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Maarif Vekili. Diyor Ki: 1 

Şayi~lara inanmayınız! 
T·· k • ur .~emiz, Kelime Uydurmıya İhtiyaç 

Gostermiyecek K~dcir Zengindir 1 
rU Büyllk Dil Kurultayı evvelki - Hük(imotin, Kurultay ka· 

tın mesaisini bitirdi. Fakat bu rarlarımn tatbikıni kolaylaşbra-
~ na~~l~etle dilimizin ıu veya cağml vadetmiştiniz. Bu it ne 

şe"" ı alacağ b şu ve b ına, undan sonra suretle olacaktır? 
dair y:alku tarzda konuıacağımıza · - "Türk Dili Tetkik Cemiye· 
dolaşi arasında bazı sözler tinin hazırlayacağı umumi çahşma 
ketirn ~or ve birtakım manasız plAm içinde, kendisine düıecek 
teşkilc :~ ~Ydurularak cümleler sahada . mllmktın olan her4eyi 

Bütüne~ er ır.GrnJOyor. yapmak, biitiln hükumet teıkililtı 
esasa d u rıvayetlerin hiçbir için vazife tanmacaktır. Başvekil 
be b ayanmadığını bilmekle Paşa Hazretlerinin emirleri budur. 
ıa~~.erb' bu hakikati salahiyet· - Maarif işlerine vereceği-

ı ır zatte d' . . k ? dik ve b n ınlemek ıste- nız isti ameti öğrenemez miyiz 
ıniz R .ut rnGaksatJa Maarif Vekili· Reşit Galip B. bu suale ce· 

e,ı l' B Ilkat . a ıp eyden bir mti- vap olarak dedi ki: 
Bey d;ıca ettik. Reşit Galip -"Maarifimiz, Türk milletinin 
ınabah 0 bir ınuharririmizl Dol- medeni milletler arasında, en 
dil . lçc. sarayında kabul ederek kııa zamanda en ileri olmak mef· 

ış erı hakk d · k • · b kk verdi : ın a şu ııahatı uresmı ta a uk sahasına çıkar· 
mayı ·iman ile üzerine alını• bir in· 

- "Y l T 
liyenl a an. Yanlı§ feylerf söy- kılap müessesesi olacak tarzda 

er olabil' F k t k'ft:.tl k inananlar ık ır.w a at bunlara eş ı 11 anaca tır. ,, 

D ç acagı Reşit Galip Bey, yaran, Da· 
il inkılAbı e . nı zannetmem. 

durmak . . ' Y nı kelimeler uy· rülfünunu ziyaret ederek Müder-
1"1n de w ·ı b rislerle görU'llecek, DarUlfllnun· 

tuğu t" "k , gı • alkın konuş- ,, 
ur çeyı k't dan ıonra Maarif MüdürU.yetinde 

iliın dilim· 
1 

• 
1 

ap, yaıı ve umumi mUfettiıleri kabul ede· 
pıhyor. Tlı: kgeçırınek için ya-
d ur Çernfz keJ' C.!ktir. 
ur~ıya ibt' ' ııne lıy• Reşit Galip Beyi~ Darlilf°" 

kn -1 r bOytlc ıyaç göstermiyecek nunu ziyaretine husuıt bir ebem-
ı:: ve Zentfn bir dildi = r. miyet verilmektedir. 

~===================:::ıı::::a=ıc::ı:::==ıı::====-"""' 

afta 

"f 
te r 

stanbullula s· . O .. r ızım 
A. nlara Oz Türkçe 

Köye Gelsin. 
Öğretelim.,, 

8 
Ydın, 6( Hu .. 

uıt) _ S J k . e çu 
ıstasiyonund 
İstanb l ayım. 
t l . u gaze-
e erıni getiren 

Posta trenı' • t 
ıs aı-

Yonda dur d 
ın ur ur-
bt"tkgöze çırpan 

r alabalık 
tel ' ga-
etr:f nıUvezıiiuin 
T b

. ıru saro11şb 
a ıi b' • bu ır ıevkle 

le k· kalabalığı 
f ıl ed•nl . .. erın 

arasına katdd 
Eh tra~ıındakile~7r; 
epıu b' t ırer gaze-
°'aldı G 

nıu · azet~ 
vez ·• 

lıkt zu uıaklaı· 
J:et an sonra i•· 
··L e nıerakldarı 
Oqek "b 
köşe 0 ek birer 
dil Ye çöınel-er. 

Her 
tan b' gurup-

ır ki . 
J:et I . ft ga .. 

e erı k 
dinlenıi o bumıya, 

Kuruıtaya lfllrak eden KUtahya köylUlerl 

G Ye aıladı. 
diğerleri iso hepsi de - Hatta okuyup 

yazma bilmiyeni bile - beşer 
kurut· vermek suretile birer ga· 
zete almıılardı. 

. aıete alın k . l 
hınio Yol a ıç n posta tre· 
de incı'r unu bekliyenlerin hepsi 
· satın k · · tnen Yerli .~ . ıçın kasabaya 
liepsinin koylülerden ibaretti. 
renkli b' arkalarında solaun 
b ırer c k e 0Yas ızhkt e et, ayaklarında 
•Y•kkabı an drengini kaybetmiş 

var ı. Buna mukabil 

Köylllleri giriminde toplıyan 
mevzu, Dil Kurultaymın konuş
tukları idi. Herkes okuyana ku-
lağmı vermiş, dikkatini kaptır· 
mııtı. Bir aralık şair Tevfik Fik· 

(Devamı 10 uıacu aa:rfada ) 

DUnkU kurtuıu, mera•lmlnden canlı bir intiba 

== -·' 

Ticaret Od••• Reisi Nemll Zade 
Mlth•t Bar 

Sigorta 
İşlerinde 
Bir İhtilaf 
Kumpanyalar Acem Kılıcı 

Gibi Hareket Ediyor 
Haber aldığımıza göre, Sigorta 

kumpanyalarile, sigorta yaptıran· 
lar arasında mühim bir ibtilif 
çıkmış ve bu ihtillf Ticaret Odası 
idare heyetine aksetmiıtir. ihtila
fın esası şudur: Sigorta şirketleri, 
sigorta edilen llkkAn, ev, apar· 
bman, depo ve · saire yandığı 
takdirde bunlarm· sigorta edildik· 
leri kıymet üzerinden değil, yan
dıkları zamandaki kıymetleri üze· 
rinden tazminat vermektedir. 
Sigorta yaptıranlar ise sigorta 
ettirdikleri kıymeti istemektedir· 
ler. Bu hususta Ticaret odası 
idare Heyetinin sigorta kumpan
yaları lehine mütemayil bir karar 
vereceği söylenilmektedir. 

Fakat bize verilen malumata 
göre. birçt'k kimseler evlerini, 
dükkanlarını, mağazalarım hakikt 
kıymetinden fazla miktar ilzerin· 
den sigorta ettirmektedir. Bu va
ziyet sigorta edilen şeyin kıyme
tini takdir ettirmek için keşif ve 
saire masraflarından kurtardığı 
için sigoıta şirketlerinin de işine 
gelmekte ve bu şekildeki talep· 
lerl kumpanyalar derhal kabul 

( Devamı 10 uncu uyfada } 

• • 

Istaiıbulun Kurtuluşu 
Heyecanla Tes'it Edildi 

----· - ---
Dün, lıtanbulumuzun dlltman· metten hareket eden bu kafile Tak· 

dan ebediyyen kurtulduğu bllyllk sime lcadar yürU.dll ve orada 
gUnUn dokuzuncu y•ldönUmü ha· Cumhuriyet abidesi etrafmda 
raretli ve heyecanlı tezahlirat toplamldı. Burada ı,ehir ve Da-
aruında tes'it ve mubarek ıehit· rlUfUnun namına nutuklar ı6yle· 
)erimizin habraları tazlı edildi. nildi ve Vali Muhiddin Beyin 
Dün bu mes'ut gön milnuebetile riyasetindeki bir heyet Kolordu 
ıebrin her tarafı donanmıf tı. As· 
kert müfrezeler, kız ve erkek Kumandanı ŞnkrU Naili Paşayı 
talebeler, izciler ve eınaf teşek· kabul ederek halkın orduya şilk· 
kUllerinden mürekkep mua.zzam ranlarmı bildirdi. Gece de Pera· 
bir kafile saatlerce devam eden palaata ordu şerefine büyük bir 
bir geçit reımi yaptı. Sultanah· ziyafet verildi. 

Atletlerimiz Gittiler 

Atinada pazar glinllnden itibaren yapılacak olan Balkan oyun· 
larına iştirak edecek atletlerimiz dlln Yuoanistana gitmitlerdir. 
Resmimiz atletleri vapurun gllvertesinde gösteriyor. 

Gazi Hz. 
Ayın On Beşinde Ankara

ya Avdet Buyuracaklar 

Verilen malumata göre, Gaıi 

Hz. bu ayın on betinde Ankara
ya avdet buyuracaklardır. Gazi 
Hz. dün, şehrimize gelen Macar 
profesörlerinden M. Serengezi 

kabul buyurmuşlardır. 

Başvekil Paşa 
Malatyada Nahiye Ve 
Köyleri Tetkik Ediyor 

Malatya, 6 (Hususl)- Baıve· 
kil Paşa Vali konağında misafir 
edilmiıtir. Gece fırkada şeref· 
lerine yüz kişilik bir ziyafet ve· 
rilmiştir. Paşa Hz. bugUn de 
Ortamektepteki hah sergisi ile 
belediyeyi ziyaret etmiıler ve mft. 
teakıben nahiyelere iİtmiflerdir. 
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Bakır Madenleri-
mizi fşletmeliyiz 

Evvelki ıuıı lkuaaı. ı.lekili BYlr' 

dencilcri kabul ederek temenni· 

llriai di•ledi " aadneiüp 
•qatı ifin Taitlerde tnılmadtt, 

Ba la•ata Wkımıs 4liyor ki: 
Fe'-1 Bey (Topbpt •er&esellmdt S) 
_ ...... ptit ••• d11imia~ 

raklwwma ....... WJ•J•• S-.y9-
aizi ,.U.lt-'ye uJMttilr. A.tlll h 
bakir .. ~ iatiia• .-..;.. 
lhı...r... 

• AD Rıu Bey ( Çakmakçılar yokılfa 
Yeni bn) 

- ..._.elwthaiaia ormanları '" 
mad..._. ~. T ... :» 
nrditi ita fwyial..._ fatifade etme
ıinl lıilirMk çok Hasla .ı.,.. .... 
ıat V.uı.ti _ _.,,etiaatle 1rir 
tit• Ye Uiat ,...._ açaı=M 1 
Bunt1..,_.Mr .. ~ ......... 
mıa Mm ı2'r. Kilpk • 'ılvtlw• 
bilelılid ...,.,_.__ aım. 
.,1, N,le Mr &• p •• _,., .. .., 
dotr- •"" Wr • t .... JCiist 
fabri..._ ••ealt ~••r:mlaliu 
ti•• ............. twc.ıt 
miz .- , .. , •• ... . 

Feyzi B.lGalata Pertembepazan 37) 
. - Ealdclea e,eyce tna 'ıo' ıftmls 

lfletilyorchl. S... ... el.de baa.lu 
faaliyetini durdurmuıtur. Meseli biz. 
ele pek çok krom madeni vardır Ye 
pek az bir masrafla bunlar itletifwı. 
•ilmektedir. G .. telerin yaz~ 
ıare 1- 8 ,.,,, • ~ miimit-.. 
Artık _,. Mr ... .alit ..._,. 
ltatlamalaııılar. 

• Ethem a (µaiaitlMi Blalı..tpazan l 'U) 
- Madencilerden müteıekkil bir 

••yet iktıaat Vekilini ziyaret eduek 
direıterint ftJy PemftPer. Oluftfama 
IÖ ..... detteilH pelt fazı. Mf. fe7' 
bte..ı;wrw • ....,. ~ret~m .. 
me-wlılı mfi..a.t.,e .....,kain. ._.._ 
mm 9. T .. rilD S. .. yi "-' • 
•alt•'tifi •uftıetlırla ipk- ~ 
uabmh ebem.ite• biiP w+-.. 
bjllll ı.aiisam MmİJtDitıtYlucli.. Be.. 
ee be taleplu teıwi.J etlilaeli. •• ...,.. 
tlenleri•b de faaliyelıe ı~melidir. 

• 
lfasret Bey ( J(unıkapı Sar.ıçisliak 

mahallesi 7 ) 
- Mlıcfenferimia tabii birer ıer· 

yetimizdir. San.,t. .... .leleri olmi· 
1a nmettll. a. ru•ml.tniü ftlet
meliyia Ye i11raç etmefiyjz. Bu tak· 
tlirde memleketimize hariçten birçok 
pa• ,U.Cektir. ------
Yeni Fabrikalar 
Bir Sene içinde Birçok 

Faı.ib AçıW. 
Glm • stilıp • ,..,.. • .. ,_ , ................. . 

fa ........ ac!f}' ----JeW .• .._._ ..,. 
itı.t.b unh ek.• - ~· •• 
Jelliaphz ...,. ' L 111-. 
TılıM --. abi,.._ a et, 
llllik, ........ ,,., ........ 
kı-. ilW.. •s'ı .. ..._ l.p. 
ıuadf .. .a.1._ •· llıZ. -• • .u-. .............. ' .. .., 

BABBBLIB 

Paralar Acaba Nerede? 
Yere Gömülen Teneke Bulundu, Fakat 

içinden Hiçbir Şey Çıkmadı 1 
Birkaç 1iba enel nlat ..._ Sllı'anel=met cam 

DJJlllllU Şlba Beym lmme ..-,eı ettiii pm h
camic:leki yeriade bulunama.,. ft b77 • aıd•·
,_. lıoycfuiu teaeke bhl '-t .._.. • .ı ;ı-.. 

~aki olma gider entlalt" alınm.." 
Şbrn Ef..tnin ölOmltadu .10Dl'a Hayrnn••& 

8- din CMIİye gelmi' ve şakrü Beyin c?otap
ı.- • pw. Fakat dolaplarııı. hiçbirinde aradığı 
••ayı W. ..... ş, yalnız kayyum Efendinin para
ı.- d ·,,, icine koycfuiu tenekeyi bomboı bul
••ı••· Hayr' nilB Hanem bu beldemediği hAdi1e 
le. bqalqmca doğruca zabıtaya mUracaat etmiştir. 
Bzcila camideki dolaplarda taharriyat yapılacakbr. 
Pa...._ meçbnl biT el tarafından ahnmaaından 
mfız eclihaektedir. 

Ba esrareaıa llldile •sh...,_ ... ı 
·b t..-. 

Camüa 45 Hnelik eaekta bn n a Şllaa Be;r 
butaLuachktan sonra, Cerralapep •·d··eme p 
meden enel km Ha,r..._ ff=s=· ııh•iıttiı' ili: 

~- Ke.chine ftkMet .... •sı•*JJ ı -
•aafl•n ca-icWri da' pta lliır bedre ipwletlir. 11r 

inkılap 
Kütüplaane Yakında 
Okuyuculara Açlhycw 
.,.. .. ... sesiacle açm. 

cai -. t.. .. p ll•BtA•n •• 
hımrhldan ikmal edifrniştir. Klf
tüphane Jalcıada ok.uy~ 
ra açılacakhr. Don Mnıe•r 
Umum Mltılüril Hlmit Zibe.yr. El-
nojır-,. •••si r.lld•ı O.
Ferit • Villyet Mektupçu• O.. 
maa Be,tw r.o ....._,. ple-
rek inkılA bımızı alAkmlar eden 
uerferi tetkik etmitlerdir. Kf1 .. 
tnplaımain Mllcftlrftlilııe ffaJret
tin Be:t ta.Jia edilmiştir. 

