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Sultana~t Ca~~~ 8~(~-B~~~"n_il_n_M_~_d_~_n_~d_~_~] 
Kısmı Satılıgv a Çıkarıldı Tele!on Şirketine 3000 

Lıra Ceza Kesildi 
Evk~f idaresine Çok Şayanı Dikkat 
Bir ihbar Yapıldı; Tahkikata Girişildi 

Evet.. Hiç hayret etmeyiniz: . 
Swtanahmet camiinin bir kısmı 
lalılığa çıkarılmış ve ilk muame
le de göriilmüştür. Hayretinizi ve 
merakınızı daha fazla k6riikle
memek için öğrendiklerimizJ aize 
de haber verelim: 

Sutaoabmet camii avlusunda 
•Hunkar köikü"denilen ve camiye 
bitişik olan büyük bir bina var
dır. Bu bina camiye, yani doğ
rudan doğruya Evkaf İdareıine 
aittir. Onun malıdır. Bu kötkün 
bekçisile kayyumbaşıların oturması 
için bundan otuz sene kadar 
evvel camiin avlusunda başka 
bir bina daha yaptırılmışbr. Vaktile 
300 alttn liraya yapbrılan bu 
bina da yine Evkaf İdaresine ait
tir. Bina camiin arau, Uzerine 
kurulduğu için Evkaf idaresinin 
ISz malı olduğuna zerre kadar 
tliphe etmemek lizımdır. Zarif 
bir ev olarak yapılan bu bina 
iki katlı, beş odalı olup bir de 
sıeniş bahçesi vardır. T ahit balı-

&ablan kıamın re•mlnl burada ıUrUyoraunua 
çe kısmı da vaktile cami arsa• 
ıından tefrik edilmiştir. 

Burada evvelce camiin kay
yumbaşısı KAmil Efendi otu· 
ruyordu. Fakat bu zat gll· 
ntlo birinde vefat etti ve bu
r da KAmil Efendi.rıin oğlu otur-

Jktısat Vekili Mühim Bir 
lçtimaa Riyaset Edecek 
Ko~tenjanın Lehinde Ve Aleyhinde 
Munakaşalar Yapılacağı Anlaşılıyor 
Şehrimizdeki ithalit ve ibra- 1 

c!'t t~cirlerile fabrikacılar ve 
T~aatçıler bugün öğleden sonra 
ıcaret Odasında bir toplanta 1 

Yapacaklardır. • 
B ~ktısat Vekili Mahwut CelAI 

eym huzurile yapılacak olan bu 
top~ant.ıda memleketin iktısadl 
vazıyetmi alakadar eden btitUn 
mevzular görüşüleceği içia buna 
çok ehemmiyet verilmektedir. 
k Bu içtima haberi üzerine ali· 
.a
1 
dar ithalat ve ihracat tacirle-

rı e v d'W • . . e ıger zevat ıle görüşerek 
~~~trlerini t~s~it etti~. lthalAtçı· 
f ~an ınuhım bır kısmının 
I ~kırlerini burada şu suretle hu· 
a a etmek mümkündür: Bunlar, 
ekse~iy~t itibarile kontenjan 
usulünun aleyhinde bulunu• 
)'or!nr ve ebep olarak ta kon• 
!<!nJanın iş sahasını daralttı· 
f~oı, devletlerin bu münasebetle 

ı7.e karşı mukabil tedbirJeı al· 
d·kl?rını ileri sürüyorlar. Bunla
rın ıstediklcri şudur : 

" Ancak bizden mal almıyan 
klemleketlerin mallarını memle-

ete solcmcımak, bizden az mal 
a}an memleketlerin de kendile
rı~den aldığımız miktar kadar 
bızden ırıal almalarını temin et· kek ve kontenjanı ya büsbütün 
al~ırmakt yahut pek ziyade 

genışletmek.., 

ihracat tncirlerine gelince: 
He.nıe:ı bütün ihracat tacir
ler.ı ıh~acatın behemehal teşvik 
İdılmcsı lfizımgeldiği fikrindedir-
er.. ~=. her ihracatçı hariçten 
getırttıgı malın takasa tabi tu
tulmasını istemektedir 
z· Ziraatçilere geline;: İstanbul 
. •raft~ Odası Umumi KAtibi Lut

fi Arıf Bey de buıtııı ıöz alacak, 

BuırünkG içtimada çiftçileri• flkJrt• lul 
ı!yllyecek olaa 

LOHI Arif Bey 

şunlara iıtiyecektir: 
«_ Ziraate IAzım olan tohum· 

lar, ağaçlar, fıdanlar, zirai alet• 
ler, gübreler memlekete müsaade 
ile girmektedir. Bu müsaadenin 
istihsali için Ankara ile muha· 
bere yapmak icap etmekte. 
bu ise işi biraz uzatmaktad~r. 
Bunun için bu gibi eşyanın ma· 
hnllt Ziraat Odalarının veya Zi
raat Mlldürlllklerinin mUsaadesile 
memlekete girmesi lbımdır. 11 

Biz bu münasebetle fabrika· 
cılarm da fikirlerini topladık. 
Bunlar, kendilerine IAzım olan 
iptidai maddeler kontenjan bari· 
cine çıkarı ldığı için hUkümete 
teşekkür et "' 'dedirler. Ancak 
kontenja..- uıu ı;tenişlememelidir • 
bilikiı h : ar e .ki vaziyete ıe
tirilmdctcdir. 

mıya bqladı. Garip olan cihet 
şudur ki KAmil Efendinin oğlu 
Evkaf idaresine ait olan bu binada 
hem bedava oturuyor, hem de 
binanın bir kısmını başkalarına 
kiraya veriyordu. Fakat bu zat 
son gl\nlerde, Sultanahmet camü-

(Devamı ibocu ayfada ) 

Canavar Gibi 
Bir Haydut 
Yakalandı 

Dörtyol ( Hususi ) - Dört 
senedenberi bu havalide muhte
lif şekavet ve haydutluk hldise
leri yapan Sarı Hasan oğlu Meh
met son günlerde jandarmaları-
01ızın şiddetli takiplerinden ya• 
kasını kurtaramamış ve KörtUI 
köyllnde bir evde yakayı ele 
vermiştir. Bu şerir herif birçok 
soygunculuklar Ye iki de cinayet 
yapmışbr. Evvelce Erzinli Emir 
ağa isminde zengin bir zatı öl· 
dOren bu haydut bir müddet 
sonra da Karaköseli Mehmet 
isminde birisini feci tekilde 
6ldUrmllştür. O zaman bunun 
arkadqlarından Mehmet ve Çer• 
kez Ali aıu olarak yakalanmııta. 
Şimdi de bu şerir jandarma ku
mandanımız Avni Beyin şiddetli 
takibab neticesinde ele geçiril· 
miıtir. - Halis 

Şirket, Damga Vergisi Kaçakçılığı 
Yapmakla İttiham Ediliyor 

Haberaldığımıza sıöre, lıtall4' ~~~l~-:~~-
bul Telefon Şirketi aleyhinde 
3000 lira para ceıaaı kesilmiştir. 
Bu buıusta tahkikat yaptak vo 
ıu malumat. elde ettik : 

Şirket hissedarlan geçen se
ne toplanmaşlar, yenideo 55 bin 
alhn liralık 1000 tane hisse se
nedi çıkanlmasına karar vermiş
lerdir. Bu hisse senetleri çıkan\. 
mış ve piyasada tedavUle başla· 

mıştır.Fakat o ıamandanberi bunla· 
rın damga vergisi Defterdar
hğa teslim edilmemiştir. Bunun 
üzerine tahkikat yapılmış ve her 
hisse senedi için binde iki hesa• 
bile vergi tarhedilmiş, bu para• 
nıo dört miıli hesap olunarak 
tamam 3000 lira ceıa kesil-

miştir. Bu mal6matı verdikten sonra 
Telefon Şirketinin halktan, yani 
abonelerinden aldığı paraları da 
buraya kaydedelim ı 

Şirket ilk tesisat f çin 88 lira 
almaktadır. Ayrıca bir sene 
zarfında en az 500 mllklleme 
üzerinden do mtiklleme bedeli 
istemektedir. Her mnkllemenin 
ücreti 8 kurUf 25 paradır. 

Eğer bir ıenede yapılan mtı
k leme beşyllzll geçecek olursa 
her mükAleme için de ayrıca 8 
kuruı 25 para almaktadır. Şirket 
telefon nakli için do abonelerden 
bir def ada 25 lira almaktadır. 

Asd ıayanı dikkat olan cihet 

• 

-T.teı.a tırKedllla Tahtakaledeld blaua 
telefon rehb.:rleridir. 

MukaYele mucibince şirketin 
abonelerden bu rehberlerin an
cak maliyet ncretini alması IA
ıımdır. Fakat firkete kırk kuru
l• mal olan bu rehberler için 
abonelerden ( 80 ) kurut al
maktadır. Sirket aenede l 4000 
telefon rehberi buar. Bu hesa• 
ba g6re her sene halktan fazla 
alınan paranın mlktan tamam 
4600 liradır. 

Dilimiz için 50 Bin Keli-
me Daha Lazımdır 

Bu Mühim İşi Tekamülün Ağır Adım
larına Bırakmak Doğru Değildir 

Kurultayın oUnkU içtim• Manzare•ı 
Haber aldı§ımıza göre Dil fardan da çok hoılandıfını, 

Kurultayı önUmUzdeki perıembe dilimizin dOzeltilmesi için 
gUnU mesaisini bitirmiı olacaktır. elinden geldiği kadar çalııa· 
~urultayın dilnkll cels~si yine cağını söyledi. Halit Ziya Bey 
ög!eden ıonra C!azl Hz.nın h~zur- inigilizce, almanca, IAtince, fran• 
larıle toplanmıf, dk sözU U~akı za- 'mil ve f •t'b ·ı . . Ü ıızcayı ı sar ı ı arı e 
~~ f:l~lıt Zıy.a Bey a!mıştır. stat, tahlil etti. Sarf tarifi ve sıfat, 

dılımızın temıılenmeıı hususunda bu. 
ilk G · t f d ö .1 ld mevsuf a arasında mutabakat lca• 

Y azı ara ın an g sterı en yo 8 ideleri olmamak, sıfatları daima 
hep birlikte yürünmesi l:lzım gel- mevsuf tekaddUm etmek 
dlğini ve yürüneceğini söyledik-
ten sonra kendisinin öz ve açık itibariyle İngilizcenin lUrk· 
tUrkçoyc şiddetle taraftar oldu- çemize benzediğini, fiiller, imli 
tunu, dh;an edebiyatının güzel ve şiveye uygun telaffuz kolaylı-
ıasellerlnden olduğu kadar genç il itibarile türkçenin faikiyetini 
TUrk kızlarının çe4me bqlarında ıö•terdi. Zamirin fiilden evye( 
ılyledilderl çıplak tUrkçe ıarkı· (Devamı 9 uncu .ayfada ) 
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İktısat Vekilinin Celal Beyin Dünkü 

Beyanatı E • •• •• y Tetkikleri 
lktısat Vekili CelAI Bey harict mınonu angını lktısat Vekili Celil Bey dün 
tiearetimiı hakkında dUn gaıe· 8ğleden evvel harici ticaret 
temize 9ayanı dikkat beyanatta ofisine gelerek tet.kikabna de-
bul uııdu. Bu hususta ba.lkımız s· M .., s h.b. e· K d v 
diyor kt: Jr agaza a ) J, Jr un uracJ e İtaı:e ~1:1~:·a~:~a~eyM~~~~~ 

Fahri Boy ( Nuruosmaniye Halk 

•parlımaııı) 8. T . H kk d T k.b t y I rini davet ederek bir müddet 

rör:ı~.~·.::.:i:~·ç~~k:·~.-.~ ~:~t:: ır erzı a ın a a 1 a apı ıyor ~~=:i:k~:bu~00.r;mi:;;;';!:m!~: 
siyade 11 lizımdır. İktı1at Vekili iki gün evvel gece yarısı Eminönünde Altm Hiristo ve bütün binamn asıl müsteciri olan Ertuğ- tacılar, yumurtacılığın inkişafı vo 
Celil Bey de böyle yapıyor. Bugün Çizme kundura mağazasından bir yangın çakmış rul mağazası sahibi Nihat Beyler meYcuden beıinci ihracatın artması için Vekil Bey• 
gazetenize harici ticaretimizin ana· dlağaza kısmen yandıktan ıonra aöndürülmüıtD. Mnstantikliğe Yerilmitlerdir. den bazı temennilerde bulun• 
hatl:nna çok a-il&el anlatmıf. Ba Müddeiumumilik bu yaogını filpbeli gördüğü için Binada oturanlardan Ooofri efendinin bulun· muşlardır. 
beyanat arasında (krom) madenlerine 
taalluk eden •Özler çok mühimdir. muavinlerinden Muhlis Beyi tahkikata memur etti- duğu yer üç bin ve Ertoğnıl mağazası da ( 80 ) 
Biziın topraklarımız kromla doludur. ğini dün haber vermiştik. Muhlis Bey tabkikabm bin liraya sigortalı idi. Y almz Hiristo efendi yeni 
Madem ki bugün para ediyor n n bitirerek dün enakını Müddeiumumiliğe vermiştir. taşındığı için işgal ettiği yer sigorta ettirilmemişti. 
masrafla da bu it görillüyor. Bence Tahkikat neticesiode yangında kastolduğu sabit Yapılan tahkikat neticesinde yangının çıkbğı kı-
aenginlerimiz apartımana yabracak• 
ları paraları böyle kendilerine vo olmuş ve Altıuçizme mağazası Onofri efendi sımda içlerinde gaz bulunan kavanozlarla ıulı 
memlekete nafi itlere tahsis etseler ile bun'!.n üzerindeki kısmın müsteciri olan ter.zi talaşlar bulunmuştur. 
çok iyi olur. 

.... 
Sadık Bey ( Unkapanı Atlamata

Jl 70) 
- Paramıu yerinde tutmak ve 

dünya bubranma galebe çalmak için 

ihracab arttırmak mecburiyetindeyiz. 
lthal&b mı:z ibracatnr.ızdan fazla 
olursa bir gün milli aervetimizin 

aıfıra indiğini görürüz. lktuıat Veki· 
linin bizden mal almıyan ve ticue
timiu de ıuhulet göstermiyen mem· 
leketlero karşı a)dıfı mukabeJe 
bUmiıiJ tedbiri çok yerindedir. Bu
aünkü iktısat kaidelerine göre bir 

memleketi! mal verip te oranın para· 
ıını çektikten ıonra kendisine lü:zo• 

mu olan şeyi baıka memleketluden 
tedarik etmenin biç manası yoktur• 

• 
lrran Bey ( Hırkaiıcrif Akseki rua.-

hallesi ) • 

- Tültın, incir ve üzüru gibi bazı 
mahsuller tark memleketlerinden 
hemen birkaçında çıkar. Meseli 
Amerikada mebzul tütün yetiştiği 

hArde bizim tütünlerimizdeki nefia 
koku yoktur. Onun için Amerika
hlar tütünlerine çeşni vermek için 
bizden ve komtularımızdan tütiln 
almıya mecburdurlar. Bence bu gibi 
maddeleri yetiştiren del'lrtler reka
bete giriıerek mallarını ucuza sat· 
mıyarak aralarında aö.ı birli~l ya
parlarsa çok iyi olur. İktıaat Vekili 
de bu mühim meseleye işaret et· 
mektedir. 

• 
F.ızıl Bey ( Sultanahmet Üçler 7 4} 
- Harici ticaretin bir elden idare 

edileceği hakkında z:aman zaman 
havadialer çıktı. Fakat İkbaat Vekili 

bunu kati bir Uaaala tekzip etmİ.f
tir. Bu tekzibi çok bepndim. Çünkü 
piyaaadalıi tereddüt balutlaruu 1.üa
bütün ailip dpihdil. 

• 
Nuri Bey ( Fatih Çarpmba cad

d oe i 23) 
- lk:tıaat Vekili barid ticareti

miz nhmclatlara azap wumiyttek 
bir .. kilde yör6tülece tir diyw. 

Ban•n haricindeki t•:rialuıa adı 
olmaclıpı .öyliyoJ. Bu çok clofna
dur. 

Feyzi Daim Bey 
Asliye Mahkemeleri Reisi 

Vazifesinden Çekildi 

Bir ay kadar evvel lstanbul 
Asliye Mahk~meleri Reisi Feyzi 
Daim Bey istifa ederek istidasını 
Adliye Vekiletine göndermişti. 
Feyzi Daim B. kanun mueibince 
istifasından itibaren bir ay zar
fında vaz.ifesine devam etmek 
mecburiyetinde olduğu için şim
diye kadar vazifesi başına gel-
mı~ti Ha her aldığım za göre 
Feyzi Daim Bey istifasında 
israr etmiş ve dün de mah
kemedeki husust kitaplarını 
bir adamı vasıtasi!e aldırmıştır. 
Öğrendiğimize göre, bu istifaya 
seb~p bir ihtar meselesidir. 

Bir müddet evvel Adliye 
müfettişleri Adliye dairelerini ge
zerek bazı hakimlerin vazifeleri 
başına geç geldiklerini tesbit 
etmişler. bnnun üzerine 69 kadar 

· hakim ihtar almışbr. 

Merhun Emlak 
Emniyet Sandığına merhun olan 

emlak bundan sonra İcra daireleri 
tarahndan satılacak ve sandık tara
fından borçlulara ihbarname gönde
rilmiyecektir. 

Eskrim MUsabakaları 
Ayın on ct&dünde hmirde baş

lıyacak olan Türkiye eskrim birinci• 
lilderiııe Suat, Nermln Hanımlarla Ni 
bat, EoYU, İlhami, Faa~ Halim, Rıza, 
Adil, Nihat, Orhan, Ciha~ Mustafa, 
Kamil Ridvan Safa, Nüxhet, 1uam
mcr, Cent Ekrem Beyler iştirak 

e-clec:elılerdir. 
iiubakalar İ.ımil' Halkevi sa'o

au:ıda yapılacaktır. Program şudur: 
1 - Hanımlar araıında flore 

ma.abakaaı. 

2 - Milü lııbç takımiJe İ.tanbul 
932 kılıç takımı arasında müsabaka. 

3 - Ferdt kılıç müaabakası. 
4 - Fndi Epe müsabakası. 
5 - Ferdi flore müsabakası. 

Sahte Yaverin 
Muhakemesi 

Kendisine Gazi Hz. lerinio 
sahte yaveri sllsft vermekle maz
nun Hüseyin Fikri Efendi ile cü 
rüm ortağı Hadice Tarçın Kal
fanın muhakemelerine bugün saat 

l 3,30 da Ağır Ceza Mabkemsinde 
devam edilecektir. 

İstanbul İçin 
----

Fransızlar Tarafından Mü
him Bir F.ser Hazırlanıyor 

Her sene meşhur şark şehir

lerinden birisine ait bir kitap 
neşreden Parisleki neşir müe&
seselerinden birisi İstanbul hak
kında da bir kitap yazmaya 
karar vermiştir. Bu mOessese 
kitaplarında meşhur ressamların 
da o şehirlere ait muhtelif tab
lolarını neşretmektedir. Bu kita• 
hı Fransız akademi azasından 

maruf bir muharrir o!an M. 

Ragmon yazmaktadır. Müessese 
ressam Ali Sami Beye müracaat 
ederek lstanbul hakkında muh
telif sulu boya tablolar istemiş· 

tir. Kitapta ayrıca lstanbula ait 
( 200 ) kadar da resim buluna
cağı hRber veriliyor. 

Vapurcularm Temennileri 
Milli vapurcular, vapurculuğun 

devlete geçıneıi hakli-andaki kanunun 
bi~ sen~ tehir edilme•;ni, kanunn, 
hükumet tarafından alıDmıyacak o!aa 
upurl81' hakkında bir kayıt konul 
aıa.ıanı temenni etmektedirler • 

Sergi Mükafatları 
Geçen mayısla çiçek ve ta -

sergisine iştirak eden kimselerin 
mükafat ve diplomaları pazar 
glinü Ziraat odasında tevzi edi
lecektir. 

l Suiistimal 

/

IJ '!:!:::n:.:s:::;~m~: 
Memuriyet vazifelerini suüsti

J mal etmekle maznun Galata 
' postah:ı.nesi memurlarından Os-

man Hakkı, Mazhar ve Ihsan 
efendilerin muhakemelerine Ağır 
Cezada devam edilmiştir. istik
tap muamelesi yapmak üzere 

muhakeme başka birgüne bıra-

kılmıştır. 

Diyamandı Efendinin Davası 
Temyiz Mahkemesi Kaçakçılık 

rnaznunu Limon Kıralı Diyamaodi 

Ef. nin muhakemesini 8 numaralı 

lhtısas Mahkemesinden 9 No. lı 
İhtııas Mahkemesine nakletmiştir. 

Yangın l(asten Mi ÇıKmış? 
Sigorta parasına tamaan yan

gın çıkarmakla mamun Marpuç.

çularda hırdavatcı Panayot Efen
dinin muhakemesine devam edil-

miştir. Mahkeme şahit celbi için 

başka bir gfine bırakılmur. 

Dumlubınar Faciası 
Karadeniz seferini yapan 

Tavilı.adelerin Dumlupınar vapu

runun kamarotu Feyzi Ef. yi 
öldürüp denize atmakla maznun 

komanyacı Süfeyman Efendi 
ile ayni da.va da yalancı 

şahadetle maznun sllvari 

Osman Nuri ve ikinci kaptan 

Ziya Efendilerin muhakemelerine 

bu2füı ağır cezada deYam edile

cektir. Bu celsede phit dinlene

cektir. 

