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Büyük Dil Kurultayının 
Mesaisi Hitam Buldu 

Maarif Vekili, Verilen Kararların 
Mutlaka Tatbik Edileceğini Bildirdi 

BUyUk Kurultayda iki celee arasında •• 
Birinci Dil Kurultayı dün aon ladığı nizamname projesi madde, 

toplantısını saat on dörtte KAzım madde okunmuş, • bazı maddeler 
Paşanın riyaseti altında Dolma- tadil edilmiş, diğer maddeler de 
bahçe sarayında yapmıştır. aynen kabul edilmiştir. 

DUnkU celsede ilk olarak Bu sırada mUnakaşaları mucip 
Tü~~ Tarihi Tetkik Cemiyeti olan nokta kurultayın en az iki 
Reısı Yusuf Akçora Bey söz senede bir toplanacağı hakkın-
al?1ış, Türle Tarihi Tetkik ce.. daki madde idi. 
~·~eti ile, Türk dili . cemiye- Bu madde üzerinde Bedros 
hrıın 'k· k d B ... ı ı ar eş cemiyet ve Raif Paşa zade Fuat eyler 
oldu.gunu ~e bu iki cemiyeti de kurultayın her sene toplanmasını 
Gazı Hz. nın yüksek himayeleri ve bu işte hamlecilik kabul edildiği 
altına aldıklarmı, hlltUn bu uy. için çabuk semere almak icap 
raşmaların mutlak surett g edecegy ini söylemiclerdir. Samih 
vaffaluyetli neticeler e ':?.u-1 ., 

.. . verecegın Rifat Bey söz alarak cevap ıoylemış ve alkışlanmıştır vermiş ve cemiyetin meıgul ola .. 
Müteakıben encümeni~ hazır· ( Devamı 12 inci sayfada ) 

-===;..====~========================~================1 

lstanbul Limanının Tek 
Elden 1daresine Doğru •. 

Birçok Alakadarlar Yeni 
Taraftar Olduklarını 

. Şehrimiz limamnın bir elden 
ıdaresi maksadile bir umum mü-
:~r.lüt< ihdas ediı ıne,, istenildi
} •nı, bu yeni teşekküle u Liman 
şleri Umum Müdürlüğü " ismi 
verileceğini yazmıştık. Haber 
a.ldığımıza göre, bu tasavvur git-
tık k b. çe uvvet bulmakta, kat'ı 
• 

1~ teşebbüs mahiyetini almak 
ıstıdadını göstermektedir. Bu 
t:kdirde bugün liman işlerile 
ug~aşan bütiin iş ve vazife şube· 
lerı Yeni umum müdürlüğün bf .. 
r~r faal şubesi olacak, bugünkU 
t~nıan Şirketi, Tahlisiye İdaresi, 
•nıan ve Deniz Ticaret Müdür

lükleri bu yeni teşekkülün emri 
altında bulunacaktır. Kendilerile 
temas ettiğimiz bir kısım alika
darlar, İstanbul limanında işlerin 
daha iyi yürümesi, tahmil ve 
tahliy ·b· 'k e gı ı ı tısadi muamele-
e.~in daha salim bir şekle bü
ruııme · · · ı· 51 •çın ıman işlerile uğra-
şan dairelerin birleştirilmesini 
l~zumlu bulduklarını söylemişler
dı~. . Bunlardan başka, umum 
:.Utürllik . ınakamı için şimdiden 

uvveth namzet olan Llman 

Limanda yolcu vaziyeti 

Şirketi Müdürü Hamdi Bey de 
şunları söylemiştir: 

" - Böyle bir tasavvur sene• 
lerdenberi mevzuubahs olmakta
dır. Fakat bunun bir umum· mü
dürlük şeklinde olacağı hakkında 
malumatım yoktur. Bununla be
raber bu meselenin önümüzdeki 
sene zarfında tatbik sahasına 
intikal etmesini çok muhtemel 
görüyorum. ,, 

Kayıplara Karışan Milyonluk 
Eserler Gittikçe Çoğalıyor 

Çok Kıymetli Bir Kur~n. <?.~~y~e~~ ! ~~J 
Henüz mürekkebi kuru~ıyan muz ve doğruluğuna inandığımız 

bir yazımızda demiştik ki: lstan.. · . ' bu hAdiaede milyonları alakadar 
buldaki bUtUn eski ~Ut~phaoe· eden çok mllhim ve çok esra· 
lerde bir tarama amelayesı yapıl- rengiz bir meseledir. Lutfeo 
malıdır. Çünkü birçok kıymetli dinleyiniz: 
eserlerin defterlerde isimleri var, Balkan harbinde Bulgerlar 
fakat kendileri yoktur. Bunların · Edirneyi işgal ettikleri zaman 
nerelere gittiği, kimlerin elin.. oradaki Sultan Selim kütUphane-
de bulunduğu tesbit edilmelidir. ıinde bulunan asarı atikadao 
Öyle zannediyoruz ki böyle çok kıymetli ve muhakkak ki 
bir tetkik neticesinde çok mü· milyonlarca lira değerinde bir 
him hakikatler meydana çıkacak· gömlek ile, eski vezirlerden Çelebi 
tır. Bu temennimizi bugün de Mustafa Paşanın kitapları arasın-
israr ile tekrar ediyoruz. Çünkü da duran yine çok kıymetli bir 
henliz muttali olduğumuz bir Kuranı alarak Sofyaya götUrmü 
hidise bizim hakh olduğumuzu Bu i~;:~ ~:=~i~:~~llt•hktk lerdir. Bu iki tarih yadigArı Bul-
iapat eder mahiyettedir. Reflt Oallp Bey (Devamı IS inci sayfada) 

TafsilAt vermeden evvel he .. 

"'··'-·.,__ __ ·~'"'-'..._ ..... _ 

u re1fm latanbulumuıun dGtmandan kurtulduğu gilne ait eaki bir hatıradır. 9 .aene evvel bu~Dn dDıman a~kerl~rl ~ k"lde dizihni ı b rağımızı mellmlamışlar ve bir daha gelmemek Ozere 1.tanbulu ebedıyyen terketmışlerd ır. 
B~;:n 

1 
bu meaut f ;:İda:~mllnil bir daha yafıyoruı. Bu mGnaaebetle fU dakikada 9ehrimizde heyecanlı tH'it 

merasimi yapılmaktadır. 

Bugün 
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Dünyada 
İlk Güzellik 
Öğdülü ·-Yazan: Kantarağası 

L 

Zade SeUlıhlttln 
- ..-. 

Kantarağa11 zade Sclihittin 
Bey, Türk okuyucuların.an iyi ta· 
nıdıkları bir simadır. bmir ağ
zı ve Garbi Anadolu lehçeıile 
öz tUrkçe yazılarında pek bil
yük bir muvaffakıyet gösteren 
bu kudretli yazıcı " Son Poıta ,, 
karileri için fantazi bir yaxı 
yazmı,tır. 

Burün 9 uncu aayfamızda, tak
dim ediyoruz. Büyilk bir lesz:etle 
okuyacaksınız. 

' 

ı-:-- Bir Cevap l '-·---------

Beyim, buralarda bir polis gördünüz mü ? 
Hayır.. görmedim. 
Öyleyıe çıkar bakalım papelleril .• 



2 Sayfa 

r Halkın Sesi 

Öz Türkçe Ve 
Kurultay 

Kurultay, lisanımızın Oz Tiirkçe 
olmasınt temin için lAzımgelen 
esasları te!lbit etmektedir. Bu 
hususta halkımız diyor ki: 

Eşref B. (Biga Anlıan mil<lUrfi) 
- Dilimizin tam bir dil olmaıı 

için daha 50 bin kelimeye ihtiyaç 
Hrmıt, Dil Kurultayının iyiliklerin· 
den biriıi de lıte böyle bir hakikati 
meydana çıkarmaaıdar. Şimdi it bu 
tiO bin kelimenin nereden alınacatı· 

dır. Bu 50 bin kelimenin hemen ya· 
nıı bugiln bakir bir hazine olan 
iç Anadolu hecelerinde yaşıyor. 
Bunlar buralardan pekAll toplana
bilir. Geri kalan diğer yarm da 
türkçe kökler den çıkarılabileceği 

ırlbi beynelmilel IAtince 11blahlardan 
da alınabilir. .. 

Kemal Bey ( Fatih lfocarkardaolor 
eadJcai 34) 

- Dilimizde aadeliğe doğru kendi 
kendine yol almış· müthit bir cere• 
7an var. Bunu kimse inklr edemez. 
Bu tedrici teklmOUln doğurd:ığu bir 
aeticedir. Şimdi bu tek!m\ll cereya
nını toplu bir çerçeve içine almamız. 
lazımdır. Bunun için dil i4lerinin 
7ola ıokul maaı ı:aruridir. Bunu da 
Kurultay yapacaktır. .. 

Nc9et Bey ( Çartıiçl Varakçıhan 

ıokagı 20 ) 

1 

- Anadolumuzda o kadar çok öz 
kelimeler nrdır ki, bunlarla dilimizin 
her tnrHl nokaanlara doldurulabilir. 
Kurultay bu kıymetli hazinelerde bir 
derbme. toplama ameliyealne batla· 
malıdır. Toplanan bu kelimelıtrle 

dilimizin mükemmel bir kamuıu ya· 
sılmalı ye diter mntekimil lisanlarda 
eldutu fibi bu kamuıa her ıene ye· 
niden toplanan kelimeler n liaanı· 
mıza ıiren yeni uzuvlar illve edil· 
melidir. Kurultay bu ilmi ihtiyaca 
cevap VHecek eaasları ba:tırlıyacaktır. .. 

Zeki Bey ( UekUdar Açık türbe yo-
kutu 19) 

- Lisanımızdan yabancı kelimeler 
kpvulmah, yerlerine Anadolunun kö
t• bucatında yafıyan öz Ye temiz 
tllrkçe kelimeler alınmalıdır. Yalnız 
ben Avrupai kelimelerin de aleyhin
deyim. Taafiye yaparken bu bin bir 
franıızca, ingilizce, ltalyanca keli• 
meler de liaanımızdan çıkarılmalıdır. 

işten El Çektirildi 

.Samatya Posla Telgraf Mü·· 
dürlüğllnde yapılan teftişler Uze-
rine Müdilr Beye malt mesele
ler dolayısile işten elçektiril· 
miştir. 

~tnograf ya Müzesinde 
Ankara Etnoğrafya Müzesi 

ınlldUrü müzeye bazı tarihi eşyalar 
almak üıere şehrimize gelmiştir. 

Bir Yankesici Yakalandı 

Sabıkalı Çolak Ihsan, tram
Yayda kunduracı Fehim Efendi· 
nin cüzdanını çalarken yaka
•anmıştır. 

SON POSTA 

• 

DABi'Li BABBR B ............. ~ ................................................................... . 
Cür'etkir Haydutlar 

Birçok Baskın, Soygunculuk Ve Şeka
vet Hidiselerine Kahramanlık Etmiş er 

Kiğili Hfiseyin oğlu Hasan ve Derviş oğlu 
Mehmet isminde iki şahsın Haydarpaşada trenden 

inerken şUphe Ozerine polisler tarafından yakalan· 
dığıııı dün haber vermiştik. Yapılan tahkikat poli-

ze göre, bu iki şerir, Kiğı havalisinde iki sene
denberi muhtelif baskın, ıoygunculuk ve ıekaYet 

hlidiselerl yapmışlar, birçok yolcuları soyup yara· 
lamışlar, bu arada bir jandarmamızı da ıehit et-

ıin şüphelerini takviye eder mahiyette görülmüş 
ve bunların birtakım haydutluk hAdiıelerinin azılı 

kahnmanlan olduğu anlaşılmışbr. Şerirler, Uzerle
rinde çıkan nüfus tezkerelerinin kendilerine ait 

mişlerdir. Adliyeden dün Kiğı kazasına telgraf 
çekilerek bunlar hakkında malümat istenmi§tir. 

Gerek Mehmet ve gerekse Hasan polise verdikle
ri ifadede buraya iş aramak için geldiklerini 

olduğunu iddia etmişler, fakat tetkikat neticesinde 
bunların sahteliği meydana çıkmıştır. Öğrendiğimi-

hiçbir suçlan ve ilişikleri olmadığını söylemişlerdir. 
Bunlar hakkında tevkif müzekkeresi kesilmiştir. 

Bir İhtiyar 
Küçük Yeğen ini Döver

ken Öldürüvermiş t 
Dün fstanbul Müddeiumumi

liğine 7 4 yaşında ihtiyar bir zat 
müracaat etmiş ve çarşamba 
kazası Milddeiumumiliğinin ka· 
pah bir zarfım Müddeiumumiliğe 
vermiştir. Bu zat, yeğeni Nuriyi 
döve döve öldlirmekle maznun
dur. Maznun akıl hastalığı bu
lunduğu iddiasile Tıbbıadliye 
ganderilmiş ve müşahede albna 
alınmıştır. 

Hava gazı 
Abonelerin Şirketten 
Bazı Şikayetleri Var 
Havagazi Şirketi, havgazının 

metro mikabına yedi buçuk ku

ruş almaktadır, bundan başka 
ayda saat parası olarak 50 

. kuruf, senede " 6 lira alınmak
tadır. ilk tesisat için depozito 

Ucreti olarakta 315 kuruş iste· 
nilmektedir. 

Aboneler, hava gazının arada 
sırada kesilmesinden, cereyanın 
hafif gelmesinden ve boruların 
hazan tıkanmasından şikayetçi

dirler. 

Bahk Karaya Vurdu 
Dün civar sahiller bliyUk bir 

palamut akınına maruz kalmıştır. 
Balıkçılar, balık karaya vurdu 1 
demektedirler. Balıkları adeta 
bedava şekilde satılmaktadır. 

Bıldırcın Bolluğu! 

Son günlerde şehrimize meb
zul miktarda bıldırcın gelmek· 
tedir, Mahalle aralarında bıldır· 
cınların çifti 20 kuruşa satıl· 

maktadır. 

!Kasten Yangın 
Cürmile 
Tevkif Edildiler 

Eminönllnde Albn Çizme kun
dura mağazasını 83 bin lira ıigor· 
ta parasına tamaan yakmakla 
maznun olan terzi Hıristo, Altın 

çizme sahibi Onofri ve Ertuğrul 
mağazası sahibi Nihat Beyler 
mevc:uden Müddeiumumiliğe ve

rilmişlerdir. 

Tahkikat neticesinde yangının 
Hıristo Efendinin dükkanında 
kasten yapıldığı şüphesi hlsıl ol
muş ve mağazada parlabcı mad· 
deler bulunmuştur. Nıbat Beyle 
Hıristo ve Ooofri Efendiler 
hakkında tevkif müzekkeresi 
kesilmiş ve maznunlar tevkifha
neye gönderilmiştir. 

Bir Lahit 
Beyazıtta Tarihi Ve Kıy
metli Bir Eser Bulundu 

Darülfünun kütüphanesi önün
de yapılan kanalizasyon bafriya· 
h esnasmda tarihi kıymeti haiz 
içi boş bir lahit bulunmuştur. 

LAhit bugün çıkarılarak müzeye 
götürülecektir. Ameleler lahidi 
bir taş J:annettiklerinden kayanın 
bir ucunu parçalamışlardır. 

r 
İstihsal 
Ve İstihlak 
Ordumuzda Mk11rltr~, moktepleriıniz
dl' ta)f'l)r'yt', tı\'l erinı iz.dc l\cmlirnize .. 
ÜzUm, fncir, Fındık y ı· dirıııcsio i 

ögrctsek o \'akit bu ~ falı yoırıiş
lorimiıin s:ıtılınauıail şöyle dursun, 
istihsalini arttırmak icap cJccPk tir. 

Mlllt 1. ve 1'a anuf Cemiyeti 

Zehirlenmiş 
Bir Amele Bir Parç Bal 

Yedi Ve Zehirlendi 
Makinist Mehmet Efendi bir 

yerden aldığı bir baldan bir mik
tarını Beykoz lstandart fabrikası 
amelesinden Nazife vermiştir. 

Nazife bu balığın bir parçasım 
yedikten son~a müthiş sancılar 
içinde kıvranmıya başlamıştır. 
Nazifin zehirlendiği anlaşıldığın· 

dan hastaneye kaldırılmıştn. 

Kaçakçılar 
Derbi Biletlerini Satanlar 

Adliyeye Verilecek 
Şehrimizde Derbey at koıu

larının biletlerini satan garip bir 
çetenin yakalandığını yazmıştık. 
Söylendiğine göre şebeke yedi 
kişiden ibarettir. 

Bunların hemen hepsi de ec
nebidir. El altından bilet satar
larken yakalanmişlardr. satılan 

biletlerin kısmı azamı ele geçi
rilmiştir. 

Bu husustaki tahkikat evrakı 
Tayyare Cemiyeti İstanbul mer· 
kezine verilmiştir. Türkiyede 
bu şekilde bilet alım ve 
salımı inhisar halinde Tay-
yare Cemiyetine ait olduğun
dan dan cemiyetin bu kaçakçıları 
.ııırllıyeye vereceği söylenmektedir. 

Kontenjan eselesi 
Ticaret Odasında sanayiciler

den, ziraatçilerden ve ithalat ta-
1 drlerile, ihracat tacirlerinden 

mürekl<ep bir komisyon teşkil 

edilmiştir. Komisyon dün ikinci 
hafi içtimaını yapmıştır. Bu 
toplantılarda kontenjan usulti· 
nün faide ve mahzurları hakkın· 

da mtinakaşalar yapıldığı söylen· 
mektedir. 

leşrinievvel o 

f Günün Tarihi 

Hangi Yanlışını 
Tashih Edeyim? 

Bizi Tekzibe Yeltenirken 
Yalancı Çıkanlar ! · 

Sultanahmet camünin müttemili• 
tından olan bir evin Ye bahçesinin 
Sırrı Ef. isminde birisi tarafından 
uydurma bir Umilhaberle aahbta çı• 
kartldığını, fakat netriyatımız üzerin• 
Evkaf fdareainin bu a-arip ite derhal 
mndabale ettiğini biliyorsunuz.. Haber 
aldığımıza ır<>re Sırrı Ef. bu e\·deıı 
ba,ka yine camiye ait bulunan bQ• 
yük bir bahçeyi de kendi malı imit 
aibi Nuri Ef. iamlode bir biıikletçiy• 
on ıene müddetle kiraya vermiştir. 

Biz.im verdiğimiz bu milhim ha• 
herden bahıeden bir srnzete, bu ha• 
berin doğru olmadığını bildiren ço
cukÇa bir karalama yıızmıt- Zahmet 
edip okuduk ve güldük. Derhal ha• 
ber .-erelim kh Satdan yer, yıkık 

bir duvar değil, aapaağlam, mükcm• 
mel ve tam manaslle Evkafa ait iki 
katlı, bet odalı bir eydfr. reniş bit 
bahçesi vardır. 

O gazetenin anlatmak iıtediti fey, 
iki ay evvel yine bizim tarafımııdad 
ortaya atılma,, Evkafın müdahalesi 
temin edilmişti. Bu seferki iıe bOı• 

bütün bafka ve yepyeni bir dala ve• 
redir. Yine bizim lkazımızla meyda• 
na çıkmıthr. Bizi tekzibe yeltenir• 
ken yalancı mevkiine diltenlere ace
min dediği fibi: hangi yanlışlığı 

taabib edeliml Demekten kendimizi 
alamıyoruz. 

Bir Sahtekarlık Mı ? 
Beyaı:ıtta piyanko bileti utan 

Hamdi ve Salih Efendiler poliıı 

giderek Kemal iıminde birisinle, 
sahte bir biletle kendilerinden ikra• 
miye aldığını aöylomişlor, tahkikata 
batlanmıştır • 

Yeni Bir Pazar Yeri 
Belediye TünelbaşındAki eaki me• 

zarlığı bozmuş, mezar tatlarını vo 
bakıyeleri Galata Mevlevihancaino 
naklettirmittir. Bu ıuretle burada 
genit bir meydan açılmışbr. Beledf• 
ye burasını pazar yeri ittihaz edc!cek 
haftanın muayyen günlerinde burada 
esnaf ucuz efya &atacaktır. 

Kaçak Et Deposu 
Sirkecide Koço isiminde birlnirı 

evinde kaçak et ıatıldığı haber alın• 

mış, Koço yakalnnmış, adliyeye ve

rilmiştir. 

Darülfü unda 
Konferans 

Şehrimizde bulunan Sovyet 
Mntehasaıs Heyeti Reisi Profesör 
Orolof Yoldaş dün Darülfünun 
konferans salonunda memleketi• 
mizde yaptığı tetkikat ve umumi 
fen işlerine ait çok cazip bir 
konferan vermiş, yüzlerce alaka· 
dar tarafından dinlenilmiştir. He· 
yet bugün Moskovaya hareket 

edecektir. 

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

1 : Hasan Bey - Ofis, şaoj, 
~viz, rasyonalizaayon, randıman, 
ıtandariliıe .•• 

2 - Hasan Bey, bu yaştan 
sonra frenkçe mı öirenmiyo 
kalktın? 

3 - Yok canım.. Hatırımda 
kalmadığı için kağıde yazıyorum. 

4 - Peki, bunları toplayıp 

ne yapacaksm? 

5 - Dil Korultayı mllnase b• 
tile monşerlik edenlere hedi1' 
edeceğim komşu 1 
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Her gün 
Mündericatı-;ızl~ çoklu
ğruıdan dercedilememiş
tir. 

Y unanistanda 
Milletin Birliği Kiliselerde 

Tazız Edilecek 

h 
Atina, 5 (A.A.) - Reisicüm· 

ur M z · · H k k . . · aımıs. al çı Fırkası 

Son Postanın Resiınli Makalesi 

1 - İptidai lnıan bile bu dünyayı 
kendiıine dar görmUt, bir ahiret, 
bir cennet yaratmış, yeni bir i.Jem 
tahayyül etmittir. 

2 - Ahiret ve cennet ıonsuz bir 
emel ve hıraın kendi&ine çizdiği bir 
hedeften başka bir fCY değildir. İnsanı 
bu emel ve hır.tan mahrum edine• 

-, 
Emel Ve İnsan • 1 

3 - Sizin emel ve harsını.1 nedir? 
Bu dilnyanın haricinde bir cennete 
kavutmak btemiyorumı, bu dünya• 
nın içinde herkeıin fevkine çıkarak 
ne yapmak iıliyoraunu%? 

Sözün Kısası 

Elimizde Üç 

Tane Kulak Var! 

ı---------------&A. ---
Zarif ve nükteli yazıları ile 

tanınan btr meslektaşım diln 
yazdığı bir fıkrada kendisi de 
dahil olmak Uzere gazetecileri 
birer operatöre benzetmiş: 

- Senelerden beri elimizdeki 
kalem, bir cerrah neıteri gibi, 
hergün deşecek bir çıban, aça• 
cak bir yara buluyor, demiıl 

* Ne Maçkada, ne Cihangirde, 

, .~ısı M. Çaldarise bir telgraf 
goııdererek Cumhuriyeti resmen 
te .tamamen tr.mmak suretile mu· 

1 

maıleyh ve reisi bulunduğu halk-ı .. --------------------------------------. f~rkasının gösterdiği vatanperve;. # 

manası kalmıyor. 
no de Taksim meydanında yükse
len aparbmanlarımız, ne de OD 
beş güodenberi sıra bekliyeıı 
yüzlerce hastalarımız olmadığına 
göre, bir operatöre benzediğimize 
pek inanamadım. Anadan doğma 

t~t:n dolayı . vt.ebrik etmekte ve 
atanperhgın Yunan tarihine 

altın yazı ile geçeceğini illve 
eylemektedir. 

Ar . .•na. 5 ( A.A ) - Yunan 
~ıll~vt~ arasında teesıOs eden 
bırlıgı taz' 1 • y . . ız çın unanistanm 
bütiin kiliselerinde ruhani ayinler 

_ yapılacaktır. 

Yine Tosladılar 
. . Şoför Salih ile şoför SalAhat• 
;:~n. idarelerindeki otomobilbr 

sım meydanında çarpışmışlar
dır. Otomobiller hasara uğra· 
mıştır. 

Tiyatro MeKtebi 
Belediye tarafından açılmasına 

karar verilen tiyatro mektebinin 
bu sene faaliyete başlaması ıOp
heH görUlmektedir. 

MalQllerin Tekaütlüğü 
Malullerin tekaUtlUklerine dair 

018?. kanunun bazı maddelerinfn 
tadıh tekarrür etmiştir. 

On Senelikler 
alan45 v~ 49 kuruıa kadar maaı 

yetim ve dulların on senelik 
:;aşlan gelecek sene verilecekti 
on kuru~~ kadar olan maaşları~ 
mUd~:~ehk!h~rinin verilmesi bir 

te ır olunacaktır. 

Celal Bey · 1 
lkbsat Vekili Bugün ' 

Ankaraya Gidiyor 
S lktısat Vekili Cel4l Bey don 

anayl va Maadin Bakasında 
mh ade?cller heyetini kabul etml• 
eyetın ve d"" b' ... , 

de t tk•k r ıgı ır ı·apor llzerlne 
~ : tt yapacağım vadetmiıtir. 

G • e A Bey dUn akşam Uzerl 
.azı Hz. tarafından kabul edU· 

ınVış .v~ arzı veda etmiştir. lktasat 
elcılı b .. A 

cektir. ugun nkaraya döne-

Bin imzalı 
Bir Telgraf 

İzmir, (Hususi) - Karşıyaka 
vapur ücretlerinin indirilmemesi 
Uzerine ilan edilen boykot devam 
~t.mektedir. Ücretlerin indirilmesi 
çın Ankaraya bin imzalı bir tel

graf çekilmiştir. ----Hariciye Vekili Geliyor 
H ~~nevrede bulunmakta olan 
B ilrıcıye Vekilimiz Tevfik Rüştll 
. e~ 12 Teşrinievvelde memleke-
tımıze d.. k · İ N onece tir. ran Hariciye 

V•ırı Furugi Han da Hariciye 
ekT · 1 1 ımız e beraber dönecektir. 

Balkan Konferansı 
işt· ÜkçUncU Balkan Koferansına 
. ıra edecek heyetimiz 24 ki· 
ııden mn kk . 
runız d re. ~ptır. Murahhasla· 
ran t ün ıçtima ederek konfe-
1 . 8 

• müzakere edilecek it-
erı teıbit etnıiflerdir. 

SON TELGRAF HABERLERi. 