Hava Seferi 
Bir Leh Askeri Tayyaresi 

ŞehrUııWlea Geçti 
Lehistan ukui tayyaı:erilerin

·dea su.-.. Ka.pirki beafK
rine z Huisl Rep' 'i tM+-
dnfa hatde ~iiy ftl bir hava sefe-
rine. çılDlJ.lbr. Ylzba11 lCaıpinski
aİD ik h.eid. ....... cla.r.. S.nra 
Halep. Bağdat, Tahran, Herat, 
Ki1Miı. Kabin Kndiille ainf.ak 
- 'ı•etiae dlnecekliır. ftıl ı ı 
ita . a.; 8-daa enet ele A J M ,,_ 

.... ...... - liaTa seferi ,.. • ' ... = = ela lstnhala 
v.tı • th Tanaıre t. aya iiçiin
._ ..-- .. , ..-• ~rr•ıye 

• ........ ı ... L 
--·•~ J ucYam 
- " - L_._\_.. .._ .... Tu - _. ~ et> , ••• 

flJil Dli 1 Oejl 
Pi; 1 + .......... ftPJ 

• , 1 ... , it • .wa • ..- ha-
... ... dıi1• tleiiJdir. T1aret 
•P? ... FiliJiyeti,m· aıeKl?l ••' aa a.ti-
,_. ... . l?wcla 
ı'I i et.elde6. 

I
KomisgonJa 
Neler 
Göriişiilecelc ? 

.. ... 'r...t ft s.ayi 
o 1 + i1ıınal .. itiallt • 
tacirlerile ziraatçiler ve fabrika· 
aı.n.ı mürekkep 90 kitilik bir 
komisyon teşkil edilmiıtir. Ko
misyon müzakereleri hafi olarak 
ce...,.. .._ ...... Ta' · edil-

diğilıe ... ' ••• -a. 
•m• .. • 1ı"" ~ ı •• ceh:
tir: K ' j • IMMlezi n _... 
te~ it'' r•ilhri. • t & etfiı. 
lecel 1fJ .W n • • ı etlvi. 
aerlmıt t.alal.al Cifi neft. 

leri, •••• eek i11J --~ 
io n lmtilllMk eıllııelr _. 
lek .... " ....... takip 
ed? , .. • wli yalm tapiti. 

ita ·s-.. zt• ....... 

etrada • fı?n• lliır ı..- ba 
mr.,..rı w lb.t Velı'lıti ı 
laktlm ... wllit~ 

Dalgınlık 
Hayrettin Ef. Yüz 
Lirasını Çarptırdı 

Meçhul bir hırsı%9 Taksimde 
Cümhuriyet Abidesi etrafmda daF
ıın gezmekte ofan Hayrettin E!. 
•İn cebinden 100 lirasına çalmış· 
tır. Hınaz: anmaaktad.. 

Üzüm, lncir 
Ve Vitamin r 

- Bütilıı duktorlar bep bir ağız· 
<'l'an • vitamin > terin sağlık i~in 

ltfwll'ın11ndan bahsediyerrar. 
- Vi.baill uciir 't 
Vi.laıninı 

Uıü.w.. 
lae.İıl, 
'Flndık. darnelt.:r. 

d.t.l t VE TASAAJllMJF <2111fHTI 

1 Tefeciler 
Yine )şe Başladılar Amma 

Takip Ediliyorlar 

F aiir ve mulıfaç Pıarka yGk
ıek faizle para Tererek halfa •°'- tefecile. it girmekten 
meaedjl="ıhıdir. 1'efftiler 1e11 

g"nhıd. lekm f..&i,-e ı..ı.
mLfllaıdar. Bıw• kerille eleria
de aauaniyet Ye•kam l:.lwaa7aa 
tefecile.ıiu pterdikle.ri m ... 
cilzdanfanna mukabil para ..lla 
memesi Defterdadığa ve Malml.. 
dilrl6kluine bildirilmiştir. 

Bazı tefeci l:adınlarıa yllbek 
faizle para verdikleri teapit edil
miı ve hatar laakkmda talıkı"ka· 
ta 'batlanmıtfır. 

Asarı Atika/ 
Müı.e ldaıesi Yeni Eserler 

Almak Tasavvurunda - -
Beyoğluaun eski antikacala

ımdan bir zatm 600 bin lira ile 
iflisına kanr Yerilmifti. Ba ...
tikacının fimcli mftbftrlü bir halde 
l>ulunan eıyası. bugünlerde aıafı-
leme -ihtile smlllacaldm. B• 
lıymetli tarihi eşya arMaoda, 
asarı atika •-•eli. muc:i
•ince memleket haricine çıkanl· 
ınamaa icap edea eserler de 
"tardır. lılibe idarea 'bu e.,.a.n 

Müze ••=- ..._ sball tasnwm= 
ılad ı r. Ba • .ta lhacler u-
MüdO.ltiLd• hh .,.. idıu 
cektir • 

.. , .. , .. 

Günün Tarilıi 

Hem Maktul 
Hem Katil! 

l!lr hafta ft"Yel f'eriköyünde liri" 
ru mezarlılJ kartııındaki bir .t ... 
lada llil ol'aral 1ü cuet ve üz 
• .. r.ım iıııml•&ı .......... -
fakat Edirne yazılı olduğu ani~ 
laa bir nüfua te•ered bulunm .... 
Ca.et t~ia ..1191-.di. lff'n 111 .... ._ 

nal:le4i1mft n aynt zamanda 
Edirne MlddeiamamUiğine bir t.1-
paf çSilmitlf. Din Edirnetlen 
ftp plmiftfro Ot.. .... Eıılir 
Hana kazasından Rifat lımind'a bl
ılıi... Orada bakbada bir ıatll 
... .aeıinden dolayı takibat yapıl1" 
kea ~o \svsbu lr.apnt •a Jt1r 
aaraıd& bir kaıdıaa metre• tutmıar. 
tur. Hidiaedell bir ıün eYvel Y 
perpmbe &ilnü t.u kadının evinde 
çıkmrf n o geftt' IM&ı llmUş!lf' 
Pe>S. ._ ..._ ~im•bn lltic 
etmıittir. hAia JıaıtT 
di•. Y .... aul liatil yakalanauk• 
Ta.kiluııti sıüçlqtirmemek için fada 
tafallat vermiyoru. 

Mosruwa Elçimiz 
lluk.cwa biiyik elçiıl Hibe~ 

R•l"P &y dün alqam Çiçerin vap~ 
ıile Ocfesaya lareke' otmlttir. 

Taoztıarrt Tarife 
Dnlet Dem.iryolları idareal, 0.11"' 

lot Demiryoftan il:lertnd'e ıeya=ı 
ed~ talebeler itin tatltlft et 
JÜUe elli ta• Wa• t.aebe tarileıi-' 
ay•• ı Mıııiıu-t. tit .._ip. 

Kanh· Hadise 
· Ewvelki ıece Beşiktqta bw cin• 

ıct ef dufaıur tliln lıuca baf>er ver
aıiftik. Yaptıtımn t .. l.wt netler 
ai~ .. ...._ta .. ıa•il:ffı _... 

GAm..._ iaJtkp9nnclıım JwJt 
efeaa ... ulıaMflan pce. caa buçllll: 
ıuluında deni& eırta1ıada ıtıluız "9 
ıllpheli bic kayık 7akalamıtlar .
aradıktan aonra f>lnlmıtfardır. A 
•fo ... ft erftadatfwn ~·ı 
le .......... , ...... a .... .. ,.. ................ ~ 
1aa:J1t na w...- pq ı>s 
çarpıntr yll:&ilndea Adll efendi l 
aabakalı kaçakçılarclu bir luı11119 
arkaclat• olan ~o ts.P.9' ol• 
ıöylenen Şevket arasında bir ka• 
çı~mıtbr. Kavra kızatmıf, 
kamuına çekerek ,nmrllır. 1&nclal 
atlaJDlf. ve Adli efendiyi birkaç yr 
ri_... yaralaaışbr. Şıwket dert.I 
,.•e'anmıt; Aılll efea4i H h il,_. 
aeye kaldırılmıştır. Fakat bütüo ih
tiaa•llra nıjmnen Mil eieD.:i aı-
müttilr. 

AfgonculaTın 
Bir Müracaatı 

...... .... i.t-bul mlıırlllar__. 
....... ltU hyet J•heck ~ 
raya .......... afyon inhlaanam ta .. 
Mm I • w&eazar ec81meai için br 
..... v.lllılıti mezdlricle hifdı&ibtw 
l ı\ 21 ı•Mlr. Afyon~ iDhi9a 
Tld .fymc...httu ifia laJ•• elr 
...,..... k..,..tindedW-. 

u,w ilen Çalmıs · 
M •efa a VeW w.m.Je ilıi 

.-. G+ta•, AJMk ~vdıı!t 
a • laet Ef. nia ulris"•" j 
7"-ı 

.. ıs! lsdmen ya•nle= ı••~ 

1 Son Postanın Resimli Hikage si: Pazar O/ıı H • ..,. Beg Di.gor Ki: 

yurdumuzu kurtar-
• S.- ç.as , ..... _ , 2-Taçla cw,,...dnaı-. 

latimizi kurtardık! 
3 - Fa1ııan .. 

iaşımızı kurtardık! 
P ilılkı••• ı 4 - Şimdi efe. ,. .. ncd'ardan 

dilimizi kurtuıyoruzl 
5: Pl'asan 8'ey - ftrç dütilll ... 

lromtu... Bir srftn kesemizi d• 
bancılardan kurtaracata1o 

k 
YI 
b 
ş 



7 T eşrinlenel 
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r,-------------------' 
Dünle 
Bugün Arasında 
Bir Mukayese 

o- • 
un eaki mecmuala d b. . 

kanştırayordum. Gö r an ırıni 
yürüseydi! il znme " lifla 
bir yazı illtti.aery vbaaı altında 
şöyle bir mukadd azının bafında 

"Ge eaıo var· 
·ı çen ıGn ald • 
ı inı •ıraaında • una hilrriyetin 
yuılan aaakalel •erden nutuklarla 
lara •• bu lll le er r•ldi, bu nutuk
riyetle berabea alelere naaaran hGr
ınur olacak. r artık memleket ma
rakki edecek. ••arif •• •anayt te• 
ıörecek, aıa 1 ceplerlmia bol para 
••mleket t Y f te11aln edil11cek, '" 
lecektii • ., •nınnuyaeak hale ı•tiri-

Bu mukadd 
mev'ut dit . emeden ıonra biri 
iki ıütun en me•cut kııını diye 
mukayeıe •çarak ~ıhklı bir 
mev'ut llltJapmlf. Biz de onun 
bayyel v ·tİ°I- koyduğu mu
ıeylcri 1.:1

: e, bu,on mevcut 
kayeıe Y•pın ~ .koyarak bir mu· •a istiyoruz. 

Merlııt 1cı * zı•rindo t • •ım: Kızılırmak ü-
k .. esıs edilen k' . . 
<ıpriiııiin re" . k" se ızıncı 

ıııi ... ıir. mı U§adı icra edil· 

MetJcııı kı B 
l'a\a hu hafta 'i.~' ~Ş\e~il ismet 
rııpauın sek' . .ırat uzerınde Av
kiıprıh.fütün ızıncı .derecede büylik 
ıııı tır. re mı küı;;adım ~ ap-

ltfev'•t le 
~ın · )~n·ıd 1.~un: Maarif bütçe-

' 

en uç y" .. . k te ıi ktişad . . uz ruştı)e me . 
korntlıııu t 

1 ıçın tah;;i~atı lazıma 
M ur. 

1 evcııt 1cı. ,; I 
ıtılda gc . 11nı ı alm1, :;tan· 

llu•ktep l ~en seııe 24 büyük itk-
Atev•:;ı• yapılmı§tır. 

ıııt•ıııleket· ••un: Altı a}daııberi 
1 · ı ın en hü '-

11 e bir tek cra ~ısımlarmda 
ctıııerni tir. eş .. ıya vukuatı zuhiır 

Mevcut k 
Ôl'~il ... 0 l 1

1•
1m: Altı aydanberi 

ı • ... e er, enbe . , 
H·r tarafında . rı memleketin 
lllttıuıs .eıkıya ~ukuatı kal 
t· tliluıi, tir.a ayış tamamen tf'!mi~ 

,, ... ., lcı 
katarı dtınd •111: Sıvas ür'at 
ha~laııu" ve bn itibaren i~lemiye 
0rrf .. u suretle A k 
ne )emeğine id' n araya 

tahta dünmiye i!k~p, a~ıanıa pa) 1• 
. . Mftflcııt kıaı ~ hasıl olınu~tur. 
ı"J".-li hayli na. Sıva a tren 
)eııı.-l'rıni Ank::~an oldu. Sabah 
~~nı f"tanbuld a a, akşanı yeme
~ıkrı] değınja }emek i e, artık 
ı~Jerdı·ıı olmu?~k kadar tabii 

M , " ur. 
ev af kı•ı •ı n -., lal'ıııın b d m: n cıııurin nıa-

a ema iı;:l d ıwn ıt ı ına k " eme eıı, pe"(i-
Mevcuı lc~rar ve~ilmiştir. ... 

lıH· ıı ıı ı rların •ına: Senelerdr.nberi 
ı ilııırktt~dir. maaşları pe)nen 'e-

Mev'ut la lar 
ıı 19ı2 11~ ı aldığımız ya· 
Avrupa~eheaaİde netredilmiıtir. 
rin hepıi •ya addedilen teyle
f •ılaıile son on tene zarfında 
Yazı b' . Y•palmııbr. Y a1nız o 
~. , 111111 t•L-ı_._uk , d• 
2'ıtnız feyl de.._"" uau ıste 14 
olduğumu er nekadar mlitevazi 
çok dikk ~ rlttermesi itibarile 
l()n on 1 e tayandır. Halbuki 
ıölıede bne zarfında buaları 
tnlihift\ . 1a1f:kaa ne b6yük, ne 

lns~nın ,Plar olmuttur. 
YApılın .' 

1 
i~ınde Y•tadıjı için 

tıy1111 •t enn blAyGkltliUna kav
. . •Yor. Or b'l '•çın civar t mana f6re l IDCK 
dır. işte epelere çıkmak llzım
lllaks•tl YlllUındaki mukayeıe bu l 1 Y:pıl11111br. 

okadı Zade Şekip 
Bey Öldü 

Maruf d' 1 Şckip 8 e 1 •p ~rden Tokadi zade 
Şekip ;{ .zmırde vefat etmiftir. 
t\'\rcl de eybn GlOmUnden biraz 
Oğlu NA 

8
astahanede bulunan 

• r ey Glmllftnr. 

Bu Sabahki Sis 
. Bu ıabab limanda k if b. 

•ıs \tardı s· ea ır 
•onra b '1 il rece yansından 
kadar d •t •uıı" aabah dokuza 
. evam etmittir T hl' . 

~~n •is dtldlllderi :.ı · · a 
111
f le

IHr arılık b .,.emlf, a.:at 
•utt_.. walvclaa biriıi ıu .. 

.iO 1' POSTA 
A !E :awı:::ı:z= 

Son Postanın Resi1nli Malca/esi • 

1 - Elbiaemi&de küçlk bir yır
bk olaa, tunletlmiade ufak bir 
eluitfmlı bulunu, aokata çıkama• 
yıa, bir cemiyet içinde buluamaktan 
içtinap ederiz. Herkeıin blae ba
kaeajlnı, o kusurumuzu rlrecetlnl 
zaaaederlL 

2 - Hele kadınlar, elblıeleriade, 
tunletlerlnde ıarGnmHi 1lade JG• 
mlmldln olmayan bir kuıur old.
tunu bllıeler, ıokata çılramaalar. 
:ier kadıa her keıln kendisi ile 
••ırul oldujuna, bltla naaarlarm 
kendi Oıerinde toplaachtana baldlr. 

Hodgam -·] 

3 - Bu telakki, kendimize fasla 
ehemmiyet vermekt«n rellr. ffer 
ıaaamaıaa, laer lıareketlmwn, her 
ftillmlıln batlralarını fiddetle alika
dar ettitlal ıannetmek hodılmhjla 
bir teaahurundan batla:• bir .. J 
detildlr. 

• 

SON ThLGRAF HABERLERi 

Türk-Yunan Dostluğu 
Bir Yunan Gazetesine Göre, Dostluğu
muz Sarsılmıyacak Kadar Kuvvetlidir 

Atine, 6 - ( A. A.) - Elefteron Vima gaze· 
teai, Tllrk • Yunan dostlujıınun liberal farka vazi
yetinin nğlamlaımaıına bağla oldu(unu farzeden 
Türk matbuatının bu dostluk hakkında izhar ettiği 
bazı endifelerden bahıederek diyor ki: Türk - Yu
nan doıtluğu bugün Yunaniıtanm sulhperver ıiya-

1 

ıetinin esaıh temellerinden birini teşkil etmek
t&dir. 

