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ı( Bugünün MeSelelerinden ) 

Türkçe • · Canlandıran 
Çok Mühim ir Keşif! 
Varılan Netice, Arap Gramerini 

Altüst Edecek Mahiyettedir 
Usun maa.let t&ılcçe " ede- f · 

biyat hocialliı yapan, e.lôclelt-
beri diJ •r ............ e aftapn 
Konya Meb'._ Naim Hlıam 
BeyiD hv ........ çek ......... 
yetli netieeler elci. ......, 
aldık. Bir a • ı ıil ! tWm Hbaat.,. . • ........ 
brmalarinclu cık•• mlhlm a.ti
celer baklanda kendialaden ma· 

. ... ltmat iatemiftir. Naim Hhım B. 
"-İ • Konferanaın• lftlr•k edecelr ~ mu .. ahhaal8nmız din vapurla Romanraya hareket enelA dil inlol&bıaa temas ede-
• .......... H•ı•t bu.un Mkr••• ,,._. •cak, yarın lllr hUırltk toplanb81 ,apıl8cak, ... zar 
.. a de konterana raemen kUfat e1111ec-... AJnl vapurllia Yunan va Arnavuaa11 mur ........... ı rek şunlan .&ylemiftlr: 

llffmltle ..... Burada murahha•l•n ••u .. r halde gllrDJONUnuz. - .. Dil ialallba, bence eoa 
....,,~--~-------~=ı.,..,.,,...wrm::::=-oor""'::'l::w-==-===--=;a-==s:ı;or::::;o-=-ıı:w::::ı·=· === ,==:ıc=.:-:::ı==-----<==-=-.-...::s· inkıllplarımızm en derini Ye Gattl-

atıdlr. Bu inkılip TGrk bilptain, 

Halep lstasiyonunda Türk 
Sancağı Dalgalanacak 

- - -
Yeni ltilifnamenin Esaslan Nedir? 

Mit \fhlnecakbr. ı....~ 20 ( H...S) - Fnnamo ,SMir• _. 
~e Ko...._. M. Huri tron ... • ....._ .. 
~.. mtbauebetile t,vr_,a 11111aim haberler 
;:•ektedir. Frama Hlktmetinin, Tlrki1e Blyllk 
ı.t Koat cffS Şambrlne verdlti ~lbi7et kerine 
.. balda Tnrkiye • Sariye hududile badat fi•ea

~leri muelelİ balledilmiftir. Franu HtUı6meti 

Bu hat Sw.IJe ~ •c•elde .,...... 
tamamen TllrldyeaiD Olacak Ye 'ftrk memarlar ta
rafından idare edilecektir. Enrelce M. Franklen 
Bayyon tarafuıdaa imıelanaa Ankara itillfnameli 
fimdiye kadar tatbik edilme_, olaa blUlia madde-

•nadan Nuaaybine kadar bir F raDlll firketialn , 
~11 olan tren batbnı TUrlciye HDk6metiDe devrede-

lerinin tatbikat aahuuaa ıeçmeaini Fraau bbal 
ve taahblt etmiftir. Yiae ba itillfaamaye ,ar. 

~· Haıepte bir Tnrk 'fimendifer iataı,onu yapdacak 
i1taa1onun ilserinde daimi aurette Tllrk aaauj'ı 

Antakya ve Halepteki TOrk eberiyotinin mili llusa 
ve hanı nann dikkate alınacak, aynca haduclma 
muhtelif yerlerinde Tftrlriye lehine tadilAt yapı
lacalcbr. 

alkan Harbinin A ı Ha- 1 Bir Takrir 
b . I Hazırlandı 
raları ve Bulgarıstan. Düyunu Umumiye Bina-

sının Kütüphane Olarak 
Kullanılması istenecek 

.. 
Bulgarlar, Edime Muhasarasının 

Yıldönümünü Tes'it Ettiler 

TaPIM lllP real•: llul .. rl8"8 E......_ muhll-ra 
kuvvea -~• ... , ... 

-~ H..a ) - Balkan yapalaa aakerl bir ruimecle Bul· 
~. &atU' Wdm için çok acı prlana Edirneyi itıal ettikleri 
-.ıerta apb ........... yakıa laldi- alda yaldlallmft heye~nlı nu-
li arkuıada kaldı. O elem- taklarla tu'it olundu. O 
F afıa atalerl çoktan unuttuk. tin, Sofyanıa en bliyllk 
ı1taJe t B.lkaa cepheleriade bi- mabetleriaden biri olan Alelr· 
:nl~lar iller fanatta _. Nemi ldliae.iade bitin 
a...&e te.ıt h.,ecaaıı ralime- jeneraller ve diler bOkwnet rl· 
~ ~~,_lar. Birkaç tla ali ı..-... .,ıardt. E••ell Bal· 

_,...,. bir killiuiatle t Dewa•• U lncl .aıfau ) 

Anbn, 21 (H......ı) - Bui 
.... .......... IMdda Ye dliv 
Ti1Ayetleni1lft kltlphaaeler içba 
Millet MecliliD• bir takrir v.,... 
cekleri haber alınmaktaclar. Ôi· 
reallclitlne ! gire, bu takrir Üe 
bitin ktltlplwaelerin blrl .. tirll
mni, mewcut kitaplama ilmi •1r 
tekilde tunif edilmeai Ye 1.tan
llalda bl,ak bir blllAIUD umumi 
bir . klltlplaaae laaline koamu 
llteaecektir. Dlyuna Umumtye 
hiaa•••D bu ip •l•erifli olclutu 
ileri alrlllmekteclir. 

Maçlar 
Bup fllarimbde iki mllbim 

fathol •AP Yarclar. ICaraıtlmrlk 
•••••da KarafllaarDk Ye Seltalk 
mulateliti kaqalapcaktar. 

KacLklJIDIDcle de So.et muJa. 
telitiniD ilk oyunu seyredilecek· 
tir. Bizim takımın bu maça 
t11le çıkacaiı kunetle tahmin 
ecliliyor: 

Hlla .. ttia, Ha.oa, Burhaa, 
lhuffer, Nilaat, C.•at. Rebii, 
Fl1cret. Zeki. flakka. L .... t. l 

TDrk knlttlr&nna yeni bir açalma 
•• daralma yolmaa firmesi de
melıtir. 

Millet. dili yuattatı ıibl, dll 
de milleti yarabr ve ,ak1eltir • . Dil tetkikata yapaıku mlhim ned~ 
Aaarlarm bil.... cltltlacnlz ila• .ı .. e4en Koara lleb••111 
malleri aeytili clllllaisi yabana ..... Hknn ... 
kGltlrlerin kelimelerile doldur- yine ilkanc:e olarak ana clBimma 
mUf, öz ve duru lklerhai yDıllltG ~ilerin ana~ ve m•J~ o~a 
h1rakmqbr. Baıla milb bealiii- bize 16ylem11 ve ~sdirmiftir. 
mise ayba tde• ~ keli- 0, harf lnkıllbile ... ı ,-., 
...ıwı dllimtzd• 1111ı1alr 9 la obt.. mldcletbai tn _. Mr 
wulatımmn brakhirlae UJS- .. ide ko1mapa, b- •1119• 
bir dil dtlaiaek bili• için milb b•Jl'•iile ele &trenip 
bir ideal olJufbp'. kabiliJetial en kestirme Wr ,,-

B&ylk IOJllllUD, HJlarm eo aolanftur • 
uldal, ea ytlklleji okhıpau biae -Terk diUllia Arap cHli IDria-
Blr defa ljNten Azb K1avm, ( Den•• 11 lael .. ı,...M.ı 

Çocuk Sabyorr · ·J 

Çoealdarınıaı Wyl• ..Uklarda b..ti NtW••• htra1& .. ,.... Çhkl 
Jataabolu lt .. bbııNı•• çoeeldanaı ••W. Wr katfııı ,-lıaı.Hı. ~ 
1 •eu .. yfa4Akf tafllllb 01na,..-. 



2 ~ayfa 

Sesi ]l l Halkın 
Okuyup Yazına 

Öğrenelim 
ını.,t mektepleri açılmak tızero . • 
Okuyup yazma lbtiy:ıcı hakkın

da halkımız eliyor ki : 
Osman Ef cııdi ( Sultanahıııet kır&· 

ath. neıiode garıon ) 
- Ben Rizeliyim. Ailem fakirdf.. 

Beni okutamadı. Şimdi (27) yatın• 
dayım. iki sene e·nellne kadar 
okuyu:- yuma bilmeaclim. M•mleke
te ~ .ıderecetim mektupları tuna 
buna minnet ederek baıaa para 
vererek yazdırıyordum. Millet mek
tepler!nc devam ettim. Şimdi ma.
kemmel okuyup yazıyorum. Okuyup 
yazma bilmiyenlcrin adeta hayvan .. 
dan farkı oımadıtmı pmdi an~chm. 
Bu mektepleri açanlara çok duacı· 
yım. Fakat bizim memlekette l:aill 
oku up · yazma bilmi1eoler vardır. 
Hükümet bunl&\ra da atretmelidlr. 

• 
Sır~ı Bey ( Üsktıdar Do~'3.ncıla.r 3l:!) 
- Maarif Vele.ileti yeni bir oku· 

yup yuma aeferberliti ilan edecek
mif. Buna çok memnun oldum. İık 
hamlede epeyce okuyup yaı.ma Ötz'e
nenlcr oldu. Fakat on zamanlarda bu 
tanatnışa benziyord•ı. Bizim k~bul 

ettiğimiz Avrupa medeniyetindeıı 

adamakıllı istifade edebilmemiz için 
~ok okuınıya ibtiyaamız vardır. 

GönUl ayle i ter ki Türki1ede okuyup 
yazm17an bir vatanlat kalmuın. 

• Nimet Dey - ( Be~ a~ıt Enıinnurct-
tin mabllesi 9 ) 

- Okuyup yaıma meduıiyetia 
bir anahtarıdır. Hila biıde bu albn 
uahhtrı eldo edemiyen yarddqlar 
•v· Maarif VekAJeti bir JaamJe daha 
Japmıya karar vumiıtir. Bu nfer 
her Türk çok kolay olan yeni buf4 

lerimid ötrenmelidir lcr. 

* 
Naınr Bey ( f::ulWJ1ac1im Kireuıit 

mtlhall&>i. 7a ) 
- Okuyup yuma bilmemek ayıp 

derecninde bir noksandır. İnıanın 
bq1ndan her fey geçebilir. EYienir, 
nişanlan1r, ;!;eYiıir. Fakat uulcta bu· 
ı ., "f'k i 1 ...:ı· unan ra ı aama, n şan ııına ıe-. ..... ı-
ıine dujııuıunu kale.m.le ifade ede
mez. Bu, •ırrını yabancı adamlara 
nrirse· ayıphr. Bu baıit işte bile bu 

.ı 

kadar mühim olan obyup yazma-
nın yirminci asırda medenileşınek ve 
ıengin olmak için de çok lüzumu 
.ardır. t.faarif Vekiletlnin ye~i te
ıebbilıünü ' çok mühim ve hayati bir 
meıele olarak kabul ediyorum. 

• 
tbrııhim Bey ( Fatih Çarpmba 

caduesi 30) 
- Avrupa medeniyet kervan • 

1etl,melc için utlab '°" okumaya 
Ye bilmiye ihtiyac •udır. Cüm i· 
7et ribi ıihne dayanan bir ıidareJi ıde 
bu topraklarda kö.ldqtirecek a.nc&k 
bilgidir. Her l'wk mutlaka <*uyup 
yazma ~rcnmel!dir. 

Çatalca Mektepleri 
Çatalca mrkteplui11İ l'eftiıe ti

den Maarif Müdür M'llaviai H.ıfn 
Raşit Bey ıclün dönmüıtür. Köyliile
rin dctep1erlc yamdan alakadar 
old uk•arı sö1lc.nmelı::tedir. 

SON POSTA 

DA B i'L İ BABIBLBB ..... 

Alış Veriş Böyle Olur? 
-

Çorapçıyı Soymak lstiyen Açıkgöz 
Bir Müşteri, Y akapaça Edildi 

Beyoğluoda oturan Ligor isminde biri Beyoğ· 
lunda Aynabçarşıda Avram Efendinin dül(k6mna 
giderek bir çift çorap ıstemiştir. Avram Efendi 
bu talep üzerine tezgAhın üstüno bir sürll çorap 
yığmJş Ye malım müşteriye beğendirmek için dil 
dökmiye bqlamıfbr. Fakat Ligor kenöısine 
gösterilen çoı-aplardaıı hiçbirisini beğenme
miştir. Bunun üzerine Avram Efendi raflarından 
başka çoraplar çık.armıya baılamııtır. Avram 
Efendinin bu meşguliyetinden istifade eden 

1 
Lig.or da tezglhm üzerinde bul an ~oraplan 
avuÇl.amıı n derhal cebine · dirmŞtir.. Apıqöz 
müşteri bnndaıı sonra da diikkand br. 

Emeklerinin a gitme· m etlenen A-v-
ıranı Flendi. uza.ki ınal:-ta obl Lig.ora yabrdan 
apğı üzerken kW'Daı: nşterm:ıı cebinden atkım 
bir çorabı.n mn görmüş e emen arhmıdan 
koprak yakalam.ışhr. ıPıo · se testi edilen ligornn 
cebinden .sekiz ,çift çorap ıp • 

Dolandırıcılık 
Bir K:adının 140 Lirasını 

Deve Yapmışlar ! 
Dün polise şayanı dikkat bir 

do1andırıcıhk fikayeti yapı1mı4hr. 
Ortaköyde Cavid.ağa mahallesin
de oturan Safinaz Hz.ilım ismiooe 
bir kadın karakola giderek Şükrii 
isminde biri tarafından ( 140 ) 
liıuımn dolan.clırıldığmı saylemiş, 
takibat yapılmasım istemiştir. 

iddiaya göre Şükrü Efendi ken
disine inşaat mühendisi süsü ve· 
rerek Safinaz Hamını İ§e koy· 
mıya söz vermiş, bunun için de 
(140) lira almıf, fakat neticede 
ortadan kaybolmuıtur. Polis tah· 
kikat yapmaktadır. 

· Kaçakçılar 
Tevkif 
Edildiler 

1 
Aslı Yok 

Para \le Tahvilat Bor.sası 
Galataya Nakledilecek 

Ziraat Basıkasuwı Galat.ada 
yeni ıalı Wdığı binaya aldedil
mek. üzere oJ.nıas.ı piyasada ir 

Bolluk · 
hmir Piyasasında Para 

Bolluğu Var 
Şehrimizdeki alakadar ikbsa

di mak mlara g~eıı m.alUmata 
naz.aran son günler.de hmirde 
döviz bolluğu milf8hede edilmek· 
tedir~ Devlet Bankaaının İzmir 
tubesi İzmir piyasasından döviz 
almıya baf!amışbr. Şehrimizde 
dôm miktan ise piyasanın ihti
yacını karşılıyacak derecededir. 
birdeki döviz bolluğunun sebe
bi aon gilnlerde mühim mildarda 
ihracat yapılmıı olmasıdır. 

Bir İddia 
Ali Çavuşu Gözünden Ve 
Göğsünden ~araladılar 

Şehremininde Ka:r.abaş ıma- 1 

ballesind. lıkmektep sokağında J 

'25 oıım.uab evde -oturan doku- il 

acı Ali Çavıq, dün aece aaat 

o ikide ıbir tea:riizo uğramış
tır. iddiaya gör:ey ayni evin bir 
kısmında oturan lbramm Ethem 

IFekU kuma§ kaçakçılığı yap• 
tığım dü:ı yazdığ ımı komisyoncu 
Kriti Kopulos ve Sirkeci Gara 
Bağaj Memuru Kerim Efendi 
Sekizinci lbtasas Mahkemesi ka· 
rarile tevkif edilmiflerdir. Hadise 
hakkında ehemmiyetli tallkikat 
yaılmaktadır. 

Kuraklık 
Son Yağmurun Kısmen 

Faydası Dokundu 
lstaubulda kuraklık aylar4.m

beri devam ediyor. Çiftçi amz 
bozamadığı gibi vaktinde de 
nadas yapamadığı için tam ekim 
mevsimi olan şu aylarda toprağa 
tohum atılamamaktadır. 1 ki gün 
evvd J•ğan ,ağmurlar da ;çok 
mcmi Ohn ş, me'5di Ye • Öf ı 
taraflaıma hiç yağmın diifmemiştir. 

Daha ileridı-: 'u f.töyiere de 
ceviz büyU; lüğ~e dolu )'1\ğmış· 
tır. Y 8.lnız Safraköy ne biraz 
yağmur ıyağmıştır. 

Bundan istif &eh eden köyliller 
esasen kumlu ve yumuşak olan 
arazide iki gündeoberi yulaf ek· 
miye başlamışbr. 

. Bir Elbise Meraklısı 
Hüseyin isminde blr- adam Fatib

~e Kıztaımda Murat Efendi isminde 
lbir ı ti ya;pı oda çahpn Abdullah 
ustanın cll»jseJerini ıafarak kaçar
ken yaka1 anmışlır. 

Efendi tam gece yarııı Ali Ça
vn kapısına dayanmış, evveli 
ölümle tehdit etmiş, IODra ~a 
kapıyı kırarak içeriye girmiş, 

Aii ÇUYUŞU göı'ündeo, xöğsünden 
yaralamıl refil<asına da h'ficum 
etmiştir. Ali Çavuş adliyeye mfi
racaat etmiştir. 

ayia ç.rkar.ml§tar. ı.Bu şayiaya 
göre, bankaların bir_çoğu Galata 
tarafında olduğundan Para ve 
Tahvilat Borsası da Galataya pak· 
ıledilecektir. Bu p.yianm ' BJh'hati 
hakkında bir muhaııririaiiz Sona 
Kot~iseri İhsan Rifat Beyle .. gö
rÜJUlüştUr. Ihsan Rifat B. §ayiaya 
gülmüş ve şuıilan ~öflemiftit: 

- ~Borsa basakalara tibi de
ğil, bankalar borsaya tAbidirler. 
Binaenaleyh şayia asılsızdır. Bunu 
böyJece yazabilirsiniz . .,, ı 

Halkalıda 

Şa:rap Tecrübesinden iyi 
Neticeler Alındı 

Halk<:'• 'Ziraat Mektebinde 
geçen sene lecrübe iç'in muhtelif 

1 

U:ıümlerden birçok çeJit Şarap 
y8J>ıluuştı. Mektep · Llarelli • bu 
şaraplaraan çok iyi eticeler al
dığı ' için bn seae daha \fada 
şarap y'ap-mıya karar vermil -ve 
~~Diden bau \'asrl:ahır . . temin , 
etmiştir. Bu tecrübelerden Mils· 

• 1 

kir.at Inbisar İCla11esi ;çok isUfado 
' etmiştir. 

' 

Defter.darJıkta 
Tetkik Memurlan Tah

kikata Baş1adı1ar 1 

Mevsuk olarak öjrendiğimize 
göre ı;on gllnlerlle DdtarLğa 
mühim telAkki edilecek bazı ih-
bar er yapılmışbr. Bu ihbarla 
bazı maliye memurlaruım yolsuz 
muamele y.apbğı ~eldinCledir. Def· 
terdarlı'k tetkik memur1~ bu 
bu hususta tallkikd yapnuya bq
lamıflaPdır. 

Günün Tarihi 

Havaya Silah Sıkan 
Bir Adam 

Dün Üaldldar~a durup durnrkell 
laa•a7a silib ataa bir adam yaka• 
hnqtır. Bü adam Nusret isminde 
Mr.imdir •• Oı"üdarda b:r tütaıa 
t1tpoa Ada ~ah}lnaktadır. V :ıpıld 
ıütlnap NIUlsında e,.-•ell korktuj\I 
için hu·a1a ırillb aıkt ğuı1 aöylemtft 
fakat ortada böyle bir acbep olma• 
dıiı aa.Jqdınça ba eter de silihud 
teribc etmek isted ;ğini aöyJemiştit• 
ıNuret Efendi yakalan&miJ AdliycıJC 
•erilmiftir. 

iki tebJij 
acat Ofisin den: 

ıprazısaya ıacnei maliye b:rinei 
1"e · • el tepin ve irmci 1t·nu ay• 
lamı.da iithal edileee ynmarh kon
tenja dan Tmldye iç.in 1470 keatal 

· ı edildiği ali.kaduanıı tobUt 

« *Sofya'da B gar St. Syno • 
Kna"'laryasmda takriben t740.000 
len ikJymetinde 15.000 kllo, ... f ıarı 
Yo iyi cina Anadolu ba!mumu ii
bayaa.. için 5 teşrinisani 932 tari• 
hJnde kapalı ı:arf usulile münakaıa 
açılacaktır. Aiikndarlar, münakaıa 

4eraitini Ofia'ten öğrenebffirlc-r.,. 

· · Hasan A.i Bey 
·Maarif Vekaleti Umumi Müfetti,. 

terinden Hasan Ali Bey Ankaraya 
çatır.ıldığından dün hareket etmittir• 

Hisse SeneUeri 
Ankarada butanan memurJaı

daiı arzu edenlerin Devlet Bankaıı 
hi~e •metleri tam bedelle hUkU
met t.ar.af dan satın alınmaktadır. 
Diğer vilAyetlerdeki memurlar1a 
hisse senetleri hakkında henlil 
bu tekilde mu.amele yapıl rnak· 
tadil'. Memur olmıyanlardan 3 l 
ağustıos akıamına :kadar ıou tak• 
sitlerini ödememi~ olulann ~er
dikleri paralar hazineye irat 
kaydedilmiş ve bunlara hitM 
senedi verilenıemiftir. 

Malul ~azfleri Davet 
- Harp MalUIJeri Cemiy«'ti Umv

mi merkezinden: 
.29 tetrininvel Cümhuriyet Ba7• 

ramı merasimine geçen ıeneki gibi 
hup 111ah1Ueri ere iştirak edeeekler• 
ıclir. ıBa merasim iiçin iizımgelen feY• 
kallde haı.ırhk y.apılmak meı:e bil• 
umum arkadaşların 25 • 10 - 932 
satı ~ününe kadat' hCıırGn Vened
lerde -Cemiyet l\1cr:kezmi behıemehal 
tetrlf buyur mııları ehemmiyetle rica 
olunur. 

iskan işi 
Son Saflıada 

Vilayet İdare Heyeti son iki içtl• 
manada akan aiiıtima1ine nit doı• 

yaları teker teker gözden geçirmi • 
tir. Heyet kendiaine verilen e\•rak• 
takl büfün meseleleri allederek 
ilaep•i lhaldunda lopta bir karar 
:vermek aksadile yar t r bi6 
içtima J•pacah:br. Y.aruıld l'Opluıbp 
Vali Muav~ni Ali Rıza BcJ riyaHt 
•cleceldir. 

A1.ı 

...... ·-

hitl 
İ<la 
dii· 
Ya 
Clr 
ka 
tll ı 
ll\i 

fs' 
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1 
Son Postanın Resimli Hik~gttJ si: Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 1 

o D t n 
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c::==============~=============~~~=========~==~-~========;;:::::==~==============~ 
res_samlar .. 1 4 Eeserleri.ni cadde orta· 1 

5: Hasan Bey - Dabaı ... 
istiyorsun azizim.. Onlar cadd~ 

J -: Şu ~ktıeadi buhraoıa 
cll•esine bak Hasan Bey .•• 

2 - Dü11 oir gaıete::de oku· 
dunr. 

