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Türk Dili Geniş Bir Sa
hada Hikim Bulunuyor 

----~ :r 

Büyük Kurultay, T-ürkçemizin Kurtuluş 

Bugün 

16 
Bilyftk Ttırk Dili Kurultayı dlin ktı celsesinde de hararetli müza-

Esaslarını T esbit Ediyor Sayfa 
Oçlincil toplantıımı öğleden sonra kereler yapıldı. Celseyi tam saat 
)'İne Dolmabahçe Sarayında yap- on dörtte Reis Kazım Paşa açtı 

·Vali Muhiddin Qeyi Aradılar, 
Taradılar, Fakat Bulamadılar 
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tı. Evvelce de iı.ıret ettiğimiz ve : 
'gibi, TUrk dilini yabancı unsur· - Müzakereye baıhyoruz, de-

di. Sonra ilAve etti: 
lardan kurtarmak, dilimizi güzel- _ Müzakere usulüne dair bir 
leıtirip zenginleştirmek maksa- takrir vardır. Okunacak. 

Esrar Perdesi Y ırtılamadı 
dile toplanan bu Kurultayın diln- (Devamı 13 üncil sayfada) -

Hilkatin Çok Garip Ve Pariste Kaybolan Hikmet B. Hakkında 
Tuhaf Bir Tezahürü Muhtelif ihtimaller Ortaya Atılıyor 

Şu reıim de 

kftçük bir çocuk 
görü y oıs un uz. 
Başı, vücuduna 
nisbetle çok bil· 
yüktür. Fakat 
tafsil!t vermeden 

evvel söyliyelim 
ki, bir çocuk ka· 

dar görünen bu 
ma h 1 fı k, haki· 

katle yaşlı başlı 

bir delikanlıdır. 

ismi Hasan HU· 
seyiudir ve bu· 
gün yirmi yaşın· 
dad ı r. Ankaranın 

Küctik Yozgat 
nahiyesinin(Yeni· 

şeyh ) köyündendir. Hasan Hüse
yin bundan iki sene evvel yedi 
ay müddetle köydeki mektebe 
devam etmiş, mektep mualliminin 
biilt" n gayretlerine rağmen Hüse
yin ~ek bir kelime bile öğrene
me;niştir, boyu 130 santimdir. 
Annesinin ve babasının isimlerin· 
den başka hiç kimsenin ismini 
bilmemektedir. Kadın ve erkek 
bcı·kese " Bey amca " diye hitap 

etmektedir. 
Doktorlar Hasan Hüıeyini 

muayene etmişler, kafasının hid· 
rosefal olduğunu tesbit etmişler· 
dir. Doktorların anlattığına göre 
Hasan HüGeyinin kafasında su 
vardır ve bu su Hüseynin beynini 
tazyik etmektedir. Bu tazyik ne
ticesindedir ki, Hüseyin hafıza, 
muhakeme ve tefekkilr gibi dimağ 
baasalarından mahrum kalmışlar. 

Ahmet Muhtar Paşanın ikinci 
ve dul zevcesile evlenen ve bu 
yllzden Mahmut Muhtar Paşanın 
ilvey babalığı vaziyetine gelen 
sabık bahriye zabitlerinden Hik· 
met Beyin Fransada esrarengiz 
bir surette ortadan kayboldu· 
ğunu dUn yazdık ve bu mesele 
etrafında elde ettiğimiz bütUn 
tafıillh verdik. Son gelen Fransız 
gezeteJeri, bu mesele • hakkında 
yeni birtakım malumat veriyor
lar. Bu gazetelerin neıiyatına 
göre mayıstan beri kaybolan 
Hikmet Beyden hala bir eser ve 
iz buluoamamıtbr. Eski bir Mev
levi dervişi olan Hikmet Bey, 
Paristen Lozana gitmek üzere 
l..aroş şehrine gelmiş, otelde bir 
oda tutmuş, sonra istasiyon 
civarındaki telgrafhaneden Ce
nevrede bir genç Türk kız ta· 
lebesine telgraf çekmiye gitmiş 
ve bir daha görünmemiştir. Hik· 
met Bey, Fransız zabıtasının 
tahkikatına göre, son defa Laroş 
istasiyon memurlarından birile 
konuşmuş ve oralarda niçjn do
laşhğını soran memur, Hikmet 
Beyden: 

" - Bir kadan bekliyorum! 

Cevabmı almışhr. ... 
Akrabalar1n1n ifadeleri 

Ahmet Muhtar Paşa tarafan
dan Hikmet Beyle akrabalığı 
bulunan iki yeğeni, Kemal Şevki 
ve Nizamettin Şevki Beyler 

zabıtaya ıu ifadede bulunmqe 
tardır; 

u - Biz Hikmet Beyle pek 
uzaktan temuta idik. Onun, 
Pariste kDçilk ve beıincl derece 

( DeYAmı 3üncil sayfada ) 

\ ________________ Tı_ed_b_~_ı ______ , _________ , 

......-:. ~~------~---- -''.n"'·-

- Efendi.. çıldırdın mı, bu ne hal böyle '! .. 
- Düşmemek için talim yapıyorum karıcığım. Kanalizasyon ya• 

kında bizim mahalleden de geçecek. : 
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r Halkın Sesi J 
İskan Suiistimal- '------------------------
ci'leri Yakalanıyor 

hk. ııd l yapılan geni• ıuiistima
Jin aahiyeti tesbi& edilınokte ve 
gDn geçtikçe ınıiistimal yapanlar 
lıircr lıir r y ,ık alan maktadır. Bu 

hususta balkınaıı diyor ti ; 

Yu~uf B. ( FerlkOy 14 ) 

- lıkindalti •uilıt!mal bir fada 
ainciri hilinda uayıp aldiyor. Heme• 
bergün birkaç kip tenif ediByor. 
Hazineye uzaaaa ellerin er p~ kı
rılacağm~an emin o1 .. hdır. Fakat 

beni burada ideta aiııirlendinn blr 
mesele vardır. Bu itler neden •ak· 

ti e anlatılmamıştır. Niçin timdi1e 
kadar bir teftit yapılmamııtar. 

• 
Hikmet Em"n B. (Beyoğlu Daracık 

l'>kak 12 - U ) 
- T effiz itleri Wtiace iakindald 

bozukluklar çıra!çıplak ortaya çakı-

nrdi. Alakalılar ıilplleala aipya p
killyorlar, cezalarını precelderdir. 

Fakat böJle aabtehirlılda alınan e.
ler, apartımanlar fimdiye kadar bir-

çok aahip detiıtirmiftir. Asıl aabte• 

kirlar paralan çekerek ortadan çe
kilmitlerdir. Şimdi blkUmet bu 

emlike el atacak Te bazine-

nia malına bllaaldd• aalaip olaeak

br. Şimdiki nlaiplerlae de (idiniz, 
paranın ldme •erdiaeaiz onlardan 

ahnız diyecektir. Bu itler güntl gn
ntıne teftit edil..,.ti timdi böyle bir 

vaziyet meydana çık•azda. 

... 
Fuat Bey (Beyazıt Dikilicaıni so

ult 3) 
- Mllfettitler lıkin auiistlmalci

lenni dinlerlerken bazalan cüri•I•· 
rini penuızea f(iyle itiraf etmifler: 
Herk.. çalıyor da· Aldırq edilmiyor· 
du. Biz de ~dıld Fenahldann öraek 
ve misal yapılmaaıol\ hiçbir zaman 
mhaade edilemez. Bu zaval'alar 
laırndan taklit edeceklerine faziletli 
ye dürüat ~emmları taklit etaeıer 
acaba olmaz mı idi. 

• 
Halit B. ( Tarl:ı.ba,ı Çorbacı flo· 

kak 13 ) 
- İakln, kuru'alıdeaberi etra

fında bin bir dedikodu yarahlan bir 
müe11eıedir. Simdiye kadar bu de
dikodular acaba neden n1&zarı itibua 
alınmamıştır. Asıl auiiıtimaldlerJe 

•'?l'•ber ba laaauau ihmal edenler d~ 
aor~aya çekilmelidirler. 

Laz Yakup Oldu 
Onbeş gln kadar evvel Laz 

Ya kup Efendi isminde birisi F e
nerde bir mlnazaa neticesinde 
yaralanmış ye Balat hastaneaine 
eabnlmJfb. Yakup Efendi dün 
hastahanede vefat etmiştir. Adli
ye dokturlan cesedi muayt!lle 
ettikten IODra ıömülmesine mü
saade etmiştir. 

Bir Kamyon Devrildi 
Bir Odun Arabası Parçalandı Ve Bir 

Amele De Ezilerek Öldü 
Evtelki gece Şile ile Üsküdar arasındaki yol 

berinde biı' facia olmqtur. Tahkikatımıza nazaran 
1 

mıı, zavallı, kaymonun albndan kendisini kmlara
mamış ve ezilerek derhal ölmiiftür. Arabacı ile 
hayvanlara birfey olmamışbr. Arabacı, bu bldiseden 
sonra kaybolmaı, fakat biraz sonra jandarmalar 
tarafından yakalanm\Şhr. Yapılan tahkikat netice
sinde kamyonu idare etmekte olun tofir Alebinin 
bu esnada aarbot olduğu ve facianın ba sarbOfluk 
Jliziinden ileri geldiji anlqılm11hr. Şoför Aleksi 

hidi.e pdur: Rus Gu Şirketine ait ve Aleksi 
isminde bir şoförün kullandığı kamyon Şileden 
Üaklldara gelirken yolda odun yiiklü bir arabaya 
çarpmıştır. Musademe neticesinde araba param parça 
olmuş, kamyon da yol kenarındaki hendeğin içine 
yuvarlanmıştır. Kamyonun nstnnde bulunan Gaz 
Şirketi amelesinden Mekmet kamyonun altına kay-

yakalanmıı Üsküdar Mtıddeiumumiliğine teslim 
edilmiştir. 

iftira 
Bir Ermeni Papazı iki 

Kişiyi Dava Etti 

ikinci Ceza Mahkemesinde 
Papaz Vartabet Efendi tarafından 
Bedro• Efendi aleyhine açılan 

iftira davasına, Temyiz Mahke-
meaının eski karara bozması 
üzerine tekrar baılanmııhr. Bed-
ro• Efendi ve arkadaşları Ermeni 
Bqpapazlığına bir şikayetname 

vererek V aıtabet Efen dinin Me
lek üıminde bir çocukla beraber 

her zaman buluttuklannı söyle

mifler ve bu auretle de papaz.l.k
taa ibracıaa aebep olmuşlardır. 

V artabet Efendioin vekili suç
lularm mahkum edilmeaini ve ay
rıca tazminat alınmasını jstemiştir. 
Muhakeme, kararın tefhimi için 
bqka bir güne bıralulmışbr. 

Muallimler 
Yeni Kadrolar isim Üzerine 

Hazırlanıyor 

Ecnebi ve ekalliyet mektep
lerinin ilk kı•ım kadroları isim
lendirilmektedir. Şimdiye kadar 
verilmiş istidalardan bir kısmı 

terviç edilmiş, diğer bir kısmı 
reddolunmuştur. Yeni muallimlerin 

isimleri yakında belli olacaktır. 

Başmı Yarmış 
Kuruçeımede kö:nür amele

sinden Osep bir kavga esnasın

da amele Şakirin başıw tqla 

yal'mıştır. 

Müzede 
Tahkikat 
Devam Ediyor 

Müze idaresi çahnan kıymetli 
seccade ve hırkanın tahkikine 
ehemmiyetle devam etmektedir. 
Müze Müdür& Aziz Bey diJn Eski 
Türk ve lslam Müzesine bir 
fotoğrafçı göndererek Konyadaki 
Alieddini Selçuki canı.imden ge
tirilen bir seccadenin fotoğrafım 

aldarmtttır. Müze İdaresi bu sec
cadenin fotoğraflarını çoğalttıra
rak camilerde ve turbelerde 
kaybolan •eccadenin Korıyadaki 
modeli karşılaştmlacaktır. 

İh ti yatsızlık 
Eir Adam Eu Yüzden 

Denizde Boğuldu 

Koçhisarlı Kemal isminde biri 
dün Kuruçqmede bağb olan 
Şile istimpotuna bir ip bağlamış 

bu ipe tutunarak denize girmiş
tir. Kemal bir aralık ipi elinden 
kaçırmıştır. Zavallı adam suların 
arasında kaybolmuştur. Bütün 
taharriyata rağamen Kemalin ce
.edi bnluoamamqtır. 

Şeker Meselesi 
Son bir kararname ile şeker, 

kahve ve çayın tekrar kontenjana 
tabi tutulduğunu yaımııtık. Piya-
sada üç dört aylık şeker mevcut 
olduğundan bu vaziyetin bir 
şeker buhranı doğurmı~acağı te
min edilmektedir. 

Yerli kesme şekerler 39,5 
üzerinden herrerde satılmaktadır. 

Bir Karar 
Ecnebi Mekteplerden Resmi 
Mekteplere Nasıl Geçilecek 

Ôirendiğimize g&e Maarif 
Vekaleti ecnebi ve haami mek
tepler hakkında mlihim bir ka
rar vermiştir. Bu karara alre. 
ecnebi ilkmekteplerde tahsil glr

mUş olup hususi Türk mektep
lerine kaydolunmak için mDra

caat eden talebenin dühul. im
tihanları resmi ilkmekteplerde 
reaml muallimler tarafından yapa
lacak ve talebelin layık oldukları 

smıflar bu suretle tesbit edile
cektir. Talebeler bu tekilde tes
bit edilen sınıflardan yukan sı

nıflara alınaD11yacaktır. Bu avret

le muhtemel bazı suiistimallerin 
önüne geçilecektir. 

Gaz, Benzin 
ihtikar Yapan Şirketler 
Mahkemeye tVerilecek 

lstanbul Sanayi Müdürü Re
fik Bey gaz ve benzin fiatlerin
de gayritabii bir ylikselme olup 
olmadığı hakkındaki tetkikahna 
devam etmektedir. Bu tetkikat 
yakında ikmal edilecektir. Fiat
lerin bir miktar yükselmiş olduğu 
tahmin edilmektedir. Böyle bir 
netice elde edilir edilmez Sanayi 
Müdiiriiyeti gaz şirketlerini Mtıd
deiumumiliğe verecektir. 

Bıçakla Şakal&fiJOrmuş 
F eoerde otaran lbrahim ile Ka

mil şakalaprlarken Kimil bıçakla 
İLrahimi bacağından yaralamıfbr. 

Eylül 29 

1 Günün Tarihi 

Başvekil Paşanın 
Mühim Beyanatı 
Antep, 27 - Bqvekil Paşa ıe

r efiae Halk fırllaanufa lf:O kiıilik 

Wr dyafe t nr"Ja ittir. Fırla rıamına 
llalatar 8. bir nutuk aöylemiştir. 
BatnkU P4. bu nutka Amimi bir 

makabelede bulunarak demiştir klı 

• Gaziantebia k:ıbramanhtı kadar 

.. tlaar alan kibarlık Ye nezaketinin 

memleketin ilk çet"n ~lcr:ndcn
beri de•.am eden fedaklr lığını takdir 
ederim. Ankaraya Antebin c~rnh ve 

derin intibalannı beraber ıröt-rcceğim 
Antep .. bir Te Yill1et olarak büttln 
memlekette mümtaz bir mevki ola• 
rak kalacakhr. Vatanın yenilmez bir 

kal .... kültürGn "ilmin müh"m bir 

mablti oldntu kadar Halk Fır asının 
bqhca te mellerindaa biridir ve ca ·ma 

CSyle olacaktır. Ve haaa böyle ol

....... talep etmek halduauzdır. " 

... ... , .... llezlple 
Naip, 28 ( A. A.) - e. sabala 

Anteptea hareket eden Baıveldl 

ismet ~.. buraya l'elmiftir. 

Buğday Fiatleri 
Din pluimize 5S 't'lll'OD Ye 1300 

ç••al hatday plmiftir. F'ıatler 6 U. 
7 .,_çak ar anndadll'. 

Bir Tebliğ 
Ticaret Ofiaiıadea teblit edll• 

mittir. 
.. Franaaya arpa Ye kepek ithali 

1 teşrinievYelden itibaren kontenjana 
Ubi tutuld11. Muır. yulaf, çavdar " 
hulpr gilmrOk tarifelerine zam ya
pı ldı. TafaiJlt için ihracat ofİline 

müracaaL" 

Adliye Tayinleri 
Ankaradan alınan haberlere glSre 

A'lye Tayla E11etltlleal fepinlerde 

toplanacaktır. Söylenditine göre 
ba toplantıda, birçok •akuk mezun

ları muhtelif ad.I memuriyetlere 

tayin edileceklerd"r. 

Hcıosman Bayırı 
Büyllkdere yolundaki Hacı

ıoman bayırı şosasınm tamirine 
batlamışbr. Şosanın tamirine 
bitinciye kadar bot ve dolu 
otobüslerin bu yoldan geçmeleri 
mennedilmiştir. 

Erenkög 
Sanatorgomu 

Verem Macadele Cemiyetinin 
Erenköyündeki aanatoryomu ihtiyaca 
kifayet etmemektedir. Hastaların bir 
kıamı aara beklemektedir. Bunun 
içla bet altı ay •onra Hnatoryoma 
bir pavyon daha il•veai difünülmek• 
tedir. Sanatoryom An•padan yeal 
naait l'etiritmiftir. Sanatoryomda 
laaatalar ciddi bir ibtimamlatedaYI 
edilmektedir. 

1 Son Postanın Resimli Hikaye si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

1 - HM811 Bey, INgünlerde 

~ok fazla uyuyorum-· 

2 - Uzerime Y emliha iifür
müıler gibi başamı yastıktan 
kaldıramıyorum 1 

3 - Uykuyu kaçırmak için 
almadığım illıç kalmadı. hiçbi
rinden fayda yok •• 

4: Huan B. - Onua kolayı 
var komtu ..• 

- Aman, 8lyle , .... _ 

5 - Birinden b.~ para••- Etel' 
glizhe damla uyku p•H bea de 
burM•JlmL. 
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Yapılacak 
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S - Dün toplanan Dil Ku
rultayındaki mUzakeratı radyoda 
dinledim. Bu sabah ta gazeteleri 
karı.~tırdım. Fakat maksadı iyice 
anlıyamadım. Bana bunu birkaç 
kelime ile hulasa eder misiniz? 

C - Bunu en iyi Maarif Ve· 
kili Reşit Ga1ip Bey hulAsa etti. 
işte onun nutkundan bir parça: 

,. Millete hAIA ytizde yetmişini 
anlamadığı bir dille hitap edi
yoruz. 

11 Bizlerin, yani dUnkU ve bu
günkü şartlar içinde okumuş, 
yazmışların konuştuğumuz ve bil· 
bassa yazdığımız dile Tnrk dili 
demekte hakiki tereddUdilm var
dır. 17 milyon Anadolu Türkü 
içinde ancak yüzde ona verile· 
bilecek bir zllmrenin anlıyabil· 
diği bir dile türkçe denemez. 
Selçuklardanberi sekiz asır sUren 
şaşkın bir inat ile, ıuursuz ve 
kozmopolit bir dalaletle türkçe, 
bizzat Türkler tarafmdan ölüm 
çukuruna sürüklendi. 

Çok defa hiçbir mecburiyet 
olmaksızın kapitülasyon bağışlı· 
yan Osmanlı diplomatları gibi, 
Osmanlı ml\ellifleri, şairleri, edip
leri, alimleri de yabancı istilasına 
karşı Türk dilinin kapısını ardına 
kadar açtılar. Böylece dilimiz 
türkçe olmaktan çıktı. İçinde 
pek az türkçe kelimelerle bazı 
türkçe kaideler bulunan bir 
osmanlıca, bir yeni dil oldu. 

S - Bu doğru. Halkan dili ile 
okumuşların dili biribirine uymu· 
yor. iki taraf biribirini anlamıyor. 
O halde Türk dilini nasıl düzelt
meyi düşt\nüyorlar? 

C - Bunada yine Maarif 
Vekili kısaca cevap veriyor: 

''Bunun va.sıtasi yalnız mek
tepleri arttırmak, yalnız halkı 
okutmak değil, ondan daha evvel 
halka kendi dili ile öğretmeği 
temin etmektir. Osmanlıca ile 
iliıiğimizi bir an evvel kesmek, 
milli kültür istikbali için kat'ı bir 
zarurettir. 

" Anadoluda halk konuşma 
dilinde yaşadığını mütehassısların 
temin ettikleri 80 veya 100 bin 
kelime bu işe temel olabilir. Ek
sikler başka Türk lehçelerinde 
eski yazma vesikalarda bulunacak 
kelimelerden Türkiye şivesine 
uygun şekillerile tamamlanır. 

Yabancı dillere, ancak bun· 
ların hiçbirinde karşılığı bulun· 
mıyacak mefhumlar için müraca
at edilmelidir. Bunun daha geniş 
mUtaleası salahiyetle dil alimle
rimize ve güdülecek yol hak
kmda kat'ı karar yüksek Kurul-
taya aittir . ., 

S -Demek ki dilimizi ecnebi 
istilasından, kaptülisyonlardan 
kurtararak müstakil bir lisan 
haline getirmek istiyorlar. 

C -- Evet, arapça, acemce, 
firenkçe gibi lisanımıza giren vo 
dilimizde saltanat süren neka
dar yabancı kelimeler, kaideler, 
ve ıstılahlar varsa hepsi asil 
türkçe tabirlerle değiştirilecek, 
ikt1ıatta, siyasette, hukukta te· 
min edilen milli istiklal dilimizde 
de temin olunacaktır. 

Celal Bev 
lktısat Vekili Tetkikata 

Başladı 
lktısat Vekili Celal Bey şeh

rimizde tetkikatma başlamıştır. 
Dün Ticaret Müdürlüğünde ve 
Ticaret Odasında tetkikat yap· 
mış, Oda reisleri ve idare heye
ti azası ile görUşmUş, bazı 

malumat alımşbr, Celil Bey 
~zmirede gidecektir. 

SON POSTA 

[Son Postanın Resimli Zorluk 

l - Dünyada olrnıy.ıcak, yapıl· 2 - Medeni insan bugün bütün 3 - Her milşküUl yenmek f~ln 

mıyacak şey yoktur. zorluklara J'Alebe çalmak iktidarını aıı:im kafidir. Azimktr olunuz. 

haizdir. 

• 
SON . TELGRAF HABERLERi 

Bir Yangın Faciası . -
Bir Baba ile Oğul Alevler Arasında 

Yanarak Can Verdiler 
Biga ( Husuıl) - Evvelki gün burada bir facıa 

olmuı, Kavaklı mevkiinde oturan demirci Kadir 
usta ve ailesi ile çocukları yatarken, ocaklarındaki 
ateıi söndürmedikleri için geco yangm ç1kmış, 
samanlık ate~ almııtır. Kadir usta ile ailesi vo ço• 

cukları dumandan boğulacak bir hale gedikleri için 
kaçamamışlardir. Bunlardan Kadir ustanın aileıi 
bin mUıkUAt ile kurtarılabilmiştir. Fakat Umitalz 
bir haldedir. Kadir uıta ile çocuğu yanarak 6lmUı• 
!erdir. -F. 

Kadınların Vücuduna Yazı - .. 
Bir Ufürükçü ! Yazan 

Adana, 28 (Hususi Muhabirimizden) - Bundan 
birkaç gUn evvel lılahiyede (BllAl Hoca) isminde 
bir yobazın mUthiş bir rezaleti meydana çıkmıı, 
hadise Uzerine Hoca ortadan ıırrolmuştur. 

Vak'a hulasaten şudur: 
Otuz beş kırk yaşlarmda Antepli BilAI Hoca 

bir müddet• evvel bu havaliye gelmiş, kendisine 

BilAI Hoca, bir mllddet çok iyi bir tifnrllkçtı 
olduğu ve çocuk doğurmıyan kadınlara dua say .. 
sinde nur topu gibi çocuk kazandırdıfı ıekllnde 
reklAmlar yaptırmaya baılamııtır. Bunun Uzerlne 
bazı kadınlar kendisini ziyaret etmlılerdir. ÜfilrnkçD 
Hoca kendisine mllracaat eden kadınların glSğUı Ye 
enselerine yazılar yazıp dualar okumuıtur. 

HAdise haber alınınca derhal takibata ba~lan• 
mış, fakat Hoca bu ıırada ortadan kaybolmuıtur. iş aramağa baılamıştır. 

-----
Fazla Para ıYunanistanda 

Bazı Şirketler Hakkında Siyasi 
Tahkikat Yapılacak 
Ankara 28- Ddhiliye Veki- Buhran 

leti bülUn vilayetlere bir tamim . • • 
göndererek elektrik, gaz ve tele- Atı~a, 29 ~Hususi) ~. lkınc ı 
fon gibi şirketlerin mukavele resmi lısteye göre son mtıbabat• 
harici halktan fazla para alıp ta Venizelaa fırkası 102, Çalda-
almadıklarmın tahkik edilm~sini, risçiler 95 meb'us çıkarmışlardır. 
halkın zararına meydan verılme- Kat'ı netice bugün belli ola· 
mesini bildirmiştir. caktır. 

Manisa Borsasmda Atina, 28 (A.A.)- Reisicü m-
Manisa, 28 (A. A.) - Bugiln bur. M. Zaimis bu~n? M. ,_Kafan· 

öğleye kadar Borsada 12 ile 26 darı~ ye L .. Çald~rıs ı~e .muşave~e 
kuruş arasında 312 çuval Uzüm etmıştır. Bır Mıllt Bırlık hUku· 
4 30 ile 6 30 arasmda 69 çuvaİ meti teşkiline ihtimal ve ritm ek· 
b~ğday satılmıştır. tedir. 

