaçatı t&bllf 
makamma kaim olmak ·aıere fl&n 
olunur. 

Hastalara bfi) ilk sühulet göstermektedir. 

-. E. Ol•fanldla Parla Sen Lul 
Ylr" hut .. eıal 

1nhık aeietanlarından. Beyoğlıı IıtiklU 
i No. 251. Tel. Beyolfu 87S&. 

R&ıtk .. lamall SUleyman mlltehHaaU 

Cağaloğhı, B&ha bey apartımanı 17 - 21 
Yeni getlrd ği son sistem makin esile 
her gün sabahtan aktama ka<laı bas
talannı tedavi eder. 

Bqlktat Traınay Or. Meralnyan eudeal No. 4 

Hanest : Orta.bahçe Cad. 110. '4. Her 
gila lalNLhtaa aktama tatar. --

DIŞ TABIBLERI 
Kl~EmWal 

Cemal Ziya Haa 2 el kat No. 4 

Hastalarını her gQn 9 1/t - 19 a kadar 
kabul -Ye tadavi eder. 

......... ,.ıHennn ~ ... 
TeYloD7a 

karı111nda No. 47!. Cnmadaa maada 
her gftn 10 - 19 a kadar hutalannı 
kab•l •e tedafi eder. ............. ~= 
yan11'dald !8 No. lı apartamanm 1 el 
kataaa aaklol11nup her gla hattaıumı 
kaMleder. 

~-Tevlk, lllZe rak ..uall N• & 

Hergtın cumadan maada 8 den 10,SG a 
kadu hMtalanaı kab•l eder. 

ÇeahrUt8f 
K-11 Ellver T .. a apart1 .. aı 

1 illet kat. lhr gün aaat 9- 90 re ka
dar lıastalanna kabul ve tedavi ıdft'. 

.... çek .... x-.lrel Ali ... 
PllllPI m-.e .. u..ı.la&.alade, 

izzet Bey llao. ller gün nat 10 da• 
19 a kadar. 

------~--------~--~~---
Mnyamln ı.-. ~~ 

Eczanesi sahibi. GedikPata. lf Oaellim 
ıokak No 20 Her gün, cumadan maada 
ıaat 9-20 ye kadar. 

Mulllla lllrahlm • 1-J.J=:_.., 
malaalli No. 8!. Bergüa saat 13-22 1e 
kadar. Geceleri ele açıkbr. 

Eyl61 22 

ilini ar 
Ah .... Yehlll BabıllJ Aabra Cad. 

lle•erret ot• 
kaqı11nda. Cumadan maada her gün 
saat 10 dan akoama kadar hastalarını 
kabul eder' 

M fi •- Betiktq uz-•r ~· T•a•HF cacL 
Ekrem Bey apa.rtlman No. 11. HergQn 
sabahtan akpma kadar. 
--·----~--~--~~--------

Karabet Semere ...... ,.. 
Sirkeci Dörtyol ağzı, Muradiye oad. 
N'>. 44. 2 inci kat. Cumadan maada 
bergfl rı sa.at 9-19 a kadar butalannı 
kabul eder. 

f .. ....._1 l.tu1t.a A--. call. • ..,. ... ._ Tel: _, 

İstanbul n Puiı Faktıtteterlnden 
m&HD. Her güo 1 • 8 ya kadar 
hatalarını kabul eder. 

Be•I Halda K=:r 
Cuma ve pazardan maada her gtla 
saat 9 dan 20 ye kadar. 

KllYAGERLER ....... Dr. HUaa111911Jn kanrat, 

mev:ı.ddı gıdaiye, ticaret ve sanayi tab
lilltı yapılır. Bahc;elı:apı Tram-Yay cad
deıi, Jz7.et bev Han. 

Dr Cevat Tahmn latanbul Ulnn-
• 7olu Tel mst 

idrar, kan, kazurat vesairenin tablil
leriol yapar. 

Dr. lllrahlm E .. •m t:-ı:: 
.Uahfeli. Tel: 23348. Hayati, sınat, 

gıd:il bilumum tahlilit. 

MiMARLAR 
lllllet Yedet 

Beton - arme, Mimari ve Ta.ahhflt. 
Projeleri 10 g1lnde tellim edilir ve meo
cantdir. Qalata, Nifaataci7uı hu 10-11 

Şaıanı T nıige lliiesse•l•r 

KUNDURA •61_~\~A-
a.7o.11. lataıill 

T. Kon•allala CaCL-Yokadl,_ 
kartı ında No. 283 Kadın çocuk 'H 

erkek için hazır ve ısmarlama en 
ıarU, en metin ve en ucuz kundu· 
ralar mevcuttur. 

