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kurultay Müzakeresi Ha-! 
raretli Bir Mahiyet Aldı 
Dün En 

•• 
Uzerinde 

Mühim Dil Meseleleri 
Konferanslar Verildi · 

Büyük Dil Kurultayı dün dör
düncü içtimaını yine KAzım Pa
şanın riyasetinde olarak Dolma· 
bahçe sarayı salonunda yaptı. 
Evvela yeni gelen yiizlerce teb~ 
ı ik telgrafları o1, ındu. Sonra 
Ragıp Hulusi Bey söz alarak 
Türkçenin Orta Asya dil aile
leri ~ı rasındaki mevkiini ve muh
telif alimlerin tasniflerini hulasa 
ile konferansına başladı. Y almz 
Alt ayca değil, ondan daha evvel
ki ve yalnız Hint - Avrupai 
de~il diğer Sami ve sair 
dil aileleleri.nin de anası olan 
dihn türkçe olduğunu söylemiş, 
türkçe ile diğer Orta Asya dil
leri arasındaki karabete temas 
ehniştir. Fransız alimi Pelliot'un 
dcr'iği gibi türkçe ile Mogolca 
arasındaki karabet asli değildir. 

Bdki uzun zaman süren bir 
kouışuluk neticesinde vücuda 
gelmiş bir medeniyet iştiraki 
r;nalısulüdür. TUrk Tarihi Tetkik 
Cemiyetinin ortaya koydugu tari
hi hakikatler de bunu ispat 

etmektedir. Ragıp Hulusi 
Bey bundan sonrc tilrkçenin 
eskiden yeniye cloğro devir devir 

tabakalanması. şeklini tasnif ede· 
rek en eski ve dahu eski Türkçe 
devri, orta türkçe devri, yeni 

ve daha yeni tUrkçe devri diye 
kısımlara ayırmış, bntUn bu dev!ı'
lere dahil olan Türk lehÇe~erindo 
dilin yapısını kuran unsurlai- ·yam 
ses, şekil ve nahvi tertip .itiba· 
rile karşılaştırmalar yaparak 
ayrı ayrı tek seslerin, kısa ve 
uzun seslerin, fekliyabn ve nahiv 
unsurlarının tahavvül ye inkiş.af

larım tetkik etmittir. 
Bundan sonra Samih Rifat 

Bey söz aldı ve Tnrk dilinin in
ktşafı yanında Tilrk ,-r!ebiyabnın 
inkişafını da tetki!r etI?ıek i~e
diğini ve Karahan Türkler2 ede· 
biyatım tetkik edeceğini ı6yliye
rek hulasaten dedi ki : 

"Bir devrin edebiyatı, ya ken· 
disinden evvelki asırların, yahut 
milli ihtilatların tesiri altında mü
talen edilebilir. Halbuki Avrupa 
müellifleri bu kaideyi Karahanlı
lar edebiyata aleyhinde kullan
mışlardır. Şark TUrkistanımn 
islimiyetten sonraki eserlerini 
tetkik edenler on birinci asır ede
biyatmı kısmen lran te1iri altmda 
görmek ve göstermek istemişler-

dir. Kodatkobilik 1070 senesinde 
yazılmıştır. Şehname ise bundan 
yarım asır evvel bitmiştir. 

ikisi arasında Uslupça bir 
benzerlik olmadığı gibi san'at, 
fikir ve duygu itibarile de en 

( Devamı 8 inci sayfada ) 

lzmirde Bir Genci Diri 
• 

Diri Yakmak istediler 
Adamcağızı Gece Yarısı Karyolaya 
Bağladılar, Sonra Eve Ateş Verdiler 

Jzmir, 29 (Hususl) - Şehri· 
mizde Karşıyakanm Soğukkuyu 
ma:ıallesinde Meşrutiye soka .. 
ğında garip bir hAdise l .n ı~ştur. 
Bu sokakta 25 numaralı evde 
ikamet eden Adil B. isminde bir 
geııç , evin bahçe kısmındaki 
od.:sına yatmak için girdiği sıra
da 'ıç kişinin taarruzuna ui ra
mıştı r. Hüviyetlerinin tesbitine 
i,!111. .. an bulunamıyan bu şahıslar 
Adil Beyin yüzüniit gözlerini ve 
eller!ni sımsıkı bağlamışlar, ay .. 
rı~ karyolaya da bağlıyarak 

odaya atef vermiılerdir. Bundan 
sonra bu i.iç şahıstan ikisi oda· 
dan çı!cmı~ ; içeride son kalan 
şahıs Adil Beye hitaben: "lnti· 
kam böyle alınır!,, Diye bağırmış 
ve çıkıp gitmiştir. 
~ Bu adamlar gittikten sonra 
Adil B. bağırmıyat iniltiler çıkar-
mıya başlamış; pederi Nazmi B. 
bu feryat ve iniltileri işiderek 
yetişmiş ve Adil Beyi kurtar .. 
mıştır. Şüphe üzerine iki kişi 
yakalanmıştır. Müddei umumi 
Muavini Şevki B. tarafından tah
kikat yapılmaktadır. - Adnan 
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Büyilk Dil Kurultayına ittirak etmek üzere Kütahya köylOlerinden bir heyet ıehrfml&e gelmlt n diın ı. u 
·çtimada hazır bulunmuştur. iki kadın ve iki erkekten milrekkep olan bu heyeti burada görüyonunuL 

Pariste Kaybolan Hikmet 
Beyin Esrarengiz Macerası 

Sai! Hikmet Bey Haziranın On Beşinde 
Olmüştür, Fakat Sebebi Meçhul! 

Mahmut Muhtar Paşanın Uv~y 
babası Hikmet Beyin Parisle Is
viçre arasında esrarnengiz bir 
surette kayboluşuna dair son 

gelen malumat, vaziyeti tenvir eder 
mahiyettedir Sait Hikmet. Beyin son 
defa mayısın 25 inde Cenevrede 
görUldilğil ve o gUn bugün ara· 
dan dört ay zaman geçtiği na
zarı dikkate alınırsa birkaç ihti
mal nazarı dikkate alınmak icap 
ediyordu: 

1 - Sait Hikmet Bey, miras 
ihtitafları yüzünden ve alikadar• 
lar tarafından bir pusuya diişil
rlllmüş olabilir. (Bu ihtimal Fran• 
sız gazetelerine nazaran Fransız 
zabıtasının batırma gelen bir 
tahmindir. ) 

2 - Parasına tamaan ve pa
rası olduğunu etrafında görenler 
tarafından yok idilebmr. 

günkü Fransız gazetelerinin yaz• 
dıklarını bildirmiştir. Bu telgraf, 
aynen şöyledir : 

"Hikmet 8. in gazetelere ga. 
re Liyonda 15 haziranda vefat 
ettiği anlaşılıyor. Haremine taziyet 
terimi söyleyiniz." 

Bunu müyyit olmak üzere 
Paristeki bir avukattan !e .. imiz
dekl bir avukata da şu telgraf 
gelmiştir: 

Hikmet B. haziranın 15 inde 
Liyonda defnedilmiştir. Ailesini 
haberdar ediniz.,, 

Fakat bu telgraflar Sait Hik· 
met Beyin nasıl ve neşekilde 
öldüğünü göstermemekte, hAdi· 
senin bu tarafını meçhul bırak
maktadır. 

Fakat bugün ve yarın gelecek 
olan Fransız gazeteJerinde bu 
hususta tafsilat bulacağımızı zan
nediyoruz 

Mira• ou,manllOı Var Mı? 
3 - Bir kazaya uğrayabilir. 
4 - Sık, sık hafızası kendi

sini aldattığı için kendisini kay· 
b'edip bir hastaneye yatırılmış 
olabilir. 

ÖIUmUnUn aebebl henilz meç· 
Bundan evvelki nüshalarımızda 

demiştik ki Sait Hikmet Bey bir 
bahriye zabitidir. Gedikli sınıfı~ 
dan yetişmiştir. Gazi Ahmet 
Muhtar Paşanın yaverliğine tayin 
olunmuş, Paşanın vefatından son .. 
ra da zevcesi Duhter H.la evlen
miştir. Duhter H. bir Çerkez kıza.· 

hul bulunan Salt Hikmet Bey 

Fakat ıon gelen malumat bu 
ihtimalleri bertaraf etmiı, Sait 
Hikmet Beyin başka şekilde öl· 
düğü ve gömüldüğU anlatılmıştır. 
Anlatalım: 

Dün Pariste bulunan Mısırlı 

Mehmet Ali Şevki Paşadan Sait 
Hikmet B. le refikası Duhter ha
nımın ve Mahmut Muhtar Pş.nın 
vekilleri avukat Alaeddin Beye 
gelen bir telgraf, Sait Hikmet 
Beyin vefat ettiğini evvelki ( Devamı 9 uncu sayfada ) 

Zorba Bir Delikanlı Babasını 
•• 

Tüfekle Vurup Oldürdü 
Ceyhan, 29 (Hususi) - Bu civarda Adatepe 

köyünde oturan Mustafa isminde şerir bir evlat, 
yetmiş yaşındaki babasını öldürmüştür. Mustafa 
cinayet gecesi iki arkadaşı · ile birleşerek Karslı 
Hatice isminde bir alüfteyi köy haricine götür
müşler ve eğlentiye başlamışlardır. Bir aralık sar .. 
hoş ol an Mustafa bir taarruza uğradıkları takdirde 
müdafaa için silahları olmadığım tevehhüm etmiş 
ve köye dönerek evdeki mavzeri almak istemiştir, 

1 
fakat babası mavzeri vermediiği gibi kendisinin 
gitmesine de müsaade etmemiştir. Bundan muğber 
olan Mustafa, mavzeri kaptığı gibi babası Raşit 
Ağanın üzerine boşaltmış ve öldllrmilştl\r. Yakala· 
nan Mustafa, mavzeri, babasını öldürmek kastile 
atmadığını, babası kendisinin evden çıkmaması 
üzerine kapıyı kilitlediğini, mavzer kurşunlarilo 
kilidi kmp çıkmak için silah attığım, fakat ku~ 
şunların bu esnada dışarıda bulunan babasına 
isabetlo öldürdüğünü söylemektedir. 
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r Halkın Sesi] 

Denize Dökülen 
Balıklar 

Bu son o balık isti hsal!\tı çok 
fazla oldu. Memlokotto konserve
cilik terakki etmodiğindon vo 
balık nakliyatına mahsus soğıık 
havalı v gonlarımız olmadığrn· 

dan bu s rvotlcr donize döktıldU. 
Bu hususta halkımız diyor ki: 

Kudsi Bcy(Sultanahmet Firuz.ttra 34) 
- Son zamanlarda denize ( 120 ) 

bin balık dökülmüş. Çifti bir kuruşa 
da palamut satılıyor. Hali et:n elli 
kuruşa r;atıldığı bir zamanda bu ba
lık bolluğundan memnun olmamak 
mümkün değildir. Fakat yapılan 

masraf ve çekilen zahmet göz önUne 
getirilince kırk paraya balık satıl

ması da bir felakettir. Çünkü balık 

kırk paradan daha fazlaya mal olur. 
Gıda maddelerinde ifratın doğurdu• 

Au kazançsızhk ta fenadır. ihtikAr, 
halkı, malın değerli fiatini bulmama
'' da müstahsili zarara sokar. Bunun 
ikhinin ortasını bulmak eaaalı bir 
lktısat kaidesidir. Bu da ancak kon· 
ıerve fabrikaları yapmakla mümkün 
olacnkbr. 

Halil Bey ( Bol azıt IInsanpaş& 7 ) 
- Yüz binlerce balığın denize 

dökülmesine çok acıdım. 811 müs
tahsillerin müşteri bulamamaları yO· 
zünden knpıldı~darı bir infialin akis· 
feridir. Ümit ettiği kazancı bulama
yınca canı ukılıyor vo hıncını emek 
verip tuttuğu balıklann denize dö
külmeıinde çıkarıyor. Bence bahk, 
memleketin tabii bir ıervetidir. De· 
nize dökülmesi doğru değildir. 

"" Neemottin Dey ( Kumkap1 Cinci· 
n (I~ danı 78 ) 

- Biz hünüz gar bin maki nelerini 
tamamen alamadığımız için mutedil 
bir ikhsat yolu bulamıyoruz. Çok 
b~reketli n feyizli ıenelerde malımın 
yok bahasına elden çıkardıtımız için 
sı ·mtı çekeriz. M< aelıi geçen sene 
buğday bbldu, para etmedi, Çünki 
taanif ve temizleme makinelerimiz 

yoktu. Bu sene de az ekildiği n 
bazı yerlerde kuraklık olduğu için 
yine 11kıottya dü~tük. Bence balık
~ılar bir kooperatif vaparak konr;erve 
makinesi almalıdırlar. 

YUksem Kal dırım 
Haber aldığımıza göre, Bele

diye yeni sene işleri içinde Yük
sekkaldırımı esaslı bir surette 
tamir ve yeni bir şekilde tadile 
karar vermiştir. 

Bir Beraat Karart 
1240 lira 88 kuruşu zimmeti

ne geçirmekten suçlu Beşiktaş 
maaş tevzi memuru Arif Efen

dinin zimmetine para geçirme• 
diği anlaşılmış, beraatiııe karar 

verilrui~tir. 

180 Muallim 
Ecnebi ve ekaliyet mektep

lerinde yapılan son tasfiyeler 
-;i'eticesinde l 80Türkçe Muallimi 
kadro harici edilmiştir. 

SON POSTA 

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

Halktan Alınan Paralar 
• 

Bütün imtiyazlı Şirketlerin Eski 
Hesapları Gözden Geçirilecek 

DOnki Ankara telgrafları, Dahiliye Vekaletinin 
Belediyelere bir tamim gönderdiğini, bu tamimde 
imtiyazlı şirketlerin halktan fazla olarak aldıkları 
paraların tahakkuk edilmesini istediğini haber 
veriyordu. 

etmek ve aldıkları paralarla, mukavele hükümlerini 
karşılaştırmak )Azımdır. 

Her halde Dahiliye VekA!etine bir şikayet 
yapılmıştır. Tamim gelir gelmez mesele anlaşıla· 
caktır. Şirket tarifeleri muayyen ıaman1arda muay· 
yen bir formüle göre tayin ve tespit edilir. Bu 
tarife bu formüle göre azalır veya çoğalır. Formü
lün değiştirilmesi suretile tarifeleri acazlatılması 

Buhaber üzerine Belediye de yapbğımız tahki
kata göre butamim henüz bum ya f elmemiştir. 
Fakat halktan fazla para alınıp alınmadığı ve imti
yazlı şirket tarifelerinin biraz indirilip indirilemiye
ceği hakkında Belediye reis muavini Hamit Bey 
muharririmize şunları söylemiştir: 

imkiinı olmadığını soruyorsunuz. Formülü değiştir
mek Vekalete aittir." 

- "Umumi şekilde şirketlerin halktan şu veya 
bu parayı fazla aldığını söylemek şimdilik imkan
sızdır. Şirketlerin mukavelelerini ayn ayrı tetkik 

Belediye Şirketler Komiseri Muzaffer Bey de 
şunları söylemektedir: 

- "Bu şirketlerin mukaveleleri haricinde halk-
tan fnzla para almalarına meydan vermiyoruz. 
Eğer almışlarsa bu nokta araştırılır ve takip edilir.,, 

Feci Kaza 
Zavallı Bir Amele Duvar 

Altında Ezilcli 

Kadıköyde Kurbahderede Ha
san pehlivan tnrafından yeni 
yaptırılan 4 metre yüksekliğin

deki duvar ansızın yıkılmış, o 
esnada duvar dibinde yemek 
yiyen amele Abdullah yıkılan 
duvar altında kalarak tehlikeli 
surette yaralanmıştır. 

Ad.iyeden Bir Davet 
f.tanbul Mü,Jdeiurnumil"ğinden: 
Serik Müstant\ği Mustafa Kemal 

Beyin acilen mcınurİ) etimi:ı:o müra-
caatı ilan olunur. 

Darülfünun 
Ve Memurluk 

Dahiliye Vekaletinin verdiği 

bir emir üzerine bundan sonra 

belediyeye alınacak memurların 

Darülfünuna devam etmelerine 

mllsaade edilmiyecektir. 

Bu emir üzerine biitiin Bele
diye memurlarına bir tamim ya-

pılmış, elyevm Darülfünuüd tahsili 

yapan on sekiz memurdan 
başka bundan sonra hiçbir me
murun Darülfünuna gidemiyeceği 

bildirilmiştir. 

Suiistimai Tahkikatı 
Bundan dört ay evvel Güm

rük idaresinin 4 numaralı an.

baranda bir suiistimal olduğunu 
ve birkaç memura işten el çek-

tirildiğini yazmıştık. Bu suiistimal 

tahkikatı Adli} eye intikal et· 

miştir. 

Galat ada 
Şüpheli 
Bir Ölüm 

Galatada Arkadi Dokağında 
oturan Niko Macara Efendi dün 
ölmüştür. Cesedini muayene eden 
doktor ölümü şüpheli gördiiğü 
ıçm Müddeiumumiliği haberdar 
etmiştir. Yapılan iddi ya göre, 
Niko Macara Efendi uyuşturucu 

bir madde verilmek suretile öl-
dürülmliştür. Mr ddeiumumilik id
diayı tesbit edebilmek için ce

sedi dün akşam Mcrga naklet
tirmiştir. 

Tahlisiye 
lşleri 

Tah~isiye idaresi, Boğaz hari
cindeki bazı istnsiyonlara yeni 
tertibatta de ıiz fenerleri, ku::-tar-
ına aletleri ve saire tem·n etmiye 
karar vermişf r, 

Bilha~sa Boğaz n en tehlikeli 
iki noklas na yeni bir fener ko· 
nacak ve bu meyanda da tahli
siye vesaiti almncakhr. 

Üze de 
Eski Tarihi Silahlar 

Tasnif Ediliyor 

Askeri müzedeki tnr:ihi silah
lar şimdiye kadar ilmi bir tasni
fe tabi tutulm r.· h. üze ida
resi bunların t ~ınifine kurar ver-
miş ve ilk defa işe tüfeklerden 
başlamıştır. Tüf eklerin tasnifi 
bittikten sonra eski toplar da 
devirlerine göre sıraya konacak 
her lcıs m için ayrı ayrı rehber-
ler de neşredilccektir. 

Ku)rruklar ! 
Köpek Kuyruklarının Pa

rasını Kim Alacak? 

Belediye şubelerinde ve Kay
makamlıklarda ötedenberi sokak· 
taki köpekleri zihire e1JJek ve öL 
dürmek için ücretli birer memur 
kullanılıyordu. lstanbulda kuduz 
vak'aları arttıktan sonra bazı me
murlann layıl<ile çalışmadıkları 
ileri sürülmüş, ücret için aynlan 
tahsisatın getirilecek köpek koy
ruğu başına yine bu memurlara 
verilmesi teklif edilmiş vebu tek
li kabul oluıım~tu. Fakat bu 
yeni şeklin tatbikinden ııonra itliE 
edilen köpeklerin adedi daha azal
mışbr. f tlnf memurları zehirlenen 
köpeklerin derhal ölc;edilderini 
başka yerlere ve babçe içlerine 
kaçarak uzun müddet sonra öl
dükleri için kuyruklarından isti· 
f de edemediklerini ileri sürmüş 
ve eski usulün iade edilmesini 
istemişlerlerdir. Bazı kaymakam
lar memurlarm bu teklifl~rini 
muv;ıf ık bularak Belediye reis· 
liğine müracaat etmişlerdir. Yine 
eski usüle avdet edileceği aöy-

1 enmektedir. 

Be ediye Butçesi 
Beled"yenin 932 bütçeai yak .. 

sek t sdikten çıkmıt ve Dahiliye 
Veldiletine gönderilmiştir. Dtın 
Ankaradao, bütçenin yarın poa--
t ya ven1eceği telefonla Beledi-
yeye bildiriJmiştir. 

Duyunu uvahhide 
Düyunu muvahbide tekrar 

yiıkselm;ye başlamışbr. Dön Do,... 
sada Düyuau munhhide elli 
sekiz kunıt üzerinden muamele 
görmüştür. 

Eylül 30 

Günün Tarilı ~ 
Bugün Yapılacak 

Müsabakalar 
Bugün Kadıköyllnde Fenerbahçe 

Stadında fU maçlar yRpılacaktır: 
Saat 13- 15 İıtaobulspor-Pcra 
Saat 13-16 Galatasaray-Vefa 
Saat 16 dan ıonra Fencrbahçe 

birinci takımı bir antrenman maçı 
yapacaktır. 

İstanbul Mıntakaın Denizc'lik Hey• 
etin den: 

Bir çifte kadın ve erkek mmtaka 
kürek birincisini rolwrdmcn tayini 
müsabakaları bu sene ilk defa olarak 
dirsekli ve dirseksiz bir çifte tekne
ler ile ( dümenc"siz - ferdi idman ) 
icra edilecektir. 

Erkekler 2000, kadımlar IO O met
re mesafede koşncaklnr dır. Milsaha• 
kalar bugun yapılnbaktır. 

Vatani Reisi Şehrimizde 
Berut, 26 - Vatani fırkası 

lideri İbrahim Hanane Beyin, 
istirahat etmek üzere yakında 
Halepten lstanbula gideceği 
söylenmektedir. 

