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aide yazdı Ye gazetemizle ner
retti. lbrabim Alleddin Bey ti-
aanandan yazılan bu uzun kaside 
Sinop Meb'uıuna ait telmihlerle 
dolu idi. lbrahim Alleddin Bey 
bu kasideye kısa bir manıume 
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2 Sayfa SON POSTA 

r---------------,f.-a..--------------------------------------------1 Ha /kın Sesi 1 
İçtimai Muavenet 

Teşkilah 
Balk Evinin lçtimai Muavenet 
tetkllAtının yapması llzımgelen 

i9ler hakkında halkımız diyor ki: 
Mohmet Bey ( Cağaloğlu Düyunu· 

•mumiye caddeai ) 
- Halk Evinin lçtimat Muuenet 

teıkillbnın yapacatı itler ~oktur. 
Fabrikaların janında amele itadan· 
ların çocukları için çocuk muhafaza 
evleri açmalı, fakir 1emtlerde fakir
lere aıcak çorba datıtmalıdır. Fakir 
Darlllfünun talebelerine do muavenet 
edilao fena olmaz. .. 

Ramiz Bey ( YcrııkapıdaJ Orta 
tohk 38 ) 

- Manevi mes'uliyet altında kal
mamak için bu sualinize cevap ver· 
mek mecburiyetindeyim. Şimdi kıt 
seliyor. Fakir fukaraya en elzem 
olan odun Ye kömfirdOr. Bu yardımı 
lıter Halk Evi, laterse belediye yap
manın çaresini bulmahdır. Bence 
elzem olan budur. .. 

Vedat Boy ( lstanbul lisesinde) 
- Birçok okuyamıyan talebeler 

Tar tabii. Bunlara mektep Ye kitap 
temin etmelidir. Sonra, butlln Halk 
evlerinin aralarında anlatarak tekrar 
köye dönmek ii:ıere köylerden tale· 
be alarak Avrupaya ıröndermelidir. .. 

Al:ıattin B. (Çemberli taşta mobilyo 
falıri k:ısı sahibi) 

- l~timai muannet itinde her• 
kesin gözGne çarpan çocuk meaele· 
ıidir. Sokaklarda pi• topraklar üze• 
:rinde oynıyan çocuklara kurtarmak 
memlekete en büyük bir hizmet 
olur. 

Çok Kıymetli 
Dört Heykel 
Müzeye Getirildi 

Geçenlerde Erdek civarında 
eski Kizikos harabelerindeki kıy
metli kitabe ve heykellerden ki· 
reç ve kaldırım tap yapılmakta 
olduğunu ya~mışbk. 

Müzeler idareai bu neşriyatı
rnızla ehemmiyetle meıgul olmuı 
derhal Erdek ve Bandırma kay
makamlıkl;nına, bu harabelerdel 1 
eserlerin muhafazaıı için telgraf
lar çekmiştir. 

Dün bu eserl~rden dört tanesi 
müzemize gelmiştir. Bunlardan 
ikisi milltdan üç asır evvele ait 
(Karyatit) denilen Ye iki çıplak 
genç erkeği tasvir eden yOksek 
kabartD)a heykeldir. Bunlardan 
Uzerinde bir ceylin dcriıi bulu· 
nanı bilhassa aauayii nefise tarihi 
itibarile çok kıymetli addedilmek
tedir. 

Bulunan eserler 
Kanalizasyon amelesi Kutu

cularda Hallaç ıokağında çal11ır· 
)arken Bizans devrine ait bir 
aütunla kıymetli bir direk baıhğı 
bulmutlardır. Bu iki eıer mUze
ye nakledilecektir. 

BABBBLBB 

Yepyeni Bir Garibe! 
Koca Evin Her Tarafını Aradılar, 
Genç _Kadını Bulamadılar, Fakat ••• 

Dnn Beyoğlu Poliı Merkezine tuhaf bir müra· 
caat ve bir ıikiyet yapılmışhr. Nadire Hanım ismin
de bir kadın tarafından yapılan bu ıikayet garip 
şekilde yapılmış bir hırsızlığa dairdir. Nadire Ha
nımın iddiasına g6re, karc'.lqinin sevgilisi Liza 
Hanım eve gelmiş, bir müddet oturup konuşulmuş, 
fakat Uza :Hanım bir aralık ortadan kaybolmuş· 
tur. Nadire Hanım evin her tarafını aramış, en 
kuytu yerlerini araştırmış, fakat Lizayı bulamamış• 
tır. Elbiseleri ortada duran Lizanın bulunamayışı 

herketi hayrete diişilrmUştUr. Fakat bu ıarada Liza 
tekrar ortaya çıkmış, biraz sonra da giyinerek 
evden aynlmışbr. Nadire Hanım odasına çakbğı 
zaman biraz evvel yerli yerinde duran eşyalanmn 
karışbrılmış olduğunu görilnce bu sefer bUsbiltün 
şaşırıp kalmrşbr. Fakat kadıncağız elmas kilpesile 
sair yllkte hafıf ve pahada ağır eşyalarının yerin
de yeller estiğini görünce doğru soluğu karakolda 
almış ve bu hırsızlığın Liza tarafından yapıldığın• 
dan şllphe ettiğini söylemiştir. Zabıta bu hususta 
tahkikat yapmaktadır. 

Zeytin AğaÇları 
Sineklerle Yapılan Müca
dele Muvaffakıyetie Bitti 

Bu sene Y a1ova ve Kartal 
kazalarında zeytin sinekleri çık
tığı için vilayet Ziraat Müdürlü
ill bütün teşkilatım seferber 
etmiş ve ( 150 ) bin ağaç ilaç· 
lanmak suretile sineklerin tahri
bine meydan verilmeden mücade
le bitirilmiştir. Yeni tllreyen zey
tin glivelerile de gelecek sene 
miicadele edilecektir. Bir gazete 
sinek mtlcadelesinin ltalyadan 
getirilen bir mütehassıs vasıtasi

le yapıldığmı yazmışsa da bizim 
yapbğımız tahkikata göre bu 
haber doğru değildir. Zeytin si
neğinin mahiyeti ve mücadele 
usulü ( 1 O ) senedenberi ziraat 
memW"ları~ız tarafından malum 
olduğu için bu hususta bir mü
tehassııın celbine de kat'iyen Hl· 
rom yoktur. 

Mimar Sinan 
Evkaf idaresi Mezarın 

Tamirine Başlıyor 
Evkaf ldaretıinin, koca Mimar 

Sinanın Süleymaniyedeki türbeaini 
tamir ettirmiye karar verdiğini 

yazmışbk. Ôğren.diğimize göre 
EYkaf idaresi tiirbe sahasının 
genişletilmesi için civardaki bazı 
bina ve dtikkinları iıtimllk etmi· 
ye bqlamıştır. Mezarın yeni şek· 
line ait proje hazırlanmıştır. Ta· 
mir itine yakında başlanacaktır. 

Talebeler Yerleştlrildi 
Talebeleri~ mektepsiz kalma· 

maaa i~in ahnan tedbirler iyi ne

ticeler vermiş, bütün talebeler 

mekteplere yerleştirilmiştir. Bu 

sene orta mekteplere müracaat 
eden talebenin miktarı geçen 

seneye nazaran haylı fazla olduğu 
anlatılmıştır. 

Tünel Başındaki 
Mezarlık 
Hikayesi! 

Belediye Beyoğlunda Tünel 
bllfında Şahkulu mahallesindeki 
eski bir mezarlığın yerinde pazar 
yeri yapmıya karar verdi. Fakat 
bu karar üzerine mezar arsasına 
muhtelif sahipler çıkb. Belediye 
burasının mezarlık olması hase· 
bile kendisine ait olduğunu iddia 
ediyor. Murtaza ve Dimitri is
minde iki kişi de mezarlığın 
kendilerine ait olduklannı söylü
yorlar. Diğer taraftan Evkaf ida
resi de fU iddiayı ileri siirüyor: 
. "Burası eYkafındır. Yeni beledi
ye 'kanununun neşrinden evvel 
2:!300 liraya Ayaspa.şa mezarlığı
nı alan dalihaddin Mollaya satıl

~nış, fakat henüz firağı yapılma· 
mıştır. Sonra da Agah Efendi 
isminde birisinin veresesi çıkarak 
burasının kendilerinin aile mak· 
beresi olduğunu ileri sürdüğü 

için şimdi de bu iddia tahkik 
edilmektedir.,, 

Belediye Mezarlıklar müdürlil
ğü de şunları söylüyor: wBurası 

yeni kanun mucibince belediyeye 
geçmiştir. Evkaf satış ına tapu ile 
tescil ettirmediği için bu satıı 
muteber değildir. Şimdi burası 
belediyenin mah olduğu için 
Evkafın herhangi bir -talebi tetkik 
etnıiye 'hakkı yoktur. Dimitri 
Efen dinin yalnlz orada bir evi 
vardır. O evin do mezarlığa ait 
olduğu söylenmektedir. Tetkik 
ediyoruz.,. 

Bir Zorbalık 
Sabıkalı Pehlivan Gece
leyin Yol Kesmek istemiş 

Dün gece azılı sabıkalılardan 
pehlivan ıaat (23) de Bahçekapı-
51 c!aıı evine giden Tosun paıa 
zade Osman Tevfik Beyin önüne 

Piyango 
Tayyare Piyangosu için 

Yeni Plan Yapıldı 
13 üncn tertip tayyare piya~ 

gosunun plAnı liç keıide 8CJIU'a 

bitmektedir. 
Tayyare piyango müdllrlüift 

yeni plim iki şekilde hazırla
maktadır. Bunlardan birisi liç 
aylık, diğeri albıar aylık iki 
devre olmak llzere bir seneliktir. 

Üç aylık plAn şubat, mart, 
nisan 1933 aylarmda çekilecek, 
diğer plinın tatbikine mayıı 

1933 te başlanacaktır. 
Yeni plRnlar şimdiki pllnlar

dan çok farklıdır, ikramiyeler 
arttırılmış ve İ•abet miktan 
çoğaltılmıştır. ----Askeri Tıbbiyeye Muallim 

Askeri Tıbbiye mektebine bir 
alman.es ve bir de fransııca mu
allimi alınacaktır. Bu muallimlere 
yüzer lira ücret verilecektir. 

• 

Ilknıekteplerde 
Programın En Mühim 
Kısımları Nelerdir? 
Haber aldığımıza göre İstan

bul Maarif Müdürlüğü biltnn ilk 
mekteplere bir tamim gönder
miştir Bu tamimde dert progra
mının en ziyade dikkat edilmesi 
lbım olan kısımlan İfaret okm
muş, muallimlerin bu noktalar 
Uzerinde ehemmiyetle mewgul 
olmaları bildirilmiıtir. 

GUmrUklerdeki Eşya . 
fstanbul gümrük ambarlan~ 

da bulunan sahipsiz eıyalardaa. 
kısmı sablığa çıkarılmıştır. bir 

c 
geçmiş zorla parasına almak iste
miştir. Fakat Osman Tevfik B. 
daha tedbirli davranarak hemen 
herifin bileğinden yakalamıı n 
düdük çalarak polisi çağırm11br. 

Gelen polis pehlivan• ahnıt 
merkeze götürmüştür. 

Günün Tarihi 

Terkos Nasıl Satlll 
Alınacak? 

ti' 
Şehre temiz, bol ve ucuı '" tı' 

darlki için Terkoı ŞirkeUnin 11 

alıamaaı tekarriır ettitini n Bel~ 
diyede huauai bir komiayonun ye 

11 
lfletme Ye utln alma teklini Uf 
n teablt ettif loi yazmııbk. 

Komiıyonun verditl karara ~r 
uran Atuıtoaun 29 uncu günü 1~ 
tiyu maddeli biten Terkoı Şirke 
klnunuaaniden itibaren BeJediyeff 
•eç~cektir. 

Komiayon tirkelln bet •~n ... 
ha1ılatı ılfiyHin\ ele alacak -.e il' 
budab aifiyenia en çoğu ile -
anru atacak, 1ıeri kalan üç aen:: 
.sifi hasılatın bir senelik vasati tll 
bulacak ve tam ( 25 ) sene müdcfe 

her sene bu va.atiyi Terkoı Şirket1ıı• 
tazminat o1arak verecektir. Bu sıJO' 
kaYele icabıdır. Bu paranın ,en•! 
70-~ bin lirayi ge~mlycc:ek{ tabJll""" 
edilmektedir. 
' Maamafih reımt devlet müesıl' 

aeleri ile Belediye her •ene Tcrkotl 
bu miktar au ücreti verdiklerind" 
bu paranın tediyeai büy6k bir killffl 
olmayacaktır. 
, Terkoa Şirketi bu bet ıen•ı; 

hesaba vasatiyi nazarı dikkate alar .. 
bu aene pek fa:ıla olan kazancı-' 
azaltmak ve bet senelik yekuıı• 
mümkün mertebe taıkın rösterın~ 
için muntazam tesisat yapmıştır.fa 
bu tesisatın Nafıa Vekileti ile ŞI~ 
ket arasında mevcut (90) bin liralı 
bir ihtilafın halll için yapıldığı J1 
aöylenmektedir. 

Şirketin elindeki kömilr, boru .,, 
Hİr yedek malzeme ile yedek rııl' 
kineler hilkiimet tarafından taylll 
edilecek muhamminlerin koyacakl,rı 
kıymet Ozerinden mubayaa edil~ 
cektir • 

Kartalda 
Kaza Dahilinde Üç ilk" 

mektep Yapılıyor 
Kartal kazasında yeni llknıe"* 

tepler yapılmak için belediyeni.il 
( 932 ) bütçesine ( 60 ) bin lir• 
konmuştu. Bütçe tasdik edi!diJ' 
için mekteplerin inşasına başlaO"' 
mıştır. 

3.l bin lira sarfile Pendiklrt 
( 15) bin lira sarfile Samander• 
nahiyesinde ve ( 2000 ) lira sar 
file de Başıbilyük köytlnde bir~ 
yeni mektep yapılacaktır. Kart. 
mektebinin genişletilmesi içid 
( 8200 ) lira verilmiı ve işe bat' 
lanmışt r. inşaat yakında bitf" 
cektir. 

Halkevinde Dersler 
Şehrimiz Halk E\' inde buiO-

meccanen İtalyanca deralere bat" 
)anmaktadır. Saat 17 de talr' 
be ile muallimler tanııbrılacak 'fi 
den saatleri tayin oluilacaktır. 

Bir GUnde 2000 Kişi 
Şehrin muhtelif yerlerindeki ot

1
tr; 

matik terazilerde günde 2000 k 
tartıldıtı anlatılmıştır. 

Yeni OlçUler 
Ticaret Odası ıenebaşınd~ 

itibaren tatbik edilecek ye~ 
ölçüler ıçın hazırlıklara bati" 
mışbr. 

j Son Postanın Resimli Hikagesi: Pazar Ola Ha~an Beg Diyor Ki: 1 
------------------------------------------------------------~ 

1 - Hasan Bey - Hani Naa· 
reddin hoca bir ıün. .. 

2 - Şöyle üslü naneli ıüı.el 
bir çorba oll& da. .. 

1 

3 - G üzelct. bir kaıık 
diye <!üşünürkea. .. 

atsam 

1 

4 - Komşunun çocuğu g dip 
bir tas çorba istemiı. Hoca da: 
" Bizim komıular malihulyadu 
koku alıyorlar • demif. 

. 
5 - Benimki de ayni lıesap: ~~ 

baııaa bir ,apka ile bir ıı " ı k~ 
alaam diye dü,ünürken biziı.ı kll' 
bir iakupin iJe tüyUl Wr fal 
ial'emHİD mı? • 



n 

Dariilfü~un-
Naszl Genç 
Yetişlirn1elid1·r? .........._ . 

Üniver .-t b" * tr öo. . 81 e ır gence neler 
ts' 6retır v l 

Da .. e ne er telkin eder? 
yeoJ düğ·· rulfUnunun ıslahı diişünUl
•Y" tek u şu sırada bu suale verile-

ccvabı h . . A n e emmıyeh vardır. 
rı,. lcrindrnerika Darülfünun müdl\r
iOI' ~l .. L en birinin üniversitenin 
ked "'ocye •· ~ 
e
.,, lty1• ogrettiği ve gaye olarak 
r 11 ctrv · 

Oldui 'lı ıeyin fikri istiklil 
,1' 'lt-rıit llnu •öylüyor. Yani üni-
tı' düın. e falebesi müıt1tkillen 
,, .. nrnea · b 

b•Jkat ını ilmelidir, fikren 
tttlat»ı arının esiri olmaktan kur-

1 tnelid• "" ır. 
rilbak·k 

hcaab 1 a bir gence kendi 
"erlb· ına düşünmek kabiliyeti 

'Yen bir t b ·ı b" . "'"• a ıı ve ter ıyenın 
"'1•1ii •ı Yoktur. Kafaya bir takım 
laİha)~~ sokmu, olmanm faydası 

F k ınahduttur. 
ll~dir: at ldUşüncede istiklale 
4ürıcc n teaadnf olunur. Dli· 
dtrı b Çocukluktaki tesirler

- 1eri11 ifhyarak, muhitin hldise-
,) ' Vaıi t' • ' Q· Ye ın ıcaplarma tabidir. 
ııı' .ı ır vah . o• \ltrı b şı ve bir Eskimu biz· 
,) 1tki bşka türlü düşlinür. Tibet-
~ tall:ıarn alayJarnanın düşllniiş tarzı 

ten rn '~ • • baıkadır. Dünya nadi
kiııc \•tanin ve hadiselerin fev
bifttı t•. arak nıüstakilen dUşiine
P•rrıik ınsanlar yetiştirmiştir. Ko-

Fak' Newoton gibi. 
ltkit dat Darlllfünun gence müs
tir. c u,unrnenin anahtarını ve
();;. tııç te . 
-•'cntnek . n_as oynamak, hesap 
P~r.._ •çın nasıl idman ya· 
lllck i' ~erhest ve mUstakil dUsün
V c t\İtn de böyle idmanlar yapar. 
olur. ayet fikri istiklale sahip 

[)l\tü)fQ 
•rı>'•ca.. nuııdan çıkan gençlikte 

t~ı olnıa':'~ ikinci vasıf, inkıli p
J·~ dir. 8. 1 _ır. Mal6mat kafi de· 
'ti, 0 • k •nkdlp devrinin genç· 
Y•tı ... 

111 ıllbı benimsiyen, anlı· 
•e f'k• RtçireL .

1 
ı ırden fiil sahasına 

l oı en l"k f lirk d geç ı olmalıdır. 
e'İni d •riUfnnunu bu iki vazi-

lll.. e 
b.11Slıllril dlapamamı9br, ve ne 

•r Rtııçlik ıllne~, ~e de i~lulapçı 
Yetııtırememıştir. 

'tii 1 Bursada 
y er Ürp t• • M .. h. 