Mevhlt Münakaşası 
Bursa, 2 - Burad,, Karagöz 

meselesinden sonra bir de Sü
leyman Çelebi meselesi çıkmışttr. 
Süleyman Çelebinin meşhur mev• 
lfıdilnil Aşık Ali Paşanın bir 
manzumesinden iktibas ettiği 
söylenmekle ve fİmdi bunun 
münakaşası yapılmaktadır. 

Adliye Vekil Ankarada 
Ankara, 3 (Hususi) - Adliye 

Vekili Yusuf Kemal Bey bu saba& 
İstanbaldan şelırimizo gelmiştir. 

Tütün Kanunu 
Tütün kanununda yapılacak 

tadilatı tetkik eden komisyon 
yeni tadilat şekillerini lesbit 
etmiştir. Tütün kongresi yarın 
içtima ederek hazırlanan tadilAt 
projesini tetkik edecektir. 

Hariciyede Yeni Tayinler 
Ankara, 2- Batum Kançıları 

Abdurrahman Bey merkıı:ze nak· 
ledilerek yerine Elçilik Katibi 
Orhan; Tiryeste Kançıları Şefik 
Bey merkeze nakledilerek yerine 
Berlin evrak memuru Şadan, 
Berlin Evrak Memurluğuna dör
düncü daire memurlarından Ce
mal Beyler tayin olunmuşlardır. 
• 
iki Kadını 
Boğdular 

Salihli, 3 (Hususi) - Burada çok 
feci blr ciuayet iılendi. Faizcilikle 
geıinen Kamile Hanımla arkadap 
Rukiye Hanım boğazlanarak öldü• 
rüldit Bu kaab faciaam tafailabaı 

bildiriyorum : 
IUmil isminde bir adamle üç ar• 

kada.şa ötedenberi Kamile Hanımdan 
falzle para alırlar ve bir •ün Kamile 
Hanımın serntini ele geçirmeyi ta• 
aarlar lumı ,. 

·Facia gecesi buıılar Kimilc H. ın 
evi.De firml,ler TC derh•l kadınrağ'ıın 
boğazana aa.nhp boğmak iateınifler .. 
tlir. Boğlıu aılıuldığı için bağıraınıyan 
kadın çelin bir mücadeleden ıonra 

mecalıiz düımüş l'e bira.ı sonra 
.Slmllttür. 

Şerirlt r biraz sonra orada bulu• 
aa11 Rukiye Hanımı da boğar•" öl
dürmüşler, kaçmışlar, fakat biraz 
aoara hep•İ de yakalannuflardır. 
ISunlar başta Kimil olmak üzere 
Me.liat, Arnavu.t Halil ,.. Sabri iı• 
111inde dört 9erirdlr. 

Son Postanın Resimli Hikage si: Pazar Ola Hasan Beg , Digor Ki: 

1 : Hasan .Bey - Bugün, 
bizim kan, tutturdu ille hır-
ka da btrkL •• 

2 - Beni petine takıp ma
ğaza maiua dolafbrdı .. 

3 -
beğendi, 

kes tiki.. 

Nihayet bir 
32 liradan 

tanesini 
pazarlığı 

4 - Otomobille 
bana, güıerek •.• 

dönerken 5 - flAbi kocacığım.. Bizim 
bu yaştan sonra sfis zinet 
nemire... Bir lokma, bir hır.ka 
demesin mi? 



4 Teşrinievvel 
-==----

He D 

/ltlünderecafımızın çoklu
ğundaıı dercedilememiş
tir. 

Kuponlar 
Saracoğlu Şükrü Bey 
Parise Hareket etti 
Düyunu Umumiye meselesini 

kat'i olarak halletmek üzere Sa
racoğlu ŞUkrll Bey dün Parise 
gitmiştir. ŞükrU Bey hareketin· 
den evvel demiştir ki: 

" - Pariate ilk işimiz iki ta• 
raftan mürekkep bir tahrir ko
misyonu teşkil etmek olacaktır. 
MUz:akerenin kısa süreceğini tah· 
min ediyorum.,, 

Adana Hatti 
Devlete Geçti 

Adana, (Hususi) - Bir Fran· 
llz şirketi tar fından itletilmekte 
olan Mersin, Nusaybin oimendifer 
hattının Adana ... Meydanıekbez 
kısın, JOn bir anlaşma neticesi 
olarak teşrinisaniden itibaren 
Devlet Demiryolları İdaresine 
geçecektir. 

Dişçi ektebinde 
Dişçi Mektebinde dit etlerinde 

hasıl . ~l~n Piyorre hastalığını 
tedavı ıçıa yeni bir kilinik açı· 
lacakbr. 

Nafia Vekili Sıvasta 
Ankara, 4 ( Hususi ) - Nafia 

Vekili Hilmi Bey Samsun hattın· 
daki takviye ameliyesini tetkik 
için bugUn Sıvasa hareket ede
cektir. 

Mançuride 
Japon Zabıta Kuvvetleri 

Çinlilere Teslim Oldu 
Moskova, 3 ( A. A. ) _ Ka

kirovskiden bildirildiğine göre 

1 
anşuli, Hailar; Buhedo Ka-

angc · ' h.. u • garnızonları Mançukov 
d~küme-hne karşı isyan etmişler· 

ır. Mançuko istasyonundaki 
Jİpon zabıta kuvvetinin ailihlara 
a ınmış ve bu kuvvet teslim ol• 
muştur. Çinliler Japon gllmrUk 
memurunu da tevkif etmişlerdir. 

Rus Heyeti Sehrimizde 
f ~us Mütehassıs Heyeti dün 
Ôb{';aları gezmiştir. Heyet Reisi 
K r of yoldaş yarm Darillfünun 

on erans Salonunda bir konf e
ra_ns verecektir. Heyet perşembe 
iÜnU Odesaya hareket edecektir. 

Bir avga 
Hah Fabrikası Müdüt'Ü 
Ağır Surette Y araİandı 

F 'k'" t erı oy Hah fabrikası modn-
~u sviçreli Hanri ile nişanlısının 
kardeşi Antodi Mari arasında 

avga çıkın ş, Hanri tehlikeli su· 
rette yara!anmışır. 

.. 
Bir T cvl<if Daha 

. iskan takikntı devam etmek· 
~dır. Sabık iskan Memurlarından 

tıf Ef. de tevkif edilmiştir. 

Yeni ~ e.·lrnz b.emuiları 
K Kırklnreli Serkomfoeri Musa 
hım, Bilecik Serkomiseri Men· 

nan Beyler Merkez Memurlug-una 
terf· t · ı l 1 c mış er ve vazifelerine baş· 

lam~lc üzere lstanbula gelruiş
erdır. 

Hayvan Sergisi 
d Hayvan Ser isi ay sonu~ 

• r~JaDoklmt abahçedeki Hasahırlarda 
.. ca ır. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi • Hırs Ve İnsan 

Hıra, insanı kamçıhyan bir Yuıtadır. Eter hın bizi gece gQndüı harekete pfüme6"e1 bi.z l lr adım ~·.ıe 
atmayıı. Hın oJmadan da inaan zengin olabilir. Fakat paranın kıymeti nedir? Hıraımı:ı olmadan da büyük mev· 
k~lero geçebiliriz? Fakat muayyen ~lr hedefe varmak lııra1 olmadan yllkaelmit olmanın manuı nedir? Zikre değer 
bır fey yapmak •• zikre detcr bir adam olmak için muayyen bir hır11mıı olmahdır. Bi:ıi hın yürütür, hıra 
muyaffalr: eder. 

SON TELGRAF H BERLERİ 
.. 

aşvekil Paşa izd 
• 
ismet Paşa Dün Elizizde Çoşkun 
Tezahürat Arasında Karşılandu 

ElAziz,4( Hususi ) -Baıvekil Paıa, ref akatlreinde 
Sıhhat Vekili, Umum Jandarma Kumandanı ve 
Umumt Mtıfettiş lbrahim Tali Bey olduğu halde 
dtı.n dörtte şehrimizi şereflendirdiler. 

!erinin ayrı ayrı ellerini sıktılar ve halka iltifatta 
bulundular. ismet Paşa mUteakıben aUrekli alkışlar 
arasında ikametlerine tahsis edilen Vali konağını 
tereflendirdiler. Geceleyin ıereflerine büyük bir 
fener alayı tertip edildi. 

Civar kazalardan, n.ahiyo ve köylerden hususi 
heyetler ve kalabalık hır halk kitlesi Baıvekil Pa-

ıayı hararetle karşıladılar ve alkışladdar. Başvekil 
Paşa otomobilden indikten sonra iatikbalci-

Malatya, 4 (Hususi) - Başvekil Paşaya arzı 
tazimatta bulunmak üzere Sıvu Valisi Süleyman 

1 
Sami Beyin Riyaaetindeki Sıvas Heyeti şehrimize 
g~ldi. 

Hudut Ozerlııde Dolaşan 
\ ir Ermeni Tevkif Edildi 

Gaziantep, 3 (Hususi) - Aldığım malümata göre 
fU son gilnlerde cenup hududumuz üzerinde bir 
Ermeni görülmüş ve tevkif edilmiştir. Bu Eemeni, 
bududumuzun Kilise yakın olan civarında tUpheli 

adamın Suriyeli olduğu, hududumuzu gizlice 
geçmek istediği anlaşılm!fbr. Yapılan arqbrma 
neticesinde mevkuf Ermeninin üzerinde Berut 
hastahanesinde yattığma dair bir vesika ve 
bir de fotograf çıkmışbr. Tahkikata ehemmiyetle 

bir vaziyette dolaşıyormu~ Tahkikat neticesinde bu devam edilmektedir. - A. S. 

Yunus Emre 
Bu En Eski Şairin Bur

sada Mezarı Bulundu --
Bursa, 3 - Emirsultan me· 

zarlığa civarında Karaabdürrezzak 
mahallesinin daracık bir köşesin· 
de Yunus Emrenin mezarı bu· 
lunmuştur. Burası bir türbedir. 
Maanıafih mezarın, Yunus Emre· 
nin orada yattığı tahmin edilerek 
sonradan yapıldığı anlaıılmak
tadır. 

TAbiiyetimize Girenler 
Ankara, 5 (Hususi) - Bulga· 

ristan, Yug eıslavya, Romanya, 
Rusya, Suriye, Filistin muhacirle· 
rinden 1679 kişi Ubiiyetimize 

ka bul edimiştir. 

c=:=====================-=========~"""""=-=·-========:--. 

Gazi Hz. nin 
Hitapları --·-

Ga:ıl Hz., fahri hernşehriai bulun• 
dutu Diyarıbekirdo çıkan Diyarıbe· 
k ir gazetesinin aahibini Dolmabah• 
çe Saraymda kabul etmi~ler ve it· 
tlfatta bulunmuşlardır. 

Gazi Hı. muharrire beyanatta 
bulunmu~lar, bu meyanda demişler
dir kiı 

c- Diyarıbokirli, Y:ınlı, Erzu-
rumlu, 'fralııonlu, İstanbullu, 'fr, kyalı 
Makodoııy:ıh lıop lıir ırkın ovlAtl:ırı, 
hep ayni cevherin c.laıu:ırlarıdır.> 

Sovyet Devlet Çiftlikleri 
Moskova, 3 (A.A) - Devlet 

çiftlikleri için ayrı bir komiserlik 
ihdas olunmuştur. 

M. Çaldaris 

Yunan Muhalefet Reisi 
Son Sözünü Söyledi 

Atioa, 3 ( A. A. ) - M. Çal
daris matbuata beyanabnda 
cumhuriyet rejimini bütün fırka
aile beraber tanıdığını söylemiş 
ve bu meseleyi niçin kapatmak 
istemediklerini anlamıyorum, de· 
miştir. 

Avusturya Hitlercileri 
Viyana 3 (A.A.) _ Hitlerci .. 

ler kongresinin beşinci içtimaı 
nisbi bir sükün içinde geçmiştir: 
Ancak şurada burada bazı ufak 
arbedeler olmuştur. 

Sayfa 3 

Sözün 
ideal Bir Erkek 

Tipi Nasıl Olmalı ? 
___ _,,,..._ ____ A. E. ,ı=m=I 

- Genç bir kızı mes'ut ede
cek ideal erkek tipi nedir? 

Geçenlerde kadın karilerimiz· 
den biri bizim Hanımtey%eye bu 
suali sormuştu. Aldığı cevabı ay· 
nen hahrlıyamıyorum. Fakat: 

- Genç kızın yaşına, görgü~ 
sUne, muhitine ve tahsiline gö
re değişir, mutlak bir kaide 
vaz'ı milmkUn değildir! Cüm· 
lesile başlıyan bir fikir serdet• 
mişti, zannederim! 

* Bizim Hanımteyzenin kadın 
ve erkek psikolojisinde geniş 
bir bilgiye sahip olduğunu bili· 
rim, teşhislerini aynen kabul ede
rim. Fakat müsaade ederse: 

- Genç bir kızı mes'ut ede
cek ideal erkek tipi nedir? Sua· 
line daha salAhiyetle cevap ve· 
recek birisini bulduğumu söy· 
liyeceğim. 

-tc 
Bu, Peggl Upton admı ta• 

şıyan Amerikalı milyoner bir 
kadındır. Ancak otuz yaşında 
olmasına rağmen şimdiye kadar 
o kadar çok defa evlenmiş ve 
o kadar çok defa ayrılmıştır ki, 
Şikago gazetelerinde: 

- TalAk karalıçasıl unvanilo 
yadcdilmektedir. 

Bu kadının bir meslekdaşa
mıza söylediğine bakılırsa: 

- "Evlenme bir tecrübe ve 
bir fen iıidir. Adeta piyangoya 
benzer, ekzersize ihtiyaç gösterir 
ve bir insan nekadar çok defa 
evlenirse evlenmeyi okadar çok 
anlar.,, 

lf. 
Mükemmel 1 
Şu halde bu kadın evlenme 

ve bo§anma kıralıçaaı unvanım 
taşıdığına glSre evlenme ve bo
tanma işinde mlltebaasıs olacak, 
demektir. Sözlerini dinliyebiliriz. 

Diyor ki: 
- Bir zcv\. herşcylodon ovel zengin 

olmalıdır. Bana parasız güzellikten biç 
1Jalıectmcyiniz. Zira bon Iaks vo ııa· 

halı hayatt sevorim. Altını, elması, in· 
ciyi ve hor ıeyindcıı ovvol do ç-ok det
torini scverlmt Bir defa im olduktan 
sonra gözlorln ve saçların reııglııl 

dütUııolıiliriz. 
Uzun boylu, esmer vo takriben 

otuz lıot yatında olmalıdır. Zira. bun· 
dnn daha genel çocuk, daha ynolıı:ı 

da ihtiyardır. 

Şu noktayı da unutma) ınız: Bu 
zevç itlerini kondisi yapmamalı, fakat 
yaptırmalıdır. ÇankU lıUtUn zamanı 

benim olmalıdır. 
Bunun haricinde beni sertliğe ka~

mııdan, ç.ıltlırl\sıya sevmesini istoriuı. 
:Karoktcriııe galinco: Diraz kavgacı 

olııınl ı dır. Zira. hor sabah uyaııclıgırn 
zaman kfiçük bir mflnakaşaya ihtiya· 
cıın varJır, çllnkil yüzüme ronk 
vermektedir. 

Görüyorsunuz ya, fa'T.la talcpkar 
doğilim, .Maaınafih ,urı.sını da. söy· 
liyeyinı: 

Müstakbel zovcim sabahlar,ı bondon 
evvel uyanmalı ve beni 07 gailesinden 
kurtarmalı, ön·hno banyosunu yapmıt 
tra~ını olın111, t~rtilazcvo pürtobossUıo 

~ık malıdır. 

Vo hoıı~o ideal lıir crkok tipi de 
bu ~artları nefEindo corncdou udaın· 

dır. • 

* Bereket versin bu mUtalea 
bir kaide değildir, aksi takdirde 
bütün erkeklerin temennisi şu r 

İSTER İNANMA! iSTER İNAN, 
~ olacakttı : 

l 
-Keşki dünyaya kadan 

fıtanbul on beş, yirmi gündcr.~crl müthit bahk 

bolluğu içinde yüzmel;t:edir. O kndnr ki palamutun 

çifti şu günlerde yirmi paraya bile satılmıştır. datta 

binleı ce paiamut, bolluk yüzünden denize dökülmfi;• 

t~~· Fakat d:ğer •iliyet gautelcrinde okuduğumuza 
gore bazı yeri.erde balığın okkası 30·40 kuruşa satıl· 
maktadı~. Harıce olmasa bile dahile satış yapılacağına, 
~~ takdırde bahkJarın d~nize dökülrniyeceğine. bunun 
ıçınde treolerde ö\srt tecllizat Jizım oldua-unaı 

gelseydim l ____ _ 

Limanda Sis 
Bu sabah limanımızda aat 

4,30 dan itibaren kesif bir sis 
başlamış ve sekize kadar devam 
etmiştir. 

/ Sevahili mütecavire seferleri 
-·-----....,...,.""""'~--......,.........,...,.. ..... ___ ._._..,...___.._..._......,ı.ı..:.:.,,'1,.ı;,ı,;...:ı;.ı~----------.J müşkülatla yapdabilmiştir. 



.. Sayf. 

1 /Wemleket !vlanzaraları 

Bit/iste 
Mektep 
İhtiyacı 

1 

Bitlis (Hususi) - Burada şid· 
detli bir mektep ihtiyacı vardır. 
Şehrimizde elyevm bir orta ve 
beş ilk mektep mevcuttur. Fakat 
bwılar ihtiyaca Diabetle çok az
dır. Mektepsiz kalan yaYrulu 
bergün küme küme sokaklarda 
dolatıyorlar. ilk mekteplerden 
llçü üç dershanelidir, bmılar tam 
devreli ilk mektebe ifrağ edili,. 
1e bo ihtiyacın ln8111en öolne 
geçilebilir. Şunu da söyliyeyim ki 
burada muallim kadrotan çok 
noksandır. Orta mektepte ancak 
iki muallim bulunduğunu söyl~ 
mek ha waziyetia dereceıini izah 
için kafidir. * Burada aoj-uklar b&§laıwt
br. Şehir tam bir IOllbalıar 
havası içindedir. Son yağan yağ· 
marlar ekinlere yeniden can 
venniştir. Şimdi her e•de lot 
bazarlıktarı yapılmakta, kabak 
patlıcan, domates gihi sebzeler 
erik, elma, dut gibi meyvalu 
kurutulmaktadır. 

Memlekette hararetli bir imar 
faaliyeti başlamış, tehrin e:ı Çlek 
liç büyük hamamı asri bir şekle 
getirilmiftir. Ba liç hamamda 
temizliğe azami itina ghtecil· 
mektodir. - Niyazi Yılmaz 

Bilecikte 
Güzel Bir Spor Sahası 

Vücuda Getiriliyor 

Bilecik ( Hususi ) - Şehrimiz 
ıporcularının faaliyet ve muvaf· 
fakiyetleri muhitte bOyllk takdir 
hisleri uyandırmıfbr. Gençlerin 
ıevkini arttırmak mabadile bir 
spor sabası yaptınlmakta, bergtın 
elli amele aahanın teıviyesile tığ· 
rqmaktadır. Spora tahaia ediJ. 
mek bere hazırlaaaa bu sabanın 
evvelce metrfık bir mezarlık oldu-

ğunu ileri süren Servicell bir boca 
camide bu huausta Jnzwmuz --ı6zler söylediğindea mahkemeye 
verilmiştir. 

Bir Hanımm Teberruu 
Merzifon ( Hususi ) - Hoc~ 

Süleyman mahallesinde oturan 
Gurup zade Hacı lbrahim Efeodi· 
nin ailesi haca Zühre Hanım Tiirk 
Tayyare Cemiytine ( 100) 6lçek 
lrnğday teberru etmiş, bir bronz 
madalya ile tAltif edilmiştir. 

Ödemişte 
4 Milyon Kilo Patates 

istihsal Edildi 
Ôdemif kazası yazlık iıtihsa

lltı hakkında ıu malümat mev
cutlar: Tfttftn 1,500,00fJ, / mıtir 
1,700,000 akdan ao,ooo, kumdan 
120,000, börülce 30,000 kendir 
elyafı 600,000, kendir tohnumu 
300,000, patates 4 milyon, su· 
ıam 450,000 safi pa-.uk 20 biıı, 
palamut 2,200,009, kabuklu ceyiz 
200,000 kilodur. 

Balık BoJluğu 
T elrirdai ( Hususi ) - Birkaç 

gUndenberi ıehrimize Marmara 
ve Kumbağ sahillerinden külli
yetli miktarda palamut balığı 

gelmiştir. Balıkçılar hergüo balık 
çıkarmaktadll"lar. Yarım okkalık 

palamut balıklannın tanesi ktrk 
paraya sattlmaktadır. - G. C. 

