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Furuıt Haa llo mlillkatıu ohemmlyet 
verllea Tevflk 1tütttl Bey 

kat yapacaktır. Bu mlılAkatm, 
FOrugi Hanın Moskovadaki te-

Şehirde Birtakım Y e;i 

8 
Dolandırıcılar Türedi! 
Unlar Ko·· pek S h0 1 · · H a ıp erını araca 
l<esip Para Almıya Başladılar ......... ~ 

J.J ltlpekterınızı yeni dol•ndırıcllardan aaklay1nız 
t~ 8 Yreu • .d. 

t-IU i e ışı ıyoruz, fakat bir gözler, Belediyenin, kuyruk 
tU nannıak · ·• 

nltrde . lltemiyoruz: Son şına verdiği yirmi bet kuru,t..ın 
ltrtip b· ıehır dahilinde yeni cür'et alarak, tam tertip dolan .. 
tn· ı ır tak 11 erdir B ım açıkgözler türe- dırıcılığa ba,lamışlardır. Daha 
tıııı k ı · unlar para kazanma- ziyade Beyo.ı;,.lu taraflarında tU-
blıl o ayını b k . g 

nıu,ı d a, a şekıllerdc reyen bu adamlar, sokaklarda 
tıt~ ar ır y . . 
1 &ınıı b • anı sızin anlıya- rastladıkları tasmalı av ve ev 
ttö 1 u h 'fi ~ f eklerine erı er ev ve av köpeklerini yakalayıp derhal tas .. 
. e ediyeni musallat olmuşlardır. malarını söküyorlar ve sonra 
•tlaf ed'l n, sokak köpeklerinin köpegw in sahibine müracaat edi-
di • · ı nıesi · 
rgı karar nt lemin için ver- yorlar, diyorlar ki: 
ı~!~n köpe~al~munuıdur. Öldü- "- Sizin köpeğiniz sokakta 

d 
1Yeye ~ :rın kuyrukları Be.. tasmasız geziyordu. Biz yakala-

e b gotu ··ı k k er k ru ece • Belediye dık. Belediyeye götUreceğiz.,, 
Ut~ş ve~:::~ başına yirmi beş işte bu tehditli ihtar köpek 

"' U kara · sahibini korkutuyor ve köpeğini 
:••ediuj rın tatbik edilip edil-
13 b ~ Vey<\ b h bu musallatlarm elinden kurtar-
()lu etli bir kar u . ~hsusta daha mak için fedakarlığa sevkediyor. 
l' 1' 1''•dıw 1 <ır ılh az olunup Tabii doland r:cılar bu kötU 
lt J.",.ı_•gt rnevz_uumuzdan hariç-

.. " gayretleri sayesinde köpek sahi-
Yeıu türeyen açık ( Dtn aıuı 8 inci a yf:nla } 

Maliye 
Müsteşarı 

-- -
Ali Rıza Bey Henüz Bir 

Netice Alamadı Mı? 

I 

Roma, 9 ( Huıusl) - Havas 
ajansmın bir haberine göre, ltal
yanm TUrkiyeya açacağl . 300 
milyon liretlik kredinin esaslarını 
tesbit vazifesil6 aj-ustos başındR 
Romaya gelen Maliye Müsteıarı 
Ali Riza Bey henüz bu meseleye 
ait esasları tam bir surette hal
letmit değildir. Buna ait itilafın 
yakında bir şekil alması da şim
dilik beklenmiyor. MalQm olduğu 
tbere bu paranın l 00 milyon 
liretlik kıımı nakden verilecekti. 

Muallimler 
Yeni Mezunlar Tamamen 

Tayin Edilecek 
Öğrendiğimize gire, bu ıene 

muallim mekteplerinden mezun 
olan muallimlerden bazılarınm 
tayinleri henüz yapllmamıştır. 
Maarif Vekileti bunlardan bir 
kısmım ilk, diğer bir kısmını 
ecnebi ve ekalliyet mekteplerine 
tayin etmiştir. Açıkta kalan diğer 
bir kısmın da yakında kasaba 
veya köylere tayin edileceği söy
lenmektedir. Maarif Vekaletinin 
köylere kuvvetli muallimler gön
dereceği söylenmektedir. 

• 

Dünyada ilk 
Kağıt Para 

-OUnyad• kljıt p•rayı ilk defa 
Türkler icat etmı, ve kullan· 
mı,ıardır. Yarmdan itibaren 
okuy•caksmız. 

-:::::::1 

) 

• 

TUrk Tarihini h•z:rlıyanlar bir arada 

8Uyllk Tnrk Tarihini hazırla- hatları ,, iımile çok muazzam bir 
mak iılnt üzerine alan Türk eser çıkacaktır. 
Tarihi Tetkik. Cemiyeti mcaaiıine Haber aldıtımıu g6re, bu 
muntazam bir ıekilde devam et- muazıam eserin dörtte bir kısmı-
mektedir. Türk tarihinin ana mn önlimUıdcki ıenebaıına, yani 
hatları Uıerlnde geniı tetkikat 1 klnunuıaniye kadar yazılıp bl-
yapmak ve her fasla ait mufassal tirilmesi takarrür etmiıtir. Komis-
birer eser hazırlamak Urere teş- yonlar yazdıkları kısımlan bu 
kil olunan komisyonlar da iıe tarihe kadar Tatkik Cemiyetine 

teslim etmlı olacaklardır. 
başlamıı bulunmaktad1r. Bntnn Oiger taraftan bize verilen 
bu faaliyet hitam bulduktan .son- malömata göre Türklerin bütün 
ra ortaya " Tilrk Tarihinin Ana.. ( Devamı ekhiıı ci s:ıyf, da ) 

==c:....= 

Cenup Hududunda Yeni 
Gümrük Merkezleri 

Şam ( Hnsusi ) - Suriye ile Türkiye arasındaki hudut ihtilaflanm 
halletmek için toplanan hudut komisyonu mesaisini bitirmiştir. Ko
misyon, glimrllk mıntakalarmm değiştirilmesi hususunda bazı kararlar 
ittihaz etmi,tir. Yani gümrük mıntakası Payastan Cizreye kadar 
uzanacak ve burada yeniden liç gOmrUk mcrke:ıi ihdas edilecektir. 
Komisyon mlizakercleri neticesinde yaz ve kış mevsimlerinde Türki· 
yeden Suriyeye veya Suriyeden Türkiyeye geçmek istiyen aşiretlere 
ve bunların taşıyacakları eşyaya ait te bazı kararlar verilmiştir. 

Kadın - Yıkıla yıkıla geleceğine biraz evini, karma, çocuğunu, 
yiyip içeceğimizi, giyinip kuşanacağamızı düşiinsene ? .. 

Erkek - lıte bunları dütüne dUşUne yakılıyorum ya l 
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[Halkın Se~1 
Köylünün Borçları 
Taksitle Alınıyor 

hmir Ziraat Bankası köylOntın 

eak! borçlarını muayyen takıit

Jerle almağa karar verdi. Bu 
hususta halkımız. diyor ki: 

llithat B. (Yctilköy 25) 
-Buıün dünyada umumi bir buh

ran var. Devletler bile borpanaı 

toptan ve muayyen zamanlarda ve
remedikleri için tehir ediyorlar. Az 
çok buhrandan miteeaıir olan ve 
b irkaç aenedenberi mahıullerini IJİ 

tekilde ıatamıyan k6ylülerimizin 
•orçlarını da böyle takaitlere ayır

mak çok muufılr bir karardır. .. 
Faik Bey ( Şehuıdebatı Eminnu· 

ritfin ma hallesi ll ) 
- Ziraat Hankaaı İzmir köylerin

den 920 ıeneainden evvelki borçla
rını muayyen taksitlerde almıya ka
nr vermiştir. Esasen allnıık vaziyet• 
te olan köylüye göıterilen bu koby
bk z ·raat BankHının lebiae kayde
dil~cek bir harekettir. Memleketin 

•akiki efendi.inin bu şekilde bimaye
Jesinden memnun ollllıyacak kimae 
JOktur. 

... 
}'ahrcddin Bay ( Dinn~ olu Klot 

Farer caidesi 8 ) 
- iılracabmn: azalda. Mahaulleri

miz aon ıenelerde para etmeci, miif
tui bulamadık. Tabiatile mO.tahail
luimizin vaıiJeti fenalqtı. Köylw .. 
wimiz bankalara olan borçlarını pal 
ıüaüne ödeyemedi. Bor~ar toptD 
aluıu1dı köyliniin, çiftlmin, çabup
aun ahengi boaulmıyaeaktı. Köylil-

JÜ böyle bir akibettea koruyacak 
elan İzmir Ziraat Bankası pek •• 
•uı olarak alacaklarını tak.itlere 
ayırmıştır. 

• Selim B. ( Sultanahmet Çatladıkapı 
No. 121 ) 

- Tlltln, tiftik, üzüm, incir ve 
•utday ıon senelerde alacı bulamadı. 
lhrautlmız azaldı. Bunun için höyt& 
mallannı yok paba11pa Attı. Bittabi 
829 daıı nvelld bor~laruu da ödey .. 
•edi. Köylüyü muababaaların pea
çuiae dil4ürmekten kurtarmak için 
Ziraat Bao.kaıınm 'alcbj'ı aon karar 
çok iyidir. 

* Nimet Bey ( Beşikt:ış aka retlor 87) 
- DeYletler beynelmilel borçları 

bile tecil etmiş ferdir. Bu, bugün kO 
dünya vaziyetinin tabii bir neticui
dir. Biz de bu vaziyetten az çok 
aıOteeu·r olduk. Köylünün borcunu 
almak için h_ciz yoluna gitmek 
dünyanın ber :perin~ fonu büabötiln 
D1uattal bir hale sokmak demektir. 

Ziraat Bankaaının ıon kararı al
kıpanacak Lir tedbirdir. Yalnız bu 
l:ımire munhaaır kalmamalıdır. Diğer 
ktsylerimi:ı de bu karardao istifade 
etmelidir. 

Kendi Mali Gibi ! 
Maruf aabJl,ahJardan Ömer 

' Cibalide toför Rüstem efen dinin 
25 lirasını çalarak laYUJurken 
yakalanmışbr. -----Bir Hanımın MUracaati 

Fransız tebaaamdan Suzan H. 
Türk tabiiyetine geçmek için hü
lcümetimize müracaat etmiş ve 
müracaati kabul olunmuştur. . ----

SON POSTA 

DABi'Li 

Dayaktan Bayılmış! 
• 
iki Kadın Birlik Olup Başka Bir 
Kadını Fena Halde Dövmüşler 

Dün Fatihte karabaş mahallesinde sokak orta
ıında fiç kadın arasında sunturlu bir kavga t'lmuş, 
bu kadınlardan birisi fena halde ve bayılıncıya ka
dar dayak yemiştir. Yapbğımız tahkikata göre 
hadise şöyle olmuştur: Karabaı mahallesinde otu
ran Hayriye isminde bir hanımla Meryem ve Ra
hime isminde iki hanim bir çocuk meselesinden 
dolayı bir müddet evvel kavga etmişlerdir. Aradan 
kısa bir müddet geçtikten sonra üç kadın arası~ 
daki bu ihtilaf yenideıı ve daha şiddetli bir şekilde 

1 

baş göstermiştir. Nihayet dUn bu Uç hanım ıokak 
ortasında biribirlerine tesadüf etmişler ve hemen 
bir ağız kavgasına başlamıılardır. Bu sırada Rahi
me ve Meryem hanımlar birlik olarak Hayriye 
hanımın üzerine hücum etmişler ve kadıncağızı 
adamakıllı dövmUılerdir. Hayriye hanım yediği 
tokat ve tekmelerin tesirile baygın bir halde yere 
yıkılmış ve fena halde hırpalanmıştır. J3iraz sonra 
hAdise mahalline polisler yetişerek mütecaviz vazi· 
yette bulunan Rahime ve Meryem hanımları yaka
lamışlardır. 

Yalancılık 
Uydurma Şayialar Çıka

ranlara inanmayınız 
Son günlerde ıehrimizde bazı 

uydurma haberler dola~mıya baş-
JalDlfbr. birtakım kendini bil
mezler, öz türkçe cereyanını 
kendi c6r1 etleriae alet ederek 
liunımwn bqtan başa değişece-
ğini, birtakım garip kelimeler 
kullanılacağmı aöylemektedirler. 
Halbuki bu şayialann ulı ve 
esua yoktur. Maarif Vekili Reşit 
Galip Beyin söylediği gibi, bila. 
kis tlrkçemi:ı bugünktı biçimsiz 
kelimelerden kurtarılarak temiz
lenecek, şilphesiz bu iş tamamen 
ilmi bir tekilde baıanlacakt r. 
Da gibi yalaacilar hakkında ka
D11Dİ takibat yapdacakbr. 

Belediyede 
<. 

Bir içtima· 
Dlln Belediyede Muhid-

din Beyin riyaseti altında bir 
içtima yapılmıştır. Ba içtimada 
Belediye Reis Mua't'inleri Nuri 
ve Himit B. lerle lktısat Müdürü 
Asım Süreyya, Fen lJleri Müdürü 
Ziya, Sular Müdürü Ihsan, Daimi 
Encümen Reisi Tevfik, azadan 
Avni Beyler bulunmuşlar ve Be
lediyeye ait bütün işler hakkında 
bir hasbıhal yapılmışbr. 

Gümrük Teftişleri 
Gümrük ve İnhisarlar VekA· 

leti Teftiş Heyeti Reisi Muammer 
Bey dün İstanbulı: gelmiş, bura
da bulunan Gümrük ve inhisar
lar Vekaleti müfettişleri ile te
mas etmeğe başlamıştır. Muam
mer Bey teftiş meseleleri hak
kında müfettişlere bazı esaslar 
bildirecektir. 

Dokuz Ay Hapis 
Geçenlerde dokuz bin sigara 

kağıdı kaçırırken gümrük muba· 
faza memurları tarafından yaka
lanan H.Jsan oğlu Mehmet ihtisas 
Mahkemesi tarafından dokuz ay 
hapse ve üç bin lira para cezasına 
mahküm edilmiştir. 

. 
Hararetli 
Münakaşalar 
Yapılıyor 

Kontenjan usuliinün muhtelif 
tatbik şekilleri üzerinde tetkikat 
yapmak üzere Ticaret Odasında 
toplanan kongre!! müzakerelerine 
devam etmektedir. Kongre itba· 
lit, ihracat işlerile sanayi ve 
ziraat meselelerini tetkik etmek 
üzere on iki kişilik bir komis
yon teşkil etmiştir. Kongre tim· 
diye kadar iki Oç içtima yap
mıştır. İçtimalar çok hararetli 
olmakta Te hararetli münakaşa
lar yapılmaktadır. 

· Deniz Faciası 
--- ·---

Dün Akşam Marmarada 
Bir Motör Bath 

Dün akşam Marmarada bir 
deniz kazası olmuştur. Marmara 
Ereğlisinden limanımıza gelen 
9000 kilo nohut ve bakla yüklü 
bir motör Bakırköy açıklarında 
kayalara çarpmış VC!I biraz sonra 
batmıştır. Tayfalar kurtarıldığı 
ıçm nüfus zayiab olmamıştır. 
Fakat hamule motiSrle birlikte 
batmıştır. 

T abiigetimizden 
Çıkarılanlar 

Resmi izin almaksız.ın Suriye
ye firar edip Fransız hizmetine 
giren ve Türklük aleyhinde çalı
şan Girmiranh Hallo oğlu Hallo 
ile Hallonun oğullan Çıçan, Yu· 
suf ve Hasan ve Borsanın Söğü
talan köyünden 1 dris oğlu izzet 
vatandaşiığımızdan çıkanlmışlardır. 

Keriln:an Ecenin 
1;3ir Tavsiyesi 

1\ıırim an ll:tli'i Eı f'Hi n ,· :ıtn ıııia~

J n rı ııa t :n siyesi: 

flıılol ve sa..,lam olmak i tivor
snn ız siz de heni rn gilıi Turk hzfim ii, 
T urk in.: ir i, 'filrk fıııdıgı ~ .~~ ııı iz ! 

Milli lktısa t ve Taurruf CA.-miyeti 

Kaçakçılık 
Konyak Kaçıran Bir Tren 

Memuru Tutuldu 
Gümrülc Muhafaza Başmü

düriyeti memurları iki kaçakçılak 
bAdisesi meydana çıkarmıılardır. 

Sirkecide bir tren ıefi kon
yak kaçmrken yakalandığı gibi, 
Bakırköy istasiyonunda şüpheli 
bir zatın elinde bir bavul görül
müş ve bavul açıLnca iç.inde 
konyak şişeleri bulunmuştur. Ba
vul sahibi kalabalıktan istifade 
ederek trene atlamış ve kaçmış· 
tır. Son zamanlarda bazı Balkan 
memleketlerinden Tilrkiyeye kon
yak kaçakçılığı yapıldığı anlaşıl

ri11~hr. 

Bir Motör 
Ateş Aldı 

Dlin saat üçh Köprüden 
geçen 996 No. h Polis Memuru
nun kullandığı Polis Müdilriye
tine ait bir motosiklet birdenbire 
ateş almış ve yanmıya başlamış· 

· tır. Tehlikeyi gören memur derhal 
motosikletin üstünden atlamış, 

yangın halkın yardımile aöndü
rlllmllştür. Memur Efendi hafif 
surette elinden yaralanmıştır. 

Memurların Muayenesi 
DlinkU gazetelerden bazıları 

Gümrük Muhafaza Başmüdilriyeti 
kadrosunda bulunan ihtiyarlarla, 
mütekaitlerin işten çıkarılacağını 
yazmışlardır. Yapbğımız tahkikata 
göre bu haberin ash yoktur. 
YaJmz Muhafaza Müdüriyetinde 
memurların umumi tekilde sıhhi 
muayeneleri yapılmaktadır. 

GUçUkpazar Gençleri · 
Küçükpazar Gençler Birliği

nin A takımı cuma günü Bulgar 
takımile oynamış ve ( O - 1 ) ile 
Bulgarları yenmiştir. Gençler Bir
liğinin B. tak;mı da cuma giloü 
3-1 ile Ermeni takımını mağlüp 
etmiştir. 

Teşrinievvel 

i Günün Tarihi 

Gazi Hz. 
Gaııi Hı:. dün şebircie bir otom0ıı' 

tenezzühü yapmıılar, müteakıtıe' 
6 

k 
Ditçi Sami Könzbergin muaye11•~ 1.a 1 

neaiae ıiderek dişlerini tedavi etti" ~ne 
mitlerdir. ug 

Başvekilin Bulgaristan Saya \rap\ 

Bulgar Batvekili M. Mutdof 8~ her 
wariatanın Razgrat tehrinde bir rtd ıcn 
söylemit ve İımet Paışanın annesi~ Yadı 
Ra:ıgrath olduğunu, Türkiye Bat• 

kilinin bir müddet sonra Bulgarisl,,ı . 
ı.iyaret edeceğini bildirmiştir. hıı 

Konservatuvar Mütehassısı bir 
Belediyenin konservatuvar ıçi' ~c 

getirttiği mütehassis M. J. fdl~ "•p 
ay sonunda şehrimize muvasalat ~ 
miş bulunacaktır. 

dad Rus Milli Takımı 
6 

Rus Milli ta!:ımımn bu ayın ~ le 
ıında şehrimize geleceği, nyın 21 ·~ u~ 
23 ünde de D::rü lfünun takımile 1 tlt 
maç yapacağı haber verilmektedir• ilır 

Bir Hava Turnesi dır
1 

Bir tayyare filomuz birkaç ı" 
evvel anadol unun etrafını çepçef~ t d 
dolaşmıştır. 24 saat süren bu h••.. • 
turneli ermnıında tayyarecilerioal' Yat 
5350 kilometre yol almışlardır. pa 

Doktorlarımızın Hocası 
Almanyanın en meşhur doktot' 

Jarında profesör Baver ıehr j11111' "et 
gelmittir. M. Baver birçok meşbof en 
doktorları mızın hoca11dır. •ay 

AttilAnm Heykeli Yat 
Macarlar srelecek sene metbııl 'c 

Türk baıbuğlarından Attila için pe( le 
tede bir abide dikeceklerdir. il 

Mektep Kitapları ;:; 
D 'ıJ • t• ·ı • 1, \uı 
egış ır1 mıyecel' •i~ 

Maarif Vekili Reıit Galip 8'1' ttı 
az türkçe derleme işleri tamaınl ... \ıv 
madan ve ıstılahlar bitirilmeden "'~~ ı 
tep kitaplarının detittirifmiyecef111 

ıö.rlemittir. la 

ilmühaber Meselesi ili 
Sultanahmet camiinin yanında ı~ il 

kafa ait bir evin Sırrı Ef. tarafınd-' lln 
aatılmak iıtendiğini yazarken Ak•~ 
rayda Molla Şeref mahalleal mub~ 
tarafından kendisine bir ilmüba ' de 
verildiğini b ildirmiıtik. l\folJa ŞeJ. ,., 
muhtarı Servet Bey, Sırra Beye r;A .. 
nıı: hGviy~t ilmühaberi verdi~ '' 
veraHt iımühaberl vermeditini b 
ci:rmektedir. dt 

d lai Mısır Konsoloshanesin e .J 
Dün Mmr Kıralı Birinci f 

Hazretlerinin culiis günü olduğund~ 
konıoloıbanede bir kabul reırni 1 
pılmııtır. 

Paris Sefirimiz >' 
at' • Paristen gelen haberJere ff il 

Fransız Başvekili M. Heryo aefirı!ll 
Suat Beyi kabul etmiştir. lı 

Benzin Ve ispirto "-
Benzine ispirto karıştmlmaaı h•~ iti 

kıodaki layiha eaas itibarile h•,ı Lt 
lanmıtbr. 

. Tlefon ücreti . 1f it 
Istanbul • Bursa tıelefon Gcreti C 

kuruıtan 40 kuruşa indirilmittir. 

Satın Alınan t 
Buğdaylar 

Ziraat Bankaaı şimdiye k•~ 
memleket dahilinde köylüden tJ1 
milyoa k ilo miktarında buğday !idil' 
ahnıtbr. Bu butdaylar depo e f' 
mittir. Münasip zamanda piya•• 
çıkarılacaktır. 

~ 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Ha5an Bey Diyor Ki: J 
1 
i 

1 - Naeıl Haean Bey senin 1 
çocuk mektebe ıJdiyor mu ? 

2: Haean Bey 
amma eorma laalimi. •• 

---

Gidiyor 1 3 Niçin, okumuj.'Or mu ? 4 : Hasan Bey - Vallahi azi. 
zim.. okuyor mu, okumuyor mu 
bilmem.. 

B·ıd··· b. .,ti - ı ıgım ır şey va11a, ti 
diğim kitap parası ile biıilll 
ıenin canına okunuyorL. 

) 

l 

t 
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' r . r 
Sözü11 Her un 

Üzüm 
1 Son Postanın Resimli Makalesi • Herkesin lstedigi • 

Ve İncir 
Yeye/im A ı mma . 

ııJJ .. 

' Çıklet d ·ı 
bl' sakızı d em en bir meyva 

var ır s· k 
til" line kad • ır aç sene evve-

Bugün ar hu sakızı bilmiyorduk. 
h! \lapurda ~okakta, tramvayda. 
ıı~ herkesi~ ~tta evde kadın erkek 
:i• •ene için~gıınd~ . bu sakız. Bir 
"' Yadu1 zeb bepımıı bu yeni iti-
·• u. unuyuz 

av ıııç b'l • . 
hizde b'ı tnedağimiz bir maddeyi, 

ır ·r 1 bir ibtt 1 ıyada cevap veren 
ıçi• Neden ya~ haline sokan nedir? 

·~ k•Phrdık? endimizi bu itiyada 

l - HerkHe göre hayatta istenen 
bir t•Y vardır. MeaelA bir Afrikalıya 

sröre en çok arzu edilecek ıey mus 
bahçeleri içinde rahat bir hayat. 

2 - Bir Amerikalı için istenen 

ıey bol para ve bankada dolwun bir 

beubı cari 

. 
3 - Halbuld hayat ne Afrika nhıl-

ıinla wördilğll kadar baıit, ne de Ame· 
rlkalının aannettij'i kadar maddidir. 
En büyOk snk mannt zevktir. Bunu 
tatmıyanlu anlamazlar. 

• Hu •uaı· 
dada uı cevabını propagan· 

arayınız. 
ıti Aınenk SON TELGRAF HABERLERi 
.~ kuvveti an propagandasımn 
J Yatatınak f~r~dadır ki, sanayiini 

r· ihtiyar] ıçın, insanlarda yeni 
d l' ar ve ye •. • 
•trnası b' . nı ıtıyatlar uyan-

ı0' . nı dır. "r' B1ı~ . . 
•'' radyoyu aıneınayı, gramofonu, 
rıı1' Y t ' hatta otom b'l' b' 'ti a 116 ihti o ı ı ır ı .. 

Pagand Yaç haline getiren pro· 
a olmuştur. 

tot' Ü * 1-' k ıl\nı in · 
hıl' eti ınitin' cır ve fındık, memle-

\en çok ;n ktymetli ve hakika· 
•ayılır. M aydalı mahsullerinden 

_,, Yatı L eınleketin ikbsadi ha· 
h"' 1 uu şef' ~eya aat 1 tnallarımızın satılması 

kadardı 1 nı~ınaıı ile ,iddetle alA-
•at r. Dznnı · · · · · rl aınad v • ve mctrımızı 
it ıgını Yetlcri . ız •eneler Garp Yİ· 

k huı,l'tlad°'v1z• fındığımııa mtışteri 
. 1ilnı 

birkaç tacirin binmiş oJduğu bir otomobil gelmif, 
terir herifler derhal bunlar da soymuşlardar. Hay• 
dutların aldığı paranın yektinu 1500 altın lirayı 
bulmuştur. Fakat hldise haber alımr alınmaz 
kuvvetli bir jandarma müfrezesi haydutlarm peıine 
dUşmllştlir. Takip hareketi şiddetle devam etmek• 
tedir. Cenuptan geldikleri tahmin edilen bu herif· 
ler kıaa bir müddet içinde mutlaka yakalana• 

11tt ~•bil'- . ız zamanlar Karade .. 
Stfı tu ~rııniı . 

caklardır. - A, S, · 

Jall' ... n l\\tın\ k ve dolayııale bll· 
~~j "ırar. e et büyük ziyanlara 

t•" l-lalbtt\(l 
ıa.rf eden bu malları en a:ı 
liiıde :' llleınleket T" k' d" la . "ı6ın . . ur ıye ır. 

