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Milyonlar Değerindeki Ta- ( Bugünün Meselelerinden ] 

rihi Eşyalar Ortada Yok! HalkDilindekiK~limeleri 
---· - Esas Tutmak Lazımdır 
Maarif Vekaleti Emir Verdi, Tahkikat 

Yapıldı, Fakat Netice : Meçhul! 
~ok mevsuk 

olarak haber al
dığımıza göre, 
Maarif Vekileti 
son günlerde 
pek mühim ve 
hakikaten esra· 
rengiz bir mese· 
lenin tahkikine 
girişmiştir. Bir· 
kaç gün evvel 
"Son Posta 11 da 
çıkan kUçük bir 
haber üzerine 
girişilen bu yeni 
tahkikat, Bulga· 
ristana satılan 

eski tarihi vesi· 
kalar meselesini 
andıran ayrı ve 
yepyeni bir saf
hadır. Bu hidi
ıe, para ve kıy

met noktasından 
aa yüz binlerce 
liralık bir me· 

kimlerdedir? 
Bu haberimiz, 

baıta " Tan ., 
gaıeteıi olduğu 
halde birçok 
Alman gazete
leri tarahndan 
da iktibas edi
lerek üzerinde 
ehemmiyetle du
rulmuıtur. Ayni 
zam•nda Maa
rif Veklleti de 
bizim bu ihbarı· 
mızla çok yakin
dan alakadar ol· 
muı ve Mllzeler 
ldareaine bir' tel
graf göndererek: 
" Son Postada 
çıkan bu haber 
etrafında der• 
Lal tahikat yapıl· 
ma1ını,, talep et 
miJtir. 

Vek•letiıı bu 
aeledir. emri Uzerine 

Şüphesiz hatır· Müzeler MildU· 
lıyacaksınız. Ge- Bu mUhlm meaeleyl tahkik eden muzalar mUdUrU Aziz Bey rll Aı.iz B. hemen 
çenlerde " Son Posta " da şöyle İşte bu hırka ile seccade bun· tahkikat yapmıya baş1amışbr. 
bir haber vardı: Konyada meşhur da bir müddet evvel Konyadan Fakat hentız bir netice elde edil-
Türk Alimi Sadreddini Konevt lstanbuldaki eski lslAm ve Türk mit değildir ~e tahkikat de-vam 
kütüphanesinde tarihi bir hırka eserleri müzesine gönderilmiı, etmektedir. Aziz B. iki gün evvel 
ile çok kıymetli bir seccade fakat aradan seneler geçtiği Müzeler BaıkAtibi Kemal Beyi 
bulunuyordu. Bu hırka Sadreddini halde buraya gelmemiştir. Maddi Süleymaoiyedeki eski Türk ve 
Konevinin üveybabası olan ma- kıymeti itibarile milyonlar değe· islim Eserleri Müzesine gönder· 
ruf Arap filozofu Muhiddini rinde olan bu tarihi eserler ne- miş, bütün fihristler ve kolleksiyon· 
Arabiye ait olduğu için kıymeti rede kalmış, kimin veya kimlerin lar tetkik edilmif, fakat milyonlar 

:!k büyllktür. eline geçmiş, bugün nerede veya değerindeki bu tarihi yadigarla· 

B J d B k 
rın Müzeye teslim edilmediği ir an arma. mJZ ÜyÜ anlaşılmııtır. Diğer taraftan bizim 

( Devamı 11 inci ıayada) 

Bir Kahramanlık Gösterdi 
Diyarbekir Civarında 'fek Başına Bir 

Haydut Çetesini Tenkil Etti 
Mardin, 23 ( Hususi ) - Bir 

jandarma neferimiz Diyarbekir 
ile Mardin arasında çok şayanı 
dikkat bir fedakArhk ve kahra· 
manhk nUmunesi göstermiştir. Bir 
haydut çetesini tek başına tepe· 
Jiyen bu jandarmamızm kahra· 
manlığını aynen bildiriyor.um: 
Sabık Vartu kaymakamı şehri· 

mizden fandarma neferi Düzceli 
Mehmet oğlu Ahmet Efendinin· 
muhafazası altmda Diyarbekir 
ihtisas Mahkemesine sevkedili· 
yordu. İkisi de bir otomobile 
binmişlerdi. Fakat Diyarbekire 
üç saat mesafede otomobilin 
önüne bir haydut çetesi çıkmış, 

derhal yaylım ateşe başlamışlardır. 
Haydutlaran kurşunu şoföı Mus· 
tafa Efendiyi öldUrmUş, şoför 
muaini de ağır aurette yaralan-

Jandarmamız haydutlardan iki
sini o anda öldürmüş, diğerle
rinin de peşine dt.işmüş ve diğer 
haydutlar Ahmet Efendinin bu 
cesareti karşısında firardan baş· 
ka çare bulamamışlar, kaçmış• 
lardır. Jandarma Ahmet Efendi 
tekrar otomobilin başına gelmiş 
ve otomobili kendisi 'idare ~t
mek suretile mevkuf kaymakamı 
Diyarbekire götürmiye muvaffak 
l'lmuştur. Firari şerirler takip 
ed!lmektedir. - Cemal 

Kara Ali 
Başpehlivan 

1 

Türkçe Olarak Konulmuş Istılahlar 
Aynen İpka Edilmelidir 

Harülffinun E<lohiyat FakOltcsi Profcsnrıcrirıden Balil Nimetullah Bey 
otcdenberi c Dil meselesi > hakkınclıı. muhtelif totkik ve mil9ahode 
yazıları yazmaktadır. Dil Kurultayı ruilnasebetilo kendisine mflrıcaat 
ederek fikirlerini aldık. Bu an tunlarda yazı~ oruz. 

* J Halil Nimetullah Bey bize şu 
mlltaleaları söyledi: 

- "Dil Kurultayının toplanması 
benim için bir mefkure idi. Dili· 
mizin öz varlığını edinmesini çok 
evveldenberi dUşünmiye baılamıı, 
bu düşUndUklerimi daima yazmıı· 
tım. Bundan bet altı sene evvel 
Maarjf Vekileti tarafından bir 
"Dil Heyeti,. nin teıkil edilece
ğini gazetelerde gördüğüm vakit, 
yazdığım '' mtlphedeye doğru " 
makalem ile ondan ıonra yazdı· 

tım diJimizin muhtelif menula• 
rma ait makalelerim dilimizin 
"Oımanh lisani" olmayıp "Türk 
dili,. olduğunu ve oımanhlıktan 
kurtulup kendi öz varlığını edin· 
mek suretlle iıtiklilini elde ede
bileceğini meydana koymıya uğ

raıınıı ve bu ujıırda ç•l•ımanın 
ancak bir heyet tarafından y•pı· 
labileceğini de yazmııtım. 

lıte şimdi mefküremin teni· 
leşmesine doğru olan bu yüce 
hareketi görmek benim için bir 
bahtlılıktı .. 

Makalelerimde de söylediğim 
gibi, dilimizin öz varlığını edine
bilmesi için yapılacak ilk iş: Ev· 

veli dilin içine girmiş ve halk 
tarafından hiç kullanılmıyarak 

yalnız bizim eski "Lisam Osmani" 
nin yazı lisanında varlıklarını 

muhafaza etmekte bulunmuş olan 
yabancı kelimeleri atmak ve 
onların yerine halk dilinde söy· 

Profeaör Halll Nimetullah Bey 
lenmekte olan kelimeleri hem 
söyleme dilinin, hem de yazı dili
nin malzemeid olarak almaktır. 
Dilin bütün unsurlannı bir taraf
tan memleketimizin her tarafmda 
ve Türk muhitinde yapılacak 

"müşahedeler,, le, diğer taraftan 
eski kitapları, eski metinleri 
gözden geçirmek suretile elde 
edebiliriz. 

ikinci olarak: Oilimizin yaıa· 
makta olan bütün unsurlarını eldo 
ettikten sonra, bu b&diselerl 
idare eden kaideleri yine dilimi• 
zin kendi varlığından çıkararak 
gramermı yapmaktır. Böylece 

dilimizin bütün kelimelerint top
lamıt olan l6gat kitabını, •• o 

( Devamı 11 inci sayfada ) 

mıttır. Bu sırada biç soğuk kan· 
lılığmı kaybetmiyen jandarma 
Ahmet Efendi, hemen yere at
lamıı ve pusu kurarak haydut· 
lara atew etmiye bqlamııtar. 

DUnkU alaturka gUref mü
sabakaları çok heyecanla oldu 
ve mefhur pehlivanımız K•ra 
AH yine ba,pehllvanhil ka
zandı. 

LOtten apor aayfamızı açınız. 

Aramu:dan ebediyen ayrılarak bizi ökıüa bırakan en eakl ıazeteci Ahmet Ruimin cenazemi dGn Heybeliadada 
meraaimle kaldmldı, ıöz yatları araamda Ada kabriatanına defnedildi. Cenaze meruiminde Reiıicümbur Hz. namı· 
na Umumi Kitip Hikmet, Vali Mnbiddin Beyle, ŞükrQ Naili Paıa, meb'ualardan Ruıen Eıref, lbrahim AIAeddin, Ziya 
Beylerle muharrir İamail Müıtak, Ahmet Refik, HilHJln Rahmi, Ahmet İh1an, Halil Nihat, CelAI Sabir Beyler 
Darünafaka Müdilrll n talebeai n •air birçok sGai~e •..at ba:ur bulunmaıttar. 
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Ecnebi Mektepler-•·~~~~~-~~~~~--~~~~~~~~~~ Yeni Tiitün 

de !~ir~ıek~~~!1.~ı~~· S A H A F L A R Yerli Pirinç 1 Z_i _R ~_A_T An.d~!!0~~~~! wınt.-
çocuklarınııı vaziyeti Maarifin Artık ı·stı.hsal Gu··n Geç- u l''- l kalarında tütün fiatleri yüksel-
d:drnt tefti~ vo murakabes i attın- na KQ zga mektedir. Evvelce 15-20 kuruıa 
<laclır. Bu mekteplerdeki talim ve ~ /ı ç 

arı. e tı.kçe og"" alıyor 'T'alehe sabJan tütünlerin fiati elycvm 40 torbiyo işlori de tetkik edilmek- .1 4 t e·lir. Bu hususta halkımız di- kuruşa çıkbğı gibi diğ~r bazı 
yor ki : Karışıgor Yapılan tetkikata göre mem· Alınmıyor tütünler de yüz kuruşa sabl-

Nccati Bey ( Kasımpaşa, Ca m"ikc- leketi:nizde pirinç zer'iyatı gün maktadır. 
bir Neva sokak 30 ) Beyazıtta Sahaflar Çarşısındaki geçtikçe ehemmiyetli bir mik· Ziraat mekteplerine verilecek 931 senesi mahsulftnün mil• 

- Ecnebi mektepler açıldı ve k-tü h 1 t k t 'b k B . ki" t b"ti" . . Ank d him bir kısmı satılmıştır. Yeni tedr"sata başlandı. Türk çocukları da u p ane er ar ı arı e arış· tarda tezayüt etmektedir. u yem şe ın es ı ıçın ara a 
deva m ettiğin den bu mekteplerin mak üzeredir. Bu kütüphanelerde sene pirinç mahsulü geçen yapılan İçtimaa iştirak eden sene mahsulli ilk önce 25 milyon 
te r biye ve tedria şekillerini kontrol mevcut bütün kitaplar son gün· senelere nazaran hayli faz· Halkalt Ziraat Mektebi Müdüril kilo olarak tahmin edimişse de, 
etmek icap etmektedir. Bu mektep- Ierde dükkan önlerinde sergi ladı r. Bu sebeple yerli pirinç Tevfik Dundar Bey henliz dön· son alman haberler, mahsulün 
)ere iyi ve kuvvctl ı muallim tayinine ) k f 1 1 memiştir. Mektebe verilecek de- bu kadar da olmıyacagy ını göster• 
di kkat edil d i ~ai aörüyorum. Bu yapı ara ucuz iat ere satıl- fiati vasati olarak 28 kuruştan 

5
• .. ' ı t d rece tesbı't edı'lmedı'gıv · için bu mekt d' Y · ı e h Ill nok ta iy:. Fakat teftışi de daha ma < a ı r. 20 kuruşa kadar düşmüştür. Di- e ır. enı se ı ma su 

sene mektebe yeniden talebe 18 22 ·ı k"l d ah müessi r bir şekl e- sokmanın yolları Birçok diikkan sahipleri kitap• ğer taraftan öğrendiğimize göre .. mı yon ı o arasın a t .. 
aranmalıdır. çılrğı terkederek başka işlere memlekette istihsal edilen pirinç kaydına henüz başlanmamıştır. mio edilmektedir. * Tevfik Dundar Bey döndükten 

başlamışlardır. miktarı dahili ihtiyaca yetişecek sonra mektebe talebe kaydı mu- 14 Lira Çalmış! F:lı ıl Bey ( ::: irkoci Aydın oteli ~ar- -
11 ,.. 1 11 t1 .L No. 1 ) Buular en ziyade çorapçılık dereceyi bulmuştur. Hatta ibra- amelesine başlanması muhtemel Sabıkalı Rahmi, Pangaltıda 

- Terbiye ve tedris meselesi ve baharatçılık yapmaktadırlar. cat hile mümkün olacaktır. Bun-- görülüyor. bakkal Agop Efendinin çekme• 
mübim bir meseledir. Türle çocukla- G •• ••ki d dan başka bazı mıntakaJarda cesinden 14 lirayı çalarak kaçar 
r•nın hayatta muvaffak olmaları için umru er e çiftçiler pirinç yetiştirmek arzu- Kooperatif ken yakalanmıştır. 
iyi yetiştirilmeleri icap eder. Türk M 11 K 1 
mekteplerine giden taıebeıer hak· Memur Almak İçin sunu izhar etmişlerdir. Kısa bir ısır ı ar estane stiyor 
kmda gösterilen dikkat, ecnebi mek- müddet sonra hariçten pirinç Belediye Memurlarının Te- Mısırdan bazı tacirler harici 
tep!erine giden Türk talebeler bak· İntihan Açılıyor getirtmiye lüzum kaJmıyacağı da şebbüsü Netice Veriyor ticaret ofisine müracaat ederek 
kında da gösterilmelidir. H b ld ~ h k I 1 J t d ..... a er a ıgımıza göre, ü (i- an aşıma c a ır. B 1 d 1 k d. Tllrkiyedeo mllbim miktarda "e-

"" met, Gümrük idaresi için müte- e e iye memur arının en 1 k k " 
Mubicldin Bey ( Üsküdar Selimiyo A aralarında bir kooperatif t~•kil kerlemelik estane alma iste-

hassıs memur yetiştirmiye karar parl -
~orifk uyu s u sokağı ıo ) . . B k b k ıman etıniye karar verdiklerini Ye bir d.ilderini bildirmişlerdir. 

- Maarif Vekaleti ecnebi ve vermıştir. u ararın tat İ ı, 
ekalliyet mekteplerindeki türkçe, imtihanla memur almak şeklinde d J de nizamname hazırlandığını yaz· U Kiralık EV,, 
tarih, coğrafya derslerini muallimliği olacaktır. Teşrinievvel ayının on Şehrimiz eki Yeni nşaat maştık. Bu teşebbüs kısa bir ' 
mealek edinenlere tahsia etmekle beşinde gümrükte bir imtihan Çok Değilmiş! müddet sonra tatbik sahasına Kırk Aparbmanın İnşaatı 
çok doğru hareket etmiştir. Bu yapılacak, imtihana yüksek tahsil E k I intikal edecektir. Bu hususta T l 
auretle bu mekteplerdeki Türk tele- görmüş olanlar kabul edilecektir. v ira arının gıda maddele- amam anıyor 
belerde pedagojideQ anbyan kimse- Bu imtihanda muvaffak olanlara rine nazaran UCU%layıp ucuzlama· kanunt muamelenin ikmali için Aldığımız malumata göre şeh· 
ler tarafından yetiştirilecek demek- en az otuz beş lira asit maaş.la dığı hakkında tetkikat yapılmak- Belediye tarafından Ticaret Mil· rimizde henüz yapılmakta olan 
t i Ec bı" kt ı d ki kJ k 'd 1 tadır. Alınan ilk neticelere naza- d 1 ür d'I · · r. ne me ep er e çocu an- gümrü ı are erinde vazife ve· ür öğüne m acaat e ı mıştır. kırk kadar apartımanın ioşaab 
mız resmi mekteplerdeki arkadaşla- rilecektir. Bu memurlac bir miid- ran kiralarda pek az bir düşük· Resmi ve kanuni muamele ya• bu ayın nihayetine kadar hitam 
rından terbiye ve irian aahaamda det staı· için İstatistik Bürosunda lük vardır. Şehirde son üç sene 
geri kalmamahdırlar. zarfında yapılan apartımanlar bir kında bitecek ve müteakıben bulacaktır. Teşrinievvel iptidasın-* ~a~;.r, muavini olarak çalışacak- hayli yekun tuttuğu halde kira kooperatif işe başhyacaktır. da kira bedellerinin bir miktar 

llualliın Beyti B. ( Maarif Kiltilp- ücretlerinin bu nisbette ucuzla- daha düşeceği tahmin edilmek• 
banosi sahibi) Karacigv er maması nazan dikkati ceıbelmek- Radyoterapi tedir. tstanbuıun her semtinde 

- Ben Türk çocuklannm ecnebi teClir. Bununla beraber baZ1 em• ' "kiralık ev, kiraltk dükkan,, lev• 
mekteplerine gltme!erinin külliyen lak sahipleri şehrimizde yapılan Cerrahpaşadaki Cihaz.Ne haları gün geçtikçe artmaktadır. 
aleyhindeyim. Ancak liseyi bitir dik- Son Senelerde Fazla yeni ev ve apartamanları çok t Mey va Tacirleri 
ten sonra ihthas sahibi olmak için Rag"' bet Gösteriliyor bulmamaktadırlar. Bunlara naza- Zaman şliyecek 
Avrupaya g"dilebilir. Ecnebi lisanı ran büyük yaniTJnlar on hinterce Belediye Cerrahpaşa hasta- Ticaret Ofisine gelen malô-
öh k · · b" kt b" Bazı alakadarlar tarafından ° t ·· F t ısrcnme ıçm ecne ı me e ıne evı· ku··ı etmı"ştı'r. Yenı· ı'nşaat 1-8 ... • • • 80 b" 1. rf d k ma a gore ransaya aze meyva 

t k · t S d 1 t tk"k t h · ... nesı ıçm . ın ıra sa e ere g me ıcap e mez. or uğunuz yapı an e ı a a nazaran şe rı- l d 1·thaı edecek tacı"rler ı"thal ed-
ı -n yanan ev ere nazaran yüz e on- b" d t · 'h t 1 ... -

sua e gelince: ougün ecne bi mek- mizde karaciğer ve bilhassa ko· d f 1 d f"k d ır ra yo erapı cı azı sa ın a.. cekleri meyvaların cins ve ınik .. 
t ep lerine deYam eden Türk çocuk• k . f. k an aza eğildir. Bu ı ir e mışh. Fakat memlelrette radyo· yun aracıg-eri sar ıyats i i sene- f " t I ı t · · Jd "t"b lannın !ayik esaslar dahilinde Ye olanfar, stanbuldaki evlerden bir- ar arını eşrınıevve en ı ı a• 

d be · ld k f zl in~ t terapi mütehassısı bulunmadıg-ı ·· f d F d • kuvvetli bir şekilde yetişmeleri için en rı 0 u ça a a~mış ır. çoğunun pek köhne olduğunu da ren uç ay zar ın a ransa a ış 
ecne bi mekte plerinin daha sıkı bir Karaciğerde vitamin denilen kuv· ileri sürüyorlar. için hariçten bir mütehassıs ge-- yaptıklara firmalara bildirecek .. 
tefti~e tabi tutulmaları lb.ım geldi2'i vetli maddenin fazla olması, bu tirtilmesi düştınülmilş, hu hususta }erdir. 
fı krindeyim. maddeye karşı günden güne ar- Mekf ep/er vaktıle Belediye Meclisinde uzun Taze Meyva Satacağız 
•• tan rağbetin başhca sebebi ola- münakaşalar yapılmıştı. Bu mü- Alınan haberlere göre Mısırda 

T 'sku··dar -'akz• rak zikredilmektedir. -Ooktor kan- f J'e Vol''ar nakaşalar neticesinde mütehassıs b fi u ~ u~ v 4 .1 ~ l~ taze meyva ve se ze sar "yab 
sızlara ve zafiyet çekenlere ek- getirtilmesi muvafık görülmemiş, gün geçtikçe artmaktadır. Söy• Hastane seriyetle dalak ve karaciğer tav- Şehrimizde tamire muhtaç bir Avrupada radyoterapi ihtisası lendiğine göre, bu maddeler 
siye etmektedir. Filhakika birçok halde bulunan cadde ve yollardan elde etmek üzere iki doktorun ticareti ile uğraşmak üzere Mı-

Belediyenin 932 "bütçesinin 
tasdik muamelesi geciktiği için 
hu bütçe ile tayin edilen bazı 
işler de teahhur etmiştir. Üskü
darda bu sene açılmasına karar 
verilen Zeynep Kamil hastanesi 
de bu meyandadır. Belediye bu 
hastanenin tamir ve teftişi için 
932 bUtçesine elli bin lira koy· 
muştur. Bauunla beraber bina 
mümkün olduğu kadar tamir 
edildiği cihetle bütçe Ankaradan 
gönderilir gönderilmez bu hasta· 
nenin açılması mümkün ola
biıe cektir. 

kimseler kan toplamak için ka- bazılarının tamiri tamamlanmış, k sırda bir şirket teşekkül etmiştir. 
k d. ı 1 tahsile gönderilmesine arar ve .. raciğer yeme te ır er. bir kısmı da tamir için mütea ı- Türkiyeden Mısıra taze meyva 

Sokak Köpekleri hitlere ihale edilmiştir. Şişlideki rilmişti. ve sebze ihraç edileceği anlaşıl-
Cabi, Tophanedeki Boğazkesen Viyana ve Berline gönderilen maktadır. 

