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Türk Dilinin Zenginliğine! Sait Hikmet 8. in Bir Tımar-
Ait Yeni Hakikatler · h d Ôld•• v •• A ) ld 

Kurultayın Bugünkü Toplanışında &De e '!_gD D BŞI 1 
Mühim Mevzular Ortaya Ahlacak Fakat KaranJık Noktalar Pek Çoktur 

Parlı ile Cenevre araıanda 
esrarengiz bir ıurette kaybolan 
sabık bahriye zabiti Sait Hikmet 
Bey moseleai, maalesef, iatenil
miyen ve beklenmiye bir ıekilde 
a.vdınlanmıı bulunuyor. Sait Hik· 
met Beyin Uyon ilmindeki Fransız 
ıehrinde 6ldllğlbıll, Paristen ıelen 
bir telgraf haberine istinat ede-

Kurun.yın dOnkU lçtlmaın• lftlrak edenler 

• rek pertembe pil yaımlfbk. Bu 
telgraf, Sait Hikmet B. ailesinin 
avukata Allettla Beye çekilmlt 
olduğu için Yllıukunda tereddtlt 
caiz olamazdı. Buglln, bu haber 
teeyyDt etmekle kalmıyor, Sait 
Hikmet Beyin Liyon ıelarine civar 
Bron iıimli kasabama timarha
netinde, buhranlar içinde ve 
bnynk bir sefaletle &ldlltl anla
ıılayor, ba, FraDlll ubıtuımn 
teıbit •tmit oldatu bir haki
kattir. 

R .~il Kurultayı dtln saat 14 te 
eıstcOmbur Hz. nin ytıluek hu-

ı~rlarile K&zım Paıanm riy .... 
tinde toplanarak çah.fm .. na de
•aın cttL 

İlk olarak Fuat Raif Bey 
:rkçemlzin buıuaiyetlerini ve 

al çaltımalanna ..... ı latikamet 
••rilmeal IAzım ıelecejini izah 
9Clen kooferan11nı Yereli. 

Fuat Bey, kak itibarile tllrk· 
C-nin herhangi bir dilden daha :k ~enıtn olmadıjuu, yapılacak 
tlad itla muhtelif Tllrk lebçele
to 

1 
eki kelimeleri bir araya 

~lll&fc oldutunu aöyliyerek 

' 

bunun için mllrac aat edilecek mem
baları ıaydı. 

1 - Yazılı, baııh eaerler. 
2 - Halkın canlı clill. 
Fuat Bey a911 dilimize UTUf'" 

mak için bu menbaları iyice ka
nıbrmak ve ·her ıeyden enel 
bOyOk bir kamuı yapmak icap 
ettiği fikrindedir. 

Yaz•h, ba .. b eHrler n delil
dir. Konferanıçı 40 • S> kadar 
kitap iımi zikretti. Fakat bunla
nn ne kıymette oluna olıun 
halk dilinden Oıtnn olamıyacağını 
bilhassa 11tılahlar için halk dili
nin zengin bir hazine oldutunu 

( Devamı 8 inci aayfada) 

Feriköy Cinayetinin 
lçyüzü Meçhul Kaldı 

Ôlen Adamın Ve Öldürenlerin 
Edilemiyor Hüviyetleri T esbit 

a.r Ev.elld ı&n F erik6yllnde Bul
'-rl ..... İl karpllDdald bir 
4IG1ı ·~- bir ceHt bulunduğunu 
tef.· 1111ber verdik. HAdiıenin 
le,e\!.tuaa yazmadan hemen ı6y· 

· b. ki bu ceaediıı, uraren
t:.ı ır cina1et ueri olduiu an
... •11 Ye tahkikata bu nokta-
llaız Iİrililmiftir. Bizim tetkikab-

ın •ercliii netice İle tudur : 
Jed~VTelki glln ıabahleyin saat 
ta l •ulannda tarladan aeçen 
lçi~~ca ~ehmet uıta o!ada kanlar 

e bır ceset yatbgını görrnilf 
~e ~li Hllteyin Aja ismindeki 
ekçıye haber vermitlir. 

Bekçi Ali ağa F erik6y poliı 
lllevk" • le una orası da kendi mınta-
kası dahilinde bulunduğu için 
b ~ınpaıa poliı kornaerlijinl ha-
e~ ar ederek Mllddeiumuml Mu-

b:~nlerinde~ Nuaret Beyle bera
t bk·kceaedın bulunduğu yerde 
a Nı ata bqlanmııtır. 

usret Bey 
ma kadar v d cuma günU akşa-
1 k · .. e lln de bu karan
ı! canayetin tabkikatile meıgul 

o muıtur Bir k k. 
vap edil· · ço ımaeleı istic-
L- m11, ceaet olduğu yerde 
a~a :na kadar t b" 
tanıyaa ol eı ır edilmiı, 

F malDlftar. 
akat 0 11, .... _ b. da 

--- il' a .. &a-

Meçhul ceeedln b••• 
bıtaya mUracaat ederek Andon 
isminde bir f ırancının bu aın 
adamla kavga ettiiini haber ver
mif, cinayetin bu kavga ile all
kadar olma11 ihtimali bulundu
ğundan babıetmiftir. Fakat bu 
iddia Gzerine yapılan tahkikatın 
neticesi menfi çıkmlf, fınact 

(o •• ._ 8 iael .. ,, ... ) 

S.raarlJ•n• Bir Dolaflll• 
Malt\m olduju tl:ıere Sait 

Hikmet Bey Larot phri oteliadea 
civardaki telgrafhaneye bir telg· 
raf çekmek için uzaklqmıt. IOD

ra bir daha otele d6nmemlftL 
Şimdi aabtr olmuı bir hakikattir 
ki Sait Hikmet Bey LarOf iıtasi
yonundan trene binerek laviçreye, 
Cenevre ıehrine ritmlı, 25 ma
yısta Cenevreden aynlmıtbr. 

ErkekMemeı 
Emen 
Bir Kedi 

Alliy• ( Huaual ) - Burada 
Muatafa Bey isminde kedi me-
rak111ı bir zat Yardır. Geçen aene 
Mustafa Beyin keditl, yavruladık· 
tan ıonra 6lmllf, anauz kalan 
yanu meme aramaya bqlamııtır. 
Kedinin atlama11na dayaaamıyaa 
Mustafa Bey de ona kendi me
mesini emdirmft, pyam dikkat· 
tir ki yavru bu ılbh memeye 
ahflllltbr. Aradan bir aeae ıeç
titl halde bu kedi gllnlln muay-
yen saatinde Mustafa Beyin ku
catına gelmekte ve memalnl 
emmektedir. Size bu hldlaenla 
bir de namlnl ı&ıdri7oram. 

M. Alla 

J ' 

1 

Saıt Hikmet BeJln •wuk•h 
Alleddln Bey 

Biribirine yaklqbnlan bldlaat, 
Sait Hikmet Beyin, Cenevreden 
tekrar Franaaya, Liyon tebrin• 
d6ndtlğtlnD r&ttermektedir. 

Sait Hikmet Bey, Uyon'a 
ıeldikten bir mDddet aonra ao
kaklarda tefli bir halde dolqbtı, 
elbiaeıinin parça parça olduj'u. 
cebinde bef paruı balunmadajl 
g6rtllmDtttlr. Kenditinl tokakta 
bu halde bulan zabıta memarlan, 
Salt Hikmet Beyi Bron tamarha
neaine gGttlfmQflt' ve 10 haziran
da, cinnet buhranlan ara11nda 
Sait Hikmet Bey, bu hmarbanede 
8lmUıtUr. 

Sait Hikmet Bey Cenevreden 

Uyona geldiği zaman • ki 25 
mayıstır • pasaportunu kaybet• 
mittir. Bu pasaport, Sen • Bar
telmyi yokuıunda, bir pencere 
kenannda bir yolcu tarafından 
bulunmuttur. Pasaportun içinde 
bir de, Pariate Matllren aokağan
da oturan Sait Hikmet Bey na
mına çekilmit bir telgraf varda 
ki bu telgrafla Sait Hikmet Bey 
den 20 Frank isteniyordu. 

Bu telgraf, Laroı oteli aabibl 
tarafından çekilmiıti. 

O 11rada Sait Hikmet B. Pariı 
Ttırk konaoloabanesin talebi Oze
rine arandığı için, pasaportun 
bulunmasile Sait Hikmet Beyin 
Liyon'dan .ıeçtiği anlqalmııtar. 

Buraya kadar olan haberler, 
Franııs gazetelerinin verdikleri 
malamattır. Şimdi a&ıft, Liyon 
banliyoıunda Ullenı İlimli kaaa
banın polia komiseri M. Verdo'ya 
bırakalım. Sait Hikmet Beyin 
ıaybubeti ve bulunota hakkında 
bu zat, fU maltmab veriyor: 

"- Ma111 aonlanna doj'ru. 
poliı memurlari bana mlracaat 
ederek UDea. ıanada bir adaı
mm serseri bir halde dolqbp 
ve Pariı için bir tren bileti al
mak iatedijinl bildirdiler. Bu 

( Devamı 9 uncu ••Jfada ) 

( Bugünün Meselelerinden ) 

Şirketler Halktan Fazla 
Para Alıyor Mu? 

Dahiliye V ekiletinin Verdiği Emir 
Mucibince Tetkikata Girişiliyor 

. ' Oı ıOn enel yazdık: Dahiliye 
Vekil eti lıtanbul Beledlyelia• 
çok dikkate deler biri tezkere 
g8nderdi, tramvay tllnel, elektrik, 
bavaıazi, telefon, terkoı gibi 
firketlerin halktan fazla para 
ahp almadıklarını IOl'du. Bu emir 
mucibince Belediye tetkikat 
yapacak, bu ılretlerin mu-
kaYelenamelerde hllktımlere 
uypn olmı1an bir tekilde halk· 
taa fula para tahlil edip etme-

diklerini meydana 91karacak " 
neticeyi Dahiliye Vek'1et1De bil
direcektir. 

Şu bulhayı okuduktan ıonra 
bize f6yle bir ıual ıorablllnlnls ı 

" - Peki amma, firketlerla 
halktan uıulallz ve kaauuu ola
rak fazla para aldıldan sabit 
oluna ne yapılacak? " 

Y abut bu IUall fU tekilde de 
ıorabilininia: 

" - Halktan fazla para aı
( Denmı 9 •ncu aarfa .. ) 
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alkın Sesi 

' a ii Servet e 
den sti ade 

• • m z-
• em 

Bartrnda petrol meınbnları bu
lu nd •ığnıı u yazdık. Bu hususta 
hn kıınız diyor l<l: 

Ahmet Bey ( Sultanahmct Mehmet
pa.p rnahaHesi 17 ) 

- B rhnda bir vde petrol bu
lun nu~. Ben bu haberi okuduğum 

z. m. n şaşmadım. Memleketimizin 
füıtü ve allı bir takım bakir hazine• 
ler le doludur. Buniardan istifade et
memiz ve memleketi makinelerle 
doldurmnmn: lazımdır. Petrolun ın· 

rı::yic!eki rolü çok milhimdir. 

* Hik mot Bey (Eminönü Hasırcılar 81) 
- Memleketimir;de hemen her 

türlü m den vardır. Topraklarımız 

kürrei arzın ufak bir modelidir. 
Dünya üzerinde dnğnık bir halde 
bu'unan her şey aşağı yukarı mcmle· 
kctimizde vardır. Yalnız bunları işle· 
t cek sermayemiz henilz yoktur. 
Mümkün olduğu kadar yerli maden
lerimizden istifade etmenin çare ine 
bakmalıyız. Bar tında gaz bulundu 
diyorlar. Bunu derhal tetkik etmeli
yiz istifadesi imkanı varsa fırsatı 
kaçırmamalıyız. Çünkü bizim gaz ve 
benzine verditimiz para az delildir. 

« 
Saffet Bey (Galata Per9embe paza-

n S.J) 
- Memleketimizin birçok yerle

rinde petrol membaları bulunduğu 
muhakkı:.ktır. Gaze ve benzine çok 
para veriyoruz. Bence bu rr.embaları 
tetkik etmeli istifade çarelerini ara
mahyıL DDnya buhranına galebe 
çalm k anc k yerli mamulat ve mah
ıulittan istifade etmekle, ithalAb 
azaltmakla mümkün olacaktır. .. 

Funt Bey (Kuınkapı .Niıancası 81) 
- Memleketimizin aanayiinde bü-

1ük bir inkişaf vardır. Mesela triko
taj fabrikalarimız Surlyeye ihracat 
bile yapıyorlar. Sanayimizi kunet
lendirmel.; için aanayiin çok muhtaç 
olduğu gazı ve benzini de memle
ketimizin membalarından çıkarmak 
çok muvafıktır. Hükümet memleke
timizdeki petrol membalarmda tet
kikat yaptırmalıdır. 

~ 
Zi) a B. ( Çarşı kapı Fırın eokak 53) 
- Memleketimizin muh' 'f yer

lerinde petrol membalara ' de
niyor. Fakat bunlardan is .a .de et
mek yolu mütchassıslara ittir. B~n 
bu husustn bir fikir aöyliyemem. 
Bunu mütabassıslardan sor.anız d ha 
iyi olur. 

eve asa ı 
Bir Kahveci Şişman Bir 
I(adına Dayak Ath 
Kartacdn otnran kahveci Sü

leymen, Beyoğlundan geçmekte 
olan Madam Avaya isminde bir 
kadına ( deve gibi kadın ) diye 
laf atmıştıJ. Madam Ovaya da 
(deve sensin) diye cevap ve
rince Süle} man kadıncağızı so
kak ortasında fena halde döv
rn üşlilr. 

mvayda • 
1 Fe ya ' • 

i Yolcu "Hırsız Var! ,, Diye Bağı dı 
e Bir Kadın akalandı 

Dun LAieli ile Beyazıt arasında bir tramvay 
·arabasının içinde çok garip ve gülünç yankesicilik 
hadisesi olmuş ve bu gündüz hırsızı cürmü meş
hut halinde yahayı ele vermiştir. Yaptığımız tah
kikata göre bu işe cür'et eden yankesici bir ka
dındır ve ismi de Vasfiyedir. Vasfiye Beyazıttan 
tramvaya atlamış, araba kalabalık olduğu için er
keklerin arasına sıkışıp kalmıştır. Fakat biletçi 
kendisine ön tarafta yer gösterdiği halde kadm 
nedense oraya gitmemiş, bulunduğu yerden de 
kımıldıuuamıştır. Tramvay yol aldığı zaman Vasfiye 
yanında bulunan Asaf Bey isminde bir erkeğe 

fazla sokulmaya ve glllümsemeye başlamıştır. Aza
dan az bir müddet geçtikten sonra yolculardan 
birisi ansızın " hırsız var ! ,. deye bağırmış ve bu 
ses üzerine Vasfiye yolcuların arasından sıyrılarak 
tramvaydan atlamak teşebbüsünde bulunmuştur. 

Fakat kendisine dikkat eden ve " hırsız var ,, de
ye bağıran yolcu bu kadım bileğinden sımsıkı · ya
kalamış, tramvaydan atlamasına meydan verme
miştir. Oracıkta yapılan araştırma neticesinde ise 
Vasfiyenin, yanına sokulduğu Asaf Beyin cebinden 
be lira çaldığı anlaşılarak karakola teslim 
edilmiştir. 

Vapurcular 
Vapurlarının Milli Bir Şir
kete Verilmesini İstiyorlar 

Bir kanunla TUrk denizlerin
de posta seferlerinin devlet inhi
sarına alındığı malumdur. Bu 
kanun mucibince hususi vapur 
kumpanyaları, arzu ettikleri tak
dirde, ellerindeki vapurları Seyri
sefaine devredeceklerdi. Bu de
viı· muamelesinin vapurlara kıy• 
met takdir edilmesi için vapur· 
cular idareye bir beyanname 
vereceklerdi. Şimdiye kadar va
purculardan hemen hiçbiri beyan
name vermemişlerdir. Baıı vapur
cular, beyanname vermek için 
daha vakit olduğunu ve mUdde, 
tin 17 Teş<inevvelde biteceğini 

söylemektedirler. Öğrendiğimize 
göre, vapurcular vapurculuğun 

Seyrisefainin de dahil olduğu 
bir milli şirkete verilmesinin da
ha iyi olacağını İktısat Vek~ileti· 
ne teklif edeceklerdir. 

Bir Sivil Tayyare Mek tehi 
Tesis Etti 

Tayyareci Vecihi Bey Kala
mışla bir Tayyare mektebi aça
caktır. 

Meclis Reisi Kazım Paşanın 
Riyasetind~ açılacak olan mel-de
hin ismi "ilk Türk Sivil tayyare-
cilik mektebi ,, o•acaktır . Yeni 
açılacak mektebin şerefine 6 
teşrinievvel perşembe günü akşa
m1 Kadıl öyünde Süreyya sinema-
sında bir balo verilecektir. 

Tel Ve Çivi 
İstanbul tel ve çıvı imal et· 

mek üzeı e bir Limited Şirket 

teessüs eimiştir. 

Altın 
Kaçakçısı 
Nasıl Tutuldu ? 

Evvelki gUn Sirkeciden kal
kacak olan Semplon ekspresinde 
mühim bir altın kaçakçılığı yapıl
dığını ve zabıtanın failleri meyda
na çıkardığını hnber vermiştik. 

Aldığımız malumata göre hadise 
şöyle olmuştur : 

Semplon ekspres kontrol 
şe.fi Marsel Pilyüs'ün bazı şüpheli 
hareketleri muhafaza memurla
rının nazarı dikkatini celbetmiştir. 
Bunun üzerine trenin hareketine 
be~ dakika kala, trende ant bir 
taharriyat yapılmıştır. 

Filhakika bu ihtiyatkar hare
ket boşa gitmemiş ve kontrol 
şefin üstünde bin adet san altın 
bulunmuştur. Zabıta ve muhafaza 
memurları hemen Marse) Pilyüs'i 
tevkif etmişler ve üzerindeki 
altınları musadere etmişlerdir. 
Altın kaçakçısı hakkında adli 
takibata ba~lanmıştır. Tahkikata 
emhemmiyetle devam edilmelc-
tedir. 

Ana e z 
Bir Dükkandan 13 Ten eke 

Yağ Çalmışlar! 
Y emis iskelesinde İsmail Ef. 

isminde bir zat karakola mür ... -
caat ederek Fatma ve kızı 

Ayşe Hanımlar tarafından 13 
teneke zeytin yağının çalmdı

gını iddia etmiştir. Zabıta bu 
ana ve kızı yakalayarak tahl<i
kata başlamıştır. 

45 Senelik l<ayyum 
Sultanahmet camiinde ( 45 ) 

senedenberi ikinci kayyumluk 
yapan Şükril efendi evvelisi gün 
vefat etmiştir. 

Gümrükte 
Kadroya Yeni Memur 

lla vesi Düşünülüyor 
Haber aldığımıza göre, Gnm .. 

rük müfettişlerinden dördü lstan· 

bul Gümrük BaşmUdüriyetinin 

kadrosu üzerinde tetkikat yap

maktadır. Bu tetkikat kısmen 

ikmal edilmiştir. Tahmin ettiği

mize göre kadronun biraz tak

viyesi icf\p ettiği anla~ılmıştır. 

işlerin sllratle çıkması için Baş
müdüriyet emrine yeni memurlar 
verilmesi muhtemeldir. 

Bir Şoför 
Polisten Dayak Yediğini 

İddia Ediyor 
ZühlU Ahmet Ef. isminde 

bir şoför diln Adliyeye müracaat 

ederek polis tarafıdan dövüldü

ğunü Adliye doktorları tarafın
dan muayene edilmesini istemiş

tir. Müddeiumumilik şoför ZühtU 
Efendinin kime dö,zlildüğü hak-

kında tahkikat yapmaktadır. 

Bir Tetkik 
----

Memleket Sanayii iki 
Kısma Avrılacak .. 

Haber aldığımıza göre hüku
met, sanayiin "küçük,, ve "büyük,, 
diye iki kısma ayrılması maksa
dilc tetkikat yaptırmaktadır. 
Bu tetkikat bir mütehassısımız 
tarafından şehrimizde icra edil· 
mektedir. Bu mesnı neticelendik
ten sonra hükOmete bir rapor 
verilecektir. 

Günün Tarih~ 
Yeni Kontenjan 
Tatbik Ediliyor 
Yeni kontenjan kararnamesi dün• 

d,n itibaren tatbik edilmiye başlı\D• 

mııtır. Ticaret Odası, son haftalar 
ıarfında neıredilmiı olan kararna• 

melerin piyasada yaptığı tesirleri 
tetkik etmit bu hususta İktı.sat Ve• 

kAletine bir rapor vormiıtir. liu ra• 
pora göre, · kararnameler pi yamada 

oldukça canlılık yapmış ve işler 

barla bir şel<ilde açılmıştır. 

