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A. vrupa~ın ipekli Kumaş
latına İhtiyacımızKalmadı 
~ınlekette 887 T ezg3hta Günde 

70 Metre Kumaş Dokunuyor 

l\1~nıı . Yerll ipek ku~atlardan bir yılın 
ilan i e~clamizde istihsal c,lu- l göre gerek resmi ve ıerekse 
Çok Pekı. kumaşlar hakk nda hususi alAkadarlardan bazıları bu 
Cttv "ı· Y•nı dikkat b' . t ı'· t"k kadar ipekli kumaşın memleket 

e 1 t ır ıs a ıs ı 'h . k b"l JCr: • b 

(
ttt"ele anıim edilmiştir. Bu ı tıracınkı orudya hı e~eta.n•,. ki~ 
~) göre b ~ l vazıyet arşısrn a araç en ıpe ı 

ktt,, Ve Bursa':"" 56stan~uld~ kumaı gelirtmiye hiç lnzum kal-
tth·\"' leıgllu ~ ( 7) ıpekh mamış olduğunu ileri silrmekte-
"ak ırleri111izdeki var ·~· Bazı ~ark dirler. Bu yeni mesele yakmda 
ta •ttıda 11 ·na . ~eıgah adedı bu Ticaret Odas~nda mUz~kere v_e 
ltı &Ütıde rıçtıı · Her tezgah- münakaşa edıl~cek, neticede bır 
tt~lr.e kurna \'asaU olarak on rapor hazırlanarak lktısat Vekl· 
leı "11tıiıde ş okunduğuna göre, leline gönderilecektir. Fakat bazı 
~ Rlhın ROnJ~ Bursadavki . (887) kimselerin yüksek g_ümrUk . ver-
bu~tt Yek ~ k dokudugu ıpekli gı11 konmak suretıle harıçten 

lbr•hlm Alleddtn Bey 

Aralarına 

Karakedi 

G . J.•' ıruı ..• 
AksaraY Meb'uıu Besim Atalay 

Bey geçenlerde Sinop Meb'usu 
lbrabim Alieddio Beyin lisant.,.. 
dan cinaslı ve kinayell bir kaside 
yazdL Gazetemizde çıkan bu 
iğneli yazıya lbrabim Alieddin 
Bey do hoı bir cevap ile muka· 
belede bulund1L Besim Atalay B. 
bu cevaba tekrar nllktcli bir 
manzume ile cevap veriyor. Beıim 

Atalay Beyin "Aldı Atık Atalay,, 
baıhğını koyduğu bu cevabı 

bugün 10 uncu sayfamızda oku

yacaksınız. 

Piyango 
Listesi 

--
Bugün ç kilen num -

ral rı 10 uncu sa a ızd 

ı: • . . . 

Bafvekll Pf. Haydarpafa i•taal yonun da 
.Bu sene havalar çok gib:el Kabine tebeddülüne gelince; 

gidıyor. Anadoluda da havalar dün bir sabah gazetesine An-
iyidir. '! alnıı yaimur yok.. Yağ- karadan gelen bir telgraftan 
mur yagmaması fena • ., . ( Dnamı 3 ücuü sayfada > 

1( Bugünün Meselelerinden ) 

Türk Parası Bütün Dün
f yada Şöhret Kazanmıştı 

Dllnya üzerinde pratik şekil

de kuJlamlmak şartile kAğıt pa• 
ranan ilk defa olarak Türkler ta
rafından ihdu edildiği bugün 
tarihi bir hakikattir. Tarih bize 
gösteriyor ki eski Türkler para 
kesmek hususunda hiçbir millete 
nasip olmıyan bir varlık ve kud
ret göstermişlerdir. Abbas! hali-

1 
felerinden HarunOrreşit bile Par
mak oğlu Cafer isminde bir Tür
kü kendisine "para nazırı " yap
mıf, bu Türk san'atkirmm 
mehareti sayesinde Abbast para
larının kıymeti çok yUkselmiştir. 
ilhan Türklerinin paralara da ayar 
ve basıhı nefaseti itibarile o za· 

( Devamı 8 inci sayfada ) 

1 Bir Keşif! 

-, -

- Maıallah, sayfiyeden döndilnU&, demek 1 
- Nereden bildiniz ? "-•kt•dı~u ( &s70 ) metreyi ipekli kumaş ithalinin faydalı o-

H•bıer a~dıiımıza lacağını da söylemektedirler. l'-;.;..;;;;.-----------·-' - Yliıt\nOz röıUnliz Nrılı da. .• 
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Se~ (Halkın 
'-------

Bir Tayyare I 
Yapan Türk 
Eskişchirdo genç bir Türk 
mühonJisinin yerli bir tayyara 
y l ptı_ğınl yumııtık. Bu Jıu• 
sueta halkımız diyor ki: 

K4mil B. ( Beykoz Y::ıhköy 78) 
- Eskişehirde genç bir mübcn

tliıimiıt çift satıhlı bir tanare yap
mııtır. Bu tayyue.aia •olöriıadem 

başka bütün la11mları J•1İ •ala 
imiş. Genç fen ad"mımuı tebrik 
ederim. T.ürkler zeka .itibarile birinci 
derecede plen milletlerd•clir. Elikl 
1'ürk Yurdu bugünkü- garp medeni
yetinin anası olmuttur. Yalıı.ız ıon 
fiç dört asır içinde cahil medremele-
rin aaltanah albnda bu zeki sön
dürülmek istediği için medeniyet 
kenanından :l'eride blmıpz. Böyle 
~alıfkan pnçler yetiftikçe eaki me
deniyet derecemizi '"1iacatımucla 
his ılpbe :rokhır. 

• Fatin B. ( Kumkapı Sandalcı eollk} 
Tiirlderin lnuni1et Te medeniyet 

için yaptıkları itiz.metler payuazdır. 
lbni Sina, Farabi lnapnldi b'bbıa 
eaaslanıu kara• Tiirk alimleri•. 
B.zim de o neslin UJ1rla cTI&tlan 
olmıya pl11mamız lizımdır. llüea
diı Sallhattia B. blitin aballlt yerli 
bir tayy:re yapm•J• mw...U.k olm8J1u. 

Bu zelıi milletia ~n prpte 
tahsil göriirierıe cmiaim Jd yan• uır 
içinde A•rupanın se.iyesbae yiibeli
rİL Buoun için de Easıluıx ve azimli 
bir çalııma lhundır. Biz ıaa'at •e
deniyetinde b"raz. geri kaldık. An.
paya giden l'ençlerimiz yalnız ÖfnD· 
mekle kalmamalı, meçhullu kq-
fini de zihinlerine koymabdırllllr. 

Türkler dünyanın en zeki bir kav· 
midir. 

Ali Bey ( .Ad•iyo kltiploriııden) 
- Benim hatırımda kaldıtına 

göre ku,l!lr gibi uçmıya ilk te1ebbm 
eden bir btanbullu Türktür. Meşhur 

Türk Seyyahı E•1iya ÇClebi bir T'OT
kün Galata kulesinden Üsküdardaki 
Doğancılara kadar uçtujwı• gliz.Je.r.i 
ile gördüğünQ anlnbyor. fakat D8r
düncü Murat l'ibl :ı.alim bir itlkh· 
dar bu zayaJhnıa keıfinden korlnn•t, 
kendiıini nefyettirrnlftir. Zatea ıaaray 
inkişafımıza bir engel o1muıtu. .. 

Hikm t Bey {Dİ\•a yolu SB) · 
- Türkler eaki duirlerde zengin 

bir Asya · medeniyeti yaratmıtlardı. 
Müslüman olduktan sonra da ıl.ıım 
medeniyetinin inkişahaı havrlaanı
lardır. Bu samimi ı.eki milletin ev-
latları da. tereddi ctmit de~illerdir. 
Yaratıcı -.e bulucu z.ekilıu bugünkü 
gençlerimiz.in kafalanad.. bütün kad
retHe yaşıyor. Faknt muuit muhit 
bulamadığı iç·n belde.nen feyu vere
miyor. Veni rejim bu fırsatı ver
miştir. Bugib bir mübendisim"z. tay
yareyi 'l:apıyor. Bu öraelı:ten bütün 
zençlerimizin der• almasa laumdu. 

'3ir Amele 
Yaralandı 

Büyükderede Kibrit fabrika
sında çahşan Murat isminde bir 
amele fosfor kutularını açarken, 
fosforlar birdenbire parlamış, 
zavallı amele elinden ve ylb:ün-
dcn tehlikeli surette yanmıı, 
hastahaneye kaldırılmışlar. 

BABBBLBB 

Bir Tramvay Tutuştu! 
Alevler Fışkırdı, Camlar Kırıldı, Bir 

Yolcu Yüzünden Y ai-alandı 
OOn şehrimizde bir tramvay tutupıaw, fakat 

bereket •enin bu kor1nmç bAdise bir facia ile 
neticelenmemiştir. Talıkikatımıza göre hAdise §Öyle 

larak peacereleri kırmıılar, bu aıretle dıprıJ& 
atlamışlardır. Bu yüzden yolculardan Nureddin 

olmuşlar: Topkapa ile Sirkeci araaada iJliyen 
tramnylarda~1 48 numaralı ıkinci mem araba diln 
saat üçte Laleli istasiyonuna geldiği zaman elekt· 
rik tetferi kontak yapm11 ve etrafa alevler saç· 
11111ya bafbımltır. Ba kor ç manzara, yolcular 

efendi isminde birisi ellerinden ve yüzllndea y ... 
ralanmıştır. Fakat bu sırada Yatman Ye kondokt6r 

aramda •iithif bir heyecan uyanma.ana sebep 
aLmq. hakes yerinden fırlıyarak .d.prı atlamak 

derhal tedbir almış Ye bDylk bir tehlikenin hine 
ge,miılerdir. Motörleri yanan araba da diğer bir 

tramvay tarafından çekilerek Beyazıda götllrillmftr 
tür. Hidise baklanda tahkikat yapılmaktadır. Bo-

İstemiflİr. Ban yolcular büsbtitin he1ecana kapı-
zulan tramvay arabası muayene edilecek, bu su
retle .kazanın niçin ve nasıl çıkbğı anlqılacakbr. 

Yeni Bir Şikayet \ Y edikulede 
Simitçiler Ekmekçileri Asfalt Yol 

Belediyeye Şikayet Ettiler Yapilacak 
Simitçiler ekmek ve francala- Haber aldığımıza göre, Bele-

alann galeta )'&pmamalan için diye. tarihi surJarm dıt tarafında 
Belediyeye mliracaat etmiflerdir. geniş bir yol yaphrmıya karar 
Fakat Belediye nizamnamesinde vermiştir. Bu yol Y edikuleden 
ekmekçi •e fraoca!ac:darm galeta · Edirnekapıya ve buradan Eyilbe 
Japmıyacaldan baldanda bir u- k k d k · y 1 
rahat olmadığı için Belediye lk- adar surları ta ip e ece tır. o 
tısat Müdürlüğü bu fikiyeti Da- tamamen asfalttan olacak ve 
imi Encümene vermiştir. Gateta- alhların da geçebilmeleri için 
'cılar, nizamname mucibince ekmek· ayrıca bir de kumlu kısım yap-

tırı!acakhr. Yolun yaya kaldınm
ıçilerin fınnlarda ekmek unundan 
bqka mı buluncfuramıyacaklarmı, lan çok geniş olacaktır. Bu yol-
laalbuki galeta ununun ekmek dan sonra havası çok güzel olan 
unundan ayn olduğunu, bu yazi- sur haricinde yeni binaların yap· 
yet. karş.smda ettmek fınofarmda tırılacağı, bu semtin rağbet bu-
saleta yapı!amıyncağm1 ileri sür- lacağl tahmin edilmektedir. Bu 
me'ktedirler. . suretle fehrimize aden seyyahlar 

da taribt surleri gftzel bir yoldan 
takip etmek imkiamı bulacak
lardır. Belediye Fen itleri Mü
dürlüğü yolun prüjelerini hull'
laınaktadır. 

Kahveciler 
Belediye Aleyhine Açtık
ları Davavı Kazandııar ., 

Ayuofya camiinin dq tara
fında buhınan kahve1erin buraya 
iskemle koymaları Belediye tara
fından yasa edilmişti. Fakat 
kahve sahipten malı'kemeye mü· 
racaat ed ek bu kahvehane1cri 
Evkaftan ve sahip1erinden önle
rindeki sabalada lieraber kira
Jadıklarını, burasmm yol olma
dığını söyliyerek Belediye aley
hine dava .açmışlardır. Mahkeme 
burasının yol olmadığını te&pit 

-ederek Belediye tarafından kesi-
len ceunın iptaline ve miisadere 
edilen iskem.Jclerin iadeaiııe karar 
yermi,tir. Yaln z Be!ediye bu giLi 
meydanların umuma ait olduğunu 
ileri sürerek kahvecilerin harice 
iakemle koymamalrırında :srar 
etmiştir. Evkaf idaresi de bu 
binaların )'tılnız içlerini kirala
dığını, müştecirlerin meydana 
iskemle :ıtamıyacaklarmı bildir
miştir. 

Yeni Stadgom 
Hazırlığı 

Belediye Y enikapıda asri bir 
stad 7apbrmıya karar vermiı ve 
932 . bntçesine ( 40 ) bin lira 
tahsisat koymuştu. istimlak Ko
mis} onu üç aydanbcri burada 
açılacak sahanın istimlakile meş
gul olmuş \'e işin dörtte 6çü 
bitmiştir. Fen lş!eri Müdürlüğü 
de snhanın planını hazırlamışbr. 
Kalan kısımlar istimlak edildikten 
sonra sahanın tesviyesine başla
nacaktır. 

Dün Ge1e ı Buğdaylar 
Dün latan'bufa 21 vagon v-e 

200 çuval buğday gelmiş ve iyi 
m llar 6,35 den satılmıştır. Piya-
sada tiftik üzerine muanıeJeJer 
olma:<tadar. Avrupalılaı· ve Rus
lnr tiftik aldJğ.ndan tiftik fiata 
yükselmektedir. Af} on cinsine 
göre 9 - 1 1,50 liradır. 

Kahve Takası 
Brezilya Tacirleri Yeni 

Bir Teklif Yapblar 
Y nptığımız tahkikata J'&e 

gümrükte ve piyasada memlek~ 
tin birkaç aylık ihtiyacını temin 
edecek kadar ıeker, çay ve 
kahve olduğu anlqalmaktadır. 
Bilhassa ıeker ve çay mebzuldiir. 
Kahveye gelince; gümrllkte iki 
buçuk aylık mal olduğu söylen
mektedir. Son bir habere g~re 
Brezilyalı bazı firmalar Türkiyeye 
mukabilinde T6rk malı almak 
şartile kalı'fe ithali için lktısat 
VekAletine bir teklifte btalan
ınu§lardır. Teklif üzerinde tetki
kat yapılmaktadır. Uyuıulduiu 
takdirde piyasada kahvenin bns-
bütün boUaşacağı söylenmektedir. 

Futbol 
Karagümrük Takımı Se
laniklilerle Karşılaşıyor 

J O iCfl'lııİe'fvel gelecek cuma 
günli Karagümrük ldmanyurdu 
takımı ile Selanik muhteliti ara
sında Karagfimrük ~abasında bir 
futbol maçı yapılacakhr. Bu mü-

him maça Karagümrliklüler ha
raretle hazırlanmaktadır. Kara
gümrük İdmanyurdu takımının bet' 
halde muvaffak Olacağı 6mit 
edilmektedir 

Ev Mi Yaptıracakmış? 
Sabıkalı Mehmet Tepebqıada 

T oyo kalfanın infaatmdan inı•at 
malzemesini çalarken pkalaa
mışhr. 

l3irib1rlerini Yaralamışlar 
Ortaköydc Niko Efeadi.in 

tiittin deposunda amele Nuif, 
Hasan •e Alamet ka•gaya tuhl
şarak birbirini )U'alamlflardır. 

r Günün Tarihi] 

Gazi Hz. 
Relıicllmhur HL dOn akşa111• 

~ru bir deniz. geıtintiıi yapmıfları 

lılr arahk HeybeliJ9 çıka .. u Baı•eldl 
Pa.-ın rababca bna..a• refikaW1 

Hf. 1i ajyaret buyur mufluiır 
Gui Hz. enelk.i aiinkG teneuiıla'" 

Seri esnasında Şileyi .. reflendirmİt'" 
ler, halk tarafından coıkun tezabil• 
rat yapılmıthr. Gar.i Hı. Şile k•" 
dualarının dokuma itlerini 'ok takclf 
bUJ•••tJardır. 

Muammer B. Geldi 
1, Bankası Umum Müdür Vekili 

Muammer Bey dün Ankaradan şeb• 
rimise ~elmiıttr. 

Hamdullah Suphi Bey 
Bükreı Sefiri HamduUah Su.,W 

Bey dlln Aokaradan ıehrimlı• 
,.el mittir. 

Verem Konferansmda 
Beynelmilel Verem Konferanaınl 

l•tir.ak etmit olan Doktor Te.fllı 
Salim Paşa konferansta vuemill 
altin mürckkebaliJe tedaYlsi koou
ıuldufunu ve dokuzuncu konferaJI'" 
un iki sene ıonra toplanacağın• 
.aylemiştir. 

Dahiliye V ekilinio 
Beyanah 

DGn tehrimiı.e ~elea Dahili1• 
VdüJi Şükrü Kaya Bey ıcJörlüğil• 
eaaah bir ıan'at ve meılek halin• 
konulması için bir kaaun ha11rlaa'" 
makta oldutunu ıöylemi4lir. Vekil 

~r- ti 
.. _ Layiaha biter bitmez Heye 

Vekilede müzakere edilecek ve Mec" 
liıe sevko!unacakhr. Mecliste po•~ 
ve nliyet'erin ma'ıaUi idareleri gi.,. 
dalaa baz.ı lkı.aunlar Yardır ki b\I 
denede müzakere edilecektir . ., dr 
mi.ftir. 

Şdkrii Kaya Bey merhum Ahmet 
Rallim'in enelce ikamet ettiği evler
den birisine ( Alamet llHlmin evi ' 
iamiaİll ıko~ulmaaı için Yiliyeh: bit 
emir ıöndermiıtir. 

Başmdan Yaralamış 
Galatasaray lisesinde k•J>1cılık 

y"Bpaa Ebrar isminde biri ayııl 
mektepte bademdik yapan 60 
yaşında Mustafa Ağayı başındall 
tehlikeli surette yaralaauftır. 

Çocuk Va Kadın 
Ayın yirmi biriode Bülueft:e top'" 

lanacak olan Balkan Koaferansıa• 
iıtirak edecek murahhaalarımııdall 
Flzayif Suat Hanım hazırladığı ta" 

pora K.adm B"rl ğine te•Cll etmi•tit• 
E.fzayiş Hanım r2porancia çoc\I" 

terbiyesin den bahsetmekte, ~ocaklar• 
milletler arasında kardeılik hisle1 
uyandıracak terbiye verilmesini iler 
.arlDddedir. 

Maarif Vekili 
Halkevinde 

Maarif Vekili Refit Galip Bd 
fila c;ıaeden aoara H&lkeYiai aiyar;! 
etmif, Eria cençlikk dUa z.iJ• 
adikaaar olma1101, Edebiyat •• Pi!, 
KomitcaiaiD raluucla baa apyaeak 
dil faaliyetine fimdid• huarlan,..r 
amı ifaret etmittir. cd 

1 Son Postanın Resimli Hikayesi: --------ıı Pazar Ola Hasan Bey Di!Jor Ki: 

1: Hasan Bey -
eczacı başı.. Bana 
pamuk ver bakahm. 

Paı:aT ola 
bir paket 

2 - Pamuğu ne yapacdksın 

Hasan Bey? 
3 Tr-.ş olduğun zaman 

kestiğin yerlere mi y~pııtıracak· 
sm? 

4 - Yoksa arkan• Jlle 
çektireceksin? 

mi I 5: Haıurn Bey - Yok aan111ı- ~ 
lıkpazarmdan, Harbiyedeki tr•111• 

laptcshaneıinin önünden ıeçerk
burnumu takayacağıml. 