HaJkevinden Davet 
İstanbul Halkevi Reiıliğindeo: 
Halkevinin Spor ıube•İ de teşkil 

edileceğinden evvelce bu şube için 
açılmış olan deftere isimlerini kay• 
dettirmiş bulunan veya yeniden bu 
tuhedeı çalışmak istiyen vatandaşla• 

rııı 4ubeniıı tesisi müzakeratına •• 
komitesi intihabına iştırak eylemek 
(iıere teşrinievvelin 3 üncll pazartesi 
günü saat (15 ) te Hnlkevinin Cağal• 
oğlundaki merkezinde hazır bulunma• 
ları rica olunur. 

ihracat Ofisi 
Yapılan tetkiklere göre İhracat 

Ofisinin memlekete faydalı oldup 
anlaşılmışbr. İzmir, Samsun, Edirne, 
Adana gibi mühim l"İliyet merkez• 
)erinden aldığı malumatı hariçteki 
Ticaret mümesailliklerimize bildir• 
mekle Te Türk mallarına mUıterl 

bu maktadır. 

Dilsizlere Tahsisat 
Bundan bir müddet evnl hükO· 

metle temasta bulunmak üzere biıik. 
Jetle Ankaraya g' den Dilsizler Cemf.. 
yeti Katibi Umumisi ile iki aza 
evvelki giln şehrimize gelmişlerdir. 

On giinde Ankaraya sridip gele• 
dUsizler heyeti, hükumet merkezin• 
de bazı makamlarda teşcbbüsata 
girişmişler ve birkaç aya kadar aça• 
cakları Dilıixle Mektebi için maarif• 
kn ta.hsiııat temin etmişlerdir. 

Edirnede Zelzele 
Edimede ayın yirmi yedinci günl 

ıaat 21,30 da şarktan garba doğ-ru 

tiddetli bir zelzele olmaıtar. Nüfuıca 
zayiat ve hasarat yoktur. Şiddetli 
sıcaklar devam etmektedir. 

Altınordunun 
Yıldönüınü 

Albnordu ıpor klllbfl buılla 
yirmi bcı"nci yıbnı idrak etarekte
dir. Bu münasebeti• buwün KadıkBr 
de klilp merkezinde merasim yapa
lacak, bir de fnkalide kongre 
top'anacaktır. KoD1T•de yeni idare 
heyeti seçilecektir. Buailn Altmorda 
measuplan bu merasime •• kongreye 
dantl"d 9 

Son Postanın Resimli Hikaye si: Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

1 - Bak şu ilana Hasan Bey .• 
Dilsizler Cemiyeti bir mektep 
açacakm11-

2 - . . . Bir Hanım muallim 
almak istiyorlarmış. 

DO 
' D 

3 - ... Hergün 10 dan 12 yo 
kadar mliracaat edilmeli imiş. 

4 - Fakat nıçm erkek mu
allim istemiyorlar da kadın mual
lim istiyorlar. ı 

5: Hasan Bey - Bilmezmisia 
komşu... Kadın dediğin insana 
bülbül iİbi dile &etirir. 
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!vlünderecatımızın çoklıı
ğıından dercedilemenıiş
tir. 

Felaket 
------

Yunanistan Hala 
Sallanıyor 

Atina, 30 ( Hususi ) - Zel· 
zeleler devam etmektedir. SelAnlk 
havalisi ile telgraf ve telefon 
mUnakalatı kesildiği için tafıillt 
alınamamaktadır. 

Zelzele müthiş bir panik ih· 
das etmiştir. Beş İngiliz harp 
gemisi muavenet için Y erissosa 
i'elmiştir. 

Zelzelede ölenler sayılmaktadır. 
Şimdiye kadar 300 ceset bulun· 
muştur. DDn gece hafif olmak 
Uzere yeniden on sarsıntı hisse
dilmiş, birçok bUyük binalar 
tehlikeli şekilde çatlamıştır. 

7 Zelzele Oldu 
İstanbul Rasathanesi son yirmi 

dört saat zarfında, merkezi Seli
nik civarı olmak Uzere 7 zelzele 
kaydetmiftir. 

Vali Beyi 
Niçin 
Bulamamışlar I 

Karilerimiz dilnkU nüshamızda 
yazdığımız Vali Beye gönderdi
iimiz gazetenin geçirdiği sergll
zeşti okumuşlardır. Bu hususta 
tahkikat yapan Posta ve Telgraf 
Başmüdür Vekili Hikmet Bey 
demiştir ki: 

"- Gazetenin matbaaya iade
ıinin , merkezde vukubulan bir 
dikkatsizlik eseri olduğu anlaşıl

mıştır. AIAkadar memur hakkında 
icapeden muamele yapılacaktır.,, 

Sıcaktan iki Olum 
Bursa, 29 - Bursanın Ha

mamlıkızık köyünde Ahmet Efen
di ile zevcesi Şahinde H. köyt1n 
hamamında yıkanırlarken sıcak 

tesiri ile almUşlerdir. 

Yılbaşı Piyangosu 
Yılbaşı Tayyare piyangosunun 

biletleri ayın on beşinde satılığa 
çıkarılacaktar. Bu piyangnunun 
en büyük ikramiyesi bir milyon, 
mükafatı da yarım milyon liradır. , 

Ah sap Evler Meselesi 
Dahiliye Vekaleti yangınların 

lSnUne geçmek m ksadile ahşap 
binalarda ancak pek zaruri olan 
cüz'i t amirlere müsaade edilme
ıinl, baştan aşağı tamirat yapıl
masına müsaade edilmeme.:i~ni 
bildirmiştir. 

Be~ç~ka Krah 
Büruksel, 29 ( A.A. ) - Kral 

kısa bir müddet kalmak üzere 
ltalyaya gitmiştir. 

--========================::::P 
Tavzih 

Harbi umumt içinde delale
timle Darlilitama ve bilahare esa
rette bulunduğum seneler kendi 
kendine polis mektebine ve hizme
tine g iren ve halihazırda lstanbulda 
bulunan ( Ahmet Hamdi ) ismin .. 
deki şahsın bana hiçbir karabet 
ye münasebeti olmadığmı ilAn 
ederim. 

Emniyet ı,. U . .MiidiirU 
Tevflk-Hadl ,. 

[Son Postanın Resimli Makalesi 

- Bir çocuğu memnun etmek 
için ona yQı; liralık oyuncak vermiye 
ihtiyaç yoktur. On kur ufluk bir b .. 
bek de onu ayni derecede Hvindirlr. 
ÇOnkl o a11l zevki, hayalini itlet
mekte bulur. 

2 - Bir kadını sevindirmek, bir 
çocutu •evindfrmek kadar kolayd1r. 

Ufak bir hediye, kadının srönH1nD 

kazanmak için ktfidlr. Çünkl kadın 
büyGmilt bir çocuktur. 

-, 
• Zorluk • ı 

3 Çocukluktan kurtulmak, ba-
ıitlikten kurtulmakla mOmkGndilr. 

Fakat her inunın bir çocuk tarafı 
vardır. Ve bu tarafını keşfetmekl• 
herkeai fethetmek milmkllndGr. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Yunanistanda Siyasi Buhran 
Nasıl Halledilecek? 

Kralcılar Başa GeÇmek İstiyorlar 
l\tina, 30 (Hususi)- Buraya gelen .tü~kçe gaze-~ 1 taraftarı ~leri,. cumhuriyet İttihadı ismi altında bir 

telerde : " M. (V enizelos) un Yunan mtıbabatında grup teıkıl edıyorlardı. 
btiyUk bir zafer kazandığa ,, nm yazıldığı görülüyor. 20 tan.e ise M. Çald~r.is'in Halk fırkası meb'usu 

T h · d1 k"ı İstanbul gazetelerini bu cümleyi olup kırahyet taraftarı ıdı. a mın e ıyorum , y · · "h • M V 
az keden sebep Yunan intihabatı mUoa- em ıntı apta ıso · enizclosun fırkaıı ( 102) 

y mıya sev b' • · K 1 f ç · f 
sebetile Atinadan lstanbula çekilen telgraf- me usa ın~ış, ıra tara tarı olan aldarıı ır-

d 
d"I . ilk f 1 ö kasının mebusları ( 20) den ( 95) e çıkmıştır. Bu 

lar 8 hackelo e 1 mıt 
1 

ve 
1 

ned ıce erHe k. gk - itibarla netice Kıral taraftarlarının bir muvaffakıyeti 
re mu a eme yiirütU mliş o maıı ır. a ı at l d h k d . . o mıya a a ya m ır. 

is.e büsbütün baş~a .ıekıldedir ve netı~e: . M. ~~- Atina, 29 (A. A.) - Tetril intihabatın kat'ı 
nızelosun Yunan ıntıbabatmda muzafferıyetı degıl, neticeleri tonlardır: 
fakat hakikt bir muvaffakiyetsizliği teklinde tecelli Liberallar, 102; Halkçılar, 96; Terakkiperverler, 15; 
etmittir. Şu rakamlara bakınız: MiJli radikaller, 5: Çiftçi amele, 6: Librpaos6rler, 3: 

Eski mecliste 200 meb'us vardı. Bunlardan 190 Komllnistler, 9: Çiftçiler, 10: Müstakiller, 3: Muha-
tanesi M. Venizelosun Liberal Fırkuına. menıuptu. fazaklr cOmhuriyetçi, 1. 

15 i Papaanastasyanm Soıyal Demokrat, Atina 29 (A.A.) - Liberal fırkaıı ile Halkçı 
5 tanıi Mihalakopuloıun muhafazakAr, fı~kas~n~n kuvvetleri arasında .muvazen~ ~eessllı et-. 

. . . . . mlJ gıbı olduğundan M. Venızelos reıııcOmhurun, 
30 tanesı Jeneral ( Kondıh~ ) Ye M. Kafandarısm halkçılardan cilmhurlyet rejimi hakkındaki ihtiraz 

dört grupa ayrılan Millt radıkal fırkalarına men- kayitlerint aıerl almalarmı istemek surotilo teırikl 
suptu. Ve bütlln bu meb'uıların hepsi do Cilmhuriyet mesailerini temine çalııacakları zannolunmaktadır. 

Türkiye Ve Avrupa --. - ---
Devletlerle lktısadi Münasebat Tesisi 

• 
için Müzakerelere Başlandı 

İtalya, Almanya, Belçika, lsveç, katına devam etmektedir. Muma• 
Macar; Avustrya Devletleri mu- ileybin şehrimizde meşgul olduğu 
messilleri lktısat Vekili CelAl mUhim meselelerden biriıl de 
Beyi ziyaret etmişler ve bu dev- ibracatnnıxı arttırmak ve ihracat 
Jetlerle iktisadi mOnasebat tesisi iılerimizi güçlettiren dahili sebep 
için müzakerata haılamışlardır. ve Amilleri ortadan kaldtrmaktır. 

Saracoğlu Şükrü Bey dün lktısat 
Vekilini ziyaret etmiş, uzun mlld
det görüşmüştür. 

Cumartesi günü Ticaret Oda
ıında yapılacak içtimada Celil 
Beyin de hazır bulunacağı ılSy
lenmektedir. Vekil Bey yarın 
vapurcuları da kabul edecektir. Celal Bey şehrimizdeki tetki- Yaran Parise gidecek olan 

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

Başvekil Paşa 
Urfa Haricinde Bin Atlı 
Tarafından Karşılandı 

Urfa 30(Hususi)- Başvekil İs
met Paşa diln saat 11 de şehri
mize muvasalat etmiıtir. Başvekil 
Pş. şehire Uç ~aat mesafeden 
bin atlı tarafmdan istikbal edilmiş, 
bilyük tezahUrat yapılmış, bin 
atlı istikbalci cirit, koşu oyunları 
yapmışlardır. 

IBozöyükte 
Bir Cinayet 
iki Ölüm 

Bozöyük, (Hususi) - Orman 
Kollektif Şirketi bissedarlarmdan 
ve kasabamn eşrafından Numan 
Ağa şirketin diğer hissedarları 
Emin, Hacı Mehmet ve Bekir 
Mehmet Ağaları öldUrmUş, firar 
etmiştir. Cinayet, hissedarlar 

İSTER iNAN, İSTER 

Maliyede 
Üç Müfettiş Muavini 

Müfettiş Oldu 
Ankara 30 (Hususi) - Maliye 

mllfettiı muavinlerinin imtihanl&rı 
yapıldı. Mnfettiı muavinlerinden 
Namık Kemal, Nihat Ali ve 
Tevfik Beyler Maliye mUfettişll
liğine terfian tayin edildiler. 

arasmdaki bir alacak meselesin
den çıkmıştır. 

İNANMA! 
Dilnkü Ajanı haberleri aruında 'u garip haber 

do vardl: 
Marsllya, 29 ( A.A. ) - TGrk tebaaıından Parlı 

civarında mukim Oror• Deli Leon Efendi i•minde bir 
doktorun kullanmakta oldutu bir otomobil, yine T\lrk 

tebaasından ecaacı Salih Bey ilminde bir zatın kul
lanmakta olduğu diğer bir otomobile çarpml~, içinde
kiler yaralanmlştır. Bir genç hizme tçi kıı; telef 
olmuftur. 

iSTER iNAN. 

Yoluna devam eden Dell Efendi, biraı ıonra 
tevkif edilmlt tir. ,. 

/STER iNANMA! 

Sözün Kısası 

R adyoya Güvendiseniz 

Haliniz Haraptır 

•---------------- A. E. 
Hasis ile cömerdin harcı bir-

dir, derler. Bu sözün doğruluğu
na bir defa daha iman ettim. 

* ( Kurultay ) da cereyan eden 
müzakereleri matbaadan dinle .. 
mek istemiştik, bir makin6 ge
tirttik, fakat gördük ki bu ma
kine bozuktur, içinden insan sesi 
yerine büyük Okyanusun fır-

fırtmalan ve çığlıkları gelmekte
dir. Maamafih yekdiğerini takip 
eden telefon ve telgraf haberleri 
bize öğretti ki, b~zuk olan ma
kine yalnız bizimki değildir. 
lstanbulda, sade lstanbulda değil, 
bUtün Ttlrkiyada ne kadar radyo 
varsa hepisi birden bozulmuş, 
hepisi birden ses yerine barbara 
vermiye başla,lamışhr. 

Fak at işin garibine bakı naz: 
bütün bu makinalar Kurultaydan 
gayra biryeri dikmek istediniz 
mi, bihikmetihilda derhal dUzeli
vermektedir. 

~ 
Acaba kabahat bizim Radyo 

şirketindemidir, sesi Kurultaydan 
alarak vermekte muvaffak olma
mış mıdır? buna pek ihtimal ve
rilemez. Radyo şirketinde kıymet
li bir mühendis bulunduğunu bili
yorum, geçen sene Ayasofyadan 
çok mükemmel bir trans mis
yon yaptıklarmı da hatırlıyorum. 
O halde nedir? 

)f. 
Muadeleyi bir arkadaş hallet• 

ti. Kulağma gelen rivayeti doğ
ru olarak kabul ederseniz muvaf· 
fakıyetsizliğin sebebi ~udur: 

Tesisat yapılırken (mikrofon)u 
(müıedde) ye bağlıyan telin men-. 
fi cereyanları almaması için kur· 
ıun borunun lçinden sıeçmeıine 
lüzum görUlmüş, fakat iıçi do~nn
milş ki, bu takdirde şirket bet 
lira fazla masraf edecektir. 

- Kurtunsuz boru ile de 
olurf demiş ve yapmış. Fakat 
bu eksikliğe müzakere salonun
daki dinleme ıeraitinin fenalığı 
da inzımam edince TOrkiyede 
mevcut bütün makinelerden Ku-
rultaym müzakereleri yerine Ok
yanusun çığlıkları çıkmış l 

Yani beş lira fazla masraftan 
çekinmek, yüzlerce lira masrafm 
havaya gitmesini mucip olmuş! 

~ 
Benim lıi r arkadaşım vardır. D'> ·t· 

ları arasında herhangi Lir şeyi bor• 
hangi lıir adama ııazaraıı mutlaka 
ınUbiın rı i sbelto ucuı.a alm ak kudroü 
ile t.:uıınmıttı r. Yalnız hunun içi n 
koııdisi ııe zaman bırakmak şarttır. 
Mesolll gelecek ay m:uloıı könıUrliıı ı 
mi ihtiyııcıılli'. vardır, tlmd ldeıı SÖ) le--
yiniı o on iyi ıuadoo kömürUııclon 
bir ~üm'une bulacak , bu niimune olln· 
do olduğu ha.ldo Is tan bul un nokadar 
t icarethanesi vars a lıopsini birer bi rer 
dolat:ı.cak ve en ucu'l.n vereni ınutla· 
ka bulacaktır. Bu muv:ıffakıyotl fiııti 

maktu olan e~ya llıorindo bilo v;ır(l ır. 

lllı paket almak ıartile Ye rıico iga
raeının pa.kotin i 19 kuruf, ıu kaı.Jar 
pau ya getir1iğini Lilo lJillr lnı. rat.ıı.t 
dedhn}'a siparitl bir ay ovvol ver mek, 
Lu lıır ay za rfında otuz dofada tok· 
rarlaınak 11\zımdır. 

lf 
Ocı:onlerdo bir arkadaı llitif o edi

yorıl u : 
Akrabasından bir zat hastatanmıf, 

doktor gotirınl9ler, ıııUstacolon kalbi 
kuvvetlondirrniye hiıum görCllmiif, 
Biıioı arkadat dorh:ı.l sokağa fırlamıı· 

fakat hakmı t ki Taksi mdeki eczano 
beş lira istiyor, gözü faltaşı gibi nçıl
mış ve tabaıılan kaldırarak Edirııo · 
>. ::ı.pıya. kadar gitmiı, i stenilen şeyi 
475 kuruşa a larak Uç ea:ı.t sonra 
dön m tlş, fakat öğron miş kl hast kalp 
taıylkindon öl nıOştilr l 

DUıt Uııilyoruııı : Radyo Şirketin in 
i şçisi bizim dostun ikinci nUsha.sı 

olırıa!\ın ı 
)f. 

Sözün kısası: Muayyen bir 
maddeyi herkesten u~uza mal et• 
mek iyidir. Fakat işe yarayacağı 
zaman uırfında alınmak şartile 
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Şantözlük 
Yerine 
Köçeklik! 

Adana (Hususi) - Yeni Em
niyet Müdürü İbrahim Bey mem· 
lekete ayak basar basmez bar 
kızlarile mücadeleye başladı. 

Adana, (Hususi) - Seksen 
bin nüfusu olan koskoca Adana· 
da topu topu on, on beş bar 
kızının bulunuşu; memleketin ik
tisadi ve ahlaki varlığı üzerinde 
kimbilir ne müthiş ve ne tah
ripkar izler bırakıyormuş! ... 

Filhakika Adanada fuhuşla 
milcadele - her yerde oldu
ğundan fazla - IAzımdı. Çünki 
Adana ayni zamanda yirmi otuz 
bini bulan bekAr amelelerin de 
yatağı ve uğrağıdır. Ve burada 
fuhuş, ilamaşallab hatırı sayılar 
bir dereceyi bile çoktan aşmış

tır. MahaHe aralarında Polisin 
biç te gözfine çarpmayan gizli 
fuhuş alabildiğine yürüyüp gider· 
ken ve hergün birçok bekarlar 
ve delikanlılar kötü kötn hasta
lıklar alıp dururken; beri tarafta 
her an muayeneye tabi olan ve 
göz önünde bulunan birkaç ser
best bar kadınile mücadeledeki 
manayı bir türlü anlamak müm
kfin değildir? 

Fakat işin garip tarafı bun-
dan sonra başlıyor. Şantöısüz ve 
dansözsüz kalan barlarda ve çal
gılı gazinolarda kadınların yerini 
erkekler almaktadır. Yani bu 
şekildeki mücadele köçeklik 
ıan'atinin ihyası gibi arzu edil
ıniyen ve muvafık olmayan bir ne
tice doğuruyor. Yakında kadın 
kıyafetinde giyinmiş bir takım 
delikanlıların bar sahnelerinde 
göbek attıklarını görürsek hiç 
hayret etmiyeceğiz. - D.P. 

Hayvaı 111 uayenesi 
Adana, (Hususi) - Civar vi

IAyetlerden Çukurovaya gelecek 
hayvanatın muayenesi · için Co
zanti mmtakasında 15zımgelen 
baytari tertibat alınmış v~ l\~er
ıin baytarı Hilmi Dey Bozantıya 
gitmiştir. 

Malatyada 
Bir Ermeni Kundurc.cının 
Garip Şekilde Cinayeti! 

Malatya ( Hususi ) - Burada 
ıayam dikkat bir hadise olmuş~ 
tur. Şehrimizde birkaç Ermeni 
aile vardır. Bunlardan bir kısmı 
kunduracılık yaparlar. Evvelki 
gün Bedros isminde bir kundu
racı Şevket isminde bir kundu
racının dükkanına gitmiş ve 
Şevketin yanında çalışan Artin 
ismindeki Ermeni kalfaya: .. Sen 
Ermeni olduğun halde Türklere 
hizmet ediyorsun,. diyerek Arti
ni bıçakla karnından ağır surette 
yaralamıştır. Bedros yakalanmıştır. 

Tuhaf Şey! 
Bir Tahsil Memuru 
Ortadan Kayboldu 

lxmir, 29 (Hususi) - Kemal
paşa kua merkezinde ikamet 
eden tahsildar Mahmut Ef. ismin
deki bir zat evvelki sabah bir 
katıra binmiş; keçilerini berabe
rine alarak otlatmak üze e ci-
var dağlara çıkmış. Katır ak~am 
üstü boş olarak eve avdet etmiş, 
bütün inlizarlara rağmen Mahmut 
Ef. gelmemiştir. 

Mahmut Ef. dört gündenberi 
k yıptar. Bir cinayete kurban 
gittiği zannediliyor. 
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Geliboluda Hayat ~~~;:;~u? 
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lerinin Hepsine Maliktir edi~o~;;.k tehlikeyi .u.u.k. 

Gelibolu (Hu
susi) - Tarihin 
en eski ve mn
him hAdiselerine 
sahne olmuş bu
lunan Gelibolu 
kasabası havast
oın, suyunun gll· 
zelJiği ve bazı 
ihracat emtiası 
ile me~hur, işlek 
bir limana malik 
bir vatan köşe
sidir. 