Bu doıtluk herhangi fırka, iktidar mevkünde 
bulunursa bulunıun Yunaniıtanın aiyaaetidir. Tlirk 
-Yunan itillflan okadar kunetlidir ki onu biç kim· 
••sarsamaz. 

• 
iş Kanunu M. Meclisinde 

-
Liyiha, Meclisin Önümüzdeki içtima 

Devresinde Müzakere Edilecek 
Ankara 1 ( Hususi ) - Birkaç ı&ndeaberi latan

bulda tetkikat ile metrul bulunan lkbaat 
Vekili Mahmut Celil Bey bu sabahki tren· 
le ıehrimize dGnmOt. iataıiyonda vekil· 
ler ye hGkümet erklnı tarafından kartdan-
mıttar. it Bankası Umum Mtıd6r0 Muammer Beyde 
bur•)• gelmiıtir. 

iş Kanunu Yakında Çıkıyor 
lkt11at Vekili CelAl Bey it Kanunu llyiba11 

hakkında ıu beyanatta bulunmqtur: 
" - IJ kanununu Meclisin bu devreminde her 

halde çıkaracağız. Sanayiin kahra tabammnl ıh
teren fedaklr ve gayretli amelesini dlltllnmek za-

lzmirde 
I

Bigada 
Kanlı 

manı · çoktan ıelmiftir. 
SAy ile sermaye araıında ahenk Ylcuda setire

cejiz. it kanunu bunları temin edecek ve bu ,.. 
yede aaaayide çok mlllıim bir uu olan maliyet 
fiatlerinin iatikranna her umaa için imkln bala
t•lmİf olacaktır. 

Mecliıin bu devresinde çakaracajımız it Kanunu 
ile bu hukuk tamamile tesbit edilmif olacaktır. 
Milliyetçi Tllrk İfÇİsi temiz V4t fedaklr hareketlerile 
çoktan bu hakkını kazanmıflır. 

Eaaaen Baıvekilim ve aziz ıeftm i.met Pap 
Hazretlerinin de arzulan ve bana emirleri bu 
merkezdedir. ,. 

Bir Teşebbüs 
Fabrikacılar Hükumete 

Müracaat Edecekler Bir Cinayet 
incir Ve Üzüm Günleri 

ihdas Edilecek 
lzmır, 6 (Huıuat) - Sebrimia 

Milli lktıaat ve tuarruf Cemiyeti 
yapbiı bir içtimada nefla mah
sullerimizden llıOm ve incirleri
miıin memleket dahilinde sarf 
ve lltibliki için incir ve ilıllm 
ıGnleri ihdaıana karar vermiıtir. 

İzmir, 7 ( Husuıt ) - Şehri
mizdeki fabrikacılar kendilerine 
bir ıene için ilzam olan iptidai 
maddeler miktaranı teabit ederek 
bunun tenzilltlı gilmrilk tarifeai
le ithalini iıtemiye llarar ver
ıaitlerdir. 

Mersinde F utbıl 

Biıa, (Husuai)- Burada ev· 
velki gün kanlı bir cinayet ol
mqtur. Kasabamızın tilccarların· 
dan İbrahim ata zade lımot ve 
fabrikat6r islim zade Osman 
Efendiler Dayıoğlu dutluğuna 
ıezmiye ıitmifler, orada terzi 
çıra;. Muatafaya rastlayıp arala· 
rına almak iatemiflerdir. 

Uzum incir Piyasası 
lımir, 8 ( A. A. ) - Buslln 

bonada 9 kul'Uftan 28 kurllf& 
kadar 2255 çuval Uzllm Ye 6 
kurqtan 21 kurup kadar 877 
cuval incir nblmıtbr. 

r 
Sözüıı ıs ası 

Büyükada 
Vapurunun 
İkazı 

« 
Adalara tahsis edilen "8Uyük

ada,, vapuru, ikide bir sakatlana• 
yor, yolda gecikiyor ve yolcula
rına ıinirli saatler geçirtiyor. 

Yani "BüyOkada " vapuru 
liıanı halile: 

- Yine duracağım ha, ha· 
berinlz olıun, diyor; diyor amma 
derdiai kimHye anlatamıyor. 

Geçen giln lodoala bir hawa
da adalardan latanbala ıellrkea 
yolculardan biri ıu fıkraya anlatb 

Bir fırbna eana11nda yolcUDUD 
biri, ıeminin ardında, dalıalara 
slmlllerek vazifeaile metinaae 
ujrqan dimenciye aormut= 

- Sizin peder nerede yefat 
etti? 

- Şap denizinde. atetÇi İIDİf. 
ppa oturmUf(ar, batmlflar. 

- Ya bOyGkpeder? 
- O, Karadenizde, fırtınada 

bojulmUf .• 
- Dedeniı? 
- Siste yolunu kaybetmİf, 

çarpıımıtlar, Akdenizde kalmıt
- Bunları bildiğin halde hllA 

denizde itin ne? 
Ben ıenin yerinde olaam, 

ayaiamı ıemiye atmazdım • 
Bu defa da dtimenci sormaya 

batlam!ff 
- Sizin peder nerede 6ldl? 
- Rabatçacık d&pfinde ••• 
- BOyilkpeder? 
- Keza, d6Jejinde ... 
- Onun pederi? 
- O da 61le, d6'eğiade. •• 
- Peki, bunlan bildiğin halde 

lılll karada işin ne 1 Ben tenin 
yerinde olıam, ayaiamı yat•i• 
atmazdım. 

Bu hikAye gibi, Seyriaefain de 
bize. 

- Nerede ol.. 6lllm vu. 
Ecele kal'fl l'elinmez. Bot llf et
meyiniz, kadere rı:u ~eriniz. 
Sanki sokaklar daha u ma tehli
keli? Allahan iate4iliii olur, 

Diyor, va'iz ediyor. 

20 Milyon 
ltalyanın Açbğı Kredi 
Etrafında Müzakereler 

Ankara 6 - Romada bulu
nan Maliye Mllateprı Ali Rıza 
Bey ay nihayetinde Ankaraya 
d&necektir. 

Roma mUıaker•bnın ay niha
yetine kadar biteceği anlqılmak-
taclar. 

( Bu mllukerat ltalyanın bize 
açlağı 20 milyon liranın teslimine 
aittir.) 

ipek Kızasa ihtiyaca 
ipek kou11 ithalinin meaedi

leceii 16,teamekttrdir. ipekli ka
maı fabrikacalan senede hariçte• 
30 bin kilo koza ithaline ihtiyq 
oldupau alylemekteclirler. 

GUref Btrincilikllri 
Tllrkiye ıiiret 'birincilikleri 

mllabakua bap uat 1 da 
Şehudebquıda yapılacaktır. 

Askeri Cemiyet 

Mersin. 6 ( A. A. ) - Antal
ya ve Diyarıbekir ıampiyon ta· 
kımlan Mersine reldJ. Y ann 
gurup maçları yapılacakbr. Teni• 
turnuvalan iileden evvel yapıla· 

cakbr. 

Mustafa her iki adamın da 
kendi hakkında fena fikir besle
diklerini hiuettiii için bu teklifi 
reddetmif, fakat Oaman ve lamet 
Efendiler Moatafayı yakalamak 
iıtemitlerdir. Neticede Muatafa 
bıçağma ıaralmıt, iki•ini de 
yaralamıt ve kaçmııtar. lımet 

r . 
İSTER iNAN, İSTER 

Ef. ölmftftllr. Oıman Ef. aha ,... 
ra11 ajırdar. Katil Muıtafa yaka
lanmııhr. 

Atiaa, 7 (HulUll) - lntilut
babn hitam balmua Ye M. Çat. 
darisin cllmhuriyetl tanımua do-

4\ layıaile aakerl cemiyet feabeclil-

iNANMA/ 
1 

miftir. 

bu ziyafet •erilmlyecektir. Bu buıuata aarfedilecek 
para ile Sellnlk zelıeleal fellketaedelerine yardım 
edilmeal için bir teklif )'~pılmıt n teklif bltla fırka 
liderleri Ye diter allkadarlar tarafandan ittifakla 
tanip edllmiıtir. ,. 

Kara Alinin Muhskımısi 
Evvelce idama bedel 30 ... 

neye mahkum edilen Kara AH 
ile muhtelif cezalara çarpbnlaa 
arkaclqlan hakkındaki lallklm 

Din Atinadan ıelen bir telırafta ıu aabrları oku
dukı " Kırat taraftarı Çaldariı fırkaaınıa milli birlik 

1ayeılle cümhuriyet rejimini kabul etmeıi Gaerine 
bGJ6k bir zl1afet nrilmeal takarrlr etmittL Fakat 

-'AlsA Al u A·I 19 noktadan nakzedil•iftir. M• 
J S T 8 R /NA 1' I $ T'E A C.U<'fl\.t.Y ~ bakeme1e Ap C.ıacla yenici.. 

L---------~----~--~~---------------"."'"J•ı bafl•nmıtbr. l 



4 Sayfa 

l lltf emlekel Manzaraları 1 
1 

Saf ranboluda 
Köy Oyunları 

Safranbolu (Hususi) - Bura· 
larda eğlence alemleri çok rev
naklı, kış sohpetleri pek eğlen· 
celidir. Yalnız pek fena ve iptidai 
bir eilence tarzı vardır ki bah· 
aetmeden geçemiyeceğim: Kıı 
oynatma. 

Hemen hemen her köyde ya
pılan bu fena eğlence hem temiz 
köy kızlarının doğru yoldan çı
karak sarhoşluk alemlerinin 
oyuncağı olmasını intaç edi
yor, hem de bu yüzden 
sayısız cinayetler vukua geliyor. 
Hergün biraz daha tenevvUr ve 
tekamül eden gençlerimiz bu kö· 
tü eğlenceyi bırakıp daha nezih 
eğlenceler tertip elseler hayırlı 
bir örnek vücude i'etirmiş ola-
caldardır. . 

Kış solıpetleri buralarda daha 
fimdiden hatlallllfbr. Burada 
( Alaklama ) denilen bir aobpet 
vardır ki dededen kalma bir 
yüz.ilk oyunu ile başlar. 

Mecliste hazır bulunaDlar i.ki 
parü olur ve ylizük oyununu oy
narlar. Mağlup olan tar.af, ~alip 

gelen tarafa (bandırma) ikram 
eder. Bandırma yufkanın kaz ya
ğma batmlmasile yapılmış bir 
nevi börektir. 

Bu börek yenildikten sonra 
tura oyunu başlar. Oyunun per• 
ıengı: 

Şu uçaktan bir damla damladı alnıma 
Şıp benim alnıma, f'P anamın alnına 
Şıp benim alnıma damlaaaydi damla 
Şıp anamın alnına damlamazdı damla 

Şeldinde, içinde muhtelif de· 
ğişme1eri bulunan tekerlemeler· 
dir, bu tekerlemeleri yanlış oku- · 
yanlar ebe olmakta ve tura ile 
dayak yemektedir. Kış sobpetle
rinde bu "alaklama" gibi daha 
birçok eğlenceler vardır. 

Mehmet ruri 

Oiyarbekirde Tiyatro 
Diyarbekir, (Hususi) Da-

rülbedayiin ve 'hususi tiyalro 
kumpanyalarının 11e11elik turneleri 
olmasa Diyarbeldr temaşa zev
kinden mahrum .kalacakbr. Son 
günlerde şehrimiıo ( Kemal Sahir 
ve arkadaşlara ) tiyatro grupu 
gelmiştir. Bu heyetin temsilleri 
büyük bir rağbet görmektedir. 

Gönende 
Sporcu Gençler Arasında 

ihtilaf Çıkb 
Gönen <Hususit - Kaıamızı• 

yegane spor teşekkülü olftn 
idman Yur<lu maalesef azaları 
arasında çıkan bir ihtilaf yüzün
den dağılmak fueredir. Klübün 
( 60 ) azası v.ardır:. Jdare heyeti 
haksız. olarak azalardan ikW 
aleyhiae t.arl karac.a vermiJ ve 
ihtilaf bu meseleden pkmışbı-. 

ihtilaf üzerine yurdun tam 
takım oyunculan istifa -etmiş, bu 
istifayi idare heyetinin ve cftğer 
ar.a' ann istifası takip ctm'iş, ne
ticede ~lüp tc ~ llrişi kalm1şbr. 
Yapılan btr intihap neticesinde 
yeni bir idare laeyeti seçilmiş 
ise <le bu heyetin klübü yenitlen 
leş a1 edebileceği ümit edilme
mektedir. - A. Ccvdel 

Bah!<esirıiler Gelip Geldi= 
lzmir 5 - (A.A. ) - Bugün 

oyn sı mw'kan-er o!an Ba ıke
SÜ' - İ arta grup &eçme miisa
b3ka nda Balıkesir yeni getirt
tiği bir oyu cuyu oynatmak 
istemişse ac fspaıtılılar buna 
itiru ederıck sahayı tericcttiler. 
ve B hkes~rfücr bükmen yalip 
aayıldılar. 

SE>N POSTA 

• 
E L 

Memleket Yaylilarında 
Aliiye · Civarındaki Yeşil Yaylalar 
Dünyanın En Güzel Köşeleridir 

Alliye, { H..... .. Osman suyu, Ka-
ausi) - Türbe- •aklı sn, Çatal 
nis yaylası AIA- oluk, Pinarbaıı, 
iyenin sayfiyesi· Küçlik pmar, 
dir. Maamafih Melleş, Kaynarea, 
her sayfiyede Berber pınarı, 
olduğu gibi bu- Kırbaç pınarı, 
ı-anm da daimi Kedevct, Şeyh 
sakinleri vardır.. pınan1 Gökçeoğ· 
Alaiyeden yay· lan pınarı, Kızıl-
laya giden 1ol ak, Çakılbca 
limon ve porta- gibi birçok su 
kal bahçeleri membaları vardı. 
arasından ıe· Y ayl.nın geyik 
çer, yol üzerinde avları pek meş-

Al~lye clnMnda1d klymatH tarlhl harabelerden biri burdur. Burada Bektaş pınarı, 

K.,.çay ~bi mam•a letafe- nıada sdıhat ve laanet. gö-zler~ ' it.ava daima temiz 'f'e serindir. 
tini artbran ve ytireldere serin- de zeki parlar. Birçok yerlerden şehirliler yaz 
lik verea akar sular ve memba· T()roslann zirvesinde gibi i~in, hastalar nekahet için buraya 

,_r vardır. olan yayla dere ve T:ürbenual gelirler. Bilhassa veremliler içia 
Yayla ile şehrin arası otomo· namlariJe ve bir dere ile ikiye hu yayla havasıwn en iyi tedavi 

bille iki boçuk saattir. Yıayli ayr.abr, yaylanın cesim ormanlarında 
görülmemiş cesamette bUyük vahşi hayvanlar yaşar. Bilhassa yeri olduğu muha.kknktır. Yayla 
çam ormanlan ile m attır. Yay• ayı mebzuldür. • insana sıhhat ve kuvvet verir. 
lih1arın yüzlerinde kan, vtiaıtla• Yayf m Soğuk Oluk, Molla Muallim: .1. Orhan 

Bir Köylü 
Ölümden 
Kurtarıldı 

Adana ( Hususi ) - Burada 
memleket baStane5lııde '°k 
şayanı dikkat ve mahirane bir 
ameliyat yapılmışt•r. Ameliyat 
olan adam Adauamn Misis kö
yünden 27 yaşında Ahmet oğfo 

Snittir. 
Saitte on beş sene evve1 fıbk 

başlamış '\'e bastahk ba1rnnsıı=1ık· 
ten tabildiğine büyilyerek batır· 
saktarı gayet ıcesim bir torba 

1 
halinde dizkapaklarmm üzerine 
kadar sallanmıştır. 

Nihayet Sait yUrliyemiyecek 
m hale gelmiş Vfj 6ltim belinde 
hastaneye getirilmiş, derhal 
ameliyat yapılarak büyük btl' 
tehlikeden, daha doğrusu 6lmek· 
ten kurtarılmıştır. 

Uzun köprüde 
Gençler Her Sahada Nü

mune Teşkil Ediyor 
Uzunköprü (Hususi) - Bura· 

da gençlik yığım biiyük bir şevk
le sporculuğa çalıfmaktadu. Spor 
ze\1k ve te•kinde ön ayak olan 
"Ergene spor ,, u ~Gençler 1dman 
ve Musiki Birliği., t~ülü takip 
etti. 