1 
k, bir ir • lllttr ve fındık iıtih· 

ine 1 'Yat v b' 'h • . h ie men.. . e ır ı hyaç l· 

Atina Müsabakalarında 
Maalesef Kazanamadık! 

B ~•tbr: 

de 1u taaUar A . . 
tl 

o sayd bıt.rıkalıların elın-
'lÜ ı, ille l k ~ ın \fe hı . 1ll e ette her fert 

d
e hiy•t hauttr Yenıeti bir ihtiyaç 
ele · ile r · b la irk rın İıtibl&kin ~e anır• u ~ad-

a t aç llıİa(' 1• ya DiZ dahılde, 
f 11

', F'i!b .. ı. 1._
1"' çıkarırlardı. 

rıd• •en d '"il "• 14 ·ı · f( k e e hu nu yon insan, 
; ka tarfet~~ddelerden yarımıar 

on kilo e er yedi sekiz mil .. 

Atina, 9 (D.) - Buglin büyilk 

merasim ve 30 bin seyircinin 

huıurile Balkan oyunları ml\sa
bakalarma batlanmı'1ır. 

Her millete menıup atletler, 
kendi mill1 marşları çalınarak şu 

sıra ile resmi zavatm önünden 
geçmitlerdir: Türkler. Romenler. 

Bulgarlar, Sırplar, Yunanlılar. 

sonra fU neticeleri veren müıaba· 
kalara baılanmaıtır. 

100 metre: Birinci F raogudis 
(Yunan), ikinci Mandikas ( Yu
nan ), fiçllncll Semih ( Türk ). 

800 metre: Birinci Leon Paıiı 
(Yunan), ikinci lstavrinoı (Yunan) 

ı 0,000 metre: Birinci Nooes 
( Yunan ) , ikinci Panait ( Ro
men ) , 3 üncü Krebs ( Sırıp ) 

Yüksek atlama: Birinci Papa· gô'' :l'lcınC\ ı..fYalnı:ı rnemleket ihf-
riııt11 6() •ı ayet ı -- - --

h kuru,, etmez. Şekerin B k . l 
Atletlerin mutat yeminlerinden -----

i ~1~ k6yı6 ••tatdığ. bir yerde, Futbol 1 aşve ı 
'-cır arası d 

h•"' kil ••tfiyatanı n a lb:l~m ve ~ehrı·mize 
,,,( b·ı alnı•sırı t n umumi bır şe- lstanbul Ve Eskişehir Y 1 

ı e d .. l enıin k . l r: ~lildir, etme ışten Galip Geldiler Geliyor ar 
V • lkat b Eskişehir, IO (Hususi)- Don 

ti ~İ<fir. b bit. u İf bir ilim ve para Maraş, IO ( Hususi ) - Şe.b-
'-tın· uu6"n lkt yapılan Ankara Gençler Birliği rimizi şereflendiren Baıvekil Is· 
ı 1.Yetin· ııat ve Tasarruf ·ı E k' h ' T t k r l(lrit ın Ylpt ğ ı e s ııe ır ayyare a ımı a a- met Pş. dün resmi daireleri, 
~if r \ferdi"· . 1 1 ve yapmıya sandaki futbol müsabakasmı 2 - 4 ~Y.~t .. degı ıllnlar bu ı'ş'ı halle mektepleri ziyaretten sonra mü-

0 ... ile Tayyare takımı kazaıımıştir. · ı d. 1 p lü lllez. farekat etmış er ır. smet f· 
.d~ ~İt ınn, in • · lf Koııya terikile doğru lstanbula 

ı,ef lok iatihl&ls: C:trt ve fındığı mitli Türkiye futbol birincilikleri 
sil~: l~n •bi(lılelc i . tnaddeıi haline müsabaka.sına dün ,ehrimizde de gitmektedir. ___ _ 

~:~- ihrde bir p Çın Amerikan usu- devam edilmiştir. Kadıköyünde Devlet Bankası Hisseleri 
1
Yaç vllrd ropaganda sistemine lstanbulspor ile Bandırma ta- Ankara, 9 - Delet ~ankası a... ır. 

~~ •11"11 içi d kımı karşalaşmıı, neticede lstao- hisse senetlerinin bedellerini ver-
in . •tıcir il e evveli Uz.üm bolspor sıfıra karıtı 11 say& ile miyenlerden mütebaki taksitler 