Her 
Bizler 
~imdiden 
Başlıyamaz mıyız ? .......... 
-:ş.--------- ,.. 

veya 
1~di Yazı ynzarken, gazete 

kuıı •lap okurken aklım hep 
lerı' ~nılan arap ve acem kelime-

uz • d lUrl" erın e takılip kahyor. Bir 
)' c ~ kolaylıkla okuyamıyorum. 
old111~ harf inkılAbı zamanında 

ugu 'b ve gı l, şimdi do her arap 
kcıtcern kelimesi yerine tttrkçe 
Sah~e bulmak merak ve iptillaı, 

8 okumıya mini oluyor. 
dü.şu ud nıerak beni bugtin biraz 
lennı n .Urdu ve kelimelerin der· 
hın eaı, ıstalabların karşılıA'ı bu• 

lllas1 ı · 
Raıet 11 yürüye dursun, biz 
raı ;c~er bugünden yarına bl
tnifo:? a. ~ . ~alk diline inemez 
leşti Dalnrıızi biraz daha sade
Etirnr:nıez nıiyiz, diye dllıllndllm. 
lecrub gazeteleri alarak ufak 

C eler Yapmak istedim. 
ilişen u~huriyeti açtım. Gözüme 

' n serlavha: 
hu 1 a~vekiliu nYdeti. 1 met Paşa 

l,:ıJı a ınuvasalat edecek .. , 
llııy 1z~ başlığı şöyle yazamaz 

•. fı 
lJu .'1 •1~\ekil döniiyor. İsmet Paşa 

Jah l . . k y· e ırımızc varaca tır.,, 
•ne C b . ''\I um urıyetten: 

kiltııi .ık Donnld Fransız Ba~ve· 
l klıfiı du\ .-t etti. 1üliikatta Almaıı 
lı·11 1

1 
f' tahdidi tcslihat m<'~rlc· 

ıı •:ılledilccck 
o b .,, 

bi!ird~ aşlak şu şekilde yazıla· 
,, \1 

kilj
1 

ak Doııald Frnıı~ız Bns\'e· 
ıı t.:a w d ı. 

•ıı .. 11 lt•k gı ~ ~· Bu buluı. ınadn A (. 
ııı .. ,1 i 

1 
lı~ı ı~.e .. . Jlahlnrıu Hzaltıl· 

Y. • erı gorusülect'k. ,,, c ~ " 
'·(. e Utnhuriyetten: 

i"ti111 ;dı1.etec~lerin kongre i. l>iinkii 
\ ,11.·1\ .n lıılha sa gazctecilcJ'iu 

Jf'\ı 
Bu b ıııevzuu balı oldu .. , 

htılab·ı·a:ılık pekill bu şekilde 
t •rdı' • "G . 

k.. •1letecil · J) u 1111,1 crııı toplautıı:;ı. üıı· 

l ı 111 \ a~tıdn en ziynd~ gttzctnci· 

Ci ıı, '}eti gör" ··ıd-
d 

"' ll U lL., . "ÇC • 
~re A. n gUn tlirkçe yaımıyor 
b 1lliYct •ıadolu Ajansına çatan 
tıtlin büt gazetesinin başlıkları 

" I . ün osmanlıca: Mesela: Cd llgtlte . 
tc~ğiı; rey.e yumurta ıhraç 
lst · '' 

ı <lıı t hk 
dtesj . ~· Tahkikat fez-
d nın b' . 

' İldi. ırınci kısmı ikmal 
~ - -

''F' buk kri\tısıda 
'd b· ınu rın plAnı Almanların 

e ılecck sa~ntı talebini tatmin 
Vcs . ınıi\, 
Ş. aırc v • 
ıınd· esaıre 

hı 1 eli · d ·· Ctf etenin d nıı e bulunan bu 
htı~rbCniı: bte 

1 
baılıklarmı tetkik 

il il' ın ara b . il Çr ırsiniı. enzer mısa er 
d" lllkU h • Ur· Cpı · h t1.ı 0nuYor rnız enüz osmanlıca 
Li!· P akat bv.e Osmanlıca yazıyo-
t iltıa ız bu . . . ·ı . . 
Qİı ••del'... . ışın ışçı erıyız. 
~ir \'treceg ... •gına ve temizliğini 
b •en ız. Bu . . . 
4ltıg" e bckt . •ı ıçm en az 
liri llrıclcıı ifbnıye ~e lüzum var. 
''bı. y illrıız ı ~.en ;aşe başlayabi-
. ır \'c bir ıraz şuur, biraz 

l"QQ~"llıyan aıd~~b~t lizım. 
f~ . Ilı ~aı:'f ınkılibıncla en 
ı ltıııi ı e bizirnd' B . 
"İlll buou d ır. \l vazı-. 

ar • 1
' en b · · tltat 1 1ltızı 8 enınısıyerek 

~ "" ıvarnak · }:. "'Ccburi • 'Ye ışe ba,ıa-
.C:../ ~lındeyiı. 

.. ~ gqllistan-
e/Q,.eth . 

li l:fgan anesın de 
ı.ııi Padic. h 

o~;~ tı Clilu -Ya 1 Nadir Şah 
"t\ı'· suna 

R<tı.ıj lıı:<teki müsadif olan 
h.. Starı b~ cumartesı' .. .. Ef 
L~ru.,, ouyt.k E gunu • 
"' ·•lesi k u 1 • • ' tıı11 e \'e d çısı, muhterem 
kata.ı :saat ISd ostlarının tebri-u• f en 18e k d tckı se arctlı a ar An· 

~rdir. anede kabul ~de-

- - Tayyarenin saatte 

kilometre meatf• aittiti, 
150 • ~ 1 - Otomobllle karada 100 kilo-

metre •Gratle a-{tmek mOmldiD oldufu 
deYlrde, 

- Biı: kaplumbağa yavaflığı, ve 

katnı arabunun iptidalli§'i He JO• 
rüremeyl:ı. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

BulgariStanda Bir Komünist 
• •• 
Ihtil&linin Onüne Geçildi 

Sofya, 11 ( Hususi ) - Birkaç gün evvel Yeni-
. köy kasabasrnda bir komünist hareketi olmuş, 
zabıtanın derhal müdahalesile bastırılinışbr. Veri
len malumata göre üç Bulgar askerile bir zabit 
kasabaya gelmişler ve Bolşevik Cümhuriyeti ilan 
edeceklerini söyliyerek ihtilAl çıkarmak istemiş

lerdir. Bunlar Kıratın fotograflarını yırtmışlar ve 
0 kahrolsun jeneraller, yaşasın Bolşevik Cümhu-

-~-

lzmir Rıhtımı 

riyeti ,, diye bağırmışlardır. Bunun üzerine beledi· 
ye reisi ve polis müdürü harekete geçmişler, fakat 
yapılan müsademe neticesinde polis mUdürll yarala· 
narak ölmüştür. Bir müddet sonra bir askeri müf
reze gelerek ihtilA.lcileri şiddetle takip etmiş, hep-
sini yaralıyarak Filibeye getirmiştir. Bunlarm daha 
başka arkadaşları olduğu zannedilmektedir. Hllkü· 
met ciddi tedbir almıştır. Yakalanan ihtifiilciler 
divanıharpte muhakeme edilecektir. -- -~---

Birincilik 
-

Sözüıı Kısası 

Mündericatımızın çoklu
ğundan dercedilenıenıiş
tir . 

K~bi~~ci~ T eb~cl<lüi 
Rivayetlerinin Aslı 

Yoktur! 
( lfattarafı 1 inci sayfada ) 

bahsetmi.ı, bu telgrafta, son 
gUolerde kabinede tebeddül ola· 
cağı rivayetlerinin haber veril· 
diğinl bildirmiftik. Eu aallhiyettar 
zevatın teminatına vo meV1uk 
membalardan alınan malOmata 
g6re, bu haber doğru değildir. 
Kabine azası arasında hl,blr 
değişiklik olmıyacaktır. 

Bu hususta bntnn membalara 
fıtinaden deniliyor ki ı ismet P1a 
htıkQmetl en kuvvetli bir halde 
yeni ıene mesauine hazırlanma)c..; 
tadır. • 

Mali Ve lktısadi 
Vaziyet 

Başvekil Paşaya evvelki gllı 
Eski.ıehirde mfilAki olan Maliye 
Vekili Abdlilhalik B. malt vaziyet 
hakkında Başvekil Paşaya izahat 
verirken şunları söylemiştir : 

" - Bu sene varidat nokta
sından sıkmbmız olmıyacakbr. 
Evvelce düşUndüğllmllz miktarı 
bulacağız. Bundan başka bazı ka· 
lemlerde de tasarruf edebiliyoruz. 
Döviz vaziyetimiz çok iyidir. 
Normal vaziyet devam ederse 
çok iyileşmesi de muhakkaktır." 

İktııat Vekili Calil Bey 

Mubayaa Mukavelesi 
imzalanmak Üzeredir 

Yeni Kontenjan 
Listeleri Futbol Şampiyona Maçları 

İzmirde Y apılack 

de umumt ikttsadi vaziyetimiz 
etraf anda şu teminata vermittir: 

" Tetkiklerimin neticesinde 
bana şu kanaat geldi: Ortada 
içinden çıkamıyacağımız, • muvaf· 
fakıyetle sökemiyeceğimiz bir 
mes~le yoktur.,, 

İzmir (tlususi ) - Şehrimizde 
bulunan Nafıa Müsteşarı Arif 
Bey, bUtüo vilayetlerimizde hara
retli bir yol, su ve diğer inşaat 
faaliyeti olduğunu, lzmir Rıhtım 
Şirketinin mubayaast işinin imza
lanmak üzere buhınduğunu, bu 
şirketin Belediyeye devri hakkın
da İzmiriıı yüksek menfaatleri 
düşünülerek hareket edileceğini 

söylemiştir. -----
lngilterede işsizi ik 

· Londra 11 (A.A.) - 26 ey
lfılde lngilterede 2,858,011 ışsız 
vardı. Bu yekün 22 ağustosa na~ 
zararı 1, 187 ve 26 eylül 1931 e 
nisbeten 33,237 fazladır. 

Ankara, 1 t (Hususi) - Yeni 
senebaşmdan itibaren tatbik edi· 
lecek olan alh~ar aylık yeni kon· 
tenjan listelerinin tarazimine baş .. 
lanılau~tır. 

Teniste 
Suat '\le Sedat Atinada 

Galip Geldiler 
Atiım 11 (Hususi) - Türk ve 

Bulgar Tenis takımları karşılaş· 
talar. Neticede Suat ve Sedat 
galip geldi. Romanyalılar da Yu
nanlıları yendiler. 

Profesör Fon Goebel Oldü 
Münib, l I (A.A.) - Tanuımış 

nebatat alimlerinden profesör 
Fon Goebel 77 yaşında olduğu 
halde ölmüştiir. 

lzmir, ı 2 (Hususi) - Türkiye 
futbol birinciliğine ait yarım son 
ve son müsabakalar bu ayan 14, 
16 ve 21 inci günlerincle tehri· 
miz<le yapılacaktır. 

Birincilik için beş grup 
Uzerine yapılan mUsabakalarda 
Konya idman Yurdu, Eskişehir 
Tayyare taburu, 1stanbulspor, 
İzmir Altmordu ve Trabzon idman 
Ocağı takımları birinci olmuşlar
dır. Şehrimizde maçlar bu takım
lar arasında yapılacaktır. 

Hitler Atinada 
Atina, 11 ( Hususi ) - Alman 

Nazilerinin rei"i Hitler aym on 
iiçünde buraya gelecek. 

Müthiş Bir Yangln Faciası 
- -

Dün Gece Büyükderede Dört Ev Yandı, 
Bi.rçok Kimseler Yaralandı 

. Dün gece tam gece yarısı Biiyükderede müthiş bu kadarla !<almamış, birçok kimseler yanmış 
bir yangın faciası olmuştur. Yaptağaınız tahkikata veya yaralanmıştır. 
göre Ahiler sokağında Yunan tebaasından Pilahos Yana-1111n çıktığı evde <ıturanlardan İbrahim 

b ıb b. Ef d. ·ı Fele Efendinin hem•iresi Nazenin, kl7.I "''adı're isminde irisine ait ve ra ım en ı ı e - ,. , .. 
menk Bankası memurlarından Refik Beyin otur- · Hanımların Hasan Efendi zade Hüseyin Efen-
duklan evden yangın çıkm•şhr. Riizgiirın tesi· di, karısı Talat, H ., ogıu Nuri Efendi \'e kı:r:ı 
rile derhal genişlemek kabiliyetini gösteren Nadire Hanım yangından kurtulmak için kendilerini 

Yangın, bitişikteki Rıhtım Şirketi muhasebecisi M. bafüondan aşağıya atmışlar ve ağır ıurette . 
yaralanrnıJlardı r. 

Alfredin aonra saoık Düyunu Umumiye memurların· Yar~laoanların hepsi de hastahaneye kaldırıl-
dan ve daha sonrada Ticaret Müdürlüğünden mııtır. Yangının elektrik tellerinin kontakt yapma· 
MUtekait Ali AH Beyin evlerine ı.irayet . etmiş, sından ~aktığı tahmin edilmektedir. Tahlcik·..; de-
bu 0dört ev tamamen ki.il olmuştur. Fakal hadise vam edıyor. 

Son günlerde palamut balığının botluğu 4eh~~n bu bl\hkları toplatacak ve açıklara atacakn;ış. 
ııhlıatine zarar vcrm:ye b1şladı. Balıkçılar h~rıun Bugün şehrin sıhh;ıtini tehdit eden bu balıkların 
binlerce balığı dtınizc dökiiyorlu. Bu bahklar ·~hıllere toplanması için earfedilecek pıra ve siye k11rtılık 
döküldü. Taaffün etti ve etrafa müteaffin b.r lcoku 

olarak vaktile bu faz.la ba l
0dar yok pahasına ahn•p 

Y::ymıva baş· •• dı. f '-"" b 1 · · olnt"k ı'rin a"irler• da ... llıl~:na"" ruıy,1 1·; Şiındi Belediye un arın u.rar-ına manı • ~· & - • ı ı 

iSTER. iNAN. /STER INAN/I LJ 

Oğrendiğimize göre Baıvekil 
Paıa ile şehrimi"ıde bulunan diğer 
vekiller birkaç gün içinde Anka· 
raya döneceklerdir. 

Orman Yanıyor 
Dün Üsklidarda Hekimbaıı 

çiftliğinden yangın çıkmıştır. Çift
liğin ormanı iki gUndenberi yan· 
malt tadır. 

Dil Tetkikleri 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti mcr

keı: heyeti Ankaraya gitmektedir. 
f1eyet bir beyanname ncpedccck, 
merke~ heyetine yardımcı olmak 
ilzere lstanbulda da bir heyet tetkil 
edilecektir. 

Talclt Harp Paşa 
Mısırın en hür.ük bankası olan 

" M111r Bankaaı ,, idare Mec:liıi Reiai 
Talat Harp Pata Ankareyada ~de
cekt:r. 

Sahte Yaver Ne Diyor? 
Sahte Yaver Hüseyin Fikri 

dün müdafaasını yapmış, bu sah
tekarlığı bir çocuk saffeti ile yap 
ttğını, dolandırıcılık yapmadığım 
söylsmiş ve bazı müdafaa şahitleri 
ikame ctmiıtir. Muhakeme bu 
şahitlerin celbi için başka güne 
bırakıhmştır. 

Dişçilik 
İmtihanlı Oiploına Usu

~ lüne itiraz Ediliyor 
Diıçi kalfalarının imtihan ne

ticesi diploma verilmesi meselesi 
dişçiler arasında hoınutsuzluğu 
mucip olmuıtur. Birçok diJ ta
bipleri bu vaziyet karşısanda difçi 
mektebine arbk tuzum kalmadı
ğ1m söylemektedirler . 

Yulaf Kepek 
ltalyanlar Harici Ticaret Ofi

:sioo müracaat ederek Türkiyeden 
yulaf ve kepek almak istedikle
rini bildirmişlerdir. 

Şikago Kongresi 
1 Gelecek sene haziran ında Şi-

j 
kagoda toplanacak olan beynel
milel kongreye hükümetimiz res
:m~n iştirak edecektir. Bu mak
satla teşkil edilen ko:nisyon don. 
Sanayi Müdürü Refik Beyin r~ 
yasetinde bir toplanb ya:pmı,tır. 
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Safranboluda 
Düğünler 
Nasıl Yapılır ? 

Safranbolu (Hususi) - Bu 
mektubumda size davetli olarak 
bulunduğum bir köy düğününli 
anlatacağım. Burada köy dliğlin· 
leri pazartesi günllnden başlar, 

• geceli gündüzlü deyam eder Ye 
perşembe günü a1'pmı biter. 

Düğün kız alan ve kız veren 
taraf için bOyük masrafları mu
ciptir. Hir kere dOğfine ~ahıslnr 
değil, köyler davet edilir. Benim 
davetli olarak bulunduğum dü
ğDn Ahveren köyünde idi. Dll
jüıie llbarıt, Serçen, Koçyaka, 
Yarak, Konarı, Y uık&z, Pülderen 
Dawt abası, Yalcı köyleri da
.et edilmişti. 

Her köy davete icabet ıçın 
dawl zurna ile geliyor ye dDğün 
ıyapılan köyün smırına geldi mi 
ailihlar ablarak muvasalat haberi 
ftriliyor, dftğthıll yapan klly de 
anıra gidip davul zurna Ye lillh
larla davetli k6yli karphyor, 
oyunlar, rakıalar yapdarak d6ğ\in 
Alapna ulqtınyordu. 

Dlğilnde misafirlere evveli 
lrabYe, sonra da yemek veriliyor. 
Bntün davetli kaylülerin getir
dikleri davullar ve zurnaların 
aürültülü ahengi arasanda yemek 
~e kahYe ikramı bittikten sonra 
gireşler başlıyordu. Deste, orta 
Ye baş gfireşleri yapılıyor, birinci 
ıelcn pehlivanlara her köy namı· 
na verilen hediyelerden başka 
düğün sahibi de aynca hediyeler 
veriyordu. Güreş müsabakalan 
bittikten sonra yumurta nişanı 
yapıbyor, her genç yumurtaya 
nişan alıyor ye abcıhğıDI göıt~ 
riyordu. Bundan sonra gelin alma 
merasimi başlıyordu. Bu merasim 
çok şayanı dikkattir.Davul, zurna 
ile köçelllerden mürekkep bir 
kadın kafilesi gelinin eTİne gidip 
gelini ata bindiriyorlar ve bayrak-
lardan yapılmış bir cibinlik ile 
gelini 6rtilyorlar, bu örtilnlln dört 
ucunu gelinin akrabasından d5rt 
genç tutuyor ve davul, zuma, 
kiçekler önde olarak yapılan 
muazzam bir alay gelin gibeyi 
evine götlirüp bırakıyor, ıiJAhlar 

atılarak dlSnüyor ve dOglln bitiyor. 
Kay dftgünleri k8y1Bleri yekdit~ 
rile tanı§tırma11 dolayısile ınzel 
Türk idet ve an'anelerinden 
birisbıi yqahyor demektir. 

Mehmet Enver 

Adan ada 
istasyonda Bazı 
Evleri Taşladılar 

Adana ( Hususi ) - istasyon 
civarındaki bazı evler gece yan· 
sından sonra taılanm1fhr. Zabıta 
bu evlere tecayüz eden kn.tah
lan aramaktadlJ'. Hldiae dolayı
aile bu civarda ıabaha kadar 
aç k kalan bazı kahvelerin gar· 
ıonlan isticvap edilmiftir. Bu 
vak'anın tekerrürDne mani olmak 
için bu civardaki meyhanelerin 
aaat 24 ten sonra açık bulua· 
maları menedilmiştir. 

Konya da 
Bir Katil Maznunu idama 

Mahkum Oldu 
Konya (Hususi) - Beyşebrinde 

Seyit Ali ve Mehmet isminde iki 
l<işiyi birden öldftrmek Ye Musta
fayı katle teşebbüs etmekle 
maznun olan Ahmet hakkında 
Ağır ceza mahkemeai tarafından 
idam karan verildi. Karar 
tem •izde:lir. 

