
n·ı K Kurultayın dUnkU lçtlmamdan çıkanlar 
1 urultavı dün d üh' 'b' · bir t l J • e m ım gı ı zengın blr lisan niçin bir 

Yine ~a anb yapmııtır.. Kurultay medeniyet dili olmasın? Bu fik .. 
tınd t zır Pnşanm rıyaseti al- rin kimse aleyhinde değildir. 
oku:d kop anmışhr. Geçen zabıt Yalnız (Doz) mesalesi üzerinde 

u tan sonra R . p D d l . Saim Al' B .. eıs aşa r. uru uyor. yanı kelime miktara 
ı eye soz · t' l · k Saim Ar B vermış ır. mese esı müna aşa ediliyor. 

baş!amışt:r: ey şu suretle söze ilmi. ıstılahları o şekle koy-
"- Tü k . . . malı kı çocuk onu çabuk öğ-

medeniyet r d'l~ıh l h~~ıkaten bir renebilsin. Spora vakit bulsun, 
llleslek, bir ilıi~ ~.7.bıhr ~i_? ~ir hasta olmasın. ilmi ıstılahları 
Mesele bur ad d 1 H olabıl!r. mı? yaparken bizi mu vaffakıyetsiz1iğe 
bağlıdır Ke ad.ır .. 11 erşey ıtıbara sevkeden nedir bilir misiniz? 
ı . n l mı r •. 
arunıza hür t d soz unsur· Arkaiktir. Istılah meselesinde 

mo e ersek tlirkçe ( Devamı 9 uncu sayfada ) 

Haber aldığımıza göre Gümrük idaresi Muha-• , 
faza MildtlrlUğll tarafından ıehrimizde ecnebi mem· 
leketlerden birine ait piyanko biletlerini gizil gizli 
satan bir şebeke meydana çıkarılmış, şebekenin 
bütün mensupları yakalanmıştır. Bu şebeke men· 
sopları arasında müstakil ticarethanesi olan bazı 
kimseler ve şirketlerde memurluk yapanlardan ha· 
zılarmın da bulunduğu haber ahnmaktadır. Yaptı .. 
ğımız tahkikata nazaran bunların sattıkları bilet· 
hu lrlandanın meşhur Derbi fami verilen at koşusu 
piyankosunun ikramiye biletleridir. BOyUk ikrami-

yesi 30000 İngiliz lirasından ibaret olan bu bilef:le 
lerin bir mllddettenberl memleketimize kaçak ola-o 
rak ithal edildij'i ve gizlice satıldığı haber alınmıt. 
yapılan takibat netic:eılnde bunu satanların hepal 
ele geçirilmiştir. Ayrıca bu biletlerin bundan ıon
ra memlekete kaçırılmaması için' de tertibat alnı• 
mışbr. Burada satılan biletlerin mühim bir mik
tara baliğ olduA'u söylenmekte, biletlerin kısmen 
do bazı Anadolu ıehirlerino gönderildiği bildlril .. 
mektedir. Gümrük muhafaza idaresi tahkikatına 
derinleştirmektedir. 

lktaaat Vekili Celal Bey ••hrlmlzde tetkikat ile m•fllUlddr. Vekil Bey, ra•mlmlzda gördUGUnUs 
gibi, ı.brlkacalarl• de tema• ederek onJar1n temennllerlnl dlnledl. Tafalllt 2 lnt;I eayfamızdadn•. 



2 Sayfa 

Halkın Sesi 

Cami Avlusundaki 
Bina Nasıl Satılır 

Sult.anahmet camii avlusunda 
:Evk:ıfa. :ıit bulunan bir binanın 
uydurma tapu sonctlerile satıl-

1ığ'ını dün haber vermi~tik. Bu 
husıısta halkımız diyor ki: 

Ahmet Kutsi B. ( Sulumahmot 
Narin Zacle Apartmanı ) 

- Sultanobmet camiinin k- ..... :
larından birialne geçenlerde bir sa
hip çıktı. Tarihi kemerleri yıkb, 

orasını baykut yuvasına çevirdi. 
Şimdi de camiin hariminden sayılan 
bir kı mı nı bir açıkgaz aabhğa çıkar• 
mış. Son z manlarda böyle hazine· 
ain ve milletin mallanna aabip çık
~nk istiycnlerln adedi çoğnlmışhr. 

Evkaf Müdürlüğü bu gibi mabetlerin 
ve akarların kayıtlarmı çıkarar•k 
bunl::r üzerinde tetkikat yapmalıdır. 

« 
Cevat B. 0\aragümrilk Atlkall 33) 
- Eski sultanlar mabetlerin bir

çok y~r lerinl azat ettikleri cariyele-
r .ne pe~ket çekmiolerdir. Meseli 
Abdülmecit Ayuofya minareıinin 
tam altını bir cariyesin~ temlik etmif. 
Nuruosmaniye, Yenicami altındaki 

dükkanlar da böyle. Cümhuriyet 
ldareai bunlara nihayet nraıiştir. 

Buna rağmen bazı kimaeler Evkaf •e Hazinenin mallarına gözkoymuş
lardır. Sık aık bir cami kapısının ve 
bir vakfın aatılığa çıkan1dığını ititl· 
yoruz. Arhk bunlara bir nthayet 
verilmesi zamanı gelmiştir. 

Jf-

.. Akil Boy (Kasımpa9ada Hncıhüsrev 
ıPnlınlle i ) 

- Satılığa çıkarılan ev Sultanah
met avluaunun tam içindedir. Bu ada
mın elinde tapu bile olmaaa, evin 
bulundutu yer uydurma tapuları 

filen tekzip edecek mahiyettedir. 
Bence bu gibi adamlara arhk ıon 
derı Yerilmelidir. 

* Ethem B. ( Eminöntı Şnııcktar 

okak) 
- Bazı kimselH naıılaa ele ge-

çiı dikleri uydurma ve sahte tapular-
1 a evkafa ve hazineye ait olan şey-

leri satılığa çıkarıyorlar. Bence ev
kaf bunlara mahal bırakma • • l ı dır. 
Çünkü bu adamlar bir saf '. .ında
tın amimiyetinden istifade ederek 
el'nden parasını alıyorlar, guya y.eri 
kend is ine- sattıklarım söylüyorlar. 
Sonra da hükumet içe vazıyet ediyor. 
Üçüncü vatandatın elinden bina 
alınıyor, bu ıuretle birçok zararlara 
'lğruyor. 

Haydut u? 
--11--

Dün Şehrimizde İki Şüp-
heli Adam Yakalandı 

Polis memurlara evvelki giln 
Haydarpaşada trenden inen iki 
adamdan şüphelenmişler, bunları 
merkeze götürerek isticvap et-
mişlerdir. Neticede bunların Ki
gili olduğu anlaşılmış, Üzerlerin
de kendilerine ait olmayan nüfus 
tezkereleri bulunmuştur. Tahki· 
kat neticesinde bunların Hüseyin 
oğlu Hasan ve Derviş oğlu Meh
met isminde iki sabıkalı olduk
ları, memleketlerinde birçok 
haydutluk ve cinawet hadiseleri 
yaparak buraya sav\Jştukları an
laşılmış, ikisi de tevkif edilmiştir. -

SON POSTA 

•ı 

A L ABB LE 

Aksırıklı Bir Macera! 
Erenkö}rünü Kasıp Kavuran Bir Hırsız 

Aksırığı Yüzünden Yaka landı 
DUn Erenköyde garip bir hırsızlık vak'ası ol

muş ve bir hırsız aksırığı yüzünden yakayı ele 
vermiştir. HAdise şöyle olmuştur: Erenköyünde 
Bağdat caddesinde oturan binbaşı mütekaidi Nuri 
Bey Akşam yemeğinden sonra ailesile birlikte 
otururken bir gürültü duymuştur, Nuri Bey eve bir 
hırsızın girı~esinden şüphelenerek, hemen sessizce 
sokağa çıkmış ve o cıvarda nokta bekliyen polis 

olmuş ve polis Ihsan Efendiye kusura bakmamasını 
söylemiştir. 

Fakat tam bu esnada polis Ihsan Efendi evden 
ayrılırken, nezleli ve keskin bir aksırık sesi evde 
uğultularla çınlamıştır. 

İhsan Efendiye vaziyeti anlatmıştır. Bunun üzerine 
polis Ihsan Efendi ynnmda bir bekçi ile eve 
gelmiş, evi tav.ın arasından bodrum katına ka
dar karış karış aradığı halde hırsız bulunamamıştır. 
Bu vaziyet karşında ev sabi Nuri Bey mahcup 

Polis, bekçi, ev sahibi hemen akıınğın geldiği 
odaya doğru koşmuşlardır. Hırsız arayıcılar oda
daki yükü açtıkları zaman, ikinci bir aksınğt 

zaptetmek için burnunu ve ağzını ellerile sıkı sıkı 
kapatan bir adamla karşılaşmıştır. 

Bu adam azılı gece hırsızlarından Eskişehirli 

Necatidir. Necati tevkif edilmiş ve tahkikata 
başlanmıştır. 

Boksör Kemal Gürültülü Hadise 
Bu Mahkum Tekrar Mü- 1 Beyaz Gül Gazi

şahede Altına Alındı ,ııosunda Olmuş 
Hapisanede bulunan boksör f Pazartesi günkü nüshamızda 

Kemal birkaç defa kendisinde Gül Bahçe gazinosunda Hikmet 
akıl hastalığı bulunduğunu gös· ve Aleksandr isminde iki kişinin 
terir hareketlerde bulunmuş mil- kavga ettiklerini yazmıştık. Ha-
teaddit defalar Adli Tıp İşleri berd,e küçük. bir yanlışlık vardı_r. 
M .. d" l" v.. b" d f d Vak a Takslmde Harun Beyın 

u ur ugune ve ır e a a . l tt•v• "G'"l B l · B k k.. k 1 h t . .. ış e ıgı u a ıçe,, gazıno· 
8 •1r oy a 1 as ane~me gon· sunda olmamış, Tepebaşında 

derılerek mUşahedelerı. altında ••Beyaz Gi!l,, gazinosunda olmuş-
bulundurulmuş ve kendınde akıl tur. iltibasa mahal kalmamak 
hastalığı bulunmadığı neticesine üzere tavzih ediyoruz. 
varılarak hapisaneye iade edil
mişti. Kemal efendi son zaman· 
larda yene asabi araz göster· 
meğe başladığı için tekrar Tıbbı 
Adliye gönderilmesine karar 
verilmiştir. -----

Paketler 
Postane Tarafından 
Sahiplerine Veriliyor 
Paket postanesi, bir Ey· 

luldenberi sahiplerine verilmi
yen paketleri, evvelki günden 
itibaren muayeneden sonra sa
hiplerine vermeğe başlamıştır. 

Ancak e\de mevcut son kon
tenjan kararnamesine muhalif 
olan paketler iade edilmemek· 
tedir. 

Ressamlarımızın 

Eserleri 
Fransadaki { Braon ) mtiesse

si ( 193 l ) senesinde Paristeki 
resim salonunda teşhir edilen 
( 4837 ) tablodan ( 30 ) kadarım 
satm alarak bunları bastırmıştır. 
Bu eserler arasında Türk res
samlarının da bazl taBloları 
vard:r. 

Devlet Bankasının 
Senetleri 

Devle Bankasından hisse se
nedi almak taahhüdünde bulun
muş olan memurların isim liste
leri tanzim edilerek Maliye 
Vekaletine gönderilmiştir. Ya
kında isme muharrer olmak 
Uzere hisr.:e senetleri gelecek, 
memurlara tevzi edilecektir. Me
murlar arzu ettikleri takdirde 
senetlerini başkalarına ciro ede
bilcc eklerdir. Bu ciro için de 
bir şekil bulunmuştur. Memur
ların hisse senetlerini devlet 
bankasına, faiz almamak şartile 
devredebilecekleri şayi olmuşsa 
da bu haber henüz teyit etme· 
miştir. Bu senetlerin diğer milli 
bankalara kırdırılabileceği söy
lenmektedir. 

Üzüm, incir 
Ve Fındık 

Türk güzeli niçin cihan güzeH oldu?l 
Çünkü Türk güz.eli 
Türl: üzümü 
Türl inciri 
Türk fındığı ile beslendi. 

Milli lktınt ve Tııurruf Cemiyeti 

Kokain 
-----

Kaçakçılığa Karşı Yeniden 
Tedbir Alındı 

Şehrimizde bulunan eroin 

ve kokain fabrikaları bir mUddet 

evvel kapabldığı halde, bazı 

komşu memleketlerde bu şekilde 

fabrikalar açılmasına mlisaade 

edildiği söylenmektedir. Bu fab

rikalarda imal edilen kokain ve 

eroinin Türkiyeye sokulması için 

ecnebi kaçakçıların faaliyette bu

lundukları haber alınmıştır. 

Öğrendiğimize göre alakadar 

makamlar, bu kaçakçılığı kökün

den izale etmek için esaslı ted

birler almışlardır. 

Bir Ölüm 
Safra Kövünde Yaralanan 

Kadı"n Dün Öldü 
İki gün evvel Bakırköy civa· 

rındaki. Safra köyünde bir ha· 
nınmı hususi çobanı tarafından 
tabanca ile yaralanarak Haseki 
Nisa hastanesine nakledildiğini 
yazmıştık. Hanımın yarası ağır 
oldufru için dün vefat etmiştir. 
Ce~edi morgu nakledilmiştir. 

Feci Kaza 
-

iki Amele Beşinci Kattan 
Düşerek Yaralandı 

Taksimde Talimhanede yeni 
yapılmakta olan Salim Bey apar
lımanmda çalışan amele İsmail 
ve Hasan beşinci katlan düşmüş
lerdir. Her ikisi de vücutleri 
hurdahaş olmuş bir halde hasta
neye lrnldmlmıştır. Hayatlarından 
ümit kesilmiştir. 

Teşrinievvel 0 

Günün 1' rilıi ~~: 
~ 

• ıVa 

lktısat Vekili Vt 
1 

Fabrikacılar her ~, 
Şehrimizde bulunan lktısibuhl 

Vekill CelAI Bey fabrikacı1,e. . 
kabul ederek kendilerile uıd:f hnı 
uzadıya görüşmüştür. Sanayi~ e 6 

lerin kendisinden istedikleri bil'. .8 
Y 

çok dilekleri Vekil B., Ankarafç1ın, 
d. d-k ,ıo ;ın ön u ten ıonra muntaıaJJJ t 
tatbik edeceğini söylemiştir. f a~ın : 
rikacılar şu temennilerde bulııırmış ~ 
muşlardır: 

- Yakında ibdaı edileC~ılnı 
olan sanayi ofisi ve kredi b~. y:.~ 
kası işinden fabrikatörlerirn11ırını: 
azamt istifadesi. Bu suret ini 
memleketin dört tarafında, ç~ık 
şan fabrikalar banka ve ofiste ar 

azami teshilit görmüş olacak18Setl 
dır. MeselA : Az bir serrna~isi:~ 
ile işe girişmek istiyen müteşe ~e ~ 
biılere ofis ve banka yardı g 

edecektir. ~ıiind 
Bundan başka, bazı karı ıeıılnrı 

muamelelerle alinan muanıe1 aa 
vergisi ışının kolay bir yo ari 
konması bu suretle fabrikat~osln 
lerin himaye edilmesi de iste mıyo 

miştir. Jıava 
Diğer taraftan memleketthütç 

ithal edilen makine levazım• peki 
vesaire gibi eşyanın glimrukt~ tel;lf 
kolayca ithali temenni edilmişt~uiist 
lktısat Vekili Celal Bey, An1'

1
,:imd 

raya döndlikten sonra bu mese J>ir 
ile ciddi şekilde meşgul olacaI<l 

Hilal KIUbUnde 
0
ain 

Erenköy Hilal Spor ktüb ltoın 
senelik içtimamı yapmış ve ye~L ~ 
heyeti idaresini seçmiştir. Ye"lcn 
heyeti idarede riyasete iş Bıı1"1cri 
kası Hukuk Milşaviri Fethi Ta~elmi 
sin umumi katipliğe Mehıtl •an 
Ruf at, umumi kaptanlığa Seyficis 
veznedarlığa CeH\l Arif, idıı~'edil 
memurluğuna Aziz Fahamedd~ ~ 
Beyler intihap edilmişlerdir. küı 

Çay Ve Kahve Sarfiyatı ::~ 
Bütün Türkiyenin senevi ktıb rUşv 

ve ihtiyacı (75) bin çuvald1;dau 
Gümrüklerde, yolda ve hiriO 
ellerde elyevm (10) bin çu"1fınd 

"lrd kahve mevcuttur. Senevi çay 1 ev 
tiyacı bir milyon kilodur. Mevcıl:r~l( 
çay miktarı da (93) bin kilodıı' M:Ş• 

Terkos Şirketi ~:~ 
Ve Belediye ~:~ 

T erkos Şirketinin belediye~ veri 
satılması için müzakereye de~ll lllu 

edilmektedir. hil 
Belediye tarafından bazırhıllj S~ 

projeye göre belediyeye merb ~guq 
müstakil bir su müdlirlüğU teS fb. 
edilecek şirketin mütehassısl'~.. ır 
vazifelerinin başında bırakı~acll tıbk 
br. Belediye her sene oırke Ro 
yüz bin lira vermek suretile b0

' rı, 
cunu ödiyecektir. ba" 

on Postanın Resimli Hikag • 
sı: Pazar Ola Hasan Beg Diyor Ki: 

----~--- - 1 
KU 

du 

~===========~=======~==================::::!J==================:=!~~~~~~~~~~~==========~====~~Jbir 
Malümya: .. Zevk of1~, 1 - Hak nazardan saklasın 

Hasan Bey... Gözlük aana pek 
yaraşmış doğrus~ ••• 

2 - Yahuz, sebebini anlaya
madım.. gözlerinde bir hastalık 
filan mı var 1 

3 - Yoksa 
kın mı uyandı ? 

züppelik mera- 4 : Hasan Bey - Hiç biri 
değil komşu... Diinyayı bir ca
mekan arkasından ıeyretmek 
hoş oluyor 

5 
mirsadı ibretten temaşasındad• 



~ Buhran 
Ahlakı 

ıVasıl Bozuyor ? 

* lkt sadi buhran dünyanın 
er tarafmda müthit bir ahlak 

doğurmıya başlamıştır. 
. hayatın bozulması 
hınai ve ahlaki ü 1 . m essese erın 

a • e sarsalrnasını mucip ol t 
~..1-1 muş ur. 

• ~·~yatın temeli iktısat olduğu 
~ın, bd~- temel üzerine kurulmuş •it an ıger müesseseler de sar-
f ntıdan k d'l · . en 1 erını kurtarama-
uı'1 •şlard ır. 

Anıerikada ailelerin çocukla· 

1 mı sokağa tt - b -~l " ıgını, abaların 
b~ en çocuklarını gömmiye bile 
rn~anaşmadığını, Darülfünun kızla
re!-"~n dans salonlarında kendile· 
Ç.,.L~ı satarak tahsil masraflarını 

fist#' ardıklarım görüyoruz. 
ki~ 

1 
A.vrupada ve bazı Balkan dev· 

rn•Jr.".t .e~ınde bu ahlAki buhran ken· 
~:.lısmı rüşvet .. . 

teş~ .. . ve sunstımal ıeklin· 
ardlP""e gostermıştir. 

. Mali ve iktısadt buhran yll
arı.f~nden B::.lkan devletlerinin ba· 

~ 
nrı aylardanberi memurlarına 
a~ş veremiyor. Muallimler Bul• 

at arıstanda 3, Roman yada 6, Y u
istei.oslavyada 4 aydanberl maaı al

ıyorlar. Bu memurlar .. n h . ...&. • .. p e11z 
ektlr:va ıle yaşamıyorlar. Devletin 
l n~~e açığını, kendi bütçelerin-
u 1

• yarsğını doldurmak suretile 
İf 1.~fı~e çuhııyorlar. işte lrliıa ve 

ustımal buradan bqlıyor ve 
. adiye kadar dünyanın g6rmeditl 
r nispette vlls'at kazamyor. 

. Avuaturyada naıırlardan biri· 
ID " .devlet kömürlerini ihale için 

k onuıyon aldığa sabit olmuıtur. 
0 ~~ Çeko~lovakyada yeni neıredi· 

B ~ Arazı Kanunu birçok kimse· 
T rı . gayrlmetru surette cengin 

ı tmııtir. Çekoslovakya kamnr 
ehlll na ·· · b • . yunın •ıında bulunan Fran-
~de ' . 11?1inde biri Berlinde tevkif 
ı ılmııtir. 
ed Sebebi, btıynk ~vetlerle bn-

ü ınetten birçok imtiyazlar al
:sıdır, Prağ meclisi, devlet 
ınurlarmın geniı mikyasta 
şvet almakta olduklarınt mey· 
na çıkarmıştır. 
Ma . t d d carıs an a ıon sene zar-

n 
1
a büyUklıı kUçüldn bnuın 

ev et l k memur arıntn rüıvet al· 
:~ ta boldukları ıokaklara kadar 
uşen . . 

ır rıvayet bilini almıabr 
eseli Sıhh" N • ardını . . ıye azm hastalara 

. ıçın sarfedilecek parayı 
omısyon almak bırıile, abide 
aptırmakl 0 lb d'I en b . ı am e ı miı, bu ylbı· 

. 
1 

~1 hıye nazırı mahkemeye 
n mıştir M hh' 
urları ·. acar sı ıye me-
a 

1 
. bır giln kahYe Ye bira· 

ne erı k t ~nra b apa maya kalkblar. 
l\n t k ol rllıvet alınca erteıi 
y e rar açtırdılar. 