"İsmet Paşa,, Köprüsünde 
-

Başvekil Paşa Kömürhanda Çok 
Şayanı DikkatBir Nutuk Söyledi 

Elaziz, 5 ( Hususl) Dlln sabah hfikümet daire· oldum ki hemen teşekkür etmeyi bir borç saydım. 
sinde bir kabul resmi yapılaralt hilkumet erkAnı Fırat köprlisDnün ehemmiyetini arkadaşlar an• 
kaza ve nahiyelerden gelen heyetler Başvekil Paş~ tattılar. Cumhuriyet idaresi böyle umran eserlerini 
tarafından sıra ile kabul edildi. b a~ı;:ımayı ~ayebilir. Bu eserde biiyük TUrk mil· 

Baıvekil Paşa heyetlerin arzu ve temennilerile Jetinin şevketini görDyorum. 
çok yakından alflkadar oldular, sonra Belediyeyi ve Memlekette bunun gibi daha birçok eserler 
Kumandanlığı ziyaret ettiler. Ortamektepte yapmaya mecburuz. Tuttuğumuz yol ileri ve daha 
derslere giren Başvekil Paşa bir hanımın ileri ve daima · ileridir. Yeni nesiller dahilde, 
defterine: "Aferin Muzaffer H. defterini temiz ve hariçte ıevket ve ıan içerisinde bir vatan ve millet 
yazım. gil~el .buldu.m. ,, cümlesini yazdılar. Akşam bulacaklar ve onların her cihetteki mevkii daha 
Beledıyenın zı.y~fetın~e hazır buluna.o Başvel~il .Pata yüksek ve daha parlak olacaktır." 
bu sabah büyilk hır tezah~~at ıle şehrımızden Bu nutuktan sonra Başvekil Paşa köprünün ' 
_ayrıldılar ve saat onda KomUrhana muvasalat kurdelesini kesti hep birlikte yaya olarak köprll 
buyurdular. İsmet Paşa, Fırat lizerinde kendi nam· . . . ' 
larına izafe edilen bUyilk beton köprünün köy ve ılk defa geçıldı. • 
kaza mümessillerinin huzurunda küşadını bizzat Malatya, 6 ( Hususi ) - Başvekıl ismet Paıa 
icra ederek Malatyaya döndüler. Başvekil Paşa maiyetlerinde Umumi mUfettlı lbrahim Tali Beyle 
k6prUnün küşadı esnasında çok mühim bir nutuk Diyarıbekir, Urfa, Elaziz heyetleri olduğu halde 
söylediler. şehrimize muvasalat ettiler. 

Merasimde hazır bulunan İbrahim Tali Bey bu Başvekil Paıa şehrimizde Uç glln kalacaktır. 
köprüye u ismet Paşa " isminin konmasınm Gazi Pş. nın ıehre muvasalati esnasında halk güzergahta 
Hz. nin emirleri iktızasından olduğunu söyledi. ( 30 ) kurban kesmiştir. Bir resmikabul yapılmıı, 

Başvekil Paıa hulisatan ıunları söyledi : mülhakat heyetlerine iltifatta bulunulmuştur. Bugün 
"BugOn burada söı söylemek istemezdim. Göı- Halkevi heyeti umumiyesi Paıa Hz. nin huzurlarile 

terilen samimi tezahtı rattan okadar miltehassıs bir içtima yapacaktır. 
- - ------

Bir Kardeşin Cinayeti ____________ , _________ _ 
Bir Delikanlı, Kardeşinin Kafasına 

Taş Attı Ve Öldürdü 
AlAiye (Hususi) - Burada çok feci bir cinayet 

olmuı, iki kardeşten biri diğerini 8ldUrmllıtur. 
kalan tarlaların taksimi için amcalan Dendili 
Hasana müracaat etmişler, fakat onunla konuşur
larken biribirlerile kavgaya başlamışlardır. Cinayet bir tarla i:akıiml ylizUnden çıkmış ve ~öyle 

olmuştur. Aliiyenin Kadıyakası yaylasından 
Kavga neticesinde iki kardeı biribirlerine taı 

atmışlar, fakat Mevlôdun attığı taı Muıtafanın 
başma iıııabet etmiı ve 61UmUne sebep olmuştur. 
Mevlüt tevkif edilerek Adliyeye teslim olunmuştur. 

Den dili Mustafa ve Mevl6t isminde 
iki kardaş babalarından kendilerine miraı 

Ankarrda Bir Cina Yet 
Ankara, 6 ( Hususi ) - Dnn 

istasyon civarında bir cinayet 

olmuş, İhsan isminde bir adam 
Şevket isminde bir adamı ağır 

sul'ette yaralıyarak kaçmıştır. 

Carih Uç dört saat sonra yaka· 
lanmıştır. 

Gazi Hz. ----Refalcümhur Gazi Hı. dün ak-f 
ıam Sakarya mot<Srlle Boğazda bir 
teneuüh yapmıtlardır. 

Gazi Hı. Türk Dill Cemiyeti 
merkez heyetine ıeçllen ıentı ak
,am yemeğine dnet etmek ıuretl
le taltif buyurmutlardır. , ________ ..J 

Beykozda Bir Yangm 
wwii 

DUn gece Beykozda Arpacı 
çifllğinde yangın çıkmıı, geç 
vakte kadar devam etmiştir. 

lzmirde Takas işleri 
lzmir, 6 ( Hususi ) - Takas 

Komisyonu dUn işe başlamıştır. 
Burnova Ziraat Mektebinde bir 
Ehli Hayvan Sergisi açılmıştır. 
Sergi iki gOn devam edecektir. 

talih!i olan bir ikimizi çıkaracak 
olursanız olsa olsa köylerde do
laıan birer ııbhiye memuruna 
benziyebiliriz. 

Arkadaşımm hatasını bu nok
tada düzelttikten sonra s<Syledik· 
lerinlu üst tarafında aıağı yuka
rı mutabıkız. 

Diyor ki: 
" Her gllıı ya Belediyenin, ya 

Terkosun, ya yeniliğin, ya eskili
ğin kulağından, yakasından tutup 
tartaklayıp duruyoruz: 

- Efendim bu yolların hali 
ne olacak? Bu kaldırımlar ne za• 
man tamir edilecek, bu tozlar ne
vakit kalkacak, bu çamurlardan 
ne gün kurtulacağız? 

- DarUlbedayi mektebi ka
panmış yazık değil mi? 

- Gençlerimizin başları ayak, 
ayakları baı olmuş, futboldan 
başka birşey düşilndükleri yok, 
bu gidişle halleri nereye varacak? 
diyoruz.,, 

lf. 
Arkadaşımın hakkı var, yap-

tığımız bundan ibarettir ve an
laşılan memleketin derdi de be
lediyenin sokakları düzeltememe
sinden, T erkosun evlere su vere
memesinden, yahutta Darülbe
dayiin mektebini yaşatamama
smdao ibıırettir. 

Şu halde dünyanın en rahat 
yeri farzedilen Isveç, Norveç veya 
İsviçre gibi memleketlerde dert
lerin bini bir para olduğuna ba
kılırsa bizimkilerin Uç kalemo 
inhisar etmesinden memnun ol• 
malıyız! 

Maamafih bu satırları okuyan• 
lar arasında: 

- A birader, memleketin 
daha fazla dertleri de belki var
dır. Fakat siz tlç kaleme inhisar 
ettiriyorsunuz, diyenler bulunursa 
bunlara verilecek susturucu bir 
cevabım hazırdır: 

Köy hekimine tehlikeli 
hastaların tedavisini emniyet et• 
mezler ya? diyeceğim. 

Bizim görebildiğimiz, ve akına 
ııkma yapabildiğimiz şey Bele
diyenin, Terkoıun ve ya Darlilb .. 
dayiin kulaklarını tutmaktan, 
daha doğrusu tutmaya çalışmayı 
düşllnmekten ibarettir. 

lf. 
Maamafih arkadaşım bu mah-

dut sahada dahi muvaffak oldu· 
ğumuı.a kani değildir: 

- Biz yazıyoruz, fakat var akı 
mihri vefayı kim okur kim dio• 
ler, diyor? 

Haklıd1r, anlaşılan Belediyenin, 
terkosun ve DarUlbedayiin ku
lakları da ellerimizin yetişemi • r 

İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 
" yeceği kadar yüksektir. 

l Beşiktaşİ:a Bir Cinayet 
/1 

Geçen hafta şehrimize gelen bir 1eyyah kafilesi 
vapurdan kanya çıkarken gümrük memurları tarafm
dan, bavullarının ıehıe ithaline müsaade edllmemlttir. 
Sebebi ıorı11duj'u zaman bavulların kontenjana tabi 
oldutu, binunalıyh ıehre çıkarılamıyacatı cevabı 
verilmiıtir. 

Seyyahlar bu ite f&fakalmıtlar, fakat ıehn çıkma• 
maktanaa, bavulları ıümrllte bırakmay' torcib et• 
mitl•rdir. 

Gümrükte bu mUıkiillti ıördilkten ıonra ecnebi 
aeyyalıların fehrimiıe ıelmek iıtiyeceklerine arbk 

iSTER iNAN, iSTER INAN .. MA! 

Beşiktaı iskelesinde sandalcı 
Şevket arkadaşı topal Bahaeddin 
ile rüsumat ıandalcılarından Adili 
bıçakla kasığından ve kolların

dan ağır surette bıçakla yarala• 
mışbr. Şevket yakalanmııhr. 
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1 ,·ı1emleket lvf anzaraları 1 

1 ' Müreftede 
• 

iki Milyon 
K ' J' ş. ! 1.f.1 arap 

Mürefte, (Huıusi) - Kasaba
mız Marmaranın en mllhim i11ke· 
lelerinden birisidir. Türkiş Ame· 
rikan Petroleum Şirketinin vücu· 
da getirdiği petrol taharri tesi
aalı bu ehemmiyeti daha ziyade 
arttırmıştı. Fakat her nedense 
ıirketin, faaliyetini tatil edip bu 
tesisatı olduğu gibi terketmesi 
MUrefteye yine eski vaziyetini 
iade etmiştir. 

Evvelce 1500 hane iken zel· 
zele neticesinde ancak beş yüz 
haneli bir kasaba haline gelen 
burada doktor ve eczahane.yok
tur. Bu yüzden ııtma hastalığı 
ile mücadele yapmak imkAnsız 
bir hale gelmektedir. Kasabanın 
en mUhim ticareti UıUmcUlUk ve 
şarapçalıkbr. Bu sene burada 
iki milyon kilo şarap yapılacak

tır. TUrkiyede hususi bir ıöhrete 
malik olan Mürefte ıarapları 

azami itina ile hazırlanmakta ve 
bu ıöhretin kaybolmamasına ça
lışılmaktadır. 

Bu sene lstanbulda üzllm fi
yatları düşkün olduğu için ye
nilecek üzüm sevkıyatı azdır. 
Halk en ziyade şarap üzümcü· 
lUğüne ehemmiyet • vermekte<lir. 

Müskirat lnhisan bu sene bu 
havaliden bir milyon kilo Uztım 
mubayaa edecektir. istihsale 
nisbetle bu miktar çok azdır. 
Halk inhisarın MUref tede daha 
fazla mUbayaatta bulunması için 
teşebbüsler yapmakta, Nahiye 
Müdürü Fuat B. de bu teşeb· 
bilslere müzaheret etmektedir. 

Nahiye Müdürü kasabanın 

lnkiıafı için çok faydalı tedbir· 
ler almış, köyleri telefonla nahi
yeye bağlamış, bütün nahiyeyi 
ve köyleri geniş şoselerle biri
birine raptetmiştir. 

Kaaabamızın milyonlarca kilo
luk üzüm ve şarap nakliyabnı 
limandaki 35 sandal idare et· 
mekte, bütun sandallar herglin 
tahmil ve tahliye ile meşgul ol
maktadır. - Talat Behçet 

Mardin de 
Eskikale Büyük Bir T eh

like Teşkil Ediyor 
Mardin ( Hususi ) - Mardin 

kalesi şehrin bir kısım mahalle-
leri için büyük bir tehlike teşkH 
etmektedir. Bilhassa Büyük ma· 
halle kalenin altındadır. Ara sıra 
kaleden yuvarlanan cesim kaya· 
lar, üzerine düştllğü evleri harap 
bir hA.le getirmektedir. Evvelki 
gün bu ytızden bir facia olmuş, 

Millt zadelerin evinin üzerine bir 
kaya düşmüş, ev yıkılm1ş, Milli 
zadenin 14 yaşındaki oğlu ezi· 
lerek ölmüştür. 

Belediye kaleyi yıktırmıya ve 
tehlikenin önüne geçmiye karar 
vermiştir. Fakat ıimdiki halde 
park inşasile uğraştığı için bu 
karar bir müddet ıonra tatbik 
edilecektir. 

Soma TUtunleri 
Soma ( Hususi ) - Bu sene 

kasabamız her yerden evvel tütün 

istihsal etmiştir. Bu SP.neki tütün
lerimiz bütlln emsaline faik, has· 
tahksız ve pek nefls bir haldedir. 
Dört tütün kumpanyası mubayaa 
için ekisperlerini göndermişlerdir. 
Birkaç güne kadar piyasa açıla

caktır. 

MEMLEKET 
• 

HABERLERi 1 
Münakaşa 

.._l:iiml .... _.,, __ --==----mmmll!llE:-=-..n--ımmm:nmml'.llZllZ:::amı:s:ı:aı~~----~sanat 
Sıvasta Hayvan Sergisi 

Köylülerimiz Sergide Çok Güzel Ve 
Besili Hayvanlar Teşhir Etmişlerdir 
Sıvas (Hususi) iftihar duyduk. 

- Ay başında Bilhassa köylU-
açılan hayvan lerimizin te,hir 
sergisi iyi neti· ettikleri hayvan-
celer vermiıtir. lar, onların bu 
Liva mülhakı .. ., işe eanek verdik-

Binbaıı Salim lerini ispat edl-
Beyin kısrağı bi- yordu. Y almz ıunu 

rinciliği kazan· da ıöylemeliyim 
mış, ( 100 ) lira ki bu emekle· 

ikramiye almış, rln daha ziyade 
tayı da ikinciliği 

kazanmış· ( 40 ) 
lira almıştır. Di
ğer tayı da (60) 
lira mükafatı ka· 

ferdi bir vaziyet

te kaldığı anla· 

ıılıyordu. Halbu

ki hayvan yetiş-

mek fertler 
zanmıştar. Her 
iki tay (100) lira Sıva• sergisinde mUklfat alan bir manda için bir zevk iti 

(70) lira kazanmıştır. Sergi burada olmala, cemi) tt hesabn\a azami kazanan kısratm yavrularıdır. 
Çelebiler köyünden Hacıoğlu 

Ömer ağanan kendi elile yetiştir
diği 3 yaşmdaki koçu birinci 
gelmiş, (35) lira kazanmıştır. Bir 
yaşındaki diğer bir koçu da 
ikinci gelmif, 20 lira kazanmışlar. 
Köylülerden Mustafa oğlu Ömer 
ağanın boğa11 birinci gelmiş, 

Gazianf epfe 
Çok Acıklı 
Bir Cinayet! 

Gaziantep, (Hususi) - Bura
da bir cinayet ulmuş, Koyunlu 
aşiretinden Lir sütçü kahvede 
oturup oyun oynamakta olan 
akrabasından bir genci göğsüne 
dört kurşun sıkarak öldürmüşttlr. 
\ akalanan katil cinayetin sebe
bini söylememektedir. 

Kırkağaçta 
Yeni Kaymakam Faydalı 

lşl er Görüyor 
Kırlu.ğ,ıç (Hususi) - Kaza~ 

mı zın y _.ıi kaymakamı Rauf Bey 
kasabanın iııkişafı ve halkm işle
rinin sürüncemede kalmaması için 
çok şayanı dikkat bir faaliyet 
sarfelmektedir. 

Kaymakam. Bey ilk iş olarak 
kasabanın temizliği ile metgul 
olmu~, bütün sokaklarının süpü· 
n nesini temin etmiştir. Gece 
bekçilerinin, muhtarların vazifele· 
rini tanzim etmiştir. Kasab;da bir 
muhtar edası açmıştır. Bu odada 
her muhtar on iki günde bir nö
betçi kalmakta ve halkın işini 
daima görebilmesi bu ıuretle 
mümkün olmaktadır. 

Kaymakam bey timdi gençle
ri bir araya toplamakta, onları 
spora teşvik etmektedir. Memle· 
ketimizde bir de spor teşekkülü 
yapılması çok sevinçli bir iş 
olacaktır. 

Kırşehir Meb'usları 
Kırşehir, (Hususi) - Meb'us· 

larımız Hizım ve LO.tfi Müfit 
Beyler şehrimize gelmişlerdir. 
Kaza ve nahiyelerde tetkikat 
yapmaktadırlar. Mumaileyhime 
meşhur muharrirlerden Aka Gün
düz Bey de refakat etmektedir. 

Tarsusta Bir Tayin 
Tarsus, (Hususi) - Kars Zi

raat Bankası Müdliril Haydar B. 
Tarsus Ziraat Bankası MüdUrlU· 
ğüne tayin edilmiş vezifesine 
başlamıştır. 

büyük bir alAka lle takip edilmit· fayda temin edecek bir vazife 
tir. Bu s~rgi şunu ispat etmiştir ve mecburiyet ıeklinl almalıdır. 
ki dikkat, itina ve asri usullere Bu takdirde memleketimizde 
riayet etmek ıartile bu havalide her tUrlU çift ve ıUt hayvanı 
çok güzel hayvanlar yetiştirmek yetiştirmek, bu husuıta diğer 
mümkündür. Sergide teşhir edilen memleketlerle rekabete girişmek 
bütün hayvanların çok iyi yetiş· kolay ve mUmklln olacaktır. 
tirildiğini görmekle sevinç ve 1\1. N. 

Erzurumda Güzel Ve 
Asri Bir Şifa Yurdu 

-
Erzurum (Huıuıl)- Buradaki 

nümune hastahanesi halk için 
çok faydalı bir müessese halini 
almıştır. Hastahanemiz lstanbul
daki birinci sınıf sıhhat müesse
seleri ayarmdadır ve bütün tabii 
cihazları ihtiva etmektedir. 

Hastahanenin temizliği, hasta
lara gösterilen şefkat ve ihtimam 
ıayanı takdirdir. Hastahane GU· 
mUşhane, Sarıkamış, Kars, Beya-