HUSUSi TEDRISHANELER 
larWHe 40 deni• 

...... azca k•uttanJera 
llet\epte, tlcareUe •e bir ••••••• 
muvalfak cıbaa1t lılerHals D1Taa1ol11, 
nnıap camU yuında gtlndtlz ve 
gece, kız ve erkek lisan tedrishan_. 
sine müracaat ediniz. Memnun olınu-
aanıı ücreti iade ederiz. Fakirlerclea 
yanm ücret alınır. llüdürQ: ZIYA 

11'91d ve ~ Der...._.. .. ._ 
Noemi Aaador1an) Geclikpap, Bali 
Be7 Cad. Eairci Kemalettin ıok. No: 1. 
tolay ve e11 aon fran81Z uaullle S ay-
4au 6 aya kadar. Kaadften muaaddak. 
ı&Uchtaame verilir. Talebe kaydı 
bafla••ttır. Deralere 1 teırlnievvılde 
ba9lanır. 

-------------------TERZi 11 Tile. TERZiLER 
Waa Haaua ........ 

A,,_.,an a- ~ - • 
Kamqlana nelaae&i n dikitlnln sar .. 
fe&l 11ayestade en mfltkllpe.ent mtlft .. 
rllerini _..nan eder. -·--··········· 

Klpilc 11•11 Ş.,tl11n 
t - ıKUçük. illnlar) haftada ikt defa 

neır~dilir • 
2 - Bir ilAn bet satırdan tbareWr. 

l\ahn yau iki nttr 1a7ılw. 
S - Her ıabr en atağı 4 kelimedir. 

4 - UAn larm bet utırdan fazla 
her eattnndan aynca ataltdaki 
fiatler alınır: 

5 aatırclaa lba• 
retlllma 

5 utmlu fala 
laer eatlr lçia 

l A,ı.ts 

• il 
• .. 
• 

DKr. -" .... -. 
• Kr, ,. " -" -. 
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zrsızınBaşındaıı Geçen Vak'a/ar Terkibinde killliyetli mil<tarda iyot tanen 

ve fosfat mevcut olup ensicei uzviyeye sür'

ati temessülü sayesinde, kansızlığa, vereme 

istidadı olanlara ve bilhassa emrazı asabiye 

ve zafiyeti umumiyeye tesiratı şifaiyesi vardır. 
ııulıarriri: Arnold Galot)en - 36 -

Genç kızlara, çocuklerda tesiratı nafiası 

pek seri olup renksiz, hastalıklı, zayıf, 

sıraca veya kemik hashlıklarınti müptela 

çocuklar az zaman zarfında diş ç.kanrlar. 

Çabuk yürürler. Tombul tombul olurlar. 

İstintak Hakimine Bir Kadın Yazısı İle imzasız, Kısa 
Hir Mektup Göndererek Hügo Çesnerin Evinde 
Tahkikat Yapmasının Faydalı Olacağını Hatırlattım! 

Maamafih gözlerimle etrafı araş· 
tarıyordum. Hayır bana bakan 
yoktu: 

Hügo Cesııerin evinde misafir 
olarak yemek yediğim zamandan 
hatırımda kalmıştı. Yemek za
manlarında hizmetçiler mutfağa 

dolarlar. Metrdotel de yemek 
salonuna bitişik küçük bir 
odada mevki al ır, mutfaktan ge
tirilen yemekleri alarak salona 
götürür. Binaenaleyh koridörde 
kendisine tesadüf elmek ihtimali 
yol.tur. 

Cesaretimi toplıyarak tnş mer· 
divenleri brmandım, şatonun bü
ytk dehlizine girdim, oıadan 
ikinci kata yollandım. Hayır, 

meydanda hiç kimse yoktu, çe
kinmeden planımı tatbik ettim. 

Beş dakika sonra tekrar so· 
ı,akta bulunuyordum. Şüphesiz 
( Versay ) m istintak hakimi ya
kında, hem de pek yakında şa• 
tonun esrarını herkesten evvel 
kendisinin anladığım söyliyecekti, 
koltukları gururla kabaracaktı. 
Tberesa'ya gelince, vallahi o pek 
umurumda değil, işin içinden 
beğendiği şekilde çakacaktı. HUgo 
Çesner ise o kadar budala idi 
ki bütün bu işlerden hiçbir şey 
nıılamıyacaktı. Fakat banknot
larıııı bulacaktı ya, o da kafi idi. 

