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binedePazarGünüHayatil[ Bugünün Meselelerinden ) 

Kararlar Verilecek ilaca Em, Doktora Da· 
Hükômet iŞ SahaSinın Genişletilmesi Emçi Demek. Mümkündür 

Y' • T db• } Al k Anadolu Lehçeleri, Bilhassa Cenup 
için enı e ır er aca Lehçesi Çok Zengindir 

1. · M b' M h t C ) "J Be-y-lktısat Vekıe)ıe Oldu Turk dili inkılabının temeli .. Zffilr e USU 8 MU e a rlnl hazırbyacak olan Kurultayın 

Ankara, 8 (Hususi) - Bqy .. 
kil ismet Pqa, refakatiade it 
Bankası Umum MQdllrtl lmdr 
Meb 'usu Mahmut Celll B. oldu
ğu halde bu !ababki trenle la
tanbuldan ıehrimize muvasalat 
ettiler. Başvekil Paıa iıtaıyonda 
m.erasimle karşılandılar. 

Yeni lktusat Veklll 
Ankara, 8 (Hususi)- Terenuh \ 

eden son malumata göre, elyevm 
Avrupada bulunan lktısat Veklll 
Mustafa Şeref Bey, bazı sıhhi 
sebeplerden dolayı kabineden 
çekilmek arzusunu izhar etmİf ve 
istifanamesini göndermiştir. Şeref 
Beyin istifası kabul edilmiıtir. 

Şeref Beyin yerine lktısat 
V ekaletinc lı Bankasa Umum 
MüdUrU Mahmut Celil Beyin 
getirilmeıi kat'i ıurette tekarrnr 
etmiıtir. 

ilk lktıeat Vekili 
lktısat Veklletini deruhte et· 

me.si kat'i bir karar ıekllai 
alan lı bankası Umum Mtıdnrtı Ye 

-

İknHt Veklletlae tayini kat'ileı•ıı 
Mahmut Celal Bey 

İımir meb'uıu Mahmut Celll Bey 
Tllrkiyede ilk ikbAt vekilidir. 
Milll Mücadele ıenelerinde lktı· 

. 

Fabrikaların Hükfimetten 
istedikleri Şey Anlaşıldı! 
Hükumet Madde Halinde Tesbit Olu
nan Talep Listesini Tetkik Edecek 

l•bul tebrlkaoıları bir arada 

Sanayi erbabı buglln birlik 
binHında toplanacaklar. Ankara· 
ya gönderecekleri heyeti aeçe
c:ekler ve bu heyet vasıtasile 
hlikümetten istiyecekleri kolay· 
lıkları madde bilinde tespit 
edeceklerdir! 

lstenUen nedir? 
Sanayi erbabının hUkBmetten 

istediği şeyler iki kısma ayr1hr. 
Birinci kısım yeni kanunları, 
ikinci kısım da yeni kararname· 
leri alAkadar eder. 

Birinci kısımda: Sanayie öte-

denberi iki çeşit muafiyet Yeril
ınifti, evvela muhtac oldukları 
••kineleri ,Umrlkalbı: olarak 

memlekete sokuyorlar, sonra ua 
yine muhtaç oldukları iptidai 
maddeleri yine gümrük ver· 
meden memlekete ithal edi
yorlardı. Halbuki yeni yapılan 
bir kanunla memlekete gUmrUk· 
silz makine ithali men'edildi ve 
ayni zamanda da gllmrllksüı' alı· 
nacak iptidai maddelerin miktarı 
a:ıaltıldı. Beı altı mil. on liradan 
~en~~e. bir buç~k milyon liraya 
ındırıldı, ve bu bır buçuk milyon 
liradan da şimdilik ancak ( 600 ) 
bin liralığının kullamlmasına mll
saade edildi. 

iddia nedir? 
Sanayicilerin iddialan ıudur: 
(Dnarnı 14 bel Hyfadat 

) 

Tı:tıut Veklletladea fatlfaaa kabul edil-.: 
' Mu•bd• Şeref Bey 

1 

aat V eklleti yeni ihdat edildiği 
saman bu veklletin ilk -vckillijinl 
Mahmut CelAI B. deruhte etmif, 

( Devamı 14 OneU tayfada ) 

Bugün 

Sayfa 
. ··' ,~!;''fı="'~~ ..... : .... • . . . ·'."-!.. • " .~~~;-.,-;. . - . . ··- . ;.: 

Irak.fa 
Şakavet 

Kürt Haydutlar Kervan
ları Soyuyorlar 

Bağdat, 1 - KUrt şakileri bir 
dağ yolunda bir tüccar kervanına 
taarruı etmişlerdir. Şakiler ayni 
gOnde 20 kadar otomobilden mü· 
rekkep diğer bir kervana daha 
taarruz etmişlerdir. 

Haydutlar, yolcular arasında 
bulunan Amerikanın Tahran ve 
Kudllı konıolosları ile diğer bir 
Amerikalıyı fidyeinecat almak 
maksadile alakoymuılasra da bir 
mOddet ıonra hepsini serbest 
bırakmıılardır. ----

Muradiyede 
Bir Heyet Petrol Mem

balarını Tetkik Etti 

Ercit ( Hususi) - Diyarbekir 
lktısat Mildürü, Başmfiıavir, bir 
mOhendiş ve bazı müşavirlerden 
mlirekkep bir fen heyeti şehri· 
rnize gelmiı, Belediye tarafından 
heyet şerefine bir ziyafet t~rtip 
edilmiştir. Heyet ertesi gün Mu· 
radiye kazasına giderek orada 
Kürşüt köyü civarındaki petrol 
membalarında tetkikat yapmı1br. 

içtima gllnll yaklqmaktadır. Gazi 
Hz.ain aami aafatile baıır buluna· 
caklan bu Kurultaya, btttlln va· 
tandqlar davetlidir. Kurultayda 
T8rk dilinin teklmül ve mllıtak· 
bel inkiıafı etrafında çok mtıhim 
kararlar verileceği anlqılmak· 
tadır. 

Biz, bu hususta ıimdiden liaan 
Alimlerimizin ve dil tetkikçileri· 
mizin mlltalealarını neşretmeğe 

başladık. Bugün DarUlfUnun Ede
biyat Fakültesi Türk Liıanı Tarihi 
Prof esörU Cafer oğlu Ahmet Be· 
yin fikirlerini yazıyoruz. Profesör 
Ahmet Bey diyor ki: 

- "TUrk dilinin inkiıafı için 
eski Türk dili abidelerile bugün
kl\ canlı lehçeler (dahil ve hariç· 
teki ) üzerinde geniı tetkikat 
yapmıya mecburuz. Tllrkiyede 
şimdiye kadar bu işe maaleıtıf 
çok az ehemmiyet verilmiştir. 
Anadolu Tnrk lehçeleri, ierek 
kelime zenginliği itibarile, 
gerekse fonetik ve gramer 
noktai nazarandan oldukça cömert 
ve diğer lehçelere nispetle de 
daha fazla tekemmill etmiş bir 
manzara göstermektedir. Avrupa• 
da yapılan Türk dili tetkikleri 
Anadolu lisan maddelerinden ta· 
mamile mahrum kaldığı gibi 

DU bahatnde albfm mltalealar dermeyu 
eden Profell!r Cafer Ojla Ahmet Bey 

bi~do de bu Abaya henOz ehem
miyet verilmemiıtir. ilk TOrk 
dili kongresi bu noktayı da can• 
!andıracaktır. 

Mükemmel Ye ldhik bir TOrk 
dili yaratmak için ınpbealz bu 
lisana ait malzemeleri toplayıp 
bilihare onlara bakarak buglln 
konuştuğumuz lisandaki ltızumıuı 
unsurları atmalıyız, 

Cenup torkçeıi umum Türk 
( Devamı 13 llnctı sayada ) 

Bir Kadın, Kendisine T e
cavüz Eden Adamı Vurdu 1 

• Karacabey, (Hususi) - Burada Sultaniye köyünde bir hay• 
dulluk feci bir netice ile nihayet bulmuştur. HAdise ıudur: Köyde 
tarlaya giden bir köylilnün karısı evde yalnız kalmışbr. Ka
dına fena gözle bakan bir terir, kötü niyetini yerine getirmek 
için eve girmiye. bunun için kapıyı kırmıya teşebbüs etmiştir. Bu 
tehlikeli vaziyet karşısında kadıncağız avazı çıktığı kadar feryat 
etmiş, fakat sesini işiten olmadığı için kimse kurtarmıya gelme· 
miştir. Bunun üzerine kadın, du"arda takılı duran kocasının çif
tesini alarıık kapıya doğru ateş etmiş, kapıyı zorlamakta bulunan 
ml\tecaviz kolundan ve göğ!lünd'!n vurularak yere serilmiştir. 

Kadın Düşüncesi 1 

Kadna - EyYah kocacıtım.. Otomobilia Jçiade poclrama unuttwa. 
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Eti Neden Pahalı ~~~~~·~~~~~--~~~~~~~-~ ~azi ~z. 

Etti.!!r.0~~!7ıahi• bir Maarif Vekiletine Bir 
ıurette pa.halıla9tığın1 dttnkil niisha-
mızda bildirmiştik. Bu hueuıta hal- s • • 
kımız diyor ki: • • t • 1 Jhb y p Jd 
lu :~~~:~~:~• m~~ıi~,~u~;)t Beyoğ- uııs ıma ~ arı a 1 1 

- Et meselesindeki ıihirU düta
mn bir türlü çBzem•dlk. Şebrr Mec
lisi, ikhsatçılarımız, gaı:cteletimiz bu 
huıuıta birçok ıeyler ıöylediler ve 
yaıdılar, fakat cıki tas eakl hamam. 
Bana kalırsa etten mezbaha resmi 
kaldırılmalıdır. Fakat bunun için de 
derhal önilmhe Belediyenin varida
tının dQşeceği fikri ailriJlüyor. Bence 
ya aerden, ya yardan geçmelidir. 
Akıl takdirde buırünkü ~azfyetin 
değişmesine imkAn yoktur. 

• 
Coanal Bey ( Fatih M:ıearkarck9ler 

eadtlcsi 3) 
- Geçen Hne Şehir Mecli•inde 

et meseleıi haklı tiklyetleri davet 
etti. Nihayet bir komiıyon teıkiline 
karar verildi. Komi•yon tetkilcatına 

devam ederken et fiatlerinde niıbt 

bir düfkilnlilk görüldü ve tetkikten 
de vazgeçildi. Anadoluda iki liraya 
alımm bir koyunun etinin bir okkuı 
nı biz burada 50 • 60 kuruşa yemek
te devam ediyoruz. Et zaruri gıda
lardandır. Kazancın u olduğu bir 
zamanda etin bu kadar pahalı olma. 
11 lıtanbulluların etten mahrumiyeti
ni mucip oluyor. Can boğazdan gi
rer. Bu can ve hayat meseleai k<i
kOnden halledilmelidir. 

Fehmi Bey ( Aksaray Kazgani ma.
b.allesi 78 ) 

- Et meıeleai hakkında müte
ba11ıılar fikirlerini ıöylediler. Uzun 
milnakaıalar yapıldı. Fakat mü•bet, 
menfi bir karar verilmedi. Bence en 
ıiyade akla uyıun relen bir fikrin 
tatbikine baılanmalı. Eter iyi netice 
alınırsa devam edilir, alınmazu 

tekrar eıki usule dönülür. Bu ıuretle . 
biç olmazsa bir adım atılmış olur. 

Arif Bey ( Şelızadeba,l Eıninnu
rettin mahallesi 5 ) 

- Etl ucullatm11k için Belediyenin 
barakalar yaparak blı::ıat Htmaaı 

liı:ımdır. Eti pahalılathran mütens· 
ııtlardır. Belediye bet on ıemtte 
böyle baraka açar Ye mezbahadan 
aldığı eti maliyet fiatine bet on gün 
ıataraa derhal esnaf flatleri makul 
hıdde illdirmiye mecb.ar olurlar. 

Ecnebi MUtehassıslar 
Ticaret MUdilriyeti ecnebi ve 

yerli müesseselerde çalışan ecnebi 
mntebassıslar hakkmdaki tetkika
tına devam etmektedir. Yeniden 
bazı müesseselere, çalıştırdıkları 
ecnebiler için hükumetten müsa· 
ade almaları lüzumu bildirilmiştir. 

Bari Sergisi Açıldı 
Her sene 6-21 eylfıJ arasında 

açılan Bari panayırı bu sene de 
açılmışlar. Panayıra türk tacir
le::inin de bir kısmı iştirak et
miştir. İtalyanlar türk mallarına 
çok rağbet göstermektedirler. 

Şehrimizdeki ( Hlkimiyeti Milliye ) Şehir yall tahkikata mumur etmiştir. Yek.ilet ilk T edriıa t 
mektebi ambar memuru tarafından maarif ve- Umum Mlldirile Maarif Müdürü Haydar B. mektepler-
kiıletine ve maarif mildürlüğüne mtlhim bir su- de bu gibi vaziyetlere meydan verilmemesi hususunda 
iistimal ihbarı yapılmıştır. Bu zat mektepte bir daima titiz bulunmaktadırlar. Tahkikata memur edi· 
müddettenberi suiistimal yapıldığını bildirmiş, 
tahkikat neticeıinde birçok karışık işler len vekdlet ve müdiriyet müfettişleri işe haşlamıı

lardır. thbar edildiği şekilde bir suiistimal meydana meydana çıkacağını söylemiştir. Maarif Ve-
kAleti bu ihbar ile alikadar olmuş ve çıkbğı takdirde mes'uUeri şiddetle tecziye oluna-
umumi mUfettişlerden Bedri Beyle ilk tedrisat caklardır. Tahkikat neticesinin hafta içinde anlaşı-
müfettişlerinden Şefik ve Süleyman Ahmet Beyleri lacağt ümit edilmektedir. 

250 Lira 
---.--~~~--:-,~~~~-

J Beynelmilel Büyücü Kadın 
Çamaşır Yıkayan Kadının Akademi Bir Evin Önüne Yılan Suyu 

Koynunda Bulundu Şairi Aza~-8-i-r-Davet Dökerken Yakalandı 
Sirkecide oturan Mehmet Ef. Mektubu Aldı 

isminde birisi evvelki gün met
resi tarafından yapılan bir hır· 
sndığa maruz kalmışbr. Öğren
diğimize göre hadise şöyle ol
muştur. 

Melahat H. bir müddettenberi 
Mehmet Ef. ile sık sık buluş
makta ve Mehmet Efendinin evi
ni her zaman ziyaret etmektedir. 
Mehmet Ef. beklr olduğu için 
çamaşırlarmı başkasına yıkat

maktadır. 
Fakat Melahat H. çamaşırları 

dışarı vermesini, kendisi gelip 
evde yıkayacağını söylemiş ve 
Mehmet efendi de bana razı 
olmuştur. 

Melahat Hanım evvvelki gi.in 

Mehmet Efendinin evinde çama
şır yıkarken bir aralık gözüne 
bir sandık ilişmiş ve kadın me· 
raklanmışbr. Bu merak neticesinde 
sandığı kilidini kırmak suretile 
açıp karışt1ran Melahat H. bir 
yığın para ele geçirmiştir. 

Kut11a:ı kadın bütün paraları 
koynuna doldurmuş, çamaşırları da 
yanda bırakarak evden kaçmış• 
hr. Fakat Mehmet efendinin ak
şam üstü polis karakoluna müra
caat etmesi üzerine kadın yaka
lanmıı, çaldığı 250 lira da koy· 
nunda bulunmuştur. 

ihtisas Mahl<emesinde 
Dün Adliye ihtisas mahkeme

sinde (1 i) kaçakçılık davasına 

bakılmışbr. Bunların birçoğu 
şahit celbi için talik edilmiştir. 
Kararlar gelecek celsede verile
cektir. 

Pencereyi Sökmüş 
Sabıkalı Enver Kantarcılarda 

bakkal İranlı Abdülkadir Ef. nin 
dükkananın penceresini sökerek 
girip öteberi çalarken yakalan
mıştır. 

Yakında Avrupada " BeyneJ .. 
milel Edebiyat Akademisi ,, un
vanile bir müessese vücuda geli· 
rilecektir. Bu hususta Şairi Azam 
Abdühak Hamit Beye müracaat 
edilerek Türkiyeyi temsil ve eser
ler tavsiye etmesi rica olunmuştur. 

Otuz Tacir Uracaat Etti 
İhracatı tesbit komisyonların

dan bir numaralısı dünde Ofis 
Mildürü Cemal Beyin riyasetinde 
toplanmıştır. 

Harice mal göndermek için 
şimdiye kadar yapılan müracaat
lar otuzu bulmuştur. En ziyade 
fındık, halı, tiftik gönderilmek
tedir. 

Fakir Talebe 
Lokantacılar Cemiyeti Bun

ları Himaye Ediyor 

LokantacıJar Cemiyeti kendi
sine müracaat tıden bazı fakir 
mektep talebesine meccanen ye
mek yedirmek için bir kısım aza-
sı nezdinde teşeh bftste bulun
muştur. Cemiyet Reisi Cemal B. 
geçen sene yüksek tahsil gören 
bir efendinin tahsilini bitirinciye 
kadar yemeğini temin etmişti. 
Dün de Yüksek Ticaret Mektebi 
talebesinden bir genç cemiyet 
tarafından Narin zade Hasan B. 
lokantasına gönderilmiş ve Ha
san B. de bu gencin tahsili müd
detince kendisinin yemeğini mec
canen vermeyi taahhlit etmiştir. 

Half< Fırkasınm Balosu 
Bu akşam Halk Fırkası Ya

lovada büyük bir sonbahar balo
su verecektir. Davetliler hususi 
bir vapurla bugün Yalovaya gi-
deceklerdir. 

Y enikapıda Bostan sokağında 
24 numaralı evde oturan Madam 
Haykubi, Beyazıtta cami so

kağında 14 No. da oturan Mehmet 
jsminde bir delikanlıya aşık ol

muştur. Haykubi sevdiği erkeği 

kendisine bağlamak ıçm boyn 

yapmayı düşünmüştil. Bu karan 

veren Haykuhi bir ıişe yılan 

suyu alarak Mehmedin evinin 

önüne gitmiş ve suyu kapunun 

önüne dökerken yakalanmışbr. 

Polisler tahkikat yapmaktadır. 

Zahire Borsasında 
Dün ıehrimize Anadoludan 

13 vagon buğday gelmiş, alb 
buçuk ve yedi buçuk kuruş ara
sında muamele görmüştür. Ayrı

ca borsada Konya malı 250 baf .. 
ye yapağı 38 kuruştan, 500 bal• 
ye tihik 37 buçuktan satılmqtır. 

Yunus Emrenin Mezarı 
Bursadan yazılıyor: 
İlk mutasavvıf şairlerden Yu· 

nus Emrenin mezartaşı Bursada 

karanlık bir bodrumda bulull'" 
muştur. 

Duyunu Muvahhade 
Düyunu Muvahhide evvelki 

glln Borsada 59,20 kuruşa çık

mışbr. Dnn sabahleyin de 60 
kuruştan muamele görmüşse de 

akşam üzeri 57 kuruşa dilf

müştor. 

ilk mekteplerde 
lstanbul Ilk Ted.iıat Müfettlılerl 

Kongresinde ilkmekteplerde tedri• 

usulleri noktasından mühim kararlar 

verilmiştir. Bu kararlara göre tedrla 

usullerinde bazı tadilat ya pılaeaktır. 

Rei•icilmbur Hz. diln ak,am oto• 
mobUle Fioryayı teşrif ve posta 
trenile avdet huyurmutlardır. Gaı.i 
HL Sirkeci iıtasyonunda halkın coı
lmn tezahilratile karplanmıılardır. 
Anmadan verilen malılnıala göre 
Ga.zi Hz. IO teşrinievvelde Ankaraya 
hareket buyuracaklardır. 

MUbadeJe isleri 
' 

Muhtelit Mübadele Komisyonunda 
işler hayli azalmış ve kaei taıfiye 
yalnnlatmıttır. Elde bulunım mühim 
birkaç iş yakında intaç edilecek, 
müteakıben komisyon dağılacaktır. 

Donanmamız Geldi 
Karadenize çıkan ve sahil şehlr· 

!erimizi dolaşan filomuz dün sabah 
limanımıza gelmiş, top endahtı 
ıaretiJe f•hri ıelimlamııhr. 

Biı- istifa 
lstanbu) Asliye Mahkemeleri 

Birinci Reisi Feyd Daim Bey istifa 
etmittir. Iatifasınıa kabul edilıniy ... 
cefi zannolunmaktadır. 

Maarif MUdUrU 
htanbul Maarif Müdürü Hayda r 

Bey bugün Ankaraya giderek Maarif 
Veki.letile temas edecektir. 

Masonlar 
Beynelmilel Mason Kongresiniıı 

lkinei içtimaı aün aktedilmiş, ruı:4 
namedeki meseleler görüıülmüftür. 
Bugün de üçüncü toplantı yapıla4 
cakbr. 

Otlnya Güzelinin Teşekkllrll 
Dünya güzeli Keriman Hanım 

kendisini mektup ve teJgrafJ a tebrilı• 

edenlere teşekkürlerini bildirm•k· 
tedir. 

Bir Fransız Meslektas 
' Pariste çıkan Pöti Parizyen s:-a-

:ıeteai muharrirlerinden M. Jan Rod 
alyaal mülakatlar yapmalc üzen bu
raya gelmiştir. 

Vazifeye Gelmiyenler 
Vaıifelerini ihmal eden bazı Ad· 

llye memurlım hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. 

Dayaktan Mı Olmlis? , 
Ka11mkaşada Bllyn.k Piyalede 

oturan boşta gezer takımından 

Mehmet ağa ölü olarak bulunmuttu. 
Mehmet ağanın oğlu tarafındaa 

Tiıka bulan bir iddiaya nazaran 
aeveeai Hidiye Hanım tarafında1a 
dayak atalma neticesi kalp ıckteıin• 
den öldüğü mevzuhabistir. Tahkie 
kat tamik olunmaktadır. 

Kararnamede 
İlk Tadil 

Soa kontenjan kararnamesinde ulalc 
bir tadil yapılmııhr. Jhracat tacirleri 
tarafından ihraç edilecek mal içi11 
lhracat komiıyonlanna üç gün evvel 
haber verilmesi hakkandalci medm
rlyet kaldmlmıştır. 

OL._-=..-----------------------------------==--------------------------------------------------------------------------------------------------------=,._. -ı-S_o_n_R_o_s_t_a_n_ın-R--es_i_m_l_i_ll_ik-a-'4g_e_s_i_: _________ R_a_z_a_r_O_i4_aH._a_s-an_B_e_y_D_ı_Y_o_r_IG_i_:_] 

1 Seyyah - Haaan Bey, bili
yor musun ben bu kadar ıene 
dthıyayı dola1tım .. 

2 - ..• Afrikanın en korkunç 
ormanlarında aslanlarla penço· 
leştim •• ı 

3 - ... Alrikanın mllthiş boğa 

)'llaalarile karfl karşıya kaldım •• 
4 - Fakat ,a birim evdeki 

tahtakuruları beni o kadar yıldu
dı ki .•• 

5 : Hasan Bey Bunlu 
bir şey mi azizim. .• Hele bir .say
fiyeye çık ta bak daha nice Jaa
prata rastieliıaiol. 
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Sanayi Mi? J 
!Vleselesi 

·---•« 
Zürra ve ziraate devletçe yar· 

dım edilmesi elrafında hasıl olan 
fikir cereyanı bizi de bu hususta 
esaslı tetkikata sevketti. Netice· 
de bu memleketin bir ziraat 
memleketi olduğuna ve ilerisi 
İçin de öyle kalması lizımgelece
ğine dair «Stedenberi mevcut olan 
hatalı bir xebabın tashihi lüzumu 
tebellür etti. Meseleyi tahlil 
ettiğimiz zaman görmüttük ki 
medeniyette terakki etmiş bir 
memleket ziraat memleketi 
kalamaz. Çtinkü medeniyet, ma· 
kine ve sanayi demektir; fabrika 

· demektir. Şu halde bu memle· 
ket bir ziraftt memleketidir, di· 
ye milli kuvvet ve sermayemizin 
azamisini ziraate hasrederek ça
lışırsak medeniyet hayatmda 
ikinci safı ihtiyar etmiş, büyük 
sanayi ve medeniyet merkezleri· 
nin hakimiyeti altında kalmış 
oluruz. 

T etkikatımızın vardığı bu 
netice çok mühimdi. Bu tetki
katımız meselenin ciddiyetile mü
tenasip ve günlük bir gaı:eteoin 
müsaadesi nisbetinde ilmt idi. 
Halbuki bo ciddi, ilmi ve mühim 
prensip meselesinin basit bir 
telakki ile .. Memlekete ziraat mi 
lazımdır, sanayi mi elveriılidir ? ,, 
fekline kalbedildiğini gördük. 
Biz liizumdan, ademi Hizumdan 
bahsetmiş değildik. Bir memlekete 
ayni zamanda her şey IAzım olabi· 
lir. Fakat her lazım olan şey 
gaye teşkil edemez. Her lazım 
olan fay dalı sahada miJletin bü· 
tün kudret Ye kuvveti, bütün 
sermayesi, blltün faaliyeti teksif 
edilemez. Böyle basit lüı:umlar· 
dan bahsetmiş olsaydık tabii 
yazınızın ilimle mUnuebeti 
olmazdı. llim; lü:ıumlardan, 
ademi lOzumlardan bahsetmez. 
Belki hldiselerle sebeplerini, bu 
sebeplerle hAdiseler arasındaki 
münasebetlerin umumi prensip· 
lerini, yani kanunlarını, bu ka· 
nunlara nazaran bazı hadiseleri 
doğuran ve bazılarmda doğurma· 
yı men' edecek tartları araştır· 
makta iştigal eder. Binaenaleyh 
bir memlekete ziraat mi IAzJmdır, 
sanayi mi? Suali şüphesiz ilmi 
olamaz. Bizim ortaya attığımız 
mesele bu şekilde anlaşılmışsa 
çok yazık! Bizim davamız mem· 
lekete neler lizım olduğunu 
aramak değildir. Milletlerin teki· 
mili tarihinden çıkan kat ·ı, vazıh 
ve muayyen bir kanuna göre biz 
medeniyette terakk;nin sanayile 
kaim olduğunu; ziraat, bahusus 
küçük ziraat hayatının geri mil
letlere ve geri devirlere mahsus 
bulunduğunu iddia ediyorduk. Ve 
memleketimiz Asyanm bfiyük bir 
fabrikası, bir sanayi merkezi 
olmalıdır. Gayemiz, hedefi· 
miz bu olsun diyorduk. Bu 
dava ile memlekete ziraat mi 
lazımdır, sanayi mi elveriılidir ? 
auali arasında münasebet var mı? 