Balıkçılık ve 
bağcılıkla geçi
nen G e li b olu 
halkı her iki ti
ticaret şubesinin 
de inkişafı için 
elinden. geldiği kadar çalışmak
tadır Gelibolu bağları ve bilhas
sa çavuş Uzümleri pek meşhur
dur. Buna rağmen burada en 
nefis çavuşüzümünü,ı okkaaı beş 
kuruşa satılmaktadır. 

Balıkçılığa g~lince; pek meş• 
bur olan sardalyelerimiz iptidai 
bir şekilde ve tuzlanarak hazır
lanmaktadır. 

Pütürgede 
Bir Haydut 
Yakalandı 

Malatya 29 ( Husost ) - Bir 
müddet evvel Siverek Delediye 
Reisi Emin Beyi çarşıda döğdü
rüp kaçan ve o zamandanberi 
haydutluğa devam ederek birçok 
cinayetler İfliyen Celalbanla Ko
ca Ali PütUrgenin Vanko kö
yünde dört saat aft.ren bir mu• 
sademeden sonra ölft olarak 
yakalanmıştır. 

Çeşmede 

Sporcular Ve Gençler 
Faaliyete Başladılar 

Çeşme ( Hususi ) - Kasaba
mızda sporcular ve gençler yurdu 
faaliyete geçmi~ müsamereler 
ve maçlar tertibine başlamıştır. 
Muhitin fikir ve cemiyet ihtiyaç
lannı tatmin için yorulmak bil
meden ve bir san'atkar feragati 
ile çalışan gençlerimizin şu mu
vaffakıyetleri şayanı takdirdir. 

Ayasta Bir Cinayet 
Ceyhan (Hususi) - Buraya 

merbut Ayas nahiyesi 1Dull8faza 
memurlarından birisi bir araba 
cıya öldürmüştfir. Katil yakalan
mış ve jandarma karakoluna 
teslim edilmiştir. 

Ceyhanda 
Tren Yolunda Müthiş 

Eir Facia Oldu 

Ceyhan (Hususi) - fstanbul
dan ~elen tren gece saat 23,24 
te İsmet Paşa geçidinden ge· 

çerlcen yol üzerinde uyuyan iki 
ameleyi çiğnemiştir. Amelelerin 
cesetleri parçalanmış bir halde 
ertesi gün bulunmuştur. 

Oellboluda iç llmanan manzarası 

Yeni açılan bir konserve fab
rikasında Avrupa usullerile balık
çılığa başlanılmış ise de bu, 
nihayet mahdut bir tekAmül 
demektir. 

Gelibolu limaru Keşanın sev
kıyat iskelesi iken son senelerde 
oktruva vergisi ve ~imendifer 

rekabeti yüzünden bu hususiye
tini kaybetmiştir. Umumi harpte 

ofifusunun yllzde 
İ- altmışını kay-

beden Gelibolu, 
bug ün Çanakka· 
lenin bir kazası 
haline gelmiştir. 
Gazi SUleyman 
Paşa ve Yakup 
Bey idaresindeki 
Tlirklerin ilk 
evvel Avrupa kıt
, asına geçişlerin• 
de pek mühim 
ve tarihi roln 
olan Gelibolu 
birçok mefahirle 
doludur. 

BUyilk vatan-
perver şair Namık 

Kemalin türbesi de Gelibolunun 
sinesindedir. Bütnn Gelibolu mü
nevverleri ve muallimleri her sene 
arabalarla Bolayıra giderek büyük 
şairin huzurunda merasim yapar
lar. Kasabanın irfan ve umrao 
faaliyeti şayanı memnuniyettir. 
Yollar ve şoseler iyidir. Kasaba
nın suyu Maarız k~rfezindeki bir 
membadan demir borularla geti· 
rilmektedir. - ir. 

Evli e 300 
-~saba 

Clzr nln umumi görOnu,u 
Cizre (Hususi) - Abdülaziz 

bin Ömer isminde Abbastlcrden 
bir zat tarafından ihya edilen 
bu kasabanın asıl ismi cezirei 
ibni Ömerdir. İranlılar tarafından 
inşa ve tesis edildiği rivayet edi
len kasabamızın halkı tamamen 
Türktür. lranlıların inşa ettikleri 
kale elyevm bükü.met konağıdır. 
ve bütün hükumet daireleri bu 
tarihi kalenin içindf" toplanmak· 
tadır. 

Didenin coŞgun zamanlarında 
bir ada halini alan kasabamızın 

bUtün evleri t~tan, toprakt n ve 
kamııtan inşa edilmiJtir. 

Kurunu vustada burada 360 
cami, dört hamam, 500 dükkln 
olduğu ve binaluile dünyanın en 

meşhur şehirlerinden bulunduğu 
muhakkaktır. Fakat bugün o bina
lann enkaxı bile yoktur. 

Bugün Cizrede 300 dllkkin, 
30 cami vardır ve bunlann bir 

çoğu harap bir haldedir. Kasaba 
400 hane, 7 kahve, bir otel, bir 

kışla, iki han ve bir hamamdan 
ibarettir. 

Kazanın 210 köyü, Uç nahi
yesi vardır. Köylerin en bUyöğil 

l 50 • 200 hanelidir. Bununla be
raber bundan başka birçok sey-

yar aşiretler ve bu aşiretlerin 

külliyetli mevaşisi vardır. 

