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T~fyare Piyangosu Bugün 
Çekildi Kazanan Numaralar 

10 uncu Sayfadadır. 
4 l :cc::e::::- ~.o:::zc:ı:a::: 1 • 1 

Fiatl 5 lrarq 
. 

ld.,• tf1erl tele1omu l.tH\ıd - 2020.1 

• 
Başvekil ismet Paşa ıc Bugünün Meselelerinden ] 

Şehr~mize Geldi 
, 

HcnUı on yed( yatında olan 
Fatma H. 

( Devamı 11 inci uyfada ) 

Kabinede bazı tebeddUller 
olacağı hakkında Ankarada de
veran ettiği yazılan rivayetler ls
tanhulda malümatsızlıkla karıı
Janmıştır. 

Noterlerin 
Teftişi 

Müddeiumumilik noterlerin 
teftişine karar vermişti. Şimdiye 
kadar teftişe Mliddeiumumi Mu
avinlerinden Sabri Bey devanı 
ediyordu. Sabri Bey başka erey 
tayin edildiği için dünden itiba
rcm teftişe Müddeiumumilik Mua• 
~nleriuden İsmail Hakin Bey 
batlamııttr. 

Kağıt Parayı ilk Ol~rak 
Türkler Kullanmışbr 

Eski Paralar Türk 
İçin Zengin Bir 

Türk 'f aribi Tetkik Encümeni-

Dili Tetkikab 
Hazinedir 

nin mesaisi ve faaliyeti hakkında 
dün etraflı malümat vermiştik. 
Yusuf Akçora Beyin umumi riya· 
setinde bulunan tetkik komisyon· 
Jarı TUtk medeniyetinin ana hat• 
Jarmı tespit etmekle meşguldürler. 

Biz bu münasebetle Tnrk me
deniyet tarihi üzerinde yaptı 
mıı tetkiklerin verdiği m6hr 
neticeleri bu slltunlara yazıyoruı.: 

Bütün ecnebi müellifleri bank
notun, yani kağıt paranın ilk 
defa olarak Avrupalılar tarahn- / 
dan ihdas edildiğini yazıyorla • . 
Halbuki bugUn mali ve ıkbsadi 
hayatta çok biiyilk ve ehemmiyetli 
bir mevkii olan kAğıt parayı ilk 
olarak Türkler kullanmışlardır. 

Eski devirlerden bugUn bize 
jntikal edeu eserJer tetkik edi-

= 

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Reiııl 
Yusuf Akçora Bay 

lince bu hakikat, bütUn delillerile 
( Duamı ; l inci sayfada ) 

Ticaret Odasında Müthiş 
Bir Fırtına Koptu 

Haber aldığımıza göre, Tica· 
ret Odasında çok hararetli bir 
içtima yapılmıştır. Bu toplan
tıda İstanbul fabrikacdarını tem
sil eden Nazmi Nuri Beyin ortaya 
attığı bir söz, şiddetli itirazları 
davet etmiş ve şiddetli bir mU· 
nakaşa fırtınası kopmuıtur. 

Nazmi Nuri Bey içtimada bu 
fikrini müdafaa ederken ıöz gelişi 

olarak şöyle bir cümle sarfetmi~tir: 
.. - Sanayi Birliği bugUn 

çok mllhim malumata sahiptir. 
Bu malumat, arzu edildif i tak
dirde ortaya dökülebilir. Esasen 
bu malumat, son tebeddüller 

tlzcrinde çok müessir olmuştur ... 
Ticaret Odası Umumi Katibi 
Vehbi Bey bu telmihli sözlere 
şiddetle itiraz etmiş demiştir. 

Vehbi Beyden sonra bazı 
kimseler daha itirazlarını söyle
mişler ve neticede Ticaret Oda
sının noktai nazarı muvafık görUl-

mUttilr.F akat sanayiciler,Ziraat Oda
sı gibi, Ticaret Odasından tama
ıncn ayrı ve müstakil bir oda tesi 
alni iıtemek hususunda ısrar 
göıtermektedlrlcr. Diğer taraftan 
bu itlerle alakadar olan bazı 
kimselere nazaran bugDnkO 

( l>e•:ımı 8 inci sayfada ) 

Şekip Beyin Cenazesi 

... 
İımirde Tokadl zaae Şekip Beyle mahdumu Niıur Beyin feci ölümleri 

hakkında taf•llAt vermlttik. lımir muhabirimizin a-öndcrdiA-i, bu rHlm mmr· 
bum Şelclp Beyle otluna yapılan cenaH meraaimind•n bir intibadır. 



Halkın Sesi 

Öz Türkçe Aley-
hindeki Şayialar 

Üz. dilim zin tespiti için bfiyftlt 
bir h:ı. ınlc yapıldı. Fakat bu i9iu 
et ·yet eh mtyetini kanı-: 

1 ıy:ı.n b:nı ki eler kendi 
araların uydurduk ım kelime
lerle ta n alay mevzubrı 
hazıdıyorlar. Bu hususta halkı
mıı · r ki: 

Nedim B. ( Beyazıt ?ılithat Pııta 
Mahallesi 3) 

- EaJdfiea iwat koe....- W. 
haıvandır diye tarif ederlerdi. lnaanı 
bayvaııdaıa aynt eden diliclü-. Konuı• 
ma kdi i.J'etimnin .. kaclu miihim 
olduğu bununla da anlaşılır. Bi:ı: 

Türkilz. ŞerefJi bir mazimiz, z nfin 
bir dillmif varcfu-. Fakat ha dflimiu 
Arabın, Accmrn · tuhaf keli· 
meleri dolmuştur. Benliğini anlı• 

yan her 1111l~t gihi biz do esasen 
halle tabakalm araııncf& J"f yan & 
kelimeJerimiıi kullanacağı,:. Bu temiz 
aayemizlc .ı., etmek fır• 1 bu· 
lanlar, Türkkr değillerdir. Dilimizin 
yükıelmaainl fıtemiyen ıraraıkar• 
!ardır. 

Ha ip Bey ( Fatih tramvay t&vak· 
ku( m 1U 33 ) 

- Dilimfz.i &er Türlriln anllyabile
ceği şekle ırok a~ ıoftalann çehtfil 
kelimderind n kurbrmak çok fayda· 
lıdır. Bixim dili ·ı: bilhana Anado· 
luda ~ok zenı;ndir. Buılan bu mü· 
him iıi.n ehemmiyetim lanamamai• 
ta ve bunu bir alay meyzuu telikki 
etmektedirler. ip - bel. •ami-
1etli hlbrAk m11•affalbJdimi• odil· 
recede artar. Türllüft •• .ım ''°"'" 
bunun oyuncatı ola.as.. 

• 
Alı met &y ( Yenibpı iuele cad· 

desi öl ) 
- Medeni milletluio bllyGk ka-

1nuılar1 var. BWaı laeaila bb lua-a· 
bmı% bile yok. Dill.ınH peJ"İ .. a bUı 

haldedir. Halk araaında yafıyan lSı 
kelimeleri top:ıyarak ilmi esaslara 
riayet ederek bir Tirk llipti yap ... 
cağız. Bu milli Ye ,erefli IHr iştir. 

Bonu latihfaf edealerin aa•inriyetia
clesa nya cehaletinden fiphe.ye dq· 
memek nıüml<ün değildir. Halkıınıı 

yalandan uydunıılan biçimıiz kel ı mc

lere inanmama du-. Dil Kurv.Jtayııım 
seçtiği heyet ancak dillmızı tt:splt 
etrniye salahiyettardır. Batt&alaı ımn 

U.)rda~maları lafta kalıyor. 

• 
Ethoıo B y ( llırkaişorif 32') 

- Eski dıvanfarımız meydanda. 
Bh kısrnı naüstuna olmak ilzcıc 

bunl~n buır\inkfi sıt:nçlerd'cn anbyan
lar vara ellerini kalduıınlar. Tüı kçe. 
bunla.on ipnde devede kulak kalıyor. 
Hep arapça acemce terkiplerle dolu .. 
Şimdi bir şairımizin aöyledifi tıırJeri 
bir köylü bile y .aru fena ma olur.. 
Şiir niçin .Oylcıtir, ,.ar nfçin yazılar, 
anbtmnk için dctiJ mi? E.kiclen lti 
aü• JllP,19 k jçin •iyluiruai+ Dil 
.Kıuultayı bize açık ve öz: türllçemi:ı.i 

cvrecektir. 

Adlire Encftmeni 
Oüıı Adliye Memurin fut.ibap 

Encümari toplaaarak mü.bal 
mübapiitc ve kitiplilıtef-e yeni
lerini tayin etmiştir. 

SON POSTA 

B--ıABIBLBB 

·Kanlı Bir Kaza 
• • 
Seksen Yaşında Bir ihtiyar Kuyun~n 

Dibinde Ağır Bir Yara Aldı 
DUn Ramide çok feci bir kaza olmuş, 80 ya· 

ırnda bir ilıfiyar ağır surette yaralanmıştır. Hadise 
şöyle geçmiştir. 

80 yaşl:arında bir ihtiyar olan Ahmet Ağa Ra· 
ide Raif Efendinin kuyusunu temizlemek için 

kuyunun dibine inmiştir. Ahmet Ağa topladığı 
taşları bir ipe bağfamış, ipin yukarıya çekilmesi 
l~çin seslenmiştir. Kuyunun başında bulunan Behlül 

sminde birisi de ipi çekmiye başlamıştır. Beblul Ağa 
ipi l>irkaç dhla çe miş ve bu suretle kuyudan bir 

yığın taJ çıkmııtır. Behlil Ağa ıon defa olmak 
üzere ipi çekerken, ucunda bağlı bulunan jrl bir 
taş, birdenbire dtiğlimlerin arasından kaymıı n 
qağıya JUYUlanmıfbr. 

İri taı kuyunun dibinde bulunan ihtiyar Ahmet 
Ağanın başını sıyırarak omuzuna çarpmış ve za .. 
valh adamcağızın vücudundan kanlar akmıya baş• 
lamışbr. Ahmet Ağa bin müşkülAt ile yukanya 
alınmış, derhal hastahaneye götürülmfiıtür. Zavallı 
ibtiyaruı hayatı tehlikede görülmektedir. · 

Yen· Pazarlar Kiınsesizlere 
Bu işe Anca Şehir Meclisi San, at 

Asri Mezarlık 
fstanbul Tarafında Da 
Bir Mezarlık Yapılacak Karar Verecek Öğretilecek 

Hayab ucazl tm ıçın Bele-

diye _taraf odan şe rin muhtelif 

yerlerinde yeniden pa:ıar yerleri 

tesis edileceği }'azıldı. Henüz bu 

hususta ver:if miş kat'I bir karar 

yoktur. Böyle bir karar verilse. 

bile b kararı& Şehir Mecliai t• 
ralnııcbuı tasvip edilmesi JA~m

gelliıekted&. Aksi takdirde pazar 

yerlerinin daha evvel çoğaltılma· 

sına imkio görülememektedir. 

İki Tasfiye 
.. Alacaklı Olanların 

Haldan Temin Edildi ---
· ŞehTimi.:r:deki Şark Kontuvar 

ve Milli sigorta fiı'ketleri tasfiye 
edifın~kte&r. Ticaret Midirllğii 
bu iki şirketle alaka ve muamelesi 
olanlarm haklarının lrayholmama-
11n. temin efmişUr. Şirketlerden 
alacakh olanlar Ticaret Müdür· 
lüğüne müracaat edCYck alacak· 
lazmı yazdıncaldardır. Bu iki 
şirk~tiA ihtiyat akçesi borçlanm 
ôdemeğe yetiş~cek •ktardadır. 

Bir Döviz Meselesi 
Alman haberlere göre Roman

ya Hükumeti döviz tahdidatını 

ağırlqbr.nn.~tır. Kabul uiilen ıekle 
göre Rouıanyaya ithal edilen 
ma!las:a üç ay soara. ve pek u 
m&kwda döviz verilmektedir. 

Takas fşf eri 
Yeni teşkjl edilen Takas Ko

misyonu sekiz ~ündenberi faali
yette. bulunmaktadır. Sekiz gün 
içinde (2500) balya tiftik, (125) 
ton: palamut h•lisa takasa taht 
tutulmak üzere i"1raç edHmiştir. 

Bu mallar Ru a 1 gönderil iş•ir. 

Belediye Galatada yeni Abn 
ald.ğı bir binayı kimsesizler yur
du yapmıya karar vermiş ve 932 
bütçesine de bu iş için (30) bin 
lira tahsisat koymuştu. Evvelisi 
gün Vali Beyin riyasetinde top
lanan bir komisyon bu ym-dml 
tetis fddinj konqmuftur. Hap~ 
haae Bqlaekimi lbr&!Wn zati 
ve terbiye mütdıaaulan11dao 
Hilmi Beyler bir rapor bazırla

mııa memw edilmitladir. Y mi 
yunla k6prti altmda ye pada 
bunda yatan lmmab ukek 
çoaklar aluaacalıtır. Şimdilik 
yurda almacaklar ~ muayyen 
bir }'lif menuu bahis değildir. 

Bunların )iyip içmelerj, yatıp 
kalkmaları temin edilecek~ isti-
datlanna göre kendilerine san'at 
öğretilecektir. -----

Güreşler 
Şehrimizde Çok Mühim 
Mü sa bakalar Yapılacak --

İkinci teşrinin 3 c 5 inci 
giialeri fehıimizde bir Balkan 
Greko - Romen güreş birincilik
leri müs::.bakası yapılacaktır. 

Mihabakalara bizim güre~çileri

ınizle, Romen, Yugoslavya, Bul
gar, Yunan güreşçileri iştirak 
edeceklerdir. Güreşlerin çok gü
zel olması için şimdiden tertibat 
alınmıştır. 

Yeni MU~terifer 
Almanyadan bazı flr1ralar 

Harici Ticaret Ofisine müra-
caat ederek Türkiyed.eu kitre, 
kaıar peyniri, badem, çekirdek, 
~ yemi, dan, keten lohumv, 
susam almak istedikluini bildir
mişlerdir. 

Belediye, Şişlide likör fabri
kası civarında yapbracağı asri 
mezarlığın plinlarını bazırlatnu~
t r. Aynca lstanbul tarafında da 
asri bir mezarlık vOcude getiril
mesine karar verildiği için Top
kapı hmcinde tetkikat yapbrıJ.. 
maktadır. BaraSIDln yeri de tu
pit edildikten sonra pliıu huır

lanacak Ye plJnlar Şeliir Mecliai
nin tqriniaani toplanb1111c:la kabul 
edildikten .oara ite baı•anacaktır. 

bıracat 
---

Kontrol için Nizamna
meler Yapılıyor 

lbracat mallarımızın k:ontrola 
ıpo yellİ llİumname pr:ojeleri 
yapdmaktacbr. Şimdiye kadar 
afyon, peynir. taze meyva ve 
yumurta için birer proje yapd
mışbr. Diğer mallar için de proje
ler hazırlanacalrbr. 

Ekmsi< Narhi 
Belediye Narh Komisyonu 

dün toplanarak ekmeği 8,5 ve 
francalayı 13 kuruşta ipka etmiştir 

Topkapı Cinayeti 
Müddeiomumi Mua.mterindea 

Muhiddiıı Bey iki fÜD enel 
Topkapı haricinde •okubulan 
esrarengiz cinayetin t•hlrikatile 
me,gul olmuştur. 

' 
OUyunı luwahhide 

Düyunu munlaLide diin bor-
sa da ( 58 ) kurut iizeriaden 
muamele ıöna6ft•. 

Mekteplerin Teftişi 
Maarif V eklleti miifettitleri 

yakında muhte&f mmtakaları 

teftişe çıkacaklardır. 

Günün Tarihi 

Gazi Hz. 
Reiıicilmhur Gaıi Hz. dü:ı W 

leden ıonra O.küdara aeçerek ÇaOI' 
laca7a kadar bir teneuüb icra .,. 
J111'•UflatdU'e 

Yumurta ihracatı 
lasiltereye yumurta ihracı lfll' 

rui bir tefebbiia yapılmııhr. 

lstanbul Mektepleri 
Ye•td• yapıla• 8 ilk mekt., 

bfaaa1 ile f.tanbuldald ilk mektepl,
rin adedi 406 ya balij olmuştur. 

Reşit Galip Beyin 
Tetkikleri 

Maarif VekiU Rqit Galip M 
tefırimiada tetkikabna dnam etJD.., 
tedir. Vekil Bey dün de Tıp FakOltl' 
•ine sitmlş., müderrialerJe lı:onuf_.., 
faknltenin ibtiyaçl;ı.rı ,., çalııma .~ 
haları il.zerinde fikir müdaY.., 
1apılouıtır. 

SOOOKöpek 
Öldürüldü 

Belediye ba,aboş k6pelderln ttl,a 
huıuıundakl mücadeleye dn ın it' 
mektedir. Tutulan bir heaab:ı ~~ 
IOD d6rt ayda ıehir dahilinde ~ 
ıokak köpeği itlaf edilmiıtir. 

Yeni Bakteri yolojihane 
Gelecek aene Belediye tarafınd-' 

Fatihte bir bakterlyolojilaaae açJ# 
caktır. 

Cripten Saimımz 1 
Son !'Ünlerde aaltıa !tir hal" 

pip hutalutı bafl••lfbr. 
68 talebe Awrupada 

Bu Hne Anupaaıa ma•telif t" 
hirlerine tahıil için Maarif tar•" 
4an 68 talebe pderileceldir. T~ 
ler relecelr ., bqında har• 
edeceklerdir. 

Tahkikat Bitti 
ialı:An ldared eaii.timali tahkik"' 

tının fezlekesi ikmal edilatlf ve ~ 
biliye Vekaletine giacledlmittir. 

Sahte Yaver 
Sabte ya ver Huıeyin Fıkrİ-" 

muhakemesine bugün aAleden so~ 
Atır Ceza mAbkemeıinde de• 
edilecektir. 

Portakal Rekoltesi 
Bu ı;enc Dörtyolda (250) bin •~ 

dık kad<ır portakal iıtihsal edi:ec 
tahmin olunmaf .. tadır. 

Liselerde 
Dönenler 

Maarifçiler arnaında dönea :, 
şayiaya göre, liselerin ıoo aınıfl~ 
da bir dersten dcSn mOf olan tal I 
ler hakkında yeni bir karar al~ 
caktır. Bn karara ~3re bir dd;# 
dönen talebeler be bir deni11 İ.Af 
hanını gelecek aene ~4:"mek ~~ 
Darülfünuna veya diter yu fJ 
mekteplere kabul edileceklerdi'• ti' 
ıuretle bir der• için bir talcb:,.,
bir sene kaybetme·mui mihnkfırı 
cakhr. 

Son Postanın Resimli Hikagesi: Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

f - J'asan Bey.. Yumurta- , 2 - dir mrm Hhna111• k..., ı 3: Hasan Bey - Bil' yumurta 
larımız efimizde kaldı. laymr bulamacfrfr. modast çıkarsa bunuo il.layı 

kendiliğinden bulumn olur. 

4 - Mcvc a yumurtanrn ka- 1 5 - Vallahi yuımırtaıııP 
dınları senç&cıtircl&ji laa~kuıda bir l neti bir Jiraya yiiheelirf •• 
a ia ıkacık- olur ..... 

t 

• • 



Her un 
Miinder -;-t -· ıca zmızın çoklu-
gu ndan d d" . 
t · erce ılenıemış-
ır. 