S8ylendiğlne göre, İktısat Vekl· 
leti, kendilerinden çok mal aldığım11 

hnlde bbden az mal alan memleket• 
lorle olan ticari ve iktisadi münase

betlerimizi her iki taraf için mem• 
nunlyet verici bir şekle aokacakbr 

Bu ıuretla barice bugOnden fazla 
olarak onbeı milyon liralık daha 

mal ıalacağımız aöylenmektedir. 
Ôtreodiğimiı:o göre, aanayiciler bu--

srOn Sanayi Birliğinde toplanacaklar 
Ye ıon kontenjan kararnamesinin 

1aoayi üzerindeki teairlerini görilt•• 
celderdir. Sanayicilerden biriai bize 
ıunlan ıöyl~mittir : 

•Son kontenjan kararnamesi itha• 
1At1 bir miktar fazlalaştırmııtır. Yeni 

llatede memleket dahilinde imal 
edilen mallanoda ithaline müsaade 

edilmiştir. Bu şerait dahilinde kon• 
tenjanın tatbikinden beklenen gayo• 

ferden bazılarının, mesela, milli 
IQnayiin himayesi gayeainin gözden 

uzak düttüğü zannedilebilir.,, Yeni 
kontenjanda Oç ay için kahve, çay, 

teker verilmemittlr. Gilmrüklerde. 
memleketin ancak btr ayhk sarfiya• 
tını karı ılıyacak mıktarda çay ve 
kahve olduğu tahmin edilmektedir. 

Adliye Vekili 
Adliye Vekili Yusuf Kemal Bey 

dün ÖA"leden evvel Adliyeye gelerek 
Başmilfettişlik dairesinde bazı tet• 
kikatla meşgul olmuıtur. 

Polis MUdUrü Adliyede 
Polia Müdilrü Fehmi Bey dün Öğ• 

leden evvel Müddeiumumi Kenan 
Beyi ziyaret ederek bir müddet ırö• 
riltmilştür. 

Dilsiz ;elctebi Açıldı 

Dilıizler mektebi açılmıştır. Her 
gün 1nat 10 dan 12 ye ve 4 ten 5 • 
kndar talebe kaydedilmektedir. Taı• 
radan gelecek talebenin yiyecek 
ve yatacak ihtiyaçları temin edilmiş
tir. Mektep Şehzadebaşındıı letafet 
apartımnnındadır. 

Mütehassıslar 
Gidiyor 

Yeni kurulacak fabrikaların nevi 
ve mahallerini tesblt etmek maksa• 
dile memleket dahilinde tetldkat 
yapan Sovyet ihtisas heyeti, işini 
bitirmİf ve heyet ar;asından bir k11• 
mı düD Ankar"adıın şehrimize gelmit· 
tir. Gelenler arasında heyet reisi M. 
Orolof'da vardır. Heyet ayın o.ltısın• 

da Rusyaya dönecektir. 

___ o_n_R_o_s-ta_n_ı_n_R __ i_m_l_i --ik-a-Ay_e_s_i_: ______ R-az_a_r_O_l_a_H._-;;_a_n_B_e_y_D_i_y_o_r _Kı_i_: _ __,I 

1: Hasan B. - Parar ola ·• 

lediyeci başı. Kuleye dürbün mil 

takıyorsunuz? 

bir dürbün yerleştiriyorum. 

yem 3 -- Şimdi de ış buna mı 

kaldı. 

, 

''' ,,,, 
' 

4 Ne yapalım Hasan Bey, 
öyle icap etti de ... 

Hasan B. - Pek iyi amma, 
bu dürbün ne lş ıörecek? 

5 - Onu da bilmiyecek ne 

var Hasan Bey... Halicin naııl 

dolduğunu seyredeceğim. 
• 
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Hergün 
--- -

Başkaları 

Ne Diyorlar ? 

BİLMECELER 
1 

. Güzel lzmirin tatlı inciri de~ 
l~nır, dllılenir, kutulanır, yUkle
nır. Akdeniz aıırı gider Taaa 
G~ıelA v .. Tiryesteye ul~brıhr: 
b'u.mrllgu neyi verilir. Kutuıu 
ızım para ile kırk iki kuruıa 

ıahhr. 

•- Ayni incir, ayni çefitte ayni 
&utud~ ve ayni okkada A~kara· 
ya gehr. 

N d~ma seksen beıe zor alırız. 
e ır o bil? 

Bilene Kadifekaleyi veririm. 
il 

k Burıada en iyi ıeftalinin ok
aaı çok çok yirmi paradır. 
Bu~ada on beı kuruta almak 

ıaferdır. 

b 
Ve Bursada konıerve fabrikası 

atar. 

. Y c Vanda bile Kanada ıefta-
dli~1?!n. konserveleri bakkal rafında 
ızılıdır. 

Nedendir bu, bll. 
1_ .Bilene Uludağı peıkeı çe· 
.:erım. 

111 

d 
Pirincin okkası on adım öte-

e on 'k' k' k k 1
• 11 se ız adım beride 

ır sekız kuruştur. 
k Gazetelerde erzak ilanları 
Ş urhunuz: Rizon, Cava, Bombay 
t:~fı ar, hVayhayyay .. Bu ilAnların 
'k~dı. erı ep bin dokuz yUz otuz 
ı ı ır. 

Bu niçin b6yledir Bı'l 
- B·1 • • 
K 

1 ene Y abanoba yolundaki 
argaaekme k . . 

k d yo uıunu dıbıne 
a ar armağan ederim. 

. iV 
. Deniz kenarlarında karpuz ka· 
'f~n dağları peyda olur. Tek tane
:uı .. e mllıterl bulamayanlar bu 

aglan. denize dökerler. 
d .. Barı fakir fıkaraya helalından 
r~~ıtaverseler. Hiç olmazsa Oa-

Ncıc~e bir araba g6nderıeler 
e ııtir o blL • 

Bilene T ki d " ft1 a · e r agının ovaıım 
nııanın yalçın dağını ıunarım: 

Al V 
rik •1~ana, alamana palamut; to-
pa;a;a:parmak çıkar. Tanesi beı 

de F a~ir de etaizlikten. Zengin 
eder. c ın pahalılığından ıikAyet 

Salapu 1 runu 1 rya, la apurya uskum-
raya nd enger dolusu kırk iki pa· 
ııılıkt l\ş~. Balıkaazhktan, katık· 

A an em vururuz. 
e·ı cep esbabı nedir bil. 

ı ene Kızku le ıini heba ederim. 
Aka Giindüz 

Düzc_e_C-in-ayeti 
Maznunların idamlarına 

i . Karar Verildi 
Kas:nut, ( Hususi ) - Dilzcell 
Sabri~i zade Hakkı Beyle fof6r 
yaprn k pusu. kurarak eıkıyabk 
ran k~· 0•uretıle öldüren Nuhvi
Akya oy nden Muetaf a ogv lu Emin 

zı nah· . d ' F cyzi Ad ıyesın en Zekeriya ve 
kerne~i t apazan Ağır Ceza mab· 
•dil . l ar~f•ndan idama mahkum 

rnış erdır. 

Bir Yangın 
Gece Bah k 

çizıne k d çe apısında Altın-un ura v 

Yangın çıkma ~agazasından 

SON POSTA 

~ Postanın Resimli Makalesi • Diilünme Kabiliyetimiz • l 

1 - Bir çocuk, bir t•JI kırdıfı 
zaman batına oturup atlar. Onun 
yerine batkaaıaı almayı filan dG
tOnemeıı:. 

2 - Bir itimi. yanht •ittiji, bir 
hata yaptıtamıs uman biz de oturup 
keadl kendimbe çıkııır " DütOnem•
dim, ab, n•1• dOıOnemedlm ? ,. diye 
GıQUlrGs. 

3 - insanın haynndaa farkı di· 
matıoın düıünme kabiliyetini hais 
olmasıdır. Bu farkı kullanamayanlar 
baynndan farklı olmı1aalardır. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

Yunanistandaki Zelzele 
Feliketi Çok Müthiş Oldu 
Atİna 2 (Huıuıl) - Sellnik civarında :ıclzele 

ve ıarııntılarıo el'an devam ettiği haber veriliyor. 
Civar k6y ve kaıablarda yıkılan evlerin miktarı akla 
dehıet ve durgunluk verecek kadar çoktur. Enkaı 
altında · kalıp ölenlerin adedi beş yüztı bul· 
maktadır. Bu arada yaralananlar da mühim bir 
yekön tutmaktadır. Selinik ıehrinde birçok evlerin 
ve ba11 büyQk binaların du•arları tamir cdilmiye-

cck şekilde çatlamıttır. 

ikramiye 
lı Bankası Kumbara 
Piyagnosu Dün Çekildi - --

Ankara 2 (Huıuıt) - lı Ban· 
kasının tasarruf kumbarası ikra
miyesi dün Çekilmiş, 750 liralık bi
rinci mtıkifat lıtanbulda 13032 
Neriman Hanıma, 250 liralık 
ikinci mtiklfa.t Ankarada 7396 

Ali Beye çıkmııtır. Diğer ikra· 
miyeleri kazananlar şunlardır: 

12737 Necati, 9484 Hamdi, 
3164 Ztıhtll Mehmet, 17847 Re· 
cep, 17540 Naşide, 2083 Rezzan, 
218 Ahmet Muhlla, 4426 Mea'· 
ut, 124 Naci, 34434 Leyli 
Hanım ve Beyler yUıer lira 
ye 6319 Ömer, 857 5 Snheyll, 
324 Kemal, 3281 Kadri, 3595 

Bnlent, 2450 Nezihe, 1007 M. 
RllttO, D'l 19 Behiye, 899 Kariton, 
2268 l Sadettin Bey ve Hanımlar 
da ellişer lira kaıanmıılardır. 

Halk bu binaları tamamen terketmiştir. Birçok 
aileler şehir haricinde çadırlara çekilmişlerdir. 
Manzara çok müthiıtir. Çatlamış veya çarpılmıı 
binalar harp gemileri taraf mdan yıkılmaktadır. 

Ankara, 1 ( A. A. ) - Türkiye HilAliahmer 
Cemiyeti Yunan zelzele feliketıedelerine yardım 
olmak tlıere bet bin lira göndermittir. 

M. Çaldaris 
Cümhuriyeti 
Tanıdı 

Atina, 1 (A.A.) - M. Çal· 
daris, Reiıicllmbur M. Zaimi1e 
Cllmhuriyetin halkçılar tara
f1ndan bilAkaydllfArt tanındığını 
mutazammın bir mektup g6nder
miıtir. 

M. Venizelos intihabat neti· 
ceainden çok memnun olduğunu, 
Cumhuriyet idaresinin tehlikeye 
dllımediğinl ve Tllrk • Yunan 
doıtluğunun deva111 edeceğini 
ıöylemittlr. ----
Başvekil Pş. 
Digarbekirde 

Diyanbekir, 2 ( Hususi ) 
Baıvekil ismet Pqa Urfadan 
ıehrimiıe gelmiıler ve emaalsiz 
tezahürat ile kartılanmıılardır. 
Belediye dlln aqam BaıvekU 
Paıa ıerefine bir ziyafet ketlde 
etmiştir. 

Başpehlivan 
Ankara Güreıleri Bugün 

Hitam Buluyor 
Ankara, 2 ( Huıuıl ) - To~ 

kiye Baıpchlivanlık müsabaka· 
larına don birçok meb'uslarnı, 
Milll Mfidafaa ve GUmrfik Ve
killerinin huzurlarile devam edildL 
Neticeler tunlardır: 

KUçnk orta: Bursalı Hliıeyin, 
KaramOrıelli Hilmi, Adapaıarh 
Bekir Kızılhamamh Mahmudu 
yendi. 

BUyUk ortada: Gönenli Ham
di, Manisalı Ômeri yenerek bü
yük orta birincisi oldu. 

Baş altında: Mandıralı Mab· 
mut, Afyonlu Sülcyman'ı yen· 
dl. UzunköprillQ Hüseyin Bur
salı İbrahim ile ber&bere kaldı. 

Baş glireıte : Kara Ali HO
ıeyini, Rif at Arifi yendi. 

Başpehlivan bugllo belli ola· 
caktar. 

Müthiş Bir Kaza Oldu 
---------------

Bir Hususi Otomobil Bebek Sahilinden 
Denize Kaydı Ve Battı 

Dün Botazlçinde mUthiı bir kaıa olmuı, bir 
otomobil denize yuYarlanmlşbr. 

pılırken otomobil birdenbire denize kaymış Ye ol· 
duğu gibi d6nize batmıştır. Bu sırada oralarda 
bulunanlar korku ve heyacan ile bağrışmıılar, im· Yaptığımız tahkikata göre, Bebekteki Robert Kolej 

mektebi muallimlerinden Jirayir Efendi kendi husuıt 
otomobiline binmiş, yanmada talebeden Zihni ve Sami 

Efendileri alarak rıhtım boyunda gezmiye bstl•out-

dada koımuılardır. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Hayvanları Islah Cemiyeti 

insanları Islah Cemiyeti 

·----------------- A. ~---iki sene evvel Taksim mey-
danında halkımızın takdirini <:el· 
beden iriyarı Çek futbolcuları 
anlatılan ırkdaşları arasında cUı· 
sece müstesna kıratta insanlar 
olacaklar ili, Çekler ırklarmı 
ıslah etmiye lllzum görmüşler, 
bir cemiyet yapm11lar, vo bu 
cemiyeti de: 

- Cinsiyeti dllıeltmiye yara· 
yacak tedbirleri bulup ıöıterml
ye memur etmİf)er 1 .. 

Bir vakitler damızlığın hay
vanlar arasında olduğu gibi in
sanlar arasında da kullanılabile
ceği fikrini mtldafaa etmiş olan 
Doktor Abdullah Cevdet Bey 
üstadımızın bu toplanbda hazır 

bulunup bulunmadıiına benliı 
öğrenemedim, fakat pyet bulun• 
madise bllynk bir fıraatı kaçu
mıı demektir. Zira kendi fi· 
kirleri ile cemiyetin fikirleri 
arasmda birl~şen noktalar pek 
çoktur. Ve bu fikirlere g&
re de: 

- "At c!nıinin ıalahı,, ıçm 
müteaddit cemiyetler tetkil ~dl· 
lirken, 

- "İnsan cinsinin ıılabı,, ile 
uğratılmaması hatadır. 

* Latife bertaraf, evlenmelerin 
ve bu evlenmeler neticesinde 
doğumların biraz gelifi güzel 
yapıldığım inkir edemeyiz. Islaha 
icap ettiği muhakkaktır. Fakat 
nasıl? 

MUtkilit nazariyattan filiyata 
geçildiği zaman bqlamaktadır. 
Filhakika veremleri, frengilileri, 
delileri ve ayyaıları eYlenmekten 
ve çoğalmaktan ne tekilde alıko
ya biliriz? Dünyanın en doğru 
ve en sağlam muhakemelerinin 
bunları nazik dakika da aahaya 
çıkmaktan menedemiyeceği qi
kArdır. 

Yapılacak ıey zora mllracaat 
etmektir, bunları zorla ztlrriyetlia 
bırakacak bale getirmektir. fa· 
kat bu da dünyanm her an doktor 
tarafından muayene edilen bilyOk 
bir hara haline gelmesi netlceıi· 
ni verirkec, beşeriyetin bu dere
keye inmiye rıza göıtermiyeceğl 

aşiklrdır. 

~ 
Sözün kısası: Makl8t gllzeldir; 

fakat evlenmeden evvel muayene
den geçmiye bile itiraz edildiği 

bir zamanda tatbiki imkansızdır • 

Takas işleri 
-----

Beş Şehirde Komisyon 
Teşkil Edilecek 

DUn Ticareti Hariciye Ofi· 
sinde lktısat Vekili Celil Beyin 
huzurile bir içtima yapılmıı, ik· 
tısadl vaziyetimiz üzerinde mO· 
zakeratta bulunulmuştur. 

Takas uıulile yapılacak itba· 
IAt işleri ile uğraşacak komisyon· 
lara ait talimatname ikmal ve 
tastik edilmiştir. Komisyonlar 
Trabzon, Samsun, İstanbul, lzmir, 
Mersin limanlarında teşekklll ede-

cektir. 
Yanmıştır. ş, magaza kısmen 

Fak at otomobilin içindekiler kendilerini kur
tar mı ya ve yiizerek sabile çıkmıya muvaffak 
olmuılardır. Jirayir Efendi hakkına tahkikat yapıl· 
maktadı, Otomobil denize batmıştır. tır. Fakat bir aralık dönmek için manevra ya· Ameliyat Masasmda 

Türkiye r ızmirde ıncir fabrikasında ça· 

17 ı·srER iNAN, ı·sTER ı·NANMA' lışan filezof sakallı CelAl Bey ve Irak . elinden ameliyat olurken can acı· 
sile birdenbire ameliyat masasın• 

k . Londra, (A.A.) _ 1 k H Gaz:ctelerln yazdığına göre: tedavi edilecek, bazılarına sıhhi tedbirler tavsiye olb- dan fırlamıı ve doktorları döv• 
umetı'nı"n L d ra n- "B bd' h J h Ik h ı k h f ı ı d h C l 1 B b on ra M 1 h e ıye, em a ı asta ı"'a arıı mu a aza nacak, hastaneye aevkleri laı.ım o an ar a aataneye · e başlamı!lltır e A ey a~-

Zarlıaına ta . d"l as a atgü· k h h a d mıy y • • v 
B ""L yın e 1 en At E . etme • em d• adaları tedavi edecek •ıhbi veaaya • kaldırılacaklardır. Yeni teokilltta kAfl miktarda ka bir hastaneye nakledılerek 

· ondrada vukub a rnın bu1unmak Gı.erc bir aıhht murakabe heyeti te,kll lb k b 1 kt 
natında T·· k" . ulan beya- etmiştir. Heyet. /stanbulun /ıer mahal/esindeki hekim ve aataba ıcı u unaca ır. ameliyat ikmal edilmiştir. 
idaresinde ub~yellnkınb~a~i J:lz. nin evleri dolaşacak, nerede fakir, hasta aile Murakabe heyeti bilhassa hastalıkların nı~· g!b~ Bı'r Tevkif Daha 
tekamüle y ır ınkı~af ve bulundağunıı itttkik ederek hasta aragacalctır. vaaıtalarla reçtiğinl, nasıl korunmak li:ıım re ıtını 
lemiq T" mk.aıbar olduğunu söy- Bu arama neticesinde ayakta tedul edilecek olanlar anlatacaktır • ., İskln suiistimali devam etınek-
t Y' ur ıye • Irak ·· b tedı"r. Arzuhalci Şevki Efendi ının fevkalad d muııase ::>-

ilive etmiıtir.e oatane olduK-unu l"""' _____ J_S_ T_E_R ___ J_N_A_N._. __ J_S_T_~_R ___ J_N_A_N_M_A_! _________ .J :~;~~~e birisi de duo tevkif edil-



4 Sayfa 

1 
Ziraat Bahsi 

Patates 
Nasıl Yetişir 
Ve Nasıl Korunur 

Patates, tabiatin özlü bir g .. 
dasıdır. Kolay yetiştirilmeaine 
rağmen iyi cins patatea elde 
etmek mUşküldür. Çtınkn muay• 
yen usul ve kaideleri takip et• 
mek lazımdır. Patatesin başlıca 
bir düşmanı vardu: Darifor. Bu 
haşere, Ağustoı böceği fasilesin• 
dendir ve ondan bir parça ktı
çüktür. Ayni zamanda patlıcan 
ve domatese de musallat olur. 
İstediği zaman uçabildiği içio 
tahribatını uıak meaafelere kadar 
tümullendirebilir. Erkeklerle bir
leşen dişi Dariforlar binden atağı 
olmamak ftz:ere yumurtlarlar Ye 
bu yumurtalan muhtelif noktara 
bıralarlar. Bu yumurtalardan çı
kan ve henüz tekemmül edip bö
cek haline gelmiyen kurtlar, bil
hassa muzırdırlar. Çtınki uıl bö
cekten fada yerler ve zarar ve
rirJer. iki haftada kemale eren 
bu kurtlar, toprağa girer, lnkitaf 
devrelerini atlatır ve böcek hali
ne gelerek toprak nstüne çıkar 
Ye tenasüli vazifelerine başlarlar. 

Dariforlar ıenede iki defa 
yumurtladıkları için tahribat aa· 
haları bilhassa bliyOk olur. Onun 
içindir ki patateı yetişen sa• 
balarda bu böcekle mücadele 
etmek, mühim bir iştir. Fakat 
fimdiye kadar bu blScek kat'i 
aurette, hiçbir yerde tamamen 
imha edilememiştir. Fakat zara
nnı en küçük hadde erdirmek 
elbette ki mümkündtir. Bunun 
için de sirayet sahasını ufaltmak 
IAzımdır. 

Doriforlar mücadele, bun-
ların kurtlarını toplamak ve im· 
ha etmekle kabildir. Bundan 
baıka böceğin zarar verdiği 
patates dallarına arsenikli tıcak 
8U dökülür. Bu dalları yiyen bö
cekler derhal zehirlenerek ölilrler. 