8 er ıcı ut ıı 

llur tr Facia Oldu 
tcbiııde•a - BugUn Ziraat mek :.•i olnı çolc feci bir ölüm hidi-
0~rıi11d,0Uf~~İ Mektep müıtahde
bn uı.ı._,ın uıta müessesenin 
b- Yll~ b! elektrekle müteharrik 
'"d ır b k ·ı ~~ı ~ttbtre b ıç ı ı e keserken 

Ilı lllcaile ıçkının haşana raıt· 
h t

1
•i bir 1

1avallının ikiye b8lün· 
~ ··ı o rnuı Al" 0 nııı,tn ve ı usta der-

'1f Q/ık :~:---· -. ~ um 
\'Ofô,.l \' er 

' 11ld 'Qİ tof 6rJ k 
fatl a '\'•el er anunu IAyiha-
lıtk trin nı c~ nıahkum olan fo
dtt'" kırıda b· ekten çıkarılmaları 

rtı h,b ır ~adde mevcut ol
er venlrnektedir. 

A. Zaro Ağa 
SJtdid j 
bet· e htiyarın Akı-

1nde K 
Zar0 A. ~ orkuluyor 

liarıırna g~dan ailesi Kudret 
llar,. Yenıden 3 1 .1. . 
"> .. gelrni . ngı ız Jırası 
<-aro A~ Şhr. Kudret H 
' ganın . . anım 
ltılrn14 1 gızhce İngilizlere 
"ıckte Ve~ rnasından endişe et-

-dt-: On.un ad · · b" 
...ı esıııj b'I resını ılmiy'>rum 
"'lın ı sem t . • 
tö ctdı Mecit Y: mış yaşındaki 
) tıderecek Azgayı lngiltereye 
" l~tirtece~':e aro Ağayı bura-

.. l•nı demekt d" e ır. 

SON POSTA 

r-------------------------~·----~~~~------------~---------

1 Son Postanzn Resimli Makalesi 

f - Şu insanların •eciyeleri çok 
tuhaftır. Beyendikleri ve istedikleri 
4ey üzerinde karar kılamazlar. 

c:_ 

2 - Yazın sıcaklarında •erin, 
hattl sotuk ıünlerin hasretini du
yar, •ıcaktan fİklyet ederiz. 

SON TELGRAF 

3 - Kı4 6elince de aozuktan ti· 
klyetçi oluruz. 

"Ah .. Bir yaz. srclse de .. ,, deri:r.. 

Devletler Konferansı 
Fransa, lngiltere,-Almanya Ve ltal· 

ya Arasında Neler Görüşülecek? 
Paris, 14 (A.A.) - Fransa hariciye nezaretin- 1 " lngilizlerJe mutlak bir itilAfa varmak huıu-

den tebliğ edilmiştir: sunda hiçbir zorluk çekmedim. Yazık ki, Sir Jhon 
.Fransız ve İngiliı nazırları, Fransız - lngiliz Al- Simon tarafından dün Roma ve Berline gön-

man • ltalyan konferanaını Cenevrede toplandırmiya derilen davetnamelr ancak ltalya tarafından kabuledil-
kar~r vermişlerdir. miştir. 

lhzarl ve nimresmi bir mahiyette bulunacak olan Almanya konferansta bulunmaktan imtina edi-
konferans müşterek mesaiye tekrar baılamak çare- yor. Bence bu meselenin iyi bir ciheti vardır. O 
leri arayıp alikadarlarm tasvibin arıedecektir. da hiç_bir tarafı taciz etmeksizin doğrudan sizler 

Londra, 14 ( A. A. ) - M. Heryo gazetecilere (yani lngilizlerle) meseleleri tamik fırsat ve imkA· 
şunları söylemiştir: mnın zuhur etmit olmasınır. . ~-~ -
Iktısat Vekiletinde Faaliyet 

-- -

Devletlerle Ticaret Münasehabnın 
Islahı için Çareler Aranıyor 

Ankara, 14 - iktisat Vekaleti devletler bey- tezatların izaleaine ~alııılmaktadir. 
oiodeki ticaretimizin inkifafı için• esaılı tetkikatına M&tehuııalardan mllrekkep bir komiıyon 
devam etmekte, Meclise arzedilecek bazı kanun bütün devletlerle olan ticari mOna.ebetlermiı üzerinde 
liyibalarını hazırlamakla mqgul bulunmaktadır. tetkikat yapmaktadır. Bu tetkikat neticesinde ve-

Bu meyanda Teıviki Sanayi Kanunu ile sanayi kllet doğrudan doğruya her memleketle temaa ve 
ve kredi bankası ve ofisi kanunları arasındaki mllzakerelere geçecektir. 

Diyarbekirde 
Kadın Yüzünde Bir 

Cinayet işlendi 
Diyarbekir ( Husuıi ) - Pos

tahane anlkade Mehmet isminde 
bir adam karıamı kaçırmıı olan 
AbdOJkerim isminde diğer bir 
adamı tabanca kurıuou ile öl
darm&ttfir. Cinayet esnasaoda 
aerseıi kurıunlardan birisi de 
Mehmet Emin isminde bir za
vallıyı ağır surette yaralamtfbr. 
Katil kaçarken yakalanmııtır. 

Tarsusta lnşaet 
Tarıns. (Husuı) - Geçenler

de vuku bulan yangında yanan 
evlerin yeniden inşasına batla
nılmı.ıtır. 

Bir Otomobil Kazası 
Dusseldor f 4 (A.A.) - Al

man ediplerinden Herbert Eulen
berg bir otomobil tarafından dev
rilerek tehlikeli surette yaralan
m:ştır. 

Uzunköprüde 
Yangın Çıktı 

UzunköprU 14 - (Huıusl) 
Habip Hoca mahallesinde don 
akpm yangın çıkmıı, bir ev, dört 
ahır, 6 samanlık tamamen, beı 
samanlık, ta kısmen yanmıştır. 
Edirne itfaiyesi yangına imdada 
gelmiıtir. 

Adana da 
107 Mevkufun Muhakemesi 

Talik Edildi 
Adana, 14 - Muradiye ha· 

disesi ıuçundan mevkuf yDz 
yedi kifinin muhakemelerine 
ağırceıada devam olnnmak iı
tenmiı, fakat bu suçtan d<>4 
tayı teYkif edilerek yola çıka· 
r.lan bet kitinin henUz 
,chrimize getirilmedikleri anla
şıldığından ayın yirmi beıine 

kalm19tı~ 

iNAN, İSTER 

1 Muallimler 
Bundan Sonra Aylıklarını 
Tam Vaktinde Alacaklar 

Ankara, J 4 - ldarel Husg. 
ıiyelerden maaı alan muallimle
rin tetriniaaniden itibaren maq
laranm diğer memurlar gibi 
muntazaman verilmesi temin 
edilmiıtir. Şimdiye kadar maaı 

ver miyen 20 villyetteu on beıi 
derhal tediyat yapmışbr. Diğer 
beı vilAyet te tediyat yapmak 
Uzeredir. 

Yeşil Bursa 
Bursa (Huıustı - Halk Evi 

tarafından yapbnlan Yefil Buraa 
filmi ikmal edilmiıtir. Film ga. 
yet g0ıe1 olmuştur. Yakında 
göıterilecektir. 

Kartalda Bir Cinayet 
. Kartalda bahçıvan Mustafa 

bır borç ödemek meıclesindcn 
ortağı Nuriyi tabanca ile ağır 
ıurette yaralamıştır. Mustafa 
yakalanmıştır. 

İNANMA! 
İatanbulda iyi aüt meselesi ezeli bir dert halinde

dir. Beleaiye bu derdi kökilnden söküp atmak umile 
çahşmıya başladı. Bu münasebetle bir sütçü ıüt hile· 
leri hakktnda tunları ya:r.ıyor.: 

" Alçı, " tebe,i~, . ( hayret ediyorsunuz değil rnl ~ 
bunl~r sDtun rengını, kesafetini muhafaza ediyor. 

Sutn koyulaıtırmak için hileler : Buğday unu, pirinç 
unu, arpa unu, yulaf unu ilave etmekte olur. 1 - S\itün kremuını almak. 2 • Süte su kat nak, 

3 - Karışık •Üt, 4 • Süte bazı maddeler ilive etmek. " 
Bu sutçü 4 Üncü ınaddo hakkında 'u tafailih 

weriyor: 

/Sf'ER 1NAN, 111 

Görüyonunuz ya birçok hileler zavalh minimini 
Türk yanularının ınidelerınde toplanıyor. 

Bunlar için bir ••Y yapıldıj"ı yokl" 

R. I .. fJN.AN Al 

özün Kısası 

Kel Başa 
~~imşir 

Tarak 

----·----- N. S. 

' . 

Geçen gün bir bildikle çene 
yarıştmyorduk. O, durmadan dert 
yanıyordu. Bir aralık: 

- Hele, dedi, son gUnlerde 
ne rahatım kaldı, ne keyfim .•. 
'-.:anım eve girmeyi istemiyor!.. 

- Evin bir kısmım uyıunıur. 
bir aileye mi kiraladın? 

- Hayır! .. 
-Mahallede hırsızlar mı poy· 

da oldu? 
D w•ıt - egı ... 

- Y okıa evlendin mi? 
- O Tamam altı uzun sene 

oluyor. Alıttım da acısını duy
muyorum artık! .. 

- E, ya nedir yahu? Kayna-
nan hastalandı da ölmedi mi? .. 

- Onun cenaze namazın• 
kılah üç yüz doksan bir rtı• 
oluyor!.. 

- Eve radyo aldın da rahabn, 
keyfin ondan mı kaçtı? 

- Hayır birader, bayır, eve . 
radyodan daha kuyruklu, püsküllü 
bir bela aldım, elektrik ... 

- !!!? ... 
- Ya, ıaıtın değil mi? ... An-

latayım da dinle ... Eskiden fakir
hanede beı numara uf ak el 
limbası yakıyordum. Ortalık kiı· 
miri bir esmer aydınlıkla beze· 
niyordu. Yatak odasında babadan 
kalma bir idare kandili kullam· 
yordum. Onun odaya verdiği 
akşamın ilk karanlığı kadar hafif 
soluk ışık biıe yetiyordu da 
artıyordu bile ... Bir dost söyle
di, bir diieri teıvik ettL 
Karı kışkırttt, ahbap körilk· 
ledi. Biz de körıeytanın kandı· 
rıcı havasına tempo tuttuk, eve 
el~ktrik aldık. Almaz olaymııım. 
Bir defa, on defa, hayır batta 
yüz defa, yllz defadan da fazla 
bin defa piıman oldum. Baııma 
ne itler açılcla, ne iıler •.•. 

Eıkiden içine rahat rahat g6-
mUldOğUm bir koltuk, bir kana
pe Yardı. Zaten pndnderi do 
iyice ııı'k görmiyen evde elektrik 
ortalığı aydınhğa botunca bir de 
ne göreyim. Koltuğun bir tara· 
fından borçlu dili gibi umanlara 
fırlamıı, kanapenin yllzü son mo
da kadın tuvaletlerinin kuyruk
ları gibi ( 1) yırtık pırtık... Ve
remli benzi gibi de soluk... Hem 
lh:erinde fındık boyu, besli 
betli tahtakuruları, bqı boı ifıki 
lar gibi habire piyasa ediyor-
lar •.• Bittabi derhal koltuğu san
dık odaıına defnettik. •• Eb, ayak
ta dolqıp dikilecek dejiliz ya, 
tuttuk, yaradana ııtındık, koltuğu 
yeniledik. Bu sefer sıvaları d6-
kUlmOt du•arlar yer yer sararmıı, 
kararmıı lekeli suratlarile.: 

- Ya. petrol llmbasınm kirli 
ııığanda bizlerin benizlerimizio 
solukluğu gözleri~izdcn kaçıyor· 
du. Mağdur kaldık. Badana edil· 
mek isteriz... Der gibl tataız tat
sız smttılar. Çare yoktu. badana 
ettirdik . 

Halıdaki yırtıklar eskiden ıö
zUmllıe görllnmUyordu. Şimdi fen• 
fena ta giSzbebeğimize batmaya 
başladı. Masalarda çatlaklar, boya 
dakülmüılükleri, perdelerde man· 
da gözü, manda 16zU lekeler; 
ampul boyu ampul boyu yırtıklar 
belirdi. Eskiden insanın hiç 
gözüne batmıyan bir sürü e• 
kilikler, kirlilikler, kırıklıklar, 
yırtıklıklar meydana çıktı. Onu 
yenileye, bunu yenileye, ötekini 
çiviletc, berikini demirlete ne 
kesemde derman, ne maaşta 
hayır kalmadı. Keyfim kaçtı, 
rahatım kaldı, sabrım tükendi, 
evim bana aydınlık bir zindan 
oldu. yani evimin aydınlığı bana 
zindan oldu azizim 1.. 

- 1 ...... 
SözUn kısası : Şim1ir tarak 

ısmarlamadan evvel kelliğe çare 
bulınahdır. Ve bazı şeylerin, 
bazı yerlerin aydınhğa boğulma· 
larına, lcaranlık katmalarını -tercih 
etmek çok defa ha)lrlubı. 



.( ~ayfı 

1 
· t'Vlenıleket Manzaraları ., 
Köyceğiz 
Yangınında 
Bir Fedakar 

1 

Muğla ( Husmi ) - Kasa bir 
mftddet enci Köyceğiz kaza 
merkezinde bir yangın çıkmı,, 
lıiikiımet konağı yanmı4b. ,.So&ı 
Posta,. bu yangını okuyuculanaa 
derhal bildirmek suretile neşir 
vazifesini günü gfinilne yaph. 
Ben şu mektubumla yangın hak· 
kmda bazı tafsifat veriyorum. 

Yangın alevleri hükumet ko
nağının her tarafını sarmıştı. 

Bütün defterlerin, yeni 'Ye eski 
kayitlerin yanıp kül olmasından 
çok korkuluyordu. Bilhassa Ma
liye Dairesindeki kıymetli ~vrakın 
ve defterlerin yanma11 endişesi 
herkesi titretiyordu. Bu sırada 
maliye odacısı Oıman Efendi 
derhal alevler arasana abldı, bo
ğucu duman~ arasmda Maliye 
dairesiniıa odatanm sGntle dolaş
b ve yanmasından korkulan. 
bütün eşyayı kurtardı. Osman 
Efendi ölüm telıli.kesine kulak 
asmıyarak bütün defterleri, kasa· 
daki paraları, kıymetli e1'rakı, 
dosyaları ve pulları toparhyarak 
dıprıya çıkmak istedi. Fakat 
miithif alevler bu fedakar Ye 
emektar odacının yolunu kapat
mqtı. Osman Efendi hiç şaşır
madı. Derhal yukanya fırladı. 
kendisini, kucağ:odaki kıymetli 
qyalarla birlikte peaçeredeıı aşa
ğı atb. Fakat ateşten Ye alevden 

kmtulatı Osman Efeadinin bu sukut 
neticesinde ayağı kınldı. Osman 
Elendi ıimcli memleket hastallır 
nesinde tedaTi edilmektedir. Def
terdar Nafiz Bey bu fedakir 
adamın habnnı sormak, isteğini 
yerine getirmek için hastahaneye 
l>rr memor göndermiştir. Maliye 
VekAleti de bu çalışkan emektarı 
mükafat :vermek suretile taltif 
edecektir. fl Can 

Ana Katili 
Dört Ay Hapse 

Mahkum Oldu 
Diyarbekir (Hususi) - lbrabim 

Bey mahallesinde üvey anası 
Nilüfer Hanımı tabanca lle öldür
mekten suçlu 1 1 yaşinda Arif 
oğlu Az.Din muhakemesinde ha
reketinde Lasit görfihnemİf 'Ye 
dört ay hapse konulmasina1 15 
lira para cezası alınmasına karar 
verilmiştir. 

Ercişte 
Kundakçılık Yüzünden 

Bir Yangın Oldu 
Erciş (Hususi) - Meçhul bir 

ıalns Kasap Afımet Efendinin 
ot yığınlanna lnındak koymuştur. 
Bu yüzden çıkan muazzam yangın 
büttbı ıehri &ilndüz ıibi aydıa
latmıştır. OUaruı yarısındAn 
fazlası yanmışbr. Zarar 1'e ziyan 
çoktur. - 1. H. 

İzmirde 
Bir Kaçakçı 6 Aya 

Mahkum Oldu 
İzmir, ( Hususi ) - Dikilide 

bakkal Kadir Ef. nin dükkanının 
çekmecesinde kiilliyetli miktarda 
kaçak cignra kağıdt yakalannuş 
maznun 6 ay harıse ve 3 47 lira 
nakli cez.:ıya m hkfım edilmiştir. 

Kuş adasrJda Tireli A hmet 
irm"nd_ b r şa!ı s 6zcrinde r 19 
varak k çak cig3ra kağıdı yaka
ln:-ım ş; muha"eme edilmek üzere 
lzaıir ihtisac; mahkemesine ıevke
dr,&l'lrştir. -Adnan 

Gerede 
Panayırı 
Açılıyor 

ML 

ı 
Gerede, (Hnsosl) Gerede 

de açılan ilk panayırı geçen mek
tubumda yazaıştım. Ayın on 
dördnnde ikinci panayır açıla· 
caktır, bu panayıra Mengen, Re· 
şadiye, Dörtdivan ve Haşat na• 
hiyelerinin pazarları da ittirak 
edeceği için panayır çek bliyük 
olacaktır. 

Pamyır için tertibat ve istib
zarat yapd.1W§lır. Panayll'da ko
ym, at. ester, siğır ıibi şeyl~ 
den maada Bolu, Beypazan, Ya
banabat, Çerke~ Saframbolu, 
Devrek b.zalarnun unayi ve 
mahsulah da teıhir edilecek ve 
satışa konulacaktır. 

Hariçten gelecek tüccar, es
naf ve ıeyyahların istirahati için 
liizumu kadar otel, han ve misa
firhane temin edilmiştir. 

Ceyhan da 
Kaçakçılıkla Ciddi Surette 

Mücadele Ediliyor 
Ceyhan, ( Hususi ) - Tiltlln 

inhisarı Ceyhan idaresinin yaptı• 
ğı bir arama neticesinde Çakal 
deresinde İbrahim oğtu Abdtırre· 
zallın eviHe 750 kilo kaçak t~ 
tlla bulwımuı, mdsadere edilmif. 
AbdUrrazak ta Adana ilWau 
mahkemesine. verilmiftir~ Eylul 
ayı zarfında Ceyhanda 1500 
kilo kaçak tütün. 60 hin kU.UI' 
defter cigara kijıdl yakalan
maşbr. 

M. Kemalpaşada 
Kuduz Vak'alan 

Pek Çoğaldı 
M. Ke.aaalp~ ( Hususi ) -

Burada kuduz köpekler çoğalmaş
tır. Züferbey mahallesinden üç 
kişi, meydanda da iki kişi ku
duz köpekler tarafından ısırılmış· 
tır. Köpekler itlaf edilmiş, hastt1-
lar Bursa kuduz tedavi mUesse
ıesine gönderilwiştiJ'. 

