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~icl Tic~etin Bir Elden(~:~B_u_~_·nu_"n_M_e_~_k_k_r~_d_~~~) 
idaresi Mevzubahs Değil imtiyazlı Şirketlere Kaç 

H Para ·veriyoruz? 
ükômetin Beyannamesinde Bu 

M Elektrik Şirketinin Aldığı Dipozito 
eseleye Dair Hiçbir Kayit yoktur Parası 700 Bin Liradır 

İktışat Vekili Son Postaya Mühim izahat Verdi 
lktısat Vekili Mahmut CelAl 

Beyt birkaç gündenberl ı•hrimiz· 
de bulunuyor, muhtelif ikbaadl 
;eseleleri tetkik ediyor. CelAI 
. ey İktısat VekAleti işlerini Uze-

tkıne aldıktan sonra btıtUn dik· 
at ·· 1 • H goz erı kendisine çevrildt 
erl<es yeni lktısat Vekilinin 

Yapınak . t d'". . 
1 . ıs e ıgı ve yapacağı ıı· 

berkı 
1 
ehenımiyetle ve hatta ümitle 

e edi. 

Celil Beyin lkbsat Veklletl· 
ne geri . b' 
Vek · ı y '

1 ır aya yaklaşmaktadır. 
l' ~ _Bey bu mllddet zarfında 

' 
1
P. esız ki birçok iıler yapb, 

Yakın vey k . .,_b 1 • h h a un ıstıK. a e aıt te 
er alde iş programları çl:ı· 

di. fşte " s on Posta " mu• 
muharriri biitün bu mevzular 
etrafınd · h Be . . a ıza at almak için Celil 

b .. yı kzıyaret etti. Mubarririmizi u .. 
le ~u bir tevazu ve nezaketle 

a ul eden Vekil Bey sorulan 
suallere açık, etraflı v~ tafsilAtlı 
cevapla d' r ver L " Son Poıta 

Gaı:etemlu çok mUhlm beyanatta 
bulun .. lktı1at Vekili 

rnubar .. ·ık " rırı ı sualini şöyle ıordu: Mahmut Celll Bey 

ett. :::- . İktısat VekAletinl kabul kurtarmak maksadile tedbirler 
ve ı~ınız zaman piyasa, sanayi alırken neler dilşUndUnU:ı? 
1 bıcaret erbabı icraatınızı llmit- - Tedbirler alırken düıUndU· 
ke eklediler. Gerek paramızın 1 h ıymetin' h f ğiim şey er, iş acmini geniılet· 
lkt 1 mu a aza ' gerekse mek, memleketin iktısadt baya• 
_:adı= sahalarımızı tereddütten tında istikrar vilcuda getirmek 

J?ün Dil Kurultayında Çe-1 
hn Münakaşalar Yapıldı 

Hüseyin C~hit - Beyin T ekimül 
~azariyesi itirazlara Sebep Oldu 
Dıl Kurulta

yı dün 6ğleden 
~ora Yine toplan.. 

1
' fakat dUnktı 

celseler heyecan-
la ınUnakaıalarhı 
g.eçti. Dün evve
la edebiyatı ce-

dide devrinin ha• 
lıca · 1 ...,. F . şaır erinden 
aık Ali Bey söz 

aldı ve dil . 1 . ıı e-
rı~e verilen eheın-
~ ıyetin çok ye
rınde olduğunu 

ıöyliyerek dedi ki: 
" L' - ısanda Ortaya attıl:iı flklrler flddetll mUnakafalerla kar-

~evcut kelirne- fllanan HUaeyln Cahlt B. Kurultav kUraUaUnde 
er, nıcnş l . ı 

nıuhafaza :~~1
1 ~·e 0~~rdsa olıun Edebiyatı cedidenin en maruf bir 

tılma ı d me 1
' 

1 en çıka- siması olan Cabit Bey, Ttırk 
lsted.~.a 1

• ır. Çünkü orılara bı·z d'l' · t f' 1 h ığımız 'b. ı mm as ıye ve ıs a ı için ablan 
ta gı 1 tasarruf ettik ve bu büyük adımın çok mühim ol-
s:~:~n t kendinıiıe malettik. doğunu söyledi vo ilave etti : 

Biz a:aapm:yız. "B~y!e . bir içtimada dUşUndUk-
d w · ı . ç ve atemccnin esiri lerırnı söylememek bu mUhim işe 
egı • müessiri ld k k h" · 1 k b1LkkUm . 0 u , onlara ta· arşı urmetsız i olurdu. 

nıa .
1 

ettık. Dilde ıslahat za- Dilin tasfiyesi uzun bir iştir 
nF ı 'ek ve kendiliğinden olur bunu bir heyete havale etmek 

aı Al' 8 ·" lizımdır. 
aliye Hn ..... ~ eCyde!' aonra kür- Sonra bir sual batara aclir: 

~•o alıit Bey 1ıeldi. • 
( Deıırama 11 lna ••rfada ) 

oldu. Paramızın kıymetini muha· 
faza etmek ve temevvilcilne 
meydan vermemek, lımet Paıa 
HDkOmetinin, bOyDk bir bassaai· 
yetle Ozerinde durduğu 1ıayedir. 
Yani, buglln paramızın yllkıel· 
meai veyahut dttımeal mevzubahı 
olamaz. Maksat, paramızı oldujıJ 
tekilde muhafaza etmektir. 

- Harici ticaretin bir elden 
ldareai hakkında bir teıebbüs 
var mıdır? Bu husustaki fikri 
devletiniz nedir? 

- Harid ticaretin bir elden 
idaresi, rejim tebeddUlll kadar 
bilyllk ve mühim bir iştir. Bu 
fikrin, ara sıra nükseden bir 
haıtahk halinde meydana çıktığını 
maaleıef görüyorum. Ne Fırka· 
mızın programında , ne 
de muhterem Başvekilim lı· 
met Paşa Hazretlerinin hUkOmet 
beyannamesinde böyle bir fikri 
ihsas edecek bir kayit dahi 
yoktur. Ticareti hariciyeyi, ser• 

maye ve idare noktai nazarından 

vatandaşlara azap vermiyecek bir 

ıekilde yürütebilmek, benim na· 

zarımda bir harikadır. Bizler 

ise, işlerimizi bir harika şeklinde 
( Duamı 8 inci sayfada ) 

Gizli 
Silahlar 

Polisler diin akşam Galata 
civarında birçok kahveleri dolaş· 
mışlar, bu kahvelerde oturanların 
llzerlerioi aramıılar, birçok ta· 
banca, kama. bıçak, sustalı çakı 
gibi taımması yasak silihlar 
bularak musadere etmişlerdir. 

" Mersiyei Alai 
Berayi Lisanı 

Osmani,, 
Yazan: Besim Atalay 

Akaaray Meb'uıu Be.im Atalay 
Bey Dil Kurultayı milnaaebetile 
eıkl liaan ve eıki Oılüp ile bir 
kaılde yazmtıtır. Birçok alaylı Ye 
cinaaı beyitleri ihtiva eden bu ya• 
••JI buran dokuzuncu ayfamıada 
oku1acak1ı ıaıa. 

l!lektrlk "rketlnln latanbul fUbeal 
lıtanbuldakl lmtiyaılı ıirketler ı ÇUnkn V ekllete yapılan bir 

halktan fazla para alıyorlar mı, ılklyette : 
almıyorlar mı? Dahiliye VekAle-- " - lmtiyazb ılrketler halktaa 
tinin sorduğu bu aual etrafında fazla para alıyorlar 1 ,, lddlua 
İstanbul Beledlyeıinln giriımek ortaya atılmııtır. · Beledlyenla 
üzere olduğu tahkikatı, gllnün başlayıp bitireceği tahkikat n 
en mUhim ve bayati meselelerin- iddianın hakiki mahiyetini mer-
den saymak zaruretini teslim dana çıkaracak, eğer iddia dot-
etmeliyiz. ( Devamı ._8 inci aayfada ) 

Bir Muallim Yanlışlıkla 
•• 

Karısını Vurup Oldürdü 
Merzifon (Hususi) - Bu civardaki GUmUthacıköyllnde çok feci 

Te kanlı bir bAdise olmuf, bir muallim, aksi bir tesadüf neticesi 
olarak karısını &ldilrmtıştıır. HAdise şöyle olmuştur: Kayserili olan 
bu muallim henOz gençtir ve evleneli çok olmamıştır. Bu genç 
muallim evinde karııı ile karşı karııya otururken bir aralık taban· 
casını karıştırmıya baılamış, fakat silAh ansızın ateş almışbr. 
Çıkan kurşun, karşısinda duran karısının kalbine isabet etmiş, 
Zavallı kadıncağız derhal ölmliştUr. Genç mualüm yakalanarak 
adliyeye verilmiştir. - Çaga Tay 

Çarşambanın Gelişi! .. 

- Efendi ağabey.. Saatine bakmadan kaç olduğunu 

misin? 
- Eh.. Şöyle böyle tahmin ederim. 
- O halde ıu aaati bana uçlanaan fena olmaL 

kestirebilir 

ı 
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[Halkın Sesijpa ... .-ı.-~-----------------.. [ Günün Tarihi] 

Alhn KaçakÇısı Kaymakamlar Ara-
T ren Şefi G••ıb h d G•• ••ıt•• sında Yeni Tayinler 

:::.P1::cır~~;:·:a~~·~.!:! u a çe e uru u ...!".':\ .. :. ~;!:::!.. ~~~=:;, 
halinde yakalandığını yazmıı- • Katızman kaymakamlıtına Karai1a .. 

tık. Bu huswıta halkımız d.i· Ik• A k d p ı • • y k lı kaymakamı Meaut, Ardı han kay. 
yor ki: J r a aş, 0 ısın a asına malramlığma Akseki kaymakamı 

Nuri B. (Erenköy Istasiyon cad. 81) Nuri, Savat kaymakamhğına Ünye 

- Evvelsi giln Avrupaya ~decek s ld 1 F k y k 1 d 1 kaymakamı Ömer, Cildir kayma• 
olan Semplon ekapreainde bin kadar arı ) ar a at a a an 1 ar kamhjlna Burhaniye kaymakamı 
kaçak altın yakalanmıştır. Altınları- ·. ' Mubain, Erganimadenl kaymakamı. .. 

mız, tedavüldeki paralarımızın te · Dlln akfil.•m Beyog~ lunda GUlbabçe gazinosunda . h'bi k l d k I t ğına Porcka kaymakamı Mehmet 
taşıdır. Biz paramızın lı.Jymetini r- zıno sa ı ar a arın an oşmuş ve parasını ı e- Ali, Tortum Kaymakamlığına Kara• 
mak için birçok tedbirler ahrken uır kavgalı, giiriiltülli bir h!dise olmuş, polisin milda· nıiştir. Fakat unutkan müşteriler para vermemek ca1U kaymakamı Halit, Sivri~isara 
taraftan bu paranın temeline kundak halesi ile kanlı bir neticenin önü alınmıştır. Hikmet hususunda ısrar göstermişler ve arada sunturlu bir Seyitgazi kaymakamı Rüştü, lznike 
koymak btiyenlerin bulunmaaına eid. Bey ve Aleksan isminde iki arkadaş gazinoya git.. kavga başlamıştır. HAdise büyümiye bHladığı bir Genç kaymakamı Vehbi, Acipayama 

~ Surl.'c kaymakamı Abdurrahman, 
len müteusifim. Bu alelade bir sıgara mişler, içip eğlenmiye başlamışlardır. Vakit gece sırada bir polis yetişmiş ve kavganın önüne geç- f•lahiyeye Garzan kaymakamı Ke .. 
ye tüt!in kaçakçılığma da benzeme- yansına yaklaşınca bu iki arkadaş epey sarhot bir mek istemiştir. Fakat iki ahbap bu ıefer polisin mal, lncesuya Bitlis kaymakamı 
d'ği için altın kaçakçılarının da şid· halde gazinodan ayrılmak istemişler, fakat içtikleri de üzerine saldlt'mışiar ve yakasını yırtmışlardır. Orhan, Goleye Muradiye kaymakamı 
detli bir .arette cez:aya çaptırılma· Celil, Bitlise Çine kaymakamı Yah• 
ları lazımdır. rakının parasını ödemiye hernedense ihmal etmiş- Nihayet devriye polisleri de gelerek bunları yaka· ' ya Ömer, Mazgirde Gercua kayma• 

Jf- !erdir. iki ahbap gazinodan çıkacakları sırada ga· lamış ve karakola götürmüşlerdir. kamı Haşim, Bazkile Hozat kayma• 
Selamet Bey (Eılirnek!tpı Sultan- kamı Hamdi, Ünyeye Tarsus kayma• 

haın ::ı.mı 77) B 1 d. s··t . 'T' •h"' LJ k K 1 kamı Kemal, Burbaniyeye sabık 
- Şark aürat katarındaki kaçak e e Jye U ÇeSJ .l 'Qrl l fl lT Q UrİU UŞ Çatalca kaymakamı Mehmet Emin, 

altınlarımızı yakahyan memurlar T T Aksaray mektupçului"una aabık Kı· 
doğruıu takdire ?YAD bir hart'kettc B .. d B ı· ı ve Seccade Bayram Ve Tezahürat Pro- &ıltepe kaymakamı İsmail Beyler utçe e azı ş er tayin edilmişlerdir. 
bu unmutlardır. Her memur bin al• V. T b" Ed"ld• 
bn kaçıracak olursa paramızın vaai- Lağvedildi nimdedir ? gramı es ıt 1 ı Ucuz Yemek 
yeti ne olur? Geçen senelerde de D Dün ö1ir leden evvel Belediye • 
terk hudutlımmızdan altınlarımız Belediyenin 932 bütçesi a- D & 

Sur·yeye akıyordu. Hükumetin ihh· biliye Veklleti tarafından tasdik Ün Müzede Mühim Bir de Reis Muavini HAmit Beyin 
aas mahkem4!1erini kurması üzerine edilmiş ve Belediyeye gönderil- İçtima Yapıldı riyasetinde bir içtima yapılmıı 
bu kaçakçılık çok azalmııbr. Hatta mişür. Bütçe muhasebeye havale bu içtimada Kolordudan bir Er-
iiç dört sene eTnl Kapahçuşıda edilmiş ve tatbikata başlanmış· Mllze idaresi Konyada Sad· kAm Harp zabit, Darülfilnun 
t ı ltı 1 d b. b k reddi Kon evinin kütüphanesinden M" d • l · d M "f M" ~ op anan a n aramızın a ır an a br. Bütçede bazı tldilAt yapıl.. u errıs erm en ve aarı u-

t il F k ld .ın ı: alındıktan sonra kaybolan tariht vası aı e ranıaya açırı 'ıs· •uy• k 1 · ı fettişlerinden birer zatle Beyoğ• 
lenirdi. Bu milhim meselede me- mıştır. Bütçeden çı arı an ış er hırka ve seccadenin tahkikatile 

da B l eli ·ı · · t t lu Kaymakamı bulunmuı ve İs-
ınurlarımııun daha haHas bulunması arasın e e ye vergı erını e - ehemmiyetle me.şgul olmaktadır. 
li.ıı mdır. kik eden tadilat komsiyonu da Ayrıca Polis Müdüriyeti de bu tanbulun ( 6 ) Teşrinievvel kur-

of( 

Hikmet Bey (Çatladıhpı 43) 
- Bir şimendifer memurunun ka

cakçahk yapmaaı çok ı•riptir. Albn 
\er memleketin tabii ve öz aermaye• 
):dir. Onu kaçumak kAğıt paranın 
kıymetini dütilrmek demektir. Alhn 
kaçakçılarınm bu memlekete ihanet 
edenlerden farkları yoktur. Ceu1an 
da ağır olmalıdır. 

Ali Rlzn. B. (Aksaray llorlıor 91 ) 
- Bazı timendiferdler şeb· 

rlmtıden Avrupaya altın kaçınyor

larmaş. Fakat memurlarımız uyanık 
davranarak cürmü me,but halinde 
yakalamıştır. Bu mİ5al daima mem .. 
leketimizden altın kaçırıld.ığanı gös
terir. Hatra tayyare ile de altın kaçrı
rıldığı ıayiası vardır. Memurlarımı:un 
bundan sonra hudutlarımızdan çıkan 
nakil vasıtalarını daha ııkı bir surette 
kontrol etmeleri l&ı:ımdır. Çünkü 
altın kaçakçılığı pek mühimdir. 

ıt 

Hüseyin B. (E'atih Simitçi Sokak 43) 
- Bir jdarenln tefi böyle yaparı;a 

ikinci derecedeki memurları 
yapmazlar. Maamaf ıh memur 
lanmıştır, cezasını görecekt"r. 
ceza diğer memurlara da bir ibret 
deni olmalıdır. 

Bir Komiser 
Hakkında Takibat 

Erzurum ( Hususi ) - Gazian· 
tep polis komiseri iken hakkın· 
da bazı cürümlerden dolayı taki
bat yapılmasına karar verilen 
Mehmet Emin Efendi Hasankale
de yakalanmış ve mahfuzen 
~ntebe gön derilmiıtir. 

vardır. Halk tarafından Belediye meselenin tahkikine başlamıştır. tuluş bayramının dokuzuncu 
Yergilerine karşı yapılan itiraz· Gerek bu tarihi yadigArlar me- dönüm ıenesine ait program 
ları tetkike kanunen Şehir Mec· selesi ve gerekse Kütüphaneler teshil edilmiştir. 
lisi mecburdur. Meclis herzaman hakkıodaki neıriyatımiz üzerine Bu prog1'ama göre alay Sul-
toplu bulunamadığı için Beledi- dün öğleden evvel müzeler ida· tanahm et meydanında toplanacak 

resinde Mühim bir içtima yapıl· t t b b 
Ye bu itirazları Şehir Meclisi ve saa am onu eş geçe ura-

mıştır. Bu içtimada kütüphaneler d h k t d k T k · 
namına tetkik için beşi . ellişer, Umum müdürü Hasan Fehmi an are e e ere a sım mey• 
beşi. altmıo:ar. Iır' alık ( 10 ) azadan B t.o İ danında bir geçit resmi yapıla-.. eyle TüiK slam Eserleri Mü-
muteşekkil bir komsiyon yapm.ışt&. z~si Müdürü Mahmut Kemal ve caktır. Burada nutuk söylenecek-

Dahiliye Vekaleti vergilerin tet- Müzeler Müdürü Az.iz Beyler bu· tir. Saat onda şehrin muhtelif 
kikile MaJiye Vekaleti alakadar lunmuşlar ve kaybc,lan eşyaların yerlerinden toplar ablacak ve 
olduğunu ileri sürerek _bu kom· meydana çıkartlması için alına- blitün halkla nakil vasıtaları iki 
aiyon için bütreye konulan tah- cak tedbirleri kararlaştırmış· dakika yerlerinde durarak şehit-

Y lardır. 1 h d sisatı reddetmiştir. Dün bu me- erimiz.in abralarım ya edecek-

murlara maaşlarının Belediye Beyne/mile/ lerdir. Taksim apideıine Beledi· 
tarafmdan değil Maliye tarafın· ye tarafından bir çelenk kona• 
dan verileceği tebliğ edilmiştir. f; / i f l • cakbr. O gece ordu şerefine 
Maliye de bütçesini tesbit ettiği O l şar e er l Belediye tarafından Perapalasta 
ıçın bu memurlara maaş verile:.. Belediye, araba, ole ı·o biJ, ( 250 ) kişilik bir ziyafet verile-
miycefı'i tahmin edilmektedir. tramvay, otobüs gibi bütün nakil cektir. 

Başpehlivanlık 
Cuma Günü Mühim Mü .. 

sabakalar Yapılacak -Cuma günü saat on yedide 
Şehzadebaşında Ankara ve lstan
bul mıntaka takımları arasında 
Türkiye gilreş birinciliği müsaba
kaları yapılacaktır. Ankara mm
takasından çarşamba günü lstan· 
bula muhtelif sıklette yedi pehli· 
van gelecek ve lstanbul mıntaka 
birincileri olan Necip, Bedri, Mü-
nür, Saim, Mustafa, Şevki Ce· 
mal Beylerle güreşeceklerdir. 
Güreşe yedi çift iştirak edecektir. 

vasıtalarının takip edecekleri is
tikametleri gfötermek için bey· 
nelmilel seyrüsefer işaretlerinin 

· lstanbulda da tatbikıne karar 
vermiş ve 932 bütçesine ta hsi· 
sat koymuştu. Bütçe tasdik edil-
diği için fen heyeti diinden iti· 
haren bu işaretlerin aynini yap
tırmaya baş1amışbr. 

Yakalanan Kumarbazlar 
Tepebaşcnda Osman Efendinin 

kahvesinde kumar oynadıkları 
anlaşılan Burhan, Hilmi ve Ah
met isminde üç arkadaş polisler 
tarafmdan cilrmü meşhut halinde 
yakalanmışlar , adliyeye teslim 
edilmişlerdir. 

Yangın 

Altınçizme Yangını 
Şüpheli Görüldü 

Evvel.;i ~ün gece Eminönün· 
de Altmçizıne mağazasından bir 
yangın çıkmış, mağaza kısmen 
yandıktan sonra söndiirUlmüıtii. 

Mağaza sigortah bulunuyordu. 
Müddeiumumilik yangını şUpheli 

gördüğü ıçın muavinlerinden 
Muhlis Beyi mahallinde tetkikata 
memur etmiştir. Muhlis Bey dOn 
geç vakte kadar tahkikatla meş• 
gul olmuştur. 

Belediyenin yakında açacağı lo• 
kantada üç kap yemek 20 kuruta 
verilecektir. 

Bir Kız Boğuldu 
O.kürlarda Seyitahmet deresinde 

8 yaşında Hasf'!ne isminde bir kıı 
o cıvarda bir havuza düterek boğul• 
muştur. 

Bir Kadım Vurdular 
Dün Bakırköyünün Safraka .. 

ytlnde bir kadın meçhul şahıslar 
tarafından vurulmuştur. Katiller 
aranmaktadır. 

Yeni Mezarlık 
Bu Mezarlık Bütün Asri 
Tertibatı İhtiva Edecek 

Şişli ilerisinde milselles deni• 
len arazide yeni bir mezarhk 
yapılacağını yazmışbk. Yeni me
zarlıkta aileler için birinci, ikinci 
ve tiçüncü smıf olarak kısımlar 
ayrılacak ve para ile satılacaktır. 
Belediye, mezarlık arsasmı Mali• 
yeden meccanen alacak olursa 
aile mezarlıkları ucuz olacaktır. 