Cır k tnUıtahsilleri A d "U Ooperaijfi • Y ıo galip gelmittir. faizile birlikte alınacaktır. 
· . cuda . gibi bir bi l'k ----

~~~ bh!ç or;:~;:elhi, propağa:~a Hariciye Vekilinin Ziyafeti Misafi
0
r (Htaleb~)leı· Is 

ı ın lir er sene birkaç Ankara, 1 ususı - met· i:t· Sonr: ta~sis edebilmelidir- Cenevre, 9 - Hariciye Vekili Paşa Kız Enstitüsüne bu sene 
t~ '-re için u propagandayı Tevfik Rüştü Bey diin akşam Iraktan 2, İran~an l. Bulgaris-

şkilau 8Yra bir teşk'IAt Akvam Cemiyeti Umumi Katibi tandan 2, Yunanıstandan 1, Kıb-
"atd 1 bir ı 1 a a ve f ' b' · f · · b k t l b l kt d. t\ı ıt. Bö l ça ışnuya ihtiyaç şere ıne ır zıya et vermıştır. rıstan ir ız a e e ge me e ır. 

a, y e met d 'k b' - - =======c:---- =-=-::....=-----'--
"~ .lllutiaka o 1 ır çalış- r 
İtı . bırkaç s semerelerini verir 

cır ene · · d 
ltıik sarfiyatı ıçın e üzi.im ve İSTER İSTER İNAN., 

nikolau (Yunan : 1,85) İkinci 
Haydar (TOrk 1,75). 

GOUo atma : Birinci KJunt, 
ikinci Buçuk (Sırp) 

Bayrak yarııı : Birinci Yuna• 
nistan, ikinci Romanya, UçilncO 
Sırbistan, dördüncü Türkiye. Ka
zanılan puvanlara gelince: 

Birinci Yunanistan 38, ikind 
Romanya 20, üçüncü Sırbistan 18, 
dördilncll Tlirkiye 10 ve beşinci 
Bulgaristan 3 puvan kazandı. 

Komünistlik 
lzmirdeki Maznunlar 

Muhakeme Edildi 
İzmir, 9 - Beş erkek Ye bir 

kadından mGrekkep komünist 
kafilesinin muhakemesine Ağır 
Ceıa Mahkemesinde baılanıl
mıştır. 

HUkllmet Emlak Satacak 
Maliye Vekalti mübadil bono· 

Jarının kıymetini tezyit için aatı
ltğa çıkanlan emlake yeniden bir 
kısım ilAvesini karlaştırmışhr. 

Yazmacılar Kooperatifi 
Şehrimizdeki yazmacılar ve 

dokumacılar birleşerek bin lira 
sermaye ve otuz seue müddetle 
bir kooperatif teıkiline karar 
vermişlerdir. Kooperatifin nizam-
na~es~ lktısat Vekaletine gön~ 
derılmış ve Vekaletçe kabul 
edilmiştir. 

,, 

iNANMA! 
lar na bug" k·t · . 

R" .. •nın k'f un "' ıstıhsal 
()tuli.lr, ı ayet bile etmediği Dün gaze telerden birinde bir fıkra okuduk. Bu 

fı krada : Mi ili Rua takınmun 16 teşrinievel de İstan· 
bula geleceği, 21 ve 23 eylıll tarihlerinde de iki maç 
yapacağı haber verilme ktedir. 

16 teşrinievelde gelecek olan bir takımın 21 ve 
23 eyldl tarihlerind• maç yapamıyacağına nazaran 
biz, bizim arkada,111 yaz11ını yazarken eyliil ayının 
birinci teşrinden evvel ge lditini unuttuğunu zanne• 
diyoruz. f'akat ey kari aen buna. 

l 
• Çilclet f 
ıtkıt.1 111 abrikaları b . 

llaı. Yapmak • . • u yenı 
d .-. <tııd- . . ıçın senede pro-

•rl, •çın 6 · ı 
r. ltt~ b·· nu yon lira aaı·fe-

oyle ç .. lışıhr. 
. iSTER /NAN. 

Kısası 

Manasız Rivag€tlere 

inanmamalıyız! 
A. E. 

- Ah efendim bu Jisan! 
Dikkat ediyorum: İki hafta

danberi nereye gitsem, kimi 
görsem, kiminle görüşsem, işitti
A'im ilk cümle bu oluyor: 

- Ah efendim, bu lisan: 
Maarifimiz yalnız büyük şe

hir lere inhisar etmişse, fikir ha· 
yatı durgun kalm1şaa, en beğeni· 
len kitap bet on merkezin hudu· 
du içinde ıaplamp mıhlanmışsa, 
sebep hep bu lisandU' ve : 

- Bu lisan düzeltilecek olur· 
sa her şey birdenbire değifecek. 
ve bir an içinde bütnn memle
ket ilim ve ff)n ııığına bojula
c.tktır. 

* İddia bundan ibaret kalsa 
her şeyin bir an içinde değiıivere
ceğl kanaati mliıteına olmak üzere 
doğrudur. Fakat maalesef iş bu 
nokta da bitmiyor. Görliı, sezlt 
ve bilgi kabiliyetlerine maliklyet 
iddialara başlıyor. 

Söyliyenlere ve yazanlara ba
karsanız zannedersiniz ki, her ke1 
lisan mUtehaısısıdır, Kusuru 
daha evvelden giSrmUı, se.zmiı 
ve söylemiştir. Arhk tavsiyeler 
yekdiğerinin arkasını kovalıyor 1 

. )#.. 
Övnnme beşert ziftır. Mazur 

görebiliriz, tavsiyeleri iJml bir 
süzgeçten geçeceğine göre hnsnli 
teJAkki edebiliriz ve nihayet ilml 
bir meseleye karıı g&ıterilen al&
ka yı, bir kısım için göstuiı arzu
sundan doğu bile memnuniyetle 
kartılayabiliriz. Fakat bilir 
görünenlerin ortaya atbkları bazı 
ri•ayetler nr ki, bir tehlikedir. 

Daha dün akfall\ iıittim. 
Birisi: 

- Sandalyaya oturalc, 
Beyanata zırlamak, 
Şarkıya ötmek, denileceğini 

temin ediyordu. Teminatı din· 
liyenlerden biri derhal iıi alaya 
döktü: 

- Dün akpm Dulllfiiouo 
konferans salonunda bir mUderris 
konferans verdi. Oturağa oturdu 
ve zırlamıya başladı. Konferans
tan sonra muganniye Siret Ha· 
mm kürsüye çıkarak öttü, diye
ceğiz 8yle mi? · 

Dinliyenlerin gözleri önilne 
zırlayan bir efendi ile öten bir 
hanım gelmiş olacak ki, gftrUl
tlllil bir kahkaha koptu. 

)#.. 

Halbuki yapılacak ıey dilimizi 
udeleştirmek, fennilqtirmek, her 
duyguyu ve her bilgiyi anlatmıya 
muktedir bir hale getirmektir. 
Bilmiyenlerin bilgiçlik taslamaları 
hele ortaya gülünç rivayetler 
çıkarmaları milli davaya kasit 
demektir. 

Şeref Bey 
Defnedildi 

Denizcilik şampiyonlarımızdan 
Galatasaraylı Şeref Hüsam Beyi.Q 
evvelki gün vazifesi başında an· 
sıım vefat ettiğini teessürle bil
dirmiştik. Şeref Beyin cena· 
zesi dün hısımlarının, dostlaraom 
ve sporcuların gözyaşları arasında 
Emirgina defnedilmiştir. 

Şeref Beyin ailesi cenaze me· 
rasimine iştirak edenlere teşek
kiirleıini bildirmektedir. Bu kıy-
melli sporcumuzun hatırasma bir 
ihtiram olmak üzere bu cuma 
deniz sporlan yapılmıyaca1<.br. 

Şevket Beyin Cezası 
Refikası İclal Hanımı öldü rmek

ten suçlu ( 12) sene hapse mahkum 
Güıel San'atler Akademi•i Müdür 
Muavini ŞeYket Bey hakkındaki 
k;.rar temyiz tarafınd•n nakı:edil• 

miştir. 



4 Sayfa 

1 
1 ıvtemleket Manzaraları -, 
Adananın 
Cinci Mehmedi 

Adana ( Hususi) - Burada 
Mehmet Ağa isminde franlı bir 
kahTecİ vardır. Bu adama Cinci 
Mehmet ağa derler. Neden Cinci 
dendiğini merak ettim ve kendi
ıinden sordum, dedi ki: 

- Ben bir gün memleketimde 
avlanıyordum. Orman içeriıinde 
kulağıma bir ses geldi: 

- Aman Mehmet Ağa beni 
kurtar!. 

Sesin geldiği tarafa döndUm 
baktım, büyük bir kurdl ı ağzında 
ay parçası gibi bir kız vardı, 
hemen silihıma davrandım, kurdu 
yaraladım, kızı kurtardım ve 
evime getirdim. Fakat bu kızın 
başında iki boynuz vardı, ayak· 
ları da keçi ayağına benziyordu. 
K12.la bir sene kadar evimde 
oturdum, ıonra onunla Adanaya 
geldim. Kahve açtam. O ocakçılık 
ediyordu, ben garsonluk ••. 

- Ama biz görmedik bu 
ocakçıyı ••• 

- Evet görmediniz, göremez
diniz de, çünkü o cindi, cin olduğu 
için herkese görünmezdi. 

- E... Şimdi yine yamnda mı 
bu cin? 

- Hayır. Bir gün ben yorgan• 
cılara başımdan geçen bu vak'ayı 
anlattım ve ocak batında duran 
cini onlara göstermek istedim, 
fakat cin kaçtı, bir daha onu 
göremedim. Şimdi o kendisini 
bulduğum ve kurtardığım ormanda 
yaşıyor. Bana mektup gönderiyor, 
fakat bir daha yanıma avdet 
etmiyeceğini bildiriyor, ben de 
onun tatlı hayali ile Yakit geçiri· 
yorum. Bana cinci denilmesinin 
başlıca sebebi budur. - D Ulvi 

Uşakta 
içtimai Yardım T eşkilab 

Çok Noksandır 
Utak ( Hususi ) - Burada 

maalesef içtimai yardım tqkilAti 
çok noksandır. Tifo tahribat 
yapmakta, vesait noksan oldu
ğundan anüne g~çilemcmektedir. 
Memleket hastanesi bütün bas· 
taları istiap etmemektedir. 

Evelki gün burada pek ha-
zin birde lSlüm olmuş, bir şehi
din oğlu olan 14 yaşında Sadık 
isminde kimsesiz ve öksüz bir 
yavru bakımsızlık ve tedavisizlik 
yüzünden ölmüş, kefen parası da 
oladığı için cenazesi ortada kal
mıştır. Bu feci ve elim yoksul· 
luğu haber alarak cenazeyi ben 
defnettirdim. Burada bir hayır 
cemiyetine çok şiddetle ihtiyaç 
hissediliyor. - Ş. Kaya 

Antalya da 
Bir Kahve Yüzünden Feci 

Bir Cinayet Oldu 
Antalya (Hususi) - Burada bir 

bır cinayet, olmuş, kahveci Arap 
Ahmetle kayıkçı Ahmet isminde 
iki kişi arabacı Ahmet ve Hamdi 
isimli diğer iki kişi tarafından 
ağır surette muhtelif mahallerin· 
den yaralanmışlardır. 

Cinayet Arap Ahmedin Ke
miklikteki kahvesinde olmuş, 
kendilerine kahvenin geç veril· 
mesinden muğber olan arabacı 

A hmetle Hamdi tabancalarını 
çekip rastgele atmıya başlamış· 
lardır. Çıkan kurşunlarda kahveci 
Arap Ahmetle kayıkçı Ahmede 
rastlayıp yaralanmalarına sebep 
olmuştur. Mütecavizler yakalan· 
pııştır. 

·ıoN· POSTA 

.. 
LE 

Aydında Yepyeni Bir 
Şehir Kuruldu 

• • 
Çalışkan Aydınlılar Yeni Binalar için 

15 Milyon Lira Harcadılar 
Aydın ( Husus! ) - Yedi 

ıene evvel bir defa daha Aydına 
gitmiıtim. Dlitman iatillsı altın
da Oç defa yanan glzel Aydın 
ozaman bir harabeden farksızdı. 
Yangın yerlerinden tek tlik aiv· 
rilen binalar, llmit •erici bir şe· 
kilde değildi. 

Yedi aenelik bir fa..ıadan 
ıonra Aydına yaptığım bu ikinci 
ziyaret ben de hayrete düşU
recek kadar kuvvetli bir teair 
bırakb. Yangın ıabalannda yllk· 
selen binalar ortaya asri bir fC

hir çıkarmıt- Yeni binaların hep
si de ayni mimari tarzında yapıl
mışbr. Aydın Belediye Reisi F ey· 
zi Bey anlatıyordu: 

- " lstirdattan ıonra Aydın
da barınacak bir baraka bile 
kalmamışb. 40,000 nfifuslu olan 
1elıir sakinlerinden hepsi de hic-

ret ettiği için şehir sekenesiz kal
mışb. Yavaş yavaş beş, alb 
nüfus Aydında yerleşti. Yerleşen· 
ler tamamen yabancılardı. Zengin 
sımf hiçret ettikleri yerde ikamet 
etmişti. 

Bu kadar az nüfusla şehri 
imar etmenin mDşkülib derhal 
na7ara çarpar. Fakat Aydında 
yeniden yerleşen halkın çalışkan
lığı ıehirde hergün bir binanın 

yükselmesini temin ediyordu. 
Aydın çok zengin ve ziraate 

pek elverişli bir tehir olduğu için 
buraya bir defa gelen yerleşi-

A. / i B. Muhakkak 
Bir Felaketten 
Kurtuldu 

Konyadan Ermenağa gitmek
te olan Tayyare müfettişi Emin 
Ali Bey otomobille Çayıralan 
köprüsünden geçerken köprü 
birdenbire yıkılmı~, otomobil ön 
tekerlekleri boşlukta kalmak su· 
retile köprüde asılı bir vaziyette 
kalmıştır. Taliin büyük bir lfıtfu 
olan şu baziyet Emin Ali Beyi 
muhakkak bir ölümden ve pek 
derin olan uçuruma yuva!1anmak· 
tan kurtarmıştır. Emin Ali Bey, 
bu feci vaziyetten sonra kendisi· 
ni aramıya çıkanlar tarafından 
kurtarılmıştır. - Konya: Babalık 

Antalyada Hırsızhk Yoktur 
Antalya (Hususi) - Teşvikiye 

mahallesinde oturan dul Ayıe 
Hanımın evine hırsız girmiş, bir 
hamam takımı ile iki lirasını 
çalmıştır. Burada hiç hırsızlık 
vak' ası olmadığı iç.in bu hadise 
halkta hayret uyandırmıştır. 

Çerkeşte · 
Maliye Vekili Tetkikat 

Yapıyor 
Çerkes (Hususi) - Meb'usu

muz ve Maliye Vekilimiz Abdül· 
halik Bey kasabamıza gelmiş, 
tetkikat yapmış, kasaba halkı ve 
köylülerle temas ederek dertleri 
ve şikayetleri dinlemiştir. 

Meb'usuruuz burada büyük 
merasimle karşılanmış, kasaba 
taklarla süslenmiştir. Vekil Bey 
yapılan t ezahürata ve gösterilen 
misafirperverliğe teşekkür etmiş, 
ve tetkikata devam etmek üzere 
Eski Pazara gitmiıtir. 

labilir. Memleketimiz iki, üç yüç 
bin nüfus besliyecek kadar zen-

~ gindir. Aydın ovası, Selçuka ka
dar tamamen mümbit ve mah
suJdar oluşuna göre milyonlarca 
nüfuı besliyecek bir kabiliyette
dir. Yeter ki bu arazi tamamen 
zeredilmiş olıun. 

Aydının OUzel eserlerlnden 
Bey camii 

yordu. Çalışkan halk kazandığı 
için hem kendilerine birer mes· 
ken ediniyor; hem de servet sa· 
hibi oluyordu. On sene içerisinde 
Aydında inşa edilen binaların 

kıymeti 15 milyon lirayı buldu. 
Yavaş yavaş ıebrin ahalisi 

on yedi bini buldu. Vilayetimizde 
çalışkan vatandaşların işsiz kal· 
muı ihtimali yoktur. Senenin 

muhtelif zamanlarında iş bulmak 
.için Aydına gelenler, maiıetlerioi 
temin etmek imkanına elde et
mektedirlar. 

Şehrin nüfusu azdır. Her 
çah,kan vatandaş burada iş bu-

Şehirde bir sinemadan başka 
eğlenecek, halkı toplu olarak bir 
araya getirecek hiçbir vesile yok. 
Buna mukabil şehirde elliyi te· 
cavüz eden kahvehane var. Halk 
geceleri saat ona kadar kahve
lerde vakit geçiriyor. Saat on· 
dan sonra sokaklarda kimse kal
mıyor. 

Sokaklarda hiç kadına tesadüf 
edemeyişim olmuştur. Ben bunu 
evveU, halkin ve ailelerin yaz 
münasebetlle bağlara, bahçelere 
çekilmiş olmalarına hamletmiştim. 

Fakat anJathklarına göre; Ay· 
dmda kadm azmış. 

Şehirde yalnız bir ortamektep 
vardır. Bu mektep koca Aydm 
vilayetinin ihtiyaçlarına tekabül 
etmediği gibi, civar vilayetlerden 
gelen talebelerin de ihtiyaçlarına 

cevap verecek mevkide değildir. 
Aydın Demiryolu kumpanyasının 
temin ettiği bir motokarla her 
ıabab talebeler Nazilliden Ay-

dına gelip mektebe devam etmek 
imkiııım buluyorlar. Her hilde 
Aydında bir lise teıisine lüzum 
vardır. - Adnan 

Muşun ~ arpuz· Ve Ka
vunları Pek Meşhurdur 
Muş (Husust)
Muş karpuzları 
da büyükliğile 

meşhur olan 
Diyarbekir kar• 
puzlarına reka
bet etmiye baş· 
lamıştır. Mahsu• 
lün en küçüğü 
beş okka gel· 
melde ve sıra 

mah beş okka 
1 

t 
ile 15 okka 
arasında tehaliif 
etmektedir. Resmini gönderdi
ğim karpuz 31 kilo 350 gramdır. 

Bu karpuz burada kiğıt pa
ra ile 13 kuruştur. Gümüı para 
ile 5 kuruşa almak ka~ildir. 

Kavunlanmız da nefasette em
salsizdir. (120) kavunluk bir ara
ba bir banknota satılmaktadır. 

Çirkin ovada 
Sıtma Tahribat Yapıyor 

Mektep Lazım 
Çirkinova ( Hususi ) - Kasa

bamız Antalyaya on beş kilomet
ro mesafede kain, 60 haneli ve 
beş yüz nüfuzlu büylik bit köy
dür. Köy halkının kısmı azamı 
mübadildir. Bu sene köyde susam 
ve karpuz mahsulU pek bereket
lidir. Yalnız sıtma hastalığı fazla 
tahribat yapmaktadır. Fakat sıt
ma ile ciddi surette mücadeleye 
başlanmıştır. Gelecek sene köyde 
11tmadan eser kalmıyacajı kuv-

Zerzavat çok ucuzdur. 
Bir okka domates 30 parS: 

Beş patlıcan bir kuruşa, bir okka 
sovan 40 paraya, bir okka en 
nefis bal 25 kuruşa satılmakta· 
dır. Bunlar kAğıt para fiatıdır. 
Bir kiğıt lira 52 kuruşluk gümüş 

para mukabilinde tepdil edilmektedir 

Merzifonda 
10 Bin Liralık Bir 

ihtilas Yapıldı 
Merzifon ( Hususi ) - Mal· 

mlldürü Raif B. iki tahsildarın 
( 10300 ) lira para ihtilAs ettik
lerini tesbit etmiıtir. Her iki 
memur da tevkif edilerek Ad
liyeye verilmiştir. -· ___ ,___. ,_ , .... 
vetle ümit edilmektedir. 

Köyde mektep olmadığı için 
çocuklar tahsillerine devam ede
memekte ve köylüler bir mektep 
tesisini rica etmektedirler. 

-;.'--------------~ _I Tarihi Fıkr~ 
1 

Ölüınünü 
Bekliyorum ! 

Sık sık işitiyoruz, gaı~ 
tunJarında da okuyoruı: J 
sablnuyor 1.. Bu, ekme~ YJ.. 
yor gibi aykırı bir iddıa ,bt 
için teessürden evvel t 
uyandırıyor. Tarla ekili~or~ 
Buğday alınıyor demektır· 

men dönüyor mu, un çıkı~ 
mektir. Fırın yamyor mu, b' 
yapılıyor demektir. Hoş, 

dar uzun iatidlallere de 
yok. Hayat ile tegaddi ~ 
yürür. Birinin varlıgı öb 
varlığına delilet ve şahadet 

Ekmekten daha kıyoıe 
gıda olan kitabın satılı01 

kabul etmek le ıu kıya5' J1 
mOmkün değildir. Kitap ıV'1 
yorsa kitap basılmamak . lıl 
lir. Halbuki her gün yenı 
tabın basıldığını ve kita~ 
mızın da sermayedarlar •r:J 
kuvvetli birer mevki tuttO"· 
biliyoruz. 

Ben o iddia ile bu b~ 
bir türlü telif edemediğidl 
bizzat bir kitapçıya JJJ 

ettim, merhabalaştıktan 

gelişimin sebebini kısaca aJJ 
- Kitap satılmıyor, di 

Eğer bu iddia sahih ise 
dükkAnlarının yavaş yaflf 
panması lazımgelirdi. Biz 
şahit oluyoruz, şurada 
yeni kitaphaneler açıldığın• 
yoruz. Ne buyurursunuz 1 . 

Hem müellif, hem tabı 
kütüphane sahibi, birkaç 
dalgınlaştı, camekanlardaki 
sız kitaplar üzerinde g 
dolaıbrdı, aarnlı gamlı 
çekti~ 

- Sen dedi, tarih ıo 
riodensin, tarihi fıkralar ~ 1t 
sun. Üıküdarlı şair SDP'l 
fıkrasını bilmiyor musun 1 

- Onun fıkralan ç 
Hatta ıair "Ani" Hanıma 
harf oyunu da meıhurdut· 
şair erkeklere tefevvuk 
bealiyen bu hanımın 
ilzere divanını alan Süruri, 
les beyitlerinde küçük bir _

11 
yaparak ve divanı da eldor 
gezdirerek şaireyi malaınıt 
bırakmıştı. Acaba sizin b 
dığınız fıkra hangisidir ? 

- Süruri zenginlerdell 
namına üzenip bezenip, 
zahmet çekip gUzel bir 
yazar, bizzat götürüp suna'• 
len caize bekler, zengin 
hasis imiş, aldırmaz, kö 
bir kahve ile şairi snvar. 
müteessir olur, küçük ~jf 
daha gönderir, kasidelert11 

bedeli bulunduğunu ihtar 
Yine bir şey koparaO'j 

uzun bir hicviye yazar, be 
güzel boyar. Fakat bu bli 
da netice çıkmaz. Bu sefef 
gilcilnü bırakır, hergün bati' 
ginin kapısı önünde dol 

1 başlar. İlkin medih ve soP~ 
vedilmiş olan adam, şa!ri' 
inadını görünce pencereyı 

·d• - Yahu! - der - kası 
dın, aldırmadım. Sitem ettdiOt 
lik vermedim. Hicviye 
kulak asmadım. Şimdi ne.,. 
edip te burada dolaşıyor•" 

Süruri, şu cevabı verir: f 
- Ölümünü bekliyor~ııt·ı" 

bir de mersiye yazıp vazıfe 
tirmiş olayım. 

işte bizde ayni haldeyil-lıı 
basbk, olmadı. Bunu bastı 
madı. Nihayet iflas topun" 
lemi ye karar verdik.,, 

Bu izahtan sonra .r:i' 
ki ekmek, biçmek değı 
her dönen değirmen ol&J 
un akmıyor!. -'f-'f-

le 
ta 
bi 
iıı 
i . 

J 

111 
p 
B 
iti 

... 
l 
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BABİCI 'l'ILGBAPLAB Gönül İşleri ı Siyaset Alemi 

1merikada 
intihabat 

._ ____________________ Kabahati 

Miicadelesi 
D "Y• . 

Harp Aleyhtarlığı 
kanın ~ •1.Yaıetinde Ş'ınaU Ameri• 
n nıuhırn b'ı k" d outun A r mev ıı var ır. 

r. 'kı e v.::p.alı devletlerden alacaklı 
cortte - lııınan altın nıevcudunun 
1 ÇUnü • d 
ek~tin b. •.ın e tutan bu mem-

tab'i b'r 
0

Y1• bir rol oynama11 kadar 
bir bıaç ~J olamaz. Şımali Amerika, 
ittlihab u ay •onra Cümhur Reiıi 

14 Milyonluk Sabık Muharip Mutlaka 
Harbin Kaldırılmasını İstiyorlar 

· . atını y k • . 
ı ın şi-d· apaca hr. Bu ıntıbap 

... •den • t•d -
l'•lıyor. C •p ~ aı ha:z.ırlıklar ya-
PartUer· Ü~hurıyetçi ve Demokrat 
Buru"rt~n llluınu•illeri çarpıııyorlar. 
idili olan Aıııerlkan intihabatına bi-

Bubr ..... •IU funlardır. 
J~ldniıı dQ kUJ"tulma çareleri, 
•e .. ıeai. ,.,beat olup olmıyacağl 

1929 •en . 
• ••ne i 

1 
•••ne kadar ve bilha11a 

'111tcliy, ~~de Amerika memleketleri, 
laoUqh ı;.dar g8rillmemit bir İf 
JOrclu. F.ac. de1di. Para ıu tibl aln
b&ıhr,.n, t ondan ıonra başlayan 
b•ıilnkG le.irini ıöstere, ıöıtere 
larca in hat teklini aldı. Milyon-
b. ••ıı 1 • kal ırçok le' fııa dı. O ıuretle ki 
•çurulft kıııııelcr, Amerikanın bir 
letiı-daJ •1tırına yakla,htına kanaat 

er. 
BuQu11 • • 

lbe ._ • • 11•tıc~sı olar ak ta iktidar 
llllnı eld 

fırk•ya k e tutan cümhuriyetçi 
al;d k L artı, acniı bır mcmnuniyel

••arek ti b •tıtıek 1 • a,ladı. Fakat kabul 
ııte • ine zii 
1 

nııyorlar ki bu bulıran, 
kınt1n11,

0 .:ı•ktan ziyade umumi t.ı· 
r netıceaidir 1 • 

çlci Yıtı t 
in •gul da 1• öt denberi Amerikayı 
••it, ine e 

1
en bir mcseJedir. Bu )8 • 

Çı"-'11ta nı clcetin harice b rçok para 
~tluk ~na !bani oldutu gibi ar-
1•Uere ~11Zibaden •ık ıık !çıkan cina-

p•ltat \ eet çelnniıtir. 
'-~· Y•••k ~ Yasajın aleyhtarı olan
l~ın Yap 1 •nununu yerine 1retirmek 
laiL_ ı an ı rf' - • 
.& -..eyet, b a •yatı goıtcrıyorlar ve 
'tlctıl\L_ u Y6zdcn umumi ahlilnn llt -.ti.a.: kaç~ ••ili iddia ediyorlar. Çıün-

'•tlerini de l.r brafından ılzli tica• 
Çok ın •aın ettirebilmek için b"r· rn •11ıur) l. 

f\'tt, acil ~r ~aıtan çıkarılıyor, 
-hhr. bir alış verit mahiyetini 

Go.. laıiid f illG.ıor ki her ilcı' d 
d • •• •d ayayı 
'hndılcJ •n ••abt hrkalann 

den aı ~1 ıebepler, b:ribirin-
~~tııda lııUt "•etli deiildir. Fııkat 
.•ıtı bir & • katJelerini cezbeden n ü
liıettir. c::ı_Vardır ki O da meçhu
h~ N •iretçi fırb yapbğıaı 
lı"r llelli• ._•edi. bu.cıakü Cüm-
"'t """-. ~erdir. Fakat demok, ... 111._: Caıaluu- Reiıi Vilso-
._ ~ ~~~l iktidar meYkiin• 
~- 14.., --... a. meferki inti--.... t::l;J .. •allat Roonelt tara• 
,_, r, isat'L.. •diliror. Yapabilec~ 
~e b11 '•7etle • malim delildir. 
l.ı)bı., ~lıyeaa. içki yaaaj'ına 

: la-·~ebU~ına1Un •e belki buhra-
de._olu-a •r l•idiain ~uibeleradir 

~i ....... t P•rtanin kazanç ihtiaaal
ı..,. ~rle .ı. •tbnyor. Soa ıelen ha
;:~İriı._ .. okratlarm elcle ettikleri 
,::.._~lı-. e ~·••ffalu1etler, kütlenia 
~lıira11.ı. I• duydujıı meylin b"r 
~ı. sı::. bqka bir feY aayt

eyya 

Londra, 9 - Tahdidi Tesli
hat konferansında hazır olmak 
üzere bahri kuvvetlerin azaltıl
masmı tetkik için buraya gelen 
Amerilta mtimessili M. Norman 
Davia bu hafta içinde Sir jon 
Simon ile g6rliııecektir. 

Hu ver TekQfl Nedtr 1 
Londra, 9 - Huverin tahdi

di tealihat etraf mdaki tt:klifleri, 
