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Kurultayda Oazl Hz. ve Jenaral Mak .Artur Cenapları 

Kurultay .. Müzakereleri Dili-
• • 
mizin Zenginliğini ispat Etti 
Dün Çok Mühim Neticelere Varıldı 

essir olduğunu biz eskidenberi 
bilirdik ve ODU ssvmiştik. 

Evvelki gUn, bütün lllemleketl 
alakadar eden çok şümullü te-
zabürat ile açılan Tilrk Dili bü
yük Kurultayı diln ikinci toplan-
tısını yaph. ÇtinkU toplantı 
öğleden sonra saat on dörtte baş· 
ladı, mllhim müzakereler oldu ve 
akşam geç vakte kadar devam 
etti. Müzakereye başlanabilmesi 
için ekseriyet olup olmadığının 
anlaşılması lazım geldi, yoklama 
yapıldı. Neticede salonda büyük 
bir ekseriyet olduğu anlaşılarak 
müzakereye geçildi. 

Evvela dünkü zabıtlar okun· 
du. Bu sırada Dil Cemiyetinin 
Umumi Katibi Ruşen Eşref Bey 
ayağ, kalkarak: 

- Zabıtlarda geçen "Dil 
Enciımeni,, tabirinin "Dil Cemi-
yeti,, şeklinde yazılmasını teklif 
ederim, dedi. Bu teklif kabul 
edildi. 

Sonra Reis K~zım Paşa de
di ki: 

- İki encümen için aza se
çilecektir. Arzu edenler münasip 
g6rdüklerini söylesinler. 

Reisin bu teklifi üzerine 
Ruşen Eşref Bey tek-
rar söz aldı, Kurultayın teş
kilAt enciimeni için: Celal Sahir, 
Ahmet İhsan, Ali Canip, İhsan, 
Saffet, Saadet Zihni, F etit Celal, 
İbrahim Necmi, Nusrat Kemal, 
Hamit, Sa it Asaf, Ferit Zühtü ve 

Büyük Kurultay 
tJd gündenb .. rl çalıtan Türk ()ili Ku

rultayı, dilimiıE hesabına büyük gayelere 
eri!f ıek maksadını takip etmektedir. Ku
rultay müzakereleri, bu maksada ermek 
uğr ında kararlar verecek, bu kararlar tat
bik edilerek Türk Dili hakiki temizliğini 

ka·anacaktır. Bu çalışma neticesinde erile
cek neticeyi daha iyi anlamak için Türk 
()i ; Tetlılk Cemiyetinin, kuruluş ma'ksa
dır. ı uılatan ilk maddesini aynen yazıyoruz. 

" Türk dilinin öz güzelliğini ve :ıen
ginlii{ini meydana çıkarmak ve onu dünya 
dil:<'ri aramında değerine yaraşır yükfekli
ğe crİ'~tirmek makıadile Türk Dili 'tetkik 
Ccı :iyeti adh bir cemiyet kurulmuştur." 

işte, Bu Cemiyetin umumi kongre1i 
demek olan bu kurultay, bu makutlan ta
hakkuk ettirecektir. 

Kurultaya gelen tebrik 
telgrafları okunurken 

Hilmi Beylerle Bedia Muzaffer Ha• 
mmı ileri sürdü. Temenni ve takrir

ler Encümeni için de:Cevat Abbas, 
Hasan Ali, Sadri Ethem, Hakkı 
Nezihi, lsmail Hikmet, Ruşen, 
Ragıp Hulusi, Ihsan Ferit, Ali 

Ferdi, Rükneddin, Reş~t Nuri, 
Baha, Ahmet Cevat, İsmail Sıtkı, 
Mehmet Vahit Beylerin isimlerini 
saydı. 

Bu arada bazı azalar birkaç 
isim daha saydılar, neticede 

Ruşen Eşref Beyin söylediği 
isimlı!r büyük bir ekseriyetle 
kabul edilerek encümenler teşkil 
olundu. 

Tekrar reis Kazım Paşa söz 
aldı ve dedi ki: 

- Doktor Saim Ali, 
Cevat, Agop ve Saffet 
dil sahasındaki etütlerini 
celderdir. 

Ahmet 
Beyler 

bildire-

Bunun üzerine evvela doktor 
Saim Ali Bey söz aldı ve tetkik
lerini anlatmıya başladı: 

- Hanımefendiler, Beyefendi
ler, Türk Dilinin çok eskiliğini ve 
dil hususunda dünyada ,ok mü-

Bu iş bazılarımız için l>ir ilim 
işi ve bazılaıımız için bir histen 
ibarettir. Fakat bugün bu it 
ciddiyetle tutulmuş ve bunu 
siz de birer birer hissetmişsiniz
dir. Bunu Gazi Hz. no medyu· 
nuz. (Alkışlar) 

Türk Dilinin fennen ehemmi
yetini ve ilmen kıymetini anla-
mak için hakiki filoloji metotla· 
rma istinat etmek lAzımdar 
ve bütün filoloji işlerinde 
bizden evvel milletler kendi dil
lerinde ne yapmışlarsa biz de 
onların metotlarını aynen takip 
etmiye mecburuz. itim noktai 
nazarından bilinmesi icap eder ki 
filoloji yani dilin kendi anasırı 
olan diğer dünya dilleri arasın· 

daki fonetik münasebetleri doğ
mazdan evvel, yani dillerin 
bu kadar neşvünema bulmadık
ları zamanlarda insanlar yine 
konuşurlardı. Bu konuşmaları 
çok basit birtakım sadalar ve 
seslerle olurdu. Bugün biz filoloji 
yapıyorsak bu, dil işlerinde 
birtakım mütekamil metotlara 
i~tinat ettiriyorsak bu tekamül 
etmemiş dillerin konuşulduğu za
manda acaba dilin rüşeymi ne~
vünema noktai nazarından ne 
şekilde idi? Şunu demek isti
yorum ki bahsinde bulunduğu· 

( Devamı 9 uncu sayfada ) 

Sis Manzumesi 
:o;arm•t gene afakını bir dudu muannit 
Bir sulmetl beyza ki peyapey müfezaylt 
TaıEylkinln al!ında ezilmiş gibi etbah 
Bir tozlu ke1afetten ibaret bütün elvah 
Bir to:ılu ve heybetlf kesafet ki onarlar 
Dikkatle nUfuz eyliyeme:ı gavrine, korkar 
Lakin sana lliyık bu derin sütre! muzlim, 
Layık bu tesettür aana ey sahnı mezalim 

Tevfik Fikret 

Öz Dile Çevrilmiş Şekli: 
Sarmış yine tanJarını kafa tutan çlr duman 
Bir alaca karanlık ki artar geçince zama 
A:ıışının altında siUnmit gibi yerler 
Tozlu bir ııkıbğ'a dl>ner bütUn çizgiler. 

Bir to:ılu ve korkulu •llnhk kl bakı9lar, 
Ta ö:ı:ilne, içine sokulamaz ve korkar, 
Bu derin kara örtll pek yakı91yor •ana 
Ey sorbahk Ulkeal örtil yarar •ırhna. 

Bugünün Meselelerinden ) 
Hukukta Müsavat 

İt~Iyan Başvekili, 
Alman İddialarını 

Bir Makale İle 
Tahlil Ediyor 

Yazan: Musolint 
Almanyanın diğer devleti~ glbl ılllhlanmak bahalnde mutlak bir cihet uhlbl 
olmak iıtediği herke.in maUlmudur. Son Posta ıütunlarında dcfaatla ve dik· 
katle tetkik edilen bu hadlıe belkl bir glln gelecek, diinyanın yeni bir harbe 
ırlrmeılni intaç edecektir. Bu mUna1ebetle ltalya BaşwekW M. MU101lnl de 
bluat bir makale kaleme almıf, ffldrlerlni h:ah etmittlr. Hldlıenln ehemmiye
tine binaen bu makaleyi aynen tercüme ve naklediyoruz: 

* ''Son günlerin beynelmilel 
ıiyaaet alemine ait en mtihim 
hadiıe, Alman hükumeti tarafın· 
dan, teılihatta mU.savatı temin 
etmek ıçın, İngiltere, Fransa, 
İtalya hlikfımetlerine, ve diğer 
küçilk devletlere resmen verilen 
talepnamedir. Bu talebin mabi· 
yeti, Von Papen hükiımetinin 

en aıimkar ve ciddi bir si· 
maaı olduğu günden gilne 
daha ziyade anlatılan jeneral 

Von Scbleicher tarafından şu gün· 
lcrde yapılan beyanattan da anla
şılmııtı. Binaenaleyh fazla bir 
hayret ve heyecan tevlit etmemesi 
lazım geliyordu. Bilakis, gazete
lerin aldığı cepheye bakılacak 
olursa, Fransa efkArı umumiyeıi, 
hemen hemen müttehit bir surette, 
Alman talebine karşı ayaklandı; 

İngiltere c:fkArı umumiyesi daha 
ziyade çekingen ve ihtiyatkar, ltal
yan efkArı umumiyesi de Alman 
talebine karşı sempati gösteriyor. 
Demek ki, şimdi, soğukkanlılık 

gösterilecek bir dakikadayız. 
Cihan Harbinden doğan ve ıayanı 
hürmet olmakla beraber modası 
geçmiı his galeyan ve buhranla· 

M. Musollnl 

rmın, bilhassa yeni bir vaziyet 
tebellür etmiye başladığı bir 
zamanda, sakin bir muhakeme 
tizerine tesir icra edemiyeceğinl 
cihana gösterecek bir zamandır .. 

Bu yeni vaziyet, Almanyaoın 

Cemiyeti Akvama girip derhal bab 
olduğu ehemmiyet dolayısile tabii 

( Devamı 10 uncu aayfada ) 

Mahmut Muhtar Paşanın 
Üvey Pederi Kayboldu 
Hikmet Bey, 10 Milyonluk Bir Miras 
İçin Parise pitmişti, Şidi Ortada Yok 

.A vrupada esrarengiz •urette 
kaybolan Hikmet Bay 

Avrupa gazeteleri, Parisle 
İsviçre arasında sabık bir Türk 
bahriye zabitinin esrarengiı: bir 
surette kaybolduğundan bahsedi
yorlar. Bu zabitin ismi Hikmet 
Beydir. Vak'ayı daha iyi anlamak 
için, bir parça tafsilat vermek, 
sonra da Hikmet Beyin tagayyü
btı hldiıesini kaydetmek istiyoruz: 

Bir Evlenme 
Sadrazam merhum Ahmet 

Muhtar Paşanın vefatından 
sonra, Patanın ikinci d~ 
fa evlendiği Hanımefendi, 
Hikmet B. namında bir bah• 
riye zabiti ile izdivaç etmişti. Bu 
zabit Hikmet Beydi. Kadıköyde 
oturanlar, hergtin itinah bir su
rette traı olan, simsiyah bıyık
larını dikkatle kıvıran bu zab, 
gayet iyi tanırlar. 

Ahmet Muhtar Paşanın, Hik
met Beyle evlenen hareminden 
bir oğlu vardı : 

Bedrettin Bey. 
Paşanın vefatında, bu genç 

Galatasaray lisesinde okuyordu. 
Arkadaşları tarafından çok sevilen 

bir delikanlı idi. İhtiyar babası• 
nıu vefatı üzerine annesile bera
ber birçok milyonlara sahip oldu. 
Pariste tahsil etmek heve-
sine düştü. Fransaya gitti. 
Bir müddet orada kaldı. Hayır 

sever bir gençti. Pariste top• 
lanan kimsesiz Türk talebesine 
yardtm ederdi. Bir taraftan genç• 
lik ve tecrübesizlik, öbür taraf
tan da nihayetsiz gibi görünen 
bir servet, onu ihtiyatsızlaklara 

(Duamı 8 inci aayfada ) 
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T erkos Belediyeye ., 
Geçerken 

Terkos Şirketi tesisatı Kinunu
sanidcn itibaren Belediyeye ge· 
çiyor. Bu hususta halkımız di
yor ki: 

İrfan B. (Hırkaiterif 84) 
- Azizim terkoı kös dinlemiftir. 

Bu ıirket ıon zamanlarını yatadığı 

fu günlerde davul zurna ••z gelir. 
Tamam (45) senedir İstanbul bu tir· 
ketten yaka silkti. Bir günde fİrke· 
tin bq para cezaya mahkQm oldu
ğunu yarım aarm adliyesi kaydetme• 
d ;. Biraz daha ditimizi aıkalım in
ıallah aona iyi olacak. 

* 1smail Bey ( Edirnekapı Sultan· 
ham am ı 78 ) 

- Cağaloğlu civarına yine bir 
aydanberi su gelmiyor. Fakat terkos 
bütün alacaklaJını metelik bırakma
dan hem de girer ayak fazlasile bile 
alıyor, Yarım asırdaoberi koca İ.a· 
tanbulu, zengin mahalle eri bir bay• 
kuş harabesine çeviren bu ,irkete 

1on söz söylenmiştir. Kanunusanide işi 
belediyeye terkedecektir. İşte o nkit 
bol ye temiz suya kaTUıacağız. 

« 
Naim Boy (Sultanahmet Öçler ma

halle i 14 ) 
-i.t.nbulda hangi yangın çıkb da 

terkosun bol su verdiği kaydedildi. 
Hemen her yangının akabinde (ter
kos yine •u vermedi) süzü bir lulite 
halinde söylendi ve yazıldL Terkoı 

saltanat devrinde kopardığı imtiyaz• 
nameaile İatanbulu kmbanhk bir ko
yan gibi kııknrak batlamıthr. Bu 
tariaamelere ı-öre terk on mab kiim 
etmenin imkanı yoktu. Teıkoı her 
yangıa felil.:dinden ıonra tertemiz 
çıktı, kedi gibi daima dört ayafımn 
ününe düştü. 

• Nusret Bey ( Kumkapı Saracishak 
mahallesi !) ) 

- Terkoıun senelerdenberi İstan
bulda söndürmediği hanüman kalma
dı. Ne ise htanbulun çilesi doldu. 
Şurada birkaç ayımız kaldı. Tesiaab 
Belediyeye geçiyor. Biz biraz. daha 
tahammül göaterelim ve Allaha dua 
edelim de bu milddet zarfında İs
tanbulda yangınlar çıkmasın. 

Hasan Lfıtfi B. 
Ankarada 

Ankara Ağır ceza mahkemesi 
reisliğine tayin olunan sabık 
fstanbul Ağır ceza reisi Hasan 
Liitfi Bey dünkü ekspresle An· 
karaya, yeni Tazifesi başına ha
reket etmiştir. Hasan Lütfi Beye, 
yeni vazifesinde de muvaffakıyet 

dilel'İL 

KütUphaneye Bir Teberru 
Yüksek Ticaret Mektebi Mü

derrislerinden Salih Zeki Bey 
şimdiye kadar neşrettiği mecmu-

• alaran bir kolleksiyonu ile kitap• 
larından birer nhbasını Beyant 
kütüpban"sine ~l:erru etmiştir. 
Bu küUipbaneye ıon zamanlarda 
kitap hediye edenlerin miktan 
artmaştır. 

......................................................................... 

Yeni Dayak Şikiyetleri 
Bir Mürettip, Mahalle Bekçisinden Yan
lışlıkla Dayak Yediğini İddia Ediyor 

Son günlerde haksız yere dayak yedikleri iddiasile 
Adliyeye yapılan müracaatların adedi artmıştır. 
Dün de bir mürettip böyle bir iddia ile Müddei
umumiliğe müracaat etmiş, tahkikat yapılmasını iste
miştir. Bu zat Türkiye Matbaası başmftrettibi İsmail 
Fevzi Efendidir. iddiasına göre, geçen akşam geç 
vakit İşinden çıkmış, Alemdar tarafıncla bulunan 
evine gidiyormuş. Tam evinin kapısı civanna gef· 
diği sırada mahalle bekçisi ile birkaç polis memuru 
kendisini yakalamışlar, karakola götürmüşlerdir. 
İsmail Fevzi Efendi, kendisinin o sırada sokakta 
dolaşırken polislerin geldiğini görünce kaçan bir 
hırsıza benzetilmiş olduğunu, bu yüzden kendisine 

yatakta yatacak derecede dayak ahldığtnı ileri 
sürmektedir. 

Verem Hastanesi 
-----

Belediye İstimlak Mua
melesine Başlamak Üzere 

Belediyenin Cerrahpaşa taraf· 
larınd• büyfik bir Verem hasta
nesı yapmak kararında ol
duğu malumdur. Haber aldığı
mıza göre o civarda hastanenin 
kurulacağı yerde elyevm bulunan 
ev ve arsalann istimlak muame
lesi hemen başlamak ftzeredir. 
Hatta Cerrabpaşa semtindeki bir 
kısım evler şimdiden boıalmıya 
ve ev sahipleri başka evlere 
taşmmıya başlamışlardır. inşaat, 
istimlak muamelesinin hitamından 
sonra derhal başbyacakbr. 

İsmail Efendinin bu iddiası llzerine Adliye 
Doktoru evine kadar gitmiş, kendisini muayene 
etmiş ve filhakika davacının vücudunda bazı dayak 
izleri görüJmtışt.ür. Fakat bu dayağın nerede ve 
kimler tarafından atıldığı tahkikat neticesinde belli 
olacakbr. Bununla beraber hadisede bir karışıklık 
ve daha doğYusu bir yanlışlık olduğu, İsmail Efen· 
dinin karakol<\ yani ş olarak götürtildfiğU anlaşıl
maktadır. Diğer taraftan dayağ o yalnız bekçi 
tarafmdan bir sopa ile abldığı da ileri sürlllmek
tedir. 