Mezarlığın her tarafına servi, 
çınar ve sair gölge veren ağaç• 
lar dikilecek ve mezarlık küzel 
bir manzara arzedecektir. Mey• 
dandaki parka çiçekler dikile
cektir. Aynca yanma bir de ga
ıllhane ve bekçi odalart yapı• 
lacaktır. 

Burada defnedilen ölülerin 
öldtıkleri tarihleri kayit içinde bir 
defter tutulacaktır. Şehir içinde 
yatan meşhur zevabn kemiklerile 
tarihi taşlarında buray~. 11ak
lioe müsaade edilecektir. Olülere 
hürmet bir hissiyat meselesi olduğu 
için Belediye halkın hissiyatına 
tevafuk edecek herşeyi bu yeni 
mezarlıkta temin edecektir. Me .. 
zarlık gelecek bahardan itibaren 
6lülere açılacak buraya gömülen 
alnlerin yerine asgari beş seneden 
evvel başka ölü gömdürülmiye
cektir. -

Son Postanın Resimli Hikaye si: Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: 1 

1 Artık Öz tUrkçe konu· 
ıacaiız Hasan Bey •• 

2 - Şimdi, mesela birisi sa .. 
na: " Hasan Bey.. Seni saygı 
ve sevgi ile ağırlanm • " Dese 
ne anlar ıın? 

3 : Hasan Bey - Karşımda· 1 
kinin pek cesur bir adam ot. 
doğunu anlarım kom9u ... 

4 - Ned~n Hasan Bey 1 5 : Hasan Bey - Bu züğürt
ltıkte insan ağırlamak için az mı 
ceaaret ister konıtucuğum 1 
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Hergün 
Kıırultayda;
Sonra 
Ne Olacak? 

Birkaç gündenberi Dil Ku
ru!taymda verilen konferansları 
alaka ve merakla takip eden 
her~e~, dilde yapılacak inkılaban 
ıeklını merak ediyor. Kurultaydan 
aonr~ ne .olacak? Lisanımız bir
denbı~e mı değiıecek ? BütU 
ecnebı kelim ı 1 . n 
TU k . • e er atı ıp yerme 
d"l r çelerı ~· konacak? Bu yeni d"l ne kşekılde tatbik ve tamim 
e 1 ~ce ? Ve saire, ve sairef.. 
F alıh ~ıfkı B. "Hakimiyeti Milliye" 

r~ıetK.1nde neşrettiği bir maka-
e ke urultaydan sonra yapıla-
k~ şeyleri anlatıyor ve yukarıda-

1 suallere hemen de tamamen 
cevap ve . B k . müh" rıyor. u ma alenan 

,~m kısımlarınt naklediyoruz: 
d Bundan sonra Uç işimiz var· 

l ıhr:l 1 - Lftgat, 2 - Sarf, 3 - Istı· 
a ar. 

"L - .. k 11 ulgat ıçın kelimelerimizi 
u anı an bütiin Türk lehçelerin

den arıyacağız. Bulduğumuz keli
:ıel~rd~ bellibaıh vasıf, ıimdiki 

erı türkçe konuşuı ahengine 
~Y&1un olmakla alışılmış veya 
akışı dı~ kdarşılığını bulamadıg .. anız ve 

en ı T · d 
tUrkle .1 ıl!1 .. 1~ ~ ve boğazımızda 
f . dştırdıgımız kelimeler l\iga· 
ımız e kalacaktır İk' . d olm • ısı e 
limea~ıta nı_uhtaç olduğumuz ke-
t Y yenıden yapacağız Eg .. er 
ayyareye bir k l k . 

vazif · b · . arşı .' bulmak 
bu kesi~ •z: dilşseydı, şüphesiz 

e ımeyı arapça " t 
aslından d ... 1 .. ayere ,, 

egı , turkçe " k 
ctslıodan alırdık uçma " ··e . 
yeni k~t';:• .Yarın ve her zaman 
bize Tu k eyırf°asıl yapacağımızı 
metotla: ~. ve nahvinin tahlilli 
yeni k 1 ~ gosterecektir.. Çünkü 
vakit e •meler bulmak istediğimiz 
du v arap ve farsçaya baş vur· 
dil~n~mukz 

1
. ıamandanberi, Türk 

ın e aıne t il . . ve k' . yara ıcı usu erını 
çektev ın~ unutmuşuzdur. y ah, 
ar ' vergı, olgun, solgun gibi 
d"~pç~ııTeya farsçası ile değiıme
n:~•f ık ürk ~elimelerinl kulla .. 
ı. ' a ~t aankı bunlar birer ka-
pmış gıbl zannederdik. 

Bu kelimelerin yatmaktan 
çekmekten, vermekten ol kt , 
re ıolmakt k , ma an 
başka fiili a°cJ. çı arıl~ığını düşünüp 
limeler kr en yenı lüzumlu ke-
ıülUnç ~;learb:.h!':du~~la getirmez, 

Istılahlar tam b · 
llladı kça TU k ır zaruret ol-
tahlilli O:etotl r drf ~~ nabvinin 
miz ve a arın an ogreneceği-
kel. Y tarnamlıyacag .. ımız T·· k 

ımecili .. · 1 ur 
lileşecektrı eBs dma uyarak mil· 
taassup, t'nrk u~ ha da başlıca 
hem en . çeyı em en tamam 
inceliğini bgUıekl, hem bugllnkn 

·ı ıra ır deg .. il tt ve ı erletir b. ı· ' ar ırır ,, iı· ır asan yapmaktır 
ım ve ze k "k· . b . 

lıJacakt lr v , ı ısı eraber ça-
zevk ır. k1'f!l yolları göıterecek, 
uygun te hfler arasında en 
diğirniı olanı seçecektir. Zevk de-
yı, osman~~man, abrapç~yı, farsça
bula:ı h cayı a enkla ve güzel 
la · • asta ve 80 k 
şılnıam l d ysuı zev an-

ile d a 1 ır. Bilikis bu zevk 
olabil~rseE, .?oğrusu ancak aksi 

ır. nf ı d ğil b ' veya şeb'i d ~ ~ u~un u, leyl'i 
değil b 1 ,egıl geceyi, sehab'ı 
anlıy~:ı u ~ ~ gftzel bulan ve 
caktır. yv !!r•. ki hakem ola • 
için h enı Y1 seven bu zevk 
· ' em cedit hem d ıstediğimiz h ' e yenkki 
ınakta birdi~c:.nge uygun olma-

~ Şimdi osmanlı d b. 
dıgı ve karşılık b ta an ~ ıze kal-
kullandığımız k ~ a~adıgımız için 
fe terkiplerden e ı~e e~den ve kli
barflerinin k l b ırço_gunu Türk 
yoruz Bu k a. ı ına bıle sokamı
lemi~izin ehrne ve klişeler ka-

. . ucuna her r t . 
nımız türk el . . ge ış e zıh .. 
Onun için bYrterıfı aramaktadır. 
lı bir tasfiye 0

1
8 ıyke, hemde esas-

t .k. o aca tır H . . 
eşrı ı mesai kli . ·. angımız 
kullanıyoruz? H ~esını istiyerek 
nin binde bı" · . en d~l!~rk milleti-
d v rınm ı ını d 
ıgı tayyare 'b' k . uy urama· 

bir karııhk bgı lı del~melere iyi 
h u un ugu 

emen alınakt t d .. zaman, 
ceğiz. Bir defa b crhe dut etmiye- 1 

( 

Son Postanın Resimli Makalesi • 

- Uzun yollara çıkan kir· 
vanlar, erecekleri yere kadar va
rabilmek için yolda konaklara, 
çölde vahalara teaadQf eder, bura
larda dinlenir n erteal ıilnkü yol
culuk için kuvnt toplarlar. 

2 - Hayat ta, Gıerind• muhte
lif konaklar bulunan bir yoldur. 
İnsan bu yolda yoruldukca dinle• 
neeek bir konak bulur, orada din· 
lenir, yeniden ku·net alır •• yilrür. 

Hayat, İnsan • 

111/~ 
3 - Fakat fnaana her yoruldutu 

yerde konak yapmazlar •• vaha 
yaratmazlar. inaan konak mahaUine 
Yarmadan yorulur n bitap kalıraa, 
duıer, ve CJIUr. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 
• 
ismet Pş. Malatyada 

Başvekil Pş. Kömürhan Köprüsünü 
Bizzat Küşat Edecek 

Malatya,2 ( Hususi ) - Fırat 
üzerinde inıa edilen muazzam 
Kömilrhan köprüsünün açılma 
mera11m1 ayın beşinde saat 
onda Başvekil Pş. tarafından ya-

pılacaktır. Küşat Merasimi gllnll 
ve aaati bu suretle kat'ı olarak 

tesbit edilmiştir. 
Asyanın en bllyOk betonarme 

köprtlsQ olan ve dünyanın da 

dördüncll muazzam köprlisll bu· 
lunan bu köprllnOn küşat mera· 

simi için bura da bllyllk hazırlık· 
lar yapılmaktadır. 

Başvekil Paıa yann burada 
bulunacaklardır. Şehirde kırk ta• 
ne zafer takı kurulmuştur. Küşat 
resminde Nafıa Vekiletinin 
Türk mütehassıs mühendisleri de 
hazır bulunacaktır. Bu meyanda 
V ekiletin klSprUler mUteha11111 
Kemal B. de vardır. 

Kara Ali Yine Kazandı 
Kara 
Oldu 

Ali Ankara . Güreşleri Bitti, 
Te~ar Başpehlivan 

Ankara 3 (Hususi) - Alaturka gilreı mllsaba- 1 edildi. Birinci oyun Balıkesir - Isparta takımlan 
kalarma dün de şehir bahçesinde devam edilmiştir. arasında dömifinal maçı idi. Oyunun yarım saat 
Bu müsabakalar Türkiye başpehlivanlığilo allka· temdit edilmesine rağmen beraberlikle netincelendL 
dar olduğu için bahçe çok kalabalıktı. ikinci oyunu Altınordu .. lzmir - Uşak takımlan 

Neticede kUçtik ortada; Adapazarh Bekir bi· arasında yapılmıştır. Birinci haftaymın 20 dakikası 
rinci, Bursalı Hüseyin ikinci olmuıtur. müıtesna olmak Uzere Altınordu her iki devrede 

Baş altına Mandıralı Mahmut, Bursalı lbrabim, de tamamen hAkim bir oyun oynanmıı ve 5-0 
Uzunköprilltt Hüseyin pehlivanlar kuvvetleri ve galip gelmiıtir. 
gösterdikleri meharet itibarile hakem heyeti tara- Balkan Oyunları İçin 
fmdan mü.savi ve. h~r .üç pehlivan da birinci olarak 1 t nbul 2 ( A. A. ) _ Atletizm Federasyo-
kabul ve ılin edılmıştır. s a • 

Başta Bandırmalı Kara Ali ile Manisalı Rifat nunda? : k ·k· · B Ik 1 
hl" ı k l r d K Al' al' Atmada icrası mu arrer ı ıncı a an oyuna-

pel ıvkn ;3
2 

arşı a!mt .. vk. ne 1ıt e b/ra 
1 

v 
1 g kıp rma iştirak etmek lizere aşağıda isimleri yazıla 

ge ere senesı ur ıye aıpe ıvan ıgtnlı a- ati t tenisç"ıler seç'ılmı" ııılerdı'r. 
K Al. hl" To ı.. d e ve y • 

zan~ışhr. . ara. ı pe ıvan ayrıca rl\ıye man 1 t b ld . Se ib Mehmet Ali irfan Mehmet 
Cemıyetlera 1ttıfakı Ankara Mıntakası tarafından 11 _an u 80

•. • m ' M ff' R ' S 1• ' 
b. A k El kt "k ş· k t• t f d d bı' Remzı, Fuat, Hılmı, Haydar, uza er, agıp, e ım. 
ır vazo, n ara e rı ır e ı ara ın an a r 1 . d C'h y h 

k' h d' d'I · r zmır mıntahasın an ı at, e ap. 
ma 1.ne .e ıye ~ 1 mış ır. .• Ankara mıntakasıııdan Şevki. 

lzmırdekı Futbol Musabakaları Tenisçiler; Suat, Şirin, Sedat. 
İzmir, 2 ( A. A. ) - Türkiye birinciliklerinin Bu gençlerden sıhhi ve resmi manii olmfyanlar 

Uçlinctl grup müsabakalarına bugün de devam 6 teşrinievvele kadar Atinaya sevk edileceklerdir. 
- - -

Teessür Telgrafları 
Ankara, 3 (Hususi) - Gazi 

Hz. ile Başvekil İsmet Pş. Yu
naoistan hükumetine zelzele do
layısile birer teessür telgrafı 
çekmişlerdir. 

kamusa geçmiş diye dilimize ve 
boğazımıza uymayan çetrefil keli· 
meleri bütün gelecek nesillere 
de zorlamaklığımız doğru de
ğildir. 

ilim ve zevk birleştiği zaman 
asla yanlaş ve çirkin çıkmaz; her 
vakit doğru ve güzel çıkar. " 

-
Bir Çete 
Tenkil 
Edildi 

Muş, 2 (Husust) - Üç sene• 
denberi bu havaliyi bizar eden 

Tevfik çetesi tenkil edilmiştir. 
Uzun müsademelerden sonra şe

rirlerin reiıi ölü ve diğer arka

daşları diri olarak yakalanmıştır. 
K<iylii: C. 

İSTER İNAN, İSTER 

Kalpazanlık 
İzmir, ( Hususi) - İzmirde 

kalp yirmi beşlik yapan bir şe
beke cilrmü meşhut halinde ya· 
kalanmışbr. Şebeke şimdiye ka· 
dar 35 tane yirmi beşlik yap• 
mıştır. 

imal şebekesi seyyar dişçi 
İsmail, Uşaklı Şerif, kahv~ci 

Yusuf Ziyadan sürme şebekesi de 
Kulalı Kemal, Buldanlı Mustafa, 
Selanikli Osman ile Fatma Ha
nımdan müteşekkildir. Tahkikat 
yapılm'aktadır. 

İNANMA! 
" Son zamanlarda şehrimize külliyetli miktarda ı •aaında muamele gören karamanın kilosu yirmi ku

koyun geldiği için Uzunçarşı ve Kadıköyünde bir ruıa çıkıyor. 
koyun 350- 400 kuruş atasında Htllmakucb" " Kiloyu okkaya tahvil edince tahminen etin ok-

" li b d kt · d. · 1 k b. kaaı otuz kuruşa geliyor. Buna okka batında on ku-
ayvan onas ın 11• aya an, yanı ıra 0 ara ır ruş mezbaha resmini, on kuruş ta toptancının kiranı 

karaman koyununun kılosu on, on bet kuruştan mu- t k ı · _, p k d ı d b ı • d-k .. ~ . . zam me azım.,ır. era en ,.c e u ma ı u -
amele goruyor. Karaman koyunu kesıldıkten ıonra kAnda elli kuruta sabyor. ,, 
yarı ajırlığtnı kaybediyor ve Oll kuruta hayvan bor- Bu gidişle et fiatlerinin ucu:ıhy.abilcceğine, artık, 

._. b a er ang'ı b" 
•ı ozuk ta f d ır zev-

ra m an ahnmıı ve L 
------------------------------------------------------------------------------------J 

iSTER /STER iNAN. iNANMA! 

r ' Sözün Kısa 

!vlünderecatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş
lir. 

-
Limanda 

Bir Umumi Müdürlük 
Teşkil Edilecek 

İstanbul limanında emniyet
sizliğin izalesi, limanın ikısadl 
noktai nazardan inkitafı için li
manla alakadar bütün müessese· 
lerin birJeştirilmeıile bir Liman 
Umum Mildürlüğn teıkili takar
rllr etmiıtir. U.ııum mlldllrlUğe 
Liman şirketi müdürü Hamdi 
Beyin getirilmesi muhtemeldir. 

Garbi Trakya 
Türklari 

Garbi Trakya Türklerinin mal 
ve mülklerini yokbaha11Da sata
rak 'eya terk~derek memleketi· 
mize iltica ettikleri haber veril
mekte, ciddi tedbirler alınma• 
istenmektedir. 

Temenniler 
Yarın lktısat Vekiline 

Arz Edilecek 
Yarın Ticaret Odasında lktı· 

sat Vekilinin de bulunacağı bir 
içtima yapılacaktır. Bu içtimada 
ihracatçı, idbalAtçı ve sanayicilerin 
ayrı ayrı ve mtlşterek dertleri ve 
şiklyctleri mevzubabs olacaktır. 

Takas Komisyonunda 
Ticare Mildürll Muhsin, Tica 

ret Odası Umumi Katibi V ahbl, 
Ofis Mlldilrü Cemal, Zahire Bor
sası Komseri Akif Beylerden 
mtUeşekkil Takas Komisyonu 
dllnden itibaren işe pqlamıtbr. 

Yok Arabalar ana LAstik 
Yük arabalannın tekerlekle

rine llıtik konulmasa ve bir mlid· 
det sonra yaysız arabalenn ıehir 
dahiliode iıletilmesinln menedil
mesi tekarrtır etmiştir. 

Sanayi 
Birliğinde 

Sanayi Birliği Heyeti umumi• 
yesi diln fevkalAde olarak içtima 
etmiş, fabrikaların mevaddı lptid .. 
iye talep ve ihtiyaçları hakkında 
lktısat V ekAletl nezdinde bazı 
teşebbllsat ve temeoniyatta bu
lunulmasına karar verilmiftir. 

Samsun Sıvas Hatlı 
Samsun • Sıvas battımn 29 

T eırinievvel Cümhuriyet bayra• 
mında merasimle açılması takar
rUr etmiıtir. Merasimde ismet 
Paşanın da bulunması muhte
meldir. 

İş Bankasında 
Yeni Tayinler Yapıldı 

Ve Kararlar Verildi 
İş Bankası İdare Mecliıi son 

içtimamda Banka Umum Müdür· 
lüğü vekilliğine Muammer Beyi, 
lstanbul şubesi Müdürlüğüne do 
Yusuf Ziya Beyi tayin etmiştir. 

İş Banhasanın idare etttiği 
birçok fabrika ve müesseseler 
vardır. Bu milesseseler arasında 
ahenk ve irtibat tesisi için 
Bankada bir iştirak Bürosu 
tesisi büronun riyasetine umumi 
Kiti~ Hamit Beyin getirilmesi 
tekarrür etmiştir. Banka Umumi 
Müfettişliğinesabık Ankara MU· 
dürü Sami, inhilal eden Umumi 
Katipliğe de Umumi KAtip Mu· 
avini Baki Beyler getirilmişlerdir. 
İş Bankası Türkiyede bir kiğıt, 
bir cam fabrikası kurmıya karar 
vermiştir. Tetkikat yapmaktadır. 

Oarpane MUdUrU 
Ankara 3 (Hususi) - Darp•· 

ne müdürü Ali Cemal Bey görü· 
len lüzum üzerine vekilet emriao 
ahnrı,,cı~, .... 



4 Sayfa 

1 iV!emleket Manzaraları 
1 
Fındık Piyasası 
Düşük Gidiyor 

Ordu (Husust) - Bir aydanbe· 
ri piyasaya gelmekte olan yeni 
fındık ınahsulOınUzün satış fiatleri 
düşkUn gidiyor. 28 - 30 kurut 
gibi vasati bir fiatle muamele 
görmesine intizar olunan fındık· 
larımızıo ilk piyasaaı 18 kuruş· 
tan baılaması müstahıillerimizi 
bir parç" düşilndtlrdii Ye bil
hassa boyuolarmı eidi. 

Fındık istihsalltanda ihtiyar 
olunan zaruri masraflann ınikta• 

nna ve fındıkçıhğın içyüzUne vakıf 
olmayanlara 18 - 20 kuruş mute
dil bir fiat görünllrse de; bu 
fiatler milstahsillerimizin fındıkçı· 
lıktan bekledikleri menfaatle kar 
tılaşacak derecede iyi bir fiat 
olarak kabul edilemez. Çünkn 
umumi harpten evvelki fındık 
aabşları esas olarak kabul edilirse 
Fmdıklarımızın 30 • 32 kuruta 
satılması icap edeceği için bun• 

dan noksan fiatle sablan flDdıklara 
asli kıymetlerini kaybetmiı naza
rile bakılır. 

Fındık iıtihsalatında ihtiyar 
olunan zaruri masrafların hiçbir 

noktasında tasarruf edemiyen 
birinci sınıf mtistahsillerimize fın-

dığın okkası 12 ve hatta 14 ku
ruşa; bazı noktalarda tasarruf 

yapan ikinci ımıf mllstahsillerimi
ze 10 kuruşa rnal olduğuna göre 

hali hazırdaki ıatıı fiatlerile her 
okka da temin olunabilecek 6- 7 
kuruş temettu, fındıkçılaktan bek· 
lenilen kazanca tekabül etmiye· 

cek derecededir. Esasen bu ıene 
fındıklarımızın istenilen derecede 
mebzul olmayııı ve satış fiatleri· 

nin bu ıekilde düıknn bulunması 
memlekete yetecek faydayı temin 

edemiyecektir. Fındık satışlarının 
bu kadar dilşkün olmasında ibra• 

cnt tacirlerinin de parmağı oldu· 
ğu söylenmektedir. -Ş. 

• 
lstanbulun 
Kurtuluşu 

6 teırinievel perıembe gllnll 
lstanbulun Kurtuluı bayramıdır. 
Belediye teıahUrat için program 
hazırlamaktadır. 

Adliyede Bir Tayin 
Adliye BaşmUf ettitlerinden Sa

lih Hilmi B. mllnhal bulunan 
İstanbul Adliyesi BaımUfottitli· 
ğine tsyin edilmiıtir. 

90 Sene Hapis 
Enelce hıraıılıktan ve adam 

yaralamaktan (00) ıene hapse 
mahk(im olan İbrahim hakkındaki 
hüküm, temyizin nakzından ıonra 
16 ıene 18 ay 3 gDn ağır hapse 
tahvil edilmiştir. 