Memleketin ziraat memleketi 
olduğunu ve hep bu yolda inki· 
taf etmesi lazım geldiğini iddia 
edenler tekimlilün ziraatten sa· 
nayie intikal ile başladığmı dU
ıünmek istemiyorlar. Biz bu ha· 
talı gafleti izaleye çalıştık. Dava· 

1 - Bflyük bir denizde •eyahate 
çı1'htınıı: Ye Yapurunuı: ~nlerce 

denizle bava arasında çalkandıtı 

zaman, varlıtınız:ı tabiatin azamet 
ve haşmeti •kar4ıaıncia bir korku 
ve hu9u k•plar, yalnızlıtını z:ı Ye 

kiiçüklütGnüzü duyanınız. 

2 - Hayatın içine atılan ilk 
adam da ayni baş dönmeıini, ayni 
küçüklüğü ve ayni z:ifı duyar. Ha
yat ta bir Okyanuatur, ve biı: nnun 
içiode deniz ortuındaki küçücük 
bir yolcudaa baıka bir t•Y detiliz. 

3 - F:ıkat inaan dehası, tabiatin 
amansız kunetlerirıe hakim olma
nın yolunu bulmuş, den iz i ve göğil 
kendisine ramet•ncğe muvaffak ol
mu•tur. Hayab da irademize Ye kuv
vetimize eair etmek bizim elimizde
dir. Biıt hayata hlkim olamazsak, 
hayat bize hikim olur ve fa:ia 
oradan dotar. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

Toprak Yüzünden Facia 
-- - - --- ---

Uşakta Dört Köylü Yaralandı, On 
Dört Kişi Tevkif Edildi 

İzmir, 8 ( Hususi ) - Buraya gelen ~on bir 
habere &öre Uıak kasabasının on kılometre 
ilerisindeki Aksa köyü halkı ile Uıak Belediye 
Reisi AlAettin Bey arasında bir hadise cereyan 

Devlet Şurasına mUracaat etmiştir. 
sabah on 
köye gide· 

etmiş, neticede dört kişi ağır ve hafif 
surette yaralanmış, 14 kifi de %abıta tarafından 
yakalanmıştır. Hldise hakkında verilen malumat 
şudur : Aksa köyü civarında ( 100 ) dönlimliik 
bir araı:i yardır. Köye ait olduğu iddia edi· 
len bu aruiye Uşak Belediye Reisi Allettin 
Bey de tasarruf iddiasındadır. Köy halk• bu hususu 

Bel~diye Reisi Aaettin Bey dlin 
birde Jandarma Kumandanı ile birlikte 
rek araziyi kazdırmıya başlamıştır. 
• Bu sırada silahlar pallamıı, Dingaz oğlu Hl1snl1 
isminde bir köylü başından yaralanmıştır. Bu ada· 
mı yaralıyan tabancamn Belediye Reisi tarafından 
kullanıldığı şeklinde bir iddia dermeyan edilmiştir. 
Sillbların teıiriJe yaralananJarın miktan 4 kiıidir. 
Köy mubtan Adliye ve Dahiliye Veklletlerine 
müracaat etmiJtir. - Adnan 

Bir Tehdit Daha! 
''Hitlerin 
der atına 

Almanyası Kendi Mukad
Bizzat Hakim Olacaktır.,, 

Berlin, 7 ( A.A. ) - ·1 esli hat 1 "Almanyanın, asgari emnü se· saya vermiyecektir • ., 
sahasında hukuk müsavatı tale· llmetini temin için zaruri olan Hitlerin gazetesi, milliyetper· 
bine dair olan nota hakkında tedbirlerden gayrı tedbirler it· ver Almanyanm her an başka 
mütaleat serdeden Münibte mün· tihaz etmiyeceği ıüphesizdir. devletlerin vazgeçecekleri tesli· 
tetir ve Nazilerin müreYvici efkirı Fakat, Hitlerin Almanyası, bu 

1.. t' b kiki lıi hattan vazgermiye amade oldu· olan Voelkişer Besbahter gaze- emnli se ame ın a ma • w 

tesi yazıyor: yetini tayin etm~_h_ak_k_ı_n_ı _F_ra_n_· __ ğ:....u_n_u_i_la_v_e_e_y_Je_m_ek-:t=e_d_ir_._ 

Rayiştağ Feshedilecek 
BerJin 8 - ( A.A. ) - Volf ajansından: 1 kuvvetle tahmin edilmektedir. Stı takdirde 
Vaziyeti hazıra hasebile Rayiıtagı~ feshinin ~eı~iniaanini birinci 15 gtınO zarfında umumi 

gayrı kabili içtinap olduğu umumıyetle ve mtıhabat baıhyacaktır. 

zam davayı bırakıp bir mllstem· 
leke gibi ziraat memleketi olmayı 
taaavvur etmek ne kadar batalı 
ise, bu muazzam prensip mesele
sini ( Memlekete ziraat mi lizım· 
dır, sanayi mi? ) şekline kalbe· 
derek küçllltmek, ehemmiyetten 
diltiirmek te okadar yazıktır. Bir 
memleket sanayi memleketi o]ur, 
hayatını, faaliyetini, sermayesini 
azami bir gayretle aanayie hasre· 
der, fakat orada yine ziraat te 
Jiıım olabilir. 

Bazı mmtakalarda elverişli 

Fransızların 
Cevabı 

Paris, 7 (A.A.) Fransa 
Hükumeti, Alman muhtırasına 
vereceği cevabı, Almanyaca bu 
cevaba ittılA hasıl edildikten 
sonra neıredecektir. 

Ozom Ve incir 
lımir, 7 ( A.A. ) - Bugtın 

borsada 8 kuruıtan 25 kurUf& 
kadar 1785 çuval incir ve 10 
kuruştan 35 kurqa kadar 5446 
çuval Ozüm satılmııtır. 

Aydmm Kurtuluş Gunu 
Aydın, 7 ( A. A. ) - Aydın 

kurtuluşunun 10 uncu yıldönUmU 
bugün emıalıiz tezahüratla tes'it 
edilmiştir. 

iRTiHAL VE TEDFiN 

görülebilir, IUıum ve elvcriı 

başka, istikbale ve ebediyete 
matuf gayeler başkadır. Ve bir 
fihi kliçültmek için ifade tarzmı 

değiştirmek bi!. ~arifet olsa bile 
bir kıymet değildır. 

mız sarih, tereddütsüz ve 
kat'idir. Medeniyet hayatında bir 
terakki ve tekimill unsuru olmak 
istiyen her memleket gibi Türki· r 
ye de ziraatten sanayie intikal 
çarelerini bulup tatbik ederek İSTER iNAN, iSTER 

Viyana' da vefat eden, Yol ve 
ve Yapı Limitet Şirketi mndUr· 
!erinden Murat zade Meh
met Beyin mahtumun Niyazi Bey 
merhumun cenaze namaı:ı bugiln· 
kn perşembe giinU ikindi namazını 
mUteakıp Beşiktaş'ta Sinan Paşa 
camiinde kılmacak ve Maçka'da 
Şehitler kabristanına defnedile· 
cektir. 

İNANMA! 
ıanayi memleketlerinin esiri ol· 
maktan kurtulmalı, bütün Asya 
milletlerine iktısaden tefevvuk 
ve rli.;ban temin edecek surette 
tabiatin kendisine verdiği mili'" 
te:..•ıa mevkiden istifade etmeyi 
bilmeli ••• 

işte davamız budur. Bu awaz• 

Dünya Güzeli Keriman Hanımı, lzmlr halkı ve 
fzm ir Belediye1I,· kendisi daha Pariıte iken, tehirlerin i 
ziyarete davet etmitti. Hu davetlerini lzmirin kurtulut 
gilnü olan 9 Eylul için tekrar ettiler. Fakat Keriman 
Ece, yorgunlu~unu ve rabataızlı~ını ..esile ittihaz ede-

rek bu teklifi reddettt. 
Halbuki Anupanın eğlence yerlerinde haftalarca 

kalıp yorgunluğunu hatırına getirmiyen Kıraliça nuz:ın, 
İzmir ziyareti için yorgunlua-unu hatırlamasında bir 
isabet bulunduğuna, artık, 

iSTER /NAN. iSTER /NAN.VA! 

Sözün Kısası 

Asnıa Jvf ı Olmalı, 

Yoksa Sabit kli? 
1-------- A. E. 

Gazi köprüsü asma mı olma· 
hdır, yoksa sabit mi '? 

Anlattıklarına bakarsanız su::
Jin üzerinde düşünmek bile ha
tadır. Zira mesele bundan otuz 
sene evyeJ halledilmiştir. 

Hadisenin hoşa gidecek bir 
tarihçesi vardır. O zaman Ab
dülhamide bir jurnal vererek: 

- Galata köprlisünün eski
diğini, gtinün birinde batmak 
tehlikesine maruz bulunduğunu 
s6ylemişler, Abdülhamit senede 
bir defa uHırkai ıerif,, alayına 
giderken Köprüden geçiyor ya, 
bu batma işinin o zamana tesa· 
düf etmesi ihtimalini dUşünmUt 
ve hemen bir yenisinin yaptırıl· 
masını emretmİf. 

Artık işin üst tarafı basittir: 
Derhal Bahriye Nazırı Hüse· 

yin Paşanın riyaseti altmda, lma
lAtı Bahriye Reisi Hüsnli, ikinci 
KAtip lı:zet, Köse Raif ve Nazif 
Paşalardan mOrekkep bir komis• 
yon toplanmıı ve bu komisyon 
da kiSprllnlln asma olarak yapıl• 
masına karar vermiş 1 

* Bu tasavvurun tatbik sahasma 
vaz' edilmemesinin sebebine ge
lince, o zaman a]tın devrinde 
yqanıyordu, papel denilen ne1-
neden eser yoktu; binaenaleyh 
hahrlDlza para.sızlık gelmesin; 
hayır, tasavvurun tatbik edilme
mesinin sebebi aadece bir zab•ta 
memurunun verdiği rapordur. Ve 
bu raporda da: 

- Yeni yapılacak köprünün 
eskisinden bnynk olacaA'ı cihetle 
daiml nezaret altında bulundu
rulmasmın gl\ç olacağı s6ylen
mişttr, AbdtUbamit te hemen 
vazgeçivermiıtir. 

* - Peki eskiliği dolayısile 
üzerinden geçmekten korkan 
zaman padişahı yeni köprünün 
yapılma11ndan da vazgeçince 
kendisini korkutan eski köprüden 
geçmekte nasıl devam etti ? 

Elimizde bu merakı tatmin 
edecek malumat mevcut değildir. 

Esasen bu cihetin faydası da 
yoktur, llizım olan şey köprünün 
asma olarak yapılmasma otuz 
sene evvel karar verilmiş olma• 
sıdır 1 

~ 
Fakat diyeceksiniz ki : 
- Otuz sene evvel bu karan 

veren komisyon, sakallı, fakat 
bir kısmı diplomasız paşalardan 
mürekkepti. Bu komisyonun karan 
körUkörllne nasıl kabul edilebilir? 
Bu itiraz hiç varit değildir. 

Belediyede teşekkül eden ve 
köprllnün asma değil sabit olma· 
sına karar veren komisyon aza· 
larının vakıl · diplomaları vardır, 
fakat sakalları yoktur, düşünce
lerinin doğruluğuna itimat edi
lemez. Esasen sakallılarm sözle
rmın dinlenmesi lazımgeleceğl 
liaanımıza girmiı bir kaidedir. 
Binaenaleyh lclSprU asma olarak 
yaptınlmalıdır. 

Fakat diyeceksiniz ki: 
- Bir asma k6prUye verile

cek para ile belki iki tane sabit 
k6pr0 yaptınldıktan başka Emi
n6nü Ye Galata meydanları da 
geniıletilebilir, sOslenebilir ! 

Bence bu itiraı:ın da ehemmi
yeti yoktur; mesele sakallı sözü• 
nün dinlenmesindedir. 

Yalnız: 

- Acaba Belediye Reisi Mu
hittin Bey sakalsızı sakallıya ter
cih et miyecek mi? Burası mühim· 
dir. Malum ya biraz ince eleyip 
s ı k dokuyan bir adamdır. 

>f. 
Sö~Un Kısası: Asma mı olsun 

sabit mi? Suale cevap vermeden • 
karşınızdaki adama bakar fikrini 
anlamıya çalışır, ona göre 
cevap verirsiniz! En kestirme ve 
tehlikesiz yoldur. 
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Pansıman Nasıl 
Yapılır Ve Kaç 
Türlüdür? 

Bir yaranın üzerine sargı sar· 
mak demek, havada mevcut me· 
vat ile temasa gelmesine mani 
olmak ve en elverişli şerait içinde 
iyi olmasını temin etmek demektir. 
Fakat bazı yaralar vardır ki, açık 
barakıldıkları zaman daha çabuk 
iyileşh ]er. Ayni zamanda üzerJe
rine bir parça gaz bezi sararak 
bağlamada., bırakmak ta bir 
yarayı açık bırakmak sayılır. 

Pansıman üç türlüdür. 
1 - Ase:,tik 
2 - Antiseptik 
S - Sulupansuman. 
Pansı man aseptik - Bu 

nevi pansımanda kullanılan mal
zeme hararet vasıtasile temizlen· 
mit ve mikroplardan kurtarılmış· 
tır. Bu malzeme idrofilli pamuk, 
&'8% denilen bez ve sairedir. Bunlar 
yara üzerine kuru olarak konur 
ve bağJanırsa bu pansıman asep· 
tik ismini alır. -

Pansıman antiseptik - Bu 
pansımanlar ile bundan evvelkinin 
arasında büyük bir fark yoktur. 
Yalmz yaraya doğrudan doğ
ruya tesir yapması için pamuk 
Yeya gazbezi, tentürdiyot, alkol, 
eter veyahut vazeline batırılır da 
yara ıarılırsa ozamar. bu pausı
man, antiseptik mahiyet ahr. 

Sula Pansıman - Bu şeıkil 

pansımao, yara üzerine hararet 
Ye ıu ile tesir yapılmak istenil
diği ır:aman tercih edilir. Böyle 
bir panııman yapmak için bir 
kompires bezi arasına münasip 
miktar idrofil pamuğu koymak 
Ye bunu sıcak suya batırmak 
llzımdır. Bu ıılak parça tekrar 
pamukla ıarılmak ve üzerine ha-
raretin çabuk geçmemesi için 
hususi bir parça muşam ha kon
mak gerektir. 

Eğer yarada kızıllık, iJtihap 
allmetleri, şişme istidadı varsa, 
bu ıekil pansıman şayanı tav-
•iyedir. · 

Basit olup ta iyileşmesi zaman 
lıtiyen yaralarda gazbezini kay• 
natılmıt vazeline batırmak veya 
kaynatılmış vazelin, temiz balmu
mu ve peru melheminden mli
rekkep ilAca batmp yaraya tat-
bik etmek faydalıdır. 

Bu takdirde yaranın üzerine 
konan bez, ete yapışmaz ve 
panııman yapılacağı zaman zorluk 
çekilmez ve deriye ıstırap ve
rilmez. 

Aseptik pansımanlar birkaç 
gün değiştirilmeden yerinde hı· 
rakılabilir. Bittabi yara fenalaş
mamak şartile. Antiseptik pan
ıımanlar daha sık peğiştirilmeli
dir. Sulu panıımanlar ise gUnde 
birkaç defa tatbik olunmak icap 
eder. 

Demek oluyor ki pansıman 
tatbikatı için yaranın vaziyetinden 
istifade etmek lbımdır. İltihap
lanmadan iyileşmek istidadını 
gösteren bir yaranın pansımanı 
mllmkiln olduğu kadar az değiş· 
tirilmek, hararet tevlit etsin et
mesin iltihaplanan bir yara İsf) 

daha aık gözden geçirilmek 
lbımdır. Şu halde yaralarda tat
bik edilecek pansımanlar için bir 
kaide yoktur. Vaziyetin icabına 
göre haraket edilir. * * 
Balıkesirde 

lstihsalat 
Balıkesir merkez kazasının 

bu seneki hububat istihsalatı ıu 
vaziyettedir: 

Buğday 42,500,00D, arpa 
26,280,000, çavdar 6,414,000 yu
laf 785,000, bakla 4,869,000, bur
çak 1,680,000, nohut 1,600,000, 
afyon sütü 1,700, haşhaı tohumu 
104,00U kilodur. 

Çardakta Kum Banyosu 
Çanakkalenin Çardak Mevkiindeki 
Şifalı Kumlara 7,000 Kişi Gömüldü 
Lapseki (Hu

susi} - Çanak· 
kale vilayetinin 

kendi halinde 
bir kazası olan 

bizim LApseki 
tarihi hatıralarla 

doludur. Kaza-
mızıu kendine 
mahsus birçok 
hus u s i y et 1 e r i 
vardır. Fakat 
bunların başında 

her sene Çar· 

dakta kurulan 
panayır gelir. 22 

ne yol çizmlt 
ve karşı ya
kaya geçmiye 
baılamıştır. 

Saldakiler bir 
aralık başlarını 
geri çevirince 

evveli hayret et
mişler, sonra ge-

ri dönerek ken· 
disini sala almış· 
lardır. İşte bu 
efsanenin tesirile 
buraya Kumli
manı derler ki bu 

ağustosta kuru
lan bu panayır 

Biga futbolcUlerl Llpseklden dönerken kumlara gtimUlen 
kumluk denize 
doğru bir saat ka-

bu sene de tertip edildi. Çanak
kale, LApseki ve Gelibolu belde
lerini milşterek~n temsil eden bu 
panayır karadan otomobil, araba 

ve diğer nakil vasıtalarile, deniz
den de kayıklarla gelen birçok 
alış verişçi ile dolar. 

Piyankocu, fırıldakçı, tiyatro· 
cu, gazinocu ve bir yığın da 
seyircilerle hıncahınç dolan bu 
panayır bu sene, diğer senelere 
nisbetle o derece neşeli olmadı. 
Bunun birinci sebebi buhran va
ziyeti, ikinci sebebi de havanın 

on beş gtindenberl rlizgArlı geç
mesidir. Panayırın devam ettiği 
günler zarfında sabah ve akşam 
motörlerle gelip giden panayır

cılar rüzgardan mütevellit dalga· 

Keşanda 
Peynircilik 

Keşan (Hususi) - Kazamız 
dahilinde peynircilik ve yağcılık 
btiyük bir rağbete mazhar olmuı 
karlı işlerdendir. Beyaz ve kaşar 
peynirlerimizle tereyağlanmız çolc 
nefis olup piyasada her:ıaman 

alıcı bulmaktadır. Köylülerimiz 
nefis peynir ve yağ yapmak hu· 
susunda irat bir meharete ıa· 
hiptirler. - H. H. 

Polatlıda 
Feci Bir Kaza Ölümle 

Neticelendi 
Polath, (Hususi) - Kasaba· 

mızda Zafer mahallesinde oturan 
Süleyman usta kuyu kazark~n 
muvazenesini kaybetmiı, zavalli 
adam kazdığı kuyunun dibine 
dü,mUştUr. Süleyman usta kalk-
mıya ve.kit bulamadan Uzerino 
düşen bir taşın altında ezilerek 
feci bir şekildo ölmUftUr. 

Bitliste 
Çok Eğlenceli Ve Neşeli 

Düğünler Yapılıyor - --
Bitlis ( Mususi ) - Mevsimi 

olduğu için silnnet düğünleri 
fazlalaştı. Burada ( toy ) yani dü
ğünlerin ardı arkası gelmiyor. 
Buranın toyları bambaşkadır. 
Evvelce atlı olarak düğüne iştirak 
edenler şimdi otomobilleri tercih 
ediyorlar. OüğUn zamanları Bitlis 
mahalleleri muaızam bir kasaba 

bir kamyona yol açıyorlar 

larm teıirile ıırıJ sıklam oldular. 
Panayırın perşembe günü Çarda· 
ğın meşhur kum banyosu gU· 
nUdür. 

Bu tarihi kumluğun hikayesi 
çok meşhurdur : Vaktile buradan 
Rumeliyi zaptetmiye giden TUrk 

cengaverlerinden birisi bu kum· 
lukta kitabını unutmuş, arkadaş· 

larından mUsaade a]arak tekrar 
çardağa gelmiş. Fakat sahilde sal 
üzerinde kendisini bekliyen arka
daıları, bu unutkan delikanlının 
saatler geçtiği halde gelmediğini 

görünce harekete geçmişlerdir. 
Fakat unutkan Türk cengAveri 
salın gittiğini görünce kucağına 
kum doldurarak denize yUrUmUı, 
kumları dökmek ıuretile kendisi-

dar uzanmakta-

\ 

dır. Bu Kumlimanı panayır mev
ıiminde her ıene sabahtan akıama 

kadar köylü, tehirli ve kasabalı 
binlerce halk ile dolar. Bu kum· 
luj'un tif alı olduğuna dair halk 

arasında bir itikat vardır. Buraya 
gelenler evveli denize girerler, 
ıonra kuma g6mültırler. 

Kumdan çıkanlar tekrar de
nize girmeden kurunup elbiaele
rini giyerlef. Tekrar denize giri· 
lirse kumluj'un tifasından istifade 
edileme.zmiş. Bu sene kum ban
yosuna 7000 kiti gelmiıtir. Pana· 

yır mUnasebetile LApseki ve Biga 
futbolcUleri arasında bir maç ya· 

pıldı. Oyun lyl oldu, fakat hakem 
idaresizlik yaptı. Neticede lkiıer 
golle berabere kalındı. - Fethi 

Memlekette Zafer Günleri 

manzaraai teşkil eder ve o ma· 
hallede bir velveledir başlar. 
Gramafonlar, ıaz, davuJ, zurna 
boyuna öter. Kına ıeceai tam 

Akşehir de 
Ve Muğlada 

Btlytlk Zafer bayramına alt 

memleket intibalarmdan birçoğu· 

nu birkaç gUn evvel neşretmit· 

tik. BugUn de diğerlerini takdim 

ediyoruz. Yukardaki resimlerde 
Akıehirde yapılan tes'it mera· 

simine alt iki intiba görüyorsu

nuz. Aşağıdaki resim Muğlada 

yapılan merasimde en kıdem

ıiz ve genç zabitimizin nutuk 
ıöylediğfni göstermektedir. 

manasile neşe içinde geçer. Da
vetliler çoktur. Hele milli oyun
ları heyecanla seyretmemek müm· 
kUn değildir. - Ni)aZi Yılmaz 
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Çabuk 
Erişilen 
Şöhret 

-1 
Nurullah Ata 

Yazı Aleminde daha yeni gö• 
rülen imzaları, sırf bu yenilikleri 
için, eskilere tercih etmek elbet• 
te ki haldı olamaz. Fakat değer• 
li muharrire okadar susadık ki, 
edebiyata heves eden her gencin, 
beklediğimiz " adam ,, olacağın• 
inanmak istiyoruz. Uğradığımız 
sukutu hayaller bizi bir tlirlll 
uslandırmıyor. 

Fakat her yenı ımzayı, sırf 
yeni olduğu için beğenmenıek te 
o derece haksız ve, fikrin dur• 
mak istidadında olduğunu göı• 
terdiği için, daha gülünçtür. 

- Sen kimsin ? 
- Bundan on, on beş, yirmi 

aene evvel sen ne idisen. 
Her san'atkar bir rniiptedl, 

henüz tanınmamış olmakla başlar, 
lık senelerinde o da kendindeq 
evvelkilere hücum eder, gençleri 
istihfaf edenlere kızar. Fakat 
ortaya iyi kötü bir eser koydu, 
iımi biraz tanınmağa başladı mı, 
o da: "Sen kimsin?,, Sözünü tu\• 
turur. Bilhassa kendisine tariı 
edildiği, töhretinin haklı olup 
olmadığı düşllnüldüğU zaman. 

Böyl~, bizden sonra gelP.nlere 
yolu kapamak arzusu belki ncfs·~ 
mizi korumak insiyakından ge.: · 
yor. Tabiidir; ihtimal insan oğlu 
kaldıkça o da kalacaktır. Fakat 
tabilliğine, ebediliğine rağmen 
ancak gençlerin: 

"Artak yerinizi biıe bırakın,, 
demesi kadar haklıdır. 

Doğruıu, yani akla en uyguq 
geleni, hiç 1Uphesiz ki gördUğU,. 
mUz imzanin yeniliğini, eskiliğinj 
dllşünmeden yalmz eserin kıymG" 
tine göre hüküm vermektir. 
Fakat bu insana kudretinin fev• 
kinde bir teklif olur; çünkü onat 
"Hiç bir itiyat edinme, hayret 
etme, dUnkll hükümlerini bu• 
gllnklllere destek etmel,, de
mektir. 

il 
Bizim muharrirlerimiz: " Se 

kimsin?,, derneğe çabuk başlıyor, 
çabuk ihtiyarlıyor, çUnkU çabuk 
tamlıyor. Evet, hemen hemen 
hiçbir muharririni besliyemiyen bu 
memlekette şöhret çok çabuk geli 
yor. VakıA tanıyanlar pek az, ede• 
biyatla meşgul olan bir avuç in• 
aan. Fakat bunlar, kırk senedir ya• 
ıanı oekadar tamyor, biliyorsa Ug 
senedir yazanı da okadar biliyor. 
Bizde şöhret, hiçbir fey temin 
etmediği ve temini için hiçbir 
gayret iıtilzam etmediii için 
manasız, gülUnç bir ıey oluyor. 

Bu hal, gençlere çok fena 
oyunlar oynuyor. Kendilerini, 
çoktanberi uğraşanlar kadar ta• 
nınmıt görUnce hemen gurura 
kapılıyor, kendi kendilerine hay• 
ran oluyorlar. 

Şöhrete ermek için gösterile-
cek gayret ; bütün gayretlere 
rağmen tanınmamak her san'at• 
kir için en iyi mekteptir. Kendi 
kendine hayranlık her aan'atkirı, 
her insanı ihtiyarlatır, öldürilr. 

Bu, san'at hayatımıza karışa
madığı için böyle oluyor. San'at• 
kArla yalnız 1an' atkAr, muharriri• 
yalnız muharrir meşgul. Şöhret, 
muhitimizi aımak demektir; his 
de şöhrete ermiş kimse yoktur. 