. F . ası M. Çaldarisin kabineyi teıkile 

1 . Oto(Hrnobıl~) ack u K memur edilmesi ihtimalinden bah-
zmır, ususı - ug n e· d'l kt d' 

melpaıa ile Savanda arasmda se 1 me e _ı_r. __ _ 

bir kamyonet devrilmiş; Uç kiıi Parçalandı 
ağır ve hafif surette yaralan· 

mıştır. Ve Öldü 
Bir Kuyruk 25 Kuruşa 
Belediye, başıboş köpeklerin 

imhası için tedbirler almıştır. 
Belediye dairelerinde bir köpek 
kuyruğu götürene 25 kuruş ve· 
rilmesine karar verilmiştir. 

Limanımızda bulunan Anteope 
vapuru mürettebatından on sekiz 
yaıanda T eofil dün vapurun am• 
barına düşmüş, parçalanarak öl-
mUştilr. 

r 
İSTER /NAN, İSTER 

Zelzele 
250 Kişi Öldü, 15000 

Ev Yıkıldi 
Atina, 29 (Hususi} - Sellnlk 

havalisindeki son zelzelenin feci 
neticesi şudur: Ölenler 250 ka
dardır. Y erisoı civarındaki kllçilk 
bir ırmak zelzele neticesi ortadan 
kaybolmuş, birkaç yerden sular 
fışkırmıştır. 

Yıkıl an evlerin miktarı 5 J 000 
tahmin ediliyor. 

Ankara, 29 (Husus1) - Gaı:I 
Hz. Yunanistan zelzelesinden 
mütevellit teessürlerini telgrafla 
Yunan ReisicUmhuruna bildir
mi~lerdir. 

latanbulda 

Evvelki gece ıaat birde lstan· 
bulda da bir zelzele olmuıtur. 
Zelzele hafif olmuş ve gece ya
rısı herkes uykuda olduğu için 
ekseriyet tarafından hissedilme· 
miştir. 

M. Muşanof, Cenevrede 
Sofya 28 - ( A.A.) - Bulgar 

Başvekili M. Muşanof, Conevre· 
ye hareket etmiştir. 

İNAIVMA! 
Arjantinde kahveleri denize döküyorlar, lokomotif· ımaktadır.Bu balıkları salamura yapıp dııarı sevketmek 

leri yürütmek için kömür yerine kullauıyorlarmıt diye mümkiin olmadıfı için denize dökmek mecburiyeti 
haber aldığımız zaman şaşırıp kal ıyorduk. hasıl olmuştur. Dün IS bin çift palamut denize 

Çinde milyonlarca insan kıtlıktan ölürken, Kana- atılmıştır. 
da da tonlarca buğdayın yakıldığını duyduğumuz za- 1· t b ld b' k il I k k ki 1 • k 

k k 1 d s an u a ırço a e er ut u e me e geç nır en 
man ağzımız açı a ıyor u. • . 

H lbuki dünkü gazetelerde şöyle bir haber vardı: ve bu balıkları bedava dağıtmak ımkanı varken, de· 
"Sun ııünlerde bol miktardıı palamut balığı çık· nize dökmek pek inanılacak bir şey görünmllyor amma. 

iSTER ıNAN. iSTER INAN.1'/.A! 

•• •• ozu ısası 

/it!iinderecatım1zın çoklu
ğundan dercedilenıe1niş
tir. 

-
Esrar Perdesi 

Y ırtılamadı 
( Baı tarafı 1 inci sayfada ) 

otellere inmesinin ıebebi sadece 
hasisliğidir. 

Hikmet Bey, Uvey oğlu Bed· 
rettin Beyden kalan bir miras 
meselesi için Lozana gidecekti. 
Bütün bildiğimiz bundan ibarettir. 

Bedrattln Beyin Mirası 
Ahmet Muhtar Paşanın oğlu 

olup Hikmet Beyin Paşanın ikinci 
.r:evcesile evlenmesi fizerioe Uzo• 
rinde üvey babalık sıfatını kazan· 
dığı Bedrettin Beyin Fransa'da 
bıraktağı miras, Paris'in Kot• 
ıokağında klin bir bankaya bara• 
kılmıştı. Bedrettin B. varisleri 
namına bu bankaya ıu paralan 
koymuştu: 

530,000 frank: Sait Hikmet 
Bey için. 

265,000 frank: Mahmut Muh• 
tar Pı. için. 

500,000 frankı Akrabalarından 
Ali Kemal ve Nizamettin Şevki 
Beyler için. 

Bu paraları varislere taksim 
eden banka, bunun nzerinden 
veraset ücreti almış iso de bllA· 
hare Bedrettin Beyin sıfah ve 
Paris sefaretinde vazife sahibi 
olmaıı Uzerine tevkif olunan pa• 
ralar tekrar varislcro iado edil-
miştir. 

Banka, Hikmet Beyle olan 
temaslarında bu zatln garip hal• 
)erini bilhassa kaydetmektedir. 

Hikmet Beyin Vaziyeti 
Hikmet Beyi tanıyanlar, bu 

zat baklqpdakl ifadelerinde dal• 
ma zıt fikirler serdetmektedirler. 

Bir k1Smına göre Hikmet Bey 
çok eli açık bir adamdır. Bir 
kısmı ise bu zatin f evkalAde ha· 
sis olduğunu söylemektedir. Mu· 
hakkak olan şudur ki, Hikmet 
Beyi, para ihtiyacını gidermek 
için muhtelif zamanlarda 1arraf 
dükkanlarına mlicevherat rehin 
ederken görenler çok olmuştur. 
TUrk Konsolosunun Beyanatı 

Paris TUrk konsolosunun ifa• 
deıine gelince: Bu zat, Hikmet 
Beyin Muhtar Paıa ile gö• 
rllşmek üzere Lozan'a gittiğini 
beyan etmektedir. Mahmut Muh• 
tar Paşa, Hikmet Beyi Lozan' da 
Mayısın on dokuzuncu gfinU bek· 
liyordu. Fakat gelmediğini gö
rünce Paris TUrk konıoloshane
sine müracaat edildi. Otelde tah· 
kikat yapıldı. Hikmet Beyin eı
yalarının Laroş şehrinden geri 
iade edildiği bu suretle öğrenil· 
dl. Bunun llzerine bavul aldırı· 
lıp Hikmet Beyin zevcesine ve
rildi ve Paris zabıtası da hAdi
seden haberdar olundu. Pariı 
zabıtasının tahkikatı menfi çıkmıı 
ise de Fransız emniyeti umumi
yeıi, henüz elde ettiği malüma• 
tın neticesini bildirmemiştir. 

lavl~redekl MalQmal 
İıviçredeki TUrk kolonisi ve 

Cemiyeti Akvam mebafili bu 
meseleden haberdar değildirler. 
Yalnız Mahmut Muhtar Paıa iı• 
minde bir zatin bir defa Cenev
renin bl\yllk otellerinden birinde 
bir gün, bir defa da üç glln kal
dığı tesbit edilmiş ise de gittiği 
mahal malum değildir. Hikmet 
Bey hakkmda ise hiç malümıt 
yoktur. 

Bir Doktor 
Mahkemede 

Üsküdarda bir Musevt doktor 
ölüm halinde bir hastayı yüz lira 
almadan kurtarmadığı ve vak'aya 
müdahale etmediği için Milddei
umumiliğe verilmiştir. Hasta, dok· 
tor başı ucunda para beklerken 
ölmüştür. 



Gençlik 

Lüzumsuz 
Şeyleri 
Atınız 

l 

Hayatın en birinci kanunla
rından biri lüzumsuz şeyleri ata
bilmektir. Vücudumuz vazifesini 
bitiren şeyleri ter, kir veya diğer 
,eldllerde derhal dışarı atar ve 
bu sayede canlılığını muhafaza 
eder. 

Hayatta en mühim ıey gıda· 
dır. Fakat bu gıdanın vilcut 
makinesinde süpürüntü haline 
gelen fazlalarını çıkarıp atmak 
ta ayni derecede ehemmiyeti 
haizdir. Nıtekim hastalıklarımızm 
çoğu mide ve barsaklanmızın 

yazifesini görmemesinden doğar. 

DilDağ için de bu hakikat 
aynen varittir. Çoğumuzun dimağ 
noktasından hastalığımız, boşlu

jundan değil, lüzumsuz şeylerle 
dolu olmasındandır. En cahil 
ve en aptal adam hiçbir şey bil
miyen değil, bildikleri yanlış 

olan adamdır. 

Tahsilden gaye, JUzumlu malu
mat alıp lüzumsuzları atmasına 

6ğrenmektir. Milletin hayatında 
da ayni ıeyi görürüz. Bir milletin 
mazisi, o milletin hayatı ıçın 
fevkallde mühimdir. Fakat müs
tehaıe olmuş müesseseler bir 
kenara ablmazsa, o cemiyet te· 
fes.Uhe uğnyabilir. 

Çine bakınız. Bu millet dün· 
yanın en eski medeniyetini ku· 
ran en eıki milletlerden biridir. 
Fakat bugün bütün milletlerden 
ıerl kalmışbr. Çünkll zamanı 
ıeçmiş an'anelere, lUzu;.uz ka
nunlara bağlanıp kalmıştır. Bun· 
lardan kurtulmadıkça ilerileme
ıine de imkan yoktur. 

Bir ağaç, bir çiçek büyllyllp 
iyi mahsul verebilmek için bu
danmak ihtiyacındadır. 

Fertler, vücutta teraküm eden 
piılikleri temizlemek için arada 
ıırada milslıil alırlar. Bu sayede 
barsaklarda biriken lüzumsuz 
ıeyleri çıkarıp atarlar. 

Dimağımızda da arada sırada 

ayni ameHyeyi yapmıya ihtiyaç 
vardır. Lüzumsuz malumat ile 
kafamızı doldurmaktan içtinap 
etmiye dikkat etmek gerektir. 

Bir cemiyet için de inkılAp 
mUshil vazifesini görür. Çürümüş 
ve müstehase olmut müesseseler 
yıkılır, cemiyet taze ve zinde bir 
hayat kazanır. - Naki 

Adana da 

-- ------

•• 
MEMLEKET HABERLERi 

Vanın Yeni Çehresi 
Her Taraf Y enileşti, Eski Harabeden 

Eser Kalmamış Gibidir 
Van (Husu .. 

at) - Şimdiye 
kadar ihmal 
edilmiş ve pek 
iptidai bir hal de 
kalmış olan Va· 
nın hergiln bir 
parça daha inki· 
ıaf etmekte yeni 
ve asri binalar, 
çarşılar, sokak
lar, parklar vü
cude getirilmek
te olduğunu bil
dirmİ§tim. Yeni ~ .... iiiıiiıii_. 
yapılan çarfı çok 
şayam dikkattir. 
Vanm eski çar• 
şısmı bilenler yeni çarfıyı görün· 
~e J1ayret ediyorlar. Köhne, izbe, 
karanlık mağaralar halindeki eski 
dükkanla11n yerinde şimdi mü· 
kemmel, beton ve modern mağa· 
zalar vardır. Çarşının bulunduğu 
umumi cadde bulvar haline geti-
rilmiş ve lükslerle tenvir edil· 
miştir. Bütün binalar, resmi ve 

r 

Vanm eski çar,ısı 

hususi müesseseler beyaz sıva yap
mak mecburiyetine tabi tutulduk
ları için şehrin rengi değişmiş, 
temiz, göz alıcı bir manzara hasıl 
olmuştur. 

Son günltrde şehrimize rek
zedilen Gazi Hz. rinin heykeli de 
hu glizellikleri arttırmıştır. 

Merzifon da Simav da 
Avcılar 

Muallimler .~rasın- Bayramı 
da T ebeddul Oldu Simav (Hususi) - Burada 

Merzifon ( Hususi ) - Kasa· 
bamız muallimleri arasında bu 
sene epeyce tebeddülat vukubul· 
muştur. Merkezdeki Kara Mustafa 
Paşa mektebi Başmuallimliğine 
Iskender Haki, Cünıhuriyet mek· 
tehi Başmuallimliğine Ahmet 
Hikmet Beyler tayin edilmiş ve 
ayın onundanberi tedrisata baş
lanmıştır. Diğer irfan \'e İstiklal 
mektepleri muallimleri arasmda 
da değişiklikler vardır. Bu sene 
Merzifon emrine yeni muallim
lerden bir kişi verilmiş ve iktı

sadi buhran dolayısiJe clört köyün 
mektebi kapatılmıştır. Ortaınek
tepte bir değişiklik yoktur.Yalnız 
tarih, coğrafya ınuaHimi Yaşar 

B. İstanbul emrine verilmiş, ye
rine Samsundan emektar ve 
üstat muallimlerden Halim Sabit 
B. gelmiştir. 

bir avcılar bayramı yapddı. Bay
rama iştirak eden bütün avcılar 

klüpte birleştikten sonra önde 
davullar olduğu halde toplu bir 
halde ava ç ı kıldı, yapılan avda 
163 keklilc, 93 çil kuş, 15 tavşan 
vuruldu ve bu av etleri ile mü~ 
kellef bir ziyafet keşide edildi. 
Müteakıben av birincisi muiillim 
Hikmet Beye hafü·üd cl~m bir star 
yavrusu, hiiki'ımet doktoru Zdcai 
Beye b ir avcı çantası, küç i.ık 

Hacı Mehmet ve Sabah Efendi
lere birer çift av p o lİ:l i , Tahrirat 
katibi Alaedclin Beye bir avcı 

bıçağı hediye edildi. 
Av ikincisi terzi Memduh, 

muallim Mustafa, di~çi Ali R ıza 
Beylere de yarımşm· kilo barut 
hediye edildi. Ba) ram geçen 
seneki bayrama nisbetle çok 
daha parlalc oldu. 

tlulAsa, ıarkın 
siyasi ve lktı• 
sadi noktai na· 
zardan pek mil· 
him l# fehri 
olan ve şimdiye 
kadar ihmal edil
miş bulunan Va· 
nımız cümhuri· 

yetin feyizlerin· 
den hakkile iıti

fade etmekte ve 
harap manzara· 

aını çehresinden 
........ ""'---....__ ____ , •ilmektedir. 

Memleketin 
asayiş vaziyeti 

çok iyi ve mllkemmeldir. Sene· 
lerde.nberi şehri ve mülhakatı 

tehdit eden azıli eıkıyalardan 
eser kalmamışbr. Halk tam bir 

itminan içinde, can ve mal kay· 
gusundan azade yaşamaktadır. 
Bu hal cümhuriyetin Vana en bü· 
yük hediyesidir. - Mesut 

Biga da 
Alış Veriş 
Hararetlendi 

Biga ( Hususi ) - Bugünlerde 
kasabamızda hararetli bir alıf 
veriş faaliyeti vardır. Bu faaliyet 
bilhassa hububat üzerinedir. En 
hararetli satış susam ve yulaf 
mahsulüne inhisar etmektedir. Bu 
faaliyet kurtuluş bayramımızın da 
çok revnaklı olmasını mucip ol
muş, esnaf teşekkülJeri, talebeler, 
halk şimdiye kadar misli görül
memiş te ıahiiratla kurtuluş günü· 
mi tes'it etmişlerdir. Kasabamızm 
(3u0) küyü vardır. Kurtuluş bay· 
ram nda bu ( 360) köyün hemen 
bütün ehalisi kasabaya gelnıif 
ve tezahürata iştirak etmiştir. 

B:r Maarif Tayini 
Salihli ( Hususi ) - Kırkağaç 

Maarif Müfettişi Cemil Bey ka· 
za:ntz Maarjf Müfettişliğine tayin 

Tiyatro 

Komedi 
Ve 
Operet 

1 : 

Narııllah Ala 
Gazeteler, DarUlbedayi'in ı te~· 

rinievvlde temsillerine başhyaca• 
cağını haber verirken bu sene de 
birkaç opret veya çalgılı komedi 
seyredeceğimizi memnuniyeti• 
bildiriyorlar. Ne mutlu bizef Da· 
ha doğrusu gidecek olanlaraJ 
Çünkn benim oprete, bilhassa 
Darülbedayi'in oynayacağı opret .. 
lere gitmeğe hiç niyetim yok! 

Musikiden anlamam amma 
anhyanlarm da • anladıklarını sa .. 
nanların demiyorum, hakikaten an• 
hyanlarm • benim gibi gitmiye
ceklerinden eminim. 

Darillbedayiin operet oyna• 
masını istemekte insanı sinirlen• 
diren, çileden çıkaran iki zihni• 
yetin tesiri var. 

Biri, iki şeyi biribirinden ayı• 
ran hususiyetlere dikkat etmeyip 
onlar arasmda tesadüfen mevcut 
müşterek noktalara ehemmiyet 
veren zihniyet. Komedi de, ope• 
ret te bir tiyatro binasında ak• 
törler tarafından oynanıyor yal 
O halde DarDlbedayi san' atkAr• 
larının bir akşam bir komedi, 
ertesi akşam operet oynamasında 
hiçbir beis yoktur. Bu dfişünce 
ile yakında Behzat'ı, Vasfi Rıza'yı 
bir glln " Parsifal " i oynamaia 
davet ederlerse ben ancak ı•• 
tanlara ıatacağım. Bunu bittabi 
pek yakında göremiyeceğiz, ev• 
velA onları kolay operet ile 
yavaş yavaş zor operaya ahı· 
bracaklar. ÇUnki oalaran in
dinde opera ile operet te 
biribirinden ayrı değil, ancak 
kolaylık ve zorluk itibarile fark• 
lıdır. Halbuki opera ile operetin, 
bilhassa bunlarla komedinin ga• 
yeleri, bünyeleri, hasılı hiçbir şey .. 
leri arasında bir münasebet yok
tur. Operet ile komedi arasındaki 
müşabehet kedi ile köpek ara• 
sınd.akinden farkla değildir. 

Öbür zihniyet, 11 bu kadara da 
iyi ! Hiç yoktan iyidir ya ! 11 diye 
düşünen zihniyettir. Darlllbedayl 
san' atkarJarının opreti iyi oyna· 
malar1 bittabi mümkUn değildir; 
fakat böyledir diye t.iz opret 
seyretmekten, medeni bir ibtiya• 
cımızın tatmininden mahrum mu 
kalalım? Şimdi fena oynarlar, 
fakat görecekleri rağbet ve teşvilc 
sayesinde günden güne ilerler, 
muvaffak olurlar. Her şey iptida
smda böyle yaram olur! v. s. v. s. 

. Fena, yoktan iyi değildir ve 

Bir Harita Jki MofÖr iptidasında yaram olan, sonuna 
• 

lzmirde 
edilmiştir. 

kadar yarım kalır. San'at, zaruri 

Köylüleri Soyan Şerirler Bulundu Şeker lh-t-ik-a;ı-Y-apanlarla Yakalandı ihtiyaçlarla mukayese edilmez; 
Takip Ediliyor · siyah, kumlu ekmek elbette ki 

Yunanlılar.o Izmiri işgalleri rAücadele Başlıyor İzmir, (Hususi) - Giritli Şev- hiçbir yiyecek bulamamaktan 
hatıra1t olarak evvelce Yunanlı k. B · · d b' t• ( ı· Adana (Hususi) - Adananın l ı · ısnuu e ır za ın zmir) hayırlıdır; cünkü yemek yemez• 
bir ticar~thane tarafından yaptırı· ımir (Hususi) - Şehrimiz O ) · · d k 

Buruk köyünden tehre dört araba ve ( ğuz ısmm e i rno törleri aek ölürliz; halbuki operetai:z 
lan bir harita belediye harita Ticaret Müdiriyetince şeker va· d l 

ile koza getirmekte olan araba- Hekim a ası i e Uzun ada mm· kaldığı için ölen kimıe görü(.. 
şubesi memurlar ııdan Mustafa B. ziyeti tetkikine devam edilmek- d cılar müsellAh cahıslar tarafından f takaların a memnu nııntaka da- memiştir. San'at, kemal arzuıu 

Y tara ından elde edilerek belediye tedir. Müdiriyet belediyr. riyase- b k 
soyulmuılardır. reislig-ine verilmiştir. Bu havı'tanın bilinde alı avlarken yakalan- ve bir san' at ihtiyacı varsa an• 

• tile temas ederek perakende d k "k l ı ı t t · Arabacılar cehre yarım aaat san'atka~ra t · d"I ı , m şiar ır. ca mu emme şey ere a mıa 
Y ne anzım e 1 en ca· şeker satanların lznıirde 48 ila 

mesafeye geldikleri zaman kar· ğıdınm Ü.zerinde Kordona ayağını 49 kuruş arasında, İzmir havali- A 1 s· ş . olunur. 
tılarına bu müselllh ıahıılar çık· basmış bır efzun askeri ile M. zı ı ır erır u İptidasında yarım olan 10-

venı.zelosun başı · 1 • sinde yani Karşıyaka ve saire k l mıf, arabacıları yakalamışlar, bağ· nın resım erı nuna kadar yarım a ır ., dedim; 

k b k vardır. &ibi mahaJlerde 49-49,5 kuruşa Suriye Hududundan Ge- k · • t ı hlAkl · lamışlar vP bir enera ıra mış· satabilecekleri, bundan fazla çün i.ı san a can ı ma u ar gı .. 
lardır. Salihli HilAli Ahmeri fiatla şeker satacakların Zabıtai çerken Yakayı Ele Verdi bidir, bütün azası tamam olarak 

MUtecavizler bundan sonra dog-ar. Darülbedayi san'atkArla• 
Salihli ( Hususi ) - Kazamız belediye memurlaarmca tutulacak 

dört arabanın yükünü, öküzleri Hilali Ahmer Cemiyeti umumi zabıt vctrakalarile Ticaret müdi- Adana, 28 ( Hususi ) - Kızıl rına op~ret oynatmak, bizde ope. 
en kuvvetli olan bir arabaya yük- bir kongre yaparak yeni idare riyetine bildirmesinin teminini Ha.,an ismindeki azılı bir şerir relin hürmet görmeden, yani 
lemişler ve diğer arabaların bey· h · · 'h t · t" y · isteıni .. lir. bıı havalide birçok haydutluk kendisi için lazım gelen şeyler 
. • i ı 1 ki d ki eyetı mh ap e mış ır. enı "' ve soygunculuk y<l"pmış, takibat-

gırın aıara < yü e i eri araba idare heyeti şu zevattan müte- hazırlanmadan dog-masım bekle• f'I T k" ı "" d tan her nasılsa kurtulun hududu 
ile beraber savuşmuşlardır. şekkildir. Dr. Sabit Bey, Şevket 1 omuz 0 ır~agın a aşmış Suriyeye geçmişti. Birçok mek demektir. 

Bağlı olan arabacılar ertesi Bey, Ali Vehbi Bey, muallim Tekirdağı 28 (Husıısi) - Ya- cinayetler irtikap eden bu hain İşi, asıl feci ciheti, iyileşmeğe 
sabah yolcular tarafından korta- Selami Bey, Cemil Bey, Dr. Sa· vuzla altı harp gemisinden müte- şerir sou günlerde tekrar hududu başlamış olan komedi san'atkAr• 
rrlmışlardır. Bir jandarma müfre- Hm Bey, Hüsnü r -,, Sıtkı Bey· şekki! filomuz limanım: za gelmiş- aşmak, bu taraflara geçmek is- larımtzı, yollarını değiştirip, tek· 
sesi bu soyguncuları takibe çık· dir. Kenclilerfr: ,_ muvaffakı yetler tir. Halk filoyu coşkun tezahü- temiş, fakat jandarmalarımız ta- rar acemi edecekler. Amma onlar 

~-Dl_ışt~ı~~'.--~~~~~~~~~~-l...-U:~:.W:ll--JW.CDL-~~~~~~~-1.-.-..JU.....-~........,,.ı.._,...-~~~~~~~1-.~n.a~-.UJOLJ.ruı.L<>Jnn.~...._~~~~-L-~_...~~~.._.~~~~~~~~~~-



29 Eylül 

r Siyaset Alemi 

Gandi 
Açlzktan 
Ölecek Mi? 

Hint İstiklal Lideri Gandi, İngiliz 
hükfınıetile çıkan bir ihtilaf üzerine 
açlık grevine başladı. Eğer bu ihti
laf devam edecek olursa Gandi 
aç'ıkla k( ndisİ ıtİ öldürecek. Greve 
başlamazdan evYeJ, kararının bu 
olduğunu resmi surette bildlrmittl. 
Onun içindir ki fena bir akıbete 
uğraması ihtimali karşııında kendisi 
ıibi mahpus olı.n karı11 yanına nak
ledildi. 

-f( 

Gandi niçin aç duruyor? Tetkike 
de~er bir mevzu da budur. 

İngiltere Hükümeti, geçen Yuvar
lak Masa l<.onferansı ve ondan evvel 
Hind 'ı tana gönderdiği tahkik heye
!inin menisi netlcui olarak Hint 
memleketleri için yeni bir Teşkilitı 

i.sasiy• Kanunu vücuda getirdi. Bu 
kanun mucibince, Hint haristiyanları, 
Müslümanlar, Hintliler, Hindistanda 
oturan Avrupalılar, Parya denilen 

scfıllcr ayrı ayrı ve muhtelif dere
celerde hukuk sahibi olacaklar. İnti
hap etme ve edilme tekillerinde fark 
bu lunacak. 