. , .. ~)· ' 
SON POSTA 

• 
H L 

Cevatbey Mektebi 
Bir Hayır Sahibi Düzcede Bir 

Mektep Yaptırdı 

Cevatbey Mektebi heyetL X lfareUI zal Cevat lleytllr 

Düzce, (Hususi) - Hayrı se· 
ven zenginlerimizden Cevat Bey 
çiftliğinden beş dönüm arazi ayı
rarak çiftliğe yakın 6 köyiiD 
mektep ihtiyacuM kutılamak üze· 
re 3 dersh•eli ve iki muallim 

odalı bir mektep inşa ettirmiştir. 
Cnat Bey mektebİD tap"8Unu 

almlf ve Maarif idaresine teberru 
ebniftir. Maarif Ki.resi mektebe 
derhal m"•"i=!cr tayiıt etmit 
ve gelea Maarif Mlfettişleri lrl
ıat reamini yaparak mektebe 
( Cevati.ey ilkmektebi ) juniat 
vermiflerdir. Halk •e kiSylOler bu 
mektebin inpsmı Lüyllk sevillÇle 
karırfannıfardır. 

~~-----------.... --..-..------~~-
Cebeliberekette Geliboluda 
Hayat Pahalılığı ile 

Mücadele Var ı 
Cebetibenketr ( Hu..aslı) -

Vali Mitlaat B. kazaları feftiştea 
a 1'det ettikten eoara hayat paR 
lılıiı ile 111üc.adele,e başlamq. bıı 
mücadelenin de derhaJ tesirleri 
1ıörtı1müştiir. Kah•e-, çay ve buı· 

Bahk · Konsene 
Imalithaneleri 

Gelibolu. (Husual) - Umumi 

lu melJ'ubat fiatleri derhal ytiz. 
paraya inmiş, lroyurt etinin ok
kası 20 kurqa düşmüştUr. Seb· 
zeye vesair mekiilıt narh konul
muştur. Cebelibereket köylerindo . 
kooperatifler tesis edilmekte, 
kimsesiz çoc.uklarm köy mektep
lerinde meccanen okumaları te
min oluomaktac.Lr. 

Ormanlarda biitün yabani sa
kız ağaçlarma ıamfıstığı aşılan· 
maktadır. Şimdiye kadar on bin 
ağaca aşıyapılmıştır. 8u sene 
burada şamfısfığı mahsulü pek 
bereketlidir. Ceyhan- Miıiı- Dört-

h.-pte pek fazla harap olan G~ 
libola ianlJaamda içtimai ve ik
tısadf bir inltipf bqlamıştır. Bil
hassa bağatlğa ve balıkçıhfa 
çok ehemmiyet verilmektedir. 

. Tuzlu aardalyeJer fimdiye kadar 
iptidai bir tarzda imal edilmekte 
idi. Şimdi bu san'at makineleı
miştir- Ayrıca taze balık konser. 
1'esİ imaline de başlamlmışbr· 
Bu imallt içia makineler ·getir
tilmiştir. Birkaç ıene sonra Ge 
libotu mühim bir bahkçı imalat
hanesi bilini alacak demektir. 

yol ve iskele yollannm tamirine 
başlanılmışbr. 

Memlekette daha çirçok yeni-

Münakaşa 

liklere ve imar faaliyetlerine; 
hit oluaacajı ümit edilmekt 
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BABiCI Gönül işleri Siyaset Alemi 

lohusa 
Avrupanın 
Sancıları 

----------------------•Kimler 

Roınany b , •iy anın tiyllk hır tkt11&t •• 
aıet b h 

tır 
1
·._ u ranı geçirdiği muhakkıık· 

• ıttıa di kı Ye · . a il ntı, memleket mali• 
lln1n r ld lıcs ena aresinden, hesapla 

· apııı 1. 1 • ••tcnrn • -darp ma zcmcaı toplanmak 
~· caın en ileri gelmiıür. 
yltndi c . . 

l>ir k ' emıyeb Akvam namnta 
•~t . ~nt~ol heyeti, bu devletin iktı
Ana'\ erıne dilzen vermiye u~rllflyor, 
•r• ;Uarda, komisyonla hükumet 
b'ıa~:~ a hlli bir anlaşma yapıla· 

s· l.a 1Y•ıet aıkınhıına gelince: Büyük 
'~n R . ihlilll ıonra uayanm kanh bır 

Ro e atılnıaaından istifade eden 
•• ,:•n.ya, Ruayanm Buarabya )ut' 
,

11111 
1tral etti. iki aevlet arasında 

it Y•pdlllUtna ratmen Sovyet 
... ,., b l 

"4lh a trall tanımada. Hatti 
"••I ~lrakerelerlne ittlrak eden 
hnı tt br bil., uaun müddet, Roman• 
lttt)'i" k hareketini reddedip etme• 

8 ço dOtGadGler. 
ltu, .. ~l'abl7a, fllyaki ötedenberi 
hir Ya 11• R.oıaan7a ara•ında Uıtillflı 
l&ı2 to~ak olarak prGaür. Fak•t 
llıah· dcnberi Rus itı•lindedir ve 
lto ... 'Yet itibarlle Ruılatmıttır. Fakat 

... •nya . 
t~tte t nın, Karadeniı:le serbcıt su• 
)• i . enıaa edebllme•İ içln, Roman• 

Çın huıuıi bir ehemmiyeti ••rdır. 

Son Jf. 
•tası d aa11ıanda Lehiataola Ruıya 
)•pıt n • b!r ademi tecnür: misakı 
lll:ılitt ~•ttır. l.ebiatan, Romany11nın 
iri it• kidir. Romanya zannediyordu 
dea "'Ya ile ba miMkı imıa etme-
~lııy t••el, l.tbiıtan, Baaarabyanm 
t•l\ı" tarafından Romen topratı olarak 
ç. h~rr.•aına lıtiyecektir. Gün ıeçtik· 
1'tıj lrlparça daha artan Alman t~hli
ltıcc~ tlı hüktimetini ac•I• hare kete 
lber"ur ttmittir. ÇOnkll Leh hüku
tlnd'• Alaıanya ile olan münHebetlc· 
d11ll •, .. Franaadan bekleıliti ıibi yar
)•~ı ~ornaemiftir. Bu bidiae, Roman• 
titi ~· 'Ruaya ile ötedenberi a-iriş
.&;.,ttı l1'ıısak nıilıakerelerini neticelen· 
ltıa11ı 'Ye ••vket•itür. Bu karar, Ro
-.lt/•nın Londra Hfiri n Cemiyeti 
lİfeı ''? lllurabbaıa Tituloakoyu va· 

erınde i lf . -Birle n •t •1• mecbur etmıthr. 
"•tlı h •ç defa nazırlık yapan, ku\•· 
illa\. il"' 'Roınen siyasi :tahıiyeti ol· 
lll~lıi zere tanınan bu :zatın ; ıtifaaı 
l'it._ı:kbir hldiıe tetldl eder. Çünkü 
lerj h o, Ruı • Romen mi1na1ebet· 
•ttiii -lduaada Franaaya müracaat 
._._lindlllltnan buıUnkU Franı1z hüku
"ap at CI\ hiç te boklemeditl bir c•
•rılııı.. mı,, Roauanyanın Rus1a ile 
\ 'T•naıa t • 1 •l l:Ö avnye o unmuttur. Bu 
ile tid;t•rl1or ld ıarpte, Almanya 
ltiiçiik •tli bir ihtHifa düten Fransa, 
tınd,.ı.ı·nılttefilderiaıin .. rk budutJa
"iye 

1 
Pllrib:lerini bir an eYVcl tea· 

1 ~hne" A ' i '1o Ye hunya karıısında 
At...an: d kahıuık istiyor. Fransa 
4hiat~ 1 •n ne kadar çekiDiyoua, 
tihi n, kofl\anya, Çekoılovakya 
Gyıe :Gttefiklcri de Ruıyad&n 
(;', ""· orkrna"tadırlar. Bu hal 

.. ı 't 'f ' 
.. llıesj 1 ti ak sisteminin gc-v-
lıi t,.rıı •urefinde tefsir edilir. Talak
lilııilhiltt ~e olurıa o!aun, Avrupa, '°""•• ..;diıelwe ıebedir ve bu 
hca\t
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halde hir fare clnturmı· 

r. -sn 
~ reyya 
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itimatname 
Takdimi 

Paris 14 - ltalyanm Pariı 
sefirliğioe tayin edilen Kont 
Pipotti Moreno di Cuatazo, 
itimatnameaini Riıicüoıbur M. 
Löbr6ne takdim etmitlir. 

Brezilyada 
Rio De Janeiro 14 - Santos 

Limaomın ticarete yeniden açıl· 
muı münasebetile Nevyorka 
g&nderilmelc üzere gemilere 
50000 kilo kahve viikletilmiştir. 

lrlanda - lngiltere 
Londra 14 - lrlanda murah

has heyeti Londraya gelmiı, mlt
teınlekeler nazın M. Thomaı 
tarafından karşılanm şhr. 
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Odasl d . 0 u yüzünden onu hiç 
itQa n a zıyaret etmemiıtim. Da-
l'ilk ~c~eleJia •tılda uyurdu. Hü
•en '-~ a19 buna kızardı: .. Peter 

uır alln e . . t •ın! vıau ulutturacal<-
,, derdi O .. .. .. 

terek • gozurın dondü-
rnukabele ederdi: 

Ben - Korkma, bir pycik olmaz 
bit- kgebce daima limbayı su dolu ••••• O . tç~ne ko1u1oruml 
... _. fımdı r•rip bir surette ....... ba J 

1 • yana bakıyordu. 

Türkçeye Çeviren Mınnı/JaTc 

Nenemin eğlenti ak,amlarıııa da 
gelmez olmuıtu ve kimseye frenk 
üzilmft marmelidı sürülmüı ek· 
mek dağıtmıyordu. Yüzü kuru· 
ınuı •o çizgileri daha derinleş

mifti. Hasta bir adam gibi sal
lanarak ve bacaklarmı siırüyerek 

yürüyordu. 

Hafta ortası idi. Bir aabah· 
leyin b0y6k babamla gece adam
alotlı yağan karı süpiirmiye baı· 
iamıtbk. Kapı kilidinin kolu fe.-

C'ouubi :fr:rnsanın Babriaefit sabilindeJd memleketi son günlerde fe) e
zanların ta~rihatına maruz kalmıttır. Fatdaıız eatnaklar nehirleri kabart· 
mı9, köyten, kasa.baları ıu altında bırakmıttar, bu yClzden tiınendife.r, telgraf 
telefon hatları hozulmui ve mub:ıberat bir mftddet durmu9tur. Su baskının~ 
ağrıyan bu nııntakıı sayfiye Ti seyyah ıehri oldufundan, buralardaki 
aeyyahlar hemen tehirleri ve küylerl terketıniılerdir. Resmimizde, Sent 
Makılm •nııb:ıM gıı.ıinosunun ıu altındaki ball gnrunmekted!r. 

Tan Gazetesi Yine Endişe 
Etmiye Başladı 

Çünkü "Yeni Almanya,, İmparatorluk 
Almanyasına Çok Benziyormuş! 
Paris 14 - Tan gazetesi, 

Alman 8qYckili Fon Papeo'in 
Maaihte aöylediii nutka tabaiı 
cttlii bqmakalesinia •onunda 
diyor ki: 

,. Almaoyada 6 l8fl"İniaanide 
yapdacak intihabat biytık siyaal 
fırkalar vasıtaaile harekete ıeçe
cek olan Alman milletinin • Fon 
Papen'in haber verdiği veçhile • 
Kanunuaanide değiıiklilder yap
mak gibi cl\retkirane bit teteb-
biise karfl koymağı azmettiiini, 

yoksa diktatörlUk karşısında bo
yun eğip çekilmeğemi razı olaca
ğını bize &fretecektir. 

Ancak Foa Papea'iD bize 
bildirdiği •• haber verdiği "Yeni 
Almanya,. lmperatorluk deninde
ki Almanyaya o kadar benziyor 
ki, blltün dilnyanın bili pek elim 
bir surette acısına çektiği bOyllk 
harp feliketini doğuran bir tec· 
rüheye avdet Jibi bir vaziyete 
Avrupanm itimat ıöstermeıine 
imkAn yoktur. .. ~--------~~~~ 

M. Çiçerin 
Siyasetten 
Çekildi 

Berlin ( Hususl ) - Seneler· 
den beri St:>vyet Rusya Hariciye 
Komiseri iken nihayet siyasi 
büroda mühim bir vaıifeye tayin 
edilmiş olan maruf Rua diploniah 
Çiçerin yoldaş nihayet siya91 
hayattan .auklaımıya karar ver· 
mişlir. Çiçerin yoldaşm istifası 
kabul olunnıuş ve kenciisine 
ölünceye kadar bedava oturacak 
bir ev ile ayda 375 ruble aylak 
ba~lanmışhr. 

= 
ka:ade bir gürürltü iıe havaya 
kalktı ve içeri bir poliı girdi. 
Kapı önünde durarak büyllk 
babama kaim siyah parmağı ile 
yaııma ıelmesi için iıaret etti. 
Büyük baban1 ona yaklaşınca 
uzun burunlu yiizünü oaa dojru 
eğerek yavaşça hir ıeyler anlatma
ya baıladı. Büyiik babamın: "Nasıl? 
burada ını 1 Aman Allabam !.. Ne 
zaman? diye bir sürü sual ıor· 
duğunu itiliyordum. Birdenbire 
sanki bir yerini bir,ey ısırmış 
gibi olduğu yerele sıçradı: 

- Acı bize AHahım... Bu 
mümklln mUdür? 

Poliı aert sert: " Bu kadar 
bağ•rma 1 " dedi. Büy\ik babam 
etrafına bakmdı, beoi orada ıö
ıloco aesleıı'1i. 

Almanya da 
Komünist 
Mücadelesi 

Berlin, 14 - Lcipzi~ AU mah· 
kemesi müddeiumumiıinin talebi 
üzerine siyasi zabıta Beninde ve 
Pro~yanm diğer büt6n bftyfik 
ıehirlerinde komünist teşkilltma 
ait merkezlerde •e matbaalarda 
tabarriyat yapmıt. halka vatana 
biyanete teıvik için ıayri kanuni 
surette basıl0111 risaleler bulunup 
bulunmadığmı aramıştır. 

Bu aratbrqıalar neticHinde 
birçok yaztlt kAğıtlar, küçük ri
!l~'eler ve nutuklar ele geçmiftir. 

- Kür~kleri kald1r, eve gö
tür!. 

Bir köşeye giı)endim. Onlar 
arabacının odasana doğru yürll

diilcr. Polis eağ elinin eldivenini 
çıkardı ve bununla sai etinin 

awucuna vurup şaklatarak de
cli ki. 

O muhakkak burada ol
malıdır... Arabayı ve atı olduğu 
gibi bırakmıf.. Buraya saldan

mııhr 1 Gördüklerimi ve ifittik
lerimi nineme anlatmak için •ut· 

f ağa koıtum. Ninem hamur tal.
tasında hamur yoğuruyordu. Ver-

ditim haberi duyunea ftsttlne un 
ıerpilmit olan b8'ım salladı ve 
kemali sükunetle: " Her halde 
bir taraftaa birteJ çalmıt ola-

Hizmetçi 
Kullanabilir? 

Geçende M. P. nımuzile bir 
okuyucum karısanın çalı~mamasıı 
dan tikiyet eder bir mektup y 
zmıfb. Ben de kendisine kadın 
hizmetçi olmadığını ıöylemiıtim. 

Bu okuyucum bana şu ceva· 
hı gönderiyor: 

,. Ben ıize karımın, kendi hu· 
sust hizmetimi değil, evin itlerini 
yapmadığından ıikAyet etmlıtim. 
Ev iılerlb\ yapmak için de evin 
hanımını ikaza ihtiyaç Yar mıdır? 
Bir ev kadını, eYin temizliğini 

ve dij'er itlerini yapmana, neye 
yarar? Ba itleri gördOrmek için 
hbmetçl mi tutalım? Paramu 
yok.ul" 

Bu mektubu okuduktan sonra 
hakikaten mfihim bir aJfe mHe· 
lesine temaı ettitinl anladım. 

Bizde her evlenecek ıenç 
kızın hayalinde gnzel bir yuva 
bir hizmetçi ile birlikte· canlanır . 

Küçlik hanim aopn dopayamu, 
elleri kokar; eYİ dpllremez, liatl 
bqı toa olur; çamqır 11kayamaz, 
kuyyeti mlaail dejilclir. V...U. 
veuire.. 1ıter ki evlenirken ka
pıdan onu kocuile beraber hiz
metçisi de karfda11n. Ama ko

cuuun kazancı bwaa müuitmit 
veya değilaif. Ba onun ehenımi· 
yet verdiji teY dejlldir. 

Halbuki evde kadıDID iti ne
dir 1 Erkek d14erdaki itlerini slr
dDrmek için nuıl hizmetçi tut· 

mıyorsa, kadın da evdeki iılerini 
gördürmek için yardımcı almafıa 
mezun değildir. 

Amerikada ve Rusyada hiz
metçi yoktur. Herkeı kendi itini 

kendi g6rilr. Hatta kadın hariçte 
çahtbiı hıdde, evde biımetçi 
beılemeL Biz yalnıı ev iti ile 
meşgul olmayı bile fazla ve hay
siyet kmcı birıey uyıyoruL 

• M. Kenİal Heye: 
Bahsettijiniz kızla evlenme-

nizde mahzur yoktur. Derhal 
kendisini iıtiyebilirsiniz. 

HANlMTEVZE 

== TAKViM == 
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cak.. Git itine, bununla meıgul 
olma! ,, dedi. Tekrar koşarak 
aYluya çıkbm. Elinde serpu~u 

al>üyük babam kapanın ioUnde 
duruyor, eemaJ• b.ıkarak haç 
çıkanyordu. G6zleri korkunçtu. 
Bir ayafı da titriyordu. 

- Ere git diyorum sana, 
i~itmiyor munu? 

Diye bana haykırdı. Bir aya· 
ta ile yeri döjlyordu. Mutfata 
tirdim. O da beni takip etti. 
Nineme: " Valde biraz buraya 
bak t " diye hitap etti. Onlar 
yandaki odaya çekilerek uzun 
mftddet fa .. ldaıb1ar. Ninem tek
rar mutfap gelince gayet kor
kunç bir badiaenin olması IAzt ... 
geldiğini açakva aalamıtbm. 

(Arkau..,) 



1 ~~~~-t-. ı Dünya Hadiseleri 

Yeraltzna 

Kurulmuş 

Bir Belde 
Dünyada bir eşine daha le

ıadüf edilemiyen tek bir şehir 
vardır. Bunun adı Gariyan· 
dır. Trablusgarbm ilerisindedir, 
Ariyan dağmın eteğindedir. 2000 

seneden fazla bir hayata 
sahip olan bu tehrln buıu

aiyeti :tudur ki Gariyan, di
i•r inaan toplantı merkezleri gibi 
yer yilzUnde değildir, toprak al
tındadır, ahaliıi kamilen yahu-

clidir. NUfuıu 10 bindir ve bunun 

6 bini kadın, 4 bini erkektir. 