Kin 
Bir 

Yüzünden 
Cinayet 

Konyada Hatip nahiyesinin 
Kayabüyük köyünde bir cinayet 
olmuştur. 

Mezkur köyden Mustafa. is· 
mindeki şahıs ayni köyden Ha• 
san oğlu Mehmet isminde biri• 
sini eski bir iğbirar yüzünden 
silahla öldUrmüştür. 
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1 Siyaset Alemi 

A lman yada 
aziget Nasıl 
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İnkişaf Edecek? 
z arıp evi etle 

Yeııi Alman Meb'usan Medid rl· 
yascti ne kuvvetli bir ekıeriyetle niı· 
pcteıı genç bir adam getirildi. Bu 
ıat, büyiik harpte vatan borcunu 
Öd~ ınis, iyi bir tayyareci olarak ta· 
nınmı, olan yüı:' -aşı Göringdir. Ve 
•ter, yakin bir atide Almanyanın 
mukadderatını Hltler eline alacak 
olursa, tayyareci Göringfn mevkii 
Alman hariciye itleri nuaretidir. 

Merkezi Avrupa VeBalkanDevletleri
nin Derdine Çare Bulunabilecek Mi? 

Yüzbaşı Görlng, Almanyada Hin 
olunan ıon ıiyut mütareke üzerine 
kısa bir tenenüh yapmak, ayni ıı:a· 
inanda lıveçte ölerek gömülen karı· 
aının mezarını ziyaret etmek tlıer• 
Stokholnıe 2itmişt!r. Bu nıilnaaebetle 
Yüzb::şı Göringle laveç g'lzetecilerl 
•tasında şayanı dikkııt bir nuhavere 
reçmiştir. lıveçll gazetecilerin anu· 
ıu, Yüzbaşı GörJngden Hitlerle İ>u· 
rtinkü Baıvekil Fon Pap en ve 
Harbiye Nazırı Jeneral Fon Şlayıer 
•raaında mevcut olduğu slSylenen 
fikir ihtilafının esaıını öğrenmekti. 
Fakat yeni Alman MecJlal Meb'uaan 
Rei inin ifadesine göre Alman Nu
Yonal So.ııya.list . Fırkasllo bugilnkü 
baronlar hükümcti aruında herhangi 
hir fıklr ihtilafı yoktur. Böyle bir 
ihtilaf o kadar yoktur ki, yaran Hit· 
ler krlbincyi tetkile davet edildiği 
l:aman Fon Papen de bu kabinede 
mevki alacaktır. Fakat Batvekil ve 
Hariciye Nazırı olarak değil, baıka 
bir nezaret deruhde ederek. Arada 
tereddüdil mucip olan nokta, Alman 
Nasyonal Sosyalist hükümetl 
ile Fon Papen araımda 
halledilmesi oldukça mütkül bazı 
tamirat muelelerldlr. Fakat ba 
demek dej'ildir ki Hltlerle Fon 
Papcn anlaıamazlar. 

Esasen bugilnkQ vaı:lyet uıunboylu 
devam edemez vo Yüıbaı Görinff' 
göre Hitler fırkaıı, srüneı ahında 
kendi5İne mev'ut olan mevkii aabır
ıızlıkla istemektedir. Bu movkl, bu 
fırhya rey vermİf olan on dört mil· 
)'on insanın ehemmiyetile mOtenaıip 
olacak vo hiç kimae, h&tta Mareıal 
liindenburi' bile bu 1rayenin tahakku· 
kuna mini olauuyacaktır. 

Mareıal Hindenburgun tlmdiye 
kadar gürillen tereddütleri Vayn ar 
kanunu eauiılne yaptığı 9adakat. 
Yemininden ileri geliyor. Bu, kendi· 
•İnin ifade1idir. Fakat ayni kanunu 
eıaıiyi ihlll etmeden, Hitlercilik hA
teketlnin l>nüne geçmek mümkün de
lildir. Maretal için yapılabilecek tek 
bir şey vardır: O da Alman Soı· 
)'1.liıt Fırkasını iktidar mevkiini 
almıya davet etmektedir. Htndenburg 
böyle bir iti yapmamazlık yapamı· 
Y•catı tribl yapmak btemet1iflnden 
de emin değiliz. Bilikl•, kanaatimiz 
btın un akılnedir. 

Streza 1 - Dünya buhranın· 
dan müteessir olan Merkezi Av· 
rupa devletlerile Balkan devlet
lerinin malt ve iktaaadt vaziyetle
rini tetkik ve tesbit ederek bu 
devletlere yapılacak malt yardım· 
larm mahiyet ve miktarını tayine 
memur olan Streza Konferansı 
bugün ikinci içtimaım aktetmit· 
tir. içtima, konferans reisi ve 
sabık Fransız Ticaret Nazırı M. 
Bonne'nin riyasetinde toplanmııbr. 

M. Bonne, konferansı mllsbet 
bir şekilde neticelendir:aek isti
yen murahhasların~ hUanUnlyetle• 
rinden memnuniyetle bahset· 
mişfo·. 

Alman rmi·ahhası M. Poze, 
her ::eyden evvel zirai memle· 
ketlerin istira kuvvetlerinin tak· 
viye edila"ıesi icabettiğim s6yle· 
miştir. 
Fransanm Zavahlr Alttnda Gizli 

ihtirasları Var Mıdır ·? 

Paris, U - Evvelce, konfe· 
ransın bir Fransız planile karıı
laşaçağından endişe edilmek~e 
idi. M. Bonne bu hususta sarıh 
beyanatile bütün endişeleri or
tadan kaldırmıştır. Buna rağmen 
bütün murahhaslar, Fransız nok
tai nazarını izah etmesi için M. 
Bonneyi sıkıştırmaktadılar.Hüınil· 
niyet zevahiri altında siyasi ihti· 
raslar gizliyen bir Fransız ile kar
şıla~mak endişesinin mevsimsiz 
olduğu anlaşılmıştır. Buna rağ· 
men Fransız noktai nazarına 
merakla intizar edilmektedir. 

Alman murahhaslarına, İngiliz 
ve İtalyan murahhaslarmın M. 
Boneyi methüsena etmeleri çok 
şayan· dikkattır. 
. Murahhaslar Neler Söyledi? 

Streza 7 - Bu sabahki cel· 
sede Lehi!ilan murahhası M.Roze, 
blitUn ziraatçi devletlerin bUtçe 
açıklarını ortaya atarak, bu dev
letlerin iştira kudretler:Ie borç 
ödeme kabiliyetlerinin iktisap 
edebilmeleri için rüçhanlı tarif~ 
den istifade ettirilmelerinin za· 
rurl olduğunu söylemiştir. M.Roxe 
kilometro murabbaına 40 kişi 
isabet eden bu sahanın, zirat 
faaliyetini ~emdit etmemek ve 
ecnebi ınasnuvatına boykot yap
mamak şarti!t:: sanayileştirilmesini 
tav.siye etmiştır. Lehistan murah· 
hasının uzun nutku, milnferit me-
sai yerine, beynelmilel mesainin 

Şu hale g~ro Hltlerin i~didar kaim olmasınını istihdaf etmekte· 
11lokiino gelmeai, hem bir zaman, dir. Çekoslovakya murahhası ıirn-
hern de teferruata ait baıı noktala- atçi devletlerin zahireler hakkında 
tın tesviyesi meaeleaidir. Bu ifade rüçhanlı tarifeler tatbikı ctrafm· 
h•kikatin bir akai •lbl telikkl ı,di- daki talakklerini umumiyetle ka· 
lecek oluna Avrupanın taın bir dö· bul etmiştir. Belçika murahhası, 
ııüın noktasına a-Jrmek \.tzere oldu· rüçhanlı tarifelerin tesirlerinden 
tunu 1..aydedebiliriz. - Silreyyıı. şüphe etliğini ıöylemiıtir. Roman· 
~.:::::::::---~============:::;============~~ -~~- -~-
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ÇOCUKLUÖUM 
Mefhur Ru• Edibi Makslm Oorklnln hayat romarıı 
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- Efendi, biraz munsif ol f 
Büyük babam karaohk bir 

Çehre peyda ~tti : 
- Nasıl munsif olayım? Bizim 

Çocuklar kötüdür kötü!. Hangi 
t-.raflarından baksam da.. Bizim 
kuvvet ve gayretimiz ne oldu? 
Biz topladıklarımızı kaymağacı 
kabuklarından örülmUş bir sepet
le taşıyoruz zannettik. Meğer 
Allahm elimize tutuşturduğu bir 
elckmiı .. 

Haykırıyor, odanın içinde ba· 

şından kaynar bir su geçirilmiş 
gibi oradan oraza koşuyor, kü
çük zayıf yumruğu ile ninemi 
tehdit ediyordu: 

- Sen on!nra 
verdin cadı !. 

daima yliz 

Acıııacak derece heyecanlı 
idi. Hemt:n ağlayacak gibiydi. 
Kö~eye, evliya resimlerinin bu· 
lunduğu kısma koştu. Orada 
zayıf göğsünü yumrukluyor güm, 
güm! öttürüyordu. 

- Allahuu bon diğerlerinden 

Iogiltere Kırat ve Kırahçası her eene bu mevsimde 
Skoçyadaki Balmoral Sarayına sayfiyeye gitmektedirler. 
Kıral bu seyahatte dalır.ıa Sko~·yalıların milli elbisesini 
giyioroektedlr. Resmimiz, Kıu.l Jorju ve Kıralıça lfariyl 
lando a.rabasile bir gezinti yaparken göeterınektedik. 

lktısadi Program 
-------- -

Fon Papenin 
Nasıl 

Programını Fırkalar 
Karşılıyorlar ? 

Berlin, 7 - Almanyamn ik· 
tıaadt vaziyetini ıılah için Fon 
Papen hük(imeti tarafından neş· 
redilen iktısadı program muci· 
hince, gelecek altı ay içinde 
3 milyar mark aarfedilec~ktir. 
Bu miktarın 750 milyonu Na· 
fıa işlerine ve bir buçuk mil· 
yarı da affedilen vergi mik~ 
tarlan karşılığına tahsis edi
lecektir. Bu program, müessese 
müdürlerine işçilerinin ücretlerini 
tenzil gibi bllylik salahiyetler 
vermektedir. Büyük sanayi mu
hitleri bu programla ferdi iktı· 
satçılığa teınayUI ettiğini göste
ren Fon Papen'e karşı memnu· 
niyet beyan etmektedirler. 

Spinozanm YıldönUmU 
Lahey, 1 - Büyük filozof 

Spinazamn 300 Uncll yıldönlimü 
tes'it etmiştir. 

• 
ya murahhası, elde müspet proje 
bulunmamasına tcesaUf etnıiı ve 
muazzam kontenjan yapılarak 
malt borçların ödenmesine mlni 
olmıyacak tekilde ~ir kontenjan 
uaulilo bir hal suretı bulunmasını 
tavsiye etmiştir. 

daha mı günahkarım, beni niçin 
böyle tecziye ediyorsun?. 

Bütün vllcudile titriyordu. 
Nemli göılerinde hiddet parlı· 
yordu. Ninem karanlık bir köşe
de oturuyor, sessizce haç çıkarı
yordu. Sonra dikkatle ona yak· 
laıtı, teselli etmeğe başladı: 

-Haydi, haydi canıml Yapma 
böyle.. Allah ne yaptığını bilir! 
Sanki başkaları çocukları ylizün· 
den daha mı mes'utturlar ? Her 
tarafta ayni şey efendi. Kavga, 
gürültü, döğliş ... Her baba ve ana 
bir kere günahlarım gözyaşları 
ile yıkayorlar! Y nlnız sen değil, .. 

Bazan bu sözler onu . teskin 
eder, susarak yatağına uzanır ve 
biz sessizce aşağıki odaya inerdik. 
Fakat bir defasında ninem ona 
böyle güıel sözlerle yaklaşırken 

Hitlerciler, bu programla şid· 
detle mücadele etmektedirler. 
Merkez fırkası muhiti bu pr~ 
gramı kabul etmekle beraber, 
bilhassa himaye tedbirlerinin ne
ticelerini cndiıe ile karıılamak· 
ta dırlar. 

Sosyalistler, büyük sermaye-
darlar lehine bütün masrafları 
iıçi sınıfına yUkliycn bu programı 
protesto etmektedirler. 

F orverts gazetesi, iktıaadl 

program, milletin zararma olarak 
sermayedarlığı kurtarmak için 
yapılmıştır f Demektedir. 

Rahiştag Meclisi, programın 
mllıakeresi için 12 eylulde içti
maa davet edilecektir. 

Gazeteciler K'rah Meydan 
Okuyor 

Nevyork, 7 - Amerika gaz~ 
teciler Kıralı Hörstlln yüzlerce 
gazetesi ikiıer sUtunluk bir ma· 
kale neşrederek son gUnlerde 
iıtifa eden belediye reisi M. 
Valkeri tehdit etmektedir. Hörst 
Reiıcilmhur namzedi olan Ruzvelt 
aleyhinde bulunduğu takdirde 
Valkeri himaye etıniycceğini ilin 
etmektedir. 

birdenbire ona döndü ve yüzüne 
şiddetli bir yumruk indirdi. Ninem 
geri çekildi ve az kaldı yuvarla· 
nıyordu. Ellerile dudaklarını tuttu 
ve biraz kendine geldikten sonra 
kemali sükunetle yavaşça dedi ki: 

- Ah, budala herifi.. 
Ağzının kanını onun ayakları 

ucuna tükürdü. Büylik babam 
kudurmuş gibi, ellerini ona 
doğru uzatarak bağırdı: 

- Çık dışarı, yoksa seni 
boğar öldürür tim r 

Ninem kapıdan çıkarken: 
"Budala herif l,, diye tekrar etti. 
Büyl\k babam arkasından atıldı. 
Fakat o hiç acele etmediği halde 
kapının eşiğine yetişmişti. Ve ka· 
pıyı onuıı burnu üstüne kapadı. 

Büyük babam hiddetten kıp· 
ktrmızı, kapının dibinde kalakal· 

Suallerine 
Cevaplar m 

" 3 senedenberi bir genç1e 
sevişiyorum. 8ir Rum kızıyım, 

ıevdiğlm Hüsnll isminde bir 
gençti, ben de islAmiyeti kabul 
ettim, ismimi Hüsniye koydum. 
Fakat gelgel elim, evde beni çe
kemiyor, kıskanıyorlar, bu yüz· 
don geçinemiyoruz. Bu gidiılo 
geçinemiyeceğimi de anlıyorum. 

Sen söyle, ne yapayım Teyzeciğim. 
Hüanlye 

Sizi evde çekememeleri gayet 
tabiidir. Fakat ıiz bundan mUte· 
esair olmayın. Mümkün olduğu 

kadar uysal olmıya, sularına ak
mıya, siıe ıöz söyliyecek vesile· 
lor vermemiye çalışın. Zaman 
ile bu anlaşamamazlık geçer • 
Fakat devam ederse o •akit ayrı 
bir eve çıkarsınız. 

1f 
" 19 yaşındayım, benden iki 

yaı kUçUk bir Yahudi kızını •~ 
viyorum. Kız evveli evlenemiye
ceğimizi ileri sürerek bana cevap 
vermek istemedi. Sonra sevgisini 
itiraf etti. Şimdi konuıup göril· 
filyoruz, hayata atıldıktan sonra 
evlenmemize mAni birıey var 
mıdır?,. 

K. S. 

Oğlum, evveli çok gençsiniz. 
Bugünkü sevdaya bakarak derhal 
hUkllm vermiye kalkmayın. Sa
niyen, hayatmırı kazanmıya baş

lamadan evlenmeyi dütünmeyin. 
Salisen, her aevdanın i:ıdivaçla 

nihayet bulması lazımgeldiiino 
inanmayın. 

~ 
<:iresıında Trabzon lisesi taltıhe

elnrlen Hayati Beye; 
Kardeşinizin istidatlarından 

istifade edebilmesi için henüz 
yaşı mllsait değildir. Bu kabili-
yetlerini bir taraftan tenmlye ile 
beraber hiç olmazsa ortamektebi 
bitinin. Sonra lıtanbulda Tiyatro 
Mektebine fllAn girerek bir artist 
yetişebilir. 

* H. Hakkı Beye• 

G8ıleriniz de lıtediğiniı işi 
yapamıyor mu ? 

HANIMTEYZE 
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PERŞEMBE 
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mıştı. Orada tepiniyor ve h~ 
murdanıyordu: 

- Ah, ytllanmış dilenci karıf. 
Ben kendimden geçmiş, ölUm 

ile yaşamak arasında ocağın üs· 
Unde oturuyor, gözlerime inana· 
mıyordum. Büyllk babam ilk 
defa olarak nineme gözümün 
önilnde vurmuıtu. Bu bana çok 
derin tesir ctmiı ve onun yeni 
bir çehresini göstermişti. Onu 
asla affetmiyecek, asla barı,mı· 
yacaktım. 

Vilcudü kabarmış, yüzü kili 
gibi olmuş, bir direğe yapışarak 
duruyordu.. Birdenbire odanın 
orta~ına doğTu yarUdü; dizçök· 
mek istedi, fakat ileri doğru 
düştl\. Elleri ile yere istinat etli. 
Hemen tekrar doğruldu ve elleri 
ile &öğsünil clöğerck bağırdı: 

- Allahım, ey Allah !.. 
( Arka ı ·ıı.c ) 



8 Sayfa 

Dünya Garibeleri 

Çocuğunu 
Köpeklere 
Yediren Ana 

Paris, ( Hususi ) - Ren f ehri 
civarında bir çiftlikte hizmetçilik 
eden Anjel Fulon adlı kadın, 
gayrimeşru bir çocuk doğur· 
muş, fakat bu çocuk ortadan 
kaybolmuştur. Yapılan ihbar üze
rine kadın müstantik tarafm
dan çağmlarak ifadesi alınmıf 

ve biraz sıkıştıruınca filhakika 
bir kız çocuğu doğurduğunu 
fakat başı ile kollarını kesip kö
peklere yedirniğini, vUcudünft de 
gömdUğUnli söylemiştir. Şurası 
şayam dikkattır ki çocuk doğdu
ğu zaman canlı idi. Bu cani ana 
derhal tevkif edilmişse de muva
ıenesinde bozukluk olduğu glS
rlildUğUnden muvakkat bir zaman 
için bmarhaneye yabrılmıştır. 

Askere Çağrılan Kadın 
Liyon 6 (Hususi) - Jerminelli 

isminde bir genç kız, geçen giln 
askeri vazifesini yapmak Uzere 
ıilih altına çağrılmıştır. Jerml
nelli kadın olduğu için bu garip 
davet karşıamda şaşalamışsa da 
bilihare nüfus memurunun vaktiJe 
bir yanhşlık yaptığı anlaşılmış, 
bir muayene heyeti huzurunda 
cinsiyetini ispat ederek yanlış 

nilfus kaydini tashih ettirmiştir. 

lngiliz Harp Borçları 
Nevyorktan yazılıyor: Ottava 

Konferansında geçen tuhaf ve 
eğlenceli bir vak'a, burada ynk
aek mehafiJin kahkahaJt bir de
di kodu mevzuunu teşkil ediyor. 
Hadisenin asıl şeklini dcğiıtirlp 

değiştirmediği malüm değilse de, 
rivayete göre, iıfn kahramanı 
bir taraftan bir daktilo kadın, 
bir taraftan da bir lngiliz mu
rahhası ile bir Amerikan ıiya
aet adamıdar. 

f ngiliz murahha11, konferans 
mUıakerelerine lıtirake memur
dur. Beraberinde gayet ,Uzel 
bir de daktilosu vardır. İngiliz 
ricali ile temas etmek l1zere 
Amerikadan Kanadaya ıf den 
Amerikan siyasisi, ı~z arasında, 
bu İngiliz murahhasmın gayet 
güzel bir daktilosu olduğunu 
öğrendi fakat inanmak istemedi. 
Derhal şu itirazı bastırdı : 

- "Bir lngiliz kızı güzel ola· 
maz. ,, 

Muhatapları aksini iddia et
Uler. O, fikrinde ısrar etti. Niha
yet, bu mütekabil bahisli muha· 
vere asıl lngilize nakledildi. Bu 
ıat, latife sever bir kimıe id1. 
Gidip Amerikalıyı buldu ve fU 
teklifi yaptı: 

"- işittim ki, siz benim dakti
lomun güzel olamayacağım, çUnkU 
bir İngiliz kızı l'lduğunu iddia et
mişsiniz. Ben ise aksi fikirdeyim 
ve- daktilomun çok güzel oldu
ğuna kaniim. Bahsinizi kaybetti
ğiniz takdirde İngilterenin Anıe
rikaya olan harp borçlarından 
vazgeçileceğini vadederseniz size 
bu güzel kızı gösteririm.,, Ame
rikalı muvafakat etmiş ve gtızel 
daktilo kendisine gösterilince 
babi kaybettiğini kabul etmiıtir. 

Fakat maksat esasta litife 
olduğu için harp borçları yine 
baki kalmıştır. 

Jimmy \'J!kar Affadildi 
N evyork Belediye Reisi Jim· 

my Valkerin mahkemeye veril
diğini, sonra da istifaya mecbur 
olduğunu kaydettik. Diinyanın 

en büyük şehrinin Belediye Rei-

SON POSTA 

Karagöz--Hacivat 

V~~anlılar Karagöz Oyu-
• 

ı iıunu Benimsemek istiyorlar 
1 Fakat, Yunanlıların Karagözü, Bizimkinden Farklıdır 

Karagözün ha· 
kikt bir varlık 
olup olmadığı 

ıon gUnlerde bir 
hayli mUnakaşa 
edildi. Bursa 
Halkevinln bir 
müsahabeainden 

nu elektrikleştir· 
miye ve binneti· 
ce gölgelerin te· 

ıirini daha kuv
v e t 1 e n dir mi ye 

muvaffak olmuş· 
lardır. Yunan -
Türk mlicadele-

doğan bu mUna• ıine ait sahneleri 
kaşanm netice-
lerini ne teyit, canlandırmakta , 
ne de tekıip et· Atinanm maruf 
miyeceğiz. Mak- karagözcüsil Şiş-
sadımız, elyevm man MolJasın bü-
bu oyunun Yu- Yunan kereglzUne g8re TUrk ••kerlePI ve ••ray yük mehareti var-
naniıtanda dahi cari olduğunu, j dır. Ve ititaf etmek lazımdır ki hl: 
fakat tiplerin detiıik bulunduğu· oyunlarm. bu hususa ait mevzuları 
nu işaret edeceiiz. bazen son Tnrk - Yunan doıtlu· 

Yunanlılar, 14 gölge oyunu,, ğunun temellerini zayıflatacak bir 
tabir ettikleri karagözl1, klasik mahiyet aldığını kaydedersek, 

şekJinden çıkararak bizim Da- mübalagaya sapmış olmayız. 
rUlbedayi aan'atkirı Hizımın Maksat KaragözU.n menşelni 

araştırmak olduğuna göre ortada, 
çok defa yaptığı gibi hayırlı ha· 

mevcut iddiaları dallandıran yeni 
diselere tatbik etmiş ve muvaffak bir vakıa vardar: Yunanlılar da 
olmuşlardır. Yunanlıların iddiası 

karagözUn bir Bizans oyunu 

olduğu merkezindedir ve ek· 

aeriya ~u oyunda, Yunanlılar, 

eski Osmanlı idaresini tehzil ede· 

cek ve gülünç mevkie dtişUrecek 
mevzuları tercih ederler. Onlar, 

karagözde, ıamdan ve mum 1af
hasından kurtularak bu oyu• 

Atlnall Molla• Karegöz oyn•tıyor 

İstanbul da 
3000 Keçi Ve Koyun, 

450 Sığır Var 

Son hafta zarfında yapılan 
tekikata göre lıtanbulda istok 
olarak (3000)keçi, koyun ve saire 

(450) de inek, öktız, manda, da
na, boğa, malak oldutu anlaııl
şılmıştır. 

ıine isnat olunan cllrilm, ıuiisti· 

maldir ve maalesef, bu dert, 
harp sonu dünyasında ııkça 
görünür hadiselerdendir. Bele· 
diye reialoin bu iıtif aaı Uzerine 
bu adam aleyhinde en çok şid· 
det gösteren Nevyork Valisi 

Rooı.velt takibatın durdurulma· 
sını emretmiştir. Aleyhinde taki-

bat yapılan bir adama ait adli 
muamele nasıl durduralur? Bunu 

kimse bilemiyor. Bizzat M. Rooz
velt te bu kararının eıbabını izah 
etmPmiştir. 

Yunan hayal oyunund• 
Karagöz tipi 

Kır al Alf onsA vus
turyada Yerleşiyor 
Yemek Yerken Resmini ,. 
Alan Bir Adama Kızdı, 

Dayak Attı 

Viyana, 8 (Hususi) - Sabık 
lapanya Kıralı On ÜçüncU Alfon
ıun Avursturyada yerleşmiye ka
rar verdiği muhakkak gibidir. 
On ÜçUncü Alfons, Mödlih civa
rında Prens Lihtenştayne ait 
fatoyı kiralamak Uzeredir. Eıaacn 
bir müddettenberi Avusturyada 
bulunan sabık kıra), geçen gtln 
oldukçe eğlenceli bir hadisenin 
kahramanı olmuştur. 

On Üçllncn Alfons bazı dost· 
larlle birlikte Peşte lokantaların· 
dan birine girmiş, Macarlarm 
milli yemeki olan Paprikalı piliç 
söylemiş. Bu yemek el ile yenir. 
On Üçüncül Alfonsun bir piliç 
budunu bllyllk bir iştiha ile ko
panp kemirdiğini gören amatör 
bir fotoğrafçı bu manzaraya da· 
yanamamış, hemen makinesini 
kaparak 1abık kırahn bu pozda 
bir resmini almıya te~ebbUı 
etmiştir. 

Fakat bu teşebbüs On ÜçUll'" 
cU Alfonıun hoşuna gitmemif, 
fotoğrafçıya resmini almamaaım 
ihtar etmiştir. Fakat ısrar ettiğini 
görüne~ derhal yerinden fırla
mış ve adamcağızm kaba etine 
bir tekme vurarak lokantadan 
dışarı atmış, sonra tekrar ye
meğine devam etmiştir. 

Karagöze sapip çıkıyorlar ve ona 
Karagiyozis diyorlar. 