-==--~ 
Beied-ig====ed=e==::::::::ıır 

Bir Tokat 
Hadisesi! 

SON POSTA 

[son Postanın Resimli Makalesi • Ma//üp Olmak • 

5ayfı 3 

r --- ~ 

Sözüı1 Kısası 
- - -

iş Bollugu 

insan Kıtlığı. 
._ _______ A. E. 

' 

1ımi arasıra gazetelerde de 
geçen bir zati g&rmek mecburi
yeti biaıl oldu. Sabahleyin e.,. 
kenden evine telefon ettim. Ma
alesef az enel aokap çıkma, r 

liaber lda 
diye lktıaa 1 innaıa gire Bel.-
bir hldi .. t MiıdDrlOiftnde garip 
hıttıallılc i t olaulftur. Kendialne 
rclcıı ş.. • .e•elc için belediyeye .,. ....... . . 
ır "r•lılc lk aaauode bir adam 

1 - Zekimıa, aervetimiz, kuv ... 
ti•ia, tallimis. ba7atta kalbimial 
ıaıbaa, -bize hamle kudreti veren il• 
letlerdir. Fakat bualardaa daha 
luınetli olan amil, bid• hayata 
Hrtli~'!'la kanettlr. 

2 - Buıla ha7 at OJUDU, her 
nldttea daha aor, daha ~tla, claha 
Hrttlr. S. oyunda aneak blplerJ 
uraalma1aalar, iradeleri ltoaalmı· 
,..ıar kaaantrlar. 

3 - Uautau1alım ki dünya bi· 
aim yapbtıaıa •ibidir •• ha1at bi· 
sim J•raltıfamıa riWdlr. KeDdl ya• 
ratbflmız feye matlGp olmak olur 
• .. ? 

Nerede, ne vakit •e ne au
retle ıörebilecejimi sordum. Ve 
ötrendim ki: 

- Oaeriade tam bet tane 
"azife vardır; SabableJin Beyojlun 

da, 6tleye doire Galatada, 6tlede1 
ıonra d" ma ile Saltanahmette. 
Sultanmabmatta ve Beyazatta bu
lunmakta, alqam pç vakit yor
ıun. ar .. n Ye bitkin e't'İae dh
melrtedir • 

Süreyya Be !11•t Mildir& A~ım 
tcrııi,tir. Fara yanana airmek ia
AJi Efeaıcli •t ınlldOrOn kapıcaaa 
Beyin nııı • b~ adama Mildir 
airilcllli l&adeaı olmadan içeriye 
ıuı oldJecetini ve ınlldllrUn mq
~ıınareı:a~ biraı beklemeıl 
ıbtara ltııanlll •&ylemiftir. Bu 
Ef tadı'a· Şeaaai, kapıcı Ali 
'd •• iz . 

fi detti bi ertae yOrDmlf Ye 
Ş.lllıi •ıılE tolcat aaYUrmuftur. 
cliraail• ,.ıc.:_ P8flnda tecaru 
edilaıiftir. nara)c polise tetlim 

Bfr Facia 
den 1( 

A Uyusunda Birçok 

l tnele Boğuldu 
1 Oqdr 
~igbdalc~' 10 ( A. A. ) -
._ukı~bqlı 1 llladenlerden birinde 
rıyarı İfçi'İe ~'-na6r kazasına ui· 
)uıuouaı d!1~ hepıi maden lm
l><>iuı111 le ıbıodeki suyun içinde 

1 ıuretile &lmDtlerdfr. 

1 Memnuiyet Kaldırlldı 
e le '•lc1•d y h • c,._h :• unaaletaaa Hvkoluoa• 
h alclcınd.ıc· ay•aalann men'i ithali 
Olcü"'~ti !_ lllemnulyet Yunanbtan 

~rafından kaldmlnn,tır. 

t~ra IUddeiumumiliği 
tarin eJ:_ 1_Mn_ddeiumuıniliğine 
aıu Muavin.le ~d ul Müddeiuinu
tuıki Post !'I~ en Sabri Bey ya· 
"'•lı.Uiaıe b 1~ yeni memuriyet 

:••et edecektir. 
Ne:::;--.~---

All, .. ıaa lrtyat Davaları 
~::dı" •• "'.:h•;""irlerlnd•n V all Nu
t•b ''tti1a 8eyt• ul IDGdOr lakender 
•dlıc~~ "~i •r aleyhine •çalaa müa
tir ':.'" lddı!•t doa11na dOn devam 
ltııi. •aQ .. •I• IDakasnı ceza latemit· 
... :· f •icat • b~ ••kili jüri talep et· 

"-l•ttr. • •nıe bu talebi red-

Sh--=-~-
. s.a.tıi ~_hat Murakabesi 

.... , • """'•"-be b ~re e ••ılfeıl ba •Jeti tetkil edil-
f tlcir"' diaıa.aa ••. tlamıthr • . Heyet 
•e laaat.ı.::raaa mGracaat eden 
~ "•ıi1eu e•lerinde alyaret 

• SON · TELGRAF HABERLERi 

ltalya Ve Fransa 
-- -

Fransız Gazeteleri, ltalyadan intikam 
·Almak için Yesileler Buluyormuş! 
Paria, 11 ( Huıuıl ) - Fransız Ye ltalyu ga

zeteleri arasmda yeni bir mllnakap ~ıkllllfbr. Bu 
mGnakqamn çıkmaaana bir Fraıız muharririnin 
ortaya athit rivayet sebep olmuttur. 

Bu riYayet: .. Geçenlerde bazı ltalyan Nazarları 
dejiıtirildiji 11rada ffaya Nazırı Jeaeral Balbo
nun da detiftirimeıinin dfttDnllld&tD, fakat Jeneral 
Balbo'nun yerini bırakmak istememeli üıerine bu 
tasavvurun akim kaldığı" ıeklinde Ye ltalyada 
inzıbabn aarsıl.oıya başladığım lhaaı eder ma
hiyettedlt. 

ltalyan gazeteleri ne b6yle bir tuanunın, ne de 
böyle bir mukavemetin kat'iyyen menu bahaolm .. 
dığını " ucak bir muharririn hayalinde Yllcut 
buldapnu .aylemelde •e ltalyaa._ bazı talepl .. 
rinde Almanyayı haklı g3rmesine karp bir neYI 
intikam alma tetkil etti;ini ileri ıllrmektecllrler. 

Bu hldiso ltalyan Bat•ekilinin bir Alman 
ıazete.mde Almanya lehinde çıkan makalelİDe 
inzimam edince Fran11z ve ltalyu ıueteleri ., .. 
11nda ltedenberi devam etmekte olan mlnakqıl• 
nn tiddatini arhrmııhr. 

İki ·Başvekil · Arasında 
Mühim Bir Mülakat 

Paris 1 1 ( Hususi ) - Başvekil M. Heryoaan mlllkat ema•nda gijnln en mllaim hldiaelerl 
ingiliı Bqvekili M. Mak Donalt tarafandan 1.oDcl- mevıubalu olacakbi • 
raya davet edilmeti, ıiyul mebafilde bDyllk bir Siyul mehafilin kanaatine fGre, bir lnıiü 

Ye Franııı anlatmaaile neticelenecek olan ba mll-
ebemmiyetle kartılaamııtır. llkat -bir imam mulalAk meHlelerin halli için ku•· 

8afvekAlet daireainden 91zaa haberlere ıeaaaran •etli bir adım tqkU edecektir. 
M. HeryoDUb per,embe ana& Lonclraya hareket Bununla beraber M. Heryo kendisine mlracaat 
etmeli kunetle mubtemeldit". M. Heryo Londrada eden auetecilere bu huauıta beyan•tta buluaa-
M. Mak Donald ile 48 saat kadar a&ilfecektir. 48a mayacatuu a6ylemiftir. "'"'•kabe •ıbbiyelerini devamlı 

Varı-;;.'•Mbı ~ta1 ••kh•., Rus Takımı !Eskişehırde 
~~----~-=-~---==----=:..__~~--~~~~~-

... ş.."•t ı yar. -·---- B. ,,,.. 
ı•'··-c1. sa ... YJa a., Kadro IDff• Bugün Ruayadan Şehrimize ır ı aggare 

Keriman H. 
lzmir Belediyesinin 
Davetini Kabul Etti ••eti ~ta'°" f ı:1c11tı bir makaı.tt. H k Ed k v ı J. ti11ı '"ic1ta1ı .. ah~ bir büt~enin iktı- are et ece ı anııaı 

ı._ ' :•r•1· .-: ~· kifi relmiyece• r 
t1ı11:. re Para re rflt yapmak detil, M~a 10 (A.A.} - Yann Eskifeblrl 1 (Huıal) - Tay-
lı,,h, ~. b""" 'i •t••lc Jhı •••ı.. Tlrkiyeye skAeelc olan SoYyet yare CemJyeti taraf.adan Avru-t.._.. ~ bit " çla de MO milyon in -~ ~ 1c· futb lcnt J T 

hı"'•kf:l• llati1acunıa oldu· muhtelit ta m111t1a 1 0 •r paclil yetiftinlen ayyare mObene 
~ •r. tualardır. dili Sallhattin Bey çift Abhlı 
t-=-:zlik Ba;kin. Srisiin, FoıMao, bir mektep Tayy&rffi İllfa etmif-

A lfSI Popof. Prinlof. Rokplif. Str•ia tir. Tayyarenin motlrliiulu bAfka 
Vrupa y - Elifff, Butsof, takım kaptam bu diter bltlD ek_..t yerlidir. Oıe· 
23 Mil e Amerikada tal"mdan ~ !lmibar oldupnu riade. bjaıcln cılopa bir rhet 

ı.1r il ( H.....ı} - Dibaya 
Gtbelllk Kandiçeli Keriman Ha1ia 
Hantm, Beledlıe t..afmclaa lzmi. 
,. ··- bakloada ,.,. .... da
•eti ka&ul etmiftir. Keriman H. 
yalanda teluimize gelecek; fere
fine Naim Paluta bir balo •eri
lecektir. - Adnan 

V..: Yon Buldu tllylemittir. re8ftli Hrdır. 
tel.ad -,.alton 10 (A. . __ ......._ SMtV•list Ge 
~i .. t~ A111enka'da~·> i .:i~t; Ç•rçil ~llfİJor Bir Otobüs Fa.cja11 •• ,... n~er 
llrt ~Olt1n.. LL • fal. ~. • . A. 
y011 •vewa. A uar ısta hstaıe Loadra, (A.A.) M. Ç"rçil Paria, 10 (A.. ) - BettekAr Prq, 10 (A. A.) _ Sos,aJiat 
.._Utte~~~unc1a:~~a3n71n8 000310. mil- teda•i albada b,ılandutu basta· Moria Rave bir otomobil çarpq- ıeaçleri beyaelmilel koaırui, 
•Lı· ... ...,. A _ ' • 1 ve .... a. La._ __..a • al•nm• .. ır dU b ledi c1a· • '" 'li"d ~erikanm 123 000 600 nedea .butlD ~aca .. ur. ma1111Ua yar - •• . =- n e ye lruincle açılmqtır. 

... 11 400 000 ..•. d! c:-·-~~~.~~-§~~~~=~==========~=::;;;;~==~~==~===~~~~~~ •• - ' • 1 tfSI! tr. ~ 

"6:-y~!;,~~dataavekiti iSTER /NAN, iSTER iNANMA! 
rifti· -.f._ VelcT rususl) - Milli 
lttk~t leltr~k ı ekli Bey şeh-

ık et11ıi·r.· tayyare fabrikasını 
.,.ır. 

Göbaif d -
\' edı1t.::V 11 en Vurmuş 

'"'el 111ede t "k . 
a. eliad . rı otaJ fabrikası 
-•ı n ~ en Şına · k )• i~iind sı, ar adaşı Ha· 

r-.ı•taaıa& eo teblikeJi surette ,,,,. 

Tütio inhisarı reçcnde mühim yekün tutan bir 
ıigara kitıdı müoakıuıa11 ~t,pmııtı. . 

Leh ki*'t fabrikalarından biri bu müaakaaara ''~l · 
rak etmek l•temiı ve aa tuağı k.\jıda mukab.11 u nıık
tarda manıul ıiırara satın almayı te'kUf etınıf. Te~
lıf ettiti miktar iki buçuk milyon lira l:tymct ın e 
imiş. 

/STER . iNAN. 

Münal•aaya lttlralc edebihmek için burada hıfi• 
ettiti mümeHitine 9'ırara katıtfarendan bir miktar nil· 
muue ıöndermit. fak at konteajanda aiıara kij1dı 
01eıvcut oJmadıtı için bu namuaelerin •irme•ine mil· 
nad~ edilmemit ve bu yiizdea bu iki buçuk milyoa 
lirahk bir •~tıt muamelesi •elİCHİZ kalauttlr. 

INANll.AJ 

* Bir blld,e &alattdar. 
Saltaa Hamiclia amanıncla 

bUmem ~ kl1de bir toprak 
lhtiWı ç.k""I, halk biribiriae p.. 
mit. Hamit te .,.az1,.u yerinde 
tahkik etmek Gzere bir •e1et 
ı&adermlfl 

Bu heyet kiye varmaı, halla 
meydana toplamat. fakat tam 
laerbin fikrini alacajı .. rada 
bakm11 ki ileride kızıın gthletia 
albncla yanan bir tarlada bit 
adam duruyor. Yanındakilere 
ıormut: 

- Efendim, oaun fazla met
galiyeti vardır, gelemez, kendisini 
mazur ~ki eeobım almıı ve 
bu m91pyetin aebebini anlamak 
~ere adama• yanma kadar rit
m11: 

- Sen neye plmiyoraua? 
demif! 

- Efendim, komtum Mehmet 
Ata beni tarluuun ortuına 
n&betçi dikti, alqam bir metelik 
verecek, fani dln1a ba. •eçine
cetlml 

- Peki, neye durduğun yer· 
de tepiniyonan? 

- Efendim kolllfllm Hana 
Ma, harda Ozlmlerinl bırakb, 
ı._.. içlade oalan uiyoram. 
BUa bir metelik nrecek; fani 
cllaya bu, leciaecejüa. 

- Peki, ellerin ne diye oy· 
na11p daruyor? 

- Efendim, kOIDfum Hatice 
Haa1mıa biraı ylnG Yal'llUf. 
onu eğiriyorum, alqam bir mete
lik verecek; fani d&nya bu, ge
çineceğimi . 

- Mnkemmell peki bqına bu 
çaapaldan neye taktın? 

- Efendim, kolllfUm HaW 
Aiamn bitifik tarlMından 't'İfne 
ataçlanaa karıalar lakam edf.. 
yor, alrlltl ıaparak onlara ka
çmrıyorumf Alqam bau bir me-
telik verecek; faal dlnya bu. 
pçinecejiml .. 

Ben aratlıjtm zati bet yerde 
aradıktan ft ltef yerde de birer 
ildter dakiki farkla kaçardaktan 
1911ra d&tDDcllm ki : 

- Bubran deeilen DMAe bir 
kuruntuclu ibarettir. Nlkia bO
tlln memlekette İf doladar, o 
kadar doludur ki,_ bazılarına 
iki, 6ç. dert bet tane hirden 
iaalıet etme'ktedir. · 

Bltla •eeele: • dlrt b .. 
it! birden btalmamn ....,. ... atrr• 

m9tc teclir f 
- Peki ...a ~eltilm 1 

D......u.: 
- Oaa nfailer br., ceva

bını .. ncejiml 

Hudutta ---
Türk - Sovyet Mukavelesi 

Temdit Edildi · 
Ankara, 11 (Huauı1) - Hari

ciye Veklleti vekili Şlikri Kaya 
Bey ile Ruı Sefiri Suriç Yold., 
Ttirk • Ruı hududunda ıuhur 
eden ibti&Afların halline ait mu-
kavelenin alta ay daha temclidi
ne dair olan bk protokol imu
lamıf!udar. 
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Nazilli Halkı Çok ---------------------,,Mektep • _Misafirperverdir K t Jht• 1 Kooperatifi 
vilô~e~~~:~ ~ı:::tsi)menbaıA:~;: as amonunuo ıyaç arı cuı~:;:b:it~~~~i:::;,~I• 
Nazilli Bugünlerde iktısadl bir B d H Ik s v E 1 daha esaslı nizamnamelerle 
faaliyet içindedir. incir istihsalA· ura a a JD por e g~ ence peratifçiliğe kalbi talebeye 
tınm en iyi cinslerini yetiştiren genit surette fayda tevlit ed 

bu gü:ı.el ka~a, iyi mahsulünü ı•h ı ç k ı•h 1 Ed 1 gibi onlarda birle~mek ve t 
tamamen satmı§tır. tiyaç an o ma i miştir surette hareket etmek fi 

Zirai sahada olduğu kadar kuvvetle &Jılıyacakbr. 
iktıaadt .sahada da muvaffak ol- Kastamonu Halkın ba ih- Mektep kooperatifleri 30 
mıya çalışan Nazilliler mensucat {Hususi) - Ana- tiyaanı ınazarı 40 aza ile teşekkül edebilir· 
fabrikasının tesisi hususunda bü· dolunun ıhemen dikkate alan be- taklarının azami sinni 21 ol• 
yük bir hasasiyet göstermişler ve birçok yerlerin- lediye Hükumet tesbit olunabilir. Mektep id 
bu işle bilfiil mC§gul olmuşlardır. de hararetli spor bahçesini teaviye lerinin erkanı, muallimler, ırı 
Burada nazara çapan en mühim falliyetleri oldu- ettirmiş, bir de tişler bu kooperatifin fahri 
nokta; halkın kasabayı reklam ğu halde Kaa- havuz ,apbrmıt- tabii azaları olurlar. Hisse be 
etmek hususunda gösterdiği diri· tamunuda spor tır. Belki burası orta halli talebelerin verebil 

birkaç sene sonra ı 
liktir. Nazillinin kadirşinas halkı, hayatı pek aö• bir park haline bir miktarda tayin olunabi . 
kasabaya gelen yabancılara kar§ı nUldiır. Kasta• gelebilecektir.Bel- gibi her hissedarın bi sesi 
gösterdikleri sühuletle herkesin monuda gençlik ki 0 uman ret kanunumuzdaki takyidat 
muhabbetini kazanıyorlar. Bu ~u- cereyanlarına, halk temiz hava linde tekerrür ettirilir. 