Bu böcekten başka patatese 
musallat olan iki afet daha var
dır ki bunlardan bir tanesi nebabn 
tereddisini mucip olan bastalıkbr. 
Bu takdirde patatesin yaprakları 
renksizleşir, dalları incelir. 

Patatesin tereddi.si bir başka 
tekilde de görUlllr: Y apraklarm 
kıvrılıp inkişaf kabiliyetini kay
betmeleri. Bu hal, bilhassa yukarı 
kısım dallarda göze çarpar. Bir 
kısım yapraklarda ise sarartılar 
hasıl olur. 

Fakat bu hastalıkların aebe~ 
leri malum değildir. Sirayetleri de 
pek yavaşbr. istihsal senesinin 
ancak fiçünde sirayet göze çar• 

! par. Patatesin tereddisine karşı 
gelebilmek için tohum değiştir
mek, alınan tohumun halisiyetine 
dair li.zımgelen temioab alı..ük 

en kuvvetli çaredir. 
Bunun haricinde pata. 

diğer bir hastalığı daha voır: . 
ki buna Fitoftora derler. 'cu 
hastalık bilhassa patates yaprak
larında görülür Ye temmuz orta· 
larmda veya sonlarında basıl 

olur. Yapraklara kül rengi bir 
manzara verir ve az zamanda 
bütün bir tarlayı istila eder. 
Yapr~klara adeta kavrulmuş gibi 
bir manzara verir. Bu, bir nevi 
mantardır. Bunlardan bir tanesi 
bir patates yaprağı üzerine düşer 
düşmez derhal içine nüfuz eder 
ve yaprağı öldürür. Bu hastalık, 
her sene, patatesin kökfi vasıta
ıilc ve kökler yerden l<azıldığı 

zaman bilhassa sirayet eder. 
Buna mani olmak için patatea 

SON POSTA Teşrinievvel 2 

1 ' 
1 Memleket Manzaraları 1 ~ 
1 1 
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Nazillide Bayram 
Fabrika Kurulacağı Haberi Nazillide 

Sevinç T ezahürlerile Karşılandı 
Nazilli (Huıu-

ıl ) - Kazamız 
halkı bugünler
de lSmllrlerinin 

en mes'ut dem· 
terini geçirmek .. 
tedir. lkbıat Ve-

ı 

• • 

Nazilli, Garbi 
Anadolunon en 

mühim merkez-
lerinden biri 
olacak, bugOnkn 
Nazilli birkaç 
misli büyüyecek, 
hulAsa mensucat 
fabrikası memle
ketin bu k&şeıinf 
ihya edecektir. 
Bu bDyük müjde, 
kasabamızda çoş· 
kun bir bayram 
yapılmuına vesi· 
le verdi, 

Bot:lln halk 

kili Celil Beyin 
imzasile beledi
yeye gelen bir 
telgraf, Nazilliye 
en btiyftk müj· 

deyi getirmiştir. 

Bu telgrafta de
nillyor ki: ,.Bo-
yalı menıucat 

BUyUk bir latlkbal• Namzet olan Nazım kasabamız ıevinç hislerini 
alenen hhar etti. GUndllz ve 
gece yapılan parlak tczalıllrat 
arasmda bu saadet haberini 
tes'it ettik. Şimdi dileğimiz pek 
basittir ve fudur: Fabrika inşaa• 
tına bir an enci bqlanmuı. 

fabrikasının Nazillide tesisi ta• 
karrür etmittir. Fabrika mahalli· 

njn teabiti için bir heyet gande
rilecektir. ,, Biz burada hiç ol-

mazsa bir iplik fabrikasının ku· 
rulmasını temenni ve tahayytıl 
ediyor, bu tasavvurların günftn 

birinde hakikat sabasına geçe

ceği Umidile yaşıyorduk. 

Halbuki boyalı mensucat 

Zafranboluda 
Bir Facia 

Zafranboh: ( Husuıt ) - Cuma 
nahiyesine yarım saat mesafede 
bir facia olmuş, Ali karısı Ayşe 
pekmez toprağı kuyusuna girmiş. 
içeride meşgul iken kuyu çök· 
mUş, kadın kuyunun içinde kalıp 
ölmUştUr. 

Geredede 
Kuzu Etinin Okkası 15 

Kuruşa Sahlıyor 

Gerede, (Huıust) - Kaaaba· 
mızda bugline kadar misli gö
rülmemi, bir ucuzluk başlamış· 
tır. Ekmeğin kilosu dört kuruş· 
tur, lokantalarda bir tabak et 
yemeği yedi buçuk, kuzu etinin 
okkası 15, geçi etinin okkaaı 10, 
diğer etlerin birinci nevi on, 
ikinci nevi yedi buçuk kuruştur. 

Kazada otel fiatları da ucuz
dur; yemek hariç olmak üzere 
birinci sınıf otellerde yatak u~ 
ret1 otuz kuruşa, ikinci sınıf 
otellerde de on beş ve on kuru
şa indirilmiştir. 

Yumurta bir az pahalıdır, 
tanesi bir kuruşa satılmaktadır. 
Bütün bu ucuzluğa rağmen her 
tey çok temiz ve sıhhtdir. Bele
diyenin neıareti daimesi altın

dadır. 

tökleri kuru havada ıökUlmeli 
vo bir müddet toprak üstünde 
bırakılmalıdır. Ta ki hastalık 
doğuran mantarlar mahvolsun. 
Patales, behemehal rutubetsiz 
ve ha va dar yerlerde muhafaza 
edilmelidir. Havasız ve sıcak 
yerlerde bu mantarlar tekrar 
meydana çıkar ve tekrar hayat 
bulurlar. Tarlada iken bakır 
sulfatosu mahliilll ile patates 
tarlasını sulamak faydalı bir 
tedbirdir. Çünkü bu mahlul, 
hastalık mantarlarını derhal kö-

künden siler. * * 

fabrikası gibi daha geniş bir 
aanayi mtıessesesinin Nazilliye 

hediye edilmesi hakkındaki karar 
hepimizi sevindirdi. Bütt\n halk bu-

gün ıevinç içindedir. Bu karardan 

cesaret alarak bu günkü kllçtik 

kasabamızın mUstakbel manzara
amı size çizivereyim: Hiç ıüphe 

etmeyiniz ki bu fabrika kurulduk· 
tan Uç veye beş sene sonra 

Emin olunuz ki Nazim ahalisi 
bu hayırlı it uğronda maddi ve 
manevi her ttirln yardım Ye hiz· 
meti göstermekte kuıur etmiye• 
cektir. R. Öz. 

1 • Kastamonuda Maarif Hayatı 

l!kmektep Talebelerinin 
Miktarı 8010 Yavrudur 

Kastamonuda yani ~apılan llkmektep 

Kastamonu (Hususi) - Burada 
maarif işlerine bilyUk bir ehem
miyet verildiği gHrlllmektedir. 
gerek merkezde, gerek kaza, 
nahiyelerde Te k6ylerde mektep 
vaziyetleri çok mükemmeldir. 
Muallim kadrosunun yekunu (250), 
mektep mevcudu. Merkezde (6) 
kaza, nahiye ve köylerde ise 
(170) dir. 

Talebe mevcuda (2623) ti, kız, 
(5387) ıi erkek olmak tızere 
(8010) dur. 

Merkezdeki aJb mektepten 

biriai bu •ene int• odilmlf Jr. 
BUtUn asri levazımı ve taksin ıh 
haiz olan bu mektep ayni za
manda Kaatamonu lafçılık aan'a· 
tının bir pbeseridir. 