Parya, Hint mecuıiler inin yanla
rına yaklaştırmadıklan, mabetlerine 
sokmadıkları ayrı bir 11nıftır. Adet
leri mühim bir yekun tutmakla be
raber Hint arazisi üzerinde dağınık 

yaşarlar. Mecusilerle Paryaların bu 
nıünuebetlerini nazan dikkate alan 

Jngiliz hükumeti, bunlar için ayrı bir 
teşrii mecliı vücuda ıetirmeyi dü-

fÜnmüştür. Bu h:tl, Gandinin ve 
Hint milliyetpcrlerinin itine rclmi

yor; çJnkil Paryalarla hıriıtiyan ve 
miislüınanlar birle,ecek olurlarsa 

m ;J liyctperverlere karşı Hindiıtanda 
ekseriyeti elde edebilecekler -
Gandi, İngiliz hükumetini bu fikr 

den vazgeçirmek iıtemi,se de 
muvaffak olamamıtbr. Çünkü İngiliz 
hiikiinıeti, Hint milliyetperverler :ne 
:arıı bu ıuretle ollnde kuvvetli bir si ih 

b11!undurmuf o'.uyor. Bunun üzerine 
Gandi Mecusilerle Paryalara müra· 
caııt etmiş, aralarandaki ayrılıtı kal

dırmalarını i.temittir. Bu kısım Me
cusi ler Paryalara mabbetlerine ka
bul etmiye karar vermi,Jerse de Hin-

db hiiyük bir kısmı, henü; Gandi'nin 
bu teklifini benimseme mittir 

* İngilterenin müdbir sınıfı, Gan
d'y' , 'amimi olmıyan, Hint halkının 
n1eııfaatinden ziyade kendi mensup 

olduğu, frenk menfntlerini güd<n 
tücca r zihniyetli bir adam olarak 
tanır. Bu itibar ile Gandinin tesirile 

yen i Teşkilatı Eusiye kanununda 
tadilat yapması beklenemez. Bu 
tak c!irde Gandi, inadında ısrar eder
se açlıktan ölmiye mahkumdur. Taki 
Başvekil M. Mak Donald, ihtiyar 
Hintı iyi bu teşebbüsünden vazgeçir
mek için şahı.en müdahalede bulun-

sun. Gandiyi kurtarmak için, şimdi, 
bir tek bu ihtimal kalmıştır ve ol-
duk .a ku•vetlidir. .:'üre•) ) .l 

SON POSTA 

BARİC:İ TILORAFLAR Gönül işleri 

Akvam Cemiyeti Açıldı . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Karilerim in 
Suallerine 
Cevaplarım 

1 çtimada M. Hüg, Bolşevizmin Cihanın Şi~Jidt! H. A. Haıuuıa: 
Bu hanım üç senelik evlidir. 

Kaynanası ve iki görümcesile 
birlikte oturur. Kaynanası taham· 
mül edilmez bir kadındır. Geli· Başına Bir Musibet Getirdiğini Söyledi 
nine yapmadıtı kalmamııtır. 
Nihayet o da bir gUn kızarak 
kaynaoasınan bqını patlatmışbr. 
Kocası bu halden müteeuir, mese 
leyi halletmek iatiyor. Fakat ka
dın artık onu da eve almak iste· 
miyor ve ne yapacağını ıaıırmıt 
bulunuyor. 

Cenevre, 28 - Milletler Ce- fogiltere voliahı 

miyeti bUyilk meclis içtimaım 

aktetti. Bu münasebetle yapılan 
ıiyaıt temaslar ve mükllemelerin 
esaslı menuunu, Alman - Fransız 

meselesile Çin • Japon ihtilafı 
teıkil etmektedir. 

Türkiye Hariciye Vekili Tev· 
fik Rilttn B. içtimaa iştirak ede
rek, murahhaslarla siyaai tema•· 
lar yapmııtar. 

Bilhassa Rus, Yunan, Irak ve 
Alman murahhaslarile görüımüı· 
tür. Tevfik Rüttli Bey sillbları 
bırakma Konferanaı Reisi M. 
Hendersen ile de görUımüş ve 
silahların tahdidi mevzuu etrafında 
müdavelei efkarda bulunmuştur. 
Vekil Bey bundan başka ltalyan 
marabhası ile bir mülakat yap
mış•ır. 

içtimada Neler GörUfUldU ? 
Cenevre 28 - Milletler Ce

miyeti Büyük Meclisinin içtima· 
ında Yunan murahhası M. Politis, 
Lehistanın tekrar Meclise intihap 
edilme::ini teklif etmiştir. Avus
tralya murahhası M. Hüg, Millet· 
ler c" iyetinin bir imtihan geçir
mek u1.eı"e olduğunu, sanayi Alemin
deki istikrarsızlık dolayısile milyon· 
larca itcinin, cihanm içtimai t• 
rihinin timdiye kadar kaydetme· 
diği bir musibet vücuda getire· 
bileceğini halk kütlelerinin ma· 
ruz bulunduğu baıhca tehlikenin 
Bolşeviım olduğunu ve Bol-
şevizmi panzehrinin iktıaadi· 

yatta istikrar olduğunu sör 
lemiıtir. 

Hindistan murahhası Ağa Han 
Türkiyenin Mecliste bulunmasm
dan dolayı memnuniyetini beyan 
etmiştir. 

ingiliz 
Kabinesinin 
Vaziyeti 

Londra, 28 - M. Mak Donald'la 
Hariciye Nazırı Sir Jon Simon 
arasında muhtemel bir kabine 
buhrana hakkında dün bir müla· 
kat yapılmıthr. 

M. Mak Donald bir bulirana 
mAni olmak için çalışmaktadır. 
Herbert Samuel taraftarları kabi
neden çekilmek istemekte ve 
Simon taraftarlarını daha liberal 
bir siyasete döndürmek istemek· 
tedirler. 

f.~:~,:~~7~~:j~~~: ~ --ı ı 
bulunan 7.abitlerl bir 

~ay ziyafetine ıla vet 

otınitti. Preııa dii Ga· 

1i ıı misafirleri lıu ,. 

mUııasebotle Skoçya

ıııu milli kıyafctiııı ~ 

giyinmitlordi. Davet- ' 

lilor meyanında bah

riye ynzuaıısı Mister 

llqeıı 'de bulum· .. or· 

du. Bu zabit vclialı

tırı bahriye akademi

siııdo sınıf arkad:ı9 1· 

dır. Prcrıı:ı onu giirll ıı· 

ce ROıı derece rnem· 
ııuıı olınuı ve oııı. 

ayrı ca iltifat ctınitlir. 

Resmi ıııiz vcli:ıht ile 

mister ıııaıenl eski 

hatıraları yadocforkon 

göstermektedir. 

Kızım, sen aon bAdiseye ka· 
dar tamamen baki.sın. Nihayet 
kaynanaya da cezasını vermiş, 
intikamım almıısın. Fakat mesele 
bu kadarla kapanmalı ve evinin 
saadetini bozan unsuru dışan 
attıktan sonra kendi yuvanda 
mesut olmaya çalıımalısın. Bina· 
enaleyh kocanla derhal anlaıır, 
bir daha kaynanayı eve sokma· 
mak şartile bar.ıırsıo. Bu barış· 
ma, aize daha mes'ut bir yuva 
kurmanın temellerini atmış olur. .. 

Avrupa Sulh Görmiyecek 

Naciye isminde yirmi yqanda 
bir genç kız kendiıinden on yaf 
farklı bir adamla sevişiyor. Bir 
sene kadar seviıtikten sonra 
erkek bilisebep ayrılıyor. Birkaç 
ay evvel tekrar buluşuyorlar. 
Erkek eski aıkına bıraktığı yer
den devam etmek istiyor. Kız 
ıoruyor: 

14Bu fırsattan istifade ederek 
bu adamı blltlln bBtün kendime 
bağbyamaz mıyım?" Alman Başvekili Fransızlara CevaJJ 

Söylüyor 
Pek zannetmiyorum kızım. 

Veriyor Ve Böyle Filvaki bu biraz dirayet mesele
sidir. Erkeii kendisine bağlama
sını bilen bir kadın için, ~u, 1Qe-Bcrlin, 28 - Alman Bat•ekili 

Fon Papen beyanatta bulunarak, 
F ranaız Bqvekili M. Heriyo'nun 
nutkunun maatteessüf tahdidi 
tealihat mllzakerelerini gftçlettire
ceğini, F ransanın cevabi notasm• 
daki menfi tesiri kuvvetlendirdi
ğini söylemiştir. Fon Papen de· 
miştir ki: 

Bizcıı:: mevzu babsolan mesele 
Almanyanıo yeniden silAhlanma11 
değil, Almanya için hukuk milsa· 
vatı dır. 

Biz, tahdidi teslihat mukave· 
lenamesinin Almanya hakkında 
olduğu gibi diğer devletler hak· 
kında da tatbik edilmesini isti
yoruz. 

Versayda istimali bize mene• 
dilen bir takım silAhlarm taarruı 
silihları olduğu beyan edilmişti. 
Şimdi bu kabii silahların Alman· 
ya tarafından istimali memnuiye .. 
tine devam edilmekle beraber, 
tedafüi oldukları ıöylenmektedir. 

Biz hiçbir zaman Fransanın 

sele bile değildir. Fakat aiz 
bir defa elinizden kaçırmıııwnız. 
Erkekse hercai tabiatli bir ada
ma benziyor. Makaadının da
ha ziyade eilenmek, hoı vakit 
geçirmek olduğu anlatılı9or. 
Bence ona bu defa yüz vermeyiniz 

ve aair devletlerin teslibaf ,na 
mümasil tealihatta bulunmak it
temedik. Biz, tealibabn umumi 
seviyesini indirmek ıuretile tea
libat arasında mllaavat vücuda 
getirilmesini istiyoruz. Tahdidi 
teslihata ait hiçbir mukavelena· 
meyi ağır bulmıyacağız!. 

Almanya, ferefi ve emnüse- murabbası M. Fotif, Romanya 
IAmeti ile kabilitelif olan her murabha11 M. Antovid bir içtima 
türlü hal şuretini kabul edecektir. yapmıılard.r. Bu içtimada Tafı. 
Fakat, Almanya ıilihlanna ter- didi Teslihat konfcrasma iştirak 

etmemesile Almanyanın vaıiyeH 
ketmı't oldugv undan Tahdı.dı' Tea- ve tahditi teslihat konferanıının 
libat Konferansınm tahdidi tea- vaziyeti tetkik edilmiştir. 
lihatm manasım tahrif etmesini Almanyaya Blöf Yapıyorlar 
kabul edemez. Bazı devletlere, Berlin 28 - Havas Ajansı 
diğerlerinin dununda birtakım muhabirinden: 
hukuk cebren kabul ettir.nek lngiliz Hariciye Nazırı Sir Jon 
istenildikçe Avrupa asla ıulhe Simon'uo, Alman Hariciye Nazın 
kavuıamıyacakhr. Fon Nörat ile görüıtükten sonra 

Murahha•l•rın içtim•• silahların tahdidi mesolesine ait 
Cenevre 25 - Fransız mu- muvakkat bir hal ıekli hazırladı-

rahhası M. Heriyo, Belçika mu- ğı hakkmdaki şayialar, Alman 
rahhası M. Himans, Lehistan mehafilini yoklamak için yapılmıı 
murahhası Zaleski, Çekoslovakya birer balondan ibaret telakki 
murahhası M. Benes, Yugoslavya edilmektedir. 

-=--=--=-=---=-=-=-=~=::=======================-==================================-===========================-===-ı 

1 LFRlKAN UMARASl:82=========== 
Eğer dikkatimi bir şeye çe· 

virmek isterse beni hafifçe ikaz 
etmesi veya gözlerini k1rpıştırmak 
suretile işaret vermesi kifi gelir· 
di.. Böyle avluya bakmakta bir 
fevkaladelik olduğuna inanmıyor
dum. Fakat onun kısa kelimeleri, 
yerinde olan müdahalesi gördü
ğüm eşyaya büabütün başka bir 
mana veriyordu. Onlar benim 
hatıramda mıhlanıp kalıyordu. 
Mesela : avludan koşarak bir kedi 
geçer. Bir su birikintisi önünde 
durakalır ve kendi aksini !Seyre· 
der ve pençesini kaldırarak san· 
ki karşısındaki hasmına vurmak 
ister. ( Pekala ) bütün bunların 

farkında olurdu : 

tüylü horos Namaj bahçenin tah- - Ne de sevmıyor ya! Sanki 
taperdeaine doğru sıçrar ve nişan takmışlar gibi! .. 

ÇOC:UKLUÖUM 
Mefhur Rus Edibi Mal<sim Gof').... J naı1aı ro!ll;nı 

TUrkçeye Çeviren : Muvaffak 

- Peki ekmek parasını nasıl 

ödemeli? 
- Ekmek ... Evet, bu hakika

ten ödenmek icap eder! 

- Görüyorsun ya!... Et için 
de ı ara laz mdır! 

- Evet, et için de .• 

Yavaşça, candan ve fevkalade 
sevimli gülüyordu. Kcçük bir 
kö} ek yavrusi~e oynuyormuş gibi 
hafıfçc kulaklarımın arkasını tır· 

mal yordu. 
- Stoin!ede hakikaten hiç 

mü·ıakaşaya girmemeli, daima 
beni cerhediyorsun.. İyisi mı su
salım!. 

Bazan işini bırakır yamma 
otururdu. Uzun müddet pencere· 
den, yağmurun damlara ve üstün
de ot bitmiş olan avluya damla
yışmı, elma ağaçlarının gün 
geçtikçe çıplaklaştığına bakardık. 

(PekalA) pek iktısadi konuşurdu. 
Fakat ne söylerse onda insanı 
inanmağa mecbur edici, kandırıcı 
bir ıey vardı. 

- Kediler mağrur ve kimse· 
ye emniyet etmiyen mahlüklardır. 

Derdi, ve yahut altın kırmızı 

kenarında ıımsıkı tutunur. Ka· Ben ona az umanda bağlan-
natlarını öyle çırpar ki aşağı· mış çarçabuk içli dışlı olmuştum. 
ya yuvarlanmasına ramak kahr.. O benim dertli günlerimin veya 
(Pekali) istemiyerek, cam sıkıl· neş'eli saatlerimin laumı gayri-
mış gibi boynunu ileri uzatır ve müfarıkı oldu. Kendisi çok süküti 
der ki: idi. Fakat bana aklıma ne gelirse 

- Kibar bir jeneral, fakat her şeyden bahsetmeme müsaade 
pek akıllı değil! ederdi. Büyük babam ise buna 

Beri yanda hantal Valej ihti- mukabil hemen benim sözümü 
yar bir beygir gibi çamurun içi- ağzıma tıkardı: 

ne girer; iri yanak kemikleri yü- - Gevezelik etme .. Boşboğaz!. 
züne bir şişkinlik verir, semaya Nineme gelince o da şahsi dii· 
doğru gözlerini yumarak bakar, şünceleri ile o kadar dolu idi ki 
sarı sonbahar güneşının ziyası yabancıların sözleri için asla has-
göğsüne düşerek ceketinin pirinç sas değildi. Bunları dinliyecek 
düğmelerini paraldatır. Tatar du· kulağı yoktu. (Pekala) ise geve-
rur, kuru parmakları ile başını zeliklerimi dikkatle dinler ve ck-
tutar. aeriya gülerek derdi ki: 

lPeklla\ dfl!r ki· t Arkası var ) 



----
Dünya c~tjJ''~Son .. Posta,, ·En Meşhur 

ı Amerika Hapishanesinde Hapishanede 
Milyoner 
Olmuş! 

Eratislav ( Hususi ) - Talib, 
insanın yüzüne gülmek istedjkten 
sonra onu nerede olsa bulur, 
derler. işte size bir misal: Sulko 
isminde bir serseri bir sene evvel 
bu civarda aayısız dolandırıcılık 
yaptıktan sonra yakayı ele vermif 
ve üç seneye mahkum edilmiştir. 

Sulko hapishaneye düşeli tam 
bir sene olmuş ve senei devri· 
yesi ol n t 4 eylul sabahı tenef· 
fü için bahçeye çıkarıldığı vakit 
bir köşeye çekilerek geriye kalan 
iki seneyi nasıl geçireceğini dU
şüıımeye başlamıştır. Bu esnada 
gardiyanlardan biri Sulkonun ya· 
nına yaklaşarak: 

"Ne düşünüyorsun Sulko? 
Yoksa buradan kaçmak için 
planlar mı kuruyorsun? n demiş· 
tir. Sulko, iki eli il~ tutmuş 
olduğu başını kaldırmadan: 

"Senin dediklerin imkansız 
bir şey olduğu için aklıma bile 
getirmedim, düşündüklerimi an· 
lamak istiyorsan söyleyim: Bura· 
dan çıkmama daha iki sene var, 
dışardan bana biraz muavenette 
bulunacak biri olsa idi çok 
sıkıntı çekmiyecektim. 

Fakat bana yardım yapacak 
kimsem yok, haftada biç 
olm a:ısa bir paket cıgara ge
tir ecek bir arkadaıım bile yok. 
Siz de görüyorsunuz ki butada 
cıgara almak için bile meteliğim 
yok" demiştir. 

Bundan sonra gardiyan: "Her 
ıey yela gelir. Fakat sen galiba 
bir halt işledin. Seni hapishane 
müdürü istiyor, yllrft bakalım!,, 
diyerek Sulkoyu müdüriyet daire• 
sine götürmüştür. 

Şimdiye kadar hiçbir mahkU
mun yüzüne gülmiyen hapishane 
müdürü, Sulkoyu gUler yüzle kar
ıılamış ve bir koltuk göstererek: 
" Otur bakalım Sulko Efendi. 
Sizinle biraz ahbaplık edelim.,. 
demiştir. Müdürün bu iltifatından 
bir şey anlamıyan Sulko şaşkın 
bir halde kendisine . gösterilen 
koltuğa oturmuştur. 

Müdür ayağa kalkmış, cebinden 
çıkardığı tabakadan iulkoya bir 
sigara ikram ettikten sonra: 
Siıi çok sevindirecek bir haber 
var, uzak akrabam:ıdan Pavel 
Sulko vefat etmiş ve baıka va
risi olmadığı için üç milyon fran· 
kı mütecaviz olan serveti size 
kalmıştır. Fakat bu paradan siz 
buradan çıkhktan sonra istifade 
edebileceksiniz. Şimdi siz bir 
milyoner olduğunuz için ve bir 
milyonerin izmarit toplaması doğ
ru olmadığı için buradan çıkıncı· 
ya kadar iyi sigara t•e iyi yiye
cekler alabilecek kadar para ve· 
rilecektir. 

Bura dan çıktıktan sonra da 
tabii mily nlardan istediğiniz gi
bi istifade edebileceksiniz.,, de· 
miştir. 

Şimdi Sulko milyonlardan is
tifade etmek için iki senenin 
geçmesini beklemektedir. 

25 Liraya Bir Otel 
Almanyanm şimal sahilinde 

Henkengagen isminde bir plaj 
re bu plajın seyyahlara mahsus 
elli odalı bir oteli vardır. Geçen· 
.erde bu o tel mezada çıkarılmıştır· 
Mezat birkaç defa tehir edildiği 
halde hiç alıcı çıkmamış, hatta 
alakadar olan bile olmamıştır. 

Kanunen mezadın daha fazla 
azatılmasıua imkan olmad•ğı için 
koca otel 50 fllark mukabilinde 
yerlilerden fakir bir adamın fize
rinde kalmıştır. Fakat bu ada· 
mm da derhal verecek parası 
olmadığı için otel mezat memur
ıarmdan bırinin yine 50 Marka 
liz<'rinde kaim ştır. Elli Mark 
biz.im p ra ile 25 lira eder. 

,, 

Amerikan ,Makiimları Nasıl Yaşarlar, 

Amerikanın en me,hur 
haplahanel•rlnden biri .. 
Haplahenenln yatakhanesi. 
A••lıdakl realmde kadm 
mahkOmların doktor tara. 
tından muayene edlldlllnl 
gllrUyoraunuz. 

Nevyork, 28 (Husuıi) -
Amerikanın en bUyilk 
hapishanesi Sioğ ~ Sinğdir. 
Meşhur Şerlok Holmes ve 
Nik Karter romaoJarmı 
okuyanlarca bu isim meçhul 
değildir. Hayal vadisinin bu iki 
meşhur hayırperver simasına ait 
masallar münasebetile Sinğ .. Sinğ 
ismi pek çok eeçer. Çok ro
mancı ve pek çok macera eser
leri, esrarengiz bir mahiyete bü
rünen bu hapishaneden defaafa 
bahsetmişlerdir. Ben de, vak· 
tile çocukluğumda okuduğum 
bu masallaran tesirile Ame
rikanın meşhur Sinğ • Sini 
hapishanesini gezip görmek m~ 
rakınn düştüm. Bu hapİ! h ne 
Nevyorkun cenubundadır. Sinğ· 
Sinğden sonra Amerikanın ikinci 
büyük ceza müesseıeai Oblirn 
Stet Prizon' dur. 

Bu hapishanede, bugün 0000 
kadar erkek ve 200 kadın mah
kum vardır. itiraf etmeliyim ki 
burada gördtıklerimden derin bir 
hayrete dliştüm ve gördliğllm her 
şey nazarı dikkatimi celbetti. 
Mahkümlar için günlük programı 
buraya kaydediyorum: 

Çallfma Programı 
Saat 7 : giyinme ve kahvaltı. 

(Bu iş bir saat siirer). 
Saat 8 : Bahçe gezintisi. (Bu 

müddet zarfında nöbetçi mah· 
kümlar temizlik yapar, yatakları 
düzeltirler). 

Saat 9.11,30 atölyelerde mec· 
burl çahşma : 

Bu hapishanenin meşgul ol• 
duğu işler bilhassa hükumete 
ait tabı işleri, otomobil ve vesa· 
iti nakliye levhaları yapmak ve 
diğer birtakım el saıı'atleridir ki 
bu işlere ait iptidai maddeleri 
ve makineleri müessese temin 
eder. Çalışmaya mecbur olan 
mahkumlara verilen yevmiye bi· 
.zim para ile 10 kuruştan başlar, 
beş liraya kadar yükselir. Her 
mahkum, kül renginde muayyen 
bir üniforma giymiye mecbur• 
dur. Atö y !lerde çalışmak iste
meyiptie bilgilerini ilerletmek ar· 
ıu eden mahkumlar hapishane
nin mektebine devam ederler. 
Burada, hakikaten kıymetli ho· 
calar vardır ve her resmi n:ek· 
tep gibi muayyen imtihanla
ra tabidirler, diplomalar alırlar. 

Saat t 1,30 da yemek başlar. 

. . -
En Büyük Merak-

ları Nelerdir? 

Milesseseoin alt kahndr .nJO kişi 
alabilecek kadar geni~ bir yemek
hane vardır ve mahkumlar, ) e· 
meklerini burada yerler. 

Yemek ı İf rme işi kendilerine 
aittir. Sofra hizmeti de, yine nö· 
betle mahkülar tarafından göril-ı 
lür. Yemekten sonra saat ikiye 
kadar olan müddet istirahat za· 
manadır. Saat ikide mahkümlar 
tekrar işe başlarlar ve 4,30 da 
akşam yemeğine otururlar.Yemeği 
park gezintisi takip eder. Bu da 
6 ya kadar sürer. Saat altıda, 
bütün mahkômlar, yukarı katta, 
demir kafeslerle muhafaza ;edilmiş 
daire ve höcerelerioe çekilirler. 
Kapıları, otomatiktir ve kendili· 
ğinden mahkümların üzerine 
kapKnır. 

MahkOm Höcerelerl 
Mahkum höcereleri ıu tekiJ.. 

dedir: 
2,30 metre boy, 2 metre 

genişlik. Beyaz boyalı ve somyalı 
bir karyola. Duvarlar kimilen 
demirdir. Küçük bir iskemle ve 
duvara merbut bir ayna ve mah· 
kuma mahsus küçük bir apte
sane.Mahkiimun başucuJda bir de 
küçük ve kulaklıklı radyo vardır. 

Yatağına yatan mahkum bu ku· 
!aklığı başına geçırır ve gece 
yarısına kadar radyo konserlerini 
dinliyebilir. 

Mahkum, saçlarını O makine 
ile kestirmek mecburlyetind~dir 

ve her hafta gelen berbc;-r, mev· 
kuflan, bilAistisna saçları d ın 
halis eder. ., 

Müessesenin ayrıca bir tenis, 
bir futbol sahası, bir yüzme ha· 
vuzu, bir kilise ve sinağoou var
dır. Mabetlere devam mecburidir. 

Bu kısım, erkeklere ait olan 
taraftır. Şimdi kadın kısmına 
geçelim. 

Kadmların Üniforması 
Kadıo mahkumlar, erkeklerin 

hilafına olarak tamamen siyah 
giyinmişlerdir. Ayaklannda mer· 
serize çoraplar vardır. Ayakka· 
bılar1 siyahtır. Yalnız eteklikleri 
kül rengindedir. Kollar kııadır. 
Hapishanenin kadın kısmınm ça· 
lışma ve yaşama programı da 
erkeklere ait kısmınkine benzer. 
Kadınların çalafbkları atölyelerde 
karyola somyeleri, esvap, beyaz 
çamaşır yapılır. 

Kadın, erkek her mahkuma 
hapishane idaresi tarafından her 
alta ayda bir çamaıır verilir. 
Müddetini bitirerek çıkan mah· 
kümlara bir palto veya pardesü, 
bir elbise, ayakkabı, çorap ve 
şapka alırlar. Gidecekleri yere 
kadar tren ücretini de hapishane 
idaresi verir. Mahkumların hariç 
ile muhaberesi memnudur. Mek· 
tuplarını bE hemehal hapishane 
idaresine açık vermiye mecbur-
durlar. Misafir kabul günleri 
haftada bir defadır. 

Cezalarm Nevllerl 
Bu hapishanede mevcut mah

kümlar ağır cezalılardır. Ya ebe
diyen hapis cezasına veya 5, 10 
ve 25 seneye mahkum olmuşlar• 
dır. Şunu takdir ile kaydetmek 
'izımdır ki bir Amerikan mah· 
k ?munun höcer~si, içtimai> seviyesi 
nasıl olursa olsun, herkes tara· 
fından memnuniyetle içinde yah· 
labilecek temiz, güzel, ferah bir 
yerdir. Kadın höcerelerini gezer
ken gö:ıüme bilhassa ilişen nokta 
şu oldu: Mahkum Amerikan ka· 
dınlan, hemen ekseriyetle höcere-
lerine akraba ve yakınlarının re-
simlerini asacak yerde duvarları 
ıinema artistlerinin reaimlerile 
süslüyorlar. 