SON POSTA 

EKE Münakaşa 

~----------------------------------------Bazı 
Bayburt Çok Şirindir 

• 
işlek Bir Ticaret Merkezi Olan 

Bayburt, Medeni Bir Şehirdir 
Bayburt (Hu- Jepai aanayile 

ıusl) - Kasaba- ve çiftçilikle meş· 
mız Erzurum • gul olduğu için 
Trabzon yolu • diğer viJAyet ve 
üzerinde iflek kazalar halkına 
bir ticaret mer~ nispetle daha 
kezidir. Kazanın zengin ve daha 
şimal cihetinde- mllreffehtir. 

ki sırtın Uzerin· Kasabada ga-
de bütün azame- yet bUynk, güzel 
ti ile duran ye temiz oteller, 
S.yburt kalesi lokaatalar, kıra-
pek meşhurdur. taneler vardır. 
Kasabama yollan .... hur a.yburt kale•I ve ..... in umumi manzara• Hayat ucuzdur. 
geniş ye mantazamdar. Binala· yaramakta, bir çok değirmen •• En alA koyun etinin okkuı yirmi, 
rı da tamamen kirgir ye zarif un fabrikalannın kunel mahuri- en temiz ve halia yağın okkaıı 
bir mimariye maliktir. Kasabanın kesini temin etmektedir. kırk kuruştur. Kaymakam Zeki 

tam ortumdaa geçmekte olu Bayburdun tam ortasında mu- Bey kasabanın iman ye intizamı . 
Corilk nnnı biyllk faideler temin uzam bir uat kulesi Yardır.BDyOk --.1- itin b6ynk meui urfetmektedir. 
etmektedir. Buton araziyi sula- çalar saatin ıesi ıehrin her tarafın 

- Vamık Faik yan bu nehir, sanayide de ıJe dan işitilmektedir. Halkın hemen 
----~~~~~~~~~~~~~--~~ 

Edirnede 
Bir Cambazın Yaphğı 

Numaralar 
Edirne ( Hususi ) - Buraya 

Veysel isminde bir cambaz geldi, 
Bu cambaz K<Spr6 bayın cinrında 
vücude getirdiği bir sahada her 
gün alqamları bedava numaralar 
yapmakta, binlerce kiıiye ıeyret
tirmektedir. Cambaz, oyunlan 
bittikten aonra halktan parsa 
toplamakta, fakat Termiyenlerden 
almak iç.in ısrar etmemektedir. 

Edirnede uzun ıamandanberi 
cembaı g&Olmediği için bu 
oyunlu halkı çok allkadar et
mektedir. Bilhassa bir çu•al 
içerilİllde g6zleri kapalı olarak 
tel &zerinde yaptığı maharetler 
heyecanla seyredilmektedir. 

Seydişehirde 
Yeni Bir içme Su 
Tesisatı Yapılıyor 

Seydiıebir (Hususi) - Kua
mızın en biyük ihtiyac:a temiz 
bir 111 bulmaktan ibarettir. Yedi 
ki!ometre mesafede olan 11 Ağa· 
olduk ,, içme ıayunun borulan 
dCifenmektedir. Şimdiye kadar. 
clart kilometre mesafeye kadar 
borular döşenmiıtir. Diğer lo-
11mlar da ikmal edildikten aonra 
halk kireçli sudan kurtulacak ve 
içilebilecek bir suya kavuıacaktır. 

Çan kında 
Kaça~ Odun Kesenlerin 

cMuhakemesi 
Çankırı ( Hususi ) - Ereğli 

demir yolu hattı nzeriode açıl
makta olan büyük twaelde kulla
nılacak kerestenin 156 metre 
miklbının kaçak olarak kesildiği 
anlaıılmıt ve Orman idaresi 
Çankın Hukuk Mahkemeainde bir 
tazminat davası açmışbr. Dava 
yakında intaç edilecektir. 

Konyadaki Aşiretlerin lskAm 
Konya ( Hususi ) - Viliyet 

aşiretlerin iskan vaziyetlerini 

ikmal için bir program haıırla

mışbr. Bu program 3 ıenede 

ikmal edilecektir. 

lzmirde 
Bornuvada Bir 
Ehli Hayvan 
Sergisi Açıldı 

.......... ı•rt ... , ... 
İzmir ( Hususi ) - Her tene 

açılması mutat olan Ehli H ayvaaat 
~ergiıi, peffCmbe ,Onü Bornava 
ziraat mektebinde açalmafbr, 

Bu aeneki sergi, g~çen sene
lerde tesis edilen sergı1erden 
fazla rağbet görm8f; Garbi 
Anadolunun her yerinden aerıiJe 
cini ha,,,...ı.r iftirak etmiftjr. 
Sergide birincilik, ikincilik, ~ 
cnlük ve d6rdilncBlilk kazanaa 
hayvanlara nakdi mDklfatlar ve
rilmittir. 

Sergiye iştirak eden at, kabr, 
merkep, koyun, koç, inek. boğa. 
at ve kısnk miktarı 200 den 
fazladır. 

Mtıklfatlann te•ziiDden SODra 
ıergi kapanmııtar. - Adnan 

Antepte 
Sarhoşluk Yüzünden 

Bir Cinayet Oldu 
Gaziantep (Hususi) - Burada 

aarhoıluk yilzilndcn bir cinayet 
oldu. SıYacı Deli Musa oğlu 
Memiş bir kavga neticesinde 
tabanca ile Hamit ismin.~e bir 
şahsı öldürdü. Katil , )emen 
yakalandı. 

Parlak Mehmet 
Meşhur Sabıkalı Adanada 

Öldürüldü 
Adana, ( Hususi ) - Meşhur 

sabıkalılardan esrarkeş Parlak 
Mehmetle sabıkalılardan 'Süley· 
man oğlu Rahim arasında cuma 
gini bir kavga çıkmıştır. Rahim 
kurtunla Parlak Mehmedi 61dür
mftştnr. Bu sırada atılan kurşun· 
lardan birisi de o civarda oynı
yan on bir yaşlarında Tahsin 
iaminde bir çocuğa teaadUf ede
rek yaraluutbr. 

Katil Rahim kaçmıt ise de 
BUyikobaya Civarbey k6ytinde 
bahçe içinde tabancasile birlikte 
yakalanmııtır. Katil cvrakile bir· 
li.kte adliyeye verilmit ve tevkif 
olunmpftur. ----

Soygunculuk 
Otomobil Yolcularına 

Tecavüz Ettiler 
Birkaç gün evvel Antep .. 

Ki~is yolu ansında mühim bir 
soygunculuk olduiunu yazmıftık. 
Gaziantep gazetesinin verdiği ma· 
lfimata ıöre, tilihh ıabıalann 
tecamlbıe uğnyan otomilli yol
cular arasında Antepten gelen 
Meb'wı ŞalUD Be1 de vardır. Şa· 
hin Beyin 80 lira ve pardesllsil 
pspedihnİftir. qkıyalar takip 
edilmeldedir. 

Kozanda 
Sular Çekildi Halk 

Su Bulamıyor 
Kozan ( Hususi ) - Burada 

aular çelôlmiftir, damlıyan çqme
ler inimde yiizlerce halk beklet
mektedir, Herhangi bir 16rilltil 
Ye arbede çıkmaması için çqme 
baflU jandarma konulmuştur. Bu 
lmralrhk ballrı çok miltldll bir 
yaziyete aolrmaktadır. 

Tepecikte HilAliahmer 
lmıir ( Hususi ) - Tepecikte 

Hillliabmer cemiyeti bir şube 
açmaşbr. Ktışat resmi dolayııile 
merasim yapılmıştır, 

Van Emniyet MUdUrU 
Ga11antep ( Hususi ) - Van 

vilAyeti Emniyet MndnrlOğUne 
tayin edilen Emniyet Mildürfimüz 
Şerıf Nimet Bey yakında yeni 
memwiyetiae hareket edecektir. 

itirazlar 
Hakkında 

Nurullah Ald 

latanbul Halkevi, 
• Yeni Tllrk mecmuası ,, nı, 
ayın ilk gün& çıkardı. Müşk 
aentlerin değil, • Hiç yoktall , 
dir ya,, cıların bile bekledikle 
uygun değil ama ne yapa 
Bu seferki zAfıoı daha 
olmasına bağışlar, hUkOm ver 
için biraz daha beklemeğe 
oluruz. 

Fakat bu mecmuanm 
gazeteci arkadaş.dm ilham e 
tarizler insanı adeta meyus 
yor. " Yeni Türk mecmualıl ' 
Ahmet Ştıkril Beyin, bir a 
myasi hadiseleri hulisa edell 
makaleaini mi basmış? Ye 
gazetelerde de okuyabilece.,' W 
yuaların bir mecmuada oe 
olduğunu ıoruyorlar. " Yeni ·~ 
mecmuası" Fransız. moharı1 _~ 
rinden birinin bir müsahabeY 
tercllme ettirip basmış ve b 
başına, o ecnebi muharriri . ~ 
karilerine tanıtan bir yazı ~ 
etmit. bu, mllnekkitlerinin a~':ı 
da: 11 Andre Maurois'dan ba~ 
den iki uzun m.cıkale " olu . .,. 
• Yeni Türk mecmuası ,, F ra~ 
filezofu Bergson'un bir kita~ 
tercüme ettirmiş; işte ye J,I 
ıaıetelerde bulunmıyacak ~ 
ya11 diye aevineceklerioi, 
olmazsa tercümeyi iyi buJ~a~ 
ları için itiraz. edeceklerıP1 

zannediyorsunuz? Hayu; b"!ıt 
ne lüzumu var? Biz Fransız r~ 

zoflarını bilmek istemiyoruz, ~ 
Türkiyeden, Türklerden ba 
dilain diyorlar. 

Onları dinliyecek olur ;ıl_ 
Türkiye, irfan alem~ kapıl )it 
FranSIZ fel.efesine, logiliz ede 
yatına, Alman musikisine, ~ 
Avrupa' dan ıelecek her fikre 
patacak! "Yeni Türk mecmua"' 
ancak yeni Türk tezine ya 
lqtığı nisbette, adının ilin e 
iddiaya ve Halke•İ progra~ 
uygun olur" diyorlar. HalkeY1 fi 
progr.ımı, Türkiye' de ilim, . 
ye san'at şubeleri ıin• hepsi~ 
kişaf ettirmeğe hizmet etDl 

Bir Fransız filezofunun e .j/ 
tercilme etmek, bir Fransa~ -
harririnden bahsetmek hı~ 
programdan uzaklaşmak sayıl, 

Kafalanmızda bir durg\1~ 
var; gençlerimiz dünyada ne .z 
ne bittiğini bilmiyor; eski ~ 
(erimizin dili de, duJUf ve ~ 
nütleri de bizden bergUn ~ 
daha ma!dapyor; o halde 'I 
kafalan itJetmek içi11 onlara ~ 
~en bir gıda bulmağa çalı,..... 
llflZ. Onlara yalnız Berg~ 
değil, Avrupa'oın bntün fil ~ 
larını; yalnız An~ Maur~f' 
değil, Am1pa'mn bnttın e ~ 
rioi ~petmefce uğraşın~ 
.. Hepıi lhım bu yurda, 

milfit." A 
Falih Rıfkı'nın bir yaı ~ 

söylediği gibi dil inkılAbı ~ 
inkıllbı ile olacaktır. Kaf • r/ 
llbınm da ba~ hazırlayıcısı 

clmelerdir. · ıJ!. 
•BergaoD'u anlıyanlar Y-,,_ 

henkçe bilenlerdir, onlar da ~ 
çesini okuma:ı" diyorlar. ~ 
yalnız mevcut karie hitap e ~ 
kendisine kari yaratır. 1 ürk~ 
kitapları o~unur bir ~il,. b ~ 
getirmek, hır mecmua ıçın 
pye mi? 
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Londra Mülakatı Gw; a,.eler Seviştik! _ Birkıç 
llıııhiııı b· .nndenberi. Fran1ada. 
~"l"""' a illan rcıalt\t patlak nrmlı 
~c tay;'· Rakip tayyare fabrikaları 
"tııfaatt'~ komiayoncularının ut 
'•teııa • erınden dof ao bu bidiıe, 
lft ur ten d e.a, Ilı P•r e açıldıkça içinia 

Mak Donalt~ Heriyo Mülikabnda T ah
didi T eslihat Meselesi Halledilecek Mi? 

" Dört sene evvel bir kızla 
bnı~ıp seviştik. Bir sene kadar 
bCSylece seviştikten sonra bir 
gOn bu aıkımızın bizi izdivaca 
götoremiyeceğinde ittifak ettik 
ve biribimize kDsmemek, hllrmet 
ve muhabbetten başka bir hiı 
beslememek ıartile ayrıldık. Bir 
arkadaı gibi seviştik ve bir arka. 
daı olarak kalmak istedik. Fakat 
kız söznnn tutmadı. O gOnden 
itibaren kızın bana karıı olan 
vaziyeti değişti. Benden nefret 
eder gibi g6rllnmlye bqladı. 
Bunu anhyamadım ve ne Jap .. 
cağımı fqırdım." 

bılktar d 
1~11lr•aı. her defasında bi. 

"'or. a 1 faılı yürek bulandı· 
Ptteıeı 
t:' • fuı 
'•rıa d ht •• bi 'b ' tlrlceti rı irine rakip iki tay• 

~~rlet Yarı Cenubi Amerikaya 
Si' l\\'~•PIQ haya poatalan ıir
~ dtt, re:: laatlaruıda çallfan ye 

"• ••ırı ~e tanınan peynelmJlıl 
81Jiıa ! •• •rleri tirketf. 

~. •d~ lllGeaacu, itlcrlnlo fena i'ttir, ~•liadeo dolayı lflb et
:.:~•tl feıa eli tasfiye ediliyor.. Fakat 

• f"fp ~•ıiyete dütüren adam· 
~ tlrketı aihal7et ea.rl olarak, 
L-~. "'-ı,,1 Q t:ufiyeaine memur edil· 
~•lliıt ea-d&r. Han poıtalan tir-
-., Iİ, Sidtalıırıaa 1aha-.ndan çekil· 
'"• na 1110 • ._ "• Hteıealnı tek ba· 

)a GllJ. .~~kl~ılz bırakacafı için 
da L_ ttin adamları Sidna• 

''" . ""\aroıaaıı . , •çiıı F utemişlerdir. Bu• 

Parla 11 - İngiliz BqyekiJi 
M. Mak Donalt ile Fraom Başve
kili M. Heriyo arasındaki mUIA· 
kat perşembe günil Londrada 
yapılacakbr. M. Heriyo çarıamba 
gfinU hareket edecektir. 

Gazeteler, ba mlllikaba te .. 
lihabn tahdidi meselesini aydın
latacağım limit etmektedirler. 

Fransız Harbiye NalU'I •• 
Tahdidi Teslihat Konferansında 
murahhu bulunan M. Pol Bon
kur yann Cenevreden buraya 
gelecek ve kabine iç.timaına iıti· 
rak edecektL 

M. Heriyo Londraya gitme· 
den eVYel Cenevre müzakereleri 
ve Framu. planı hakkında 
Pol Ponkorttan izahat alacaktır. 

t~". llllldilrt raa~ız hükümetine Sldna· 
•I 11kıı_,. •rloı leleliyecek birtakım 
'n d, ttt;ıcr "•r111i4lerdir. Bu vesikaları 
.t ıc, '-Gt,:'1"l iddia edenler bunlara 
a:'"ılı.ıtu .. •••lara da göatermiıler, 
~ "••iq~u da te~bit ettirmiılerdir. 
.. 

1
"'1\l L· llrda Sıdna tirketinin bir 

Franaanın Hazırladılı 

Yeni Llyiha 
Paris 11 - Pöti Pariziyen 

gazetesinin verdiği malüınata gö
re, F ransawn hazırladığı yeni 
tahdidi teslihat planı, Lokarno 
itilaflarını biraz andırmaktadır. 

. ı ı ıı :ı <. iıı - JaJıO ı i tı a ı ha" ı .tl.ı Li it ıı ,.u..,ıl ou u ııu rı ' tnl ı t:;ı Litto ı 

rnp r un ıı } ırtıyo r, ve Ceıııi) tti 'k' ın hZ'lfarm:ı mord:ıo okuyor! 

"' l'1 nıaaeı • ta '" lia erı Lufthanza iıiınU 
.. •tetilfyo va firkeline satılınıt gibi 
•••• r ve s·d •ldılt) ı na mfidürlerinin 
ı_ f:, llna •rı glS.teriliyor. 
oıet it 1 t hü -
-.· ''i·sınd kuıneti bu mühim reı.a· 

Sulhün tesisi gayesine göre 
birtakım itillf projeleri bir araya 
getirilmektedir. PJAnda şu esas· 
lar vardır: Silah miktarlarının de· 

Hint Müslümanları 
Gandi, İhtilaf Halinde Bulunan Müs
lümanların Arasını Bulmak İstiyor 

di:t \'e 2Örın~ derhal tahkikata giriş· 
lı. ' 'Yni f tür ki veılkalar sahte• 
..::"'hnla l~anıanda itham altıoda 
l,L 'el( ke:;..

1
• mahkemeye milracaat 

I ~tıı· 1 ~rlne - üt k · 
llt -~~ tenıi:ı:lcnnıe •~r. .nıe 0ıı1ten~n lt.t 1 

1 t.bk'k ıını ••temıı erdır. 
t ıık ı at n t' . d h 

'biıı Yaptıtı • e ıceaın e, sa tc• 
~I\ d, bir lco ~abıt olan Kollen is• 
lt~•latI. t rnııyoncu ile muhtelif 
t ..... 7" .. •lc eınaaı olan Kont dö 
.... ,, "•l'lltad • bl 

tttı.. eclit11aı ti un r maliyeci 
t. eu•iıı -a' Mr. Bu adamlar, ~ Sldna 
h~llbi 4\ııı tf~~•riaı lekelemek içia 

''" er._. b h ı_. -.ne~ .Y• ava postaları 

ğiştirilmesine ait umumi bir mu· 
kavele. 

Yavq yavq beynelmilel bir 
kuvvet vücuda getirilmesi için 
bir akit. Hukuk müsavatı prensi
binin tatbikıne ait bir protokol. 
Bütün devletlerin şimdiki silah 
miktarJarmm tespiti hakkında bir 
teklif. 

Bombay 11 - Müslllmao kon· 
gre i taraftara olan milslümanlara 

karşı ittihat etmiş bir halde bulu· 

nan muhafazakar ..müaHimanlar 

arl\sında bir ihtilAf çıkmıştır. 

Muhafazakarlardan bir klsnu, 
Mecusilerin yapacakları fedaki.-. 
lıklar bildirilmedikçe Şevket Ali-

nin teklif ettiği konferansa if tirak 
etmiyeceklerdir. Bu ihtilaf üzerine 

Gandi nui:dilmanların mi!tterek 
bir talepte bulunmadıkça, iki 

tarafın reislerile milzakere yap· 
mıyacaktlf • 

Valii Umumt, hapishane ni· 
zamnamesini Gnndi lehinde ha· 
fif!etmiyeceğini söylemiştir. Şev· 
kel Ali, bir teJgrafJa valii umu
miye müracaat ederek bu ka· 
rarından vazgeçmesini istemiştir. 
Müslüman konferansı için yapılan 
haurlıklar çok ilerlemiştir. Gandi 
Müslüman Cemiyetleri arasında 
devamlı bir anlaşma vUcuda 
getiret'eğini söylemiştir. ter forıl .,_•h~ın raüdürü M. Buy• 

Lı ~Q '"" rif ed•t ' ' oıq._ ' '-Ydaı 1 nuş veaıkalar 

Silih miktarları tespit edile· 
cek devletler arasında Almanya 
da vardır. Bu eaaılara ııöre hu· 
kuk mllKavah prensibi kabul edi· 
lccektir. ~~-------------···------------~~ '- .. , ... dip, 'l'lıa lıaberler fıaıfdıyan 

'-t?ll laı._ Ba münaaebetle M. 

l.t.. ~~" hi.. d• Fransa adliyell ç k F • 
... ._. d ..... d ~ defa . dinlenmif, o ecı 
~Qcl ltelldleı a, baa .. ailıalardan biri· 
Lfıdı:e l',,.di;; ••bık Bqnkiı M. Bir Kaza 
''d.t "'ittir. Bu t~••fından verildiğini Londra, ı 1 - 13 amelenin 
--t~L r:a~t •de, belki bir ifti-
'-i,tt"' '°•re• ~0irulutu takdirinde, ölümüne sebebiyet veren maden 

1) •l•calctar ıalet, mGthlı hir rna- ocağındaki feci kaza töyle olmuı-
''~ '"I .. a- • tur: Auıclc)i hamil olan asansör 

Bir Katar Yoldan Çıktı 
Paris, 11 - BAi allr' at kata· 

rı yoldan çıkmıf, bet kiJİ yara· 
lanmattar. 

Tayfalarm Grevi 
Marsil1a, 11 - Maaejeri Mı• 

ritini kumpıtnyası tayfaları grev 
ilin etnıiıtir. 