Kastamonuda şayanı tenkit 
olan cihet Belediye faaliyetidir.~ 
Belediye ıehrin temizliğine dik
kat ye itina etmekte ise de yol
lann inşaamda vesair lllzamlu 
tehir ihtiyaçlaruıın ifasında biraz 
ihmal göstermektedir. Bu ihmalin 
bqlıca ıebebi varidatsızhk olu 
gerektir. 

~~~--------.... -... ...... ------~~~ 
Ercişte Susığırlıkta 

Soğukların Şiddetinden Bir imam Yüzünden Kanlı 
Herkes Palto ile Geziyor Bir Kavga Oldu 

Erciı (Hususi) - Belediye
mizin inşaat faaliyeti artmıştır. 
Çarşı ve dllkkAnlar yeni yapılan 
kroki mucibince inşa edilmekt~ 
dir. Şehir içindeki mezarlık kal· 
dırılmıştır. 

.. Burada tiddetli kışlar baş-
lamıştır. Herkes palto ile gezmek· 
tedir. Mahrukat fiyatları birden
bire yilkselmiştir. 

SusıA"ırlık, (Hususi) Ayın 
26 ıncı geceıi Kadıkırı köytındc 
Çerkelerle muhacirler arasında 
kanla bir kavga olmUf, 7 muha
cir, 2 Çerkez yaralanmııbr. Kav· 
ga imam intihabı yUznnden çık
mış, Çerkezler muhacir olan 
muhtarı dövmek istemişlerdir. 
HAdise hnkümet tarafından tahkik 
edilmektedir. 

Kadıköyü 
Denizli ( Hususi ) - Bu el• 

Yarda dokumacılığı ile meşhur 

olan Kadıköy nahiye merkezini 
( Son Posta ) nın sevimli okuyu
caları, zannedersem hatırlayacak· 
ludır. Kadıköy, ağaçlıldar 'içine 
gamülmü~ meyvnlık ve bahçelik · 
cennet gibi bir yerdir. Bol sulae 
nn şırıltısı, dağlarmın haşmeti 

ilk nazarda insana dehşet verir. 
Bu nahiye merkezinin nüfusu 

aJtı bini mlitecavizdir. Merkezde 
bir llkmektebi vardır. Fakat bu 
mektep Kadıköyünün maarif ih· 
tiyaetnı tatmin etmiyor. Merkezde 
iki binden fazla dokuma tezgahı 
vardır. Burada geceli gUndüzltl 
hummalı bir faaliyet mevcuttur. 

Bilaistisna kadını erkeği tez. 
glh.larda yorulmadan, bıkmadan 
çalışırlar. Bir amelenin yevmiye 
on altı saattan fula bir mesai 
mllddeti, her evin de haftalık 
on beş, yirmi lira arasında bir 
kazancı vardır. Nahiye halkı 
niabeten zengin v~ müreffeh ki;n• 
aelerdir. Şayanı dikkattir ki na
hiyenin bulunduğu yerde heyelan 
vardır. Bazao bir evin sabahle
yin kalkıldığı zaman )'Ol üzerini 
kapathğı görülebilir. Maaleıef 
geçenlerde burada vukubu!an bir 
yangında yliz kadar ev yanmış• 

br. HUkfımet ev sahiplerinin 
Sarayköyüne naklini istiyor ve 
SarayköyUnde onlara hükumet 
tarafından ver"lecek arsa üzerine 
inşaatta bulua:naları teklif edili· 

Y°'· 
Şehir aek .... nesi yazın sıcağın• 

dan kurtulm1k ve bir az da tebe 
dilhava etmek makaadile tez• 
ılhlarile beraber yaylaya göç• 
etmişlerdir. 

Yayla yeşillik, sulak, serin, 
havası çok hoş bir yer.. Sulan 
lıtanbulun Karakulak suyundan 
farksızdır. 

Nahiyenin Vasfi Bey ismin• 
de çalışkan bir mndürü vardır. 
Belediye Reisi de eşraftan yeni 
fikirli bir gençtir. 

Hulasa, Kadıköy nahiyesi ik· 
baden inkişaf etmiye çok müsa
it bir çerçive dahilindedir. 

Türk dokumacılığının müstak• 
bel fabrikalarının bu civardn ku
rulması yegane temennimizdir. 

ırereanctitn c. zibt 

M. Kemalpaşada 
Burada Dutçuluğa Fazla 
Ehemmmiyet Veriliyor 

Mustafakemalpaşa (Hususi)
Geçen sene kazamızda (145) bin 

kilo tütün satılamamış, muhafa• 
sua imkanı da olmadığı için çü-

rilyerek yakılmıştı. Vaıiyetin bu 
sene de ayni şekilde olacağını 
dllfO.nen tütUncüler bu sene an• 
cak 30 bin kilo tütUn yetiştir

mişlerdir. 

Burada şimdi dutçuluğa ehem• 
miyet verilmekte, Ziraat VekA-

letinin dut fidanlığında her sen• 
yilz bin fidan yetiştirilmektedit• 

Bir Haydut 
Ele Geçti 

Malatya (Hususl) - Hekit11"' 
han kazasının İriağaç köyü aha• 
lisinden olup eşkıyalık etme'd• 
olan Ahmet jandarmalarımızıSI 
takibi neticesinde yakalanmıştır. 



2 T etrinfenel 

Siyaset Alemi 
• 

lngiltere Niçin 
Açık 

Konuşmuyor ? 
~enevrede •on cereyan eden bazı 

h~dıseler, ehemmiyetleri ne derece 
•akla~mak btenirae latenıin. Avru• 
pa aıyaaet ufkunu aydınlatmaktan 
çok uzak şeyler oldutunu aaylemek 
ne . mlibalağa etmek, ne de nzl: 
y~h kasten karartmak olur. Bu hl· 
d11cler •onlardır~ 

1 - Franaız Batvekili M. Heriyo· 
nun nutku. 

2 - Alman hariciye numnın bu 

bnııtku dinlememek için Cenenedea 
areketi. 

3 - Konferana Reiıi M. Hender· 
•onun ortaya attıtı proje. 

Franaız BatTekilinia nutku ifade 
•ttiti fikirler itibarile bize ye~i bir 
ıey <>tıetmiyor. 

k dM. Heriyo, Cemiyeti Akvamın 
rn u ret ve nüfuzunu küçültmiye 

•tuf hareketlerden şikiıet ediyor 
bu - ' 
ha mue11eıeye karıı bütlln dünyada 

" 1 olan emnlyetıiıliti hakaız bu
luyor e k" • • t1 d . •. 1 1 ıtı7a ann yeni eaaalarla 
k etıttırilme1ine atfettltf bu cereyan r••11nda, herçibadıabat •ulhe kartı 
~.an Franııı 1adakatlndan ha.hı• 
••yor. 

Bu teı . d' k 
d'l • tım •J• adar tekrar 

• l •ı 1 • d b _e mıı olan ıazlerln bir defa 
• a alinınd ba k b dıtı · . an 1 a lr fey olma-

•çıo aadece ka7dedilmek klfidir. 

N Buna mukabil, Alman Hariciye 
al~1':_1 Fon N&yrat, hükGmetinden 

1
•• talimat ilzerina derhal Cenu•· 

reyi terk M-Ai • ... ,or. Maksat açıkbr: 
ı aıaaya, Fraaaaaıa •ıalh ılalvine 
,"••rraıyor. Blraa da 110ma1İfklr bir 

Durette Cennreyi boı bırakıyor 
em k • • • 

k e ıshyor kJ, biz, artılc bu g-ibi 
uru ıöılerden uaandık. 

f Bu arada, Tahdidi Teallhat Kon. 
•ranaı Re· · M. H tevdi ed" ııı •deraon bir proje 

'

et• . •yor. Kooferanı umumi he-
•nın aıilıak · · proje Al ereauıe arıedılen bu 

rnaı ' rnanyanın tebar aillhlan-
devl~~İe !•ddecllyor. Dit•r kuTvetJI 
için h rın . ıiUhlarını azaltmaları 

'

or ernen ıcraata 2eçilmeıini iıti· 
ve pro' . k b 1 d•vl ti . ıeyı a u edecek olan 

e ertn lllhl · rncı . ' • anma bahıınde 
ıtik:adv~ hukuk sahibi olacaklarını 

e ıyor. 

SON POSTA Sayfa 5 

BABİC:I Gönül işleri 

----------------------45 Lira Maaş 
Almanya Israr Ediyor 

Fakat Alman Hariciye Nazırının 
Nutkuna Fransa Aldırış Etmedi 

Cenevre, 1 - Alman hariciye 
nazırı Fon Nörat bir nutuk s6y· 
lemiıtir. 

Alman hariciye nazırının yaln ıa 
M. Heriyoya kartı dej'il, ayni 
zamanda lngiliz hariciye nezare
tine ve tahdidi teslihat konferan
sı reisine karşı kullanmıı oldup 
lisan hayreti celbetmiştir. 

Bu ihtiraslı nutuk ile M. He
riyo 'nun Milletler Cemiyeti bOyllk 
meclisinde saylemit oJdutu Aki
lane ve mutediline nutku arasın
daki 19anı dikkat tezattan 
bahsedilmektedir. 

Alman zimamdarlarının tah· 
didi teslibat hakkında resmen 
görüşmekten çekinerek bu meıe
lenin hallini mllşkUlleıtirmelerine 
ve efkAn umumiyeyi hiçbir sebep 
olmakıııın mlltemadiyen tehyiç 
etmelerinde teeunf olunmaktadır. 

Alman tezi gayet vazıhtır. 
Ya diğer devletler teslibatlarını 
Versay muahedesinin Almanya'ya 
bırakmış olduğu teslihat seviyeıl 
derecesine indirecekler veyahut 
Almanya kendi teslihatını arttı· 
racaktır. 
Hariciye Vekili, Fransız hUkô· 
metini tahdidi teslibat hakkında 

gizli müzakerata iıtirakten imtina 
eylemekle itham ediyor. 

Alman Hariciye Nazırının, 

Fransız Başvekilini görmemeıi, gör· 
mek istememeıinden ileri gel-

Pelemengin timalinde bulunan c ZUyderze • körfezini, bet Hnedenberl 
fennin vbıl olduğu en aart usullerle kurutuyorlar. 1988 aeneılnde körfez ta· 
mamen kurutulmuı olacaktır. Bu euretlc takriben 12.000 metre murabbaı 
yer denizden alınmıt n ziraate elTcrlıli bir hale konmuıtur. Arazlll çok 
kUçUk ve mahdut olan bu memleket bu usulle senelerdedberf toprak Almak
ta. ve arazinin miktarını kıemen .;oğaltınıya 11ğra9maktadır. 

Reamimiı c Zflyderze • kl\rfezinln kurotalmut k11mında yeti9en mahsu
lün hasadını gOıtermektedir. 

Avrupa Maliyesinin Islahı 
Bir Milyar 
Zarfında 

Altın Frank Beş Sene 
Nasıl Tedarik Edilecek 

- - -----
miıtir. Avrupa ittihadı komlıyonu nu merked ve tarld avrupanın 

Pari• Gazeteleri Protesto StreA konferanıımn elde etmiı zirai memleketlerin iftira kuY-
Edlyorlar olduğu neticeleri tetkik etmek vetlerini kafi derecede ıslaha 

Paris, 1 - Paris gazeteleri üzre gece toplanmııtır. tahsis olunabilecektir. Alikadar 
Fon Nöratın beyanatını pro· Bu münasebetle Fransız mu- devletlerin mümeaaillerinden mil· 
testolarla karşılamakta ve bu 

rahhası M. Eebel mlşterek bir rekkep bir heyet bu sermayeyi 
beyanatm tariz edici edasına işa· hd l · idare edecektir. 
ret etmektedirler. sermaye i ası mese esme müte-

8111.k olarak •ayanı· dikkat bir Komisyonda Neler GllrUfUlecek? Maten gazetesi " Berlinde Y 

uydurulan ve M. Heriyonun Ce· teklif ileri ıllrmüş olduğu haber Cenevre l - Yaran, Avrupa 

Fakat 
İki Karı 

" 23 yaıındayım, bir çucuj'um 
var. 45 lira maaı alıyorum. 
Ailemden pek te memnun değilim. 
Esasen babamın ısrarı ilzerine 
evlendim. Şimdi de 20 yaılarında 
aaılzade bir kıda seviıiyorum. 
Onun bana ve benim ona karp 
olan kalbi rabıtamız pek fazla; 
bana ikinci bir yuva kurmamızı 
teklif ediyor. Çok arzu ediyo
rum, fakat bir taraftan da kalbi 
ıztırap duyuyorum. Eğer bu 
hanımla evlenecek olursam refah 
Ye saadet içinde yaşıyacatımız 
ıtıphesizdir. Amma diğerinin de 
zulmet ve maıumiyet içinde yaşı• 
yacafını biliyorum. Mal6mya ıev
da, bunlan bertaraf ettiriyor.Ayni 
zamanda bu me1eleden hAll 
birinci ailemin haberi yoktur. 
Henllz duymadı. No yapayım, 
hareketimi tayin ediniz, pllr me• 
ili vaziyetteyim. Bir an evvel 
c0Yab11nıza muntazırım ... 

a..ı .. 
Mektobu okudunua mu? 45 

lira maap var. Fakat birinci 
aileal az geliyor, timdi de ikinci 
bir karı almalı latiyor. 

Oğlum evvell birinci karım 
boıayamazaan. Onu bopmadıkça 
da ikinci bir kadınla evlene
mezsin. 

Saniyen 
dejiJ, bir 
meHin. 

~ lira maqla iki ev 
ev bile ıeçlndire-

Saliıenı Evlenen ve baba olan 
bir adam yeni met'uliyetler altına 
1(İrmİf demektir. 

Bu meı'uliyetlerl bir kenare 
abp kazancını bir yabancı kadınla 
paylaıamazsm. Nihayet bntnn bu 
maddi meseleler haricinde bir de 
vic:dan me1eleıl vardır. Bu hare
ketiniz eınaaında vicdanınazın 
feryadını duymuyor musunuz? 

nevrede Alman heyeti ne göster· verilmektedir. birliği komisyonunun taavibine 

Bence bqını11 bOyOk felA
ketlere sllrftklemeden bu yoldan 
d6nllnUz ve saadetinizi evinizde 
arayınız. 

8 
diği nezakete mukabil bir M. Elbel, bu bir milyar frank arzedilecek olan karar sqrotinde 

ııy u proje, tavıana kaç •• ta- usulü takip etmekte olduğuna (altın) miktarındaki sermayenin 5 şöyle denmektedir: * 
•e ~- tu,_t demek manasına ıı~len dair olan efsaneye " karşı isyan :ene zarfında tedrici bir surette ve Avrupaoın içinde çırpınmakta " IS yaımdayım. Birkaç kişi 

ır turlll • .b •- - ld v b h d b b' d t d k. 1 . . 
'

en • arı aonufmak istemi· etmektedir. · h lA 1 d o ugu u rauın e şetine ve bu ır yer e o uruyor u ıımıze ınıanlar k f ihracat ve ıt a t ticaret erin en b k k 9 I d 
eıerd' 1 •n • uından çıkmıt bir Bu gazeteye nazaran M. He- alınacak binde iki nisbetinde buhranın merkezi ve cenubi Av· a ma Uzere J yaı arın a sarı-
Con ~· •e nıiliı Hariciye Nazırı Sır riyo bunun tamamile aksini yap- bir resim ile temin edilmesini rupada daha had bir şekil almıt şan, mavi iÖılU bir dul aldık. 
tine ~~on!"n . lltlhalunı temin etti- mı•tar. Bu k .. dın benı" ıevdı". Ben bır· ıore in u H y teklif eylemiştir. olduğuna ve izalesinin ancak u 

mile " ' 11 z arieiyeaiqin ilha· Ordu Mevcu ti arının Tetkiki 1 dd 1 f 1 
le d vucutla rettrilmittir. Evvelce Cenevre, 

1 
_ Tahdidi Tesli- Esas itibari e sermaye nakdi Avrupa devletlerinin teşriki me- mil et, sarı11n ar ve asız o ur 

'

ady ettiğim gibi benim kana t" ve mali vaziyetin islahına tahsıs saide bulunmaları ve bu uğurda diye, ıevmek istemedim. Niha-
1_0 ur ki lna-iltere bu b hl t a 1111 lihat konferansınm ordu mev· edilecektir. Bununla beraber bir faaliyet sarfeylemeleri ile kabil yet ben de tutuldum. Fakat ara· 
•o'luş k ' a 

1 
e açık cutlarmı tetkik edecek olan ko- kısmanı, mesela yüzde otuzu- olabileceğine kanidir. dan birkaç ay geçınce, kadın 

ranhk ırı~ 1 lıtemedlkçe vaziyet ka- mitesi bu s1b:ıh to ,•,laıdı. Ame· 
Unutulrn a rnalcta devam edecektir. ___ ---- - her nedense benden uzaklaşmı• 
tere a:nıak llzımdır ki ayni fnl'il- rika mii:ne1Jsili M. Vfüo:ı, koıni· vetler iki sınıfa ayrılacakiır: Biri hap edilmiştir. ya başladı. Ne yapayım?,. 
alla~ kafGk Harbin patlak Yerdiği te divanına bir takrir vermiştir, polis diğeri müdafaa kuvvetleri. içtimada kom;syonun ilk reısı Na. M• 
hep ka _, Ylae fUaiaı aöylememif. bunJa Amerika Reisicümhuru M. Avrupa Blrllll Komisyonu sulhçu M. Briyadın hatırası taziz Ne yapacakıın? Dul bir ka• 
ıiyet a çaıaaJda konuımuıtu. iki u- Huvcrin evvelki teklifleri bazı Cenevre, l - Fransız Baş- edilmiştir. BiltUn aza matem ala· dını evlenmek niyetile [sevmlı 
insana ;:;~::.ld ~nıeylf, dotruau rakamlarla tasrih edilmiştir. Bu vekili M. Heriyo Avrupa birliği meti olarak bir dakika ayağa değildin a. Bırakır geçenin. 

-;~;::=::~~-~~~t:•ı~y:o~r·~~So~r~o;r)~·a~l::!v!es:i~k~a~y!a=n~a:z~a~r~a~n~m~n:se~l~la~h!.::::!k~u~v:-~~te~t~k~ik~k~o:m~is~y~on~u==r~iy=a=s=e=t=in=e==in=l=~====k=a=lk==m=ış=t=ır=.===~================-==:...====~:-=========H==A=N=l~M=T=E=Y~Z=Es=~ 
TEFRIKAN UMARASl:85=========== ---- '"' _ Söıteri beni hem ml\teessir dum. Şimdi bana öyle geliyordu fıs ·ldadı. "Ve aynı zamanda hiç 

ÇOCUKLUOUM 
.. ...._. •ua Wlll llakslm 

- Evet. 

V- E~et yavrum, çok acıklı! 
e nıha · 

Birg·· b yet ona yol görilııdü 
un sa ah · 

llna "t • çayından sonra oda· 
gı mıştim. y 

mıuş ere otur-
d ki 

eşyalarını topluyor • 
ı arını b 1 , san 

(S azır ıyor ve hafif 
arun gillll) farkısanı ıöylny..,rd~e 

- Ehh, Allha ısmarla..J · '- • 
rum b . . ııu& yav· 

' en gıdıyoruml 
- Neden?. 
Müdekkik 

dedi ki: ane Jlzlme bakarak 

Gor•-a ••.. J hayal ro.na'11 

Türkçeye Çevi, ... n : Muvaffak 

Bilmiyor musun? Odanın 
annen için lüzumu varmış!. 

Bunu kim söyledi? 
Büyük baban! 

- Yalan söylemiş!. 
( Pekali , beni elimden tuta-

rak yanma çekti. Beraberce düşe• 
menin üstüne oturduk. O yine 
sessizce dedi ki: 

- Bana sakın gücenme yav
rum! Ben bunu sen biliyorsun ve 
benden saldıyoHun zannettim ve 
bunu ondan beklemezdim diye 
düşilailyordumL 

ediyor •e hem de kızdmyordu. ki onun bu kast.na daha o zaman ağlamamahsım". Fakat kendinin 
"Dinle, bak!., Diye gülerek anlamıştım ve ona bu manada bulamk gözlOk camları arkasında 

fısıldar gibi hafif bir sesle devam- cevap verdim. gözleri dolu dolu olmuştu. 
etti. "Hatırlıyor musun hani ben - Ben çoktan anlamıştam! Sonra, her vakitki Jıibi uzun 
sana bir kere beni ziyaret etme - Eh, goruyorsunya, iıte müddet susarak oturduk. Yalnız 
demiftim!,. Başımı salladım. onun için 16ylemittiml. vakit vakit bir iki kelime savu-

Sen o zaman buna gücen· Üstüme tahammül olunmaz ruyorduk. Akşamüstü herkesle 
miştin değil mi? bir yeis çökmüştü: candan vedalattı ve beni kucak• 

_ Ev'etl - Niçin seni burada hiç ladıktan sonra gitti. Kapının 
_ Ya, iıte ben aeni biç te gü- kimse istemiyor? önüne çıktım. Tekerlekleri, don-

ceııdirmek istememiştim. Benimle Diye sordum. muş çamurlann Oıtünde aarsıla-
düşüp kalkarsan akrabalat'ının se- Beni kolları arasana aldı, göğ· rak giden köylü arabasının için-

s6ne bastırdı. Çok manalar ifade de onun oraya buraya sersıldığı-
ni tekdir edeceklerini biliyordum. eden gözlerini kırpııhrarak cevap nı gördüm. O &ittikten sonra 
Böyle de olmadı mı ? işte şimdi verdi: hemen ninem odayı temizlemiye 
o zaman niçin sana öyle söy· - Ben onlar için yabancıyım başladı. Ben onun jfine mani 
leğimi anlıyorsun değil mi?. işte onun için!. anladın mı? Ben olmak için mabsuı odada dola-

0 benimle tıpkı ayni yaşta onlar gibi değilim!. şıyor, bir köşeden bir köşeye 
bir insanla konuşur gibi konu• Ceketimin kollarını çekiyor, gidiyordum. Ninem bana ç.arpb, 
ıuyordu. Onun sözlerile ta içim• ne söyliyeceğimi biJııniyordum. az kaldı Ustllme devriliyordu. 
den sevinç duyuyor, ferahlıyor• "Bana darilma!,. diye kulağıma ( Arkaıı YU 1 
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1 Diinya hadiseleri 

1 

Yemende 
Sakal Tıraşı 
Yasaktır 

Londrndan yazılıyor: Taymis 
gazetesinin Bağdat muhabiri ta· 
rafından verilen malumata göre 
Yemen hükumetinin El yemen 
namındaki resmi gazetesi, bükü· 
metin yeni bir kararnamesini 
neşretıniştir. Bu kararnameye 
göre Yemen arazisinde gramofon 
çalmak memnudur. Gramofon 
kullananlar idam edileceklerdir. 
Ayrıca sakallarmı traş ettirenle r· 
den de, nisbeti, tekrar edildiği 
zaman artmak üzere para cezası 
alınacaktır. 

lsl<oç Ha si si iği 
İngiliz Başvek ili M. Mak Do

naldin ikinci kızı, kendisi gibi 
bir doktorla evlendi. M. Mak 
Donald lskoçyalıd r. Derler ki 
düny~nm her tarafında tutun~bilen 
Yahudilerin iş yapıp barınama

dıkları tek memleket lskoçyadır. 
Yani bununla lskoçların Yahudi
lere taş çıkartacak derecede 
hasis olduklarını anlatmak ister· 
ler. Mis Makdonaldın evlenmesi 
mün "sebetile lskoçların bu tabi
atini hatırlıyan bir Fransız gaze· 
tesi, son zamanda, bir İskoç 
tehrinde cereyan eden tU vak' ayı 
naklediyor : • 

Mak StUfün birkaç kızı vardı. 