Kaza Dicle ile diğer çay ve 
ırmaklardan pek çok istifade et
mektedir. 

~~~-----------·-...------------~~ 
Sındırgıda 

Doktorsuzluk 
Sındırgı ( Hususi ) - Çorum 

nahiyesinde on gün evvel şid

detli bir sıtma başlamıştır. Sın

dırgıda doktor yoktur, Belediye 

doktoru da mezun olduğundan 

derhal bir doktor gönderilmesi 

vliayetten rica edilmiştir. 

Bigadiçte 
Bir Kadıncağızı Kalbinden 

Vurup Öldürdüler 

Sındırgı (Hususi) - Bigadi· 
çin Orta mahalle.si ahalisinden 
İzmirlinin Mahmut, TUlün f uhisarı 
odacısı Hliseyin Efendinin evine 
girmiş ve ailesi Hatice Hanımı 

tabanca ile kalbiiıden vurup öl· 
dürmüştür. 

Şimdi selamete çıkan köşeyi 
sapıyoruz,. diyorlar. Bu sevinçle
rine delil olarak ta son zamanlar· 

' da fintlerin yilkselmiyo başladı· 
ğını, borsalarda esham kıymetleri
nin arttığını, baz.ı smıayiin tekrar 
faaliyete geçtiğini gösteriyorlar. 

Hatta bu iddialarını tevsik 
için bazı rakamlar da zikrediyor• 
lar. T emınuz ayındanberi alınan 
siparişlerle, geçen seneki satışla· 
rı mukayese ediyor ve bu sene
nin lehine neticeler çıkarıyorlar. 

Hakikaten dlinya buhranı 
bitmek üzere midir ? Hakikaten 
arbk felAketi arkamızda bıraka· 
cak bir devreye giriyor muyuz 1 

* Dünya buhranının nihayet bul-
ması için birtakım şartların tahas• 
sülüne ihtiyaç vardır. Bu şartlar, 
senelerdenberi yapılan tetkikler• 
den sonra şu şekilde tesbit edil
miştir: 

J - Siyasi borçlar meselesi
nin kökünden halll. 

2 - Altın esasının normal 
bir şekilde tekrar avdeti. 

3 - Serbes ticarete mani 
olan gümrük takyidatının ltaldı• 

rılması. 
4 - Devletlerin masraf büt· 

çelerini varidatlan seviyesine in· 
dirmeleri. 

5 - Siyasi ve malt emniyet
sizliğin kalkması. .. 

Bu şartlar ne dereceye kadar 
hlsıl olmuştur? 

Borçlar meselesi kısmen hal
ledilmiş gibidir. En mühim borç 
işi, Almanyanın borcu idi. Bu 
borçlar beş sene için tehir edil· 
miştir. Fakat devletler arasındaki 
borçlar meselesi olduğu gibi du
ruyor. 

Altm esasına avdet meselesi 
Cemiyeti Akvam mali komisyonu 
ve birçok bankerler tarafından 
tavsiye edildiği halde henüz hiç 
kimse bu tavsiyelere riayeti dil· 
şünmemiştir. 

Milletler arasındaki gümrük 
maniaları henüz kalkmamıştır. 
Yalnız muhtelif milletler arasında 
gilmrük itilafları akdine başlan· 
mıştır. 

Fakat hu meselenin halli için 
evveli Lozand' ve geç ende 
Streza' da iktısaai konferanslar 
toplanmıştır. Yakında bir diğer 
konferans daha toplanacalttır. 

Nihayet son harpte ve 
buhranda amil olan dev-
letlerin bütçelerindeki masraf 
kısmını indirmeleri lüzumu, hem 
de bütün devletler taraf mdan 
kabul ve tatbik olunmuştur. 
Yani llzım ıartlar içinde ancak 
biri tahakkuk etmiştir. 

Diğer taraftan bir az kımıl· 
dar gibi olan sanayi, manifatu• 
ra sanayididir ve daha çok in· 
sanlann giyinmelerile ve mevsim 
ibtiyaçlarile alakadar olan sanayi 
şubeleridir. 

Halbuki sanayiin temeli demir 
ve çelik sanayiidir. Bu sanayide 
ise açtlma değil, kapanma ve 
darlaşma hareketleri görülecektir. 

Onun için dünya buhranının 
bitmek üzere olduğu hakkındaki 
haberler henüz mevsimsizdir ve 
acele verilmiş kararlara· istinat 
etmektedir. - Yalçın 
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Ahlak 
Fesadının 
Derinliği 
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takip eden iflasından sonra aylar 
geçti ği halde, bu rezaletll hadiaenin 
sonu gc!medi. İvar Krösıer, denilebilir 
ki asır 1 ann nadir yetiştirdiği müthit 
bir maceraperestti. Onun yüzündendir 
ki İsveç Başvekili Ekman istifaya 
mecbur oldu. Memleketin bütün aI• 
yasi fırkaları, paraya karşı prensipo 
d::yanan nefretine rağmen, komilnid 
fırkası dahi dahil olmak üzer• 

Liberaller istifa ttiler. . Mak Donald 
•• 

Kabine Buhranının Ününü Aldı 

lekelendiler. Çünki hepsinin de 
İvar Krög-erden şu veya bu 
nam altında para aldıkları tahak
kuk etti. Şimdi, Kröger aileıl 
hakkında takibat yapılıyor. 

Çünlıü, Kröger müeueıelerinln 

borcunu ödeyebilmek için Kr8ger'den 
lialmış lütün servetlerin toplanma11 
icabediyor. Halbuki buservetin bü
yük bir kısmı Kröger ailesinde ve bu 
aileyi tem11il eden kardeşi Toraten'in 
elindedir. İfJls muamelesini yürütme• 
ye memur olan snidik hakim, Tors• 
ten Kröger'den tam 100 milyon frank 
para istiyor. Fakat aldığı cevap 
ıudur: 

- "Param yok. Ben de iflaı 
ettim!,, 

İfla• ma .. aını ve bu ma•anın 
muamelelerini idare eden hakimin 
karşılaşlltı mii9kül yalnız bu de~il
dir. 

Elde mevcut evrak karıştırıldıkça 
lneçin hiçbir it vo politika adamı 
yoktur ki, Krögerden para alarak 
Jekelenmiı olduğu görünm uin. İı
ıuçli hakim, bütün borçluları sıkış· 
brıyor, Krögerden aldıklarını geri 
iade etmelerini iıtiyor. Fakat pek 
azından müıbet cevap alıyor. Deni
lebilir ki Kr8ger meaeleai, insanhj'ı 
kendisinden nefret ettiren çok mü
him ve çok manah bir imtihan 
olmuştur. Ahlak fesadını bu derece 
canlıbkla lapat eden hemen hiçbir 
hldiseyl, tarih bu derece vuzuhla 
kaydetmemittir. - Süreyya 

Atinada 
Müthiş 

Zelzeleler 
Atina 29 - Halkidikya'da 

yeni ve şiddetli bir zelzele ol
mu.ştur. Bu yUzden telefon mu
habereleri durmuşter. Şarilaos 

tepesinde 1500 metre uzunluğun
da ve 3 metre enliliğinde bir 
çatlak hasıl olmuıtur. Sellnilcto 
müthiş bir panik olmuştur. 5 

lngiliz harp gemisi muavenet et· 
mek Uzere Yerisıos'a gelmiştir. 

Atina 23 - Halikidikya zel· 
zelesinde ölenlerin miktarı şim
diye kadar 300 kişi olarak tes• 
bit edilmiştir. Sarsıntılar daha 
hafif olarak devam etmektedir. 
Jeris ırmağı ortadan kaybol
muştur. 

Londra, 29 - Serbesti! mu .. 
badele taraftarı Nazırlardan Sa
muelist'ler istifa etmişlerdir. istifa 
eden Liberal nazırlar ıunlardır: 

M. Hamilton, M. Lotyon, M. 
Graham Vayt, M. lssak Fut, 
M. Makenzivut, M. Valterki, M. 
Sten Mor, M. Harlan Jon Simon, 
M. Alendal. 

istifa eden bntnn nazırlar ve 
müsteşarlar Baıvekile mUşterek 
bir mektup göndererek istifalari 
sebeplerini anlatmışlardır. Liberal 
nazırlar, İngiliz lirasına kurtar
mak ve milli krediyi tesis etmek 
için kabineye girdiklerini ve bu 
işi başardıklarını anlatmaktadırlar. 
İstifa eden nazırlar Ottava kon· 
feransınm, aerbestii mübadeleyi 
ortadan kaldırdığmı ve bunun 
prensiplerine muğayir olduğunu 
söylemektedirler. 

Liberaller Ottava itilAflarım 
Rusya ile olan ticareti tehdit 
etmekte olunduğundan dolayı 
da muahaze etmektedirler. Bütün 
bu sebeplerden ve icabında 
parlamentoda izah edecekleri 
diğer bir takım sebepten dolayı 
liberal nazırlar aoo bir uzlaşma 
teşebbllsünden sonra istifayı mu· 
vafık bulmuşlardır. Bundan sonra 
kendileri milli bilkdmete fırkala
rınn prensiplerine karşı hareket 
ettiği müddetçe müzaherette de
vam edeceklerdir. 

Yent Nazırlar Kimlerdir? 
Londra, 29 - Muhafazakar

lardan Sör Con Gilmur Dahiliyeye, 
Valter Elyat Ziraate, Liberaller
den Sör gandofrai Kolinç lskoçya 
Nazırlığına tayin edilmiştir. Mat
buat bu tayinleri tasvip etmi~tir. 

Kabine Buhranmm ÖnU 
Ahndı Amma 

Londra, 29 - Başvekil M. 
Makdonald'ın müstafa Nazırlar 
yerine sUr' atle yeni naztrları tayin 
etmesi, bir kabine buhranın önünü 
almıştır. Bununla beraber Sör 
Herbert Samuel'in ve Lord Snov
den 'io istifası kabinenin nufuzu
nu ihlal etmiştir. 

Letonya Sovyet Rusya Ticareti 
Moskova 23 - Sovyet Rusya 

ile Letonya arasındaki ticaret 
muahedesinin müzakeresine baş
lanmıştır. 

TEFRIKAN UMARASJ:83========== 

ÇOCUKLUÖUM 
Mefhur Rus Edibi Makslm Oorktı.4.J n3yaı roma ru 

Türkçeye Çeviren: Muvaffak 

- Hayır azizim, bu doğru 

değil, bunu muhakkak sen uy
durdunl 

Ve her defasında onun kısa 

veciz mütaleaları meselenin tam 

üstüne basardı. O sanki benim 

içime bakıyor, kalbimde, kafam
da ne olup bittiğini görüyordu. 

Sazan doğru olmıyan, lüzumsuz 

sözlerimi hemen söyler söylemez 

bir iki kelime ile keserdi: 

- Şarlatanlık etme yavrum! 

Onun bu esrarengiz kuvvetini 
sık sık tecrübe etmiyo çalışırdım. 
Bir şey düşünür, bulur, ve 
bunu sanki hakikaten olmuş gibi 
anlatırdım. Fakat o bir müddet 
dinledikten sonra inanmaz, kafa· 
smı iki yana sallardı: 

- Hayır, hayır yavrum! Ya
lan söylüyorsun!. 

Derdi. 
- Nereden biliyorsun? 

Yüznnden anlıyorum azi-
ziml 

Yunan intihabatı bitti. Bugiiıı~ kadar iktidar nıevkiinde bulunan .M. V&nlzelo· 
sun liberal fırkası ancak 109 meb'us çıkarabilmiıtir. Halbuki muhalefette 
bulunan ve Kraliyet taraftarı olduğıı söylenen ll. Qaldarisin halk fırkası 96 
meb'uı ile vaıiyete h&kim oldu. Reisicümbur M. Zayimlsin Batvek&leti M. 
Çaldarise vermesi muhtemeldir. Göriinütte M. Çaldaria, meb'uaanda eberiyet 
bulabilmek için, liberal fırkasına muhalif olan diğer cümhuriyet hrkalarının 
ittirak.ile kabinesi te9kil edilecekiir. Resmimiz, Atlnada bir dairoi intibablye 
de rey vermek için sıraeını bekliyenleri göstermektedir. 

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

Fransa İtham Albnda 
Fon Papen Muhtemel 

Mes'uliyetini Fransaya 
Hadiselerin 
Atfediyor 

Berlio 29 - T eslihat mese· 
lesi dolayısile Başvekil Fon Pa
pen 'in Fransız Ba,vekilinln nut• 
kuna verdiği cevap, halkın his
siyatıma tam bir ifadesidir. Al
manyanm talebinin akamete uğ
radığı söylenmekte ve bu aka
metin sebebi tamamile Fransaya 
atfedilmektedir. 

Vaziyet vahim 

Berlin, 29 - Alman murah
hası Fon Norat, Alman Başvekili 
Fen Papenden aldığı bir enur 

üzerine, F ranıııı: Baıvekili M. 

Heryonun nutkunu dinlemeden 
Cenevreden hareket etmiftir. 

Siyasi mehafilde bu hare
ket vaziyetin blltlln vahametini 
gösteren bir tezahür addedilmek· 

tedir. Fon Norat buraya gelmi
yeceğine, Hindenburgu, Fon Pa• 
peni ve Malt Müdafaa Nazırı 

Fon Şlayşeri görecektir. Kabine

nin bugünkü içtimaında mühim 
kararlar verilecektir. 

~~---------------···----------~~~-· 
Yelkenli 
Tagyarecinin 
T ecrüheleri 

Londra, 29 - İngiltere hüku
meti, yelkenli Alman tayyareci 
Robert Kronfeldi davet etmiştir. 
Tayyareci Robert, Hiadistanda 
tecrübeler yapacak, buranın bava 
ve rüzgarlarına yelkenli tayyare 
kuUanımya miisait olup olmadı
ğım tesbit edecektir. 

Ninem ot pazarma su almıya 

giderken ekseriya beni de yanma 

alırdı. Bir kere bir sürll şehirlinin 

bir köylüyü dövdüklerini gördük. 

Onlar köylüyli yere yuvarladılar, 

sürüklediler. Hiddetini ç.karmak 

istiyen köpekler gibi sağa, sola 

tartakladılar. Ninem çarçabuk su 

kovalarını bıraktı ve kovaları ta

şıdığı sırığı salhyarak mütecaviz

lerin Uzerine atıldı ve bana ba· 

ğırdı: 

Sen çabuk kaç buradan ! 
Ben çok korkmuştum. Fakat 

kaçacak yerde onun arkasından 

koşuyor ve şehirlileri taşlıyordum. 

Ninem ise elindeki s:rıkla onların 

kafalarına aırtlarına indiriyordu. 

!Fırtına 

200 Kişiyi 
Öldürdü 

San Juan 29 - Porto Riko 

fırtınası neticesinde 200 kiti ölmüı 
1000 kişi yaralanmıştır. Bora 

Sen Domingoya doğru ilerle

mektedir, 

Bize yatdımcılar da geldi. Şe

hirliler kaçmaya koyuldular. Ni

nem onların feci bir surette ya• 

raladıkJarı zavallı köylünün yll· 

zünü yıkamıya başladı. Köylüniln 

kirli başparma.{ı ile kamyan bur• 

nunu tuttuğunu ve kanm par· 

makları arasından ninemin yüzüne 

ve göğsüne sıçradığmı hala istik

rah ile görür gibiyim. Ninem 

yük1Jck sesle bağırıyor ve bütUn 

vücudü titriyordu • 

Eve gelince (Pekala) ya bu 

macerayı anlatmağa koştum. O 

işini olduğu gibi bıraktı. Uzun 

bir eğeyi kılıç gibi yüksekte tu

tarak tanı önümde durdu. Göz .. 

"Evli bir insan dUnya gUze
lioi severse mazur görfilebilir 
mi? Bir kadının bütün dünyaca 
tanınmış güzelliği karşısında in
sanın zif hissetmesi tabiidir. 
Bir erkeğin bu zilfa düşmesini 
ayıplamak doğru mudur?,, 

Naci 

Derler ki bir kumandan, faik 
kuvvetler karşısında bulunduğu 
mevzii terke, veya teslim olmıya 
mecbur olurıa, bundan dolayı 
mes'ul olmaz. 

Bir kadın, kuvvetli bir erke
ğin tu2ağına düşer de, buu kuv• 
veti altında mukavemet edemiye
cek hale düşerse, mazur görüllir. 

Bir polis, veya bir veznedar 
göğsUne dayanan bir tabanca 
karşısında vazifesini yapamıyacak 
bir hale gelirse muatep olmaz. 

Eğer bu mantık doğru ıse, 
güzelliği cibance kabul edilmiı 
bir glizele karısına inhisar etme
ıi IAzımgelen aşkım verfrıe onun 
da bundan dolayı mazur iHrUl
meai icap oder. 

Fakat birinciler için doğra 
olan bu mantık, evli bir erkek 
için tatbik olunamaz. Bir defa 
dünya gilzeli sevilmez. Bilhaasa 
evli bir adam dllnya gözelini 
ıevmt9k aallhlyetlnl hiç haiz de
ğildir. Nasıl gtlzelliğine hayran 
olduğumuz sinema artistlerine 
ifık olamıyorsak, dünya gllze-
line de Atık olamayız, 

HANIMTEVZE 
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Almanyada MUrettiplerin Grevi 
Berlin, 29 - Milliyetperver 

gazetelerin tabedlldiği Şeri 
matbaasının 3000 milrettip ve 
amelesi, ücretlerin tenzili yüzlh1· 
den greY yapmışlardır. 

BrUksel Karanhkta Kaldı 
Brüksel, 29 - Elektrik fab

rikasında çıkan yangın dolayısile 
bütün tehir karanhkta kalmıştır. 
Müesseseler, kahveler, Bankalar 
karanlıktır. Si.nemalar tatil edil
miştir, Gazetelerin çıkmamasın

dan korkulmaktadır. 

Inğünüo üstünden a~rtçe ve m lJ. 
dekkikane bakıyordu. Birdenbire 
hikayemin ortasında nazarı dik· 

kati celbeden bir kat'iyetle atıldı: 

- Çok iyi, işte tabii olarak 

böyle idi, pek mükemmeli.. 

Ben henüz gördükerimin he· 

yecam altında idim Ye onun 

bu garip sözlerine dikkat etmi· 

yor, hikayeme devem ediyordum. 

Kolunu omuzuma koyarak benim· 

le odada aşağı yukarı gezmiye 

başladı. Ve tekrar dedi ki: 

- Bu kadarı kafi, artık da

ha fazla anlatmıya tuzum yok! 

Laztm olan her şeyi söyledin.. 

Anladın mı?. 
( Arknsı var ) 
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f Dünya hadiseleri 

Kumar Ve Bir 
V ... ergi Borcu 
Meselesi 

Vaşingtondan bildiriliyor: 
Amerika maliye idaresi, zengin 
bir Amerikalı kadının hazineye 
olan vergi borcunu, bu kadının 

mUracaati üzerine, 20 bin dolar 
birden indirmiştir. Kadının mü
racaati garip olcluğu kadar, vergi 
beyannamesinden hu miktar bor· 
cu indiren maliy<" idaresinin es· 
babı mucibe raporu da bir hayli 
tuhaftır. Kadının iddiasına göre, 
vergi beyanna mesini verdikten 
ıonra Avrupaya gitmiş, kurr 
oynamış ve kaybetmişti r. 

Kendisi, ötedenberi kumar 
oynar. Bunu eğlence için değil, 
uzun zamandanberi adet edinmiş· 
tir. Bu it ı bar ile vergi borcunun 
indirilmesi mlıvafıktı r.,. 

Maliye idaresi esbabı mucibe· 
ainde diyorki: " Filvaki bu talep 
tetkik edilmiş ve borcun indiril· 
mesının hakh olacağı kanaati 
basıl olmuştur. Fakat, işsizlik ve 
eğlence için kumar oymyanlarm 
ayni suretle Maliye idaresinin 
müsamahalı muamelesini göre· 
ceklerini zannetmek hatadır . ., 

Bu hal, ilerisi için bir hayli 
ihtilifh davalara yol açacağa 
çok benzer. 

Almanyada Çalışan Kadmlar 
Berlinden bildiriliyor: Alman· 

yada umu:ni hayata karışan ve 
aerbest mesleklerde iş alan ka
chnlarm adedi gittikçe artmakta
dır. Bunlarm içinde heele bir 
meslek vndırki ekseriyet tama· 
mile kadınlardadır. Bu meslek, 
taganni hocalığıdır. 

5327 kadın taganni hocaama 
mukabil erkek hocaların miktar1 
ancak 3917 i bulmaktadır. 

Muallim mesleğinde çal ışan 
kadınlar ise 211 ,066 ya mukabil 
17,665 tir. San 'at ve tiyatro ha
yatında da erkeklerin 4878 ade
dine kartı 4149 mevk! işgal edi
yorlar. Doktorlukta da mühim 
bir vaziyet temin etmişlerdir. 
Bu miktar 45332 ye karşı 
2572, eczacılıkta 13173 e muka· 
bil 2720, nefis san' atlarda 11427 
ye karşı 2761, edebiyatta da 
4791 e mukabil 910 mevkileri 
Yardır. 

Halbuki avukatlıkta, bu nis· 
bet fazla dlişmeİ<tedir. Alman 
kadın avukatlarının adedi 54 dür. 
HHlbuki erkek avukatlar 13975 i 
buluyor. Papaz mesleğinde de 
e lO kadının karşısında 407 46 
erkek mevki almaktadır. 

Acaba Sebep Nedir? 
Almanca Döyçe Mediçinişe 

Vohenşirif isimli tıp gazetesinde, 
maruf profesörlerden Dr. Krüs-
yllıiln ıöyle bir ilam çıkmıtbr. 

.. Müşterilerimden biri tara
fından her türlü ruhi ve 11 bht 
Yasıfları haiz dokuz aylak gürbüz 
bir çocuğu evlatlığa kabul ede
cek bir aile araımya memur edil-
miş bulunuyorum. Bu cocuğu 
evlat idinecek ailenin ya Alman 
veya İskandinavyalı olmaaı ve 

her iki memleketin Müdiran 
aımfından veya arazi sahibi 
aerbest eşhastan bulunmaları 
ıartbr. 

Evlatlığa verilecek çocuk; ana 
Ye baba tarafından ırk itibarile 
mükemmel ve asildir. Ailesi ara
aında Alman ve İskandinavyalı 
doktor, papas, sanayi erbabı 
vardır ve cümlesi, tamamen şü
mullildilrler.,, Bu derecf\ elverişli 
evsafı haiz bulunan bu çocuğun 
ailesi tarafından elden çıkarılmak 
istenmesini a nlamak, mantıkan 
mümkün olmıyor. 

SON POSTA Eyliil 2 

M EV Si _MI G i R i N C E... I t 
_ Kari A1ektuplan _ 

"Sana Sülerim Be •• Küverecem Man- ---:-B,-D-A·-A _...._ı 

GÖÇ 

ıı a srı 

daları .. Dinlensin Biraz Hayvanceklar.,, Bir Sakal 
~----

's Şimdicik Ver Bakalım Cevabını ... Kör Ölür Badem Gözlü 
Olur. Amma K,aç Keret Süledim .. Koyun Biraz Samancık.,, 

fstanDul aokaklerında bir göç manzarası 

Geçen gün, Sirkeci vapur is· - Tebe ... Tebe .. lıtakfirallab. 
kelesinin 6nünü dolduran göç Bu beleyi de baııma nirden 
arabalarını görlince, adeta yllre· aldım ? •• 
ğim garipsedi : Aradığı adamı nihayet kala· 

- Eyvah, dedim, lstanbul balık arasında ele geçirince kuşu 
yine kendi kabuğu içine çekili- hemen teslim ett : 
yor... - Al begüm emenetini.. A-

lki kuvvetli mandanın güçlük· namdan imdigüm burnumdan ge-
le sürüklediği bir muhacir ara- liydi seni aramahtan... Geçtim 
basına bakıyorum. Bu araba tam hayvana bişey olur da, derdi 
maoasile bir kırk ambar ... Yatak üstümüzde kalır. 

