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lıı uı et Patanın t:ı ::ı.rrur ıı.~kl ıııdıırı 
ra lyod ~ 'erdığ i konfo tanstan: 

Milli tasarruf, yalnız ferdin 
yarmı düıünUp te kendisine bir 
kaç para ayırm~ıı değildir. Milli 
tasarruf fikri ve eereyanı, Milli 
aermaye fikri ve ccrerandır. 

"BOyük memleketlerin inkiıafı, 
bUyUk memleketlerin ıan'atte, 
ıiraatte, kUltnrde, medeniyetin 
her sahasındaki iııkiıafı birçok 
paralar aarfına mütevakkıftır. Mil· 
letler bu parayı her ıeyden evvel 
milll sermayelerle temin edebilir· 
ler. Milli paranın kifayet etmediği 
Jerlerde bareçıen yardım alamr. 
Amma hariçten yardım, mUıtakil 
yaııyan milli istikaqıetlerde inkiıaf 
etmek iıtiyen herhangi bir mille· 
tia kurtulmasanda, ilerlemHinde 
yalnız baıına tek ya11ta olmamlf 
•• yalnız baıına tek yaaıta ola· 
•ıyacaktır. 

"Masal taavvur edeniniı ki, 
danyada her milletin iti kendf 
bqından aımıtken klmH kendi 
derdine yetiıemezken bir millet 
diter milletin ilerlemesi için c ... 
lainden para sarfma hevesli ola· 

cakbr? 
11Demek lıtiyorum ki milli 

lnldtafların tarihlerinde, millf kud
nt, milli aermaye nıeselHi batlı· 
bqına bir amildir.,. 

* Maarif vekili Ht f t Oal i ı> Be.)İıı 

tanrruf hakkındaki nutl undırn: 
" Türkiye Ctımhuriyetinin maa· 

rif aiyueti umumi deYlet •İyase• 
tinin tabii icaplarından olarak 
milli iktısat terbiyesini programı
ma ana prenıiplerinden sayar, 
ravrularımızın, gençlerimizin kuv· 
Yelli iktıaadl unıurlar olarak y ... 
titmelerl, iyi atkerler olarak ye
tlımeleri kadar mühimdir. Zira 
_.metlerin hayab, bu ıün • t k 
aarahatle aıker1 ve iktisadi çar· 
pıtmaların birbiri peıiodeo yOrll· 
ytıı man:ı:araaı almııtır. ilim, fen, 
aan•at edebiyat insan fikrinin ve 
kuddetinin bOttın tezahilrleri an· 
aak bu cibantllmul hakikata uy· 
ıun olarak inki~af ettikleri -.a
man kıymeti haizdirler. Bu eJH 

.un olduğu kadar beynelmileldir. 
Milli refah ve saadeti güttUğU 

kadar beynelmilel refah ve aaa
deti göstericidir. Beynelmilel ebc
cl1 ıulha hizmet edebilmek için 
beynelmilel bir km•\·et olmak, 
beynelmilel ıulhün hizmetine sa
mimi ve maksadın yüksekliğine 
lıakikaten inanmış yeni ve büyük 
kuvvetler katmak lazımdır. 

Balkan Odası 
----

Balkan Ticaret Odası lık 
lçtimaını Bugün Yapıyor 

Balkan Konferan11 tarafından 
teıkil edilen Balkan Ticaret Oda· 
aa ilk içtimaını bugün Ticaret 
Odaaı heyeti umumiye salonunda 
yapacaktır. Balkanlı murahhaslar 

dlin şehrimize gelmişlerdir. 
Bugilnkü içtimada Odaıım 

icra koınitesi te,kil edilecek, 
bütçesi tanzim ve kabul oluna· 
caktır. icra komitesinde her mil· 
Jetten birer kişi bulunmak üzere 
alta aı:a olacaktır. Bugiin Balkan 
la murahhaslar şerefİl e Balkan· 
Cemiyeti lstanbul şubesi R eisi 
Tahir Be)' tarafından bir ziyafet 
~erilecektir. 

Uruguvay'da 
Montevideo, 16 - Parlamento 

kadrnlara iııtihap hakkı verilme
aine dair olan kanunu tasdik · 
etmiştir. 

SON POSTA 

r Son Postanın Resimli ~aka/esi 

İngiltere Qç ıenedenberl iktıudi 
buhrana iki kelime ile kar•• dıırd: 

By Britif. Bu, İnıilia ıHlı al demektir. 

Türkiyede ecnebi lstililına iki 

kelime ile kartı durabilir J Türk ma• 
hal. 

a ay B!'itiş a -ı 

r--=_ 
mu..,ı.~--

Meınleket.n iktıudi İ• iklAli, ancak 
biıtün ihtiyaç' arımısı iç •rden temin 
•ttlfrimia ve ecnebi malından müı· 
ta;nı kaldığımıa gün, tahakkuk ede· 
bilir. 

SON TELGRAF~ llABERLERİ 1 

Müthiş Bir Cinayet! 
Kefaletle Tahliye Edilen Bir Mevkufu 

Ormanda Balta ile Parçaladılar 
Düzce (Huıuıi) - :Sermi köyUnden yirmi yaş

larında Mehmet oğlu Niynz.i iki ıün evvel ormanda 
kesmiye gitmit •• orada balta ile batı parçalanarak 
öldftr6lmllıtnr. Balta Niyaz.inin kafa tasım iki par· 

feci bir ıekilde öldOriilmüıtUr. Niyazi kaaabada 
iki kiıiyi yaralamaktan suçlu olarak mevkuf iken 
birkaç glin evvel kefaleto raptedilmiş ve tahliye 

çaya ayırmış, beyni dışarı akmıştır. 
Cinayetin failleri meçhuldür. Dört kişi zannaJ.. 

olunmuıtu. İki gün evvel yalnız başma ormana odun 
tıııa alınmııtar. Zabıta failleri meydana çıkarmak 
için tahkikat yapmaktadır. 

İzmir Valiliği 
-

Kazım Paşa Umumi Mü-
fettiş Mi Oluyor 

İzmir, 17 ( Hususi) - 1zmir 
Valiıi Kizmı Paıamn !atanbul 
Meb'uıluğuna intihap edilen lb
rahim Tali Beyden inhilAI eden 
Umumi Müfettişliğe tayin edile· 
ceği, Beyoğlu Kaymakamı Sedat 
Beyin de lımir valiliğine ge · iri· 
leceği söylenmektedir. Gazete:er, 
bu fayianm doğruluğunda ısrar 

etmektedir. 

Bir Mahkumiyet 
Malal.)a ( Hususi ) - Vehap 

isminde bir çocuk elinde bulu· 
nan tabacayı kurcalarken, silih 
ateş almış ve çıkan kLrşun İbra· 
bim oğlu Hac n n ölümün~ sebep 
olmuştur. Muhakemesi neticesinde 
bir s ı ıe müddetle hapse mah· 
kllm ol nuş, yaşı kü~ük olduğun

dan ccza'1 altı aya indirilmiştir. 

Hava Vekaleti 
Ankara, 16 - Hava Vekaleti 

hakkında kuvvetli bir temayül 
vardır ve bu temaylll gün geç· 
tikçe kuvvetlenmektedir. 

İstiklal Filmi 
İni ı!Abmnz. hakkmtla Türk ve 

Rus artistl(ri tarafından çevrile· 
cek olan mlişterek filmin scnar· 
yosunu haz rlamak üzere tetkikat 
yapan Zarhi Y oldat dün Bursa ya 
gitmiştir. 

- -~----

'Çankırı' da 
Bir Miting 
Yapıldı 

Çankırı, 15 (Huıust) - Ta· 
Hrruf baftaaıDIJI ilk g8a0 oJmak 
mOnaaebetile burada yerli mallan 
kullanılması lehine bOyllk bir 
mif n~ yapıldı, hararetli nutuklar 
söylendi. Şehrin bUtlin mağa:ıa· 
larında yerli mallarından meşher· 
ler yapıldı. - Kadri 

Millet Meclisi 
Devre tatili Yapıyor 

Ankara, 17 (Hususi) - Millet 
Meclisi bu hafta içinde devre 
tatili yapacaktır. Mec'isin 15 fU· 
batta tekrar toplanması muhte
meldir. Bugün Mecliste Polonya 
ile aktedilen ticaret muahedesi 

göriişUlecekt_ir_. ---

Güm ÜŞ Para 
Yeni Ufaklıklar Da 

Basılacak 

Ankara 17 (Husuıl) - Mali· 
ye vek iileti g umu, para basılması 
için yeni bir kanun llyiha11 ha· 
zırlamışhr. Yakında nıecliıe sev
kedil~cek olan bu IAyıbaya göre 
gümüt P"ralar birer liralık ola
cak, yirmi be91ilderin yerine ni· 
kel 20 kurutlıklar yapılacak, 
bronz para baıılmı) acak, eldeki 
uf ak paralar da yeniden nikel pa· 
ralarla dcğiıtirilecektir. 

lSTER 1NAN, iSTER 

Müthiş Yangın 
l O Ölü, 50 Yaralı, 5 

Milyon Zarar Var 

Tokyo, 17 ( A. A.) - Vu
kubulan ve 8 kath pek bUyOk 
bir binanın yanma1ile nticelenea 
mütbit yangmda 10 kiti ölmllf, 
50 kiti ağır surette yaralanmı9br. 
Zarar ve ziyan miktarı 5 milyon 
yen tahmin edilmektedir. 

Güzel Bir Karar 
Mersin ( Hususi ) - Kaz.anlı 

karyesi halkı bundan böyle arapça 
konuımayıp Ulrkçe konuımıya 
karar vermişler ve arapça konu
şanlardan alınacak nak dı cezan n 
köy andığına varidat kaydedil· 
meııini t eıbit etmiılerdir. 

Samsun Yolu 
Haydarpaşadan Samsuna ilk 

yolc•ı treni d ün akşam hareket 
etmiş, Samsundan Ankaı aya da 
ilk tren dün gelmiştir. Bundan 
sonra her cuına, pazartesi ve çar· 
şr.mba gUnleri Haydarpaşadan 
Ankaraya giden tren Samıun içine 
ayrı bir vagon bağlanacaktır. 

Miras Yüzünden 
Baba oğlunu Yaraladı 
Kıreçburnu'nda oturan balak· 

çı Hatan ile oğlu SalAhattin bir 
miras meselesinden kavga eder· 
lerkcn bal kçı Hasan oğlu SalA· 
haddini yaralam ştır. Sa! Alıaddin 
tedavi alt na almmışttr. 

iNANMA! 
Dünkü :ı bıta hid.melerl arasında 1ay1e bir vak'aya 

teudüf ettık: . 
"Abdü' lat f Ef İııninde bir adam ın Alen1dar cın· 

d • ni evrakile birlikte Adliyeye nrnıİftlr. Adliye 
tahkikatına ia intak daire11 y..:zıyet etmi,tir. 

randa b r evde lıfürlıkçüluk yap nakta olJufu po!i. 
tar fında.1 haber alınmıf ve hıhk.kat net c~ıiade ken· 
disi ıakalaıamıtlı • 

Zabıta Abdüllatif Ef. aın auçuuu leabıt ederek ken-

I TE iN N. 

Aramı&da hl i UfQrükçü ere mür ca.at eden eafd 1-
!er n ekeik olmadıtını gördükç hRyret ed yoruz. Üfü· 
rükçGler teker teker topl anır ten ÜfGrOkçlllere bapu• 
raalwıa da 7akalaaıp toplan maeı liaımıelditine, 

R J AN Al 

Münderecatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş
iir. 

Bir Konferans 
Dünyanın l ık Medeniyetini 

Türkler Kurmuşlardır 
Vıyanah meşhur llim prof alSr 

Slrya oşki Viyana radyoıundı 

bir konferana vermiş ve Tl\rk 
tarihi tetkik cemiyetinin vardıiı 
iln i neticeleri teyit ederek yilk· 
ıek medeniy~tin Avrupaya Asya• 
dan intikal ettiğini söylemİf, 

orta As) anın ilk medeniyetin 
menşe'i olduğunu ve o de· 
virde orta Asyada TUrkleria 
yaşad ığ nı tesbit etmiştir. Viya· 
nal Alim konferanslar vermek 
üzere Pariac davet edilmiştir, 
•) ni makaatla · stanbul ve Anktt
raya devcti dOşlinfilmektedlr. 

T erkos Ve Belediye 
T erkoıun Belediyeye deni 

meaeleai ile meıgul olan Vali 
Beyle Belediye Fen lılerl MD
dOrU Yuıuf Ziya, lktıaat itleri 
Mudorn Aıım Beyler dun Anka
raya gitmiflerdir. Orada Dahiliye 
Te Nafıa Vekilleri ile tema1 ede
ceklerdir. 

Talebe Cemiyetleri 
Türk Talebe Birliği ve Tıp 

Talebe Cemiyeti kongreleri düa 
yapılmıf, her iki kongrenin neti· 
celi alınamamıf, Talbee Birliği 
kongreainin perşembe gUnU, Tıp 

Talebe Cemiyeti kongresinin de 
sah gOnU devamı tekart'ftr 
etmiıtir. 

Feci Ölüm 
Kaaımpaıada Bliyilkpiyalede 

oturan Mehmet Efendinin bet ya· 
tındaki çocuğu Hasan kaynar 
ıu ile haşlanmıı Ye ölmOştftr. 

Zonguldak'ta 
Bir F ır1ncı Feci Şekilde 

Boğuldu 
Zonguldak ( Huıust ) - Şehri

miz fırıncılarından Mustafa Ağa 
evveki gece, Ordu yeri köprUıUn· 
den dliıerek feci bir tekilde 
boğulmuf. cesedi el'ao buluna· 
maınıttır. 

Sesli Sinema 
Edirne (Hususi) - Cünıhuri 

yet sineması ay baıına kadar 
ıehrimize sesli makine getire
ceğini ilin dmiştir. Bu sene 
Noel babanın Eairne'ye hediyesi 
ıesli sinema makinesi olacak 
demektir. Edirne'liler bu haber· 
den, bilhassa yerli filimlerimiıl 
bUtlin gUzelliğile ~e ahengde 
seyredecekleri için ıHinmişlerdir. 

Adana'da 
Müthiş Bir Cinayet Oldu 

Adana, (Huıu51) - Şehrimizin 
adiye nıahalleıinde evvelki ~ece 
bir cinayet olmuıtur Tahır ve 
maksut isminde iki kişi akraba· 
!arından Kasım oğlu Salihi. ba· 
şma bir demir vurarak öldürmllt-

lerdir. 

Bandtrmada Palamut Bolluğu 
!:!andırma, ( Huıusi ) - IOD 

günlerde limanımı&da tekrar pa· 
lamut çıkmaya bqlamııtar. Pala 
mut çok mebsuldllr. Tuzlanarak 
ihraç edilecektir. 



: 1 Arad~ bir . f :: 
Gelişigüzel 
Musahabe 
Ye•i Bir Motlaga, Hanırrtltın• 

Başlarında Taşıdıkları 
llar/lel'fl Doir .. 

Son günlerde yeni bir moda 
tftredi, genç banımlanmız fapka 
Ye bereleri yllzlinden hurufl ol· 
dular. 

Beyoğlu'nun, yahut lstanbul'uo 
kalabahk bir ıokağ ndan ıeçer
keo, Hanım başlanna bir giS& gez• 
diriniL Eğer alfabeniz kuvvetli 
değilse kısa bir zaman içinde 
hemen hemen, yirmi ıekiz harfi 
bellersiniz. Artık her Hanım, 
kendi ad nm ilk harfini baıında 
taşıyor. Doğrusunu isterseniz, 
bu harflerin çoğu, romokar ba-
calanndaki harfler gibi pek iri, 
pek kaba ıaba. 

Benim a 8ıüme batacak lradu 
kaba duran bu harfleri Hanım
lar acaba baılarının zarafetile bir 
tezat teıkil etsin diye mi takı
yorlar? her halde 6yle olM gerek. 