İr f
1
°11•vyada rliıvet korkunç 

Ha almııtır. 
k ele Romanyada röıvet, ar· 

gGnlin L .. d. . 1 oman d ua ıaesı o muıtur. 
b ya • memurlar mağazala-

~ğlaaıuau1aı dmüeaıeseleri haraca 
.~--= 11 ar ır. 

Herbiri b' d ra k ır yer en muayyen 
hto çe er. Romanya memurları 

•da pul basbrıp kullanacak 
ualliml ceıkret göstermişlerdir. 

e, bllto:r &ylerde ve ıehir)er• 
il 1 . masraflarını çocuklarm 
e1k~::de_n temin etmektedir. 

adı buhrandan sonra bir 
e ablAkt b h unu u ran. Bakahm. 
anla~ aörkkasından daha ne buh· 

1 Un edecek. 

n Senelik/er 
asıl Verilecek? 
Al • 
ruş~nakadlıabertere göre, yüz 

ul ayhkl ar olan mütekait ve 
irden v ~rluıın. on senelilderinin 

erı me51 lakarrı~- t . t' ~ e maı ır. 

SON POSTA 

r 
1 Son Postanın Resimli Makalesi • 

1 - Bir hokkabazı 1eyrederken 
bütiln dikkat ve 1:eklm11:1 toplar. 
yaptıta hileleri keıfetmiye çalıfıria. 

Hilenin 11rrını ıezebillr1ek tabii bir 
arurur duyarız. 

2 - Fakat baun hokkabu 01u
nun ıonunda yapbtı hileleri izah 
eder. O nklt bu kadar ba1it ıeylerl 
anlayamadıtımı1:dan dolayı klsar n 
kendi ıeklmı1:dan ıüphe ederi&. 

kapalı kalınız 

3 - insanlar, bir ıey ıihirini mu· 
bafaıa ettiği müddetçe ona kartı 
meyil duıarlar. Fakat bllealnl anla· 
daktan •Onra ooa kartı olan naktai 
naaaramı1: derhal detiıir. Her 11rrı
nııı herkeH Termeyinla. Kapalı 
kalanız. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Yunanistanda Cümhuriyet 
Reisicümhur Bir Beyanname Neşre
derek Tehlike Kalmadığını Bildirdi 

eminim.,, 

Atina, 4 (A. A.) - Reisicllmhur M. Zaimis-ı hen yapbğı ve bugiln de Yunaniıtanın cllmhuriyet 
millete hitaben aşağıdaki beyannameyi neşretmiş- rejimi albnda mes'ut yaşaması temennisini ilive ed4: 
tir: Cümhuriyet rejimi hakkında millette hlkim rek tahriren tekrar ettiği beyanattan ıonra bu end ... 
olan endişeleri bu rejimin muhafızı sıfatile intiba· ıelers ıu saatte mahal kalmamış ve rejim meı'eleıl 
bımdanberi alika ile takip ediyor vo bu endişelere kat'ı olarak nihayet bulmuştur. 
bizzat iıtirak ediyorum. Bilikaydn tart cUmburiyeti Yunanistan halkına yliksek bir ehemmiyeti haiz 
ta olan bu bAdiHyi buglln bildirirken bu ıevindirici 
nıyan Ye cUmburiyet rejimine hürmet ve riayet haberi bOyDk bir meıerretle kal'fllayacatın<Mn 

eden halkçı fırkası reisinin 28 eyliilde bana ıifa· 

Dil Jnkılibının Çalışma 
Esasları Tesbit Edildi 

Ankara, 5 ( Huıuai ) - Alınan haberlere göre 
Ttırk dilinin ıslahı ve zenginloıtirilmesi için Büytik 
Kurultayın meaaisi bittikten sonra çok mDhim bir 
faaliyet bqlıyac aktır. 

lannın fimdidea tekarrllr ettltl haber Yerilmekte
dir. Çok yakın zamanda bitirilmek Ozere bUyllk 
bir Türk lügati hazırlığına bqlanacaktar. 

HulAaa olarak denilebilir ki dil inlalibının çok 
kısa bir zamanda ve milkemmel bir ıekiJde bqa· Bütün memlekete famil bir mahiyet iktisap 

edecek olan bu çalışma hareketinin baılıca esas· rılmaaı için blltün tedbirlerden istifade edilecektir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~ ~~--~ 

Hariciye Vekili Akademi 
------
Bursa da 

---·--
Cenevrede 

Nutuk 
Mühim Bir 

Irat Etti 
Cenevre, 4 - Hariciye Ve

kili Tevfik Rnıtn B. Irak hllkii· 
metinin Cemiyeti Akvama kabu· 
in dolayııile irat ettiği nutukta 
bu hldiaeden mütevellit meıer• 
retini izhar ettikten ıonra Irak 
politikasının Tnrkiye • Irak, Tür· 
kiye - lngiltere münasebatının 
tarainine hizmet ettiğini, Tür-
kiyenin de mllstakil Irak 
hllkumeti lehine Musul üze· 
rindeki hukuk ve unvanlarından 
feragat etmek ıuretile dostlu· 
ğunu ispat ettiğini söylemi9tir. 

Tevfik Rilıtn 8. nutkuna 
y~kın. bir atide Suriyeyi de müsta~ 
kıl hır devlet hllinde cemiyet 
içinde ıelimlamak temennisini 
ilive etmittir. _,,__ __ _ 

Nafıa Vekili 
Ankara, 4 - Nafıa Vekili 

Samsuna hareket etti. 

Teşkil 
Edilecek 

Ankara, 5 (Hususi) - Maarif 
Veklleti memleketimizde bir aka· 
demi tesisi için tetkikata baılamlf
tır. Tetkikat neticesinde bir proje 
hazırlanacak ve Vekiller Heyetine 
verilecektir. 

İzmirde 
--· --

Balıkesir Ve Isparta Takım· 
arı Yine Berabere Kaldı 

lzmir, 4 (A. A.) - Türkiye 

birincilikleri için yapılan 3ilncft 
gurup mllıabakalarında beraber 

kalan Balıkesir laparta takımlara 
arasında bugiin yapılan mllsaba· 

kada O·O berabere kalmıtlardtr. 
Maç yarm tekrar edilecektir. 

r 
İSTER İNAN, İSTER 

--11 -

Bir Kadın Zehirlendi, 
Hastaneye Yatırıldı 
Bursa - Muradiye mahalle

sinde oturan Aokaralı Sudiye H. 
mahalle bakkalı Abdullah Efen
diden aldığı nişasta ile helva yap-
mıı, yemiş, fakat zebirlenmiftir • 
Billharo bakkalın niıasta yerine 
Oıtftbeç verdiği anlaıılmııtır. 
SudiyeH. hastaneye yatırılmıt· 
tır. Hayatı tehlikededir. 

Ozum incir Piyasası 
İımir, 4 ( A. A.) - Bugün 

Borsada on iki kuruıtan otuz iki 
kuru~a kadar dört bin altmıt beı 
çuval ilzllm ve be, kuruıtan 
yirmi kuruta kadar beş yilz dok· 
san yedi çuval incir ıablmışhr. 

Kapanan Kaphcalar 
Bursa ( Hususi ) - Belediye 

temizliğe dikkat etm iyen üç kap· 
lıcayı kapatmıthr. 

İNANMA! 
Belediyenin verdiği bir karar mucibince lokanta· 

larda ekmeğin narhtan fulaya sahlnıaması lazımdır. 
Fakat ıenelerce evvel Te.rilen bu kararan tam mana· 
ıile tatbik edilmui mümkün olamamakt;ıdsr. Nitekln1 
son ır ·•nlerde lokantaları teftit eden Belelediye Mü
fettlıleri yüzde 1elueninde ekmek ve fırancalanın narh· 

tan fazlaya utıldığrnı leıbit etmişler ve zabıt vara• 
kuı tutmuılarJır. Halkın menfaati için verilen ka• 
rarların tam manuite tatbikı için halkın allkas ı nın 

zaruri olduğuna, halk kendi menfaı:.tile alikııdar 

olmadıkça bu aibi kararların tatbiklndekl müş
kOllta, 

/NAN. I TIR iNANMA! 

Sözün 

klünderecatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş· 
tir. -

Sahte Yaver 
Müddeiumumi Ceza Ve

rilmesini Talep Etti 
Reisicümhur Hz. nin imzasına 

taklit ve Kalemimabsus MUdUrll 
Hasan Rıza. Muhafız Kıtaab 
Kumandanı lsmail Hakkı B.lerin 
imzalarmı atarak sahte hüviyet 
varakası tanzim edip kendisine 
yaver sOsll veren Hasan Fikrinin 
muhakemesine dnn devam edil
miştir. 

DnnkU celsede iddia makamı 
aahte yaverin cezalandırılması, di
ğerlerinin beraatini istemiş, mu
hakeme ayın on birine kalmııtır. 

Bir Kaçakçı 
Dokuz Bin Sigara Kağıdı 

Kaçırırken Tutuldu 
GUmrUk muhafaza idaresi me

murları dllo bir sigara kAğıdı 
kaçakçılığı meydana çıkarmışlar· 
dır. Memurlardan Salim, Cafer, 
Musa Beyler Seyrisefain idaresi
nin İzmir vapuru ateşçilerindem 
Hasan oğlu Mehmet isminde 
birisini Fenerde yakalamıılar • 
üzerinde 9 bin defter ıigara 
kAğıdı bulmUflardır. Mehmet 
tevkif edilmiş, ihtiıaı mahkeme
ıine verilmiftir. 

Ankara 
Güreşçileri 
Şehrimizde 

Tllrklye blrlnciliklerlne lıtlrak 
edecek olan Ankara ıtıretçller 
bu aabah tehrimize gelmiflerdir 
Heyet apğıdaki ıtıreıçilerden. 
mllrekkeptir: ' 

Seyfi, Eaat, Refet, H&Hyla, 
Selim, H8a8, Necmi Beylerden ' 
mDrekkeptir. 

Adana Yangm ı 
Adana. 5 (Huauai) - Elektrik 

Şirketi yangını daYaaına de•am 
edilmit MOddeiumumi Şirket 
Mndilrll M. Oberle ile yangın' 
yapan seyiı Alinin tecziyesini 
talep etmiıtir. ---

Gizli İçtima 
Dlln Ticaret Oduında teh

rimiıdeki ltbaJlt ve ihracat tacir
leri ile sanayi Ye ziraatçılar bir 
içtima yapmıtlardır. içtima gizli 
olmut ve Veklletin aordutu 8 
ıuale cevap haurlanmaıhr. 

lngiliz Filosu 
Geçenlerde limanımısdu Ka

radenize giden lngiliz filosu bu 
akıam dönerek Akdenize çıka· 
caktır. 

Atletler Gidiyor 
Balkan oyunlarma iştirak ede

cek olan ikinci atlet kafilesi 
bugün gidecektir. 

Dostluk Yazıları 
Atina, 4 ( A. A. ) - Yunan 

matbuatı, Ttırk Hililiabmerlnia 
Yunan fellketzedelerine vaki 
olan yardımından baruetle bah
setmektedir. -----Avrupada Tahsil 

Burhan Bey isminde bir genç 
Hukuk fakülteıi namına tahsil içln 
Romaya gönderilecektir. 

Darülfünun 
Maarif Vekili Projeleri 

Tetkik Edecek 
Ankara, 5 (Hususi) - Darül· 

1 
fünunun ıslahı için hazırlanan 
proje ile profesör Malşan raporu 
Maarif Vekili Reşit Galip Ber 

---------;.-.-----------------------------""'.""'"'-_J tarafmdan tetkik edilıecektir. 
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Köylünün \ 
Cevabı! 

Zafranbolu, (Hususi) - Bu 
Cİ\'arda yaptığım seyahat bana 
vatanımm huy ve adetlerinden 
bilmediğim daha birçok hususi• 
yetleri öğretti. Şirin memleketi· 
min !1er köşesinde bir başka 
cana yakınlılık, bir başka eda, 
bir başka sevgi var. 

Geçenlerde Çerçin köyüne 
giltim, bir köylil kadından, bana 
aradığım evi göstermesini rica 
e ttim. Bu köyde kadının yabancı 
erkekle konuşması ayıptır. Ka· 
dmcağız bana laf söylemedi. Fa· 
kat elile arkasından gitmekliğimi 
işaret ederek beni aradığı:n evin 
kapısına kadar götürdü. Çerçin 
çok eski ve tarihi olan köylerden 
biridir. Burada eski eserlere 
ve harabelere de tesadüf edil· 
mektedir. Zafranbolu üzümfinUn 
şöhretini bu köyün mahsulü te• 
min etmiştir. Köy halkının tahsile 
hevesi fazladır. Fakat gaye, genç· 
lerin memur olmasıdır. 

- Gençler memur olursa çif· 
ti çubuğu kim sürer, suali: 

- Aman bey kırk yıldır 
karasapamn arkasında ne olduk? 
İnkisarı ile mukabele görmekte
dir. Ben bu kanaatın yanlış ol· 
duğunun köylüye anlatılmasını 

lilzumlu buluyorum. Çünkü gez
diğim her yerde bu kanaat var. 

Bu köyün en zengininde 
(300) davar, (20) inek, (J) at 
var. Bu hayvanların yatakları 
(12) nüfuslu sahibinin çadırına 
nisbetle çok daha sıhhi ve ika· 
mete elverişli, sebebini sorarsanız 
cevap hazır: 

- Aman bey, onlar ihmal 
edilir mi? Ekmek paramızı onla· 
nn mahsullerinden kazanıyoruz. 
Köylülerin sıhhat dilekleri evliya 
türbelerinde toplanıyor, hastalara 
cansız mezartaşlanndan . şifa 
umuyorlar. Onlara biraz ve pek 
basit sıhhat kaideleri öğretilse 

ne iyi olacak. 
Bakımsızhk ve öğretmemek 

yüzünden ne servetler heba olu· 
yor. Zafranbolu senede yüz on 
bin liralık ceviz ihraç ederken 
şimdi ancak bunlarm kütüklerini 
ıntıyor ve kütük satmak için 
ağacın dalını budağını budayarak 
mahsul almıyor. Yapılan işin ha· 
talı ve zararlı olduğu köylüye 
anlatılsa bu iş böyle olmıyacaktır. 

Bir taraftan azami mahsul 
almak için fistanmın eteğini be· 
line dolayıp karasa{>anın arka
ıında Tilrk kadını bile çalışırken 
diğer taraftan kütüğünü satmak 
için mahsul veren ~ğaçları imha 
edenler görillüyor. Buna mini 
olmak biç te güç değildir. 

Mehmet Enver 

Çankırı da 
Maliye Vekili Bir Tetkik 

Gezintisi Yaptı 
Çankırı ( Hususi ) - Çankırı 

meb'usu ve Maliye Vekili Abdül· 
halık Bey şehrimize gelmiş ve 
kazalarla mUlhakatında dört gün 
devam eden bir tetkik seyahati 
yapmıştır. Abdülbalık Bey bu 
seyahatinda Yapraklı, Karaca
viran. Karacalar, Orta nahiyele· 
ri ile Ilgaz, Çerkeş, Eskipazar 
kazalarını ve Şabanözü, Saray• 
k öylerini gezmiştir. Abdülhahk B. 
köylülerle uzun temaslar yaparak 
onların dertlerinin yakından din· 
) emiş, mahsul ve çalışma vaziyet
lerini tetkik etmiştir. - K.K. 

SON POSTA 

• 
L 

Buhrandan Korkanlar .. 
Kastamonuya Giderek Otel Yapsınlar, 

Çok Para Kazanacaklardır 
Kastamonu, 

(Hususi) - Bu
rası Belediyeci· 
lik noktai naza· 
rından pek çok 
çalışma icap et· 
tiren bir ıehir
dir. Tatmin edil· 
memiş birçok 

ihtiyaçtan ve bu 
meyanda şiddet· 
le hissedilen bir 
otel meselesi 
vardır. Birçok 
ticaret merkezi· 
nin uğrağı olan 
bu şehirde ma· 
alesef bir tane 
bile otel yok. 

Otel olarak kullanılan yerler 
üç dört odalı hanlardır. Bu han
lar hem pis, hem de çok iptidai 
şeylerdir. Her hanın geniş bir 
avlusu vardır. Bu avluda araba· 
lar, atlar ve otomobiller konaklar. 
Üst kattaki odalarda da yolcular 
yatarlar. Fakat bu odalara gfibre 

Kastamonuda Meyva Pazarı 

ve sidik kokusundan girmek, oto· 
mobil ve araba gUrültUsl\ndden 
uyumak mümkün değildir. 

Otelsizlik, müşterisilikten İl\?rİ 

gelmemektedir. Haftanın hiçbir 
gecesinde bu han odalarında bir 
tek yatağın bile boş kaldığı 
görUlmemiştir. Otel yapılırsa 

müşteri bulacağı muhakkaktır. 

Buranın beledi 
ihtiyaç Ja rm dan 
birisi de sebze 
ve meyva paza-

rıdır. Resimde 
sarahaten görüle
ceği gibi burada 
sebze ve mey
va çarşıst pek 
iptidai bir halde
dir. Halkın pi
ıirmeden yemek 

ihtiyacında oldu· 
ğu meyvalar çok 
pis bir halde, toz 
Te toprak içe· 
risinde satılmak· 
tadır. intizamını 

kaybetmiş olan bakkal dükkln· 
larında yağ, sucuk, bal, bulama 
ve saire gibi maddeler açık ve 
kirli bir halde müşteriye arı:e
dilmektedir. 

Belediyenin bu işle yakından 
alAkadar olması ve halkan sıhha· 
tını koruması lazımdır. 

Kemal Kadri 
-------- ------------ ------ ------ ------

Buı-sada 
Bir Sanayi Birliği 
Teşkil Ediliyor 

Bursa, ( Hususi ) - Bursada 
da lstanbulda olduğu gibi bir 
( Sanayi Birliği ) tesiıd takarrllr 
etmiştir. 

Halk Fırkası toplanma salo
nunda fabrika, tamirhane ve 
imalathane .sahipleri ayın birinci 
glinU umumi bir toplantı yapmış· 
lar ve birliği tesis için icap eden 
kararları vermişler, muvakkat bir 
hey'et seçmişlerdir. 

Salihlide 
Birkaç Kişi Birlik Olup 

Bir Kız Kaçırmışlar 
Salihli (Hususi) - Burada bir 

kız kaçırma hddisesi olmuş, zabı· 
tanm şiddetli takibatı neticesin
de kaçırılan kız bulunmuş ve 
ailesine teslim edilmiş, fakat 
kızı kaçıranlar Ödemişe k_açmıya 
muvaffak olmuşlardır. Ödemiş 
zabıtasına bu adamların yakalan
maları için emir verilmiştir. 

Akşehirde 
Ticaret Odası Yeni Bir 

Mücadeleye Başladı 
Akşehir ( Hususi ) - Ticaret 

Odası mağşuş afyon satılmaması 
için mücadele )apmıya başlamış· 
tır. Karaağacın Çarıkkaya kö-
yUnden Halil oğlu Hüseyin 18 
topak mağşuş afyon sattığı için 
ilk olarak 25 lira para almmak 
suretile cezalandırılmıştır. 

Bir Haftada 13 Kaçakçı 
Malatya (Hususi) - Son bir 

hafta zarfında vilayetimiz dahi
linde muhtelif mahallerde ( 13 ) 
kaçakçı yakalanmış, İhtisas Mah· 
kemesine verilmiştir. 

!Çalışkan 
Bir Zabıta 

A 

Amiri 

Mardin (Hususi ) - Şehrimiz 
merkez karakol kumandanı Sü
leyman çavuş, mıntakasında asa· 
yişin temini için geceli gündüzlü 
çalışmaktadır. Birçok hırsızların 
derdestinde ve şerirlerin tevki
finde bizzat çalışan bu kıymetli 
jandarmamız imirlerinin takdir 
ve ~ltiflerine mazhar olmuştur. 
Süleyman çavuşun bir resmini 
gönderiyorum. ----

İspartada 
On Beş Yaşında Bir Çocuk 

Faciaya Sebep Oldu 

İsparta (Hususi) - Yaylazade 
mahallesinde oturan çilingir çırağı 
15 yaşmda Ahmet tabancasile 
oynarken tabanca ateş almış, çı
kan kurşun dükkAnın damını del· 
miş, bitişiğindeki çilingir dükka
nının kaplamalarından içeri gire
rek o dükkarıda bulunan 13 ya
şında Ömer oğlu Mehmede isabet 
etmiş ve derhal ölmüştür. 

Finike de 
Un Ve Ekmek Çok 

Pahalıdır 
Finike ( Hususi ) - Bu sene 

burada buğday bol ve çok ucuz· 
dur. Köylüden 3,50 kuruşa alınan 
buğday fabrikadan un olup fırına 
gelince unun okkası 20 ve ekme· 
ğin okkasi 9.50 kuruşa satılıyor. 

F enikede odun çok ucuzdur, 
amele yevmiyesi de 40-50 kuruş 
arasındadır. 

Un neden pahalıdır? 
Unun çuvalı 7,50 liraya satıl

dığı halde perakende olarak 
fmnda 20 kuruşa satılıyor. Çün· 
kil perakende başka un satan 
yoktur. 7,50 liraya alınan bir 
çuval un % 120 ticaretle 15 
lira 80 kuruşa satılıyor. Bu devir
de bu derece fahi, bir ticaret 
dünyanın hiçbir yerinde yoktur. 

Ekmek niçin pahalıdır? 
Çünkü fırıncı birdir, kazada 

iki fınn vardır. Başka bir rakip 
çıkmasın diye her ikisi de bir 
ekmekci tarafından kiralanmıştır. 

Belediyemiz bu işle ciddi ala
kadar olursada fakir ahaliye 
ucuz un ve ekmek yedirmek 
çarelerini bulur. - F.N. 