""retle bir defa Nazilliyi ziyaret spor hareketle- almak için otu• Mektep kooperatiflerinİll .J 

edeni bir daha ziyaret etmiye rine benzer hiç· racak bir bahçe lebeye yapabileceği hizmeti~ 
teşvik ediyorlar. tktısat Vekille· ve bir eğlence pı 
tinden, Nazilli Halk Fırkası Ri- bir faaliyet gö· yeri bulabilecek· bizim aklımıza gelenleri ber 

b ft rUl me mek tedir. tı"r. Fakat bugiia ati dercediyoruz. yasetine gelen ir telgra a bez ~ 
fabn1taaının Nazillide kurutma- Halk E•i de be-- İçİ.11 harada me- 1 - .A%alarıoa her türlii 

ntiz göze ... ,. Kastamonunun mefhur Waarullah camii deni hayat çok tep levazımı satmak aınıo tekarrür ettiği bildirilmiılir. r- ' ı 
Pacak bir faaliyette bulunma- ile bir tiyatro ve (Cevizli park) ıönük bir haldedir. 2 A t kt p Bunun üzerine alAkadarlar. fahri· - za arına me e 
mıştır. Burada tmnnıı birn ehem- denilen bakımsız metruk bir bah· Fakat Kastamonu halkı ya• f ü · ı elbiS~ 

kanın mahallini tesbit etmi,1ler -r-- orması zenne yapı an . 
miyet verilse müsmir ve müsbet çeden ~a bir şey görülmüyor. radıhıları itibarile ne•e'~ ve eg"' • '---k tl · lb" ı rı·oı •e etraf:ru kazık1arla· "eTirmic.· O b y A.iD e erı, spor e ıse e 

.., "' neticeler ahnacag~ ı füphesizdir. Eğlence yerleri arasında luk aşı lenceyi seven insanlardır. Bu ı k. 
lerdir. Fabrika Mender.es neh- ve Su1uceviz deresi vardır. Fa· enzımını satma t 
rinin geçtiği yerde yapılacaktır. Burada ~lence yerleri de kakat burası da çok metrük bir yoksuzluk içinde · kendi araların- 3 - Azalarının tevdiatın• 
Fabrikanın inşası için lüzumu 1 mahduttur. Bugline aiıbetle pek nziyettedir. Buglinlerde bura• da ve kendi evlerinde eğlen- bot ederek bunlara muayye11 
olan iptidai maddelerin ne zaman iptidat bir tarzda olan iki sinema larm da mevsimi geçmiştir. mektedirler. nisbet dahilinde faiz veroıelı-

sıeleceği meçhuldür. Şimdi .fahri· Edirnede p D • d 4 - Elişleri atelyeleri "n~ 
.kanın planları yapılmıya başlan- asbrma ıyarın ' a getirmek, sanayi mekteple'J 

aıqtır. - Adnan Muazzam Bir Park taıehenin yaptığı mamutiitı \, 

Somada 
Kömür Madenlerinde 
Çalışma Tarzı Nasıldır 

Soma ( Hususi ) - Soma 
kömür madenlerine gittim. Ma-
den çok zengindir. Ocaklarda 
ve civarında kömürü hatta kadar 
getirecek tesisat TDcude getiril
miştir. Maden mütemadiyen işle-
tilmektedir, yalnız i~1eniş tarzı 
çok iptidaidir. 

Amele yevmiye ile değil, 
istihsal kudrtine göre çalışbrıl-
maktadır. Bir dekovil arabası 
kömfir çıkaran runele 13 kuruş 
almaktadır. En fazla kazanç 
günde ( 120 ) kuruşu geçmemek· 
tedir. Maamafih amele bu ka
zançtan memnun kalmakta, daha 
fazlasını kazanmak için de fula 
mesai sarfına liizum ıörmemek• 
tedir. 

Soma madeninin kömUrO en 
ziyade lzmir - Kasaba hatb tara• 
fından istihlak edilmektedir. 

Zafranboluda 
Pekmez Kuyusunda 

Bir Facia Oldu 
Zafraobolu ( Husul ) - Ev· 

velki gün pekmez kuyusunda bir 
kadının toprak albnda kalarak 
öldüğünll bidirmiştim. Kuyuda 
pekmez toprağı kazan Mustafa 
isminde biriıi de kalmış ve 
ölüm halinde kurtarılabilm.iftir. 
Pekmez kuyusu pekmez yapıl· 
madan e'{vel posamn ahnma11nı ' 
temin için şiraya 1lhlan bir nevi 
topragın çıkarıldığı kuyudur. 
Facia kuyudan pekmez toprağı 
ç. karılırken vukua gelmiştir. 

Aydm rueb'usfarı Bozdoğanda 
Bozdoğan ( Hususl ) - Aydın 

meb'usları Mazhar, Adnan, Tah· 
sin Beyler tetkikat yapmak için 
buraya geldiler. Fakat kazada 
pek az kaldıkları için halkla te• 
mas edemediler ve daha uzun 
müddet kalmak, müntebiplerile 
görüşme(, için tekrar gelecekle
rfoi vadederek döndüler. 

• h etmek ve bunları icabında b 
Yapılıyor Kayseri Pastırma imalat aneleri satmak. 

Edirne (Hususi)- Ha~alar çok H J H J Çal kt d J 5 - Musiki ve temaşa -
sıcak gitmektedir. Mekteplerde an arı IŞma a lr ar samereleri tertip etmek ve; 
ıpor faaliyeti başlamıştır. San'at ıılab yeni musiki alAtı afıl1 
mektebi.ıde elJi kiıilik &por ter sına veya birtakım hayırlı 
kilatı yapılmıı Ye ortamektepler faydalı iflere tahsis etme~.tJ 
içine alınmıştır. 6 - Talebe için is~# 

Kıymetli tarihi eserlerle da- kütllphaneler vücuda getif _j 

lenen ıehrimizde Belediye yeni Çalışkan ortaklara bu kUtU~ 
bazı eserlc:r de :vtlcuda getiriyor. nelerden kıymetli kitapları 
Bu meyanda belediye binaaı aonunda hediye etmek. .~ 
oniinde muazzam bir park .Ucu- d tıV 

7 - Kooperatif vari a -
da getirilmektedir. Park 9ehri- sene içinde toplu gezintiler 
mizzin mllhim bir ihtiyacına 
ce~ap verecektir. tip etmek. 

8 - Mektep resmi geçit! 

Mucurda 
Güzel Bir Futbol 
Maçı Yapıldı 

Kırşehir ( Hususi ) - Yakın 
kazalarımızdan .Mucur kazasında 
yeni bir spor klübii tetekkül 
etmiştir. Bu klüple Kırtehir klübll 
arasında ve Mucurda bir maç 
yapılmıştır. 

Kırşehir takımı sıra ile Esat, 
Nureddin, Ali Cengiz, Rahmi, 
Sırrı, Sabir, Sam~ Cabit, Ahmet, 
Baki, Mustafa Beylerden, Mucur 
takımı da Lfitif, Bahadir, Mustafa, 
Asaf, Ömer, Salahaddin, Mustafa, 
Cevdt, Alaetlin, Abdullah, Ra
mazan Beylerden teşekkül et
mişti. Maçta her iki takım bir 
bire b erabere kalmışlardır. 

Kayseri, (HusuSi) - Bütiio 
c!ünyada ... hususi bir şöhrete ma· 
lik olan pashrma imalitımız art· 
maktadır. lmalithanelerde temiz
liğe ve mamulatın nefasetine 
bilhassa itina etmektedirler. ima
lat mevsiminden Uç. ay evvel 
pastırma amilleri Erzuruma git
mdde ve orada pastırmalık sığır 
mubayaa edip Kayaeriyc getir .. 
mektedirler. Hergtln her imalAt· 

hanede kesilerek pastırma vJ 
sucuk yapılmaktadır. f malatbar. • 
lerde çalışan amelenin yekü:nı ı 
bine yakındır. Bu yüzden geçı • 
nen ailelerin miktarı ise pek 
çoktur, burada pastırma ve su
cuğun okkası -40 tcuruftan bq
Jamakta, 60 kUl'Ufa kadar yük-