LAkin bu yeni moda, beni 
meşhur "SelAmnn aleyktım Kasım 
Efendi,, hiklyesinde olduğu ~ibi 
meraka dütfirüyor. Meıell Tilnel· 
den Galatasaraya doğru yllrllrken 
kıvrana kıvra:ıR yürüyen f .ndık 
kurdu gibi bir hanuocağıza rast 
gelirim. Yana doğru eğilmit ·e~ki
den fes devrinde bizim fesleri 
böyle eğmemiz klllbaniliğe, uça· 
nlğa alametti, şimdi maşallah 
küçük Hanımlarımız bunu zara• 
fet alfimeti yaptılar· l eresinin 
Ostün4e parıl par.l madenden bir 
(M) harfi nrdır. Kilçilk bamm, 
tek başınadır, kimae ile konut
maz. Onun için acaba Tilrkmll
dUr, Rummudur, Yahudi midir, 
Ermeni midir, ecnebi midir bir
den farkına varılmaz. 

Kaşlarına, ıözlerine, giyinlti
ne bakıp insan buan tahminler 
rapabiliyor. 

MeHll bu (M) markalı hanım 
için: 

- Tllrktllr caaıml bOkmDnD 
•eriyorum. TilrL olduiuna sör• 
acaba ismi nedir 1 

Dllfl'o babam dGtlbıl 
- Meliha! 
Zannetme~. Meliha biraz ea-

kimiı bir isimdir. Hem bu Ha· 
nımda Meliha iaminio daima mo
dalaktan dnımediği semtlerde 
oturur bir bal yoktur. 

- Melek 1 . 
ihtimal vermem. Nedenıe ben, 

•Melek,, iıminde tanıdığım kız· 
lan hep ıay f, renksiz asabi ola· 
rak hatırlarım ; bunda öyle bir 
hal yok. 

- Melibat ! 
Belki Melahat olabilir. Fakat 

.. Mellhat" lar da aihnime hep 
toplu, enli, bo~ lu nakşol~uş. 
Halbuki bu hanım ancak. baflfteo 
balık etindedir. 

- Mehlika! 
Bırak fU saraylı iımini.. Fa-

kat neyleyelim ki ıair Yahya 
Kemal bu iıml gtızel bir tilrine: 

•Mt h ika Sultana Atık yedi rıenç,, 

Diye soktu da itibar kazan• 
dırdı. 

ın - Mehpare! 
Aman aman, bir umanlar 

bahçe \apısında ıemıiye satan 
bir mağazanın adı habrıma gelcll. 
Bu gOoeı görmemiı çehreye bu 
ilmi yakıft ramıyorum. 

- Mevhibe 1 
Belki... Derken bir otomobil 

korneai çalar, beni dOtBncelerim• 
den ayırır. Tam o eınada küçilk 
hanım. bir arkadaşı.ıa raıtgel
miştir. Y akınmdan geçip "Ne 
konuıurlar?" Diye merak ederim. 
ince bir aea kulağıma çarpar: 

- Kaliıperu Marika 1 
Aman, bu harfleri ıiz de me· 

,.~~ eJ i:;> z:"!l 1i:ıizi bcıu boşuna 
/ 
AY..AllZ. 

TOPLU liNE 

T 

Tütün İhracatımız 
r<:umpanyaların Kurnazca Hareket Et
meleri Çiftçiyi Müşkül Vaziyete Soktu 

lzmir (Husu• ~I ı:-0000) d6ntım 
ıl) - Botun tah• · · ~ · tntlln ekilecek· 

minlere rağmen tir. Fidanlar ki-
bu seneki tütiln milen bazırlan-
mahsulu maale- mııbr. Sökede 
aef tamamen aa- bu ıene 50000 

tılamamıtbr. Kum- okka tütnn ye-
panyalar piyaıa• tiımft. bunun 

yı ytikıeltmiı ol- 300000 okka11 
mamak için mub· 70-100 arasında 

telif piyasalar- ıatıJmııtır. Kalan 
dan çok bati bir 200000 okka-
ıurette mDbaya• 
at yapıyorlar. iyi 

mahsulun mü
him bir kııma 
1abimqbr. Akhi-

sar mıntakaıın

da tütlln vazi. 
yeti niıbeteo 
iyidir. 

Çbede(200000) 
okka tütün zür• 
raın elinde · kal
mışt r. Kumpan• 
yalar bu tütünleri 
yok babasına 

almak için zllr-
raa kartı çok mftstağnl hareket ı 
etmektedir. Buna mukabil zllrra ti• 
cari ıereflerine uygnn olmıyan 1 
kumpanyaların teklifleriai reddet• 
mektedir. 

Gaziantep'te 
Kaçakçılarla Müthiı Bir 

Müsademe Oldu 
Gaziantep (Huauıl)- Antebe 

iki aaat mesafede D&lUk karyeıi 
ciftranda bllyllk bir kaçakçı ka• 
fileaile muhafaza memurlan arasın• 
da mtıthit Bir müsademe olmu.
tur. Müıademe neticesinde kaçak
çılardan tıç kiti ile Oç milyon 
ıi_gara kiğıdı ve daha birçok ka· 
çak eşya yakalanmış diğer ka• 
çakçılar kaçmışlardır. Yaralı yok· 
tur. Yakalanan kAğıtlar Tiitnn 
inhisar İdr.resine teslim edilmiştir. 
Diğer etyalar da gllmrilk daire• 
aindo tadat edilmektedir. 
inhisar Antepten Uzum Allyor 

Gaziantep (Hususi) - içkiler 
lnbiaan için külliyetli miktarda 
llztım mübayaa etmek Ozere lnhi· 
ıarlarm Heyeti teftişiye reiıi Hllı· 
nO Bey buraya gelmiılerdir 

Hiiınn hem bu mllbayaayt ya
pacak hem de bu mıntakadaki 
inhis.rlan teYhit edecektir. 

LabiAfln llzllm mDbayaaaı 
bağcılarımızı çok ıevindirmekte
dir. - Sahir 

Muğla'da 
---

Mermeris Ve Köyceğiz 
Yollan Açı!dı 

Mutia (Huauıl) - Vali Ômer 
Cevat Beyin gayreti ıayeainde 
60 kilom9t,elik Muila-Mermeri-, 
70 Kilometrelik Muğla-K6yceğiı 
yolları inp. edilerek açalmııtır. 
Bu iki yolun ticari noktadan kıy
meli biiyUktür. Şehrimizde bele
diye tarafından bir de aul ha• 
mam inp edilmiıtir. 

Verilen malOmata g8re, Muila 
sularının demir borular ile ıehre 
g.!tiri:mesi iç:n teşebbü~te bulu
nulınnştur. 

rotun top..,_ bir kız 
Mugla'da bu seneki mab.ul

den zOrraıo elinde IOOOO okka ka
dar tlltftn kalmıştır. Aynca iıtok 
olarak da 35()000 okka tlltlln Tar
dır. Gelecek HDe için Mugla'da 

J• mtlıterl Yar
dır. 

Bir Karıf Top
rak Bil- Bo• 

Kalma yor 

İzmir ( Htı
ıuıi ) - Bu ıene 

yetişen bazı mah· 
sullerimizin ucuz 

fiatle de dlsa 
kamilen ıatılmt 

olma11 mıntaka

mtz zllrraını ae

Tindirmiştir. Bun-
daa cesaret alan 

mftıtabıll havaların mllsaadeain
den iıtifatle ederek Tire, Ôdemİf 
ve Bayındarda bir karıı toprağı 
bile boı bırakmıyacak derecede 
faaliyet ı&atormiftir. 

Kayseride 13 Yaşındaki 
Katil Yakalandı 

&•ldakl t3 r•••nd•kl katlı, eolda Ya• Yo 
aynı,en Kayseri gençleri 

Kayıerl, (Hususi} - Sobacı• • Kayaerl 
lar çarıııında aiabeğiıi Hamdinin ( Hususi ) -
k•tili olup mahktamiyet 1Dtlddetini Yo • Y o bu-
ikmal ettikten aoara hapiabane- rada da taam-
den çıkmıt olan Hacı lbrahlmi mllm etmİftir. Buraya Yo • Yo-
lldllrilp kaçtığım bildirdiiim 13 yu bir mektep talebeıl ıetir-
yqında Oıman enelld ı&a ıeh- mit Ye daha ilk rGnde bin• 
re lnmif •e karakola tulim ol- den futa ıablllllfhr. Her ıo-
mUftur. Oıman clerhal teyldf kalda, herkeıin eHade Yo • Yo 
eclilmit " Adliyeye Yerilmiftlr. glrlllmektedir. 

Kars'ta 
Oç Çoban Feci Şekilde 

Dondu 
Kart (Huaual)- Şehrimizden 

lttanbula koyun ıat&rmekte olan 
har kafile Artvin • Hopa 10IW1da 
kar tipi•ine yakalanmıı Ye 8ç 

çoban feci bir tekilde donmuttur. 
700 vyundaa hiçbirine bir ıey 
o1mamı7tır. 

· Mersin'de 
Harp Malulleri Cemiyeti 

Şube Açıyor 
Mersin ( Huıual) - Şehrimizde 

Harp Mal6lleri Cemiyetinin 1eni 
bir tubesi açılma11na karar we· 
rilmiştir. Şimdilik ıubeyi idare 
ede~k olao kaup otla Kadri, 
Rept ve Muhtar RilftO Beyler 
laOyllk bir faaliyetle çallımak· 
tad1rlar. 

1 
Edebiyat 

Mahit'in 
Şairleri 

1 . 

Narullala Ata 
Ahmet Cevat Bey bir ıtln 

llz araıında, .. Muhit" e JaZI ya• 
zan pirlerin mauzumelerinden 
mütekkep bir kitap c:ıkarmak 
istediğini söylemişti. Bizde, b3yle 
birkaç f&İno yazılarını toplayan 
kitaplara bir temayül Yar. 811 
çığın mlltarekenin ilk senesinde 
çıkan ve daha ziyade bir mec
mua olan .. kitaplar., (1) açtL Her 
ıairin talihini tek batına dene
meyip b3yle birkaç arkadqı, ha
zan kendilerinden biraz daha 
tanmmıt biri ile birlettirmeainde 
fllpbais para işlerinin çok tesiri 
oldu; bunun çok iyi tarafları da 
wardar. Fakat g6nW her ıairia, 

orta • zaman ıövalyeleri ıibi 
meydana tek başına, "yekeyek ,, 
çıkmasına istiyor. 

Maamafih Ahmet CeYat Bey, 
o arzusunu yerine getirebilirse bi
ze yannın belki çok iyi, bugOnDn 
her halde istidatlı birkaç gen9 
piriai tanıtmıı olacaktır. Ne ya• 
lan töyliyeyim? oalann hayle bir 
kitaptaki yaz lannı, 11Muhit,, ma
gazinindekilerden daha çok ala
ka ile okuyabileceğim. O maga
zinde, hüsnü niyeti kıran bir bal 
var: MeselA son numarasında 
Yqar Nabi'nin oldukça güzel 
bir manzumesini, çirkin olduğu 
kadu da bayağı bir renkli 
resmin altına koymuş, öbür 
manzumeler tuhaf çerçeveler 
içinde, Necip Fazıl'm bir şiiri, 
mavi mürekkeple yazılm.1- Bn
tün bunlar inıaDıD amirin• do
kmayor. 

•• Muhit t1 ıairlerinio çoğa, 
lblr genç arkadqlar.ı gibi, bir 
takim motiaya uyg'Un sözleri , .. 
Yeleyip duruyorlar. Fakat içlerin
de iyi, tımit verid olanlanda var. 
Unutmayalım ki Cahit Sıtla'11 
" Muhit,, magazini taoıtb. 

••Muhit t1 in iyi yazılan Tere
ce !ini tımit ettiğim genç ıairle
rioden biri de Şevket Hıfzı,dir. 
Bu ıencin manzumeleri Hali~ Ziya 
Beyin de dikkatini celbetmiıti. , 

Şevket Hıfzı'nın bugüne ka
dar okuduğumuz manzumelerinde 
wakıa bir fevkalidelik yoktur; 
henllz kendinden eve) gelenleri 
taklitten kurtulamamıştır; baa 
J•zılan insana acemi bir Necip 
Faııl'ı babrlatır. Fakat bir yaıta, 
hennz yeni bir yol bulamam ş ol
mak bir kusur değildir; o yaşta 
bOtüo mesele, ıairia ıahsiyet sa• 
bibi olup olmadığim bildiren hu
suıiyeti, Ustathırıoı intihap busu
ıunda g6ıterdiği kabiliyettir. 
Şevket Hıfzı, iıim ~• f6hrete al• 
danıp yalandan ıairlerin peıine 
gidebilirdi; Necip Fazıl'a anlamıı, 
onu beğenmlt olması lehine bir 
delildir. 

Şiirlerinde, acemilikleri ara• 
undan g6ıe çarpan bir tazelik 
•ar. Meseli "Muhit., in aon nn. 
baıında çıkan 111 küçük parça: 

Gele gele ıon bahar 
B.ze varmaz mı dersin! 
Ne sevgili, ne de yar 
Biri kalmaı mı denin? 

Görünmez oldu bir yer; 
Elini elime ver, 
Söyle, bu giden günler 
Bizi almaz mı dersi.ı? 

Şevket Hıhı hiç ınplıeıiı bu 
•• mineur" aette daha bir :ıamaa 
kalacaktır; fakat bu sesin altında 
ytıkaelmek iatiycn birıey ıezmek
le bilmem bata ediyor muyum? 

(lJ Bunların bir iımi yoktu, • Bl
rhıel .kitap, lklnel kitap> diye çıkı· 
yordu. 
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( Siyaset Alemi l 1 

Hitler Fırkasını 
Tekrar Ele 
Alıyor • 

Almanya'nın taktp etme1de oldufu 
dahi'i ve harici slyaai hattıhareket, 

H.tler p•rt.siade birtalnm memnunl• 
ret.izi kler uyanc!1rdı. Bu memnuni
Jebiz İğin ilk tezahürü de, parti 
erkanı arannda b·r fikir ildlijiııin 

•t.ıl olmaaUe görüldG. Malum olduta 
heH son defa ·kablne teık.line 
memur edilen Hıt'er, Reiaicümburun 
birla'<ım ıarfarile kar4ılaşmı tı. Bu 
prtların b•~ıniA, kablneni l 111nhtelif 
fırka azalarından t~tekkill etmesi 
kaydı •ardı. Bundan evulld tema .. 
larında pol:tlka manevraaın:ı kurban 
edildiği kanaatine TaTan t itler, bu 
Mfer inat etti. Şartaız olarak kabin. 
tetkilini istedi. Noktainaaarı kabul 
edllme1ince keadis.ae Yerilmek ie
.. nen n z.feyi iade ettJ. • albukl 
1akın arka ao'•n arasında berçi bad 
abad "° .e'ev hşka: fır.kalann tşti
Hkile olsun, İf batına •elmek: iste
yenler yardı. Bunlardan bir tanesi de 
fırkanın a·1aıl blbosunu idare ede.n 
Jorj Ştraaea idL Fikri kabal edil
meyince, b;r müddet fırkadan izin 
aldl. lat rahat• ~ek.idi. Oaun 7erino 
.. eski Jeatrallarden Ley uminde 
Wrl .. tirlJdL Ayrıca HiUer, bir mGd· 
•ettenberl uzak kaldı_tı fuka i11 erlle 
Wzzat yakından alikadar olmak Ye 

farkaaam bısaat idare etmlye karar 
.... di. 

Şlphe yok W .. ••ttı•areket, 
Wr lider lpa elum bir t•ydL Çlnld 
arkadqlarındaa az, cok teraau ke .. 
auile cari yaz İJ•tl takip edeme& 
olmuı•u. Ş mdl, mUll aoayaU.t parti;I 
ıeat alınan k•rarJarla daha fa'al bir 
rol oynamak .mnld:ee piJOf'· H.t
ler'ia mO•takW .. tbhuebd, •• 
faalıyetia ne derece semere yerebl
lecetinl blH Jllkm l»ir zamanda 
rhterecektir. - SUreyya 

Milletler Cemiyetinde 
Cenene, 16 - Milletler Ceml

retl meclitl, lrak'taki Aaurl ekal
liyetlae idari muhtariyet YCrilme
tine imkln olınadıfını tealim 
edea karar ıuretiai kabul etmi.
tlr. 

