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Milyonluk Bir Tarih HaZinesi ( .. Bu;_ünün 1:'eseleleri~den 
· Kayıplara Karıştı! Buyuk Dıl i~k!~abını~ 

) 

80 
----. . Başlangıç Gunundeyız 

Tane Kıymetlı Halı, 3 Sorguç, Dil Kurultayı Bugün Saat 14 Te 

Birkaç Vakfiye Ortada Yok Ttırk d~!~~.~:~!~~:e Başlıyacak 
iki gündeoberi bütün tafıill

tile anlattığımız yarım milyon lira 
kıymetindeki tarihi seccade ile, 
yine bu kıymette olan Muhiddini 
Arabini hırkasına ait maceranın 

tahkikatı henüz bitmemiıtir. 
Müze idaresi bu hidise ile 
çok hassas bir şekilde alikaıını 
muhafaza etmektedir. Şimdiki 
hald~ Konya müzesinin cevabı 

beklenmektedir. Bir milyon lira 
kıymetinde olan bu iki tarih 
yadigArının clyevm nerede ve 
kimde olduğu elbette flinl\n bi
rinde anlaşılacaktır. Bizim ümidi
miz bu yoldadır. 

işte bu ümidimize istinat ede
rek diyoruz ki Hazinenin demirbaı 
olan bu " bir milyon ,, un mey
dana çıkarılması için tahkikata 
ehemmiyet verilmeli, en ufak 
ıl\phelerden bile hakikat ışığı 
H7Jlliya çalışılmalıdır. Eğer dedi
ğimiz yapılacak olursa bu '' bir 
milyon " mutlaka sırıtacak ve hırka 
ile seccadeyi ortadan kayb den 
mutlaka yakalanacaktır. 

Konyad• Sadreddlnl Konevl tUrllesl 

k11&ca ıöyledir: ı neıt llç aorguçlu olup kıy-
TOrk ve fslAm Eserleri Milze- metleri çok yüksektir ve bu 

sinden bundan birkaç aene evvel ıor1ıuçların birer benzeri dlnya
( 119) parça çok Jcıyetli e§Ya kay• D ID hiçbir tarafında yoktur. Üzer• 
bolmuıtur. Ortadan çekilen bu lcri en değerli mOcevherlerle 
eşyanın kıymetini milyonlarla ifa- doludur. O zaman bu mQzenin 
de etmek mUmkUndllr. JdildUrU Hakkı Bey iımiode birisi 

Bu iş nasıl olmuı ve niçin imiı, muhafu:lığmı da Şevket Ef. 
tahkikat yapılmamış? Lütfen din- iıminde birisi yapıyormUf. O 
leyiniı: ısman MUzenin idare Mediıinde 

Alakadarlarm bize temin ettiği· ılulunanların iaioıleti.ni de ıuraya 
ne göre, bu eşya Türk ve islim yazıyoruz: Mülga Şurayı Devlet 
Eserleri Müzesinden mülga evkaf Azasından Fuat Paıa zade Reıat 
nezareti .zamanında kaybolmuş- Fuat Bey, eıki Divanı Muhasebat 
tur ve kuvvetle ısrar edildiğine Reisi Armanak Efendi, Mahmut 
göre çalınmııtar. Bu eşya arasan- (Devamı 8 inci sayfada ) 

rini kuracak olan BtıyDk Kurultay 
bugUn saat 14 te Dol;nababçe 
Saray1nın muayede salonunda 
merasimle açılacak, mllzakerelere 
baılanacakbr. 

Salonda blUln bazırlaldar biti
rilmiıtir. Evvela Riyaset Divanı 
aeçilecek, sonra mnzakerelere 
bqlanarak mllteıebbiı heyetinin 
tezleri izah edilecektir. MDteakı· 
ben Kurultaya ittirak eden aza
dan iıtlyep söz alacaktır. 

Kurultay mtlzakerelerinin ha- ' 
riçte lıalk tarahndan dinlenebll· 
meıi için şehrimizin birçok yer
lerine, meydanlara, umumt ma· 
hallere, farka binalarına, Halk 
Evine, Darlllftlnun meydanına 

Telefunken radyo hoparl6rlerl 
konulmuıtur. 

Dun sarayda Gazi Hz. nin 
yllkHk riyuetlerlnde bir içtima 
yapalarak huırlanaa tezlerle hita· 
beler tetkik edllmiftir. Kurultaya 
iıtirak için 730 kiıt mllracaat 
.ttniıtlr. 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
Umumi Kitibl Ruten Efref Bey 
ıu beyanatta bulunmuttar: 

" - Bildiiiniz gibi birinci 
dil kurultayı yarm " bugOn ,, saat 

Besim Atelay Bey Dil anketimi• 
çok mUhlm ceweplw werma.-r •. 
LOtfen 8 inci -yf•d• oku~unuz 
tam 14 te açılıyor ve çahımuına 
bqlıyor. Önce yannki ruaa• 
meyi teıkil eden maddeleri bil· 
direyim: 

1 - Kurultay 28 aylll um 
pazartesi ıtln& tam aut 14 te 
Dolmabahçı aarayı bll7tlk ulo
nunda aplacakbr. 

2 - Tlrk Dili Tetkik cemi
yeti Hiıi Samih Rifat Bey, açma 
nutkunu ı6yliyecektir. 

3 - Kurultaya reia seçilmesi. 

Fakat biz bu seccade ve hırka 
meselesinin içyilzünü araştırırken 
lnanılmıyacak kadar mühim ve 
belki de birkaç milyon lirayı 
g~çen, biisbUtUn, bambaşka 
bir hadise ile karşılaştık. Evvela 
hayretler içinde kaldık, inanama
dık. Fakat temin ettiler ki bu 
hfidise doğrudur, yakın bir ma
ziye aittir. Tahkik edilmesi ve 
mes'ullerin adalet huzuruna çıka
rılması gUç bir iı değildir. 

(Devamı 8 inci Afaycla ) 

da milyonlar değerinde bulunan ı::::r-====-===========================-=======================:1am• 

EvvelA huliisa edelim ve sonra 
blitün etrafile yazalım. Hadise 

tamam ( 80 ) tane antika hah, 
birçok kıymetli vakfiyeler, bir· 
kaç tane sorguç ve saire vardır. 
Bu kıymetli antikalar müzenin 
ambarından alınmış veya çalmmıı
tar. Bu eşyanın isimleri müzenin 
defterinde bugiln bile yazılıdır. 

Fakat cisimleri yoktur. Kaybolan 
padişah sorguçlarından ijç ta-

~==================es:::===============~==================:=: 

Yunanistan : intihabatı 
Dün AkşamNeticelendi 

·-
Muhacir Rumlar Yüzde 85 Nisbetinde 

Venizelos Fırkasına Rey Verdiler 
Atina, 26 (Hu

ıuıi) - Dlln 
aabah gOneı d~ 
ğarken baılıyan 

intihabat Atina 
mmtaka1ında ılı· 
kfinet içinde de· 
•am etti ve rey• 
lerin verilmaai 
akşam.gllneı ba· 
tarken hitam 
buldu. Şimdiye 
kadar maluqı 
olan netice, Ati- Kral taraftarı M. Çaldaria Cümhurlyetçl M. Venlzeloa 

na intihabat dairesinde Venizelos bulmamıştır. Bazı ufak tefek 
f ırkuının lehindedir. M. V enize- glirültU ve kavgalar mUşahede 
los bu vaziyet karşısında mem• edilmiştir. Bir aralık komünistler 
nuniyetini beyan etti. - H. gilrültülil nUmayiıler yapmak is-

Atina, 26 ( Hususi )- Meb'us temişler, fakat zabıtanm mlida-
intihabata dün bUtun Yunaniıtao- halesile bu hareketin önli alan· 
da çok heyecanla tezahürat ara- mışllr. 
ıında İcra edilmiştir. F evkalide Atina, 26 (Huıuıt) - Muhacir 
denecek tekilde bAdiıeJer Yuku C C•v,.nıı 3 ünci aayfada t 

Amerika Müttehit Hllklmetlerl Erkanı Harbiye Relıt jeneral Mak Artar clln ı•hılmb• pl.U ft .. .,.. 

retle lıtlkbal edileli. Buraclald reıim munHlat ve iıtikbalden bir ıabnedlr. LGtfen 31acl .. yfaya 1Nalu .... 

Orduda Çifte Cinayet 
•• 

Bir Genç, Karısını Oldürdü, Sonra -Kendisi De Olü Bulundu 
Ordu (Hususi) - Bu civarda Kabadilz nahiye- -ı gelmeıini yalvarmııtar. Fakat GOlaBm lcocuanıa 

ıinde Kuylu köyünde bir cinayet iılenmittir. On ricuanı reddetmlt Salih te omuzundaki ay ttlf .. 
sekiz yaıında Tıkıç oğlu Salih, bir milddet evvel d __ L 

.lnni karııına çeYirmİf, zavalla kadmcajızı il lre.-.. Gülsüm isminde bir kızla eYlenmİf, fakat araya •• Odd 
giren geçimsizlik yüzünden Gttlıllm baıka bir eve kaçm1fbr. Fakat firari katil Salih bir m et ıonra 
kaçmışbr. Salih evvelki gün karallDI çeıme bqın- IUIZ bir eYde allı olarak bUlunmuttur. Salihl lldll-
da ıu doldururkea ık•lt. tekrar kenclilıiae rea .._ meçbuldlr. K.atil •afbnlmaldatlar - Ş. 
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r Halkın Sesi] 
., 

Dil Kurultayı 
Toplanırken 

Dil Kurultayı bugün toplan1yor. 
Bu hususta halkımız uiyor ki : 

Ahmet Bey ( Sultanahmet Narinza· 
de apa.rtımanı ) 

-Dil Kurultayı, milli ilim ve irfan 
namına mühim ve emsalaiz bir bam• 
ledir. Geçen gün bir muharrir ço1' 
güzel söylemiştir: Sarayı yıktık n 
fakat çetrefil saray edebiyatı hali 
hakimdir. Ekseri devlet dairelerinde 
hala (tahrirat) denilen kağıtlar z:n. 
cir:eme ve tekerleme uaulü ile yazı· 
lır. Yani bir kağıt tek bir cümle ile 
biter. Kor.gre işte dilimizi sadelet• 
tirir kc-n bu En dernn edebiyabm yı-
kacaktır. .. 

:Mustafa Remzi Ilt>y (Muallim Nu
ruwrnıaniye 3) 

- Dün eski b:r mecmua okudum. 
Ziraat ve ticaret mecmuası. Bu mec· 
mua neıriyata yalnız açık ve aade 
Türkçe ile yapbğı için yalnız İzmirde 
5 bin ldbone bulmuş. Bu Osmanlıca 
yazılan hiçbir mecmuaya na1ip olmı· 
yan bir mazhariyettir. Halk okuya
mıyor diye ~ikayet edilir. Halk an!ı
yaca~ı uerleri pekala okur, fakat 
bizim kitaplarımız halka inmiye te· 
nezzül etmediQ"i için mü,teriıiz ve 
okuyucuıu:ı kalıyor. Lisammız her 
türlü fikirleri ve duyguları tamamen 
ifade edebilecek bir haldedir. Ku
rultaydan ıoora memleket bu ude 
diline kavuşacaktır. .. 

Osman Bey ('l'ak~im Yeni Taksim 
Kırnatha.n esi) 

- Eskiaoen bir adamın a:im ol
duğuna hükmetmek için mutlaka 
temtıraklı ve arapça, acemce uzun 
cümlelerle dolu ıözler ıöylemesi li
zıınmış. Daha doğrusu eski medre· 
Jiler cehaletlerini örtmek için .fikir. 
leri bu şekilde lafız firbnasına bo
ğar !armış. Bittabi dinliyeoler bundan 

bir şey ımlamazlardı. Türkün anlamak 
kabiliyeti h_er milletten faz!adır. E!
verir ki kendisine kendi dilile hitap 
edilsin. Son zamanlarda gerek hita- · 
bet dilinde ve gerek yazı dilinde 
sadeliğe doğru büyük bir cereyan 
vardır. Kurultay bu cereyam kuv• 
vetlendirecektir. .. 

Feyzi B. ( Beyazıt Mithat PŞ. ma
hallesi 24 ) 

- Dilimiz bütün dünya dillerine 
ıermaye vermiştir. Eski, yeni hangi 
medeniyeti ararsanız türkçeden aJın
nuş birçok kelimeler bulununuz. 
Böyle cihanşümul bir dilimizin Sul· 
tanlar zamanmda kadrini bileme
mişiz. Hakim dilimizi arapça ve 
acemcenin mahkumu yapmışız. Bence 
dilimizden bütün ecnebi kelimeler 
çıkarılmalıdır. 

Talebe Tehacumu 
Bu sene mekteplere yazılan 

talebe geçen senelere nazaran 
çok fazladır.Bunların hiçbiri mek
tepsiz kalmamıştır. 

Feci Kaza 
Evüpte Feshane fabrikasında 

çalışan Mukadder Hanım fab
rikadan çıkarak evine gitmekte 
iken şoför Muhiddinin idaresin
deki kamyonun altında kalarak 
bir ayağı ezilmiştir. 

• SON POSTA 

... mlllll! ................. , .......................................... .. 

Hapishaneden Çıkar Çıkmaz 
Adam Öldürmek İstemiş! 
Evvelki gün şehrimizde gürültülü bir hadise 

olmuş, bir polise ateş açan mutaarrız bir adam 
yaralandıktan sonra yakalanmışt.r. Hadise şöyle 
cereyan etmi~tir: 

Bundan beş alb sene evvel Şaziye isıninCle bir 
kadın, Öostu Abdullahı terkettikten sonra Siirtli 
Talip isminde bir şahısla tamşm•ş ve bununla 
birlikte yaşamıya başlamıştır. Çok kıskanç bir 
adam olan Talip bu kadın yüzfinden 2 - 3 sene 
evvel iki kişiyi yaralamış ve bu yüzden mahkum 
olmuş ve hapishaneye girmiştir. 

Şaziye, dostu hapishaneye girer girmez, yine 
eski dostu Abdullah ile münasebet tesis etmiş ve 
Talibin hapishanede yattığı müddetle Abdullah ile 
beraber yaşamıştır. 

Fakat Talip mahkümiyet müddetini bitirip ev· 
velki gün tahliye edilince yanına Siirtli Aziz ismin
deki arkadaşını alarak aşk rakibi Abdullahın evini 
aramıya başlam·ştır. Talip nihayet Abdullahın evini 
bulmuş ve kap.yı çalmıya başlamıştır. Abdullah, 
Talibin sesini duyar duymaz evin arka kapısından 
çıkmış ve devriyeyi vaziyette11 haberdar etmiştir. 
Bu esnada polis Fahri Efendi Taliple Azizi takip 
etmiş ve yakalamıştır. Fakat Talip kaçmıya mu· 
vaffak olmuş ve 50 metre mesafeden polis F ahrl 
Efendiye ateş etmiye başlamıştır. Bunun üzerine 
polis Fahri Efendi de mukabele mecburiyetinde 
kalmışı ve Tdihi yaralamak suretile yakaJamıtbr. 
T «Jlio hastahaneye yatınlmıştır. 

Beyoğlu 
Belediye, Tarihi Bir Harita
nın Kopyesini Yaphrıyor 

Yarım asır evvel Beyoğlunda 

altıncı Belediye dairesi teşkil 
edildiği zaman Hükümet bir 
Fransız şirketine Beyoğlu tarafl· 
nın çok mufassal bir kadasho 
haritasını yaphrmıştL Birçok 
paftalardan müteşekkil olan bu 
haritada Beyoğlunun bütün so
kakları, caddeleri, mabetleri 
hususi, resmi bütün müesseselerile 
evleri en ince teferruatile ve 
hudutlarile beraber gösterilmiştir. 
Belediye ile hususi müesseseler 
ve şahıslar arasında çıkan birçok 
hudut ihtilafl.ırında şimdiye kadar 
bu tarihi haritaya müracıtat edi
liyordu. Belediye bu kıymetli 
haritanın bir suretini daha yap
tırrvıya karar vermiıtir. Dün bir 
zat Belediyeye müracaat ederek 
bu haritanın bir kopyesini ( 700 ) 
liraya yapabileceğini söylemiştir . 
Belediye bu teklifi tetkik etmek
tedir. 

Bir'Sahtekar 
Yakalandı 

Senbenuva müesseseleri mlls
tahdemlerinden Jan isminde birisi 
Joras isminde bir arkadaşile 
beraber mektebin müteaddit mü• 
hürlerini taklit ederek muhtelif 
nakil şirketlerinden pasolar al-
mışlar, bunları başkalarına sat
mışlardır. Nihayet Şirketi Hayriye 
bu sahtekarlığın farkına vararak 
Polise ~ikayet etmiştir. Polis 
takibat neticesinde Janı, sahte 
mühürlerle beraber yakalamış ve 
Mnddeiumumiliğe vermiştir. Jan 
tevkif edilmiştir. Arkadaşı joras 
daha evvel hazırladığı bir pasa
portla Yunanistana kaçmıştır. 

1 

Dispanserlerde 
Tedavi 
Görenler 

Belediyenin Üsktidar, Beşkik
taş ve Edirnekapı süt, ve mek
tep çocukları dispanserleri 1 ka
nunu, evvel 193 J den l haziran 
1932 tarihine kadar altı aylık 
mesai raporlarını dün belediye 
riyasetine vermişler: 

Üskfidar dispanseri altı ay 
içinde ( 590 ) .süt ( J 265 ) mama 
ve oyun ( 338 ) mektep çocuğu 
ve ( 85 ) i hamile olmak üzere 
( 248 ) kadın muayene ve tedavi 
etmiştir. Ziyaretçi hemşireler 

( 150 ) çocuğu evlerinde ta· 
kip ederek tedavilerini temin et
mişlerdir. Dispanser ( 440) fakire 
meccanen reçete yaptırmıştır. 
Dispanser binasında gıda hazır
hyacak kısım bulunmadığı için 
yeni bir kısım ilave edilmesi dü
şünülmektedir. Beşiktaş dispan· 
serinde alt. ay içinde çocuk şu
besinde 3555 muayene yapıl· 
mışhr. Bunlardan (703) çü göz 
(769) u-kulak, boğaz, burun(722)si 
diş tedavisidir. Ayrıca 175 gebe 
kadın da tedavi edilmişf r. Edir
nekapı dispanserinde de 22081 
hasta muayene edilmiştir. 

Hilal Spor Klübü 
Erenköyünde sessiz bir şe

kilde çalışan ve kjymetli spor
cular yetiştiren Hilal Spor klü
bünün senelik kongresi cuma 
günü toplanm şt r. Rıya~ete F et
hi Tahsin, Umumi Katipliğe 
Mehmet Rifat, ve"nedarhğa Ce
lal Akif ve umumi kaptanlığa 
Seyfi Beyler intihar:> edilmiştir. 

l{alp Sektesi 
Çarşı kaı:ıda oturan Turşucu 

Hüseyi Ef. dün tramvayda kalp 
ı:ıckt e:>inden ölr.ıiiştür. 

Kanlı Fac1a 
Bir Arabacı Kendi Ara
basının Alhn,da Ezildi 
Arabacı Remzinin idaresinde

ki yük arabası Kul'tuluşta bir 
sokağa sapacağt sırada devril
miştir. 

Arabacı Remzi devrilen ara-
ban n altında kalarak muhtelif 
yerlerinden tehlikeli surette yara
lanmıştır. 

Ham ipek Ve Kömür 
Bazı Sırp tacirleri ticaret ofi

sine müracaat ederek Tilrkiye
den ham ipek, susam ve mazı, 
Macarlar da kömür istemişlerdir. 
Ofis bu talepleri ihracat tacir
lerine tafsilatile bildirecektir. 