selmektedir. 60 kuruşa satılan 
paıbrmalar dünyanın ıen iyi ma· 
mulibdır. 

~~~----------·-·--------~~~~ 
Orduda 

Muazzam Bir Yol 
inşasına Başlandı 

Ordu ( Hususi ) - Valimiz 
Nazif Bey bir yol programı yap· 
mış ve tatbika başlamıştır. Ordu
Fatsa yolunun tesviyei tiirabiye
si ikmal edilmişt Ordu - Me
sudiye yolunun tesviyei tnrabiye 
ameliyesine de tam beş bin ame
le ile başlanılmıştır. Bu muazzam 
yol inşaab vilayetimizin en mü
him ibtiyaçlanndan birisini kar· 
tılıyacakbr. 

Vali Bey su iJini de hatletmi
ye karar vermiş bulunmaktadır. 
Şehrin cenubu şarkisinde ve 15 
kilometre uzakta bulunan Turna 
suyu isimli memba suyu ( 120 ) 
bin lira sarfile ıehre g~tirilecek-

Antepte 
Muallimler Maaşlarını · 

Aldılar 
Guiantep (Hususi) - Yeni 

Valimiz Akif Bey dört aydanbe· 
ri maaş alamıyan muallimlerin 
müterakim maaşlarını derhal 
verdirmiş ve bundan ıoııra her 
ay muntazaman •erilmesini de 
temin etmiştir. Muallimler bu 
alAkasından dolayı Vali Beye 
teşekkUr etmektedirler. 

tir. Bu suretle şehirde nüfus 
başına ( 100 ) litre içme ıuyu 
temin edilmiş olacaktır. 

İhale edilmiş olan su borulan 
gelir gelmez kaynağın ıehre 
akıtılmasına başlanacaktır. 

de vaziyeti dolayısile llnifor':,I 

tamamlıyamıyan çocuklara Y J 
edilerek onların umumi ıür . 
dan uzak kalmalanna nıi01 

mak. 
9 - Pek fakir talebi 

kitap, defter, ve kırtasiye 
hu.sw1larda yardım etmek. 

10 - Münasip şekilleroe 
ya piyangoları tertip etmelc~/ 

11 - Eğer mektep ~ 
iae en çalıtkan bir talebeY1 

./. 

sene bilabedelliliğe kalbe 
(bu hususta herhalde mekteP 

0 
relerinin fedakarltklarda 1'0 

ratiften geri kalmıyacakları 
hesizdir) • . ıı' 

12 - Mektep tastanes• ı 
ricinde tedaviye muhtaÇ I' 
çocukJara tedavi mast' 
yardım etmek. t. 

Elhasıl mektep kooperııb 
lçtimal, terbiyevi, harsi ı/ 
itlerle meşgul olarak ortıık il 
faydalı yardımlarda buluoab• 
ği gibi onlar da daha "!. 
ablmadan evvel birçok ytı 
hialerin ve düşünüşlerin 
bulmasına saik olabilir. 

Yeni işliyen dimağlara 

lacak herhani bir fikrin 
millhayat izler bırakması . 
olacağına göre mektepleri 
behemehal birer kooperatif 
tahb vücuptadır diyoruz. .,,,,,, 

[Koopcrııtlf mecD>"' 
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ı Dünya Hiidiseleri 

İta/yada Yeni 
Bir Landrü 
·Peyda Oldu 

Romadan ya:ııhyor: ltalyan 
zabıtası, son zamanda peyda olan 
yeni bir Landrüyii aramaktadır. 
Bu adam, bilhassa kırlarda do
laşmakta ve müdafaasız genç 
çoban kız.larma muıaJlat olmak
tadır. Bunlardan bir tanesine 
taarruz eden haydut, genç kızan 
gırtlağmı hemen klmilen paçala
mış ve öldO zannt ile olduğu 
yerde bırakmıştır. Ar. ıonra 
geçen çobanlar, genç kızı yarı 
ölO bir halde bulmuşlar ve bu 
ıuretle hadise meydana çıkmı.
tır. Civar ormanlarda ve muhte
lif noktalarda iki çoban kızının 
daha cesedi bulunmuıtur. Katilin 
ahlAkuz bir mtıtereddi oldutu 
zannolunuyor. 

Pariste Esrarla Bir OUetlo 
Paristen yazılıyor: Şehrin yUk

mehafili, esrengiz tartlar albnda 
yapalan ve biribirini takip eden 
iki düello hidiseainin dedikodu
ıilc meıguldiir. 

Vak'a, bundan takriben bir 
ay evvel cereyan et~ ve hiç 
kimse, hattı ml\kemmeliyeti iddia 
olunan Pariı zabıtası bile bu 
tlGellolardan haberdar olmamııtsr. 
Geçen ıUn, eski Amerikan r.ıu
haripleri cemiyetinin bir ziyafe
tinde, bu dOellolara ıahit olan 
bir Amerikalı, isim zikretmeksi
sin vak'ayı anlatınıf, ziyafette 
hazır bulunan bir Amerikalı ga
ııeteci, vak'ayı gazetesine yaımıı 
Ye hAdise, bu suretle şuyu bul
muttur. Bunun üzerine birçok 
Fransız gazeteleri, Fransız zabı
tasına müracaat ederek ; aalumat 
almak İ•temiılerse de zabıtanın 
hiçbir feyden haberi olmadığı 

için bir şey a;renememi,lerdir. 
f •kat tledikodularda11 canı sıkılan 
•e bu dfielloların her ikiıinde de 
allkadar aıfatile bulunan Ameri
kab, hllviyetini sakbyarak bir 
mektupla vaıiyeti aydınlatmııtır. 
Bu :Amerikahmn mektubuna göre 
bazı kimseler, kendi aleyhinde 
bir takım imzasız mektuplar ya• 
orak ticari vaziyetini sarsmak 
iatemiflerdir. lık şayialarda bu 
mektuplarla Amerikalının karısı 
l.ekelenmek istendiği iddia edil
mit ise de bldisenin bu noktası 
doğru değildir. Mektuplar, nıün· 
buaran Amerikalının ticari vazi
yetini aarımak için uydurulmut

tur. 
Bunun üzerme allkadar Ame· 

rikah da, mektupları yazıp da
ğıtan mllteber mevkili F raoaaıı 
dOelloya davet elaıiftir. DOollo, 
lusa meaafeden Ye tabanca ile 
yapalmqbr. Amerikala bir kur
tunda hasmını yere devirmiftir. 
Düelloya şahit olan direr bir 
F raosız. Amerikalınan •ateş" ku-
111aodaundan evvel tetik çekti
tiai iddia ederek Amerikalıya 
hakaret etmiş, bu defa ve der
hal ikinci bir düellonun yapılma
sına karar verilmiftir. Amerikala 
yiae bu sefer de yeni humıaı 
yaralamaıtar. ilk mecruhun yarası 
ağıraa de tehlikeli değildir. Ame
rjkahn:n kendisi de aol tarafın-
dan hafif bir yara almııbr. 

Parie gibi bir yerd~ mutebu 
mevkili insanlar arasında arka 
arkaya iki dOello yapalaın ve 
kims•nin bundan haberi olmasın; 
pfllacak bir teY t 
Fransada Reza!etli Bir Hadise 

Paria - Sidna Franaız Hava 
Şilretinin müd8rleriadea ve Atina 

SON POSTA 

Dünyada Olup Bitenler 

Tibet, Dünyanın En Esrarlı 
Ve Karışık Memleketidir 

---
1 Tibetlilerin Medeniyet Denilen Şeyden Haberleri Yoktur 

Tlbette rahipler hell ltu kıyetett• arunurıer 

Madam David - Neel isimli 
bir Fran111Z muharriresi, diinyanm 
en esrarla beldesi addolunan Ti
betc gitmiş, on dört s~ne kalmıt
Tibet, herkesin umumi olarak 
bildiği gibi halkının buylik bir 
ekseriyeti, •arp manastırlarda 
ya,ıyan ve Lama iımi verilen 
rahiplerden mürekkeptir. Orada, 
medeni dünyanın ~k:bİne olarak 
erkeğin haklarına Ka<,;n. aamptir. 
Kadın, istediği kadar ~v.~nebi-

1 lir, ıstemediği eı lceğı boşar. Ti
betiıı liğcr adetleri jc buna 
benzer garipliklerle !'loludur. Bu 
'muanam rahip kiitleıinin en 
büyüğ" Dalay - Lama "'dmı taşır. 
Ses ~ıkarılmaz bir salahiyeti 
vardu. 

Tıbet, denilebilir ki bir ta1av
vuf memleketidir. Ru rahipler, 
kapandıkları manast1rlarında, ta
savvufla, felsefe ile, telepati ile 
mcıguldürler. 

Görüp haline hayret ettiğimiz 
hint fakirlerinin marifetleri, Tibet 
Lamalannan gösterdikleri kudret 
karfısmda çocuk oyuncağı meaa
besinde kahr. Onlar, bqaıağı 
ayaklarından ağaçlara asılır, bu 
halde günlerce kabr, ricut
larında hayattan eser kalmaz. 
Fakat tekrar bail.nndan kurtul
duklar.ı zaman bir ıey olmamıt 
gibi tekrar yapmıya baılarlar. 

Bunun gibi cam lizeri11de, aivri 
çivilerle 6rttilil tahtaların iizerin
de yürümek Tibetli bir Lama 
için nekıdar kolayu su Oıliinde 

-.:...:.:::-- _ e _ _ _ 

Mümusilliğinde bulunan M. Vey
l~r bir m&iddet ~vvel Yunan Gü
ıeUik KıraUçesi Matmazel Dibla
raKu ile evlendi. Yeni rllvey, 
dügün hediyeıi olarak yeni zey

ceaine beyaza boyanmıt bir de 
güzel tayyar-:_ hediye etti. Bu iı· 
di.aç, galiba M. Veylere uiur 
getirmedi. Çünkü aıır bir ittiham 
altaoda bulunuyor. 

Fransız Erkinı Harbiyeıi Ye 

ıerek hükumet tahkikat yapbrdı. 
Bu ilk tabkikabo verdiği netice
ler g6aterdi ki ortaya birtakım 
sahte vesikalar çıkanhnıttır. Bil· 
yilk bir mali Ye siyasi rezalet 
ihdas eden bu vaziyet kart111nda 
Franııı bOkümeti Adliyeye mO
racaat etmiştir. Adll tahkikat 
hldinnin hakiki mahiyetini mey
dana çıkaracaktır. 

Garip kııetetll ltlr llltetll 

ljatmana gezmek, ath bir inU
nın bir ayda alabileceği yolu bir 
gtınde yfirOyerek almak, kar 
ve buz içinde hastalanmak 
değil nezleye bile tutulmadan 
günlerce, aylarca yaatmak itten 
bile değildir. 

14 sene Tibet manastarlarm
da yafıyan ve hakiki bir Lama 
mevk.iine çakan Madam Neel 
neırettiği kitabında, bu fevkala
de hidiıelerin sırlarını anlatayor. 
Sö& Madam David - Neelindir: 

Lüng - Gom Nedir ? 
Tibet baikından bazıları hiç

bir yorgunlu\c duymadan gilnler
ce, haftalarca, batta aylarca yfi· 
rüyilp koşabilir ve oynarlar. Fa
kat hiçbir yorgunluk duymazlar. 
Bu bal, Ltlng - Gom denilen dini 
bir idman sayesinde mümkün 
oluyor. Bir gün, yanıma evlltlık 

olarak aldığım Y ongden ile be
raber beygir üstünde geziniyor
duk. Gayet uzakta, ovaların ni
hayetinde ıiyah bir cislnin kıniıl
dadııına ıördüm. Dürbünle bak-

bm. Bu bir adamdı ve aklın 
almıyacaiJ bir ıtıratle yOrfiyordu. 
Y ongden 'e sordum. 

"- LUng - Gonı yapan bir 
lama olmak gerektir ! dedi. 
Fakat rica . ederim, yanımızdan 
geçerken birıey s6ylemeyin. 
Sonra bir felAkete uğrar. Çilnkü 
bu halde bulunan bir inun, bir
denbire kendine gelecek oluna 
haıtal anır. 

Biz bu suretle konuşurken 
dikkatimi celbeden adam da ya
nımıza yaklaımıştı. Dikkat ettim 
gözleri ileriye dikilmitti. Yüzü 
hayret edilecek ıurette aakindi. 
Adam konuımuyordu, ıanki her 
adımda eararengir. bir kuvvet 
onu ileriye itiyormuı gibi 11çrı

yordu. hareketleri adehl bir lls
tik topun aıçrayıfı gibi idi. 
Sonra tahkik ettim. Bu Lan.a. 
bu ıekilde otuz taatlenberi yol 
yllrllmOt-

Soğuktan Korkmayınız! 
4000 - 5000 metre yükıeklik

teki dai tepelerinde, üıerleri 
karla &tlllmllt mahzenlerinde 
çml çıplak olarak kıtı geçiren 
lamalar aı değildir ve bunlara 
bu soğuk hiçbir tesir yapmaz. 
Soğuğa karşı bu muka•emete, 
Tibette Tumo derle... Bu.un ma
nası tasavvufi hararettir. Bu ka
biliyeti haiz olan lamalar, uzun 
boylu nefeı idmanlan yaptıkları 
aibi dikkat ve fikirlerini de bir 
noktaya dikmek hususunda bO
yik bir kabiliyete sahiRtirler. 
Bunun için yükıek datl;\rın te
pelerindeki buzlu armak ve aal· 
lerde, bu kabiliyeti haiz lam.
lann nezareti alhnda yıkanmakla 
bazırhia batlınır. Bu hazırlıiı 
yapanlar, ondan ıonra aayet 
hafif giyinmek ve ateşe yaklaı
mamak mecburiyetindedirler. La
ma namzetlerinin Tumo ba•ıl 

' edebilip edemediklerini tecr&be 
etmek Ozere gayet soğuk bir 
kıt gOnft, bu namzetler dai te
pelerine çıkanhrlar. Bunlaran 
yanında Lamalardan mllrekkep 
bir heyet •ardır. Namzetler, 161 
veya nehrin kenarındaki buzların 
Dzerioe Çlrtl çıplak oturt'Jlurlar, 
1Uyun lıerinde bus ksrihr, büytlk 
bOyOk çartıflar ıuda ıalatalır ve 
bunlarla Lama na111ıedi11in vtlcudu 
aarıhr. Namzedi• dahile11 laa.1 

Teşrinievvel 
- -

Kari Mektupi r·· 

1 

Saatiniz 
Bozulursa 
Ne Yaparsınız? 

Saatler her zaman suya ve 
hut diier mayie dllıebilir. 
d6'en bir saat derhal pa 
ve bilhassa deniz suyu en 
kemmel bir aaati, bir iki 
zarfında harap eder, ıaat 
kabul etmez bir bil alJr. Ç 
kıl kadar ince ve çok 
olan aletler paalanmıt ve 
lanmıtbr. Saat sahiplerinin 
bir •ak'a kartısında derhal 
geçirmeden saatçiye aaa 
g6ttlr0p sildirmeleri icap • 
Şayet bulundukları yer d 
aaıtçlye ıitmiye mtlsait dejil 
-tin kapağım açıp bol be 
ile benzio bulunmadajı takd 
~ Ue aaatin içinde m kal 
cak derecede bolca yakam 
Ondın aonra temiz ince m _......., 
yatı ile makine yağı bul~: 
dıiJ takdirde badem yağı • 
hut zeytinyatı ile pasm yllrllia' 
meai için makine kıamını yat!! 
malıdır. Mlimktın olduğu k•~ 
•akit ıeçirmeden pyana iti~ 
yani saatin her tarafını diklll'i 
ile elden geçirecek bir saat~ 
g6türmelidir. Bu ıuretle aaatl"' 
niz barabiden kurtulur. 

Be1a:aatta Saat_~i 
Melımet Tefi/~ 

Para Cezasmdan Nasal 
Kurtulmu,ıar ? 

Sinema Ye tiyatroların bekt': 
mete vermiye mecbur oldu~ 
istihlak ve damga pulları ~..: 
yerlerde suiistimal ediliyor ;.,ı. 
giz.leni yor. Bu cOrilmlerlndeo' ~ 
layı pra ceıasma mahküm ~ 
bazı firmalar isim değiştireP:'! 
cezadan kurtuluyorlar. Ben 
kumpanyanın d6rt bet iıim 
iittirerek para cezasından 
tulduğunu gördOm. Bu d 
bir hareket midir. Şahıslar a 
dir, yine onlar takip edilmeli 
ceı.a tahsil edilmelidir. 

Karı;: :Muzikacı Jliin6~ 

edeceği hararetle bu ça~•~;ım 
kurutmak liz.ımıdr. Sabaha k• 
bir Lama namzedinin Yfkut 
raretile ae kadar fazla ku 
lursa, onun Tumo kabiliyeti 
derece ilerlemit addolunur. ~ 

Buna benzer hiçbir vak'a 1~ 
tur ki Turno yapan rahip nadl 
leri haıtalanmıt olsunlar. 

. Hava Telgrafı 
Tibet manaıtırları biri 

den çok uzaktıdırlar. Fakat 
mesafe ayrılıiJna rağameD 
malarla talebeleri arasanda 
mi bir nıOnuebet tardır. ti 
liler bana .. rllıgir Yaaatasil• 
nuımak ,. diyorlar. Halbuki 
temu, medeni dOayamn T 
elediği ruhi muhaYWe ile 
Telepatide behre aalıibi 
istiyen Lama nainıetleri, 
larile beraber lot hlcrelere 
panırlu . . Her ikilİ de fik-' --~--
muayyen bir metele &ıe 
loJ!ıarlar. Bir 1111iddet 
talebe dGfilnceyi ltJrakır, 
akhndan reçenlert birer, 
hocHına anlabr. lf'ocuı da 
di dltfOnDfl~rile bu anlatı 
kartılatbnr. Bn ameliye, bU 
retle b6yle devam eder. 
)erde birlik ile ayrıhklar 
bir dikkatle tespit e 
elde edilen neticelere gör• 
bu tecriibel4=r devam eder, 
alınan betic:eler muvaffak~ 
olursa Lama ile talebesi b 
rinden uzaldqırln, uıak ti 
felerden fikri ten1ua ıe 
çalı~arlar. . _Afj 

Bir müddet sonra atıol"';.ıj 
baftaluca uzak meufel_~..l.t 
biribirile fikren konu.-~: 
Tibet, bir e•ar memlek---':1\-
orayı g6rmedeQ inaulanD ,, 
betleri bakkmcla en ufa,.. 
filrlr edinilemez.,. 
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Gazet ı · h 
hu bü . e erın avadis sütununda 
Yaıd kf ük haberi küçük harflerle 
liid~ t~rıua okadar kızdım ki ... 
fapk e •rnden başımdaki melon 

anı d .. 
fırladı da or~ kavun yüksekliğine 

Milhinı Y•n.e yerine geldi. 
Bugu l bır şey oluyormuş .. 
konf n erde Avrupada bir çay 
topfaeransı toplanacakmış.. Niçin 

nacag'" 
td'ıl 1111• neler mU:c.akere 

cceği . 
l'İfcce .... "'• ne gibi kararlar ve-
tahın·ıRtnı düşünmedim. YaJmz 

n cd' bthd'd· ıyorum ki bu konferans 
htrh~ı~ teslihat konferansından 
daha ek daha çok ehemmiyetli 

ço c . b 8 aııp ir §CY olacak .• 
den :n keyif içkileri içinde ne
llliyirn? çaya bayılırım. Tiryaki 
llleseın ~ayır 1 Kırk yıl çay iç
lık ,. gunun birinde lnrk para-

•8Y ala • • ieçrne F P pışırmek aklımdan 
Yerde :z. akat çay kelime i, bir 
İtuıauıQ y(çzılı . görsem, yahut bir 
Yt \7u d ) yı (A) yla çekip ( Y ) 
fini dr uktan sonra telaffuz etti· 
•dor uysam, içimde bir ıey hop .. 

Bilınern ki 
tcniİQde . mubarek ne nenin 
ıtıı dai n tnı, yok a kokusundan 
t.nda bJa eğlenceli yerlerde arzı 

altı etmek huyudur. 

tğltQ::1.hal~e bu çay konferansı 
Çıay.11 1 .bırşey olacak. Zaten 
dana ne 1 ~ğlencesizdir. Çaylı 
ltyl:r~ay ziyafeti az mı eğlenceli 

lıiu 
dan.. asta çay içmek değildir 

·6')ctrn kt· F ' 
)'uru e ır.. akat dan a bu-
.. , n, diy b' d ,,e b·ıı • e ır n1ıet yapılsa. 

tyını 
)Urun 'b ' cenaze namazın bu· 
&tF • gı l bir 1 E alan k şey o uyor. ğer .. 
tiyafcr 

8 Şam filan yerdeki çay 
~ette ~?e buyurun,, denilso da· 
Çarpıyo ır ~rafet bir incelik göze 
teril- r: ar,ın da\'etlilere çay 

... esın · • 
Çay 

1
• lÇmeaınJer, faf,at adı 

B 
ıyaf eti ol un , 

Utu ••• 
ltifcaj : böyle ziyafetlerin bir 
Iİhi h' azırlanma afhası olduğu 
tihcu ı.r de mabadi, dedikodu 

_~ardır .. Meseli anlatıyor. 
1tna 'lht ".n .akşam Neclif ''° ça· 

8 o• rnıştık. 
unu d. 1. • kit N in ıycn kimse hiçbir 

bardıkJ ecıı Hannnfedilerin çay 

•kıına b~rlını Y hut emavcrlerini 
1 c t• tunı. ge ırmeı zannediyo· 

Gtsz 6 . 
C.:t QUnde canlanan sahne 

' dah 
'•sıı.silc a. doğrusu gr mofon 
'•ltUi dınlenilen bir ca:ı... T u .. 
kadınİ 1 çları ondüle yapılmıt 
biraı dar.. Sonra biraı. dedikodu 

ana b· tly.. ıraz uyku u:ıluk, itte 

Şimdi ay b·ı· . . 
1 - a· . a l ıraz •• 

•ıını acem kahvecinin 

Davet 
Yolda Hasan Bey karşıma 

çıkh: 

- Bu ak am beraber yemek 
yiyelim •. 

Dedi. Davet ediyor zannedip 
k bul ettim: 

- TeşekkUr ederim H an 
Bey, bay hay •• 

- Öyle ise karma öyle ben!m 
eevdiğim yemeklerden haısrlasın: 
tam snat sekizde gelirim. 

Zahmet 
Ha an Bey karı ma geçen 

akşam bir kutu içjnde bir b diye 
g tirdi: 

Sana getirdim karJcığım .. 
- Niye zahmet ettin! 
- Ehemmiyetli değil, küçük, 

kıymet iz bir şey fakat belki 
hoşuna gider. 

- Sana zahmet ettin de--
d . 1 
ım ya .. 

Sayfiye 
Hasan Beye sordum : 
- Bu yaz sayfiyeye gittin mi? 
- Çok iyi tanıdığım iki dos-

tum vardı, bunlardan biri Modaya 
öteki de Adaya taşmdılar. 

- Peki bundan sana ne? 
- Sana ne olur nıu, ben de 

ikisi arasında taşınıp durdum. 

l(ömUr Madeni 
Hasan Beyin komşu u Hasan 

Beyi ziyarete geldi. Konu urlar-

- Aman H - san Bey bu ala dUdUklerl tahammUI edlllr ay değll. •(• o•eun otmastn muhakkak 
hergUn r.ohyor,ar •. 

ken Hasan Beye: 
- Hasan Bey, dedi. Siı.in 

bahçeyi kazıp yer altından bizim 
kömfirlUğe bir yol aç.mışsımı. 
Bu komşuluğa yakışacak şey mi? 

- Ne yapmah hazret parayı veren dUdUğU çalar, tahlisiye idaresi de para verdi, tablf 
dUdUOU çalacak .. 

Resam Cemai. Nadir Beye: Şarkılarımız Hasan B. birdenbire elini ba
şına vurdu: 

- Ey\•ah ben de bir kömtir 
madeni keşfettim diye e\•İni-
yordum . 

Unutmuş 
Karıın Hasan Beye çıkıştt: 
- Bugün sana \•erdiğim mek

tubu neden postaya vermedin? .. 
..... 

- Ben aana unutma deıuc
dirn mi?. 

Herşeyl sezse ·bir- gUn Yanımda gez•• bt.- gOn sa,ımı ez•• bir gUn 
J 

Beyaz tskarplnlerl - Mendili bir düğürn Y"P 
unutur un diye kaç defa tenbih 

piıirdiği cicili bicili bardaklatdan 

içilen çay. 
2 - Benim anlathğını çay •. 
3 - Derenin büyi.lğ'li nehrin 

küçüğü çay .• 
Acaba konferans bunlardan 

bangisilc meşgul olacak, o da 
birkaç senedenbcri el'an ıalgm 
şeklini muhafaza eden iki nu
maralı çay için mi toplanıyor .• 
Öyle ise paıarola çaycı başıJ11r. 
Allah kolaylık v~raiu. 

Pa&•r Ola 

Doktor 1 
Hasan Beyin bulunduğu mec

liste bir doktordan bahscdili-
yordu: 

- Kat'iyyeu dediler, bir mc-
ıarhktan yalnıı; lbaşma geçen1eı •. 

- Korkar nu? .. 
Hasan Bey ı6zc karıştı: 
- Evet korkar, tedavi ettiği 

hastalara tesadUf etmek ihtimali 
çoktur. 

Çöp 
Hasan Bey kom~usunun kapı

sının önllne, evinden çıkardığı 

bir teneke çöph dl\ktn. Komşu
nun hiınıetçisi Hasan Beyi gördü, 
ve kııdı. 

- Hasan Bey dökecek başka 
bir yer bulamadın mı? .. çöplerin 
hepisioi bizim kapının önliııe 

getirdin .. 
- Biliyorum amma, sen son-

radan &teki komşuların kapıları 
önüne birer parçasını dağıhve-

•irsin .. 

Anlayışh Değil 

. Ziyafettan Çıkarken ettim .. 
- Tenbih ettin karJcığım 

Hasan Bey bir ziyafet verdi. ben de mendilime dUğUm yap-
Misafirlerin içine hiç tanamadık- tım. Amma ne yapayım ki en 
lan birisi de karı mıştı. Yemek bana mektubu vermeyi unut-
ycr yemez gitmek istedi. Hasan muştun .. 
Bey kap,ya kadar teşyi etti.. iltifat 