Rusya -lngiltere 
Londn. 16 - So91etlet bir

Uii hlll..Ametinin Londra blyGk 
elçUI M. Maiaky Ruıya ile lngiJ. 
tere aruında ticari mDıakerelere 
tekrar baflanmau meselesi bak· 
kında glrütmek Ozere dlln M. 
Ruociman'ı ziyret etmiştir. 

BABİCI TBl.GB&rL&B Gönül işleri 
.._ ______ .,._ ___ ......... 

t Karilerin 
Fransa da Mühiın Günler Suallerine 

- Cevaplarım 

Siyasi Buhranı Halletmek Hususundaki için ·~:.!:~b;!~l': ı:"!a.ı': 
G 1 B Ç kı 

. fakir bir aileye mensup bir laza 

ayret er oşa ı yor talip ol.dum. ~abası lıtanbula kıs 
Termeyaz dedL Sonra kı&ı yerU 

Parla. 16 - Kabine buhranı bir genç isteclL Verdiler. Fakat 
çok mllıklll bir Afhaya intikal tam niklh olacaklan ıaman 7erl 
etmiştir. latifa eden Bapekil il. ge~ eTlenmekten vugeçti. B ... 
Heryo yeni kabineyi te;kll etmek nun &zerine kızdan bir mektup 
huıuıunda Reiai cilmbar il. Leh- oldım. •Beni tekrar babamdu 
röa tarafındaa yapıla teldi& iste" diyor. 
kabul etmediği 5,İbf. bqb bir Fakat ben artık diğer bir 
zat tarafından teşkil olunacak kızla koauşmağa bqlamıt bulu-
kabineye de ıirmiyecejial .a,ı.- auyordum. Bu ikinci kızla eYle-
miftİr. aec:eğimi bildirdim. O d• bana 

Cnmbur reisi JeD1 bblaeJI •bagil11 .eninle konapn bir im 
teşkil etmek vazifemü Raclı1W 1ar1a bqka bir erkekle de kon• 
Sosyalist f.rkaaı tefteriad• il. pr, oaa nasal itimat edebillnin.. 
Kamil Şobuıa vermiştir. di7or. Siz ne deniniz. 

Huraaı Ö. il. a. 
Dllşea kabinede Dahiliye N.. Bua rnfailer kanpr oğlum. 

z:n olan M. Şotan enelce de 
bir defa Bqvekil olm.,.ta. il. Ben blyleainden anlamam. Ei• 

blyle olaydı, dtınyacla aile dui-
ŞobD CnmhUI' reiaiaia nca11111 len ıej kalmada. 
kabul etmİf Ye ıiyul iatiprele- * 
rine bqlam11t r. Fakat M. HerJo 
yeni kabineye girmesi bulU8Ullda 
M. Şotan tarafından yapılan tek• 
lifi reddetmiftir. Bununla bera
ber M. Şotan kabine teşkili etra
hndaki mesaisine d"v:m etmek· 
tedir. Ancak yeni bir kabine 
teşkili meselesi çok mtışknl ola• 
cakt.r. M. Heryo kendisiae ka· 
bine tetkill hunsunda yapılan 
teklifi baa .icdaal sebeblerdea 
dolayı kabul etmemittir. · 

Lehistan 
Yeni Tedbirler 
Alıyor 

Varıov•, 16 - Başyekil M. 
Prfstor lyaa meclisinde iktisadi 
nziyet hakkmda uzun izahat •er-
miftir. 

M. Pristor •IJdımetİll W!ftl&t 
bubran.t, elinde buluna• Taıda-
larla karta koymıya ft rctıebl 
memleketlerle olan mlnaebetle
riade dhizler Uldaada •ltizamlUZ 
ı&rdlğll• bazı takyitlere bq vur
mak.aın bu buhruı 7eamiye 
çalıştıjuıı ehemmiyetle kaydet-
miştir. 

M. ~eg. r Şt·--1• AlllAD Mj • l31yalltt fırkuırıdu latlfa ıtmeıl, Bltlırt 
v~ partiaıni mOıkül vasl7ete ko7mı ftı&. Fırka· ın ılyı.ıl ldaıu! ıtmdiyı kadar 
Ş tTas~rlıı eU:ıde bulunuyord•. Onuu faal ve giritken bir politikacı olması 
B &lerıa yClb0•meıine ve laalk aaurında tCJbret tu&nmuına am11 olmuıtu. 
Jen~ral Fon Şl 71er uysal b'r BatYekll olmauna nazaren, Greror ş·raser Ilı 
teırıkl m\,!&l etmesi lbtim~U kuvvetlidir. 811 taktirde Millt ırıayaliat hrka11 
!kiye ayrda.1'&(. eski kaTVıtinl kaybedecektir Te b1a saretlı hattmet, Bitlerin 
afyut tantajından tartulmat olacaktır. 

Re.,mlmiz sağda H:tleri aolda Gregor Ştraseri gOıtarlyor. ---. 

lngiltere Para Verdi 
Amerika Bankasına Dün 95 Milyon 

Altın Dolar Y abrıldı .....,,._ .. ....,A... 
rlka',.a elan IHMaaaa mahavp 
edilmek •e 15 kAnanenel talui
tine ait olmak Gzen dla Am .. 
rika bankaStna 95 buçuk mUyoa 
altıA dolar yabrDUfbr. 

V•gtoa, 16- FraU1z meb'· 
ana meclisi terafınrlan Ameri· 
ka'ya olaD borçluı 8dememek 
hmunad• nrilea kani' don 
FnnııS el~ tarafından Amerika 
H•ic:iye auın M. Sti ..... rea
men "ilc:Urilmiştir. 

Vaşington. 18 - lagiltere, 
ftatya. Çekoalo•akya, Finlandiya 

Letoara •• IJmnya b&lctmetlerl 
Amerib'p ol• 1Nwçf._. mala
•ltea A..ika bank•••• 121 
milyoa dolar J•lır•nılarclır. 

Bet memleket, yani Franu. 
Macariataa, Belçika l.ehiltan " 
E.ton1a borçlaranı 6dememiflerdir. 

V qington. 18 - Demokrat 
azadan M. Mak Kellar ayu mee
lisLıe werdiği bir karar ıuretinde, 
borcunu ISdemeyen her banal 
bir memleketi ziyaret etmek lıte-
1ea her Amerikalının pasaporta 
Ozerindcn 5000 dolar harç ahn
muını t6k1if etrr~tir. 

S. 8. f mzalı kariime: 

Çocujıınuıdan ıiklyete hl~ 
hakkımı: yoktur. Kllçilk çocuklar 
daima yarama olur. Fakat oa
lan tvbiye etmenin 1oluna bil
mek llzlmdır. Esasen raramaı:lslr. 
terbiyesizlik demek deiildir. Eski 
terbive ile yeni terbiy~ ara11n
dakl fark, deri• bir uçurum ka
dar blyllktur. Baı;ıa kalırsa ço
cutunuıa enela mlltebaU19 bir 
doktora g&terinis. 

-tl 
llaçkada N. L. Hanıma: 

YlrOcltğlnls yol plc tebftb. 
Udlr. Korkarım ki bu ıiclitle bir 
ra••- 1ılnl•••• 1ebep olur
eu1111L Size aakba bir ba1at ta .. 
siye etmekten batka bir teJ ,.. 
pama& Bu .. ,.- ile• kendl
aiz, hem ele Wr aile ,.,. .. Is. 
tulaae olar. 

B. Adnan B9J9: 
Eneli annenbl l.tanltala p 

ttrlp tedavi ettiriniz. Soara di
nip nitanlanır ft Hlenini&. 

HA ~t tr!Y!I 

TEFRiKA NUMARASI: 24 Genç ve glizd kadıa bu klya
felile temamile degifmifti. 

Bir kötede poker pvtill 
rOndllzdenberi denm ediyorda. • • 

C:BPBB GiBiSi 1 

isteyea bir barekelle komparb
mana doğru baktı. 

- Çanta •İze fazla ıelmedi 
ya kolonel 

- Billkl• onun kolm.u lyle 
hoıama Jitti ki aynlmak iate-

BOyük çantasını elinde tutu
yordu. Gayet ciddi baı hareketi• 
le bfobq ya ae!imladı ve vagolJ40li 
memuruna öteki çantalarını g~ 

getirmesini iıaret ederek •aıon• 
daa atladı. 

Ab.hayat Hanım. bıkbncı bir 
ı·raqıkbkla kendine qkt&n. pa
radan bahaedeo aakallı meb'usu 
dinlememek içi.a piyanoya ıev 

"llLLI RDIAH" 
Muharriri : Barlıan Calıit 

Ziska: Geaç kıdaa dudakJaruua kö
çilk ·~ çapk:a bnkOlllfile bir 
aeJAm Yererek kapt)'I itli. 

- Sizi 1ine Berliode g6re
cetim değil mi ? dedL Adresimi 
l>lli7oraunuz. Şeker zadeyi ara· 
mıya lftzum E6rmedea beoi bu• 

Binb.,. Faruk iki kompwtı
mao aruındald bu kapmıa dr
rüall ,.kilmecı. b.,..kJdai,. 

gOn ıöıdl. 
labilirsiniz. 

- Berline dhdatnm 
ıüiıala beraberim. 

Ve ıeç •akte kadar relto
nada kaldllar. 

Kompartimana d6ndUklerl 
ıamaa Ziaka kapılan ikisinin de 
bllmelİoe açılan mDşterek tuva• 
letteo pnç zabite ya0tadaki 
el çaniaaıaa uzattı: 

- Rica ederim. dedi, içinde 
kıJmetli elmaslanm •ar. 

Bu ıece lizde kal11n. Y.,... 
lmm. 
Binbqı Faruk ıllldO: 
- Yollarda bu kadar emni• ,.t yok mu Ziaka. Çok webim• 

llbal 
Ve pat,. yataimm bafUldald 

filey.ı koydu. 

* 8 

Sabaha kaJ'fı Awaturya ı. .. 
duduou geçen tl'en Zalsburı 
lıtasyonunda ııJo bir kontroldaa 
aeçtl. 

Binbafı f aruk bitqik kompar
tımanda Zislcamn kontrol memur
larile ıiddetli bir mlhıakaıa da 
buluadutunu i1itti. Kendiiİ ba,le 
yoklama ile alAkadar olmad İ1 
için ehemmiyet •ermedL Gece 
o kadar dola geçmifti ki gen~ 
sabit yorpftluktaa pzleriai aça
mtyorda. Ôğleye doğn bllap 
koridora çakbğı za.... Zilka,. 
eadifel w ........_ Wr Wd. ...... 

G-. kadm telaf* aa. .. ek 

miyoram. . 
- O balde kokusaau Yete

yim, çantamı iade edinb. 
- Glzel, bu hir geceaia 

kimi p1iba. 
Ziıka. sert meşinden yapılmtft 

ld1itli seyahat çantasını kompartı
mana g&tllrdl. Bil'a aonn elin
de klçlk Mr la•anta tl.-lt. 
ılrlndG: - "te •e't'dİğiniz koka. S...I 
me llatırlatsml 

Ba onu• slrhdl\ğfl •tw lait 
koku idi. 

Znka. ~ Erkim harbin 
ngon restorona geçmelet'l bak• 
lmıdald teklifini kabil etmedil 

- Viyanaya yaklaşıyoruz. Ben 
laaZ1rlanayım, mftsaade edereiniz 
değt1mi? 

Öğle (beri Balkanzuk Viyaoa 
ganna perken Ziaka uzan llci
Yert bir ~mpermeabl geymi1t boy
auna bir unaar dolamış •e pp
kaıından yhhlln 7ar•na kadar 
w wunl üadirmit oldup llalde 
ık~iL 

Genç Erklnıbarp hayret içln• 
de kalmııtl. Ziıka ıanki dargın 
ıibi e!iai bile uzatmadq aıral• 
m11ta. 
~enç kadın belki de bu mak· 

aatla tiren gara girinceye kadar 
kompartmauındaa çıkmam ıta. 

• 
- Aman monıer 6s • H • 1a 

re1t ı&rlllür mil? 
- Oç asın yan oda iki dı 

yedili var beyim. 
- Hanımefendi doğn•n iyi 

yaptılar. Sekizli kare de ancalc 
ba kadar pot toplar. 

Dill'üba Hanımuı büyük aalo
nUDda kalabalıkblar. ( Mea'J ih
tikAr ) komisyonu aza11ndao bir
kaç bey, Dilyunu Umumiye er-
klnından bir zat, levazım mOte· 
ahbitlerinden uncu Ragıp Bey ~• 
metresi Neriman Hanım, bir 
meb'uı Ye tık, gllzel iki hanım.. 
Harp de~rinin ilİmleri •ilzlarda 
ıeı• pe11eri ı Seaiba •• AIN
hayat Han m:ar. 

mlıti. 
O bir taraftan ( Çardaı) tan 

bir parça çalarken köşede Dilrl
ba Hanım o glln ilk ziyareti 
yapan Binba91 F aruk'tan ıoa 
se1abati hakkında iıah.at a1a1orda. 

Genç lcadıa bu kedi sokul
ıaal tile senç erkin harbe ıak
latmlf teıekkBr ediyordu: 

- Sazi o kadar izlemiştim k6 
ıelirg•lmez beni habrlaylfuuza 
çok mOteıekkirim Faruk Bey •• 
bele aetirdipi& ıeyler beni lyle 
memnun etti ki: 

Binbap Faruk gllldD ı 
- G&nderen Hakkı Bey, 

bana dOşen yala z komiıyonculak 
delil mi Hanımef endL 

- Biliyor1unuz ki harp a .. 
mana getirmek, almaktan daha 
mühimdir. Eh anlabnıı: bana 
bakayım, Berlinde eilendiniz mi? 

Genç erkanıharp dudaklarını 
bnktn: 

- Vazife, if, eğlenmlye •akıt 
var mı ? Fakat g&rtlyorum ki si& 
burada alclakça tatlı vakit geçi
riyornna. Bakm. nlonunue 
cl09ldol• 

f Aıkaaı nr) 



a Sa'yfa 

1 
Tarihi Fıkra 1 

Mersigenüvis I 
Vaktile bir vak'anOviılik me

muriyeti vardı, hicri onuncu asrın 
ortalarına doğru ihdas olunmuştu. 
Bu memuriyete getirilenlerin va• 
aifesi, psdişahlarm icraat nı, dev• 
lelin vekayiini yazmak ve tesel
alll eden bir tarih zilcuda getir
mekti. Evvelce bunlara " ıehna· 
meci " derlerdi, sonradan isimleri 
vak'anüvisliğe çevrildL lık şeh· 
aameci Fethullah Efendidir. Lok· 
ma.,, katip Mehmet ve Hükmi 
Ef. ler de o isimle Osmanlı im· 
paratorluğunun kısmen tUrkçe ve 
k11mcn acemce tarihini yazmış· 
lardır. 

Vak'anilviı adile ayni tarihi 
parça parça yazanlar da ııraıile 
eunlardır : Nişancı Abdurrahman 
Paşa, Halepli Naima, Raşit, Çe· 
lebi Asım, Sami, Şakir, Supbi, 
Azmi. Şefik, Kırımlı Rahmi, Ha· 
kim, Çeşmi zade, Musl oğlu, 
Behçeti, Süleyman Molla, Trab. 
ıonlu Enver, Edip, Ende.roni Nuri, 
Reisülküttap VAsıf, Pertev, Amir 
Bey, Antepli Asım, Şani zade, 
Esat Ef. , Recai Ef. , Nail Bey, 
Cevdet Paşa, Lfıtfi Ef. , Abdur
rahman Şeref Efendi. 

Ben Lütfi ve Abdllrrahman 
Şeref efendileri ıabsen tanırım, 
meclislerinde bulundum, ıohbet· 
lerinden mUstefit oldum. Lütfi 
Efendi, herkesi metetmekten boş
lan·rdı ve kalemine en bUyUk 
ilhamı gaıeteleri9 tevcihat ıDtu· 
nundan alırdı. Bir valiye vezaret 
mi Yerilmiş. Koca vak'anllvis he
men ka,ibasına ıeferber eder, bir 
milcevher tarih yumurtlardı. 