Bu tqekkiil araSH'a halka 
temqa zevk~ musiki Eevkini 
karfilamak ıçtn mösamereler 
temp ediyor ve her müsamere
sine büyük sinema aaloounda 
otaracak :yer bile !bulmak kabil 
oimuyor. 

Uzunköprün cemiyet hayatın· 
da mühim bir bo~ doldu
ran bu gençleri ve ba,mda bu
lunan lrf an Bey ismindeki feda· 
lkar zati alkışlarız. 

Bir Zalzele 
Ç:anlnn, 5 (A.A.~ - Bu xece 

22 yi 20 geçe şimldan şarka doğru 

oldukça şiddetli bir harekdiaız 

olmuatur. Hasar ve zayiat yoktw. 

Kaçakçılık Mücadelesi 

Mardinde Bir Kaçakçı Çe
tesi Eşyalarile Yakalandı 

Takip hareketinde muvaffak Otan Mardin GUmrDk Muhafaza 
amırıerlnden Sami ve mıntaka memuru Fikri Beyler 

Mardin ( Hususi ) - Alınan silahlarile birlikle hiçbir müsade· 
ciddi tedbir1e ve sarfedileıı mesai meye meydan katmadan ya1catan· 
sayesinde gerek şehrimizde, gerek mışlardır. 
Cizre, Nusa)'bin ve diğer kaza- Bu .kafilenin yakalanması için 

larda kaçakphktan eser kalma-
maşbr. 

Mardin yolile Siirt, Bitlis, 
HAkari ve Liceye yapılan kaçak· 
ç.alığtn da &Une geçilmiştir. 

Son olarak Mardine beş saat 
lft'e&afede T elfeyz mevkiinde mU
hiın bir kaçakçı kafilesi eşya ve 

3 üncü muhafaza taburu kaman· 
dan vekili Sami ve mıntaka me
n:uıru Fikri Beyler gayet güzel 
tertibat almışlardır. Yakal•naa 
kaçakçılar 12 kişidil'. Bunlardan 
birisi yedi buçuk sene ağır hapse 
mahküm I.irariferdeadir. Ele geçi
rilen qya t4 yük tu:ı, 6 tüfek 
ve biı- otomatik tabancadır. 

~--------------... ·----------~--~ 
Bir Vahşet! 

iki Kişi Bir Adamı 
lple Boğdular 

Afyookarahisar, ( Hususi ) -
Büyükkalecik köyünden Eyüp 
oğlu Mehmet, <!okuz senelik bir 
intikam hissi aeticesinde öldü
rülmütflir.. Mehmedi Ömer oğlu 
Mustafa ve Eyüp isminde iki 
adam boynuna ip takıp boğmak 
suretile öldürmüşler ve cesedini 
pyet kuytu 'bir yere saklatntŞ
lardtr. Katiller yakalanmışlardır. 

Bir Taarruz 
Silahlı Şerirler Bir Köy 

Zenginini Soydular 
Adana, 6 ( Hususi • - Hüvi

yetleri henUz anlaşılamayan bir
takım silabh şerirler Ceyhan ci
vannda bir köye taamıE etmtper, 
köy 'Zenginlerinden Mehmet ağa· 
nın evini basarak eşyaRll ve 
parasmı almışlar, kaçmışlardır 
Şerir herifler ıiddetlo takip 
ediliyor. 

T eşriniene1~ 

Tenkit 

Fikir 
Çölünde 
İki Vaha 

Harf iokılibındanberi fi~ 
hayabmız gözü yoran, ruhu k' 
rutan dllz, nihayetsiz bir ~ 
halini almışlL Ne dimağlarıınİ 1 
serinlik verecek bir pınar bd h 
ne de fikirlerimizi harekete ger ~ 
re~ek bir manzara değişiklif n 
Dwgun bir su gibi, fikir hayatr 1'. 

mızda da korkunç bir durgunlJ 
baılamıştı. f 

Şimdi bu nihayetsiz çölde oJ.J ~ 
tan iki vaha sezer gibi oluyorı* P 
Sonra çölde susayan ruhunı-' 
biraz se.r:nfüc vermek için ., 
vabalarm yeşil ağaçlan aıtı.J 
oturarak dimağımın taı:eliyo~ 

Bu vaha1ardan biri "'Kadro~ ~ 
inkılap,, mecmuasıdır. Bu nıe" j 
llRl& muayyen bir fikir mecmual E 
dır. hlkılibm İdeolojisini yapmaJı) ı 
maşguldür. Ba sebeple de biitl o 
yazılarmda bir ahenk, bir insicl- q 

bir birlik gôrlioür. Bütön mel • 
mua ayni merkezi fikrin bir ifa~ • 
ve müdafaasından ibarettir. Me" 
muayı çıkaran iençler olgun fi"jti 
kimseler olduğu için, yazıları ti 
gun, fikirleri var;ıh ve istedikl~ 
aşağı yukarı vazıhtır. Bize re':'. 
bir dftşünce tarzı getirınişterdİ' ' 
ve bugünkü münevver nesle dit < 
şen vazifeyi yaphklarma kaJJI' ; 
diri er. 

ikinci vaha, lstanbul Halk E~ 
tarafından neşrine b&şlanan ııyel • 
Türle Mecmuası,, dır. 

Bu da bir fikir ve san'11 

mecmuasıdır. Birinci nüsbl' 
sı zengin mündericatla çıka>•f 
tır. Bunun da gayesi, inkılabı' 
ideolojisini yapmak, inktl~ ., 
yapmak, inlnlibın ilim ve saO 
at cephesini kuvvetlendirnıektİ" 
Takip etliği fikir sistemi rıinkılM 
ve Kadro n nuo fikir sisteUlit · 
den tamamen ayrıdır. Birisiod' 
Fran11z filezofo Bergsonun fel~ 
fui hakimdir, ötekinde nıad 
tarihçilik felsefesi hakimdir, b' 
reket noktasındaki bu değişilcl~ 
iki mecmuanın istikametlerini d' 
değiştirmektedir. 

"Yeni Türk Mecmuası" rrl. 
nevver, mütefekkir, san'a~ 
bütün gençliği etrafına toplaa>j

1 
arzu ve ıiddiasmdadır. Bu sebe~ 
mecmua gençiiğin ve m'iinev" ;J 
lerin bir kürsüsü olmak vazifes· 
doruhde etmiştir. ' 

1nkılabımızm istinat ettiği :. 
kir sistemlerini kurmak bugüJJ 
münevver ve mütefekkir il~~ 
düşen vazifedir. Gençlik ~· 
diye kadar ihmal ettiği bu 1 
zifeyi, bu iki mecmua ile şidl 

yapmıya başlam1ştır. 
Ayni zamanda fikir ha)',tı' 

mnda da bir kımıldama ba~ 
mış demektir. Bu ıitibarla iP" 

iki mecmuanın da intişarı rne~ 
nuniyetle ve takdirle karşılana' 
iki nrühim hadisedir. - VrJi 

Somada. 
Jki Aydanberi Doktof" 
suztuk Hüküm SürüyO~ 

Soma (Hususi) - BundnP ti 
ay evvel köylerde zuhur ve J111' 
keze sirayet eden Kızıl has!a~ 
teşhis ve hükumete ihbar edıl ~ 

t 

diği için Hükümet Doktoru 1zet O 
B. v ekAlet emrine alınmışt . r 
zamandanber.i kasabamızda di
tor yoktur. Burada serbest he",!" 
de olmadığı için 25 biıı ni:fll;\~ l 
kasabamızın hastaları sadece 9 
lahtan şifa ıımmaktadırbr. 1.ttl' 
maya hemen bir hükiimet d~ 
ru tayini laıımdır. 
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SON POSTA 

Siyaset Alemi 
ABİC:İ TILGRAPLAB 

Tahdidi Teslihat 
Müzakereleri 
Yapzlzrken •• Yeni Konferans Ne Yapaca 

Aynen bir i · ı· 
fiı.lı 1 ngı ız razetcıinden .... a. ının ıştır: 

~11' Mu htelif ord 1 
pıltnakt l u ar tar afından ya· ,6 a o an rnıı.ne al h 

J ed ılecek b' h Yr ar, ayrd 
tJlıJS l unuldıığu ı rv atırlık devresinde bu-

Al anya Beşler Konf~rans na lşt·rak 
İçin Bazı Tekliflerde Bulunuyor b-" harbe t k e bu hazırlığın BDyük 

ZJ1 e addü d 
"e~ çok il d ın • en g6nlerden 
b er • o 'dut ilrlU k • 
kı~ Birçok A u g me tedu. Cenevre 6 - Milletler Cemi· 

yetinde Çin mümessili bulunan 
Dr. Yen, Litton raporu hakkında 
beyanatta bulunarak, raporun 
neşrinden memnun olduğunu, ra· 
porda Japonyanın bllyümek ar
.ruıunun tespit edildiğini söylmek
te ve sözlerine şöyle devam 
etmektedir: 

1!. nan h b 
1
vrupa merkezlerinden ah· 

il' a er er bu :ı b a.ya ya sı rala nı"'na•e etle atağı· 
nl~' nın ıştır. 

Franıa - T hd' 
feranıınd,. b 

1 
a ıdi Teslihat Kon• 

uı~I hası b u unan Franaıı; murah· 
or~ Paca;ı':nıı eyanıı.tta. bulunmuıtu: Ya· 

. nü • askeri manevralar bir 
u1a" nıayıı rnahlyet' i h l 

1 lı' lardır. ın a s o nuyacak· 
Jıı Fllvakı Fr 

UO" har •nıanın yaptıfı ıonba-
ruı kada;ane;raları ınDnıkOn olduğu 

ıeıaız cereyan ~-. t' F k ro ~ bu ıeaai l'L. euıılf ır. a at 
d h . z 1~ hazırlıtın dehıetini blu 

Rapor Çindekl kargaşalıkla
rın espabını tahlil ettiği gibi 
hali hazırda Japonyada mevcut 
olan buhranı bilhassa siyaat ve 
askeri cephelerden tetkik eyle
mesi arzu edilirdi. 

ıneC' a a •yl anlat k 
ovalarınd k illa tadır. Şampanya 

uaS" F a •rtılaıan 30 • 40 bin 
ı.1ı ranıız aakeri • . 

3lY' rilen b' k ' ıızlıce ınotörletti· 
!lııl ırço k t' l 

iilll' bir su·· . 1 a ar, yüz tayyare, d varı liv , , ·es rnotörlü fırka . aaı ve dı~er bır Komisyon bu veçbile hareket 
etmiş olsaydı Çin .. Japon ilıtill· 
fınm hakiki sebeplerini ortaya 
çıkarmış olurdu. 

rne' askeri idman ıle beraber miltemadi 
jfadt •iz, •adasız ... Yapıyorlar. Fakat ıe.· 

MeC 
iki~ 
ı J 
'klJ 
ıJ 

) J:r 
erw 

dil' 

Al ınanya _ 
:ra ptıltları m Alman ordularının 
ıiya ıt m •ntvralar blu bunun 

anasını a t . . 
1 oluyorlar. Bu ,.aye ıyı an atmıı 

ıat Al nıanevralardan mak· 
• manyanın '-

her t ürJ J ~ far& hudutlarında 
ru nı old ,,nıudafaa ·uııtaaınd•n mah-

uııunu oö t · olarak b 0 s ermekti. ilk defa 
' u ınanevral d k . 

otoıııobill 1 ar a, as erlerın 
nakl e rt · ı er .e ınuhareLe meydanrna 
T ı nı esıne teı bb~ 
ankıız. v k e uı oJunmuttur. 

lerj olrnake UVYetli harp tayyare• 
•ıı kal a s~ı:ın Alrnanyanan mildafaa
Şlayşere c;Jı;• iddiuı, Jeneral Fon 

. ore tahakkuk ediyor. 

Italya - İt l 
Jan askerlerin~:ah ınanevrdarı, İtal-
olrnadıklarını l er ,eye hazır olup 
N~tice, M ~~ aınak için yapıldı. 
•trnlşt' • lYlU•olinlyi _ 

ır. ~•rnnun 

Bi!haua '-ıta t 
K a ın ınot" l 

•nıeliyeı.ıi, dikkati or •ttirilmeai 
dereceyi bulrnuttur. cıelbedecek bir 

Raporada,japonyanın Çin aley• 
hindeki bütün ittihamlarmın;n ve 
Japonyanın kendisini müdafaa için 
ileri sürdüğü iddiasının asılsız 
olduğu gösterilmektedir. 

Komsiyon hiçbir iphama düı· 
meden diyor ki: 

Japon kıtaatınm 18 Eylül 
gecesindeki harekAtı, meıru mü
dafaa tedbiri addolunamaz. Ja· 
pc.n1ar, Cenevredekl teminatlarına 
rağn: e n, Mançurideki faaliyetle
rine evvelce tespit etmiş olduk· 
)arı plAn dairesinde devam et· 
mişler ve nihayet Mançuriyi ta· 
mamen işgal eylemişlerdir. 

Umumi ve hususi mlilakatlar
da, mektuplarda, tahriri beya
natlarda verilen malumat llzeri· Rornanyıı 

Yakınd - Ordu ne biz, komisyon azaları yeni " Yapılacak R tnanevraları 
•unun ne \la . ve Omtn ordu- Mançuri devletine Çin anasırı ta· 
•uretie anlaşıı2'Y•tte bulunduğu bu rafından müzaheret edilmemekte 
mehafil, g 0 e nuş olacaktır. Re.mi olduğu ve bu devletin Mançuride 
terakki •dı~ n •enedenberl bir hayli 

j . n •tıldıtından •mlndir. oturan Çinliler tarafmdan Japon• 
ngıllere _ i . . yanın elinde bir alet olarak telAk· 

ra.t fl•r inot na-dız orduıu Cene- kı' edilmekte bulundugy u netice· 
1 .. onun k d 

ho ;.l~alc Gaı tnernleuknıt~n aıı altında sioe vasıl olduk. 
a ındedi B e ınde nıanevra 

lık araıid~ ~o~a'ikitın hedefi, dat- Bu itibarla Japonyanın kasti 
derece iş r Ü vuıtalarıo ne olarak ve kat'iyyen hiçbir tahrik 
tnıktır. • )'arayabildiklerini anla- yapılmamıf olduğu halde mua· 

'Rusya _ S bedeler ahkamına, milletler ce· 
ttevralar1 R ovyet ordusunun ma· miyetinin nüfuzuna ve cihan ef· 
tnıttır. ;, ornen hududunda y•pıl- k · • v M 

"ornen h Ik arı umumıyesıne ragmen an-
endiıd ve h a ınıo duyduğu k 'k '] . l 
·rekitın d eyecan önünde, bu ha· çuriyi uvvet ve entrı. a ı e ışga 
ret old ~a e.:e bir manevradan lba- etmiş olduğu meydandadır, 
d"niıiu~itıdhtyan edilmiıtir. Baltık . Çekİt"Q0 lstiliSI 0 e de • h tnışht. o b' nıı; arekıib yapıl- B A B 
S ı.-ıar ıy K oyneı yres, 6 - ir çe-

o"Yct li ~ ORliıeri V uoplof, 
ku..,...,.ctle d'ülc:uınettnin donanmayı kirgc istilası, 450.000 hektar 
kara,. v .. nd~rrnek huıuaunda kat'i keten ve 200.000 hektar da buğ· 

===-- .. r ıö-in' b d 1 1 · • h ~::::: . ~ eya.n etmiftir. ay re.rn tesmı ta rip etmittir. 
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~Meşhur Rus Edibi Ma4<slm GorS..:11.1 .. hayal ro:n.311 

Türkçeye Çeviren : Muvaffak 

bayıkları vardı. Yü~U sık sık 
traş olmaktan mos mordu. İyice 
Ludala görliniiyordu. Fakat ihti· 
malki ona faidesiz şeyler sorma
sınlar diye kendini böyle gösteri
yordu. Bazan mutfağa gelir, bir 

o 
tafsHauı!a~et tabii olcırak bütün 
elhisesi anunınm sırtında müslin 
bir b .. ve başmda gök mavisi 
tük 8~.şl ortüsü olduğu halde kü-

u unlarla .. 1 . d' Ven· ' sus enmış mer ı-
ın s~ha l .. 

koltu" n ıgmda kırmızı bir 
k ga oturar k K . f 
adını a rısto orun nasıl 

.. ar1 ve k k' . k gını se .. er e ıerı amçıladı· 
Yredışıni anlatırdı. 