- Ötekileri çağırdım geldi.. Hasan li. karısına iltifat etti: 
ler, dedi, aix çağnlmadan geldi- Vallahi karıcığım, ı ni ne 
niı.. Her halde çağırmadığım aalar, ne değifirim .. 
için yaptığım kusuru karnınızı - Ya, öyle mi? 
d k ·ı ff Evet öyle, faı.la para vcr-

oyurma ı c a ettirrni~imdir. -• 
Y nıeuer e .• 

-===-==~~====::....ı::.-======~~=;:=:::=::==:::..== 

'•tı- ttaaan il 
)o"rnu · •y.. Befedfy• bln•l•r1n yU:ıderlnfn boyenmaamı 
- F' •• 

Hasan Beye bir dostu aalattı: 
- Dün doktora gitmiştim; 

bana, rakr içenler muhakkak 
aptal olurlar •. ,dedi. 

- Her halde anlayıılı bir 
doktor değil. ıen rakı içmezsin 
ki , •. 

- Ha•an Bey, niçin •ln•maya yatmz geliyor aun.. Yoksa 
k•rın sinemadan hoflanmıyor mu?. 

~u,. •na d ~ 
••tar-, da,: .. 11.. Fakat o . boyaları bazı ınaanJarsn ydzlerlne 

• •••bet etmff. oıurıarl 
- iyi blldln dostum. SesU alnem•d•n hiç hoflanmıyor •• ÇünkU 

Dinlemek lfln• g•lmez. Dalma •Uylemek ister! 



8 Sayfa •OM POSTA 

Fehim Pş. En Azılı Adamlarını Fuat 
Paşan~n Etrafına Musallat Etmişti 
Hadise F ecidi. Kan Gövdeyi Götürüyor Kaçın ... 

Mulıarrirl iC. 

Her Halckı Malı/ azdur 
-154-

Emrini verdL. Avnullah Bey 
tarafından bu emir tamamen 
icra edildi. Oç ıaat sonra, (ara· 
bacı, Rumeli muhacirlerinden lb
rabim Ağa) Fuat Paşanın antı· 
De getirildi. Korkudan titreyen 
adamcağıza l:irçok teminat ve
rlldi ve nihayet, o Uç kişinin 
8ef iktaş karakolundan aral>aya 
bindikleri, eczaneye a-eldikle
ri, görüşeceklerini görUıtükten 
sonra tekrar Beıiktq karakoluna 
c' ön dilklcri, birisi karakolda ial· 
d:ktan sonra 6teld iki kişinin 
Yıldız sarayına giderek orada 
arabadan indikleri öğrenildi. Bet 
lira babfi1 alan arabaCl l&rabim 
ağa, sevine ıevine odadan çıkar
ı en, F nat paşa da hiddetten kö~ 
pürfiyordu. Derhal kltibi Avnul
lnh Beyi kar§181Da oturttu. Ab· 
dülhamide uzun bir mektup yaz· 
dı1'dı. Bu mektupta, zehir gibi 
)'enilip yutulamayacak sözler vardı. 

Abdülhamit bu ınektubu alır 

almaz ateı püskürmiye baş
ladı. Der ha 1 F ehiı:: paşa ile 
İzzet paşayı çağırtarak, cczaha· 
neden bu tahkikatı kimin emrile 
yaptırdıkJarnu aordu. Paşalar, 
kc; rkulamıdan sllküt edince, kıya· 
m :tler koptu. 

- Böyle budalaca işlerle beni 
rezil ediyorsunuz. 

Diye bir bayh azarladıktan 

aonra. ikisillİ de bmurdan kovdu. 

* Kan Gövdeyi Oöttlrityor •• Kaçm-
F ehim Paıa, bu hakareti bir 

türlü hazmedemedi. Artık bizzat 
koudi hayatı bahaııoa bile olsa, 
bu meseleye nihayet vermek is· 
tedi. Buna binaen Fuat Paşanın 
ba§Ula muaallat ettiği ( bahriye 
kanun zabiti, kolağa.st TabsiD). 
(pzinocu komiser Salih), (komi-
•er sakallı Şemsi ), Beylerbeyi 
•ergerdelerine clretk5rana emir· 
ler verdi: 

- Fvat Paıanm adamlarile 
behemehal 'bir gttriiltft çıkarın. 

DedL Ayni zamanda, bir iki 
defa da kendisi açık araba ile 
konağın önünden geçti, Bu stt

reUe de Fuat Paşaya meydan 
ekumak istedi. 

1317 senesi kAnunusaniıinin 
27nci günU Fuat Paşanın kAtibi 
Avou11ah Bey, uşaklardan ( Os
man ) ile ( T oma ) yı Babrilide 
( Mücellit Nasrullah Efendi ) nin 
dükldlnma göndwdi: orada ciJt .. 
lenen kitapları alıp ıetirme .. 
lerini söyledi. Uşaklar git
tiler. Kitaptan pake.t Y8Jlbrdılar. 
koltuklarınnt albna aldılar, ko
nağa aTdet ediyorlardı,.. U~Jar, 
kestirme of sun diye SOleymaniye 
cihetinden ıelerek Şehzade ca• 
misinin o taraftaki kapısından 
ginliler, aYluyu geçtiler. Tam, 
Şehzade karakolunun karıısından 
çıkarak konaga girecekleri zaman 
orada taraautta bulunan dart 

hafiye, derhal bunlann etrafını 
çevirdi. Bir taraftan paketleri 
yoklarken diğer taraftan da 

uşaldan isticvaba haıladılar. Osman: 
- Siz kimsiniz.. Ne kaoşı• 

yorsunm ? .• 
Diye paketleri çekuek yoluna 

deTUJ etmek iıtedL Ötekiler 
ko7nrmecfü Arada llll~i bir dil 
kaYg .. lıuıulo geldi Bunu p;. 
ren dijer hafiyeler de yardıma 
geldL Ha&yelcr kitapları almd: 
istiyor, UfAklar da Yermi!odarda. 
Bu esnada hafiyelerin adedi on 
dört ~yi bulmaF'a- iki kişinin 
bunlara mukavemet etmesine im· 
kan yoktu. Bir kısmı 0111uuun 
kollarından tuttular. Bir kmnı 
da paketleri aldılar Ye Kar kola 
doğru koşımya başladılar. O... 
man da bunların arkasından 
koıtu. Kitaptan geri almak isti· 
yordu. 

Paketleri kaçıranlardan birini 
yakaladı. O zaman aralann~ bir 
boğuşma başladı. Diğer hafiye .. 
ler, Osmanın etrafım aldılar. 
Yumruklamıya başladılar. Bu sıra· 
da konağın kapısında duran 
Fuat Paşanın hademelerinden 
(Ali), kapı yoJcla~larmı imd 
na koştu. Osmam hırpalıyan 
hafiyelerin kaf larına birer yum· 
ruk vurdu. O anda ortalık; allak 
bullak oldu. H fiy~leı, revolvef."' 

lerini çektiler. Uıaklar da kama· 
larınr sıyırdılar. 

Hafiyelud~n biri ateş etmiyo 
başladı. Birinci kurşun, Osmanın 
omuzunu deldi. Osman, evvela 
geri çeki!di. lkirn:i •e üçilncü 
kurşunla.: bota ~iti. Sonra elin· 
deki büyük Çl~rkes kamasını ha· 
vada savuraırak ileri ablda. Ateş 
etmekte devam eden hafiyenin 
üstüne aaldıtch. Osmanm kamu&, 
güneşin ziyası. altında keskin bir 

şimşek gibi parladıktan sonra 
yıldınm sfiratile hafiyenin kafa· 
sına indi. O anda başından çe
nesine kadar ikiye "ynlan bu 
kafadan kanlar fııkırarak hafiye 
yere devrildi. Fakat Osman bu
nunla da iktifa etmedi. Tekrar 
hasmının üzerine abldı. Diz ç8-
kerek elindeki reYolverl aldı. 
Arbk hafiyelerin bntnn ıilAhlan 

kendi Ozerlerine ateı etmfy• 
başladığı için Ali de revolverini 

çıkarda. O da etrafına atq etmf. 
ye baıladı. Hafıyclerden iki kiti 

daha yera yuvarlandı. Bu halt 
pen diğer bafıyelerden. bir kı.-
mı :karakola kaçtı. BirlCaç tan~ 
si de hanya ateşederek Şema• 

debqına doğnı koşuyor, vo hal
ka da: 

- Kaçın ... 

Diye bağırıyorlardı... Halk, 
esasen kaçıyordu. Ramazan mU· 

oasebetile kalabalak olan cadde
de müthiı bir panik başlamıştı. 

Dilkkanlar kapanıyor, silah seı· 
}erini işiten halk kahvelerden, 

gazinolardan dışar1 uğruyor ve 
sokak içlerine dağılıyordu. SHAh 
seslerini işiten resmi poli ler de 
işe kanşmışlardt. 

Onlar da elJerinde revolverler 
olduğu halde oradan oraya ko
şuyor; zaten (zuhur etmesi ihtimali 

olen ihtilil) hakkında kat'i emir· 
ler: ve talimatlar aldıkları için. 

~öşebaşlnı:mı sipeıı alarak halkın 
neyecanım artm~orlard7. 

- Şe.hzadebaşrnda ihtih\l çık· 
mş ... 

- Kant gö•deyi götürüyol'm~ 

- ihtiWciJer, bu taıafa doğru 
geliyorm~ .• 

- l<aç\n..... 
( Arkası var } 

ı ; ............................................................ l .. 
f * f RA OY O f * .................... . .................... ~ .............. ! .. 
ı : 

11 Teşrinievvel sah 
fatanhul - ı~>oa nıet.rs 18 Orkcs· 

tr:ı. 19.5 KPn ıl Niyazi :B'ı•y ile 
..;.:ımiyo l nım tar.ı....ıtıdJ ı ~aturka :ız, 

21 tı'f,"allni. :!2 grıınroloı4 
Bikr ~ - ( 39t ınet.?ıt } 2ü rad::; o 

d rillfünu.ı~u, 21 ı:ad;yo oı:ke tr , 
21.',l:i ş·ırkı konseri', :2,;; rad) or· 
kostr.ı . 

Beirrat - HilO matn 20 I'ran ızc.~ 
ılers, .. o,:ıu grnınofon,. 21 puaılı.n 
ımkil C vcrfl("('ek o~ un.un i ın.i lıonfiz 
teshlt oılilınR tni.ıtir. ) 

Hoıua • • \ Hl nıetr• ~ 212 gramofon, 
21,4;; ksrıtt k kon er, 22,00 kouıcdl. 

Pnt - 483 ınetı:a ) 20745 D:ırilno· 
dan nakil, 22 prln konaeri, 23,!0 
ku:Tarl<>-, 2:-t,:·o alon orkcstra.•n. 

Vlp•• - t 6H ınt.r• } 19 K:au· 
laı:dan li"rnot t&rı.fi:ıad:ın konferaı , 
!O 25 Operad:ıu nakit, t ms:ilden n
ra Oigan. 

Peıt• - (550 metur 20 piyano kon· 
eri, t.1,10 M:ıcar bilgileri. 

Vuiova ·- ( 14ll ıaetre ) 20,30 
mnsikitt mns hal.>&, 00,45 pete hu· 
berlcri, 21 Amerika mw;ikisi, 22 pf· 
yano konscti> ~2J.5 dans. 

B•rlln - ( 1635 nıntr& ı 2?0 koııfo· 
rans, fl eenehf meınlek'etferdlNl nakil, 
004 !konser. 

12 Teşrinievvel Çar?mba 
1ata1abı.t - (1:. lJ matn) 1 uman 

Efondi ile Muzaffor Hanım tarafından 
:llaturk•ı konser 19,!'i orkestira, 21 M a-
11 ilr Nuriddin D y konseri, 22 gra. 
m, n. 

BIHcr~ - (394 ıneh:e) 20 Uadyo 
D ııalıt-nunu, 20,45 gr.ınıof~, 21 pi· 
y: no ot:o, ~.?.-<O kem:ın sola: 

'ie:ar~t - ( 4S:J metre ) 20 konf"
r:t11s, :.ı milli fOlrkirar, 21,:JO konser, 
2z,ro .Mcto.rfi~ek'iıı hfr komodiai. 

Roma - ( .ıU1 rnstr.• ) :.! l Amfka 
isıniuclo bir operet ( ikinci def& ola
nı. • ) 

~al - ( 488" tMt~ ) :?1 k: m 
kon&6ri, ~3,20 gramofon. 

Viyana - ' fıl 1 mette ) 21 ,05 halk 
~arl.ılnrı, 22 daııı havalan. 

Pett• - (MO metnı 21,15 siyast 
bnhisier, 21,'30 Londr.ıdan nakil, 23 
ç.gan orkegtraeı. 

V IWfO•" - El•t t naetra) 20,45 radyo 
gaıotosi, 21 kon88J!, 23 mttsaliaöe, 
23,45 oılceetra. 

Bwll. -( 1Mıt ıınetre) !9,30' Urdin 
ismindeki opera. 

Te~riniewel 11 

Yunanistan Mektupları 

Kabine Buhranı Uzayıp 
Gideceğe Benziyor 

Bu Vaziyet Karşısında Yeni İntihabat 
İcrası Lazım Gelecektir 

San Yunan lntlhallındaıt bır auınzar • 
Atina 8 ( Husual ) - Rejim 

men.leıinliı WedDdiğini* blitthı 
fırkaların Cllmhuriyet rejimini 

· kabul ettiklerini geçen meldu· 
bumda ya:r:mııhm. 

Bu mlhıasebetle Reisicumhur 
tarafind'an Yunan milletine hitaben 
neıredilen beyannamede bu mca'ut 
hadise millete ilan edildiği gibi 
artık cumhuriyet hakkında hiç 
bir endife mevcut olmadığı da 
bildirilmiıtir ki bu suretle Cilmhu· 
riyet rejiminin bütlln tehlikelerden 
kurtulduğu anlaşılmııtır. Rejim 
meselesini kat'i bir şekilde hal 
ve tanzim etmek husu.sunda M. 
Venizelosun sarfettiği gayretlerin 
bazı tenkıtlere rağmen, nekadar 
haklı olduğu da meydana çıkmıştır. 

Daha düne kadar Kral Kos-
tantinin şarkısını terennfim eden 
ba11 gazetelerde, düııdeobeı:i 
" Yaşasan Cfimhuı:iye. ~ diye iri 
harflerle serlevhalar görülmesi 
Cümburiyet zaferine çok tatlı bir 
zevk illve etmektedir ... 

Rejinı meselesi hal ve tesbit 
edH<li, fakat kabine meselesi he
nüz muallAktadar.. Çünkü bu me
sele fıı:ka, daha doğrusu fırkalar 
meseleaidir. Bu münasebetle fır.
kaların hakiki vaziyetleri hakkın
da biraz malüaıat vereyjm. T e
karrUı eden resuıt neticelere na
zaran Yunan parlamentosunu tef" 
kil edecek olan 250 meb'ustan 
102 si V cnizel~ 91 i Çaldaris, 
fırkalartna ve geri kalan 57. si de 
tam sekiz fırkaya aittir. Bu sekiz 
fırkadan en bü~üğünün 15 ve en 
küçüğünün bi~ meb'usu var:dır • 

Ekalliyetlerin meb'uslar1, 3 il 
Venizelos fırkasından ve biri 
Papanastasyu fırkasından olmak 
Uure dört Ttırk ve Çaldaris fır· 
kasına ait olarak bir Musevi ki 
ceman beş kişidir. Türklerden 
Veninlos &rka&IDa mensup olan· 
lar Hasanağa nele Ma.t.afa, r..tip 
Yoıuf, Abdullah oğlu Hasan 
Beyler, Papanastnyu fırkasından 
olan da hafiz Galip EFendiClir. 

Fırkaların bu tqelrküilerino. 
aazaran bir fırkamo kendi başına 
devamla bir kabine tetkiL etmesi 
iınkinsızdar. Şu li&lde !• bOyUk 
fırkaların liep berabe.r bir roilll 
iabine teıkili lhuncbr iri Çalda· 
ıis bu t..f.a yanqmamalttadU. 
Yahut IWlyill fırkalud- birinin 
tliğer kil~ fd.alma hep· 
ıini Jatllll& alarak kal»ioeyi t~ 

idi etmesi ıure_tine ma ıellyat 
ki aelli fırkaya lnkisam edeO 
bu yardımcı fırkaları tam bit 
ahenk dahilinde tutmak, pd 
müoJHildiir. Üçilncll ıuret olar~ 
iki blly,Uk fırkanın, yani V eniır 
los ve Çaldaris fırkalarının elel• 
vererek beraber çalıımaları kr 
lı~or ki, rejim meselesinin hallO' 
dilmiı olmasına rağnıen bu iki 
fırkanfn çok mütebayin olan dr r 
hili ve mali noktai naıu ihtilaf
larına göre buna imkAn 0J111S' 

dağı anlaşılmaktadir. 
Bilhassa bu iki fırka arasındl 

mesai birliği şu cihetten mUJJJ' 
ltlin değildir.: Çaldaris fırkatl 
1922 ihtilAI hükumetine ve ihtilİ 
hükümetinin altı nazın kurş~ 
dizdiren idarei askeriye işleriıl' 
herhangi bir suretle karııan killS" 
aelerden hiçbirinin de!Vlet b~ 
metlerinde bulunmasını kablP 
ctmemeRtedir. Balbüki Veniıelfl 
fırkasının da bu unsurları atnııd' 
imkansızdır, Şu halde •azİ,.r. 
yeni '&ir intiliaba doğra gidiyol'1 

demektir. Tahmimı nazaran il' 
ICaraşık 'fazfyet bet alh ay lrad-' 
sllreeek ve yeni intihap an~ 
ilkbah'lrda yapılacakbr. ** 
Ticaret Odasında Müthif 

Bir Fırtına Koptu 
(Bq. tarafı 1 inci •yfada ) 

Tic~ret ~daSt ilp edilmeli, ~ 
yerme ticaret, sauyı, Ye 
işJerile uğraıtınak tiwo ili' 
0lktısat Odası., teşkil olunma~ 
Bat fikirde olanlar. bu sa1ed' 
memleket ikuaadt varlıjıDlll d:; 
salim bir. şekilde idare ve koo ı.
edilecciini ileri sllrmekte ve 
lıususta israr etmektedirler. 1' 

Haber aldığımıza göre Tic• t1 
Odasında yapılacak umu~ ~.Jı 
içtimada bu fikir ortaya atı~ 
ve hararetli münakaş;llara ••,.. 
vereceli:tir. 

2" gtıne kadar 

GLORY A,nıll 
göstareuği GRAZf A DEl:. ld~ 
~e Ll'.JCIEN GALLES'in per 

p A RiS &peı<6ı ı f 
!ilmi S&cT<'Sİııde 

Ollizel tarlUIİlr: •n• muallel: 
BoF ka"k•h•: 

Bu b•hranlı ve 11kuıtalı zamanlarda 
Sım sovinç temin ollacok yalnız' birisi varclır. O da : l~çcn . ı-1 

seno " Maydt Aalter .. fifmiudo alkıtlndığ'ınız. meı;lıur İngiliz koınığ 
• L E S L 1 E F U L L E R dir. 

Yann akşamdan itibatttt O. P ER A aieeftttlSHHla 

ŞEYHİN DOSTU 
S6ıll w prlal. btıyik ko••did. tekrar uzı e11dam edl.yol' · 

Dekorlar • prkılar • lültl tt ilti,.m Te 96@ C(i'ıet ltadut 



TIMURLENK l 
2 

Amerikada Türk Kabileleri 

Eskimolann Türk Olduklarını iddia -111- Muharriri : Jf. Jf-

Ti ın urun Ordusu Sıvasa 
Doğru Yürümiye Başladı 

------~--------~ ~ kendDerile ı&Gfmek iste- benim de bir dileğim var. 
tialz. 8- laazretleriae .a,le- - Buyurun, IByleyiD. 

Yı Yaplacak l&YBşlarda a •• 
.. .... pldfii için ıiSyli- geçmelr fenfiai bana Yeriniz. 

~hın lr Timur, dtlnyaya titreten Belki bahtım yar .ı.r da tize 
da IMılnıala oldaıp luılde ttlreye yarar bir it glrilrlm. e,!•t etaaft olmak için bizzat 
.._ UlaYanana lmllanmazch. Ku-

-....,, Tarhudan emri al-
~ ılnnlı hllktmdarlar, kendi· 
'-

11 

Ula Hakan" Biye anmakla 
Ilı •her o. .ancak Emir Ye bey 

•b1• latardı. Hanlığın eeagiz 
~~- ve Çaiatay oğalla· 
.._.... M.hmuda ait olclajunu 
~~ illa etaüt bul._J'Ol'da. 
~......, daima aamla beraber 
~ 11rda. Emir yeren, devleti 
lllal eden Timurdu. Mahmut Ha· 
._le •azileai tahsiaab alıp otur-

tan ibaretti. 
llt ~ lradar ki, mUhim iılerde, 

.. Gt. OJ•mıı olmak için onunla 
•ere etmiş gibi g&rilailrdi. (1) 

._:~ı~a de Mahmut Ham gör
"Be .ıatiJordu. Göaderdiği haber 
.._ 111 kabul ederler mi ? ., mana· 
~ ~elc:liği gibi "yamma gelsin" 
11.J. nı de tazammun ediyordu. 
~ lllut Han bu haberi, her Ya
tlae,oldup gibi, Timurun ıevke
hlt kudretine ye haşmetine 

'-1.ir •tan IDana ile telakki etti, 
'-tel a&ra atlının orta11oda olduğu 
' t· otağa geldi, çadır bp181n
~ 111l11r tarafından karplandı, 
da de alalı bir aedirde oturtul
..;., teker ve ıerbet ikram olun
"ricaı ..._ ıonra da 1imunm 
a.. ~-.. diye nakline batJada
.. ~ dinlemi1e koyuldu. 
Mrltt dlıangir, rik&bıada 
Ndar 611 hu Dlkesiz hDktlmclara, 
-S.aklla B.eya~ıt aleyhine harp 
"rl . lbJetiacle buluadapna 
....;., ~e kurduğu plAma 
ili! •Jebtz bir kısmım da 
tor~~~•ttı. Söznn& bitirince 

i;' Ne dersiniz muvafık mı ? 
.... ~~•t Han, bpkı bir tar-

11 .. , alcaştı. 

.~Oiru, çok doğru. Yalnız 
ltJn-~ 

-..,,1 lllurun tarihini kendi ruzna· 
11ıı,ı h ııo gGro yazan Şcrcfettin, ilah· 
knllld &oı n Yalnız ıinıeo ('::ıptay lıti
-.., 5~rı olduğunu yazar (Kitap: 5. 
~en· ~:. ıo ). •'akat ondan babso
\le daJnıa c Han > vo 'fimur fçin 
L aadcee •E .. K b" 
•tilları mırı e ıra unv1onını 

ır. · 
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- Hay hay h ıizin olsun 1 

Mahmut Han çıktıktan sonra 
Timur, yeni bir emir verdi, Fazıl 
Bey isminde birini lıuzunma 
pğırtb. Bu, laafiye teşkillbmn 
reiaf idi, ıekiz on lisaa bilirdi, 
lohkta\11 lalağa perdi, bit belan 
pi dikit dikip laelva pifirirdi, 
en k'ı'netli pehlivanlarla ,Oreı 
tutardı, oyunların her çqidini 
becerir31, icabında mimbere çı
k .. ~k hutbe okurdu, dinliyenleri 
ağlatırdı, icabında kilise ağzı 
ctaa okurdu. T aa manaeile hezan 
f ea idi. 

Timarlengin yapmak iatediği 
hamlelerin 6ndlsil bu adamdı. 
Cihangir, Hindiıtana mı gide
cekti, JJkin F uıl Beyi oraya 
ganderirdi. Kıpçakta mı çarpı
ıacalrb, yİne 6nden ODU yollardı 
Ye Fam Bey, yllzlerce kişiden 
mllrekkep olan maiyetini ya 
Hintli bir fakir, ya dall bir 
brebmea, ya mızraklı bir tatar 
atlısı layafetine aokarak taraf 
taraf dafıbr, kendi de gwlinmez 
bir merkez halinde İltenilen 
yerde mekan tutarak Timur için 
emin Jo11ar Ye emia eller ~ 
lardı. DenDebilir ld Fazıl Beyia 
Timur tarihinde, birkaç orcla 
kadar ehemmiyeti Yardır! 

BuS{lln de onu yanına çafır
maktaa maksadı yeni bir vazifeye 
memur etmekti, Osmanb toprağı
na g6•dermekti. Zeki ve bilgiç 
adam lamura gelir plmez akak 
cihangir emrini Yerdi: 

- Sana yine yol g&-tlnd&, 
Anadoluya gideceksin. 

- Ha:anm Ulu Hakan. 

- Murat ojiunu devirmek , 
istiyorum. Git, dola1ı ı&- ve 
çalıı 1 

S.raaı gelince g3rDlecefi 1z .. 
Fuıl lseyin Osmanlı toprafına 
g&ıderilmem, yllz eUf bbi kifilik 
bir ordanan o topraklara girme
sinden daha mneuit olmôftur. 
Çitaki hafiyeler reisi, bir kaç 
aybk bir pzinti neticesinde Os
mulı orduaanun, en zayıf nolda-
ama ıezllİf Ye ona ı&e tedbirler 
alarak tam yeriacle efeadi8ine 
bllyBk hizmetler 1apllllflır. Şimdi 
biz onu. adamlarile Anadola7a 
dofl'u gitmekte bırakarak lamara 
takip edelim : 

Akak cihangir Beyuıclıa el
Çllerini yola YUrdaktan, F azal Be
yi de İfe uldıktan aonra orduu
aan ha11na geçti, Sıva11 laedef 
tutarak yllrlmiye ko,Wdu. (80.l) 
senesi ma)ıarremİDİD birinci ve 
1400 senesi ağastounun 22 illci 
pnü Sına 6nüae geleli. Vali 
ufaülo tehri idareye memur olan 
Şehzade Siileymao, k&çilk kar
deşi Tuğrul Çelebiyi de Sıvuta 
bırakarak kaçmışb. MOdafaa va
zifesini Malkoç Mustafa Bey y&k· 
lenmişti, ıbazarhklar yapıp d11111-
yordu1 

(Arkut •ar) 

Etmek Mümkün Değil Midir? 
Bugün 

Kolompun A· 
merikaya ilk ... 
yahati 1492 • 93 
aenNiae mlaa
difür. Halbuki 
..Viclal ·Lablacbe • 
Viclal • LaW.. 
tarafmdan 15 ve 
16 CI Mlrlardaki 
ketfiyat hakkın
da tamim edilea 
harit., Groea
land aclasmın ce
nubu ile Lnbra• 
dor J81'1nuıdı• 
mn ..,k Ye A• 
men1'a mllttehit 
lallk6meünin ..,.. 
kı fimal cilaet
leri 9 ve 10 nun
cu ua~ NOI" 
mand Yeya .. Skaıit 
dinave" lakan
dinavlar tarafaa
dan keffecQp, 
ıonra lerlredil
diği kaydedil
mifür. 

fflllsa, yeni
cliinya dediğimiz 
Amerika, bizim 
bildiğimiz gibi 
değil. meğerse 
pek eski zaman
lardanberi Av• 

rupaLlarca tanılı
yormUf. 

Amerikada Birçok Türk isimleri Vardır 
aonra Şifimek ... 
tarafından ıtl • 