3 - Amerikada 
paras,ı1ık yüzünden &ar.nda te~bir etmi,ler l 

J 
lerde reaim teşhir etmiıler. Va 

kenileri ile evsiz. barkıız kaJulardıL J 
~-1111 
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Miinderfc-;t;;;,1ı111 çoklu- ~ · 
/!undan d d· ·ı . ı . erce ı emenuş- l 
lır · . t -·-.... . . ....... ' . ' 

Yangın 
n·· - --unkü Üsküdar Yangını 

0 
Herkesi Korkuttu 

hitı sklidarda Nuhkuyusunr:la Şe· 
İd er _sokağında Belediye Nezafet 
•re,ın · b .:ıu·· e aıt Uvl\k bir kö•k 

" 11 ak • " \'a şanı tamamen yanmışt. r. 
"kın b' ttın· ır Sal\t kadar devam 

ka ış, sernayı korkunç bi~ kızıllık 
tu:lymıı. halk heyecan.. mitıniiş
lU · b an.ııının nereden çıktığı he· 

1 cllı değildir. 

Ceıa· Bey 
VekŞrhcrirnizde bulunan lkhsat 

• 1 elli Be•· don Dolmabah-
f ~ :•rayına rİderek Bapekil 
ti :. Paıayı ziyaret etmi~ ve 
••~f ıylce kadar tetkik ettiii muh

• u"""'"' 
~AArr~ .JO 
!r;; l l.0 ,..l!.T1' 0 
x os ... n .. ,_, .. r<""' 

a.ı ", 

el " •o .. ıs Mcır6ıriJ .lıoAATT& 
ıao l<"'°LO l'fl:Tıto 

C.IP tYOlt , 

ln•an 7cryüzüae geldifi giindeberi •Urat için çalıtmışhr. Çilnk 11!!~ ....... --... -~iiil 
sürat 'kuvvet deıuelııir, ku·net tc muvaffakı1•t ifade eder. B 
resim bite muhtelif uhalarda tnaanın kazandıfı aUratl gij•tcriyo 
Fakat en •eri oey elektriktir. Saniyedr 200 bin kilometre katede 
ı-·akat ununlm•yın ki fikir bundan dı. aüratle ıldcır. 

~w_. ..................... .-ı ....................... .._lml .............. ... 

SON TELGRAF HABERLERİ an 
1 

1 hıadi meaelelor hakkmda I 
it fırnat • b . . 

Ye ıza at yermı,br. ı .. ----------------------------------------1 
Firdevsi j 

B·· 
n!.li~ Şairin Bininci Yıl ı 
0nuınü Tes'it Edilecek 

kor Tahran• dan gelen malumata 
til~ c .~ Şehname ) ismindeki eıe
Fird bu~nk bir töhret kaz:ınan f&İr 

)ıld&nC\'aı Tuai'nin ölilmnntın bininci 
)'tik :!110 mllnuebetile lranda bü

ır ihtifal yapılacakbr. 

0 
Yerli ~allar için 

topı artUftınun ve yOkıek mek· 
}'trl~r talebeleri eenenin son gilnU 
hp' lllallar için bnynk bir mitinr 

•taklardır. '-----
Anıeıeye KömUr Parası 

·~~ '~oıvay tirketi, amelelinden 
d, 1 ~tine otuzar lira, yenilerine· 
~tr Y~tGtiıor lira mahrukat paraıı 
lta·111'tlir. Şirket bu parayı ame-

•ndeQ istirdat etmi ecektir. 

GUlyağı hracata 
._,~Obim bir ecnebi anüesseaeai 
nı 1~ketimizden on bin liralık 
ııa\ıt•ıı almak ıçın bir tliccarla € a,,c1e yapmııtar. 

di-rnede 
l1i,. Sahtekir 
~f,;~ir!'• 21 ( Huıuıl) - Sait 
ka,.ı ~' •ıminde bir ıporcu sahte· 
a'° 1• Ctlrmile yakalanmııtu. Bu 
'-'6h~n haza resmi mekteplerin 
~•ik rlerinl taklit ederek ıahte 
ltaııt ' 1•r vllcude ııetirdiii anlatıl· 

ır. 

8 
Umumi Teftiş 

tGtk •ıı ecnebi mekteplerinde 
duıJe tedriaatırun çok zayıf oJ. 
tn,kt ~~1qılmaı, botnn ecnebi 
İ~taı cp erde umumi bir teftiı 

111
• karar verilmif tir. 

inhisar Umum MUdUrü 
lnll· 

d&rü lf' idareleri Umum MU. 
"•ıar t Gau& Bey tevhit itlerine s,"' c etmek ilıere Trabzon ve 

•uaaa sldecektir. 

Matbuat lstıtahlırı 
ltt1ıt~atbuat ııblahlanna türlere-., '"hl• b y lGrkç ve mat uatta kullanılan 
dUn ~ kelimeleri derleme heyeti 

ışc baflamııhr. 

1 evkifhanede 
"1üd .. ur Mekki Beye işten 

1' El Çektirildi 
ftcyc c;kifb~ae MGdtırü Mekkl 
lt•kk ün •tten el çektirilmiftir. 
ll~lı .1h~a tahkikat yapılmaktadır. 
16ı • arlar üzerine bu karara 
ll0,~1~r g6rUl~llift anlAfilmaktadır. 
"~ Vekıllitlne Asliye Matı. 
ta ~eleri llqkltlbl Awi Be 

Yı~ 'dilmiftir. 1 

Ankarada On Yaşında 
Bir Çocuk Katil Oldu 

-
Sekiz Yaşında Bir Kızı Öldürdü 

Ankara, 20 (Telefon) - Ankara İnkılip mek- mittir. Kızcağız derhal kusmaya başlamıf, yavaş 
tebi dörclDncU sınıf talebesinden 8 yaılannda yava4 nezfidimail olmuş ve . dün ıece eYinde 
Mellhat Hanımla beşinci sınıf talebesinden 10 ya- ölmUşlür. Bu ölOm Maarif muliitinde derin bir 
ıında Fethi Ef. öğle teneffüsünde ka•ga etmitler, tesir uyaodırmııtır. Yapılan otopsi neticeıinde kız· 
küçDk Fethi kızcağızın yanagına üç tokat indir· cağmn nezfi dimağlden •efat ettiği anlaplmışbr. -
Almanyada Gürültü Baş dı 
r Hükômet, Fevkalide Hidiselerin 
~ ·~ . 
Onüne Geçmek için Tedbir Alıyor 
Bertin, 21 ( Hwıusl ) - Rayh,tag Meclialnin Ezcümle bu huıusta ilk karar propaganda 

bııkümet kararile feıhindeo buııllne kadar geçen nutuklar• baklanda verilmiftlr. Htıkürnet pr~ 
mllddet ıarfmda Almanyada feYkallde denilecek PAıanda nutuklarının radyo ile netrini mahzurlu 
dahili bir hldiae zuhur etmemiıti. bulmu1. bunu ıimdiden yaaak etmittir. Bununla 

Fakat yeni meb'us intihabı ııtıoGnüa yaklaımaıı beraber heyecanlı içtimalar g6ıe çarpmaktadar. 
mlbıuebetile ıimdlden bazı bldiıelerin kabarmıya Yeni intihabat neticesinde hangi partinin mg. 
batfadıgı mllfabede edilmektedir. zaffer olacatını ıimdiden kestirmek hayli mllf-

Buaunla beraber Fon Papen kabineai herbaoıı kllldür. Fakat intihabat propagandalarını bqbca 
bir lıidieenin önOne ıeçmok emelile aıımt dikkati- Venay muaheduile iktısadt vaziyetin esas olacatı 
ni ıarfetmektedir. anlqabyor. 

Fırtına! 
-

Cenubi Asya Sahillerini 
Harap Etti 

Honoy, 20 ( A. A. > - Bu 
ay.n OD betinde Annam ıabille-
rinde ıiddetU bir lı:asırıa olmuttur. 
Telgraf tellul kopmUf, birçok 

eYler 11kılmıt •e mOteaddit kly· 
ler lauara uiraDllfbr. 

Birka, lifinin de 6ldlttl 

bilclirilmittir. 

Ozom Vı incir 
lzmir, 20 - ( A. A. ) - Bu

gün bortada 10 kuruttu 30 

kUJ'UfA kadar 2607 çu-ral lbilm 
ve 5 kuraiftan 22 kuru1& kadar 

2011 çu-ral incir AbllDlfbr. 
p 

Gazi Hz. 
IC · -

Yarın Akşam Avdetleri 
Çok Muhtemeldir 

Gui Hz. elli• tehirde bir oto• 
mobil psintial yapmıtlarclır. Yarın 
akpm Aakaray• a•det buyurmalan 
çok mut.temeldir. 

T. D. T. C. Reisi Samih Rlfat 
S.1 clln Rewlelmh• :ia. tuafıadaa 
kalt•l bu,...ul•utlar ve cemiyeti• 
faaU1etl hakkında maruzatta lta-
lua•utlardar. 

RlJaHtlcDmbur Batyaver!lti•• 
Bi.l»qi Celll Bey tayin edl1mlftlr. 

Belçika da 
Siyasi Buhranın Önüne 

Henüz Geçilemedi 

Brllkael 20 (A.A) - Kırat. 
bu ıabah M. Jaıpar •• M. Brok
Yll ile r&rOtmDt. müta~•rede 
bulunmUftur. 

Karahn yeni kabine1i t•fkile 
M. Brolcvil memur effiii zannolan
malrtadır. 

Kömlr Klfifi için 
ZonpldAk (Hususi) - Şehri· 

mlz Halk Evi ilk e••el orada 

Bir Takas Muamelesi maden kım1r1nı bulan Uıun 
A. E. G. Elektrik Şirketi Mehmet namına merasim yapmı· 

itbal ettiji bir milyon liralık ya karar vermit, Seyriıefainin de 
elektrik lnalıemeai yeriae bir ilk alınacak vapura Uıun Meb· 
milyon liralık tfttftn aabn almayı met iımini ftrmesi tekarrur et· 
kahal etmiftir. _ . mittir. 

ı w f C r ---

fi !.~R~~!1:u fıu ~1!. ~.':.'okad! ~::!i J•r~~~I~ ~::!.:ekte~ 
A .. nada bu llkmektep batmualllmlerl tale- ta k ı Lla d 

hlerlae, J••I elblH •• Jeal •Jakkabı yaptır- " Ç& arı acaa rını • ilin etmitlerdir. 
•alarıaı •• bundan .oara mektebe bl1le ki'" Tuarruf oereyanlarına ve hele aeri t~rblye naz•· 
Jafetl• rel••lerlnl tenb.. etmltlercllr Mual• riyelertae uymıyan bu hareketin iaabetlne. 

"fJsTı~ ~ -1-U"'10L.1NANJ4All .. 

Sözün Kısası 
Lut/en 
Tevile 
Sapmaytnız! 

------------------ N. S. Va - Ni'ı Bey; 
Yine kelimeler üzerind(' oy

nuyorsunuz. Ben yazınızda be nim 
sualime cevap teşkil edebilmiş nok-
talar arıyorum, fakat bulamıyorum. 

1 - "Kazan şehri lisanile 
bizim türkçemiz ayni dildir,. diye 
bin bir dereden su getirerek iddi
ada devam ettiğimi söylüyorsu
nuz. Ben bunu; "iddia,. etmiyo-
rum. Zira bunun aksini iddia 
etmek imkAnı yoktur. Yani "Ka
zan şehri lisam" ve "bizim türk
çemiz,, diye iki ayrı lisan... yok
tur. Bunu ben dediğiniz gibi bin· 
bir dereden su getirerek lddi~ 
etmedim, bulması gayet kolay 
olQn kat'ı deliller göstererek· is· 
pat ettim. Bu bir marifet ' de-
ğildi. Fakat siz akaini iddia 
etmek garabetini göeterdiiini'I 
için mecbur old11111. Garip iddıa· 
nızı ispat için bilmem nercC.en 
bulduğunuz ve imlilarmı yanlıt 
yazdıjınız iki mılr'ahk miaalioiıi 
hakikaten sağlam bir vesika İmİf 
gibi elinizde sımaıkı tutmanıza 
•• hergiln gazetenize bumanıu 
fllflYOrum. Eğer bu iki mıara 
o ırk lehceainin İstanbullular t• 
rafından anl8J1lmamasına klfi bir 
delilse ben size sakinleri Tatar 
olmıy:an bafka memleketlerimiz· 
den lstanbuJluların yine anlama
larına imkio olmayan iki yt\z mıa· 
ra misal gösterebilirim. Nadir is
tisnalara takılmayalım. 

2 - ( "Ôtkünç" kelimeainin 
yerine aslı tDrkçe (!) baıka bir 
kelime bulunacak ve "ötkllnç" 
kelimesi aıla "hikiye" yi istibllf 
etmiyecek > buyurmuşsunuz. Ev
velsi ylin de yazdığım gibi son 
cıeleme do "ötkllnç,, kelimesinin 
aslı tUrkçedir. Ash türkçe olan 
bu kelimenin lisana kabul olun· 
mıyacağını "asla!" diye kuvvetli 
bir aalAbiyet ve kat'iyeUe iddi• 
oıza görünce yine pıtam. Ve sizi 
bu lisana kabul olunacak veya 
olunmı~a.cak kelimeleri seçme 
dernejinm sözll. kararı gayri
kabili itiraz reisi sandım! 

3 - Ben bugüne kadar, bir 
sene evvelki fikirlerinizle bagln· 
kl\ler arasında tezat var demif
tim. Fakat bir ıene evvelkilerle 
buıllnktıler arasmdaki teıat ber
taraf, bir hafta sonraki fikirleri
niz bir hafta evvelkilerin akıini 
bağır.yor. 

Misallel'i. tesadlifen elime 
ııeçmiı ve ikiai arasında yedi ııo ... 
lllk bir fark olan iki ıazetedenahyo 
rum: Şu Abrlar aynel' .W.clir 

"Sade ltal1anca bilen bir Ro
malımn sade lıpanyolca biJen bir 
Madritli ile anlaşması bizlerin 
Kazan tatarcasını anlamamızda" 
dalla kolavdır ""' 

sabr1ar da Şu sizindir : 
"Ekseri hudut harici ırkdqla

runıım dili bir Adanalı ile bir 
Erzurumlu ve Kastamonulunun 
latanbul ti•e ve lebcealne uuk 
oldujundan ziyade bize yabancı 
detildir ! " m .. 

Bakın şu satırlar da harfiyen 
kal~minizin mahsulftdOr: 

•• Atalarımıım bupe kadar 
bir tek dil olar•k aapaaap• 
biıe testim ettikleri tllrk~eyi. ... ., 
bu sattrlara gelince ltunlar da 
•İzin fikirleriniz: 

"Adanılıntn. Bak61unun. la-
tanboUuoua lconuthliu. yazdıit 
dil, tOrkçedir. Kazanhmnki 
"tatarca I" ... 7? •• 

Şu satırlara a-olince, tabii yi-
ne si&inı 

"Dlinyaıun birçok yerlerinde 
nüfusumuzun birkaç misli faılase 
insan biıim ~ive ve lehceyc pek 
yaken bir lisan konuşmaktadır." .. 

Sözün kısası: yine söylüyorum. 
Y aıılarmrıda fil<ir tezatlar• pek 
çoktur. Aksini ispat etmeni& iRt

klnı yoktur. 8u m;ııalleri giıter
dikten ıonra; bakkmızda biiküm 
yermek hakknu muhterem kllfi. 
lece Larakıyorum .• 



Memleket Manzaraları 

Bar tının 
• 
ihtiyaçları 
Nelerdir? 

·Bartın ( Husus1) - E-.lerlnio, 
dükkanlarının giizelliği ve cadde
lerinin intizamı ile lstanbulun Ka· 
dıköy semtini andıran Bartın 
Karadeniz sahillerinin en güzel 
ıehirlcrinden biriaidir. Herglin 
yeni bir bina ile slislenmekte 
olan Bartın Belediyesinin varidatı 
aenevi ( 70 ) bin lirayı geçm~ 

mektedir. Belediye bu az varida· 
ta rağamen çok iş yapmakta, 
caddeler açmakta, yolları tamir 
etmektedir. 

Barlının ıineması, tiyatrosu 
•ardır. Herşeyi tamam olan bu 
ıehirde maalesef yalnız elektrik 
yoktur. 

Bartın. Safranbolu, Tatas ve 
Çerkeşin lıkeleleridir. Maamafih 
belediyenin bu iakoleden geçen 
eşya için koyduğu .ığır resimler 
ye motorcuların insafsız ücretleri 
yavaş yavaf Bartını iskele o(.. 
makta11 çıkarmakta, yolcular ve 
UiccarJ Amasrayı tercihe başla· 
maktadırlar. Diğer taraftan Ada· 
pazarı yolu da ticaret eş yHı 

için büyük istifadeler temin et· 
meğe başlamıştır. . .• 

Belediye rüsumu ıodırır ve 
dere nakliyatını yoluna koyarsa 
Barbn iskele olmakta belki de· 
vam eder, aksi takdirde bu şirin 
ve zengin kasaba batlıca kazan
cını kaybedecektir. 

Diğer taraftan Barba deresi 
de dolmaktadır. 15 - 20 ıene 
evvel derede küçl\k tunajlı va· 
purlar bile işlerken bugün biraz 
büyükçe motorlar bile itliyeme
mektedir. Bartaobların ( Albndc
re ) ismini verdikleri bu dere 
temizlettirilirıe hem nakliyat ko
laylaıacak, hem de bOyftk teJı.. 
likelerin &aft alınmıı olacakbr. 

Barbrun şimdiye kadar en 
milhi~ ihracata kereate ve yumur· 
ta lizeriae idi. Birkaç aUa evvel 
bir kuyudan a:zmaya batbJAP 
( r-etrol) halka yeniden limitler 
vermiftir. Halk şimdi bu ( p~t· 
rol ) sızınt:sınan tetkikini bekle
mektedir. - Mehmet Emer 

Tokatta 
Spor Hareketleri Durdu 

Maç Yapılamıyor 
Tokat ( Hmusi ) - Tokatta 

mevcut spor teşekkülü askeri ve 
gençler takımları arasında zuhur 
eden bir ihtilaf neticesinde faa
liyetten kesilmiş gibidir. Bu yüz· 
den maçlar yapılmamaktadır. 

Gcnçter, spor işlerinin ihyasını 
temenni etmektedirler. 

Adana da 
Kaçakçılıkla Mücadeleye 

Devam Ediliyor 
Adana (Hususi) - Kaçakçı.. 

lıkla mücadele faaliyetine hara· 
retle devanı edilmektedir. Cebeli
bereket Vali Vekili Mitbat Bey 
bütün hududu gezerek geçit yer
lerini kapattırmış, Dörtyoldan da 
hudut n-.ıhafaza kumandanının 
riyasetinde emniyet memurları ve 
Tütün lohisar ldaresi memurla
ruıdan mürekkep bir heyet ka
çakçılara takip için P et yasa gel
mış!erdir. Hazır Plbise satmakla 
meşgul elbiseci Emrullah Te or· 
ta~ı Unc Mehmet ile Fazıl oğlu ... 
28 kat gümrük kaçağa elbise ile 
yakalan m~lar ve mahkemeye 
vcrdmişlcrdir. 

SON POSTA' · 
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Akçay Köprüsü 
Türk Mühendislerinin Yaptığı Bu 
Köprü 280 Bin Liraya Çıkmıştır 

B o z doğan 280,000 liraya 
(Hususi)- Box· malolmuştur. 
doian kazası Bozdoğan • 
halkının en mli- Nazilli şoaasımn 
him .ihracat ve muhtelif yerlerine 
ithalat yeri, Ay· de altı yedi tahta 
elan demiryolu köprll vardir. Bu 
hatb &zerinde köprtiler tize-
Nazilll İltaaiyo-- rinden geçmen 
nudur. Nazilli ile ıon derece tehli-
Bozdoğan biri- kelidir. Şimdiden 
birlerine 35 ki- mezkur kiprOler 
lometrelik bir yapılıp tamir ediJ.. 

Bozdolan. Nazllll •o•ealnl rapteden Akç•y klp..UaU m_..ı:m takdirde fOM ile baih· cw •• 

dırlar. Kazanın çok mlihim ıer- kurulmuı muazzam iki köprll seyrilefere imkln kalmıyacaktır. 
veti olan incir, pamuk, zeytinyağı, vardır. BUDlardan Akçay iiurine Ufak himmetla biylik nıahzur-
susam, fıstık .e aaireai Nuilliden karulmuı Ye bir Türk mühendiai- lan izale •e uerleri muhafaza 
ihraç olunur. mizin eseri olan köpril 150 metre eder. Eseri muhafua etmek to 

Şosa üzerinden geçmekte olan uzunluğundadır. Bu köprü idarei yapmak kadar mllıimdir. 
(Menderes) ve (Akçay) llzerinde hususiye bütçesile yapılmış ve * * * 

Devrekte 
Kurulan Panayırda 
Alış Veriş Mübade
le Suretile Yapıldı 

Denek ( Hasml ) - Şehri
mizde ilk defa olarak "Kara1ınl" 
mevkünde bir panayır kuruldu. 

Panayırda en ziyade abf weriı 
mllbadele eauı üzerine yapılmlf 
ve para berine okadar it g6ttı-
lememiftir. Hay.an fiatlerinde 
dllşktınlftk nazan dikkati celbet· 
mektedir. Bir çift manda 100. 
bir at 60, bir çift kayun 6 liraya 
ıatılınnkta idi. 

Orhangazi de 
Pirincin Bol Oluşu 
Köylüleri Sevindirdi 
Orhnngaı.i (Hususi) - Bu se-

ne pirinç mahsulü çok bereket· 
lidir. Köylll &evinç içindedir. Bu 
bereket sayesinde bu aene bor-
cunu ödeyecek ve ilkmektcbi 
bitiren yavrusunu ortamektebe 
gönderebilecektir. 

Pirinç mahsulünün bereketli 
olması dolayısile -daha şimdiden 
birçok evsiz kimseler kendilerine 
e~ yapmaya batlamışlardır. 

Adapazannda 
Yakında Güzel Maçlar 

Yapılacak 
Adapazarı, (Husuıi) - Ge~ 

ler Birliği haftaya Sabancada ye· 
ni teşekkül etmiş olan Yeşil yurt 

kulübü futbolcularile karplqa• 
caktır. Maç Adapazarı stadında 

)llpılacakhr. 29 teşrinevvelde Ye
şil Hililspor Bileciğe gidecek ve 
orada Bilecik İdmanla maç yapa· 
cakhr. Teşrinisanide Bilecik İdman 
Adapazarına ge!ecek ve ltk~ 
da bir maç yapılacaktır. 

Muşta 
Azılı Bir Çete 

Yakalandı 
Muş, (Hususi) - Geçen sene 

gördüğU tazyik üzerine hududu 
aprak yakayı kurtaran Tevfik 
çetesi geçenlerde tekrar hududu 
geçmiş ve köylüyil rahatsız et
miye başlamıştı. Jandarmalarımı· 
zıo amanıız takibi neticesinde 
yakayı ele verdiğini ve çetesinin 
dağıtıldğım bildi,.diğim bu azıh 
eşkiya çetcai 9 lcifi ölO, diğerleri 
diri olarak yakalanmııtır, cllmle
Iİ adliye1e ftlilmit1udi. 

Köylü C. 