CifrUm Eşyararı 
Müddeiumumilik, mahkemeler 

tarafından haklarında kat'i karar 
verilen cürüm eşyalarının mll.za· 
yede ile satılmasına karar vermiş 
ve hunlar dünden itibaren satıl
mı ya ba~lanmıştır. Yalnız cfirüm 
eşyası arasında bulunan silahlarla 
bıcaklar satılmıyac&ktır. 

Beş Maznun 
Yakalandı 

Bu ayın 08) inci gunu gecesi 
Tepebaşında fmrıcdık yapan Ri
zeli Ahmet Efendi feci bir suret
te öldüriilmlistü. Katillerden Ah-. 
met oğlu Niyazi ve Mehmet oğ[u 
Yahya ile şeriki cürümleri Ömer, 
Mustafa ve Muhiddin Polis tara
f.odan yakalanarak dDn Müddei
umumiliğe ve oradan da üçüncü 
müstantikliğe verilmişlerdir. Hak
larında tevkif müzekkeresi kesi
len suçlular dün akşam tevkifha
neye gönderilmiştir . 

Eylül 26 

Günün Tarihi 

Gazi Hz. 
Gazi Hz. dün 1arayda meşgul ol• 

mutlar ve Ankaradao gelen Maarif 
Vekill Reıit Gıı.lip Beyi kabul etmif
lordir. 

Pamuklarm lslahı 
Ankarada pamuk miltehassısla• 

rından bir heyet toplanacak ve pa• 
muklarımızın ıslah~ için bir program 
hazırlanacaktır. 

Fakirlere Kömür 
İzmir Belediyesi İz.mir fakirleri.ae 

bedava 30 bin kilo kömür dağıta• 
caktır, 

Düyunu Umumiye 
Düyunu Umumiye müzakere• 

sine memur Saracoğlu Şükril 
Bey cuma günü Paris' e hareket 
edecektir. 

Şeker İhtikarile 
Mücadele 

Şeker fiat]erinin gayritabii bir 
ıekllde bir miktar yükseltiJdiğini, 
fakat yapılan tetkik neticesinde bir• 
kaç tacirin mahkemeye verildipl 
dün yazmıştık. Öğrendiğimize göre 
ihtikara karşı açılan bu mücadeleden 
ıonra Hatlar tabii dereceye inmiıt1r. 
Belediye İkhsat Müdürliiğü perake~ 
decileri •iddetle takip etmektedir. 

Belediye mücadele.inde muvaffak 
olmak için icabında halka şeker 
1atacaktır. 

Neşriyat Davaları 
Haber gazetesi aleyhinde evvelce 

açılan davaya dün bakılmıfbr. Dan, 
hariçte çıkan bir Ermeni gazet~inla 
garaık.ıirane neşriyabnın iktibası yO• 
:ıünden ileri gelmi,, fakat gazetenin 
avukatı bunun Fırka idare heyeti 
azuıodan Hakkı Tarık Beyin iş'arile 
yazıldığını, ayrıca lazım gelen cevabı• 
da verildiğini söylemiştir. Ayni ga• 
zele aleyhine halkın abli.ki duygulara 
rencide edildiği iddiasile bir dava 
daha açılmışbr. 

ttfaiyede Yıldömlmü 
İtfaiye İdaresinin Belediyeye deY• 

rinin onuncu yıldönümü münasebe
tile düo Fatihte itfaiye Müdürlü
ğünde merasim yapılmıştır. Mera• 
simde Belediye erkanı, gazeteciler, 
ve sair zevat hazır bulunmuştur. 
Yeni yapılan itfaiye mü:ıeıi binasının 
da resmi küşadı yapılmış ve bina 
gezilmiştir. 

Umumi Ayhk 
Umumi maaşın cumartesi g~ll 

verilebilmesi için Defterdarlık hazır• 
lığa başlamıştır. 

Türk Kömürü 
Zonguldak :-Iavzası kömürleri Ma

caristanda tetkik edilmiş ve beğenil• 
miştir. Mühim miktarda Huacat ya• 
pac:\ğımız anlaşılıyor. 

Atletizm 
Birincilikleri 

Türkiye atletizm birincilikleri 
müsahakalan dün hitam bulmuı 
ve İstanbul nııntalcası birinci ilin 
edilmiştir. Umumi neticE? şudur: 

400 M. Mehmet Ali (lstanbul), 
sırıkla atlama HaY,dar ( lstanbul), 
5000 m. Remzi \ Istanbul ), cirit 
Sudi (İstanbul), bayrak (İstanbul), 
3 adım Zeki ( 1zmir ). 

Son Postanın Resimli Hikage si: Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: 

1 - Bugünlerde çıkan çıkana 
Hasan Bey ••• 

2 - Geceleri bol bol tahta· 
kurusu-

11 
11 
1 

1 

'l ıt J~ ~{\ v ~ 1 ~ \,, ~ \ 
i l 

1 ı;ı 1 rı \ 
ıı ,ı 111 1 

3 - Fırınlardan 

hamur ekmek ••• 
4 : Hasan Bey - Çıkmıyan 

var komşucuğum. 

~ 

5 - Ne olacak, komşucu

ğum.. Muallim maaşları! •• 
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_e ~g-u n 1 Son Postanın Resimli Makalesi 
Tiirkçe 
İçin 
Birkaç Söz 

:ı------ Ahmet Cevdet 
Lki (İkdam) ~alıihi Ahmet 

Ce' det Bey dil me ele i hakkında 
hir ) azı giinderıni;;tir. Del'C('(liyo· 
llll.: 

Türkçe için bir iki sözde ben 
ıöyliyeyim. Zaten bütün TUrk 
~özlerile ivegen bir çizi yolu aç· 
mayı ilk önce ıınıyan ( İkdam ) 
olmuştu. Acmır ki eski devrin 
aansör memuru, verilen kat'i bir 
emirle o uğurlu başlangıcın önü· 
ne geçti, yeni yolu kapattı. Bu 
yol kapalı kaldı ve onu açmak 
için daimi ve ciddi bir teşeb· 
büs görülmedi. 

Türkçenin zenginliği iddia
sını ispat için çok e.mok ve 
kudret sarfetmeliyiz Öyle bir 
cesareti neden kimse göıtere· 
medi? İtiraf edelim ki ilmi kud· 
ret ve meşakkatleri ihtiyar et· 
miy~ medar olacak bir ekim 
devri bizde inkişaf bulamamıştır. 
Binaenaleyh Türk dili asırlarca 
ıinüp kaldı. 

Korku, saadet ve muvaffakıyete manı olur. Korku bw ıerl iter. Atatı çeker. Korku hınları lSldüren bir 
uyku hutalıj'ıdır. Korku dimatıaun takılmıf bir zincirdir. İıte birçok kimseler hayatlarını bu feci korku 
ormanında geçirirler. 

• 
Türkçenin zengin bir dil ol· 

masını bilhassa hadiseler icap 
etmiştir. Bunca asır ve devirler· 
denberi dünyanın her tarafına 
ün salmış büyük bir milletin dili 
fakir olamaz. 

SON TELGRAF HABERLERi 

Bulgaristana Hücum! Maatteessüf biz Garp Türkleri 
dilimizi korumayı ve ona yaz.da 
bir kıymet vermeyi ihmal ettik. 
Milliyetimizin hüküm ve manasını 
bile açık göremedik. Türklerin 
kendi milliyetlerini tanımalarına, 
bilmiyerek düşmanlar alet olmuş· 
lardır. Koca koca kıt' alarımız, sair 

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

. Bir Y onan Gazetesi, Bulgaristanı 
• 

milletlerin nam ve menaff aatine eli~ 
ınizden alındı. Onlar milliyetlerinin 
hakkını eski mezar taşlarile dahi 
ispat eltileri Biz ise bunların da 
ehemmiyet ve kıymetini bilmiye· 
rek onları tahrip ediyoruz. Zan• 
nettik ki onlar dilsizdirler! 

Oyun Bozanlıkla itham Ediyor 
Atina, 25 (A. A.) - Eıtia gazetesi, Bulgar " Bu gibi ıebepler beynelmilel konferanıları 

ekalliyetleri hakkında geçen Balkan Konferanıında akim bırakmıya kAfi gelse beynelmilel hiçbir kon-
ittihaz olunan kararların tatb~k edilmemesi yUzlln- ferans aktolunamaz.Gayeyi elde etmek için çok bü· 
den Bulgar Milli Grupunun Üçüncü Balkan Kon- yDk bir hU.nU niyet lazımdır. Ve endiıeli dUıttncelori 
feranıına iştirak etmemek hususundaki kararını bırakmak icap eder. Bulgarların bu kararlarandan 
şiddetle tenkit ederek diyor ki: vazgeçeceklerini kuvvetle ümit ederiz.,, 

Biz seneden sonra milliyeti· 
mize yapıştık ve onun namına 
hakkımızı dava ettik. Amma dili
mize yine ilmi bir hizmette bulu -
namadık. Sade türkçe yazan bir 
( Evliya Çelebi ) dlr ki heyeti 
içtimaiyemizin bazı enkazını hikA· 
yeye o lehçe sayesinde muvaffak 
oldu. ' 

Başvekil Pş. Gaziantepte 
Hararetle Karşılandılar 

* Dilimizi meydana çıkarmıya 
ve ona can vermiye nereden ve 
nasıl başlamalayız ? 

Vakit kaybetmeden hemen 
kelimeleri ve tabirleri tophyahm. 
Zira bunların nicesi unutuluyor. 
liu suretle elden çıkmış olan 
kelme)erin miktarı aı değildir. 

Fevzi Paşa, 25 ( Hususi ) -
Başvekil Paıayı taşıyan tren bu 
ıabah buraya muvasalan ve bir 
müddet sonra Antebe hareket 
etti. 

Gaziantep, 26 (Hususi) - Baş· 
vekil ismet Paşa dun sa~t birde 
ıehrimizi fereflendirdiler ve coş· 

1 

'Eski kitaplarda, eski muharre· Konten,ian '11 11anisada 
ratta, hazinei evrakta, her nevi 'J lV.l ı 
kitaplarda bulduğumuzu kaydet· u··zu··m 
meliyiz. Anadoluda ve Rumeli Bundan Sonra Listeler 
Türk halkmm sözlerinde inti· k 
haba ıayan neler vardır. Hiç Değişmiyece Piyasası 
Hariçteki Türk memleketle· Ankara, -2-5 - -- Salahiyettar M · 24 (AA ) B d 
rinde de tetkikat icraaı lazımdır. amıa, · · - orsa a 

mehafilden aldıgy ım malümıda b u .. y ı k d 2 "1-' "'3 Asyayı Vustayabile gidip araştırmalı. uy n og eye a ar " ı ca "' 

Türkmen memleketlerini ve keli· göre bu seferki kontenjan listesi- kuruş arasında 680 çuval üzllm 
melerini müteveffa ( Vamberi) nin evvelkinden pek faz farklı ol· ve 5 kuruı 10 para ile 6 15 kuruı 

maıma mukabil önümllzdeki kon· kadar içimizde bilen va( mıdır? arasında 57 çuval buğday, 3 ku· 
Bir de san'at me,guliıetlerinde tenjan listesi artık deği9miyecek ruş 25 para ile 3 kuruş 30 para 
nihayetsiz elzem kelimeler ve ve daimi sabit esaslar dahilinde arasmda 23 çuval arpa 16 kurqş· 

t l hl d M tt Uf b ve en genle tarzda yapılacaktır. 
ıs ı a ar var ır. aa eess u- y tan 3 çuval susam 4 5 kuruştan 
~üne gelinciye kadar yalnız lktısat Ve~:aleti bilhassa bu 30 çuval bakla satılmıştır. 
lisan meselelerile me~gul olmuş istikrar meselesini büyük bir 

seyahatine çıkan Batvekil lımet 
Paıanın treni dün tehrimiıden 
geçtL 

Başvekil Paşa istasiyooda ha· 
raretle karşılandı ve uğurlandı. 
lımet Paıanın Şark seyahatinden 
avdetle tehrimize uframa11 muh· 
meldir. 

Alman yada 
Hitler Köylülere Arazi 

Dağıtmıya Başladı 

Berlin, 25 ( A.A. )- Meklen· 
burg'un Hitlerci hükümeti ekine 
yarar bllyük araziyi 2500 parçaya 
taksim ederek köylülere dağıt· 
mıya karar vermiıtir. Yfiokers 
Şirketi bu kararı Reich hüküme· 
ti nezdinde protesto edecektir. 

Sovyet Rusyada 

k!ünderecatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş
tir. 

Yunanistan İntiha
batı Dün Akşam 

Neticelendi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

ve mtlbadilıer yüzde sekı~n beş 
nispetinde Venizelos fırkası nam· 
zetlerine rey vermi,lerdir. Reylerin 
kat't tasnif neticesi ancak bu ak
şam ve yahut salı günü sabahı 

belli olacaktır. Bununla beraber 
Venizelos fırkasının şayanı mem· 
nuniyet bir ekıeriyet kazandıjl 

iıtidl41 edilmektedir. Kıral taraf· 
tarı olan Çaldariı farkasının mut· 
lak bir ekseriyet temin edemt4 
diği anlatılmakta, cümhuriyetçi 
fırkaların y~kiın itibarile büyük 
bir ekseriyet temin ettikleri tah· 
min olunmaktadır. 

SelAnik, 26 (Hususi) - Meb'· 
us intihabatı bütün Makedonyada 
tam bir intizam dahilinde cereyan 
etmiş, fakat çok heye canlı teza· 
hürat vuku bulmuştur. 

Kat'ı netice heoüz belli olma· 
malda beraber bu havalide bazı 
yerlerde kıral taraftarlarının kıs· 
men ekseriyet kazandıkları ıao
nolunmaktadır. 

Jeneral 
Mak Artür 
Şehrimizde 

Amerikan otduları Erkloı Har· 
biyei Umumiye Reisi Jeneral 
Mak Artür cenapları dün Ro· 
manya vapurile şehrimize muva
salat etmiıtir. 

Jeneral Cenapları vapurda Vali 
Te Belediye reisi Muhiddin IJey, 
Kolordu kumandanı, Vali muavini, 
Poliı müdUrü ve mihmındarlağına 
tayin edilen zevat ve Amerika 
sefareti erklnı tarafından karşı· 
lanmış ve askeri bir müfreze se· 
llm resmini ifa etmiıtir. 

Perapalls otelinde kendisine 
tahsis edilen daireye giden Amt4 
rikan Erklnıharbiye Reisi bir 
müddet istirahatten sonra Vali 
ve Kolordu Kumandanına ziya· 
retlerini iado etmiştir. 

jeneral Cenapları mihmandar· 
ları ve maiyetlerinde bulunan 
zevat ile birlikte dün akşam 
Ankaraya hareket f'lmiıtir. 

Ozum Ve incir 
lzmir, 25 ( A. A. ) - Bugün 

borsada 8 kuruştan 35 kuruta 
kadar 3,550 buçuk çuval üziim 
ve 7 kuruştan 22 kuruşa kadar 
1,889 çuval incir aatılmııtır. 

Kadın İçin 
bir mecmuamız yoktur. Seyahat ehemmiyetle telakki etmektedir. f mdık Satısı Moskova, 25 ( A. A. ) _ icra 
nasibinden zaten mahrumuz. Ar· .- ' Ödemişin Bir Köyünde 

1 l b f L T abzon 24 (A A ) Bug·· n Komiserleri heyeti bu sene mah· tık diğer millet ere i men enzi· lif etmekte iken ve at etti ügatler r ' · · - u Cinayet İşlendi 
yelim. Lfı_i!atler toplandıktan son· (sln)harfine kadar gelmiştir. Bu ili- borsada 4 kuruş 10 paradan sulün iyi olması dolayısiJe ne 
ra kelimelerde tasarruf için roin yarım kalan llıgat hazinesini t t 104 okka iç 17 kuruş 30 pa· Sovkoı'a ne de Kulkozlara to- lzmir, 25 (Husust) - Ödemi· 
i~mi tetkikatın esasını kura· ele geçirmek, Maarif Vekaletinin radan t 9 kuruşa kadar 112, 12 J humluk ikrazlarda bulunulmama· şin Mürselli k6yünde muhtar Ha· 
biliriz. Henüz bundan pek borcudur. okka kabuklu fındık satılnuştır. sına karar vermiştir. san Ef. ve arkadaşı Hüseyin bir· 
uıaktayız. İlk Önce varlığımızı ~::~ -~~=~=~:=--=-=~~===:;~;;::::=::;:::.::~::::::;=:::::;~~=====~===~~=~~~=~==::::: lik olarak Mehmet isminde bir 
görelim ve sonra yeni manalara r 6i • CI • ""\ köylüyü Değirmen yolunda çifte 
lcclimeler ynkıştaralım. Eski Arap· /STER fNA N /STER [NA /v MA / 
ça kelimeleri uydurma tercüme · " ı ile öldürmüşlerdir. Cinayet kadın 
ile lisan meydana gelmiş olmaz. Gazetelerde okuduk: Müdüriyeti Ankaraya Müdüriyeti Umumiycye müracaat yüzünden yapılmıştır. Katiller ve 
Son Türkler içinde, Türk ııttaber aldığımıza göre bir müddet evvel Müskirat etmİJ ise de neticede fıçıların kurulup gümrükten Emine namındaki kadın yakalan· 
dilinin bihaklon alimi olmak :şe· inhiıarı Müreft~deki tarap fabrikası için Avrupadan çıkaralma11 için emir verilmiş. Halbu&..i gümrük dahi· 
refini ihraz Ptmiş bir zat vardır. fıçılar getirtmiş, oda büyüklüğündeki bu fıçılar ta~ia· linde kurulan bu muazzam fıçı ların kapılardan çık-
Bu zat an'asıl Rumelili olduğu tilhc parça parça akt.am halinde gelmiş. Gümrük ldaj muına• imkan olmadıtından, netir.ede tekrar ıökül-
halde Mısırda tavattun etmiş olan resi bu malzemenin kereste olması Te "kontenjan,, meıi ve bu suretle ihracı mecburiyeti hiııl olınuştur. 
merhum Nurettin Mustafa Beydir. kararnamesinde mevcut ~ul~urnaması. d~lay.asi l c. çı_ka- Bütün bu ameliye için yapıla~. masrafın ~ıçıların be-
Nurettin Beyin ziyaı tazmin edile· rılamıyacağını ~ ~ h:sa"/Wb d ' lfı Itf. den >f. }I ~~ roylenmektedır . ., 
bilir zayiattan değildir. KAmilen 
türkçe ansiklopedik bir camia te-

mıştır. 

- -Gandiyi Sevenlerin Matemi 
Batavya 25 - Biitün Hintli 

mağazalar, Gaodinin açlık grevi 
karşısında duydukları teessiiri.i 
izhar için dükkanlarını kapamıt· 

lardır. 
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Finikeliler 
Himmet 
Bekliyor 

Finike, (Hususi) - Finikenin 
Akdeniz kıyısında bulunan geniş 
arazisi pek mümbittir, suyu da 
boldur. Nüfusun azlığından ara· 
zinin kısmı izamı boş kalmakta
dır. Fenikeliler rençberlikte eski 
görenekten maalesef daha ay
rılamamışlardır. Bugiln akdarı, 
sisam, arpa, ve buğday ek
mek an'ane halini almışbr; iki 
senedir de pirinç ekilmeğe baş· 
lanmış ve çok iyi semereler alın
mıştır. 