Nipnı iftıbar olıun sana bu ccvberfn 
tarih: 

Reıft Bey u'deder rebbfm nzirl bf
uaıir oldu! 

Gibi, o yeni ftzir ile tamıık· 
hğı olup olmamak, böyle bir t•· 
rih yazmasına tesir icra edemez
di. Niıan alanlar, evlenenler, 
çocuğu olanlar • it baıanda ve 
1arayın gözllnd• olmak ıartile • 
LUtfi Efendiden mutlaka birer 
metbiyecik alırlardı. 

Abdürrahman Şeref Efendi, 
Tak'anllviı tayin edilmekle bera· 
ber bu vazifeyi filen ifa etmedi, 
umanmcla Yak'a!arına kaleme 
almadı. Yani taııdığa unvanuJ bu 
asra g5re·· mana11ılığanı l.pat 
eylemekte,n ~ekinmedi. 

Cnmhuriyetin ilAnile birçok 
manasızlıklar ortadan kalktığı 
ıibi bir nevi kasidecilik olan 

• ••k'anUvislik te tarihe kanştı. 
Fakat şimdi bir mersiyenüvis 

yetişiyor. Edebiyat ile uzaktan 
1akından alAkası bulunan herhaıı· 
gi bir zat n mezarında bu fahri 
mersiyenUviıi görllrilL Yalnız 
yeni 6lenlerin dejil, mezar taş
larındaki yazalar, uzun yılların 
yağmurlarile, karlarile ıilinen eski 
61iller de muhtelif •eailelerle bu 
zatin meraiyelerini dinlemek zev
kine eriyorlar. 

Bütün hayatında kimseden 
tatlı bir &öz işidemiyen, ~mrUnün 
ber gUnünU sitemler hazmetmekle 
ıeçiren Abdullah Cevdet Bey de 
geçen gün toprağa gömülürken 
ayni mazhariyete nail oldu ve 
Filorinah Nazım Beyin parlak bir 
mersiyesini dinleye dinleye öbür 
Aleme yürüdü. 

Eh, bir kısım tarihçiler, vak'· 
anOvisliğin göçüp gitmesini belki 
bır zıya sayarlar. Fakat edebiyat 
ile uğraşanlar, Tilrkiyede f abrJ 
bir mersiyenOvİs tllrediğinden 

memnun olmal dırlar. ÇünkU Na· 
11111 Bey berhayat iken ölenJer, 

ION POSTA 

DiLSiZLER ARASINDA 
• 
iki Bin Dilsiz Bütün Sporcu-
ara Meydan Okuyorlar 

Sigara Ve f çki Gibi Şeyler Kullanmadıklarına Göre Şam
piyonluk Hususunda Herhalde Güçlük Çekmiyeceklerdir 

"Dilsizin dili - muş, birdenbire 
elinde, kulağı arkasından bir 
gözUndedir. " Bu polis düdüğü öt· 
söz ıize garip mu "d J d. ş, ur,, ıyo 

gelmesin. Biz bağırmışlar. Za· 
kafamız kızd ğı vallı korkmuş, 
zaman dilimizle , kaçmıya bqlamıt-
cayırtı koparır, Ba 11rada bir 
ortalığı allak bul· iki el ailib patla-
Jak ederiz. Fakat mış. Dilsiz, kor-
dilsizlerin ıessiz kudan yere ka· 
ıamata1an insanı paklanmış, ayağa 
sesli gürültüden kırılmış. Yetişen 
daha fazla kızış- 7 polia Te bekçi 
tırıyor, sinirlerine alev veriyor. de gel~ bilirmiı de beraber tavlA ifadesini almak için onu karakola 
Dilsizlerin bol hareketli, fakat oynarlarmı1-.. götfirmüşlcr. Dilsiz olduğunu an· 
çıtsız, çatırdısız bayatlarmda Felek, ıu dil mahrumiyetini ka· Jatıncıya kadar anasından emdiği 
görülecek ve öğrenilecek öyle dmlara vermeli imiş. Şimôi kılıbık süt burnundan gelmiş, üstelik te 
çok şeyler var ki.. Geliniz de kocasını dayak korkusile uslandı· tam dört ay hastanede yatmış, 
sizi kalemimin ucuna takıp onla· ran bir hatun, <>'takdirde mutla· Ahırkapı rejiıindeki ifindea de 
rao aralarında 16yle bir gezdi· ka fi iyata ge'Çerdi. Allah bizi olmuş. 
reyim. bu biçim kaza ve belalardan sak· 

Dilli insanlaran çeşit çeşit lasın. Maasnafib " kadınlar dilsız 
cemiyetleri, birlikleri ve demek· °'salardı neler olurdu!,, diye uzun 
leri var. Dilsizlerin de kendi uzun dlişl\nmiye llJlum• yok. Eğer 
dertlerini döktükleri bificl~ _,,.ku· maaza'lab öyle bir ıey Ölmuı oJ.. 
rultayları mevcut. Şehzadebaşında saydı cllmlesi birden: 
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Kari Mektupları 

Şırketi Hagriye
nin Vapur 

• 

Saatleri 
Şirketi Hayriye vapurlan ey. 

velce sabahleyin Üsküdardan 7,30 
da hareket ediyor ve biz iş sahİP" 
leri vazifemize gelebiliyorduk.Şim
di kış münasebetile vapurlar da• 
ha geç hareket edeceğine bilaklı 
7,20 indirilmiş ve kırk dakika 
gibi mühim bir fasıladan •onra 
diğer vapur saat sekizde har .. 
ket ettiriliyor. 

Gerçi mektepliler için bu ta
rife münasip iıo do aradaki fa ... 
layı kısaltarak aekiz vapurunu 
7,40 ta hareket ettirirlerse bilu
mum it ıahiplerinin teveccühünO 
kazanmıı ve işlerini teshil etmif 
olurlar. 

Oakldarda ,Uılerce it Hhlbl namau 
Mıbraa Tcnlb:ıtyan 

Duzce'de Mühmel Bir Cami 
Dllzcenin muauam bir camll 

vardırki bugDn içindeki nakış 1.
tanbul camilerinde bile nadir to
ıadüf edilen bir nefasettedir. C.. 
miin yUkaek kıymetine rağmeL 
etrafındaki medreseler birer mez
bele halindedir. Cami muka<ldea 
bir mabet olmaktan çı\Qnış, avlu
sundaki havuz otomobillerin •• 
tekerleklerin yıkanmasına tahsil 
ediJmiıtir. Evkafın nazarı dikka· 
tini celbederim. Düzce: T .. U 

Letafet aparhm&nının ilst katında 
tertemiz bir oda.. İçeri girer 
girmez karşmızda cemiyetin pel· 
tek dilJi umuml katibi Süleyman 
Sırrı Bey ıizi alAka ile kerşılar 
ve hemen dert dökmiye başlsr. 

- "Çat, t, t, tf,, diye çatlar· 
lardı. Kadm dediğin konuşmadan 
yaşar mı hiç ? Açlığa belki on 
gün dayanabilirler, amma dilsizliğe 
eminim on dakika katlanmazlar. 

Onun iıaretlerinden bu vak'a• 
yı değil, bu vak'aoın kırkta biri• 
ni, batta bir cllmleciğini anlıya• 
bilene benden b)r tabak nefis 
dil haılamaaı var. Öyle bir anla• 

tıı ki, ıinema ıeritleri ancak 
bu kadar hızlı geçer. Dilıiz, 
meseli kaçııını anlatırken, iki 
elinin iki parmağını maaa ( ı Cevaplarimız 
Ustünde &yle bir koıturuşu 
varkJ bayıhr11nız. S6yledikleri- "-------------~ 

Cemiyet odasında beş kişi 

gelişi gllıel oturmuşlar. Bir ta• 
neıi masa başında birtakım kara
ıık hesaplarla uğraşıyor. Öteki
ler de alıtık İşaretlerle hararetli 
bir muhavereye dalmıı, durma
dan gevezelik ediyorlar. 

Süleyman Sırra Bey çok pel
tek ve çok hafif çıkan lehçesile 
dert yanıyor: 

- Şn mektep işini bir tllrlU 
halledemiyoruz. Mektebin müdür· 
ltiğllnü evvelce Cevat ZekAi Bey 
isminde bir doktor kabul etmişti. 
Şimdi o da çekildi. Ne yapaca• 
ğımızı pı.rdık. Baıka doktorlara 
baş vurduk, Vekilete müracaat 
ettik, bakalım ıonu naaıl 
çıkacak?., 

Umumi kltibin şikAyetleri, 
arzuları ve temennileri bitip 
tükenecek gibi değil. Ben gözil· 
mil öteki dilsizlere kaydırı· 
yorum. Bunlardan iki tanesi işa· 
retleşiyor. Hareketin fazla oldu· 
ğuna bakılarsa herhalde ehemmi· 
yetli bir meseleden bahsediyor
lar. Biriıi evveli elini göğsllne 
vurdu, ıonra kahve içer gibi 
yaptı, &teki elile de karşısında· 
kini göstererek yumruğunu yere 
doğru açh, başparmağını orta· 
dan bDkUp tekrar arkadaşını 
iıaret etti, ve nihayet avucunu 
tavla zarı fırlatır gibi hareketli· 
yerek durdu ve sözüne (1) niba· 
yet verdi. 

Ne karmakanş ıey değil mi? 
Bu işaretlerle ıunlan anlatmışmış: 
Kendisi kahveye gidecekmiş, ya· 
rım saat sonra işini bitirip öteki 

csıc:=========~===-======-
mutlaka ebediyetin eşiğinde onun 
bir mersiyesini dinlemekle müba· 
hi olacaklardır! 

Bunun kıymetini, duygularını 

haykıraoııyan ölülere aormalıl 

M. T. 

Aklıma bir hiklyecik geldi: 
Meşhur Fransız muharriri Molye• 
rin bir komedisinde eşhastan bi· 
rının karısının dili tutuluyor. 
Adam doktora muracaat ediyor. 
Doktor ona: 

- Bir kadının hazır tutulmuı 
dilini açmaya çalıımak kadar bU
ynk belAhet olamazı,, diyor. 

Karilerimi.ze diyemem, zira 
sababtaaı akşama Ye geceden 
fecre kadar sesi, soluğu çıkmıyan 
put gibi bir mahlukla beraber 
yaşamak pek keyif verici bir iş 
değil, fakat kain valideler için 
böyle bir ıey temenni etmiyorum 
dersem ıamimiyetlizlik etmiı olu-
rum. 

Dilsizler, balA konuıuyorlar, 
yüzlerindeki çiııiler oynıyor, du
daklan açılıp geriliyor, ditleri 
ııkıııyor, elleri parmakları habire 
kıpırda yor. 

Odalar.nın duvarlarında acaip, 
ııarip, Te mason iıaretlerine ben
ziyen bir ailrll el iıaretleri, tab· 
lolar aııh. Bunlar dilıizlerin imiı. 
içlerinde kolay kolay taklit edi· 
lemiyecek tekiller var. Alfabele
rinden aize bir iki harf ifıa ede
yim: Meseli iki parmak yukarıya 
doğru olursa ••v,. aayılıyor, sıkılı 
bir yumruktan yalnız bir parmak· 
cık açık bırakılıverdi mi .. A " 
olur. 

Dilıiı:lerden birisine hayatınm 
garip bir hikAyesini anlatmasını 
rica ettinı. Evveli dlltündU, son· 
ra,arad•ğını bulmuş insanlar n 
keyfile birdenbire silkindi. Beı 
alta dakika, kurulmuş bir makine 
gibi, ellerini, kollarını, ağzını, 
burnunu, kaılarmı, gözlerini, 
ayakl rım ayrı ayrı oynattı dur· 
du. Süleyman Sırrı Bey • kelime 
caiz e • tercüme (il) etti: 

Bu dilıiz zat, bir gece I ak· 
ıimde bir dar ıokaktan geçiyor-

Mengenln Betler kOyUode mUre"1p 
ne nazaran dilıizler çok kuvvetli Cemil Ef. ye: 
adamlarmış. Spora çok dütklln-
mUıler. Hatta lzmir'de Hikmet 
Bey isminde bir dilsiz, birkaç 

senedir bisiklet ıampiyonluğunu 
muhafaza ediyormu1- Bundan 

baıka dilsizlerin içinden birçok 
boksörler de yetiımi1-

KAtibi umumi Silleyman Sırn 
B. diyor ki: 

- Eğer hUkOmet bize yar
dım etse, biz Türkiye futbol 
şampiyonu bile olabiliriz.. ÇUnkO 
içimizde hiç birimiz, ne içki içe
riz, ne de ıigara kullanma. 

Ben bu iddiaya hak "Yermedim 
değil, dilsizler çalıımıt olaalar, 
muhakkak ki bizim, Çinin Ar,,. 
timo takımlarına yenilecek dere
keye dütmüt olan meıhur futbol
cularımızdan fazla muvaffak ol.ır
lar. 

Dilsizlerin bntnn tiklyetlerl, 
kendilerine yardım edilmeyişidir. 
Yapılan bir iıtatiıtiğe göre T6r· 
kiye'de 2000 i mütecavüz dilaiz 
•armış. Bunlann bUyllk bir kısmı 
burada imiı. Halbuki parasızlık 
yUzUnden ceıniyete aza olama· 
makta imiıler. 

Dilsizler bayatlanndan mem
nundurlar. Sinemayı eğlence)İ 
çok ıeverler. Okumak yazmak 
bilenlerine gelince onlar kitap ve 
gazete dUıkllnlldllrler. 

Konuıuşlarında, dertlerinde, 
neş' elerinde, hayatlarının bütün 
safhalarında uhrevi bir ıllkfın 
havası içinde yaıayan bu adamlar 
bence bizlerden bahtiyardırlar. 
Dilsizlerin sohbet meclislerinde 
bulunmak ta zevkli ıey. Fakat 
insan bunun kıymetini ancak 
çenesi düşük insanların laf kala· 
balığında bunaldığı zaman anla· 
ya bilir. 1'-•)f.. 

- Şiklyetiniz e'f'felce gazete
mizle yazılmııtır.. Tekranoa Il
ı.um ıörlllmedi. 

* Hukuk Fakftlteılnden Ha1an Burt 
Beye: 

- Mektubunuz evvelce de 
ıaıetemiıe gGnderilmiş ve o ıa
man neıredilmit. alAkadarlana 
naza11 dikkati eelbolunmuttur• 
Bize yazdığınız mektubun aynım 
Maarif MlldOrHlğllne g~nderi.U. 
efendim. 

Yeni Neşri gaf: 

Şark TUtUnlerl 
lttıeat Vektletl m1Jtavlrlerindw 

Habip EdipBeyin cTtırk· Şark tütünleri 
ve ihracatı• hakkında mUhım bir eteri 
çıkmıttır. Eser TUrk • Şark tUtUncUIG
ğüntl ~traflı ve ilmt bir tekilde mev
r.ubabıı etmektedir. Şimdiye kadar 
tUti1n hakkında yaıılmıı ol an eserlerin 
bemen hepsinden daha kıymetli vt 
yOkMk olan bu eserin Almanca, Bul• 
garca ve Yunancaya tercüme edilmetl 
takarrür etmittir. 

Zabitan için •• 
Londra büyük elçiliği müsletan 

A. L~tfullab Bey tarafından c Zabitan 
için mua,eret usulleri • lı mll bir eHr 
yaıılmıttır. Tavsiye edcrlı. 

METE 

B•lk Evi temııil komitesi tarafından 
temsil ed leo Ya~nr Nabi Beyın Hott 
iııiınli, mevzuunu TOrklOğUn 2100 sene 
evvelki tarihinden alan, manzum piyes 
Muallim Aahmet H lıt kitaphanee tara• 

fından gUzel bir c lt halinde netr dl· 
mi,tır. Tav iye ederız. 

Sosyalist ıefler Ye Sosyalizm 

Es t Adil H y bu isim t nda 
Kuliçerln bır etudilnU lisanımız ak• 

Ietmi,tir. Bu etod ( JIJm ve hayat ) 
ilmi altında çıkacak blr 1erlnin ilk 
cüz'UııU tetkll edecektir. 