Kaçakçılık 
Kaçakçılan Yak•lıyanlar 

Mükifat Aldılar 

Adııaman Kaym•k•mı 
Mahmut Nedim Bey 

ıo G 
Malatya ( Huausl ) - eçen--

do hududum1JZ11 geçerek bir jan• 
darmam1&1 tebit eden ve sonra 
kasan postaca Mahmudun idare· 
aindeki kaçakçı çeteai Adıyaman 
Kaymakamı Mahmut Nedim ve 
Samsat Nahiyem Müdiri ZeJq, 
Akpınar Nahiyesi Müdi»i Fahri 
Beylerin pddetli takipleri neti-
cesinde yalanmıılar ve Urfa as
keri mahkemesine sevkedilmiş· 
lerdir. Bu munf&loyetinden do
layı Kaymakam Bey yilz lira, 
mlidftrler de ellişer lira ikramiye 
ile taltif edilmişlerdir. 

Kaçakçılardan Mahmut Urfa 
aakeri İbbu• Mabkemeıi tara-
fı~d•n ~5 ""' diiederi de ~e
difer Mile _,.. mnMem edil-
miflerdir. 

Uşakta 
Halı Tezgahlarının 

Adedi Beş Yüz 
İken Yüze İndirildi 

Upk ( HuMI) - Bmuı bir 
nraat meml~keti olduzu gibi ... 
nayide de inklpf etmiı bir 
memlekettir. Valıtile burada bine 
yakm ••L tuglhı işlerlerdi. Fa
kat zaman ve buhraB ytizhdell, 
bahlanmız hariçteki mlifterile
rici bybetmft, neticede de tez
gAhlana adedi yfu:e inmiştir. 
Elyevm Uşakta çalışmakta olan 
yliz tezglh vardır Ye bunların 
imalih munhasıran memleket da
hilinde satılmaktadır. 

Gönende 
İki Yüz Sünnet 
Düğünü Yapıldı 

Gönen (Hususi) - Kasaba· 
mwn çocuk nüfusu gittikçe art• 
maktadır. Bu sene kasab nuz bir 
düiün evi halini alnuştır. Her haf· 
ta, muhtelif yerlerde, muhtelif 
allnnet dllğünleri tertip edilmek· 
tedir. Şimdiye kadar iki yilz sftnnet 
dllğ6nü yapılmıfbr, bu dftğftaler 
de çocuk miktarının arttığnn gM
teren en bUylik bir delı1dir. 

Somada 
Meb'uslar Halkla 

Temas Ettiler 
Soma, (Huaui) - Meb'usıa.. 

nmız Saim n Osman Beylerle 
Valimiz Fuat B. kazamıza gel-
mitJer, halkla temas etmişler, 

daireleri ye yolları teftiş etmiş
lerdir. 

.)#. Baracla cuma mahallesin-
de Bayram otla Alinin eYinde 
kaçak rakı imal ettiği anlaplmıı, 
7ap1Jan ara111ada bir testi ve bir 
teneke ~ kapk rakı bulun· 
muf, mGaadere edilmiıtir. 

Tefl'iDİenel 12 

__ ı _______ !ı G -1-Fen Bahsi ~ L 
Kanser 
Hastalığıııa 
Dair 

Paris Tıp Faknltesf Doktorl,. 
rından Profesör Leon imbefl 
"kanser tedavisi" hakkında 1110' 
him bir bent neşretmiştir. Mili" 
le.. bulAsaten şudur: 

• Şimdiye kadar kaaıefİll 
mikrobu bulunmamıştır. Fak,t 
bu hastalıfın mikropsuz oldu~ 
nazariyesi de büsbütiln bertar 
edilmiı değildir. Hernekad.ı 
uzun zaman bu mikrop aranoııf 
ve bulunduğu iddia edilrnifl' 
de, bu iddiaların hepc;i ruf• 
düşmüştür. Fakat bekliye ıa" 
kikat, muhakkak ki bir gtm bil 
taraftan çakacaktır. Nanl iri Pal' 
tör, benilz acbebi malOm olmıyt• 
kuduzun q&8lDI bulmuısa, bu aft' 
tin ilAcr, bebemhal bir gün mer 
dana çıkac,ktır. 

Son zamanda ki.menin g6t" 
mediği bit' mikroptan bahsedi
liyor. Eaueu bunun bir mikrof 
olup olmadlğl da 1Uphelidir. Bo. 
Herel bakterisi denilen bir mall" 
liiktur ki mikropları imha ediyor• 
Bu keşif, çok yenidir. YarıO• 

kamer yüzüaden bozulan höcre
leri temidiyecek başka bir mik
robu meydana çıkarmak insanlar' 
dan beklenebilecek bir mucize
dir. Bekliyelim ve ümidimisİ 
kesmiyelim.,, 

Cani Ve Deha 
Maruf mütefekkir Hanri Rodı 

Cemiyetin asileri isimli bir eser 
neşretti. Ba eser cani ve debadaJI 
bahsediyor ~e caniyi, dibi ile "' 
diğer cemiyet asilerile berabet 
ayn bir zümreye dahil ediyor. 

Hanri Roda göre cani bir nevi 
ihtilllcidir. Dibi gibi cani de, 
alelAde in1an111 ortaya koyduğO 
mem11uiyedere boyun iğmez. Ood 
iıyanr, fıtri olarak aynldığa ~ 
kendisinden addetmediği cemiyet 
nizamma karpdır. lhtililler i" 
cem'i cinayetl~rden bqka bit 
ıey değildir. 

Hanri Rod, ihtilalleri itt• 
ba,ıe tarif etmektedir, 

Çocuk Yapmak Hakkı 
Bilhassa Çek doktorlannıa aıl

him bir kısmının iştirakile Çekol" 
lovakyanın Bron şehrinde tapı.
nan .. Ciusi Meseleler Kongı esi " 
ıon toplanışından sonra büyük 
bir itiraz tufana kopard ı. 8tJ 
sübınlarda kaydettiğimiz gibi, brJ 
kongre, istiyor ki cemiyete saliaO 
aza verebi!ecek insanlara çO"' 
cuk y:apmak hakkı verilsin. Ef"' 
litlarına türlü hastalık miral 
bırakabil ecck ve binnetice buır 
ları cemiyetin başına bela olarak 
ıalacak kimselerden bu hak 
ahnaın, ve bu hakkın almm ıısl 
da, bu gibi kimselerin hadılll 
edilmeleri sureti!e temin e r' i sin· 

Bu kongrenin kararlanna bil" 
hassa muarız görünen doktor 
ıllmresi, bilhassa Alman tıp ile" 
midir. Alma11 doktorlarına gc;ret 

bu hak, esaslı bir surette tetkik 
edilmeden hiçbir doktora veril~ 
meı:, sonra tah i nefretlerin, kı~ 
ve intikamların al•nması için bıt 
sillh olarak kullanılır. Biıııell"' 
aleyh, o pkilde formaliteler• 
tibi totulmal dır ki hiçbir ins•; 
dan, hayatiyetinin en aziz cevh • 
addolunan evlat yetiştirme kabi"' 
liyeti yok yere, h ksız yere. alaO"' 
ma.SllL Alman dl ktorJar1, bu e~ 
niyetin kat'ı au te temin edi" 
lebileceiinden tuphededirler. •• 
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~ as et Alemi BARİC:I TELGRAFLAR 
Avrupa ite 
Amerika 
A,.asznda ... 

. B r uıüddettenberi &İyasct ıahne• 
•ınde ınuaı:ı:am bır manevra dönD· 
'.

0
kr. Bu manevranın bir tarafı Amc• 

tı a -b- i 
k • Q ur tarafı Japonya, ngiltere, 

• k uıya •• Franıadır. Mevzuu ise bir 
ıs~ın alakadarlar için Çin ~• Man• 

Çur 1 piyaıaı "b:ı- •- • • d d~ ı, o ur Kll1m ıçm e 

Sulh Baltalanıyor 
lzvestiya-; Ru~ DÜşmanlarının Sulh 
Aleyhtarlığından Şikiyet Ediyor 

Moskova, 20 - b•eıtiya ga· 
zetesi "Sulh baltalanıyor" bqlıği
le yazdığı bir makalede diyor kir 
Uzak Şarkta vaziyet çok vahim 
bir şekil aldığı bir ıtrada SoyYet 
HükQmeti ıoğuk kanlılığını bir an 
için olsun elden bırakmadL' Ve 
ıulh siyasetinde &yle bir allktnetle 
devam etti ki en ileri militaristler 
bile sulhu bozmak tqebbllslinden 
biç değilıe ılmclilik Yazıeçtiler. 
Sovyet HtikGmeti Fenlindiya 
Estonya, Letonya ve Lebiıtan 
ile ademi tecaYilz miAldarı im
zaladı. 

unya hiikümranhi'ıdu. 
h 1a!ünı olduğu üzere Japonya. 
),tlYatl ınenfaatlerlnl llerl ıürerek 
b •nçurlyi lıgal ettiji 'Zaman onun 
d u hareketi derin bir hayret uyan• 
~dı. Çünkl her lkiıl de Cemiyeti 

d ' •arn aıaıı olan iki devletten biri 
ıt~. 

1 noc lc:arıı tecavüze ~eçmit bu-
unu· ordu. 

et Japonyanın, bütün dün7aya rney
b ıın °kuınak demek olan bu hareketi 
o:tlıba_ıı~a yapamıyacağl muhakkakb. 
d un •çındir ki bu oyunun arkasm· 
tak hangi devletlerin bulunduğu me· 

8 
la beklendi. ilk evvel vaziyeti 

~t1dana çıkan, Franaa oldu. Anlatıl· 
t 

1 
ki bu devlet, Hindi Çinideki müı

l t1nlekelerininl tehdit kartııında bu-
llndı.ıtunu ırarerek japonyaya el 
:.~•hnışt r, Japonyadan aldıtı ıilllı 
~Parişlerinln de kendiıine ayrıca bir 
, tnfallt temin etmes1, bu kombine
L?ndl onu ıon derece memnun eden 
lr lıidiau olmuıtur. 

1 ~aıiyeti en geç anlatılan ı.e 
1:rıltercdfr. Çilnki u&uıı müddet 
l liy•tlı bir •uiyette duran bu dev· 
~t tc nihayet maskeyi yüzünden 

:.~• ~e bu suretle anlatıldı ki Ame-

l
• a ıle bir ıilih yaraıına çıkmakt. n 
·~ ._ 0 nu, Uzak Şarkta mc4gul etmcl. 
• haıta bir harbe sQrüklemck daha 
~ok rnuvnfıkhr. Amerika, Japonya 
~sıtaailc kendlıino indiririlcrı ıille

tıın nereden geldiğini anlamakta 
:;ci~rııedi. Şimdi, birçok vaitlerl 
t' ttı,ı Amerikan diplomatları, elle
d'~de çantalatlle yeni dfinya ile eıki 
d UQya arasında mQtemadfyen mekik 
tijltı.ayorlar. Avrupa dnlet adamla
._ e aarGşmck Ozere ıon defa Paris 
• : lorıdraya gelen Norman Daviıin 
,l&.h~ ti de bundan dolayı :ihtiyar 
ct,Utniştir. Bu arada, harp borçların-
1\ " tcna:i!it yr.pılacaj'I da Amerika
'-~ Avrupaya kartı kullanmaya bat
"' •tı Yeni n cazip bir ıil4h olmuı
._.;· 'Yeni manewanın ne derece 
''1 t<\ffak olabilditlnl Mançuri me· 
lce e•lniu yakında, Cenencde müza-
11 re •dilditi uman devletlerin takı-
-tatt t .. vırlar ı~sterecektir. 

~iirey)'•l 

4". Mangu 
~omanga 
lloşvekili 

.., Bukreş 20 - M. Manyu Ba,-
ekilliği kabul etmiştir. M. Maaf:. hariciye nazırlığını M. Titii

lit&lconun kabul edeceğini sölemiş
l,Üf Vayda Voyvot kabinesinin 
it asıııa sebep olan Sovyetlerle 
}':~aııya arasında müzakcr~si 
'"-~1 a.ıı ademi tecavüz misakı 
y tdddikten sonra M. Vayda 
~0l'ta lcabineye girecektir. 

Sovyet sulh aiyaaetinin bu 
muvaffakıyeti Franaada Sovyet 
düşmanlarının tabrikitına rağmen 
Sovyetlerin sulh siyasetine doğru 
yfirilyen unsurları kuvvetlendirdi. 
Sovyet Ruıyanm bütün komşula· 
rı içinde ademi tecavDz misakını 
iıtemiyen yalnız bir Romanya 
vardır, fakat bu memleketteki 
ademi tccavnı misakı dilşmanlaı ı 
uzun mUddct Sovyetlerin sulh 
siyasetine karıı duramazlardı. 

Şimdi Romanyayı idare eden
ler, Sovyetlerle ademi tecavüz 
misakı imzasını iıteyip isteme· 
diklerine dair kat'ı bir cevap 
vermelidirler. Romanya bütün 
Avrupanm dilediği bu misakı 
imzahyarak Şark A 'ini pasında 

sulhu kuvvetlendirecek mi yoksa, 
sulhu akim bırakmak istiyen ve 

buann için en iyi yerin Romanya 
olduğunu düilioeo unıurlara bey

nelmilel ıiyaıette yardım ma ede
cektir? 

Casus 
Trebiş Linkoln 
Yakalandı 

Prthel :.,1) - Meşhur casus 
Trebiş Linkoln, Midi İ!lasiyonun
da tevkif edilmi~tir. Casus, Buda 
rahibi ktyafetinde giyinmişti ve 
Şanı:hay belediye komisyonundan 
aldığı pasaporl ta Şakung ismini 
taşıyordu. Casua 6 cyluldc Mar
silyaya çıkmış oradan Berlinc 
geçmiş ve Berlinde Budi:ım hak
kında konferanslar ~ermiştir. 

Trebi, Unkoln hudut harici 
edilecektir. 

l' - --=====-
l:: f R 1 KAN UMARASl 104============ 

ÇOCUKLUÖUM 
~ Pt1e•hur ltu• Edibi Mak.slm GorkJnin hayill romartı 

~::::==::=:=:==::==::==::=:;: Türkçeye Çeviren: Mu11affa!t. 

t.f}fltınun için Oz1Ume efendi" . Yü· nasıl giinahkar <llduğunıu.. Hiç 
ll lldeu birdenbire bir tebessüm olmazsa şimdi olsun~. 

Ç\u li b" k · 'b' ,. . • aşını ır eçı gı ı yana Daha fazla tahammül edeme-
•'"•rdi N' • b d ~ · anemın oynun an tuttu 
~ sıska .. udil u • • • Rlt . vuc au nmemm cesım 

d d~csıne yapqhrd•. Yutkunarak 
' l ki: 

k.ı -. Ah deli karı, benim iyi 
h Pla karıaj11n, sen dünyada 
1 '-• Yar olan aon kimsesini An
;"'•Youun.. Seni hiçbir ıey mU-

:::•ir etmiyor.. OU,nn bizim 
al ç._lafblımw ve sizin için 

dim. G&ılerimden ya~lar fışkırı
yordu. Sobadan aşağıya sıçradım 
ve onlara doğru koştum. Sevinç
ten ağlıyordum. Çllnkü onlar 
hilifı mutat biribir)erine karşı 
sevgi ve yakınlık g6steriyorlardı. 
Annem relmiıti. Ayni itibarda 

büyük bir iman İaıİfİm gibi be
raber ailllflyorduk; beni kucak .. 
hyorlar, ııktyorlardı. Bftyük b~· 

Geçenlerde istifa edon Cemiyeti Aknm Kltibi Umumiıi Sor Erik DrU
lDondun yerine M. Jozef Avenol intihap edildi. Kltibi Umumilik okadar 
nazik ve ehouımiyetli bir vazifedir ki, bunun intihabı etrafında bir wUddet
tenberl a1Aka.dar devletler tarafmdan souıuı münakqalar olmuıtu. Nihayet 
Fransız ıiyasot adamlanndan Al. Avenolun namıetligi kabul edildi ve inti· 
hap olundu. M. Avenol, Cemiyeti Akvamın yüksek memurları içindo maU 
ve ikt11adi sahadaki ihtııasile töhret kazanmııtır. Cemiyeti Akvam namın:ı. 
Merkezi Avrupa, Kanada, Uzak - Şark ve Amerikaya. göndP.rilmif n ber 
yerde muvarfak olmuftur. 

He mimiz. olda M. Arnııol, s.ığda Cemiyet! Atvalllm riya et ı.orsüaUnü 
'e bürosunu göıtermektedir. 

Belçika Kabine Buhranı 
Mali Vaziyet Çok Vahimdir, Hemen 

Tedbir Alınması İsteniyor 
Brüksel, 20 - Gazeteler, buh

ran.o halli için yeni çarenin 
meclisin feshi olduğunda mtitte-
fiktirJer. M. Rankin ile katolik· 
lerin ekseriyeti bu tedbire taraf• 
tar olmadıldanndan mayıs in& 
habını lemine çalatmak üzere 

kuvYetU şahsiyetlerden mftrekkep 
bir kabine teıkili muhtemeldir . 

Her ne olur.a olsun vaziyetin 
bilhassa mali vaziyetin vahameti 

hemen tedbir 
ettirmektedir. 

ahnmaaım ıcap 

~~-------------···----------~--~-
Kont Bet/ene 
Suikast 

Budape,te, :m - Sabık 8At· 
vekil Kont Betlene bir auikast 
yapıldığı şayi olnıuştur. Ziraat 
Na11rı M. Sabonun ıabık kitibi 
olan Esküt isminde bir ıahıs, 
ihti:is cürmile 19'l5 tc 5 ıcnc 
hap!.e mahkum olmuştu. 

llu adam o zaman, bu işle 
alakadar yiiksek şahsiyetlerin 
kendilerini kurtarmak için bu işe 
kurban gittiğini söylemi~ ve bu 
arada Kont Bellenin de ismini 
ilave etınişti. Mahı usiyt:tini ik
mal eden Esküt aleyhine, Kont 
Betleıı h.r.tfmdan açılan hakaret 
davası ~örülürken Eskütün üze
rinde bır hıuıçe,r bulunmuştur. 
Şayianın aslı budur. 

=~== 
bam vüzüme gülerek bakıyor ve: 
11Valışi oğlan sen de burada mı
sırı? " diye f sıldıyordu. " Eh, 
artık annen geldi.. Sen ona 
itibar edeceksin, biiyiik babanı 
bu ihtiyar ,eytanı tanımak istc

miyeceksio değtl mi ? Sana bu 
kadar yüz -.eren biiyük annenin 

bile hiç ehemmiyeti kalmadı ha?. 

Ah sizler! " 
Kollarmı açtı ve bizi itti. 

Ayağa kalktı, istemiyerek yapı

yormuş gibi yüksek sesle dedi ki: 

- Herkes burayı terkediyor· 
lar. Kendi yollarına gidiyorlar .. 
Sonra hepsi yine dönüp geliyor-

lar. Peki çağ'ır onu içeri gelsin 1 
Haydi, çabuk 1 

Ninem mutfağı terketti. Fakat 
o 'bqım iae iğdi. Kötede asalı 

IHindenburg 
ı Yaralanmamıştır 

Berlin 20 - Reisicümbur Hin
denburguıı dOıcrek Yabim ıurette 
yaralandığı haberi doğru değil
dir. Mareşal geçenlerde 11lak 
bir toprakta avağt kayarak dlitmftf 
ise de kendisine bir şey olmamışbr. 

lugiliz Lirası DUşllyor 
Londra 20 - İngiliz lirası 

dün yine sukutuna devanı etmiı 
ve 86,03 frankla kapanmııtır. 
Bu ımkutu, sanayideki kararsızlık 
ve bazı kimselerin yaptıklara spe
külasyonlar doğurmuştur. lngiliz 
lirasının düfmesi üzerine altın fiati 
artmış ve ince altmın fiati ons ba
şına 66 şilinden 66,2 şiline çıkmııtır. 

duran mukaddes rnimlerc doj-ru 
söyleniyordu : 

- Ey rahim olan Allah, bak 
bizim halize !. 

Yumruğu ile köğsüııl\ dövü· 
yor güm ~üm aDmletiyordu. Bu 

benim hoşuma gitmiyordu. Onun 
zaten AJlabla konuşmasmı da biç 

beğenmiyorum. O sanki Atlahan 
huzıırunda kendini methetmek 
istiyor gibi idi. 

Annem geldi. Kırmm elbiıui 
mutfağa bir aydınlık yapıyordu. 
Masanın yan ndaki sıraya oturdu. 
Büyük babam ve ninem onun 
satanda ve solunda oturuyorlardı. 

Kırmızı elbiıeaioin ıenİf kolları 
ihtiyarların omuılarında duruyor
du. Onlua yavatÇa ve ciddi ve 
'biddl bir çebTe ile bir ,eyler ut-

Sayfa 5 

Gönül İşleri 

Aileınizi 
Nasıl 
Kandıralım? 

' ' 19 yaşındayım. Bir senede~ 
beri 16 yaşında bir kızla aörU
ıUyoruz. Melut bir yuva kurmak 
için evlenmek fikrindeyiz. Kızın 
ailesine müracaat ettim, muvafa
kat etmedi. Halbuki ikimiz de bl
ribirimize s&ımez bir •ıkla baj-
hyıı, gönlnmüzü biribirindon aya
racak hiçbir kuv•ct yoktur. Fa
kat kızm ailesinin evlenmemize 
nıa g6ıtermemeal ikimizi de neT
mit bırakmııbr. Biz ne yapalım.,. 

ç.R.-LN. 
Bu lıe en ziyade itiraz eden 

kimdir, baba mı, ana mı? r 
kız annesini her vakit kandıra
bilir. Anneyi kazandıktan sonra 
da onun Yasıtasile babayı yola 
getirmek mDmkllndOr. Hiçbir 
anne kızının ıiddetli bir anusunu 
reddedemeL Kız bir taraftan bu 
yoldan ylirtirken, aenç te bir 
taraftan kızın ailesi lizerinde 
müessir olacak doat •• akra· 
balarl ortaya aUrerek onlar 
vasıt11Ue babayı yum,abnıya 
çalıfmalıdır. Naııl bir it bulmak 
I~ tavsiye alırsanız, aııa babaya 
kandırmak için de, onları ikna 
edecek kimselerden taniye mek
tuplan alınız. 

* .. Üç ay evvel bir kızla taw,-
mııtım. Bu kız bntnn mevcudi
yetile bana bağlı olduğunu slSy· 
lilyor ve sadakat yeminleri fediyor 
du. Fakat ıimdi öjTeniyorum ki 
bu kız fena yollara dUtmU§tUr 
ve birçok gençlerin bayabm 
zehirlemektedir. Bu aldanma 
bana acı geldi. intikam almak 
istiyorum ... 

M. L 

Ne tuhaf hial Siz kızı bırakıp 
gitmipiniz. Bunu kabul edİJOf'" 
sunul da kızın sizi baralup tld .. 
ceiini niye kabul etali7omanua. 
Her aevifenler biribirleriae ebedi 
sadakat yemini etmitlerdir. Fakat 
dünya kuruldu kurulalı bu 7emi
nine sadık kalan pek aı kimse 
görülmüıtlir. 

HANIMTEYlE 
........................ _._.._............. 1 1 ··-.-ı. 
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JattL Sözilnü keımedcn, ıftk6t 
ile dinliyorlardı. 

O kadar k üçülmütlerdi ki an

nem onların da .annesi gibi r6-
riinüyordu. 

Şiddetli heyecanlardan yorırua 
dütmiiftüm. Yatağımd:ı uyuya 
kaldım. 