Bu mahkumlardan höcerelerin-
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I 
Kari Mektupları 

Kar ilerimizin 
Suallerine 
Cevaplarımız 

Bir Tavzih 
Himayei Etfal Cemiyetinin 

Balat Şubesi tarafından tertip 
edilen Sünnet düğününde su~ 
netçi Hacı Hüseyin Efendi bil
yük bir para ile yapılabileceli 
olan &Üııntti 15 lira gibi ufak 
bir ilcretle yapmııtır. 

• Bakırköy Ccvizlikte Nazım Z. Beye 
Resminizi gördük. Sizin bu 

arzunuzun gelip geçici bir he
vesten ibaret olduğunu tahmin 
ediyoruz. Artistliğe karşı olan 
meyil ve incizabınız kuvvetli da
hi olsa daha birkaç sene sabret· 
seniz hiç olmazsa lise tahsilinizi 
ikmal etmeniz lizımdır. Bu asır
da en iptidai gördüğünüz mesle• 
bile kuvvetli bir tahsile ihti
yaç gösteriyor. Bilhassa artist 
olacak bir adamın hiç olmazsa 
umumi malumatı ve sanayii ntt4 
fise ve edebiyatta biraz ihtisau 
olmalıdır. Onun için şimdilik 

aize sadece lise tahsilinizi bitir
menizi tavsiye ediyoruz. 

• Edirnckapt •rcrlikçizade 'M:ıhmut 

Kemal Beye: 
Sorduğunuz mesele ilim · e 

fennin izah ettiği birşey değilt ı. 
Kahve fincanında insanın istik
balini haber verecek hükmi, kim
yevi, ruhi nasıl bir hAdise olaca· 
ğını tasavvur ediyorsunuz. Kahve 
falında filhakika bazı tesadüfler 
olabilir. Falınıza bakan adam siıe 
ait çok mühim şeyler haber ve
rebilir. Bu bilginin ve bu keşfin 
sebebini kahve fincanındaki izler 
ve lekelerde değil, falınıza bakan 
adamın zekasında arayınız. Bu 
adamın parlak ve şeytani bakq• 
larile karşısındakinin içini okuya• 
bilirler. 

==-
de sinema artisti resmi bulundu
ranlar umumi yekOnun yüzde 
altmış yedisini teşkil ediyor. 
Amerikan kadın mahkumlarının 
bilhassa ehemmiyet verdikleri 
nokta, bunların hapishanede do• 
ğum yapmak istememeleridir. 
Doğuracak kadın, derhal Mem
leket hastahanesine nakledilir ve 

orada doğum yapar. 
Mabküm kadın höcerelerinde 

gördüğüm sinema artisti resimleri 
derece itibarile şunlardı. 

Janet Gaynor 14, Rüt Şater
ton 11, Ramon Navaro 1 J, Norma 
Şerer 9, LeilaHymas 8, Elisa Landi 
7, Kay Fransis 7, Şarl Farel 6, 
Billi Dov 5, Vallas Beri 4, Sayll 
Aylers 4, Jaki kuper 3, Kayv 
Bruk2, Janet Makdonald 2, 
Charle Roger 2, Constance Benet 
1, Fairbanks Jr 1, Mariya Hop• 
kiin 1, Greta Garbo O Puan. 

Tul af ığa bakın ki Garbonun 
fotoğrafı katiyen hiçbir odada 
bulunamamıştır. Amerikan kadın· 
ları Garboya ateş püskürmekte
dirler ve hiç güzel olmadığım 
söylemektedirler. Hapishanenin 
muazzam çamaşırhanesinden ge-
ıe ·ken duvarda bir gazeteden 
ke,,ilmiş ve duvara yapıştırılmıı 
ye hep buhardan ıslanmış bir 
resim gözüme ilişti, baktım Garbo 
idi. Onun resmi yalnız çamaşır

hanede vardı. 
Turan 

Hamit: Bu yazı, ~11 Amerikan ga:r.e• 
tel<ı'aln ar:ıuıu üzerine onlar tarafından da 
neşredilmiştir. Bu suretle •Son Posta,,' 
Amerikan ceza mü~.saeaeleri hal kında, 
Amerikan matbuatında bh Detir vulf••• 
7apmlf oluyor, demektir. 
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Oyun Balıkçının 
v· Oyuncak 

- - 1 

Ciimle Yapmak 
Oyun lideri her çocuğa bir 

kağıt verir. Her ~ocuh. kafasında 
bir ciimle bul ur. Mesela " terli 
iken s u içilmez.,, Çocu'k aklında 
böyle bir c iim!e bulduktan sonra 
ilk kelimesini bu kağıclm üzerine 
yaz1r. Kağıtı bir bükiim kıvır~ 
rak y zdığı yazıyı örter. Kağıdı 
yanında ki arkadaşına verir. Her 
çocuk kağıdı arkadaşına vererek 
deği tirir. Tekra r bu kağıdm 
iiıerin ~ kendi bulduğu cümlenin 
ikincı kelimesi ıi ) azar. Kağı dı 
yine a rkadaşına verir. Bu suretle 
kağıt lar tekrar değişir. Ciimle 
bitinciye kadar kağıtlar böylece 
deği~tirilir. Oyun lideri herkesin 
elind t!a kağıtları toplar. Ve ciim· 
leyi okur. fakat cümleden mana 
ç kar.ı bii irseni z aşkolsun. Bazan 
öyle tuhaf cümleler meydana ge
lir ki gülmeden katılırsınız. 

Faydalı Bilgiler 

IKaplumbağa . .. 
lÇ l ll 

Yavaş Gider t 
K 1r lumbağan : n yavaş yörUyUşil 

nramrzda darbımesel haline gir
mişt r. Bu hayvanın bu kadar }_'a
vaş yürümesinin sebebi şudur: İlk 
yerde sürünen hayvanlar tenbd 
ve ba ti mah!üldardı. Yeyecek· 
lcriııi yanlarında bulurlardı. Do· 
laşmıya ihtiyaçları yoktu. işle 
lcapluınhağa Lu hayvanların bu
gün yaşayan cinslerinden biri· 
dir. Diğer sürünen hayvanların 

hemen hepsi yok olduklara halde 
o kalmıştır. Onun yaşayışı ve 
yöriiyüşii bu sebeple yavaştır. 

Bu Oyııncağı 
Siz De 
Yapabilirsiniz 

izcilik hayatını hepiniz sever
iniz. Ar\:adaşıruzla beraber kıra 
aktı :Ym z ı farzediniz. İlk dtişfüıe
eğmiz şey kendinize baş nızı 
okacak bir yuva yapmaktır. Bu 
uva sizi yağmurdan, rüzgardan 
orumal dır. A yni zamanda ko· 

aycn ynpılabilnıelicHr. ~!-' çadırı 
ap mak gayet lcol aydır. Uç büyiik 
ğaç dalın·, askerlerin silahlarını 

<;al<tıkları g ibi çakarsınız. 
ğei · >tı dallarm tepeleri çatal 
ibi ov1ı lıırs ır, b iribirlerine daya~ 

arak durabilirler. Önde bir kapı 
çtk lnrakı rsmız. Resimde gör-
üğii 1iiz g ibi, ağaçlardan dallar• 
or"r r getirirs iniz. Bu çubuk'ann 
t r. f ınct bu dalları sık sık g eçire-
ek örersiniz. Çadırın kanısı nı 
Uzgfmr. estiği tarafa doğru 

apmayımz. 

Ancanla, Bincan deniz kena• 
rında bir evde otururlardı. En 
büyük merakları balı kçı larlar 

konuşmak, balıkçıların ava dair 
anlattıkları hikayeleri dinlemekti. 
Bir sıcak yaz giinü sahile indiler. 
Balıkçı Agop Ağa, çocukları pek 
sever, aras1ra on1arn, t aze avJa· 
dığı balıkl ardan fıediye Öe vr.;rirdi· 

O gün Agop ağnyı pek şaş

kın bir halde buldular. A ncan 
sebebini sordu: 

- Haş ın a geleni sorma ev
lat... Hergüıı sana yalandan hika· 
ye anlatırdım.Bu günkii sahici hi
kaye.. Bu l<arşıda gördüğüniiz 

mağara yok mu'?Ben ağlarımı her 
zaman bu mağaraya saklarım. 

Bugiin almtya gitti :ıı. Daha içeri 
1 girmeden içe.rden k c rkunç bir 

ses duydum. Köylüler yanıma 
yaklaştalar. Bu mağr.ıda bir ej· 
derha oiduğunu, eğer scsını 
duyan içeri) e girer, ej derhayı 

görürse bir daha ölünciye kada r 
bir tek balık avlayamıyacağmı 

söylediler.. Ne t:dersin i'.. Ellerim 
boş döndüm.. Akşam çocuklar, 

balık bek ler.. No } apacağunı 
şaşırdım. 

Bincan grıldü: 

- Canım bunlar peri masal ı .. 
Ejderha, rnajderha.. . Bunlar ya· 
lan .•. 

Agop Ağa çoculdara inan· 
madı.. Kederli kederli evıne 

döndü. 

Mi imini 
Hikiye --

Teselli 
Çetin on birinci yaşını doldur

muştu. Annesi şerefine bir eğ· 

lence tertip etti. Çocuklar bir 
odada, anneleri diğer bir odada 
oturuyorlardı. Çetinin annesi ço· 
cuğuna gelen hediyeleri misafir
lerine iftiharla gösterdi: 

- Bakınız, bunlar çocuğumun 
kazandığı mükifatlardır. Dedi. 
Misafirler dikkatle oyuncakları, 
hediyeleri seyrettiler. Bunların 
içerisinde gümüş bir kupa her· 
kesin gözüne çarptı. Misafirler-
den biri: 

- Çetin, bu mükafati ne 
mukabilinde kazandı? Dedi. 

Annesi omuzlarını kabarttı: 
- Bullu koşmaktaki mahare .. 

tine mukabil aldı. Dedi. 
- Bu mUkifatı kim verdi? 
Annesi yavaşça cevap verdi: 
- Biz verdik. 
Misafir hayretle kadının yU

züne baktı ve gülümsedi. Annesi 
tekrar izah etti: 

- Çetin muhakkak müsaba· 
kayı kazanacaktı. Fakat koşma 
i~at eti vermek için atılan silah 
sesini duymadı, dedi. Bizde mu• 
vaffakıyetinden emin olduğumuz 
için, hediyesini verdik. 

garip sesin ne 
g idip keşfede:im. 

Çocukların ikisi de maceraya 
pek hevesli} dilı:r. Mağaranın için· 
deki sırrı ke. f. ç:i n hemen koş

tu! :ır ... 
l\1ağ"raya gelince durdular ... 

İkisi de ayaklarının ucuna basarak 
y i'. rliyorlardı. Ses boğuk boğuk 
hala işitiliyordu. içerisi zindan 
gibi karanlıktı. Düşmemek için 
ellerile etrafı yok luyor, adımla

rım kiir~·U liikle atıyorlardı. 

A ncan babasmm isim günü 
ona hediye ettiğ i elektrik fe
ııerını ce binde taşırdı. Hemen 
c nu ç kcı rt'ı. Oun ziyasile ma
ğaranın fa içiı e f el d iler.. Ses 
artık yal~ : ndan d uyuluyordu. An
can feneri sesin geldiği tarafa 
tuttu. Bir de ne görsünler? .. 

Minimini bir köpek. .. Mahallenin 
ı muıi;ı çocukları lc öpeği hir taşla 
bağl a;n .ş lar, o dı:ı kurtuimak için 

avazı yettiği kadar bağrıyordu ... 

A gop ağanın ağlarını aldılar, 

g ü lerek g eldiler .. 

Ejdet ha ağları sana hediye 
etti... Bugiin her giinden fazla 
balık tutacağın ı ela söyledi. 

D ediler .. A gop ağa hala alayın 
farkanda değildi. 

Küçük Bobby 

Bobby'yi tanırsınız. Sinemanm 
en sevimli artistlerinden biridir. 
Bobby'ninde "Bizim çete,, filimin· 
de rolil var. Bobby bu filimde 
gayet mükemmel bir arap atının 
sahibidir. Bobby bu atla beraber 
birçok tehlikeli işler görilrler. 
Manialar atlarlar. Bu resimde 
Bobby, oyundan sonra yorulan 
atma su içiriyor. Bir kiiçük ar
tistin kendinden büyük bir a h 
idare etmesi, büyUk maharet 
değil P': .ı:- '> 

Bu Haftaki Bilmecemiz 

Bu Resimde Kaç 
Var? Domuz 

Ayşe domuzu göri.ince şaşırdı. Domuzları zaten hiç sevmez. Fakat 
bu domuzun daha yedi kardeşi olduğunu biliyor. Fakat hiçbirisi 
meydanda yok. Etrafına bakındı göremedi. Siz bu yedi domuzn, hepisi 
beraber sekiz domuzu çizip g8sterebilir misiniz? 

Bu bilmeceyi doğru halledenlerden yüz klıiye ıDzel hediyeler 
verilecektir. 

va J' , W 

Geçen Bilmecemizi Doğ
ru Halledenler 

15 eyiül 9321 tarihli nOıhamızda 
çıkan bulmacadaki hataları bulan· 
)ardan hediye alacakların iıimlerini 
aşağıya yaı.ıyoruz. 

Hediye alacaklardan lıtanbulda 
bulunan karilerimiz in pazartesi, per• 
şembe günleri öğleden ıonra bizzat 
iduehanemi:ıe gelerk hediyelerini 
nlmaları lizımdır. Yalnız taıra kari• 
!erimizin herliyeleri posta ile adreı• 
ler ine gönderilir. 

Birer adet dolma mürekkepli 

kalem alacaklar. 

Portevııiyal lİSC''Iİ talebe inden 41G 
Cemal 'ilwt, İstanbul kız Ortamoktclıi 
t1klıc iııdoıı 1 ~4 ."irııet, Gt>dikp:ış., 

Eıniııı;"ıı:ı.ıı ıııalı.ıllcsi Yı•ııil'oşmo ı:.o· 

ı,.ık • 'ezihi, GalM.ı l\lu~ovi mcl,telıi t e
şiııci sınıftan iz ık Jlayuıı, lı-.taıılıııl Kız 
Ort mcl-tc!Ji talolH"ıitıdon 5G l Iuı:L for, 
lstanbul l\ıL Orta mektebi t ılcbesind('n 
371 llil,ınot, lst:rnlrnl Kız Lİ,C$İ t.ılc· 

besinden :..w .rt•rmİ)O Ha nn hanım 

ve lh-~l<'r. 

Birer adet kurşun kalemi 
alacaklar. 

<;nııbcrlit. ş .Muhtel t nrt uı(lkt lıi 
tal lıt•sirı< l cn J:!;; , ırrıı t. lıtıuıb•il Li· 

se i .ıltıııcı sıuıft.ı·ı ;,ı; • 1 r.ılıiııı, ı:} iıp 

Nış ınc ·~ı nuııı .rn ı llıı <>rin Kı'ı ı~, 

Bey. zıt G 111 •'1 ım•ktt p t ı t 1•<>'1i ııl n 
ı 11 f-:ab: h:ıt li. l:;taııhııl 1 ıı n t.ı· 
ıııektchi t.ı'clı ~iııdoı. -l; ~iırwt, J,. 
tan bul ;?G ıııcı m<·l,tc>p tal·•lı~· iııdeıı 

8 Şiıı:ıs·, !~renkli\' k:l\a\ ı lı:ıg (':tlıi · 

do, ı .. t.ıııuul kız Ortnııır·ktı·lıi tale c· 
siıı <l cıı :!20 l othi) o H.ı ııııı ', . Beyi r. 

Birer adet aibiinı alacaklar : 

J ı.n ut paşa ı lrt.ıınc•l.ıt •bi t leh• siıı
tlı•n ~7j lbrabim !l l ustaf:ı, ı~ınnl ul 

Bcş i nı'I hukuk m.ılıkeıııe i katiplerin· 
tl oıı Mu:ız7."Z ~iikri~e, lst.LUbtıl \ t·~il· 

hıı.lın r sokağı n uııı:.ı ra 16/lS Zilboydo 
İsmail, Adana .Muhtelit Ortnrnoktcbi 
hi riuci sııı ı ftan 281 Şo\ki ~uat, l;ıt,m-

lıul J\ı1. Ortamoktel i talclH1sindcıı 413 
.\tıfet, lıınir Karş ',,ı,a Tal.ttbcy sokak 
nuınarn 33 Muzaffer Tahsin, Ankara 

1:rkck listsi birine sınıf talcbesindM 
Serdar zade Nedim, llal:ıt "'(l rcyyapaşa 

1ılonsu~at fabrika ınna t ır.ık ıısla'lı 

Ifaliın1 Adana Tirnret mektobi Hdnci 
sınıf talcl•csi ndcn ~:.ı:? S:.l:lhatt'ıı, ls
t:rnbul J' ı z Or t ıııl•ktebi talol.ıc ıııtlcn 

311 .hlcl.ılıat Hunun ve Boyler. 

Birer hikaye kitabı alacaklar: 

PskUdar ~Iuratreis Mc çit sokak 41 
Fahriye, Kastamoni Gaıi P a, a caddesi 
n umara 27 H ikmet, A nt.'\ly a lntinll 
Ukrnoktebl dör1UncU ııırııftan nunnra 

1 fi Bahar, Öd.omi9 I tikHll mektebi 
ikinci sınıf talobcsiııılcn 77 Mustafa 

Kemal, 'fophaııe Gocckuou okak rıuma 
ra 16 Aııdon, Bandırma tostan tik 

Nazif Dey o •lu İbrahim ROştll, Jzıııir 
'rirarct mektebi OçUııcü sını f tnlclıe
siııdon 75 !hııaffcr, Afüına l\iuı· 

y.ıgt-r Tahsin Bey kardeşi Icuiha, 
Ankara AkkuprU Yonlturan mahıı.llos l 

Ü\·iiııcıı sokak ııumııra l q Abdı.: ilah, 

V ıru~,.. ıfakn li esi dördiıncU sınıftan 

:331 (\· :ıt; Aıık:ı.ra Hacıbayrarıı niJge 
sol,a!. ııuııı ıra 13 lla} ri) o, Kiıt hya 
\ il:~ et ınoktup{·usu •. ııkrü Boy kızı 

Lcm:ııı, Sam ıın Şehir telPfon memu ru 
Şaıliy<.', Qı;kiidar 2l inci mektep t-ıl e-

h · nılon Ari nan Topuz Boy ' 'e Ha
nım' ar. 

Birer adet muhtıra defteri 
alacaklar. 

J,,ıl<>cik J kmekt il on ı;ııııf talo· 
Lıc,.iııdt n bB Nocıııecldi ıı , Arılrnrn .'\a· 
ıı:ıt ı ı<'ktelıi tal<'besin len 7J lL lhh· 
ıııi, Ber~anı;t ( uııılıuri~ ·t folıriJ,, l:ı rı 

).ız h.rnı iııdo Hayim Lc,·i, Ankara 
lsrı et Paıp. kız t ııh.titı sıı Ortaıııcktchi 
y rlııH·İ ınıftau l5G ('.ıhıılu Hı7.:ı, ÜI'· 

ruıh• ı•u ı huriyct ı :ız.ırı A. tıH.ır, l'.ı n 

g ı l tı Hi!c-zikçi sok . k mıııı::ıra &1 GııI

sı reıı -:;.Nı', 11.ıl:ıt,ıs·ırny ı; esi tale lıo

ı;iııılı•n 1140 O ııurn • 'nci Boy Hı 

Jl,ınııııl.lr. 

Birer adet kart alacaklar. 

Al,~nr.ıyfl:ı: l'crrnhph~:ı ı'addc inde 
ııunı.ır ı •J4 ~elma Hın, Darlış~nfııl·a 

IİS•'"i talcbı.::siııd n 213 Adn uı , lAlı'lt 
:qıartıııı:rnlar ında 3·33 l·rıriye , Anka· 
rn i ... tu iyoıı ıııeıııuru 1·, mal Bey oğlu 
Muıarrrr, Adana Hituıı in his ır lı a ı 

mlidılriyC'tiıul• si.hor Cıl\er. Bcya· 
1.ıt ı:ıl ıııcı 11101-.tcp talclıeı;iııclt•rı ~S7 

ll.ı ıtl. ıı l'en', Ak·nrn~· Horhor rad
dc•indo num.ır:ı. fl4- ı:::ıh.tp, fı;taııbul 
D:i.\ utp ş.\ ortamr>ktcl i taleLe~iııd n 
3::!~ '.\luz.,Her, B<>ylcrlı<>yi Icıt:ı.' roz 
c.ıdd i ha:11am eokak nuuı.ırn 8 Şıik· 
ril\·e. Ad ıı:ı. ticaret ın ktebi tıılobe-

siı~dM 8:?3 Ahmet Hofik, Ad • 
ııa ;; K ili ıııi ınn obi dördün· 
c ı sı ııf talolı0ı; ıdon !) i Ayten, 8a· 

( Ark.lsı v r ) 
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Haftada İki Defa Spor 

SPOR 
--- -

Perşembe ve Cumartesi Günleri 
Çıkan Spor Sayfalarımızı 

Okuyunuz ... 

p o R 
--ı 

Gaze'e-n i ı: per,e-nbe ve curaarteal günle•I 

olmak ii~cre haftada iki spo· aayfa11 nefretmek· 1 
tcdir. 

Pcr,embe günkü apo· • tyfaaı nda di1ııya a;>I)! 

hareketleri meınle'.<et spor hi:fiaıılerl vardır. 

Cumartesi sayfa.anıda ise cuma ırUnkll maç• 

lana ıafsilih y.ıııuhdır. 

İf.tanbul Lik Maçları 
Niçin Başlamıyor? 

Futbolün Bu 
Sporun Ve 

Kadar Geç Kalmas· 
Sporcuların Aleyhinediı 

nedir. Bu zararlı teahhurun önU 
ne geçmek mecburiyetinde hu 
lunan mmtaka heyetinin bAlj 
İstanbul kongresini toplamamı~ 
olması ne ile tevil edilmelidir. 
Mmtakalar nizamen kongreyi za· 
maııında davete mecburd Jr. 

• lzmlr ilk ,amplyonlujunu kazanan Alt1nordu birinci takımt 

iki haftadır, İstanbul lik maç· 
larınm başlıyamadığından bütün 
sporcuların şikAyet ettiklerini ya· 
zıyoruz. Evvelki hafta mıntaka 
heyeti klüp murahhaslarım davet 
etmişti. Nizami müddetini doldur· 
muı; olan mıntakauın davetine 
Fener bahçe ile Galatasaray yine 
iştirak etmedi. Bu vaziyet kar· 
ıısında fikistür tanzim edile· 
medi. Yeni mıntaka intihabının 
ne zaman yapılacağı malum ol
madığına nazazaran, resmi futbol 
maçlarının baılamaaı da ıimdi
den tayin edilmiyccek bir vakte 
bırakılmlştır. 

Nizami ve idari mecburiyete 
raj"men mıntaka kongresinin sü· 
rüncemede bırakılması kat'iyyen 
tecviz edilemez. Eğer mmtaka 
heyeti herhangi bir zaruretle 
kongreyi malum olmıyan bir ta· 
rihe kadar tehir edecekse kulüp· 
ler kendi aralarında anlaşarak 
bir lik heyeti tetkil ettikten sonra 
faaliyete batlamalıdır. Ondan 
ıoora intihap olunacak mıntaka 
heyetine kulüplerin teşkil ettiği 
lik heyeti salAhiyel ve vaziyeti 
devredebilir. 

lzmirde Lik Ma~ları 
Takımı, Şampiyonluk Altın ordu 

Müsabakasun:a 
İstanbul sporunun belkemi4 

ğini teşkil eden futboltln bu ka
dar geç kalması şüphesiz ku
lilplerin ve sporcuların aley hl-

l:ımir ( Hususf ) - Hu Eicne 
•oyük bir alaka ile bl:iı, cdikn 
Ye fzmirde ~ünün en Llühim 
mevzularından addedilen İz!:ıir 
fampiyonası final r.lÜcabaknk:ı 
neticelenmiş; Altrnordu l.:ık ı L.lı.ız 

son rakibi lzr:ıirsporu d:ı l .ağlup 
ederek İzmir şampiyonu dı::mştur. 

Türkiye şart~ı:iyonluğu ı_ .. füm
bakalarında er. mül:.im bit rul 
oymyacağı tdımin ~iilen fz .. ir 
ıampiyonunun h eydar:a çıkmaoı, 

gazetelerde güt üo en rr .. ühim 
meselesi olmuştur. Bu ~açı:J ari· 
fesine kadar bazı spor ı:ıuharrir
leri İzmir gazetelerinde ve İst~n
bulun bellibaşla spor mec~uala· 
rında yazdıkları tenkit yazıl~rmda 
lzmirin spordaki şerefini rnuhf.l
fazaya: muktedir ~ir t"-'kmı 
ıeçmeklo meşguldüler. 

Vaziyet, bir apor mUnakitl~
rlnin tamamen tahminleri hilafına 
neticelendi. Altmordu bUtUn t·~
kiplerini maj-lftp ederek İzairin 
en kuvvetli takımı olduğunu Is· 
pat etti. 

Futbol heyetinin kararı U~e· 
rlne, geçen ıene lzmirıpor "' Al
bnordu maçında noksan oynanan 
aiti dakikalık oyun evvelA fa• 
mamlandı. Bu müddet z~rfmcfo 
hor iki takım da gol yapmaktan 
ıiyade gol yaptırmamıya çnlışı• 
yordu. Tam altıncı dakikada 
Altınordu orta hafmın 45 yarda· 
dan çektiği bir şilt az daha oyu
nu neticelendiriyordu. 