- B K ~İeesantu 'd' ristofor küçük Bey, 
Ya " 

1 1 1
• Fakat o bir Çingene-

e Yahut k" -
Yordu K 

1 
uçuk Ruslara benzi• u akı 
arına kadar uzanan 

tas dolusu su alır, bir sinek 
veya hamam böceği tutar ve 
onu suda boğmıya uğraşırdı. Kü
çük bir değnekle onu daima 
suyun içine iterdi. 

Muhtelif şekillerde böyle ve 
buna mi\şabih bir sürü hikaye• 

Romanya Kıralı Karol uzun zaman· 
dan bori zevcesi P renses Ilelen ' den ay· 
rı yaı:ımtı.ktadır. Karol memleketin e 
Kırs.l sıfatile döndükten sonra, Prenses 
Romanyayı terkederek Londrada otur
maktadır. Veliaht olan kilçük Pron· 
ıeı .M ı lıael bir senedenberi anne,;ini 
görmemi ıti. Geçenlerde an nesini gör
mek üzere Londra.ya gittl. Resnıi miz

de kiJ~:ük Prensle annesi otomobile bi· 
ııerlrnn görUnmdktedirler . 

~~~~~~~~~~~~----~----~----~~~~----------------~-~-
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Japonyanın İddiaları 
Bunların Hepsinin Çin Murahhası 

Asılsız Olduğunu Söylüyor 
Berlin 6 - Hariciye nezareti 

Almanyanın Beşler konferansına 
itHraki için şu teminatın göste
rilmesini istemektedir. Teslihatta 
hukuk müsavatı talebi Alman 
notasında izah edildiği gibi 
heyeti umuıniyesi itibarile tetkik 
edilmelidir. 

Almanya, Tahdidi T esli hat 
Konferansına iştirak için ileri 
sürdüğü şartı, yani hukuk müsa· 
vatma malik oluşunun evvelemir
de kabul adilrnesi teklifini bu 
konferansta ileri sürmiyecektir. 
Yalnız Almanya buna mukabil 
İngiltere ve Fransanın da Alman 
hükfımetine verdikleri cevabı 

ler dinlemiştim. Ki bu hikaytler 
insanlara karşı yapılan fena mua
melelerden, hakaretlerden bahso
lunuyordu. Artak bunlar ben}Jn 
için alaka uyandırmıyordu. Bunun 

için arabacıdan bana başka şeyler 
anlatmasını rica ettim. Peter 
amcanın ylizünün kır1şıklı klan 
evvela ağzına doğru uzandılar, 
sonra gözlerine doğru kayıp 

yükseldiler. 
- Peki başka bir şey olsun 

bıkmaz çocuk! Biz.im bir ahçı 
vardı .. 

Kimin ? 
- Fatyan Leksgevna'nın 
- Ne için ona Fatyan diyor· 

sun, o erkek miydi? 
Dudaklarında müstehzi bir 

tebessüm teressüm etti. 
- Tabii kadındı. Fakat kü-

-
notalardaki maddeleri tekrar et· 
melerini istemektedir. 

Londra 6 - Beşler konferan· 
sının toplanması ıçm aiAkadar 
devletlere gönderilen davetname· 
lere henüz hiçbirinden cevap 
gelmemiştir. Yarı resmi mehafi· 
le göre, M. Mak Donald bu 
teşebbüsün muvaffakıyetle neti
celeneceğinden şüphe etmektedir 

Çünkü bu teşebbüsün Paris 
ve ' Berlinde pek iyi bir 

intiba barakmadığı söylenmektedir. 
M. Mak Donald bir uzlaşma vü· 
cude getirmek için çahşmasına 
devam edecektir. 

çiik bir bıyığı da vard1. Yukar
dan aşağıya her tarafı siyahtı. 
Çünkü bizim kontes aslen siyah 
Almanlara mensuptu. Bu öyle 
bir mi\lettir ki tıpkı araplara 
benzerler. 

Eh ... İşte bu hanımın bir aşçısı 
vardı. Ve bu adam hakkında çok 
tuhaf bir hikaye biliyorum!. 

Bu tuhaf hikayenin mevzuu 
şöyle idi: " Aşçı bir kere balık 
tavasını kokutmuş, ona bu yemeği 
cebren yedirmişler ve bu yilzden 
ağır surette hastalanmış. ,, 

İstemiyerek sözünün ortasında 
atıldım: 

- Bunda tuhaf olacak bir 
şey yok 1 

- Söyle bakayım, tuhaf olan 
nedir ki? 

- Bilmiyorum! 
- Öyle ise sus l 

Sayfa 5 

Gönül işleri 

Bir Diğer 
Muallimin 
Derdi 

Geçende bir muallimin derdini 
anlatan bir mektup neşretmiştim. 
Bu defa da bir köy mualliminden 
aldığım aşağıki mektubu okuma• 
mzı rica ederim: 

1 - Hayatta en bnynk saa
det nedir ? diye sorsalar hemen ı 
Para ve şans 1 diyeceğim. Ben ; 
mektepte daima birinci, talebe
lerin başı, muallimlerin göz be
beği iken hayatta böyle yarım 
yamalak kaldım da, sınıfın en 
tem beli, yardımla, güç hal ile sınıf 
atlıyan haylaz arkadaşlar ayol 
tarzda birkaç mektebi daha biti
rerek birer yüksek istikbal temin 
ettiler. Dünya bu ? 

?.5 yaşındayım. Y edl senedir 
muallimim. Hayatın milthiı ve 
ani zaruretleri sevketti beni bu 
mesleğe. Mesleğimi çok seviyo
rum. Fakat bunda refha kavuş• 
mak imkanı yokl Böyle mi geçe• 
cek benim hayatım? 

Ruhumu, bedbinlmi tevlit eden 
sebeplerden kurtarınız. 

2 - İdeal bir bayat arkadaşı 
bulmak ta mlltkil! Hangi sevdi· 
ğim kız bir lıkmektep muallimi 
gibi köyde, kasabada, şehirde, 
uzak, yakın her yerde bUyilk bir 
feragatle çalışmıya, yaşamıya kat• 
lanır? 

Bir muallimin maaşı da belli ... 
Şehirde kolay geçinme yok. Köy• 
de istikbal ve inkişaf 1 Binbir 
çeşit taaavvurat. 

Atiyi mi dtişUneyim? Evlenmey~ 
mi? Ve nasıl bir kız seçeyim ? 

Y. 

1 - Muallimlik kazanç mes• 
leği değildir. Muallimin en büyUk 
zevki yetiştirdiği yeni neslin gö
zn önUnde büyüyüp yükseldiğini 
görmektir. Sizin ıçın hayatın 
zevki maddi refahta değil, ma• 
nevi muyaffakıyettedir. Bundan 
zevk almıyorsanız muallimliği bi· 
rakı naz. 

ikinci sualinize gelice, bizde 
bu fedakArlığa katlanan kızlar, 
her halde erkeklerden çoktur. .. 

Terzi F. M. Beye: 
Kız hissine fazla mağlup olu

yor ve yarın pifman olacağı bir 
harekete sizi de karıştırmak isti
yor. Mademki sizden daha mUsait 
birile evlenecektir. Siz derhal 
ortadan kaybolunuz. izinizi belli 
etmeyiniz ve onu unutmuş gibi 
harelcet ediniı:. O bir mUddet 
bekledikten ıonra size karşı kin 
duymıya başlıyacak ve nihayet 
ıoğuyup kurtulacaktır. 

HA 'lL\1TEYZE 

Fakat o yine bana şahsiyetin
den birşey ilave etmiyerek beye· 
causız bir şeyler anlatmak istedi. 
Fakat anlattıkları bana hiç eğ· 
lenceli görünmüyordu. 

Bayramlarda bazan amcaza-
delerim miskin, somurtkan Saşı. 
Mihailov işgüzar, her şeyde ha. 
giçlik taslı yan Saşa Y akovi bin 
misafirliğe gelirlerdi. Bir gün 
her Uçllmiiz damların üstunde bf.r 
gezinti yapmıştık. Beteg'leriu 
avlusunda başı açık bir adam 
gördük. Yeşil bir kiirk giymişti. 
Minanıo duvarı kenarında bb 
odun yığını üzerinde oturuyor~ 
birkaç köpek yavrusu ile oynuK 
yordu. Amcazadelerimden biri 
köpek yavrularından birini çal• 
maklığımızı teklif etti. Heme11 
mlikemmel bir p)An düşündük ı 

( Arkası var ) 
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Dünya HôdiseLeri 

Almanya da 
Siyaset 
Kurbanları 

Berlinden bildiriliyor: Alman· 
yada işsizlik derdinin çaresi el'an 
bulunamamıştır. Hükfimetin ve 
m .... btelif teşekküllerin bu mese
leyi halletmek gayretlerine rağmen 
e) .Tıl sonunda Alman işsizlerinin 
miktarı 7, 160,000 i bulmuştu. Bu 
rakam, Alman resmi istatistik 

fairesinin cetvellerinden alınmııtır. 
Yine siyasi mücadeleler yüzünden 
bütün Almanyada, geçen bir ki· 
nunusaniden 932 ağuatosu sonuna 
kadar ölen insanların mil-' 
155 i bulmuştur. Bütün bir -
:ıarfmda rekor kıran ay temmul 
olmuştur. Bu ay znrfıııda siyasi 
miicadeleler yliziind":ı ölenlerin 
miktarı 586 ı çıkmıştır. 

OIUlerıe Uğraşan Tarikat 
Helsingfors - Ölüleri mezar· 

)ardan çıkararak iskeletlerile bil· 
yU yapan, hastalık iyi eden garip 
bir tarikatin meydana çıkması 
tizerine bu tarikatin elebaşıların· 
dan dört kişi tevkif edilmiottr. 
Mahkemeye verilen maznunlar 
onar aene hapis cezasına mahkftm 
edilmişlerdir. FinlAndiya dahilinde 
bu garip tarikatin yüzlerce men· 
ıubu olduğu anlaşılmıı iae do 
miktar ve hüviyetleri tesbit edi· 
lemomiftlr. Mahkumlar, tarikat· 
lerinin diğer gizli ayinleri hak· 
kında ııkı bir ketumiyet muha
faza etmektedirler. 

Bir Tavuk Hırsızhgı Hik4yesi 
Pariı - Bir küçük kasabada, 

bir kadın komşusunun tavuğunu 
çalmış ve çalar çalmaz da pazara 
götUrllp satmış. Fak at ta ıuğunun 
çalındığını anlayan mal sahibi 
hemen jandarmaya haber vermit 
hırsız kadın, pazarda ta'fukla 
beraber yakalanmış. Fakat der
hal inkar yoluna sapmış; tavu· 
ğun kendisine ait olduğunu iddia 
etmiştir. Hadise, kasaba halkını 
da ikiye ayırmış, bir lusım halk 
mal sahibi tarafından, diğer 
kısım da hırsPı kadın tarafından 
çıkmıştır. Vak'a büyük bir 
kavgaya dayanmak tehlikesini 
göıterdiği sırada kasaba jan· 
darmasının aklana iyi bir fikir 
gelmiş, iki tarafa şu teklifte 
bulunmuş: 

- Tavuğu ben alıp kasaba· 
nın ortasına bıracağım. Hep be
raber takip edeceğiz. 

Eğer doğru kümesine gi· 
derıe mal sahibi haklı, elinde 
tavukla beraber yakalanan kadın 
da haksızdır. Bu açik teklif kar
ıısmda herkes sesini kesmiş ve 
tavuk kasaba meydanlığında ser· 
bcıt bırakılmıştır. Hayvancağız 
sağa solz. birkaç adım attıktan 
sonra doğruca kendi kümesine 
aitmif, bu ıuretle hırsızın suçu 
.da meydana çıkarılmıştır. Akıllı 
bir jandarmamn yerinde bulduğu 
bir tedbir, koskoca bir kasabayı 
biribirine girmekten kurtarmıştır. 

Amerikada Bir Mecburiyet! 
Vaşington dan bildiriliyor 

Amerika hükümeti, resmi me
murlarının yapacakları seyahatte 
behemehal Amerika gemileri ile 
ıeyahat etmelerine karar vermiş· 
tir. Son defa Cemiyeti Akvam 
Meclisi açılacağı sırada hareket 
etmiye hazırlanan Amerikan mu
rahhasları Avrupaya hareket ede
cek yerli vapur bulamayınca 25 
Eylülde hareket etmesi mukar· 
rer bulunan Alman bandıralı 
Avrupa vapurile hareket etmiye 
karar •ıermişlerdir. Fakat Ame
rikan maliyesi, derhal emir vere· 
rek Amerikan murahhaslarının 
ecnebi bir vapurla hareket etme 
}erini menetmiştir. Hatta murah-
haslar vaktinden evvel içtimaa 
yetişemeseler bile başka vapurla 
değil, Amerikan vapurlarile se-
yahat etmiye mecbur tutulmak· 
tadırlar. 

DİLENCİLE~ ARASI~pA 
1 ''Amca Be ... Ver Kırk Paracık Sadaka ... ......... G.--B-.

1
---.. 

Bilmecenıiz 

eçen z mece-
Allah Tatlı Cancağızını Bağışlasın!,, mizi Doğru 
Değnekçi Kadın Haykırdı: "Ne Kaldınız Bu 

Kadar ... Toplanın Bakalım •.. Herkesler Para 

Vakitlere Halledenler 
Kırıyor.,, 

DllenclllOI sen'et ve me•lek hallne getiren bir kadın k•fll••I 
Ben bir dilenci kararglhı 

keşfettim. Bu karargAh, tehrin 
kenar bir mahallesinde, sapa bir 
ıokakta değil, lstanbulun en işlek 
caddesindedir. 

lnanmazsamz, bir i&bah Cüm· 
huriyet Merkez Bankası binasının 
önünden geçiniz. Karargahı, siz 
de görebilirsiniz. Kucaklarında 
maymun yavrusuna benziyen 
birer çocukla, kınalı avuçlarını 
açarak önümüı:de, ardımızda do
laşan nekadar belalı dilenci ka· 
rısı varsa, hepsi burada ... 

- Kız, Ayşe... Kırmadın ki
rişi.. He yosmam... Salın da gö
reyim nazlı boyunu ... 

Kucağında vıııldıyan çocuğa · 
insafsız bir çimdik attıktan sonra 
cevap verdi: 

- Ha ki karmışım kirişi ... 
Görmez misin piçi ..• Ağzmı bilem 
açmaz ... Geberecek midir nedir?. 

- Yok bi şey... iki saat aç 
bırak... Haydut gibi olur.. Bak 
benimkine ... 

Bir çimdik tecrilbesi de o 
yaptı. Çocukcağız, gözlerinden 
iki sıralı yaşlar dökerek avazı 
çıktığı kadar haykırmıya başla· 
yınca: 

- Yamandır benimkisi.. diye 
sevindi. Çok defa kendiliiinden 
ağlar... Susturayım, derim de 
yıne ııusmaı ... 

Öteden bir başka dilenci kıı 
kıı gülerek yanındaki şişman 
karıya soruyor: 

- Geldi mi sütlerin be kız? 
Başını salladı: 

- A ah.. Bire ne yapsan 
boş... Çekildi bütün hiltüne ... 
İlaç tarif ettiler: 

Bul bir köpek enceği . 
emzır ... 

- Onu da yaptım olmadı ... 
Aralarında altı yedi yaşiarın

da bir kız var. İkide bir, duvara 
doğru elini uzatıyor: 