Akpm üstü ihtiyarlar pazu-
hk elbi•elerile akfam ayınına fil· 
tiler. Büyiik babam Lonca bq
klbya11 iken taııdığı ceketini Ye 

genif paatalonunu giymifti. S.r
bna ayı deriıinden yapalmlf bir 
kllrk almııta. Ninem gözleriai 
neıeli neıeJi kırııhrıyordu, anne
me: "Baki,, Dedi. "Baban nual 
sllsJendit Temi& bir keçi yanu
auna beuiyorl" 

Annem plGywdu. 
(Arkut nr ) 
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Mançuride 
Siyasi 
Bir Cinayet 

Mukclen - Yeni Mançuri hü
kün•etinin ilk siyaıt cinayeti, 
yeı1i hükumetin iki yiikıek mc
murunclan birinin diğerine karşı 
bir balta kaparak h'Ucum etme
ıile kaydedilmit bulunuyor. 

Vak'a, bir otelde cereyan et
miştir. Mançuri hllkümeti Haı 
Meclisi ar.asından Yi - Hıu bau 
"doatlaril• otelde· yeniek yiyordu. 
Bu aırada otelin lollanta ialonu
na yiae Has Mecliıi azaıından 
Jeoeral Şen - Hsuya • Yuan girdi. 
Yi - Hıu'yu görür görmez palte>6 
ıuoun altından koca bir balta 
çılcararak tlıerine bllcum etti ve 
baıına indirmiye batladı. Hldi
.enin sebebi, Ley· Lung- Kiyanı 
yaliıi olan .Jeneralın ayağım kay
dırmak için Yi - HıO tarafından 
bazı enterikaların çe•rilmesi ld
diasJdır. Mecruhun kurtarılamıya
cafı zanni kuvvetlidir. 

Zenginlerin Derdi ! 
ispanyada ur.un zamandanberi 

Yaıiyet karışıktır. Memleketin 
bu karışık vaziyetini düşünen 
birçok zengin fspanyollar servet
lerini İspanyadan harice ve daha 
emin bir yere çıkarmaya karar 
"ermişlerdir. Şimdiye kadar ma
ruf birkaç zengin servetlerinin 
111Uhim bir kısmını harice çıkar
mıya muvaffak olmuşlardır. Bunu 
haber alan İspanya bükümeti bu 
gibi kimseler hakkında şiddetli 

takibat yapmıya karar vermiş ve 
zenginlerin hareketlerini takip 
etmiye başlamııbr. 

Hükumetin bu kararından 
lıaberdır oJmıyan 52 z.engiıJ bü
tlln ~ervctlerini nakit paraya 
tahvil ederek harice sevketmek 
tlzere iken tevkif edilmişlerdir. 

5aylendiğinc nazaran hükumet 
bu renginlerin ıenetlerinl l<imi
len milsadere edecek ve kendi
lerini de adalardan birine veya
hut Fasa sürecektir. 

Kaçakçı Kuyumcu 
Macar zabıtası Veys isminde 

ltir lngiliz kuyumcusunu tevkif 
etmiştir. 6 : tevkifin ıebebi, mil
yonlarca lira kıymetindeki pır
lanta ve elmaalarm ve mühim 

miktarda altmın Macariıtandan 

kaçırılmak jstenmesidir. Veyı'in 

kaçırmak istediği milyonlar de
ierindcki pırlantalar, elmaslar ve 
altınlar müsadere. edilmiştir. Kcıı
diıi mabkcme)'e sevkedilmiştir. 

Evlenmaler Niçin Artıyor? 
ltalyada yeni evlilere son 

derece büyük ıuhulct gösteril
mektedir. Bal ayı seyahatine 
çıkan yeni evlil~r içm tiıncndifer, 
vapur, ve tayyare şirketJeri ile 
otel idareleri ve bilôınum eğlence 
yerleri sahipleri }1üıde elli teor.i
IAtlı tarife tatbik etmektedirler. 
Bundan dolayı ftalyada evlen
me hAdinleri geçen seneye na:ıa
rao 0o40 derecesinde artmıtbr. 
Şimdi de Papa, yeni evlileri 
memnuniyetle takdiı ede.:eğini 

il'n etmiştir. Papanın bu kararı 
evlenmek hevesini bir kat daha 
arthrmışlır. Şimdi hergUn ftalya
nm her tarafında hatta A\'rupa· 
n n diğer şehirlerinden yllzlerce 
yeni evli çiftler Vatikana giderek 
Papa tarafından takdis edildikten 
aonra ncş'eleri bir kat daha 
artmıf bir halde Vatikandan 
ayrılmaktadırlar. 

·-- --

SON P:OST A Te~rinr:vel 21 -
KUKLAYA BUYURUN' 

- - Bil11ıece111iz 

"~ocacığım .• Bu ~~y~e. <?I.mı~ac~ktı. Geçen Bilmece" 
Hıç Olmazsa Gel Bırıbırımızı y ıyelım!,, mizi Doğru 

Çelebi .• Böyle Olur Bizde De Kokla Dediğin! H~~!.~:!~~f.~~""'"' 1 

Garson, kapının önUndcn, 
gelip geçenlere aealeniyordu: 

- Haydi beyler.. dOşünmiye· 
lim .• duhuliye yok .. Meşrubat 15 
kuruş.. Çiçekçi oğlunun kuklası 
burada... insanı gUlmeden bayıl
tıyor ... 

Batımı şöyle bır uzattım: 
Kahvehanenin içi arı kovanı 

gibi... Kukla seyrine gelenlerin 
arasında beyaı ytin çoraplı 
hamallar, eli sopalı ağababalar, 
küçilk mektepliler, memurdan, 
esnaftan bir aürü adam, mahalle 
bekçileri, ağzı sakızh küçiik ha
nımlar, daha kimler yok. .. 

Meıbur kemancı, köşeııioe 

henüz yerleşmiş, kemanına diş 
gıcırdatır gibi seşler çıkarhyor. 
lki duvar arasına saçaklı bir 
perde kurmuşlar... İrili ufakh 
bütün seyircilerin gözleri bu 
perde de ... 

Harıltı gürültü gittikçe biiyU· 

yilr, kalabalık artıkça artıyor. 

Önde, arkada oturacak bir tek 
iıkemle kalmadı. Kucakta, me-
mede, yeni emeklemiye baf-
ıa,nıt yüzden fada çocuğun 

vızıltısına kulak olsun da da
yansın. Simitçiler, kabakçekir
dekçileri, auaamhelvacıları durur 
mu? Fırsat bu fırsat.. Çocuklar 
ağlaş r, satıcılar, haykırışır. 

Garsonlar, kah\'e çay içıniyen 
kalmasın diye iskemleler araamda. 
biribirile yarışır. Kemancının 
yürek bayıltmak hu:Jusunda 
imambayıldı çeşnisi veren musiki 
r.iyafeti ( 1 ) bir tilrlli sonuna 
ermez. 

Hele şükUr, çıngraiın sesı 
duyuldu. 

Perdenin ortasında gagabu· 
runlu bir kukla peyda olcJu. 
Aman ne maskaral.klar, ne şak· 
labanhklar yapıyor, ·bir görseniz .• 
Yalnız., siz siz olun, kuklayı 

yakından ıeyretnıeyin . . Malôm ya 
ipin ucu perde arkasındakinin 

elinde.. Oynıyan kukla.. Fakat 
oynatan başkası.. Hani ıöyleyene 
bakma, söyleteue bak derler. 
Kukla da böyle.. Oynıyana, 
bakma oynatana bak .. 

Daha derin araştırırsanız, ~alih 

denen kuklacının elinde hangimiı 
birer kukla değiliz. 

Perdede saçları kesik, kulak-
ları küpeli bir yoıma var. Deh-
9etli ıöbek lavmyor. Mahut: 

"Gözlerim kapanaa da yıldız
ların altında .. ., 

Şarkııını gözlerini alb.c ıüze, 
gerdan kıra kıra 6yle bir ıöyle· 
yişi var ki olur ıey değil. 

Arkamda oturan biriıi ya· 
mndakine: 

- B•ktım bu yJldııların altın• 
dan.. Gözlerim kapansa da fU 
şarkıdan kurtulsam .. 

Öteki, gl\IUyor: 
- Hakkın yok tikayete .. Diyor, 

bir de kukla ağzından dinliyelim 
funu .. 

Kukla Hanım, bir iki prkı 
daha söyledikten sonra, ön sıra
larda bir ayak pabrhıı başladı. 
Garsonlar, teli7 içinde kemancı• 
nm yanına ko9tular. Bir taraftan 
perde arkasına hllber salındı. 

Keıııan~ı, soruyordu: 
- Oiur mu ya.. Dnn gece 

de onlar1 okuduk. 
G.ıuson:ar: 

- Ne yapalım .. Dediler, mÖf" 
teriler öyle istiyorlar. 

- Demek "Anadol,, alacağız? 
- Anadol, Anadol. .. 
Biraz aonra, perdeae sırma 

çepkenli bir köylü dilberi ıö
rilndU: 

Kara sandık açanıactım lolo 
Çehizimi saçamadmı lolo 
Yazık oldu rençliğime lolo 
Bir genç ile kaçamadım lolo 

Lolo 1ana hayran olsun lolo 
Lolo Hna kurban olıun lolo 

Ezme ile ıüzme ile Jolo, 
Yar bulunmaz gezme ile lolo, 
Kızlar kazs111 mezarımı lolo, 
Altın kürek lrazına ile lolo ..• 

Plitiırgeli hamallar. bir aiız
dan şarkıyı tekrara başlamasınlar 
mı? Ortada bir lolodur gidiyor. 
Lolo sana hayran· olsun, lolo 
ıana kurban olıan. Kendilerini 
lolo yerine koymuş olacaklardı. 

Köylil kukla, farkısmı bitir· 
dikten aonra, alkış sesinden Adeta 
tavanlar sarsıldı. Hele elinde bı-

çağı ile Laz delikanlısı aabneye 
çıkınca seyirciler btiıbütün coı· 
tular. Laıdan aonra :ıeybek çıka
geldi. 8u kuklanın pek sağı solu 
yoknıut- Pi9tovaııu .sıktığı gibi 
ortalığı toza dumana bogdu. Ke
mancı bile piştouun ıeıinden Ur· 
ker gibi olmu,tu. Başmı arkaya 
çevirince ıordular : 

- Ne o, korktu• mu ? 

Yi;itlii• toz kondurmak lıte· 
medi: 

- Gözüme duman kaçtı da .• 
Kukla temıil heyetinin oyunu 

da pek yamanmıı doğruıu.. Per• 
dede bir karı koca... lkiıi de 
açhktan şiklyetçi •. 

Karııı bir arahk ıu teklifi 
yaptı: 

- Kocacıtım.. Bu böyle olmı-
yacak .. Bari biribirimlzl yiyelim 1 

Erkek razı oldu: 

Birer adet albllm alacaklar : 
tırra Vatan llkmoktebi birinci ı· 

nıt 1al<'boiinclen 630 Turhan, Bcrgllııı; 
14 Evl61 mektebi birinci sınıfl~n. 11 
Vildan, lımir Erkek Muallim ıkıll 
ıınıftaıı 106 Klzım, lstao bul kız Iİ"tJI 
talebesinden 29:> Necmiye 11:\"•0

• 

Ankarn erkek lisesi ikinci wııft-' 
162 Ahmet, Adana ınuhtollt Ortaın•~· 
tebi birinci ıınıft&n 316 Nih:ıt, \ efJ 
Ortamektebi fıı;Oncü ıınıf Ullo&.etiınd•' 
179 Şehap, leta.nbul kız lisesi t•lebr 
ıinden 1~2 Saliha Osman, Smıs erk,_ 
lileıi ikinci ıınıftan 185 ı:>uıi, Oılt,. 
dar harrua.nlık llkmektobi talr.bosiııJe' 
82 lluıt&fa Şerif lioy ve lla.nıınlar. 
· Birer mubbra defteri alaca~ 

Galata Kusevl erkek mektebi t.al,. 

besinden Simanto Halfon, Afl onk~~ 
biaar erkek lisesi talebesinden ıt9" 
Ahmet lzmir Sakarya mektebi beşinel 
ıınıf t~lebeainden 210 özcan l'<'rih9116 
Topa.ne Karabatmektep. sokak !~O: 1

1 
Hayriye, Alaıehir llknıektep ıı,ıo 0• 
ımıf t.aleboalndcn 69 :Muhittin, t~t.ııı 
bul Pcrtevniynl lisesi dördfincfi ıı ıt
tan 314 -.emsi, Konya 1 motp:u;:ı il"' 
mektebi ikinci smıftnn l&J 1 ı:yılı 
Gazlosın:ınpaş:ı Ortnıııekt hi tıtlcbeslo' 
deıı Osman Jtıılil, Ankara Ne· ıtib ' 
tlkmcktebi UçUncü ıı.nıftan 1 henıalı 
Kc,an ıafer mektebi muallimi Pakiıe 
Hanımdan Zebra hanım vo Beyler. 

Birer hiklye kitabı alacaklaE 
Ankara san'atler mektebi talebe· 

inden 1>7 Sami, Dalya tuhafİ~ eci 
Oımıan Ef. oğlu Mehmet, ultınahınet 
Sclilst1i No. 18 UayrUnnlsa. Ada .• 
Ticaret mektebi ikinci eınıf talr sın 

· et don 314 Haydar, Kayseri Omhurıy 
llkınC1ktobi fk.inci sınıftan 4U ~. nıı 
Ankara ltfalyo ınoydanrnda • ~g 
Safa ıırulıtA.rı Şevket, Isı>arta ortnı 11 ~
tebi ikinci ımııftı:ın 'Molıınct ı ı 1

• 

()ala.ta Musovi mckteH ı t şiııci ııııf 
talel.ıc indoıı lzak SOry n ı 1 tan tıul 

ben "'ü0 Kız ortaıoektohi talebe ınd<·ıı 1 
• 

- Peki.. 6yleyıe.. Dur 
seni yiyeyim.. Sen de 80llfa, 
yersin ... 

beni 'M uzaffor Adil, Kastamonu crkt•k lİ"t'11 
dördün u sınıftan 267 MuuUer, AU
k:ı.r t orta ticaret mcktchi taleb~· iııdell 
108 "eıntlla, Samsun tubcı irran ı ol<· 
tebi talelıcsinden 61 Herki. Vefa ~O" 
vncılar <·addeei numa.nı !)j • "' rnt. /ıı.' 
tlaııa Ceyhan mektebi lı11~inc snıır 
talobesiodon 231 Uaınz:ı. Pa ... ıb.llıı:• 
39 uııı·n ınoktep dördbnı•u btnıCt.ııı _tı 
, mrıilı, hnıit Yonituran mcktt'hi uılt~ 
heıı.inden 173 Nevzat Bthonı. lt1taıılıt1 

Senelerdenberi, tekrarlana tek-
rarlana, gtlll\nç olmaktan çıkıp 
yabancı ağızlarda acıklı bir ma· 
na alan klStO tuluatçı nükteleri 
arhk biri birini takip ediyor. He
rif yalancıktan öldü, tabuta girer-
ken, seyirciler ıtOllitmiye baıla
dılar. Kukla tabuttan ba9mı çı-
kararak ralabalığa ıealendi: 

- Ne ytıJOyor1unuz, burda 
adan ölüyor bel.. 

Bir Franııı lokantaamda be-
leşten yemek yemiye fiderken, 
karı koca konuşuyor; kadın di· 
yor ki: 

- Peki amma, biı firenkçe 
bilmeyiz... Lokantada natıl mera• 
mımızı anla.tacafız? 

Kocası cevap veriyor: 
- İyi )L. biz firenkçe bilme

yir.. Onlar tllrkçe bilmezler. Ala-
turka bir dayak yer çıkarız ..• 

Aııl tubAf ı lokantada kendi-
lerini yakalamıya gelen polia, 
kıyafetçe Frali11z poliıi amma 
Fraıısızc• bilmediği için lokanta
cile kcnupmıyor .. 

Soora, yalancıktan ölen kukla, 
müslüman iken papaılar kaldı
rıyorlar. 

Ne iıe, makaat lctaif olduğu 
için bu aykırıhklara ehemmiyet 
vermiyoruı, 

Kuklanın !Jbil nüfuı kütüğün-
de kaydini arayacak değiliı ..• 
Y alnı.ı, fU Yar ki söyledikleri te
kerlemeler, Tfirçeden ziyade Ya .. 
hudiceye benziyor. Şive boıuk ve 
berbat... Kuklaya yaptırılan ma
rifetlere gelince: bakın bunlara 
sözüm yok! kendi kemfime dil· 
şünüyorum: 

- Şu oyunu, biı.im babacan 
Nqit oynatsa kim bilir, ıeyirci
leri nasal gGlmektea yerlere ıe• 

nrdi. •• ... 

kız ort:.ı. ınoktohi talel:ıeııinden 4H 1 
t;" 

det. Wiıtope bc9inci ıııokteıl taleh eitl 
ıl•,n 22H Belkıs Cevdet, Aksaray ııııı.1 
mektebi birinci ımııf tah•b ~inde ı 86 
, cbıq ı Ziya, Sııraçhancbn•• il.\) m• 
İis .. si on\IDCU smıftan 97 NUS' ttin Btıf 
ve hanımlar. 

Birer adet kart alacaklar. 

ı;tanhul muallim nıt~ktehi o.rı:ı kır 

111 mt'lırn 2!H lltJıamottiıı, 1\ ıı ınt·:ıP' 
fı)\111\, sok:ık uumnra. 8 l!':ıtmR. '.\I ,ııı· 
-. ... Ark uva ı;ifUik tahrirat l.atı ıİ o~~ 
'l'ıırgııt, .\dı..na muhtelit orta ıııoJ,tob1 ikiııci ınnırt:ı·ı 4~M llıl"<1yiıı, lc;t:ıııb 1 

tt ıınc•I ıııoktcp tnlı)beı<inıleıı l~l s-· 
!11\ettin , lııııir ikiı;e911HıHk kalf:ıt ın~· 
lıalltıl'Iİ kal:\fat sol.ak ııuıııara 'i \\ ttl11

' 

EIAıiı ,~ılıhrıın kilHlphanı• iııdt• }lıl -

t-ıf:ı, ı\ıl;ı ıa su itlı•ri d:ı.irc iııılı> rıı.-•t 
ııı••murn ~.-·vki Bey oglu l)sıııaıı Kt" 

• • • ., 1 
mal, lbtatılıul lıe~ı cı lı'ıkuk lı:ı~k.ıtı • 
II:ılıl, 1.'ıırlu :-;;~ı·.~:ı.ttin ııwl,tebı hf'f 1 

ı i ııurı.m 1~:? Hehiy~ il. il, lrnı r ı.ı 
zıl~llhi ı, lrntuyolıı 11 u ıurıra 3 1 at"'" 
, {' rçt, d:ıua ticaret m~ktt>\ıi tıtl., ~ 
&İlllhm ~t;3 llU:to)'in V iı·ıl:mı. ı .. ıaı b111 

..... 
ı, 11• orrn mektebi talehe~inılı•ıı 1 1 • !· 

111 .ıt, lzıııtr iki çc;ıııHlil" kahı ıt ınal ll 
ı~ı-i knlar:ıt 80k,\I, nu ıı:ıra i );urı~ 1' 

l'ı rtP\ ııival lise i dörıHıııt· ı ı-ıuırı~ıı 
7;: \Ji )•ekt.ı, hnı·r crk~l, lı .. ı dO" 

ı.•· ı,u7.11nı! ı ~rnıha ı IH7 M za'fıır. \ıı 
. ti' 

r:ı ııııııtıık:ı ıııım~t ııw~tt·lıı ıı.ıııcı 
ııırtaıı 1:3:> lfami'l.ı uı, '/, ııı~ııht~ı. ııtl• 
ıııı•I t•·lıi Oı•ihıc'I sıııırısıı ı ~ 1 ıı t. 

111 
• ı. t'r 

ta ı\hul kehliharcı ~ı.ı"k"t lnf'ı ı. ' 
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-' ' ~ lkıısadi Haberler 

Nakliyatta 
Ucuzluk 
Çareleri 

Mütlehidei Amerika gazeteleri 
Şinıa!i Amerikanın en ıcngin 
buğday mmtakalarma. civar olan 
(Sen Lavrensl nehri kanalının buğ
day sevkiyatmda bilyilk faidcleri 
olacağından bahseylcmektedirler, 

Hesap ve tahminlere gör~ 
hu'ı{ün Amerikadaki meşhur 
l'.nıanlardan ingiltercnin Liverpol 
lıınanına bir Buşel buğday 9,6 
Çentc sevk"lunduğu baldet Sen· 
lavreus nehrinde tasavvur edilen 
'l.7 kademlik kanal açıldığı haJde 
bir Buşel buğdayın Liverpola 6,4 
Çeııte sevki mümkün olacaktır. 

Buglin buğday satışındaki reka
het-, hususile Rusyanın piyasaya 
gayet ucuz fiatla buğday dök· 
lllesi hidisesine karJ• bu farkın 
Arnerikalilarca ıie derece mühim 
•ddolunacağı aşikardır. 

Yine mütehassısların beyamoa 
na:aran 7,600 ton cesamf".linde 
Ve Yağ yakan bir sahrınç vapuru 
Şimali Amerikanm ' (Lake erie) li
lllanından Liverpola kadar bir 
ton hamuleyi bir dolar 81 çent 
Dl.tsrafla nakle.debilecektir. 

' 

Karadenizde Nakliyat 
Karadenizde petrol nakliyata 

faaliyettedir. Bahri nakliyecilik 
bu aıralarda bir buhraD geçirdiği 
halde Karadeniz petrol nakliya
t111da faaliyet görülmektedir. Kös
l~ncede büyük kargolar i'ııerine 
nakliye işi yapılmaktadır. 

2 bin tonilatoluk gemiler için 
londraya 8 ili 8 6 navl~n bulu-
11Uyor. 

Rus limanlarmda eylül · ayı 
için İngiltereye tonası 7 şilinden 
(8000) tonluk muamele olmuştur. 
. Romanya dan F ranaa şimal 

1•rnanlarına eylul tabmili (8) şilin
dcn kontralolar aktolunmuşlur. 
'<östenceden Kanad•ya teırini
~\lvcl tahmili (7000) ton için (1) 
dolar ( 68 ) ıenttcn muamele 
olnıuştur. 

Ağustosun son günlerinde 
k.aradenizden Avrupa ve Amerika 
için •ekiz kargo ile kontrat yapd· 
111•tbr. Bunların hacmi (60) bin 
ton tutmaktadır. 

lstanbulda Nakliyat 
İıtanbuldaki muhtelif nakliye 

~aaıtalarının taşıdıkları yolcu adc· 
di, belediye iatatiıtik mecmua1ı· 
ıun verdiği malQmata uaıaran 
f\ı rakamları g8•termektedir. 

I<arada: 
k Tramvay, ( 60,773,443 ), Üs
'f~da.r Kunklı tramvayı (2,463, 766) 
. Uncl ( 5,672,572 ) , Anadolu 

lttnendifcrlcri banilyö hattı 

(
( 3,375,34 t), Şark demiryolları 
3,954,583 ) . 

Denizde: 

( Seyrisefain 1evahili mütecavire 

( 
11,514388 ) , Şirketi Hayriye 
IO, 12:?040 ) , Haliç vapurlan 

ı 5.098,850 ) . lstanbulda bundan 
.,8 :Jka ( l 070 ) taksi, ( 708 ) hu5u

•ı otomobil işlemektedir. Ayrıca 
d~ 110 otobüs faaliyettedir. De
nııdc ise ( ~283) ~andal ve (l 13) 
lllotör yolcu taşımaktadır. 