Muşta 
Halk Fena Tütünlerden 

Şikayet Ediyor 
Muş, (Hususi) - Burada Tü

tün lnbisarmın garip bir muame
lesi vardır: Memleketimizde iki 
cins tütün çıkmakta ve bütun 
tütünler Bitlisteki fabrikada imal 
edilmektedir. Fakat her ne-
dense Bitliste ıyı tUtün 
satılmakta, buralarda ise fe· 
na tütünler piyasaya sevkedil
mektedir. Halk bu vaziyetten bu
rada bulunan inhisar Müfettişi 
Cemil Beye şikAyet etmiş, Ce· 
mil B. de Muştaki bütün tUtUn 
paketlerini toplatap Bitlise gön· 
dermiş ve yerine BitJistc satılan 
tiltUn paketlerinden gönderilme
sini emretmiştir. - Köylü. C 

Teşrinievvel 

1 

~ 
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Çukurova 
Lehçeleri r. 

Dil kurultayının mesaisi. J 
tiirkçemizi bize verirken, şll~ 
birçok mehazlara müracaat 
cek, Anadolunun bakir ve ~ 
tlirkçesi tetkik edilip öz k~ 
ler meydana çıkarılacaktır. 

Bugün Çukurova ve İçel 
valisinde öz, saf ve temiz tO~ 
Ramazan oğullarının ilk teşe 
IUnden beri ayni kuvvetle 111 

faza edilmektedir. ~ 
Bilhassa Çukurova ve İçel 

şairleri öz türkçenin birer b' 
nesidir. Elde edilen "Cön~ "et 
de, biz bu saf ve berrak şaırl 
halkın dilile ne kadar teınİI 
lisan kullandıklarmı görti)'~ 
Karacaoğlan, Gazi Mahmut, al 
Bey, llbegli oğlu, Dadan 
Sefil molla, Beyoğlu gibi her 
rinin muazzam ve :ıe?gin. •:C~ 
leri olan bu halk taırlerını~.aı 
landığı türkçe, bazı tad1" 
istikbalde kullanılabilecek 
türkçedir... I 

Çukurova ve İçel lehçel 
tetkik ederken, onlarda Ar•~ 
Acem kelimelerini derhal 
duracak ve yerlerine ge~~ 
bir kudret gördük... Mesela J 
bu kelimelerden birkaçını J 

terelim : 
Soyhar kelimesi bizde 

arapça ve ne de herhangi J 
lisanda olmıyan bir zengi_..ı 
haizdir. Bu kelimenin (1191' 

ölünün UstUnde çıkan eşY8 ~ 
elbisedir.. " Müessir " ye 
kullanılabilecek " koyRk ~ ~ 
tlirkçesi, arapça ve acemcesıO 
daha güzeldir. ~ 

Karilerimizi biraz daha t~11 
edebilmek için, aşağıya blf" 
misal daha kaydedelim: 
Önmek - intizar etmek 
Andaç - Yadigar 
Öğürmek - İstifra etmek 
Buğ - Buhar 
Erlik - imsak vakti 
lrnek - Hile, desise 
Banis - Hasis 
ÖygUnmek - Taklit etmek 
Er - Şafak 
Ergen - Bekir . ~ 

İçel ve Çukurova halk tj 
rinin "Cönk" leri ayni zall1 
çok güzel ve temiz ıstılablarl• 
doludur. 

Duyuk - Şiir 
Bozlak - Hikaye 
Engi - Nezle j 

Böcü - ipek böceği.. ifa .. f 
Müstakbel turkçenin öı, . 

ve geniş kudreti çizilirken, .ti_ 
ve Çukurovadan da _ist\J 
edileceği aşikardır. KeJı(llC ~ 
sadeliği ve pilrüzsüzlüğü biı~ 
mıntakadaki lisandan ist. 
edileceğini Umit ettirmektedJ 

işte size birkaç misal el 
Teressübat - Bor 
Hassas - Q.uyan 
Nasihat - Oğüt 
Zehir, Sem - Öd f 
Erekme - Hüdayi nabit, ' 

nebat, kendi kendine yetişe"' 
Arık - Zayıf 
iğdir - Mariz, hastalıklı 
lğrıp - Sebep, bahane ı/ 

lmirme - Beynennevm veJye ~ 
Bu misalleri çoğaltmak ı. 

1 mümkün ve kolaydır. - It ~ 

Ahlatta Bir Tevkif ıı1 
Malatya (Hususi) - A 

Razan köyünden Sultanb.eY :J 
Rasim ismindeki şahıs bır fY~ 
vet meselesinden dolayı t:e 
edilmiş ve Ad anada muha ·I 
edilmek üzere Ercişten şebtl 
aetirilmiştir. 



d Sayfa 

Siyaset Alemi 

Avrupa Birliği 
Komisyonunda 
Türkün Sesi 

BABİC:I 

Silihlar 

SON POSTA 

TBLGBArLAB 

Azaltılmalıdır 
•• 

Amerika, Silihların Uçte Bir Nisbetinde 
Evvelki ırilnkG Anadolu AJ 

h ah ı 1 anaı 
er er araıında Hariciye Vekili 

Tevfik RütUl Beyla Ce d neYre e top• 
anan Avrupa Birlitt Kom" da 

aöylediti kıaa bir nut~~onund 
Um • h b var a. 

umı a erler arasında ırBzden 

façdmuı • nıümkün olan bu nutkun 
a e ettıti f 'ki 

• 
indirilmesi Teklifini Tekrarladı 

de . 1 r, Üserlnde durulmıya 
B ğer bır mahiyettedir. Tevfik RilftG 
b e{k bud nutkunu. Streza konferanaı 
~ ın a tanzim edilen raporun ko
~·ısıyon. l~rafından tetkiki aıruında 
soy emıştır. 

Streza konf aranaı hakkında, bu 
a ~dtunlarda birkaç defa izahat nrilmit 
Oı Uğ • ' '--"b u ıçuı le&rar uzun uzadıya tet-
rı le bulu ıa -
F k 

n mıya uzum gormüyorum. 
a at So:ı Poat k ·ı · ta • a arı ennln habrAlarnu 

• ı.elemek için ıunu tekrar etmek 
ıster· k' b . ım 1 u konferana, ikbaadl va• 
ı: yetlerl bozulan Tunaya mücaYir 
devletlerin •ektild • k .. erı aı ınbya bir 
Çare bulmak · ı t b' . . ıç n oplanmıthr, ve 

rı~cı rolO, tlmdilik Franaa hilkii-
ınetı oynamaktadır. Konferanaa itti· 
r ak eden devletler funlardıra 

Yugodnya, Çekoalonkya, Ro-
manya, Avuıturya, Macarfatan 
Bulrartataa. Konferana _r.._ k ive • • ... uı;a ere e-
rıne riyaset edea Bone laimli bir 
Fran11zdır. 

. Bu .devletler, hemen umumiyetle 
aıraatçı memleketlerdir. içlerinde 
Çekoslo~~kya, Avuaturya gibi aanayii 
bir haylı ılerlemit olanlar da vardır 

Büylk devletler, Jrerek dofrada~ 
dotru1a. S•Hk Cemiyeti Aknm 
•aııtaaile bu alta -devlete birçok 
paralar ikraz elmİflerdir. Onların 

•aziyetl mlltkOlleıince, alacaklıların 
akıbeti de tehlikeye düşmilştür. 
Makıat, herıeyden evvel, bu tehli
kenin ÖnünU almaktır. Burada, ayrıca 
nıUh" b' ım ır alyaai millihaza da mevki 
lıyor : 

111 
Yugoalavya, C.koılavakya, Ro-

. a~ya Franaanın aakeri müttefikle
rıdır, Bu noktadan, Fnnaanın birçok 
Jardıınını görmilflerdir. Malt ve 
lktıaadt vaziyetleri, aırf umumi har
bin Merked uvrupayı ufak, ufak 
P':çalara ayırmıı olmuından ve 
llluşterek menfaatleri ihmal etmesin• 
den ileri ırelmiıtir. Aradaki ,_. 
dü l k eıaı 

. şman ı milnaferetleri de nazarı 
~•.kkate alınına, ne mtlşkül tartlar 
çınde yuvarlandıklan görünür. Avuı

:u.rya, bir ara, kendiıini kurtarmak 
I çın Almanya ile bir ırümrük ittihadı 
Y•:ınıya kalkııınca Yaıiyelin aiyast 
•e •rnetı kendianl göıtermit oldu •e bö l l Y e blr konferansın top• 
anrnaaı da bir zaruret halini aldı 

ÇilnkQ her feyden evvel, Avuı~ 
~:Y~nın Alnıanya ile birletmıemeal 

Ü tlu~tu. D"ter tuaftan, teıebbü
İt n •ıyaıi mahiyeti Almanyayı ve 
dalyayı kutkulandırdı. itirazlarını 
h avet etti. Fakat bütiln bu elektrikli 
p~v;.1a r~tıaea Streıa içtimaı ya-

b ' bırtakım kararlar verldı,' 
unların it k . ideli d ame ıymetı olmadığını 

a • enler ~oktur. 
d Ba toplanıııa bizi doj'rudaa 
k~tkuya allkadar eclen tarafı ıudur 
t·' onferana, ekalk teıekkül etmlı· 

_;,,,_'· Tuna ile ve Balkanlarla ya• 

Vaıinıton 4 - Amerikanın 
Cenene milmeuili M, Norman 
Davil, aillhlann llçte bir nisbe
tinde indirilmesi ıeklindeki Hoo
ver teklifinin kabuli lehinde ısrar 
etmesi ıçın talimat almııtır. 
Amerika, tahdidi teslihat işinin 
ıimdi içinde bulunduğu çıkmaz· 
dan kurtulmaıı için yeglne çare
nin bu oldup kanaatindedir. 
Norman Daviı aon Londra ıeya
hatinde lngiliz hariciye nazırı 
Sir Jon Simon ile uzun uzadıya 
görilfmllştnr. 

Bu mOllkatta, ileride yapı

lacak mtlzakeralerde Hover piJl .. 
nanın esaa tutulmaSlDID kararlqoo 
tırıldığı zannedilmektedir. Ar.. 
manyanın şimdi ileri aürlldüğl\ 

taleplerde bu teklifin kabul edile
ceğine bir delildir, Fransa, Al· 
manya karfı bazı fedakArlıklarda 
bulunacak ve en ameli çare Al· 
manyanın silihlarmı arttırması 
yerine Fransanın ıilahlarmı azar.. 
ltmasıdır. 

Ştrezmanın 
Ölümünün 
Senei Devriyesi 

Berlin, 4 - Sabık Hariciye 
Nazırı Ştrezmanın öliimilnün G
çüncil ıeneyi devriyesi merasim 
yapılmadan hususi mahiyette 
tesit edilmiştir. 

Lokarno muahedesini imza .. 
layan Şterzmanın dostları, bu 
muahedenin imzasından bugfine 
kadar 3 sene geçtiğini, fakat Af .. 
man siyasetinin bu müddet zar
f ında tamamile değiştiğini, bil· 
hassa bu değişikliğin Alman-Fran• 
sız münasebetlerinde daha bariz 
bir şekilde görüldüğünü söyle
mişlerdir. 

··====-======-~ 
kın alakası bulunan Türkiyenin de 
Strezada temail edilmesi ldzımge-

lirken Tilrkiyenin davet edilmelİne 
lüzum JrÖrillmemittir ve Avrupa Bir
liği komiıyonunda, Tevfık Riiştil 

Beyin aöylediği ıözler, işte bu ek-

oaikl!ğe iıaret eden bir n~vi ikazdır. 
mıt edelim ki Türk Hariciye Veld• 

lini~ bllyük bir nezaketle hatırlattığı 
bu ıhmal, bir an evvel telifi edil· 
mek iatenıin. Çünkü payidar olabile
cek eaerler, ancak hakiki ihtiyaçlara 
mukabele eden kararlardan doğar. 
Sun'i •e bilha1aa •İyaai tedbirlerle 
tabii •ıkınh n ihtiyaçlar gideri
lemez. Sure) ya 

TEFRIKAN UMARASI:ss::========== 

ÇOCUKLUÖUM 
- M•fhur Rus Edibi Mekalm Oorkuı.l.1 hayal ro:nıua 

Türkçeye Çeviren: Muva/ /ak 
Sokakta tilfek patlar patla· 

maz .. p b erer eter amca evde ise 
k emcnl kır aaçh başına bllyllk 

enarh, yazlık şapkasını geçirir 
~e k.a~ının önUne koşardı. Orada 
ellerını caketinin altından arka· 
ıına ba"l k le .. g ar• ar asında horoz 
~yrugu gibi bir kabarıklık hloo 

ıı olur, kamını da dışan çıka· 
rarak ya k ld . ya a ırımda bıllperva 
mağrur a .. k d ' şagı yu an dolaıır du-
:'1'0 u. BiltUn ey balkı kapının 
vll DO " .. 1 d ,.ıgı ır ı. Pencerede za .. 

bitin morarmaı yilzil ve onun 
Oıtnnde karııının sarııın batı 
görnntırdn. \Betleg) lerin evinden 
bile birkaç kiti dışarı uğrardı. 

Yalnız Ovsyanikovun öltı 
kurşuni renkteki evi önünde 
kimse görlinmezdi. 

Bazan Peter amcanın dolat
ması neticesiz kalırdı. Avcı onu 
anlaıılan bir atıma bile değer 
bir av telakki etmiyordu. Fakat 
milteakıp bir gezinti de çifte 
iki defa patladı: 

Alman Batveldll Fon Papen, Rabyıttağı feshettikten sonra Milli Soııya.list 
Fırkasının Lideri olan ımıcrden hiç bahsedilmez oldu. Yalnız gazeteler aruıra, 
Bitlerin sinir buhranına uğradığından, kendisirıi tedavi ettirmek için bir akıl 
ıııhhat yurduna girdiğinden ba.haetmektedtrler. Bu münasebette bir Ruı gaıo-
teıi yukarıda gördOğilnfiz karikatürü yapmıt ve altına fU cLejandi> yazmı,tır: 

- Galiba Hitler gömleği deği9tirecekl.. [ Bitler daima kahverengi bir göm· 
lek giymektedir. KarlkatUrde g~mleği dcğlttlrmekten maksat, Bitlerin fırkası· 
nın gömleğini çıkarıp deli gömleğini giyeceğini telmih etmektedir. Avrupa.da 
azgın delilere c Kamlzol dö Fora • gö111leği giydirilmektedir. ] 

Litton Raporu 
Komisy_onun ~aporu · Amerikada 

Çok iyi Bi"r lntibala Karşılandı 
------

Vaıington, 4 - Litton rapo-
ru Japoyanın tecavüzi bir 
hareketle elde ettiği arazi· 
nin mülkiyetini tanımamaktadır. 
Rapor M. Hoverle, M. Stimso
nun bu husustaki siyasetlerini 
teyit ettiğinden burada iyi bir 
intiba bırakmıştır, siyasi mehafil, 
raporun Çin· Japon ihtilafımn 
halli etrafındaki tekliflerini ta1-
vip etmektedir. 
çın Ye Japon Murahhaeları 

Cenevre, 4 - Milletler Cemi· 
yetindeki Çin ve Japon murab· 
hasları, Littoo raporu hakkında 
ihtiyatlı bir lisan kullanmakta .. 
dırlar. 

AımenY• Na Diyor? 
Bertin, 4 - Litton raporunun 

- Bam, bum!.. 
Peter amca hiç yilrüyilşüntl 

bozmadan bize yaklaşh ve haber 

verdi: 
- Ceketin altından içine 

geçti 1 
Diğer bir defasında saçmalar 

omuzlarına ve boynuna tesadüf 
etmifti. Ninem kurşun parçalarım 
iğine ucu ile derinin altından 
çıkardı ve ona çıkıştı: 

- Niçin bu budala herife 
cesaret veriyorsun ? Ya mazallah 
gözline nişan al rsa 1.. 

Peter amca: " O mu ? " diye 
mukabele elti " asla Akolina 
lvaooa bütün hayatı müddetince 
uğraşsa bu kör nişancı muvaffak 
olamaz!,, 

- Ne için mahsuı onun önü· 

metni henüz hariciye nazaretine 
tebliğ edilmemiştir. Bununla ·be
raber siyasi mehafil, bu rapora, 
bir tahkik komisyonu raporundan 
başka bir mahiyet vermemekte
dirler. 

Bir Gazetenin MUl•I•••• 
Pariı, 4 - Mançester Gar

diyan gazetesi diyor ki: Rapor 
hem makul hem de mutedildir. 
Milletler Cemiyeti ıimdi kat'ı 
olarak harekete geçmelidir. Bu 
harekete Amerika daima yardım· 
cı olacaktır. 

Biz akisleri uzak şarkta ol· 
duğu kadar A vrupada hissedile
cek olan bu bale karşı milca• 
dele etmeliyiz. 

ne çıkıyor, yol üstünde dola· 
ııyorsun?. 

- Çünkü izzetlü efendiyi bi
raz kızdırmak keyfime gidiyor!. 

Sonra avucu içerisinde tuttu
ğu saçma tanelerine baktı: 

- Pek dcmuzcasına ateı 
ediyor. Bir zaman bizim muhte
rem kontes Tatyan Lekoyevnanın 
yanında Mamunt 1jiç iaimli 
bir zabıt yaşıyordu. Bak, bu adam 
atıcılıktan anlardı. Bu herif 
hanımın bir nevi kocası gibi idL 
Karı gömlek değiştirir gibi koca 
değiştirirdi. Budala lgnoşka kırk 
adım mesafede durur, beline bir 
ip bağlar, bacakları arasından 
bir şişe ıallandırırdı. lgnoşkanıo 
ayaklarını iki yana açar, alık alık 
gülerdi. Mamont ljiç tabanca ile 
nişan alır : " Bom l " şişo parça 

Teşrinievvel 5 

Gönül İşleri 

Dün Severken 
Bugün 
Niçin Sevmeyiz? 

"Bundan 3 aene evvel o b .. 
nim hissiyatıma ilk giren ilk er
kek olmuıtu. O zamanlar ben 
liaenin onunca sınıfında iken ta
nıdığım bu erkeğe dftntanın ea 
sevgili erkeği derdim. itte T ey
zeciğim, bir zamanlar dilnyanın ' 
en ıevgili insanı diye tanıdığım 
bu genci timdi zamanın korkunı 
bir adamı olatak görftyorum. 
Onu seviyor miyim bilmiyorum. 
Fakat blltnn affedilemiyecek ka
bahatlerine rağmen yine içimde 
onun lehinde blr nokta yar. Fa
kat o noktanın mahiyeti nedir? •• 
Onu hakikat seviyorum da beni 
sinirlendiren bahisler hareketler 
sevgimin önfuıe perde mi çekiyor1 
Yoksa onu ilk zamanlarda ıevl
yordum da bu nokta ondan arta
kalan bir ıey mi?.. Onu aıla 
ıevmedim de, bu bir ahıkanlık 
ve arkadaşlık neticeıi mi? •• Yok1& 
onda gizli iyilikler var da ileride 
iyi olmak ihtimalini dnınnerek 
bunu hissettiğim için mi onun 
lehinde nokta var? •• Vakit vakit 
canımdan beziyorum. Ôlmeıem 
diyorum. Acaba ondan uzaklat" 
sam o nokta büabUtilD a&ıer mi?. 
Yoksa yanmak istidadını göste
rebilen esaslı bir ıey midir? •• 
Bak Teyzeciğim bntnn bunlara 
cevap Yermekt~n Acizim. Bunlara 
sizden bir cevap istiyorum ••• 
Bana kendimi ve onu anlatınız." 

Beşlktq: A. B. 

Kızım, yukan da ki suallerin fD 
ıuretle hulasa edilebilir: Dlln 
eevdiğimiz adamı bugUn niçin 
.evmiyebiliriz? 

Evvell sevdayı ebedi ve sön-
mez bir ilahi ışık sanmak, genç
leri çok aldatan bir ıehaptır. 
Sevmek ruhi bir ihtiyaçbr ki 
ancak mukabele g&rmekle tatmin 
olunabilir. insan sevildiğini bil-
dikçe ıeYebilir, fakat sevilmedi
ğini anladıkça sevdiğinden 10ğur, 
Evveli mabut gibi tapındığınıa 
halde ıonradan uzaklaımanızın 
birinci sebebini burada arayınız. 

Sonra insan başlangıçta seY. 
diğini ilih gibi temiz, yllkaek ve 
her tllrlft Adiliklerden münezzeh 
zanneder. Zaman ile onun da in
san olduğunu anlayınca f8Şlrlr ve 
sukutu hayale uğrar. Sizi uzak· 
laştıran ikinci Amili do burada 
arayınız. 

Amma hAIA içinizde onu an-
yan bir bağlantı var. Bunu niye 
söknp atamıyor sunuz? Çnnktl 
kendinizi bütnn bntnn boıluğa 
dUşmtıı g6rmekten korkuyorsu
nuz. ÇftnkU ruhunuzun boıalaca
ğını zannediyorsunuz. Ondan 
uıak yapmıya, onu hayatınızdan 
silmiye çalışımz, kalbinize baıka 
bir arkadaş arayınız, o vakit 
sön rabıtanın da çöztılilp &ittiğini 
göreceksiniz. 

HANIMTEYZR 

parça olurdu. Fakat bir defa .. 
ıında her halde lgnofkayı 91ek 
arısı veya bir b6cek aokmut ola
cak ki yerinden oynamııta ft 

kurıun bacağına teaadof ettL 
Doktoru çağırdılar, oda derhal 
bacağım kesiverdi. " Bir, iki, 

Oçl " bacağı ayın ver mitti. V • 
aonra bu bacağı g8mdlller. 

- Peki lgnoıkaya, bu buda
laya ne oldu? 