Haftada iki Defa Spor 
SPOR -Perıembe ve Cumartesi Günleri 

Çıkan Spor Sayfalarımızı 
Okuyunuz. •• 
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Kovadis latasaray! 

Galatasaray o··nDe .Süleymaniye'nin 
Karşısında Mağ ôp ve Münhezim Oldu 

• • .. p ) # 5! ; 

DUnkU Oalalaaaray-SUleymanlye Maçından 

Eminiz kl ıiz şu satırları bay· liği adam akıllı görnlllyordo. Bil-
retler içinde okuyacaksızız. Fa· hassa muavin battile muhacim 
kat biz, sizin bu hayretinize hak hattının araaına Süleymaniye 
veriyoruz. Evet Galatasaray don oyunculannın girmesine Sarı·Kır-
de Sllleymaniye takımının karıı· mızılılar bir Hlrlll mani olamı· 
ıında (1-2) ile mağlup ve hatta yordu. 

münhezim oldu. Ancak, ıöyle· Silleymanfye'yl bu sefer geçen 
diğimiz gibi bunda hayret edile· senekinden daha tarakki etmiı 
cek bir nokta yoktur. Çünkü bulduk. Süleymanlye'oin akınları 
Galatasaray bu perişan vaziyetin· daha ıeyrek olmaıınu rağmen 
de devam edecek olursa Çukur- Galatasaray kalesi önünde teh· 
bostan sahasında bile mağlubiyet like işareti gösteriyordu. Birinci 
çengeline asılacakbr. Bu kısa devre ıonuna kadar oyun Gala· 
başlanğıçtan sonra maça geçelim: tasarayın çok, fakat 61gtın, sa.. 

Galatasaray ve SUleymaniye, leymaniye'nin az fakat canlı 
akınlarile golıuz geçti. Ancak 

don öğleden ıonra ıampiyona 42 inci dakikada Silleymaniye 
için Taksim ıtadyomunda karşı· 

aağ açığı topu ortalardan kapb 
laıtalar. SUleymaniye takımı ıa• 
haya ıöyle çıktı: SUleyan•Necdet, ve sllr'atle ileri sürdü, son içe 

bir paa yolladı. Sol iç bu pası 
Mennan-Hayrı, Billent, Burhan• açıkla idare ederek kalenin önll• 
Niko, Ali, Cafer, Subib, Nuri. 

Galatasaray oldukça değişik 

bir ıekilde ve ıöyle teşekklll et .. 
mişti: Avni-Burhan, Mithat-Riza, 
Asım, Bülent· Necdet, L. Meh
met, Rasih, Rebii, Kemal Şefik. 

Hakem da Fenerden Sait 
BeydL 

Görüliyor ki takımda Nihat 
7ok ve L Mehmet de orta mu
hacim mevkiioi Rasihe terket· 
mişti. 

Oyun, Galatasarayıo akınla· 
rJle lokişAf etti. Galatasaray ıık 

ıık akınlar yapıyor, Fakat muha· 

cim hattında gol atacak kimse 

bulunmadığı için bu akınlar sn
leymıniye kalesinde eiriyip mah· 

Yoluyordu. Devrenin ortalarına 
doiru Galataaaray'ın beceriksiz· 

no kadar indiler. Tam bu sırada 
sağ açığın ortaladığı top ıol 

için ayağile ve çok güzel bir 
plise ile Galatasaray kalesine 
girdi. 

ikinci devre başlanğıcında 
Galatasaray yine panik halindo 
idi. Fakat 16 ıncı dakikada mer· 
kez muhacim Rasihin bir pasına 
sağ iç ıol açığa verdi. Sol açık 
Kemal Şefjk topu maharetle 
idare ederek S6leymaniye kale
sine zaviyeden bir gol atmıya 
muvaffak oldu. Fakat bu gol 
dllnkll oyunda Galatasaray'ın iJk 
ve son golu olarak kaldı. Bir 
aralık Süleymaniye'nin sol açığı 
topu kaptı, ıUrdO, •ol içe verdi 
ıol iç te 24 metreden çok enfe; 
bir ıtıt yollayarak Galatasaray'a 
ikinci golü yaptı. Bu goldeu sonra 

DUnkU Maçta SUtaymenlye Takımı 

iki E•rantene 

Galatasaray hayla zahmetli dakl· 
kalar geçirdi, uğraştı, didindi, 
fakat gol yapmak imkAnını bula· 
madı ve oyun l-2 Süleymaniyo
nin galebesile neticelendi. 

Sözün kısası: GaJataıaray dOn 
çok bozuk oynadı. Mitbat mns
tesna, diğer oyuncular, ölçillerin
den ve kabiliyetlerinden beklenen 
randemanı veremediler. Sarı-·Kır 
mızı takım, füphesiz ki bu fena 
neticeyi çalışmamazlağına mah· 
kömdur. Fazla birıey 86yllyecek 
değiliz. 

Öteki Maçlar 
Bu maçtan evvııel atadyomda 

Şişli takımı ile İtalyan takımı 
buıust bir milsabaka yapblar ve 

Şişli 0-3 galip geldi. Bundan 
sonra HilAI ve Eyllp takımlar1 
lik maçı eeklinde karşılaştılar ve 
1-6 ile Eyllp kazandr. Sllleyma

niye y~ Galatasaray ikincileri ise 
0-0 ra berabere kaldılar. 

Kadıkö,ünde 
Dlln lik maçlarının bir k1Bmı 

da, diğer ha~alarda olduğu gibi 
Kadıköy ıtadında yapıldı. Kadı· 
köyünde günün mUhim maçı 
Beş!ktaş ile Beykoz arasında idi. 
Beşıktaş bu sene kuvvetine emin 
olduğu için şampiyonluk azqıiJe 
sabaya ç kıyor. 

Don Beykoz karşl.!ında gibel 
bir oyun gösteren Befiktaılılar 
t-3 galip geldiler. Fakat Bey• 
kozun çalışkan oyunculan da çok 
gayret urfettiler. Bundan eTVel 
yapılan Albnordu-Kaaımpaşa ma• 
çını 0-2 ile Kasımpaşa kazandı. 

Beşiktaş ve Beykoz ikicileri 
ar&1mdaki müsaba~a, Beykoz 
keç kaldığı için Beşiktaşın hük· 
men galibiyetile neticolendL Fa· 
kat iki takım hususi mahiyette 
bir maç yaptılar ve bunda Bey• 
koz galip geldi. ----
İzmir' de Maçlar 

lzmir, 16 (A.A.) - Mıntaka 
birinciliklerine bu cuma da d~ 
vam edildi. Altay . - Şarkspor 
takımları arasında icra edilen be· 
raberlikle, lzmirspor • Buca ara
ımda yapılan maç 4·0 lzmirspor 
lehine neticelendi. Göztebe • 
Tllrkspor maçında Göztepe 7-0 
galip geldi. 

R. 
Guet-.f.ı pw9embe n eu•aTteal fblerl 

olmak U-. haftada iki •J>Of Hyfaa aepetmck
hıdlr. 

Perycmbe ,.Unkil 91>0r Ayf aaıada dllnya •ptıT 
hareketleri memleket apor hldisolerl yardıT. 

Cumartesi Hyfaaında lae cuma r0nk3 maç
lana tafaUlb 7anlıd1l'. 

Memlekette Spor 

Adana' da Spor İşleri 
Çok Canlı Gidiyor 

Adana, (Huıusi) - Adana 
ıebir stadyomu müste' cir Kadri 
Ramazan Beye ihale edildikten 
sonra bir çok ehemmiyetli nok .. 
sanlara ikmal olunarak iyi bir 
şekle konulmuştur. Saha fenni 
bir ıekilde tanzim olunmuş, yeni 
tribUnler yapılmıf, sahanın etrafı 
iki buçuk metre yüksekliğinde 
tahta ferde ile çevrilmiştir. 

Spor haraket ve merakı git
tikce artan Adana'da elycvm 
bef kulüp mevcut olup bunlardan 
Uçtı federasyona dahildir. Halkta 
da spora karıı ıayaoı memnuni· 
yet bir al&ka vardır. Müstecir 
bu kıt bfiyllk maçlar tertibi için 
hazırlanmaktadır. 811 meyanda 

• 

yazın Halepte Toros spor'a sıfıra 
karşı iki ile mağlup olan Ünyon 
ıportif de vardır. 

Şimdi kulüpler, kinunusanlde 
başlayacak olan lik maçlan içla 
çallfmaktadırlar. 

Fenerli Bir YUzUcU 
Adana, (Hususi) - Şehrimize 

gelmiş olan Fener bahçe kulnp 
mensuplarmdan yUzllcü Hikmet 
Melih B. kazaen Seyhan nehrino 
dOşmüş, herkes bir faciadan 
korktuğu sırada Hikmet Melib 
Bey akınbya ye suyun tiddetll 
ıuğukluğuna mulcavemet ederek 
yllzıniyo başlamıştır. Genç spor
cunun bu hareketi takdirlerle 
kartılanmışbr. 

. ----

Adana •ladyomunun a•l1 bin••• 

Beşiktaş Lik Maçlarından Çekilecek 
Beıiktaı klnbilo F edarasyon 

arasında bir lbtilAf çıktağ1nı ve 

geçen cuma Beşiktaı tarafından 

kazanılan maçın futbol nizamua• 

mesine mugayır olduğunu dlln 
yazmıtbk .• 

Bu hususta yaptığıma tahki
kata nazaren, hldiae bnıbnton 

geniı bir vaziyete glmİftir. 

Beılktaı takımında Sırp te
baa11nd.tn bir oyuncunun oyna
tılmasını, Galatasaray 9iddetle 
proteıto etmektedir. Birkaç ıene 
evvel, kendi takımlarında 
oynattıklan Lltif B. yllziloden 

I 
ceza görmeleri bu proteıtoyu 
ıiddetlendirmektedir. 

Haber aldığımıza g3re, Betik
taıbrar futbol fedarasyonunun 
vereceği kararı beklemektedir. 
Eğer karar aleyhte çıkarsa Beıik
tq kulilbll lik maçlanndan çekil .. 
cektir. Diğer taraftan, Beıiktaıh 
bu oyuncunun hem Sırp hem de 
Tnrk tabiiyetinde olduğe ıaylen
mektedir. Gelecek cumaya ya• 
pdacak olan senenin en mllblm 
mllsabakası, F encr·Beşiktaı maçı, 
ancak F edarasyonun vereceği 
karar llzerine mümkün olabile• 
cektir. 

Uşak'ta Futbol Maçları 

Uşak, (Hususi) - Belediye 
kupası futbol maçlarına devam 

edllmektedir. Turan idman yurdu 
ile Gençler birliği arasında ya· 
palan maçta heriki takım bera· 
bere kalmışlardu. 

Ergenekon idman yurdu ile 

Turan arasında yapılan ikinci 
maçta Ergenekon bir sayı, Turan 

da 5 sayı yapmıştır. Maçlar yeni 
yapılan sahada icra edilmektedir. 
Gönderdiğim resimde sitadyom 

tribüniinlln bir köşesini ıörilyorsu
nuı. 



ION POITA 

TTIBAT VE TERAKKi 
Her hakkı mahfuzdur. - Naııl 4ofdıı ? .. 

..................... -. ....... Na•ıl Yaşadı? .. 
Tt.frika No. 7 Nasıl Ôldil ? •• 

• 
amid. stenilen m ·yazı Ver-

mes ·ne İmkin Ve ihtimal Yoku 
- Bu kadar tel ıa ne lllzum 

r. Elbette dllşllnülür, bir ey 
y pıJ.r. Şimdi, kö~kleriııe gitDinler 
d istirahat etsinler. 

Diye haber gönderildi. 
Halbuki me$elenin iç yllzO, 

bllsbiltlln ba kıı idi. Damat Mali• 
mut paş:ınm anettiği projeyi 
tetkik eden AbdUlhamit, bunun 
doğrudan doğruya ln&ilizler ta• 
raf md n tertip edildiğini, ort ya 
bir Hintli mllnlllmanla bir de 
(Me)·mon) çıkarılarak enl~te inin 
bu i'lle alelido bir elet yapılmak 
istenildiğini deıbal 6ğrenmiştL 
H le, ( Meymon ) hakkınd icr 
ttirdiği tahkikat, bu kanaati 

bn bUtün takviye eylemiştL Bu 
eıb b binaen bu imtiy za ver
mek, Abdülhamit için her tUrlll 
lmkia vo ihtim lio h riciudo idL 

Fakat Mahmut p fa Gmidinl 
ke miyor; hazan izzet B. aler 
hine arizeler yazarak, bazan da 
&eYcesi Senih sultanı Abdnlhami-
• yollıyarak (istirham) a devam 
diyordu... Bunları, her defa· 

aında tl tan Abdnth mide do 
mık usanç gelmiştL Nihayet bir 

o fena h ide kızmıt. Seniha 
Sultana: 

- Hemşire.. Ben ko nın 
atırı için memleketimi lnıiliz· 

lere tamam. 
Demişti. işte bugünden ltiba-

ren do damat Mahmut p fa ilo 
Abdülhamit rasınd derin bir 
'urum husule gelmiştL 

Damat M bmut pqa, AbdnJ. 
amidin bu mllman atini tama· 
en (ikinci kitip izzet Bey) den 

biliyor, bu İf mani olmak için 
onun Almanlardan Lüyük bir 
para aldığına hükmediyor: izzet 
B. h klunda söylemedik aöz bırak· 

ıyordu. Tabii İzzet Bey bunlan 
haber alıyor ; o da Mahmut p~ 
a o!oybinde ao mOmkiinse 
apıyordu. 
Nihayet. me eleyi yine Meymon 

allett.i. Bir gün damat pa aya 
rıı ma oturtarak: 

- Bu iş, burad hallolmaz. 
Bunun için Parise kadar gitme
lidir. 

DedL Bu fikir, Mahmut p • 
ı ya pek cazip gelmişti. Avru
p y firar eden ehemmiyetsiz 
ıdamtarın bile ekseriya pek karla 
,ıktıklarınt biliyordu. Halbuki 
kendisinin, mühim bir t iy ti 
vardı. 

Hele oğullarını da beraber glJ. 

P•rl• Seflrl MUn1r a. 
( BUAhara .. &lr ol uıtur ) 

izzet Bey, bunları unutmu-
yor; h aminde intikam lmak 
için, en müsait bir f.rsat gfinOnD 
kolluyordu. Damat Mahmut pa· 
ıanın firar ettiği glln, bu f r at 
eline geçmiş oldu. Artık her 
vesileden istif ado ederek Abdili· 
bamidin en hassas damarlanna 
dokunuyor, paş•ya karşı katiyen 
ıaaf gösterilmiyerek bilAkiı ruu· 
kavemet olunmasını tav iy edi-
yordu. 

* Abdillhamit, mukavemete ka .. 
r r vermişti... Bun bin en Paria 
Sefiri Münir Beye bit ben gerek 
ba,kltibe Ye gerek (tifrc kltibi 
Boşnak Kamil Bey) e müteaddit 
telgraflar yazdırdı. Yaptığı iyi· 
Jikleri birer birer saydı. Ve, 
Münir Bey va ılusi:e bunları 
Damat Mahmut Pa anan yüzüne 
çarptı. 

Mllnir Bey, bu telgrafları d • 
mat Mahmut Paşaya ~.ö terme' lo 

NAZARI D KKATEI 

E J U l Sinemasrnda 
gösterilmrkte olan 

MÖSYÖ, MADAM 
ve BiBi 

filminin bugtın 

son günüdür. 

ve bu gece 

. Görmeyenler, bugDnden is
tifade ediniz. ._ __ # 

1 
beraber, lcabeden ı6zleri ı5yle· 
mekto de kutur etmedL 

- Paşam!.. Biz biliyoruz ki 
burada bu muhteşem otellerde 
uzun mUddet (böyle cak aile) ya· 
ııyacak kadar paranız yok. Şan• 
tajla yaşamak ta namuslu adam• 
lann haysiyetine a ğmaz. Gelin 
bunlardan vageçin. Böyle, Mey· 
mon gibi heriflere, kendinizi alet 
etmeyin. Zatı ıahane maaşınıza 
zammederler. Borcunuz varsa, 
yine 6derler ••• 

GCıya burad be~ oo glln 
gezmi~, tebdilhnva etmiş te art k 
bunu kafi görmUt gibi lstanbuJa 
a•det ediniz. Eğer bunu yaı:maı• 
ıanız, ıefil olursunuz.. Silrllnür
ıünDz. .. De dl •• Fakat damat Mah· 
mut paş bu fikirde değildi. 
Onun için Mnnir Beye: 

- Ben de, Fransa devletinin 
ricali iyasiye ine mllracnat eder 
ve (zatı şahane) nin iıtipdat vo 
seyyiatından bahsederek, blltün 
(dilveli Avrupayı) onlarm leyhi· 
ne tahrik eylerim. 