Bu vaziyet karıısında Karagöz 
aalen Türk mUdür, bir Çingene 

midir, yoksa eski Mısırlı veya 
Finikelilere ait temsili bir tip 

midir? Bu noktaların tenvirni 
temin etmek te allkadarların 
yazifesldir. 

, 

AH Paşa va bir yunan pallkaryası 

Muallimler 
Maarif Vekili itirazlara 

Cevap Veriyor 

Ankara, 7 (Huıuıl) - Maarif 
Vekili Esat Bey 1eyahatten bu· 
raya döndO. Vekil B. yeni den 
ıeneai için gezdiği vilAyetlerde 
gördüğü huırlıklardan memnun 

olduğunu ıöylemiş ve muallim 
kadrolarındaki tebeddUlat hak
kında da ıu beyanatta bulun· 
muıtur: 

" - Muallim tebeddüllb pek 
Hdır. Yalnız inzibat komiıyonu 
kararlarile ıahsi ve ııhhi ıe· 

bepler nazan dikkate alınmıştır. 

Kıdem zammı meselesi 1617 nu· 
maralı kanuna tevfikan icra edil
miştir. 

" Avrupadan tahsilden gelen 
yeni mualliinlerin yerleştirilmeıi 

için de bazı llcretli muallimler 

uhtesindeki Uive dersler abn
mıştır.11 

Eylfal 8 

1 
1 Kari Mektupları 

' Adana da 
Sakız Çiğnemek 
İptilası Var 

Adauaya geJeli tam iki sene 
oluyor. Bu memlekette diyebilirim 
ki hergün birer yeniliğe şahit 
bulunuyorum. Hakikaten memle• 
ket hesabına mucibi iftihardır. 

Mevsiminde, zamanında Sıh· 
hiye Mildiriyeti menenjit, çiçek 
aşısı gibi fennt tedabire tc
vessnI ediyor. Belediye şehir 
dahili yollarının tanzim ve ne
zafetine fevkalade dikkat ediyor. 
Halka yaz günü kokmuş et ye• 
dirmemek için mezbaha tesis et• 
mittir. Bunlar hep birer teceddüt 
eseridir. Fakat ufak ve hemen 
gözle görülemiyen, lakin çok 
ehemimiyeti haiz bulunan şeyleri 

dütllnemUyor. Şehirde ıabah olunc. 
aebzeciler, leblebicileı·, mütenevvi 
çerez satanlar ortahğı kaplar: 
mahalle aralarını avaLlaril. 
tutarlar. Bunların arasınd.l 
bir de yayla sakızı satan Us• 
tll bqı pis adamlara tesadüf edi
liyor. Mahalle sokaklarında kll• 
me küme oymyan çocuklara bot 
şife ile el kadar parça ekmekle 
trampa suretile bu sakız veriliyor; 
bunu müteakıp kız ve erkek ço .. 
coklar çiğnedikleri sakızları biri• 
birlerinin ağızlarında dolaştırıyor. 
Bu sakız ve buna mümasil sakıi 
ıekerler frengi hastalığımı en 
bnytık vasıta olduğundan s a 
temiz çocuklar bu hastalığ . i-~ 
birine bu sakızlarla siraye 
riyorlar. Bunun için yavrulat ···· ~· 
evlerimize hapsediyoruz. 

Raıı•ar. l11 

Tekirdağda Nöbetçi Eczalı 
Yokmuş l 

Viltyetimizde iki eczahane 
nr. (Şifa ) ve (Merkez) eczaha· 
neleri.. Fakat bu eczahaneler 
alqam llzeri aaat 9 da kapanıyor. ı 
Saat 9,5 ta acele bir ilAç lazım 
oı.a o ilacı bulmak gayrikabildır. 
Bu ezcahanelerin nöbet bekle• 

' muini halkın selameti sıhhiyeıl 
namına temenni ediyoruz. Hal· 
klmı.1 bu noktanın nazarı dikkate 
ahnmasını bekliyor. Tekirdağ: M. 

( Cevaplarimız J 
Samsun Otdiııdo imzası okun.uuı~ au 

Efendiye: 

Terkos hakkındaki tikayelle
rinizde yerden göğe kadar hak· 
h1101.1. Şirketin satın alınması 

ıureti kat'iyede tekarrilr etmiş• 
tir, bu dertten yakında kurtu
lacatız. 

Dikilide Bergamalı Cemal Heye: 

Resmi dairelerin o saatte açılı 
bulunması IAzımdır. Ait olduğu 
makama şikayet edebilirsiniz. 
Resmi dairelerde hUkümctin mU• 
ıaadesile memurlar ailelerile otu• 
rabilirler. 

* Karilerimizden Basri iııı z :dı ırwk4 

tup ııabibinc: 
Bu mevzu etrafında yakında 

neşriyat yapacağız. lkazımza te
ıekkilr ederiz. 

* Trabzonda Şatır zade Foto IIurruın 
Beyeı 

Şehrinizde çıkan Akın gaze· 
tesinin Belediyeyi tenkit etmesi 
tizerlne yazdığınız tavzihnanıeyi 
bize göndermtmiz doğru değildir. 
Gazetelerin birihirlerine karşı 
mesleki vazifeleri olduğunu kabul 
edersiniz. Tavzih ve tekzibinizi 
meselenin mevzuu bahsolduğn Akın 
aazetesine göndermeniz Jazımdı.,. 



OCUK SAYFASI 
Tur hanın 
Fedakarlığı 

Turhan deniz kenarındaki 
gemileri seyre gidiyordu. Kom
şusu Fatma kadın, ~emide ateşçi 

olan kocasının yemeğini de gö

tiirmesiui rica etti Turhan ;.-e
meği vapura getirdi. Ateşçinin 

sarkıttığı ip merdivenden yukarı 

çıktı. Ateşçi, açlıktan bitkin bir 

halde olduğu ıçm bu hizmetine 
leşekki.ir etti. 

Turhan geminin etrafım sey· 

rediyordu. Prova direğinden bir 

tayfanın sıynldığmı gördü. Tayfa 

can havlile geminin ipini yakaladı, 

fakat havada mütemadiyen salla

nıyordu. Kıntulmak için hiçbir 
im lcan yoktu. 

T urlıan bir saniye dehşetle 

haktt. Eyvah, adamcağız düşecek 
diye bağırdı. Ateşçi de hayretle 

baktı. Fakat gemiciyi bulunduğu 
yerden kurtarmak imkansızdı. 

Turhan bir hamlede yerinden 

f ırlaclı. Kimseye bir şey söyle

medi. Vapur eşya a1ıyordu. Vinç 

makim~si açıktı. O bir kuş gibi 
makinenin merdivenini tırmandı. 

Kayış zincire tutunarak aşağı 

İndi. Şimdi gemiciye yaklaşmıştı. 

üzerinden çek

n1 eJ;:, ayni zamanda kendini de 

tehiikeye atmaktı. 

O korkmadı. Kaybedilecek 

"akit olmadığım hesap etti. Hemen 

adamı belinden yakaladı, vinç 

demirinin üzerine çekti. Fakat 

hu tehlikeli vaziyette ikisi de 

beraber dtişebilirlerdi. Adam 

ayağını demirin üzerinde bulunca 

geniş bir nefes aldı. 

kurtarıc ının yüzi1ne 
baktı. 

Bu küçiik 

dikkkatle 

Tur hanın fedakarlığı hemen 

Remide duyuldu. Herkes onu 

tebrik etti. Fakat o, bu tebrik

lerden değil, bir ı:avallı gemiciyi 

kurtardığından memnundu. 

1 
1 

K. rrri katür : 

azik Bir Kapıcı 

1 - Kapıcı benim.. Başka 
kimi istiyorsunuz? 

3 - J •••••• 

5 - A ... Ahmet Beyi görmek 
istiyen siz misiniı? İşte bu fena .• 
~ -=- -=-=;;;...;.....;"'""-----

1 
'..! - Ahmel Beyi mi? 

oturur, altıncı katta f.. 
Burda 

1 4 - .•.•• 

1 
6 - Çünkü evde 

dışarı çıktı 1.. 
yoktur, 

Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

---
25 ağudos 932 tarihli nüshamızda

ki Lulmacada (O) harfi ile başlıyan 

eşyadan en çok bulanlardan hediye 
alacakların ic;İmlerini aşağıya yazı· 

yon~z. 

İstanbulda bulunan karilerim:zin 
pazartesi, perşembe günleri öğleden 
aoora blzzat idarehanemize gelerek 
hediyelerini alınaları lazımdır. 

Yalnız taşra karilerimizin hediye· 
}eri posta ile adreslerine gönderilir. 

Birer adet dolma mürehkepli 
kalem alanlar: 

[,;taııhul H•ldziııd ıııt•ktt'p lıt0 fİl1t'İ 

sınıftan ~:ı. lıih:ı. F:ıik, l'~;..:-a'lıg-lıı Molla 
Fcntıri ııı:ıh:ı.llt·~i ıııırııara ı ~h·lih, 

Orl:.ıkiiy <.'iftlil. ~uk!l.k ııurııara. :ııı C 'e· 
na.p ~chahcttiıı, Jst:~ulıııl l' ı.ırtevııi~·al 
Lİ!-\f'Sİ talelıt·.-inılt>n 1:!1 ~lıız:dfcr, 
Jııtaıılıul lıirir11·i llkınddqı talelıt•-;iıı
ıltın 2 ~ernıut Hanım \e Hı•ylor. 

Dolma kurşun kalemi alacaklar -- -
C'ağ'aloglu ~tolla Fenari ı-ıokak nu-

ıııar:\ iJ Filor, E) iip dava vekili Bed
ri Bey kız.ı Bedriye, \'a pa. :H inci 
ıııektl?p talclH·::-inıleıı ~4~ )lulı'.ddin, 

Selr;uk kız ~:ııı'at ıııtktı•hi flc;llıı<'il 

sııııfl:ın ~liihet'l'ı :, Darii~pl':ıka Li:<rRi 

ta.lebe:o;iııılcn ~;; 1•.Mt Hey \'~ IIa11111ıl:ı r. 

Birer adet albüm alacaklar: 

.Ankan ~!lkriiyo rıı:ılıalla"iıııle 

l\Ies<;it soka~ındn numara ;; )1. lfalımi, 
Beyazıt Sogaııag:.ı m:.dıallı·~i ~Hi falı

rilnnisa, Fındıklı Nahit 118}' apartı
ıııaıı ıınıııarn 1 .Jale Salalıaddi ıı, Sa

lihli sal.nk ııııı.liyo mulııı.Robe kltibi 

Enıin efendi oğlu Şevket, Bcylorlıoyi 

Haın:.ım sokak numara 8 ŞükrUye, 
Edirne Türk - Musevi ınoktcbi tall•uo
sinde.1 Licıer, Bahar Antalya. mlid<lei

unıumt ka.tilıi. tema.il Be} oğlu Sala-

haıl liıı, ~.ılilıli E.rn:ıf Haııka~ı ıııiiıliirii 

Tur~ııt Buy ''a'lıta-,iylı• Fethi\ e, l\a
hata~ orkok Lil'o:-1i t.ı!Pbrs:nı

0

IP:ı lô08 

JI:ı,.,an Jla~ rı·ttiıı. 1 >:l\ ııtpaşa orta 
ıııı•ktı•bi tal.-lıP'dtıduıı ~7;1 lhralıiru 
.\lıı:-tafa, B·'voµ;lıı :!1 iıwi ıııPktı>p lıe
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1 Bu Haftaki Bi mecemiz:: 
1 ·ı Nerede? 

Tilki ile iizüm 

hikayesini bilir

siniz. Tiiki ti7üın

Jere yetişemiye

ceğini görünce, 

" Ekşidir, zaten 

isteğim yok. ,, 

demişti. Hayvan

lar da buna giiJ

müştii. lıte bu

rada üzümlerin 

resmi var. Tilki 

de bu resimde l?~==~~:;f 
saklıdır. Bir keçi 

de onu gözetli

yor. Tilki ile 

keçiyi bulabilir 
misiniz? Resimde 

tilki ile keçinin 

yerini çizip gön· 

, deriniz. Doğru 

halledenleredcn 

yiiz kişiye muh~ 

telif mükafatlar 

verilecektir. 

=- ------- -'-'===..c===-======:::-============-=--

Yeni Bir 
Top Ogu11u 

Post - Bol 
KUçü bahçelerde, sokaklarda 

top oynamak tehlikeli ve m!l.· 
küldür. Bu yeni çıkan top O,Yi.J!Jı .. 
her yerde oynanAbilir. Y erl. U · 

zunca bir değnek dikersiniz. Bu 
değneğin tepesine uzun~a bir 
ip bağlayıp sarkıtırsmız. ip yer
den iki üç kanı yukarda olmalı
dır. Topu bu sicimin ucuna 
bağlayınız. iki oyuncu direğin 
önünde karşıkarşıya dururlar, 
ellerinde tenis raketleri veya ge· 
uişçe birer tahta vardır. Oyuncu 
topa bir taraftan vurup karşıya 

göndermiye mecburdur. Eğer 

vurar.ıazsa ip değneğe sarılır. 

karşı taraftaki oyuncu bir sayı 
kazanmış olur. Oyunun gayesi 

liç yapmaktır. Topu üç defa ipe 
sardırmıya muvaffak olan knan· 
mış olur. Oyunda hüner, karıa 
tarafın oyuncusuna, ipi direğe ~ar· 
dırmıya imkAn vermemektir. Bunu 
birkaç kişi de bera6er oynayabi
lir. Oyuncular iki grup olur. Üç 
sayı yapan grup kazanır: 

Telgnf füidilrii Hı·: og'lıı ~fıız:ıfft.•r, 
llc~· a·z.ıt Altın cı mok ter ta le lıcRindM 
rıııınar:ı 1~1 CelalAt iıı, l~tarıhııl D.ıril:r 

'jafaka li -ıf'si tal<•lı .. ~i n den :?1~ M uı:ı:ı 
l\ıb.ıııı, ı:al3:a ~l11:; uvi ııw~talıi t.ılebı .. 
~j il ueıı h .. ık s~~ry :ııııı, IJtın.ııle cu 111 lı u

r iyot Paz:ırı \ . 8etıar, lstarılıııl -13 inı·i 
ıııektep t:Llolıesiodeıı 176 \. 8airu, !-.ı

lifke lnünU mektebi son stnırtaıı ;:;~ 
)!uhlls, Ankara Ok ... iizce ıııalıallo~indl• 
Kanipa·ı:ırı Rok ağııı(fa. ~6 rı u maraıl :t 
Nimet, ı\ıık:tra. Saınaııpnarı _\rka sn· 

(Devamı 14 üncü u.yfada, 

Faydalı Malumat 

Fegri Bot 
Nedir? 

F eyribot, trenleri, otomobilleri, 
insanları nakleden vapurdur. Bu 
vapurlar büyük dalgalara ke.rşı 
son derece mukavimdirler. Bu 
vapurların kendilerine mahsus 
bir şekli vardır. Trenler bunların 
güvertesine yerleştirilir. Sahile 
de kllçllk lokomotifler vasıta
sile çıkarılır. Ticaret eşyasının 

Feyri Botla naklinde birçok fay
dalar vardır. Bu suretle nakil 
ücretleri daha ucuzdur. Daha 
seridir. Trenler bozulmadan nak
ledilmil olur. 

F eyri Botlar medeni memle
ketlerin hepsinde vardır. ilk 
önce ingilterede sonra da Fran· 
sa ve diğer memleketlerde ya
pılmıştır. 
~=========================ıt• • 

Arkadaşlarınız1 

Nasıl Aldatabilirsiniz? 
Bu iıkambil oyunile arkada· 

şımzı kolayca aldatabilirsiniz. Bir 
deste iskambil 
klğıdı içinden 
dört tane beşliyi 
ayırınız ve arka
daşmıza resimde 
görüldüğü üzere 
yalnız dört ha
nesi görülecek 

• 
• -

--

• 

• • • + • • j . .. 
• • 
• 

• • 
şekilde dizmesini söyleyiniı:. 

Dizmesini bilmiyen arkadaşınıza 
siz resimde gördüğünüz üzere 
muvaffakıyetle dizip gösterebi-

lirsiniz. 

~: 
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Haftada iki Defa Spor 

s p o SPOR 
--- --

Perşembe ve Cumartesi Günleri 

. , 
Çıkan Spor Sayfalarımızı 

Okuyunuz ... 

Otomobil Müsabakaları 

Avrupada otomobil yarışı yapmak son ıenelerin en 
revaçlı bir spor modaaı haline girdi. Bu sene zarfında 

yeniden birçok şehirlerde otomobil kulüpleri tesis edil· 
miştir. İktısadi buhrana rağmen otomobil sporuna gös· 
terilen bu rağbet pek aebepıiz değildir. Ekseriyetle pro· 

fesyonel €lan otomobil binicileri, muvaffakıyet göster· 
dikleri takdirde kumpanyalardan, acentelerden ve 

fabrikalardan miihim miktarda mUkAfat alıyorlar. İşte bu sebepledir ki otomobil sporuna gösterilen merak 
ve heves gün geçtikçe tezayüt ediyor. Burada gördllğünUz resimler ıon hafta ıarfında İngilterede yapılan 
bir otomobil müsabakasından iki intibadır. Fakat koşunun en nazik bir dakikasında otomobillerden birisi 

devrilmiş, Mister Dikson isminde bir profesyonel binici ağır surette yaralanmıştır. 

Yarınki Yüzmeler Yelken 
Anadolu Ve Rumelihisar- Yarışları 
ları Arasında Yüzülecek 

lstanbul Mıntakası Denizcilik 
Heyetinden: Erkek ve Hanım yUz· 
geçlerin Rumelihisarı - Kandilli 
arasındaki boğazı geçme müıa· 
bakaları 9 • 9 - 1932 cuma ıınnu 

ıaat 10 da icra edilecektir. 
Bu müsabakaya klüplere men· 

sup olmıyan ve fakat rekorları· 

nı anlamak isteyen bntiın hanım· 
for ittir ak edebilir. 

Eksik kalan • u topu birincill
ği miisabakalarmda final0 kalan 
Galatasaray ve Deniz lisesi ta
kımları da kezalik 9-9-932 cuma 
günil saat 12-30 Büyükdere yliz· 
me havuzunda müsabakalarını 
yapacaklardır. 

Su topu müsabakasının hita· 
nı ında, mmtaka yüzme birincilik· 
leri yarışlarında birinci gelenler· 
den pıadusının iştirak edebileceği 
(yüzme teselli) müsabakalarında 
100, 200, 400, 800 metre ile 
muhtelit bayrak ve 4X50 bay
rak ve 150() metre müsabakaları 
icra edilecek tir. 

Yeni Bir Dünya Rekoru 
Torento, 5 (A.A.)- Los An· 

celes olimpiyatlarında kadınlara 
mahsus J()() metre dliz rekorunu 
k ırmış olan Leh • Amerikan 
Slella Vals, dün bu mesafeyi 

l l 8-10 saniyede katetmek su
rctile yeni bir dünya rekoru 
tesis etmiştir. Eski rekor, J J.9· IO 
saniye idi. 

Bisık iet Şampiyonu 
Roma 6 (A.A.) - Profesyo· 

nel ve amatörler arasında yapıl

makta olan yol iizerinde dünya 
bisiklet şampiyonluğu müsabaka
ları nihayet bulmuştur. 'Profesyonel 
bisikletçiler arasındaki miisaba
hıda bir sukut neticesinde Milis 
lı ıgiliz) ağır surette yaralanmış 
h .. l"' <"stane kaldmlruışlır. 

İngilterede yelken yarışlarına 
bu sene çok rağbet vardır. 
Mevsim münasebetile hemen her 
gün göJlerde ve clcmiz kenarla· 
rında yelken yarışları tertip 
edilmektedir. ŞaY.anı dikkattir 
ki bu yarışlarda Ingiliz kadınları 
erkeklerden daha fazla muvaffak 
olmaktadır. Burada Uç resim 
görliyorsunuz. Ortadaki ve alt· 
taki resim bu 1•arışlarda hazan 
çok tehlikeli vaziyetler hasıl 
olduğunu sarahaten anlatmakta· 
dır. Fakat buna rağmen meraklı
laruı adedi gittikçe artmaktadır. 

Motosiklet Yarışları 
Belf ast, ( A. A. ) - İngiltere· 

nin on iyi motos!kletçileri, şid
detli bir yağmur altında Ulstor 
büyük mükafatı yarışını yapmış· 

lardır. Norton markala bir moto· 
sıklete binmiş olan Stanley Wood, 
vasati 85, 15 mil süratle 111üsaba· 
kayı kazanmış tar. 

İzmir de 
~------

Vehap Yüz Metre Müsa· 
bakasında Birinci Geldi 

lımir (Hususi) - Mıntaka At· 
letizm heyetinin tertip ettiği seç
me müsabakalarına pazar glinU 
başlanıldı. ilk yapılan 10 bin 
metrede Buca spor kulübünden 
Halim birinci, Altınordudan Besim 
ikinci geldi. Rekor 36,45 tir. 
110 metre manialıda Saim, Ni
yazı ve Refik Beyler kazandılar. 

Güllede Altaydan Niyazi l J, 10 
metre ile birinci oldu. Bundan 
sonra yapılan 100 metre sür'at 
müsabakasında Altaydan futbolcu 
Vehap ile Hasan 12, 1 • 5 saniye
de birinci geldiler. Yültsek atla
mada Cihat 1, 70 athyarak birin· 
ci, Hüseyin ikinci, Saim üçüncU 
oldular. Diğer mUsabakalar da 
tayanı memnuniyet bir şekilde 
neticelendi. 

Golf MUsabakaları 
Brook!yon,5 ( A.A.) - Ame· 

törlere mahsus Valker Golf ku· 
pasını Amerikalılar kazanmıştır. 

Amerikalılar 8 muzafferiyet ka· 
ıanmışlar, ingilizler ise 1 muzaf· 
fariyet kazanmı şlar ve Uç milsa· 
bakada berabere kalmışlardır. 
Amerikalılar, on senedeberi bu 
kupayı yedinci defa olarak ka
zanmış oluyorlar. 

Avrupa Kayık Varışları 
Belgrat 5 (A.A.) - Kayık 

yarışları Avrupa şampiyonlukları 

müsabakaları gayet güneşli bir 
havad;ı ve 20,000 seyirci huzu· 
runda kra edilmiştir. Kral, ya· 
nında nazırlardan birçoğu bulun
duğu halde müsabakalarda ha
zır bulunmuştur. İlk finale ait 
hareket işareti saat 15,36 da ve 
rilmiştir. 

Bisiklet MUsabakası 
Roma, 5 ~ A.A. ) - Amatör 

bisiklesçiler diinya şampiyonlu
ğunu Alman Rihter kazanm .ştır. 

R 
Gaıteteın ı: pe:şe·nbe •• cuınarteel ıiinle~i 

olnıalc üııere haftada iki epo: aayfa11 ne9retmek· 
tedl~. 

PHtembe riinkil •por eayfaeı Qda dllnya •po

harelcetlt:rl memleket ıpor hldiulerl •ardır. 

Curoarteel eayfa<111da iae cuma rllnkll ınaç

lana tafıllltı yaı:ılıdır • 

Batkan Tenis Şampiyonası 
------- -- ~-

1 Pazar Günü Fina) Mü-
sabakaları Yapılacak 

Geçen cuma günil başlıyan 

Balkan tenis şampiyonası müsa
bakaları henüz bitmemiştir ve 
devam etmektedir. Musaba· 
kalarda seyirci adedi nis-
peten az olmakla beraber zevk 
ve heyecan görmemek mllrnkün 
değildir. Tabii bu heyecanlara 
sporcuların meharet hissesinin 
geniş mikyasta yer tuttuğunu da 
burada iftiharla ıöyliyebiliriz • 

• 
Müsabakalara )'arın, cumarte-

ıi ve pazar günleri de devam 
edilecektir. Yarınki mUsabakalar J 

sabahtan akşama kadar ıUrecck· 
tir. Sabahleyin onda Botez ile 
Suat karşılaşacaktır. Suattan 
tam bir galibiyet Umit ediyor •• 
bekliyoruz. liunu mUteakıp Bu
nca ile Stalios oynıyacaktır. 

Buneanın çevikliğine mukabil 
rakibinin oyununu daha yOkıek 
görenler yar. Yarın üçüncü mU· 
sabakayı Suat, Sedat çifti ile 
Y ordanof ve Suruciyef çifti ya
pacaklardır. Bizim çiftin Bulgar 
tenisçileri karıısrnda fazla 
gayret sarfedecekleri anlaşılı· 

yor. Bundan sonra dört bu· 
çukta Şoduvar, Şirlnyan çifti 
ile Yunan Nikolaidiı Stalioı 
oynıyacaklardır. Cumarteıi gDnU 
dömi finaller yapılacaktır. Suat 

Balkan pmplyona maçlannda Ttırk 

tenlaçlllJlnl t•m•ll eden aporcularımııdan 

Ahmet Ferit Bey 

Botez galibi, Nikolaidiı ve Y ord• 

nof galibi ile, Bunoa-Stalioı ga• 

Ubi katalatacaktır. Pazar gUnU de 

~ final maçları yapılacakbr. 

Memlekette Spor 

Afyonlu . Gençler Ak
şehirde Mağlôp Oldu 

Afyon ve Ak,ehlrll eporcular bir arada 

Akşehir ( Hususi ) - Afyon ra da Afyonlu gençler sahaya 
Karahisar sporcuları cuma gUnü çıktılar ve hararetle alkışlan• 
şehrimize geldiler, sporcularımız dılar. 
tarafından hararetle karşılandılar 
ve İdmanyurdu binasında bir 
miiddet istirahat ettikten sonra 
misafir sporcular, Safa oteline 
yerleştiler. Genç Afyonlular sa
bahleyin Nasrettin Hocanın tarihi 
tiirbesini ve diğer bazı yerleri 
gezdiler. 

İki şehir sporcuları ara.;ında 
evvelce takarrür etmiş olan ve 
hararetle beklenen maç öğleden 
sonra yapıldı. Müsabakanın ya· 
pılmasına daha bir saat varken 
spor sahası binlerce meraklı ile 
dolmuştu. Saat dörtte evvela 
bizim İdman }'urdu takımı. ıoo• 

Oyuna, ldmanyurdunun akı· 

nile başlandı. Gerek birinci dev· 
rede, gerekse ikinci devrede 
baştan sonuna kadar ldmanyur• 
du çok hakim ve güzel bir 
oyun oynadı, Neticede Afyonlu 
oyuncular (3-0) gibi bir farlda 
sahayı mağlüp bir vaziyetle lt:r• 

kettiler. 