Lıgiltere Amerika, japonyanın 
l.ondre muabedesilo hacimleri 
teabit edilen gemilerin hacimleri· 
nl dörtte bir nisbetinde indire-
cektir. 

Tahtelbahir hacimleri yekünu 
ftçte bir neticesine indirelecek 
ve hiçbir memlekette tahtelbahir 
hacimleri yekünu 35000 tonu 

4 geçmiyecektir. 
8 pusluk toplarla mücehhez 

kruvazörler hacmi yekünu 150.000 
tonu geçmiyecektir. Bundan ln
giltere biraz miistefit olacaktır. 

Çünkü Londra muabed~i mu
cibince 146,000 tona maliktir. 
~u Japonya ile Amerikanın aley· 
hindedir, çünki bunların hacimleri 
yekünu 180,000 'e 208,400 ton
dur. 

Amerikanın tahdidi teslihat 
konferansı mümessili Norman 
Davisin Londrada girişeceği 
müzakerelerin esasları bunlardır. 
Her Çareye ea, Vurun Muttaka 

Harbi Ka ldtnn 1 
Viyana 3 - Beynelmilel harp 

malfılleri ve sabık muharipler 
cemiyeti reisi olan M. Braadaya 
tahdidi teslibat konferansa reisi 
M. Hendersona şu telgrafı çek
miştir: 

•· 12 milletin 14 milyonluk aa
bık muharipleri, Tahdidi 1 eslihat 
Konferansmm yenide.n toplanmasa 
için her çareye baş vurulmasmı, 
sizden istemektedir. Bu konfe
ransın btıtün dünyayı memnun 
edecek bir netice vermesi ıç.ın 

uhali mlimktin kılmanızı rica 
ederiz.. 

M. Hantler .... un iki llUldesl 
Paris, 9 - Heriyo ile Hen

denoo arasındaki mllibt, laer 
iki deYlet adamınm nqeleriae 
balolıru., pek samimi olmattur. 
Bir fotoinf muhabirinin ma•· 
nezyoma yaamadığaadaa Ma.yö 
Headensoa M. Heriyoya "barutu
nız aalak,. demittir. 

M. Hendenon, uğur diye da-
ima üzerinde tqıcL;. ulak cep 
kruYaı.6rönl çıkararak 90ll dere
ce ciddiyetle ~ Bence b&tüa ai
llhların çapı, bunun çapanı geç
memelidir,. demiftir. 

lEF'ıtrkAN UMAR ASI: 932========== 
ÇOCUBLUÖUM 
~ ... ~r ha Etlllll MalJl•l:W 8ol"llud ' haıa r ftJı" 
Orta Tlrkçeye ÇeYıre:ı ll•JH1//111c 
.. "~ kar . 
Sen el. deş miliyimetle: 

Onlar..... aaraak11n!,, dudi. 
~- •ralannda hiç kllfür 
L.!. - 11or .._.birlerna. ve oyan oynarken 
~nda 1 ~datauyorlardı. Ayai 
q\'itıa idj~o nı.baretli ve mu· 

8· ecr •• 
'"itin ı,· 

bnlarda 
1 

._ır ağaca çıktım 'Ve 
•öt\ctda 11 ıı:s;. çaldım. Oyunlarmı 

tapı,_narak dinlediler. Bir araya 
._uı, re b~na baktılar. Bir ~ey 
la~Ot-lilrd ediyormuı gibi görü-
•~ •. " ş· d' ~ld._. ı . un ı baoa taı 

•• Giy. d'" Ü -

men ağaçtan iadim ft bir sürü 
hrlatacak teY tophyarak tekrar 
ağa~ brmandun. 

Fakat onlar tekrar eW. kötc
aincle oyunlanna baflamlf bulu-

uyorlar, bana ehemmiyet bile 
vumiyorlarch. Bu çok aaklt idi. 
Buna rağmen harbe ben başla-
mak istemiyordum. Bu aralık 
pencereden birisi bağırdı: 

- Çocuklar içeri geliniz!. 
Muti fakat hiç te acde ctmi· 

ycrek mwıla&am adımlarla eve 

Japonyanı1!_ Nümayişi 
Yeni Mançuri Devletinin Tanınması 

İçin Bir Nümayiş Yapıldı 
Tokyo, 9 - Yeni Mançuri 

devletinin Japonya tarafmdan ta
mnnmasını tes'it için burada bü
yllk bir nllmayiı yapelmlfhr. 
Bat•ekil M. Çenk Siya... ve di
ier nazar!ar nümaJitte hazar bu
lunmuflftrdır. Nazırlar ve birçok 
hatipler nutuk a&ylemiı1erdir. 
Nümayifle kabul edilen kararda 
ecnebi memleketlerden yeai 
Mançuri devletiai hemea taaıma
ları istenmektedir. Karar, 30 
memlekete telgrafta bildirilmiştir. 
Telgrafta deniliyor ki: Japonya 
"Mançuri} i yaşamrak için ide.al 
bir n)emlekelw haline getire
cektir. 

Lfft911 R..-U t•ldHnda 
Çlnla i=lkrJ 

Paris. 9 - Çinin Paria Sefiri 
M. Vcllinghm, Milletler Cemiye
tinde F raruuı: murahlıası olan M. 
Pol Bon1rnru %İyaret elmiftw. M. 
VeUi•ton bu ziyarette Littcm 
raporu ltakkında Çiain resmi 
noktai nazannı bildir•iftir. Çin 

Eks~riya 2ğacın thıtüode veya 
tahtaperde de bulunuyor, onların 
ben?1'aşağ.ya <Jyun oynamak için 
çajıl'laalarını bekliyordum. F .akat 
onlar bctai çağırmıyorlardı. Ben 
de h.ayalco bcr.aber oynuyordum. 
Baun o kadar kendimden geçiyor 
heyecanlanıyordum ki, yüksek 
sesle gülüyor, ha) kırıyordum. 
Bunun üzerine üçü durup bana 
bakar:Jar ve yav~ca aralarand.ı 
konuşurlardı. Fakat ben dişüo
ceye dalar ve ağaçtan aşağtyrı 
inerdim. 

Bir defasmda {Sak1ambaç) oy· 
nuyorlarm. Ortancası ebe olmuştu. 
O kulübenın arkasında dW"uyor 
ve ellerile sını sık•, hiç hiyle yap
madau gözlerini kapıyordu. Di
ğer1eri de ouoo etraf nda sak
lanmak ıçuı koıuı11rorlardı 

matbuahnın bu rapora 
olduğunu söylemiştir. 

lehdar 

Macaristan 
Dirilmek istiyor 

Buclabette. 9 - Jeaeral Gom
hos, 30 bin kİfiye hitaben bir 
nutuk aöylİJ'erek, Macaristaaın 
tekrar hayata kaYllflUSt için 
muabedeteria yenidt:a tetkikini 
istemipir. 

Deniziı DiiıMi Alltalar 
Plimar, 9 - Gepmlenle ... 

tu a'ltm JAIJ• E,IİIM ..,.......aa 
Artigliyo taı..ili~ •• ;.; vwta
sile 700 bia :lnrlliz lir.tık al
bn ıçtbrJmq Ye har.aya Setİril· 

mİf1İr 
11-p1a 8ira Sartiratt Azaldı 

Beııliııa. 9 - .IWptca enel 
At.aayada .... bataaa 100 
litre Wra arfedilirkea. son Wı
ra• cWaJlllİlıe ita ..&yat 56 lit
reye İDaipir. 

Büyiiğü barakanın ~ altımda 
genit esiri INr 1nza.- albna tıii
rüaerdc ıirdi. ~iiçik i9e eödaü
te nazaran heaüz llel'CJ'e gide-

ceğiai bilmiyord& oem, ""' 
pşkmhkla aMema.liy. b,_..o 
etrafmda dolaf ıyOl'CI& Blt-Sü 
.. Bir •. İki. • ., diye ~ K._k 
ku,.ama kapağı iizeriae sıçradı, 
ipi ta :tu. BacaJdan k0Ya111G ipıı
de sallaaıyorda. Ko.a ile byu
oun cidarına vurup boğuk boğuk 
ses çaka~rak derinUğe değru 
kayboldu. Korkudan donmuş 
gibi kuyu makamıma dönüşüne 
bakakaldı111. Fakat meseleyi 
derhal anlamıştım. Avluya atla
dım ve bağırdım: 

- O kuyuya dü tü 1. 
Orl:mca benime bef"aber ayni 

zamanda yetiıınişti. Y•v.daHQ 

Kendinizde 
Arayınız 

"18 yaşında genç bir yetim 
kızım. Hayatımı çalışmkla geçirjr, 
validemi ve kendi maiıetimi te
min ederdim. Bundan dokuz ay 
evv~l senç ve güzel bir çocukla 
lanıfbm, bana ilinı qketti, me\(. 
taplar gBnderdi. Ben de kabul 
ettim Dİfanlandık. Beni itten çı
kardı valideme de bana da ba
kıyor. Buı alqamlar da bize K .. 
liyor Fakat iki aydanberi vazi
yette bir detiflldik var. Ara 11ra 
fena muamele ederek kalbimi 
kırıyor. Evlenmemize ~elince, 
JAfı nafaata kllçllk oıau;undu 
•enebqma baralalda. V uiyet do
lifiyor. ÇOk rica ederim hanım
teyzecijim aİfanhma kartı ne 
7apaJUD? 

N. • htanbul 
Kwm, anlqıhyor ld ıenç 

Hlldea •oiwmya bafl•m•ıbr. 
BunWI blrind kabahatiai kuclin
do aramalımn. Bir wkek ıH·diji 
bir ima, bahuua oau itiDden 
çıkarıp bellemeyi sBdlne ala
cak kadar Hvcliji bir ku:ı, 
llıoaı•:ı: •• Mbepm bll'Akmu. 
Demek ki MG onu c~zbetmuini 
bilmedin. Ba ifte biraz zeki ve 
bduı fetaneti kullanarak oomı 
plid ahmya, nu kendine Ye 
eve '-il-ya Ç.Ôf. Zatea ftll .. 
....... ae UW.. Niklla oldUktan 
90IH'8 Cla artık vaziyeti idare 
edenia. 

Jf. 
Ada ada D. '.N. Haııı a1 

Kızım, sevdiğin adam 24 se
neye ma'1ı'kfmı. Yedi senedenberi 
de mah'bus bulunuyor. Halbuki 
aen ıs yaflndasın. Fazla olarak 
ta bu adamı g&rmemişsin. O hal
de ne onun •eni .sevlQMıine, ne 
de eeuiD onu sevmeae imkAn 
yoktur. Binaeual..,yh ortada bir 
aeNda meseleıi Yebmetmek dotru 
~ndir. 

Sonra !4 aeaey• m•hküm bir 
.damı :beklemek te miimldı de
iildir. Amıen baban bu adamla 
.eır1enaıekte •srar ediyorJaraa, HDİ 
.eraıiyorlar demektir. Vçacaj1n 
:p:y bu .adamı tammadıiJw, &el'· 

medijini, .ısevemiye.cejiıai söyle
mek ve kendine başka bir hayat 
arkadaıı aramaktır. 

HANIMTEYZ€ 
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ipi tut.ak istedi. Fakat Gml (iar. 

<hwabihMk ,çın klfi kDTTeti 
yoktu, parmaklarını ber.eledi. Fa
'kat ben y.apıştım, bilyülderi de 
yetifti. D&llmllz bmlea biiHin 
bvvetimide kov•yı yukarJ ~
miye b.,ıadık. Biyüğü rica edi
yorda: 

- Yalnız çok yavaş efendimi. 
K&çütti çarçabuk yakarı aldık. 

Ynd korkudan sapsan olmu,tu. 
Sağ ko1undan kan damlıyordu. 
y anağmın biri de sıynlnşb. e .. 
line kadar ıs1anmışh. BIUün vii
cudü titreyerek ve gözlerini bü
yük büyflk açarak gülüyordu. 
Kelimeleri uzalı; or Ye ezip büze
rek divordu ki: 

- A .. F:ıkat a a Övle 
ok 1ı1bi 11&dim ki !.. 

(. .\ru:i l anu ) 
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1 ıvtemleltıt Manza,.aları 

Adananın 
Cinci Melımedi ' 

Adana ( Hususi) - Burada 
Mehmet Ağa isminde lranlı bir 
kahYecİ vardır. Bu adama Cinci 
Mehmet ağa derler. Neden Cinci 
dendiğini merak ettim Ye kendi
ıindeo sordum, dedi ki: 

- Ben bir gtın memleketimde 
avlanıyordum. Orman içeriıiode 

kulağıma bir aeı geldi: 
- Aman Mehmet Ağa beni 

kurtar!. 
Sesin geldiği tarafa dandUm 

bakbm, bOylk bir kurdl ı ağzmda 
ay parçası tıibi bir kız Yardı, 
hemen sillhıma davrandım, kurdu 
yaraladım, kızı kurtardım •• 
evime getirdim. Fakat ba kızm 
baıında iki boynuz ~ardı, ayak· 
ları da keçi ayaima benziyordu. 
Kıtla bir 1ene kadar eYimde 
oturdum, ıoara onunla Adanaya 
aeldim. KahYe açtım. O ocakçılık 
ediyordu, ben aanoaluk. .. 

- Ama biz 16rmedik bu 
ocakçıyı ••• 

- Evet görmediniz, göremez
diniz de, çünkn o cindi, cin olduğu 
için herkese g&ilnmezdi. 

- E... Şimdi yine yanında mı 
bu cin? 

- Hayır. Bir gün ben yorgan
cılara başımdan geçen bu vak• ayı 
anlattım ve ocak bqında duran 
cini onlara g6stermek istedim, 
fakat cin kaçh, bir daha onu 
göremedim. Şimdi o kendisini 
bulduğum ve kurtardığım ormanda 
yaşıyor. Bana mektup g6nderiyor, 
fakat bir daha yanıma avdet 
etmiyecetini bildiriyor, ben de 
onun tatlı hayali ile Yakit ıeçiri
yorum. Bana cinci denilmainia 
batlıca aebebi badm. - D Ulvi 

Uşakta 
içtimai Yardım Teşkilab 

Çok Noksandır 
Upk ( Huud ) - Burada 

maaleıef içtimai yardım tefkı1lti 
çok noksandır. ldo tahribat 
1apmakta, vesait noksan oldu-

• ğundan &nilne g~çilememektedir. 
Memleket butanea blitiin ııas· 
taları iltiap etmemektedir. 

Evelki sGn burada pek ha-
zin birde ilim olmUf, bir ıelıi
dio oğlu olan l.C yaşında Sadık 
isminde kimtuiz Ye öksnz bir 
yavru bakımıızhk ve tedaviSi.ılik 
,Oziinden ölmiif, kefen parası da 
oladığt için cenazesi ortada kal-
llUfbr. Bu feci ve elim yoksul
luğu haber alarak cenazeyi ben 
defnettirdim. Burada bir hayır 
cemiyetine çok şiddetle ihtiyaç 
hissediliyor. - Ş. Kaya 

Antalya da 
Bir Kahve Yüzünden Feci 

Bir Cinayet Oldu 
Antalya (Husual) - Burada bir 

bar cinayet, olmllf, kahveci Arap 
Abmetle kayıkçı Ahmet isminde 
iki kişi arabacı Ahmet ve Hamdi 
isimli diğer iki kiti tarafmdan 
ağır surette muhtelif mahallerin· 
den yaralanmıılardır. 

Cinayet Arap Ahmedin Ke
miklikteki kahvesinde olmuş, 
kendilerine kahvenin geç veril
mesinden muğber olan arabacı 
Ahmetle Hamdi tabancalarını 
çekip rastgele atmıya başlamış• 
)ardır. Çıkan kurşunlarda kahveci 
Arap Abmetle kayıkçı Ahmedo 
rastlayıp yaralanmalarına sebep 
olmuştur. Mütecavizler yakalan• 
'11J ştır. 

·1c1t POİTA 

• 
HA LE 1 

Aydında Yepyeni Bir 
Şehir Kuruldu 

Çalışkan Ayd~nlılar Yeni Binalar için 
15 Milyon Lira Harcadılar 

Aydın ( Husuel ) - Yedi 
1ene evvel bir defa daha Aydına 
gltmiftim. DDtm•D iatillıı albn· 
da t1ç defa ya11a11 glzel Aydın 
onman bir harabeden farkıızd1. 
Yanım 7erlerüıden tek ttlk aiv
rilen binalar, lmit Yerici bir te
kilde deiilcli. 

Yedi -elik bir fulladaa 
ıonra Aydına yapbğım bu ikinci 
ziyaret ben de hayrete dtıftl
recek kadar kuvvetli bir tem 
btraktı. Yangın 1ahalannda ylk
ıelen binalar ortaya aarl bir ıe
hir çıkaraut- Yeni binalana hep
ıi de ayni mimari tanmda yapıl
m11br. Aydın Belediye Reisi F ey-
2İ Bey anlat.yordu: 

- • lstirdattan ıonra Aydın
da barınacak bir baraka bile 
blmamııb. 40,000 nlfuslu olan 
19~ir sakinlerinden hepsi de hic-

ret ettiği için tehir sekenesiz kal
mıfb. Yavaı yavaı beş, alb 
ntıfus Aydında yerleşti. Y erleıen• 
ler tamamen yabancılardı. Zengin 
sınıf hiçret ettikleri Jerde ikamet 
etmiıti. 

Bu kadar az nüfusla ıehri 
imar etmenin m~üllb derhal 
na7ara çarpar. Fakat Aydmda 
yeniden yerleıen halkın çalışkan
hjı phirde bergla bir biunıa 
yükaelmesini temin ecliyorcla. 

Ayc:l.a çok zengin •• .. ate 
pek elverİfli bir tehir oldup için 
buraya bir defa relen yerlqi-

A. li B. Muhakkak 
Bir F elô.ketten 
Kurtuldu 

Konyadan Ermenağa (itmek
te olao Tanare mlfettişi Emin 
Ali Bey otomobille Çayıralan 
köprüsünden geçerken köpril 
birdenbire yıkılmış. otomobil &n 
tekerlekleri boflokta kalmak su
reüle köprüde aaıb bir vaziyette 
kalmıtbr. Taliin büyük bir lutfu 
olan şu baziyet Emin Ali Beyi 
muhakkak bir ölümden ve pek 
derin olan uçuruma yuva~lanmak· 
tan kurtarmıştır. Enıin Ali Bey, 
bu feci vaziyetten ıonra kendisi· 
ni aramaya çıkanler tarafından 
kurtarılmıfbr. - Konya: Babalık 

Antalyada Hırsızllk Yoktur 
Antalya (Haami) - T qYİkiye 

maballelİDde oturan dul AYte 
Hanımın evine hınız airmiş, bir 
hamam takum ile iki lirasını 
çalmııtır. Burada hiç lıınwık 
vak' ası olmadığı için bu hlc:lise 
halkta hayret uyandırmıştır. 

Çerkeşte · 
Maliye Vekili Tetkikat 

Yapıyor 
Çerkes (Hususi ) - Meb'usu

muz ve Maliye Vekilimiz Abdiil
halik Bey kasabamıza gelmif, 
tetkikat yapmış, kasaba halkı Ye 
köylülerle temas ederek dertleri 
ve şikayetleri dinlemiştir. 

Meb•uıumuz burada bOyilk 
merasimle karşılanmış, kaaaba 
taklarla süslenmiştir. Vekil Bey 
yapılan tezahürata ve gösterilen 
misafirp~rverliğe teşekkllr etmiş, 
ve tetkikata devam etmek llzere 
Eaki Pazara gitmittir. 

Aydının Gazel •••rlerlnden 
Bey camii 

yordu. Çalıtkan halk kazandığı 
için hem kendilerine birer mes
ken ediniyor; hem de servet sa· 
bibi oluyordu. On sene içerisinde 
Aydında inıa edilen binalann 
kı~eti 16 milyon lirayı buldu. 

Yavq yavaş ,ehrin ahalisi 
on yedi bini buldu. Vilayetimizde 
çalııkan vatandaşlan& işsiz kal· 
muı lhtim.U yoktur. Senenin 
muhtelif zamanlarında iı bulmak 
Jçin Aydma •eleoler, maifetleriai 
temin etmek imkimDJ elde el• 
mektedirlar. 

Şebria aifuıu azdır. Her 
çalqkan Yataadaş burada it bu-

labilir. Memleketimiz iki, üç yüç 
bin n&fue besliyecek kadar zen
gindir. Aydın ovası, Selçuka ka
dar tamamen mlhnbit ve mah
suJdar oluşuna g6re milyonlarca 
nüfua bealiyecek bir kabili1ette
dir. Yeter ki bu arazi tamamen 
aeredilmif oı..a. 

Şehirde bir sinemadan başka 
eğlenecek, halkı toplu olarak bir 
araya getirecek hiçbir vesile yok. 
Buna mukabil ıehirde elliyi te
cavtız eden kahvehane var. Halk 
geceleri saat ona kadar kahve
lerde vakit geçiriyor. Saat oiı
dan sonra sokaklarda kimse kal
mıyor. 

Sokaklarda hiç kadına tesadüf 
edemeyişim olmuştur. Ben bunu 
evveli, halkin ve ailelerin yaz 
mllnasebetlle bağlara, bahçelere 
çekilmiş olmalanna hamletmiıtim. 
Fakat anlattıklarına göre; AJ
dmda kadm azmış. 

Şehirde yalnaz bir ortamektep 
vardır. Bu mektep koca Aydın 
viliyetinin ihtiyaçlanna tekabiil 
etmediği gibi, ciyar vilAyetlerden 
gelen talebelerin de ihtiyaçlarına 
cevap v•ecek uıevkide değildir. 
Aydın Demiryola kampanyaslDln 
temin ettiği bir motokarla her 
Abab talebeler Nazilliden Ay
cima gelip mektebe devam etmek 
imkAn•nı buluyorlar. Her hAlde 
Aydanda bir liae teaiaine lllzam 
vardır. - Adnan 

Muşun i arpuz· Ve Ka
vunları Pek Meşhurdur 
Muş (Husust)
Muş karpuzlan 
da büyükliğile 

meşhur olan 
Diyarbekir kar-
puzlarına reka
bet etmiye baş· 
lamııbr. Mahsu· 
lün en kllçüğll 
beş okka gel
mekte ve sıra 

malı beı okka 
ile 15 okka 
arasında tehallif 
etmektedir. Resmini g6nderdi
ğim karpuz 31 kilo 350 gramdır. 

Ba karpm burada kiğıt pa
ra ile 13 kurllflur. G6müt para 
ile 5 kuru14 almak kal,ildir. 

Kavunlanmız da nefasette em
salsizdir. (120) kavunluk bir ara• 
ba bir banknota 1ablmaktadar. 

Çirkin ovada 
Sıtma Tahribat Yapıyor 

Mektep Lizım 
Çirkinova ( Huaual ) - Kasa· 

bamız Antalyaya on beı kilomet· 
ro mesafede kAin, 60 haneli ve 
heş yliz nilfuzlu bnynk bit k6y· 
diir. Kay balkının kısmı azamı 
mübaclildir. Bu sene köyde susam 
ve karpuz mabsuln pek bereket
lidir. Yaloız sıtma hastalığı fazla 
tahribat yapmaktadır. Fakat sıt· 
ma ile ciddi aurette mücadeleye 
başlanmıştır. Gelecek sene k6yde 
11tmadaa eaer kalmıyacaiı kuv-

Zerzavat çok ucuzdur. 
Bir okka domate1 30 paU: 

Bet patlıcan bir kwup, bir okka 
ıoYan «» paraya, bir okka a 
nefiı bal 25 kurup ublmakta
dır. Bunlar kAğıt para fiabcLr. 
Bir klğıt lira 52 kvrutfuk gilmlf 

para mukabilinde tepclil edilmektedir 

Merzifon da 
10 Bin Liralık Bir 

lhtilis Yapıldı 
Merzifon ( HulUll ) - Mal

m&dllrü Raif B. iki tahıildar.n 
( 10300) lira para ibtilAı ettik· 
lerini tesbit etmiıtir. Her iki 
memur da tevkif edilerek Ad
liyeye verOmiştir. 

_.~-... ·--
vetle limit edilmektedir. 

Kayde mektep olmadığı ıçın 
cocuklar tahsillerine devam ede
memekte ve k6yHHer bir mektep 
teıiıini rica etmektedirler. 

T efl'İİlienel 

Tarihi Fıkra 

Ölüınünü 
Bekliyorum I 

Sık ıık itiliyoruz, gazelt 
tunlarında da okuyoruz : 
utılmıyor 1.. Bu, ekmek y 
1or ıibi aykın bir iddia 
için teeuürdeo evvel t 
uyandırıyor. Tarla ekiliyor 
Buğday alınıyor demektir. 
men dönüyor mu, un çıkıyO' 
meldir. Fınn yanıyor mu, 
J&pılıyor demektir. Hoı, 
dar uzun iıtidlillere de 
yok. Hayat ile tegaddi 
yilrlir. Birinin varbga C>b 
varhiına delilet ve ıahadet 

Ekmekten daha kıyme 
ııcla olan kitabın sabim• 
kabul etmek te fU kıyasa 
mDmklhı dejildir. Kitap 
yona kitap baaılmamak 
lir. Halbuki her gftn yeni 
tabın basıldığuu ve kita 
DIWD da sermayedarlar a 
kuvvetli birer mevki tuttu 
biliyoruz. 

Ben o iddia ile bu ha 
bir t6ılü telif edemediğiaı 
bizzat bir kitapçıya mO 
ettim, merhabalaştıktan 

gelifimin ıebebini kısaca ao 
- Kitap sablmıyor, diy 

Eğer bu iddia sahih ise 
d6kklnlarının yavq yavaf 
panması li11mgelirdi. Biz 
tahit oluyoruz, ıurada b 
yeni kitaphaneler açıldığını 
yona. Ne buyurursunuz 1 

Hem müellif, hem tAbi 
kütllphane sahibi, birkaç 
dalguılaştı, camekAnlardaki 
11a kitaplar 6zerinde 16 
dolatbrdı, ıamh gamlı 
çekti~ 

- Sen dedi, tarih m 
rindenain, tarihi fıkralar y 
1U11. 0.kldarh ıair 
fıkrasını bilmiyor musun 1 

- Onun fıkralan C 
Hatta pir •Ani,, Hamma 
laarf oyana da metburdar. 
f8İr erkeklere tefeVftk 
baliyen bu hanımın 
6zere divaDIDl alan Sllruri, 
le1 beyitlerinde küçllk bir 
yaparak ve diY•nı da eld 
gezdirerek ıaireyi malamat 
bırakmıştı. Acaba sizin b 
dıpuz fıkra hangisidir ? 

- Stlruri zenginlerdeD 
namına üzenip bezenip, 
zahmet çekip g8ael bir 
yazar, bizzat götnrüp sun 
len caize bekler, zengin 
basla imiş, aldırmaz, k 
bir kahve ile piri savar. 
mllteeasir olur, küçUk bit 
daha g6nderir, kasidele 
bedeli bulunduğunu ihtar 

Yine bir ıey kopa 
uma bir hicviye yazar, h 
glsel boyar. Fakat bu 
ela netice çıkmaz. Bu .efe! 
gtldlnll bırakır, bergüa 
gİllİll kapı11 iSnünde 
bqlar. bkin medih ve 
veclilmiı olan adam, • 
inadım ıöriloce pencereyi 

- Yahu! • der • kasid 
dın, aldırmadım. Sitem e • 
lik yermedim. Hicviye d 
kulak umadım. Şimdi _. 
edip te burada dolaııyo 

Sllruri, ıu cevabı verir: 
- Ölümünü bekliyoru• 

bir de mersiye yazıp v · 
tirmiş olayım. 

lıte bizde ayni haldeyiSt 
baabk, olmadı. Bunu bat 
madı. Nihayet iflis topuoll 
lemiye karar verdik." 

Bu izahtan sonra 
ki ekmek, biçmek değil 
her d6nen değirmen ol 
un akmayorl. -lf-Jf. 
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Siyaset Alemi 

A erikada 
İntihabat 
A ücadelesi 

Dünya siyasetinde Şi mali' Ameri• 
kan ın m ühim bir mevkii vardı r. 
Bütün Avrupalı d e vletlerden alacaklı 
n .. \ kid e bulunan altın nte,,•cudunun 
c!ör tte üçünü c!in

1

de tutan bu mom
Jeketin böyl bir rol oynaması lı::ad r 
t~bii bir şey ol maz. Şimali Amcrik , 
hı r buçuk ay sonra Cümhur Reisi 
~u.tihabatmı yapacaktır. Bu intihap 
1 :ın şimdiden iptidai haı.ırhklar ya• 
ı11 lıyor. Cümhuriyctçi ve Demokrat 
Partilerin mümessilleri çorpışıyorl r. 
BugUnkü Amerikan intihabatına ha· 
kirn olan mevı:u şunlardır: 

Buhrandan kurtulma çarel ri, 
J~klnin urbeat olup olmıyacağı 
me elesi. 

1929 •enesine kndar ve bilhusa 
sene içind Amerika memleketleri, 

ıiındiye kadar görülmemiş bir iş 
bolluğa içindeydi. Para su gibi akı· 
Yordu. Fakat ondan sonra ba lıyan 
buhran, tesirini göster , göstere 
bugünkü hat teklini aldı. MiJyon· 
1 rca insan lşıiz knldı. O suretle kl 
birçok kim ler, Amerikanın bir 
lıÇururn kenarına yaklaşhıtınn kanaat 
~ctirdHer. 

~u~~n netic~si olarak ta ilctid r 
ınevıuını cld t . . 