Cevabını verdi. Münir Bey, 
bu 6zleri laylı bir kahkaha ile 
karıuadıktan sonra: 

- Paşam, ıiz buradaki ricali 
iyaaiyeyi, köıkünlizdeki ay•azla 

bahçiv n mı zannettiniz?.. On
larla görüşmenin bir usul ve 
ad bı vardır ki siz, bunu bilmez• 
siniz.. EvvelA ize tunu 6yliye
yim ki, (devleti osmaniye) nin ae• 
firi aıfotile ben sizi onlara takdim 
etmeuem, değil sizinle görlltn ek, 
hatta &ize ael m bile vermezler ••• 
Sonra, ne fatla görll~ecekıiniz?. 
(Damadı Haucti ıehriyari) ıfaUlo 
mi? •. 

( Ark 11 v r) 
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kşam saat 

21,30 da 

Oç S11t 
Operetı 3ptı do Z1 tablo 

Yaınn: Ekrt>m Rotlt 
BEl!'te!iyen : 
Ceınıı.l Ro,it 

Umum 

Son hafta 

f st~rıbul Bel~dlycsl 
ŞehirTıyDtrosu 

ili 11111 ı llllll 

111...111 ılı 
111111111 ' ' 

ınr«ek ~~a, bu ehemmfydin ~~~~~~~~·~c•~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 
bir k t daha artal;asa muhakkaktı.. PEK ÇOK F~L 1 GÖRMÜŞ OLABiL1RSINlZ 1 
F k t.. Bu plinı tatbik edebil- LAKIN BiZ •.. CESARETLE 1DDtA EDiYORUZ: • 
mek için de paraya ihtiyaç Yar- A T A • H A ı 
d.ı. F kat, Evvelce bol bol Ihsan 
Yeren. onun birçok borçlanm 
ödeyen Abdülhamit. ıoa zam ~ 
1 rd sanki onun gizli mak atla· 
rını ke fetmiş gibi hasis davra· 
ıyor, maaşından başka. ne ih· 
o vo ne de atiye olarak hiçbir 

ıey vermiyordu ... Damat M hmut 
Pa , Abdülhamidin ldığı bu 
v ıiyeli de lzzet Beyd~n biliyor, 
rt ık onun alcyb:nde ateı pli 

kOrllyor; bu sureti de bu iki 
ınllhim şahsiyetin r ında aç~ 

lan uçurum, 2ittikç• duinleşi-
yordu. 

AYARINDA BlR F:LM HENÜZ görlllmemiştir. 
Çünkü... Blitün k dmhk demek otan ilahi 

GRETA GARBO 
Bu hartkal r harik sı fiJmd 

A ON 
LEWlS STON -

b"•er kab liv tlnlo fevkine ~ıhmııtır. 

QTARRO 
L ONEL ~ARRYMORE 

Ş mdiye k d ar gördüğ0nl1z ncrlu nin en mükemmelini yaratmt l rdır. 

ÔNÜMÜZIJEKl PAZARTESİ AKŞAMI 

MELEK ve ELHAMRA ~:e::ı: 
Cumarteıl gUnU uat il de, Elh mra •luem sında matbu ta mahıua huauıt bir seaııs 
yapılaca§'ındaıı muhterem matbuat mDnteaiblııl ile fchrlmla •lneı:na LH film U• 
csıeulerl müdllrlerloin teıriflerl rlc olunur. 
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DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Şimali Amerika' da 
Japon Cas s arı 

( B ştarafı 1 inci aayf da ) 

larla Amerik tayy reciliğinln 
herhangi bir filoyu imhA edebi· 
lecek kabiliyette olduğunu her 
zaman tekrar edegelmiştir. 

Bu iddialı ve mllbalagalı pro· 
pag odadan maksat, Amerika 
halkına, ordu ve donanmama 
llzerine ldığı vazifeleri tamamen 
yerine getirebilecek kabiliyette 
olduğu bi ve kanaatini vermek, 
ayni zamanda bu yolda aarfedi· 
len paranın mahalline masruf 
olduğunu eserle göstermektir. 
Ara .ra bir takım askeri tecriie 
beler yapılır ki halk bu tecrübe-
lere ııerbest bir surette iştirak 
edebilir. Bunun bir sebebi de, 
yine Amerikan halkına, muhare
benin her şeyden evvel bir para 
meselesi olduğu fikrini aşılamak• 
tır. Şu hale göre, Japonlar için 
Amerikan ordu ve donanmasına 
it öğrenecek e!lasa mfileallik bir 

şey yc. ktu. Fakat teferruata ait 
bazı yeni keşifler vardı, Japonlar 
bunların nıahiyetini anlamak isti• 
yorlardı. Bunlardan bir tanesi de 
antenli torpi.lerdi. Ant~nli torpil, 
uyun içinde elektirik kuvvetilo 

istenildiği gibi hareket eden bir 
'lıhb M. Osald maiyetine ldığı 

Dai y Greel'i işte bu asker) ırrın 
öğrenilme ine memur etti. Kadın, 
ilk aldığı bu vazifeyi gayet kolay 
)C?İne getirdi. Çünkü tem ı 
ettiği bahriye neferJeritıin çoğu 
genç insanlardı. Hopı:n tabiatlı 
idiler. iki viski bardağı arn• 
•ında her istenilen şeyi söy
liyorlardı. M. Osaki'nin diğor 
öğrenmek istediği mesele de, San 
Diyego'da Amerikan donanmasın 

it benzin ve petrol depolarının 
yerl•rini ögrenır.ekti. Çünkl1 bir, 
tayyare hücumu neticesinde bu 
depolan bombalayarak havaya u• 
çurmak Amerikan filoıunun har~ 
ketini, dartte t1ç felce uğratmak 
olacaktı. Dalsy Greene verilen 
bir vazife de bu idL 

* M. Oaaki'nin NeT)'ork'ta geçir-
diği hayat çok aakio ve mllleYa• 
zıdı. Her orta halli Amerikan ai-
1! i gibi bir pansiyonun kOçllk 
bir dairesini kiralamışb. Ayni 
zamanda bu dairenin iki tarafı da 
Os1ki'nin adamları tarafından 
tutt.lmuştu. Filen boı bır halde 
duran, fakat her ay muntazaman 
kir ·ar. verilen bu daireler, M. 
Oı ki için kuvvetli bir emniyet 
supabı vazifesini görüyorlardı. 
l!u dnire!erin divarları, ihtiyaç 
halinde laı.ım gelen teraasudun 
yapılabilmesi için büyük bir ma• 
baretle de!inmişlerdi. 

Japon Yüıba,ısının hizmetine 
bakan ihtiyar bir kad.ndı. Silaha· 
ra Amerikan zabıtaaıoıo mUda· 
ha!esilo geni~ bir casusluk ebe· 
kesinin m ydıına çıkmasma ıehep 
ol D bu gizli faaliyetin mllbim 
rnknnlerindeo biri de bu kadlDdı. 
Çünkn Yllzbaıı Oaaki'nin bizzat 
n sı idi. Nadiren evden ç kar, 

hemen biç kimse ile konuımazdı. 
M. Osaki'nin hayab in, yukarıda 
kaydettiğim gibi son derece sakin 
l,Örünüyordu. Elinden muazzam 
servetler geçen, bank da, evi al· 
t ında mühim paralar bulunan bu 
damın her y yapt ğı masraf, de-

ce rlltbesinin maa"'ma inbisarederdi. 
Nevyork'ta ise, bu Japon z bi· 
tinin mt:vcudiyetinden biç kimse 
Uphe bile elmiyordn. 

Amcrikada i faaliyeti, bUtnn 
mirlerini on derece memnun 

edecek bir ıekil ve ıurett cere-
yan etmişti. Arlik orada y pncak 
bir ıey kaim dığı k n tilo mem• 
leketin gitmek d ba fazla 

fayd verecek sahalarda ç ı.., 
mak fikrinde idi. Bu münas betle 
izin İstemeyi dilşünüyordu VUcu• 
de getirdiği teşkiliU okadar iyi, 
of.tadar essiz çal şıyordu ki ken
disinden sonra bu iıin b şıo 
geçecek herhangi bir kim eyi 
müşkilata uğratmıyacaktı. Tam 
bu sırada, yerine getirilmesi çok 
müşl<ül yeni bir vazife aldı. Bu işin 
memleketi için g yet bUyUk bir 
ehe.nmiyeti vardı. O zaman ka
dar bu hu usta sarfedilegelmiı 
olan g yretler tamamen boı çak
mıştı. Mesele f U idi : 

Amerika Müttehit bOkQmetlo
rinin cenubi Amerikada gayet 
büyük ticari m~nfeatleri v rd.r. 
Bu mıntakada bulunan e yeni 
yeni meydana çıkan petrol kuyu
larının mukadderatına Amerika 
ermayesi el koymu~tur. Cenubi 
Amerikanın hiçbir madeni, hiç
bir makine fabrika ı vo nmuml
yetlo ıınal hiçbir teşebbUsD yokta 
ki, bunda, Amerika sermaye inin 
iştiraki bulunmRs.o. Bu fabrik v 
teşebbD işlerinde çalışan melo 
ise hemen kAmilen Japondu. J 
pon mele i, umumiyetle kannat
kir olduğu için fİmall Amerikan 
amelesine nisbetle dah az mas
raflıdır, binaenaleyh daha z ye 
miye ile çaL.ıır. 

Halbuki bir mOddettenberl 
bu teşebbUslerle IAkadar mall 
mehafil, Japon amelesinin iş b • 
tmdan uzaklaştırılması dllşOnco
line ıaplanmtşb. Bu vadid şid
detli bir propaganda yapılıyordu. 
Amerikan ermaye-.ioin Japon 
amelesine karşı asld:ğı bu vaziye
tin sebebi f U idi r 

Yeni bir fobrik ç·ICıiı o-
ya bir m den işlemiye baıl d A'a 
zaman, bu işte çalışacak amele 
ile beraber oraya birtakım ıeyyar 
komisyoncular, tüccar mllmeuil-
leri de akın ederler. Bunl rıa 
kimi dikiş makinesi, kimi Fort 
otomobili, ldmiıi bisiklet veya 
radyo makinesi ıatarl r. Bal ve
rici çiçek tarlası bolmut arılar 
gibi amelenin lizerino çull n D 

bu adamlu, onlarla, kredi ile 
alışveriş mukaveleleri yaparlar. 
Bu suretle verilen yevmiyeler, bu 
yevmiyeleri nlanl r t rafınd n. 
muhtelif ibtiyaçl rı için tekr r 
müteşebbiı Amerıkalmın k ı iına 
döner. 

Halbuki Japon melesi, b 
gibi komisyoncular hiç iltifat 
etmiyorlardı. Onlano blltiın ay
reti mllmklln olduğu kadar para 
artırmaktı. Birkaç ene som· ise 
arttırdıkları bu paralarla bir gO· 
erte bileti ol rak memleketleri

ne dönfi} or ve orada küçlik tic • 
ret işlerine ablıyorlardı. Bu hal. 
Anıerikalıl rın işlerine gelmiyor
du. Çiin Amerik n par sı 
Amerik da kalacağına japonyaya 
a ıyordu. Amerikan mali mafıa. 
fili, bu meaeleyi halletmek Uzere 
sermaye aahip!erine mUr caat 
etmişler, f k t milzaharetlerinl 
kazanamamışlardı. ÇOnkll japc 
amelesi, hakinaten ucuz çalJfı• 
ycrdu. Bu mesele, busus1 urette 
balledilemeyince, re mi tekle 
döküldil. Değil Şim lJ Amerikada, 
Cenubi Amerikada da Japon 
amelesinin ve Japon muhacirleri• 
nin yerleşememeleri için şiddetli 
kanuni r yapılmıy te~ebbU. 
edildi. 

M. Oıaki'nin aldığı t rmat, 
her ne pnhasann olursa olsun, 
bu kanun projelerinin fiil ah • 
ıı ıa intilrnl etme ioe mani olma· 
ya emrediyordu. 

( At ı var ) 



Ea Son Keşiflere Ve Tetkiklere G lre 

BAZBETi YUSUr .,. 
BAZ ETİ MUSA 

' • ' •• • - ' . • • • f Yazan : Ömer Rıza 

-17-

Bir Ordu Hazırlatsınlar Ve İsrail Oğul
larını Malı inceye Kadar Kessinler! 

Prens Seti, ~ Goşen) de tam 
sekiz gün halarak vaziyeti derin· 
cen derine tetkik etmiş, bu ara· 
da babasın n katili hakkında 
adaleti derhal icra ettiği Meraı-i' 
yi göı mfiş, onun gözleri içinde 
rüyalara dalmıı, onu kaçırmak 
için uğraşmıs, onun güzelliğinin 
tesirinden kurtulmaya savaşmışsa 

da muYaffak olamamış, nihayet 
onu ikı.aa muvaffak olmuş, cnu 
da ( Tanis) e ..s,ötürmüş. Fakat 
orada bu:unan ve hem kız kar
de~i, hem kar sı olan Prenses 
Userti<len ıııakLam ş, Merapiyi de 
fazla katibi Ananın maıu«ası 

olarak göstermiye çalışmıı, onu 
katibinin evine yerleştirmişti. 

Prens Seti tahkikat seferini 
bitirdıkteo sonra babası olan 
F ;r vunun huzuruna çıkm ş, ra• 
porunu vermiş ve bu raporda 
lsr il c ğu. armm memleketten 
ç lup gilr.e ri ıçm müsaade 
edilmesini müdafaa etmişti. Fa
kat Firavun buna taraftar değildi. 
Veliahlm güzelliğine bayald ğı 
Yahudi güzelini kaç rr:ııya te
ıebbüs ettiği sırada Yahudilerin 
ona kurdukları pusudan haberdar 
olan Firavunun Yahudilere karşı 
tluyduğu hiddet, payanıızdı. Ve
liaht raporunda bu pusudan bah· 
•etınemiş, fakat veliabtın maiye· 
tinde bulunan Yezirler, bilbuaa 
ondan babıetmiıler, Yahudilerin 
predlİ öldürmek istediklerini mü
balağalı ıurette tasvir etmişler, 
Firavun da Yahudiler aleyhinde 
köpürmüştü , emretmqti: 

- Bir ordu hazırlatsanlar ve 
larail oğullarını mahvederccsino 
kessin, biçsinl 

Fak at Veliaht bu ıiyasete 
muhalifti. Pr~ns Seti Firavuna 
muhalefetin, çok tehlikeli bir iş 
olduğunu bildiği halde bu en 
mülayim tekilde arzetti: 

- Ee 1İrn naçiz maruzatın 
raporumdadır. Fikirlerim üzerinde 
ısrar ecıiyorum. 

Fira un oğlunun ne demek 
isteaiğ"ni anladı ve bühin hidde
tLc aordu: 

- Oğlum, Mısır taht na geç~ 
tiğin zaman ibranilere karşı takip 
edeceğin &iyaset nedir? 

Veliaht tereddütsüz cev p 
Yerdi: 

- Raporumda arzettiğim ıi· 
yaset 1 Tahta oturduğum gün 
İbranilerin bu memleketten ç kıp 
ıitmelerine müsaade ederim. 

Divanda toplananların hepsi 
homurdanıyor, Firavun hiddde· 
tinden titriyor ve korkunç bir 
aeıle bağırıyordu: 

- l:.y M sır'm llAhleri 1 Yft.. 
sftme karıı bana muhalefet eden 
evlldimı g6rilyor musunuz. Sizin 
boyunlarıoızı yabaı1cı bir llAhın 
ayakları al•ına geçirmek istiyen 
bu adamı görüyor musunuz?. 