SOM POSTA 

MEMLEKET 
•• 

HABERLERi Ev Doktaru 

---------------------Can Boğazdan 

Edirnede Yerli San'atler GelirSözü 
Yanlış Değildir 

N fi B P • ı D •• H Şİfmanhk, fÖphe yok ki, sıhhr e s eyaz eynır er unyanın er tlmkden bir parça kaybetmektir· 
Bu 6, bönyeleri tabii olan lr 

Tarafında Muş·· teri Bulmaktadır ::;v~.:"'!:du~~:~:.ki; 
Edirne (Hu

ıllli} - Tmca, 
M-riç, Artta ne
birierile aardmıı 
ve örillmlif olan 
Edimemizde ıa-
nayii ikiye ayır· 
mak icap etmek· 
tedir: l - Ma
kioeleşmiı sana• 
yi, 2 - FJ u· 

..ı .. birkaç de
ia dfttmu ilılll.............. 
bu pel f8hrin 
aabit ıinederiııi 
te,kD ediyor. 

Edinıedellaa
rif hayab çok 

aayii. lzere lise, 1lm 
Birinci kııım Ye erkek mu-

aanayi maalesef allim mektepleri, 
Edimede teea•ı ... MD'llll: •e jan-
etmiı say.tamu, GUz.. Edlr11 .... 11111uml ••nz.--ı ..... mektepleri 
fabrikalar değin ıencilik ve ma· yer almaktadw. gibi yllkıek Ye vasat derecede 
rangozluk sanayiine inhiıar et· Burada hayat ucuzluğu naat irfan nuru veren kıymetli mllea-
mektedir. derecededir. Bununla beraber seaeler vardır, halle daima yeni· 

El aaaayiine gelince: Edirae- mahrukat fiatleri bitin Tiirkiye- liğe mlUemayildir. DarOlfanun 
de pek mllhim bir yer tutmuştur. ye nisbetle çok pahalıdır. Edir- bahçesi dellilen parkta BllyDk 
Bu sanayün batında peynircilik ne bir ka91m şöhretiai de bina· Gazinill asker kıyafetindeki hey• 
gelir, peynirlerimiz d&nyanın her larına borçludur. Semaya yUk· keli her akşam binlerce halkın 
yerinde lımmıl bir flhrete ma- aelrnif minareJerile bir şalıesu ara11ada anki kucakllllUDlf pbi 
lildir ve miifterisiz lr•lmaz olan camilerimiz Türk miman dur~tadll'. Edirnenia Y•' 1 

Kokulu sabun, clevai misk. aa.n'atinin tahikalarıdır. KUtDpba· mahrumiyet noktU1 • ve elek· 
bademezmeei imalltbanelerl de ne, mllze, kıtla, muhtelif mek· triktir. Mevcut teaiaat ihtiyaca 
bu kısım sanayiin baş tarafmda tepler gibi gayet muazzam bi· kifayet etmemektedir. 

Adana da 
Bir Dilencinin 
Serveti 

Adana, ( Hamt) - G~ 
çenlerde burada &ten bir 
dilencinin otwduiu Jc.lübe arag. 
dığı zamu altua, lira, pmilft 
nikel, br•z olarak ( 800 ) lira 
zuhO.r etmiıtir. Bundan baıka 
buradaki bazı dileacilerin kira 
getiren evleri, yaylı arabaları ve 
f aiıle işletilen aerTetleri olduğa 
da ıöylenmektedir. 

Viranşehirde 
iki Şerir Ôlü Olarak 

Yakalandı 
Virantelür ( HUUlll) - Siye. 

rek jandarma müfrezesi uzun 
zamandaoberi eşkıyalık yapan 
Pulit ve Koç Afi ismindeki iki 
aaltya .-suya diiflrmlftlr. Vu· 
kabman aıım bir 111tbademe 
ıwüeliade PaW: ilm&f, fakat 
Koç Ali k8Çllllfhr. 

Maa•afib ..afren Koç Atiyi 
takip etmit w Fıraba 1bt ya· 
nındaki V angök köyllnde birader 
zadesinin evinde Koç Aliyi tek· 
rar aarmqbr. Buada imci bir 
mllsademe vokubulmuı ve Koç 
AH ile mllıademeye lftirak eden 
biraderzadesi Hacı da 61dDrlll· 
m\\ftlr. 

Kuduz Köpekler 
Gemlik (Hususi) - Koduz 

vak'alan artma)• baflallllfbr, 
evvelki gthı bir k~pek kudurmuı, 
aaldırmıya bqlatalf, fakat derhal 
&ldürülmtıştür. Kuduz köpeğin 
başı kesilerek lataablll kuduz 
bastahan~sine g&ıderilmiftir. 

Uşakta Spor 
Uşak ( Husuıt ) - lzmlrdeki 

birincilik maçlarına iıtirak etmek 
üzere Uşak M ntaka şampiyonu 
Turan 1dman Yurdu İzmire hare-
ket etmiftir. 

Temiz 8jr Kasabamız 
• 

Gered~ Belediyesi T e -
mizlik için Çok Çalışıyor 

Gerede kaaabuın•a ....... ,. tllllreel 
Gerede ( Hmusl) - Belediye

miz hararetli bir imar faaliyetine 
bafiam•pv. izzet Bey laainde bir 
mllbendise 2200 lira verilerek 
kuabanın bir laarituı yapbrıl· 
maktadw. Eski kahne binalar 
yıkıldıkça yerine yenileri bu 
haritaya g8re yapbnlmakta, bu 

suretle de sokakların geniıletil· 
mesi ip bat-•maktadlr. 

Bitin esnaf •hh1 mHJ•eye 
tlbi tabdmakta, dlkkAnlar kon-

Antepliler 
Lise istiyor 

Antep, (Huaual) - Ortımek· 

tebimizim 1011 ıımfı llğvedil

mittir. Bu bAdiıe memleketimiz 
geaçleriai çok mlteeuir etmit
tir. Bu sınıf ta tahsil g6ren 
talebeler açıkta kalmıılardır. 

Buraya bir lise tesisi için mUra· 
caatlar yapıhr\<en Ortamektepte 

trol edilmektedir. 
Sokaklana temi&lijine, ııeah 

ak,.. aruezl.r taraftnd• ... 
laamuma bilhwa . itina sWe
rilmektedir. Çarıı Ye mahalleler 
her gece lllka lambalari ile ten
vir olunmaktadır. Belediyenin 
bntçe9İnd. elektrik fabrik- te
ıiı edilmek Dzere bir miktar pa
ra ayrılmaaı takarrtlr etmiftir. 
Bu karar ltaaabanın inkişafı 1a0k· 
tai nazanndan pek hayutı ela• 
cakhr. - S. E 

Armutovanın 
Yeni Yolu 

Balıkesir ( Huıual) - Armut· 
ova nahiyesinin İskele yolu İnfaatl 
bitmiı ve yol nakliyata açılmııbr. 
Bu yol mllbim bir iab"lısal yeri 
olan Armutova nahiyesinin en 
bnynk ihtiyacını kartılamııtır. 

bir aınıfın kaldınlmuı hepimizi 
mliteeııir etmiıtir. - A. S. 

rlbauJer, yemekleı-ini çabuk yer-
ler, fazla niıastalı yemekleri se
verler. Vncutları yağlanu. Sonr• 
zayıflamak isterler. Bunun içil 
balabitdilderi çare, enela ek-' 
mekten, 1100ra etten kesmektir• 
HIAaki ihtiyaçtan fazla yem 
ne •sece muzıru, Ylicuda J.A
zım olan tabii gıdadan eksik al
makta o nisbette tehlikelidir. 
Çtınkn, banmı neticesi vereaı• 

Yarır. Vücudun hastalıklara karfl 
olan mu'kaTemetini kırar, sari har 
talıklara karşı muafiyetini kald.
nr. Demek oluyur ki zayıflamak 
için boğazdan kesmek doğru dr 
ğlclir. Yapalacak fey tadar: 

thtiy.ç •İsbethıde ,emek v• 
yaba lokmaları iyi çiğnemek. 

BilbaHa aipst.ab yemeklerill 
...ı,. üe aclamakdh karıımall 
IAzımdır. Bu hal, yemeğiD hazial 
kabiliyetini arbrır. 

VOcudu maayyen bir ağırhk
ta tutabilmek için ikinci şart ti 
belaemebal gllode muayyen bit 
zaman yürümektir. Hele sabaJrı 
ları, bir çeyrek müddet kol,ay 
Yllcut hareketleri yaptlacak olurd 

. ıifmanlamak kabiliyeti son derec• 
auhr ve zamallla ağırlıktan, fazla 
y .... dan eaer kalmaz. 

.llaruf FranllZ Doktoru 
lönanıa talebeleriae daima t 
rar ettiği ıu söz, bugün her ,,,_.l99 
torun tavsi,e edebileceki b' 
bıfzıasıha kaidesidff'. 

iyi Yemek Ve İyi Yürümek 
Tıp edebiyab, buadan b 

mUddet evvel Pariste müıah 
edilm bir nk'ayı, bu m6naır 
betle aöz &ıliode bulundurmalı 

' lllzamunu beyan eder. Vak'a 
kahramanı ,Jirmi dört yaşında IJ 
g•çtİ. Cimlei hazmiyeainde hi 
bir arwa yoktu. Fakat yem 
yjdjlrtea bir u sonra midede y 
mldar hi.sıl olur, yemek boğazd 
gsi ~elmek istidadını göste 
•• bu genci aon derece rahatt 
ederdi. 

Vaziyet tetkik edildiği zamall 
görilWI ki, ha delikanlı, yem~JJ 
bir açgözlü gibi yemektedir. T 
bil •rette bir saatte yenm 
limqelen yemeğini nihayet 
bet dakikada )Uvarlar. Bu ge 
mftpbede albna alındı, yemeğ· 
yaftf, yavq yemesine dikk 
edildi. Çektiği rahatsızlıktan es 
kalmadı. · 

. Meşhur Servante1mi, Donkit 
eserind~ld kahramanlarındaa S 
ıo Pansa'ya atfen kaydettiği 
.aı, daima göz iSnftnde bulund 
rulmak lizımgelen bir hakika 
ifade eder: 

Mide insana tabi 
1119811 mideye tibidir. 

Demek ol11Jor ki hıhıs51 
noktasından alı ..... llzımgel 
nclalar, aıbbl, ~ baznu k 
lay, dalak ve böbrekletin v. . 
feleriıri kolay görebilmeleri ı'' 
temeastıl 1cabiliyeti futa olanl 
dır. Tiki, bu •retle, dhnlei 
biye de keacliaine llamplea 
hamulesinden mahrum kalmadl 
olama. Bu arada, yemeklerde, 
mjldvda pr~p içmek te fa 
bir pydir. Çilnkii tarabau ter 
bab arasında bulunan maddel 
aaiistimal edilmediği takdir 
vlcodu sağlamlaşbrıet fe1ler 
ıva-daantn bize emrettiği 
dur: 

Ne fazla, ne ek'Sik. 
Meşhur bir Arap darbınıe 

der ki: 
Kaaaatkirlık bir araca 

zer. B• ağacın kökii azla · 
etmek ise meyvası da nhhat 
ıllkOnettir. * ._ 
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Siyaset Alemi BABİC:I TBLGBAFLAB 
Bütün Devletler 
Ko1ıtrol 
Edilmeli! Sulh Ve Silih 1 

Alnıanyaoın ıilihlanma meaele
ainde diğer de•leUcrle hukuki mQ
ın·at isteyi•i karfı•ında Fransızlar 
•rurnda Jeni bir fillir cereyanı bq 
gö~te~miı ve bu fikir cereyanı muh
telıf Frnıııız: gazetelerinde imalı birer 
nıııl<ale ile ortaya atılmıştır. 

F ransa,Almanyada-;. Esecek Nifak Rüz
girlarına Karşı Silihlanmalıyız! Diyor 

Paris, 3 - Ayan Reisi M. Bu fikre taraftar olanlara göre: 
1 - Alnuınyanın ıifihlanmasına 

meydan 'Yer memeli 
' 

2 - Bunu temin için icabında 
Fransız ıilahlarının bir miktar azal• 
tılınasına razı olmalı, 

3 - Bu ıilahlarm tedricen daha 
ziyade azaltılacağı hakkında teminat 
'Yermeli. 

4 - Be4 ıcneUk bir mukavele 
yapn1alı, 

. 5 Alınanyanın gizliden gizliye 
~·~ahlanıp ailihhımnadıtını oınlamak 
ıçın Akvam Cemiyeti tarafından bir 
kontrol heyeti teşkil edilmeli, fa kat 
bu kontrol heyetinin Alman izz~ti
ncfsini incitmeıneai makaadile Franıa 
da dahii olmak Gzere bitün diğer 
deYlet.eri de kontrol edebiJeceti 
ıöylenmelidlr. 

Temin edildiğine göre bu fikrin 
taraftarları süratle ziyadeleşecektir. 
Fakat nekadar z;yadeleşlrle.rse :tİ• 
yadet~,.•İnler Franııı; Erklaı Harbi. 
Jeainin •iddetn bir nıuhalefeı;ne 
maruz kalacakları da muhakkaktır. 

.Şaruı da dikkate ıayandır ki, 
be, altı ıene evvel Alnıanyanın en 
il- -k b' ~çu ır hareketi karf1S1nda Alanan 
vıl~yelleTinlll i11at edilel>ileceği söy
lenırken, fİmdi Almanyanın ailih
fanm• •rı11a.. karft11ıada bile bu 
tehdit açıktan açıta ileri ablmaımak
tadır. Vakıi şiddeti teklif e~nfer 
yok değil i1e de ıeıleri pek cılız 
çıkmaktadır. Şu halde neticeyi yine 
•amanın hükmüne talik etmek zaru
reti hasıl oluyor. _ ,._ ıf. 

Janneyin 30 senelik siyasi haya• 
tının tesidi merasiminde söyle
diği nutukta demiıtir ki: 

- Harici siyasette gaymiz 
sulhtur. Bu hususta kimseden ders 
almıya ihtiyacımız yoktur. Briyan• 
dm sulh aşkı, yavsı yavq tabak· 
kuk etmiye baılıyor. Benim baş· 
hca gayem sulh ve beynelmilel 
intizama kavuşmaktır. Sulhun vilcu
da getirilmesi son derece gilçtilr. 
Sulh yolu şarkı aöylemekle kate
dilemez. Bu yolda birtakım uçu• 
rumlu ve benüı: açılıp tosbit 
edilememiş kısımlar vardır. Her 
işte olduğu gibi sulh işinde de 
iffet ve doğruluk şartbr. 

Hudutl•rı Ge~en Nifak RUzgArta" 
Aynı merasimde nutuk söy

liyen M. Andre liyotey demif
tir ki: 

- Biz hudutlanmızı karder 
liğin rüzg-Arlarına açmak isti-
yoruz. 

Bu hudutlardan Fon Şlayşer 
(Alman Milli Mftdafaa Nazın) nın 
nifak rüzgarları geçecekse biz 
onları bütün kuvvetimizle müda
faa edeceğiz. 

Hatip Almanyamn gizli silah
lanması hakkındaki endişelerini 
şöyle anlatmıştır: 

- Büturı Fransa arkanızda
dır, silablar1mızı tahdit edelim 
amma, bunu sulhe yardım etmesi 
nispetinde yapalım. Yoksa, te~
lihab tahditten zarar etmemiı: 
icap eder. -----

Hindenburg 
85 Yaşında 

Berliu 3 - Alman Reisicüm- Su /h 
huru Marqal Hindenburg·un Meselesi 
8S inci yıldönümünün tes'idi ınU-

Pariıs, 3 - Sent - Vest' ta 
nasebetile tezahürat yapılmıştır. 11 Sulh Met'atesi ., denilen bir 

~areşal Hiodenburga dahil ve ha- abidenin kütat resmi yap1lmıştır. 
rıçten binlerc1' tebrik telgraf ve Obüslerle yıkılmış olan evle-
~ektupları gelmiştir. Maruf şah- rin siyahlanmış taşlardan riicuda 
sıyetlerin yazdıklar1 makaleler getirilmiş bir el, avucunda me-

M~r~şahn aıkeri ve sair meziyet- deniyetin meş' alesioi tutmaktadır. 
len b" b Bunun etrafında yeni evcikler nı ırer 1rer saymaktadırlar. 
8.. vardır. Bunlarda, bu muazzam utün resmt binalar, kiliseler 
h ı ' harp meydanında. bulunan on usus evler bayraklarla donatd- l 
ınıştır. binlerce Fransız, lngi iz ve Al-

man askerlt!rinİn naaşlarını .ihti· 
Reisicümhur Naıırları ve or- va eden mezarlıklarm muhafız-

du mensuplarmı kabul etmiş lan olan maluller ikamet elmek-
l>undan sonra Garnizon kilisesin~ tedir. 

deki dini Ayinde bulunmll§tur. Hükumeti temsil eden möste· 
R~isicüınhur harp malülleri abi- şar Düko, bütün etraftaki me· 
d zarlıklarıu birer ibret dersi ver-

Almanyada Fon Paptn - Fon Şlayter_ kabineıl iktidar ınevkiin~ geçtik~ 
ton sonra sabık Hohenzolern &ilel kıraliye efradı aruında. bir f'lfaliyet eaeri 
görUnmfyo batla.dı. Askeri merasimlere, miill bayramlara. ittfrak ederek unu

tulmuı tılmalannt tekrıu göıtermiye bqtadıJar. Müfrit. aıtlllyetçl ga.zet~l?r 
ubık vellaht Kromprlnz Frldrih Giyomun istikbalde Reııııic!lmhur olması ı~,ın 
hiçbir mtni yoktur demektedir. Avrupa matbuatı, eabık Kromprfnz'ln_ Roısi
cilmbur makamına gelmei3inin yakın bir ıa~anda Hobını_oı~ ailcsinın tek
rar iktidar mevkiine gelmesi demektir diyorlar. Resmımızde, Kro~prin~ 
Fridrib • Girom ile Varetal Kakenıenl çelik miğferleria reımigeçıdlııde 
görünmektedirler. 

Litton Raporu 
Avrupa Matbuatının Beğendiği Rapor, 

Japonyayı Sinirlendirdi 
-----

Paris, 3 - Çinin Paris Sefiri 
ve Cemiyeti Akvam Mtimessili 
M. Vellington Ko beyanatı ara
aında yeni Mançuri meselesine 
temasla aemiıtir ki: 

- Ecnebi bir devlet tamamen 
ve esasen Çinli olan bir topra 
ğın ljlerine müdahalle etti. Y eui 
Mançuri devletinin Çin tarafın· 
dan tanınması mesele&ine ge
lince, bu mevzubas olamaz, Ka· 
ide ve nizam harici olan bu 
hali şiddetle protesto ederiz. 

Bu vaziyet bizce muteber de
ğildir ve olamaz. Milletler cemi
yetine beyhude müracaat etme
mif olduğumuzu z.aımediyoruz ve 
meselenin rnüıakeresini beldiyo-
ruz. 

Tereddüt Edllen BJr nokt. 

raporun sonundaki mlitaleada ol· 
duj'unu aöylemektedirJer. 

Bu mlltalea tudur: "Herteyden 
evvel kuvvetli merkezt bir Çin 
Hükumetin mevc\ldiyeti zaruri
dir.,, Bu ihtimal de pek uzak 
bulunduğundan bunun tahakkuku 
gazeteleri tereddllde dfitürmek· 
tedir. Birçok gazeteler bu mese
lede İngiltere ile Amerika ara
sında birlikte çalışmasını iste• 
mektedirler. 
Fransız Gazeteler-inin mUta lea•ı 

Paris 3 - Litton raporu hak
kında Fransız gazeteleri şu mU
taleada bu!unmaktadırlar: Rapo• 
run tetkikata noksandır. Ra
porda Japonya ile Çinin baş-
ba,a verip uzlaşması tav· 
siye ediliyor. Bu da imkAn 
haricindedir. Çünki Japonyada 
bugün bir emrivaki yapmıştır. 
Eski rejime avdet etmesi imkAn
sızdır. 

Japonya itiraz Ediyor 

Sayfa 5 

Gönül İşleri 

Tehlikeli 
Kızlardan 
Korkunuz! 

"Bundan bir hafta evvel tam
madığım bir kadına parkta tese
dDf ottim. 

Hemen yanıma sokuldu, ya
vaş yayaş lif atıruya başladL 

Ben ilk defa hiç yils verme
dim, bırakıp geçtim. 

ikinci bir defa daha parkta 
gezerken yanıma geldi. Bu defa 
onunla konuştum. Hatta beraber 
bir de deniı gezintisi yaptık. 

Bana hemen aşktan bahset• 
miye bulaşdı. Seni çok seviyo
rum diyor. 

Benim bu i~e aklım pek er
miyor, bu mesele beni epeyce 
hırpaladı, Lutfen ... ,, A. F 

Bu gencin mektubunu, park· 
larda, 5okaklarda, tanımadıkları 
yerlerde rastgeldikleri hüviyet
leri meçhul kızların arkasına dü
şen gençleri uyandırmıya yardım 
eder Umidile dercediyorum. 

Henüz hayatın çikin taraf• 
larını bilmiyen, mektep sırala· 
rından hayata ilk adımlarını atan 
çocuklar, bu serseri k1Zların kim 
ve ne olduklarını bilemezler. 
Kolay ele geçmİf bir av zanne· 
derek peılerine düşer ve tehli
keli uçurumlara yuvarlanırlar. 

Bu kı:dar hayatlannı kendi
lerini ıatarak temin eden bed· 
bahtJardır. Bunlar toy çocuklan 
aldatmakla geçinirler. Fakat ba 
kazanacakları bet on kurup mu• 
kabU onlara en tehlikeli hasta• 
lıkları a11larlar. 