Maamafih benim ışım bitmiş 
değildi. Filhakika banknotlar, 
mahfaza olarak intihap ettiğim 
aynalı dolabın içinde, hiç kimse 
tarafından görülmeden uzun müd
det kalabilirdi. Halbuki benim 
için esas, paraların bir an evvel 
bulunması idi. 

Ertesi sabah ( Etith ) e : 
- Bir kağıt kalem al! dedim. 
Hayretle bana baktı, fakat 

itaat ederek kalemi kağıdı aldı, 
zira yaphğım her şeyin bir ga
yeyi istihdaf ettiğini biliyordu. 

- Yaz! dedim, fakat müm
kün olduğu kadar ~irkin bir ynu 
ilr ! 

Kendisine imla hatası yapma
aını tavsiyeye lüzum görmedim, 
zira söylesem de söylemesem de 
nasıl olsa yine yapacaktı. 

Dikte etmiye başladım: 
"Müstantik efendi, 
"Mister Hügo Çesner'in kasa

ınndan çalınan paranın şatoda 
Madam Theresa Çesnerin oda
sında, aynalı dolabın içinde 
bulunduğunu size haber vermek 
isterimi Hidiseyi doğrudan doğ
ruya Mister (Çesner) e haber ve
recektim, fakat tahmin edebilece
ğiniz sebeplerden dolayı cesaret 
edemedim. Bu günlük bu kadar
la iktifa edeceğim. Mektubuma 
şimdilik imza koymuyorum. Hüvi
yetimi sırası geldiği zaman anla
tacağntıl,, 

Edith bu satırları yazdıktan 
sonra kağıdı bana uzattı: 

- Mükemmel ! dedim. Şimdi 
zarfı yaz 1 

Yazdı. 

- Ala ! Haydi bakalım gıyın. 
Bu mektubu şehir haritinde kü
çük bir köyün posta kutusuna 
atacaksın t 

- Sakın tehlike olmasın J Ya 
heni takip ederlerse.. Mektubu 
atbiunı &6rilrlerse 1 

- Hayır. Bu noktayı hiç me
rak etme 1 Maamafih mfü:terih 
olmakhğın için Sen Lazar istasi
yonuııa kadar sana refakat ede
ceğim. Oradan trene biııe sio, 
Versay yolunda ilk köy olan 
Meau'da inersin ve d~diğim gibi 
mektubu ata .. sın f.. 

Sui itiyatla sabavelini ve gençliğini sui 

istimal eyleyenlere, ademi iktidara pek 
müessirdir. Kanı tezyit ve tasfiye, hazmı 

teshil, ı·enge tazelik ve veçhe taravet bah-

- Peki! Fa <at büyiik Alla· 
hım ! Bu üzüutülcrden ne va{cit 
kurtulacağız? 

şeder. Bez, evranı, ccdir, çocukların yüz 

ve ba~!arı'ldaki çıbanlar, ergenlik ve ekze

mada pek ınües. irdir. 

- Y d.ındır, hem de çok 
yakmd r ! Zira m"' 'um ban' not
lan başımdan defettim. Artı1< 
meselenin kapanmama.ı için or-

Has-ın kuvvet şurubu Aurupa'da birin· 

ciıiği ihz~r eylediği gibi bütün a!emi fab -
betle takdir tevlit eylemiş, ecnebi ve nH·m· 

leketimizin etibbas n n raporlarını kazan· 

ınışt.r. Şişesi 60 büyük 100 kuruştur. Depo-
tada hiçbir sebep yoktur ve 
bütün kı:ıb3h ti de Mad&m 

su: Has n ecza deposudur. 

toptencı1ara büyük tenzilat. 

Eczacılar ve 

Theresa yüklenecektir. 
- Sakın kadını tevkif etme

sinler? 
ı:::ıraçlıanc Bnşrnda bHınir Pnp konağında ...,..ı~-Eiiii-~m::-liımrmllli~• 

Ley T -Nehari - Ana • ilk • Orta - Lise - Kız • Erkek 

- Hayır! Zira kccasının pa-
rasına çalan b·r kadını lıiçbir 

zaman tevkif etmezler. 
Maamafih kadm Rokokovs-

LİSELERİ E y 
ki'nin şatoya ne sebeple 
girdiğini istintak hakimi· 
ne söylemiye mecbur olaca'...t r. 