- Amca be... Ver kırk pa· 
racık sadaka.. Allah, tatlı canını 
bağışlasın .. 

Anaç dilenciler, kıza bakıp 
bakıp gülüşüyorlar: 

- Daha bir hafta yok, çıkalı 
meydana.. Bastırdı epimizi .• Dün, 

Bu kafileye mensup iki çoc~k 

anasına kırk iki buçuk kuruş 
getirmiş .. 

- Bak sen?. Ummadık taf 
baş yarar.. Y ctişti kız .. 

Zavalh çocuk, etrafındakilerin 
takdir Ye hayranlık ifade eden 
bakışları karşısında, muvaffakıyetli 
bir imtihan geçirmiş gibi idi. 
Karargah, gittikçe kalabalıklaşı· 
yor. Şehrin dört tarafından akın 
eden dilenci karıları arasında 

kart bir çingene peyda oldu. 
Başıncfa yırtık bir yemeni, elinde 
ucu kıvrık bir sopa.. Bu, her 
halde karargAhm sevk ve idare· 
ıinden mes'ul bir tahıiyet ola
caktı. Kimseye göz açtırmıyordu: 

- Ne kaldmız bu vakitlere 
kadar.. Toplanın bakalam.. Kara· 
gümrükteki Pembenin takımı, 
Sultanbamamına dizmiş kızları .. 
lki saaltenberi paril kırıyor .. 

O ı:rada birinin hatırana geldi: 
- Biz ekmek yemedik daha~. 
Sanki hakları yok mu? Ayı 

bile açaçına oynamaz. 

Grup grup duvar diplerinde 
toplandılar. Herkes, koynundan 
kendi çıkınını çıkardı. Kararmış 

br konserve tenekesi içinde Uç 
tane biber turşusu... Kirli bir 
beze kat, kat sanlmış bir parça 
küflii p~ynir.. Kadit haline gel· 

miş ekmek artıkları ortaya çıktı. 
Sarı baş crtiilü, eli yüzü temiz 
bir Çingene km, çıkınını meyda
na koyunca hepsinin ağzı bir 
karış açıldı: 

- Abe, nerde buldun bunları? 
Birisi göz kırptı: 

Konağın efendisi ile arası 
iyidir, onun ... 

- Dilenci karargAhında hay· 
ret uyandıran bu nevale, yağlı 
bir söğUf parçası idi. Sa~dan ıo· 
la uzanan eller, söğiltü didik 
didik ettiler. Asıl mal sahibine 
bir ıey kalmamııtı. 

Çingene kızı, böyle taarruzla· 
ra alışık olmalı ki, ses çıkarma· 

dı o da başkalarının küflti pey· 
nlrlerine, yağsız kurJ zeytinlerine 
el atmıya mecbur oldu. 

Kahvaltı faslı bitince değnekli 
kocakarının sesi tekrar duyuldu: 

- Hadi bakalım... Besmele 
ile çıkın yola... GüllU kız.. Sen 
dediğim gibi Çarşı içindeki çeş
menin başına... Raziye, sen de 
dünkü yerine... Bilirsin ya, Nu· 
rosmaniye kapısının önü ... 

Küçük kıza döndii: 

- Sen Türbenin 
ayrılma ... Yarın benimle 
tana gideceksin! 

Sevindi: 

önilnden 
EyUpsul-

- Nine ben bugünden gide· 
yim Eyüpsultana ... 

- Olmaz ... Yarın per9embe· 
dir, ziyaret çok olur ... 

Sıska bir kadm seslendi: 
- Hatçe.. Kargadan haberi

ni aldım. Dilo, epey tırt,klamış

sın. Ninen kül yutmaz kızım. 
Ötekinde göz süze alize ye

min editler: 

Allahın keskin kılıcına 

geleyim dört metelikten fazla 
aldımıa.. iki gözüm yere aksın .. 
Yarın ahirette hak dizarını gör· 
miyeyim.. Dört kitap çarpsın ki.. 

Dilenciler, sırtlarında, torba
lar, kucaklarında çocuklar, birer 
ikiter. Yola dUzUldiler. Kart 
Çingene karısı, onları göz ucile 
bir müddet takip etti. Sonra, 
sopasını kaldarımlara çarparak, 
belden aşağısı tutmaz bir insan 
gibi, sarsıla sarsıla yürümiye 
başladı. 

Köşeyi dönerken önüne ilk 
rastgelen yolcunun yakasına ala
caklı gibi yapıştı: 

- Allah tatlı canını bağışla
sın efendL. Şu nıneye bir çeyre· 
cik ver. 

- Rabbim sana 
yüzü göstermesin 1 •• 

yoksulJuk ... 

( Diiııkii nilshaıl:rn d•!nın ) 

Birer adet kitap alacaklar: - _____,,,, 
letanlrnl Kıı OrtaıııukteJ.i t:ılehesiıı-

deıı 1:!4 ~iıııet, Galata Muso' ı mektebi 
talebesinden Sim:rnto Tinlkon, ~J\J! 
Askerlik daire. i Reisi Jfrşat Ht•\· J\ı 

Ayteıı, Salihli Naııııkkı>mnl ı~cktt'l 
nıeıuııu Ahmet Cihat, :::ima\ '1 uı Jır 
hi~arı BatmiidiirU Rif:ıt Hl'y oglu ·alt 
hattiıı, lst:ınhul ~öinri uıoktl'p tnll'ul'•1 

don :H;u ~iııaı:ıi, Adana 'ficarı ı ıncktel 
talebe. iııtlt.•ıı No. 70 Mehıu••t Cct~I, 
1wıir K::ırnlaf Orı;uııııkfobi iıçuııcii sı· 
nıftmı 17J ~Rffettin, A<laııa Tkıır(ll 
ıııı>ktalıi ikinci flı111f t:dı•lıosiıııl.-ıı 20S 
SalıahatUrı, lzıııir K:ırfıy:ıJ..a Znfı•r 11 

kağmıla No. s:ı ~ı ilterrPf, )h\rr;itl 
Yogurt pa:wrınıla : .. z:ılıalı•i Cevdt'' 
Efon<li oğlu )lelıııwt Zeki, , andık11 

Okuma yurdundn Uas~ıı, Üdoıııi' 19• 

tihl1lk kooperat fiııdo Tevlik, O k!ld~ 
da Dolap sok:ı;;rnd:ı No. 44 Sab~b•. 
Salih, Ankara Urta. '1'1cnrct ıneJ;tcb• 
talebeainden 108 Semiha Ba•ıım ,e 
Beyler. 

Muhtara defteri alacaklar : 
lstanl>ul Kız Orta.mektelJI talebe" 

sinden iJG~ MuZl\ffer Adil, Ka ıınpat• 
Riiyiikpiya1o No. 239 Patma ~fg!ltı 
Ödcmit Ort:ımoktehi birinı'İ bllllffıtj 
M. Retat: Çatalc:ı. Kız Ort:ıım1ktel1 

tiçtlncli sınıftan Fal ınn Abtl ııllalı, L~· 
Joli Ciimlıuriyct caddesi No. 5 Hnyrr 
yo, Uta.k Mtıjde flkmcktobi rlürdlineO 
ıınıltan Saffet, Beşikt:ı~ lfaldıniyetl 
Milliye yatııncktobi t:ılt•besiadell 
2429 Salih, Adana Erkek lisesi onun· 
cu sinıft:ı.rı 198 Kadir, lst:ıııbul J{ı• 
OrlamektelJf talobesiiıdcn 512 Mesudt'• 
Davutpaşa Ortamektcl>I talotcsiııde11 

213 İbrahim Mu:;tafa Boy \'O Hnnıııılat• 

Birer kart alacaklar : 
EyUp Ort:ıınektebi tal('lıro;inclell 

23 MeIAhat~ ÜskU<lar 21 iııci mı•kteı> 
be9inci sınıftan .Muzaffer Og-uz, Mani· 
~a heh·:ı.cı ı adc bakkal Ali Bry oğlll 
Eııver Kaya, ÜSk!idar 20 inci ınoJdtıP 
!lı;-ilncil ı-ınırt:ın Necla Avni. Arıkarı& 
mııııınrlar kooperatif şirketi ıııt1ı11ur:ıl· 
rıııdan .Mehmet Bey kııı 'J'Urkarı. J3e· 
yoğlu 13 tlııcU ıncklt'p tal<'he inM11 

:.! 8 Ilatiııı :;;amil, .'alihli ~:lltıaut .,.,.. 
de O. man Xuri Ef. oğlu Nunıallı 
letaııbul Kız Ortamektebi t:ı.lolıosiJJ' 
den 311 m k met, )feneıncn rııuha•e" 
bol hıısusiyt' id:ıresin<le MuEil::ıfa J.\e' 
rn:d, izmir ~akaryn mektebi dıirılııııcU 
s111ırtau 200 Xilıal .. aıoi, Salihli siınıı•' 
Ahmtıt Ef. o~lu Kemal, ~lorzifoll 
Aınerikau kız mektebi t:ılııbe iuJell 
Keriıııan Fahrettin, Eqki,ı:lıir cnmhll. 
riyct ıııah:ıllesi dilrdiiııcfl ırnkak ~o· 
2İ Naııni, Ank:ı.ra Jemctp:ışa. ı.:ı• 
Eııstitiiı;!i )'l''liııcl 111ıııf tal"Jıpı;:iııdeJl 
1~>6 Oahiıld Hıı.a, Salihli avuknt :at~ 
r i Bey kızı Xc:lİiıflı Adana ZirB1 

Mektebi mildilrii Fa1.h Bey kııı ~{11'' 
ran, Darüuafaka 11110 i talelıeeirıd•~ 

:) Eııat, Ankara Hat•ıhalil ınalı:ıll•• 
Giiztepc ıokak ::\fı. :!tl ll. ('o, at, Adi' 
111\ ,"'u itleri daire~i rasat rnonı~rıl 
~ovki Uey oğlu O"ıııan l\eıııal, Dı~ 
::;clıit K1fibey c:ııldo~i ~o. :J4 bakı. 
Hasan Sııphi Er. o~lu J11mail Haklt11 

~alihll askorlik tııbeı>i Yiit.lıa*ı<ıı ~il 
Bev kızı Ahter, Adana posta kutııs" 
!):ı· Hcfik Fazıl, Antalya cle,·elik ıııef 
daıııııd;ı No. 52 H.enııh•f\, G:ııi:ıııteP 
lsıııotpa~:L JlkıııoktulJi bctinci .:ıııılt.J~ 
1 :?i ~fııstara Kemal, Bahariyıı ı•aıld~~ 
ız.tıraoğlu ıokak :\o. l:J Harika :;.111 ~ 
lııtırnbul :n ind mektep talclıe<ıiııM 
~~!I ~fiiııevl"er, Salihli Altıııorüu ıııe1'; 
tı•bi iit:iincil sınırtan 614 J!111' 1 
)1 u ı.t.afa. K:ı:5taınoıı u Uaziııatll t':ıdde' 
~o. 2i . Hikmet, htanbııl l iı> l ııaıe' 
l111 <ıiııdt1 rı rn::>8 Xh-azi, Malat' :ı fJ:tf 

• J ~ 
ınuallim Yah):ı bey k11.1 ;\)tilı& 
lncbolu ~11!\fÇİ zade Rahmi lıey o~1fl" 
MP.lıınct ~.\lıri. Ankara Yenişehir rt!. 
mıırin ı;okıı.k • 'o. H ~:ılıilıt>, Hı•yhtıl11'. ıta l\ıl:ı\·uı. sokak • ·o. !?ti :':ıbire l. '. 
11a11, ı\da.nıı Ticaret )l~ktol~i talı•lıuı;ı:. 
deı: 2G2 Ililseyi n llildayi Üskiiıl:H !dl 
8aııiyo orta sokak ııuırıara 1':1 ."nh1 ~ 
Mı•lıııwt, Aılann 'l'i<'arot ıııPktPl•İ tııl 1 
lw~indon :ıı:? Oeınal lfagıp. YN lı!ltll 

. . rııı'· tırhaıılıCly ap:ırtımaıı };o. ı ;\ı ıı 
lstanlıııl ikiııti ıouktClp tal lı,.sirıtl~,1 
"~" 'az·ı·ve ~\dana 'l'ic·ır.-.t ım1kll' -"- - ,, • .ı ' .. ıSt 

ikinci suııf talclıı:siııdt1 11 .;ı \f. ,-

Gf•ııılik Yatı mektehi ikinei Bıııır t.ı/ırı 
lıı>.::inıJeıı lln Toıuıı. C'orlu ~ iı ·! '\e 
ıııııl-.tı•hi dtlrdiinc·ii sımf t:ılı l 1 '-111' ., 

12:? Hcfia Halil, lıınir ikıııl'İ ı,,,~A~:j, 
ııe -'lır.ırh cadde i :\o. Hl!I 1 :ı l'ıı 
~\daıı:ı Erk~k r..:ıwsi ikiııri Fııııf• ııl 
tn!l Ahmet, Ailaııa 'l'İl'arı't ~I .ı.ı~ t 
!h;fiııcU sıııır talebcı;iııdeıı :!i11 ıııll~~İ 
lzıııir ı·:11refpa9:ı Ualitbey ırı•'" 11 ,tı' 
ıliirdlindi :-ırııtt:rn Faruk, ı~r ııy•• ~ ~
mu tı;anı!J ınnhallc!li ~o. ı ır; Ab 1 

Boy ve Hanımlar. 
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1 

1 Dünya Garibeleri 
1 

Ekspresi 
Durduran 
Bir Adam 

' Londraya gitmekte olan bir 
eı(Spres trenini d d C 
S t 1 d 

. ur uran on 
u er en ısrninde b. . k l 

rak hl ırı ya a ana-
ma cemc\ıe 1 d'l . . 

Ek . . sev ce ı mıştır 
spresı · · • soran nıçın durdurduğunu 

bunun rna~{eb~c. r : isinc, Suterlend 
. t' se e ını şöyle izah et-

nıış ır: 

" Ben N · • Bir . oül de oturuyorum. 
. ~ün Loııdradan mühim bı"r 

sıparış ld 
imzalanı:k ı~ . ve mukavelenameyi 
dirn M ıçın oraya davet edil-

l · uhakkak ertesi sabah 
ondrada b l k -

Derhal b u unına lıgım lazımdı. 
şehir dahil~vtla~ım,t hazırladım, 
treni için 

1h.l ekı gışeden ekspres 

Y
o k 1 et aldnn ve istasi

na oştum f t . 
sin N .. 1, • 8 asıyonda eker ,e-
rendim oN de durmıyacağını öğ
ıtasiy~n e ya~a~ğımı şaşırdım. 
ederek ek mU ~run~ mUracaat 
durdurın spre~ı hırkaç saniye 
efendi ~sını rıca ettim. Müdür 
Bunun ~ m~Un olmadığını söyledi. 
raca,:;,. zerıne treni ben durdu· 

~•mı .. l d' gih · soy e ım ve dediğim 

g .. 
1u ~aphın. Uzaktan ekspres 

or nUnce 1 
t ray arm Uzeline çık-
ım ''e v k ıallam ar uvvetimle şapkamı 

gürmu ıya J başladım. Makinist beni 
haşlad ş Bacak ki düdük çalmıya 
kayı ı. 

11
en de daha fazla şap• 

sa annya d t . Makinist 1 evam e hm. 
,.. yo dan ~ıkmadığımı gö-
unce bana b' .. 

treni du d ır ıkı metro kala 
Jokomot'rf' urdu, ben de hemen 

ı ın a k d k' atladım r asın a ı vagona 
ya geldi ve tam vaktinde Londra-

. m.,, 
~ Şımendif er . d . 
ekspres· d 1 aresı, Suterlendin 
k 

1 urduw .. 
c spres a 1 gu ıçın değil ,..eçer u~n r l . . , 
ç~khg~ 1 • • ay arın üzerıne 
M ıçın tecziy · · · ahkeme k . csını ıstiyordu. 

ısa hır .. k 
ıonra Suterlendi 2 muza. ereden 
cezasıua nıahkA lsterhn para .. 

S um etmişf 
uterleııd b ır. 

nuniyetle ver . u cezayı mem-
l mış ve hk çı <arken yanınd 1 ·1 rna emeye 

a <ı ere· " B zanın on mı· 1• f · u ce-. s ı az' 
nıyetle verird' z~asını nıemnu-
ğinı oldu h ıın. ıra heın istedi-

öliimden kur~~dde muhakkak bir 
T u um." demiştir. 

ayyare H1rsızları 
4 meçhul h . 

neryo t şa uı Rıo -dö • Ja-
. ayyare istasy · ı· 

aırerck b. t onuna gız ıce 
Uıerine b~r ayyare çalnuşlar ve 
B. ınerek h · I trkaç saat ava aa~ınışlardır. 
Merilti . sonra aynı tayyare 

cıvarmd d par .... ] a yere Uşerek 

h \""'anmış · . 
ırsızlar d ve ıçınde bulunan 

ölnıüşle d. a paramparça olarak 
leri ani r 1

1
r. Hırsızların hüviyet-

aşı manııştır. 

~uhrana Çare Bulmuş ! 
ilk ~rşuva, (Hususi) - Mezar-

C•'Yarınd d · olan . a evnye gezmekte 
tlipheıiolı~ memurları bu civarda 
olan 1 hır vaziyette dolaımakta 
hl. . . Van Pendzinski isminde 

rını k 1 rötü u{a ~ anıışlardır. Karakola 
r en lvan, isticvap edilmi• 

ve ş ·f y 

huh u 1 adeyi vermiştir: "İktısadi 
raıı l f k rn k ıer tara ı asıp kavur-

&u~ ta old~ğunu tabii görUyor