Alakadar belediyt: memurları ve Tnrlabaşı caddelerinin tamir doktorlar henüz tahsilden dön· H lk E · d D 1 
ıokak köpeklerinin itlafı husu- ameliyeleri bitirilmiştir. Şair Ni· medikleri için hastahanedeki ci· a vın en ave 
Bundaki faaliyetlerini arttırmışlar· M f d İstanbul Halk Evi Reialiğinden: gar, eşrutiyet ve Ihlamur cad· hazdan henüz isti a c edileme· 6 ı ı 1932 t · ·· -dır. Şehirdeki köpekleı in hayli 2 ey 1İ pazar eaı gun u açı• 

b b k d deleri de tamir için ihale edil- mektedir. Fakat mütehassıslar larak dört gün devam edecek olan 
azaldığı a er verilme te İr. miştir. Ayr1ca Belediye Daimi dd Tuı~ k clilı" kurultaymı halka dinlet• 

kısa bir mü et sonra buraya 
Stenografi. Kursu Encümeni bu sene sekiz köyde d ki . . . 'h . J t'I . mek için Halk Evinin Cağaloğlunda-

k k önece erı ıçın cı azın ış e ı mesı k'ı Merkezinin k onferans sa lonuna yeniden inşa ettirilece öy 
Ameli Hayat Mektebinde ste- imkanı hasıl olacaktır. radoo tertibatı yaptmlmıştır. Arzu mekteplerinin ihale muamelesini ' d nografi tedrisatı için bir kurs edenler kurultayın devamı mü de--

açılmak üzeredir. Bu kursta ders- yapmıştır. Şehir ve köylerde .ühendis Mektebinde tince hergün bütün aafahabnı salo-
lere önümüzdeki ay başından iti· yapılacak diğer mekteplerin de Mühendis Mektebi Müdürlüiüne numuzda da takip edebilirler. Halk 
haren başlanacakhr. şartnameleri tanzim olunmuştur. Uüde. riı Fikri B. tayin edilm iştir. Evi herkese açıktır. 

Son Postanın Resimli Hikage si: Pazar Ola H~-a-n-B-eg-D-ig_o_r_KJ_i :----:1 

ı - Dün Bahkpazanndan ge· 
~lyordum Hasan Bey •• tavuk, pdaklaşıp duruyorlarl 

1 

2 - Kafesler içinde bir sürü 

\\ 
3 - Fiatlerini sorayım, de

dim. Satıcı 150 kuruştan kapıyı 

4 : Hasan Bey - Beni din· 
Jersen bir daha tavuk kafeslerinin 
yanından geçme 1 

5 - Kafesin } er i Loş . maz. 
T - k ıeoi avugu çı arır, yerıne 

ko arlar 1 •• 
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• Hayatta Üç Tip • ] 
,------------------,--------~ Hergün 

Maarifte 
İnkılap 
Başlıyor 

lnkı?ap tarihimizde en yavaı 
giden şube, maarif olmuştu. Büt· 
çesinden tasarruf edilmek laizım· 
gelen bir vekAlet düşünüldüğü 
zaman, ilk akla gelen ıey Maarif 
olurdu. 

Fakat bir hamle yapmak, bir 
yenilik vücuda getirmek düşünül· 
düğü zaman Maarif en son akla 
gelen işlerden biri idi. 

Hatta harf inkılibı bile Maa· 
rif sistemini canlandıramadı. 

Şimdi yt!ni Maarif hareketleri 
İçin geniş mikyasta kazırlıklara 
tahit oluyoruz. 

Bir taraftan bir Türk Univer· 
ıitesi kurulacak; 

Bir taraftan 
edilecek, 

dilimiz ıslah 

Bir taraftan da tarihimiz yenl 
esaslara istinaden kurulacak. 

Bu üç muazzam it te Maarif 
Vekaletinin uhdesine dtışen vazi· 
f elerdendir. 

Üniversiteyi o kuracak, 
Dilimizin yeni teklini mektep· 

ler vasıtasile o yapacak, 
Tarihimizi yeni nesle öğre· 

tecektfr. 
Halbuki Maarif şimdiye kadar 

bu üç vazifesini tam manasile 
kavramamıştır. 

Adeta şimden sonra muallim· 
lerimiz yeniden yetiştirilecek, 
tedris mevzuları baıtanbaıa de· 
ğiştirilecektir. Yeni kafa, yeni 
telAkki ve yeni lisanla yeni bir 
nesil yetiştirilecektir, bu neslin 
ne lisanı, ne dUşUnDşU, ne görü· 
f Ü, bizim lisanımıza, bizim düşil• 
nUşilmüze, bizim görütümüze uy
mıyacaktır. 

Be yeni nesli yetiştirmek için, 
o tarzda terbiye almış, o tarzda 
yetiştirilmiş yeni bir muallim kad· 
rosuna ihtiyaç vardır. Demek ki 
Univeraitemizden ilk mektebimiıe 
kadar, biltUn maarif sistemimizde 
yeni bir inkılap başlamak Uzera· 
dir. 

Bu inkılibı başaracak adam 
ancak inkılAbı hazmetmiş bu ye· 
niliklere iman etmiı kuvvetli bir 
inkılApçı, bir genç inkıl4pçı ola
billrdi. Reıit Galip Bey tam bu 
iıin adamıdır ve bu işin başına 
tam vaktinde getirilmiştir. 

Dil Kurultayı İçin 
Sofya Darülfünunu Şark lisan· 

ları müderrisi Agop Martayan 
Efendi Dil Kurultayına iştirak 
etmek üzere bugUn şehrimize 

aelecektir. 

Bir Karmanyola 
Müderris Mustafa Şekip 

Beyi Soymak İstediler 
Evvelki gece saat on birde 

Lalelide Sadık Bey apartıma
nına otomobille iki meçhul adam 
gelmiş, kapıyı hızlı hızlı 
çalmışlardır. 

Bu apartımanda Vali muavini 
Ali Rıza Beyle Darülfünun ruhi
yat müderrisi Mustafa Şekip B. 
oturmaktadır. Diğer katlar boş· 
tur. 

1 Son Postanın Resimli Makalesi 

- Emekliyenler 2 - Yerinde Hyanlar 3 - Yllrilyenler - • SON TELGRAF HABERLER/ 

Yunanistanda intihabat 
Yarın Bütün Yunanistanda F evkalide 

Hidiselere intizar Ediliyor 
Atina, 24 ( Husuıi ) - Yarın, Yunanistanın 

siyasi hayatının en mühim günlerinden biridir. 
Meb'us intihabata günll olan yarm, çok şayanı 
dikkat hadiseler vukubulaçağını söylemek için 
kehanete lUzum yoktur. Fırkalar arasmdald mü· 
cadele azami kesafetini bulmuştur. Herkes işini 
iUcünü bırakmış, intihap işlerile meıguldür. 
Liderlerin ikametgahları, fırka merkezleri, klüp· 
ler mahşer manzarasmı andırmaktadır. Fakat 
btltiln propagandalara, mücadele faaliyetlerine 
rağmen yarınki meb'uı intihabatında ekıeriyetin 
hangi fırkaya nasip olacafını keatirmek çc;k 
mUıküldür. Başvekil M. Venizeloa, yetmiş yaıını 
geçmlı olmaıma rağmen riyaset ettiği Liberal 

fırkası namına bu mücadeleye hararet Ye ceaaretle 
ahlmıı bulunmaktadır. 

M. Venizelosun irat ettiği propaganda nutukla• 
rını tahlil edenler, Liberal partinin iktidar mevkiini 
elde tutacak derecede bir ekseriyet kazanacağım 
ileri sUrüyorlar. Son günlerde Yunanistamn harici 
borçları hakkında lngiliz· dainlerile hasıl olan itilaf, 
halkta Venizelos fırkası lehinde çok mllsait bir 
vaziyet doğurmuştur. M. Venizeloı meb'uıJuk için 
namzetliğini Giridin Hanya ıehrinden koymuştur. 

Atina şehri şimdiki halde şilpheli bir vazlyettô
dir. Burada muhaliflerin kazanacatını gösteren 
deliller daha fazladır. Herkes yarım aabıuızlıkla 
bekliyor. 

Başvekil Paşa Dün Tetkik 
Seyahatine Çıktı 

Ankara, 24 ( Hususi) - Baı· 
vekil lsmet Paıa, refakatlerinde 
Sıhhiye Vekili Refik Bey, Umum 
Jandarma Kumandam ve Kalemi 
Mahsus Mlldtıril Vedit Bey ol· 
duğu halde dün saat yirmiyi on 
geçe hususi bir trenle Şark ıe-
yabatioe çıkmışlar, istasiyonda 
Vekiller,' Meb'uslar, askeri ve 

Şeker 
Fiat Yükselmesi için 

Sebep Yoktur 
Aokara,23- Yerli fabrikaların 

bu sene istihsal edecekleri şeker 
miktarının sene nihayetine kadar 
ihtiyaca kifayet edeceği söylen
mekte ve şeker fiatinin yüksel
mesine hiçbir sebep görülme· 
mektedir. Hükumet, şek~r üzerine 
takas teklifleri almıştır. Bazı 
ecnebi fabrikalar TUrk malı mu· 
kabilinde Türkiyeye şeker sokmak 
istemektedirler. -----

iktısat .Vekili 
Ankara 24 ( Hususi ) - lkta· 

sat V ~kili Celal Bey salı günü 
İstanbula gelecek, bir hafta kal· 
dıktan sonra dönecektir. 

mlllkt erkln tarafından teşyi 
edilmişlerdir. 

Başvekil Pş. iıtasiyonda kabine 
arkadaşları ile ayrı ayrı görUş
tnkten sonra kendilerine hayırlı 
yolculuklar temenni eden Rus 
mütehassıs heyeti reısı M. 
"Orlof,, a iltifatta bulunmuşlardir. 

Trenin hareketinden iki daki· 

ka evvel Başvekil Paıa kendisini 
teşyi edenlere: 

- "Gidenler kalanlardan da
ha neı' elidir.,, demişlerdir. 

EIAziz, 24 (Hususi) - Yakın· 
da memleketimizi ziyaret ede
cek olan Başvekilimizi karııla· 
mak için bilyük hazırlıklar ya• 
pılmaktadır. - l\f u tafa 

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

Gazi Hz. --·--Gazi Hz. dün ötleye doğru 
Mecliı Reiıl Kazım Paıanan Şifll
deki ikametglbına giderek bir 
müddet kaldıktan sonra Tokatlıyan 
otelini teşrif buyurmuşlar ve ötle 
yemeğini orada yemitlerdir. 

Rüşvet 
Verirken 

Malatyada Bir Tacir 
Tevkif Edildi 

M. Musolini 
Silahların Mutlaka Tenzili 

Lazımdır, Diyor 
Paris, 23 ( A. A. ) - W olff 

Ajansından: Fransız gazetelerin
den Radikal gazetesi muhabirle
rinden birile yaptığı bir müla· 
katta ~· ~ Musolioi, Almanyayı 
tekrar sılahlanmaktan meo için 
yegane çare, umum teslihab fili 
surette azaitmaktan ibaret oldu
ğunu söylemiştir. 

Komünist Memurlar 
Bern, 23 ( A. A. ) - Maliye 

nazırı komünist teşkilatına men· 
sup memurların azlini pek ynkın
da hükümetten isteyeceğini bil
dirmiştir. 

Deniz Talebemizin Seyahati 
Atina, 21 - Gelen haberlere 

göre, Türk Bahriye Mektebi 
son ıınıf talebesi yakında Ada-

lki meçhul adam Bedri Beyi 
istediklerini, Bedri B. uyuyor 
denince, Şekik Beyi merkeze 
götürmek için geldiklerini söyle
rrıişlerdir. Aparhman kapısının 

ltalya Kralı Trablusta 
Roma 23 - ( A. A. ) - ltalya 

Kralı Trablusta kAin Eritre 
müstemlekesini ziyarte edecektir. 

Malatya, 24 (Hususi) - Bir 
umumbaneci kadmın suiistimal· 
terini örtbas ettirmek için zabı
taya rüşvet teklif edilmiştir. Fa· 
kat derhal tertibat alınmış ve 
rüşvete vasıta olan tacirlerden 
Karakaş zade Mehmet Bey cür· 
mü meşhut halinde tutulmuştur. 
Mehmet Beyin evi de aranmış, 
kaçak ipekli kumaş, tUfek ve 
cephane bulunmuştur. Mehmet 
Bey tevkif edilmiştir. 

İSTER iNAN. İSTER 

lardenizinde bir seyahat yapacak 
ve Türk talebeler Atinaya da 
uğrıyacaktır. 

İNANMA! 
bir aralık açılmasından istifade 
eden adamlar Şekip Beyin daire· r 
sinin önUne gelmişler ve Şekip 
Beyi götürmek istemişlerdir. Bu 
aralık Ali Rıza Beyin refikası 
Hanımefendi telefonla polis mer-

' kezine haber vermiş, polisler 
gelip bu meçhul adamları alıp 
götürmüşlerdir. Bunların iki kar
manyolacı olduklan ıöylenmek· 
tedir. 

Beyoğlu ve Kadık.öyü santralleri~e merbut .telef~n- ı Fakat bu münuebetle Telefon Şirketinde muhabere 
lar evvelki geceden ıtıbaren otomatik olarak ışlemıye memureliği yapan 70 kadar genç kızın vazifesine ni-
b ı d Buna bir diyeceğin:iz yok. BilAki• en ıon fen h •1 b . 
aş a 

1
: d . t "f d t k 1" ve çok_ .faydahJlı ayet verı mlf, unlar fımdl açıkta kalmışlardır. 

eaerlorm en 11 l ase t EeR aııj N )l N. ı. . TER I NAN M AI 

Sözün Kısası 

Bir Suiistimal 

Meselesi .. 

•----------------- A. E.--... 
Galiba beş sene kadar oluyor l 
Her hafta muayyen bir gUn· 

de evimize gelerek ağır işleri ya· 
pan Gülsüm Hanım gecikti. Muta· 
dı hilAfına bir hareketti, merak 
ettik, sorduk, evinde de yoktu, 
fakat aktam geç vakit uğradı, 
elinde blr tomar kağıt vardı. 

Hem mahcup, hem memnun, 
hem ağlıyor, hem gülüyordu. 
Anladık ki: 

Serezde bıraktığı evlerine mu
kabil kendisine başını sokabileceği 
bir yuva verilecektir. Vesikaları
nı toplamıştır, lskln dairesine 
götllrmüştür, kalbi ümitle do
ludur. 

Sordum: 
- Ne vakit verecekler Gül

süm Hanım? 
O, el'an bıralcamadığı Rumeli 

şivesile: 

- Ha... Beyciğim, dedi, ya 
bu haf ta, ya gelecek hafta ! 

* Aradan beş sene geçti: 
Kendisine her rastgeldikçe 

sorarım: 

- Ne oldu Gülsüm Hanım 

itin? 
O, el' an ümitlidir. İşinden 

bahsedildiği zaman bütün yilzünfi 
kaplıyan geniş tebessilmü ile: 

- Yaklaştr beyim, der, ar· 
tık verecekleri 

Ve Mercanda metruk bir 
banın teneke ile kaplanmış yan 
yıkık bir odasında oturur, konu 
komşunun işlerini görerek yetim 
çocuklarını yaşatmıya çahıır! 

* Gazetelerde okudum: Dahi-
liye VekAletinin Mnfettişleri 
lıkin Dairesinin muamelelerini 
tetkik ederlerken, hiç hak· 
ları olmayan bazı kimıelere 
ev verildiğini görmUıler, biraz 
tetkik edince bir suiistimal 
silsilesi karşısında kalmıılar, bir 
ikiıi müstesna olmak üzere dai· 
renin bütün memurlarını tevkif 
etmek zaruretini duymuşlar! 

• Derhal gözlerimin önllne, sa-
ğında, solunda iki yetim yavrusu 
ile GOlsUm Hanım geldi. Bu 
hafta rastgeliraem, ıormıyacağım: 

- işin ne oldu? Demiyc
ceğim l 

Biliyorum ki, kağıtları kim· 
bilir hangi doıyenin içinde uyu· 
maktadır ve yetim çocukları da 
viranelikte yatarken onların hak· 
kı olan evde hakları olmıyanlar 
oturmaktadır. 