· --l'•lıı 0"ları ~~elerine muıallat ol•· 500 metre bir irtifadan koparak 
ı~ ~ -..-.. fu ib •. d '- -

.tit. il· ''Q••d• .~ r l kemirenler baı döndfırücü bir süratle kuyu- kaç saniye ıçın e !K&pınm agır 
t.,~·1 'I\ bir La aorOlnaif dejiller- nun su ile dolu olan dibine sap· demir kapaklarını kaldırmıya 

1 ~d ... dt..ct k ••~,1 •n b.. en bir tanesini lanmıştır, 111uvaffak ofmu' ve endiıini 
)ttJe ~t. ~•t. •oa.uacu beynelmıJel Asansörde bulunan 20 kicıideo ..Jıc.anya atabilmiftir. Bu amele a_ t de • "•ıaı l l ., \.1 ., 

t._1 rı ••et. ... f •nen c:na· ancak bir kişi sağ kalm;ştır. Son kuyuya s:ırkıtalaa bir ipe sarıla· 
1ıı,., f oluyor ~ bir tan .. iai a;dın · 

"• he,_,; "'-tanlakte kalanların derece kuH•etli bir adam olan rak yukarı çıkmıştır. Asans6rdeki 
,.. ıt- ~•nı A lah b:lir.-.::ıre ' , bu amele, asansörün battığı bir- diğer ameleler hurdehaş olmuştur. 
''7.Fft = - . il( AN U - - · =======:::::o~ib::i"~·::::k=-ahverenfİ bir harmaniye 

M ARA S 1 : 95:::=:=::=;::::===== e d b" d · ,= almtf, batm a ır en serpuı 

ç o c u il L u ö u il ::~:E=:~:? il• beni pı.~ 
~thu. 11 .. • -.... Çocukların en bOyliiU ayaia 
~ -- Maksim Gork .... ' halfAl r o1uH kalkb we baı• ile büyllk baba· 
l<ıç ı_ l"ürkıreye Çeviresa llar111//alc ·· t d' 1-.. l(ere Par ... mıo evini ıos er ı. 

ciİii halci~t ( H:- P.rça olan ioaan· Kard~ılcri susarak dinliyor- _ işte ıurada oturuyor! 
~ :ıa.._Q • Y~t auyu) aerpil- Jardı. Boyunlarmı &ne doğru _ Onu buraya kim çağırdı? 
el ç ltere 11~•ernaiflerdi. Ve uzatmışlardı. Ktiçlltü ' avurdunu Üç kardeJier hep birden ka-'"cli .. · ua.ler AJl-L__ k l l ~dıl 11 hakild ölü ~ ıiin- şişiriyordu, dudaklarını sımsı ı xağın altından çı dı ar ve eve 
~'1t-u ilr •e b& .. m degal, yalmz biribirine yapıştırmıştı. Ortancası yUrüdüler. Onların bu gidişleri 

1111Uf bir ~u.ctUer tarafından iıe dirseğini bacağına dayamıf, bana terbiyeli bir kaz sUrfisUnU 
.... 8~... 

0 
... 
1 
... ııbırli uyku idi.. k d hatırlattı. İhtiyar beni sertçe .... '- .. ._ diğer kolunu ar eşinin omuzuna 

&Q "-llarırıı • l hararetle ainemin dolamıştı. omuzlarımdan yakaladı ve avlu-
l'liiii da an •tnuya koyuldu o dan sürükleyerek kapıya doğ· 

)ava,,... d ha. bidayette """'ld" nı. Vakit epey geç olmuıtu. anı- K k d 1 _ ~~ edı ki : ... 111 ve larm üstünde kırmızı bulutlar ru götürdli. or u ·~ ağ •· 
llllaa .. _ Q\ınları b' asılı duruyordu. Evin ihtiyar yacak bale gelmiştim. sakat• 

-.ld., t "'YOl'uL Bunlar lımna rag~ men o kadar uzun adım efendisi birdeobire yannnıza çı· .-
kageldi. S.rtına papaslarıa aiydiil •llyor vo ıyte hazla ,nrnyordu ki 

ispanyadaki Kargaşahkfnr 
Madrit 11 - Komllnistlerin 

Liyereoada çıkardıkları kargaıa· 
lıklar bastınlmışbr. lki kadın ve 
sekiz erkekten ibaret olan ırev 
komiteai te•kif edilmiıtir. 

Yunanistanda ZeJzeleler 
Atina, ı 1 - Z~lzeleler devam 

etmektedir. 

Tayyareciler Kurtuldu 
Raogoo, 11 - Hint Okya· 

nosunda bir adaya inmiye mec· 
bur olarak telsizle imdat istiyen 
Almao tayyareci Grono ve üç 
arkadaıı salimen buraya ıcl
mişlerdir. 

ağlamaya vakit bulamıyordum. 
Kendime gelinceye kadar bir 
libzede ıokakta bulundum. O 
kapı eıiginde durarak plrmağı 
ile beni tehdit ediyor, bağn· 
yordu: 

- Sakın bir daha bize sel· 
miye cesaret etmiyesinl 

Hiddetlendim: .. Ben zaten A

na gelmiyorum ihtiyar ıeytanln 
diye bağardım. Uzun kolunu uza
tarak beni tekrar yalcalndı •e 
bizim eve g&tlirdQ: •Boyllk ba
ban evde mi?,, diye ıorda. • K .. 
limeleri beynime tokmak gibi 
iniyordu. TaJiimdea olacak bö-
yftk babam evde idi. Baımı 
arkaye doğru atarak, 81Yn 

aakahnı ileri uzatmlf bu kız
ııın ibtiyann karşı11nda duru
yor, onun renksiz yuYarlak 16 .. 

Fenerı ıı. y 
Oğlum, ıen qkı bir oyun Ye 

bir genç kızın kalbini oyuncak 
mı sandın? Ayrıbrken kızın IOD 

aöz.lerini habrlaraan onun bu 
ktııklln vaziyetinin aebebini an
lamakta aecikme:uin. Sana arbk 
başkasıoı ıevmiyeceğinl, kalbinde 
başkasına yer vermiyecejini ı6y
liyen kız, seni ıemıekte devam 
ediyor demektir, kalbinde atk 
varken bir kızın llkayt kalmasına 
imkln var mıdır? Bence bu tec
rübe ıeviştiğiniıi ispat ettiği için, 
bu defa evlenecek gibi tekrar 
barışın Ye eYlenmenin yolunu 
arayın. 

• "Kanm bana hiyaoctini itiraf 
etti, fakat piıman olduğunu ili· 
Ye etti. Evim başıma yıkıldı. lki 
çocuğum var. Ne yapacağımı 

Ş8ftl'dım. Ulvi 

Evi yıkmak kadına bir ceza 
yerine geçebilseydi, filphe yok, 
aize ayrılmayı tavsiye ederdim.. 
Fakat bu ıllnahtan çocuklanu 
metul edilmesine vicdan ruı 
olmıyor. Kannız pişnaao olmupa 
affedin, çocuklannazın saadetine 
halel vermeyin. Belki siz arbk 
mes'ut olamazsınız, fakat aiz de 
kendinizi çocuklarınıza feda edin. 

• 16Bir talibim var. Fakat ew· 
lenen arkadqlarımın aile haya
tım göıllm önllne getiriyorum da, 
eYlenmiye cesaret edemiyorum.. 
Aile bayab, on1arınld kadar 
cehennemse, baflmı felAkete aok· 
manm ne manaıı var diyorum. 
Sen ne dersin banımteyze?,, 

Ferbua .. 

Doğru dlifOnmiyorsun, bedbaht 
ailelere deiil, mesut ailelere ba
kınız. Arkadatlarmız iyi bir yuYa 
kuramamışlarsa, bütün evler bo· 
zuk demek değildir, yuvanızın ıa
adctini temin kendi elinizdedir. 

HA 'Jl\HEYZg 

lerine bakarak acele· acele ko-
nuıuyordu: 

- Anaui ıeyahat• çıktı. 
Benim sabahtan alqama kadar 
itim var. Ona e•de nezaret ede-
cek kimM yok. Artık af buyur
mal•ıınıa Kaymakam Beyi. 

Fakat Kaymakam B. bajarı-
3or, aeai erin içinde çan, çıo 6t0-
yordu. Sonra aopa yuhuut gibi 
dimdik auklqtı aitti. 

Bir mtiddet sonra a•luda 
Peter amcanın arabası yananda 
bulunuyordum. O atını arabadaa 
ç&zerken ıordu: 

- Yine ne oldu kUçDk Bey, 
neden dayak yedin?. 

BOyOlc babamın bani ne içia 
da.dntonU anlaymC'a hidd•tl• 
ıtırUltil etmiy• batla dı : 

tAn ..... ) 

.. .. .. 



6 ~ayfa 

Dünya Hô.diseleri 

Macaristar .. 
Ve Almangada 
AhlakMücadelesi 

Harp sonu hayali, ahlaki, 
telAkkilerde umum1 bir laübaliliğe 
doğru büyük bir cereyan yarat
mıştı. ifrat içinde kendini kay· 
helme derecelerine gelen insan
lık, şimdi, tabii bir aksülamelle, 
geriye doğru gitmiye başlamıştır. 
Birçok memleketlerde çıplaklığa 

karşı açdan mücadele hunun bir 
neticesi olduğu gibi giyiniş ,,e 
yaşayış şekiİlcrine konmak ish • 
nen kayitler de bundan ileri 
'eliyor. 

Almanya ve Macarjslan, yap· 
mak kararını , verdikleri ahlak 
miicacfeıesi~~e . en ileri gidenlerin 
iınıfında · bul\ınüyorlar. Bunfü n , 
Lir hafta . e~~e} neşredilen bir. 
hükümet kararnameıi, bütün Al
man aahillerfode giyilecek mayo
ların en küçük teferruatına kadar, 
tekillerini tesbit etmiştir. 

Küreklerden aşağı kısım açık : 
olmıyacak, paçaların uzunluğu 
diıkapağa kadar gelecek, göğüs 

k11mı, ancak muayyen bir dekolte 
teklini aşmıyacakhr. Macaristan, 
bu hususta daha ileri gidiyor: 
Nefis San'atler Mekteplerinde, 
heykel modellerini açıklığına ni· 
hayet verilecek, modellerin şekil
leri, behemehal mayo giyinmiş 
oldukları halde alınacaktır. 

Yalnız, bu kararlar, yaz ınev
ıiminden itibaren tatbik mevkiine 
gireceklerdir. Çünki bUtün elbi
seler, mayolar, bu ıenenin yaz. 
modasıııa göre yapılmışbr. Bu 
kararları birdenbire tatbike kal
.lu~mak, birçok ticari aksaklıklara 
aebep olacaktır. Onun içindir ki 
ahllk mlicadelesi, ticari menfaat
lerle at başı yilrUyebilecek bir 
ıurette tanzim ve tcsbit edilmiştir. 

Farelere ·Karşı 

Pal'is, 9 - Luvar isimli bir 
Fransız doktoru Paris tıp akade
miıine, farelerle mücadele için 
bulduğu çok faydalı addedilen 
bir usulllnU tebliğ etmiştir. Ma
Uim olduğu Uxere fare dişleri, 

inaan tırnakları gibi mütemadi 
aurette uzamak kabiliyetindedir. 
fareler, buna mini olmak için 
diflerile sert maddeleri kemirir, 
bu ıuretle bizim makasla brna
i•mııı kestiğimiz gibi onlar da 
diflerini ufaltırlar. Farelerin bu 
iş için en elveriıli buldukları 
maddeler kurıun borulardır. Hal-

buki bu borular, su tesisatında, 
elektrik kablolarını muhafazada 
kuJlanıldıklan için, bionetice bn
yük zararlara sebep oluyorlar. 

Doktor Luvarın bulduğu usul 
ıudur : Kapan kurarak fareleri 
yakalamak, bunların difilerini öl· 

dürmek, erkeklerini aahvermek. 
Bu takdirde erk~lc fareler diti
lerden çok fazla olacağı için 
aralarında mOthit bir kıskançlık 

mücadelesi baılamakta, az za
manda biribirlerini mahvetmek
tedirlr.r. Bu usul, zehir kullanma! 
ve sair imha usullerinin heptinden 

daha iyi neticeler vermiıtir. Fa
kat bu usulün tatbik kabiliyetin
deki mUtklillt şudur ki diti ve 

erkek fare ayırt etmenin cidden 
mllşktU bir meaele olmasıdır. 
Buna da bir çare bulunacak 

oluraa, fare tehlikeai (!) toptan 
laalledilmiş olacaktır. 

A 

A Ş ~ !<- ! •• 1 Kari Mekluplrırı 
Efendi Hazretleri Diyor Ki: "Omrümde ~~-u -C-a-dde 

HAVAYA -

On Defa Bile Aksırmadım.,, Tamir 

Sen Tedbirli Ol. 
f utgunJuğun her çeşidini iıit

miştim. Fakat havaya işık olanı 

yeni duydum. Evet! ha\1aya Aşık .. 
Hava aşıkım, geçen cuma 

günii, Beyoğlunda, Tak!im bah
çesinde bana tanıttılar. Kırçıl 
snlmllı, ağır yürüyüşlü bir adam .. 

Burada ismini yazmıya mezun 
değilim. Fakat kıyafetini sıze 

pekala tarif edebilirim. Arka-

Takdir Ne 

sında rengi yeşi- .--..-~ 

le çalar uzun bir 
ceket, başanda 

kulakları.ıa ka
dar geçen mc1on 
bir tapka.. A

yaklarında geııiş 
lastikfer.. Bu 

havad~, listik 
giydiğine şaşma

yınız. Çünkü ba
na anlattıklarına 

göre hava aş:kı, 

İse Kendini Gösterir 
aylarca lSkılir dur 
arbk... Haydi 
mademki açtınız 
aöyliyeyim: Ben, 
ömrümde belki 
on defa aksırma· 
mışımdır. Üst
üste aksırığı iyi 
alimet saymam. 
Başıma böyle bir 
şey gelince b"
men odama çeki-
lip yatağa. gire
rim. Bir ıhlamur ... 
bir ıhlamur da
ha... Sıkı "sıkı 
6rtfinilp terledi
ğim · gibi . bir. 
ıeyciiim · kal
maz." 

adeta, bulutlan OstUste ate ~•r-sjr iyi alAme:ı •aymam, h•ın•n odama çeklllp 

Galataıaraya 
yaklaıbk. Efendi 
Hazretleri, hali 
tramvaya binmek 
arzusunu iıhar 
etmiyordu: 

nem kapar dediğimiz kimseler
dendir. Nezle olmaktan ödii ko
par. Yaz kış, boynundan sarğıyı, 
ayağından lastiği, göğ~ünden yün 
yeleği çıkaramaz. Kendisi altmışı 
geçkindir amma bence kırk beş
liklere sağlamhktan yana taş çr· 
kartan bir altm ışlıktır ... 

Eski bir hikaycniı1 kahraman
larmdan bir Meraki Efendi \'ardı. 

işte bizim hava aşıkma veri
lecek en uygun isim ... 

Hava aşrkı ile beraber tak i
me doğru yilriirken, bizim tkıı:~
mamıza delalet eden zat, lafı 

açh: 
- Ömründe kaç kere aksır· 

dm kuzum ... Efendi?. 
Aksırık lifı sinirine dokunmuş 

gibi götlerini kırpıştırarak birkaç 
adını ilerledi. Sonra, arkasına 
dönerek: 

- ilahi, çocuk... dedi, yine 
beni abuk sabuk söyleteceksin! 

Ben hemen atıldım: 
- Aman efendim .• estafuru!

lah ... Niçin abuk sabuk olsuıı. 
Zevkle dinliy eceğiı. ... 

Hava aşıkı, öksürük Taklidi 
yapar gibi iki kere ke!lk kesik 
" ehhe ehbc,1• • 

dedikten sonra ıöze baıladı: 
- El'abdi yUdebbir, Allahu 

yukaddir demişler... Sen tedbirli 
bulun da, takdir ne iıe o olur. 
Peygamber Efendimize, ıormuı
lar. Cenabı Hakka mUnacat 
ederken ilk evvel ne istiyelim. 
Resulü Kibriya cevap verır.iı: 
" Afiyet temenni ediniz! ., fani 
dünyayı, ıöyle arızas~z kemali 
ııhhat üzere ıeçirebiJenlcre ne 
mutlu. 
" Olmıya devlet cihanda bir 

nefeı ııbhat gibi ... " 

Bendeniz, ötedenberi haata
Jaktan korkanm. Haatalıiı, ekıc
riya davet eden biziz. msaıı, 

durduğu yerde basta olmaz. 
Mutlaka harici bir sebep bulu
nacak. 

Bu yqa kadar, bir gün baı 
ağraıı nedir bilmem. Bir defa 
ökıüriiğe tutuldum. Fakat üç 
günden f.ula slirmedi. Dedim ya, 
kendimi korumasım bilirim. Allaha 
ıUkUr, pederimaode birkaç ufak 
tefek sayesinde kimseye muhtaç 
olmuyorum." T akaim abideainin 
6nüno gelmittik. Gazinoların birin
de bir parp dinlenmeyi teklif 

Y•z, kı• boynunda •argı, 
ayajmda IA•tik eMslk olmaz. 

edecek oldum. Derhal kaşlarını 

çattı: 

-Siz anu buyurursanız girin •. 
bendeniz yoluma devam ederim. 

- Niçin dendi hazretleri? 
Sakalının telleri diken diken oldu: 

- Fesat hava va uğramış yer
lerin yanından bile geçmem .•. 
Bir gazinoya hiç olmazsa günde 
bin kiti girer a... Peki, bu bin 
kiti, ne miktar hamızı karbon 
ifraz. eder bir kere besap ettiniz 
mi? Haydi, pencereleri açıp içe
risini havalandırdıklarını farzede
lim. Yine ne olsa, inaanı zehir
lemiye kifi gelecek kadar mek
ruh hava kalır. O halde, ne lü
zum var a cf endim'l Kendime 
kıyacak olduktan sonra, daha 
rahat bir 610m intihap ederim ... 

Arkada,, bir arahk; deminki 
suali tekrarlamak iıtedi. Fakat.: 

- Ömründe kaç kere akıır ... 
demive kalmadan hava Aııkı 
a6zilnü kesti: 

- Bıkbm bu akaarık hikiye
ıinden ..• Konuşacak bqka mevzu 
yok mu? Her ıaman aöylerim. 
Kendimizi mu haf aza edersek öm· 
rDmUz oldukça ne akıırır, ne de 
hınçkmrıı. 

Hınçk11mamak elde · değil mi 
dediniz? Pekala eldedir. Yemeği 
tıkabua yerainiı, lokmalar bo
iazınııda ııralandığı gibi haydi 
bir hınçkırık. •. Bereket versin 
ıu içince geçer. Ökıllrök, öyle 
değildir. G1rtlağı bir kere •ardı 
da cijerlere do;ru yol aldı mı, 

- Yorulmadınız mı ? diye 
sorunc~. yüz.Ume rnAnalı manalı 
baktı: 

- Y orğunluğun ehemmiyeti yok. 
Sar.smtı daha fena... Zati, ne 
kadar yolumuz kaldı. Ağır ağır 

Karaköye kadar incriı. ... 
Anlaşılan tramvaya binmeyi 

de pek sıhhi bir hareket bul· 
muyordu. 

Benim zihnimi karcalıyan 

mesele, hava lşıklığmın onda 
nasıl baıladığını öğrenmekti. Bir 
arahk ce83rdimi tophyarak sor
duın: 

- Siıe havaya itık diyodar, 
doğru mu? 
lnkir etmedi : 

- Doğrudur, elbette h&vaya 
Aşıkım. Ziruha, her ne gelirse 
havadan gelir. 

Ben ·iıi lltifeye yordum: 
- Havadan geJmiyen bir 

şey vardır. Efendi Hz.. 
- Nedir o? 
- Para.. 
Kııkıs goldü : 
- Merak etme.. Onu da 

havadan celbedenler var. Malüm 
, ya, en kısa yol, bava yoludur, 

derie. 
- Bu lfıklık nasıl başladı 

sizde? 
- • Anlauyıoı: Bendeniz, doğ-

ma bftytirue, K~mustapaşalıyım. 
Yirmi iki ı•ııiiıa kadar Koca
mllStapatacla pedritn konağında 
yaıadım. Sonra p~der öldü, ko
nak bozuldu, mirasçılar varı 
yoğu paylaıblar. Biı de hemen 
hemen ortada katdık aıibi birıey. 

Ne iıe, Akıarayda kiralık bir 
ev bulup taıındık. Hemıircm, 
hemtiremin kızları.. Ben, refika .. 
Gel zaman, ait ıaman refika 
baatalandr. 

ince baatahkmıf. Altı ayma 
varmadan gitti. Arkasmdan hem
şire... Biz onunla uğraı1rken, kü
çOkler, aerildiler yatağa.. Hasılı 

bir aenenin içinde dCSrt can ıöm
düm.. Aklım baıama geldi amma 
neden ıonra.. ~kaarayda oturdu
ğum eve, günq, hamam gibi 
tepe penceresinden giriyordu. 
Rutubet, deıen, diz boyu... An
ladım ki biraz daha kalsam, ben 
de kalıbı dinlendireceğim.. Ak
sarayı bırakıp Uieliye taıındım. 
Lileli föyle b3yle amma, orada 
da aradığım aaf havayı bula
madım. 

O ,Uaclea aonra baıladına la-

Edilmeli 
Karilerimi:ıden KadıköylU 5'" 

im Bey, Kadıköy - Haydarpat' 
rıhtım caddesinin bakımsııbi',. 
dau ~ikiyet ediyor ve bir muhat" 
ririmizin caddeyi gördükten soO: 
ra belediyenin nazarı dikkatiıll 
celbetmesini istiyor. 