Denizde Geçen 
Bir Facianın 
Muhakemesi 

Bundan bir müddet evvel 
Dumlupınar vapuru Amasra açık· 
larında seferde iken vapur ku· 
manyacısı Fevzi Efendinin ölü
müne sebebiyet vermekle maznun 
olan vapurun birinci süvarısı 
Osman Kaptanla Murat Reis, 
Ahçı Emin, Kamarot Süleyman 
ve Meto Süleymamn muhak~ 
melerine mevk.ıf olarak dün Ağır
cezada başlanmıştır. 

Şahitlerin anlattıklarana göre 
hAdise şöyle olmuştur: 

Tahkikat 
• 

Bir Gence Kadıköyünde 
Dayak Atmışlar 

Kadıköyünde oturan Zeki 
Efendi isminde bir genç polise 
müracaat ederek Kadıköyünde 
biı' kabzımal yazıhanesinde ken
disine dayak atıldığını ileri sür
müştür. Gencin iddiasına göre 
kendisi Süleyman Efendi isminde 
bil' kabzımalın yazıhanesinde bu 
zatın adamları tarafından döril
müştür. Kadıköy Kaymakamı der
hal tahkikat yapılmasıoı emret· 
miştir. 

Garazkar Ve Sar-
~ 

latan Bir Doktor 
T orkomyan isminde Bir 

Herif Hayli Hezeyan 
Savurdu 

fstanbul DarüJfünun u namına Ro
man yada toplanan dokuzuncu bp 
tarihi kongresine ittirak eden mu• 
rahhuJanmız dün aTdet etmişlerdir. 
Kongreye iştirak eden mur ahhula• 
rımızdan Tıp Fakültesi Reisi Tevfik 
Recep Beye Kıral Karo] tarafından 
birinci dereceden bp liyakat medal· 
yası verilmitür. Kongrede Türk 
tababeti hakkında münakaşalar ol• 
IDUJ, bu münakaşalara murahhasları· 
mızdan Galip Ata ve Ahmet Süheyl 
Beyler ittirak etmişlerdir. Torkumyan 
isminde bir doktor Paristen kongre• 
ye bir rapor göndermiş, bu raporda 
Tıp Fakültesinin 1839 tarihinde Şaşı• 
yan iamiode bir Ermeni doktorun 
deJaletiJe açıldığını söylemiş, ondan 
evvel Türkiyede bir tababet olma• 
datını iddia etmiştir. Murahaslarımız 
Tıp .Fakültesinin 1828 de açıldıtını 
Ye bunda Şaşıyan isminde bir Erme• 
ninin müesa r olmadığını ve hatta 
Türk bp tarihlerinde Şaşıyan ismine 
teaadüf edilmediğini söylemişlerdir. 
Murahbaslanmızdan Süheyl Bey orta 
zaaıaaJardald Türk hastaneleri hak• 
kında malimat vermiş, bbbın A..ya• 
dan Avrupaya geçtiğini ispat ederek 
allatlanmıştır. Kongrede Balkan mu• 
rahhasları arasında bir anlaşma ol
muştur. Bu anlaşınıya göre Balkanlı
lar arasında bbbi bir birlik vücude 
getirilecek Ye birlik için bir reis TO 
bir umumi katip seçilecektir. 

Diş Tabiplerine 
Bil'inci Diş Tababeti Koagrffl 

Umami Kitipliğiııden: Kongremiıcle 
yapılacak tebligatın kabul müddeti, 
psterilen arzu üzerine 15 • lO - 93Z 
tarihine k&dar uzatılmııbr. Alaka• 
darların nazarı dikkatine arzo~uıtur. 

Bir Kadın 
--- --

Dün ihtisas Mahkemesinde 
Tevkif Edildi 

' Vapur İneboludan kalktıktan 
sonra kumanyacı Fevzi efendi ile 
kamarot Süleyman arasında bir 
yemek meselesinden ağız kavgasa 
olmuştur. Süleyman. hiddetlen
miş ve Fevziye küfretm~· 
tir. Gece saat onda vapu
run arka taraf mdan iki el 
silah sesi gelmiştir, bunun üze
rine süvari Osman kaptan, zabi
tan kamaralarl Ö'l.ünden kamarot 
Süleymanm telaşlı ve heyecanlı 
bir surdte koştuğunu görmüştür. 
Süleyman Efendi: " Fevzi beni 

Fegzige Lisesi 
Et İçin 1r,_ .l A,.f. 

ık M .. d .. l .. ... .. D l nlı llJ l 
bsat u ur ugu evam ı F . "" kt L· mMeıa· 1 . 

Dün İhtisas Mahkemesinde 
Karamürselli Hayriye isminde 
bir Hamının davasına bakılmıştır. 
Hayriye Hanımın üıerinde birçok 
cıgara kağıdile bir okka kadar 
esrar bulunmuştur. Mahkeme 
Hayriye hanımı alta ay hapse 
ve aynca para cezasına mahkum 
etmiş ve derhal tevkif olunarak 
jandarmaya teslim edilmiştir. 

Anas mm Arabas1111 Çalmış 
Feriköyde oturan Süleyman, 

üvey anası Hürmüz Hanımın 
arabasını çalıp başkasına satar
ken yakalanmıştır. 

Beyazıt Kütüphanesi 
Beyazıt medıeseSinin tamiri 

ikmal edilmiştir. Yakında inkılap 
mi.besindeki kitaplar buraya taşı-
narak. ballan okumasına açılacak
tır. Küt6phanede (30) bin ciltten 
fazla kitap buhmacakbr. 

vurmak istedi, üzerime silah attı" 
demiştir. 

Bu hadise Uzeri ne vapurda 
Fevzi Efendi aranmış fakat bu
bulunamamıştır. Bunun üzerine 
vapur geriye dönmüş Fevzi Ef. 
aranmış, fakat bulunamamıştır. 

Hadiseden sonra silah ortadan 
kaybolmuştur. 

D ,ınkü celsede maznunların 
tahliye talepleri reddedilmiş, 

şahit celbi için muhakeme 4 teş
rİDİevvele kalnrşur. 

Araba Çarpn11ş 
Arabacı Yaşann idaresindeki 

araba Beşik taşta Raife isminde 
bir kadına yaralamıştır. 

eynye ıue e;:,ı u ıs erı ara• 
Tetkikat Yapıyor aında bir ihtilaf çıktığını, bu yüzdea 

lstanbul Belediyesi et fiatini 
ucuzlatmak için tetkikatına de
vam etmektedir. Mezbaha resmi 
baş hesabile değil, kilo hesabile 
alındığı takdirde etin bir miktar 
ucuzlıyacağı hakkındaki teklif 
tetkik edilmektedir. Be!ediye 
lkbsat Müdüriyeti eti ucuzlat· 
mak ıçın herhalde bir tekil 
bulacaktır. 

e,çağım Çekmiş 
Nusrat isminde bir toförle 

Ali Rıza isminde bir şahıs kavga 
ederken Ali Rıza bıçağım çekip 
Nusrah yaralamak isterken polis-
ler tarafından yakalanmıştır. 

Bıçakh Hırsız 
Sabıkalı Keğork Tepebaşında 

bakkal Aristidinin dükkanından 
eşya çalarken yakalanmıştır. Ke
ğork, Aristidiyi bıçakla yarala
mak istemişse de muvaffak ola-
mamışhr. 

aralarında malıkemeye intikal eden 
bazı hadiseler g~çtiğini dün yaz• 
mıttık. Bıı husus ta yapbğımız tah
kikata gör~, hadisenin mekteph hiç
bir alakas ı olmadığı meydana çık· 
mışhr. B'r müddet Kibar zadeler 
elinde idare edilen Feyziye Lisesi, 
son zamanlarda İpekçi Kardeşlere 
intikal etmiş ve yalnız Kibar z:ade
lerden Ali Rıza Beyin bu hu!lusta 
al.ika11 kalmıştır. 

Fakat bazı şahsi ihtilaflar yüzün• 
den. Kibar zade Ali Rıza Bey aleyhine 
ipekçi Kardeşler mahkemeye müra• 
caat ehr işlerdir. . 

Dün bu mesele hakkında ipekçi 
K.arde,lerden biri bir mubarririmize 
şunları söylemiştir: 

- Bu hadiseyi gazete sütunlarında 
mevzuu bahsetmek hadisenin ehem• 
miyeti yüzündendir. İki şa!ııs ara• 
sında geçen bu ihtilafın mekteple 
hiçbir alakası yoktur. F'eyziye Mek• 
tehi bermutat tedrisatına intizamla 
devam edecektir. 

Bu hadise tahai bir mesele oldutn 
için, talebe ..-elilerinin endişe etme• 
leri doğru değildir. Ali Rıza Beyle 
aramızdaki ihtilafı ya kendi kendi
mize nya mahkeme halledecektir. 

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

1 - Merhamet, efendi •• Ku• \ 
laldana Miy&eaeni ifitmal 

l 

2- Göalecim uzajı ıeçmezl 3- lSunıum koku alma~ •• 

ı 
(: Hasan Bey - Aman kom-

fU.-. Bu adam düeaci değil.-

..... tta· 5: Komşu - Ya Deuu 

ilen Bey? •• 
Hasan Bey - Y • Balskpa_.,, 



n 

.flı.1lünderecatım1zın çoklu
ğıtndan dercedilemenıiş
tir. 

Jeneral 
Mak Arlür 
Dün Gazi Hz. Tarafından 

Kabul Edildiler 
Dün sabah Ankara ziyaretin

den dönen Amerika Müttehit 
Hilkümetleri Erkanı Harbiye Re
isi Jeneral Mak Adür cenapları 
dün Gazi Hz. tarafından kabul 
edilmiş, Dil Kurultayında hazır 

bulunmuştur. 
Gazi Hz. ile Jenaral Ce· 

napları arasındaki mükaleme çok 
dostane bir şekilde cereyan et
miştir. 

Jeneral cenapları bugün Tak
simdeki Cümhuriyet abidesine bir 
çelenk koyacaktır. 

Gazi Hz. 
Celal Beyi 
Kabul Ettiler 

İktısat Vekili Celal Bey dün 
şehrimize gelmiş ve Haydarpaşa· 
dan bir muş ile doğruca Dolma· 
bahçe sarayma geçmiştir. 

Reisictimhur Gazi Hz. Celal 
Beyi kabul ederek yemiye ala
koymuşla.-dır. Gazi Hz. yemekten 
sonra Celal Beyi hususi bürola· 
rında kabul ederek uzun müddet 
görüşmüşlerdir. 

İktisat Vekili lstanbulda on 
gün kadar kalacak, birçok mües-
seseleri, fabrikaları gezecek, tet
kikat yapacaktır. 

Sanayicilerden, vapurculardan 
ve afyonculardan birer heyetin 
Vekil Beyi ziyaret ederek bazı 
temenniyatta bulunacakları söy
lenm ektedfr. 

Tevfik Rüştü Bey 
Cenevrede Komisyon 
Reisliğine İntihap Edildi 

Cenevre, 27 - ( A.A. ) -Mil
letler Cemiyeti heyeti umumiye• 
si 6 büyük komisyon reislerini 
intihap etmiştir. 

Türkiye Hariciye Vekili Tev· 
fik Rüştü Bey, Ruznamei Müza· 
kera t Komisyonuna riyaset ede· 
cektir. 

M. V enizelos 
Kralcılarla Şiddetli Bir 

Mücadeleye Girişti 
Atina, 27 (Hususi) - M. Ve

nizelos bugün Zaimisi kabul etmiş 
ve intihabat neticesine dair gö
rüşmüşlerdir. Mülakat esnasında 
M. V enizelos, cümhuriyete karşı 
hiçbir fena harekette bulunmıya· 
cağına dair Çaldaristen söz alması
nı, aksi takdirde fırkasını dağıtaca
ğını kendisine lsöylemesini M. 
Zaimise havale etmiştir. 

E. Muhsin Beyin Davası 
Dün birinci ceza mahkemesinde 

Ertuğrul Muhsin Beyle Ahmet Hida~ 
yet Beyin karşılıklı açhkları hakaret 
davasına devam edilmiştir. Muhake· 
rne kararın tefhimi için başka bir 
üne talik edilmiştir. 

DarUlbedayide Temsiller 
Dar ülbedayiin kış temsillerini 

vereceği Tepehaşı kışlık tiyatrosun· 
da başlanan tamirat birkaç güne 
kadar bitmiş olacaktır. Bu tamiratla 
bu sene sahne daha ziyade tevsi 
edilmiş, bilhassa yeni piyesler için, 
çok güzel dekorlar yapılmıştır. 

Biçki Yurdunda 
Tiirk Kadınları Biçki Yurdu

n un 20 inci yıldönümü mUnıısebe~ 
tile yarın Yurdun Divanyolundaki 
merkezinde tertip edilen sergi 
lcü~at olunacaktır. 

r- J 
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- İş yapmak isti yenler için da

ima uzağı, ilerisini görmek llz:ımdır. 

2 - Bilenden istifade için ııörmek 1 3 - Görmeden yapılan işlerden 
fayda çikmaz. Fakat ıarar vereceği 

en mühim şarttır. mubakkakhr. 

• 
SON. TELGRAF HABERLER/ 

Dedenin Mezarı Başında! 
.A 

Adanada Ruhani Ayin Yapan Kadınlı 
Erkekli Bir Kafile Yakalandı 

Adana, 28 ( Hususi ) - Eskiden hakkında ev· 
liyalık tevehhüm edilen ve bu civarda gömülü 
bulunan Cebbar Dedeyi ziyaret etmek istiyen 
kadınlr, erkekli bir kafile jandarmalar tarafından 
yakalanmıştır. 

Bu kafile otomobillere binerek Cebbardede 
dağma doğru yol almışlar, Dedenin gömUlll olduğu 
yere gelerek birleşmişle,r ziyaret tertibatı almışlar
dır. Bundan sonra dedenin ruhuna evveli kurban
lar kesilmiş, bir takım garip dualar okun· 

mıya başlanmıştır. Diğer taraftan da dedenin rubu 
için buhurdanlar yakmışlardır. 

Bu işler bittiktf'n sonra kafileyi teşkil edenler 
Dedenin mezarı ba~mda ilAhiler okumıya koyul
muşlardır. Tam bu sırada jandarmalar meseleyi 
haber alarak hadise mahalline gelmişler ve hep
sini de çürmUmeşhut halinde yakalamışlardır. 
Bunlar tekke ve türbelerin kapanması hakkındaki 
kanunun hükümlerine tevfikan muhakeme edile
ceklerdir. 

Müthiş Bir Zelzele 
Balkan Yarımadası Sarsıldı, Selinikte 

300 Kişi Telef Oldu 
SelAnik, 28 (Hususi) - Ev

velki gün bu civarda müthiş bir 

zelzele olmuş, hemen bütün 
mıntaka şiddetle sarsılmıştır. 

Mülhakattan gelen son malu
mata göre zelzele epeyce tahri-
bata sebep olmuı, 20 kadar ev 
yıkılmış 300 kadar insan enkaz 
altında kalarak can vermiştir. 

Cesetlerin 200 kadarı çıka
rılmıştır. Vaziyet çok elimdir. 

Hükümet felAketzedelere yardım 
tertibatı almışbr. 

Atina 28 (Hususi) - Atina 
rasathanesinin tetkikatına göre 
son iki günde Balkan Yarım
adası büyük bir zelzele felaketi 
geçirmiştir. 

Selanik mmtakasmda va'Ziyet 
çok fecidir. Nüfus telefatınıo 250 
den fazla olduğu tahmin ediliyor. 

Ratibor, (yukarı Silezyada) 27 
( A. A. ) - W olff Ajansından : 

Zelzelelere ait tetkiklerle meıgul 
olan rasathanedeki alet dün 
akıam gayet şiddetli bir zelzele 
kaydetmiştir. Bu zelzele okadar 
kuvvetli olmuştur ki kaydeden 
aletin iğneıi yerinden çıkıp fır· 
lamıştır. 

Bu sarsıntmın Balkan Yarım• 
adasında olduğu zannedilmekte· 
dir. Bu rasathane iki senedenberi 
bu kadar şiddetli bir zelzele kay· 
detmemiştir. 

• 
Iskin Müdürü Tahsin Beyi 

•• 
Olümle Tehdit Ettiler 

iskan İdaresindeki suiistimal tahkikab devam 
etmektedir. Yeni bazı tevkifat yapılmıştır. Suiisti
malin b!r şebeke tarafından yapıldığı anlaşılmak
tadır. Emlakin tapuya raptı ve tescili için yapılan 
evrakta sahte ve taklit imzalar konulduğuda 
anlaşılmıştır. 

iskan MüdürU Tahsin Bey sahtekAlığı haber 

alıp tahkikata başlayınca kendisine tahkikatt~ 
vazgeçmesi, aksi takdirde öldürüleceği hakkında 

bir tehditname gönderilmiştir. Tahkikat inkişaf et· 
mektedir. Kırklareli Tapu Memuru Şinasi Bey tev· 

kif edilmiı, Edirne İskan MUdürll Cemil Bey do 
nezaret altına almmıştır. 

===°~=-c=.=:~.~=.-====-=-=====-===-~==============-

IVI. Heryo Cenevrede Yeni Buğday 
Cenevre, 27 ( A. A. ) - M. 

Heryo, buraya gelmiş ve Sir 
Jon Siman ile görüşmüştür. 

Atina, 28 ( Hususi ) - Pire 
Belediye Reisi . Amiral Miyaulis 
vefat etmiştir. 

Dün şehrimize Anadoludan 
13 vagon ve 300 çuval buğday 
gelmiştir. 

r 
İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 

Ga:ıetelcrde okuduk: 

"Belediye şeker ihtikirile meşguldür. Dün Beledi· 
ye İktisat Müdürü ve Belediye Müfeltitleri şehrin 
muhtelif yerlerinde teftişler yapmışlar, şeker fiattarım 
tetkik etmişlerdir. Mahalle aralarında baz1 bakkalların 
şekeri fazlaya sattıkları görülmüş, beş bakkal hak· 
kında zabıt varakası tutulmuştur. 