Bir macar 8'azeteciai, belki bir 

çojumuzun mevcudiyeti~i bilme

diğimiz, lıminl iıitmedlğin bu 

garip meml~keti gezmittir. lbtl· 
aas ve mDıahedelerini c;~:·!e 

anlatıyor: 

Yer kc>ıtebek yuvasını andı
ran bu garip şehrin dar sokak· 

lanndan geçerken bir takım ge· 
niş pencereler gördüm. Bunlar, 

tehrin hava delikleri idi. içinde, 
mahteri bir kalabalık kaynaşı· 

yordu. Şehre, bir in ağzım andı· 
ran karanlık bir delikten girdik. 

Çocuklar, halimize garip, garip 
bakıyor, erkekler, gayri ihtiyari 

cllerile selam veriyorlardı. Du
~arların diplerinde bir takım 

mağara delikleri vardı. Bunla, 
sonradan öğrendim, ev kapılan 

imiş. Jnsanlars uzun boylu, 1..aif, 
esmerdi. Arap tipinde Yahudiler. 

Yolda rast geldiğim ve bir 
dilenciden farkı olmıyan bir tüc
cara. beni sinagonlarına götiir· 

mesini rica ettim. Memnuniyetle 
kabul etti ve beraber yi.irüdük. 

Şunu evveli söylemeliyim ki 
Gariyan halkından yer yuzunu 

bırakup böyle yer altında yaşa

malarmın sebebini sorduğum za· 

man hiç biri akla yakın gele
bilecek bir cevap veremedi. On-

lar, binlerce seneden beri yer al
tında yattyorlardı. Toprak üstOn· 

de yeni bir şehir kurmak akılla

rına bile gelmemişti. 

lıt~ bu köstebek yuvasın:n 
karanlık dehlizlerinden dolaşa 

dolap şehrin sinagonun:t gelmiş
tik. Bizi bir harabe manzara11 

kar~ıladı. Burada, herşey eıki 
idi. Duvarlar yıkılacak gibi ge

liyordu. Az sonra beyaz sarıklı 
bir hahamla yiiz }lize geldik. 

Bu din adamınm sözlerine 
bakılırsa Gariyanın iki bin senelik 

hayatı vardır. Nüfusu artık dur· 
muştur. Bir parmak ilerlemiyor. 

Şehir, muhtar bir haldedir. 
içinde hiç bir ltalyan memur 

yoktur. Polis yoktur. Mahkeme 
k endindendir. Asarlar var ki bu 

fehirde cinayet nedir, hırsızlık 
ne kelimedir? bilinmez. 

Herhanği bir dava, halk ihti· 

yarlarm.n mahkemesinde haırolu· 

nur, herkes, verilen kararı kabul 
eder. 

Halk o kadar fakirdir ki ltal

yan hükumeti, bu şehir halkın· 
elan şimdiye kadar vergi almayı 

düşünmemiştir. Gariyan, yirminci 

asırda ta, devri hayatı yaşayan 
tek şehirdir. 

SO N POSTA 

Dünyada Olup Bitenler ı 
~----------------------. 

Kari lı1ektuplar'. 

Romanyanın En Güzel Kadını ~gasofga 
•• Avlusu 

Filorikayı OJd~rdüJer N~)lf.~!::i~~r.~u.u•d~ 
- --- -------~-~-

Fakat Cinayeti işleyenler Bulunamıyor 
Kimsesiz Çocuklar Yurduna lfİdİ
lecek yerde camiin arka kapJI" 
rmın altını bir takım ıerseriltl 
kendilerine melce ittihaz etmif" 
Jerdir. Alqam aabah burad• 
tedarik ettikleri ot minderleriO 
Ostunde yatmakta ve yemeklerioİ 
bile burada piıirmektedirler, 
ayni zamanda buradan koku "'' 
piılikten geçilmemektedir. Gel,. 
aeyyahlar bu feci vuiyeti glSrt" 
rek fotoiraflar almaktadırlar.Ati' 

uOzel Fllorlka Yarga 
Rc,manyanın en güzel kadın

larından v~ en parlak yıldızların
dan biri olan Florika Varga 
birkaç gün evvel meçhul şahıslar 
tarafından esrarengiz surette öl
dürUlm Uştür. Güzel Florika Bük
reıte oturmaktadır,. Bir gece 
geç vakit evine gelmiş, soyunup 
dökUnmüş, sonra yatağına girmiş 
yatmıştı r. Florika bir müddet 
hizmetçisi ile konuımuş, sonra 
uyuyacağı nı sôyliyerek hizmetçi
sini odasma göndermiş ve filha
kika derin bir uykuya dalmıştır. 

Fakat erle.si · sabah hizmetçi 
uyandığı zaman doğru hanımının 

oda11na gitmiş, ka !>ıY• açmak iste
miş, hayretle olduğu yerde kal
mıştır. Çünki hizmetçi evveli 
kapıyı kilitli bulmuş, sonra da 
kapının tokmağındaki kan pıhtı
lan hizmetçinin eline bulaşmıştır. 

Şunu derhal yazalım ki güzel 
Florika geceleri yatarken yatak 
odasının kapısmı kilitlemezdi. 
Hizmetçi ilk hayretini giderdiktep 
sonra kapıya vurmaya bqlamıf, 
fak at içeriden ses veren olma
mıştır. Hizmetçi vurmalarını tek· 
rar etmi§, hatta hızlaştırmıf, 

yine hiç aea çıkmadığmı g6rilnce 
derhal başka bir odaya giderek 
polis karakoluna telefon etmittir. 
Biraz sonra gelen polis memurları 
yatak odasının kapıımı kırarak 
açmışlar, içeriye girince güzel 
k•dmı çırçıplak bir halde yerde 
halıların üzerinde serili bulmuş
lardır. Fakat kalbinin üzerinde 
altın saplı bir kama olduğu halde .. 
Kamanın tesiri le güzel kadının 

göğsünden fışkıran kanlar Flori· 
kanın bembeyaz vücudü üzerinde 
koyu kırmızı pıhtılar halinde 
dağılmıştır. 

Polisler kadının cesedini 
bulunduğu vaziyette muhafaza 
etmişler ve derhal tahkikata 
başlamışlardır. Fakat bu mllthiş 
cinayetin nasıl ve kimler tara· 
fmdan işlendiğine dair en ufak 
bir iz elde etmiye muvaffak 
olamamıtlardır. 

Ortada yegane iz olarak al-

' 
\ 

.. Uorlkanın lklncı m,anh•ı 

Fllortkanın ilk ••valllal 
Rl••r Klnder 

karşısında zabıta memurlarının 
hayreti bUsbütUn artmııtır. Fakat 
iki gün sonra polise bir ihbar 
yapılmıştır. Bu ihbarm mahiyeti 
ıudur: 

Güzel Florika bu kanlı ha
diseden onbeı gOn kadar evvel 
Romanyanın en asil ailelerinden 
birine mensup güzel bir delikanlı 
ile niıanlanmaştır. İki iDıel nişan 

' · lı birkaç gün beraberce gezip 
eğlenmişler, hatta bu yüzden 
kibar aileler araamda birçok 
dedikodular da olmuştur. Fakat 
birkaç gün sonra nitanhlar ara
ıına karakedi girmit ve nipn 
bozulmuştur. Çilnkü Florika'nm 
nişanlısı çok kıskanç bir erkek· 
tir. Sevgilisinin batkalarile ser· 
beıt bir ıekilde konuşup görtiı· 
meai gllzel delikanlıyı sevgilisin
den ıoğutmuştur. Bu cinayette 
delikanlının parmağı bulunması 

muhtemeldir. 
Polis memurları bu ihbar 

tofya gibi herglln ytızlerce ıeyyabl' 
ıiyaret ettiti bir mahalli blylt 
piı bir halde mi barakmalı? All
kadar makamın pddetle naıall 
dikkatini celbederim. 

Karllerlnhdea: O. R 

Limanda Motörler 
Limanda Kapotaj kanunun• 

3Duhalif olaralr birçok ecnebi 
motörler ve romorkörler, eenebl 
makiniıtler çalıııyor. Deniz f ıJerl 
MUdUrlOğü buna mani olmalıdır· 

K•dıköy: H. A 

Türkçenin Sarf Ve Nahvi 
Ankarada Cebedde kariiml• 

Muammer Bey bir mebtupta 
tilrkçenin aarf ve nahi• itibarile 
diğer lisanlardan ayn olduguall 
ve diğer lisanlarda biribirinİJI 
ayna olan sarf ve nahiv usulleri· 
nin tUrkçeye de tatbikınm kabil 
bulundutunu yazmakta Ye: 

- Bu takdirde hem Türkler 
diğer liıanları, hem de ecnebiler 
tllrkçeyi pek kolay öğrenecekler
dir, demektedir. 

Allkam Yoktur 
Ankarada Halk Evi Dil, Tarih 

ve Edebiyat Şubesi idare komi
tesi azasından Hıf ıı Oğuz B•Y 
yazıyor: 

Dil kurultayı 1nllaakerah eanr 
ımda dilde fertcilik •e devletcr 
lik arıyan Oğuz Beyle ismilll 
arasında iltibas hasal olduğunu 

öğrendim, bu sözleri söyliyell 
Oğuz Beyle alikam yoktur. O 
Oğuz Bey Kınmlıdır. 

Bu Köy Teftiş Edilmelidir 
Mengen Beşler köylinden karil-

miz mürettip Cemil Bey köy heyeti 
ihtiyariyesinin yanhı hareketleri~ 
den bahsetmekte, sandığın para· 
sının proğramsız bir tekilde sarı 
f ediğini yazmakta, bu köyün tef .. 
tişe tabi tutulmasını iatemek· 
tedir. 

tın saph bir kamadan ve bir de 
kapı· tokmağmın üserind•ki kan 
lekelerinden başka bir delil Ye 
bir iz yoktur. ilk hamlede hiz
metçiden tUphe edilmiş, isticvap 
edilmiş, fakat hizmetçi kadının 
hiçbir ıeyden haberi olmadığı 

anlaıılmıtbr. 

Uz.erine tekrar harekete geçmiş· 

ler, glizel genci yakalayıp uzun 
uzadıya isticvap etıniıler, fakat 
bundan da hiçbir netice çıkma· 
mtşbr. Filhakika niıanlıımı el'an 

ıeven bu delikanlının karılı hadi- [ ______________ ]_ 
ıe ile katiyen allkadar olınadıiı Cevaplarımız 
meydana çıkmıştır 

Şayanı hayrettir ki güzel yıl
dızın bütün eıyaları, mücevher· 
Jeri, paraları vesairesi tamamen 
yerli yerinde durmaktadır. Hiç
birine ilişilmemittir. Bu vaziyet 
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Romanya poliıi el'an bu me· 
selenin tahkikatite mefguldür. 
Fakat Romanya gazetelerinin net 
riyalına bakılacak olursa katili 
veya katilleri meydana çıkarmak 
çok müşkil olacak ve belki de 
bu karaş ; k dü~ümü çözmek hiç 
mümkün olnııyacaldır. Bununla 1 

beraber ortaya bazı ihtimaller 
atılmaktadır. Bu ihtimallere na
zaran, giizel kadm bun dan bir 
ıene evvel BUkreşc gelen Ame
rikalı bir gençle seviımiş, iki ay 
kadar beraber yatamışlardır. Fa-

kat günün birinde güzel Florika 
bu zengin genci evinden kovmuş 

onunla bir daha görUşmemittir. 
Bu Amerikalı gencin ismi Rişar 

Kinder' dir. Romany"' polisi bu 
ihtimal üıerinden de tahkikat 

yapmaktadır. Bakalım netice 
naaıl çıkacak? 

Akıwr:ıvtla :Nu-~.\ inıza 11nlı i lıinı~: 

idare. müdilrilne müracaat 
etmenizi rica ederiz. 

* T .trd :111 \. vn i ili-~(': 

Yazınız ilin mahiyetind• 
olduğu ıçın dercedilememittit• 
Bu yazı ilAn tarifesine tabidit 
efendim. .. 

lkriııı•pcfo kornllr mUt<ı.1hlı'ıli j\ll 

Bı• iıı nPzdind<' •.· lı o n ııok .. ım .ııııelf 
n:u111ııa mektup ~:ıı:m Ha aıı, ~ııl *""-
111.111 ' 11 Bilecikli ~Uloyman c;.ıv ,, ııtr•= 

- Y evmiyeniz.in verilm~si içİll 
Sulh Hukuk Mahkemeaine nıUr• .. 
caat ediniz. 

* Yııksekkrıldırıııula Y.ızırı .. .,1,;. ıtı ıı• 
da Ml'hııı • •t ı·:reudi~ c: 

- Size nllfus tezkeresi ver"" 
miyen her iki nUfuı dairesini el• 
Iıtanbul VilAyetindeki Nüful 
MüdürlüiUne ş.iklyet ediniz. 
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Haftada iki Defa Spor 

SPOR s p o R 
""\ 

G nzel e -n'z p • ~- nı,:ı ve cu na·tes' ~..: ı · ' 

olm'llc Üıı:cre bafta:fa k • >o · say uı ne~""tmck
tedir. 

Perşembe ve C;=martesi Günleri 
Çıkan Spor Sayfalarımızı 

Okuyunuz ... 

Pcrtf!m 1>e gün~il S;:>O" sayfaı n Jı dü 1ya • .,.,. 

hareketle ri mcmlc;cıı. spo· n!;f • • er' vardır. 

Cumart ~• Hyfaaın i.ı ıae cuml glinlırl ma,

ların tafaill 'ı yazılıdı r. 

~=--==-========================;:===========================:==-=====================================-==-=--===~ 
/) ~ADJKÖYÜNDE 

un Egzersiz 
Müsabakaları 
Yapıldı 
dın~n . Kadıköy F enerbabçe sta· 
y ınuhtelif egzerıiz maçları 
apdrnııtır. 

F F enerbahçe ( 8 ) takımı ile 
tnerbab 

bir k çe genç takımı arasmda 
1-k upa maçı yapılmıı ve ( B) 

Jr. •mı 4 • O galip gelerek kupayı 
zanrnışbr. 

1111 ~undan sonra Vefa ve SUley· 
L· oıye birinci takımlan arasında 
Qlf 
biri.. ~aç Y•pılmııtır. Bu maçın 
htt ~· devresi O - O berabere 
...:1ıken ikinici devrede Vefa· 

rtiıılr aleyhlerine olmuma 

~ Slileymaniye mOdafaaıının 
lal nclan istifade ederek iki 
ıe,d~aparak 2 • O galip gelmit-

ar. 

tu Bu nıacı mUteaakıp gelecek 
teı:a Ruslara karşı çıkacak muh
lı; takıın1n egzeraiz mllaaba· 
~· ~a~ılmıtbr. Bu karııılı.: ta· 
ittb'· ıçıo ayrılan oyunculardan 
t.!ehıı, Avni, Fikret ve Leblebi 
il) illet aelmediklerinden takım 

tcut 
tertip oyunculardan ıu ,ekilde 
\' olunmuştu: Hüsameddin, 

s:r'· Hü1nn, Muzaffer, Nihat, 
Ztlı~Yınan ( Vefa ), Niyazi, Hakkı, 
( R-1~ • ._ Şeref ( Beşiktııı ), Eıref 
-=tllltq ). 

t,k Bu takıma karıı çıkarılan 
... d k l_~ • • 

lltı • 1rmızı ta1Um ısmı ... ;:; •u suretle teıekkül et-

te.Safa (Fener), Burhan, 1 evfik 
lty •t, . Nuri, (Fener) , Nuri (Sü(S::·kye Lütfi (Fener). Nuri 
~ taş) · Namık (Fener) . 

ticeı aç _2·2 ye beraberlikle ne
•nnuıtir. 

/(Q,. -•• - .. k 
~ aguınru 
qJıasında 

ltc1eDlln Karaaümrük sahasmd a 
,,1 .. :d ol111ıyan muhtelif klüpler 
1-y ( 

5 
a maçlar yapılmıt ve Al· 

l.tu,.._ - 1 ) Edirnekapıya, Hey· 
lt1111 takamı da Türkıpor ta· 

... aalip ıelmiflir. 

Güreş Seçmeleri 
ed, ~kaa glireıieriue iştirak 
.tll-ce Pehlivanlarımız arumda ""•eç . ~tek ille. nıüıabakaları yapımııbr. 
._, .. ., Saim ve Betir aruandaki 
-~t .

1 
•ka, gerekse Çoban Meb-

ı e H" ~'•ber . •mmet araaandaki gGret 
itle k hkle neticelendi. Seçmeler 

ce hafta tekrar edilecektir. 

8ot1get ~-

8P0rcuları 
.Sehrimizde 
)o}._Burada liç maç yapmak lizere 
t;ak çıkan Sovyet muhtelit futbol 
llı1ı1' l'hı bu sabah vapurla lima 
Sa ıa muvasalat etmiılerdir. 
fıl:Yet sporcular merasimle kar· 

aınııştır. 

Olimpiyat 
Olinıpi t ~\&cır" ya spor mecmuasınnı 

•Qn çıkan 77 . . 'Por ıocı aayısı zengin 
Y•zı •• habvlerile doludur. 

Birincilik Müsabakaları 
lzmirdeki Maçlarda lstanbulspor Ve 

Altınord u Galip Geldiler 

DUn Kony•ltları majlQp eden lstanbulepor b• rlncl takımı 
ıımir 15 ( Huıuai ) - Grup 

pmpiyonları araunda TOrkiye 
futbtıl birinciliği mtlsabakalanna 
dOn 6ğleden sonra baılandı. 

. \)sancak stadyomu hıncahınç 
dolu idi. Maçlara başlanmadan 
evvd Halk Fırkası Reisi Hacim 
MuhiddinB. kısa bir nutuk söyledi. 
Sonra beı ıampiyon takım seyir· 
cileri sellmladdar. ilk maç İstan
bulJpor ve Konya takımlan ara· 
smcia yapıldı. takımlar ıu şekil· 

de çıkmııbr : 

lstanbulıpor: Kemal, Ali, Sa· 
mi, Aziz, Haaan, Fahri, Nihat, 
Sallhaddin, Sallhaddin, Orhan 
Tevfik. 

Konya: Nebil, Sırrı, Slil.eyman 
Şevket, Cemal, Nail, Reşat, Hak· 
kı, Adnan, Arif. 

Hakem T rabzondan Cafer 
Beydi. 

Oyuna Konya baıladı. ilk 
akın latanbulspor müdafileri ta· 
rafmdan kesildikten sonra Konya 
kalesine doiru akan İstanbulıpor 
for!ar. birkaç pastan sonra SaJı .. 
haddinin ayağı ile ilk golli kay· 
dettiler. 

Bu jrolden sonra aradan 
bir çeyrek urfmda iki tak!m da 
birer ıol f1rsah kaç11dı. lıtanbul· 
ıpor ço!< faul yapıyordu. 

S.tlahıddin 18 inci dakika· 
da lstanbu'sporun ikinci golli

nO yaptı. 22 dalcikada Konya· 
hlar penaltıdan ilk gollerini 
kazandılar. Bu golden so~ 
ra Kony.a takımı daha canlı 

oynamıya başladı. Bir mliddet 
sonra Konyahlar bir gol daha 
attılar. lstanbulspor devre sonu
na kadar bqka gol çıkaramadı. 

ikinci devrede lstanbulspor 
daha hikim bir oyun oynadı. 