,,,._ SON POSTANIN 

iLAN FlA TLERI •"' 
1- llA.mn bir satın gazetenin metin 

yazısile vasati 4 kelimedir. 
2 - Aynl yazının 2 satın 1 santimdir. 
3 -Daba kalın ve daha ince yazılar 

santim ile hc3ap edilir. 
4-S:ıyrasınıı. göre ilAnlar aşağdakl 

fiatlcre tabidir: 

$nvfa 

1 inci 
2 c 

• 3 4 

I> ıgı.:ı r sayfol.ırı.la 

~on 2 ı:-:ıvfa<lıı 

Snntiml 

400 Kr. 
250 c 

200 c 

ı 00 c 

50 c 

25 c 1 
4.5 c 

8e4iG ~GQ6190t~C'~~~eM~ ... .-

SON POSTA Teşrjoievvel 3 

• 
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Tarihi Fıkra 

................................. ._. .... _. ________ mmm __ ıcm1...a/(ızhktan 

Beypazarında Milli Kıyafet 
Hanımlar Son Zamanlarda Güzel Ve 

Zarif Bereler Giymiye Başladılar 
Beypazan, (Hu- kendi kıyafetleri-

auat) - Kasaba- nl örnek alacak· 
mızın halki bu lannı ıöylemek· 
mevsimde kıtlık tedirler. 
zahirelerini ha- Filhakika ka-
zırlayıp kilArla- dınlarımızın kıya-
nnı doldurur Ye feti milli ve çok 
bntnn kış rahat· zarif bir kıyafet• 
ça bunları lstih· tir. Yüksek ök· 
lak ederler. Bey· çe, ipek çorap, 
pazarında timdi yiinlU veya ipek· 
her evde tarhana, li bluz, şalvar 
makarna, kuskua ıeklinde fakat çok 
yapma, • e b ı e zarif bir etek. 
kurutma, ıucuk Yalnız ka-
dodurma faaliyeti Beypazarı manzarelarmdan ı &irinci llkmektep binası dınlanmız ıokağa 
vardır. Birçok ı vlerde bu işler mektedirler. çıktıkları zaman şapka giymi· 
imece ile görfilmektedir. Burada ıanu ıöyleyeyim ki yorlar ve bilrgU denihm bir örtO 

Kadınlarımız yiyeceklerini el- kadınlarımız Beypazarma mah lle baılannı örtüyorlar. Bununla 
lerile hazırlamakta.o ıevk alırlar. ıus kıyafetlerini muhafaza bu- beraber bu bUrgU örtmek Adeti 
Tarhana, makarna, ıucuk gibi ıusunda ıarar etmekte ve yavaı yavaı ortadan kalkmakta, 

ı yiyecekleri bakkaldan alanlar ev bo kıyafetin en ıon moda oldo· yerini gayet ıık yapılan berelere 
kadını olamamakla ittiham edil- ğunu, bugün dtinya kadınlarının terketmektedir. - F. C. 

Ahlatta 
Takip Edilen 
Haydutlar 

Erciş ( Hususi ) - Ahlat ka· 
zasına ınerbut Köseler köyü 
evvelki gece ansızın eşkıyalar 
tarafından basılmış, köylüler ile 
yarım ıaat müsademe olmuş ve 
Kasım isminde bir kayın ölmUş
tUr. Vak'a hükumet tarahndan 
haber alınmış, eşkı)alann taki
bine başlanılmıştır. Fakat klSy· 
lünUn öltlmündo Halit B. iımindo 
birisinin parmağı olduğu nokta
ınndan da takibat yapılmaktadır. 

· Tirede 
Bir Ortamektebe Şiddetle 

ihtiyaç Vardır 
Tire, (Huıuıl) - Tirede çok 

hararetli bir maarif faaliyeti var· 
dır. Bu aeno klSylerde on sekiz 
mektep inşa edilmııtir. Karagaxi 
civarındaki UçUncü llkmektebin 
yanına yeni bir · pavyon ilave 
edilmiıtir. 

Y ahın burada orta mektep 
yoktur. ve bir ortamektebe çok 
ihtiyaç vardır. Maarif Vekaleti 
mnıaade ettiği takdirde ortamek
tep te derhal tesis edilecektir. 

Tire ile İzmir ve Aydın ara· 
ıındaki yolların da yeniden inşa 
ye tamirine başlanmıttır. 

Gençler Himaye istiyor 
~SP 

, Susığırlık, (Hususi) - Burada 
ıpor vaziyeti çok 6lgUndUr. Spo
ra dli~kUn olan gençler biraz 
himaye görseler Susığırlıkta canlı 
apor faaliyetleri olacaktır. 

Ucuz Sigaralar 
Zafranbolu ( Hususi)- inhisar 

İdaresinin fiatım (6) kuru~tan (4) 
kuruşa indirdiği köyln sigara· 
)arı çok revaçtadır, halk kAmi
len bu sigaraları içmektedir. 

Kuduz Bir Köpek 
Bursa (Hususi) - Burada 

bir köpek kudurmuş, setbaşı 
mektebinden Cahit Efendiyi ısır· 
mıştır. Köpek itlaf edilmiş, Ca
hit Ef. tedavi altına alınmıştır. 

Müze Halinde Bir Şehir 

Kırşehir Kıymetli Tarih 
Y adigirlarile Doludur 

Kır,ahlrde tarihi blnaıardan Cacabey cami va tUrbe•I 
Kırşehir (Hususi) - Tabiatın lememiş ve terkedilmeai güç &el;;. 

bUtün gllzelliğini ıinesinde top- miş bazı adetler vardır. 

layan, Akbayır Kervankesen Birçok ıehirlermizde, bil-
dağları arasında yem yeşil bir hassa lstanbulda artık tarihe 
boğazı andıran Kırşehir, tUrk ta- kanşmış bulunan bu Adetlere 
rihinin turk medeniyetinin belli göre kadınlar kocalarile birlikte 
başlı eıerlerini ihtiva etmektedir. ıokağa çıkamazlar, gelinler, kay· 

Türk medeniyetinin şaheser nata, kaynana, görümce yanında 
oturup konuşamaz, yemek yiye