Bu ıUt kalenin Ust dlretine 
çarparak avuta gittL Ondan son
ra tam devreli 90 dakikalık oyu· 
na baılandı. 

lık dakikalarda her iki takım 
da çekingen bir oyun takibe 
baıladılar. lzmir Sporun öteden4 

beri beğenilen haf hattı, layık 
olduğu veçhile hücum hattını 
besliyemiyordu. .. Altmordunun, 
henlh: hiçbirisi, ~O yaşını doldur· 
mıyan beş muhaclmi İzmir Spo
run hAf hattile hücum hattı ara· 
aındaki rabıtayı kesmek için 
llzerlerine birer vazife aldılar. 
Bacakları kadar ciğerleri de 
kuvvetli olan bu çocuklar 
bu maksatlarında tamamen mu· 
vaffak oldular. Nitekim 8 inci 
dakikada Altmordu takımı bir 
gol atmak suretile bu tarzın se .. 
meresini gördü. 

Nasıll Kazandı ? 
iı;· Yapılacak 

Sı •n maçın hakemi Altayh Fahml 
1 Bayla yan l1akemlerl 

ı üzerinde ı::ıeufi bir tesir yapanış 

değildi. J.zmir sporlularda çalış
cıağa, heraberliği temin etmiye 
çalıştılar. F ilkat bütün gayretlere 
rağm6t\ bu haftayımda baıka 
gol olcadı. İkinci bıftayımda 
lzmir c:porluları biraz daha canlı 
gördUk. Buna mukabil Altmordu 
tnbmı (W) sist~oini tatbik.:ı b~ş· 
Ieda. Bu cistemi bozmak i~in uğ· 
ro:;:m lzmirsporlu Nazmi vo lhsa
nı'.:) gayretleri semero verir bir 
ı;pki!<lo değildi. 

lzmirsporun hücum hattı, has
ta bir adam halsizliğile bccala
maktan, fırs.:ıt yok etmekten 
başka bir iş gör- · lycrdu. 

Rakibinin kararsızhğmdan is· 
tifade yolunu bilc..ı Altınordu, 
Saidin ayağile ikhıd golUnü de 
kaydetti. Bu gc..lü:ı :ık ... bindc, <tn 
altıncı dakikada Saidin uzaktan 
çektiği bir ıtit İzmirspor kalesini 
yalıyarak avuta gitti. 21 iaci da
kikada hakem Altınor~u illeyhine 
bir penaltı verdi. Nihayet Altı4 
nordu kalesine bir gol giriyordu. 
Altmordu kalecisi Sabahattin bu 
goltı de kurtardı, 

Heder olan bu fırsattan sonra 
Altınorduyu hücumda görliyoruz. 
29, 3 l ve 32 inci dakikalarda 
Saidin biribirini takip eden Uç 
şütU İzmirapor kalecisi tarafmdan 
kurtarıldı 34 üncü dakikada Al· 
tmordu lehine verilen bir penaltı 
avutla neticelendi. 

mirspor muhacimleri bir gol at• 
tılar. Bu suretle altmordu bire 
karşı iki ile galip gelerek İzmir 
şampiyonu oldu. 

927 senesinde Ankarada ya• 
palan Türkiye biriciliklerine lzmfr 
şampiyonu olarak Jştirak eden 
Altinordu Türkiye ikincisi ol
muıtu. İzmir şampiyonluğunu 
kazanan kırmızı • licivertli genç· 
leri tebrik ederiz. - Adnan 

Hak ova 
Maç Suya Düştü 

lıtanbul futbolünUn ıu yuka- Tarih ve bütün teferruatında mu-
rıda anlattığımız şekilde bir tür· tabık kalınan bu maçta Hak<r 
in faaliyete giremediği ıu boı vadan ıon gelen telgrafla suya 
haftalarda oldukça mühim bir dllımllştllr. Hakovahlar buraya 
maç bekliyorduk. Fenerbahçe çektikleri teJgrafta sebebini izah 
kulUbU Hakovayı davet etmiıti. etmeden kısaca gelemiyeceklerini 

lzmirli Oyuncular bildirdiler. Bu ıuretle beklediğl-
lzmir, (Husuıi) - K. S. K. tanbula gidecektir. l mi:ı yegAne maç ta olamıya-

kulübünlln müdafaa oyuncula· Aldığım malumata a-öre zmir· caktır. Herkesin futbol maçlarına 
rından (bek) Ltitli Bey, Fener• spor kulübüne mensup futbolcu hasret çektiği bugünlerde busuıi 
bahÇeye intiaap etmesi hakkında meşhur Ihsan Beyle, Altınordulu maçlar klUplere ehemmiyetli ha-
kendisino yapılan teklifi kabul atlet Cihat Bey de F enerbahçe sılAt temin edebilir. 
etmiştir. F enerbabçe kulübn, kull\bUne intiıap etmişlerdir. İh· Hiç olmazsa halkın ve futbol-
Lfıtfi Beye bir mektepte mailim- san ve Cihat Beyler darülfUnu- cuların ihtiyacını hususi maçlar 
lik vazifesi bulmuştur. Lfıtfi Bey nun hukuk fakültesine devam tertip ederek tatmin etmek la-
önUmllıdeki pcrıcmbe günü Is· edeceklerdir. - Aduan rafını klllp idarecileri düşUnUrlcr •• 

~Ec~ebi Kadınları Boksa Başlıyorlar 

Şimdiye kadar müteaddit f•r.satluda kadmların muhtelif sporlara Karşı olan inhimaklerinden bahat.t ı·ı i ştlk. 
Tcni5te, yüzücillükh çok ilerlemiş olan kadınlar ı n bu ırfer ciddi bir surette tıtm erkekler gibi boksa baıladık• 
)arını gösteren bu resmi çok diklrnte şayan bulduğuınuı için cle rcediyoruz. 

Bu ruimde uki rofu •one! bokıörlerden birinin Amerikan kı.darrn• boka dersi verditi ııörulüyor. 
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"Son Posta., Holivutta hususi muhabiri 

bulunan l'egane Türk gazetcsidi:. Ho

Hvut muhabirimiz, her hafta bize meHup 

~önderir ve sinem;\ aleminin içyüzünü 

anlatır. 

Bu Hafta 

• 
SiNEMA 

"Son Pcs'a,, l·aftada iki cefa sirıı·ma 

ıayfa.sı yapar. Bu ~ayfalarda rlünyaııın 

en yeni ısine:na haberleri, artistlerin 

hayah ve sinema alcn.indeki sar.'a\ 

ccreyanluından bahsedllir. 

Bir Şampiyon 
Sinemalarda Hangi Filim

leri Göreceksiniz? 

Ram on Ve Süzi 
Sinema Kumpanyaları 
Tarafından Paylaşılamıyor 

Beyoğlundaki büyük sinema 
salonlan meşhur filimleri göster
miye başladılar. Glorya sineması 
senenin ilk gali müsameresini, 
Ramon Novaro ve SUı.i Vernonun 
bir fil mile veriye r. Melek sine· 
ması bu hafta ( Adalar Şarkısı ) 
isimli bir filme başladı. Gidip 
gördük, temiz ve hoş b:r filim 
olduğunu anladık. Opera sine.n~')I 
&evimli komikler Pat ve Pata~o
nun yeni bir eserlerini gösteriyor. 
Filmin mevzuu çok zarif ve gül
düriiclidür. İki ahbap çavuş bu 
filimde kadın avcılığı yapıyorlar 

ve seyircileri katılbyorlar. 

Mc:jik sineması da bugünden 
itibaren büyiik bir filme başl yor. 
Fransızca sözlü ve sesli olan bu 
filmin ismi " Hacı Kasımın Bü
yiisü ,, dür. Böyle bir isim altm· 
t1a!d filmin nekadar esrarengiz 
olacağını tabii söylemiye hacet 

yoktur. Filhakika Fransızların 
son zamanlarda çevirdikleri fi
Hmlerin en biiyüklerinden ve en 
mühimlerinden biri de " Hacı 
Kasımın Büyüsü ,, dür. 

İpekçilerin stüdyosuna gelince~ 
burada da devamlı bir mesaı 

göze çarpmaktadır. 

lf Duglis F erbanks ( Ro· 
benson) ismindeki filmini yakında 
ikmal edecektir. 

Ramon Novarro ile Fransız dilberi Süzi Vernon bir müddet evvel Sevilli Şarkıcı isminde güzel bir 
sesli filim çevirmişlerdi. Bu filim bugünden itibaren Glorya sinemasında biiyük bir gala mlisameresi 
olarak gösterilecektir. lstanbullular bu filimde Ramonun ve diğer billur sesli güzel yıldızların ağızla
rından bayıltıcı şarkılar dinliyeceklcrdir. Resimde Ramon ile Süziyi yanyana göriiyorsunuz. 

Yeni Doğan Yıldızlar Hangi 
Yıldızlar 
Sönecek? 

Cekinin 

Nevyorkta çıkan bir Ameri· 
kan gazetesi yıldızları ve bilhassa 
yıldızların perestişklrlarını çok 
yakından alakadar eden yepyeni 
bir anket lerlip etmiştir. Gaze
tenin okuyuculara sorduğu sual 
şudur: "Gelecek sene hangi 
yıldızlar sönecek?,, 

Şu Amerika dedikleri .,er 
J 

hakikaten çok tuhaftır. Orada 
meşhur olmak ıçın sent!erce 
mihnet çekenler günün birinde 
husran ve hicran içinde kaldık .. 
ları halde bazı bahtiyarlar da hiç 
uğraşmadan birdenbire me--hur .. 
olup işin içinden çıkıyorlar. Ba-
kımı, bu tuhaflıklardan birini 
anlatalım: 

Geçenlerde Los Angeles şeh· 
rinde büyük olimpiyat müsaba
kıları yapılmıştı. Bu müsabaka
lara iştirak eden kadın yüzücii· 
lerden birisi, diğer sporcuları 
geçerek yüzme şampiyonluğuau 
kazandı. Sinema kumpanyaları 
bu muvaffakıyeti i~itince en sala· 
hiyettar memurlarını bu yüzücü 
kızın peşine takarak kendisini 
yıldLz yapmak için angaje etmek 
istedi!er. Şampiyon kız sinemaya 
intisap etmek istemiyordu. Bütün 
teklifleri reddetti. Fakat ç.ğ ırl
gan memurlar, ayni zamanda çok 
güzel bir genç kız olan şampi .. 
yonun bir türlU peşini bırakmı· 
yorlardı. Nihayet Varuer birader· 
ler kumpanyası, teşebbüsünde 
muvaffak oldu ve genç kıza bir 
kontrat imzalattırdı. 

Eleonor Holm ismindeki bu v 

yıldız birkaç filim çevirecek "
hiç şüphesiz hem zengin, hem d"' 
meşhur olacaktır. 

~{ardeşi 

l 
1 
ı 

Hakikat şudur ki her sene bir
çok yıldızlar sönUyor ve iktısadi 

vaziyetin verdiği imkinlar 11is
betinde yeni yıldızlar doğuyor. 
İşte bu Amerikan gazetesinin, 
karilerini tahrik ettiği nokta da l 

Sesli filim birçok yıİdızlan öldürdü. Fakat muhakkak ki yenı
den birçok yıldızların parlamc.ısıua da -=>ebep oldu. fşte burada 
komik bir resmiui gördlığUnilz Remü de son zamanlarda parhyan 
bir Fraumz yıidınıdır. Komik rollerde çok muuaffak olan Remü 
çc\ irdiği fi!i rr!crb her;sinde harikalar yaratmış ve sönmiyecek bir 

işin bu cazip tarafıdır. İlave ede
lim ki bu anket ilmidin fevkinde 
bir alika uyandırmış, birkaç gün 
içinde binlerce cevap gelmiştir. 
verilen cevaplar çok karışık, 
çok muhteliftir ve henüz tas
nif edilememiştir. lık cevapla· 
ra göre Kliira Bov, Billi Dov, 
Nansi Karolün önümüzdeki sene 
sö.nmeleri ve sinema hayatından 
çekilmeleri lazlm gelmektedir. 
Cevap gönderen okuyucular, 
Nansi Karolün sönmesi ihtimali· 
ne sebep olarak bu şirin yıldızın 

son zamanlarda fazla şımardığını 
ileri sürüyorlar. Gönderilen ce-
vaplar arasında Norma Şerer, Jo
an Kravfort gibi en şöhretli 
yıldızların da son günlerini yaşa
chklarını işaret eden tahminler 
mevcuttur. Hele bir okuyucu 
diyor ki: "Eski yılclıılardan bık· 
tık usandık. Biraz da yenilerini 
görmek, gözümilzi.in çeşnisini 
değiştirmek istiyoruz!,, Mükem
mel cevap değil mi? * Eski yıldızlardan Mae Marş 
çocuğunu filim yıldLzhğından daha 

J kıymetli bulmuş ve ev kadını 
J olmak arzu$ile sinemadan çekil

miştir. Fakat şöhretini el'an mu
hafaza edea bu parlak yıldız 
istediği zaman binemaya döne· 

Cehi Kugan ...rl!k biiyi.idü, b:yıklan terliyen gürbüz b1ı ' cıı-
.. ı ı oldu. Şimdi Cekir.in y~rini kiiçük kardeşi Robert Kugan 

al mışlır. KUçUk v~ sevimli Robert Amerika muha birimiz Turan B. 
vasıta:; ile bize hizzat imz tl .adığı bi r resmini ~öndermiş ve Sorı 
Pusta oku} uclt!arına selfü. yollamayı Ja unutmamıştır. Size Ro-

. Lökt1im ec!ivurnz. 

1 



I SON POTA 1 k:ıdınluı ve ırenç lm:l uı ı SON POSTA) da Han.ımteyze bütün 

,:er ç1t-rin kalp ve :ı,I< iı;ılerinde f'n ıımimi dert 
crhığıdır. Ailen::te, dostlarının söyli yemediilniıı 
;-{k dertlerinizi Hllnımley1eye } azımı. Hanım• 
tepe y ıı her g ün~.ü ~ütunda v<' ya h ususi mek
lııpla cevap verir. Hanımle•·ıenin fikirleri, birçok 
{'er ı;leri büyük müşk üllerden kurt a rıyor. 

K AD 1 N 
alakadar eden !..rıenul :ıra her şeyden faıl il. 

ehemmiyet vermektedir. 
Simden ııonra haftada bir defa Kadııt ~ny· 

famız olaca~< ve b ı s~yfada "unlar bulunac"\\chr· 
Güzellik nıuele'eri, aon modalar, çoeu}'Q· 

nu7.un terbiy!! "I İ , evinİ7.İd g-ü1elliJ' i, ev isler ·, 
el işleri ve saire •. . Dertlerinizi Hanımte_qzege Yazınız 
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Çoczığunuzu 
Muntazam 
Yediriniz 

Çocuğu neş' eli veya ağlamış 
ç ocuk ya pmak sizin elinizdedir. 

Çocuğun neş'eli ~ 
Ve} a hasta, ~-- . 
mızmız olması ;;.. 

tatbik e' tiğiniz ~·- .:'l . .,,, 
g ida si,.,,tcmine ·')'1(· · . ... ) 

. . p,t~' _-'Jı v e ıntızamına ~~., 
.... ~ 1\-,J~İ) 

bağl.dır. Çocuğu ',~,, : 
intinınsız saat- ''n dl' 
lerde emzirmek, onıı hazımsızlığa 
uğratm.uıın en büyük sebebidir. 
Bazı anneler çocuğu uykudan 
uyandırnnya kıyamazlar. Hatta 
baz•hrı uykunun da yemek kadar 
besled iği kanaatındadırlar. Bu se
beple çocuğun yemek zamanı 
gelinrc uykusundan uyadırmıya 
lüzum görmezler. Bu tamamen 

yanlıştır. intizamsız gıda çocuğu 
hazımsızlığa sevkeder, asabileş4 

t irir. Sıhhatinin bozulmasını intaç 
eder. 

) ·e~1 ckte intizam hıfzıssıhha· 

nın anahtarıdır. Çocuğu saatle 
emzirmek, uykusundan uyandJr· 

mak, çocuğu daima ayni saat
lerde ve ayni dal<ika miktarı 

~ mzirmek lazimdır. Birçok anneler 
ç ocuk her uykudan uyanr,ta acı· 

kır kanaatındadırlar. Halbuki 
çocuğun daha ilk gününden iti· 

baren oyun ihtiyacında olduğunu 

bilmezler. Çocuğun her ağlaması, 

acıkmasından değildir. Çocuk 
eğer hasta deği\se hareket için 
ağl ar. Onda da diğer çocuklar 
ıçın, oynamak, hareket etmek 

ih tiyacı vardır. Çocuk uykudan 
uyanınca altını temizlemeli ve 

e lbiselerini çözmeli, eğer · hava 
sı caksa yalnız bir donla, çıplak 

bırakarak kendi kendine hare· 
ketler yapmasıııa meydan verme-

lididir. Çocuğun bundan başka 
anne şefkatine de ihtiyacı vardır. 

Çocuğu arasıra kucağa almak, 
gezdin.ıek te lazımdır. Fakat ço-

cuk her ağladıkça kucağa alıp 
gezdirmek onda fena itiyatlar 

U } anı ·ısmn sebep olur. Çocuk 
ağlarktu d·~fril v gelişigüzel, ara 

sıra anııe şefkatine de mazhar 
olmal· l· r. 

Kari S ütunu 
S 1ht>yla Hamın 
S ...... nn rcng~ni ne suretle 

aç nı:ı 1,; ı. ıümkiin o1duğunu soru
yorsu 1'.lZ ? Saçların rengini aç
nrnk "çin gece yatarken saçlatı
m~a oksijen sürersınız. Eğer 
saçl"r n tamamen sarı olnıas nı 
istiyorsa nız birkaç gece mülc
m~ i · a oksijene sürer ve bir 
haft"t s ı ç!annızı knt'iyyen yıka-
maz .;ı ı ·~ . 

S ''r arı yurnşatmak için iki 
üç y ::,ur tanın sa ı ıHm kaşıkla 
ç.aP· • ırıız. Badehu yumurtal n 

saçlanııız n dip:eı ine siirünfiz. 
Sa 1

·: ı.~ haşırım yıkar gibi 
uğu~h.nrnuz, ve ılık su ile 
yur.ı~. ta.arı başımzdan çıkarm ız. 
Sıca!~ ·u ile yıhcır:.a ıı : z, yumur
t alar b;ışmıı:<la !>i~er. Badehu 
s f{n 1< 3U ile ça ~k.:ıyınız. Saçlar 
fovJ..alacle yum.şak ulu r. Saçları 

parl.ıt ·rnk ıçın r'e biryanti11 
sürnı""rııt kafidir. 

Sonbahar 
Palto Ve 
Pardesü 
Modelleri 

Soldan bi
rinci - Singal
ya kumaşından 
ve gemici mavi· 
sinden yapılmış· 
tır. iki yandan 
dikişlidir. Omuz
lar birer pili ile 
genişletilmiş tir. 
Kollar dar ve 
uzundur. Yakası 
dar lütürden ya
pılmıştır. 

Ortadaki iki 
model - Pili 
Selya kumqın· 

dan ve gemici 
mavisinden ya· 
pılmıştır. 

Sağdan bi
rinci - Simen
ya kuma~ından 
ve şarabi renk
ten yapılmışhr. 

Yakası yuvarlak 
ve astragandan-
dır. Cepler ke
siktir. Kollar 
dar ve uzundur. 

Lııpe Velez 
Dişlerini Nasıl 
Muhafaza Eder? 

Bugün artık dişlerin sıhhatle 
olan alAkası herkesçe maJümciur. 

Djşler insanı has
talığa karşı ko· 
ruyan en birinci 
aılidafaa aletle
ridir. Bu sebep
le dişlerin iyi 
muhafazası ve 
renklerinin par4 

lakhğını kaybet· 
memesi IAzımdır. 
Yenilen her şey 
)işlerden geçer. 
Hatta sulu ve 
yumşak gıdalar 

dahi mideye gitmezden evvel cilt 
etlerine temas ederek giderler. 

Hamile bir kadının dişlerinin 
bozuk olduğunu tasavvur ediniz. 
Bu bozuk dişlerle yemeği iyi 
çiğneyemez ve bu fena almmış 
gıda iJe çocuğunu da besliyemez. 
Diş etJerindeki hastalıklar da kan 
vasıtasile çocuğa geçer. 

Dişleri bozuk anneler çocuk· 
larmı lüzumu veçhile besliyemez
ler, çocuğun büyümesine mani 
olurlar. 

Bundan başka çehrenin gü· 
zelliği için de dişlere itina etınek 
lazımdır. Lupe Velez'im dişleri 

güzelliğile meşhurdur. 1Bunları 
muhafaza için kendine mahsus 
bir usulil vardır. Dişlerini mutat 
olan macunla yıkadıktan sonra 
su ile karıştırılmış bikarbonat 
dö sut ile çalkar. Karbonat 
dişlerin beyaz görünmesine hiz· 
met eder. 

Ev Kadını 
Çelikleri Nasıl Tenıizleıneli? 

Çelik bıçakları, makaslan te
mizl eınek için sirke ile yıkamalı, 
hatta bıçakların sapları değme• 
mek şarti le bir müddet sir kede 
bırakmak daha muvafıktır. Bade
hu soğuk snda çalkalamalı, ka
lın hir bezle oğuşturarak kurut
ma lıdır. 

Mobilyalar Değişiyor 

Almanyada son yar1l rı rı mobilya, mimari ve san'at sergilerinde 
en ziyade dikkat naza . .ı. , ,, çarpan şey, güzeIJikle faydalılığı ir: eş• 

tirmeleridir. Şimdiye kadar gerek bina mimarisinde, gerek eşya 
dekorasyonunda yalnız güzllik aranırdı. Şimdi güzellikten ziyade 
faydalıhk aramyor. Mesela yeni tarzda yapılan bir yemek odası, 
gündüz ve gece, yemek odaı;ı hizmetini görllr, yemekten sonra da 
yatak odası haline gelir. Ve bu tıpkı bir tiyatroda perde deği19 

tirmek gibi dekor değiştirmekten ibarettir, Resir..de gördliğftnüz 
resim bir genç kı:ıtn yatak odasıdır, Ayni zamanda yemek oda&1-
dır. Odanın bir kısmı perdelerle ayrılmış, yatak odası haline geti
rilmiştir. Ön kısım yemek odasıdır. EtYa gayet sade ve güzeldir. 
Bu güzelliğe ragmen fiatlar gayet utuıdur. Eşya basit tahtadan 
yapılmış, gayet zarif renklerle boyanmııbr. 

Ne Yemek Yapsam ? 
Elmalı Omlet 

Elmaları külde pişirdikten 
sonra, ince ince kesiniz. Az 
miktar yağda kızartım1. İçerisine 
bir mik tar toz şeker karıştırdık
tan sonra indirip soğutuouz. 
Dört yumurtayı içine az miktar 
t uz ilave ederek çalkayınız. Yu· 
murtalan yine tavadaki yağın 
i çerisine dökünüz. Elmayı üzerine 
koyduktan sonra birinci şekildeki 

Peynirli 01nlet 
Üç yumurtanm sarısını çalka· 

yınız. Peyniri rendeleyiniz. Pey· 
nirin içerisine ıyıce dövülmüı 

ceviz karıştırınız. Yumurtaları 

yağa döküp kızarttıktan sonra 
bu mahlfıtu ortasına koyunuz. 
Diğer omletler gibi pişiriniz. 

omlet gibi pişirini~. Üzerine toz 
şeker dökiln üı.. 

Yeni Modaya 
Dair 
Yeni Haberler 

Bu sene balo elbiseleri için 
en ziyade moda olan renk beyaz

dır. Beyaz ronge 
diğer renklerin 
ka rıştı rıl ma si le 
mey dana gel en 
iki renkli elbi
seler de rağbet
tedir. Elbiselerin 
yakalarında ve 

....,~..::::t.~..:--.:..J"' kol kapakların· 
1 da tüle pek fazla rastgelinmekte-

dir. Plise elbiseler de tekrar 
sahneye çıkmıştır. Sokak elbise· 

lerinin yakaları- ): 
na geniş korde-
leden büyük dü-

ğümler de elbi· , /il 
senin gtlzelliğini 

art hr makta dır. 
Tayyörlerin içe
risine beyaz pi· 
ke jileler veya 
sair kumaştan beyaz yelekler stk 
sık göze çarpmaktadır. Üç çey
rek kolların ucuna geniş kapak· 
lar bu senenin orijinal modasıdır. 
iki katlı elbiselere, ve Uç çeyrek 
tayyörlere de tesadüf edilmekte
dir. Balo elbiselerile beya.z pa
buçlar da hemen de ekseriyeti 
te,kil etmektedir. Ume pabuçlar 
moda sınırından tamamen hariçte 
kalmıştır. Siyah ipek pabuçlara 
da pek tesadüf edilmiyor. Beyaz, 
pembe, mavi daha ziyade açlk 
renk pabuçlar kullanılmaktadır. 

Kı, şapkalarmda kullanılan 
kumaşlar da maroken, fötr, ka
difedir. KUçük şapkaların kenar• 
larına tny ve tnl de modadır. 
Bu sene heJ' renk elbise ile be
yaz eldiven giymek te taammUm 
etmiştir. Bu sene Pariste en zi-
yade taammüm eden moda eldi· 
veni erdir. 