Fak at Konyah sporcular da 
fazla enerji sarfediyorlar seyir· 
cilerin alkıılarım topluyor
lardı. Hele 25 inci dakikada 
Konya takımı ıok ~anlı bir oyun 
gösterdi. 

işte bu sırada Konyahlar bir 
gol daha atarak galip vaziyete 
geçtiler. Fakat biraz ıonra fstan· 
bulapor penalhdan bir gol daha 
kazanarak beraberliji temin eta 

DUn KalhkAylln .. Y•11ııan meç· 
ıerllen lllr lnUlta 

Bunda• senra lstanbulapor 
bir ıol claba :atmıya muYaffak 
oldu ve oyun 3 • 4 lstanbulspo· 
run ıaJibiyetile neticelendi. 

lıtan.,ulıporlular bu I' ali biye-

te raj"men umumiyetJe iyi bir 
oyun g6steremediler. Bazan çok 
bozuk ve yorucu bir oyun oyn
yarak boı yere hırpalandılar. 

Bundan sonra lzmir Altınordu 
ile Trabzon idman Ocatı karıa-
lafb. Takımlar sabaya ıu kadro 
ile çıktılar : 

Trabzon: Celll, Nazmi, Abbas, 
Muıtafa, O.maa, Osman, Meh
met, Naci, Muatafa, Muharrem, 
Mehmet. 

Albnordu: Sabahattin, Oıman, 
Mehmet, Hüeyin, Cemil, Aslan, 
Mazhar, Adil,Mahidclin,Sait, Vedat. 

Hakem latanbuldan Abdullah 
Beydi. 

Bu maç ilk dakikalarında çok 
ıtlratli bir mamara paterdi ve 
wnamiyet itibarile glzel oldu. 
Fakat l&mir takımının kuvvet ve 
bakimiy eti belli oluyordu. 

Neticede oyun(2· I ) Altınordu 
takımının ralebeaile hitam buldu. 
T rabıonlular bu majl6biyete 
rapen gtlıel bir oyun rhterdi
ler. 

Bilhassa ikinci dewrede Tral,. 
zon takı mınıa hakimiyeti bariz bir 
tekilde ı&ztlkllyordu. Fakat tol 
ç.brmak m .. elesiade muYaffak 
olaa11yorlarcL. 

Albaorclu takımı bu maçtan 
ıoora doifuclan dopuya finale 
kalmıtbr. Ve pazar pnft 

J ANKARADA 

Sonbahar 
At Yarışları 
Güzel Oldu 

Ankara 14 (A. A) - Sonba· 
har at yar1şlarmın ikiociıi bugün 
yapıldı. Hava kapalı ve yağışlı 
olduğu için ıaeyirciler geçen haf· 
taya nazaran azdı. 

Sataş koıuıu adı verilen bi
rinci koıu dört ve daha yukan 
yqta haliıkan lngiliz at ve kıa
raklarma mabsuatu. Mesafesi 
~000 metre olan bu kotuda Mme. 
Anna Sabri beyin Pazara birin
cı, Hasan Aiamn Demir
km ikinci, yine Mme. Anna 
Sabri Beyin Kalmeti Oçüncü aıcl· 

nıiftir. 
ikinci koıu, Oç yaşındaki yer· 

li ve Arap tayları arasında ya· 
pıldı, mesafesi 1200 metre idi. 
Bu koıuya bet hayvan girdi. 
Salih Apmn Bozkurdu birincı, 
Zeynel Efendinin Nasibi ikinci, 
Binbaıı Şevki Beyi4 Mebruk t! 
üçlocl reldi. 

ÜçOneil koıu llç 1e daha yu
karı yaıtaki halis kan İngiliz •t 
ve kıll'akları ara11nda mesafesi 
2200 metre idi. D6rt hayvanıma 
ıirditi bu kotuda Ahmet ve 
Fikret Beylerin Piperi birinci, 
Akif Beyin Bedyarı ikinci, yine 
Ahmet ve Fikret Beyleri Firiii 
OçUncü geldi. 

Dördüncü koşu, dört ve daha 
yukarı yqtaki yerli ve arap 
at ve laarakları ara110da 
idi. Meaafeai 2000 metre 
olan bu kOfUY• giren Oç hayvan· 
dan Prena Halimı Beyin Hakanı 
birinci, Klzım Efendinin Y avuıu 
ikinciliii kazandılar. Ahmet ve 
Fikret Beylerin Maltayı ü~üncll 
geldi. 

Beıinci kotu, 932 aenea\nde 
kaıandıiı ikramiyelarin tutarı 600 
lirayı reçmiyen arap ve yerli 
ab ve kıarakları arasmda ya• 
pıldı. Mesafe 1400 metre idL 
Sekiz ha1vanın iıtirak ettiii 
bu koıuda Ahmet Beyin Çanka· 
yau birinci, O.mu Efendinin 
KırceylAnı ikinci, Kayıoakam 

· Huan Beyin CeylAnı fiçUnclı 
reldi. 

oyaanacak latanbulapor • Ellli
ıehir tayyare takımı maçmın 
ıalibile cuma gllnD Terkiye fut· 
bol birinciliii final ma.çını oyıaı· 
yacaktır. 
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T e.,riaieVYel ti 
• Vapur Ve Büyük Dükı 

kinlar Bomboş Duruya~ 
Yalnız ~amburg Lim~nında 165 Bü~ 

Vapur Muattal Bir Haldedir 

Fuat Pş. nın Saraya Gelmesi Abdül
hamitte Büyük Bir T eliş Doğurdu 

-
Hemen Sarayda Lazım Gelen Tertibat Alındı 

Muha,,irl 'll-

Her Hakkı Mahf u%dur 
-158-

Bu slSzle.r Fuat Paıayı bir az 
lcuşku1andınr ~bi olmuşt O· 
nan ıçın hafif bir ı.. ıışünce 

gcçiriyordtL Kurnaz Mehmet Pa· 
şa, bunu derhal anladı. Bu ıüp
bcyi izale etm'!k için, he:nen 
tekrar söze baıJadı: 

- Likin, şu prlla ki.. Ra
ba tıı11lığını& dolayısile bir mahzur 
yoksa... Olabilir ki, arabada sar-
11hr, yahut IOfok alarsınır.... Esa
sen efendimiz, zati devletinizi 
rahatsız biliyorlar. Ve en çok ta 
bunun için üzlilDyorlar. 

Fuat Pap, btUnn ıliphelcrini 
izale etmek için Mehmet Pa1ayı 
bir imtihandan geçirmek istedi : 

- Şu halde bekleyiniz. Ben 
ıiyineyim. Beraberce gidelim. 

Hemen Mehmet Paşa, yerin
den fırladı: 

- Aman efendim, nasıl olur?. 
Buna, diiJmanlarmtz derhal başka 
mana verirler... Şayet zati dev
letleri bizzat ( zati şahane ) ye 
arz• malumatı arzu buyuruyorsa
n z, mllsaaae buyurun, bendeniz 
g ideyim, siz. sonra teşrif bu
yurun ... 

Dedi. Bu sözlerle Fuat Paşa
ya büsbfitiin emniyet verdi. 

Mehmet Pa~a, konaktan ç ı kıp 
ta arabasmı Y Jdıza doğru koş
tururken, Fuat Pş. kararını ver

mqti. Bizzat. mabeyne l.adar g i
decek, Abdülhamidi görecek, ar
tık bu Fehim ile ellerinde 
onu afet yapanların cnalan
dırılmalarmı iıtiyecekti... Maanıa
fih, Pqa bu kararı vermekle be
raber ihtiyab da ehlen bırakma
dı. Kitibi Anullah Beyi çağ ra
rak beraber gelmesini emretti. 
Ve kendi arabacısı o gün izinli 
olduğu için o civarda oturan 
( Teknüt sandığı naz.rı, T t:\•fik 
Paşa ) ya haber göndererek onun 
arabasmı iatetti. 

* M~bmet pAfa, mabeyne vanr 
varmaz, geçen teyleri olduğu 

gibi Abdtllbamide aolatt1. Abdül
hamit, Fuat patanın saraya gel
mesine me•aun olmakla beraber 
yint" keodi9ini bir telaş aldı. 
Şimdi ne yapacaktı? .. Vakıa Meh
met pap, balkın efkirmın tama
men Fu .. t paşanm lehinde oldu
ğunu iddia etmemişti. Fakat, 
aleyhinde de hiçbir söz ifitmcdi
ğini söylemiye mecburiyet bis
ıeylemiJti. Şu halde, Fuat paşa· 
ya karşı yapaJacak muamele, aha
linin efklrını yeniden heyecana 
getirecekti. Abdülhamit, bunu 
düşünüyor ve bir türlü karar ve
remiyordu.. Nihayet, her ihtimale 
karşı, hasaa mlifürü Rauf, Beşik· 

taş muhafızı Hasan, merkez ku-1 fııor inmez, refakatinde bulu· 
mandana Sadettin, Zaptiye Nazırı nan Avnullah Bey, hemen ara· 
Şefik, lkind Fırka Kumandam banın içine uzanarak orada sak· 
Şevket, Levazım Reisi ~bmetl landı. Saraya girip çıkanlara 
Afif' Z61üflil lımaiJ, Mabeyinci tarauut edebilecek bir yaziyet 
Ragıp Paıalaran derhal aaraya aldı. Bu esnada aaraya davet 
celbUe Fuat p ' m . ' . aşanın g6ıllno olunan paplar, birer birer ge-
. ı.mıyecek bır mevkide em.re liyor, atlarınm nallanndan kıYıl-
ıntazar t 1 • · • d k e me ennı ıra e etme le camlar saçan yaver ve auTUilv 
beraber Fuat Pf. aaraya geldiği AmaUah Beyin anlıyamadtiı 
zamaa iyi bir muamele ile istik· yerlere 16nderiliyordu. Aradan 
bal edilerek izzet Paıanan oda·. bir saat kadar geçer reçmez 
sına alınmasını tenbib eyledi. bir yaver geldi: 

Bu eanada Fuat Patanın dftt
manları, ciddi bir teJlı içinde 
idi. Bilhassa Fehim Paşa, bir 
köşeye giz.lenmişti.. Fuat Paşa 
saraya geldiği zaman hürmetle 
karJllandı. Ve f zzet Paşanın 
odasına alındı.. Fuat Paşa, izzet 
Paşayı hiç sevmediği için evveli 

onun oda!lına s!irmek istemedi. 
Fakat sonra dü~ündü. Yeniden 

bir mesele çıkarmamak için, 
bunu da hoş gördü. Paşanın 
arabası, 

kalmıştı. 
tabii 

Fuat 
saray 
Paşa 

kapısında 

arı: hadan 

- Pata Hazretlerinin bu ıe
ce burada iıtirabatlerini efendi
miz irade buyurdu. Sen bekleme .. 
Konağa dön .. 

Dedi. O zttman Avnullah Bey, 
Fuat Paşanın saraydan kolayca 
çıkamıyacağına hükmetti. 

Fuat paşa, izzet paşanan oda
sında sabırsızlıkl:ı geziniyor, Ab-

diilhamit tarafuıdan huzura ka
bulünü bekliyordu. Kapı açılıp ta 

içeri Arap izzetin gird.iğini gö
rUncc f cna halde hiddetlendi. 

( Arka ı va) 

Kara t<edi Büyüdü 
İbrahim Alaeddin Bey 

1 
Hlllnlturg lllllanına mu .... ı 

k•••n llac .. •" lul11at1ımıf 
YitpUrllll" 

Hamllur9 .-r111t1e .... 
blmı, klr .. lk dGkkAnlar 

.......... 

Alman ıuoteleri dünya buh
ranm bilhasa deniz ticareti üze
rinde çok tiddetli tesirler yap
maya batladığ1nı yazmaktadırlar. 
Bu gazetelerin verdilderi mallı· 
mıta nazaran: 

Bugün Hambur limanında it 
oJmadığı için sefere çıkamayarak 

muattal kalan 164 tane biiyük 
vapur vardır. Bu vapurların to
nilato mecmuu (643,269)dur. 

Denizcilikte görülen buhran 
Hamburg tehrinin içiudc de 
iz. bırakmıya baılamııtır: Evvelce 
küçiidik boş bir dükkiom bu
lunması imkin haricinde olan 
( Hambur~ ) ta timdi koca koca 
maialarıo üzerinde: 

- Kiralaktır, levhaları aallan-

maktadır. Bu cümleden olıt,. 
bu •on ıllnlerde muhtelif ot' 
mobil markaları mDıtere~ 
tutmakta oldukları bir 
bir meşheri kapatmı~lır va kit' 
lık oldujıınu ilin etmiı1erdir. 

Alman gazetelerinin kanaati" 
göre Alman ticaretini baltab1,
şey muhtelif memleketlerin tatt,; 

etmekte oldukları kontenjan ufl 
lüdür.Ve maalleaef Almanya d•lı' 
usulil kabule mecbur olmuttut• 

Alman gaıetelerinid buht-' 
dan bahsederlerken çıkardıkl,ıı 
netice tudur: 

Bütün devletler kontePj-' 
usulünü ayni zamanda ilıa et-" 
yecek olurlar1a dftnya buhranı.
nihayet bulmasma imkin yoktıı' 

Beye Yeni 
( B:ııt r:ıfı 1 İ ııl'İ ı-. ~ f.td L 

Bir 
t 

ile cevap verdi. Aradan çok 
geçıneden Aksaray Meb'usu Be
sim Atalay Bey " Aldı aşık Ata
lay" başhklı bir manzume ile 
tekrar mukabde etti. İşte bu 
manzume ile aradaki münakafa 
da kızışmış oldu. Çünki bu sefer 
lbrahim Alacddin. B yine manzuın 
bir cevap ile Besim Atalay Beye 
mukabele ediyor. Aksaray Meb'~ 
sunun Lu yeni cevabı nasıl kar
şılıyacağını heniiz bilmiyoruz. Fa- • 
kat oyle zannediyoruz ki üstad 
tekrar sazı eline alarak " Aldı 
it k Atalay ,. başlıklı manzume
lerini tevali ettirecektir. Biz Besim 
Atalay 8. in yeni cevabm n DUal 
bir kalem mahsulü olacaj'am 
merak etmekle beraber lbrahim 
Alieddin Beyin son cevabını 

neşrediyoruz : 

Besim Atalay 
Cevap Verdi 

Türkçeyi korumak dqtüyH .. na 
Vay bu bahtı kara· dile YaJ hocanı. 

"Tarıüf,, lük yaparak etrafı yakma (1) 
Söauoe kanamam ku•ura bakma, 
Senin adın bile •onradan takma, 
Gümüştür denemez o ka?ay hocam. 

Kaybolan Güzel Kız 
Henüz Bulunamadı 

Güzel Fatmanın Annesi Durmadall 

Şak•~• Karfdık 

-2-
- Be.ifl' Atalay Beye

LlHnın kifiri_ dcyi4in bana 
Softaca ,akadır Atalay 1-oum, 

MAURICE 

Çömuken "'Emıile" çektiti• ıaman 
" Çocuk şiirleri ,, bellemiş olsan Göz Yaşı 
Türkçede k"lmazdın böy:e pek yann 4 lia,tarafı 1 inci Hyf..da ) 
Vermndin bu kadar bana P•r ho~•m • . bir mahiyet taşımaktadır. Fatma 

Dilimiz tatlıdır, hem d~ engindir, 1 isminde ve lıenüz 17 yaşında 
D:tcr. i ellerde gii::ı ·I, zenıi ıdir. olan bu güzel kız el'an bulunma· 
hin çırkinliği ancak senin J ir. mışhr. Nereye gittiği, oe olclıığu 
Bulutlar çekilsin doğar ay hocam. henüz anlaşılamamııtır. İki 

lbr•hlm Aı.eactın aylık bir mazi taşıyan bu te-

< 1 ) Tartufft>, l\folier"'in malllıa bir 
kahraman•. 

MARY DUGAN'ın DAVASI 
Bu kunetli heyecanı uyandaran 

cazip bir muamma 
HUGETIE DUFLOS 

ve CHARLES BOYER 
tuahıtela• te .. n edile• bu Fra-zca 

.-ıı nu-. 
Pek yaluaclaı HetW. l.tanltal halkaaı 

GLORYA 

CHEVA L IE R 

gayyü ı> hadisesi bu sebeple-
• dir ki esrarengiz ve k3rkunç 

ihtimallere yol açmaktadır. 
Bu hususta tekrar tahkikat 

yaptık. Kaybolduğu güne kadar 
.evine muntazaman devam eden, 
~ıfhğa yerden aldığı haftalığı 
evine getiren, biçbi.r hafifliği ,gö
rülmiyen bu kııuı akıbetinden 

aonHİ endite etme\de ve durma
dao ıöa yaıı d3kmektedir. 

Ve JEANETTE MAC-DONALD 

ilk hamlede bu gtizel kızın 
bir gooül ve sevda macerasına 
kapalarak aevdiği bir erkekle 
beraber ortadan kaybolduklan 
tahmin edilmit ve bu tahmin 
ilzerioe tahkikata girtilmiştir. 

Filhakika ,aenç kuın, kendiıi 
gibi genç bir erkekle masum ve 
temiz bir seTda hayatı yaşadık

lara aolaplmlftır. 

A•k re•ml P91dlnln reji ...... 

ERNST LUBİTS CH 

SENİNLE SAAT 
iddiaya 16re, genç kız, bir 

mtlddetdenberi Rıza Bey isminde 
bir gençle ıöriifmektecUr. Gilzel 
F atına bundan iki buçuk ay evYe~ 

1 

Döküyor 
yani kaybolmadan on beş .
evvel annesinden haberaiı 8ottJf 
cıda yapılan bir sünnet düğüniil" 
gitmi,, orada bir gece kalmııtı' 
Düğiine güzel Fatmanın sevgilifl 
Rıza Bey de gelmiştir. Rıza Be111 

genç kızın ıeviıtiklerinden an.,e~ 
Adalet H. haberdard1r. Çtill 
Rıza Beyin Fatmaya gönderdil' 
mektuplar Adalet Hanımın .ti" 
geçmiştir. Fakat yapılan tahkik,t 
neticesinde, gllzel Fatmamn Jtı" 
Beye kaçmadıjı beraberce teıd_ 
yUp etmedikleri anlaşılmıtbr. Jbs' 
Bey dovlet demiryolları idareti" 
ne çalışmakta ve İfine munt-' 
man devam etmektedir. FabD.,.
da uereye gittiftini bilmeme~e~ 
Hatta Rıza B. aon zamao...,...-. 
gilzel Fatınamn annesine nı.~ 
caat ederek evlenmek iıtedlB"'" _ 
de bildirmiştir. Bu sebeple ·~ 
kızın togayyübU Riza Beyi de Ç"'"" 

üzmlif tl~ - · ,1 
Adalet Hamın elin durın•:,,, 

kızını aramakta, fakat bir t _, 
bulamamaktadır. Güzel ~ati( 
şimdi nerededir, nereye sııtdt 
tir? .... 