abideleri meyanında camiler ve 
mezler. Genç kızlar nişanlıları 

gümbentler bilhassa şayanı tetkik- ile konuşamaz ve onlara göril· 
tir. Şehir bu eıki eaerlerile kıy- nemezler. Bilinemez nedendir, bu 
mettar bir müze halini almış bu· adetler burada henilz muhafaza 
lunmaktadır. Şehrimizde terkedi- edilmektedir. - Ş. S. 

~~~-----------· ... ----------~~~ 
Orhangazide 

Bir Erkek Ve Bir De Kadın 
Tevkif Edildi 

Orhangazi (Hususi} - Kızları 
iğfal ve fuhşa teşvik cürmile bir 
erkek ve bir de kadın tevkif 
edilmiş ve Bursa Ağır Ceza 
mahkemesine gönderilmişlerdir • 

Havalar Çok Smak 
Gemlik, (Hususi) - Havalar 

çok sıcaktır. Hararet gölgede 
(30) derecedir, mektepler bu 
yüzden öğleden sonra tatil edil· 
mektedir. 

Salihlide 
Bir Sigara Kağıdı Kaçak
çısı Yakayı Ele Verdi 

Salihli (Hususi) - Bu civarda 
Adala nahiyesinde bir kaçakçı 
yakalanmıştır. Mehmet Ali namın· 
daki bu kaçakçı jandarma tara
fından aranmakta, fakat cürmü 
meşhlıt halinde yakalanamamakta 
idi. Son zamanlarda sığır almak 
bahanesile nahiyeye gelip giden 
Mehmet Ali getirdiği kaçak ıiga· 
ra kiğıtlaruıi ÜmmU isminde bir 
kadına sattığı görülmüş ve der· 
hal yakalanmıştır. 2662 deste 
kağıt müsadere edilmiştir. 

Erkekliğe 
Vaktile batıl bir itikat vardı, 

bfttlln hurafeler gibi gülünçtü. 
Fakat beşerin ne tuhaf hulyalar 
kurup ne garip emcUer besledi· 
ğine delAlet etmek ltlbarile de 
dikkate değerdi. 

Bu itikada göre ebem kuşağı, 
eleğim sağma denilen ve lfıgatto 
AliimUssema, Kavsikuzeh diye 
mukayyet olan semavi alaca şe
ridin altından geçenler, erkekse 
kadın, kadınsa erkek olurdu. So
kakta kaydırak oynarken oğlanlar

dan dayak yiyen nice ılimüklü ma• 
halle kızları, kına gecelerinde 
allıklı, rastıklı gelinlere imrenen 
nice minimini erkekler, o kuşa• 
ğın altından geçerek cinsiyetle
rini tebdil etmek istemişler ve 
emellerine muvaffak olamayınca 
içlerini çekip hayıflanmışlard ır 1 

Geçen nesillere bir türlü na· 
Iİp olamıyan bu değişiklik son 
yıllarda okadar sık vaki olmıya 
bqlach ki, insanın, kavaihazehlor 
albndan geçilmek sırrının artık 
mtınkeşif olduğuna inanacağı ge• 
liyor. Hemen herglln bir kızın 
erkekleştiği veya bir erkeğin 
kadınlaştığı işitiliyor. Geçenlerde 
kerli ferli bir Alman, erkeklik• 
ten kadmhğa intikal etmiş ve 
hastaneden çıkar çıkmaz gaze
telere ilAn vererek koca aramıya 
koyulmuştur. 

Dediğimiz gibi bu iş, vaktile 
de arzu ediliyordu, falcat temin 
edilemiyordu. Cinsiyetlerini de· 
ğiıtirmek istiyenler gözlerini 
ancak göğe dikmişlerdi, cerrah
lann bu maslahata yardtmları 

dokunabileceğini ummuyorlardı. 
Hatta bugün olduğu gibi tesa• 
dnfOn mes'ut veya nanıes'ut h'.it
funa ererek cinsiyetlerini değiş• 
tirebilenler, mahkemelere gütU• 

rlllDyorlar, isticvap ediliyorlar, sicil' 
geçirilip hikcete raptolunuyor-
lardı. 

Nadir hidiseleri, ibretli ma• 
ceralan, zarif vak'aları etraflı bit 
tetebbUle iktitaf ve tasnif ede
rek btıyllcek bir eser vllcuda g~ 
tiren eski muharrirlerimizden 
Lebip Efendi bu bahse dair de 
tayle bir fıkra yazıyor: 

(7 45 senei hicriyesi hava-
dl.indir ki Trablusta Nefise na"' 
mında bir kızcağızı ilç defa 
dliğlln dernek yapıp evlendirdiler, 
ere verdiler. Lakin onu tezevvUÇ 
edenler bir lürlü imtizaç ede"' 
mediler, geri gönderdiler. Kızca"' 

ğız tlç kocadan dul kaldıktan v• 
on beş (!) yaşına girdikten sonr• 
ıllisündeki toparlaklar kayboJdd 
ye uzviyelinde tedrici tahavvül1 

le yUz göstermiye başladı. Trab1 

ha ahalisi telaşa düşüp umunıf 
mahzar yazdılar, vaktın hi?klilll .. 

danna gönderdiler!" 
Lebip E i bu Midiseniıs 

.. kıyamet alameti,, sayıldığı~• 
ıikretmiyorsa da biz öyle bıl' 
zehabın da uyandığına şilplı' 
etmiyoruz. 

Fakat bugün kızın erke" 
ye erkeğin kadın olması da ta" 
bileşti. Kimsenin bu değişiklikl~ 
re kıymet verdiği yok. Beş o~ 
yıl sonra ise bu tahav·iUerııt 
maalesef zevki de kalmıyncakl.• 

** Fasulye;er Taş Olmuş t 
Gemlik, (Hususi) - Umurbe~ 

köyünde muallim Nedim Yanıll 
Bey taş haline gelmiş fosul)'; 
mercimek incir taneleri bulın 1 
ve lizerlerinde tetkikat yapo111 
baılamıştır. 
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Siyaset Alemi BARİC:I TELGRAFLAR 
İnsanlar Maalesef 
Harpten 
Uslanmıyor Japonya Haklıyım Diyor! 

Fransa ile İspanya aruında avuç 
içi kadar küçük bir memleke\ var• 
dır: Andor Cümhuriyetf. 

Halkı .aalen lıpanyoldur. Eski 

Neşredilen Bir Vesikada Japon Sefiri 
Çok Mühim Şeyler Söylüyor Fransız: - Iıpa l . k . nyo sı7uet a•galan· 

nıa bır neticesi olmak üzere bu Cüm-
h uriyet nasılsa zabirt n müstakil 
kalabilıniştir. Fakat haktkatte iki 
metbuu vardır. 

~ - ~ransız Cl\mhur Reisi. 
- _Iıpanyanın Ürgcl piıkoposu. 
Garıp bir ıiyaai itilif umumi 

n~fusu ~: rkaç bini geçmey;n bu kü
çu.~ Cumhuriyeti, birbirile hiçbir 
ınunasebeti olmayan bu iki başa bağ• 
lnmıfhr. Yine garip bir tcllkld neti• 

cesi, Andor Cümhurlyetintn tibl 
bulunduğu bu lkt "ahsiyet eeaı 
ftıfatlann w , p ' a ra gmen ' re na., un•anını 
:aşırklar: Andar Cilmhuriyetinln müş· 
ere prensleri. 

Her defa Fr~nsa'da Cümhur reiıi 
d~ği,.tikre O l . k .. ~ veya rge e yeni bir pıı· 

1 
opoa tayin edildikçe, bu tebeddül 
ıu~usl tneraalmle Andor Cümhuri: 

yetine tebtl11r d"J" b • e ' ır, ondan, yeni met• 

1 
uun.a kar4ı .. dakat vaidi yapılmaaı 
ltenır. .. 

Umum? ha ·ı 1 . rp, mı et: erın kendl 
muka?dcratlarını kendilerinin tayin 
etme11 prenı·bı l 1 n n ortaya çtlcmasına 
vBeıile veren acı bir imtihan oldu. 

u prensib" t 1 
i · k 1

" •r a kuılarını u·lamak 
~ın arşıdan röaterllen aynalar gibi 

ırl nevi l\ldatıcı tuzak oldujunu bili 
an a011yanfar b" . ' ır 8Yuç insan üzerinde 

inle olsa lü 
' zumıuı ve faydaııı: hl.kimi· 

yet tesis etmekten zevk almaktaki in· 
eant lıodb · • l ınıy m:aur görecek kadar ui'f kimselerdir. insanlar bu kadar 
aa ve aptal dıı.vrandıkça, bir takım 
teşekküllerln, b1rtakua -illeti . 
diğ k - erın 

ller litleler ve milletlerin üzerine :u aumamaıı için hiçbir ıebep yok-
ur. Bir Andor Cllmhuriyetini dü -

nün, bir Franaız CGnıbur Re"ı • ş~
pren ı·ı· · ıının 
mlll ıtlı ı~ı göz 8n6ne ıetirln, bir de 

e erın mukadderatlar b . ınt ıer eıt-ce tayın etmeleri prenıiblnl dü - -
Hayır, bir d MI • tunun. 

b b" • '•..., bırkaç harp da-
a ız ınıanlan ualand1rmıyacaktır. 

· firen a 

Avrupa İttihadı 
Kongresi 

Bal, 2 - Avrupa l k 
İltih d ·· - mem e etleri 

a ı uçuocll kongresi dün b • 
rada aç 1 b u 

ı m14 r. Kongrede 26 
nıemleketi temsil eden 600 
rahhas hazır bulunmn•tu K mu
R · · - r. oogre 
b .cısı Kont Kudenbov Kalergi 

ır kilşat nutku söylemiştir. 
Kont tel&-I . . 

ifad il d ~ 1 vo endııelı bir 
e e em·lftir ._. A 

öldtırüctı . ııu: vrupa iki 
1 tehhke kal'flsıada bu-
i uhntiul !,?r: Bunlardan biri cihan 

a ının di- · 
ban h b: . gerı de yeni bir ci-

"""===-~ ının ıuhürudur. 

Pariı 2 - Havaı Ajanıı, Mil
letler Cemiyeti Mançurl tetkik 
komıiyonu lzaaile Japon Harici
ye Nazırı uuında ieçen çok 
şayanı dikkat bir muhavoreJi 
neşretmektedir. Buna nazaran 
Japon Hariciye Nazın M. Uıida 
diyor ki: 

"Japonya cihan cfk!rı umuml
yesino ve beynelmilel rnUnasebet· 
ler arasındaki llemtllmul vad· 
yetine çok büyök bir ehemmiyet 
verir. Fakat bu meselenin halline 
varacak yegine yol, Japonyanın 
nazarında, yeni Mançuri deYle
tioin tanınmasından ibarettir. 
Büti!n Japon halkı, böyle istiyor. 

Mançuri ile Çin arasında, na· 
zari ıurette bile olaa, berhanıl 

bir bağın me•cudiyeti kabul edi
lemez. Çünkü bu bağlar, ne m ... 
hiyette olursa olsunlar, Çinin 
Mançurldeki eski vaziyetini 
iadeye kalkıımaaına eau teıkil 
etmekten başka birıeyo yaramaz. 

Çini her memleketten iyi ta· 
nıyan Japonya, Çinin vaitlerini 
çoktan tecrübe etmiştir. Esasen 
Çin ve Rusya ~tedenberi Man
çuri' de Japouyaya karşı tecavüz
kar bir siyaset takip etmişlerdir. 
Japon hUkiimeti, Çinin herhangi 
bir teklifini tetkike hazır bulun
maktadır. Fakat Çin hükumeti, 
Çinin herhangi bir teklifini tet· 

kike baur bulunmamaktadır. Fakat 
Çin hllkümeti de Mançuri' den 
kat'ı surette vaz geçmeğe m'cbur 
olduğunu anlamalıdır. 

Bundan sonra Komisyon Reisi 
M. Litton ile M. Uşida arasında 
şu muhavere geçmiıtfr: 

Littou - Maoçuri tabirinden 
maksadınız nedir 1 Mançurinin 
huduttan nedir? 

Uşida - Mançuri tabirine biz 
şarktaki 4 eyaleti vo Mongo1is· 
tanın dahili kısmını kastediyoruz. 
Mançurinin hududunu sarih su· 
rette tayin etmek bugün imkan
ıızdır. 

Lltton - Hudutlarını bilme
diğiniz bir memleketin tanınma· 
aından nas.l bahsedebiliyorsunuz? 

Uşida - V crsames muahe
d~sin~e Lehistan hakkında böyle 
hır mısal mevcut olduğu aşikar
dır. 

TEFRIKAN UMARASl:86==:==========-

ÇOCUKLUÖUM 
Me•hur Rue Edibi Ma 

:===:=:=:=~=====~~~~~k~•~l~m Gor"-.ı.l .:ı h•yat ro 1nı :u 
O Türkçeye Çeviren: Muva/ fak 

D
. ğluoı yeter artık ait! 
ıye bağırdı. ~ • · - Artık ondan kurlulduk, 

- Onu niı-i ... k -d AUaha şükür 1 Ne zaman onu Hal .._. og unuz? .. . . b 

- H 
~ .konUfuyor musun!.. gorsem ıçıme ir ok sapJamyor· 
p b du. O buradan defolmalıdır, di-

N. ınız udalasmız!. d 
ınem ıslak taht b • . yor um!.. 

ııa Yapıştırd b w a ezını ba- Hırsımdan kaşıg- ımı kırdım ve 
_ 1 ve agırdı: b 

Ulan deli mi old ? una mukabil adamakıllı bir da-
"Sana demek . u~ ·· yak yedim. 

fakat di- . ıstemıyorum, Hayatta sayısız insan tanıdım. 
ye tashigerl~rı tep.si budala!" di- Bunlar yurtlar ının en iyi evlatları 
bu, onu h~ç m~ kı~tedim, fakat olduktan halde topraklarında ya-
Akşaın ye w. ~s ın etmemişti. hancı kalmışlardı. 
dedi ki: rnegın e büyük babam lşto benim ilk dostluğum böyle 

bitti. 

Macıuiıt&d& Kont Karolio kabinesi istifa etti. Millt - Z!raat fırkasının 
reial olan Kont Karolio, fukanın programmı aynen tatbik edemediğinden isti
faya mecbur olmuttur. Na.ibi • Saltanat Amiral Horti, muhtelif fırka reialerile . 
konuıtuttan sonra, Klllt Müdafaa Nazırı Jeneral Yulius Gomboesi, yeni ka· 
blne1I tetkile memur etti. Jeneral Gomboea'ıQn !Bap·ekltole gelmesi, milliyet· 
~l fırkalar t&rafınd:ı.n memnuniyetle karııl:Lndı. Yeni BqvekU Macar ordu u· 
nu Trlyanon muahedenamesi çercevesi dahilinde ıoQkemmel bir hale getir
mlttir. Bundan mu.da teıfühatta mua.Yenet esasını, A\manyadan daha çok 

evvel ileri sUrma9t1l. . 
Reımimfz ıolda yeni Eaıvekıl Jeneral Gomboesa, ıolda Naibi Saltanat 

Amiral Hortıyi göstermektedir. 

• 
Mühim Bir istifa 

M. Titulesko, Fransa Ve Lehistan Ro
manyayı Himaye Edemiyorlar 1 Diyor 

Londra 2 - Romanyamn Lon
dra Sefiri ve Akvam Cemiyetin
de daimi aza olan M. Titulet1· 
knun iki vazifesinden de iıtifa et· 
mesi bir hayli dedikoduyu mu
cip oldu. 

M. Titulesko 
beplerini Röyter 
izah etmiştir: 

istifasının ıe

Ajansına ş~yle 

Romanya ile müttefikleri Fran· 
sa ve Lehistanın 8 aydanberi 
devam eden konuşmalarından 
Romanyanın menfaatlerini koru· 
yacak bir anlaşma elde etmiye 
muvaffak olmaıun imkan hari
cinde olduğuna kani oldum. 

Bu ınesle yalnız bir ademi 
tecavül misakı aktinden ibaret· 
tir. Fakat Besarabya ilıtilifmı 
doğrud·ın doğruya veya bilvasıta 
Sovyetlerle ve Romanya arasında 
halletmiyor. İhtilif daima baki. 

Briand - Ke:llog misakı meV"· 
cut iken, diğer bir misaka mü
racat etmek fuıulidir z.ınnediyQ4 
rum. 

Ben çocuk1uk ha)'atımı bir 
arı kovanına benzetiyorum. Vasat 
kabiliyette bir takını insanlar 
tıpkı arılar Ribi hayat hakkındaki 
bilgi ve düşi.iııcderini, hüsuüniyet· 
1e, benim ruhi alemimi zenginle§• 
tirmek için taş.ıyoriardı. Ekseriya 
b.u bal le iz değildi, acı idi. Fa· 
kat yine lıer bilgi gibi bir baldı. 

(Pek aia, çıkıp gittikten ıon· 
ra Peter Amca benimle dost ol-
muştu. Onun büyük babama 
benziyen bazı tarafları vardı. 
O da zayıftı ve üstü başı sakız 
gibi temizdi. Fakat büyük ba
bamdan daha küçiık yapılı ve 
kuru idi. Alay olsun diye başı· 
na bir ihtiyar maskesi geçirilmiş 
bir çoct - a lıenziyordu. Yüzü in· 
cc bir eriden örülmüş bir elğe 

benziyordu. Göz oyuklarındaki 

Romanyanın aldığı bu vaziyet 
Fransayı hiçbir taahhnt albna 
sokmıyacaktır. Bllikis Franaanuı 
SoyYetler ilo candan anlqması 
mllmkün olursa bu vaziyetten 
Romanya aad~e fayda görür." 

M. Tutiles'ko sözlerini ıu 
suretle bitirmiftir : 

" Yükselttiğim sesin Roman· 
yanın sesi olduğuna kat'ı surette 
kanaat hisıl edeceğim giin bey· 
ndmifel sahnede tekrar görline-
ceğim. " 
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küçük hilekar g~zlcri kafeslerinde 
mahpus iki kuş gibi fıldır fıldır 
dönliyorlardı. Yumuşak, kır saç
ları dalgalı dalgala idi, gödük 
sakah da sallanıyordu. Kısa bir 
pipo içiyor ve piposunun kur· 
şuni halkalara da saçları gibi 
dalgalanıyordu. Konuşmasında 
bile bir iğilip bükülme, bir ka
rışıklık vardı. Söylerkeıı meb
zulen beyit ve darbımesel kulla
nıyordu. Sesinin vıztlbh bir ahengi 
vardı ki in:sana pekala hoş gele· 
bilirdi. Fakat ben onun sanki 
k endisini l\}cme gülünç etmek 
istediğini %annediyordum. 

" ilk hizmete girdigim sene ,, 
diye ani~ t rdı. "Hanımım muh· 
terem kontes Fatyana Leksyevna 
bana ~cmirci ol dedi. Fak at 
b"raz Gc..nra bahçıvana yardım 

Gönül işleri 

Kocamla 
Barışmam 
Doğru Mudur? 

On iki senelik evli bir kadı· 
mm. Kocam uysal bir ekekti. 
Bir de nur topu gibi bir erkek 
çocuğumuz olmuştu. Dırılbsız, 
zırıltısıı: güzel güzel geçinip gidi
yorduk. Kocam bUylik bir şehirde 
mllhim bir memuriyete tayin 
edildi. Bu tayin hayat tarzımızı 
değiştirdi. Kısmen cemiyete ka· 
nşmıya başladık. Bu konforlu 
şehir ve yeni arkadatlar ko-
camı baştan çıkardı. Barl11ra 
sefahat mahallerine devama, 
beni tahkire Ye bir takım 
hiçten vesilelerle ideta işkenceye 
başladı. Vaziyet gayri kabili ta• 
bammUI bir şekil aldığından ay
rılık iç.in mahkemeye mllracaata 
mecbur kaldım. Mahkeme beni 
haklı buldu. Ve kocamı tazminata 
mahkum ederek bizi ayırdı. Şim
di ayrı ayrı memleketlerde bulu
nuyoruz. İki111izde duluz. Ben 
yakın akrabalarımdan birisinin 
evinde oturuyorum. Fakat rahat 
ve müsterih değilim. 

On ya~ına giren çocuğum 
babasının vesayeti altında Ye leyli 
bir mekteptedir. Çocuğum bu 
ayrılıktan çok müteessirdir. Onun 
bu teessürünü görilnce ben de ne-
yapacağımı şaşırıyorum. Tatil za• 
manlarmda çocuk vesileaile ko
camla bir arakdaş gibi glS
rOşliyoruı. Ben kocamın ba
na yaptıklannı unutarak yeni
den barışmak iıtiyorum. Bu ar
zumu da kocama ihsas ettirdim. 

Fakat o bunu ani amamazhktan 
geliyor. Halbuki kocamla aramız· 
da mllhim bir yq farkı vardır, 
Ben henüz rencim. Yeniden baş· 
ka birisile yuva kurup mes'ut 

olmak imklnıvardır. Fakat çocuğu
mu yetim bırakmak iıtemiyoruıu. 

Çocuğumun bllyUmesine inli· 
zaren bu adamı bUsbütUo unuta• 
rtk bir rahibe hayatı mı geçire
yim. Barııırsam hakkımda bayırh 
olur mu ve onu da banımak fik· 
riae imale için ne yapmalıyım ? " 

Kadıld5y F. 
Kı%lm: 
Geçen zaman ve tecrübe, sana 

hakikat. göıtermiye klfi gelmif. 
Fakat erkek için vaziyet ayni 
değifdir. O beklrkeo blitün ih-
tiyaçlann1 tatmine muktedir oldu
tu için yeniden ev kurmaktan 
içtinap edebilir. Halbuki son na• 
muslu bir kadın gibi beklr yqa-
yamıyacığını dtqüoerek evlenmek 
istersin. Onun için barıımak 
işinde ikinizin vaziyeti ayni de
ğildir. Saniyen, tallka ıenln talip 
olmaklığın erkeği muğber et .. 
miştir. Tekrar barışmak i~in 
senden ifaret bekler. 

Bence acele etmeyiniz. Bu 
arkadaşca münasebeti b&ylece 
bir müddet idame ediniL Bu 
temas •e konuşmalar nihayet 
sizi anlqmıya doğru ıötnrecektir. 

HA.NllılTEYZE 

et emri çıkb. Bu peklll itim• 
gelirdi. Sonra bir gOn de dedi ki: 

- Petruıa daha iyisi git 
balık tut! 

Neden tutmıyacakbm. Eğer 
pek lizanıaa bahk tutmıya gide
rim. Fakat tam ife bqlardım ki 
balıklara veda etmek icabeder
di. Şehre aidcrek arabacıhlda 
ekmeğimi kazanmalı ve muhte
rem hanımefendi için de bir 
pay ayırmalı idim. Buna kal'fl 
da bir diyeceğim yoktu. Daha 
kimbilir ne boyaya girecektik. 
Fakat bu değişikliğe irişemedim, 
çünkü (köylü hürriyeti) geldi, 
yetişti. İşte böylece ben de bj. 
zirn kilheylnnla başbaşa kaldım. 
Şimdi benim hanımını, muhte
rem kontesim o .. ,. 

( .Arkası '< &r } 
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• "Son Post~.. 1 af~ada iki c!efa ıinema "Son Posta" Holivutta hususi ınuhahiri 

bulıınarı yegan . Türk gazete!'lidi~. Ho

JiYut muhabiriın ::ı. 1 er hafta l.ize mektuo 

ııönderir ve s!neml alemin:a içyü:.ı:.ün 1 SiNEMA ca~· fa~ı yapar. Bu ıayfalard<t dünyanın 

en yen i ıineına 

hayata ve ıinema 

haberleri, artistlerin 

Alemindeki 

bahsedilir. 

ıan'at 

anlatır. cereyanlarından 

t= ---==--~=-=-==========:-::::=======================================::.::================================================~=========::::il 

Anna Sten 
Bu Güzel Yıldız İşkence 

Hayatı Yaşıyormuş 
Holivut (Hususi) - Burada bir 

film kumpanyası tarafından an
gaje edilen maruf Rus yıldızı 
Anna Sten adeta bir esir hayalı 
yaşamaktadır. Anna Sten angaje 
edildiği film kumpanyasının ade
ta bir esiresidir. Bu kadar ağır 
şartları ihtiva eden bir mukave· 
lenameyi imzaladığına bizzat An
na Sten de şaşmaktadır. Muka· 
\'eledcki şartlardan bazıları fUO· 

)ardır: Anmı Sten, halka görlin· 
miyecek, stüdyodan başka 
bir yerde fotografını çektirmi
yecek, ressamlara model ol
JDıyacak, gazetecilere beyanatta 
bulunmıyacak, kimseye imzah 
fotoğraf vermiyecek, kimse ile 
muhabere edemiyecek. 

Bu feci şartları her nasılsa 
kabul eden zavallı yıldız ıtlidyo· 
daki işini bitirdikten ıonra kapalı 
bir otomobil ile evine gitmekte 
ve evde bir kaç saat İngilizce 
ders almakta, ıair zamanlarda ela 
kendi kendine ıarkı aöyle· 
yerek dans etmek ıuretilo vakit 
ıeçirmektedir. - Turan 

İki Artist 
Bindikleri Eşekleri Yere 

Devirdiler 
Arkadaşı F. 1. Şalapin ile be-

rabcr Donkişot filmini çevirmek· 
te olan maruf rejisör Pabst bü
yük bir müşklilata maruz kalmıt• 
tır. Bu filimde Şanso rolünü 
Dorvil isminde bir Fransız artisti 
ve arkadaşı rolünü de Pübey is· 
minde bir İngiliz artisti ifa 
edizordu. 

Artistlerin her ikisi de çok 
ağır ve şişman oldnklarmdan 
bu civardan bunlar için tedarik 
edilen eşekler yıldızların ağırlığına 
tahammül edememiş, bu yüzden 
filim yarıda kalmıştır. Bu civarda 
bulunan birçok eşeklerden hiçbiri 
işe yaramamıştır. Eşekler ıçın 
artistleri feda edemiyen ve esa· 
ıen bu artistleri müşkUlAtla bu· 
labilen rejisör nihayet uzak bir 
yerden iki kuvvetli eşek getirt• 
miye mecbur olmuştur. 

Polis Filimleri 
Son zamanlarda zabıta filim· 

leri tekrar moda haline gelmiş

tir. Yakında Ateşten Müselleı 

isminde bir filim gösterilecektir. 

Emlak Sahibi Beyaz Zombi 
Eıki sinema yıldızlarından 

Bellami tekrar beyaz perdeye 
atılmıştır. Çevirdiği filmin adı 
•Beyaz Zombf,, dir. 

Şehrimizde sinema menimi baıhyalı iki hafta oldu. Fakat sinemaların önUmüzdeki hafta program• 
ları hayli gUzel ve dolgundur. Bu meyanda Opera ıinemaaıoın önUmOzdeki çarşamba akıamından itibaren 
göstereceği "Vatan uğrunda,, isimli filim seyircilere çok heyecanlı saatler yaşatacaktır. Reımimiz bu 
güzel filimden bir sahneyi canlandırıyor. 

Jorj Bankroft ıadece san'at• 
kAr değildir. Aynı zamanda em· 
ilk tabibidir. Üç tano ainema 
binHı vardır. 

Sigoı·talı Bir Tebessüm 

Ivan Prentan Fransız yıldızları arasında tebessüm ve kahkaha· 
larile şöhret bulmuıtur. GilHişünU yUz bin altmış franga sigorta ettiren 
bu güzel yıldız, yakında büyük bir filimde rol alacaktır. İvan ev

velce tiyatroda çalışıyordu. Fakat güzel tebessiimil sayesinde sine· 

macılar peşine düştüler ve cici yıldızı beyaz perdeye kaçırdılar. 

Hırsızlar 
Ve Sinema 

1 Yzf ~!=~~:!ıulan bir oto-1 
mobil hırsızı polis komiserliği 
tarafından isticvap edilirken şu 
cevabı vermiştir: 

- Ben meşhur sinema artisti 
Harri Piel'i taklit etmek istedim. 
Bu ıanatkArı, kendisine ait ol· 
mıyan otomobillere binerken o· 
kadar çok görmüştüm ki fırsat 
çıkınca kendimi tutamadım 1 

Bir Alman gazetesi bu fıkra 
tlıerine yazdığı bir makalede 
ıinemaların ahlaka fena tesirini 
anlatmakta, aanıörUn azami dik· 
katli bulunmaımı iıtemektedir. 

Kabul Etmedi 
Rivayete bakılacak oluna 

Varner Bros meşhur Kibrit Kıralı 
Kröger hakkında bir filim yap
maya karar ver mlş ve bu filimin 
başlıca kadın rolUnU Greta Gar· 
boya tekJif etmiştir. Greta Gar· 
bo da teklifi reddetmiştir. 

Eski Filimler 
Bir İngiliz muharriri küçük 

bir istatistik yapmış. Eğer hesabı 
doğru ise, geçen sene gösterilen 
yüz tane sesli filimin mevzuundan 
ancak dört tanesi yenidir. Di
ğerleri eski ıesslz filimlerden 
alınmıştır. 

)/.. Sessiz filim zamanında 
büyUk bir şöhrete sahip bulunan 
KoJin Murun uzun bir gaybubet· 
ten sonra tekrar sinemaya intisap 
ettiğini haber vermiştik. Son 
gelen sinema haberlerine göre 
Kolin Mur " Gözlerin E1rarı ,, 
iıminde bir kitap yazmaktadır. 
Bu kitapta birçok gUzel yıldı:ıların 
ismi geçecek, bunların sevda 
dedikoduları ve aşk maceraları 
hakkında tafsilAt verilecektir. 
Yani çapkın Kolin baklayı ağ
zından çıkaracaktır. 

Süziye Gelen Mektuplar 

Fransız yıldızlarının en gllzeli ve en cana yakın olanı buluoaO 
Süzi Vernon geçen gün hafif bir rahatsızlık geçirmiş, bu mUna

ıebetle birçok prestışkarlarından 11gcçmiş olsun,, mektubu almıştır. 

Süzinin bu vesile ile bir hafta gibi kısa bir müddet zarfında aldığı 
mektupların adedi lamam 8976 bnedir. 
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C Afacanın Resimli Hikô.gesi Hırsız Kedi 
·---=---

Bir gün evin kedisi Mestan 
Y~vr.ularken birdenbiro tilüver~ 
nıışh. Afacan bu ölUme daya-
Darnadı, günlerce y 1 d 
t= 

Hasislik 
Bu! .. 

ag a ı ... 

Afacan b.ir tuhafiyeci dükka
nının camekii 
Bu . . nını ıeyrediyordu. 

sırada ıkı kişi de l' 
kinı ge ıp came-

b
. . seyre baıladılar. Bunlardan 
ırı ötekine dedi ki: 

- Bana bak Ah t h . 
ıen k d' me ' am en ı k d' ı ı b' en ıne tra~ olmak 
ç n ır tr k' . 
iıti d aş. ma me11 almak 

yor un... işte bak burada 
Yar .•. 

Hasis bir adam old y h l' d 
anlaşılan A ugu a ın en 
2ö 1 b hmet usturalara alıcı 

z e aktıktan sonra: 

- Bunlar pahalıdır, be Meh
met ... 

Ö "'-: İşte şu yUz yirmi kuruş .. 
. t?~ı .de yüz elli... Nasıl? Han-

2111 ışıne geliyor? 

Hasis adam çe · . k 
nesını aşıyarak 

cevap verdi: 

- Dow 
l 

grusunu istersen galı'b 
•a mi salıvermek!.. ' a 

-=:--r 

Kom,u am

ca - Afacan, 
Yazm en çok 
ney çah,tın ? 
Bu sene neden 
birinci çıkacak
•ın bakalım? 

Afacan 
Vallahl komşu 
•mca, he pça 
Y•I" am azlı ktan 
birinci çıkaca
öımı ... 

' 

Meslanın ölümünden sonra 
meydanı boş bulan siyah bir kedi 
eve mı>sallat olmuştu.. Hemen 
hergiin mutfaktan parça parça 
et, peynir kapıp kaçıyordu. 

İşe 
Yaramış! 

Bir aralık Afacanın evinde 

hırsız bir kedi peyda olmuştu. 

iki gün sonra Afacanın annesi 

hayvandan yaka silkmiye başladı. 
Nihayet dayanamadı. 

- Afacan, dedi. Bu kediyi 
al götür, bir yere at. Amma 
uzağa at ki bir daha eve girmesini 

Afacan kediyi bir ıepete 

koydu, sepeti koluna takup 

dışarı fırladı. Sağa saptı, sola 
saptı. İki aaat, ilç saat gitti. 

Akşam yorgun argm eve 
döndtlğü zaman babası ıordu. 

- Eh Afacan, kediyi defet• 
tin mi? 

Afacan: 

- Ne münasebet baba ... De· 
di. Onu defedeyim derken ken· 

dim kayboldum. Kedi olmasaydı 
yolu bulup eve gelemiyecektim. 

AFACANIN 
DEVRiALEM SEYAHAT/ 

~facanın Te/rikası: 25 
tlulAea-A ~ - -

t ~< aıı Oinguzto Ler:ı.bor 
dcvrıalcın 6 1 • 
Ar Ola ıatıne çıkan 

acan Amo ·k d rı a a zengin 
oluyor. l'ara•ına t 

• 
0 

• nına-

e~en Şıkago ha., tlutları onu 
Cıngözlo bornbor knı;ırı· 
Y~rlar. 'l'uzsuı Ahıııet is
ınındo lıir 1'tirk haydutlara 
para gunderip ı;ocukları 

H kurt.arıyor. ] 
ele yarını bekliyeliml 

lf-
Erteıl ıabah b' . 

kapısı açıld B ızım odanın 
duğu hald ı. . aşta reisleri ol-
ıirdiler. e bırkaç haydut içeri 

Reisi elinde tutduiu bir ki-

ğıdı Elinde sallayarak ve benimle 
alay eder gibi manalı manalı 
yüzüme bakarak: 

- Senin meşhur TUrk detek· 
tifinden mektup aldık! 

- Ahmetden mı bahsedi-
yorsunuz? 

- Evet... İstediğimiz parayı 
veriyor. Ve buakşam elli bin 
doları tayin ettiğimiz yere bıra
kacakmış ... 

- Yal ... 
- Ne o ?... Neden okadar 

hayret ettin 1... 
Bu habere hakikaten hayret 

Afacan bunu kaç kere gör· 
müştü.. Fakat bu hınzır fellahı 
bir türlü yakalıyamıyordu .• 

Bu böyle devam edemezdi. 
Afacan buna bir çare buldu ve 
bir a-iin .... 

-, i . 
AFACAN MEKTEPTE... ıyı 

- •-- Vallahı ! 
Geldi çattı ilk teşrin! 
Yeter deliliklerin 1 
Bundan sonra, rnl\luın a ... 
Mektep sıuı y~rin! 

* Zannetmeyin haylazım ... 
Mektepte geçer nazım! 
Yalnız bir kusuru ın var · 
Fazlaca yaramazım 1 .. 
Mektebin ne4eaiyim f 
Onun bir tanesiyim r 
Mektep unki bir gemi 
Ben de pcrvaouiyim 1 

Yeni 
Bilmece 

1 1 ? 

? ? ? 

? ? ? 

? ? ? 

AFACAN 

? 

? 

? 

? 

Bu sual işaretlerinin yerine 

birer harf koyunuz. Bu suretle 

dört kelime vücude gelecek. 

Harfler yukarıdan aşağıya oku

nuncada yine ayni kelimeler çı

kacak. Kelimelerin tarifi : 1 -

Ananız değil babanız. 2 - Si· 

yahlı beyazlı taşlarla oynanır bir 

oyun. 3 - Erkek akrabadan 

biri. 4 - Aybaşında dfüt gözle 

beklenen şey. 

etmiştim. 

Tuzsuz Ahmet benim hesabı· 
ma haydutlara elli bin dolar 
yollasın!.. Olur ,ey değil 1.. 

- lyiya... dedim. Demek ki 
istediğiniz oldu? 

Reis o zaman kaşlarını çatlı. 

- Hayır, istediğimiz daha 
olmadı ... Şayet senin Türk de· 
teklifi bize oyun bir oynamıya 
kalkarsa vay ıenin haline!. .. 

Herifin hAlinden Adeta Urk· 
tüm. 

- Eğer o size oyun oynarsa 
ıizde ona daha baskın bir oyun 
oynayın! aranızda kozunzu pay· 
laşın ... 

Bana nediyo ilişecekıinizl.. 
Haydutlar reisi omuzlarını 

ıilkti. 

- Bunlar hep duyduğumuz 

Afacan elinde kocaman pa· 
ketle iskeleye gidiyordu. Yolda 
tanıdık bir arabacıya rast
gelip sordu: 

- Beni iskeleye kaça götil· 
rUrsUn? 

- Afacan, senin hatırın için 
yirmi beş kuruş .•. 

- Peki paketim ıçm ayrı 
para almaz mısın? 

- Y 000... Paket için para 
almam! 

Afacan derhal sırnaştı: 
- Öyle ise ben arabaya bin· 

mekten vazgeçtim. Sen şu pa
keti iskeleye götur, orada ıcn
den a1mm!... 

Bilmece Halli 
Geçen pazartesi günü bu say

fada bulduğunuz bilmecedeki üç 
kelime: " Yerli Malı Kullan 11 

kelimeleridir. Bu kelimelerin her 

ıeylerl dedi. Yarın görilşijrUzl... 
O gUn pencereden Ci~gözle 

konuştum. Zavallının korkudan 
ödü patlıyordu. Kendisini dilim 
döndüğü kadar teselli ettim. 

- Sen merak etme, dedim. 
Tuzsuz Ahmet pişkin bir adam· 
dır. Bir vaziyetimizi takdir edc!r. 

Belki elli bin doları bir yerden 
tedarik etmiştir. 

Bana öyle geliyor ki yakında 
kurtulacağız 1 .. 

O gece ikimizin gözline uyku 
girmedi. Sabahı iple çektik 
durdu. 

ll--
Nihayct sabah oldu. Çok geç· 

m~den haydutlar ıöktin ettiler. 
Reis gayet ne,eliydi. Sevin· 

cinden ağzı kulaklarına varıyordu. 
Onu bu halde 1ıörünce içime 

Ve Afacan ) 

Bir gün yine mutfakı ziyaret 
eden Arap kedi - Afacanııı 