"Diğer taraf~r13t~iye, şT 

filen geçmek için açılması kararlaşmış olan Belediye 
koopcra tifinin biran c•ıvel açılması için çalışmaktadır. 

Kooperatif piyasadan dört, leş kuruş ucuza şeker, 
kalıv~ pirinç satacak, icap ederse kooperatifin 
şehrin kenar semtlerinde satış yerleri teıis 
edilecektir.,, 

Şu vaziyet karşııında mücadeleye çabuk 

lf . ebiıecrt:e N M AI 

Sade Türkçe .. 

Karış ık Türkçe 

·--------- A. E. 
Dilimizin aadeleştirilmesi te

şebbüsleri karşısında saçları kı
rarmıya başbyan .neslin kızması 
veya sevinmesi ihtimallerini aynı 

derecede varit görüyorum: 
J - Kızacaktır, çlinkü imti· 

ban salonunun kapisı önllnde 
bile Arapça , yahut Acemce 
kelimelerden nasıl terkip yapıl
dığını unutmamak için elinde 
tuttuğu kitabı bir defa daha 
karıştırdığı zamanları hatırlıya
caktır. 

2 - Sevinecektir, çünkü siyah 
tahtanın önünde Fuzulinin bir 
beytini tahlil ederken döktilğll 
terin acııını çıkaracağını düş Ü· 
necektir. 

* Maamafib ister kızsın, ister 
sevinsin, ben diln akşam bir ar· 
kadaşımın bozuk bir radyo 
önilnde iki saat hiçbir şey anla· 
mıyarak bekledikten sonra kö· 
pürdUğttnU gördüm. 

On sene müddetle bergün bir 
saat Arapça, bir saat le Acemce 
sarf veya nahiv öğrendiğini dü· 
tllnmUf, bu saatleri biribirinin 
üzerine koymuş, muazzam bir 
yeknn bulmuş. 

- Bilir misiniz bu Arapça 
ve Acemce bana ne kadar 
vakit kaybettirmiş? diye sordu. 

Bulduğu yekünu s6yleyince 
dinil yenler: 

- Arapça ile Acemce sana 
· yalmz vaktini değil, aklını da kay· 
bettirmiı olacak ki bu hesaplan 
yapıp çıkanyorsun! 

Cevabını verdiler. Arkadaşım 
bnsbiltilo kızdı, radyoyu da,bizleri 
de bırakarak çıkıp gitti. 

* Fakat ben: 
- Ne dersin bu iılere? Su

alinin en ıyı cevabını bizim 
kapıcıdan aldım : 

- Efendi onu sen düşün, 
dedi. Ben ne arapça bilirim, ne 
de acemcel Halbuki sen boyuna 
söylediğin ve yazdığm yabancı 
kelimelerin karşılıklarını öğrene· 

ceksinl 
Evet bana göre hava ho~, 

sen düşün! .. 
SözUn kısası: Kurultayın ka· 

rarı on dört mUyon halktan on 
llç buçuğunun esasen bildiğini 
ve yaptığını teyit edecektir, 
fennileıtirecektir. it sizin ve 
bizim başımızdadır. 

Başvekil Pş. 
Antepte Halkın İhti}'aç

larını T es bit Ettiler 
Autep, 28 (Hususi) - Dün 

Kilise giden Başvekil İsmet Paşa 
orada yerli kumaşları tetkik et· 
mişler, vllcuda getirilen eserler· 
den çok memnun kalmışlardır. 

Başvekil Pş. bugün şehrimizde 
tetkikat yapmışlar, halkla temas 
ederek ihtiyaçları tesbit etmiş
lerdir. ismet Pş. bugün Urfaya 
hareket edeceklerdir. 

Kontenjan 
Listeleri Teblii 
Edildi 

Yeni kararnameler ve konten· 
jan listesi dün tebliğ edi!miştir. 

Yeni liste ve kararnameler iktı· 
di mehafilde fevkalade memnu· 
niyetle karşılanmıştır. Yeni lis• 
telerin tatbikine bir Teşrinev• 

velde başlanacaklar. 
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1 Arada Bir 1 ME~ILEKET 
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1 1 
lJemleket lVlanzaraları 

Gelişi Güzel ----------------------Evlenme 
Musahabe Karamanın Bulguru Masrafları 

AAnHtt Rasimln eenaze•l11- Çankın ( Hus\ısl ) - Şehri• 
dıı niild•l•r ve Filwinalı --------------- mizde son gtlnlerde evlenme 

:ı.:":' :=. :u.i.aybewı.. Her Sene Muhtelif Şehirlere 3000 ~~=" :0:.:-~::tır.;.!; 
lstanbulun bu, altanı yedi yaflDA olduju kadar hazan da şayam 

basan bir muharrir ve meb'usu Ton Bulgur ihraç Edı·ıı·yor teeanf neticeler vermektedir. 
da etrafını sevgi ve saygı ile Burada bir evlenme hldiseıi 
çemen gazetecilerle meb'ualarm e11 u bet yiz liraya mal olmak-
arasmdan ayrıldı ve aGDlerdea- Karaman (Hu· ~e daha artmak- tacllr. Ç&nkil evlenen fena hir gal""' 
beri Heybeliadadaki Abbaapap susi}-Her mem· ta ve aeııevl gtlJe t&bi olarak kudretinin çok 
mezarlığıma parm•klaiı dibinde. le1retin bir hum- (3000) ton bul- fevkmda muazzam dilğün maa-
bir toprak tiimseğİDİD altmda Iİyeti vardır. Bu- gw mulltetif fe- raftan yapmak mecburiyetinde 
Jabyor. nnın h .... i,eti Wrlerimize MY- kalmaktadır. Bu mecburiyet bil-

Cenazesinde bulunanlar, Rasi- ele balpttt1htk ke dil mek te dir. haua fakir balkı yıkmakta, evle-
mio öllimile yirelderi kaoıyan 9e ilzümcülüktilr. Fakat ha 9elRlrİ nocek ıe•ç, boyunca borca gir-
Ye ciğerleri yananlana ba yeis Karaman llzümü lstihsalAt. bir melde; bianetice bu bwcu öd.-
Ye tualarım bile biribirlerine ve bulgura pek miktar a olacağı lnek için bütün evlilik hayabada 
nükte halinde anlatbldarmı gir- meıhurdw. anlafdmaktadıre ..Jaab çelawektedir. MeYCut 
müşlerdir. Har m a n la r lf.Birkaç ay• mea'İİll'afal kanununun hDkilmleri 

Herkes, kendince. nlikte ya· kalkmıya başla- danberi mUI tatbik edilse evlenmek hem daha 
pıyordu : dığı zaman (Ağa- &)amıJ&ll ~ kola1 olacak, hem de evlenen 

Ahmet lt.aa Bey, Vali • deiirmeui) dem. man muallimlerine genç, dnjihı giM llnmsaz bir 
laiddin Beye : len yer bulıur evvelki gün bil- merasime sarfedeceii ytlzlerce 

- Mezar tam Baylbclamn kazanları ve ça.- ihram ............ J81111•n 7• .. • ttm wtlan Ye- lirayı evinin lllzumlu ihtiyaçlarına 
Diliae umdıd deci. daklarla dolar, memleketin btı- lan bulgurlar lataobul ve Aııka· rilmiftir. Vali Bey budu. 1Gma urfederelı ... ·wt olmak Ye ra-

Muhiddin Ser: tlia ~i bdntlan haraya p1ir rada çok fazla rajbet kuan- muallim maatlaruua da Petia hat yapmak imklnlarmı hazır-
-Peki, ondan ae çıkar? der ve çalıımıya baılarlar. Kaclıalan- auıbr. verileceiüıi Yadetmiıftir. Bu nit h;pcakbr. - K. K. 

gibi bir işaret J&pb ve Serveti mn: çok çahşkandır, hatta erkek- Bizim bulıurlar birçok Jeı- muallimleri çok MYİsıdir ...... 
Fllouu aahibl •lktesini tamam- )erin bile hakkından gelemiyeceği lerde pirince tercih edilmektedir. Muallimler Yillyet =xlkkıe wıa 
ladı: işleri b .. amlar. Bu kaduıların Bu rajbet karıuwacla da bal- valiye bu alAkalarıadm delayı 

- Rahmetli • Ehliclil • de- -ı' çok titiz bir itina ile hazırladık- G'llr iatihulAb her aeae bir par- tepklctlr etmiflerdir. - M. T. 
lil miydi? ·-

Müskirat inhisarı Tekir
dağdan Üzüm Alıyor 

Bu nükteye Şair Halil Nihat 
B. yaYafÇ& ,alümsedi. 

§ Ahmet b.aa Bey Datak 
ıöylerken: " Ahmet Rasiale tam 
kırk doku aenedir arlcadıqhk 
ediyordak. Bir .... daha y...
aaydı elli senelik, ,.nm M1rlık 
iki arkadaş olcakbld ,, diyorda 
Bu noktada ce•aatten WrW ya· 
Yatça arkadapna: 

- Demek ki. clecli Cenabıhak 
;!7uvarlak rakamı.dan hoflan
mıyor •.• 

Yine Ahmet Ihsan Bey, nut• 
kunda ıu cttmleyi arfetti: " Biz 
onunla. iki kiti idik. . iki eştilr; 
aynlclılr •.• " Hüaeyin Rahmi Bey, 
yanşça Huliisi Beyin kulağına 
fısladı: 

- AHab tekrar buluştmwa11nl 
f Kadtkly&nftn meşhur şruina

cuıu Mardik Efendi, Ahmet Ra
ıimin cenazesindeki cemaat ara· 
amda en fazla çalışan, hizmet 
eden çehre idi. 

Siyah elbiseli. kıSllleD silin
dir " meioa ppkala cemaat 
ara..da llardik Efendi beyaz 
miatanile y•Oyorda. C.... 
gömftldllkten, nutakl.r 81,leadik
ten sonra llardilc Efendi, minta· 
DIDID kou.ru. 11.dı we: 

- Re..r kııafetten bıktım. 
dedi, artık ıazinocu haline ıe· 
ley imi 

f Bir araLk Mardilıı Efendi, 
Ostat Hleeyin Rahmi Be,e r-. 
geldi. ko••ftular· A)'l'llchktae 
ıonra lb*mi Bey : 

- Koa llardik, diyordu, 
müıft•ileıilli p.mektea de ıeri 
dunH170r. 

f llabmet Y e.ri, cenazede 
idi. Bir mraltlı dedi ki: 

- Aklama bir file nln abp 
&atadın mezarına dalrmek geliyor. 
Sonra bot kalan IİPJİ ele ba .... 
kil muharrirleria namına yakıtık 
al•r hir babra olank mesana 
&stüne dikmeli! 

Öleceği gece Ahmet Raeim 
Be1e içki vermtyea oğlu. yandaki 
odada kadehleri yuvarhyorm•ş. 
Ostat bmıu haher alınca : 

- Oğlum. demiş, mızıkç.ıhk 
ediyorsau. Etrafındakiler güliit
müşlu. 6uwdan yarım saat soma 
&atat göz~erini b&1ata JlllD'Nll 

Kahraman 
Jandarmaya 
Mükafat 

Diyarbekir (Hususi) - Tek 
başına bir eşkıya çetesini tenkile 
muvaffak ola janduma Dllzcell 

Melı•et eflw Ahmet birinci umu
mi müfettişimiz İbrahim Tal Bey 
tarafından fevkalide takdir YO bir 
gilmüş saat hediye edilmek ııı
retile taltif ecfılmiftir. 

[Son Poısta: Bu bldiaeye dair 
tafaiIAtı Mardin muhabirimizden 
aldıinmz bir tellfaf üzerine yu· 
mışbk.} 

Bey pazarında 
Cevizcilik 

HeypuM"t ( H....ı ) - Bu-
rada ceviz derlemek 'ft: pekmez 
kaynatmak faaliyeti başlamıtbr. 
Cevbler temizleaip iplere dbil
clikt• monn ..,.ıı.r olan cemi 
ıucok imaline başlanacaktır. 

F. C. 

ye oğlu odaya silip la.ban• 
ildüğünü 6ğrenince Ozerine 
ablmıı ve: 

- Babacıtım, elemiş, ud 
mızıkçılıfl sen yapbnf 

Bence ha mmkçıh .. ne baba
ana, ne de otfun değilclr. Asal 
lDl_.Çllliı Enailin elle mukad
derat yaph. . 

* Filorinalı Nazım Bey, bir 
tewiye Ye ha bire para vererek 
ıaaetelerin ilin sayfalarında ıi
irlerini, makalelerini. kendisi 
baklanda blyllk ediplerin aayle
dı1deri sözleri ballınyw. 

11 Türkiye Şiir Kıralı,, nın bir 
a7da bir gazeteye verdiii para
DID miktarı elli, altllllf IİrllJl 
buluyormuş. 

Nizam Beyia pansana acıyo

rum. Ştir Kara•, bu paralan 
idare Mildllrilne vereceğine, bize, 
muharrirlere verse (ena mı olur? 

Daha gösterişli sayfalarda, 
oau, iatediği kadu öğerdik. 

Toplu İğne 

T.Wrclal 811mrfllll lakeleal.-n ..... ••*'7 ... 
Telmdaj ( H-..1 ) - ViJA. ıaraphk Daim mll>ayawna lt..

yetieipjn Odr'eri l.t•bala me~ lamııbr. Sec-e alank .ı..a ... 
bir ok Is- raphk llztımilll eldıau 8 - 'I lm-

kecllme,,. lt.Pı•••f, ~ ruş etmektedir. Çarplarda iae 
tanı.u. blmm.alar da baifann üzDm 5 kuruşa aatılmaktadır. 
mahsullerini çubuklar üzerinde Bu sene bağlara hiçbir hastalık 
toptan ut. almıprrdır. arız oLmadığmdao izim ...ııau.11 

Mlakirat lnbiaar idaresi de pek mebzuldür. - G. C. 

Diyarbekirde 
Halkevincle Bir Hububat 

Sergisi Açıldı 
Di1arbekir (Huauli) - Halk 

Evi binaauıda biı meyn w ._. 
bubat aergiai açılcla. SerPle 
hafday, arpa, yulaf, w. ••~ ıt, 
mercimelr, MIAm ıibi hububatla 
al1119119 fidanhğmda ,etiftirile 
miltenevvi mısırlar. afyoa tohumu, 
kendir, ayçiçeği; meyva kısmında 
da balkm yetift&'diii Diy.hM
rin metla• " ı.,tlk 45 ıaw.• 
karpuzları, kavun, kabM, .-ftali, 
ldm, armat. w, kunt il'=, 
badem, pestil, leblebi ve dalaa 
birçok me,.al• tetbir edil ... k
tedir. Sergi Uç gtln açık kala
caldlr. S.pie beğenilen meyva 
" lmb.W ..&üpleriae iktMliye 
ft Dllkifat Yel ilecaldir. 

Bir Ro,nt ıu1111U 
Diyarbekir ( Ht11ud) - Mer

mer nahiyeai lltıdürü Hamdi Bey 
bir l'lf.et almak meaeleıindea 
dolayı istintak bikimi tarafından 

tevkil edilmittir. 

Muğlada 
Bir Ciııaget 

Muğla (Huausi) - Buraya llç 
desrt - 'lk ..... ~-) .... 
Jlade kanlı Mr c:İllayet ollll1lf, 
Mehmet oğlu Mehmet iamiadeld 
köylD Sultan iamindeki ka•i 
61dlirmllşt0r. Cinayetin lebelai 
kız ~ırmak m•...-... ~ 
lmet oihı Mehmet aeftllekte oJ. 
iu Ha... •m lleleti bçmaak 
için kazm evine gitmİf, fakat kaz 
MeJ...ecle JM•••n•emek içia 
komtu1-a Sul•eaın eviae iltica 
.. • .... Mehmet firar -- lam 
takip ederek Sultanın evine de 
gilmif ve Meleli zerla .ımak 
iatemiıtir. Sultan buna mAni 
olunca Mehmet tab•ıaı ıı pk· 
mif Ye bclmcatm ~ lflDr. 
Mehmet 1almlaamışlır. 

Meçhul Bir Hsrsız 
Malatya ( Hususi ) - VilAyet 

Slbbiye dairesine pencereyi lnr
mak ıuretile hırım girmiş ( 119 ) 
lira aşırmışbr, hırıwn kim olduju 
meçbuldlir. 

BitJiste 
Hanlar iyice Serin 

Gitmiye Başladı 

Bith ( HusUll ) - Buralarda 
aerin havalar batlamışhr. Bu 
aene kışın fiddeUi olacağı ve 
erken başhyacağı s&ylendiği için 
halkta &araretle bir mahrukat 
tedariki faaliyeti ıörillmektedir. 

Dii• taraftan Diyarbekir 
cilıetinden külliyetli muhacir vll-

rud- 7 lMP.mlf!JI'. Bu mahadr 
aileler Van, Muş, Erciı 'ft: Ahlat 
civarında iakAn edilmektedirler. 

Dörtgolda 
İlk Talısil 

Niyazi Yılmaz 

Dlat;rıııl (H ı ı 1) - Kazanm· 
daki ilkmekteplerde ay baflllda 
teclriaata Lqlanacaktır. Belediye 
l.tuiyona giden 3 kilometrelik 
fOMJf tamire karar vermiştir. 