Finikede ziraatle sanayi, mem
leketimizin ekser yerlerinde ol· 
duğu gibi birleştirilerek iktısadi 
bir inkişaf temin etmek düşllnü

llirse pamuk ekimini ve pamuk 
dokumacılığını arttırmak lazımdır. 

İki sene evvel uyanık bir renç
perin yaptığı tecrübe şu neticeyi 
vermiştir: 

Adana Ziraat Mektebinden 
getirttiği 6 kilo Amerikan pa
muğunu üçlenmiş bir tarlaya 
seyrekçe ekmiş ve bir defa da 
çapa yapmıştır. Bu pamuklar 
okadar yükselmiş, o derece dal 
budak salıvermiş ki, adeta birer 
ağaç halini almıştır. Her fidanda 
yumurta büyülHüğünde 350 - 430 
koza sayılmıştır. 3 dönümlük bir 
tarladan 1980 okka çekerdekli 
pamuk alınmıştır. Bu pamukların 

gayet beyaz, parlak ve ipliğe 

el verişli olmaları köylüleri o de· 
rece hevese getirmiştir ki, ertesi 
sene üretilen pamukları üleşmiş 

ve ekmişlerdir. 
Bundan başka köylülerin ya• 

lancı ipek (halfe otu olacak) de
dikleri bir nevi pamuk var ki 
adeta büyük bir ağaç oluyor ve 
7 sene ayni kuvvette mahsul 
veriyor. 

Pamuk piyasasının düşmesi, 
salim o1maması köylüde {ıyanao 
hevesi söndürmüştür. 

Ayni zamanda b~rada pamuğu 
çekerdeğindeo ayırmak, iğne ile 
kuyu kazmak gibidir. Yerli çık
rıldar bir günde ancak bir okka 
meydana getirebiliyor. 

Eğer finikede bir iplik 
ve dokuma fabrikası yaptlsa, 
mahsulünü kolayca ve çabukça 
satabilse, pamuk ekme usulleri 
ıslah ve teşvik edilse, Finike, 
pek zengin bir ziraat ve sanayi 
memleketi olur. 

Finikenin topraklarında servet 
fışkmyor, fakat yazık ki istifade 
edilemiyor. F'inike arazisinin ve· 
receği pamuk mahsulü bir değil 
birkaç fabrikayı senelerce uğra; 
brmıya kafi gelecektir. 

T emcnni olunur ki, hükume
timiz Fioikenin geniş ve kuvvetli 
toprağı ve bakir duran bu tabi 
serveti içinde eski göreneklere 
mahkum Finikelilerin yoksul ba-
yatını göz önftne alarak Finikede 
de bir dokuma fabrikası yapıl-
masına karar versin. işte o zaman, 
pek yakın bir atide, Finike, Cüm-
huriyet ülkemizin en mamur bir 
beldesi ve Finikefüer de en mü
reffeh ve mes'ut sekenesi olur
lar. - F. N. -----

Tutalamıyan Şerirler 
Dursunbey ( Hususi ) - Bun

dan bir müddet evvel bu civar
daki Gazellidere istasiyonunu bir
kaç silahlı şerir basmış, bir kişi
yi öldürmü~, köylülerden de bir 
miktar para alarak savuşmuştu. 

Fakat o zamandan heri yapılan 
deva.nh takibata rağamen bu 
şerirler henüz yakalanamamış· 
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Balıkesirdeki Sergide •• 
Yeni Annelere 
Birkaç Nasihat 

Kadıom hamilden kurtulması, 
bilhassa dikkat edilmesi 1 i.ztm ge
len bir dewedir. Bazı defaJar 
yeni doğan çocuğun sıhhati ye• 
rinde olur. Fakat annesinin mi· 
zacı bozulur, adeta marazi ma
hiyette yorgunluk eserleri gös· 
terebilir. O vakte kadar dinç ve 
neş'eli göriinen anne, yavaş yavaş 
kuvvetini ve tazeliğini kaybetmi· 
ye başlar. Hüzünlenir, can sıkın
tılarına uğrar. Bu yüzden iştihası 
kalmaz. Etrafındakiler, büyük bir 
itina ile yemeklerine dikkat 
ederler, hoşuna gidebilecek yi· 
yecekler hazırlarlar. 

işporta Artıkları Değil, En Güzel 
Teşhir Edilmiştir Yerli Mallar 

Balıkesir (Hu· 
susi) - Şehri
mizde iki sem .... 
denberi en lü
zumlu bir teşeb
büs tahakkuk 
sahasına intikal 
etmektedir. İs· 
tanbulda olduğu 
gibi bizim şe• 

birde de iki see 
nedir bir Yerli 

Mallar Segisi ter· 
tip ve kO§at 

diğer eYsafından 
çok memnun 
kalmışbr. Fakat 
bütilo hakikat
lere rağmen yer· 
li malt müteşeb
bislerini ilzen ve 
ezen bazı dil· 

. fÜDcesiz yazılar 
' Balıkesir balkının 

da hayli canını 
sıkmışbr. 

Sergide teşhir 
edilen malların 

olunmaktadır. hepsi yerli fab-

Fakat bütün bu ihtimamlara 
rağmen lohusa zayıflar, rengi 
bozulur, yeise düşer ve zamıe
der ki nevrasteniye uğramıştır. 
Uykusu intzamsız ve fasılabdır, 
çok defa fena rüyalar gorur. 
Herkesi telaşa düşürür. Doktor 
muayenesi de bir netice vermez. 
Çünkü genç annenin kalbi ve 
ciğerleri sağlamdır. Climleyi asa· 
biyesi intizamla çalışmaktadır. 
Ahvali umumiyesi iyidir. O halde 
bu gayritabiiliğin sebebi nedir 1 

E vvelce biJdir- rikaların güzel 

diğim gibi BaJı.• arleridir. Fakat 
kesirin kurtuluş Ballkeslr Yerli MaDar Sergl•lnden bir k11•• bazı kimseler ve 

gUnU olan 6 eylfılde açılan bu nizli, Balıkesir ve daha birçok hele bir gazeteye göre bizim sergide 
seneki sergi tam 15 gün binler• şehirlerimizden sergiye mal gön- güya Mahmutpaşadaki işporta 
ce halk tarafından gezildikten derilmiş, sergi için ayrılan yerler· malları teşhir edilmiş ve daha Bu gayritabiiliğin yüzde doksan 

beş sebebi, doğumdan ileri gelen 
barsak yağlarının bir nevi boşa• 
lıp erimesidir. Gövdenin cidarla· 
rı kafi derecede adaleli olmadı

ğından dolayı fazla genişlemiş 
bulunuyor. Bu yüzden dahili aza 
karna sarkmıştır. 

sonra ayın yirmisinde kapandı. de bir santim bot yer kalmamış neleri.. İf te kuyruklu yalan buna 
Bu seneki sergi, hiç şüphe etmi- ve ümidin fevkında abş veriş derler. Bizim sergide böyle bo· 
yelim ki geçen senekinden daha yapılmıştır. Şunu da söylemek zuk düzen mallar teşhir edilme

miştir. Halka arzedilen mallar 
çok zengindi. lazımdır ki fiatler piyasa fiatinden tamamen yerli maLdır. Bu ha· 

Memleket mahsulatı yapan daha ucuz olduğu gibi sergiden kikati serginin kapanma ferda-
birçok firmalar sergide mal teşhir mal alan halk gerek fiatlerden, smda tekrar etmeyi faydalı bul-
etmişlerdi. lstanbul, Bursa, De- gerekse malların temizliğinden ve dum. - S. Z. 

Bunun neticesi olarak ta lo
husa şiddetli bir kabza uğra· 
mtşbr. Bu bal, bir nevi müzmin 
tesemmilm husule getirmiş ve hü· 
tün azanın vazifeleri üzerinde 
müessir olmuştur. Eğer buna 
ilive olarak genç annenin alış· 

madığı yeni yeni endişeleri, lo
husa olmaktan mütevellit kocası
nın muhabbetini kaybetmek en• 
dişelerini, komşuların mantık diıı
lemiyen misafirlik ve tacizlerini 
ve bunlardan doğan can sıkınbsl"' 
nan açtğa vornJamamasını hesaba 
aokarsanı.z vaziyeti daha iyi kav· 
ramış olursunuz. 

Üç Şerir 
Yakalandı 

Malatya ( Hususi) - Perutlu 
Ali ve kardeşi Hacı ile Kür
daptal köyünden Ali Seydi oğlu 
Osman isminde üç şerir son gün
lerde jandarmalar tarafından ya· 
kalanmışlardır. 

Şehrimizde ve ElAziz mıntaka
sında soygunculuk yapan bu eş· 
kıya çetesi jandarmalarımızla uzun 
mliddet mnsademe yapmış fakat 
nihayet yakayı ele vererek adli
yeye tevdi edilmişlerdir. 

Uşakta 
Bir Çoban Bir Köylüyü 

Vurup Öldürdü 
Uşak (Hususi) - Bu civarda 

bir köyde çok feci bir cinayet 
olmuştur. TRhkikahma nazaran, 
Kalfaköyünden, Kazım isminde 
biri geç vakit işinden çıkarak 
tarlasındaki hayvanlarım almıy~ 
gitmiş, fakat tarlada başkasına 
ait bir sürü koyun görmüştür. 

Kazım stirfinün çobanına çağıra
rak koyunları tarladan çıkarma• 
sını söylemiştir. Fakat çoban 
silibma davranarak Kazımı or•· 
cıkta vurup öldürmüştür. Çob~n 
yakalanmıştır. - Ş. Kaya 

Edirnede 
Heyecanlı Bir F uthol Maçı 

Seyredildi 
Edirne ( Hususi ) - Edirne

spor Klübfi takımile UzunköprO 

takımı bir futbol maçı yaptılar. 
Maç çok heyecanlı oldu. Uzun
köprü takımı daha yüksek bir 
oyun gösterdi. Fakat son daki
kaJara doğru Edirneliler daha gü
zel bir oyun oynadılar ve neti
cede maç 2 • 2 beraberlikle ne-

Biganın Saadet Günü 

18 eylül tarihi Biganın esaretten ve düşman çizmesinden kur· 
tulduğu, saadete kavuştuğu gündür. Bu mOnasebetle her sene 
18 eylfıl tarihi Bigalılar tarafından hararetle tes'it edilir. Bu güzel 
gün bu sene de coşkun tezahürat arasında tes'it edilmiştir. Bu
radaki resim yapılan tezahürattan bir sahnedir. 

Tokatta Elazizde 

Bunun çaresi şudur ~ 
Lohusa muntazam uyku uyu

yacak ve gece çocuğa bir baş.

kası bakacaktır. Aynca kadının 

gövdesi geniş bir kuşakla sarıla· 
rak dahili az.asının vaziyeti müm· 
kiln mertebe tabüleştirilecektir. 
Bunun haricinde, lohusanın sıhhi 
vaziyeti onun yanında görüşül· 
miyecektir. Yanında dedikodu 

Halkın Musikiye Karşı Kar Yağdı, Herkes Palto yapılmıyacak, yeis verici şeyler 
Alakası Pek Fazla dır ile Geziyor konuşulmıyacakhr. Mümkün ol-

T o kat, (Hususi) - VilAyeti· Elam (Hususl)-Eylfıltın 16 ıncı duğu kadar az ilaç, fakat sıhhi 
ı.. .. _ yemekler verilecektir. Bilhassa 

miz Anadolu içerisinde yeşil kır- cuma günü a~mı viliyetimizin 
b d M d k 

milzmin kabızlardan dogv an bar• 
ları, ~çiçekli ağaçları, kelebek cenu un a a en azası ile Eli· 

b ı ziz arasmda Ye buraya 30 kilo- sak ı:ebirlenmesini şiddetlendire-
dolu ahçe eri ile biiyük bir hu- metre mesafede bulunan Hazer- bilecek şeylerden kaçınılacak, 
susiyeti haizdir. Bu güzellik son baba namındaki dağın fizerioe lobusanın kamı serbest bulundu· 
~amanlarda yapılan muazzam kar yağmııbr. Bu karın yağ· rulacakhr. Bu, her vakit kolay 
parkla bir kat daha artmıştır. ması üzerine burada soğuklar 

Bundan bir buçuk sene evvel başlamış ve halkın kısmı azamt bir şey değiJdir. Çünkii lohusaların 
binbaşı Celal Beym· teıebbu .. su·· ı 1 barsaklan ç.ok defa tembel o]ur• pa to arını giymiye mecbur ol· 
ile tesis edilen musiki yurdunun muıtur. lar. Lohusa fazla yorulmıyacak, 
tertip ettiği müstesna konserler Eylülün ortasında veya teşrini- yemeğini gayet yavaş yiyecek ve 
halkın musiki ihtiyacını da tat• evvelde bu civarlara kar yağdığı günün her iki yemeği onun için 
mı·n etmektedı"r. · d. k d k b uzunca süren birer istirahat dev• şım ıye a ar vu u ulmamış ve 

Son zamanlarda istanbuldan hiç işitilmemiı bir h4disedir. resi teşkil edecektir. Eğer bu tavsi· 
da güzide saz takımları celbe- •** yelere riayet edilecek olursa, genç 
dilmiye başlanılmıştır. Halkta ----- annenin karanlık düşünceleri kısa 

T ekirdag" Panayiri bir zamanda zail olur ve eski 
musikiye karşı büyllk bir incizap neş'esile beraber iştihası da çar-
vardır. Tekirdağ (Hususi)- Her sene çabuk avdet eder. ..._ lf. 

Damızlık Bug""'alar üç gün müddetle açılması mutat 
olan Tekirdağ panayırı hu sene Malatyada Te fbat 

Tekirdağ (Hususi) - Vila- de açılacaktır. • r 
1 

yetimizin köyleri için inanlı de· T eşriııievvelin beşinci çatfam• Malatya, (Hususi) - Türk Di· 
posundan mfiteaddit buğalar alın· l>a gUnU Tekirdağ panayırman U Kurultayı müzakerelerinin 

h k 
açılacagv ı ve beş giln devam mlikemmelen dinlenebilmesi . için 

mıf ve er öye birer adet tevzi ._____...._._: ..... ~·~---~-----------'--e_d_e_ce~ğ~i __ k_a_t~'l__._s_ur_e_t_te ___ t_ak=a=r=r~U~r-L~ş~e~h~ri~m~i~zi_n~~m--uh_t~e~ti~f~~y~e~rl_e_ri_ıı_d_• __ _ 
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( Siyaset Alemi ) BABİCI Gönül işleri 
Bulutlu ._ ______________________________________ .... Bir Genç 

Cenevredeki Siyasi Temaslar 't::J~imin ıBir Havada 
Açılan Konferans 

Tahclidi Tealilaat Ko•feransı Ce
nevrede toplandı. Bu konferanıın 
diğerlernden farkı şudur ld, bu de
fa, Alman •uralııbaa, konfera•I 
azaları arasında "ulunmuyor. Çünkü 
Almarıyanm ailAhlar bahainde tam 
bir haldu müunt iıtemesi, Fraaaa
nın itirazına, fngilterenin rle k11men 
tuvip, k11 .... tıaakidine Uif'adı. İnıil
tere, hukuki noktadaa Almanyayı 

muahaze etti, Fakat ameli bakıtla 

itin er, ıeç hak m&aanatına varaca• 
j'ını hiHcttil'dl. Tavfana kaç, tazıya 
da tut diyen bir cevap. 

Bu t•rllİt altında, Almanya, ev
Yelee de aöytedifi silti, konferanıa 
ittirak edetllucli n etmedi.. Fakat 
onun bırakhfl tlerin bofkıta rafmen 
celıe açıldı, rei11 M. Henderaon kG
pt nııtka•• eku& Ba münaaebelle 
herkH, bir Alldi.e çıkmaaına, Almaa 
aoktai nuaruH beaiaaiyea murah ... s 
heyetlerden .Wrini• l.u vesile ile lııir 

müoakat• ka.,..ı açmaamı bekliyor
du. Relı Hen~eraonun ihtiyatlı birkaç 
cümlesi, nkitaiı: bir hldiıe zuhur 
etmesiae mlai ot4a. M. Henderaon, 
bu aözlerile, 841reta Alma•J•nm ka
rar ın dan dönecetini l•it ••temenni 
ettiğini lııU4ir.a ; Almaft Hüllimetine 
•öatlertliji ~a behemehal 
Wr cevap plentiai talaıain ettitini 
eöyledi. 8q ltir~ ca.1e, laet'lieain 
belderditi sünlltü ,ıkma.... tehir 
etti. Hele reisin: 

"'Mühim Wr dönilm noldHıoda 

bulunuyorua. aöaü, teenni ve ib
tiyAt dilıilncelet"iai &'alebe ettirdi. 

Şimdi herkes, bu dönüm nokta-
• sının nasıl .tö.llecetini bekliyor. 

Alman hariciye n::zırı Cenevreye 
•ilme.kteclir. FrHıız Baıvekili M. 
Musolini ile ılkAfaaak arzusundadır. 
Bütün bu faaliretler9 Ceae.re yel
kenlisinin allture olmaaından doğan 

deri• l&.•blan ifad'! ediyor. Karşı 

karııya mevki ~l•a fikirler, biribirin· 
den oka..... •aktar iri. llir .. d•e 
Yukua pl•e..._ ifia ~l•den çıkma
aın mümkila .a.mıyacaj'lnı •Ö•teri
ror. FAkat bütün inaanhğua menfaa
ti. muciaewl W,. •W'elte bupnldl 
milşkülAtın lktiı.am edilip aıılmaeını 
emrediyor. Abl takdirde 1914-1919 
feliketl yeni kdlreain yanında pek 
•afif kalaealttw. - Süreyya. 

Deniz Dibin•• Glnderilen Telsiz 
Loodra 25 - Doktor Bebe 

denizin ..Pul derinliklerinde 
bir tala• ...,tırmalar yapllllf 
Ye bu IUCel'.a.uu telsizle bil
dirmiftir. Doktor 668 metre de
rialiiioe ia•lı, ft Profesör Pi
kardın lt .. ıa•wa benziyeD made
ni bir balona i~iae girmiftir. 

Bir Hava Faciası Mı? 
Tokyo, 25 - BüyDk Okya· 

w iki •utnlede seçmek üzere 
luareket .._ a.ba, Homma Ye 
lrropta, 5mbdeld bJJarecilerdea 
20 ••trn•eri laalMr alanama-
mlflu' ............... eadife edil-
mektedir. 

Bu Konuşup Görüşmelerin Faydalı 
NeticCler Vermesine intizar Ediliyor 

Cenene, 25 - lapiz Murah
ha11 Sil' Jon Simon, dnn Alman 
Murahhaaı Fon Nörat ile yaptıiı 
mftllkat hakkında Fransız Murah
hası Pol Bonkura izahat vermit
tir. Bu ıuretlc iki devlet adamı, 
müıtakbcJ tealihat mukavele
namesini• hudutları balda11cla 
mlfterek bu- noktai naarı 
divan azu.aın ekıenyetİM 

kabul ettirmek imkAnlarım ara
IDlflardır. ltalyan murabba• Ba
ron Aloiıi de Pol Bonkar'la 
g6rftşmUıtftr. Baron Aloilİ, Fran
sız refiklerine, Almanyamn yeni
den aillhlanmasına eaaa itibarile 
mini olmak arzusunda olduiunu 

1 

temin etmiftir. 
Almanyanın talebi hakkında 

umumt bir müzakere yapılmam 
ve bunun faydah neticeler Yer
mesi muhtemeldir. 
l•panra, lnglltere Ve Fr•n-r• 

Hak Vertror 

.Japonya Mauçuriyi-_. Jıbnçukuö • iıaal ile, kendi lahnayHi altında, fakat 
r.ahiren mi t.akil bb devlet halinde tesiı etti. 811 yeni de't'letin, ecnebi hO
kfinıe&ler tarafından resae11 t.arunmuı it.in Tokyo hflktmeti kurnazca bir 
tedbir aldı. « llaaçakaft devletini l'Mmea tanımıran dmetlerin tebeaaı 
llançuriye li ... miyeeeklerlcv• tiearet yapamıyaealdaıdır dire ilan ett.i. 
Bu ıuretle Jlançurinia bakir n zeapn, tabii se"etinden ude kendlli istifa· 
de etmek istedi. Resmimi& Kançari4le, millıim ticaret merke~i olan Harbin 
tehrini, sular buaıı bir bide göat«mektedir. 