- Ah.. o bu işten tamamile 
memnundu. Bir ahmağın ne ba
cağa ne de bir kola ihtiyacı var
dı. Budalayı herkes sever, çilnkll 
onun kimseye zararı yoktur. Bun
dan dolayı "memurun ahmağı ile 
gUzelce yaşamak milmkilndtırl,. 
denir. 

( Arkası var ) 
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Dünya hadiseleri 

Macar Adliyesinin 
Garip Bir 
Kararı 

Peştedcn yazıhyor: Macaris
tanın Debrehen kasabasında bir 
tramvay kazası olmuş ve bu kaıa, 
adli tarihte bir gariplik nlimuneıi 
addolunabilecek bir mahkeme 
kararını davet etmiştir. Kazaya 
uğrıyan adam tek bacaklı bir 
clileci idi. Tramvay kazası neti· 
cesinde ikinci bacağı da kesildi. 
Bu adam mahkemeye müracaat 
ederek zarar ve ziyan iıtedi. 
Fakat mahkeme, bu talebi red
detti. 

Karar esbabı mucibesi hay

retle okunacak bir vesikadır: 

.. Kazazedenin mesleği dilen
~ilik olduğu için ikinci bacağını 
kaybetmesi, halkın daha fazla 
merhametini davet edecek mahi· 
yette bir hidiıedir ve binnetice 
kazancını arttaracaktır. Bu nok
tadan zarar ve ziyan talebi red· 
dedilmiıtir. ,, 

insan Yüzen Vahşiler 
Londradan bildiriliyor: İngiliz 

hükumeti Cenubi Amerikanın 
Nikaragua hfikiimetine ıiyasl 

bir nota vererek bir milyon 
lngiliz lira11 tazminat iste· 
mlıtir. Bu tazminat, Nikara· 
gUa hUkfımetine isyan ederek 
uıemleket dahiline çekilen Jene
ral Sandino ismindeki asi reisin 
on bir İngiliz tebaasını öldürtme· 
ılnden dolayı istenmektedir. Ni· 
karaglia halkı, ekseriyet itibarile 
KızılgönlU ismi verilen kısmen 
yerli halktan kısmen Avrupa ve 
yerlilerin bırleşmeıinden hAsıl 
olmuş karışık bir kavimdir. 
Adetleri çok iptidai ve vahştdir. 

Onların dlişmanlarına karş1 
tatbik ettikleri feci bir işkence 
uıulll vardır ki buna Kort dÖ 
Şaleko iımi verilmektedir. Bu 
uıulde işkence edilen adam bir 
ağaca bağlanmakta, Mahete 
iımi verilen keskin bir bıçakla 
•ücudünün bir tarafından aza ve 
mesetA kulak, burnun, v:i7ün 
yarısı, bir el ve bir ayak ! •? 

yllzülmektedir. 

Asi Jeneral Sandinonun asker· 
leri, bu onbir lngilizi de hep 
bu fekilde öldürmüşlerdir. Öldü
rlllen bu lngilizler, Nakarağüa da 
mevcu~ büyük çiftliklerde mü· 
dürlllk vazifesini ifa ediyorlardı. 

Tabiat Ve Bir Renk Bahsi 
Parisl- Şehrin büyi.ik mağaza

larından birine müşteri sıfatile gi· 
ren şık bir kadın, ipekli bir kumaı 
çalarken yakalanmıştır. Bu kadı
nın ismi Gabriyeldir. 

Derhal tevkif edilen hırsız 
kadının parası olmadığı ıçın 

mahkeme huzurunda kendisini 
müdafaa edecek bir avukat tu· 
tamamıştır. Bunun üzerine hıraız 
Gabriyel baro reisine bir mektup 
yazarak kendisine, adJi vasıta ile 
bir avukat tayin edilmesini iste
miş, fakat şu garip şartı ilave 
etmi~tir: 

" - Yalnız sizden bir ricam 
Tardır. Cariyeniz, sarışın erkek· 
lcrden hoşlanmam. Bu itibar ile 
gayet esmer bir avukatın tayin 
edilmesine dikkat buyurulmasını 
rica ederim.,, 

Paris Baro heyeti azasından 
bu kadının talebini tetkik eden 
zat lAtife sever bir kimse olmah 
ki Gabriyel Hanıma zenci bir 
avukat seçip· göndermiştir. 

SON POSTA 

BABIALi: BİZİM CADDE .. - --

Teşrinevel '~ ____ :::::::::!---

Kari /ı1ektuplan 

Bir Fasulye Piyazına Bir Forma Yazı 1 

Kari/erimizin 
Yazan Bir Karış Sakallı Muharrir.. Suallerine 

İstanbulun Havadis Borsasında Sahş Yok, Mübadele Vardır Cevaplarımız 
\ J 

'1 

Ba•llbatına bir llem Y•f•tan ( Babıali) Ankara caddeal 
Bankada paramız yok.. Ba- meraklı ki insanm nezaketen altına 1 olabilmek için hiçbir kabiliyetleri 

tım•zı sokacak bir evi~i~. Y?k. yayla bir koltuk uzatacağı geliyor. eksik değildir. Kitaba ayıracak 
Kısaca bu dünyada b}r dıkıh ag~- Birde, gazeteler okunmıyor paraları olmaması, onları bu 
cımız yok. Fakat bır caddeınız diye şikAyet ederiz. Ne mlinaae- pek 1evdikleri ıeyden mah· 

var.Bu caddeyi hep biliriz. DnnkU bet ·efendim ..• Mnkemmel lokunu- rum bırakıyor. Sinemaya para 
Babiali, bugünkü Ankara caddesi. yor. · Yalnız satılmıyor yoksa... var, her akşam rakıya para 

ihtimal ki bu satış azlığı çok var. Fakat kitaba gelince para 
Caddemiz, galiba yokuş olduğu okunmasmdandır... yok.. Para etıniyen metaların 
için, yolcularına yalnız alın teri Kitapçıların dükkanlarında renk başında gelen kitap, tozlu raflarda 
döktürür ve mukabilinde pek az renk kitaplar ... Meslek kitapları birikirken bizdeki özlü muharrir· 
bjr şey toplatır. Bu yokuş, hiçbir ağırlığı, hiçbir kıymeti yerinde mı, arıyorsunuz, mektep kitapları· lerin çoğalacağına 

11

Son Posta"nın 
nı mı soruyorsunuz, edebi romana, meşhur sütununda dediği gibi 

tutmaz. Mutlaka bir gUn tepeüstü 1 . b" . . . " ister ı"nan, ı"st•r ı'nanma! " 
getirir. Caddenin kaldırımlarına < mr ır şey mı ıstıyorsunuz, .., 
düşen hiçbir imza, camekanlarda yoksa seyahat kitaplarına mı Bir arkadaşla, geçen sene, 
güvelerin gıdası olmaktan kurtula· mcrakhsınız?. Hangisinden arzu mlizenin hazine dairesini dolaıı· 
madı. ederseniz, var... yorduk. Şah lsmailin ı:Umrütlll 

Bir asır e\'velin mürekkep Saçları Hile lüle uzamış, zayıf tahtının önllnde durduk. Arka· 
yalamış divan efendisinden bugü· yüzünde sinekkaydı traş, donuk daşım, hayran hayran tahtı tet-
nUn Uç dört dil konuşan gencine donuk bakışları kararsızlık ifade kik ederken bir aralık: 
kadar siizgeçin üstı.in<le kalan eden bir genç, koluna girdiği - Ne ihtişam.. diye söylen· 
nesiller dolusu insan, hep bu arkadaşına, camekandaki kitap· di, bizim Babıali caddesinden 
oluktan geçti ve hala bu oluktan lardan birini sırıtarak gösterdi. aşağı şöyle bir yuvarlayım desen 
geçiyor. irfan tarihimizde yeri Hani, çocuklar, yeni bir elbise birkaç milyon lira eder. 
olan bu köhne caddenin size gıyınce arkadaşlarına gösteriş Ben hemen atıldım: 
birl<aç satır içinde küçiik bir yaparlar : - Aman o yokuştan yuvar· 
krokisini çizeceğim. - Bak, benim cicilerime... lamaf ... 

Sabahın saat yedisi .. Kapının Liile lüle saçlı, donuk bakışlı - Niçin? 
öniinti siipUren piyazcıuın çırağı, genci ben, bu çocuklara ben- - On para etmez de ondan ..• 
krırşıdaki işkembeciye seslendi: zettim. İstanbul Vilayetinin karşısın-

- Bir tuzlama gönder ! Sanırım ki: dükkAndan içeri daki köşede bir kıra tane görür-
Ve satır takırd ::ı mıya bac::ladı. · · t d ft · ı · ·· b -c gırıp sa ış e erıne ;ıtr goı: atsa, sünUz, urası, akşam saatlerinde, 

Direksiyonunun başında yorgun· b ' · k 1 d u neş esı a maz ı. dolup dolup bo!llalır. 
luktan sızan bir ~oför, yerinde K d' k d' d" ü .. Y en ı en ıme uş nuyorum: Bütün mli•terileti gazeteciler 
ağır ağı:- doğruldu: Y 

- Hasan oğlum.. Bir bardak - Bir asırdanberi, kimbilir olduğuna göre, buraya " Bizim 
su al ~el.. böyle kaç genç, camekanların kahve " diyebiliriz. Akşama ka· 

Ahçı diikkanları, yeni yeni önünde hayran hayran İmzalarını dar daire daire dolaşmaktan 
aç lıyor. Caddenin kenarına sıra ıeyreitiler. dizlerinde derman kalmayan gazc· 
sıra mangallarını dı'zmı'şler, "Ahmet Rasim., in forması iki . b' . k h tecı, ızun a vede bir parça 
gelip geçenlerin burun direği· mecidiyeye kiiap yazıp .. Ara kel,, nefes alır. 
ni kıran nıiithiş bir marsık matbaasında bashrd:ğı devre Buraya, muayyen aaatlerde 
kokusu .. Çöp lenekesin~eki artık yetişmedim amma, tahmin ede· devam edip, gazetecilerin ellerin· 
domates dolmasının üstüne sinek· . riın ki. 0 günün yazıcıları da hu· deki not kAğıtlarına şöyle bir göz 
ı~rin bini kalkıp bini konuyor. günkülerden farklı değillerdir. gezdirenler, ertesi günkü gazete-

At:em çaycı, çıplak kafasile, Aşağı yukarı ayni mahrumiyet... leri okumak kUlfetinden kurlu· 
ortada dört dönüyor: Belki ayni rağbetaizlik değil... lurlar. 

- Ehmet Efendi, istek var Fakat muharririn eline geçen Bizim kahve, bir nevi havadis 
mı ? Teze dem!nden, yapmı,em. . para, eminim ki, bir incir çekir- borsasıdır. Yalnız bu borsada 

- İççi gehve Sudi Beye, üç deği dolduracak kadar değildi. havadis satılmaz, sadece muba· 
çay"İhbal,, e hazırlaınışem, al da Hir tabak fasulya piyazına bir dele edilir. 
götür... forma kitap yazılan bu kısır yo- Ara ııra fÖyle muhavereler 

Sal.lcpçinin vakitsiz peyda kuşta, muharrir daima sakalı bir duyarsınız : 
ı · k.. · b d Viliyet. kimde bugün? 

o an ses1, oşenın aşın an karış uzamış, yırtık pantolonlu f"l d 
duyuldu : 1 anca a ... 

bir adam olarak mı kalacak? - Polisi sen mi alacaksın? 
- Kaynıyor... Siitlüüi.iü... H h ld b 

M
'll' ) . k er a e ugün için hAIA - Hayır.. Belediye, Fırka, 

( ı ıyet ın came Anına as:· 
1 h 

öyledir! Sefaretler, Nafıa, Sıhhiye, hepaı· 
lan o gün {Ü nüs asım beleşten 
okunuya gelen daimi karilerden(I) Yalnız yazı yazarak hayatını bende .. Üstelik serlıeat i~ te al-
biri, gazetede gördüğü bir hava- kazanabileceklerini düşünenler dıml.. Bir de polisi alaydım 
disin alt yanını merak etti; göz son nefeslerini üzerinde rahatça tamam olurdu .. 
ucile baktım: t eslim edebilecekleri eski bir Kan ter içinde, bir gencin le-

- Mabadi altıncı sayfada... şilte bulamıyorlar. laşla kahveye girdiğini görürsü· 

Gözlerile altmcı sayfayı araş· Egv er bir ögv le vakti, bizim nüz: 

d B ı - Balatta bir cinayet olmuş, 
ı . tırıyor u. u amayınca adeta key- caddeden geçerseniz, kitap dolu fi kaçtı. k ben oraya gidiyorum.. Falanca ya 

.. caıne Anların üstünde gözlerini söyle, beni beklesin .. 
Otekiler, harıl harıl okuyor- dinlendirenlerin çokluğuna şaşar· Bizim cadde ve bizim kahve· 

lar. Bele bir ihtiyar var o kadar ıın ı z. Bunların kitap mUştorisi de gün işte böyle geçer. lf 1f. 

Hi lmi Hamdi Bcy o: 

Y edikulc surları Bizans İmpl" 
ratorlarının zamanında yapılmır 

tır. İmperatorlar muzafferane 
döndUkleri zaman bu kapıda istik
bal edilirlerdi. Bunların ismi "Albl 
kapı,, f di. Bunlar birer zafer takı 
olduğundan ve o zaman mimari 
de ilerlemiş bulunduğundan içleri 
ve dışları muntazam ve mubtcr 
şemdir. lstanbulun fethinden son" 
ra burası depo yapılmış vo soP" 
ra da F atib buraya üç kule dah• 
llAve ederek Y edikuleye iblAj 
edilmiştir. Burası zindan olarak 
kullanılmıştır. Padişah GeoC 
Oıman da diğer birçokları gibi 
burada idam edilmiftir. 

* Bureada Yoı.gatlı M. Pert-0v Beye: 

Şiirleriniıl okuduk. Çok gU
ul. Fakat gatemize ıiir dercet• 
mlyoruz. Bizi mazur görUnllı. 
Edebiyat mecmualarından birlo• 
müracaat ediniz. 

* H. Şükrü Beye: 

Söylediğiniz yere girebilmelıc 
için birkaç lisan bilmek, bilhassa 
iyi franıızca görllşmek lAzımdıt• 
Bu ıeraiti haiz iıeniz doğruda• 
doğruya bir ıtudyoya mDracftıt 
ededeblirsiniz. 

Ankarada Halit Beye : 

Yazdığınız .. Tllccar Bey" ya
zısını zevkle okuduk. Bu yazı bit 
ıahsm hususi hayatıni mevıu
bahsettiği için yeni kanun mU"' 

ci~i~ce bu yazıyı ~rcedemiye"' 
cegız. 

Viranşehirin 
Tereyağları 

Viranşehir (Hususi) - Kasa" 
bamız TUrkiyede yağ ve yUll 

istihsalitile şöhret almıştır. H.
lep yağı namı ile Türkiyede si" 

tılmakta olan yağ kasabamııd• 
istihsal edilen yağdır. Bu yağlal'I 
kasabamızda göçebe denilen bit 
kısım yapmaktadır. 

Burada ı.iraate ehemmiy~t 
verilmemektedir. Arazi gayet 

münbit olmakla beraber yirmid• 
biri bile ekilmemektedir. Bunııll 
sebebi halkın çiftçiliği hAlA b,
badan görme eılci vesaitle yal" 

makta olmasıdır. Bu vesaitle d• 
bittabi iyi mahsul alınmamaktadat• 
Son sistem traktörlerle çiftçililı 
yapılsa toprağımız bire elli mair 

sul verecek ve (5000) kilometrO 
murabbaı mesabasındaki araıİ" 
miıin bir karış yeri bile işlen

meden kalmıyacaktır. 

Hayvan Hastahkları 
Konya (Hususi) - Cihanbe)'U 

kazasının Ağabeyli, Kırkışla, 1'•" 
rabağ köylerinde koyun ve l<e" 
çilerde çiçek hastalığı; Erejli 
kazasının Delimahmutlar, Yas5•" 
köy, Burma, Seydi köylerinc:I• 
sığırlarda şap hastalığ, SultaniY' 

kazasının Emirakça köyünün 1'~ 
yun ve ıığırlarında da dal• 

hastahğı zuhür ettiği anlaşılıU1ff 
mücaddeye baılanılmıştır. 



Bu Sayfa Bu Sayfada 
Haftada Bir Defa Neşro
h,nur Ve Bütün Dünya 
rJatbuatını Size Getirir. 

İNANILMIYACA.K 
ŞEYLER 

Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Bilir Misiniz 
Niçin? 

Bir Düğme Nedir? 
Bir düğme bir !İncirin halka

ıına benzer. İçinden elektrik 
akıntısı geçen bir telin bir nok
tasında tel keı:silir. Bu kesilen bir 
IAmbanın yanındadır. Telin kesik 
iki ucuna dokunan bir maden 
parçası vardır, düğmeyi döndii
rUnce bu maden parçası kalkar. 
Köprü kalkinca akıntı da telin 
b" ır ucundan öbUr ucuna sıçrıya-
rak limbaya koşamaz. LAmba 
s~ner. Düğmeyi bir daha çev: r
dılc mi idi, düğmenin içit,,. '·i 
köprüyU telin iki ucuna i1;cı 
Ve dokundururuz. O zaman akın
b bu köprüden geçerek IAmba ı 
kızdırır, ve aydınhk olur 8 y 

· azan 
tellere bu köprülerden k 1 n·· v d" onu mar ugme onUnce telin b' • 
·ı · · ır ucunu 
ı ~rı ıter. Bu uç bir telden ba k 
~ır lele gider, dokunur. O za!a: 
ı lk telden akınt ı kesildiği 1 • 
t r çın 
e ın ucundaki lAmba ıöner O 

Y · b k . • nun erıne aş a bır tel cereyan al-d w • • 

ıgı ıçın, sönen IAmbanıo yerin 
cere\•am · ı l e, 
.ı:. b" yeoı a an te in ucundaki 
am a yanar. 

Elektrik Dalgası 
Nedir? 

f Jektriğin esirde meyd 
getirdiğJ bir dalgadır? Bu da~;: 
b.er tarafa doğru gidebilir? 

Bır Elektrik Dalgası 
Nekadar Uzundur? 
k Bu uzunluk elektrik yapan 

uv"et tarafından gönderilen dal
:~cıkların adedine bağlı dır. Şim
• 

1 kullaoılan telsiz dalgaları 30 
da 20 o B· • 00 yarda uzunluğundadır. 
ır Daire Nedir? 

d Bir halka da boyuna dönüp 

do!aşabilen elktrik akıntısına bir 
aıre d · ı· B' 1 tı e.nı ır. ır te çevresinin 

L cun.~ .~ır bataryanın fİmal kut-
u, obur ucuna da cenup kutbu 

konursa bu hal hAsıl olur. 

liava Olmıyan yerde 
\şık Görülebilir Mi ? 
bir Esir .her yerde mevcut olan 

h 
feydır. Hava olsun olnıaam 

er yerde . b l ' 
içind· k' h esır u unur. Onun 

1 
ır . 1 ava olmadığı halde 

şdık esır vasıt asile yoluna devam 
e er. 

. Mesela elekt rik amp lI .. 
ıçiııde hava yoktur faku terınıkn 
\'ard ır. • a ışı 

h Sadayı nakleden dalga1ar ise 
8\'a dalgal nr ı drr. Onun için ha· 

n olnıaısa ıesi işitemeyiz. 

Venediğln bronz at
ları. Bu atların yerleri 
değiıtikçe bir impara• 
torluk sukut etmiştir. 

Sici lya krallarından Bomba
ya bir hakaret olmak ü :ıe re 

üır.erinde ruml bulunan bu 
pul yap ılmı ıtır. 

B ıı ada• Amerikan lyıınmdandır. 
9 aene mektepte okumu~, 9 ıoene 
memurluk etm lşı, 9 tene intihap 
için uirı•ıtmı t ve 9 aene iyanTık 

etmitllrı 

Burada 10 torba vardır. Bunlann lçlae 1000 
t•t koyaeakııııaıa. Fakat • t•ldlda ki, içinden 
birden bina kadu har han~ bir rakamı 
torbaları açmadan çıkaımak aıD.mkDa •111111. 

Bu •eml Skapa Flovda Alman ı•mi
' •rlnlD battıA-ı 7erd• bfr ceııir e1na-
11nda ıular çekilince batan ıemllerİ• 
lserin• oturmuştur. 

Garip Şeyler 
Elektrik Kutusu İçinde 

Sinema ırtiıtlerl çehrelerine 

renk ve ııhhat vermek için uı-

1 tra Violet dedikleri elektrik şuar 

ile ciltlerini tedavi ettiriyorlar. 

Burada bir artisti elektrik ıua· 
ları altında görUyoruz. 

Talih Kuşu 

Bu talih kuşu lngilterenin meş
hur Hayd parkında bulunan bir 

martidir. Halka okadar alışmıştır 

ki gelen geçenin başına konar. 

Amma talih mi getirir, feJaket mi 
orası belli dea il 

Holandada 
Ahlaksızlığa Karşı 

Mücadele 

Sokakta Kadın Ve Erkekler 
Yan yana Y ürüyemiyecek, 

Beraber Oturaınıyacak 

HolAndada bir kUçUk şehirde 
zabıta, ahliksııhğa kartı şiddetli 
ve aarip bir mücadele açımştır. 

Kadın ve erkek münasebetlerini 

takyit eden kuvvetli bir kanun 

çıkarılmışhr. 

Bu takyidat arasında kadın 
ve erkeklerin umumi yerlerde 

yanyana oturmaları menediJmittir. 