* Bununla beraber ben hidiseyi 
memnuniyetle karşıladığımı söyli
yeceğim: Suiistimal her memle
kette, az veya çok nisbette, 
fakat mutlaka yapılar, tabiidir. 
Korkulacak nokta bahsedilme
mesinde, meydana çıkmamasın
dadır. Gazete sütunlarına intikal 
ettiği zaman bize bilakis memnu
niyet vermelidir: Arayan, soran 
ve bulan var, demektir. 

* Sözlln Kısası: Hastalığın teş· 
hisinden sonra tedavisi kolaydır, 

doktor ve ilaç bulmak şartilel 

Sefirler Arasrnda 
Ankara, ~3 - Londra, Var· 

şova ve Bağdat sefi.rlerimizin 
değişecekleri hakkındakı haberler 
burada ademi malümatla kar-
şılanmıştır. -----

Bir Tahsil Rekoru 
Mehmet Suat Efendi isminde 

bir genç 16 yaşında İstikll\l lise
sini bitirmh;, Darülfünuna yazıl· 
mı~tır. 
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Öz Türkçe 
Ve Ecnebi 
Kelimeler 

-2-
~ya "• llaallim mekteW ecteDl• 

yat muallim\ Hierl beyclea bir aektıp 
aldık. Ye ilk kıaıruıı dflo nevettlk.. 
Btt nıekt•p, Gz Ttlrtçenin, batan dflle
rha tnkl oldafu tdfliasmdachr. Ve 
dünkü mumda strllWlfl Osere Mı
takul deHUer a19*eriJW. Ba fikirlerin 
lsaW ••ademi ilabeti bi.tt&W u.n-. 
aittir. 

1 - Ayaı k6ktm elu ( 11m 
ve cum ) llıllnde ( B ) JerİD• (il) 
geçmiftir. ( aum = cam ) tir: 
mizde blttla kll, lmnetB. , 
koya fakat an duru maa•larma
dır. ( Cwmlnır ) lhllal 8l'8PÇll 

Nnanlara s6yliyebilirim ki bum 
ıonundaki ( ujr = ur ) clll ( Wri
kinti, ..... a...bt ..... ,.,. ) 
manasınadır Ye '\tlmhur fC- -
utr ) .._ IMw la t•kp bir 
a&zdtlr. (Uğur lltiacede .... 
• L.:-: • d ..I!-.... ~-·-.. 

(Tip. tif. tiv ) lideri ite (ud • 
...., cevher, lraek, almant ) 
......ıu.a.Lr. 

ı...a ( Q,..ımf > a,ı. Wr .... 
ae olmahc:Lr ki derli toplu var-
hiiJe .btarda. ti• &allnde bu
hmaun ve kencliıi bizim micle-
mizl.e, yahut kafaamla kavrama
mıza elftritll olna. 

f Slpselrtif ) teld ...... -
bunua twsilledir. Ym içi•iıl .. 
kime Rinde pi ..., ta dıp
nya ılirlip çıkmıya ehvilli l.la
aaa varllk. { lipseldil ) tir. { Bu 
.aderi caplll =aktif. lilpall :ı::: ek· 
tif biçimleriade apt etaek d.m 
mana ayna çakar. ) 

Frenkçe ( dtif, ve ) deki p
hıkaa, 1'fetr, ini. tııiuU, .... 
da ( ak ) taki alan, ( T ) deki 
aert hareket ft ( lf ) deki ndı, 
canlı.. manalarının Mrfetmeaindea 

Ueıi ıelm•k•••· 
Ylıae &renk~ 4 Qecme, .,. 

ma. .... ba..a..k, "'· - ~,. 
ta•••'•.- IPI .,anc1, .we-
••~) ..... ki f.-e) ... 
1aphıf ela (pınW .. w) ._., 

..... k • ·-· ...... ... c1a8a •ı-. ini' ıs n ilillli ( laa 
aiıi ) ....... it ,... .,.... 
uyuntu. •• maauma• ki bunun da 
türkçe ( .,... bel YeJa -p-. b•) 
kaldlad• lrecliji t1Plleaisclir. 
Tllılane.a. {imdi) ,.U.. l ,..) 
deri.er. Bu. laceda -- .... 
ya llylelllİp 18PÜf olan llderi 
tamamlayıcı s6z bitiriminin ba-
ııada k.Uımb. Halk dilinde 
( pea). ............... e. 
.. iwiM it. ..,. 8Öaln lzeıi. 
ne 6 ,.... Arbk ~ diye-
cek J.1r. Cok Mtes. we teli
ri altında kaldım... • . .a11N111a bir 
nidadır ki .az arM111da zarf VA6 
zifeai de Ki*- ( ,_ ... 1s ) 
biriaia eDci llıJ • lanwetiae 
kaqa keac:li zay·tiP:sa ..ı.,.. 
rak - •Ymak n ..,_. (,.. 
Nf)a.a b...-• .... 
ba.P .... ltir •m& hııl •• 
ao•IMI•• ,_,da .. tir.,.._ 
klf. w .. lılplje bcrı 1 1 ... 

de•ı' •w. Ve C PCf ). ieri 191-
melde .lu llİrİllİll _., ..k.., 
gerisi.. Efb.... "'111r fAllP'I 
tamamlıyan kllçlllr parça.. mana• 
ı·na lml•ıltr. Di.- ltpt (he
•) Jt f ........ _. .... ) .,. 
manalı Jaıa. ( Olt A. S: ı•) 

Gartll&yor tri yabana aandt-
iamız ber._gi bir ... tlefele
yiveriılce .... D t.-kçe tipler 
ke.._. .. tennektedir. 

8m ... ·-- ki .a.leriaü yuk..ta ı•c- Wr ... bititt-
yorum: 

Dil işi; iter ..,den 6nce 
Türkçenin clerinliii- uek, 
eaplijİllİ lanramak ifidir. 

J.l/llf9J! 
KonTa ICn Jlval't&lt Mektebi 
Bdeb yat mııallimıı Hım 

SON POSTA 

• 
!~EMLE KET HABERLERi 

Tekir dağda· 
ç_ok Tulıaf Bir 
ll/iırilcçii.liıkl 

TekWat (it._, - M fllll 
•nel lnecilr ...w,uıade Mr fıu
•zlık oldu. iki ~e bdını 
•asta olill lals ..,.. llachM mya· 
wete git~er. Haata kadını oka
JUP ..,erd IJi etmije 79Jten-
111işlerdir. 

Kadma. iyice teaeli ftl'irı.lren 
tlii• bir Çillgeae lrarı• da eve 
ıüwek ld,11 bthma Mrbç lira 
pa,... çalmı-. Seniadaa far
kına •rab tayla kadın brakol& 
laaber vermit ve Qaıena kadm
ları yabkn-ak IMF" hı•p 
teılim edilmiflerdir. - G.C. 

Ellill Pahr 
.. (U.W> - il ....... 

•• peWi .. E '•• H 111 ._.,. 
~ Ta,,.. C-lJtıM •ul•~. 

Ucuzluk ekor.u Kınldı 

Bitliste Etin Okkası Alb 
K şa S 

-atam......-. 
Biti. O' ı 1 - $d Jmhde ı Wr de temeanlde ._.ıı ı i = 

•eJftDID • W ııcı•• claflZ- Bvada birer ".,.._ W.k ktpt .. ..,. ..... ,,... ,...., 
Ercişte . 

~ ci._ • n·~,. •••·• tparalar bayii .......... aebe!• 
mık•·- ,.. • >• ilini .._ blylk kara bosdarmalr la-aum 

,. 10r. Kat- aınllık- • ı J • çofı mlltlıclllfa mum ~ 
.. ......... - ••• b • ....,.. Zlnat ..... _ ...... dMatlal 

Bir O.twtiıktebe ~ 
11.tiyaç -

Ercit fll ı ti) - Kuahm .. 
mn •••• f w ..,.. illf1açf.ı 
pek ~· F.aa.t a..,o. · · . d b0 

.. en zıya e ır ort•• M 'lıa 
bir mut ftt -·.t ......... 
.. &taç bulunuyoru,z. Heak ba 
mekteplerden aalınm t.ul..ta. 
j9muz için ilkmektepten çıkan 
birçok çocuklar tahsillerini , .. 
rula bırakmak mecburiyetinde 
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Siyaset Alemi BABİCI Gönül İşleri 

ispangollar 
Fransayı İtham 
Ediyorlar 

............................................................ /(ocam 

İspanyanın Cümburiyet rejimi 
her nedense Fransaya pek ııınamı

~· or, maamafih "her nedense,, tabiri 
pek yerinde olmasa l'erektir. Çünkn 
isp:ınyol Ctımburiyet idaresinin Fran
sadan fazla memnun olmamak için 
birçok sebepleri vardır. Bu sebepler 
esk i kıraliyet idaresi zamanından 
ba şlar. O vakit, ispanyada Cümhurl· 
yet idaresi lehinde propaganda ve 
tahrikat yapmak istiyen kıral düş· 

nıanları, Fransız - İspanyol hududu 
eh arında oturuyor ·n dahil ile mu• 
h.ıberelerini oradan idare ediyorlar· 
dı. Kıral idaresinin ıikiyeti üzerine 
bu mültecilerden bir kısmı tevkif, 
bir kısmı da huduttan uzaklaıtırıldı. 
Aradan zaman geçti. ispanyada kı
ralhk idaresi devrildi, yerine cüm
hııriyet rejimi geldi. Birçok kıraliyet· 
çiler, Fransa - İspanyol hududu üze• 
rinde toplandılar. Bu defa şikayet 
etmek aırası hpanya cümhuriyet hü· 
kumetine gelmişti. Fakat Franaaya 
•Özünü dinletemedi. Fransa hükumeti, 
bu adamların tahriklt yapmadıklarını 
beyan ederek haklarında zecri bir 
karar almıya lüz.um olm::ıdığını söy· 
ledi. Bu hidiAeler lspanyol cümhu· 
riyetçilerinl hergürı bir parça daha 
kızdırıyordu. Nihayet ~u memnuni-
Jdsizlik, lapanyol radikal fırkası 
azasından Orteğa Y Gasae liaanilc 
l•panycl Meb'uaan Meclisinde tiddetli 
bir surette tezahür etti. Dünya par· 
limentolarmdan hiçbirinde gör6lme· 
miş acı ve açık bir li•an ile bu İa· 
panvol cilmhuriyetçisi, Paris Polis 
Müdürü M. "Chiappe" ı ve dolayıaile 
Fransız hükumetini, Kıraliyetçi ls
panyollara sahte pasaportlar vererek 
memleket dahiline salıvermekle 
itham etli. Hükumet, bu şid
detli sözleri tadil edecek şekilde 
tavzihatta bulundu. Fakat olan olmuş-
tu. Şimdi Franaanın başında bulunan 
Heryo hükumeti geçmiş hataları ta
mir etmek için fspayol Cümhur Re
isine Lijiyon donnlfr nişanının en 
yüksek rütbesini Yerdi. Ayrıca M. 
Heriyo da Madriti ziyaret etmiye 
karar verdL llu hadiseler, iki komşu 
Cümhuriyetleri barıştırmıya matuf 
olarak ahlmıf, mua!ihane aciımlar· 
dır. Fakat mülltakbel münasebat ne 
tekil alırsa alsın, hiçbir hidise, Or
teğa Y Guse'nin acı sözlerini ve 
açık ithamlarını silemiyecektir. 

Fransada 
Askeri 
Manevralar 

..'. flrO) ya. 

Paris, 23 - Şampanya mınta· 
kasında yapılan askeri talimlerin 
ilk safhasının son güotı hava it· 
leri nazırı M. Penlöve hazır ol-
duğu halde geçmiştir. M.Penlöve 
manevra sabası üzerinde yapılan 

hareketlerin devamı müddetince 
tayyare ile dolaşmıştır. Bu hare· 
ketler motörlü cUz'ntamlarm te· 
fevvuk ve rUçhanını göstermiştir. 

Bu hareketlerin ikinci safhası 

pazartesi günü başlıyacaktır. 

Bombalar Ve Ağır Toplar 
- •• 

Silihlar Konferansında Olüm Makine-
leri için Hararetli Bir Müzakere Başladı 

Cenene, 23 - Tahdidi Teı
lihat konferansında Reis M. 
Hendenon, M. Madariaga'nın tek-
lifi llzerine bava bombardımanları 
meselesinin tetkikı hususunu pa-
zartesi glinilne tehir etmiştir. 

M. Madariaga, bu mese-
lenin Almanya hariç olduğu hal
de mftzakereslnin mevsimsiz ol-
duğu mlıtaleasmda bulunmuştur. 

Bfiro, ağır topçu kuvvetleri, 
kimyevi ve mikrop harpleri hak
kında hususi raporlar yapılmasını 
istemiştir. 

Mevcut askeri kuvvetler 
meselesini bizzat bl\ro tetkik 
edecektir. 

Cenevre, 22 - Tahdidi teali· 
hat konferansı Bürosu aktedile
cek tahdidi teslibat mukavelesi
nin murakabesi meselesini tetki· 
ka başlamıştır. 

M. Benes konferansm ilerde 
teşkil edilecek mürakabe komis
yonunun salahiyetlerinin gilntın 
birinde tevsii imkin ve ihtimal-
lerini tetkike Büroyu memur 
etmiş olduğunu habrlatmııtır. 
Birçok murahhaslar bu mesele
nin arzettiği müşkülih ehemmi
yetle kaydetmişlerdir. M. Bonkur 
Fransanın daha 1927 senesinde 
bir mürakabe komisyonu teşkili 
teklifinde bulunduğunu hatırlat
mıştır. 
Fransız Nazırlar Mecllalnde 

Paris. 23 - Reisicümhur M. 
Löbrön, cumartesi günü saat 
10 da Rambuyyede toplanan na
zırlar meclisine riyaset edecektir. 

M. Heriotnun Cenevrede Fran
sız murahhas heyeti tarafından 
ittihaz edilen hareket tarz• hak
kında izahat vermesi muhtemel
dir. 

Beynelmilel 
Petrol 
Konferansı 

. Paris, 23 - Beynelmilel pet• 
rol konferansı mesaisine nihayet 
vermiştir. Matbuata verilen bir 
tebliğde temmuz itillflarına esas 
itibarile tasdik etmekle beraber 
bazı izahat ve tadilat talebinde 
bulunan Romen murahhas heye-

tinin 20 eylülde yeniden rei• 
olan M. Osiceann'a ve beynelmi

lel grup miimessillerine müliki 
olduğu bildirilmektedir. 

Almanlar tosllhat hakkındaki müsavat taleplerinden eonra derhal kuv
veden fiile geçerek evvel! 10 biu tonluk < O :.> i mindoki kruvaı.örü intaya 
baılıyacaklarım söylediler. Sonra da spor tetkilıl.tı namı altında. bfitiln geneli· 
ği inzibat l\lt.ma almak için 11\ıımgelen tortibatı aldılar. Gerçi yeni in9a 
edilecek kruvazör BrUning kabinesi zamamnda kararlaşmııtı amma Almanla· 
rın bu t cşebbüsii bir tehdit mahiyetinde görUimektodir. Alıııanyanın muhtelif 
spor tctekkilllerini < Wehsport » nanıı altında birleıttrilmesi d()j;rndan dog-. 
ruya Versay ahitnamcsino külliyen muhalif görtllmektedir. 

H.esmimiz bu iki kararı veren milli Müdafaa .Nazırı Jeııeral Fon Şlay· 
hor'i ve < Wehrsport :. tc9kil!l.tmın IJatıııa getirilen Jencral Ştillpnagoli 
göstermektedir. 

Gandi Ölüyor 
Hint Lideri Açlık Grevinden Bir 

Türlü Vazgeçmek İstemiyor 
Puna,"23 - Mecusilerin lider- , 

leri, muhtelif cemaatlerin mümea
ıilleri ve "dokunulamazlar" mu
rahhasları arasmda bugün yapı
lan müzakereden sonra müşterek 

bir heyet Gandiyi mevkuf bulun

duğu hapishanede ziyaret etmiı
tir. 

Bu müzakerelerden maksat, 
Gandinin açlık grevine nihayet 
vermesini mlimklln kılacak bir 

tesviye sureti esası bulmaktan 
ibarettir. 

Gandiyi ziyaret eden bu 
murabbaı heyetinin azası, iki 
saatlik bir millikattan sonra 
Gandinin nezdinden ayrıldık
ları vakit, ıu beyanatta bulun
muşlardır: 

" Gandi ile uzun, samimi ve 

memnuniyeti mucip bir mflllkatta 
bulunduk. Yarın sabah kat'ı ve 
nihai bir itilif aktederek d&ne
ceğimizi limit ediyoruz. 

.. Bu itillfin tamamlanmasına 
ait müzakerelere yarın da devam 
olunacaktır. 

Gandi ile bir anlaşma elde 
edilebildiği takdirde M. Mak Do-

nald keyfiyetten derhal haberdar 
edilecektir. 

M. Heryoyu Ziyaretler 
Paris, 23 - M. Heryo bu

glln Başvekilet dairesinde M. 
Bonneyi, Cemiyeti Akvamın Man-
çuri tahkikat komisyonu azasın
dan Jeneral Klodeli, Maliye En

ciimeni Reisi M. Malviyi kabul 
etmiştir. 

TEFRIKAN UMARASl:77=========== 
- Lütuf ve inayet edip ıu 

dilimden bir tadıveriniz 1 
duvarlarına çarpıyorlardı. Mut
fak sıcacıktı. Herkes dizdize ya
kın oturuyorlar ve uslu uılu sa-ÇOCUKLUÖUll 

Ninemin yağmurlu gecelerde 
bliyük babam evden gittikten 
ıonra mutfakta bir çay toplanhsı 
yapmak adeti idi. Bu toplanbya 

butnn kiracıları davet ederdi. 
Arabacılar, Talar Valej ve ekse

riya şişman Petrovna ve batta 

evin ön kısmında oturan neş'eli 

bamın da bulunurdu. (Pekill) iıe 
lıer defasında biç kıpırdanmadan 
•Uk(it ederek sobanın yanındaki 

köıeainde otururdu. 

Oorkı•.i.• hay•t rom•r11 

Türkçeye Çeviren: Muvaffak 

Dilsiz Stepa Tatarla iıkambil 
oynardı. Tatar kliıdın tersile 

dilsizin genİf burnu nıtilne vu
rarak pklatır Ye derdi ki : 

- Şeytan herif al işte r. 
Peter amca biyftk bir dilim 

beyaz ekmekle bir bliytik kava-
noz frengüzümil marmelldı getirir, 

bunu bolca ekmeğe stırer, bu 
iıtah aver dilimi avucu Ustünde 
göstererek derin bir reverans 
yapar ve nazikane derdi ki: 

Şayet dilimi elinden al.rlarsa 
aiyab ellerine dikkatle bakar ve 
eğer, Battınde bir damlacık mu
mellt keşfedecek oluna yalarda. 

Petrovna bir şişe kiraz ıurubu 
hediye eder ve zabitin neş'eli 

karısı da ceviz ve biskUYi geti
rirdi ve •onra bllyllk annemin 
pek boılandığı bir yemek faslı 
bqlardı. 

( Pekill ) nın beni odasından 
uzakl8fbrmak için yapbiı tecrü
beden biraz sonra ninem yine böyle 
bir eğlenti akıamı tertip etmişti. 

Dı~arda inatçı bir sonbahar 
yağmuru durmadan yağıyordu. 