zıt, Karaköse, Iğdır bavalisinden 
gden hastalarla doludur. Bu mU· 
essesede bilhassa ameliyatlara 
fazla ehemmiyet verilmektedir. 
Çünkü bu havalide cerrahı müda
haleye lüzum gösterilen hastalık· 
lar diğerlerine nisbetle çok faz
ladır. Gönderdiğim resim bir 
ameliyat esnasında alınmıştır. 
( X ) işaretli zat kıymetli Opera
tör Ömer Bican Beydir. 

~~~-----------...---------~~~-

Memleketle 
Badem Bolluğu 

Mardin ( Hususi ) - Bu sene 
Mardin havalisinde badem mah
ıulü çok iyidir. Mahsul gayet 
mebzul olmasına rağmen kıymeti 
yerindedir. Ayıklandığı zaman üç 
okka iç badem alan bir ölçeğin 
fiatı lki liradır. Fakat burada 
alım 1atım gümüş para ile yapıl· 
dığı için bir ölçek beş mecidiye
ye satılmaktadır. 

Belediye çarşıdaki harap dUlç
kAnları yıktırmakta, bunun yerine 
sahipleri gayet asri ve şık ma
ğazalar inşa etmektedirler. 

Pamuk lstihsalatı 
Muğla, 4 ( A.A. ) - Bu sene 

dahilinde 1537 dönlim pamuk 
ekilmiş vo 26.21 O kilo pamuk 
istihsal edilmiştir. 

Şayanı Hayret 
Bir Ucuzluk 

Ercif, (Hususi) Burada 
uzuzluk son haddini bulmuştur. 

Belediye ekmeje beı kuruf, sığır 
etine yedi, keçi etine, 12, ko· 
yun etine 16 kuruı narh koy
muştur. Maamafib esnaf daima 
bu narhtan 2 - 3 kurJf aşağı 
satmaktadır. 

Kırşehirde Oç Konser 
Kırşehir, (Hususi) - Meşhur 

musikişlnaılarımızdan F eryadl 
Hafız Hakkı Bey şehrimize gel
miş, ikisi erkeklere, birisi kadm
lara olmak üzere Himayei Etfal 
Cemiyeti namına Uç konser ver
miştir. 

Ve 
Dostluk 

NurııllaA Ata 
lıminl söylemiyeceğim, en f yl 

kitapları okumuı, ıevmiı, zevkini 
onlara göre teıkil etmit bir ar• 
kadaıım vardır. Bazan anlata" 
maaak bile kendisi ile konur 
maktan, dütündükleriml onuP 
dütUndUklerl ile çarpııtırıp zen
gioleıtirmekten hoılanarım. Üıı." 
rinde bilba11a anlaıamadığımalı 
açıldığı zaman nihayet onu da, 
beni de ıinirlendiren bir mesel• 
vardır : MUıterek doıtlarımızın 
tiirlerl, yazıları. 

Arkadaıım dostlarım, yalnıl 
dost diye değil, birer edip diy• 
de aever. Bazılarına hayrandır, 
hatta birinin, belki de bir lla'" 
çının dehasına kanidir. Yazıların• 
beğenmediği insanlarla dost ol• 
maiı iıtemez diyecektim; vakıi 
fıtemez, fakat tesadnf onlar• 
onun dostluğunu kazandıracak 
bir ıöz söyletir, bir şey yaptı· 
rıraa arkadaşım evvelA şaşırır, 

ıonra yavaş yavaş onlarall 
da iyi birer tair , iyi bi
rer muharrir olduğu fikrin• 
kendini alııtarır. Franıız resiP1 
mlinekkitlerinden Jean Dolent: 
"Ben yalnız en iyi reısamlarl• 
dost olurum,, dermiı. Bunu, ret• 
ıamı şairle tebdil etmek şartil• 
o arkadaşım da iddia edebilir. 

• 
y~ 

1 

ı 
bl 
b 

r~ 
ti 

u 

• 
& 

r 
d 

I· 
i 
J 
R 

Jean Dolont'in doıt olduğu J 
ressamlardan birçoğunun okadat 
da iyi olmadıkları sonradan ta· 
bakkuk etti. Arkadaıım da, bit 
7R' ·nlar kendilerini de, eserteri• 

t ni de, pek sevdiği kimseleri, 
günlerin ve hAdiselerln yUzündeıı 
onları artik pek görmediği içinr 
timdi okadar beğenmiyor. 

Hayali değil, hakikaten mel'" 
cut bir insandan babsetttiıJ1· 
Fakat hayali de olabilirdi; çl\nkO 
anlattıklarım yalnız onun değil, 
daha birçok kimselerin, hattb 
belki herkesin huyudur. Dostluğ&J 
sanat sahasındaki hayranhğımııa 
zevkimize rehber etmek şilphesiı 
bir zaaftır. Fakat dostlarınuzıll 
yazılarında onların söylemek is" 
teylp de söyliyemediklerl şeyleri 
görmemiz tabii değil midir? 

Her büyüklük, gibi sanat el' 
birtakım zalimce şartlar ko" 
ıar. Dilnyanın birçok zevkle" 
rinden, onların belki en tath51 

olan dostluktan bile mahruııt 
kalmağı emreder. Asıl sanatkA~ 
belki yapayalnız taşıyan, sana~ 
ten başka. hiçbir kimseyi, ~içb~ 
şeyi sevmıyen adamdır. Hıç o 
mazsa kimseyi gllcendirmekt~~ 
korkmamalıdır. Bu da kabil mı 
Bunun için insanın bir veli oluııal 
ıı lazımdır. Fakat sanate vus\I 
de ancak böyle bir velilikle k~ 
bild~ ' 

Sanatkir herkesle, bil has•~ 
kendisinden sonra gelecek iusa~ 
larla dost olmayı ister. Bö)'t: 
herkesin ebedi insanlığın do• 
olmak istiyen adam da şuııll~ 
veya bunun, yani fant insanlıi1 

dostu olawaz. eU 
Arkadaşlarımın hem de P ıJ 

ıevdiğim dostlarımın birçoğ011,.. 
b d. w. b yeıı 

yazılarını eyenme ı~ı~, e f ,, 
mediğim için gücendırıyorunı. ,,e.f. 
kat bende de başka bir zaaf "le' 
Tanıdıklarımın yazısını, kendı e~ 
rini tanıdığım için beğen1d,t 
korkusu. Bu da öbürü ka. 0' 
insanı kendine karşı küçük dUftr' 
ren bir şeydir. İnsan dostluklıt,Lf' 
nın da edebi zevkinin de rne9 

liyetini kabul edebilmelidir. 
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ev/etlerin 
Harp 
Bütçeleri uku u Beşer Birliği 

--Günün en mühim beynelmllet 
meselesi, ailôllılar bahsinde devletle• 
rin içine düıtüklerl ihtilaflı vaziyet
tir. Bu huıu~ta daha iyi blr fikir 
ediı~mek. için dilnyanın, batta gelen 
fl"dı büyük devletinin milli müdafaa
larına tahıiı ettikleri rakamlara bir 
1röz atmak münaıip olur. Herhangi 
blr yanlışlıga mahal kalmamak ilı.ue 
bu ~akamları, Cemiyeti Akvamın 
resmı raporlarından almak. münasip
tir. Ce_miyeti Ak vemın raporları, 
bun un ıçln üç muhtelif devreyi na
ıı:an dikkate almaktadır. 

Bir Beyanname İle, Japonyaya Mü-
samaha Edenleri Protesto Etti 

l - 1913 • 1914 Büyük Harp 
arefesi 

. 2 . - 1926 • 1927 harp aonu va
aıyetı 

3 - 1931 - 1932 devre.l 
Bu rakamlano mukayeıeai vaıtl

Jctin ald ı jı debıetll tekli röı,termek 
itibarile şayanı dikkattir. AtağıkJ 
rakamlar milyon dolar eııaaı üzerin• 
den konulmuıtur: 

1913· 14 1926-27 1931-32 
fn2iltere 375 • 1 564 _ 535 ·-
Fransa 348 • 7 210 5 455 3 
italya 179 • l 207 8 258 9 
Japonya 95 - 1 212 - 232 1 
Rusya 447 - 7 369 9 579 4 
Ame r ika 244 .. 6 59l 5 72:7 7 
Alınanya 463 - 3 156 3 170 4 
d Bu cebelde görülüyor ki, bütün 

evletler 1926 • 27 ıenelerinde as4 

~~rt bütçelerini azaltmak için ciddi 
ır gayret nrfetmitlerse de ondan 

ıonra bu gayretten eter kalmamlt 
'Vo. •on aenelet zarfında, harp bütçe
ler ı, blyük cldalden evnlki niabeti 
de ıcçmittir·-• 

Hitler 
Hükumeti Ele 
Alacağım Digor 

Ro~a. 5 - Hitlor, T evere 
ıazotesmın muhabirine br.yanat
ta bulunarak demiştirki: 

Nazilerin başlıca gaye . 
M k . k sı, 

ar sızme &rfı mUcadeled' 
B" b ır. 

ız. unun neticelerı·n1• .. 
dlik go~ 

. 1918 senesinde oldug~ u g"b· 
ko .. . 1 ı ı 
. munıst er Almanyanın harici 
ııyaseteni arkadan hançerlediler 

B ü d . ug n e muhayyel aksUl-
~~e~, benim ileri hareketime 

aknıd olmak için memleketi yine 
ar a an vu 1 Al rmıya ça ışmaktadır. 

man kanunu esasisine na-
2aran hükftmeti ele almak idare 
etmek benim hakkım idi t F k t 
acele et . "b • a a 

'b· k mıye ı tiyacırnu Cllmadığı 
gı 1 orkum d k le . uz a yo tur, asabi-
uş:~ye de mahal görmliyoruz • 

~· ~ ' 6 teşrinisani intibabatmı~ 
dız~m lehimize netice vereceg-ini 

ana · d' şım ıden biliyoruz. 
y Vatanm düşmanlarını kat'iy· 
c e~ merhamet etmeksizin kova-
agım Alm i · b. an vatanmıa azameti 
çın enim b .. = ayragım altında ça· 

Paris 5 - Hukuku beşer bir
liği, Milletler Cemiyeti Meclisinin 
Japonyanın talebi üzerine Litton 
raporunun tetkiki ve Mançuri 
meselesinin halli hususlarını 6 
hafta tehir etmesini protesto 
eden bir beyanname neşretmiştir. 

Japonyaya dilediği gibi hare
lret etmek ve milletler cemiyeti· 

1 ir emri vaki karşısında bı-
bilmek imkAmm veren bu 

/-•ıi tehir Cenevredeki Çin mü
messili ile mutaarrızı cezasız 

bırakmak suretile sulhün bozul
muş olduğunu hisseden devletler 
mllmessillerinin teessüflerini ve 
protestolarını davet etyıiştir. 

Birlik Fransız heyetinin bu 
protestolara bu teessüf ve engel· 
lere iştirak etmemit olmasını 
teessüfle karşılamaktadır. 
Japonya Milletler Cemiyetinden 

Çekilecek MI? 
Nevyork 5 - Bura siyasi me

hafili, Milletler Cemiyeti, Litton 
raporunu tasvip ettiği takdirde 
Japonyanm Milletler Cemiyetin· 
den çekileceği hakkındaki ha· 
berleri ciddi karşılamaktadır. 

Millet fer Cemiye
tine Borçlu 
Olan Devletler 

Ccnevre,5 - Mali meselelerle 
blitçe işlerile meşgul olan dör
düncü komisyon toplanmıştır. 

İçtimada Uruguvay, Guvatemala 
ve Şili mümessilleri, bütün hüsnü 
niyetlerine rağmen, Milletler Ce
miyetine borçlu olan ve borç
larım ödemiyen memleketlerin 
pek mlişkül bir vaziyette olduk
larını anlatmışlar ve korniyonun 

bu vaııyeti nazarı dikkate al
masını istemişlerdir. Çin murah-

hası, Çinin Milletler Cemiyetine 
iki buçuk milyon frank verdiğini, 

be.tun müşkülata rağmen Çinin 
borçlarını ödiyeceğini söylemiştir. 

hşmıya amade bulunanlara, evvel
ce bana karşı mücadele etmiş 

olduklarını düşlinmiyerek elimi 
uzatacağım, Kendilerine iş bulun
ması laZlm gelen 7 milyon işsi

zimiz var. Almanya'yı idare et
mek için bütün maddi kuvvetlere 
malik bulunuyoruz. 

TEFRIKAN UMARASl:89=========== 

ÇOCUKLUÖUM 
Ma,hur Ru• Edibi Makslm Gork .•. i.J hayal ronıııı 

Onun h'k" 1 · · · t" d ı aye en nmemm üze-
ın e bu "k b' )'ord yu ır tesir yapını· 

d'· .. 0 • O çünkü böylesinden 

b uıunelerce anlatabilirdi. Fakat 
en h f'f · d" a 1 hır ürperme hisse· 
ıyor Vl! Peter 

Yordum: amcaya soru-

- Böyle bir efendi b:r ınsa· 
nı vurup öldürebilir mi? . 

Öld·:- Neden öldürmesin tabii 
urebilirl H tt b' 'b· 1 . . 

bl·ı .. a a ırı ır erı nt 
e old·· Ü l ili ye . ur r eri F atyan Lekoyev· 

bır zanıan bir mızraklı sü· 

Türkçeye Çevirerı : Muua/fak 

vari zabiti gelmişti. Bu Mamont· 
le kavga etti. Derhal tabancala
rını ele aldılar, parka gittiler. 
Orada küçük gölün kenarında, 

yolun ortasmda Mamontu tam 
göğsü ortasından vurdu. Ma
mont mezarlığı boyladı ve süvari 
ıabiti de Kafkasyaya gönderildi. 

Mesele böylece kapanıp git
mişti. işte aralarında bile böy
ledirler. 

Köylünün ve diğer kimselerin 
sözü mü olur ? Şimdi ise köy· 

:::aııglıay hadi- ------S-,-9~"S"""::l~Y~-~---...,.---=-----. 
seleriudcn sonra ~ 

Japony:uıırı lI:m
çurideki vazh·eti 
son derecec.10 ı;ıii t· 
kOlle~mi~tir. Bir 
tara f't;.ın (:iıı hay
dut ~· etclcri köyle
ri lı:ısarak ,Japon 
t<ıuealarını öldiirii
yord11. Diger ta-

raftan rla l't>kiııueki 

Çin lıiikuınctinin 
teş\ iki lo .fa,ıoıı 

mallarına kartı sı

kı boykotaj y:ıpılı-

yortlu. .Japorıya. Ç İN 
nH'!H~leyi AkY:; ın 
Coııı iyP1irıe hav.de 
etti. l•'akat ~'in ile 
.J :.qrn ıı ya ın n :ı ra,.ın 1 

bulıııak kabil olnıuyıııca, Akva.ııı ('oıuiyeti ılhıuu, ırıe:1 ·lt•yi ııı:ıh.dliııdo totkik 
c·tıııı•k i~·in Çin'tı 8nr Haııri J.ittvnıııı riyaseti altıııthı hir konıi:ıyon göıırl•·~
di. Lltton koıni'lyonu tı!.lltı tctkikatlaıt !ioııra lıazırladıfp rapornnu Cenuvrryo 
vurmı1dcıı t:V\·eı .fapony:ı, 4 c•y:ılotlıııı ilıarı•t olan :\l:rnçuriyi, «~Ianı:ukııo• 
uanıı altıııd:t zahi reıı milsl<tkil fak:ıt as!ııt1l L kondi hiıııa~·o~i altın•la bir ciiııı
huriyl't olarak ilft.ıı etti. Littoıı raporu alak:ular dcdetlor ara"ında bir 1 ıayli 
nıUıınkıı,ayı ıııuı•ip olıııaktıdır. .Japonya ıııı·:,;clı•rıiıı lı;ılleuilıııi:ı olduğ'11 ve 
yeni Mar11:11ri hiikfrnıe tiııiıı t l·1Pkkiil cıııı· >J oldııgıı kaı•a:lliııdc<lir. H1Hıniıui1.
de, 1'1.:ı.k ~arkta "" .\nupa<l:ı uzıııı mil11ak:ı11a ve ihtih\flara selıov olau yeni 
Mıı.n~·uri_ devlc•tinin harit:.ı'>l göriirı 111ektcdir. ____ _ 

Beşler Konferansı 
Fransız Gazeteleri, Bu Konferansın Da 
Müşküllere Uğrıyacağını Yazıyorlar 

Berlin, 5 - Almanyanın si
IAhlarda müsavat istiyen _.alebini 
tetkik için Londrada toplanacağı 
söylenen konferans hakkında 
bazı mutalealar ileri sürülmekte
dir. Alman hükümet mehafili 

' konferansta Fransız ve Alman 
notalarında söylenen nutukların 
tekraf edilen talebi hakkmda 
teminat almadan konferansa işti
rak etmemek arzusundadar. 

Gazetelerin MUtaıeası 

Paris, 5 - Gazeteler, akdi 
ileri sürülen beş devlet konferansı 
projesi hakkında uzun ıoüta1ea· 
)arla dollldur. 

Eko dö Pari gazetesi, bu 
konferansın toplanmasına mua· 
rızdır. Çünki, hu vaziyette Fran
sa bir tarafm Almanya ve ltalya 
diğer taraftan İngiltere karşısın
da yalnız bir vaziyete düşmek 
tehlikesine maruzdur. 

Diğer birçok gazeteler de, 
Almanyanın tahdidi teslihat kon-

lünün de onlar için hiç kıymeti 
yoktur. Eskiden kiç olmazsa on-

lara karşı daha dikkatle mua
mele ederlerdi. O zaman köy-

liiler onların mali idi. Ninem : 
" Hadi canım o zaman da pek 

aldırmazlardı 1 ., demek istedi. 
Peler amca: " Evet müm

kündür 1 ,. diye tasdik etti. "Köy· 
lüler onlarm mah idi, fakat pek 
te pahalı olmıyan bir mal 1 ,, . 

O bana c"aima güleryüzle ve 
samımı olarak muamele eder, 
benimle hoşçd, büyük bir adamla 
konuşuyor gibi sohpet ederdi. 
Gözlerini d<! benden saklamazdı. 
Fakat nedense onda hoşuma 
gitmiyen bir şey vardı. Marmelat 

sürülU ekmekleri dağttırken be
nim ekmeğimo bilhassa daha 

fransında yaptığı gibi kabil ol· 
mıyan birtakım mütekaddim 
şartlar ileri sürürek konfransı 

güçlüklere sürükliyeceğinl yaz
maktadır. 

Almanya Davet Edlldl 
Berlin, 5 - Almanya, hukuk 

müsavab ve tahdidi teslihat hak· 
ionda müzakeratta bulunacak o· 
lan Londra beşler konferansına 
iştirake resmen davet edilmiştir. 

MadamHano 
Tevkif Edildi 

Paris, 5 - Muhtelif gazete
lerin va mali müesseselerin sa· 
bibi bulunan ve dolandırıcılıkla 
itham edilen Madam Haoo, istic· 
vap edilmiş ve hakkında ihzar 
müzekkeresi kesilmiştir. 

Bir Vefat 
Kahire, 4 - Dünyanm en 

büyük Alkol Metilik alimlerinden 
Teokariya Kazzıka vefat etmiştir. 
3 milyon İngiliz servet bırakmıştır. 

kalın siirerdi. Ve şehirden bana 
şeker ve çörek getirirdi. Benimle 
ne zaman ahbaplık etse daima 
yavaş ve ciddi konuşurdu: 

- E, küçük hey, büyi.iyünce 
ne olacaksm bakalım, asker mı, 
yoksa memur mu?. 

Askeri. 

Çok iyi.. Şimdi askerin 
ışı de giiç değil! Papdzltk ta fe~ 
na değil! Efendi hazretleri bir 
iki dua mırıldanır, işi olup bit
miştir! Hatta pap3ı.lık askerlikten 
de kolaydır. Fakat daha kolayı 

balıkçılıktır! Bunun ıçın hiçbir 
şey öğrenmiye de hacet yok, 

yalnız bir parça el alışıklığı !i
zımdır! 

Bir kere beni: "Büyük baban 
seni dövdüğü zaman sen amma 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Atfaııaua A. Galip Beye: 

Kadın iltifata mukavemet ede
mez. Bir gün susar, ikinci giln 
lakayt kalır, fakat üçüncli gün 
kalbinde bir istifham başlar ve 
sevildiğine inandığı gl\n sevme
mezlik edemez. 

Onun için her fırsatta Ye her 
vesile ile hissinizi ve alAkanızı, 
onu sıkmıyacak ve incitmiyecek 
şekilde, göstermek lazımdır. 

* 
Çanakkaleue A r iimuzlu Beye: 

Ben • bu şekil izdivacın tabii 
ve meşru bir izdivaç olacağma 
kani değilim. Kızln başını ateşe 
yakmakta ne mana var? O zaval· 
lıyı aranızdan çıkarınız, ondan 
sonra ne isterseniz yapınız. Fa· 
kat masum bir kızın hayat ve 
istikbalile oynamak doğru değil· 
dir. 

"İnsan aile hayatının tahayyül 
ettiği şekilde olabHmesi için eşi· 
ni intihap ederken aradığı cihet· 
}erin ekserisini bulamıyor. İyi va 
beğenilmiyen cibei:lerin her ailede 
mevcut olduğunu görüyoruz. Be· 
ğenilmiyen cihetler vardır diye 
kurulan bir yuvayı dağıtmak 
düşfincesiılerin işidir. Her iki 
tarafın fedakirlığile bu husus 
nisbeten düzelebilir. 

İşte bizler bu şerait içinde 
yekdiğerini bulan bir çiftiz. Duy• 
gularımız, arzularımız hepsinin 

bir noktada birleştiğini bize ıekiı 
aylık bir tecrübe göıtermirtir. 

Bu müddet zarfında noksan 
cihetleri çok samimane ve nezi· 
hane idame ettirmekteyiz. Bu 
şekildeki harekatımız hakkında
ki dUsilndOklerinizi öğrenmek 
istiyoruz. 

Mükemmel: Zaten geçinmek 
için iki tarafın da biribirlerinin 
kusurlarım görmemesi, yekdiğe

rıne müsamaha ile bakması şart• 
tır. 

HANIMTEYZE 

- TAKViM 
PERŞEMBE 
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kızıyorsun hal.. bunda darılacak 
bir şey yok çünkü seni bir ibret ol

sun ve bir ders vermek için dövU
yorlar, böyle dayak çocuklar 

için iyidir !., diye teselH etmek 
istemişti. Bizim Hanım, Kontes 

Fatgan Leksgevoa dayak at
maktan çok iyi anlardı. O bu 
iş için başlı başına bir adam 
tutmuştu ki ismi Kristofor idi. 

Bu herif işinde öyle mahir 

bir usta idi ki komşu ç iftlikl~r

den bile Hanıma: Lütfen Kris

t oforu bize gönderiverini~ l la· 

nımefendi ! Bizim uşaklara adam 
akıllı bir dayak atsan 111 diye 
ricaya gelirlerdi. 

O da Kristoforu g5nderirdi. 

( Ark:l.'\l v&r } 



8 Sayfa SON POSTA 

_...,_D-ün-9 a-Ha-... dis-eıe-ri -t'--1 Dünyada Olup Bitenler 

I Amerikanın Her Tarafında Çingene Kıralı 
f stanbula Da 
Gelecekmiş! 

Viyanadan yazılıyor: Çingene
lerin bir kıralı olduğu, bunun 
A vusturyada oturduğunu pek az 
kimse bilir. Halbuki Çingene ve 
Kıptilerin bir kıralları vardır. Is· 
mi Birinci Mibaylodur. Birinci Mi· 
haylo yakında, muhtelif Avrupa 
hükumet merkezlerini ziyaret et• 
mek üzere uzunca bir seyahate 
çıkacak tar. 

Çingene kıralına, bu seyaha· 
tinde, birkaç maiyet memuru ile 
bazı polis hafiyt-leri refakat 
edecektir. 

Birinci Mihaylo, tebeasının 

bir gün gelip serseri ha}'attan 
usanarak birleşeceği kanaatinde
dir. Tebeasının oturabilecekleri 
şehirler hakkında bir fikir edin· 
mek içindir ki birinci Mibaylo 
aı~yabate çıkmaktadır. İstanbul 
v' Ankara şehirlerini ziyaret 
elmesi de muhtemeldir. 

;r ınsada Bir Rüşvet Hadisesi 
Paris - Fransanm Puvatye 

Şehir Meclisinde, misline n - : 

tesadüf olunur bir hadise cc 

Taksili Kızlar Dolaşıyor 
İktısadi Buhran Yeni Dünyada Ahlaksızlık için 

Pek Müsait Bir Hale Getirmiştir Zemini 

, 
~1! 

yan etmiştir. vak'a şudur: ?" 
Puvatye şehri ötedenberi Yeni dünya, iktısadl buhranm ı larına, eski salonlarda görüldüğü esseıenin kasasına verecek, pa• 

tramvay hatlarım kaldırmak ve bir neticesi olarak meydan alan gibi iskemleler dizilmişti. Bu is· ralarım tahsil edecektir. 
yerine otobils servisleri ikame mühim bir ahlaksızlık cereyanına. kemleler müşterilere mahsustu. Her bir dakikalık bilet 10 
etmek tasavvurunda idi. Bundan karşı şiddetli bir cidal açmı' Salonun nihayetinde de biraz yük· kuruştur. Yarısı kadına verildiği· 
b. dd ı b ı bulunmaktadır. Bu ahlaksızlık o k b' h d B b ır mü et evve tramvay at a• se çe ır sa ne var ı. u sa ne· ne göre bilet parası müessese 
rı imtiyazını almış olan Parisli derece geııişlemiştir ki Amerikan de süvare elbiseleri giyinmiş bir ile dans eden kızlar arasında 
sermaye sahibi, Puvatye şehir gazeteleri hep bu afetten bahs~ takım genç kızlar mevki almışlar· k 

yarı yarıya ta sime uğruyor, 
meclisine müracaat ederek oto- diyor, devlet idaresi hep bu dı. Bunların hemen umumu Da- demektir. 
biis işletme imtiyazına talip ol· derdin devasını araştırıyor, cemi· rülfünun talebeleridir. Bu mektep 
duğunu bildirmiştir. Bu usulun müessese sahibi 

d h yet ve teşekküller bu muadelenin dansiglerinde Adet şudur: Müşteri 
Uu zat ayni zaman a ~e ir için faydası şudur ki hayabnı 

l b halli meselesile meşgul oluyorlar. içeri girerken yapacağı dans 
Meclisi Reisine müracaat e ir kazanmak mecburiyetinde bulu· 
randevü nlmı~, Pariste kendisile Dava, şudur: müddetine göre bilet almak k k ld w 

b B nan ızcağız, mUm ün o ugu 
görüşmü.§ ve reise, yeni servislet' mec uriyetindedir. u biletlerin 
hakkında vesikaları ihtiva ediyor, Bundan evvel işler yolunda her biri bir dekikalıkbr, kadar fazla dans yapmıya çalış-
beyanile bir de zarf vermiştir. gidiyor, herkes, içtimai seviyesine salonun muayyen bir noktasında makta, bu ise fazla bilet sarfım 
Puvatye Şehir Meclisi Reisi, çok göre geçinecek kadar kazanabi- da bir kırmızı lamba vardır. Bu icap ettirdiği ıçın müesseseye 
meşgul oldugw u için bu zarfı açıp liyordu. Gerek dünyanın geçir- büyük kazançlar temin etmekt~ 

lamba, dans yapılırken her bir 
tetkik edememiş, Meclisin ilk diği sarsıntı, gerek hususi ve dir. BO suretle akşam saat 4 • 5 
içtimaında arkadaşlarının yanında mahalli şartlar, bu düzeni bozdu. dakikada bir defa yanar ve sö- ten sabahlara kadar dans eden 

Z f ld - B' k · f k k ld ner. Bu, şu demektir: açmıştır. ar açı ıgı zaman ırço msan ar açı ta a ı. kızlar görülmliştür. Bu yorgunluk 
içinden birtakım vesikalar çıkmıı lıler durdu. Her dans umumiydle bir da- onları ertesi gün istirahate mec-
ve ayrıca kapalı bir zarf daha kikalıktır. Fazla dansetmek isti- b · · · · k b d bulunmuştur. Bu zarf ta açılınca Amerikada yüksek tahsil he· ur ettığı ıçın me te e evam 

· f l ld w · · D lf yen, her dakika için biletinin 1 • d t ı kt bunun içinden de beş tane vesı az a o ugu ıçm arii ünun mese esı az zaman a unu u ma a 
Yarı!il"ll kesip dansettigv i hanıma b ı t k b' t kı (1000) lik banknot çıkmıştır. talebesi hayatını kazanamaz oldu. ve u yer er ar ı ır a m 
verecektir. Bu hanım da bu sa· 

Bu hftdise karşısında şaşırıp Çünkü bu talebe, tahsile devam tahsil heveslisi gençleri baştan 
k ı M 1. R · · · · M londan çıkıp gitmek istediği a an ec ıs elSI, vazıyetı ec- edebilmek için boş kalan zama- çıkarıp ahlaksızlığa teşvik eden 
1. k d l · b • zaman aldığı yarım biletleri mü-ıs nr a aş arına ıza etmış ve nım muhtelif işlere veriyordu. müesseseler halini almaktadır. Bu 
meharetle rüşvet vermiye kalkı· d K kızlara taksili kızlar ismi veril· 
şan imtiyaz sahibi mahkemeye Şimdi buna imkan kalma 1• ız, SON PO S TAN 1 N b 
verilmiştir. Bu adam, siyasi ha· erkek birçok gençler feci vazi- iLAN FIATLERI .... , miştir. Müşteri için ucuz olan u 