Şunu da söyliyebilirim ki Af· 
yonlu oyuncular çok gayret sar• 
feltiler ve iyi oynadılar. A 11cak 
İdınanyurdunun takım halindeki 
faik yeti Afyonluiara galibiyet 
f ırsat1 Yermedi. - Nccıııiati 



• "Son Poııta,, Hoiivutta huauai muhabiri 

bulıına -. yegantt Türk g-ıızdesidir. Ho

livut muhabirim;z. her hafta bize mektup 

gönderir ve ı i r.ema aleminin içyüxünü S 1 N E 'M A 
.. Son Pe>s!a,, haftada iki defa ıincma 

ıayfası yapar. Bu 1ayfalarda dünyanın 

en yeni ıinema haber1cri, artistlerin 

hayatı Ye sinema ilemindeki 1an'at 
anlatır. cereyanlarından bah•edifir. 

~~=-=-~~~~~~~=================::r.===================-===~~~~~~~~J 
Leyla Hiyams 

Durup Dururken De• tsiz 

Başını Helaya Soktu 

Le; i, . ·yamsı tanırsın ı z. Spor 
mc·rd:lıs olan bu sanşın Amerika 
~ lizeli hiç St!bep yokken müthiş 
bir dedikodu fırtınasile karşılaş
m;ş, hu suretle de dertsiz başı 

belayrt girmiştir. Hoiivudun bu 
gü·le:, faka t nisbeten ağırbaşlı 

yı ' dızı o ;irnpiyat müsabakalarmda 
hazır bnlıınmak ltzere, yaz tati~ 
lini geçirdiği KaJiforniya plajla
rmdaıı Los Ang!ese gelmiştir. 
Tabii diğer y 1 ! dızlar gibi Leyli 
H!yams'ta spo rcufarla çok fazla 
a lakadar olmuş, onlarla samimi 
saa iler geç;rmiştir. lşte bu s~ 
hepten hal< ~Hnda birçok dediko
dular çıkmıştır. Kendisini çeke
miyenler tarafından çıkarılan bu 
dedikodulara göre gfıya bu güzel 
yıidız olimpiyat müsabakalarına 
işt irak eden bir İngiliz sporcu· 
s :rna gönül vermiştir. 

Hatta bu sporcu ile birlikte 
kaçm ıya b:Ie teşebbUs etmiş, 
fakat h~r nedense cesaret gös
l e eınemiş r 

Bu dedikoduların ne derece 
doğru olduğunu anlamak müş
küldür. Fakat bizzat kendisi bun
larm uydurma bir dedikodu ol
duğunu söylemiş ve kendisini 
sevenlerin böyle yalanlara inan· 
mamalarını rica etmiştir. 

20 ÇehreJi Adam Oldu 

Norma Şirer Ve Kocası Doktor Mabüz 
---·--

Bu Macera Romanı Sesli 
Filıne Çekiliyor 

Çok eski senelerde D oktor 
Mabüz isminde sessiz bir filim 
seyretmiştik. Son gelen sinema 
gazetelerinde okuduğumuza göre, 
akla durgunluk veren bu macera 
silsilesinin romanmdan ibaret 
olan bu eser şimdi Almanyada 
aeıli filme çekilmektedir. 

Bu filmi meşhur Alman Re-
jisörlerinden Friç Lang yapmakta
dır. Yeni filmin hem fransızca, 
hem de almanca kopyası olacak 
ve bu sinema mevsiminin ortala
rına doğru ikmal edilecektir. 

Feci Bir 01 Um 
Alman sinema operatörlerin· 

den V alter Suhner Roman yada bir 
filim çevirdiği esnada feci şekilde 
vurularak öldürülmüştür. Sinema 
uğrunda kurban giden bu adam 
Almanyanm en maruf ve şiddetli 
operatörlerinden idi. 

Şarlo işe Başladı 
Geçenlerde komik Şarlonun 

yeni bir sessiz filim çevireceğini 
haber vermiştik. Son gelen ha· 
berlere göre Şarlo yeni filmini 
çevirmiye başlamıştır. Filmin 
senaryosunu bizzat Şarlo t erlip 
etmiştir. 

TUrkçe Sesli Filimler 

Konpenhag, 1 - Alman mU
:ıikhol artistlerinden " 20 çehreli 
adam ,. namile bütnn dünyaca 
maruf Kral Barun, dUn 55 yaşında 
vefat etmiştir. 

Holivutt.a birçok zarafet, ııklak, tuvalet, iskarpin, çorap ve daha bir yığın müsabakaların ıampi· 
y~nu olan gilzel Norma Şirer yeni bir şöhret daha kazanmışhr. Normanın yeni töhreti "modası geç
rnıye,n yıldız,, olmaeıdır. En meıhur sinema münekkit ve muharrirleri Norma Şirer için son zamanlarda 
mühım makaleler yazmıya başlamışlardır. Bu makalelerde Normanın ihtiyarlık demlerinde bile beyaz 
;ıerdede çılgınca alkışlanacağı ileri sUriilmektedlr. Bu münasebetle biz burada bu ebedi yıldızın kocası 
'rving· T alberg ile yeni çektirdiği bir resmioi takdim ediyoruz. 

Haber aldığımıza göre, şeh

rimizde bazı müteşebbisler 

ipekçi kardeşlerden ayrı ola· 
rak Tn.rkçe ıeıli filim çevir
mek için bir stüdyo tesis etmek 
kararmı vermişlerdir. Bu hususta 
mUteşebbisler tarafından hazırlık· 
ara da baılanmıştır. 

Dünya Güzeline Selim IAdolf Menju 
. ~ 1 Yen~ Bir Filim 

,~~ Çevırecek 

.. 

< l 
1 

Burada gördüğUnüz meşhur yıldız Klodet Kolberden geçenlerde de 
bahsetmiştik. Bu güzel yıldız küçük yaştan beri Amerikada yerle
fen bir F rans z kızıdır. KJodet Kolber bizim güzelimiz Keriman 
Hamm·n Dünya güzeli intihap edildiğini duyunca çok sevinmiş ve bu 
miinasebet!e Amerika muhabirimiz Turan Beye bizıat imzaladığı 
bir rcıuini göndere rek Dünya güzeline Son Posta vasıtasHe ıelam-
larmı bildirmiştir. • 

Beyaz perdenin en eski ol
makla beraber bir türlü ihtiyar· 
lamıyan ve tekaüde sevkedilmi
yen erkek artisti Adolf Menju 
geçen hafta, yanında karısı Ka
terin Kervor olduğu halde Pa
rise gelmiştir. 

Menju birkaç gtin sonra Pa
riıte yeni bir filim çevirmiye baş
lıyacaktır.Şimdiden "Rüzgar esince,, 
ismi verilen bu filimde Menju 
bir Aşık rolü alacaktır. Bu filim· 
den sonra Adolf Menjunun tekrar 
kansile birlikte A merikaya dön
mesi muhtemeldir. Fakat rivaye
te göre bu eski artistin Ameri
kada itibarı hayli azalmıştır. 

Hayatımdan Memnunum 
İtalyanın en güzel yıldızların~ 

dan Mona Goya şimdiki belde 
Fransada filim çevirmektedir .• 
Mona Goya bir Fransız gazete
cisine hayatından çok memnun 
olduğunu a8ylemiştir. Acaba 
doğru mu, dersiniz ? 

Veni Bir Operet 
Almanyanm maruf bestekar

larından Heyman sesli filim ola
rak çevrilmek Uzere Kiki . isminde 
gUzel bir operet bestesi hazır· 
laınıştır. 

Anita Paj Zayıfladı 
Holivudun en güzel yıldızı 

Anita Paj; geçen kış mevsiminde 
biraz şişmanlatmaştı. Güzel Ani
ta plajlarda geçirdiği eğlenceli 
hayattan sonra oldukça zayıfla· 
mış ve şişmanlık tehlikesinden 
kurtulmuştur. 

Birçok sevda maceraları geçıren ve btiyük bir rezaletten sonra 
sinema hayatından çekilen Holivudun kırmızı saçli şuh yıldızı 
Klara Bov genç bir delikanlı ile evlenmek suretile itibarım tekrar 
kazanmıya muvaffak oldu. Bu delişmen kız bir daha filiın çevir• 
miyeceğini söyledit i halde günün birind~ tekrar :sli.idyo haya tına 
atıldı. Simdi Foks k umpanyasi hesabıa a filimler çeviriyor. Burada 
KlAranın en yeni bir resmini ~örüyor1unuz. 

t 
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• ıSON POSTA) da Harumtegze bGtan 

rcrçlerin kalp ve aşk işlerinde en ıamiml dert 
rrt :tğıdır. Ailenize, dostlarınıza ıöyliyemedltlnl:ı 

:.ıı k dn\lerinizi Hanınıteyı:eye yazınız. Hanım· 

t cy.,e ya her günk ü sütunda veya huauat mek
t upla cevap veril'. Hanımhıynnln fiklrltorl, ltlr~•lı: 

gençleri büyük miişküllerden kurtarı,,.r. 
K AD 1 N 

(SON POTA) kadınlar.- ve genç kızlan 
a)tkadar edeıa aıenulara her şeyden futa 
ehemmiyet vermektedir. 

Şlmden sonra haftada blr defa Kadın uy· 
famıs olacak ve bu uyfada tualar bulunacaktır· 

GU:ıelllk meaelelerl, son modalar, çocuğu• 

ınızun terblyetl, evinlzinı ıUzelliii, H lalert, 
el işleri Ye ulre ... Derilerinizi Hanımtegzege Yazınız 

Saçları 
Nasıl Taramalı? 

Son Gelen Moda Havadisleri 

Saçları yanllf taramak tuva
letin intizamını bozmak için en 
büyük Amildir. Saçlan taramak 
için resimde g6rd0ğilnilz üıere 
tepeden aşağı doğru sarkıtınız. 
Bu ~uretle hem saçlar kafatası 
üıerinde doğru istikametini s.lır, 
hem de çehrede kanın devera
nına hizmet eder. 

Çocuğun 

İlk Ayı 
Analık, tabiatın kadına verdiği 

vazifedir. Fakat tabiatın de ken
dine mahsus kanunları vardır. Bu 
kanunlara şuurlu veya şuursuz 

tecavüz edilecek oluraa, ıatırap 
ba1&1lar. Bu azapların önüne geç
mek için qağıdaki kaidelere 
riayet etmek 1aıım. 

Çocuiun ilk ayı en zf ya de 
itinaya muhtaç olduğu aydır. An· 
nenin birinci vaıifesl çocuğu 

kendi slltile emzirmektir. ihtiyaç 
bilinde 11nai sUt verilebilir. Fakat 

""' zaruret olmadıkça, tabii gıdadan 
çocuğn mahrum etmemeli. Anne
nin dikkat nazarına alacağı diğer 
noktalar da şunlardır : 

Çocuku kendi yatağından 
gayri hiçbir yerde yahrmamalı. 
Geceler l emzirmemeli. Çocuğu 
vakitli vakitsiz yedirmemeli. İn
tizamsız emzirme çocukta fena 
teşekkiil, fena adetler, hazım· 

sızhk, mide hastalıkları meydana 
getirir. 
Çoc:ığun ağlaması tabii bir şey 

değildir. Çocuk ağlıyorsa muhak
kık bir sebebi vardır. Bu sebebi 
araştırıp bulmak lazım. lnti
za msı t emzirme, çocuğu sallama, 
ağlama sebebi olabilir. F alcat 
esas sebep bu degildir. 

Sıhhatli bir çocuk neş' eli ço
cuktur, ağlamaz. Çocuğu on giin· 
de bir defa tartmalı. Çocuk 
yirmi dört saatte, yirmi bir saat 
uyumalıdır. Çocuğu fazla giydir-
memeli, gece gündüz temiz ha
vada bulundurmalıdır. 

Bu sene sonbahar modasında, 
en ziyade tercih edilen renk kır
mızı alleaidir. Her renk mevcut 
olmakla beraber, en ziyade bu 
renk taammüm edeceklir. El
biselere bir veya iki renk ka
rııtırmak ta moda icabıdır. Elbise 
kolları dikişsiz, bluzla beraber 
kesilmiı olacaktır. GtindOz ve 
gece elbiseleri dahi yarım kol· 
lodur. Sokak elbiseleri geçen 
seneye nispetle daha uzundur. 
Elbiselerin belleri yukar·danciır, 

Ev Kadını 

Neler Bilmelidir? 
Tavadan Bahk Kokusunu 

Nasıl Çıkarmalı ? 
Balık kızarmış tavadan veya 

ıskaradan balık kokusunu çıkar~ 
mak için, içine bir miktar hardal 
tozu dökünüz. Bir müddet böy
lece terkediniz. Bade bu sıcak 
suya batırılmış bir bezle yı· 

kayımz. 

Re~lleri Nasıl Mulıafa~a 

Etmeli ? 
Reçel kavanozlarını tavana 

yakın bir rafta veya dolapta 
muhafaza etmeyiniz. ReçeJin mu
hafaza edildiği yer rutubetsiz 
ve tavandan uzak olmalıdır. Re
çel kavanozlarının kapakları sıkı 

sıkı kapalı bulunmalıdır. Aksi 
takdirde tehammür eder. 

Hıçak Saplarını Nasıl 

Temizlemeli ? 
Bıçak saplarını temizlemek 

için limon suyu ile tebeşir tozunu 
karışt :rmah, bu mahlut ile silme· 
Jidir. 
Tırnqk/arı Nasıl Parlalm11lı? 

Tırnakları parlatmak için gece 
yatarken üzerine zeytinyağı sür
melidir. 

7 ermosları Nasıl Temizlemeli? 

Termosun içini temizlemek 
için, 111cak suyun içine bir çorba 
kaşığı sirke ve bir miktar yu· 

·-- -- ""-

kemerler ~lbiseye bitişiktir. Bu 
seneki moda mefherlerinde en 
çok görUlen kırmızılar ıunlardu : 
Açık kırmızı, koral, açık ver-
miyon, koyu nar rengi. Yün ku· 
maşlarda açık kiremit kırmızısı, 
koyu kiremit kırmızısı müreccah· 
tır. Yünlü kumaşlarda mavi de 
müteammimdir. Yün elbiselerin 
ipekli yakaları ve kol kapaklan 
vardır. Jersey ve kadife etekler de 
modadır. Bu eteklerle kısa kadi-
fe ceketler giyilmektedir. Öğle-

Elişleri 
Kroşe Motifler 

Resimde gör
düğünüz üzere 
bu sene elbise
lerin üzerine kro-
şe motifler mo
dadır. Bunlar 
elbisenin rengi~ 

ne göre muhte

... 