kurduğu tuzağa düştü ve bi 
baylı da dayak yedi ... 

Doktorun 
Tenbihi! 

Bir dilenci Afacanın evine 
dadanmıştı. Hergüıı kapıya ge· 
liyor, yemek artıklarını alıp gi
diyordu. 

Dilenciye hcrgün kapı aç
maktan usanan Afacan nihayet 
bir glin dayanamadı, dilenciye: 

- Baksana... Sen artık çok 
oldun!.. Birazda başka kapılara 

kltsene ... 
Dilenci cevap Yerdi: 
- Gidemem, yavrum. Bana 

bakan doktorun tenbihi var ... 
Bu cevap Afacanın pek tuha· 

fına gitti. 
- Doktorun tenbihi mi var? 
- Öyle çocuğum.. Doktor: 

"miden hangi yemeği kabul 
ederse hep o yemekten yel,. 
diye sıkı sıkı tenbih elti! 

====================::c=====:::::;:ıı 
üçünde de L harfi vardır. Bun· 
lar.n ilk ikisinde L harfi bir defa 
ikincisinde iki defageçer. 

'ld' su ıerpı. ı. 

Afacanm an· 
nesi - Afacan 
beni mi çok 

var in baba· 
nı mı'l 

Afacan 
kumbarama 
hanginizin da
ha çok para 
attığınızı bllme
dfğim içhı o!a· 
cak her ikinizi 
de çok seviyo
rum! •• 

Reis bir mlldet beni gülereL 
ıüzdükten sonra : 

- Eh .. , Dedi. Taliin varmış .. 

Kurtuldun!.. 
Bu sözleri 5öylerken koynun· 

dan bir tomar baııkanot çıkarıp 
önüme serdi! 

- Hani siz Türkler insana 
öyle kolay paranızı kaptırmazdı· 
nızl.. İşte biz insandan paraları 
böyle sökeriz! Bize nlla şanla 
Şilrngo haydutları derler!.. Şaka 
değil!.. 

Çete reisinin, gözleri nıuıaf!eriye 
ve istihza ile parlayarak, ellı tane 
biner dolarlık kağıdı önUme ıe· 
rince doğrusu epi bozuldum. 
Hatta utanmasaydım, hittetimden 
agw hyacaktım. Fakat benim de iyi 

d .• ,.ı· 1 bir huyum var ır, ıs.c .. ım m 
hiç reıik virınem. 

( Ark:uı ur) 
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Abdülhamit Korktu. Fakat Fehim Paşa Bir Tuzak Kurdu 
Malıarrirl i" ı 

fler Hakkı Mahfuzdur 
-146-

-S6ylediklerini duydum. mem• 
nun oldum. Sadakat mllklfatsız 
kalmaz. Bugünden itibaren seni 
Fehim paşanın maiyetine veri· 
yorum. Ondan icap eden tali· 
matı alırsın. Al şunuda. .• Araba 
parası yaparsın. 

Dedikten sonra, yine yavaı 
yavaş paravananın arkasında 
kayboldu. 

Halit Efendi, biızat Abdül· 
hamidin elinden aldığı (yliz lira 
ihsan şahane) den mütevellit bir 
sürur ile odadan çıkarken, izzet 
Paşanın sıçraya s.çraya neşeli 
yürüyüşünden, redingotunun etek
leri zil çalıyordu. 

* Halit Efendi, Fehim Paşaya 
takdim edildi ve sonra de Fuat 
Paşanın köşkllne yerleştirildi. 
Arlık mürettep jurnallar müte· 
madiyen işliyor, Abdülhamidin 
evham ve telaş ateşleri müte· 
rnadiyen körükleniyordu. İş, o 
dereceye geldi ki, Hünkar her 
an bir ihtilal korkusu ile bütün 
huzur ve sükununu kaybet· 
mişti. Bir taraftan selAmlıkta 

Fuat P~aya güler yüz göster· 

- Malflm ya, efendiler bu 
gibi ıeylerden korkar. Fakat ben 
eminim ki, bu İf muvaffakiyetle 
hitam bulursa, pek memnun ola
cakbr. Çnnktı bu adamdan başka 
suretle kurtulmak imkAnı yok-

tur. Eğer efendimize karşı zerre 
kadar sadakatımiz varsa, blltUn 
mes'uliyeü glSze alıp biz bu işi 
yapmalı ve efendimizi seJAmete 
çıkarmalıyız.. 

( Arkııu var ) 

{ Bugünün Meselelerinden j 

imtiyazlı Şirketlere Kaç 
Para Veriyoruz? 

( Baf tarafı 1 inci sayfada ) 
ru çıkarşa tabiidir ki kanunun 
emirleri yerine getirilecektir. 

Biz bu tahkikatın sonunu 
beklemekle beraber, ecnebi şir
ketlerin halktan almakta olduk
ları paraları sıra ile yazıyoruz. 
Bugiln de halkın elektrik masraf
larının bir bilançosunu yapmak· 
tayız. Elektrik Şirketi herbir abo-
neden ışık için l<ilovat başına 

on yedi buçuk kuruş almakta
dır. Aynca saat parası olarak 
ta ayda elli kuruş almaktadır. 
Şirketin halktan dipozito olarak 

tahsil ettiği paranın yeknnu mU.. 
him bir miktara baliğ olur. Bu 
dipozito akçası lamba ve i~ mikta-

rına göre tahavvül eder ve Uç buçuk 
liradan başlıyarak altmış liraya 
kadar çıkar ki bunun umumt 
yekunu senede 700 bin lirayı 
bulur. Bu mühim karanın şirkete 
temin ettiği faizin de şirket lehi· 
ne hesap edilmesi )Azımdır. 

Elektrik Şirketi Tesisat iıin· 
de her oda için beş lira kadar 
bir para alınalc:tadır. Şirketin bir 
de tenzilatlı tarifesi vardır ki 
bu da sınai ınfiesseselere mah
sustur ve kilovatı 9 kuruştur. 

Harici Ticaretin Bir Elden 
Mevzubahs Değil 

• 

idaresi 

m ..:klc beraber, diğer taraftan da (Baş tarafı 1 inci sayfada ) selenin yakında hallolunacağını 
Fuat Paşayı tamamen mefluç değil, realist bir görüşte yUrüt- Umit etmekteyim. 
bırakacak, onun bUtlin teşeb- mek istiyoruz. - Bazı eşya var ki, miktarı 

Dünya, herşeyi istandardizo 
bi.islerini bir anda dumura uğra- ediyor. Bizim mabsulfıtın istan• aıdır; fakat, vücudu elzemdir. 
tacak bir tedbir almak istiyordu. dardizesi ·gibi çok hayati bir Ancak, koliposlal olarak gelmesi 

Bir gün, bu husus hakkında meseleye ne vakit başhyacağız? daha az masraflı ve daha kolay 
izzet Paşa ile görüşüyorlardı. Bana bahsettiğiniz bu çıkarılması noktasından faydalı· 
İzzet Paşa Abdülhamide şu tek- mühim iş için nazarımda Uç dır. Acaba bu müesseseler için 
lifte bulundu: merhale vardır. Bunlardan birin- zaman ve miktar tahdit edilerek 

cisi, tacirleriınizde miitek~mil bir birer kiloluk paketlerin serbestçe 
- Görüyorum ki bu mesele zihniyet... ithal miimkün olamaz mı?. 

efendimizi çok rahatsız ediyor.. ikincisi, malları mızın iyi bit B' k'I ı k k - ırer ı o u pa etlere 
Ferman buyurun.. Ben, onun vü- tasnifi.. Üçüncüsü de, istandar· esasen ilişınedik. Yalnız, memle· 
cudünü kolayca ortadan kaldıra· dizasyon... işte kademe, kademe kete ithali menedilmiş olan eş-
bilirim. bu mesele üzerinde yürümek, yaların ·lrnlipostal halinde dahi-

D d . B t kl'f h Ah- bizi maksadımıza ulaştırır. Malla- ithaline mÜsKade edilmemişt"ır. 
e 1• u e 1 ' fÜp esiz rımızı istandardize etmezden 

dülhamidi titretti. Mahkemeler evvel birinci şart olarak, ticari - Kartel, tröst ve koope· 

f 
ratifler, modern iktısadiyatm en 

tara ıddan kanuna ve hukuka ahlakımızın olgun ve dolgun ol-
d 

mUhim şıarıdır, deniliyor. Bu 
istina en verilen idam hü- dugu· nu ve her şeyden evvel b-u· h · k k ususta i fi irleriniz nedir ? .. 
kUmlerini bile infaz ettirmek- na güvenilebileceğini alıcı piya· - Kartel ve tröst gibi te· 
ten korkan Abdülhamit, hiç şüp- salara göstermi' ve ispat etmiş şekküllerin mevzuu iyi intihap 
hesiz Fuat Paşa gibi bir adamın olmalİyız. edilirse, faydalı tarafları vardır. 
durup dururken viıcudünü orta· Kooperatiflerin ise, ötedcnberi 
dan kaldırtmıya cesaret edebilir - Tütün, Uzüm, i?:cir gibi en samimi dostuyucn. 

d ? l ayni eşyayı istihsal eden komşu Ç k 
mi i ... Buna binaen zzet Pr.~a- memleketlerle niçin bir konsor- - eli sanayıının kroma 
mn bu fikrine şiddetle muhalefet siyom yapm.ycruz ?. ihtiyacı olduğu malum. Dünya 
etti : _ Bu, üzerinde dikkatle du- krom membaları, azdır. ~.Bizde 

- Sakın ha... Zinhar, böyle rulacak bir meseledir. Mesela, ise, çok olduğu söyleni~u. Hu 
bir teşebbüste buluuulmasın.. tütün için atılmış adımlar vardır. husustaki fikri devletiniz? ... 
Derhal benim tarafımdan yaptı· - Avusturya ve Macaristan - Maden fiatleri her yer• 
rıldığına hükmederler. Hatta bir gibi döviz vermiyen hükumetlere de büyük sukutlar kaydetmiştir. 
d h b J d 

yapılan mukabele bilmisilde bi· Sukutun yüzde yilz derecesı·nı· 
a a unun akır ısı bile olma· zim tacirlerin hak ve menfaatle· 

N l ı bulanlar da vardır. Krom madeni, 
sın... e o ur, ne o maz.. O rmm daha salim bir surette 
(Deli) nin kulağına gider de La- muhafazası nasıl miimkündür? bu buhrandan en az müteessir 

T 1 • • h · olanıdır. Memleketimizin muhtelif 
şımıza iş çıkar r.. Kalkar, - acir erimızın arıci kre-

d. h 1 l b" ··k yerlerinde, bilhassa Akdeniz kı· Avrupaya s:ıvuşur, yahut sefaret· ıye maz ar o ma arının uyu 
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( TİYATRO J 
Darülbedayide Yedi 

Köyün Zeynebi 
Bizde ecnebi edebiyatların

dan bahsedilince hatıra hemen 
hemen yaloıı Fransız romanı ve 
Fransız tiyatrosu gelir. Ruı, 
İngiliz, Alman edebiyatlan hak· 
kında bildiklerimizi de yine 
Fransızca vasıtasile öğreniriz. 
O dillerin ser1erioi asılların· 
dan okuyan, asıllarından tercüme 
edenlerimiz çok azdır. Seniha 

Bedri Hanım bu nadir mütecessis· 
lerdendir; bize, iki Uç seneden· 
beri, gerek tercüme ettiği piyes· 
ler, gerek "Darülbedayi,, mecmu· 
asına yazdığı makalelerle Alman 
tiyatrosunu tanıtmıya çalışıyor. 

Şimdiye kadar Goethe'nin bir 
dramıoı da tercüme etmiş olma· 
sına rağmen intihap et1:iği eserler 
ıçın bir memnuniyet ızharına, 
doğrusu pek imkan yoktur. Me· 
selA Sudermann'dan Almanya'mn 
bir zamanlar, vakıa pek alkışlan· 
mı~, fakat bugün pek haklı bir 
lAkaydl ile karşılanan muharrir· 
lerini tanımamıza ne lüzum gör· 
düğilnli anlamak hayli mUşkül· 

dür. 
Bu sene için intihap ettiği 

muharrir elbette Sudermann ile 
kıyas edilemez; Gerhardt Haupt· 
mann son asrın tiyatro tarihinde 
bir çıiır açmış, biç olmana o 
çığırın açılmasında büyük hiz· 
meti dokunmuş bir muharrirdir. 
Fakat zannediyorum ki Seniha 
Bedri Hanım onun başka bir 
eserini alsaydı daha iyi ederdi. 

Piyesin aslını " Rose Bernd ,, i 
bilmiyorum, fakat Darülbedayi' de 
seyrettiğimiz şekli " Yedi köyün 
Zeynebi ,, lüzumlu bir eser addo
lunamaz. 

Seniha Bedri Hamm, çok gü· 
zel bir cüret göstererek, imkAalara 
meydan okumuş: Almanya köy ha
yatını ve ora köylülerini tasvir 
eden bir piyesi "adapter,, etmeğe 
kalkmış. Bu cüretin muvaffak ol· 
masını, herşeyin kabil olduğuna 
bir kere daha kanaat getirmek 
için isterdik. Fakat olamamış ve 
beş perde de insanı, seyrettiği 

şeye bir türlü inandırmıyan bir 
sun'ilik havası var. Bu eser ter· 
cüme edilse idi daha iyi anlaşıla· 
bilirdi. 

" Yedi köyün Zeynebi ,, bir 
dramdır; fakat seyirciler mütema• 

-~------

Nurallalı Ata 
diyen gllldU. Bunu bizim halkı· 
mızın tiyatro terbiyesinden mah-
rum olmasına hamledenler yanı• 
lır. Halk gillUyorsa, hiklyenin 
acıklı olmasına rağmen gülüyorsa, 
kabahatli değildir; demek ki 
gUlUnecek bir şey var. Onu ara· 
malı, kabilse tashih etmeli, 
Seniha Bedri Hanımın piyesinde 
bu güldüren unsurlar meydanda• 
dır: ifade tarzı, lisan. Bu piyesin 
lisanında iki zAf var; biri ekser 
cümlelerin beylik sözlerden, dar· 
hımesellerden, pek iAübali ve 
çok kullanılmış istiareler. ikin· 
cisi bütün bunların muhtelif 
muhitlerden, muhtelif sınıflardan 
alınmış olmasıdır. Bunların biri
birine karışması seyirciye bir 
meddah dinlediği hissini veriyor. 
O halde glilmek tabiidir, zaru• 
ridir. Dramın Uslubunda böyle 
liiübalilikler bnlunmamalıdır, çün· 
ki dramda da seyirciye feci veya 
acıklı vak'alara şahit olduğu ZO'" 

babını veren mevzu değil, Us
lüptur. 

"Yedi köylln Zeynebi,, bilme-
diğim aslının güzellikleri ne 
olursa olsun, gayesine, yani bizi 
müteessir etmiye muvaffak ola· 
madı. Seniha Bedri Hanımın, 
bundan sonra oynatacağı piyeıte 

bunun acısını çıkaracağından 

eminiz. Kızın ismi Zeynep diye 
mütemadiyen Zeynep şarkısı 
söyletmeğe, bele birinci perde
deki kaval sesine hiçbir lüzum 
yoktu; bunlar kolay güzellikler
dir, onlara tenezzül etmemek 
daha doğru olur. 

Dekorlar da yine bu Zeynep 
şarkısı ve kaval sesi nev'indendi. 
Temsil de, eserdeki havanın uy• 
gunsuzluğuudan olacak, bir tUrltl 
dram hAlini alamadı. lsmail Ga· 
lip ile Neyyire Hanım ellerinden 
geleni yaptılar. Talit ve H. Ke· 
mal Beyler de, geçen senekilere 
nisbetle, hissolunacak derecede 
bir terakld var. 

Zeynep rolünU Zehra Hanı,: 
oynuyordu ; zannederim ilk defa 
olarak böyle baş role çıkıyor. 
Bazı yerlerde mesela üçüncü per
denin hiddet sahnesinde çok za• 
yıf olmasına rağmen iyi idL MU
temadiyen ağlaması, yüzilnl\ ta· 
zalllimle kırıştırması nihayet tatsız 
oluyor. 

Bu akşam senenin ilk büyük filmi 

ALHAMRA SİNEMASINDA 
fevkalide müsamereyle başlıyor. 

CENNET KUŞU 
LILIAI\ HARVEY - HENRY GARAT 

Zevkli • Eğlenceli • Neş•li bir mevıo • Nefis musiki • Güzel 
,arkalar ve valsler 

Tam manaaile büyük UFA Opereti. Rejisörü, WİLHELM Tl·llELE 
Dikkat: 1 - Bu büyük fil mimiıde fiatlarda zam yoktur. 2 - Bu 

~ece ki müsamere için biletleriniıi evvelden al darı nız. 

••---• Önümüzdeki perşembo akşamı saat 21 1 2 ta ----

MAJiK SiNEMASINDA 
CHARLOTTE SUSA • GUST AV FRÖHLICH 

tarafından temsil edilen ve CASUS ZEVCE rolü görülecek olan 

YABANCI BiR BAYRAK AL TINDA I menfaatleri olduğunu bilirim. Fa- yılarmda bol krom madeni 
ere müracaat eder .• Bizi müşkül kat yapılan şey mukabele bil- mevcuttur. '::::::..·~o~o:.:d:er~e~c-e müeııair ve müheyyiç filim batlıyor. 
mevkide bırakır. misilden ibarettir. Birkaç sene evTeline gelince- !!1 

Diye izzet Paşaya uzun uza· Mukabele bilnıisil yaptığımız ye kadar bunlar, harici rekabet- Önümü:ıdekl Perşembe nkşamı büyük GALA müsameresi olarak 
dıya mütalea beyan etti. memleketlerde, işlerini sühuletle ten işliyemiyorlardı. Şimdi, mev· aösterilecek ilk ltalyanca söılll ve ıarkılı 

Fakat, izzet Paşa, kafasına yürütemiycn vatandaşlarımız var· cut buhrana rağamen faaliyet K A D I N p E Ş 1 N D E 
koyduğu bu işi Fehim Paşaya da dır. Alakadar devletler, büylik göstermektedirler. Kron madeni (Rubacuorı) 

b Abd"Ih 'ti .. U tuv- bir hüsnüniyetle mütekabil men· işletmek, bUyük sermayeye ve filmi ı.-ıa ART 1ST1 K ıinemaamda latihzarat devam ediyor. 
oç · u amı e gor ş gu faatlen·mı·zı·n tonzı'mı" ı"çı'n bı'ze fazla teknı'gve 'htı' .. t f ~ s J .. • b' b' l tb d d ' ı yaç gos erm.. Heyeti temsiliyesl barında: Şık ve nezih komik ARMANDO FALCONI 

------L.....e~y_ ... _r_ı __ .e_r __ ır_:e~r---=a.:..:n.:..:a.:..:..::::_=-v-=e-=e=ı:_ı--1!m~iı!!'r~a~c!aa~t~e:_ı;t_l!m~i~l~rdir. Bu esasla· yen bir iştir. Ve.. memleketimiz -ı -~~~~~~---L-.:.._:~~ı..:.~~--ıı.....-..-.-.L~ • .ı....~~--UL.._~~~~~....:.v:e~m::,:eş~h~u~r~d~n~n~ı~ö:z~G~R~A~Z;iA;_~D~E~L;_;R~İ0~'31millD'liilllEllııa1~ 
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Ti URLENK 
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Güzel ız Seni Mutlaka 
Y aşatacağıin . 

TOlcay Ha~un, Sarayımelek, Tuğa - sıhhat istiyon bir dua yllkıelme· 
urhan, Dılşat Ag·a T A· Ç ' oman ga, ıini temine uğraşıyordu. 

A ~lpan Melek Ağa, İkinci Dilıat 
g~, . Sultan Bnht Beğim, şimdi 

ıehnhk kostümlerile, en nefis 
tebesslirnlerile, en hararetli cil· 
~elerlerile karşısında bululunyor· 
ardı. Onlardan o h b' . b. 
U ll'k , er ırı ır g ze ı .. v• b' ornegı, ır zarafet perisi 

olan ·· 11 d guze er en çoğu toprağa 
~arışmıştı. Sağ kalanlar da 
ornUrlerinin hiç olmazsa, hazanını 
yaş~yorlardı. Kısa bir zemheri f eçırmeyi müteakıp onlar da 

ay;l olup gideceklerdi. 
k evekkülUn bunlardan ne far
d 1 

v ~ar~ı? O da nihayet bir kadın 
egıl mıydi? Olcay Hatunun ölümü 

ile açılan hicran yarası nasıl 
kapanmışsa, Tuman ağanın aziz 
hatıraları . . . . zaman geçhkçe nasıl 
ıılınmışse T evekkUI" b k v el un ıra acagı 

em, daçacağı yara da yavaş 
yavaş inmiy k 

k ece Ye kapanmıya· 
ca mıydı? 

Tirnur kend·ı k d' . k 
1 d. ' en ını uvvet-
en ırmek · · b 

k 1 
ıçm öyle manasız 

ıyas ar te t•b d' · d ._. r ı e tp dururken zih-
nın eı.u - il 
d... . guze er sürüsünUn çekil· 
ıgını, ye · d 

külU k r~n e yalnız f evek-
n aldıgını gördfi ve ihti

yarsız titred· M 
"b 1• ezardan kalkmış 

gı l ıolgun ve öl U b. .. l 
gözb b . g n ır yuz e 
h ~ eklerınde irtisameden bu 

ayn , biıtUn o sı'lı"k ·· l · 
fevk. d yuz erın 

ın em" • d' O k f . . uessır ı. nun taşıdığı 
e .e?ınısı beyaz libas bile öbiir· 

lerının r l"k l . g e ın 1 rnstümlerinden 
cazıp .... - d 
k' gorunuyor u. O, ihtimal 

ı, can çekişen bir hayat . d' 
Ukin berhayat glizell . h ı. ı. 
d . d crın epsınen zıya e he 
l · yecan veriyordu 
ncızap uyandırıyordu. ' 

Timur b U h 
t ' u m şa ede ve bu 
emoşa U • zerıne şöyle bir silk. d'. 

G.. 1 ın ı. 
.- uze kız! • diye hag· d • 

ıenı l k ır ı 
b h mut a a yaşatacağım, ne 

a asına ol l 
v urıa o &un yaşata-

cagım. 

d Ve bir lahza sonra onun ça
k:~nad ~ocaları, dervişleri yollar· 

ört tarafa da çıkın rık 
ıadnkal d v ,. ın 

ar agıtmıya, mescitlerde 
ve tekk lerde dualar oku 
i ' h nması 
çın er vilayete fermanlar .. 

dcrrniye k l 1 & on· 
l • oyu muştu. mparator-
ugkun en hllcra köşelerinde Te-'e kuı · · 

h 
ıçın bir alftka uyanmasını 

ye er U k -=== y re ten ona ıeldmet ve 

Palamut 

Bu düşünce sırasında misafir· 
lerlni, Anadoludan gelen Beyleri 
hatırlamıştı. Evvelce onları siya• 
set dalgalarının atıp yuvarladığı 
bir kUme gibi telAkki ediyordu 
ve kendilerinden yine siyasi ga• 
yeler gözeterek istifade etmeyi 
tasarlıyordu. Şimdi bu beylere do 
acıyordu, onlara iyilik ederse Te
vekkUJiin iyileşmesine hizmet et
miş olacağım umuyordu. Her 
Türk cibi o ela '' iyiliğin yerde 
kalmıyacağına ,. inanıyordu. ve o 
günlerde ·nekadar iyilik yaparsa 
okadar iyilik göreceğini sanıyor
du. istediği iyilik ise ancak T~ 
vekkülün afiyet bulmasından iba· 
ret olduğu için bütün kudretini 
her tarafa iyilik dağıtmıya tahsis 
etmek, bu meyanda Beyleri de 
saadete erdirmek istiyordu. (1) 

Mülteci Beylere yüksek mik
yasta ve alelacele iyilik etmek 
dilşlincesi kafasında uyanır uyan-

maz merasime riayet etmek mec
buriyetini unuttu, onları huzuruna 
çagırttı. Halbuki o, rasimeyi çok 

severdi, hayatı esaslardan sayardı. 
Eli kanda olsa teşrifat kaide-
lerini ihmal etmezdi, ettir-
mezdi ve o kaidelere kelime 
kelime, satır, satır riayet 

olunmasını isterdi. ilk defa ola
rak bu hususta laübali davranı· 

yordu, Mülteci Heyleri alays:z, 

merasimsiz yanma getirtiyordu. 
Çünkü Tevekküle iyilik getirecek 
bir iyilik daha yapmak için sa
bırsızlanıyordu. 

Germiyan, Aydıu, Menteşa 

Beyleri yıkanmışlar, taranmışlar, 
zarif elbiseler geymişlerdi. Artık 
maymuncu, derviş ve cambaz 
değillerdi. 

( Arkası va.r) 

(1) Tımurun, yüksek zekA ·ile mUt· 
hiş iradesine hiçte uygun dU~ıniycn 
tuhaf huyları, gıırip iııaııı,brı vardı. 

Herşnyde n tofc'ill etmekte bu gıır:ı· 
betler cUııılc3indendi. Bir gUn, deli 
lıir drrvi,, oııuıı lıa,ına bir koyun 
göğ'aU atmıştı. IIcrkcs , bu clir'etin 
çezaland ırılacnğını beklerken o, bilıl.· 
kis dervişe iltifat etti. ÇünkU batına 
« göğus» atılmasından ''Asyanın sine
si,, diye yadolunan Acenıistanı zapto
doc eğini teefo'Ul otnıitti. 

Bolluğu 

Şehrirnizd · ~ahkhanede palamut küfeleri 

balıkhaneye h:r:ü~ am_~tb~~lluğu devam ediyor ve cıvar volilerden 
nıübinı bir kısnıı &a~~=~~de~ce .. çif~ phalamut gelmekte, bunların 

1i 1 ıçın ım a edilmektedir. 

SON POSTA Sayfa O 

a • a Mersiyei 
Berayi Lisanı 

Al&i aea 

Osmani 
Ey llaanı tldeb&JI efher 
Vey beyanı fU&r ayı et'ar 
Ey nisrlrı auhanarayı ~dep 
V ey perii çemeniatanı hüner 
Habbezl aoncei ıaJıara kemal 
Habbezi membaı feyJll uber 
Habbed natıkai aibri belAI 
Le•haıallahü tealel'ekber 
EIYeda bülbülil batı billega 

ElYeda tutii şiril ıekker 
Elveda akıi heyahayi cenan 
Elveda gulgul huldil ennr 

* Ey benim ıa~aalı, ıanlı dilim 
Yey, bana anrill miraaı pedeı 
Nice yüz bin üdebayı kudema 
Bu dili aöyliyerek etti ailzer 
Nazmü nearü gazelü methlyy• 
Hep ıeninle yazılırdı yer yer 
Sen düzelttin diJini etrakln 
Sen ki ver ıniştin ana revnakil fer 
Bilmedi kadrini a1la bilomH 
Bir alay derbederi Umü ve hilner 
Sen o hallakı meaniıin kim 
Sana ecldf edemez hiç .zarar 
Hu senin ulviyeti ıamndır 
Seni Türk anlamı yona ne keder 
Ruh idrak olunur mu, nitekim 
Künhü bar:yi hiç anlar mı beıer? 
Sanıı yıllarca emekler verdim 
Bilmeden aslını ettim ezber 
Bu kadar cehdü cidale rağmen 
Yine ben an!amadım ıertaser. 
Sana merbut bütün irfanım 
Sana matuf bütün güşişier. 
Seni yıllarca okuttum olcudum 
Şimdi olsun mu mesaim ebter 
Milketi nesre hükümran idim 
Vadii şiirde açmıştım per 
Sevemem hiç avam lehçesini 
Olamaz şivei (Türki) de eser 
Hepsi üçyüı kelime Türkçe denen 
Kim bulur fikrini takrire zafer 
Kim eder şiirde tasviri hayal 
Kim Açar ufku beyana şehper 

Hiç alır mı sokak ağzı aya 
Gülşeni nuruü nesirdı.1 bir yer? 
Anladım ki edeceksin hayta 
Benden evvel öte dünyaya sefer 
Belki ben d~ gelirim arkandan 
Bana aenı.iz çehi zindan heryer 
ıöyle ukbada bulup ta babamı 
Ne ki geçmişse başından yekıer 
Harf beharf nokta benokta kıldım 
Seni kurtnrmağa cehdi evfer 
Ne yazık dinlemedi zalimler 
Seni berbadü harap eylediler 
Güy'ya oldu musallat dilime 
Bürci bağdadı yıkan ceyşi Teteı 

Bunca barı güzini üdeba 
Bir inat uğruna olsun mu heder? 

lf. 
İki iıhak gelüptür dehre 

Biri nezzıımı meanii dürer 
Biri celladı izafatı beyan 
K:u:tı kı~mak dilimi zirüzcber 
O kınl çehreli türkmanı yaban 
Lehçemi cehi iııe kurban eyler 
Bir beladır ki linna (Atalay) 
Sanki tahrip.e oadı sarsf'lr 
Savleti kahrı Hu aauya şeb .h 
NeaH bi ~üphe ki Ceng 'ze değer, 
Bir yörük ogiu, boğon bir ıofta 
Atası bir göçebe kıllı knçer. 
Belki deccalı kıyamettir bu; 
Belki pişdarı cünudi asfer 
Bir taraftan dahi Mösyö 1\1asaroı 
Dilime başlcaca bir tarz is ter 
Almalı hayli Latince kelimat 
Bozmadan şeklini heınçü efser 
DoltutwJmaımış anın tek teline 
Bu da püsküllü lıelayı diğer 
İki ceryan da muzırdır dil:me 
Hepıi birdir; se llmem şoz monşer 
Kara ıırtlan gibi azgıo, az:lı 

Yarı garın o ( Nazif ) ettl güzer 
Şimdi ( Ekreın ) le benim meftunun 
Kalmadı &h o ate,, o ıerer 
Na onun nuru ıilyilnmüş kafa11 
Senl bu badireden hıf.zeyler 
Ne de bu harcı zayıf kullarımın 
Pek yaman aaldırır adayı eşer 
Sen ölürken de dokundu lütfün 
Nankörüoı tutma:ı iaem matem eğer 
İl lCıgit yaptı ben imza attım 
Çektim Dçyüz papeli ıankl poker. 

lf 
Ey benim kimsuiz, ök11nz lehçem 
Sanek;allahü anilmüıted ber 
Sen idin bülbülü Sa'dabadın 
Sen idin neş'edili ıertaacr 

1 
1 

lbralıim Al8tJtldln Beg alzından - "Şaka,, 

lbrahlm Alaeaaın Bey 

1\erde ol devı i mutarra nerde? 
Eıiyor timdi yerinde yeller. 

Ah o demler ki hayali i•9i 
Bin cihanı tarbebzaya deter. 

Ol zamanlar yaşanırmtf bunda 
Şevkü ıadii bihiıti enver, 

Söylenir namı anın dillerde 
Devr kıldıkça sema vatı kamer 

Dinle tasvir edeyim gör ne imll 
Neş'esi cana değen alemler 

Allah Allah o nuıl alemdi 
Göremez gayri anı çeımü beteı 

"Oynaşır havxda ıimin tenler" 
"Buru gılman sunar kevserler,. 

"Açarak cümlesi do oehperi nur, 
"Uçuşur anda periler yeryer.,. 

"Kimi billür gibi ser tapa,, 
"Kimi fuvvarei nura ben:ıer,, 

"Kimi cazipti fevrittcb\erden. ı 
"Kimi palı1zo gibi naimüter,, 

"Alacak olsa birinden buse,, 

"Ömri Cavit bulur fAoUer., 

Kiminin mayei aslı nurdan 
Kiminin dayesidir ebriaeher 

Kimi bir harei ebri nisyan 
Kimi bir balei nevvarı kamer 

Duyulan handei lebrizi tarap 

Sürülen zevki leyali muzmer 
Görünen manurai cennettir 

Yaianan ömrü hayati e.zher. 

Çınlatır kubbei minafaını 

Lalını canbahşi süruril evfer. 

Akseder künkürei efllke 

Ncığınei cuşu '1uruşi dilber 
Çağiayanlar dökülür her yerden 

Ölüşür şamüaeher bülbüller, 
Fer verir tarha çiraj'anı safa 

Sanki yer YH dolapr bin ahter 
Süzillür ıakfı zerendududen 
Renk renk ıaıaayi dilrrQ aüher. 
Her kucak ıine1e bir bilt baımıı 
Her dudak yepyeni bir buae emer. 
Kılıyor herkeıi ıermestl 1afa 
Neşni eamü humarı kevscr 
Bolki cennet dedfA'in itte budur? 
Belki bu kıt'ai dünyal diğer ? 
Bir zamanlar şuarayı kudoma 
Sürdüler böyle hayatı ekser 
Çöktü birdenbire ıulmet edebe 
Şimdi biz çckmedeyi.ı derdü keder. 

1 FAH~İYE 
I .. e·, gazel tarh ede görkim olsun " 
f .. Cevdeti sanihanızdan bir eaer " 

.. Hakipayinde kabul olmak için " 
" Kudreti harikanı 1en ııöster. 
.. Kıldın ihya selefin mesleğin i" 

•Oldun asrında Nedimden eş'arJ., 
•Kf unutmuştu bu tarzı çoktan., 
11Uhal& dümbeleti ıairler,, 

Şirf do ıairl de urımıxın 
Dai efreoce tııtulmııtu meğer 
Menem ol şairi tirin srDftar 
Kalomimden dökül[ir dürrü güher. 

Menem agihı ulumu tetta. 
lbniıina bana taklrtlik eder 

Çıksa ealafı da, ahlifı da hep 
Edemeıler bana izharı hüner 
Şarkın irfanına garbin fennin 

Kim bulan bencileyin mezce zafer? 
Ben de ayvııh ki oldum eslaf 
Gibi amaçgehl lcahrilkader. 

Bilmedi kadrimi hila bilemez 
Hoyf kinı dehrdo ebnnyı beşer 
"'Kim ki nadanil milralıe eğer,, 

"Yükselir, nahveti ta nrşa erer,, 
Böyledjr Şarkta teamül ekser 
Kırılır nura uçan her şehpcr 

- Gazel-

HanC!ei cnnbabş o mehrunun lepbl· 
harındadu. 

Neşvei dil camının lA'li güherba• 
rmdadır. 

Gör ne Afettir ki bir ma'budu mÜı• 
t esna gibi 

Misli varsa 61ıkın yalnız dili urındad11 
Hüsnil miktarınca artarmış güzeller 

zulmü de 

En güzel ahu clballn şahlkı 
tarındadır. 

Zevki yoktur vuslatın bimi firakı 

yar ile 
Ze vki a~km mihnetile eşki serşa• 

rındadır. 

Hayf kim geldi (BesimaJ hat lzar 
aline 

Liyk lıila srönlümilz keysıvy :i zerta
rındadır 

Besim Atalay 

.J~········~··••++++••······················· ............... 1 ~ . : . i * i RA Oy O ı * i 
·~~···············-- · ·· ..... ················· ... ············· • • • f 

3 Teşrinievvel Pazartesi 
lıtanbı, i -· ( l !?OJ metre) 18 ~lü~crref 

11..ııııııı ı \t• Jlnfı z .\lı ııııt B ·yin itti

r :ık! ı r it• . ' :ı lıırl.. .l .-ı;z , rn,:; orkostra, 21 

f': ı fı~ ı· ll n·ıııı ı ıı i~t rak il <.ı :ıl:ı tıırk:ı saz, 
0 gr.ı•ııofu ıı. 

Büi<reş · : D-l met ro) :!:?, ı;:; gr:ııo o· 

ftı ıı ile ı•:nl•a•ı t . 

'i• grat - 4:3) metre ) 20,$) grn· 
ıııofoıı , 21 l\I il! oıı er:ı.'dan ıı akil. 

Roma - ( 44 l metre ) 20,10 gün Un 

haberk ri, 21,3:.J Bnl ıehriııdcıı naklen 

A,·rupa konseri. 

Pra}" - { 488 metre) 20 )f illi tiyat

rojan n:ıklon Louiz operası. 

Viyana - ( 6l 7 ınetr~ l !!0,25 ~filli 

opC'r.ıtlaıı nnldl, 22,0; cazbant. 

Peşte - (!i3 ı) ııı olr-0 ) 20,1 .; caz bant, 

::?1,tlO slud yoıla orl. cstra. 

Varşova - (141 l ııı o tre l 21 (Lııhar')

ın E' a ismindek i Q}H:ıreti. 

lierlin - (1033 ıuetr•) 21 orkestar. 

4 Teşrinievvel Sah 
fatanbul - (120() metre) ı .. orkestra, 

19,.3 :ıfaturlrn saz, Kcnı:ıl 1\i~.11. I Rey 
ili' :ırkadnşlnrı tarafından, i:! ). j rıı hri

} c il ınım, 21 Nimet Vahit l :ı 1ım ta• 
r:ı :ıı ıl an tag:ı.ıı ıı i. 

Bükro1 - ( :1~4 metro ) Bu hafta 
programı golııı ımi~ti r . 

Beigrat - ( 480 metre) 20 frrnsız
c.~ dt>r:., 20,5 g.-:ıınofon, 21 SC's kon eri. 

Roma -( 4H metre ) 21, J.j karışık 

koıı ı> l'r, 2~,30 atıidyo tem i Itri , 23 
kon n. 

Prağ - ( 48S metre ) 20 Briiııo"d an 

ıı ,ki, 2 1,41 kon er, 22 rady • gızete

s iıı ı ıı koıı~C'ri ~3,:.0 n eşe vcrt:111 hanılar. 

Viyana - ( 5L7 metre ) 2 ı , lO halk 
lwıı:;tr i, 2:3,lJ cazbant. 

Peş ' e - (53 ı metr ) ~O ~O (' g uı or
kı"•t r.ı--ı. 21, .... 0 kilçük lıaberlc , 22, 16 
!'1·1,t•!!:ra . 

V.ı r ~ova - ( 1 4 11ınetn)21, 1 ıausa· 
h:ıl t.' \P g1n0u La~crl~ri, -1 Le h şar
tı ': r:, :. ı , :1) k C'1SCr. 

He l"n - ( l'iJ:l ınotr ·ıı r cisefo 
ka•ıfı ra ıı ı, 2 1 JıH!nibton ııak.eıı konııer. 

.. 
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Ilı~ no lı•dlye edilen ~serin tcrcilıncsi 

ÇANAKKALE · 
. Küçük Ilinlar 

-118- Yar:an: c~ne!'td Oglander rr-----------J 
_ Faydalı Adresler 

Türklerin Hücumu Teh-
likeli Bir Şekil Aldı 