Ruzglr uluyor, ağaçlar hııırdı

yorlar ve dallara ile binalano 

' kin duruyorlardı. Ninem biribi
rinden güzel hikAyeler anlatıyor-

du. Ocağın kenannda oturmuş 
ve ocağın çıkıntısına ayaklannı 

dayayarak yalnız bir teneke 
IAmba ile aydınlanmış olan roa· 

aadaki misafirlere doğru iğili
yordu. Ninem, keyfi pek yerinde 

olduğu zaman hikayenin en tatlı 

yerinde ocağın üstüne tırmanır: 

"Bayle tepeden aşağıya ko
nuşmalıyım, L&yle daha iyi 

gider t " derdi. Ben ninemin 
ayakları dibinde, ocağın geniş 

çıkıntısında hemen ( PekAalA ) nın 

başı ucunda oturuyordu.._, Ninem 

Bana Nisbetle 
Çok Gençti 

" Şimdi 52 yqmdayım. Artık 
aşk ve sevda bizden uzak. Bu 
yaştan sonra erkekler insana alA
ka veya hayran nazarlarla bak
mıyorlar. Artık hayatta vazifesini 
bitirmiş bir kadınım. 

" Sevilmedim mi ? Çok ıevil
dim. Fakat büyük bir hata itle
dim. Benden on yq kilçük bir 
gznçle evlendim. Evlendiğimiz za· 
man ben 32, o 22 ya11nda 
idi. Onu çok seviyordum. 
Onu okuttum. Yetiştirdim. Diye
bilirim ki bugünkU vaziyetini ona 
ben temin ettim. 

"ilk evlilik senelerimizde qa
ğı yukarı fakirdik. lstanbulun 
kuytu bir köıeainde, küçük bir 
evde ya11yorduk. Fa'kat acınacak 
bir halde değildik. Çnnkn biribi
rimizi seviyorduk. 

.. Nihayet gOnft geldi. Ko
cam muvaffak oldu. Kazancı 
artb. Az çok tanınan bir sima 
oldu. O vakit benim için hayat 
cehennem olmıya başladı. Çünkll 
'Sokakta beni her gören "filin 
beyin karısı bu mu? Allah koru• 
sun ... ., d1yor ve ellerini ağazlanaıa 
götürilyorlardı. O vakit kocama 
kartı olan vaziyetimin nezaketini 
anladım. 

"- Beni bırakmıyacaksın de
ğil mi, diyordum. 

- lmkioı mı var, iki göz Um? 
diye beni teselli ediyordu. 

Nihayet mukadder olan oldu. 
Bir kıza rastgeldi. Kadın onu 
derin bir aşkla sevdi. Kadın o 
kadar güzeldi ki, erkek olsaydım 
ben de onu aevebilirdim. Kocam 
bir mllddet bu qkla ml\cadelo 
etti. Benimle kalmak istiyordu. 
Fakat mukavemet edemedi. Ay· 
rılmak llzım geliyordu. O vakit 
genç kıza gittim. Vaziyeti anlat
tım. Kocamı ke:ııdisine vermiye 
razı olduğumu söyledim. Y alnıı 
ona hıyanet etmemesini ric aettim. 

"Biz ayrıldık. Onlar evlendiler. 
Şimdi meı'utturlar. Fakat ben, 
ben çok bedbahtım. Biitlln gü
nahım sevmemek değil, kocam
dan yaşlı olmakb. Erkek oJıa 
idim, karım benden on yaş ktıçnk 
olsaydı, b6yle bir fellket muta-
savver değildi. Çtınkli erkek 
hAkimdi ve kadtnı istediği gibi 
ihmal edebilirdi. itte o vakit 
cemiyetin kanunlarına iıyan et
tim. Aramızdaki mllaavabızhia 
kızdım. Fakat ne yapabilirdim? 
Ne yapabilirim." 

Rulye 

Yapacak bir ıey yok. Madem
ki kaderin size tayin ettiği fela
keti kendi arzunuzla kabul et• 
mişsiniz, boyun iğmekten başka 
ne yapabilirsiniz? 

Fakat siz genç karilerim, bun· 
dan ibret alınız ve kendinizdea 
küçük erkekleri sevmeyiniz. 

HANIM TEYZE 

CengAver lvan ile muhacir (Mi
pon ) un acıklı hiklyesini anlatı
yordu. Ağzından kelimeler su 
gibi akıp gidiyordu: 

lvan kılıcım kınından sıyır
dı. Ceketinin ucilo demirini sil
di, parlattı ve dedi ki: 

Hadi son defa olmak 
üzere Allaha, benim, senin ve 
bütUn insanlar için dua et. 

Miron'un oturduğu yerde bir 
genç kayın ağacı vardı. ihtiyar, 

hemen bu ağacın albnda diz 
~öktU. 

Atac.ın uçlan dindar ihtiyara doj'na 
etilirordu. 

ihtiyar aükunetJe ıüldü ve cen.inre 
dl5ndlı 

( Arltaaı •ar ) 
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1 
Dünya İkiısadiyatı 

Streza 
Konferansı 

Bir mUddettenberi Stresa 
şehrinde Merkezt Avrupa ve Tu· 
na devletleri • murahhaslarından 
mürekkep bir iktısat konferansı, 
bir taraftan bu memleketlerin 
iktısadt vaziyetini düzeltecek 
tedbirleri, bir taraftan yakında 
toplanacak olan cihan iktasat 
konferansında konuşula1:ak me· 
seleleri tetkik ile meşguldür. 

Lozan ve cenevre konferans· 
larından sonra, şimdi de iktısadi 
konferanslar başlamış bulunuyor. 

Geçen gün bu konferanstan 
bahseden Yunus Nadi Bey, bizim 
de niye bu müzakerata davet 
edilmediğimizden şikayet ediyor· 
du. Filhakika hakikaten merkezi 
Yo şarki Avrupa devletlerinin 
lktısadi dertlerini halle çalışan 
bir konferansa bizim de iıtirak 
et:nekliğimiz lazım gelirdi. Fakat 
bu mütalea, bu konferansın ma
hiyetini bilmiyenler için varittir. 
Yoksa Streza konferansının içyü

zünll bilenler böyle bir sual 
sormaya lüzum görmezler. 

Filhakika Strezada güya Mer· 
kezi ve Şarki Avrupa milletleri
nin iktisadi vaziyetlerile meşgul 
olan bu konferans ne yapmak 
istiyor? 

Bu milletlerin iktısaden uçu· . 
rum kenarında bulunduklarını 
ı6y1emiye artık ihtiyaç kalma· 
mışbr. Bu devletlerin herbirioin 
bütçesi bozulmuştur ; i,sizlik ve 
köylünün borçları mütemadiyen 
artmaktadır. Ticaret biçe inmiş· 
tir. Hele Tuna devletlerinin iflas 
halinde bulunduklara Cemiyeti 
Akvamın da tasdikına uğramıştır. 
Bunlara bir an evvel para ikraz 
etmek lAzımdır. 

Birkaç ay evvel, sabık Fran
sız Başvekili Tardiyö bu devlet
leri, Almanya ve Halya hariç 
olmak üzere bir gümrük birliği 
aktetmiye teşvik etmişti. Bu 
maksatla geçen ilkbaharda Lon
drada da aktedilen konferans 
muvaffakıyetsizlikle neticelendi. 
Almanya ile İtalya, Fransanm 
bu projesine şiddetle muhalefet 
etmişlerdi. 

Tardiyö düştükten sonra bu 
proje bir mliddet uyur gibi oldu. 
Şimdi tekrar Fransız Başvekili 
Heryo tarafından canlandırıldı ve 
bu defa bir Streza konferansı 
vücude getirildi. 

Streza konferans.nan gayesi, 
Tuna devletleri arasında ticari 
alaş verişe mani olan engelleri 
kaldırma!<, cenubu şarki devlet
lerinin zirai mahsullerine bir pa· 
zar bulmak, ve Avusturya ile 
Çekoslovakya sanayiine mahreç 
temin etmektir. Fransa, bu pro
jenin icra edilebiJmesi için, kü
çük itilMm nüfuzu altında bir 
blok vücude getirmek lazım gel
diğini iddia etmektedir. Küçük 
itilaf ta Fransanın bir aleti oldu
ğu için, bu suretle bu blok ta 
F ransanın nüfuzu altına geçmiş 
olacak tar. 

Zaten Fransa bu gayeye 
doğru bir iki adım da atmış 
bulunuyor. Bükreşte tamamen 
kendi tesir ve nüfuzii altında 
bulunan bir hükumet vardır. 
Ayrıca Romanya üzerinde mali 
kontrol yapmaktadır. Avusturya 
300 milyon şiline Fransaya istik· 
lalini satmıştır. 

Şimdi Stresa lconferansile bu 
hakimiyeti tevsi etmek bütün 

SON POSTA 

D ··oyada O up Biten er 
Almanyada MekteP Çocukları Da Fır
ka Kavgalarına Karışmıya Başladılar 
Mektepte Çocuklar Hitler Ve Komünist Kavgası Y apıvor 

Alman çocukları Götenln oda•mda: BUyUk 
Alman fairlnln oturdulJu yeri, kahve 

tıncanmı görUyorlar 

Alman çocukları Göteye ninesinin hediye 
-.ttl61 kukla tiyatrosunu 

seyrediyorlar 

Berlin ( Hususi ) - Almanya- nist reisi ) Hatta Herlin işçi semtinde 
bulunan çocuklar, geçen gün 
mektepte grev ilAn ettiler ve 
babalarına aylıkları verilmedikçe 
mektebe gitmiyeceklerini bildir· 
diler. 

da fırkalar arasındaki siyasi kav- Naralarile etrafı çınlatır ve 
ga mektep çocuklarımn oyunla- biribirlerine girerler. 
nna kadar sirayet etmiştir. 

Gazeteler, ilkmektep mual
limlerinin maarife verdikleri ra
porları neşrediyorlar. Bu rapor
larda muallimler, mektepte talebe 
arasında şahit oldukları vak' alan 
kaydediyorlar. 

Muallimin biri 14 yaşında bir 
çocuğun sırası üzerinde bir sürü 
beyanname bulmuştur. Beyanna-

mede çocuklara sınıf kavgasını 

tes'it için bir şarkı öğretilmekte 

ve bayram günleri hep birlikte 
söylemek üzere ezberlemeleri 

tavsiye t:dilmektedir. Beyanname· 
nin altında talebenin kendi im
zası, imzanın üzerinde de " Kızıl 
cephe reisi ,, unvana vardır. 

Muallim talebeyi isticvap et
tiği zaman, çocuk komünist ol
duğunu ve o kanaatte olmıyan 
arlcadaşlarını sıkıştırdığını itiraf 
etmiştir. 

Diğer bir muallim, birçok 
talebenin mektebe Hitler ünifor
ması ile geldiklerini bildirmiştir. 
Bunlar, hazan mektebe geç ge
lirler, mazeret olarak ta dışarda 
komünist arkadaşlarile kavga 
ettiklerini söylerler. 
DUkklinları Basan Çocuklar 

13 mektep talebesi bir giln 
mağazalardan birini basarak 18 
bıçak aşırmışlar. Talebe bunu 
mektepte iftiharla anlatıyor. Mu· 
allim sebebini sorduğu zaman 
Hitlerin bütün küçllk esnafı or
tadan kaldıracağını, binaenaleyh 
şimdiden dükkanların yağma edil· 
mesi lazımgeldiğini söylüyorlar, 
bunu da babalarından işittikle· 
rini itiraf ediyorlar. 

Çocuklar sokağa çıktıkları 
zaman biribirlerine: 

Yaşasın Hitler 

Kahrolsun Moskova 

Yaşasın Talman ( komU-

Tuna ve şarki devletleri de 
kendi nüfuzu altına almak 
hevesindedir. 

Konferansta bu işin farkında 
olan Alman ve diğer milletler 
murahhasları bu projenin tahnlc· 
kulmua manı olmak için her 
türlil müşkUIAh ihdas etmekten 
geri kalmıyorlar. Bu sebepledir 
ki konferansın müsbet netice 
vereceğine ihtimal verilmemek
tedir. Ve böyle bir konferansa 
bizim davet edilmemiş olmakhğı·· 
mız biç tc şayanı teessür değ-ildir. 

HitlerciJer, on ile 20 yaşlar 
arasındaki çocuklar arasında 
neşredilmek üzere hususi propa
ganda brofürJeri bastırmıştır. Bu 
broşürlerde çocuklara şunlar tav
siye edilmektedir: 

"Hitlerci çocuklar, Hitlerci
lerdcn ölen her çocuğun intika
mını alınız, komiinist çocukları 
unutmayınız. Biz hürriyeti, onlar 
esareti temsil ederler. ,, 

Babalarrnı Taklit Ediyorlar 

Çocuklar sokaklarda mensup 
oldukları fırkaların işaretlerile 
selc1mlaşırlar. Naziler el kaldıra
rak, komünistler yumruk sıkarak. 

Çocuklar evde babalarından 
ne işitiyorlarsa, sokakta onu tat
bika kalkıyorlar. Eskiden çocuk
lara hocalarına hürmet etmeleri 
telkin edilirdi. Şimdi çocuklar 
hocalarına düşman nazarile ba
kıyorlar. 

·ki Defa 

Şüphesiz bütün bunlar ikbsadl 
buhranın birer neticesidir. Fakat 
bunun daha fenası, birtakım 
çocukların evde kalarak mektebe 
gidememeleridir. Bir anne mek
tebe gönderdiği bir mektupta 
" Greta mektebe gidemiyecek, 
çilnkü yiyecek ekmeğimiz yok. 
Hükfametin verdiği yardım para· 
sım almak için de daha bir 
hafta var. O vakite kadar Gre
ta evde kalacak. ,, diyor. 

Bir çocuk mektep vazifesi 
olarak şu parçayı yazmı,tar: 

" Babam sıkılıyor. ÇUnkü buh
ran bizim de kapımızı çaldı. 
Eskiden neş'eliydi. Şimdi yalnız 
gazete okuyor ve politikadan 
bahsediyor. Pazar günleri kıra 
gezmeğe giderdik, şimdi evde 
kalıyoruz. " 

= 

Birinci 

Bu resimde lngilterede 1932 gUzellik kıraliçesi intihap edilen 

gUzel kızı görüyorsunuz. Mis lngiltere, geçenlerde yapılnn bir plaj 

müsabakasında da cazibe ve zarafet noktasından dn yine birinciliği 
kaza11mıştır. 

Eylül 24 

Kari M ektuplarc 
1 

Yegane Derdimiz 
Tramvay 
Beklemektir 

Y edlkule, T opkapı ve Aksa
rayda oturanların yegane üzüntU· 
leri tramvay beklemekten iba• 
rettir. Tramvay Şirketi her ne
dense bu semtlerde tramvayları 
pek fasılalı işletmektedir. Bazım 
15-20 dakika tramvay beklediği· 
miz oluyor. Beyoğlu hattına na
mütenahi tramvay tahrik eden 
tirket bizlere neden üvey ana 
muamelesi yapıyor. Bu hatlarda 
işliyen tramvayların hepsi çift 
arabadır. Şirket bir vatman isti
malile bu arabaları tek olnrak 
iıletse de tramvaylar biraz sık 
lılese ve biz de tramvay bekle· 
mekte~ kurtulsak ne olur? 

Onu Çeyrek Vapuru 
Kadıköy ve Haydarpaşada 

oturanlar bilirler. Seyrisefainin 
antika bir vapuru vardır. Saat
lerce bekledikten sonra ancak 
iskeleye yanaşabilen bu vapur 
bu semtin son vapuru olan onu 
çeyrek vapurudur. Her nasılsa 
vapuru kaçıran zavallr halk, bu 
vapurda sinir ve Asabı bozul
duktan ıonra evlerine gidebil· 
mektedirler. Nazarı dikkati cel· 
betmeniıi rica ederim. Haydarpaıalı 

Mengenin Tapu Kayıtları 
Gerede kazasına U1bi nahiye 

merkezleri ve bilhassa Mengen 
nahiyesi tapu meselesi halledile· 
miyecek derecede karışıktır. 
Arazi tahsildarı köylere tcr.hsil 
için geldiği vakit vereselere tak· 
sim edilen arazinin vergi parasını 
tahsil için tahsildar ve karye he
yeti büyük bir müşkülat içeri· 
sindedirler. Tahsildar ayni parayı 
ayni şahıslardan tefrik etmek· 
sizin talep ediyor. Araya verese 
giriyor ve bu meseleyi halliçin 
günler geçiyor, hazan halledile
mediği de vakidir. 

Memleket ahalisini bu pek 
müşkill vaziyetten kurtarmak 
için tapu kayıt muamelesi mun .. 
tazam bir hale konmalıdır. 

MPııg-ı> niıı Beşler köyilnclen uıiir11ttİP 
Mehmet C'cmil 

Yusufpaşada Tırnak Kokusu 
Yusufpaşada Nalbantçılar so· 

tanda birkaç sıra nalbant vardır. 
Bunların hepsi sabahtan akşama 
kadar ocaklara tırnak ve saire 
atarak pis ve muzır kokular 
neıretmektedir Sıhhati umumiye 
namına alAkadarlarm nazara dik· 
katini celbetmenizi rica ederim. 

Yuaufpaıııda Oıman SndrettlD 

Bahkçılarm DöktUgU Sular 
Ak1aray caddesinde polis ka· 

rakoluna gidecek yolda turşucu· 
larla, balıkçıların döktilklerl sular 
birikmekte ve fena kokular neş· 

retmektedir. 
Orhan .............................................................. 
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Haf tada iki Defa Spor 

SPOR 
Perşembe - v-;-Cumartesi Günleri 

Çıkan Spor Sayfalarımızı 
Okuyunuz ... 

s p o 
Ali BaşpehMeşhur Kara 

·vanlığı Yine 
Himayei Etfal Cemiyeti tara-

fından Ankarada önümüzdeki 
hafla zarfında tertip edilen 
Ti.irkiye Başpehlivanlığı müsaba
kalarına hazırlık olmak üzere 
c;eiırimizde üç gündenberi devam 
eden alaturka pehlivan güreşleri 
diiıı nihayetlendi. 

iki gündenberi yapılan tasfiye 
müsabakalarından sonra geriye 
nihai çarpışmayı yapacak pehlivan· 
lar kalmıştı. llk güreşler büyük 
~rta pehlivanları arasında yapıldı. 

Y nşı henüz on sekiı oJan ve 
güreş tarzının hızlı olması dola
yısile yıldırım ismi takılan yeni 
pehlivanla eski ve usta bir peh
livan olan Kireçburunlu Mehmet 
Ali pehlivan arasında yapılan 
güreş Mehmet Alinin galibiyetile 
bitti. 