Bolivya - P~raguvay Harbi 
Alevlendi 

p londra 20 - Bolivyalılarla, 
araguvaylılar arasında Kaşo mın~ 

:akasında biiyük bir muharebe 
t1tlaın1şlır, Bolivyaltlar Paraguvay
ılarııı ilk hücuınunu boğnıutlardır. 

Düny~da Olup Bitenler 
·-- - -~---

Ronianyada Kırat Ailesi 
Biribirlerine Girdiler! 

Küçük Veliaht Derhal Bükre_şe Döndü 

Solda ı Kral Karol ve eakl Ba,vekll M. Yorga, Ortada Kıral 
SaGda : E•kf Krala yaplla11 cenaze merasimi 

Sabık Romanya Kı~ 
rah v ~ l~bik Veliaht 
Prens Mişel, bundan bir-

kaç hafta evvel kısa bir 
Avrupa seyahatine çıkb, 

Parise uğradı, Londraya 

gitti, anneıini gördü ve 

babasmm yanına, Btık

reşe döndü. Prensin, Av~ 

rupada ve ,annesinin ya

nında uzunca bir müddet 

kalacağı •öylenirken onun 
kısa bir zamanda tekrar 

Romaııyaya avdet etmeıi 

bir hayli dedikoduyu mu

cip oldu. Danimarkad.aı · 

çıkan Politiken gazetesi, 

hAdisenin içyUıUnU şöyle 

anlatıyor: 

Romen Kıralı Karol ile 
:ı:evceıi Prenıes Elenin arası iyi 
değildir. Prenses, hir daha Ro
mımyaya dönmemek kararı ile 
Londrada oturuyor. Kıral Karo) 
de eski metresi Madam LUpesko 
ile ömUr ıUrüyor. Kıral Karo), 
babasının ıağlığında memleketin· 
den ayrılmaya mecbur olduğu ve 

ı ıonra yerine oğlu Mişel geçirildiği 
zaman bu h!diıede karısı Prenses 
Elenin de parmağı olduğuna 
hUkmetmiş, o zamandanberi ka-
rısına kar~ sönmez bir kin bes
lemiye başlamıştı. 

Tekrar memleketine dönüp te 
oğlunun makamına geçtiği ıaman 
karısile barışmamak suretile ona 
olan kinini gösterdi. Bunun üze
rine Prenses le Londraya gitti. 
Fakat karı koca ara•ında verilen 
bil' karar mucibince küçUk prens 
ara sıra annesinin yanma gidecek 
ve bir miidddet kalacaktı. Prenı 

Mişelin bu son seyahati, işte bu ka
rarııi bir ical>ıdır.Onun Londrada, 
annesinin yanında altı hafta kal
ması mukarrerdi. Fakat beklen· 
miyen bir hidise, bu seyahati 
kısaltmakla kalmadı~ zaten dargın 
olan karı kocanın arasını büsbü· 

· tün açtı. Prens Mişel Londraya 
geldiğinin ertesi günti bir İngiliz 
gazetesini okuyordu. Gözü, ken· 
diainin seyahatine dair olan bir 
bende ilişti. Bu bentte Romen 

Vellahl Prena Mlt•I 

Kıralı Karol ile Madam LUpesko' 
nun aık maceralara bir defa daha 
mevzubahs ediliyordu. Prenı Mi
ıel henDz on üç yaşındadır. Bir 
çok şeylere aklı ermezse de bir
çoklarına da erer. 

Fakat bu bentten faıla bir şey 
anlamamııb• Kendiıile beraber 
seyahat eden mllrebbisine sordu 
ve bendi gösterdi. Adamcağız, 
prensin bu suali karşısmda ne 
cevap vereceğini şaşırdı, nihayet 
üstl\n körü bir ~aç cümle ile işin 
içinöeo sıyrıldı. Fakat ayni za· 
manda tebfonla Kıral Karolu ha· 
disedcn haberdar etti. 

Kırat Karol bu fena tesadüfe 
son derece sıkıldı verdiği cevap
ta gaıete idareban~sinc giderek 
bendi tashih ettirmesini ıöyledi. 

Mürebbi aldığı emri yerine 
getird;, Fakat gazetenin mUdürU 
akıi bir adamdı. Dünyada hiçbir 
kimsenin hatm için yalan bir şey 
yazaınıyacağl cevabtnt verdi. Bu 
arada ıu ıert muhavere cereyan 
~tti. 

Mürebbi - Bir ricayı kabul 
elıucncniz bile bir misafirin nıU
racaatini nazan dil<kate almaz. 

Gazeteci - Mümkün değil, 
eğer hakh bir şey isl~miş, olsay· 
dmız derhal yapardım. 

Mürebbi - Ayni bendi İngi-

liz kıral ailesiden biri 
hakkında da yazar mıy· 
dmlZ? 

Bu söz, İngilizi fena 
ualde hiddetlendirmişti. 

Sualine Romanyah me
muru kapı dışarı etmekle 
cevap verdi. 

Bittabi hAdisenin bu 
aafha11 da kıraJa aksetti 
ve Londraya derhal fU 
emir geldi: 

"Prens Mişel hemen 
Romanyaya hareke~ ede

cektir. ,, 

Halbuki küçiik prens, 
iki ay l<adar kalmak 
ıçın lngillereye gelmişti. 
Rica, nayaz hiçbir ~ey 
para etmedi, kıral ina-
dından vazgeçmiyordu. 
ÇUnkli oğlunun elin~, 

bu gazetenin annesi veya 
annesımn adamları tarafından 
verildiğine hükmelmiıti. Prenses 
Elen bu zannının yanlışlığını id
dia etmekle kalmadı, akrabası 
olan lngiliz kıral .ailesine müra
caat etti, karşılaitığı haksızlıktan 

şikAyet etti. Bunun ü2erine Pren
sin lngilterede bir aıllddet daha 
kalmasını temin için fngiliz kıralı 
kllçUk prensle annesini urayına 

davet etti. Kıra! Karol da bun

dan haberdar edildi. O da ister 
istemez buna muvafakat gösterdi. 

Fakat İngiliz sarayında ilAnihaye 
ınisafi lik olamayacağı için prens-

le annesi misafirlikten döner dön
mez Küçük Mişel yola çakmaya 

mecbur oldıı. Fakat Prens Elen 
' bu hadiieden soıı derece müte· 

esair oldu. Çllnkü kocasmm ken
disine karşı lüzumsuz yere zuliim 

etliği kanaatindedir. Bu münase
betle aralarındaki ihtilAfı, tekrar 

birleşmek me\l':ıubaha olmamak 
şartile, esasından halletmek için 

bazı yüksek tavassutçulara mllra
caat etmiştir. Eğe.r Kırat Karol 
bu mlıracaati hüsnü telakki et-

mezse, Prenses Elenin çok mU

him bau ifşaatta butunacaiı ha
bet Yeriliyor 

Ziraat Bilgisi 

Samandan 
Gübre 
Olur Mu? 

Zi r:ı :ıı ınulı arririmi ı. knril"ri ıni :ıl n. 
çiftı;ilik lıu!S t18 uııd.akl ıııiişkıı. l er i rıı, 

a ı;ık cevaplarla hallctoıektodir. Bugüıı 

d o bi rkaç kıiri!mizin ırnall•'riıı \ erilen 
cevapları derccdiyorı,z : 

Eskit~lıirde Nail Ereıı.dı) e : 
Orta Anadolu gibi hububat 

zer'iyatı v4si mikyasta yaptlan 
yerlerde her sene külliyetli mik· 
tarda saman elde edilir ve bu 
aamanın fazla kıama da harman 
yerlerinde terkcdilir. Halbuki sa
manın böyle mebzul ve kıymetsiz 
olduğu verlerde ondan gübre su
retinde istifade etmek hiç te 
ehemmiyet verilmiyecek bir t•Y 
değildir. 

Ziraat Vekiletfnin &on tetkik· 
lerine göre topraklarınıı~ biihat
aa az.ot cihetinden fakirdirter. 
Bunun için Anadoluda tarlayı 
bir ıene ekmek ye bir sene bo-
ta terkctmek suretile yağmurlar· 
dan azot toplamıya çahşırlar. Bu 
eayede tekrar kuvvet iktisap 
eden toprak dinlenmiş addedilir. 
Demek oluyor ki ziraatte toprak· 
tan alınan mevaddı gıdaiyc tekrar 
iade edilmedikçe emniyetli btr 
mahıul almıya imkan yoktur. 
Mahsul ile kaldınlan her madde· 
nin tekrar iade edilmemesi erte
si seneler oraya ekilecek nebata· 
tm fakirleımesini mucip olur. 
Binaenaleyh gfibre fenni tedbir· 
Jerin ön smıfmda bulunur. 

itte Orta Anadolu gibi hay· 
van gübresi tezek halinde yakılan 
yerlerde saman gilbreıinden bil
yük istifade nıemuldür. Her sene 
y ığılıp çlirüdüğilnO bahsettiğinix 

samanlar ( ÜmUı ) çok zengin 
mevattandır. Ümüs toprakların 
kıvamını, ısınma kabiliyetini, su 
muhafaza etmesini arttınr. Bilhaa-
sa yağmurlarla gelen aı.ot ve S"air 
mevaddı gıdaiyeyi mas ve zapte-
der. 

Samandan gübre yapılma11 
ilk defa lngilte~ede Rothamsted 
tecrübe istasiyonunda l>ulunmuı· 
tur. Biliharc buna fazla ehem
miyet verildi. Çünkü "üm'Usçe 
zenginleştirilmemiş bir tarlada 
her \ürtl ınevaddt gıdaiye r.ıyaa 
mahkumdur.,, denildi. 

Samandaki ıellüloı. birtakım 

mikroplar sayesinde Umüse ta· 
havvnl eder. Bunun için bin kilo 
aamana on kilo SOlfat damoııyok 
denilen kimyevi gllbroden teda-
rik etmelisiniz. Samanı c\'vel& 
30 santim kalınhğında yere yayar 
üzerine de ıülfat damoo~ ak ser
pcrsiniz. Böylece kat kat ;sır 
ederek bir yığın yaparsınız. Ara 
sı• da bir miktar ıöndOrlilmemiş 
kireç katmahıınıı. Böylece h•ıd 
olan yığını en son toprakla ör· 
tersiniz. Bir harman mevsimindt.n 
bir hafriyat mevsimine kadar bu 
yığın ıize mtikommel bir ~aman 
gübresi olur ki bu tekilde hazır· 
lanan gübre hem kimyevi hem de 
uzvi gllbrelerin bir ennıuzccidir. 
Siıe masrafh gibi görUnen bu 
tavsiye haddizatinde temin edece· 
ti hasılat yanında mç mesabe
sindedir. 

ı :.mıtiktu :ı.ı nı}~ e: 

Acınuf zeytinyağlarını birçok 
usullerle tatlılaştır1rlar ise de 
evlerde pratik aurett~ şöyle ha
reket olunur: 

Bit okka ıeytinyağını ayni 
miktarda ılık sirkeye karıştırarak 
kuvvetle çalkalamalı. Ve birkaç 
gün terk etmelidir. Yalnız arasıröt 
bulunduğu kabı aallayıp çalkama· 
lıd : r. Böylece muamele gören 
zeytinyağı acılığmı kaybed~rek 
tallılaşır. Tabii zeytinyağ sirkenin 
üstüne çıkacağından onu oradan 
ayırıp alabilirsiniz. - Çiftçi 
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SON POSTA 

ört ön·· yor, Harı 
Pa ayı Arıyordu 

Har 

Fa at Onu Ne Evinde Ne Sarayda Bulamıyordu! 
Muharriri lf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-164-

Sarayda ve izzettin yatında 
bu haller cereyan ederken, 
(Rusya sefareti)nde de bir hareket 
görUlüyordu: ( lstanbul tarafında 
ihtilaf çıkmış ... ) havadisi Beyoğ

lunJa şayi olur olmaz, bütün 
•efaretler bu mesele ile alakadar 
olmağn başlamışlar ve ibtilal 
sahası olduğu rivayet edilen 
Beyaıit ve Şehıadebnşma adam
lar göndererek meselenin bir 
kuru gürliltUden ibaret olduğunu 
nnlnmışlardı. Raıya seferthanesi, 
işe Fuat Pşanın karışlmldığmı 

görlir görmeı: me elenin iç yüzünü 
:nceden inceye tahkik etmiş, 

hakikatın ne merltezde olduğunu 
öğrenmişti. Zaten on zamanlarda 
Fuat Paşa ile Fehinı ve izzet 
Paşaların arasındaki gcrgjnlik, 
malüm olan bir şeydi. Bu hadise 
olur olmaz, Fuat Pa,.anm müşkül 
bir vaziyete düşeceği efe Rusya 
ıefareti tarafından tahmin edildi. 
Sefarethanede bu mesele uzun 
uzadıya düşlinllldOkt:en sonra, 
( Rusya sefiri Zinoviyef ), bizzat 
Fuat Poşadan izahat alnıağa karm· 
vereli. Yanına (sefaret tercümanı 
lı~alcsimof )u alarak Unkapanı 

köprlıs\i tarik ile dcğruca Fuat 
P3şanın konağma geldi. 

Konağın etrafı hafiyel~rlc 

kılıç şakırtıları, ve nal seslerinden 
bnşka birşey işitilmiyordu. iki 
aat kadar böylece kaldım. Sonra 

bir adam geldi. Arabacıya: (Paşa 
Hazretleri bu gece burada kala
caklar. Sen konağa dön .• ) dedi. 
Araba da avdet etti. 

Cevabını verdi. S.efir ile 
Mnksimof, birbirinin yUzUne bak
tılar. Ve Fuat paşanın akıbetin
den endişe etmeğe başladılar. 
Artık, vakit te gece yarıa:na 
yakle~mış, konakta yapılacak bir 
iş te kalmamışta. Sefir Fuat paşa
nın oğullarına sükunet ve itidal 

Dişinizi mi ? 
Teda\'i 

f'ttirec ·k iniz ? 
Meşhur doktor
ların adresleri 

Son Posta rnn 

Pazartesi - Perşembe 

'1amll-• O P E R A'da RIJlllDl:mr• 

bETTY AMANN 
ve 

HENRY KENDALL 
Garip ıııergüıeıtlcr filmi olnn 

ŞANGHAV 
YOLUNDA 

tavsiye etti ve arabasına binerek, 
çekilip gitti. 

(Arkası var) 

itizar - T efrikamu.m evvelki 
günkü parçasında yanhşhkla bir 
kısım eksik girdiği iç.in dUn o 

kısmı dercettik. bu mUnn ebetle 
evvelce giren bir parçayı tekrar 

dercetnıek IAzımgeldi. Okuyucu
larımızdan l>ztir dileriz. 

Bugün herkes 

ARTİSTİK 
Sinemasına gitmelidir. 

Bütün uylrcllerln kahkahadan kn rau• 
dıklan bir sinemaya g.r.ınek çek aevlm· 
ildir. Siz de batün ınkıotılarını:ıı gidermek 

ve kahl,ahalarla gUlmck lstereenlz 

MARY GLORY'yi 
MADAM 

ve 

B I B 1 
Filminde mutlaka .. 

gorunuz 
Bu fl:nı; MARY GLORY'nla timdiye 
kıdar tördüğ'Uofü: fllınlerinf11 en mU• 
kcmmcll "" seall ılnemaum blr harika. 

~dır. lıbeten her ak,am 

Maestro P L f A N S K İ nin tahtı 
idaresinde 12 kişiden mürekkep 
bir orkutra bu filmin parçalrile 

adapte edilen ncfiı huaları 
çalacak tar. 

tarafmdan LtLt 
ISPANYOL DANSLAR! 

muhattı. Fuat Paşa mabeyine 
gideli yarım uat oimuılu. flafi- 1 lliiveteıı FOX halihazır 
y~ler sefirin konakla tema ma -·--.. dünya havadu..feri •ms:mıl 1!1-• 
mtidahale etmek istediler. Falcat ı·----• - Bui"ün t,ehri•ni'lin butiin anema meraklıla·ı 
ıcfir kendi ini tanıtınca muhalef~t M E L E K ve E L H A M R A 

demediler... Maksimof kapıyı Sinemalarında buyiil( bir muvaffakıyetle göıleıilen 
açan uşaklara: S E N 1 N L E R 1 R "5 A A T 

- Paşa Hazretlerine haher ş:ıhe f"rlnl ~Örnır-gt! lıo~acakhmlır Ra, ro·ı,.,d. 

vcrınız Rusya Sefiri Hazretleri 
kendilerini ziyarete geldi. 

Dedi. fakat uıaklar: 
- Paşa Hazretleri, yarım saat 

e\•vel malJeyine gitti. 
Cevabını verdiler. Bu cevap 

üıeriııe sefir, geri dönmedi. 
Biliikis orada mevcut olanları 

istİc\'ap ederek vak'a hakkıııda 

biı.zat bir fikir hasıl etmek istedi. 
Fakat, hadiseyi herkes ayrı bir 
ekild aıılutayor, ve ır;ittikçe lakırdı 
uzuyordu. Bu esnada ~rıratle gelen 
bir araba kapıda durdu. Paşanın 
mabeyine gittiği arabanın avdet 
ettiği şayi oldu. Herkeı pençere
le. e koşuştu. Hava ga7.ı ziyaları
nın altıııd , aı:abadan inecek 
olan paşaya intizar olunuyordu. 

Fakal arabadan yalnız Fuat 
Paşanın katibi Avnullah Bey 
inmiş ve araba da, • sahibi olan 
l'cvfik Pnşanm konağına- çc:kilip 
~itmişti. Sefir, Fuat Paşamn avdet 
etmediğini görünce derhal' Av
nullah Beyi istedi. Heyecan içinde 
bulunan Avnullah Beyden izahat 
talebelti. Avnullah Bey: 

- Sen de fazla hirşey bilmi· 
yonını. Paşa ile be,raberce mabe· 
yine gittik. O içeri girdi. Ben 
arabada aklandım. Bu esnada, 
bir(ok sllvariler gidip eeliyor, 

MAURICE 

PiERR STSCHBACH 

KARIM 
iki Saat 

akşam 

JEANETTE 

MAK-DONALD 

LILY DAMITA 

xaman unulamiyac:ağmı:ı 

bir isim 

OLACAKSIN 
mütemadi kahkaha 

M A J 1 K 

Viyana operasından MICHAEL BOHNEN, LEE 

GRETL TEHIMER 
PARRY 

JOHANN STRAUSS ve AŞKI 
Filminde fevkalade bir surette alkıılanmııtır. 

Siz de bu musikili filmi gidip görUnUz. 

~ llJiveten Los Augelos olimpiyatları 

Kôm'·r _____________ ıc....., _____________ _.. ____________ ,,,__ 

Ha __________ ....,. ___ 6 Yazan: A. Naim 

( Zonguldak kömUr havzamızda 1 çl kUtle 1 in v zlyetl en mll· 
hlm blr tetkik m vzuudur. işçi orada durmadan çalışır. Fakat 
kazancmdan v h yat artlarmdan memnun muduf'? Zonguld k 
muhabirimizin bu sUtunl rd ki yazcları bu eual cevap ve
ren mahiyettedir. ] 

Ocak Oalerllerlnden kömUr çıkaran benzinli kUçUk katar 

Amele Kazancını 
Ne Yapar? 

Zonguldak, (Husu i)- Kömür 
maden ocaklarında, amele aylık 
tediyab yapıldığı glin, tediye 
bürosunun etrafı, cidden görUl
miye ve tetkike değer bir man
zara arz:eder. Bir tarafta tabla
larında mevsime göre her çeşit 
yemi, serili sabcılar, mühür 
kazıcılar, köfte, zeytin ekmek, 
helva, hazır elbis~ kasket, iç ça
maşırı gibi şeyler satan gezginci
ler s1ralanır. Diğer tarafta, bak
kal bakırcı, ekmekçi, kahve"İ 
gibi alacaklılar dizilir. 

Bu ikincilerin o glinkU vazifesi 
sabahtan akşama kadar para 
tevıi olunan gişeyi daiml ve ıkı 
bir tarassut altında bulundur
makbr. Gişeden para alarak 
ayrılan amele, torassutta bu· 
lunanlardan birine borçlu ise, 
borcunu vermeden ıavuşmasma 
imkln kalmadan derhal önüne 
çıkılır ve orada haklaşırlar. Bu 
yüzden ekseriya birçok ihtilaf 
çıkar, alacaklı ile verecekli ara
smda küfürler teati edilir, bazao, 
iş kanh dövüflcrc kadar dayanır. 

Ekqeriya. alacaklı korkusun
dan para tevzi cdHen gişeye 

so\rnlamayıp, altşamı bckliyen 
veya 1 ar11mı ltendi yerine para 
almıya gönderen amele pek 
çoktur. 

1 edtyeyi Bildiren ı,aretler 
Havzada, para tediyatı, her 

ayın başında batladığından, ~ 
glinler, çarşı, pazar, gözleri kö· 
mür tozile ıürmeli maden ame
lesilc dolar. Köylerine döııen 
muvakkat amele; karısına, çocu-
ğuna, yavuklusuna, clüz kırmızı 
bez, alaca yazma, bt)ncuk. taşh 
yliıük ve küpe, çember, güllO 
kaloş kundura, kadın kuşağı, 
halka şekeri ve sair " hcdaya ,, 
satın ahrlar. 

Madenlerde çalışan amelenin 
karıları, kocaları, maden kuyula
rında ka:ıma sallarken bo~ dur• 
rııaı:lar, her hafta cumartesi gi\nii 
pa~ara inerler, yumurta, tavuk, 
yoğurt, yaş mey\'a gibi şeyler 
satarak evlerinin zeytinyağı, tuz, 
kibrit ıibi ihtiyaçlarını temin 
ederler. 

Amele kadmları, sonbaharda 
şehre sırtlarında odun getirirler 
ve Zonguldakta fırınlardan ba~ka 
hemen hiçbir yerde odun yakıl-
madığından, çok uzak köylerden 
bin bir meşakkatle getirdikleri 
bu odunları, pek cüz'i bir para 
mukabilinde satarlar. Ekseriya 
bu odunu beraberlerinde getir
dikleri bir şiıeye konulan zey· 
tinyağile veya kocalan için, birer 

paket Hkizlik sigarayla deiişirler. 

Bu mllbadele hakkında karie 
bir fikir verebilmek için, iki n· 
mele karısının birleşerek verdik· 
ldri iki sırt odun mukabilinde, 
iıelerine dolan zeytinyağının. 

ytız dirhemi geçmediğini ıöyle
mem kAfidir. 

Sılacı Kaflleal 
Hauanm, Karadeniz havali· 

sinden gelen daimi amelesi, 
aylık istihkaklarını aldıklara glin. 
sılacı ettikleri arkadaşlarile, me~ 
leketlerine; biriktirdikleri para· 
larım gönderirler. Bu paralar, 
ekseriya, ya 5küz veya yeni ab· 
nan arazi, tarla borcunu ödemek, 
fındıklık alın k, aile efradından 
birini evlendirmek gihi sebeplerle 
yollanır. 