yor gandan, su bakracına kadar Hamallarda bir koşuşma.. Bir 
bir eve ne lhımsa içinde hepsi telaş. .. Meğerse araba vapuru 
var. Arabacı durup durup söyle- iskeleye yanaşıyormuş .• 
nıyor : Vapur yanaşmasına yanaşta 

- Bu meretleri. çekmezler, amma, ıçmı bağrmı boşaltması 
az buçuk üteyt.. Sıkışır kalmz pek kolay olmadı. Vapur değil 
te büle aı a yerde... adeta geniş karınlı bir timsah ... 

Nihayet dayanamadı, önünde Biraz gayret ebe yarı İstanbulun 
duran arabanın yedekçisine ses· eşyasını ıçıne a!acal< la yine 
lendi: karnmda boş yer kalacak ... 

Şerif ba... Ne durursun, 
yolun üstünde mertek gibi... 

Şerif genç bir çocuk, başım 

arkaya çevirdi: 
Sana mı sülersin? 

- Sana sülerim yaf... Küve
recem mandaları. . Dinlensin hay· 
vancıklar .. Taban teperler. Yeşil 
kUyden bu yana... Bir avuç yer 
bırakmadınız ortada dölenecek .. 

Arabac.lar. böyle cenkleşir
ken, arkadan bir göç kafilesi 
daha ıöküıı etti. Şimdi, gözümün 
örıünde perişan bir hicret man
zarası var. Ayakları kırılmış kol· 
tuklar, otları yer yer dakütm&ş 
minderler, yolda gelirken topuzu 
bir yere çarpıp kmlmıı karyoJa 
demirleri, hurda haline gelmiş 
çini sobalar, üstilıte bağlanmış 
kap kacak takımları daha neler 
neler yok. Çözülen bir dengin 
arasından pek 16zımlı ( ? ) bir 
seyin kulpu görüni!yor. Ba
kıyorsunuz, bir kazanın ortasına 
çocuğun beşiğini oturtmuşlar. 
Pamukları didiklenmiş bir yorga
nın ara yerindo tavan aiipürg esi
nin sapı ... 

Arabacının biri, kucağında bir 
kanarya kafesi, harıl harıl birisini 
arıyor. Hem arıyor, hem de söy
leniyor: 

Hamallardan birine sordum: 
- Nereden geliyor bu vapur? 
Yilziime bile bakn~ a<lan, baş-

tan savma bir cevap verdi: 
Y . d ı · erın en ge.ıyor ... 
Anladık amma, ye ri ne-

re&İ '/ 
Nire olacak, Üsküdaı .. 
Ya bu eşyalar, nereye 

. ı· ? gıc ıyor ... 
- Tut Şişliden, Nişantaşın

dan, Fatihe, Edirnekapıya kadar 
bütün millet yazlığa taşınd ı idi. 
Şindi geri döniyler ... 

Araba vapurunun bu yenı 

haınulesi de iskelenin üstüne 
boşanınca. ortalık hüsbütUn ka· 
rıştı. Kırıhp dökülen eşyanın 

acaba yüzüne bakan var mı? 

Tevekkeli iki göç, bir yangm 
yerini tutar dememişler. Göçün 
neye mal olduğunu, ıık sık ev 
değiştiren kiracılara ıormalı ... 
Karpuzlu bir gaz IAmbası, ,an· 
gı r şungur yere düşüp parça'a· 
n ı rken arabacı bir küfilr savurdu: 

- Şindicik ver bakalım ce
vabım.. . Kör ölür, badem gözlü 
olur!... Amma kP.ç keret süledim ... 
koyun, biraz samancık aralarına .. · 
tahta dil ya bu cenabetler... Te 
karılır jşte... Ayağile kmk lAm
baya bir tekme indirdi: 

- Pusta IAmbal.. Sabah sa· 
bah, soktun yine ceremeye bizi... 

Eşyalardan bir kısmının sahip
leri başında bekliyor. Malömya, 
mal canın yongası... iki arabacı 
aralarında konufuyorlar: 

- Allah bin bereket versin •.• 
lşter biraz açıldı bugllnler ••• Sa
bahtanberi bu üçUncli seferim ... 
Yarın da erkenden Buğaziçine 
gideceğim... Dün akşama kadar, 
Çengelköyden dört araba eşya 

taşıdım. 

- Beni de Heybeliden ç ğır· 
dılar... kısmet se, cumaya gide-
ceğim ... 

Bir aralık nıuhaverelerine ben 
de karıştım: 

- Bu sene, yazlıktan dönen
ler en çok nerelert: latınıyorlar? 

- Kimi Taksimle Nişantaşı 

taraflarında ev tutuyor.. kimisi, 
İstanbul'cla yerleşiyor. 

Aparlımanlarda çok boş yer 
var amma, ucuz yazlığın tadmı 
alanlar, bunlara yanaşmı} orlar. 
Bu !ene, Beylerbeyi, Çengelköy 
tarafümnda ayiığı sekiz liraya 
evler vardı. Adada da öyle ... Sua
diye, Erenköy b ir parça işledi 
amma, kulak asma oralara da ... 
Eski göçler kalmadı. Ben, bu 
araba iskelesinde üç y!iz altmış 
arabanm bir günde Usküdara 
geçtiği zamanlara yetiştim. Mille
tin Çaml:caya bir dökülüşü var
dı ki medet Allah... Bağlarbaşın
da, kümes gibi evlerin mev-
simliği on iki altma tutul· 
duğunu bilirim. Bu göçlere 
ben göç mü derimf.. 

Evde biri hastalanacak ta hava 
tebdili için, kıtkanaat bir yere 
gidilecek. Zati, şimdiki aparlı· 
manlarm Ust katları köşk misali .. 
Deniz tabak gibi önlerinde .. Yaz
lığa çıkacaklarında böyle birer 
apartıman bulup yerleşiyorlar. 

Bu sırada göç kafilesi, tekrar 
harekete geçmİfti. Öküzler böğü
rüyor, atlar kişniyor, kamyonlar 
homur<luyordu. Sirkeci iskelesinin 
bu dakikada eski kirvanlar dev
rinin yolgeçen hanlarım hatırlatan 
bir hali var... 1f. lf. 

Hikayesi! 
Genç olmama rağmen, sakal 

bırakmak hevesine düştüm. Saka) 
koyvermiye baıladım. Sakal bı
rakmak için de herşeyde olduğu 
gibi bir sistem kabul etmek 
l•zımdL Bildiğim sakal nevilerini 
kafamdan geçirdim: Sadi Carnot, 
Barbe en Eventail, Amiral F our· 
mer, Favoris, Bouc, A deux 
polntes Barbiche, une pointe, 
lmperiale, Carree, Côtelette, Bar-
be longue Fer a Cheval, Collier 
ilA ... 

Nihayet karar verdim: fer a 
cheval denilen ıekilde sakal bı
rakmıya karar verdim. 

Dün Sirkeciye indim. Bir ber
bere girdim: Bana Fer a cheval 
bir sakal düzelteceksin! dedim. 
Şaşaladı. İzah ettim: 

- Şöyle, iki tarafı, at nalının 
iki ucu, bir hilalin iki ucu gibi, 
bıyıkların iki tarafmı yarı hal
kalıyacak, yarı kuıatacak.. Şimdi 
anladın mı?. Zaten, Fer a cheval 
at nalı demektir. 

- Peki efendim, emredersiniz. 
YOzUmO işkembe kazır gibi 

kazıyordu. Sakal sahası da git
tikçe daralıyordu. Benim iste
diğim sisteme elverişli olmıyacak 
kaClar azalıyordu. Fakat kime 
anlatırsınız?. Hazret faaliyette 
berdevam .. 

Sakalın bir tarafı kaçıyor, 
6bUrllnU ona uydurayım derken 
bu sefer bu kaçıyor, beriki buna 
uyacak.. Vazgeç hazret, dedim •• 
Şapkayı giydim. Fırladım. O 
hırsla hemen yambaşındaki başka 
bir berbere daldım : 

Bu berber, sakalımı biraz dil· 
zeltti. Fakat Barbiche teklinde .•• 

Berber, iki makas şıkırtı11 .. ve 
bir sıfır makine, biraz pamuğa 

iki damla kolonya için yirmi 
kuruş istedi. 

Haydi paradan, licretin fahiı· 
liğinden vazgeçtik. Berberlerin 
bir cemiyeti var. Bunun mu
hakkak ki, her cemiyet ·gibi 
kendi izafetile alakadar olması, 
eksik bilgilerini tamamlaması 
lazım değil midir? Fakat, siz, 
bana, sakalımı istediğim gibi 
kestirecek bir berber tarif ede· 
mez misiniz?. 

Daim i karilorinizde ıı: llilsoyi n 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

( IHi ıı kii nii slıada.n (lcvıun ) 
lilıl i A lt ı ııordu tlkm cktcbi talebesin· 
dun 417 Coınil , Kırkağ:ıı; Musala r 
ınalıall11siııdu adalı Et hoııı Er. oğlu 
Hayrettin, H"y heliada. 11lunek t cp tale· 
busiııtlc n 10 Hüııoyin Hc('t•p, Ba lıkesir 
M it lı utpafı' llk ıııcktelıi talc lwsi ııden 
1.i4 .:\:ı ıuık , Ankara llAki ıııi) eti Milli· 
ye ııı atlıaaı;ııı da mürettip ~iikru Er.oğlu 
Muz:ıffer, Çorlu ŞUcaatt in l tkmek te lJi 
nı:ü ıı dl eın ı ftan 612 Turgut, 1stanbul 
ı·: Itıktrik Şirketi nden Vasi! ı~r. kııı 

Kal) opi, Atl ana cenup ııırntak:ısı lıa)· 

tar i m"lcadele reis i og'lıı Al uıaffer, 
Aııkar.ı Yiik sek Ziraat uıok t clıi talebu· 
s l ı 14leıı K ılmslı Ah met Zeki, Aıl.\ıı a 
T il'arct ınekt olıi iıç.lln c.11 sınıf talobe-
si ıı ıh' ı • ~ 1):3 Hiiseyin,. Aıı k:ır:ı Ycn i9e
lıir memur in sokağı ):o. U Sahilı:ı, 
Anka ra Or t a ticaret mcktelıi ta lohtt
si nd+-ıı 108 Se ııı iha, :-:ialiJı'. i Ud c cl iye 
:;:ııı c lı komi n i ~ilkr!i Boy n~l u A. Ci· 
h at, Aıl:uı a Çarçabuk ıııalıallc inde 
Nü. 110 M. Fuat, ~alihli .\ ll ııı ordu 
llk ıııck telı i Oı;il ıı cll sını r t.ılı•lıesinden 
:.o :;tadi, ~fanisa holvacı Alı ' o malı· 

tuınu E nver Kaya, Edirno l'..rkok Use
si dür\I Un en sı nıftan ~ ı 7 ıııtı h ııı et, 
l'ıunklipril ınflftli z ıdo Halit er. kıu 
.Jale, l"zıınköprü ın iın:ır 11:ıyrettin 
ınoktebi heşiııci suıır talelıcıoıindc.:n 20 1 
Melf~lıat, Balı kesir Gazi ınel.lt IJi ta le· 
hcsiııdcıı Nafıa, Aydm 7 Eyliıl ınek· 
tobi <lörfüincil sınıf tıılclı • · ııılen 13 
Necati, Ankara llacıbayrn.ııı c:ııldeii 

Aghizııfer mah:ıllosin cle ı:eşıııo soka· 
ğında No. ö Şadi ye Haıııw ' o Bey ler. 
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1 Dünyada Spor 

1 

Yunanistanda 
118 Bin 
Futbolcu Var 

Atina 28 ( Hususi ) - BUtün 
Yunanistana şamil olmak Uzere 
muazzam bir futbol faaliy&ti baş
lamaktadır. Bu faaliyet, başta 
Atina, Pire ve Selanik şehirleri 
olmak lizere, Yunanistanın bütün 
tehir ve kasabalarında Teşrinev· 

velin ilk pazar gününde başlıya
cak ve Haziran sonuna kadar 
yani tam dokuz ay devam ede
cektir. 

Bu faaliyetlere muhtelif takım
lara resmen mukayyet 118 bin 
futbolcu iştirak edecektir. Maç
lar dostane mahiyette olacak ve 
mahalli takımlar arasında, Merkez 
takımları arasında, mıntaka ta
kımları arasında, Muhtelit takım· 
lar arasında, Yunan takımlarile 

ecnebi takımlar arasında, cere
yan edecektir. Ecnebi takımlarla 
yapılacak maçlar meyanında İs
tanbul-İzmir muhtelit takımJarile 
Yunan muhtelit takımları arasın
da da maçlar vardır. 

Bunlardan başka milli şampi
yona maçları, merkez ve mıntaka 
ıampiyona maçları, büyük şehir
lerin muhtelit takımları maçları, 

Yunanistan kti}>ası mcıçları ve 
milli takım şampiyonası maçları 
da vardır. 

Atina, Pire ve Selanikte'l 
ıonra en hararetli maçlara sahne 
olan yerlerden Patras, Volos, 
Kalame, Kavala, Serez, Drama, 
Kranti, Kozan, Agrinion, Tripo
liı, Pirgoı şehirleri ikinci dere· 
ceyi haiz l>ulunmaktadırlar. 

Bütün memleket baştanbaşa 

intihabat heyecanları içinde yüz
düğü halde bu maç haıırlakları 

bu vaziyetten müteessir olma
maktadır. 

Bu da Yunanistan ahalisi 
arasında spor merak ve zevkmin 
büyük mikyasta kökleşmiş bu
lunduğunu göstermektedir. lf lf 

Sinek Sıklet Şampiyonluğu 
Londra, 28 ( A.A.) - Sinek 

aaklet şampiyonluğu müsabakası
nın 31 Teşrinievve!de Mançester 
yakınında Belvue'de Fransız Yung 
Perez ile İngiliz Jakiz Brovn 
arasında ıcra edileceği haber 
Yerililyor. 

Şmeling 

Bir Amerikalı Boksörü 
Nakavt Etti 

Nevyork, 27 (A.A.)- ~meling 
15 ravunttan ibaret olmaaı lbım
ıelen bir maçın sekizinci ravun
tunda Amerikalı Mikey Valkeri 
teknik bir surette nakavt etmiş
tir. Çünkü Amerikalının menejeri 
kendisini ringi terketmiye mecbur 
etmiştir. 

( Son Posta ı Amerikalılar bu 
maçın galibini cihan ıampiyonu 
Şarkey ile dövü,türmek kararını 
vermişlerdir. Bu ıebeple Şmeling 
in tekrar Şarkey ile karşılaşması 
beklenebilir. ) 

DUnya Tenis Şampiyonluğu 
Berlin 27 (A.A.) - Profesyo

neller arasında yapılan dünya te
nis şampiyonluğu hitama ermiş
tir. Çekoslovakyah Jozeluh ile 
lngiliz Burke Amerikalı Tilden 
ile Barnesi 8 6, 6 3, 6 3 yenerek 
çift erl<ekler şampiyonu oJrnu§lur. 

SON POSTA Sayfa , 

Dünyada Olup Bitenler Buhran Dertleri 
~~=-~~~~~~~~~ 

Amerikada Mezar Taşlarına Amerikada 

B•J J•I"" y l J Göçebelik 
ı e an apış ırıyor ar Başladı 

Genç Bir 
Zeki Ve 

Amerikan Muharriri 
Kurnazlık Rekorunu 
Nasıl Kırdı? 

Bu iki kız bir 
kumaf maiazası

ntn rek13m çıjırt

kamdır. Rekllm 
yapmak mosksadlle 
sokak ortasında 

kavga ediyorlar, 
bu suretle maOa
zayo mu,ıarl ka
zandırıyorlar. 

ilancılık ve rekllm, bugünkü 
iş hayatının hiçbir suretle müs
tağni kalamıyacağı yeni bir iş 
şubesidir. Kabul edilmek IAzımdır 
ki reklamcılığı en iyi tatbik eden 
memleketlerin başında Amerika 
gelir. Orada, bu iş için hususi 
surette yetişmiş mutahassıslar 
vardır. Hatta bazı devletler bile 
bu mutahassıslara müracaat et· 
miye mecbur olmuşlardır. İş haya
tında maharetle yapılmış reklamın 
en f < tı n i şleri bile iyi şekle so· 
kabileceğiı1 İ gösterırck için size, 
burada, Hrlrnç zikrede
ceğiz= 

Ö?en Artistin HlkAyesl 
Buıı !an birkaç hafta evvel, 

ln~iliz ~~azeteleri, maruf ıinema 
artisti Betty Ammanın vefatı 
haberini ~erdiler. Fakat bu haber 
doğru değildi ve artistik ilan 
işlerile meşgul olan müessese 
tarafından verilmişti. Sebebi ıu 
idi ki Bctty Amman son zamanda 
halk tarafından unutulur gibi 
olmuştu. Tekrar hatıra getirilmek 
icap ediyordu. Bu çareye başvu
ruldu. Halkın merakı uyandırıldı 
ve maksat hi11l oldu. 

Amerikan RekllmcllıOı 

Yukarıda demiştik ki ilin ve 
reklam işlerinde Amerika birinci 
safta gelir. Bunu size ispat etmek 
için Los Anjeleı mezarlığına bir 
göz atalım. Burada bir mezar 
vardır, taşının Uz.erinde de şu 

cümleler yazılıdır : 
Annie Haykina burada ırömüli.ldUr. 

Eter Karta ve oğlunun yaptıiı aabunlan 
kullanıaydı, Uzun zaman ırli:r.el kalabllecel.tl. 

Diier bir mezarın taşına göz 
gezdirelim. 

Gioe Berneıtam'ıll mezarı budur. Uıun 
mUddet, miitterllerine en iyi kokuları aat-
11119tır. Hatırasına hürm!len, vnlalerl de 
ayni doiruluk ile halka hlımet etmt>kte
dfrler. 

Bir başkası : 
Uzun zaman yataınak latersenl:r. 111la· 

talarınııı Red Pıll lıardalile hardallayınız. 

Bunlar, cari hayatta, umumi
yetle görülegelen şeylerdir ve 
fazla fevkaladeliği yoktur. Fakat 
genç bir Amerikan muharririnin 
eserini satmak için bulduğu usul 
kabul edilmek laz:mdır ki cidden 

Amerlkade garip kıyatetll 
bir reklam çllırtgam 

mahiranedir. Bu muharririn adı 
Bob Alıvortb'dır. "Aşkın yapabi-
leceği ... ,, isimli bir eser yazınıı, 
fakat kitabı satılmamıştır. Alo 
vortb son derece fakir bir 
gençtir. Bu kıtabından bü
yük menfaatler bcklediii için 
eserinin satılmaması, onu, 
fena halde sarsmıştır. Nihayet 
düşUnUp taşınarak gazetelere 
şöyle bir ilAn vermiştir. 

Genç bir milyoner evlenmek arzusun
dadır. Talip olduiu genç kız, Bob Alavorth 
isimli muharririn romanındaki kahraman 
kadının bütün '·ası fi arını haiz olmalıdır. 
, ••• adn:sine nıüraca:ıt. 

Bu kahraman kadının nas ı l 
ahlakta bir mahluk olduğunu 
bilmek isteyen ve evlenmiye arzu 
besliyen genç kızlar, derhal ki
tapçılara hücum elmiş ve Als
vorlh'm kitabı da bu suretle 
bir gUn içinde bitmiş, ikinci bir 
tab 'ına başlanmıştır. 

Reklam Kırall 
Amerikada mUkemmel rek

limları tertip eden birçok mute
ha1&1slar mevcut olduğundan 
bahsetmiştik. Bunların en zeki 
ve en ateşlisi Edvard Beruayı'dır. 
Bu adam Nevyorkta oturur 
ve hakikaten ilAn kıralıdır. 
Lituvanya hükumeti, seyyah 
celbetmek ıçın uzun zaman 
uğraştığı halde bir şey yap
maya muvaffak olamayınca 
Beruays'e müracaat etmiştir. Bu 
adam, Amerikalıların mevcudiye· 
tini bile bilmedikleri Lituvanya 
hakkında lSyle baş döndürücü 
bir reklama başlamış ki nihayet 
her Amerikalının kafasında Litu
vanya ismi bir nevi cennetin mü
radifi olmu,. Nitekim Fransa 
hükumeti de, Paris elbiıe moda
larını Amerikada tamim etmek için 
bu adamdan istifadeyi düşünmüş
tur. 

Barnayı, de-rhal, muazzam bir 
elbise sergisi tertip etmiş, birçok 
kimseleri bu sergide bedava giy· 
dirmiş; bunlardan istediği, bütUn 
g!ttikleri yerlerde elbiselerini met 
ettirmek ve aldıkları yerin adre
sini verdirmek olmuş. Kısa za· 
manda Fransız modası Amerikayı 
istila etmiş. 

lstanbulu bir seyyah şehri haline 
getirmek, üzilm, incir, pamuk 
gibi mallarımızı cihan piyasala
rına sürmek en büyük emelleri
mizdendir. Fakat gördük ki tim
diye kadar yaptığımız gayret
lerin biiyük bir semeresi görül
medi. Önümüzdeki misallerden 
ibret ve ders alarak ayni yol
dan yürüsek, bambaşka bir ne· 
ticeye varacağımız şüphesizdir. 

Amerikanın Barneysleri~ binlerce 
olduğuna göre bu boş duran ve 
lehimizde çalışnııya hazır bulu
nan zekalardan istifade etmek 
elimizde değil midir? 

Amerikayı saran işsizlik, ser
vet ve refahın beıiği addolunan 
Yeni Dünyayı .zannedildiğinden 
daha fİddetli bir ıurette sars
mışbr ve sarsıyor. Bunun bir ne
ticesi olmak üzere memlekette 
mllhim bir tehlike batgöstermiş: 
tir. Serserilik. Yaşları t 4 ile 25 
arasında 200 bin genç, şehirden 
şehire ve taburlar halinde dola
tarak iş arıyorlar. Amerikalılar, 
bu hale yeni bir isim bulmuşlar: 
Göçebelik. 

Bu gençlerin kendileri şimdi
ye kadar çalışmıyor idi iseler de 
babalarının veya kardeşlerinin ya
nında barınabiliyorlardı. Fak at 
onlar da işlerini kaybedince ken
dileri için başlarının çaresine 
bakmaktan baıka yapacak bir iş 
kalmadı. Dağarcaklarmı omuzla
rına vurarak yola çıktılar. Bu 
biçareler için hayat, bir azap 
haline gelmittir. 

Meseli kendilerine filanca 
ıehirde iş bulabilecekleri söyle
niyor. Hep birden o şehre koşu
yorlar. Fakat orada da iş olma
dığmı gürünce tekrar yola koyul
maktan başka çare bulamıyorlar. 
Yorgunluk, gıdasızlık, sefalet bun
lardan birçoğunu öldUrmüş, bir· 
çoğunu da kurtulamıyacak suret
te yatağa sermiştir. 

Amerikan halkınm nasıl elim 
bir vaziyete dOttüklerini daha 
iyi anlamak için şu misal kafidir 
ıanirız : 

Böyle it aramak için şehir 
şehir dolaşan genç işsizlerden 
biri bir kazaya uğramış, şimen

diferin altında kalarak iki bacağı 
birden kesilmiş. Kazanın vukua 
geldiği yerin belediyesi, vak'adan 
ailesini ha herdar etmiş ve şu 

cevabı almış: 

" Cesedin g6m0lmesi için 14-
zımgelen muameleyi siz yapınız. 
Bizim paramız yok.,, 

Şuna dikkatinizi celbetmek 
iateriz ki belediye idaresi, deli· 
kanlının lSldllğünü değil, sadece 
iki bacağının kesildiğini habeı· 

vermişti. 

Bu halin elim bir şekil aldı
ğını gören Amerikan hükumeti, 
bütün belediyelere müracaat 
ederek bu nevi işsizler jçin ba
rınabilecek misafirhaneler açma
larını ve kendilerini serserilikten 
kurtarmak için herçibadabat bir 
iş bulup vermelerini bildirmiştir. 

Bunlardan, istasiyonlara girerek 
boş vagonlanda yatan ve sonra 
bir daha kalkamıyarak ölenlerin 
adedi 2000 i bulmuştur. 
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Bakırköyünde Faydalı Ve 
Hayırlı Bir Müessese 

Fuat Paşa, izzet Paşanın Kafasına 
Hokkayı Fırlatıverdi 

-------
Dur Seni De Döveyim De Belki Sadrazam Olursun 

Mu1ıarrirl ~ 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-J43-

~em mademki kulunuza em
niyetiniz yok ; şu halde mü· 
saadc buyurunuz. Mısıra gide
yim. Orada işlerim karmakarışık 