sanları tarafından itibardan dü· yele düştüler. Bunun neticesidir gibi eğlence yerleri fazla miktar· 
şürülmek ve ticaretine sekte vu- ki, Amerika DarlilfUnunlarma 1-llılnın bir satırı gazotl!niıı metin da çoğaldığından memlekette 

1 k b f k vazısilo vasati 4 kelimedir. Ad t .. d l d'l k b' f t ru ma için u zar ın evra ara· müdavim kız talebe arasında J e a muca e e e ı ece ır esa 
2-Ayni yazının 2 satırı t ırnntimdir. 

81t\a sokulduğunu iddia etmekte- ahlak bağlarının sarsılmasına se· 3 -Daha kalın vo daha inco yazılar ocakları haline gelmiştir. Bunlar-
dir. Fakat iddianın vahiliği, ken· hep oldu. Çünkü iktısadl darlık, santim ilo hesap edilir. dan bir tanesi de, eski Osmanlı 
diliğinden anlaşılıyor. birtakım iş adamlarına kolayca 4-S:ıyfasına göro ilfinlar a9ağdnki imparatorluğu zamanındaki harem 

L. db • Ovl M 1 · fiatlcre W.bidir: m ergm g u ese esı para kazanmak için bu talebe- hayatına telmihen kapısının üz~ 

Nevyork - Tayyareci Lind- nin vaziyetinden istifade etmeyi rine şu ibareyi yazdırmıştır: 

bergin oğluna ait tetkikat halA ilham etmişti. Yer, yer " mektep Eski Türkiyedeki giLi 
tamamlanmamıştır. Amerikan za· dansigleri ,, açılmıştı. Sureta 
bıtası, bu işle alakadar olmak "mektep,, ismi verilen bu eğlen· Amerika Belediyeleri, hayır 
üzere Lavrens isimli bir adamı ce yerlerinin diğer umumi dans cemiyetleri ve b~n halk bu gibi 

• •.& 
tevkif etmiştir. Fakat bulunan mahallerinden hemen hiçbir farkı rezaletlere meydan verilmemesi 

Savf:ı. S:ıııtiıui -1 inci 400 Kr. 
2 c 250 c 

3 • 200 c 

4.5 c 100 c 

Diğer sayfalarda 50 • 
Son 2 sa.yfntla 25 c 

T eşrinevel 6 
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Kari Mektupları 

...,P.------------------------~ 1 

Bir Vatandaştan 
Vergi Nasıl 
Alınır? 

Ankara Kızılbey Maliye Tah9il 
ıubesi 929 senesi için bana 150 
lira vergi tarhetti ve vermediğim 
takdirde haciz yapılacağına dair
de tarafıma bir ihtarname verdi. 

Hacze gelen memura bu borcu 
ödediğime dair olan ma kbuzlarl 
,, erdim. Mem~r bir saatte n sonr• 
tekrar geldi ve: 

- Rakam yanlı~ olmuş, tarh 
edilen vergi 929 senesine değilı 
926 senesine aittir. Borcunuzll 
veriniz dedi. 

O senenin borçlarını da vet" 
diğimi, mühlet verdiği takdirde 
makbuzları bulup göstereceğin>! 
söyledim. Mühlet vermedi ve er 
yalan haciz ile maliye ıubesinC: 
götlirdn. 

BHAhare hata anlaşıldı ~e 

eşyalarım iade edildi amma, ıne' 
mur Beyin acelesi ve mühlet 
vermemesi yüzünden benim haY" 
siyetim kırıldı ve vaziyetim bo" 
zuldu, 

Her sene bin liradan faıl• 
vergi veren ve vergi daire" 
sine on para bile borcu olmıyaıı 

benim gibi bir vatandaşa b\I 
ıekilde muamele yapmak doğ" 
ru mudur? Bu hAdiseden kimse 
mes'ul tutulmıyacak mıdır? 
Ankara Tayyarepnlns otelinde avı1kıtt 

Sırrı 

Kadıköy Lisesinde lçece~< 
Su Lazım 

Kadıköy erkek lisesinde okU" 
yan bir karii:niz yazıyor: 

Mektepte iyi su yoktur. SuyıJ 
filitreden geçirerek içiyorduk. fa" 
kat bu filitre kırıldı, mektep ida" 
resi ne yenisini alıyor, ne de eS' 

kisini tamir ediyor. Lise müdti" 
riyetinin nazarı dikkatini ce~bcl" 
menizi rica ederim. 

lstasiyon Binasmdaki Resimrer 
imzası matbaamızda mabfuı 

bir kariimiz lçelden yazdığı bit 
mektupta birçok istasyonlarıı1 
cephe binalarında çiçek resimleri 
ile ıllslenmi!l istavroz işaretleri 
bulunduğunu yazıyor ve bunlarıı1 
nıçın kaldırılmadığını, yeriııe 
Türk harsını temsil eder ve Tür~ 
san'atini gösterir eserler konul: 
madığım soruyor. Nazarı dikkati 
celbederiz. 

Krögerin Açığı 
Meşhur Kibrit Kıralı Kröger'ill 

iflasına ait olan karışık hesapları 
içinden çıkılmaz bir hal almıştıt• 
Şimdiye kadar tesbit olunan rıt' 
kamlara göre Kröger'in bu iflASI 
neticeainde şahsi açığı 5 mi1)'11' 

frankı, bizim para ile 50 mil)'Of 
TOrk lirasını bulmaktadır. lsveÇ 

1 

bir ruhiyat Aliminin Kröger ha~' 
kındaki tahliline nazaran bu adııı1' 
IAahlikl meyillerile tabiaten bi' 

..ıı" kadın gibi şefkatli ve ayni • 
manda kuvvetli bir serserı 0~ yeni izin ciddi bir netiee vereceği yoktu. Bunlar, geniş birer salon· ... ••••••••a••••••••••••••• için hükumet nzerinde şiddetli 

pek zannedilmemektedir. dan ibaretti. Bu salonun kenar· tazyikler yapmaktadırlar. masıdır. 

~-=============================================================================================:;:::/ 
Yazısız Hikaye 

; . 
1 
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OCUK SAYFASI 
Yeni Bir Oyun 

. 
Her şeyden evvel resm' t f d k' .. ı··kt . k . . H birinin l b' ın e ra ın a ı goz u erı ·csıııız. er 

h or asına ır toplu ı·~ k G~ 1 ... b' d·ı· ağlaymıı v b .. .. gne so unuz. oz erımzı ır men ıı.e 
nız. Hayvan e u ?~zlukJeri her hayvanın gözlerine takmıva çahşı .. 
halde gözliikl:~rnı~~ duv.?ra ?ikersini2 ve göz1eriniz kapalı c·lduğu 
Fakat gözlerine tak~'11 ~ozlerıne talca bilirseniz oyunu k·ızan rsmız. 
k: n zın kahkabal cagmız yerde kulaklarına takarsamz, arkadaş~ 
~ - arına tahammül edersiniz. 

- SÜTUf;U KARİ 

K:ırılerimlıdcn bu .. .. 
•ııl! yir i b yaz g<ırdul,lerine dair 
IÜııderm~~- • . 'Ş ~tu?; ım ırlık bir yau 

~rını ııte . rk. 
hnıindcki kU "k mış 1 Mu:uııme.r 
-'• Çu karii • · 
"ll.)'Utuı,, Si.& d IDl'tln y;ı:z1s1n1 ne_şre-
{'h:, nıGrekkcpl Y zılnıınızı saratle. •-ıö ıd.,d· 
-r•l>t-r göndcrt~Tz~:ııınn:, bir de fotoğrafınızı 

Bu Saçların 
Hangisi Güzel? 

Amerikada çocuklar aras•nda 
bir saç tuvaltti müsabakası aç.ıl
dı. Resimrle gördüği1nüz çacuk
la_r bu müsabakaya iştir~k ettiler. 
Şımdi bunlar ıı hangisi kazana
cak malum değil. Size de soru-
yoruz. Bu luv:lletlerden hangisi 
daha güzel. Miisabakaya işfüak 
eden çccuk!arın göğüs'.eriııde 
numaraları var. Siz de ht:qendi
ğinizin numarasını }'az p ~önde
r:niz. Tnrlc çocuklawıın en çok 
beğendiği tuvaleti, bu ı:ıüsabakayı 
tertip eden gazeteve bildireceğ·iz. 

Mektuplar.nızı Son Posta s~ç 
miisabakası muhnrrİt liğ·ine gön
deriniz. ................................................................ 

Bu Şekillerin 
Hangisi Büyük? 

.ıı1
1

ll=:L 1 
Bu ilç mnrabbadau harı gisi 

<la ha biiyü İdür'? Hunu bana Lir 
arkadaşım sordu. Hen birincisini 

en büyük :zannettim, ~österrlim. 
Peki, en yükseği ve en küçüğü 
hangisidir? Dedi. İkinc isi en yiH.:· 
sek, üçünciis:i en küçi.ıktlir, dedim. 

- Hepsini yanl ş söylenin. 
Dedi. Umum mur<ıbbaiaı·, hersi 
bir boydur, dedi. · 

Hakik ıten de iiyle. İnanmaz
sanız, nnuabt.l'aları ölçii::ıiiz, al
danjığıu z1 görecek::,iniz.. Arkarla
şın zı da oöylece aldatabilirsiniz. 

!Arkadaşlarınızı Na .. 
\sıl Aldatallilirsiniz? 
1 Bir masa ~izeriııe iki kiOrit 
çubuğunu koyu·ıu·•. Bunları ar· 
kadaşın17a gö:iteri ıiz. 

- Bu iki kib.-iti bağlamadan 
·. e k!rmadt>o bir ruUseiles yapa 
1-ilirm: ~;ıı ? 

Bu Haftaki Bilmecemiz 

Bu Köpek Kulübesine Mi, 
1 Sepete Mi Gidecek? 

~~ fj 

Havrılar serinlemiye başladı. Yıldırımın sahibi ona mutfakta 
rahat bir yatak hazırladı. 

- Yıldırrnı isterseu seFette, istersen kulUbende yat, dedi. Siz 
olsan.z nerc\e yata;smız?. Karar verdikten sonra Yıldırımın kuy
ruğundan başhyarak haneleri geçip gidiniz. Yıldırımm nerde yatti· 
ğuı bulacaksınız. Bakalım o da sizin beyendiğiniz yeri mi beyendi. 
Derhal bir boyalı kalem alınız ve gideceği yolu onunla çiziniz, 

sonr:ı re~mı kesip bize gönderin. Yolu doğru çizenlerden yliz 
kişiye giiıel hediyeler vereceğiz. 

Bunu Biliyor Musunuz? 
-- -

Yengeçlerin Zekası 
Yenoeç gayet zeki bir hay

vand·r. Yengeçlerin zekAsını is
pat etmek istiyen bir alim bir 
glin bir yengeç yuvasının içine 
bir taş atmış. Yuvanın önüne de 
iki taş koymuş. Bir müddet son
ı·a }'eng~cin btiyük bir itina ile 
~iler'ni, ayaklarını yuvadan dışa
rı çıkardığını, ve içeri atılan taşı 
yavaş yavaş süriiidiyerek dışarı 
sürüklediğini görmüş. Yengeç 
t~şı uıakta bıraktıktan son
ra dönmüş. Diğer taşları da gör· 
müş. Bunları da itina ile ilk 
taşın yan na gd:rmiş. 

1 
Okyanos adasmda beyaz yen· 

geçler vardır, Hindistan cevizini 
pek severler. Ağaçtan bir ceviz 
düştü mü, yengeçler etrafına 
üşüşür ve kıskaçlari)e uğraşa 

uğraşa, kabuğuna soyar ve iç 
sert kabuğun üzerine delik aç
mıya çalışırlar ve bu deliklerden 
ırı ellerini sokarak meyvanın 
içini dışarı}'a çıkarırlar. 

Bazan da ellerini delik .. 
lerden içeriye soktuktan sonra 
meyvayı yukarı kaldırarak şid

detle lcayalara çarpmak suretile 
, parçaladıkları da olur. 

Geçen Bilmecemizi 
oğru Halledenler 

l tclıi hl1~inei sınıCrnıı 73 Seyfettin, 
D.ıvııt aşa. l~'kc•lesi ~o. 5 lıforzuk:.ı, 
Istaııl_ml ı\lcın<lu c.ıtlılc~i No. 38 Es· 
1N . 'araıı~a. Ort:ıki.ly Di7:ınyolu No. 
51 lbrnlıiın, İstanbul Altııırı l\ıı ınek
telıi f 1lı'b giuden II:ındn n fo\·zi, Fın

dıld ı ~;ılıithey apartııııaıı No. 1 ,Jale 
Salahatlin, btan hul Kız Ortam el-tehi 

hl ·lıo·mıdcn ,-, n fl'lrnrııcl lfaıııııı ve 
He) lt·r. 

Birer adet albüm alllcaldar: 

Adana, Cı'ylıan ıın•ktcbi lıı•,inr•i :ıı

ıııft 111 ::?31 Hamza, 1 tanlml füı Orta-

rııl'ktcbi blt'lıa;ıinıltııı ~ti8 Nimet, An· 

k ra Erkek li"ı•si lıiriı l"İ sı ıırt.ın ~crdar 

zade :\'ptlinı, Bo~ikt.•ş. Yişııez.a•lo.No. 6 
U:ıvat, Aııl,ar:ı lııkılf~p ıııt,ktcl..i lalır 

lı<<intlc-.ı 103 Ni.lzhct :;:eh,·ar, d:rna 
Ellhtk Adaııa ıneb'tu;n lsın:ıil safo Bey 

k zı l'k1~ Lafa, Rolıı ~l erkıız ıııcklchi 

talolıcsiııdcn 179 Ali, ~~--aray L1ll•'ll 

ap:ırıııı.aaı N ı. 32 lla~ rlyo :\Tehııwt, 

Aıık:ır:ı Gazi l\ız llkuırkt l ıi b.klıı':>iıı

tloıı ::?j:l lfaııd.rn Hiisıı.ın ttiıı, H 'Şİkt:ıt 

Kiiyi~i lllı:rn srıloı..k Ncı. ~2 ~Iülıoccel, 
Kon~ a Erl:ıık 'l' .tlı rn t ııı••l, lt'bi il\ 1 n ciJ 

ımııf t-ıhıht.•siılllt:ııı 13 Saıniın Roy ve 
lla .ıııılm. 
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Haftada iki Defa Spor s p o R Gıu:e•e,,·r pe-,cn'>e ve cu,,a·teşl gGıı'I 
S P O R 

olmak üıere haftaıiA ll<i apo• aav";u1 netretııı; 
tedir. 

Perşembe ırünkii •?O" una~ n iı diJ!tfl •?' 
hareketleri memle~et ı1>4t •ıdia ,ıerl vardır. 

Çıkan Spor Sayfalarımızı Cuınarte•· ·,.yfaeın il i•e cum ~ ıünkll .. .r 
Okuyunuz ... - ~ 

..ı------------------------------~-~-
lan• t•failltı yazılıdır. 

D ün yanın En Büyük Futbol\ Amatörl~~le Profesy~~ 
Maçı Olamıyacak Mı? neller Nıçı~ A~rıldıla · 

------- ---------

Galiba Avusturyalılar Korkuyor! 
Futbol mlüehassısları, beynel

ınilel maçların meraklıları arasm· 
da ıenelerdenberi akademik bir 
münakaşa devam etmektedir. 

Bu münakaşa, dünya futboli\n· 
de en ileri gitmiş, en ziyade 
cuvvetli olmuş milletin tayini için 
vJpılmaktadır. Bugüne kadar mu· 
~ ırrirler ve· mütehassıslar kıy· 
· etli futbolcu adedi itibarile 

ngiliılerin başta geldiğini kabul 
; ayorlardı. yalnız en iyi futbol 

?ktm mn mutlaka İngiltereden 

; .. :<acağına inanmak istemiyorlar· 
\J, Birkaç sene evvel Merkezi 

.btvrupa futboluna taraft.ır olan
::rla İngiliz futbolunu t~rcih eden· 
er arasında başlayan bu dedi· 
< >dular fU son seneler liitün 
ı.t bol mcraklılauna aira) et et-

; 1ti. 
Her sene yapılan beynelmilel 

n .. çlar biribirine zıt kanaatler 
\csliyen gruplar arasındaki nok-
ıi nazar farkmı daha ziyade 

ıleylendiriyordu. Bilhassa İngiliz 
:ıkım tarınm Avrupa seyahatlerin
!• duçar olduğu mağlubiyetler 
vıerke:ıi Avrupa futboliinü tercih 
~denleri daha fazla ümitlendire
:ek vesileler oluyordu. 

Geçen sene İngiltere kupa 
.mpiyonu Newkastl takımı ile 
'ıiltere birincisi Everton klU-• 
unun Almanya ve Fransada 
ıdıkları kötü neticeler, seneler· 
enberi devam eden (dilnya bi-

·inciliği) münaşal<\rının adamakıllı 

:-.ızışrnasını mucip oldu. Avrupa 
'atbuatmda, ingiliz futbolUnün 
ızla raklim cdilmi~ çürük bir 
uvYet olduğu açıkça yazılmıya 
şlandı. 

Nihayet İngiltere Federasyonu 
·.vrupalıları kendi topraklarına 

davet etmeği kararlaştırdı. 

Evvela İngiltere Federasyonu 
muhtelif takımlardan oyuncu ala
rak teşkil edeceği mil!i takımı Av
rupaya gündermek istedi. Takım
lar bu fikre şiddetle itiraz ettiler. 
Biz kendi hayati maçlar.mız de· 
vam ettiği sıralarda bir iddianın 

ispatı için, F ederasyoııun keyfile 
buradan nzaklaşamayız, dediler. 

Her biri yüz binlerce franga mal 
olan oyuncuların federasyondan ziya· 

cie klüplerin olduğunu iddia eden 

lngiliz idarecilerinin ısrarı üzerine 
İngiliz federasyonu maddi feda-

karlıklara razı olarak Avrupalı· 
lan İngiltereye davet etti. Avus· 

turyalılarla yapılan müzakeratta 
İngiliz takımlarının mevsıın 
içinde Avrupaya geçememelerinin 
sebeplerini açıkça izah eden 

lngilterc Federasyonu, onları L'>n· 
draya çağırdı. Buna mukabil de 

her türlü maddi fedakarhğa razı 
olduklarını bildirdi. Bu karlı tek-

lifi Avrupanın en kuvvetli takı

mına malik olan Avusturyalılar 

kabul eltiler. lngilizler tarafından 
Avusturyalılara gösterilen asgari 
teminat 32,000 lira idi. 

HAsılih umumiyeyi son mele· 
liğine kadar Avusturyaltlara bı· 

rakmiya raz ı olan lngilizlcr ha· 
s•lat az olduğu taktirde 3'.:?,000 
lira gibi mühim bir ücret ver· 

meyi de kabul ettiler. Maçın ta
rihi kanunusani olarak tayin edil· 

di. Maçta Londranın en kuvvetli 
kulüplerinden Arsenal sahasında 

yapılacaktı. 

İki taraf ta müthiş hazırlıklar· 
rma başladı. Herkes bu mevsi· 
min başlamasını bekliyordu. Bu 
mevsim başlar başlamaz: Avus· 
turya futbol cülerinin en kUçük 
hareketleri ve biltün vaziyetleri 

di.inya futbol meraklılarının gö· 
zünden kaçmıyordu. 

Tam maç tarihi yakJaştığı bu 
sıralard" Avusturya milli takımı· 

nın en kuvvf'tli elemanlarından 

ikisi sakatlandı. Onlarıo yerleri· 

ni dolduracak aynı ayarda oyun· 
cu bulmak kabil olmadığı için 

Avusturyalılar yelkenleri suya 
indirmiye başladllar. Merkezi 

Avrupa futbol mehafilinde Avus

turyanın ingiltereye gitmekten 

vazgeçeceği şayiaları dolaşmıya 

başladı. Şayanı hayrettir ki, bu 
şayiaları duyan halla gazett:ler

de ninıresmi lisanlarla yazılmıı 
tebliğleri gören Avusturya futbol 

diktatörü Hugo Mayzzel resmi 
bir tekzip neşretmedi. 

Şu umumi vaziyetin görünü· 
şüne nazaran Avuslurva futbol 

diktetörünün de böyle iddiali bir 

maça eksik bir takımla gitmek 
niyetinde olmadığı hissolunuyor. 

İngilizler de Avrupanın bu 
bozgun ve şaşkrn hali karşısında 

bir tebessiimle maç gününü bek· 
liyorlar. Şu biribirle-rile boy öl-

çüşmek istiyen iki millet ara
sındaki farkı bu misallerde lÖS· 

terrnek kabildir. 

Avusturyalılar sakatlanan iki 

oyuncusunun yerini doldurmak 

acı.ile kıvranırken İngilizler milli 
takımlarım yapmak için oyuncu 
fazlalığından şikAyd ediyorlar. 

Yalnız bir merkez muhacim mev
kii için 22 oyuncu seçilmiştir. 

Biz bu va2iyeti görerek maç· 
tan evvel şöyle bir hüküm veri· 
yoruz: İki millet arasındaki şu 
oyuncu farkı İngilizlerin birinci 
olduklarını şimdiden ispat et
mez mi? 

Sporun, vücudu en Rilıel teldine sokan yegAne Amil olduğu belli olduğundanberi lrndmlar için 
mulıtelif sporlar icat edildi. Bu meyanda evvelce Ritmik Dans şeklinde yapı.an ekzcrsizfer tadil 
edilerek şu resimde g-ôrüldüğü veçhile geniş ve güç adımlar haline konmuıtur. Bu ekzersiz endamın 
•• harekatın müvazenesini daha iyi temin ediyorrnu~. 

Profesyonellik Spor Aleyhine Mi 
Yoksa Lehine Midir? 

Profesyonellljl en iyi tatbik eden lnglllz takıml•rından b,,ı 
Sporcularımız: ve onunla be- Spor, Jngiliz yUkıep 1 

raber spor ıeven halkımızın •i· menıupları arasında, bilhas~ 
zında ötedenberi iki kelime do... ıeneainde umumileımiye -
la.şır: mııtır. Birçok lortların, kont 

Amatörlük, profesyo.ıellik. lerin asker, mülk sahibi ~e.~ 
Fakat Amatörlük nedir, prö- rUlfünunluların iştirak ett•_.ı 

fesyonellik nedir? Spor ha yatana ' bu müsabakalarm, her şer 
bu· ikilik neden girmiştir? evvel, çok nezih bir ınah• 
Bunun cevabını verebilecek olmak la-ıımgeliyordu. ÇUnk0, 
pek az kimse bulunur. Umu... lort, kendisi gibi spor yat' 
miyetle spor yapan ve spor hakkına malik bulunan ııf~ 
se\lenlerin bu ild kelime kakkında beraber futbul sahasında, J( ~ 
bilebildikleri malumat şudur: meydanında, tenis kortunda 
Amatör, sporu herhangi bir şılaşa bilirdi. ~ 
menfaat mukabilinde yapmıyan Herşeyden evvel, İngili:ı 
kimsedir. Profesyonel ise spordan hoşuna gitmiyen böyle bir teri 
menfeat bekli}en, spor hAdiseleri meydan vermemek. Jazıf11~ 
münasebetiJe iş ve gücünden ay· yordu. Bu düştince, lngiliı 
rıldığı vakit, bu yüzden hAsıl runda amatörlüği.i yarattı 
olan maddi zararını telafi ettiren lngiliz amatör spurcuları )'~ 
adama derler. ettiler ki, kendilerine tJ 

Bu tarifler, umumi şekillerile edilecek maddi menfaat nek 
az. çok hakikati ifade ederler. yüksek olursa olsun, hiçbi' 
Fakat hiçbir sporcu yoktur ki retle hiçbir kimseden para ıı 
sporu munlıasıran spor aşkı için yacaldar, ihtiyar edecekleri Sı'-
vapmak istesin. Çtinki bu işin ne hallerin bedelini istemiyece~ 
J idman yapmak lan miite 
büytik bir feragati icap. ettirdiğini masraflarını tazmin ettir" 
bilmiyeııler varsa, bunu iyi bilen ceklerdir. 
bir kimse de vardır ki o da biz- Çalışan sın f, bu fer~ 
zat ::.porcunun kendisidir. gösleremiyccegi için amal" 

Bir adam tasavvur ediniz ki, bu suı-ctle ve koiaylıkla te> 
senenin dörtte i.içiinii kesif bir etmiş oldu. 
idman faaliyeti ile geçirecek, geri F<tkat birtak·m sporlar oJ 

kalan müddet zarfında da kudre- ki, gayet dikkatli vücut n~ıı 
tinden, vücudundan hiçbir şey larını icap ettiriyor, oyund11J 
kaybctmiyecektir. Kendisi gibi zatih.i mevcut şidd~t, mü~;lbıl 
birçok delikanlılar pek tabit adde- ya gırenleri muhtehf tehlıl<e ~ 
dilmek lazımgelen gençlik eğlen- karşılaştırıyordu. Bu gibi s: ~f 
celerile meşgulken o, ~ apacağı profesyonellere bırakıldı. 
miisabakaları düşiinerek büti.in bu bu spor şubelerinin inkişafı 
haklarını feda edecek, çok defa min edilebilsin. 

ı.jo;I 
işini, gücünü bırakacak, hasla Evvela boks, sonra u / 

anasını, ~ıhhati endişe veren yarışlarının munhas1ran f:./ 
çocuğunu unutacak ve sınır- _venel sporculara inhisar 
lar aşarak çok defa deniz bundan ileri gelmiştir. 

Fakat ıaman i:e asalet ve 
aşırı seyahatlere çık:p mem· ı. • v •

11 1 
a•6 

uarngm ı ıamı o an anl• 
leketin spor varlığını temsil f ll'k ı ve prı1 .• s,•one ı ınese :• ' f 
edecek. Kabul eclilnıek lazımdır kirlerin <l3 ha zi; ade dem ol< ıı' 
ki, gaye ne kadar uivi olursa ol- laşması yüzünacn, tefsir sa. 
sun, yüklediği külfet noktasından genişletilerek hugiinkü ,,,1ı, 
insanların zayıf c muzlarının taşı- ı D l ı ,,o hasıl o.muştur. eme c: o o, . 
Yamıyacag-ı !~adar a<ıırdır. Bu d ı d' · ' 1 

to spor a amatörlin ccıı ı sevı' t: 
itibar ile sporda profesyonellik, a~ağı kimse ile k .. r ,ılaşma1• 1 

hakil<i bir zaruretten doğmuştur. mi yen \'e bu:ıun ic.. in de ) ~ e 
Sporda bu ikiliği yap~n ilk spordan dolayı mc 1faat bc•I<"' 

memleket lngiltere olmuştur. yen kimse idi. O gün, l: :, 
Fakat, bu ikilik, orada, ilk za- bu cikir hir hayli terakki el 

manlar pek de bu mülahazaların itira. etm ... : · ~~ımdır ki 1 
1 

mevlfıdu değildir. şaf, ıporun ıct;\ne nlclu. 
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•Son Post " Ho'ivutta hususi muhabiri 

• '~r "" Türk gazetesidi-. Ho. 

i•ut muhat:i im"z. her hafta l:iıe me~tup 

2onderır •• ıinem" ilemin:a içyüzünü SİNEMA 
.. Soa Poıta" haftada iki defa .-,, .. .,,,. 

ıayfa11 yapar. Bu ıayfalarda tlün, a ın 

en Jeni ıinema haberleri, artis le , 

hayab •e ıinema Alemindeki aan' .ı • 

cereyanlarından bahsedilir. anlatır. 
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Güzel Marlen 
Üç Hafta Devam Eden 

Bir Grev Yaptı 
Maruf rejisör-Josef Ştaynberg 

!e ıehhar yıldız Marlen Ditrih 
Sarı . saçl Venüs,, isimli mllşte· 

rek hır senaryo yazmıılard r. Bu 
benaryo filme ahnırken Marlen 
at rolii ifa edecektir. Senaryo 

yazı,ld,ktan sonra filme çekilmiye 
t•ı anmıştır.. Fakat ilk aahneai 
.umpc.nya dırektörlerinin hoıuna 

rıtmemiştir. 

Sinema kumpanyuının direk· 
t~r.ıe.ri b~ aabnenin değiıtirilme· 
ıını 11tem11lerdir. Ştaynberg bunu 
prkteıto et mit. fakat bir netice 
ç ma~ıştır. Kumpanya kendi 
noktaı nazarında iarar etm. dltG k . . Ş lf ve ame ıçın taynberte 3 rOn 
m6aaade •erilm 'ıttir Şt b h' d • ayn erg 
ıç nıllnmiye liizum görmeden 

hemen bavullarını alarak Nevyor
ka hareket etmiştir. 

O vakte kMdar uzaktan ıeyirci 
~~:i~etinde kalmıı olan Marlep 
. ı rib o.,taya ablmıt ve : .. Ben 

:)tany\>ergteo bqka kimae ile ça
lıtantam. Çftnkti ona hayatımı 
borçluyum. Beni daha Almanya• 
~· raeydana çtkaran ve timdi 

u parlak mevkiye kadar beni 
JOkaelten odur.,. diyerek atldyo
yu terkebmftir. 

Dört Yıldız 
Amerikada Çok Eüyük 

Bir Filim ÇP.vriliyor -
Amerika stüdyolar.oda büyük 

bir filim çevrilmiye batlanrn şhr. 
Bu fiiimde en meıbur yıl 1 ızlar
dan dördünün mühim rolleri var
dır. Bunlar, başta Klayv Bruk 
olmak üzere Gari Kuper, Fere• 
drik Marş ve Rişar ArleaditA 
Filim birkaç ay içinde iı-. 
edilecek ve kış mevıimi wwı
bulmadan Amerika 1İnemalan8' 
da gösterilecektir. Filmin me.
zu esarengiz bir sevda entiri
ka11ndan ibarettir. 

Komik Şarlo 
Zehirlendi 

Holivut, 5 (A.A.) - Şar!onua 
bir zehirlenme neticesi basta "ldu
ğu haber verilmektedir. Vaz"yeti 
vahim telikki edilmemektedir • 

Madamtn Yatağ• 
Maruf yıldızlardan Piyer Sle· 

fen ve Rojer Dan, Berlin stüd
yolarında .. Madam Udunun ya-

tağı " isicali bir filim çevirmiye 