Biçare adam kızlarma nasıl mil· 
nasıp birer koca bulabileceğini 
dUşUnerek heryün içini yer. Ka· 
ıabada gözUne kestirdiği bir 
delikanlı vardır ki i,ine pek el
yerişli gelmektedir. Fakat mak· 
aadını nasıl anlatabileceğini bir 
türlü tayin edemiyor. 

Bu delikanlı Mak Düf'tür. 
Birgün Mak Stüf, Mak Düf' e 
rastgeldi. Arada yakınlık hasıl 
etmek için onu evine davet etti. 
Fakat delikanlı Mak Stilf'ün 
evini bilmiyordu. ihtiyar lskoçyalı, 
oturduğu mahalleyi şöyle tarif 
etti: 

Şuradaki mevkiden tramva
ya biner, dördüncü istasyonda 
inersiniz. Bu caddenin ilk tesadüf 
edeceğiniz sağ• koldaki sokağına 
aapar, eonra sola döner ve biraz 
ilerlersiniz. Karşınıza kırmızı 
daml, ve beyaz parmaklıklı bir 
ev gelir. Kapıyı ayağmızla iter 
ve içeri girersiniz. 

Delikanlı, bu tarif karşısında 
biru şaşalamışb. l- ıerşey ıyı 

idi, fakat kapıyı niçin ayRğile 

itmt:k lazımd. Onun içindir ki 
ıordu: 

- Benim bildiğim kapı el 
ile açılır, ayakla açılmaz. 

ihtiyar İskoç gülümsedi: 

- Fakat getireceğiniz hedi
yeleri ne yapacaksınız? 

Cemiyeti Akvamın Alacakları 
Cenevreden bildiriliyor: Cemi· 

yeti Akvam umumi katipliğinin 

Cemiyeti Akvamın mali vaziyeti 
hakkında tanzim ettiği raporu 
ne.şredilmiştir. Bu rapora göre 
cemiyeti teşkil eden bütün dev· 
Jetler cemiyete borçludurlar. Borç· 
ların miktarı 17 ,049, 159 altın 
franga buliğ olmaktadır. Bunlar
dan, yalnız İngiltere hükumeti 
cemiyete borçlu değildir. Çünkü 
3 milyondan fazla tutan borcunu 
bir eylülde tamamen ödemiştir. 
En çok borçlu olan devlet te 
Çin hükumetidir. Çinin Cemiyeti 
Akvama ödemesi lazımgelen borç 
miktarı 9,462,645 altın fıranktır. 

SON POSTA 

AYAZMA LERİ 

'' ur ad· 
•• or 

i u Ö e 
Gözleri Bile 

Şif ıdır 
...\.çıyor!,, 

f 

] 

Fakat Ayazmanın 
ilencileri Görünce 

Önünde Sıra Sıra Dizilen 
Söze Güleceği 

Kör 
Geliyor İnsanın Bu 

içinde esrarengiz bir su saklayan AyaTerapon 

Üç dört ayak merdivenle ini· dığım AmAcıklar içeri girdikleri 
lir karanlık bir izbedeyim. Duvar· zaman nasılsalar yine öyle dön-
lara titrek gölgeler çizen sarı düler. Belkide kırkıncı gUn daha 
ışıklı mumların dumanile gözlerim tamam olmamıştı. Dikkat ettim: 
evvela, hiç bir şey farketmedi. Kapının önilnde dilenenlerin 
Neden sonra, köşede bir taht çoğuda kördüler. Bir aralık: 

kadar heybetli iskemlesinde otu- - Acaba, bu şıfalı su ile 
ran sakalı göbeğine yaklaşmış niçin gözlerini yıkamıyorlar? Diye 
ihtiyar papazı gördüm. düşünmüşlüm: 

Bütün tavanlar, Hıristiyan ga
Zbtelerinin resimlerile dolu... İz
benin caddeye bakan tarafında 

mermer kitabeli bir çeşme ... 

Kapının yanınd:ı sebilhane 
bardakları gibi dizilmiş bir sürü 
alii insan.. Avuçlarını açmış, 

dudaklarile Rumca bir şeyler 

mırıldanarak dileniyorlar. 

İçeri yırenleri oturduğum yer
den seyrediyorum. İlk görünen 
yaşlı bir Rum kadını idi. Tıpkı 
kiliseye girer gibi kollarına çap
ra;i Lir vaziyet verıııişli. Merdi
venleri, her basamekta birkaç 
dakika dinlenmek şartile ağır 

ağır indi, 

Papas Efendi, yeı inde hafifce 
doğrulmuştu. Bu ahiretlik kadın· 
dan bir parça dünyalık kopaca
ğını anlamış olmalı idi. 

Kendisine yaklaşan kadını 

hemen Ltkdis etti. Papas ve müş· 
terisi karşıhkh bir şeyler mml-

dandılar. Bu sırada, yolunun üstünde 
sıralanan dilenciler bir agııdan 

duaya başlamışlardı. Kadıncağız, 

bunları boş çevirmek islemedi. 
Her birinin çanağına üçer beşer 
kuruş attı. Bundan sonra, bir 
çekmeceye yaklaştı. İrili ufaklı 
mumlar... Elli paralıktan yirmi 
kurnşluğa kadar boy boy mum ..• 

Ayazmaya her giren mutlaka 
bir mum yakacak. Her ne kadar 

..:buriyet yoksa da ayazmanın 
ananesini kimse bozmak istemi
yor. Mumlar ellerinde İsanın altın 
yaldızlı tasviri önü11de boyun 
kıran!ar gittikç çoğaldı. Ziyaret
çiler arasında iki gözden ama 
olanlar !Jile var. 

Rivayete göre kırk gün bu çeş· 
menin suyu ile gözlerini yıkıyan

ların anadan doğma kör olsalar, 
gözleri açıl mış. 

Fakat benim burada rasla· 

Sonradan bir tanesine alıcı 
gözile bakınca işi anladım: Hiç 
biri kör değildi. Mükemmel kör 
rolü yapıyorlardı. 

Ayazmada bir ihtiyar var. Bir 
yudum su içti, bir dua okudu, 
bir parça ağladı, sonra bir avuç 
su alıp yüzüne, gözlerine sürdil. 
bu ameliyeyi yeni baştan birkaç 
defa tekrar etti, onun çıkarken 
bir daha geri dönduğünU gördüm. 
Çeşmenin önünde durup durup 
ağlıyordu. 

Sordum: 
- Nesi var zavallının ? 
Anlattılar: 

- Hasta oğlunu ölmeı:den 

Uç gün evvel, bu ayaımaya ge• 
tirmişli. Şimdi buraya her geli
şinde duvarlarda onun hayalini 
görüp ağlar ... 

Mütevelli diyor ki : 
- Bu Ayazmadaki Aya, sık 

sık hana da görünür. Çok büyük 
bir Ayadır ... 

Demek Aya burada yatı-
yor? 

Hayır... Mezara, GUlhane 

parkının içinde idi. Sonradan 
kaldırmışlar. Şimdiki yeri belli 
değil... 

,.. .. SON POSTANIN 

~N FİA TLERI ... , 
1- llfnıııı lıir satırı gazPtoniıı ırıetiıı 

yazısilo 'a ati 4 keli ınP.d ir . 
2 Ayni yazının 2 satırı 1 ı;:ıntiıııdi r. 

3 Dalıa kalın ve daha inco yazılar 
santim He hosap edilir. 

4-~ıı) fa ıııa göre ilanlar aşabdaki 
fiatlı're t!\bidi r: 

~nda Sarı ti rıı i 

1 inci 400 Kr. 
2 c 250 c 

3 c 200 c 

4-5 < 100 < 

Ui~N ayfalarda 50 • 
• 011 2 f:ayfaıla 25 < 

eyazması 

Buranm asıl ismi "Ayaerapon,, 
ayazmasıdır. Ayaterapon, Kıbrıs 
adasmda birçok kerametler gös
termiş bir zattı. Kıbrısta gömülü 
f di. Orada birkaç yUz ıene yat
tıktan sonra bir gece Kıbrıslı

lardan birinin rüyasına girdi: 

- Aman, buraya araplar ge
liyor ..• Beni Kıbrısta birakmaym, 
İstanbula götürün ..• Dedi. Dediği 
gibi yaptılar, ölilın mezardan 
çıkarılıp lstanbula getirildi. Bi· 
zans hUkiimdan, Ayanın şimdiki 
parkın iç tarafında bir yere gö
mülmesini emretmişti. Ayayı 
gömdükleri yerden hemen o ge
ce bir su fışkırdı. 

Bu suyun göz hastalıklarına, 
İç hastalıklarına, r6matizmaya, 
ekzema ve cilt hastalıklarma çok 
iyi geldiği görülünce bir ayazma 
yaptırdılar. O gün hugUn, ziyaret 
edilir. Ayazmanın bulunduğu yer, 
otuz sene evveline gelinciye ka
dar bir imamın evı idi. Sultan 
Hamit, imamdan evi satın alıp 
Rum patrikhanesine hediye etti. 
Otuz senedenberi, kendi getirile 
Rum camaatı tarafından idare 
ediliyor. 

Ayaterapon ayazmasından şifa 
umanlar, yalnız lııristiyanlar değil. 
Müslümandan, Y abudiden birçok 
kimseler de buraya geliyor. 

Suyundan bir yudum da ben 
içtim. AlelAde bir sudur. Acılığı 

filan yok. Kimbilir, bu şifa has
sası, belki de suyun iyiliğinden 
ileri geliyor. 

Anlattıklarına göre, ayazma 
bilhassa cumartesi günleri çok 
kalabalık olurmuş. Hele Ayanın 
yortusuna tesadüf eden mayısın 
14 üncü günü iğne atılse yere 
düşmezmiş. Ayazmadan çıkerken. 
gözleri mendille bağlı bir çocuğu 
elinden tutmuş getiriyorlardı. 

Bu temiz ,giyinmiş 

kim olduğunu sordum. 
çocuğun 

Zengin ve kibar bir ailenin 
biricik oğlu imiş. Göstermedikleri 
hekim kalmamış. En son ümitleri 
anlaşılıyor ki ayazmanın suyunda 
idi. 

Allah şifalar varsin mi demeli, 
yoksa Alullar versin mi? 

'f .. 

T cşı iniev\'el 2 
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Tıp Tarihimiz 
Hakkındcı 
Bir Mütalea 

BUkrette geçen hafta topla· 
nan tıp tarihi kongresinde TUrk 
tarihi pek fena bir surette gös· 
terildi. Tıp Fakültemizin Reisi 
Müderris Doktor Tevfik Recep 
Bey, eıkidenberi yüzlerce hücu
mu davet eden fakillte mevzuuna 
dair olan sözlerinde Tıp Fakül
tesinin 1828 de açıldığını iddia 
etti. Bu havadisi gilndelik gaze• 
telerde okuduk ve hayret ettik. 

Mısır yUz senelik fakülte da-
vasında bulunur, Romanya da 
aıağı yukarı bu kadarcık bir tıp 
medeniyeti kıdemine sahip ol· 
duğunu iddia eder. Ne gariptir 
ki Mısır ve Romanyaya nazaran 
çok daha eski bir varlığa ve 
medeniyete sahip olan Türkiyenin 
mUdafilori de kendilerini onlarla 
yanyana göstermiye çalışırlar. 

Türklerin tıp tarihi , henüz 
mükemmel bir surette ortaya çı
karılmış değildir, bunu itiraf ede· 
riz. Fakt fakülte mevzuu birçok 
defalar enine boyuna çekilmiş, 
münakaşa olunmuştur. 1925 te 
gUnlUk gazeteler bu mevzu etra· 
fında uzun uzadıya yazılar yazdı· 
lar Ertesi sene ayni mevzu için 
TUrk Ocağında bir konferans 
verildi ve bir risale neşrolundu. 
Bu sene de (Tıp Dllnyası), (Tedav 

notları) gibi meslek mecmualarında 
yine fakülte meaelesi muhakeme 
edilip 1925 te fakülte relslermlıdeı 
birisi Sorbon DarUlfununun kür• 
ıUstine çıkarak 1828 de açılan 
Tıphaneyi fakülte olarak göster• 
dl. Bu gösterişin hatalı olduğunu 
ortaya döktük. 

Türk tarihi tUrkler tarafından 
tahrip olunduğu vakit çok acıklı 
bir şey oluyor. TUrk fakültesinin 
yllz dört senelik olduğu davasını 
güdenler, tıp tarihimizi tetkik et
meyi yirmi senedenberi kendisine 
meslek olarak almıt olanların 
sözlerini dinlemeyi kUçüklük sa• 
yıyorlarsa senelerdenberİ meslek 
gazetelerinde yaza yaza bitireme
diğim bu mevzuun bugün günlük 
gazetelerle ve daha geniş sahaya 
atılmış olduğunu görerek hayret 
etmemelidirler. Türk dili ve Türk 
tarihi işleri bugünün işleridi"' 
Senelerden beri söylediklerimiz 
hakikat değilse ve söyledikleri
mize rağmen bu yüz dfüt sene
lik fakülte davasında dayanılabi· 
lecek bilgileri varsa ortaya dök· 
aünler. 

Sorbonda, Tıp Fakültesi nU· 
mayişlerinde, Bükreşte fakültenin· 
başlangıcı olarak gösterilen Tıp
hane fakülte değildir, onun Ka• 
nuni Süleyman zamanından başlı• 
yan düşkilnlUğUn vakit vakit, za· 
man zaman ıslahı için yapılan 
ıalahat ı1Umunelerinden farkı yok• 
tur. Tıphane daha dünkü varlık· 
tır. Ondan evvel var olan tıp 

medreselerimiz Türk malı değil 
midir ki bunlar yan gözle ba· 
kılmıya bile }Ayık görülmliyor? 

Doktor: Osıııan ŞeYki 
__ sc d;J 
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Bu Sayfa Dünya Matbuatında· Bu Sayfada 
Haf tada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. GÖRDÜKLERİMİZ 

·Dün ya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Şehirlerde Haydutlara Karşı 

lngilcere Ye Amerikada haydutlar, sokaklarda bile halkı rahatsız 
~decek kadar küstahlığı ileri götürdüler. Onun için haydutlara 
~~şı mudafaa silahları icat ediyorlar. Burada kadının elinde '!Ör

~ligünUz fey lastik bir sopadır. Bu sopanm içinde boya vardır. 
aarruz eden hayduda vurulunca yüzü gözü boya içinde kalıyor 

ve so~a teşhisi kolay oluyor. 

Dünyanın 
Kadınının 

En Zengin 
Garip Hayatı 

Servetini Bir Bahçıvana Terkeden, Evinden Hiç 
Çıkmıyan, Garip Ve Sinirli Bir Dul, 

Eski Mısırlı Kocası Var 

Geçendt" öldüğU bildirilen 
Rokf ellerin kızı Misis Mackermik 
diinyanın en zengin kadmı idi. 

Bu kadmın son senelerdeki 
bayatı hakikaten çok merakla ve 
•ırareng iz bir ;;ekil alnu,tı. 

Rokfellerin biricik kızı aenç-
ı··. d . o 
ıgın e lstandardovil kump<myası 
nıenıurlar:ndan birile evlenmişti. 
~k vakit güzeldi. Kocası da Ame-
rı anın h . l . 
b. . . . rneş ur zengm erındeıı 

ırı ıdı B"ı· "dd t ' d 1 · 1 mu e r:1e5 u~ yaşa-
ı ar. Sonra Şikagoy« geçtiler. 

~isis Mackermik Şikagoda 
ıengın ve d . 
t mon en cemıyel haya-
ının kıra! ld Ş"k "h . . ı 0 u. ı ago operasını 

~ y~ •çın bir milyon dolar sar
. ct~ı. 400 bin dolar kıymetinde 
ıncı _gerdanhğile methurdu. Ber 

~.~rhye bu gerdanlıkla gider, bt:-
un ~trafındakileri hayran bı
rakırdı. 

d ?peraya gitmeden evve' 35 
a~ıka devam eden biı ziyafet 

Yerır, her yemek için tayin edilen 
ıbaınanı saate bakarak taki

ederdi. 

O vakit sen de .. .. .. . ,uzu müte-
... a•ız · f 
ed . zıya et ve eğlence tertip 

erdı. Sonr b" d b" · · b a ır en ıre ıınırleri 

lt
01

1 uldu. Koca sile birlikte evvel!\ 
a Yaya "tti" d 1 
~! :__ o~~- ~~:e 

geçti. Orada meşhur Ruhiyat 
Alimi Jung ile tanıştı, ondan 
dersler aldı .. 

Psikoanaliz denilen ve lifü
rükçüliiğe benziyen bir tedavi 
tanına sapb. Nefsine işkence 
etmiş olmak için tahtcıları yıkı-
yordu. Hatta müşteri kabul, 
ederek onları tedaviye baş-
ladı. Bunlar arasında Kren 
isminde yuvarlak yapl lı, kU-
çük bir bahçıvan vardı. Onu ya
nm'1 aldı ve beraberinde Ameri
kaya getirdi. 

Aınerikaya &eldiği zaman ko
cası beraberinde yoktu. Şikağo 
civarındı. küçük bir köşke nak
letti. Oradc.ı münzevi bir hayat 
yaşamıyu başladı. Bu eve hiçbir 
misafir kabul etmedi ve evden 
kat'iyyen dışar: çıkmadı. 

:.. •ırada Mısır Hükümdarların
dan uirile seviştiğini iddiaya baş
ladı. Hatta bir gün bir müzeye 
gitti, kendisine bir Mısır mumyası 
gösterdiler. Gördliğü mumyanın 
kendi kocası olduğunu iddia 
etti. 

Son zamanda sudan korkuyor
du. Bu yüzden yıkanmazdı, pislik 
içinde gezerdi. 

Ölürken de servdinin çoğunu 
sevgili bahç;vamna bıraktı. 

---
İngiliz Karikatürü 

iş olacak. 
- Ben de ö 1 d Y e üşünüyorum. H yok ya r oş, zaten ıarfedecek param da 

- Benim de öyle 1 

f Dünya Karikatürleri 1 
Amerikan Karikatürü 

Efendim, unuttunuz galiba, 
geçen seyahatinizden avdetinizde 
de bir hanım getirmiştiniz. 

Rus Karikatiirü 

~· 
ı7 j . 

--------------~----~--·--
Derc..·ı·:et \'~r~ın kimse gör· 

m. ı. 

Kadın - Yarım saattir aşk
tan bahsediyorum, sesiniz çık
mıyor. 

Erkek - Ruzname olmadıkça 
söz söyliyemenı. 

Avusturya Karikatürü 

Silah fabrikatörü Bolivya ku· 
mandanma: 

- Allahaşkına harbi bırak· 
mayın. Yoksa mnhvolduğumuzun 
resmidir. 

Okyanusu Geçen Çocuklar 

Burada g6rdüğUnilz çocuklar 
geçen ay içinde babaları Ye ana· 
larile birlikte tayyare ile Okya
nusu ilk geçen çocuklardır. 

Bunlar küçUktenberi tayyare 
içinde bUyümütlerdir. Hayatlarının 
çoğu tayyare içinde geçmiştir ·ve 
şimdiye kadar binlerce defa 
tayyareye binmişlerdir. Tayyare 
ile seyahati vapur ve trenle se
yahate tercih etmektedirler. Şim
di Londradadırlar. lkiai de kız· 
dır. Biri 12 yaşında Katelin, 6te
ki 9 yatında Janettir. 

Yakında Asya üzerinden yeni 
bir tayyare seyahatine çıkacak· 
!ardır. 

Bu çocukların seyahati Anu-
pa matbuatında mühim bir hl· 

Çin hakkında netredilen yeni 
bir kitaptan, bu memleketin 
hakikaten halledilmez bir muam· 
ma olduğunu öğreniyoruz. 

Bu kitaba göre Çinin nüfusu
n un yüzde sekseni çiftçidir 
ve yekunu 300 milyondur, dün
yanın pirinç istihsalinin yilzde kır
kı Çinde çıkar. Fakat buna 
rağmen yine Çin hariçten pirinç 
getirtir. 

Çinin 2800 mil uzunluğunda 

sahili vardır. Fakat bu sahili 
muhafaza için kullandığı donan
ma 41 bin ton istiap hacır.inde
dir. Donanma kuvveti 8500 
kişidir. 

Çinin nüfusu 400 milyondur, 
fakat ordusu bir buçuk milyon 
askerden ibarettir. 

Çinde madenlerde çalışan 2 
milyon amele vardır. Fakat bun
lar dilnyanın en az yevmiye alan 
amelesidir. Mutavassıtlar elinde 
istismar edilmektedir. 

Yalnız çinde nüfus bolluğu 
vardır. Vasati olarak her aile 
beş ilA sekiz kişiden mürek
keptir. 

diae olmut, Ye bir babanın ~o
cuklannı böyle tehlikelere maruı 
bırakmıya hakkı olup olmadığı 

bayii münakaşaları davetetmiıtir. 

12,soo,000 
Liraya 

• 
Yapılan intihap 

Bu hafta Amerika Cümhur
reisinin intihap haftasıdır. 

Cümhurreisinin intihabı, Ame
rika' da en büyük dadiselerden 
biridir. Memleket baştan başa 

harp meydanı halini alır. iki fır• 
kaya mensup vatandaılar, siyasi 
liderlerin teşvik ve tahriki ile iki 
kararkaha ayrılırlar. Radyo ile, 
gazete ile, nutuklarla kavga 
ederler. 

Top, tüfek, kavga yok. Fakat 
bol para, bol IAf ve bol vait 
var. 

intihabat için iki fırka da müd
hit pera sarfederler. Fırkaya 

mensup milyonerler keselerinin 
ağzını açarlar ve deli gibi sarf 
ederler. Her l.:ümburreisi intihabı 
bir fırkaya on milyon liraya mal 
olur. 

Fakat bu aene buhran dola· 
yııile ortalıkta para kıt. Bu 
sebeple bu intihap için her fırka
nın sarf edebildiği para miktarı 
iki buçuk milyon doları geçemi
yor. 

Fakir memleket, bukadar pa· 
rayı nereden bulacak! 

Fransa - Almanua kavgası 

iki komşu arasında dostane müzakerat 



8 Sayfa SON POSTA 

Mürettep jur
örükleniyo d 

Türk 
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( Ba, tarafı 1 inci sayfada ) 

izah etti Ye uTürk ne mac!di ve 
manevi boyunduruk :Cabul eden
lerden değildir. htılahların 
öz dilimizde karşılığı bulunmak 
ve bilinmek lazımdır" dedi. 

Bnndan sonra Abdullah Bat
tal Bey konferansına başladı. 

Teşrinievvel 2 --- - == 
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bulunmuş olduğunu söyliyere 
kendisinin iştikak bahislerindeki 

tarzı hareketini izah ve bu tariz
lerin mahalsiz olduğunu beyan etti. 

Fuat Bey buna kısa bir cevap 
vererek hiç isim zikretmediğini 

ve tarizde bulunmad ığ.nı söyledi. 

Hunkar Her An İhtilal Korkusu İçinde Yaşıyordu 

Abdullah Battal Bey dilimizin 
zengin ve enginliğinden, en ince 
manaları ve nüansları ifade 
kabiliyetinde buluduğuııdaıı bah
sederek Nevainin lürkçe 
ile farisiyi mukayese eden eserini 
tetkik mevzuu olarak aldı. 

Nevai acemcede mukabili olmı· 
yan birçok kelimelerin türkçede 
bulu.nduğunu ve birçok kelime1eri 
İranlıların türkçeden aldıklarını 