r&IOp pkanlllllf
lardır. 

Tarihi ed1 .. 
mlellifi mulat .. 
remi, •Keçalko
atl,. D.lm•ndald 
Mebikal ı 1 arı a 
IWu, Tolteklerie 
Dİlı illlu olduja
nu beyan ediyor. 
blveten bu Dül 
fi7lece tam. 
ediyor: "Keçel
batl, Teltekl .. 
rin bwraya sem. 
dikleri medeni
Jet ilAhadır. in
anlara abllk 
ağreten budur. 

Halim bir ma
buttur. Kendl
Iİne kurban edil
meainden mll
teneffirdir. RJ. 
yaziyat ve hayatı 
•Dnıeviyane ta
lim eder. Zama
nı bir albn devri 
idi. Her tarafta 
derin bir aulhli 
dktnet hUkllm
ferma idi. ArZiD 
lnınrei lnbatiye
ai iaanılmı)acalc 
kadar feyyaz, re-

Athabuk, Al
gonldnlerdea son
ra, Komanb'elar, 
Mogol'lar, Da• 
kota'lar, ~· 
laşlar, ltekun'· 
lar ,...İl' birtakım JCmlıiD 'ler 
....dar. 

Alaaka yarımadas•mn cenu
b..dekl prp aahilleriade laliu
kit'ler " Miasiuipi nehrinin ıar
kmdakl Meksika klrfezi ulaille
riade ele aiyablar ot.maktadır. 

Amerika KızılglnlUlerlnden bir tip 
daha ziyade kat'iyet kubetmiı 
olw. Owaldt, yeni yeni birtakım 
m-W. brpmada lralac:atımu 
tabiidir. 

fah Ye aaadet ise 
umumi idi. 

Keplkoatl. Tala n Şolula'da 
aykucla olap bir ılln UJaD&caktır 
7ahat deaidsia maYeruma git
miftir. Glalln bqmde avdet ede
cektir. ,.Babdar, ylkaek fikirleri 
iuanlara tellda eden mabuda 
tapanl... elbette, ahllk ve 
~eılllia ,abek olaca;. ta
biidir. Şa ..._ Toltekleria ylk-Merkezi Amerika 

T.-yer " Tertiairu .. devri
nin IOD amanlarma clotru, Mer
kezi Amerikada dahi bOyOk in
kıllplar olmuştur. 8tlylk Aatil 
adalannda jeolojinin • inhitat n 
namım verdiği pldlntDlerin 
eserleri mevcuttur. Hattl balı
IİIDİIİ, teıkil eden Ka· 
yık ye TUrk adaları civanıı
daki banklar da bu ç6klatillerin 
bakiyesidir. 

Kayık adalan iki parçaya 
ayralar. Garptekine Kayak ada
ları, pı:kıcenabldekiler de Tlrk 
adalan denir. 

Bu adalara Alman hartala· 
nnda .. Caicoı" FraDllS '!Muta· 
)anada İle, .. Uu Gaiqueı • diye 
yazıbmfbr. Bizim kayak kelime-
8imcle• başka bir ıey deiildir. 
Bu Wmleri. kimlerdir ? .• 

Ellrimo kelimesi Eski Ye Mo 
Jrelim.Ierinden mlrekkeptir. Eski 
kelimesi mal4m. Mo kelimeai aca
ba mu veya men kelbnesinin 
ay;p •idir? 

Blfle olduja takdirde, Eaki· 
mo blimelinia •eaki adamlar,. 
manatına pleceii tabiidir. 

Esiriaaolar keadilerine •Jnauit,, ,.. .................. ..... 
ran. Eakimo yani Ealciadamlar 
lımlal bunlara, tarkl Sibityadald 
TBrkler tarafından Yerilmiı olma
.. mlltalaaıında11m. Şu halde, 
lnnuitlerin çok eıki zamandan
beri mevcut ve Sibiryadaki Türk
lerce mal6m olduju anlaşılıyor. 

Kayak adaları ••klarla çeY· 
rilmiftiı'. Kara ....... derin 
deiifdir. Sert laa~a ldlçtlk 
kayaklar buralarda barmabilirler. 

E, Debu, Antll aclalannm 
liyaldar ile meaktn oldaianu 
sltteriJOr. Kabile ismi turih 
etmiyor. Halbuki, Tarilü edyan 
miellifi muhteremi, buralarda 
Karayiplerle Aronklana oturdufu
nu beyan ediyor ... Debes" Karayip
leri Amazon nehrinin sol sahi
lindeki mmtakada ghteriyor. 

Kanyipler, denizci Ye cesur 
adamlanlar. Konaalı9 lr•dilerine 
....ıek ediamiflerdir. 

Halbald, Karım Tlrlderi ara
aında da Karayip aammda bir 
Tllrk k•bileli sarill&r. Bioaena· 
leyh, bunlara Kayak ve TOrk 
adalan namım ya Eskimolar, 
yahut bu TOrk Karayipler ver
miflerdir. Yakıl, FraDS1Zlar Ame
rikaaın ketfindea Hora buralara 
1_elerek, ba adalara .. Grand 
Tark • , • Grand Caicos ,. s ibi 
ilimler Yermifler ise de, tan de
recede lrahr. 

Meklika ( 1514 • 21 ) tarihinde 
Fernancl Korta taraf.odan %ap· 
tedilmittir. 

Awrupaldar Mekeikaya geldik· 
leri zamu, buralarda aaraylar 
ibadetbaaeler, büyük ttırbeler' 
Mısırdaki gibi ehramlar, velbAsıİ 
medeniyetin birçok eserlerini gar
mnılercllr. S&merler Ye Akatlar 
gibi tutlaJar lzeriue kazdm11 
Hiyeroiliflere teaadiif •dilmiflir. 
Meksilcalalann kendilerine mahsus 
Şemıi takvimleri de vard·r. !ıte 
bunlar Meksika' da medeniyetin 
pek eski olduğunu gösterir. Eskimolar denizcilikle meşhur

dur. "Kayak. dedikleri küçük 
kayıklarla, uzaklara açılarak Fok 
avına çıkbklan da mal6mdur. 

Meksikanın asıl yerlileri "Şi· 
1 timek,, ferdir. Sonor'Jar, Azlek'ler 
J Toltek'ler Meksika'nm mllstevli 
J ahalilidir. Bunlar fimalden İn· 

1 
mitlerdir. 

.~tekler cesur Ye ba~ pçı 

aek meziyetli iaMnlar olmu 
icap eder. 

Meıele llyikile tavazzuh et
miftir. Bundan ilerisini muhterem 
obyucalanmızıa ytlksek muhake
melerine bırakırım. 

Amu• ndiai birçok yerli 
kabilelerle mealdmdar. Amazo
mm fimaliade yukarda anettijim 
Yeçlaile Karayipler oturuyor. 

itte, yakardaaberi arzettijim 
mlttalealan lallltaa ederaek fU 
neticeye arım : 

Yeni cllaya diye ~ocukluğu
muzdaaberi habrlanauzda kal
iDll olaa Amerika meğerse, çok 
eski bir dibaya imif, Dk insanlar 
diğer kıt' alarda na11l yetiımiş ise 
Amerika'da dahi &yle yetişmiıtir. 

. Amerikadald liyahlar, lnzal-
16ıaler. beyazlar Amerikada de+ 
mut. Amerikada blylmllttOr. 
Bunlar ne A8Jalı, ne AYUAturalyah 
ve ne de Afrikal.dır. Bunlar, 
Aınerilraam az çoculdanchr. Son
ralan, diter frıt•atardaa ı: elmif 
yabanalar ela ls•m1ara bntllllfbr. 

Umumi baallt faillfma olarak 
y&il'tttOleo p auariye, vakii 
bOyDk bir c1r•et iae de, hakikat 
blyledir. - 1 H, 

Kiralık apartıman 
Osman ... Jde Tramv :ıy .a 

llW dakika 

Şişlide Osmanbeyde 
Afitap sokağında 18 nu
mara!ı Araksi apart na· 
nıııın 6 numarası kir ık
tır. 5 O..Ja, b:r sofa, 
su, elektriA, havagazı, 

güneş ve hava 

Kayak ile kayık ayni kelime
dir. Her ikisinin de kaymak 
mastarından geldiği meydandadır. 
Fakat iz Eskimoca ise bunla na 
TOrk olduğwıa ct.ir rivayetler l adamlardtr. Toltek"ler birkaç yüz 

sene bW'ada büktirnet ıilrmüşler, ,.._. __ Kapacqa -..-acaı e4ltaia __ .. 



10 Sayfa 

h r:iltcre HükunıcU tar •• Cındao f:a~l 

}I?.. ;ıo lıccliyo edilen c:.-niıı tcrdlıııcl'i - -- ~ -

SON POSTA 
--=--=-- -- -

Tayyare Piyangosunun Keşidesine Bugün Başlandı 

ÇANAKKALE Bugünkü Keşidede İkramiye Kazanan 
Numaraları Aşağıda Okuyunuz -126- Yazan : Ceneral Oglande,. 

iki Sonra Ak!n Gün 
Tekrar 

- --- ---
On üçüncü tertip Tayyare Piyangosunun üçüncü keşidesine bugün öğlederı 

Bir hayli teabhurdan sonra Por
bmoutb taburunun ileri müfreze
leri sarp yamacı tırmanmaya baş
ladı. Fakat bir müddet sonra 
hedefe · ulaıamıyan birkaç 
Avustralya top mermisi aırtın 

üzerine düımiye batladı ve o 

civarda liulunan efrat Rerisin 
ıeriye dereye dakUlmiye baıladı. 
Bahriyeliler de bunlara iltihak 
ederek ric'at ettiler ve bütün 
hat parça parça oldu. Bir müd
det sonra bAll ıırtın tepelerinde 
tutunmakta olan IO ıncı taburun 
bau mtıfrezelerini takYiye etmek 
için tekrar bir teıebbüs yapıldı. 
Fakat İt işten geçmişti. Öğleye 
doğru cephenin bu kıammda 
tazanılan blltnn arazi tekrar kay
boldu. 

Çok geçmeden sol cenahtaki 
kıtaat ta ri~atc mecbur oldu. 
Otago ve Canterbury taburları 
devreye çekildiler ve az sonra 
13 üncii ve t 5 inci taburlar da 
ayni suretle hareket etmiye mec
bur kaldılar. Mayısan 3 üncü gü
nü öğleden sonra, birgün evvel
ki hatbn ilerisinde tek bir nefer 
bile kalmadı Ye 700 Baby tepe
sini zaptetmek teşebbüstı 600 
telefat vermekten baıka bir ne

tice vermedi. Bereket versm 
Türkler bu karma karışık vazi
yetten iıtifade edemediler ve 

mukabil taarruza geçmtdilcr. 
Sabah erkenden her şeyin 

yolunda gittiğini haber alan kol
ordu karargAhı bu ademi muvaf
fakiyete epey bir mUddet muttali 
olamadı. Hattı mayısın 3 üncü 
günü aaat dokuzda · jeneral 
Birdwood Arcadian, gemisinde 
baıkumandam ziyaret ederek bu 
harekat neticesinde hattın sol 
cenahını biraz ıslah edebildiğini ve 
eskisine niıbeten daha müsterih 
olduğunu anlattı. 

Suvla Vit Kabatepe Akınları 
TUrk topçularanın Anzak ko

yuna ve gemileriD demir mahal
line vaki olan gayet isabetli 
ateşleri Kabatepe ve Nibrunesi 
burnunda topçu tarassut mahal· 
leri olduğuna kanaat getirmişti. 

Kuvvetli bir mukavemete ma
ruz kalanmıyacağı tahmin edilen 
burundaki bu tarassut mevkiini 
nıha etmek nıere nisaom 30 uncu 
rünl\ Suvla k6rfezinin cenup ta

rafındaki sahile bir torpidodan 
bir miktar efrat çıkanldı. Kotar 

adımla Lalababa tepesine tırma
nan bu mDfreze orada k~Uk bir 
siperin içinde bir telef on hattı 

-™ 

Tolallli Kuponu 

':f'ıa biatin~I Cifrenme'.< .ıtı7or.ı:1L ıı 1 1 

rı· ıııiııizi 5 adet kupo n ılı lı lr · 

M:l11 ıönderinb. ite rııirıiz· 11 r.ı.1• 

ıalihfü \ '& .adt edı l ııı o ı. 

-----~~-----~ .ıtnrıı , mcsle~ 

' cyıA Ean ' a.t? 

Hulunduğıı 

ıııeııılekot 

Ho,ıi u .ııtı ı '· 1 
l decok mi l 

l : t·ııi ıuin kliıoJ! 30 kuru tlu ~ 

l'ut wukatıi ll ndö gGudotitoJ.ı.:. 

~·--------iiiöiiiıiiiiioiııiiiiiiiıiiii.iOiiiôiıii _______ _, 

Edildi Sonra Darülfünun Konferans salonunda başlanılmıştır. Keşideye yarın d• 
devam edilecektir. Kazanan numaraları aşağıdaki sütunlarda bulacaksınız. 

bularak imha etti. Fakat diiıman 
müfrezesini ele geçiremedi. 

iki gün sonra bu akm daha 
büyUlcçc bir mikyasta tekrar 
edildi · ve mayısın ikinci günü 
ortalık ağarırken kaptan Gribbin 
kumandasında Conteri taburun· 
dan 50 kiıi Colne torpido 

muhribine rakiben Snvla körfe
zine hareket etti. Bu akın evvd
kine nisbetle daha nmvaff akı
yetle neticelendi. Ml\freze Lala
baba tepesinin eteğinde karaya 
çıkı. ve Uç kolda ilerledi. Tepe• 
ye vasıl oldukları zamall Tiirk 
siperini ketfettiler. Burada on 
yedi kadar Türk aııkeri vardı. 
Birdenbire baskına uğrıyan bu 
müfreze birkaç el ateş ettiyse de 
muntazam bir müdafaada bulun
mıya vakit bulamadı. Türklerden 
ikisi şehit edildi, ikisi kaçınıya 
muvaffak oldu ve mütebaki on 

iki neferle bir zabit teslim olım
ya mecbur kaldılar. Bundan son
ra yeni Zelandahlar etrafı araş
hrmıya başladılar ve bir su mem
baı ile sahile nazır bir noktada 
iki küçük siper daha keşfettiler. 
Fakat evvelce bahriyeliler ta
rafından imha edilen telefon 
hattı tamir edilmemişti. Öğleye 
doğru, bu müfreze, hiçbir taarru
za maruz kalmadan sağ saliın 
tekrar gemiye avdet etti. 

Bu muvaffakıyetten cesaret 
alan Jeneral Birdwood, Kabate
peye de aym sure tle bir akm 
yapmıya karar verdi. F 01kat bu
rada kuvvetli telörgii maniaları 

bulunduğundan dllşmanı . ansızın 
bastırmak ihtimalleri pek azdı. 

Kabatepedili takriben rubu 
mil uzunluğunda ve 300 yarda 
genişliğinde olup garp tardfanda 
sahilden 100 yardahlc bir irtifaa 
kadar yükselir. Ucu uçurum 
bir kayadan ibarettir. Fakat di
ğer tarafları her nekadar sarp 
ise de büyük bir mania arz~tm~z. 
Dilin şimal tarafmda deniz gayet 
~ığdır ve kara tarafındaki kısmında 
bulunan daracık sahilin etrafında 
IO ill 12 ayak yüksekliğinde 
kayalıklar vardır. Biitün dil, yu
karı taraflaranda $perlerle çev
rilmiş ve kuvvetli bir telörgü 
minialarile de tahkim edilmitti. 

5,000 URA 
Kazananlar 

12400 
3,000 URA 
Kazananlar 

49734 
1,500 URA 
Kazananlar 

47575 
8034 

25265 
4358 

21372 43397 

1,000 URA 
Kazananlar 

29728 1847 
4169 22687 

18961 8149 

200 LiRA 
Kazananlar 

1942 
44512 
19197 
44678 
46079 
26770 
4584 

27556 
26556 
47825 
3348 

33747 
25596 
40662 
25021 

16323 
20610 
17819 
14771 
28112 
13516 
37543 
12082 
15536 
13890 

. 39598 

36878 -
14649 
12350 , 

1278 
20380 

17715 
40'l86 
35617 

4089 
19699 
27864 
48488 

34118 
, 30752 

31094 

Bu mllatahkem mcvkie hiicum 
etmek vazifesi kapten Leanenin 
kumandası alhnda 11 inci Avus
tralya taburundan seçilmiş 100 
neferle iki zabite tevdi edildi, 
Bu hucum . müfr~zesi mayısm 

dördl\ncli günü ortalık ağarmax- ,f 
d.m . bir uat evvel gen~iye 
binecek ve dilin şimal tarafında 

karaya çakacakh. Aldıkları emre 

nazaran burada istihkamı zabte· ı· .. -----------.. 
dip bütUo vesait muhabereyi im- DEUTSCHE ORIENTBANK 
ha ettikten sonra sahili takiben Teel• Tarihi ıto.; 
Anzak mevkiioc avdet edeceklerdi. Merkezi: Be r 1i 11 

Bunların avdelini temin etmek 
için de milizinı Rumballin emrinde 
!O cu taburdan 12 nefer şafak

tan bir :saat evvel Anzak koyun
dan hareket edip sahili takiben 
Legge deresinin ağzına kadar gi
decek ve burada Tiirklerin sahil 
üzerinde tesis etmiş olduklar~ 

kuvvetli iki tel mania hattını kc-

1 

.. eceklerdL 
( Arkuı nr) 

Türkiye Şubeleri: 

lstanbul, lzmir 

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

lstanbul ., 24410 
23227 Deposu " 

Her nevı 

banka nıuamelatı 

35284 
21045 

4884 
23142 

8591 
46840 
28783 
10542 

6650 
30745 
34109 
37463 

2096 

607 
14034 
48081 

5383 

5766 

21307 

47991 

36949 
49624 
48856 

42733 
37430 
40801 
16024 
18789 
28354 
38479 
32278 
21 J84 
18188 
41667 
36048 
31340 
12076 
20676 
22969 

26346 
42623 
41057 
40001 
40923 

~2471 

5465 

41790 
34304 
6692 

49357 
253 

24277 
46521 
23513 

3948~ 

26625 

12072 
12386 

36327 
38454 
46t>5S 
3C649 
18653 
27838 
24445 
24895 
25853 
44567 
47843 
37690 

40 liRA 
Kazananlar 

48532 
47;43 
32708 

14464 

49539 
15580 
27232 

44144 

12359 

15141 
11431 
342.?9 
33838 
7145 

39867 
49017 
49274 
5554 

32992 

28662 

32279 
39759 

4844 

25717 
30131 
42591 
37620 
10380 
3'1506 
.+8169 
5'~ 

33759 
2794 

48041 
22948 
35018 
6174 

37163 
48881 

43265 
t8427 
34989 
11145 

43772 
45677 

11092 
35873 
2'll3J 
2123 
796 

3971 
26254 
20109 

·31464 
2696Z 
2b716 

3'5835 
28759 
13308 

16066 
31367 

2008 
33055 
23995 
7588 

46896 

12646 
12749 

339~'1 

24295 

7547 
369'l5 
11155 

42294 
7730 

12086 
3S615 
32587 
17369 

30877 
44210 

5193 
35978 
15560 

6020 
43531 
49790 

49328 11886 
13419 • 37128 

8804 8798 
17521 
32900 
43886 

32174 
41992 

39673 
15384 

21489 
30084 
18208 
6284 

7660 
38881 
47956 
22658 
20088 
14736 
:J2l&'> 
40224 

36933 

43659 
14873 

163 
488t7 
2Z31 I 
24053 

31277 
23080 
40549 

30001 
40069 
2130 

2754 
40074 

0082 
29100 
9734 

42866 
48638 

3691 
ıaJG· 

~6617 

8263 
41494 

34762 
3370 

27468 
40823 
7285 

15116 
24280 
38419 

4728 
44416 
19245 
40387 

7668 
1433 

33619 
12767 
49884 
7947 

18766 
43878 
37354 

25147 
2811 

20550 
"5826 

J2267 
0066 
1388 

1529'l 
47862 
46964 
29505 

8094 
45488 

3539 

13434 

40264 
40592 
10924 
19354 
38769 
29~93 

46190 
46755 
44142 

1244 
7203 

20056 
42150 
27688 

931 

31966 
6713 

41184 

46308 

389'l6 

40960 
3766 

47585 

26838 
40291 

34665 
42912 
7644 

48835 
997 

5736 

6045 

23178 
20431 
33540 

60 LiRA 
Kazananlar 

460'l1 110 17718 ~ 
9051 29956 43\ M ffP" 

13788 28340 . 19815 
42190 32801 18179 
46558 8091 30082 
39216 
15868 
12441 
23982 

5541 
49944 

19995 
21130 

10686 
48647 
31235 
25832 

5130 
2361 

34201 
18872 

8087 
10998 

46361 
47478 
49800 
17748 

39 
34499 
25517 
31672 
22343 

15478 
17274 
43460 

30086 
22726 
28415 

18891 

24992 
60 

21359 
38880 
2386 

46326 
40918 

5665 
23518 

2461 
15563 
26248 
30455 
39380 
34113 
30548 
31807 
18229 
11197 
30419 
49117 

4179'l 
36516 
34870 

16846 
3692 

18901 
38673 
23720 

28299 

44199 
39749 

6442 

22258 
34914 

7696 

43161 

4313 
300S 
8985 

5891 
7161 

12448 

9684 
124A8 
35501 
45781 
48319 
38983 
4030 

26882 

6161 
17609 
37649 
22239 
36709 
3408 
U24 

37705 
49460 
24769 
2558 

26257 
20268 
20036 
18:.!14 
35499 
30796 
36396 
15860 
37282 

5861 
ısao 

37887 
18041 
19'ı01 

244frl 

42139 

35762 
45361 
45M4 
28439 
3628 

42174 
24479 
28517 
u 199 
49816 
15747 
22326 

39499 
888~ 

693 
6961 
7536 

17753 
24217 
24168 
42745 
12872 

27644 
22201 
29888 

28725 
-41715 
34948 
45209 
42634 
39573 
40517 
25332 
31010 
28897 

18591 
21284 

2491 l 
2MM 

555i 
38991 

18168 
30339 
7869 

18765 . 31417 
48906 

42157 
6278 

21573 

20135 

16628 
3352 

ııot1 
#_ 

41(1 
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( Arkası var ) 

Pirlat D . • . 
Mahk" enılen Adam Hakıkatte Aleksı Zonşen ismini Taşıyan, Birkaç Defa 

urn Olmuş Bir Serseridir • Bir Gün Daha Geçecek Olursa Paralara Elveda •• 
tele~· Evet, filhakika yapılabile- rovelver kurşunu ile karşdamıyal lsviçreyi eyi tanırım. Kendisine 
ltti ırk feydir. O halde yarından - Bu hususta hiç merak yardımım dokunabilir. 
16rn~rı: 1 lider, Madam Savariyi etmeyiniz. Herirm menfeah ölmlif - Sakın bCSyle bir ıey yap-

- Bit . g8rüomektedir. Üzerine te~ar mayınız! Nasihatını verdim: Sen 
ttyj b tabı hemen gelir neti· nazan dikkatı celbetmek istemez! Tropez orada mümkün olduğu 

ana söylersiniz f b b kadar serbest bulunmak Ye bll· 
tli * . Lusi konuşmakla bera er u tün soğukkanlıbğına sahip olmak 
tQ ıarı yalanı tamamen vntmu~a benze• b • ti d di tenap( nı veçbile Sen Tropez J- :.- mec unye n e r. 

l'İQd .. a~- Madam Savarinin lize- miyordu: - Fakat ni~in siz de birlikte 
"' Çoıs; • • b - Dogr" usu ben de Leon ile gitmiyorsunuz ? 8u .•yı ir tesir yaph. 

bllrck ı°'bceyi öğrendikten sonra birlikte gitmek istiyorum, dedi. 
eliğini c 0 geçmek zamanının gel· f r::=:70: 

~akiıı,,~!~d~oı ve hemen yıw Resminizi Bize 
ıctl hakk ın aşına geçerek Pir- « -t: 

'~tırn ında mufassaı bir rapor Size Tahiatiniz. 
Gönderiniz, 

« 
Söyligelim ... 

Sayfa 1 J 

J Bugünün Meselelerinden j 

Kiğıt Parayı İlk Olarak 
Türkler Kullunmışhr 

------( Bat tarafı 1 inci aayfada ) 

beraber meydana çıkmaktadır. 
Kısaca söyliyelim ki, kAğıt parayı 
dünya yüz6nde en evvel eski 
Türk başbuğlanndan Kubl•y 
Han kullanmıştır. Bu tarihi ha
kikat etrafında etraflı tafsillt 
vermeden evveli eski Türk para
larmm öz Türkçe tetkikab için 
çok kıymetli birer mehaz oldu· 
ğunu anlatalım : 

Bu cümleden olarak eskiden 
büyük bir hükumet kurmuş olan 
İlhan Türklerinin paraları üzerin· 
de Uygurca ve Orhonca yazılar 
vardır. Meşhur Hülagfınun 1262 

Mahmut HRnın paraları üzerinde 
töyle bir cDmle vardır: "Tanrın 
koçundur n• Bu cümle Uygurcadır 
ve besmelenin tam karıılığıdır. 
Yani "blltiln kudret Allaha aittir ,, 
manasını taşımaktadır. 

Yine ilhan Türkleri Başbuğ• 
!arından " Hüdabende ,, Hanın 
paraları Uzerinde "olçayto., keli
mesi vardır ki bu, talili ve bah .. 
tiyar demektir. 

ilk Türkler maliye nazırına. 
"Ağıcı,, ve paraya "Ağın,, der• 
lerdi. Ağın kelimesi "Akçe,, şek• 
li~de Osmanlı Türklerine de geç
mrş, Fakat Osmanlı Türkleri 

llltktub te Lu raporu ıiQJzasız bir 
•atiye • .. raptederek Madam Sa· 

1cı. Ronderdim Y.O dedim ki: 

MilAt senesinde Mardinde kes
tirdiği bir paranın yan tarafla· 