lif renklerden işlenmektedir. Bu 
motifleri işlemek ıçın Coton 
d' Alger C. B. kullanabilirsiniz. Re-

~~~~7 

.............. ~v~...x'~~
simde gördüğünüz gemmın tek
nesi kahverengi, yelkenleri yeşil, 
bayrağı kırrmzıdır. Su renkleri 
değjştirebilirsi"iz. Gemiyi ku
maşa kopye için modeli de leffe· 
dilmiştir. · --murta kabuğu ufahyarak çal· 
kalam alı. 

Una Nasıl Kızartmalı? 
Unu yağda kızartırken rengi-

nin bozulmaması için içine bir 
miktar sllt ilAve etmeli. 

ı 

den sonra elbiseleri için ılyah 
krepler kabul edilmiıtir. Yon el
blıeler jersey ve kadife ile süs
lenmektedir. GUderi kemerler, 
renkli boncuklarla işlenmektedir. 
Knrk yakalar nispeten azdır. 
Kadife yakalar daha fazla rağ
bettedir. Küçük kürk ıapkalar, 
sonbaharın en çok göze çarpan 
modasıdır. Kadife, gece elbiseleri 
için de kabul edilmiştir. Gece 
elbiseleri için eıı çok kabul edi
len renkler Nil ye§ili, koyu yeşil, 
frez, çilek rengidir. 

Ne Y~mt!k Yapsam 

Domatesli Yumurta 
Yumurtaları -;uda iyice haıla

ymız. Suda bir çeyrek kaynamaaı 
kablaşması için kAfidir. Yumur· 
taları sıcak sudan çıkardıktan 
sonra soğuk suya atınız. Badehu 
kabuklarım soyunuz. Ortasm-
dan kesiniz. Sıcak ılltUn 
içine sıra ile diziniz. Aynca bir 
tavada bir çorba kaıığı yaj'ı 
kızdırmaz. içerisine domatesin 
kabuklarını aoyup ince ince ke
smı.z. Domatesler yağda kızar
dıktan sonra bu salçayı yumur· 
taların üzerine dökfinüz. Bundan 
başka, dilim dilim kesilmit ek
mekleri yağda kızartınız. Tabğa 
döşedikten sonra her ekmeğin 
üzerine yarım yumurta koyu
nuz. Tabakta kalan aalçayı 
da üzerine gezdiriniz. 

Ta.rp Salatası 
Beyaz turpu iyice rendeleyiniz. 

Hardalla sirkeyi kanşhrdıktan 
sonra turpa ilAve ediniz. Badehu 
üzerine bir miktar zeytini yağı, 
tuz, biber ilave ederek karıştı· 
rınız. Bir müddet durduktan 
sonra sofraya çıkarınız. 

Yün 
Elbiseler 

Elde örülmüş yün caket ve 
saireyi kat'iyyeo aaarak kurut
mayınız. 

Bunları kurutmak ıçın yere 
iki kalın mukavva arasına koyu· 
uuz ve gölgede kurutunuz. 

"" Yün kumaş üzerine mürekkep 
döküldüğü zaman derhal soğuk su 
ile yıkanırsa, leke derhal çıkar. 

Bu ıeue sonbahar geldikl 
halde ıandal modası devam et· 
mektedir. Bu moda icabı, kadın· 
lann ayaklan hemen de meydan
dadır. Bu gördüğlinüz sandallar 
Dorotby Jordanın 1andallarıdır. 

Marg Doran'ın 
Gece Tuvaleti 

Mary Doran'm bu gece elbi~ 
ıesl Holivutta en ziyade beğe
nilmif elbisedir. Bu elbise birçok 
tezatlarla doludur. Elbise, yukan 
Juımını silıliyen gUmüş işlemeleri, 
ve kesiliti itibarile gayet kadın· 
caıına yapılmış bir elbisedir. 
Ceketi İle tamamen erkek mo
dası \izore kesilmiıtir. Elbisenin 
kumap beyaz krep satendir. 
Beyaz satenden sandalları da 
gayet orijinaldir. Meri Doran bu 

elbise ile bir güzellik kıraliçeai 

kadar başmetlidir. 

Kari Sütunu 
'l'ilrkocağı !lııka~mda ~lediha !f. ;u 

Kirpiklerinizin dökülmesine 
mini olmak için reçina ve rom 

yağlarını eczanelerde bulabilirsiniz. 
Bunları gece yatarken bir sür· 
medanla gözlerinize süreuınız. 
Petrol, eczanelerde sahlan temiz 
ispirtodur. Çiçek suyunu eczane
lerde, aktarlarda, şckercilerde 

bulabilirsiniz. Saçların dökülme
sine mani olmak için, saçlannız· 

daki çatallara kesmelisiniı;. Di.ı· 
terinizin muhafazası ıçın aitı 

ayda bir dafa dişçiyo temizlet
melisiniz. 
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- &ozanla alay etmlye gelmez 
- Çabuk mu kız:ar 7 .. 
- Hayır, kulaOı sağırdır da 

duym112 ! •. 
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Küçük Hamın tepiniyordu: 
- Ben ölürüm gene bu a

damla evJP.umem; bir c=da bana 
istiyor mrJsunuz diye sordu
nuz mu? .• 

Küçük Haımnm babası kızdı: 
- Sus. çok söylenme; Havva 

ile Adem evlendiler. Acaba kim
ae Havvaya sen Ademi istiyor 
musun diye ~ormuş muydu!. 

Yalan 
İki arkadaştılar, ikisi de çok 

yalan söylerdi. Biribirlcrini on 
beı glln nedense görememişlerdi. 

Köprünün Uzerinde tesadüf 
ettiler. 

- O, Ahmet nasılsın?. 
- O, Mehmet nerede idin!. 
- Devrialem seyahatine çık-

mışbm, bugün döndüm. 
- Tuhaf şey; nasıl o]du da 

yolda- karşılaşmadık. 

Tartile 
Çok şişman bir adam otomo• 

bile binecekti. Soföre sordu : 
- Taksi ile mi götürürsiln 

yoksa pazarlıkla mı? .• 
Şoför müşterisini yukardan 

&§ağı siizdU : 
Tartile efei1diml.. 

Ninni 
- Karın çocuğunu uyutmak 

için ninni söylemez mi? 
- Eskiden söylerdi. 

Fakat komşular çocuğun ağ

laması hoşlarına gittiğini, karı
mın uyutmak için ninni söyleme
mesini rica ettiler. 

1 : 
1 : .............................................................. 
! Doğru Saatler ~ . . ····=····················································:···· . . . . : . 

Efendi uşağmı çağırdı. 

- Şu cep saatimi al, sokağa 
çık, evvela Eminönü saatile ayar 
et. Sonra Y enicanıi muvakkitha
nesine git, saatin kaç olduğunu 
öğreıı, ayar ettiğin benim saatimle 
orasındaki farkı bir yere yaz, 
oradan Beyazıda çık. Darülfünun 
&aatine de bak. Her Uçil arasında 
bir vaaali al, ona göre tekrar 
saatimi ayar et ve bana getir!.. 

Vizita 
- Aman doktor, ne yapıyor

ıun; bir viıita elli liraya olur mu? 
Bu nerede görUlmü~ ? .. 

- Fak'1t Beyefendi, zevceniz 
Hanımefendiye "aayfiyeye gitmek 
sahbatiniı ıç&n tehlikelidir, bu 
sene için böyle bir arzudan 

vazgeçiniz,, tavsiyesinde bulun· 
makla size herhalde elli liradan 

daha çok fazln kazandırmış 

olduğumu un-ı:uyorsunuz .• 

- Sen budalanm blrlsln •• 

Ben Değilim 
.'ihat Boy yazı

hırn eBi ıHle tııf'~gnl· 
dii. 

Yaıu~ıkl ,· bir 
goıı~· girdi.. 

- Beyefendi.. 
- Buyruıı, bir 

cınriııiz ml var'? .. 
Siziııl~ lıiraz 

1ı11~usi p:örllşınPk 

fy oı-ıl ıı ııı. 
• :3i1.i dini\) o· 

ruııı .. 
l:en\. l.ıir koltn-

j!:ı. ol tırdu. 11,'ini 
~eı- ti. 

- ı\h 1Jilıne1.:si
niz BP_rl'fL•ıı<li, ne 
Lih·ük lıir dertlim 
'a~ .. J\rı.ını1.ı dııli-
cesiııo sodrorııııı. 

Nihat Boy. g1ıldü: 
- Y~uıi lıuııu 

baıı:ı t<ii) ltııııe !do 

- Siz bir ku, glblslnl:ı •• 
- Siz de onun lcln duvarın 

UstUnden ku, bakıfı seyredl
yorsunLlz dejll mi ? .. 

Va it 
Karı koca konuşuyorlardı: 
- Zaten senin tabiatin böy

ledir. daima birçok şeyler vade
der, sonra da vadinde durmazsınl 

Kocası kızdı: 
-Kadın milleti değil mi; mu

hakkak nankör olur. Bundan 
sonra inadıma hiçbir şeyi vait 
bile etmiyeeeğim? 

===-==-"= 

- Böyle ,akalar sevmem 1 •• 
- Şaka dejll, ciddi söylU-

yorum •• 

i ~ ............................................................... . . . . 
~ Sermayesiz ~ . . .............................................................. 
: : ' : 

Salamon oğluna lngilizce öğ
retmek istiyordu. Bir muallim 
buldu. Hemen pazarlığa girişti: 

Bir dersine ne iı1tersiniz? 
İki lira .. 
Çok pahalı, elli kuruş ka-

fidir. 
lmkanı yok, hem benba~ 

ka muallimler gibi şuradan bu~ 
radarı biraz lisa11 öğrenmiş vazi
yette değllim. Hakiki İugilizim. 

- İyi söylediniz, ucuz ders 
vermeniz için bir sebep daha .. 
Kendi lisanınızı öğrenmek için de 
para sarfetmediniz yal Sermaye· 
siz ticaret yapıyorsunuz demektir. 

• Çocukluk 
Kt1çük Jale ağhyordu. Merak 

edip sordum: 
- Niye ağlıyorsun? 
- Ağabeyim mektepte sınıfı 

geçti, ben geçemedim. 
- Peki sen niye geçebmedin?. 
- Ben daha mektebe gitmi-

k., 
yorum ı .. 

- Ben da çirkin bir şaka 
yapıyoreun zannetmiş te 
kızmıştam. 

\.~ 

Bahk Avı 
Bir ilanım Sa.

ra.yburnunda. balık 
tutuyordu .. 

Polie gördil .. 

- Haıııııı, lıura· 

da balık tu tma.k 
yasak!. 

- Ben lıahk tut 
muyorum kı!. 

-Elinizdeki ne? 

- l\aıııı~. 

- 1\aıntl}ın u-

cunda ne \ar? 

- Olta!. 

- Olt.a~ ıı. ne ta~ 

kılınış'? 

- BücPk!. 
- Deınflk olu-

yor ki b:ı.hk tutu
yorsunuz. 

ne deıııı•k iı-;tiyorn.ı
nu/'.'? .. Siz ısiiıiinil
zii bitirir lıitirıııez, 
kulağ'ıı111.a iğ'ilip 
yavat;ı,:a •lıt'n d~ si
zi» diyecek. lıon 

_ BlltUn servetimi senin yUzUnden kaybettim. Bu sana 

hiç tesir etmedi mi ? .. 
_ Hiç tesir etmez olur mu ? Birkaç bin lira temin etti •• 

- Hayır efen
dim, balık tutmu
yorum, oltanın u

cundaki lıöccklere 

don izde yiiz meyi 
öğretiyoru ııı!. değilim ki ! 
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-:.-._~ --~-19f 

'~~~@~ - ""-"" ... _ ~~ 

Q.'0.:. ~\~~ 
-~-~ 

- Ne duruyorsun atlasana! •• 
- Afajıde çok ıa, var, ba· 

••mı birine vururum diye kor· 
kuyorum. 
-------------

Milyon 
i . 

• 
1 i 1 
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Nazmi Bey zengin bir adamdı. 
Kızını evlendiriyordu. Yalnız bir 
endişesi vardı: Damadının, serveti 
ıçm kızına talip olduğundan 
şüphede idi. Nikahtan bir gün 
evvel damadiJe konuştu: 

- Kızımı size veriyorum, 
yalnız beni düşündilren bir nokta 
var: Acaba bu izdivaca bir mil
yon lira servetim olduğu için mi 
razı oldunuz? 

- Asla Beyefendi, ben bu 
tarzda düşünen bir adam değilim. 

- SöztinUze inanayım mı?. 
- inanın, servetiniz yarım 

milyon bile olsaydı yine kızınızı 
isterdim. 

Adak 
Vapur battı, Salamonla Moi3· 

bir tahta parçastnı yakalayıp su
yun yüzünde kaldılar. Salamon 
çok korkuyordu.. Moize seslendi: 

- Moiz, eğer ölmeden kur• 
tulursam fukaraya bir lira sadaka 
vereceğim .• 

- Acele etme Salamon, ba
kalım etraftan kurtarmaya gelen 
olmazsa o zaman fukaraya sada• 
ka adarız .. 

Manasız 

Karıkoca kavga ettiler .• 
- Artık senin sözlerini hiç 

dinlemiyorum, o kadar manaslZ 

şeyler kil.. 
- Tuhaf, dinlemiyorsun da 

manasız olduğunu nerden anlı
yorsun? 

s:::::==============================-==============-=====================o=::============'-==========================-================== =--====-

duyduklarım 

beyefendi de biraz evve• bunun l 

AMAN AMAN 

Aman aman Halime, 
Acı benim hAllme I 
Kalblml parçaladım; 
Bak şimdi Uma lime •• 

* Aman amr n Hatice, 
Gel yanıma glzllce •• 
ooıa,allm senlnle ; 
Kolkola biz bu gece ı .. 

* Aman aman Habibe, 
Darıldın ne sebebe ? 
Nazlanmak hakkın amma; 
Bu kadar da yapma ba I •• 

* Aman aman Hanife, 
Çok içtik bu şerefe •• 
Senlnle görUr görmez 
Koydular bizi tefe •• 

,r 

1. H. _J 
- Kocam her vakit ayağına getir takar, hem şık duruyor . hem 

de bu sayede bir çorabı Uç ay hiç ueğiştirmeacn glyebl .yoı·-
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Sultan, bu acı hakikat karşı· 
cında bUyUk bir tecsailı' duydu. 
Bu husustaki oes'uliyet, tabii 
:zevci Nurettin Pş.ya aitti. Esasen 
Nurettin Paşa, zevcesine çok 
ıadık görUnmckle beraber, ~ra 
sıra ortadan k:ıyboluyor, ve bir· 
çok ihtiyatlara riayet ederek Be
yoğlunda bazı rerlere devam 
ediyordu.. Zekiye Sultan de.rhal 
babasına gitti. Vaziyeti hlkiye 

etti. 
Nurettin Paşaya hissettiril· 

nıeden sıkı bir takip başladı. 
Nihayet, Taksir:: civarında (Ka
melya) isminde nıeıhur bir fahi
tenin evine devam ettiği anla~ıldı. 

O zaman, patanın bı, hasla
lığı Kamelyadan aldığı \'e bilmi· 
yerek sultam da qıladıgı tahmin 
edildi. Sultan bu kadından rnti· 
kam almıya karar verdi. Gerek 
Kamelyaya ve gerek Dama~ pa
ıaya açıktan açığa bir f&Y ya• 
pılamazdı. Çnnki böyle bir 
harekette bulunmak, mühim bir 
.aile sırrını ortaya dökmek vo 
(Ha!,Wf am Saltanat) ın hayıiyetloi 
paylilial etmek demekti. ŞUpbealı 
bu meselo Avrupaya akaedecck 
Ye birçok velveleli dedikodulara 
sebebiyet verecekti. Babasının 
böyle dedikodulardan nekadar 
ihtiraz ettijini pel iyi bilen Ze· 
kiye Sultan, bu intikamı bizzat 
almak istedi ve bunu da • bil
vasıta - Saraym bahçıYanlarından 
Arnavut Nuri isminde bir gence 
havale etti... Nuri, Haydar Gani 
Heyin uzaktan akrabası oldutu 
için derhal gitti, bu iti nasıl ıı6· 
rebilecej'i hakkında müzakereye 
girişti. Haydar Gani, bu büyllk 
fırsatı kaçırmak istemedi. Sultana 
yaranmak ve ebediyen kuvvetli 
bir istinatsıib kazanmak içio bu 
iı1 bizzat lb:erine alda. Derhal , 
paçaları ııvadı. ite baıladı. En 
evvel bir vaaıta bularak Kamel
yaya çattı. Kendiıini bir Aşak 
gibi 1ı6ıtererek Nurettin Pqanın 
bulunmadıiı saatlerde eve deva· 
ma baıladı. Kamelyaya kıymettar 
hediyeler göndriyor, bazı alqam-

lara da berabere• rakı içiyordu. 
Ayni ıamanda buraya devam 
ederken evin uıaiı Kirkor ismin· 
deki ermeniye bol bol babıişler 
veriyor ve bu adamı kendiıine 
bağlıyordu. 

Nihayet bir gQn kapıdan çı• 
karken, Kirkorun kulağına: 

- Yarın, öğle yemeiinden 
ıonra Taksim bahçesine iOI. 
Seninle biraz kooupcağım. 

Diye usullacık fısıldadı. Avu
cuna da çil bir lira bıraktı. 

Ertesi gün Taksim babçesiude, 
tenha bir köşede Haydar Gani ile 
Kirkor, baıbaıa vermiş, konuıu
yorlardı .. Bu mUIAkatın üzerinden 
tam bir hafta geçti. 

J 1 1 senesi nisanını 23 üncU 
günü Hıdırlleıe tesadüf ediyordu. 

O gUn, Kamelya aiyinmiı, ku
ıanmıı, araba ile KAğıthaneye 
vezmiyo gitmiş; akıam sular ka· 
- -~ıktan sonra avdet etmiıti. O 

gece misafiri bulunmadığı için 
daturka saat bire doğru annesilo 
karşı karşıya oturarak yemeğini 
yemiş; vo erkenden yatmııtı. Bu 
esnada, Kirkor, mutfakta hem 
bulaşıkları yıkıyor, hem de ara 
sıra mutfak kapısına giderek 
yukarıkl katı dinliyordu. Yu
karda ıes seda kesllmiıti. Yukarı 
kata çıkılacak merdivenin yanın
daki dokuma örtülü sedirde 
küçük bir fino köpeği yatıyor, 
zeki gözlerile Kirkorun girip çık
masına bakarak kuyruğunu sal
lıyordu.. Kirkor, birkaç da
kika etrafını dinledikten sonra 
yavaf yavaı köpeğin yanına git
ti. Bu, yumuk yumuk hayvanın 

başını okıayarak kucağına aldı, 
mutfaA'a girdi. Uıulcacık kapıyı 
kapadı. Rafta duran bUycek bir 
ekmek bıçağını aldı. Hayvanı 
seve aeve yere yabrdı. Bir elile 
ağzını tutarak elindeki bıçağı 
zav1\lh köpeğin botazına ıiddetle 
aapladı. Köpek hiçbir ıeı çıkar· 

mıya muktedir olamıyarak bir 
defa çabaladı. V • sonra ayak
larını ıererek öylece kaldı. 

En aon aistem teıU ve ıliı:lü 

makinelerle tech:ı; edllmlt 

Asri Sinema 
Bu ak~am açıhyor 

ilk proırram: 

HAREM ESRARI 
(Le Mayıtere du Harem) 

Tamamen lıpanyolca aöxiü ve 
ıarlulı .ııeni"İn ve muhteıem 

atlperfilm. MümeHUi: 

DON JOSE MOJICA 

SON POSTA 

Kirkor, köpeğin ölUıUnU ora-
a bırakarak tekrar kapıya gel

di.. Tekrar yukarıyı dinledi. Ve 
aonra yavaş yavaı gitti. Sokak 
kapısını açtı. Aralık bıraktı. 
·Mutfağa geçti. Llmbayı söndllr• 
dll. Elinde o bUyUcek ve keskin 
ekmek bıçağı olduğu halde dur
du, bekledi... Aradan bet 
on dakika geçer keçmez kapı 
yavaşça açıldı. Uzun boylu, siyah 
elbiseli bir adam, gölge gibi 
içeri kaydı. Bu iki adam, karan
lıkta biribirinin kulağına ıu söz
leri fısıldadı : 

Kir kor .. 
- Efendim .• 
- Hazar mısın? 
- Evet.. 

Köpek ne oldu 1 
Öldürdüm. 
Haydi .. 
Siz burada bekleyin. 
Çabuk .. 

( Aıkaıı var) 

Bu Akşam GLORY A da 
SPA tüzellik müubakasmda 

Keriman Halis Hanımm 
dünya ırüze . i intilıabt lntibaatını 
bütün tcf~rruatile ıröstcren 

Fox'un husuıi kopyeai ve 

iılmi göıctcrilec•i,tir. 

Fiatlarımız: İkinci ba:korı ve 
parter tolÖ}' 40, hu.suıi 60 ve 

--------------' ---.. IQkı balkon 80 kuru,tur. 

.. t ...................................................... 1.. 
J .... ~ .... J ........... ~.~.~.~.~ ............ ı ____ ~ 1 

ı ~~~~~~····1·· 

8 Eyloı Perşenıbe 9 Eyltll Cuma 
latanbul -(1~00 ınetre) 18 orktıstra, 

U,5 Vildan Niynl Hey heyeti, 20,IS 
Yesari Asım Hey, 2l orktatr11., 22 grıı.

mofon ile rıe,riy11.t. 

Betıral - ( 4.29 metrt ) 20,30 uı 
konseri, 21 <lokt.>run tavsiyelerl, ~1,5 
LUuliy:ı.ıu.'da.n nakil. 

Roma - ( 4-H ınetra ) 21 lıal>ar ve 

ı.ıı~ı., 21,fi Hwı ınuaikiai, ~:l.~O atltert 
bando. 

Put - ( ·183 metre ) 20 konser, ~1 

llurian tiy •ıtroııundan naklen bir piyes. 

Viyana - ( ôl 7 metre ) 20, iO orkes

tra, 23,0;j ak,ıı.m konseri. 

Pett• - ( metre 550 ) 20 orkestra, 

2!?,fl') spor lıalıorleri ııl mfıteakıp cub:.ı:ı t. 

Varton - ( 141 l metre ) il 11.ktı.ıın 

konseri, 2.1 d:ı.1t& havaları. 

Berlln - (16'.}5 111otre) 20 ıııemleket 

tıahorleri, yeni graınoiea plAkları, 22 

Şiiler gooni. 

lıtanblll • · ( 120iJ metre ı lS birinci 
kısıııı alaturka ~az, l() ikinC'i kısım 
ab.tıırka saz, ~o,:> orkestra, .:ı Uçllııril 
k_ıaıııı alatıırkıt :.>:ı7., ~2 graıııofon ntıt· 
rn·,,tı. 

· Relırrat - (42!) metre) ~ıJ,5 kı.dııı ve 
orkek Hoınaııyalı sanatklirların ,:ırkı· 

!ılrt, 21,0.J gramofon plakları, 2:!,0:> 
Z:ıgrcpterı nakil, ~;ı,:; gilrııiıı lıa~nlori 

H• ılaM havaları. 
.Koma - ( 44l metre) 20, 1;, grıuııo

foıı plAklluı, ~l,45 Hf~othovo1t'den par
çalar, 2:!,:ıu Laıı Loıısi k{ifkllnde olu · 
raıı dostum i ıninuokl kom <ti. 

Prat · ( 488 metre) ~o, :m lılr Joktor 
tararınd•rn koııforaııs. 

Viyana - ( öl7 mel" ) :!O,SO rl&nı 
IJav~l'lrt, ~ı.ı:ı konıetli, ~2, n ak,ıun 
konseri. 

Pette -(5.JO ınotro ) :!0,1;; ('igaıı or· 
1'.fı trası, :?t, lf> ajaıı!-. lıaharlt•ri, ~ı,:; 
I •'tlo Mu ikitlna<ıları Cernivtıtlnin 
koıuorl. • 

Var4ova - (Hl 1 motre) 211,::J rat.l
yo g,t7.e.te!:ll, 21 st•ııroııi, ~l ,5:i konser. 

Herlın - ( 16:1;; ınotre ) :!O Alınarı 
lıirli~iudo yeni hayat, ~0,20 itçi eaa\i
oi, 2.?, lO IltHlin l.:iliıal&rlndt Kora 
uayeU. 

Eylül 8 

( Çok Eski evir/erde lstanbul J 
Eski lstanb n Bır Yığın 

Garip Köşesi Vardı 
' 

Dericiler 
Sürerlerdi 

Kazlıçeşme Tarafında 
Müstakil Bir Hayat 

~ski lstanbulun garip kö,el•rlnden Yedlkule 
Bugün tarihin en kuytu köşe· racatçı bir teşekklildü Avrup 

ıide kalan, eski devrin lıtanbu· ve bilhassa fn 'lt · köayka 
l d t h f · b' b" k" gı ereye pe 
un a, u a ve garıp m !r oşe pisliği satarlardı. iki asır evvel 

bucak vardır. Bunlar, eıkı latan- Haca AH isminde b' t b v (40 · . . . . ır a a ın 
buJda asayı' ve ınzıbat ışlerınm senede biriktirdiği kö kg · l'v) 
nasıl telAkki edildiğini göıtermek ni bir İngiliz tlk (4pOe) b~ıs kıgı· 
· 'b ·ı h ı· d'kk i car m u-ıtı arı e ay ı şayanı ı at~ r. ruşa almıştır ki, bu para 0 günkü 

Yedtkule: Muzaffer Bızanı hesaba göre mühim bir yekGn 
İmperatorlarınm şehre muazzam tutuyordu. 
alaylarla girmesi için yapılan Yedlkule efsaneleri: Bu ı 
Y edikuledeki Altın kapının de· yaşattıkları bir k f 1° ardın . t fı d B k kö ü d v ço e sane er e 
nız ara n an .. a ır ,Y ne og- vardır: Pirleri (Abiören) bir ün 
r~ uzanan ~ahılınde. Bız~nslıların eteği köpek pisliği dolu ola~ak 
bır karantıne . .datre.lerı vardı. giden bir çömezine: Eteğinde ne 
Veba, taun gıbı sarı hastahkl! var'? Demiı. O da pislik olduğunu 
yerlerden lstanbula gelenler yedı söylemeyi pirine k hsı t 

Ü b d k t
. Ab' arıa urmo -

g n ura a aran meye t ı tu· si:ılik telikki etf ğ' · · ( k 
tulduktan sonra ıehre girebilir- d 1 f d. 

1 1 ıçın uruş 
t o u e en ım)cevab · p· lerdi. ıtanbulun fethinden sonra . mı vermıı. ır 

Fatih buraamı tabaklara ve sal- (Rabbım teali mal ve erzakımıza 
hanecilere tahsis etmiştir. b~reketler ihsan buyursun ) yollu 

Fetihten sonra buraıı az za- bırçok d.ual~r. etmiş. Onun için 
manda büyük bir umrana kavuş- de kendılerıoın kazancı pek çok 
muştur. Bir camii yedi mesçidi olurmuş. Orada yaptırdıkları bir 
bir hanı, bir ham'amı yedi sebili: çeşmey~. Ahil~.rde.n ~ir heykel-
Uç tekkesi 300tabakhanesi, 50 tut- tıraş. dort koıeh hır mermer 
kal ve 70 kirişçi fabrikası vardı. Uzerıne çok güzel bir kaz heykeli 
Dördüncü Murat zamanında bu- yapmııtır. Görenler bunu canlı 
radeki fabrikaların adedi 700 :ı:ü sam~larmış. Onun için do bu çeş 
geçmiş, lstanbulun en kalabalık menın adana kazla çeşmedemitler. 
ve en zengin bir köşesi olmuştur. * 
Nüfusunun artması ve umram lmtlyaz•ar: Devlete bol vergi 
yüzünden de burasına ( Y edikule ve kuvvetli asker veren bu t~bak 
harici kasaba ) ismi verilmiştir. şehrile saraçhanecilerin büyük im· 
Burası bir ( BekArlar şehri ) idi. tiyazlan da vardı. Bunlar ara· 
kuvvetli ve mtistakil bir teşkilitla larındaki ihtillfları hiçbir mab-
idare edilen bu bekirlar ıehri kemeye müracaat etmeden Ahi 
her harpte devlete. bet bin dinç Babaları hallederdi. Saraçhaneye 
ve cesur asker verıyordu. Servet ve Y edikuleyo ıuba•ı de ·ı 

f h b. d .b. kt w -r nı en 
ve re a m ır ere gı ı a ıgı zabıta memurları ve bunl ı 

bu k?şenin fena kokusundan baş- Amirleri olan • yeniçeri ağa~:~ 
ka hır kusuru yokt.u. giremeı:lerdi. Fatihin kendilerine 

llk Osmanlı padııahma kemer d•w• b · t• d'W d' 
k b

. · · · 1 k ver ıgı u ım ıya:ı:ı ıger pa ı-
uıatan ır azızı, pır o ara ta· hl d k b ı t l ı d' . şa ar a a u e m ı er ı. 

nıyorlar ve (Ahıbaba) dedikleri F t'h' ı. k d' ı · ı · · ti k b' id . a ı m "onarma on ı o ya-
reıı ermın mu a ır aresı ·ı k ı b' k 1 ı 

k k. t 'h' ( . :ı:un e ve a an ır a em e 
altmda ço es ı arı ın Abıler ( 'b' ) d' k · 1 d w . mucı mce ıyoro ımza a ıgı 

fütüvvetçiler) teşkılitam yaşatı- b f ( 20) l' · 
l d F t 'ht ç k b t d u erman ıe-ne evve ıııne 

yor ar ı. a a c u ur os an a •~ d ı il d b 
(1084) d

nkkA 1 b b' 1 Ka ar saraç arın e n e ulunu· 
u n ı ve eı ın usta ı d B k . . 

lstanbulun meşhur saraçhanesi yor u. u ıymeth veaıkanın bul-
de bu teıkilata dahildi durulurak müzeye konması tari· 

DördU ti M t • d he pek büyük bir hizmet olur. 
ne ura zamaoan a Füt" 'k'l .d d'l 

lıtanbul israf ve nifak içinde u~vet tarı ı e ı are ~ ı on 
yüzerken bunlar (Ahiören) in demir bu '! edıkule esnafının tahm ve 
idaresinde söı. ve para birliği ya- ter~ı!~. w yurtları, muaşer~t uıul-
parak yaıayan kuvvetli bir esnaf lerına ogreten m~ktep}erı va~dı. 
teıekklllll idi. Bütün gençler ak- Bunlar buglinku bır tabırle 
şama kadar çahıırlar, aldıkları çok centilmen adamlar?•· Fakir· 
paraları tamamen reislerine ve- l~re .Y~r~ımı severlerdı. Husuat 
rirler, her akşam yüzlerce misa- hır. gıy.anıt. t~rzları vardı. Kendi· 
firin iştirak ettiği sofralarda ye- terme ılk ınhsap edenlere yeğit 

k d
'kt unvanı verirlerdi. Silihlarma ve 

me ye ı en sonra oyun ve . . . 
eğlence ilo yorgunluklarını din- elbıselerm~ çok dıkkat eden ~vu 
lendirirlerdi. O vakit İstanbul esnaf, aynı zamanda da sadehgl 
yüzbinlerce süvari askeri ve bey- severlerdi. Kızıl vo sarı renkten 
girlerini donatan bir şehirdi. İşte hoşlanmaılardı. Kızıl Firavunun 
bu teşekkül hem bu askerlerin donunun rengi idi. Yeşil, gök, 
silAhlık ve ayakkabılarım, hem ak ve kara renkler pek makbul-
de beygirlerin eyer ve ko- dü. Şeyhleri yeşil, yazıcıları ve ha 
§Um takımlarını ve hem de ~ipleri ak yiğitleri ıiyab elbise 
lstanbul ve Anadolunun ayakka- giyerlerdi. ipek giymezler, altm 
bı kösele!erini temin etti~i için yüzük takmazlardı. Bunların çok 
çok :ıengm oluyordu. Yedıkuleye kıymetli ve tarihi bir deri bayrak 
altm, oluk gibi akıyordu. Bun1ar lara vardı. Alaylarda bu bayrağı 
ayni zamanda TUrkiyede ilk ih· kullanırlardı. Jf. Jf. 
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Moğolistan Büyük Bir 
• • 

~evinç içinde idi 
Çıkışından kimse haberdar olma

.lığı gibi ge!işini de kimse duy
madı. Saraya girdiği gecenin 
ıabahı tarhanlarını [ 1 ], kuman
danlarım ve torununu huzuruna 
çağırdığı zaman ağzından çıkan 
ilk ıöz, şu oldu : 

- Müjde, ben evleniyorum. 

Hepsi ulcaşarak " Kutlu olsun, 
uğurlu olsuo,, dediler. Timur, gü
lümsiyerek sordu: 

Kimi lıyorum, biliyor 
ınus~ ı:.., 

....... 
Onu da haber vereyim de 

merakınız sönsün : Moğol ağlanı 
Hızır Hocanın kızı Tevekkül 
Hanımı alıyorum ! 

Yine ulcaştılar ve dualarını 
tekrar ettiler. Timur Ziihre yıldı
zını almak istediğini söylese ayni 
Şeyi yapacaklardı ve hiçbir hay
ret eseri göstermiyeceklerdi. Çün
kü, onlar, o herbiri Timur na-

nnna bir taht devirmiş ve bir 
lilke almış kahramanlar, Efendi
lerinin fevkalbeşerliğine iman 

eden kimsdlerdi. Onun, güzelliği 
dillere yayılmış olan Moğol kızile 
değil, giineşin yavrularile de iz
divaç etmesini mllmkOn görllr-
lerdi. Binaenaleyh samimi bir ıe• 
vinçle htikUmdarı tebrik ettiler 
ve sustular. 

Timur, Baştarhan olan "Hala· 
cigay,, oğluna d6ndü : 

_ Şimdi, dedi, pervaneleri 
(2) hazırla, ulaklarla dağıt. on
ğünümii şark ve garbe haber ver. 
istek edenler bana misafir gelir
ler, gelini karıılarlar. Do~san 
bir gün s_,nra ben gerdekteyım 1 

Ve yolda tuttuğu notları da 
ona uzattı, emir verdi : 

- Şu vali hırsızdır, kazıklan• 
ıın. Bu tahsildar, zalimdir, bo-

(1) 'l'arhanlık, yahut 'l'urhanlık 
'I'lirk !Ukto en ) ilk ok payedir. Tar
han )ar. Liı·1.nt lluka ıın y:qıalıilcceği 
lıer ,e~ i ) aı ııı:ık 'c dilediklNi 'akit 
hukümdarın lıuzuruıı:ı. girınok ~alflhi
)etlni lıaiı.uilcr. Hizaıı sl ıl:ır da lııı 
kelime) i kul anınışl.,r, .fakat Tarlıaııiı:ı 

ıekline sokınu~l,mlır. 

(2) ren anc, ~ani kelelıt•k, hil
ktııııdar frrın:uııııa denir. ( IHHıaııı 
l\atı; f.. 15~ ). Bir do pcn·ane mııhrU 
'Var<lı ki bhkümd:ırııı kitahct d:ıirnsiıı
dcn ~ıkan emirıııunolcro b:l ılırılı ,.e 
bu mtıhiir, itimat alaıııcti olarak Baş-
tarhanua bulunurdu. M.T. 

SON POSTA 
Y cvmi, ~iyast, Havadis ve Halk 

iaıctesi 

İdare. Jstaıı bul : Eski Zaptiye 
• Çatalçc9ıno s(ıkağı 25-t 

Telefon: lstanlml - 20203 
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ABONE FlATI 
TÜRKİYE ECNEBi 
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400 " 3 " 800 " 
150 " ' " 300 " 

Gelen evrak geri verilmez 
lJ nlard uı mcs'uli.} ot alınmaz 

cevap için mok tuplar,\ (6) kuruşluk 
dul il:\vasi 1 \7.lııı lır. 

Adr s do.,iştiriimc 1 (20) kuruştur. -Gaı.eteml:ade çıkan re•lın ve yazıların 
butün hakları mahfuz ve gazetemize 

aittir. 

ğulsun. Filin kadı, zalimdir, ko
vulsun. Vesaire, vesaire !.. 

Bu haber Timurun evlenmesi 
haberi, her istikamette esen ayni 
kuvvette bir rüzgar gibi memle
ketin dört tarafına birden yayıl· 
mıya başlam.ştı. Ulaklar, mer· 
kezden muhite doğru yayılan 

mevceler f ibi her yere, her kö
şeye, her bucağa sokularak müj· 
deyi haykır yorlar, halkı heye· 
c:ına düşüriiyorlar, büyük rütbeli 
insanları telaşland•rıyorJardı. 
Köyler, kasabakr, ~ ' · • ·, tak· 
dim olum,cak hediyer~ •:e ken· 
dilerini temsil edecek heyetleri 

sc?çmekle, düğiınde bulunmalan 
zaruri olan Jdmseler de arma· 
ğanlarmı hazırlamat<la uğraşmıya 

lcoyulmuşlardı. 

Sevincin büyüğü Moğolistanda 
idi. O kıt'aya mensup bir kızın 

saraya gitmesi, bütün Moğulların 
Timurla hısımlaşması demekti. 
Bu şeref o büyük eyaleti gurura 
ve sürura boğmuştu. Şimdiden 
giilüp oynuyorlardı, çahp sıçrıyor· 
lardı. Fakat Hızır Hocanın ko· 
nağı başka bir alemde idi. Ho
ca dllşilnüyordu, Tevekkül dütil· 
nüyordu, anası düşünllyordu. 
Halalar, amcalar, dayılar ve te
ferrllab, diğer hemıehriler gibi 
bayram yapıyorlardı, çahm sah· 
yorlan\ müjdenin zevkmı çıka-

rıyorlardı. Uşaklar bile kendile
rince bir terakki, bir yllkaeliı 
tevebhUm ederek burunlarını bO
yültmUşlerdl, birer kale beyliği 

hulyası yaşatıyorlardı. Bunların 

neş' esile keyfiyette bizzat alaka
dar olanların neş'esizliği pek açık 
bir tezat teşkil ediyordu. 

Maamafih düşüncenin ve sı· 

kıntının büyüğü Hızır Hocada 
görülüyordu. ÇiinkU o, kızının 
ölümünü ne suretle ilan edeceğini 
bir türlü tayin edemiyerek üzül· 
düğii gibi hergün Semerkantten 
gelen ulaklarla da meşgul olmak 
mecburiyetinde bulunuyordu. Şev· 
ketpenah damattan hemen her· 
gün bir mektup ve bir hediye 
geliyordu. Gelin Hanıma seJAm
lar, muhabbetler, yadigarlar ve 
düğün hakkında da renk renk 
emirler yağıyordu. 

Hoca, gün doğar doğmaz, 
selimlığa çıkıp damadın iltifatını 
istikbale hazırlanıyor ve ulakları 
ağırlamak, cevar:ları hazırlamak 
işlerile adamakıllı terledikten 
sonra ertesi günkü yorgunluğa 
idman yapmak üzere içeri 
dönüvordu. Asıl plana tatbik 
etmek için düşünmiye bile 
mecali yoktu. Halbuki gUnler 
geçiyordu, dUğüncülerin gelmesi 
zamanı gittikçe yaklaşıyordu. 

O gün, o uğursuz gün ne 
yapacaktı? Kızı yakasından tutup 
cebren tahtırevana sokamazdı. 
Çünkü Tevekkülün böyle bir 
muameleye razı olmayıp var kuv
vetile isyan edeceğinde, rezalet 

. çıkaracağında şüphe yoktu. Zaten 
ailece verilen karar da, düğünü 
akim bırakmak merkezinde idi. 
Ancak bu karar sayesindedir ki 
Tevel<kül, Timura karşı güler yüz 
göstermek fedakarlığını kabul 
etmişti. Binaenaleyh bir yolunu 
bulup o kararı tatbik etmek za· 
ruri idi. 

A kası var) 
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Sovget Rusgada irticai Propaganda 

Halkın Taassubunu Harekete Getirmek 
için Neler Ve Neler Uydurulmuyor 

Mürteciler Halkın Dini Hissiyahnı Tahrik Ediyorlar 
BugUnkn Bol· 

şevik Hükümeti
nin mücadele 
etmek mecbu~i
yetinde bulun· 
duğu mUıkUller 
sade maddi ih
tiyaçları karşıla
mak gibi azim 
bir vazife değil
dir. Rush alkı
nın zihninde yer 
eden bazı hurafe· 

leri silip atmak 
ta. bu idarenin 
üzerine aldığı 

başlıca hizmetler· 
elen biridir. Fa
kat hurafe deni
len şey, halk kOt· 
lesinin kafasında 
okadar çabuk 
yer ediyor ve 
Bolşevizm düş· 
mantarı bundan 
o derece iıtifa
de etmesini bi
liyorlar ki alı· 
nan vazife •• 
hizmeti başar· 
mak cidden güçleşiyor. Son za· 
manda göze çarpan bu hAdiıe, 
bu baleti ruhiyeyi ve gizli faali
yeti gayet iyi gösteriyor: 

Avrupai Ruıyanan ortalarında 
bir şehir vardır ki, adı Nijni Nov
goroddur. Bu ıebrin yanında bir 
göl vardır. V aktile ilk Türk ka-
bilelerinin atlıları, Ruı diyarını 
baştan başa aşıp geçerlerken bura· 

da başka bir tehir vardı. Adına 
Kitej derlerdi ve Rusların baş-

Sovyet Ruay•d• bir lfql k•ftle•I 

lıca mukaddes şehirlerinden biri 
idi. O kadar mukaddeı bir ıehir 
ki TUrk akıncılarının yaklqtığı 
duyulur duyulmaz, bu tehir, isti-

la ordusunun ayakları albnda 
çiğnenmekten ise yere batmayı 
tercih etti. Onun yerinde timdi 
koyu mavi sularla 6rtftlll bir göl 

vardır. Bu göliln durgun sathına 
dikkatle bakanlar, kiliselerinin 

adedi ıayılarnıyacak kadar çok 
olduğu söylenen bu mukaddes 

1 Bugünün Meselelerinden 1 

ilaca Em, Doktora Da 
Emçi Demek Mümkündür 

( Baş taraf· 1 ir.ci tayfada) 

lehçelerinin anasını teşkil etme· 
lidir. Bilhassa İstanbul lehçesinin 
bu husustaki rolü pek ehemmi· 
yetlidir. Maamafih bu lehçede de 
kabalık teşkil birçok unsurlara 
tesadüf ediyoruz ki, bunlat bu 
kongrede m~hakkak helledile
cektir. Muhtelıf, unutulmuş Türk 
Jahikalannın istimali bugün gün
den güne lisanımıza girmektedir. 
Terkiplerin ağar bir yük teşkil 
ettiSi bugün herkesçe malumdur. 

lstanbul lehçesinin ana bir 
lehçe olacağını kabul ettikten 
sonra şüphe yok ki, diğer yakin 
Türk lehçelerini de bu ana hat 
üzerine tekemmül ettirmek la-
zımdır. 

Son on bet sene zarfında 
Azeri lehçesi, bu kanuna uygun 
olarak lıtanbul lehçesini aşağı 
yukarı bir ede~t . dil lis~nı ola
rak kabul etmıştır. Aynı vaziyet 
Kırım için de vakidir. 

Bu iki komşu lisan. İstanbul 
lehçesini kendi milli lisanı olarak 
kabul ederken ski terkipleri ve 
fenni ıstılahları almaktan çekin
miştir. 

İşte bu yüzden İstanbul leh
çesinde de bu kusurlar hergün 
göze çarpmaktadır. 

İstanbul lehçesinin ıslahı hu
susunda, yapılacak ilk mühim 
mesele, Anadolu lehçelerindeki 
TUrk medeniyet tabirlerini ve 
hatta konuşma ıstılahlarını tama· 
mile .almaktır. Hele Türk lisa-

mna rumcadan alınan kelimelerin 
atılması en mühim bir mesele 
teşkil eder. 

Lisanımızın tekamtilii ıçın en 
mühim şartlardan birisi de yazı 
lisanının muayyen kaidelere rap
tedilmesidir. Cümlelerin basit· 
liği ve kısa olması lisanımıza 
güzellik verebileceği gibi ayni 
zamanda muayyen bir Türk dili 
gramerinin vücuda getirilmesine 
de yardım edecektir. Maatteessüf 
şimdiye kadar Türk diline ait 
Türkler tarafından vücuda ge· 
tirilmiş hiçbir gramer mevcut 
değildir. Hali mukayeseli ve 
tarihi gramerimize temas eden 
bile olmamıştır ve bunu Tilrk 
Dili Tetkik Cemiyetinden bek
lemekteyiz. 

Türk dili tetkikatı için ayrıca 
hissedilen kusurlardan birisi de 
klaflik fonetik hurufatın henüz 
tesbit edilmemesidir. VaktHe 
sabık Dil Encümeni tarafından 
bu kabilden olarak küçük bir 
şeY yapılmış, fakat intişar ede-
memiştir. 1 

Bu yüzden Anadolu lehçele
rini, büti\n lisanı kıymetile tesbit 
etmek müml<ün olamamaktadır. 
X, Q gibi harflerin kullanılma· 
ması bu kusurlard11n birini teşkil 
eder. 

Lisanımızın tekamülü için tes
bit edilmesi JAzımgelen mesele
lerden biri de ismi hasların ve 
bilhassa coğrafı isimlerin yazılış
larının tesbitidir. Birçok coğrafi 

beldenin su di
binden yükselen 
kararhsım görilr 
aibi olur. Riva· 
yet ve iddialer 
bu merkezde
dir. 

Rus halkının 
bu itikadını ya
kından bilen Bol
ıevizm aleyhtar

lan siyasi müca
delelerinde dinin 
yardımından isti• 

fadeyi düşünmilı 
ve bu zlf ı o de-

rece iyi istismar 
et mİf ler dir ki 
ıon Kamanlarda, 
bu hurafe şeh• 

rine doğru biiyilk 

bir halk akını 
bqlamııtır. Bu 
yeni Bolşevik 

kAbeaine koşan• 

lar araıında ay• 
rıca tt\rlii, türe 

efsaneler, 
r. yetlerde şayi 

olmıya bqlamııtır. Ezciimle tari
hi Kitej ıehrini Ye g6lllnü ziya
ret edenler arasında ıu altı şeh• 

rlnin çan ıeslerinl lfittiklerinl 
iddia edenler, bu ıehir halkının çarp 

ve pazarlarda ahş, •eriş ettikten 
ıonra tekrar eıkl mekAnlarına 
d6ndfiklerini g6rdClklerini söyle-
yenler vardır. Bolıevlk idaresi, 
hurafe ve efsaneye iıtinat eden 
bu yeni irtica ceryanile ciddi 
bir surette meşgul oluyor. 

Harbe MAni Olmak için 
A11ompsiyon 7 - Paraguvay 

ile Bolivya arasında harp başla
dığı takdirde, Arjantin, Brezilya, 
Şili ve Pero bu hllkt\metlere kare 
şı iktısadi abluka ilin edecek• 
lerdir. 

isimler Türk lisamnın kendisinde 
mürekkep olarak iki ve hazan 
Uç kelimeden mUrekkeptir. Bun
ların yazılışı müellife göre müte-
madiyen değişmektedir. 

Karadeniz, Akdeniz,IUludağı gibi 
tabirlerin yazılışı, mektep tedr~ 
satında bile karmakarışıktır. 
Alman ansiklopedisitleri bu gibi 
kelimeleri ayrı ayrı kullanmakta 
ve aı asına bir çizgi koymaktadır
lar. lslav lisanında ise bu gibi 
tabirler sırf Rus kelimelerile ifa
de edilmekle beraber ayn ayn 
yazılmaktadırlar. Hiz Tllrkler için 
de bu gibi. coğrafi iıim terkiple
rini araya bir çizgi koyarak yaz-
mak daha münasip olur. 
Lisanımızın ıslaha muhtaç olan 
diğer bir noktası da gramer ta
birleridir. Bunlar, Fransız, Litla, 
Arap ye Farisi kelimelerle ifade 
edilmektedir. Bunların basitleş-
mesi ve tllrkçeleşmeıi zannedil
diği kadar zor değildir. 

Istılah meselesine gelince: 
Beynelmilel mahiyeti haiı 

olanları muhafaza etmekle beraber 
kendi milli hurufat kaidelerimize 
göre yazmahyız, 

Milli lisanımızda mevcut olan
ları ise tebdil etmeliyiz. Bunlan 
eski Türk lisanına ait abidelerde 
bulmak imkanı mevcuttur. Me
sela: ilaç yerine, (em) öm, dok-
tor yerine emçi gibi kelimeler 
bulunabilir. " 
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r·· rklerin Yenişehir Köyüne çtık arı 
Ateş Pek Okadar Şiddetli Olmadı 
Kumkaledeki ihraç harekatı· 

nın ciddi bir mukavemete maruz 
k~lmayacağı hususundaki İngiliz 
kanaati, Kumkale civarındaki 
arazinin düz, ve gemilerin ateşin· 

den tahaffuz edilemiyecek suret
te a'Çık olmasından ileri geliyor
du. Filhal fngilizlerin bu tahmin
leri doğru çıktı. Türkler Kumka
le sahilini müdafaa etmeğe hiç 
teşebbüs etmemişler ve telörgü 
bile koymamışlard ı . Fakat, diğer 
taraftan Türk kumanda heyeti 
Anadolu sahillerine umumi bir 
ihraç harekatından okadar endişe 
ediyorlardı ki Kumkale ile 
Yenişehir köyü arasına, Ahıbaba 
ile G elibolu şibih ceziresinin to
puğu arasına tahşitetlikleri kuv
vetlerin birkaç mislini tabşit et
mişlerdi. Türk ku} udatıresmiye
sine nazaran 3 üncü fırkanın iki 

( 

alayJ K umkaleden: üç mil içerde 
bulunan eski .Truva harebeleri 
civarına yerleştirilmiş, bir alayı da 
Kumkale mezarlığ ı , Orhaniye, 
Yenişehir ve sahilin diğer nok
talarında ileri müfrezeleri bulun· 
durarak Menderes çayı hattını 

tutmuştu. Şfiphe yok ki Türk baş
kumandanlığı bu civarda mühim 
bir ihraç ameliyesine karşıkoy· 

mak için iyice hazırlanmıştı. Fa· 
kat Menderes çayı i:e denizin 
arasındaki arazının çok açık 
olması dolayısile, çayın sağ sahili 
ve onun şarkındaki yOksek arazi 
birinci Türk müdafaa hattı olarak 
tayin edilmişti. 

Nisanın 21 inci günü Kumkale 
hat ek atına tahsis edilen Fransız 
efraclııu hamil nakliye gemileri 
Sikirostan Mondorosun dış lima
nına vasıl oldular ve burada 
döri gemiye yerleştirildiler. Mon
driiste bulunulduğu milddetçe mü
teaddit manevralar yapılarak Se
negalli efrada kayık kullanması 
öğretildi. 

Evvelce zikredilen gemilerden 
mürekkt:p olan Fransız donan
ması, nakliye gemilerile birlik te 
nisanın 24 üncü gunu akşam 

saat onda Mondrostan hareket 
ederek sabah saat 4,3C da Boğaz
ların methaline vas ı l oldu. Kırk 
beş dakika sonra da gemiler 
Kum kale ve Yenişehir köyleri 
Uzerine ateş açtılar. Türklerin 
mukabil ateşi pek okadar şid
detli olmadı. 

Sabah saat 6,5 ta Amiral 
Guepra tte ihraca başlanması 
emrini verdi ve bir tabur Sene
galli efradı himil bulunan Vinh -
Long nakliye gemisi ileri geçerek 

Kum kaleye ( 4000) yarda kadar 

r 
Fotoğraf 1'ahlili Kuponu ) 
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yakla~tı. Diğer gemiler de onu 
takip etti. Biraz teahhurdan sonra 
ilk kayık kafileleri sabile doğru 
hareket etti. Fakat bunları çeken 
Fransız istimpotları boğazdan 
gelen akıntıya karşı yol alama
dılar. Bunlara yardım için derhal 
torpitolar sevkedildi ve bu bek-
lenmiyen teahhur yüzünllen ka
yıklar ancak saat 10 da sahile 
yanan bildiler. 

Ani bir baskın yapabilmek 
ümidini selbeden bu teahhur 
mucibi felaket olabilirdi; fakat 
haikkatte Fransızların çok işine 
yaradı. Bu teahhurdan bilistifade 

1 
gemiler köyleri ve altındaki ara
ziyi saatlerce bombardıman e t
tiler. Saat 8 de Y enişebir köyü 
alevler içinde idi. Senegalli efrat 
karaya çıktığı zaman, bombar· 
dımandan oldukça müteessir olan 
Kumkale civarındaki Türk kıta· 
atmm kısmı azamı, çayın öteki 
sahiline ric'at etıuiJ bulunuyor~u. 
Fransız kayıklarından birine in-
tepeden atılan bir mermi ısa· 
bet ederek içindeki b iitiin 
efratla beraber battı. Şimal ce
nahındaki bir mitralyöz ateşi de 
oldukça zayiata sebebiyet verdi 

( .\rk:ı ~ I Vllf ) 