Madrit, 25 - Reamt lapaaya 
mahafili, Almanyanm teslilaatta 
milAv•t talebine taraftar deiil
dir. Bilhassa talebin tekil ve 
zamaıu muvafık bulaDmamakta
dır. Zira ispanya kabinesi, me
••••b pftnlİp itiban1e kaW 
etmekle beraber, Tahdidi Tesh1ıat 
konferansının içtimaı arifesinde 
böyle bir talebin silahlanma ya
rqına sebep olacağından kork
maktadır. Bu mabafil, bu mese
lenin konferansta mllzakereıini 

Hitler Taarruza Geçti 
Gazeteler, Reisicümhur Ve Başvekile 

Ateş Püskürüyorlar 

münasip görmektedir. 

llalyanm Bajday •hstdO 
Roma Z5 - Buğday komiteli 

Mutolininin riyaHtinde toplaa• 
m1tbr. MuoUni bu seneki buf· 
day mahsulünün 75 •İlyoa 

Berlln 25 - Hitlercl pzete
ler, ffitlerin llOI el aamile m1111f 
olan şefleri G6bbelin idaresi aJ
tmda, Hind•bars n Foa Papeai 
mlldafu eden ıaetelere kal'fl 
fiddetli bir •ııcam açmqlardtr. 
M. G&bbel, Hitlerin muvaffakı-

yetlerioi benimseyen mllrtecllen 
kartı çok pdit dananacqım söy
lemiftir, Hitlerdlet- bir ..U.a .. 
nqreder.k. fırkalaraaa meaRp 

kental oiduju, 1talyan toprajmın Ç k G • 
hiçbir Ulftllft bu kader feyizli o arıp 
olmadığın• .aylenüştir. . Bir Vasiyetname 

Japonya Rusyadan Benzm Alıyer Kastellon 25 _ Buaclu 
140 

Moskova - Petrol ihracat vvel ilen Valii u.....ı 
T Rei . M. Riab 1 il J sene e 

rWü aı ove e •- B n ~ aaarda Maclag ... 
poa tacirlerincleD M. Mallukato, ..::. a es, eçmit ve orada bir imla 
japoaya'ya 200 bin ton beaia evlenm:W. Valii Umumi hu 
~erilmesiae ait olan mukaYeleyi izdivaçtan sonra memleketi olan 
ımnla11n,lard11'. Katalonya'ya d6nd8ğ0 zaman 

Fıransada Fırtma Var ailesinin istihzalarile karıılanmıı-
Paria 25 - Son derece •it- br. Bu YHiyete kızan Valii Uma-

lüt bir taJfun teJıraf ve telefoa mi aDe.iai miraataa malarum et• 
muhaberatml D..darfDUflar. Bir •İf Ye ........ ID 14() .._ 90 .. 

balıkçı pmisi batmlfbr. iki kiti raki miruçdarı• Yeril..-..i Ya

bojulmUflur. Huarat çok fu. myet emiftir, Yade selcliiia-
lachr. .... pmcli , ...... laa11i 

•• 

olanları diier auetelerl okumak
tan menetnütlerdir. 
Alm•ny•d• Çlltçllere Y•rdım 

Berlin, 25 - Bat•ekil Fon 
Papeaia Pftçiler• yardım karar
nameleri kabinede fidcletli ... 
mk ..... ra ..tae•iJ•t 'f9l'mlttir. 
Çiftçilerin ipotekli borclanma 
f.m.i iadiril•ekte. zinl mala
Allt itlaalAb içia bir konteaju 
kahal edilmıktedir. Bu Yui7et 
.... yicileri ~-

Fransız Esham/a
rının Talıoili 

Paria 25 - Tala.ili bWI ... 
h .. a sahip olanlara ............ 
bedellerini ......... İçİll Yerilea 
mlhlet din bitmiftir. Esham ıa
biplrıiaia aacak ylade 31 •lra
caat ederek paralanna alllllflard.r. 

Gazeteler tahvil maame&e.inia 
ba tekilde neticelen..-.dea çok ..,_darlar. 8u YaDJetia Mi-
m hlkt.ete brta o1u blJlk 
itimacLm p.terclipai ,....kta
darlar. 

çok olu nriller IMaracla bir içti
ma aktederek bir komi.yon YUl
tuile .._ alacaklardaf. 

TEFRIKAN UllARASl:79=:5:=aa555:=5 Ninem oc:atm lltladen iadi 
Ye bir feJ 91Jlemİferek .... Yeri 
atefledL Bira .._.. Peter amca 
81zliade deva• ediyordu: 

batla umimiyetile aayordam. 
On• ,...... içiade ylzea bala
mk gözlerini unutamam. O ıece 
a~vde nlmamıfb ve ancak ertesi 
th, öğle Jemeğiaclea sonra 
w:siZce, bltlla pceyi uykusuz 
ıeçirdiji a.ı,.laa dopıaceli bir 
yiizle ewe dladü. Kabahatini 
anlamıf bir çocuk gibi nineme 
dedi ki: 

• 
•ııll ır ._ W llakalM Clorkt ... , 1111raı roınaıa 

Sai koa-.. ncla aavuruyor ve 
80I eli ile ...... inil tutup tit-
riyordu. O ... za••a dertli ve 
heyecaa!ı bir Hile konUflu, dur
du. Bazan bir •oldada tutuluyor 
Ye ıu keU.eleri mlltemadiyen 
tekrar ecHronlu: 

- Ha,.., ..,... Yabana bir 
ruh ve ricdmt •~n yabana W.. 
lerle yata.ak ..a.ldln değildir!. 
Sonra bircte.Wn anki •eaİ ke
lilmit bitmif gıöi •ustu; herkesin 
71lzüae birer llİr• bakıp mahçup, 

Tlrkçeye Çevire•: llllfHl//d 
kabahatli bir ylzle, bap &.inde, 
aeuizce azaklafb. Mutfakta U
lular .....-,erek Wribirinia 
yllzilne bakıyorlardı. Fakat yal
aaz bliyllk amaem ocap ea dip 
kişeline çekilerek orada deria 
derin içini çekiyordu. 

Petrowa el ayalan ile yaaak
lannı mnzh7arak sordu: 

- Kızdı ıaliba, değil mi ? 
Peter amca mukabele etti: 
- Allah ı&atermesin, J alnız 
~ d6ktl, o kadar L 

- ltt• efendiler, okumUf 
olular hep böyledir 1 Ne yapbk
lanna akd a r ermez ki 1 

Nalet bir çehre ile V alej 
manldudı: 

- vakitleri reçmif bek1rı.. 
laep blJle mukarahld. ya
parlar! 

Herkes .... Ye Peter amca 
tekrar • ... 

- Gkyap Wle dikti. Ona 
arkumclan bir feJ aok•q ol
.... l 

Mutfajua arbk tadı kaçmlfb 
ye bea ldldüjihnl hiuediyor
dum. ( PekilA ) beni hayretlere 
tllf.....a.tii ft ona kalbimin 

- Ben dün burada epey 
gtlrliltn yapbm, bana danldınız 
mı? 

- Niçin? .• 
- Söztintize kanıtıinn ve çok 

llkırdı etti;im içini 
- Hayır canım, siz kimseyi da

rıltmadınız ki! .. 
Ninemin ondan korktuiunu 

hissediyorum; onun yüzüne bak
mıyor ve tabii, yavaı bir sesle 

"26 yqında bekir bir Seli'" 
cim. Askerliğimi bitirdim. Mu
allimim. Bufln için 60 lira olan 
lllUflmdan bqka varidatım yok. 
Muhakkak ki medeni ibtiyaçlan 
tatmin ederek geçinmek için u
ıari 150 lira ilzam. 

Muletf detiftireyim, dedim. 
Ytıbek mektepler tahsilin klfi 
clejit, bir imamları da yqın ml
uit dejill clecliler. Yanımda an
nemin meYCUdl7eti de mini olda 
buna. Bizde ..U.n çeşit tahail 
derecem Yar. Bir İfe 1aramad.k
tan aoara niye okayoru bur .. 
larda biz? ÔJI• bir listem olma
lı ki ilkmektepten itibarea oka
yan ıenc~ fualam pyeye ulat
brmah. 

BillJ01'1118 id talibi ten olula
nn mabclcleratlan hep 18brapla 
doludur. Benimki de lyle. O hal 
ben ne ppayım? Bu yuam x.a
malak bayata uplamp kalacak 
mıyım? Bu,._.. cemiyetinde 
auibim ba ... 1 

E.._.k... llben• pac:i 
•ldltea bir afet bul Ha7abmda 
birçok kizlar tamdım. Ve yahm 
eilenmek açın ıevdim bunlara. 
içlerinde evlilik zaruretlerini, aile 
umimiyet ve aevıiaini anlıyanlar 

da nekadar ad En miibim•i 
eeciye ve dltlnlt farkı. 

En ıon birini tanadım. San
ııo bir ıtızel. Tabii meziyetleri 
ıal\kemmel Karakteri de uğlam. 

Fakat bol yapyııa alıtkın. 
SeYifiyoruz. Bunu idealime de uy-
pn buluyorum. Evlenıek meı'ut 
olabilir miyiz 1 " a. O 

Her ıenç loz bol J&f&mH 
ister. Bu alıtaldıpdan detiJ, 
anu1UDdu Deri relir. F abt eve 

lendikten ıonra da ayağını yor
pnma pre uzatmak ilzam reldi
tini anlamakta gecikmez. Kızlar 
realist olurlar. Ej'er bDtln ı&rdl
ttmtlz kusur bundan ibaretse 
mesele yok demektir. 

HANIMTEVZE 
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PAZAllTElll 

• •• • 2• EYLÜL • 93a ... , 143 

Ar.W hal 
IS·<A•a.enel• IJK 12 • E1l61 ·1e1 .. illa 

Vak't !.aa"t Ya•a'l Vak'• Eaut Yll\ 
=-=-=--~ 

Gllaıı 1145 J, :50 kt•• jJ. - 1& CD 

ot·• 6.~ u. 06 Yats l 31 19 38 

lk aJı 9 26 15. 30 •mıın lO ıJ5 4 10 

konUfUyordu. ( Peklll) ninemin 
ta yanına ıeldl, pyet •mimi 
olarak açıkp dedi iri: 

- Glriiyorwnua ya, ben mit-
hit bir .-ette 1alnıaım, kim ... 
citi• yokl 86yle olunca in
•n 8UIUJOr.. Fakat birdenbire 
ins~nan içi köpürüp tatıyor •. Blyle 
bir zamanda bir ataca, bir lata 
bile söz s&ylemek iatiyorum. 

Ninem kendini biraz ondan 
uzaklaştırdı ve dedi ki : 

- Siz evlenmeli idiniz 1 
- Ab, bakın Allabamzı ıe-

verseniz 1.. 
Diye alo1D1 kmtbrarak ba

tırdı. Ve ümitsizliğini ifade 
eden bir el hareketi yaparak 
uzaklaştı. Ninem onun arkaaındaa 
emniyetsizlikle bakıyordu. Sonra 
bir balam •fiye aldı ve sertçe 
dedi ki: 

( Arkw var ) 



• 

"So· · sta,, Ho:ivutta • husu:ıi muhabiri • ''Son Poıta,, haftada iki defa sinema 

bıılıı n. · egan"! 1 ürk razetesidi •. Ho-

livut muhabirimiz, her hafta bize mel.duo 

fÖnderİr ve ıinema i}emin:D İÇYÜZÜOLİ 

anlatır. 

SiNEMA aayfası yapar. Bu sayfalarda dünyanın 

en yeni ıinema haberleri, artistlerin 

hayatı Ye ıinema ilemindeki san' at 

Oretanın lllr mUddet evvel çevlrdlil mefhur Roman• itiminde gUzel erkeklerden 
Oaven Gardan ite blrtlkte bir pozu 

• 
Greta Garbo Isveçten Tek-
rar Amerika ya Dönüyor 

Monreal, 25 ( Hususi ) - Ho· 
livut yolundan yazılmışbr: Meş
hur Greta Garbo, memleketi 
olan f sveçe gideli iki ay oldu. 
Sinema aleminin en esrarengiz 
aan'atkirı olarak tanınan bu 
kadınm hareketi sır(\larında bir 
muharrirle bir smemacı düello 
yaptılar, bu düello bir hayli 
dedikoduyu mucip oldu. Fakat 
muhakkak olan şudur ki Greta 
Garbonun Amerikayı terketmesi, 
büyük bir kısım Amerikalalar için 
bir dert olmuştur. Evet, herkes 
lisanı hal ile veya söz arasında 

umumiyetle biribirine şu suali 
ıorar: 

- G~t:ta Garbo neden gitti? 
Greta Garbonun buradan ha· 

reket edişi çok esrarlı oldu. 
Yüksek artist, evinden kapalı 
bir otomobille hareket etti ve 
iatasiyona gider gitmez de kom· 
partımanına kapandı. 

Kendisini selAmetlemiye gelen 
hiçbir dostunu, hiçbir tanı
dığım görmek istemedi. Gazete
cilere, fotoğrafçılara bile kapısını 
kapadı. Biletini kesmek llzere 
yamna gireu tren .nemuru, sine
ma artistini gözyaşları içinde bul
mu§tu. Tren memurunun boşbo
ğazlığı üzerine hadise, Holivuda 
fayi olunca herkesi bir merak 
aldı. 

Fak at mesele, o kadar esra
rengiz bir malıiyette olmacl:ğ 
için burada Son Posta karilerine 
ifşasında mahzur yoktur. 

Greta Garbo son senelerde 
Con Cilbertle tamşmıştı. Bu 

iki artistin müştereken vücu-
de getirdikleri filimler son 

derece imuvaff ak oluyordu. 
Çünkü biribiriııi gayet 

Gretanm bafk• bir pozu 

iyi tanırlar. Müteaddit defa 
Son Postaya imzalt fotoğraflnı ve 

Son Posta karilerine aelAmlarım 
iblağ eden bu artist, bütün bot 

z ımanlarını Greta ile beraber 
geçiriyordu. Fakat Con Cilbert 

hususi münasebetlerinde çok cid
di bir san'atkArdır. Bir gün 
Greta Garbo kadınlık gurur ve 
şımarıklığı ile dostunu gücendi
recek bir muamele yaptı ve 
bundan sonra Con Cilbert Gre
ta Garbo ile alakasını kesti. 
Aradan dört sene geçti. 

likte bir yuva kuracaklarını ıan
nediyordu. Onun için tek ve 
tenha yaııyordu. Kendisine, bu 
hal, erkek ihtiyacı olmayan ye-
gAne artist unvamm verdirmiıti. 
Fakat çok hercai olan Con Cil-
bert son zamanda üçüncü karısı 
lna Klerden ayrıldı ve kuvvetli 
bir san'atkir olan Virjinya Brus 
ile evlenmiye karar verdi. 

Gretamn bütün cesaretini 
kıran bu hAdise oldu. İsveçli 
artiıl Con Cilbertin bu son ha
karetine dayanamadı, esas mem-
leketine kadar uzaklaşmayı ve 
bir mOddet başını dinlemeyi ter
cih etti. Greta Garbo bir ay 
ıonra buraya gelecektir. O za
man kendislle görüfecetim. 

Taran 

cereyanlarından bahsedilir. 

Meşhur Sinema Yıldızlari 
Söndükten Sonra 

Mur Tekrar 
Başladılar 

Korin Grifit Ve Kolin 
Filim Çevirmiye 

Eskiden şöhretleri dünyayı 
tutan, fakat sesli filmden sonra 
birdenbire sönüp giden yıldızların 
bugün ne yapbklarmı tabii me-
rak ediyorsunuz. Bunlardan bir 
kısmına ait son malumatı geçen 
gUn yazmıştık. Bugün de diğer
lerinden bahsediyoruz: 

Giş kardeşler - Birçok fi
limlerini gördüğlimüz Lilyan Git 
ve Doroti Git sesli filimden son
ra ortadan kayboldular. Bu iki 
kız kardeşin ikisi de elyevm 
Paristedir. Tekrar· sinemaya atı-
lıp atılmıyacaklan meçhuldür. 

Jida Grey - Şimi dansınl 
icat eden ~e Pikadilli filmini 
çe-viren bu güzel yıldız sinema
dan çekildikten sonra tiyatroya 
intiıap etmiştir. 

Korin Grifit - Sessiz filim 
r:amamnda en çok para kazanan 
bu gilzel kız şimdi kocasile he
ra her Loodrada oturuyor ve İn
gilizce filim çeviriyor. Geçenlerde 
lngiliz V eliahtı ile dansetmiştir . 

I.ars Hanson - Bu erkek 
yıldızı tanayacaksmız. Greta Gar
bo ile birçok sesiz film çevir
miıti. Şimdi lsveçte bulunmak
tadır. Sinemadan tamamen çekil
miıtir. Son filmi "Mahpusun şar· 
kııl,. dır. 

KamillA Horn - Meşhur Fa
ust filmlle çok töhret kazanan 
bu Alman yıldızı bir müddet evvel 
Amerikaya gitmiş, fakat girdiği 
kumpanyamn programı çok ağır 
olduğundan tahammül edememiı, 
hastalanmıştır. Bunun üzerine 
kontratını feshederek tekrar 
Almanyaya dönmüştür. Güzel 
Kamilll Almanyada birkaç sesli 
film çevirmiştir. 

Lora LAplant - En son olarak 
Marıeyyez filmini çeviren Lora 
yeni kocaaı Vilyam Sayter ile 
birlikte ainemadan tamamen çe
kilmif, bir tiyatro kumpanyası 
tetkil etmittir. 

Jaklin Logan - Bu güzel 
yıldız bugün yıldızlıktan çekil· 
mittir. Nevyorkta bir tiyatroda 
bat rolleri oynamaktadır. 

BeHİ Lov - Se11iz filimde bü-

yUk bir şöhret kazanan Bessi 
Lov ilk sesli filim olan Bradvay 

Melodide de çok muvaffak olmuş· 
tu. Bu güzel yıldız geçenlerde 
evlenmiş ve sinemadan tamamen 
ayrılmıştır. ŞimCli bir çocuğu 

vardır ve onun terbiyesile meı• 
guldUr. 

May Mak Avi - BenhUr fil .. 
minde Ramon Novarro'nun şöh· 
ret kazanmasını temin eden 
May Mak Avi bir müddet 
ainemadan ayrı kalmıştı. Fakat 
timdi "Dehşet,, iaminde bir filim 
çevirmektedir. Bu güzel kız meş
hur zenginlerden Moris Kleri 
ile evlenmiştir. 

Kolin Mur - Bu komik yıl· 
dız kakül modaaml ilk icat eden 
yıldızdır. Fakat çapkın kız kakül 
modasını terketmiş ve saçlarını 
uzatmıya başlam,şbr.. Sesli filim• 
den sonra bir hayli müddet si-
nemadan uzak yaşıyan Kolin 
Mur son zamanlarda tekrar sine· 
maya intisap etmit ve yeni bir 
filim çeviımiye başlaınışbr. 