~~~~R=r=s*w~lu=i~zi~~k·u~p~usu~ilc~g~ö~od~e~r~ın~i~z.~K$ç5o~n~d~i~~~5r~s~ı~yEfu~m~ız~dsasd~ır~.~~r' nn~e~i D~ p~an pn~ dır. ilhan hükumeti hakanlann
dan Abaka hanın 679 H. senesinde 
Tebrizde bastırdığı paraların Us-

"Ağıcı" kelimesini almamışlardır. 
Türk~er para basmak hususunda 
çok eskidirler. 621 milfit tari· 
hinde bir tarafı çince, bir tarafı 
da eski türkçe olarak basılmıı 
paralar vardır ki bu paralar ha· 
kiki Türk harflerinin :1311 sene 

"•adam 
l'caad-f 1 

tnuba, u en kulağıma gelen bir 
b' ere ba p· 1 . • d ır ad na ır at ısmın e 
oldu1i- anı ile evlenmek li.ıere 
,, ~unuzu ••v • • d 
<.ara b p· ogrettı, sıze acı ım. 

ı 48 Ahmet DUmdar B.: 

. hayale daha 
ziyade ehem· 
miyet vermiş· 

tir. Şık giyin· 
IDC} i SC\'CX. 

l\loda cereyan· 
lnnna tabi ol· 

His ve Sokulgan ve müte 
§Chhisdir. Mu. 

kikat ~ 
1 

1tlat denile.o adam, ha
taş.Yan ~ ~e Aleksi Zonşen ismini 
bir .C:. ırkaç defa mahkum olmuş 
tetliğirnleridir. Mektubuma rap- ımık ister. Kn· 
llıı Ilı lıkraporu okuyacak oJur8_. dm me\'zula· 

bit ve ınuha· 
tabına kendi· 
sini sevdirme· 
sini, sakin ve 
hulOskfir ta· 
vurlarla işle. 
rini gördürme
sini bilir. Çn· 
buk kızmaz 
ve parlamaz. tıir, ,.. • Üıniyet tarihlerini öğre· rına lakayt 

~akuıeYnı zamanda da bu zatin kalmaz, sevgi· Eğlenceyi sever, kadın mevzulan· 
na lakayt kalmaz. Pek sıkıntı 
ve üzüntüye gelemez, dilediği gibi 
çalışmakta muvaffak olur, şıklığa 
ve temizliğe riayet eder. Kafa· 
darlarını bulduğu zaman alaycı ve 
oakacı olur. Muzipliken ho~lanır. 

0lllıakıa ilk zevcesini öldürmüı ye temayül eder. Kendini göste· 
cı. lı.1>er lanaltında kaldığım rfoi hareketlerde bulunmaz. Açık 

t.ıu .. d aloılf oluraunuz. ve uysal değildir. Kapalı kalmağı 
111, i-. • e ederseniz bu mektubu- tercih eder. 
kctt Pe~'llıl atacak değilim. Fa- • 

lacaiınıd/akında kendimi tanı- 52 Adanada FIJ<rJ 8.; Zeki 
n emin olabilirsiniz! 

Bu rn k * 'lbJtll e tubu poıta kutusuna 
tiderek l~~ Ma!akof sokağına 

- l Usıyı g8rdi\m. Beni: 
~it ÖyJ eo~ Cenc:vreye giciecek· 

B,11~ mı? suali ile karşıladı. 

kld~d Nasıl, daha gitmedi mi? 
ba>'rct e oıukabil bir sual ile 
d tserj ö . k 0stunuı g sterdım. Anlaşılan 
arat her şeyi altüst etmiye 

" . \>ernı· 
ıtrınd ış olacak ki henUz 
o"' CQ ka Jd ' iun d h illa anmamış! Eğer bir 

Ootlltı Ca a geçikecek oluna 
Ilı"" en it llrtıkllnd- evreden de savuşması 

ta elved~· Bu takdirde para· 
~ l\ısi a'". 
"btıı tdc

0
Ylcnen şeyi olduğu gibi 

il ....... F k kadınlardan değitdi: 
~1"deıı .. a:d at banger Root un 
ir doiu sö ~n kumarhanelerinde 
•taı ett' Y anınerniı mi idi? diye 

l ı. 

l\l \lainin 
d ~tıhl ~ karşısında bittabi ıo-
'iildi11ı/illnı kaybedecek adam . 
~ ....... E\'et ·ık 
ı. ~~dilınif ~i 1 

zamanlarda öyle 
~·"'~ede b . Fakat geçen glin 
t it lıaektu ulunan muhabirimden 
anıy P aldım Rooti k .• 

-.-..~tı hu zat : pe ıyı 
Yiıt!"' tah1cika rıvayetlere inan· 
f lltıQ y .. a__ tta bulunmuf, ,... 
a~ı,. --.o old ~ 

ile k olarak t ugunu anlamı~, 
'tı ar'1laş • teaadnf en Root 
l' th._ı lcaınırnıı 'Y& artık tlipheye 
'ldı. ayınca h6discyi bana 

.I_ ~Oot • 
~ •ı tıcndi M 
q1 ~Usya on Blan rıhtımm 
h :r. Eğer 's' otelinde oturmakta-

tllll· en T b\ll 1Ytcek 
1 

ropez vakit kay· 
denabilir, \>e ~ uraa herifi orada . 
t) bir tnikt thdit ile kendisin
~tç;. d6rt tnialr Para sızdırabilir. 
ı-. ı l Yonun "ttiv. • • 
('atta 2c cceğini gı gı gıbı 
hilir· t bellci y zannetmeyiniz. 
)•y ıı. Artık ~tısını İ&tirdat ede· 
kc~~· hoylıyab·:~terse, öbUr dün· 

ı bileceg.1 ~r. Bundan aonra 
...,..,_ Ali ı.. ' aştir. 

a"\ "e 
re de ( Leon ) u 

ve 

hassa~tır. Ken· 
disinc ebem. 
nıiyet verilme. 
eini ister vo 
bu hususta va. 
ziyetler alma
sını ve hadi
selerden isti-

fade etmesini 
l>ilir. Ümit \•e 
cesaretini ko

laylıkla ı.ayi etmez, bedbin ol· 
maz. Sineına)'ı ve artistleri sever 
\•e bazı ahvalde taklide, sevgide 
maceraya tanmyül eder. 

• 
.49 Faiz B.: Zeki, acul ve ntıl· 

sandır. Çabuk 
konuşur, teş· 
viklere uysal· 

~ lık gösteriı, 
ön ayak olur. 
Bazan inatçı 
ve hırçın olur. 
M~na~ayı se
ver. Fiil VP. 

hareketleri ka· 
palı ve mana· 

lı değildir. Açık kalmağı tercih 
eder. 

Türk Anonim Elektrik Şirketinden: 
istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Şirketleri ile fstanbul 

ve Kadıköy Havagau Şirketleri ve Tesisab Elekmkiye Şirketi, eı.. 
yevm ve oldukça uzun bir mUddet için münhal hiçbir memuriyet· 
leri bulunmadığım ilAn ve hiçbir netice ıterilmiyecek olan hizmet 
talebinden sarfı nazar olunmd'alu bilhassa rica edeiler. 

Binaenaleyh mnstedilere alAkadar olan hayırhah zevattan gelen 
tavsiyename ve teşebbüsler hakkında dahi keyfiyet aynidir. 