Kariimiz şikiyetinde hakhdıt· 
Bu cadde belki de inşa edildiji 
tarihtenberi tamir görmemiştİt• 
~azın tozdan dumandan, ve it 

. ğım kokusundan, kışın da ~mut' 

dan ve dalgadan bu caddede' 
ıe9mek ve bu cadde Uzeriodeki 

evlerde oturmak mllmkün dejil' 
dir. Bir çaresine bakılamaz 1111? 

. 
Verine Giden Mektup 

Bir karllmlzln 1lkl1etlnl dttcetmit .,. 
teahhUtlü blr mektubu• 1erine ~tmedlİJ" 
yazıaıthk. Ankara Poeta MOiürlGiG .,. 
iddianın dofru Olmadıfıaı blldlri,ror- T,,r 
.kereyi aynen yaaıyorua: 

8 1 O 932 tarihli ve 79J No. b 
gazetenizin 6 mcı sahife9inin bf' 
şinci slltununda ( Yerine gitıoi
yen teahhlit)ü mektup ) serlevb,la 
şikayeti okudum. Mevzubahs f!ll 
Galata No. lı teahhlitlü mektuboJI 
postaya tevdiinden 24 saat ıoor• 
yani 18 8, 932 tarihinde Naklt 

Jşleri birinci milmeyyizi saUb 
Beyin binat kendisine teslilll 
edildiği mahfuz imzasından ar 
laşıldı. 

ilk intişar edecek gazeteniıiO 
eyni sahife ve sütununda tavıibi 
ke1fiyet buyurulmasını bilbaısl 

rica eder hürmetlerimi takdifll 
ederim efendim. 

Ankara Poala Müdürl 
Kamu 

......................................................... .-" 
tanbul~ dört dönmiye,.. Ne Sul
tanahmet, ne Beyazıdm TavşaJI' 
taşı, ne Şebzadebatı, dolaınıadr 
gım semt kalmadı. Hiçbiriıı1' 
havası, mizacıma uygun dütnılt' 
yordu. 

Dört sene evvel, adada idilll' 
Kııı orada geçirdim. Adanın kil' 
ru bir havası •ardır. Hoşu_, 
gitmedi. Heybeliye geçtim. A)tt 
ay da Heybeliye misafir oldulll-

Heybeliden sonra, Boğ••' 
geçtim. Üıküdardan ba~hyar,IM 
Kavağa :Cadar Boğazm Anadoltl 
yakasında, Beşiktaştan Sarıyet' 
kadar bütlln Rumeli yakası11cl• 
bavasmı tecrübe etmedik j(6' 
bırakmadım. 

Durdu, bir dakika düşünclil· 
Sonra devam etti: 

- Hak nazardan saklat10• 
bir buçuk ıenedir, oldulum ye~ 
deyim. Havasından yana bir ~ 
klyetim de yok hani ... 

Bu hava meraklı11 zatin ~ 
vaamı beğendiği yeri öğrenJ11t 
iıtedlm: 

- Şimdi, neredeıiniz? 
Dedi ki: 

tenha bİ' 
Efen~ 
ta biati_. 

- Paıabahçenin 
kötesinpe yafıyorum. 

buramn lıavaaa, Adeta 
mlillyimleştiriyor. 

Ynkıekkaldırtm• iniyorduk-bit 
Ciierlerini tiıirerek derin 

nefes aldıktan aonra: , 
- Şu murdar havaya balı' 

bir kere.. dedi, içine zehir nti.,. 
1i doluyor insanın ... 

DanUftınunumuı.da bir iti' 
vaiyat kUrailıD ibdaa edilse :: 
derrialiğine, bu :ıatten daha 
nasibi bulunamazdı! 



, Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neıro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

' -

INANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuabnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

50,000 Faşist Genç Bir Arada Romada Cimnastik Meşherinde 
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lnanılmı~aCak - --~ 
Şeg/er · 
Bekarlar 
Apartı naa n ı 

v· 
L_ • ıydanad ı bekArlar apartımam 
...... & b" 

·.tad od ır apartman vardı.-. Bu-
e k • alar yalnız bekar kız ve 
~~ldere kiralanır. Fakat ikamet 
do.. •rından biri, burada oturul-

ıu müddetçe evlenmemektir. 

Eııence * 
>-erleri 
haj~~ria, eğlence yerlerinin çok
J•p.:!İ meşhurdur. Bir istatistik· 
hir •r ve görmüıler ki. eğer 
... ıece . bGtOn Pariı balkı eğ
lllil;eye .!~mek iateae, iki buçuk 
kah on ..... ı açıkta kalır. BUtlin 
ı... •ehaneler, aazinolar, sinema
~İda~·t•alar, tiyatrolar filln 
için alde aM.ak 160 bin kiti 

Yer vardır. 

Otob·· ·· * usu 
1etı1<;1 
~~Doda polia, bir otobGsU 
'-tlcif 1 b~&n yolcularile birlikte 
•ia elJalftir. Y okulardan biri-

. ~ı::;.tap çalmmıt. poliıe haber 
"- Yol olis hem otobosü, hem 
laePlli11f'ıl~rı durdurnu19, 11onra 

1~ bırden en yalan karakola 
leri;de~: . Çanta oturana yer· 
._,.., l>11ın1t1 arka1ında bulun-

:,- ~. .". llı'ftit. 1 1 aabtlcıla te.kif edil· 

Kutup 
Pu.i/q,.1 

* 
R...ıaı il 

lleyalaat .'. utlaa yaptlacak J•Bİ 
..... .,dı ıçıa yeni b)ır pul yap-
1r ...... p r. Bu pulaa nz.Rnde .. ,. , . ..., . 
.._. tefe 1 •-:dar. ~u}u.t buıl•h 

re tah ... edilecektir. 

CetJ· * ~ ış Getiren 
ofanız Nnsıl 
A. "k ~ en •da yeni bir 9el'm 

l&~nuya batlamtthr, Se
'-"lari lar biribirine hahr •ora 

lanı an: 
- Buatin . . 

la&z ..... ? o· ae"" ı.etiren kafa-8-d ıyorl'lar. 
lcaa11aın aa ••k.e\ ·cfünagın bir 
tle b:ıa~d~~e ve uyku halisa
eraaaaawa f . ~ hatırlatarak 
iirai aonn a:liyeta ıeçip •eçmedi
fte k da a hr. Dimaııa abt k•MDı 
bo, _:.._ r çok olursa, okadar 

vnır. 

Biaaenale b k ;. runuz. Y ar ·~•flntıa •~ 

l&a ~ G:~~ ıetir• kafanu. bo-

Şarl Hebenseıı ia
mlndekl b11 adam 
13 tubatta doimut. 
Frann4a cephede 
13 rUn h1trp etmlt 
9'll de ayıa 13 hde 
~vlenmi,, timdi 39 

)'İınl 3 defa 13 
ya,ı ,d ıdır. 

Ye iGlat.de IKklr kızlar 
.•gotç (berinde yapt k· 
.ı ı kulGbr.le·de )'a
'>amıya mr.cburdurlar. 

h.ı,ı ı ·ı ibrı ıne 

kııdın rf'aftl 1 İf• 
lennılt bir J•lan. 
Bir A1111f'rliıalı 
bu yılattı •vind .. 
IM,a.f'mf'k' ,•·r. 

-~z;~ ... ----~~--- ... .. ... ~ 

Her on un.-<ie b"r d"fa Çinci• Pe• 
kin ett Mokdene hlllO~tm •icıl n· 
rakı •ı Wy.• muhtetem bir alayla 
n;akl~d•rler. Bu i~t 268 une n.el 
l.parator Tao K .. anı t.,afindan 
Uttl.- e.Siltatittir • 

.... . ........ . ...... -
1 ,, 

. r ~.- IMlu .. .,e. 
Bu çek 30 aantlm 
bhnlıtaad~ bir ~elik 
üaerine bakedilmittir. 

Çlft çiçek aça• 
bir ı .. ba. Sa• 
Fr•••kocı .. oir 
Aeerikal. tar,.· ,.,..._ , ... ,,;. ' 
riS.l9tlr. 

~rtce 

Şu · Garip Dünya 
Mezarlıktn 
kiralık Oda 

V ar.-wada m~zarhk.ta bir 111e-

1:arı kendisine yatak od.ısi haline 

aetiren bit adam i bulmuşlardtr. 
Bu adam bir seneden be.-i bura
da ya-tmakta~r. 

Bu adaman ~eıar içindeki 
odasmı, civar kalkınıa aeceleri 

ınezarhkta cinler: aıeziqiriyor diye 
yap tıklan tiklyet · üz.erine ıu~y· 
dana çakmııhr. 

Bu mezar odası iyice tefrit 
~tl•iftir .... di;v etyad• 

1
144 lisan 
Bilen Adam 

Almanyada &rlin r•dyosunda 
iapi1'erlik yapan profewr 144 ti
aan bilirmif. Fakat dünyada ko
DUfulan li•anların yekunu 515 

olduğuna Kire yine hiç bir fey 
bilmiyor demektir. 

maada bir küçl\k kütüphane, bir 
.oba ve bir &andalya bulun· 
IJlUft&ar. 

Burada yatan adam bir ifatz· 
dil'. Umo u.-odallh-t İf bula-

'

En Çitkin kadın 
Glbellik Ktmliçeleri arhk 

kabak tadı Yerincf', lngilialer 
ortaya yeni bir müsabaka çıkar
dılar, dünyanın en çirkin kadma
nı aramıya bqladalar. 

Fakat bu müaaba ~<a derhal 
kadınl=tr araSlnda nefretle kar· 
ftfudı. Etrafında bayii güJOndtt, 
fakat müsabakaya ittir.ak eden 
olmadı. 

-~ 
madığı için butamnı kendisine 
metken ittihaz ettiğini söylemiş

tir. Yat•k ot .... k ta l.ir tabut 
kYllaRIRttttr. 

I 16 Sene 
Uyku Uguuan 
Bir Adanı 

Buclapeıte ıuetelerinde okun
mtiftur: 

Umumi harpte b._,mdan ya• 
ralanan ve tam 16 seoedenberi 
g6ıüne uyku girmiyen adam d6n 
gece ebedi uykusuna yatmıtbr. 

Bu adam mlillıim Szekley 
isminde bir ulrerdi. 43 yatında 
ve bekirdı. Cihan harbinde 

Avusturya ordularında biımet 
ederken cephede bir Rus kurtu· 

nile bat1Ddan yaralanmıttı. Onun 
lizcrine baflndan ameliyat olmuf, 
fakat o günden aonra bir daha 
uyku ihtiyaca duymamıfh. 

Tam 16 8elle, yani aşağı yu
karı bir nemlik m8ddet ı.arhnda 
gece ve gtınd&z gözüne uyku 
girmemiftir. 

Uyku ricudu dinleQdiren bir
ıey olduğu için. Macar zabiti 
arada 11rada clialenememelcten 

ç.algın bir bade ıelmifti. Hayatı
nm 140, 160 aaati uykusuz aeç-

miftir. Bu mDddet zarfında ,Un· 
dDzleri çalıfayor, pceleri eilence 

yerlerine aiderelı eileniyordu. Bu 
yilzden berkesin kullandığı elbise 

ve kunduranın iki miali elbiıe " 
"undura aiymif. herkesin yaptı;ı 
muıafın birkaç misli masraf 
yap1DJfhr. 

Doktorlar bu- adamın uya
tile yaloadan allkadar 9larak 
onu aeuret albu ahnaılardı: 

Nihayet ~- re« bu uyu
mıyan adamın birdenbire gideri 
kapaDtnlft ve HU ıonra ebedi 

uykusuna claldaja ulqllmıftL Uyu
duktan birkaç aut sonra kalbi 

durmut ve Jlab•tt Szekely özle
diii i.tirabate kavutn•u,tur. 

Uykusu~ adamın hayata 16yle 
geçerdi: 

Gündüı ı 1 aaat çalıtır ve 
ıeaerdi. Geceleri ya bir eğlenceye 
ıider, yahut evde bir aandaJ)'•Y• 

uzanarak roman o9curdu. Bu aa
yede binl~rce kitap okulDUflu. 
Sabah olunca kalava!tıaıoı yapar. 
itine giderdi. 

Nihayet son aamanlarda içici 
ve merfiae clltmOttii. ö:üntlhlde 
bunun da teairi ehnau muht .. 
meldir. 
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Şezadcbaf1Dda s&ylenen bu 
ıözler, yıldınna silr'atile Beyuıtta 
iıiülmiı .•• Oradan da li~c aynlarak 
bir taraftan DiYaDyolu, Ayuofya, 
Sultaanhmet; diğer taraftan Ça11ı 
içi, Babılli, Sirkeci; diğer taraftan 
da Vezneciler, SüleymaniyeSultan 
Hamamı, EminanU, KöprD cihetle
rine aksetmiştL Milteaddit Ermeni 

hadiselerinden gözll yılan esnaf 
dükkanlarmı kapıyor, uaullacık 
birer tarafa aıvışıyorlardı... Hi· 
disen:n, Galata ve Beyoğlu 

semtlerine intifan da gecikmedi. 
Hele (Mabeyin) e haber yetiştir· 

mek için Galatadan d5rt nala 
geçen Zaptiye Nezaretinin yn· 
verleri, o tarafları da heyecan 
ve telaşe verdi. 

Hadiseden haberdar olan 
Zaptiye Neıaretile Merkez Ku
mandanlığı derhal faaliyete geç· 
miş, bir taraftan vak'a ma
halline memurlar göndermekle 
beraber, diğer taraftan da icap 
eden yerlere devriyeler ve moa· 
veııet kuvvetleri sevketmişti. Bu 
;ki mühim inıihat makamı da 
daha henüz vak'anın mahiyetini 
bilmiyor ve hadiseyi, hakiki bir 
il tilal mukaddemesi zannediyor· 
hı rdı. Halbuki mesele, aleilidc 
bir zabıta ~ak'asındao başka bir 
ıey değildi. Nitekim bu işte hiç 
telaş etmiyen bir yer varsa o da 
Fuat Paşanın konağı idi, Fuat 
Paşa si1Ah se lerini işitir işitmez 

ne olduğunu sordurmuş, kendi 
adam!arile Fehim Paşanın adam· 
lara arasında bu kanlı arbedenin 
zuhur etligini öğrenince bundan 

pek müteessir olmuştu. Evvela, 
konaktan biç kimsenin çıkmama
ıını \'e vak'a mahallind~kilerden 
maada bu işe kimsenin karışma· 
masmı emretti. Ve bu suretle de 
çok büyümek istidadını haiz olan 
bir vAk'nnm önüne geçti ... Fehim 
Paşanın adanılan, kanlar içinde 
yalan arkadaşlarmı sokak ortasın· 
da bırakarak dağıldıktan sonra 
ortada Fuat Papnın üç hademesi 
kalmışh. Bunlardan Ali ile Torna, 
yaralı Osmamu koltarma girdiler 
ve konağa getirdiler. Fuat Paşa, 

derhal poli~ karakoluna haber 
gönderdi. Komhıerle beraber bir 
cerrah istedi. Bnnlnr gc\diği zn· 
anan, hademelerin ifadesini aldırdı 
ve Osmanın yarHmclaki kurşunu 

çıkarttırJı. Abdülhamide hitaben 
katibine derhal bir te1graf yaz
dırdı. Bu telgrafı (Babı seraskeri\ 
deki re ·mi telgrafhaneye yolladı. 

Bu esn.ıda Fehim Paşa saraya 
koşmuş, huıura çıkır, hemen 
Abdülhamidin ayaklarma kapa
narak: 

- Atlah, efendimize tüken• 
mez ömlirler versin... Sayei şaha-

ıı::::;.--::--=== 

Yarrn akşam 21,30 da Gala 
musameresi ol!!rak 

SON POSTA 

R ..... _ 

İnanmadı 
birdenbire f&faladı. Stır'atlo gi
derke11 birdenbire durmak iati
yen bir lokomotifin bozuk fren
leri gibi zınldadı: 

- Hi~ fllphesia, Efedimiz.. 
Maamafih.. Her nekadar, kat1 
raporu daha almadımaa da.. Sa
yei phanelerinde.. .. 

Abdülhamit. elindeki bastona 
hafif hafif yere YW'Uyor, bu va
zi yetle nekadar asabi olduğunu 
ve bilhassa, Fehim P,apnın •öz. 

memur• ferine inanmadığını gösteriyordu. 

biribirinden ayırtclmış... Bu me
yanda, tiç memur büyük kahra· 

malık ~östererek ağ.r sur ·tte 
yaralanmış ... 

Buraya gelince, Abdülhamit 
sabredemedi sordu: 

- Peka1a.. Buna cHr' et eden
lerin hepsi de yakalanmış mı? .. 

Bu sual karşıs uda Fehim Pş. 

ŞEVlAH N'ASKELI 
:---- KADtN ___ _. 

Mösyö, Madam 
Ve B 1 B l 

Bunu, Fehim Pap da anlamıfb. 
Şimdi o da mltemadiyen 

önfine bakıyor. Sık sık gözlerini 
kırparak lıünkArm öfkesini tadil 
edecek bir sö:ı arıyordu.. Tam 
bu anda kapı açddı. lzzet Pqa 
elinde bir klğıtla girerek Ab4tıl
hnmidin önüne geldikten sonra 
elindeki kağıdı, yanmdaki masa
nın üstfme bıraktı. Abdiilhamit 
sordu;. 

Mösyö, Madam 
Ve B 1B1 

--YARIN AKŞAM ...... 

GLORY A'da 
Müstesna bir temaşa 

Mcv iının en şen, (in güHluçliJ ve 
en eğ.c· c li opereti 

PARIS Klzı 
Pari:. lioh nrlarıuda ~t aylık 

p:ırl::ı.k muva fak ıy 
GRAZLA DEL RIO ' ' lU CıEN 
GALLAS , y ani bir et r ı , ll· 
daıı vo h•,g.uıni eli~ or1ar. B:ış '1' ı -
<lttriıcU şarkı ıır 1- ı!iyorl lr 'o ı m.t· 
şnkiranı mcstf'dh <rl r. Bu oın :ıl ıı 
ri'ıni mfitarkt(ı • fİX FOX Jurn:ı1ıu 
cıı Q ı h11l ı ızır ·IU.ı~ l ha' ndı for, 
Filınn şu.ı:m fizcriııe ~.pıl:ıo 

bir f:ı , t 1.ı 

GLORYA CAZI 
ı ır \ ınıla f,':l 111.ıc ık \ u un ıuth l 

••ıl ·r< t te p:ır'. 't lir ı th:ıl 

!!'!!~~~~~1111111!1 ... -----· ı-.. ~ "• il f' l<' c lir. 

Bu akşam MELEK ve ELHAMRA sinenıalannda 
Dünya sinemacılığının en büyük eserrinden biri olan 
• 
ihtiras 
MELEK 

Fırtınaları 
ELHAMRA 

Slncrnaıında f"ro.ınaııcaaı mümcuilleri Slnemıurnds Almancası ınümeutll ri 

CHARLES BOY~R EMiL JANNINGS 
ARMAND BERNARD, ANNA STEN 

Dikkat: Fi:im!eriu he.r ikiaoini gö;mck iıtiyenlere yu%de 20 tenzilat vardır. 

Film~ ilc\ve; P.uamount dünya havadı11ılcri: Daviı kupası: COCHET
nin V1NES e m;ığlübıyeti, Amerika'da dünyanın en rüıel kadıA\.iicuJl.' 
ınüsabııka§ı veı;aire • • 

G i T T A Al P A R·ı G 0 S TAV F R 0 HL I C H' i 

SAADET ŞARKiSi 
Lüks ve muhtevem, zengin mizanseoii, ınhrik ve mükemmel 

<:arkı!ı ve nefis mu ikili muazzam filminde takd!m edecektir. 