Bu sınıf amele, bir kısım 
parasile de, aylık ukomanya,, sını 
dllı:er. Bir amelenin aylık ko
manyası, vasati miktarla şu ib· 
tiyaç maddelerinden ibarettir. 

iki okka buJgur, bir okka 
fasulye, bir okka patates, bir 
okka •oğan, zeytinyağ, yüz dir
hem sadeyağ, elli dirhem sabun 
ve mevsimi ise birkaç bağ 

pır sa.Erzurum, Deraim havalisinde o 
gelen daimi amele de aylık Uc
retlerini aldıkları zaman bu 
şekilde bareket ederler. Yalnız, 
bunların komanya faslı, birincilere 
nazaran biraz daha ikbsadtdir. 
Fakat buna mukabil de, şeker 
ve çay, diğer tasarruf edilen 
ihtiyaç maddelerinin mU'ıaim bir 
kısmının yerini tutar. Bu, ikinci 
kısım amelenin ekseri yemekleri, 
hemen hemen az şekerli çay ve 

kuru ekmekten batka birıeyfdeğildir 

Trader Horn Filmi 
Millet Meclisi Reisi KAzım P,. 

evvelki glln Glorya sinemasını 
teşrif ederek Trader Horn 
filminin husus1 surette gösteri~ 
mesinde hazır bulunmuı ve çıkar
ken memnuniyetini bildirmiştir. 

Sirkecide 
lstasiyon Lokantası 

·········••<ı> 
DUnden itibaren 

Alaturka • alafranga en nefis 
yemekler ve en temi7: servis 

ile i~e başlıyacaktır. 

"" Ailclr:r iciıı lıu"-u"i -.·ıloıılar 

8 - 10,30 a kadar kahvaltı 
itinalı mezeler{• büf• 
Diiğün yemekleri 
H,ısasi ziyafeller 
Kaba/ ol•nur. 

* Fiatlerdeki ucuzluğu, 
yemeklerdeki nefaseti, 
hizmetlerdeki surat, 
suhulet ve nezaketi bir 
defa tecrübe ediniz. 
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TİMURLENK 
-121 - Muharriri : )#.. * 

Timur Mısırlıları Fena 
Halde Yendi 

Cihangir, Gazale macerasını 
bu suretle aziz bir hayal haline 
k~yduktan sonra vaziyeti düşündü. 
Halep alanmıştı, Şam da tehdit 
albna konulmuştu. Lakin Otlamış 
koçiti kurtulamamıştı, Mısır Sul· 
tanı Freç de henüz ayakta idi, 
diz üstU çöküp yal varmıyordu. 
Demek lci maslahat hala yarımdı, 
Yapılması lazımgelen daha birçok 
leyler varda. 

ğinden elile lbni Halduna parça· 
Jar sundu Ye -0nu11le tarih~ dair 
münakaşalar yaptı. lbni Haldun, 
her suale parlak cevaplar veri
yordu. Bir aralık Timur sordu : 

- Ademle Havvanıo cennet
ten kovulup ta yer yüzüne iodik
feri günden bugüne kadar birçok 
hükümdarlar, .tacldarlar gelip 
geçti. Birçok devletler doğup 
söndü. Sen ey yüce bilgiç, en 
ıkuvvetli padişah olarak kimi 
tanıdın? 

SON POSTA 

.Alman yada 
işsizler 
Azalıyor 

Berlin 20 - Alman Mesai 
Nazırı söylediği bir nutukta bu 
sene ağustos ye eylül aYlarında 
~siı.lerin sayısında 300.000 kişiye 
yakın bir azalma görüldüğünü 
kaydetmiştir. 

Halbuki 1931 senesinin ayni 
ayları içinde işsiz.1erin rniktarmda 
360.000 kışilik bir tezayüt vuku
buJmuşlu. 

Bigada 
Her Köyde Mektep 

Y aptırılacakbr 
Biga (Hususi) - Kaymakamı· 

m1z mektep inşaatına çok ehem· 
ıniyd vermektedir. Hemen her 
l<öyde mektep foşa edilmektedir. 
Mektepsiz köy bırakrlm .. ması 

Bu hal, onu yeni baştan Ozlin· 
tüye düşürdü. Tevekküle: " lşto 
İltimasın yerini buldu. Senin 
Latım için çöUer aştım, ovalar 
dolqtım. Çolbamn kocas m k~ 
larıp gönderdim ,. diyememek 
'te Çolpana da: " Davın herşeyi 
Japar, ıen bo~ yere üzlildiln " 
diye babaca takılmama· 
ınak gücüne gidiyordu. Be
Yaııdı bir yanan bırakıp böyle 
O.taklarda gezmek te sinirlerini 
•Yrıca bozuyordu. Daha doğrusu 
Tevekkülü görmek ihtiyacı gün 
feçtikçe artıyordu ve ondan, yi
lle gün geçtikce, biraz uzaklaş· 
lllak canım aıkıyordu. -Gazalenin, 
girip çıkmak suretilc, altüst edip 
bırak ığı yüreğini ancak T eYek· 
klllün gül yür.ü ve büllür sesi 
düzeltebilirdi. Halbuki o Mog~
listanda. kendisi Haleptc itli. 
Aralarında binlerce fersahlık yol 
~ardı. 

lbni Halduo, dOşfinmeden ce
vap verdi: 

- Seni l .• · prensip ittihaz edilmiftir. 

Fakat bu uzaklığın, bu hic .. 
ran mesafesinin bir az daha ço .. 
ialması lb.ımdı. Timur da üzüle 
62üle bu lüzuma boyun eğdi, 
ordusunu Şam üzerine yürüttü· 

Daha evvel, Sultan Fuec:e 
Lir mektup yollıyarak "İslam aıa
lloda beyhude kan dökiilmeaine 
lebebiyet wermemeaini, likke vo 
hutbeyi kendi namuıa kestirip 
okutursa ıtaltanatuıa ili.pniyece
ğini,, bildirdi. Sultan bu teklifi 
reddetmekle beraber Otlamışı 
lerbeı baralcmak nezaketinde bu· 
loodu. İhtimal ki Timurun, o 
~daını kurtarmak içiıı bu harbi 
ihtiyar ettiğini düşüomlif te da
ltı dnu kurtulmu~ görünce geri 
çekileceğini ummu~tu. 
d lakin dhangir, ailevi maksa· 

:n basıl olmasma 1'ağmen geri 
dönnıedi, Şam önUnde ikinci bir 
lavaş )'aptı, Mıs rlıları yendi ve 
l>ek ağır bir fohizama uğrattı. Şa-

lbı da S! kı bir muhasara alt na aldı. 
Tarihten en iyi dersi tabiatile 

r.-ı .. 
· ~ıverrihler alır:l Bir seyyah sıfa· • ·ı 
~ı e o sırada Şamda bulunan 
lneşhur müverrih ibni Haldun da 
( 1) tarihi bilgisinden istifade ve 
Şarnlıları dahi o istifadeye teşrik 
e"rnekten geri kalmadı. Şaaın 
~ \'asa Lcnziyeceğini anladı, aba
~Y': de anlattı, nelic.!siz bir mü· 

afaaya kalkışılıuauın önüne ge· 
Çerek hocalardan şeyhlerden mü· 
~kkep bir heyet intihap ettirdi 
ırnurla sulh müzakeresine yol 

:J~1• Kendisi d'! o heyet içinde 

ka Timur, bu heyeti hUrmetle 
bul elti_ müstesna bir ikram 

olrnak üzere sofrasına oturttu 
ı>ek se•diği kaynamış et yeme~ 
b (l) lbni 1~, bizce, şarkın en 
f Üyilk Jlıiiverrıhidir. ÇilnkO taribiıı 
~l!!C'fc3ini yap:ıbilıni;tir. Gnrp tarih-

~· eri ııdon ı · · · · >ırı onun ıçın c: Monfı'ski-

~o gibi Yllkl\11k hir hikıııcto V•) nadir 

4
':8•düf. oltıııur birtıı.ranı~a m:ıJikti,. 
·~or ki 1 ek \lo~rı;.dur. 

Bu çok kuvvetli müdaheneye 
rağmen Timur gevşek davranma· 
dı, kendi çıkarını unutmadı, Şam 
halkını ancak bir miiyon lira ile 
bağışlıyacağmı söyledi. Müverrih 
ile arkadaşları, ister istemez bu 
şartı kabul ettiler, halka bildir-
diler. Şehinşahın korkunç şöhre
tinden içlerine endişe dolmuş 
olan Şamlılar, canlarını ve mal· 
larını kurtarmak için, o devre 
göre çok büyük bir yekun teşkil 
eden bu vergiyi ıvermiye rıza 

göstermişleı di. Yalnız aralarmda 
uyuşamıyorlardı. Kimi az vermek, 
kimi hiç vermemek istiyordu. 

Timur, bu müşkülü de hallet· 
meyi üzerine uld•. Şamın sekiz 
kapısından yedisini kapattırdı, 

yalnız birini açık bıraktırdı 
ahalinin teker teker çıkmasını ve 
her şahsın o kap1 önünde vere- : 
bileceği parayı bırakmasını em· 
rey1cdi. Şukadar ki toplanacak 
para, bir milyon liradan eksik 
olursa çıkanların bir çırpıda baş
ları kesileceğini de illn etti. 
Şimdi halk, yekôn eksik kalmasın 
diye, varmı yoğunu kapı önünde 
bırakıyordu. Akşama doğru da 
istenilen paranın iki misli tahsil 
edilmit bulunuyordu! 

Aksak cibangır, Şam şehrini 
ve balkmı ıbu bu suretle .affet· 
mekle beraber onlar, yine ceza• 
dan kurlu1amadılar.I Orada Pey• 
gamberıin Ommü .Selma we Üm
mü Habibe isimli iki zevcesi 
gömülü idi, mezarları yapılma· 
mıştı, ayak altında bırakılmıştı. 
Timur bu ihmali Şam halkı için 
bir masiyet saydı, sonra Şamh· 
larm 770 sene evvel Muaviyeye 
taraft3rhk ettiklerini ha'tırlıyarak 
büsbütlln hiddetlendi, bir medis .. 
te infialhıi gösterecek ağır sözler 

söyledi. 
( Ariuı v.ır ) 

-
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Y e\·mi, ~ iyui, Havadis ve Halk 
gazetesi 

İdare . lstaıı lıul.: Eııki Zaptİ.) e' 
• ı;:ı.tnlçe~me .tokngı 25-

'l'l'lt>fon: lstaıılıul - 20203 
)'osta kutusu: Jstnn bul - 7 41 
~l'clgr:ıf: 1 t:ı.n bul SON POSTA 
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750 " 6 Ay 1400 

" 400 il 3 .. 800 •• 
1!50 " 1 •• 300 

" 
Gcien evrak geri verllmez 

' 

1 

llfuılar.d 111 mf'~'uliyot alırımaı; 

J

I ""' :ıp i~in m/\lttııpl ar.a (6) kuruşluk 
dul ıltl\·~ııi J!zımdır. 

Adrnfi •lt hrı~1irilı1.!!!,i (20) kuruttur. 

Gıt~eumltde çık•n n:ıiın Ye yuılarıa 
i bi.ıtun haklan mııhfuı ve zuetemlıa l 
·J .altHr. 4 

Kasabaıaızda me•cat üç ilk
me'ktebe ilave olarak Climhuriyet 
mahallesinde de bir ilkmektep 
yapılması kararlaştırılmış ve tc
meUeri atılmıştır. Halkımrz kasa· 
hada bir de ortamektep veya lise 
açılmasını temenni etmektedirler. 

Burada şayanı dikkat bir 
ucuzluk vardır. Palamut balığı 
40 paraya, dana eti on kuruşa 
.koyun eti 15 - 20 kuruşa sabJ
maktadır. Kebapçılarda şiş keba
bının tanesi yüz parad.r. Birinci 
nevi yağh sucuk 30 kuruşa, 15(). 

biber beş kuruşa, kırk patlıcan 
beş kuruşa, bir okka domates 
20 paraya satılmaktadır. 

Gemlikte 
Bu Sene Zeytin Mahsulü 

Çok Boldt\r 
Gemlik ( Huıusi ) - Zeylin 

mabaulü bu ıeoe çok bereketli
dir. Fakat yağmurıuzluk ve ku
rak,ık endişe vermektedir. Hava
lar böy]c giderıe zeytinler pişik 
kalacaktır. 

=RADYO 
21 Teşrtnievvel Cuma 

f,ıanbul (J!.'00 ınıtce) - ıs 

Bükreı - (394 ınetre) 20 Radyo 
I>:ırlilfilıı u ıı u, 20,40 gramofon, :21 gra· 
mofou, ~J,45 flll'kı konseri. 

H•lıırat - (480 metre) !?O Franıızca 
<lcrs, 21 gr:ıınofou, 21,30 konser, 21,'50 

,_ Milli şarkılar, 2il,1ı> piyano konseri. 
l<oma - (441 metre) 21 gramofon 

21,15 muhtelif koııscr, 20,30 kfiçUk 
uir komedi. 

l'ta2' - (488 metre) 20,SO gramofon, 
21,4:> seııfoııi. 

Vlyaoa - ( 611 ınetra ı ~0,85 gra· 
mofon ile t:ırlular, 21,10 18 teırinievvel 
isıniııdo hir komedi, 23,15 akıam 
koni eri . 

Peşte - (550 metre) Operadan na
kil, toııı ili mütcakıp gramofonla da.ns. 

Vartan - (141 l ınetre) 21,rn son· 
foııi, 23,40 daus havaları. 

~erlin - ( 1635 metre) 21 Dokt~ 
run t:n iyclı•ri, 21,40 konser. 

22 Teşrinievvel Cumartesi 
fıtanbul- (1209 motre) 18 
Bükrof -t30i ıuotre) 20 radyo I>a· 

rOIWııunu, 20,40 gramofon, 21 Granata 
baburlori isınintle bir opra. 

Beigrat - (43!1 rııe~n, 20 koman 
kouscri, 22130 o:ırkı konseri. 

Roma - (441 ınetl'9) 21 gramofon, 
21,4.> Oeuycr mi~firi ismindeki opret. 

Viyana - (017 nıetn) 20,40 bnlk 
konseri, 21,15 orkestra, 23,tO d:ıos 
bav.ıları. 

Peşte - (550 metre) f0,4() stadyo 
konser•, 21,15 orkestr~ 21,45 konser. 

Vıırşova - ( 14ll metn J ~O hafif 
koııso, 23105 Şoı>hon konıJ<>ri, 22,4:.ı 
tefrilt.ı. 2! d.ıııs havaları. 

Horlia - (W35 ırım_.J) :..o Fransızca 
ders, ! 0,4-J kiıi c h .. \ al.ı..rı. 2:.ı, rn son 
hal>crlor, ııolo dana ha,·aları. 

Sayfa 9 

Çocuk Satıyorum! 
Şekure Hanım, 

Y avroları Nasıl 
Satbğı Öksüz 
Buluyordu? 

Dun kısaca yazmıştık: Orta
köyde Yukan Kaptanpaşa aka· 
retlerinde 96 numarada oturan 
Fatma Saime Hanıma altı yaşın
da bir kız çocuğu getirilerek 
aahlmak illenmiş, fakat bu hadi
se ıüpbeli görüldüğil için, iş 

polise aksetmişti. 
Dün bu hususta yapbğımız 

tahkikata nazaran badise şu şe· 
kilde cereyan etmiştir: 

Beşiklaşta Uzuncaovada Toz· 
babada oturan Şeküre Hanım, 
bundan bir sene evvel, Darüla· 
cezeye müracaat ederek kendisi· 
ne bir evlatbk -.erilmesini iste
miştir.. Şeküre Hanım, Kılıçali· 
pap mahalle muhtarından getir
diği 10 eylôl 931 tarilıli ve 37599 
numaralı biı- ilimühaberle, 6 ya
f1nda Edibe isimli bir kız almışbr. 
Edibcnin anneai we babası Eskioo 
şehirde iken vefat etmiş ve 
kimsesiz kalan çocuk lstanbula 

getirtilmiştir. Edibeılin bdbası 
Tevfik Efendi, Eskişehirde seb
zecilikle meşgul iken ölmüş ve 

arkasından da karısı onu takip 
etmiştir. Öksüz çocuk burada 
Dariillcezeye yatırdmıştır. 

Aradan bir müddet geçince 
Şekure Hanım Edibeyi hergün 

dövmiye haşlam.ışhr. işte bu sıra
larda Fatma Saime Hanım, ça-

maşırcısı Seher Hanıma, kendi
sine bir evlAtlık bulmasını söyle

miştir. 

Seher hanım derhal Şekure 
hanımı haberdar etmiş ve bu 
kadın da Edibeyi aatmıya dlr'et 
etmiştir. Fatma Saime Hanım 

çocuğu beğenmiş ve aralannda 
bir puarbk başlıyan bu iki ka

dından Şekure Hanım, verilen 
20 lirayı u bulmllf, 25 lira Oze
rinde urar etmiştir. Uzun bir 

pazarlıktan sonra yirmi beş lira• 
ya razı olan Fatma Saime Hamm 
parayı ancak yarın vereceğini 
söyliyerek Şeküre Hanımın eli
ne ilç lira vermiş ve çocuğu da 
yanında alakoymuştur. 

Şeküre Hanım evden çıkın• 
ca, küçük Edibe hıçkıra hıçkıra 
ağlamıya "onun evine gönder• 
meyin" diye yalvarmıya başla• 
mışhr. Bu ağlaması arasında ço-

cuk "ihtiyar kadının l<endisini 
öldürünciye kadar dövdüğünü, 

butlarını kızgın maşa ile yakbğı• 
nı, ona bulaşık yıkatırken hep 
sopa ile kafasına vurduğunu., 
ıöylemiıtir. 

Bu ıureUe şüphesi uyanan 
Fatma Hanım, çocuğu muayene 
etmiş ve r.avallının vUcudunda 
ceviz büyüklüğünde yaralar, b~ 
reler görmüştür. 

Bundan başka Şekure Hanı• 
mın kendi çocuğu olduğunu 

söylediği Edibenin Darülacezeden 
alındığını &ğrenen Fatma Saime 
Hanım karakola gitmiş ve Şeküre 
Hanımın çocuk satıcılığı yaptığığa
nı söylemiştir. Bunun üzerine Ş41-
kure Hanım yakalanmış, k rakola 
göUlrülmüştilr. 

Yapılan tahkikattan sonra, 
Şeküre Hanımın bu çocuk salıcı• 

lığı işine uzun müddettenberi de· 

vam ettiği, Darülacezeden aldığı 
çocukları, kendi çocuğumdur di
yerek ötekine berikine sattığı 

gibi bir netice çıkmıştır. Hatta 
bazı küçük öksüz y vruları para 
mukabilinde Anadoluya bile gön• 
derdiği söylenmektedir. Diğer 
taraftan Şeldire H wmın Dariıli
cezedea biribirioi mnteakip bu 
kadar çocatu ne IUl'etle almıya 
muvaffak olduğu da uWP,k edil· 
mektedir. 

insanlar İptidai Ceza Usul
lerinden Kurtulamadılar 

Bu Kesik Kafalar, İranda Son 
İsyanın Elebaşılarına Aittir 

Kabul etmek lazımdır ki, bazı 
memleketler, adalet namına geç· 
miş znmanm miras bırakhğı 

iptidai terhip usullerinden hala 

kendilerini kurtaramıyorlar. Me

seli Çinde, idam mahkü :,Iar on 

hali tüyler ürpertecek birşev ~ir. 

Malıldimlar, ~ü:ı!erce sok;ı!ch; ·c~ a 

dolaştmlar ve haikıo ibret nazar-

larma al"zedilir. Eir masa ü~ rinde 
gördüğünüz bu ·sik kafalar da, 

İran Kürtleri ı · ı en isyaıumn bir 

safhasıdır. E eçirilen yirmi 

kadar eleb~ ı ı ed.l ılcteo 

sonra başları 

ları için i~' 

ot c1oi/ı 

iş, kob .sma

zlenı. ;.., ve 

sa uzcrmde 

bal..~ u:~ulr e r. 
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hıgiltere Btık6meti tar&fınılan Gaıi 

fü·- ııe hetliye edilen eserin tercümHl 

ÇANAKKALE 
- 136 - Yazan : C•n•ral Oglander 

Türkler Henüz Harbe 
Girmemişti 

KarargAhı umumi yine Orca• 
dian gemisinde bulunacakb. Gemi 
ile kara arasında kablo teıiaab 

ikmal edildiğinden bu defa Jene
ral Hunter W eıton •~ Jeneral 
Damadenin raporlan da sur'atle 
alınabilecekti. jeneral Hamiltonun 
bu muharebe tizerinde de hemen 
hemen biç icrayı tesir edemiye
cegı belli idi. Son ihtiyatını da 
karadaki kumandanına tevdi et
mit ve kendiıine iıgal etmekte 
oldutu Bqkumaadanlak maka· 
mın1n ancak mes'uliyeti kalmıştı. 

ikinci tllrte Muherell••I 
e · 8 • M•JI• '1915 

ikinci Kirle muharebeıi gibi, 
mütemadi bir ıurette harp etmif, 
yorgun Ye uykuauz efrat ile ya· 
pılan bir taarruz hareketine 
Harbi umum1de bile pek 
nadir teudOf edilir. Harbe 
ittirak eden kıtaattan yalnız sol 
hattan ıol cenahında bulunan 
125 inci liva yeni Ye taze kuvvet-
lerden mtırekkepti. Fakat bun· 
Jann efradı da Çanakkale hare
kltının ye katedecekleri arazinin 
lamamile yabancısı idiler. Mer· 
,kezde bulunan ve bcı zayıf ta· 
burd•n mllrekkep olan 88 inci 
liva enelki halinin bir iskeletin
den ibaret kalmııta. Bir tabur 
kumandanı milaleana olmak lbere 
dlier bltlln tabur, balak, kıtaa 
•• maaıa kumandanluını kaybet· 
mitti ft liYayı teıkil eden efradın 
hiçbiri on bet pdonberi bir 
gece bile adamakıllı iltiralıat ed• 
memifti. Sai cenahta bulunan 
FraD11z farkaaa dahi uykusuz bu· 
lunmalda beraber elan Tllrklerin 
gece bllcumlarının tesiri altmda 

· idi. Mlatemleke taburlarının A•· 
rupalı zabitlerinin kısmı azamı 
telef oldupndaa, kendi kumall" 
dantannın bile bu efrada itimat
ları kalmamııta. 

Muharebeye gayet hali bir 
surette baflancb. Merkezde, Çam· 
a;acı mabmuzunda, topçunun bom
bardıman denemiyecek faıdala 
•e serpinti kabilinden olan bir 
aletinden soara liç taburu önde, 

~ iki taburu arkada ve dll.fmam 
anyan keıif kolları ve uçlar ile 
aetredilmit olmak llzere 88 inci 
Jiıra ileri hateketine bafladı. 
Gayet yaırq yapılan bu ileri 
hareketi bidayette hiçbir muka· 
vemet ••1a maniaya teudOf 
etmeden deYam etti. Fakat bir 
kaç yllz yarda ilerledikten IODl'a 
ilerideki kqif kolları düt111U1n 
ileri karakollarmıa flf:mk ve 
mitralyoz ateflerile te'lkif edildi· .. = 

Re.1111 Telıllll 

1 abıatlnlst flnnıne:ı .ıti,.ouaıııı 

rıısuıioi~t 15 adel kupoıı ıle iıır· 
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ler. Ayni zamanda Törk topçu
ıu da ilerlemekte olan kıt' atın 
üzerine ıarapnel ate,i açb. Öğle-
ye doğru, ne 125 inci livanın ve 
ne de F ranıızların ilerlemedik· 
lerini ve her iki cenahın da bu 
suretle açıkta kaldığını gören 
88 inci liva da olduğu yerde 
tevakkuf ctmiye mecbur kaldı. 