Böyle serseri, ne idüğU beHrıiı 
kız ve kadınlara aldanmayınıı:. 

HANIMTEYZE 
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maddelerini tenkit ettikten sonra 
şu fikirdedir: 

Komisyon Mançuride yalnız 
15 gUn kaldı. Yeni devletin te
~ekkUlUndeu sonra kargaşalıkları 
tetkike vakit bulamamış vo bu 
vaziyetten sonra hasıl olan salahı 
görememiştir. 

Buna mukabil komsiyon Pe
kinde uzun müddet kalmış ve 
Matcşal Çang Suliyan'dan Japon• 
ya aleyhinde malumat almışbr. 

Tokyo 3 - Hükümet erkAm 
bu hususta şu fikirdedir: Millet
ler Cemiyeti japonyanın yeni 
Mançurideki kabiliyet ve istikra· 
rını ispat etmesi ıçm Uç sene 

Londra 3 - Gazeteler, Lit
ton komisyonuunıın hazn·ladığı 
rapor hakkında mütnlealarını 
neşretmektedirler. Deyli Telgraf 
ve Mo.rning Post gazeteleri, 
bu mesdenin hallinde tesadüf 
edilec:: k en biiyük güçlüğlln 

Tokyo 3- Japon Harbiye ve 
Hariciye mehafili raporun birçok eıine bir çelenk koymuştur. mekte olduğunu söylemiştir. 

~~-========================:=:===::.:;;=================================================================:a 
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beklemek icap eder. 

ÇOCUKLUGUM 
B !BI 

......_ Me.,.ur Rus Edibi Maksim Gorli ... , J hayat rı> n.:ı u 

=:=::=::=:::=:=:=:=:=::==:::==: Türkçeye Çeviren: Muvaffak 
Onun lcü!ıeylanı artık ihtiyar 

olmuş, bitkin bir attı. Onun 
cildi s k' h b' • an ı sar oş ır res· 
•am '1slında beyaz olan bir deriye 
her · k nevı ren ten birer parça 
çalnıış · · · ve ııınan tam ortasında 
~~zgeçmiş gibi bir ınanzara arze· 
ıyordu. Hayvanın ayaklan iki 

t~na açıkta. Postu paçanaların 
ır araya yamanmasından hAsıl 

khn~ş .gibi idi. Öin gözleri ile 
~!Dıklı baıı dertli dertlı' ·· 

egıl . r one 
ht mış 1• Peter Amca hayvana 

roaetle nıuaaaele eder, onu asla 

kamçtlamaıdt. Atını 
diye çağırn-dı. Bir 
babam ona: 

- N:çin hayvana 
yan ismi verdin?. 

Diye sordu. 

" Tanjlrn l ,, 
defa büyük 

bir bıristi· 

- Neden mi? Muhterem Vas
ıil Vassilyeviç ! Tanjka Hiç te 
bir lııristiyan ismi değildir!. 

Pter amca aynı r.amnnda oku
mak ta bilirdi. Dini kitaplara da 
epey akla eriyordu. Büyük ba
bamla evliyalar arasında en ulu-

Konuşmayı çok seviyordu, 
göriinüşe nazaran iyi kal pli ve 
neş'eJi idi. Fakat bazan gözleri 
kanlaşır, ölü bir adamın sabit 
göı1eri gibi bakardı. Veyahut bir 
köşeye çekilir, karanlıkta büzülür 
ve yeğeni cıilsiz gibibi bir tek 
lakırdı demeden susar kalırdı. 
Ona birisi: "Peter amca nen 
var?,. Diye sorarsa ağır ve sert 
bir sada ile cevap verirdi: 

- Hadi işine!. 

Bizim sokaktaki evlerden bi· 
rinde bir zat oturuyordu ki tuhaf 
bir adeti vardı. Paıar günleri 
hoşuna gitmiyen köpeklere, ke
dilere, tavuklara, horozlara ve 
gelip geçenlere penceresinden 
saçma tüfeği ile ateş ederdi. Bir 
keresinde de ( pekala ) yı gözU

no kestirmifti. Filhakika uçmalar 

onun deri caketinden nüfuz ede
memişlerdi. Fakat o birkaçmı 

cebinde bulmuştu. HAia sihirbazın 
bu minimini mavi yuvaılaklara 
gqılüğU~ yaklaştırarak dikkatle 
tetkik ettiğini hatırlarım • 

Bilyük babam polise haber 
vermesi için onu tahrik elmek 
istemişti. Fakat (Pekala) saçma· 
ları bir köşeytt fırlatarak : "Değ· 
mezl.,, dernişti. 

Diğer bir defasında saçma
lardan birkaçı büytik babamın 
bacağına teıadüf etmi,ti. Fak at 
o meseleye ehemmiyet verdi ve 
mahkemeye tikAyet etti ve bütün 
diğer saçma yiyenleri ve şahitleri 
ayağa kaldırdı. Tehlikeli komşu 

da birdenbire bir tarafa kay• 
boldu gitlL 

( Arlı.ası var ) 
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Diinya Hadiseleri 

' Diinyada 
6 Milyon 
Esir Var 

Lon<lradan bildiriliyor: DUn
yanm esaretle mücadeleye başla· 
dığı günün üzerinden tamam 99 
eene ieçmiş bulunuyor. Bu mll
cadeleyi açanlrm batında Vilber
for isminde bir 1nfiliz Tardı. O 
gUa. bugün, tam bir asır geçmit 
olına.9tna rağmen, insaniyet bu 
beladan hAlA kurtulamamıttır. 

Çünkü bugün, Cemiyeti Akva
mın istatistiklerile sabittirki, dün
yada tam altı milyon eıir Ye 

köle mevcuttur. İngiliz kiliseleri, 
insanı insanlıktan aşağı bir dere
coy düşiiren ve bir nevi hayvan 
menzelesine indiren bu ticaretle 
daha ciddi mücadele edilmesi 
için yakında bütün insaniyete 
hitaben beyannameler netrede
ceklerdir. 

lstridye Muhabbetine Dair 
Şu Amerikalılar hakikaten 

akla durgunluk veren işler ya-
parlar. Bakınız Vera Kôring isim· 
li dilberin aklma ne gelmiı, bu 
hanımefendi, istridyeleri çok se
ver. Bunları meze olarak atıştır
maya bayılır. Fakat ayrıca, bu 
hayvana karşt büyük bir de kal
bi zafı vardır. İstiyor ki iıtrid-
ye yiyenler, bu hayvancıklara izi
yet etmesinler. Canh, canla 
ateşe göstermesinler. Bıçaklar.nan 
ucunu iki kabuiun arasana ıoka
rak onlara ısbrap vermesinler. 
Ameliyat yapılan hastalar gibi, 
e•vell ha11asiyetleri giderilsin, 
.onra yenilsinler. V cra KlSring 
latridyelerin hassasiyetlerini gi· 
dermek için ıu uıulU taniye 
ediyor: 

Bir parça aaitborik, Lir parça
da Hİt fakik. 

Maamafih astl kalbi dileği bu 
hayvancıkların bUabütün rahat 
bırakılmaları, el süriilmemesidir. 
Fakat unutuyor ki boynunu süs· 
liyen inciler için çok sevdiği i;
tridyeler, er geç yine onıın keyfi 
uirunda kurban gidece!derdir. 

1000 Metre Deniz Dibinde 
Londradan yazılıyor. Profesör 

Vilyam Bib, şimdiye kadar hiç
bir kimseye nasip olmıyan bir 
muvaffakıyet elde etmiş, cleniz 
altında 1000 metre derinliğe in
miye muvaffak olnmşlur. 

Profesör Bib bu muvaffaloyeti, 
hususi surette inşa ettiği hir 
aletle iemiu etmiştir. Bu alete, 
profesör Pikarın havaiara çıkmak 
için kullandığı aletin aksi olar:ık 

Batisfer ismini vermiştir. 

Hitler~ Yine Hasta imiş! 
Bcrlindcn yazıhyor. Milli Sos

Jalist Fırkast Lideri f litlerin ciddi 
bir sinir hastalığına tutulduğuna 
dair ortaya çıkan .Jayialarda kuv
wetle israr ediliyor. Bu iddialara 
göre Hitler, mi\temadi surette 
doktor nezareti altında bulun
maktadır. Onu11, bu hastalığmın 
en büyUk delili, son zamanda 
irat etliği nutuklardan birinde 
Reisicümhur Mareşal Bindenbur-
gun YJlkln bir ölUmüne işarette 
bulunmasıdur. Hitlerin hastalığı

nm bir sebebi de, hatt fikirlerinin 
arkadaşlarmca lcabul edilmek is
tenmemesidir. Çünkü Hitler, son 
vaziyetinden sonra, milli &osyalist 
hrkası hasımlarınm her vasıtaya 
müracaat ederek ortadan kaldır-
mak fikrini müdafaa etmiştir. Fa
kat fırkanın umumt temayülli, 
kanuni yollardan ayrılmak olma
dığt için, bu mukavemet te Hit-
lerin sıhhati Uzerinde derin bir 
tesir yaptmşhr. 

So:ı Poıta: Bu haber .,. malumat, bit
tabi. büyük bir lhl•Jat laaycllle tel&kld edil
.. 111 iba•chr. 

TARiHİ MUSAHABE 
•• 

Bahçıvanlıktan Yetişen Ufürükçü 
Softa Ortalığı Kasıp Kavuruyordu 

Bu Adam İstanbuldaki May;-unlan Bile Haraca Kesmişti 

157 4-n en ( t 595)e kadar ıeçen 
yirmi bir y•I, Oımanla tarihinin 
facialat ve garibelerle dolu bir 
devresidir. Bu uzun yılların be· 
men her gilnünde acıklı bir hi
diseye veya gllHinç bir vakıRya 
tesadüf olunur. i ir taraftan ka
dınlar, diğer taraftan hocalar 'za· 
yif iradeli Padişahı, ÜçünçU 
Sultan Muradt pençelerine almıf
lar oyuncak haline getitmişlerdi. 
O sabahtan akşama kadar ho
caları \'e akşamadan sabaha 
kadarda kadınları dinlerdi. İki 
yularla idare olunan bir biçare 
vaziyetinde idi. Ve kafasını sil
kipte hür kalmayı bir dakika 
olısun düşünmiytrdu. 

Fakat halk, için için ıstırap 

ve hayret tı1şıyorôu. Kadm nti
fuzu devlet haysİ)etiui baltah
yordu. Hocaların her işe burun 
sokmaları milli vakarı incitiyordu. 
Ordunun, unıu.11i İ<ırgmhğa ter
cüman olarak, yaptığı birkaç 
hamle, saray kadmlarile hocaları 
korkutmuş olmakla bf"raber sin
dirememişti. Onlar yine sazlarını 

çalıyorlardı, parsa1armı toplı· 
yorlardı. 

Bu nağmeler arasında neler 
yoktu! Riişvet, sarhoşluk, sefahat 
siyasi amiller ve iskandallar, peş
revsiz zurna ahen~i gibi gelişi 
güzel kulakları tırmalıyordu. Bu
nuııh beraber kadınların ve 
hocalımn giilünç olsun, acıkh 

olsun, hadise yaratmakta mahir 
olduklarına ve ortaya koydukları 
eserlerin orijinal şeyler bulundu
ğuna da şiiphe edilemezdi. Onlar 
müptezel vndil~rde dolaşmıyor
lardı, kepazelikte adeta mucitlik 
gösteriyorlardı. 

Saray vaizi Şüca, facia ve 
muthike icadmda bilhassa te
meyyliz etmişti. Manisada idi bir 
bahçevan iken mezbahalardan 
Raıiye Hatunun muhabbetini ka
zanmak ve bu sayede de - osı
rada heall& weliaht olu • Sultan 
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Muradın nsuıtahiplerl arasma so
kulmak yolunu bulan Molla Ştı
ca, kihinlik, müneccimlik, rem
mallik yaptığı gibi çapkınlığın 
her nevinde de natat idi. lıtan
bulun dört köşesinde birer bah
çe edinmiıti ve bunların hepsini 
bülbOl yuvaıı haline koymuş-
tu. Onun bülbülleri boy-
lu poslu insanctklardı. Halis 
Türkçe konuşurladı, kalgt [ 1] 
yaparlardı, şarkı okurlardı, şarap 
içip sarhoş olurlardı. 

VAiı: Şiica, mahir bir mlirte• 
kipti de! Padişaha fal açıp aldığı 
atiyyelerle, vezir aylığını geçen 
tabsisatile iktifa etmeıdl. Memu
riyet Hhp para kazanırdı. Bu 
ırtebeple dile düşen, halkan nefre
tini kazanan saray adamlarının 
ön safında bulunuyordu. Kendi!>İ
de bu noktayı anladığı için ara· 

ınra dindarlık kisvesine büri\nllr, 
bid'atlar aleyhinde ıöz söyler ve 
bazı Adetlerin IAğvi için alenen 
propaganda yapardı. Türkçeıi 
perhiz ile lalınayı birlikte kulla
nırd•l 

işte bu iki yüzlU adam birgün 
Rumların mavi, Ermenilerin mor, 
Yahudilerin sarı ipekten süslü ve 
kıymetli ıerpuşlar kullanmalarını, 

MUslümanların da büyük sarık 
sarmalarını dini esaslara muğayir 
gördü, Müslümanlığın ilk devir
lerinde böyle israflar hulunma· 
dığım ileri sürerek ve İslam 

dininde olmayanların da bu di
yarda o dilin hükümlerine uy

maları laz.mgeleceğini ıöylU· 

yer ek bir ferman yazdırdı. Rum
ların, Ermenilerin, Yahudilerin kir
nnzt birer mendil sar.nmalarını 
ve Müsliimanlarm gayet ufak sa
rık taşımalarını kanun haline 
koydurdu. Hatta Türkiyede ilk 

[1] Kalgı , d:rns ıl ırnıcktir. O ıı.aııa 

llo lıilhaııısa Rumeli lt·lı~t1tıindt! kulla
ııılır. Bıı kelime hiY.ı•, raketaıı da, 
<laıı•tan da nıuniı goli)or ı 

M.T 

kurulan ra .. thanenln kıymetli 
mUdOrll Nakıyeddinl, kavupdakl 
kalan aarıktan dolayı ıokak orta· 
ıında azarladı, ıaray mUe11inba
tı11nın aarığım da kendi elile 
parçaladı. 

Molla Ştıcaın başlık meıeleılle 
alikası bu icraata inbiaar etmedi. 
Maymunların da, inaana benıe

yişlerinden dolayi, başlarına mut
laka bir ıey geymeleri icap 
edeceğini söyledi ve yeni bir 
irade ile - o ıırada maskaralıkla
rile İstanbul ıokaklarmı ıenlen
diren, adetleri de yüzleri bulan -
maymun tayfasına birer kırmızı 
takke geydirdi. 

Onun maksadı, elbette anla-
şılmııtır ki, israfı kaldırmak değildi. 
Baılarma mendil sardırdığı kUtle 
kütle balkı sızdtrmaktı. Nitekim 
bir, iki ay ıonra Patrik ve Haham 
efendilerin delAletlerile büyücek 
bir para aldı, kumızı mendil 
sarmak mecburiyetini kaldırttı, 

sarıkların hilrriyetini de iade 
ettirdi l 

Fakat maymunların takke 
giym~leri devam ediyordu. On
lardan kolay kolay rilşvet alına
mazdı. Kendileri gibi aahipleri de 
dönen dalAverayı anlamamışlardı. 
Bu kayıtınzlık ise Molla ŞUcaı 
sinirlendiriyordu. Üç beş yüz 
maymundan bir iki bin altın ala
mamak herifin hiddetini tahrik 
ediyordu. 

Böyle bir sırada çarşıda bir 
dl\ıine maymuna raslgeldi. İçle
rinde birkaç tanesi takkesizdi. 
Minimini başlarını serbestçe ha
valandırıyorlardı, neşeli neşeli 

oyun yapıyorlardı, halkı eğlendi
rip glildüriiyorlardı. 

Molla Şilca, bu manzaraya 
tahammül edemedi, hemen atıldı, 
hançerini çekti, masum hayvan
lardan ikisini elite öldlirdO, öbür
lerini paniğe uğrahp kaçırttı. 
maymunların aabibi olan iki dilen
ci arap, katil hocanın DOluzlu bir 

Kari l'vlekluolar! 
i 

1 

Emci Mi 
Sağaltıcı Mı 
Diyelim? 

Gazetenizin bugünün ( mesel•· 
lerinden) sOtununda Profesör Cr 
fer oğlu Ahmet Beyin ( İlaca Enı 
Doktora Emci demek mUmkOr 
dtır.) 1erlevha11 altındaki yazıla• 
rını okudum. Muhterem profes&
rtın her halde aerlevhayt teıkil 
eden miıallerini hiç te iyi intihap 
edememiş olduklarım gardilrn. 
Çünkü ilaca Em denince belki 
eczacıya Emci demek mUmkOa 
olabilir. 

Çtinkl o yalnıı ilaçla müşte
gildir. Fakat doktor böyle midir 1 
Her halde muhterem profesör 
doktor tabirinin manas nı iyi 
kavrıyamamıılardır. Çünkü doktor 
ll&ç nevilerini ve sureti istimal· 
lerlni bilir, fakat onun ile i~tigal 
etmez. Halbuki ( Cl ) edatı nihr 
yetine ilave edildiği isme meıJek 
izafe eder. Halbuki doktor ya· 
zacaiı ilaç reçeteleri ile ol
duiu kadar operasyonlar ile 
de birçok haataların hayatla· 
rant kurtanyor. ilaçtan ıiyad• 
ı6zlerlle her meslek erbabın• 
dan ziyade hakikatine nU
fuz ettiti ruh hastalarını tedavi 
ediyor. 

Onun 16rUntifU, bazan cad 
çeldıen hastaya bile yapmak 
Omidinl telkin ed"biliyor. Ahmet 
Beyafendinin liaanı Ulrkçelettil"" 
mek bahsile iıtiıale hakları ol· 
maaa ıerektir. 

Muhterem profeaör, doktor• 
tllrkçe lıim takmak istiyorlarsa 
(Emci) den ziyade (Sağaltıcı) ta
biri daha çok yaratacaktır. 

Doktor E. M. 

C Cevaplarımız J 
.. aııısuuda Mıılıınct Hasaf Bı·~ ( : 

43 talebenin sınıfta kaldıkla· 

rmt ve 3 talebenin ıınıf geçe
bildiğini yazıyorsunuz. Muallilll 
ve heyeti talimiyenin daima viC" 
dani kanaatlerile hareket eden 
uzuvlar olmaları icap ettiğinden, 
bu işte mutlaka bir haksızlık vr 
ya ihmal bulunması IAzım değil• 
dir. Eğer siz bu kanaahnızd• 
ısrar edecek delAil ve veıaik• 
malik iseniz hemen Vekalet He
yeti Teftişiyesini vaziyetten ha
berdar ediniz. 

adam olduğunu bilmiyorlar<lı, ken
disini tanıroıyorlardı, bu sebeple 
haklarım müdafaa etmek iıtedİ"' 
lcr, viiı:m yakasına sarıldılar, 
sürüye ıUrtiye kubbe albna g&
türdüler, ıadrazam Siyavüş Pr 
şanm huzuruna çıkardılar, " adil"' 
let isteriz! " F eryadile katilin mu
hakeme edilmesinde ısrar göster 
diler. 

BOtÜn çarta halkada, işlerirıİ 
bırakıp, oraya gelmiıti, bu garip 
davanın ne şekil alacağını mer•" 
edip Sekleşiyordu. Zavallı sad-
razam, maktul maymunlarm ka" 
nını tazmin ettirmek için n• 
nefsinde kudret, ne kanund• 
sarahat bulabiliyordu. Yüzlerce 
dinleyici öniinde birşey yapaın• .. 
mayı ise haysiyetsizlik sayıyordd-
Bu sebeple düşündil, taşancb• 
para kuvvetile gürilltüyü örtme1'" 
ten başka çare bulamadı, nıa~ 
mun sahiplerine kesesinden el 
altın verdi, maktüllerin dağclağ• .. 
sızce gömülmesini çavn~lara h~ 
vale etti ve miiştekilerle seyircl" 
leri dağıttıktan ıonra vaiz Şüc-' 
d~d~ I 

- Ebsem ol şeyhim, de " 
bu da bir dava idi, geçti! -fL .f' 
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İlAnını gazetelerde okuduğum 

z~.m~n Darülbedayi bizi yedi 
koyün yedi Zeynebini bir snaya 
~ıip karşılatacak zannetmiştim .. 
apıdan girerken etrafa bakındım 

ne Zeynebe, ne Kezibana benzer 
kimseyi göremedim. 

Ancak perde açıldığı zaman 
Zeynep çıktı.. L~kin benim anla
dığı_m gibi yedi k<Syün yedi Zey
nebı yokmuş. . Yedi köyün vedi
ıinin de ancak bir tek ze;nebi 
v~rmış. O da neşeli, şen, şakrak 
b~rfey olsaydı ne ise ~e, meğer 
agl~mış suratl.nm birimi9 .. Per· 
demn beşinde de baştan sona 
kadar hün~ür hün~ür ağladı. 