f k e utan cüınhurıyetçı 
~r .a yn karşı, geni, bir memnuni}•ct· 

1J zl ık hareketi başladı. Fakat kabul 
•tmek ist nıiyorlnr ki bu bulıran, 
mevzii olmaktan ziyade umum i ~ı· 
kı ntının bir neticesidir. 

içki yasağı, ötedenberi Anır-rikayı 
nı eşgul eden bir meseledir. Bu .}B · 

iiak, memleketin harice birçok para 
çıkarmasınn mani olduğu gibi at· 
fıofluk yüzünden ık sık !çıkan cina
yetlere de set çekm iştir. 

Fakat bu y.ıısağın aleybtarJ olan
lar, yasak kanununu yerine getirmek 
l~in } apı lan arfiyatı g österiyorla r ve 
nahayct, bu yüzden umumi ahJfı.kan 
düıkOnle tiğini iddia cdiyorlnr. Çün
k kaçakçılar tarafından gizli tica• 
retle rin i devarn ettirebilmek için b·r· 
çok mernurl r baştan çıkarılıyor, 
rUşvet, adi bir nlış verit mahiyetini 
alıyor. 

Görülüyor ki her iki davayı 
ın'"d f 
d u a n eden avukat fırkalarm 
d Yandıkları sebepler, b:rihirin-

cn az kuvvetli değildir. Fııkat 

ho~tolda halk kfitJclerini cezbeden ıuü-
ıuı bir A ·ı d • 

1• nu vnr ır kı o da me\·hu-
ıyettir. Clin:huriyetçi fırka yaptığım 
fapmıştır. Namzedi, buaünkü Cüm
bur Reisi Hoonrdir. Fakat demok
rat fırk • aabık Cüınhur Reisi Vilso-

un ölümündenberl iktidar mcvldin· 
den uzak kalmıttır. Bu aefe.rki inti• 
bapta Nevyork aliai Rooı:ve1t tara• 
fınd n lemail edıliyor. Yapabileceği 

eyler, kat'iyetle malum değildir. 
lıte bu meçhuhyetin, :içki yasağına 
aleyhtar bulunmanın ve belki buhra• 
111 h :fedebllir ümidinin <:-azibcleridir 
lı:i demokrat partinin kaı.anç ihtimal
lcrfoi biraı. arltınyor. Son ge!en ha
berlerle denıokrntJarın elde ettikleri 
bildirilen muvaffakıyetler, kütlenin 
tne\'lıu'e kuıı duyduğu meylin bir 
tezahüründen başka bir şey ayı-
lanıaz. Sıucyya 

BABİC:I TBLGB LA 

Harp Aleyhtarlığı 
14 M·lyo luk S ık Muha~·p M laka 

arbin ald rılmasını 'stiyorlar 
Londra, 9 - Tahdidi Tesli· 

hat konferansında hazır olmak 
üzere bahri kuvvetlerin z:albl· 
masmı tetkik için buraya gelen 
Amerift:a mümessili · ~orman 
Davis bu haft içinde Sır Jon 
Simon ile g5rüşecektir. 

Hu ver T kllfl Nedir? 
Londra 9 - Huverin tahdi· 

di teslihat' etrafındaki teklifleri, 
lngfltere Amerika, Japo~yanı~ 
tondre muabedesile hacımlerı 
tesbit edilen gemiler!n ha~ml~ri· 
nf dörtte bir nisbetmde mdıre· 
ceklir. 

Tahtelbahir hacimleri yekünu 
Oçte bir neticesine iodirelece~ 
ve hiçbir memlekette tabteiba\nr 
hacimleri yekünu 35000 fonu 

1 geçmiyecektir. 
8 pusluk toplarla mücehhez 

kruvazörler hacmi y~kunu 150.000 
tonu geçmiyecektir. Bundan ln
giJtere biraz müstefit olacakbr. 
Çünkü Londra muahed i mu· 
cibince 146,000 tona maliktir. 
r.u Japonya ile Amerikanın aley· 
hindedir, çünki bunların hncimleri 
yekünu 180,000 ' 'e 208,400 ton· 
dur. 

AmeriJ anın tahdidi teslihnt 
konferansı mümessili Norman 
·Davisin Londrada girişeceği 
mfızaketelerin esasları bunlardır. 
Her Çarey B ş Vurun Mutlaka 

Harbi Ka ldı~ın ! 
Viyana 3 - Beynelmilel harp 

malulleri ve s3bık muharipler 
cemiyeti reisi olan M. Brandays 
tahdidi teslibat konferan ı reisi 
M. Hendersona şu telgrafı çek· 
miştir: 

"12 milletin 14 milyonluk 
bık muharipleri, Tahdidi 1 esUhat 
Konferansmııı yenide.o toplanması 
için her çareye baş \•urulınasını, 

sizden istemektedir. Bu konfe· 
ransan bllHin dünyayı memnun 
edecek bir netice vermesi ıçm 

uhali mümkün kılmanızı rica 
ederiz.,, 

M. Hendersonun iki Nüktesi 

Paris, 9 - Heriyo ile Hen· 
dcrson ara ndaki mülakat, her 
iki devlet adamının neşelerine 
bakılır a, pek samimi olmuştur. 
Bir fotoğraf muhabirinin mag
nezyomu yanm dığından Mösyö 
Hcodenson M. Heriyoya "barutu· 
111z ıslak,, demi tir. 

M. Hcnderson, uğur diye da
ima üz.erinde taşıdığı ufak cep 
kruvaz.örünti çıkararak son dere· 
ce cidd~yetle "' Bence bfilün si- ı 
lahların çapı, bunun çapanı geç· 
memelidir,, demiştir. 

Amerik da eskı 
muhıırlpler •Ame· 
rikan Logion • 
iııminde lir c i · 
y t tc kil tmişl r· 
<lir. fohtolif ı· 
nı fJ rdan ınüt~

eekldl oJ n l u 

ore .. on '\ 
c :\ım•rik. n L g on• 
unıı lıi r . ~ mm 

if h:l<!r i t hiı • yap· 
tı •ı rı ~ · l r i i 
g Jtcrmck dir . 

• 

Japonyanı~ Nümayişi 
Yeni Mançuri Devi tinin Tanınması 

İçin Bir Niimayiş Yapıldı 
• Tokyo, 9 - Yeni Mançuri 
devletinin Japonya tarafından ta· 
nınnmnsını tes'it için burada bli· 
yük bir nnmayiş yapılmıştır. 
Ba~vekiJ M. Çenk Siy su ve di· 
ğer nazırlar nümayifte hazır bu
lunmu tardır. zırlar ve birçok 
hatipler nutuk söylemişlerdir. 
Nümayişle kabu1 edilen kararda 
ecnebi memleketlerden yeni 
Mançuri devletini hemen lantma
ları i tenmelctedir. Karar, 30 
memlekete tc1grafla bildirilmiştir. 
Telgraft deniliyor ki: Japonya 
"Mançuri)i yaşamrak için ide.al 
bir ruemJeket,,, haline getire· 
cektir. 

Lffton Raporu Hakkında 
Çinin Fikrl 

Par· • 9 - Çinin Par· Sefiri 
M. Vellinghm, Milletler Cemiye
tinde F rımsız nıurahhası olan M. 
Pot Hoııkuru :z.iyaret etmiştir. M. 
Vellington bu ziyarette Litton 
raporu hak ında Çinin resmi 

okt i nazannı bildirmiştir. Çin 

matbuahnın bu rapora lehdar 
olduğunu söylemiştir. 

·c:;;;=============~ ::::z::&i 

Macaristan 
Dirilmek istiyor 

Budab e, 9 - Jeneral Gom· 
bos, 30 bin l<lşiye hitaben bir 
nutuk öyiiyerek, Macaristanın 

le r.zır hayata kaY:Ufma ı ıi&iıı 
uahede!erin ye idtn tetki ·ni 

i temiştir. 

Denizin Dibindeki Altm1ar 
Plimur, .9 - Geçcn1erde a· 

lan altın yüklü Egip vapuru da 
ArugUyo ıtahsiliye gemisi v.a t:ı
sil 700 bin lngiliz liralık :al
tm Çt ~ rJmış ve bur.aya getiril-

i :tir. 
Atmaıyada Bira Sarfiyat1 Azaldı 

ıBerlin, g - Har: t 

laıany da adam bq. 
litre bir.a aarfedi!irlc on 

ın, t 

ıe el 
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iEFRIKAN UMARASl:93=========== 
Ek erivn ağacın ft tünde veya 

tahtaperd de bulunuyor, onların 
benr•'nşağ.ya oyun oynamak için 
çnğıfm 1 rım b kliyoroom. Fakat 
onlar beoi çağar ıyorlardı. Ben 
de hayalen beraber oynuyordum. 
Baun ok d r kendimden g çiyor 
heyecanlanıyordum ki, yu'k ek 
sesle gi.iliiyor, haykırıyordum. 
Bunun üzerine üçü durup bana 
bakarlar :ve t•.ava.şca .aralarında 

konuşurlardı. Fakat ben düşün
ce e dalar "e ğaçtan şağıya 
in rdim. 

Büyüğü bar: ç.ab ı 

gen" c iri bir kızağı• altma •·• 
rünerek irdi. Küçii - i g- - ü-ÇOC:UKLUGUll 

Me•hur Rus Edib) MaksJ:n Clork .. ıt .ı haya? ra n :111 

Ortanca karde.ş mülayimetle: 
"Sen de amma sarsaksan!,, derdi. 

Onlar aral~mda hiç knfür 
k~Uanınıyor ve oyun oynarken 
bıribirlerini aJdatmıyorlardı. Ayni 
tarnanda çok maharetli ve mu· 
lcavinı idiler .. 

Birgün bir ağaca çılctım ve 
bnlarda ıslık çaldım. Oyunlarını 

raktıla,, dinlediler. Bir araya 
10_Planarak bana baktılar. Bir şey 
lllu:zalcro ediyormucı uibi görü· n·· ,. eo· 
ll.Yorlurdı. " .Şimdi hana taş 

atacaklar: • diy düıündünı, ho· 

Türkçeye Çeviren Muvaffak 

men ağaçtan indim ıve bir sürü 
hrlatacak şey toplıyarak tekrar 
ağa~a tırmandım. 

Fakat onlar tekrar evin köşe
sinde oyunlarma başlamı~ bulu-

uyorlar, bana ehemmiyet bile 
vermiyorlardı. Bu çok acıklı idi. 
Buna rağmen harbe ben başla-
mak istemiyordum. Bu aralık 

·pencereden birisi bağırdı: 
_ Çocuklar içeri geliniz!. . 
Muti fakat hiç te acele etmı· 

yerck muntazam damlarla eve 
e-irdileı. 

Bir defasında (Saklambaç) oy
nuyorlardı. Ortancası ebe olmuştu. 
O ku1übenin arkasında duruyor 
ve ellerile sı nı sıkı, hiç hiyle yap· 
madau gözlerini kapıyordu. Di
ğer1eri de ouon etr f ııda ic
lanmnk i~n ko~uşuyorJardı 

e naz.a~an h üz ere e ·de-
cegını bilmi ordu. Giilünç bir 

kmMda ütemadiye.rı ilruy: un 
eh':afan~a doi ıyordtL Büy - ü 
41

Bir.. 1 i.." diye bağırdt, Kuçok 
l·u nun kapağı üzerine sı~adı, 
ipi tu tu. Bacak1an covanın için· 
de all nıyordu. Ko~a it ikuytı· 
nun cidarına ımrup boğuk boğuk 

es çak rak d rinliğe dcğnı 
'kayboldu. Korkudan donmuş 
gibi kuyu makaraSlnın dönüşüne 
bakakaldım. Fakat meseleyi 
derhal anlamıştım. Avluya atla· 
dım ve bağırdım: 

- O kuyuya dü tü !. 
Orınııc.ı benim b~r:ıb r nvni 

zamanda vctişııııştı. Yuvar.tanım 

Gönül İşleri 

Kabahati 
Kendinizde 
Arayınız 

"18 yaşında genç bir yetim 
kızım. Hayatımı çalışmkla geçirir, 
validemi ve kendi mai etimi te
min ederdim. Bund n dokuz ay 
evvel genç ve güzel bir çocukl 
tanı ım, b na ilanı ketti, m k
tu 1ar ganderdi. B o d kabul 
ettim :nişanlandı Beni i~ton çı
kardı valideme de b na da b • 
kıyor. Bazı kşamlar da bize ge
liyor Fak t iki ydanberi vazı. 
yette bir değiılklik var. AT ııra 
fena muamele eder k kalbim) 
kınyor. Evlenmemiz elince, 
y ıı nufu ta kUçllk olduğunda 
eneb ın bırakıldı. Vaziyet de
• iyor. Çok rica deri nım-

t yzeciğim nİf nbm k r. ı no 
Y payım? 

~ . 1 t nbul 

Kızım, anl ılıyor ki genç 
nde oğumıy b mı tır. 

Bunun blrincl kab b tini kendi~ 
do alısın. Bir rkek evdiğl 
bir kızı, b husu onu iıind n 
ç.ı rıp beslemeyi gözllne ala· 
cak k dar evdiği bir kızı, 
lnı:um uz ıv sebep iz bırakın z. 
Demek ki en onu cezbetm ini 
bilmedin. Bu işte biraz zek ve 

dm :fetaneti kullan r k onun 
gönl U almıy , -0nu kendin ve 
ev b ğla ıy çalış. Za ene
b n ne kaldı. iklb olduktan 

d arbk aı:iyeti id~ 

• da.ıı ela :O. N. Hammnı 
Kızım, sevdiğin adam 24 se .. 

neye ma'\lkiım. Yedi senedenbe.ri 
de mabbus bulunuyor. Halbuki 
en 18 yaşındasın. lfazl oinrak 

tn bu adamı g5rmemişsin. O hal· 
de ne onun seni evrue&ine, ne 
de senin onu sevmene imkAn 
yoktur. Binaenal~yh ortada bir 
sevda meselesi ~·ebmetmek doğ'ru 
değildir. 

Sonra 24 seneye mahkum bir 
adamı .beklemek te mümkll de· 
ğildir. Annen baban bu .adamla 
.evlenmekte •srar diyorJar , ni 

cwmiyorlar demektir. Yapaeağm 
y bu adamı tanımadığ'nu, eY· 

mediğini, evemiycceğini öyle· 
mek ve kendine başka bir hayat 
arkadaşı aramaktır. 

HA IMTEYZE .............................................................. 
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ipi tut ak i tedi. Fıakat onu dur· 
<lurnbitmek tçm kAfi kuvveti 
yoktu, parmnklaruıı bereledi. Fa
kat ben 1·apıştm1, büyüklerj de 
yetişti. Ci&Umüı: birdeu büt ·n 
kuvvetimizle kovayı yukarı k
miye ba lndık. Biıyüğü rica edi
yordu: 

- Yalnaz çok yavaş efendimi. 
Küçüğü çarçabuk yukarı n1dık. 

Yüztı korkudan sapsarı olmu~. 
Sağ k-01undan kan damlıyordu. 
Y anağrnın biri de sıynlm•şta. Be
line kadar ıs1anmışla. Bütün vü· 
cuc!ü titreyerek ve gözlerini bü .. 
yük büyük açarak gülüyordu. 
Kelimeleri uzatı.ror ve ezip buzc
rek diyordu ki: 

- A '1. . F ı1'at a :ı a .. Öyf o 
kit. 

{ .U'n.~:u l tıu ) 

l 



• '•Son Posta., lıaEtada iki defa s ineına "Son Posta,, Holivutta hususi muhabiri 

bulunan Jeganıı Türk gazctesidi·. Ho. 

livut muhabirimiz. her hafta bize mektup 

s:önderir ve sinema aleminin içyüıünü S 1 N· E M A sayfası yapar. Bu uylalarda dünyanın 

en yeni aineına haberleri, artistlerin 

hayatı ve sinema ilemindcki aan'at 
anlatır. 

----~~-----------------_J 
•• • 
Uç lngiliz Yıldızı 

• 
• t 

-.e·-'. 
,.. <; 

fngiltercde son birkaç senedenberi sinemaya çok faıla ehemmiyet verilmekte, hatta Amerika filimlerinc 
rekabete bile girişilmektedir. Buğün lngiltcrede birçok yeni yıldız. vardır. Fakat biz. bunları henllz 
tanımıyoruz.işte bu yıldızlardan Uç. tanesi: Soldan itibaren Vaydi Barri, Con Luler ve Joan Zardveldir. 
Bu Uç yıldız yeni bir filim çevirmişlerdir. 

Ceki Kugan 
reklif Olu~an Binlerce 

Lirayı Reddediyor 
Holi\•ut, ( Hususi ) - Birkaç 

sene evveline kadar Ceki Kuganı 
tanımıyau yoktu. Senelerce evvel 
bu küçük \'C afacan yıldızı, bütün 
dünyada yediden yetmişe kadar 
herkes müthiş cdkış tufanına bo· 
ğarlardı. 

Fakir bir aileye mensup oian 
Ceki küçüle yaşta iken zekası 
&ayesindc milyonlar kazandı ve 
kazanacakt ı. Fak at Ceıci daima 
bir şeyin noksan olduğunu hisse· 
derdi. Nihayet noksan olan şeyin 
tahsil olduğunu anladı, kazan· 
makta olduğu milyonlardan vaz· 
geçli, sinema sahn~sindeki parlak 
istikbalinin Önline kaim bir perde 
çekti ve noksan olan şeyi getir· 
miye, yani tahsile başladı. Bu 
ıruretle Ceki birkaç sen~ sinema 
perdesinde görünmeyince unutul· 
(lu. Şimdi lam 19 yaşmda olan 
Ceki Kugan Amerikada Santa • 
Klara Dariilfünununa devam et
mektedir. Cekinin eski muhipleri 
onu unuttular, fakat sinema kum· 
panyaları Cekiyi hiçbir zaman 
unutınadalar. Yeni bir filim çevi· 
recekleri zaman akıllarına gelen 
ilk yıldız Cekidir v~ derhal koşa
rak ona ungin mukavelelec tek
lif ederler. Fak.1t her teklife Ce
kit1İn verdiği cevap aynidir: 

.. Paradan ziya ... ie ilmi tercih 
ederim. Tahsilimi ikmal etmeden 
hiçbir teklifi kabul etmeme İm· 
kan )'Oktur. Cahil kald.ktan ~onra 
parayı ne yapayım.,, -Tııran 

Majik Salonlarında 
Majik sineması bu sene en 

J?iiıel fi!imleri getirtmiye ve gös
termiye karar \'ermiştir. Nitekim 
önümüzdeki perşembe akşamı da 
senenin t!n miikemmel filmlerin· 
den biri olan ( Arian ) ismindeki 
filim Majik ulonlarrnda gösteri· 
lecektir. 

Eğlence 
A 

Alemlerinden 
Stüdl/Ol/Q 

Uurad,ı Hoıı\•uluıı ıı<İ cici } ıJuılı
nı son plaj aafalarıııda görüyorsunuz. 
Bunlar artık plajdn •on günlerini 
geçiriyorlcır. Bundan sonra atüöyoya 
çalışmıya döneceklerdir. 

Ouğlas Çine Gitti 
Meşhur sinema artİ!iti Duğlas 

F erbanks birkaç gün evvel Holi· 
vultan Çine hareket etmiştir. 
Duğlas Ferbanks Çinde bir filim 
çevirecektir. 

Mahkemede 
Hakimler Sinema Kum
panyasına Hak Verdiler 

Fransız kumpanyaJarmdan bir 
tanesi muharririnin mUsaadesini 
almak şartile meşhur edip Hanri
Bernştaynin (Melo) ismindeki 
piyesini filime çekmişti. Hanri
Benştayn ahiren yapılan filmin 
provasını gfümüş ve kendi ese
rinin birçok yerlerde değiştirilmiş 
olduğunu anlayarak kızmış ve 
filmin gö!terilınesine mani olmak 
ilzere mahkemeye müracaat et· 
mittir. 

Mahkeme. muharrir ile kum
panya arasında akdedilmiş olan 
mukavele de (kumpanyanm piyes
te tadilat yapabileceği) kaydini 
görünce muharriri haksız çıkar
mıştır. 

Muharrir bu kaydin fenni me
eleler için konulduğunu, mevzuun· 
tepdili hususunda kumpanyaya hiç 

bir salAhiyet vermediğini 11övlemiı 
iıc de dinletemcmiştir. Filim şimdi 
muharririn muhalefetine rağmen 
sinemalarda ŞlÖ&lt'rilecektir. 

Bina Yaııdı 
Fakat Filmi Çekmek Bir 
Türlü Mümkün Olamadı 

Berlin, 9 - Berlinin filim tir
ketlerindcn biriıi, bir yangını 
almak maksadile yakmak tizere 
Berlin yakanlarında bir bina aatın 
almış idi. OUn o binaya konul· 
muş olan iştial edici maddeler. 
vaktinden evvel tutuşarak yangın 
çıkmıştır. 

itfaiye cf radı yangını söndUr· 
mek ıçm bir saat uğratmıştır. 
Filim çekielmcrniştir. 

Tlirkçe Filimler 
ipekçi kardeşler stüdyosunda 

tUrkçe sesli filim çevrilmek hu· 
husundaki faaliyet devam edi· 
yor. Bize verilen malümata göre 
türkçe sesli filiınlcri yakında sey• 
retmiye baılayacaiız. 

cereyanlarından bahsedilir. L ______________________ _ 

Yeni Bir Filim Yüzünden 
Kıyametler Koptu 

Ültimatomlar V ~rildi, Münakaşalar 
Yapıldı Ve Binlerce Lira Havaya Gitti 

Holivut. (Hususi) __. "Para· ı dolu olan"SilAhla vedalaşmalı .. 
mut,. filim ıirketi . stüdyolarında filminin değiştirilmesi hususundt 
bir müddet evvel "Sılih ile I temennilerimizin kumpanyamı ti" 
vedalaşmak,, isminde btr filmin· rafından nazarı dikkate, alil* 
çevrilmesine batlanmıştar. Bu · mamğmı, hilAkis noksan lo' 
filmin mevzu, Harbi umumiye ıımların ikmaliı.e çal1şıldıi•• 
ait bazı ıahneler, İtalyanın Har· teesslifle iıitiyorum . 
bi amumiye ittiraki, İtalyan or- Kendi milli haysiyetini rcncl-
duıunun · Kaporreıodan hozğun de eden . "ıillh . ile vedalaımaJw. 
bir halde kaçması, İtalyenlarm filmi hiçbir zaman ltelyaya 10"' 

kuvvetsizliği ve beceriksizlikleri· kulmıyacağı gibi ltalya ile doti 
dir. Bu filmin çevrilmesi bitmif, olan hiçbir memlekette de b• 
yafmz ufak tefek bazı ııoksanla- filmin gösterilmesine müsaad• 
rın ikmali kalmıştır. l~te bu es- edilmiyeceğini bilmeliıiniz. BuO" 

nada filmin mevzuundan haberdar dan başka "Silih ile vedala4mak .. 
olan ltalyamn Amerika konsolo- filmi ikmal edilip piyasaya çıkr 
ıu telişa düşmüş ve derhal "Pa- rıldığı anden itibaren "Par•" 
ramuntu fİrketine müracaat ede· mount,, mamulatmdan olan biitll' 
rek filmde ltalya milletinin filimlerin ftalyaya ithali yas•" 
hayıiyetini rencide eden kısım- edilecektir.,, 
larm çıkarılmasını istemiıtir. Bu dehşetli ültimatom kar~ 
Bilyük bir para ile vücuda ge· sında kumpanyanın dlrcörlkttrl 
tirilen bu filmi tutup atmayı bir müddet karar112lık içind• 
aklından bile geçirmeyen kum· kalmışlar. Çevrilmekte olan fili"' 
panya, ltalyan konsolosunun ne için sarfettikleri parayı gözlerioİll 
temennilerine ve ne de protes- önlerine getirmişler, ayni zamaO-
tolarana ehemmiyet vermiyerek da İtalyan konsolosunun ültinıl" 
filmin noksan kısımlarını tamam- tomunu da birkaç defa gö:ıde• 
lamı ya devam ot mittir. Fakat, geçirdikten sonra bu takdird• 
temennilerine ve protestoarma kaybedecekleri müthiş paraY' 
ehemmiyet verilmediğini gören düşünmüşler, yelkenlerini suY' 
İtalyan kosolosu, kumpanyaya indirmiye karar vermiılerdir. srı 
şöyle bir ültimatom stöndermiştir. karar iizerine filimde ltalyanlarıll 

"italyada ecnebi filiınlerden haysiyetini rencide eden kısırnll" 
en çok rağbet kazanan, şirketi· rm iptaline başlanmııbr. Fakat 
niz mamülita olan filmlerdir. bu suretle kumpanya yenidc:n b; 
Fakat Jtalyan milletinin haysiye· yığın masrafa girmiş bulunmalc' 
tini rencide eden parçalarla tadır. Turnıı 4' 
== - ::ı. ----=- :-====:::ıcı= 

Rasputin Dirildi! 

Eski Rus Çarlık sarayında esrarengız bir hayal yaşı yan, Çat~ 
Çarın karısını ve kızlarını teshir eden Raspufn ismindeki papaı~ 
maceralarını hatırlarsınız. Bir prens tarafından öldürülen bu p11P t 
ım maceralarına ait bir sessi1 fiJinı seyretmiştik. Şimdi mefh~ 
yıldızlardan Konral Vayl bu filmi sesli olarak oynamıştır. BurıJd~ 
resimde Konral Vaydi, papaı Rasputio rolünde iÖrüyorsun~z. 
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[ A/acamn Resimli Hikô.yesi 

Afacan B :-.. · . d r d b" o5a2ıçın e oturdu~u 11-
a a ır .. 1 f Ak ııun ya ııız 5ta11buln inmişti. 

Şl\ftt köpril iı;.kelcaıne geliği za-
lltıan elini cebine ı;;okt iLi" .. u. oır de ne 
roraün· Va 
le , • pur para ııtın yerinde yel• 

r uıyor ı 

Smıhn Yaramazı j 
Afacan d 

Türkçe ho erse kalkmıştı. ! 
y cası ona sordu . 

- a:t bakayım· ''B . f ı 
uslusuyuml B : en sım ın en 1 

batası varm '<l u cükmlede bir tertip . 
Af 1 ır! yo mudur? Söyle .. 

acan cümleyi d ve 
cevap verdi: yaz ı 

Vardır efendim .• 
N d' ? e ır ... 
Müsaade ederseniz doğru· 

sunu yazayım ? 
- Yaz bakayım .. 
Afacan tebeşiri alarak siyah 

tahtaya şu cümleyi yazdı: 
"Ben sınıfın e a yaramazıyım!,, 

-::::::::c --, __ , 

- Hny Allah miistehakktnı 
versin! Şimdi ne yapa<.ıağımf .. 

lJiye bir kanapey e oturdu. 
Kasketi elinde düşünıniye başladı! 

NEFES 
-ı 

Hasan Bey her akşaıu yorgun 
argın eve dönerken köşe başın
daki bakkala uğrar, Afacana 
akidt! diye boyalı şekerler, leb-

lebi unu filAn alırdı. 
Yine bir altşam Hasan Bey 

:soluk sduğa geldi ve kendini 
bir sandalyeye attı: 

- Offf!.. 
Bakkal sordu: 
- Hayır ol.ı Hasan Bey, bir 

şey mi alacaksm·ı 

Hasan Bey için? ~·eldi: 
- E\·et azızım, birnz ncfı..s 

alacağım ... 

- Çabuk önümde diı çök ve af dile J, 
~ Aman babacığım .. Nasıl olur?. Pan1alon~mun ülü&u bo1u'ur .. 

----= 

AFA C ANIN 
DEVRİALEM SEYAHATİ 

_Afacanın Tefrikası: 26 
Huıaea. --

. Arkadavı ı 'ıngd1.lıı cl•'Hı:llouı 
iı•ynlı:ı tİU\i <: ı kao \r.1<·aıı, 

A llll'r, kada koııtlb ini 'l'ıırk 
ııiııoııı.ı yıldızı ılı~ o t.1111tı· 
Yor ve im l i11,dı 11 lı rı'ı)I, 

l:t ıı .. r.ı alı) or. 1 :ıka ~ika
go h.t) ti utları p.ır, "1111.l t.ı 

1114 ili kl'ıııli iııı \ e ( ııı 0 11zll . ~ 

"1 !..atlı hır lıı• ,:ı~ .ı lı:ıp ... ı • 
ıli\tlrlar .. ll:ıvduıl:ırı11 rı•İı!I 
lıılı.ıyuı polis~ h.ı[İ) ı ~i 'J 11'.

ı;ııl \lıııw•toıı ;;•ı lmı lira\ ı 

R . aldıg1 iı.iıı St\llıç ıı•ıııthdir. 
likl eıs Paraları bir mUddet seyret· 
illa eıı sonra, bütün kanımı başı-

sıc;rata n bir kahkaha attı: 

nar·ı .s:nin l'iirk detektifi pek 
"ıkı e ınnş! .. Dedi. Bizimle bnşa 
~ amıya .. 
P~tal cagını anlayınca hemen 