Öileden ıonra KUçilk ~am 
ormamnın her iki tarafında da 

bir miktar ileriye gidilebildi iıe de, 
mahalleri tesbit edilemiyen gizli 
iki mitralyoz tarafından müdafaa 
edilen ormana girmek kabil 
olmadı ve saat 4 e doğru 88 inci 
liva hareket ettiği mevzilerin 
400 yarda ilerisinde siper kaz
maya bqladı. Zıiındue üzerinde 
bulunan ıol cenahı, 125 inci liva· 
mo ilerliyememesi yOzOnden el'an 
açıktı. Kirle deresi Uzerinde 
bulunan sağ cenahı ise aktama 
doğru Kirle deresi ile Kanhdere
de bulunan Lancashire F usilliers 
taburunun arasuıdaki boıluğu dol
durmak üzeı e ilcrileyen muhtelit 
liva taraf1Ddao emniyete alınabildi. 
Akpm aaat 8,30 da 88 inci livayı 
kumanda etmekte olan kolonel 
Willianis kararglba bir rapor 
göndererek btıtlln gün düımaom 
ancak ilerisiz kuvvetlerile temasa 
girdiğini, Türklerin kuvvayı kül· 
liyeıinin benUz muharebeye iıti
rak etmediiJni ve kendisi zayia· 
tlnın tabur başında elli neferi 
tecavüz etmeditini bildirdi. 

Sol cenahta muharebe daha 
ıiddetli idi ve okadar ileriye gidi
lememifti. Cephenin bu kısmanda, 
ancak saat 11,30 da; yani muay· 
yen zamandan yar1m saat :ıonra 
ıol cenabı kayalıkların kenarına 
dayanarak ilerileyen altıncı l.an-
caıhire Fuıillier.in ilerilemesi ve 
yedinci taburun da onlar1 takip 
etmesi ile harekata ba~landı. 
Efrat yerlerinden kalkar kalkmaz 
yere aerilmiye başladı ve ileri 
b&IUlder Y sahilinin üıt tarafında 
bulunan ve 26 nisan günü lüzum~ 
ıuz yere terkedilen düz araziye 
vlsıt olur . olmaz, derenin karşı 
yamacmdan isabetli ve öldürücü 
bir mitralyoz ate,inc maruz kal· 
dalar. Arkadan takviye kıtaatı 

yetiftirlldiyae de bu kurtun fırh· 
nasana kartı koymak kabil ol•a-
dı. ileriye ıitmek için yapılan 
her tepbbüa bir kurşun tufanile 
karş.laıtı. Cenahta bulunan kru
yazörl\n de yardımı dokunamadı, 
çinko Tütk sperleri denizden 
ıörllemiyecek bir mevkide idi. 

Seri bir çevirme hareketine 
sahne olacajı tasavvur ve tahmin 
edilen bu mevkide ak.fama kadar 
bir adı• bite ilerlemek kabil 
olmada. Karanlık baıtı;ı zaman 
livanı• •uharebeye ~tirak miş 
olan iç t•barunun zayiata ( 350 ) 
kifiye ba!il Glmakta idi. 

Saat bir raddelerinde lngiliz 
ileri bankitınm her noktada 
teYkif edildiii bir zamanda Lon
dradan, Harbiye Nezaretinden 
mihimmat ve cephane hakkında 
kararklhı umumiye bir telgraf 
geldi. ' Jeneral Hamilton bundan 
evvel 4 mayısta Harbiye Neza
retine bir telgraf çekerek, karaya 
çıkabdanberi mütemadiyen har
bedildiğinden, cephanenin, bil-

, bassa 18 librelik cephane mese· 
lesinin aou derece endişeyi mu· 

L: ı:ıil(tiıı llııo,. 30 ı. ıru ııu• cip oldupou ve acilen hunlarm 

'

et ictirilmeei lüzumunu bildirmifti. 
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f Operet 

iki Yeni 
Yıldız 

Semiha Cenap Hanım 

1 

Halkın temata hayatındaki 
ze\ kı günden gü e ( operet ) e 
dogru yürüyor. Hatta eiaeaıalarda 
bile operet filmleri raibet görU. 
yor. ( İpekçi Kardc,Ier ) İn yeni 
stndyolarmda, ilk olarak çevril· 
mit milli operetten çok ümitler 
bekliyor ve burada ( Müzehher 
Hanım ) isminde genç bir Türk 
yıldızının parladıgını görmekle 
iftihar ediyoruz. Sesinin güzelliği 
ve san'at istidadının yüksekliği 
ile bftyük bir istikbale namzet 
olan bu genç Tlh k yıld1Z.1 ( ipek 
Film ) stüdyosunda sessiz sadauz 
çahşırken, Kadıkö} de ( Süreyya 

. Opereti) de boş durmamış; Ömer 
Aydın Beyin mesaisi sayesinde 
operet heyeti çok canlı bir hal 
almışlar. 
Çarşamba gecesi Süreyya tiyat

rosunda mevsimin ilk temsili olarak 
( Emir ) operetini oyoıyan heyet, 
tiyatroyu dolduran halkı memnun 
etmiş ve uzun uım alkıtlaumıı
tır. ( Emir ) opereti kuvvetli ve 
nafiz bir kalemin mahsulü oldu· 
ğu gibi muıikide ~enç ( Kapu
çelli ) nin babasından mevrus olau 
aan'atinin kıymetli mabsuln idi. 
Tiyatro mektebi naezunlarmdan 
olan Prima Donna ( Semiha Ce· 
nap Hamm ,, h aüz lstanbul 
konservatuvarın ik ıal etmemiş 
olduğu b.ftlde, da a bugl\nden 
gösterdiği yüksek musiki kudreti, 
yakmda mlimtaz bir mevki kaza
nacağı bizzat müjdelemiştir. Ge~ 
çen seneye nazaran iki misline 
iblağ olunan kız v erkek bale 
heyetinin de çok çahştığı görül· 
müştür. 

G~çen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 
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BfKAYB 
Bu Sütunda Hergün 

Yazan : Naci Sadallalı 

Satıcı Güzeli! 
Rept Lutfi latanbul . tı;;rahn· 

daki bankalardan birinde me· 
murdur. Taksimde oturur. O ak· 
pm Karaköyde bir ııı vardı. 
K6prüyil yayan geçecektL işini 
bitirdikten sonra Tünelden Beyoğ· 
luna çıkacaktı. Eminönünde elini 
pantalonunun cebine ath. Niyeti 
bir sigara tellendirmekti. Paketi 
çıkardı. Açta. içi boştu. Boşalma, 
aigara paketini cebine yerleıtirmek 
onun için ufak dalgınhklardandı. 
Bu sırada; bir tUtüncü dükkAna· 
nm 6nllne gelmiıti. Durdu. Başa 
önünde, bozukluklardan sigara 
bedelini doldurmaya çahııyordu: 

- Ne : sigarası emrettiniz 
efendim? 

Başına kaldırdı. Birdenbire 
ani bir tokat yemif gibi afalladı. 
Kekeledi. Bu can çıkaracak kadar 
cana yakm olan kızın yüıgörtinı

lüğü ona beş kuruşa mal oldu. 
Ötedenberi onbe,lik sigara içer
di. Hazırladığı on bet kurUfu 
cebine indirdi. Cüzdanından bir 
lira çıkardı: 

- Bir Yenice liitfedinl dedi. 
- Buyurunuz efendim ! 
- Teşekkür ederim efendim. 
- Estağfurullah efendim. 

* Kondinin de anlıyamadığı 
görünmez, hilinmez s.ebepler o 
günden sonra onun hayatının 
yeknesak gi,.işi üzerinde mlleasir 
oldu. 

Reıat Lutfi o günden sonra 
ııı Yenice cigarasma döktO. 
Üç dört senedir her sabah oo 
beşliğini aldığı acem ttitlinciyle 
hesabına keserken adeta eıki 
karısına, sevgilisile ihanet eder 
gibi olmuştu. Şimdi arhk herafln 
tramvaydan Karaköyde iniyor, 
Köpri\yi\ yayan geçiyor ; aşkın 
ilk kıvı1cımmı gönlüne dliıilren 
kişenin önünde mola veriyordu: 

Siı? 

Bonjur efendim, 
Bonjur Beyefendi 1 
as:lsmız efendim ? 

TeşekkOr ederim efendimi 

Te.JCkkür ederiın efendim. 
Boojurları, teşekkürleri ufacık 

mükaleme yavrucukları takip 
etti. Mükjlemecikler büyOdli, 
muha•erecilderi doğurdu. Ropt 
LiUfi açaldı ; MuallA Hanun da 
yelkenleri fora etti, o açıldı. 
öteki ıeri kalmadı ve nihayet 
açıklarda butu,tular. 

Otomobil kornalarmm. tram
vay çanlanna kartfbğl, satıcı fe,.. 
yatlarmm vapur dlldOlderi ara· 
sında kaybolduğu lstanbulun bu 
en civcivli hareketli, glrlltilft 
yerinin iflek bir kipcitinc:le dil
ber tött\ncü kııile Reşat Latfmin 
a,kları doidu büyüdü. Ve niha
yet birgin " sevgi " Rept Lüt .. 
finin ruhuna: .. Ben, dedi artak 
büyüdtim, kıvama geldim, böyle 
köprübatlarmda falan olamam, 
kendime münasip, yetil ve sakin 
bir köşecik isterim. " 

Reşat Lütfi o gece kaleme 
kağıda sarıld . Sevgilisine dlin· 
yalara &1ğmaz aşkımn, 1 metreye 
endazeye gelmez büyliklüğilnü, 
mezarlarda bitmez sonsuzluğunu 
sayfa sayfa autath ve nihayet 
ondan vaziyetlerine meıru ve 
kat'ı neticeyi ver~ husaMtnda 
g&rlifmek üzer• bir miilikat ta-

lep elti. Ertesi sabah 1r6zleriade 
kalbinin bfttün muhabbet ve vefa 
hislerini anlattığını zannettiği gr 
rip bir bakııla tDHincft gilzelinia 
gözlerinin içine baktı. Mektubu
nu verdi. 

Bu sırada ne söyliyeceğini u· 
baha kadar dUşilnmüı, bnlmuş, 
kararlaıtarmıfb. Onlan da ~ 
murtladı. Akıama cevabını alda. 
Segiliıi mu•afakat etmifti. Tram
vayda yer bulmuılardan fazla 
sevindi. 

* Nihayet bir tnrlD gelmlyec.-
ğini zannettiği bugtln de 1relmifti. 
Yıkandı. Yüınnnn cildini kana· 
tırcaaana perdah etti. Bayı .. 
arifelerinde çocukların yapblt 
gibi, fapka.,ndan jartiyuine ka
dar aktamdan haıırladıtı elblae
lerinl giydi. Sirkeci l.tuiyonana 
indi. Saat onda burada bulap
caklardı. Daha yarım aaat Tardı. 
Bayle zamanlarda aeYfİll beldiyen 
her Aşıka olduğu gibi yanm aa
atin ona da yarım a11r aibi gel
diğini saat ona kadar aeler pk· 
tiğini taavire bilmem lllzum Yar 
mı? Nihayet.. Omumna bir el 
dokundu. Heyecanla clladG. Ob.
E Yet oydu .•• Ukin111? - Bu feciydi, 
bu... Bu... Evet... Kinr laY1r 
altm gibi saçlan derin de
rin gözleri, beyaz beyaz elleri 
ve yhile. hokka gibi aizı, kiraz 
gibi dudakları, keman gibi kq
ları, ut gibi, tanbur gibi pardon 
pardon; velha11l herpyile Mualll 
yine çok glıeldi. Fakat... Gip 
önünde o gBne kadar oaUD laep 
belinden yukanaım glrmllt olu 
Rept LOtfi bir ayatının cip 
rinden altı parmak lna, bifi_. 
çok sakil, ve bUuıem kaç -tiaa 
ince ola'bileeetini hiç he1a1Na 
katmamı,talll ... 

* O gün akıama kadar bera-
ber ıezdiler. O gtınden IODra 

Rept Li\tfi o tOttındl dOkklm 
civanndA hiç 16rlhımedi. G.._. 
lerce d6ktlliil dillere mY; yakuau• 
geçirditi aıecelerc mi, cluydaja 
heyecanlara mı, aarfettiii para
lara mı, oounla yaayaaa gldifle
rini glrmBt olan muzip ahbap
larının acı alaylarına mı 1au,-. 
ne, hangi birine yanacajuaı keneli 
de hlll keatiremiyorl!ll •••• 

Yeni Ne1,.iB11t 

Mimar 
Her ;,,.y muııtaıam :uı intipr etmekte 

ola ı lıu mlmart ve san'at ıotl'mu:aM

nın 2ft uumaralı t1ylfıl nusbuı müte
aadtt. ınetlekt ınakaleler vo mimari 
eseri~ ile zengin Mr fRkilıll) intiıar 

et mitt ir. 

lctihat 
IOUIMMlın 8;)5 inci nıııbası dolguu 

Lir mOndcr(lcat ile çıkmıttır. Bu tayıtla 
Abdullah (,'ev<\et, Ahmlt. Kudsi •• 
~hıı.et llaıodi I~~ h•ri rı yazıları vardır. 

Hv•cıllk v• Spor Havacıht 
\ t ' sp<ır 111t·t·nıııas1 11111 81 i nci sayuu 
~ıkmııtır. l· ir tıırl, tayyare mUbendiıl 
tnr frn t':ııı yıı pı hı ıı iJk llilh tipte tay· 
, .t ro\ ı ıi t ) a 1. ı 'ı T •ıı ı ınler\e 'i ' tirk.iy• 
;u rııu 11 h ~ıiııde ı :Mfara ıı hava<ıılar 
\: l'ısaıı 111:1 ,al t1 \'c rr.,i ıııln varchr. 

latanbul Ticaret we ..... ,. 
OdaSI mecmu••• - F..ylöl 9,12 nur 
tıa ... ı ı·trcılı lmitll r. Mtthtc,•iJalı at:tı" 
sııut.ı lic ,ri ve iktı a'1l haberıeı. 
11 ı-klivıtt, tı.ıri~i t icare t, ti,.art ti•ar 
brı ı ın~ı la fıı."-ı} nt uıakatel&ri "lardır• 
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Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: 
lfal'ıılrrfrf: 

Ar11etld Oalopew -··-
Para Kazanmaktan Ziyade Vakit Geçirmek için Çalışan Amatör Detektif .. 

Lutfen Şu E anknotun Köşesine Bakınız L. 

- Ben de ikinci defa olarak 
aöylüyorum: Maksadım lAtife 
değildir. Biraz enci size ismimi 
•öylemiştim. Şimdi de hUviyetimi 
liÖyliyelim. Tıpkı ıwo gibi detek· 
tifirn. Fakat amatör detektifim. 
Para kazanmaktan ziyade nlrit 
geçirmek için çalışınm l Bu mu
kaddımcyi müleakıp maksada 
gelelim : 

Üç aydanberi geceli gündüzlü 
Iİıi takip ediyorum. Ne yapbğınw 
Öğrenmiye çal ıııyorum. Bu maksatla 
Iİıe dostlurımdan ve abaplarım· 
cLau tıç. beş kifiyi r önderdim. 
Bana müştailerioiu nasıl kabul 
ettiğinizi ve size havale edilen 
İşleri nasıl zahmetsizce gördüğü
lliizu, hulAsa uğraşmadan nasıl 
Para kazandığınızı anlattılar. 

- Fakat Efendi .• 

- l!ırakmız da devam ede· 
Yioı: Evet meaai ıeklinizi anladım. 
Buna rağmen bir aralık hakika-
ten Edgar Pip olup olmadığınız
dan şüphe ettim. lngiltered~ size 
~ardiyanbk etmiş olan Higens 
11lninde bir adamı Londradan 
letirttim. Derhal tanıdı. 

- Pekili, farzedelim ki, Ed
lar Pip benim, fakat mademki 
cemiyete karşı borcumu ödemi
fİın, hapishaneye girip çıkmışım, 
IİID~i ıcrbestce çallfarak hayab
llıı kazanmaya hakkım yok mudurl 

- Elbette vardır f Fakat ça· 
lışırken tekrar sapıtmamak, doğ· 
ru yoldan şaşmamak ıarlilel •• 

Acaba muhatabım Sen Tr~ 
l>ct hAdisesindeıı mi bahsedecek· 
ti? Mlimkün fakat bundan be· . ' 
llını endişem olamazdı, vakıa 
Y~nlış bir rapor vermiştim, fakat 
h~hayet aldandığımı söyleyebilir
dını , Bana gelen müşterileri a!
datnıış olmakhğıma gelince 
bundada kanunen cezayı mucip b• . 
ır hareket göremiyodrum. Çünkll 

"erdiğim malümntın aksi ispat 
tdilenıezdi. 

Maamafih adam devam etti: 
f - Evet, çalışma~ knkkımzdı, 
akat doğru yoJdan şa~mamak 

lattife •• kendi hesabıma ben bun• 

ddaıı iüphe t""diyordum, ~ümkün 
e"u g , dayanamaz, diyordum, ve 

~~ralda neticeyi bekliyordum. 
ıhayet gU'rıün birinde tahmini· 

rtıin doğru çıktığını gördüm! 

- Efendi, zannederim ki evi· 
lllt hana konferans vermek için 
~clıneınişsinizdir. Açık söyleyiniz, 
t• •nği meseleden bahsetmek is-
•Yorsunuı? 

- Hügo Çesncr meıeleıindenl 
Gllldüm: 
- Galiba bu meselenin ka

Pôlndığuu bilmiyorsunuz? 
C - BilAkiı biliyorum : Mister 
erııerin kasasından banknotları 

:;s ıl çaldığınızı, harcedemeyince 
: hassa tehlikeli görllnce nasıl 

Q Up la. geriye götOrdüğDnOzü 
~e Madam Ccmerin dola1mıa 
b 0Yduğunuzu, hu1iaa herşeyi 
aıtarı baıa ve gözlerimle gör

lntiı gibi biliyorum! 
Ben adamın varacağı neticeyi 

:?laınak lizerc protesto etmeden 
ınliy~um. Fakat o sözüne de

•anı etmedi, cebinden bir cüzdan 
~c hu cüzdanın içinden de bir 
anJnıot çıkardı, bana gösterdi: 
. - f..tıtfen bu banknotun köt~ 

;:e hakrnız: Ne görilyorsunuz? 
ktını: Bu bankD"Ot Çeanerin 

evinden çaldığım banknotlardan 
biri idi ve kaıeainde de soğuk 
damga ile yapılmış olan Çeıaer 
ismi okunuyordu: 

- GCSrüyorum, Çesner iımi 
var, dedim. 

- Hele hele, biraz daha 
dikkatle bakınız.. 

Baktım ve birde~bire ~aşır
dım. Banknotun köşesinde, Çes
ner isminin alt tarafında bizzat 
benim imzam vardı, fakat bu 
nasıl olabilirdi? 

Bir dakika düşünme bana hl· 
diseyi anlatmıya kafi geldi: Bu 
banknotları çaldıktan .onra 
evimde sayarken bir tanesini dU. 
şürmüştüm, yerden alarak örse
lenen kısımlarını masanın üzerinde 
düzeltmiştim. Anlaşılan bu düzelt· 
me keyfiyeti sünger kağıdının 
üzerinde olmuştu ve mfişteri· 

lerime yazdığım raporlara at· 
bğım imzalardan bir tanesi 
evvelA sünger kağıdına, sünger 
kAğıdından da bu banknota geç• 
mişti. 

Maamafih derhal itirf etme
diıo: 

- Bundan ne çıkar, dedim: 
Mister Çesuer ilk defa olarak 
buraya geldiği zaman bana bin 
frank peşinat vermek .istemiş, 
parayı çıkararak ma1anın üzerine 

Deniz altındaki Se~vet :eı· 
Umumi harpte büyük bir al· 

tın yükü ile batan Mısır - Ejipt 
isimli vapur nihayet uzun uğraş
malardan sonra hazinelerini dışarı 
verdi. Artiglyo namındaki İtalyan 
tahlisiyesi, senelerce uğraştıktan 
sonra Ejipt vapurunun ambarla· 
rındaki altmlara dalgıçlar vasıta
sile boşaltmıya muvaffak oldu. Bu 
muvaffakıyetli teşcbbiısten sonra 
19 l ~ senesinde biiyük bir mü
cevher yükü ile batan başka bir 
vapurun içindeki haziulerin çıka· 
rılması için hazırl ık yapılıyor. 
Bu vapur, Meridadır. Amerikanın 
Virjinya isimli burnunun öniin
lerinde batmıştır. içinde bulun
duğu derinlik 60 metre kadardır. 
Meksikada isyan çıkıp ta impc
rator Maksimilyen ihtilalciler 
tarafından kurşuna dizilince, fm
peratora ait emval, bnzı A \'rupa 
devletlerinin teşebbüsile Mcrida 
vapuruna yfıkletilmişti. Vapur 
yolda battı. O zaman deniz kur· 
tarma vaQıtaları bu derece kemal 
bulmamışh. Suların içine ısömülen 
vapurdaki serveti çıkarmak kim· 
ıenin akhndan ~ eçmedi. F akal 
son Mıs1r vapuru muvaffa&..;yeti 
Salvor isimli bir İngiliz gemisini 
bu maceraya sevketti. Fakat şimdi 
ortaya bir lngiliz balıkçısı çık
mış, kendisinin 1mperato~ Mak
similyenin oğlu olduğunu iddia 
ediyor, eğer bu mlicevherler ele 
geçiri~cek olursa, lmperatorun 
en yakm varisi sıfatile bunların 

kcndiıine ait olacağını söyliiyor. 
Bu balıkçının elinde mevcut ve
sikalar iddiasını tevsik edecek 
mahiyettedir. 

Meksika isyanı patlakverdiği 
zaman küçük prens oradan giz· 
tice kaçırılnı ı ş, l.ondraya getiril
miş ve bir sabah, bir katolik 
kilisesinin merdiyenleri üzerinde 
bulunmuştur. Meridanm hazine
lerini çıkarmıya teşebbüa eden 
şirket, şimdi bu adamla müzak~ 
rededir. &iindeki vesikaların 

koymuflu. O ID'ada siinger kl· 
ğıdından imzam bu banknota 
geçmiş Ye bu banknot ta çalman 
banknotla.mı arasına karışmıı 
olacak! dedim 1 

Mö.yö langulya gtılmiye baı· 
ladı: 

- Hakikaten haurcevapıınız: 
Fakat ben qimi iyice tetkik et· 
tim ve öğrendim ki Mister Çes· 
ner çalınan banknc.tları daha 
o gün bankadan alm11 ve hiç el 
sUrmedeu kasasma koymuıtu. 

Bu sırada kapı çalındı. buyu· 
runuz, dediın, içeriye bir komiser 
girdi. Anla~lan her şey peşinden 
hesap edilmişti. Mukavemete 
imkln yoktu. Çaresiz evvel& 
karakolu, sonra da mahkemeyi 
boyladım. Neticeyi biliyorsunuz : 
On sekiz ay hapse mahküm 
oldum. .. 

Dışaıda bıraktığım vaziyete 
gclice Sen Tropez: Bilyük bir 
dolandmcılıktaa dolayı tevkif 
edildiği için iulivacı bozulmuş· 
tur. Zevcem (Edit) ise bana an· 
lalhirna göre fÖyle böyfc hayatı
m kazanmakta ve lıer hafta pa
zar gfinü beni görmiye gelmek
te, bir an evvel müddet imi biti· 
rerek çıkmaklığımı beklemektedir. 

SON 

l L A N 
Şi~Ji Hala•kirıa:U ca<lcleaindo 

292 numanlı Ali l·'uat ecunasini aatın 
aldım. AlacalıJrlar ,..,.. 15 gün zar· 

fında muracaatl•n •• mezkur mild
detten aonra vaki •lauk nıüracaat
ların muteber elamıyaeatı we hukuk

l a rı zayi olacatı Te hi~bir mes'uliyet 

kabul olunamıyac•frln• ilin eylerim. 