Kuvvetli bir ahlak zabıtası 
teais edilmiştir. Bu zabıtanın va· 

zifesf katilleri Ye bırıııları değil, 
fakat ahlAka mugayir harekette 

bulunanları takip etmektir. 

Poli1e, her vak'a için ayrıca 
mUkAfat verildiğinden, zabıta bli
yUk bir faaliyetle bu İfe 1arıl· 
mıştır. HolAnda polisini lıgal eden 

ıey, baıka menıleketlerde tabii 
görülecek hareketlerden dolayı 
faiJlerini tevkif etmektir. Ama 

bu ıırada katiller ye hıraı.ılar 

hemen de ıerheat b1rakdmıılar• 
dır. Son ıamanda bUtlln HolAn· 

dayı heyecana dli§Uren bir cina

yetin failini aramı ya bile teıeb
bUs edilmemittir . 

Yeni ahlak aansürU kanununa 
göre, sokakta yürüyenler 1ağ ye 
ıollarına bakıp korte edemeıler. 
Önlerine bakıp yllrllyecekler: 
Sokakta durup konuıan bir kızla 
bir erkek g6rdtiler mi derhal 

tevkif ederler. Kahve ve gazı .. 
nolarda bir kızla yanyaoa 
oturup bir bira içmek mUmkUn 
değildir. Çalgıh kahvehaneler 
biribirinden 100 metro mesafede 
bulunmak IAzımdır. 

DUnya bu, ne dersiniz? 

Diş Niçin Ağrır ? 
Başağrııı, kulakağnıı, ditai· 

rııı muhtelif aebeplerle olur. Bu 
sebeplerden biri dişe giden ıinl
re tesir eder. Bu da beynine bir 
kısmına dokunur. Bu ıuretle acı 
duyarız. 

Aya Gönderilen Mermi 

AJmanyada Dr. J. WJnlder ilminde bir m0bendl8 aya sande
rilmok üzere bir mermi baıırhyordu. Bu mermi elektrikle hareket 

edecek ve buradan abldıktatt ıonra hava tabaka11nın dııına çıka
rak boılukta aldıiı ıllratle Hyrlne devam edecekti. 

Alman mUhendiıi ilk tecrllbe1ini ıeçen eUn Danıig ıebrinde 

yapmak Ozere hazırlanm, mermi tayyare ile havaya bırakıldı. Mer• 

minin ıeyrini bir aynadan takip etti. Merminin aanlyede bir kilo

metre gittijl tahmin edilmektedir. 

Kutu Ve Şemsiye ile Yarış 

lngilterede mektep kızları arasında "Trene binif,, ismi nrilen 
garip bir yarış. Kızlarm bir eline temıiye, bir eline bir küçük 

çanta veriyorlar Ye kotuya çıkarıyorlar. • 



8 Sayfa SON POSTA 

Fuat Pş. Tabancayı ptanın Kafasına 
Dayadı Ve Boğulma tan Kurtuldu 

Onun Arabasını Meçhul Bir Süvari Takip Ediyordu 
Jıf alıarrirl lf 

Her Hakkı lv!ahf uzdur 
-148-

Diye ı•uat Paşaya diller dök· 
tO. Fuat Paşa, sert sert hıet 
Paşaya bakıyor, sözlerinin bit· 
mesini bekliyordu. Nihayet hid· 
detle ayağa kaJktı : 

- Müzakere yapılır ve sonra 
efendimize arzedilirdi. Geceyar:sı, 
bu lıavada gidip gelmek ko· 
)ay mı ? .. 

Diye söylenmiye başladı. 
izzet Paşa, Fuat Paşanın bir 
hadise çıkarmadan kolayca avde
tini temin için ellerini ovuşturu

yor, başını iki tarafa bükerek: 
- Hakkı devletiniz var, Paşa 

'Iz... F nkat, efendimizin hali 
111aliimya.. Mi.\bim mllzakerelerin 
Lelıemehal huzuru şahanelerinde 
yap:lmasmı arzu ederleı·.. Bari 
daha fazla rahatsız olmayınız. 

Diyordu.. Fuat Paşa, artık 

yapılacak hiçbir şey olmadığım 
anlayınca, tekrar arabaya bindi. 
Beşiktaş iskelesine indi. 

- Üsküdar iskelesine ... 
Emrini verdi. Kendisi de istim· 

botun kamaras•na girdi... İstim
bot iakeleden açılınca, fesini ç .. 
kardı. Kamaranın keten örtütü 
e liri üzerine uzandı .•• Nuri Efendi, 
u ulcacık kamaranın pencere in· 
d .. n baktı. Fuat Paşanın yaltığ nı 
görünce geniş bir nefes aldı. 

Şu halde, o meş'u n cinayet prcg· 
r.ım•, kolayca tntbik olunacal tL 

Lakin, Nuri Ef., aldanıyordu. 
Fuat paşa uyumuyor, bilfıkis va· 
ziyeti düşünüyordu. İki saattan· 
beri cereyan eden ahval, Fuat 
paşaya gayri tabii geliyor ve 
bütün bunları birer birer tahlil 
elti'<çe hayret ve taaccü. le du· 
clnklar: büküliiyordu. İstimbot, 
lodos dalgalarından müteessir 
olmıyau sahada hafif hafif çal
kalanarak Üsküdara doğru iler
leı·ken (Şemsipaşa} ya doğru ya
vas yavaş dümen kırmıya başladı 
ve biraz sonra da Kııkulesirte değ· 
ru açığa çıktığından kudurmuş dal
galarla karşılnştı. Vaziyetten fena 
halde şüphelenen Fuat Paşa, is
timbotun istikametini tepclil etti
ğini hisseder etmez, derhal ye· 
ı inden fırladı. Pencereden baktı. 
Derin karanlıklar içinde köpüren 
korkunç dalgalardan daşka bir 
şey göremedi. Derhal güverteye 
çıktı. Tekrar etrafına göz gez
dirdi. Üsküdar ciheti, sol tarnfta 
kalıyor, ve istimbotun başı, bazan 
asi bir at gibi şahlanarak, hazan 
da dalgaların köpükleri arasında 
kayboluyor; önlerinde de Kızkule· 
sinin heyulası görüni.iyordu. 

Fuat Paşa o anda bütün ha· 
kikati anladı. Kenardaki parmak
lıldara tutuna tutuna kaptan ye· 
rine kadar giderek ruvelverini 
çıkardı. Bir anda Kaptan Nuri 
Efendinin şakağına dnyadı: 

- Ben sana Üsküdara gide
ceksin diye emir verdim. Nereye 
c idiyorsun ? •• 

Diye bağırdı.. Nuri Efendi, 
zaten yapacağı büynk işten do
layı heyecan içinde idi. Şimdi 
bir de, şakağma dayanan ruvelve
rin soğuk demirini, Fuat Pa
şnnın şaka götürmiycn çehresin· 
deki korkunç manayı hisse· 
der etmez, büyük bir korku ile 
titredi, ve : 

- ~imdi Üsküdara dön.. 
Yoksa beynini parçalarım. 

Derdemez, dümeni bizzat 
idare eden Nuri Kaptanın •Ucudu 
buz kesildi •• derhal iatimbotuo 
başını, Üsküdar iskelesine çevirdi. 

( Arkaaı .,.., ) 

..................... ·-············ .. ·············-··--
Bugün 

- istimbot dümen almıyor, 
Pş. lfazretleri.. Onun için sular 
bu tarafa iniyor. 

MiLLi SiNEMADA 
Mevsimin en büyük oryantal filmi 

Diye kekeledi... F kat Fuat 
Pş. bu mazereti dinlenıı•di: 

ATLANTID DIYARINDA 

sö·dü, tarkılı aşk ve sergüzeıt 
filmi 

GITTA ALPAR 
Bi!lur sesli ka m 

~ 

~"" ~' ~( · _.I ~1 
CHARLOTTE SUSA /1 
GUSTAV FRdHUCH 

AbA. CI 'R 
BAYRAK LT" OA 

-Keriman Halis Hamının 
Spa güze!Jik müsabakasın
da dünya güzellik kıralı
çesi intihalıı intibaatını mu
savver FOX husllsi kopycai 
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atinef el'den itibaren 

İstan b•ıJ'da ilk defa olarak 

L A 1 
GARV COOPER ve LI L Y DA n iT A tarafmdan 

Sözlü ve Şarkılı biiviik aşk 

Y ann aksaın A R T İ S T İ I< Sineması 
" 

BİRiNCi GAL r, OSAMERESINI VERiYOR 

ARMANDO FALCONİ 
Teınaşaki:ana bir buçuh sa.ıt- ve 

lik ne.ş'e tem· n cdeceJctir. 

GRAZİA DEL RİO 
gatyedercesine danı ve 
tasranni Pde:"I selıhar artiı;t 

1 PEŞİNDE 
(RUBACUORI) 

ilk ltalyanc sözlü ve şarluiı filimlerindo 

1laveten: ADUARDO BIANCO idaresinde arjantin orkestrası 
En mükemmel tangoları çalacaktır. 

.J 

Bu akşam M L E t< sinemasında bu aK§am 

Tam mnnasile l\~UHTEŞE ~ bir filmle mevsimin birinci ıinema mtııamereai 

ŞK A GALİP 
JEAN MURAT re KATE ~ NAGY 

Musiki .. zevk • ihtişam • zenginlik • hareketli mevzu • Fransızca 
UFA opereti. 

Filme ililve: Paramount dünya havadisleri gazetesi· Dikkat: izdiha
ma mahal vermemek üzere biletinizi evvelden aldırınız. 
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Selô.nik Mektubu: 

Halkidikya Zelzelesi Pek 
Müthiş Oldu 

Selinik Civarınd~ki Bütün Kaplıcalar 
Mahvolmuş Bir Haldedir 

El'an saraınblar• sahne olan Sellnlkten bir manzara 

SeJAnik, 1 (Hususi) - Beı 
gUndenberi Selinik halkı bllyük 
bir korku içinde yaşıyor.. Kırk 
beş saniye devam eden ilk şid
detli zelzele Sellnikte 26 eylul 
pazartesi günü akşamı saat 9,20de 
hissedilmiıtir. 

Ondan aonra bazao ıiddetli 
ve devamlı, ekseriya kısa ve 
hafif hareketler olmaktadır. Ha
reketiarz mıntakaıının Halkidikya 
yarımadasında olması dolayısile 

her yerden fazla Se!Anikte hisse
dilmekte ve pek haklı olarak 
ahaliyi büyük bir teliş ve endişe· 
ye düşürmektedir. 

Bilhassa Selaniğin pek yakı
n mda bulunan Kireç köyünün 
kAmilen mahvolması bu endişeyi 
fozlalaştırm ştır. Hortaç köyün· 
den de korkulmaktadır. Bu yliz· 
den binlerce halk SeIAniği terke-

derek Larisaya ve Atinaya git· 
mektedir. Seliinik.te kalanlar ise 
evlerinde oturmıya cesaret ede
miyerek şehrin meydanlık yerle
rinde ve bahçelerde, bir kısmı 

çadırlar altında, kısmı azamı da 
aç.ıkta yataklarını kurarak yat• 
maktadır. 

Hareketiarz en fazla Halkidik· 
ya yarımadasında Stavronya, 
Sohos Negrita köylerinde şid
detli olmuştur. Bu köylerle be
raber birçok küçük köyler ve 
Neapoliniadu, Maditu, Kokalu, 
Stavnu kaplıcaları mahvolmuş bir 
haldedir. 

Yalnız Langazada iki yUz ev· 
den yüzU yıkılmış, ellisi de çat· 
almıştır. 

Gandi 

Hareketiarz mıntakasında yfl .. 
)erce insan ölmüş ve yaralan
mıştır. 

F elAketin derecesini tarif et
mek imklnsızdır. Pek fazla olan 
insan zayiatından maada madc:IJ 
baaaratın miktarı milyonlara balii 
olmaktadır. 

F ellketzedelere muavenette 
bulunmak üzere Makedonya ValU 
Umumisi jeneral Gonatas, imda
dı ııhht heyelerile birlikte bir 
harp gemisile felAket mıntakası· 
na gitmekle beraber külliyetli 
miktarda erzak ve çadır gönde
rilmiştir. 

Bundan başka Mondrosta 
bulunan İngiliz donaması da fe
laketzedelere muavenette bulun• 
mak ilzere buraya gelmiştir. 

Dramadan alınan haberlere 
nazaran orada da bazı ıular ta• 
mamen kesilmiş, çeşme suları da 
süt rengini andırır bir şekilde 

bulanık akmaktadır. 

Selanikte de ekseriyetle evler 
çatlamıştır. En fazla tahribata 
maruz kalan evler eski evler 
olmakla beraber yeni yapılan 
cesim han ve aprtmanlar da ek· 
seriyetle çatlamıştır. 

Herkes asabi bir haldedir. 
F elAketzedelere muavenette 

bulunmak üzere umum Yunanig. 
tanda belediyelerce teşkil olunan 
hususi heyetler ve milessesab 
hayriye tarafından iane toplan· 
maktadır. 

Bu mektubumu yazarken yir.e 
hafif sarsınblar olmaktadır. 

Pertev Ferit 

== TAKViM == 
ÇARŞAMBA 
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Ar&l>t Rumi 

Yavaş Yavaş 
Şişmanlıyor 

her ı 
3 • Cem..olahar• !Jjl • Ey1'U ·ıo n• 13'3 Bombay, 4 - Gandi, 

Yerle alakasını kesmiş bir vazi- 1 - ----v k'ı Eaa l vua'l Vak~ Ez:ı-:ıl Yl1\ t 
yettedir. Hükumet şiddetli ted- -= -- ===ı 
birler alarak Gandinin söz söy- Gliıı1t1 ı2 12 6. 00 Akpııa 
lemeıiııo ve silihsız nümayişler Oi.• 6. U d. 03 Yattı 
yapılmasına mani olmaktadır. lk' nJı 9 31 15. ısl .mu' 

Gandinin do~umunun yıl dönil· 
mil münasebctile yapılan ıilibsız 
nllmayişler dolayuıile birçok 
kimseler tevkif edilmiştir. 

Gandinin açlık grevi yapması 
Ozerine kendisini seven birçok 
kimseler de sadakatlerini ifade 
için açlık grevi yapmışlardır. 
Burnda açlık grevi yapan bir 
kimıe kendisini zebirlemiye karar 
vermif ve 24 saatte ölmllştOr. 

Açlık grevinden vazgeçmesi 
nzerino Gandi tişmanlamakta ve 
"Şim~ek ismindeki keçisile eğ-
leomektedir. 

Irak, Milletler Cemiyetine Girdi 
Cenevre, 4 - Milletler Cemi· 

yeti Büyük Meclisi, Irakın Mil
letler Cemiyetine girmesine itti· 
fakla karar vermiştir. Bu devlet, 
cemiyete giren ilk harp devleti• 
dlr. 

Al manyada lf ıaslar Artıyor 
Berlin, 4 - Almanyada iflb

larm adedi eylulde 480, aiustosta 
499 a varmı~tır. 
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Timurlenk Artık Tevek
külden Ayrılıyordu! 

• Orada zemheri gllnlerinl ge:-
çırecek, bahar gelir gelmez yeni 
ıeferler ve yeni şerefler ardına 
dllşecekti. Kara bağ havasını T e
vekkül için de faydalı görüyordu. 
Fakat hastayı yatağında ziyaret 
edip te dua okuyan hocalar, 
tıpkı hekimler gibi, endişeli gö· 
ründüler, genç Ecenin özyurttmı 
daha uzaklara gö\Urülmemesini, 
h~tta _kabil ise ,.baba ocağma 
gonderılmesini söylediler. 

Onların mülahazalarına göre 
hastanııı geriye doğru atacağı 
her adım, sıhhatini bir derece 
lyıleştirecekti. Hele Mogolistan.n 
havası ciğerlerine girer girmez 
hastalıktan eser bile kalmıya· 
caıdı. LAk\n ters istikametlerde 
gidiş, Mogol topraklarından uzak· 
laşış, hastalığı derece derece 
artt:racnktı. 

. Hu tavsiyeler ric'at emri gibi 
Tımuru sinirlendiriyordu. Tevek
külU geri göndermek, yüreğini 
yerinden koparıp ta uzaklara 
ntmak kadar kendine ağır geli
yordu. Onunla birlikte geri dön· 
mek gerçi mümkündü. Fakat 
önünde alınacak ölkeler, devri
lecek tahtlar vardı. Onları yü· 

ıUstü bırnkamazdı. Sözün kısası 
aşk ile vazife, bu vaziyette yine 
karşı karşıya gelmiş bulunuyordu 
ve Timur, her defa olduğu gibi 
ıimdi de vazifeyi aşka tercih 
etmekte tereddüt gösteremiyordu. 

Lakin ne ıstırap ile ?.. Bunu 
hekimler de, hocalar da anla· 
mıyorlardı. Kimse, o koca orduda 
tek bir kimse, Tevekkülün uzak· 
laşm.asil büyUk hükümdarın yli· 
rcksı~ kalmış olacağım takdir 
edemıyordu. Eğer bu sır sezil· 
scydi herkes Tevekküliiıı ölme
sine ~öz yumacak ve Timurun 
beş on giin neş' eli kalmasına 
çalış~cak~ı •. Faka~ Timur, yahşi 
Ecenın ıyıleşınesı için şahsan 
mustarip olmayı kabul etti, 
onun Mogolistana gitmesine izin 
verdi. 

lki gün sonra ayrılıyorlardı. 
Büyük ordu, hakikaten gözka
ma liracı bir ihtişam ile fırka 
fırka ileriye doğru yürüyüşe 
başlarken Timur, Tevekkülün 
tnhtırcvam yanında duruyordu. 
nuhunu yüldenrniş olan tahhre· 
vanın perdelerini açtırmıştı. Genç 
~ceye ordunun yürüşünü seyret· 
tırmek bahancsile bizzat ruhunu 
hasta ruhunu temaşa ediyordu. ' 

Tam dokuz kolordu, şehinşa· 
hın oğullari!e torunlarının kuman
dnsı altında geçiyorlardı. Kırk 
şb~retli. ceneral, prenslerin peyk
lerı halmde bu yüz binlerce as
keri idare ediyorlardı. Bir kenarda 
kırmızı tuğlu, altın işli bir sancak 
dalg~lanıyordu ve asker, Timuru 
te~sıl eden bu bi.iyük bayrağı 
&elamhyıp ileri gidiyordu. Parlak 
zırhlar, parlak kıl çlar, par!ak 
mızrakla, renk renk atlar, eyerler 
ma~mızlar, özengi!er, gemler gü: 
neşın kendilerine attığı buseleri 
y~l :ızlı tebessümlerile iade eder 
gıbı görünüyorlardı. 

Timur, uzun bir müddet -k .. T , as 
ermı evekküle seyrettirdikten 

sonra tahtıravana doğru iğildi: 
- Artık ayrılalım, dedi, Al

l~h sana selamet versin güle güJe 
gıt ve... İyi ol l 

Tevekkül, yastıklara dayatıl· 
mış olan başını kımıldattı, hasta 
bir sevinç ifade eden zayif sesile 
cevap verdi: 

- Sağ ol, var ol. Ulu Tanrı 
seni çocuklarına bağı~lasm. 

Timurun dudaklarında bir rica, 
gözlerinde bir emel dolaşıyordu. 
Karısile ilk ve son bir musafaha 
yapmak. O güne kadar gururuna 
mağlüp ettiği iştiyaklanm inle· 
mek istiyordu. Lakin· zihnine bir
denbire Moğolistanda ve Hızır 
Hocanın evinde cereyan eden bir 
sahne geldi, genç Tevekkülün: 
" İstemem, böyle şeyler istemem,, 
diye çırpındığım hatırladı, daha 
sonra haclegahta ona " Kızım! ,, 
dediğini düşündü ve dudağından 

o ricayi, gözlerinden o emeli sildi: 

- Allaha ısmarladık, <lcdi, 
babana selam söyle. Hergün Biti 
yolla. 

Ne elini öptürmüştü, ne has
tanm elini tutmuştu. füı sözleri 
soyler st} ıemez c.racan <l}r 1-
mı h, l.ızıl tuğ'u bayrağa 

<.1 oğı u r.t nı süri..yordu. An-
cak oraya geidiği ve alkışlar 
içinde knrş !.ınd ğı zaman gözİe· 

rini tahtırevanın bulunduğu nok
taya çevirdi, rnhunu taşıyan 0 

bi'yük mahınelin yürildüğiini.i 
uzaklara doğru yol alnuya baş
ladığını gördü. 

Şimdi içinde derin, çok derin 
bir elem vardı. Yüreğinin yerin· 
den ayrıldığmı sanıyordu, bu ay
rılışla benliğinde acı bir boşluk 
tekevvün etmişti, askerin alkış· 
ları, atlarm • kendini selamlar 
gibi yükselen • kişneyişleri, o 
boşluk içinde ~ramlı akisler vücu· 
da getiriyordu. Büyük cihangir, 
bu akislerin ağır tmnetini apaçtk 
duyuyor, i.irküyordu. Benliğine 

çevirdiği iç bakışları orada bir 
haziıı harabe göriiyordu. 