bile ~rı saydı.. Bizimle şeytan 
küçuk?şa çıkanıaıl anladın mı, 

Lahavlevela!.. Herif insanı 
deli edecek! hiddetimi yenmıye , 
çahşaral< sordum: 

- Peki şimdi ne olacak! Ü
mit ederim ki arbk bizi serbest 
bırakırı:tımı? 

- Eh artık hak ettiniz! 
- Bizi yine bavula mı koya-

calnunıı'( 
Bu sualime' karşı reis te da

hil olduğu halde bütüil haydltllar 

glildüler. Reis ce\•ap verdi: 
- Yok, o bir defa oJur ... Bu 

gece sizi buradan çıkarıp müna-
sip bir yerde sokağa bırakacağız. 
Oradan otele gidersiniz. Sakın 
otomobilde bağırmıya fiilin kalk
mayın, sonra fena olur... Karış-

mam ha!. .• 
Ne ise doğrusu bu habere 

O düşüne dursun, yölcular 
gelip geçiyordu. O . halli " ne 

· yapacağım ? ,, diye düşünüyordu. 

. 
inan Bi·ze 
Muallim Bey 

Dersler dik.itli y ine 
Önümüze muallim bey 
Bi1 l:cldik aine :ı.İnc 
Önünüze muallim bry .. 

~ 
Kaauli pişirsek, 
Y .:ızt} ı lıep ~ ş n;ek 
G reıneyiı. iiflt:$<!k 
Gö:ıünüıe nıualliın bey •• 

)#.. 
Etmeyin, ~rlemf'.y in 
Ge!in bııı dinl ... yh 
~\·lerdc pinekleyin, 
inan b !ıc nrnallım Ut')'·· 

Af acanzn Para/arz ) 

Doluya koydu almadı, boşa 
koydu dolmadı. Nihayet: 

- Sokakta kalamam ya •.. 
. Gidip · polise söyliyeyim! dedi 

ve kalktığı zaman ... 

ŞEFTALiLER 
Sofraya bir tabak ,eftali gel· 

mişti.. Hasan Bey e lerini oğuş
turmıya başladı, bir iki üç atış
tırdı .. 

Bu sırada Afacan şeftalilere 
elini bile uzatmaınıŞtı •. 

Hasan Beyin merakı kabardı: 
Neden yemiyorsun Afa-

can? .. 

Söylesene niçin yemi,Y.or
sun.. Yoksa seni darılthfnr mı'? .• 

Yoooo .. 
- Ya? .. 
- Biraz evvel mutfakta mua-

Afacan biletini aldı \le artan 
paraya da iskeledeki fakir çocuk
lara dağıttı 1 

= 

Aptal 
Afacan epeyce bliyilmi\ş, ar

tık gramer okumıya da başla

mıştı. Bir glin muallim onu der
se kaldırdı vo sordu : 

- Söyle bakayım Afacan : 
"Halil kendisine verilen saati 
almadı. " Tahlil et, burada Ha· 
!il nedir? 

Afacan düşünmeden cevap 
verdi ı 

- Aptalın biri... 

= 
yene ettim, hepsinin içi kurtlu 
idi!... 

* Bu kış soğuk pek çokmu~, 
mekteple odun vol<muh 
Knr yırtıcı bir ol<mu~, 
Y~IJn b::ıe ıııu.ıl inı b~j. 

' l 
Na6ıl o:n gc~ecek 
öu yıl emekliycrcl<, 
Bir gün t til gclcct·k 
Amıınl derlif'rı mnnllinı b 

~ 

Yedi ay rahat edin, 
Mekl~bc perde çekin 

ey .. 

Bol nuınara llıtfedin 
Keyfederlcen muallim bey ... 

Sınıf namına 
Afacan 

'--------- ---::r----..! 

İmtihan 
Afacan Cingözün l<üskiin küs· 

kün geldiğini görünce sordu: 
- Ne oldu, nen var yiae ?. 

imtihanı veremedim .. 
Eyvah, baban duyarsa evi 

başına yıkar .. 
Ne yapayım ynhu... Yine 

t~ecen seneki sualleri snrdular ... 

memnun oldum. Demek uıı gece 
seliimele çıkıyoruz! 

Rci:; oradan çıkmadan lulfen 
biraz yüzümü okşadı. 

_ Haydi, dedi. Bugün bizim 
misafirimiz sayılır ın. Burada yal
nız canın sıkılmasın diye arkada
şının da bu odnya gelme.sine 
müsaade edeceğiz. 

Ve biraz sonra Cingözü odaya 
gelirdiler. Bizim kiiçük tabansız 
beni görünce boynuma sarıldı. 
Kendisine bu gece haydutlann 
elinden kurtulacağımızı haber 
verdiğim zaman sevinçten zıp zıp 
sıçradı. 1kimiı odada yalnıı ka
lınca dertleşmiye başladık. 

- Cingöz, dedim. Bizim pa

ralar suyunu çekti. Tuzsuz Ahmet 
haydutlara elli bin dolar gön

derdi. 

- Elli bin dolar mı?.. Elli 
bin dolar bizim paramızla ne ka

dar ediyor? 
'- YD.ı bin liral 

• .. 
Afacanm küçük kardcşı - Hi, lıi, itil Babam aşağıda küpe düşlü!.. 
Konışu teyze - Eyv;ahl •• AtJama evladım, Ağlama.. Jlir ıcy olmaıl .. 

Hi, hi! Onun i~ın atlamıyoruın lC)'ze... Babamın küpe dü~tüğünü 
Afacan gördü de ben RÖrcmcdim .. 

~ Yiiz bin lira ım? .. Aman 
us Afacan! yüreğime iner! 

- Ne yapalım, Cingözdiğlim. 
Aka ekça kam gün içindir, der
ler. Canımıı sağ olsun, yine ka
z.anırız. Bu paraları kaz.anmak 
için taş atıp kolumuz yorulma
dı ya.. Meıhur kelAnıdır, haydan 
gelen huya gider. Yalnız ~u 
haydutlar reisine çok kızıyorum, 

- Hiç sorma afacan.. O he
rif benim de çok sinirime dolrn· 
mıyorl 

- Ne yazık ki Tuzsuz Ah
met şu heriflerin başına lıir ço· 
rap öremedi gitti. 

- Acaba yolda giderken bir 
l urnazlık yapıp herifleri yakala-
tamaz mıyım? 

Ben de onu düşlioliyorduın 

amma olacak şey değildi. 
- Benim aklım yatmıyor, de-

dim. Herifleri hiç kızdırmıya gel· 
mez. Paraları aldıktan sonra 
bize minnetleri lcalınadı. Kız.ar
larsa bizi gebertirler. Ylizüp yü· 

züp kuyruğuna gelmişken ı~ı 
berbat etıniyeliınl 

- Sen bilirsin Afacan! 
- Hem sen merak etme. 

Haydutların bizi kaçırmaması bir 
bakıma iyi oldu. 

- Ne gibi? 
- Ne gibi olacak? Bir kat 

daha meşhur olduk. Kaç glindür 
biitün dilnya gazeteleri bizden 
bahsediyor. Lindbergin çocuğu 
kaçırıldığı zaman nasıldı. Hem 

ı sen şimdi asıl bundan sonrasını 
seyret ! Haydutların elinden sapa 
sağlam kurtulduktan sonra ehem
miyctiıni:ı bir kat daha ntacak.. 
AAınetikalılar bize kimbilir ne 
yapacaklar.. Ben saua bir şey 

söyleyiın mi, Cingöz? Şayet gö
ziiıniiz.U açarsak kaybettiğimiz 

elli bin dolara l<arşılık bu i,tcn 
beş yiiz bin dol r kazanabiliriz 1 

Cingöz güldü. 
Vallahi Afacan, ~ende 

bu kurna:z.lıl varl n biz daha 
çok paralar kazanırız !.. 

( Arl,a.sı var ) 
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Abdülhamidin Ve Casuslann Telaşı Artıyordu 
Jl,.,,.rirl il 

Her Ha/ela Malıf uzdur 
-153-

Vaziyet. adeta, gizli bir mtı
cadele Nflaulna girmifti. Fehim 
Paşa, artık paçaları sıvamış.. Fuat 
Pataya kar11 son kozunu oyna· 
mıya hazırlanmıftı. Bir taraftan 
teşkilatına kuvYet veriyor, diğer 
taraftan da en mühim adamlarını, 

Şehzadebaşı karakoluna yerleştiriyor 
du. Beyoğfunun sefabcthanef erinde 
kahramanlık tubyan bazı kaba· 

dayılar, fimdi, Şehzade canaiinin. 
avlu5una saadalyaları atllllf; hal
kın nefret ve husumetine kartı 

lakayıt bir halde, mfitemadiyen 
Fuat Paşanın lronağlnr gözetti• 
yorlardı.. Ba esnada. mabut Cs-
lcüdarh Halit Efendi de yine 
sahneye çıkmıfb. Fuat pap. ko
nağına yerleşmekte mütered-
dit bulunan Halit FJe.di, y6laiden 
birçok ••İtler h'flRltda kalarak, 
arhk korku ve tereddüdü bir 
tarafa bıraknuş, tekrar ressam 
Halil Beye müracat ederek onun 
vasıtasile Fuat Pt. konağının daire 
rniidiirlüğüntı deruhte eylemİftİ. 

F ebim Paşa, artık hem haricen 
hem de dahilen Fuat Paşa•m 
etrafını bu casus tebekesi ile 
çevirdikten sonra bir taraftan 
Abdüllıamide · mllteaıadiyen i•r
aaUar yatchrmıya, diğer taraftan 
da adaralan vasıtasile oralarda 
bir gürilltil çıkaracak sebep 
aramıya baılamıflı. 

Verilen jurnallar, AbdtUbamidi 
telaştan teliıa dilşürllyor; laele. 
gönderdiği haberlere kartı Fuat 
Paşanın yazdığı cevap arizalann
da kullandığı lisan, hllnlrin derin 
derin diltindilrlycmlu. Fil•aki 
Fuat Papnın ceıur v• pervasız 
elduğunu biliyordu. Fakat ne de 
olsa Fuat Paşanın kendiıine 
karfl bw kadar clir' etkir davra• 
aabilecejiai u•aauyordu. Taht 
Ye saltanatta hükümran olan bir 
padişaha, açıktan açığa birtakım 
ağ.r ithamlarda bul•nabilmek 
için herhalde hfr l<uvvete istinat 
etmek llzımgeldiğini dütünen 
Abdülhamit, artık Fuat Paşaya 
karfı beslediii endişeyi gizleye
miyordu. O esnada Fuat Paıa, 
on güa kadar meydanda 
görünmemişti. Bu, evveli caaus
Jarm ve aenra da Abclllha•idiiı 
t.elaşını arttırda. Dahilden almm 

• 
haberlerde paşaam baatzrhi.oclah 
bahaolwıuyordu. F abat, acaba bu 
butallk doin1 mu idi? .•• 

Jf. 
Bu ••_., f •at Papyı lf. 

kesindea knpiere Waclire11 yeai 
bir hldise oldu. 

olduğu halele Fuat Paşanın kona· ı 
ğına geldi. Daire mldarn Halit 
Efendiye rica etik 

- Pata Hazretlerinin ilaçla· 
nna getirdim. l.ikin bizzat tarif 
edeceğim şeyler Yar. Lütfen hu
zurlarına kabul etsinler, dedi. 

Hüt Efendi, kendi8İM yeni 
bir mena pk•.kta. llrihe
wllit llnru gialiferek derhal 
hareme tıaber g&Hlerdi. P•· 
dan uelen cevap fizetine eczacı 
Hamdi Bey, Paıanıa yafak oda
sma xitürlldi. .• H.mcli B.,. iliç
ları paşaya tealim ettikten sonra; 

- PllM Hz. f.. Ha ifiçları 
Wmt refirmektea maksadım, 
mahftm bir maruzatta buluamak 
içiadiı. Dün alqam üzeri kapalı 
bir araba ile Oç efeadi a,eltli. 
Zatı de,letinizin ilAçtu•aua bizim 
ccza&eaede ya,ıbp yapdmacbğım 
ve doktorlarınızın kimler oldwğtmu 
tahkik etti. Bunu ne halda sor-
eluManai ajrenmeft istedım. Fa· 
lıat, cevap atamadım. Tabii, 
fliphelendim. AraLamn numara
sını kaydettim. Befikt&t dairesine 
mensup, 201 numarala araba .. 

Bunun için, sizi ilcaz etmeyi 
bir Yicdan vazifesi addettim. 

Dedi. Fuat Paşae bu temiz 
y&reldi adama teşekknr etmekle 
beraber, bundan fena halde mll
teessir oldu. Demek ki hastal .ğı

nm seyrini bile ehemmiyetle 
takip ediyer ve fliphesiz 61ümü
alt -.eldiyorlardı. Fakat Faat 
Pa'8mD asıl hayrette kaldığı 
cihet, hastalığının hafiyeler tara• 
fınclaıı mnd haber alındığı me
selesi idi. Konakta ve bilhaasa 
harem tarafında sıkı bir disiplin 
vardL Sellmlıkta bulunan yirmi• 
yi mütecaviz adam da hep 
sadık ve emektar kimaelerdi. Şu 
halde bu havadis saraya kimin 
tarafından yetiştirilmiıtt 

Fuat pqa, çok emirt< olduğu 
kitibi Avnullah Beyi çağırtarak 
her tarafın sıkı bir kontrol al
tına alınma11nı tavsiye etmekle 
beraber: 

- Derhal Beşikta.p p. (201) 
numaral 1 arabayı bul, içine bin. 
Buraya gel. Arabeeayt para 
vermek babaneaile içeriye çağır. 
Doğruca bana getir. 

(Arkası var) 

-- -=·_:-.;~==========-

1 Bugünün Meselelerinden 1 

Yeni Türk Tarihi Mu
azzam Bir Eser Olacak 

- ----
(Bat \a,afı 1 inci sayfan ) 

medeet varhldarınt, içti1Dal hayat 
afbalarau en iace aoktalanna 
kadu ı&terecek olaa ltu bilytık 
eserill hazlrtaaıp bitlrilmeaine 
AWllp8Dın mulatelif if1111 malıfel
lerinde etaemllliıyelle iatiaa etlil
mektedir. Temin olnd•ğuna Da• 

zaran bu eıer, ylbek bir ilmi 
kıymeti haiz .&aaktu-. Eserde 
eski Tlirklerin iktraacll sahada 

gösterdikleri f aaRyet va hareket
ler dolgun hir faaal tqldl ede
cek, aynca aaaa,i Mh•mndaki 
Tiirk vampa bilhassa ehemmi
yet Yeriecektir. 

Eski Terk mede'niyefiain, di
ğer milletler metleniyeti &zerin· 
deki bariz ı.-... k 1Hrde 
aça•~ izafr edileıek wiuntr,• ka
dar meçhul kain IRrçok haki
katler meydana çık•nlMakbr: 

====-=--~--c-~:;:=:c::=====-=========-::==::::==:::=::~ . .=:::===============:::ı:c:~ 
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GITrA AL .. AR H GUSTAY FRÖHLICH 

lzdiQÇ merlllimiui sabah l>ete
diye dırirelinde icra ve 

Bu .._ 

ASRİ SiNEMA 
Pe Leyecab bir tala• Hl' 

GiZLi llHK E•E 
J'ilıııini irae ediyor. 

'WALL \f'E BERRY-GLARK GABLE 
e akşam 

SAADET ŞARKiSi i

l Jeanne Harlow va Lewi• Stoa• tarafaaclu 
___ ıro_ ""GoMw,ıa - MaJW mm-.... 

filmlerinin ilk iraesine ittirak 
etmitferdir, 
Pek ykında 

L 

ARTiSTiK •nenMeın•• 

&UZEL BiR OPERO 
Bize• H nrurt W. .. ,w. Çlnkü 
ifi vakit ıeçümek itin GOLMEK 
LAzlMı>IR. Ve iyi sülmek içia de 1 

nefia muaiki. ~üzef .. rluları 
.,.. p•l: krymelli nhaelerüe 

PAltlS KIZt 
0 -Jeretini görmek taam9. 

1 

CHARLES BOY ER 
ARMAND BERNRD 

ve 
FLORE"LLE 

İhtiras Fırtınalan 
Blyllk UFA alprnelll.ı 

fransazca kopyasınıaraiU: 
yatftan llç b6y&li: 

de hakir 

Çarşamba akpmı 

Maltabir lYlektupla'ı 

Dünyada 
Hayat 
Pahalılığı 

Brilksel 8 ( Husull ) - Cemi· 
yeti Akvam iktısat büre>tMNtU& 
hayat pahalılığı hakkında yaptı· 

ğı bir istatistiğe göre yüzde 
hesabile hayat pahalıl ığı İspan
yanın Barselon şehrinde 54, ta
tanbulda ise 64 nisbetlcrini göate· 
riyor. Bu pallalılık nisbetinin 
yine yüzde hesabile 32,2 si sıhbt 
şartlar ve gıda maddeleri, yilz· 
de 22 si de banyolu olmak üze
re d&ıt oc:lah kira evlerinde 
oturmak mecburiyetinden ileri 
geJcfiği teebit edilmiştir. Ayrıca 
yüz ailenin 21 inde elektriklr 
siipürge, 36 sında radyo maki· 
nesi, 4S intle gramofon, 43 inde 
otomobiJ, 4Q. anda ça=-ıtr yıka
ma makinesi, 98 inde elektrik 
ütüsü, 8 inde hizmetçi bulunmak 
lüzumu da nazarı dikkate aluı
mıştır. Bu şartlar tahakkuk et· 
tiği takdirde fstanbulda yaşaya• 
cak bir lfimsenİJl senelik vari· 
datı ugari 1 lQO dolar, takriben 
2200 lir.ayı buhnak icap ecn,.r. 

iş Mektepleri KOflll"OSi 
Brüksel akademieinde 32 mil

lethı ittir.akile beynelmilel bir iş 
Mektepleri kongresi açılmifbr . 
Bu kongrenia meMul olacajl eu~ 
lar ıunlardır: 

1 - San'atta it tednsatının 
tahdidi. 

2 - San'at kabiliyetinin tayi
ninde dol:tolann ve ilkmektep 
hocalannın rolleri. 

3 - Umumi knltllr, san~at 

ll11rlen. 
4 - it mekteplerinden çıka

cak gençlere yardım tekilleri. 
mesleki bilgilarilli kuYvetleıadire
cek vaaıtafans temini ft&aire. 

Amerikada Yeni Bir Gllzellik 
Seçmest 

Amerika, yelli bw alzellik 
milaabaka11na ~ıwlamyor. Bu 
yeni mlaabakan1S mlcldetl 130 
aaat, 7ani tam bet lauçuk ıBn 
alrecafiı. Mtlaabdıraya girecek· 
I• ı•de mcak 1,30 mt Ntit• 
t.t eclebiJecalder, Bum. b.na.. 
ele ma..&ddar damp dlnl9n
meklizia, M1ip ...... erini ba-
jıırıp ba,._..li. ..ıa 1161leyip 
gllrllltl yapanll r iht ptere
celderöir. Bu " ' ô=- bey-

Beşler Konf erı 
Ve Almanya 

Berlin 9 - Beştu kanf 
lllWl Cenevrede taplanmaı1 
kandaki Fransız teklifi 
hayret uyandu-maın•ftir. A 
J.oıafua11S1D toplanacağı 
ite itiraz efmemefdedir. Ta 
TeslibM bireeu ~e i'.omisyo 
toplanmamak ıartile, Alaı 
Beşler Konferan:unın Cene 
toplanmasına muvafakat e 
tir. Alraaoya,. silahlanmakta 
savat istiyea talebi. dol 
bu mütafeada bulunma 
Almanya, müasavat hakkı 
edilinceye kadar Tahdidi 
bat Konferaaana iştirak 
gibi göritnmek istememe 
Fraasa konferansa davet 
hOkdmetlerden başka, P 
Belçika ve Çekoslonkya 
devletleria davetlerinde 
etlerae, Alman Hariciye 
Fon N6rat, Avusturya M• 
tan ve Bulgaristaıun ve b 
Ruayamn davet edilmei 
1arar edecektir. 

iki Gemi Çarpıştr 
Lonra, 9 - Şareuı va 

Afri Stan vapuru m 
etmiştir. Gemileria mllre 
başka hiP pmi tandradan 
~ır. 

Şehirde Birta 
Yeni Dolandı 

lar Türedil 
( Bat tarafı 1 inci ıayfı 

biaden kepeğin kıymetine 
bir lira veya iki lira kav 
di1orlar. 

Be. herifler elite .. k 
lriplerini a. ba ...tle 
yevmiyeferilli doğrultuy 

Bize temin edildiğine ı 
tilredi herifler Beyoğlu, T 
Şişhane gibi yerlerde bDt 
pek sabipr.u.e mOMllat 
fudır. ş.ı.re klpelf o 
tavsiye ecl.ia: 

- Beledi,.mn, ua1KDUll 
faali için itb .. u ettifi bit 
ile herkesi tlormıdırmıya 
nenlerden lreatlioİIİ koru 

nelmiW alap el••ılaiı . d·• İll. ,.. e ı ••··~. 

Hna Ylfeaları 
GeçeD ikinci kbumı 

thnr eylll aonuaa kadar 
bava polbMrile kan 

tam 400 ... ,.. ---... _ ......... 

Mükifat Venldi 

I• 

Şenadebefmda celim &ir 
eczanesi bulunan meşhur ( Eczacı 
Hamdi Bey) elinde bazı ilaçlar 

Melek Sinemasında 
.......................... ıl anh .. cliL 

13 Teşrinievel Perfembe ak
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TIMURLENK Amerikada Türle Kabileleri 

Yenidünyadaki Athabasklerin Türk 
Olduğunu Niçin Kabul Etmiyelim 

-ııo- Muharriri: '#- * 
Timur Ayna Önünde 

Kendini Süzdü Atha Kelimesi Hiç Şüphesiz Türkçedir 
[ Bir ırıUddot 

Şimdi o hayal ıilinmişti. ye
rinde bir alev, hicran aleYİ kal· 
aa;ıta. Tuhaf..ıu ki Timur, yine 
:u dllfünmek ve onu görmek 

Yordu. Bulamayınca da tlztllü
Jorda, titizleniyordu. Gllzel kızı 
rGc~ndirmiş miydi, niçin tecelli 
ebnıyordu, nereye gitmişti, nere
)'e saklanmıştı?. Ne Beyazıt, ne 
00

11D mektubu, ne elçisi hatırına 
lelaaiyordu. Ne olursa olsun sev· 
f:aini g6rmek diliyordu. Llkin, 

asında hep birden harekte 
~ hüc:eyrelerin bu kargaşalığı 
• . • e ~~yfiyetini allçlettirdiği 
IÇiQ iatediji teldi bula1D1yordu. 
Gazleri de karanr gibi oluyordu. 

O lll'ada habnna T evckkülün 
haetalağı Ye 6lmesi ihtimali geldi 
lep d • e en tırnaaa kadar tit d" O llllrae k . o re ı. 
hu fel&lc endı nasıl yaııyacaktı, 
cekti. u~te nasıl tahammül ede
ölümü . ~yların, Toman ağaların 

. gıbı bu acıya da göğüs 
g~rebıJecek miydi? Bunu tahlile 
ç w ışırken kulağına, görünmez bir 
agızdan g ı· "b" v e ır gı ı, şu agır s<Szf er 
çarptı: 

1 
- Karılann bot olsaa, karı

•ruı boı olaunl 
Bu, Beyaudın aözG, Beyazıdm 

tlildirüğü idi. Sanki o bizzat ha
karetim tekrarlıyordu. Büyük ci· 
Langir, bu Wibzah hamle önünde 
ideta çileden çıkıyordu, kabına 
11İmıyacak kadar köpiirmllştil. 
<?•m~n oğlunun yaptığı hakareti 
flllldı daha İJİ anhyordu. Ba ha
k~rette, yalmz bllknmdarbk, zev

an Ye erkek haysiyetini inciden 
•analar yoktu. Oaa TeYekkül
den •JU111ak iatiyen bir suikutte 
llrtla&yordu. Sanki Beyazıt. AaCL fahinıahın bUtBn benll;ini 
~gol kızına •~rdijini, onun 
•- aefee aldtjanı, oaua 8fkİle 
&OD11ftq.X...-
&e ki &uuu anlayarak ba baylk 
Y • Ciladan almak, aeyileni ae-
ene haram etmek istiyordu! 

t h Timur, bu yeni aezif ilzerine 
e 'VVllr&n ıon derecesine vardı, 

~aralı bir arılan gibi k&kredi, 
~murdana laomurdana dolqtı v.e 

iııhayet son kararını verdi. Bu 
k~rar, ateşe dökülen au gibi onun 
hıddetini söndtırmü~tO, sinirlerini 
1.ataıtırmıştı, b rçın hırçın gülüm
• Jordu, elJerini oğuştura oğuı
tura muıldanıyordu : 

- Dişe diı, gebe a öz, yüreğe 
)ilrek. O beftim y&reğimi kopar
Daak iatiyor, ben onun ciğerini 
Bakecetim. 

Onun birçok defterleri, hari
talan vardı, daima 1ambapıcla 
buhındururchı. Mınldanmayı bırak
tıktan sonra yjrüdO, bOyUk bir 
Çekmecede sakL duran bu kij"ıt· 
~ karıştırdı, ço~ glbel çizilmif 
ır kroki çıkardı, önilne aldı, ::ria derin tetkike koyuldu. An· 
. . lirada iki parmaiJnı pergel 

libı açıyor, o kroki üzerinde 
hıeıafeler ölçüyor ve ıonra yine 
tetkiklerine devam ediyordu. 

Birkaç aaat bu itle ve düşü
;ı~ıe uğrqtı, hesaplar yapb, 

0 •r aradı, sonra ayağa kalkb, 
::•e~ neıeli gerindi, çadano bir 

şesıne k nolan Ostit 6rtülll b6-
Ylik b" V . ır enedık aynasının karş.-
ıına g ti 
d" . • eç • 6rt1lyfl kaldırdı, ken-
ısını ıeyre daldı. 

Ti Bu •atırlara gelinceye kadar 
rnura" portresini çizmemiştik. 

Onun ayna GnOnde bulunmasın

dan istifade ederek bu eksiği ta· 
mamlıyoruz: Aksak cihangir, deb
tetli denebilecek bir boya malikti. 

başı da boyu ile mütenasip bir surette 
iri idi. Alnı gayet açıktı, saçlar• 
anadan doğma beyazdı, g6zleri 
en sağlam yüreklere karku aşı· 
Jıyacak derecede heybetli idi, 
bakışlarında hakiki bir timtek 
pırıltısı vardı. Omuzları, iki adam 
tapyabilecek kadar genişti, du-
111fUDda demirden bir sütun me
habeti tereuiim ediyordu. 

evvel Aıııcrlkada 

Türk kabileleri bu· 
lunduğuna dair 
b'r yazı yaz nıştık. 
Bir okuyucunııız 
bu mescloy dair 
es1sh tetkikat yaı.r 
mı~, buna dair yaz· 
dığ bir yazıyı bi· 
r.e gl>nderıniflir. 

Biz bu ıı ıı ı lıi r kıs· 
mını dün neşrotr 
tik. Mütobaki kıs
mını da bugiin 
yazıyoruz.] 

Meseleyi biraz 
uzattım. Fakat 
Amerika yerlile-

rinin menşei hak· 
kında kat'ı bir 

flkit verebilmek 

umumi bir tua
ntlt huıule gele
cektir. 
Layipailrte •La

ipzig" tabı •• 
neşredilmlt olan 
• E. Debes " in 
atlasmdan Ameı

rikanın etnografi· 
Iİne ait, bir ha
rita kopyası tRk• 
dim ediyorum. 

[Bu baritadh
kn nOabamızda 
mlacleriçti. ) 

Simdi bu ha
rita eaaa olarak 
Amerikalıları tet· 
kik edelim: 

Onun manevi portresi de 
hayrete değerdi. EğJence sev
mezdi, yalandan iğrenirdi, riyadan 
hiç botlanmazdı, ele aldığı her
hangi bir mesf"lenin mutlaka iç
yllzünll bulur, çıkarırdı. Harem 
halvetlerinde, nedimlerile sohpette 
de metant'lini, ciddiyetini boz
mazdı. Yapmayı tasarla•iığı bir 
işten geri dönmezdi, fakat bu 
taaarlayışları sağlam hesaplara 
istinat ettirirdi. Doğruluğu çok 
severdi. Açık saçık zevklere bü
tün ömründe bir defa bile tema· 
yül göstermemişti. Tabialio her 
manasile m6stesna bir eseri idi. 
Muntazam bir istihbarat ıebekesi 
vücude getirmişti. Komşu bükü
mctlerin bfttUn sırlarını o hükü
met hükümdarı n:ıdan daha iyi 
bilirdi. Asya şehirlerinin nüfusu· 
nu, servetini ve halkın huylarım, 
idetleriai, arazuua tekillerini, 
yollarm pjntiaiai, ç lam-& 
mftkemmelen a;renmiştL Canlı bir 
topoirafya ve canlı bir coğraf. 
ya idi. Semerkantte otururken 
Halep ıebrioin ıokaklar nı kiğd 
&zerinde hiç yanlıf81z çizebilirdi! 

için bundan bat- _r' 
ka çare yoktur. . r 

Şimalde nok· 
ta • rl t g&lerilea 
sabiJ kimilen Es-

itte bu yiiksek adam, ayna 
&ıllnde saçından topuklarına ka· 
dar kendi enclamam seyretti, yll
dndeki kıntıldarı birer birer 