baılamışlardır. 

Sekiz Kızlar 
Marlea Ditrilüa ır•Yi tam 3 

Lafta devam etmiıtir. Nihayet 
aeb~ar 1dch11 inadından vazgeçi
~:'i... kumpanya, ODUD dedik· 

tek• )'aPIDIJa mecbur olmut. •• Arbk pl&j m••IİIDi lntmif demektir. Bltaa 711c1111ar flllel yas ılalerinl net'• •• eilenceler içinde 
ede: ~lllr .Ştaayberti davet ~dikleri pl&jlardaa ltldyolara dlnlyorlu. Bize yeei fiHmler hediye etmek için blltl\n kıı çahtacaklar. 

Ufa sttdyolarıada · yeni bir 
filim çevrilmiftir. .. Sekiz kızlar 
'fapurda " ismini tqıyan bu filim 

çok gilıel bir komedidir. Alman 
ıazeteleri bu filmi çok meth .. 
diyorlar. 

..... = ~ ..... ~ çevir- Bu r..U.de pllj aaluı ,..,.. ,....._.. blrçoiuau bir arada prlyorıuauL ~da da Doroti HU 
a ·~· ._ N...a ~ Le,a& 111,aaia me tebeMlm ecli1orlar. 

Çok Sevilen Bir Erk~k 

M· 1 nilm. lfe b!:~mer erkek yıldızlar ara11nda aon zamanlarda çok beie-
•e cZ: knmıtbr. Bilhassa kadın yıldız için Miıel Farmer çok tath 
tamiaaı a ~· ID bir arkadaştır. Bu ratbete ıebep, genç adamın çok 
.. Y•de le 0nd~~ı ve bilhassa çok tatlı konutn1a11dar. M1fe1 Farmer bu 

e ıııne oltan bir muhit yapmııbr. 

IBu Hafta 
1 Güzel Filim/er 
Göreceğiz 

Şehrimizdeki bUytik sinema· 
larda bu hafta cazip, ınzel ve 
heyecanh filimler göıteriliyor. 
Melek ıinemaıı Kate dl Nafi ile 
Jaa MOranan beraber çevirdiji 
.. Atkta ıalip " filmini takdim 
ediyor. Bu filim, manzara, ııık 
Ye bldise noktalar1ndan bir ha· 
rika denecek kadar gtizeldir. 

Artistik ıineması da bu akpm 
aeneain birinci gala mOaamereaini 
Yeriyor. Sinema MldOrlOtB bu 
parlak m6tamere için Grazia del 
Riyo ile Arman do F alkoninin 
birlikte çevirdikleri .. Kadın pe
pde " ilimli filmi aeçmiıtir. Bu 
ftlml provalaranda glrdilk ve ne 
yal&Q llyliyelim çok beiendik. 

Glorya sinemuı bu aene en 
iyi filimleri l(lttermek busuunCla 
pliba rekor kıracak. Bilhaua 
bu Akpmclu itibarelf ptere• 
celi • Kanun umıaa " laimli 
filim bu rekorun bqhc:a auma• 
ruım teıkil etmektedir. 

Majik tinemaıı bu ltaftaki 
protramlDI bir ıllrpriz ıeklinde 
lıazırlamııbr. Doğruıunu alyJemek 
IAamge!ine Majikte bu alqam· 
dan itibaren gösterilecek olan 
• Yabancı bir bayrak altında " 
itimli filim battan bqa heyecan
dan ibarettir. 

Opera Iİnmasında g6steril· 
miye bqlananr• Vatan utrunda " 
iıimli filmden daha evvel bahset· 
mittik. Bug&n de pterilen 
ratbetl lfaret etmekle iktifa edi
,.rm. 

1 

Çabuk Parlıyanlar 

Burada resmini rlrdltUnlz gtizel kı:ı1n iımi Daviadar. Bu cici 
Fran11z kızı evYelce tiyatroda çalaııyordu. Fakat ıinema direktör
leri bu CQip glzeli g&ilnce derhal peşine dUıerek ona beyaz per
deye çelcmlılerdir. Şayanı dikkattir ki Davia çok çabuk parlamıft 
daha dojruu parlamak nkorau kumlfbr. 



------------------------------ıSON FOSTA) da HanımteNn Hth 

~ençlen. lıalp w .,.Is ~le9f9de - S'•İ ... ılat 
oıtafı.W. Ailenin, c!oıı.tlannıza .C:rl.yemedlflnls 
ı k dutff'rinbl Hanımlepe:re yazınır. Kanım• 
'eyze )'• ln ıW.ti .Utua.ta ..ya ıı.ual ..... 
lupla enap veri•. Hammte,.uala fiklrlerl, birçok 
pt'Açleri i:üyGk a:Gtküllerden kurtanyor. 

K AD 1 N 
(SON POTA\ kadıalan ,,. re1'; kıshn 

••adtır MM ...,.uı." IMr feYdH fasla 
•h·-~ ·-eıldecllr. 

Şlmclea aoara 1'aftada bir deFa Kaıtı11 ur 
,__ .._. •._~ada .. .tar lwlunacalcttr 

Gllulllk meseleleri, .a modalar, çocuju· 
ausua terblyeel, nlalı.la rhellljl, n lalerl, 

~rllmnizi Haırımte_qzep Y nıMz -........ ...__ 
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Ne Yem~lc gapsam? 

Şaraplı f>irzola 
Yediniz Mi? 

Bolca M>'lanı yağda kızartmalı. 
Badehu pirzolaların üzerine kekik 
dök rek bu yağ•a içerisinde bir 
müd •et albnı üstünü ~evirerek 
k•z..artmalı. Az miktar domatea, 
bir çay fincanı şarap, tuz, biber. 
ldmy' n, yeni baba- ill•ellİlıl 
Jl iJiroıeli İçerisiae kat'iyen su 
koymamahc:br. Domate.m ıuyu 
kifidü-. Kapağmı ela 1ı1k mk •9" 
ma .ıh, buiY<la p ....... itina 
etmcıidir. 

Ayva Reçeli 
1 okka ayva 
1 okka şeker 
Yarım limoa 
1 bardak su 
Ayvalan kabak rendeli il• 

rende'emeli. Bu rendeler ay•anın 
uzıı n uzun sap halinde ~ıkmaa1aı 
temin eder. Şekeri a&ı ile kestir
dikten soara ayvalan doğrudan 
doğruya bu lcesilmit ıekerin iPı• 
ı endelemeli. Aksi takdirde ayva
l:ır kararır. Ayvalar ıekerle bera
ber pişinceye kadaf kaynamalıdır. 
Çıkmasına yakın yarım limona 
içerisine ilAve etmelidir. 

Ev Kadım Neler 
Bilmelidir? 

Pentürlü işle.-i uul yakamab? 
Pe:ılürlü perdeler, va •ir aillleri 
yıkamak için kat'iyyen ubaa 
laalianmaylML Bir miktar mcak 
ıu ile yıkamalı, ve tenin.ten 
Ot "ile:nek lclfidir. 

Yanıklara ne yapmalı? 
Ansızı• evinizde bir yamlı 

vt.k.ıbuldaja zaman ilik • U. 
zeyt nyaiı karışbnmz. Y amim 
Ozer" :ıe ılr6nüz. 

L .. örlerin baharlanm .... na
ııl mini olmalı? 

Likörleria bubarlaamuma mlai 
olmak için içerime klçllı bir 
parç~ IOlfayet dlpota Da.. 
edin İL 

Yeşillikleri DMll •alaafaa 
etme.i? 

Kı,ta oclalanmsda ct.r.. y.
tilliJderi mullafua icia 8icak ... 
halledilmİf Wr _..... aitrat ._,. 
du. yqillilderia herine ......_ 

EV KADINININ 
BILECEGI ŞEYLER 

Eskimif pplr·! ....... ..... 
btifade edebi&ni.iz? ş.paı., 

arbk istimal eclle.iyecek hir 
bale gelince. bmmn t.,.w. bir 
ıekilde kullaaUiliniaiz. Ş.pbJI 
dört k6feli parsalar lı.aJiade ke
ıiniz. Ve Bu Jlarçalan koltakJa. 
no, kanapelerin •1aklan altma 
koyJnuz. 

Bu suretle koltuklami hir 
taraftan ltelci tarafa çelrilirkea 
muı ı m balan ve tahtalana l>oz. 
mas na mlDİ olurıanuz. 

* 
Gilmlf kaplan ve camlan 

nasıl temizlemeli? GlimDf koplan 
kola tozu ite siliniz. DuYar kl
ğıtları llsttlnde1d lekeleri de kola 
tozu ile temiziiyebilirsiniı. Bun
dan bafka camlan silmek için 
IUyun içerisine bir miktar kolıt 

tozu ilAve edersiniz, camda leke 
bıra~Lnaz. 

Sonbahar Modaları 
Bu Sene Koyu Kahve Rengi. Açık 

Mavi, Koyu GümüşiVe Siyah 
Renkler Modadır 

ı - Reelmde. ıaıterllen. pu
deıll ve elbl1eler uma koDa n 
ıal'et ciddi tuvaletlerdir. Soldan 
birinci reıim bir ıeyalıat parde
siialidür. Koyu sOmltl dl& ta
vimteıı ,.pılmıtlD'. Y.ka11ncla 
Hini kuam .... warcbr. Genit 
kol kapaklan dlğmelerle kola 
y&plfbnlm•ıbr. Pard•aftnDn &al 
IMr •..ne baflanmlfbr, .. dit
... ne de hrmejaba ...-. 

2 - Soldu ikiaci ....... 
kOJ'I ıarabicLm JBpdmfhr, eşek 

E LI ŞI 
Kroşe 
Motifler 

.... lnrillı ..... , cıek .... ........ ......., . ........,,_ 

flenlniz. • 
l :umızr, JUlll 

mordur. Monm 
orla•ndaki 
a\~ldar beyazla 
kırmwnuı or
sındaki açık 

mc.ırla doldu
rulmupur. Ar

.......... ............ 
p111turif Wır ... ,_ ___ 
modılwl wri
yona. Ba,...k 
btmwea klP 
mmortua he-
1ula.., ,.._ 
wekW-t.ı. 
Dine, hhi• 
t.,m me,-. 
elana plir ... 
modeleri c:D
mekip.altzma 
.. kona-
--- nft. ,__. Baalan 
ela (Recim) 
blemile cD
diktea 1oa
n rellkli kotOll 
~C.BDe ... ,.. .... ,.,.. 

nta mor veya lkiYertle İf}eaecek 
Ol'talmdaki yılan gibi şekil açak l 
aik maYisüe ifieaecekm. 

deriain- lslclk - ,--. ... 
dır. Kollar japonedir, omuzla 
beraber keailmitbı". 

3 - Soldan OçlhıcQ pardeall 
ommıdn apti •eraber lresltuit-

Bereler 

Bu sene ıoababar n kıı ~ 
hklan, awlate&if ıekilde berelerclir. 
Yukardaki reıimler size yeni be
rer hakkında bir fikir Yerebilir. 

tis. Kapl- -.w.d.a om ya• 
ku& .... ,. ,.. ... ~ 
rfl=lttfr. 

4 - S-iden bn.a ,.demi 
~ dlleııda ppdmııbr. Bej 
reniiad• JllJ b ... o...._. •o
yu bfıft reafile ıllslemif, parça
lar kolların kenarına vo blftzun b....... pçirilmiftir. ICall. 
ummla ......_ k.m·11w. Y• 
k- uı. .. .reati ... .... .. 
t• olacaldlr. 

JiMNASTiK 

Bel, Karın 
Ve Göğüs idmanı 

Dik ....... 
DID ve eler 
riaizle hehi=i 
t• ..... p~ 
mahhr Wli
tl• ..... ...... ..,.. 
ta .ı.s••. 
Y11n1 ,._. 
Yllaullaaaı 

ejlbwek -ta, ••••- .... •'-7. 
El erilli& • h "ııba ayrbe=M 

..... - ..... eiie•~ı~·i• 
o ..... _...,.. ........ . 

nm. • !11 .. eti • defa INr 
.... bir .... eiilrnlr ..... edi

niz. Ba iclmıa beli iacelasık •• 
ellaftald Jatt.rs erihıHılı ~ 
f.,dahds. 

lldnci raiada .. cllj..az 
giW ellerfaizle w.m tutarak 

b ... aw mlmkln mertehe arkaya 
yabnmz. O. defa arkaya yatarak 
dotnılunuz. Bu hareketi bir ayna 

kartısmda yapımz, ve gkleriaw 
aynada elreblldiğiniz &ibl he-

men doinaJuau. Ba ltueket 
karın ve 16illı için faydalıd1r. 

Göz GU.lllli 

Kuş Kanadı 
Kaş Modası 

Marlene Dietrih sinemada kUf 
k•nad. kAtlara aalüp olan yetln• 
lmdm. Madeaia tialeri feYkallde 
ro ..... tildir. ıc ... kaaadı kaşlar 

• 

bu MDe meda ehhlp jpn 
pels pk kadınlar lıulannı kl
ı....ren lrazıtruda. l>oyll ile kar 
ı .. a teki• vermektedülw. 

Güulllfc 

Çehre Güzelliği 
Nasıl Temin Edilir? 

Cildinizi şeffaf ve lekesiz 16a
termek için, yDzllnUzll sıcak su 
ile eneli yumuptınız. Bunu sıcak 
ıu bulaan ile de yapabirlirainiz. 
Badehu lzeri.ne yumurtaııuı sarı• 

unı sllrinüz.. Oa dakika kadar 
yumurta uwıs .. ybiinüzde bıra
kınız. Baclelw ıu ile yumurtaları 
çıkarlDIZ. 8q dakika iatir•battea 
ıoora tekrar ywnaırtanm beyaZ1111 
,... •• allı la6L O. ddika ela 
b8ylece bırakınız. Badehu 91eak 
IU ile yübüd y•kaymaz. 8'ı W

retJe cildhüz km parlak olar. 
laem de ykdeki lekeler, bunr 
pklar zail olar. 

K.,,ekleri Çıbr ... t lp11 
Ne r..-ıı1 

Bir Wta ı.. gece Jaiapma 
yatukea bnp=u :&eJtiuJaiı .a
rlDüz. Y arnn saat kadar uçlr 
ıımzm m....na ~ 
8..W. '-t••IP bJm m baft 
war.k yaha'L &tai abat.. 

berabla bnihnlwt -- .. il• 
,..,..._ Bir laaftahk tednidea 
.... ......... kepek ...._, 

EV KADININ 
Bb..ECE~ ŞEYLER 
s.la jWWWlaJI awl piıtir'

-6? 
Ol- ftJ8 ... ,emeklerde 

b'e 'zcak. wla Pil it ya__.. 
bllaıı .. -e11e ~ 
K~ Wr ~ dibine o 
miktar Pi bJ--. baclelaa _,. 
iJ:_ ~ bpabmz. s.cM •1• 
ipnımo ,_...talan lanıus. 
Badelm aynca k8clk Wr 
kapta UJ111JU ~ ... 

JU11 İçİM PJclaahit olwbmus. 
y_..- iJP pipiktea sonra 
keplrla ..,. kepçe ile ........ 
alıp JOiuJ • lberiae koy•uz. 

• 5-clw-- d61dilmesiae ar 
•I mlai olur9Ulluz? 

Saçlanma• clökiHmnine .....ı 
olmak için, bir çeyrek litre ı• 
içine bir çorba kqağı kAforu, bit 
çorba k&Jığı boraks üAve edinis. 
ye bu mablfltu aaçlannıı:a aOril
nliz. Bu mahlütu haz:rladıktad 

yirmi dört saat ıoura 1'ullaDU11S. 



- Acaba tamir 
rer mı ?.. çok eU· 

- Yok B 
ter z •yetendi t;abuk bl· 
Ya~ 1:1vcenız dudaklarının bo· 

881
"' bUirlncl Ancak iki ye kadar ... 

.,~ ~ aaatllk bl! ı, var .. 

! =-r; 

. 
•••-111•• ••·••su 

1 •• ' 1 • • • 
••••• 1 ••••• ' 1 •• •ı'.!91: 'C 

bt Otomobil iki tarafı ağaçlıklı 
M~ rol~a son sliralile gidiyordu. 

Ş:rı korktu, şoföre bağırdı: 
_ ~man evladım yavaş .. 

k k ır yere çarparım diye 
mor mayınız Beyefendi. Bu za-
b. an~ kadar ancak bir defa böyle 
ır azaya ugv d B .. k'' gib' b' .. ra ım. ugun ~U 

be 
1
• .~r gundü, sizin gibi bir 

Y• gotü .. 
bu oto rbyordum. Yine altımda 
ağaca mo ıl vardı.. Şu ilerdeki 

çarpıp devrilmişlik. 

Son Günleri 
nedir?. Okuduğun kitabın adı 

- Pornpeinin son ü ı . 
- Zavall g n.erı. 

b ı acaba .. , .. 
ep ne oldu? o umüne se· 

Çocukluk 
-A 

nekada nne, arapların kim bilir 
r canla 

- Niye? .. rı yanıyordur. 
- Ben d .. ı·· 

Yüp ·, h uş um, dizim çürU
sıya oldu ş· d' 

nıyor. O 1 · ım ı canım ya· 
hiç canin arın her taralı simsiyah, 

arı Yanmaz olur mu? •• 

Oıu Lisan 
- lspi 't• 

Jeri ha . rl~ ısm yaparken ölü-
ı1gı ısanla v _ L ~ t• çagırırsın •• 

a ınce .. 
- ~için?. 
- OJü lisandır da ondanf .• 

Evde 
Biri b' · d ' ıran en borç istiyecekti. 
- A .. 

•ar rnı'/ 21ıırn, yamnda iki liran 

- Ha yır .• 
- Evinde nasıl.. 
- Evdelcilerin hepsi iyiler .• 

Zevk 
ti - Aıizim seni dUn akşaQı 

Yatroda .. d. 
tern d. gor Um, oturmuş mü .. 
ho ı3 ıyen esneyordun. Mademki 

ş anrnıyorsun neden gelirsin .. 

oyu::-b ~~den gelmiyecekmişim 
rn b •tıp kapıdan çıktığım za· 
Ban üyUk bir zevk duyuyorum. 

u zevki d k ra uyma için çok pa-
ın olsa h k . ft.el v. er a şam tiyatroya 

• ecegırn. 

Z 
Hasis 

en · f d gın akat çok hasis bir 
oshırna t d . 

çU mevk'dren e rasgeldim. Üçün• 
_ Aı . ~ oturuyordu. 

hi zızım dedim, senin gibi 
r adama ü .. üd 

Yakışır tnı? çunc e oturmak 

Dosturn içini çekti. 

d - Ne YapQyım, dedi dör· 
ilncn mevki yok ki ' 

----
Açık HiKaye 

Anne oknmak 

lıilnıiyor. Kızı oku· 

yor, o dinliyordu. 

Oknnan bimz 

açık yazılmt' hir 

hikaye idi. ~ıın a-

rına doğru a1ı oe 

kızına bir t LVS ye-

de bulundu: 

-· Oknrken kı

zım kulaklarını ka· L. ---

Ressam 
Rir ro:Jsam ar

kada11 ın b.tna. Lıir

şoy öğretti: 

- Eğer sana 
bir ref\saııı, l.ıcn 

c:ok giizol resim 
yapıyorum, derso 
hıaıııııa!. Muhakkak 
çok fena yapıyor· 

<lıır. Eğor bir:ız 

t<-vazula, oh şöyle 
biiyle derse, iyi 
bir n •ssam demek-

tir .. Arkad:ı~ıma sor· 
dıım : 

- .Sen nasıl 

pa. Renin ahlftkını 

lıozar ılııyunya«ın .. 

- Böyle yerlerde denize soyunmadan girmeli. Etrafta gö
recek kimse yok ki •• 

ro"i m yaparsın!.. 
- Eh 9öyle 

bVyle. 

SONBAHAR 
E\den g:tti yaz, 
Her taraf ayaz.. 
Pla.i bu halden; 
Çekindi biraz ... 

Kollar açıktı, 

Görenler 1 ı !, tı; 

Örtünün kız:ar 
Kış yola ç1kt1 •• 

Ayrılık yakın, 

Rü~gar 'çok çapkın .•• 
Kapa göğsünü; 
Açmasın sakın 

Bak geldi sıra, 

Gidelim bara; 
Haydi dolaptan 
Mantonu ara! .. . 

- CJdden nefls1. 

1 .•• 

- Kadmın yüzü mU ? •• 

- Hayır yUzUnUn boyası •• 

Sigortada 
-Efendim kon· 

diııiı.i sigorta et· 
tirınok iı:ıtiyorsu

nuz, fakat l.ıiz'rn 

mücsseı:ıe'Wiz Yıl~ı, ız 

yangına kartı si

gorta yap:ı.r, hayat 
sigortası için baş
ka bir ın iiesseseye 

ruüraraı't etmelisi
niz ... 

- Akıl öğren· 

miyo gelmedim. 
Size sigorta ol:ı.

cnğım .. 

- Nasıl olur 
efendi ııı .• 

- Niye olmasın, 
lıen de kendiıııi 

yangın için sigor-

- Sen beni a~l5k hiç sev
mfyorsun •• 

- Bunu da ş!mdl nereden 

çıkzr.dm?. 

- Uç ay ayni elbi~eyi giyen 

bir kadın h!ç sevrnr mi? .. 

DERTLERiM 
Gönliim bir dere. 
Aktı boş yere .. 
Sevda ugruna; 
Kandı bir kere ••• 

Kafam kazandı; 
Ateşte yandı, 

Bir alay saçma 
Orda topfanch .• 

Ağzım b:r faraş; 

Buna sen de şaş ... 
Bin göz çıkarır, 
Yapmadan bir ka,S 

Burnum bir ada, 
Boyu beş yarda; 
Am,\n çarpmasın 
Savulun varda!. 

Mesele 

1 ••• 

3 

Kilçük bir ço· 
cuk eliıı<lo bir he
s:ı.ıı kitalıı istasyon 
merııurunun yanı

ııa girdi.. 

- Bcyamca sa
nn. lıirşey sorac:ı

ğı ııı, iki tren ayni 
sa:\lte biri Pcıı llik
teıı biri de Haydar
paşa.dan hareket 
etseler. Bunlardan 
biri saatto •10 diğe· 

ri 3.3 kilometre 
sliratlo gitseler, 

ta ettireceği ın, Lir 
bacağım talıtaJan· 

dır. 

- Bilhassa bastonumu alan, yere dU,up beni uyandırmak 
lhtlmall vardır. 

lıiribirlorilo ka.rşt

laşt ık ları zaııı:ın 

lıL•r ikiı;i uok:ıdar 

nıt•:;:ıfe katntrnişh•r· 

d ir ·ve l'undikle 
Dayılarpa~a ara~;ı 

40 kilometre oldu
ğuııa göre heı:ıap
la nacaktır. 

, 
l 

1 
- Doktor, •ize ,11.aımeden ev· 

vel hastalığım için bir eczacı· 
ya mUracaat ettim •• 

- Kim bilir size na manasız 
bir f&) tavsiye etmlftlr! 

- Bir defa size muayene 
olmamı eöyledl •• 

....... ....... H~j~ı;·· ........ 'i' -
--f- ..... ıı&t-v• ı • • • • ı ' ı • 1 ı • , , , • , •• 

i 

Muharrir tabie romanını oku
du .. 

Güzel fakat çok fazla 
hayali olmuş .• 

Neresinde hayal fazla •• 
Romandaki vak'a bir se

nede geçiyor. Bir .sene evde ayni 
hizmetçinin adı geçiyor.. Hizmet
çiyi birkaç defa değiştirmeli ki 
tabii olsun. 

Dilenci 
Dilencinin yanmda bir de kö

pek vardı .• 
- Bir amaya merhamet edi

niz. 
Geçenlerden biri durdu: 
- Ama diyorsun amma, senin 

gözlerin görüyor ••• 

- Köpeğimin gözleri kör; 
ben onun için dileniyorum. 

Sayılmaz 

Tavla oynuyorlardı,' Falan Fi
lan: yendi .. 

Falan - E, oyunu kazandım, 
vadettiğin boyunbağını al •• 

Filan - imkan yok .. 

Falan - Niye, kazandım ya!. 

Filan - Sayılmaz, oyuna hile 
karıştı.. Ben pul çaldım. 

Kayıp 

Ortayaşlı bir adam, bUyUk 
mağazalardan birinde, etrafına 
şaşkın şaşkın bakarak dolaşıyor
du. Bir tezgahtar yanına sokulup 
sordu: 

- Beyefendi, bir ıey mi 
arıyorsunuz?. 

- Evet.. Biraz evvel karım 
yanımda idi, birden~µ:e ~'8yhettim 
de .•• 

- Kefenlik patiska yanımız .. 
daki dükkanda satılır beyfendi. 

Elmalar 
Bizim evin bahçesinde bir 

ağaç elma vardı. Afacanın biri 
duvardan atlamış elmaları topla
mış, ceplerine doldurmuş. Ağaç

tan inerken yakaladım. 

- Seni gidi yaramaz seni, el· 
maların hepsini yolmuşsuıı seni 
babana sö}liyeceğim. Baban ne 
iş. yapar. Nerededir? 

- Şurada köşe başında elma 
satıyor. 
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Büyük Dil Kurultayının 
Mesaisi Hitam Buldu 

••• 

Fuat Pş. Kendisini Boğmak Ve Öldür-
• • 

mek isti yen Adamları isticvap Ediyordu 
Paşa Kolunu 

Mal.,ırrlrl iC 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-149-

Faat Pqa iıkeleye çıkar 
çıkmu, Nuri kaptana emir 
Yerdi: 

- lıtlmbot, burada kalsın. 
Yarın erkenden mabeyine gide· 
ceğim. Sen de, benimle beraber 
ıel... 

O ande Nuri Ef. yi omuzla
rmdan tutup ta denize daldırıp 
çıkarsalardı bu kadar üşOmez ve 
titremezdi. Fuat Paşanın sakalı
nın uçları dimdik olmuı, gözle· 
rinde timşekler çakıyordu. Paıa· 
ları bile ayağının altına alarak: 

- Aman Allitb •. 
çağtrtan (Deli Fuat Paşa) ya 
karşı: 

- Efendim, mazur görünUı. 
Bendeniz gelemem. 

& Demenin imkim var inı idi? .. 
Gecenin karanlığı içinde, kılıcını 
ıürüye sllrUye yllrüyen bu berg8l 
gibi müşir, ıimdi Nuri kaptanın 
gözüne, korkunç bir dev gibi 
görünüyor, sanki aldığı emrin tıl· 
sımile bağlanmış gibi, onu takip 
ediyordu. 

Fuat Paşa önde, Nuri kaptan 
arkada olduğu halde orada du· 

Oğdurmak İçin Hareme Gitti 
Agih, tam taarruza hazırlan· 

dağı zaman hiç beklemediği bir 
müdafaa ve hatta mukabil taar
ruı karııaında kalınca, birdenbire 
fatırdı. Paıayı ateş edecek zan
nile hemen atanın boynuna yattı. 
Kuvvetli bir mahmuz darbesile 
ileri fırladı. Karanlıklar içine 
daldı... Önlerindan yılan gibi ka· 
yan ve zulmetler içinde kaybolan 
bu heyulidan, arabanın hayvan· 
ları UrktU. 

Şahlanan ve sağa sola saldı· 
ran hayvanlarm arkasmda araba, 
adeta bir kibrit kutusu gibi SÜ• 

rüklene sürüklene beş on adım 
gittikten sonra, oradaki hende· 
ğin kenarına devrildi. Fuat Pş. 
ile Nuri kaptan, ıstıraplar için· 
de arabadan çıkmıya uğraşa 
dursunlar, arabacının yanında 
oturan Paşanın Ağası, (Çerkes 
Şakir Ağa) yuvarlandığı yerden 
kalktı. Rövelverini çeke-

rck, AgAhm kaçttığı iıtikamete 
doğru fırladı. Fakat Aglh, yel 
gibi kaçıp gittij'i için hiçbir ıey 
bulamadı. Kazaya uğrayanlara 

yardım için tekrar geriye doğru 
koımıya başladı. 

Fuat Pa. ile Nuri kaptan, ara
badan çıkmıılardı. Paşanm ıol 
kolu incinmiş, Nuri kaptanın diz· 
lerl zedelenmişti... Arabacı, Şakir 
ağa ve Nuri kaptan, bin mUş

kUIAt ile arabayı kaldırmıya 

çalıtırlarkcn, Agah, takip edilme· 
diğinin farkma varmış; talibini bir 
defa daha tecrübe etmek üzere 
geri dönmüştü. Onları bu vazi
yette görllnce yavaş yavaş so
koluyordu. 

Silahı elinde olduğu halde, 
karanlıklar içine iğilerek Fuat 
Paşanın gölgesini arıyordu. Bu 
esnada, araba atlarından biri, 
koku alarak kişned:. 

( Ark :.ı.sı var) 

OPERA SİNEMASINDA 
Mevsimin en heyecanlı filmi 

VATAN UGRUNDA 
Kemali nrn\ıtffaki}'·Lle dı· \ aın ed İ ) Ol'. 

İlivcten: FOX halihazır dünya havadisleri. 

{ Baş tarafı l inci 1ayfada ) 

ca~ı işin ehemmiyetini ve bu 
sahadaki mUşkülAtı izah ederek 
cemiyetin iki senede toplanma· 
sını müdafaa etmiştir. Ne
ticede Kurultayın iki senede 
bir defa toplanması kabul edil· 
miştir. 

Dün mUnakaıalı bir hAdiıe de 
Oğuz Bey iıminde bir zatin 
tözlerinden çıkmıştır. Bu zat ıun· 
ları söylemiştir: 

" - Dil itinde fertçi miyiz ? 
Devletçi miyiz ? Meşrutiyetçi mi
yiz ?Şimdiye kadar hep kelimeler
den bahsedildi. Halbuki bu lıte 
en mUhim nokta gramer ve nahiY 
meıeleıldir. 

TOrk dili diğer dillerin anuı 
olduğu için Osmanlı tllrkçeslnin 

cllmle akııı, diğer medeni dlllerdek 
cUmle akııına benzememelidir. " 

Bu sözler gürültülerle karşı
lanmış, Oğuz Bey kllraUyU ter
ketmiye mecbur olmuştur. 

Samih Rif at Bey bir arabk 
bu suale cevap vermif, Kurultay 
müzakereleri esnasında muhtelif 
hatiplerin gramer ve nahiv mese· 
lelerini de münakaşa ettiklerini 
ve cemiyetin bu sahada tetkikler 
yapmakta devam edeceğini söy
lemiştir. 

Müteakıben 26 eylfılün kurul-
tay azaları için bir bayram 
addedilmesi ve o gUn azalar 
tarafından konferanslar verilmesi, 
propaganda yapılması hakkındaki 
teklif kabul edilmiıtir. 

Müteakıben söz alan Maarif 
Vekili Reşit Galip Bey bir nu· 
tuk irat etti. Reıit Galik Bey 
nutkuna şöyle başladı. 

" - Büyük Gazi Reis, Büyllk 
Kurultayın Muhterem azaları; 

Çalaşmıya başladığınızın onun· 
cu günündeyiz. Bu müddet 
içinde derin ilimden ve 

ETUAL SİNEMASI 

ran bir kira arabasına doğru 
giderlerkerı, iskelenin kö~esinde, 

karanlıklar içinde bir adam da 1 
yanında duran atın dizginlerini Büyük Program: 

k k 
Mil. N 1 T U Ş operetinin 

ı coşkun milli duygulardan kana 
kana feyiz içtik. Bu müddet 
içinde Türk dili uğruna emek 
vermeyi, Türk dilinin kurtuluşu 

yolunda çalışmayı biltün dünya 

ıı ı ıı ı tutuyor, bir eli taban· Fransıxca Ye Aln~anca kopyeai birden gösterilmektedir. 
casında ~du~hald~Fuat Paş~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nın arabaya binişini gözetliyordu. 