~~~----------···----------~~-Ver em le 
Mücadele 
Kongresi 

Lahey, 7 - Beynelmilel Ve
remle Mücadele Kongresi Baş· 
vekil ve Kıraliçanm huzurile 
açılmıştır. Başvekil F elemenkte 
veremin .şiddetini kaybettiğini, 

30 sene evvel yüzde 20 vefiyat 
nisbetinin son senede yüzde 7 ye 
düştüğünü söylemiştir. 30 mem• 

leketi 700 kişi temsil etmektedir. 

Erkekliği Akamete Uğratanlar 
Yakalamyor l 

Viyana, 7 - Zabıta, erkek
liği akamete uğratanlar hakkında 
tahkikatına devam etmektedir. 
Grataz şehir hastanesi dok
torlarından bir kişi ile iki tıp 
talebesi daha tevkif edilmi,tir. 
Şimdiye kadar tevkif edilenlerin 
miktarı 12 kişidir. 

İspanya 
Kıyamcı/arının 
Mahkumiyeti 

Sevil, 5 - J eneral San Jurjo 
tarafından idare edilen kıyama 
iştirak edenleri mahküm eden 
hususi hakim, 140 asker ve 10 
sivil mahkum ettiğini söylemiştir. 
Tahkikat bitmiş hakim Madric.'.e 
dönmüştiir. • 

Kargaşahk Ve Tevklfat 

Baro!lelon 7 - Burada bütün 
gece büyük bir galeyan hilküm 
sürmilştür. Kıraliyet taraftarları· 

nın yeni bir fesat harekttti 
yapacakları söylenmektedir. 

Silahlı müfrezeler sokaklarda 
dulaşrnaktadırlar. 3 mütekait zabit 
tevkif olunmuştur. 

Cümhuriye{ evinde nümayişler 
yapmışlardır. 

Kabinede Pazar Gün·· Ha
ya ti Kararlar Verileck 

(D~vaını 14 üncü sayf 1d1 ) 

(Baş tarafı l inci sayfada ) 

sonra mUbadefe ve iskan Veka
letine geçmişti. 

Celal Bey bir müddet sonra 
iş Bankasının tesisine memur edil
diği için 924 senesinde kabine

den ayrılmıştı. 
Celil Beyin Beyanatı 

Celal Bey yeni vazifesi hak
kında şunları söylemiştir. 

" - Henüz resmen bir mua
mele yapılmış değildir. Yalnız 
büyük şeflerim tarafından bana 
tevdi edilecek her vazifeyi kabul 
etmek, yapm•ya çalışmak bor
cumdur. Şimdiye kadar daima 
böyle hareket eltim.,, 

Ankara, 8 (Hususi) - İcra 
Vekilleri Heyeti önümüzdeki pa
zar günü senenin belki en mü
him içtimaını aktedecek, içtima 
sonunda memleketin ikhsacli va· 
ziyc.ti hakkında çok hayali ka· 
rarlar verilecektir. 

Bilhassa son alınan ve tatbikat 
sahasına intikal eJen iktasadl 
kararlar knrşısında piyasada bed· 
bin ve t ereddütlü bir ruh hAsıl 
olduğu şeklindeki iddia ve müşa· 
hedcler pazar içtimaının mUzake· 
re mevzuunu teşkil edecektir. 
Başvehil İsmet Paşa, bu gibi 
fena vaziyetlerin behemehal iza· 
}esile piy.asada geniş mikyasta 
bir iktısadt emniyet havasının 
tahassUlünll temin için lazımge• 
len bütnn tedbirleri bizzat tesbit 

etmişlerdir.Bu sebeple pazar günü 
vekiller heyeti içtimaına büyilk 
bir ehemmiyetle intizar edilmek
tedir. 

Tatbikat Meselesi 
Bu ıniinasebetle devletin ik

tısadl sistemi de mevzuu ba'ısol

m~ktadır. Evvelce programlarla 
tayin ve tesbit edilmiş olan iktı
sadt sistemde yalnız tatbikata 
ait bazı değişiklikler yapılacağı 
anlaşılmaktadır. 

Bununla beraber bu tadilat 
sayesinde piyasayı müteessir 
eden bütün prürüzlerin izale ed~ 
leceği ve bu suretle iş sahasının 
daha ziyade genişliyeceği ilmitle 
beyan edilmektedir. 

Yüksek Tasdik 
Ankara, 8 (Hususi) - Vekil· 

ler Heyetinin pazartesi günü 
dt'! toplanmasının muhtemel 
olduğu söylenmekle beraber 
asıl mühim içtimaın pa· 
zar günü yapılacağı teyit edil
mektedir. Bu içtimada yeni lktı· 
sat Vekili sıfatile Mahmut Ce
lal Beyin de hazır bulunacağı 

anlaşılmaktadır. Celil Beyin yeni 
vazifesinin yUksek tasdika iktiran 
etmek üzere olduğu haber veril· 
mektedir. 
H arlclye va Dahlllye veklllerl 

Ankara, 8 ( Hususi) - lstan
bulda bulunan Hariciye ve Da· 
biliye Vekillerinin iki güne kadar 
buraya dönmeleri beklenmek· 
tedir. 

Eylül 8 
=-$ 

Fabrikaların Hükiimetten 
· stedikleri Şey Anlaşıldı! 

(Baş tara fı 1 in ci 1ayfada ) 

.. - Eski muafiyetler muay
yen bir müddet için verilmiştir 

ve tarafımızdan da buna güveni
lerek sermaye dökülmüş, fabri
kalar yapılmıştır. Halbuki bu 
muafiyetler kalkarsa fabrikaları· 
nı ız işliyemez, sermayemiz mah· 
volur ! 

Eski muafiyetleri veren kanun, 
Kükümetle aramızda aktedilmiş 
bir mukavele mahiyetindeydi, 
bu mukavele, akitlerden bir tara· 
fm arzusu ile zamanından evvel 
bozulamaz, devam et melidir.,, 

Hakikat Nedir? 
Sanayicilerin bu talepleri ilk 

bakışta haklı gibi görünür. Fa-
k at eskiden verilen muafiyetlerde 
faydalı hududu geçmiş, sade-
ce mahdut bir sınıfa kar ge
tirmiş, düzeltilmesi icap etmiş 

ve düzeltilmiş noktalar yok mu
dur ? Bu suale yanılmadan 
cevap ve rmek doğru ve mümkiln 
değildir. Sanayicilerin talepleri 
hükumetin bitaraf ve mütehas· 
sıs bir komi:;yonu tarafın· 

dan tetkik edilmelidir ki 
memlekete fayda getire· 
cek şekil bulunabilsin! Esasen 
bu tetkiki yapmaya vakit 
vardır. Zira eski muafiyet-
leri veren kanunu yeni bir 
kacun kaldırmJ~tır. Bu yeni 
kanunu tadil etmek ise üçUncü 
bir kanunun yapılmasına müte
vakkıftır. Halbuki meclis kapalı· 

dır. Kanun yapılamaz, binaenaleyh 
tetkike zaman ~'ardır. 

ikinci kısımda: Sanayicilerin 
taleplerinde, ikinci kısım, kanun-
lan değir, kararnameleri alakadar 
eder. Bu taleplerin başlıcası 
şudur: 

Yeni bir ~ararname hatta 
gümrük verilerek getirilecek me
vaddı iptidaiyeyi de kontenjana 
tabi tutmuştur. Bu yüzden de 
zamanında mevaddı iptidaiyesini 
çekemiyen fabrikalar atalete dOş· 
mek tehlikesile karşılaşmı ştır. 

Beklenen Şey! 
Fabrikacıların istedikleri şudur: 

- Memleketimizde bulunması, 
tedarik edilmesi mümkün olmı
y an mevaddı iptidaiye eskisi gibi 
kontenjan harici olarak, serbest 
şekilde getirilebilmelidir ki, sıkın
tısız olarak çalışabilelim! 

Fa brikacılarm bu ricaları ka
rarnameler ile alakadardır, icap 
ederse derhal değiştirilebilir. Ve 
temin ediliyor ki: 

- Makul görülmüştür, tebdili 
mümkündür. 

lthallt Ve ihracat lflerl 
Sanayicilerin haricinde bir de 

ithalat ve ihracat tacirlerinin 
talepleri vardır ki bazı nok· 
taları sanayicilerle blrleı
mektedir. 

İstedikleri şudur: Bono muka· 

ı bilinde alınan mal bedelinin Dev
let Bankasına peşin clarak yatı· 

rılması esası b ırakılmalı, bononun 
yatırılması esas kabul edilmeli· 
dir ki, Avrupanın hize verdiği 
krediyi kendi elimizle reddetmi· 
yelim! 

Temin Ediyorlar Ki •• 
Bu nokta hükumetin nazarı 

dikkatini celbetmiştir, tashih edi
lecektir. 

Bunun haricinde tacirlerin 
kontenjanı genişletmiye matuf 
bir talepleri vardır ki düşünü· 
lenler arasmda doğru ve makul 
görülmemektedir: 

- Kontenjan listesi tadil edi· 
lebilir, içine memleketimizde meY
cut olmıyan z~ruri eşya konula
bilir. Fakat genişle~ilemeı, h~le 
hiç kaldırılamaz. Zıra gayemiz: 

- ithalatımızla ihracatım ızı 
muvazeneleştirmek, paramızan 

kıymetini korumaktır. 
MUhlm Bir Söz 

Siirt meb 'usu Mahmut Bey 
nazan dikkati celbeden bir ma
kalesinde: 

" Hükumet programında 

kabul edilen mutedil devletçiliğin 
ne raddeye kadar gidebileceği 

düşünülmekte ve bu dUşünüı 
sermayeyi ürkek yapmaktadır." 

cümlelerile hulasa edilebilecek bir 
fikir müdafaa etmiı ve: 

- Hududun tayin edilmesi 
lüzumu üzerinde durarak daima 
itidalde kalacağımızı ehemmiyetle 
söylemişti. Bu cümle piyasada 
tahminin fevkinde iyi bir tesir 
yapmı~. Hele : 

- Her kararda isabet olmr
yabilir, şiarımız hatamızı gördU-
ğlimüz dakikada düzeltmektir, 
cUmlesile hulasa edilen yazıları da 
büyük bir takdirle karşılanmıştır. 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

( Baş tarafı 6 ancı aayfada ) 
kak numara. 8 Mcılok , Salihli Altıııor
d u llkmektobi t:ılobcııl nden 4 17 Ceın il, 
Aydın Yodicylıil mektebi dördüncü 
sın ı ftan 13 Naca.ti, Adana Tohuınıslah 
istasiycınunıla i\Icı.iyyct lhsan, 8amsun 
Kar:ı.giillo z:ııle M . .. ilkril Efendi o~lu 
Ya~ar, Salihli Simsar Ahmet Boy oğlu 
Kcın;ıl , 1zmtr Als:.uır.ak Aydın Deırıir
yol u birinci k ısım M iırotti ı l Sabri Bey 
oğlu Kedim, Beyoğlu l2 iııci moktop 
ikinci sınırtaıı 2{i Haldun, Eskitolıi r 
Sarısu lıoyuııda Bağlııryolu caddesinde 
numara 106 Lfltfi Korkmaz, Adan a 
istiklal mektebi yanrnda numara 41 
Şefik, Ortaköy Defterdar ııumımı ıao 
Mesut, Divaııyolu ııumara. 114 Cemal 
Eyip Ortamektobi talebe inden 23 ?ıl: 
Hl.hat, Aydın Gaıi Pat a mektebi dür· 
dHııctı sınıftan 2.;4 M. Şaban, Oalata 
t\estele ş i rketinde İbrahim Bey kızı 
Seher, Balıkesir Gazi mektebi talobe
l erindon Nafıa, Ortaköy Dofterdar 
Tramvay caddesi numara 150 HayrUn
niu., Üsküdar Ayazıııa numara 7 Ne
riıııırn Zlibtu, Beyazıt Altınc ı mektep 
beşinc i sını ftan 4 13 P akize, Lıl.l ell 
apartı manların<.la. 8/3S numara da Ke
malettin, Salihli T llcca.rdan 'l 'ik ve,U 
Sabri Bey kızı MU IJoccel, lstanbul Kı~ 
lisesi talebesinden 290 Necmiye Hasan 
Hanım ve Beyler. 