Firavun'un fena şeyler ıöyli
yeceği beltı idi. Onun kızı oğlu 
oıan veliaht n.n karısı hemen 
koştu. Babasının boynuna ıanldı 
Ye kulağına bir şey f:sıldad:. 
Firavuu biraz sükunet buldu ve 
divan erkanına şu sözleri ıöyledi: 

- Prensea, meselenin çok 

mühim olduğunu söylOyor. Hak· 
lıdır. Belki Veliaht ile Veliyei 
abt kar~ı karşıya gelip meseleyi 
mtizakere ettikten sonra bam· 
başka bir karar verirler. Onun 
için Veliaht ma Uç gün müsaade 
ediycrum. Üç gün sonra kurula• 
cak divana gelip son karar:nı 

bildirecek. Bugün divanda La?:r 
olanların hersi de bütün duy
duklarını mektum tutac~k ye 
hiçbir şey ifşa etmiyecekl"r, bir 
kelime ifıa eden erina cez1ları 
ölümdür 1 

Başve%ir, Firavun'un işareti 
fi.terine asisile yeri üç defa vur
mu~ ve kapıya işaret etmiş, di· 
•anda baz r olanların hepsi yer
lere kapanarak : 

- Hayat, kan, 'kudret Fira· 
vun, Firavun, Firavun! 

Diye bağırarak dnğtlmışlardı 1 
( Ar aiı 'J.t 
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RADYO_ 
17 l<Anunuevv,.ı Cumartesi 
!•lan bul ( 1:..00 metre ) 18 den 

itibaren Darlltt lim, 18,45 T sarruf 
konferaneı (Melıha Avni Hanını), 19 
orkeııtra, rn,~o FranSlTÇ:I. dl'rs (lfOp· 
tedilere nıahsu ıs 1 19,45 orkestra, 20 Da

rüt atim 21,3\J orkestra, ajaııs ve borsa 
lıab ri, s:ut a) arı. 

BGkreı - ( 894 metre) 20 halk 
konferan11, ~0,40 gramofon, •ı ko· 
medi, 21,30 t rkı. 

Be'rrat - (411 metro) 20 kOçük 
komedi, 20,4:> kon<JP.r, 21,00 kora, 
22,3'i haber ve gramofon, 23,35 ç1~an. 

Roma - ( oi4 l ınetra ) 20, 10 spor 

21 haber ve gramofon, 21,45 lspanyol 
hav.d.m, 22,-45 :Kısa hayat i8imli bir 
opera. 

PraJ' (4fl8 metre) 20,05 konfe· 
ransı, 20,' O ork<>sh·.ıdan neş'e veren 
bav\lnr, "1,:W hika) e, 21,3:> R ııı 9ar· 
kılnrı, 21,5) kabare. 

Viyana - ( 18 metre) ~,05 kor., 
21 Dorlin o l nil or, 28,20 danı ha· 
vaları. 

Pe te .,-o motre) 20,40 1 patı.} ol 
ıarkı an gr ınof n ilo 21 kon or. 

Variova 1412 ıııe nl 21 h fif 
kor po , 4 dan h val.ırı. 

Berl n (1 .> m tre) 20 Fr:ı.nsııı;a 
d re, ~l opera p ırçal.m. 

P ariı - (17 u mcıtro) 21 m uııalışlıo 
1!:?,1:> tiy tro p:ırcaları, 2 ,:> lı·ı if 
ın ıs ki. 
-,,,....----=--------==___,_,,...._ ~ 

, SON POSTA 
Yewml, Myaat, Ha•adia •• Halk 

gaEeteai 

idare: 1ıtaıı lıul ı Ealtl Zaptiye, 
Çıııt:ılçe,me aokağı 25· 

Telefon ı latan bul - 20203 
Poıta ktttuııuı Iıtanbul - 74t 
Telgrafı latan bul 80NP08TA 

ABONE F1ATI 
TOR Ki YE ECNEBi 
t400 Kr. t S.ne 
750 • 8 AJ 
400 " 3 .. 
U50 • t ,, 

i2lLl(r 
1400 • 
800 • 
300 • 

Gelen evrak ı•rl verHnaea 
Ulnlardan meı'ullyet alınnau 

cevap için mektup! ara (&) kunııl•k 
dul tllnıl 11.&ımdır. 

Adru deilttlrllmeal (20) k•111ftv. 

Gaa•t .. wı. pkan , .. ı. .. r...ı
Mldlll laaldan .. bhaa n , ... , .... 

aittir. 

wNSTA • 
Memlekette Tasarruf Haftası 

Hafta Memleketin Dört Köşesinda 
Büyük Tezahürata Vesile Oldu 

lzmlrdekl tasarruf haftası lnUbaları va taaarruf etrafında bir nutuk a8yleyen Mualllm Tahsin Apdl B. 

Tasarruf haftau memleketin firma iıtirak etmiştir. Tasarruf de tasarruf lehinde hitabeler 
dört köşesinde bilyük tezahürata haftaaı tezahüratla devam etmek- Yerildi. 
vesile oldu. Hususi muhabirleri- tedir. 
mizden aldığım z, tasarruf hnftası 
yaz,larını aşuğıya yazıyoruz: 

lzmlr'd• 
İzmir, ( Huıus1 ) - Tasarruf 

haf ta11 bugün misline pek az 
te•adllf edilea muntazam bir 
reamigeçitle başladı. Daha aa• 
bahtan •okaklara d6kOleo halk 

mağazadan mağazaya, dtıkkln· 

dan dükkana dolaıarak aabo 
alacak yerli bir mal, yerli bir 
mahsul arıyordu. 

Ben bu haftaya tasarruf tama-
men haftası demiyeceğim. Bu hafta 

olsa olsa bir mal iktıaat haftasıdır. 

Halk yabancı mallara karşı bU
yük bir titizlik, derin bir tasarruf 

fii<rile hareket ediyor; buna mu· 
kabil kendi tor raklar m zda yeti-

şen mahsule, kendi fabrikaları
mızd3n ç kan emtiaya karşı bü
yük bir alaka gösteriyor. 

lıin en fazla dikkate çarpan 
ciheti, milli ikt ıat fikrine en 
fazla genç neslin, taiebelerin ve 

muallimlerin derin bir inaoışla 
alaka gl>slerişlcricHr. Birçok mu· 

allimler Ye talebeler ıehrin muh
telif yerlerinde •atın alacak incir, 

(izilm ye fıstık arıyordu. Ayırt 
edilmelİ imklnı olmıyaa bu 
ikbut fikrine bizim kadar ecne-

biler de inanıyor Ye İftirak edi

yorlar. Banu tevıik eden kDçnk 
bir nOmune beni pek mGtebauia 
etti. 

Epoef Paşa da Zafer Melde
biade 1erli menıucat " mabaul
lerimis için bir Hrgi aÇ!lllllfbr. 

Sergi bir hafta devam edecektir. 
lzmir Erkek liseıi Almanca Mu-

allimi Tahsin Abdi Bey yerli 

mallar ve tasarruf hakkında 
ıayanı dikkat bir konferana 
vermif tir. - Adnan 

'&amaun'd• 

Samaaq. ( Hususi ) - Yerli 
malla.r aergiıi 12 kAnuuuenelde 
açılncaktar. Sergiye elliden fazla 

Bandırma'da 

Bandırma, (Hususi) - Ta..,.. 
ruf haftası hararetle devam edi
yor. Operatör Necdet Bey tasar• 
ruf mevz ıu etrafında bir konf e-
rana vermiftir. 

Soma'da Kahveler Uzum 
ikram ~diyor 

Soma, Huıual - Bugtın bft.. 
ttın kahveciler ocak yakma
dılar ve mliıterilerine 6ztim 
ıncar ikram ettiler. Taıarruf 
haftası heyecanla deYam et
mektedir. 

DUzce'd• MU•amere 
Düzce Hususi ) - Belediye 

tiyatroıunda tasarruf haftasında 

büyük bir müsamere Yerilecektir. 
Gemlikte YerH içki 

Gemlik, ( Hususi ) - Kahve
lerde yerli iç'<iler ıı hlmaktadır. 
Müşterilere ihlamur verilmektedir. 

Bozdojlan'da 

Bozdoğan (Hususi)- Tasarruf 
h:ıftacı dolayısi'e büyfik merasim 
yap ldı, nutuklar soylendi. Radyo 
Ankara'daki n tukları şeh e 
neşretti. 

Berede'de Uzum Ye incir 
IKram Edll yor 

Gerede (Hususi) - Tasarruf 
lehinde şehirde büyilk reklAmlar 
yapıldı. Kahvelerde üzüm Ye 
incir ikram edilmektedir. 

Kırkalaç'ta 

Karkağaç (Hususi) - T asarrul 
haftası dolayıaile ekmekçiler Ozüm 
kullanıyor, aıçılar yerli pirinçten 
pillv yapıyorlar. BOtiin kahveler-

-==:"" -===-========== 
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CUMARTESi 
... Cila .17• 1 C• KA.4UN ~31 Kaaım3.:J 

Ara:>I 

17 • Şaban 1351 

.... , . 
"' ... 

7. 28 ı2. 1 1 

J 49 ı. 90 

Ru ot 
4 lcl KAnua 

Merzlfon'd• 
Merzifon ( Hususi ) BütUn 

mağazalar yerli mallarile dona• 
tıldı. Tasarruf etrafında halka 
&z Türkçe destanlar dağıtılmak
tadır. Kehvelerde llı.üm ve fnc: 
eatılmaktadır. 

Kadık87'de 

Kadık8y • lzmlr, ( Huauıl ) -
KıdıkGy Tasarruf haftası coşkur 
tezab tiratla karşılandı. Kahveci
ler müşterilerine ıhlamur, bal, 
pekmez, nznm, ıncır, fındık, 
iıstık vermektedirler. 

EIAziz'de 
ElAziz, 17 (Huıust) - Tasar

ruf haftası şehrimizde coıkun 
tezahüratla tcsi ediliyor. Mek• 
teplerde mUs ... mereler verilmek
tedir. Kütüphanede bir yeril 
mallar ser isi aç lmış, büyUk bir 
rağ ete mazhar olmuştur. Hergüo 
yüzlerce kişi sergiyi ı.iyaret edi· 
yor. 

İstanbul da 
·ı asa.Yruf ha ta'Jı şehrimizde 

dün de ı arlak teıal Urlere ve.;ile 
vcrd:. Ögleden evvel ve ıonra 
ıl!m ektep talebeleri şehrin he· 
men ı.ıer tarafıı.da muhtelif grup• 
lar halinde dolaşarak ellerinde 
taş d klan levhalarla tasarruf ve 
verli malı pro, agandası yaptılar. 

Tam aaat ikide tayyarelerimiz 
şehrin semasında uçuıarak halka 
yerli malları&Cia11 hediyeler serp
tiler. Bazı n\ekteplerdc: de tasar
ruf rnOHmereleri tertip cdildL 
Bu arada San'atlar Mektebi tale
bf!leri de on metre uzunluğunda 
bir propaganda levhası yaparak 
lıtanbul ve Beyoğlu tarafiarmda 
gezciir,föer. 

Dün BaKırköyüode de parlak 
ez.ıhürat yap ldı. Halk Fırkası 

kaza salonunda öğleden e•vel 
Galıp Bahtiyar Bey e Muallim 
M Jilıa Hanım tarafınd·m yerli 
ma1 ı kullanmanın fazi eti hakkın
da alakalı bir konferans veril
di. Müteakiben Fırka binasında 
ı.urulao yerli malı sergısi aç ldı. 
Sergi çok zengindir ve biıtlio 
bir hafta herkese aç.ktır. 



Paşa; Konağına "Şamil Paşa İstasyonu,, Y azdırmışh 
Mıılıarrirl 1f. 

Her Halckı Malıfusdlll' 
-220-

- Efendimizin iki laq heaclelİ 
oraya g6ndetllmiı. Hiç Ermeni
lere ı&veo olur atu? Ottlara bir 
ıey yaparlar diye korktum. ffa... 
yatlannı aıyaaet etmek jpn askeri 
aldım. Kili•J• koflum. 

la cenp. AIHfllt.•idie pek 
h..-a gitti. Ali Şa.11 ..... 
b.ıı 1.aJ1k fırbnaJI kolqhkla ..
çiftlrcli. 

* Al ŞamU pafA, bir ... ele 
Abdmlaamiclia pek ..... ... 
miftt. 

O ıln, ramazaaun on beti 
ldL HDnklr, Dolmab:aiaç• ..,... 
J•• ıelmif, latimbotla S..,._. 
•UDa ıeçecelrd. Sara,.. nhbmm· 
da, ( tetrifl fÜ*De ) ye muntaaır 
olanlar aruanda Alt Şamil pqa 
d• bulunuyordu... Abclllhamit 
plcU. laUmbota bindi. Geri dle 
aerek yaDtnda bulundaracajı 
adalDlara ipret ediyor, immbota 
çatınyordu. 

O anada Ali Şamil pap, 
N ecm•ttin Molla Beyin yaDUMla 
bulunuyordu. HDnklr, eli.le Molla e.,. lpretle aaa 1ıtlmbota da
'fet etli. Ali Şamil pap bu ip
retl kendine umaederek ilerledi. 
Fakat Abcltlllaamit pqaya ... 
ıo .... di. 8quu Topkapı ura,..
tlu tarafa ejdL 

- SizJale orada biri ........ 
Dedi. 
AbdOlhamlclin l.u hareketi 

Ş:ımU patanın blras camm •k· 
malda beraber, pap derhal kofta. 
Yap arap abna adadı. Calim 
Wr allr' atle, dlrt nala llrmeye 
bqlach. Abdtılbamidin biucliil 
(5aptlll) iltimbotu tam Sara,. 
burnuna yana§acaja zaman, bem
beyaz k6pDkler içinde kalan aba
dan atladı. iskeleye k0tarak hla
kArt telAmladı. 

Abdlilhamlt. Ali Şamil pap71 
lfÖrllnce, ODUn bu mtl•reab pH 

.. botuna gitti. 
- Naııl yetiftin, KOrt atasa? .. 
Diye iltifat etti. 

* Ali Şamil Paıu, ( Aaaclola 
Demiryollan kumpany .. ) aa da 
fena halde yddırmafb. Ş...ndim 
hatbDIB llst tarafındaki konaı
önllnden geçen trenı., didik 
çalamaz •• tam yo._ jep .... 
lerdL.. Konağanın dlW ktlslk 
bir kulObe yapbrmlf, kerlae ele 
(Şamil pqa iıtuyonu) JUdı~ 
l.tecliif &aman burada treni teY. 
kif eder ; iner ve binerdi. 

Bahçesinin duvara ytllladea 
kumpanya ile aralanndaltl •au
zaa Ud sene ıUrmilt ve mı..,et 
bahçenin anane kumpanya tara
hodan b&yUk bir dayar yapal•k 
ıuretile hitam bulm111ta. 

* AH Şamil pqa, biU..... ... 
llye aaıwlannı pak ,.l.._ıftL 

Gerek ken 'ioia ye ,rr,.• 
..ı,etindelıi zabitleri11 ~;!Ti 
tedablld• kaldı ~"!f~ 

Ma•t cnzdanlar111t toplar ; 
Maliye Nazırının lraqıeına da· 
yaaırdı. 

Bir ıön Maliye Nazırı ZllhtD 
Paıa epeyce mDbim bir arbede 
atlatmıfh. Heniz ay orta11 idi. 
Hiçbir taraftan tahailAt yapdma· 
.. .._ V enecleki ka .. lar, bom
boıtu. Blyle bir zamanda, maea· 

1181• kaqa..u Ali Ş..B Pata 
tlayucb. Eladeki maaı clalan
laruaı maltı: 

- Hadi bablua Naar Pap. 
Hele ıu•ları buyur. 