!ı':ınrif vck!\leti r. liJcciııin 5 4 93~ tmilı ,.e 1~67G nuın:ı.ralı enırile b6tlin mc-kteplero tamim odildiği tızere rcsmt 

ıııuaddcti t:u:dik edilmiş ol~n mcktclıiıııizdo falcbo kaydına bnşlaıımıştır. Ecnebi lisanlarına ilk eınıflnrdan itibaren 

b. ,ınnır. NrhaTi tal<.>hc mektebin husu i otomolıil ve otobiislorilc nakledilir. IlergUn saat 10 dan l7 yo kadar kayit 

ıııunııırlcsi ya.pılınal.. t:ıdır. 'fnlop vukuunda posta ile tarifname g6ndorilir. Tel 20530 
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VEREM 
Gtığfisleri wyıf olaıılanlakı ılksiıriiklorn lıiiyük 

ehı•mmiyot verıııvlidir. KATHAX HAKKI EKRE:i 

tehlikauin lııüıla ~oçeı. SO •cnetik ~dbe. 

uhterem Ankara Halkına 
Senelerdenberi Türkiye'de sattığı malların mükemmeliyeti ve nefa
seti ve bilhassa fiatlarımn ehveniyeti ile iştihar etmiş olan büyük 

• • 
ıyor a ı Si 

Muhterem Ankara müşterilerine bir ühulet olmak üzere 
sonbahar mevsimi münasebetile ve yalnız bir ay müddetle 

1 ila 31 tesrinievvel zarfmda 
' 

a a 
Bir satış sergisi ltUşat edecakt·r. 

Erkek, kadın ve çocuklar için en son moda 

I<ostüm, Muşamba, Pardesü, ve Paltoların 

İSTİKLAL LİSESİ 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

Bütün •ınıfları mevcuttur. 

Kayıt muamelesine Devam Olunmaktadır 
JiergUn saat 10 dan 18 o kadar mUracaat ohınahilir, 

Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında 
Tele fon 22534 ( 

Gübre ilinı 
lstanbul Belediyesi Karaağaç Müessesinden: 
Paymahalli ve mezbaha ahırlarında 5 Teşrinievvel 932 den itiba

ren bir sene zarfında teraküm eden koyun ve sığır giibreleri kapalı 
zarf usulile ve yirmi gün mOddetle müzayedeye konmuştur. Verilen 
fiat haddi itidalde görüldüğü takdirde 1 Teşrinievvel 932 cumartesi 
günü saat 14 te müessesede ihale kararı verileceklir.p:alip olanların 
şartnamesini almak için Sütlücede Müdiriyet kalemme müracaat 
etmeleri ilan olunur, 

B IO KK SA B UNU 
(}\remli s:ıbuu) 

Cinsinin ınukoınmcliyotino en bi
ri ıı ci delil acı vo soğuk su<la bile 
pöpl!rmesidir. Siıt, bal ,.o lanolin 
miirckkobatile ih7.ar edilmiştir ve 
tiçek kok ular He muaU.ard ır. 

r. .. lçü Üzeri~; 
Fenni 

1 

Kasık Bağları 
)lido, barsak, lıöbrok 

cHlşk il nlilğilııo 

Fenni 
Kor salar 

lstiycnlcrc ölçil 
tarife i göudcriliı. 

Eminönü: 
lzmir sokağr 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
O reopulos 



So.N POSTA 

v 
Türk Anonim Şirketinden: 

Alpullu Şeker fabrikasının İstanbul depolanndan kristal toz, sandıkta 
ve çuvalda küp şekerleri aticleki fiatlerle her isteyene bin kilodan 

eksik olmamak üzere satılır. 

Kristal toz, kilosu 36, 75-Çuvalda küp, kilosu 38•12-Sandıkta küp, kilosu 39112 kuruştur. 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi muka-
.t 

bilinde ödenmek üzere derhal gönderilir • Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

Adres: lstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat - Telgraf adresi: İstanbul şeker - Telefon : 24470/79 

• Te,vlkl Sanayi Hanımlar 

ı ve DikişMe 

--- -----

Şitli Terkoı ıu depoıu civaranda Tokalo otlu ıokatı No. 29 
Pek ciiz'f Ucretlo, röntgen ve elektorot<ırapi, Jl\boratuar 

muayeneleri \ 'O pansm:ı.n 

Kız ve erkek 

---- Geçen ıene y1lkaek bir mu•affakıyet kazanan ---- . AMELİ HAYAT . 
EDEN TİCARET LiSESi 

Bul'iln muhterem miitterilerine kapılarını tekrar açıyor. 