Bolu da Sünnet Düğünü 

Bolu (Huıual) - 30 ağuıtoı zafer bayramında ıehrlmlz Halk 
Evi tarafından 83 yetim ve bikes yavru için gOzel bir sUnnet 
düğllnU tertip edildi. Sünnet ettirilen fakir çocuklari aönderdiğim 
resimde bir arada iÖrliyorıunuz. - Zafer 



Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: 
lf uha.rrlr( ! 

e Arnold Balopen 
-22-

Hiç Şüphem Kalmadı: Kontes, Lehine Bir Vasiyetname Y aphrdıktan Sonra 
Aşıkı İle Birleşerek ihtiyar Kontu Öldürtmüştü 

- Bu dakikada hiçbir tey 
ıöyliyemem 1 Fakat çorak ve 
ıusuz bir sahada yUrllyemiyece
lime emin olabilirsiniz: 1 

-- Ohf Size nekadar minnet· 
tar olacağımı tasavvur edemezsi· 
niz! Bittabi borcumu da bol bol 
ödiyeceğim! 

- Bu meseleden bilahare hah· 
ıederiz. Şimdilik ıiz bana noterin 
adresini veriniz. 

- Rişelya sokağında 120 nu
mara da M. Fötrier! 

- Güzel, peki kayınpederini
zin adresi? 

- Sen Dominik sokağı, 378 
numarat 

- Mükemmel! 
Kontes beni aparlımanm met

Laline kadar geçirdi. 
Evime döndüğüm zaman inti

ıar odasında iki kadm mt!şteri 
Yardı. Bunların her ikisi de koca
larmı takip ettirmek istiyorlardı. 
Ellerinden biner frank alarak ar· 
zularını süratle yerine getirece· 
ğimi söyledim. 

Bittabi bu milşterileri ne su
retle memnun edeceğimi tahmin 
etmişsinizdir. Yapacağım şey bir 
müddet sonra: 

- Kocalarınızın barekAtmda 
şüpheyi celbedecek hiçbir şey 
yoktur, demekten ibaret olacaktı. 

lf 
Y almz kaldığım zaman Kon-

tesin vaziyetini düşünmiye başla
dım. Hayatta yaptığım tecrübele
rin verdiği keşif kuvveti ile daha 
ilk dakikada bu meselenin altında 
bir pürüz bulunduğunu anlamıştım. 
Kontesin çekmecesinden aşırdığım 
mektubu okuduğum zaman bu 
keşfimde ne kadar İsa bet ettiğimi 
gördüm. Filhakika bu mektupta 
ıu satırlar vardı: 

u Sevgilim, 

''Yarm geleceğim. Merak etmer 
Biraz soğuk kanlı ol. Seni temin 
ederim ki her şey yoluna gire
cektir, dudaklarından öperim! 

"L " 
Bu mektubun sadece bir 11L,, 

barfile işaret edilen mürsilini 
zarfından anlamakta gecikmedim. 

Evet biç şllphe yok, bu mek
tup Sen Tropez taı·afından gön
derilmişti ve bu zat ta kontesin 
Aşıkı idi. 

Mektubunda soğukkanlı olmayı 
tavsiye edişinin sebebine gelince, 
bunu anlamak için falcı olmıya 
lüzum yoktu. Sahneyi bir sinema 
filmi gibi görebiliyordum. 

Altmışlık bir ihtiyar olan 
Kont Allen de la T our eğlence 
Yerlerinin birinde fettan bir ka
dına rastgelmiş, kadını çıldıra
sıya sevmiş, metres tutmuş, baş

t&.n başa döşeli bir aparbmana 
yerleştirmişti. Fakat bu kadının 
bir dostu vardı. Bu dost ta 
çal şmadan, ekseriyetle kadın 
sayesinde geçinmeyi Adet edin· 
miş erkeklerden biri idi, fazla 
olarak hem kurnaz, hem de 
gözü pek bir serseri idi. Va· 
lİyeti kolayhkla hazmetti, halta 
Kont ile ahbap oldu. Eve girip 
çıkmıya ve metresine nasihatler 
vermiye başladı. Kont tarafından 
k<'dm lehine yapılan vasiyetna· 
inenin bu nasihatlerden doğma 
bir netice olduğu şüphesizdir. Bir 
defa da bu vasiyetname yapılınca 
kontun 6ldllrUlmeai düıünülmUı 

ve bir av eğlencesinde mabut 
kaza oyunu tertip edilmiştir. 

Cinayetin cezasız kalmış ol· 
masmın sebebine gelince: 

Muhakkak Adliye, hizmetçi
leri, uşakları, ıeyisleri isticvap 
etmişti. Bunlar da av esnasında 
herkesin birden ateş ettiğini, 
kontu vuran ıerseri kortunun 
hangi silAhtan çıkbğının tayin 
edilemiyeceğini anlatmışlardı. Bit
tabi tahkikat neticesiz kalmıştı. 

Evet kadın ile erkek iyi bir 
p)An tertip etmişlerdi. Fakat 
yalnız mühim bir noktayı unut
muşlardı. Bu :nokta da vasiyet
namenin bir Notere tevdi edil· 
memiş olması idi. 

Meselenin üzerinde uzun uza
dıya düşündüm : Vasiyetnamenin 
mevcut olduğu ve Kontun babası 
tarafından aşırıldığı muhakkaktı. 
Şu halde ihtiyar Kontu ziyaret 
etmek icap ediyordu. Derlral 
kararımı verdim, fakat bittabi 
güpegündüz gidecek, adamın 

kapısını çalacak: 
- Ben geldim, diyecek de· 

ğildim. Hayır, başka tarika mü· 
racaat edecektim. 

Tahkikatı yapmış ve öğren· 
miştim: Adam evinde yapayalnız 
yaşıyordu. Binaenaleyh kendisini 
habersizce görmek giiç bir şey 
değildi. .. 

Maalesef bu tasavvur ettiğim 
ziyaret bazı hadiseler neticesinde 
biraz gecikti. 

Filhakika karan verdiğim gü
nün ferdasında müstantik J\,1. 
Bompardan bir mektup aldım. 

Adamcağız bu mektubunda beni 
hemen o giin saat tam ikide 

kabinesinde bulunmıya davet 
ediyordu. Kaffr şeytan, şu Ame· 

Yeni Neşriqat 

Holivut 
Boli"ut un 8. inci Eyliıl niıslınsı 

" Karını l.ıoni :Lhhtır:,a " i-.iııı'i fil
min en son re~iııık•ri ile iııti,ar et
nı iştir. 

iLAN 
A ksar.~yda TaşkaH·ıpt;~ S:ı rı ırıusa 

mahallesinin Mulıt.'lr aok:ıl;':ıııi:ı 7-!) 
N. lu ipek meıısııı·:ıt fahrika<ııııın 'a.
hibi ~::ı.rac: Zade :':ılih Ereıırli oğlu 
Mehmet Eanıi, falırikasıııda bulıı.ıaıı 
on iki parc;:ı ıloku 111!\ ıııııkiııalarıııı 
2!)-8-U:-3~ tarih 'c ö lö-t ~ l ıı Faiih 
ııotorliğinucn nı us:ıdda k s:tlııt soıı l'd i 
ile Çariıyıkol.ıirdP He-;s,ım B.tsuıuılar 
Boka:;ınd:ı. 7;) N lıı y azılıanedc Hur
ealı Ahmet o;;ıu ı-:abri Efentliytı sat
ıııış ve bedeli ohın (:3~0J) tilrk lira
sını almıştır: 

Yine u~·rıea :2H·ö·D:3:? tıırilıli '"6 

8 JR:1 N ln Fatih noterlfğ"irırlen mıı

s:Hlllak ınukaveleııaırıe ile Mehmet 

Sami Efendi Btır"alı Ahmet oğlıı 
~alıri Efendinin ıuiıskl'iri ol lııX-11 sa-

t-

lifiilarz 7 9 N ltı fahrik:uln. rııü,tah· 
doııı lıulunılııgu ilftn oJıııı ıır. 

<;an:ıyıkehirdn H ·$~:ıııı ll:uırııacıl:ır 
sokağınc.lu. No. 7;:; J azıhaııe<le llur
:'alı Alııııct ogl u Snl.ıri. 

Cl:tve zührevi hastalıklar Mütehaaııııı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

lstanbul emrazı zührevi ye 
dispanseri Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu 
kaşisında No. 71 

rikabnın işi tamamen hatırımdan 
çıkmıştı. 

(Edith) e: 
- Ben buglin tekrar ( Ver· 

say) a gideceğim, dedim. 
- Otomobil ile mi? 
- Hayır, şimendiferlef 
- O halde ben evde kalı· 

rım. isabet. Nefti elbisem] biraz 
tamire muhtaçtır. Onunla meşgul 
olurum. Fakat gitmeden evvel 
bana biraz para bırali! 

Cüzdanımı çıkararak içinden 
yüzer franlık iki bankanot aldım: 

- İşte! 
Edith paranın azlığım görünce 

omuz silkti, neredeyse kavga
ya başlıyacaktı, hiç gecikmeden 
sokağa fırladım. Ve yirmi daki
ka teahhurla istintak hakiminin 
odasına girdim. 

Beni bir hayli beklediği 
ve adamakıllı sabırsızlandığı an
laşılıyordu, beni görür görmez: 

- Nerede kaldınız? diye 
söylendi, biraz daha geçikseydi
niz size ikinci bir telgraf çeke
rek artık zahmet etmemenizi ha
ber verecektim. Zira sizi şu Ri-
kokovski ile muvacehe etmek 
için çağırmıştım. Halbuki he· 
rif dlin gece hapishaneden 
kaçruışf 

- Ne diyorsunuz? 
- Evet! hücresinden nasılsa 

çıkmış ve avlunun duvarını aşa· 
rak sokağa athm1ş! Gardiyanlar 
nasıl olup ta anhyamamrşlar, mü
tahayyirim. Derhal tahkikat ya-
pılmasını emrettim. Bakalım ne 
netice çıkacald Şimdilik muhak
kak olan nokta şudur: Elimden 
mühim bir av kaçtı zira hakkında 
aldığım malumat Fek kat'idir. 
Herif Avusluryada, Macmistanda 

' Almanyadat hatta lngilterede bir 
çok sabıka bırakmış bir adam 
imiş! 

( Arkuı var) 

BAHRİSEFİT 
F eleınenk Bankası 

iST ANBUL ŞUBESİ 
İdare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 F L. 

T cdiye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 F L. 
İhtiyat akçesi: 
3,250,000 F L. 

Gal2tada Karaköy palasta Telefon: Bey· 
oğlu 3711-5 latanbuJ tıUI şube91: 

"Merkez Postanesi ittisalinde Allalemci 
han ,, Telefon: l.t. S63 

Bilumum banka muamelatı 

EMNiYET KASALARI ICARI 

MUtehassıs Alman doktorlarm 
Kontrolü altındadır. 

Eczahanelerden ısrarla doktor Sandow's markasını ara)·ınıı. 

İnhisarlar Umumi Müdürlüğünden: 
Paşabahçesi ve T ekirdağı fabrikaları için komisyonumuzda mevcut 

müfredat listesi mucibince mubayaası mukarrer (.Elektrik) levazımı 
pazarlılda satın alınacaktır. Taliplerin mezkur listeleri gördükten 
sonra pazarlığa iştirak etmek üzere ( 0 o 7,5 ) teminat akçelerini 
hamilen ( J 2- 9 • 932) pazartesi gUnü saat ( 15) te Galata da Mubayaat 
komisyonuna müracaatları. 

,,, A 

./'UKUFE 
IT~İ.YATI 

Tabiat çiçekleri, çiçeklerde 

Ş ··kufe 
Losyonlarını Yarattı I 

Bütün Şiikfıfe Losyon, ekistre, 

parfünlerinin esası tabii çiçek 

eeanslarıdır. 

Kibar tabakanın alAmetl farikasıdır. Nefaset ftlbarlle hiç bl r 
ecnebi markası ŞOKOFE müstahzaratma tefevvuk edemez 

Tiirk Maarif 
Cemiyeti Müesseseleri 
ı - Bursa Kıı Lisesi leyli ve 

neharidir. Lisenin bütün 
sınıfları mevcut olduğu 
gibi resmi liselerle mua· 
deleti Maarif Vekaletince 
tasdik olunmuştur. 

2 Ankara Ana mektebi ve 
ilk mektep. 

3 Eskişehir ilkmektebi. 
Leyli talebe de kabul 
eder. 

4 - İstanbul talebe yurdu. 
Y almz Yüksek mektep 
ve Darülfünun talebesine 
mahsustur. 

5 İzmir, Çorum, Adana ta
lebe yurtları lise ve oıta 
mekter; talebesine mah
sustur. 

Türk Maarif Cemiyetinin 
yukarda yazılı olan müessese
lerine girmek istiyenler kabul 
şeraiti için Cemiyet şubelerine 
veyahut bu müesseselerin ida· 
relerine müracaat etmelidirler. 

Haliç Orman iclaresiode 
mahfuz 1776 okka mahlebin 

şimdiye kadar vukubulan 200 
lirayı mütecaviz masarifi de 

müşterisine ait olmak şartile 

beher okkasına on Uç kuruş 
E:sas bedal takdir edilerek 
28- 9-932 çarşamba günü iha
le edilmek üzere müzayedeye 
çıkarılmıştır. İzahat almak ve 
görmek istiyenlerin Haliç Or
man idaresine ve yevmü ihale· 
de saat iki buçulcta % 7:5 pey 
akçelerile lstanbul Orman Mü
riyetine müracaat eyle mel eri 
ilan olunur. 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
Teaf9 Tarihi 1906 

Merkezi : Be r l i n 

Türkiye Şubeleri: 

lstanbal, lzmir 

Galata TeJ: B. O. 247-248-984 
lstanbul ,, 

Deposu " 

24410 

23227 

Her nevi 
banka muamelatı 

ÇOK Y AŞIY AN ÇOK BiLMEZ 
ÇOK GEZEN ÇOK BiLiR 

Türkiye Turing ve Otomobil ku
lübünün AN D R O S Ulkı vapur ile 
lzmiz, Girit, Atina seyahati 

4 ili l l te,rlnievvel. 
Fiatlcr fevkalade ehvendir. 

Türkiye Turing ve Otomobil 
kulübüne müracaat. 

Bahtiyar Han Galata. 
O. Anagnostopulo ve K. Siı··kidi 

vapur acentHına, Galata, Loyd Han, 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu 

Hastalıkları miltehassısı 
Sirkeci: Muradiye caddeei No. 35 

SELANıK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

Sermayesi Tamamen 

tediye edilmiş 

30,000,000 frank 
idare Merkezi: Jstanbul 

Türk.iyedeki şubeleri: 

GALA TA, 1STA.NBUL, IZ~I i R 

SıUl:::ıl'N, ADANA. MI:R~ı.N 

Yunaoistandaki Şubeleri; 

8EL.\~1Kt ATIN,\, KAVAL\, PtRE 

Bilumum banka muamelatı. Kredi 

mektupları. Hor cim nakit üzer:ne 

heaap kütad.. Huauai kaaalar icar. 
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kolonya T •ı At 
losyolılarında enzı a 

büyük 

Eylül 8 

yapılmıştır. 
Hasan ecza 

deposu. 

S U S U Z, S A B U ti SU Z, 
f 1 R Ç A S 1 Z S E R I ve 

sı H H~ TIRJtŞ 

Olmak, .) iiı.tiııiizün taravetini 

m ıı lıafaza, kırrııı7.ılık ve \' I RAZVİTE 
Kremini kullanınız. RAZYITE cltinyanın hiçbir 

tarafında taklit edileınemi~tir. Küçuk ve 

hanların ıııııtlaka. 1.11.il olma

erııı btiy orsaııız . 

lıüyilk tiipler vıırdır. Deposu Yeıilılirek 
Sıv~~cıyan II:ı.nı tO No. T&lofon. 21031. 

• 
_,Leyli ve Nehari 11 Kız ve Erkek inkılap Liseleri __ t_~:· _ı~~:_2ı~t-~ 

Müessisi· NEBIZADE HAMDI 
Resmi deu programlarını tamamen tatbik eder. 1ngilizce ve Franaızca tedrisatı ecnebi mekteplerine kat'iyyen 

ihtiyaç bırakmıyacak dcreceded ·r. Ç.:>k kı> met!i ve gü%ide muallimJerinden mürekkep bir tallm heyetine 
maliktir. Ana ve babalar yavrularını inkılap List-lerine tam bir emniyet ve huzuru kalp ile teallm ed~bilirler. 

Lise mezunu genç!~rin hayat uhasında hemen bir iş edinebilmeleri için bu ıene meccani olarak 

TİCARET VE BANKACILIK KURLARI 
••------~ da tertip edilecektir. lııtiyenlcre mufasul izahname gönderilir. Telefon 20019 ...-------· 

• Umum Kırtasiyecilere 4 

ve mektep kooperatiflerine 
T 0 R K M A AR 1 F C E M I Y ET iN I N 

MOREKEKP, ZAMK VE KOLALARI 
PERÇİN Mürhkkep fabrik~sı acentalığında satılmaktadır. 
İstanbul: Yeni Postahane arkasında DILSIZZADE hanı No. 2 

) Telefon: 24118 

Yeni Nesi ektebi 

Kız ve 
Erkek 

Asri ve hususi ilkınektep 
KIZ ERKEK 

C:ığ':ıloğlıı: Mo ll., Fe ııarı ı·.~dd ıı,, j 

babalarına ve aite ro!slerJne tavsiye ederiz 

ALMAN LİSESİ ve Ticaret 
mektebi 

Taaı devreli Li•e - Orta Ticaret mektebi - Lisan öğrenmek için lhxarl unıflar. 

T •.!duta 12 EyUU Pazartc•i başlanacaktır. 

Kayıt mua n e!eıl; 5 EYLÜLDEN iTiBAREN Cuma ve Pazardan maada hergiln 1aat 

8 den 12 ye kadar, nUfua tezkeresi, .,, kazıdı, ııhhat raporu tasdikname veya 

ıahadclname ile müracaat edilmeal. Faıla tafıilit için mektep mildürlüğüne 

müracaat veya Beyoilu 4941-4942 ye telefon edilmeai. 

Büy.ük Tayyare 
PiYANGOSU 

13. üncü tertip 2. inci keşide 
11 Eylul 1932 dedir 

Büyük ikramiye: 
35.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 10.000 Liralık 
büyük ikramiyeler ve 20.000 
Liralık bir mükafat 

- Leyli ve Nehari 

Kız F eyziati Lisesi Erkek 
Boljezlçl • Arnavutköy • çme SarayJarda 

Ana smlfı - ilk kısım - Orta ve Lise smllları 

Kayıt için her~ün mektebe müracaat edilebilir. 
Telefon : Bebek 210 

ŞEKER TACİRLERİNE 
İstanbul Liman Şirketinden: 
1 - Eşyasını mavnalarda fazla bekleten tüccara bir kolayhk 

olmak üzere 15 günden fazla mavnalarda kalan (şeker) için mav
nalarda starya ilcretinden 15 günden fazlası için esas ücretlerin
den °o 40 nisbetinde tenzilat yapılacakhr. 

2 - İşbu tenzilat, muvakkat mahiyeti haiz olup, şirketçe 15 
gün evvel ilan edilmek üzere refedileceklir. Ancak ilandan evvel 
yliklenmiş olan mallar için azami bir ay daha tenzilattan istifade 
hakkı mevcuttur. 

3 - işbu tenzilat 1 Eylül 932 tarihinden itibaren muteberdir. 
4 - Fazla tafsilat için muamelat şubesine müracaat olunması 

Umumi Müdürlük 

!PERTEV 

MÜST AHZARATiı 
FABRIKASI 

tLK TÜRK MEVA.DOi TIBBiYE 
VE ITRİYAT FABRİKASI 

BASLIC.4 ıtOsr AJI ZARA.Ti. 
l<t•• Port" f ~D.,d&k ı..,.ımıı 
Btlraollıı Poft... tc:eloııı.ı.. 
fuHltt Podralıın 'Eunolu V, S. V ~ 

E,nebi Markalnr'üwan Çok Daha UaıtJlefa#fç• 
Pek Dalı~ Mükemrneldir. 

Topliuz, tiircks!z., tok haşına lıir 

:ıdaııı. ~ihayct it. lıir ar .. 'f.İ içinde 
yiiz. s•ksı·11 ınil~oıı ıı(lfusa kar1ı; 

< ':trlık ı c- ,ı: il:ıtırı:•, iı:ıiııı:ıı t P.~kiHl.t:ı, 
ıı ıu' .ıt .. \U hti l. fııııdn, ortlul:ıra karşı. 

Hu ~ıdaııı ııerode1 kimlerrlen dog
du'? 1\elor okudu'? Kimlorlo dilotu, 
kalktı? rikitlcriııi nerodon, nasıl 

oldu. Bolşcvikllgi nasıl kurdu"? 
llusıı:si ahlakı, siyasi ahlflkı nedir? 

Haydar Rifat Beyin piırfüıllz ve 
kudretli kalemi!~. 

Yılı kıırut Ii:ıtlc hor kitap\'Hla 
lrnhııı ur. 

BEŞIKT AŞ 

Dikiş Yurdu 
Ta.lelıe kaydına bııtlanmı9tır. 

Biçki, diki~, ııakıt, ,apka, ııun 'i çiçek, 
kuma, boyaları ile re:-;im ve toz
yiıııı.t, Birografi ögretili r. Tasdikli 
1ahadotnaıne verilir. 

Sergi 15 Eylillde ıı.çılaı.:aktır. 

Akaretler No. 64 

ÇANAKKALE 
Şehlller-lnl ziyaret 

15 EYLÜL 

Son Posla Matbaa•• 

Sahibi: Ali Ekrozıa 

Noırlyat Müdilriiı Halil L'1tll 

1 

En ucuı, en iyi bakımlı, en temiz, her hekime açık hutana 

Şişli Şifa Yurdu 
Şitli Terkos su deposu civarmda Tokalo oğlu ıokağı No. 29 

Pok ciiz' l Ucrotle, röııtg;en ve elektı•rotıırapi, H\boratu:ı.r 
mırnye n ol eri vo p. ı rısırıan 

_. ANKARA .. 

Hususi Bizim Mektep 
Ana, ilk, Orta 

Ecn&bi li arılarına ilk sınırıanl:m itibnen l•aılanır. 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. 

Zafiyeti umumiye, iştihuııhk vo kuvvehisllk halltmda bOyQ!ıı 
faied ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede satılır 

Tayyare Cemiyeti Mubayaat 
K o mi s y o n u n d an: 

Şartnnmesi veçhile 1933 senesi için Piyango Müdürliğüne ait 
I0.000 adet takvim tabettirileceğinden tab'a talip olacaklarm pey 
akçeleri ile birlikte IO - 9- 932 cumartesi günU saat 15 to: 

Keza· Şartnamesi veçhile 52 ton yerli maden kömilrll mubayaa 
edileceğinden itaya talip olacakların pey akçeleri ile birlikte 
12 • 9 • 9J2 pazartesi günü saat 15 te Piyango MUdürlüğünde 
müteşekkil Tayyare Cemiyeti Mubayaat Komisyonuna ml\racaatlarL 

Kız ve erkek 

AMELİ HAYAT 
TİCARET LİSESİ 

İstanbul, · Cağaloğlu • T etefon 23630 
Aınelt Tlayat !\loktebi Maarif Vekaletinin tasdikine iktiran ederek 

2 devreli Ticaret Lisesi olmuştur. 
Orta kısmına: 1;:e::r!~i Lise kısmına: 0~:z:ni:!1P l<abul edilir. 

AMELi HAY AT TİCARET LİSESi 
Memleketin ildısadi ve ticari aahaaında en muvaff•k unıurları yetiş
\İrmekte devam etmek için lisan ve meılek derslerine aon derece 
kıymet vermiştir. Mektebin yeni dereceıine göro mezunları ali 
ticaret tahailine devam edebilirler. Kayıt günleri : Cumartesi 

Pazıırteai ve Perşembe saat 10 dan 16 ya kadar 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Mühendis kısmı 

Sanayi kurları. ~ 
Pazardan baıJkA hergün öğleye kadar kayıt muameleıl yapıhr. ı 

.. _____ ıma.. 17 eylülde derslere başlanacaktır. 

~: ~ NL j~~nb:IBe~~!:~:ı::~: ~ 
İstanbul Mmtakası San'etlar mektebi için lüzumu olan 5000 kilo 

sadeyağı, 200 şehriye, 500 irmik, 1000 beyaz peynir, 800 kaşar 
peyniri, 500 kayısı, 4000 patates, 5000 soğan, 400 çekirdeksiz 
üzüm, 1500 makarna, 1500 sabun, 500 sirke, 40000 adet yumurta, 
200 kilo üryani erik, 500 mercimek, 5000 şeker, 4000 kuru fasul
ya, 800 zeytinyağı, 1500 un, 400 salça, 12000 pirinç, 600 zeytin 
tanesi, 700 nohut, 1200 tuz, 150 incir, 50000 ekmek, 12000 koyun 
eti kapalı zarfla münakasava konulmuştur. Talip olanlar şartname 
almak için bergUn Levazım Mlidürlüğüne müracaat etmeli, müna• 
kasaya girmek için de 2280 liralık teminat makbuz veya mektubu 
ile teklif mektuplarım 12· 9- 932 Pazartesi günü saat on beşe 
kadar Daimi Encümene vermelidirler. 

----~Göz Hekimi~----

11 
Profcısör 

Dr. Esat Paşa 
Birinci fiııııt Mütehassıs 

Dr. Süleyman Şükrü 
.. ------~ fl)tanbul : Ankara eali. cad. l'io. 60 ...-------· 