Biı kısmın en sağlam pehli
vanı olan Gönenli Hamdi yenici 
Mehmede ve Manisalı Ömer de 
Kireçburunlu Mehmet Aliye galip 
geldikten sonra y~pılan final 
güre~inde Manisalı Ömer, Ham
diye sıkı bir güreşten sonra pes 
etli ve Hamdi bUyük ortayı kur

tardı. 
Başaltı güreşlerine dört peh-

livan girmişti. Koç Ah.met, Hay
rebolulu Mehmet Ali, Uzunköp
rülü Hüseyin ve çoban Mahmut, 
Uzun ve sıkıcı bir güreşten 

sonra Koç Ahmet hamle fazlalığı 
dolayısile Mehmet Aliye galip 
ilan edildi. lzmirde başaltını kur
tarmış olan UzunköpıülU Hüseyin 
ile Çoban Mahmudun güreşleri 
çok zevkli oldu ve neticede 
Uzunköprülü galip geleli. İki 
galipler Koç Ahmet ve Uzunköp
rülii tutuştular. Neticede hakem 
heyeti bu iki pehlivanı berabere 

ay ırdelti. 
Sıra stadyomu çerçeveleyen 

binlerce halkın sabırsızlıkla bek
lediği başr.ehlivanların gllreşine 
geldi. Hakem heyeti tarafın

dan çekilen kur'a neticesinde 
pehlivanlar şu suretle güreşecek
lerdi : 

Kara Ali T ekirdağh Hüseyin
le, Bolulu Cemal Molla Arifle, 
Manisalı Rifat Mandıralı Ahmetle. 
Pehlivanlar yağlanmış ve dizil
mişlerdi. 

Güreşler başladı. Ortada çar
pışan üç çift pehlivan arasında 
göze çarpan Kara Ali - Tekir
dnğlı Hüseyin ve Manisalı kifat-

Mandıralı Ahmet çifti idile;r.Bunların 
güreşleri cidden kıran kırana idi 
ve zevkle seyrediliyordu. Mani
salı Rifat hasta olduğu için ya
rım saat sonra Mandıralı Ahme
de pes etti. Şimdi ortada iki çift 
kalmıştı. Kara Ali ile Tekir
dağlı Hüseyinin çok candan 
güreşleri ve biribirlerini bastır· 
malnrı, sıyırılmaları görülecek 
manzaralardandı. Belli idi ki her 
iki pehlivan da bütün kuvvetlerile 
güreşiyorlardı. 

ya göz ıilmiye veyahut 
ıu çarpmaya giden bu baş 

pehlivan namzetleri halk üzerinde 
hiç te mllsait bir tesir bırakma
mışlardı. Ve esasen de bunları 
seyreden yok gibi idi. 

Nihayet Kara Ali Tekir-
dağlıyı bastırdı ve ters kün
deden ters kepçe oyununa 
geçti, aırh yere gelmek Uzere 
olan Tekirdağlı Hüseyin pesetti. 
Bir saat kırk beş dakikalık bir 
boğuşmadan sonra Kara Alinin 
en çetin hasmına karşı kazandığı 

bu galibiyet çok alkışlandı. 
Geriye kalan Cemal • Arif 

güreşi hala devam ediyordu. 
Aradan on beş dakika 
geçer geçmez Kara Aliyi 
Mandıralı Ahmetle tutuşturmak 
istediler. Kara Ali buna itiraz 
etti. Mandıralının Cemal - Arif 
galibile tutuşmasını ve bu güreş 
galibile de başpehlivan olması do
Jayısile kendisinin güreşeceğini 
söyledi. 

Yine münakaşalar başladı. 

Kazandı 

DünkU •laturka gUreflerden 
iki canh intiba 

Her kafatan bir ses çıkıyordu. 
Nihayet hakem heyeti manasız 
bir şekilde güreşen Cemal, Arif 

R 
Gıı:ı:etemlz perşembe •e cumartesi günleri 

olmak üure naftacİa iki •por sayfası neıretmek
tedlr. 

Per9cmbe günkü •po• .aylasında düoya •po• 

hareketleri nıemleket spor hldtaelcrl vardır. 

Cumartul ııayfaaında lae cuma arllnkli maç

lana tafsillh yanlıdır. 

• 
lzmirde 
Altın ordu 
Şampiyon 

lzmir, 23 ( Hususi ) - BugOn 
Alaancak stadyomunda Mıntaka 

Şampiyonluğu için AJtmordu ile 
f zmirspor takımları karıılaştılar. 

Oyun dört buçukta başladı. 
Tribünler hıncahınç seyircilerle 

dolu idi. Altmordulular 12 inci 
dakikada ilk golü yaptılar. iki 

taraf çok tehlikeli hUcumlar ya
pıyordu. Oyun umumiyet itibarHe 

başından sonuna kadar canlı ve 
heyecanlı geçti. Neticede Altı-

nordu 2 - t galip gelerek İzmir 
şampiyonluğunu kazandı. 

·····························································~ 
çifti müsabaka harici ilan etti 
ve Kara Ali de Mandıralı ile 
tutuştu. 

On beş dakikalık sıkı bir 
güreıten ıonra Kara Ali Mandı- · 
ralı Ahmedi göndeden astı. Bu 

vaziyet karşısında Mandıralı pes 
etli ve bu suretle iki çetin hasmı 

yenen Kara AH lstanbulda da 
birinciliği kazanmıı oldu. 

Türkiye 
Atletizm 
Birincilikleri 

= 

Dün Kadıköy F enerbahçe sta
dında Türkiye Atletizm F ederas
yonu tarafından tertip edilen 
Türkiye Atletizm birincilikleri 
yapılmıştır. Bu müsabakalara ls
tanbuJ, İzmir, Ankara, Balıkesir, 
Bursa mıntakal&rı iştirak etmiş
lerdir. 

Saat tam üçte bütün atletle
rin iştirakile çok muntazam bir 
geçit resmi yapılmış ve bundan 
sonra Cevdet Kerim Bey tara
fından bir nutuk irat edilmiştir. 

Bundan sonra müsabakalara 
başlanmıştır. Neticeler şunlar: 

11 O metre manialı: t inci Se
dat (İstanbul) 17. 115, 2 inci Sa
im (İzmir). 

100 metre: 1 inci Semih (ls
tanbul (IO. 4 5 TUrkiye rekorunu 
egale etmiştir. 2 inci Fuat (ls
tanbul) 3 lincü Ali Rıza Ankara. 

Gülle atma: 1 inci Naili ( ls
tanbul), 2 inci Niyazi (iz mir) 

800 metre: 1 inci Besim ( ls
tanbul ) 2,06, 1/5; 2 inci Şevki 
(Ankara), üçilncü Muhsin ( İs
tanbul). 

Yllksek atlama: 1 inci Haydar 
(İstanbul) 1,80. 2 inci Cihat (İz
mir) 1,76. 

10,000 metre: J inci Remzi 
(İstanbul) 34,09,4 5. 2 inci Ahmet 
(İzmir). 3 üncn Naci (İstanbul). 

4 X 400 bayrak: 1 inci tstan
bul takımı ( Ragıp, Sami, Ziya, 
Besim) 3.41.4-5, 2 inci Ankara, 
3 üncü İzmir, 4 Uncü Balıkesir, 
5 inci Bursa. 

lstanbulun rekoru yenı Tür
kiye rekorudur. 

Yüzme 
Ve Kürek 

Dün Denizcilik Heyeti tara· 
fından tertip edilen yüzme ve 
kürek mukavemet müsabakaları 
yapılmıştır. Yüzme mukavemet 
müsabakalarına üçü hanım ol
mak üzere on beş kişi girmiştir. 
Hedefe vasıl olan yedi yüzücünün 
rekorları şunlardır: 

l inci Cihat ( Beykoz ) 2 saat, 
05 d. 48 saniye, 2 inci Mile Eva 
Alter 2 saat 18 d. 23 saniye, 3ün
cü TaJiit(Beykoz)2 S. 25d. 34 saniye 
4 Uncü Osman 2,29 d. 47, 5 inci 
Nurettin Ejder 2, 39 d. 21, 6 ıncı 
Mille İnge Bihrmann 2, 51 d. 35, 
7 inci Hikmet Melih ( Fenerbah
çe ) 2 s. 58 d. 35 s. 8 inci Chris· 

ta Bihrmann 3 s. 08 d. 27 s. 
Yenimahalle ile Üsküdar Sa .. 

lacık iskelesi arasında yapılmak 
üzere tertip olunan kürek muka· 
vemet müsabakasına Beykoz, 
Galatasaray, Beylerbeyi kulüpleri 
iştirak etmiş ve üç çifte futalar
da, Beykoı rakiplerinden 700 
metre ilerde olarak !>irinci ve 
Beylerbeyi ikinci, Galatasaray 
üçüncü gelmişlerdir. 

Beykozlu kürekçiler bu me
safeyi 1 saat 12 dakika 55 sani
yede katetmişlerdir. 

İki çifte futaya yalnız Beykoz 
iştirak etmiş ve ayni mesafeyi 
l saat 21 dakika ve 8 saniyede 
katetmiştir. 

Oiimpiyat Bu temiz ve kıran kırana 
güreş yanında Boluiu Camal ile 
Arifin knçak gösteriş gürefleri 
can sıkıcı bir manzara arzediyor
du. Mütemadiyen gezinen dört 
defa el enseye geldikten ıonra DUnkU aUetlzm blrlnclllklerl müsabakalarından bir enstantane 

Olimpiyat spor mecn•·rn:.. nın 
bugün çıkan son nüshası haf.t~
nın bütün spor hareketlerını, 
canlı resim ve yazılarla ihtiva 
etmektedir. 
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( Çok Eski Det1irlerde İstanbul J 
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Asi Yeniçeriler Yang 
Ateş Verdi er Kulesine 

Bunun Üzerine Beyazıt Meydanında 
Kulesi Yapıldı Bugünkü Yangın 

Onun Astığı Astık Kestiği Kestikti 
Tlirk1eri ıı lstaıılmlda ilk yaptmlıkları ~ ungın kulf'sinin eski Metihat 

binaı;ıııın y~ınındaki biiyllk köşk oltlugunu ılün yazmış, lıir lıayli tafı;fült 
vermiştik. Buglln de bu !Jabı:ıi !lı:t i riyoruz : 

Bu kulede yangın bekliyen 
köşklilnün vazifesi kulenin içinde 
dolaşmak, pencerelerden yangını 
tarassut etmek ve bir yangin 
glSrdüğü zaman da kule başağası· 
nı uyandırmaktı. Köş'ldü yangını 

görür görmez hemen başağanın 
y.atbğı yere koşar ve aralarında 
şöyle bir !konuşma geçerdi: 

!rlu!ıarrirl }fa 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-137-

Haydi bakahm paşa.. Üç 
bin lira vereceksin. 

Diye tazyıka başlanmış. Os· 
man Paşa, başına geleni anladığı 
için: 

- Dört bin liram vardı. Onu 
da Gani Bey zor~a elimden aldı. 
Asmaya götürseniz on param 
yok. Bana kıymaymız. 

Diye yalvarıp yakarmağa baş· 
lamış... Fakat, etrafmı alan !aş 
yürekli herifler buna inanmamış-
1 u. Kubaç ve usturpa\ arla da
yak atmağa başlamışlar. Okadar 
fena dövmüşler ki her tarafını 
l an içinde bırakmışlar. Za-
vallı adam dayağın acısına 

dayanamıyarak bayılmış. Oradan 
bir sedyeye koymuşlar. T ersanei 
Amire hastanesine yollamışlar. 

Osman Paşa yirmi beş gün 
hastanede yattıktan sonra çık
mış.. Fakat, sakat olduktan 
sonra .. 

Bütün bu tasallüt ve tecavüz· 
ler, yalnız halka karşı yapılmı· 
!'Or; en mümtaz zevat bile Fe
him Paşa avenesinin şerrinden 
masun kalmıyordu. Bu güruhun 
en fazla musallat olduğu zat, 
(v~liaht Reşat Ef.) idi... Abdül
hamidin en zayıf tarafım keşfe· 
den Fehim Paşa, biltün kuvvet 
ve meharetini bu nokta etrafında 
topluyor, ve sık sık Abdülhami
din evhamını tahrik edecek jur· 
nallar vererek ne derecede mü· 
teyakkız bulunduğunu hünkara 
ihsas etmek istiyordu. 

Reşat Efendinin sarayında altı 
kadın ve altı erkekten mürekkep 
bir tarassut şebekesi vardı. Bun
lardan üç kadın ve üç erkek 
Fehim Paşanın, diğer Uç kadın1a 
üç erkek te Beşiktaş muhafızı 
Hasan Paşanın adamları idi. 
Bunlar mlitemadiyen Reşat Efen· 
di ile muhitinde bulunanları ta· 
rassut altında bulundurarak şüp
heli bir hareket vukuunda, derhal 
efendilerine malümat veriyorlar
dı. Lale in şu nokta mühimdir ki, 
Fehim Paşa ile Hasan Paşa
nın arası açık olduğu cihetle, bu 
tarassut kuvvetlerinin de biribirine 
itimadı olmadığından, bunlar da 
biribirini koutrol ediyor, Hasan 
Paşanın adamları daima Fehim 
Paşanın adamlarına karşı kontra 
hareket eyliyorlardı. 

Reşat Efendi ( Mevlevi ) tari· 
katine mensup olduğu :İçin, (MevJa
hanekapısındaki Mevlevi dergahı 
postneşini Celaleddin Efendi ) yi 
pe' çok sever ve onunla gizlice 
muhabere ederdi. Bir gün, yine 
bu zata kendi elile bir mektup 
yazdı. Ve saray usulü üze
re mektubun zarfını mühürlen
mek için cezve içinde kırmızı 
mühür mumu kaynatb. Zarfı 

kapadı. Erimi' mumu dökerek 
lizerine mührünü bastı. En sadık 

bendegimndan olan EsvapÇ!ba· 
şısı Sabit Beye verdi: 

- Bugün izin gününüz.dür. 
Hem gidip konağınızda rahat 
ediniz, hem de bu mektubu gön
dcriveriniz. 

Dedi... Sabit Bey, mektubu 
aldı. Saraydan çıkh dağrnca 
(Haseki) de bulunan konağına 
gitti. Daima bu muhabere işinde 
kullandığı kadın vasıtasile mele· 
tubu Şeyh CelAleddin Efendiye 
gönderdi.. Sabit B. bu tarafta, 
ailesi efradı arasında sakin ve 
miisterih bir surette vakit ge
çirerek cevap beklerken, Yıldız 
sarayında kıya:netler kopuyordu. 
Çünkü Fehim Paşanın kadın 
memurları, mektubun yazıldığmı, 
mumun eritildiğini, zarfın mühür
Jendiğini ve Sabit Beye verildi· 
ğini görmüşler, derhal erkek nıe--

- Şimdi tertibat al. Sabit 
Bey Sefarethaneye giderken 
yakala. Üzerindeki mektubu ba· 
na getir. Kendisini de dairende 
mahfuz bulundut. 

Fehim, bu iradeyi te\ikki 
eder etmez., hemen sabit Beyin 

lkonağmı tar~ssut altına aldırdı. 
Kendisi de o civarda bir yere 
sakland!. 

Bu esnada meseleyi Beşiktaş 
muhafızı Hasan Paşa haber aldı. 

Fehim Paşa avenesinin, Sabit 
Beyin başına bir çorap öreceğini 

anladı. Sabit Be}in konağına giz· 
lioe bir adam yoUadı. 5abit Beyi 

••ziyctten haber.dar etmekle be--
raber o gün ve o gece kat''ıiyyen 

sokağa çıkmamasını tavsiyeyi de 
unutmadı. 

( Arkası vnr ) murlara haber vermişler, onlar da 
derakap Fehim paşaya koşarak 
meseleyi hikaye etmişlerdi Ara· 26 Eylül Çarşamba 

- Ağa bir çocuğun oldu! 
- Kız mr, oğlan mı? 
Köşklü ( kız ) derse yangının 

Osk'üdar, Galata, ve Boğaziçinde 
olduğu, (oğlan) derse İstanbul 
laraftnda olduğu anlqıhrdı. (13) 
üncü asırda İstanbul bayatını 
yazan Ali Rıza Bey bu idetin 
şimdiki Beyazıt ikuleainde cari 
olduğunu söylilyona da bizim 
geçen gün görüştllğllmüz fimcliki 
kulenin ( 43 ) aenelı"k başajası 
Mehmet Şlikrll Bey bunun yanlış 
olduğunu söylfiyor n diyor ki: 
"(95) yapnda olen kWenin ilk 
başağası Necip babaya yetiştim. 
Ondan da böyle bir şey i,itme• 
dim. 

dan çok geçmeden Abdülhamit ELHAMRA sineması 
şu jurnalı aldı: 1kioci Mahmut (1241) de Ye· 

(Veliaht Reşat Ef., Avusturya En çok sevilen artist niçeriliği imha ederken Ağaka· 
sefirine bir mektup y~arak biz- MARY G' 

1

0RY pısı (Darıfetva) ve .1imdiki Darill• 
zat mühürlemiş ve esvapçıbaşısı !L fünun binaswm yerinde bulunan 
Sabit Beye tevdi etmiştir. Sabit eski sarayı da ( Babı Saras'kerf) 
Bey elyevm mezunen hanesinde ile MARGUERIT11E MORENO yapmış ve ağakapııındaki yangın 
bulunuyor. Bu mektubu bu gece ( Daktilonun fzdivacı ) memurlarını da Babı Saraskerintn 
sefire gôtürmesi muhtemeldir. zaptü raptma memur etmİitİ. Ay· 
Yapılacak muamelenin irade bu- filminde takdim edecektir. ni zamanda şimdiki Beyazıt ku· 
yurulmaaı ehemmiyetle maruzdur.~ lesinin bulunduğu yere tahtadan 

Abdülhamit, bu jurnab alır M A L E K yeni ve muazzam bir yangm 
almaz, fena halde teJAş etti. 1 1 tarassul kulesi yaptırmıftL 
Derhal Fehimi çağırarak şu emri Harbe Gidiyor Babı Saralkerinin ilk aaras 

verdi : •--------------- kerliğine de Ağa Hüseyin Paşa 
C) 

Amerikada içki Yasağı 
Taraftar Ve Aleyhtarları 

Amerika Cum
hur Reisi inti· 
babı, iki ay son
ra bütün şiddeti 
ile başlamış ola· 
cak. Bir hafta 
kadar evvel A· 
merikamn Men 
eyaleti, bu va-
zifesini yapb. 
Esasen bu mın-

taka, bir an'ane 
halinde olmak 
üzere umumi in· 
tihaptan iki se-
ne evvel mUmes-
sillerini seçer. 

Bu defa da ay· 
111 sur~tle mümes--
sillerini ayırdı. 

Fakat 50 sene· 
denberi Reisicllm
hur Hoverin Cü iıhuriyetperver \ 
fırkasına rey vereı bu mmtaka, 

bu defa demokratlı rı tercih etti, ı 
onlardan mümessil seçti. Bunun 

sebebi Amerika buhranı olduğu 
kadar içki yasağı meselesidir. 

içki yasağının kaldırılıp kaldırıl· 
maması ciddi bir prensip hadi-
sesi olduğu ıçm bilhassa halk 
arasında bu iş, büyük alaka 

.. 

uyandırıyor. Şimdi ldet olm111tur. 
içki içilmesine taraftar olanlar. 

:geceleri pencerelerinin 5nüne bir 
limba koyuyorlar Ye bununla 

bu husustaki fikirlerini ifade et· 
mit oluyorlar. Resimde g~dQ.. 