Bütfto araıhrmalar, bil~ 
uğraımalar boı çıkbjl i~ ~ 
suallerin ceYaplarını boflllll""" 
mtlmkh olamamaktadır. 
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TIMURLENK 
-115- Muharriri : ll-- * 

Timur Arap Ordusunu 
Fillere Çiğnetti 

----·----
MtHeakıben bu iki elemli ka- Çulpan Hatun yanında yilkselt-

duıın neler konuıtuklaranı tahmine mek ve Çulpan Hatunu da mem-
ta" 
Ltıırqtı. Ba tahmine göre Çulpan nun etmek için Mısır ıultanına 
Qatuıı mutlaka lmitsizdi. Ve bir darbe indirmeyi kabul eder-
Jenieıine : " AldıQDıyacak, aöre- ken bu noktaları da teemmnl 
ktksi~ . ki aldırmıyacak. O, yalruz etmiıti. Yani ailevi ve kalbi 
endııu düşünüyor " deyip duru· zaruretleri devlet menfaatlerile 

~ordu. Fakat Tevekkül, aksini telif etmeyi becermişti. Bu se-
ıdd' d l il !a ediyordu, Çulpan Hatuna beple memnundu, kuman an arı-
ınıt vermiye savaşıyordu. na Halep istikametini göstererek 

Timur, bu hayali muhakemeye kendisi de atlanmıştı, Suriyeye 
okadar daldı ki kendini Moğolis· doğru yol alıycırdu. 
t.nda, Tevekkllllin yamnda Şimdi Sıvas, geride kalmııtı, 
~nnetınek derecelerine geldi. Moğolistan daha geride idi, Be-
k •tta bir aralık Yabti Ecenin yazıt ta nılihimsenmemiş bir düt· 
ırık bir billür .tınnetini taşıyan man gibi olduğu yerde bırakıl· 

~sini bile i,itti. O ses. Çulpan mıştı. Timur at üstünde, otağda, 
atuna teminat veriyordu: yatakta ve her yerde TeYekkOlll 

-Pzillme gülüm, Ulu Hlkan dllfUnerek dağlan aşıyor, nebir-
leni de ıevindirir. leri geçiyor, kumsal onlara 

lıte Timurun Halep ve Şam doğru adım adım ilerliyordu. 
:feri, Çulpan Hatunun bu mek· Yolda Malatyayı almıştı, Behesniyi 
I bu ve daha doğrusu Tt>v .. · kil· teslime mecbur etmişti.' Antep-
~n o vehmi sôzleri tizerine te nç, beş gün konaklamıştı. Hiç· 
Jr l'rtr etti. Aksa.k Cihangir, To- bir şey, yürümesine mini tetkil 

8 
•t Ve Amaaya &zerine yilrtlmeyi, edemiyordu. Dağlar, sanki iğilip 

it tıraaya kadar gitmeyi bırakb, ona yol •eriyorlardı. Sular • gö-
a.lebe teveccüh etti. ğUslerini açıp - ayni ıeyi yapı· 

d 
F .. elce de s6ylemiştik, Şimdi yorlardı. Onun ismi, ordusundan 

e tekrar edelim: Timur, gönül daha lrunetli idi ve kaleler, hft. 
~ aile itlerinde de mutlaka de.- cum beklemeden, o isme hlinnd 
et aı'yas ı·ı · b. yol takip gösterip kapılarmı açıyorlardı. e ı e muvazı ır 

kdt.rdi. Evladına g5stereceği şef- Ancak Halep önündedir ki 
d atın hile devlet ıiyasetine fay• bftyftk bir Mısır ordusu, Türk 
alı bir hareket halinde tecelli şahinşahını karşıladı. Yıllardanbe-

:t11ıesini isterdi. TevekkOllln hl- ri o çöllerde ve Araplar arasında 
•rasına riayet, Çulpan Hatunun aslan hayatı geçiren Mısır ordusu 
~~ıusuna inkıyat gösterdiği biSyle mağrur bir alıllfla bu da vetıiz 
.:,_' demde de ayni dqllnceyi misafirleri hırpalamak memifler-
~~ ~tmiyordu, orduyu Beyaztr di. Askerine bizzat kumanda 
"~ lzerine g&ttlrmeyip te Halep eden Timur, onların pek düıDn· 
lati"-aetine çevirmekte askeri cesiz davrandıklannı görünce 
'ft IİJaıi faydalar anyordu. gUlümsedi: 

\, .. ı_Bu faydalar, oaun görlifiine - Çeri rahatsız olmasın, de-
F ...:alırsa, mevcuttu. Bir kere di, filleri salın! 
-..ı Bey, o uıta casus henüz Bu emir tızerine yüzlerce fil, 

•oıa ra .. d • t' B M d · ld l 8 Porunu gon P.rmemıı ı. u, ısır or usunun üzerıne sa ırı -
h eyazıt aleyhine yapılacak kat'i dı. Onlar, yakaladıkları askeri 
b anıt~nin heniiz vakti ıelmediği· hortumile havaya fırlatıyorlar ve 
S e hır delil idi. Sonra Beyazıdın, yere düşünce ayaklarile eziyor-
t~vas hadisesinden intibah basıl )ardı. Mısırlılar, bu korkunç mg. 
y erek veya korkarak uzlaşmıya hacimlerin savleti önünde kaç-
d anaşnıası muhtemeldi. O takdir- maktan başka çare bulamadılar. 
1 t sonu karanlık olan kanh bir Paıaik halinde koşmıya koyuldwar. 
r~~~''n annne geçilmiş ve cihan- Mabatları, ıehre kapanmak ve 
~· tk •erefi tehlikeye düşürülme- bu suretle canlarını kurtanilakb. 
,.~' •0l~caktı. l!inaenaleyh teenai Fakat filler, kendilerini koYala-
)<>rd~.tiyat gfistermek IAıımgeli- dığı için hendeklere atıldılar, 

?inıur, sevgili -- --•r:::. Tevekkftltml 

y e"rn· ". • le .. ıyuı, Havadiı ve Halk 
ıaıetnf 

idare: latab"l: FAld Zaptire 
\'a.talçeıme ıokap 2&-t 

Tel.,fon ı litau lıw - 20203 
Poeıa kutusu: .htaabul - 74t 
'l'tlgratı lıtan bul 80NPOST A 

TO ABONE FIATt 
~YE ECNEBi 
140Q -

Kr. 1 Sene 2700 Kr !: " e A7 1400 " 
" 3 .. 800 

1'50 " t .. -aoo .. .. . .............................. 
l!&ulardan mea'aliyet aJ.uı 

cevap ı 1 ııaaa 
ç n mektuplara (8) tuıuaıu 

A rıul il&veıl llzımdır. 
dreı deA'fttlrllmesl (20) tvqtar., 
~eafad. pba ...._ .. J ·-. 

ı..w .. -.Wu ........... . 
aittir. 

T 

biribiri üzerine yığılarak pnİf 

ve .derin çukurlan bnarlarma 
kadar doldurdular. O auretle ki 
arkalarından Jetİf811 T'ımmlalar, 
tek bir auuak darbaile bjrçok 
Mıurhyı delebiliyorlardı. AJDI 
zamncla oalar, T'amaraa ,.._. 
leri, llıauL1arm tealerUe dalda 
ıetlrdllderi ha cuh ~ 
geçmifleı'., Halebe ............ 

Almak a...p. kola,tdda 
elde llltiii .. , .... ,.... 
zeYlaai llm1 Wr d .. ıp • 11-
karmak lçia .................. 
heplial lmzar- ııllrttl. Koca 
Tims, harp MU.de dejll de bt-
bil bir ftlİJelte ..... aiW ı..e
ket ...,.... C111llerle tlola 
benclekl•, ,..ı ft ,.,.... Wr 
lltilbm bltlll lllnlwl ....,_ 
aokalmr, km• 1 lair •klta .. 
nlmıı ve kapılannı kapamıı e.
ler, ODUD için hiçbir .......... 
etmly• ıibi,.B. O, bocalala p
M ,..... pkeılt WlJ ... 

4 Arkam wr) 

SOM POSTA 

Bugünün A-1eselelerinden 

A. H. Beyefendi, 
Evvela Siz 
Susunuz! 

( Ba,tarAfı ı inci sayfada ) 

buğdayına karıı, diğer taraftan 
fiat sukutuna kartı, himaye eder· 
ken, aiz de bizimle beraber aevi· 

niyor1unuz, değil mi ? Bunun gi

bi daha birçok himayelerle k6y

lliniln hükumet tarahndan dllşü
nfildiliftnü taedik edersiniz, de
ğil mi 1 O halde bükümet koı,
tenjan auretile evveli paraslnı ve 

dolayısile sanayiini himaye ederse, 

çok mudur? Kontenjan mahdut 
bir himayedir. Fakat meseli 

liman iahisarı, Liman jtf erinin 
Türklerin elinde bulunması için 

kat'i ve radikal bir çaredir. 

Mahdut bir himaye, buyurduğu

nuz gibi, sanayicilerin ensesini 

fitirtecek kadar ıemere veriyorsa, 

birkaç senelik radikal himaye 

Liman şirketini memleketilı allan 

hazinesi haline koyması lizımgel
mez mi ? Liman şirketi blinco-

sunu parlak mı buluyorsunuz ? 
Beyefendi hoo:> ödediniz mi ? 

Makine tamir ettirdiniz mi ? Re

kabetle mücadele edip yü:r.lerce 

aile reisine para yetiıtirmek için 
müşteri ve banka kapılannda 

çırpındınız mı ? Bunları yaptınız 
ve o anda cebinizden aynayı 

çıkanp yüzünüze baktımz İle, 

iıte o zaman sanayicinin yUzlinll 

görm üşslinilzdftr. 
Böyle bir mücadele neticesi 

sene sonun~ bir kazanç elde 

edilirse, bu para gayrimetru mu
dur ? Yoksa sanayicilerin fazla 

kir mı elde ettiğine zahipsiniz ? 
Eğer evet ise, biraz İ•tanbulu 
dolqunz. ! akaim meydanında ve 

diğer semtlerde mantar fibi bit

mit bir sürO aparbman g&rllnll

nllz, Litfen ıoruuuz, bunlan fab
rikatörler mi yaptınyorlar ? Eğ
lence mahallerine gidiniz, tahkik 

ediniz, acaba balkın ekserisini 

fabrikatörler mi teşkil ediyor ? 
Bankalara fidiniz, ahbaplanmz
clan mtıdBrlere mUracaat ediniz : 

Kredilerin kıunı azamı acaba 
fabrikalar lehine mi k&pt edil

mif tir, yoka dijer mOeueut mı 
bs huıUll• tercih edilmiftir? 

L6tfen anlaJllll• Ye kanaat geti
riniz. 

Beyefendi, aiz de, hlı de 

fikir n iftihar edelim, memle
ketin atisine emniyetle bakalım, 

~ memleket bl,ak eller 
eftede .......,.. Hauaa blak
lar ..... .... ..... ,. ..... üt. 
..,...,_. Kealda amr1ar laa-
..... ..... t&lıor, lmnetll 
Wr ....... o. ....... bnnDa 

-~· ..,..... Cl••••ı•t 
•••·.,.. ..... elerler; eter m.m 
.. ...... ettlihals llaldı hlr 
........... .a,.9 .... , 
• .. ..,..,..... BIJllderlmlı 
.......... ..,....,. .... tmlt
...... Slllde ....._, hlll de 
....-. KatlJea nhatu ohau· 
ı.. F.lrlıt .. pıtla ld .a,leaen 
.aster bot .aa olmam. itte o 
ıımu nhatu olarlar. Onaa isin 
A. H. . Be,efwU, eneli • .... ~ .. ...,.. 

Almanyada Siyasetin Gir
mediği Tek Bir Kasaba 

• • 
Burada Kadının işini Erkek, Erkeğin 

İşini De Kadın Yapar 
hzarlara ••Y• 
aatımya gide" 

klldınlar 

Berlinden yazıbyor: 
Almanyanın bir ka• 
aabau vardır ki, bu
raya kaduaaız .. hir 
deme yeridir. Ç&n
kll ıDndüz, herb ... 
Iİ bir saatte bu ıelı
re gidecek olursaaaz, 
gözlioüze tek bir ka-
dın görDnmez. Ka· r 

dınlara ait itleri hep 
erkekler görür. 

Bu kasaba, Rön 
eyaleti dahilinde Dalherda kua
basıdır. Dalherda, tahta llzeriae 
yapılan hak itf erile bGyük töh
ret kazanmlf bir un' at merke
zidir. Fakat bu aao 'at halkı 
ıeçindirmediği için bu kaaabanın 
halkı ayni zamanda çiftçidir de. 
Denilebilir ki Dalherde halkı dört . 
ıeyle uğraııyor: 

1 - Ağaç oyuculuğu, 
2 - Çiftçilik, 
3 - Ev iti, 
4 - Esnaflık .• 
Oyma eıyayı, kasabanın ka

dınları sepetlere ko7arak tehir 
tehir, kay köy dolaşhnr, utarlar. 
Kadın sabalar, pazartesi sabahı 
yola çıkar, cumartesi &ğleden 
aonra evlerine dönerler. Bu mtıd
det zarfında yemek pifirmek, di
kit dikmek, ey itlerine bakmak, 
çocuklarla meıgul olmak vazife
leri hep erkeklere aittir. 

Denilebilir ki, si1aaet mtıcade-

Reçetesiz haç 
Ebbba Odası Teşebbüste 

Bulunacak 
Buı eaacdarm, hatta içinde 

uhir bulunan hazır illçlan bile 
reçetem satmakta oldukları aö
rllmektedir. Ebbba oduı bu itle 
allkadar olmut •o icap eden 
makamlar nezdinde bu aab11n 
inine pçilmeli için tetebbns· 
lerde bal111U1Uya karar wermiftir. 
. Bu huauata doktor Fahreddin 

Kerim Bey bir muharririmlse 
demiştir ki : 

- Eczacıların reçetesiz llıç 
Atamamaları Jlzımclır. Kanun 
Arih olarak Ulç tertibini mti.nlaa-· 
mran doktorlara bırakllllfbr, 
hiçbir fert kendi bllcllii. ~ 
•• reçetesiz illç tertip edip 
atamas. Ecncalann da bu ıekil
de r91etub IJaç •bfl mOmkDn ...... 

Yfba ftlr-. 
çamaıır Jt
kı7aa, ço • 
eakluı ... 
kaa erhkl .. 

leleri araamda hararetli zamanlar 
ıeçiren Almanyanın liyasetle 
mqsul olmıyan yeglne noktası 
burasıdır. Kahveye çıkan erkek
ler ara111Dda, falan fırkanın fi]ln 
namzedinin kazanması mevzuu
bahı olmaz. o alhı yapılan ye
mek için kul!anılan pirincin cinsi 
konuşulur, dikilen] bir çocuk el
bisesinin kıvnmlan ve biçiş şekli 
mDnakata edilir. Haftanın bir 
gOnlinde bu kasabanın diğerle
rinden farkı yoktur. O da pazar 
atınüdür. 

Çilnkti o g&n, kesabaoın ka
dınlan evlerindedir, sokaklarda
dır, istasyonun elektrikler altında 
ıezintidedir. Fakat bir ıUn son
ra, bir güvercin uçuıu gibi, Dal· 
herdamn kadınlan da, hayat 
mftcadelesine atılmak flzere yu
valarından uçarlar, bir hafta son
ra dönmek Ye dönerken geçine-
~~k feyleri beraber ıetirmek 
ıçın ... 

RADYO _--
15 Teşrinievvel Cumartesi 
l.tanbul - (1200 metre) 18 

Blkreı -{394 metre) 20 radyo ga• 
zeteai, 20,40 gramofon, 21 keman kon
aeri, 21,30 iki kiılJik komedi, :!1,50 
orkestra. 

e.ı..,.at - (430 metre) 20,30 ~rııı 
prk.ılar, 21,80 askeri bando, 2.1 gU
nün haberleri, solo orkestra. 

Roma - ( « t metra > 2 l ,4.3 l ı l.. lıa
bar havası isminde bir operet. 

Praf - ( 488 metM ) 20 koıı rn•ıs, 
f0,15 konıer, 22 Pr~ti la'Oadan ıı.LkiJ. 

Viyana - (5l7 metr~ı 19 p 1 111u-

ıiki 21,80 Sonu İ) i golen herif ' İ) i· 
dlr- isminde bir komedi. 22, !O ko·ıscr . 

Peıte - ( 551) metu) 20,~j t p ra
dan nakil. 

Varıon - ( 14lt metra ) 0,4l 
radyo gazetost, 21 hafif kon er, 23,05 
Şopen konseri. 

Borlln - ( 1635 metre ) 20 Fra1• 
ıızca ders, 21,05 Preslavdau nakil, 
23,SO günün haberlerinden ıoora danı 
havaları. 
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Ç~NAKKALE 
- 130 - Yazan: Cenera/ Oglande,. 

Lort Kiçneri ngiltereden 
Emirler _yeriyordu 

HAii nakliye gemisinde bu
lunan bet Avustralya Ye Yeni 
Zef anda sabra bataryeainin da 
derhal W sahiline çıkarılmasına 
emretti. 

Fakat Tilrkler hAIA dliıman 
hattını yarmak teıebbüıünden vaz 
sıeçmtmiJlerdi. 3-4 mayıs gecesi 
Fransız cephesine tekrar hücum 
ettiler. Sol cenahtaki Senegalli 
efrat mevzilerini muhafaza ede
meyip Morto körfezine doiro 
rical ettiler, fakat aşçılarm ve 
emirber neferlerin de iıtirak 

ettiği mukabil taarruzlar netice
ıindc, sabaha karşı TOr1der ni
hayet çekildiler. 
MUtleflklerln ileri hareketine 

hazırlık. 

Müttefikin halta yine olduğu 
gibi sağlam kalmııtı . Fakat Türk
lerin mütemadi hücumları F ran
ıız fırkasmm muharebe kuvveti
ni çok azaltmıştı. 4 mayıs günü 
sabah saat 10 da Jeneral D' 
Amadeden karargahı umumiye 
gelen bir raporda vaziyetinin çok 
tehlikeli olduğu bildirilmekte idi. 

F ransı:ı kumandanı, bütün 
ihtiyat kuvvetlerini kullandığını, 

efradın birkaç gecedenberi uyku 
uyumadığını, siperlerin mütemadi 
\'e gayet şidetli topçu ateşine 
maruz bulunduğunu ve zayiatının 

bilhassa zabitan meyamnda, çok 
ağır olduğunu, Zouave ve Le
gioo etrangere kıtaatmın tabam
miilleri kalmadığmdan herhalde 
istirahate çekilmelerini yazmakta 
ve Senegalli efradın, maneviyatı
nın arbk ileri hatta istihdam 
edilemiyecek derecede bozuk ol
duğunu illve etmekte idi. 