•yd&. Altmıt bet yılhk bir hay .. 
tın ricudunda bıraktığı yıkım 
izlerini ar.yordu. O izler çoktu 
ve bir ba:Cışta göze çarpıyordu. 
Ukin geçen yıHarın temelde biç 
bir sarsıntı yapmadığını da apaçık 
görüyordu. Topal ayağında bile 
bili bir demir kapıyı kıracak 
kuvvet vardı, omuzları henQz bir 
dağ selAbetini muhafaza ediyordu. 

Timpr, bu temaşadan mem
.-un kaldı, ömrftnfln en bOyOk 
•amlesinl yapmıya karar verdiği 
glD vücudunu, e•kiai gibi, sağ
lam bulmaktan ıevinç duydu, ay· · 
nanın örtnıiloB çekti, yerine •e
çerek et ÇU'ph, otağa giren up
ta emir Yereli: 

( Arlraaı Yar ) 

Heyecan ve sıkıntı yil· 
zOnden zayıflamıt 

stntrlerlnlli aek 
twnetletidtrlll 
ICin 
günde birkaç defa 

&romural 
·Knol• 

komprimeleri ahnıı. 
b 11ıl111yı ta"""7t ldil

Bromııral, ı aaranıa bır va· 
"' ..aııtıuıun mit nsıaıızarıdır. 

ırrıan ın rıırıcyl ı.avt tip'° 1IC ıo ııoınP c1t llt ~lalır, 
lcrdt ccıaııtltrdt rrç 

ı--------------------------------------------....ıı..-----~ Monojenism nazariyesi fikirlerden 
kimolar ile me .. 

sUinmedikçe bizim için maksadı· 
mıza vasıl olmak pek güç olur. 

ilk insanlann zenciler olduğu
nu ve bunların bütün eski dün
yayı istila ettiğini tarihçiler söy· 
lü) or. Burıunla beraber Asya 
k:t'asırıı da beşerin betiği adde
diyorlar. Bu dı"şünceyi pek d<ığ·. 
ru bulamıycrum. Asya kıt'asına 
verjJen bu hususiyet, ötedenberi, 
dimağlara yerletmiş olan Mono
jenism nazariyesinin tesirleri ne
ticesinden başka bir fer değildir. 

insanların hayvanat ve neba-
tattan farkl.ıırı yoktur. ~epsi 
sahibi hayattır. Hepsi tekl111ül 
ve ıstıfa kanunlar na tabi olarak 
)'etiplliftir. Şu halde, biitün bay• 
Yanat Ye nebataba Dk e.erleri 
d&nyan a bıuıın kıt'alar.ıun alık 
kara sulannda yetifaia de inan
ların ilk eserleri neden Asya 
;:l: Afrika kat' aı.nna huna 

iı ~dil~u?. Bunda hiçbir 
ınantık, bi~bır aebdp a&-emiyorum. 

Kanaatimce, yUz binlıerce se
aelik inkılAp ve tabavvülUn neti
cesi olarak, Kuvaterner •Qua
tenaire., devrinin bidayeUerinde 
meydıuıa ç kan ilk insanlar, nauJ 
A.ya, A vusturalya ve Afrika 
lot'alarının istuv.t battı mıntakala
nnda yefİf nişse, aynı zamanda 
Amerika kıt'as n:n ayni mmtala
nna te1&düf eden VenezüellA, 
GDyan, Ekvator, Peıu, arazilerile 
civarJannda ayni surette ydişe· 
ceği tabiidir:. B.un~o aksini dli
tünmek P lı1enısmıyi kabul et• 
me.nek demektir. 

Hullsa, Kuvaterner devrinin 
bidayetlerinde Asya ve Afrika 
kıt'a armdaki "Protonegroit Prr.• 
t st r fi " ler gibi A:neri~a 
k t'aaında da ıiyah ve kızılgönlü 
adamlann zuhurunu kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Amerika, bq'ıca pmali, mer
kezi, cenubi olmak ilzere üç par
çaya ayrılır. Bunlar içinde en zi· 
yade tetkik• tayan timaJf ve 
mekeai Amerikadır. Şimdi bun
ları .. raıile mfttalea edelim. 
Amerikada başlıca beş cina İD· 
HD vardır. 

1 - Eıkimo'lar. 
il - Kı ııl g6n1Dler. 
JD - Siyahlar. 
ıv - Melezler. 
V - Yabancılar. 
Amerika 'lılar hakkındaki bu 

taanif ubiri ıekle göredir. Ha
kiki taksimat Kıronoloji üzerine 
yapdandır ki, maatteeuüf, buna 
dair kat'i bir fikir edinemedim. 
Surasını istidraden arzedeyim ki, 
f( ronoloji üzerine Avrupada ya• 
zılmış muhtelif e!lerler mevcut 
ise de, bunu bize bir umde ola
rak telkin eden ve batta biltlln 
dOnyaya bitap Uc, o manaıız, 

esall çOrük ırki tasniflere bir 
sünger geçirerek, milletlere kendi 
mahiyetini tanıttıran Türk tarihi 
Cemiyetine ve hususile bu cemi
yetin yüksek bimi reisi olan ulu 
Gazimize nekadar minnet ve 
şükranlarımızı arzetsek yine üze
rimize düıen vazifeyi hakkile 
ödiyememiş oluruz. 

Türk tarihi cemiyeti namına 
Maarif Vekili doktor Reşit Galip 
Beyefendinin, kongrede kronoloji 
üzerine ytlrütttiğü nazariyeler, 
gitgide milletler aruında bir 
umde halini alırsa, o vakit, din, 
Hsan ve saire yüzünden ileri gel
miş olan ayrılıklar kendi kendine 
zail olacak ve milletler arasmda 

kiin olduiu görülilr. "E. Debes" 
bunları tarki ve aarbt Eskimolar 
namile iki kısma ayır111ışbr. 

Şarki Eskimo ( Prens Alber ) 
arazisinin cenup kısımlarile bu-
nun karşısındaki Amerika sahil
lerinden başlayarak prka doğru 
(Labrador) yarunadasım dolqa
rak Ternöv (Terre neuve) arazisi 
istikametlerine kadar yayılm11tır. 
\:' e, bu sahilin kartı111ndaki Gro
enland adasile Baffin arazisi kl-

r: , n m 

==RADYO== 

mileo Eskimolularla meıkGndur. 
Garbi Eskimolar Alaska arazisi 
ıabillerini dolatarak Alaıka ya· 
rımadasına kadar yayılmıf •• 
buradan Aleutien adalarım atla
yarak Aaya lut'umdaki Kamçat-

8 ka yarımaduma kadar takarrBp 

1 O T eşrininwıl Pazartesi 
1.talllMal - (1200 metre) l8 lffl9erref 

ilanım tarafuulau alaturka kouer 19,5 
orkistira, 21 Hikmet Ri&a Hanım il• 
arkadqları taraffnda.n koııseır. 

BAbet - ı:JH metre) ~,40 gramo
fon, ~1 snloıı orkt>~traeı, :.l().4j harp solo. 

q. ırat - :i 1 ınetra :!O Almanca 
L • J !l 508 aonııerı. :!l.:10 Zagraptaıı ıııık ı 

gılnün haberieri, Monra Çigan orkestrası: 
Roma - ( 4'1 uıetre) 21 grauıofoıı 

~ı ,45 harif konser. ' 
Prat - ( '88 metre ) !O lngili~çe 

uılıkıileıııa, 20, 16 orkestra, 23, 15 akf&lll 
knıısorı. 

Vlyaaa - ( rll7 metra) 19,3.; konfe
raııe, j(),30 orkestra, 23,U &ktam 
korısorl. 

l'•tle (5o0 ıııetr~ 20 M.tcar halk 
pckıl.ı-1, 21,t:> konferans, ~ı,.ı;; Ku· 
, :ırtet, :!:?,4' lr.ı.l er \"O Çigan. 

VarşovJ 141 l ıııetnı -0.:3tl mus t· 
babe,. :!l akpın konıı ri, 2!, 10 ikinci 
~ıa .111 .kul&~ • j, lu dan:t ıı.'rfllar&. 

berJın rn:ı,; ınf'tr") ;:o) ı•ııi noa· 
r yat, ~O,S> h.ılk konsf'ri, ::1,•t;j iıumıı 
\ e tarkı, 2:3;'0 ft' ı ııı nsik i. 

11 Teşrinievvel Sah 
Jataııbal - Jl'O ı 11.-ır IR Orkes-

tra .. ıv., J\uıuıl • İJ.ııl Hey i 
8 

• aııııyc llarııııı t:ır;ı. ı ıdaıı alaturk ı saz 
21 tng.ı ıı ıı 1. :!:? gram ıJf o 1, ' 

BOkret -( 39-1 ırıotre ) ~) ra<h 
0 

d.ırülfünııııu, 21 r.uiyo orkestr · 
lKı, 

:?1,43 farkı konıst:rı, :.2,; r.tdJ 0 or
kcı;tr J::;ı. 

He:~rat - (430 metr')) ~O Fraıı8ızca 
ders, !?O,llO ltl'aınofoıı •')J o1 r•d . . ' - \ " arı 
nakıl ( 'orllecck oyunun isuıi b 0 t 1 . t d ·ı . . ) eıı z "" ıı e ı mam11tır. 

Koma - { 411 metre) 21 gr.ııııofoıı 
21,4.) kRrıtık koıu•er, 22,30 koınedı'. 

Prat - ( 483 ınetre ) :!U,4ü Barflno· 
dnıı n:ı.k il, 22 farkı konııeri 23 ·o 
kuvarto, 23,00 salon orkC'~trası: ' 

Viyana - ( 617 metr' 19 Nazır-
lardan Jlernot tarı.fınJaıa kooferaııs, 
~0,:?5 Operadan ııaki, ttıosilden son· 
ra ('igan. 

Petl• (5i'.) metre) 20 piyano kon· 
ıcri, ~ l, 10 Macar lıil glleri. 

Var4ova 141 l rnetr ı ) ~O,:JO 
mul!lkıli musahnlıe, 20,4.; g:ucte hı· 
berlcri, 21 Amerika musikisi, 22 pi· 
yan" lrnııııcri, 2~,ı:; daus. 

8erlın - 161 • ıı r ı ·O konfe· 
raııs, :!I eı n bi meııılekut udeıı nakil, 
:! l,~o konser. 

etmiftir. 
........ botua ciYlll'lllcla 

AMclar kldeziaia .-.I aaltilinde 
de bir miktar Elklmo meftllt
tur. Bualar.n merkezi sddeü Baf· 
fm aruili Ye cİYarlardar. Daayacla 
hiçbir millel yoktur ki, bu kadar 
visi bir nwatakaya yaydmıı olaum. 

Şimdi, bu eıkimo grubunun 
meDfeİDİ IU'BfdaraLm: Aaya kat· 
UJnda bunlardan pek az miktar-
da mevcutur. Ekseriyet Ameri
kadadır. Binaenaleyh, Eıkimolan 
Asyalı değil, Amerikalı yerlilerin
den addetmek mecburiyetindeyiz. 
ve Çokça yanm adasile Aleutia 
adalarındaki Eskimoları da, A· 
merikadan Asyaya gc:çmiı olduk• 
lannı teslim etme1iyiz. 

Haritada Eskimoların cenu• 
bunda Algookinler ile Atbabask• 
lara tesad6f ediyonı:ı. Bunlar, 
kızılglnlerin başlıca boylarından
dır. Algoa "Algön" den batka 
bir şey değildir. Atbabukdald 
atha kelimeaiaio de, TOrkçe bir 
kelime oldğu malümdur. Maama• 
fib, bunun 6zerinde biraz tevak
kuf edelim: 

Basklara, kısmen Fransada 
k11men lapuyada teuclnf edilir. 
Hunlar, lberlerin bakiyesi addedi
liyor. lberler İM, bazı zevabn fikir 
ve m8talealarına rlre, fıpanyayı 
istila eden ilk Türk piıtarlarıdır. 

Halbuki, filoloklar, Bask dili· 
nin Amerika yerlilerinin dillerile 
mftnasebeti olduğunu s6yl0yorlar. 
Hakikat te bunu gösteriyor. 
Çünki biz, bunların ataluma 
şimali Amerikada tesadüf ediyo
ruz. Şubalde, Bask'lar lber'lerin 
bakiyesi değil, çok eski zaman
larda, Şimali Amerikadan Avru
paya geçmiş bir kavim olduğu 
anlaş 1 yor. 

Binaenaleyh, Amerika kıta11 
ile Avrupa arasındaki münasebet 
"Colomb" K lom tan çok zaman 
evvel bqlam şt r. - l H. 

(Sonu yann ) 
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lı giltere HOkfımeti tara.fından Gazi 
ırz. ııe fıl'diye edilen eserin tercflınesl 

ÇANAKKALE 
- 125 - Yazan: Ceneral Oglander 

Sol Cenah Müthiş Bir 
Ateşe M:aruzdu 

~------

16 ancı tabur derenin dar yatağım 
tırmanarak Quinn'ı Poıt tepeıi

nin ıimal tarafındaki eteğine ka
dar ilerileyecek, burada sağa 

çarbederek sarp ve fundalaklı 
yamacı tırmanarak Quinn'• Post 
ıartından Second Ridge ıırtının 

ıimal tarafına doirudan uzanan 
ıırt tepeleri zapt ve iıgal ede
cektL 16 ıncı taburun arkasından 
ıelecek olan '30ncü tabur da 
Second Ridge 11rtının batanda 
Boby 700 tepesine giden 
battı zaptedecekti. Otago 
taburu ise derenin garba dogru 
ayrılan çatalının ba,ında sağa 

çarb ederek, aağ cenahile Baby 
700 tepesine taarruz edecek, 
Burada 13 ncü taburun sol cena
blle birleşecek; sol cenahı ile de 
tepenin denize mftteveccib olan 
yamaçlarına işgal edecektt Bu g3· 
ye istihsal edik' 'den sonra Can
terbury taburunun bir b61Uğö 

Walker's Ridge ıırtından ve Nek 
üzerinden ilerliyerek No. 1 Outposl 
noktaıma civar bir yerde denize 
kadar inecekti. Nelaon bahriye 
taburu ihtiyat olarak kolon Golı
utonun emrinde bulunacaktı. · 

Portımouth •e Chatbam bah
riye taburları bilAhara dirdllncD 
Avustralya livatını takviye etmek 
üzere nvkodildi. 

Gayet itina ile tertip edilen 
fakat tatbikı aon derece mifkill 
olaa bu plln muvaffak olmadı 
ve bu ademi muYaffakıyetin 
bqlaca amilleri de, aruiaia ar-
••ttiti mtııkllllt, efradın rec• 
laarekltındaki tec!'6boıizliii ve 
kıımen de, Otaıo taburunun 
Monaelı Gully dereıindeki ran-
den1ya bir buçuk saat teahburla 
ıelmeai idi. 2 mayıı &ğleden 
ıonra bu tabur W alkers Ridge 
11rtının eteklerinde bulunuyordu. 

Bu noktadan ve RusseU'ı 
Top tepeai tarikile randevu 
mahalline vuıl olmak için yalnız 
birkaç yllz yardahk bir mesafe 
katetmek klfi idi. Fakat Ruuell 
Top topeıi düıman ateşine o ka· 
dar maruzdu ki Kolonel Moore, 
Anıak körfezi ve Shrapnel Gu11y 
deresi tarikilc gitmeyi muvafık 

ıird6. Halbuki bu yol iki milden 
fazla ve ayni zamanda da nakliye 
kollarile dolu ve izdihamdan 
ıeçilmez bir halde bulunuyordu. 
Bu yhden uzun teahhurlar oldu 
ve raodevu mahalline ıaat yedi-

den e•vel daıl olacak yerde 
Otaıo taburu ancak 8,30 da 
ıelebildi. 

Saat 7 de bombardımaa bq-

Talılili Kupoı11ı 

Tabiatloisl ctreıımelt iıtiyor1an11 

reı.ıoinİ7.İ 5 adel kupoıı Uı bir· 

lıkl• &Utıderlniı. Hesmirıiz 11r .. yAı 

tibitllr n iade edılıııoı. 

lıim, mc.lek ~ 
·uya u.n'at? 

nuluodugu 
momleket 

~-

ltesimin kliıesi 30 kuruılu~ 

l'ul mukabilinde cönderile:>il.!". 

ladı. Bir müddet ıonra da tam 
vaktinde 16 ıncı ve 13 Unca ta
burlar hareket ederek aağ ce
nahta epeyce ileri gidilebildi. 
Fakat bu kuvvetler Second Rid
ge sırtının tepesine vasıl olur 
olmaz yandan ve arkadan dn,
man ateıine tutuldular ve bir 
müddet karma karışık oldular. 
Sol cenahta Otago taburu niha
yet saat saat 8,45 te taarruza 
geçebildi; fakat bu zamana ka
dar Tilrkler haıarlanmışlardı ve 
yeni Zelinda kıtaatı Popes Hill 
tepesindeki eski hattan, timale 
doğru ve . pek az ilerde bir hattı 
tutabildiler ve burada sper kazıp 
yerleşmiye çalıştılar. Fakat sağ 
cenahları 13 üncü taburun sol 
cenahı ile irtibatını kaybetmi' 
ve tamamen açıkta kalan sol 
cenahları müthiş bir yan ateşin 
maruz kalmıştı. 

Bu aralık Walker'ı Ridge de 
Otago taburunun tayin edilen he
defe vasd oJduiu haberi çıktı ve 
Nek tarafından bu tabura nıua
venet etmek için Conterbury 
taburu ileri ıevkedildi. Fakat 
kavvetli bir mukavemete maruz 
kalan bu kuvvetler çekilmiyc 

mecbur oldular. Ayni akıbete uğ
rıyan ikiııci bir teıebblisten son
ra, taburun mntebaki k11mına 
Ruıell's Top tarikile Mouash 
Gully deresine ıevkederek Otago 
taburu derenin aol tarafında tef
kil ettiji çatal tarafından himaye 
etmiye karar verildi. 

Arazi okadar miitkillt arıe
diyordu ki, taburun pek az 
bir kısmı yollarını bulabildiler 
ve nihayet küçük bir kuvvet 
Otago taburunun sol cenahına 
va11l olabilerek bu taburun tut· 
tuğu battı Nek istikametine 

doğru temdit edebildi. Ayni za
manda kolonel Monash da Otago 

taburile 13 üncü taburun arasın
daki boıluğu doldurmak üzere 
15 inci taburun bir kısmına ileri 
aevketti. 

Geco yarısından sonra, saat 
1,30 da, herşeyin yolunda gittiği-

ni zanneden jeneral Godley, eldo 
edilen muvaffakıyeti idame ettir-

mek için Portımoud ve Cbathom 
bahriye taburlarmı kolonel 
Monubın emrine verdi. 

Fakat Sbrapnel Gully dere
aiode konaklamakta olan bir iki 
tabur Pope'ı HUI tepesinin etek
lerine ancak ortalık ağarark.en 
vlııl oldular. Kolonel Monaıh 
bu taburlara 16 ancı taburu hi
maye ve takviye etmek Ozere 
derenin ıark cihetinde teıkil 
ettiği çatala scvketti. Fakat bun
lar oraya ıidinciye kadar cep• 
benin bu kısmında karıtıklak 
başlamııh. Kalabalık yarala kafi
leleri mOtemadiyen dereden aşağı 
akın ediyordu. Fasılalı hatlara 
yayılan bahriye taburlarının kı
taatı biribirlerile temas vo rabı
tayı kaybetmiılerdi. Har ne kadar 
sağ taraflarında duvar gibi yük
ıelen ıırtan fuodahklı tepelerin· 
den tiddetli ateş seıleri geliyor
sa da, vaziyeti anlamak ıayet 
•llfküldü. 

SON POSTA 

• 
Küçük Ilinlar 

CFagdalı Adr•slt1r 

DOKTORLAR 
· ( Operatör ) 

Dr. Sabri Osm•n Sirkeci 

:;>ahfııpafa oteli kartmncla - Dervişler 
sok. No. 2. Öğleden ak,ama. kadar 
bilumum harici ve kadın hastalıkları. 

Emrazı 
Dr. M. Nahabetyan dahiliye 

~Uhreviye ve kadın hastalıkları teda· 
vihanesi. Beyoğlu, Sakız Ağaç No. fı. 
Kalıul ıı.aati: !l-1:? ve 14-!?1. 

D M h t Alı Bevliye mllteba1-
r • e me 1111, Sirkecldeki 

ınuayenelıanl'siııi F.:minönil hanına 
(sabık Karalrnt) nakletmittir. kabul: 
hPr!!O ıı ögleclen sonra. 

D 1 d Bevliye 
r. R•• t Ka rl mltehaHtll 

tiirkcci, 'J'rau•\•ay durag-ı, No. 8. Her 
gliıı sal>ahtan aktaııı~ kMlar. 

Cilt, frenıi vı 
Dr. Kem•I Nuri belıotukluiu 

ınuteJıassıı:ıı. Reyoglıı, letikllU caddesi 
AbdııUahcfcıııli lokanta~!! ittisalinde 
Uouıl•li ilan No. IG. Her gliıı öglcden 
sonra rn ı !?, 20 ı :!. -------

Dr. Sabih RUfW 
Mu:ıyouPhaııc·si: Balı\'Pkapı, Dr Artar· 
\ aıı lfnıı, • ·o. :l • 1. ı::ıııımdaıı ıııaaıla 

İıN ı: in !1- l~ e l aılar. 

Dr Hayri Ömer Frengi, Belıoiuk· 
• luju ve Cilt 

lı:ı t.alıkları ııı!ıtehaKı<ı. ı. Beyoğlu, ls
tild!'ıl C":ulclu~i \ğacamii k:ı.rııeıncla 

!\n. ı:~:t l'tgledı·ıı sorır.l lıı•r giiıı. 
Tul fü•\oğlıı :ı:;~c 

Dr. Kenan H•aan Köntken ve 
Radlum 

ıııfıtclıatı"lııı. A' rtııınd:m :n•detle yoııl 
~etirdiği :ılı•tlerlo lıast:darıuı yPııi rı:ık
letti~i Glorya ı-;iııı·maKı fı•vkiıHtPki mu
a~ eııubarıcsiııtle her ~iiıı kalıul edn. 

j fla;ııalara bii) iik siilıuh·t giiııterııwktf>dir. 

Or. E. Orl•nldl• 

.aal•ık cısiı;t.-ııılarıııı(nıı. 
oddt•si No. 2;ı t . Tol. 

P ariı Seıı Lul 
haıtaaeıl 

H(l~ oğl•ı lıtiklAI 
Beyoğlu 8734. 

Riintkeo 
•llteba ... ıı lamall Slİleym•n 

Cıııgaloglıı, H&lıa lıey ııpartııııanı 17 - 21 
Yvni gctlrdıgi ~oıı sistem makhıcsiıo 
her giiıı salıalıtaıı akt:ırua kadar has
talaTıııı tedavi f•der. 

dl Betiktaf Tramvay 
Or. Mer ny•n cadde.ı No. 4 

H2\nesi : (Jrtal :ılıı;c Cali. No. 44. Her 
giirı 11aha lı tan al.~a m:t kaıbr. 

----~·------
Dahllt ve Çoeulc 

Dr. N•zlt lbrahlm ha1talıkları teda-
vlhı.ne1I 

ıııııa)t•ııulı:rnl'sirıi l•'atilı Tr.uııvay istas
yonıııılia ::;ırrı l·~ı" er <•czaııt•si bitiıiğin
d<· ~5 No, lı c Azim • .. p11rtımaııııı111 
hiriııci kııtııı11 ııakletmittir. HergUıı 
rn ten :!O yo kadar. 

Dr. Ahmet Vicdani Mv!::!n:rd!n' 

J .. et:ıfot apartııı:uııııın 2 iııci kat 2 inci 
ılı\ircsine rıakletınitlir. ("umıulan ma
ada hl'rglin R 1:! Hı l 1-20 o katlar, 
l'ıız:ırlı'"İ ,.:iiıılrri nıN't ·uıtdir. 

Haaekl haet-eal kulak 
Dr. Ziya Naki beiaıı, burun altebaaaaıı 
•t nn vrıııı· ha ııe : Tii riıf', B:tlıı:t ti c:ııldesi, 
No. rn. Telefon : :!~!l81 

-------·----0.,.--,.-t .. ---
Or. H•lll Sezal lıtHbul : Dhr .. yolu 

Erı.iıı l':ı~a ı<ol.aı;ı, ~11. ı!O. Hf'rgiiıı 
ı - 7 Tı·lc-foıı • :ı:w ı 

Cııt ve zülı,.evl 
Dr. Bahattin Şevki hutahldar 

Mutl'ha~ ısı. Ankara cad. Meserrı•t 
oteli kartıımıdıt., ı\'•ııibey afıartıman, 
N'J. 12.i l!n K•irı :ıktanıa kadar. 

ıh Arif C.rrahp&f• la ııhıneaf idrar 
aan yollan haetalıkları mUte-

hatııtı!I opı•ratörü Muayenehane: Cııı:;rat
o~luııda <ıczah:uıeye lıitit:k No. ~10. :1·6 
ya ı< ·ul:n lı't9.l:ı k ıhııl ı•ılnr Tc•. 211il--l 

O •ıı M••har ::»11banııuı ogıeye k11· r. R - dar: Takılmde Altı-
parmak n.ağ'ıua iıstııııde l ind katta 
ö~leden ııonra: Fatihte, 'l'ramay istas
yoıı unda k l ııı uayC'n ehancl'li ııde. ~'el. 22::u9 

Dr Çlprut Parla Kli•iklerl•den me-
• zun. Orabalıa ve Fransız 

hastaneleri cilt, ijl\c;, frengi ve beleo
gukluğu l inci ıııınır müteha sm. Be· 
yoglu, Asmalı Mesı:it, Atlas Han. Tel. 
43:.::i:?. 

G 1 H kk Dahllt .. çocuk 
Dr • •I P • 1 haetalaldan. S.bala 
aktam evinde ( Topkapt Tra•. Cad. 11 ) 

Cuma, p~ıardnn gııyri 2 • G muıı.yf•ne· 
h:arHıs•ndt\ t Aksaray, Etom Pertev ee
ı.aM.ii arka. 11okı.k ' 

DIŞ TABIBLERI 

Cemal Ziya K8prübat•ı Emlnönn 
Han 2 el kat No. 4 

liMtalarını her glin 9 1/2 - H) a J,adar 
kabul vo tadavi eder. 

Nurhayat Hanım Beyoğlu, 
Tevtonya 

karıısında. No. 472. Cumadan maada 
hor gliıı 10 - l Ha kadar lıa~lalarını 

kabnl ve tt>davi eder. 

PUzant Şamlly•n Beyoğ'lu latlklll 
Cad. Mulen Ruj 

yanındaki 28 No. lı :\partımaiıın 1 d 
katma ııaklolunup lıer gün hast:ılarrnı 
kabul eder. 

T.""k Rlz. Karakly tramvay du· 
rak mahalli No. 3. 

llergilıı cuwadarı maada 8 dt·n 111,00 a 
kadar hutalarrnı kabul eder. -------

Çemberlitat 
Kemat Enver Tura• apartıma•• 

1 inci kat. Her giin Sl\at n-~ ye ka· 
dar hastalarını kabul ve tcda,•i eder. 

Fahri Bahçekapı, Kazmlrci Ali Risa 
muı .. e1ealnln 6.tllnde, 

izzet Bey Han. Her giin l\aut. 10 dan 
19 a kadar. 

BUnyamln latep•n Caialoilunda-
kl 1abık Şark 

Ecıaııe,:ıi sahibi. IJedikpafa, Miisellim 
sokak No 20 Her g!lıı, cumadan ına:ıdl\ 
snat 0·20 re kMl:ır. 

Muhlla lbr•hlm B•yazıt Tramvay 
durak 

nı:ıh:llli :No: 32. llerg!Jıı 111\at 13-:?:3 ye 
kadar. <:ı·rt'lcri d<1 a~ıktır. 

Ahmet Vehbi Babılll Ankara Cad. 
M11erret oteli 

k:ı.rtısıııdu. l'uuıudan m:ıad:ı lıer giin 
fml\t 10 d:ırı :ıkş:\ma katlar haetalarını 
kabul l'ı!N' 

B~tiktaı 
Muz•Her Sami Tramvay cad. 

Etlıcın Hey ııp:ırt ı ııııtıı No. l 1. Jlcrgilıı 
KAb1tht:ı11 akfnıııa kadar. 

Karabet Semerclllafıyan 
Sirkcl•i 1 >Urt~·ol ag1.1, Muradi~ t· ı·ad. 
No. 44. :! ind kat. Cumada11 maad 
hergOI. sa.at ~1!1 a. kadar hastalarını 
kabul e<ler. 

1 

' 

k t lıta•lııu1 A•kara cad. 
• av • Tel: 200-l9 

lıtanlıul ve J'ari11 J··:ıkllhcteriııden 
meıun. Her gilıı 2 - 6 ya kadar 
hastı.l:nıııı kabul edtır. 

Bedri Hllklu Kadtkly 
Altıyol 

(,"uma \6 r•a7.ardan maada her gOn 

11aat {t <laıı t.'0 ye kadar. 

Paa,.altı 
Rollenaon Ayn•c•ı•n HarhlJ• -

Fatih Tr:uıı' ay istasronu kartısında 
No. (i7. Kahııl saatkri : Jler giiıı !1- 12 
\·o l 1·f2. ('uma H' p}\1.ıu ö;.;-leyı· k:ldın. 

rl Fatih, Tramvay 
Mu•mmer Hay i•la1yonu 

Sırrı Etıver Eı·uııeMi · lıitiıtiı;inda. 
Cuınad:rn rıı:ıda hor gUn ligl<'<len 
sonrn kabul eder. 

Sirkeci Dirtyolaj'zı 
Ahmet Hikmet Betlr Keınaf Ecaaneei 
kar911ıııcla No. 4. Her giiıı sut U - 20 
ya kadar ha.stalanııı kal>ul tıdt•r. 

Mulahhllr Muammer Sirkeci 

Şiınon<lifor hıtasyonu karftliıııda. Xeıuli 
ude llan, No. 4. 

HUanU Mu••I• Akean1, brdu cacl
deal, Puar aahalll, 

fla.lil lıey apartman 2 inci kat. lfatta· 
larıuı hergnıı kabul ve tedavi eder. 

Adll Tophane, Beiazkeeea 
caddeıl l<o, • 

JıergUıı saat 9 dan 18 e kadu hasta· 
Jarmı kalıul ve. tedavi eder. 

Cehit Umll KarakfJ n .. ı 
kuttıM-a Ne. 21 

Her giln salıahm U undan akpmuı 