T eırioienel 12 

( Bugünün Meselelerinden J 
Türk Parası Bütün Dün
yada Şöhret Kazanmıştı 

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

( Ba ı tarafı 1 inci sayfada ) yorlar. Bu kağıtları muhtelif 
man beynelmilel bir şöhrete ma· klt' alarda yuvarlak bir ıekild• 
ıiktir. Gazu Mahmut hamn albn kesiyorlar. Bunlar bir, yarım ve 
paralan o vaktin en yllkıek ve dörtte bir niıbetinde olarak adetı 
en itibarlı albnlan idi. Ôz tftrk· albn para kesilir gibi ehemıni-
çe •• TOrk tarihi tetkikab için yetle h01rlanıyor. Bu iıe aynlall 
bu paralar çok ehemmiyetli birer bilyük memurlar bunların Ozerle-
hazine hUkmtindedir. İlk klğıt rine lmzalannı ve mnhUrlerinl 
paraya a-elince: atbktan sonra ( Ağıcı ) denilell 

Bugila dlhıya para Aleminde Maliye nuınna teslim ediyorlar· 
mllbim bir roln olan klğıt para- O da tızerlerine kırmw mllrek• 
Dm Uk icat ve manffalayetle keple Kain& mtlbllrlbıtı baıbk-
tatbik terdi de Tlirklere aittir. tan aonra merasim bitmif oluyor. 
Diba de ~-·et ettix.:-;.. nibi -,- aWMAat ·- Bunu taklit edenler Yeya kullar 
kliıt parayı ilk olarak Tllrk mak istemiyenlu derhal lda• 
w ·in' larmdan Cengizin tonmu edili" ı ,._ !/ yor ar. " 
(KablaJ) kain Uıc!u et:!lftir. Acemce yazılan meıhuı 

Etki Yunanlılar yalmz harp ( Vat•f tarihi ) MarkopoloaUJI 
ıamanlannda hakiki kıymetinden muvaffakıyetll bir tıltım gibi 
20 ve azami 40 kat fazlasına hayretle bahsettiji bu kAflt pa-
geçmek ft!ere demir parçalanna ralar hakkında çok gUzel tafsilit 
uakqlar vurarak para yerine veriyor. 
kullanmıflardır. (Kartaca) Llar da Bu kiğıt paraların adını 
harp ıene~rine m&Mus olmak ( Baliş ) deniliyor. GUmDt v• 
tızere deriden paralar yapmış· altın para mukabili olarak geçen 
larclır. iki çeşidi vardır. ( Albn Balit ) 

Fakat Kublay Hanın Çinde (2) bin ve gUmüı baliş te ( 200) 
(Han Ba1iı - Pekin) phrinde dinar değerinde idi. 
(684) hicret senesinde kestirdiği ipek k4ğıttan yapılan bank .. 
kağıt paralar sulh zamanlarmda notlara buglln pekalA baliı c:li--
bile alhndan daha yUksek bir yebiüriz. Çağatay Jugatinde ( ba-
itibarı haizdi. Bu kdğıt paralar lif) kelimeli hakkında aynen şur 
yüzUnden (Kaan) hUk(imetleri ları g6rdftk: " Mogol lisanında 
Şarkta tarihin en zengin tabirile nakit, meblağ demektir. Altın 
kaydettiği bir devlet olmuştur. baliş ( 2000 ) dinar olup gllmlif 
Mahir bir (Başbuğ) ve kuvvetli baliş 200 dinardır. ,, 
bir iktısatçı olan (Kublay) Kaan Kublay Hanın kanununa göre 
kağıt parayı icat etmek suretile bu Türk ülkeaine gelen ecnebi 
dünyanın bütün altmlanm, mil· tUccarJerın üzerinde bulanan bito 
ccvherlerini kendi memleketinde tün albn, gümllı ve mücevherat 
topJamııtır. Venedikli meşhur alınarak kendilerine bunlann ye-
seyyah (Markopolo), (Kublay) rine kAğıt para Yerilirdi. Bunun 
h:mm kig:t rarnyı icattaki mu· ıçın Kublay Hanın hazineleri 
vnffo!<ıyetini s •y hotnamesinde dünyanın altın1arile, mtlcevherw 
~Ö\ 'e aui hr: (Çin hakanı ekıir lerile dotmuştu. Bu suretle Kub-
it lİllC vah f olmuş gibi dünyada lay Han kağıt paralarmm karşı .. 
bir mislini cfo1ıa görmediğim bir hğınl altm ve mücevher olarak 
ka.., t para bulmuştur. temin etmiye muvaffak olduğu 

Bu yfiıden de senet ve için o vakitki Türkler kitıt pa .. 
refoh içine &ômülmüstiir. Bu pa· rayı alhndau daha makbul sa .. 
r :ı.y. int ;,gac mn kabuğundan yarlarda. 
yıtı 1\ orlar: Hu ağacm üstünde~ i Nitekim bugün de ingiliı 
k .. ı kabuğu evvela sf\yuyorlar. kiğlt paraları kıymet ve itibar 
So ır:t ns ı nğac, yapış.k olan noktasından çok yüksektir. 

Ati h •lJaZ. maddeyi alıyorlar. Bunu 
bnv ı'.; luıv nl:ınfa hamur haline ( TUrkler çav ismi verilen 

bir nevi klğıl pare d•h• yap• 
gt:,.ı ivt~r·ar. l'mıdan da çok sağ- mıflardlr. Bunun tafallltını d• 
lam ve i ek ~i!..i bir :kagıt yapı- yarın oltuyacaksınız. ) 

Hitlercilerin 
1 Yıldızı Sönüyor 

Berlin, 11 - Naı:i fwkası pa· 
rasızhktan dolayı önllmilzdeki 6 
teşrinisani intihabatında eski 
inlihabattaki muvaffakıyetlerini 
temin eden faal propagandayı 

yapmıyacakhr. 
Münihte Nazi rüesasmm bir 

içtimaında, ciddi tasarruflar ya· 
pılması kararlaşmu;br. 

Diğer taraftan fırka idaresi, 
bUcum kttaahnın mevcudunu 
mabsua miktarda indirmek niye
tindedir. 

Söylendiğine göre, bazı Nazi 
mebafili, Nazilerin % ~5 ili 30 
nisbetinde rey ve binaenaleyh 
geçen 31 temmuzda alman neti· 
ceye nisbcten Rahiştagda 60 ilA 
70 azalık kaybedilmesine intizar 
etmektedir. 

--~ 

Bir Mücevherci Tevkif Edildi 
Budapeşte 11 - Londranıo 

en maruf mUcevhercilerinden 
Norman Vayı esham ihracatın• 
ait kanuna muhalefet etti;inden 
burada tevkif edilmiştir. 

Gorki Kasabası 
Moskova, 1 1 - Maksim Gor .. 

kinirı 40 ancı yıl dönümü mtior 
sebctile Nijini Novogor şehrin• 
Gorki ismi . veril..ıişlir. 

-:= TAKViM -ÇAR,AMBA 
.ı\ GL. t 2· tel TEŞRiN 93J kaıtr uıo 

Araot R11aaı 

lO • C.•·•'•ftar· ll>l • li7IGI ·•• n• 130 

Vakt 

~ÜIUf 

Ok• 6. 1:5 ı.:. 01 Yat• 1 30 
1 1k D Jı 9 34 J5, IQ 1 •ml.l l 10 52 

MAJİK 
&INEMASINOA 

CLAUDE ANET'in 
Eserinden muktebes 

İlk böyükFransmfılmi ARIANE Genç Ru 
Km 

Heyeti Temıiliyeai Batında: 
OA8Y MORLAY ve VICTOR FRANCE .. 

Yerlerinizi evvelden temin edin& 
Telefon : 40680 
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TIMURLENK 
-112- llulıarriri ı .. ,. 

Timur 18 Günde Sıvas 
Kalesini Alacaklı 

'- S.Y~a, o tarihte ~ok kalabalık 
ka te~.L ~İlanı tarihçilerinden 
. lkondılan nvayetiae göre yfiz 

1irnıi binden fazla nlfusu vardı. 
Şeddi, ıenhkli idi, kalesi, temel· 
den blrçltriat kadar yoatma taş· 
tan Y•pılnıqtı, her taş, iki üç 
''ftn uzuııluiunda idi. Duvarların 
,'1kaekliğl yirmi, temelin geniıliii 
~ lat kı11mların eni altı arflDcL. 
hlr taraftan, içi su dolu, genİf 

hendekle çevrili idi. Kale ku
.._dan, Malkoç, elindeki kuy.. 

~eri icap eden yerlere yer
....__ erek sakin bir tevekktıfte 
~u bekliyordu. 
~nnur, kalenin hendek 1nJhm. 
L- tarafmda, Şarkta karargl-
~Urch.. Kolordu k1111Wl'" 
ı...; le, alay beylerinin babrla
... bir kqü yapb, otafma 

lace aordu: 
~Bu kaleyi kaç gtlnde al•· 

~~.ay, d&rt ay 'fe hatta b~r -.....:;Yenler vardı, kalenin ur 
tide;• h&cum cephesinin darlığı 
1ly de vehmi bir ehemmiyet 
~~ray.ordu_ Timur, herkesin 
..:: dınledikten sonra gtllüm-

ltate-: Oğullarım, dedi, ben bu 
l>ir 11 on sekiz günde alacağım. 

. lln geclkinem kendimi yenil· 
~anm, pılıyı pırbyı toplaJlp 
İti. · On sekiz gtta uğraıaca-

ş;'!:Ydi bismillahl. .. 
Ord di birkaç ,ez bin kifilik 
~liımlar kazarak, ıetler 
~ Ulu Hakamn emrini 
.. letiri,or, kaleyi yıkmaya 
, 6"'

0
rdu. Şehiria bet. alb W. 

"iri Ve bir iki bia okcu ukeri 
~nr., olanca lmYvetlerile 
~ l'l teri atnuya çabPJor
~ilkatTbnuroa anadeleri(I) 
~ klan yamandı, müte ... 
dır •

1 
teı l&Çlyorlarclı, taı Jai-

•Yor ardı. Kale c:lnarlan 1•9111 
:::, P•ralaaayorda. Bialerce 11-
1-. let ttinellere girmitlerdi, açbk
~~nılan blyük kuaklarlanatn 
1-, ..:ı.. talatalarla perçinliJOt
t.. ıc •oktasım hazırlacblf. 
a~nra '9htalan, kazıld.n 
İııfilild rek (eri ~ljJorl• n 
tip .•rla kalenin temelini tala-

~o"-rcl.. 
biri A.Janı• lajlam lraleleri!Ulea 
... ,~~): Sıvaı milstahk .. 
b• .._ e k.teler, iatibkimlar 
~eli tle '-• birer kaybeld. 
"- lllurun tahmin ettiti gibi..,. 
it::*•ın bata on •kbhci -
ltıllry ~an M.utoç Bey, galibla 
' eta~e .... ak IZbrm1m er..,. 1c-, lıan\11' ... birkap 111nate..a ili,:a- · IDlclafaada Hlnnaalara 
dı, Erllı~yi Ylldetti. A,.U za ..... 
'Ilı-. zırcan ve Kemah tarafla-
1iizl • Tlrtr k&ylerini yakarak, 
aa 1e~ce. köyli171l aldilrerek Sıva-
İftira~ IDlf ·~ •• mldafauuıa 

etlllif olan - çeteci er-
(~·----

llarpaıeti tı'ade, IBaııeın ık tan kUçQk bir 
'ıak 0 6 P bununla büyücek tatları 
k Yerlc:-e k .. ..1 
cı~ınak cıouar a.ta.rlardı. Arapca vo . 

lı.'rıtte ıeyırtın k manasına olan 
d r er,t a ınmıştır. Türkler «arada> 
Ar~ Burada, tunu da aoyliyeU.: 
•abıbi ~ie ile :Euııücuoaflzzalüru 
c : ~ 1 ' ıvaıs muhasarasının 17 zilbie-
s." '--v .. do ba t 
""' te b' 'ayıp 5: mubarre•• 
llıh -.ı ıtti~hai yazıyorl&raa da • 

•nbler lllUb 
t'\!ıııJ b ' asara:nuı ı mubar-
ha.ı 3 •tla lı!,'1nı "e fObrtn l 9 m 

ıeıudu düttüijüuıt kayib)cDıorl,;~ 

menileri de mutlaka cezalanda
racatun alyledi. Bu adamlar fil. 
hakika o ap cinayetlerin faille· 
ri idi ve Sını mlldafaasına itti· 
rak etmeleri başka sığınacak yer 
bulamamalarından ileri geliyordu. 
Eğer. o müdafaa, muvaffakıyetle 
aetilecelenmif ve Tiaıur ric'at 
etmiş olsa belki bu sığmdıklan 
yerde de cinayetler İfleyecekler
di, kan clakecek •e döktlre
eelderdi. 

Silihsız insanları 6ldtırmekle, 
ıftnahıiz k&yleri 1ağma etmekle 
ve Sıvaata da Timur ordUIUlla 
ok atmakla mllttehem olan bu 
dart bin ıtlvari, Şehinıahua Jm.. 
11111111da klmelendirildikleri Yakit 
o, kollarını g&ğsüne ka'fUfblrclu. 
malİldimlan 16yle bir ılbdll, kea
dilerinin bqbuğu ı&rlnen birine 
80l'du: 

- Ôldtlrmek iyi midir? - ..... 
- iyi olmua öldürmez.diniz, 

memedeki çocukları kıbr labr 
kesmezdiniz. 

- ..... 
- Yapmaktan hotlandağmaz 

bir qio size de yapılması caizdir, 
değil mi? 

- ..... 
- Kt.adinize iğneyi sokma

dn batk811Da çuvaldız ıokmama
byc:hmz. Madaki o haltı ettiniz, 
şimdi kendİllİ& de çavalchzıa ... 
111 can yakbjlnı 6ğrenecektlais. 

811 kısa tehdit ve ithamdan 
80lll1l adamlanndan birini çağlrdı, 
kalatana birkaç kelime fı11ldada 
ve müteakıben mahkümlann 
Kaltak yazı91Da doğru gatl
rlldlttl g6rlldil. Timur, atla 
kafileyi takip ediyordu. YUJya 
gelince durdu, evvelce verdiği em
rin na11l infaz olunacağım dikkatle 
•yre daldr. Erzincandan Stvaa 
kadar uzıyan yol keriade birçok 
klyleri atete -vermİf •• o klyleı
balkanı da kebap etmiı olan ba 
müc.. 4m stiTariler, oaar kiplik 
gruplara aynhmşlardı, hepminia 
bq1an iplerle bacaklarının ana
na a&kııbnlauftı, grup grup p
ksllıra dolclvuluyorlvdı. Çakar
lar dolunca th:erlen.. tahta lr
tllcll, tahtat.r da toprak yıjm

larile kapanda. 
( Arkası va,r-.. ) 

SON POSTA 
Ye•mi, ~iyali, Handı. .,. Halk 

pzeteal 

idare· lıtan'bul ı Etki Zapt11e 
• ÇataJçeıme IOkatı 2•t 

Telefon: 11tanbul • 20203 
Poeta kutuıuı lıtanbul - 74• 
Telgrafı lstuaftul SOllPQSTA 

ABONE FIATl 
TOR Ki YE ECNEBi 
1400 kr. t Sena 2700 Kr 
780 " 9 Ay 1400 • 
400 .. :ı .. aoo .. 
ıao .. ı Yt 300 • 

Gelen evrak geri verilmez 
1Jinlard:Ln mes'uliyet a.lınmu 

eenp ı~in mektuplara (8) kurutl11k 
rul illvasl liı.ımdır. 

Adrea değittirilmesi (20J kuruttıu. 
Gaaetemlsde çıK&a real.a ve yasalum 
.... haklan muhfıu " r•eum ... 

al.tir. 

SON PG&tl ·.~' 

Bana 
DENiZDE ARAP .HACI 

KARADA 
MAHALLEDE NESiM 
OlİLU DAVIT DERLER 

Me••r O.wll çuvaMml ...... _ 
Biribirini takip edea lıirkaç 

hırsızlık Yak'umclan aoara yaka· 
lanan Davit, mahkemeye gide~ 
ken koridorda gelen geçene 
a6yleniyordu : 

- Bana, denizde Arap hacı 
karada. .. 

Mahallede Nelim oflu Davit 
derler. Benim 150 milyon askerim 
vardır. Achm ÇÖıca. kendim 
korsanım. 

Bu 1aretW uçmalaya uçmabya 
ilerliyea DaYit aten prip kıya• 
fetile de etrafına birçok mlltecea
Iİsler topluyar4a. 

Mahkemeye çıktığı zaman bUt&n 
bu mlltecamler Alona dolmq
lardı. Daftc:llB '-tında muhtelif 
para ve reaimlel" uda idi. G6y
sllnde madal1a )'eriae bir iki 
1eyrilefain arması talnlmıfb. 

Hakim .ordu : 
- Adın sae? 
Davit cenp verdi : 
- eur .. wai beyim? 
_ S.a11 mahkeme, am hır-

lldık etmit diye buraya getir
diler. Adın ae? 

- Adam Çakıa, kendim kor
ıaaım. Mahallede bana Nesim 
otlu Davit derler. 

- Nerede otururaua? 

- Birinci ikametıilum Ba-
latta Tavakp ıokağıada 5 n
marala eY, ikinci ikamet,atnm 
Kala!Blf 9Ç1klarmda dolam direk 
~eki kırmızı konak. lcla-
c:D.-. 

1"is Bey birdenbire Daftdta 
bqın~ki Jıllllbuu. çakarmacLpu 
farkederek emretti: 

- Şu kllalaıaı pbr? 
- Çıkannam J• ılk m 

olur, buralarına ıu basar, ıoara 
hepiniz bojulanmmz. 

Davidi isticvap etmek mllm
k1ba olmuyordu. 

Bu •bakalı yahadi biru el .. 
ha edntbrıldıldan 1011ra bapWıa
neye iade edileli. 

Davit eski bir sabıkahdır. 
Balat ve Ka .. mpap zabıtam ba 
adamın hırsızlık 'Vak'alanndan 
bakmlf uanmıftır. İkide bir mah
kim olarak hapiahaneye girmekte, 
bazan da deli rolü yaparak ti
marhaneye gitmektedir. Şimdi 
baplehanededir. 

.Haydutlann Eline Düşen 
• • 

Kızı Kurtannak için 
Bir lngiliz Gazetesi (75,000) Türk 

Lirası Hediye Ediyor 
Londra, 10 (Huauai) - Çiade 

seyahat etmekte olan Mil (Pav· 
ley) ile arkadaıı Mister (Kok
ran)m bir haydut cetelİDİn eline 
esir cilltUlkleri günden bupne 
kadar otuz iki gilne geçmif, bu 
mllddet zarfında lnaütere biildi· 
meti muhtelif tefebbiialer yap
mıt. fakat laepü de faydaaz 
çıkllllfbr. 

Ha1datlar ıenç kız ile arka
dafını btrakmalr için fidyeyi necat 
olarak mlhim bir para, ktllliyetli 
lilö, cephane ve afyon iste
mekte ft taleplerinin ademi 
lraball halinde esirleri &ld&re
celderini 16ylemektedirler. Genç 
im ile laaydatlann umtlrlndt> 
ıeçaek slaclerdiii bir mektup
ta haydatlann me11111an edilme
meleri IMdiade lllmla mab•kak 
......... anlatmakta bltla dltD
,... imdat beklemektedir. 

Bat1n plen " De,U Meyi 
guetmde nepedilen bu mek
bıbaacla eliyor ki: 

.. iki ytlz kifiyi bulan çete 
efrach IHq6n etrafımızi almakta 
baraB1an 'fe kulağımızı nual 
keMCelderilli anlatmaktadırlar. 
8ia ba adamlana nazarmda 
AYrUp-• hayv-t bahçuindea 
getirilmif qhfileri andınyoruz. 
Y anamıza geliyor, elimizi, kolu
muzu, Ylcadamllztl ghden reçi
riyorlar ve yqayıı teklimizi uzun 
uucbya muayene ediyorlar, 
ı.....- hakikaten çirkin iman
lar olchlldanm anlachklanm 
llJliyorlar. 

Bu adamları, elimizde miktan 
anlan •baaamam kullanmakta. 
me~ iter p ayalclanmw ya
lnyonız. Tara bunlar a1ak yıkaa
ma•nıa ne olduğunu bilmemek
te, laillaaua iirenç ve ltlzamım 
bir feY olarak telakki etmek
tedirler. 

De11i Meyil gazeteli genç kı
aın bu mektabunu clen:ettikten 
ıonra haydutlar tarafından itteni
len paraclaa • W. ln,iliz lirasını 
gazetenin verecejia ilAıı etmiıtir. 

Ha~llu8ar1n •in• dUf•n 
Mis hvley 

Bu gazetenin bu kızı kurtar• 
mak için ihtiyar edeceği fe
claklrlık bbhn paramız ile 
(75.000) liradır. 

Taşallor 

Birdellhire ralaat111lanan oi
lum Veclaclm teclami huauaunda 
pek bl,ak yardunlanm glrdftiüm 
CerralaP8fa Haatahaaeai doktor
larından kalak ft botu mllte
ba ... • Çoktor Nejat Be
yefeacli ile laemfire Leyli Hanıma 
aleaen tefelddlr ederim. 