Zeynebin dllğünil olur belki 
~iraı eğleniriz diye bekledim. Bir 
ışte uğursuzluk var mı zaten sonu 
gelmez, ha şimdi ha şimdi derken 
davalar çıktı, nizalar çıktı bir 
tiirlü dllğün de yapılamadı, Za
t~n yapılsaydı da zerde pilavdan 
bııe tattmnıyactıklardı va K 

J •• en-
f~iJ.eri &Rhnede lıkır hkır rakı 
ıçhler de dönüp bir kere yanm 
ağula olsun: 

Siz de arzu eder misiniz?. 
Diye aormadılar bile ... 
Beşinci perdenin ıonunda jan· 

dar•nalar geldi. Kapılar vuruldu, 
aUrültüler, patırtılar oldu. Bir11ey 
detil beni de ıahit yazacaklar 
diye korktum. Ne ise perde ka
pandı. Herkes ellerini kızartmaca 
e>ynar gibi biribirine çat çat vur
du~r, perde tekrar açıldı. Zeynep, 
hanı o demin ıöylediğim ağlamış 
ıuralh Zeynep göründü, boyun 
kırıp seJam verdi, babası olan 
moruk ta ayni şeyi yaptı.Mıymıntı 
bir nişanlısı vardı. Alimallah So· 
kakta görsem ıııiskin herifi akıl
lanım diye canmı çıkarıncıya ka
dar döğerim. O da öksüre tıksıra 
ıelılm verdi, ·gitti. 

- Dur Efendi nereye koyacağım biraz dO,oney: m. 
- Hanım •akan bu l• için zihnlnı •azl"" 1 ..... .,. ' ... yorma •.• 

Baktım herkes çıkıyor hen de 
çıktım.. Fakat arka ııralar ara
ıından geçerken ayaklarımın al
tında bir alay fıstık kabuğu çıtır 
çıtır ezildi.IMlibarel< nesne okkaaı 
tlç yUz . kuruştan ne diye yU:z 
ku~uşa ınerde Darülbeayie kadar 
gelır bilmem ki. 

Oyunu seyrederken arkamda 
ke.stunefişeği patlatıyorlar zan-

Tramvaylara 

Yemin 
Hasan Bey çok içki içen bir 

dostuna nasihat ediyordu : 
- Dünyada en mukaddes 

bildiğin şey üzerine yemin et ve 
bir daha içme. 

Dostu Hasan Beyin sözünii 
kırmadı yemin etti.. 

- Bir kadeh rakının üzerine 
yemin ederim bir daha içmiye
ceğim. 

netmiştim meğer fıstık yiyorlar
mış. 

Afiyet olsun, gö:ı:ü.nü:ı: yok 
ama. Zeyd~bin . zerdesini yiye
medık barı bııede birer avuç 
fıstık dağıtsalardı. 

Pazarola 

==-::::..:...==---=-=-=- -= 

Ne Oluyor? 

d - H san Bey, tramvaylardan birinci ikinci mevkiler kal
ırkıhyor. Bundan •cnra valnrz 

ca nıış. " bir tek cins tramvay ola· 

- Deaane ki ha ı b •onra iki 1 zra u lfte yine biz yanıyor"uz, bund•n 
ne mevklln h•Y•llnl blle giremez alaceOızl 

VARMI Kİ 
• Kandlne eş istersen. 

Hemen ar-a, varmı ki? .• 
Kalplerden kalbe esen; 
Azgın bora var mı ki 1. 

* Bir güzel buldum Fakat, 
istiyor hep oto yat! 
ister oturt ister yat; 
Cepte para var mı ki ? •• 

* Söyledim gene e man 
co,arım zaman zaman .. 
DUnyada benden yaman, 
Bfr geveze var mı ki?. 

P.O.H.B. 

Bilir 
Hasan Bey " •.. ,, mfiessesesinin 

Müdiriyet kapısının önünde bek· 

Jiyordu. Müdür, içerde yoktu. 
Bir başkası gelip odacıya sordu. 

- MUdür B. yoklar mı·~ .. 

- Çıkhlar.. Nereye giltikle-
rini bilmiyorum .. 

- Daktilo&una ıormalı, her
halde o bilir. 

Hasan Bey söze karıştı. 

- Hakkmız var Beyefendi, 
bilir, çünki ben gördüm beraber 
çıkıyorlardı. 

Rüyada 
Hasan Bey geceleri yatarken 

yatağına kocaman bir ıUplirğe 
sopası alıp yatıyordu. Merak edip 
sordum: 

- Hasan Bey gece süpürğe 
sopasile ne yapıyorsun. 

- Ölen karım hazan rüyama 
giriyor. Yanımda aüpfü·ğe ıopa
aı olmazsa kendimi nasıl mlida
faa edebilirim. 

Yavuz Hırsız 
Hasan Bey tramvayda idi. 

Yabancı bir elin ceketinin cebini 
karıştırdığım hissetti. 

- Ne yapıyorsun hazret, elin 
cebimde ne arıyor.. Şimdi seni 
yakalar yankesici diye polise tes· 
lim ederim .. 

- Ben yankesici değilim!. 
- Yankesici değilsin de ce-

bimi niye karıştırıyorsun!. 
- Şüphelendim def. 
- Neden füphelcndin? .. 
- Giydiğiniz ceketin bir ay-

nını da ben yaptırdım. Onu çalıp 
giymiş olmıyasınız diye balcıyo-
rum. 

Sigara 
Hasan Bey anlatıyordu .• 
- Ben herkesin ahlakını ıl-

garasmdan anlarım. 
- Sigara içişinden mi? 
- Hayırt sigara verifindcn 

. : ···-:····················································:···· 
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Borç Alacak 
Hasan Bey dert yandı : 
- Çok borcum var, bcrgün 

alacaklılarım kapıma geliyor, elle· 
rinden nasıl kurtulabileceğimi 
bilmiyorum .. 

Dedim ki: 
- Zengin bir kız bul evlen, 

borçlarını ödersin .. 

Hasan Bey sö:ıümii dinledi. 
Fakat evlendiğinden bir hafta 
sonra karısından ayrılnııya kalktı. 

- Nıye ayrılıyorsunuz Hasan 
Bey, geçineınediniz mi ? .. 

- Yok, çok gilzel geçını· 
yorduk, karınım serveti sayesinde 
borçlarımı ödedim. Alacaklılardaıı 
kurtuldum. Şimdi de borç iste
miye ~elenden kurtulmak için 
karımı boşuyorum. 

Beş Kuruş 

Hasan Beyin küçiik oğlu oy· 
narken babasmın kendine verdiği 
bir tane beş kuruşluğu yutmuş· 
tu. Ertesi giln bir doktor çağı~ 

rıp çocuğun bir gün evvel be~ 
kuruş yutmuş olduğunu doktora 
ıöylediler... Doktor: 

- Vah vab, dedi, niçin bana 
yutar yutmaz haber gönderme
diniz ... 

Hasan Bey cevap verdi: 
- Dün bana beş kuruş lazım 

olmamıştı. Bugün )Azım oldu. 

Senin 
Hasan Bey yazın Adada otu• 

ruyordu. Bir gece son vapuru 
kaçırdı. Otelde yatmak mecbu· 
riyetinde kaldı. Fakat sabahleyin 
çıkarken şemsiyesmı yattığı 

odada unuttu. F arkma varınca 

tekrar otele döndü. Otelci odayı 
Hasan Bey çıktıktan sonra yeni 
evlenmiş bir çifte kiralamııtı. 

Hasan Bey odanın lcapısma 
geldi. İç.erden sosler duyuluyordu: 

Erkek sesi - Bu gözler kimin? 
Kadın sesi - Senin .. 
Erkek sesi - Bu kirpikler ki

min? 
Kadın sesi - Senin .. 
Hasan Bey dayanamadı, lca

pıyı vurdu·: 
- Eğer Hammef endi .zevciniz 

Bey bu şemsiye kimin diye so
racak olursa yanıhp senin deme· 
yin.. Sabahleyin hen unuttum. 

Balıklar Denize Dökülüyor 

Hasan Bey - (Bah6a) Ne çırpmıp duruyorsun • na 'aka 
yapıyorlar. Biraz sonra tekrar denfze etılacaksrn. hiç 
korkma!. 
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İstimbot Giiya Dalgalara Kapılacak 
Ve Bu Suretle Fuat Pş. Boğdurulacaktı 

Yahut Bir Fedai Fuat Paşayı V uruverecekti 
Muharriri _. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-147-

Diye birçok sözlerle, Fehim 
Pa7anın üzerinde •buynk bir tes.ir 
yaptı .. Esasen Fehim Paşada da 
bu fikir doğmuştu. Fuat Paşanın 
varlığı, onun birçok menfaatleri· 
ne clokunuyoruu. 

Fakat o ortadan kalkarsa o 
zaman mevkinin daha çok yük~ 

Feleceğini umuyordu. Bunun için 
Fuat Paşanın bu iki dilşmam, 
l ' erhal fikren birleştiler ve şu 

p ilanı tertip ettiler.. L<Jdoslu bir 
gcced~ ( Kalamış ) iskelesine bir 
btimbot gönderilecek. Ayni za
r.nrıda, Fuat Paşaya da acele sa
r~ı ya gelmesi için bir telgraf çekile
cek Paşa, istimbota binecek, ge
lirken guya dalgalar istimbotu 
Kııkulesi onune sürüldiyecek. 
İstimbot Kızkulcsine çarpacak. 
Batacak, Fuat Paşa da orada 
boğulacak. .. Şayet bu kabil ol
mazsa, o zaman bir fedai bulu
nacak. Fuat Paşa, arabasının 
içinde vurdurulacak. 

317 senesi sonbaharında, bir 
g "in şiddetli bir lodos çıkmıştı. 

Marmaradan yuvarlana yuvarlana 
gelen iri dalgalar, moda, Kadt· 
köy. Üsküdar sahillerine çnr· 
pıyor, Yalı boylarım köpükler 
içinde bırakıyordu. G ece, zifiri 
karanlıktı. Denizde, dalgaların 

oğultusundan başka hiçbir ses du
yulmuyordu. (Tersanei Amire) nin 
küçük bir istimbotu, bata çıka 

Kalamış koyuna dcğru ilerlerken, 
Fuat Paşada şu telgraft okuyordu: 
Fener yolunda mukım, yaveri 
ekrem , htızrr1ti şehriyaride1ı 
miişiranı izamdan, devletu. 

f ııat Paşa Hazretlerine 
Kalnmış iskelesinde emri dev

letlerine amade bulunacak olan 
istimbotla derhal sarayı hüma
yuna teşrifle mühim bir mese le-

Ben, araba ile Üsküdara 
gideceğim. Git, beni orada bekle .. 

Dedi; arabasına binerek Üs
küdar istikametine doğru hare· 
ket etti. 

Kaptan Nuri Efendi, istemiye
rek kabule mecbur olduğu o 
mllthiş vazifeden bu suretle kur· 
tulduğuna nemnun olarak hemen 
istimhotuna atladı. Bata, çıka 
Beşiktaşa gelerek iskeleye ya
naştı. Bir arabaya atladı. Mabey• 
ne giderek meseleyi alakadarlara 
anlattı. O zaman, mabeynde bir 
telaş başladı. Şimdi Fuat Paşa, 
mabeyne gelecekti. Fakat kendi
sme, ne denilecekti? .. 

Nuri Efendiye kat'i emir 
verildi: 

- Bu işi, bebemhal avdette 
göreceksiniz. Şimdi gidip Üskü
dar iskelesinde paşayı bekleyiniz. 

Denildi... Nuri Efendi, tekrar 
Beşiktaşa geldi. İstinıbotuna 
bindi. Üskildar iskelesine gitti. 
Henüz vürut eden Fuat Paşayı 
istimbota bindirdi. Beşiktaşa 
retirdi. 

= 
Çarların *;;;darane h~:=t~.ı 
Talebenin kahramanlığı... 1 

Masumların mahkumiyeti... I 
Ormanlara doğru f;rar ... 
Çar zabitlerinin sefahatleri.. . 

Bunları, yarın akşamdan 
itibaren 

OPERA 
sinemasrnda ira~sine başlanacak 

VATAN 
UGRUNOA 1 

1 
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Fuat Paşa, mabeyne geldiği 
zaman, icap edenler tarafından 
karşılandı . İntizar odasına alındı. 
Beş on dakika sonra, kapı açıldı. 
izzet Paşa, malum olan şaklaban 
hareketJerile, sanki aralarında 
hiçbir şey }'okmuş gibi mUteaddit 
kandilli selamlar la içeri girdi. 

- Safa geldiniz Pş. Hazret
leri... Rahatsız oldunuz amma, 
ne çare?.. Bu gece huzuru hü
mayunda Hicaz şimendiferi hak· 
krnda mühim bir müza kere ola
caktı. Fakat bir saat kadar evvel, 
zatişabane şidde tli bir baş ağrı

sından muztarip olarak haremi 
hümayunu teşrif buyurdular .. Azi
meti devletinizi tehir buyurmamı 
için telgraf çekilmişti. Demek ki 
vaktinde takdim edemediler •• 
Vah.. vah .. Nafile yere, yorulmuş 
oldunuz .• 

(Arkası va ) r 

............................. 
MAJI" sİ!ı ·• m ası \u :ı 6 Teşrinievvel 

Per!;>»•n b • :?kt.ııını saat 9.:w dı 

En y üh.sek iülu salonlarının ~arif 

cir ç ; çeği ve göz kamaştıran bir 
pır lan tası h ar p sipt-rlerinin çamvr-

fo rı ;çinde sürünü yor. 

Dünden itibaren 

ŞIK 

KATE 
sinemasında 

de l\AGY 
\le 

J E AN MURAT tarafından 
temsil edilen 

MONTE KARLO 
BOMBALAR ALTINDA 

Fronsı ıça sözlil opereti 
büyu k ın u v,ıffa kıye lle gösteriliyor. 

.. · /\ P K. E l\1 E . 
l - o!'>...-.~mr:rzareı ' . 

nin müzakersine iştirak buyur- ' •••wm;ı ssa11ı1z:.::"hı..ı:Q"\"i'ü!'\ı:ı::sı~~.----'-.riL;g:;:~mmm:zm::ımıımmm&mm•m•••-I 
nıanız ş erefsudur buyurulan ira· 
dei se niye iktizasından olduğunu 
arzederiın efendim. 

Kat bi ıı :ı ııi i hazreti şelıriyori kur<" n ad an 

izzet 

Fuat Paşa, bu te lgrafı okudu
ğu zaman, hiç şüphelenmedi. O 
esnada Mısır ve Bulga ı.- is tana ait 
bazı mühim meseleler olduğun
dan, birde nbire fevkalade bir hal 

Yarın akşaın MELEK sinemasında 

Mevsimin hiç şüphesiz e n g üzel filimlerinden biri takdim ediliyor. 

AŞKTA GALiP 
JE,/~ l\J lVIURA T ve KATE de NAGY 

Zevk - güzellik .. musiki ve ihtişamın topladığı 

büyük U F A opereti . 
" P!'l AS:::..\iiltEUPB:ft3#9' h s Misi o 

E·ruAL SİNEMASI 
Meşhur ~lll. ı'J 1 T U Ş Operetinin 

Almanca 

Bir bile tle iki filim 

T cşrinievvel 4 

Pariste Mühim Bir 
Dolandırıcılık Davası 

Kendisine Rus Çarının Kızı Süsünü 
Veren Kadın Yaman Bir Serseri İmiş 

Paristen yazılıyor: Paris On 
Dördüncü Ceza Mahkemesi, bey
nelmilel dolandırıcılık hadise· v · 

rindeu parlak bir şahesere ai t 
davayı görüp neticelendirmiştir. 

Davacı, Mısırlı zengin bir 
avukattır. Aleyhine dava açılan da 
Paris sosyetesinin maruf simala
rm dan Lehistanh Kontes W .. dir. 

Nil snhilJerinin efsanevi dekoru 
içinde müşterek bir dost e':inde 
tanışan Mısırlı zenginle güzel 
Lehistanlı, az zamand ahbap ol
muşlardır. Kadm okadar hoşuna 
gitmiş ki, genç adamm zihninden 
tath istikbal rüyaları geçmiye 
başlamış ve bir gün, ba,başa bir 
gezintiden dönerken sormuş: 

- Allabaşkına, birazda bana 
mazinden bahset! 

Kadın, epey nazJanmışı, ıonra 
mestedici bir eda ile: 

- Erkeklere demiş inan ol
maz. Fak at size o kadar itima
dım var ki tasavvur edemezsiniz. 
Ve bir nefes gibi kulağına fısıl
damış: 

- Ben, Lehistanlı Konteı 
W... değilim. Sabık Rus Çarı 
ikinci Nikolamn kızı Gran Dll.şeı 
Olgayun. 

Mısır İhramlarının ihtişamlı 
biiyliklüğtt önünde Mısırlı avuka
tm kulağma fısıldanan bu esrarla 
cümle, onu bi.lsbütün kendinden 
geçirmif, kadına, neler, neler 
vadetmemiş. Fakat 150 milyonluk 
Rus haJkımn sabık hükümdar 

kızı, vaziyetin bu derece müsait 
bir şekil almasından istifade 
etmişt Londrada bulunan ailesine 
ait çar hanedanı mücevherlerini 
hasis sarafların elinden kurtar
masını rica etmif, rica&1 hemen 
k;ııbul olunmuş. iki aşık, Pariste 
buluşmak üzere ayrılmışlar, kon· 
tes, milstear ismi ile Avrupada 
tanınan Gran Düşes Olga 

hemen Londraya hareket etmiş. 
Mısırlı avukat ta arkasından Paris 
yolunu tutmak Dzere iken bir 
mektup almış. Bu mektupta 

Kontu W .•• 

ml\cevherlerin kurtarıldığı bildi
riliyor, Pariıte sablmaları için 
lAzımgelen bir miktar para~1n 

daba gönderilmesi iateniyordu. 
Mısırh hukukş&nas sevgilisinin bu 

arıuıunu da yerine gefudikten 
sonra ona mliliki olmak için 

bir adres gösterilmesini belde-
miş. Fakat bu bekleyiş bir 

bayii uzun sUrmü~. Avukat 
nibayct sabrı tüketerek Parise 
gitmiş ve görmüş ki Lehli kontes 
w... maceraperest bir kadmdır. 
Soluğu hemen mahkemede alan 
Mısırlı zengin, cebinden sarfetti
ği 100 bin Türk lirasını geri 

istemiş. Fakat mahkemede ne 
bir şahit, nede en ufak bir vesi-

ka gösteremediği ıçm davasını 

kaybetmiştir. Mahkemeden Çlkar· 

ken Lehli r[ontes'in Mısırlı avu
kata yavaşca bitap eden şu söz .. 

leri, az daha bir hadiseye sebep 
oluyordu. Fakat hafif atlabldı: 

" - Her söylenilen söze bir 
daha kanma, Monşer I ,, 

Halkevi Spor Şubesi 

Dün Halkevinde spor JUheslnin de teıkili i~in bir içtima yapılmııJ, 
şubenin programı hazırlanmaştır. Cevdet Kerim Bey içtimada 
şubenin maksadına anlatmış, mllteakıhen intihap yapdmıştır. İdare 
heyetine Rükneddin, Zeki, Fethi, Sami, Esat GaUp Beyler ıe
çilmiılerdir. 

vukuageldiğine ve bu husus ta 
müzakere cereyan edeceğine 

hükmetti. Derhal resmi elbi,.ele· 
rım giydi. Kala::nış iskelesine 
geİdi. i:.timbot, orada bekliyor, 
iskeleye sıkı sıkJ halatlarla bağh 
-0lduğu halde, yine bir beşik gibi 
sallanıyordu. Fuat Paşa, iskelede 
kıhcma dayanarak durdu. Evvela 
d enize. sonra ela küçüçük istim· 
bota bakh. Bu tehlikeli seyahati 
bir tiirlü gözü tutmadı. İstimbo
tun kaptanı, Bahriye yüzbaşıla· 
rmdau Nuri Ef. , yüreği çarpa 
çarpa, Fuat Paiaya bakıyordu. 
Paşa, birdenbtre emir verdi. 

•ARCELLE CHANTAL CH"l'LES VANEL GABRIEL GABR lO Fransız sinernacıhtmın3büyük artisti =1~~~~~~·~~~~~~~~~~~.·~~~~~~~~~~~~~~~I 
Palamut Avı Yasak 

KANUN NAMINA f.l 
filminde. Pek yakında 

G LOR YA' da 
Balıkhane Mlldürlügil patamut 

avını menetmiştir. 



4 T.,.iuic•w• SON POSTA 

• 

TİMURLENK lzmirde 
Futbol 

-104- Muharrtr ! : ~ * 
f ahhnızı Kaybettiğinize 

Gam Çekmeyin 
l>Ma nzaktan birer uil 

adam old...lrlan Te emir ..,_ 
IRiyıe al.tlnlf tato.daa 0011111-
doklan anlqrhyordt:. Bu necip 
lavı.rtarnaa rağmen ulu hakanın 
6oüode diz ~ktüler ve diz öptü
~· aowa el& geri geri çekilip otağın 
bır kenara aeralandılar. Timar, 
°" an11 Hcdeye yakm olan inhi
nı~larını, bir köle gibi teYazu 
gosterişlerini gurur ile değil rik
katle kabul etti : 
.. - Buyuruıı oğullar, dedi, 

foyle oturun. 