Fakat, ordunun yürüyüş ni· 
z:ınıı icabınca kendinin de hare· 
ket etmesi lf zım gelir gelmez 
gözl rini, içinde yamp f rlıyan 

boşlulttan, mert bir hamle ile 
ay rdı, atını hafifçe mahm zlndı, 
öne geçen asl~erlerinin ızıne 

düştü, ağır ağır yürümiye haşladı. 
(Ark :ısı ':ır 

c:-- :' 
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•• 
Istılahların Oz Türkçeden 

Seçilmesi Zaruridir 
( Baş tarafı 1 inci eayfadal 

akıl lazımdır. Kuvvetli aklın arzusu 

da kuvvetli olur.,, 
Saim Ali Bey Fransız ve 

Alman lisanlarından, memleket· 
ferdeki muhtelif lehçelerden, 
Alman lisanında kelimelerin ek
leme suretile nas l çcğaltıldığın· 
dan bahsetti ve türkçede ıstılah 
meselesini halletmek için "emin, 
hakikat, mevcudiyet kapıları 
açıldı.,, dedikten sonra Saim B. 
sözlerine şöyle devam etli: 

- Anadoluda lehçe farkı 
hemen yok gibidir. Vanlı izmir· 
de, hmirıi Vanda konuşabiiir. 
ıstılahları talebeye kolayca öğ· 
retliğimiz takdırde belki de ders 
senelerini azaltmak mümkün 
ol:.ır. Ders seneleri aıaltıl.uasa 
bile talebe bu sahadaki 
güçlükten kurtulacağı için kazan
aığı valcti O} un ve saircye sar· 

feder. ,, 
Saim Ali Beyden sonra Talim 

ve Terbiye Reisi ihsan B. söz aldı 
ve ilmi ıstılahların ehemm;yetin· 
den bahsettikten sonra dedi ki: 

"- İ.mi ıstılah ilmi bir dü
şünce için bir rehberdir. Namık 
Kemal Londrada ç kardığı (Hür
riyet) gaıetesi de millet ve iim· 
met ı tı!al lar .1.n biribirlerine 
karıştırılma.:.ı dnn şil.ayet etmiş
tir. İlmi ıstılah ve tabir
leı in arzetliği ehemmiyete bimı· 
en medeni) el ve ilim saha· 
sında bir mevki almak istiyen 
her millet bunn ehemmiyet ver· 
miyc haşlamıştır. 

B;zdt: ıstılahlar evve!ce türk· 
çe iken daha sonra arapça ve 
acemceden alınmıya başlanmıştır. 
Bu suretle çok yanlış bir yola 
sapılmışt r. Arapça ve acemce 
ıstılahlar ilim dilimizi bir nmam· 
ma haline getirdiler. (Alkışlar) 
Mektep kitaplarına kadar ilim 
kitaplarımız çetrefil, anlaşılmaz 
ıstılahlar içinde kaldılar. Meşru· 
tiyet devresinde ıstılahlar biraz 
sadcleştirilmiş~.e de daha ileri 
gidilememiştir. 

Müeselles, murabba, mudallıı, 
ınu-ıafünileylı, mefulünbih gibi 
tabirler lisanımızı sardı. Çocuk!ar 
bu tab irleri nnlamıya vakit bula
madılar, ezberlcmiye mecbur ol· 
dular. Müı::cllc;, rnural.ha şekille· 
rini talebeye öğ1elmek güç de
ğildir. Çc;cuklarıo kolayca kavra· 
dığı bu mefhuma tlir!~çe bir ısım 
verilmesi ta.kc!irindc talebe ko
laylık hissedecekl!r. 

Sınıflar yiıkseldikçe muhtelif 
ilimlerdeki yabancı ıstılahların 
talebelere nasıl bir angal'ya 
olduğu anlaşılır. Arapça ve ncenıcc. 
programdan kaldırılmıştır. Dünya· 
da hiçbir milletin çocukları böyle 
zulüm derecesini aşan bir işken-

ceye maruz bırakılamaz (Alkış
lar ) bu garip ıstılahları anlamı· 
yan çocuklar sınıfta döndiirül .i 
müştür. Istılahlar türkçeleştirif 
melidir. Yazı dili sadeliğe doğru 
giderken ıstılahları • çetrefil bir 
halde bırakmak Tüı·k dilini ata· 
Jette bırakacaktır. 

Bu sahada Him adamlarımız· 
elan bazılarrnm, gösterdikleri mu-
k ıvemete ne kadar teessüf edilse 
yeridir. Bu muhafazakarlığa akıl 
erdirmek mi.imkün değiid:r. 

İhtiyaç hissedeceğimiz ıstılah
ları öz dilimizden yaratmak za-

ruridiı·. Dil işinde her Türkün 
vazife alnuısı vatan borcudur. 
(Alkışlar) 

İhsan Beyin şiddetle alkışlanan 

nutkundan sonra Ruşeni Bey 
söz aldı, eski türkçenin dinler 
üzerinde nasıl müessir olduğunu 
anlattı. Taş devrini kapayıp demir 
devrini açanın bir Türk oldu· 
ğunu söyledi. Melek, hori, cin, 
ilah gibi kelimelerin türkçeden 
arapçaya geçtiğini anlattı. 

Osmanh ediplerinin, şairleri
nin halk diline yaptıkları baka· 
retleıi izah elti. ve Namık Ke
mal Beyin : "Git vatan kabede 
siyaha bürün,, gibi yazılarla 
Tnrk idealini çöllere sürüklemek 
iı:ıtediğini söyledikten sonra Hü
seyin Cahit Beye cevap v~rerek 
dedi ki: 

,, - Hayat amel ve aksUlfi· 
mel sahası demektir. Bu şuursuz 
felsefe insanı kaplumbağa yürüyü· 

şüne sevkeder. Dil insanlar için cılız 
doğar. Onu beslemek, büyütmek 
lfizımdır. Bakımsız yaşıyamaz. ,, 

Ruşeni bey bundan sonra 
Türk lehçeleri arasında büyük 
bir fark olmadığım süyliyerek 
lugnt ve gramer yapılması temen· 
nisindc bulundu. 

Ruşeni Hey sözünü bitirince 
bir zat ayağu kalktı ve dedi ki: 

" - Beyefendi bütün eski 
alimlerimizi cehaletle, hürmetsiz
likle ittilıam ettiler. Biz müstesna 
bir devrede yaş?yoruz. Onlarda 
biıim zamanımı:!da yaşasalardı 
şüphesiz bizim gölgelendiğimiz 

bu mukaddes bayrak altına gi· 
rerlerdi. (Sürekli alkışlar). 

Bu aralık bir zat söz istiyerek 
Namık Kemal hakkında söylenen 

sözlere cevap vermek istedi. Fa· 
kat Reis Paşa: 

- Siz, Namık Kemalı, o 
Fuzuli, Diğeri Nef'i için söyliye· 
cek olursa mesele uzar, iş göre· 
meyiz, dedi. 

Miiteakıben Ahmet Ihsan B. 
söz alarak bazı izahat verdi ve 
ten:cnnilerde bulundu. 

Ahmet İhsan Beyi Köprülil 
zade Fuat B, takip etti ve Gill· 
tekin abidesinden 1200 sene son· 
radır ki Türk diline eski zengin
ligini kazandırmak, medeni diller 
arasındaki büyük mevkiini iade 
etmek için Tiirk dili büyük ku· 
rultayı toplandı. ,, diyerek Orhon 
kitabelerinde Türklerin daima 
cf endi kaldıkkrını ifoce eden bir 
parçayı okuyarak söze başladı 
ve hulasaten dedi ki: 

"Türk dilin.in 12 asırdanberi 
takip ettiği değişmelerini elde 
mevcut vesikalara istinaden tel· 
1 ik \'e t akip etmek miiınkün· 
dür. Dilin zenginliği ve 
isti!.lali ha~ mnndan bu tckaınlil 
İslam medeniyetine girdikten 
epey sonra geriye doğru bir 
tekaıniil manzarası göstt:rlr. Bu 
tek3: .u ün ~crıye doğru git· 
mesindcki sebepler arasında baş· 
lıcas o z~manki 'I ürk münevver· 
lerin in milıi şuurdan mahrum olu
şud ır. Dili kendi tabii tekamülüne 
bırak .. Iım diyen hatip geriye 
doğru bir tekamiıl mevcut ol
duğunu da dli~i.inmiiş olsaydı 
hataya düşmektpn kur ulurdu. ,, 

Fu::ıt I3. ş:.ı suretle izah tını 

bitirdi: 

" Bu inkılfipta da diğer· 
leri gibi muvaffak ol. cnğı-
mııdan şüphe edemeyiz, çiin
ki, ey Türk genci, sana G. zinin 
dili ile hitap ediyorum: 

Muhtaç oldtığum kuvvet da· 

marlanoda dolaşan asil kanda 
mevcuttur.,, (Alkıtlar) mUteakı• 

ben Besim Atalay Bey dilimizin 
ıslahı yolunda tetkik edilecek 
hususatm fiç esaslı noktada top
lanabileceğini ve bunların da: 

t Takılar ( llhikalar ) 
2 Konuşmalar ( lehçeler ) 
3 Esaslar ve usulllerden 

ibaret olduğunu söyledikten sonra 
dilimizde kelime azlığından 
şikayet edenlerin bu şikayetle

rinde tamamile hakla olmadıklarmı 
Türk dilinin zenginliğini görmek 
için öz dilin kaynağı olan Ana· 
dolu halkının içine girmek lazım 
olduğunu söyledi. 

Bundan sonra Mediha Muzaf· 
fer Hanım ve Doktor Memduh 
Necdet Bey de söz alarak bu hu· 
sustaki noktai nazarlarını anlat· 
tılar. 

RADYO-
s Teşrinievvel Çarşamba 
fetanbl.ll - (1200 metro) 14 Kurultay 

mllzakorclcri, 18 birinci kısım nlaturl·a 
konser Hafız Ahmet Beyi o II! uzaff or 
Hanım taratın daıı, 19,5 orkestra, 21 
al:ıtıırl a konser Miinir Nuıcttin Bey 
tarafmdan, 22 gramofon. 

Bükreş - (394 metre) 20,4j piyano 
konseri . 

'ic:grat - (43::> metre) 20 konforans, 
2J,j nkşarıı konscrı, 21 ,5 koınanin k ocr. 

Roma - ( 441 metre) 21,45 oııera·
dnn u ıkil . 

Prnt - ( 4S8 ruotre ) 20,45 piya o 
konseri, 23,2) salon orkestrası. 

Viyana - ( öl1 metrG ) 21 ha k 
kon!; ri . • 

Peşte - (550 metre) 20 konser, 2:3,30 
Çigan orkestrası. 

Varşova - (1411 metro) ~0,30 edol I· 
yat bahisleri, 20 lrnmnn konsC'ri, 23, 15 
daus ha' nları. 

Berlin -(1035 motre) 21,05 senfoni. 

6 Tesrinievvel Persembe . ' 
l.tanbul - (1200 metre) 14 Dil Ku· 

rult:ı.ymııı ınUzakuolcri, 18 orkc tra, 
19,5 Makbule Hanımın ' 'e Ycsn.ri n ım 
Dt'yin i~tirnkllo alaturka konser, 21 
ork ostr:ı. 

Bükre4 - ( :J94 metre) !!l şarkı 

konst ri. 
Belgrat - (430 metro) 20 Almanca 

muh:n ert', 20,~lu grnınofon, ~1 dokto· 
run hwsi~ clcri, 21,:;o plyanod 1 eski 
,arkı l:ı.r . 

Roma -( 44l metre) 21,4j Sllnfoni. 
Prağ - ( 483 metro ) 20 fenni mu· 

sıılınb ·, 21 Verdi'nin seçilmiş c eri ri. 
Viyana - ( Gl 7 nıctrG ) 19,2J kon

fer:ı.ıı , 21,20 Alkl'sti iaınirıdo bir ko
medi, 23 Lchar goccsi . 

Peşle - ( 550 ınetr~ ) -O Çigan or· 
kcstrn-sı. 

Var4ova- (14ll metre) 20,5 Edebi· 
yat l.ıahi lori, 21 hafif konser, ~2,30 

sttitl j >d:ı komedi, 2:l, 15 dans h.n :ı.I:ırı. 
Be lin - ( 1 G li metro ) :.!1 mu. ikili 

koııH'tlı, ~3,20 Vh·aıı:~'daıı nakil, 

Feci Bir l<aza 
Berlin, 4 - 70 kilometre sU· 

ratle gelen bir motosıldet, çelik 
miğferliler teşkilatına mensup bir 
gruba çarpmış, bir kişi ölmüş, 
iki kişi ağır yaralıdır. 

Kirahk apartıman 
osmanbeyde Tramvaya 

bir dı:ııdlm 

Şişlide Osmanbeyde 
Afitap sokağında 18 nu
ınaralı Araksi apartı na
nuını 6 numarası kiralık
br. 5 o 1a, b:r sofa, 
su, elektrik, ha ragazı, 

güneş ve hava 
ı--- K:ıpıcıya mliracaat cdlnl:r --
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A 
lı•gifür() Hük(lmcti tar:.ı.fından Gaıi 

Hı. ııc hediye edilen eserin tercümesi 

- l 20 - Yazan: Ceneral Oglander 

Türk Kuvvetleri Cenuba 
Doğru Sarkıyordu 

Bundan maada daha muharebenin 
bidayetinde 53 taburdan 37 sini 
harbe savketmek, İngliliz kumada
nıııı, Türklerin mütemadiyen artan 
mukavemetini kırmak için lazım 
olan kafi ihtiyat kuvvetlerinden 
mahrum bı rakmıştı. 

Dört gün, netice belli olama
mış, fakat 28 nisan akşamı lngi
liz planı suya dUşmüştU. 

Biraz istirahatten sonra ve elde 
bulunan az fakat taze kuvvetlerle 
sahilleri şarapnel ateşinden masuo 
kılmak ve belki de Ahibabayı 

z.aptetmek kabil olabilirdi. Fakat 
bu şerait tahtında Kilidülbahir tepe
lerile Nara boğazına vasıl ve hakim 
olmak imkansızdı. Takviye kıtaatı 
yetiştirilmediği takdirde ise, 
bütün seferin akamete mahkum 
olması çok muhtemeldi. 

Buna rağmen bir Hintli piya
d e livas ı ndan maada müttefikin 

kıtaatma iltihak edebilecek kuvvet 
yoktu. Hatta 28 nisana kadar 
harpte telef olan efradın yerini 
tutmak üzere bile lngiltereden 
yola asker çıkarılmamıştı. 

Bu arada ise, şibihcezirede 
Türklerin adedi gittikçe artıyor, 

müdafaaları kuvvetleniyor ve her 
geçen giln, mUttefiklerin muvaffak 
olabilmesi için lazımgelen kuvvet
lerin daha fazla olmasını istilzam 
ediyordu. 

O sırada bir fırkanın başa
rabileceği bir hareket için, fer
dası gUn bir kolordu lAzımgele
cekti. Hele bu minval Uzere bir 

ay nihayetinde lngiliz ordusu 
kendisini Fransa cephesinde ol
ch:ğu gibi müthiş b ir si ı::er tertibatı 
karşısında bulacaktı. 

28 nisan gi.inü Hellese sevke
dilecek taze bir fırkanın, batta 
bir livanın bütUn harekatı kat'I 
aurette mUttefiklerin lehine çevir
mesi ihtimali çok kuvvetli oldu
ğundan, Jeneral Birdwoot'uo ko
lordusunun 25 nisan günU Anzac 
sahiline çıkarılmasının bugiln ve 
hatta o zamanlar bile tenkit 
edilmesine hayrot etmemek icap 
eder. 

Bu kolorduyu ihtiyat olarak 
alıkoyarak Wellesteki 29 uzuncu 
fırkayı takviye etmekte veyahut ta 
cenup sahillerini hiç na:ıarı iti-

bar almıyarak 29 ıucu fırkayi 
25 nisan günü Avustralya ve 
ytni Zelanda kıtaatınm yanıba·· 
şma ihraç etmekten hasıl olabile
cek fevaidi mütalea ve mukayese 
etmek, askeri noklai nazardan 
çok meraklı bir mesele teşkil 

eder. Fakat karaya çıkmazdan 
ev.,el Jeneral Hamiltonun karş1-
laştığı meselenin muhtelif hal 
suretlerini nazarı ilibare alırken, 

Anzaclaki Avustra 1 ya ve Yeni 
Zelanda kıtaatınm b ir hayli 
Türk kuvvetlerini, en tehlikeli 
bir za manda Kirle cephesini tak~ 
vi ye etmekten menettiklerini de 
hatırlamak lazımdır. 

27 nisan güni.1 J eneral Eird
wood'un yirmi taburluk kuvveti, 
Türklerin on sekiz taburunu 
oyaladıktan maada, ayni günün 
akşamı da bundan maada altı 

taburluk Tltrk kuvvetinio cenuba 

gitmesini en iki saat tehir et
miye muvah ak olmuştu. Bunun 
neticesi olarak birinci Kirte mu-
harebesine iştirak eden on yedi 
İngiliz ve Fransız taburuna karfı 
Türkler ancak on bir taburla 
mukabele edebilmişlerdi. 

( Arka:ıı var ) 

Konferans 
Darüfiiınun Emanetin

den: 
Rus Profösörlerinden 

M. Orlof, bugün (5 teş
rinievvel 932 çarşan1ba) 
saat 16 da Maarif ve İk
hsat Vekilleri E eyefen
diler de hazır bulun
dukları halde Darülfü
nun Hukuk Fakültesi 
Konferans salonunda 
Anadoludaki tetkik ve 
intibalarına dair mühim 
bir konferans verecektir. 

Bütün Müderris ve ta
lebenin bu mühim kon
feransta hazır bulunma
ları ehemmiyetle ilan 
olunur. 

lstanbul Dördüncü icra Me· 
murluğundan: Miitı•:rayyip .Aııa"llas 

oft•ıııliııiıı hb~esi ııtı va7.iyot f'deıı b· 
1anlıııl Defterılariı~ı ite !sak efcnırııin 
~:t) .\1\ t ı lıtı ıu..::ırrııfiarııııl.uı ıılup 
it1'11-ıı izıılt,~i İl;İıı <ı•:ık :ırtıırııı:ı 11,.11-

lile :-;atıl ıııa«ııı:ı ııı;ıhkeıııei aiıf P~iııc<' 

kl\rıır verilıııİlf üllltı vn t auı:uıııaa lı'ıı 

ii~~ yılı allrııı':# lı .: ~ lirn kırmot takdir 
"rliloıı Halalaıla .\r,qH·amii rııa lıalk:ün

dtı porıtı•1tıhe pazarı caıhlı-ııiudıı ı•:-;ki 
~ıü yeni 7::? 1111 rııar · lı lıir lıaıı l. ;lr· 
gir nıag-ıı:ı::ının ı .. m.1111 1 ;ıı,•ık arLtırııı .t 

::ıurı•ıilt' nızcd;lmiş :~· 1,'10'!);;~ t~ırilıiw 

de prtn:ı ıntdİ ct i '"uılıaıwytı t.ılik tııli

\ı>rek ıo 11 !l;I:! _ ıarilıiıııı ıııii<ıa tF pt>r
tı·nılıc µ'iinii ıı:ıat ı.ı t..,ıı iti ya k:ıılar 

l.::ıtaıılıu l ıliırılilııcii i<·ra ıtıirı-siııd~ aı;ık 

arttırııı,ı stıret:ıo s tlı :u•:ıktır .• \rtıırA 
m:.ıyıı ·1.irak iı;iıı yiizı l ı yPdi hıı ... Jl: 
t>Jıııİ11:d .t ... \' .tS ı alı:ıır. ,\liit •raı...ı:u vı·r

g-i ln•lr.diyc \fJ vakıı iı·:ıre,i ıuii 7 terİ,\'tl 

11 iti i r. 
!l . !1 larihli in:t k:ı1111111ın 11!1 1111t·11 

uı ·ı ılılr· • İ ııc t<•vtik.w hakları Tapu si· 
cillı'r.lo trnl,it olıııay:rn ipott,kli ala
c:ı ki ılar ilıı ı.lığt• r ala kıular:rn ı ıı ve ir-
t ; f:ı.'• lıak 1\ı ..:alı pkriııı· \ ' tt lııı lı:d-la· 

r~n ı va lııısııS:lıı ,.,. laiı. ve ıu •;,,:ıri e 
<l:ıhil cıl:uı iıh·.tl!arıııt iiaıt tarihiıult·n 

itiharoa :!O giiu İl;İ·ıtle ovr:ık ııııi:-;iıi 

tt·lerile biltliru11•lı·ri lurn11 lı r . .U:~i 
lrnh.lı· h:ıkları ı 3.pll siı·iilt·ri'e >(:tlıit 

ol uıa\ a·ıl;ır satı1 hı!dı•l ıı ıiıı p:ıyla<J·ıı;l

stılll.tıı lıariı: kıı'ırl.ır. \1,ık:ıdıuların 

işlııı ııı:ıılıl"~i kaııurdyo :ıhk;in11ıı:ı. p;ii· 
r" har ·kı•t r; lırııııtJ ri ıhh;t f.ıı.l:ı ııwlıl· 

ııııtl almak i~t~ywıh ri .ı !l ;~ Rt7 <lniif<L 

ııııııı;;r:t:-;İlo ıııı•ıııııri,\·Mimiı.o ıııiiraı•:ııı t-

1:.rı il:iıı ol ıııı ıır. 

lstantıul O tir cit ncU le ra N'ıe~ 
m ur&uğundan: T~ınıaırııııa :;ı•uo iiı;ı 

kı~ llll'I t.ıkılir t ılil1 ·ıı l'ı·ııtli\.. it• B.ı~ıtü 
1•1•1hlı·~ İ111l ı ı•-.fi:• 1 ·, Ytl .i l 1, yt•lJİ ;'(j 

\ I' h:ı' ıın lilj n ıı ııı:ı ra lar i 1 ıı ııı ıı r:ıkk:uıı 

\ •} kaydı·ıı ~ır ıııfilk mıık:ıılılcııı:t 

ar~:ı h ·den bir lı;ııı tırı:ıı:ı laıw•ıııı ilı·, 

g'f''l" t:ıın ıınıııa .-ı_ 7 > lirn kı~ ıııot t!lk
d i r ı>• li lı'n ır,• ı 1.: a y ı ı ııı;ıhıdılo t1Sk i q• 

yoııi · ~ ~: rı.-ı~ı :-. ı 'tı li;\l"ıı 111;~ ırnım~ra

İ.\r ilu rnıırnkkam vo karunn lıir tıap 

lı:lıll'n i.t 111 ıılk el.ıııiyu:11 He Zl'ıııiıti 

vu hn ' orı l ı : ı hı;t') i lıll ' i lıit bap 
hıı.aoniıl bııı :\ ııı uJa ı ı itbıı iki gc.1yri 

SON POSTA Teşrinievvel 5 

Evkaf idaresi Son ( 
Postanın Alakasına"-. 