~~~~-~~~~ 

Bundan mada 2 inci A ws
turalya taburunun bOytık bir 
aıim ile tutunmtya çalııtakları 
Malkere'ı Rioıo tartının tam 

bat tarafında da ku•vetli Türk 
l"taatı mevzi tutmakta idi. 

Buradaki İngiliz kıtaat.na ku
manda eden Kolonel Braund 

aabah saat sekizde TOrk ıiperle
rine hücum ederek zaptetti. F •

kat arkadan mütemadiyen TOrk 
takviye kıtaatı geldiğinden bu 

ıiperler mütemadiyen el detit" 
tirdi ve bu civarda gayet çetin 
mticadeleler ve boğuımalar oldu. 

Nihayet öğleye doğru 2 inci 
Avusturalya taburu Mellington 

taburunun iki bölUğll ile takviye 
edildi ve bu sayede Avuıturya· 

hlar kazandıkları arazinin kısmı 
azamını muhafazaya muvaffak 

oldular. Bu suretle 27 nisan ak· 
ıamı da Pope'a Hill tepesi ile 
irtibat tesis edilebildi. 

Second Ridgc ismi verilen 
sırtlardaki Avusutrya mllfreıelerite 

siperleri, bu sırada oldukça şid· 
detli şarapnel ateıine maruz kal-

dıkları gibi TUrk piyadesi de fasılalı 
surette hattın müteaddit noktaların· 

da hücumlarda bulundu. O zaman 
her ne kadar anlaşılamadise de, 

biribirindn müstakil görünen bu 
hikumlarla Mustafa Kemal ln-

giliz hattının bütün aksamına 
birdenbire ve ayni zamanda hU· 

cum etmek için tecrübelerde 
bulunmakta idi. 

Jeneral Hamiltonun asıl ho
cUmünü Kirle mıtakasına tevcih 

etmekte olduğunu pek al! anla· 
yan Tnrk kumanda heyeti 26 nisan 

gUnU BoJayerden gelen kuvvet
leri derhal bu mıntakaya sevket· 

mi~ti. Fakat ayni akşam Mustafa 
Kemalin kıtaat. da iki a!ay ve 

bir miktar da cebel topu ile 
takviye edilmişti. Bunlar gecenin 
karanlığında Ueri sevkolunmuı 

ye şimdiyl'I kadar barba girme· 
an iş olan 72 inci Arap alayının 

ferdasi gün Jeneral Biridwood'un 
kuvvetlerine yapılacak hücumun 
6n safına bulunması kararlaş· 
tırılmıştı. Bu hUcUma iştirak eden 
Tür kuvvetlerinin mıktarı on altı 
tabura baliğ olmakta idi. Bereket 
versin arazi İngiliz kıtaatına o!· 
duğu gibi buraya yeni gelen Türk 
askerlerine de ayni mUşkiilatı 

arzetmekte idi. Bu yüzden bazı 

tr 
Resim Tahlill Kuponu 

Talııatiniz.I 

rC':ıınirıiıi 

öğran ıııolt it1tıyor.u11ıı 

5 ade~ kupon lla lıir· 

hkte gön<leriniı. Rosıuiııi1. aır•y .. 

t9.l>idir ve iade eJilme.&. 

lı>iın, meslek 
' ey:ı. Fan 'at! 

Bulunduğıı 

nıcııılckot 

Ho"iıu intip.: ı 
edecek nıl ? 

1"""""-~ = 
P.c imin k.litoıl 30 kurutlll-' 

rul nıukabili:ula gönılerilebil ıC'. 

- · -- ---- - - ~- -

\ 

kıtaat yollarım şaşırdı ve vakit 
ve zamanında kendilerine tayin 
edilen noktalara yeliıemedi. Za· 
ten gemilerin mütemadi bombar· 
dımanı bunların kuvvei manevı· 

yeıini oldukça sarsmıştı. Bunun 
neticesi olarak Türklerin taarruzu 

umumi bir ıekil alamayıp, zayıf 
ve mevzii baskınlar halini aldı ve 

bu da makineli tUfek ate~ile dur· 
duruldu. Ancak sol cenahta, 

Türklerin hlicumu oldukça tehli· 
keli bir ıekil aldı, fakat bu 

hücum da nihayet donanmanın 
ateşi altında akim aldı. 

Bu sırada Anzak cephesi dört 
kısma ayrıldı ve soldaki iki kısım 

Jeneral Godley'nin fırkasına, 

Sağdaki iki kısım da Jeneral 

Bridges'in fırkasına tahsis olundu. 
Jeneral Walker'in kumandası al· 

tındaki Yeni Zelanda livası W al· 
ker'i Ridze 

Top tepesine 
caktı. Monasb 

sırtından Russel's 

giden hattı tuta· 
Gıelly' den Oecand 

kidze sırtları üzerindeki Courtney 
noktaıına kadar giden hattı Ko· 

lonel Monash'ın kumandasındaki 

4 üncü Avusturalya liY'ası işgal 

edecekti. Courtney noktasından 

400 rakımlı tepenin ortalarındaki 

bir noktaya kadar uzanan hat 
muvakkaten Kolonel Orven'nin 

kumandasında bulunan l inci ve 
3 llncU Aavuıtralya l\valarına tah· 

ıiı edilmit ve denize kadar inen 
dördüncü klsım ise Kolonel M'· 
Cay'ın kumandasındaki 2 inci 
Avusturalya livasına verilmişti. 

Bu tertibatı ikmal etmek epi 
ıUrdü. Fakat 28 nisan sabahı, 

450 den fazla telefat vererek 
üç gUn üç gece Kussel's Top 

tepesinde tutunmağa muvaffak 
olan Kolonel Braund ile 2 ind 

Avusturalya taburunun bakiyesini 
kurtarmak kabil olabildi. Kolonel 

Braund'ın bu cesurane müda· 
faası kolordu ıçın çok fay· 
dalar temin ettiği gibi keıı· 

disinin de taltif ve tlikdir 
edilmesini istilzam edecek dere· 
cede idi. Fakat büyiik bir tali
sizlik eseri olarak zavallı kolonel 
birkaç gece sonra kazaen öldü· 
rüldü. Gece tabur karargahına 

dönerken nöbetçi neferinin " kim· 
dir o " sP.sini işitmediğinclen, 
nöbetçi neferinin bir lrnrşunu ile 
telef olup gitli. 

27 Eylul günU, şimal sahnei 
harbindeki taarruzlarında muvaf· 
fak olamıyan Türkler, tekrar 
büyük bir taarruza ıı: eçebilecelc 
halde değildiler. Ellerinde bulunan 
bütün ihtiyat kuvvetlerine cenup 
sahnei harekatında acil ihtiyaç 
bulunduğundan, şimaldeki ku· 
mandayı deruhte eden Esat Pa~a 
günlerce takviye kıtaatından mah· 
rurn kaldı. Buna rağmen Anzak 
cephesinde bulunaıı 18 Türk ta· 
buru yine anudane bir surette 
harbe devam ettiler ve ccneral 
Birwood' kıtaatı mevzilerinde tu· 
tunabilmek için azami fedakarlık 

ve gayretlerde bulunmıya mecbur 
oldular. 

( A.tkuı var ) 

DOKTORLAR 
( Opera.tör ) 

Dr. Sabri Osman ~irkeci 

Şahfnpafa oteli kartısında • Dervişler 
sok. No. 2. Üj:tlcden akşama kadar 
lıilumurn harici n kadın lıMlalıkları. 