Şimdiye kadar yol parasını ver-

miyenleria isimleri tesbit edilmit
tir. Bunlar şosenin tamirinde ça
~nlacaldardır. ----
Adıyamanda 

Kaçakçt Aranırken Kaçak 
Tütün Bulundu 

Malatya (Hususi) - Meıhur 
lfllmrlk kaçakçısa firari Çerk.es 
Ahmedia takilMne çıkaa Mehmet 
Nuri Beyin idaresİlldeki mn&ue. 
Adıyamamn s.tikln, Kurumilli, 
Recep k6,,luinde 2500 kilo kr 
çak tltla bulatıt ve .._dere 
et-· 5tiı. B. titr.lale L beraber 
bet lmplqt iltmaa mahaemesia• 
te.di ellilmiflerdir. 

Kon yada 
Altmışhk Eir Kadına 
Sarkmblık Etmişler 

Konyada Kerillldede Ç~ 
mabaUesinde oturaa De'ftıci 0111d 
oğlu Murtaza isminde bir~ 
komşusu hamal Tabir zevcesi 60 
yatlarında Slra ismindeki kadıDI 
alala yapbrmak içia eme ge
tirtmiş, iradına karşı teni bir 
banbtte bulunmuştur. Hakk..
dald tahkikat ewala adliy•J• 



28 Eyhil 

Siyaset Alemi 

Loit Corcun 
Yükselen 
Sesi 

Versay Muaheduinf yapanlardan 
b iri ve belki birlnci•i Loit Corçtur. 
Loit Corç, şimdi bütan Anupayı 

mühim bir mesele karıısında bırakan 
ı; o:ı Alman notasını tahlil ediyor. 
Nota, Ve rsny Muahedesinin kaydettl~l 
hak ve selah iyetlerl mevzuu bahset· 
t iği için, Loit Corcun bu busu•ta 
yük1öelttiğl &e•İn ayrı bir kıymeti 
olmak lizımgelir. fngili.z Liberal 
fırkasının reİ•i, bu mütalea ve tah· 
!ilini Almanca "Boru Postası. isimli 
g azetede neşretmiştir: 

Şimdi ne olacak? Eter Franııı, 

Jngil tere ~• Almanyada umumun 
hayrına çalııan bir tek şayanı ihtiram 
insan bulunsaydı, iıtikbal hakkında 

tahminde bulunmak milmkiln olur· 
du. Maalesef bu ilç memleketin 
halk işleri öyle kimselerin elin· 
dedir ki, lskoç Hsanile vcı tek bir 
kelime ile bunları "Vera Worthy 

Men 11 diye göıterebllirdik. Bu keli· 
me, tercüme edllince, sadece " Tak· 
dir ., manasına l'elir. İtalyayı idare 
eden aılın aklı aellm aahibl bir 
adamdır. 

Fakat Fran1a ile İngiltere, onun • bu meselede cesurane ve hakimane 
olan hattı hareketini kabul etmedi· 
ler. Bunun üzerinedir ki, Lord Bea· 
•nrbrosk bir defa daha heyecanlı 

bir yazı yazdı ve harp olac::tını 
laaber verdi. 

Bu :ıat diyor kil " Avrupa, yeni 
bir harbe hazırlanıyor, harp malze· 
aıesi yapan fabrikalar, bütün faa Iİ· 
yctlerile çahııyorlar. Kimya la bora· 
tuarları hudutsuı derecede çalışmak· 
tadırlar. 

Hemen her memlekette ieniı bir 
faaliyet hakim bulunuyor. Bütün 
bunların bir tek hedefi var<lır, diyor: 

Harp." 
Ben1 bu kanla tahminin doğrulu· 

tunu aynen kabul etmekte tereddüt 
ediyorum. Fakat 1914 aeneainirı için· 
ele bulunduğum şeraİ\. te bunun ayni 
idi. Miktarlara milyonları bulan or
duların boğadatmaaı öyle müthi.., ve 
öyle tasavvur edilme•i müşkül şeydi 
ki cereyan eden faciayı hiç kimse 
mümkün telakki edemiyordu. 

O zamanki harp, muayyen bir 
l'BYC mevcut olduA'u için patlamadı. 
Vazıh bir hedef mevcut olmadığ'ı için 
doğdu. Büyilk devletleri idare eden· 
lerin, daha doA'ru tabir ile etmiyen· 
lerin basit kafalarmda birçok şeyler 
yardır. fakat asıl lazıın olan v.ızıh 
bedef ... yoktur! ,, .. 

Ver;ay Muahedesini yapan M. 
Loit Corç ta i~te blSyle söylüyor. 

:iil royya 

Avrupanın En Süratli Tayyaresi 
Berltn, 27 - F alke isminde 

yeni bir tayyare yapılmıştır. Bu 
tayyare Avrupanın en sUratli 
tayyaresidir. 3 yolcu nakleden 
bu tayyarede 200 beygir kuvve· 
tinde bir motör vardır. Sürati 
aaatte 255 kilometredir. 

I 

~ON POSTA 

BABİC:İ TILOBArLAB 

Dünya Sulbü 
Alman 9azeteleri Heriyonun Nutkunu 

Sulh için Çok Zararlı Buluyorlar 
Cenevre, 27 - Tahdidi T e ... 

libat Konferanıı Reiıl M. Hen
dersonun teklifi nzerlne Konfe
ranı Divanının içtimaı 10 teşri• 
nievvele bırakılmııtır. 

Konferansın lçtimaını mllşkll-
leıtiren Alman talebi meselesi 
bu tarihe kadar halledilemedi· 
~ takdirde umumi komisyon bu 
hususu müzakere etmek için 
Teşrinisani ortasında toplana· 
caktır. 

)#.. Cenevre, 'l:1 - M. Hender
ıon, Alman murahhası Fon Nörat 
ile görüşmüştür. 
Hariciye VekUlmlzln Ziyareti 

Londra, 27 - Tevfik Rüıttl 
Bey Alman Hariciye nazırı ve 
murahhası Fon Nöratı ziyaret 
etmiştir. 

Alman Oazeteıerl Herlyoya 
Teessüf Ediyorlar 

Berlin, 27 - Bütün Alman 
gazeteleri Almanyanın müsavi 
hak iddiaları hakkında M. Heri· 
yonun söylediği nutku protesto 
etmektedirler. Gazeteler, Alman· 
yanın silahların tahdidini müte
madiyen istediğini ve bu suretle 
cihana şamil bir tahdidi teslihat 

Voraay ahitnameainfn be9incl faıh, Alman ordu Te donanmaıını muayyen 
ş:ırtl:ır ve kayıtlar tle tahdit etmfıtir. Buna rağmen, Alman ErkAnı harbiyesi 
•Cep kruva.zörU» iıminde yeni iki kruvazör ın,a etti. Geçenlerde <C> isminde 
de bir tıçOncQ krov&zör daha yapılması kararlaıtı. Alman Bahriye programına 
göre bu tipte altı kruvazör yapılacak ve bunların in9aeı 1935 senesinde ilı:.· 
mal edilecektir. Franııı Bahriye erklnı bu k.ruvnzörlerden endlıe etmektedir. 
Resmimiz Alman doııanmasrnın iki mUbim parçasının Dançik limanını ziyaret 
ettiklerini göstermektedir. 

~-----------------• 
Ingiliz Buhranı 

1 sayesinde kendisinin de müsavi 
muameleye tabi tutulmasını arzu 

Samuelistlerle, Simanistler Arasındaki 
İhtilafın Sebebi Nedir? ettiğini yazmaktadırlar. Gazeteler 

Heriyonun son uzlaşma ihtimal· 
lerini de öldürdüğünü söylemek· 
tedirler. Gazeteler diyor ki : 

Fransız Jenerali Veygand, 
''Almanyanm Ren nehrinin sol 
sanilini terketmedikçe Fransanın 
emnü selametini elde edemiyece· 
gım,, söylerken M. Heriyonun 
başka memleketleri manevi tah
didı teslihat yapmamakla itham 
etmesi doğru mudur? M. 
Heriyo Fransanın silihlaı:mı 
tahdit etmesinden bahsederken, 
teknik kısımları hiç kale almadan 
teslibata ait birtakım rakamlar 
söyliyerek hadiseyi yaniış bir şe-
kilde tasvir ediyor. 

Almanya, Fransız başvekilinin 
sulh için Almanyanın silahlanma· 
sından daha ziyade zararı olan 
bu nutku teessüfle karşılar. 

Fon Papen'ln Beyanatı 
Berlin, 27 - Heriyo'nun nut· 

ku hak km da Başvekil Fon 
Papen şu beyanatta bulunmuştur. 

"Her şeyden evvel bu nutkun 
resmi metnini görüp okumuş 
olmak lazungelir. Fakat gazete· 
lerde çıkan sureti doğru ise hu 
nutuk benim için anlaşılmayacak 
bir mahiyeti haizdir. " 

Reisicümhur Hindenburg un, 

Londra, 27 - İngiliz kabine· 
sinin Ayandakl mümessili M. 
Baldvin, dün Baaşvekil M. Mak 
Donaltle uzun uzadıya görüş· 

mllştür. M. Baldvin bugün diğer 
nazırlarla da görüşecektir. 

Çarşamba günü başlıyacak 
içtimaa biitün nazırlar iştirak 

edecek ve bu içtimada Dahiliye 
Nazırı Sir Herbert Samuel ve 
Nafıa Nazırı Sir Arşibal Sinkler 
bükCımete iştirake devam edip 
etmiyeceklerini kararlaştıracak· 

lardır. Di§'er taraftan Hariciye 
Nazırı Sir Jon Simon taraftarları da 

kabine buhranı hakkında mUza
keratta bulunacaklardır. Tah· 
minlerine glSre Sir Jon Simon 
ile M. Runsinan'ın Sir Herbert 
Samuel ve Sir Arşibalt Sinkler'in 

perotestolarma iştirak etmeye
cekleri söylenmektedir. Sir Her
bert Samuel ve Sir Arşihalt 
Sinkler, Ottava konferansında 

alınan kararları protesto etmek· 
tedirler. -------------.. ···----------~~~-

ltalya Kralı Seyahate Çıktı 
Roma, 27 - Kıral Üçüncll 

Viktor Emanuel refakatinde Mils· 

temlekat Nazırı M. Bono ve diğer 

zevat olduğu halde Eritre müs· 

temlekesine hareket etmiştir. 

Alman gençliğinin maddi ve ma· 
nevi inkişafına ait emirnamesi 
hakkmda M. Heriyonun yüriittüğü 
tenkitler dolayısile M. Fon Papen, 
şu sözleri söylemiştir : 

''Gençliği kt.·ndisini müdafaa 

Bir Deniz Kazasa 
Şerburg, 27 - Perse ismin

deki Fransız tahtelbahrinde feci 
bir kaza olmuştur. Akümülatörler 
infilAk etmiş, birçok kimseler 
yaralanmıştır. Kaza neticesinde 3 
kişi ölmilş 22 kişi yaralanmıştır. 

edebilecek bir hale getirmekle 
vatanın korunması hususunda ilk 
manevi ve ahlAkt vazife yapılmış 
ve Fransanın hiç dilinden dOşUr· 
mediği emniyet ve selamet mev-
zuasma vücut verilmiı olmaktadır. 

TEFRIKAN UMARASl:St:==::=========-
yavaş bir sec;le açıkca, fakat, 
işitilecek bir şekilde tekrar etti: 

günden itibaren (Pekala) nın ya· 
nına her istediğim zaman gitme· 
ğe başladım. Odada içi paçavra 
il& dolu bir sandığın ilstünde 
oturur, biç 8lkılmadan onun nas·l 
kurşun erittiğini, nasıl bakıra 

kızgın bir hale getirdiğini, küçük 
demir safihalarını ateşte ısıttığını 

mini mini bir örs üzerinde onları 
bir çekiç ile nazik hareketlerle 
dövdüğünü ve en ince taraflarını 

zımpara kAğıdı veya başka bir 
madde ile oğduğunu seyrediyor
dum. Her şeyi gayet hassas 

bir pırınç terazi ile tartı
yordu. Ve sonra muhtelif ma· 
yileri kalın, beyaz kaplar 
derununa döküyor, gözlüğünü 
düzelterek nasıl duman çıkar· 

dıklarma bakıyordu. Odaya kes· 
kin, gıcık verici bir duman ya· 

ÇOCUBLUÖUM I
Yab:ııı cı bir arzunun ardında ı;akb n :ırak 

i t. '1 Marı:ı!!ıı o ıııri ııi geri at m:ulığında n 

Me,hur Rus Edibi Makslm Oork ... ı •. hayal ro:naıı 

Onunla beraber cima ağaçlarının ağır 
dalları arasından kırmızı ıemaya 
bakıyor, saka kuşlarının uçuşla· 
rını, ispinozların kurumuş çiçek
leri gagalayarak tohumları dışarı 

çıkardıklarını, tarlalardan doğru 
kurşuni ve kırmızıya çalan ağır 
bulutların yükselişini ve bu bu
lutlarm altından kargaların kili· 
se meydanındaki yuvalarına doğ· 
ru uçuşlarını seyrediyordum. Her 

şey ne gllzel, her vakitten ne 
kadar başka, samimi ve ruha 

Türkçeye Çeviren: Muvaffak 

yakındı. Arada bir derin derin 
içini çekerek bana soruyordu: 

- Enfes bir, manzara değil 
mi?.. Epeyce rutubet var, üşü· 

muyorsun ya? .• 
Her şey ıutubetli bir karan· 

Iıkla buğulandı ve o dedi ki: 

- E, arhk kAfi, gidelim!. 
Bahçenin kapısı önünde durdu: 
- Senin bu ninen harikulade 

bir kadm.: ve ne memleket ya
rabbi!.. 

Cözlerini kapadı, glllerek, 

Bu bir cozn olarak onun fiı.tii nde 

1\ ıl 11 1 1,tı. 

Di ndar ihtiyarın yıı ıı ık duası 

Hi ı lıiı;.tre ı;iiuahk. rlar için ıııtlt c ııı a tli· 

yen ak edip gidiyor 
llıı bilne kati r Allaha doı;ru ) ilk seliyor 
Berrak bir ne hrin llahrimu lı i to akı,ı 

gilıi.. 

- Bunu hatırında tut yavrum!. 
Beni ileri doğru iterken 

sordu : 
..:. Yazı yazmasını biliyor 

musun? 
- Hayır r. 
Öyle ise öğren!.. Ve öğren· 

dilden sonra da büylik annen ne 
anlatırsa yaz!. Bu zahmete değer! 

Biz iki iyi dost olmuştuk. Bu-

Sayfa 5 

Gönül işleri 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Bursada Kemal Beye: 
Sevgilinizden şUphe etmekte 

haksıısmız. Başkalarımn slSzilne 
kapılıp sevgiliniz hakkında nasıl 
b6yle hUkUmler verebiliyorsunuL 
Size bu malGmab verenlerin niye 
samimiyetlerinden ıüphe etmiyor
sunuz da; kııı derhal ittihama 
kalkıyorsunuz? 

Bence bu ılSzlere inanmayınıs. 
Kın IUzumsuı yere betbaht et-
meyiniz. 

* " l 8 yaıında genç ve gllzel 
bir kizım. Bir arkadaşım vasıta· 
aile tanııtığım bir gençle aevlı· 
tim. Beraberce mes'ut bir yun 
kurmıya karar verdik. Fakat ben 
tebdilihava vesilesile birkaç aJ 
baıka ıehre gitmiıtlm. Daan
ıUmde onu başkasile cvlenmiı 
buldum. Aklım baıımdan gitti. 
Kendimden korkuyorum. Çünk: 
bu genel çok seviyorum. Bu 
vaziyet karşısında ne yapayım?" 

Ellb.hu M. 

Kızım, demek ki bu oğlan se
ni sevmiyormuı. Sev mi yen adam 
aevilme:ı, bele onun aıkı uğruna 
hiçbir fedakArlık yapılamaz. Kon· 
dini beyhude ftzme, kurulmuı bil 
yuvadan intikam almıya kalkma, 
dünyada ondan baıka erkek yok 
değil yal 

* Vefa. Ortamekteblnden N. N. Beye: 

14 • 15 yaşında sevda mace
ralarına düşmek çok erkendir. 
Ônl\nttzde bOylk bir hayat var-
dır. Sevmek için de, sevilmek için 

de vaktiniz vardır. Onun için 
kızın f ıtiıkaline ehemmiyet verme. 

iC 
Pendlkte Hakkı Beye : 

Sevmek san'ati mektupla ve
ya burada vereceğim iki ıabrlı~ 
cevapla lSğrenilemez. Bunu bizt 
tabiat öğretir. Siz tabiatin vcrdi
ii derai almamıısanız, benim ve
receğim fikirden istifade ede-
mezsiniz. 

iC 
S·ıfer Salim Beye : 
Vaziyetiniz müsavi olmayınca, 

arkadaşınızla iıte ihtiliflara dOş· 
meniz daha ziyade varittir. 

HANfl\1TEYZE 
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yıldı. Kahn bir kitaptan bir fey
fer okur ve kırmızı dudaklarını 
ısırarak bir ıeyler mmldanırdı. 
Ve yahut kısık sesile beyitlerin 
hecelerini uzatarak bir şarki 
çağırırdı: 

Ey ( Saron ) un gülü 1. 
- Burada ne yapıyorsun? 
Diye ona sordum. 
- Çok san'atkirane bir ış 

azizim l 
- Ne gibi?. 
- İşte görüyor musun .. Senin 

anhyacağın gibi bunu izah etmek 
mümkün değil 1 

- Büyük babam senin için 
" Belki de sahte para yapıyor 1 " 
diyor. 

- Hımrn... Evet o öyle söy• 
ler.. Bu budalaca bir sözdür 1 
Para çok adi ve lüzumsuz bir 
şeydir azizim l 

( Arkası var ) 
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Diinga Hadiseleri 

Bana Lejiyon Don6r nişanını 
vermişler. Artık Paris hemşerisi 
olmuşum. 