bir halde.. Hiç olmazsa onları 

tesviye edeyim. Acizane hizme· 
t :mc ne zaman ihtiyacınız olursa 
ferman buyurunuz; yine koşar 
gelirim ... 

Bu sözler, Abdülhamide epey
ce hiddet ve helecan vermekle 
beraber, yine iHdal ve sekinetini 
muhafaza etti. Fuat Paşanın he
~· ecan ve asabiyetini mlll!yimetle 
l eskin etmek istedi. işi şakaya 
l'ozarak: 

- Sen, bir bilirsin.. Ben, 
bin bilirim pap ... Hikmeti hnkü· 
met, h8kiimeti hikmet derler, 
bir ıey vardır. Ben şu köşede 
oturuyorum amma, iğnenin de
Jiğindende Hindistanı seyrediyo
rum. Deliliği bırak. 

Bizi biribirimizden ancak 
ölUm aymr. Ben seni dün, bugftn 
tanımıyorum. İstedikleri kadar 
jurnal versinler. Bak, ben bunla
ra ehemmiyet veriyor muyum .. 
Hadi git köşküne.. Rahat rahat 
olur. Şuna, buna da uyma. .• 

Dedi ve Fuat Paşayı bu su
retle taltif ederek kötk~ne gön
dermek istedi. Fakat Fuat Pap, 
huzurdan çaktığı zaman daha 
hala öfkesini yenememitti... O 
öfke ile doğruca izzet Paşanın 
dairesine gitti. Kapıyı vurmıya 

Ye içeri haber yollamıya lüzum 
görmeden izzet Paşanın odasma 
girdi. O esnada l:net Paşa, ayak
ta duran Ahmet Celilettin ve 
Çerkes Mehmet paşalarla görü
şüyordu. Kapının birdenbire açı· 
Jarak Fuat Paşanın bir kasırga 
şiddetile içeri girmesi üzerine 
bqlar.nı çevirdiler. Papyı göz
leri dönmüş, dörtköşe sakalı 

dimdik kesilmiş. bir halde gö
rünce, Celaleddin Paşa ile Meh
met Paşa, bir kenara çekildiler. 
izzet Paşa, rengi bembeyaz kesi
lerek sandalyesinde adeta don
muş, kalmııta. 

Fuat Paıa, kapıdan girer gir
mez hemen İzzet Paşanan masa
sına yürüdü: 

- Mel'un herif .• nedir senin 
bu yaphkların? .. 

Diye masanın üıtllndeki hok· 
ka tak1 mını kapta. Kaldırınca 

izzet Paşanın kafasına attı. İzzet 
Paşanın f e.si, yüzü, kolab göm· 
leği, redingotu, mürekep içinde 
kaldı. Bu esnada Çerkes Mehmet 
Paşa, geri geri çekilerek Rç k 
duran kapıdan usullacık kaçtı. 

Fuat Paşa, avazı çıktığı kadar 
bağırıyor: 

- Ben dayak attım diye 
bana inat Re~idi (Ferik) yaptı ·· · 
yorsuıı ha.. Demek ki day 
uğurlu geliyor.. Dur, seni d 
peleyiın de, b.Jki sen de aadra
zaın olursun .• 

Diye izzet Paşanın üzerine 
yürüyüverdi.. Ahmet CelAlettin 
Paşa, Fuat Paşanın çok sevdiği 
namuslu bir adam olduğu içio 
paşanın bu sevgisine glivenerek 
derhal araya girmiı, onun hiddde- ı 
tini teskine çalıııyordu. izzet Pap, 
bu fırsattan istifade ederek der
hal kapıdan fırladı. O sıra da 
( küçük mabeyn ) dairesindeki 
odasında meşgul bulunan Abdül
hamidin huzuruna koşarak: 

- Efendimizi.. Bakımı:, Fuat 
paşa, kulunuz beni ne hale koydu. 

Diye ağlaınıya başladı. Hal
buki, Abdülhamit te fena halde 
öfkeli idi. Biraz evvrl Fuat Paşa
nın gösterdiği dostane muamele
den müteessir olmuttu. Bunun 
acısını ç•karacak adam arıyordu. 
İzzet Patanın kazdıj1 kuyuya 
kendi kendine dOftüğilnl görünce 
öfkesi bir kat daha kabardı: 

- Oh olsun.. Y apbiınız iıi, 
yüzünüze, gözünüze bulaştarma

yınız.. Hem bu kıyafetle huzura 
çık:nıya utanmıyor musun.. Çık .. 

Diye baj'ırdı. 
Fuat Paşaya gelince, İzzet 

Paşa kaçtıktan 90nra oradaki 
kolt'..lğa yan geldi, oturdu. 
Cebinden tabakasını ça-
kardı. Bir cigara kendi ildı. 

Bir tanede Ahmet Celilettin Pa
şaya uzattı. Derin derin asabi
yetle birkaç nefes çektikten son
ra, Celilettin Paşaya hitaben: 

LILIAN HAR~~EY 

CENNET YOLU 

- Bu hınzır herif doğruca 

hUnkAra gitmiş, ağıma geleılf 
söylemiştir. Hünkarın hali malôm, 
belki bana birşey sormak ister. 
Rica ederim Paıa, git huzura 
çık.. Bak bakalım, bir iradeleri 
var mı? 

Dedi. Celilettiıı Paşa, der
hal (küçük mabeyin)e gitti. 
Abdülbamidi gördü. Bir çeyrek 
kadar sonra avdet ederek : 

- Efendimiz, selAm buy~ 
yorlar... ( Delime söyle. izzeti hu
zurdan kovdum. Müsterih olaun .• 
Artık evine gitsin, rahat etsin.. > 
diye ferman buyurdular. 

Cev .,mı getirdi ve, 
hazırlanan Fuat Papnın 
girerek aarayın (Cümle 
na kadar teıyi etti. 

gitmiye 
koluna 
lı.apıu ) 

Bir gün sonra, cuma idi. 

f' 

F oat Pap, bermutat sellmbia 
gitmif, AbdOlhamit geçerken her 
zamanki mevkiinde durarak blln
kirı selamlıyordu. Abdülhamit 
geçerken hafifçP. iğildi. Mütebes
sim bir çehre ile Fuat Pqaya 
selAm verdi. Acaba Abdiilhami
din bu hareketi aamimi mi idi •• 
Ve padiphın bn iltifabm gören 
Fuat Paşanın düşmanl:ırı, artık 
onu lakap ve tacizde daha hAIA 
devam edebilecekkr midi 1 

( Ark:\l'lt \'ar ) 

Boyoflu, lataabal ..,. Kadıkly 
HAYAOAZI "RKETLERI 
tarafından teblığ edilen illn 

Aparllmanlann merkezi teahia 
te1İ•atı için ecnebi kok kömürilnün 
istimali lehine propazaada yapılmak
tadır ve bu kokun kül nispeti az oldu
tundan kullanılmuı munfıktır denili
yor. Yıkanmıt en e7l Erejli ldSmürle-
r in'n taktiri ile iatih .. ı edilen ru
hane koku filhakika eyi cinsten ec
nebi Jrok klSmilrftne ni•peten biru 
daha fazla lcülQ havidir. Fakat bu 
fark ancak b 'r fiat farkı ile ifade 
olunmalıdır. Zira Milli bir mahsul 
olan gazhane kokunu diter bilcümle 
evsafı beyti •• merkeır.i blltün tHhin HENRY GARAT 

I vHıtalau için ıalkemmel istimal oluna 

• ---------------· ilir. Ecnebi kokklSmürü timdi oldutu ! bgibi mahı.endo tealim tart le tonu 28 
DÜZTABAN ve bASTIBACAK : lira Ye daha fazlaya uhhrsa raxba-

Bugün Sizi, ne koku timdiki fiatile ona milrac· 
cahtır. Binaenaleyh mfitteriler, Milb 

OPERA stNEMASlNA mahsul olan razhane kokunu tercila 
etmelid ' r. 

Davet ve ıon teıusilleri olan 

Kadın Avcıları 
filimini görmenizi rica ve ayni 
zamanda kahkahalı iki aaat ge· 
çireceğinizi lemin edi, orlar. 

ilaveten: F ox halihazır dünya 
havadisleri 

RAM ON 

'• Halkın pek aeYditi iki artiat 
Clıarlotle Sun - Guıtav Frahlich 

Y abncı Bir Bayrak 
Altında 

namındaki şıtyanı b.;ıyret fılrninde 

NPV'S'\RRO 
SUZY VERNON ile beraber dün ak,am 

G LOR YA' da 
göderilen tamamen Fransızu aözlil ve tarkıh 

AŞIK RAHİBE 
(Seville'Ji Şarkıcı) 

filminde parlak muvaHakiyetler kazanmı~tır. "Glorya Cu" pek büyük 
tak<li. Jere mul•ar olmuştur. Ve bu film in devamı müddetince 

bütün suvarele rd c i ştirak edecektir. 

·_ t'• ... ,. • •• i' .. .. ALİCE COCEA ve ANDRE ROANNE'in 

Balm~ldly dojum evi binası 

Hlmayei Etfal Cemiyeti Ba· Dolum için mfteaHHye ml-
kırkay fUbednin t..U ettiji do- racaat edenler bUyOk bir ıubulet 
ğum evi halk için çok faydah ve ıefkat görmektedirler. Dotum 
olmaya bqlamııhr. iki husul h&1ta evinin bir fayduıda çocuk balo-

odau ile bir .. ıon bir ameliyatane mı usullerini halka tamim etmAf 
bir doğum odua, takirnbane, olma11dar. icap ettikçe annelere 

butabalnca, doktor odaları, ça- toctık bakımı ve doğum hakkın-
mqarhane, banyo, mutfak daire· da mlikemmel ve faydah ma!ıi-? 
lerinden mltetekkil olan dolum mat verilmektedir. Bakırköy 
evi muhitin en mDbrem ihtiyaç- Himayei Etfalinin me1&isi çok 
larrndan birisini temin etmiştir. ıayan1 takdirdir. 

Kurultay Müzakeresi Ha
raretli Bir Mahiyet Aldı 

( Bq tarafı 1 lncl aayfada ) 

basit bir andırma yoktur. Şeh
name bir destandır. Kodatkobi· 

likte efsaneyi ve destanı hatır
latan ~k mr kelimeye rast•an-
maE. Onun bütün gay~si 
cemiyt:t:n toplu bir devlet ha!in-

de intizamla yaşamasını temine 
yarayacak ahlaki ve içtima! eaas· 

ları bir araya toplamaktan ibaret
tir ve ona göre her şey cemiyet 

içindir ve cemiyet için olmalıdır. 
Şehname ile Kodatkobilik arasın· 

daki münasebet ikisinin de ayni 

vezinde yazılmış olmasına munha

sırdır . ., 
Samih Rifat Bey aruz Ye he

ce meselelerine de temas etmiş, 

çok derin ve ilmi izahat 

vermiştir. MiUeakıben Hasan 

Ali Bey kürsüye ıeçmİf, 

halk ve divan edebiyatlara ara· 
sında mukayeseler yapmlfbr. 

' 527 o 

İdam! 
- -

Dört Maznun Ôlüm Ce
zasına Mahkum Edildi -

hmir, {Hususi) - Geçenlerde 

Ödemişte feci bir cinayet olmuş, 

Seyrek köylü Mehmet Ağa na

mında bir zat ile zevcesi ve 

hizmetçisi boğazlarından kesilmek 

1Uretile öldiirülmüıtü. Ödemiş 
Ağır Cezasında cereyan eden 
muhakeme ııeticesinde, faillerden 

hancı Ali, Veli, Cafer ve Çallı 

1 Ömer idam, diğerleri hapis ceza· 

• lanna mahküm edilmişlerdir. 

Dilimizin halk edebiyatında 6zDnB 
mftmklln mertebe saklam11, mtl-
nevverlerin eseri olan divaa 
edebiyatında ise tDrk'9nln 
nasıl bozulmut bulunduğunu 

meydana koymağa çalıpcajmı 

~yliymk 1ı11m dininin Tnrk 
Alemine yayılmağa başladığı %&· 

mandan itibaren a1'apça ve fari9" 

çenin dilimize nasıl karıımağa 
baıladığını, münevverler arasın
da halkan aramadığı ve anla-

madığı ıçın sevmediği ye
ni bir edebt dilin naııl vllcut 

bulduğunu iıah etmif, bilbasaa 
Türk dili, Türk edebiyab için 
karanlık bir devre olan Sel
çuk devrinde saray erkAnınm 

iltifatlarına kapılan metbiyed 
şairlerin TUrk dilinin bakımsız ve 
Ttırk edebiyatının sönük kalma
sına sebep olduklarını bildirmiştir . 

Kurultay yarın aaat 14 te be
şinci içtimaını yapacaktır. 

SON P OSTA 
Yevmi, ~İyHI, Havadia ve Halk 

ıazetui 

• 
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Gelen evrak geri verHmez 
.l!a.nl:ırdaıı mes'uliyet alın uıaı 

c evap i~in mektuplara (C5) kuruıl llk 
J'Ul ilav.)Sİ lfııı ındır. 

Adres değittiril ınesi (20) kuruıtur . 

KOCAM BENİ ALDATIRSA 
Gaaetemlz:de çıkan realın ve yazalarua 
bCltfla hak.lan ıaahfıu va raz:eteınize 

alltU. 

Şayanı hayret Fransızca sözlü ARTJ.STJ•K sioema11na 
filmi; blitün İstanbul halkmı celbediyor 

aldatıyorsa, bu filmi g5rünce onu tashih etmenin usulllnft lSğreneceksiniz 

Ucuz Mahrukat 
Belediye kışın memurlara u

cuzca mahrukat temin etmek 
için bir depo tesisine karar ver
miştir. 
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TİMURLENK 
-100- Muharrir ı : lf-. * 

Timur Çin Ülkesini .De 
Ele Geçirecekti 

Gür ve amır ses, yfizlerce 
kafayı tek bir baş gibi yerlere 
e«dirirken Timur, maymunlu 

b 

adamla arkadaşlarının ulcaşa 
ulcaşa yanına geldilderioi gördü. 
Üçü de, sıra ile, üzengiye dudak
larını yapıştırarak tazimlerini 
arzediyorlar ve kendilerini t:mıt

tırıyorlardı. 
- Germeyan beyi kulunuz, 

Menteşe beyi köteniz, Aydm 
beyi çakeriniz! 

Tlmurla Yıldırımı 

Büyük edibimiz Namık Kemal, 
Timurla Beyazıdın karşdaşmala
rmı tasvir ederken: 

" Yıldırım iklimi Osmaniyi 
cevelanına müsait bulmadığından 
etrafında olan hisarı inhisarı de
virmekte ve harikulade bazı et
vannın sadematı ( 1) esası idareye 
halel vermekte iken Timur meş
hur, siperi saika gibi, tarikı isti• 
lisana dikildi. Eğerçi Ürat şidde
tine nazaran anide yerinden ko
parması ihtimalden bait değildi. 
Fakat ha&mile çarpışmıya başlar 
başlamaz, sevin ruzigarı eczayı 

kuvvetini tarümar ettiğinden o 
ateşparei celadet, yok yere mah
volup gitti " diyor. 

Şöhretli bir frenk müverrihi 
bütün İslam tarihinde Timur ile 
Yıldmmın karşılaşması kadar 
muazzam bir savaş yoktur, hük
münü veriyor. Timur saltanatını 
yazan lranlı Şerefeddin, şair ~a: 
tifi, Cenabi, cuş ve buruş sahıbı 
Şeyh Zindeği, Arapşah, Lar! 
\"e iki Türk hükümdar arasmdakı 

ınelbameyi nakleden i:lris, ~eşri, 
Muhiddin, Sadeddin, Liitfi, Ali ve 
diğer Türk müverrihler de bu kor-

'unç oıüsademe üzerinde uzun uzun 
tevakkuf ediyorlar. Bu Arapça, 
Acemce ve Türkçe tarihleri oku
yup ta şöyle bir düşünenler mut
laka "Cümlenin maksudu bir 
amma rivayet muhtelif!,, demek 
iztırarında kalırlar. Çünkü Acem 

(l) Namık Kemalin 14 baZ1 etvarı., 
dediği şeyler, Yılchrım Beya:udın bir 
•Ürü münasebetsizlikleridir. O, müt
hiş bir gorar içinde ruban sarhoşla• 
dığı gibi gece gündüı; şarap içmek, 
tasviri caiz o1 mıyan şekillerde eğ
lenceler tertip etmek suretile dev• 
Jet işlerini ihmal eder olmuştu. Zev
cesi olan Sırp prensesinden lşret 
meclislerinde pek çirkin surette eğ
lc'.'lmeyi öğrenmişti. Saray sefahat 
yuvası haJ:nde idi. 

Beyaudın sefahetinden doğan ah
laks zlık, yavaş yavaş muhite de 
yayıldı,başta kadılar olmak üzere 
bütün memur1ar içmekte, eğlenmekte 
en müfrit dereceyi terviç eder oldu. 
idarenin intizamı bozuldu, rüşvet 

ayyuka çıktı. . . 
Gariptir ki Beyazıt, kendının 

yaptığını başkalarının yapmasına ra
zı olamazdı, bu sebeple birçok şid
detler gösterdi: Hatta sehsen kadıyı 
bir gün toplatarak bir eve doldurt
tu, yakılmaları emrini verdi. Bu emir, 
infaz olunmak üzere idi. Saray ıoy
tarılarmdao birinin müdahalesilc 
seri kaldı. Bu soytan, b:n altın 

mukabilinde Bayazıdın hiddetini tes
kin etmeyi deruhde ederek yolcu kı· 

yafetine girer Ye huzura çıkarak 

i•tanbula gitmek için izin ist~r. Be· 
yazıt, "niçin?,, diye ıor'!nca: "Kadı

larımızı yakıyorsunuz, lstanbul im
parator undan davalarımıza bakmak 
içi o papazlar istiyeceğim,, ce va hını 
verir. İşte bu istihzadır ki o aekaen 
kadmın hayatını kurtarmış, fakat 
Beyazıdı sefahatten uzaklaştır an an-

cak Timurun ıillesi olmuştur. 

Şerefeddinden Türk Aliye kadar 
her müverrih, Demirin Yıldırımı 
yendiğini ve bu yenmenin mu· 
kadder olduğunu söylemekte 
ittifak etmekle beraber harp 
mcs'uliyetinin galiple mağluptan 

hangisine ait olduğunu tespit 
etmekte adeta mütereddittirler. 

İki büyük Türk hükümdarın 
biribirini yok etmiye çalışması 

acıkh bir şeydir. Eğer onlar uzun 
bir münakaşa devresi geçirdikten 
sonra karşt karşıya gelip te çar
pışmasalardı, dost geçinselerdi, 
dil ve din birliğinin emrettiği 
kardeşlik vazifelerini anlasalardı, 
tarihin seyri bambaşka olurdu. 
Evet. İki Türk hükümdar boğaz 
boğaza gelmeselerdi, İstanbulun 
Türkleşmesi yarım asır evvel vaki 
olacaktı ve Fatihin orduları 
Anadoluda değil, Macarista1ıda, 

Almanyada dolaşacaktı. 
Ayni zamanda Timur, Çin 

ülkesini ele geçirmiş ve oradaki 
Türk haklarını canland1rmış bu
lunacaktı. Onlar yapılacak işleri 

yapmadılar, yapılmaması muvafık 
olan şeyi yaptılar, Türk silahını 
Türk topraklarında kullandılar 
ve o silaha yas tutturdular. Bu 
sebeple biz, Sıvasın yıkılmasından, 
Ankara öniinde binlerce Türkün 
ölmesinden, Türk silahına mev'ut 
olan zaferlerin geri kalmasından 
dolayı Timuru da Beyazıdı da 
mes'ul sayıyoruz. 

Fakat bizim yazdığımız niha-
yet bir romandır. tarih değildir. 

Timurla yıldırımın niçin bozuş
tuklarını, hangi siyasi sebeplerle 
boğaz boğaza geldiklerini tahlil 

ve tasvir etmek vazifesini faşımı· 
yoruz. Şu kadar ki hikayemizde 
onların çarpışmalar ru zikretmek-
ten de geri kalamayız. Zira hika
yemize mevzu ittihaz ettiğimiı 

büyük adamm son günleri o 

müthiş harp ile alakadard.r. Keş
te doğan, Semerlrnntie par!ıyan 

Timur Ankarada son şuiesini 
görmüş ve göstermiştir. Yine bu 

harp, birçok entrik:ılarla dolu

dur ve bu entrikalar tarihteu 

ziyade böyle b!r romanı .~lah--· 
dar eder. İşte bu yiizdendir ki 
yıldırımı Tiı:mrun cs~rimizdc i~ar
şılaşhrıyoruz. 

Biri uzak şarkta dcğup büyü
müş, obürü Bursada dünyaya 
geli,J D11..ıetoka ve Edirne saray
larmda h~yata alıştırılmış olan 
iki kuvvetli Tiirkün bir gün diiş

man sıfatile yüzyüze ve k.l!Ç kı
lıca gel.,.,eleri, hakikaten şaşıla

cak tesadüflerdendir. Bunların 

yolları ayrı idi, hedefleri ayrı 
idi. Fakat insanlarm mukaddera
bnı idare eden gizli el, Timuru 
Keş kasabasından çıkardı, dağ· 
lardan ve sulardan aşırdı, İran 
topraklarına getirdi, Kafkasyayı 
dolaştırdı. Dicle ve Fırat vadi
lerinde gezdirdi, bir aralık geri 
çevirip Hindistana götürdü, son
ra yine çekti, Anadolu kıyılarına 
attı. 

Beri tarafta da Beyazıdı, Kos-
vada Osmanlıların hükümdarı 
mevkiine çıkardı, sağda ve solda 
uğraştirdı, Trakyada bulundurdu, 
Makedon yada ve T esalyada cev-
lanlar yaptırdı, nihayet Ezricana 
kadar sürükledi. 

( Arkası var ) 

SON POSTA Sayfa g 

Pariste Kaybolan Hikmet 
Beyin Esrarıengiz Macerası 

(Baş tarafı 1 inci 1ayfada • 
dır. Paşa tarafından evvela odalık 
olarak alınmış, sonra nikfihlan
mıştır. Duhter Hamının Ahmet 
Muhtar Paşadan Bedreltin Bey 
isminde bir oğlu olmuştur, Ah
met Muhtar Paşa vefat edince 
paşanın büyük oğlu Mahmut 
Muhtar Paşa, Duhter Hanımın 
nikahlı bir zevce olmadığını, bun
dan dolayı ne kendisinin, ne de 
oğlu Bedrettin Beyin Pş. nın mira
sına dahil olamıyacaklarını iddia 
etmiştir. Fakat aç1lao dava Mahmut 
Muhtar Paşanın aleyhine netice
lenmiş, Duhter Hanımın Paşa 
tarafmdan nikahlandığı sabit ol
duğu gibi elinde bulunan mü
cevherlerin paşadan çalındığına 
d_air olan iddia da ispat edileme-
miştir. F ad:at Mahmut Muhtar 
paşa tarafından açılan bu davalar 
bir hayli uzun sürdüğü için tara· 
feyn arasında tabii görülmek lazım 
gelen bir soğukluk ve bir müna
feret hasıl etmiştir. Bu sırada 
Duhter Hamm, oğlu Bedrettin 
Beyi Parise, tahsile göndermiş
tir. Bedrettin Bey Fransa
da hastalanıp ta vefat edince 
ikinci bir miras meselesi mey- ı 
dana çıkmıştır. Çünkü Bt:.-<\'ettiıı ' 
Bey, pederi Gazi Ahmet Muhtar 
Paşadan mühim bir miras yemiş 
bulunuyordu. Vefatından evvel 
elindeki servetini, bir vasiyetna-
me ile muhtelif akrabaları arasın .. 
da taksim etmiş ve bu paraları muh
telif bankalara yatırmıştı. Bu arada 
valdesi Duhter Hanıma da mühim 
bir para b1rakm:ştı. 

Bu senenin nisanı içinde, 
Parise seyahati, İşte bu miras 
meselesine ait pürüzleri temiz
lemek ve l:ankadaki ~araları 
almak İ\ in iht y r etmişti. Yalnı z 
Sait Hikmet i::eyin, k.ıybolr.ıadan 
evvel bankalardan 530 kcsur bin 
frank tahsil ettiği nazarı dikkate 
alınırsa üzerinde mühim bir yekun 
·tutan bir paranın bulunduğunu 
kabul etmek icap eder. Fakat 
bu zatin ayrıca yine bttnkalardan 
200 küsur bin franklık bir para t.., '•· 
sil etmediği nazarı dikkate aL· 
n rsa Sait Hikmet Beyin kendi 
arzusile taldp ettiği esasını kabul 
etmek müşkül görünüyor. 

Sait flikmet Bey mayıs 
içinde Lozana hareket ediyor. 
Orada Mahmut Muhtar F aşaya 