Paşa, arabaya binip te hareket 
eder etmez, bu adam da derhal 
atının Çerkes eğerine sıçırach. 
Arabayı takibe başladı. Bu adam, 
meşhur, (Kadıköy tulumbacıları 
reisi, ( Çerkes Agah ) dı ... Araba, 
Üsküdar caddesinin bozuk kaldı
r1mlarında sarsıla sarsıla gidiyor; 
Fuat Paşa, arabanın köşesine 

çekilmiı, yeni bir hAdiseye karşı 
gafil bulunmamak için yolları 

gözden geçiriyor, Nuri Kaptan da 
Fuat Pş. nın karşısında büzülmUş, 
derin derin düşünliyordu. 

Artık ( Kurbağhdere ) ye 
yaklaımıılardı. Fuat Paşa, bir· 
denbire içinden doğan bir hisle 
başını arkaya çevirdi; arabanın 
arkasındaki küçük pencereden 
baktı. O zaman, karanlıklar için· 
de bir sUvarinin arabayı takip 
ettiğini anladı. Derhal tabanca· 
ıınJ çıkararak eline aldı. Sık s ı k 
pençereden bakmıya başladı .. 
Araba Kurbağlıdereye geldiği 

:ı:aman, Agah, birdenbire atını 

mahmuzladı. Arabanın sağ tara
fma yaklaştı. O zaman Fuat Paşa, 
yavaş yavaş arabanın sağ taraf 
penceresindeki camı indirdi. Ken
disi de köşeye çekildi ... Agah, atını 
biraz daha sıkıştırarak pencere 
hizasına gelir g elmez, Pş. derhal 
rövelverli elile başını pencereden 
çıkardı: 

- Dur... Kımıldama, geber
tirim ... 

Diye bağırdı. 
.. 

Bu akşam: 

ARTiSTiK Sinemasında 
BüyUk Gala müsameresi olarak 

Kadın Peşinde 
( RUBACUORI) 

lık İtalyanca sözlü ve şarkılı 
muazzam film 

ARMANDO FALCONİ GRAZİA 

DEL RİO 
İlaveten: EDUARDO BİANKO 
Arjantin orkestrası. "Pampa Ar
~entina,. nın tariht tabloları ara
aında ın mükemmel ve bat dön-

dürücü tangoları terennüm 

edeccttir. 

Telefon : 42851 

"KANUN 
NAMINA,, 

ll akiki lıir ş .d11•wr ol<l nğu ııd an her
kes ittifıtl ı t ııwkt ı •dir. 

Bu akşamdan it ibaren 

GLOR YA da 
K ahra n anlık ••• 

Lüks ... 
Aşk ••• 

işlerinden üstün tutunuz . ., 

Vekil Bey tesbit olunan ça
lışma programının tam manasile 
tatbik edileceğini, bütün hükumet 
namına Reisicümhur Hz. ve Baş· 
vekil Paşanm emirterile tekrar te· 
min ettiğini,müstakbel neslin Türk 
dilinin ıslahı yolundalci bugünkü 
mesaıyı minnetle anacaklarını 

söylemiş ve nutkunu şöyle bitir
miştir : 

"Yüksek kumandası altında 
yeni milli cidal ve z::fere yürü· · 
yeceğimiz Büyük Reis ve muh
terem Kurultay arkadaşlartm cüm· 
Jenizi sağlı ve muvaffakıyet içinde 
tekrar buluşmak temennilerile ve 
en d~rin saygılarla selimlarım." 

( Alkışlar. ) 
Maarif Vekilinden sonra Ka· 

tibi Umumi Ruşen Eşref Bey 
kürsüye gelerek birçok yerlerin· 

Yabancı Bir Bayrak Altında 
Büyük Rus filmi 

CHARLOT TE SUSA ve GUST AV FRÖHLICH 

havadisleri. R. K. O. dünya 

MAJ i K Bu akşam başlıyor. 

den alkışlanan bir nutuk söyle
miştir. Ruşen Eşref Bey hitabe
sine şöyle başlamıştır: 

"Büyük Gazi, arkadaılar; 
ilk Dil Kurultayı buglln sonu

na eriyor. Böyle büyük ve tarihi 
bir vazifeyi gören Kurultayı say
gı ile selamlıyorum, güzel lıtan· 
bula ne mutlu ki 1 harf inkılAbı 
ilkin onda hazırlanmııtı. Dil inkı-
IAbının ilk hızı da kimdi ondan 
baılıyor.,, 

" Umumi Kitiplik elindeki 
yazıları umumi merkez heyetine 
verecektir. Bunlar ileride bu~ 
rıbp yayılacakbr. Baylece Kuruı. 
taya yurdun dört bucağındao 
getirilmiı olan hiçbir armataa 
sayılmadan unutulmUf, sunulma
dan saklanmıt olmıyacakbr. 

Arkadqlar, 
Botun hatiplerin ıöılerl, Kr 

rultay programının altı maddeal 
üzerinde toplandı. Bu proırarn 
Tttrk dilini tıç zaman içinde dO
tünUyordu. Dilimizin dOnll, bugU
nU, yaranı. Onun için diyebilirim ki, 
bu program, tarihi ve coğrafyası 
olan bir programdı. Çünkü Türk 
dilini zaman ve mekAn içinde göı 
önüne koydu. GördOk ki, Türk 
dili, genitlikten yana Asyanın 
göbeğinden biiyUk ve Atlas Ose
anların kıyılarına, Hint Oseanının 
kıyılarmdan Finlindiya körfezi 
kıyılarma kadar yayılmıı bir urr 
mandır. 

Derinlikten yana iıe insan 
zekisının en ıraklardaki belirtf. 
sine kadar gider, uçsuz bucakstı 
bir yoldur. 

Gördük ki dilimiz tarihin en 
ilk izlerinin de öteıioe varabilen 
devirlerdeki büyük muhaceretle• 
rin dili olmuıtur. En ilk ve eıki 
kllltUrlerin dili olmuştur. En btt
ylik zaferlerin dili olmuıtur.,, 

Ruşen Bey Ttırk dilinin Türk 
fatihler tarafından dllnyaoın her 
köteıine götürlilmiif olduğunu, 
Muıtafa Kemal devrinin dlifünce 
hamlelerinin bizim için diğer ta· 
riht devrelerden çok uyarıcı ve 
başarıcı olduğunu söylemiı ve 
demiştir ki: 

"İşte Mustafa Kemalce düşü· 
nüş bu demektir. Bu kurultayın 
programı da bu cemiyetin kurul· 
ması gibi düıünüşün bir örnegi· 
dir. Mustafa Kemalce dlişünmek 
demek tahlil ve terkip etmek; 
şuurlaştırmak; nizamlandarmak, 
sistem haliney komak demektir. 
Bu usul, Çanakkaleden dil kurul· 
tayına kadar ayni hızı ve sırayı 
gösterir. 

Y aphğı iılerin hiçbiri kolay 
değildir. Ounun ve hepimizin 
şimdi bu sarayda toplanmamıı 

için önce onun yıkılmıı Türkiyeyi 
verilmiş İıtanbulu kurtarmall 
gerekti. Onun ve bizim lstanbul
da oturmamız için onun yeni 
Türkiyeyi kurması gerekti. ,, 

Ruşen Bey BüyUk Gaıioin 
vatanı olduğu gibi dili kurtarmak 
karar ve azminden bahsetti ve 
nutkunu şöyle bitirdi : 

" - Unutmasınlar ki bu yold 
Mustafa Kemal açtı, böyle bit 
yolun başında bulunmuş olduğo
nuz için bahtiyarsınız, hem de 
Mustafa Kemali görerek, reyleri
nizle bu dile yol başında hizmet 
ederek .. ,, 

Müteakiben R eis Kazım Pat• 
kısa bir kapanış nutku söyliye
rek işin çok miihim olduğun&J~ 
Gazi Hz. nin müzakereler• 
hergün takip buyurmalarını~ 
bu ehemmiyeti tebarüz ettirdiği .. 
ni söylemiş ve: "Aziı ve muhte
rem kurultaycılar, birinci büyDlı 
Türk dili kurultayın• kapatıyO" 
rum.,, demiştir. 

• 
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• T ) MU R L E N K Dünyada İlk Güzellik Öğdülü 
-ıoo- Muharriri: lf. * Erkek Allahlar Allak Bullak Oldular, 

Timur Hergün Tevekküle Hepsi De Aşk Uduna Yandılar 
Mektup Yazıyordu 

~ o~rak, onun ihtişamı altında 1 
titrıyordu altn b 'h . 
• ' a u eı u ı tııama 
ımreolyordu .. b' 1 
1 , yuı ın erce müsellAh 
nıao onun kudreti ·i dağlara ve 

ovalara tereonUm ediyordu. LAkin 
:~un içinde ıönmez bir ıızr, 
k:nmez bir inilti vardı. Şu kadar 

ör y~r te gök bu iç ateşini 
1 mıyordu, •ezmiyordu. 

GnnJer, lıte böyle geçti. Ti
:ur. ekıeriya gözlerini kapama-

1 ~· h elemli geceler geçirdi. Her 
a a ' odasından çıkar çıkmaz 

ıorardı: 

- Mogoliıtandan ne haber? 
bii Şayet Ulaklar gecikmişse, 
du yUk ~arargihın içi altUıt olur· 

• KAtıpler başlanırdı, tarhanlar 
azarlanırdı ki 
K ' Ufa ar hırpalanırdı. 
arabağ kışlağında en bUyUk i• 

•n bu Uk "' 
muh by meşgale Mogolistanla 

; .. ere meselesi idi. 

T eve~~~rce kilometrelik mesafe, 
ıız u . Hanımın şerefine, sayı-
U menzıllerle bezenmişti. Her 

ç aaatlik ye d .. h 
•aatlik r e yuz ve er on 
iht· noktad• da üç yüz at 

ıva eden h 
rilrni t. a ırlar vücude geli-

ş 1
• Ulakla.. k·· ·· '- ·ı lerde . . .'' UÇU!'i. menzı -

nıe .
1
a
1 
t degışhriyorlar ve büyük 

uzı erd t d 
crnan ti . e aşı ıkları mektupları 

e en d" 
devred" l ıger mesle~taşlara 
lista d ıyor ardı. Bu auretle Mog-o

n an K b -Mog-ot· ara aga, Karabağdan 
ıstana .. d ·ı 

bir . gon en en haberler 
nıadaaDlye bile tevakkufa uğra~ 

an ge.-:e ve U du 
liyordu T k ~ n ı gidip ge· 

· e hır ·· k 
Tb_imura TevekkUlde!u~ah~~ tu ki 
ır mektup l . veren 

d ge mes1n 
a T evekknl ve ondan 

u e cevap 't . 
Timur gı mesın. 

, genç Ec 
mektupları b. eye yazdığı 
du. Lakin ızzdat kaleme ahyor-
H on an l l ızır Hoca k ge en er, ya 
k nın al . d 
fılipler elinden emın en, yahut 

yordu G . çıkmış bulunu-
. erçı h 

metli h t er mektup, kıy-
as anın · ·ı 

tuttug-u . ıyı eşmiye yUz 
nu temın ed. d 

Tevekk··ı ıyor u. Lakin 
h u , aylar r-. h 

enuz kendi . geç ıgı alde 
Y<ızmaınıştı ~~.ıle bir tek satir 
\re tak t ' l ımur, hastalığın 

a sız ağın d . 
eden b h evamını ıspat 
nıekt bu dale kederleniyordu, her 

u un a: 
"N 

te se e olur Çocuk, bir keli:necik 

laruıı: ~~z: Kağıtlarda parmak-
17.ını ar B ca li ül.. ıyorum. ulamayın-

Jak, Venedik ve Cineve CUm· 
huriyetleri namına hareket ettiği· 
ni slSyliyen Mayoko iıimli Cene· 
vizli tacir, Fransa Kıralının 
adamlarından bir Dominik papazı, 
Yıldırımın elçi Gedeye yüz ver· 
mediğini ileri sUrerek şehinıahı 
kızdıracak mektuplar yollamışlar· 
sa da elçinin nerede bulunduğu· 
na dair müspet bir haber alına-
mamıştı. . 

Nihayet bu karışık vazıyet te 
tevazzuh etti. Bir gün elçi Ge· 
denin adamlarından biri boy gös
terdi, onun - Yıldırım tarafından 
gönderilen elçilerle beraber • 
yolda bulunduğunu bildirdi. Ti
mur, mutlaka iyi bir cevap ala
cağından emindi. ÇUnkll o güne 
kadar yıktığı tahtların hikayeleri 
btitlin dünyanın kulağını doldur-
muş bulunuyordu. Yıldmmm, kör 
bir gafletle ters bir vaziyet ihdas 
edeceğine ihtimal veremiyordu. 
Bu sebeple elçilerin kabulü için 
bilyük hazırlıklar yaptırdı, Ger
miyan Beyile arkadaşlarını da 
çağırıp müjde verdi: 

- Haber geldi, gözüniiz ay· 
dın olsun. Muhakkak ki, Beyazıt, 
sizi yurdunuza çağırıyor 1 

Onlar, inandılar mı ? Hayır. 
ÇiinkU Yıldırımın sademesine uğ
rayıp yıkılmışlardı, onu pek iyi 
tanıyorlardı. Fakat Timurun da 
Yıldırımı yıkabileceğine kanaat
leri vardı. Ondan dolayı diz öpüp 
teşekkür etliler : 

- Zaten biliyorduk, dediler, 
aenin emrin o nabekirı yola 
getirecekti. 

Artık bekliyorlardı. Elçi Gede, 
Tiınurdan en küçük katibe kadar 
büyük karargah için müşterek 
bir düşünce olmuştu. Hergün 
onun konak yerlerini sayıyorlar
dı. Şimdi fildn yerde, yarm falan 
yerde deyip ağız harıtası çiziyor· 
lar, bu şifahi menzil defterini 
sabah ve akşam noktalıyorlardı. 
Ondan: 

"Yarın, Ulu Hakanın ayağmı 

öpeceğiz., şeklindeki haber gel
diği gün Karabağ ordugahı baş-
tan başa çalkandı. En kayıtsız 
neferler bile elbiselerini temizle-
yip silahlarııu parlatıp Yıldırımın 
elçilerini karşılamıya hazırlandı. 
Şuursuz bir merak, Kostantaniye 
önünde at oynatan, Macaristan 
ovalarmda kılıç sallıyan şöhretli 
muharibin t.lçileri için herkesi 

üıcr·z duyoruın!,, diyrırdu. Fakat 
ın e r h 

lend' u unun ıst,rabım din- (Arkası var ) 
ırnıek ist d' - . 

.lcUçük b. e ıgı o nurl1J izlerden c:::::·=-=======;;:..:====::::::ı 

uykusuz bıraiuyordu. 
• 

D ır zerre bulamıyordu. 
evlet işle . t b" . . 

tıkır d rı, a ır caız ıse, 
ın a .. .. d 

ıark . yuruyor u. Asyaı 11 

dog-
1
' şbınıali, Cenuba ve k<trba 

ru üyük b' . . isrni . ır parçası Tımurun 
nı tesbih d" . . h her , c ınmışlı, ergün 
) erden 1 t k h . büyitk h ' 8 ar atar azıneler 

iare; . arıgAha akıyordu. Milyon-
a ı11san k 1 hak ' azanç arını kudretli 
anın ay -

gü agma atıyordu. Asyayı 
lı lleş aydmlatıyorsa Timur yaşa 

Yordu ve k t' 
lcr· . 1 anın ahalisi kendi-
ôdınt Yafalan kuvvete şükranlarını 

eınek · · 
edi 

1 
ıçın herşeylerini feda 

Yor ardı. 
Yalnız Ed' . . 

••Gede ırneye gı<len elçı 
rını a' den haber yoktu. Yıldı-
b l eyazıdı paytahtında 

u anınını tı h mı 
Pelt b ş ' yn ut o, hiddetine 
gada çba uk ınağlfıp olan hlinkarın 

ına mı - •1 ğiz n . ugramıştır Herif ce-
' egen do ·· ·· lığına d . nrııuştu, ne de sağ-

Ger"i İst <urb hılıber göndermişti. 
" an ul m t y . pera oru edıncj 

SON POS'I'A ................. 
\ cvıııi, ~iyasl, Havadis ve Halk 

gaıetesi 

idare· lstaıı bul: Cski Zaptiye 
• ı; :ıtalı:e~ıııo eokağ'ı 25-1 

Telefon: lı;taııtıul - 20203 
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ABONE 
TÜRKİYE 

Fi A Ti 
ECNEBi --t400 Kr. 

750 " 
400 " 
\50 " 

1 Sene 
6 Ay 

2700Kr 
1400 " 
800 " 
300 " 

3 " 
1 " 

(;;elen evrak geri verilmez 
llaıdard:ııı ıno:)'uliyot alınıııat. 

l't'•ll> içiıı ıncktuplıır.ı (6) kuru,,luk 
pul ı !h ~i H'lzııııdır. 

Adres degı~tirılııırsi (20J kuru7tur. 

Gu.eleın!%de c;ıl"' 1 resim ve yazı .arın 
bUtün h klaıı mahfıu vo ga.ıet.:nılu 

aittir. 

~---------------------------

Evvel zamanda, urumcası 
Atena ya de Pallas; Romencesi 
Minerva adında bir dişi Allah var 
idi. Akıl, us, zanaat, cenk tanrısı 
idi. Allah başı JUpiterin has kızı 
idi. Babasının imiğinden zırhlı 
silabh doğmuttu. 

Bir de bundan daha Ustün 
bir avrat tanrı olurdu, Allahların 
kıraliçası idi. Satilrn tanrı ile 
Re'nin kızı, Başlanrı Jüpite~'i? 
hem kızkardeşi hem karısı ıdı. 
Koca tanrılardan Mars'ın da 
anası idi, Jünon deye çığrılırdı. 

Günlerde bir gün bir dişi 
tanrı daha türedi. 

Bir sabah şafak vakti deniz 
uykudan bir başka çeşit uyandı. 
Dört yakadan bakışan cümle 
Tanrılar, atit gibi deryanın ayran 
gibi yavaş yavaş kabardığını 
sezdiler. 

Ne ola ? deye seyre varırlar· 
ken, dalga köpüklerinden bir 
ıen kişi belirdi. geldi, geldi ; 
annaçlarına dikile kodu. 

Bu nider gören er allah-
lar küçük dillerini yutayaz
dılar. Kadın allahların çtme ke-
milderi biribirine kenetlendi. 

Bu gelen Venüs'tü, Venüs! 
Urumcası Afroditi .. 

En doğrusu bunu Fenike ~e
micileri Fenike, Siriya ellerinde 
eberivermişlerdi. Oraların Astar
te'si, dört kitaptan Tevrah şerife 
kadar ün salan Ahtaret - Astarot 
idi, sizin anlıyacağınız Güzellik 
Tannsı ... 

Görmeliydi erkek Allahlar ne 
allak bullak oldular.Hepsi de onun 
aşk uduna yandılar. 

Çünkü o güne - ne de bu gü
ne - dek bu kerte güzel bir · dişi-
nin ( Le\ihi ka_l~m) kütüğüne kay
dı geçmiş degıldı. 

Kancık tanrıları sormayın 
garil Onlc>rın hali perişandı. Kıs· 
kançlıktao ne edeceklerini bile
miyorlar, öfkeden kafataslarında 
yolma<lık saç bırakmıyorlardı . 

İçlerinde en küplere bineni 
Allahlar padişahının başkadını 
Jüuon Hanımefendi ile has km 
Miııerva Sultandı. 

Ana kız açıvermişler ağızla-
rını, yuınrukluya komuşlar butla
rını, ( biz daha güzeliz, biz daha 
yavuzuz ) diye bar bar bağırıp 
ter ter tepindikçe ne yer kalıyor
du zıngıldamadık ne ~öv!. 

Baktılar ki erkek tanrılar, iş 
azdıkça azmakta, filhal en Ulu 
Tanrı Ji.ipiter emretti: Küçük 
büyük, yarı bütün kaç Allah 
varsa beri gelsin hele deyerek-

ten .. 
Tanrıların hepsi biriktiler. 

Meclis kuruldu. Jüpiter onlara 

hitap edip: 
- Hey bana bakın tanrı efe

ler! Tanrı bacıların en şat.ıfatl sı 
kimdir'/ Hangisi (dünya güzeli -
güzellik kıraliçası) olınıya lA-

yıktır? 
Diye sualde bulundu. 
Bu soruya cevap vermekliğe 

Ogünedek Bu kerte 

Güzel Bir Dişi 

Görülmemişti 

- Samih Rlfat Beyefendi Uatada -

Yazan: Kantar Ajası Zade 

SalAhaddln. lzmlıra 

tanrıların hiçbiri kıyııamadı, ınt 
dökmUf kediler gibi düşünceye 
karıldılar. 

En sonu, ihtiyarlardan bir 
akıllısı imdada yetişti: 

- Öğdül olsun. En elvcriıll· 
ıini FAris seçsin. 

Dedi. Hay Allah 
huda etsin koca dayıl 
evvel sizsinizdir, diye 
rılar el oğuşturdular. 

seni ber
Yine aklı 

genç tan· 

Doğruau en münasibi bu idi. 
Baş güzeli ayırt edecek, çoban 

=RADYO= 
6 Teşrinievvel Perşembe 
latan bul - (1200 metre) 14 Dil Ku· 

rult:.ı.yıııın rniizakerelcri, 18 orkestra, 
H>,ü Makbule Hanımın ve Yesari asını 
Beyin iştiral.ilo alaturka konser, 21 
orkt•stra. 

Bükreı - ( 394 metre ) 21 ,arkı 
koııı:ıl'ri. 

Beiirat - (430 ıuetra) 20 Alııı:uıca 

ruulı:ıvorc, 20,30 gramofon, 21 dokto
run ta,·siyelt·ri, 21,~0 piyanoda e:-3ki 
9arkıl:ır. 

Roma -( 441 metre) 21,45 soııfoni. 
PraQ' - ( 488 metre ) 20 fenni mu

sıı.bnlıe, 21 Yerdi'ııin scçilmit oscrleri. 
Vl7ana - ( 51l ıııotra ) 19,:.?;; kon

ferans, :!1,20 Alkcsti Lınlndo bir ko
mctli, :!:i Lolrnr gecesi. 

P•ıte - ( 5~0 motra ) 20 Çigan or
kestrası. 

Varıon- (1411 metre) !?0,5 Edebi· 
yat uahishıri, 21 hafif koıısor, :?:?,no 
stiıdyolla komedi, 2:3,15 daııs ha,·al:ı.rı. 

Uerlin - ( 1633 ınetrd ) 21 musikili 
koıııı•ıli, 23,::W \'iy:ı.nıı.'dan nakil, 

7 Teşr,nievvel Cuma 
lıtımbul - (1!WO metre) 18: birinci 

klsıııı alaturka saz, l!l,5 gramofon, 21 
ikinci kısım alnturk~ saz. 

Bükret (394 metre) 21,45 dört 
kiti ıle kili. o lu~\·aları. 

q•'grat - (4:JO metre) 20 Fransızca 

ders :21 Varto' adan nakil, 23 gUntlıı 
hab~rleri, soııra Avrupad:ı bir gı•ziııti. 

Roma- ( 441 metre) 21,45 ınuhto
lit konser 22,~JO komedi, 2:1 konser. 

Pra) - ( 483 metre ) 20 Hcran 
:::lok ıet ~O :ıo armonik, 21 konser. 

7 
' ) 'O r:o 'I'' 1 l Viyana - (IH 7 metre :... ,:.> ıro t o 

kili:-:ı• harnl:ırı, 21,40 orkestra, 23, 15 
dans ha \'aları . 

P•şte - (5M metre) 20, 15 konser, 
22 S!dnn orkcstra~ı . 

Varıova - (141 t metre) ~O muhtelif, 
20,4:J radyo gazete ·i, ~l musikili 
mus·tlı:ılıo, 21, 15 senfoni, 24 danı 
lıa' :ıl.ırı . 

Berlin -( 1635 metre) 20 doktorun 
tav:ii~ ı•leri, ~1 koloııya'dan naklen 
( Hnlzak'ın hiiytik çocuğu ) isıııiııdeki 

kO'ıı• ıli, tcm~ili ınliteakıp dans ha\'aları. 

··============================-

S\nir\eriniıi 
muhataıa ic;in 

tamami\e mahzursuz. 
o\an 

&rom ura\ 
(( Knoll » 

FAriı'ten daha ıyısı olamazdı; 
Hani ıu, Priyam ile Ekilp'Un oğlu 
erkeklerin en yakışıklı11 Flriı •.• ! 

Hemen mUbaıirler gidip onu 
kuzu gilttilğU İda'dan ( Kazdağı) 
tanrıların huzuruna ilettiler. 

Maç yaman oldu monıer efeleri. 
Diti allahlarda görmeliydi 

çekidüzenin daniskasını, ne tuva· 
letler yapmışlardı hey kara gözlü 
tanrım! 

Minerva, daha gün doğarken 
güneşle gövden macun karmış, 

güneş aarııım birl4ntin edip saç.· 
larma çalmış, göv maviıini koz.· 
matik yapıp gözlerine çekmi,ti. 

Jünon'un zülüfleri üstllnde ge
cenin karanlığı yayılıyordu. Ana· 
ıının dudaklarını Mara, cehen· 
nemden aldığı en kızıl ateşle 

boyamıştı. 
ÔğdUl olurken dişi Allahların 

içinden neler geçtiğini sorar mı· 
sınız? Bunu etmeyin. Zira oku· 
mayan kalmamıştır. Gazetelerin 
sayfaları dola idi; hani şu, ge• 
çenki (dünya güzelliği müsaba
kası) nda her memleket güzellik 
kıraliçasmın geçirdiği öranlarla .• 

Dişi tanrılar müsabakasında 
Allahlar Kıraliçesi baş kadm 
Jünon Hanımefendi, Çekoslavak· 
ya; Minerva sultan, Alman dilbe
ri; bal kız Venüs, Türk güzeli 
yerinde bulunuyordu. Son müsa• 
bakada bunların içinden neler 
geçmışse o ilk müsabakada da 
onların içinden bunlar geçmişti. 

Tanrı da olsa kul da olsa av· 
retlerin biribirinden farkı yoktur, 
canım, ayvaz kasap hepbir hesap. 

Öğdülde gUzellik rekorunu 
kıracak dişi tanrıya nişan olarak 
erkek tanrılar altın bir elma ha· 
zıriamışlardı. 

MUsabaka oldu. Faris, Gahpe 
deli çoban, kavalını öttüre ıahna 
gelip te elmayı V enUsün eline 
toka etmesin mi? 

- Mis güzellik tanrısı! 
Hey gidi ağalar görmeliydi 

olanı! Jünonun dudaklarında 
kızaran cehennem ateşi] kömUr, 
Minervanın başı!lı ışılatan gün 
ııığı gece kesildi. 

Hak yerini bulduğu için er
kek tanrılar sevinçten sıçrayıp· 

patırlardı. Biraz sonra koca bir 
küp şarap önünde , Diya • 
nizoı ( Baküı) Hazretleri ulu 
boydan bağlama zıngırdattığı hal· 
de tanrıları kabak kabak içki 
çekip höngüre böngüre zeybek 
oynamıya kaynaştılar. 

Tam kafalar tlisülenince hep 
bir ağızdan: 

- Veniis, Venüs! ya Hazreti 
Venüs! 

Diye naralar atarak kapela· 
larını onun önilnde bakipa ettiler. 

işte efeler, ilk dünya gilzelli
ği öğdülü böyle oldu. Tevarihte 
yeri vardır. 
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Boğazlar Alınırsa Harp --o-oK-ro-RL_A_R -

DIŞ TABIBLERI 
Cemal Ziya KöprUbııoı, Emtnöna 

Han 2 el kat No. 4 

Dr. lbrahlm Et m ~!fınl:% 
Mahfili. Tel: 28548. Haynti, 11ıı1' 
gıdat b HQmum tahliHl.t. 

Aleyhimize Dönecekti 
Bu erkam, cereyanı hale na• 

Karan mUtalea edildiği takdirde, 
Jeneral Hamilton'un hücum plAna 

her ne olursa olsun, maiyetin· 
deki kıtaatın, kendilerino tahsis 
edilen vazifeyi ifa edecek 
kuvvette bulunmadığı derhal an• 
laşılır. 

Kuvvei seferiyenin miktarını 

tayin eden esbap evvelce izah 
edilmişti. Gelibolu seferi bida· 
yctte tamamen tali bir hareketi 
harbiye olarak tellkki edilmiş ve 
buna tahsis edilen efrat ta diğer 
sahnei harplerden fedakarlıklar 

yapılarak dev~irilmişti. "Boğazlar 
her ne pahasına olursa olsun 
ıaptedilmelidir,, karan bile, ilk· 
baharda Fransız cephesindeki 
yapılacak taarruza ilaveten böyle 

bir sefere fngiltere imperatorlu· 
&'unun tahammül ve iktidarı olup 

olmadığı düşünülmeden l.aydedil
mişli. Meselenin evvelce etraflıca 

tetkik edilmemiş olmasının Ça
nakkale lınrekahnda Lidayetiııden 

nihayetine kadar çok büyük te· 
Birleri görüldü. 

Çanakkalede karaya çıkı~ 
tam Fransız cepesinde ve ikinci 

Y pres muharebesinde Almanlarm 
zehirli gaz kullanmaları ıama• 

rıma tesadüf etmişti. Fransız 
cephesinde derhal taarruza geç• 

mek kararı olmasa idi Mareşal 
Sir Jobn Frenchin elinde Lütün 
hattı tahtı emniyete alacak ve 
ve hatta artacak kuvvet vardı. 

Fak t o zamana ve bilhassa 
Çanakkale seferinin ikinci ~ere

cedc bir sefer telakki edildiği 
bir sırada Mareşal French fazla 

kuvvetlerinin başka l:ıraflara 
sevkedilmesine biç tc taraftar 
değildi. 

Mareşal Fren ehin ve hatta bil· 
tUn lngiliz efkarı umuıniyesinin 
o sıradaki hissiyatı Times gaze· 
tesinin 27 nisan tarihli nüshasın· 

dal i şu bentten iyice anlaşılır: 
11FJandre cephesinde 22 nisanda 

.1 başlayan ve bütün şiddetile de
vam etmekte olan harp haberJe
rine inzimamen, Geliboluda milt
tefiki~ kıtaatımn k&raya çıktık· 
ları hoberl gelmiştir. Fakat bu 
yeni cephedeki harekatın safohah 
bizi neticei k.at'iyenin istin:Jal 
edileceği esas cepheyi unuttur
mamalıdır. ilk ve yegane dlı
şüncemiz garp cephesindeki 
bükülmüş fakat kmlmamıı olan 

( 
-= 

Resim 1 ah/ili Kuponu 
~~~~~~--~~ 