Böyle söyliyerek gönlümü al
mak istiyorlardı. Fak at inanma
dım. Fransız konsoloshanesile 
sefaret arasında mekik dokumı
ya başladım. Bir sefire, bir kon
solosa ... Bir konsolosa, bir sefire ... 
Yalanlarını açık açık yüzlerine 
vuruyordum. Fakat bu işin sonu 
yoldu. Avrupanın büyük gazete
leri hatırıma geldi. Derdimi birer 

Eylül 28 

1 
Kari Mektuplan 

1 

Pis Mi Pis 
Bir Otel! 

= 

Sirkecide bir otele indim. 
ismini burada söylemek istemi
yorum. Pis mi pis, iğrenç mi 
iğrenç olduğundan bu oteli diğer 
emsali arasında tanıyıp bulmak 
mllmkUn olabilir. Belediye bu 
otelin havasını, yatağını, kahve• 
C!Dı herıeyini tetkik ve ıslah 
etmelidir. Bilha11a fstanbulu ta
nımıyan birçok zavallılar Anado
ludan gelip buraya bkılıyorlar. 
Belediye buraaını mutlak surette 
ya kapatmalı yahut ta ıslah et• 
melidir. - Bir Adanalı 

Resimlerdeki Bir isim 
Geçen gün Foto Franseden 

Gazi Hazretlerinin bir resmini 
almak istedim. Bu resimlerin 
altındaki bir kelime nazarı dik
katimi celbetti. " Konstantinopl ,, 
gibi yabancı bir kelimenin bu 
muhterem fotoğrafın altında bu
lunması doğru mudur? - F. 

C Cevaplarımız ~ 
AdanaJa X. J. imzalı mektup 

sahibine: 
Sorduğunuz mesele riyaziye 

Alimlerinin halledebileceği bir 
mevzudur. Bu itibarla Darülfünun 
müderrislerinden birinden öğre• 
ne bilirsiniz . .. 

Kadı köyünde ."!r da Ham ma: 
Evlenme muaıneJesi zannetti

ğiniz kadar güç değildir. Otur
duğunuz mahallin evlenme me
muruna nişanlmızJa müracaat edi
niz. O size bir talepname, iki 
ııhhat kAğıdı ve iki tane do 
evlenme kAğıdı verecektir. Bu 
kAğıtlar mahaUe heyeti ihtiyari· 
yesi tarafından doldurulacaktır. 
Sıhhat kiğıdını herhangi bir dok
tor dolduracak ve belediye dok-
toru taskik edecektir. Bundan 
sonra 15 gün il4n müddeti var• 
dır. Hulasa evlenme muameleniz 
25 - 30 günde ikmal edilecektir. 

~ 
Adapaz:ırının letiklAI malı:ıllı'sirıde 

mukim Yusuf oğlu Rasim! 
Hıfzıssıhha kanununda 6 ve 

daha fazla çocuklu analara mU· 
kifat verileceği yazılıdır. Bu hu· 
ıusta mahallin en bUyUk sıhhiye 
veya mülkiye memuruna bir 
iıtida ile milracaat etmeniz lazım· 
dır. Maamafih nakdi mUkAf at 
timdiye kadar blltçe zarureti do
layısile verilememiştir. 

* J{alıata9ta Fuat Beye: 

Fransanın şimdiki BaıvekiJi .. 
nin ismi M. Heriyodur. M. Heriyo 
radikal sosyalisttir. 

birer onlara da yazdım. Jurnal, 
Malen, Taymis, Tan, mektup gön
dermediğim gazete kalmadı. Bir 
ikisi cevap verdiler. Maksadımı 
anlıyamadıkJarmdan bahsediyor
lardı. Maksadımı anlatınca bir 
daha cevap alamadım. 

Zaten mektuplarımın hepsi ca· 
ıusların eline geçiyor. Pariae 
gönderdiğim mektup Peıteden, 
yahut Viyanadan geri geliyor. 

Bu nasıl iştir, anlamadım .. ,, 
Tanaş Ef. ıustu. Bir müddet 

dilşUnceye vardı. Sonra, ayağa 
kalkarak bize veda etti. Kapıdan 
çıkarken tekrar geri döndü: 

.. _ Bakalım dedi, bu sefer de 
Cenevreye yazacağımf,, 

Tanaş Ef. nin işi Cemiyeti 
Akvama kadar dayanacak galiba .• 

Allah, cemiclimleyi böyle ha· 
yali düşmanların şerrinden muha· 
faza etsin... " ..... 



Bu Sayfa 
Haf tada Bir Defa Neşro
h,n ur Ve Bütün Dünya 
Ma tbuahnı Size Getirir. 

İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

-- __ .____ -----· 

Cava hilkümdarımn yukar• 
daki uzun •atırdır. 

Ma\ayada kadın· 
lar erkeklerle gö
rütUiklerJ saman 
bir g<S.zlerinl ka
pamıya mecbur-

durlar. 

MaJakada pa
ra ağacı, para 
lar bir araya 
konuyor. Sonra 
istendiği 

man parçala· 
nıyor. 

Taıtan f&pka, Hindi 
çini hükümdarını11 

ıapkaıı böyle bir 
tutır. Fakat llzerln· 
deki mücevheratın 

kıymeti 200 bin Türk 

llraııdır~ :_____~ 

Kim başlaraa başlasın, 
siyahlar kazanacak . 

Tecriibe ediniz. 

. \ 
\. 

Çekirgeleri Havada Çelikten 
Tayyare ile Tayyare 
Öldürüyor- jİstasigonu 1 

Telefonda Konu
şan Sun'i Adam 

l Almanlar, Atlas Okyanusunun 
ar l tam ortasında büyük bir vapuru 

Bu gördUğUnllz resim, harp manzaralarından birini değil, tay• 
yarelerln hayırlı blrj itini tespit ediyor. 

A'tmanyada tarlalara hncum eden çekirgeleri tayyareden ahlan 
sehlrll gazla GldürUyorlar. Pilotlar maske takıyorlar ve sabah 
yahut akşam Ustu, havanın durgun bir zamanında çekirge bulunan 
1&ba Dzerlnde uçarak zehirli gaz at.yor ve çekirgeleri öldilrilyorlar. 

Bilir Misiniz • 

Elektrik Kuvveti Yerden 
Ağırlık Kaldırabilir Mi? 

Evet, kaldırır. Demirden bir 
(Elektromağnet) yapılır. Bu mik· 
natıs demirleri yerden kaldırır. 
Büyük demir fabrikalarında ağır 
demir parçalarını böyle miknatıs• 
lerle kaldırırlar. 

Elektroliz Nedir? 
Elektrik tesiri ile kimyevi bir 

maddenin bir mayi içinde inhilA· 
line derler. MeselA, haımzlı su 
Uzerine elektrik tesiri getirildi 
mi. Su müvellidiilma ve müvelli
bamuza oiarak ikiye ayrılı. 

Elektrik I(aplaması Nedir? 
Bir madenin üzerine elektrik 

kuvveti vas?tasile, nikelden veya
hut gümüşten bir kaplama yap
maktır. 

Endüksiyon Nedir? 
İki tel halkaları biribirinin ya

nına ve biribirine muvazi konu
lursa ve birinden geçen cereyan 
birdenbire kesilirse, o tel cereya
nın bir lcısmını kesilmiyen halka
ya venr. Bu hale "lnduction,, 
derler. 

Bir Romkof Bobin Nedir? 
Endüksiyon tarikile voltajı pek 

yüksek bir akıntı, bir bobine 
geçirilirse bobine romkof bobini 
derler. 

Niçin? 
Elektrik Nekadar 
Çabuk Akar? 

Bir telin Uzerinde elektrik 
akıntısıntn 2idişi vakitle ölçUle· 
mez, okadar çabuktur. Mukave-

. meti çok olan tellerde cereyan 

biraz akışmda gecikir. Bu geci· 
kiş bir saniyenin pek küçük bir 
parçası kadar devam etmez. Tel
siz elektrik cereyanı saniyede 
186,000 mil sUratie yürUr. 

Elektrik Zili Nedir? 
Elektrik zili bir çan ile o çana 

vuran bir tokmaktan ibarettir. 

Çana elektrik cereyanı gelince, 
çan tokmağı cezbeder. Tokmak 
çana vurur. Lakin tokmağm aa· 

pmda öyle bir tertibat vardır ki, 
tokmak çana çarpınca, çana ge
len el~ktrik cereyanim kesmiş 

olur. Artık çan tokmağı kendine 
çekemez. O ı:aman çanın ıapın-

daki küçük bir yay tokmağı yine 
eski yerine geri gönderir. Tok· 
mak geri gelince, elektrik cere
yanı yine çana çarpar. Tokma· 
ğın çana çarpışı saniyede yllıler

ce defa tekrar ettiği için çan bir 
kere dan diye öteceğine, brrrl 

diye zırlar. İşte buna elektrik 
zili derler 

tayyare istasiyonu halinde kullan· 
mıya karar vermişlerdir. Şimdi 
vapurda ona göre hazırlık yapıyor
lar. Fakat İngilizler bundan daha 
mühim ve daha garip bir hava 
iıtasiyonu teıis ediyorlar. Bu iı· 
tasiyon çeliktendir, havada yapı· 
lacaktır ve hllkiimete 50 milyon 
liraya mal olacaktır. Bunun için 
Meclisten müsaade istenmektedir. 
Bu iıtasyona hergün 500 tayyare 
inecek ye 4000 yolcu çıkacaktır. 

Bu muazzam proje Glover 
isminde bir lngiliz mUhendiı ta• 
rafından yapılmıştır. Yapılacak 
ıey tudur: 

Londra civarında demiryolu 
l\zerinde herbiri 300 metre yUk
aekliğinde çelikten 36 bina ya• 
pılacaktır. Bu binaların üzerinden 
büyük ve çelikten bir saha geri· 
lecektir. Bu sahanın etrafına 60 
metre genişliğinde bir yol yapı· 
lacaktır. Tayyareler bu çelik saha 
Uzerine inecek, yolcular yandaki 
yollardan asansörler vasıtasile 
indirilecektir. 

Binaların herbiri birer bUyllk 
otel olacaktır. Seyahatlerine de· 
vam etmek istiyenler, bu otel• 
lerde yatacaktır. 3200 kişi için 
yatak bulunacaktır. 
= · 

Gökte Sual 

ltalyada yapılan askeri manev
ralarda Uç tayyare gökte büyük 
bir istifham işareti çizmişlerdir. 
Bu iıareti tayyareden bıraktıkları 
beyaz bulutla vticude getimılı-

Amerikada White isminde biri telefonda konuıan bir sun'I adam 
icat etmiştir. Bu adam sizin telefonunuzu alıyor ve yahut ıize 
telefon eden bir başkasının ıöylediklerlni zaptediyor.Ayni zamandı 
ıizin bir baıkasına telefonla söylemek istediklerinizi, sizin nammııa 
o bulup söylilyor. Sonra aldığı cevabı da kaydedip size haber . 
verıyor. 

Bu sun'I adamın iılemesi için telefon hattına raptedilmesi IAzım 
değildir. 

işte aşağıdaki resimde gördtiğUnUz adam, masa başmda te1efonla 
konuşan ıun'I adamdır. 

Şu Garip Dünya 

Avustralyada Banyo Ve 
20 Mil Uzaktan Gören Göz 

İngiliz gazetelerinden biri 
Avustralya yerlileri tarafından 
yapılan bir sen~idevriye ziyafetine 
ait ıu telgraf haberini kayde· 
diyor: 

" Misafirlerin çoğu nıotör lerle 
geldiler. Hepsi de gayet şık giyin
mişlerdi. Aşiret dansları yerine 
tango, vals ve fokstrot oynadılar. 

Hatta bir de çarliston müsabakası 
yaptılar.,, 

Bu haberi kaydettikten sonra 
İngiliz gazetesi diyor ki: 

Bir de bizim, yllzlerini boya• 
yan, kulaklarını delen, ayak bi
leklerine bilezik takan kızlarımızı 
düşUnUn. Bunu niçin yaplyorlar, 
erkeği cezp ve fethiçin. 

Demek ki dünya değişiyor! 

ll
Avustralyada 
Banyo Nizamnamesi 

Avustralyada banyo mahalle
rinde tatbik edilen nizamname 

Deniz gömleği giy,mler ya 
sudan çıkmamıya Ye yahut çıkar 
çıkmaz odalarına çekilmiye mec
burdurlar. Deniz clbisesi)e kumda 
oturmak yatmak, oynamak yasak· 
tar. Deniz gömleklerinin fistanlı 

olması şarttır. " Bir de bizim 
deniz hamamlarını düşününüz, 
ne buyurulur! 

20 mil 
Uzaktan 
Gören göz 

* 

Fransız sahillerinden fngiliz 
sahillerinin resmını çıkarmışlar 

ve bu resmi gazetelerde neşret

mişlerdir. Bu resim bir gazete 
boyundadır ve her iki sahili de 
mükemmel surette göstermekte· 
dir. Bu resmi hususi bir fotoğraf 
ma kinesile çıkarmışlardır. 

20 mil uzaktan gören bir gez, 
herhalde can slkıcı bir ~ey olsa 
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••• 
aşa Ve Haşa Allah Gösterm sin Bir 
altanat Tebeddülü Yapacakmışsınız 
Lazlar Geceleri Köşke Cephane Taşıtıyorlarmış 

Maharrlrl ~ 

' /-!er Hakkı filalıfuzdur 
-141-

Halbuki Reşit Paşa, kendisi bir 
r aytona biniyor, arkasına da bazı 
sivil memurlar alarak Fuat Paşa
nın köşkü etrafında dolaşıyor; 
v:ızife ve salahiyetinin hududunu 
aşıyor, yavaş yavaş ta Fuat Paşa
n n sabrını taşmyordu. 

Gölgesinden korkacak derece· 
de ötlek olan Reşit Paşanın bu 
c .:ladeHni gördükçe Fuat Paşa 
lı:ıyret ediyor, bu adamın kim· 
den kuvvet ve cür'et aldığım 

öğrenmek istiyordu. Nihayet 
b:r akşam, Reşit Paşa bir 
r :ı.ytonla geçiyor, arkasındaki 
nı 'lbada da üç sivil memur, 
bermutat paytonunu takip edi· 
yordu .. 

O sırada Fuat Paşa, Kapı

nın önünde bulunuyordu. Reşit 

Paşayı, resmi ceketinin düğmeleri 
açık, paytonun köşesine yarı 
uzanmış, kendisini görmemezlik
ten gelen bir vaziyette görünce, 
bu disiplinci askerin fena halde 
5İnirlerine dokundu. Paytonu, 
derhal durdurdu. Köşke ça
ğırdı. Arkasından paşa ceke
tit1i çıkarttı. Evveiii, güzelce 
bir day. k attı. Hatta Reşit Paşa 
bu dayağı yerken ( Babıalide 
kallolunan Harbiye Nazırı). Nazım 
Pa'ia da orada bulunuyor, ibrete 
şayan olan bu sahneye bakıyor
du... Dayak faslı hitam bulduktan 
sonra Fuat Paşa Reşit Paşayı 
tekrar karşısına dikerek ~u suali 
sordu: 

- Sana soracağıın suale doğ
ruca cevap verirsen, artık başka 

bir şey yapmam, aeni serbest 
bırakırım. Fakat yalan söyler
sen sonunda kendin düşün ... Söy
le bakalım, seni, benim takibime 
ldnı memur etti?. 

Reşit Paşa, bu 'uale, ağlıya 
ağlıya cevap verdi: 

- Zatı devletinize karşı pf'k 
büyük hürmetim vardır. Fakat 
Arap izzet Paşanın ısrarı üze
rine bu harekete mecbur ol-
dum! Pek ıyıce bilemiyorum 
amma, Ali Şamil Paşa ile 
Fehim Paşanın da efendimizi ta
kibe memur olduklarını işittim. 

Esasen bunları Fuat paşa da. 
biliyor, fıakat Reşit paşaya itira€ ı 
ettirmek istiyordu. Şimdi asıl öğ
renmek lazım gelen bir nokta 
\'ardı. Fuat paşa, onu da sordu: 

- Pekala, ben ne yapıyor
muşum. Benim, nemi takip edi
yorsunuz?... Tabii, Arap İ:z:zet, 
bu hususta talimat vermiştir. 

Bu sual, Reşit Paşayı şaşırttı. 
Bir müddet tereddlit gösterdi. 
Lakin, Fuat Paşanın şedit nazar
ları karşıs .nda mukavemet ede
medi. Nihayet, onu da söyledi: 

- Efendimiz, vakıa bendeniz 
aslı olmadığını biliyorum amma .• 
Giiy~, zatı devletiniz, Kadıköy 
ve Usktidar cihetinde hafi bir 
tc.çldlAt yapıyormuşsunuz. Men-

subiyetiniıle şerefyap olan birçck 
zabitanı Selimiye kışlasına yer
leştiriveriyormuşsunuz.. Bu su
retle bütün kıt' aların başına 
emin olduğunuz zabitanı yerleş

tirdikten sonra bir ihtilil çıkara
cak.. ve haşa, Allah göıtermesin, 
söylemiye bir türlü dilim varmı
yor, hAşA ve haşa bir saltanat 

tebeddülü yapacak imişsiniz ... 
Avrupada tahsilde bulunan mah
dumu alileri Beyefendiler vasıta-

sile jön TUrklerle münasebette 
bulunuluyormuş... Geceleri, saz 
illemi babanesile birçok zevat 

toplanarak gizli mllzakereler ya· 
pılıyOl'muş .. 

Köşke gelen erzak 1andıkla
rımn arasında cephane sandıkları 

da varmış.. Geceleri sahile LAz 

takaları yanaşarak Çerkezler va• 

sıtasile lcöşke silah taşınıyormuş .. 