randevu vermiş bulunuyor. Bu 
mülakatta, yine miras mesele
lerine ait bazı .şeyler görü
şü~ecektir. Maamafih Paşa ile 
aralarında bir miras ;şinin mevcu
diyeti Sait Hikmet Beyin iddia-
sında kalıyor. Çünkü, esasen 
bu meseleler vaktile hal ve 
f ~sledilmiş, mahkeme kararına 

, İ id iran elmiş bulunuyordu. Evet .. 
Sait Hikmet B. Lozana hareket 
eciyor, bu arada Sait Hik· 
met Beyden haber nlamıyan 
aile Paris Türk Konsolos-
luğuna orası da Paris zabıta
sına müracaat ediyor. 

Fransız zabıtası tahkikat 
yapıyor, görüyor ki Sait Hikmet 

Bey Pariste Matüren isimli sokakta 
Sidney otelinde oturuyordu. F ran .. 
saya geldiği zaman bu ..:ytele 
inmek mutadı idi. Zabıta memur
ları bu vaziyet karşısmda bir 
parça hayrete düşmiiycrlar değil. 
Zira Sidney oteli üçüncü sınıf 
bir oteldir. Sait Hikmet Hey ise 
zengindir. Binaenaleyh bu hasis
liğin manasını pek anlıyamıyorlor. 
Tahkik ediyorlar ve görüyorlar 
ki Sait Hikmet Bey l.ozana ~i
derken yolda Laroş şehrine uğ
ramış, gar civarında bir otelde 
od.ı tutmuş, sonra istasiyondaki 
telgrafhaneye giderek Cenevrede 
bulunan bir Türk kız talel esine 
telgraf çekmiye gitmi~, bir daha 
görünmemiş. 

Sonra Cenevre Türk konso· 
losluğundan bu otele telefon 
edilmiş, Sait Hikmet Beyin bı
raktığı bir bavul ile şemsiyesinin 

Sııit Hikmet Beyle zevceatnln ikam•t 
ettikleri Nipataşında Bedreddin 

Bey aparbmanl 

evveli. Cenevreye gönderilmesi 
söylenmiş. iki gUnlük otel parası 
verilmeden gönderilemiyeceği o
telci tarafından söylenince yine 
Cenevre konsolosbanesinin resmi 
kağıdile 20 frank gönderilmiş; 
budefa eşyaların Paris'te Matüren 
sokağında ki otele gönderilme
leri bildirilmiş. tahkikat yapan 
Fransız zabıtası filvaki bu eşyayı 
Sidney otelinde bulmuş, Paris 
Türk konsulushanesine teslim et
miştir. Buarada, Sait Hikmet 
Beyin Fransa'da Agacamyan is
minde bir dostu varmış. Budostu 
da Sait Hikmet Beyden haber 
alamayınca meraka düşmüş, iki 
defa Laroş şehri ldeki otele mek
tup yazmış, Hikmet Beyden haber 
sormuş. 

Fakat işin garibi, otelcinin 
verdiği endişe uyandırıcı malumat 
üzerine zabıtaya müracaat etmesi 
Jazımgelirken etmemiş. Sait Hik
met Beyden bir karttan başka 
bir şey almıyan zevcesi Duhter 
Hamının müracaat ve teşebbüsü 
üzerine Franstz zabıtası harekete 
geçmiş ve bugün verdiğimiz ~ütün 
bu malumat tesbit edilmiştir. itiraf 
edilmek lazımdır ki vaziyet, 
Fransız zabıta~mın endişelerine 
hak verdirici bir mahiyettedir. 

Paraya Tama Mesefesl 

Sait Hikmet Bey üzerinde 
çok para taşır bir adam olduğu 
ıçın onun bankadan tahsilatta 
bulunduğuna veya otelde cüz
danını ç.kardığmı gören ber
h<lngi bir fena niyetli adam, 
onu bir tuzağa düşürmüş olabilirdi. 

Kimdir Bu Genç ? 

Y ~ne Sidney oteli sahip ve 
garsonlarmın .ifadesine göre Sait 
Hikmet Bey Pariste iken hemen 
hergün öğleden sonra genç bir 
Türk delikanlısının ziyaretini ka
bul edermiş. Uzunca boylu, es· 
mer renkli, siyah parlak saçh ve 
daima şık giyirien bu genç, Sa
it Hikmet Beye karşı mübahğalı 
bir ihtiram [ österir, pardisü ve 
bastonunu bile tutarmış. Fakat 
gaybubetine ait haberler ortalık
ta çalkandığı halde ne otele 
gelmiş, ne de Fransız zab tasına 
müracaat etmiş. Bu sessizliği, 
bir hayli garip göremektedir. 

Salt Hikmet Beyin Vekill 

Sait Hikmet Bey elycvm şeh
rimizde bulunan ~evcesi Duhter 
hanımın şehrimizde bir vekilieri 
vardır ki Sultanhamamında, Ka
brcıoğlu han nda bulunmaktadır. 
ismi Alaeddin Beydir. 

Bu zat, Sait Hikmet Beyin 
Parise asıl bir miras işi iç"n g·t
mediğini, çünkü 1 u mi:-as işinin 
halledilmiş olduğunu, ~ çen ni· 
sanda, her vakitki gibi P"rise 
gideceğini söy !iyeı·ek har kt: etti
ğini, oradan yalnıı. bir kar!' yaz-

dımnı F · · a· • ransa ıçm AğacanyaQ 
isminde bir dostunun adresini 
bıraktığını, bu sessizlik fizerine 
Agacanyan efendiye ıntiracaat 
edildiğini, bu zahn verdiği ce
vapta Sait Hikmet Beyi Cenev• 
reye gitmit gösterdiğini. halbuki 
Cenevre Türk konso)osluğu da 
ayoı tarihte Sait Hikmet Beyi 
Parise hareket etmiş olarak bil
dirdiğini, binaenaleyh bu nokta
nın aydınlanması lazımgeldiğinl 
kaydettikten sonra diyor ld: 

" Sait Hikmet Beyin ls-
viçreye, Mahmut Muhtar Paşayı 
görmek üzere hareketi bildiril
diği sırada Paşe Mısırda idi. 
Ancak son zamanda Vişiye 
hareket etti. Sait Hikmet Bey, 
Paşanın lsviçrede olmadığım 
biliyordu. Bu itibar ile Lozana 
gitmesine bir mana verilemez. 
Sait Hikmet Bey hafif bir felç 
geçirmişti. 

Az, çok şuuru noksan sayılır. 
Başma bir kaza ve felaket gel-
miş olabilir. Hususi zabıta hafi
yeleri, şimdi tahkikat yapıyorlar. 

Kimdir Bu kız? 
Sait Hikmet Beyin Laroı 

,ehrinden Cenevrede bulunan bir 
türk kız talebesine telgraf çek
tiği mevzubahs olunca bu talebe 
hakkında da tahkikat yapılmıştır. 
Fakat böyle bir talebe bulunma
mıştır. Bu hadise hakkında Ce· 
nevre türk baş konsulosu Celal 
Bey, şu malumatı vermektedir: 

6 - Sait Hikmet Bey çok 
asabi, akli muvazenesi tamam ol-
mayan çok unutkan bir zattı. 
Mayıs ayında Lozana gelmiş ve 
burada tahsilde bulunan bir 
Türk kızını aramıştır. 

Bu kızı bulmak için Polise 
müracaat etmiş, polis te kimseyi 
bulamamıştır. Fakat Sait Hikmet 
heyin akli muvazenesinden şüp• 
helendiği içio 20 mayısta kedi
sıoı Cenevre konsoloshanesine 
teslim etmiştir. 

Burada pasaportu tetkik edi
lince fsviçreye 7 mayısta bir defa 
daha gitmiş olduğu görülmüştür. 

Fakat Sait Hikmet Bey, o 
zamandanberi geçen vakayii kati
yen hatırlamadığım söylemiştir. 
Cepleri aranınca Lozandan Pa• 
rise kadar bir üçüncii mevki 
bileti ve bahsedilen Türk kızına 
çektiği bir telgrafın müsveddesi 
bulunmuştur. Garibi bu telgra• 
fın aslı da Sait Hikmet beyin 
cebinde çıkmıştır. 

Paristen Lozana çekilen bu 
telgraf. nasıl ~ütekait ~abitin y ~li~e 
geçmiştır, bu cıhet malum dcgıldır. 

Garip ifadeler 
Hikmet Bey 20 mayı~ta Ce

nevrcden Parise harelı.et etmiş, 
fakat bir kaç gün sonra tekrar 
Cenevreye dönmüştür. Bu sırada 
rabıtasız sözler söylemiş: neye 
döndüğünü anlatmamıştır. 

Y atnız Laroş Migcne uğn
yarak orada otelde ça·1tasile 
şemsiyesini bıraktığını,. ?unları 
almak istediğini söylem1ştır. Bu-

ı:: un üzerine konsoloslıa:ı~ kavas 
larından biri kendisini ista <:yona 
götürmüş, Laroş .içi~ .?ir bil.e~ 
lımş · ır. Fakat ertesı gunu kendısı 
teicr .ır Cenevre konsoloshanesin
de ~ö:ünınüşti.ir. Bu defa baş 
ağr s·ndan şikayet etmiş, Laroş 
istasyonu deye Dijene git
tiğini , bunun üzerine tekrar geri 
döndi!ğunü, hafrıasma malik bu-
l rt y •• l . t" 
unma~.ıgım soy emış ır. 

Fakat diin gelen kat'i "fadeli 
tel6 rafl:ır bu esrarengiz hadise .. 
nin mcçhullerinden birini çok 
şaya 11 esef bir tarzda mey• 
dan .l ç ıkanmşve bi.itün ihti
ma 1 ;İ çünitr.1ü~ oluyor '.! bu 
su. e c Sa it Hil. met Bl~. 1 öl-
diiğ ·, a.11aş1lıyor. Ancak bu n1i.in 
se. cbi veya S•!hcpleri, ve ha· 
dis ·s· ·ı 'n bu zn na kad.ı 

ı :ıl - b \., ın için t .::.men 
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Jngiltore HOkfimetl tan.fından Gazi 
Hı. ne hediye edilen eserin tercilmesl =RADYO-

ÇANAKKALE so EylOI Cuma 
lıtan bul - ( UIOO metre) 18 Vedia 

Rıza vo H('!kıs Hanımlar tarafından 
a la turka s:ıı, 19,:> orkes tra, !1 İn ci, 

Eli za ve Cehnet Hanımlar tarafından 
22 gramofon . 

-115- Yazan r Ceneral Oglander 

Harpte Fransızların Bilkret - ( 394 metre ) 20 Studyo 
toııısi ll tı ri, 20,30 Kor& havaları, bizim 
9arkııoız. Püskürtüldüğü Nokta Beigrat - ( (21) metre ) 20 Fran sı'I· 
ca dere, 20,5 gramofon, 22,30 dans 
havaları, 22,50 Bohem, Rlgoletto ve 
'fravieta operalarından parçalar . 

Saat 11,30 a dotru, Jeneral 
Mar1ball, cephenin cİ•anna ... ı 
elduğu uman, •uayet hiçte iyi 
clejildL Mamafih Jeneral Mar9-
hall, ileri hareketindeki bu auu-
betin ve mDtkOllba d8fmanın 
mukavemetinden ziyade efradın 
yorıunlajundan ileri ıelditüae 
bllkmetti Ye 88 inci liftllın cllz'll
tamlannıa aon derece yorpn ol
duklanna kanaat ıetirerek yeıA-

•• ihtiyat kunetl tetkil eden 
16 ıocı Jiyayı muharebeye sokmaya 
karar vererek bu liTaya 88 inci 
livanao cephane yetiftirmeainl Ye 
ondan aonra da blltlln battı ileri 
aDrerek Kirteyi zaptetmeaiai em
retti. Ayni zamanda ela 87 inci 
li•aya kumanda eden kaymakam 
Cauon'u aol cenahı ileri anrmek 
için o cepheye g&aclerdL Bu 
••nada saldaki Franuzların, 88 
inci livanın saj cenahını da aft
rllkliyerek ric'at etmekte olduk· 
lan g6rtıldn. 

Kaymakam Coyley 86 ınca 
llYanın ileri barekt etmeai için 
derhal ilzam ıelen emirleri verdi. 
Sai taraftaki Lancuhlre Fuıilliera 
ile aol tuaftakl Royal Fuaillier• 
taarruu bqhyacaklar ve Munıter 
Ye Dublin Fuailliera de bunlan 
himaye edecekti. beri atala· 
cak olan iki tabur u aonra 
taanı.. hazır bir halde idi. 

fakat lteki taburlar bu· 
lunaa111ordu. Billbare 88 inci 
li•aclan bir zabitin bu taburlara 
tuadGf ettiji ve lin için hayat 
memat mea'eleaidir diyerek bun
lann kaaan azamını uj cenaha 
Mvkettltl anlqıldL Bu auretle 
• atın 86 ancı Iİ\'a yarı kuvvetin
clen mahrum Ye Kirteye yapıla
cak taarruıu takviye etmek için 
elinde yalnıı iki taburu kalmıtb. 
Halbuki bu taburların her ikiai 
de gayet zayıf bir halde idi.Zabit· 
lerinin kısmı azamı telef olmuıtu 
ve efradı da 88 inci livanm efradı 
kadar yorpn ve bitkindi. 

Yeni bllcumun pek te lokipf 
atmemekte olduğunu gören 86 anca 
liva zabitanından Kapiten F armar 
Lancaabire Fuillien Ye Royal 
F usilliera' den mllrekkep bir kuY· 
•etle ve KapiteD Bromley ile 
mDIAzim O'Connell'i yanına ala
rak billhare Fir Tue Wood yani 
Çamlık tesmiye edilen ve beı on 
•taçtan mtırekkep olan ataçhğa 
doğru ilerledi. Bunu ılren sağ 
•• aol cenahlar da ilerlediler 
ve bir müddet aonra bu çam
lık pek az zayiat verilerek 

Resim Talıllll Kupona 

'l'abiatiııiıl Oğr&nmak 1aU7orbnıa 

re ıniııiı.i 5 ade& kupoıı ile bir· 

lılao gönderiııiı. Resminiz ıır•r• 
tabiJ lr ve iade edllwu 

hıim, 'meslek 
eya ıaan' att 

Bulundua-u 
memleket 

R 'il ın iıı ti ı .ı.: 1 
c. loca" mi 7 

=~----.._.,,Jf 

nc:.iıni ıı kli1e~l 30 k11r111lu 
Pn 1 ııı u kabili:ıdı gGnderile Jihr. 

- - ..ı 1 

zaptedildL Kapiten F armar 
Kapiten Bromley ve mlllbim 
Needbam, yanlarına biraz kuv· 
vet alarak ileriyi ketf etmek llze
re hareket ettiler ve Kirteye liç 
~eyrek mil kadar yaldaıtılar. Bu 
eanada Tllrkler rlc' at halinde idi. 
Fakat maaleaef çamhkta bulunan 
efradın kumandanı F armarın 
ilerde bulunduğundan haberdar 
dejildi Ye Yuiyeti hiç te emin 
tellkkl etmiyerek, ileriye doğru 
hareket edecek yerde, ıeriye 
çekilmeyi emretti. Bu auretle 
Herdeki klçDk kunet tecrit 
edilmif bir halde kaldı ve 
Kirteyl zaptetmek fırsatı da 
kayboldu. Geriye takviye kı
taatı çatırmıya ıiden Kapi
ten Bromley wrularak telef 
oldu. Birkaç dakika sonra da 
Türkler tekrar avdet ettiler ve 
kapiten Farmar da ric'at etmiye 
mecbur oldu. 

Sol tarafta, Zığmderenin her 
iki tarafında bulunan 87 inci liva 
6ğleden sonra pek çok zayiat 
•ererek ileri harekete devama 
muvaffak olabildi. Fakat bu 
aralık ıol cenahan en ilerisindeki 
Tilrkkıh ıtı takviye edilmiı bu· 
lunuyordu. Border Reıiment 
kıtaatı Y 1&hiline inen dere• 
nin ağzına eeldikleri zaman 
mllthit bir ateıe maruz kaldılar 
ve akabinde de Ttırkler lilngtl 
ile makabil hllcuma geçtiler. Bu 
artık tahammDI edilir ıey dej'll· 
di. Zaten yorpn olan efrat 
derhal ıeri dandll ve Queen 
Elizabeth, zıhlısından vaziyeti 
debtetle seyreden Başkumanda
nın g6z8 6nftnde sol cenah bölO
jtl urp kayalıklardan aıağı ine
rek 1&hil boyundan Helles'e 
doğru kaçmaya başladı. Bir 
mftddet için vaziyet son derece 
tehlikeli idi çünkü ıol cenah ta· 
mamile açıkta. Fakat beheri 
24000 ıarapnel saçan 15 pusluk 
toplardan Tlirklerin ortasına atı
lan birkaç mermi vazıyeti biraz 
ıslah eder gibi oldu. Jenaral 
Hamilton karaya derhal bir er
kim harp zabiti g6ndererek 
rical etmekte olan efradı toplayıp 
tekrar cepheye aevketmesini 
emretti. 

( Arkuı var) 

Roma - ( 441 metre) 20, 15 grauıofon, 
21,45 muhtelit konser. 

Perat - (488 metre) 20 Hıudia ope 
rotinden farkılar, 20,30 kon faranı, 21 
Ostrova'daıı nakil. 

Virana - (517 metre) ı 9,5ö Loteıı
gri operası, ~3,30 Amerikada n nakil. 

Pett• - (MO metre) ·!1 bir kiJ~Uk 
biklye, 21,30 lılanon operasından par
f&lar, 23 Çigan orkattra. 

Vuıo•a - (14.lt metre) 20,15 muh
telif, 21, 13 senfoni 2S,!U da111 havaları. 

Berlln - (16S~ metre) 20 Doktorun 
tavsiyeleri, 28,5 Va9lngton' dan nakili. 

1 Teşrinievvel Cumartesi 
lıtanbal - (llOO metre) 14 Kurultay 

m iııakerelcri, 19 o rkestra, 19,5 Tam
bur i Rorik Bey ile arkadatları tarafın

dan, 20,5 Nihal ve İnci lfa ıı ımlar, 21 
orkestra. 

BOkret - (894 metre) 20 radyo ıte
vil, ?J. iki p iyano, 21,20 Gabi, 22 
Enesku lokıuıtasındıı.n nakil. 

Ralgrat - ( 429 metre ) 20 operet 
parı;aları, 21,40 konser. 

Roma - ( 441 metre ) 20 gramofo n, 
21,4.; Baroııin Karini operas. 

Prat - ( '88 ınetre ) 20 Bröııodırn 
nakil, 21,5:-i mus ikili komedi. 

Viyana - ( IS17 metnJ 19 mandolin 
konseri, 19,45 halk konseri, 21,45 tı mit 

daima bakidir isminde bir operet. 
Pafta - ( 550 metre ) 20 saloıı or· 

kestrası, 1, 15 net'• •eren havalar. 
Varıoıra - (Ull metre) 20 dini ha

valar, 21 hafif 9arkılar, 23,03 Şopen 
konseri. 

lılerHa - ( 1686 metre) !O f<'ra n 11ı zca 

ders, 21 operet konıeri . 

Sözden Hoşlanmıyor 
Pariı - Bu defaki Cemiyeti 

Akvam Mecliai içtimaına riyaset 
etmek aıraıı lrllnda Bat•ekili 
M. da V aleranındır. Bu zat Ce
nevreye gitmek llzere Pariae 
uğramıı ve idet olduğu llzere 
blltün gazetecileri kabul etmit
tir. Fakat dünya tarihinde ilk 
defa olarak, bu zat, gazetecilerle 
bir hayli havaiyattan babıettikten 
sonra kendilerine resmi surette 
söyliyebilecek hiçbir ıey olmadı· 
ğını beyan etmiştir. Paria gaze
tecileri, kendilerini meharetle 
atlatan M. dö Valeraya karıı 
epeyce kırgandarlar. 

stanbul Tramvay Şirketinin tahvilat hAmilleri~e 
Tahvillt iizerinde yazıla metindeki (dördüncü fıkra) şartlara tev· 

fikao, tedavnlde kalan tekmil tahvilat bedellerinin 1 Nisan 1933 
den itibaren ve aıağıda gösterildiği veçbile tediyesine Meclisi İda-
rece karar verilmit olduğu İstanbul Tramvay tirketinin tahvilat 
hlmillerine bildirilir. 

Mezkür metne tevfikan mevzubahs tahvilat 1 Niaan 1933 ten 
itibaren faiz getirmiyccek ve bedel!eri tediye edilmek için 1 Niaan 
1933 te vadeleri hulületmemiş olan bütün kuponlara hamil olacak· 
tar. Aksi takdirde noksan kuponlar bedeli tediye olunacak mebllğ· 
dan tenzil edilcektir. 

Vadesi hulul etmiş kuponların beş sene zarfında mftruru zamana 
tabi olarak hükümsüz kaldığı bu münasebetle hatırlatılır. 

Bundan maada tahvilat hlmilleri arzu ederlerse 1 nisan 1933 
vadesini beklemeden 1 teşrinievvel 1932 den itiberen tahvillerini 
tediyeye ibraz edebilmelerine Meclisi İdare karar vermiıtir. Bu tak· 
dirde tahvilat bedeli ile beraber son kuponun tediye tarihi olan 
ı teşrinievvel 1932 den itibaren tahvillerin tediyeye ibrazı gUnUne 
kadar işleyen faizler dahi kendilerine tediye olunacaktır. 

Tahvilat tediye edilmek üzere Şirketin Beyoğlunda, Tünel Mey• 
danmda, Metro Hanında, kAin Merkezi idaresine veya Galata'da 
Osmanlı Bankasına veyahut Galata' da Selinik Bankasına ibraz 
olunmal ıdır. 

Tayyare Cemiyeti Mübayaat Komisyonundan: 
Nümune ve ŞM:baameleri veçbile 195.000 adet duvar ve el plin

lan tab 'ettirileceğinden ta~'• talip olacakların pey akçeleri ile bir
likte ı · 10 • 932 cumartesı gftntl ... t 15 te Piyanıro MndGrlltnade 

tltqekkU Tanan Mabayaat Kombyo .... ••acaatlan. 

BIBAYB 
Bu Sütunda Hergün 

Nakleden: Naci Sadal lalı 

" Burası Nedir? ,, 
Bir memleket bilirim ki 

umalan her mevsim tıznm dolu 
bağluı, ağaçları her an kirazla 
yllklll bahçelerlle yalnıı bir tek 
kadının malıdır. O ilkenin •taç 
1r6lğelerinde oturup dinlenmek, 
çardaklarında doyasıya tlzllm ye
mek mllmkündllr. Fakat memle-
ketin yukarı luamında ıenit. 
ferah Ye nezareti fe•kallde bir 
oteli vardır ki berkesin 16ztl 
oraya yerletebilmek, orada otu· 
rabilmektedir. O otelin mlldireai 
de bizzat memleketin aablbeai 
olan kadındır. Bir ftln benim de 
yolum o diyara dOıtn.. 

Otelin mlldireai için. mllfteri 
intihabında çok m&fldllpeaenttir 
derlerdi. lriıebilmeıl zorluklarla 
dolu hedeflere kartı inaanlarda 
doğu,tan mevcut olan ezeli inci
zap bende de o otele yerleımek 
arzuları .ıı ateıledi. bk itim Ml
dirc Hammla tanışmak yollarını 

aramak oldu. Kör ıeytan 6m
rtımde ilk defa olarak iıime bu-
run aokmadı, muvaffak oldum. 
Ben ona; gftzel otelinde oturmak 
için seçilmek arzuaile aokulm.
dığım kanaatini vermek istiyor
dum. bk zamanlarda bundan 
kat'iyen bahsetmedim. Nihayet 
aramız o kadar iyileıti, aamimiye
timiz o kadar arttı ki hakiki mak· 
sadımı açmakta bir beiı ıare
medim. 

- Acaba dedim, bende ote
linize llyık bir mDıteri olmak 
buıuaiyeUerini bulabildiniz mi? 

Gllld&: 
- Oo, dedi, ıiı de mi mDı· 

terilerimi aeçmek buuauada pek 
mllfkilpeaent dawandıjaau duy
dunuz? 

- Bunu b&tlin dllnya bili
yor, dedim ••• 

Bir ıeyler aöylemlye, aormıya 
hazırlanıyordum. Kadın zeki iclL 
Ne demek iıteditiml anlaımıb; 
bana a6z barakmadı: 

- Y o, dedi, tcceulla yok. 
Sizi temin ederim ki gizlerinizi 
bağlamaklıjım yine aizin rahatı
nız ve iyiliğiniz içindir. GOzelliji 

dillerde destan olan otelimde bahti
yat bir 6mllr ıllrmek arzuaunda 
iseniz bu göz bağlamanan aeb-e 
bini sormadan, öj'renmeyi merak 
etmeden 9artamı kabul ediniz! •• 
Ve kabul ettim. Gözlerimi bajladı. 
Elimden tuttu. Bir mllddet 
y6rlldük, bir merdiven indik, 
bir kapı aç.ldı, bir koridor ıeç
tik, bir kapı daha açıldı, girdik; 