'i'abintiniıl Cl~onuıo'· istlyouanu 

r nıiniıi 5 ı?.dat kupo:ı ile lıi:· 

1.kta &~ndcrlııiı. Re mıııiz ınrnn 

t~bfJir "e iade cdilıneL 

" 

------------------------------lEim, meslcı"t 

\ eya Ea.n'at? 

Bulundu,.ru 
nıoınlokot l 

ltesimio klite~I 30 kuruıh" 

Pul ro.ukabilind0 gJn lorilo.J. : 

hattımıza inhisar etmelidir.,, 
O zaman henilz bu ihtara lll· 

zum yoktu; çünkn şnrka ehem· 
miyetli takviye kıtaatı göndermek 

meselesi mevDıbahs değildi. Je· 
neral Hamil tonun ihtiyacı henUz 

takdir edilmemişti. Gal'P cephe· 
sinde Mareşal Frenchin ordula· 

rındaki zabitan ve efradın kısmı 
azammın İngilterede çok nüfuzlu 

dostları olduğu nazarı itibara 
alınırsa, bu ordulardan, Akdeniz 

kuvvayı seferiyesi hesabına feda· 
karlık yapılmaması hakkındaki 

cereyana hayret etmemek lazım 

gelir. Fak at bir defa da, Alman 

Bahriye Nazırı Amiral Von Tir· 
pizin bu baptaki fikrini mulalea 

edelim. Amiral, 31 martta yazmti 
olduğu bir muhtırasında: '1 Bogaz

ların zaptedilmesi bize büyük bir 
Jarbc olur... Son kozumuzu kay· 

lıetmiş oluruz ,, diyordu. Bu ta
rihten dört ay sonra Amiralin 

f,kri değişmemişti. O zaman 
yazmış olduğu bir muhtırada da: 

"Vaziyet çok tehlikeli.. Boğazlar 

zaptcdilirsc harp, aleyhimize oia· 
rak bitmiş demektir. 11 Diyordu. 

Bizzat Çanakkaleden bile tak· 
viyo kıtaatı oevki için çok geç 

müracaat edilmişti. jeneral Ha· 
miltonun bu baptaki ihtirazı, 

karaya çıkışın ilk günlerine inhi
sar etmemişti. Her .ıedense, Har· 
biye Nezaretini iz'aç etmek iste
memişti. Çannakkaledeki ordu-

nun maruz kaldığı müşkülata 

Lort • Kiçner, ancak Amiral de 

Robek tarnfmdan Bahriye Neza
retine çekilip Mösyö Churchilile 

bahriye birinci Lordu Lord Fis
herin Harbiye nezaretine gönder-

dikleri telgraftan sonra vakıf 

olabildi ve imdat kuvvetleri gön

derilmesi lüzumunu takdir ede
bildi. Telgrafı alır alımız, öğle-

den sonra naat 2,20 de Jcneral Ha
miltona atideki telgrafı gönderdi. 

" Takviye kıtaatına ihtiyacı· 

Makswcl 
istediğiniz 

r.ız vLırsa, Jeneral 
Mısırdaki kuvvetlerden 

kadarını emrmıze göndermiye 
amadcdir. 11 

Çeyrek s:ıat 

Curchill At:-ıiral 

telr rafı çel ti: 

sonra da M. 
Robeeke de şu 

" Lord Kiçner, Jeneral Hamil
toü:ı tdgraf çekerek Mısırdan 
Ltodiği kadar ku\'vet çekebile
ceğini hatıı·lalh. Ben ve birinci 
bahriye lordu, elde fazla kuvvet 
bulundurulması fikrindeyiz. Buna 
binaen Is 'cnderiyeye yirmi bin 
kişi nakledebilecek nakliye ge
mileri göndermekteyiz.,, 

Fakat Lort Kiçner, Çanak
kaiede, imdada muhtaç olan 
hakiki ve ümitsiz vaziyeti ancak 
Frans z amiralinin bir telgrafın· 
dan sonra takdir edebildi. 26 
nisan akşamı, İngiliz başkuman· 
danı yalnız tüfek cephanesi gön
derilmesi hakkında telgraf çek
tiği esnada Amiral Guepratte 
de Maltadaki amiri vasıtasil~ 
Londraya gönderilen şu telgrafı 
çekmişti: 

( Arkuı .... , ) 

( Operatör ) 
Dr. Sabri Osman ,'irkoci 

Şahinpn,ıı. oteli karıısın da Dervişler 

sok. No. 2. Öğleden akşnma kadar 
hilQmum harici ,.e kadın has~nlıklnrı 

Dr. M. Na. abctyan Emrazı 
dahll:ye 

z!lhreviye ,.o kndın h:ıst:ılıkla.rı teda
Yihancsi. Be~·og'lu, "'nkıı Ağnç No. 5. 
Kabul !!aitti: !H2 'o 14-:?1. 

--~--~---------~-----------Dr Mehmet Ali Bevllye mnt.ehas-
• aı11, Slrkecıdekl 

muayeııohanesiııi Eminönil hanın:ı 

(sabık Karakn,) nakletmiştir. kabul: 
hcrgfln ö~loden sonra. 

D R K d l Bevliye r. eşit a r mlllehaasm 

Sirkeci, 'l'ramvay durağı, No. 8. Hor 
gün sabahtan akşıı.m ı. kadar. 

Cilt, frengi ve 
Dr. Kemal Nuri belaoğul\ !uğu 

mütohnssı ı. Rcyoglu, lstiklfll caddesi 
Ab<luUahcfcntli lokantası ittisalinde 
Hoıncli llnıı No. l G. Hor gün öğlec1cn 
soıırn 13 l,:::!, 20 1 1 ~. 

Dr. Sc.blh RUt;ttU 

Mua} e ııolıaıı s·: B. lı~ckapı, Dr. Artar· 
) ıı llan, !\o. 3- ı. c ımada.n manda 
her gnıı !I - 1 o k:ı.d: r. 

Dr Hayri Omcr Frengi, He.soğuk· 
• • lur.u ve Cl.t 

lıa~t.llıkları ın ,t ·has,., s·. Be~ oglu, ~s
tiklill {'ad lesi A ,.lc.ımii karşısıııd:ı. 

::\o. 133. llglcden ı;oıırn lıu gün. 
'Jol. Bo)C\ı,lu :5\.:6. 

Or. Kenan Has~n R8ntken ve 
R dtum 

miitolı <ıı<Jı. Avrııpada.ıı :n d >tlo yeni 
getirdiği .ıll'Ucrle lı:.ıstalnrını ) Cini nak
lettiği Glor} a siıwıııası fo\kiıı<loki ınu· 
ayenclıaıır iııclo hor gtln k.ıhııl edor. 

Ha taları l hyUk silhulot gostcrınckt ·clir. 

Or. E. Oc-fanldls P :ıris Sen Lut 
haııtnn~si 

ııabık : cıi t. ıılarıııdırn. lJcyoğlıı lstikU\l 

ca ldcı.;i No. ~51. '!'el. Bo) oırlu 3i3 ı. 

·-----------···--. -
Röntkcn 

mUtchassıcı lsmatl SUteyman 
<'.ığ:ıloglu, Jfalıa. lıey :ıpartımanı 17 • 21 
Y cııi gctlrd ı son sistem makiMsilo 
lı r gıın sal al n n ~,ııııa kadaı has· 
t!tfarıoı tcd ı.' i edu. 

l Beşiktaş Trnmvay 
Or. il ,ern nyan caddesi No. 4 

Hane ı: t trbb:ı.hı; (':ıd. No. 44. Her 
guıı Fa alıt,ın a şun:ı ladı.r. 

---------
D .. hili ve Çocuk Dr. Nazlf !brahlm lı:ı.ııtu ıldarı tedıı· 

vllıancsl 

ınu:ı.y n l·rnC' ini rat:h'fr nnay i t:ı.cı
yonuncla .. ırrı Eın er ccz.l <si li tişi0 in
do 25 ~o. lı c Aıiın • . ıııırtııııarıının 
birinci kıtına rı.ıkletıniştir. lforgün 
13 ten 2J yo k:ıdar. 

O Ahmet Vicdanı Munycn h:ıııes"nl 
r. Veznecilerde 

Letafot ol'l:&rtnı Llll 111 :? inci l .. Lt :! inci 
dniro ino' n Lklctınivtir. <'uııı.ıduıı nı ~
ad. lıt'rgiı n i -8 \o 1 - O o kadar, 
1 •.ız:ı rt<· ı ı.:ıı ııleri ı ıE>C<' ı n • l ır. 

H seki h ıılnn •al kula h 
Or. Ziya Naki bof'aı, burun mfitehasoı • 
1ıl uaycıırha ı•e : Tiırbe, 1' nhıalı caddc.;i, 
No. lG. •rclt•fon : 2:.5S7 

Bastıı.l:ı.rını hor gUn 9 1/2 • 19 & kadar 
kabul ve tadavl eder. 

Nurhayat Han1m Beyoğlu, 
Tevtonya 

karşı11ında No. 472. Cumadan maad& 
her glln 10 -19 a kadar hastalarını 

kabnl ve tedavi eder. 

PUzant Şııımlıyan Beyoğlu lıtıklll 
Cad. Mulen Ruj 

yanındaki 28 No. Iı :ıpartıııı:ı.nın 1 el 
katına ııa.klolunup hor gUn hastalarını 
kabul odcr. 

T.vllk Rıza Knraköy tramvay du· 
rak mahalli No. 3. 

Ilergün cumadan maada 8 don 20,30 a 
kadar hastalarını kabul edor. 

Çenıberlltaı 
Kema) Enver Turıın aparhmaaı 

1 inci kat. Her giln saat 9- 20 ye ka
dar hastalarıııı kabul ve tedavi oder. 

Fahri Bahçekapı, Kaz.mirci All Rlsa 
milesaesestnln Uıtllnde, 

Izıot Bey Han. Her gün saa.t 10 dan 
19 a kadar. 

BUn"-•amfn lstepan Cağaloklunda-
J ki sabık Şark 

Eczıınesi sahibi. Godikpnoa, Müsellim 
sokak No 20 Hor gOn, cuın:ı.dan mnacla 
Fant 0-20 yo karlar. 

Muh Is lbrehlm Bayazıt Tramvay 
durak 

mahalli No. 82. Herg!ln saat 13-22 ye 
k:ı<l:ır. ııocolcrl do açıktır. 

Ahmoi Vehbi Bnbı!UI Anknra Cad. 
Meserret otell 

kar;ısındn. Cumadan manda her giln 
s:ı .. t ll} dan nk~:uııa kadar hastalarını 

knhul "der' 

Bcşlktaı 
Muzaffer Sami Tı-amvay cad. 

Ekrem Boy npartırna.n No. 11. Hergiln 
s:ı.l>alı tan uk11nına kadar. 

Karab•t Semerclbafıyan 
Sirkeci Dörtyol ağzı, Muradiye cad. 
No. 44. 2 inci ka.t. Cumadan masd 
hcrgUrı saat 0-10 a. kadar hastalarını 

kalıul eder. 

1 Ş k t İstanbul Ankara cad. 
• ev a Tclı 200t9 

lstnnbul vo Paris ı~ak ültolorin(lon 
mezun. Her gUn 2 - G ya kadar 
ha.,talarıııı kabul cıdor. 

Sodrl Hakkı Kauıköy 
Altıyoı 

Cuma vo pazardan ına:ı.da hor giln 

sruı.t 9 dan 20 yo kadar. 

Robenson Aynacıyan Pangoltı Harbiye• 

l'atilı Tramvay i. tasyonıı knr~ı~ında 

No. C7. Kabul saatleri : Hor güıı O· 12 
vo t 1-!:2. Cuma Ye p:ıı lr l gloyo kadnr. 

H fntlh, Tramvay 
Muommer ayrl istasyonu 

, 'ırrı Eııvor Eczırncsl bitişiğinde. 

Cumadan mada her g!ln öğledon 

oıır ı kabul <'der. 

• Sirkeci Dörtyolağzı 
Ahmet HIKmel Bcılr Kemal Ecz.aneal 

J,ar~ısında .No. 4. Her giln saat D • 20 
) o ı,a<l:u hastalarını knbul edor. 

Mutahhar Muammer Sirkeci 

ı;:iml•n<l,fur ist:~syonu karşısında Nomli 
-ıado Han, 1 'o 1. ·-------ö-~--- HU U M t f Akearay, Ordu cad· 

pcratör sn US a 8 desi, Paı:ar mahalli, 
Dr. Halli Sez 1 lstıınbul: Divaııyolu 

----
.\cılıııııı:ıın ( ı.ııı;ı, , 0 . ~O. lkrgtin Halil boy aıınrtuıaıı 2 inci kat. H:ı.cıta· 
ı . 1. Tı it fo ı : .' !) ı l:ırını lıorgUıı kabul vo toclavl eder. 

Cı t \O z.ü.uevl 
Dr. Baha: in Şev i hastalıklar 
Mıılclın ı ı. .rık.mı. e:ıd. 1ı e crrct 
cttli karşısıııd.•., !\.vııibt')' nıMrtııııan, 
N'>. 12·,, ll<'r gılıı :ıkş.ıma kad.ır. 

1 A f Ceualıpoşa lı tanesi idrar l hsan rı yollnn haatalıkl.ırı müte-

h L sısı opır:ıtor luayenelı ne: C'.ğal

o,.dunda cczaha•ıoyo biti,.k No. 30 .. H) 

\ ~ kadar 1 ... ,,\ l .. ıbul rrl r. r'. 211'14 

ı -llr. il Mazhar ;::,~.,antuoı . ogıeyo kn· 
dar: Tak&ımde Altı-

parmak ııı g ııo. ııstilııdc l inri 1-.:ıtta 

ı\.;'ledon aonrn: FatilıtC', 'fraııınr ıstns

yoııundaki ınuayC'nC'hancc:indC'. Tel.e_j()9 
--~~~~~~-~~~~~~--

Dr. Çlprut Parl• Klinlkler'•den mc
z.un. Orahan ve Fransız: 

h :t taneleri <' it, rn~·, fı Pııgi vo lıelso· 

ğukluğıı 1 inci sınır ıııfitolw.:;:,ısı. Be· 
yoğlu, .Astııl\lı l\le çit, Atlııs H:ı.n. Tel. 
4335~. 

Adll Tophane, Boğnıkeaeo 
c:ıdde5I No, 89 

Hcrgllıı saat !l dan 18 o kadar lıasta· 
J:ırını kabul 'ı· tedavi eder. 

Karaköy Tünel 
Cahil Kftmll kar91s111da No. 21 

Ut'r ı;iin alııılıın n undan akşamın 

1 !) unı\ l,:ıdar hastalarını kabul ve 
lrıl:ı,·i t'ılcr. 

KiMYAGERLER 

Dr. HUsamettin idrar, kan 
lrnıurat, 

me,·nddı gıdalye, ticaret ,.e sanayi tap· 

lilfttı yapılır. Bahçokapı EmHlk ve 

Eytnııı B:ınkıısı k:ırşı ·ıııda luct B lları. 

C T h 1 lstanbul ıJivan· 
Dr. evat a s n yolu Tel 233J4 

idrar, kan, kııı.urat veuironiu tahlil· 
lerinl yapar. 

MiMARLAR 
Nihat Vedat DlpL l'ıfllh. 

Mimar ; 
Beton • arme, Mlmart ve T1lttbb 
projeleri 10 glindo teslim edilir ve~ 
~mtdir. Galata, Nlşastncıyan han ıo-1 

~ 

~ganı Tavsigs Müessesef,ı 
LOKANTA ve BiRAHAN°@ 

istasyon Lokantası Sirkeci tre• 
aatul10•• ı 

Munta~am öğle ve ak9am yamoltl 
Birn ve r:ıkı hulunur. Nofiı moıcl 
vardır Fiatlarda n7.a.mi urıızluk. ~ 

J( u N D u R A !\t 'i ~'17 A -- ..... 
T. Kondaksls Beyo;ıu lıt~ 

Cad. T okatb 1' 
karşısında No. 233 Kadın coculc ' 
erkek için hnıır ve ısmarlama 4' 
zarif, en metin ve on ucuz kuP 

ralnr mevcuttur. / 

TERZi ve TUc. TERZiL~ 
Avedyan Sultan Hnmam Moı'•' 

Hanı tr1 - 39 
Kunıntların nofnseti ve dikişinin zıt~ 
fotl s~yosindo en mUşkülpesent milt 
rilerini memnun odor. ___.1 

Halit Yeni Postane karşmnd• 
Fındık zade Hnn No. 1 ~ 

En son moda, gayet itina. ile diki~ 
olbiso giymek isterseniz miirıı 
~eblloceğiniz ycgnno ıuOessesN~ 

Y f lııt. Ankara cııd. Vill~ 
USU Ziya konatı l:nrıııaında No. 1' 

Kışlık kostum ve paltolar, son moda 
ehven fiatla yapılır. 'fa.ksitle ıuu:ıtll6 
v:ırdır. _./ 

Sevim Terz.lhaneal. Hasan Muhiti~ 
f&tanbul Ankara Cad. No. ~ 

Şık ve son moda.ya muvafık clbiS 
uygun fiatlorle. Kanaat g~tirmek iri 
bir ziyarot kAfi'dir, _,,; 

KORK M A GAZALAR 1 
Beyoğlu, lstıkHil Cad. ~ 

Doyko Maknıı:anın zenglu kolckslf ~ 
bitmeden kUrklcrinizi eiparlı O'!~ 
Kflrk boyamac;ı için husust ~ 

Hristo R lll Beyoğlu lstıkllil caıJ. 
8 Pnnuyia sok. 14 1' 

Kilrk manto hnzır, ısmarlama 
tnmir:ıt. Garııitıır ic:iıı h r ccışit lı~ 

GÖiiılEI< ıALATA 'ELW 
10.000 Gömlek lmaHUaııcıl r:ı. 

ı,adın çamaşır ti 
Bhizlnr, cihaz takımları, yastıklar 1,. saire. ı:n son ınodC'llor. Beyoğ J 
'fokatlıynn ka.r918ında Su terazisi 11

{1 

(Turnacı bnşı) 1 l 

-------------------~~-,,/ 
HUSUSi TEDRISHANELER 
- -lnglllzc:e 40 deri 
Fransızca konutturuyonıs 1 

Moktopto, ticaretto ve lıir mUc::;scs~,. 
ın u vnffak ol ınak isterseniz DivnnY0 (1 
Firuıağa ca.ınii ynn ında gUndhZ r.t 
gece, kız ve erkek lisan tcclris\ıll ,! 
sino müracaat ediniz. Memnun ollll t' 
saııız ücroti iade ederiz. Fakirlet~ı\ 
yarım licrot al1111r. .MUdilrU: ~ 

KIRTASIYE 
Robert Beyogh u lstlkllll cad. 297 '( 

dm birahanesi karşıaırı " 
her novl mektep levazımatı, rrı 

lıaa ve ınUcollit lşlori yapılır. ,_./ 

FOTO~RAFHANEL!! 
-----------~--.. ,ıJ Föto Alman latikllU Cad. No· "il 

lstanbulun en tt d f 
vo ucuz fotoğrnflı. ne idir. Agr:ı • 
mnnlar, renkli r~si ıılor vo a!ll' 
işleri yapılır. _/ 

ELEKTRiK Hnvııgaz:i1 RadY~ıf 
(t!!slsnt, malzeme,.;:,,,,., 

Rokoko Abajur moğ~z.ası, Elh11# 
pllsaJı1 No. 15 I 

Yeni model abajurler 'e yalnız ıo 
( karkos ) çok ucuı. fiatla yapıl/ 

ÇiÇEKÇiLER ~ 
Yani Kostazos ~~~0k117s Jst~~~ı•1 
rııy kartısında. '!'el. 40:>27. 'fabif ıtl 
taze çlçokler, fidanlar, sepctıor· 
ttırl O merasim için bul.etler. ___/ 

- Moıkof kllrkçO ~ 
J. Turçlhln kadın Terslh•0 ı• 

Bcycığlu, l~liklftl cndcleı;i, No· ;,
Yıldız lfaıı, İİ\"iincU kat. No. 6. 

:Spor i.ıatOııde. 



•5 Sayfa SON POSTA 

Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: 

Parasız 
Muharrir!!. 

Arnold Oalopen 

-49-Milyoner! 
Dul Kadının Servetine 

Fırtınalı Bir 
Konmak lstiyen Serseri İle 

Münakaşa Geçti Ve Galebe Benim 
Aramda Cidden 
Tarafta Kaldı 

Hayır, dedim müb liv 
levmem H ' 8 gayı 

l
•rn n. • er feyi olduğu gibi 
v r1.1m ve ke d' k d" . k · . n ı en ıman 
ıymetını pek iyı" b T . ! H ia ı ınm er ne 
~ zannedersem arbk yekd'.. • 

nuze ö ıgen-
kal s ylenecek bir şeyimiz 

mamıştırl 

Pirlat b' . 
JllzUm • b ır sanıye aptal aptal 

e aktı, sonra: 

Y
or- !P).)ekala öyle ise kabul edi-

um edi. 

- ~eyi kabul ediyorsunuz! 
- Evvelce k l d v ıeyleri! arar aştır ıgımız 

J - Geç kaldınız dostum! Ev· 
Ye ce karar) t d .. n aş ır ıgımız şeylerin 
ıa~~nı geçeli çok oldu. Bugtlnkü 
Ne ~~mkl dllnklllerden farklıdır. 

u arını da . d'd .. 
liyemem b' şım ı en soy-

' ıraz düıU k • 
yeti tetkik- • om~ , vazı-
tlzerim etmek ısterım. Zira 
)'et ald~ğıçok mUhim bir mes'uli· 

nıı görüyoruml 
- Fakat dü b k 

Yesvis d v 'ld' . n u adar mfi .. 
egı ınız! 

• - Mümklinl Fakat düşünme-
nın zaman h .. . 
di L 1 enuz geçmış değil~ 

r. tltf en b · h 
laters . ır afta sabrediniz! 

enız o vakit k _ F k onuşuruz! 
ayni c ah at o zaman da bana 

_ e~a 1 verebilirsiniz! 
u da müınkUndilrl 

nıız:i':k:· Pekala! Fakat ben ara-
ı mnzakereyı' h't b ı 

ınuc dd . ı am u • 
y a etnuyeceğiml 
-H ~iz hilirsinizf 

erıf şimd' b. 
latemiyord ı ır türlü gitmek 

- . u, korkuyordu. 
Bıraz evv l . 

detli bir l' e sıze karşı şid-
Ri ısan kullanmışhm d d' ca eder· , e ı. 

b ım, mazur g" .. .. 
u hadise i de .orunuz ve 

ediniz! Y geçmış telakki 

- Aziz be i 
hu fk· d y m, esasen b d 

ı ır e olmas d en e 
hafta sonr ay ını, sizden bir 
ldioı? a gelmenizi ister mi 

- Güzel! Fak 
bu intizarın seb ~t. o halde bana 

- M 1 ebını anlatınızl 
rnin ede a~ esef bu arzunuzu tat .. 

rnıye v • 

endişe etrn ~egım. Buna mukabil 
b eoız için t d . . 

ıe ep ol d v or a a bıçbır 
y ahuz b ?'a ıgını söyliyebilirim. 
ıarfınd Mır şartla : Bu müddet 

a adanı S . . . 
)'eceksiniz! avarıyı görmı-

- Fakat bu münık'' d V'ld' ! - a un egı ır 
de elz ed~ce hem mümkün, hem 
L em ır Zi ff uuna b ~ 

1 
• ra mu va akıyetlniz 

ag ıdır. 
- Pek' daha k 1

' bu takdirde, yani 
açı ·· 1• zularin soy ıyeyim : Eğer ar· 

kabul ız~ ve emirlerinizi harfiyen 
lİyetin edecek olursam bana va· 
au üzel~ğini vadediyor mu· 
nuı? 

•İzin~ Evet, fakat daimt surettte 
la11111~1:~nıas halinde kalmaklığım 

- Fak t o1urıaın ? 8 ya seyahate çıkacak 

ibar-ett·Seyahat bir bahaneden 
ır p · tağı · arısten kımıldanmıya· 

nızı biliyorum. 
- Fak t b · hıad' a u takdırde müte-
ıyen . d 

icap d evını e oturmakhğım 
e ecek! 

rnen-r MT amarnen değil, fakat kıs· 
esela " v ı 

niıde k l og eye kadar evi-
sonrak' a manız kafidir! Öğleden 
diğinizı zanıa~ınıza gelince iste· 

Yere g d b'l" · . la herab 1 e ı ırsınız. Bunun-
hir d er Madam Lavarinin size 
b. ans •alo d 
ır Yerd nun a, veya başka 

_ De ~ast gelmemesi lizıındır. 
Bütün b ogrusunu ister misiniz? 
ltıiktar u . tartlarınız bana bir 

ıarıp ge!iyorl 

- Yal Sebep?.. Aziz beyim 1 
şurasına dikkat ediniz ki blltnn 
bu hafta zarfında, ıantajcıbaşi 
dediğiniz adam mfinhasıran sizin 
için çalııacaktır. Bunu ıonra an
lıyacak, kendisine teşekkür ede· 
ceksiniz! Ona gelince, kendisine 
çektirdiğiniz eziyetlerden dolayı 
sizden yaram milyon franklık 
muazzam bir ücret istemesi ihti· 
mal haricinde değildir ! 