Dedi. Z&btl .,... fafll'dı. 
Mllauip bir liaaala •aaiyeti .... 
latb. ŞamU P ... , NU1nn kencli
liDl atlatmak lateditlne alalp 
olarak kaadı: 

- Camm P..... Ne alyll
yorıua.. V erecetm para, topu 
topu, bq ylls lira.. • · ~ca bir 
deYletin buineainde bu kadar 
para olmaz mı ? 

Diye a&ylenmiye bqladı. 
ZDhtD P..., tekrar itizar etti: 

- Bir balta aonra teırif ediniz. 
de, Belki villyetlerdea reli. Oza
man leıYiye edilir. 

Dedi... Llkia, Şamil Paıanm 
iuclı tutma;ta. Ftn1• ... 
gitmek latemlyordu. Y avaı ya•at 

llz bllyl1yor, ikf tarafın Yaziyeti
de ~lr tehdit laaUDl ah1ordu. Ni
ha1et Alt Şamil Pqa, oradan bir 
aanclaly• ~kti. Nuırm kal'fl81 .. 
otararak: 

- Ba par&Dlll teaYi1etinl ... 
nclinclı• kader -• J•zı JU• 
dırmı1acafım. 

Dedi... Halbuki auırııit m.,.. 
auua ftıeriode birçok matacel 
enak •arch. Bualar, haYale olu-

J 
nacak ve Yaktinde muameleleri 
yap lacakbı 

O eınada, k.apı açıldı. içeri 
mubaıebeci muavini girdi. Elin-

deki mOatacel telgrafa nazır pa• 
pya imza ettirmek iıtedi. Fakat 
Şamil Pa. derhal kalemi tutarak 
buna mlmanaat etti.. Zuhttı Paıa 
mOtemadiyea b&fllll iki tarafa 
•Dıyor: . 

- LlhavJe veltlİ:llffet• illa 
bllih.. Rica edWim, Pqam.. IL
rakınıı... Şu telrrafl olsun imza 
edeyim. 

Diyordit Şamil Pap da: 
- Sldltn, a6zd6r Pqam.. 

Benim kljıdımı buyurmadılc~, 
tana yazı yazdırmam .. 

Diye mllkabele ediyordu. 

Nihayet Zuhtı Pqa ayala 
kalktı. Zile baıtı. l~erl ı irea oda
cıya: 

- Arabaya a6yle ba:ur olıun. 
Paltomu da getir. 

Dedi. Ali Şamil Paıa, biç 
iıtlfini bozmadan tordu: 

- Nereye Patam ... 

- Nereye olacak.. Madamkf 
ben( burada it a6rmekten mene-

.. S,lı9raunuz.. Bari cd'-. eyim• 
~jldeyim. 

( .\rka~ı var ) 

* Nuruoamaniyede miltekaft bin· 
bqı, Ali F etbi Beyefendiye: 

Mektubunuz, vaktinde yetif· 
aeydi, bizim için çok kıymettar 

olurdu. Bir daha o babae ••det 
imklnı olmadıjı için iham ola
cak ıamaaa •ldayorus. Gaaete 
Ye tefrikamı& hakkında •hterdi
linfı allkaya t9fekkllrler ederis. 

• Son Poeta. 

Feyziye Lisesi 47 Yaşında 

Canilerin Kızkardeşi Bü
tün Bildiklerini Anlatb 

( R119taratı 1 inci sayfad' ) - TUrkiyede ecnebi ltçilere 
Ôteld maznun Yani'nin de kaç- yeni bir kanunla artık it kalma-
tıtını don Son Posta'da cinaye- dığı için hep beraber Yu~aia-
tin bf,Hlln tafıilltile birlikte oku- tana gitmiye karar verdik. Ben 
dunuz. Fakat hldialer karıısıada bu ay ıoouo<!i aylıtımı alarak kar-
aldanmıva alııık olmıyanlar, •n deılerime vereck, onları Yuna-
ufak ihtimalleri bile ihmal etmez· niıtana gönderecektim. Onlu o-

ler. Bu ıebepledir ki, paaaportla rada bi&e yer hazırlayacaklar, 
Yunaniltana kaçtığı haber veri· ıonra •tmemle ben ridecektik. 
len Yaninin vaziyeti poliai çok Bundan altı ırtln evYel btlyGk 
meıgul etmi1t lstaobuldı saklan- kardeşi• Y•nl eve reldi ve: 

.. ben ay bafllll beklemeden ... 
mıı olmaaı ihtimali de habra ge- diyorum.,, diyerek ltawluna aldı 
lerek daha derin arqbrmalar 
yapılmiş, bu suretle de katil Ya- ve Yunaniatana gitti. 

Dinin filhakika Yunaniataoa kaç- Berber Jozef e göre 
tıiı kat'i bir hAdise teklinde Berber kaJf ası T odorinia u1-
aabit olmuıtur. t ı b b -' J ef E 

Yani ile kardeti Sokratm bu- aeı 0 an er er oı fendi 
ajır baflı, muntazam çalışan bir raya iı bulmak için Yunaniıtan-
it adamıdır. Son Poata muharriri dan reldiğini 6ğrenmittik. Fakat 

iki br.d.. burada yalnız delil- dOn Jozef Efendiyi de myaret et-
'_ ti Ye T odorl hakkında kenc:lieia-aerdi. Aaneleri ve bir de kıakar- dea 
clefleri vardır. Bunlar, ana Ye mallmat ahir. Joıef Ef. "71e 
las anlatıyor: 

Beyoğhmcla Hamalbqıacla - Toclori liç aeaedeaberi 
Vafyadla aparbmanmcla otana- yammda çahfıyor. Keadiai Ha• 
yorlar. ihtiyar annenin ı ... ı Ma- diıa IGk çekiadiii için iti•• çok 
elam Flora'dır ve elli yqmda- diklrat .._. .... bil 

0
,__. 

~ Kııkardet te yirmi yaıaodadır çok merakll 'icll. ·111 . ......_ ..... 
•• iımi Mina' dır. ra hemen her zaman 1r......., 

Mina anlabyor daki kahveye gider, ıaatlerce 
Katillerin kızkardeıleri Mat- oyun oyaarclı. 

maıel Mina, Son Poıta muharri- Çalınan paralar 
rini çetrefil bir tllrkçe De kaqı- Berber Jojef Ef. flyle denm 
lada, kardefleri balrkaacla bol bol ediyor: 
tafaillt verdi. Matmazel Miaa - Budan bir~ ay enel 
diyor ki: d&kkbdakl ,ekmeeeclea para 

- Bia Yunan tebeuındaaıs. çalınmaya bqlancla. Kalf.lan, ça-
Bundaa iki ıene effel kardeıim raldan aılatbrclim. Fakat laU'll.ll 
Y ani'nia ukerlik amam ıeldt. bir tirli bulamadım. Bu ,... 
aıkerliiial yapmak için Yuaanil- "den flph• lzerin• çıraldanmdan 
tana ıitti. Burada iken garaonluk birine yol Yerdim. Fakat b ....... 
yapıyor, oldukça kuanıyorda. ıht-n ~dı arkuı keıilmi1ordu. 
Sokrat Jıeallz ota ... :YM_._. • Odoridea fllphe emiye 
iiri ·'1iataıiı._in.!hk1·WıiiH'lllilli"-~li ,., ... bndlillll • 
iılerle para çıkarıyordu. Fakat kııtırdım. Bunun Ozerine itiraf 
daha iyi bir it bulmak için Yu• etti, yanm Hra aldıfuu llyl ... 
naaiıtana ıitti. Orada bir mllcl- Todorl ula tlnlwi lslnU ldlFa-
det kadar dinip dolqtı, it kat bqka bir yere tltmez,ubalatu 
bulamadı ıve aoara afabeyai Ya- aL·ama kadar k•.._••dald •--ı.. 
ni ile beraber tekrar lıtaabala aw -..-- .. 
dlndO. lkitl de burada çok al· Yede oturarclu. Madam EYDU,a 
rafblar, f&kat bir it bulamadılar. Bldllrlllclajl alil de Toclori idall 

Todori ile Ahbaplık idL Fakat hu sefer •• dllkktaa 
utraclı, ne de kahYeyel •• 

Matmazel Mina taztla bura- D.. .. ı· .. J 
mada durdu Ye kıea bir cllmle qunce 1 gun er 
halinde ilAve etil: Jozef Efendinin iıabab burada 

- Kardeılerim çok ulda idi- bitmeclL 0.J.ttea ...W ..... 
ler. Son dakikaya kadar bit bir lercle Todoılılin nziyetlerinl mu-
feykalAdelik ılremedik. hartirimize 16yle anlattı: 

Genç kız, Y ...ı ile Koetiye - Rumeli hanı clnayetiadea 
yataklık yapmak cllrmile tutulan ıonra bizim Todorl buta ıibl 
berber çarağa T odorlain Taziyeti- bir t•Y oldu. Hep dtlfDnUyor •• 
Dl tfyle anlattı: dalgın geziyordu. Bunun ıebeblDI 

- Berber Todori bizim eıve sordum. Dedi kiı " Ne yapayım 
ide 11k gelir, kardetlerimle her usta, bu Jaftan aonra annem ey. 
.._. bulUfup konuıurdu. Fa- Ienmek istiyor. Halbuki ben buna 
kat bu abbapbk ne içindir? Onu raıı değilim.,, 
bilmiyorum. Evile hep bir araya Fakat cinayet haberleri ,.... 
ıelclikleri saman çok )'&Y8f ko- telerde çık nca Todori bUıbltlln 
nu,urlar n Tllrkçe ı6ylerlerdL dltlnmiye bqladL Gazetelerde 

Cinayet gecesi katillerin yakalandıkları haberini 
okaJunca bana soruyordu: "Bire 

Mubar~ ••0 ç kaza tirle.. a, acaba bu adamları uarlar 
bir ıaal aordu: 

- buiyar madam Evaatiya mı 1" Nihayet kaııldaiu ba ... 
llj&rQldljl gece kardetinia a geldi. Ben b. eYe gitmif· 
reele Jeli? tim. O •radı ıelmif • 

Matmaael Mfaa bu -.ali hiç T odoriyl yabl Tedwlt s 
yaclırıamada, teker teker cevap· rakola rf derken yol• ceblSdea, 
urdiı bir alt\n kalem " pal.ter 

- Biz o alqam bir i8İ• g• glrmilf ve yerd.-: • Dfi•r-
ceaine dav•tli idik. Bea vuifeın· lar ki bu kale madama 
clea pce aaat onda pkıyoram. aittir ... 
Ba uatte ••• pldijim zaman Yine .,..ber Joz.E~eaclialn 
bn:lefleriml eyde buldum. Hep alylediklerine ıör iln Sokrat 
beraber kalktak, daYete rittik. daldilna ber ..... ;s••, 1eclo--
Ora .. ılldlk, ejleacllk, fakat riyi ararm• Fakat dlkklnda ide 
brdeflerimde hiç hefecaa yoktu. bir teJ koa111mular, kaqtkl bb-

Y unaniatan yolunda •ey• ıeçerler. orada IOlabet ....... 
lermif. 

Kati v.-.. Y•-W.•a Yakanda da &taret ettillads 
.............. ,.... ~ lllH pol' ........... ., • ...................................................... ............................... 



n Klnnuenrel 

lstanhulda [{uduz Hidi
seleri Hayli Eksildi 

4 Battaarfı t lnet Hyfada) ı 

rini itlaf huuaunda yapbiı ml
cadelenin bu huıuata bl\yiık teliri 
olmuıtur. K.a bir mlddet ene) 
Çapadaki kuduz butaneminde 
tedavi edilenlerin adedi 200 den 
fazla olduğu halde bugtın bu 
adet (80) kadardır. Bu baetalar
clan milhim bir kıımım da dijer 
ıehir ye kaaabalardaQ ı&aderi
lenler tefkil etmektedir. 

Geçenlerde Bartiade bir ku
dua k6rek tarafından •• nhp Ça
pa bastahaneaiae glnderilen hae
talar tedaYi edilmitlerdir. Son 
ıamanlarda da Garbi Anadolu
dan, bilhaıaa Kütahya Ye ~·on
karahisan civarından birkaç. haı· 
ta gönderilmiıtir. 

Bu milnaaebetle ıaau da 
llyli1elim ki Sıhhat V ek Aleti 
m.-ekette bdaz teda.iıini 
kolaylqbrmak makaadile kuduz 
butalumelerini artt rmak tauvvu
rundadır. Bazı •illyet merkezle-
rindeki memleket baıtabaaelerin· 
de bir kuduz tedavi tubeleri 
aç.almak auretile bu maksadın 
temini cihetine tidileceji laaber 
alıamaktacbr. 

• 

Ozar orer~z 
Müııdericatımızrn \'f'lk l uğ :ından 

• Çanakkale • terrikamııı neırede

medik özllr dileriz. 

ıat.r"ti ••um 7e, it iluıa a.ır. Ye uvctaıdik 
laule •• tesiri 8'8"1len: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

K~y?RA RAPYO.,, 
PARA Sil 

almaz. 
Pek çok 

HASSASTIR • 
• 

ALMANY ANiN 
R~o muaallakelar nd"1 1 Cncllljı kaz nmıfl r. 

O..ılatad&: Voyvoda c:ı.ddeeıode Kuleli mağaza Tule'o ıı : 44~7 

... ------------------------------------------------~ . 
En mükemmel VI! en müntehap çeşitli 

BAKE 
Mağazaları 

Halihaz11da her yerden ucuz ve yalnız 

iyi mal satan müessese::!ir. 

Beyoğ1unun En Muhteşem 

OYUNCAf( SERG!S! 

6m __ _.. TENZlw\TLI S.~.TIŞ ~---• 
Tasar..;.-~ Haftası mGna11~betile fahri- 10 teıızillUa aatllaclfı•ı nıı.ı~· 

rUJ" kamıa mamuli•ı-ua yüı le tere n •Gtterilerine arz ~v-
ler. Sirkeci Ebu11uut caddesinde Karro:a ve madeni Efr• taı.r111.., ..... , ......... 
Fabrika, EminöoUnde Selhlk. Bonmartaaı, İstanbul n Beyoğla lıtlkW caıMe-

'----. ıhıde Yeri• Mallar Paun Kadıkö) i keleeinde Galip B. , 

lıt.>.tnbul Belediyesi ilanları 

Keıif bedeli 4(117 lira 37 kuruş Balwk6y Emran akıiye ye 
asabiye haıtanesine giden yolun İDfası kapalı zarfla mOnakaaaya 
konulmuştur. Talip olanlar şartname almak ve keıif eyrakını gör
mek lizere bergiln Levazım MDdlli'lllğUne mfiracaat etmeli. miln .. 

kasaya gir1J1Ck için de 306 liralık teminat ıuakbuz veya mektubll 
ile teklif mektuplarını 22· 1~932 perıe~ Jılgl .eaat • befe.: 
kadar Daimi Encllmene •••melidirler. 

$0 PO~TA 

ÇABUK ve SIHHf 

auıuz, eabunsus, fıtfSaıı 

T 1 R Aş lıte;1::uiz. 

RAZViTE 
Jı:remini kullanınız. 

MiKROP olan fırçalardan, ylsO
nOzln dldini bura9t11ran potaslı 
)trea •e aabanla.rdan kıanalana· 

nı•z. KflçUk •• büyük tüpler 
ı-ardtr. Der yerde ntılır. Depo111: 
Yetlldirek, Sıvacıyan Hanı No. 10 

Tel. 2,1131 

ASABRiN ~ 
Grip, romaliıma, ve •mirden 
ielen ba, ve diş ağrılara için 

en güzel ilaç 

~ASABRiN.....,, 

Her c na a.... ııeYI e ıke•, lali .. 

= 

MATBAA ve F ABR KASI 
'ff l &fon - 23969 

• : ,;-~ 1 • ~ • • • ,. 

KUVV 

1 

Radyonun kıymetli ıan'atkln 

VEDiA RIZA HANIMIN 

ODEON 
PIAkl•rına muvaff•klyetle okudulu 

BeıtekAr Hafız Sadettin Beyin 

DiZLERiNE KAP ANSAM 
iŞTE SENi SEVEN BENiM 

Şarkılan sahşa çıkarılmıştır. 
Şayanı tavsiyedir. 

zade 

PARA-/ERVET 
ttUMltARADAN 

DO"GAR 