Bugünün Meselelerinden 

T eşeklcür Ediyor 
( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

daki Mollaşeref mahallesi ihtiyar 
Heyetine gitmiş, bu heyetten her 
nasılsa binanm kendisine ait 
olduğuna dair bir ilmühaber al
mıya muvaffak olmuş ve Tapu 
idaresine müracaat etmiştir. Ta
pu idaresi bu binaya ait tedavül 
kayıtlerını bulamamış ve Evkaftan 
eski kayıtleri istemiştir. 

Hu hususta malumat almak 
iç in kendisine müracaat eden bir 
muharririmize Evkaf MüdUrU Ni
yazi Bey, muharririmiz daha 
sormadan : "Soracağınızı anla
dım. Polise yazıldı. Bina da tah
liye ettiriliyor. Evkaf MahHilat 
Müdiirü size daha fazla izahat 
verecektir. .. demiştir. 
Mahlfıiat Müdürü İhsan Bey 

de bu hususta şunları söyle
miştir: 

" Son Postanın hassasiyet 
ve alakasına hassaten teşekkür 
ederim. Sabahleyin de bir zat 
gelerek bi~e bu hususta ihbarat
la buhınmuşlur. Esasen ben de 
Tapunun sorduğu bit sualin ce· 
vabını haz.rlamakta idim. 

O sırada ~azetenizi verdiler. 
\şimi b:rakarak okudum. Bura
sı tamamen Evkafa aittir. Sırrı 
Ef. nin h!çbir a laka~ı yoktur. 
Binanın bugün tahliyesi için p o
lise tezkere yazdık. Ayrıca ken-
disin~ ilmühaber veren muhtarlar 
hakkında da kanuni takibata 

başladık.,, 

EyUp Sulh icra memurluğun
dan: ~1 ıitq~ yy\p ]\ilam Ye .\vrnm 
E fı• ıııl llı •r.ıı hi ısı;fllNİııl' Y ;ı, 'i,,·et. C'dı•n 

hıla:ılıul Ihı [tNılarlıg·l İlf' lst,< ııbul l•:v
ka · .\1 ii<lilriyoli vı• Bohor v11 Mııf\a ve 
i"t•w,;ı i·:f••ı11liler \.'t' Lt:ı lfaıııın şayıa.n 

t:ıhıı t ırnrrııfl:ırıı1tla olup Şlt'ıın iıa't·!-li 

iı:in ;ıı:ık :ll'lt rııı ı ı;ıın'lilc sattırduıa
ııına ııı:ılıkPııı ıl aidı>~İnce karar vcril
ııı iş ola ı \'ı• t aınaıııı na :.. Ti lira k ıymot 
t.tkılir Pıt INı B:ıl~tta Flacıiısa. nıah d le
siıılle kiipriib:ı~ ı ead.IMindc eııki 40, ·1:!, 
1 \. y11 ıı i fı(i,!13 ıııı111:ırahri:ı murnk k:.ı.ııı 
lıir kıt".t ar~~ı:ıııı t.nııaınıııa a~· ık art
tı rııı:ı~a rnı.etlilıııiş I0/ \\1,'9:U tarilıindı~ 
ıprtıı:ı.ıılP•İ div;ı·ı luıueyı.:ı talik odilcrok 
2 ıt ı O n·ı::.! ta ri lı i ııu ııı ii::ıau ii' ırnıarto.::ıi 
p:rinii .::ıaat l l teıı 1B ya. kadar Eyüp 
İt•nt ıl;ı rt>~i ııdı· :ıı;ık arttı rııı t surotile 
s·llıl:ıı•a,ıır .. \rttır ıııaya i~tiru,'{ i~·iıı 
yİi/.d•· on tt• ııt iıı:ıt ukçc~i ıtl ı ıı ır. ~llltP 
ra \ i ııı 'c·r~i MPlı·ıli.n~, YP. vakıf icare~i 

1111hil iuı· H ıı•llfr i)f' ıııii;ileriye aittir. 
!l~H taıihii kra kanuııuıııın 12Cıııcı 

ııı adılt•,.;İ ıı ı· t ı·\·[il\a n lı:tkl.trı taptı !;İci 1-
lf-rİ t· ırnlıit olıııı~ arı ipo t•\di al:H• .. ıklı

lıırla di~'f'r :ı::i.kaıfarnuın Ye irtif:lk 
lı:ı kkı :-:ılıiplı•riıı<· VI' lıaklıırıııı vr. 
hu:o;ıı~il·ı r.ıi:ı: 'ı• ııı;~"arit.- ılalıil ola 1 

itlıli:ılanııı il:lıı t:trilıindPıı itilıa-
rı·n :!O t!'iiıı i~·iıı<l e {\fl•lkt tıı fis lıi

tıolı•r l,• h ldir·ı · ı~'cri lib.ıınılır. .\ ksi 
haltln lıakl.ı r ı ta 111 :;ıi(~illıırilf' salıit ol-
1111~ ;t't 'ar S.ltuı lıeılolin l ı~n lı:tri1; kalır
lar aı:·,:;aı l.u \arı 11 i,lıu tınıhlı1 i k:ııııı-

11 iyı• :ılık:lıııı ıı :t giirtı 1 :trl'kct otnıt'lMi 
vı~ ıbha lwı :ı ıııaliı ııı; ıt :ı 'ı ı.ık i:~tiyei1· 
ıı•ri n !ı:::.! 'j'~li do ... ya 1111 ııı:ır.1~ile 111r.· 

ııı11r'yı·timi1.H ıniiraı•;ıat arı ilan olırnıır. 

~--

ııı ·ttkııl ıtı tdııt:ı.ııı lıı rı .ıyrı avrı ,.ntııa

ıııdt·r i'c ;{(,'lk artt•rııı:Lv.'I. v.ızC>ılilnıi t 
olup ... t:ırih . ıııll' ş~·rtıı:ı.ıııclcri ıl i ,:ııı-

h:.011·yrı tal le cıliler ·k :!7 10 !l:l:! 
t ırilıiıııı 111 ' ' l l' i pa1,.ııılıe gilııii 
;;\'' t 111 ılli•ıloıı 17 yu kadar 
l.;taııl·ul diird1111cii icr~ı. ıfairn· 

ttiıı lıı aı,;ık arıtır ııı :ı ilo satılac:ıktır . 

Artıırnwhır ikiııc"clir. 13i riıır·i aı;ık 

arttırıııaı-ınıla f(IO!l l ir;ı. kıynıet.li~iııc 

ınııo liıa '<ı :l~'ill lira kıymetlid ııo 

:->ıll ı l r:ıya talip ~ıkııı '! olup hu kem 
e rı •:·ık :utt ıı-;ııı wın üstiindı• lı ı rakıl

!:1t·.ıktlr. ı\ntırın:ıl.ır..L iıtirnk iı;in yilz
tlo ,,., tli tı ııı ı : a alınır, ıııiltı•rnkiııı 

vı•rgilı•r ili' iw' eılip· rc,,ıi llılPri. \'aic ı f 

uıııarclcri l'tii'jtl'rİlPre aittir. t.t:!4 nıı. 

ııı:ı ralı iı•r.ı \ 't' i{ fı.!'I lrnıı11ııı ı n11ıt 

11!> Ulll'll ııı:ıddl·:-.inu tevfikan lıa.kl..n 

'l'aııu >1İ ril lurilı · s . .dıi t olnı ıyan i (lOt~k
li alaı·aklıli\r ile diğı·r aıakııdarun ın 

ve irtifrık h:ıkkı ~ahirleri nlıı, lııı hak-
brııı ı ve lıııım~lyle f:ü1. ve m:ı.ı:ıarife 

T erkosun Hesaplarına 
Akıl Erdirilemiyor 

( Baş tarafı 1 Jncl sayfada ) 
Jiyelim ki şehrimizde mevcut 
şirketler arasında halkın en ziya• 
de şikAyetlerini mucip olan şir

ket, Terkos Şirketidir. 
Bu şikayetlerin en büyüğü, 

hazan saatlerce ve hatta günler
ce boruların susuz, kupkuru kal
masıdır. Terkos şirketi suyun 
metre mikabına on beş kuruş al
maktadır. Bu para hiç şüphe ct
rniyelim ki fazladır ve bunun in
dirilmesi mümkUndür. 

Herhalde son gilnleri yaklaşan 
bu şirketin en karh işi, halktan 
aldı~ı saat kirası ve sonu hiç 
gelmiyen tamir masraflarıdır. 
Şirket koyduğu su saatleri için 
abonelerden senede dört lira 
almaktadır. Fakat bu saat parası 
senede hazan 25 veya 30 liraya 
kadar çıkmaktadır. Çünki kış gün-

lerinde şirket memurları abonelerin 
evlerini tarama suretile dolaş ı rlar, 
saatleri muayene ederler ve ne
ticede : "Sizin saatiniz bozulmuş, 
tamir etmek lazlm, 30 lira vere
ceksiniz. ,, derler. Eğer siz bu 
parayı vermek istemezseniz, yahut 
saatinizin bozulmadığını söyler
seniz sizi dinlemezler derhal su· 
yu keserler. 

Şunu da söyliyclim ki abone
lerin ödediği bu saat parasınm 

biç sonu gelmez. Aboneler bu 
parayı her sene ödemekle mü
kelleftir. Bu suretle alelade bir 
saat abonelere hazan yliz, 150 

liraya mal olur. Fakat bu ıaat 
yine terkos şirketinin maladır. 
Çünki terkos aboneliğinden vazge
çerseniz, saati şirkete iade etml
miye mecbursunuz. 

HulAsa olarak halkın terkos
tan şikAyetleri şunlardır: 

l - Şirketin aldığı su para
sı fazladır ve bir miktar indiril
melidir. 

2 - Mllşterinin kabahati ol,. 
madığı halde kırılan saatlerin 
tamiri niçin müşteriye ait olsun. 

3 - Eski kiracılar, terko; 
parasını vermeden ! it t 1 t ı i 
t:ıkdird~, eı'!i para tediya 
edilmeden yeni kiracıların musluk~ 
ları açılmamaktadır. Bu da hata
lıdır. Şirket eski parayı eski ki
racıdan kanun yolile almalı ve 
hususta ne yeni kiracıya ve hatta 
ne de ev sahibine bir tesir yap-o 
mamalıdır. 

4 - Sene nihayetinde hemen 
daima bir fazla sarfiyat gösteril ... 
mektedir. Bazan bu fazla sarfiyat 
için ietenen para nazarı dilc:kati 
celbedecek kadar müthiştir. 

5 - saatler belediye memur
ları taraf andan da kontrol 4tdilmo-
Jidir. 

6 - Su şirketinin mukavele
sindeki bütün hükümler abone ve 
ev sahiplerini lltiaam edecek 
mahiyettedir. Mukaveleye halkı 
koruyacak maddelerde konulma• 
hdır. 

Mülkiye Mektebi Mü
dürlüğünden: 

Mektebimize alınacak talebe için yapılacak 
müsabaka imtihanı günleri aşağıda gösterilmiştir. 
I\ amzetlerin bugünlerde öğleden evvel saat 81/2 ta 
mektepte bulunmaları. 

8 Teşrinievvel 1932 Cumartesi: Tabiiye .. Riyazi-
ye. ( Tahriri ) 

9 Teşrinievvel 1932 Pazar: Türkçe, Fransızca. 
(Tahriri) 

10 Teşrinievvel 1932 Pazartesi: Fransızca, Fel-
sefe ve içtimaiyat. (Şifahi) 

11 T~şrinievvel 1932 Salı: Tarih, Coğrafya. 
(Şifahi) 

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

ve Kadıköy Havagazı Şirketleri ve Tesisatı Elektrikiye Şirketi, el
yevm ve oldukça uzun bir müddet için milnbal hiçbir memuriyet
leri bulunmadığım ilAn ve hiçbir netice verilmiyecek olan hizmet 
talebinden sarfı nazar olunmasını bilhassa rica ederler. 

Binaenaleyh müstedilerc alAkadar olan hayırhah zevattan gelen 
tavsiyename ve teşebbüsler hakkmda dahi keyfiyet aynidir. 

Eskı,ehir icra ve IHAs dal· 
resinden: E!'lld ~ t>hir manifa.t ırnr.ıla
nnıl.lıı iflfı::;ıaa ka.rnr verilen ı\pdiilk:ı.
tlir ·wılı::ı Üuıer Feni Efendinin ~eyi t
ga:t.i kı.zmu d:ı.hilhdc füıki t<•hirtleıı 
(.)O) kilo ııı1:1tro uzakta 1a.µ11larıhı h ııdu t-
1 arı göslt'riluıt -IHH döııürııdı:n ilı:ıret. 
vo ht•r ııovi ekin C'kıııiye \ 'O hayvan 

dair ııl:ııı iıl ıii:ılarını illl.n farihindeıı 
it ilı,Lf('ll :.o giiıı ·İ~·indP C\ rakı ıııll:;lıu
tclerı il11 lıilıtirın'•lori l~ıını lır. Ak~i 
lmltle hııkl.uı 'l'apn sicilleri ilu 11abit 
olıuay:.wlar ııa.tı ş bedelinin payla!fın&
ıı111ıl:w hari <:· kalırlar. Alılk aılarları n 
işlıu 11ıaıld<ıi kannııiyo ahkil.mınt~ göro 
cevfik l haroket etme.tıri ve daha faıla 

ın:ı. lüın at ıll mak istiyenl eriıı u:ı::;',/430 
dosya ıı u ııınr:u11 ile mem uriycıtirn iıo 
ıntırncaatlari i ll\ 11 olunur. 

lıeı-ıl e ııı iye müsait (:34200) lira. kıymetin -
de takdir REŞADl YE çiftliği ve (6100) 
tir.J. ktymetinclo i<:,indeki binnlan ve 
auıl.ıarlard:.ı. mahfu'I. 301 l' lira 50 kurut 
kıyıııctinda çiftlik :ıltı eclcva.tı ve ma.· 
ldtıeleri ve traktörleri ve ERkitehirde 
Dcıniryolu iı;b.syonu caddeflin<le .ına-
1 ilnıiilhudut (-l:OO ve 430 ve 135 \•e 97 
ve !>8 ar~ııı miktarında ve 600 ve 6t5 
ve ~O:! lira ve 50 kurut vo liOO ·re 

Ui72 lira kıymetlerindeki bel kıta :ıroaı• r 
ııısıf lıitıııeleri !)3~ senesi lıiriııci tetri· 
ninin ~öinci ı;alı giiui.i saat Mton 16 y a 
kadar açık arttırına surctilc ikinci 
arttırnııya ~ıkarıldığın<lan talipleri n 
% 10 pey ak('csilo E~kişohi r lem ve 
iflas idaresine mUraca.atl:m ililn olunur. 
Meıkur ç.iftliktc bulunan birkııç yıgto 
eam:.tıı dahi pa~arlık aurctile toptall 
sa t ılacaktır. 
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Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: 
?tfnhllrrfrt: 

Arnold Oalopa11 

-48-

Yüz Bin Franklık Bir Hizmet - Basit Bir Dolandırıcılıktan Dolayı On Sekiz 
Gün Hapse Girmek Borcu Biraz Pahalıya Ödemek Demektir 

~ö.ztınde tek gözlüğU ile her 
vakıtlu gibi kibirli ve müteazzım 
içeri girdi. Dudaklarımda gizli 
bir istihza tebessümü ile : 

- Buyurunuz Baron Efendi, 
dedim. 

. Fakat o, oturmadı. Ayakta, 
hır aşağı bir yulrnrı dolaşmayı 
tercih etti ve bu suretle bir iki 
dakika dolaşmayı müteakıp ma· 
ıamın önünde durarak: 

- Efendi dUşündUml Şartla
rınız benim için hakikaten kabili 
kabul değildir! dedi. 

- O halde sizin hesabmıza 
teessüf ederim! Cevabını verdim. 
Muhavereyi kesmek istiyen bir 
tavır almıştım. F alcat o devam 
etti : 

- Bana yapacağınız hizmetin 
değeri olsa olsa yüz bin franktır! 

- Mademki bu fikirdesiniz 
konuşmıyn lüzum yoktur. ' 

Tek gözlüğUnü çıkardı. Dik 
bir nazarla gözlerimin iı;ine bal.tı. 
Hiç çekinmedim: 

- Kanunun şantajcılara karşı 
çok ıert davrandığını elbette 
bilirsin izi 

- ŞUphe mi var, bilirim: Ayni 
zamanda dolandırıcılara karşı 
daha sert davranacağını da bi
lirim 1 

- Ne dediniz, ne dediniz? 
- Anlamışsınızdır : Tekrara 

IUıuın yok! 

- Yoksa benim dolandırıcı 
olduğumu mu söylemek istiyor· 
ıunuı? 

- Hayır! Baron Pirlatın Ad
liye sicliode tertemiz olnuğunu 
biliyorum. Buna mukabil Al k . T . e sı 
ronşenm sicilinde defterler do-