Sinemada 
Bir Kadın, Filim Seyreder• 

ken Çocuk Doğurdu 
Amerikanın Boıton şehrinde 

bir sinemada filim seyretmekte 
olan 20 yaşlarında Anna Linskaya 
isminde genç bir kadın, oturduğu 
locada bir çocuk doğurmuştur. 
Filmin yansı gösterildiği bir sırada 
arka localardan birinde evveli 
hafif, ıonra feryada benziyen 
ince bir ses yükselmiştir. Bunun 
üzerine seyirciler telqa dilşmüş• 
lerdir. Bu sırada sesin geldiği 
locadan bir kadın ayağa kalka-
rak: '·Merak edilecek, korkulacak 
bir 9ey yok. Sadece bir kadının 
doğurma vakti geldiğinden çocuk 
doğuruyor." demittir. Erkekler ve 
kadınların bir kısmı hlll göste• 
rilmesine devam edilen filmi 
tekrar seyretmeye başlamışlar, 
fakat halden anlıyan bazı kadın
lar doturan kadının yardımına 
koımuılardır. 

iyi anlamışlardı. Esasen Sem 
Poıta karileri Con Cilberti çok 

Greta Garbo her an, eski 
muhibbinin kendisine dönllp bir- Gretenın 9önlUnU çal•n. f•k•t l•veçll ylldızd•n çabuk v•zgeçen Can Cllllert plal ........... 
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Afacan amcasının köşküne 

misafir gitmişti. O akşam am
cası Afacana dedi ki : "Afacan 
yarın cuma. Herkes lstanbula 
gidecek. Ben bahçede çalışaca
ğım. Sen de bana yardım eder
ain olmaz mı? 

Yalnız Bir sual! 

Afacacan böyle angaryadan 
hiç hoşlanmazdı. Amcasını at
latmak ıçın bir çare <ıramıya 
başladı ve buldu. Amcası göz
lüğünü çıkardığı zaman burnu
nun ucunu görmezdi. 

r 

· Cuma sabahı herkes İstanbu
la ~itti. Amcası yÜzünü yıka
mıya gitt iği zaman Afacan kana
penin iistünde duran gözlliğü 

konsolun alt gözüne saklamayı 
unutmadı. 

Afaccrnm amcası Aman 
Afacan, etrafımı göremiyorum. 
Kuzum şq gözlüğü bul... 

Afacan - Aramadığım yer 
kalmadı amca... Kim birlir ne 
oldu? •.. 

Afacanın amcası - Gördün 
mü bir kere olan işleri... Bahçe
de çalışamayacağım... Bugün ak· 
şama kadar böyle kör gibi ne 
yapacağım? .. 

Afacan - Düşündüğün teye 
bak amca... Oturup bana hika
ye anlatırsın!.. 

Bir gUn muallim sınıfta sordu: 

- Çocuklar, size bir sual 
aoracağım. Amma tek bir sual ... 
içinizde kinı bu suale doğru ce
vap verine imtihanaız sınıfı terfi 
edecek ... 

AtACANLAR KLÜBÜ MARŞI 
Marifet 

Afacan bir gün komşulardan 

birinin çocuğunu bir temiz döv· 

mUştu. O ıırada annesi Afacanı 

kulağından yakalayıp eve soktu. 

Bunu işiten Afacan derhal 
parmağını kaldırdı : 

- Bana sorunuz muallim bey. 

- Demek kendine güveniyor· 
ıun öyle mi? 

- Güveniyorum . 

Muallim Afacanı müşkül 

Eski Huy! 
Bir giin Afacan 

biiyOknıı nl'SİIO be· 
raber sokag:ı ı;ı k· 
nı ı~tı. .Mahııı u tpa9 :ı. 
yoku undan ~ıknr· 
kon Afucan btlyii
kannosiıılıı elini 
t": liıı don l.:1<;ırd ı . ~ıı.· 
ğn bakt ı yok, soln 
uaklı vok ... 

('ocuk büylo ot· 
rafıııa lıak:ırken 
k omıııla rtlaıı biri 
~öziine il i ş mez ıııi ? 
ll emen ı, o ş tn. 

- Anıaıı ko ıııı;u 
amca •.. <l ı•ıll. Bı>ıı 
k avbold uııı . . 

va .. 

Afacanlar duyunuz : 
Huyumcadır huyunuz 1 
Ben bu klUbü açtım ... 
Sözlerime uyunuz f 

ziyettc bırakmak istedi. 

O sırada sokaktan geçen bir 
köpeği işaret etti: 

- Söyle bakayım, bu köpe
ğin üstünde kaç kıl var? 

A;nma yalnız bir sual so-

• - Yok c:uıı ııı .. 
l\i ıııiıılo tıokıtg-a \' ık
D11 9tın? 

- Kimi ııl o ola
eaki1 Hin ii kaıı ıı crn
le.. A 11; u barok so· 
kağa ı; ıld ı ın ı , bir· 
f OY knybotmeı- e 
ifi rahat etmez~ .. 

Hasan B. - Afacan aklında olsun; tram
vayda !lenden bUyUk bir lnsa~ı ayakta kalırsa 
kalkıp yerini ver, e mi? 

Afacan - Merak etme baba... tramvaydan 
ineceğim zaman yarimi ayakta kalanlara ver
meOI hiç unntmaml .. 

AF A C ANI-N 
DEVRİ.ALEM SEYAHATİ 
Afacanın Tefrikası: 24 

Hullaa: Arkadaşı ingfi7.lc birlikte 
tlowi !lloı11 soyahatiıı o ı;ı k:rn Afa
can Aıucrikada zcııgiıı olduktan 
ıoııra ~ikago h:ı.ydutlar111111 l'l iııo 
d ii şiiyor. Hayd utlar iki ~ocugu 

ytık ı>h: bir IJ l ıı:uıı n c ıı iist katına 
haıı ocliyorl:tr. 'l'uzsuz .\lınıct i -
mindı• bir Tiırk c;ocukları kıır· 

farııııya c;nl ı ~ıyor.] 

Reis: 
- Hele şu bacaksızın zoruna 

baki dedi. Hakikaten tuhaf bir 
çocuk! Sinema yıldızı olduğu şu 
•alinden belli! •.. 

Ben istifimi bozmadan: 
- Koca enayi! dedim. Senin 

halden anlayışın bu mu? ..• 
- Demek sen sinema aktörü 

filin değilsin öyle mi? 
-Yoooo!.. 

- Öyle ise niçin sinema ak-
törüyüm diye palavra attın? 

- Amerikada palavranın çok 
geçtiğini işittim. Arkadaşımla 

buraya geldiğimiz zaman cebi
mizde beş para yoktu. Düşün-

düm, taşındım. "Ben de böyle bir 
palavra atayım, bakalım nasıl 

olur? .. ,, dedim. Hiç kimse inan· 
mama:ılık etmedi. Bu tayede ar· 

·- Afacan • Afacanlar Klübü 1 ,, lamile bir klüp 
biitün Türk Afacanlarını klübüne davet ediyor. 

açıyor ~• 

Afacanız, cıvayız ! 
Bir yerde duramayız ! 
Zar tedene aşkols~n ... 
Oktan kurtulmuş yayız f 

racak sınız? 

- Evet. 

Bu köpeğin üstünde beş mil
yon altı yüz seksen beş bin ye-
~~==========================c;.:;:;;oıı 

Bilmece 
Üç kelimeden mürekkep bir 

cümle teşkil ed iniz. Bu kelime
lerden birincisi beş harf, ikincisi 
üç harf, üçiincüsü altı harftir. 
ilk kelime Y ha rfile başlar 1 
harfile biter. ikinci kelime M 
harfile başlar. Üçiincii kelime K 
harfile başlar, N harfile biter. 

Bu kelimelerin her üçünde 
de L harf ı vardı r. Birinci ve 
ikinci kelimelerde L harfi birer 
defa, üçüncü kelimede ise L 
harfi iki defa geçer. 

Her üç kelimede sadah harf 
olarak A, E, 1, V harfleri vardır. 
Bu cUmle her Türkün tutınas 
Iazımgelen bir nasihati ifade eder 

Bu bilmece}'i hallediniz. Ge
lecek pazartesi günü bu sayfada 
bilmecenin cevabını bulacaksınız. 
Doğru halledip etmediğinizi ora
dan anl.trsmız. 

kadaşımla bedava yıyıp içtik. 
Cebimizde biraz para yüzü gördü! 

Reis arkadaşlarına döndü. 
- Vay şe.ytan vay! dedi. Bu 

şeytan çekici meğer bizim zan
nettiğimizden daha kurııazmış! .• 

Sonra bana hitap ederek: 
- Peki, dedi, mademki ha

vadan yüz binlerce dolar kazan
dın, bizim istediğimiz elli bin 
doları niçin vermedin de bizimle 
belAya girdin ? 

Buna da cevap buldum. 
- Yüz binlerce doları hiç te 

havadan kazanmadım. Bir sinema 
stüdyosundan içeri adını atmamış 
bir kimsenin bUtün Amerikayı 
sinema yıldızı olduğuna inandır
ması kolay şey mi ? Bak hakikati 
anlattığım zaman sizin bile ağzı

nız açak kaldı! Sonra biz Türkler 

~eniz, kaynar kanımız 1 
Miskinlik düşmanımı:ı 1 
Doğrudan şaşmıyana 
Dokunmaz ziyammız 1 

AFACAN 

di yüz otuz iki kıl var ..• 
Muallim güldü: 

- Nereden biliyorsun. 
lım? Asıl onu söyle ... 

Afacan da gülerek 
verdi: 

- Yuvv muallim bey, 
suale geçmek yokf. 

-

baka-

cevap 

ikinci 

- Söyle bakayım, Yumurcak 

sana Alemin çocuğunun gözüne 

yumruk at diye şeytan mı öğ· 

retti! 

Afacan cevap verdi: 

- Vallahi anne onu belki 

şeytan öğretmiştir... Amma ..• 

Ayağına tekme atmak benim 
aklima geldi! .. 

Dinlenir mi hiç!.. 
Bir g 1lu .\faran 

mahallt'drıı koııış u 
lıanııııl ırd.ın IJiri· 
nin r,ntlak bir sı lo 

çoı~u~uıın ıılnni o\'
lcdi;;ini itilti. IH ıııl'ıt 
:ı.n ıı ocııııo ı:ıordu : 

- \nnl' bu ko ıı~u 
9arl ı ıııı SÜ) lflyor':', 

il . yı r oğluııı, 
tOC'Ub'll ll~ U><lll\ tli· 
·c ninni ı;li) ili~ or. 

Peki ı:o"ıık 
uvuro.; ı kadın ı;;ıı a
~ık 1111 ~ 

Elbet tı":ı· 
('"ı.k'~ .. 

Cingöz - Bu sabah evden çıkarken oyun• 
geç kalacajım diye acel•d•n iki ayajım bir 

\f:ll':\ll k :ııhıı ın 

c:.at l :ı.k sesi ni h ir 
daha di nled i, lfı· 
havlu ıiı r gidi lı.ı· 
9ıtH ~ılladı . 

- B"ıı o ı:oru
ğuıı )Cri ıı ıl o ol :ı;> · 
dım aııııcm <lıdıa 
aguıı ı :ı.ı:arken u· 
yurd um! .• 

pa puca glrdll • 
Afacan - Aman Cingöz ke,kl öyle gelaey

dln,.. iki ayalın bir papuçta iken ne iyi •eksek 
oynardıkl ••• 

enayi değiliz... insana öyle kolay 
kolay para kaptırmak hiç işimize 
gelmez 1 

Bu son sözüm herifin çok 
gücüne gitmiş olacak ki birden 
kaşları çatıldı, ağzının içinde an
laşılmaz birtakım sözler söyli
yerek homurdandı : 

- Sen bu kafada gidersen 
elimizden çekeceğin var 1 dedi. 

Reis bu sözleri söyle.dikten 
sonra sallana sallana dışarı çıktı. 

iki haydut ta reislerini takip etti. 
Kapı dışardan kilitlendi. Ben 

de fena fena düşllnmiye başladım. 
Şimdi ne olacaktı? 
Anlaşılan bu heriflerin elinden 

kolay kolay kurtulamıyacaktım. 

Üstümde param yoktu ki heriflere 
iıtediklerioi verip yakamızı kur· 
tarebilelim. 

Çek yazıam haydutlar elinde 
bulunduğumu bildikJeri için ban
ka çeki ödemiyecekti. Acaba 
Tuzsuz Ahmet ne yapıyordu? 

Pencereyi açtım. Cingöz mey· 
danda yoktu. 

Hele şu başımıza gelenlere 
baki... 

Şöyle böyle bu heriflerin 

eline düşeli bir hafta oldu. Da
ha ne polis hafiyesi Harryden, 

ne de tuzsuz Ahmetten bir ha
ber yok! 

Fakat neden bilmem: Bir ses 
bu vaziyetin uzun rni.iddet de· 
vam etmiyeceğini adeta kulağıma 

fısıldıyor va:ıiyetin böyle devam 
etmiyeceği malüm bfrşey •.• Fakat 

iyi mi olacak? Yoksa fena mı 1 
• Bitm~di • 
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Maharriri lf. 

Her Hakkı Mahjuzdur 
-1J9-

Şimdi, hayret ve taaccüp 
sıra ı, veliaht Reşat Efendiye 
t:elmişti. O da mukabele elli: 

- Allah .. Allah .. Fehim Paşa, 
y rüya görmüş.. Yahut ta yine 
bir işgüzarlık göstermek istemiş .• 
İşte görüyor~mnuz ki ben bura· 

dayım. Sokağa çıkan, oğlum 
Necmettin Efendidir. Biradere, 
ı lahsus selim söyle.. O çapkının 
s~zii ile ikide birde sinirlerini 
ovnatmasm. Şimdiye kadar 
kendilerinden mezuniyet al-
madıkça bir yere çıkmadığım 
~ bi bundan sonra da çıkmıya
c..ığıma emin olsunlar. 

Bu esnada, on dakikada bir 
Ahdülhamide F ehiın Paşanın 
j.ırnalları geliyor; bunlarda : 

( Arabayı buldum. Takip edi· 

yorum. ) 
( Araba henüz bir yerde te· 

rakkuf etmemiştir. Takipte devam 
ediyorum. Nerede durur ve ki
minle görüştilürse, derhal arze· 
c1ilecektir. ) 

Benim Deli 
şımarmış.. Aciz ve muti halkı 
ezebildiği kııdar ezmekle bera
ber, kudretli zevat arasmda da 
çarpışacak adam aramıya baş· 

lamıştı. Bu hususta da hUnkarm 
mizacına hizmet etmeyi düşünen 

Fehim Paşa, nihayet (Mfişir Fuat 
Paıa)ya ~tınıya karar vermişti. 

Fuat Paşa, esasen bütün ha· 
fiyeler için mühim bir mevzu 
teşkil ediyordu. Mert, cesur ve 
tok sözlü olan bu büyük aıker, 
sözilnü hiçbir yerde, hiçbir kim
seden esirgemiyor; hükümetin 
idare sistemini ve hükümeti idare 
edenleri şiddetle tenkit etmekle 
beraber, bazı saray erkanile bil
hassa hafiyeler hakkında ateş 
püıkDrliyor; arada sırada Padişah 
için de söz söylemekten çekin 
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Çerkezime Diyordu 

1 
miyordu. 

Abdülhamit, bunları gtinü 
gününe haber almakla beraber 
Fuat Paşaya seı çıkarmıyor, 
hatta gariptir ki bazan ihsanlar, 
bazan da maden imtiyazlan ver
mek suretile Paşayı taltif eyle
mekte devam ediyordu. Fuat 
Paşa, esasen refah içinde yaıı· 
yordu. Abdlllhamit te biliyordu 
ki Fuat Paşanın Mısırda eskiden 
kalma bir haylı arazisi vardı. 
Süveyf kanalının da epeyce 
hisse senetlerine malikti. 
Bunların varidatile mükemmelen 
yaşamak iktidarım haizdi. Böyle 
olmakla beraber Pa,aya aık sık 
ihsanlar ve imtiyazlar vermesi 
hiç füphe yok ki onu tutmak is
temesinden ileri geliyordu. 

( Arka. ı var ) 

Safranboluda Heyecanlı Bir Maç 
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Büyük Dil İnkılcibının 
Başlangıç Günündeyiz 

------
(Bat tarafı 1 inci uyfada ) 
4 - İki ikinci reis ve dört 

kltip seçilmesi. 
5 - Maarif Vekili Beyefendi

nin nutku. 
6 - Samih Rifat Beyefendi· 

nin konferansı. 
İşle yarınki celsenin ruzna· 

mesini bu maddeler vücude geti
recel.tir.,, 

Tnrk dilinin esasatı hakkında 
hazırlamış olduğu tezleri kurultay
da serdetmek üzere şehrimize 
gelen Profesör Agop Martayan 
Efendi dUn ve evvelki gün bilfiil 
dil encümenine iştirak etmiş 

bulunmaktadır. 

Profesör, evvelki giln saat 
14,5 ta Dolmabahçe sarayına git• 
miş ve Ruşen Eşref Beyi ziya· 
ret etmiştir. Profesör aaat 15 te 
toplanan encümene iıtirak 
etmiı ve Reisicümhur Haz· 
re ti erine takdim edilmiştir. 

Bu içtima geç vakte kadar de
vam etmiştir. 

Profesör dün de mUt~şebbis 
heyetin içtimaına aza sıfatilo 

iştirak etmiıtir. 

Profesörün tezleri, TUrk dili· 
nin en eski milletler dillerile olan 
rabıtaları hakkındaki ilmi tahlil
lerinden ibarettir. Aıop Efendi 
umumi harpte Türk Ordusunda 

ihtiyat .~abiti olarak bulunmuştur. 