( Arkası \'ar ) 

Bu akşam M E L E K sinemasında . 

Hf'rkesin sabırsızlıkla beklediği, aşk, şiir ve zevk filmi 

ADALAR ŞARKISI 
(La Rumba D'Amour) 

Seve seve dinlediğimiz (RUMBA} şarkısının men~ei ve hikayesi 
MUmesalllerl ; 

LUPE VELEZ - LAWRENCE TİBET 
Filme ilave olarak: Yeni ve mükemmel Paramount dünya 

havadisleri gazatesi 

Yerlerin evvelden tedariki rica olunur. 

sinemasında 

ALlCE COCEA ve ANDRE 
ROA 1NE'm temsil ettikleri 

Fransızca sözlü ve şnrkılı 
KOCAM BENİ ALDATIRSA 

flinıini görül!::ı. 

Yann akşam Al 1 - ı ta 

MAJİK'te 

Hacı Kasımın Büyüsü 
Fransızca aöılü filim. 

llı\HllY Bı\lm \'O Hl~:\'F. ı.ı:FI:ıwım 
____ _, tararmdan ıımsmm;ım• 

AlKAZA R 
SİNEMASI .. 

Arzuyu umun1i üzerine 

ATEŞ 
RDUSU 

Tekmili Sözlü Sesli 
Heyecan ve Sergüzeşt Filmi. 

Tek mili olan 24 kıs ım birden 

gösterilecektir. 

Sinem2sında 

AMON 
NOV ARO'nuıı 

SUZY VERNON ile beraber 
temsil ettiği 

AŞIK RAHiBE 
( Sevil'li Şarkıcı ) 

tamamen Fransızca sözlü ve 
şarkılı ilk filmin iraesi şerefine 

Glorya Caz'ın iştirakile 
E iRiNCi GALA MÜSAMERESi 

Mevsimin en şen ve şuh 
F ranaızca opereti : 

NE SEVi MLİ? •• 
Henry Garat ve Meg Lemonnier 

yarından itibaren: 

ALEMDAR Sinemasında 
... z. ................... .. 

Yarm akşam---
AS R l SİNEMA 

Kış mevsimini 
Buster Keaton 

ve sebhar CONCHlT A MON
TENEGRO'nun emsalsiz ve gö
rlilmcmiş tamamen lspanyolca 

sözlü ve şarkılı 

MALEK 
HARBE GlDtYOR 

Komedlıl ile açıyor 

Metro· Gcldwyn - Mayer filmi. 
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Mahmut Muhtar Paşanın 
Üvey Pederi Kayboldu 

(Bat tarafı 1 inci aayfada ) 

aovkctti. Hastalandı ve habrımır.· 
da kaldığına göre genç yaşında 
ıatllrreeden yefat etti. 

Bedri Beyle yakından teması 
olan Galatasaraylı arkadaşları, 

aralarmda derin bir boşluk bıra
karak çekilen bu iyi kalpli 
gencin hatırasını, kendisine liyık 
ihtifalle taziz ettiler. 

ilk lhm tınr 
Ahmet Muhtar Paşanın oğlu 

Mahmut Muhtar Paşa, (iki defa 
bahriye nazırı olan zattır) üvey 
valdeslnin Hikmet Beyle izdivacını 
pek te iyi bir gözle görmemiıti. 
Bu yüzden birtaktm miras ihtilftf· 
lan çıktı. O zaman, bu münase
betle gerek Hikmet Bey ve gerek 
zevcesi Hanımefendi Büyük Millet 
Meclisi Azalanna hitaben açık 
bir istida bastırdılar, haksızlığa 
uğradıkları beyanile, bu matbu 
varakayı, Meclis azalarına dağıt· 
tılar. O zaman, Hikmet Bey, 
ticaret yapıyor ve hatırımızda 
kaldığına göre, bu istidamn bir 
suretini de bize vermek Ozere 
matbaamıza geldiği zaman domuz 
yetiştirmek tasavvurunda bulun
duğundan bahsediyordu. 

Bedri Bayin OIUmU 
Bundan bir müddet sonra 

Bedri Beyin Pariste öldüğü haberi 
alındı. Vaziyet davalı olduğu için, 
Ahmet Muhtar Paşanın en büyük 
mirası Bedri Beye kalmıştl. 

Bir müddet Hikmet Beyle 
refikası Bedri Beyin Pariste ka· 
lan metrukabnı ve evraklarını 
beklediler. Mesafenin uzaklığı, 

buna istenildiği gibi imkan ver
meyince Hikmet Beyin biuat 
Parise gitmesi tekarrür etti. 

Bu arada, Mahmut Muhtar Pa· 
şa, Seyrisefain namına karşılıksız 
olarak imzalanmış bir mukavele
den dolayı mahkemece mllhim 
bir para cezasına mahkQm 
edilmiş, bir kısım hanlarile 
Beyazıttaki emlak ve dükkAolarına 
hazine namına haciz konulmuş· 
tu. Bundan dolayı •Mahmut Muh· 
tar Pa,a, Avrupadan gelmek is· 
temiyordu. liikmet Bey, bu se
yahati esnasında Mahmut Muhtar 
Paşa ile de görüşmek kararında 
idi, kalktı gitti. 
Fransız Oazetelerlnln Nefrlyah 

Bundan sonrasını, aynen Fran
sız gazetelerindca naklediyoruz: 

"Paristeki Tilrk konsolosh;.
nesi, Fransız emniyeti umumiye 
ve polis kısmı adlisine müra· 
caat ederek esrarengiz bir su
rette kaybolap Tllrk tebeasından 
Hikmet Bey hakkında tahkikatta 
bulunmasını talep etmiştir. Bu 
zat, takriben elli yaşlarında, 
eski bir bahriye zabitidir. 
Ve Gazi Ahmet Muhtar Paşanın 
dul zevcesile ~vlenmiştir. 

Hikmet Beyin bu seyahati, 
zevcesinin Ahmet Muhtar Paşa
dan hasıl olnıuJ Pariste vefat 
eden Bedrettin Bey ismindeki 
oğlunun mirası meselesile alaka· 
dardı. 

Ahmet Muhtar Paşanın bü
yük oğlu ise iyi bir asker olmak 
üzere tanınan, Balkan ve Yunan 
muharebelerine iştirak etmiJ, 
Türkiyede nazırlık yapmıı Mah· 
mut Muhtar Paıadır. Bu zat 
ayni umanda Berlio sefaretinde 
de bulunmuştur. 

Hikmet Beyin halletmek için 
Parise kadar geldiği mirasın kıy· 
meU 10 milyon frankı buluyordu. 
Hikmet Bey, mayıa bidayetin· 

de Pariıe gelmiş, MatUren ıoka· 
ğında 50 numaralı bir otele 
inmiş ve ayın 19 unda bu otelden 
ayrılmıştır. Hikmet Bey otelden 
ayrılırlarken, dostlarından A~a
canyan Efendiye ıunları ıöy· 
lemiıtir: 

" Lozana, Mahmut Muhtar 
Paşayı görmiye gidiyorum. Ken• 
disile bu mir.ıs meselesi hakkın· 
da görüşeceğim. ., 

Esrarengiz Bir TegayyUp 
Fakat o tarihten sonra Hik

met Beyden hiçbir haber alına
mamıştır. Bu sessizliği garip 
bulan akrabaf arı Matilren soka
ğındaki otele mektup yazmışlar, 
Hikmet Beyin hareketini haber 
almışlar, fakat Ayni zamanda 
hayretle öğrenmişler ki, Hik
met Beyin valizi ile şemsiyesi 
otele iade edilmiştir. Bunun üzeri· 
ne tahkikat yapılarak öğrenilmiş 

ki Hikmet Beyin şemsiyesile 
bavulunu Parise iade eden bir 
nakliye acentasıdır. Bu acente, 
bavul ile şemsiyeyi, Laros şehrin
de bir otelden almıştır. 

Lerof Şehrinde Tahkikat 
Bunun llıerine Laros şehrinde 

tahkikat yapılmıı ve öğrenilmit
tir ki Hikmet Bey Larot iıtasiyo
nunun 150 metre uzağına, Reün
yon isimli otele misafir olmuttur. 
Bu otelin sahibi Dllpre isminde 
bir Franıızdır. Zabıta memurları .. 
na funlan ıöylemiıtiJ' : 

11Filvakl otelime muntazam 
giyinmiı bir mUıterl geJdJ, bir oda 
tuttu. Garıona bir şemsiye ile 
bir bavul tealim etti. F ranaııcayı 

zorlukla konu~uyordu. Otel fişini 
sonra dolduracagını söyledi. Cüz
danından bir tomar kAğıt çıka
rarak gösterdi. Bunlar anlama· 
dığım bir lisanla yazılmışlardı. 

Cenevrede bulunan bir Türk 
kız talebesine telgraf göndere
ceğini ıöyliyerek karşıdaki tel· 
grafhaneye gitti. Ondan sonra 
bir daha kendisini görmedim. 

Üç hafta sonra iki defa, Ce
nevre Türk konsolosluğundan 

telefon edildi. Bu telefonda, 
bavul ile şemsiyenin Paristeki 
otele gönderilmesi bildiriliyordu. 
Müşterinin iki günlük borcu ol
duğunu, paralar gönderilmezse 
eşyanın verilmeyeceğini bildirdim. 
Ertesi gün, Cenevre Türk 
Konsoloshanesinin antetli kAğıdı 
ile 20 fıraok geldi. Ben de eşyayı 
P.ariso gönderdim. Bu müddet 
zarfında merak ederek bavulun 
içine baktım. Çamaşırdan başka 
bir şey yoktu. Aynı zamanda, 
Ağacanyan isminde Pariste bu· 
lunan bir Ermeniden de iki mek
tup aldım. Mektup sahibi, Hik· 
met Beyden haber soruyordu ... 

Anlafılmaz Bir Sırı 
M. Düprenio sözleri burada 

bitmek~ir. Paris Türk konso
loabanesf,', otelden bavul ile şem· 
aiyeyi aldırmıştır ve yine Fransız 
gazetelerine göre Mahmut Muhtar 
Paşa, konsoloshaneye müracaat 
ederek içinde kendisine ait bir 
ıey olup olmadığım anlamak 
Uzere bavulu muayene etmek 
iıtemiştir. Türk konsoloshane-
ıinln endişesi, Hikmet Beyin 
paraya tamaan bir taarruza 
kurban gidip gitmediğidir. ÇUnktı 
bu zat, üzerinde kUlliyetlice para 
taşımak adetinde idi. Ar.Hıra 
Pariıe gittiği zaman inmelc ftiya· 
dında bulunduğu Mattıren ote• 
lindo ise, kendisinin muntazam 
yaşar, fakat yaşına rağmen bir 
parça alAyiıten hoşlanır bir adam 
olarak tanınmaktadır. 
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lrıgiltero HflkOmoti iara.fından Gazi 
llz. ne hcdiyo edilen cı:;crin tercilmc!\i 

SON POSTJı.. 

Gandi 

ÇANAKKALE Perhizi 
Bozdu, Fakat •• 

Bombay, 27 - Günlerdenberi 
açlık grevi yapan Gandi grevden 
vazgeçmiştir. Gandi, lngiltere 
hUkümetinin tebliğini dinlemek 
için yastıklara dayanarak yatağın· 
dan kalkmıya mecbur olmuştur. 

-1l3- Yazan: Ceneral Oglander 

Kumandaya Başkası Ge-
çince Kargaşalık Başladı Bundan sonra doıtlarile biraz 

gör~müştür. Gandi, açlık gre· 
vinden vazgeçmesi için ileri sUr· 
düğü bütün şartlarının ifa edil
diğine emniyet getirdikten sonra 
dini merasım yapılmasını iste
miştir. 

Türk mevzileri Kirte civa
rında iki tabur ihtiyattan maada 
yedi veya sekiz taburla müdafaa 
edilmekte idi. Bu kuvvetin kısmı 
azamı Türk sol ve ıol merkez 
cenahlarında bulunuyordu. Sağ 
cenahları ise daba hafif kuvvet· 
lere istinat ediyordu. Fakat Türk 
mevzilerinin, tabiye noktai naza
rından en mühim ciheti İngiliz 
hattına karşı bir zaviye teşkil 
etmesi ve bunu ikiye bölmesi 
keyfiyetidir. 

Birinci Kirle Muharebesi 
28 nısan sabahı saat 8 de, 

donanma Kirteyi ve Ahibabamn 
önündeki sırtları fasılalı surette 
bombardıman etmiye başladı. 
Karadaki 20 top ta öteye beriye 
ateş ederek bu bombardımana 
iştirak etti ve bir mUddet sonra 
da 29 uncu fırkanın yorgun ef
radı siperlerden çıkarak Kirte 
istikametinde yavaş yavaş ilerle
meğe başladı. 

Sol cenahata 87 inci livanın 

Border Regiment alayı denizle 
Zığındere arasındn, İnniskilling 
Fusilliers kıtaatı Zığınderenin 
şark tarafında ve Soutb Wales 
Borderers taburu da ihtiyatta bu
lunuyordu. 

X sahilinde eşya taşımakta 
olan Anson taburunun bir kısım 
efradı da Border Regiment ala
yına iltihak ederek ileri hareke
tine iıtirak etmekte idiler. Hattın 
merkezinde 88 ioci liva soldan 
sağa doğru Essex Regiment ala
yını , Hampshire ve Worlesters
bire kıtaatını ve bir miktar da Ro
yal Sest taburu efradını ikame 
etmişti. · 

Cenuba Boğaza doğru uzanan 
Worcester Shir'lerin sağında 

175 inci Fransız alayının üç ta
buru bulunuyordu. Bunlar ayrıca 
Fransız Metropolitaine livasının 
iki tal! ııru ile takviye edilmekte 
idi. 

86 mcı liva ihtiyatı teşkil 

ediyordu ve sabah saat sekizde 
X sahilinin cenubu şarkisinde 
tecemmü etmişti. Daha geride, 
W sahilinde King's Oion Scottish 
Borderers kıtaatı karaya çıkrnakta 
idi. Bunlar bilahare 87 inci livaya 
iltihak edeceklerdi. 

Bidayette ?.9 uncu fırkanm cep· 
besinde her şey yolunda gitti. 
Hiçbir mukavemete tesadüf 
edilmedi, Türk topları gayet 
seyrek ateş ediyordu ve sabah 
saat 9 da nerede ıse Kirtenin 
aptedileceği zannolunuyordu. Filha
kika, bugUn Türk vesaiki resmi-
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yeainden de anlaşıldığına göre 
Türklerin bir kısmı, lngiliz ileri 
hareketi ilzerine biraz ric'at etmiı
lerdi. Saat 9, 15 te Jeneral Hun
ter-W es ton bizzat fırkanın kuman
dasını deruhte etmek üzere Merasim meşhur Hint şairi 
138 rakımlı tepeye geldi ve ileri Tagorun idaresi altında yapıl-
hareketine nezaret etmek üzere mıştır. Gandi, şekerli bir limon 
Jeneral Marshall'i cepheye usaresi ile dolu bir bardağı du-
sevketti. jeneral Marshall kendi- daklarına kadar götürmüş, fakat 
sine muvakkaten erkanı harbiye bitap bir balde yere düşmüştür. 
heyeti •azifesini görmek üzere 
maiyetine birkaç zabit alarak ~ Pona, 27 - Doktorlar, 
cepheye gittise de, muayyen bir pek hafif ve bitkin bir halde 

k h olan Gandinin birkaç gün içinde 
ararga a ve telefon tesisatına 

malik olmadığı için iki millik bir iyileşeceğini ve tabii tekilde 
tegaddiye başlıyabileceğini söyle-

cepheyi kontrol edebilmesi im- mektedirler. 
kansızdı. Kumandanın bu suretle 
başkasına devredilmesi muhabc- , işsizliğin Garip Tecellileri 
ratta, raporlarda ve muvasalada Berlin, 27 - W olff ajan-
birçok teahhur ve knrgaşılığı smdan bildiriliyor: Berlin şehrin· 
mucip oldu. de ve civarında trenlerin geçen 

Gayrimuntazam bir hattan ağustosta taşıdıkları yolcuların 
başlayarak, kuvveti ve vaziyeti miktarı takriben 30,000,000 dur. 
bilinmiyen bir düşmanın gözü Bu miktarda 1931 ağustosundaki 
önünde cepheyi tamamile değiş· nakliyata nazaran 6.000,000 luk 
tirmek teşebbüsünün bütün müş- bir tenakus vardır. Bu eksilmenin 
külah bir müddet sonra kendi- işsizlikten ileri gelmiş olması 

ni göstermiye başladı.ileri hareketi muhtemeldir. 
başladığı zaman merkezde, *"'- -
Hampshire Regiment alayının iler- ,.... __ s ON POSTAN 1 N 

deki bölükleri, sol tarf\flarında ' : iLAN FIA TLERI •Mtll 
bulunan kıtaattan 600 yarda ile- ~ ~ , 1-lııı.ııııı Lir satırı gazcteniıı ıııctin ~ 
riye geçmiş bulunuyorlardı. : yazısilc vas:ı.ti 4 kcliıncdir. 