ğüntlz kadın da içki yuağuun 
kalkmasını istiyenlerdendir. Onun 

için penceresinin önüne 
bir limba yerleş'tiriyor. 

yanmış 

tayin edilmişti. 
Ku'le ;kmat edilmiş ve hentız 

içindeki talaıılar bile almmamıştı. 
Yeniçeriliğin ilıasına bir türlü 
ta\ıammttl edem;yen k~ıklftler biT 
gthı Ağa Hüseyin Paşa va Ba~
bmbaşı Osman Ağa evlerine 
a-ittilderi uman kuleye ateş vere
rek yakmışlar ve Ağa Paşa ile 
Osman Ağa evlerinden yangına 
gelirken öldürmeğe karar vermiş· 
ferdi. Fakat Ağa Hü1eyin Pa,Şa 
daha tedbirli davranmış, akıbeti 
daha evvet haber atmq olduğu 
için binayı mubaaara ettirmiş ve 
alileri oldürtmUftti. o sırada 
klrgir ibioa yapılmasına da mlisa
ade edildiği için ikinci Mahmut 
burada kmgir bir bina yapılma· 
8IDA karar vermİf ve (1243) te 
adedilen Sarasker Ağa Hüseyin 
Pap ile halefini bu kulenin ya
ptlmasına memur etmişti. Bir 
sene içinde fimdiki kule yapıl
au§İlr. Kulenin cenup cepbCMia· 
deki kitabeye f&'e kule (1244) 
tarihinde ikmal edilmiftir. Yine 
Bu kitabeye g~re kulenin üstün· 
deki alem de albnc:lan yapalmııtt. 
Bu tarihten sonra ıimdi rasat
hane olan yerdeki, hav.asının :gü
.zcllitindcn dolayı (Hekim girmez) 
ismi Yerilen, lcadiye kUlesi yangın 
k6fkü yapdmqbr. 

Bu k<i§k ( 1270 ) tarihinde 
KU"ım aeferine iftirak için lstan
bula gelen lngiliz zabitlerine 
tabsiı edilmifli. Bunlar giderler
ken kuleye ateı Yenniflerdir. 

Beyazıt kutesiuin inşasından 
llOftra o vakte kadar devam 
eden ( Davul ve kös ) le yangın 
il&nı usu,ü de değiştirilmiştir.Şehir 

Bey•zıt y;:ngm kulesi 

çok genijlediği için kösle halka 
yangını ilin etmek mi.işkülleş· 
~ti. Gündüzleri Galata kufcsine 
bayrak ve Beyazıt kulesine sepet 
çekilir, geceleri de fener konurdu. 
Tophane Mü~ürü tfalil Pı11anın 
zamanında ( 1 :!48) senesinde y.an· 
gmm lopla ilanı da kabul edil· 
mİ§tİr. Yangın, lcadiyeden ( 7 ) 
pal'e top atılarak ilan edilirdi. 

** 
Mançester 
Fabrikalarında 

Mançestcr, 23 - Pamuk sa· 
nayii patronları ile işçileri ara
sında bir an!aşma temini makudı 
ile yapılan müzakereler, buglln 
daha mUsait bir ıekil almıştır. 
Ücretlerin indirilmesi hakkmdaki 
çetin meselenin müzakeresinde 
mühim terakkiler elde edilmiştir. 

londrada Bir Orew 
londra, 23 - Doğru malfı. 

mat alan ~bafiltlen öğrenildiği-
ne göre, Londrada işliyen oto
büsler müstahdemlerinin yap
mak istedikleri grevin önU ;aJın
mışbr. 

TAKViM == 1 
CUMARTES1 il 

so au •• 24 

Arabt 

EYLÜL· 932 hım 141 

Huml 
21 • C-.a.enel- U3l m - Eylül-..,,. il~ I 

Vak'!t f aa•l ~a•a 'i V•k'~ J&nt ı •1111
, 

===---= =- ı---=- c=-.:-.=- ' GiİaDf 11 40 5. 48 kpra i ı. - ~8. (!j 

<>f.. 5. 59 l!. 07 )'• b 1 .ll 19 4Q 

lk n J. 9 25 .5. s2) .mu' 10 lO 4 Oi 
. -J 



•• 

23 EylCkl 

TİMURLENK 
-94- Muharriri : lf. lf. 

Timur Mütemadiyen 
Tevekkülü Düşünüyordu 

.. Savaş gllnü o pebli- J 
yanı gör. Neler, ne harikalar 
gösteriyor ? En şöhretli kahra
manlari bir hamlede yıkıyor, kı· 
lıçla hatlarını kesiyor, hançerle 
göğOslerini yırtıyor, gözle kolla
rını kırıyor, kementle ellerini 

içinde yürürken Ye on binlerce 
adamı ardında ıllrükleyip on 
binlerce kişiyi de 6nUnde yer· 
lere kapandmrken görecek 
olan kızın fikrinde değişiklik 
vukua geleceğine ihtimal veri
yordu. 

bağlıyor 1 ,, [ 1 J 
Timur, yine acı acı gölümsedi. 

Küre üzerinde hiçbir pehlivanın 

kendine karıı varlık gösteremi
yeceğine kanaati vardı. Bu kanaat 
kırk yıllık tecrübelerin mahsulü 
olup icabında yeni ve şerefli 
tecrübelerle de teyit olunabilirdi. 
Fakat bu kudretin kıymeti yine 
ııfırdan ibaretti. Çünkü küreyi 
deviren kol, on beş · yaşında bir 
kızı mağlup edememitti. Koca 
Cihangir, beden kuvvetine lüzu· 
mundan çok fazla kıymet veren 

ve o kuvveti eserinde canlandıra
bilmek için san'atkarlığın bütün 
inceliklerini kullanan Şabname 
sahibine hem kızıyor, hem acı
yordu. Bu kıt' ayı okuduktan 
ıonra hiddeti rikkatine galebe 
etti, kıtabı fırlatıp attı: 

- Be herif, diye bağırdı, 
kuvvet, ancak güzelliktedir. Üst 
tarafı masal! 

Artık okumayı bırakmıştı, 
yanını yastıklara verip hulyalara 
dalmıştı. Genç bir adam gibi 
hep aşk diişünüy<ır ve düşünce· 
ıinin mihverini T evekkiil teşkil 
ediyordu. Gerçi o, insafsız sev
gilisini birlikte götürmekle sev· 
davi bir emel takip etmiyordu. 
Maksadı istihfaf olunan kudreti· 
nin hakikatini toy kıza göster• 
mekten ibaretti. Ukio, hicran 
Ye busran çeken her Aşık gibi, 
yine müphem nmitler beslemek
ten nefsini kurtaramıyordu. Sa
rayda ve hadegihta beğenilmi· 
yen, reddolunan erkeğin harp 
meydanında, erlik sahasında tak· 
dir olunacağını umuyordu. O, 
uslanların ihtiyarlıkta da kadir 

•ve kahir olduklarını düşüncesiz 
nikahlısına ispat etmek azminde 
idi. Kendisini, elde kılıç, ateşler 

[l] Yiııo Ac ın edebiyatında eşi 

olıııı) an cd t lıı lıc dialardaıı olup 0:.
ma ı lı şairl (.l riııi bile aQırlarca imren· 
dire n lıu ın<'şlııır kıt"aııın aslı şudur: 

Beruzi neberd, aıı yeli ercümend 
Bişt-n,şirü hançer, bigürzü kemend ı 
ber:dü dcridü tlkeııtü bibcst 

4 
YeHlnra sera ılnevll pavü dest. 
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ABONE FIATI 
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750 ,, 8 Ay 1400 " 
400 " 3 " 800 ,, 
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Gelen evrak geri verilmez 
lHl.nlarılaıı mcs'uliyot ahııma:ı 

cevap için moktnplar.ı (6} kuru1l uk 
rul ilft.VJsi lazımdır. 

Adros değiştirilmesi (20) kuruştur. 

Gazetemizde çıka:ı resim ve yazılaruı 
bütün haklan mnhfu~ ve iazetemize 

aittir. 

O zaman, oh o zaman, bu 
acıkh hayat nasıl rengini değiş
tirecekti, şu yürek üzüntüsü 
nasıl bitecekti ve şimdi kara 
kara bulutlarla kapalı duran 
.. yarın,, , ne parlak güneşlere 
bUrOnecekti f.. 

Timur, hususiyetinde görü· 
necek bu mc'ut tahavvlillerin 
bütün itlerine, resmi meşgalele
rine, ıiyasl teıebbUslerine bile 
te!'ir edeceğine ve meseli ülke
sinin geniıliyeceğine, nüfuzunun 

derinleşeceğine zahip oluyordu. 
O, kötülük gibi iyiJiğin de üs
tüste geleceğine inananlardandı. 

Çürilmiye başlıyan ağacın nihayet 
yıkılması, bol ziya ve bol su ile bes-

lenen fidanların serpilip büyümesi 
gibi kara talihlerin mütemadiyen 
acılık ve iyi talihlerin de mliteva
liyen tatlılık getireceğine imanı 
vardı. Tevekkülün huşunetile yüz 
göstermiye başlamış olan tatsız

lığın Isfahan isyanile katmerlen
ınesinden dolayı teşeüm etmesi 
de bu imanından ileri geliyordu, 

Fena hadiselerin ve fena haber
lerin biribirini takip edebilmesin· 
den -korkuyordu. Bununla beraber 
Tevekkülün munisleşmesinden 
ümidini kesmiyordu ve bu ümidin 
tehakkuku halinde yeni sıkınh· 
lardan da kurtulacağını sanıyordu. 
Çürümek üzere bulunan ağacın 
tımar edilip yıkılmaktan kurta· 

rılmBSJ gibi bir taJün de hazan 
fenalıktan iyiliğe yüz çevirebi
leceğiui babul ediyordu. 

Şu kadar ki Tevekkül için 
beslediği ümitler pek zayıfh. 
Hatta buna ümit değil hayal de
nilebilirdi. Kızın inadını Isfahan 
isyanmdan daha kuvvetli bulu
yordu ve o inadı yenmek için 
icap eden kuvveti nefsinde gö
remiyordu. Yalnız onu inadından 
vazgeçmiş olarak tasavvur etmek
ten payansız bir zevk aldığı için 
tehayyülatına germi verip dı,ıru
yordu. Hakikatin acılığını ancak 
hayal tadil eder. Timur da ken
di elemini kendi hulyalarile avu
tuyordu. 

Öğle yemeğine çağmldığı va
kit işte bu hissi vaziyette idi. 
Yene hulyalarile meşgul olabil
mek için sofrasına kimseyi kabul 
etmemişti, lokmalarını ağır ağır 
alıyor ve uzun uzun çiğni
yordu, mutattan çok fazla 
sofrada kalmıştı. 

Fakat elini yıkayıp iş oda11na 
geçtikten sonra tahayyUIAfı bı
raktı, vezirlerile görüştO, evrak 
ile meşgul oldu, yapılacak sefe
rin esaslarını, teferruatını tesbit 
ettirdi. O meyanda melikelerin 
yol ihtiyaçlarını da gözden geçir· 
di, onların çadırlarım ve maiyet
lerinde bulunacak adam14rt seç
tirdi, hulasa bir gUnde koca bir 
seferin blitüo eksikİiklerini görüp 
gösterdi, tamamlaıımalarını temin 
etti. 

\Arkua nr) 

SON POSTA Sayfa 1 

Gorgulo/un idamı Meydana Bir Mesele Çıkardı 

En iyi idam Şekli Kafa Kesmek Mi, 
Yoksa ·Zehirlemek Mi? 

Hukukçular Arasında Şimdi Bu Mesele Münakaşa Edilif or 
Sabık Fransız Cümhur Reisi gelinmiş olduğnnu düşündürerek 

Dumeri. öldüren Beyaz Rus Gor- azaba aokulmaaa muvafık göriil-
gulof nıhayet Pariste idam edildi. mllyor. 
Ajans telgraflarına atfen birkaç Gorgulofun idamından ıonra 
gün evvel tafsilatilc kaydettiği· ölDm cezalan hekkıoda muhtelif 
miz bu hadise, buglinkU idam fikirler serdedenler meydana çak· 
usulleri hakkında yine birtakım mlfbr .. Bir kısmı giyotin maki-
itir.azların ileri sürülmesini intaç nelinin ıslahına i~tiyor. Bu aletin 
ettı. Malum olduğu üzere F ran- meseli alümin yom gibi hafif bir 
~a.da idam Ce'l~sı, giyotin de~ilen madenden yapılmasını, bıçağınan 
ıkı ayakla hır sehpa ilzerınde hareket ıeklinin ıslah olunma• 
infaz olunuyor. Bu sehpanın sını istiyorlar. Ti ki makine bir-
ayakları yivlidir. Ortasında, geniş kaç dakika içinde kurulsun ve 
ağızlı, ağır demirden yapılmış bir blikmü idam derhal icra olunsun. 
bıçak vardır. Bu bıçağın iki ucu, Diğer bir kısım cezacılar 
sehpa ayaklarının yivleri içinde idam cezasmın hapishane dab~ 
hareket eder. İdam mahkumu bu liode icrasına taraftardırlar. Bun-
sehpanın altına getirilir, baıı, lann fikrine göre bir mahkümua 
~ıç~ğın aaına gelec~k svurette böyle tek ve tenha öldüriilmesi, 
ılerı uzatılır, ıonra hır dilgmeye Gorgulol cürüm işliyecek insanlar nzerinde 
basılır. Ağır bir satırı andıran f ı t · Öln k"ll · 
b ak bn -k 'dd ı v çatlagv a takılıp kalıyor. Nitekim az 8 esır yapar. Ş şe ı erı ıç yu şı et e aşagıya d ı d 
dil d .. k bk~ Gorgulof idam edilirken de yı'ne e gazete er e mevzuu bahsolur. 

şer ve uşer en ma umun B 1 • · · · 
b satır bir çatJagv a takılmış, bıça• u suret e cemıyetın, ıçınden 
aşmı uçurur. v k' l . f . k b 1 

Reisicümhur katili Gargulof ğın yUrütülmesi bir hayli müşkül a_ttıgı . ımse enn ecı a ı ete-
ta bu şekilde idam edildi. olmuştur. rındekı hüzün daha iyi ifade 

Fakat idam şekli, yukarda da Sonra eskidenberi usuldendir: edilmiş olur. 
kaydettiğimiz gibi, birçok itiraz- Mahkum, iki atlı bir uaba ile Diğer bir kısım kimselere 
lan d!ivet etti. çu,1kü Fransa hapishaneden idam meydanına göre cezanın ibreti müessire ol· 
gibi medeniyet derecesi ilerlemiş naklolunur. Arabacının bir yanına mak mahiyeti artık kalmamıştır. 
bir memlekette bu idam şekli cellat, öbür tarafına da muavını Ölüm cezasına mahküm olan 
artık beğenilmez oldu. Çünkü: binerler. Hapishaneden idam adam, odasına zehirli gaz 

Bir defa giyotin makinesi meydanına kadar olan mesafe sıkılmak veya koluna zehirli 
tahtadandır. Her vakit lwllanı!· bir hayli uzaktır. Araba eskidir, bir madde şırıngl\ edilmek sure-
madığı için kurulması çok güç- hayvanları lagardir. Bir mahku· tile izale edilmek lazımdır. Zira 
tür. Sonra satırın işlemesi kolay mun cürmü" nekadar ağır olursa en insani ölüm cezasmm şekli 
değildir. Bazan düğmesine basıl- olsun, şafak atar1"en böyle da- ancak bundan ibarettir. Şu hal 
dığı halde sehpa ayaklarıma kikalarca süren bir seyahate çı· gösteriyor ki Gorgulofun idamı 
yivleri içinde kolaylıkla hareket karılması ve bu seyahat müdde- ölüm cezasının ıslahında mühim 
etmesi lizımgelirken yolda bir tince her an siyaset meydanına bir vesile teıkil edecektir. 

Otomobil Kazaları Dün- 1 

yada Bir Beli Kesildiler 
Ban Milletler Bu Faciaların Sebeplerini 

Tetkik Etmiye Başladılar 

Anı bir au baskınına uArıyan otomoblAer 
Garp memleketleri, otomobil maktadır. Aynca uzun mllddet 

toförde 
llkaydi 

kazalarının hergUn bir par otomobil idare etme' te 
daha artmasından son derece kazaya kartı bir nevi 
mnıtekidir: Bu balin Adeta içtimai doğurmaktadır. 
bir beJi haline geldiği ve bir Maamafib teıbit edilen bu 
nlifus zayiab meselesi ihdu et· noktalar, henO.z bir kısım kaza 
tiği iddiumdadır. Onun içindir unsurlarından ibarettir. 
ki bunlardan bazıları, kazalarda 
müessir obn ruhi Ye marazi ha
letleri tesbit ederek ona göre 
tedbir almıya karar vermişler ve 
bu hususta birtakım tetkik he
yetleri teıkil etmiılerdir. 

Şimdiye kadar alınan netice-
lere göre yemek ıonu otomo
bille yapılan gezintiler ve çakır 
keyifli bulunmak bilhassa bu 
kazalara sebep olan amillerdir. 
ÇünkU hazım halinde bulunan 
mide, ıoförDn dikkatini azalt· 

Romanya Veli htı 
Kale, 23 - Lon raya git· 

mekte olan Romany Veliahtı 
Prens Mişel, Kale'den geçmiştir. 

laylpçlg Fototral Sergisi 
l.ayipçig, 23 - Şimdiye kadar 

tertip edilen fotoğraf aergilerinin 
en büyüğü yarın açılacaktır. 

Bu sergiye, Avrupanın muh· 
telif memleketlerinden ve Cenubi 
Amerikadan gelmiş 2500 amatör 
fotoğrafçı iştirak edecektir. 

=RADYO= 
24 EylOI Cumartesi 

latanbul - ( 1200 metre ) ıs orkes
tra, 19,5 alaturka konser, 21 orkestra, 
22 gramofon . 

Bllkrcş -( 394 ıııotre ) !:!O kuYartet, 
20,45 Romanya musikiıi. 

Belgrat - (429 metre) 2ıJ,30 gramo
fon, 20,40 lılorano ismindeki opor.1. 

Roma -( 441 metre ) 21,25 ı..;.ımson 
operal!ı. 

Prağ - (488 ıootre) 21 Stnıı o; kon

seri, 22 neşe voron eserler· 

Viyana - (517 ınetra) 20,35 Arien 

ıarkıları, 21,0:S son perde ismi nde bir 

komedi 

Peıte - ( mctr 650 } 20,30 Macar 

milli ıarkıln.rı, 22 Budapeşto konseri. 

Varıova - (14 l l metre) 20,3:; ınuh· 

telif, 21 hafif eserler, 20,05 konser, 

23,05 Şapon konserı . 

Berlin - (1635 metre) 20 yeni bat· 
hyanlar için lnı;ilizçe ders, 20,25 

konferan!, 21 Ha.ııılıurg ile Bromtm'. 

den naklen iki konser 

Yakalanan 
Kaçakçılar 

Viranşehir, (Hususi) - Vuku

bulan ihbar üzerine kazamız Jan

darma kumandanı ve Tütnn inb~ 

sar memuru mmtakamızla hudut 
bulunan Dirik kazasının Kerik 

ve Hirbiaraş kCSylerinde yap
tıkları taharriyat neticesinde köy 

ahalisinden iki şahısta dokuz 
kilo tütün ve diğer iki şahısta da 

10,694 y ı > rak kaçak sigar1 

kağıdı ve ayrıca dört şahısta da 

ilç dönüm tütün elde edilmiştir. 