Üz Türkçe 
Türk Dili Cemiyeti azasından 

Şair Celal Sahir Bey eski şiir
lerden bazılarını Öz Türkçeye 
çevirmiştir. Bunlar Emin Bülent 
B~yin (Kin) manzumesinin iki parç· 
asıle merhum Ziya Paşanın bir 
kıt'asıdır. Bunları yazı yoruz: 

(Kin) Manzumesinin Aslı 
Göste r semayi mairibe yükıcl de alnını 
Dök kalbi aııfr millete fey:r.i beyanını 
Albayrağıala çık yürtl aafken zafcrnüma 
Bir gün tehit olunca da olaun kefen sana 
Dağlar Hu.na gelse de aalatsa hepırinl 
Binlerce can dirilse de naklet•e rcçnı~I 
Garbin cebini :r.alimt affetmedim •eni 

TtiTküm ve düşmanım aana kalsam da bir ki 
Emin BUlcnt 

Öz Türkçesi 
Yük.ael de giinün battıiı yere göeter alnını 
Budunun arık gönlüne ödü sö:ıün dökülalln 
Albayrainıla çık yürl sağken başar 8rn cfl 
O •\s,ua er aeydamnd• ölünce senin örtüa 
Sıra dailar dile ırelae de aalatsa hcpalnl 
Bln1uce can dirilae de dlylverae gcçmlti 
Batı m tlr..U ahu, bağıflıyamam Hltİ 
Türküm ve dUımanım sana kalaalJl da b-

bir kiti 
Türkçeye çeviren 

Cdll Salüt 

Ziya Pa•anın Bir KH'ası 
Yarap ne ekılHıtli deryayı t:ı:r.dlnden 
Peymanel vücude uhrap dolmuaydı 
Ar.ade Hr olntl•m klybl der.tü gamclan 
Ya dehre gelme1eydim ya aklım olmasaydı 

7Jya Pata 
ÖZ Türkçesi 

Calap ne ekarlirdi onurun dealdndcn 
VarbiılDI• kahına apn dol-ayda 
Dert. kayra tanıından f" b&fım kurtulW'clu 
Ya a~uaa t•ı ..... 7• u.wm ol•Haydıl 

Türkçeye Çnfren 
Celll Sahir 

Bir Dil için-Bin Senelik 
Zaman Çok Kısadır 

( Araba Kağıthaneye -vasıl 
olmuş ve ağaçların altında dur- ---- • ----

rnuşsa da, henüz kimse ile mu- Dilimize Girecek Her Kelime Kendi 
lakat vukubulmamıştır. } 

Diye birtakım hezeyanlar ya- Türelerimize Uymalıdır 
Turk Dili Kurultayı bugüu topl&lll) Or. Biz bugiln ele .. Tilrk dili Oze-ıılı bulunuyordu... Başmusahip 

nefes nefese huzura girdi. Gör· riııdo epey arattırmalıı.r yapmıt olan Ak aray Meb'buıu Be im Atalay 

dliklerini ve işittiklerini hikaye Doyiıı sözlerini yazıvoruz. 
etti. Abdülhamit, geniş bir nefes Besim Atalay Bey diyorki : 
alarak : Safranbolu, (Hususi - 63üncU mellin Bey, Gençlerbirliiinden " - Tlirk dili, Tl\rk ili iflen-

alayla, Safranbollu Gençlerbir· Ah B d b ı · k bi - Fehim Paşaya haber gön- ı•v met ey penalb an irer ıo mtmış, zengin, kızoğlan ız r 
ıgi arasmda yapılan maç bir, 

derin. Geri dönstin. bire berabere neticelenmiştir. atmışlardır. Maç çok heycanh dildir. Bu dil çok yl\celmiye, 
Diye irade etti. Birinci haftayımda müla:a:im Niza· olmuştur. ilerilemeye müsait olan bir dildir. 

lf. 
2

,. , • , Türk dilinde kelime çotaltmak,ke· 

Fehim Paşa bazan babalarının Adana M a ı Bu akşam lime yaratmak iti başka dillerden 

cezasını evlatlarına da çektirirdi.. E L H A M R A Sı'nemasında daha kolaydır. 
Mu .. du··rıu·•gv u·· T d d ıı d b k Bir gün veiiahtm ogv ullarmdan Zi- 0 1 anı ığımız l er e u o a· " aktilo,. fi minin unutulmaz yıldızı 

yaettin ve Ömer Hilmi Efendiler M A R I E G L O R y dar kolay bir iş değildir. Türk-
bir arada olarak gezmiye çıkmı§• ve MARGUERİTE MORENO tara· çede gerek isimlerde, gerek 
lar, Nişant~ı tarikile avdet edi- fından temsil edilen fiillerde &lök değİfJDe2. Onun 
yorlardı. Takip ettikleri yol, DA K T l L ONUN yanına birtakım takılar (lahika) 
Fehim Paşanın konag-

1 
önünden 1 Z D 1VAC1 getirilerek kelime çoğaltıhr. 

Fransızca ıöuO büyOk konıdl, 
geçiyordu. TesadGfen 

0 
esnada kahkahalarla srlldUrtecek büyük Sayısı binlere varan eski ve 

F ehinı Paşa da kapısının önünde bir filim. yeni birçok kelimelerin hemen 
arabaya biniyordu. Efendileri gö· İlave olarak PARAMOUNT dünya hepsi de bu yolda yaratılmıştır. 

hav~~isl~ri _gazetesi Fran•ıı: Bat- T ki A I l 
riir görmez, derhal arabalırınm vekıh Moayo Heryonua bir nutku ür er rap ar a tanııtıktan 
füıüne atıldı. Dürüşt bir tan.da rnuhtefif •por hareketleri, merakl; sonra dillerini yüzilstü bırak· 
kar,ılarına dikilerek: hidiulH · mışlar, arapça ve Acemcedcn 

- Burası bana aittir; bira- Hanımefendi t bol bol kelime ve kaide almışlar. 
derler.. Buradan geçemezsiniz.. Onun için kendi dillerinin 
Haydi bakalım, geri... KOCAN· 1 Z çeğalma ve yftkselme kabiliyeti-

Diye bağırdı. Efendiler fena S 1z1 AL o AT ı y o R s A 1 ni durdurmuşlardır. Bir millet 
halde müteessir olmakla beraber için, bir dil için bin senelik bir Pek yakında bu bapta aixe müeNİr 
hiç ses çıkarmadılar. Ziyaettin bir tedbir takdirn edilecektir. zaman çok kısa bir zamandır. 
Efendi, başını pencerden çıkardı. lıimid ve difmizi kurtaran ulu 
Arabacıya: 29 Eyliil Perteınbe aakfU1u 21•40 da başbuğun yardımı ile dilmi:ıin çok 

G LOR YA' da 
nıncı a a usamerui •larala 

mfimktındllr. Ve dilimize fİrecek 
her kelime ilimize ıelecek ya-
bancılar gibi kendi ka~unlanmı· 
za, kendi türelerimize uymalıdır. 

lsblahlar tllrkçe olmalıdır. 
TOrkçe olursa talebe mektepte 
dersi daha kolay belliyeccktir. 
Yeni kelmeyi eski bildiği 

kelimeye bağbyarak dersi 
daha çabuk anlıyacakbr. 
Yabancı kelimelerle ıstılah yap
mak, çoc&t ı iki tftrltı 2Dçltı
ğe sevketmek demektir.,. 

Milyonluk Bir Tarih Hazi
n esi Kayıplara Karııb 

4 B~ tarafı l inci sayfada ) 
Kemal Bey, merhum ismet Bey. 

Bu ı 19 parça eşya müzeden 
hep birlikte kaybolma mıf, teker 
teker alanmıştır. Fakat esraren· 
gil el günün birinde müzenin 
ambarından teşhir salonlarına da 
musallat olmuş ve işte bunun 
Ozerinedir ki mesele meydana 
çıkmış ve tahkikata baılanmıfbr. 
Fakat netice ne olmut. bilir 
misiniz? 

Tahkikat evrak• tamam beş 
ıene muamele görmlif, daireden 
daireye gidip gelmiı, fakat o 
sırada İstanbulda milli bükümet - Geri dön... B'-. • G 

1 
M~ zengin hazinelerine el atacagv ız. 

Emrini verdi ... Saraya geldik· RAMON NOV.ARRO' nun Türk dilinde kelime çoğalt-:'"\ k tee5süs ettiği için hadise ve tab-
leti zaman bu hakareti babala- K•drl Bey SU7Y VERNO~ ile herabcr ma ve üretmek, takılarla yapı- kikat unutulur gibi olmuştur. 
rma söylediler. Reşat Efendi de Tarsus (Hususi)- Tarsus Mal- A Ş 1 K R A H 1 B E lacağı gibi Türk diline girmiş ve Günün birinde evrak esrarıeogiz 
bundan mUtee ir oldu. Bu O'ibi mUdiirü Kadri Bey Adana vila- t5evillc•ıı Şarkıcı) Türk halkı tarafından kullanıl· b k b l k b 

6 
M I M I d' I w fllminde yU1de yü1 Fraasuca konutaeak k l k ir surette ay o muş, ay olan 

hallerin tekerrl\r etmemesi için yeti er tez a mil ur ügüne ta- ve şarkı söyllycccktir. ma ta o an elimeleri benimse- tarih hatıraları gibi gaiplere ka-

Abdülhamide bir mektup yazarak yin edilmiş ve vazifesi başma - Keder ve teessüre elveda mektir. rıtmıştır. 
ricada bulundu. hareket etmiştir. Kadri Bey ta- Yaşasın neıe n kahkaha._ Bakınız şeker kelimesini her Şimdi haber aldığımıza göre 
Mefhur(SaraçhanebaıJı vak'a- mamen halkçı ve kıymetli bir Türk anlar. Bu kelime eski yu- Milze idaresi bu eşyanın defter-

~•) Y Bu Mesele Etrafında Dil· maliye memurudur. Tahsilini Av- M A L E K nancada Sakarinoz, arapçadasük- lerden kaydioin silinmesini istiyor. 
ıen, Ha:,ıreta Şayanı Esrar rupada ikmal etmiştir. Teşyiinde ker, acemcede şeker, fransızcada Fakat yine tekrar ediyoruz ki, 

Fehim Paşa, artık şımardıkça bütün kasaba halkı bulunmuştur. H AR 8 E G 1D1 YOR sucre, İngilizcede chugu olmuş- tahkikata girişilecek oluna mes'· 
~-_:_____..!. _________ ~~--..:..._~~~~~~~JM~·ı~n~ıi~n~de~!!!!!!!!!!~~t~u~r.~B~u~g~ib~i~m~i~sa~l~le:r~i~ço~g~wa~l~tm~a~k-J_u~l~le~r~m~u~tl~a~k~a~m~e~yd~a~n~a~ç~ak~a~c~a~k~ta~r.~-~ 
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Binlerce Kelleden 
Yapılan Bir Abide! .• 

- Bul'urun Tevekkül Hamm 
dedi, size bir " Kelle minar ,, 
göstereceğim. Yepyeni bir kelle 
minar 1 

Tevekkül, Timurun sık sık 
yaptırttığı bu korkunç minarele
rin şöhretini biliyordu. Zaten 
Çin seddinden Moskova kıyıları
na uzanıp giden diyar içinde 
kel'e minarların ne olduğunu 
bilmiycn de yol tu. Şu karlar ki 
Tevekkül o ceza abidelerini gö
zile görmemişti, nasıl yapıldığı· 
ııı da lAyıkile tahmin edemi· 
yordu. Kocasının, iltifat emelile 
kendisine o abidelerden bir nü· 
mune göstermek istediğini öğre· 

nince sarardı, geri dönecekmiş 
gibi şuursuz bir hareket yaptı. 
Lakin Timurun kuvvetli eli, eli
ni yakalamıştı ve adeta sllrlik
ler gibi otağdan dışarı çıkarı
yordu. 

Tevekkül, oraya dalgın bir 
halde geldiği ıçm etraftaki ha· 
zırlıkları görememişti. Ancak 
şimdi bu haıırhklarm farkında 
oluyordu. Otağın bir tarafında 
ayak tahtı denilen yüksek sedir 
kurulu idi. Üç bin kişilik bir 
f.,ka, birkaç daire şeklinde o 
tahtın etrafını halkahyordu. Hal
kanın ortasında büyük bir ka
labalık vardı. Vezirler, müşavir
ler, bocalar ve saire de tahtın 
arkasında duruyorlardı. 

Timur, eli yine Tevekkülün 
elinde, tahta kadar yürüdü, bil· 
yük bir alkış tufanı içinde karı
amı tahta oturttu, kendisi yanına 
ieçti ve hemen emir· verdi: 

- işe başlayın! 
Tevekkül, sapsarı bir çehre 

ile etrafına bakmırken sert adam, 
ona doğru iğildi : 

- Beni küçük görenleri, dedi, 
bak ne bile koj'uyoruml 

Sebzivar şehrinde Timurun 
bayrağını yırtmak cür'etini gös
teren iki bin günahkar, kolları 
bağlı olarak oraya getirilmişler· 
di. Bunlardan ilkin dörder kişilik 
dört grup, beşer metre fasıla ile 
yere yabrıldı, iizerlerine balçık 

Ye kireç sUrüldükten sonra dör
der kişilik dört grup daha geti· 
riJip birincilerin üzerine konuldu, 
yine kireç ve balçık sürülmesini 

' müteakıp başka grup getirildi. 
Bu suretle ve cehennemi bir siir'· 
atle canlı insanlardan dört kule 
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yapılmıya başlandı. Altında ka· 
lanlar, kısa bir zaman sonra, in· 
lemiye ve Üzerlerine yığılan ağır· 
lığın tazyikile bağırmıya başlı· 
yorlardı. Bu inleyiş ve bağırış, 
aşağıdan yukarıya doğru teselsfil 
ediyor, abidelerin her parçasın· 
dan yavaş yavaş ölüm harharala
rı smyordu. 

Korkunç kuleler yl' •.-ıikçe, 
amele merdiven kullanıyordu ve 
inşaat, arızasız ilerliyordu. Niha· 
yet iki bin mücrimden yirmi be· 
şer metre yüksekliğinde dört 
kule yapıldı. İnliyen, hmldıyan 
dört kule! 

Yapı işinin bitmesi üzerine 
Timur, yine Tevekküle döndü: 

Bu kelleminar, başka bir kel· 
leminar. Evvelkileri kuru kafa· 
lardan yaptırıyordum, bunları diri 
insanlardan yaptırdım. Umarım 
ki kötü adamlar, ibret alırlar, 
bir dahi bayrağıma el kaldır
mazlar. 

Ve sonra dik dik Tevekkülün 
yüzüne baktı : 

- Benim bayrağım, dedi, 
beıı m kalbimdir. Ona ilişenler 
kalbimi incitmiş olurlar, nitekim 
kalbimi kıranlar da bayrağımı 
yırtmış lcadar beni celallendirirJer, 
başlarını tehlikeye düşürürler 1 

Timur, siyasi, askeri ve malt 
zaruretler olmaksızın kan dök
mezdi. Hele gönül kazanmak 
veya karılarının gözlerini korkut
mak için böyle canlı kuleler ya
pacak kadar hafif meşrepli bir 
adam değildi. Sebzivar ihtilalci
lerini Isfahan yolu üzerinde ve 
korkunç bir şekilde cezalandır· 
maktan maksadı, Demirci Ali 
Koçapa takımını uzaktan tet· 
hiş etmekten ibaretti. Bu bü
yük ceza, şüphe yok ki, köy
den köyf' naklolunarak, Isfa-
han sokaklarına kadar ya .. 
yılacaktı ve Asi demircinin 
avenesi, şu dört kulede kendi 
akıbetlerini görerek telaşa düşe
ceklerdi. T elit korkunun mu· 
kaddemesi ve korku, acze düş• 
menin mUjdecisidir! 

İşte Timur, bu düşünce ile 
şu dört kuleyi yaptırmıştı. Fakat 
fırsattan istifade ederek Tevek
külü de korkutmak istiyordu. 

Onu, inşaat sırasında, yanında 
bulundurması da bu emelden ileri 
geliyordu. Fakat gözettiği siya-

setin lsfahanlılara ait cephesi 
isabetli olmakla beraber öbür 
tarafı çok sakattı. Kadın yüreğinin 
cebren alınabilmesine imkan 

yoktu. Oraya nur olarak girmek 
ve girdikten sonra ateş haline 
gelmek lazımdır. Timur, infialin
den, iğbirarından ve inkisarından 

dolayı bu noktayı düşünmüyordu, 
T evekkülil korkutmak istiyordu. 
Yanlış lir yol tuttuğu için de 
kazanmak istediği yüreği büsbü
tün kaybediyordu. Çünkü Tevek-

kül Hanım, tahit olduğu sahne
den kocasının yüksek kudretine 
intikal etmedi, kulağına fısılda· 
nan sözlerden ibret almadı, bili· 
kis tiksindi ve onunla kendi ara· 

sında derin bir uçurum görüp 
dururken şimdi o uçurum içinde 
dört korkunç kulenin inlediğini 
görlir oldu. 

--··--- .. -~ - - - -~ - ----
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Ayakkabıların Kıymeti 
Bir Amerikalı Kimyager, Bunlar -

den Yüzlerce Kimyevi 
Madde Çıkarıyor 

Eski ayakkabılar 
meOer bir 
hazine lmlf 

lıtl.ter Ml~elmaaıa 
labor•tuanac&. 

tocrllbc 
J•pılırkea 

Krom oksidi 
de eski ayak· 

kabdardan 
çıkarıhyor 

Tropakokanl denllen madde de 
klrll dertlerden elde edflmlftlr. 

Son seneler zarfında kimya 
ilminde vücude getirilen terakki, 
akla hayret verecek bir dereceyi 
bulmuıtur. Fennin bu terakkisi, 
belki yarın bugünkü medeniyete 
en büyük darbeyi indirecektir. 
Çünkü atom denilen ve madde
nin esasını teşkil eden zerre 
parçalanabildiği gün, dünya ye
rinden oynayacak, sun'i altın 
yapmak kabil olabilecek, millerce 
mesafe deniz fizerinde bulunan 
gemileri uzak karalardan idare 
etmek mümkün olacak ve elek· 
triğe karşı artık ihtiyaç kalnııya· 
caktrr. 

Fennin bu azim inkılabına 
bizi götürecek olan vasıta bil
hassa kimyadır. Onun sayesinde, 
bugün, hiçbir madde lüzumsuz 
değildir ve en idi paçavranın 
bile kıymeti vardır. Bunu bize, 
Umumi Harpte, çirkeften yağ çı
karmaya, kAğıttan elbise ve ayak
kabı yapmaya muvaffak olan Alman 
sanayii isbat ettiği gibi • Ame
rikalı genç bir kimyager de can
lı delillerle hayretimizi arttıryor. 
Bu genç kimyagerin adı Jozef 
Miçelmandlr ve Amerikanın Har· 
vard darülfünununun mualJimle
rindendır. Mister Jozef Miçelman, 
kimyanın ne mUthit mucizeler 
yapmıya muktedir olduğunu gös
termek için eski ayakkabıları almış 
ve bunlardan hayalimize bile gel
miyen maddeler çıkarmıştır. 

Eski ayakkabıdan bu kimya
gerin meydana getirdiği kimya 
maddelerinin miktarı yüzleri bulur. 
Fakat burada, size, bunlardan 
birkaçının ismmı kaydetmekle 
iktifa edeceğiz. Mister Micelmanın 
eski bir ayakkabıdan çıkardı v 1 

1 - Yağlı boya tablolarda 1 
kullanılan yeşil krom hamızı 

2 - Renk çıkarmakta kul
Janılan hayvani k6mür. 

3 - Yakmak için bir nevi 
gaz ( petrol değil ). 

4 - Karbonat do' kalsiom. 
5 - Amonyak 
6 - Fotoğraf camlannı yı

kamada kullanılan bir ecza 
7 - Yasemin ve diğer ko

kuları arttırmak için kullanılan 
bir esans. 

8 - Boya 
9 - Mevcut iyotlardan daha 

iyi bir nevi iyot 
10 - Ziraatte muzır hayvan

lara karşı kullanılan zehirli gazw 

Ierin yerını tutabilecek nikotin 
slllfatı. 

1 1 - Kokainden daha kuvvetli 
ve uyutucu bir ilaç. 

12 - Hamızı karbon yağı. 
J 3 - Hayvani yağ. 
Saydığımız maddeler, Mister 

Miçelman'ın eski kunduralardan 
çıkardığı mevaddın bir kısmını 

teşkil etmektedir. Bunları sıralar
sak adedi yllzü geçebilir. Demek 
oluyor ki kürenin üzerinde her ıe
yin hususi bir mahiyeti ve ak}ı. 
mızdan bile geçmiyen bliyük bir 
ehemmiyeti vardır. Mar:ifet o sır
ra ermek ve istifade etmesini 
bilmektir. 

ı • s-··;· .. r .. ····-···R:tDYo·--r--;-·1-
.. ı.. ............ ~ ~······· ............................. 1 ... 