Eczacı 
Aatm ŞUkrU 

lstanbul 4 ncO icra Memur
lu undan: 

B "azi ·inde! l·>nirg!ınd :ı. B:ı .. lar bi· 
b 

la i , o l in} ı• eok:ık?.oLt ına. nAzır 

gal ri ınrn k nltlc his rd:ır ~o al!kauar 
Ll p clJ f' \ ıo j J; anıctk5.hbrı meçhul 

('Pıı:u. ·l ar IJ. la. Comil 'rosun Pnt:ıra 
, e alacak lı o an O nı:ı.n Beyde Ke tit 
soka •ın d a doktor lfayrı Heyin ha
ne nde mukioıo ı ken elyevnı ikA
ın • tt;nhı ıııcc; hul C:fılter Hanıma ve 
ı:ınk:ı l r l c ı11ıı Be:; krbeyınde yalı ın· 
ıl :ı ı ıı u l.i ın nl:ı ı M ıh ri Eın tre H. ma: 

T ımanı ına 470~ lira kiyme,t tak-
ı lir c<l ilLn Ho~ıı.?.it;iıafo l~ınir~1nd:ı H:ığ· 
Lir lı il lı h' J stİ U} c sol.<lf:,"ln d:ı k .~· n 
.ı t l ı-;,Jllt), l lJ u iil, ı'rn•r, c.-.dit l l.1 4 
ıııı ıı.ır.tl l v~i-. \ t: rılıt.1111 nrnh:ı.U ini 
J,:ı, 1 g.l) rı 111 ııkultlıı ılürt i tiharilu ik i 
lıi c"iı .. ıiı nıı111ıı a (.'iı.ri 17 bu.:uk ma-

t ra \t' iki lıı le ma.;ı,~1.izin Ulus bi osi 
dö. ı lıi:.s i ib.\rilo i ki lıi :::.""S i ikinci 
• ı; ık a r ttınnn~ :ı. 'l: :W.t• m;,, 1:i·l0· !J32 
tarılu d•' 9.\rtıınıııen ...Lh-:ıtı hane.\' t3 

ı ik , 0 'i- ı ı -~.3~ ta rihin o miisadif 
pnu r esi J! tintl saat 14 den l i ye 
kaclnr ;u;ı'k :Lrttırın:L '•r<ıtilc eatı
lrı ·· ııg- ı \o il~i ı c' arttırma olıJuğıı 
iı • i ıı P il ı;uk nrthr:uıııı iletiinıle lıır:.ı.· 
k•ılaı a.;ı ve lıiriıı·· i arttırmada (8000) 
l i rıl\· ~ ıalip r: ıl.ıııı' olılugu telılig mn· 
karı~ına k'liuı olııı'lk u:c.e ·6 !J::9-h9 dua-
ya nnmarasile il t\n olunur. 

--- ·-----
lstanllul Altanc& lcC"a Daire-

şlnden; 

~al ıl 111 a1ı mukarrer uıı•rhuu e9y:ı. 
.!.l-10·U ~..? t lri lı inc mUsaı} f paı.ar gOnU 

<ı:ı.'lt Hi-17 d o Bcyo~lırnd11. l\ltip Mıuı· 
ı.ıf. çı--ldıı ıııııhallc inc'le ı\hdu tlah soka 
gı ı dn ııi .·o. h haıwde bi lııııiz.ı~ l'de 

satıln ı·n~ı il.l• ı olunur. 

doğruluğuna kanaat ed~rse ken
disile bir mukavete yapacak ve 
bunları onunla yan yarıya pay
laşacaklar. 

Sayfa 11 

1 Bugünün Meseleler-inaen 1 

Türkçemizi Canlandıran 
Çok Mühim Bir Keşif! 
(Baş taran l fnd uyfada ) 

deki tesirleri hakkında dilşünce· 
Jeriniı. nedir? 

- Uı.un aeaeler türkçe Ye 
arapça ile uğrqtım. TOrk dilinin 
Arap dili ib:erindeld tesirlerini 
tetkik etmek pek te aklımdan 
geçmemişti. Büyük Gazinin son 
ilhamlarından be'!lde bu husuıta 
bir araşbrma fikri hAsıl oldu. 
Arap dilinde tnrkçenin izlerini 
aramaktayım. Elde ettiğim pek 
mühim bazı ip uçlan vardır ki, 
kolay kolay kopanlamaz sanınm. 

Hindi Avrupai dillerde ot. 
duğu gibi Sami dillerde de haki· 
katen Türk dilinin derin izlerine 
tesadüf edilmektedir. Ana dili
mizin, birçok dillerin anası olduğu 
hakkındaki büylik dayanın ıayısıı 
şahitlerile karşılaşıyoruz. 

Eskiden arapçada ısım ve 
fiiller en az üç harfli, ve ilk 
bakışta iki harfli görilnenleri 
de esasta yine üç harfli sayı· 
lırdr. Fakat bugün dil bilgileri 
bu kanaatin doğru olmadığını 
meydana çıkardr. On, on iki 
asırdır Arap gramerlerinde yaşı· 
yan bazı -kaidelerin yalnıfbğı or· 
taya atıldı. Arapçada üç harfli 
öz köklerin sonundaki harflerin 
ekleme ve so•ıradan takma oldu
ğu ai:ı.e vereceğim örneklerle bir 
kat daha kuvvetlenmiş sayılabilir. 

Arapların birçok kelimeleri 
türkçeden aldıkları artık ispatı 

güç olmıyan bir haldkattir. Bu 
araştırmalarımla anladım ki, iki 
harfli Türk köklerinin sonlarına 

biribirine benzer veya başka 
başka harfler el<lenmcsile yeni 
birtakım Arap kökleri doğuver
miştir. 

Türk dilinin en basit cevher-
lerinden alınan bu kökler, ma
naca olduğu gibi fonetik itibarile 
de ya hiç değişmemiş, yahut ta 
münasebetleri zorlukla anlaşıla
cak, belki de kolaylıkla izah 
edilemiyecek değişikliklere uğ· 
ramışhr. 

Balkan Har hinin 

Acı Hahraları Ve 
Bulgaristan 
( Baştnrafı 1 inci sayhd• 

kan muharebesinde ölen Bulgar 
askerlerinin ruhlarını taziz için 

ruhani bir ayin yapıldı. Avin 
bittikten sonra Harbiye Nazırı 

Jeneral Kisof, Sofya Metkez Ku
mandanı Jenernl Solarof, Meb'u-

san Meclisi Reisi M. Malin of, 
Eski Muharipler Cemiyeti mil-

messili, Trakya ve Makedonya 
mFıltecileri heyetleri, başlarmda 

Sofya Bul~ar Başpiskoposu oldu
ğu ha1lde Ayanikola kilisesi av-

lusuna gittiler. Burada tek
rar biiyük tezahürat yapıldı, 

sonra buraya Balkan har· 
binde ölen askerler için dikilen 
abide kiış~t edildi. Bu mfinase

betle Meb'usan Mediıi Reisi M. 
Malinof bir nutuk irat ederek 
heyecanlı sözler söyledi. Mütea· 
kıben abideye yüzlerce çelenk 
konuldu. En sonra da binlerce 
halk bu al.idenin öniiııden geçe· 
rek tazim hislerini ifade ettiler. 

H. A. 

Türk llakOnOn son harfinin 
tekrarile doğan köklere de tesa
dilf edilmektedir. Çok eski ve 
aayısız U1rlann yuğurduğu ve 
doğurduğu bu köklerin tftrlü tUrll 
tezahOrlerini derinden derine in
ceJiyerek 1l%UD yazılar yazmak 
kabildir. Arqbrmalan bir kW 
halinde Dil Cemiyetine verece
ğim. 

Şimdi size bazı &nıekler gHs· 
ter eyim: 

Şu kelimeler, Tllrk kökünlln 
ıon harfini tekrar etmekle vllcu
da gelmiştir: 

(Kat - t : kat ) yavq yavq 
katmak suretile biriktirmek (knt .. 
tit ) kokulu ıeylcri biril : : ine 
kabp karıtbrarak macun yapmak. 

( Zan - n : san ) sanmak. 
( Ket - t : git ) yayaş yavaf 

gitmek, yllrftmek. 
( Ab - b : üp ) suyu yavaı 

yavaş içmek • Divana Lfıgalittürk, 
el'idrak. 

( Deb - b : dep ) deprenmek, 
kımıldamak, yavaş yavq yürümek 

( Tem - m : tüm ) lamam. 
Tümden: Tanı olarak. Anadoluda 
kullanılır. 

Şunlar da (kes) kökünün so• 
nuna başka başka harfler eklen• 
diği halde manalan ya hiç d~ 
ği§miyen veyahut az çok deği
şiklik gösterenler: 

Kes - f : kesmek. Kes - r : 
kmnak. Keı - ı: döverek ufalt• 
mak. Kes - nı: el ile ufaltmak. 
Kes - d : alış verit kesilmek. 
Kas - m : bölmek, parçalara a
yırmak. Kas - • : ke9mek. Makaa 
bu kökten yapılmıınr ki Rtlı 
mıkastır. Kos - m : kırıp arır-

ına k. Kas - 1: kesmek. Kas -
r: kesip kısaltmak. Kas - b : 
kesmek. Kasap bundaodır. Ka -
f : kum ak.,, 

/Naim Hazım Beyin izahatı 
burada bitmedi. Yarın bn mü
him dil keşfinin daha mülıim 
kısımlarım ok11gacaksınız.} 

Kiralık apartıman 
Osmanbeyde Tramvaya 

bir dakika 

Şişlide Osmanbeyde 
Afitap sokağında 18 nu· 
maralı Ar aksi aparlı ma· 
nının ô numarası kirahk
hr. 5 oda, bir sofa, 
su, elektrik, havagazı, 

güneş ve hava 
--- Kıı"pıcıya mllr~caat edinir ---

•• .. 
lstanbul 4 UncO icra Memur· 

luğundan: 
Bir ılc' ııin tenıın i için ıııa•ırıız , .e 

para~ a ı;~nil ıııe:;İ muk. rror 111 lira 
kıvın •'lİ ı11tılısmmoneli La~ik ı ı. rka. 
pdra. t. :ıırnı5ı :.7-10·!1:3.! tıuilı i ıı C\ ııı O • 
dit J>P'l mbo ~ıınO ıı ı at 10 dan 1<! ~ · 
l\ ad:ır ı: , ıa.t.ad. Arnpyan hamnıh Kır 
Z:ı Jn :O:ı•vl,i ,,; e -:;tın•khıı l :ızı lıaru• inde 
;ı çık arttı r 3 ıfo l!.~tılıı~kt ır. 

'J'.ll p· ~riıı mnh. llrndo bulu na(': , ıne· 
nıuru ıı a !l:3--ıı7') dozy:ı ilo mOrnc;ı :ıtları 
illıı olunur. 

Temmuz 1914 
l ~ın ıl I~ d i,;ın ıabe criıl i r. 

Tarih, politika, diplomasi ile 
meşgul olan hiçbir kimse buhu 
defaat ile okumaktan müstağ· 
ni değildir. lıPr ldt:ıpçıd:ı 150 Kr. 
'l'ı•rd ııw Haydar Rlfal 8eylndlr 



• 

t2 Sayfa 

KREP P·BBTON 
• 
lpekiş moda bürosu 

akdim ediyor: 

Krep Prelon, çay elbiseniz ve tay

yörı ·· ğünüz için intihap edebilece

ğiniz en liiks ve modern kumaştır 

Bu İş te İpekiş'indir. 

t .. :!.:f:~•anbuı .b .. ıed~yes·i· : a uarı I * ~ 
Qtly6kdere Fidanlığında kuyu inşHı : Teminat 176 lira 
OıkOdar 8 nici mektebin tamiri : ., 34,5 ,. 

Yukarıda yazılı itler mDnkasaya konutmuştur. Talip olanlar tart
aamo almak ve ketif evrakını görmek Uıere her gUn Levazım 
mOdOrlOğüne, münakasaya girmek için de teminat makbuz veya 
mektubu ile 24-10-932 pazartesi a-ünli saat on beşe kadar Daimi 
EocDmene müracaat etmelidirler. 

MACAR ZiRAAT MAKiNELERi FAB~IKASI 
Hofherr- Schrantz- Clayton .. Shuttleworth A. Şirketi 

Sirkeci An~ara caddHi No. 18 - 24 
Her tGrlQ ziraat allt ve makineleri - Motörler - Santrifüj tulllmba

lar - Değirmen teai1atı. 

GAYET UCUZ FIATLAR 
~ 

,, -,... 

UKUFE 
ITRİYATI 

Tabiat çiçekleri, çiçeklerde 

Şükıife 
losgenlarml Yarattı I 

BOtGn Şl\ldlfe Losyon, ekisler, 

parfünlerinin esası tabii çiçek 

esanalarad1r. 

Kibar tabekanm allmett farlka•ıdu•. Nef•••t ltlb•rlle hiç bir 

ecnebi mark••• •UKOFE mU•tahzar.a!ma tefevvuk edemez. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
5 ı 1/932 tarihi için kapalı zarf usulile ilin edilen maden kö

•lrilllön TuYenen cinmi llakal yQzde altmıı betinin oıı milimetre
den iri ollBUI ye Oll milimetrelik elet'• litllade kalmasa me,rut 
e&d..P tanila ola•ur. 

SON POSTA 

Sadık Zade Biraderler 

Vapurları: Karadeniz Postası 

SAKARYA 
23 .;:~~~~vvel p AZAR 
gtinU lqaou saat 18 de Sirkeci 
nhtımmdan hareketle (Zongul
dak, 1nebolu. Samsun, Ordu, Gi
re.sun, Trabzon ve Rize) ye 
a:r.imet ve avdet edecektir. 

F a"la tafsilat için Sirkeci 
Meymenet Haru nlbnda acen· 
ta1ığma miiraca&t. Tel. 22134 

Halka Müjde 
l\ııtlll " 1.lııştJ.;1 •ı~ lll(Hll. t>Üı~f'yi

t ıı. hı l uıııııı<lau i ttıdi~iııiı 

Her nevi eşya 
ay vade ile 
. alabilirsiniz. 

Gazete ile 

Teshilat 
muesaeseıioe müracaat ed~nlere 

C!o 2 1/2 tenzilat yap!hr. İ•tan· 
bul Ce,il Bey Han, Oroıdi • Bak 

ltM~ı!lında No. 33 
.. ___ -~l ·fon: 239-16 ---.. --

)'ıtrclııııııııı ı h. 'l.ır<lır. h.nlıııı b.nlo 
dor. ll v.rni dı ıeltir. Mide ,.c 

lurtrnldurı ;ı,;rtliıı. toınizlor. 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 
:ıfaz•w ismin o <lıktrnt 'e 

,,.r.ut:ı MAZON iı;teyiniı.. 

!\I .-ın1nııı "t' uıııstefi t olııııy anlarııı 

ı•.ıra-<ı i ufo l'llilir. 
l!ll) ilk titPı;i ı~taııh11llla ıuo ı,uruş 
J)uptı~u: Jı Bank'"' ı.rkn!':ını'l:l 

l:! Nü. 
MAZON ve bOTTON 

ECZA DEPOSU 

Cuma OUnkll Maç 
lı1t,ııılıul ll:ılk •\'İ rui!!liğiııcleıı: 
s ... ('. ı. Millı fıılhot takııııt ile 

Dalkcv~ futlırıl takı mı :ırnsıncfa ) apı· 
h~c·ak mıı~·lard.rn hirirıt'isi 21-hiriııcitoı· 
rin ( umıı. giin!l Kadıköy l'onerbnhçc 
Statl) oruuullu ve i iııC'isi ~:l·pıı.7.:ır 'l'ıtk· 
sim . tnclyMn ııııda yıqıı in cnıdı r. Bilet lor 
Lugfln<loıı ifilııırtrn HAt0 (:EKAT'lDA 
Zeki itıza Rpor Maıçıu:ıuuuda 'e cuma 
giinü ondan itilıaroıı K:ulıkiiv ~ t:ı.dyo
mu kite iodc satllııcal,tır. 

lıclibama meydan vailrıııttmtık içiıı 
Sti'dyomlılT liapıhm on iklrle :ıçıla
caktır. 

l•tanbul Altıncı lcr• Oatre-

..:ntıltıuı~ı ıııuurrer uıalıcuı eı,ya 

23·10·9H2 t:ıribinı· ıııUfıHdif ııaz.ar gılııil 
aat HH'i' tl~ Beyog-lulllla K:ltlp .Muıı· 
tııfnçelebi ıııalıullosirıdl' .Miic:ı.delo~ık

mnz.ı soknğmdıt rn • (!. lı hnne<tc lıil

müı..ayede 11:ıtıla<'n~ı ilan olunur. 

... Poet. M•H•~ .. 
~~~~~--

S.bibi : Ali Ekrem 

Nett41at Mldlrfi: Halit UıtlJ 

.. 
Pek yakında 

SAFiYE HANIMIN 
Dizlerine Kapansam 

KOLUMBİA ~ -- ............ 

PLAKLARINDA DlNLIYECEKSINIZ. 

Mekteplilere Mahsus 
TALEBE . YURDU 

Şehzadebaıı caddesinde açılmıştır. 

Darülfünun ve liselere çok yakındır. 
Geniş, büyük bine ve yeni, temiz eşyayı görmek, elve

ritli ıeraiti anlamak için her gün Şehzadebaımda Kouser· 

vatuvar sokağında Yurt binasındaki Mlldllriyete sabahları: 

(saat 8 • 10) a akşamları ( 16- 18) e kadar mtiracaat edilmelidir . 

iNGilJZ PAZARI 
L. LASTNtCK 

fstanbul Emin<SnOnde Köprü meydamn<la ı3 
numarada ı inci katta 

MUŞAMBALAR 
İngiliz kumaşlarandan ayni zamanda hem pardesü, 
hem muıamba vazifesini göreo janr Angle kauçuk 
gayet tık parclesU gaf>ardin empermeabilize her 
renkten bulunur. Ha:ıır ve ısmarlama. Deri jakctler 

de bulunur. Her çeıit ve renklerde: 

O NIFORMA, ASKERi, MEKTEPLi 
v" s ıirc. ka<lrn 'Ye erkek, ~·oculdnr ı ırntı uı; toptan YO perakeı d 

f ABRiKA FiATINA SATIŞ 

Oksurenıere: KATRAN HAKKI EKREM 

C !!..~!.!..~.l!: .... !!.~!!!!<!.ul! !!.~~ ... y•nıııa ıukletmiı ve aabahtan akta•• kadar ha.talannı kabul ecler. ,.. 

Emniyet Sandığı Mü
dürlüğünden: 

Sandığın mala olan Beıiktaıta Meşrutiyet maballeaindtı Cıbi 
sokaimda eıki 20 Mn. yeni 32 numaralı maababçe bir hanenia 
tamamı (on bir bin) lirada mDtterisi üzerinde olup 27/10 932 tarihin• 
mUaadif perıembe gllnll müzayede bedeli baddillyıkında görüldüjil 
takdirde kat'i ihalesinin icraıı mukarrer bulunduğundan talip olao• 

Jarın mezkür gönde saat 14 ten 15 buçuğa kadar Sandık idaresine 
rnüracaat eylemeleri itin olunur. 

----------~----------------------------------------------
Satılık Hane ve f urun 

ÜıSkiiuarda Pa1akapıt1a arka cihetinde • 'ultnatcpo sokağında 16 numaralı 
auıap 4 knt ucı~or odnlı ikiye mıuılrn~ırn n kuyu \"tı tatlı su, torkos, cloktrl~ 
,;c vasi balıço H lyü~'·okınecedon K:mıdeııi7. forı('rinc kudur bUttin lsLınbul• 
nezaretli yeni tnm=r e<lllmiş bir hnoo ilo son 1<Mem betonurmocloıı ya.pıtro1f 
Emir~!lu tmı.ı satılıktır. Evi giirme~ ictıı cullla, pa'Lnr giinlni 9-12 yo ka<lat 
ic:iudekiforc pur.nrhl.: için Ga':ıtu"da Afolımoı Ali P;ı9a h:ın Ko. 1 l Htıh"l!"Ci Jleyt', 
fıruı il,'iıı e:ılıi.li H~ılı:t Hı•ytt m!lra<·u14tJarı 

-Satılık Hane-
eakarkövünde Cevizlik mahal
lesinin -Husreviye caddesinde 
istaaiyona iki dakikalık mesa
fede üçer odalı, kuyu, mutfak, 
ve bahçeyi havi iki bap hane 
ayrı ayrı veya birden ehven 
fiyatla satılıktır. Taliplerin ls
tasiyon caddesinde numara 32 

de Lütfi Beye nıüracatları 

EyUp Sulh lcra•ından: 
Hcf•il Efendinin .Moııablru, Nc!.im, 

.'alomon. lteyna, Kulu, ,.e Sultnıı:ı, 
lJaornl "·e f'fondilt~rdcıı :ılı\Ca~ııırl:rn 
dolayı borçluların iknnıetg~lnna irsal 
<ıluııan ocUımc emirleri ı.nhrınn ııınbal
loai m11htmı \'& tnllbatiri t:mıfıııctan 
yapılan mG,ruhattı111 ,.tt icrue!Qıı poli~ 
tahldl~:ıtından lk;\tııolglhlarıııın mo~· 

}ıul bultıııdu~u anla!fılıııakla bir AY 
rnllddetle illneu tebligaL icra ıua karilr 
verilnılı olchığundıuı iılıu uıtlıld t 7.:ıt: 
fanda ınitraeaatları vtıyalnıt lıirer vekili 
uıuıaddıtk g~nderınelori akai t!.\kdlrdo 
nıuam•leyl gıyablye ih'ı\ am olıınaca"ı 
ilA.n &lunı.u • 

Pertevniyal Vakfmdan 
Şi,lide Ebekız ıokatında klİll 

Vaid• apartımanının 6 ve 11 nalll•" 
rah daireleri birer aene müddetl• 
yirmi gQn için mOu7edeye konul
mu9tur. kiralamak iatiyenlerin art" 
tırma a-C11ü olan Teıriniovelin 3t 
inci pazartesi ıünü saat on ~ 
kadar İstanbul E<tkaf Mtıdiriyetincl• 
Pertevniyal vakfı idaresine ,,ey• 
EncGmeııe müracaat etmeler. 

----~ 
EyUp Sulh lcraaından: 
Kiryako Efoutlıııin Nikoln) U" ~h•: 

tı:lil ""\ocU l,c·ft<ır' lı.ıcı Hırı to lıınt Ar 
trn ı l\~itl'İrı V1 rjiıı, t\jcn llanııı.llat" 
ıl:ııı .llacalı111dan doluyı l>orçtula~• 
jt,auırıtgalııııa irsal oluıınn lilloıno eıP1~ 
lılf'ınde ıııahalloıi ıııııhlılrı \C ,mubıtlr .,, 
uır. trncla11 yApılan ınc9ruhıt~"8 ot· 
ll ra odileu polis t:ıhl,lklltınd&ıı ıkaın 1• 
{.;alılarıoııı moçhııl bulunduğu a.ılııt• & 

lHıtl in Lıir ay müddetle Hanf'tı tel>llg• 
i~ramıa 1,arar vcrllnıit olduğund•: 
;,h•ı miiddet v.arfında mUrırnıı.attarı • 

\-·abut \Jiror vekili ınuudda'k gönfl~ 
ın&leri altsi taktirde mu:unelei gıt• 
ye d•vam o\naaoaiı Hi.11 olunur· 