Yok uzB .Benım yerim yok, yurdum 
Par· ır ev veya oda tutmıya 
., .. adnı yok. İktıs:-..di buhran yü4 

.. tın en . t F ış e bulamıyorum. 
kar at.at hen iktısadi buhran 
ziıı ş~nl '~ ça!e buldum. Yani si
Li d ·} acagmız bedava lcendime 
rl~ a buldum. Bu oda da me~ 

zar ıgın .. d 
Yatınak _ıç.ın cdir. Beni de odama 
lst.... .ıçın giderken yakaladılar. 

... rsenız · b d 
odayı ... sıze. e ava tuttuğum 

gostcrevım 
Po!ıs ı . l '" . 

~örınek. ~ernu~ arı lvanm odasını 
b ıste ıuşler ve lvanı da 

eraber al k 
lercli M ara mezalığa gitmiş-
dik r. ezarlığın ortasına gel-

ten so 1 hususi nra _ van, bir ailenin 
dır mezarlıgını kapağım kal-

nıış ve. •• 1 b . 
diyerek . . · şte eım odam ,, 

ıçıne atlamıştır. 

Dünyada Olup Bitenler 

Sevda, Kadınlar için Her Şey, 
• 

Erkekler için Hiçbir Şeydir! 
"Sıkmak,, Deyince AklınızaNe Gelir? 
Kadın: "Sevişmek,, Erkek: Limon, Diyor 

Kadm nerede olursa olsun, yalmz kaldıOı zaman 
dalma erkekle mefgul olur. Kadm evde yalnız 

kaldı§ı zaman erke61 dUfUnUr 

Eski bir ıair " Sevda kadın 
için herşeydir. " demişti. 

Filhakika kadın hayatınm dört

te üçUnil sevda hayalleri, aşk 

rüyaları içinde geçırır. Hakiki 

hayat]a teması az olduğu için, 
muhayyel bir alemde yaşar ve 

bütün gün sevdiğini düşünerek, 
onu tahayyiil ederek vakit 
geçirir. 

Onun içindir ki kadın bir 
defa sevince bütün kalbile sever 

ve artık blltün benliğini aşkına 
verir. Otururken, gezerken, okur~ 

ken, tuvaletini yaparken hayalin

de hep sevgilisi görünür. 

Alimlerden biri aşkm kadın 
ve erkek hayatında oynadığı rolll 

tetkik için muhtelif usullere mU
racaat etmiş ve darülfünunlardan 

birinde kız ve erkekler arasında 
garip bir imtihan yapmıştır. 

İmtihanın esası şudur: "Auha· 
tabma bir kelime söylüyor ve hu 

kelimenin dimağınızda yarattığı 
hayali anlamağa çalışıyor. Bili-

yoruz ki, her kelime ve her fikir, 
bizde başka bir fikir ve başka 

bir keJimeyi hatırlatır. Buna ru

hiyat ilminde u tevarOdü efkAr ,, 

yahut " fikirlerin biribirini hatır· 
latması ,, denilir. 

Bu pisikoloji kaidesine istina

den ilim ıoruyor: 

- Balo, denince aklınıza ne 
gelir? 

Kızlar: 

- Tuvalet ve danı, diyorlar. 

Erkekler: 

... 

İçki, cevabını veriyorlar. 

Alim soruyor: 

- " Sıkmak., keli meal ıiıe 
ne hatırlatır? 

Kızlar: 

- Seyişmek, diyor, 

Erkekler: 

- Limon, cevabını veriyorlar. 

Bunun gibi kadının ve erke
ğin hayatındaki muhtelif zaman 

ve safhaları taıvir eden kelime
leri soruyor ve aldığı cevaplarda 

kadmların hayallerinin her daki· 

kasında erkekle meşgul ol<luğu· 
nu, billün allkalarmın erkek et-

rafında toplandıiını buluyor. Er
keklerin ise kadınlara karşı ikin
ci derecede ehemmiyet verdikle
rini anlıyor. 

Yemek Sofrası Nasıl Hazırlanır? 

Size son sistem hazırlanmıt bir yemek sofrasının resmini takdim ediyoru:ı. Bunu bir lngiliz garsonu 

haıırlaınış, yapılan bir müsabakada bu sofra birinciliği lca:ıanmıştır. 

1 
Balkanlarda 

Yugoslav yada 
Heyecanlı 
Bir Muhakeme 

1 

Belgrat ( Hususi ) - Belgrat 
DarUJfünunu İçtimaiyat Müderrisi 
M. Yovanovitcb Yugoslavyanın 
muhtelif ırklara geniş bir muhta· 
riyet vererek birer idare şekline 
ihtiyacı olduğu hakkında bir ma
kale yazmış. Fakat Yugoslavyada 
matbuat serbest olmadığı için bu 
makaleyi hiçbir gazetede neşret· 
tirememiş, el ilAnı şeklinde bas
tırarak dağıtmış ve bundan do· . 
layı da tutularak hapsedilmiştir. 
Şimdi vatana hiyanet cürmü ile 
zannaltında, bugün yarın muha· 
keme edilecektir. Fakat gazeteler 
bu hidiseden bahsetmiyecekleri 
cihetle muhakeme de göze çarp
madan geçip gidecektir. 

Belgrat, (Hususi) - Müderris 
Y ovanovltcb'in dostları müşterek 

imzalı bir mektup ile F ransaya 
mtlracaat ederek Profesörlln tev
kifi münasebetile kendi memle
ketlerinin vaziyetini anlatmışlar
dır. Bu zatlerin kanaati şudur: 

"Yugoslavya muhtelif ırkları 
toplıyan bir camiadır, her ırka 

mahıuı bir muhtariyet ile mUt· 
tohit bir hükumet şeklinde idare 
edilmelidir, aksi takdirde bu ırk~ 
lar arasında esasen mevcut olan 
mllnaferet ziyadeleşecek, günün 
birinde bir ihtilale bir inhilale 
kadar gidecektir. DiktatörlUklo 
idare devam edemez.,, 

Bu zatlerin istedikleri şudur: 

Yugoslavya Franıamn dostu 
ve mnttefikidir. Avusturyaya, Ma

caristana, 1talyaya, hatta Alman· 
yaya karşı bir bekçisidir, bina
enaleyh inhilAlinden Fransa mU

teessİa' olacaktır. Şu halde aha 
vakit varken dostane surette 
mUdalıalede bulunmah, nasihat 
vermelidir.,, 

Franaa hUkumetinin kUçUk 
itilaf hükumetleri nezdinde ba.zı 

müdahalelerde bulunmlya kendi· 
ıinde salahiyet gördüğü söylenen 
ıeylerden ise de bu son ricayı 
kabul edip etmiyeceği meçhul
dür. 

Sıvasta 
21254 Deste Sigara Kağıdı 

Müsadere Edildi 
Sıvas, (Hususi) - Kaçakçthlr 

amansız bir şekilde takip edil· 
mektedir. Evvelki gün bir kaçak· 
Çl kafilesi ile jandarmalarımız 
arasında Elbistan yolu üzerinde 
müsademe olmuş, kaçakçılardan 
Ali isminde birisi yakalanmış, 
diğerleri kaçmış, 21254 deste 
cigara kağıdı müsadere edilmiştir. 

i\, x 

Memleketle 
• 

Su işleri 
Sıvas (Hususi) - Belediye

miz ıu meselesi ile meşgul ol
mıya baılamışlır. Kabak yazısı 
denilen yerde gayet büyük bir 
su deposu tesis edilmektedir. 
Su bu depodan demir borularla 
şehre getirilecektir. * Bu sene burada mektep
lere de fazla tehacl\ın vardır. 
Çocuklarımııın okuma ihtiyacım 

karşılamak ıçın ilkmekteplere 
sınıflar ve şubeler ilave edilmiş, 
kız ve erkek muallim mektep
lerinde de ortamektep derece
sinde ikişer sınıf açılmıştır. - N.ı . 
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F u t Pş. Ölümden Kurtu uktan Sonra 
Abdülhamide Acı Bir Mektu Yazdı 
Fehim Pş. Cezalandırılmazsa Fuat Pş. İstifa Edecekti -

Muharriri -t' ı dumu Fehim Paşanın da tulum· 
bacı bir katil vasıtasile karada 

Her Hakkı Mahfuzdur 

padi~aha, tabiidir ki benim de 
itimadım olamaz. Hayatım, daima 
tehJikede demektir. Binaenaleyh, 
böyle, bir emir vermediğiniz 
ve hu tertibattan maliımattar 
olmadığınız takdirde, gerek Arap 

-150-

Agahın atı da, gevrek 
Te uzun bir kişneme ile buna 
mukabele etti. O zaman Şa
kir Ağa, yine ileri atıldı. Sesin 

geldiği istikamete iki el silah 
boşalttı. Agah, artık bn gece 
taliin kat'iyyen kendisine yarol
mad:ğını anlıyarak tekrar atım 
mahmuzladı; veı tekrar zulmetler 
içine daldı. 

Bu maceradan sonra ancak 
gece yarısına doğru köşküne 
dönebilen Fuat Paşa, hemen 
katibi Avnullahül Kazımi Beyi 
çağırtarak o gece başından 
geçenleri kısaca anlattıktan 

sonra: 
- Derhal Ihlamur karal•olu 

komiserini bana çağırt. O gelin
ceye kadar sen de kaptan ile 
arabacıyı isticvap et. Ben, hare
me gidip koluma masaj yaptı

raytm. 
Dedi ve hareme gitti. 
Biraz sonra Komiser İsmail 

Ef. geldi. Evvela arabacı isticvap 
edildi. Önce, korkudan ki.içük 
bir tcreddiit devresi geçiren ara· 
bacı aldığı teminat üzerine (Agah) 
m tam iki saat iskele civarında 
b.!kJediğini ve yoldaki atlının 
da herhalde onun olması laz101· 
geleceğini söyledi. Bu ifadesi res· 
men tesbit edildi. Sonra da Nuri 
kaptan sorguya çekildi. Bir müd
det hakikati saklamak istiyen 
Nuri kaptan, kendi~ine hiçbir 
fenalık gelmiyeceğinc dair Fuat 
paşa tarafından ikna edildikten 
sonra, her şeyi olduğu gibi söy· 
ledi ve hatta bu ifadesini bizzat 
yazarak imza etti. Fuat pa~a, bu 
imzalı kağıtla Nuri kaptanın mu
vazı.ab adresini aldıktan sonra: 

- Büyük bir cinayet işliye

cektin. Yalnız benim canıma 

değil, istlmpotta bulunan o ma
sum askerlerin canına da kıya
cakt m. Bir daiıa böyle günaha 

aarme ... 

Diye nasihattan sonra ken«iisi-
ne izin verdi ... Artık yava, yavaş 
şafak ~öküyordu. Fuat Paşa, ara
basma bindi. Yanına katibini de al· 

ve gece karanlığında beni vur
durmak llzere bu gece aldıkları 
tertibattan, Cenabı Hakkın ina
yetile salimen kurtuldum. Her 
ikisi de, verdikleri emirlerde, bu 
işleri Padişahtan aldıklan irade 
üzerine gerek istimbot kaptanına 
ve gerek katil Agiha söylemiş

lerdir. Bence buna llıaıımamak 
mümkün değildir. Çünkü bu 
adamların buna cesaret edemi
yecekleri muhakkakhr. 

Mademki bana itimadınız yoktur, 
mademki saltanatınıza karşı iha· 
netle itham ediyorsunuz; böyle 
kahpeler vasıtasile iş görerek 
bilahare mahcup olmaktansa, 
ecdadıruzdan bazılarının haklı 
haksız fakat daha mertçe olarak 
vezirlerini vükalalarım bizzat hu
zurlarında katlettirdikleri gibi 
yapsaydınız elbette daha merda
ne harekette bulunmuş olurdu· 
nuz. Bana itimadı olrnıyaıı bir 

' .. . ~·! ' .... ~. '""- ...... ,,.... . ., . 
"I ., f t. •• · · ,,. Bugün: 

izzet ve gerek F chim, ceza gör
melidir. Şu halde, yarınki gaze
telerin ( tebliği resmi ) kısmında 
bunu görmezsem, yazdıklarımın 
hakikat olduğuna hükmetmek 
mttburiyetinde kalacağım. O 
takdirde istifamın kabul edilme
sini şimdiden rica ederim efen· 
elim. 

Tarihin (El na kahr~manı) 
diyo y.ıdettit!'i 

Fuat 

Fııat Paşa bu tezkereyi • ge· 
çenlerde Mısırda vefat ettiği 

işitilen - en bi!yük mahdumu 
Akif Beye verdi; doğruca ( Ser
hafiye Ahmet Celalcddiıı Paşa) ya 
gönderdi; ve derlıal Abdiilhamide 
arzf:dilmesini rica etti. 

( Arkn~ı \ar ) 

Herkes 

MAJİK SİNEMASINDA 
CHARLOTTE SUSA ve GUST AV FRÖHLICH 

tarafından tamsil edU~n 

YABANCI BiR 
BAYRAK ALTINDA 

nammdaki muhteşem Rus filmini görmelidir. 
Rus ~au<Jlan... Rus aşkları... Ras ~adcıfarı ... 

llaveten : R. K. O. Malihazır diinya havadisleri. 

••--• Pek yakında ---• lj-~-------··-Sincına aleminin 3 büyük 
Fransız operetlerinin en caı.ibi yıldızı 

PARiS Kili 
2 misilsiz san'atkar 

LlLIAN HARYEY 
HENRY GARAT 

ALEMDAR 
ıinemaıınd<a gösterilmekte olan 

CENNET KUŞU 

Charles Boyer 
ARMAND 

~ BERNARD·FLORELLE 

ihtiras Fırtınaları 
Frans ZCI\ sör:lü büyü!< UFA filmi 

M 
A 

GLORYA'da --. 

R 
c 

c 
H 

E 
L 

A 
N 

T 
dı. Doğru ~Kadıköy) polis karako· 
luna gitti. (İtfaiye karakolu) nun 
karşısındaki kahvede oturan 
(Agah) a tevkif ettirdi. Karakola 
getirtti. Agah, hiç tereddüt et
meden herşeyi olduğu gibi hikaye 1 
etti. Hatta, bu iş için peşinen 

yirmi beş lira aldığını söylemek-

filminde 1>iz:e bul'ün f!n zevi< i, en 

nt.şeli bir tuzda 2 sut eğ"'e,dir.ueği 
TAAHHÜT EDERLER • 
Büyük UFA opereti 

1 

ilavc!ten : Paramount dünya 
havacl s gazetesi. 

Bugün 

ALEMDAR 
sirıemasında 

L 
E 

A 
L 

CHARLES VANEL ve GABRiEL 
GABRİO 

ile benbcr temsil ettikleri 

KANUN 
NAMINA 

muazzam film:nde pek büyük 
mm.·affaki ·etler kazanıyorlar. •I ten çekinmedi. 

F 1111t 
TEHLiKELi YOLLAR 

T eırlnlevYel 7 

Yunanistan Mektupları 

Çok Uzun Süren Siyasi 
Bir ih ·ıaf Neticelendi 
M. V enizelos 

Söndürmiye 
Tehlike Alevini 

Muvaffak Oldu 

• ,...,_ 

Atlnada Mü'uaan Mecllal bina• 

Atina 4 (Hususi) - Alelade 
fırka mücadeleleri fevkinde uzun 
senclerdenberi devam eden siyas1 
münazaalar devrine bugünden 
itibaren, cumhuriyet fikir ve ce
reyanlarının bir zaferi olarak ka· 

panmış azarile bakalabilir. Bu devir 
ne vakit başladı ve nasıl bitti? 

Yunanistanın siyasi tarihinde 