Emra'Zl 
dahlllye Dr. M. Nahabetyan 

zllhrcvivo ,.e kadın lı:ıııtalıkla.rı teıla· 
vihanesi. Hcyoğ'lıı, Sakız ı\ğ"ac: Xo. :>. 
Kıdıııl ~:lati: !l-12 '" 11-~I. 

~------------------~~~-------Dr. Mehmet All Bevliye mtlt_eh11~· 
11aı, Slrkecıdekı 

muayenolı:uwsirıi Eıııiniınfi ha11ıııa 

(sabık Karalw:t} ııaklctıııi:ıtir. kalın!: 

lwrgiln li~fodon !'otırıı . 

Dr. Re~lt Kadri Hevliye 
mlilehııası!lı 

Sirkeci, 'J'nııııvay ılura;.!ı. :i\o. 8. Her 
giin ı..alıahtıı.n :ık!Jlllll'~ kadar. 

Cilt, frengi ve 
Dr. Kemal Nuri belsoğukluju 

ıııiit.chas~ısı. Heyug-lu, 1 tikl:\l ı•:ıddcsi 

Abdullahcfrıuli lokantası ittisalinde 
Hoıııoli llaıı Nu. IG. Her giirı ii..!lı1 ılen 

Ronra 13 t /~, 20 1 d 

Dr. Sabih RUftü 

lftıa} onchı~ııesi: Hıı.lıı;d;::ıpı, Ur. Artar· 
yan ll:ı.n , 1'0. :ı · 4. cuına<laıı maada 
hor gfhı !ı • 18 o k:ı.ıl:ır. 

Dr. HayrJ Ömer rr~ngl, Belaoğuk· 
lugu ve cı.t 

lı:ı~t.ılıl·ları nıiıtclıas ıısı. Boyoğlıı, ls· 

tikl:ll cadde i "\ ğ,ıcuıııii kar,ısıııt.la 

Xo. 1:ı3. Öglfd('!t t-onra lıer ~iiıı. 
Tol. Btıyo~I n ~jS(i. 

Dr. Kenan Hasan Röntkı?n ve 
Radlum 

ıııiitolıas ı~ı. Avrupadaıı :L\"det!o yorıl 

gotinliği aletlerle lıa'lt:darııu ycııi mık· 

lotti~i Clorya. :-iıwııı·ı~ı frvkiıı!leki ınu

:ıyenchaııc~iııdo her giiu kabul edE\r. 

IltL"hılar.ı hiiriik -.iilııılot ~iı ·t ı•rıııt'ktcılir. 1 • 

Or. E. Orf anldls Paria Sen Lul 
hutaneai 

ııalıık a<iİtıtaıılRrınılıuı. Hı:ıyoğ'lıı lstikl1l 

taddcI-Ci No. 2.i t. Tel. Hcıyoı;lu 37:3 l. 

-----------··· --·. -----
Röntken 

mütehauı11 lsmall SUleyman 

Ca6'1iloğlıı, füdı:ı. lıoy apartıııı :rnı 17 • 21 

Yeni gtıLlrıl g-i son sistı•ııı ınakiueısile 

her ~iiıı ımhalıLuı akşaııı:~ kadar has· 
t:.1.lar1111 ll'dRvi cdur. 

M 1 8e!Jİkta, Tramvay 
Or. ero nyan caddeal No. 4 

llnııusi : Ort:d>.dı~·<> l'ad. No. l L Her 

g-Hn ııalnht.~ıl ak~11ııı \ kadar. 

Dahili ve Çocuk 
Dr. Nazif lbrahlm hutalıkları teda· 

vlh"neai 
11111.tyeuı•lı:ıııc:,iııi Fatilı 'l'r.ıırı\'ay ist:ı.<ı· 

yuııuıı<l:ı :-;ırrı ı:ın "r f•cı.:rnesi bitişiğiıı

dt.• ~.; ~o, lı c Azim • ap.ırtııııanıııın 

' lıiriııd kulııı,L ııakletuıi1tir. llergliu 
1:: tuıı ~,J yo kaılar. 

Or. Ahmet Vicdani ~uayenothaneainl 
Ve:r.necilerdo 

Lııt afot ~ıııu tı11 ırı111111 :! inci k.ıt ~ inci 
d :d ru~iııR ııaldolıııİ!1tİr. ('ııııı:ıd1111 ıııa 

a~hl hn~ıi ıı 7·8 ve 1 ~!·:!O tl kad.ır, 
l' ı7.ıırlı•<.;i ;.:ııııll'l'i ııı .. r•e ıııid!r. 

liaaeki haataneal kulak, 
Or. Ziya Naki Loğaı., burun roütehauıaı 
M11ayı•rıolı.ırıu : 'l'ıırhtı. Haloıali l'aıldı·~i, 

No. 1G. 'l1C'l('foıı : :.!:?587 ----------------
Öperatör 

Dr. Halli Sezal lıtanbul: Divan yolu 

.\rılıaın.wı ıwkıı~ı, Xo. :!O. llı·rı;iiıı 

1 • 7. l'(•ll'f1111 : :t' l!I) 

Dr. Bahatlln Şevki 

~I iıtch:ı'lst• ı. /ı ıı kcıra 

Cilt ve zü ırc'lll 
hutalıklar 

l!ad. M ı•serrf't 
ott'li ltar,ısınd.•, \\·ııihe\' [ııpart ımaıı, 

N•), t :!!i. H f'r g•ııı ,ıkş' ıııa lrnd:ır. 

DIŞ TABIBLERI 
Cemal zı..,a KöprübA!ŞI, EmlnönU 

ı Han 2 el kat No. 4 

H:ıstalarını hor gıın !ı 1/2 • Hl ll kadar 
kahul \'O tıLtll.lvi odur. 

Nurhayat Hanım Beyoğlu, 
Tovtonya 

kıı.rısısıııtb No. 7.!. Cu madıı.11 maada 
hl•r gUn 10 • t 9 a kaılu lıut:ılarını 
kı.bul ve wd11.vi eder. 

PUzant Şamllyan Beyoğlu latlkW 
Cad. Mulen Ruj 

yanındaki 28 No. lı a.partınıanın 1 el 
katına naklolunup her g!Jn hastalarını 
kabul eder. 

T.vflk Rıza Karak87 tramvay du· 
rak mahalll No. 3. 

Hergün cumadan maada 8 den 20,30 a 
kadar hastalarım kabul eder. 

Kemal Çemberlltat 
Enver Turaa apartımanı 

1 inci kat. Her gHrı saat 9 • 20 ye ka
dar hastalarını kabul ve todavi eder. 

Fahri Bahçekapı, Kazmlrci Ali Rlııa 
müeaa~n•intn üatllnde, 

izzet Bey Haıı. Hor giin saat 10 ıl:ıo 
19 a kadar. 

BUnyam!n lstepan Cağaloflunda· 
ki ubık Şark 

Et:rnııesi sahihi. ı: edikpa,a, :\libolli m 
ııokak Xo ~O ller ~ıın, curnıı.dan ıııa:t1la 

saat !)-~0 ye k:ıd:ır 

Muhlis lbrahlm Baya:rıt Tramvay 
durak 

mahalli Xo. :ı~. llcrg-!lıı S:\at 1:~-'.::!~ ye 
karlar. Geceleri dn aı:ıktır. 

Ahmet Vehbi Babılli Ankara Cad. 
MHerret oteli 

kar9111111<l:ı. Cumad:ı.n ıııa:ı.da her gün 
saat 10 dun ak:taın:ı kadar hastalarını 
kalıııl eder' 

M ff S Bctikta!Ş 
uza er aml Tramvay cad. 

Ekr<'ın Htıy apartım:ın Ko. 1 t. Ilorgiln 
sabaht:ın ak11arııa kadar. 

Karabet Semerclbaftyan 
!"İrkoci l>ürt) ol ag-ıı, !ıluradiyc rad. 
~o. l l. ~inci kat. Cumadan ına:ı.d 

hcrgll ıı ;ıat 9· 1 !J a kaı.lar hast.alarını 
kabul eder. 

1 Şevket l,tanbul Ankara cad. 
• Telı 200.-9 

lstanbul ve P,ıris Fakültelerinden 
tııezun. Hor gitıı 2 • G ya kadar 
ha~talarını kaimi odur. 

Bedri Hakkı Kadıköy 
Altı yol 

Cu ıııa ve pa7.ardaıı maada 

saat !) dan 20 yo kauar. 

hor giln 

Robenson Aynacıyan Panraltı Harbiye• 
l'lltib Tramvay istasyonu karıısında 

So. G7. Ka.bul saatleri: Her giln !l· 12 
•c 1 l-22. C:uııın vo pu·1.ar iiğloyo kaılar. 

Muammer Hayri fatih, Tramvay 
lataıyonu 

:;ırrı Envor Ecz:ıneel bitljiğinda. 
Cuuıad:w ıııada hor gün öğleden 

snıırn kaLul <'ılcr. 

H Slrkocl DlSrtyolağıı 
Ahmet ikmal Betlr Kemal Ecuneıl 
kar9ısında No. 4. ITor giin sut !) • :!O 
yo katlar lrnst ııhmnı lrnbııl cJer. 

Mutahhar Muammer Sirkeci 

.. iıncrı<lifer iııl~uıyonu karıtısında Nl•ınli 

zado ifan, No. !. 

HUsnU Mustafa Alnaray, Ordu cad· 
deal, Paa:ar mahalli, 

Halil hııy apartman 2 inci kat. llasta· 

larıııı hcr~tııı kabul vo tedavi eller. 

Adll Toplıan~, Boğazkeaen 
c:ıddesl Nu, 89 

Iıı·rı~rııı sa:ıt !I tl.ııı 18 o kadar 
larıııı kalıtı! n· trtl l\ i C'ılı•r. 

1 K.& Karal.öy Tünel 
Cah t umll kariı•ında No. 21 

llt'r giiıı salıalıııı !I uııılaıı ıık,aıııın 

1fl una ı.:ııhlr hast.dıtrı•ıı kabul vo 
tcd:ı.vi Nlı•r. 

Klh'tYAGERLER 

Dr. HUsamettln ldr.'lr, kan 
kazurat, 

ııı~v:ııldı ~td.uy•'. tir;uut vo sa-ıayi Ldı· 

lilil.tı yapılır. Bnhı:o ·:qıı Eınl.lk vu 

J;yt,ıııı B.rnk:ıı11 k.ır 11:;ttıd ıı 'u t H. il l'I. 

C T 1 
l~taıı ,uJ ıJiva ,. 

Dr. evat ahs n yolu Tel 23314 

l<lrar, kan, lrnwrat ' esai rcniu talılil· 

!erini yıqıar. 
~~~~~~-~~-~ 

Dr. lbrahlm Ethem o ;vanyotu 
Eakl Şark 

Malıfoli. 'l\ıl: ~::; 18. Hayati, sınai, 

gııl i hilıııııtıııı t.ı!ılil .ıt. 

N IM1-tRLAR 
Dipl. MQh. 

Mimar. Nihat Vedat 

Beton • arme, M iıuari vo T:ıalılı iıt. 
Projeleri 10 gUndo tCF1lim oililir vo nıec
ca.nidic. Galat.,., Nitaıla.ciya.u hı.a 10·11 

( Şaganı Taoılge Mi/esseseler 

LOKANTA ve BiRAHANELER 
1 t L Sirkeci tren 
• aayon okanta•ı ıatulyonu 

Muntazam öğle ve aktam yaıneklerl. 
Bira ve rakı bulunur. ~ 'cffı mer.elor 
vardır. 1 iatlarda nwıııi ııc-117luk. 

-------------------------T K d Beyoi'lu İati.ldll 
• on aksls Cad. Tokatlıya• 

kartıınnda No. 23:\ Kadın ~ocuk ve 
erkek i~in ha.zır vo ısma.rlama on 
zarif, en metin ve en ucuz kundu-

ralar rnovcuttur. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

TERZi ve 

Avedyan 

TUc. TERZiLER 
S1tltaa Hamam Mea'adet 

Hana 'X1 - 39 
Ku uıaılarrn ııefueti Ye dikitiofn zara· 
frtl sayesinde en miiikUlpeserıt milıte
rilerini memnun odor. 

Y f ZI lat. Ankara cad. Villyet 
U8U ya konaiı kart1•ında No. 31 

Kıtlık koetiim vo ııaltolar, ıon moda ve 
ehven fiatla yapılır. Taksitle muamele 
vardır. 

Hallt Yeni Poataoe karf11ında 
Fındık :ı.ade Hara No. 1 

Bn iyi kuıııattan son dorece itina ile 
biçilıni' vo dikilmit elbiseler. 'redl· 
y:ıtt:t feRhİ!!t. 

Sevim Terıılhaneal. Haaan Muhlttla. 
latanbul Ankara Cad. No. 55 

Şık ve son modaya. muvafık elbiseler 
uygun fiatlcrle. Kanaat gotirıııek iciıı 

lıir ziyaret. kıtfldir, ---------------------
KORK MAGAZALARI 

Doyko Beyoğlu, latiklll Cad. 287. 
Mafa:ıtarun :ıtenriu kolekalyoau 

bitmeden k ilrklorinizi eiparit edin. 
Kürk boyaması için hususi daire. 

H 1 t R Ilı Beyoilu lıtiklll Cad. 
r 9 O 8 Paaayla aok. 14 

KUrk manto hazır, ısmarlama. ve 
tamirat. Garnitür iı:in her c;cıit bulunur 

----~--------------------------GOMLEK IMALATANELERI 
G lmalltaneıl n 

10.000 ömlek kadın çamqlrlan 

Blihlar, cihu takımları, yastıklar ve 
sa.iro. En son modeller. Beyoğlu, 
'fokRthyan karıısında Su teraıisi ıok. 
(Turn:Hıı lıaşı) l1 

HUSUSi TEDRISHANELER 
lna-illzce 40 derate 

Fransızca koouıturuyorus 
Mektopt.e, ticarette ve bir milossesede 
ıuuvaffak olmak isterseniz Dlvanyolu, 
Firur.ağ& camii yanında gllndUı ve 
gece, kız vo erkek lisan tedriehane
sine milraı·a.~tt ediniz. Memnun olmaz· 
8an ıı ilcreti iade etleriı. Fakirlerden 
yarım ilcrot alınır. M iidCiril: Zl YA 

Biçki ve Dikit Dershanesi Madam 

Noemi Asadoryan) Gedikpafa, Bali 
Bey Ü<~ıl. Esirci Kem:l!ettln sok. No: 1. 
kolay ve on son fransıı usulilo 3 a.y
daıı G ay!\ kadar. Maariften musa.dtlak: 
~atıadetıuuue verilir. 'falebe kaydı 
l>a~hımıotır. Derslero 1 tetrinievvelde 
lıaşlaııır. 

KIRTASiYE 
Robert Beyoğhiu latıkllJ cad. 297 Loa· 

dra birahaneal kartıaında 

her nevi nıok top lovaıııııatı, mat· 
b.u \'O ıniicollil itlori yapılır. 

FOTOaRAFHANELER 
F .... to Alman 1!1tiklll Cad. No. ı ı:• 

v lıtanbulun en temiz 
ve ucuz fotoğrafhaııe. iJir. Agrandi~· 
mıuılar, ronkli rcııi nler Ye amRWr 
itlori yapılır. 

ELEKTRiK MALZEMELERi 
R 

k ko Abajur m3ğuaaı, Elhamra 
O O pasajı, No. 15 

Yoni mcıctcl abajurler vo yalnız tellori 
( karkos ) çok m•u:ı fi:ttl:ı. yapılır. 

r······ ···-· .. ····-·-······-·-··-···--, 
Küçük ilan ŞurtltJrı ı 

t - (Kiıçiik i\Anlar) haftada iki dol:\ 

ııctr~dilir. 1 
2 - Bir illn lıot satırdan ibarettir. 

}\alın yazı iki satır sayılır. 

3 - Uer ı-ıntır on U'Jağı 4 keliıneılir. 

4 - Wlııl:ırın 1101 satırdan fazla 

i 

1 hor 83.tırıııclcııı ayrıc~ a,·\ğııbki 1 . 
fiatlor alınır: i 

5 aatırdaıa lba· 
ret illnıo 
Aylığl JO() Kr. 

80ı) .. 
" 

6 " 1500 " 

5 aatırdan fasla j 
ber aatır için ! 

: : 60 iV, J 
12 • 2800 .. 560 • 

ı ................. ~ ....... ----"--·-----"-----
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ır Başından Geçen Vak'a/ar: 

Jfuhımtrf :' 
Arnold Oalope11 
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-----------·----------
Evime Döndüğüm Zaman Edith 

Dönerek Hırsızlığa 

Elimde kala kala yalnız bir 
M. Pirlat'm işi kalmıştı. Ve bit· 
tabi butün kuvvetimle bu işin 
üzerine } üklenecektim. Hiç ol· 
mazsa bu işi neticelendirmiye ça• 
lışacaktım l 

Doğruca evime dönerek yazı 
odama kapandım. Fakat aksiliğe 
bakınız bitişik odada (Editlı) mü· 
temadiyen geziniyor, fazla ola
rak ta şarkı söylüyordu. O tarz· 
da ki knfamı dinliyerek yeni bir 
p.an üzerinde çalışı,,a!dığıma im· 
k.in olmadı. 

Fena bir tabiatım vard1r: 
Ne em yerinde olmad ğı zaman 
kiiçü!c birşey beni sinirlendirir, 
yok yere hırçınlaştırır, kavgnycı 
aevkedn. 

Yumruğumu vurarak masanın 
yanından uzaklaştık. Tam sesle
nerek (Edih)e susmasını söylüye· 
ceğim sırada kapı açılarak biz· 
zat kendisi içeri girdi: 

- Beni mazur görl Diye baş· 
ladı. Belki seni rahatsız ettim. 
Fakat okndar memnunum ki ... 

- Allah versin! Keşki ben de 
aenin yerinde olsaydım!.. 

- Nasıl yoksa canını sıkan 
bir şey mi var? 

- Elbette! Zira bütün işlerim 
altüst oldu! 

- Ne münasebet? Korka-ım 
Kontesin bir tuzağma düşmüş 
olmıyasın 1 Eğer böyle ise hiç 
hayret etmem! Kadının gözleri 
velfecri okuyordu. 

Edith zannında çok aldan
mıştı. Gayri ihtiyari olarak gül
düm: 

- Kontes mi? Dedim, o da 
benim gibi avuçlarını yalıyor! 

- Bahse girişirim ki şu ma· 
hut vasiyetna;ne sahte idi ? 

- Bayır, sahte değildi. Fa· 
knt parayı muhafaza eden 
banker pılıyı pırtıyı toplıyarak 
sırra kadem bastı. Müessesesinde 
ne var, ne yok onu da alarak 
birlikte götürdü ve maalesef bir 
kumarhanede yiyerek bitirdi. 
Herifin tutularnk çaldıklarının 
bir kısmını olsun geri vermesi 
ihtirnali bile yoktur. Zira kumar-

haneden çıkar çıkmaz ölmüştür. 
Ne dersin bukadar çalışayım, 
çabalıynyım da sonunda para yerine 
bava alayım, itiraf ederim ki hidde
timden lrnbırna sığamıyorum r 

so POSTA 
Yevmi, !::iy:ısi, Hnvadis ve Halk 

gazetesi 

idare: 1 tan bul: ı~ski Zaııtiye 
~ ntnl ('l'{lllO sokagı 25· 1 

Telefon: lııtarılıul • 20203 
Posta kulusu: lst:mlıııl - 74t 
Telgraf: Is tan lıul SONPOST A 

ABONE FİATi 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sene 
750 " 6 Ay 
400 " 3 .. 
150 " 1 ., 

2700Kr 
1400 " 
800 " 
300 " 

Gelen evrak geri verilmez 
ll:ml:ırdıın ıııc 'uliyet nhumaz: 

ce' nıı iı;iıı nıck t uplara (6) k urugl uk 
rul ilAvJsi Hlzıındır. 

Adres değivtirilınt'sı (20J kuru~tur. 
Gıı:r.cleml:r.dc--ç;ka-;"";e-;;ı;; ve yazılarıq 
lılitün hakları mnhfaı vo ırazetemı.ıe 

ailtlr. 

Beni Bedbin Görünce Tekrar Eski Mesleğime 
Başlamaklığım İhtimalinden Korktu 

- Çok Uzülme canım 1 Başka 
bir şey bulursun 1 

Edith ile konuşurken bütün 
bedbinlik damarlarım kabarmıştı: 

- Doğru butün bu işleri yüz 
üstüne bırakıp başka bir aleme 
çekilmenin daha muvafık olup 
olmıyacağını düşünüyorum. 

Edith telaş etti: 
- Ümit ederim ki yeniden 

hırsızı ga başlamayı lıatıtına ge
ti, mezsin l 

- Hayır, fakat eninde so· 
nunda bu noktaya ~vdet etmek 
zaruretinde kalmamdan korku· 
yorum! 

- Edgar doğrusu seni bu ha
letiruhiye de ğörmek istemezdim. 
Benim bildiğime göre sen fikri 
geniş bir adaır.sm! hayalin kuv
vetlidir. Giriştiğin işlerden biri 
bozulunca ye'se düşmezsin! gülü· 
necek hal değilmi? bugün beni 
Edith teselli ediyordu. Bozulan 

Almanya 
Şimdilik 

~ 

intizar alinde 
Berlin, 2 Bütün Almanya 

halkı, son zamanlarda bazı de
ğişiklere uğrıyan Jngiliz kabinesi· 
nin tahdidi teslibat meselesi 
harşısında nasıl bir vaziyet ala- 1 

cağınl düşünüp araştırmaktadır. 
İngiliz Hariciye Nazırı Sir Jon 
Simonla Londra'da bulunduğu 
sırada yeni talimat verileceği 
umumiyetle ümit olunmaktadır. 

Bundan başka, Londra kabi
nesinin Fransayı silah kuvvetle· 
rini daha fazla miktarda azalt
mıya sev~ için Fransız kabinesi 
üzerinde bir tazyik yapmak isle· 
diö-i emmi selamet meselesinde 
Fr

0

ansaya yeni müsaadelerde bu· 
Iunmak niyetinde olmadığı da 
beyan edilmektedir. 

Fon Nörat,· Almanyanın nok
tai nazarı hakkmda Cenevrede 
Sir Jon Si~ona malümat .. ve:_ iza: 
hat vermiştır. Alman hukumetı 
intizar halinde lrnlımya karar 
vermiş gibi görünmektedir. 

Berlin hiikumetiııin biraz daha 
fazla uysallık göstermesi belki 
de temenniye şayandır. 

sinirlerimi tamire çahşıyordu. 
Kendisine bundan dolayı müte· 
şckkir ve minnetdarıml 

Kadın ruhu işte buna derler! 
bir dakika evvelinden bir daki
ka sonrasını anlamak kabil de
ğildir: 

- Bana açık söyle! diye sor· 
du. Ceman ne kadar paramız var? 

Bir müddet evvel ihtiyaten 
küçük bir kasa satın almıştım 
açtım. 

f çine kemali itina ile yerleş· 
tirmiş olduğum deri cüzdanı çı· 
kararak muhteviyatını saydım ve: 

- Dört bin dokuz yüz frank! 
Diye cevap verdim! 

- Ben biraz daha fazla zan· 
nediyordumt Fakat ne yapalım, 
bu kadarı ilede iktifa edebiliriz. 
Ümit ederim ki neredeyse buda
lanın biri gelir. peşinat olarak 
az çok birşey bırakır. 

( Arkası var ) 

f_,aşist Meclisi 
Birdenbire 
Dağıldı 

Roma 2 - Bilyük Faşist ~ec· 
lisi bugün toplanmış ve bıraz 
sonra nihayet bulmuştur. içtima· 
da ltalyanıo dahili ve harici aiya· 
setine ait mühim meseleler tetkik 
edilmiştir. 

Pek kısa süren bu toplamşta 
Faşist idaresinin on beş senelik 
faaliyeti bu miiddet zarfında 
elde ettiği neticeler hakkında 
takrirleri havi olan takrir kabul 
edilmiştir. • Meclis müzakereleri 5 teşrini-
saniye bırakılmıştır. Meclisin çok 
kısa bir celse aktetmesi ve mü· 
zakeratın talik edilmesi hiç bek
lenilmiyen bir hAdise olduğundan 
hayret uyandarmıştır. 

Bir Gemi Buza Çarptı Ve Battl 
Ottava 2 - Buğday yüklil 

Brigtfan vapuru Huden boğa· 
zında büyük bir buz parçasına 
çarpmış ve batmıştır. Gemi 3 
saat su üsti.lnde durabilmiş, ve 
30 kişilik mürettebat bir vapur 
tarafından kurtarılmıştır. 