19 una kadar huıt4ılarını kabul V6 

tedavi odt•r. 

Olteyt '8mll KadıkıL_PCjrayohı 

Cumadan nıada her gün 8 buc;uktaıı 
1 !) :& kadar lıa'5t~lamıı kl\bul tıder. 

KIMY AGERLER 
o.-. HUaamet1tn idrar, ka• 

kazurat, 
mevaclth gıdaiye, ticaret ve sanayi talı
lilııtı yapılır. Hah~ukapı Em ilk 'u 
ı:ytauı H:rnka ı k:trşısııulıt lzzı·t H. Ifa•ı. 

lat .. nbul uivan· 
Dr. Cevat Tahsin yolu Tel 23334 

Jdrar, kaıı, kazurar. vesairenin tablil· 
leriot yaıur.r. 

Dr. llwahlm Etem Dlnnyolu 
Eald Şark 

.llahfiti. 1'l'l: 23548. Hayati, aıaal, 
pd.al b ilClmuw Ulhlilat. 

-------------------Nihat Vedat Dipl. Milb. 
Mimar 

Bctorı - arrııc., Mim:m '<' Taahb 
projt•'l'ri 10 glindt• tl'sliııı t•ıhlir H ııı 
c:uıfdir. Gal:ıt:ı, Niııast:ıcıy:ııı h:rn 10-
,r-
1 Şaganı Tavsiye Müessesel 

LOKANTA ve BiRAHANEL 
1 •- Sirkeci ı,.a s .. ayon Lokant.sı 111 .. 17 ... 

Mıınt:lzıun öğle \t' ak,anı ~ ameld 
Rirn ,.e rnkı hulu rıur. ?\t>ft1 ııwı 
varılır. J i:ıtbtrd:ı :ıı:ırııi •ırtı:dııl... 

KUNDURA Mt~~1A-- -
T Beyoi':u l.t 

• Kondakala Cad. Tok 
karııııııda No. 283 .Kadııı çocuk 
erkek i~in hazır ve ısmarlama 
zarH, eıı metin ve en ucuz kun 

ralar mevcuttur. 

TERZi ve TUc. TERZiL 
Avedy•n 

Kuwaıların nefaseti ve dlkitinin 
ft'ti sayesinde en müıkillpesl'nt m 
rilerini memnun oder. 

HalH Y eai Poıtane kartıaanda 
1-"ındık zade Han No. 1 

En so11 moda, gaye~ itina ilo dikil 
elbise giymek isterseniz ıniırac 
ı•dcbiloceginiz yegllrıe ıniiesscsedir. 

Sevim f.~:!t:i'::~ı!:C.:.u~~ 51 
Şık ,.e son modaya muv:1Jık clbia 
uyguıı fiatlerle. Kanaat gatirmek i 
l>ir ziyaret klfitlir, 

KORK M AGAZALARI 
Beyoilu, latıldll Cad. 1/f/I• 

DOf kO lıbıtaıaaııt ae•slıı koleksl 
bitınedeıı kfirklerini7.i ıipar&t ~ 
Kllrk lıoyaına1tı için busu11i d 

' BeJ'9ila latJldll 
Hrl•to Ralli Pa-yla ao':l. 14 

Kürk manto ha7.tr, ıamarlama 
tamirat. Harnitiir iı:iı~. her teıit bultl 

J. Turçlhln 

Hey-0bı.tıı, istiklal cad<lesi, No. 
Yıldız H:uı, ii~iincü kat. No. fl. 
. "por ii~ttlıule. 

GOMLEK IMALATANEL 
lıaalltan .. ı •• 

10.000 Glmlek llaclın P•afl 

Blfı1.lar, C'ihu tak1mları, yastıklar 
saire. En Kort modeller. Beyo#' 
'l'okatlıy:ııı kartı~ııula Su tern1.isi 
{'J'ıırnncılıa~ı) ı 1 

nslllace 40 d 
Fr•n•ızc• k•Ufturu1erıd 

.Mektept<', tfoar~tto "e bir mfiesset 
mııvafrak ohnak i11terıeniı Divaoyol 
1"irı11;ağa <'amii y:tn ı nda gfindüı 
geec, kı7. ve erkeli: lisan tf1<lrisb 
ııiıı~ mllracaat f!diniz. Mermıım ol 
sanız ilereti iade ederi~. 1'"akirlo 
yarım HcroL alıııır. MüdUril: ZI~ 

KIRTASIYE 
Robert Beyothlu iatlklll cad. Si 

clra birah-.. ı ka'tt .. 
htır nevi mektep lev:af.ıruatı, 

bal\ \'tı ııılicellit itleri yapılır. 

FOTOaRAFHANELE 
Foto Alman l.tildll Cad. N 

l1taıtbulun eıt 
vt• ut·111. fotoğrarh~csidir. Agr 
m:ııılar, renkli rf'!u.ıılcr "!O all 
i,lcri yapılır. • 

ELEKTRiK 
Rokoko Abajur •atuaaa, El 

puajı, N .. 15 
Yeni model abajurler ve yalıııı tel 
l kark:ı<ı \ ı;ok tu•ıız fi atla } apııır. 

ÇiÇEKÇiLER 
Yani Kastazoa ~:~•t\'7'8 ı.t~ 
ra' kartı•ııııla. Tel. 40:i:.l7. Tabii 
taie çlı;,.kln, flcl~ular, sepetler· 
türlil meraıi ın için buk.ıtler. 

MUHTELiF 
lıııfı.taiıdl_.. 

Madam Edil ld•r .. lı•""'' 
Bev11;.,I':. Karanm ~(ık. ·ı ti ıel 

\ 

No·. ;, 'J'l'!. .ıı.um. 1.vi•.r• ati'• 
bi111u: lçı tedarik olırnur. 
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T eşrinievve? SON· POSTA 

ir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: 

ar Si eri Muharrir!:" 
Arnold Oalopen 

-53-1 
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yeni Ortağlma Kandıracağı Kadının Adresini Verdim Ve Nasıl Hareket 
Etmesi Lazım Geleceğini Uzun Uzadıya izah Ettim J 

Ben bu dam ile anla,abilirim 
fakat gördüm k · b il kllıı d _,

1 
ı u, m m 

egı dir. Zira adam hakkında 
latte ınalümat •ermek icap ede
~e tir. Bu i e tehlikeli bir hare
.et olacaktır. O zaman hatırima 

ıız geldiniz! 

. - Fakat bu kadın bahsetti
iı . 
d.0!2 serseriye (tutgun) ise •. Ken-
Bısınden kolay kolay ıynlmaz. 
L~ • zannedildiği kadar kolay 
ır ış değildir! 

L - Evet, amma.. Ben zemini 
azırlıyacağım. Ufak tefek bir 

ıdürU manevralar ile kadını adam-
an soguv t v k k acagım, arşısına çıka-

ca llk erkeğin kollanna abl· 
lllıya hazır bir hale sokacağım 
kend' • k k • k ısı ır ı geçkindir, bir genç 

11 kadar mil§külpesent değildir. 
men~ Evet:, fakat her şeye rağ

dın b_:lna meyletmez ise? .• 
- Israr eder · · • · b 

rak aınız, peşmı ı-
mazsınıı b ,_ - ' ıK:brancıya kadar 

a:raşırsınızl Bu müddet zarfında 
ben kadını sevdiği sahte ba-

ron hakkınd t . . &ah a envır edenm, hatta 
laıdte baronun hakikatte başka 

ınlar ilo meşgul oldugw unu 
n bilfiil' gösteririm. 

d Sen Tropez hem dinliyor, hem 
• e. dUşUn\lyordu. Ben sözii bi

tinnce: 

- Bu kırk milyon frangı ele 
Reçirmek pek kolay bir şeye 
benz.enıiyor, dedi. 

1
. - Ben sizin fikrinizde deği-
1rnl Benden g5rdüğUnl1z muave· 
net sayesinde, biraz akılİıca dav· 
ran~ak ş t'l - ar ı e, muvaffak olnca-
tmızdan biç ü h . 1 ş p e etmıyorum 
ed 

1
-:- Pekala, bir defa tecrübe 

e ım1 N k b . Ol ols k e ay ederıml sa 
tirn~ adın tarafından reddedili-

-. Vallahi beo buna ihtimal 
•eremıyec w. 

1 b egım Zira sizinle sahte 
aron arasınd k" f k . . 1 b' n' a ı ar ızm e ı-
ız.e olnıak .. , 

yüktu uzere o derece bil· r. 
- Be11· knd 1 olmaz azizim! Her 
ının k d' . 'h etti w. b. en ısıne göre tercı 

un~ı . •r ~rkek tipi vardır. Ho
gllmıyebilirim! 

M -ffHele siz bir tecrübe edi .iz. 
uva k ol - d . . 1 acagınız an emmım 

kat - .. Ô~le i11e olsun! fakat. Fa
,.. k gorUyorum ki milbim bir 
uO tay 1 unutuyoruz! .. 

- Hangi noktayı? 
il - Biliyorsunuz. ki ben LUai 

e hcrab he er yaşarım. Yanından 
hu~en. he?1en hiç ayrılmam! Hal· 

1 Şımdı bu işin ardına düşün
~k ~k sık ve yalnız başıma 
c: k 

8
.ga çıkmaklığım icap ede

hr. 

111 
h- Adam siz de elbette bu 

a ;uru da izale edebiliriz! 
d' .. . ~eselA banker Roothin ölLJe
w ıgıni, hilAkis Cenevreyo knçb-
gını ögwr d"W• • • l • en ıgımızı söy enz ve 

l<ira ık apartıman 
Osrnanb yde Tramvaya 

bl~ dakika 

~işlide Osmanbeyde 
A.f1tap sokağında 18 nu
lllatalı Araksi aparbma
~ının 6 numarası kirahk-
ır. S od b" f a, ır so a, 

su, elektrik, havagazı, 
güneş ve hava 
Kapıcıya mUrıı.caat cdlni:r __ _ 

- Bir fotoğrafı yok mu 1 
_ Hayır J Fakat kendisi~I 

kolaylıkla tanıyabilirsiniz 1 ~Takrı· 
ben kırk yaşlannda, güzel, za~if 
ve koket bir kadındır. Maamafıh 
bu kadar düşUnm.iye lüzum yok, 
mecbur olursunus herifin arka· 
sından 1sviçreye gitmeyel. 

_ Fikir lfena değili fakat 
Lusi her şeyden tüphelenen 
milveavis bir kadındır! 

- Merak etmeyiniz, biz ken· 

di&i ile konuşuruz! 
- Pekala 1 Gelelim şimdi 

kırk milyona sahip olan dul 

kadına! 
_ Adı. Madam Savaridir, 

Pomp sokağmda 320 numaralı 
evde oturmaktadır. Mutadına 
gelince: HergUn öğleden sonra 
saat ikiye doğru sokağa çıkar .. 
niçin doğnıdan doğruya evine 
gitmiyesiniz ? 

- Ne bahane ile? 
- Ne bahane ile mi?... Me· 

ıelA iki seneden beri Amerikada 
bulunduğunuzu, ve Fransaya yeni 
döndüğilnüzü, döner dönmez de 
banger Lavarinin öldüğünü öğ· 
rendiğinw söylersiniz. Halbuki, 
amcanızdan size intikal eden 
servet Lavarinin bankasında bu
lunuyordu, acaba şimdi hanği 

müesseseye nakledilmiştir, bunu 
anlamak istedinizi ilave edersi-

. 
mı:: 

Fakat bana amcamm i~· 
mini sorar? 

- Laalettayin bir isim atar
sınız. Ne çıkar, ilerde bankanın 
isminde bir yanlışlık yaptığınızı, 
hakikatte Lavari değil. Fakat 
Düpri bankasının mevzubahs ol· 
duğunu öğrendiğinizi s6ylemek 
daima mUmklindilr.I 

( Arkası var ) 

Yeni Neşriyat 
Yeni TUrk Mecmua ı 

lstnnbul Ha lk Evi çıkarmnğa. ba9 .. 
la.dığı «Yeni T ürk Mecmuası » ilo 
okuyup yazmn. bilen vo içinde ilorilo
mek heyecanı olan her insana milnev· 

ver olmak ,.o mUnen·er kalmak im· 
kD.nını vermektedir. 

l\Iemlcketimizde ilk defa bu kadar 
gOzel ve '\""akur bir baldo çıkarılan 

bu değerli kültür mecmuasını btltfin 
memleket gcn~liğinio okuması Uıım
dır. 

Mecmuanın içinde birçok kıymetli 
yazılar olduğu gibı Mehmet Emin Be
yin (Bergson) un .: Din ''t' ahlakm iki 
kaynağı > isimli iki formalık tercüme
si ele iln.\·o olarak verilmektedir. 

Azerbaycan Mecmuası - Bu 
ilmi ve edoLi mecıııuaııın Ağustos, 
Eyi fil n Us baları bir arada neşrodil· 
miştir. l çinde A'Lcrbaycan ınusikishc, 
Tilrkistanın milli kahramanlarına, 
Tiirkiyeye mll teallik faydalı yazılar 
vardır . 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
.. .. .. 

Süe Tabiatinizi Söyliyelim ... 
Hrs ıııiıı iz. i kupon il o gundr rlniz. Kupon diğer sa:}famız.dadır. 

~----...-..,...~----~~~~~~~~~~~..-.--.~~ 

47 Songu.- Alp Tekin B.:( Fotoğ· 

rafının dı·rci ni istenıİ}Or.) 
ualJcrc cevap: Pek :;okulgaıı 

değildir. Dilediği ve scvdigi bir 
i şte azim \ C irade gi)stcrir, fiil ve 
harekctl Prindc zeka vardır. Sakin 
\ C çckiııgen göriiniir muhitinde 
cerepn eden hadiselere laka) t 
kalmaı. intizam ve temizlik halı· 

sinde titi1.\fir, arkadaşlarım intİ· 
lMpla ınü ~kiilpc rnt da' ramr. Ma· 
ne\ i var lıklara daha zİ)ade kıy· 
met w chrmıni)Ct verir. Kin H~ 
iğbırarmı, lıu::ıu . İ)etlerini belli 
etııırk i ıcmcz, çabuk parlamaz. 

46 Ankarada Sabahat H.: ı eş'cli 

ıc alaycıdır. 
ÜztintÜ)c ve 
sıkıntıya ge· 
lenıcz, bir şey 
anlatırken yiik· 
sek sesle ko
nusur ve el .. 
i~arctlcri ya· 
par. Kahkaha 
ile güler, boş 
ve aldn dur

maz konuşacak hir mc\zu bulur. 
Ve ~rkadaşları tarafından sevilir. 

=== 
yazmış ve ~ormuş ise: kafas~;'Je 
çalışmakta muvaffak o}q_r:ıAı muta· 
leasmdayız.) 

Hayal ' e ht•yecana da }er \P.rmiş· 
tir. ( Bu sualleri kariiıııiz bizzat 

==========~~======= 

Operet Hazırlıkları 

U k ecelerinin baılıca eğlenceleri tiyatro •• aineamdır. 
zun ıı g 1 k d • . . t' 

Ş. d' b · · d kı' bu-tün tiyatrolar hazırı eweııne gırmış ır. 
ım ı ıe rımız e . · k 

B d S"r yya opereti de dolgun bır kadro ıle hazırlı )arına u meyan a u e . . . . 
başlamııtır. Buradaki resim Süreyya operctının Balet Heyetim ııöı-
tcrmektedir. 

_____ .. _.,._._ ............ - _ ... - ........... -,,.- ~---~--~ ·-~ .. - - ... _.. .. :y-- .. --

Sayfa 1 J 

Kiralık Daire ve Bostan ve Tarla 
Esas 
87/1 
87/4 
8715 
87/7 
87/12 
87/13 
87/14 
8719 
87121 
87122 
219 
255 
101 
107 
114 

Mevkii ve nevi 
Çırpıcıda 6 dönüm tarla 

n 7 n " 

n 17 ,, n 

" 6 ,, " 
" 5 1/2 " " 
,, 20 " " 

" 
9 

" 
n 24 " 

,, 
" 

19 " " 
" 19 " " 

Teminat 
5-L. 
5- ,, 

10 - ., 

5 - " 
5-" 

10- n 

5-" 
10-,, 
10- il 

ıo-" 
,, bliylik bostan 30 - ., 

T eşvikiyede kAtane caddesinde valde bostan. 30 - ,, 
Büyükadada Kamino bağ ve bahçe köşk ve ahırdır. 30 - ,, 

118 Teşvikiyede Teşviklye aparb,nanı 8 No. daire 30 - " 

Balada yazılı emltık bilmUzayede birer sene mUddetJe kiray 
verileceğinden taliplerin 13/10 932 perıembe gUnü saat on altıda 
Şubemize mUracaatları. 

)f. 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Tamamına yirmi iki bin lira kıymet takdir edilen Tophanede 

Çukur ~uma mahallesinin ağa hamamı ve ç.Hpç.U çıkmazı sokağında 
33, 3311 35, 37, 37 /1 No. h tahbnda dHrt bap dUkk'nı ve Ustte 23 
oda ve mll§temilatı salreyi havi ayda Uç yUı lira kiraya mllteham· 
mil k!irgir npartımanın tamamı açık arttırmıya vazedilmiş olup 
3-11-932 tarihinde şartnamesi Divanhaneye talik edilerek 17· 11-932 
tarihine mllsadıf perşembe gllnü saat 14 ten 16 ya kadar açık art
tırma suretile satılacaktır. Artbrmıya iıtirak için yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi alınır. Milterakim vergi, belediye, evkaf karesi mOş
teriye aittir. Artbrma emlAk ve Eytam bankası kanununa tevfikan 
bir defa olup en ziyade artbranın Uıerinde bırakılacakbr. 929 ta
rihli icra kanununun l 19 uncu maddesine tevfikan hakları tapu 
siciJlerile sabit olmayan ipotekli alacaklılar ile alakadaranın ve irti
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarım iliio tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
mUsbitelerile bildirmeleri lAzımdır. Akıl halde hakları tapu sicille· 
rlle sabit olmıyanlnr &abş bedelinin paylaşmaaından hariç kalırlar. 
Alakadarların iıbu maddei kanuniye ahkamına tevfilrnn hareket 
etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 932-1138 dosya 

numarasile Memuriyetimize müracaatları. 

* İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
932 1139 B. O. Kamerhatun M. Su terazesi S. 12 No. hatıede 

mukime iken elycvm ikametgAhları meçhul Eleni ve Anastasya 

H. lara. 
Emlak ve Eytam Bankasına 3000 küsur lira borcunuza 

mukabil ipotek tesis edip teahbüdatınızı ifa etmediğinizden dolayı 
balada adresi yazılı 12 No. lı haneye 11- 10-932 trrihine müsadif 
salı günU öğleden evvel mahallen haciz ve vazıyet ve takdiri kıy-

met muamelesi yapılacağından ihbarname makamına kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. 

5 75 

f stanbul Belediyesi İlanları * ~--~ 
!stanbul Belediyesinden: Belediye zabıtası tnlimatnamesiniı 

229 uncu maddesindeki sarahate tevfikan kullanılacak kireç \ ' C 

horasan fıçılarının nümuneleri Baynzit nahiye merkezindeki evzan 
başmemurluğunda mevcuttur. Kireç ve horasan bilcümle esnafın 

buraya müracaatln nümUnelerini görüp 30 teşrinievel 932 tarihine 
kadar bu nümuneye tevfikan fıçı ihzar eylemeleri ve bu tarihten 
sonra nümunesine mugayir fıçılar ile kireç ve horasan satanlar 
haklarında muamelei mukteziyenin icra olunacağı aliikadaran~ 

maHim olmak üzere ilan olunur. 

• Fatih Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Edirnekapı Atikalipdşa 
mahallesinin 'çıkmaz bakkal sokağında 14 numaralı hanenin bnh\'e 
duvarının inşası bedeli keşfi olan 421 lira 74 kuruş üzerinden knpa~ 

zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. Zarflar 17 JO 932 pazartesi 
günü saat on dörtte açılacaktır. Taliplerin depozito akçalarmı ya
tırmak Uzere mezkür günden evvel daireye ve şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün Dairei Encümene müracaatları ilan olunur. 

--İ~nbul Gümrük Muhafaza Başmü
dürlüğünden: 

işletme lazimesi 
1 - Başmüdiriyetimiz emrinde bulunan ( 11) adet vesaiti bah

riye ıçın Uç kalem işletme laziıncsi pazarhkla açık kırdırrnıya 
konulmuştur. 

2 - Kırdİrma şartaları kAğıdının tasdildi suretleri Başmüdiri-
yetimizden alınacaktır. 

3 - Kırdırma Başmüdüriyetimizde kurulacak alım satım komis-
yonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 13 10 932 tarihine rastlayan perşembe gilnil saat 

on döttcdir. 
5 - Her istekli; biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 34 lira 95 

kuruşluk muYakkat gU•cnme .. teminat ,. larile belli tten evvel 
komiıyona geimeleri. 

6 --Oraek: Ba,müdiriyetimizdedir. lıte)diler orada ıtsrebilirler. 

-, 
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Hükümferına olan buhrana "' ragmen 
Galata'da Karaköy'de fınn sırasanda büyük mahallebicinio iist&nde k•in ve 

Dolma en iyi mallen en mutedff ft•ll•rl• ••tm•kla m••hur • 
EKSELSIOR 

BÜYÜK ELBiSE FABRiKASI 
l'l•llarını tekrar f•J•• h•Jret bir auretl• tenzlJ etmetde ucuzluk rekorunu kırmı•ttr. 

Erkeklere mahsus 
Cihanıümul bir şöhreti haiz 

Hanımlara Mahsus 
iyi cins 

Mandelberg 
Marka empermeabilize 

Pardesüler 
·ipekli muşambalar 

27 '/2 lira \' 
Gabardin Pardesüler 

Muflonlu 

23 1/2 lira 
Muflonlu GABAİIDiN 

Pardesüler 
21 1 

/ 2 lira 
Çevrilebilir 

INGtLIZ MUŞAMBALARI 
12 1

/ lira 
·24 1 /2 Jira 

Trençkotlar 2 . 
Çocuklara Mahsus 

inumz muşambaf ar 13 1l2 lira 

tnglliz 4 1/2 lira 

Muşamba lan Trençkotlar 
8 1

/ 2 liradan itibaren 8" lira 
K ... ın, erkek ve .çocuklar• m•h•u• en mükemmel ctns kostUmter, p•rde.Uler. 

mupmbelar, p•ltolar ve tren~kotlerın mOntebep ~e.,tlerı mevcuttur. 

TEDIYATTA BOYOK TESHILAT 

NIŞANTAŞINDA 
L•Jll ve Nah•ı-1 - Kız ve Erk•1' 

Feyziye Lisesi 
Memleketimiıin bu en cslçi hususi müeueseai talim ve terbiye 
sahasındaki faaliyetine 17 eyl61 9.tl tarihio~en itibaren bq1amıt-

br. Talebe kayıt •e kabullll\e deTam edilmektedir. 419--• 
Yalnız 

KOCA TAŞ 
Memba Suyu ve Gazozu 

lçiaiı 
Babrck karaciğer kumlarını eritir. Mide, damar hutalıklarının 
tedaviıine yarar. Türkiyenin en aaf ve hafif, en leziz fevkalide 
temiz suyudur. Fabrika: Büyükdere Piyasa caddesi Te. 32.54 

Merkez deposu: Galata, Fermeneciler 102 Tel. 40713 
Bevoilu deposu: Beyoğlu Kooperatif bakkaliye maiazası. 

Kalyoncu· Kulluk 13 • 15 Tel.40338 

En ucua, ea iyi bak1111b, ea temzi, her hekıme açık hastane 

Şişli Şifa Yurdu 
Şitli Terkoa su deposu clvaraad.ı TokaJo oflu aokatı No. 29 

Pek cflz'i Ocretlo, röntgen \ "!) elekterotı,raıli, l:\boratıaar 
m 11 ay•' ıı r l eri 

Zaf.ycti aD1umiy.. İflİha•auaJc ... bYvebiaiik laallbaılA Wı.il~ 
faied n tamt flrllen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanmız.. Her eczanede 

İstanbul Gümrük Muhafaza Baş
müdürlüğünden: 

Riva Süvari Muhduasınıo tamirine dairdir 
1 - Riwa Süvari muhafaza mantaka bina11nın .mevcut keıif· 

nameai mucibince pa~hkla açık lcırdırmıya koaulmuttur. 
2 - Kırdırma prtları kiiıclama tudikli suretleri Bqmldl· 

riyetimizden ahnacakbr. 

Ç A D U K ve S H H 1 
ıcusuz, salııııı,.11ı. fırc• ı!:!tı 

TIRAŞ olıııak 

hıt••r ıııhıi ıı iz. 

RAZViTE 
kr ·ıııiııi 1-ııll:t 11111.. 

MiKROP olan fm:alaruan. ) iJzü
ı z ı • ı·il.fiııi t, ıru,tıır.rn potaıılı 

krt:ııı \c• s.llıuıılard.ı•ı kurtultmm
n 111.:. 1\ lldıl, Hı 1 lly ık., t ııpler 

'~mlır. l~·r vf'rde uıılrc. Uepoıu: 
Ye!fildir,•k, ~ı,ac·ının Dl ıt ~o. 10 

Tt1l. :! ı 1 ·u 

... Görülmemiş-
Parlak bir muvaffakıyet 

Ademi iktidara. belgevşakli-
ğine ve zafiyeti umumiyeye 

karta kat'ı tesir slaterea 

GLANDOKRATiN 
Methur prof. Brown Secqurt Ye 

Ste nach'ın keıfidir. Kadın ve er· 
kek farkı yoktur. Her kuta cleru• 
'!inde Uirkçe oluak tarifesi llMY• 

cultur. 
Umum depoau tst. Baliçeltapı'cİa 

ZAMAN ecza deposu.dur. Her ec· 
une ve ec:ıa depolarıacla buJu
aur. Kutusu 200 kUJ'uıtur. Doktor 
lteylere teairini tecrübe için mak· 
nz mukabilinde bir kutu l'lnde

rilir 

Her kadına lbnn bilgiler : 
K .... n r•M1a1Zhk .. r1 

:sebeı,It-ri, korunma ~ar.-.lf'rl 

4 :t>be1 i k doğnnı Johnsahk sağlık bilgiıi 

..... " be.-...11 
8Ut <;ocuklarının besleme Te 

bUyfltıne usuherl 

Kada• dokteru Cemal Zeki Be, t•afa•· 
da• herlı:ula ula1ablleeefi .. u...ıa 
,aııd• bu kı1metll uerler her aaaeala 
bll...ı .......... - blJsllerl muhtHidlr , 

Dr. A. KUTIEL 
KaraldlJ Blreksl fmnı ıaraeıada 34 

tO 81 ... d T'.U ... ftAZA•TulNO.N frlMMM 
YÜKSEK StNtflN EN VENi MODELi OLAN 

343 
BiÇiMi RADYOSUNU PIY ASAYA ÇIKARIYOR. 

EN ıvı ve KUVVETLi. EN AHENKLi VE AVIRMA KUDRETi 
EN YÜKSEK OLAN BU MAKINAYI BENiMSEYiNiZ. 

Parazite kar•• ayarhdır, kendfllOlnden fadlng'I dG· 

zeltlr, DoOrudan doğruya okunabilen ıt1kh tstas
yon göstericisi vardar. Bir tek ouome ite kollanı

hr, yüksek konuşanı (Oparlör) Elektrodtnamiktir. 
. 

8 Ô U R L A 81 R A DE R LE R ve $ sı Galata ve lzndr, 
SAT 1 E nin Beyotlu Beya~d ve Kadlkly Mataza ..... 
OTTAŞ BeroOlu, TELGAS Ahlwlrt1, TORKELG -dana, 
ve An•dolu4• TELEF U f(K E f' Nb• imtiyaz•nı hala 

mo ....... .,. müracaat ediniz. 

BESLER BESLER 
" B'E S LE R ,, H A K 1 K AT E N B E S LE R •.• 

Çünkü Gıda lçiiı Ne Lizımsa Hepsini 

BES·LER 
Çikolata ve Bisküilerinde Bulabilirsiniz. 

BESLENMEK iÇiN 
MatlaKa B E S L E R pmelif 
Toptan fiatine her •Un taze taze fabrlkaıınclaa alaWlinlab. 
Babçekapıda Topkapı • Ye4ikule tramnyları durak :rerlade 

MEKTEP KOOPERATiFLERiNE T~ZILAT . 
BESLER 

• 

ZAMAN 
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G&inrllk kMf •ncla Site Fraa- Tel 20219 
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mllsadif pazar gQnll saat üçten itibaren 

Gal&tada Keınanket Kara Mustafa 

paşa mahalleıinde yemitçi Basan so-

Bir boretarı dolayı mahcuı 

tuna karar nriJmit oldo 
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13 ı o !rJ2 tarihinde ısaat ıs 
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4 - Her istekli, biçilm4f bedelin '• 7 ;5 ju ·olan yirmi l;ra 75 
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