Oalar. emir yerini bolsun diye 
9 hrrdulal', müteakıben yiae kalk· 
blar. rnnur, fiç kere cereyan eden 
ha hürmet rasimesinden 110nra 
biraz daha ciddileşti: 
. - Oturun, dedi, ben öyle 
ıstiyonma. 

Üç Bey, yeni baştan eğildi
ler •e ayni zamanda: "El' emri 
fevkaledep,, dediler, birer post 
üzerine oturdular. Timur, ilkin 
hal ve batır sordu, makama mü
nasip olarak verilen dualı, senalı 
tumturaklı cevaplan dinledi ve 
l>irdenbire beylerin en yaşlısı 
olan Germiyan beyine döndü : 

- Evlat, dedi, mülk AILlhrn
dır, dilediğine verir, dilediğinden 
alar. Tahtmızı kaybettiğinize gam 

çekmeyin. Yalnız anlamak isterim: 
Bu it nasıl oldu ? 

O, uzun m.un izahat verdi 
Yıldırım Beyazıdın nameı·tlik edi~ 
kendi Üzerlerine ordular saldır· 
dığuıı, memleketlerini talan etti· 
iini, Türk6 Türke öldürttüğünü 
anlattı ve bğlaya ağlıya ilave etti: 

- Bizi yurdumuzdan et· 
meklc kalmadr1 çoluk çocuğu
~uz~ da aürüp götürdü, içimizde 
flmdı yavrularım %1n yasıcla var! 

Timur uzun bir lahza düşUn· 
du, mmldanır gibi onlara teselli 
verdi: 

- Tasalanmayın, lc:ayguyu bir 
yana koyun, bana güvenin. 

Ayağa kalkarak kolunu hava· 
ya doğru yükseltti: 

• - Osmanoğlu belki :ı.alim· 
d1r, lakin ahmak değildir. Sizi 
~ük görmöısc bile beni büyük 
~hr. Şimdi kendisine yazacağım. 

urdunuzun geri vermesini emre
d~ceğim. Zaten böyle bir kağıt 
gOndermek lizımdı. Sultan Ab
lbetle Kara Yusuf, benden kaçıp 
ona •ğmmışlar. Bugüne kadar 

il'!:.~----= 
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1 Gelen evrak geri w:~mez 
.. Uinlard:uı mes'uliyet alınmaz 

cevap f~in mektuplara (8) kuruıluk 
ruı ilhasi lhımdır. • 

Adrce de.,i~tirilrnesi (20j kururtur. 

:zeteıni:r.de çıkan nıim Ye yazıfarııı 1 
Lfı. ı.aaıw. ınahf11& ... ~ue&••Me 

alttJr. 
·~. - -

onları da göndermedi. Hem iki 
kaçağı, bem sizia haklu.ın iste-
yeceğim. 

O..lar, yİlle yer öpip clışarı 
çıkarken Timur uşaldal'ma emir 
verdi: 

- Tiz, bitikbiyi çağırmf (l) 
KAtip geliııce, Timw, " ot.ur! " 
işaretini verdi. Bu işaret: .. Ya· 
zıya hazırlan! " manasmı tazam· 
mun ediyordu. Binaenaleyh katip 
efendi, yere diz çökmekle be
raber divitini çıkardı, kalemini 
ele aldı, Uhı Hakanın emrını 
bekledi. Aksaf< C ihangir, bir iki 
kere sakalını kanşbıdı, dikte 
ettirJJ>İye başla<k 

'
1 Ey Diyarı Romda melik 

olan Beyazıt! ,, 
Kitip, bu kelimeleri yazarken 

Timur, tözlerini kapamıştı, düıü· 
nüyordu, korkuducu ve titretici 
kelimeler arıyordu. Halbuki zih· 
niııde hep Tevekkülün gamlı ha
yali dolo.şaycrdu, adeta dili.'le de 
onun ismi gelir gibi oluyordu. Bu 
sebeple daha fazla uğraşmadı: 

- Alt tarafını, ded~ sen yaz. 
Benim elimden kaçıp oraya gi
denleri ya öldiiTsün, ya döııdiirsün. 
Bana aığlnanlann da yerlerini, 
yurtlarını geri versin. Bu emrimi 
dinlemezse tacını, tahtını dev:d· 
rim. Böylece anlat, mektubu da 
arapça çikziktir. Rumlaşm:ş bir 
Türke öz dfümizle emir vermek 
istemem. (2) 

işte " Okun yaydan çıkması" 
budur, bu gibi hamlelerdir. Tı
mur, Tevekkülün &lbbatiui i.de 
edecek manevi tedbir.er arasında 
bu mülteci Beylerin yurtlarını 
kendilerine vermeyi de tem·n 
etmek iste~işti. Tevekküle mu
habbetten doğan bu arzu, neler, 
ne faci~lar yaratacaktı? Onu ne 
Timur bilmiycrdu, ne Bitikçi 1 
Onlar, şu tehdıtkiır mektupla 
binlerce insanın ölümüne zemin 
hazırladıklannı, birçok memle· 
ketlerin kana ve ateşe bulaşması 
için sebep yarattıklarını tahmin 
edemezlerdi. Çünki gelecek gün
ler, en büyük dahiler için bile 
meçhuldür. Geceler gebedir di
yen adaman hakkı var. Geceler, 
hakikaten gebedir ve doğacak 
hAdiselerin mahiyeti de· doğması 
beklenen çocukların cinsiyeti 

gibi· bilinememekle mukayyettir. 
insanlar, bu ebedi hamli görürler. 

Lakin ellerine kız mı, oğlan mı, 
bünsamı düıeceğini bilemezler. 

Zaten hayatın k ymeti de bura• 
dadır. Yann, bugünden belli olsa 

idi yaşamak zevkı yüzde doksan 
eksilirdi 1 

Her neyse, Timur, istik: atin 
eteğine kıvılcım bırakmayı andı· 
ran ş.u ağır tcşebbilaü yaptı, 

büyük bir yangının temelini kur· 
du, Beyazıde imir bir üslup ile 
yazılan mektubu yolladı. Ayni 
zamanda ordusunu Karabağ kış· 
lağına doğru yürüttil. 

( Arka -ı nu ) 

(1) Biti, mektup: tıiti kçi, mektup· 
çn demektir. Bn kelimcfor, eski Turk· 
çcmizde kull:uıılırclı. 

(:?) 'J':imur, Yıl lırıııı Rcyazıtfı 
"Rumlaşınış 'TOrk,, olarnk anlardı. 
Onunl:ı harp etmesindo TO Yıldırıma 
tabi olan memleketleri yl\kıp yıkma

sında bu telA.kklnin büyük bir tesiri I 
nruır· l 

İzmir Tepecik klübü futbol· 
cuları son zamanlarda büyük 
muvaffakiyetler elde etmiye baş
lannşlndır. Kıübtin en kıymetli 
iki oyuacmu Lütfi -.e Yusuf 
Beykria birer resmini dercedi-
yor uz. 

Sultanahmet Cami
inin Bir Kııiıı Satı

lığa Çık~rıldı 
( Baş tarafı 1 ine· sayfada ) 

nin bir parçası demek olan bu 
biua için kendi namına tapu 
aen ~di çıkarmıya muvaffak ol
muş ve binayı satmak istemiştir. 

Yaptığımız: tahkikata göre bu 
zat ev için 3500 Lİı'a istemekte
dir. Hatta · birçok kinH1eler de 
eve miifteri ldmuşlar, a lmak is· 
temişlerdir. Öğrendiğimize göre 
bu müştcrilerde11 birisi bu zate 
pey akçesi bile vermiştir. 

Şimdi İş ferağ Ye intikal mg. 
amelesinin bitirilnıcsine kalmıştır. 
Şu halde : u Sultanalımet camii· 
nin bir kısmı satılığa; çıkanldıl 
diyebiliriz. • 

ilave edelim : Bu hadise hak· 
ktnda bu sahah Evkaf idaresine 
bir ihbar varrhnışt r. 

=---RADYO 
5 Teşrinievvel Çarşamba 
fatımbol 
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• 
Dilimiz için 50 J3in Keli-

me Daha Lizımdır 
( Bet t .. fl l laei ayfada) 

gelmeıi ile istifham 
ıckli yapan l.giliace, F ransuca 
ve cliğv liunt...m bu h11SUsiye
tini o milletlerin kendilerine bir 
istifham ••İ icat eclememit ol
malarif e izah ederek türkçemizin 
bu UstünlüğlinU kaydetti. 

Halit Ziya B. tftrkçeyi mak· 
ıatlanm anlatmıya kafi addetmi· 
yenlerin mnayet d~dOğünft il· 
yıkile taearlıyamryanlar olduğunu 
izahtan IOIJra türkçemizin henüz 
takarrUr etmif bir lügati olma· 
dığına, billıassa ilim ve fen ki· 
tapları için ıstılahlar ihtiyacına 

ipret etti Ye hullsaten dedi ki: 
_ .. Hayat kanunları ve fen 

gösteriyor ki her zihayat, kendi 
bünyesine hariçten girmek istiyen 
•e giren her yabancı cismi 
çıkanp atmak mecburiyetindedir. 

Dil bahude de tekAmülctı 

değil inkılapçı olmahdır. Arapça 
dilimizi• bayat kabiliyetini tazyik 
ediyor, oau dilimizin bünyesinden 
atmak lazımdır.,. 

Müteakıben Ahmet Cevat 8. 
kürsüye gelerek T anzimatçılarm 
ve Meşrutiyetçilerin dil işlerile 

uğraşırlarken merbut oldukları 

telakki erden bahsetti ve bunların 
yanlış yoldan yürüdüklerini söy· 
liyerek dedi ki : 

-"Osmanlı İmparatorluğunun 
temelleri ortaçağım tekniği ve 
iktısadiyata üstüne kurulmuştu. 

Atalarımız asırlarca bu teknik ve 
ikt sat sayesinde Avrupada kud· 
retti bir mevki muhafaza edebil
mişlerdi.,, 

Ahmet Cevat Bey, buhar ve 
daha sonra elektrik kuvvetleri 
l\zerinc kurulan yeni garp mede
u;yetinin karşıMnda tanzimatçıla· 
rın ve daha somakilerin hukukta. 
maarifte ve diğer sabalaıda yap
bkları ikiliklerı izah ederek bu 
batalann maddi kudretsiz:liktea 
değil, manevi kanaat ve telakki
lerden ileri geldiğini anlattı. 

Cevat Bey o nesillerin ede
bi eserlerile bugünkü nesillerin 
eserlerini karşılaşbrarak dedi ki: 

" Bu mucizenin kaynağı tahsil 
ile zehirlenmemiş halkın dimağ •• 
d.r. Saltanatın bu millete büyük 
bir lütfu olmuıtur O da milleti 
okutmama5ı ve okur yazarlığı 

yapıııamasıdır. 

Yoksa bütün millet osmao· 
lıca tahsil etseydi, divan edebiyatı 
ile uyuşturulsayd, milletin dili de 
okur yazarların dili gibi bozula· 
cak ve bugün edebi dilimiz bir 
( acenı firmasından ) ibaret kala· 
c aktı ... Ahmet Cevat Bey, halk 
dilinin edebileşmesindeki ehem· 
m:yet ve lüzumunu anlatarak 
konferansım şu sözlerle bitirdi: 

" Büyük Türk iukılabıw daima 
metotla, daima ilimle, safha 
safha haz rlıyan ve gözlerimizin 
önünde yazılmış kitaplar gibi 
yat:rak yaprak çeviren büyük 
Adamııı yaratıcı dehas na bütün 
imanb güveniyorum." 

Bunrlan sonra Ali Canip Bey 
kürsiiye gc!di ve tanzimnitan 
sonra yazı dilinin geçirdiği saf
ha!arı anlatarak tanzimatçı neslin 
ilimde Arap, Edebiyatta İran 
tesiri altında bir yazı 

diline tevarüs ettiklerini, Türk 
milletinin neş'elerini, matemlerini 
ve Türk dilinin tatlı ş:vesini 

divan edebiyatında aramak fai· 
desiz ve bulmak imkans z oldu-
ğunu söyledi. 

Ali Canip B. edebivatı ccdi-
decilerin asri dillere vakıf ve 

asri bir edebiyaba vaııfları tak• 
dir kabiliyetinde oldukları hilde 
tattukları 7olan ukametiai gU.. 
terek dedi iri: 

-" Tanzimatçılar ve onları ta
kip eden Seneti Flauncular an• 
lamamışlar, bizi anlamak is
teyenler, bizim ıeviyemize gel
sin diyerek ytizlerce, binlerce 
kelimeleri dile sokmuşlardır. Ede
biyatı cedideciler herkesin yazı 
dilinde scrbestisini mftdafaa eden 
merhum Ahmet Rasime karşı: 
(Milli bir kulak, milh bir g6z 
vardır. Demek nekadar sahih 
ise milli bir zevk vardır demek 
okadar sahih olduğunu) söyleme
mişlerdir." 

Canip Bey, Ali Şirncvai tara• 
fından müdafaa edilen gll:ı.el tiirk· 
çenb kamusmıu bilmediğimizi, 
kaidelerini araştu·mak ve bulmak 
ihtiyacıoda olduğumuzu ifade 
ederek: 

İstikbal Tftrkftn ve Türkçe
nindir.,, diye Konferansını bitirdi 
ve alkışlandı. 

Sonra klirsüye gelen Reşat 
Nuri Bey, beşinci madde hakkın
da hul!saten fWÜarı aöylemiştir. 

" - Kurultay programının be
şinci maddesi Türk dilinin asri 
ve medeni ihtiyaçları nelerdir, 
diye birçok ehemmiyetli bir me
sele ortaya alıyor. 

Evveli tfirkçenin asri ve 
medeni bir dil olmasından ne 
anladığımı söyliy~yim. Türkçenin 
asri ve medeni bir dil olması de-

melc bugünkü İngilizce, a imanca 
derecesinde bir lisan olması de

mektir. "Kelime mevcudumuz on-
lardaki kelime mevcuduna ne kadaı 

yaklaşırsa bizim dilimiz de oka
dar mükemmelliğe yaklatır de
mektir. 

Bugünkö kelime ihtiyacımızı 
tesbit için fikrimce en pratik 

ö!çü dilimizi medeni dillerle 
mukayese etmektir. Sayanların 

temin ettiğine göre frans zca 
Larous Universel de 92 bin ke· 
lime vardır. Halbuki bizim en 
zengin lügatimiz nihayet 40 bin 
kelimeye çıkıyor. Demek lci bah-

settiğim frans.ızca lügatle bizim 
lügatimiz aras nda 50 bin kelime 
farkı var. 50 bin kelime ne 

demektir. Arkadaşlar; Garplılarda 
50 bin mefhum var ki tlirkçede 
teessüs etmiş, umumca kabul 

edilmiş, lügate geçmiş bir kar~ı

lağı yok demektir .• 

Reşat Nuri 8. bu bahiste işi 
tabii tekamüle barakmak taraftan 

olmadığım programla çalıtmanın 
bu sahada oyaıyac:ağı eheınmi

yetli rolü anlatarak izahahna şu 
auretlc denm etti: 

- "Bizim de çalışmamız, tabiat, 
tekAanüle yardım etrr.emiz 

ı .. tımaır. 

IhtiyaçlarıJJ>ızın en bliyiiğü 
ıslllahlardao yanadır. Türk dili· 

nin jeııisini 

sup olduğu 

kile anlam ş 

kavramış ve men· 
ilim şubesini bak· 

heyetler Türk dili· 

nın ze.1gin kaynaklar ndan 

istifane ederek yem ıst !ahlar 

koyarla ·sa bunların tuh iması 

için hiç mini yoktur." 

Re at Nuri B. bu bahis üze
rinde bazı i~abat daha verC:ı len 
sonra ıııuz.al.ereyo hitam ven.di. 
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tngilt<ıro Bttk<tmetl tar&hndan Gazi 
Bz. ne hediye edilen eserin tercOmest 

ÇAN.AKKALE 
-119- Yazan z Ceneral Oglander 

Ceneral Hamilton Kum
kalede · Tutunaılıadı 

Anzakteki lnğiliz kuvvetle· 
rini, teşkil eden kıtaabn hepsi, 
efradının en aşağı dörtte birini 
kaybetmiş ve ilk karaya çıkıldıtı 
gUnkO zayiat iki misline baliğ 
olmuştu. Sarp yamaçlarıo arzede
bildiği mahdut siper mahalleri is• 
tisna edilirse. bütün Anzak arazisi 
liç gün, Uç gece miltemadiyen 
kurşun sağanakma maruz kalmış 
ye ihtiyatlar, erzak nakliye kol• 
lan ve sıhhiye postaları bile 
muharip efrat kadar zayiat ver
mişlerdi. Sahil dahi Kabatepeden 
idare edilen topçu ateşine t~

tulmuş, yaralıların miktarı evvel
ce yapılan her türlil tahminleri 
tecavüz etmişti. Bunlar için ya• 
pılmış olan tertibat kAfi gelmi
yordu bilef 

28 ve 29 nisan günleri zar
fında, Jeneral Birdwoodun efra
dının yorgunluğunu nazarı itibare 
alan Jeneral Hamilton ileri hat
bn bir kısmını devralmak ilzere 
Royal W aol Divison bahriye far· 
kasından dört taburu Anzak sa
hiline gönderdi. 

Bu taburların gelişi Avustu
ralya ve Yeni Zlanda kıtaatına, 

çok muhtaç oldukları istirahat 
fırsatını verdi ve bu suretle ayın 
sonuna doğru Anzak mevkiindeki 
müdafaa tesisatı hemen hemen 
ikmal edilmiı bir hale geldi. 
i' alnız Monaoh Guley deresinin üst 
tarafındaki yüksek arazinin hA· 
kimiyeti ve ateşi altında bulunan 
ıol cenahın Taziyeti el'an tehli· 
keli idi ve bunu izale etmek için 
de Balıy 700 tepesinin hat dahi· 
llne ithali için bir an evvel gayret 
etmiye karar verildi. Fakat Türk• 
Jer, bu aralık vakit kaybetme
mişlerdi. Gece gündüz siper kaz
makla meşgul olmuşlardı. 

Bir kaç gün sonra Jeneral 
Birdwocd'un kıtaatı, geniş Tilrk 
ıpierlerile kuşatılmış olduklarını 
gördüler ve harbin nihayetine 
kadar da Boby tepesine karşı 
yapılan bUtün hücumlar akim 
kaldı. 

Takviye kıtaab 

Nisan nihayetinde, takviye 
kıtaatının yoksuzluğu yUzilnden 
müstevli kuvvetlerin her tarafta 
durdurulmuş bir halde oldukları 
bu sırada, dört günlük muhare
benin ve seferin idamesi için 
gerek lngiltede'de, gerekso 
Çanakkalede yapılan teşeb-
büsatm neticesini gözden ge
çirmek faideden hali değildir. 
Dllşman sahillerine çıkmak, bar-

r - --

Resim /"ah/ili Kuponu 

bin en müşkül ve ancak baskın 
suretile Yeyahut gayet faık kuv· 
vetlerle yapıldığı takdirde muvaf· 
fak olabilen ameliyatdan biri· 
dir. Fakat Çanakkalede baskın 

htimali bertaraf edildiği gibi Ceoerali 
Hamilton' da müdafi kuvvetlerden 
daha az bir kuvvetle Şibibcezi· 
reyi zapta memur edilmişti. KAfl 
miktarda kuvveti bulunmaması 
yUzllnden Ceneral Hamilton Kum• 
kalede tutunamadığı gibi Bolayer 
ve Beşike körfezindeki harekUile 

de Türkleri ciddi bir surette 
aldatmağa muvaffak olamamıştı. 
Bidayettenberi kuvvetlerini, hn. 
cum edeceği noktalarda temer
kUz ettirmeğe mecbur olmuş 
ve şimdide yorgun efradı ile 
ve harlJe devam edebilmek için 
elinde ihtiyat kuvvetleri bulunma
dığı halde faik kuvvetler tara
fındaıı tevkif edilmişti. 

Hazırlık günleri esnasında 
Jeneral Hamilton zamanın bu 
harekatta pek büyük bir amil 
olacağını takdit' etmişti. Tabiye 

hususunda bir sürpriz yapmak 
imkim olmadığından, lngilizlerin 

hikimiyeti bahriyesine güvenerek 
seferin daha bidayetinde düşma
nın dağınık kuvvetlerine karşı faik 

kuvvetler koymak suretile sevkül
ceyş noktai nazarından bir sür-

priz yapabileceğini tahmin detmişti. 
Fakat 18 martta yapılan bahri 

taarruz ile 25 nisanda yapılan 
askeri taarruz arasın da geçen 
beş hafta zarfında, sevklllceyiş 
hususundaki fevait akim kalmıştı. 
ÇünkU Türkler bu müddet zar· 
fında müdafaa tertibatını tanzim 
etmişlderdi ki İngilizler ihtiyat 
kuvvetlerini karaya çıkarmadan 
evvel, onlar her noktaya takviye 
kıtaatı gönderebilecek bir vazi· 
yette idiler. 

Sevkülceyiş noktai nazarından 
azami istifade temin edebilmek 
için lngilizler 25 nisan günü sa· 
hillerin ve kayıkların müsaade 
ettiği derecede Ye müteaddit 
sahillere ayni zamanda elden 
geldiği kadar fazla kuvvet çıkar
mayı kararlaştırmışlardı. 