misallerle izah ve ispat ediyordu. 

Edirne mel'usu. Şeref B. de 
söz alarak Türkün dünya ve 
medeniyet tarihindeki yüksek 

mevkiinden bahsederek Arap 

Mulıarrirl ~ 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-145-

- Al, bak.. Bu adam da se
nin söylediklerine yakin bazı 
şeyler ihbar ediyor. Demek ki 
verdiği malumat doğru.. Şimdi 
bu adamı buldur. GüzeJce bir 
İıslİC\ ıp et.. Fakat bu isticva
bı, ben de işitmek isterim. 

Der demez, İzzet Paşa sevin· 
ıı:inden titredi. Çünki o jurnalı, 
( Üsküdarh Halit Efendi) isminde 
Lirine kendisi yazdırmış, huzurda 
hulunduğu esnada da yine kendi 
t ertibatile Abdülhamide verdir
ı .ıişti. 

İzzet Paşa, huzurdan çıkar 
çıkmaz, hemen Üsküdara adam 
koşturarak ( Halit Efendi ) yi 
istetti. Halit Efendi esasen onun 
} abancısı değildi. Bu adam 
gelir gelmez bir kenara çekti, 
şu talimata verdi: 

- Eeecy Halit Efendi.. işte 
nihayet başına devlet kuşu k· , . 
du. Göreyim seni. Eğer bu işi 
güzelce idare edebilirsen; rütbe, 
nişan, ihsan.. Bunlar, hep senin 
i çindir. Verdiğin jurnal efendi
l!lİZİn üzerinde liıımgclen tesiri 
ya ptı. Şimdi seni, içeri götürüp 
oda da isticvap edeceğim. La
ki .1; bu isticvabı efendimiz de 
di.ıliyecek. Buna binaen, söyli· 
yeceğin sözlere fevkalade dikkat 
et.. . Sonra da sakın benimle ta
nıştı ğma dair ağzından bir tek 
k elim e kaçırma... Bir <le, gayet 
serbest bulun. Efendimizin orada 
olduğunu biliyor gibi hareket 
etme... Haydi bakalım.. Eğer 
bunda da muvaffak olursan, 
artık Gana yok, yok ... 

izzet paşa, bu talimatı ver
dikten sonra Halit Ef. yi aldı. 
(Küçük mabeyn) dairesine ı;ötür
dü. Halit Ef. nin getirtildiğini ve 
(iradei şahane) ye intiznr edildi
ğini arzetti ve sonra, bilhassa 
tertibat alınmış odaya geçti. 
Orada Halit Ef. yi isticvaba 
başladı. Abdiilhamit, paravana
nın arkasından bu isticvabı 

; dinliyordu. Halit Efendiye soru
lan suallerle, onun tarafından ve· 
rilen cevapların hulAsası şundan 

ibaretti: 
İzzet Paşa - Siz, mah1{lın 

b b l 
~UY 

azı maruzatta u unmuşsunuz. 
Şevketmaap efendimiz, bu mallı

mab ne suretle elde ettiğini1i 
öğrenmek istiyorlar. 

Halit Efendi - Efendim, ben
deniz, Üsküdar'da mukim baytar 
miralayı ressam Halil B. vasıtasile 
bir çok defalar Fuat Paşamn 
köşkiine gittim. Her gittiğim 

zaman orada bir çok zevata tesa
düf e ttim. tabii bunların kimler 
olduğunu sormağa cesaret ede
medim. Aoccrk konuşulan sözler· 
den, anladım ki, Fuat Pş. nın mak· 
sadı İstanbulda bir ihtilal çıkarmak 
ve efendimizi saltana ttan iskat et· 
meldir. 

İzzet Paşa - Oraya ne mak
satla gittiniz? 

Halit Efendi - Fuat Paşaya 
bir daire mildürü lazımmış. Ben 
bu işe ~irmek istiyorum. Fakat 
orada böyle efendimizin aleyhin
de bir cereyan olduğunu hisse
der etmez sarfı nazar ettim. 

İ. P. - Halil Beye bunlardan 
bahsettiniz mi? 

H. E. - Hayır, Sadece, (F u· 

at paşa çok asabi bir adam. 
Onun maiyetinde çalışamam) 
dedim. 

İ. P. - Bu jurnalı ne mak: 
satla verdiniz . ... 

H. E - Maza, velinimet efen· 
dimi~e hizmet etmiş olmak için ... 

l P - Eğer Fuat Paşanın 
maiyetine girmiş olsaydınız, orada 
cereyan eden ahval bir kat 
daha vukuf kesbeder ve o 

zaman velinimet efendimize daha 
büyük hizmetler ifa eylerdiler. 
Niçin böyle yapmadılar. 

H. E. - Bunu düşünemedim. 
Maamafih, emir buyrururaa, efen· 
dimizin uğruna her fedakarlığı 

ifaya hazırım. 

Bir saniye süküt ile geçti. 
izzet Paşa birdenbire, sanki 
bir yayla müteharrik ımış 

gibi yerinden sı çradı. iki 
ellerini, göğsüniin üstünde ka
vuşturdu. Çünkü o anda Abdül· 
hamit, paravanayı dolaşıyordu ... 
Abdülhamit görünür görünmez, 

Halit Efendide yerinden fırladı. 

Hemen yerlere kapandı. Meçhul 
bir korku ile titrerniye başladı. 

Abdülhamit, Halit Efen dinin 
önünrlc durdu. Şahane bir aza· 
metle: 

( Arkası var ) 

F eriköy Cinayetinin İçyüzü Meçhul Kaldı 
etmiştir. Ceset morga nakledil
nı iştir. Ayr.ca ölenin kuşağı ara· 
s nda 20 santim uzunluğuııda me· 
şin bir lcılıf içinde bir beyaz bıçak
la bir mendil bir de fitilli çakmak 
çıkmıştır. Kesik bıyıklı ve olduk
ça xinde göriinen bu meçhul 
adamın sırtında yamalı lacivert 
bir paııtalonla yine yamalı bez 
bir ayakkabı vard r. 

Uygur edebiyatında tiirkçenin 
parlak örnekleri bulunduğuna, 

bunlarm bağrını ve öz beynini 
8 österen yüce dil abideleri oldu-
gunu sr.yledi. Kodatkobilikle 
hemen ayni tarihte yazılan 

Divani liigatüt türkün türkçe· 
nin ze11ginliği arapçadan aşağı 

değil bilakis yüksek olduğunu 

gösterdiğini ilave ederek, epey 
zamandanberi ölü diller arasına 

katılmış olan Çağalaycaya ve bu 
Jisanda yazılan eserlere geçti. 
Abdnllah. Battal Beyin bu nok· 
tadaki mütaleasını töyle hulasa 
etmek mümkündür: 

11 Çağatayca ile Osmanlıca 
ıun'i birer dildirJer. Dil inkılA· 
hında bunlardan istifademiz, o 
sunt dillerin teşekkülüne dahil 
olan türkçe unsurları almaktan 
ibaret olacaktır . ., 

Bundan sonra Bedros Zeki B. 
söz aldı vo bUtün diller arasında 
türkçenin en gDzeJ, en sade, en 
kolay öğrenilir dil olduğundan 
bahsetti. 

Müteakıbon Müderris Yusuf 
Ziya Bey ı5z aldı. Fuat Raif 
Beyin konferansında iştikakçılara 
ve dolayısile kendisine tarizde 

zannedilen birçok mütefekkirlerin 

isimlerini saydı ve bunların, eser
lerini arapça yazmış Türk hü· 

yü leri olduğunu anlattıktan son· 
ra Yüce Türk kurtarıcısı Gazi .. 

nin dilimizi derleyip düzeltme 
işini ele almak ve bu kurultayı 

toplamakla Türk milletine yaptığı 
yeni hizmetin yüksek kıymetini 
anlattı. 

Bundan sonra Hüseyin Namık 
Bey Çin tarihlerinde en eski Türk 

yadigarlarından bahsetmek i&tC"" 
diğini beyanla söze başladı: 

" Şimdiye kadar Türk isminin 
altıncı ve yedinci asırlara ait 
Çin tarihlerinde geçtiği malum• 
dur. Halbuki son zamanlarda 
Tokyo darülfünunu müderrislerill'" 
den birisi Şiki adlı bir Çin tari· 
hini meydana çıkarmıştır. Bu eıkl 
Çin tarihinde Türk isminin milAt· 
tan 23-24 asır evvele kadar çıktı .. 
ğım göstermektedir.,, 

Hüseyin Namık Bey eıki Çin 
tarihlerinde türkçeden alınmış 
olan 36 kelimeden bahsetmiş, 
bunlardan birkaçını misal olarak 
saymıştır. 

Bundan sonra Reis KAzım 
Pı.: Diğer tezlerin uzun olduğunu 

bunlarm encümene verileceğini 
söyliyerek içtimaı tatil etti. 
Bugünktı celsede Faik Ali, Hn
meyin Cahit, Halit Ziya, Abdülhak 
Hamit, Sami Paşa zade Sezai, 
Ahmet Cevat ve Ali Canip Bey .. 
ler söz alacaklardır. 

(Baş brafı 1 inci sayfada ( 

Anclon'un bu cinayetle alakası 
olmadığı anlaşılrnıştar. Oiin de işa
ret ettiğimiz gibi cesedin iize rin

den bir nüfus kağıdı çıkmıştır. 
Fakat nüfus kağıdının ısım ve 
hüviyet yazılı olan sayfası kop .. • 
rılmış , birinci sayfadaki yazılar 

ise okunmıyacak bir şekilde ka
ralanmıştır. Yalnız tez\...erenin 
yı;tılmıyan kısımlarmda ( 313) 
senesi ve bir de Edirne vfüi} eli
nin ( Havs . ) .kasal~ası yazılı dı r. 

Ancak cest:t sahibinin heniiz 27 
yaşır.da olduğu tesbit edildigi 
için nüfus kağıd nın b u m eçhul 
ölüye ait olmadığı tahmin edil
mektedir. 

Diin akşama kadar cesedin 
ve hu kanla cinayeti işleyen 
adam \•ey adamların hüviyet• 
leri anlaş lamamışlır. Edirneden 
cevap geldikten sonra canilerin 
meydana çıkacağı tahmin edi· 
liyor. 

c=:==========================================================~· 

Bununla beraber zab ta E d ir-

ne vilayetine t elgr:ıfla m~r .. cant 

Meçhul adam sol böğründen 
nldığı bir yara ile elli adım ka
dar yürüdiıkten sonra düşerek 
olmii~ t iir. 

J E A I\ 
g:bi nı i~ i : iz y ıldız'arm yarattığı 

Musiki - g iizellik 

zamarda M E 

A 

Simav Avcıları 

Şeh ri r:ı zin lütün sinema mer:ıklıları 

Bu hafta MELEK ı;İnemasında 

LUPE VELEZ ve LA WRENS Tİ~~T 
tarafından teıııs . l edilen 

Bir tavsiye ... ll!!!:lmımll~ 

GLORYA'da 
RAMON NOVARRO ve SUZY 

VERNON'u 

Birkaç gUn evnl Sima• aYcılarının · kalabalık bir ıOrek an 
tertip ettiklerini, gilzel ve çok eğlenceli bir glln geçirdiklerini 
yazmıştık. Reımimizde Simav avcılarım hep bir arada görüyorsunuz. 

-1• 

ADALAR 
AŞ 1 K 

RAHiBE 
Borsada 

Okuma Heveskarlarının 
( Scville'tl Şarkıcı ) 

filmini takdi r ile :ı;rörüyorlar. filminde görünn:ı. Hiç milteusif Adedi Gittikçe Artıyor 
filme ilave: Paramount havadis o!mıyacakıınız. Buna (Hususi) - Mektep• 

ŞARKISI 

ga~etesi Her seansta "GLORY A CAZ" lerde tedrisata ba~lanmıştır. Bu 
E:::ım::m•111mmc:ı::::i:~m::Ia:ım::&Eai u.--• Hakiki bir zaferdir. I sene okuyanların adedi geçen 

GL ORYA' da ·1BDa1i1i31!1 

MARCELLE CHANT AL • CHAR
LES VANEL ve GABRİEL GAB-

__ _. senekinin bir misli fazlamr. Fakat 

ASRI SiNEMA . 
BU STER KEATO 

vo sehlıar CONCHİT A MONTE- ~ 
NEGRO'nun temsili 

havalar sıcak gittiği için öğleden 
sonra mektepler tatil edilmekte· 
dir Yeni yabılan tayyare sine· 
ması da faaliyete başlamıştır. Bu 
sinema asrt Ye sesli filim techi
zatını ihtiva etmektedir. 

Bursanm Kestanesi 
Bursa ( Hususi ) - Kestane 

fiatleri çok ucuzdur. En ıyı ve 
iri kestanenin okkası yüz para• 

'tİf Kırşehirde 
Yeni Açılan Hastane Bü
yük Bir ihtiyacı Karşıladı 

Kırşehir ( Hususi ) - Yakın· 
larda tesiıı edilmiş C\lan Memle· 
ket hastahanesi mühim bir ihti· 
yacın önüne geçmiştir. Hastaha· 
nenin tesisinden sonra ölllm 
vak'alan azalmıştır. hastahanede 
ay başından itibaren kılinik te· 
davisinede başlanmıştır. Bu ayak 
tedavisinden köy.lüler çok İ!itifa· 
de etmektedirler. Şimdilik birde 
diş hekimine ihtiyacımız vardır. 

dır. Pişmiş k estane bcı kuruşa 
aatılruaktadır. 
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Zaval ı 
Si a 

evekkül aüs
T utulmuştu 

Çadıra girdiği !aman bu lki 
zıt duygu ve dUşünce içinde idi. 

~:unız kalınca mülteci beyleri 
gormekten mütevellit elemi de . . ' 
ıevıncı de yüreğinden atb. Te-
vekkülü dUşUndü. Kaybettikleri 
tahtı kurtarmak için sarayına sı
ğınan adamlann dilediklerini ye
rine getirmeyi kolay görüyordu. 
Küçük bir mektuba sarılı kuvvetli · 
bir tehdit, o bedbaht adamlan 
yeni baştan mes'ut etmiye kafi 
gelebilirdi. Lak;n Tevekkülün sıh
hati?... Bu, tanrının iradesile 
alakalı bir aıescle idi. Has
taya şifo vermek, yurdundan 
kovulmuş bir hüliümdara saltana
tını iacle etmek kadar kolay 
d v 'leli egı . 

Bu hakikati de acı aca takdir 
ve idrak eden Timur vakit re-

• ' 1. 

Çlrtnekten ürktü, el çırparak bir 
uşak çağırdı : 

- Git, dedi, Molla Cel§fetti
ni, Molla fzz~ttini al, yanıma 
getir. ( 1 ) 

Biraz sonra, o devrin e.n bil
Jük hekimleri olm k cöhretini 
taşıyan bu iki biJgiç ad:nı Ulu 
Ha ' 
ı -.an n huzurunda bulunuyor· 
ardı. 

Timur, k dilerini ayaltta 
kabul etmiş ve maksadım hemen 
anlatmıştı: 

- Bizim yeni 
erimiş, bitmiştir. 
derdini anlayınız, 
lunuz. 

ece hastadır, 
Gidip gürünüz, 
dermanım bu-

Onlar, rüküa varıp ayrılırlar
ken ilave etti: 

- Tevekkül H mmın kıymeti 
yanımda çok büyüktür. Onu iyi 
etmek, ahsımı yaman bir has· 
talıktan kuı·tarmak kadar beni 
ınemnun edecektir. 

Hekimlerin dönümünü bek
ler~e~ dayanılmaz i hraplar için· 
de ıdı, fınl fml dönüyordu, sa
kalını tel tel yoluyordu. Yaptığı 
ndaklarm ise haddr, hesabı yok

~~ Kurbanlar mı nezretmiyordu, 
oleler azatlaınayı mı tasarlamıyor· 
d~ vergiler bağışlamayı mı duşün. 
muyordu, köprü!er kurup çeşme
ler akıtmayı mı hatırlamıyordu? 
O w dakikada Tevekkülün iyi ol-
clugu "'d · · I . muJ esını a sa, lnymetiııo 
~ıhayet olnııyan tarihi gerdanlı
gını boynundan çıkarıp haberciye 
"~recekti ve yine ona, büyük bir 
vılayetin beyliğini bağışhyacakb. 
Okadar mütehassisti, okadar 
tcltiş içinde idi. 

Hekimler, yanm saat sonra 
g:ldiler, boyun kırıp durdular 
Boz s .. 1· b , 
1 

. oy ıye ilmek için emir bek-
edıler. O, korka korka sordu: 

i - Hayırlı haber g~iniz 
nşaallah. Hasta nasıl? 

Yaşça büyük olduğu için 
Celaleddin cevap verdi : 

- Biz bir şey hulam dık Ulu 
~· knn. ~ ip iyi, ciğer iyi, mide 
yık Ahletı erbaada bozukluk 
~? . Fakat hanım hasta. Ruhani 

DırU mal ra!z olsa gerek. Mesela· 
n ssı a • 

- Amma yaptınız ha. Dun ----
dcs[n~/ D~ iki ıat, ~acltternrihlıı tfa
•Umd . g :o ( C.1 .. : 209 ) Timuruıı 
tk· t beılb~ttıba~, Ztibclei eh'bbası olan 

ı a ı JeLıp . ·ı . 1 k 
Billi.hare • v o ı ,ı ıe nmi edip idb 
d . 1:ıldırım Be~az.ıdın da te-

l.\ ı ııo ın :nur edil . 1 
Ara1 tı 1 t . mllj erdi. cd. lettin 

' zzc tın Ac mdi. 

gelin olan bir çocuk bugiln sıla 
hasreti çekip te döşeğe düşer mi? 

- Biz başka sebep bulamı .. 
yoruz Ula Hakan. 

- Öyleyse hocalara baş vu
ralım, hastayı okutalım. 

- Siz bilirsiniz Nlu Hakan. 
Biz, tababetin bu hastaya ilaç 
veremiyeceğini anlıyoruz. 

- Peki, gidiniz. lcabederse 
yine görüşOrüz. 

Onlar çıkar çıkmaz bir aslan 
postu üzerine oturdu, başını el· 
leri içine aldı, yine düşünmiye 
koyuldu, hem düşünüyor, hem 
"daüssıla, daüssıla,, diye mırıl
danıyordu. O, sıla iştiyakının 
ne kadar kutsi bir duygu oldu
ğunu biliyordu. Seferlerin bir 
az uzaması üzerine en basit ne
ferden en yüksek kumandana 
kadar bütün ordu, bu hastalığa 
tutulur, her çadırda yurt aşkı 
tütmiye başlardı. Kendisi de çok 
defa Semerkant için derin ta
hassürler beslemişti. Fakat bu 
hastalığın böyle eritici bir dert 
olduğunu bilmiyordu. Hele Mo
ğolistLından ayrılmasını, tarihi üç 
ayı bile doldurmt} aıı bir kızın 

sıla derdile döşeğe düşüp ölü 
rengine bürünmesini havsalasına 
sığdıramıyordu. Bununla beraber 
tedbirler almak, hastayı kurtar
mıya çahşrnnk lazımolduğunu da 
unutmuyordu. Hocalarla dervişlerle 
sihirbazlarla, kahinlerle, remrmıl
Jerle ve kendi emri altında ya
şıyan insanların hepsinin duasile 
onu iyi etmiyc çalışacaktı. Bütün 
memleketi, bütün halkı; Türkten, 
Moğoldan, Aceme, Hintliye ka
dar her milleti bu mühim işle 
alakadar etmek için çareler, şe
killer arıyordu. 

Fakat zalim bir di.iği\m yine 
beyninde lcıvrılıp c.'uruyordu: Ya 
o ıyı olmazsa, ölüı sc, toprağa 

girerse?.. Bu acı ihtimalin do
ğurduğu renk renk sahneler; 
teneşirler, tabutlar, mezarlar gö· 
zünün önünde sıralandıkça yiireği 
ağzına gdiyeırdu, göziine yakıcı 
yaşlar dcluyordu. 

Bir aralık tefelsüf etmek, 
muhtemel musibetlere karşı nef
aini cesur tutmak istedi. Gözle
rini yumdu, o güne kadar nikah
ladığı \'e bir kısmı ıçın uzun 
zaman!r muhabbet taşıdığı ka
dınları zihninde sıraladı. 

( Arka..•11 Yar ) 
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SON POSTA Sayfa 9 

Sait Hikmet 8. in Bir ıma 

hanede Öldüğü Anlaşıldı 
-

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) Liyonda, Serviyen soka- Paris zabıtası tarafından aranı!• 
adamın cebinde 0,25 santim pa· ğında ( 18) numarada bulanan ması kaybolan pasaport hikAye-
radan başka birşey yoktu. Me- Türk Konsoloshanesine gider, sini ve Liyonda görülen pejmür-
murları yollı)arak bu adamı dai.. pasaportunuzu göıterirsiniz. Fa- de kıyafetli adamın meselesini 
reye getirttim. Elbisesi fena kat ondan sonra ne yaptığını hatıra getirmiş, pasapot tetldk 
olmakla beraber hal ve tavrı iyi- bilmiyorum. 9 hazirana kadar olunmuş ve biçarenin akıbeti bu 
ce bir tebiye aldığını g5steriyordu. kendisinden bahsolunduğunu işit.. suretle tesbit edilebilmiştir. 
Demek ki karşımdaki idi bir medim. Yalnız 9 haziranda Şunu da kaydetmek lazımdır ki 
serseri değildi: Liyon civarında, Sent • haziranın birinci glinil Sait Hik· 

Bu adamı derhal isticvap F uva - dö - Liyon semtinde met Bey Liyon sokaklarında 
ettim ve gördüm ki muvazenesi görüldüğünü, bir sokak kanepe- ıerseriyane bir surette dolaşırken 
bozuktur. Cebinden bir pasaport sının üzerine uzanarak halka serserilik ithamile tevkif edil-
çıkarıp gtisterdi. ~imdi hatırlı- karşı 1r ve hayaya mugayir ha.. miş, mahkemeye verilmiş ve 4 
ycrum: Bu pasaport Sait Hikmet rekctlerde bulunurken ve ma- haziranda, Liyon ceza mahkeme-
Be:y namına tanzim edilmişti. nasız şeyler söylerken görüldü- si, Sait Hikmet Beyi bir hafta 
Adamın karnı açtı. Bir parça ğcnü işittim.,, hapse mahkuın etmiştir. 
ekmekle bir domuz sucuğu par- Tımarhanede Sait Hikmet Bey, bu hapiı 
çası getirterek önüne koydum Sait Hikmet Bey, bu vaziyet müddetini ikmal etmiş, tekrar 
ve konuşmıya başladık. üzerine derdest edilmiş, o gece- Liyon sokaklarında serseriyane 

Bu adam, bana, Cenevıeden yi Liyon zabıtasının müteferrika· bir surette dolaşmıya başlamış ve 
geldiğini söyledi kendise dedimki; smda geçirmiş, ertesi sabah TUrk 9 haziran akşamı bitkin bir halde 

konsolosbanesine ıevkedilmiş, bv b·ı ez bı'r vazı"vette " - Elbiseniz, ipekleri mey• ve yap gını ı m . 
k . oradan tekrar Ulleos polis mer- sokakta bulunarak tımarhaneye 

dana çıkacak derecede es imış· kezine gönderilmiş ve tekrar M. gönderilmiştir. Fakat işin garibi 
tir. Bu vaziyette ve cebinizde beş 

Verdo tarafından isticvap olun• ıudurlki Sait Hikmet Bey hmar-
para yoklılen Parise nasıl gidehi- muştur. hane de iken, Liyon Adliyesi, 
lirsiniz? Bunun ilzerine, abuk, Fakat o zaman, Sait Hikmet merhum hakkında memleketten 