ı : 
26 EylOI Pazartesi 27 EylOI Sah 

fatanbul - ( 1200 metre) 18 Mi.ı· fstanbul - ( 120 ı motre) ı~ orkes· 
şcrnıf H:ı.nııııın iştirakilo alaturka. saz, tra, rn,5 Kemal Niyazi Beyle Fahime 
19,:> orkestra, 21 Safiye Hanım ile ar-
kadatlım tarafından alaturka. konser, Hanımın ittirakile ince saz, 21 Nimet 
22 ~ramofon. Vahit ilanım tarafından tagarıni, saz, 

Bükroı -( 394 metre ) 20 salon or- 22 gramofon. 
kcstrası, 20,5 konferans, 20,4=> gra- Bükreı - (894 metre) !?() orke tra, 
mofon Jlllkları, 21,15 konser, B. Mol 

Belırat - (429 metre) 2ll Almanca 20,30 konferans, 20,45 farkı konseri, • 
ders, 21 akıam konseri, 22 komedi, 21,0S orkestra. 
23 piyano. iR•'arat - (429 metre) 20 Fransızca 

Roma - ( 441 metre ) 21,30 kitap ders, ~0,5 konferans, 21 ses konseri. 
ve muharrir, 21,45 hafif konser. Roma - (441 metre) 21,45 muhtelif 

Put - (483 metre) 20,4;) halk kon- konser, sonra Dor Bitz isn,indo bir 
seri, 22 koman konseri, 22,SO piyano komedi. 
konseri. 

Viyana - (M 7 ınetra) ~1,05 Viya· Prat - (488 metre) 20 Çigan orkeı· 
na musikisi, 23 sesli filiınlerdon par- trası, 20,50 şarkı konseri, 22 konser. 
çalar. Viyana - 517 ın •tr ) 20,40 halk 

Peşte - ( G!i ınetr ) 20, 1j Çigan kongeri, nıubtolif oılC'ralardaıı Jı:ı'"ı;alar, 
orkostra:sı, 21,:1.) komedi, soıır:ı. d.uıs 21150 stud) oda koıncd', 22,:>0 d ms ha· 
hava l:ırı . 

Vartova - (141 l metr 20,15 ınııh· 
to'if, 21.:W Hoıııaııy:ı tiy.ttrosu hnl,n.ııı· 
ela bir nıus:ıhabl', 21,)0 Solist koııscri, 
2fl <laııs havaları. 

~erlin - (16:33 metre) 21 il nıbur ..:
dan naklen ııct'u veren lııl\. lar<l.ııı 

metro ) 20 c: ıloıı or-

\ahırı. 
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ÇANAK KALE 
- 11 t Yazan: Ceneral Oglander 

Bütün Gece Siper Kaz-
makla Meşgul Oldular 

Üç liva kaymakamlarmdan 
yalnız bir tanesi sağ kalmış, 
on iki tabur kumandanından da 
vazife başında ancak Uç tanesi 
kalabilmişti. Büyük zabitan ve 
efradına gelince, 86 ıncı liva 
müthiş zayiat vermişti. Bu livanın 
dört taburundan bici olan Dublin 
f usilliers dört .zabitten maada 
bütün zabitlerini ve 550 neferini 
:r:ayi etmişti. Diğer Uç tabur ise 
zabitlerinin nısfını ve efradmın 

üçte birini kaybetmişti. 87 ve 
88 inci livalar biraz daha talihli 
çıkmışlardı. Çüoktı Y sahilindeki 
kıt' aları istisna edilirse bunlardan 
hiç, birinin zayiatı 0o(IO) nisbetini 
tecavilz etmemekte ve umumiyet 
itibarile de efrat meyanındaki 

zayiat yüzde 50 yi bulmamakta 
idi. Fakat 87 inci liva ancak 2,75 
taburdan mürekkepti. Çünkü Y 
sahilindeki cüz'ütamlcırı henüz: 
iltihak etmemişti. Fakat her şey
den mühimmi bUtUn fırkanın 

maddeten yorgun ve bitap bu
lunması idi. Zabitan ve efradın 
kısmı azamı hiç uyku uyuma
makıızın dördnncü fırka olarak 
htkuma geçecekti. 

Morto körfezinin şimalindeki 

alçak arazide birkaç tane ıyı 
kuyu bulunmuştu. Fakat efrada 
erıak ve cephane yetiştirmek 
.ıon derece mühim bir mesele idi. 
Ve bu yeni ileri harekti de bunu 
bir kat daha gilçleştirecekti. 

Zion katır nakliye kolunu 
hamil bulunan bir nı..kliye gemi
ıının Mondros civarında yolunu 
kaybetmesi yüzünden karaya pek 
az nakliye hayvanatı . ihraç edile
bilmişti. Cebel bataryalarmm ve 
18 librelik topların hayvanları 

ise hiç istirahat etmeksizin 24 
saat miltemadiyen sahilden su ve 
cephane taşımıılardı. 

Karadaki topların azlığı da 
endişe veriyordu. O gün bir mik· 
tar daha IS librelik top ile Fran
ıı:r:larm 75 lik bir bataryası ihraç 
edilmişti. Fakat o dakikaya kadar 
karadaki topların adedi ( 28 ) i 
tecavüz etmemekte idi. Bundan 
maada topçu hayvanlarının azlığı 
yUıllnden, topçuların piyade ile 

birlikte ilerlemesi kabil olamı· 
yordu. Fransızlar ise henüz hiç 
hayvan ihraç etmemişler ve 75 
milimetrelik kıymettar topları 
sahilde Atıl bir halde durmakta 
idi. Maamafih donanmadan büyük 
yardım ümit ediliyordu. Hatta 
her gemi için bombardıman 9a

haJarı tefrik edilmiş ve sol ce
nahta, ateıi idare etmek üzere 
bir tarassut mevkii tesis edil
miıti. 

Karaya çıkıftanberi yapılan 
lüzumsuz sarfiyata rağmen sahilde 
fiik derecede tüfek cephanesi 
vardı, Fakat ateş hattındaki efra
dın birçoğu çantalarını atmış 
olduklarından, ne yiyecekleri ve 
ne de ihtiyat cephaneleri yoktu. 
Topçu cephanesine gelince, bunun 
Fransa cephesindekinden daha 
mühim bir .nesele şeklini alması 
ihtimal• vard~ Çünkü kuvvei 
seferiye İngiltereden hareket 
ederken mevcut beher top için 
750 ahmlık ve Howitzerlerin 
beheri için de 600 ahmhk cephane 
verilmişti. Mütemmim bataryala-
rın karaya çıkarılmasına intizaren 
topçu cephanesi meselesi oldukça 
endişe vermekte idi. 

Bütün bu gayrimüsait avamili 
nazarı itibara alan J«meral Hun
ter • Weston sabretmek ve 28 
nisan cünü Ahibabayı zaptetmek 
ümitlerinden vazgeçmek mecburi
yetinde kaldı. Tepenin zapta hu
susunda tanzim ettiği planda bi
dayettenberi tepeye sol cenahı 

ileri atarak ilerlemek ve asıl hü
cumu garplen ve Kirte köyünün 
l ,5 mil şimalin deki 472 ralrımlı 
tepe lle Kirte arasındaki hattan 
yapmayı tasarlamıştı. Şimdi do bu 
plinı muhafaza etmeyi, fakat 28 
nisan günü harekAtını sol cenah 
ile merkezi ileri snrerck Kirte 
yolu ilzerindeki matlup hattı tut
maya hasretmeyi kararlaştırdı. 

Sababm saat sekizinde ba~
lıyacak olan bu defaki müttefi
kin ileri hareketi S sahili üze
rindeki f ransıı hattının aağ ce
nabı mihver ittihaz edilerek sa
ğa doğru bir çarlı hareketi ola· 
cıktı. 

( Arkası var ) 

Elli Patlıcan, Yüz Elli 
Biber Beş Kuruş! 

ı 

s uaığırlljm umumi marazarası 

Susığırlık (Hususi) - Kaza· beş, üzümün okkası 3, domatesin 
rnız bütün Türkiye dahilinde l, etin on kuruşa satılmaktadır. 
bütün şehir ve kasabalardan Bir yumurta kırk para ve bir 
daha ucuz bir kasabadır. Bura- piliç on kuruştur. 
da hayat ucuzluğu tarif edilemi- Bıı ıayanı hayret ucuzluğun 
yecek derecededir. Biberin yüz başka memleketlerde buluna· 
elli tanesi be§, pathc;.nın elli tanesi mıyacağını zannederim. 
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DOKTORLAR 

Dr. Sabri Osman 
( ıpt>rntiir 

:-'irkt•\·i 

:;-alıiııpa~:ı oteli kar,ı,,ııHla - [)pr\"i:rl"r 
sok. Xo. 2. Ogfrtkn akpıııa k~l\lar 

IJiHımııırı lıarid vo kadııı lıa-.ı:ılıkları. 

Dr. M. Nahabetyan Emrazı 
dahiliye 

dihrl'\ İ\ ı• \ e J,adıll lıa,t:ılıl,Jarı lf•ıl:ı· 
'ilıa.ııcııi. H.-yoı.!'lıı. :-akız .\ı::u: :\o. :i. 
Kahııl saati: !t·l~ '" 11-·!1. 

Dr Mehmet Ali lievliy .. müt_eha~-
• sısı, Slrkecıdekı 

lılll:l) ıırıl'lı;ıııı•~i ili 
(:<alıık l\arnk:ı~ 

l·:ın i il ii ıı ii lıaıı ı ıı a 
ıı :ık 1 etııı i-ıti r. k a lııı 1: 

lıl·q~ıl 11 ıı: .. dotle ıı "n11 r:ı. 

Dr. Re,ıt Kadri Bevliye 
mUtehaasısı 

;.;irk•·ci, 'l'r:ııııva~ ılıır:ı;..:·ı. ~ıı. ~ - lln 

g-itıı ı:s:tlı:dıt.~ıı :ık1nı111 kaıl:ır. 

Cilt, fuogi ve 
Dr. Kemal Nuri belsoğııkluğu 

ıııiitoha ... ,,ı ... ı. Bo~ og-lıı. i..:tikl:d <'atlclı·--i 

A lıtl ııl 1 :ılı !'fi' ıııl i 1o1-a il t :hl i tti~a 1iııı1 u 
Hcııııt•li ll:ııı No. lfi. iter ı.:1111 iigl<•deıı 

~oıır.ı 1 :ı ı ~. ~il 1 :!. 

Dr. Sabih RU,tü Cilt ve Zührevi 
hııstalıklar 

~Iuart·ııı>lı:ıı11:si: ll:ılwı·kapı, l>r. \rtlr· 
~;ııı 11.uı, ;\o.:~- l. ı·ııııı:ııl.Lll ıııa:ııla 

hı•r ;.:ıiıı !ı - 1~ P k:vl ır. 

Dr Hayri Ömer Freng:i, Belso~uk-
• lu;c ve Cııt 

lı:t"t.tlıkları ıııiilt•h,ı!hhl. ll4'~ cı;.;hı, !,,. 

tikl:ll <':ıdıle·d A~aı·aıııii l,:ır~ı"ı ıııl:L 

.:\o. 1 :ı:ı. Cı;.:·loıleıı tHıllr;ı lıPr g:iiıı. 
'l'ı•l. Bt•\ 11;.;-lıı : :!~ti. 

Dr• Kenan Hasan Röntkcn ve 
Radium 

ıııiitPlı:tı::--ı~ı. Avrııp:ıd:ııı :ndPtlC yl'ııi 

!!etirtli:.d :ılf'llerlo lıa-ıt.ıl:ırıııı ~ ı>ni ııak
lottigi ı:ıııry:ı siııı·ııı.bt fı·,· kiı.dPkİ ııııı

~t~ t•ııl'lıaııı•sillıltı her gıııı k,ıh11I cıkr. 

IIa~tal.\ra lıii~ iik ... iılııılot g·iblı·rıııı>ktı·ılir. 

Or. E. Orfanldls 

saltık :l:iİı<taııları ıııl:uı. 

t•:uldı·--i ~o. ::?:-ıı. 'l\•I. 

P11riıı Seıı Lui 
tıastaneıi 

Bt•~ o,!lıı Istiklfıl 

He l o:;l ıı 31:1 L 

lsmall Süleyman 
Röntken 

mütehaHısı 

Cagalog-111, fü.ha huy apartıııı:ıııı 17 - :!t 
Yı·ııi oetlrü "İ ı-oıı si-..tcııı ıııakiııu:-;ile " .., 
her ı;iiıı ı-ahalıtaıı aktaıııa k:ıılar has-
talaruıı 1Pıl:\\ i cılcr. 

Beşlkta, Tramvay 
Dr. Merolnyan caddesi No. 4 

Ham·.:;i: urtalıalı!.'tı < 'aıl. No. 4 L llt•r 
gün R:ı.lıahtıuı ak~a uıa kadın. 

DIŞ TABIBLERI 

Cemal Ziya Köprüba,ı, Eminönli 
Han 2 ci kat No. 4 

Ilal'talarını her gflıı !ı 1 :! - 1 Ha kadar 
kabul 'o tadavi ctlor. 

Nurhayat Hansm Beyoğlu, 
Tevtonya 

kaqıaıııtla No. 47:!. ('11111,vlaıı ıııaada 

bor ~lııı 10 - 1!I a kadıır lıastalarıııı 

kalıtı! vu tod:ı\ i eder. 

PUzant Şamlı yan Beyoğlu lstilda! 
Cad. Mulen RuJ 

yaııınllaJ,i 2t' ~o. it apartııııanın l ı·i 

katıııa naklcıluıı ııp lııır g-iln h:ıstalarıııı 

kalıul cı.IPr. 

Te\tflk Rıza 
Ksraköy tramvay du· 
nk mahalli No. 3. 

llorgiin cumadan ıııaaıl,ı ~ den ~u,:m .ı 
kadar h:ıst:ıl:trıııı kabul eıkr. 

lst. Altıncı icra memurluğundan · ı 
Bir hor(,'l.ın dola\ ı mahı uı 'ıı fıl· 

ruhtun:ı. karar n•rilıııiş oltlu~uııtl.ın 

lıir tor:ıi ınakiııı>!!İ 2!J fı !ı:::.! tarilıindt> 
saat 1 :3 ten 15 o k.ıd.ır :-ıultanlı:ı ııı.ı 

ıııııı<l.ı Manastır lwnı oııtinılo "atılara

!!lı.a W\ı. olııntır. 

lat. 6 mcı icra memurlu
iundan. 

Bir l>or(,'t.lll dcılayı ııı:.ı.lıı;tız ,.e fli

ruhtnııa karar vorilırıit oltluı;uııılaıı 

otı11. ıııetro siyah ip<·kli 27 H n~:? tari-

hinde ırnat 14 ~aııdıı.lbodostcııiııdo sa· 
hlnr:ıgıııa ilin olunur. 

Fahri Bahç~kapı, ~azmi~ci .. Ali Riu 
mileuesesınln uıtunde, 

lzıet Bey llaıı. Hor ı;ıiıı ~a:ıt 10 <l:rn 
1!> a kaılar. 

Bünyamin lstepan c.aialoğlunda-
kı sabık Şark 

Eı·zaııesi :ialıilıl. Uoclikpafa, .,Tibcllirn 
ı1okak :\o :!O llı>r g-ftıı, cıııııadaıı ııııı:Hl:\ 

~:ıat !l-2tı ye k:ııl:ır. 

Muhtls lbrahlm Baya:ııt Tramvay 
durak 

ıııalı:ılli :\o. :ı:?. llı•rgiln ~aat ı:ı-~.:? ye 
k:ıdar. (:ı:ı·olı·ri dı• :ıı:ıktır. 

Ahmet Vehbi Babılli Ankara ~ad. 
Meserret otelı 

k:ı rtı su11la. ('11 rrı:11lırn ııııı aıl:ı lıflr giiıı 

~aat 10 d:ııı :ıl,,:\tıı:l kadar ha~talarını 

kaimi •der' 

M ff S Bc:!fikıa, 
uza er aml Tramvay C<td. 

Ekn'ııt Bıoy ap:ırırııı.ııı i\o. 11 llt•r!!ilrı 

salı:ıhtaıı ak1:ııııa k:ııl:ır. 

Karabet Semerciba,ıyan 
;-oirkı•ı·i 1 liirl.' ııl a~·1.ı. ~lıır:ıılh ,. ı·~uı. 

.:-:ıı. 11. 2 i111·i hııt. C'ıııııaıl:.ııı ıııaad!ı 

lıı•r:.:-ıı ıı -.:ı:ıt !J-1 !J .ı \,adar lı:ı,t.tl.ırıııı 

k:ılııı I ~dl'r. 

1 Şe k 11 l.tanbul Ankara cad. 
• v ea Tel: 200t9 

l:;tırnlıııl vı• l'ari,; J'akııltı•leriııdoıı 

1111 11.1111. llıır gilıı ~ · li y:~ kaılar 

hastaları 111 k:tlıııl ptf,.r. 

Bedri Hakkı Kadıköy 
Altıyol 

Cuııı:ı \ •' p:ız~ırdaıı maada her f?İill 

:-;aat !J d:ı ıı :.?il yo kaıl:ı.r 

R b Paogaltı 
o enson Aynacıyan Harbiae _ 

l'atilı 'l'raııı' ııv istA '111111 karıtı"ırırla 

Xn. (il. K:ılıııl ,.:ıaılı·ri: Jlor gıiıı !t-1:.? 

\"!' 11·~~. ( ' 11111;\ \I' 1 :ı/.'\f ii:,dtt\I' k:tcl:ır 

Fatih, Tnmvay 
Mu•mmer Hayri istasyonu 

;)ırrı En\ er ı:rzaııe:.i lıiti~i:.dııdı" 

C'ııııı:H1:ııt ııı:tıl:ı lıı•r ~ilıı iig-lı•ı[Pll 

s ııı r:ı k:ıl.ııl Pılc·r. 

Sirkeci Dörtyolağıı 
Ahmet Hikmel Betir Kemal Ecıane•I 
kartı~ı ıı ıl:ı :\11. 4. IIN g·ıi ıı s&al !I - :!O 
,.,, k:ıd.ır lı:ıst:ıl:ı.rıııı kalıııl ı·ılıı~ 

Mutahhar Muc.mmer Sirkeci 

~İmPn<lifLor İ~la!I~ rııııı k:ırfısııııl.ı XPııılı 

'l.:ulc lhuı, :\n. 1. 

KİMYAGERLER 

ldrM, kan 
Dr. HUsamettln kazurat, 

lllL\' :ıtltlı g:ııbi\ t·. tiı·arcı '\l 11aııayi tLh-
lilatı ~ ;qıılır. Hahı:ı·kapı Eırıl;'lk ve 

K u N D u R A M 1. ~ ~1 A . 

-----------------------T Kondaksl Beyoğlu lstikl11 
• S Cad. Tokatlıyan 

k:ır~ı:-.ııııla ~o. ~:.ı:ı K:ulııı ','ocuk 'a 
l'rkck İ(,'İll hazır vo ı rııarlaıııa crı 

zarif, l'll ıııetiıı \tJ Pil ucuz kuı11l11-

r:ıl:1r 1111·\Cllftıır. 

TERZi ve TUc. TERZiLER 
----------------------------Avedyan Sultan Hamam Me•'adet 

Hanı 37 - 39 
Kııııııttları11 ııt'fa:-ctı va dikiıtiniıı zara
f,.ti ı-a) e:<İıtdu eıı ıııii fkiilpe-..cııt ııııi1te

rilı•rirıi ıııı•rııııun t•ıh r. 

Yusuf ZI l.t. Ankara cad. Villyet 
ya konaiı k.artısında No. 31 

J\111'ık.ko'll1iııı 'o paltolar, soll ıııoıla ve 
eh\"eıı riatl:.ı. yapılır. Tak!!itle mu,uııele 
'ardır. 

Halit Yeni Postane kar!fıtında 
Fındık :zade Han No. 1 

En iYı kıııııa1taıı :-;oıı ıleror · itin:ı. ilo 
hiı:ilıııİ !J w ılikilırıit ellıiRcler. Todi
}atta tt• lıil:lt. 