- Şu halde size tamamen 
itimat edebileceğim, demektir! 

Evet 1 Belki ! 
Teşekkür ederim o halde! 

- Gllle gtlle 1 

* Pirlat gittikten sonra mutadı 
veçbile kapının arkasından içeri· 
ııini dinlemekte olan Editb odaya 
girdi, aklını kaçırmış bir kadın 
gibi glllnyor, bir taraftan da: 
-Ne mükemmel, ne mtıkemmel, 

ne mükemmel ! diyip duruyordu. 
Şu Pirlat denilen herife muhtaç 
olduğu dersi ne _de iyi verdin ? 
Fakat itiraf ederim ki bir aralık 
herifin hiddetini zaptedemiverek 
senin üzerine atılması ihtimalinden 
korktum. O derece kızıyordu, 
kendi kendini yiyordu. 

( Arkası var ) 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

Bu keşidede büyük ikramiye 

100.000 Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 

etmiştir. Fırsatı kaçırmayınız. İştirak ediniz. 

Yüksek Muallim Mektebi Müdür
lüğünden: 

Yüksek Muallim Mektebi duhul imtihanı Teşrin;evvelin onun
cu, on birind, on ikinci pazartesi, sah, çarşamba günleri yapda· 
caktır. O güne kadar Lise mezunları müracaat edip kayıt olu
nabilirler. 

1 LİRAYA YÜZÜ İLE KUŞ TÜYÜ YASTIK 
Jsta ıı hul'_<la Çaknıak~· ılar, :-:~'.ı~al_r:,cılar'da K_uşt~yU Fa~rlkasmda f U Ş

tıiyünU n J;:ıloBu 100 kuruş, yı ızU ıhı yorgan 12, ş tl tc 10 Iı ra<lır, Kuştiiyiine 
uıahsu8 kumaşl:ır bulunur, T opt an s:ı.tıp toıızil:lt vıırd ır. Tol. 2:3027 

Ankar:ı"tl:. saı ı, ııı:ığ.ıza<ıı· SALTI FRANKO 

-----------~~~------------~-------------...----
latanbuW 4 Uncu lca-E Me-

murluOundan: Taıııa ıııı ııa ı :J9:! lirıı. 
kıymet takdi r cdilon Sülryınan iycclc 
Elmar uf malı:~llesinin Kemeralt ı Bo!rn
ğı ııda eski :J -1 yeni :30 ııuın:mı.lı k ı s-

uı011 aynı sokakta ı ı ınnknrc r yeni ı n, 
21,2:..ı numaral ı hanenin :ı.I t:n:ı. t c~a-

diif etlen ha\·asıı <liikkil.n ıh ııı tamam ı 
:ınk arttıruıa.va •· ıkarıl m:ş olup 5 110 03~ . . ~ 

t a rihinde ş:ı.rt n :ı.nıcsi clivaııhan»ye talik 
edil erek ~ 1 lj!J :~2 tarihi n e ııı ü::ıadir ı:;a l ı 
g

0

iinU saat. l 1 t ı•ıı 1li ya kad;ı r l::ıtanlıul 
dörd ünl:ıl l l'ra dai r..ı:ıin de aç_-ık a r ttır-

ma ilo s:ı: ılı\C~.ktı r. 
Artıırrrı:ı.ya l 11 t irak iı'iıı yüzde yelli 

buı;uk tuııı inat ııkçıu:ıı alınır, mii l 4~ra
kiııı vergiler i lo lıp.lı.;diy e rc~inıle ri 'a
kıf icarcsi ınii ~terir e aictir. 

1424 No. lıı İ<.:;a. ı:e ifla:ı kaıı11ıı 11-
nuıı 1 lD uncıı ıııa idesin e tev fik a n hak· 
lıı.n T apu ::.: l'illcrile ~alıit olıııayan 

ipotf'l,li alıı.rakı ılar ile llİg-<.•r affı. ada
rnıı ııı ve irtifak ha.kk ı ı;a lıiplni niıı hu 
l:J, klarını , .e hu:insiyl o faiz , .e ııı l';,.a· 

rHo dair o lan i ddi ala rı nı i l[ı n tar i h in -
ıh·n iti lı.ı re n ~O g-iin iı:in llo en.d, ı 

ın iiııl>i te l criy ltı bi ldirmcleri laz ı ııı clı r . 

Aksi halde hakları 'J':.pu sicil lo ıiy

lo H:thit olmay anlar sa tı~ bedelini n 
payla!tına'i ındaıı ha riı;. kalt rl ar . 

ı\la1rnrl:trııı i~ lıu nı addci k:.rnnııi· 

ye :ı.hkli.ırıı ıu gi;rc tovfiki lıarPkı t et
nıP l'f• \ B tbh:ı fazl ~ ııı:ı 1 İuıı:ıt ~dm.ık 

isll•yn ıı leriıı !l, 1 li J1 ılo~y.• nıınıarn~iy
le moıııuriy t'I imizP ıııiir:t4' tatl a rı il:lıı 

ol ıırı ıır . 

lstafibui Yedinci icra memur-
luğandan: Satılma sına karar veri len 
Fatih Tra mvay du rağında Ciğerci 

Raşit ağanın hanesi nde 110 lira kıy
metinde koltuk ve iki gözlü çiçe kl ik 
ve bir ad et ufak masa ve bir adet 
hah 15/ 10 932 Cumartesi günü saat 
dokuzda mahalli mezk ürda bulunacak 
memuru tarafından aatılaca,tı ilan 

olunur. 

f'aUh Sulh ikinci Hukuk HA· 
kimliğinden: :JiüJ elci Hik met han ı· 

ı ıı ııı Kaııtarı• ı la rda vo caddosindo ı 18 
nuıuM:ll ı diikk:lnda kasap hacı Bekir 
cfPııılı :doylı i ııo ikame eylediği men'i 
miiılahalc da,·:ısının cereyan eden mu· 

hakeaıosindo ıntiı.lılea:ılcyhin ikaruet
g1hıııın mec;hul olduğu müb:ı.tir v e 

muhtarı ve ınalıalli zıthı t nsının verdiği 
nwşrnlıattan aulıışılrııakla. ilanen teb· 
ligat icrasırıa karar va rilıni j o lııı ak la 

ycvıııi m ııh akemn olan 5/11 /03~ cu· 
ın artesi saat 10 da Fatih fi ulh 1k iıı ci 

llu l-ıık nıu lı akerııoRiıııle hiz ~ at bu l uıı 
ın:rnt7. v e olaın :lyaeağı takdirde bi r 

vekili ka1111nl hııl ııııdıırrıı:rn ız l!\zıııı
goll'cı•ı;i :tk!;i ta.kdirıle muhake uı eıı in 

gı~ alıen iera 1-ılıı :u'ağı 1f·blig rnakaın ı
na kaim olmak iizc·rı> jJfm olunur. 

latanbul Asliye Mahkemesi 
4 üncü Hukuk Dairesinden: 
Fa lıriyo vP. )liin ı · vv er haııı ın la.r ın av

velr.1' Bcyo~lun da Hilseyi ıı ağa malı :ı. 1-
le~i ıı d t~ do~ranıacı ı;okağ'ında 18 n uma-

r:ı ' ı ha ned o otu rın u~ olan ~I i ha l Do
ı:ıop o alerlıine aç tık l arı fekk i h aciz 

daYa:- ıııııı i kametgahı lıazırının ınoç

lı ııl ~···ti has cltile iia ncn nki tebligata 
r:ıg-:ıırıP ıı golnıeyPn rnLlddeaaley h Mi
ha~ ]fo~oplo efeıı ıl in i ıı gıyabında frra 
k ı lıııan mııh akeıne neticesinde mild
do:ıhi h Uoyobduntla Iliiseyi ııağa ıııa
lınllc:-indo dogr:ı. ınacı sok ağınd:. ~tik 
:.?:ı eet.ii t 2 1 ~o . lu lıa.neyo mevzu 
l::\l'1.İıı ıııiır ırıı zaıııandan dıılayı fek
J,iııı.ı I~ 7 ;L~ tarihinde gıyabpn ka
rnr Yorıldigi ' <1 lıu l•:ıpta sadır olaıı 
~5 / ı !l'l:Z tarih ' e 177 No. lu iliııııı 

~!l n !IJ~ tari lıiuue mahke me divan ha
n Nıi 11 d c t.dik oıli l ci'~i cihetle tebliğ 

m:ıkaın ı n & kaim olmak nzcre keyfiyet. 
gazctıılcrle ila. ıı olunur. 

Teşrinievvel 6 

Kayıplara Karışan Milyonluk Eserler 
Gittikçe Çoğalıyor 

( e., tarafı 1 inci ıayfada ) 
garlar tarafından bir müddet 
ıonra da Viyanaya gönderil• 
miştir. 

Gömlek o zamanın en ağır 
bir kumaşından yapılmış, üzerine 
Kur'anın bütün sureleri çok 
san' atkArane bir surette yazıl .. 
mıştır. Bu gamleği eski padişah· 
ların muharebeye giderken giy
dikleri anlaşılmaktadır ki, sonra
dan buna bir milyon lira kıymet 
biçilmişlir. Kuram K erim de çok 
değerli olup her satırı başka bir 
renkle yazılmıştır. Bulgarlar bun
ları götürdükten sonra o zaman 
hükumet siyasi teşebbüslerde 
bulunmuş, bir hayli uğraşıldıktan 

sonra bunlarm iadesi temin edil
miş ve tekrar eski kütüphaneye 
konmuştur. Evkaf Müzesinin te
sisinden sonra da bu iki kıymet· 
Ji eser ozaman Evkaf Nezareti 
tarafından Edirneden İstanbula 
getirtilmiştir. Bizim öğrendiğj.. 

mize göre tarihi gömlek 19 
Ağustos 330 tarihinde Evkaf 
Müzesine teslim edilmiştir. 

Fakat... Hayret etmemek 
mümkün değil.... Çlinkü hu iki 
eser lstanbula getirtildiği halde 
bugün tarihi Kur.an ortada yok· 
tur. Maarif Müfettişlerinden bi· 
risi bu hususta uzun ve yorucu 
tetkikat yapmış, milyon değerin
deki bu kur'anın Evkaf idaresine 
kadar geldiğini t~spit etmiş, o 
vakitki memurlar bunun Müzeye 
gönderildiğini söylemişler, fakat 
bu sözlerini bir vesika ile ispat 
edememişlerdir. 

Bu kıymetli eser hakkında 
malumatına müracaat eden bir 
muharririmizi Türk ve islim 
Eserleri Müzesi Müdürü lbnül
emin Mahmut Kemal Bey büyük 
bir nezaketle kabul ederek bu 
hususta eski kayitler üzerinde 
tetkikat yapmış ve neticeyi söy· 
!emiştir: Filhakika üzerinde Kur
anın btitün ayetleri çok san' at
k arane bir surette yazılan ·ve 
kısa cepken halinde bulunan 
gömlek müzeye gelmiş ve teşhir 
salanuna da konmuştur. Fakat 
kıymetli Kuranın müze defterin
de bir kaydi bulunamamıştır. 
Yalnız yine gömleğin gönderil
diği tarihte Evkaf Nezareti tara· 
ında n üç muhtelif Kurana ait 

1 
ve yazı itibarile kıymeti haiz 
olmıyan parça halinde 15 kadar 
Kuran yaprağı da müzeye veril· 
miştir ki bunlar da bir zarf 
içinde muhafaza ediliyor. Bu hu
susta defterde de aynen şunlar 

yazılıdır: "Edirnede Çelebi Mus
tafa Paşa kütilphanesinden Bul
garlar tarafından gaspedilen mu· 
safların bakiyesi olan 15 yaprak 
Evkaf Nezaretinden 19 ağustos 
330 tarihinde müzeye gönderil
miştir.,, 

Bu kayitlere nazaran meşhur 
olan Kuranın müzeye gelmediğ i 
anlafılmaktadır. Fakat alikadar· 
)ar bu yapraklar.n meşhur ve 
kıymetli Kur•ana ait olmadığı 

hususunda ısrar ediyorlar. Mu
hakkak olan cihet şudur ki 
ortada esrarengiz bir tegayyüp 
hadisesi vardır. Tahkikat yapı-

lırsa bunun meydana çıkarılma
·ması imkansı zdır. Kıymetli Kur-

an vaktile kimin veya kimlerin 
elinde kalmıştır? Bu cihetlerin 
araştırılması, hakikatin tebarüz 
ettirilmesi !az ı mdır. 

Diğer taraftan Konyadan ge
tirilirken kaybolao tarihi seccade 
ve hırkanın tahkikatile Mlize 
İdaresi ve PDlis meşgul olmak-

tadır. Evvelki gün polis memur· 
ları eski Türk ve İslam eserleri 
müzesine gitmişlerdir. 

Dün de Müzeler Umum Mli'
dürü Hamit Ziibeyr ve Müze 
Müdürü Aziz Beylerle bazı mil· 
tehassıslardan müteşekkil bir he
yet Türk ve İslam Eserleri Mü
zesine giderek depolarda tetki· 
kat yapmışlardır. Müzenin de
polarında henüz tasnif edilme· 
miş birçok kıymetli halı ve sair 
eşya vardır. 

Ayrıca eski eserlerin muha
fazası hususunda büyük b ir itin a. 
gösteren Türk ve lslam eserleri 
Müzesi Müdürü Mahmut Kemal 
Bey de neşriyatımız üzerine bU· 
tün eserleri yeniden baştan ha· 
şa tetkik ettirmektedir. 

Yapılan tahkikat hakkında 
Maarif Vekilimiz Reşit G alip 
Bey de şunları söylemiştir: 

" - Bu husustaki tahkikat 
ehemmiyetle devam etmektedir. 
Henüz raporunu almadım. ,, 
.--- -- ===» 

lstanbul Dördüncü İcra Me• 
murluğundan: 

Tamamı 1806 bin sekiz yüz 
altı lira kıymeti muhammineli 
Bakırköyünde Zeytinlik mahalle
sinde Yedinci sokağında 21279 
numara ile murakkam kayden 
mUfrez maa arsa hane balen maa 
bahçe bir bap hanenin tamamı 
açık artbrmaya konmuş olup 
şartna:aesinin 20 - 1 O - 932 tari· 
hinden itibaren dairemizde her• 
kes tarafından görülebileceği gibi 
8 - 1 ı · 932 tarihine mUşadif Salı 
günU saat 14 ten 17 ye kadar 
dairemizde açık arttırma ile sa· 
tılacaktır. Arttırma bedeli mu
hammen kıymetinin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde en son 
arttıranm taahhiidü baki kalmak 
üzere 23 - 11 - 932 tarihine mü
sadif Çarşamba günü yine saat 
14 ten 17 ye kadar dairtmizde 
yapılacak olan arttırmasında gay .. 
ri menkul en çok arttırana ihale 
edileceğinden taliplerin muham .. 
men kıymetin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçesini veya 
Milli bir Bankanın teminat mek· 
tubunu hamil bulunmalerı lazım· 
dır. Müterakim vergiler ile Vakıf 
icaresi ve Belediyeye ait tenvirat 
ve tanzifat rüsumları müşteriye 

ait ve 2004 numaralı İcra ve İflas 
kanununun ( 126) ncı maddesinin 
dördüncü fıkrasına tevfikan bu 
gayrı menkul üzerinde ipotekli 
alacaklılar ile diğer alakadaramn 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarım ve hususile faiz ve ma• 
sarife dair olan iddialarını, ilAn 
tarihinden itibaren ( 20 ) yirmi 
gün içinde t.vrakı mlisbitelerilo 
bildirmeleri, aksi halde haklan 
tapu sicillerile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacaklerı cihetle alakada
ranm -işbu maddenin mezkur 
fıkrHına göre hareket etmeleri 
ve daha fazla malumat almak 
istiyenlerin 932- 1319 dosya nu
marasile müracaatları ilin olunur. 

lstanbul Kadastro Hlklmll· 
ğlnden : 

İstanbulda Balıkpazarında 90 
numaralı dükkanda mukim iken 
tagayylip eden ve ikametgahı da 
meçhul bulunan Veysi efendi bini 
Abdullah aleyhine İstanbul Ka· 
dasro mahkemesinde ikame olu-
nan davanın 22 10 932 cumartesi 
günü saat 1 de icrası mukarrer 
bulunduğundan yevmi ve saati 
mezkiirde mumaileyh Veysi efen
dinin mahkemeye gelmesi ilanen 
tebliğ olunur. 
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T eşrinieyvel ~ 

Hails Limon 
çiçeklerinden 

müstahzar H K 1 N • kolonya T •ı At yapılmıştır asan O onyası ile esrın losyo.:ıl~rından enzı a Hasan ecı' 
. buyuk deposu - ~ 

• Bu gece: Şehzadebaşı Millet fevkalade muhte~em program, 
zengin teferruat Tiyatrosu ( f stanbulumuzun kurtuluş bayramı şerefine) 

M~~~eketim!zin A iki ( Naşı•t 
buyuk Sdn atkarı ve Fahri Beyler ) ve temsil arkadaşları Ş H • H J birlikte: iki kumpanya 

en muktedir artistler amram ve ermıne anım ar 3 temsil bir gecede: 

Perşemc!Mt 
progr.ı.mı: (Kurtuluş gecasi) (Şoför Kız) ( Asfahanlı Ali Ekber ) Cuma gündüz 

prorraau (idamdan Kaçanlar) Cuma g-unu ( içimizde Akılh Kim ? ) 
ak!famı: 

Milli ve vatani piyes 1 perde vodvil 3 perde taklitli komedi t perde Dram 5 perde Komedi 3 perde 

Memleket havaları - Anadolu rakısları - Mllll ne.fldeıer - dUeto • kanto - ayak oyunları - Solo - komik kantolar - yeni ,arklfar ~ .;'il" .... ·. 

r-=~==-==--===:-=:;:;==:;;:=======-=========:=================================-=======================================================:=============ııı 

I KUNDURALARINI: YERLf koMA~LAR veP'AZARINDA Bulursunuz. 
~ .. lstanbul: Bahçekapı - Beyoğlu: İştikliil caddesi - Ankara: Çocuk sarayı caddesi - Samsun Bankalar 

EKSE 
mahaJlebicinin 

• o 
Büyük elbise fabrikası 

Muhterem ve çok müşterilerini memnun etmek ve memleketin her tarafından vaki otan 
müteaddit talep ve arzuları t.ıtmin eylemek emelile 

Ankara'da M on A P Az AR ı mağazasrnda 
bir meşher kuşat ve 1 ila 31 Teşrinievvel bir ay devam edecektir. Muhterem müşteriler 

orada, kadııı, erkek ve çocuklara mahsus 

PAFDESÜLER, MUŞAMBALAR, PALTOLAR ve TRENÇKOTLAR 
vesaire f stanbul' da ki fabrika fi atına bula<:aklardır. .. ., ' , .. -· 

" . 

-~------------- ----------------------~ 

NİŞANTAŞINDA 
Lcyll ve Nehari - Kız ve Erkek 1 Feyziye Lisesi 

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

tır. Talebe kayıt ve kabulüne devam edilmektedir. 

En ucuz, en iyi bakımlı, en temiz, her hekime açık haslan"" 

Şişli Şifa Yurdu 
ŞifH Terkos su deposu civarında Tokalo oğlu sokağı No. 29 

l'ok cüz 'i la lw r Ll ıı.t r 

J_-:: . ..:.ı. ·' :.,._~r:. .. Deyin ilmühaberi 
Ahr, satar ve mlısup yapar. Ve her türli.i bonolarla 

lıkpazarı Maksudiye Han No. 35 Uğurlu zade M. Derviş. Tel. 23397 

Zafiyeti umumiye, işlihuıdı'.< ve kuvvehiı: l ilt halatınd.ı büyüJ; 
faied v~ tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

Mülkiye Mektebi Mü
dürlüğünden: 

Mektebhnize alınacak talebe için yapılacak 
müsabaka imtihanı günleri aşağıda gösterilmiştir. 
l\ amzetlerin bugünlerde öğleden evvel saat 8 ı :! ta 
.mektepte bulunmaları. 

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

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

10 Teşrinievvel 1932 Pazartesi: Fransızca, F el
sefe ve içtimaiyat. ( Şif ahi ) 

11 Teşrinievvel 1932 Salı: Tarih, Coğrafya. 
(Şifahi) 

GöğiısJeri 7.ıtyıf olnrıhırcl.lki iıkslirfıklero lıiiviik elıoııınıiYet vcr

Verem muliclir. KA'fltAN llAKKl 1'~KlrnM tehlil.:eııi~ı ouüue "~tı~. 

m~ Görülmemiş~ 
Parlak b :r nıuv11ffakıyet 

Ademi i~tidara, beegevşekli-
ğine ve zafiyeti umumiyeye 

karşı k:ıt'i te!iir göıteren 

Gl 
Meşhur prof. Brown Secqurt ve 
Ste "nach'ııı keşfıdir. Kadın ve er
kek farkı yoktur. Her kutu deru
nünde türl<çe ol<ırak tarifesi mev

cuttur. 
Umuın deposu İııt. Bahçekapı'da 

ZAMAN ec:la deposudur. Her ec
zane ve ecza depolarında bulu· 
nur. Kutusu 200 kuruştur. Doktor 
beylere tesir ;ni tecrübe için mak
buz mukabilinde bir ku 1 u gönde

bim::IB:ıa!Zl:l .. ri lir • •lll'Jl••-ll!lll 

Ç A B U K ve S 1 H H f 
susu1., sabıııı .. uz, fır t;.ıı-ız 

TIRAŞ ol ııı:ık 
isfı•r ıııbiııiz. 

RAZViTE 
krtımini kııltarııııız. 

MiKROP ula.ıı fırı:.danfaıı, yfl7.iı
niı'l.iiıı l'ildiııi lııır11şt11r:rn potaıılı 

kroııı "" s:ılıuıılard:uı kurtıılur,;11-

11111.. l\ii\·ilk ve lıiiyilk tiirıler 

'ardır. Hrr yrrıll• ı-:Alılır. l>t>pıt~u: 

Yc1ildirPk, ~ı\'at·ıy:ııı ilanı Xo. ıo 

Ttıl. ~O l:l l 

---------- -~ 

1ölçü Üzerine 
Fenni 

asık Bağları 
Miılt:, lı:ırı;ak, lıiilırek 

dilşk İl ıı l iig-iı IHl 

Fenni 
l<orsalar 

ı~tiyo ıı loru iilı;il 

tarifusi g-iinllcrilir. 

Eminönü: 
İzmir sokağr 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Oreopulos 

Son Posla Matbaa•• 
-= 

Sahibi : Ali Ekrem 

Netriyat Müd!irüı Halil Lütfi 

0

MOZAYEDE · sArış SALONU 
~ 

Ankarada Açıldı 
Ballkpazarı meydanlığı Polis noktasına karşı Tel: 2036 

Muhtereııı ı\ nkar.ı lıalf..:ırıın pek lüwnılu ilıtiyal'ını temin için 
nıeı kezi bir )t'r olan Balıkpa;arıııcla Puli:; ııoktnsrna kar;;-ı bii) lik 
ınuğa1.a ( i\lCZA YEDE SA'l'IŞ SALONN) olarak açılııııl?tır. Burada 
halkın ... atmak i-.tcdi~i eşya le~lıir eciilr·ı ' P.k ve ıniirrıkiin olduğu 
kudur değer fintına ,.,, emin hir ~ekilde ısatılaı;aklır. Şimdilik 
::-aloııdu ımıkunıwıı olarak her pazarle::-i ve perşembe günleri Belediye 
tellah marifetil.- aleni ıııüzaye·fo ile ve sair giinlcr<le e~yunııı 

mıılıanınıç ıı kıyııı<'Iİ üzcriuden :ıatı~ yapılurakhr. 

Jnıl>1nda de\'airi rcsntİ) r. \'e halk tarafından arzu edilen giindc 
de mii1..ıyetle ile satış yapılabilir . 

1 - l\lüzayedc Satı1 Salonunun aı,:ılıırn:-ı ve miizayede ::-urctile 
~ alı°';'ların bıırada ppılrııaısıııı Belf'diye Rıyasrti ta~vip etmiştir. 

2 - Salondu l\ıii<'evhernt, ınobilye Vt' hiluınunı ev cşya::ı alını 

\C ..-atııııı )npılaC'aklır. 

3 - lı.ılka \I' ıııenwrine kohı) lık olınak için lıcrnyi ına-.l:ıhııt 
, l') n t,1lıvili uıPnınriyetlc tn;;-raya giderek ı.evat tnrnfı ndan Saloıııı 
te\di edilecek \ Cp taşradan güııclerilecck C~)a kalıııl ve satışı 

ın ii teak ip lıe rlcl lrri der lıa 1 rıaınlarıııa gönderilecek tir. 
1 - Saloıı idarc.,i tarnf ından alıııanık ücret çok mutedildir. 

Bıı lııı,,.n-.taki dalı ili talinırılnaınc Bclrdi) c Enciinıeııinin kuramın 

iktirtlll t'tıııi~tir. 

S - Satnıuk vı: almak i~tedi~iııiz her tiirlii e1yayı ::ıalon ,a· 
~tta-.ilc )Upıııanız mf'nfoatiııizi muciptir. 

(> - S:ıtılık C:;>) ası ulanlar Saloııda teşlıir eıleLilir, almak 
i:::ti yenler d~ l ıtt rşy ı..ıyt gi)rehilir. llu lı usu .... la dalıa faz la mal iinıat 
almak i!:iıı ~aloıı i\liidiiriyetiııe ve ~alnıt ( :m:n) No. telP.fon etme. .. 

!e ri rİ l'a olunur. 

Umum depoau: M. ASIM 
J.tan'1ul Sabu"cu ha"l caddul Ho. 86 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköı Börekçi fırını 11ruında 34 

DiKKAT 

~Plı i r d:ıhtlinıltı \'l'y:ı ıııı·ıııaliki Cl'ıtı

lıiye lıeyniılllo: En ıııilkoııııı11•l aııı-

1 alftj dahilinıle arı11 edilirse ~igortalı 
ı•lı\eıt şı·raitlu ı~y:ı ııaklelıııck 

arzu edc·r~uııiz 

YATAKLI VAGONLAR 
ŞiRKETiNiN 

O<Llıtla :wcutı• ine 11ıür•11·aat etlinı, 

Te. 41069 

Osmanbayde Tramvaya 
bir dakika 

Şişlide Osmanbeyde 
· 1 Afitap sokağında 18 n\J" 

maralı Araksi apartı111al
1 

nının 6 numarası kiralık' 
tır. S o da, bir sof~, 
su, elektrik, ha vagaılt 

güneş ve hava 
1--- Kapıcıya müracaat edinir 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu 

Ila~talıkl:ı.rı ıııl!teha~sı~ 1 

Şlrkeci: Muradiye caddesi No. 35 

Kadıköy icra Dalre•lnderı: 
Bir borcun alınması için mııb' 

ıt' 
cuz bulunan koyu kestane re 

. d b. . v. t trt1ıısı 
gın e ır res ınegın sa ı ••· 

kararlaştırtldığından tellaliye .~ 
ihale pul resimleri müşteris~:i' 
ait olmak üzere 25 9 932 tarı d 
ne tesadüf eden pazar gii11

, 
.. ··dl 

saat 9 dan 12 ye kadar Uskll 
. h tJ' 
hayvan pazarı mahallinde 8 el' 
bulunacak olan memura mUr• 

at eylemeleri ilin olunur. 