Bu şerait tahtında ve bunların 
verjne ikame edecek kuvvetleri 
bulunmadığından İngiJiz bahriye 
fırkasmdan iki taburun gönderil
mesini istiyordu. Jeneral D'ama
denin bu talebi is' af edildi ve 
bir nıUddet sonra 2 inci bahriye 
livasının Hood ve Howe tabur
Jarı, Kirle yolundan, scddülbahi
rin şimali şarkiıine doğru yeni
den telgraf hututuna kadar olan 
F ransıı cephesini teslim ettiler. 

Jeneral D'amadenin verdiği 
haberler, cesareti kıracak mahi
yette idi. Fakat Jeneral Hamilton 
bu haberlerin 6 mayıs günfi 
yapmıya karar verdiği hü
cum plim (berinde müeHir 
olmamasına azmetmişti. Son mu
kabil hücumda Tlirklerin F rans11:

lardan daha faıla zayiat verdik-

Resim J'alılili Kuponu 

1':ıbiatıniıl llğreome<e .iıtl1ora.:ı.ııı1 

rf' ıoiııizı 5 adeı kupoıı Ilı bir· 

1 .1.. lı.ı g6 udorinlı. lCesıııiuiı llr.t.fJı 

labı llır va iade edıltu ıu. 

1~ım , m<•sloıt 

\eya Mo'at? 

i t q il 

i. Jt•Ci)' lll '1 

lı 

--

ı :csıın i rı kliJOJt 30 1.:uru,lu• 

l' ııl ııı ıt .ı ı ıf inJu gu .ı lur •. " ' ·• : 

leri tahmin ediliyordu. Kararglhı 
umuminin teıbit ettiğine nazaran 
Türklerin Ahibaba cephesinde 
kuwyetli bir müdafaa hatları 
olmadığı da anlatılıyordu. Binaen
aleyh beklemekten, ve vakit 
kazanmaktan, TOrlderin müttefik· 
lerden daha ziyade istifadeleri 
olacaktı. Ayni zamanda lord 
Kitcbenerde lngiltereden mlUe
madiyen emir vermekte ve Yakit 
geçirmenin tehlikelerini izah 
etmekte idi. 

Bundan maada alacakları ilk 
takwiye kuvvetlerile Türklerin 

' menfaatleri şibibcezirenin cenup 
kısmmda sıkı sıkı sarmaları ihti· 
mali de vardı. Bu takdirde müt
tefikin kuvvetlerinin tezyidine 
imkin ve mahal kalmayacaktı. 
Bütün bu esbap ve ihtimaller 
nazara dikkate almarak yapılacak 
hücumun tarihi tadil edilmedi. 

Bütün bu hazırlık günlerinde 
lngiliz donanması gerek Türklerin 
işgal etmekte olduğu araziyi bom 
bardıman etmek, gerekse sahil· 
lere erzak ihracmda vo bu aahil
leri adeta liman şekline koymak 
hususunda yardım etmek suretile 
elinden gelen her şeyi yaptı. 

3- 4 Mayıs, Tllrklerin gece 
blicumundan sonra Amiral Guep
ratte Fransız hattmı takviye 
etmek lizere bir miktar bahriyeli 
efradı karaya çıkardı ve bu, 
mUstemlike kıtaatının bozulmuı 
maneviyatını yükıeltmiye yardım 
etti. Bundan mada Anadolu aahi
lindeki Türk bataryalarına karıı 
kullanılmak üzere de ikisi 14 ve 
ikisi 10 santimlik olmak iizere 
dört zırıhlı topu da karaya ihraç 
edildi, bunlar her ne kadar açık 
mevı.ilere yerleıtirildi iıeler de 
epey faideleri görlildü. 

Orduyu himaye etmek için 
karayı bombardıman edecek olan 
gemilere Morto limanından Anıak 
koyuna kadar sahil etrafında 
husuıt yerler tahdit edildi. Zaten 
her tllrlü torpito veya torpil ta
arruzuna karıı bir sıra torpito 
muhribi ta~afından muhafaza edi· 
len bir zırhh, gece vakti Fransız 
hattanın sağ cenahının açığında 

demirlemekte ve bütün gece Türk· 

lerin taarruza geçebilecekleri mın· 
takayı projektörlerile aydınlan
makta idi. Bunlardan maada, 
bqka gemiler de, balonlar Ye 
tayyar~lerin yardımile Çanakka
leyc, Maydcsa Nara Boğazında 
demirli nakliye gemilerine ve 
bilhassa Anadolu sahilindeki Tllrk 
bataryalarına kartı ateı etmiye 
memur "dilmiıti. Boğazın ağzında 
demirlemeyi btilzam eden bu 
ıoo vazife çok tehlikeli idi. 

Albun zıblısı iki defa yarala 
narak tamir için Mondrosa giSn
derilmiş ve Punce George gemj. 
side su kesiminden aşağıda 6 
pusluk bir top rahneJi alarak 
Maltada kızağa çekilmişti. 

Maalesef ilk zamanlarda dllf
manm siper ve bataryalannın 
mevzileri hakiki bir surette tes
pit edilemediğinden, donanma 
tarafından yapılan bombardıma• 
.nan tesiri pek ehemmiyetsizdi. 

( Arka11 var • 

SON POSTA 

Yeni İtfaiye 
Aletleri 

- -
Yangını Haber Verenler, 
itfaiye Gelinceye Kadar 

Mahpus Kalıyor 

Bu resim, bir yangın haber 
werme aletini gösteriyor. Çok 
defa, birtakım fr.na huylu kimse
lerin llizum1uz yere itfaiye kuv
vetlerini rahatsız ettikleri düşü
nülerek eski aletlerde ufak bir 
tadil yapılr.;ıştır. Bu tadile göre, 
bir yangın haber vermek istiyen. 
aleti behemehal bir delikten içeri 
sokup ufak bir camı kırmak 
mecburiyetindedir. Bu camın kml
masile beraber itfaiye yangından 
haberdar . olmakta, ayni zamanda 
camı kıran adamın bileği de deli
ğin. içinde mahpus ~almaktadır. 
ltfaıye yangın yenne gelince 
bittabi bu suretle mahpus kalan 
kimse de kurtarılmaktadır. Bunun 
faydası, itfaiye liiıumsuz yere 
İşgal edilmemiş oh~akhr. 

Fransada 
Tayyare 
Suiistimali 

Paris 14 - Tayyare suiisti
mali meselesinde tahkikat esna· 
sanda çıkarılan ve delil kıyme· 
tinde olan baıı yeni vak'alar 
üzerin Aero Postal kumpanyası 
idare meclisi reisi Bouillaux La
font ile murahhas aza hakkını 
haiz bulunan oğlunun şirketler 
hakkındaki kanuna riayet etme
mek suçundan dolayı zannaltına 
ahnmalarm karar verilmittir. 

Bu kararın alınmas.na sebep 
olı.n it 3 letrinievvelde bildirilen 
mesele ile sıkı sıkıya allkadar 
bir muameleye tealluk etmektedir. 

--· -

::ıt c:: 

Bi. BAYE 1 

J Bu Sütunda Hergün 
Nakili: Naci Sadullah 

ÇERÇEVE 
Hacer Hammla Ahmet Bey J 

yeni evli idiler. Balaylarını 
geçiriyorlardı. Mevsim yazdı. A
dadaki otellt>rden birinde idiler. 
Bititiklerindeki odada da şair 
Saip Suavi Bey oturuyordu. O, 
her senenin bu menimiode 
adanın sessiz güzelliği ve ilham 
verici fİİrli tenhalığı içinde biraz 
başını dinlemek için gelir, on 
beş gün hatta bazan bir ay 
kalırdı. 

zaten .. . Kıskansa, ortada fol yok 
yumurta yokken pek damdao 
dü~er gibi birşey olacakta. llti

f at... Ha... Bu ıyi idi... gözleri 
aradıkları mühim bir şeyi bulmut 

insanların neş'esile pml pırıl ya .... 
yordu. O esasen memuriyet haya• 
tında da amirlerini boyuna yüzleri

ne karşı methede methede bu işte 
meleke kesbetmiıti. Karısının yanın• 
oturdu. işe nasıl, nereden bqlı
yacağını kestirmek için gözlerini 
karısının vücudunun ötesinde 

Ahmet Beyin kadın işlerin
deki bütün ihtisası kulak dol
gunluğundan ibaretti. Duyardı ki: 
Umumiyetle kadmlar cür'etkir 
erkekleri severlermiş. Fakat cür'
et nasıl olur, ne zamanlarda 
gösterilmesi makbuldür, ne va· 
kitlerde merduttur? Bunları bil· 
mezdi. Ona derlerdi ki: 

- Kadınlar miitehakkim erkek
lerden hoşlanırlarmış. Fakat ta
hakküm ne demektir, ne zaman
larda, ne vaziyetlerde kadına ta· 
hakküm edilir ? Bunlardan biha· 
berdi. işitirdi : 

- Kadınlar kıskanılmak İs· 

terlermiş. Fakat ne dereceye 
kadar, ne zamanlarda ?. Bunları 

hiç tecrübe etmemişti. Söylerlerdi: 

- Kadınlar iltifattan, ihti
mamdan zevk duyarlarmış. Fakat 
ihtimam nasıl gösterilir, iltifatlar 
ne suretle, hangi anlarda bezle
dilir ? Ahmet Bey bunları da 
bilmezdi ... 

* Bu akıam karısile yine baş-

bap idiler. Yalmzlak, akşamın 
~iirli hüznü. karısını havranı 
olduğu güzelliği ruhunun en has
sas yerlerini tahrik ediyordu. O, 
sevilmek, karısını ·ı göı:üne gir
mek, onda; kadm ruhundan an
lıyan ince asri bir erkek tesiri 
bırakmak istiyordu. Hoşa gide
cek birşey yapmak arzusile dti
şlinüp duruyordu. Tabakkilmli 
biraz zamanıiz mevsimsiz buldu. 
Hem kadana nasıl tahakküm edi
lirdi? Bu ayni zamanda zordu da ... 
CnretkArlık et;nenin biç sırau 
değildi. Ortada ctir' et göstermeyi 
icap ettirecek bir hal de yoktu 

berisinde gezdirdi. Ayaklarında• 
baılasa pek aşağı dUıUyordu. 
Hem de dli,ündü : 

" Dost başa bakar düşman 
ayağa . ., derler, dedi. Karısının 

vücudunun herhangi bir dokta
ıından methetmiye haşlamak 

hususunda kendi kendine uzun 

uzun tahliller yaptı, mantıklar 
yüriittü, ölçtü, biçti. Nihayet ba· 

şından, bilhassa en hoşuna giden 
gözlerinden başlamıya karar verdi. 
Öksürdü, ak11rdı: 

- Ah karıcığım, dedi, senin 
ne emsalsiz, ne eşi bulunmaz, 

hareli tahrirli gözlerin var ... Adeta 
birer mauzarai ilihiye... Onları 
çerçevcletmeli 1. 

- Ah karıcığım o ne saçlar 
onlar.. . Sırmalar gibi... Adeta 

bir nefis tabloyu, bir eseri san' 
ata andırıyorlar... Çerçeveletmeli 
onları!... 

Artak ağıu ahımıf, dilinin 
makaraları bir kere ç&zülmnıtl. 
Arkası kendiliğinden ıöklllllyordu: 

- Ne muntazam, ne mevzun 
burnun var senin ... Alhn çerçe•• 

ile çcrçeveletmeli •... Ve tutturup ta 

kendisinin de beğendiği iltifat 
tarzında tepeden tırnağa doğru 

iniyordu. Nihayet, onu çerçew~ 
!etmeli, bunu çerçeveletmeli der
ken oda kapısı vuruldu: 

- Giriniz! 

içeriye şair Saip Suavi BeJ 
girmitti. Yaram saattir acernı 

Aşıkın müziç hezeyanları Qna 
gına getirmiıti, dayanamamııh: 

"Tezyidi Teslihat,, Tec-
rübesine Benziyen Bir iş ! 

Cerçeveci geldi efendim! •• 
dedi. 

Kiralık apartıman 
Osm•nbeyde Tramvay• 

bl_. dakik• 

Şişlide Osmanbey e 
Afitap sokağında 18 nu
maralı Araksi apartnna· 
nının 6 numarası kiralık
tır. 5 oda, f:>ir sofa, 
su, elektrik, havagazı, 

güneş ve hava 
111...-- Kapıcı1a •llrac:ul edlab --~ 

Su çekeri 3 metre 90 santillf" 
dir. 75000 beygir kunetiode iki 
makine ile müteharriktir. SUrati 
40 snil olacaktır. 

Franeız1arın yeni Yolken muhrlllt 

MubribiD 138 rrıilimetrelik beş 
tane topu 7 tane torpil kovan• 
ve tayyareye kartı müteaddit 
kli~tık topları Yardır! 

Fransırlar Volden ismini ver· it, torpido muhribi · 2441 ton 
dikleri yeni torpido · muhribini ... hacminde, 129 metro uıuoluğun
kızalctan denize" · itıdlrmitlerdir. ' da " (J 1,84) a-enitliiindedir. 

Franıwar ayni sistemde bef 
tan~ daha yeni muhribe malik• 
tirler. 
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Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: Meşhur Komik Şarlo 
Tekrar Evlenivor Mu? a z Muharrir? · 

Arnold Balopen 

-57- .. 
Uzun Bir Münakaşadan Sonra Edithi, Pirlatın Evine Giderek istediğim 

Komediyi Oynamıya ikna Edebildim ! 

Kahkahalar Kıralının Müstakbel 
Zevcesi . Polet Goddar Olacakmış 

Lı ~ Bu ciheti biç merak etme! 
oenf li d d" 
18 

c m e ır, kolay kolay 
VUşarnaz 1 

F kPeki, farzedclim ki öyledir. 
rtı aka~ bu meselede bana oynat
b a ıstediğin rolnn ne olduğunu 
ennz anlıyamadım 1 

h· - Şimdi söylerim. Çok basit 
ır Şeydir J 

F ,~vet, çok basit bir ıeydi. 
aqt b b • • 

tditlı" u asıt şeyı 
l' •n nasıl karşılıyacağım kes .. 
ıteıııed '"' . 

)' • •gını için bir türlü söyli· 
y ell.ııyor, dilimin altında yuvarla
ıp duruyordum ı 

Nihayet: 

tl 1 -;. Muhakememi iyice takip 
tıi p~ye .başladım. Madam Savari 
r n ırlattan soğuması, hatta iğ-
enrnes· . . .. "f" 

lcendj/ ıçın ne lazımdır, herı ın 
du"' •ne komedi oynamakta ol
ha &~u anlaması, yani adamı bir 
de! .

1
8 kadının yanında görmesi.: 

Ri mi ? 

kuı~ EveU Öyle f Fakat müş· 
bir at Madam Savariye böyle 
"" L sahneyi hazırlayıp göster· 
•t.ıt:ttt d"" 
ile e ır. Herşeyden evvel Pirlat 
dırı ~iinasebete girişecek bir ka-

ulrnak lazım f 
dın Bu rolü oynıyacak o!an ka· 

a nekadar para vereceksin 1 
~di~ ~ö~ milyon frank l 

Yüzum e bakarak: 

kırd- Deli rni oldun? Diye hay· 
"1'8ıt. Fakat gözlerinin panlda

aytı 11
dan anladım ki kendisine 

hir atınak istediğim rolün nasıl 
fik· tol olduğu bakkmda tam bir 

ıı- edin . ti 
mtş • 

Ben h" b" dur ıç ır şey söylemeden 
diiş~!:~dum. O, bir saniye kadar 

ukten soma: 

a" .. - Benim höyle bir komedi ,,. .. aınıy 
llt b·ı · a rnuvafakat edeceğimi 

11Yorsun? 

Idık; Edith vaziyeti soğuk kan
ka:ıa a muhakeme eti Madem ki 
-i"-· nacağımız para her ikimize 

"llt b 
bu p' 0 alde her ikimizin de 
itldi:~ayı hakketmek için elinden 
deg~ ·ıgı kadar çalışmaaı lizım 

l lllid' ? ır . 

~at~ Farzedelim ki öyledir? Fa
tada ~? ~urup dururken ve or
lıarıgi ıçbı.r münasebet yok iken 
I>irl~t:ı "esı~edeo istifade ederek 

1\ evıne gidebilirim? 

•ra.:-- Bunun için hiçbir ve.sile 
··•ıya 1 .. 

d0 o... uıuın yoktur. Doğrudan 
45•Uya k 

tlletçi . apısını çalarsın. Hiz· 
kend·s~ olmadığı ıçm bizzat 
tıiQ 

1

~~ açar. Ve karş·smdaki
t'iinc 

1~ kadrn olduğunu gö-e ıç . 
t'tı-sin erıye buyur ederi gi-
:i.•cı · ld ~e bir daktiloya ihti
için ° 1 ~~u işittiğini ve bunun 
ı &e dıgıni .. 1 . ttap1s soy ersın ve sokak 
Vere ~ çahnıncaya kadar muha-

Yı uzat 
mıya çalııınınJ 

._ Grı 
kapısı ızel! Fakat şayet sokak 

çalıı1nı azsa? 
- B •. 

"ari a k u takdirde Madam Sa-
l'ak 1 şı ını yabancı bir kadınla 
tllekti aınıya ll\zum görmemiş de-

ihliya;· h_Daha fazla beldemiye 
•ini ıssetmeden çekilir g elir-

- B··r ~olayı Y: un ~unları. söylemesi 
•se, ib. . henf vahşı bir adam 

_ etım~ atılırsa !. 
disini Benını bildiğim Edith ken
lt,.dınd:~dafaa edebilecek bir 

- Orası öyle! fakat Bobi 
• 

J doğrusunu ıöyleyeyim mi bana 
böyle bir rol oynatmak isteyece· 
ğini hiç.bir zaman habrıma getir· 
mezdiml 

Ve bir koltuğa gömülerek 
ağlamaya başladı. .. 

Zevcemin biraz sükun bUlma
srnı bekledim. Sonra yanına yak
la~arak: 

- Cicim. dedim. Bugün eli· 
mize mühim bir fırsat geçmiş 
bulunuyor. Bu fırsab kaçıracak .. 
mıyız? ünümüze kadar getirilen 
milyonlara birer tekme atıp çı· 

kacak mıyız? 
- Hayır, hayır, atmıyaca-

ğnd Fakat bu milyonlar zannet
tiğin kadar yakın değil ki .•. 

- Şüphesiz! Fakat insana 
korku verecek kadar da uzak 
değil.. Her şey küçük bir him
mete bakıyor! 

- Zanneder misin? Benim 
bu Pirlah gidip görmemle, daha 
doğrusu onun yanında görün· 
memle işin yoluna gireceğine 
emin misin? 

- Elbette! Aksi takdirde •~ 
ni böyle bir işe memur etmezdim! 

( Arkası v:ır ) 

Kahkahalar kı· 
ralmın müstak· 
bel zevcesi Polet 
Goddar olacak
mış! 