KÜRK MAGAZALARI 
Beyoğlu, istiklal Cad. 287. 

Doyko Mağa:ıanın zenglu koleksiyonu 

Lit111odt111 kıırklı riııiıi Mİparit udiıı. 

Kilrk lio~ arııa~ı iı;iıt hmm i dııirtı. 

Beyoğlu lstiklil Cad. 
Hristo Ralli Panayla sok. 14 

Kilrk ınaııto hazır, ı,.111arlnuıa \8 

tamirat. t:arııitıir ic,·iıı her c:etit 

11111111111 r 

GÖMLEK iMALATANELERI 
lmalltaneıl ve 

10.000 Gömlek kadın çamaıırları 
Bhi.!.lar, t•iha~ t.akıııılnrı. y:ı.~tıklar ve 
s:lİrt'. En o<oıı ıııoılPller. Heyoghı, 

Tok1'tl ·~ :rn kartı:.ııııi;l Su ter ,uisi sok. 
('l'11rııaı·ı lı:l~ı) 11 

HUSUSi TEDRISHANELER 
---------------------------l n r il uc o 40 dereto 
Fransızca konuıturuyorus 

Mı·ktqıtı., til'art'ltl' 'o lıir ıııiic:-;se;ıı•!Ü• 

11111\:tffllk ıılıııak h.tcnıcuir. lliYanyoln, 
Firı11.ag-a ı•:tıııii y:rn ı ııda rriiııdii1. ve 

rrt'""· kıt. \ c l'r\,ek li:-an ledrL hanı-
~iııP ıııilrnt·a:ü t·<liııiz. Mt>ıınııııı olıııaz-
:,.aıll7. iirn•ti iadıı Pcloriz. l'akirlerdtın 
yarıııı iicrı•t alınır. Miiıliirii: ZIYA 

Biçki ve Diki' Dershane•I Madam 

.:\11Ptııi Asatloryan) t:e<likp:ış:ı, Hali 
l\P) ('aıl. Eııirci Kom:dı>tliıı sok. ~o: 1. 
kol:\) vo Pıı Roıı fraııSll'. usıılilı• 0 ny
<l:ı ıı ti ayıt k:ıılar. M aariCten 11111 addak 
;-ahaıletıınııw 'erilir. Talolıo ka~•ıh 

ha~huııı~tır. l>ur:-;lrro 1 teşriııie\ velde 

ı .. ı~ l:ı ıı ı r. ............................................................. E) t:ıııı H:ıııka~ı k:ır1ıı;ıııılıı IZ1.ı•t H. lfırn 

T h i ı .. tanuuı .Jİvaıı
Dr. Cevat a sn yolu Tel 23334 

r······~~~~~ ..... j;~·~-··;::~:::·······ı 
lllrnr. kaıı. k:lzıırnt \'ı•s:ıirt)lliıı t;dılıl

IPriııi y:ıjı:ır 

1 - (l\iiı-iik il~ııhr) lı:ırt\da iki ılc·r.~ i 

Dr. lbrahtm Ethem Dlvanyolu 
Eski Şark 

)!abfoli. 'fpJ . :!:li ı:... ll:ı~ :ılı, :-.ıııaı, 

g d:ıı lıilıııııııııı talılil:ıl 

M· İ F~ 1.\ R L A R 

2 - Bir il.lıı 111"1 l':ıtırdaıı ilıan•ttir. 

Kalı11 yazı il,i satır sa~ ılır. 

3 - llı·r :-::ıır <•ıı :t"t-tlg"I t keliııw lir. 

4 - llaııl.ırııı lıc1 :.atır.l:uı faıla 

lıı•r satırındaıı ayrıc:ı. :ışa::ıdaki 
fi:ıllı·r alınır: 

1 
1 
! . 
i 
j . : 
: 
: . . . • . . 

5 utırdau. i ba· 5 satırdan futa : 

i Nihat Vedaı 
Dipl. Milh. 

Mimar. 
ret i:lnın 
Aylığı 3011 Kr. 

her satır için 
60 Kr, : . 

:i " 800 .. 160 " : 
6 " 1500 " 300 .. j 

Bf'lı•n · anııu, ~I i ııı:ı rı \ P T.t,tlı lı ıi t. 
Projolı•ri ın glln<IP IP:-ılim l'tlilir \11 ıııpı

ı .ııııdır ı :.d.ıt:ı, :\i'}ast.u•İ \ :ııt lıaıı ltl·l t 12 • 2BOO • 560 .. ! 
. ···················································-······ .... 

Oarülbedayi gardirobunun mültezime ihalesi pazarlıkla icra 
olunacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek ıçın bergün Levazıın 
Müdürlüğüne razarlık için de doksan liralık teminat mektup veya 
makbuzu ile 28 Eylfı\ 93'~ çarşamba günü saat on beşe kadar 
Daimi Encümene müracaatları. 

Beyoğlu Deflerdarlığından : T ASHIH: 
Dünkü nüshamızın son sahifesinde intişar eden (Beyoğlu Kazası 

Defterdarlığına) ait ilanda Şehsuvar mahallesinin Hendek soka· 
ğanda 46 kapı numarala hanenin 2 - 12 hissesinin muhammen 
kıymeti ( 1320 ) lira olacak iken sehven ( 320 ) lira yazılmıştır. 
Keyfiyet taahih olunur. 
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Jr o hıl trfrf ~ 
Arnold Galope 
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Müzayede ile satılık tiftik 

Yeni Postahane arkasında Elkitip ardiyesinde 1 Teşrinievvel 
cumartesi günü saat 14tcn 16ya kadar. 

Emniyeti Umumiye İstintak 1-Iakimine Bir Tebliğ Gönde.~rek Benim Hakkımda 
· Şüpheli Malumat Aldığını Bildirmiş, Nazarı Dikkati Celbetmişti 

lslanbul Dörduncü ıcı a ıVIe::nurJuğuncJa ı : 
Beşiktaşta Valde Çeşmesinde 143 No. lu hanede sakin iken 

elyevm ikametgahı meçhul Huriye hanıma : 

:::. Peki şimdi ne yapacaksınız? 
- Hiçi Yani meseleyi kapan

nış addedeceğim! Zira para bulun
muştur. Ortada şikayetçi yoktur. 
Bununla beraber zevahiri muhafaza 
için birkaç hizmetçinin ifadesini 
alacağım, Rikokovskiyi aratmak
tan da vazgeçeceğim, hulasa 
birkaç gün sonra bu meseleye 
müteallik dosyeyi: 

- Saklanmas.! kaydile orta• 
dan kaldıracağım. Maamafih emi
nim ki ortalık durulduktan sonra 
Mauam Çesner aşıkım görmekte 
devam edecektir. 

- Cesaret eder mi dersiniz? 
- Azizim Müsyü Reed, eğer 

aiz de kadınları benim kadar ta
mmış olsaydınız, onlar tarafından 
yapılacak herhangi bir hareketi 
tabii görürdünüz 1 Elimden her 
gün geçen bin işin içyüzünü an
cak ben bilirim 1 Bakınız.. da~a 
dün .. fakat hayır, az kaldı geve
zeliğe kapılarak meslek sırrını 
ifşa edecektim. Bu bahsı kapata· 
lım ! 

- Fakat siz beni niçin davet 
ettiğinizi el'an söylemediniz ? · 

- Yine söylemiyeyim, daha 
lyi olur J 

- Neden? 
- Çünkü ..• 
istintak hAkimi tereddllt edi· 

yordu. 
Söyleyiniz canım, diye ısrar 

ettim. 
Haydi, hatırınız olsun 1 

dedi. Bakınız sizi neden çağır

dım?: Emniyeti umumiyeden hak
kınızda bir ihbar almıştım .• 

- Ne deniliyordu bu ihbarda? 
- Gülünç şeyler; emniyeti 

umumiye imzasız bir mektup at. 
ınış, bu mektupta sizin Cen Reed 
değil, fakat Edgar Pip olduğ~ 
ıuz söyleniyor, ayni zamanda 
Amerikalının kasasını ıoyan hır

ıızın siz olduğunuz iddia ediJj. 
yormuş! 

Omuz silktim: 
- Bu iddianın nereden gel

diğini tahmin etmipinizdir? 
- Rikokovskiden olacak r 
- Elbette! Herif tarafımdan 

tutulmuş olmasına bir türlll haz. 
nıedememiş, anlaşılan ( Edgar 
Pip ) e benzediğime de dikkat 
ederek bana bu oyunu oynamak 
ıstemişlir. Fakat hakil<atte bo 
oyun çocukça bir oyundu, zira 
iddiasına kimseyi inandıramıyacağı 
§Üphesizdi. 

istintak hAkimi gtilerek: 
- Elbettel dedi. 
- Peki, emniyeti umumiyeye 

be cevap verdiniz? 

- Henüz hiçbir cevap 
itledim. Doğrusu müşkül 

Resim Tafılili Kuponu 

T bıatinttl ötı"ronmelt htlyordanu 

teı::':ninizi 5 ndot kupon Ue lılr· 

lit Lo göndcriııiı. . Rcs ıniııiz sırayA 

Hıl>idir \ 'O iado cdiloıoı. 

lı!im, lll(.;Slo~ 

' oya ıan'nt! 

.. _ Bulunduğu wcmlchot 

Hesimin ldifoJi 

l'ıı l 111 u kabilin do göudorllobi .: 

vaziyette idim, isterseniz 
vahı birlikte hazırlıyalım? 

- Hay hay! 

bu ce· 1 bu Müsyü Pirlat denilen zat 
kumarbaz olduğu için babamızdan 
bize intikal eden servetin de 
tehlikeye düşmesi ihtimali kuv
vetle varittir! 

Kısmen tarafımdan telkin 
edilmiş olan bu cevapta Con 
Reedd' en sitayişle bahsedildiğini 
ve hakkındaki bütiln şUpheleri kö 
künden yıkacak derecede iyi ma
lümat verildiğini iliivaye bilmem 
lüzum var mıdır? .. 

Ertesi sabah yazıhanemde, 
biri kız, diğeri erkek, her ikisi 
de son derece şirin iki kardeşin 
ziyaretini kabul ettim. 

Sözü cıçan delikanlı oldu: 
- Efendim, size bir mektup 

yazmıştık, diye başladı, bu mek
tupta, belki habrlarsımz, annemi· 
zin dolandırıcı olduğunda şüp

hemiz bulunmıyan bir erkekle 
evlenmek istediğini haber veri
yorduk ve bu izdivacın da bizi 
maddeten ve manen son derece 
mutazarrır edeceğini kaydediyor
duk. 

- Evet, hatırlıyorum! Ce
vabı Singer sakağı postahanesin
de alınacak olan S. C: imzalı 
bir mektup değil mi ? 

. - Evet, efendim 1 Şimdi mü· 
saade ederseniz size vaziyeti an
lataytm : Annemiz bugün kırk 
beş yaşındadır, fakat buna rağ
men veçhen ve tavren pek genç 
kalmıştır. Maamafih üç sene 
evvel vefat eden babamız, ban
ker'" Savafm ölümünden sonra 
tekrar evlenmeyi hatırına gelir
miş değildi. Fakat iki ay 
evvel (Dovil) plajlarında (Pir
lat) adını taşıyan bir adamla 
tanı.şb ve bu adama karş\ bir 
meyil duymıya başladı. Vakıa bu 
adamla evleneceğini bize henüz 
söylemiş değildir, fakat birkaç 
gün evvel tesadüfen kız kard~

şimin kulağına çalınan bir muha
vere bu ihtimalin yakanda vukua 
geleceğinden bizde hiç şüphe 
bırakmadı. 

- Anneniz zengin midir? 
- Evet efendim, servetini 

kırk milyon frank kadar tahmin 
ediyorum. Eğer evlenecek olursa 

- Anlıyorum! Benden Müsyü 
Pirlat hakkmda tahkikat yap
maklığımı istiyorsunuz değil mi? 
Peki kabul edelim, fakat şayet 
bu tahkilrntın neticesi Müsyü 
Pirlatın lehinde çıkacak olursa? 

( Arkası var ) ----------
NAiM VAPUR İDARESİ mıi 
lzmir sürat PostasJ 

( 20 saat ) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her Perşembe günl eri Galata 
hafta rıhb.undan 
~aat tam 18 de hareketle do,ir.ı 

1ZM1 R 'e 
ve Paıar günleri Izmir' den saat 
14 112 da hareketle Istanbul'a 
avdet eder. Tafsilat için Galata, 
Gümrük karş sın da Site F ran
sez Han No. 12 yazthanesine 

-müracaat. Tel. B. O. 104l_ .. 

Tebe,ır Fabrikası mamulatı 

ilk defa An icara Yerli Mallar 
Sergisinde teşhir edilmiş ve 

muvaffakıyet kazanmıştır. 
Başvekalet va Maarif Vok~letl 
tarafmd&n takdir o!unmuştur. 
Tilrkiye mekteplerinde kulla
nılmak üzere Maarif Miidür-
lüklerine tamim edilmiştir . 
A \ rup·l manıull\tına faik, beyaz 
ve renkli tebeş i r, clişi ınacuııu, 

kabartına harita kumu. terzi sabun-
larını tercih cdiuiz. 

Deposu: lımir Beyler sokak No. 44 
Satış yerleri: Ankn,.a, Akba, latanbul, 
Marpuççular Ati Aagar Ticarcthnncat 
lımir: Şeritç ler içinde Hiiınü ve Nafi 
Atuf Beyler. 

... ııcımlliaiı21itilmlll .. lliS:mlllm ... 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karşı en müesıtir deva S E R V O l N 
haplnrıdır. Depoıu, lıtanbu1 Sirkecide 
Ali Riz:a Merkez eczaneıidir. Taşraya 

I~ kuruı poıta ile gönderilir. lxmirde 
lrzat Paıı:anndakl Trabıon Yelli ferah 

eoaneleriade bulunur. 

. Emlak ve Eytam Bankasından istikraz eylediğiniz meblağdan 
3~w? ~2 tarihine kadar borcunuz olan ( 2932 ) lirayı tediye etme
dıgıntzden l:irind derecede ipotek irae eylediğiniz Divanyolunda 
Hocariistem mahallesi Cdtalçcşme sokağında 5 yeni No.lu gayrı· 
men.k~lü~ aç k arttırma suretile satılacağına dair yazılan ödeme 
emrmın ıkametgahmızın moçhuliyeti hasebile ilanen tebliği karargir 
olduğundan tarihi ilandan itibaren 20 gün içinde itirazımz varsa 
932 1 ~ 34 d~sya No. sile memuriyetimize müracaatla dermeyan ey· 
Jernenız aksı halde muamelatı icraiyeye tevessül edileceği üdeme 
e:nri makamına kaiın olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

~ ~--~~~--------------------------------~ İstanbul Dördüncü f cra Memurluğundan: 
Kadtköy Moda caddesinde 10 numaralı lıanede sakin iken elycvm 

ik metgahı meçhul İbrahim Beye. 
Emlak ve E~·tato Bankasından istikraz eylediğiniz meblağdan 
30-6-321 tarihine kadar borcunuz olan 1258 lirayı tediye etmedi· 
ğinizden birinci derecede ipotek tesis eylediğiniz Ortaköyde Por
takal sokağ nda 61 yeni numaralı gayrimenkulün açık arttırma 
suretile satılacağına dair tastir kılınan ödeme emrinin ikametga· 
hm zm meçbuliyeti hasebile ilanen febliği karargir olduğundan 
tarihi ilandan itibaren yirmi gün zarfında bir itirazınız varsa 932· 
1 130 dosya numarasile memuriyetim ize müracaat eyle meniz aksi 
halde muamelatı icraiyeye devam edileceği ödeme emri makamına 
kaim olmak üzere ilan~n tebliğ olunur · 

-İstatıbul - Dördüncü İcra Memurluğundan: -
Lalelide Sekbanbey apartımanmda l numarada sakin iken elyevm 

ikametgahı meçhul Ayşe H~yriye Hanıma: 
Emlak ve Eytam ~ankasmdan istikraz eylediğiniz meblağdan 

30.6.32 tarihine kadar borcunuz olan 7270 lirayı tediye etmediği· 
nizden birinci derecede ipotek tesis eylediğiniz Beyoğlunda 
Kamerhatun mahallesinde Keklik sokağında 15, 17, 19 numaralı 
fiç hane ve Beıiktaş Abbasağa mahallesi 10 eski 18 yeni numaralı 
hane ve Beşiktaş Abbasağa mahallesi Aşıklar meydanında 2,65, 
67 numaralı gayri menkullerin sablmıya dair yazılan ödeme 
emrınm ikametgahınızın meçhuliyeti sebebile ilanen tebliği 
kararsir olduğundan tarihi ilandan itibaren yirmi gün zarfında 
bir itirazınız varsa932-l 131 dosya numrasilc memuriyetiaıize müraca
atla dermeyan elemeniz alcsi takdirde muamelatı icraiyeye tevessül edi· 
leceği ödeme emri makammakaim olmak Ü7.ere ilanen tebliğ olunur. 

İstanbul . Dördünü İcra Memurluğundan: 
Sultanahmette Üçler mahallesinde Fuat Paşa tlirbeıi karşısın

( 40 ) N. lu hanede Akile Afife H. la Şişlide izzet Paşa sokağında 
1pel<çi Apartımanında ( 2 ) No. lu dairede mukime iken elyvm ika• 

metgabları meçhul Rabia ve Hatçe Hanımlara 
Beyoğlunda T esvikiyede Nüzhetiye karakolu ve KAğıthane cad-

delerine hemhudut ve üç kıt'a senetle tahtı tasarruflannızda bulu
nan eski 22, yeni 4,2,94, 138 No. larla murakkam bir buçuk masu• 
ra mai lezizi müştemil 1Paa bahçe konağın tamamı. Emlak ve Ey· 
tam Bankasından borç aldığınız ve 30,6,932 tarihine kadar ezgay
ri faiz ve masraf borcunuz olan ( 36903 ) otuz alh bin dokuz yilz 
üç lira küsur kuruşa mukabil birinci derecede ipotek gösterip 
mezkur borcu müddeti muayyeneleri zarfında tediye etmediğiniz· 
den tastir kılman ödeme emirleri balade muharrer adreslerinize 
tebliğ edilmek üzere gönderilmişse de ikametgihlarmızın meçhu· 
liyeti hasebile tebliğ edilememiş olduğundan tarihi ilandan itiba· 
ren yirmi gün zarfmda 932 - 1029 dosya No.ıile memuriyetimize 
müracaatle itirazınız varsa dermeyan eylemeniz aksi taktirde 
muamelatı icraiyye tevessül edileceği ödeme emirleri makamma 
kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

Muallimlerine İlkmektep · 

KIRAAT 
• 

DERSLF.RI 
Jeş kı$mı da dört renk olan, memleketimizde ilk defa basılan mektep kitabı 

İsmail Hikmet Beyin şimdiye kadar bir eşi görülmemiş derecede mükemmel, hayat 
bilgisine uygun,yanlışsız, son derecede nefis, cazip bu eseri Türkiye'nin her 

tarafında büyük bir muvaff akiyet kazandı. 

Bu eseri görmeden mekleplerinize kitap intihap etmeyiniz. Talebe
sini seven ve mahrumiyetini istemıyen bütiin kıymetli muallimler, bu 

eseri almakta, fevkaladeliğini tasdik ve tebrik etmektedirler. 

Kıraat dersleri, Avrupa kitaplarında ender görülen bir nefasete malik
tir. Her taraftan tebrikler alınmaktadır. Beş kısım tamamen çıktı. 

Sühulet Kütüpanesi tarafından çıkarılmıştır. 
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