B 
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ütün fırkanın sağa doğru ·: 2 Ayni yaııııın 2 satırı 1 santimdir. : : 
bir çark hareketi yapacağını ve : 3 ·Daha kalın , .e clalıa ince y:ızılar : ~ 
yahut sağ cenahtaki kıtaatın mer- : 1ıantiın ile hesap edilir. : • 
kezdeki kıtaat kadar ve 0 sürat- : 4-Sııyf:tsıııa göro il'-nhır a.,,a~ıl:ıki 

: fiatlı• ro t.J\bidir: : 
le ilerlemesi matlup olmadığını • L' 
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k • ~avfa .. ant ıııı • 
ta dir edemiyen ve sol tarafla- • - ' 
rındaki kuvvetlerin de ayni hat ': ~ ineci ;~g K ... r. : ı 
üzerinden ilerlemesini bekleme- • 3 c 200 ... : 
den ileri atılan bu bölükler, bir : • 4 • 5 c ı 00 , '. . müddet sonra her iki cenahlarının • l>iğfr ötıyfol:mLı. 50 • : • 
da açıkta kaldığını gördüler. : tioıı 2 sayfa(la 25 • : 
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TAViL ZADE VAPURLARI 

AYVALIK Postası 

r':p~,~~A~.~! 
saat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 
tarikile Ayvalığa azimet ve av
det edecektir. 

Dikkat ı Cuma günü Edremit yol
culaunı trene yetiştirlr ve Ayvalık yol· 
culannı ayni rtın akfamı Ayvalığa 

çıkarır. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişle Tavilzade Mus
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

_.. NAiM VAPUR İDARESi., 

tzmir surat Postası 

Her 
hafta 

Saat 

( 20 saat ) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Perşembe gUnlerl Galata 
rıhhmından 

tam IS de hareketle doğru 

/ Z M 1 R 'e 
ve Pazar günleri İzmir' den saat 
14 1/2 da hareketle İstanbul'a 
avdet eder. T afsi1at için Galata, 
Gümrük karş?sıııda Site F ran· 
sez Han No. 12 yazıhanesine 

- müracaat. Tel. B. O. 1041-

Zayi: lrnn sof:ıretindt'n aldıgım 

pa a('ortuınu kayLottim. Yenisini :ılu.· 

cağımdan eskisinin hiil.ınil yoktur. 
lran lebaa.sınd:m Sntlık ogl u \'us uf 

Sadık Zade Biraderler 

Vapurlan: Karadeniz Postası 

DUMLU PINAR 
vapuru p b 

29 Eylül erşem e 
günü akşamı saat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zongul
dak, fnebolu, Samsun, Ordu,Gi
resun, Trabzon Rize ve Hopa) ya 
azimet ve avdet edecektir. 

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

Yedinci icra Memurluğun
dan: Bir lı orç t:m dolayı ınahç uz ve 
p:ı.rnya çrvrilıııc•.,i ırıulrnrror lolrnııta,·a 

a it ın:ıs:ı, sııntlal) c 1 10 H:e t:.ırihi~o 
miis:ıdif cıııııart esi g-linll saat ılnkıızd:ııı 
iti baron Boyazıtta ('atlı rcılard:ı bil ın ii· 
zayc<lo paraya ~·ı•\•rileceği ıı<len t:ılip

l criıı ycvnı vo saati ınczkiırll:ı ıııahal· 

liııdo hazır lıuluııa<•ak ınemurino mü· 
r.ı<'~ınt l arı ilaıı oluıııır. 

Fatih Sulh 3 Oncü Hu k u k 
Haklmllğlnden : ı ı ,w:ıcı Be h ire ha· 
nırııl:ı k ot':ıfiı !-' iiloy rııa ıı efendi ar:ı.l:ı

rıntlaki su l lı lı'ı;t•hb !i ,:,il dn \':l8111 da sıı 

l cyın an l'fendiııin ikarn('tg!ilıı :ı ın rnPı•· 
lıul olduğu g-liııdorilon mlilıaşir mo;
rulı:ıtııııluıı nnla7ılıııı1 olclu~uııılan 
uıuııı:ıileylıin nıulı :ıkouıo gUııii olan 
24/ 1 o/ıı::~ saat 10 tla malıkeıııe<lo 
lııızır uulunmadı~1 takdirdo gıyabında 
h'tkürn vcrilot•og-i tchliğ' ınakamıııa 
kaim olmak üzcro ilıln olunur. 
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Hukukta Müsavat 
İtalyan Başvekili, 
Alman İddialarını 

Makale İle Bir 
Tahlil Ediyor 

( Baı tarafı 1 inci ••yfada ) 

ve mantıki olarak cemiyetin he
yeti içine daimi bir azalığa malik 
olmamasile başladı. O dakikadan 
itibaren bütün cihan tarafından 
hukuk ve vazifelerde, Almanyanın 
hukuki müsavatı, yani diğer dev
letlerle müsavi olduğn esası kabul 
edildi. 

Sonra Locarno itilAfı geldi? 
Bu itilMta Almanya ve Fransa-
nm emniyeti, İngiltere ve İtalya 
tarafından temin edildi. Tabiidir 
ki, gerek Almanyaya Fransa 
tarafından vukubulacak bir taar
ruzda ve gerek Fransaya Al
manya tarafından yapılaca bir 
tecavUzde, İngiltere ve İtalya 
devletleri · tarafından Almanya 
ve Fransaya verilen bu teminat, 
bu iki devletin ayni derecede 
müsavi hak sahibi olduklarım 
gösteriyordu? Yani bu iki 
devletin herbiri diğerine taarruz 
etmemekle mükellef tutuluyordu 
ve herbirinin de ayni derecede 
himaye ve müdafaa edilmiye 
hakkı oluyordu. 

Bu meselenin tarih cihetinin 
tam ve siyasi noktai nazardan 
da mantıki bir surette tetkiki 
istenilirse, bUtün bunları hatırla
mak icap eder. M3arnafih, Cemi
yeti Akvama girmekle beraber 
ve Locamo itilafına rağmen, Al
manya hala bir aşağılık (madun
luk) şeraiti içinde bulunuyor. Al
manya, Versay Muahedesi ahka
mı mucibince filen silahlarından 
tecrit edilmiş bulunuyordu 
ve bu muahade Almanyaya, da
hil asayişini temine ancak kifa
yet edecek bir miktarda küçük 
bir askeri kabiliyete müsaade 
ediyordu. Fakat ayni Versay 
muahadesinde, Almanyanm siıih
lanndan tecrit edilmesi, diğer 
bilümum devletlerin de ayni de
recede sildhlarını terketmelerinin 
başlangıcını teşkil edecekti: 

Şimdiye kadar tutulmayan 
resmi, aleni Ye büyük bir te
ahhütl 

Terki Teslibat Konferansını 
ihzar eden komisyonun mesaisi 
beş sene devam etti; asıl kon
ferans ta beş ay sürdü; yüzlerce 
nutuk irat edildi; tab'edilen ra-
porların irtifaı, Amerikanın meş
hur Empire Buildingi gibi yetmiş, 
seksen katlı bir binamn yüksek
liğini geçti; fakat bu kağıt dağı
nın altından Benes teklifinin ve 
itirazının faresi çıkıverdi. Sarih, 
vazıh ve pratik olan Grandi 
teklifleri nazarı itibara alınmadı. 

Şunu kabul ve teslim etmek 
lazımdır ki, hiç olmazsa ilk devre
sinde - ki en mühim devresidir
Terki Teslihat konferansı suya 
düştü. Bu konferansın kapandığı 
ve tekrar açıldığı zamanlar ara
sındaki müddet zarfında işitildiği 
kadar hiçbir zaman, Avrupada, 
silah sesi ve gürültüsü işitilme~ 
mi~t'r. 

Sukutu hayal umumt ve bilhas-
sa Almanyada pek derin oldu. 
Versay muahedesini imzalayan
lardan, İtalya hariç, hiçbirinin 
terki teslihat siyaseline yanaşmak 
istemedikleri ve binaenaleyh mu
ahedeye sadık kalmadıkları kana
ati Almanyada hasıl olmuştur. 
Esasen Almanyamn son günlerde 
yaptığı talebin sebebi de, Terki 
Teslihat Konferansının iflas etmiş 
olmasıdır; bu iflas, Almanya 
ile diğer devletler arasındaki 

hukuk müsavatsıı.lığmı daimileş
tirmektedir. 

Şimdi Alman Harbiye Nazırı 

Von Schleiherin müheyyiç ve 
ağır bir kararı karşıs!ndayız. Ya 
hukukta müsavat kabul edilir, 
yahut ta Almanya Terki T eslihat 
Konferansına iştirak etmeı. At-

manyamn Terki Teslihat Konfe
ransından çekilmesi, bu konfe
ransın tamamile felce uğrama

sına intaç edecektir. Fakat 
bu vaziyet ayni zamanda, esasen 
Japonyanm ve İtalyanın almış 
oldukları vaziyetle mühim dere
cede sarsılmış olan Cemiyeti 
Akvam için de şiddetli bir dar
be olacaktır. 

Şu noktai nazardan hareket 
etmek lazımdır: Almanya, silAh
lanmış devletler arasında şayet 
onlar da Versay muahedesinde 
teahhüt etmiş oldukları gibi Al~ 
manyanm derecesine inmezlerse, 
ebediyen bu vaziyette kalamaL 
Daima ayni mesele karşısındayız: 

Bütün devletlerin umumi em
niyetlerinin muhakkak azami bir 
teslihat haddine mi istinat etmesi 
lazımdır? Yoksa, benim 1928 de 
İtalya Ayan Meclisinde söyledi
ğim gibi bu teslihat asgari bir 
hadde indirilemez mi? Asgari 
hadde doğru gidildiği takdirde 
hakiki bir surette silahlar terke
difmelidir. Aksi hal muvafık dUş· 
mez. Binaenaleyh, teslihatm se· 
viyesi inmezse, Almanyanm kendi 
teslihatını yükseltmiye hakkı ol
muş otur. 

Bu hukuk müsavatı iddiası 

ret ve inkAr edilemez; çUnkU 
böyle yapıldığı takdirde, Alman
ya aşağı devletler seviyesine, 
yani siyasi ve askert hakimiyet
lerine malik olmıyan devletler 
seviyesine inmiş olur. Şu halde, 
Alman yanın Terki T eslikat Kon
feransmdan çekilmesine mini 
olmak için teslihat sahasında 
hukuk müsavatmı tanımak ve 
kabul etmek lazımdır. 

Fakat derhal şunu da ilave et• 
mek mecburiyetindeyiz ki, bütün 
Avrupa devletleri karıısında ve 
bütün dünya efkarı umumiyesl 
karşısında Almanya, bu hukuk 
müsavatmı elde edince, onu sui
istimal etmemeli, Terki T eslihat 
Konferansının kapıları, iyi veya 
fena bir netice · ile kapandıkları 

zaman, bu hukuki müsavattan 
büyük bir itidal ile istifade eyle
melidir. Almanya pek mlidebbir 
ve mutedil olmalı ve kendisine bir· 
çok muharebe ve milcadelelere 
mal olan eski ı:sikoloji hatalarını 
tekrar etmemelidir; busurelle 
Almanya, sulhii arzu ettiğini 

isbat etmelidir. " Hukukta 
müsavat ., çerçevesıne girecek 
levhanın eb'adı esasen pek 
ziyade sarsılmış olan dünyayı 
daha ziyade sarsmıyacak bir de
recede olmalıdır. Hukukta müsa• 
vat elde edince, Almanya mutedil 
ve ihtiyatkar olduğunu, hakiki ve 
samimi bir surette sulbü ve leş• 
riki mesaiyi arzu ettiğini göster• 
melidir. 

Terki teslihat konferansı iflaı 
edince, Almanyanın yeni askeri 
teşkilatında da lazım gelen nis
bet muhafaza edilmelidir. Her
halde bu, Almanyanın da arzu 
ettiği gibi, bilumum devletler 
arasında yapılacak bir itililflD 
eseri olmalıdır. 

Tarihin seyrini durdurabile
ceklerini, Rusyadan sonra Avru· 
panın en kalabalık milleti olan 
Alman milleti gibi yUksek bir 
medeniyete sahip bir milleti 
ebediyen ezebileceklerini zanno
denler feci bir hulyaya kapılmış
lardır. istikbalin yollarını açmak 
için maziye ebediyen mıh~a~nııf 
olarak kahoaınax. - l\tu:;olıuı 
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Size Tabiatinizi Söyligelim •n 

He ıııinizi kupon ile gond_('_ri-n-iz-. -hup ı ıı digcr ı)faınızdadır. 

Karşıma Çıkan Adam Evveleelirde Yüksekten Atmıya Kalkışlı. Fakat Ne Mal 
Olduğunu Bildiğimi Anlayınca Derhal Yelkenleri Suya İndirdi 

64 lzmh-de Zeki B.: Uysaldır. Faz-

la ve <lcrin 
<lüsüıımck i~te-

43 Suat MUnH B.: Ağır 

His \ 'C hayale 
yer \'ermiştir. 

Se' gi) e müte
mayildir, fiil 
'e lıareketle
rmı i:ı.ae et-

ba ... lı·lır. 

Gözünden çıkardığı tek göz
lüğünün camını ipek kordonu ile 
parmağmda çevirerek Jalcayt bir 
tavır takmmıya ve yüksekten 
atmrya çal:şıyardu. 

Fakat ben aldırmıyarak: 
- Evet efendim. Sizi görmek 

istedim ve eminim maksadımı 
öğrendikten sonra geldiğinize 

pişman olmıyacaksınızdır, diye 
cevap verdim. 

Tek gözlüğünü gözüne taktı, 
fakat ben birdenbire meraka 
diiştüğünü anlam:şbm. 

- Sizi dinliyorum, dedi. 
- f çeriye girmeden evvel 

kapımın üzerindeki bakır lev
haya bakm1ş olacaksınızdır!.. 

- Hayır.. Dikkat etmedim ! 
- Ya.. Her neyse, fakat 

dikkat etmiş olsaydınız, benim 
bir detektif olduğumu anhyacak
tımz ! 

- Mümkiin! Amma benim 
detektiflerle yapılacak bir işim 

yoktur. 
- Herkes öyle zanneder, 

fakat günün birinde detektiflerle 
münasebete girişmiye mecbur 
olur! 

- Lütfen maksada giriniz! 
Beni niçin davet ettiğinizi öğren
mek isterim! 

- Elimde bulunan dosyede 
noksan kalan bazı malümah ver
menizi rica etmek için çağudım. 

- Anlıyamıyoruml 
- Anlatayım: Evlenmek üzere 

bulunuyorsunuz.. 
- Bunu size kim söyledi? 
- Bir detektifin her şeyi 

bilmesi lazım değil midir? Evet 
evlenmek üzere bulunuyorsunuz! 
Ve güzel, hem de çok zengin 
bir kadın ile! Fakat bu kadının 
iki çocuğu vardır ve bu çocuklar 
kendilerine üvey baba olacak 
olan erkeği bittabi fena bir 
nazarla görmektedirler, hakikatte 
kim olduğunu öğrenmek istemek

tedirler .. 

- Efendi, ümit ederim ki 
beni bir dolandırıcı, bir serseri 
addetmek küstahlığında bulun· 
mazsınız. ismim Olivier dö Pirlat 
tır. Purvatu'yüm. Asil bir aileye 
mensubum. Babam Jeneraldi ve ..• 

- Efendim, bütün bunları 
biliyorum. Tahmin edersiniz ki; 
işe girişmeden evvel tahkikat 
yaptım, hem bunları öğrendim, 
hem de bugün çok sıkınblı 
bir hayat yaşamakta olduğunuzu!. 

- Efen~ namuskarane bir 
hayat ya;ıyorum, kimseye on 
para borcum yoktur. 

- Bana verilen malumat böy
le değildir! 

- Efendi maksadınızı açıkça 

söyleyiniz.! 
- Bunu anlıyacak kadar 

zeisiniz zannederim! Hakkınızda 
aldığım malumat çok fenadır. 
Sizi dürüst ve temiz bir adam 
olarak bilen Madam Savary bu 
m lümatı öğrenir, alelhusus ha
yatını fahişeler arasında geçiren 
bir adam kar~ısında bulundu
ğunu duyacak olursa zannederim 
ki talibi hakkında fikrini değişti
recektir. 

- Ha .. Şimdi anlıyorum! Mak
sadınız şantaj yapmak, benden 
para çekmektir. Fakat derhal 
ıöyliyeyim: Muvaffak olamıyacak
aıııız. Zira buradan çıkar çıkmaz 

ilk işim mahallenizin polis komi
serine giderek hadiseyi haber 
vermek olacaktır. 

- Hayır, bunu yapmıyacak
smız. Zira polis nazarı dikkatini 
lizerinize celbetmek istemezsiniz. 
Çünkü pek halledilmemiş. mUp· 
hem kalmış olan bazı meselele
rin tekrar canlanması ihtimali 
olduğunu bilirsiniz.. Ne demek 
istediğimi anlamışsınızdır, zan
nederim! 

- Evet, anlıyorum: Bu defa 

Muhasebeci 

da beni korkutmak istiyorsu
nuz. Fakat peşin söyliyeyim: Yan
lış kapı çalıyorsunuz. Bu hareket 
)erin vereceği neticeyi yakında 
öğrenirsiniz! 

Ayağa kalkmıştı, kapıya doğru 
gidiyordu: 

- Güle güle, de:dim. Anla
şılan ilk zevcenizin akıbetinden 

ikinci mfilakatımızda bahsedeceğiz. 
Yerinde durakaldı. Derhal kolu 
kanadı kırılmış bir kuşa dönmüş_-
tü, geri dönerek yüzüme baktı : 

( Arkası var ) 

Lüzumu 
Ticare t kaideleri ve niuı.mı, mükemmel hesap, muntazam usulli d efteri, 

bankacılık ve saire . Bunlar haftada. iki akşam dersi ilo 4 ayda. tamamen 
tedris olunur. Son imtihanda muvafak olanla.r:ı. muhasebeci şehadet
namesi Yerilir. Programı meccanen almak vo kaydolmak için Istaıı
bul'da. Alonıdar park cadclesiııdo No. 23 ve Bcyoğlun 'da Porapalas sıro-
sınd:ı 1\o. 42 Amerikan lisan ve ticaret ders:mclerino müracaat. Hususi 
ders dahi kabul oluıınr. A. PAKRADUNI 

inhisarlar Umum Mürdülüğünden: 
Kapalı zarfla evvelce münakasaya va2olunaıı İstanbul Limam 

ve Belediye hududu dahilindeki nakliyat için vaki olan teklifler 
muvafık görülmemiştir. Yeniden pazarlık suretile münakasaya ko
nulmuştur. Talip olanların şartnameyi görmek üzere hergün ve pa
zarlığa iştirak etmek üzere yüzde yedi buçuk teminat akçelerini 
hamilen 6 - IO- 932 perşembe saat 15 te Galatada Mübayaa komis
yonuna müracaatları. 