Şarlo anlaşılan 
sev~isiz yaşıya

mıyor. iki çocu· 
ğile beraber ka-
rısından aynl-
dıktan sonra 
muhtelif sinema 
artistlerile evlen· 
mesi mevzubahı 
ol du. Hatta bir 
ara , cı Şehrin 
iş kları., filminde 

Resminizi Bize .. 
Size Tabiatinizi 

'I gözü alil kadın 
rolünü yapan genç 
kızla evleneceği 
ve seviştiği söy· 
lendi. Asfı çık-

tO Adanada Saflh~~ln Ef.: Aziıı~· ı 
ı~ardır. Bnzan 

sevkolunur. • 

inatcı \ C hırçın 

olur. İğbirarı· 
m çabuk unut· 
maz, ıniinaka· 

ı;ayı idare et· 
mez, ~abuk 
kızar. Tok 
sözliidür. Ilüs· 

nü muamele· 
ile hiınıete 

'1 lzmlrde Caka Ef.: Ağır baş· 

lıdır. Fazla ko· 
ııu şmaz \ e la· 
üb Ii olmaz, 
çabuk kızar ve 
hiddetini belli 
etmek istemez. 
mihnet 'e me
şakkate taham
mül gö ter-

mck ister. i\len 
faatlerinden is· 
tifade ctmec:ini, eşya~ının kıynıc· 
tini Ui)ir. 

8 Rlf at Ef. Zekidir. Kendisini pek 

• 

üzüntüye koy
mıya taraftar 
değildir. İnti
zam kuyuda
tile sıkılmak 

ittcmez, dile
d iği gibi hare
ket t!tmekten 
hazzeder. Oyu
nu, eğlenr,~yi 

ı:-C\iP.f. 

9 Zehra H.: Zeki ve nlaycıdır. 

Arkada:.laı·iyle 

geçim husu· 
suudn ınii~kül· 
pe ent davran· 
maz, uy~allığa 
temayül eder. 
M ~ n faatler İn· 
den başkala· 
rı nı <la istifade 

ettirmek i<:ter. 
Kendisini iizün· 

ti.i)e ıkmtı)a kaptırn1ak 
t:crs 

istemez. 

Rahat Yaşamanın Kola
yını Bulmak ister Misiniz? 
Amerikalı Valkerin Bulduğu Yeni 

Usulü Derhal Tatbik Ediniz 
Nevyork ( Husuıi ) - Çok 

zengin bir ailenin çocuğu olan 

Valker ismindeki bir delikanlı 
bundan bir müddet evvel Klan 
ismindeki .genç bir kızla sevişmiş 
ve evlenmiştir. Valkerin evlendiği 

kızın yedi hemşiresi vardır. Ve 
Klara bütün kız kardeş~erinin en 

küçüğüdür. Genç evliler henüz 
balaylarmı yaşarlarken, Klaranın 

kız kardeşleri hergün yeni evlileri 
ziyaret ettiğinden ye onları bir 

dakika olsun başbaşa bırakma· 

dıklarından Valker bu vaziyete 
çok kızmıştır. 

Valker bu vaziyetten kurtul· 
mak için hemen bütü.ı baldızla· 

nnı evlendirmiye, onlara birer 
koca bulımya karar vermiştir. 

Genç adam bu kararını hemeıı 
tatbik mevkime koymuJ ve ilç 
gün içinde yedi kızın, . en yaşlısı 

da hahil olmak üzere hepsine 
birer niıanh bulmuıtur. Valkor 

Mleter Valker 

timdi bayatmdan memnundur. 
Evinde karısile baıbata' yap
maktad11 • 

madı. Şimdi de 
PoJet Goddar isimli sinema yıi
dızı ile evleneceği şayiası mey• 

dana nhlmı~tır. Polet Goddar 

Avrupada idi, tatil mevsimini 

Polat Goddaf' 

bitirdi ve yakında Nevyorka gitti. 
Şayianın ash olup olmadığı artiste 
sorulunca şu cevabı vermiştir: 

- " Henüz mevsimsizdirl ,, 
O takdirde hfikmü siz verin. 

========:=::;o.:=========================~-:=-c=-=-=-=:;:;=========-~===-

Mahkeıiıe Şahitlerine Ne 
• 

Derece itibar Edilebilir? 
Hukukşinasların Bir Kısmı Şahidin 
Kıymeti Olamıyacağını İddia Ediyorlar 

Hukuk alimleri arasında mah
kemede dinlenen şahitlerin hu
kuki vaziyetleri, ehemmiyetli bir 
münakaşa ve tetkik mevzuu teş
kil etmektedir. Şahidin hukuki 
vaziyetine itiraz eden hukukçu
ların bilhassa istinat ettikleri es· 
b~p ıudur: Şahit, çok defa bil
mez ve görmemiştir. Fakat vak'
ada hazır bulunduğu için gördü
ğünü görmemiş olmak, işittiğini 

yanlış duymak, onun için bir izzeti 
nefis meselesi olur. Bu itibar ile 
malumatına müracaat edilince 
tereddütsüz uydurur. Onun için 
şahit sözle;ine daima dayanıla
bilecek bir hüccet değildir. 

Bu milnakaşa o derece ileri
lemiştir ki nihayet mahkemede 
şahide itibar edilmemesi fikrini 
mlldafaa eden bir bukuk(ınas, 
maksadını kimseye açmadan, bir
çok fikir Rdamlarını evine dav~t 
etmiş ve kendilerine mükellef bir 
ziyafet vermiştir. Bunun haricin· 
de de yine hususi surette hazır
ladığı iki adamını, ziyafetin en 
hararetli devresinde salona gire
rek kavga çıkarmıya memur et
miıtir. 

Herşey, ev sahibinin tertip et· 
tiği şekilde cereyan etmiı ve yine 
en muvafık zamanda kavga çı· 
karmıya memur edilen adamlar 
ortaya gelerek rollerini mükem
melen ifa etmişlerdir. Bunun ilze
:rine hadiseden son derece müte· 
essir olmuş görilnen ev sahibi, 
ertesi sabah mahkemeye müra
caat edebilıııek için davetlilerden 
kaygayı yapanların hüviyetleri, 
kıyafetleri, bal ve şekilleri hak· 
kında malumat vermelerini ve bir 
zabıt imzalamalarını rica etmiştir. 
Fakat bunlar hakkında fikir top
lamı ya 11ra geldiği zamandır ki 
işin mUşkülAtı başgöatermiştir. 
Çünki davetlilerden bir kısmı, 
aaıl failin mavi ırözlU olduiunu, 

1 
bir kısmı siyah gö:ılü olduğunu, 
yine bir kısmı elbisesinin açık 

1 
renkte, diğerleri ise koyu renkte 
olduğunu beyan etmiye başla-

/ 

mışLlrdır. 

ifadelerdeki ayrılık öyle u;r 
/ şekil almıştır ki bunları telif et
/ 
I menin imkanı olmadığı 'görülmiiı 

ve bunun üzerine ev sahibi nıak-

aadını açığa vurmuı, bu zevata 
şu nutku irat eYııiştir ı 

Efendiler,. 

Cümleniz münevver insanlar
sınız. Siz münevverler bile gözU. 
hüzün önünde beş dakika evvel 
cereyan eden bir vak'a hakkında 

bu kadar zıt ifadelerde bulunur
sanız, ekseriyeti birtakım cahil 

kimseler olan şahitlerin sözlerine 
birtakım insanların mukaddera· 
tını nası l bağlamak istersiniz? 

Bu nutkun bazırun Uz.erinde 
bıraktığı tesir hakkında fazlaca 

maliimabmıı yoktur. Fakat hati· 
bin mantıkmdaki kuvvete bakı-
lırsa, noktai nazarının galebe et· 
miş olması ümit olunur. Bu rnU

nasebetle temenni edelim ki o 
ilmi hakikat yarının adli hüklim· 
lerinde de fili ve tatbiki bir 
mevki bulsun. 
-=======::=======7~======::=:.~---~ 

DEUTSCHE ORIENTBA K 
T ais Tarihi 1906 

Mcr ezi: Berlin 

Tür .. {iye Şubeleri· 

lstanbul, lzmir 

Galata Tel: B. O. 247-248-984 
lstanbul ,, 24410 

Deposu ,, 23227 

Her nevı 

banka rnuame!atı 
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SATİE 
ON İki Ay Vadeyi Değiştirmiyerek 

Elektrik Tesisatı Fiatından 

O/ O 20 indirmiştir. 
PEŞİN TEDİY AT İÇİN 

HUSUSİ ŞARTLAR VARDIR. 
YALNIZ 

KOCA TAŞ 
Memba Suyu ve Gazozu 

lçlnlz 
En yUkse'k kimyagerlerimizin raporlarında böbrek, kara· 

ciğer, mide hastalıklarına karşı ıayanı tavsiye olduğu 
gösterilmiştir. Türkiyenin en saf ve halif, en leziz fevkalade 
temiz suyudur. Fabrika: Büyükdere Piyasa caddesi Te. 32.54 

. 

Merkez deposu: Galata, F ermeneciler 102 Tel. 40713 
Beyoğlu deposu: Beyoğlu Kooperatif bakkaliye ma(!azası. 

Kalyoncu - Kulluk 13 - 15 Tel.40338 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
ldarebanemiz Kimyahanes: için paurlıkla ala\t ve edevat satın 

alınacaktır. Taliplerin listeyi gördükten ıonra pazarlığa iştirak 

etmek üzere 9-07,5 teminatı muvakk.~te ak~elerini hamilen 22-10·932 
cumartesi gUnü saat ( 15) te Ga1atada Mübayaa Komisyonuna 
müracaatlan. 

Fatih Belediyesi Müdürlüğünden: Edirnekapı Atikali Paşa 
mahallesinde Çıkmaz bakkal sokağında l4 numaralı hanenin bahçe 
duvarmın inşası bedeli keşfi olan 521 lira 7 4 kuruf üzeriuden 
kapalı :zarf usulile mllnakasaya vazolunmuştur. Zarflar 17 10 932 
pazartesi gUnü saat 14 te açılacaktır. Taliplerin depozito akçel~ 
rini yatırmak üzen mezkür günden evvel daireye ve ~artnamesini 
ıörmek istiyenlerin her gün daire encümenine müracaatları. 

• 
Sarıyer kaymakam ve Belediye Ş. Mü. Sarıyerc' birinci köprü 

yanındaki belediye malı arsa müzayede suretile kiraya verilece· 
tinde., J,aliplerin müzayedeye iştirak etmek üzere birinci teşrinin 
17 inci pazartesi günli sa.::_~ te belediye encümenine müracaatları. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Tip nümunesi veçhilc ve paıarltkla: 
1 - (204,5) metre kostümlük kumaş: 
2 - (73) çift fotin satın almacaktar. 
3 - Kumafı ldateden verilmek üzere -mevcut modeline göre· 

(73) takım elbise diktirilecektir. 
Taliplerin nlimunelerimixi gördükten sonra - pazarlığa iftirak 

etmek iiure - 17/ IO 932 pazartesi günü saat 14 1 2 ta Galatada 
Miibayaa Komisyonuna müracaatları. 

Z.fiyc:ti umumiye, itlibaa.ı•lık ·o ku.,nltialik 
bied ... tuirl rörQlen: 

FOSFATLI 

ŞARK. MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

İstanbul Gümrük Muhafaza Baş- · 
müdürlüğiinden : 

( 29 kalem lazime mübayaasma aittir 1 
Başmüdüriyetimiz emrinde bulunan 11 Mcrakip için alı· 

nacak liıime pazarhkla açık kırdırmaya konulmuştur. 
2 - Kırdırma şartları ka~ıdmın tasdikli suretleri Başmüdüri

yetimizden alınacaktır. 

3 - Kırdırma Başmüdüriyctimizde kurularak alım satım k~ 
misyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 18 • 10 - 932 tarihine rastlıyan salı gUnü saat 
( 15) tedir. 

5 - Her iıtekli, biçilmiı bedelin %7,5 ğn olan 29 lira 69 
kuruıluk muvakkat 2'iivenmo "teminat., larile belli saatten evvel 
komisyona gelmeleri, 

6 - Örnek: Baımüdüriyetiai&d•dir. lstelditer orada c6re
ltilirlw. 

yarclıınınlıa hnv.ırdır. Kalm.1 halı• 

eder. llazmi cHlıeltfr. MidP \o 
kırsnkları ağrı 17. toıoizlcr. 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 
Mazon ismiııo <likkat ve 

ısrarla MAZON isto~·iniı.. 

Meıııııun vo nıiistcfit olınıyanb.rıu 

para ı i:ıdc edilir. 
ırn~ lik ıi9c i lstnubıılda tllO kuruş 
na1•<ısıı: 1, Bankası arkasınd' 

1~ No. 
MAZON ve BOT'fON 

ECZA DEPOSU 

MUCiR VE MÜSTECIRLERE 
Kömürilnüı.ü siparit etmeden 

AN GEL O 
"'AL 1 ER GRISTKl VO şOREKASILE 

iSTiŞARE EDIN1l 
K ııruı;t"11rıc·, • To. 4:'.i 'J'öl. HclıPk l le! 

lngiliz. mıtmsit \l' kok 1..oıniirlorile Pri .. rt· 
mau, kantir, adnıirnttc İ!\tcıunkoal, En·y
H, l'ril le 'u ~ıl.nnınıı kömOrlui, Ev
safl garantJlhUr •. Gııtı.t.l Hıhtıın h:m 
hıır.llrı il t.ıfa okıık Nv. 1 .!!I ·rot: 1:?!11 :.! 

KARADENlZ POSTASl 

ERZURUM 
vapuru Pazar 

~ 6 Teşrinievvel 
günH akşamı Sirkeci' den hare· 

ketle \Zonguldak, İnebolu, Ayan· 

cık, Samsun, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Sürmene ve Rize) ye 

azimet ve avdet edecektir. 

F u.la tafsilat için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentalığı· 

na miir;ıcaat. Tel: '.! 1515 

Alemdar Z. Mehn1et 
Vapt:ru 

BÜLENT 
SALI VAPURU 

18 Teşrinievvel 
günü Zonguldak, İnebolu, Saınıun. 
Ordu, Giresun, Trabzon ve Riı ye 
aı.!met ve avdt'tte aynı iıkdeler
le Sürmene, Vakfıkebir, Görele ve 
Ünyeye uğrayarak avJet edecektir. 
Adres: Acentesi : Acelıiiye No. 1 

Tel. 21037 

• 

Teni, herkesin hayretle taktir ettiği taze .. 
tik ve _guz.~lliğ~ !>ugün artık malik değil
drr. Ounku .. duşunceler ve geceki uyku
~uzluk o guzel çehreae şayanı dikkat 
ızler ~ırakmı~tır. Hiç bir zarar iras etme
den sıze sıhhat ve hayat verici bir uyku 
bahşeden ve bu suretle güzelliğinizin 
sadık bir bekçisi olan ADALİN tabletla
rini ni9in kullanmayorsunuz? 
ADALIN tabletled kullanırsanız sabah
leyin taze, canlı, neş'eli gül renkli ola
rak kalkarsınız! 

E CZANE l ERO E N REÇETE ILF: ,.L l tUBILfR 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz ihtiyacı için muhtelif eb'atta biri 316 metre 785 de9i· 

metre ve diğeri 71 metre 940 desimetre ve 530 santimelTe olmak 
üzere iki kısım tahta pazarhkla satın ahnacaktar. Taliplerin ıart
nnme1eri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek fü:ere % 1,S 
teminatı muvakkate akçalarını hamilen 26- 10- 932 çarpmba gUnO 
5aat 14 te Galatada Mubayaa Komisyonuna ınliracaatları. 

iNGILİZ PAZARI 
L. LASTNICK 

l!ııtanbul EminönUnde Köprü meydanında 13 
numarada ı inci katta 

MUŞAMBALAR 
lngiliı kumaşlarından ayni zamanda hem pardesü, 
hem muşamba vazifesini gören janr Angle kauçuk 
gayet şık par<\esü gabardin empermeabiliıe her 
renkten bulunur. Haur ve ısmarlama. Deri jaketler 

de bulunur .. Her çeşit ve renklerde: 

ÜNiFORMA, ASKERi, MEKTEPLi 
''I; vo sair<- k.t<lı ıı , .e Nkck, <·o c ıı kl:ırn ınııh us topt.an vo porakend 

.-.rn 'fABRiKA FiATINA SATIŞ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Nevi Miktarı 

_..BONO.._ kilo 

" 

Demir 'tel 3500 
Siklop çemberi 5000 
R . 250 

Her türlü bonolarla mazbata 
ve vesikalar, eleyin ilmiihaberi 

ilıerine her ,ckilc işler yapar. 
Bahkpazar, Maksudiye Han No.35 

aptıye " il 
Nevi ve miktarları yukarda yazılı le.azım 13259 numara 

kararname ahkamına tevfikan pazarlıkla satm ahnacaktlr. Taliplr 
lı v • t• k t# rin nümune ve §Brtnamcleri gördilkten sonra pazar ıa ıı ıra e 

_..._Uğurlu Zade r,3. Derviş..--
mek iiıere 0 o 7.5 teminata muvakkate akçelerilc birlikte 22- I0.932 
cumartesi giinU saat ( 15 ) te Galatada Mübayaat Komisyonun• 

müracaatları 

1 

--~~~---~------~----------------------~--------------~-
Pertevniyal Vakhndan 1 T E ş vı K ı s A N A Y ı 

Şit1id• Ebekıı: ıokatrnda kAin D k M k b• 
Va ide ftpartımanının 6 ve t 1 numa- Hanımlar.Biçki . i iş e te 1 
ralı daireleri birer sene müddeti• 
Jİrıni gün için ınüı~y~deye :konul- 1 Tedrisata başlanmıştır. Talebe kaydi devam etmektedir. 
muftur. kiralamak 11tıyenlerı~ art- --• Divanyolu uddHİ Karal>aba ıokagı kö,e•i. Telefon. 2.2994 --~ 
tunıa ~ünü olan Te,rinievvelın 31 
inci pazartesi günü uat on bete 
kadar İdanbul Evkaf Müdiriyetinde 
Pertevniyal vakfl idaresine \'eya 
Eııcilnıeııe müracaat etmeler. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye n1ütehassısı 
Cumadan maada bergün (2,30-

5) İstanbul Divanyolunda No. 118 
T•I: Zl393 

Salaibi : Ali ~krem 

Netriyat MGdiiriiı Hatil Litfi 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Adet 
180 Küçük sepet 
165 Büyük ,, 
Pazarlıkla alınacak olan bu sepetleri Termeğe talip olanlarıll 

0 o7,5 teminatlarını hamilen 19-10-9lı çarşamba günll saal 15 tı 
Galatada Miibayaa Komi!lyonuna müracaatları. 

'kalktı? Fikir\Mini ııerıııl11ıı, ııaı11l 

aldı. }fol9evikli:;i mml kurdu'( 
Hosıı3t ahl!ikı. insi ahlAk.ı ııeclir't 

·ıerceme Ha.rd•r Rifat Be1lndlr. 

_ _. lltr ldtaı•cıda ıoo Kr . ..--u 

Ult u sGhre•I haatalıklar Mllteha..,• 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahmall 
latianbul e .. rau ı:ilhre~l1• 

cliapanaeri Sertabibi 

Ankara caddeai ikdam y,,,11 
katıMada No. 71 