lusu! yazı bulunduğunu da biliyo
rum 

Pirlat bu darbeye hiç sarsıl· 
~~~an tahammül etti ve tek göz
lugunU gözüne yerleştirerek: 

Bu ne demek? Diye sordu. 

- Söylemesi uzun olacak. 
Fakat mad k' .. . em ı ıstıyorsunuz 

~dlıy~ siciline geçen hadiseler· 
en bır tanesini olsun hatırlata

yım: Aleksi Tronşen denilen 
tat 16 teşrinievvel 1929 tarihinde 
dolandırıcılıktan dolayı on sekiz 
a~ .h~pse mahkum olmuştur. Ken
dısının ise gadre uğradığına ina
nırım. Filhakika basit bir dolan
dırıcılıktan dolayt on sekiz ay 

hapse girmek, borcu biraz paha
lıya ödemek demektir. Fakat 
isterseniz bu bahsi, ileride avdet 
etmek üzere şimdilik bu nok-

tada bırakalım! Benim öğren
m.ek istediğim bir şey var : 
Bıraz evvel şantajcılara ka ... 
11 kanunun çok sert davran
dığından b bsediyordunuz. Söy
lediğiniz lıakikatın ta kendisidir. 
Fakat bir kadına bir dolandırıcı, 
sabık bir mahkum ile evlenmek 
Uzere olduğunu haber vermek 
~antaj yapmak demek midir ? 
Bu noktada tereddüt ediyorum 1 

- Efendi, müsait bir rapor 
yazmak için bir milyon frank 
~~r~t istemek şantaj yapmak de
gıldır de nedir? 

. - Efendi, artık birşey iste
rnıyorum. Rapc.rı.ımu lehte alehte 
değil, fakat sadece namu~karane 
bir şekilde, hakikate mutlak su
rette muvafık olarak yapacağım! 

- Yapınız! Ben de bu rapo-
run bir m·ılyon f k . t d' . . . ran ıs c ıgınızı, 

vermediğim için yapılacağını iddia 
edeceğim. 

- Serbestsinizl fakat timdi
den söyliyeyim: Aleksi Tronşenin 
iddialarına hiç kimse ehem
miyet vermiyecektir. Buna mukabil 

detektif Con Reed'in ıaporu üze
rinde şüphe ve terddüt izhar 
eden hiç kimse olamaz! 

Sahte Baron evvelemirdc 
yüksekten atmak tecrübesi yap-

Yeni 
açılacak 

Hanımlara 

mahsus 
bir 

kumaş 
fabrikasına 

iSiM ARANIYOR. 
Veni Türkçeye muva• 
f ık nadide bir isim 
bulanlar kapalı :ı:arf 

derununda mvvanah 
a dreslerile Teşriniev• 

velin 12inci Çarşamba 
günfi akşamına kadar 
Sultanhamanunda 1 No. lu 

KARDENYA MAGAZASINA 
göndermelidirler. Tasnif netice
sinde en muvafık görülecek iııni 
bulana tnağaıanın küşadı günü 

intihap edeceği kumaştan 3 met· 
roluk kadın mantoluğu hediye 

edilecektir. 
Teşriııievvelin 17 inci günil ga• 

zetelcrin ıon sahifesinde mezkur 
mağazanın ilan mı ar ayınız. 

KARADENİZ POST ASI 

VATAN 
vapuru ne şembe 6 Tşrinievvel.ı-~ y 

günU aksamı Sirkeci' den hare

ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, T rab· 

zon, Sürmene, Rize ve Hope) ye 

azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentahğı
nn mür:tcaat. Tel: 21515 

TAVlL ZADE VAPURLARI 
AVVALIK Postası 

/\ 

vapuru her Perşembe 
saat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 
tarikile Ayvalığa azimet ve av
det edecektir. 

Dikkat ı Cuma gUnU Edremit yol
culaı ını trene yetiştirir ve Ayvalık yol· 
cularını ayni rUn akşamı Ayvahğa 

çıkanr. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade Mus
tafa biraderler. Telefon: 2. 221 O 

Yeni Neşriyat 

OzlU Sözler 
(l H-6) dan (Hl31) e ka lıır altı sc•rHl 

ht'r H ı:ız:ın Ag-!\h izzet Be) in (Da' ul
dn ı 11 ı ıml r) lı şl ğı altında ııo,rı·dı
loıı fıl,r !arı lıir arn ia olarak: « lhlfi 
.'ın. ı r ı uilo kit p halinde ı;ıkıııı~lır. 

Bıı l "ıııctlı kitaba h"rkc in a!n 1ıil· 
ıııesi iı;iıı ~ :llııız 2;"ı kıırıış fiat korıııl
ıııııştı.:r. Kitapcılarda. \'O uıinezzilorde 
lıu 1 u ıı ur. 

mışh. Fakat bu tecrilbenin hiç bir 
netice veremiyeceğini pek çabuk 
görmUştu. Şimdi karşımda Aciz bir 
vaziyette bulunuyordu. Maamafih: 

- Kendinize fazla ehemmiyet 
veriyorsunuz 1 demek suretile 
şahsı için bir çıkacak yol aradı. 
Sesinde mülayemet vardı, anlaş
mak istiyeu bir adamın halini 
takınmıştı, ben: 

(Arkası var ) 

SAMATYA 
Biçki, dikiş mektebJ 

Mme Artemisya 
En ıon Fransı:ı: uıullerile gayet aJ. 

Ucrct ve kolııy!ık!n rop, manto, tııyyu, 
tuvalet ve saire öğretir. ~ bllenlere Ç 

ayda, hiç bilmiycnlere altı ay, t\ıtami bir 
senede dikiş ve metot öğretilir. Ders 
nihayetinde dershanede ıitaj görülür. Ma-
ariften musnddak diploma verı.ır. Herglln 
mUracaat olunur. Samatya; Sulumanııstır 
Mcrc:ın Balık ı;okak No. 13 

Askerlik Davetleri 
Deyoglu Asknlik şubc3indoıı: 
31 G 323 dahil doğum\ıılarclan lıir 

' ı. buçuk vo iki sone ve daha fazla ııı-
mcto t.Abi yerli ve yabancı efradın 
sevkine La,ınnaraktır. 

Bunlardan deniz sınıflarııın mensup 
olanların 12 10 93~ Do ve diğor sınıf
larııı rn/ıO/f)3':?. de Beyoğlu Askerlik 
ftıbo inde hı-.zır bulun ınaları. Bu do
guın lulardan hizmetine mu kahil heılel 
vcrccokleri 11 yuk:ırda zikredilen giin
lcro kadar tıodcl eri kahul edilecektir· 

Üç ay vo daha fazla tcpdilh:ı.valı 
olnpt:ı trpdilh:ıvalnrı hit:un bulanl:ırın 
da sıııı!l:mn:ı g~ro :ıyni günlerde şu

lıeyo milrac-aatlım ilan olunur. ..... 
- NAtM VAPUR İDARESt ., 

lzmir surat Postası 
( 20 saat ) 

Lüks 

AD AN 
vapuru 

Har Perşembe gUnlcırl Galata 
hafta '-' rıhtımından 
~ant lam 18 de hareketle dofru 

1ZM1 R 'e 
ve Pazar günleri İzmir' den saat 
14 1/2 da hareketle İslanbul'a 
avdet eder. Tafsilat için Galata, 
Gümrük karş sında Site Fran
sez Han No. 12 yazıhanesine 

müracaat. Tel. B. O. 104tm::ıııımı= 

E klşe lr icra Memurluğun
dan: H:ız.inC>i m Lliyo) c a,ar bo lo-

liıı <ioıı bor<,:lu olup g'L) ri menkulleri 
ipotak 1 ulunan Eskişobirin paşa rnn
hallostııtlc Hacı Etem Hey za io n lif 
b vi ı \'arşı da senevi kJTkar lir:ı. j car 
g İ.irım vo ) irıııi beşer arşın ilurino 
nıclıni ,.e il-iı:;i dört} Cz vo hirısi brt· 
yliz lira kıyrnetinıio Ilı; lı<ıp alış \p 
dukl fı.n \o ıı !ja ınaba lı iııdo ktliıı 

9 :ırtaıı Cemil Be~ ..,arlıoıı yo', ıfıırn· 
it 11 .Mdımct Ali Bey voroı;csi, cenuben 
cıl,rna:ı sokak ile m. lıdut kvknnl 
dürt oll ı, l.ıir s fa tahta'li dııv,u ilo 
ın ıhdııt taş döşolı bü)Ok bir koridor 
ittisalinde bel§. hariçten lloğrucn. lıi· 
nll\ a girir 1 ir kapısı ayrıc L bir kilçUk 
k:ırıı , o ittisalinde diğer l.ııiyfik bir 
kapı öntlnde büyük bir lınlıço ve bah
çede samanlık vo bir ahırı mevcut 
ve taıııamıııa ~000 lira kıymet 
takdir olunan bir bap hane ile yona 
ııır1.klı" malıallc<le kıl.in 9arkan dere 
g.ı. Şakir bey şi. Şakir ve Cemil lıoJ· 

ıer ce. Ad.ile il. ve Mustafa eCenui 
gayri menkullcrilo mahdut 3 katlı iist 
kntıııd:ı. iki oua bir sofa, ortn katında 
iki odn bir seıf:ı, zeıııiıı katrnda Lir 
mutfak bir könıiirliik bir toprak kori· 
dor lınhçc vo avlusu blHilnınr.ıni~ lıir 
hııldcı bulun an ve tamamına 80) lira 
kıyıno~ tn~<l.ir .olunan ikiud lı~r bap 
ıı.ıuoıım bırıncı aı;ık arttırma ılo bır 
:n· nnlddc:>tle paray!\ ı;e' rilıno~iııo eski 
i~r:ı kanunu ahldimına lt;vfikaıı karnr 
vsrilcrok 5 11 n:t::! cumnrtesi günii sa 
at ı G satış tcrihi tayin edilmit ve 

9.ırtııamo i illin t ırihindcn itilı.ıron 
aı;ık lıulun<lurulmııştur • 

'f.lliploriıı yuvıııi rnozkürdo yilzdo 
on pey akçe ilo t.ıoralıer Eskiıolıir 

icra da!rosins miiracaatlara ilin 
olunur. 

EMLAK ve EY AM BANKASI ILA LARI ~ 
Kiralık Daire ve Bostan ve Tar ,a 

Esas 
87/1 
87/4 
87]5 
87 7 
87/12 
87/13 
87 14 
87 19 
87 ıı 
87 22 
219 
255 
101 
107 
114 

Mevkii ve nevi 
Çırpıcıda 6 dönüm 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

7 
17 
6 " 

" 
5 1 2 " 

20 " 
9 

24 
19 
19 

" 
" 
" 
" 

tarla 

" 

" 
" ,, 

" 
" 
" 
" ,, büyük bostan 

Tcşvikiyede katane caddesinde valde bostan. • 
Büyükadada Kamino bağ ve bahçe köşk ve ahırdır. 

Teminat 
5-L. 
5-" 

10 - " 
5-" 
5-" 

10 - ,, 
5-" 

10-" 
10-" 
10 - " 
30-" 
30-" 
30 - " 

1 8 T eşvikiyede Teşvikiye apart. .nanı 8 No. daire 30 - " 
Balada yaz !ı emlak bilmüzayedc birer sene müddetle kiraya 

verileceğinden taliplerin 13 10 932 perşembe günü saat on altıda 
Şubemize müracaatları. · 

• Kiralık Dükkan ve Bostanı ar ve Daire 
Esas Mevki 

,. 
ve nev ı Teminat 

Lira 
ı 13· 1 

131-2 
131·3 
131-4 
165-18 
197 

288 

Teşviluyede Harbiye Mektebi arkasında 1 harita 
No.h bostrn 10 
Teşvikiye Harbiye Mektebi arkasında 15 dönüm bostan 20 

,, ,, ,, ,, iO ,, ,. 15 

" " " " 5 " ,, 10 
Galatasaray Avrupa Pasajı 18 No. h dükkan 50 
Nişantaşı Meşrutiyet mahallesi Çiftlik sok. 1i'99· 10 
No. lı bostan 
Unkapanı Yavuzerainan mahollesi U nlok sokak 

20 

13 No. lı dükkan 5 
3~7-2 Bilyilkada Dil mesiresinde baraka 5 

Nişantaşı Teşvikiye Apartımanı 1 No. lı daire 20 
Büyükada Rıhtım caddesi 34·36 No. lı dükkAo 20 

Balada yazılı emlak bilmiizayede birer sene müddetle kiraya 
verileceğinden taliplerin ihaleye müsadif 10-10-93ı pazartesi günü 
saat on altıda şubemize müracaatları. 

* * Galatada Nısfı Taksitle Satılık 
Hane Ve Dükkanlar 

Kar gir 

27 Teşrinievvel 932 tarihinde kat'ı ihalesi yapılacaktır • 
Galatada Emekyemez mahallesinin Okçumusa Tramvay cad

desi ve İpekçıkmazı noktai iltisakmda 33, 35, 37 numaralar tahtında 
iki bap dekkanı ve fevkinde sekiz oda ve müştemilatı saireyi havi 
maa aralık bahçe zemin katından maada üç katlı kirgir hane şeraiti 
mevcude dahilinde nısıf kıymeti nisbetinde ikraz yapılır. 

270-930 dosya numarasile lstanbul Dördüncü İcra Dairesine 
mOracaatları. 

j İstanbul Belediyesi İlanları 
Unkapamnda Sahilde kfiin marangoz fabrikası kiraya verilmek 

üzere kapalı zarfla müzayedeye konulmuşlur. Talip olanlar şartna
me almak için hergün Levazım Müdürlil

0
üne müracaat etmeli, 

müzayedeye girmek için de 67 buçuk liralık teminat makbuz veya 
mektubu ile teklif mektuplarını 10 10/93~ pazartesi günU saat on 
beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. ,,.. 

Heyeti umumiyesine 10000 lira kıymet konulan Çarşıkapı'da 
Beyazıt caddesinde Sinekli medresesi satılmak üzere kapalı zarfla 
müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üzere 
hergün Levazım Müdürlüğllnc müracaat etmeli, müzayedeye girmek 
için de 750 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mck· 
tuplarmı 10 10 932 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi En· 
cümene vermelidirler. .. 

Belediye kanununun on beşinci maddesinin 3 Uncü fıkrası muci• 
bince Umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, taranıp temizlen
mesine, eğlenmesine mahsus lokanta, birahne, kahvehane, kıraet· 
hane, meyhane, han, otel, hamam, sinema, tiyatro, bar, dansing ve 
emsali yerlerin aç iması için behemehal Belediyeden izin almak 
icabettiğinden ilin tarihinden itibaren bu gibi mahalleri açıp işle
tecek olanların mUesseselerini açmadan evvel ruhsatname almak 
üzere mahalli kaymakamlık ve belediye ıubesine müracaat etmele
ri ve evvelce açılını~ olanlar için de keza müıacaatla ruhıat istih· 
sal edilmesi ve aksi halde kanunun ahkAmi cezaiyesiniıı tatbik 
edileceği ilin olunur. 

İnhis~rlar Umum Müdürliiğünden: 
10 10 932 tarihinde ilan olunan ( 100,000) kilo Isfahan Tömbeki

sinio ( 13259) num.uah kararnameye tevfikan ya başa baş takas ve 
yahut Türk parasile tediye esası dairesinde ve yine kapalı"' zarf 
usulile 10 10 932 tarihinde mUnakasası yapılacağı tadilen ilAn olunur. -

Yüksek Muallim Mektebi Müdür
lüğünden: 

Yüksek Muallim Mektebi duhul imtihana T eşrin;evvelin onun
cu, on birinci, on ikinci pazartesi, salı, çarşamba gUnleri y pala· 
caktır. O güne kadar Lise mezunları müracaat edip k yıt olu
nabilirler. 



SON P051'A Sayfa .. 

Terkibinde külliyetli miktard• iyot tanen ,. 

Te fosfat mevcut ohıp enlİcei uzviyeye ıUr'-

.- -
ati temeSK61U sayesinde, kansızlığa, vereme 

istidadı olanlara ve bilhassa emrazı asabiye 

Ye zafiyeti umumiyeye tesirah şifaiyesi vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda tesiratı nafiası 

pek seri olup renksiz, hastalıklı, zayıf, 

s ıraca veya kemik hashlıklarınQ müptela 

çocuklar az zaman zarfında di, çıkanrlar. 

Çabuk yilrürler. Tombul tombul olurlar. 

Sui itiyatla sabavetini ve gençliğini sui 

istimal eyleyenlere, ademi iktidara pek 
müessirdir. Kanı tezyit ve tasfiye, haımı 

teshil, renge tazelik ve veçhe taravet bah-

ıeder. Bez, evram, cedir, çocukların yüz 

ve başlarındaki çıbanlar, ergenlik ve ekze

mada pek müessirdir. 

Hasan kuvvet şurubu Aurupa'da birin· 

ciliği ihraz eylediği gibi bütün alemi taba

bette takdir tevlit eylemiş, ecnebi ve mem

leketimizin ehbbasınm raporlarım kazan-

mıştır. Şişesi 60, biiyük 100 kuruştur. Depo

su: Hasan ecza deposudur. Eczacılar ve 

toptancılara biiyiik tenzilat. 

LONDBA BiRAHANESi 
Yarın akşam yeniliklerle açılıyor 

DENİZ KIZI 
EFT ALYA HANIM 

A ve • 

KEMANI SADi BEY 
SAZ HEYETi 

Tanburi 8.!atekir Selibattin Bey ı Kemençeci Soliri Ef. ı 
Neyun İhnn Bey : Udt Marko ., : 
Piyanist Şefik Bey : Klarnet Ramazan ., : 

Muganni yeler 
S~yyan H. : 
Hamiyet H. : 

Melihat H. : 
Fazilet f-J. : 

,Mugannller 
Yahya 8ı?y 

Mustafa ,, 

Hükümferma oian buhrana 
.., 

ragmen 
G11lata'da Karaköy'de fırın sırasında büyük mahallebicinin i:stünde kain v• 

Dalma en iyi malları en mutedil fJatlarla satma:da meşhur • 
EKSELSIOR 

BÜYÜK ELBİSE FABRiKASI 
Flatlarmı tekrar ,ayam hayrat bir surette tenzil etmekle ucuzluk rekorunu ktrmıfhr. 

Erkeklere mahsus Hanımlara Mahsus 
İyi cins Cihanşümul bir şöhreti haiz 

Mandelberg 
Marka empermeabilize 

Pardesüler 
ipekli muşambaJar 

23 1/2 lira 
27 1/2 lira 

Muflonlu 

Muflonlu GABARD'. N 

Pardesüler 
Gabardin Pardesüler 21 1/2 lira 

24 1/2 lira 
Çevrilebilir 

INGILIZ MUŞAMBALARI 

12 1/2 lira Trençkotlar Çocuklara Mahsus 

13 '/2 lira 

ingiliz 
ingiliz muşambalar 

4 1/2 lira 

Muşamba lan Trençkotlar 
8 1I 2 liradan itibaren 8 lira 

Kadm, erkek ve çocuklara mahaus en mUkemmel cins kostUmler, pardesUler. 
muşambalar, paltolar ve t,.ençkotlarm mUntehap çefltlerl mevcuttur. 

B TEDIYATTA BOYOI< TESHILAT 

Muzeler Umum Müdürlüğünden: 
lstanbul Müzeleri hademesi için (90) takım elbise (4) palto ve 

(44) aciet kasket imali t 9 teşrinievvel 932 tarihine mllsadif çar· 
ıamba günü saat 15 te açık münakasa ile taliplerine ihale edile
ceğinden arzu edenlerin şartname ve nümuneleri görmek üzere 
cuma ve salıdan maada günlerde AsarJatika Müzeleri Dahili Müdilr· 
lüğüne müracaat ve münakasaya iştirak için de kıymeti muham· 
menenin yüzde yedi buçuğu olan 139 lirayı Defterdarlık •eıneıine 
yatırarak münakasaya baılamadan evYel makbuzunu Mubayaat 
Kümiıyonuna irae etmeleri. 

r • • • • • ~ • • o.. • • • -. • ~ :· fll ' : 

İş arıyorum 
Tah.siliın ortadır. Eıkl ve yeni 

Türkçeye vakıfım. Müeaseaatı res• 
miye ve gayri rumlyede evrak 
memurluğu, daktilo ve şirketlerde, 
fabrikalarda aervia makiniatliğinl 

yapabilecek iktidardayım. Bu hu• 
auaa dair bonıen·ialerim de mev
cuttur. iatlyenlerin "Son Poata,, ya 
M. V. A. harflerile müracaatları. 

olmasından dolayı 

2 tabletlik yeni Aspirin 

Paketlerini tercih ediniz. 

Bu yenı ambalaj, tabletlerin ha· 
kikiliği hakkında teminat teşkil 
eder ve sızı kıymeti olmayan 
başka mamulat almaktan korur. 

ASPİRİN iO ve 2 tabletfllc ambalAJtar ıcınd• 
her ye,de bulunur. 

PETROL 
-NiZAM-

SAÇ DÖKÜLMESİ VE KEPEKLERiN 
en mi.iessir ilacıdır. Saçları uzatır, 

kuvvetlendirir . 
EÇ1!;ane • e p rfümcıi ınağa'ıal.ırındı.ıı arayınız. 

NEHARi - Nişantaşmda - LEYLi 
Mabeyincilik ve HaJil Rifat Paşa konaklarında 

ŞİŞLi TERAKKİ LİSESİ 
Tesis tarihi: 53 sene evvel 1879 tarihinde SelAnikte 

Ana, ilk, Orta, Lise smıfları - Fransızca, lngilizce Kurları 
1'.:ıyı t ııııııııııolPsi: llergiiıı 10 daıı liye k:ıd:ı.r yapılır. Ayrı ayn binalarda 
k ıı. 'e <'rkt'k t:tlclu,'.' t• uı:ıh:ııı!'I Jıoyll tt-şkililtı rııPV<'ultur T:ılirırntn:ııııe gllııılerilir. 

Kil - Telefon: 42517 - ERKEK 

Muhasebeci Lüzv.mu . 
Ticaret lrnidelori ve ııi7.l\ıııı, ıııilkeıııırıcl hesap, ıııuntaz:\111 usulii ılefteri, 

baııh:ıcılık 'o saire. Bunlar Jıaftııda iki ak,uıu dor:ıi ile 4 ayda tamamen 
todriil olunur. Soıı imtilııuııla rııuv:ı(:ık olaııl:ır.L ınulımıebeci ttıhadetr 
ıı:ııncsi ,·erılir. l'rogrnııı ı ıııcccauen almak vo kaydolmak için lstan· 
bul'da Aleıııdar p~rk c:\(ldc3irıdo ?\o. 23 \"O Beyoğluıı'da Pcrapalas sıra 
ı;ıııd.t Xo l:.! .\rııcrikan li:i:ın \ 'O th·arct d cr>ıaııoleriııo milraı:aat. Hıısust 

ders ıl lıi kHlıııl olll'ıur. .\ . l'Al\H.\T>UNI 

Kere1ct~er, mlde, barsak, taf,kum haatahklarına 

İÇMELERİ 
Sabahları köprüden 6,30, 8,20 IO, 11,40 da Haydarpa~aya 
harek-.t eden vapurlar.n trenleri ve cuma sabahları iliveten 

( 1) vapurunun treni membalara kadar giderler. 
içmelerden son tren 15,55 tedlr. 

Deyin ilmühaberi 
Alır, satıu ve mhsup yapar. Ve her tUrlü bonolarla 

• lıkpazarı Maksudiye Han No. 35 Uğurlu zade M. Derviı. Tel 

Dr. HORHORONi 

hast.:llarıııı salınlıtan ak~a:ııa kııcl:ır kalıııl rılor. 

---• ll.t·1.ıııiııiz giıc: iso ---· 

yard.ıınııııza tıa1.ırdır. l\ıılıızı iwlo 
eder. Ila:rnıi duz"ltir. Mido ,.e 

IJ:ırımklıı rı :ıgrı ,ı.,, toııı izlN. 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 

l\l:ı·1.011 ısıııiııo dikkat o,;O 

ı sr Lr:a MAZON ıstcyiııiı.. 

.Meıııııuıı \ ' ti ııı(l::ılc-fit olınıyaııl,lrlll 

p:ır:ısı indo edilir. 
Bil) ilk şiş~sı lstanbulda ıuo kııruıt 
Deposu ; I~ Bankası ı.rk.ı:-ıırıd L 

1:? No. 
M A Z O N ve B OT 'f O N 

ECZA DEPOSU 

&on Posla Matbaası 

Sahibi : Ali Ekreın 

Netrlyat Müdilrw Halil l.Utfi 

EyUp Sulh icra memurıu .. 
Oundan: 

Bir borcun alınması için mu• 
kaddema Topçularda Kuıkhba· 

gında tahtı hacze alınan tahminen J 
yaşlarında ve kırmızı renkli ve tab• 
minen alaca renkli tnlıminen 7 yatın · 

da 2 inek Fatihte Atpazarmda 12 101 
932 tarihinde Çarşaıpba gün il saat 

10 dan bire kadar açık arttırma ıure" 
tile paraya çevrileceğinden talip olan• 

larin yevınü mez'turda ınahallind• 

hazır bulunmaları ilan olunur. 

Zayi : 10 !l ;I~ "uma gllııu i~indt 
ııufus \ P~i!,:ıs ı , yol lıtıchıli ıııak" 

l.>117.u ve gOınliş U\ u ııa~talı:ıııcısiııd11ıt 

aldı(;-ıııı lı lsnıl lıııl \';ırak.\St bulurıaıı 

<'U7.tlanııııı zayi ıtti ııı yenilerini al:ıoa" 

t•ıımt.ııı C!lkilrriniıı lı llkllıııleri voktur· 
llorıtp ış.ı Aıçılar kahvcsi11!le ~İengonill 
C:uı.glll kariyesirıden Elkiliı oğlu: Ablll .. 