Karnınızın 
Yağlarını 
Eritiniz 

Karnınızın yağlarım eritmek 
için şu idmanı yapınız : Evveli 
doğru durunuz. Ayaklarınızı yan· 
yana getiriniz. Bacaklarınız da 
aym zamanda biribirine bitişme
lidir. Badehu bacaklarınızı oy
natmadan, diz kapaklarınızı kı· 
vırmadan eğitiniz. El parmakla· 
rınızm ucile ayak parmaklarınızın 
ucunu tutunuz. Tekrar doğrulu· 
nuz. On defa bu hareketi tekrar 
ediniz. Badehu d üz bir yere 
yatınız. iki bacağınızı havaya 
kaldırınız, bisiklete binmiş gibi 
sDr'atle ayaklar ınızı dönd Ur ünilz, 
adeta bisikleti idart~ ediniz. Bu 
hareketi de lıergün on defa ya• 
pımz. 
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Dayak Faslından Sonra Reşit Paşa 
Yerden Ceketini Aldı Ve Çıktı 

- --------
Fuat Paşa, Reşit Paşayı Bir Daha Haşladı 

Maltarrirl -ti' 

Her Halckı Malıfu%dur 
-142-

Köşklerin arka tarafında kaleye 
ben:ıiyen bir bekçi evi yaptırıl
mış.. Bunun her cephesinde maz
galları olduğu gibi, kötklerin 
hepsinde de mazgal delikleri 
Yarmış..Köyden gelen maden ame· 
lesi diye, her gece köıkte beş on 

adam yatırılıyormUfo. işte efendimiz 
daha buna benzer, saçma sapan 
ıeyler ... 

NAzım Paşa, bunları işittikçe 
hayretten hayrete düşüyor, bu 
kadar yakışıklı yalanın nasıl bir 
araya getirilerek bir zincir gibi 
biribirine raptedildiğine hayret 
ediyordu. Taşıdıkları üniforma· 
yı bihakkın muhafaza eden bu 
iki büyük asker, karşılarında, 
ceketi bir köşeye atılmış, yediği 
dayaktan ve ağlamaktan suratı 
biribirine karışmış olan bu ( Pa
ıa ) yı daha fazla dinlemek iate· 
mediler. Odadan çıkmasını işaret 
ettiler .•. 

Reşit Paşa yerden ceketini 
alarak ve biribiri arkasına kan· 
dilli temennah,lar savurarak oda
dan pkarken, Fuat Paşanın yin& 
askerlik damarlara kabardı: 

- Dıtardaki uıaklara karıı 
bu kıyafette nasıl çıkacaksın? ... 
Ceketini giysene ••• 

Diye bağırdı. Rf'tit Paşa, he
men bunada bir cevap yapııtır· 
dı: 

-Huzuru devletinizde giyme
yi bir terbiyesizlik addettiğimden, 
dışarda giyecektim efendimiz ... 
Mademki, irade buyruluyor ... 

Dedi; yan dönerek ceketini 
giyip önünü ilikledikten sonra 
askerce bir selim verdi. Ve oda
yı terketti. 

Reşit Paşanın bulunduğu müd
det zarfında metanet gösteren 
Nazım Paşa, o çıkar çıkmaz te
liş ederek: 

- Aman Paşam.. işler fen'-• 
laşıyor. Acaba kimin tarafından 
bir ifşaat vuku buldu? •. 

Diye sordu. Bunu, Fuat Pata 
da bilmiyordu. • Yalnız artık 
blitün düşmanlarının ittihat etti
ğini hissediyor ve bu vaziyete 
karşı ciddi tedbirler alınmak 
lazım geldiğini düşünüyordu. 

* Bu hadiseden bir gün ıonra 
(müddeiunıumii askeri) Reşit Pa
ıanın (ferik)liğe terfi edildiğini 

anlatmış.. Arap izzet te bu hal· 
den fena halde ilrkerek AbdOl
hamide gitmif, hAdiseyi müba
IAğah surette ar:ıetmiş.. 

Abdftlbamit ise, ( Uğuru hu· 
mayununda fedakirhk ) edenleri 
mükifatsız bırakmak istemedi
ğinden Retit Paşa gibi sadık bir 
bendeaini bu suretle lutfuna gar· 
geylemişti. 

Fuat Paşa, o öfke ile fesi 
bastırdı. Arabaya atladı. Doğruca 
mabeyni humayuna giderek hu· 
zuru şahaneye babul edildi. Köşkte 
Reşit Paşaya attığı dayakla bunun 
esbabını tamamile AbdOlhamide 
anlattı ve sonra: 

Şevketmeap.. Askerlikte 

Muşta 

Hiç BeklenmiyenBir 
Zamanda Kar Yağdı 
Muş (Hususi) - Üç gün de

vam eden şiddetli 11caklardan 
sonra hava birdenbire bozmuş ve 
bütün vilayet civarına kar yağ
mıttır. Yağan karın irtifaı 1 O 
santimetredir. Birdenbire başlayan 
soğuklar neticesinde halk kıtlık 
elbiselerini geymişler ve sobala· 
rım yakmışlardır. Bununla bera
ber bavanm birkaç gUn sonra 
tekrar ılıklaşacağı zannedilmek· 
tedir. - Köyfü C. 

Bu akşam 

GLORYA 
Sinemasında 

RAM ON 
NOVARO'nun 

SUZY VERNON ile beraber 
temsil ettiği 

AŞIK RAHiBE 
( Sevil'li Şukıcı ) 

tamamen Fransızca sözlü ve 

rütbeler, nitanlar, ya kanunen 
hak kazananlara ve yahut ta va
tana karşı fevkalide bir hizmet 
zapanlara verilir. Halbuki Zatı 
Şahaneniz, dün benden dayak 
yiyen bir adamı, ferik yapıy<'r· 
sunuz ... Her nekadar, arzuyu ıa· 
hanenize müdahale etmek ne 
kimsenin hakkı ve ne de kimsenin 
haddi ise de, askerliğin de bir 
terefi, bir kudsiyeti vardır. As· 
keri rütbelerin haysiyeti bu su
retle payimal edildikten sonra, 
bana da bu müşürliiğün hiç 
lüzumu kalmamıştır. Askerlikten 
istifa ediyorum. Sadece bir (Ben· 
deniz) o)mak üzere kalmak isti· 
yorum ... 

( Arkuı var ) 

İzmirde Teftişler 
İzmir (Hususi) - Vali KA:ıım 

Pş. beraberinde Sıhhiye Müdllril, 
Nafıa BaşmUhendiı;i, Maarif Mi· 
marı ve Maarif Müdür Mua•ini 

Beyler olduğu halde Kemalpaşa 
Sinancılar mıntakasında yol, ınh
hat ve mektep işleri hakkında 
tetkikatta bulunmuştur. 

M ELEK Sinemasında 

LUPE VELEZ 
ye 

LAWRENCE TIBETT 
tarafından temıil edilen 

ADALAR ŞARKISI 
(La Rumba d' Amour) 

fil~ini ıör~bilmek için 

YÜZLERCE HALK SIRA 

BEKLiYOR 

Elhamra Sinemasında 

MARY GLORY 
ve Marguerite Moreno 

tarafından temsil edilC'n 

DAKTiLONUN iZDIVACI 

• 

şarkıh ilk filmin iraesi şerefine filmi büyük muvaffakıyetle 

GI C 
, . . k ( göıteriliyor. 

orya azın ıştıra i e ıııveten 1 

BiRiNCi GALA MÜSAMERESi ı ' I Paramount dünya havadisleri .. ................... ~ ... ... 
Bu akşamdan itibaren 1 

A R T i S T i K Sinemasında 
Pek ni.i ı<te li ve gayet et'tncell bir komedi. 

KOCAM . BENİ 
ALDATIRSA 

Fransızca sözlü ve şarkılı {ilim 

gazetelerde okuyan Fuat Paşa, AL ICE C O C E A ve AN D RE R ON NE 
ayni günde (müşarünileyh hazretle- l••Ei1•--IB---- tarafından. 
ri) nin (beş yüz lira, ihsanı şaha

ne ile de taltif edildiğini haber 
al nca kiiplere bindi. Fuat Paşa 
du LinınÜ} ordu ki gerek bu riitbe 
terfıi ve gerek ihsan ta1tifi, Reşit 
Paşanın yediği dayağın ( diş 
kirası) idi.. Çünki Reşit Paşa, 
Fuat Paşanın köşkünden çıkar 

çıkmaz doğruca (Mabeyni huma
yun) a koşmuş, o perişan kıyafet 
ile hamisi ( Arap izzet) in huzu-

ASRI SİNEMA 
Bu akşamdan itibaren: Kış mevsimine 
BÜSTER KEA TON ve sehhar CON
CHıTA MON fENEGRO tarafından 
temsil edilmiş tamamen lspanyolca 

sözlil ve şarkılı 

MALEK HARBE GiDiYOR 
Görülmemiş fevkalade gülünçlü kome· 

diıi ile açıyor. 
----~~__,.___.__ __ _._..._...__., ___ ~...ı.-~--~----_...1-.&...--Ar:ı..JL.l...---Ml----ıU-,L"...---------------· 

( Çok Eski Devirlerde İstanbul 
\.. 

Top Çamurları Yumurta 
• 
ile Yuğrulurdu 

- .. -~ .. 
Döküm Fırınlarına 

Diye Bağrılarak 
'' Allalı ~llıilı,, 

Ateş Verilirdi 

Vaktlle Tophanede dBkUlen ••ki toplar 

Eski lstanbulun meşhur Top- Zılli -Efendi bu fırınları flyle ta-
hanesinden bahsediyorduk. Vak- rif ediyor: 
tile Tilrk san'atkArları Tophane- "Bu fırın kArhanede iki yerde 
de binlerce top dökmütlerdir. bina olunmuttu. Dört tarafı 
O vakitler Osmanh devletinin atef taşıdır. Çilnkn bqka tatın 
elinde yedi binden fazla kale, bu Nemrut aletine tahammüfil 
palanga, mendirek ve kule vardı. yoktur. Bu taı cezirelerde çıkar. 
Bu kalelerde topların yekunu Ocağın altı boştur. Üzeri kub-
17 binden fazladır. bedir. Bu knbbel~rin içine kırkar, 

Tophanede top dökülürken elliıer bin kantar bakır ve maya 
büyük merasim ve tezahürat olmak için de eskiden yapılmıt top 
yapılırldı. O gün bütün lstanbul kmkları yerleıtirilir. Bunlar yapı-
halkı Tophane meydanına akar, lırken katipler de fırınlara konan 
döküm manzarasını seyrederdi. bakır ve kaiayların miktarını bir 

Tophane kubbesinin altında deftere yazarlar. Çilnk& bakırlara 
birçok kısımlar vardı: Bir ta· göre top kalıpları hazırlanır, tunç 
rafta top kalıbı yerleri, ortada fmnlannın dört taraf1nda bir 
kocaman tunç fırınları, daha iler- sene evvel kesilip kurutulan dat-
de kundak fabrikası ve dağlar lar gibi yığılmıı ardıç odunu var-
gibi yığılmıf ardıç depoları... dır. Top dökecekleri gUn Tol>" 

Top kahbı hazırlanacak kı· hanenin bOtlln kalfalan, uatalan, 
sımdal y~z~erce dolap . çalışırdı. Dökücllbaıı, Topçubaıı, Vardiyan 
T oplarm ıçıne kırk, elh okkalık batı elinde kum saati bulun-
gülleleri ıığdırmak için hazırlanan d .x. h ld kk"t ki b uau a e muva ı , r aae 
bu kabpların yapılması çok dik- · l\ · ı ı d ı ı-
k t d S t 

v ımamı, m ezzın er , uacı arı o 
a e ıayan ır. arıyer opragın· v • 

dan hazırlanan çamurlar kırk, elli dugu . b~lde ( Al~ah Allah ) di-
bin yumurta ile yoğrulduktan Y.erek ıkı fınna. bırden ateı ve-
sonra demir miller Uzerine ipler rırler. Muvakkat, saat tutaralr, 
ile adamakıllı sarılır. Sonra top tam bir glln, bir gece . a~eı ya-
kahplarınm içine yerlettirilir. karak çamları dev gıbı tunç. 
Alt kısmı da demir sikkeler· kubbelerinin iki tarafındaki de-
le iyice kapabhr, bu kalıpların liklerden içeriye durmadan atar-
içine tunç dökillUp soğuduktan lar. Sonra dökücüler ve atq 
sonra bu yumurtalı miller çıkarı· abcılar elbiselerini çıkarıp bir 
lir. Sonra kalıplara dilzen veri- nevi nikaplı külahlar giyerler ki 
lir ve ağızları da balçıkla sıvanır. yalnız gözleri ~6rllnllr. Diğerleri 
Sonra sıra tunç fırınların doldurul· keçeden elbiseler giyerek hizmet 
maaına gelir. Tophanede bOyllk •• ederler. ( 20) saatten sonra bu 
kubbe şeklinde yapılmış iki tane cehennem aletinin yanına varıl-
fırın vardı. Methur seyyah Mehmet mak kabil olmaz. ,, 

Biçki Yurdunda 

Divanyolundaki Tilrk Kadınları Biçki Yurdunun yirminci yıldönü
mll münasebetile talebenin vllcuda getirdiği eserlerden bir sergi 
kurulmuı ve sergi <lün merasimle açılmış, davetliler izaz edilmif
tir. Bu arada yurdun yıldönümU de teıit edilmiştir. Talebeldria 
bir arada bir resmini dercediyoruz. ------
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TİMURLENK 
-99- Muharrfr ! : 1'- * 

Timur, Höngür, Höngür 
Ağlıyordu 

Tlmur, diline bağ vurulmuı 
tlbi idi, kafası da işlemiyordu. 
'i anıbaıanda yafıyan karısının 
•tiye eriye bir deri, bir kemik 
lıaline gelişinden haberdar ola
lnamak, kendisini ıersemletmişti. 

Guneşin battığını görmemekten 
Farksız olan bu ağır gaflet, bu 
•ğır körlük ruhunu kararbyor· 
du, iliklerine kadar inen bir acı 
)aratıyordu. Lakin bir şey söy
Uyemiyordu, bön bön bakıyordu. 

Neden sonra TevekkUI, renksiz 
dudaklarLm kımıldattı: 

- Buyurun, dedi, oturunuz. 
lioş geldiniz, safa getirdiniz. 

O dudaklardan vaktile gönül 
bayıltan teraneler dökülürdü, 
timdi zayıf bir harhara sızıyordu. 
ICelimeler cansızdı, güçlükle işi
tiliyordu. Timur, bu ha:ıin deği
liklik, bu yersiz sönilş önünde 
lbetanetini, oıekAnetini, kuvvetini, 
iradesini ve her şeyini kaybetmiş 
idi, hüngür hüngür ağlıyordu, 
~anık yanık söyleniyordu: 

- Sen eriyesin de benim 
baberim olmasın, ıen solasm da 
ben görmiyeyim, ıen ıönesin de 
ben bilmiyeyim. Bu ne if, bu ne 
raflet, bu ne talih? 

Ve onun hastalığını kendisin
den aakhyanlar hakkmda ölüm 
h&kUmleri veriyor, korkunç ce .. 
lalar ıayıklıyordu. Tevekkül bu 
•ğlayııla.rı, bu ııılayışları, bu 
lllrlemeleri seniz ıe.ıiz dinle
dikten sonra yine dudaklarım 
kımıldattı. 

- Hastalığımı ben ıakladım, 
lzUlmenizl istemedim. 

Timur, hakiki bir aşık ıs· 

brabile haykırdı: 
- Ya ıimdi üzülmedim mi, 

Jarm ilzUlm iyecek miyim? Sen 
fena yaptın, yanlış düşündün. 
Derdini saklayan derman bulamaz. 
Vaktile haber vereydin bu hale 
ıelmczdin, beni de can evimden 
\'urmuş olmazdın. 

Tevekkül, elemli elemli gll
ltımsedi. 

- Öltlm Allahın emri. Gence 
de gelir, kocaya da. Benim nasi
bim genç yaşımda ölmekmiş. Hiç 
tasalanmayın, gam çekmeyin. 
'f anrı size çocuklarınızı bağışlasın. 

Bu acı söz, Timurun aklını 
başından aldı ve o, mecnun bir 
tehevvürle yerinden fırladı: 

- Ben, dedi, öldürmeyi bil
diğim kadar diriltmeyi de bilirim. 
Seni mutlaka sağa çıkaracağım. 
Bunu yapmazsam, yapamazsam 
)'uf bana. 

Müteakıben çadırdan fırladı, 

•tına atladı, kendi otağına 
doğru dolu dizgin koşmıya ko· 
Yuldu. Niyeti bütün hekimleri, 
hocaları, şeyhleri toplamak, genç 
hastaya icil ve kat'ı bir şifa 
temin etmekti. Bu uğurda 
hazinelerini, ülkesinden büyUk 
bir parçayı feda etmiye hazırdı. 
T evekkUl ölürse yüreğinin ışıksız 
kalacağım anlıyordu. Naza karşı 
naz etmekten artık vazgeçmişti. 
Onun iyiteşmesile beraber her 
cilvesine, her sitemine ve her 
kahrına tahammül edecekti, bunu 
Şimdiden bin bir yen~inle T e
\'ekkülün mahzun hayaline karşı 
teahhüt ediyordu. 

Otağın yanına yaklaştığı .ra· 
utat h ri · 

kalabalık çarptı. Btıtlln prensler 
ve tarhanlar orada toplanmış 
gibiydi, askerden de birçokları 
ilstusto yığılarak intizamsız bir 
merak ile otağm önl\nli tarassut 
ediyorlardı. 

Yüreğindeki alevJi acılara, 
kafasındaki sliril sürl\ mülahaza· 
lara rağmen, bu m&nzaradaki 
garabet Timurun gözünden kaç
madı. Orada ne vardı? Prensler, 
tarhanlar ve askerler niçin otağın 
önüne yığılmışlardı? 

O, sıklaşan çadırlar arasında 

zaten hızını kaybetml~ olan atını 
biraz daha yava,lattı, eyer üze
rinde mümkün olduğu kadar 
doğruldu v~ olanca dikkatile 
sahneyi tetkik etti. Tuhaf şeyi 
Orada, tam otağ önünde - omu
zuna bir maymun oturtmuş olan -
yırtık gömlekli bir çingene, uzun 
ıaçh, yalmayak bir derviş, cam• 
baz kıyafetli bir adam duruyordu 
ve prens!er bu üç biçimsiz insanla 
tatlı tatlı konuşuyorlardı. 

T evekki11ün ölmek üzere bu· 
lunduğu bir sırada onlarm, şu dev
let ulularının maymun oynatan 
çingenelerle serseri giyimli der· 
vişlerle ve cambazlarla dudak 
dudağa verip sohbete dalmaları· 

nı büyük bir hürmetsizlik sayan 
Timur, kendi otağı önUnde böy
le lAUba!ilik gösterilmesine imkan 
veremediği için hiddetten ziyade 
hayret duyuyordu. Bu ıebeple 
o kalabalığı atına çiğnetmekte 
ve kamçısını geJişi güzel kullan
ın akta teenni gösterdi, telAşsız 
bir şekilde atını ilerletti, kalaba
hğa yaklaşır yaklaşmaz bağırdı: 

- Hayrola arkadaşlar? Ça
dırın önünde maymun mu oynatı
yorsunuz?. 

( Arkası var ) 

-==:2 
Biz Hayret Ettik. Şüphe-
siz Sizde Şaşacaksınız! 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ( 
metgihına gönderilen nüshasmı 
müvezzi almış, çok muhtemel ki 
bütün Nişanlaşı semtini dö· 
nüp dolaşmış, fakat orada 
Vali Muhiddin Bey isminde bir 
zat bulamadığı içindir ki, "İşbu 
mahallede bu namda kimse yok· 
tur.,, fehvasınca gazeteyi Pan· 
galb müvezziine havale etmiştir. 
Tabii Pangaltı taraflarında da 
"bu namda bir kimse mevcut ol
madığı,, için iş tahakik safhasına 
dökülmüş, Vali Muhiddin Beyin 
Erenköyünde oturduğu neticesine 
varılmış ve gazete Erenköy pos
tahanesine havale edilmiştir. 

Fakat, sargının üzerindeki 
hiyerogliflerden anlaşıldığına göre, 

Vali Muhiddin Beyi bulmak husu
sunda Erenköy müvezzii de iciz 
kalmış ve gazeteyi geri çevir
miştir. 

Tabii böyle bir vaziyet karşı
sında en doğru ve kanuni hare
ket, gazeteyi ilk gönderene iadt: 
etmekti. Nitekim posta idaresi de 
bu kaioeye muvafık olarak gaze
teyi bize iade etmiştir. 

İstanbul gibi mühim bir mer
kezde iki mtihim makam sahibi 
olan Vali ve Belediye Reisi Mu
hiddin Beyin bulunaması, hele 
posta idaresi tarafından buluna
maması bizi hayretler içinde 
bıraktı. 

Müvezziler birer defa da Be
lediye veyahut Vilayete uğrasa· 
lardı hiç şUphesiz emellerine 
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Türk Dili Geniş Bir Sahada 
Hikim Bulunuyor 

(Baş tarafı ı inci uyfada ) 
Takrir okundu. Bunda Serden 

geçti Edip ve muallim Necip 
Beyler müzakere teklinin ve ça
hşma tarzının kararlaıtıralmasını 
teklif ediyorlardı. 

Reis Kazım Paşa dedi ki: 
- "Programda birkaç mad

de vardır. Her madde birkaç 
kısımdan ibarettir. Birinci mad· 
deye ait tezler bittikten sonra 
bunun hakkında itiraz ve ml\ta-
lealar söylenir. Diğer maddeler 
hakkında da böyle olacaklir. Me
sai tarzı budur, böyle düşilnUl· 
müştür. Bu· şeklin gayri bir 9ekil 
düşünülüyorsa t~klif sahipleri bil
dirsinler,'~ karar Kurultaya aittir . ., 

Bu aralık Kurultayda söylen· 
miş ve söylenecek tezlerin bastı
rılarak azaya tevzi edilmesi ve 1 

bunlar üzerinde miinakaşalar ya
pılması teklif edildi. 

Reis Kazım Pşa cevap vere
rek: 

- ,.Bu tezlerin, dedi, söylen· 
miş olanlarının bastırılması müm· 
kündi1r. Fakat söylenmemiş olan
ların bast rılması hakkında karar 
al ınak doğru değildir.,, dedi. 

Sonra Ruşen Eşref B. de aynı 
şekilde izahat verdi. Bu sırada 
şair Hüseyin Siyrct B. söz alarak 
dedi ki: 

- "Bu tezler hakkında söz 
söylemek istiyenler vardır. Tez· 
lerden bir şey anlıyamadık. Bun
ları parça, parça gazetelerde oku
yoruz. Böyle ilmi şeyleri bir iki 
gün içinde okuyup tenkit etmek 
imkAnsız bir şeydir. 

Samih Rifat Bey - Hilse
yin Siret Bey tezlerin ., bir 
gün evvel azaya verilmesini teklif 
ettiler. Bunlar 50 • 60 formaya 
baliğ olur. Söz söyliyen arkadaş
larımız tezler ini 5 - 10 senede 
değil, yirmi senede hazırlamış
lardır. 

Bu uzun mesai devresi 
geçirilmeden onlar hakkında tet
kikat yapmak mümkün değildir. 
Tashi bi icap eden noktaları 
Hüseyin Siret B. kaydedebilirler 
ve söyliyebilirler. 

Tenkitlerini bütün mecmuanın 
basılmasına bı rakmalarmı söyle
mek ist ırarında bulunuyorum. 

Bu şekilde bazı münakaşalar 
daha oldu ve reis bundan sonra 
encümenlerin toplandığın1 ve 
takriri er encümen reisliğine 
Ruşen, katipliğine lsmail 
Fethi, mazbata muharrirliğine 
Sadri Ethem Beylerin seçildiği 
bildirildi. 

Bundan sonra Kolombiya Da
rülfünunu mezunJarmdan Mehmet 
Saffet Bey Dil Cemiyeti namına, 
Artin. Hakkı Nezihi, müderris 
Yusuf Ziya Beylerde kendi nam· 
!arına tezlerini birer birer müda
faa ettiler. 

Saffet B. şöze ıöyle başladı : 
- "Büyük Türk devletinin 

yüksek Reısi, muhterem hllkfıme
timiz erkanımız, memleketimiz 
münevverleri huzurunda söz söy• 
lemek büyük bir şereftir. 

İnkılap bitmedi. Asıl timdi 
onun en parlak bir devrine gir· 
miş bulunuyoruz. Memleketimiz 
bir fikir, bir şuur inkılabı yapıyor. 

Milli davamız metafizik değil, 
ilmi asaslara istinat ediyor. Her 
rnuasırlaşmış cereyanının başında 

milliyetçilik vardır. tfo, tekamüliln 
erı biiyü!c miyar ı dır. Milliyet: 1 -
Milli tarih, 2 - Milli dil, 3 - Milli 
mefkure, 4 - Milli menfaat i!e 
ifade ediiir. 

Fikir hayatım ızda ta lışi dat 

ba5lamıştır. Hayatın gayesi içti· 
mai mefkureye hizmetten ibaret
tir. 

Türk di!i Türk tarihi ile be· 

Kurultayın dUnkU toplaflflndan bir lnflb• 
raber yürümüıtur. Her dil ait l yüksek mekteplerde kullanılan 
olduğu milletin mantıkidır.,, ilim ıstılahlannı almalıyız • ., 

Saffet Bey bundan sonra Türk Milteakıben Ticaret odaaı 
dili ve bu dilın muhtelif dillerle 1 raportörlerinden Hakkı Nezihi 
olan münasebeti hakkında uzun 1 Bey de ıö.z almq, TUrk dille• 
malümat verdi ve yazının rile Hint - Avrupa dilleri ara-
1 - Tersimi, 2- Hiyeroğlif, 3 • smdaki rabıtalardan bahset• 
Siliber, 4 - Tam alfabe olmak miştmiıtir. Dün en sonra Müdor-
üzere dört teklmill safhası ris Yusuf Ziya Bey aöz alarak 

geçirdiğini izah etti ve bütün 
yazı ıistemlerinin menşei ıçm 

de " Altaik yazı sistemidir ,, 
dedi ve sözünü şöyle bitirdi: 

- "Dilimizdeki kuvveti mey· 
dana çıkarmalc, inkişaf ettir
mek icap ediyor. Büyük Reise 
ve Kurultaya muvaffakıyetler 
dilerim.,, 

Bundan sonra Artin Bey ıöz 
aldı ve şöyle başladı: 

- " Tarihi bir gUn yaşıyoruz. 
Büyük Türkün himayesinde kuru
lan bu Kurultay Türk dilini 
yüksek bir kültürü ifade edecek 
derece yükseltmek. İıte Kurulta
yın gayesi. Milletlerin muhacereti 
milittan (5) bin sene evvel baı-
1 amlştır. 