8 L U E 8 E L L ' S Orkestrası 
Umum depoıu: M. ASIM 

lıtanbul Sabuncu han caddeel Ho. 86 

latanbul, Cağaloğlu • Telefon 23630 
Orta kısmma: ı:e::.~~ lise kısmma: °'a!:.:.~=:p kabul edilir. 

Kayit devam ndiyor. Derslere te9rlnievvcl bidayetinde bqlanacaktır. 

Pek ,,k ye müzeyyen salonlar - Yükıek Amerikan bar. B o N o 
--- Beyotlu Baker ııraaında - Telefon; Beyoğlu 3020 ----- -- p erte y n i yal Vak f 1 n dan: 

I• k }"" L• } • M••d•• ı•• w •• d Her tllrlü bonolarla mazbata, karar ıu· Köprllbatında Va.lde hanı derununda 16/17 No. lu mağaza 8 sene ve n 1 ap ıse erı u U1' ugun en: retl ve deyin Umllhaberi v• nir •••lkalar Şitlide tı.zetpa,a sokağınd& Valde &partıma.nının 6 No. lu d&ireei bir aene 
Deraler talimatname ile tayin edilmit olan 17 Eylul Cumartesi günü baş· üz.-rlne her tekllde itler yapar. Bahkpa· müddet ve açık arttırma auretile müzayedeye konulmu9tur. lıltızayede gOnll 

lamıttır. Bazı m6racaatlardan bir kısım talebemizin bu huıuıta mahimat- zar Makıudiye han No. 35 Ugurlu sade Eyl(ll!ln 24 ilncll gliııiine miisadif cumartesi giln UdiJr. Kiralamak iııtlyenlerin 
M. Deryı,. Tel. 23397 yevmi mezkılrda. saat on altıya kadar lstanbul E\·kaf mildUriyotinde Pertev-

ları olmadıtı anlatılıyor. Ba ıebeple eıki talebelerimizin bir an evvel ka- nival idaresine veya ldare EncUmeııine müracaat etmeleri. 
yatlarını tecdit ettirerek mektebe devama baılamaları lüzumu ilin olunur. ~============-==========-

FUAT G •• ıı·ks- - t=·u=~=ı=et=af=rt=,=.e=t=ttr=a,=,t=l=ıa=h,=,d=er=.=Y=fu=de=ha=~=lo=la=n=ç=·il=v=e=lc=ke=le=ri=v=e=tt=p=~=ıik=.~ı*,·eBbRilQEmKumFABiıSkOTvı. uze ) uyu sh ilceleri kat'iyyeıı tednvi eder. Hor ecıane ve ecza dopolarınd:\ bulunur. 

. Da posu: Bahçekapı Z A M A N ecza deposudur . ıerini tercıh ediniz. 

>t:Nt1L• Asmaıilh No. ~ti 
SUSUZ, SABUNSUZ, 
FIRÇASIZ SERj ve 

SIHHI TIRAŞ 

Olmak, yiııüııüıün taravetini Az • TE Kremini kullarıınıı. RAZVITE dUnyanııı hiçbir 
muhafaza, kırmızılık ' 'e çı- R v J tarafında taklit eclilemcınittir· Küç!ik ve 

hanların mutlaka zail olma büyük tflpler vardır. Deposu Yeşildirctk 
ınnı istiyorsanız. ' Sıvacıyan Hanı tO No. Telefon. 2t03t. 

&on Po•t• Matbaa•ı · 
= 

Sahibi : Ali Ekrem 
Netriyat MtldGrü: Halil Lütfi 

ILKMEKTEP MUALLiMLERİNE 
• 

L 
Beş kısmı da taınamen dört renkolan, meınleketimizde ilk de/a basılan mektep kitabı 

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

Bu eseri görmeden mekteplerinize kitap intihap etmeyiniz Talebesini seven 
ve mahrumiyetinı istemı!Jen bütiin kıymetli muallimler, bu eseri almakta, 

/evkaladeliğini tasdik ve tebrik etmektedirler . 

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

.. tüpbanesi tara&adaıı çıkarılm11tır. 

maliktir. 