kapı kapandı: 

- Geldin! dedi Ye 16zleri· 
min bağını ç6zerek: lıte dedi 
buraaı yatmak, buruı okum•k, 
ıuraaı uzanmak, oruı yazmak 
içini Şu da bahsettiğim zil... is
tirahat ediniz. Ben yine ıelirim. 
Şimdilik mllaaadenizlel 

~ 
Geceydi!. Tam oda kapımın 

dibinde bir patırdı vardı. Anahtarı 
bir elime, tabancamı bir elime 
aldım., Kapıyı yavaşça açtım, 
çıktım!. Bir adam, etrafa dinliye
rek koridorun nihayetine doğru 
gidiyordu. Bağırdım: 

- Dur!.. O hayretle döndü, 
durmuyor, bana doğru yaklaıı· 
yordu: 

- Haydut hırsız dedim, ne 
arıyorsun burada? 

- Ben bıraız değilimi fakat 
sen kimsin ne arıyorsun burada? 

- Ben burada oturuyorum!.. 
- Ben de burada oturuyo-

rum! •• 
- Yalanca, burada benden 

başka mlfterl ıokL 

I - Ben de benden bqka 
kimse olmadığına biliyordum!.. 

Vaziyet ıaripti. Tabancamı 
cebime soktum. O anda, da
ha ıarip bir ıey oldu. Otelin 
UZUD koridorunun iki tarafındaki 
bDtOn odaların kapılan açıldı. 
hepsinden mlltereddit uzanan 
baflan birer ıövde takip etti 
ve ortada elleri tabancalı on alta 
adam peyda oldu. Hepai ptloa 
l&fkın blribirlerine bakıyorlar, 
yapacakları harekete karar •ere
miyorlardı. Az aonra on aekiz 
kiti bir yerde toplanmıştık. Her
kea biribirine ayni ıuali aoru
yordu: 

- Sen kimsin? •• 
- Ben burada oturuyorum. 

Burada benden bqb kimae yok 
biliyordum, aen ki mala? 

- Ben de burada oturuyorum. 
Ben de burada benden bqka 
kimse yok biliyordum!.. Ve 
nihayet geçen hayretlerden aonra 
akallar baılara ıeldL Komquldu 
ve anlqılda ki hepimiz bu otele 
ayni tarh kabul ederek gözleri 
bağlı gınp çıkmıtız. hepimiı 
kendimizi otelin yeglne mllfte
riai bilmifiz. Zaman, hepimizde 
ayni ıekilde ayni tllplaeleri uyan
dırllllf. Bu 11racla aramazda ak 
1&kalh bir ihtiyar peyda oldu : 

- EYIAtlar, dedi, nereduiaiz 
biliyor musunuz ? 

- Bir otelde! ••• 
- Bir batakbaneclel ••• 
- Bir .... ar dliaJUJnclal.-
- Uyanık flrtllen bir riya-

da! ... 
- Bir sahteklrm tuzatıaclaL. 
Herku bir py, bir yer a6yll

yordu. ihtiyar bepıini arifane bir 
tebeullmle dinliyordu. Nihayet: 

-Ha11r dedi, bayar •.. Ne otel· 
de, batakhanede, ne riyada, ne de 
tuzaktauaız. Buruı bir " Kadın 
kalbi ,, dir. Ben senelerdenberi 
burada yaııyorum. Fakat bu 
genİf yerin biltlln odalanna da 
tekbaııma aahip olmak hulya· 
lanm aala bealemeden, etrafımda 
daydajum Msler nedir, baıka 
odalarda adamlar var mıdır, 

kimlerdir, bunları aala merak 
etmeden yatıyorum. Bir erkek 
için bir kadınm kalbine tamamile 
1&hlp olmak imkinı yoktur. Bu 
hulyayı glldenler aakutu hayale 
maWcümdurlar. Bu gllzellilder 
içinde sakin bir g6nlllle ya· 
tıyabilmek için çare, bir uf ak 
kötecikle, bir tek hücrecikle 
g6zleri baih iktifa etmektir, ede
bilmektir 1... Şimdi hepiniz yerle
rinize çekiliniz. Yarın ıözlerioia 
bağla olarak dlfarıya çıkaralınca
ya kadar bekler, düt6nüraftnaz. 
içinizde her ıeye rağmen bura
dan gitmek istemiyecek kadar 
buraya sevgileri kuvvetli olanlar, 
bir tey hissettirmeden benim gibi 
rene d6nerler. Kadın kalbinde 
yalnız olmadıklarmı bilerek ve 
bilmemezlikten gelerek yaıarlar. 
lstemiyenler bir daha dönmezler. 
Haydi çocuklar, Allah rahatlık 
versin ..• 

"" Bu klbuslu rüyayı gördUtilıa 
. gecedenberi Allah beni ihtiyarın 

temenni ettiği rahatlıktan mahrum 
bıraktı. Şimdi ne zaman kadın 
kalbinden bahsolunsa gözllmlla 
6nllnde o kalabalık otel canlanır 
ve kulaklanma o ilıtiyarm nasi
hatleri akıeder. Korkarım ve kr 
pnm, ltucak bucak kaçarım. 
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Kontesten Yeni 
Arzusile 

Bir Haber Çıkmadığını Gördüğüm için Vaziyeti Anlamak 
Evine Gittim, Kadını .Aşıkı il~ Birlikte Buldum ! 

Neden kızayım! ÇUnki bu 
ıahada yekdiğerimize taş çıkar· 
tacak adamlar olduğumuzu bilmez 
değilim l 

- Mümkün! Maamafih sizin 
bana nazaran daha kurnaz, hele 
daha ihtiyatkar olduğunuz 'lln· 
bakkaldır. Fakat ne dersiniz, ya 
aleyhinizde zabıtaya ve Adliyeye 
tikayette bulunsam, ne olur 
acaba? 

- Hiç! Fakat eminim ki böyle 
bir harekette bulunmazsınız! 

- Bir dakika için fikrinizi 
değiştiriniz! ., 

- Bu taktirde zabıtaya va 
adliyeye benim şahsunla uğraşa· 
cak yerde, sizin ilk zevcenizin 
nasıl bir ölümle öldüğünü bir 
defa daha araşbrmasın tavsiye 
ederdim ve Marsilyada yaptığım 
tahkikatın neticelerini v~z&r Estic· 
tak hftkimine verirdim! 

- Her ne ise, mz.dem ki nn
Ja§tık, bu bahsi bırakabm. Nişan· 
lıma vereceğiniz raporu yazınız, 

bir defa da bana vöster!niz. Bir· 
likte okuyalım, sonra istediğiniz 
aenedi imzalıyorum! 

- Bittabi bu senedin tarihi 

uki olacaktır. 
- Siz bilirsiniz! 
- O halde zannediyorum, 

yekdiğerimizc slSylenecek başka 
bir şey kalmamışlar. 

- Ben de bu fikirdeyim! Sizi 
ae günü görmekliğimi istersiniz? 

- Eğeı mtinasip ıörürseniz 
yarın, aynı saate! 

- Hay Hay! 
Baron Pırla· gitti. Ve gider

ken beni ıelaml.'ılmayı unuttu. 
Aynı suretle ben de kendisini 
teşyi etmeyi ihmal ettim. Masam
dan kalkmadım. 

* Mukakkak ki yazıhanemin iş· 
leri fena gitmiyordu. Bir taraf
tan iki, öbnr taraftım dri bir 
milyon gelecekti. Bu gidişle kısa 
bir zaman sonra küçük bir ser· 
veti toplayarak işten çekilebilir· 
dim. Maamafih bu üç milyon he· 
nllz elime geçmit değildi. 
Ve son dakikaya kadar . bütün 
hesapların cltüst olmaları ihti
mali vardı. Malüm ya başka
ıının elinde bulunan para, denizde 
bulunan balağa benzer, oltaya 
1ıeçinceye kadar tabiatın malıdır. 

* Oç gündenberi Kontesten 
laaber alamamıştım. Apartmanana 
fiderek vaziyeti anlamak istedim. 

Sen T ropez de orada idi ve 
bu defa, diğer ziyaretlerimde 
ıördilğtım gibi basit bir ziyaretçi 
balinde değildi. Evin efendisi 
balini takınmıttL 

Filhakika arkasında ipekten 
bir pijama olduğu gibi kontea te · 
~lellde bir penyuvar ile otoru
,ordu. Beni bu kıyafetle kabul 
tltiklcri için 6zür dilemiye bile 
llzum görmediler. Anlaşılan beni 
eklif tekellüfe ll\1.um göıtermi
en bir dost addediyorlardı. 

Kontes elini uzatarak : 
- Hoş geldiniz, dedi. Ne 

aber var bakahm! 
- Bunu ben size sormalıyım? 

-üzum gösterdiğim teşebbilaJeri 
kmamen yaptınız mı? 

- Evet, fakat henüz Noter
tn bir tebliğ almadık! 

- Nasıl olur? Size cevap 

vermesi lazımdı. Hiç değilse 
telefonla sormalıydınız. 

mı? 

Haklısınız, ihmal ettikf 
Telefonunuz vardır, değil 

Evet, bitişik odada 1 Maa· 
mafih gidip noteri :;1hsen görmek 
müreccah değil ı 'lidir, dersiniz ? 

- Hayır ! Bu riyaret size dü

şer. Zira mirasçısınız. Benim va· 
ziyetim basit bir d.1caklı vaziye
tidir. 

O dakikaya kadar Baron Sen 
Tropeı.. heDÜ% bir şey süyleme
mişti: 

- Benim fikrimi sorarsanız 
beklemek müreccahtır, dedi. Pek 

.... k~'.;,~-~Q~~·-. e~::~b-Üyüic 

'· . Ki~ap, . g~z~ie>~ç. .. 
• • , _ . .. .c-- • .. . . "' • .""'.: ; ;, ... ~· • '. 

. ~ir~~Jye · n)~ğ_ŞlZaSl 
' _. . -· ~-. -' ...... .. -

., '\A .:K·::B'· A 
Kıtap evi ve kırtas ı yecil.ik 

f • • Aôafartat.r -~ıddeal" 
T c~ton . .":· 337}. · 

Her . lis-anda · gai~te 
· mecmua ve kitap" 

. Her nevi kırtasiye e_:-yası .· 
· ' · _ve mektep I~vaZımı -. 

Her türlü Fotoğnıf . 
. le~~azınli ·-~ makineler: . 

ve Am.~l~!~};~~J;· ,, . 
·Etem Pertev., ıtriyatı 

. ~ . : ..... z . . . 

~·.:-·-~. K.Utahya çi~ile~i · · 
~- . 

--- ----~. 

E•kl,ehlr icra memurluğun
dan: Akraalan malıalle,.iııdc Sultan 

zade H:ır.ı Hnli YC birndcri llal'ı ınelı· 

met Efe ıd ih ri ı l tnub•ıl:t .'au10il B:ır· 

but }"foııdi} ı• lı rcuıııhı. ı dol:ıyi i11 • . 
hnlııııaıı Hoşııudi) c ıualmllo.::ıin<lı•ıı şar· 

kaıı j ol. garlıcn !la('t E)) Up Efe ıdi, 
ıiın::ılcn sahilıi se ıct aft):ısı, ceııubcn 
Hacı Çakır o~lu dUkkihıilC' ınnhdut ta· 

vanları g ) ri ııı"'·c ut 'c bir ç:ıt..ı altın· 
da y{•kdiguinn mntta ı l YC' nalbant 

Ha an ustanın senevi ( 40) lira budcli 
icarln taht istica~rnda lıir lıa;ı ıııa~:ıza 

ilı• hnrı:l ılarııı t:ılıtı İı~"aliııde lıuluııa•ı 
i ... i ı npki < eııı'an (l20fl) lira kıymeti ı· 

rlt' i ilç hnp n•J;ıap magaza l 9 '"' 93:! 

tarihi ıdo lıiri ci art Lir nıya <'lk:\rılmııı 

ve h-ra. kılına ı arttırma neti e3indc 
7.al ireci Ürner Bey tara ıı.ıl.ı ı ( 10:->1 ) 

lira lıedcl ' aı. •dilıı,iş is ede rnze lilı• ı 
kı) nıl't takdir edilen kıyın ·ti lı ılııındı· 

ğrndarı eski lcr:ı l lfb ka ıununıın t~t
inci maı1de-;i ıııucil.ıiııcc - O ' 1 O :U ıt"r-

şC'ınbP gilnii ı::aat Hi da lc.r.& d: irl' iııdc 
lnnk•ıı:t 1 kra <' lilm<'k iızer<• ikiııd 

artt rma)a ı,ık:ırılmı~tır . .'\ lfı\,a lıır 'e 
irtifak bnk s:ılıiplerirıiıı ıııe~kıır gnyri 
rneııkııl iıı< riııdr>,.İ !.:ıklar ı hususile 
faiz 'f' ınaı;ıırı u dair iddial:ırınrn e' • 

rakı ıniı!!lıit<'lı·rilc hirli tc t:lrihi ita ı· 
dan itibaren yirnıi gil ı i~iııdı' lera 

tlairc ine lıildirııwleri ak i !mide hak· 
J::ırı tapu sieilile 8aLit o lmad kç:ı s.atıt 

h!'Cklin iıı ı :l) ln'J ına ı ·ıda ı h.ıriç J,:ıl:ı

cakları ~e me-Lkiır gani llH'rıkıılc i~

tc!-li tııılııııanların kıyıııeti ıııuhauıuıc· 

ıır:ıi iizcriıııfrn yfüılP on pey ;ık<:a:silo 

lıırnkıııa lıeılt'liııi taııı:ı 111•n pt>~h ,·erP· 
cPldcri ve dPlliılh·e ile ıııa ari i .. :ıire i 

alıcı 1.,a ait l..nılunduğ'ıı '!' lıır:ıkrııa 
giıııiııHie h:ıY.ır lıııl11ıııı ayan a ırıların 

v-:u ... oı;ıni1 :-;,\) ı\:ı ·agı 'e :ırtıırııı:ı ı. ua-
Iıl(•\f' j ) C\ mil 1 ırı.1,iınl:\ " :t:tt 1 J ten ı>:ıat 

1li ,:ı k3dnr ılC'\aııı Pılı·l'l'giııdPrı 

~!J 9 ua:! tarihinden itih:ırc 1 :tı;ık lıııh· 
uan şartıı:uııı' in<.' pı•y ,·m·ı•tıııck iizerc 
!J:J:! 165 dMya numara~ilt• icra dairesi· 
nıı ve Bı•kdiye müııatli~i ıe miiraraat· 

ları ilin olun ur • 

acele eder görünmemeliyiz 1 
- Doğru, amma, sorup anla· 

makta da mahzur yoktur. Me
sela ben kendime sizin vekiliniz 
olan bir adamın süsünü vere
rek sorup anlasam ne çakar? 
Fena mı olur? 

Kontes: 
- Hayır, dedi, bu iyi bir 

fikirdir, ne dersiniz Leon? 
- Evet, Müsyll Reed sizin 

vekiliniz sıfabnı takınarak tele
fon edebilir, mahzur yoktur! Te· 
lefon defterinde numarayı bul· 
duktan sonra merkezden istedim. 
Verdiler. Fakat Metr Fötrier 
yerinde yoktu, başkAtibi cevap 
verdi: 

( Arkası var ) 

lstanbul Asliye Mahkemesi 
4 Uncu Hukuk dairesinden: 

D::ı.vacı Nikolaki Yani lstapko E
!onıli brafıııdan Arbcrt Kapano vo 
Jak E cudilt.ır aleyhlerine dıwacıya ait 
' 'e listesi dosyasında mevcut cem'an 
6J10 lira kıymetirıdot,i nıüddaaloyhlor 
t.tr~ıfıııflan celıron v"'z"yet cditcn eş

) :uırn ıne\ cut i c ayııon mü tchlck 
i:sc 1.JcdelC'n tahsili talcbilo ikame olu
nan 932 140 num:ı. alı d:ı.\"anm ceryan 
etmekte ol:ı.n tahkikatında: ınildda· 

:ılr.) lılerılcn Jak Efcııclinin ikamotgl
hıııırı mo~huliycti hcsıı.oilo ilAııcn ,·:ıki 

tel lig.ıta r,ığmcn golnıiyen .Tak Efon
d"nin gt) ahında tahkikata dovam 
cılilcrck emri t:ı.Lıkikat 3 teşrinisani 
lDJ::? tarihiııo miis.ıdff pcrşoırıbo gllnii 

,, :rnt on dürdo talik edilmiş ve mu· 
mailoylı hakkındı' gıy:ıp kararının ilA
non tcLliğiııo karar Yerilmiş olıluguıı

d. u müddıı.aleyh J. k Efcııclinin yevmi 
ve v.ıkti ruuayyondc nrnhke1J1eyo gcl
mocligi ' ·oya Lir vck.Hi k:uıuııi gön
d rıncdiği takdirde tatıkik:\tın gıy.Lui 

icra. 'o ikmal odilceoği tc' ~ mıka· 
nuııa kaim olmak il:ı.cro h Ptclcrle 
il!n olunur. 

------------
Edirne Noteri Hilmi Beyfendlye 

lluırnsu ,llİ ıi ı Bcypnıar uda. mukim 
Ç:ıyırlı zaclc ııırrhıım llilıııi Uı1y ınalı

tumu LirnderlPrİııı KcıPal Vfl el) pvııı 
Bd~ik.ıd.ı ( llaıli Hilmi Bey r C' te\in 
:12 HnıkE"ellc ) llfüli Be) lerc tebli~i ri
ca~ın dayını: 

:.\lukaddcına 1 !..l- 0 seııc·si • i!.;:ı mın 

nı. rı e·ncli ıılı• (ı-;tanbul ııoterligiı co 
tan1.iın kılınını7 olan uııı mi 'C'k:Llet· 
ııa111e) e istiııadı'ıı ve diğer kardeşlc

rinılı1 lıeralıc>r ·c muhatap hiımlerl<'riıni 

H'kili umumi ııasp '\:O ta) iıı eyh ıııi~
tiın. Ahiren ~drdiığ'iim lıızııın frıeriııo 

nıuınaileyhinıayı İl}hıı Ye1':-ıl tte ı azl<+ 
ti!.!imi \C muhtır:unı t<'hclliig Cl.\'lcdi • 
lcri :ı ·ı dan it ilı:ı.rc ı ıı:ıııı Y<' enn nli ııı o 
izafeten hiç lıir mu:ıınclt• 'e ta :ırruf 
ve a it icra 'c 'l'Cibc k:Ll>tılilııo sala· 
hi) C'tlcrini ı.cı.etmi~ old ı.,,uıııu ilıl ar 
e) lcriın. 

lşbıı aıili \el-.:llct hususuııuıı. ı><ha
sı ~:ıliıH'C't' d:ıhi ıııalunı ulıı ak iızr•'. 

Aıık:ıra ve lsı:uıhııl ga7.r tı lı ri 1<lP11 lıi
n•rile 11Pşir \'C il:lıı kılıııııı:ısı . ı rica 

ı•ıkriııı. 
lıııd ı dört ııiısh:ıd:ııı ilı:ırı•t olan 

ıııulıt ı:ıl:ırıının :ılelııs11l IC'hliı; ıııuaınc· 
ft>lPriııi ı ifasını 'ı• il:Uı hıısu!lııııuıı \a· 
rnt:ıtı aliyı !erili' ) aıJ1lı11a·ı111 tal<'p ede· 

riııı ı• 'f'ıı cliııı. 
E<liroe memleket haatalleai operatörü 

Kt'nıal Bey refika11 Fahire 21 Eylulf9'32 
l"nııııni ~o: IGI ~ 

Hıısıı i ?\o: t:J' 
Altı niistıaılan iharrt w dairede 

nıalıfll7. lıulıuı:rn ithu :ıı.ilıı:ıuıe l>cravi 
ne~ir ''e ilAıı Jst:ı ılıul'ıla ını-rıtt> ir l:\1:11 
Po::ıt:ı g:ızctCtiİ Miidiıri~·eot iıw tchliğ 

olunur. Hi ı doku'Z. yiiz otı..z il,i t-ene· 
si E) Hil :ı) ının yirmi birinci glinu. 

Edirııc Noteri Alımt•t • ilmi 
~ 

C.l.t \C ıüi.ıevi hastalıklar r.!iıteuass aı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
istanbul eınraıı :ıühreviye 

diapanseri Sertabibi 

Ankara caddesi lkdı 
kaşısuıda >Jo. 

Eylul 30 

•• 
Uzerinde Yatanı Duvara 

Fırlatıp Atan Yatak 

E•rarenglz Jatak 
Her jerde zaman zaman " Kibrit yakamıyorum, sigara 

tekin olmıyan evlerden bahsedilir. içemiyorum, çünkü odada objek-
Geçende Londrada bu evler· tifi açık bir fotoğraf makinesi 

den birinde oturan bir kadın var. Odada bir şey olursa derhal 
yatak odasında yatamadığını, fotoğrafını tesbite hazır. 
geceleri boğulmuş bir adamın "Saat 4,45 - Kapalar, pencere-
kendiaine hücum ettiğini, sonra ler sımsıkı kapalı. 
birdenbire yatağın kendisini fır- "Saat 4,47 - Dııardan arka-
latıp duvara attığını iddia etti. daşım ne yazdığımı soruyor. y.,. 

Bunun üzeril!e gazetelerden taktaki arkadaşım uyandı. 
biri muhabirlerinden birini ve diğer "Saat 5,2- Arkadaşım birden• 
illi zab bu odada bir g~ce geçir- bire doğruldu. Gözleri parbyor, 
miye memur etti. Bu zatlar bütün korktum. Baıımızın O.t6nde bir 
geceyi odada geçirecekler ve IAmba var. Arkadaşım lambanın 
müşahedelerini tespit edeceklerdi. rakkas gibi Allandağını söylüyor. 

Muhabir odaya girdiği dak~ Korkarak Atlanan llmbaya bak· 
kadan itibaren notlarını kayda bk. Civardan bir tren geçti ve 
başladı Ye gece hariçte bekliyen aallanh arttı. 

arkadaşına kapı altından verdi. "Meğer geçen trenmiş. Hepimiz 
Muhabir müşahedesini şöyle geniş nefes aldık ve tekrar 

anlatıyor: uykuya yattık. 

" Bu satırları karanlıkta yazı- 11Saat 7 - Şafak ı6ktü. Odaya 
yorum. Kağıdı görmüyorum. Or· ııık girmiye başladı. Arkadaş ta 
talık zifiri karanlık. Arkadaşım uyandı. Ve tecrübenin menfi çık• 
yatakta uyuyor. Diğer bir arka· masından mnteessir görilnüyordu.. 
daşım da dışarda bekliyor. işte geceyi böyle geçirdik. " 

Amerikanın Avrupaya 
Yeni Bir Spor Hediyesi 

Pankras - Boks Güreşle Boksun Bir
leşmesinden Hasıl Olan Bir Döğüştür 

Amerikada başlıyan yeni bir 

spor cereyanı, bir mUddettenberi 

Avrupaya da tesir etmiştir. 

Bu spor, güreş ile boksun 

karışmasından mlirekkep bir nevi 
güreşli bokstur. Yani bu sporu 

tatbik edenler güreşirken birbi· 

rıne istedikleri kadar yumruk 

indirmekte veya yumruklaşırken 

hasımlarını ellerile tutup yere 
yatırabilmektedirler. Bu yeni 

sporun adına Pankras • boks de
niliyor. Fakat pek yeni olduğu 

için müsabakalar, umumiyetle ka· 
rışık olmakta ve halk, lüzumu 

mertebe müsabakaların zevkma 
varamamaktadır. Çilnkft güreı 

boks ile kar14ınca adamakıllı bir 
aüreş halini almakta müsabakaya 
iştirak edenlerden biri yere se· 
rilmeden maç bitmemektedir. 

İki sporun bir halitası olduğu 

için, çok defa memnu hareket· 

ler de yapıldığından müsabaka 
mahalleri, adeta birer muharebe 
meydanına andırmaktadır. Bir
çok Awrupah mütefekkir ve mu• 
.. rrirler, bu yeni sporun taam· 

milm etmemesi için bDkumetlerin 

müdahalesini istiyor ve bunu in· 

sani bir vazife bUiyorlar. Zira 
Pankras - Boksun kanlı sokak 
döğüşlerinden hiçbir farkı yoktur. 

Yeni Macar Keblne•I 
Peıte 23 - Yeni Macar ka

binesini MiUI Mlldafaa nazın 
M. Gombosun te,kil etmesi mu
hakkak gibidir. ----Elini Kaptırmış 

Çadırcılarda Abdullah Efen· 
dinin mobilya fabrikasına kereste 
götüren hamal ŞOkrii, fabrikada 

ma1<in el eri seyrederken ıol elini 
rende makinesine kaptırmıştır. 

l•tanllul MehllenNI A•llY• 
3 Unca H.ukuk dalre.anden : 

Mad m lfiyaniya tarafİndad l~alata
da Kapıiçinde lsporidlı eczahancsi it
tisali ndo cloktor Kostaki Hari ta.yoe 
Efı ııdi ıntı:ı) cnch lnosinde Niko KaU· 
nos E endi ıı'eyhino ikame edilen bo-
9a11 nııı. da,·nsıııda ı dolayı mahkemeden 
sad ı r o\an Yo ıc M. nin 1801 ı:u ve 
138 inci nı.Lddclerf mu ci tıtn ce ııı u mai
le) ı iı ı L 1ıın boT:ı'l nıalanna vo yirmi 
Jır.L ı c ti ' C'kf\lct ile mahkeıno maı· 

r: fıı ı ı Niko Erı llllidon tahsiline mOte
d ir lı ılun:m iH\.ın n ikamotgi.hı ahiri 
meçhul olduğu :ı &!aşılan Niko Kaynoı 
Er ml"ı c ihluın tebl ği teuıip cdilmit 
oldu"dndan teulig makamına k:ı.im ol· 
ıııak flz re ~:? kanunuevvel 9&> tarih 
Ye ~10 No. Ju ilftm suretinin mahkeme 
dh a h ,uuiııe talik edil · · · 



olan. ,,., ernle/cetimizde ilk tlefa 6tdılan mMıep lcita6ı 

aimdlYıe kadar bir • gaıiilme • derecede ~ ha,at 
derecede nefU, cazip ba _.ı Tiirldye'nin hs 

tarafmda ·yük bir muvaffakiyet lruancla. 

lar nda ender görüle bir n 
lı maktadır. Beş kısım ta. __ , 

ütüpan i tarafından çıkarı11111Şbt. 

Alemdar Z. Meh et 
Yapan 

8 l E T 