Ana yurttan uzaklaştıkça ya· 
şaylf tarzı değişiyor. Uzak Şar
kın TlirkU Avrup a Türkünden 
10 • 12 bin kilometre uzaktır. 

Türkçe Avrupa dillerine inşa
at malzemesi verir bir dildir. 
Sumer Türkünün dili, yazı ve 
ilim sahasında çok yüksektir. 
Okyanus yolunu aşan Türkler 
yalmz silahşor değildir. Vesika
larım vardır. (Alkışlar) TUrkün 
medeniyeti Sezarıo medeniyetin· 
den de çok yüksektir." (Alkıtlar) 

Artin Bey burada muhtelif 
millet yazılarının şekiHcrini anlat· 
tı ve şöyle devam etti. 

- "Avrupa medeniyetini yük· 
selten· üç amil vardır: "Barut, 
pusla, makine.,, Bu icatlar Tür
kündür ve Türkün hAkimiyetini 
ispata kafidir. 

Bosnadan kalkan bir Türk 
Pekine kadar sıkmb çekmeden 
seyahat edebilir. Mademki her-
kes meı:nba gösteriyor. Ben de 
göstereyim. Burayı Reşit Galip 
Beyin bir yazısından aldım. ( Al
kışlar ) 

Türklerin dili evvelce umumi 
milletlerin ifade vasıtası idi. 
Türkçe Şarkta ve Karadeniz 
mıntakasmda resmi bir dildi. 
Teşkil ettiğim lugati Türk Dili 
Cemiyetine vereceğim ( Alkışlar) 

Etimoloji, Türk dilinin haki· 
mi yetini g lineş altına çıkarmıştır. 
TUrk ansiklopedisine Mustafa 

Kemal ansiklopedisi isnıını 
vermek lazımdır. ( Alkışlar ) 
Teklif ediyorum. (Alkışlar)Esasen 
bir sayfam daha kaldı. Affedin. 
Ara p ve Acem ıstılablarnıın artık 
anlaşılmaz olduğu anlaşıldı. 
Bir tabibi arlil raporu görmilşse-
niz bunu teslim edersiniz. (Güliiş· 
meler ) Coğrafya isimlerinin 
yazılışlarını bir kanun altına 

almak lazımdır. Üniversitede ve 

tez ini izah etmiştir. Yusuf Ziya B. 
~elimelerin bir lisandan diğer 
bsana nasıl geçtiğini ve geçerken 
nasıl tahavvlUlere uğradığım anlat• 
tıktan sonra Hint - Avrupa dille
rini tilrkçeden ayıran bassalar 
ve vasıflar iiıerinde izahat verdi. 
Bu vasıflardan birisi: tllrkçede 
harfitarifin bulunmamasıdır. Yu· 
suf Ziya Bey, Türkçedeki 
" o, ol, ıol ,, gibi iıaret zamir• 
lerini habrlatarak bir kısmının 
Hint • Avrupa Jisanlarmda harfi 
tarif yerine geçmiş olduğunu ve 
Hazer Türklerinin Tevratı lisan· 
larına tercüme ederken (ol ) 
kelimesini harfıtarif yerine 
kullanmış olduklarını söyledi. • 

İkinci fark: Muzaf ve muıa• 
fünileyh yerlerinin tilrkçede ve 
asri dillerde başka başka olma
sıdır. Halbuki, Hint - Avrupa 
dillerinin kadim olanlarında mu
zaf ve muzafünileyhin yerleri dC4 
ğişebildiği gibi kadtm türkçede 
de yerlerinin değiştiği vakidir. 

Yusuf Ziya Bey bu hususta 
birtakım misaller verdi. 

Üçüncü fark: Türkçede tezkir 
ve tenis olmamasıdır. Konferansçı 
esase bu teıkir ve tenisin izafi 
olarak kelimelere takıl mı' 
olduğunu, maamafib klasik 
devirlerde eski Türk lehçelerin .. 
de (s) ile nihayetlenen keJimele· 
rin müzekker, ( e ve a ) ile biten 
kelimelerin müennet, ( m veya 
o ) ile nihayetlenen kelimelerin 
nötr zannedildiğini ve umumiyet· 

le Yunan ve Latin lisanlarında 
da böyle farzedilmİf olduğunu 

ıöyledi. 
Dördüncü ve beıinci farklar: 

Sıfat ve mevsuflar arasında mu

tabak at meselesile tllrkçenin ilti .. 
haki, diğerlerinin ta1rifl olmasıdır. 

Yusuf Ziya Bey bu hususiye-
tin de mebadide Hint • Avrupa 
lisanlarında ve türkçede ayni 
tekilde iken zamanla türkçede 
başka, diğer dillerde baıka şe-
kiJlerde tekarrür ettiğini, türkçe 
ile akraba dillerde mesela Fin .. 
cede mutabakat esaslarının hali 
mevcut olduğunu ve ari dillere 
buradan geçtiğini söyliyerek af .. 
kışlandı. 

Bundan sonra söz alan aza· 
dan Ömer Bey türkçemizde kul• 
lanılan bazı Farisi kelimelerin 
eskiden Farisiye Türkçeden geç• 
nıiş olduğunu süyliyerek bazı mi· 
saller irat etti. 

Kurultay bugün 14 te dör .. 
düncü içtimaım yapacaktır. 
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Bir ınUddet sonra, Fransızları 

beklemekte olan Worcestershue 
aJayı, Hampshire kıtaabnın sat 
tarafından vo Royal Scots ile 
Essex Regiment'ın bazı kıtaab da 
aol tarafmdan ilerlemiye ve bu 
suretle cenahları teşkil etmiye 
muvaffak oldu. Fakat Türklerle 
temas hasıl olur olmaz, Tnrk 
mevzileri hUkmt olmaktan .ziyade 
asıl hedef ve gaye olarak tellk
ki edildi ve livanın bütnn cüz'il
tamları evvelki emirleri tamamile 
unuttular. Her bölük kumandanı 
ayrıca bir harp yapıyormuş gibi 
hareket etti ve kıtaat araaında 
hiçbir rabıta kalmadı. O 
kadar ki, saat öğleden evvel 
on birde İngiliz cephesinin mer
kezi müthiı bir kargaşalık 
içinde kaldı. Bu meyanda ise 
Türkler mütemadiyen takviye 
kuvvetleri celbediyorlar, lngiliz 
ileri hareketi ise sarsılıyor ve 
cephane tükeniyordu. Saat tam 
11,30 da 88 inci livanın ileri ha· 
rekeli durdu. 

Sol cenahta, 87 inci Iivamn 
vaziyeti de ayni derecede nahoş
tu; sağ cenahın en ucunda bulu
nan Fransızların vaziyeti ise bun• 
larda n daha beterdi. Zığındere

nin garp cihetinde bulunan Bor· 
der Regiment alayı ile derenin 
şark tarafında bulunan İnniskilling 
F usilliers taburu saat 10,30 a 
kadar muntazam bir !:Urette iler• 
lem işti. 

Fakat birkaç şarapnel infila
kından maada bu cenahta hiçbir 
mukavemete tesadi\f edilmeme· 
ıine rağmen, Uç günlük mlltemadi 
yorgunluk, efradın üzerinde te
sirini göstermiye başlamıştı. İleri 
hareketine başlamazdan evvel 
zaten yorgun bir halde bulunan 
efrat, taarruza geçecek bir halde 
değildi. Vücutçe çok zayıf düş· 

müşferdi. Güneşin harareti ve 
suyun azlığı askerde müthiş ve 
tahamnıülf ersa bir susuzluk tevlit 
etmişti. Bunun için, saat on bire 
doğru Y sahilinden yarım mil mc• 
saf~de bir noktaya vasıl oldukları 
zaman sağ cenahlarından· ağır bir 
ateşe maruz kalan Border Regiment 
taburu olduğu yerde kaldı. 

İnniskilling Regiment kıtaatı da 

diğer Türk kuvvetleri tarafından 
ayni zamanda durduruldu ve iki 

saat kadar cephenin bu kısmında 
hiçbir hareket olmadı. 

Fransızlara gelince, evvelcede 
izah edildiği veçhi!e, bunların 

Hğ cenahları bUtün ileri hareke
tin mihver noktasını teşkil ede-

cek ve 236 rakımh tepede sabit 
kalacaktı. Fakat Türklerin Kere· 

vizderenin sağ, yani garp tarafın
daki yüksek araziyi işgal etmekte 

r - - -- - \ 
Talılill Kuponu Re sim 

'folıiatiniı.l <lğrenmek iatiyor:ı:mıı 

re;,,ıııiııizi 5 ade' kupoıı ile bir· 

likt@ gönderluiı.. Resıııiniz sır.ı.y.A 

tAbiJir n iıı.d0 edilı.neı. 

liiiaı, meslek 
\·eya ga.n 'at? 

Hulunduğ11 

memleket 
' --------·- ------

lto < hn in ti I>' ı 
Hlcco'.: mi ? 

'==- ===-===·, 
: He~imin kllıesı 30 kurutlıı~ 

j Pul ırı ukabili nde gaııdarllebilt.:-. : 
~ - -- - ~ .J 

Yazan: Ceneral Oglander r ~agdalı Adresler J 
olduklarım haber alan Fransız 
kumandanı, aldığı emirleri -------------· 
kendi başına biraz tadil ede- D O K T O R L A R 
rek, derenin ağzına yakın 
olan bir tepeyi tutmak üzere aağ 
cenahtan kllçllk bir ileri karakolu 
ıevketmeğe karar verdi. Bu nok· 
tadan, ileri tepede bulunan türk
leri yan ateşine alarak, sol cena• 
hın ileri hareketine yardım ed&· 
bileceğini nmit ediyordu. 

Bunun nzerine, sabah, saat 
sekizden biraz sonra T otts Bat
try mevkiinden dizi kolu niza
mmda hareket eden bir Fransız 
kıt'aSJ kayalıkların tepesinin alt 
tarafından ve hiçbir mukavemete 
maruz kalmadan Kereviz.derenin 
ağıma doğru ilerledi. 

Derenin ağzına vasıl olmaz· 
dan evvel, mavi üniformaları göze 
batan Fransız fotaatı, kayalıkla· 
rın tepesine doğru tırmandı. 
Tepeye doğru ileri hareketine 
devam ederek 500 yarda ilerde 
ve şimale teveccüh etmek üzere 
mevzi aldı. Birkaç dakika sonra 
da bir Türk bataryası bunları 
yandan muthiş hir ateş altına 
aldı. Vaziyet tutun ula bilecek bir 
derecede değildi ve birkaç da
kika ateşe maruz kaldıktan sonra 
geri kalan efrat derhal gerisin 
p-eri kaçarak lcayalıklarm arka
sına iltica ettı. Türklerden 
bir miktar kuvvet derhal bun
ları takibe koyuldu ve her ne 
kadar Alhinler gemısınm top 
ateşi Türklerin bu mukabil taar
ruzuna mani olduysa da bu 
müstekil vak'a o gün bütün 
F ransıı cephesindeki hare kah 
tehire sebep oldu. Saat ( t O)a 
doğru ilerlemeye başlayan 17 5 inci 
Fransız alayı, sağ taraftaki 
kolun imha etmeğe teşebbüs 
ettiği düşman ileri postalarının 

ateşine maruz kaldı ve her ne 
kadar oldukça arazi kazamldısa 

da bir müddet sonra hepsi tek
rar kaybedildi. F ransızlarm par
lak ünüformalarile, beyaz kolo· 
niyali şapkalarınm düşmana gayet 
ebedi hedef teşkil ettiğbe de 
hiç şüphe yoktur. 

Sağ cenahta F ransızlurm bu 
teşebblislerinden ve hatta Türk· 
lerin Kerevizderenin garp tara
fında gayet kuvvetli mevkiler 
işgal etmC;kte olduklarından İngi
lizlerin malumatı yoktu. Bunun 

ıçm o sabah 17 5 inci Fransız 
alayının maruz kald<lığı müşkülat 

anlaşılamadı ve Fransızların pek 
ağır ve yavaş surette ilerlemeleri 

• Birazda haksızca - acı acı ten· 
kit edildi. 

Satılık 

Mektuplar 
Büyük muharebenin başlama

sından bir sene evvel, Figaro 

gaze tesinin müdiiriyetinde bulu
nurken Madam Kayyo tarafından 

öldürülmüş olan meşhur Fransız 
gazetecisi ( Kalmet ) in hususi 
mektupları ahiren satılığa çıka· 

rılmıştır. 

Bu mektuplar içinde ( Kal
met ) e şimdiki Fransız 
den birçoğu tarafından 
hususi ınüracaatnameler 
dır. Bunların arasında: 

ricalin
yazılmış 

de var-

- Makalelerime 200 frank 
licret tayin edilmiştir. Bu mik
tarı bilmem az bulmaz mısınız 1 
ıeklinde birçok ricalar vardır. 

D · a- ( Opera.tör ) 
r • ..-.brl Osman <...!' ı. · 

ı..ıı u eeı 
Şahlnpaşa oteli karşısında - Dervişler 
sok. No. 2. Öğleden akşa.mn. k:ı.dar 

biltlmum harici Ye kadın h<ı:nalıkları. 

Emrarı 
dahiliye Dr. M. Nahabetyan 

zllhreviye ve kadın hastalıkln.rı totla
"'ihanesi. Rcynğlu, Sakız ı\~aç No. 5. 
Kabnl Mııfr !J-1= "" 14-'."1. 

------------~------~---------Dr. Mehmat AH Bevliye mU~eha~-
autı, Slrkec1cfekı 

muayonohaııosini EminÖnH haııın:ı 
(sabık fü\ra.ku~) nıık.letmiştir. kabul: 
bergü ıı öklt~clen sonra.. 

Dr. Reşit Kadrl m:ı~~~:..l 
Sirkeci, '.l r~ıınvay tlıırn6rı, h'o. 8. Hor 
güu sı.ı.l1al:ıtcrn al\şaın ı. katlar. 

Dr K 1 N 1 Cilt, fc~nıi ve 
• ema ur belsoğukluğu 

ııı üto lıas:;ı,.;ı. fü·y~gl ıı, iı;tiklfı.l c:ı.duc:-;i 
Ab<.lullalll'fcnui lo~aııtası itt is alı ıı<le 
Roıııcli Han ~o. 10. lier gün öglcılen 
soura lj 1, .:!, ::!O ı~. 

Dr. Sabıh Rilştü 

Mu:~) uııulLaııusı: ııaı ı;ckı~pı, Dr. Art~u
yaıt llaıı, J\u. 0 - 1. cuıııada.u uı~u~ la 
hor guıı ~ı - l/l o ı-ıt·l~•r. 

Dr. HayrJ uıner .Freug-., l:folsogux· 
Ju,,:u ve \...ı.t 

ha::ıta.lıklML ıııütulı:ı.:;~ısı. 1Jcyoglu, ~s-

tildal ı;aduı:~i Aga camii karşısında. 

~o. UlJ. U0 lu 1\1>1 ~unra her gliıı. 

Tel. l:leyo;;l u :.,j,:ıtj, 

Dr. Kenan Hasan l{öntKcn ve 
K .. uhım 

nıütcha::.::.ı::ıı. Auup:.ulau aniutlo yunl 
gotirdigi alctlcrlo lıao:ıt:.ı.ıarıııt yı.Hıi nal'-

leLtigi Ulur; a ::;iııL"nıası 11.ı' kindoki mu

~Lj'CuclıaııL·;,,ıııcltı lıeır giiu kulııll eder. 

llı.Lstal:Lra Lıiı)'Hk ı:; iiuulct gö::;ternıektt!tlır. 

Or. E. Orfan.~;s Parıs !::-cu Lui 
halilanesi 

sabık a"ı::ıtaıılımııd;ııı. lleyoğ;l ı t l:mklal 

-- ----.... ·-·- ... -
Röırnum smaiJ Suıeyman 

muteh<ııısts& 

Cag;tlu0 ln, U:.ırn. tıuy upartıuıa.ıı 11 ~ ~l 

ı cııi gotlrd.gı t::uu si::;tt.ıın wakiuoı:;ito 

hor gilıı :s~llıalıtau akşama. kada.ı ha::ı

üı.ltuıtıı rc<l•n·i 1;dur. 

. M . Beşiktaş Tramvay 
ür. er.aınyan ca..ıct.:sl t"o. 4 

li:.ı.uı: :;i; vrtaı aııı;ı.: L'acl. .\u. U. lh:r 

girn :s:ll.mht;.ı.ıı ak~auıa katl.1.r. 

Dahili ve <. ocuk 
Dr. Nazif lorahlm na,,t.uıkıarı tccıa-

vııı .. ııcı;i 

ıııua) cııuh:ııı~:;.ui F.,1.ih Tr .. 111\ar ::.l:ı :ı· 

yoııuuda "'trrt LıtHr co.:z,, .. c;:;ı l>ıti"i.;rn-

uc ~J :;u, ıı • _\ zıııı » .ııı .,rlıırı,LltlllllL 

birıııcı k.ıtııı.ı ıı.üdutıııi7 ır. llcrg ıu 
1j ttıll ~I) j'O katlar . 

·------------·-
Dr. Ahmel Vlcdadl !l-1u.ıyen.:haılcaini 

li czıı~c.ıerde 

Lctaıct ap:.rtııı.tııı .ııı ~ iııçı t,t~t ~ iııci 

<lairc,.. iııo ıı .111.lctııı ı~t r. CııırrAtl;ın rn ı\

ada. hl'rgıııı 'i-~ 'c ı.,-_o c kaılar, 

P.ıı.arll•:-11 gıııılt'rı ırıcı•t 111i l . r. 

DIS TABİBLERI 
1 

-------------------Cemal Zaya Köprübaşı, Eminönll 
Han 2 ci ltat No. 4 

Hastalarını htır guu !J 1/~ - 1!J a. kauar 
kabul \ ' 6 tndavi ctlor. 

Nurhayat Hanım Beyoğlu, 
Tevtooya 

karşısımla ~u. ·*' ~. Cuıu:ıılaıı uıaaua 
hor ~li11 10 - Hl a kadar lıa~talanııı 

kauııl ru totlavi eder. 

Püzant Şamhyan Beyoğlu f•tiklal 
Cad. Mulcn Ruj 

yanındaki ::!R Xo. lı apartıııı:ınırı 1 l'i 
katına ııaklolunup hnr gün ha .. -; tala.rını 
k:ı.lıul edl'r. ---------------

Te"tık Rıza Karaköy tramvay du-
1 rak mahalli No. 3. 

llorgiiıı cuıııad:ı.n ıoaaua 8 ıloıı :..o,:.ıo a 
lrn<lar lı~tsta!a.rıııı l><ı.lıu! eJor . 

K r En Çemberlitat 
ema V81" Turan apartımaaı 

1 inci kat. H~r gün saat 9- 20 ye kıt.' 
dar hastalarını kabul ve •edavi eder. 

---------~-----
Fahri Bahçekapı, Kazmlrcl Ali Rlıa 

mtleuesesinln ültllnde, 

Iıı.ot Bey Han. Iler gün saat 10 da.n 
Hl a bdar. 

Bünyamin lslepan Cağaloğlunda-
kl aabüı Şuk 

F.ı-ı..<tnc:ıi sahibi. Gedikpa.ta, :\lt\sellim 
sokak Xo 20 Hor gUn, cumadan maada 
saat n-:w ye ka<lar. 

Muhlis lbrahlm Bayuıt Tramvay 
dW"ak 

mahal!i No. 32. llergiln e~ıı.t 13-:?:? ye 
kadar. Gecelori ele aı;ıktır. 

Ahmet Vehbi Babıali Ankara Cad. 
l'fleaenet oteli 

k. rtısırıua. Cumadan ııı:rnd& he.r gün 
saat ıu dan ak~a.ıua }.arlar hastalarını 
kııLul eder' 

M tf S Betikt~ 
uza er aml Tramvay cad. 

F...kroın &y apartıınan No. 11. HergUn 
sabah tan ak~a.ıııa. kadar. 

Karabet Semercibafıyan 
Sirkre; Dortyul ağzı, :\hıradiye cad. 
No. 4~. !! inci J,at. Cumadan maada 
herg·ti iı saat !.l-19 a k:ı.dar lı:ı.sblarırıı 
k:ıbul edor. 

1 Şe keu lı.tanbul Ankara cad. 
• V a Tel: 200t9 

is tan lıul ve l'aris rak ültelerinllon 
mcı.uıı. llor gil n ~ - ti ya kadar 
fıastalarırıı kabul odor. 

Bedri Hakkı Kadıköy 
Altıyol 

Uuın L \ e p:.ı.zanlaıı ma~ıda hor ~UD 

~a.tt D <lan :!tJ ye kıı.ua.r. 

R b A Pangaltı 
o enson ynacJyan Harblae _ 

r,:ı.tih Tramvay i::.tasyonu karşısıuda. 

No. G1. Kabul saatleri: ller giin 9-12 
..-e 11-:..::ı. Cuma Yopaaar üg'loyo kıLd&.r. 

Muammer Hayri Fat.ih, Tramvay 
ıstasyonu 

Sırrı Eın er Eczanesi lıiti~igiııua. 

Cuııuüan ınıu.Lı her gün öğletlon 

sourn kaLul etler. 

t Hi Sir"eci Dörtyolağıı 
Ahme kmel Beşir Kemal ticzaoc•l 

kuı·1ısıııdt> 1'o. 4, litır gıııı saat !J • 20 

yo kaJ:ı.r lıa!>talannı k:üıul uıhır. 

Mutahhar Muc.ırnm~r Sirkeci 

Şirucııdıfer i:::ı a:ıyoııu l aqı::;ıııda. ~<:mli 
'I.. uo Han, No. 4. 

HUsnU Mustafa Ak~ar.ıy, Ordu ca~ 
dı:sı, Paı:ar mahallı, 

ll::ı.lıl l.ıoy aıı~rtwan ~ iııd lı..at. lfa~ta· 

bı·ını lıer;;iiıı kabul ve tcll:.ı.vi cdor. 

Adlt Tı:ıphane, Bo.iaikesca 
caddesi No, 89 

Iıcq;H11 s.rnt fJ dan 18 o kadar lıa9la

l<ırını k:ilıul \U teda\i eder. 

KİMYAGERLER 

Dr. HUsamemn idrar, kaıı 
kaıurat, 

1111;\ atltlı gıd,~iyl!, fü:arnt 'o ~arı:ıyi t:,h-

lil:dı yapılır. füllı~ck: pı Emlak ve 

Eyta:ıı Hank:lsı k;ır~ıırnıda lz:t.«t B. ilan. 

D C T lstanbul Ulvan
!". evat ahsln yolu Tel 233J.ı 

idrar, kan 1 kaıurnt Vl'tia.İnınin ta!ılil
loriıd yapar. 

Dr. lbrahlm Ethem Divanyolu 
Eski Şark 

Malıfı·li. Tol:' ~:l::>-18. Hayati, ;:;ınai, 
~ .ı .ı lıiluıııııuı talılil:i.t. 

MiMARLAR 
Dipl. MUh. 

Mimar. Nihat Vedat 

Ih·ton - arrno, Mim:ı.d ve Taahhüt. 
Projolori 10 gttndo teslim edili r va nıec
ca.ııi<lir. G~data., Nişastaciy:ı.n b:ııı 10-11 

1 

( Şaganı 

T K 
Beyoilu lıtlklll 

• ondaksls Cad. Tok.attıyııa 
karşmnda. No. 233 Kadın çocnk -ve 
crkok için hazır ve ısmarlama eıa 

ıarif, en metin ve on ucuz tundu· 
ralar nıevcuttur. 

TERZi ve Tüc. TERZiLER 
Sulta• Haa'\am Mea'acMI 

Avedyan Hanı 37 - 3' 
Kuru~~ın nefaseti ve diki9infn za,... 
ieti sayesinde en mütk ülpesent rnütll' 
rilerini memnun oder. 

y 1 ZI fet. Aolııara ead. Vilaret 
USU ya ltonağl kar~ıırıncf• No. Sf 

Kitlık_kostüı:n_v& paltolar, aon moda fi 

ohven fiatla y:ıpılu-. 'fak~iUa muamol• 
va.rcltr. 

Hallt Y cnl Postane karııancla 
Fındık ı:ade Han No. t 

En iyi kumııttan son derece itina. il• 
biçilmiş n dikilmit elLiseler. •redi" 
yatt:L teshilit. 

-------------------~-------' 
KORK M A GAZALAR 1 

D k Beyoğlu, istik.lal Cad. m. 
oy o Ptlağauaın ı:englu kolekaiyo•• 

bi tmedon k ürkleriniıi sipariş odill· 
Kürk boy::ı.ınası için hususi dnirB· 

Hristo Ralli B•yoğlu lıtikllil Cad. 
Panayla sok. J4 

KUrk manto h:ızır, ısmarlama V'• 
t:ı.mirat. Garnitür iı:in hor çeşit 
buluıııır. \ 
----~T 

GÖMLEK iMALATANELERi 
10 OOO Gömlek lmalitaneıl ye 

• kadın çamqırları 

Dluzl::ı.r, cihaz t::ı.ktıuları, yastıklar -;e 
sairo. En son modeller. Beyoğlu, 
'l'okatlıyan kart'srnda Su ter.t~isi sok· 
(Turnacı ua~ı) 11 

HUSUSi TEDRISHANELER 
Fransızca ın,.mzce .O dcrst• 

koııuıturı.ıyoruıı 

.Mektcpto, ticarette ve bir mile::.sesede 
ııı11YaCfak olın:ı.k isterseniz Di\'a.nyolUı 
Firuzağ:ı camii yanında. gündiiz '111 

gece, kıt ve erkok lisan tcdrishano
siııc ıuilra.eaat ediniz. Memnun olm~-
s~ııtı ücreti iade ederiz. Fakirlordeıı 
yarım iicrot :ı.lınır. Miidiirii: ZIYA. 