intihap edilen dört sahilden, 
beşine muvaffakıyetle asker çıka· 
rılmı, ve o zamanki harekatın 

muzaffariyeti kat'iyeye nekadar 
yaklaştığı o zaman bilinmediği 

halde ancak bugün anlaşılmaya 

SON POSTA 

Kumbara 
Bahtiyarı 

iş Bankasının bir Teşriniev· 
velde çekilen kumbara kur'asın· 
da 250 liralık birinci ikramiye
nin Neriman Hanıma çıktığını 
yazmıştık. Neriman Hanım Vez· 
necilerde, Hallaçmensur sokağın· 
da 3 numarada oturan kırtasi

yeci Kınalı zade Zühtü Beyin 
k1Z1dır. Neriman Zühtü Hanım 
Bankaya müracaatla ikramiyesini 
almıştır. Neriman Hanımın res
mini dercediyoruz. 

Operatörlük 
İhtisası 

Tap Fakllltesi 
VelAdiye ve 
Nisaiye Şube· 
si asistanla· 
rından Zahide 
Şefik H. ihti· 
saı heyeti hu .. 
zurunda ya• 
palan imtihan-

da muvaffak 
olmuş ve Tür
kiyede ilk bi· 
rinci ıımf ka- Operat8r Zahide 

Şefik H. 

dın hastalıkları ve doğum opera• 
töru Uovanmı almıştır. Zahide 
Hanıma bir am ~liyat yaptırılmıı, 
Hanım doktor bu nazik işi mu
vaffakıyetle başarmıştır. 

Atina 
Zelzelesi 

Atina 3 - Gazeteler zelzele 
felaketlerine 6it heyecanlı haber• 
ler vermektedirler. Mektep bina
ları tamir edileceğinden Selinik· 
te mekteplerin açılması gelecek 
haftaya bırakılmıştır. SelAniğin 
Bizanshlardan kalma kalesinin 
bir tarafı yık,lmış ve bir evi de 
beraber si!rükiemiştir. 

Kiralık apartıman 
Osmııınbeyde Tramvaya 

bir dakika 

Şişlide Osmanbeyde 
Afitap sokağında 18 nu
maralı Araksi aparhına
nının 6 numarası kiralık
tır. 5 oda, b:r sofa, 
su, elektrik, havagazı, 

güneş ve hava 

I 

Tabintiniz.i Cğrenıne:t iatlyornnı& 

resminizi 5 adot kupon Ue bir

likte göndorlnlı. H.osmiuiı ııra.y4 

başlanmıştır. Fakat cenahlardaki 
ihraç ameliyatının tevlit ettiği 

fırsatlardan istifade edilememiş, 
sahillerdeki zayiat Anzac arazisi
sinin arzettiği müşkülat ve bütün 
askerin maruz kalmış olduğu ıne
zahim, tahmin edilemiyen teah
hurlara sebep olmuştu. 

( Arkıı.st var ) 
._ __ K11pıcıya 0>Uracaat ed\nir __ __. 

ı 
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Elektrik Şirketi den : 
lstanbulun kurtuluş Bayramı münasebetile Türk Anonim Elek· 

trik Şirketi, yangın veya cereyan kesilmesi tehlikelerine meydan 
vermemek üzere, bütün yeni tevziat ve tesisatın muayene ve kon
trol edilmesi lüzumunu muhterem abonelerine arzeyler. 

Şirket herhalde 24 saat evvel haberdar olmak şartile bu mua
yeneyi parasız yapmayı deruhde eder. 
. Halkm vo müesseselerin menfaatine taalluk eden şu mesele· 
de bu fenni ve elzem ihtiyatıo ihmal edilmemesi temenni olunur. 

1 

BİKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

-- Fransızca: Aptal------- Yazan: Madenci --

"İMB E C i LE,, 
-3-

llk iki Kısmın Hulasası 
Ali, gUnde on aaat kRzma ullıyan 

btr madencidir. enuın alleal onun 
eline baktıktan baçka karısı da "men• 
zil., halindedir. Köyden gelen haber 
doJumuıı mlltkül olduğunu, doktor 
llı:ım olduğunu blldlrmlttlrı • Fakt 
doktor, çocuğu almak için mengene 
kullanmak leap ettiğini blldlrmit1 

40-50 liraya l\lzum gllatermittlr. Alide 
metelik yoktur. Fakat o aırada maden 
kuyularında bir su lıkandiJI yapmak 
leap ediyor. Kumpanya bu ite 50 lira 
mUklfat koymu9tur. lı, çok tehllkelldlr. 
Ölüm muhakkak gibidir. Fakat Ali lçla 
kan ıını kurtarmak, bu elll llrayı ka• 
Hnmıya bağlıdır. Tereddütsüz bu 
vaıdfeyl kabul etmiştir. Onu maden 
ocağında, İf b111ında gllrilyorusı 

Ali, bir tereddüt hissile sarsıl· 
dı, vücudunu buz gibi bir ter 
kaplamıştı. 

Sonra birdenbire irkildi, şuursuz 
bir hareketle yere bıraktığı del· 
me makinesine sarıldı. Kafatası
na perçinlenen kabuslar, sanki 
birer gölge gibi silindiler. Ali, 
olanca kuvvetile makinenin ma
nivelAsına baslı. Makine boğuk 
bir uğultu ile işlemiye, büyük 
burgu kömür duvarma tekrar 
gömUlmiye başladı. Ali, hiç bir 
ıey görmüyor, birşey dinlemiyor, 
yalnız makinenin sapını sıkıyor 
manivel!ya bütün kuvvetile ba-
11yordu ve iskandil burgusu ağır, 
ağir fakat mütemadiyen kayala
rın arasına saplanıyordu. 

Beı metro burgu, kömtir du
varını baştan başa delmişti. Ali 
artık makineyi geri çekmiye ha
zırlanıyordu. 

Fakat burgunun saplandığı 
delikten birdenbire ince bir su 
sütunu fışkırdı ve bir an içinde 
bUyUdO. Sanki binlerce yıldırım 
birden patlamış gibi dehşetli bir 
gürUltll oldu; tavan yarıldJ: du
varlar yıkıldı ve direkler biribirine 
geçti. Ocağı tehdit eden su 
hazinesi korkulduğu gibi, patla· 
mııtı. 

Yıkılan duvarm açtığı gedik
ten tıpkı kudurmuş bir dalga 
gibi atılan su, korkunç bir şid· 
dete eş olan sağır bir gUrültU 
ile bacalara saldırmıştı; kaya, 
direk, insan, önüne ne gelirse 
sürüklüyor, demir )Ollarile bera
ber birden kopardığı arabaları 
duvarlara yapıştınyordu. 

Bir an içinde, ocakta müthiş 
bir panik başgösterdi. Karanhk 
dehlizlerde ziyadar noktalar ko· 
şuşmıya başladı. Nereden, hangi 
kovuktan çıktığı belirsiz siyah 
yüzll\ insanlar öteye beriye telaşla 
koşuşuyorlar, ellerindeki kazma• 
larla, galerilerde, yılan gibi uza
nan borulara üç sert darbe in· 
diriyorlar ve bu işaretle arka
daşlarını tehlikeden haberdar 
ettikten sonra gözleri korkudan 
fırlamış, hasla ciğerlerinin mil· 
saade ettiği kadar haykırıyorlardı. 

- Göcük varL 
- Su!... Suf.. Su ... 
Yerin alta sanki altüst olu· 

yordu.. Üç yüz metro toprağa 
gömülen kuyuların hepsinden, 
boğuk gürültüler, iniltiler yükse
liyordu. 

Artık dehlizlerde koşuşan zi .. 
yadar noktalar sönmilştü. Tehli· 
ke işaretleri duyulmıyordu. Yal
nız, eksilmiyen bir şi<ldetle ma
den ocağına kaplıyan suların 
homurtusuna insan sesleri karı
ş ı yor, diri diri, gömüldükleri m~ 
zarda lizerlerine koşuşan Azraili 
bekliyen amelenin ümitsiz sayha
lan koşuşuyordu! 

- Su!.. Su!.. Su!.. 

"'" Kazanın neticesi o sabah 
belli olmuştu. On yedi amele ya
ralanmış, dokuz kişi de facianın 
kurbanı olmuşlardı. Akşama doğ· 
ru boğulan amelenin cesetleri çı
karıldığı zaman, kazanın fecaati 
daha iyi anlaşılmıştı. 

Ölen ameleden bir kısmı· 
nın kafaları patlamıı kol ve 

J bacakları kırılmış, kan pıhtıları 
içinde yüzleri tanınmaz bir bale 
gelmişti. Azgın suların ilk hücu· 
muna ağrıyan Alinin cesedi daha 
feci bir manzara arzediyordu; 
kafa tası parçalanmış, kemikleri 
hurdahaı olmuştu. Yüzünün derisi 
hemen tamamile soyulduğundan 
zavalh Ali, parmağında daima 
taşıdığı gümüş bir halkadan tanı
nabilmişti. 

Ocak amelesi; bir barakanan 
çimento zeminine yanyana yatırı
lan dokuz biçarenin etrafına UşUş• 
müştil. Arkalarında sönmüş do
kuz ocak bırakan arkadaşlarmı 
garip bir merakla bir kere daha 
görmek istiyorlardı. İşbaşı yük
sek sesle onları, arkadaşlarına 
borçlu oldukları son vazifeye da .. 
vet etti: 

- Onlar artık Allahın rah
metine kavuştu. 

Haydi çocuklar dua ediniz!. 
Amele derin bir huşu için· 

de dua ederken, barakafa .. 
rın köşesinden entarisi parça· 
lanmış, yalnayak ve perişan 
bir kız çocuğu göründü. Bu, 
Alinin kUçük kardeşi Ayşe idi. 
Yaşlı bir amele Ayşeyi görünce 
ilerledi ve hıçkıra hıçkıra ağlayan 
küçük kızın dağınık aaçlarını 
okııyarak sordu : 

- Ne ağlıyorsun kızım? 
Çocuk suali anlamamıştı: 
- Ali ağam nerede? 
- Şimdi çarşıya indi. Neyo 

aradın ki? 
Çocuk bir daha hıçkırdı ve 

gözllnden fışkıran yaşları kirli 
yumruklarile silerken cevap verdiı 

- Abam... Sabaha kartı 
öldü de ... 

ihtiyar amele ile kilçUk Ayşe, 
akıamın ilk esmerliğile milpbem"" 
leşen şosanm kıvrımında kaybol.o 
dukları zaman kazazedelerin bu
lunduğu barakada büyük bir 
asabiyet havası içinde tiddetli 
bir münakaşa geçiyordu. 

Ocağın ecnebi mühendisi, söz-
lerini sinirli hareketlerle dinliyen 
muavinine, asabiyetle çıkışıyordu; 
ara sıra yanyana yatırılmıı dokuz 
cesedin feci manzarasına gözleri 
takılıyor, sarışın çehresinde deh• 
şetli can sıkıntısı ve teessürO 
ifade eden hatlar canlanıyordu; 
fakat onu teesıiire sevkeden, do
kuz amelenin feci manzarası de .. 
ğildi. Hayır! O, kafalarmdan sı· 
zan kanların göfcllğU içinde ya• 
tan dokuz amelenin cesetleri 
karşısında bir kaya parçası gibi 
donuk ve hissizdi. Mühendis ce· 
napları, kazanın sebep olduğu 
zararları dllşünllyor, kumpanya"" 
dan alacağı primin eksileceğini 
hesaplıyordu. İşte teessürlioU~ 
hakiki sebepleri bunlardı. Ecnebı 
mühendis, gittikçe artan bir hid· 
detle yumruklarını sıkıyor ve saD"'" 
ki kazanın müsebbip vo mes'ul
ler imiş gibi yer, yer pıhtılaşan, 
kan gökilkleri içinde yatan 
cesetlere haykırıyordu: 

- Beceriksizler, miskinler 1 
Mühendis efendi, belki yarını 

saat ayni şiddetle söylen"" 
dikten sonra hiddetini biraz yen"" 
miş gibi idi. Ölülerle bulunduğu 
barakayı terke hazırlanıyordu. fa"" 
k<ıt barakanın basık kapısmdan 
çıkmadan evvel içinde binbir infia! 
kıvılcımı kaynaşan mavi göllrin• 

cesetler üzeride bir daha gezdirdi, 
kazanın en büyük mes'ulü addet
tiği Alinin cesedine yaklaştı. Alt
ları çivili ocak kundurasının bur"'" 
nu ile cesedin kan pıhtılarilo 
mülamma başına dürttll. Buruşan 
dudakları arasından ıu hakareti 
kustu: 

lmbecile, lbecsilel •. 
(Fransızca. - Aptal domoktir ) 

- Son-
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Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: 

ıt'uharrfrf ! 
Arnold O alo pe11 
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Delikanlının Bana 
Soğukkanlı 

Sonra Son Derece Verdiği Malômah Dinledikten 
Olarak Bütün Bu Haberleri Bildiğimi Söyledim! 

Derken do mühim bir iı çıkar! 
t~li~en ümidi kesmek doğru de
ğıldır. hatırıma gelmişken sora
yım: Şu ( S. C ) imzasile mek· 
tup yazan gençlerin i~Ieri ne 
oldu? Yoksa o d mı suya düştü? 

- Hayır! bu iş ile meşgul 
oldum. Fakat henüz neticelen· 
mcdil 

Peki, neticelenecek oluraa 
ne getirecektir? 

- Bir milyon frank! 
- Gördün mü? önünde mü· 

him bir ümit kapısı apaçık du
ruyormuş! hiç "nsan bu 'Vaziyette 
kendisini h dbinliğe terkeder mi? 

- Etme%! etmez amma bu 
bir ırnilyon fr nk henüz elime 
geçmiş değil ki ... 
.. - Bilmiyorum! karşımda ken· 

dısınde her eyin beklenebileceği 
bir sergUzeştcu v r? .. 

- Ne çıkar? Herif ue kadar 
kuvvetli olursa olsun seninle 
karşı karşıya aşık atamıyacaiına 
eminim! 

No vakit gelecektir? 

- Bugün öğleden sonra! •• 
- Bak, kapı çalınıyor, belki 

de odur! 

Hayır, gelen Pirlat değil, fa
kat genç Lnvari idi. Bu defa 
Yalnızdı. Kız kardeşini getirme· 
rr.işti. 

- Efendim diye söze başla· 
dı. Bnna hafta nihayetinde gel• 
mekliğimi söylemiştiniz. Fakat 
aradan geçen müddet zarfmda 
küçük bir anket yaptım. Ve al
dığım m.alfımat.m işinize yarama-

ihtim ini düşUnerek vaktinden 
evvel geldim! Öğrendiğim ~şudur: 

Ta ip ettiğimiz adamın hakiki 
adı PirJat değildir. Öyle Baron 
m'1ron gibi bfr asalet unvanı d~ 
Yoktur. Hakiki adl sadece Aleksi 
Tromsondur. iki sene evvel bir 
dolandırtalaktan dolayı on sel(iz 
a~ hapse mahkum olmuştur. 
Sıze 'tam .mahkumiyet tarihini de 
ıöyliyeyim. 

Ve cebinden bir defter çıka
r rak okudu: 

- 16 Teşrinievvel 1929 
Ben kendine emin bir adam 

lavn .ile; 

:- Bntnn bunları biliyordum! 
dedıml Bittabi sizin ziyaretinizden 
:onra boş durmadım. Bunu ve 
ô ~nun gibi dab birçok feyleri 

grendim. Bakımı yar.n da s.on 

ı~erece milhim bir vesika bek
ıyoruınl 

- Ah! şu herif ten bir kurtu
la bilsen!.. 

- Merak elmeyiniıt bu da 
olacaklar? Şimdiki halde anneniz 
bu adamı hergün görüyor mu? 

.. Ağlebi ihtimali zira her-
gun öğtedcn onra bir iki saat 
gaybubet etmektedir. 

- Liitf en b na adresinizi ha
tırlatınız! 

- Pomp soka,ğı 320 numara! 
Mub Ha.. T eşelckür ederim. 
be tun defterime yazmıştım ya .. 

n benı koıı&liuyor:, hem de bu 
kaahavere esnasJDd Pirlahn 

d 
pıyı çalmasından korkuyor-

um' Ş t b . . . aye enım evimde şüphe-
ıız daha 'd evve. en lanıc:mış olaca" :.-·· 

gı genç Savari ile karşı-
laşt~cakl olursa bu tesadüf fena 
ne ıce er d .. b·ı· d. B 

1 ogura ı ır ı. inaen-
a yeh verilecek bir emri bahane 

k
ederek dışarıya çıktım ve (Koks
onıb) a: 

- Şimdi bir mUıterl gele
cektir. Kendisini doğruca miaa· 
fir odasına alır ve hemen bana 
gelerek haber verirsin. Fakat 
ismini söylemezsin, nadece "Bek· 
lediğiniz müşteri gelai ,, dersin, 
dedim! 

Ou tenbihi mUteakıp yazıha! 
neme döndüm. Genç Savari çe· 
lcilmek arzusunu izhaı· etti, ken• · 
disini alıkoydum ve birçok sual· 
ı~r karşısında bıraktım. Bu sual
lerin: hepsi de faydasızdı, fakat 
muhavereyi tedricen annesinin 
üzerine celbediyordu. Neticede 
öğrendim ki: 

Annesi iyi bir kadındır. Fakat 
bir aile reisinin göstermesi lizım· 
gelen ağır başlılığı her zaman 
gösterememektedir. MeselA deniz 

banyolarında vücuduna yapışan 
mayo ile kendisini bütün Aleme 
göstermiş ve genç erkeklerin 
musahabesinden zevkalmıştır. 

Bu tafsilattan anlaşılayordu ki, 
dul Madam Savari yapışkan 
olmaktan ziyade gelgeç günUllü 
bir kadındı ve bu karakteri çocuk· 
lari tarafından da anlaşlımış ve 
mazur görülmüştür. Çocukları· 
nın istemedikleri ıeyi sadece an
nelerinin bir erkekle evlenme 
gibi bir kayıt ile bağlanmasıdır. 

Bu sırada kapının zili çalındı 
ve koridorda bir ayak patırtısı 
oldu. Anlamak için çıktım. Ha· 
kikaten Pirlat'mış. Genç Savariyi 
silratle savdıktan sonra odama 
dündUm ve misafiri çağırttım. 

( Arkaı-ı var ) 

Akşehirde Bekçi Teşkilatı 

Akşehir, (Hususi) - Şehrimizde bekçi teşkilAb çok mUkem· 
meldir. Bekçiler şehrin intizam ve asayişini temin için gece çalış
makla beraber gftndllzleri de nöbetle hükumet dairelerinde hizmet 
etmektedirler. Bekçi teşkilatı husust bir komisyon tarafmdan idare 
edilmektedir. Bekçilerin hep bir arada çekilmiş bir resmini gön· 
derlyorum. 

• 

Yeni 
Açtlacak 

Bit 
Mr.ğnaya 

sım 
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kaşısın da N o. 71 

lstanbul lk1ncı icra memurlu
iunden: Bir bor\'tan <lo!nyı mahcuz 
vo paraya ~ovrilııwsi ınukarrer bir adet 
Şovrolo markalı !lCü~ ııluka No. lı Oto· 
blis 11 /1 O/ü!l~ tarihine ıııiisadif ~alı 
gUnfl saat 10 ılırn itibaren Tnksiııı<.lc 
Amerikan g:uajıııd:ı aı.:ık arttır ı :ı i o 
satılarağıııılaıı talip olanlarııı ) e' mü 
mezkfırda mahallinde fl;!,2 /207 dosy:\ 
;nuııı:ıra ını Jı:unilen hazır bulunacak 

memura mlirıcuıtları liizumu i!!l.n olunur • 

Za~I: 931 · u3:-? senesine ait 1nkılf~p 
lisesi yedinci rnııftan a ' dı~ım tastik· 
ıı:rnıey.i 'Lnyi ottiginıden yenisini al:ı· 
c:ığ"ıından ı'ski inin lıükınii yoktur. 
Jııkılfııı lis1,;si ) edinci ııııııf t:.ılcbosindon 

23.1: }foşat 

letanbul Yedinci icra Daire
sinden: llir lıorc;tan dolay ı ıııahcu:ı 
, ·c par:n·a ı:evrılınesi ıııuk:ı.rrcr il ka· 

- 0111 h.ııİ t' ı ~;·atı işlıu 'l'e~riııicvn;lin 
!) un<;u ı :ıı. :ı r gfıııı_ı saat dokuzdan 
itilı:ıron Hcy:mt~ı ~o~.ııı'l~:t ımıh:ıllc· 
sinde yeni dC>vır sok:ıg-ıı d:ı 21 ~o. lu 
ban!!dO bılınilzayido paray:. çovril co· 
ği ili\ıı olun ur· 

Aslcerlik Davetleri 
raı:tı A kı•rlik '>Ubesi11,lı1 ıı: 
31G illi. 8:?7 do~umlu Deniz YO .Jan

ılar ıı a cfr ıdı · 
:ırn il!l :J::G do[;u mi u i.- i soıı 6 lıiz· 

metıı ta lıi efrat • 
:11 li ilfL :!25 Pi) ııch•lcr. 
:Hti - 8~7 dot•umlu olup ta iki ' 'e 

d:ılıa v.İ) adı• lıiı.ıııde tfılıi maksurelil<·r· 
do 11 ıortıı tahsili olınn"ı ılol.ı yısiJo ınak
eurı•li .Icriui gıtip od<·ıılf'r •ubece ıııok· 
san nıunuıcl ı l.'riııi ikmal ctınclt ri. 