sabuk söylenmiye başladı. O ye-

Bey pasaportunu kaybetmiş ihraç kararı vermiştir. 
mck yerken bir şeye daha dikkat bulunuyordu. Fakat şiddetli bir humma nö-
eltim. Bardakla su içmiyor, bir Çünkil pasaport 25 mayıs betine tutulmuş olduğundan hak-
gazete parçasından yaptığı bir gilnti Sen - Bartelmi yokuşunda kındaki bu ihraç kararı tatbik 
kağıt hardalda susuzluğunu gide- kaybedilmiş ve bir yolcu tara- edilememiştir . 
riyordu. fından bulunmuştu. Avukat N Dlyo ... 

Şu hale nazaran karşımdaki Bunun üzerine nasıl olduğu Dün Sait Hikmet Beyin şeh-
adam bir deli değildi, sadece anlaşılmaz bir surette Sait Hik- rimizde bulunan avukatı A\aed· 
muvazenesi bozulmuştu. Kendi- met Beye " İsmet Paşa ,, ismile din Beye mllracaat ettik. Avukat 
sine beş frank verdim. Ullens zabıta doktoru Besyer tarafından Bey bize şunları söyledi: 
tramvayına bindirttim ve tramvay bir vesika verilmiş ve Bron tı· 11 - Bana kalırsa hAdise el'an 
kondöktörüne de bu adama dik· marhanesine &evkolunmuştur. Bu .arih ve vazıh bir mahiyet alma• 
kat etme .. iııi, Llyona kadar gö.. hidise 10 haziranda oluyordu. mıştır. Ben hadise haklc:mda fs· 
türmesini ve orada, Liyon şehri- Ve 15 haziranda, yani timar- viçre ve Fransa zabıtasına mü· 
nin geceleri sefilleri kabul eden haneye naklinden beş gtin •onra racaat ettim. Ônilmlizdeki birkaç 
dariilnceze binasma yakın bir da buhran içinde vefat etmiş gftn içinde bir telgraf beklemek• 
yerde indirmesini söyledim.. Ayni ve Bronun küçük mezarlığına g~ teyim. Ümit ediyorum ki bu tel• 
zamanda bu garip adama da ş~ mülmüıtllr. Aradan az bir mOd- graf bütün esrarengiz noktaları 
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1 2 Teşrinievvel Pazar · 
fstnnbul - 1 1200 nıotre) 18orkestra , 

19,3 Jkd:ı.yi ııı ısikiyc heyeti tarafın· 
d.w ~l.ıklııılc' llaııınıın dl\ ittirakilc 
iıırf" r.z, ~l g"r:ımofon. 

Bükrcş - 304 metre) 21,40 Kora 
h eyot i tarafından milli Romanya 
,arkı l:ı.rı. 

Heigrnt - ( 42::1 metre ) :.:o,30 mu· 
sahabe, 21 \'iy:rna'dan nakil, 21,50 
st•ıdyoı;a komP,li, ~2,20 Yugosl:tvya 
~arkı :ı.rı. 

lfoma - 441 ınetre)2l,45 Lombar
dı>'nuıı ( l..in · Un • Ul ) ismindcl>i 
opereti. 

Prıığ - ( .;ss metro } 20 At.olye ti
yatrosundnrı ıı:ı.kleıı, 20,30 orkestra, 
22,4!1 grnıııofoıı, 23,35 Çek ı:scrleri. 

Viyana - ( ul 7 ıııetn ) :!l Viya.na. 

9arkıları, 21, tO \'iv.ııı:ı. llll' otlil ri, 22,25 
akş ın orkc trası 

Peşle - (55') ınctr ) !.'l Viyana'd:ın 
nakil. 

Varşova - 0411nıet~)20,20 Stud· 
yoteuıQillıır·, 21 Yiy:ı.ııa'dan ııakil, !?3,10 
dans h:wal:ı.rı. 

Herlin - 1635 metre ) 20 ilinden· 
hurgun s.> iııci yılllönilrıı(i miınnııebefr 
le bir ihtifnl, 21 orkcsır.ı . 

3 Teşrinievvel Pazartesi 
latanbul - (1200 metre) 18 l\liişımd 

Ihınııııın n } Hafız Ahmet Deyin itti· 
r:ıkkrile alaturka saz, Hl,5 orkestra, 21 
Safi~·e Hnnııııııı i~tirakilo alaturka saz, 
2:.? ~raınofoıı. 

Bükreş - (ö9-i metro) 22,15 gramo· 
fon ilo c:ızl ant. 

~e'grat - 43:J motr& ) 20,30 gr:ı.· 
nıofon, 21 !'il lll opor:ı'd:rn nakil. 

Roma - ( ·141 mtıtrc) 20, 10 gilııfin 
halıerlcri, 2 >.30 Bal 9chrindon ııaklon 
A ,.ru pa kon <'ri . 

PraA' - ı 4~:3 metre l 20 .Milli ti yat· 
ro:la ıı naklen Louiı operası. 

Viyana - ( 517 ınetn 20,~5 Ullli 
operadan ııakil, 2i',O> cazbant. 

Peşte - 55) motre 20, 15 c:ızban t, 
21, :m studyoc.la orkcstrı. 

Varşon - 111 t ınııtrn) ~1 (Lııhar')-
ın E'a isıııiııd(•ki oporoti. 

Berfin - (lü:H metu) !!1 orkostar. 

Bugünün Meselelerinden 

Şirketler Halktan Faza 
? Para Alıyor • ----·----(Baş tarafı 1 inci ıayfada ) 

şirketler ceza görecek mi? ,, 
Biz şu dakikada bu suallerin 

sarih cevaplarını verecek mev• 
kide değiliz. Fakat şu kadarcık 
söyliyelim ki: 

- Dahiliye Vekiletinin ge
niş salahiyeti , vardır. Hüküm 
verecek veya ceza tertip 
edecek odur ve eğer böyle menfi 
bir netice çıkarsa elbette ld me
seleyi beniseyecek ve mühimse
yecektir. 

Burada bizim yaı: acağımız iş 
size bu şirketlerin halktan mas
raf olarak aldıkları paraları te
ker teker yazmaktan ibarettir. 
Evvela Tramvay Şirketinden baş
lıyahm: 

Bugün birinci mevki tramvay 
arabalarında iki mıntaka arası 
için 7 kuruş 30 para alınmakta

dır. Dördüncü mmtakaya kadar 
giden yolcular .da 9 kuruş .~o 
para ödemektedırler. Fakat dor· 
düncü mıntakadan sonra bilet 
ücreti 12 kuruşa çıkar. 

lkinci mevki arabalara gelin-
ce; bu arabal •.ırda seyahat eden 
yolcular iki mıntaka için 4 kuruş 
20 para bilet iicreti veriyorlar, 
ki bu para birinci mevkide ayni 
mmtakalar ıçın alın an ücretin 
yarı~ına yakındır. Yan: yeşil 

ve kırmızı renkli arabalarda 
iki mmtaka için bilet parası yarı· 
yarıya farklıdır. İkinci mevkide 
dört mıntaka için 6 kuruv 30 para 
alınıyor. Bundan fazla olan mınta• 
lar için verilen para ise 9 
kuruştur. Tramvay Şirketinin bir 
de pek mahdut dereceli tenzilatlı 
tarifesi vardar. 

Bu tarife zabitlere, mektep
lilere, askerlere mahsustur. 

Zabitler birinci ve ikinci mevki 
arabalarda bütün mıntakalnr için 
3 kuruş 30 para, ve askerler 
de ikinci mevki arabalarda 

Y.ine bütün mıntakalar ıçın 
ıl:)'fn • 1 o d" t yuz para venyor ar. n or 
yaşına kadar olan mektep talebe .. 
leri pııso almak şartile ilcinci 
mevkide yüz paraya seyahat 
ediyorlar. 

Tramvay Şirketi malul gazi-
lere de pasolu olmak şartile 
cüz'i tenzilat yapmıştır. 

Alakadarların söyldikleriııe 
göre Tramvay Şirketinin asıl l,on .. 
trol edilmesi lazımgelen ta
rafı ser vıs işleri, yani 
vay hareket saatleri 
hatta 1ahsis edilen araba 
leleridir. Diğer t"raftan 
, c i <inci m v\i araba 
ara ndaki nisbcti ı de 
eml. esi zanırc:tın .. !cıı 
ler ç ktur. 

traın

ve her 
mese .. 

1 i inci 



ıo Sayfa 

lngiltcre IlükCtmeti tarafından G:ızi 

Ez. ne hediye edilen eserin tercilıııcsi 

SON POSTA 

Büyük 

ÇANAKKALE F aşisf Meclisi 
& 

Roma l - Büyük Faşist Mec• 
lisi yarın da Musolininin Riya· 
setinde toplanacaktır. BUyUk ve 
uzun içtimalarda dahili ve bey .. 
nelmilel vaziyet tetkik edilecek· 
tir. Büyük Faşist Meclisinin son 
içtimamdanberi bazı şayıalar 
çıkmıştır. Bu şayialarda ltalyanm 
Milletler Cemiyetinden çekileceği 

-117- Yazan: Ceneral O glander 

Türk Kuvvetlerini Üzer
lerine Çekeceklerdi 

söylenmekte idi. Bu şayialar doğ
ru değildir. Böylece, birinci Kirto muha

rebesi ademi muvaffakıyetle ne
ticelendi. Taarruzu 28 nisan gü· 
nüne tehir etmekten beklenen 
fevait, TUrklerin bu meyanda 
takviye kıtaatı getirmiye vakit 
bulmaları yUzUnden akim kaldL 
28 nisan günü öğleye kadar 
müttefikler birinci giln karaya 
çıkan 12, 1·2 taburlarını ao
ancak beş taburla takviye ede
bildiler. Ayni mtıddet zarfında 
be cenuptaki Türk kuvvetleri iki 
taburdan on tabura baliğ olmuş 
ve mütemadiyen de takviye kıta
atı sevkediJmekte bulunmuştu. 

25 nisan gUnll Kirte köyilnll zap• 
tetmek Y sahilindeki Kolonel 
Mattheuı'un kuvvetlerinin elinde 
idi. 26 ve hatta 27 nisan gilnU, 
Ahibabanm kapısı hAlA açıktı. 
Fakat şimdi artık hem kapanmış 
hem de demirlenmişti 

Bidayette, vaziyetin vehametl 
karargahı umumice tamamlle 
takdir edilememişti. Ferdası glln 
Lort Kiçner~ telgraf çekerken, 
Jeneral Hamilton hAlA muhare· 
benin bir mil arazi kazanılmak 
suretile ve muvaffakıyetle neti
celendiğini zannediyordu. Fakat 
efrat için vaziyet hiçte böyle 
değildi. Akşam üstll tekrar 
hareket ettikleri siperlere dönen 
askerler o gtinkll harekAtın 
nmvaffakıyetslzlikle neticelendi
ğini pek ali anhyorlardL Mllte· 

addlt taburların efradı biribi
rıne karışmıf bi telefat miktarı 
pek fazla idi; kumandandan en 
küçük neferine varıncaya kadar 
herkes yorgundu. Buna rağmen 
hattm arkasına, istirahate çekile
bilmek imkAn ve fırsab yoktu. 
Erzak ve cephane bitmek tlzre 
idi. Efradm pek azında kaput 
vardı. 

Binaenaleyh akşam üstü k~ 
silen bir rüzgar ile başlıyan yağ· 
mur, felaket ve fecaati son had· 
dine getirmişti. 

Maamafih bUtUn yorgunluk 
ve zayiatına rağmen 29 uncu 
fırka kuvvei maneviye11ini kaybet· 
memisti. Ferdası gün, şafakla 
beraber hattaki açıklıklar doldu
rul •nuş ve kıt'alar yeniden teşkil 
clunmuştu. Bunu takip eden iki 
gün de mevzileri tahkim etmek
le geçirildi ve 1-2 mayıs gecesi 
elan takviye kıtabndan mahrum 
olan ve efradının miktarı hayli 
azalmış olan 29 uncu fırka en 

aşağı on alb taburla vaki olan 
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gece taarruzunu defetmiğe 
vaffak oldu. 

Anzacdekt Harekat 

mu· 

25 nisan günü Avuıturalyali· 

larla yeni Zelandahların vermiı 
olduğu ağır zayiat, Türklerin 
bunlara karıı koyduğu kuvvetler 
ve Anzacdeki arazinin arzettiği 

tabii mUıkUlat dolayısile, jeneral 
Birdun bu kıtaat. takviye edilnae· 
dikçe 26 nisan günu fimal cep
hesinden hiçbir ileri hareketi 
yapılamıyacağı anlaşılıyordu. Bu
nun için Jeneral Hamilton bu 
kıtaata mevzilerini tahkim edip 
bunları zaptedilemiyecek bir hale 
koymalarmı ve fakat aynı zaman· 
da da cenuptaki esasla taarruz 
harekAtını teshil etm~k için elden 
geldiği kadar Türk kuvvetlerini 
kendi Uzerlerine çekmiye gayret 
etmelerini emretti. 

Bu emir derhal taarruza geç· 
meyi istilzam etmediğinden ol· 
dukca sevindirdi: fakat diğer 
bususatta 29 ıncu fırkanın çek· 
tiği bütün diğer meıahimi de 
tahmil ettiği için, karaya çıktık· 
larmdan sonra efrad daha birçok 
geceler uykuda oyuyup istirahat 
edemedi, 

27 uisan sabahı, Anzac kov· 
vetlerinin sol ve sol merkez ce· 
nahları elan karışıklık içinde ve 
son derece tehlikeli bir vaziyette 
idi. Malkers Ridgo ıırtı ile Pope'ı 
Hilll tepeıl ve Quinnu 's Top 
noktasındaki kıtaat arasında 
derin boılukJar ve açıklar vardı. 
Russell's Top tepesinin şimal 
tarafında mevzi almış olan 
birçok Tnrk avcı efradı 
Pope'a Hill tepesindeki İngiliz 
efradını arkadan ateş altma al· 
makta idi. 

( Arkası var ) 

• 

Afmanyada Kan Gövdeyi 
GUtUrUyor 

Berlin, 1 - Şiddetli bir mü
nakaşa neticesinde bir Nazi, ro· 
velverle bir komünisti öldürmüş 

ve serseri bir kurşunla da yoldan 
geçen bir adamı ağır surette 
yaralamıştır. Polis, katilin ahali 
tarafından linç edilmesine gUç 
hal ile mani olmuştur. 

Bir Tahtelbahir Batll 
Kopenhag t - Danimarka 

vapuru, Finlandiya körfezinde 
bir Sovyet tahtelbahirile müsa· 
deme etmiştir. Tahtelbahirin bat
mış olduğu zannediliyor. 

Amerikada işsizlerin Miktarı 
Vaşington l - Amerika me

sa1 federasyonunun statistiklerine 
göre Amerikada Ağustos ayı 

nihayetinde işsizlerin miktarı 
11,5 milyona baliğ olmuştur. 

Musolininin Yunan Felaketze-
deler~ne Yardım1 

Roma, 1 - M. Musolini Yu
nanistanda vuku bulan zelzele 
felAketzedelerine 50,000 liret 
göndermiştir. 

Dön de hafif bir takım :zelze· 
leler hissedilmiştir. 

Ayoarozda ha~arat azdır. Ki· 
lise ve manastıra bir şey olma· 
mııbr. 

Gandi Tekrar Açhk Grevine 
Başhyacak 

Bombay l - Gandinin 6 aya 
kadar bazı sınıflara verilmekte 
olan " Dokunulamazlar ,, unvana 
ortadan kaldırılmadığı takdirde 
tekrar açlık grevine başlıyacaA'ı 
söylenmektedir. 

Berberler Mektebi Açıldı 

Berberler Cemiyeti tarafından tesis edilen Berber mektebi dün 
öğleden sonra merasimle açılmıı ve berberlik derslerine başlanmış• 
tır. Bu mektepte asri berberlik hakkında nazari ve ameli ders 
verilecek, yeni berber yetiştirilecektir. Resmimiz dünkü açıhı 
merasiminden bir intibadır. 

Türk Anonim Elektrik Şirketinden: 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Şirketleri ile lstanbul 

ve Kadıköy Havagazi ŞirkeUeri ve Tesisatı Elektrikiye Şirketi, el
yevm ve oldukça uzun bir müddet için münhal hiçbir memuriyet
leri buluoınadığını ilin ve hiçbir netice verilmiyecek olan hizmet 
ta!ebinden aarfı nazar olunmasını bilhassa rica ederler. 

Binaenaleyh müstedilere alakadar olan hayırhah zevattan ge-
1011 tavsiyename ve teıebbüsler hakkanda dahi keyfiyet aynidir. 

T eşrloievvel 2 
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BİKAYI 
Bu Sütunda Her gün 

·-- Fransızca: Aptal ------- Yazan: Mad•ncl --

"İ MB E C I LE,, 
-2-

ilk Kısmm Hullı•••• 
AU, gOnd• on saat yer altında kat

ma sallıyan bir madencidir. Kanıı 
dojurmak üzere bulunuyor. Alinin 
luı%ancı atdır. O, madenci kulübuinde 
bu ağır tartları dGşUnllrken ıııka bir 
köylü çocuğu ka.ruııaın fona olduğunu, 
doktor istendiği haberini getirmiştir. 

)#.. 
Ali, bir saat sonra doktorun 

kapısını vuruyordu. İhtimal klrh 
bir iş düşüncesiJe yataktan fır· 
layan doktor fena kıyafetli bir 
amele ile karşılaşınca kaşlarım 

çattı, etli yanaklarını buruşturdu 
ve ağzmı iki misli bUyUten bir 
esneme arasında sordu: 

- Ne var.. Ne iıtiyorsun, 
gece vakti? 

Ali inler gibi cevap verdi: 
Doktor Beyi karım ölilyor .•• 

Ebe, acele doktor istemiş. 
Doktorun yüzünde, can sıkm

tısını ifade eden çizgiler belirdi, 
sinirli parmakları sırtındaki ipek 
pijamanın kordonlarında gezindi. 
Amelenin sözlerini ağzına tıkayan 
bir şiddetle homurdandı: 

- Otomobil var mı? 

Genç amele, gözlerinin en 
hüzünlü manasile doktora yalva .. 
rırken sokak kapısı olanca şid
detile suratına çarpıldı. Ali, tat 
merdivenleri, ayakları sürçerek 
indi; Adeta sürüklenircesine yü· 
rtlmiye başladı. Kirahyacağı oto
mobilin parasını bulmak için 
herkese yalvardı. Fakat " yok! ,,
tu. Nihayet fırına gitti. Tez
gihtardan binbir küfürle beraber 
iki lira koparabildi. 

Ali otomobil aramaya koşar· 

ken tezgAhtar, yerinde doğruldu 
ve pis kaplı bir deftere şöyle 
çızıktırdı: " 173 numarala maden 
amelesi Aliye, gUndeliklerine 
mahsuben altmış ekmek veril· 
miştir.,, 

* Doktor, basık tavanından, 
hevenk, hevenk mısır koçanları 
sarkan toprak zeminli izbeye gir· 
di, hastanın istırabı fevkalade 
artmı~tı. 

Yatağa yaklaştı ve: 
- Haydi! dedi. Ebeden baş· 

ka herkes dişarır 
On dakika sonra işini bitiren 

doktor, Alinin döktüğü su ile 
ellerini yıkarken hastanın vazl· 
yetini tıbbi isblahlarla bildirdi: 

- Hastanız t ehlikeli! Ataleti 
rahim, tevlitte 
getirecek gibi .. 
tatbik etmek 
kalacagız.. iş çok 
çok mes' uliyetll ... 

isret vukua 
" Forseps " 
zaruretinde 

tehlikeli ve 

Ali, i~inden ancak birkaç 
kelimesini anlamasına rağmen 
doktorun bu sözlerinden karısı· 
nın etrafında büyük bir tehlike· 
nin dolaştığını sezmişti; al.1cağı 

cevaptan korkar gibi titıiyen bir 
sesle sordu: 

- Ne yapacağız beyim? 
Doktor, bu anda bambaşka 

ıeyler düşünüyordu. Genç amele 
cevap alamayınca sualini tekrar
ladı: 

-Beyim, ne yapacağız şimdi? 
Doktor, Zihni daJğmlığından 

silkindi: 
- Şey.. dedi. Ne olacağını 

söyledim; basta çok tehlikeli, 
çocuğu meugene ile alabileceğiz, 
tehlike yüzde doksan, mamafih 
Allahtan ümit kesilmez. 

Ellerini kurularken Alinin 
omzular.ım sarsarak ilAve etti: 

- Haydi bakalım delikanlı, 
sen durma! Takımlar ve iJAçlar 
için epi para IAzım olacak ... 

Ali, dokturun yll:züne hazin 
bir nazar attı; sonsa sustu.. sonra 
aklma birşey gelmiş gibi birden• 
bire evin bodurum katma inen 
merdivenine saldırdı; henüz iki 
adım inmişti ki doktor peşinden 
seslendi. 

- Sabaha kadar kırk. elli 
lira kadar bir şey temin etmeli, 
yoksa hastanın akıbeti ... 

Ali, bu sözlerin sonunu bek· 
lemedi. İzbenin ekşi bir küf ko
kan ıslak zeminine ayak basınca 
çakmağını yaktı. Bir köşede, 
kaburga kemikleri sayılan iki 
cansız öküz içiboş yemHkleriu 
önünde geviş getiriyorlardı. 

Ali öküzlere baktı; öküzler 
genç adama baktılar.. AJi bir 
müddet öyle kaldi; sonra, kafa .. 
sını salladı; hayvanların ipini çöz
mek için uzanan kolu yanına 
dtiştü ve : 

-Bu saatte neye yarar? .• Sa
bah olsaydı bari... Diye söylendi 

Sonra birden aklına işbaşının 

sabahki teklifi geldi. Su patlamak 
ihtimali olan metruk bir bacada 
burgu ile iskandil yapılacaktı. lı 
tehlikeli idi; fakat ... 

)#.. 
Bir saat sonra, Ali maden ku

yusunun tehlike mıntakasına gel
mif, su patlamasına ihtimal ve• 
rilen galeride, işbaşınan verdiği 
talimat! dinliyordu. lşba,ı, yapı• 
lacak bu mühim işin tarifini bi
tirdikten sonra amelenin omuz
larını tuttu ve onun gözlerinin 
içine bakarak : 

Ali1 Dedi, seoin bu teb .. 
likeli işe atılmanı istemezdim. 
Fakat madamki bu kadar ısrar 
ediyorsun... Sonra ilave etti: 

- Haydi balrnlım Alil Haydi 
oğlum .. Korkmadan .• Kumpanya
nın babşiı parası bende.. Bir 
saate kadar işini hayırlısile biti
rir, gelir ahrsın. 

Ali, ıssız bacada yalmz ka-
lınca, su iskandili yapacağı bur
guyu eline aldı. Yerde yatan 
burgu makinesini muayene etti, 
islim borularını yokladı. Her şey 
yerli yerinde ve tastamamdı. 

Fakat mahzende binlerce ton 
su mevcut olduğu muhakkaktı. 
Eğer burgu ile delinen duvar, 
suların milthiş tazyikine mukave
met edemezse, o müthiş tazyikle 
bacalara saldıran azgın sula
rın, açılan delikten mukavemet 
imkanı olmıyan kuduz bir şiddet· 
le saldıran sellerin önünde sü
rüklenmek, bir hamlede ya bir 
direğe yahut duvarlara çarpılarak 