Biçki va Dlklf Dershanesi Madalll 

Nooıni Asa.doryan) Godikpaşa, Bali 
n.ry Cn.d. Es irci Kemalettin sok. No: ı. 
kolny ve eıı ı;on fransız usıılilo 3 ar 
daıı ü aya kıul.ar. lfaarifton ınusa.cldak 
şalıadotnaıne verilir. 'l'alobo kaydı 
başln.mı~tır. Derslere 1 teşrinievvolu• 

başlanır. 

KIRTASIVE 
Robert Beyoğhlll İstildil cad. 297 Lo•• 

dra birahanesi karşıııında 

her nevi mektep levazımatı, ınat• 
baa. \' e mill!ellit eşleri yapılır. 

FOTOGRAFHANELER 
lstiklll Cad. No. l(S 

Föto Alman lstanbuluıı en temi• 
, e ncıız fotoğrnliıaneııidir. Agrandf&• 
1111ı11tiar, r<rnkli resimler Vt! amat.ôt 
i:; feri yapılır. 

----·-~ 

ELEKTRiK MALZEMELERi 

. 

Rokoko Abajur mai~:ıa .. , E.luını• 
paaaJ•ı No. 15 

Yl·ni nıoı.lel ah:ıjurler \'C yıı.lıııı t&lletl 
( karkus ) çok ucu?. riatla. yapıhr. ............................................... "'_ ............ 

r····~~:~~····j~;:-·ş:,-::a:;······~ 
1 - (Küçük ıH\.nlar) hafbda ıkı def~ 

neşredilir. 
. ' 2 - Bir ilin lıe~ satırtl:rn ibMottit· f 

Kalın vazı iki satır aayıhr. ! 
3 - Her s~:tır on aşağı 4 kelimedir· İ 

: 
4 - Ilil.11ların lıo~ satır<lan fazl~ ; 

lı1~:.~::'~ı7:,~ı; ayrıca aı1gııl•~
1 

!: 

5 .atırdau lba· 5 satırdan faıl• • 
ret illııııı her satır lçl11 
Aylığı 300 Kr. 60 Kr, 1 

:i • 800 " 160 .. • 
6 " 1500 " 300 " ) 
ı:ı " l800 " !WJO • 

: .. ······················-·-············ ........... -... 
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Bir Hırsızın Başlndan Geçen Vak'a/ar: 

Parasız 
Mnh:ırrlrT: 

Arnolll GalaJte?t 

-42-oaer 
Sahte Asılzade İle Pazarlığa Giriştik Ve Nihayet Bir Milyon Frank Üzerinde 

Mutabıp Kaldık. Bu Para Adamın İzdivacını Müteakıp Verilecekti 
Görüyursunuz ya, dedim, manızdan başka bir çare yoktur. ceksiniz öyle mi? 

hakkınızda aldığım malumat az S~ne?in. m~tnini ilerde her han- _ Tabii J 
değildir. Maamafih inanınız ki, gı hır ı~dıaye meydan bırak- - Çok güzel 1 Bu takdirde 
b 'b' t J .. tt b mamak uzre ben lesbit edece· 

u gı ı vası a ara muracaa e u- - . ! ig-renç bir şantaj· cmın karşısında 

1 k b . - . d k . gım 
unma em mutees~'lr e .ece tır. - Peki farzedelim ki kabul bulunduğumu söyliyecek olursam 

Hakkınızda tahlukat ıcrasına enim, bu senet mukabilinde ni- kızmazsınız değil mi? 
memur edilmiştim. Bu vazifeyi şan!ıma lehimde bir rapor ve- ( Ar',au var ) 

Umum a~posıı: ı. ASUA 
fst <u111ul Sai.u cu }ıa ı c dde l ffo. 86 

• çu uzerıne 1 
Fenni 

Kasık Bağları 
t . 'ti 1 , b:ırsak, b PJr"'ft 

d!lşkil ııLilğu ne 

Fennı 
Korsal ar 

lstiyenlerc ölçı1 
l:.cifosi gondcdliı. 

Eminönu~ 
İzmir sokağ; 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Oreopulos 

-----~ azami ihtiyatkarlık ve ketumiyet 
ile yaptım, fakat maalesef neti
si aleyhinizde çıktı. Bunda benim 
kabahatim ne? Elimden ne gelir? 

İstanbul Belediy=si 
------------- lstanbul lk ncl icra Memur

Euğandan: lıir borcun temin ı zım• 
nın a "1erı1u•1eıı mahcuz o!up balen 
B.ı..atlay 'arabaş moıhallesinde Va• 
par js \:efesi caddesindeı kain 59 nu• 
maralı Un ve Kereste fal ri :1.ları 

derununda bufona ı ve o.baptaki 
v:ıziy ... t z ptı:ıda muharrer olan ve 
B non ef. ye ait bulunan kereste 
fabıil:ası de und1': l adet adi tur• 
oo, 2 adet Avrupa mali bile ı makl
nası, 1 adet yedi malı bileyı maki
nesi, l adet buhar )okomob Ii, l adet 

Dikkat ediniz; öğrendiğim şeylerin 
henüz, hepsini söylemedim! Fakat 
eminim ki Madam Savary ken
disine vereceğim rapuru okudu
~ zaman hakkımzda beslediği 

muhabbet nekadar şiddetli olur· 
ıa olsun sizinfe ... evlenmek tasav
wurundan derhal vaz~eçecektir. 

- Peki, bu raporu kendisine 
ne vakit vereceksiniz? 

- Öbürgünf Getirtmiye te
şebbüs ettiğim bir vesikanın eli
me geçmesini bekliyorum. O za
man dosyam tamam clacaktır. 

- Çok güzel! Dosyayı ta~ 

marnlar tamamlamaz hiç vakit 
geçirmeden yerine teslim ediniz. 
Buna mukabil benim söyliyeceğim 
ıey herşeyin yalan olduğundan 
ve izdivacı geri bırakmak mak· 
sadile uydurulduğundan ibaret 
kalacakbr. 

- V allAbi efendim, ne ister
ıenü: yapınız, ne isterseniz söyle
yiniz, dosyama raptedilecek olan 
vesikaları çürütmeniıin imkanı 
yoktur.Maamafih her şeye rağmen 
Madam Savary fikrini değiştirmi
yecek olursa bu takdirde çocuk
larının ve kardeşinin müdahalede 
bulunacakları muhakkaktır. Neye 
sakhyayım, vaziyetiniz fena mı, 
fenadır! Ben sizin yerinizde olsay
dım durmadan bir ecnebi mem• 
leketine kaçardım. Bittabi henüz 
vakit geçmiş değilse .. .f 

Bililtizam mübalağa ediyorum. 
Anlaşılan en iyi hareket şekli de 
bu olacak ki, Mösyö Pirlat der· 
bal yell·enleri indirdi. Şimdi kar
şımda, kendisini tehdit altında 

gören kolu kanadı düşük bir 
adam vardı: 

- Pekala, dedi. Şartlarımzı 

ıöyleyiniz ! 
- Saklamayayım : Şartlarım 

oldukça ağırdır, çünkü ben de 
büyük bir ziyan tehlikesi kar
ıısmda bulunuyorum. 

Ortaya ağır bir sükut çöktü. 
Maamafih az sonra herifin sesı 
teluar işitildi: 

- Miktan anlıyalım! 
- tı:divaç mukavelesinin im-

zaland!ğı gün verilmek üure 
bir ınilyon frcuık? 

- imkansızdır! Zevceme bir 
milyon frank borç ile geldiğimi 
ifuaf edemem~ Buua mukabil 
başka bir anlaşma uınHi bulabiw 
liriz. Mesela bu bir milyon frangı 
üçer ay fasıla ile dört taksitte 
ödemek şekline ne dersiniz? Bono 
yaparızf 

Bir saniye düşündükten sonra 
reddettim: 

- Hayır, bu işime gelmez! 
Biaahare itiraz edebilirsiniz, rne
aela bir murabahacı olduğumu 
söy1Uyebilirsiniz. İş mahkemeye 
düşer. Belki aylarca, senelerce 
beni uğraştırır, haysiyetimi kırar. 

- Peki amma.. Bu takdirde 
anlaşmak mümkün olamıyacaktır. 

- Ba.u bir tane, daha doğ
rusu iki tane adi ıenet imzala-

Ha!liarı * 
Üsküdar ~ Şile yolu ü~erindeki ahşap Omerli köprüsunün sökü· 

lerek enkazının satılması kapalı zarfla müzayedeye konulmuştur. 
Talip olanlarm şartname almak için hergün Levazım Müdürlüğüne 
müzayedeye girmek için de 37,5 Jirahk teminat makbuz veya mek-

tubu ile teklif mektuplarını 6 10 932 Perşembe günü saat on beşe 
kadar Daimi Encümene vermelidirler. 

ş·RKETİ HAYRİYEDEN: 
Eyliıliin 28 inci günü sabahından itibaren mevkii tatbika konulan 

tarifede muharrer seferlere ilaveten muhterem yolcularımızın istira
hatlerini temin maksadile atideki seferler ilam ahare kadar Cuma 
ve pazardan maada günlerde icra edilecektir. 
Sabahlurı 7,58 de Yenimahalleden bir vapur hareketle 8. 03 Sarıyere ve 8.10 Büyükde.· 

reye uğrayarak doğru köprüye (saat 9) da gelecektir. Akşamları saat 18 de Kllprüden bir 
vapur hareketle Yeniköy, Tarabya, Büyiilı.dere ve Sarıyer iskelelerine uğrayarak yeni 
Malıalle'ye gideeektir. 

Ankara Vüksek 
Rektörlüğünderı: 

Ziraat Mektebi 

Bu sene Ankara Yüksek Ziraat mektebine vukubulao talep kad· 
rodan çok fazladır, Taliplerin vesikalarım sür•atıe ikmal etmesi 

~ lazımdır. Vesaiki noksansız mektep rektörlüğüne tevdi tarihlerine 
göre sırasile ve kadro adedince talebe kayıt ve kabul olunacaktır. 
Şimdiye kadar kayıt ve kabul için müracaat etmiş olanların ev~ 
velce ilan edilen şerait mucibince 'fesikalarını hemen ikmal ederek 
mektep rektörlüğüne göndermeleri. 

H sta akıcı aranıyor 
Adana Askeri Hastanesi Başhekimliğinden : 
Adana Askeri hastanesi için kırk lira maaşla bir adet birinci 

sınıf. Otuz lira maaşla bir adet ikinci sımf hemşireye lüzum oldu· 
ğuodan talip olanların yetlerindeki resmi vesika ve hüsnii hal 
varakaları suretlerile Hastane heyet idaresine tahriren müracaat 
evteme?eri ilan olunur. 

~bul Beşinci icra Memur
luğundan: mahcuz YO furuhtu mu

karrer GH) adet biiyük cinste domuz 

2/10 103:! tarih pazar giiuil saat (D) dan 

1~ ye kadar Erenköydo Koz yatağında 

Domuz çiftliğinde bitruiizttyede satıla

cağından istiyculerin mahallinde hazır 
bulıınınal::ı.rı il!\n olunur. 

Alenıdar Z. Mehmet 
Vapmu 

Müşterileı·ine azami suhulet 
ve eşyalara fazla dikkatle 
rağbet kazanan: 

OL 
VAPURU p b 
29 Eymı erşem e 

güııii Zonguldak, Inebolu, Ayancık 
Samsun, Ordu, Gireaun, Trabzon, 
Rize ve Mapavri için yük, yolcu 
alarak hareket edec~k. 
Adrea: Acentesi : Acelaiye No. 1 

Tel. 21037 

Tebeşir Fabrikası 

lık defa Ankara Yerli Mallar 
Sergisinde teşhir edilmiş ve 

muvaffakıyet kazanmıştır. 

Başvekalet va Maerl1 VektJlell 
tarafından takdir olunmu,tur. 
Türkiye meldeplerinde kulla· 
nılmak üzere Maarif Müdür~ 
iliklerine tamim edilmiştir • 
Avrupa. mamulitına faik, beyaz 
,.e renkli tclıeşir, eli~I m:ı.cunu, 

kabartına. harita kumu, terzi salıun-
ları nı tercih ediniz. 

Deposa: hmır Beyler •okak No. 44 
Satıt yerleri: An.kata: Akba, l'ltanbul: 
Marpuççular Ali Aıgar Tlcaretlı.aneıai 

lzmir: Şeritçiler içinde Hüınü ve Nafi 
Atuf Beyler. 

KURTULUŞ 

Fenni Biçki Ye Diki' dcrshaDesi. lfa
a.rif Vekftlctindtın ıııu8a.<lJak P.'Wdlre
si: Madam Papazyan.IIaftanın dört 
güııü ügledon sonra. 3 sa!lt Fransız usu
lile fenni bi~ki dersi bil'amot tedris 
euillı. 3 ay zarfında ehliyotini ispata. 
muvaffak olur vo Maarif Milı..iriyotinden 
uıusaddak <liplom:ı ita.sile ikmali tah
sil c ttirilir. 

Adres: Feriköy: Tepeiiatü, tramvay cad
d;ısıııde l 16 No. lu Papazyan Apmanı.aı:tı 

dinamo, 2 adet elektrik motörü, 2 
adet arabalık dutere, 1 adet şerit, 
ufak, 2 adet dckupaj şeridi. l adet 
katarat, 1 adet tepı;İ makines:, 2 a• 
det delık makinesi, 1 adet ufa de
li makine, l adet ağaç torao,ı7 adet 
ftrıJak makines, 1 adet kalınlık. 1 
adet .zıvana, ve bn aletlerin motörle• 
rl ( motörler altı beygirliktil') l adet 
altı beygirlik motör, 1 adet on iki 
beygırlik motör, 1 adet yirmi iki 
beygirlik motor, 1 adet kırk beş 
beygirlik motör, 1 adet otuz beygir· 
lik motör ve; 

Un fabrikası derununda: l adet 
valı turno, 4 adet vala ( köhne ) l 
adet çöp şaııörü, 1 adet çöp şasöril 
(köhne) 4 adet elek, elevatör oluk
ları, Hurda alçı modelleri, 1 adet 
boya konkaıörü, hurda poJisör ve 
saire makine alat edevatı. 3 teşrini
evvel 1932 tar.hine müsadif pazarte• 
si günü saat on betten itibaren ma• 
hallinde bilmilu.yede açık arttırma 
ile satJacafından taliplerinin ycvmil 
mezkur ve saatı muayyende mahal
linde hazır bulunacak memura mü
racaatları ve taliplerin ilıerleriode 
buakılmaıı Jizımgelen mallım tarihi 
bırakılmadan itibaren bir f:-afta için• 
de abıu tesellüm eylemeleJ'İ ve mü• 
zayedeye 4;Urak edecekleriD malın 
takdir edilmiş kıymetinin yüzde onu 
nisb~tinde pey akçesi vermeleri ve 
üste bırakmayı müteakıp bedeli 
müzayedenin tamamen tediyesi li
zımgeleceği ilan o1unur. 

Haydar Rlfat Beyin 

Yeni eserleri 
Sovyetizm Kuruş 60 
polşevik ilemi ,, 60 
iklimler " 150 
llk afk ,, 100 
Daman " 70 
Miras meı'eleleri " 100 
Lenin'in hayab " lOO 
Ayni haklar " 200 
Temmuz 1914 " 150 
Tarih Felsefesi " 125 
Şerhli Borçlar Kanunu n 100 
Şafak kitaphaneıinde bulunur. 

Muallim erine İl mektep 

KIRAAT 
• 

DERSLF.RI 
/Jeş kısmı da dört renk olan, rn emleketimizde ilk defa basılan mektep kitabı 

,g-~~~~~~~~~~~~~~~~§i.52$5E5ESE~E5E5ES~E5E~E§S~~~E§§~~§;§~~w~~ 

İsmail Hikmet Beyin şimdiye kadar bir eşi görülmemiş derecede mükemme1, hayat 

bilgisine uygun,yanlışsız, son derecede nefis, cazip bu eseri Türkiye'nin her 

tarafında büyük bir muvaffakiyet kazan<h. 
\t.-;+-r...L4.LT...LT..L-r.L--f#..-r-"--r--Lı-'L.-r....Ş-...l§-'ı-x-.ı.1fL.-r-#t""~14i4A4F'@#fı'::y:lzt* fi#--tµ#r..f@it#k"..J:j?Aµ;::r-##&,-.4..L,-...L--f#..f"'..-.cr...ı..-p; 

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

eseri almakta, fevkaladeliğini tasdik ve tebrik etmektedirler. 
fi 

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

Sühulet Kütüpanesi tarafından çıkarılmıştır. 
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Asabın mukavemet kuvveti tükenince 
-en küçük bir heyecan sonsuz bır ümitsizliğe, en hafif 
bir sada en yüksek bir gürültü hissinin husulüne, hemen 
hemen her cisim sizi kızdırmağa sebep olur. Bütün ra
hatsızlıklar, heyecanlar ,,~''. Adatin tabletlerinin si
rıirleri teskin edıci tesiratı sayesinde izale edilebilirler. 
Adalin tabletleri aym zamanda asabı da kuvvetlendirerek 
kederli zamanlarda insanın biricik met cei otan derin bir 
uyku temim eder, 

dal in 
tabletleri. 

ECZANELEROEN REÇETE İLE AllNABİLİA . 

SON POSTA 

iyi bir lcrav:lt gömleği
nizi daha z~ırif, e!bis~ · 
mzı daha düı~~n ve 
sizi haha cazip göslerir. 

IPEKİŞ'in B. B. markalı 
kravatlarını 

B İr defa te crii be ediniz 
I> Leyli ve Nehari • 

Kız e~~~r~~!!!y _ ~~~~~~. Erkek ı : ?-_':!::~= a 

Ana sımfı - ilk kıır;ım - Orta ve Lise s.ınıt.la. rı 1 H A C 1 F ID AN w+ 1 
MerlıuıııM.ııı •lı ıl f'E:MFı·ıİırıNi " iiıııtct\'I 

'.:-· .·· . :-· -~ ~- .··; ı_: '.. 

Kayıt için hergün mektebe müracaat edılebtlır. 

• Telefon: Bebek 210 8'EMi #-fi 
.. .l!mEI Hı·şlkt ~: \liizd ııt ll;ııı ~''· l -----

A ~.~n~ ~~.~ ~ B~~i~ C~m~ .. Y~ T~~.~ :n~L~ ~L~~. n ~~.~.~ i r Drz:?~~!d~ ~~!ik 
Ev _ i~leri eJ- iQleri ve ilah.. derslerine teşrınıevvel ıptıdasında başlanacaktır. il t 

1 1 
l .. 

1 ., , 'C as a ı ,{ a. r ı ııı t! t e ı a. ıı s ıs ı 
Adres: İstanbul, Türbe, Ankara caddesi Çatalçeşme sokak No. 1 Tel: 22202 Sirkeci: Muradiye caddesi No. 35 

Beyoğlu, Şimal, sokak No. 10 Tel: 40882 w 

Eylôl 29 

Şehzadebaşı Mİ L L E T Tiyatrosu 

re:-;:-a 932 - 933 1 Bu gece 1 ı~:..ı Kış teıuıılllerine ba.plıyacakhr. -

Büyük sa~'atkar. Na~it Bey San'atkı\r Fahri Bey 
İkı temsıl heyetı - Büyük kadro - yeni repertuvar. 

Bu akşam - Cuma günii gündüz - Cuma günü akşamı 
( Habi~e Molla) (Silah Arkadaşları) (Züppeler) 

Vodvd 4 perde Askeri dram 4 perde Taklitli komedi 3 perdd 

Şam~am ve f-!e.rm'.ne Haaımlarm ;ştiraki temin edilmiıtir. 
Fıatler: Bmncı 40, ikinci .10 - Paradi 20 kuruştur. -

Falih Rıfkı B. 
MilL yet gazetesi için b:r roman yazmıştır. 

Mevzuu bugünkü hayattan alınmıştır. 

Politika, Aşk, Mizah, Hiciv. 
ı Tefrinlevvelde ha,•cyor. 

Teşrinievveliıı birinci gününden itibaren mutlaka 

l\IIİLLİYE T 
gazetesini okuyunuz. 

laı Beyoğlunda Yegane Türk Müessesesi 4 

MULENRUJ 
Bu akşam A Ç 1 L 1 Y O R 

Kemani Nubar ve Cevdet Beyler 
Muganniyeler ı MuganniJer 

Hikmet Rıza H. Zeki Bey 
Mah_mure Hanımlar Celal 
Nedıme Hamm · " 

Kemençe AJeko 
Udi ve piyanist Yorgi " 

" Cünbiiş ve Viyolonsel Cemal ,. Münevver Ibrahim n .. 
K larnet Şükrii 

VEREM 

Berel i Kız 

Wiğ-ii::ıleri ı.ayıf olanlıırda.ki lik:iiiri1klera biiyük 

elıeınrııiyot Yf'rıınlliılir. KATRAN' HAKK! EK·Jm.U 

tclılikouin üuilııo gcc:nr. ~l} tscnelik tocrübo. 

Tayyare Cemiyeti Mübayaat Komisyonundan: 
Nümune ve şarlnameleri veçhile 195.000 adet duvar ve el plan• 

ları tab'ettirileceğinden tab'a talip olacakların pey akçeleri ile bir
. Jikte 1 ~ 10 - 932 cumat tesi günü saat 15 te Piyango Müdürlüğünde 

üteşekkil Tayyare Mübayaat Kornis9onuna müracaatları. 

4 

1 KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. l 

MAZON MEYVA Tuzu Mide rn Eareaklar~- :ı~rı vermeden tcıni:dl'r. . ı f?ASURU kokııııderı keser. j 

UMAZON TUZU., ııdaıımeınnucı kalııııyanlu.r;ı. B.dıı:o • 

kapıda lş Bankası a.rkasıııd:ı MAZON BOTTON 

ecza deposundan bedoli iade eJ ilir. MAZON hııııin& 

Dr. HORHORUNİ 
Ziihrovı vo Ilovli ha-;t:ı.lıklar teıl:ı.vi-

h:ıne:ıi · Beyoğlu Mıılonruj yanın b 
taamı ltıtif ve zevldn içiJeLilir lıir g-azoz suyıı Vf'rir. J dikkat ediniz. Biiyilk şişu:;i 100 kıırıt~. Z:tınbak sokak. r-.·o. 41. 

•Blliilcm.llDll! __ _ 

• Leyli ve Nehari 
11 Kız ve Erkek 

• 
.in aA p t•se ero Ana, İlk, Orta 1 1~Lıı::m· se~kımsınmr.mla1111rı11111 

Müessisi: N E B l Z AD E HAM D İ 
Resmi ders programlarını tamamen tatbik eder. fngil;zce ve Fransızca tedrisatı ecnebi ınektepl~rin~ l<at'iyyen 

ihtiyaç bıraknııyacak derecededir. Çok kıymet'i ve güzide muallimlerden mürekkep bir talim heyetine 
maliktir. Ana ve babalar yavrularını inkılap Liselerine tam bir eınaiyel ve huzuru kalp ile teslim edebilirler. 

Lise mezunu gençlerin hayat 1ahaHnda hemen bir iş edinebilmeleri için bu •ene meccani olarak 

TiCARET VE BANKACILIK KURLARI 
da tertip edilmiştir. İstiyenlere mufa.snl izahname gönderilir. Eski Düyunu Umumiye civarında Ç ifte Saraylar 

________________ .,. TeJefon 20019.._ ______________ • 

Emniyet 
Olan 

Sandığına Borçlu 
Zevatın Dikkat 

Nazarlarına 
EMNiYET SANDIGI MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Sandık namına merhun bulunan ınenkul ve gayrimenkul emval yeni icra ve iflas Kanununa tevfikan 

4 Evhil 932 tarihinden itibaren İcra daireleri tarafından satılacaktır. E~velce olduğu gibi badema 
Sandığımız tarafından borçlulara üç aylıl( ihbarn.ıme gönderilmiyecek ve bütün takibat mezkür 
dairelerce yapılacaktır. Keyfiyet alakadaranca malum olarak borçlarını vadeleri hululünde ödemeleri 
'Veya yenilemeleri lüzumu iUm olunur. 

istanbul Berber mektebinden: 
Mektebimiz 1 teşrinievvel 932 tarihine müsadif cumartesi akşamı 

derslere mübaşeret edecektir. Ehliyetnamesi olmıyan mulekdaılarm 

mektebe müracaatla İ•hab ehliyet ederek obliyetnaınelerini nJmal;erı ba

dema Belediye kanununda muıarrah olduğu veçhile ehliyetsiz icrayı aan'at 

edemiyecekleti alak:dar mesJekdaşlara ilin olunur. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zührevi baatalı:tlu teda· 

vihaneıi KarakiSı Börek~l fırını 
ııruaoda 34 

Son Posta Matbaa•ı · 

Sahibi : Ali Ekrem 
Neıriyat Müdürü: Halil Lutfi 

L u N A - p A R K (Şişhane ) 
Duhuliye 6 kuruş 

lstanbutun yansı geceJeri Şişhanedeki 

LUNA - PARK'ta buluşuyor 

20 muhtelif Amerikanvari eğlence - ölüeı 

küresi - elektrikli otomobiller .. uçan sandal-
" yalar - hediyeli nişan ahş talimleri - SIHHi 

MÜZE - Balık ve ördek avları - müzik ve 
dans cambazı-ağız tadile vakit geçirmek ister
seniz Şişhane L U N A- P A R K' a geliniz. 

Zafiyeti umumiye, işlihaau:lık ve kuvveh iı:lik 
faied ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 