Kaçakçılar Adliyeye tesliın edil
miştir. - 0.E. 
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Kanadadan Güneşin T u- Küçük Haberler] 

tuluşunu Nasıl Seyrettim? s · f · s·ı t 1 _ _ _ . eyrıse aın ı e 
•• • 

Muhabirimiz, 50 Katlı Bir Bina Üs- Ucretlerini indirdi 

, 
BiKAYI 

Bu Sütunda Her gün 

tünden Güneşin Kararışını Anlatıvor 

BUn•• tutuıu,unun muhtelif safhaları 

MonreaJ, "Kanada,, (Hususi)- hayet saat on beş 26 geçe, ay, 
31 ağustosta gUnef tutuldu. Bü- gUneşe yaklaştı ve kapamıya baş-
tün dünya rasathanelerinin haber ladı. Saat tam 16, 15 te gilneşin 
verdikleri bu hava hadisesini, ancak yarısı görülebiliyordu. 
dünyanın -ancak bir kısmı göre· Sokaklarda limbalar yanıyor· 
bildi. Ben, o sırada Kanadanın du. Tam küsuf 97 saniye sürdü 
Monreal şehrinde idim ve bura- ve bütün Kanada karanlık içinde 
dan en iyi görülebilen bu hidi- kaldı. Ayrıca güneşin ziyasını 
seyi seyrettim. kaybetmek yilzünden ortalığa 

Birlakım Kanadah gazeteci ıiddetli bir ıoğuk çöktü. Az 
arkadaşlarla kararımız şu idi: sonra ay çekilmiye, güneş te 
Monrealin en yüksek binası olan tekrar altın ışıklarını etrafa da· 
güneş binası (Sun Building) e ğıtmıya başladı. · Bu hadiseyi 
çıkmak ve elli katlı traçaımdan seyretmek için bütlin dünyadan 
güneşin tutuluıunu seyretmek. Amerikaya 1246 profeıör gel· 

Bütün Amerikada, bu hi.di- miıti. Fakat bir kısmı, emellerine 
aeyi seyretmiye hazırlananların muvaffak olamadan geri dön· 
miktarı tam 25 milyondu. Hldi· mllşlerdir. ÇUnkU bazı noktaları 
ıe, akşam üzeri görülecekti ve kaplayan kara bulutlar, oralardan 
bütün işler, halkın bunu seyret- güneıin tutulmasını görmiye im· 
mesl için durmuştu. Mektepler kin vcrmemiıtir. 
bile, talebenin " alin tutulması,. nı Amerika Cümhur Reisi bile 
görebilmesi için derslerine niha· karısı ile birlikte gözlerine renk-
yet vermişlerdi. Havada tayya· 11 camlar takarak gUneıin kara· 
reler uçuyordu. Bunlar, buİutların rııını seyredenler arasında bulu· 
Ozerinden reıim alacaklardı. Ni· nuyorlardı. - Turan 

Amerikanın En Mes'ut 
Çifti intihap Edildi 

A merikada 
ıarabet denilen 
ıeyin her türlü- . 
allnll görmek 
milmkUndUr. İk· 
tısadi buhrana 
rağmen Ame'ri
kanın gariplik vo 
tuhaflık muhit• 
leri daimi hare• 
ket ve faaliyet 
halindedir. Son 
:ıamanlarda da 
garip müsabaka· 

lar tertip etmek 

moda olmuştur. 

Geçenlerde Tek· 

sasta çıkan mec

mualardan biri 

"Mes'ut Çiftler,, 

namile bir müsa
baka açmıştır. 

Bunun esası en 
mes'ut çifti tayin Mleier ıt.me:rı ve karısı 
etmekten ibarettir. Şayam hay· Filhakika Emeri ailesi çok iyi 
rettir ki bu milsabakaya çok rag- geçinmektedir. Beş senedenberi 
bet gösterilmiş, bir milyondan evli olan bu karı koca arasında 
fazla rey verilmiştir. Yapılan tas- bir defacık bile kavga çıkma-
nif neticesinde Mister Emc:i T vı-3 ıuıştır. Şurası da şayanı dikkattir 

isminde küçük bir bank"' şe.i ı:e ki Mister Emeri müsabaka neti· 
karıııının Teksas eyaletinin en cesinin ilAnından sonra AmerİKa· 
mes'ut çifti olduğu ili~ edil- nın her tarafından binlerce tebrik 
miştir. mektubu almıttır. 

-----
Seyriıef ain Meclisi İdaresi ıon 

içtimaında vapurculuk inhisarı 
dolayııile sahillerimizde kabotaj 
hakkının tamamile Seyrisefaine 
geçmesi dolayısile muhtelif iske· 
lelere yolcu vo nakliye ücretini 
gösterir bir cetvel hazırlamıştır. 

Bu cetvele nazaran İzmire yolcu 
ücreti bir miktar tenzil edilmiş, 

Trabzon hattında mühim tahav
vülat yapılmıştır. Güvertede Trab
zona üç liraya seyahat imkanı 
hasıl olacaktır. Seyrisefain milli 
vapurlardan ancak sekiz tanesini 
mubayaa etmek tasavvurundadır. 

Norveç Safiri 

Norveç Sefiri M. Bentzon be· 
yanatta bulunarak Türkiyenin asri 
eserlerle dolu büyük bir devlet 
olduğunu, Türkiye - Norveç siyasi 
ve iktısadi münasebatımn daima 
güzel gitmesi için büyük bir 
gayretle çalışacağım söylemiştir. 

Sefir Cenapları bir mliddet ıçın 
Sofyaya gitmiştir. 

inhisar Kanunları 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü, 

inhisar idarelerine 
bir araya toplamak 

İnhisarlar Mecellesi 
recektir, 

ait kanunları 
suretile bir 

vücude geti· 

Hamit Bayin istifası 

Halk Evi Reisi ve Yüksek 
Muallim Mektebi Müdürü Profe·· 
sör Hamit Bey _fazla meşguliyet-

lerinden dolayı Yüksek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden istifa 
etmiştir. 

Biçki Diki• Sergisi 

V cznecilerdeki Türk kadıuları 
biçki dikiş mekebinin senelik 

sergisi evvelki gün açılmııtır. 

Mektep talebelerinin bir sene 
zarfında çalışma eserleri göste-

rilmektedir. Sergi bir hafta açık 
bulundurulacaktır. 

Kadınlar Blrll§lnden Bir Sual 

Romanya Kadınlar Birliği, 

Kadınlar Birliğine bir mektup 

göndererek Türk kadınlığı hak
kında bazı malumat sormuştur. 
Gönderilecek cevaplar birlik 

azasından Efzayiş Suat Hanım 

tarafından hazırlanmaktadır. Ya
kında gönderilecektir. 

Gazete 
1 0kııyan 
Sun'i Adam 

Evet, çelikten yapılmış sun'i 
bir adam ki, önüne hangi lisanda 
bir kağıt koyarsanız koyunuz, 
çatır kütür okuduğu görülür. 

Bu çelikteR adam, lngilterede 
açtlmak üzere bulunan radyo 
sergisinde teşhir edilecektir. 

Bu adam, sergide teşhir edil
meden evvel resmen muayene 

edilmiştir. Muayene eden adam 
ihtisaslarını şu şekilde anlatmak· 
tadır : 

"Dün çelikten adamrn önüne 
bir gazete koyduk. Elktrik düğ-

mesini açtık. Derhal ince bir 
ses yükseldi. Gazetenin başma

kalcsini okumaya başladı. Keli

melerin telaffuzu muntazam ve 
tamamdı. 

Sonra çelikten adama havayı 

sorduk. 
"Bulutlu" dedi. 
Son tecrübt: olarak saati 

Yazan: Naci Sadullah 

iHANET 
Fatma elindeki zarfı hanımına 

uzattı: 

- Hanımefendi, dedi, fU 
mektubu gardrobun önünde, yer• 
de buldum. 

Nesrin Hanım ıarfı hizmetçi
nin elinden aldı. Evirdi, çevirdi, 
kadınhğının bütün hassasiyet ve 
dikkatile tetkik etti. Merakla 
kendisine bakan arkadaşına zarfı 
gösterdi: 

- Garip bir mektup 1 dedi ..• 
LAvanta kokulu, renkli, şık bir 
zarf... İş hususunda yazılan mek
tupların, simit kokusuna bUriin
memiş, samimi bir dostun Iaatet
tayin yazdığı bir mektuba da hiç 
benzemiyor... Üzerinde ne adres 
var, ne isim... ElC:en gönderilmiş 
herhalde... Hepsinin paltoları da 
orada asılı... Acaba hangisine 
ait. .. 

Şimdi iki baş birleşmiş, dikkat 
kesilmiş, dört göz zarfa dikilmiş· 
ti. Acaba bu mektup onlardan 
hangisine aitti. 

Kadından mı geliyordu, ka
dına mı gidiyordu?... Macide H. 
biraz düşündü: 

- Açalım! dedi... 
Titrek bir parmak zarfı telftş

la yırttı. ince bir kadın yazısı 
ve bir buçuk satır yazı: 

" s ·1· ' - evgı ım ..•. 
" Bu gece her zamanki saat

te, yine ayni yerde buluşalnn, 

muhabbetler.,, 

Altında okunamıyan bir imza 
vardı. Bu mektup ta onlara f ula 

bir şey öğretmemişti. Macide ile 
Nesrin ta mekteptenberi gayet 

samimi iki arkadaştılar. Bu ak
şam Nesrinin kocası ve dört ar-

kadaşı bahçede rakı ıçıyor-
lardı. Macide ile Nesrin 
hepsinin karılarını da tanıyor· 
lardı. Acaba ihanete uğrıyacak 
olan onlardan hangisi idi. Biraz 

sonra dördü de çıkıp gidecekler
di. Bunu nasıl anlıyabileceklerdi. 
ikisi de meçhulleri çok bir mua
dele karşısında kalmış gibi dU· 
şünüyorlardı. Bir müddet sonra 
Nesrin: 

- Buldum, diye haykırdı, 
buldum.... Ve ilave etti: 

- Şimdi, bol sarmısaklı bir 
cacik yaparız... Yemekte hangisi 
yemezse anlarız ki mektup ona 

Prusya 
Diyet Meclisinde 

Berlin, 23 - Prusya hükii· 
metinin sabık Başvekili M. Bra
un'un teşri masuniyetinin ref'f 
hakkında milliyetçi sosyalistler 
tarafından verilen takrir Prusya 
Diyet Meclisi tarafından 197 
muhtelif reye karşı 200 reyle 
reddedilmiştir. 

Bu talepten maksat Hitlerin 
M. Braun'a hususi bir şikAyette 
bulunmasına imkan hazırlamaktan 
ibarettir. 

sordum. 
Saat 2 dedi. Saate baktım, 

tamam.,, 
Bu mucize, bir İngiliz elektrik 

mühendisi tarafından on senelik 
bir tecrübeden sonra vücuda ge
tirilmiştir. 

aittir, ve bu akıamkl randen 
onundur .. 

- Bravof... 
Bu iki mUtece11lı kadın mu

zi pliklerine: katıla katıla güle
rek mutfağın yolunu tuttular. 

* Netice çok garip olduf?. Er-
keklerin dördü de bol sar-
mısaklı cacıgı kemali işti-
ha ile yediler, hatta daha da 
var mı dediler?.. Yalnız.. F iZll 
Bey, ev sahibesinin, Nesrinin 
kocası kaşıklamaktan çekinmitti. 
Yememişti. 

ll--
0 akşam Nesrin kocasına 

suratı salladı. Misafirler gittikt• 
sonra her saniye her dakika 
onun bir mazeret uydurarak 

müsaade istiyiceğini, çıkıp git· 
miye kalkacağını heyecanla, kor-

ku ile nafile yere bekledi, üzül
dü durdu. Halbuki f Azıl Bey 

bilakis soyundu, dökündü. Hatta 

her akşamdan fazla karısına 
düşkün bir koca idi o gece. Ve 
Nesrin sarmısaklı caciği kocaa&
nın yememesini garip bir cilvei 
tesadüf addetti geçti. Müsterih 
ve memnun oldu. 

• 
Ertesi gün saat dörtte 

Tarabya otelinin Boğaza nazw 
bir odasında kurulmuş .şirin bir 
sofranın başında bir kadın ve 
bir erkek, baıbaşa, neş'o ile ko
nuşuyorlardı. 

Kadın: 

- Ya! dedi... Mektup nasıl• 
oraya düşmüş.. Eğer ben maa
zaJlah içinde isim tasrih etmif 
olsaydım yanmıştık. Hele Nesrin 

mektubu bana okumamış, ben 
de sonra sana ıöylememiı olaay-

dı m da sarmısak hikayesinden 
sonra bir de gece çıkmıya kalk
mış olsaydın, fırtınanın bUyllğtl 

asıl o zaman kopacaktı.. Erkek: 
- Y aşşa canım J dedi... Ka

dehini kaldırdı ve ilave etti : 
- Aşkımızı gizlemiye yardım 

eden tesadüfün, bugünün, sen ia 
f. 1 

şere ıne .... 

* Nesrinin samimi arkadaşı Ma-
cide ile kocası Fazıl Beyi tanıd .. 
ğmızı sormıya bilmem artık hacel 
var mı ? .. 

Yeni Neşriyat 
Mektepli Oazeteal - hlu.ılliın 

M. f-ami Bey tarafından ııeşrf\dilon 
Mcktopli Gazctcsiniıı ilk sayı ı ı;ık

mıştır. <;ok ııcfis bir tabı vo gıizcl 

miinılcriC'at v e bol re imleri vardır. 

'l'av!;iye <'deriz. 

FotoJraf Tahlili Kuponu 

T:ı.biatiniıl Oğreıımelt iıtiyorunıı 

fot.,,ı;rafınııt 5 adet kupoıı ile lıir· 

likto gunderiniı. Fotoğrafını' sıray• 

tllıiı.lir ve iade ediluıoı. 

IElm, mc'3lelt 
' eyıı san ':ıt? 

Bulunduğu 

meınlekot 

Fotı:rı' inti ı~: 

~decek ınl ? 

l'eıtoğrafın• kllt&31 30 k uruı l ıu: 

Plllum kabili:ıdo göndorilobll : 
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Tahakkuk Etti: Polis Müdiriyeti Beni Takip Ettirmiye Lüzum Görmiiş, 
" Evi Tarassut Altına Aldırmışh 

Öbnr gün için buraya davet 
etsem acaba nasıl olur? 

- Fak at öbiir gün ( V ersay ) 
a istintak hıikimini görmiye 

aitmiyecek misin? 
- Doğru, amma öğleden 

onrn gideceğim, sabahleyin ser-
bestim! 

Edith giyinmiyc gitti, ben de 
masanın başına geçerek mektubu 
yazd m. Bunu müteakıp birlikte 
sokağa çıktık. 

Üç beş adım atmamıştık ki 
Edith hafif sesle: 

- Gördün mü? dedi, arkamız· 
dan birisi bizi takip ediyor! 

- Görmez olur muyum? Fn· 
kat merak etme 1 Herifi çabuk 
aatarıı. 

Hakikaten bu, ya çok budala, 
yahut ta mesleğe yeni gir~ıiş 
acemi bir memurdu, zıra 

o derece açık hareket ediyor· 
du ki, kör olsak bizi takip et
tiğini yine anlardık! 

Bu aıra~a yanımızdan bir kira 
otomobili geçti, işaret edc~ek 

durdurdum ve şoföre de yüksek 
aesle: 

- Şanzeliz~de Rejina lokan· 
tasına! emrini verdim. 

Polis memuru işitmişti. Bizi 
hemen takip edebilmesi için elin· 
de hazır bir otomobil yoktu. Fakat 

w ı:·· yangözle baktıgım zaman şo.ore 
verdiğim adresi bir cep defterine 
yazmakta olduğunu gördüm. 
Ve bir hayli güldüm, biraz son· 
ra da otomobilden başımı çıka· 

rarak şoföre ikinci bir cmır 
verdim! 

- Hayır, vazgeçtim, Rejina· 
ya gitmiyeceğiz, Monrnartr'a çeki 

~ 

Mükemmel bir gece geçirdik
ten sonra sabaha karşı evimize 
döndük. Editb biraz sarhoş ve 
her zamanl~inden daha şefkatli 
idi. B.ıına gelince: nikbinliğim 

tamamen avdet etmişti, ortalığı 
pespembe görüyordum. Tatlı bir 
uyku uyudum! 

* Ertesi sabah öğleye doğru 
uyandığım zaman gece içilen 
ıampanyaların fazlalığından ba· 
ıımda hafif bir ağrı duydum, fa. 
kat soğuk su ile yıkabnca geçti. 

Edithl diye seslendim! 
- Ne var sevgilim? 
- Düşiindüm ki, ( Versay ) a 

istintak hikimini görraiye gidiyo

rum. Bana refakat etmek ister 
misin? 

Zavallı polis ş~ırdı, aptal ap· 
tal yüzüme bakarak: 

- Fakat efendim, diye ke
keledi. 

- fstemiyor musunuz? elim· 
lesile bir defa daha sordum. O 

halde Allaha ısmarladık. Ben 

saot beşte döneceğim. O zamana 

kadar sokakta beklemiye lüzum 

yoktur. Zira hava iyice soğuktur. 
İsterseniz bir kahveye giderek 

sıcak bir Şey içinizi 

- Efendi, ben vazifemi ya
pıyorum! 

Hem de dikkatle ve sa
bırla, evet görüyorum ! Eğer 
günün birinde Amirlerinizden şi· 

I 
kiyetiniz olursa gelip beni bulu· 
nui! Size iyi bir iş veririm! 

Bu cümleler karşısında po· 
Jisin geçirdiği §aşkınlığı hiçbir 
zaman uoutmıyacağım. Maama· 
fib arkamdan gelmiye teşeb
büs etmedi. Oyununun meydana 
çıktığını görüyor, ne vaziyet ala· 
cağını tayinde tereddüt ecliyor
du. 

Maamafih ben onu bulunduğu 
noktada bırakarak geçen ilk oto· 
mobile atladım ve: 

- Sen Ltizar ista!>İyonuna! 
emrini verdim!. .. .. 

Bir sant sonra (Versay) Adli
ye dairesindeydim. Mübaşirle is
tintak hakimi M. ( Bampar) a 
haber gönderdim. Beni 
derbal kabul etti ve iki 

( Ar:rnsı var ı 

B ··y Tayya e 
• PİYANGOSU 

13. üncü ertip 3. üncii keşide 
11 Teşrinievvel 1932 dedir. 

fit 

r ve. 
' 

• 
A rıca: 25.000, 15.000, 10.000 
Liralık büyük ikramiyeler 

20.000 Liralık bir mükafat vardır. 

ve erkek 

İCARET LİSESİ 
İstanbul, Cağa1oğ1ıı • Telefon 23630 

Orta fusmma: 1!~c:~~!~i lise kısmına: 0~::%:!1~=~? l<abul edilir. 
Kaj it drv.uıı <'diyor. D..,rs . re teşriııien el uid.L} t riııdt' b.ı~ ııı ıc:ıktır. 
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Milyonlar Değerindeki 
Eşyalar Ortada Yok! 

( Ba1 tarafı 1 lncl ıayfada ) 

neşriyahmızı nazarı dikkate alan 
KQnya müzesi Müdürü Yusuf B. 
de bu mesele ile aJAkadar olmuş, 
bu husustaki tarihi malümatım 
bize bildirmiştir. 