hurdehaş olmak... Ofl.. Ne foci .• 
Ali fena halde korkmuş, cesareti 
ve maneviyatı sarsılmıştı. Fakat 
gözleri önüne, köyü, evi ve ka· 
rısının ıstırap içinde kıvranan ha· 
yali geldi. 

Bir anda kendisini örperten 
korku hislerini bertaraf etti, ma• 
kineyi, artan bir kuvvetle sıktı 
ve biran evvel gevşeyen parmak· 
ları manivelaya şiddetle bastı. 
Burgu makinesi galerinin derin 
ve mutlak sükuneti arasında bü· 
yük bir görllltU ile işlemiye baş
ladı. skana. burgusu yavaş yavaş 
kömür duvarını oymıya, simsiyah 
bir toz bulutu çıkararak kaya· 
larm arasına gömülmiye başladı. 
Birkaç dekika sonra beş met· 
lik burgunun yarısı duvara sap
lanmış bulunuyordu. 
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Bir aşından Vak'alar: 
)fuharrlrt: 

Arnold Oaloper1 
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-----,:-,..-----------
I<ontesin Aşıkı Çok Yakışıklı Bir Adamdı, 

Adam Hissini Veriyordu. Bu Kabiliyetinden 
Hal Ve Tavrı Da Kibar Bir 
İstifade Etmek Mümkündü 

Sen Tropez bir taraftan da: t 
" - . Ne akıl, ne akıl! Diye 
ıoylenıp duruyordu H· • ] . ıç ınsan 

parasını şüpheli bir banka a 
yatırır m? s vl y 
k"kl . 

1 
ag am müesseselerin 

o erıne kıran mı ğirmişti. 
w Bu akılsıdığ·n niçin yapıldı· 
gtnı kontes izah etti: 

h 
- Ailen uzun senelerdenberi 

aneer Rot' . b" . d. un samımı ır dostu 
1 ı. Onn karşı sarsılmaz bir iti
ınadı vardı. 

Bir iki dakika düşiindülden 
ıanra: 

b T - Maamafilı bu telaşımız kim 
a' ~r, 1 belki de beyhudedir, dedim. 
k a ca un tasfiye neticesinde ban
k a~ın elinde hakikaten hiç birşey 
b a nııyacak mı? Belki yüzde Uç 
keş, yahut daha fazla bir şeyler 

oparabiliriz J 

Kadın ve erkek bana bakmı-
)'a haşladılar. 

Sen Tropez: 
- N d' 
A 

e ıyorsunuz 1 diye sordu. 
nlattım f 

- Bank · b. 1d .. erın ır dolandırıcı 0 
okugu AşikArdır ve hiç şUphe 

'ı ki, paranın kUlliyetli kısmım 
•arak 

· illa 'bsavuşmuştur. Fakat tutul-
sı 1 tiınali de yok değildir. 

h - Mürnkiindür. Maamafih 
en, kend" h 

dev .1 f 1 asabıma bankerin 
lht~ı ' I' akat paranm ele geçmesi 
ce ma ı~den şüphe ederim. Ben
aJd::P• acak şey kendi kendimizi 
lllekt tnıy~rak kazaya nza göster· 

en ıbarettir. 
Kontes: 

] - Fak at bizim halimiz ne 
o acak? d. 

S ıye tekrar etti. 
en T ropez de : 

iş b~ Hiçi diye cevap verdi. Bir 
kal u urrn, çahşır'm 1 Elbette aç 

nıayız 1 
- Ah · · tal cıcım, cicimi demek 
ışnııya razı olacaksın ? 
- Başka çare var mı ? 

iste - Haklısın, çalışmak ll\zım 1 
hel~~e:u M. Reed'in fikrini alalım, 
dok sahada sana yardımı 

unur, b k d 
•ardır r u a ar tanıdığı 

YUzürne bakıyorlardı: 
- Düşlhıeyi ı D' Verd· ı m. ıye cevap 

feyl~~ b Dl fişüneyimt Elbette bir 
u urum! 

Ha.tarıma . b. f•k· " B yenı ır ı ır gelmi~ti: 
u Sen T 

)'akışık! b" ropez hakikaten 
oda ı. ır adamdı. Gençliğini 

hızmet T"· d olnıas Çl ıgın e geçirmiı 
ına rag" h ı· 

görün" men a ı tavrı lcibar 
uyordu ·1 • 

henziyord ' E ası bır adama 
iş Yapılab~·irdi.vet, evet kendisile 

h - Haftanın 
eni .. . •onuna doğru 

gormıye geliniz 
Dedim. • 

Ve yekdiğe · · · 
Felaket 'k' .. rımızın elini aıktak. 
ı ı •mızı bir k d eştirdj d no ta a bir-

' ost yapmıştı. 
Kontes biraz neselend' _ L :. ı ve: 

nim . eon çok zekidir ve emi 
sıze ok f d • 

cllnıleleri ~ ay alı olacaktır, 
ladı A . ı e Aşıkını methe baı

. ynı zanıanda da . 
- Fakat benim • . 

kendisine · d mesnedımi 
mi? d. ıa e edersiniz değil 

ıye sordu. 
GWdUm: 

- Hayhay! Bundan 
işe yarar ki?.. sonra ne 

Kontes ile A k d 
ayrılmaz v 

11 ın an ayrılır 
d b 

yaptıgım ilk 11· lfla 
e en ankanın k . • 
oldu D h l mer ezıne gitmek 

• er a tasfiye memurunu 

bularak bir alacaklı gibi 
sordum Adamın verdiği 
çok kat'i oldu: 

hesap 
cevap 

- Efendi, mütessirim. F alcat 
size de hakikati söylemeğe mec
burum! banka, tam ve mutlak 

bir suretle iflas etmiştir. Tasfiye 
neticesinde alacaklılarına on para 

vermesi bile imhan haricindedir. 
Dedi. 

Tasfiye memurunu dinledikten 

sonra küçi.ik bir itiraz 
etmek istedim: 

Fakat şayet M. 
tevkif ederlerse? .. 

dermiyan 

( Root) u 

- Bunun da ihtimali yoktur. 
M.(Root) paraları alarak kaçtıktan 

sonr~ Baden-Baden şehrinin ku· 

marhanesine gitmiş ve orada bütün 

servetini kaybetmiş ve nihayet 
bir kaza neticesi ölmüştiir! 

- Acaba üzerinde esham ve 

tahvilat olarak kıymetli hiç bir 
şeydemi çıkmadı? 

Maalesef hiç birşey çıkmamrıf 
hatta bir metelik bile! 

Muhavereyi daha ziyade uzat

maya lüzum yoktu. Anlaşılan ıu 

Root denilen zat bir vakitler 
bana sermayesiz bir banka tesiı 

etmeyi teklif eden . ( Rosvel ) in 
ayarında bir adamdı. Zira altmıt 

yetmiı milyon frangı cebine 
atarak aavuşmıya muvaffak ol· 
muştu. 

* T eessUrle kaydedeyim: işlerim 
kısa bir zaman için parladıktan 
sonra aönmiye yUztutmuştu. 

( Arkası vıı.r ) 

lstanbul Altmcl icra Daire· 
al ndem S:ıtılm ası mukarror merhun 
oşya 4- 10 - 932 tarihine mflsadif salı 
gilnil sant 1·1 - 16 da Hcyoğlunda. l{ft.
tip MustaCnı;clel.ıi malıallcsinde Abdul
lah ııokağııufa 16 No. hı lııınodc bil-
mUz:ıyodo eatıt:ı.c:ığı ila'l olunur. 

Yeni Neşriyat 
Holivut albUmU: liolh·ut mecmu

ası bir albiiın ncşrctıniştfr. Bu albilm· 
de dünyada mevcut Siucma artistleri
nin en son fotoğrafları en cazip tokil
lordc gösterilm ittir. t'iati SO kuru9tur. 
İtitanbul ve ta~ra. için umum bayiliği 
Ankara c:ı.cldcsinde ~o. 48 <lir. Ankara
da: Akba kiit!lphaııesincle. Iımirdo: 
Gazete bayii Jfaınıli Beyde bulunur. 

Mülkiye Mecmuası - Mülkiye 
Mektebi talobe cemiyeti tarafından 

netredilen lıu iluıt, nıoslekf, aylık 

mecmuanın 17 incı e:ıyısı ı;ıkm1ştır. 

GUzel OUnler - C.H.F. İzmir 
vil!yot merkezi tarafından milli bay· 
ramları ıntitoakıp hmirde çıkarılan 

iktısadt, içtimai mecmuadır. Bu nOs· 
hasında 9 EylQl ve Gazi heykellne ait 
birçok makale Ye resimler vardır. 

Dünyanın En Kuvvetli 
Ad mı Henüz 14 Yaşında 

-
Denilebilir ki dünyanın en 

kuvvetli. adamı, henllz 14 yaıına 
basmamlf olan genç bir Alman 
çocuğudur. Berlin yakmında O· 
raninburğ kasabasında oturan 
bu gencin adı Helmut lJhtefeld

dir. Bir beygir, bir otomobil 
sekiz on adamı bir tutuşta ha: 

v~ya kaldırmak onun için itten 
bıle değildir. Gen~ Helmut'un 

kuvvet noktaaından bir harika 
olacaaı daha çocukluiunda belli 

ldJ. Henlll altı yqında iken 
arkadatlarlle top oynadığı •akit
ler, büfenin Yeya gardirobun al· 
tına yuvarlanan topu almak için 
Helmut, bu etyayı tuttuğu fibi 
yerinden kaldırır, topunu alır, 
aonra tekrar dolapları yerlerine 
yerleıtirlrdl. Daha osamandan bu 
çocuğun mUthiı bir HergOI ola
cağını tahmin ediliyordu. T ah· 
mlnler boıa cıkmadı. Resimde 
Helmutu kocamu bir beygiri 
havaya kaldırırken ıörllyoruz. 

Teşrinievvel 2 

Malatyada Nevzat Bey Çeşmesi 

Maletya (Hususi) - Malatya - Adıyaman ıosasmın inşası esnasın
da yol üzerinde gayet zengin bir su membaı bulunmuş ve o za• 
man burada vali bulunan şimdiki Ankara Valisi Nevzat Bey bu 
membaı asrt bir şekilde ifrağ ederek üzerine bir çeşme inşa 
ettirmişti. Bu çeşmeye (Nevzat Bey çeşmesi) ismi verilmiş, resmi
kü~adı da evvelki gUn yapılmıştır. Gönderdiğim resim bu merasimi 
canlandıran bir intibadır. 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

Bu keşidede büyük ikramiye 

100.000 Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 

etmiştir. Fırsab kaçırmayınız. iştirak ediniz. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Muhterik (1) numaralı Polathane ambarının ·mevcut plAn, keşif

name ve şartnamesi mucibince yapılacak tamiratı· kapalı zarfla 
münakasaya konlilmuştur. Taliplerin, beş lira mukabilinde keşifl 
name ile plan ve şartnameyi MUdiriyeti Umumiye binasında Mimar 
Şubesinde aldıktan sonra, teklif mektuplarını nihayet (13· 10-932) 
perıernbe gUnü saat (~1) dörde kadar Galatada Mübayaa Komi~
yonuna tevdi etmeleri icabeder. 

Tabiat çiçekleri, çiçeklerde 

Losyonlarını Yarattı I 

Bütün Şiikufe Losyon, ekisler, 

parfünlerinin esası tabii çiçek 

esaııslarıdır. 

Kibar tabakanan aıametı farikasıdir. Hefaset itibarile hiç bir 
ŞOKOFE mUGtahzaratm 

Zayi: Arabacılık ohliyetnameıni za

yi ettim, yenisini çıkaracağımdan es
kisinin hUkmü yoktur. 
Karaköy :Karam uetaf:ıpaıa aakak arabacı 

ZeUl 

Zayi: 927 sonesinde Erenköy lisc
ıindcn aldığım tasdiknameyi 1..ayi ettim. 
Hükınii yoktur. Giizide Rn,it 

lstanl)ul Altmcı icra Memurıu-
ıundan: Bir borçtan dolayı talıtJ hapse 
alınıp icrat hacze inkllAp eden ye pa-
raya çevrilmesi takarrur eden Şi9li'de 
İıı.etpaıa na.mı diğor Ebekızı sokağın· 

da. Valde apartımanının 11 No. lu 
dairesinde mevcut oda takımı, halı, 
aeccade, maea ve tablo ve saire 'l'e9rini
evvelin 12 inoi çartamba gUnfi sant 
9 dan 11 e kadar paraya çevrileceğiıı· 
den taliplerin mezk<ır gUn ve saatte 
aa.tıı mahallinde hazır bulunmaları 
il&n olunur. 

M~tbuat Kon~resl 

İstanbul Matbuat Cemiyeti 
kAtibi umumiliğinden: 

İstanbul Matbuat Cemiyeti se
nelik kongresi 6 teşrinievvel 932 

perşembe günü toplanacağından 
o gün azanın saat on Uç buçukta 

Cemiyetin Ankara caddesinde ki 
merkez binasını teşrif buyurmaları. 

lstanbul Allmcı icra Daire. 
•inden: ~atıl ınası mukarrer ııı.ıh cuz 
eşya j 10 932 tarilıiı.o miis:ı ı r ı-:nJı 
gUnii saat 12/14 tc Ueyoğlund.ı hfll ip 

:Mustafnçclei.Ji mahallrsinde mti cadelc
çık"1az sokağıuda 13 No. lu h: tl"de 
bilınfizup'de satılacağı illl.n olunur. 
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SUSUZ, SABUNSUZ, 
F 1 R Ç AS 1 Z S ER I ve 

SIHHI TIRAS 

Olmak, ylit.Oııfı1.ücı tım&vetini 

mulıafa1.I\., kırm11.ılıtc ve çı-

lıırnl.ırın ıııutlak11 uil olıııa 

11111 istiyorsaııız. 
A 

9 Kremini kullanmt'f.. RAZVITE dfinyantıı bl~bil' 

R ZVITE tıtrnfıuda taklit edilemoıniıtir. K<Ioilk ve 

biiyilk tiipler vardır. Deposıı Yeşlldirelc 
~n·acıyaıı Hanı 10 No. T&lefoıı. 21031. 

-.Jir v~~:rn~~ ~~~ı. 
~ lerini tercllı ediniı. 

e 

Ilkmektep • 
rıne 

KIRAAT DERSLF.Rİ 

...E:'N &1\.• Asmaıt.ltı No. 3tl 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu 

II a s t a l ı k l a r ı ın il t e h a. s s 1 d t 
Sirkeci: Muradiye caddcal No. 35 

Pertevniyal Vakfından: 

Beı kısmı da dört renk olan, rr emleketimizde ilk defa basdan mektep kitabı 

Aks:ıray't.la. Alcuılıey mahallesinde 

Portevniyal sok:tğında 8 No. lıt hane 
lıir seuo müddet ve pazarlık surotile 

ın!iı:ıycdedcdir. Kira ilo tutııı&k i&t.i
yenlcriıı ıuiiı:ıycdo giinii olan Teı.ov--:ı:r:X:=r:Lrıx§L=r::i#r::L=jµ:":>--y#L:r--rtr:L=r::ı:-r-L=r:L:r~-!W-r-4--r~rı.;-..;.-r_ı_~,....ı.T..gt-~7!l-~-~~~~~~Eeil~~~E;§~~~§aı!~ffi!i~~§§j~~!:ıiil:lll~ 

•. İsmail Hikmet fleyin şimdiye kadar bir eşi görülmemiş derecede mükeınmel, hayat vclin () ~ına milsadif perşembe gllufl 
~ıtat tü ya kadar fstanbul Evkaf Mildi· 

riyetinde Pt·rtevniyal idaresine veya 
İılaro Eııcfiıııcrı ino ııı ii rncıınt f'tm elcr!. 

bilgisine uygun,yanhşsız, son derecede nefis, cazip bu eseri Türkiye'nin her 

tarafında büyük bir muvaffakiyet kaz.andı. 

Bu eseri görmeden mekteplerinize kitap intihap etmeyiniz. Talebe
sini seven ve mahrumiyetini istemzgen biitiin klgmetli muallinıler, bu 

eseri almakta, fevkaladeliğini tasdik ve tebrik etmektedirler. 

TAVİL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

rs~p~~c~T 
Pazartesi t7de Sirkeciden ha

reketle Gelibolu, Çanakkale v~ 

İzmire azimet ve Çanakkaleye 

uğrıyarak avdet edecektir. Yol
cu bileti vapurda da verilir. 

••illmlmew+!m!!i9!tilllEU!lll•BBIB!lımlı19mE<WKZ?3MaCD+s1&11WIM&mmmBElli!!~IS!BEil~~m!'J!l9ilm\!ll'!D!!&ililE:miil;;;\E~!a!i~l .. i!ilm .. llmllll!El'llilm:!I ....................... " 

K·ıraat dersleri, Avrupa kitaplarında ender görülen bir nefasete malik
tr. Her taraftan tebril<ler alınmaktadır Beş kısım tamamen çıktı. 

Sühulet Kütüpanesi tarafından çıkarılmıştır. mlı 
Adres: Yemişte Tavilzade Mus
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

1,--------------------------~ PETROL Galata'da Karaköy'de sırasında büyük maha1lebiciain 

EKSELSİOR 
Büyük elbise fabrikası 

Muhterem ve çok milşterilerini memnun etmek ve memleketin her tarafından vaki olan 
milteaddit talep ve arı.ulan tatmin eylemek cmeH!e 

Ankara'da M on A P Az AR ı mağazasmda 
bir meşher küşat ve l ila Jt Teşrinievvel bir ay devam ec!t c ~ktir. Muhterem müşteriler 

orcıda, kadın, erkek ve çocuklara mahsus 

PARDESÜLER, MUŞAMBALAR, PALTOLAR ve TRENÇKOTLAR 
RP vesaıre lstanbuld'aki fabrika fiatına bulacaklardır. 

• R 

İstanbul 
Halkına 
Kolaylık 
•• 1 

1 

W'iM*F 

•• 
I ., 

Su ltanhamamı'nda 
Yeni bir Şube açıyor 

KaraclQer. mide, barsak, ta,,kum hastahklarına 

İÇMELERİ 
t?_... 

TUZLA 
Sabahları köprüden 6,30, 8,20, 10, 11,40 da Haydarpajaya 
hareket eden vapurların trenleri ve cuma sabahları ilaveten 

(7) vapurunun treni membalara kadar giderler. 
içmelerden son tren 15,55 tedtr. 

NİŞANTAŞINDA .._ ___ _ 

Dr. A. KUTİEL 
Kııral«Jı B3re1t;' fı ·n ı sıra11nda 34 

Askerlik daveti 
Birinci f'ırka Aı>k"rl:k d•irulndcn: 

1 - Aşnğ·ıda t<•Hlliitlı•ri gö:;tcrilcn 
f~fr:ıt ilı• Hl7:? :-<o. lı kanunla kısa hiz
met h:ıklıırı rcr ı•dilPn ort l .\iP. \'C 

Muatlili 1111•7.uııları hu t•l'lpıle sovhdi
lecckll·rİrıdı•n l11·ııwıı A:-i .• ;. lt>riııo mii· 
r:ıcaatfarı . 

2 Bed•·li nakdi \'Cn c·t·k orr:ıclın 

ıııiirotkplcriııo güre i~tiına gtinil tayin 
cdilmiiJ oldııgundan hu J,:ıl.Jil efradın

da nihayet 8/10/H:l:! :ık,:1111111a kurlar 
Ş. Jcriııo milr:tl'~t~ıtları itlıı olııııur. 

l'iyadc: :ı:? ı, :12.> \'C ılaha cn-clki 
tuvclliltlcri11 lıck:ıy:ıl:ırı. 

l ki son elik sırı ı flar: ~24, ~125, 3~G 
vu ttwı.:lliıtlerin bckayahırı. 

.hııd:mua vo lh'ııİ'l: ~ı:?:;, 3:?n, :3~7 
V(\ k\'PiliPl;•riıı lw:.:l\·a1 ıırı. 

Arıyoruz, Bulamıyoruz 1 

Meııgen'in Beşlerköyii ahalisin
den mürettip Osman efendi, biray 
evvel Babahızır karyesindeki 
hemşiresini ziyarete ve iş ara
mak üzere Bolu Vilayet Matbaa· 
sına gideceğini söyleyerek köy
den ayrılmış ve bugüne kadar 
kendisinden bir haber alınama

mıştır. Birçok aradığımız halde 
malumat alamadık. Bilenlerin aşa· 
ğıda ki adrese bildirmeleri rica 
olunur. Leyll ve Nehari - Kız ve Erkek 

Feyziye Lisesi 
Mengen nalıiycainln Be~lcr karyulnde f 

amcandcal mürettip Cemil J 

Memleketimizin bu en eski hususi müessesesi talim ve terbiye 
sahasındaki faaliyetine 17 eylul 932 tarihinden itibaren başlamış· 

ur. Talebe kayıt ve kabulüne dev4m edilmektedir. 

-
Son Po•I• Matbaa•ı 

Sahibi : Ali Ekrem 
Netriyat ·Müdüiii: Halil Lutfl 

1 

-NIZAM

DÖKÜLMESl VE KEPEKLERiN 

en müessir ilacıdır. Saçları uzatır, 
kuvvetlendirir. 

Eczane ve parfümeri mağazalarından arayınız. 

' •• 

En ucuz, en iyi bakımlı, en temiz, her hekime açık hutane 

Şişli Şifa Yurdu 
Şişli Terkoa ~u deposu civarında Tokalo otlu ııokatı No. 29 

Pek cüz 'l tlcretle, rön t.gon vo olokteroturapi, l!l.boratuar 
muayeneleri vo pansınıın 

~ EMLAK ve EYTAM sANKAsf' 10NLA§:~ 
f stanbul Dördücü icra Memurluğundan: 
Tamamına ( 14.000) lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde 

Arnavutköyünde Mumhane sokağmda eski l 1 yeni 13 No. h !_aydef!. 

460 zira mukaddema bir bap hane elyevm 668 m 2 da bulunan 
arazi üzerine yeniden inşa edilmiı vasi ve iki dılıh bahçeyi havi ve 

her türlü konforu haiz muntazam kArğir hanenin tamamı açık 
arttırmaya vazedilmiş olup 22- !O· 932 tarihinde şartnamesi Divan· 

haneye talik edilerek 7 • l 1 - 932 tarihine müsadif pazartesi günii 
Hat 14 ten 16 ya kadar İstanbul DördUncU icra Dairesinde açık 
arttırma suretile satılacaktır. Arttırma Emllk ve Eytam bankası 
kanununa tevfikan bir defa olup en ziyade arttırana ihalesi yapıla-

caktır. Artbrmaya iştirak için yüzde yedi teminat akçesi alınır. 
Müterakim vergi, belediye, vakıf icaresl mUıteriye aittir. 929 
tarihli icra ve İflas kanununun l 19 uncu maddesine tevfikan 

hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacakhlar ile diğer 
alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile 

faiz ve masarife dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren ( 20 ) 
glln içinde evrakı müsbitelerile bildit meleri ibımdır. Aksi halde 

hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasın" 

dan hariç kalırlar. Alakadarların işbu maddei kanuniye ahkamına 
göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerit1 
931- 1009 dosya No. sile Memuriyetimize müracaatları ilan olunur. 

Ziraat Bankası Levazım Me
murluğundan: 

Bankalarımızın 933 senesi ihtiyaçları ıçın 51 kalem kırtasiY' 
eşyası kapalı zarf usulile münakasaya vazedildiğinden talipleriO 

8 - 10 - 932 cumartesi gUnU öğleye kadar tekliflerini vermeleri 

meşruttur. Şimdiden feraiti anlamak ve bu baptaki listeleri alınalı 
üzere Yeni postahane arkasında Basiret hanında 28 numarad• 
Ziraat Bankası Levazım Daire~ine müracaatları. 