Son Poata ı:.•zcteel 
memurl:ırı ndan 

Haydar 

·:i::·········································r······· .. f .. . · ~.J ............ ~.~.~.!.!. .......... ] .... ~ .... l .. 
ı : 

12 T8frinievvel Çarşamba 
l.taa1t1at - (1200 metn) 18 Numan 

Efendi ile Jıluaaffer Hanım tarafından 
alaturka konser 19,5 orkestra, 21 }fü· 
•Or NuricWin Bey kon1eri, 22 gra
mofon. 

Bllsnl - (39' metre) 20 Radyo 
DarUlli&DHU, 20,4ö gramofon, 21 pi
yano ıolo, 2:?.4:> keman solo. 

Re:p•t - 433 metre ) 20 konfe
rans, :..ı mmı ıarkilar, 21,80 konser, 
22, ıo Meterllvek 'in bir komedi;ıi. 

Roma- ( 441 metre ) 21 Amika 
iıminde ltir operet (ikinci dola ola· 
rak.) 

Prat -
0

( '88 metre ) 21 akpın 
konseri, 23,20 gramofon. 

Viyana - ( 617 metrı) 21,u.; halk 
ıarkıları, 22 daııe havalan. 

Peıte - (55() metre) 21,t:> siyasi 
bahisler, 2J ,:JO Londradan nakil, 23 
Çigan orkegtratsı. 

Verıowa - (141 t metre) 20,4.; radyo 
ga.zetesi, 21 konaer, 28 musahabe, 
2:ı,.ro orkestra. 

BerH• -( 16:Jl meıre) 20,3J Urdi ı 
iaıuindok opera. 

13 Teşrinievvel Pır'8nbe 
latanbal - (1200 metre) 1 Orl.ea• 

tra, 19.3 Kemal Niyazi H r ile 
Saıuiye ilanım tarafı:ıdan alatıırk sas, 
21 taganni. 22 graaofoa, 

Bllrrq -(SN metre) I0,4!J .. rıuno• 
fon, ~ı prkı •onaeri, 21,!0 11 nfoni. 

Be6ar.t - (438 metre) 20 Alın:mea 
11111sıth•be. 80,IO Dektona tan"yeleri. 
21 \'i~ :uıaian nalda Hnfoni. 

Roma - ( «l metre) 21 11.ı N ve 
graınl)fon, 21,2() ev kıdının~ t .. vsi
ye'er. :?!,80 komedi. 

Praj - ( 483 metn ) 20 lıı~ı izce 
d•· ıı. :0,15 Askeri blndo, 21,~!I .ıtf' ye 
tJ) at osundan nakil, 23,30 orğ ı eri" 

Vi;ana - ;-,4 7 ınetn l :.O. O t:!!ld 
ve yoııi b '"t• kir.ar. ~ı,o; B lı ıvea 

g~c ..,. . :.il, 1 ;; <l.ııııs hava.tarı. 

Pe, e ( ..ı.ı ı ı • • :...ı,tj t, n·aıı 

orı.ı•.tr.ıısı. 22,4:') Zagrepten a luo 
kın.ırt t. 

V dr ova l 111 ınetn 1 hafif 
koıı" r ~J t rkı ko'!tSı.:ri. 23,15 ııodf. 

he 1 :ı - ı • ı • r~ l O ye.ıl 

nl ff ) a.t. :.ı uk ri konser • 

~~------=-~----~~~~~~~~~~~~~~~~----
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., ~lltere H6k6meti tardandaıı Gatl 
lh. ne bedi7e edilen eeerla tercGmetl 

ÇANAKKALE 
- 127 - Yazan: Ceneral Oılander 

Tehlikeli Bir Ateşe 
Maruz Kalmışlardı 

Keodilerial himaye edecek 
olan gemilerden kolayhkla P
rilebilmeleri için ber iki mlfreze 
de san Ye kınam renkte fillmr 
lar tqıyacaldarcla. Kapten Leue 
aldıj1 emri taclll etmekte •• kar
,ılapcaja •niyete ,ere bilcliil 
ıibi hareket etmekte tamamile 
1erbeat olduta da ...ti mab.....
da teblii eclildL 

MaJlllll 4 llacl - abah 
saat 3,30 da hlcam mlfruesi 
d6rt kayıta J,iaerek Colae tor
pito muhribine aittiler. Muhrip 
bu d&t bflia p arka... bat
byarak ya•.. J•ftf Kabate
peye dofra ilerledi. Mlfrezeyi 
denizden iyice himaye etmek 
için Chelmer, Uak Ye Ribble 
muhriplerile Baccbante ve Daat· 
muth zarbhları da Colne muhribi
ni takip .ediyorlardı. 

Ortalık afarırkea, aabile 500 
yarda kala, kayıklar mubripten 
ayrılarak, •emileria atqi hima
yesinde karaya dotru ilerlemiye 
ba,ladılar. 25 niaaada oldup 
gibi, dlfmaa bir m&cldet atq 
açmadL Fakat b11klar sahile 
40 yarda kadar yaldqanca, aa

hile nazil' siperin birkaç nokta· 
•ından ıiddetli bir ateş açıldı. 
12 neferle kaptan Leanenin her 
iki zabiti de ltenOs kaydcta iken 
vuruldular. 

M&tebald ·efrat, birkaç yaralı 
e1aba vererek ..tülc:leki kayahlda
rın arkuada iltica .._efe 111uvaf· 
fak olclalar. Bu •ada dlfmamn 
tiç makineli tGfetDe bir pahak 
Q. F tlfeji atet etmekte iM 
de her dlrt malaripte 'f&yet ya
kın bir muafec:ln bombardımu 
etmekte oldutu için Tlrlderin 
ate,i o kadar m&etair olamıyor
du. Her ne k . d•r ldicum mlfre
zesi siperde ve torpido ımhrip
leri de kendilerini mukabil bir 
taan-uzdan vikaye ediyorsa da 
kapien Lene, bu hareketin artık 
muvaffakıyetle neticelenemiyece
lini ve yapalacak yea-ine ıeyia 
alcllcele çekUmekten iba
ret oldupau anladı. Evveli, 
ilk plln mucibince sahili ta· 
kibea ricat etmeli ditindO ve 
mütebaki eftadın ricalini aetret· 
mek i~a 10 kişiyi aahil boyunca 
~ri tlodtrcli. 

Aynı umanda, yaralılan ate, 
altm:la oludır uzan mesafeye 
~·ak -bWI Glamıyacajıaclaa 
buntan a-.k llsera dert.al hir 
kayık ıön.........-W Celae ......_ 
ribine jptet etti &it y-.. -. 

talJatialat ,.,...IDN i1U70Naıuı 

~-ıuiuiıi S a44M kupo• U. bit· 

• •L11 eütıderwuı. R "nhıiz aıt./lı/4 
tlludjr •• -. .. ıl :ın.1. 

ıaııa, met .. 4 

\ eyr. UD 'at! 

l:ulurıdu[Cta 

ıaemleke& 

~~-----~~----...... ~t 

banan mahriptea derhal bir kayık 
incllrilcli Ye banan arbama da 
eliler bot bir ka11k takılarak 
alelkele sahile ghderildi. Kayık 
uhile yanqırken dlfman siper
lerinden fiddetli bir •tefe manıs 
kaldı. Fakat burada Tarlderin 
ulvllcenabı ft mertJiiiai itiraf Ye 
takdir etmek IAzımcLr. Sahilden 
1edlyelerle yaralı tqmclatuu alrllr 
pmez derhal at9fi keatiler " 
bitin yaralılar aalimen irkap 
edilhıciye kadar tek bir bqua 
bile atmadılar. 

Bu 11racla uhiJ boyunca ıia
derilen efrattan dlrdll Lepe 
dereünin aizuıda bulunan Ram
ballın m6frueaiae iltihak edebil
di. Fakat yolda okadar fiddetli 
ateıe maruz kalmıılarda ki milte
bski efradın aynı yolu takiben 
ric'at etmesi kat'iyyen caiz de
ğildi. Biltna tehlikeye rağmen 
yin~ torpidoya aıvdet etmiye ka· 
rar verildi. Derhal gemilerden 
her biri birer kayık çeken iki 
filika giaderdiler. Kayıklar uhile 
v111l oldular te mubripleria 
bOtDn toplarmıa himayesi Al
hnda, karadaki efrat yabm 
ilç yarala nırerek irlcAp eclilcli. 

Alon tamamile mya d&tm .... 
tü, fakat Kaptea Leane'nin '°" 
julckanh.. ft .büri;elileria w-
mayesi ve m!M'9Ueti sayesinde 
malaakkak bir felAketin ini 
almm11 Ye batla Lu hartkM 
yalnız 8 maktul ve 18 yarallJa 
malol...ıa. S. -dlli zaptetmek 
içia tekrar tetebblf ecRlmeCli we 
mltemacliyen bombardıman edil
mit ol-.ama t'Aifn4ln bura•ı Ça· 
naldrale hareklh mlddetince 
Anzae'tald T&rk topçusunun ta
rusut mabaUI olarak k.ıldı. 

(Arkası var) 

Aldı Aşık 
Atalay! 

h..a•ım A9Aeddla a.,.e 
$abd• ce.ep 

Depelıten bir ata hlaer, .. Jine 
Şahlanm&t, #Jor ~· ""81r. 
Sal•nr tflrt ,...... ..."··· el zrine; 
Y,ıne put lunter u,.,. çoc•k. 

* Oaınaah diliai 61•• aee icltn: 
• Tirlate 'tlc 1• ltpt1 " diJ• 

un icllnr 
Bin tarla •u~1ff yiyen •ıo .dın 
~ .. nra iri ••.ttaı. lau aları çocuk! 

* Zaa11-..e fal4ll'f n rr '9 •P ... indir. 
Yab••• perd•i h;~ n ndir. · 
Yi&l,ree f'Ultfla .. p Hnila4İt. 
Bet rhi •.t••ttur .. .,., teeuW 

* tea t.abt&W.-.~ pte:tMta ot'u• 
6' ... 4e l•Hllllt ... t ufl4Un otl•• 
Par.1& te~dalAr Atafll:.Aın otln 
U.S. 4-1 Yersia ı.. tamar çHals 

lleatmA ..... 

Halkevinde · 
Lisan C • ~, 

F raoııza ders!eri bllfln saat 
( M_e b~l1yacaktaf', Bu denlere 
de et .. k üzere kayıtlar1na 

yapte olanlarla diter den 
almak Wifenlcrin b~üa 17 de 
il.albftae ... eteri. De,.ler .ifin 
.t.:ret • 

SON POSTA 

Taggare Pi.gangosunun Keşidesi Bitti 

Keşidede ikramiye Kazanan Numa 
ralan Aşağıda Okuyunuz 

On üçüncü tertip Tayyare Piyangosunun üçüncü keşidesine dün öğleci 

Sonra Darülfünun Konferans salonunda bqlanılm11t bugün de deva 
edilerek bitirilmiftir. Kazanan numaralan qatıdaki sütunlarda bulacaksın 

100,000 LiRA 40 LiRA 60 URA 
Kazanan Kazananla" Kazananlar 

4 O 9 1 'Dfılll 18862 2'aJ82 18858 20983 atnl 91'10 

22140 7'81 488801422~ ~ = =: :: 45875 31319 ~ I~ 3 ~OGA 9fW9 

9M3 29329 47792 IS874 ISCMI "KJOUI 1 "'11 

25,000LIRA : ~ .:: :: :: : ~ 
12970 a289'1 .. 14978 4066 32909 8273 Kazanan 

18572 
15,000 UR• 

Kazanan 

716 
10,000 URA 

Kazanan 

13123 
5,000 URA 
Kazananlar 

8140 
3,000 URA 
Kazananlar · 

39401 
41816 

1,500 URA 
Kazananlar 

47469 12627 
1 47697 

1,000 URA 
Kazananlar 

40801 40308 
3 561 38884 
44601 9955 
29594· 1702 
1145 

200 R 
Kaz·ananlar 

1838 36259 41901 
15881 40217 260~2 
32764 39803 46900 
29819 4038 42205 
37953 42093 5049 
2557 26481 53260 
42329 5.52!• 22896 
7222 38340 t2ıSO 

3673f) 49954 15172 
~~ 207.98 5485 

15800 38808 21881 23693 12403 28271 3788 
685.l 8446 3087 27016 M493 2M82 l'D 

25368 9654 28170 4294 48173 28238 37421 
ıoı88 25.18 aooe 28.W 27278 15807 ı u• 
20189 49065 14357 4353 l7708 32685 IND 

4991 20604 3254 .C7911 4827 89Wl 13915 
42252 24494 a9731 20776 2Mı& 34378 24760 

8 43068 16191 34227 ·~ 40105 
659 327 1 IM\~Q~ 21m22 24136 4S026 38888 

43522 11214 ~~ "~ 
17285 36836 17130 39039 43989 36251 30647 

1559 2QQ22 239 36322 21262 
24594 31662 """ 13661 5525 6855 
47506 13976 31047 30082 47838 27gse 24031 
12914 32022 4M66 13898 41223 43186 5281 
40530 44149 12490 24542 40872 47759 34560 
23182 22480 45068 17566 47434 21035 ıooas 
19538 48959 2812 48984 27319 l&ll 4 2695.1 

1826 48031 17279 37070 2ftO 28880 13573 
42233 2601 221 ·7 49277 5888 23014 
37626 14211 30503 2507 4 227 47 34395 2276.l 
21337 *72 4620 32209 384 388'll 42473 
2mD 14803 31481 18000 *"57 .. 27780 
aetu uma *3 •• 21mo trısı 15194 
47165 26491 24079 41371 2a895 11810 7438 
16446 48184 4W19 11795 51.'1 

ı ıN& 408.1.l MaU aı 121 --~-===:==ıs==--==---11!.'.! 
47400 •ı ı95 2880 21«5 

714 30604 18728 4401 
3187-tl 20840 3199'l 
GI08 I~ 33111 
24786 44189 19a80 
3915 48658 2M24 

11908 11810 190m 
42219 16488 387 34 
l l .).J5 6987 ... 
l~I 13365 2344 
35.146 48188 22408 
9358 210-W 384a8 

39'aıl 169'l2 30382 
111963 25874 MTSB 
4375' 33150 28226 
14872 11998 16772 
47M4 841 8487 
27fl)5 .... i85 

3$7 -· Zl70 
-t(lw.J 5547 4981-7 
20965 19001 5887 

:aıus 

35072 
latl'le 
7264 

12t01 
.31031 
38.S36 
-11124 .. ~ 
21563 
9650 
2519 
2235 

18644 11•1 
~ ..,., 

21• ıt854 
2818 ttlll .as 221tr 

isif8t ~·I 

lfl.11 
2a800 
5&U 
lfl69 

3843 
14069 
7855 

l277l 
14399 
44195 
71lM 

18&13 

.. 
1811) 
•aş 

M*J 
~ 
2858S 
ıGM8 
21-148 
2HIB5 
31418 
13591 
25ŞM 

28691 
ıaos 

25194 

49Ml 
3a80.l 
41074 
aı• 
38588 
31208 
22277 
2Cll85 

7131 
G772 
11388 
••39 
.aoı 

22I048 

.... 
mrz .... 
•ım ., 
200.17 
Mit 
4580 

27"4 
asea 
41925 
ma 

48686 
77'rt 

49072 
891 

7621 
28057 
43154 .. 
••• -20191 
3tl.t7 
35829 
1247a ..... 
eaı 

mat 
111• .. , .. 
49J&l ... 

.... 
41187 
2878 

2R51 
68IO 

49430 
24133 
17108 
42848 
311877 
48&15 
22821 

808 
30282 
24780 
37111 
40lllZ 
4448 

10428 

24f81 
la1 

121J4 
18784 
2'144 . .. ... 
24088 
20441 

... 
21724 -2791 
2ZIO 
7585 

43587. 
48518 

1093 
25808 ..... 
3491a ... 
Cf 3 
1 .. 
Sim 
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!}ir Hırsızın Başından • 
lstanbul F abrikacılarını Geçen Vak'a/ar: 

ılyoner! .. "8nM: ....... ·-·,-as- Bir Türlü Paylaşamıyorlar 
kadın Erkeğine Çok Merbut Olclaju için Beni KorkulnnJa Basladı 

Kolay Kolay Yola Geleceie Hiç Benzemiyordu 

............. ..,.. .. , 
,.... - ...,. .. -.yi ...... 
.W.. •arz .. la:A as ... •erb.ç• 
tw.... ... sat ha lıtillfı .. 
suretle meJdaa kOflllaktadır: 

ıa.r,,.. .. ,·. ....,t erbabma 
)'8pacaj'I makDa lellrfer oda11111 
nazara cUkkatini Wle albet .... 

.. , .... Ç&nki ...... ,. ..... r .... ah• .. ralaat yaşamak ........ et.ek •ıtllml,ıti& 
oı.,.~e aadece bir mutaftllll ili .... t.bt - muvakkat ..,_ .. 
lr•ct., ~,..... ..... .... Wr ... slığa tahammill ede- 0,-cht- m ,.. .,,.... 

• - S...Jicilerle, ticaretçiler 
aranıda Wrpk haı ıl••cla ..... 
ve menf•t prplf~ ftl'clır. 
T1ant Odw an t • ...... 
bir luama itla•IAt taciridir. ltha
llt tacirlerinin memleket sa
nayii ile luzuma derecede 
me,gul ..... ,.cald.. taWim. 
Bir defa bugnakl ncaret Oclum
da temSll meselesi tamamen tacir
lere rnlıllhew p.i bir ,eydir. 

•itti· 
F ahrikaalar mutlaka SanaJİ 

Odaai 1UUDile bir Oda teabile 
T...-.t Oduınclaa DDklatmak 
arzuawıda dejillerclir. lktasat ve
~ •aml ld hem ticaret ve 
laem de ~yi itlerle airqaJGrt 
u bug6ak6 lacmet Odası ela 
"lktısat Odua • 19kline bürila
melidir. Ayai zamanda bu yelli 
odada tacirlerle. fabrikacılar yan 
yarıya temsil edilmelidir." 

""1 T,.,_.,. mı•eıl l>Dttln işi alttlst ederler. ıelince, ulaa lla. pek aamua-IGr;..? .. ..,.... • .... V... neticede pişman olurlar klrw bir oyan delildi. Fak.t 

~N POSTANIN 

' ......... _ F1A TI.ERI .... 
kt-., lL:_ 

. •• •tin ı••'-ia MU. 
a ~~~ıle "&eatr 4 teltmedfr. 
a ba-l:aı•ıu 2 l&tuı' aanlimcllr. 

taau abn ve aalta. lace ynıhlr 
• -sa "' Ue '"-il ....... 

. Y1asına gere Ut.atar 
lia.tı ere t.lbidi • ataldakl 
" r. 
~a~ 

~. . Santimi 
ıncı 400 2 c Kr. 

a ·280 • 
~ c 200 • 
.... c 

l>ibr a&Jfalarta 
1
:: • 

2- a aaytada 2a : 

amma arbk it işten geçmiştir! • Japapm. il. Pidat de•;!• 
Muhakkak ki bu kadın beni Mrif b... • u.._ blla •••·e-

leler ,..,... icli ld, ·-- ..... a MJli nzecek, başıma bir kı• Eaıi fala dlnt a.nkete 

d.t .,.tirecekti. Fakat çaresiz ••~"- ıll"9aaiJar41 
para lragpmalc ~ laer ıeye ( Aıt:uı •ar ) 

Ev Kadınlığı. Za.f er Kazanıyor Oda Mediaiade biuat fabrika
tör olarak buluaaa mBlll me.
mda Ulllmn& nispetle ,..de • 
derecesiaıle hile cleğilclir. 

G&rUl&yor ki fabn1'acılar Tica
ret Odasınin bugtlnkll tqkilltua
dan memnun değillerdir. EsalM 
Nazmi Nari Be,m a3zleri de ba 
ımktai uzan ima etmekteclr. 
Diier tvaftaa Ziraat Odası b ... 
bittin bqb bir fikirdedir. 

... Alllll 
A•eriluttla~amı; 

ID.&art ..,..ında pçen hafta rarip 
bir mtlsabaka J•pthmJbr. B. 
mnaabakanın mahiyeti, bir ineğia 
--•fJIİni en ima bir zamu 
x.rfmda yıkamak, lltünl sai• 
mak Ye bu aUtten makbı ile 
tere1ajı Japmaktar. Amerika ... 

zetelerinin anlatbld.rına balalırsa 
bu mlsabakada birinciliği kaza
nan M"'ıa ADiii İlmi8deld gens 
kız mllsababım bit-m mtltea
kıp yilzlerce izdivaç teklifi almıı 
.ve bir ay içinde evlenmiştir. 
Anlatılan Kaliforniyalı erkeklerin 
zevcelerinde ılSrmek isteclikleri 
aaeziyetlerin bqlıcua ew kadın
lıjıd&1. 