1 LiRA YA YÜZÜ İLE KUŞTÜYÜ YASTIK 
lstanbul'd:ı. C<Lkmakçılar, ~andalyacıl:ı.r'da Kut1tUYU FabrJkasmda kuş

tu~ Un Un kilo u 100 kuruş, yıb.O ilo yorgan 12, 9ilto ıo liradır, Ku,tUyilne 
nıahsus kumaşlar bulunur, Toptan satı,a tenzilat vardır. Tol. 23027 

Ankara'da tıatı mağazası: SAL Ti FRANKO 

nhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1000 kilo {JO) numaralı siyah saç 
300 " (tO) ,, Galvanizli saç 
Mübayaa olunacak bu iki nevi saçı vermek istiyenlerin pazarlığa 

iştirak etmek üzere oO 7,5 teminatlarını hamilen (4- 10- 932) Sala 
günü saat l 4 te Gala tada lVlübayaa Komisyonuna müracaatları. 

lstanbul Be~lnci icra Me-

murluğundar: lılahçuz, piyano, vo 
kanepe, takımı ,.e sairo 3 ıu '93!! tari
hinde saat 9 dan itibaren 'şişlide Hacı 
ıncusur sokağında (a7) No. in hanenin 
üııündo birinci artlırması icra kılınn
cağı ilan olunur. 

lst. lc~a Riyasetinden: 

Mukaddema: Sultan haın:ı.mmda ırn
çük Çorapçı Han ittisalinde tuhafiyeci, 
elyovııı ikamotg!ht meçhul bulunan 
Ayas Nazmi ve mahtumları Şürekıl.sı. 

E. Bivas türokAsı efendi zimmeti
n izde alacağı olan 300 liranın mna 

.. 
mcz, tesadüf-
lere tabi olur. 
Hazan rahatı

nı, kı) afetini 
ihmal eder, s
kmtıya pek 
gelemez. Dile· 

diği gibi }ıa

rekct etmek 
istr r. 

• mez, Jfıiibali 
ve şarJatan de-
ğildir. Menfa
atlerinden ko

~ 
1 

Jnylıkla fera-
gat edemez, 
oJnınz. 

bir işte 

63 Enver B.: 
İ~güzar ve so

kul g andır. 
Neş'esini na
diren zayi eder. 

Kendisini se\·
dirmesini bi
lir. Muhit ve 
muhatabım pek 
sıkmaz. Nefsi
ni eğlenceler-

den mahrum etmek istemez. Ze
vah ire uysallık gö terir. 

• 
45 Ihsan Et.; Çalışkandır, gürül· 

tücü ve kav
gacı değildir. 
Tehlike ve za· 
rarlara atılmaz, 
uysaldır. Pek 
sıkıntıya gele= 
ıncz, eğlence· 

lerdcn malı· 
rum kalmak 

istemez, kü· 
surlarının şu

JI 
yuuııdan, tenkitten müteessir 
serkeşlik yapmnz. 

olur, 

masarif tahsili zımnında lstanbul 8 
inci icr.ı memurluğuna vukubul:ı.n 

müracaatı üzeriııo tebliğ edilen öde· 
me emrine karşı tarafınızdan vaki 
itirazın ref'i talebilo Ayas Nazmi ve 
m:ı.htumlan efendi namına vekili ta· 
rafından mercie mesbuk miiracaatn 
binaen yonui mürafa:ı olan 2!) 8/932 
tarihinde ispatı vücut edilmesi hak· 
kında. tastir olunan davetiye varakası 
zirine mub:ı.şiri tarafından yazılan 

şerhte ikamctgahınızın meçhul bulun
duğu muharrer olın:ı.'Jına binaen y ov-

l 

44 KUçUkpazarda HulQsi Ef.: 
Zekidir. İnti-
zam 
tile 

kU\uda· 
sıkılmak 

istemez, gözü 
pekçedir. Tav
ru hareketle
rile kendini 
sevdirir, raha
tına pek dii~· 

küıılük uüı;ter-
b 

mez, yl) ecek, 
giyecek husu_unda müşkülpe-ent 
değildir. Hü nü muameleden ho~· 
lanır ve söz dinler, aksi baldo 
kavgacı ve lıırçm olur. 

• 42 M.Nurl Ef.: Dikkatli ve sakin-
dir. Fazla ko
nuşmaz, ken
dini gö terici 
lı ar ek etlerde 
bulunmaz ve 
~arlatanlık ya
pamaz, intiza
mı se\'er, pa· 
rasım '" eş

yasını hii ~nü

istimal etme· 

smı bilir, ~okulmaz, muhatabı 
üzerinde, vehleten bir tesire mu
vaffak olamaz. 

mi ruiirafaa olarak tayin edilen 26} 
10 932 tarihine mtls:ı.dif Çarşauıb:ı. gü
nü saat 14 to 1 tanbul icra. itiraz 
mcrciinde hazır bulunmanız lftzırn ge
loceğt YO hnzu bulunmadığmız tak• 
dlrde ademi huzurunuzla m mıfaa 
icr:ı. ve tetkikat ifa. olunacağı mnhi ınll'-

nuz olmak üzere k eyfiyet il!\.n olunur. 

il tep Muallimlerine 

IRAAT DERSLR 
Beş kısmı da dört renk olan, rr. emleketimizde 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 muvaffakiyet kazandı. 

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

eseri almakta, fevkaladeliğini tasdik ve tebrik etmektedirler. 

6------------------------------------------------------------, Kiıraat dersleri, Avrupa kitaplarında ender görülen bir nefasete malik-ı 
tr. Her taraftan tebrikler alınmaktadır. Beş kısım tamamen çıktı. 

• 

Sühulet Kütüpanesi tarafından çıkanlmışbr. 



SON POSTA 

Terkibinde külliyetli miktarda iyot tanen 

ve fosfat mevcut olup ensicei uzviyeye sUr'· 

ati temessülü sayesinde, kansızlığa, vereme 

istidadı olanlara ve bilhassa emrazı asabiye 

ve ıafiyeti umumiyeye tesiratı şifaiyesi vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda tesiratı nafiası 

pek seri olup renksiz, hastalıklı, zayıf, 

sıraca veya kemik hashlıldıırma müptela 

çocuklar az zaman zarfında diş çıkarırlar. 

Çabuk yürürler. Tombul tombul olurlar. 

Sui itiyatla sabavelini ve gençliğini sui 

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

teshil, renge tazelik ve veçhe taravet bah-

şeder. Bez, evranı, cedir, çocukların yüz 

ve başlarındaki çıbanlar, ergenlik ve ekze

mada pek milessirdir. 

Hasan kuvvet şurubu Aurupa' da birin
ciliği ihraz eylediği gibi bütün alemi taba

Lette takdir tevlit eylemiş, ecnebi ve mem

leketimizin etıbbasının raporlarını kazan-

mıştır. Şişesi 60, büyük 100 kuruştur. Depo

su: Hasan ecza deposudur. Eczacılar ve 

toptancılnra büyüle tenzilat. 
--~~~~~~~--~--~--~~--~----~------~-~~- -----~~~-... NIŞANTAŞINDA 

Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

Feyziye Lisesi 
Memleketimizin bu en eski hususi müessesesi talim ve terbiye 
sahasındaki faaliyetine 17 eyliıl 932 taril.i ·~en itibaren başlamış-

.... --.. tır. Talebe kayıt ve kabulüne de edilmektedir. 

Tayyare Cemiyeti Mübayaat Konıisyonundan: 
Nümune ve şartnameleri veçhile 195.000 adet duvar ve el plan-

1arı tab'ettirileceğinden tab'a talip olacakların pe;• akçeleri ile bir
likte 1 - IO- 932 cumartesi günü saat 15 te Piyango Müdlirlüğünclc 
müteşekkil Tayyare Mübayaat Komisyonuna müracaatları. 

istanbul Beşinci icra Memur-
luğundan: M.ıl11.uz g:mlrop, koıııcdiıı, 

lıiifo 'o ıı ıir h.uıo .ı-;~ '"'' .: 1 O 'l:.l.:? ta· 
rihiıuh· sant fi cl ı•ı itılıan·ıı ~i~lıde Jin· 
cıınansur ısokagı ( :;1 No. lu hanenin 
(iııiiıı•IP lıirirıci :ırttır•ıı.ı~ı icrn kı:ırıa· 
C.\gı il.lıı <ıluıı ur. ----------------

Tashih 
~;; !l tfl l:Z t. rilı i niı h·ııımd,\ Beşin· 

l'i ltırn I> irl'ı.ıiııdoıı !JI ıo ıu:~:! t ırilıiıı
dc saat ı :ı to satılııı ısı ıııuk.ırrı•r r ((111• 

hulda 'l' ıhıııi llnil ı' ~ ldc iııclı• 38 ıı ıı

ıı1aralı ılilkklııın ~ ıtı:: gııııiı sehn•ıı 

~u ı ı ı~ı ::! t ırilıi ııl.ır:ık , a1.ıl•111ş ol
ıln!!ıın l ı ı t ı·I ilıi k ., fi\ f't 11l•ıı·ıır. 

Niçin sizin de 

İPEKİŞ ten yapılmış 

Gömleğiniz almasın ? .. 

•• •• 
il iri• 1 : I~ 111 

- •' - . 
Gömlek dairesi 

sizin de emrin· ze 

amadedir 

f P EK 1 Ş kuınaşları 
senelerce dayanır ve 

yıkandıkça güzelleşir 

Eylftl 28 

Pijamanızı da İpek iş 'ten 

Y aplırabilirsiniz 

-·----~--~~~~~~~----------~-----------------------
VEZNECiLER CADDESiNDE 

Biçki Dikiş Mektebi Sergisi 
Fazla rağbet gördüğünden 2 Teşrinievvele kadar temdit edilmiştir. Kayıt 

devam edivor. Tahail müddeti 3, 6 ay ve l, 2 senedir. 

SUSUZ, SABUNSUZ, 
F 1 R Ç A S 1 Z S E R J ve 

SIHHI TIRAS 

Olmak, yllzUnuzün taravetini 

muhafaıa, kırmızılık ve çı

banların mutlıı.kıı. 1.ail olma 

sını isliyorsaııız. 

AZ 
l\rcıııiııi kullanınız. RAZVITE dUnyanın hiçbir BREKFAST 

Şehzadebaşı M İ L LE T Tiyatrosunda 

932 .. 933 
Kış temsillerine batlıyacaklır. 

Yarın gece Yarın gece 

Büyük san'atkar N aşit Bey San'atkAr Fahri Bey 
İki temsil heyeti - Büyük kadro - yeni repertuvar. 

Perşembe günü akşamı - Cuma günü gündüz - Cuma günü akşamı 

(Habibe Molla) (Silah Arkadaşları) (Züppeler) 
Vodvil 4 perde Askeri dram 4 perde 'ıaklitli komedi 3 pcrdd 

Şamram ve Hermine Hanımların iştiraki temin edilmiştir. 
Fiat)er: Birinci 40, ikinci 30 - Paradi 20 kuruştur. 

KlSARNA 
MADEN SUYU 

Harareti teskin eder, ı,tahı arttırır, en ajiır 

yemeklerl kolay hazmetllr.Jr, içimi lezzetli, temiz 
ve sıhhi sofra suyudur. 

Karaciğer ve böbrek laflarını dUfUrUr. Ta•
ların tefakkUIUnde mini olur. Her çe'lt hazlmslzllöe 
mide ekşlllğlne, ,ı,klnllğlne, kum ve şeker hasta
hğına en iyi ve tabii ilaçtır. 

En tabii iştah ilacı 

KISARNA 

f stanbul Belediyesi İlanları 

Beykoz Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Kapalı zarfla müzaye
deye konulan Paşabahçesinde incir köyünde Saitmolla caddesinde 
eski 28 yeni 28· 1 numaralı ahşap hane enkazma teklif olunan be
del haddi layı kında görülmediğinden T eşrinievvelin ikinci pazar 
günü saat 11 de pazarlıkla ihale edileceği ilan olunur. 

lf-
Galatada Fermeneciler caddesinde 17 - 161 No. lı dükkan pazar

lıkla kiraya verilecektir. Talip olanlar tafsilat almak için Levazım 
Müdürlüğüne, pazarlığa girmek için de bir seneliği için 67,5 üç ~e
neliği için de 202,5 liralık teminat makbuz veya mektubu ıle 
29 - 9 - 932 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 
müracaat etmelidirler. 

>f 
Beyoğlu tebhirhanesine ait bir adet eski etüv 29 - 9 • 932 per· 

ıembe günü saat onda müzayede ilo satılacaktır. Almak istiyenle
rin mezkur tarihte mahallinde bulunacak memura mliracaatları. 

tıırafında taklit etliltııııeıııi1lir. Kil~Uk va 
''C lıi!fırnum Bisküvi. 
!erini tercih odinfa. l.ıiıynk tiipler \ardır. Deposu Yetildirok 

:::,1\ acıyan Hanı 10 No. 'l'ulofon. 21031. Asmaı&ltı No. 3G 

FABRIKASI 
lsıanbul Çenberlı Tas 

Temmuz 1914 
Emil Llid\'igiıı şah· eridir. 

Tarih, politika, diplomasi ile 
meşgul olan hiçbir kimse buuu 
defaat ile okumaktan müstağ
ni değildir. her 1-itapçıda t.iO Kr. 
Torcu rııf': Haydar Rıfat Beyindir ............................. 

KURTULUŞ 

J'oııııi Biçki vo Hıkit dorelıa'lCSİ. Mı\· 
arif VekAlctiııılPıı ıııu11·uldak MUdJre
sl: Madam Papazyan. Haft:uıııı dlırt 
gilrıll ög-ledt>ıı soııra B saat Frnn ız ıı~ıı

lile fenni lıiçkı <l"r i lııl'aınol tedris 
edilir. ~I ay zarfınct:ı l'lıliyctini isp.ıta 

mu' affnk olur ve 1ıl:ı:ırif Mlldriyetindon 
ınıısatldak tliplo ııu it:ısilu ikıııali tah· 
sil ot.tirilir. 

Adre1: feriköy: Tepeüıtü, tramvay cad· 
d;tıınde 116 No. lu Papaı:yan Apmnnı.arh 

lst. 6 1ncı icrasından: Bir rlei· 
nin temini için J\adıköyüııde Hıhtım 

caddesinde Şevki neyin c Nermin > 

mensucat fabrikaısıııdıı urnhçuz lıir 

adet 12 brozorlu masura makinesi 1 

tctrinicvvol f'1tmartesi gilııii saat !) 1/2· 

tan 1 l o kadar arttırma ımrctilo satı

lucagı ndan talip olanlar yeYm vo saat 

ve mah:ı.lli mezklırda hazır lmlunmahı

rı ilin olun ur. 

Son Posta Matbaa•• 
==========~===r~-=-

Sahibi : Ali Ekrem 
Neıriyat MOdGrü: Halil Lutf i 

En ucuz, en iyi bakımlı, en temiz, her hekime açık ha tane 

Şişli ş·fa Yurdu 
Şişli Terkos su deposu civarmda Tokalo oğlu sokağı No. 29 

Pek cilz'l ilcretlo, röntgen ve clektcroteırapi, l:tborntua.r 
ınunyfnıelori 

Kız ve erkek Ley:i ve Nehari •••••••• 

İstiklal Lisesi 1 
iLK, ORTA VE LlSE KISIMLARINI HA VIDIR. 

Bütün sınıfları mevcuttur. 
KA YlT M\.JAMELESINE DEVAM 

OLUNMAKTADIR. 
Hergün saat IO dan 18 e kadar müracaat olunabilir. 

ŞEHZADEBAŞI POLİS MERKEZi ARKASINDA 
•·----------• Telefon: 22534 __________ .. 

Yegane Türk 

MULENRUJ 
29-9-932 PERŞEMBE GÜNÜ AÇILIYOR 

Muganniyeler Muganniler· 

Kemani Nubar ve Cevdet Beyler Hikmet Rıza H. Zeki Bey 
Kemençe Aleko ,. Mahmure ., Celil 
Udi ve piyaniıt Yorgi ., Nedime ,, · " 
Cünbiiş ve Viyolonıel Cemal 11 Münevver ,, Ibrahim " 
Klarnet Şükrü Bereli Kız 

_.. Kar&clğer. mide, barsak, ıa,,kum hastahklarına ~ 

TUZLA İÇMELERİ 
Sabahlan köprüden 6,30, 8,2<\ IO, 11,40 da Haydarpa ıaya 
hareket eden vapurların trenleri ve cuma sabahları ilaveten 

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

!Amerikan Lisan Ve San' at Dersaneleri 
Linn, Dikiş ve Biçki, Cimnaatik, Türkçe İngiliıce Fransızça daktilo, 

Ev- işleri, el- işleri ve ilah.. derslerine tetrinievvel iptidasında başlanacaktır. 
Adreı: İstanbul, Türbe, Ankara caddeıi Çatalçeşme aokak No. l Tel: 2ZlJ1l 

Beyotlu, Şin1al, •okak No. 10 Tel: 40802 