Eskl,eh1r lktncl icra Mamur· 
tujundan: 

Eskitelıirin Hmlni) e mahallesinden Dr. Celal ~r evfik 
Cambaz H.ıcı 1oli Agay 600 lir& jt.a· Zfthreri ve idrar yolu 
sın& bor('lu Jhsmıiyc mahallesinden Haıtahkları roQtehasaısı 
m'Jte\·eff& ilacı EbAıer .ofendinin tautı Sirkeci: Muradiye cadde.! No. 3.5 

tasarrufunda ve Jlacı ELi:ıer 1·creseaine ı•----~~~~----.. 
uit bulunan llısaniye maballesindo TASHİH 
Muttalip cadde i ll:ıeriııde , ırkan JJam· 
za iiınalon ilacı Lmin, tnrbcn Alntta· 
Ji~ cadd:ısi ve cenubcn yol ile m:ıbdut 
bir ftrın vo fırına ait un •o saire koy
mıya walıı:ıus iki odalı vo senevi 120 
lira bodoli ic:ıra YCrill"n fırına. 700 lira 
kıymet takdir edilmi; otduğıınd:ın 

mezkur fırın 4/9 {r.12 pazar giintl saat 
15 tc ibı.lesi icrA ıedilnınt Uzcre satdı~a 
çıkarılaııt ''C takdir olu_uan kıymotl 
bulmamasından foın. va lf1As kanunu· 
mm 122 inci maddesi mucibince ikiu~i 
arttırmaya çıkanlmnsıııa l arar ''eri1rnıf 
ve m~ı.l·ur fırın ikind artırnın jçin 
31/Hi1!)j2 tarihine mil~adif pazarresi 
gUnU.s..ıat Jj tnıı 1G yu. kadar bırnk
m:ısı icra edil c '~'İnilen talip olanlarrn 
yflztlo 011 po~ .ukçcsilo l.ıirlil•.tc milr~
caatl rı lıedcll mUuı;·odeımı ıPOilD 
\'orılıııf'~İ 11109rut lJUluııduğu ve şartrıa
ıııoııiıı tarihi il:'\ııdıuı ililtarı•ıı icra da· 
irı>sindı• , u BclNliyo ıııiiırndis1 ııdo her 
kes 1nrafııulıııı gürıllol.ıiloccğl. "·e t~pu 
maıntrifile lıelQd ye vo ııı:ıs mrı ıa.ıre--

fstanbul 4 Uncu icra dal,... 
atnden; 

Son Posta gaıctesinin 5 teşrinicv,·el 
9:32 tarih \'a 790 No. lı 11Dshamnnı 
ıo uncu eayfasrnrn 2, 3 ve 4 Oncü flU
tunlamıdı~ dairemize ait 932/480 No. lı 
Uılnm prtııaruo talik tarihi 10 teırlni
ev\'el !J J2 olarak gösrerilmeal llınn 
golıncklo i,bu tartname talik gfınfınün 
ıo t~iııioncl 932 olduğu UAn olunur. 

sinin ınOıteriyc ait bulunduj;'ll i~Lu 
gnyri menkul fizorindcki hakların hu· 
;eusile fniı ''" m:ıımı.fa <'lair olau :ıl:ı.
cald:ırınrn alftlrnc.'larlan evrakı mfisbito
ierilc birlıll.":t tarihi 1.lindan 20 gen 
içiııdt' müracaatları &k8i takdirde hllk· 
ıarı t.ıpu sicililo sabit olınıy:uıJarııı 
ımakıua bodclindon paylaflırılıııasın
daıı Jıari~ kulacakları ve daha f:ızl& 
malumat almak istiyenlerin 9:H/12.>ü 
dasya num:ı.rasilo memuriyetimizo ıuU· 
raQaatları il!ln olunur. 

tUnde Uygurca fU yazılar mev· 
cattur.: "Hakano Nerber abağın 
deletge kö kök sen " bu yazı· 
nın tnrkçesi "bu para Abak Hnn 
namına basılmışbr " demektir. 
Bu paralardan bir kısmının üze
rinde " arigo altan " yazısı da 
vardır ki " arigo ,, ank, yani 
temiz Ye " altan ,, da altın de
mektir. 1ıhan Türklerinin Hüküm· 
darlarından Gazan Mahmut Hanın 
paraları gerek Türk tarihi, gerekse 
tilrk dili tetkikab için çok şayanı 
dikkat birer membadır. Gazan 

evvel bile paralar üzerinde 
yaşadığım açıkça göstermektedir. 
Şarkt~ . dünyanın en zengi 
devletını kuran Cengiz Hanın 
torunu olan ve dünyada ilk ktiğıt 

. parayı ihdas eden Kublay Han 
~ 280. ı_niltit tar~hinde koca Çin 
Ulkesını zaptetmış ve Pekin şeh-
rine "Han Balığ,, ismini vermişti. 
Burada "Balığ,, kelimesi öz türk· 
çedir ve şehir demektir. 

KAğıt para hakkında tefsiH\tı 
1arm okuyacaksımz. - Ati:, 

Güzel Bir Klz Günler
denberi Ortada Yok 

~~~-~~~-------~~~-~ ( Ba ı tarafı 1 inci sayfada ) 
Annesi bu mektubu kime gönder· 
eliğini sormUf, fakat kıımdan 
sarih bir cevap alamamışbr. 

Güzel Fatma ertesi sabah her 
zamanki gibi kalkmış, annesine 
'

1 Allaha ısmarladık" diyerek İfİne 
gitmif, fakat o akşam eve gel· 
memiştir. Adalet hanım geç va
kitlere kadar kızını merakla 
beklemiş, ortalık adamakıllı ka· 
rarmca kadmcağııın heyecanı 
bllsbütnn artmıı, yakın akraba
lara, komıulara, ve Fatmanın 
işçi arkadaşlarına soruşturmuş, 
fakat sarih bir cevap alamamış
tır. Kız.mı, başvurduğu bütün 
yerlerde bulamıyan Adalet hanım 
en son tedbir ol.uak polis kara· 
koluna milracaat etmiş, Fatma
nm kaybolduğunu söyliyerek bu
lunmasmı rica etmiştir. Filhakika 
fstanbul polisi o gündenberi Fr.· 
tmayt aramaktadır. 

Şurası bilhassa şayanı dikkat
tir ki Fatmaya o gündenberi 
Adalet Hanımın tanıdık veya 
bildiklerinden hiç kimse bir Jah. 
ı:acık olsun tesadüf etmemiştir. 
Genç kır. tam manasile sırrolmUf 
bir var.iyettedir. Güzel Fatmanın 
nereye gide.bileceği veya ne ol· 
duğu hakkında muhtelif ihtimal
ler yllriltülmekte, fakat bu ihti
mallerden hiçbiri katiyet "1tlanası 
ifade etmemektedir. Bununla 
beraber bu ihtimallerden en kuv
vetlisi, hakikate en yalan olanı 
-bir aşk we sevda macerası ~ek· 
linde ortaya ablmaktadır. 

Çünktı genç ve gllzef kız, 
kaybolmasına tekaddüm eden 
günlerde aAf bir sevda macera· 
ıma baılamıthr. Bizim tahkika· 
tımı:ıa göre, genç kız kendisi 
gibi genç ve &Uzel olan bir de
likanlı ile aeviımiftir. Genç er-

keğin ismi Rızadır ve o da kızı 
ayni hararetle sevmiıtir. Bu sevği 
bayatı iki ay kadar devanı et• 
miştir. Hatta macerayı yakmdan 
bilenler, iki sevgilinin o 7.aman 
derhal evlenmiye karar verdiğini 
&öylemektedirler. İşte bu kararı 
bilenl'!r genç kızın sevgilisile 
baraber kaybolduğunu :z:annet· 
mişler,. fakat bu zan henüz ta
hakkuk etmemiştir. 

Yalnız bundan bir kaç gün 
evvel genç Fatmanın KadıköyUn
dc göründüğünü söyliycnler ol
muş, bunun üzerine annesi Adalet 
Hanım Kadıköyüne geçmiş, her 
tarafı araştırmış, fakat kızma 
biç bir yerde tesadüf edememiş· 
tir. Kendisile görilşen bir mu· 
hatririmize Adalet H. göz yaşla· 
rı arasınJa şunlan söylemiştir: 

" - GUnlerdenberi kızımı 
aramaktayım. Aramadığını yer, 
çalrııadığım 'kapı kalmadı. Fakat 
bulamadım, bulamıyorum. Çok 
sevdiğim kızımın akıbeti beni 
korkutuyor.,, 

vapuru 
11 Teşrinievvel 

günü al<şamı Sirkeci' den hare

ketle (Zonguldak, İnebolu, Ayan· 

cık, Samsun, Giresun, Trabzon, 

Sürmene ve Rize ) ye azimet 

ve avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 

Yelkenci Hanındaki acentnhğı
na müracaat. Tel: 21 15 

t 
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Ter~hlndeküU~etlimikta~a fy~~nen ,~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~ 

ve fosfat mevcut olup ensicei uzviyeye ıUr'• 

ati temcs~UIO sayesinde, kansızlığa, vereme 

istidadı olanlara ve bilhassa emrazı asabiye 

ve zafiyeti umumiyeye tesirata tifaiyesi vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda tesirah nafiası 

pek seri o1up ren1'siz, hastalıkla, 2ayaf, 

sıraca •eya kemik hashhklarma mUptelA 

çocuklar az zaman zarfında diş çıkanrlar. 

Çabuk yürürler. Tombul tombul olurlar. 

Sui itiyatla sabavetini ve gençliğini sui 

istimal eyleyenlere. ademi iktidara pek 
müessirdir. Kana tezyit ve tasfiye, hazmı 

tcıhil, rengo tazelik ve veçhe taravet hah· 

şeder. Bez, evram. cedir, çocukların yüz 

ve baılanndaki çıbanlar, ergenlik ve ekze· 

nıada pek mUcssirdir. 

Hasan kuvvet şurubu Aurupa'da birin· 

ciliği ihraz eylediği gibi bütün alemi taba· 

bette takdir tevlit eylemiş, ecnebi ve mem· 

leketimizin etabbasının raporlarmt kaıan· 

nuştır. Şişesi 60, büyük 100 kur,uştur. Depo· 

su: Hasan ecza deposudur. Ecıaellar ve 

toptancılara büyük tenzilat. 

Galata'da Karaköy'de rnahallebicinin 

E K ·s ELSİ O R 
Büyük elbise fabrikası 

Muhterem ve çok müşterilerini memnun etmek ve memleketin her tarafından vaki olan 
müteaddit talep ve arzu1an tatmin eylemek emelile 

Ankara'da M on A P Az AR ı mağazasmda 
bir meşher küşat ve 1 ilA J 1 Teırinievvel bir ay devam edecektir. Muhterem mii,teriler 

orada, kadın, erkek ve çocuklara mahsus 

PARDESÜLER, MUŞAMBALAR, PALTOLAR ve 1'RENÇKOTLAR 
·~ l'esaire İstanbul'daki fabrika fiatma bulacaklardır. 4 

~· Yerli Mallar Pazarı 
Zarif ve Sağlam Mail r 
Ucuz-Fiatlarla Satılmaktadır 

Hereke fabrikasının kostümlük 
kumaşları 425kuruştan başlar. 
Hereke fabrikasının safi ipek 
kravatları 225 kuruş. 
Hereke halıları ve döşemelik ku
ınaşalrı, Isparta halıları arşın mu-
rabbaı 575 kuruş. 
F eshane fabrikasının yün battani-

yeleri 5 liradan 15 liraya kadar. 
Beykoz fabrikasının kadın ve er
kek kunduraları 250 kuruştan 
başlar. 
Beykoz fabrikasının mektep çan-
taları 95 kuruştan 215 kuruşa 

lstanbul: Bahçekapı 
Birinci Vakıf Han 

1 

Beykoz fabrikasının evrak çantaları 
250 kuruştan 30 liraya kadar. 

Bakırköy bez fabrikasının envai 
mamulatı. 
Altın - Mekik fabrikasının her ne· 
vi ipek kumaşları. 
Lake ve pirinç karyolalar 12 lira
dan. 
Kadın çantaları ve para cüzdanları. 
Kadın, erkek şemsiye ve şapkaları. 
Selanik ve yün fanilaların ve triko. 
taj ipek çoraplar. 
ipek ve yün jerseden haıır ve ıs
marlama bilumum 'kadın çama
şırları. 
Küçük ve büyük hazır elbiseler .. 

Beyoğlu lstiklAl·caddesi 
Haçopulo pasajı yamnda 

lstanbul Dördüncü icra Me· 
rnur2uOundım: ~levlc••ilıaııo kap1111 
eı•;,ırıııdıt Torsus ın llınllcsinin Hacı 

e'liy.L sokıı~'tmln 36,38 No. hı hanede 
ıııukiın iken olyevın lkauıotg:llıı ıooç
bul U ta ~·eyzullah oğlu bıııi Hasım. 

Ohıuıiil ohındinin hali hnyatında 
vt r.evcc~i Namı.ar banııodau 21 ıua· 

J ıs 8B8 tarihiııdo hir sone ıııiiddotle 
borç aldığın eokiz ) üz liraya uıuka· 

bil vef:ıon fernJ eylediğiniz bal[Lda 
adresi yazılı g:ıyrıruonkul borcun yo
rilmomcsindcn dolayı ııar.ıya ~evril· 
mosi talep odildiğiıııloıı ınrıhl ilfı.udım 
itilıaron ilO gün ızarfınJıı !J31/G86 doı· 
ya uumaraıll• dördiiucll icu. UJtıınur· 

lu~una mhracant etmeniz nksi takdir· 
do 929 tnrilıli icra kanununun 137 
inci madclcsiııo to\'fik:ı.n pnraya çov
rılcceği tebliğ mnkunıına kaiaı olmak 
Uz ere illin ol un ur. 

&on Po•la Malbaaaı --Sahibi : Ali Ekrem 
Netrirat MGdirüı Halil Lutfi 

PETROL 
-NiZAM-

SAÇ DÖKÜLMESi VE KEPEKLERiN 
en mileasir ilacıdır. Saçları uzatır. 

kuvvetlendirir . 
Ecune \e parfümeri majaularınd•n araymız 

T E Ş VI K 1 S A N A Y I 

Hanımlar Biçki Dikiş Mektebi 
12/lO !)32 !;artanılı,, brllnU deralcro Lııtlırnaraktır.Talolıe knyclı dovnm etınel.tedi' 

bİlll- Dinnyoha caddeai K.arababa •okaj'a klJte•I, Telefon: 22994 

A Yüksek Baytar Mektebi Kabul Şartla 
1 - Yüksek Baytar Mektebi leyli ve meccanldir. 
2 - Yalmz liso mezunlan kabul olunur. 
3 - Talipler aşağıda yazili !Vesaiki iatidalarma rapte 

lstanbulda bulunanlar Selimiyede YOkaek Baytar Mektebi Re~ 
lüğllne, tqradakiler maballt Baytar MOdllrlllklerine mUr_..
etmelidirler. 

A ) Türkiye Cümburiyeti tebeasmdan olduğunu natak hOvif 
cüzdanı. 

B ) Her tUrlU hastalıktan salim oldujuna dair sıhhat raPtl' 
C ) Lise şahadetnamesi. 
D) Ahval ve · ahlakı şahsiyesi mazbut olduğunu nabk poli.111' 

muuaddak hUsnühal varakası. 

E ) Terki tahsil ettiği veya mektepten ihraç edildiği .,,f 
mektebi ikmalden sonra Memurin kanununun maddei mab•-' 
mucibince hükumetin göstereceği mahallerde muayyen moddf' 
hizmetten istinkAf ettiği takdirde hükumetçe yapılan masarifi ~ 
faizi nizami tediyeye mecbur olduğu hakkında Noterden ınu.,. 
da!t lrnfaletname senedi. 

F ) Dört adet vesika fotoğrafı. 
4 - Kabul şeraitini haiz olanlardan taıradan talip olanı-"' 

yol masrafı hükumet tarafından tesviye olunacaktır. ( Bunua il 
taliplerin yaptıkları masrafı gösterir evrakı müsbiteyi ibraz etfl' 
leri lazımdır.) 

5 - Muavenete muhtaç talebeye cep harçlığa verilir 

ı-= MÜZAYEDE SATIŞ SALONU 
Ankarada Açıldı 

Bahkpazarı meydanhOı Polis noktastna kar•• Tel: 2036 

;)Jııhlt•rcm .\ıı!...aru lıalkrnm l'<"k Jü1.umlu ilıtiyucını temin içİ~ 
ıuMkl'Zİ Lir }l"f olaıı BalıJ...p:.ıznrııı<l.ı Puli,., nokta uıa kar:.:ı bU)li 
ıııugııza ( \l(Z \) EJJE ~.\TIŞ S \l.(11 U) olarak n~ılmıştır. Burtıdl 
h ılkııı ~nlııı.1k ı~lf·di~i t'~) a l<.•ı;lıır edile<'<·k ve nıüınkiiıı old!I~ 
kudar clef!ı r f i.ıtııı.ı \c c·ıııiu bir ~rkildc bahlaraktu·. Şiıııdİ~1~ 
~alonda mııknrnıen olarnk her pnzarle~i \'c per;~eınhe ~iinleri Bclcd1} 

teJ lalı ııınrifotilr- aleni ınüznyeJe ile \ c sair günlerde e~yıı111' 
ınulıaııııncıı kı) meli iiıedııden atıl? yapılacaktır. 

lcalmıda <leva iri re mi) e ve lııılk tnrafmdan arzu <'dilen güPdt 
dı· nıiiz.1yı'de ile alış yapılahiliı'. 

1 - ~liizay<'ılc Satış Salonunun aı:ılıııa:;ı ve ıııiizayedc surt·til 
. ntı:.lurın burada yapılmnı-ım Belediye Hiya eti ta \ip ctmi;ıtir. 

11 2 - Salonda 1\iüccviıerut, mobilye \'C lıilumunı ev eşyası alı 
ve satımı yapıla~ı ktır. 

~ - Halka \C ıncııııırine kola) lık olmak içiu lıerayi maJal1' 
\'C}a tahvili menıuriyt·tlc ta;::raya gidecek ıı•vat tarafından Salo 
teHli cdilecf'k 'C) a taşradan giiıııforilecek cıı:ya knhnl ve c:tı 
mftteakıp bedelleri derhal namlarrna göncl<'rilcccktir. 

1-Saloıı idare i tarafından alınacak ücret çok mutedildir. Bu lıu::ı~ 
taki duhiJi talim&tı:nıno Belediye Euciimeıtinin karamrn iktiran etnıişıif 

5 - Satmak ve almak isterli~iniz hı.:r tilrlii eşyayı alon ti 
sıla~ile yapmamı ıııcnfoatiuizi muciptir. I~ 

6- SatıJık e:.:yıı::ıı olanhtr Salonda te~hir t•clehilir, alıııuk Ü;tiyeıı 
de lıu ('şyayı görebilir. Bu husu ta daha fozla malfııııat almak jçil 
Salon Mtidiiriy<:tinc ve 'nhut(20:~7)No. telefon t"'tıneJPrİ rica ohıolıt 

•••• lfazıııiµiı gUQ isu ---· ·--

M A Z O N MTEUYZVUA Biçki, diki• mektebi 
Mme Artemiıya 1 I 

En aon Fran•ıı: uaullerllc g•~;f, 
y:mtımııııza lııı1.ırdır. 'Knl.nıı hule 
eder. Haıuıi dfııeltir. Alide vo 

tmrsaklurı nğrumr. temizi( r. 
BASURU KÖKÜNDEN KESER 

hI:ızon ismiııo dikkat '\O 

ı rarla. MAZON ıstoyiniz.. 

Memnun "f'O nıtıstcfit olmıyanların 

p:ır:ı ı i:ıdo edilir. 
BüyUk şişosl lstnnhulclıı 100 kurut 
Deposu ı lş B:ınkası Mka ında 

12 No. • 
MAZON ve BOTTON 

ECZA DEPOSU 

Ucret ve kolaylıklu rop, manto, :.,-~ 
tuvalet ve saire öğretir. Aa blleD; 
nyda, hiç bilmlycnlcre altı ay, aıı• ~ 
senede t! lklş ve metot öğrctill'•dfo 'j, 
nihayetinde derahnnedc aitaj ıı5rti1ti,ı~ 
arlften muaaddak diploma verilir. -' 
müracaat olunur. Samııtyn; 5ulıııP11 

Mercan Balık sokak No. 13 

Zayi - Evkaftau nldıgıııı l 
11 ıt tntuık mllhrUıııu ınyi. ~ttio1 ·1l0~ 
ini vıl'ı. dracağımd:rn rukısın \il / 

yokt~r. Çırı:ır<la Şı.ıybeute;,ı 
.. tı0ı• 
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