Y Mi Neşrigat 

IMlltp Ve 
Şevket Sllreyya :Beyin bu mObim 

eseri Maallim Halit •Jıapbaaeıi tara
fından basılıp ne4rediım ·f'Jr. 

Boş B8fik Ve Mklf 
Ko.ıervatuar Kikltırü Y ıı suf Z ıya B .. 

yin Üz Türk dilile yaptığı ve menli" 
unu A.aadoludan topladığı hu remu 
dil iakıllbıoın ilk e&orldır. Eeer, k6.1'" 
lCllerin h;ı.1at1, halk tiirlui n daha 
birçok millt mevzularla doludur. 

Tlrk-Jl .. 11 M~ 
alnde KUtahya - Kütahya Tiearet 
ve S:tnayi Otlaaı brahadan n~rodil
mit kilçiik bir ~rdir. Kiltahyadaki 
.....,i hakluada iatatisliği aahlmatı 
ba\idlr. 

lstaahul fabnbcıları hiç 1ok 
gibidir. Ba YUiJette Odada aa
nayicilerin h~bir nkit eberi,.t 
kazanmalarının imklm yoktur. 
Bilhassa lstanbulun ticari ve m• 
nai ehemmi}'etint nazara hem 
ticaret ve bem -yiin ayni o
dada Wrlepaeli Wr oda için bll
yük hlr kllfettir. 
S..,-....... kadar inkipf 

etıo ............. nlarda yahu 
lata-.ı. • tiall itlerle ••..ı 
olan ft .. tiall •••.,eti 
adeta Wır f.ee 'M •sim ..... 
Oda. W.lı•'w.ıtls..a. ... 
mühim lllırle ,.tr•ıa.ı •• 
yor. ••"s• il .,wı llıllıqna 
karamame.We fabrikaların ip
tidai maddelerinin b11t ... 
bna ahamt olm_. kaqa 
Ticaret Odas1 laiçbir hare-
kete geçmemif ft belki bu 

Ticaret Odasının batında bu
lunanlar sanayicilerin Ticaret 
Odasından aynlmasını, Ziraat 
Odasına raptedilmesini istem• 
tedirler. Ziraatçilere g6re, Zahire 
Borsası da Ziraat OClaıına m.
hat olmalular. Bu fikirleri Zirut 
Odası n .. *' Katibi f6yle an
labyw: • F........._ l>lrlqerek bir 
5-Ji o.lam teeldl etmek iıte
•ıllri clOi•• • ...... aygaa 
••iiltlr· Mllrie W Mcılu 11-
wet Olnrnd• .... Zirut 
Odama ilhak edlaaeldlr. Çünkl 
lllDayİ, ticarette• llJracle ziraatle 

allkacluclır. Euam -,ı, batta 
kuwwetini, iptidai maddesini top
raktan ahr • ., 

Resminizi Bize Gönderiniz, Kiralık aparhman 
l•tanbul 3 llnca icra M9-

murlulunllan: 

il .. • Size Tahiatinizi 
oans•••s•• Tr-•J• Vefa"da Vefa eamii elvan•da Şt-hia-

lllr -•111• lam Sari Bey ktnağmda mukim 

Şişlide Osmanbeyde •lyevm lkln1etglln meçhul bulunan 
Sögligelim ... 

Res ıııinisi kupoa ile rü ·ıdcriniz. h upon di~r •~yfa•ızdadar. 
Afitap sokaiJnda lSnu- nıahdumu KlmO Beye 

20 Ku'laa •a•rD ooru Sadettin& 
7,,ekidir, hazan 
nırçın olur. 
M e n faatlerin
den feragat 
edemez, bir§eyi 
anlamakta faz· 
la merak ve 
alAka gBsterir. 
Da§ kal an11111 
iradelerine d· 
bi olmakta 

mii§kfllpesenttir. Mfinakapdan ~ 
kinmez. Acele konu§ur •. 

t Arll 11.a Miiıapcı tıe mücacle
lecidir. Raha· 
tına ı.'8 düf' 
künlük göster• 
mez, boğazını 

seve~. bazaa -~~"' 
birdenbire par· 
lar iğbirarı 
ki•U. ve de
YaJDUadar. ı,. 
leline ve mu
amelesine hile 
ve pytanat karıttJrmak iatemn. 

• ....... , ......... AID 118 

sakindir. Her· 
aeye brıflDU 
ve aolwlmu. 
lğbiran deftlllo 
h olur, ve kin 
şekliade de
vam edehilir. 
Şakaya alaY" 
gelemez. Bq-
kalanna min· 
net etmekte 

50 M. Ş•tlk 8.<t Açık kalpli ,e .. 
uysaldu, ken· 

Sıdıka Hanımın lataabul altıncı 
marah Araksi apartıma· huku k mahkeineııindeo ıstibsaı eyı&o 

di başına bir 
işe teşebbü~ 

etmek ve ya· 
ratıcı olmak 
istemez, kafa. 
sını fazla yor• 
mıya taraftar 
değildir. Tesa
düflere tibi 

nının 6 numarası kiralık- diği :t· i nw tarih ve 29·220 !\o. ı. 
5 od b• sof flilnıa mftstenidf'n müterakim ııafakr.-

br. a, ır a, dan J:3&8 liranın ta.haili t&lcb~ ile ita 
SU, elektrik, havagazı, eylediği ~7-lbıH)32 tarihli takip ta-

gÜnq ve hava lebİ iİ7.I fİ llU adreSİnİı8 gönderilen 
K.,.ap .... c_. ..-..ı --~• ödeme emrine mflbqiri tarafından 

·--- veri en meıruhattan ve wa edilen 

olmak ister. 
Çaba.k parlelftlı. Şarfatanhk y .. · 
punu. • &t D. Murat &ı (Fotoğrafıma der· 
cini istemiyor.) Çabuk ve müteo 
heyJic olu. Ş.hıııı alibdar eden 
mesail• tiail • b~tar. lyr 
konu§ur. Muhatabım ikna etmek 
ister, miic..Jeleclea ve mibiaka§a· 
dan ~kiamez. K~ bir şeyi 
büyülılr. Fada konUfPMktaasikıl· 
maz, söse baıl•dıiı zaman etndinı 
IJlellUl etmesini bilir. 

Yeni Türk Mecmuası 
Yeni Ttırk Mecmu.. l.taa

b.lun k6ltlr ~- ilk 
nhlsumda Alamet ~ Fall!
Rafkı, Faruk Nafiz. Huano Ali, 
N.allah Ata, 8Maa mit, Re-
ıat Nuri, Ahmet Cevat, Nusret 
K-... llumfa Şıldp, Salih 
Murat Beylerin makalelerini din 
ve aldllrm ka,.str 9 tllliır Berr
sonun methur eterin terctlmesiai .,.. ...... ..,... 

•• 
latanW Mahkemel a .. ,. 

BlrlftCI TlcaNI Dalreel•den: 

·~-- BUMll Bali• BeJia Kadl-E N s o N ALFABE kDytıncJe Ol'rislttte 8eblt11 sobfln• 
lstanbul Muallim llektebl Tlrkçe ı No. le lıııuede lluhurem •1 &lıey-

aa..m.ı MIJMt Sa ...... S. in eaer1d1r kine 932-611 •MJa aumaraaile ikame 

Talim " tlrMye .. ealata, alfah.. e,lediği 1000 lira alaeak cla•uandan 
nla Wril ualtı ı.Mlneclati •• D- lı h ı b 1 ıadanaa ıor. t11t19 eıtih'e ft 4ola.yı ikametgl ı meç tt • unan 
nefts bir surette reatll olarak ki· anddeaaleyb llAnea icra \ klhnaa teb-
tQpbutmls tanla.... -utınl• uıata rağmen tebellwp m11kted 6?-

mıt•· Ftad ıı elltHsl 2! kurut rakı tebelllll e4ip eevap l&yllauı v~ 
olup t.eptaa alulara teapllt ppılır. 
Uaaumt aatıt 1erl: Cllaloğla yoku- mediğinden bittalep hakkında gıyap 
tanda No,!8 (ICAIDat kltlphaneai)dir. Unrı '\Wilerek tebliğ makamına kaim 
Tafradan amam mektep kitaplarına olmak üzere gıyap Jmısı mahkeae 

alparft bhl edilir. ---•ı •ivanhanMıUıe talik kıbnmlf old-.an- Göz Hekimi 
•an 15-11-•2 urihille ınill&dif aah 
ıunu ıu.t ıs.si .. malakeme,.. gel-

sıedili ~•'• Tekil 11ıuıermedili tak
jirde Taklaları kabal ve ikrar etmif 
~·· bir 4aü a.Uemeye kaitul 

tahkikat netleeelnde adreeiah1n m~ 

bul bulunduğu aTtlaıılmasına l inaen 
iJlnPn tebligat i crasına karar Vl'rilmit 

olduı.undan tarihi ftlndan it ı l>aren 

bir ay zarfında mflraeaatla bir itlraı. 

derme) an etmez ve ••• takip eden 
eekiı gün urfıadan borcuna kAfi mal 

ve saire irae etaıediğiaiz takdirde bak

kmısda pya~n icraya denıa oluna• 

~agı meskir ücleıae emriala tebffll : 

makamına kaim ol•ak here illıı 

olunur. 

---------------------~ 
lstanbul AallJ• Mal*em ... 

Birinci Hulndl a.lrank•en: 

'i-Baıiraıı·932 tadlaiada. ltbll ID&k· 
t...- Ula& tn••u .... ....tlea 
la&aabul Saltaallamam S.vm.hı hu 
altında 2 No. da ~mlekçi 8open Hu .. 
yan f::J. nln yedi alacaklıalle n.kteyı .. 
dili k.oakurdatoaun t.aatiki mOtalaaıı11 
havi eHakl aftıea11*Mt yeni icra q 

lftAI kanuauıun 196 ıncı maddesi m .. 
cibince İltaDbul llü.Dci iUis nHua"rla
ıundan mahkemeye te~dl eclihnlı •• 
bu bapta karar ittihazı 22-10-93~ tari
hine milsadıf Uum.Rteal gflnl ull& 

U,90 muayyen b•lunmut olduğundaa 
mezkfır madde bükınilne fAr\'flkan al .. 
kadarnın n konkurdato7a itirazda 
buhınanlar meılı:fır gtln ve taattc Sul
uaabaet'te kAio Adliye Suaymın 
UçUtlcU kat.uula latıabal Aaliyı 11&P 
kealesi birinci hukuk. dairMiacle !ıaur 

..:==~==~=~==•ıı oluaaıyacall .. olaaa. 
•ultamal&n ll&D olanu • ..._. .. 



iNGILiZ PAZARI 
L. LASTNICK 

İstanbul Eminöntlnde K6prll meydanında 13 
numarada 1 inci katta 

MUŞAMBALAR 
lngiliı kumaşlarından ayni 2amanda hem pardesü, 
hem muşamba vazifesini gören janr Angle kauçuk 
gayet tık par<\esU gabardin empermeabilize her 
renkten bulunur. Hazır ve ısmarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeıit ve renklerde: 

O NIFORMA, ASKERi, MEKTEPLi 
Ye eairc, kadın TO erkek, çocuklara mahsus topf..'\n vo perakende 

FABRiKA FiATINA SATIŞ 

- Niıantaııoda - LEYLi 
Mabeyincilik ve Halil Rifat Pqa konaklarında 

ŞiŞLi TERAKKi LİSESİ 
Teaia tarihi: 53 sene evvel 1879 tarihinde SelAnikte 

Ana, "ilk, Orta, Lise sımfları - Fransızca, tngilizce Kurları 
Kayıt maamelosl: Hcrgün 10 dan 17yo kadar yapılır. A) rı uyrı binalarda 
kız vo erkek talebeye mnbaus )eyli t.oşkillltı mevcuttur 'faliınatmuııc gönderilir 

KIZ - Telefon: 42517 - ERKEK 

istanbul Havauazi Şirketi 
. ,., . 

~-· ·-· 
~/ . 

. 

•Wııtl' ~. - •• 

Taktir edilmit KATRAN (yol için) ZiFT - ASiT FENiK SATGA

ZOL (karbolineum evsafını haizdir.) BENZOL (ham -.e tasfiye 
edilmiş) SOL VENT NAFTA 

TOPTAN VE PERAKENDE 
Siparitler için Yedikule gazhanesile Beyoğluoda Metro Hanında 

müşteriler dairesine 

edilmelidir 

,~ Karacller, mide, barsak, 1a9,kum hastahk1arına 

TUZLA İÇMELERi 
Sabahları kaprüden 6,30, 8,20 10, ll,40 da Haydarpaıaya 
hareket eden vapurlurm trenleri ve cuma sabahları iliveten 

(7) vapurunun treni membalara kadar giderler. 
içmelerden son tren t5,55 tedlr. 

İstanbul Gümrük Muhafaza Başmü
·dürlüğünden: 

işletme lazimesi 
ı - Başmüdiriyetimiz emrinde bulunan ( 11) adet nsaiti batı. 

riye ıçın üç kalem işletme lizimeıi pazarlıkla açık kırdırmaya 
konulmUftur. 

2 - Kırdırma tarlalara kAğıdanın tasdikli suretleri Başmüdiri
. 7etimizden alınacaktır. 

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

4 - Kırdırma 13i IO 932 tarihine rastlıyan perşembe iÜDÜ aaat 
on döttedir. 

5 - Her istekli; biçilmiı bedelin % 7 ,5 ğu olan 34 lira 95 
kuruşluk muvakkat güvenme " teminat ,. larile belli saatten evvel 
komisyona geimeleri. 

6 -Örnek: Başmüdiriyetimizdedir. istekliler orada görebilirler. 

i 

MACAR ZİRAAT MAKiNELERİ FABRİKASI 
Hofherr • Schrantz • Clayton • Shuttlewortb A. Şirketi 

S"rked AnL:ara caddeaı No. 18 • 24 
Her türlil z:raat alit ve makineleri • Motörler - Santrifüj tuliimba

lar • Dejirmen tesisatı. 

GAYET UCUZ FIATLAR 
.. Teklif ve kata loğ isteyiniz 

NİŞANTAŞINDA 
Leyll ve Nehari - Kız ve Erkek 

Feyziye Lisesi 
Memleketimizin bu en eski hususi müessesesi talim ve terbiye 
sahaaandaki faaliyetine 17 eylül 9.12 taribiodea itibaren Htla1111 .. 

tar. Talebe kayıt ve kabulüne de'fam edilmektedir. ••• .. 

SDN .PO.Sr-.A 

-Görülmemiş-1 
Parlak bir muvaffakıyet 

Ademi iktidara, belgevşekli
ğine ve zafiyeti umumiyeye 

kartı kat'i tealr göıteren 

GLANDOKRATiN 
Meıhur prof. Brown Secqurt ve 
Steinach'ıo ketfidir. Kadın ve er· 
kek farkı yoktur. Her kutu deru
nOnde t6rkçe olarak tarifeal mn· 

cuttur. 
Umum depoau iat. Babçekapı'da 

ZAMAN ecza depoıudur. Her ec
zane ve ecza depolarında bulu
nur. Kutusu 200 kuraıtur. Dokfor 
beylere teairini tecrGbe için mak
buz mukabilinde bir kutu ı3nda. rillr. _____ _ 

Ç A 8 U K ve S 1 H H 1 

~uıuı. ııabıııı ın: lırçu11 

TIRAŞ olmak 
ister misiniı. 

RAZViTE 
krtııoi11i kullrıunu:. 

MiKROP olau fırçalardan, yOzü· 
nüzün cildinl buruıturan potaslı 
krom ve sabunlardan kurtulursu· 
nı•'7.. Kiıçük ve lıüyUk tupler 
7&rdır. Her yerde satılır. Def)osu: 
Yeşildirok1 • 'ıvııcıy:ın Jlunı No 10 

Tel. :.:0131 ~--· 

TA VlL ZADE VAPURLARI 

AYVALIK Postası 

r':p~,~~A~.~! 
saat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 
tarikile Ayvalığa azimet ve av
det edecektir. 

Dikkat ı Cu•a rilnii f.dremit yol
cUlaunı tr••e y•tiftlrir •e Ar•a .. k 101· 
culanaı a,..i ıan •ktamı Ayulıfa 

çıklf"· 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade Muı
tafa biraderler. Telefon: 2. 221 O 

NAiM VAPUR iDARESi -
lzmir sürat Postası 

< 20 saat t 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her Perşembe günleri Galata 
hafta rıhtımından 

Sut tam 17 .de b<1reketle do}r11 

1ZM1 R 'e 
we Pazar günleri lzmir' den saat 
14 1/2 da hareketle 1stanbul'a 
avdet eder. Tafsilat için Galata, 
Gümrük karşısında Site F ran
sez Han No. 12 yazıhanesine 

- mllracaat. Tel. B. O. 104 ı _ .. 

Sadık Zade Biraderler 

Vapurları: Karadeniz Postası 

DUMLUPINAR . 
vapuru p b 

13 Teırinievvel erşem e 
giln8 akşamı saat f 8 de Sirkeci 
nbbmından hareketle (Zongul· 
dak, lnebolu, Samsun, Ordu.Gi
resun, Trabzon Rize ve Hope ) 
ye azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsil it için Sirkeci 
Meymenet Hanı altanda acen
talağma mfiracaat. Tel. 22134 

Temmuz 1914 
Emil Lüdvigin tıılıc:ıeridir. 

Tarih, politika, diplomasi ile 
meşgul olan hiçbir kimse bunu 
defaat ile okumaktan mnıtağ
ni değildir. her kitapçıda 150 Kr. 
'l'orcünıe: ttaydar Rtfat Beyindir 

Teşrinieff~ 

2ASPİRİN 
Tableti 

Yeni kapafı paketlerde 
daha temiz ve sıhhi 
olarak satın alınabilir. 

Ufak ihtiyaçlarınız ıçın yeni 
paketleri tercih ediniz. 

Bu yenl ambalAJ sfzl kıymefl of· 
mayan başka mamulat almaktan 
t<orur. 

ASPiRiN 20 ve 2 tabletlik ambaıAılar Tçfnde 
her yerde bulunur. 

YALNIZ 

KOCA TAŞ 
Memba Suyu ve Gazozu 

içiniz 
En yüksek kimyagerlerimizin raporlarında b6brek, kafi' 

ciğer , mide butalıklarına kartı tayanı tavsiye oldol' 
gösterilmiştir. Ttırkiyeoin en ıaf ve hafif, en leziz fevkal~ 
temiz suyudur. Fabrika: Bnyükdere Piyasa caddesi Te. 32-"" 

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

Kalyoncu· Kulluk 13 • 15 Tel.40338 

T E Ş VI K 1 S A N A Y 1 

Hanımlar Biçki Dikiş Mektebi 
Tedriıata baılaomışbr. Talebe kaydi devam etmektedir. 

--- Divanyohı caddeai Karababa ıokatı klltui, Telefon: 2.2994 

Istanbul Evkaf Müdüriyeti Hanları 
Vakıf Paralar Müdiirlüğüne Borçlu Olan 

Zevatın Nazarı Dikkatine 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden: 
İdaremiz namına merhun bulunan gayri menkul emval yJ_ 

icra ve iflas kanununa tevfikan 4 eylül 932 tarihinden itib~ 
icra daireleri tarafmdan sattlacağı ve badema vadeleri sonu~ 
borçlulara idaremizden üç ayiık ihbarname tebliğ edilmiyecej'I JI 
kaffei muamelat ve takibatın mezkür dairelerce ifa edile-. 
alikadaranca malüm olarak borçlarını vadeleri sonunda ödenıelİ 
veya usulü dairesinde yenilemeleri lüzumu ilin olunur. 

İstanbul Belediyesi 

Ügküdar Belediye Müdürlüğünden: Üsküdar'da Tunusba~ 
yol tevsii için İRtimlak edilen 65 yeni No. bina enkazı kaimeO 
açık müz.ayede ile satılacaktır. Müzayede 13 teşrinie'fvel 932 
fembe günü saat 14 te yapılacaklar. Almak istiyenlerin tayin oı:-1 
•akitte Encümene gelmeleri ilin olunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Nevi Miktara 

Kromo Erıats kartonu 15,000 Kilo 
Bir yilzü cilalı kahve rengi ambalij kağıdı 45,000 " 
ikinci hamur beyaz kiğıt I0,000 ,, 
Beyaz Selliiloz kiğıdı 65,000 " 

Nevi ve miktarları yukarda yezılı eıya 13259 numarala k~ 
name abkAmına tevfikan satın atanacaktır. Talip~ıin nümua_e ~ 
tartnameleri gördükten sonra münakasaya iştirak etmek ~.& 
% 7,5 teminat akçelerini hanıilen 15 IO 932 cumartesi günli ff' 
15 te Galatada Mnbayaat K~isyonuna müracaatları. _ ____/ 
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