Kendisine müracaat ettiğimiz 
Türk ve lsliim eserleri miizesi 
Müdürü lbnUlemin Mahmut Ke
mal B. bu hususla bir muharri· 
rimize şun!arı söylemiştir : 

" - Hadise çok mühimdir. 
Fakat bütün kayıtlarımızı tetkik 
ettilt. Bahsettiğiniz tarihi hırka 
ve seccade müzeye gelmemiştir. 
Bu hususta Müze İdaresinin ma· 
liimatı yoktur. Y almz Kon yadan 
Sadreddiai Konevi kütüFhanesin· 
den Muhiddini Arabinin kendi 
eli!e yazdığı " Fütuhatı Mekkiye ,, 
isimli eser Müzemize gönderilmiş
tir ki elyevm burada mahfuzdur.,, 

Biz bu hususta Topkapı Sa
rayı Müzesi Müdürü Tahsin Be
ye de müracaat ederek malümatını 
sorduk. Tahsin Bey bize şunları 
söyledi: 

" - Neşriyatmız üzerine sa· 
rayda bizzat tetkikat yap_tım. 
Müzemizde böyle bir seccade 
ve hırka yoktur. Yalnız eskiden 
işittiğimize göre Konyada Sadred· 
dini Konevi kütüpanesinde böyle 
bir seccade ve hırka varmış. 

" Seccadeye beş yüz bin lira 
kıymet tahmin ve takdir edilmiş 
ve giı)'a Avrupalılar bu seccade
>' i çaldıracaklarmış. Mütevatir bir 
surette kulağımıza gelen bu ha .. 
herden başka malumatımız yok
tur. 11 

1 Bugüniin ll4eselelerinden 

Halk Dilindeki Kelimeleri 
Esas Tutmak Lazımdır 

( Baş tıırafı 1 inci sayfada ) 

kelimelerin kaidelerini gösteren 
kaide kitabını elde ettikten son
ra artık dilimiz diğer medeni 
milletlerin dilleri gibi müstakil 
olarak inkişaf ve tekamiil yoluna 
girmiş olur. 

lst lahlara gelince: Hangi ilim

de olursa olsun, Türkçe olarak 

konulabilmiş ıstılah varsa onlar 

öylece kalır. Diğerleri ıçın biz 

şimdi " Şark Medeniyeti ,, ni bı
rakıp " Garp Medeniyeti ,, ne 

geçtiğimiz için o medeniyetin 
ilim lisanı o1an kelimeleri de ay· 

Bizim yaptığımız tahkikata gö
re Konya Evkaf müdürlüğü 1330 
senesi mart ayınında Muhiddini 
Arabinin kendi el yazması Fütu· 
batı Mekkiye isimli eserini 
mülga Evkaf nezareti vasıta· 
sile lstanbul Evkaf Müzesine 
göndermiştir. Hırka ile seccade
nin de bu tarihte Konyadan 
gönderilmiş olduğu söylenmek· 
tedir. 

Fakat Konyada yola çıkarılan 
ve milyon değerinde olan bu 
kıymetli eserler bugün nerededir, 
kimin eli altındadır ? Denildiği 
gibi, acaba Avrupalılar tarafından 
çnldırılmış mıdır? 

işte bu sualler beyinleri tır· 
malıynn bir kördüğüm halindedir 
ki bu düğümü çözmek zannedil· 
diği kadar kolay değildir. Secca• 
deye yarım milyon lira kadar 
kıymet biçiliyor. Hırkanın l ıymeti 
ise çok daha fazladır. Bu mil• 
yonlar kayboluyor. Fakat bugüne 
kadar kimsenin haberi olmuyor. 
işte işin en esrarlı tarafı da bu
rası dır. 

Şunu da söyliyelim ki kendi
lerile görüştüğümüz alAksdarların 
dilleri altında bir bakla vardır ki 
bu baklayı bir tlirlü ağızlarından 
çıkarmak istemiyorlar. Soralım: 

- Bu bakla ne olabilir? 
Müze idaresinin tahkikatı bel· 

ki bu sualin cevabını verecektir. 
Fakat biz yarın bu meseleye tek· 
rar ehemmiyetle temas edeceğiz 
ve baklanın çıkarılmasına çalışa-

cağız.Ayrıca yine böyle milyonları 
alakadar eden yeni bir meseJeden 
daha bahsedeceğiz. 

MÜST AH ZARA Ti 
FABRIKASI 

İLK TüRK MEV ADDI TIBBIYE 
VE ITRİYAT F ABRlKASJ 

BAŞLICA İ/Osr Ali ZARATI: 
K,.. p_, Dvd&lı lıoJıılan 

n.ı11ocıe PJt.. Kolonyalar 
:r....ı.t Podrabn EaaıMu V S. V. ~ 

Ecnrbl /.larltalnr'iiı'dan. (.'ole Daha Ucuz Nrf aıetce 
P& Daha Mükemmelılır. • 

bugün gitmek müraccahtır. An· 
garyayı başımızdan bir an evvel 
atmak lazım! Bana refakat etmek 
ister misin 7 

I 
•nen, yani beynelmilel JStılahları 

aynen alırız. ,, 
MUCiR VE MUSTEC!RLERE 

Kömürünüzü sipariş etmeden 

AN GEL O 
- Hava nasıl? 
Pencereyi açarak baktım: 
- Sisli 1 Londra'nınkinden 

farklı değil! 

- O halde ben evde kalmayı 
tercih ederim! Geç kalmazsın ya? 

- Hayır, nihayet beşe doğru 
Luradayıml 

- İyi! Bu akşam da sokakta mı 
remek yiyeceğiz? 

- Elbette! 

- Nereye gitmeyi düşünü· 
yorsun? 

- Şimdilik bir kararım yok! 
istersen işi tesadüfe bırakalım! 

"* Soltağa çıktığım zaman kapı-
:tnn öntinde nöbet betdiyen sivil 
polisi yine yerinde gördüm ve 
yanma yaklaşarak! 

- Dostum, dedim, (Versay) a 

Tabiat çiçekleri, çiçeklerde 

e 
Losyonlarını Yarattı I 

Bütün Şiiküfe Losyon, ekistre, 

parfünlerinin esası tabii çiçek 

~sanslarıdır. 

Kibar tabal\anın alamet! farikasıdır. Ne!aset rtlbarlle hiç bir 
ecn bl markası ŞUKOFE mUstal11!aratın::ı tefevvuk 

WALlER GRlSTKi ve ŞÜREKASILE 
iSTiŞARE EDiNiZ 

I\uruçeş:ne, Xo. 45 Tel. Bebek 114 
lııo·j(jz nııtrasit \ t kok 1,önıürlerilc Priert

" m:ın, kt\rdıf, :u)nıir:ı.lte istcaınkoal, Erey-
li. Krible ve ) ıkaıııııış k11ııı0rl ri, Ev. 

afi garantllldlr •. <falı.ta Hıhtıın han 
Karı.mu tafa sokak No. 12!l Tel: 42!)12 

SELANH< BANKASI 
T esle tnrihl 1888 

Sermayesi Tamamen 

tediye edilmiş 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi: lstanbul 

Türlciyedeki şubeleri: 

GAI... \T.\., 1:-.T.\NBt:I .. , Jz.tlıı 

!-'A~l~l N, AD.\NA. :mm 'İN 
Yunanistandaki Şubeleri: 

:-:EL \~lK, \TJS.\.1 l\A L\LA, PİRE 
Bilumum banka munmelfıtı. Kredi 

mektupl:ırl. Her cins nakit ü-ı riııa 

hesap ku~adı. Hususi knaalar icar. 

• 



T crkibinde külliyetli miktarda iyot tanen 

Ye fosfat mevcut olup ensicei uzviyeye sür'· 

ati t c messiiiü sayesinde, kansı zlığa, vereme 

ist i dadı ola ııbra ve bilhassa emrazı asa biye 

ve zafiye ti umumiyeye tesirah şifaiyesi vardır. 

G enç kızlara, çocuklerda tesiratı nafiası 

pek seri olup ren!ı siz hastal ı klı, zayıf, 

s ı raca veya kemik hashlıkların c;. müptela 

çocuklar az zaman zarfında diş ç ı k anrlar. 

Çabuk yiirürler. Tombul tombul olurlar. 

Sui itiyatla saba \;etini ve gençliğini sui 

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

teshil, renge tazelik ve veçhe taravet bab

şe~er. Bez, evram, cedir, çocukların yüz 

ve başlarındaki çıbanlar, ergenlik ve ekze· 
mada pek müessirdir. 

Hasan kuvvet şurubu Aurupa'da birin

ciliği ihzar eylediği gibi bütün alemi taba

bette takdir tevlit eylemiş, ecnebi ve mem

J~ketimizin etibbası nın raporlarını kazan-

mı~tır. Şişesi 60 büyük 100 kuruştur. Depo

su: Hasan ecza deposudur. Eczacılar ve 

toptancılara büyük tenzilat. 

••••••••••••ı=-•r :--:ırııı:lı:uıo l3a~ın d :L ~lıiııir l' :ış;ı, konagırıdu ~--•••••••••11111!1 
LeylT -Nehari - Ana • ilk - Orta - Lise - Kız - Erkek 

HAYRİYE LİSELERİ 
J\l~:ırif ,·eJ..ıılcti <'Ol i lcl"iııirı 5 {!t:l:! tarih ve 1 8fı7! i ıı ıı ııı:ualı f•ııırile Liitiiıı ıııoktı'plı• re taırıiın ed i ldiği fi zero rcs ııı t 
ıııu:ulekti ta~dik etli lııı İ !j olan ııı(•\,tch i ıııi zflo talcbo kayd ı na l ıaşlaıııııı ~hr. Ec tı Phi li fiırnlıH ın :ı ilk sın ı flardan iti barı>n 

b.19 laııır. No lıa ri taf,·bc nı cktı· lıiıı lııı~ıı~! otomo bil vo otolıiislnile nakledili r. llng-iln .ı,aat 10 dan 17 ye kacl:ı r kayı t 
m uaıııelP:-İ yap ıl rıı a\\ tadır. Talep \"Uk u ıınıl a. po~t:L ile ta rifn a me ~ii11do r ili r . Tel 20:JJO 

Kı :r: ve er kek - Leyli ve Nehari ------- B 1: Ş f K TAŞ 

İstiklal Lisesi 
iLK, ORTA VE LiSE KISIMLARINI HAVİDİR. 

Bütün smıflara mevcuttur. 
KA Y\T M\JAMELESİNE DEVAM 

OLUNMAKTADIR. 
Hergün a.aat IO dan 18 e kadar müracaat oJunahilir. 

ŞEHZADEBAŞI PO'JS MERKEZi ARKASJNDA 

••·---------- Tc '.efon: 225.lt F=--

1 Dikiş Yurdu 
Tıdo lJc kaydın a l>aş lanm ı~ tı r. 

Bi~·k i, clitdı:, ııakJ ~ , ~ apk a, sun 'i ~·i \:ek, 
k 11111 a:} lıoya bırı ile rcı:ıi 111 Ye tez-
yin at , Hirnğrnri iiğ'r<'t i li r. Tasdikli 
ıp h:ıdetu a ııte \'eri lir. 

>'Pr~i 1.1 Eyliildu açılıııışfır. 

Akaretler No. 64 

SÜHULET KOTOPANESi 
İlkmektep Kitapları Neşriyah 

BiRiNCi SINIF 

A. Hilmi 
) İbrahim Alaaddin B. in ne· 

Fiab 
25 Çok resimli Süslü Alfabe 

Yavrumun Alfabesi 
) zareti altında muallimler 15 

Yeni Mektep Alfabesi 

Hayat bilgisine uygur 
kıraat dersleri 

) Mahmut Ekrem ve Nihat 20 
) Adil 

~ lsmail Hikmet 

iKiNCi SINIF 

Hayat bilgisine uygun )) lsmail Hikmet 
kıraat dersleri 

l'ç0NC0 SINIF 

Hayat bilgisine uygun )) İsmail Hikmet 
kıraat dersleri 

Türk Grameri Peyami Safa 

DÖRDÜNCÜ SINIF 

Toplu tedrise uygun ) İsmail Hikmet 
kıraat dersleri ) 

T etkikli ve tem~inli Türkçe ) A. Hilmi ve Litif 
ılk Gra mer) 

35 

51 

57 

12 

56 

20 

Türk Grameri Peyami Safa 23 

İlkmektep çocukl~rına Yen~ ) Süleyman Edip, Ali Tevfik 27 
Tarab derslerı ) 

Yeni İlk Coğrafya Abdülkadir Sadi 41 
IJkmekteplere Yurt bilgisi Refik Ahmet 21 
iş ve hayat hendesesi Abdüllatif 13 

BEŞiNCi SINIF 

T opJu tedrise uygun ) f ·ı H'k t 56 
k t d l . ) smaı ı me 
ıraa ers erı 

T etkikli ve temrinli Türkçe )) A. Hilmi 34 
ilk Gramer 
Türk Grameri Peyami Safa 30 

lıkmektep çocukl~rma Yen! ) Süleyman Edip, Ali Tevfik 36 
Tarıh derslerı ) 

Yeni lık coğrafya Abdülkadir Sadi 50 
hkmekteplere Yurt bilgisi Refik Ahmet 19 
İş ve hayat hendesesi Abdüllatif 29 
Yeni Eşya dersleri Mahmut Ekrem 36 

SUSUZ, SABUN SU Z, 
F 1 R Ç A S 1 Z S E R I ve 

S 1 H H 1 T J R A·Ş 

Olmak, y ıizııııil't.iin t:ı rav l'tiııi 

ınııhafaz:ı., kırnıızı lı k ve ~·ı • RAZVIr 
Kremini ku l lan ınız. RAZVITE diinyanın hiçbir BREKFAST 

h:rnların mutlaka zail ol ıııa. 

sırıı btiyorsaııız . 

En uc'JZ1 en iyi ba 1nmlı, en temiz, her hekime açık hastane 

Şişli Şifa Yurdu 
ş: ,ıi Terkos su deposu civarında Tokalo oğlu sokağı No. 29 

l'c:, ı·ii1.'i ticrdlc, riintg-cıı vu PleldProtcrapi, 1:1.hn r;ı lııar 
!illi l\"PJIC)l'rİ \ ı• J• 111 '4111 \ it 

. . . . . . . :.,. .. ·. -

KlSARNA 
MADEN SUYU 

Harareti teskin eder, iştahı artbrır, en ağır 
yemekleri kolay hazmettlrlr, içimi lezzetli, temiz 
ve sıhhi sofra suyudur. 

KaraclQer ve böbrek taşlarmı du,urur. Taş· 
ların teşekkülUndeı manı olur. Her çeşit hazlmslzllğe 
mide ekşHlğlne, şl~klnll61ne, kum ve şeker hasta
hğına en iyi ve tabii Haçtır. 

En tabii iştah ilacı 

MADENSUYU 

A 1,.. H t Ticaret Lisesi - me 1 aya Müdiriyetinden 

il Umuma_ istenogv rafi Kursu 

1 Meccanı 
Açılıyor. Tedrisata teşrinievvelde başlanacaktır. 

- Mektebe müracaat. 

lat Teşviki Sanayi Hanımlar ... 

ve Dikiş Mektebi 
16 Eyllıl cuma günü resmi küşadı yapılan sergi, umuma 

açıktır. DuhuJiye serbesttir. Kayıt muamelesine başlanmışhr. 
('l'nı herli t:LJ Ati kal i paş:l <'aıııii kar~ıs ı nda. 

tarafında takli t edil e ııı eın i~ tir. K iiçilk Ye 
ve bilumum Biakilvi. 
!e rini tereltı ediniz. lıiiy lik t iiple r vard ır. Deposu Ye:şild i rek 

Sıvacıyan Ifan ı fO No. T olefou . 21031. Asmaaltı No. 36 

!llm ...................... . 

Sadık Zade Biraderler 

Vapurlan: Karadeniz Postası 

SAKARYA 
vapuru PAZAR 

25 Eyliil 

günü akşamı saat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zongul
dak, fnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon ve Rize ) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet Hanı altında acen· 
talığına müracaat. Tel. 22134 

ÇOK Y AŞIY AN ÇOK BiLMEZ 
ÇOK GEZEN ÇOK BILIR 

Türkiye Turing ve Otomobil ku
lübünün AN D R O S lüks vapur ile 
lzmiz, G irit, Atina seyahati• 

4 ili 11 teşrinievvel. 

Fiatler fevkatade ehvendir. 
Türkiye Turing ve Otomobil 

kulübüne müracaat. 
Bahtiyar Han Galata. 

O. Anagnostopulo ve K. Siskidi 
vapur acentasıoa, Galata, Loyd Han, 

Gaip aranıyor 
12 senedenberi Serezli Sadık 

Efendi kızı Fatma ismindeki 
ablamı kaybettim. Bilen varsa 
insaniyet namına aşağıdaki ad· 
resime bildirsin. 

Ortaköyde Divanyolu Hamidiye çe~me-
111 kar.yısında kunduracı AlL 

Son Posla Malbaa•ı 

S;h~ Ali E,k;.em 
Ne ri at MDd\lrü: Halil UUfl 

• • , •• • 1 ; •• : ! . ' - . . . .. ·• . 

Zafiyeti umumiye, iştihaaızhk ve kuvvehizUk balabnda büyük 
f aied ve tesiri görillen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : 
Tamamına on bir bin sekiz yüz yetmiş lira kıymet takdir edi· 

len Galatada Emekyemez mahallesinin Okçu Musa tramvay cad· 

desi ve İpekçıkmazı noktai iltisakında 33, 35, 37 numaralarla 
murakkam 198 metrelik arazi dahilinde tahtında iki bap dükkAnı 

ve fevkinde sekiz oda ve müştemilatı saireyi havi maa aralık hah· 
çe zemin katından maada üç katla kagir hanenin tamamı açık 

arttfrmıya vazedilmiş olup 10 Teşrinievvel 232 tarihin~~ şart~~me~i 
divanhaneye talik edilerek 27 Teşrinievvel 932 . tarıbıne ~~s~~ıf 
perşembe günil saat on dörtten on altıy~ k~dar lstanbul Dordun
cü İcra Dairesinde açık arttırma suretıle satılacakbr. Arttırma 
Emlak ve Eytam Bankası Kanununa t evfikan bir defa olup en 
ziyade arttırana ihalesi yapılacaktır. Arttı.rm ıya ~ştirak i~in yüzde 
yedi buçuk teminat akçesi alınır. Müterakım vergı, Beledıye, vakıf 
icaresi müşteriye aittir. 929 tarihli İcra Kanununun 119 uncu mad· 
desine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli ala-

klılar ile dig~ er alakad;ırların ve irtifat hakkı sahiplerinin bu 
ca · · 1 ·dd' l 'li h klarmı ve hususile faiz ve masarıfe daır o an ı ıa arım ı n 
t:rihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı mlisbitelerile bildir
meleri lbımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kahrlar. AIAkadarlarm işbu 
maddei kanuniye ahkamma göre hareket etmeleri ve daha fazla 
malumat almak istiyenlerin 930/270 dosya numarasile memuriyr 
timize müracaatları ilin olunur. 