~~~~~~~~---:--~~~--

örülmemiş --hr mkriıı 

• 
ı 

uıuıııaz:ı•ııı'.ı ku la ıdı.:- 1111. takt:rılo 
eildiııizi yıını •ş:ık, t.ı:r.•• v,1 ıınıuiıı 

t ıt:t<'nkt r. J>uılrn 1111 altıııa hiraz 
krı'rıı k·ı~ du~ııııuzda ylızlııı uz parl.L· 
maduı lılitün g!in f.abit k ılac.u,tır. 

H r y rt:c sotdır. 

l•tanbuı Yedlnci lcra Me
murlujundan: Bir h..)rcıııı temini 
zı mıııııtla ıu:ı.hcuz vo paMy~ı çeYril· 
nıosi ıııuk:ırrer J,atıepıı icık .. ınle ve 
otll 111 ışıı.ınlıal!ı fı ıo !H~ tarihine 
111Usaclif ı;arşam h.t gıııı ıı Beyoğlunıi.L 
Mis scık:ıgıııda ıııı>rko·dıı alttara!ınıla 

1() lıııı;ıık il!\ 17 lııı~·ıık nrasınıla hazır 

IJ11l 11 n:ıc:ık ıııo ın uru tar:ıfı •11.!an a~ ık 

arltırııı:ı surfllile satıl.ıc.ı!tı il~w olunur 

Zayi - Bey ıgl11 rn uncu mektep· 
tcıı :ıhlı~ıııı :>.?/~ı:ı Nv. lu talıadotn:\· 
nıPyi ;ı,:ıyi ettim. Yorıısiııi alacıığıın

oaıı CEkİ8İllİll lıUkmü yoktur. 
.l77 .\letııııet H:ıviın 

lst. 6 ancı icra Dairesinden. 
Bir lıorçt uı d ,in) ı t.ıhtı hacze alııııp 

satışı talrnrrur cduıı \' 01.11 ecilcrdo Y ur· 
gıu cı sok.ık :-..,.it Be~ np.ırt111ıanı 

·1 ilııcil kal, 4 ııuıııur.ı la 1111·veut <'t· 
yalRr li/10 !l.I:! tarılıiııde saat 9/10 a 
kadar par:ı) a çovriloc ~· u ı.lun taliple-

Parlak blr muvaffakıyet 

Ademi iktidara, belgevşef<fi. 
gine ve zafiyeti umumiyeye 

karşı kat'J tealr gösteren 

GLAN O Ti 
Methur prof. Brown Secqurt ve 
Ste.nach'uı keıfidir. Kadın ve er
kek farkı yoktur. Her kutu deru· 
nünde turkçe olarak tarifeal mev· 

cuttur. 
Umum deposu 1ıt. Bahçekapı'da 

ZAMAN eua depoıudur. Her •c· 
zane ve ecza depolarında bulu
nur. Kutusu 200 kuruştur. Doktor 
beylere teairinl tecrübe için mak· 
buz mukabilinde bir kutu g<Snde· 

·----~ rilir. -----mi 
Lenin--am 

Bu &danı ııorode, kimlerden doğ
du? Noler okudu? Kimlerle dü9U1, 
kalktı? rikirlerini nereden, nasıl 
aldı. Bol9cviklf ği nasıl kurdu? 
Hususi ahl!ikı, siyasi ahlAkı nedir? 

1 erceme Haydu Rifat Beyindir. 
~ Her kitapçıda 100 Kr . .ımı1-

c::::=::=:================~:;;:;:::. 
riıı 11101.kfır gUııde vo mahallinde ha-
zır bul un maları il1o olun ur. 

Teşrinievvel ~ 

ün Dil uru t yında 
tin Münakaşalar Yapıldı 

Hüseyin 
Nazariyesi 

Cahit Beyin Tekamül 
İtirazlara Sebep Oldu 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

Dil Gun'i bir alet midir, yoksa 
tabii bir müessese mi? Dil içtimai 
bir müessesedir ve içtimai hare· 
ketleı le yürür. 

Türk mi!.letinin eskiliği, me
deniyeti muhakkald r. Dilimiz de 
aynen böyledir. Eski, bliyiik bir 
dil olduğu şüphesizdir. 

Türkçe, otuz sene evvelki 
mahlut lisanın tereddisinden kur· 
tulmuşlur. Ecnebi kaide ve keli·· 
melerin tahakkümü bir dil için 
tahammül edilmez lekedir. 

Sade lisan cereyanı terkipleri· 
mizden söküp götürmüşUir. Bu 
cereyan o kadar kuvvetlidir ki 
bir akademi olsa da aksine uğraş
sa muvaffak olamaz. 

Yeni harflerimiz sadelik cere· 
yanında büyük amil olmuştur. 
Eski harfler baki kalsaydı bu 
inkılap güç olurda. 

Son günlerde yeni kelimelerle 
yazılmış makaleler bazılarını 

ürkillliyor, bazılarım istihzaya 
· sevkediyor. Halbuki bu çarpışma 
şayanı memnuniyettir. 

Sadelik tedricen olacakbr. 
Bir muharrir istediği kelimeyi 
kullansın, kimse ona iştirak 
etmezse manası kalmaz. Edebiya· 
tı cedide lısamnın bugUn geri 
gelmesi ihtimali var mıdır? On
lara kaldıran Ceza Kanununun 
bir maddesi değildi! Dil; ekseri· 
yetin zımni kabulü aayesinde yo· 
luna devam eder. Mümkün olduğu 
kadar sade kelime kullanalım, 

fakat yeter ki bunlar kalemimize 
kendiliğinden gelsin. MeselA bu-
gün taksimi amal dersek herkes 
anlarlar, fakat iş bölümü ter
kibini anlamaz. Çünkü dilde 
yerleşmemiştir. 

Bu yolda yapmak icap eden 
şey türkçenin lıuhtelif lehçe
lerinden mükemmel bir IQ
gat yapınmak ve sonra ecnebi 
kelimeleri mümkün olduğu kadar 
az kullanmaktır. 

Halk diline yerleşmiş kelimeleri 
değiştirmek imkasızdır. Tayyare 
icat olunduğu zaman Arabın dilin
den bu ismi alacağımıza, "uçku, 
uçak, u~ucu,, kelimelerimizi kullan· 
saydık mesele yoktu. Fakat artık 
bugün tayyare kelimesi muhak
kak ki tiirkçedir, halk benimse
miştir. 

Yabancı kelimeler, bir dile 
tarihi bir zaruret ve icap neticesi 
girerler. Bu itib~rla ~ek benim
sediğimiz kelımelerı atarak 
yerlerine eski türkçeyi getirmek 
liı;anda yeni müıkülleri ve ihti· 
)atları mucip olabilir. 

Lisanda tasfiye zorla olmaz, 
kendiliğinden ve tekAmUl merha
lelerile olur.,, 

Hüseyin Cahit B. ıstılahlar 
meselesine de temas ederek bu 
meselenin bir heyet tarafından 
neticelendirilmesini, türkçedo 
karşılığı clmtyan ıstılahların 
LAtince ve Yunancadan alın~ 
masını söyledi ve alkışlar ara
ıında kUrsiyi terketti. 

Mütaakıben kUrsiye Q.il Cemi· 
yeti namına AHasan Ali Bey 
geltrek Faik Ali ve Hüseyin , 
Cahit Beylere cevap verdi. 
Dil işlerinde terakkinin 
miidahalesiz ve kendiliğinden ol
madığını, olamıyacığını, tekl· 
mtllnn bu işte yeri bulunmadıgını 
söyliyerek dedi ki: 

" Lisanın hakiki unsurları hal· 
kın dilinde ya~ar. Dil kendiliğinden 
il erli yemez. Müessir ister. T ekA· 
mUIO bekliyemez. 

Arkadaşlar, fU elektrik lArn
balarındaki elektrik evvelce bizi 

yıldırım halinde öJdUrürdü. Fa· 
kat bunun kanununu bulduk, 
lambalara doldurduk. Dil işinde de 
bunu yapacağız, kanununu bula· 
cağ z. ,, 

Bundan sonia yine Dil Cemi· 
yeti namına Ali Canip Bey kür
sAüye gelerek evvela Faik 
Ali ~eye cevap vermek için 
Faik Ali Beyin terkiplerle dolu 
bir şiiriJe bir halk şairinin man• 
zuınesini okudu ve: 

-
11 İşte, dedi, edebiy~t maderi 

vatandır diyen Faik Ali Beyin 
şiirile şu ismimiz halk şairinin 
dililc cevap vermiş oluyorum.,, 

Ali Canip Bey edebiyatı c~ 
didecilerin zaruret olmadığı halde 
birçok garip kelimeler icat ettik
lerini de ilave etti. Bundan sonra 
da kürsiiye Fazıl Ahmet Bey 
gelerek tekamül meselesine itiraz 
etti. Bunun artık içtimai 
işlerde yeri olamıyacağını ve; 
'

1 
Medeniyette tehlike silratle 

gitmek değil, şuursuz ve pro
gramsız gitmektir. Dilde inkılap 
lazım ve zaruridir.,, dedi. 

Müteakıben Sadri Ethem, 
muallim Namdar Beyler de Hüse
yin Cahit Beyin tekAmlil nazari· 
yesine itirazlarını söylediler. 

Bundan sonra kürsüye tekrar 
Hüseyin Cahit B. gelerek fikir• 
!erine ) •;>ılan itirazlara ce•ap 
verdi ve dedi ki: 

" - Bu pek gUzel mütaleala· 
rın bir yazılmışını bulsaydım, altı· 

na ben de tamamen imzamı atardım. 
Yalnız bana Fatalist demelerinden 
hoşlanmadım. Determinist dese· 
ler daha iyi olurdu. Ben insan 
iradesi bahsini inkAr etmedim. 
Bunu inkar etmek hiçbir şey 
görmemek, okumamak demektir. 
Ali Beyle hiçbir noktada ihtilA· 
fımız yoktur.,, 

Cahit Bey, diğer itirazlara 
temas ederek Fazıl Ahmet Beyin 
nükte vo zerafetle ilmi bahıi 
halletmek istediklerini ve bazı 
sözlerinde zebunkllşlftk kokuıu 
sezmekle beraber bunları sö· 
:ıüo gelişine atfettiğini, Sadri 
Etbem Beyin beliğ sözleri 
arasından maksadı sezemediğini, 
Namdar Beyin kendisini yeni 
hareketlerin aleyhtarı göstermek 
istediğini söyliyerek dedi ki : 

" Ne yapılmak isteniyor da 
ben ona muhalefette bulunuyor• 
muşum? Ben bu lisan hareketinin 
hem ilmi, hem nazari çalışmak 
is iyen bir amelesiyim. Nazari ih· 

LİlafJar tevehhUm ederek açık 
kapıları zorlamamalıdır,, dedi. 

Cahit Bey, halkı yükseltmek 
için ne lazımsa yapılmasına eski 
Tilrk Jisanmda ve lehçesinde 
tetkikat yapılmasına, bunlnr-
dan kelime almak ihtiyacı 

varsa, alınmasına, bunlarla meş• 

gul olacak bir heyetin teşekkül 
etmesine, sarf ve nahvin yapılma· 
sına taraftar olduğunu ıöyliyerck 
( Hangi noktadan aynldım 
beni diğerlerinden ayıran nol<ta 
neresidir, halA anlayamadım ) 
dedi ve alkıılandı. 

Müteakıben kürsüye gelen 
Samih Rifat Bey Cahit Beye 
uzun ve etraflı bir cevap vererek 
Cohit Beyin iddialarının çürük 
olduğunu, esasen sarih sözlerin• 
den bile izahatının sonuna doğru 
döndüğünü söyledi ve dedi ki: 

" - Velevki zühul şeklinde de 
de olsa, bu, ittihada uzanan par• 

mağı acıtmalı ve bizi bir daha söz 
söylemek mecburiyetine sevket 
memelidir. ,, . 

Bundan sonra müzakere kAfı.• 
görülerek celseye nihayet verildi 

• 
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Hails Limon H 
çiç~~lerinden asan 

mustahzar 
Kolonyası ile Nesrin ı0s~~~~:da0Te~zil8t 

yapılın ıştır. 
Hasan ecza 

deposu 

Jf; ~ADiUM ~\ 5r o o~ 
\ HAliS ISVEÇ çeue(i J 

MUHTEREM VATANOAŞLARIMIZIN 

Nazarı dikkatine 
/~HAKiKi ~' 
~p o o.~ 
1 RADiUMJJ 

le= 
ı-------

Fabrikamızın küşadındanberi bütün Türkiye'de nam ve şöhret kazanan ve muhterem halkımızın 

rağbetine mazhar olan HAKiKİ RADIUM traş bıçaklarımızla memleketimizin ihtiyacını bir kat daha 

temin etmek ve hariçten gelen ecnebi traş bıçaklarına ihtiyaç hıssettirmemek gayretile bu kere 

büyük fedakarlıklar ihtiyar ederek Avrupa'dan yeni celbetmiş olduğumuz en son sistem makineleri

mizle işe başlamış olduğumuzu muhterem halkımıza arzetmekle kesbi şeref eyleriz. 
işbu HAKIKI RADIUM traş bıçaklarımız, terakkiyatı fenniyenin en son usullerile yapılmakta 

olduğundan son derece keskin ve metin ve her türlü kusurdan salimdir. HAKİKI RADIUM traş 
bıçaklarımız piyasada bulunan ecnebi tıraş bıçaklarına bihakkın faik ve ayni zamanda ehven ol
duğundan rekabet asin kabul etmez. Muhterem vatandaşlarımız şayet bir defa HAKİKI RADIUM 
tıraş bıçaklarımızı ecnebi bıçaklarla mukayese ederek tecrübe ederlerse her halde memnun kala-

caklarına ve başka bıçak kullanmiyarak HAKiKİ RADİUM tıraş bıçaklarımızı kendi menfaatleri 
naınına tercih edeceklerine şimdiden kaniiz. lıhu HAKİKİ RADIUM traş bıçaklarımızın tanesi 
her yerde 5 kuruşa satılmaktakır. Artır 7,5, 10, 12,5 kuruşa satılan ecnebi traş bıçaklarına fazla fazla 
para vererek mutazarrır olmamalarını muhterem halkımıza tavsiye eyleriz. 

iyi bir kravat gömleği
nizi daha zarif, elbise· 
nizi daha dllzglln ve 
sizi haha cazip gösterir. 

RADruM TI°CARETHANESI Telefon: Beyoğlu 2878 
ı Telgraf: Radi um - f stanbul 

IPEKIŞ'in B. B. markalı 
kravatlarını 

ı 
KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. 

MAZON MEYVA T'"ZU Mide •e Baraakları ağrı vermeden temlıler. 
U BASURU kökünden keser. 

taamı lltll n zevklo içilebilir bir gaıoz suyu verir. 

••MAZON TUZU,, ndanmemnun kalmıyanla.ra. Bahçe 

kapıda lı Bankası arkasında MAZON BOTTON 
ecza deposundan bedeli iade edilir. MAZON fsmlnt 
dikkat ediniz. Büyük tiıesl 100 kuruı. 

Bir defa tecrübe ediniz 

Emniyet 
Olan 

Sandığına Borçlu 
Zevatın Dikkat 

Nazarlarına 
EMNiYET s·ANDIGI MÜDÜRLOGONDEN: 
Sandık namına merhun bulunan menkul ve gayrimenkul emval yeni icra ve İflAı Kanununa tevfikan 

4 Eyliil 932 tarihinden itibaren icra daireleri tarafından sablacakbr. Evvelce olduğu gibi badema 
Sandığımız tarafından borçlulara üç aylık ihbarname gönderilmiyecek ve bUtUn takibat mezkur 
dairelerce yapılacaktır. Keyfiyet alakadaranca malfım olarak borçlarını vadeleri hululünde ödemeleri 
veya yenilemeleri lüzumu ilin olunur. 

Deyin ilmühaberi 
Ahr, aatar ve mhsup yapar. Ve bor tilrlil bonolarla i~ler a-8rilr. Ba

lıkpazara Makıudiye Han No. 35 UA"urlu sade M. Derviş. Tel. 23397 

Kıymeti muhammenesi 
Lira 

Aranıyor ' 

• Bugün ve bu gece « 
Şişhane karakolu civarındaki 

LUNA PARK'a 
Koşunuz: 

BOYOK BAHÇE EGLENCELERi 
Şişhane karakolunda 

LUNAPARK MÜDİRİYETİ 
Halktan gördüğü bilyUk ve müstesna rağbet üzerine 

Darüliceze Menfaatine 
BiR GECE E~LENTISI TERTiP ETMISTIR. . ' Amerikanvari muhtelif e~lenceler. Sureti mahıuaada ltalyadan celbe-

dilen ITALO'nuo ölilm küreıl içinde heyecanla motoıiklet hünerleri 
• Uçan 1andaliyeler • Elektrikli otomobil yarıtları. 

• Sıhhi müzeyi mutlaka gör Un Uz: 

Karaköy köprüsü Kadıköy vapur iskelesinde 
kiralık dükkan 20400 Çakmaçılarda lbrahimpqayı atik mahallesinde Fin· 

cancılar sokağmea (170) arım terbiinde bulunan klgir binanın 
tamamı (12-9-932) tarihinden (1().10-932) tarihine mOsadif pazar
tesi günU saat on beıte ihalesi icra edilmek llzere dört hafta 
müddetle ve kapalı zarf uıulile mUzayedeye konulmuıthr. Talip 
olanların pey akçesi veya Banka kef aletnameıile teklif mektupla• 
rmı yevm ve saati mezkôra kadar lstanbul Evkaf MUdUriyeti 
binasında mUteıekkil idare EncUmenine tevdi eylemeleri 
ilin olunur. 

Karaköy köprUıllnlln Kadıköy vapur islcelesinde 32 - 86 No. lı 
dUkkAn bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek üzere kapalı 
zarfla mUzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üzere 
herglln Levazım MUdOrlUğOne mfiracaat etmeli, müzayedeye girmek 
için de bir seneliği için 262 liralık teminat makbuz veya teklif 
mektuplarını 10 - 10 • 932 pazartesi gOnil aaat on beşe kadar 

NAiM VAPUR iDARESi -W Daimi Encilmcne vermeleri. 
~mir surat Posta~ ~~~~~~~K-1z~y-e_e_r_k.-k~~-Le-y-ll_Y_e_N~e-h_u_i~~~---~· 

itliha11:dık ve kuYVabisllk hallboda bü7illr 
f aled .... te1lrl a-lJrOlenı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

İnhisarlar Umum Müdürlüğ~nden: 
Likör fabrikası için yaptırılacak (10) adet sediyeyi imale talip 

olanların resim ve şartnameyi gördükten ıonra pazarlığa lıtlrak 
etmek üzere ( 10· 1()..932) pazartesi a&nll saat ( 16) da Galatada 
Mübayaa Komisyonuna mUracaatları • 

• 

A ~ ~t;-·~ N İstiklal Lisesi 
vapuru 

Her Percı.embe ırUnlerı Galata 
lııafta y rıhtımındaa 

Saat tam 18 de hareketle dofrıa 

I Z MI R'e 
Ye Paıar günleri lımir' den aaat 
14 112 da hareketle lıtanbul'a 
avdet eder. Tafsillt için Galata, 
Gümrük karıısında Site Fran· 
sez Han No. 12 yazıhanesine 

- mUracaat. Tel. B. O. 1041-• 

Son Po•t• Matbaa• 

Sabibl ı Ali Ekrem 
Nqrl1at Mldtlrlb Halil Litff 

iLK, ORTA VE LiSE KISIMLARINI HA ViDlR. 
Biltün 11nıfları mevcuttur. 

KA YlT MlJAMELESİNE DEVAM 
OLUNMAKTADIR. 

Herglln uat 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. 
ŞEHZADEBAŞI POLİS MERKEZi ARKASINDA 

._ _______ .... ~ Telefon: 22534 -mııı~~!!!!!!l!l!!!!!!!!l!I!!~~~~ 

MACAR ZiRAAT MAKiNELERi F ABRIKASI 
Hofherr- Schrantz- Clayton - Shuttleworth A. Şirketi 

Sirkeci Ankara caddui No. 18 - 24 
Htr türlil ziraat alit ve makineleri - Motörler • Santrifüj tulilmba-

lar • Değirmen tesisatı. 

GAYET UCUZ FİA TLAR 
Teklif Ye kataloğ isteyiniz 