Yuknrıd•ıkı doğuııılu efr:ıt ~o,·ke t .. -
hi oltl ul l:ırı ı<l:ı•ı 4 ıo 932 :--:ı ı ,guııilıı· 
ıl"n itilı:ırt'U ':ıı.!3 N criııi 'c ıamanı 
sevl-.1€'riııi :ın ınıak i•z ırc şubeye mii· 
rnc:ı:ıtl:ırı ıl:i ıı ol ıııı ıır. 
~.:::=-=~;=:::=;:::==:.=:::=:::=:::=====-=-~ 

Göz Hekimi 
PNJfç ör t ]>.'lT.iRtcıı :·~eza~. 

Dr. Esat p,_. Dr. Ş. Şukru 
lblı ali· .\.ık ı ":ıdıh•.i ::\t•: <i ı 
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Emette Maarif 

Emet kasabaeında yatl mektebi 

Uşak, (Hususi) - Vilayetimize merbut olan Emet kazası mesa• 
ha itibarile küçük, fakat bina itibarile zengin bir kasabadır. Ka
zaya bu sene yeni inşaat daha başka bir zarafet vermiştir. Kaza 
nüfusu hergün biraz daha arttığı için maarif ihtiyacı da fazlalaş· 
maktadır. Bu münasebetle Emette bir de yatı mektebi yapılmıştır. 
Bu bina, asrl bir mektebin ihtiva etmesi icap eden bütnn tesisata 
maliktir. - Ş. Kaya 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

Bu keşidede büyük ikramiye 

· 100.000 Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 

etmiştir. Fırsatı kaçırmayınız. İştirak ediniz. 

Manisa lklnlcl icra Memur. 
lujundan: Nazmi Beye 53:1 lira it~
sına l10rçlu mlltovoffa Tarife hanımın 
llursnd.ı Dobruc:ı yanınd:ı. llarıcsm:m 
mevkiin<lo ~arkan yol, garb:ın, 'l'abir 
veresesi 9imalen yol, Ye ccn u bon 
mukaddema. vasil clyevm Danıt tar
lala.rHc mahdut iiç dönüm miktarında 
vo GO lira kıymeti muhamminoli mu· 
kadclema lıağ ve dut bahçesi clycvuı 
t:ırl:ısı ilo sctl>atııHla ~Iohmotkar:ımaııi 
mah:ıllet;inde 28 ııum:lrada mukayyot 
sa~ı Ali oğlu Mustafa, solu Jsmail 
ofoııui ve emvali rııetruko hanesi 
arkası Arif cfenui hanesi \'6 Onti yol 
ile mahdut talıtaui bir oda ve lıir 

kiler lıir ııofa ve fuvkani iki oda vo 
lıir darnça ,.e miktarı kATi habçc ve 
lıahçe uerununda lıir ÇCfme TC lılr 
halası mc,·cut ve 250 lira laym ~ti 
ınuhaınıııiııcli bir b:ıp banos!nin .. çık 
arttı•ııuı ve pcşi.ı ıı:ıra ilo sntılmnf!JUa 
karar verllnıiotir. lşbu gayrı ınenkulo
rc takilir cılUeıı kıymeti muhamminc
yi bulduğu takdirde 14/11/fl:J2 tarihin· 
dt' pazartesi giinii ı:aat 14 t<• lhın:ı 

:ı tiııcii icra Dairesin do ihaleyi kat'iy
yo i İl'ra edilecektir. Aksi tak"irde 
bir ay daha touıdit cdilecl'~tir. İtlıu 

gayrı medkuller Uz.erinde bir iıakkı 

hlrlia vo itira: edenler ,·:ı rsa tarihi 
il!ndan itHıaren 20 gUn zarfında ev· 
rul,ı ııılı .. bitcierile lıirlikte icra daire· 
ııiııo ıııiir:ıcaatl:m lftzıındır. Aksi ta\dar

1 
hn .ları t:qHı l'icillt•rile mukayyet olın a
<lıkç·ı satıl} lıodelinin payl:ı.,ması ndaıı 

ıli·•hrııııı knlacakiardır. 'l'alipleriu 100 
do 10 ı1oy .akçesi nıra bankı. itibar 
mPktubu te'rııiııat vermeleri lb.ımtlır. 
!MUtUırilel"den 100 de 2,5 reswl deJ!a
Iiyıı "'e lıir <le t:\puda verilmesi llımı 
g len fera,ğ· lınrcı nılıı.n başka bir ınııs
rnr nlınıııa1.. hıı şt•rait dalıilindn talip 

olnnların yovmi mez 'dhda Burs:ı. 3 Oııcr 
t • • l 
er;\ ılnıresıne ıııüracaatları ilA11 

ol un 11 r. 

Malatya Sulh Hukuk Haklm
Hğinden: .\ln!atpıı rn d&b:ıı;lıaıın ııın· 
lıa l<;ııiııden ııı•ımcıı z:ıdo l1ırııhiın 
<:kndi ilo lI .rıabdı uı:ıhallosiııdoıı 
hıst:ıfa oğln \' .. Jınp arahırı·ıd ·ki iz'l· 

J ~ ı;ı.:)u ilil~.ıı.suırn .uotJoo nı.ııhake

rn si ıd • n lııızu ırıosirı•sincl<'ki Uir 
k~f.l t dnum tar 'crn ~~asıırıdıı kabili 
t.-U.. iııı o1 ıuallıg-ıııJa•ı ı,;atılrıııısııı:ı k:ı· 
rnr vrrllııı ş olılugııııdıııı tar lıı il.rn
dr.n itihar. n t\ g lıı ~fınıla l.t'mJfa 
lı:ıkkıııı iııtiııı:ıl 1111iıldl'i.dcylı \":ılıap 
t•tmedi;;i t:ıkdirıh- hiikıniln kn lıi ku
ıyot etıııi9 olıi ıı gıı ilan olunur. 

Manisa 2 ncl icra memurıu
Aundan: 

llıır:s:ııı ın Setbaşı ma.ballo inden 

nıüte' cffa Tarifo Hanım oglu AIİ 
Ef<ındi tar arıııa: 

Mütı1veffa v.llldeı i:G Tarife Hnmmın 
N:ızmi Beye olan üOO küsur lir,l lıor-

canclan dolayı mczbıırenin Burs:tda 
kain lıir lıap lıanc~i ile 3 döııiiııı t,ır· 
l:ısı hnriz edilerek mo\•kii uıiluıyc,loye 
kont:lmut ve 14 11 932 tarihine ınilsa· 
dil pazartesi giinii ihnloi kat'iyycsi rıin 
yapılma.sına k:mır vorilınio oldugun

dan t lılig:ıt nınknmın:t kaim olmak 
:Qzerc tarihi il!lndan itibaren rn gaıı 
zarfınd"L b orcuııuzun toaviye veva 
kanun r bir itirazınız varsa yiııc bu 
ınü ddot içinuo uildir111eniz lüzumu illin 
olunur. 

Malatya Sulh Hukuk Hlklmll· 
§inden: Malatyaııın Jsmct Pa~n nalıi· 
yesin<lcn T\iğili oğlu Hamdi J.A'oııdl 

ilo ayııi nahiyeden Poslııyık oa-ltt Qı1· 
mali ar.tlarıııd·ı.ki iz:ılei o uyu daHF'lının 

icr:ı kılıuıııakta olaıı ıııuhakom csi ııde 
mıııııailPylıiıı iknmotgfıln meçhul oldu
ğundan gıyalııncln ve kendisine gıyap 
kararı tchllğiııe kanır verilmit ve yöv· 

mu mulıakeıno olan 12 T. evvel 9 t:ı tart 
hindi' mulıakcmC1ye gelmez Y«'lnhut 
Lir vekil göntlermeı. c hakkındnki mu
hakcıneııin gıyaben bakılacağı illlo 
olunur. 

Fatth Sulh 3 Unca Hukuk HL 
klmHOlnden: lhs:m Jfaıııuıl:ı kocıw 

Mttstafa Efendi ural:mndaki sııllı u,-
9clıl>iisfi dn,·:ı ının irr:ı. kılınan mulıa· 
kcmtı~i esııneıııdıı miirldcinlayhc gün
dcril<'n H•lıligntt:ıki miil·:ı~ir ınctrııha· 

tı ıı'la H.~nıeıgn~ıının meçhul olduğu 

giist ı•rilm ·ş olchıgu nılan ın iiıl<l Pİ nl<'yh 
Mustafa Erendi ö 11 !J:l~ sn:ıı 10 da 
mahkemeye gclırıedigi t:ıkdirclc ~ıya· 

Lııntla lı lktıııı \ crill'cetıi tcbli ' ıııaka
nıııı lrnhıı oln ıık ıi'lCTl' 1lt\n oltıtıtır. 

Em nönU Askerlik Şullesln
den: Kı n hfamrtli i""n ( HH!! ) nu· 
ın rall k. ııuııl:ı hizmC'ti tamm~yc tlbi 
tutulan 8113 il4 32{) doğumlu ve lıun
larln ıırnaıuele~ c t ... bi olanların 

;,/ıo BJ::! ı,ıırş. nılı:ı gilnUndoıı itibaren 
lll. lO.D8:? :ı ~.ınıııın kn<lar şıılıe) mu· 
r:ıt> ıa tin ırıuaınclolcriııi teslıit €ittirıne

hırı liıı.1111111 il!ııı olunur. 



SON POSTA __ x:; 

erli Mallar Pazarı 
Zarif ve sağlam mallar ucuz fiatlarla satılmaktadır. 

Hereke f abrikas1nın kostümlük 

kumaşları 425 kurştan başlar. 
Hereke fabrikasının safi ipek 

kravatları 225 kuruş. 

Bakırköy bez fabrikasının envai 
mamulatı. 

Altın - Mekik fabrikasının her ne
vi ipek kumaşları. 

Hereke halıları ve döşemelik ku
maşları, Isparta halıları arşın mu-

Lake ve pirinç karyolalar 12 lira

dan. 

rabbaı 575 kuruş. 
Beykoz fabrikasının kadın ve er

kek kunduraları 250 kuruştan 
başlar. 

Kadın çantaları ve para cüzdan
ları. 

Kadın, erkek şemsiye ve şapka
ları. 

Beykoz fabrikasının mektep çan-
Selanik ve yün fanilaları ve triko-

taları 95 kuruştan 215 kuruşa 
kadar. 

taj ipek çor~plar. 

Beykoz fabrikasının evrak çantaları ,

1 250 kuruştan 30 liraya kadar. 

İpek ve yün jerseden ha11r ve 1s
marlaına b~lumum kadın çama 
şırları. 

Küçük ve biiyük hazır elbiseler •• 

lsLnbul: Bahçe~capı 
f irinci Vakıf Han 

Deniz Kızı E FT Al Y anım .. 
ve kemani SA D 1 Beyi 

ıstanbul'ın kı_qmetli san'atktir Hanım ve BP,qferinden 
mürekkep mükemmel bir saz heyelinin iştirakile 

Perşembe ~iinilrıden itil>aroıı lıer a ~:ı ı • 

LONDRA BiRAHANESiNDE 
dinleyeceksiniz. 

Yüksek Baytar Mektebi Kabul Şartları: 
1 - Yüksek Baytar Mektebi leyli ve meccanidir. 
2 - Yalnız lise mezunları kabul olunur. 
3 - TaliFler aşağıda yazılı vesaiki istidalarına raptederek 

lstanbulda bulunanlar Sdimiyede Yüksek Baytar Mektebi Rektör· 
lüğüne, taşradakiler mahalli Baytar Müdürlükle-rine müracaat 
etmelidirler. 

A ) TUrkiye Cümhuriyeti tebeasmdan olduğunu natık hüviyet 
cüzdanı. · 

B) Her türlü bastahktan salim olduğuna dair sıhhat raporu 
C) Lise şahadetnamesi. 

D) Ahval ve ahlakı şahsiyesi mazbut olduğunu natık polisten 
musaddak hüsnühal varakası. 

E ) Terki tahsil ettiği veya mektepten ihraç edildiği veya 
mektebi ikmalden sonra Memurin kanununu~ maddei mahsusa.sa 
mucibince hükümetin göstereceği mahallerde muayyen müddet 
hizmetten istinkaf ettiği takdirde hükumetçe yap ılan masarifi maa 
faizi nizami tediyeye mecbur olduğu bakkmda Noterden musad .. 
dak l< efaletname senedi. 

F ) Dört adet vesika fotoğrafı. 
4 - Kabul şeraitini haiz olanlardan taşradan talip olanların 

. yol masrafı hüküm et tarafından tesviye Cllunacaklır. ( Bunun için 
taliplerin yaptıkları masrafı gösterir evrakı müsbiteyi ibraz etm~ 

· leri lazımdır.) 
5 - Muavenele muhtaç talebeye cep harçl ğı verilir. 

• Muallim t.eylere 

,Kitapları görmeden karar vermeyiniz 
• • 

"iLERi,, 
İLKMEKTEP KİTAPLARI 

Tam alfabeler 
Celal Nuri ve Rauf Ahmet Beylerin bUylik emeklerle yaz .. 

chkları ve bütün dünyanın en güzel mektep kitapları dereccgin
de enfes basılmış beş sımflık kıraatleri, dördöncü ve beşinci 
sınıf için gramerler. 

CELAL NURl B. in 4 üncü ve 5 inci smıflar için yazdığı 

GÜNEŞ GİBi PARLAK 

{ Yzırf Bilgisi} (Vatandaşlık) kitapları. 
Galata Kefdi Hürriye_t Han (ileri), perakende. Ca~aloğlu 
(Kfiinat) Hnbılilide (irfan) Beyoğlunda: Tünel başında 

fliia::~iii~~~~~~;) kütüphaneleri. 

Deyin ilmühaberi 
Alır, satar ve ınhsup yapar. Ve lıer türlü bonolarla işler i'Örür. Ba

lıkpu.~rı Mak•udiy• Han No. 35 Uturtu ude M. Dervi~. Tel 23397 • 

f ir 

l\iendi'i tavsif . . 
ıç n en cazıp 

ke ·iıne n°dir? 

İPEKİŞ'in mendillerini 

elinize aldığınız zaman 

bu kelimeyi keşfe • 

bilirsiniz. 

*iSM**IM'fitJi?ZY< 

Ç A B U K ve S 1 H H 1 
ı:ıuımı, t>ııbunsuz, fırç ıstı 

TIRAŞ olıımk 

i1.1t,:r ıııiııiııiı. 

RAZViTE 
kr ·mini k11ll:ı 11 111z. 

M~KROP oları fırçalarliaıı, yOzii
nlizfi ı cllıliııi lı• ı rııştı ırnıı potaslı 

krom vo ı=ahıınlardan k urtulnr~w 

ııu7.. J\Oçilk \ ' O Liiyük tiiplcr 
nmlır. Hor yerel e ~:ıhlı r . Dop o~u: 

Ye~ildirck, .'ıv:ır.ıyaG lllll t Xo. tü 
'l'el. 201 ~ll 

Son Posta Matbaa•ı 

Sahibi · Ali F..krem 
Netr lüı Halil LUtf1 

J "f( 
,. 

Avrupada b;rinciliği diplomalarla musaddak şayanı itimat marka 

HASAN 
MUSTAHZARATI: 
Perakende Adedi kuruş 

Hasan kuvvet şurubu küçük 60 
,, " .. büyük 100 

.. " .. ı K. 15J 
Ha.san kolonyası I 1 /24 litre 20 

" " 1/16 " 30 

" " 1/8 .. 50 
.. 1/4 .. 100 
it H lt2 H 180 

Nesrin kolonyası 1 f8 litre 30 

" .. 1/4 " 50 
" " 1/2 " 80 

Hasan tuvalet sabunlan küçük 20 
" " " büyilk 30 

Perakende 
Hasan Fayda 1/2 .. 

,, " ı " 

Adedi kuru: 
10 

110 

Hasan Fayda 6 litre tenekesile 
" " Pompa 15 

Hasan çiçek suyu 1/4 k. ~ 
" " .. 1/2 " 

Hasan glil suyu 1/2 kilo 5'1 
" Mai mukattar (Odistile) 20 

Hasan Granto (pereıervatif) AD 
" " " ipekli !f 6 

Hasan dit fırçaları muhtelif fiatte 
Haaan balıkyağı 1/4 k. " 

,, " 1/2 " 6(1 
" " 1 " ıd 

Hasan diyabetik çikolatası ; Sult 

" " ,, k. Evk 
Hasan gliserin sabunu 20 

" ,, " limon,gül 25 
Hasan çocuk podrası 20 
Hasan si\rnıesi (sürmedan lığı ile) 20 

Hasan gluten ekmeği 3 ile 
,, ., gevregı ~ ıatıl 

,, ,, Lüks büyük 00 
· Hasan (Dantos) diş macuıw) 20 

,, Bademli gluten ekmeği 55 bile 
., Gluten makarnası 1/2 k. 5S dik 
" " Şehriyeleri 1/2 k. 55 cam 

Hasan pirinç özü unu 250 gr. 25 o!an 
4a " buğday özil nişastası " 25 biçb 

,, (Dantos) diş suyu 30 
Hasan Biriyantini 

25 ., irmik özü " 25 tara 
40 ,, patates ~zQ unu " 25 in 

Hasan Zeytinyağı 1 /4 K. 

" " 1/2 " 
70 " arpa " " " 2J nııy 
93 ,, yulaf ,. ,, " zS eski 

1 " 
1 Ok. 

" " 
" 

,, " 2. 1 2 ,,şişe:;lle 2~5 ,, m~rcimek özU unu ., 25 ini 
" " 5 "tenekeıi 450 " bezelye " " ., z5 
,, " 13 ., " 1100 ,, Munasti nezle panzehiri fjlJ da i 

Hasan Bademyağı Şişe 30 Tribofil Saç Suyu 125 tak 
Treparsol Fr :ngi ilacı 225 · 

Hasan Kınakına Hülasası 30 "' Süheyl Romatizma ilAca ı~ 
Haııan Fayda 1/4 k. 45 Süheyil iştah ilacı ıoO d5n 

KREDİ LYONE BANKASI 
ANONİM ŞİRKETi 

Tamamen tediye edilınlt ıermaye Fr. 408 mJlyoD 

ihtiyat akçeıl Fr. 800 - milyon 

31 Teınmuı 1932 tarihindeki Billnçodur. 

ç 
etm 
nıa 

bez 
teli 
torl 

ed 
ııe MEVDUAT 

Mevcudat, Ha:ılne, Franıa Bankua 
Bankalardaki MRtlub:ıt 

Cüzdan ve Mildafaal Milliye unedab 
Teminatlı avanslar 

Fr. 5.144.353,404,~ 
" 296.056. 51 ı '~ -
" 7.103.757.423, ı 

Hesabah cariye 
Eaha"ll ve tahvilAtlı mevcude ( Hl11e Hnedatı, bonolaı', 
tahvl!lit ar ve rantlar ) 

" 258.627.124,~ 1 
•• 3.3l0.108.484ı 

" 4.503.942.21 
Muhtelif heubat 
ErnlAk 

Vadeılz mevduat ve ıenedat 
Huabatı cariye 
Badettahsil vaci l>üteilye hesabat 
Poliçalar 
Vadeli ıenedat 

Muhtelif hesabat 

DOYUN AT 

1911 ıenei hesabiye5İnin temettuu u bakıyeıl ,, 
Senei ıııbıkanın '' KAr ve Zarar ., heıaba bakıyeıl 
Muhtelif iht.yat akçeleri 
Tamamen tediye edilmiş sermaye 

Umumi 

" 347.265.~3.~ 
" 35.000.~ 

Fr. 16.499.677.533_b 

Fr. 5.687.803.45~ 
" 8.385.069.61 ı,1~ 
" 227.951.483,4 
" 169.497.324,~ 
" 341.340.338.lr' 
•• 422.15l.287ıg1 
" 44.293.2SO- ; 
" 13.567. 774,9 
.. ~.000.000. ,, 
" 408.000.000ı ,, 

fr. 16.499.677.533.gf 

Mecliıi idare Reisi 

Baron Brincard R. ntasson E. 

NlŞANTAŞINDA 
Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

Feyziye Lisesi 
Memleketimizin bu en eski hususi müessesesi talim ve terbiye 
sahasındaki faaliyetine 17 eyliil 932 tarihindeıi' 'itibaren başlamıf" 

br. Talebe kayıt ve kabulüne Öevam edilmektedir. 

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

Şişli Şifa Yurdu 
Şitli Terkoa su depoıu civarında Tokalo oğlu aolcaA'ı No. 29 

l'ek ciiı.'i ilcrotlo, rnntgen \"O oloktmotcrapi, lılboratu:ı.r 
ınu ny nele ri 

~-~-::. J ~.-.. '.~~~nb~:. B:;d~~~i. _ 
İzzet Beyin vesaiti nakliye resminden olan borcunu vermenıe" 

ainden dolayı mutasarrıf olduğu 757 plika numaralı ve Fiat 01a~ 
kah otomobili 932 yılı Birinci teşrininin onuncu pazartesi gUP 
saat 14 te İstanbul Belebiyesi Mezat idaresinde açık arttırma il• 
aablacağı il4n olunur. 
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