çok çetin Ye sert bir fasıl teşkil 
edecek olu bu devir 191 O da 
başlar ve 1932 de hitam bulur. 

1910 senesinden, daha karal 
Birim:i jorjun zarnamnda Atina 
şehrine yakın Gudi mevkiinde 
ve Miralay ZorLanm riyaseti al .. 
tında askeri bir ihtilal zühnr 
etmişti. İhtilalin maksadı Yuna· 
nistanın her türlü idaresin· 
de bir tasfiye ve inkılAp ya~ 

maktı. 
İhtilal, bu maksada en elverişli 

olmak üzere Giritteki Venizelosu 
intihap dmiş ve Atinaya çağır

mışhr. M. Venizelos bu davet 
üzerine Atinaya gelmiş, evvela 
meb'us çıkmış ve hemen arka· 
sından başvekil ve biiyük bir 
fırka lideri olmuştur. 

O zaman:ı kadar memleket 
işlerini adeta inhisar altana al
Dıi,i olan ftrkalar ve batta 
Kıral hanedanı bu yeni gelen 
ve henüz yabancı telakki edilen 
unsuru hazmetmek istemediler, 
derhal onuı.la laaruza geçtiler. 
İşte bu mücadeledir ki tam yirmi 
iki sene sürmüştür ve baxan da 
dahili mukateleler &uretinde şid
detini tezahür eetirdiği olmuştur. 
Bu miiddet zarfında Yunanistan 
ara:ı.i ve nüfus itibarile iimidinin 
haricinde bir geni~liğe mazhar 
olmuş, Kıral hanedanının Y u• 

nanistandaki kökleri s6kttlmftft 
ve blitlln bunlara rağmen ID11 

iııtihabatta g6rUldUğn üzere, bd 
şiddetli mUnazaalar bir türlü sll
kuo bulamamıştı. M. Veniı:elosu0 

dirayet ve kiyaseti bugün bun' 
da nihayet vermiş, memlekete 
sUkfın ve tabiiliğini kazandırmıştat· 

Bu M. Venizclosun memleke"' 
tine ynptığı en terefli ve en oıir 
him hizmettir. M. Veni.zelos blJ 
intilıabattan evvel ve intihabatta' 
sonra da kır alcı fırkayı cümhd' 
riyet rejimini tasdik etmek' 
mecbur etmeseydi, millet aras~n.; 
da bugün husule gelen mes • 
barışma olmıyacak, münazaa lci.., 
bilir daha ne vakte kadar süre
cekti. 

~ 
Fırka işleri fevkindeki fevka' 

iade münazaa devri kapanrrııf 
olmır.kla beraber ayni zamaııcll 
alelAde fırka rekabetlerinin dl 
ortadan kalkacağı bittabi dütil' 
nülemez. Her meşruti memleketld• 

fırka olduğu gibi Yunaoista~da 
fırka mücadeleleri de Tam ede" 
cektir. Fakat münhasıran fırlcll 
iıleri olarak... Fırkaların Taziyeti 
noktai na:ıa11odan kabine mett" 
lesi mlişkül bir mahiyet arzel
nıektedir. il 

Hiçbir fırkanın kabine t~ 
ve idame edebilecek bir ku~eti 
yoktur. Şu halde ya bütün fırk6" 
}ar mrıttehiden çalışarak bir kr 
bine yapacaklar ve yahut blly
fırkalardan biri kilçtik frrkalat' 
da yanma alarak iktidar mevkii .. 
ne geçecektir. Her iki t~kdi.r~' 
de timdiki parlamento vazıyetıni' 
tf ört seneden ibaret olan bUtil11 

içtima devresini tam olarak g~ 
çirebilme~i çok zaif bir tahmiadit• 

~·/ 

1 
Bugün hoş vakit geçirmek için gidilecek yer 

1 MİLLİ SİNEMADA 
!Jüyük muv<tffakiyetle ~österilmekte olan 

ATLANTİD DİYARINDA 
Fransızca ıözlü, tarkıh oryental aşk ve heye.can filmi 

Ayrıca 2 knımlık c:ınlı reıiınler 

Meraklı ve mübeyiç aşk ve 
sergüzeşt filmi 

Cumanızı Neş'eli Geçirmek isterseniz C suretini 
arizayı 

yolladı. 

Paşa, köşke dönünce, 
aşağıya naklettiğimiz 

yazdı; Abdülhamide GARY COOPER ve SlLVIA 
SIDNEY 

d. 'Ik K d p . d (RUBACUORI) 
Artl.St•ık Sinemasın: gi ıp ı a 10 eŞID e filmini görünüz 

lstanbulda sozlU ve şarkdı 
Ariza sureti 

Şe ... ketmeap Efendimiz : 
Arap İzzet mel'ununun de· 

nizde tertibat alarak beni boğ· 
durmak, süt biraderiniz.in mab-

Büyük ve nezih komik 
Hey' eti temsiliyesi başında: ARMAN DO F ALCONl ve 

Sebhar artist: 
GRAZlA DEL RlO 

llivetenl EDUARDO BIANCO ve ARJANTİN ORKESTRASI 
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TİMURLENK 
-107- Muharriri: 'f * 

Yıldırım, Tim ura Kuduz 
Köpek Diyordu 

Tiınur mut t 1 . B ' a o an merasımle 
~y~zıdıu elçilerini karşılattı. 

Lakin onlardan evvel kendi elçisi 
Gedeyi huzuruna kabul etti 
neler gördüğünü. neler işittimni

1 

ne ·b· · b" ' 
_ gı 1 ıntibalarla get i döndüğü· 

~~ sordu. Gede, şu kısa cümle 
ıçınde kanaatini bildirdi: 

- Beyazıt, ne Şah Şücadır 
ne K ' 
Ah ara Yusuftur, ne Celayirli 
b mettir. Hatta T okatmişe de 

enzemez b. d·· 
Kolu k : yaman ır uşmandır. 

O 
avı, kulu kavi bir adam. 

na .. 
gort davranmak gerek. 

Timur y·u· ·· - k . . • zunu e şıtti : 
k - Onu ınethetmeyi beri 

oy. Ne dediğini anlat. 

k - Mektubunuzu okuyunca 
•zardı, vezirine d'· .. h kırdı 
"Ş . onup ay , 

u elçı gidisini .. ]d" ·· b efe d" . o urun, aşını 
0 ısıne gönderin dedı" 
Tiı:nur · d " · ' yerın en sıçradı t 
- Benim ı · · .... lsted· h e çımı oldurmek 

d 
1 

a. Desene usu yok bir 
a am. 

k - .Belki. Fakat ben ·kulun 
ellemı güç kurtardıın. 

- ya ne cevap yolladı ? yaz; Bilmi}oruın. Hoş sözler 
gını ummam. 

- Armagan göndermedi mi? 

tu ~ Var, fakat elçiler gizli tu-

b 
yor! ar, örtüyorlar' bizden sak· 

Yor ar. 

..,e b-:- yerine git, dinlen kimse
ı ır şey ·· ı . soy eme. Seni .. ldll -
inek ıstedikleri . o r 
değil. nan duyulması hoş 

Ertesi gU B 
h n eyazıdın el ·ı .. 

uzuruna getirtti k . . çı erını 
Önünde bir taht e.?dıs~ otağın 
orduya geçit resmi uzerınde idi, 
Elçileri oraya . yaptırıyordu. 
&adı, kendi] .g~tırtmekten mak· 

erını uzu .. dd 
ayakta tut k n mu et 
leri Ak lına .tı. Osmanlı sefir-

' sa~ cıh · · d .. u angmn nasıl bir 
uş nce taş d ~ 

beraber . 1 ıgmı anlamakla 
ıster 1• t . uyd l s emaz vazıyete 

u ar hi.lk.. d 
da v , 1 um arlarımn sağın-

e so unda l beyi ~ sıra anan prensler, 
er, agalar .b. b 

ayak ii r- k gı ı unlar da 
ni s u aldılar, geçit resmi

seyre daldılar R . . 
•~ asırne cidden .. ld" .. 
Kamaştıncı .... l k guze ı, goz 
ala k ' gonu apıcı idi. Her 
d y uınandanı şehinşahın önün-
~nı geçerken attan anıyor diz· 

gın erini ı· d ' 
d·1 •• e ın e tuttugw u halde 

z. çok" • 
Ya.p duyor, mutat olan saygıyı 

'Yor u ş h' ask l . : e ınşah ta onlara 
er erınan . f 

suren an ızamını methetmek 
Senı l ~ ınukabelede bulunuyordu. 
tnet er S antten henüz gelen Meh
devre ~~tanın gösterdiği alay: 0 

laşlyor~ore müstesna bir yenilik 
tenk u. Prens, askerler;ne bir 

Geçit resmi ıafa ktan öğleye 
kadar sürdü. O sırada muzaka 
namaz işareti verdi. Timur yerin· 

den kalkarak otağına geçti, na· 
maz kılıncıya kadar elçileri dı· 
farıda bekletti, müteakıben ye· 
mek getirtti, misafirlerin de do-

yurulm asım emretti, bir zaman da 
bu bahane ile vakit geçirdi, ni-

hayet İfiindiye doğru onlara ya· 
nma çağırdı. 

Devlet ricali tamamen etra· 
fında bulunuyordu. Osmanlı elçi· 

leri, Timura mesup adamlar 
gibi ilerlediler, Beyazıd.n mek

tubunu Cihangire sundu!ar, 
sonra çekildiler, kendileri için 

konulan iskemlelerin yanında dur• 

du1ar. Timur elile u otur! ,, işa· 

reli verdi, hal ve hatır sormadan 

mektubu açtı, arapça yazılan sa

tırlara şöyle bir göz gezdirdi ve 
birdenbire kaşlarını çattı. 

Çünkü Beyazıt, kendi ısmını 
altınla, Timurun adını ise siyah 

mürekeple yazdırmıştı. Ayni za· 
manda kendi isminden sonraya 

bırakılmıştı. Bu, apaçık bir ha· 
karetti. Fakat iradesine daima 

hakim olan cihangir, bu kalem 
sillesini yememiş gibi göründü, 

kaşlarmı çarçabuk açtı, mektubu 
baş bit ikciye uzath. 

- Şunu, dedi, türkçeye çe
vır. Dinliyelim, elçi beyler de 

efendilerinin sözünü dinleyip 
hoşlansınlar l 

Katip, tercüme işini yapma
dan uzun satırları şöyle bir süz· 

dü, sapsarı kesildi, dudakları da 

titriyordu. Timur, yan gözle bu 
hali gördü : 

- Çekinme, dedi, oku. Nakli 

küfür, l<üfür değildir. 

Şimdi herkes, hatta Osmanlı 

elçileri kulak kesil ınişlerdi. Tim ur 

derecesinde askeri şöhret sahi!,,i 
olan ve yine Timur gibi Türk 

kam taşıyan bir hükümdann yaz
dıklarım helecan içinde dinle· 
miye hazırlanmışlardı. Elleri ve 
dudaklara titriyen katip, korku 
ifade eden bir sesle bu meşhur 
cevabı okudu: 

( Arkası Yar ) 

SON POSTA -
Yevmi, ~iyasi, Havadis ve Halk 

gazetesi ' 

SON POSTA 

Milletler 
Cemiyetinin 
Nüfuzu Artıyor 

Montevideo 6 - Gazeteler, 
Milletler Cemiyeti nüfuzunun, Ar· 
jantinin tekrar cemiyete iltihakı, 
Tilrkiyenin girmesi, lrakın cemi• 
yete kabulü ve manda albnda 
bulunan memleketlerde medeni· 
yetin neşir ve tamimi için sarfe· 
dilmiş faaliyet sayesinde artmı~ 
olduğunu yazmaktadırlar. 

Amele 
Fırkasının 
Siyaseti 

Londra, 6 - Amele fırkası 
konferansı bir karar kabul et· 
miştir. Bunda fırkanının başlıca 
hedefinin sosyalist rejimini te

sis olduğu söylenmektedir. Bu 
kararı veren sabık nazırlardan 

M. Veb diyor ki: Yegane umde
miz sosyalizmdir. 

Şimdi artık Mak Donalttan 
kurtulduk. Şimdi takip etmemiz 
icap eden siyaseti tespit etmeliyiz, 
bu siyaseti o burada iken izah 
ve teşrih etmiş olsaydık onun 
koı·kak ruhunu rencide etmiş 
olurduk. 

Papanm Meksikadan 
Kovulan Vekili 

Lardo 6 - Papanın Meksi· 
ka h\Jdudu haricine çıkarılmış 
olan vekili hususi trenle ve Mek
sika polis hafiyelerinin ı·efakatin• 
de buraya gelmiştir. 

=RADYO 
7 Tesrinievvel Cuma 

' fstanbul - (120'J metre) 18 birinci 
kıımn nl:ı.turka şaz Vcdi:ı Rız:ı vo 
Belkıs H:ı.:ırınlar:n iştiuklari ile, rn,5 
orkrstrn :.1 ikinci kıs · ın al:ıturkn saz in
ci, Eliza ve l:onnet ll:uııınlar tarafından. 

Bükreı - (~lD-! ııı e trc) :.. 1 4;; dört 
kişi ilo kilbo ha.vaları. ' 

~e·gr.at - .::l,) metre) !W Fr:ııısız~ıı 
ders, ~1 \ :uşo\'atl ın na.kil, 23 günün 
lıaborlcd, ı:ıonr;\ AHupaıla l.ü gf'zinti. 

Roma - ( 441 metre) :?1,4;) mııhte-
J• k " 9 'lJ ı . ıt oıısor ... ~, · rnmeuı, 23 konser. 

Prat - ( 483 metre) ~O lkran 
Sekst.ct, 20,:30 arınonik, 21 konser. 

Viyana - (5l 7 ıııotnl 20,:)Q Tiroldo 
kiliı:.c lıava'arı, 21:40 orko«tr:ı, 23, !5 
dans havaları. 

Pe.;ıte - ( :""ı11 rıı <ıt ~o) ~O. ı .; konser, 
:?~ s:ı loıı oı k cst raf'ı . 

Var.,c;v., - 14ll ınetrn) ~O muhtelif, 
20,43 r.ıdyo g-:ızet<'ı-1, ~1 nıu!'likili 

ınııs llı::ı.lw, 21, 13 ııenfoni, 24 da.ns 
lı.l\Uları. 

Berlin - ( 1G3:S ıırntrt) ~O doktorun 
t:ıy~İ) ı•INi, :?l koloııya·dan naklen 
( H.ılz.:ık 'ııı lıiiyiik \'Ocu~u ) : sıııindek i 
komedi, tcııı si ' i ıniiteakıp dans havaları. 

8 Teşrinievvel Cun~artesi 
latan bul - 1 ~O mııtrJ ) 18 orkestra, 

1 !l,i"> Tarı huri Hcfik Bey ile arhdaşlan, 
:..O,> ~ilı.ıl \ c Inc·i Haaırıılar, :?1 orkestra. 

inişti. iıe bir ôrnek elbise giydir• 
tnan . u, Asyada askeri ünifor-

ın ılk görünüşüdUr. ( ı) 

,ı idare: l~taııtıul: Eski Zaptiye ı 
\ at:ılçeşıne sokağı 25-t 

Bilkreş - ( :m.ı motre ) !!1 iki kişilik 
kOllll d İ. 

Ayni pren b'lh .. . lerd b 9• ı assa suvarı· 
latb~k u yeniliği muvaffakıyetle 

ı etm· r K Ban k ış 1
• ırmızı veya sarı 

ca taşıy l l 
süva ·ı . an a ay ara mensup 

n erın hl tulg l zır arı, kemerleri 
a arı ki ' 

gürzle . 'b o ukları, kalkanlan, 
rın rlıl ütün silahlan gibi atla· 

çu an ve , . d 
mızı eyerıerı e ya kır-

' Ya sarı 'd· B Yalnıı b 1 ~· ütün orduda 
tan b u prensın suvarileri baş-
. aşa zırhla ı k 4 

rıhte ilk 0 up as erı ta· 
alayları d ~ukayyet olan zırhlı 

a unlardı. (~) 
(1) ~l'rprPtf 
( 9) :. 111 • "Bııp 44 s 418 
- i:iOrcr t · ' · 

e tın. Baı> 4J, S· 419 

1 Telefon: 1stan lıul - 20203 
Posta kutusu: lsta.n bul - 7 41 
'l'elgrnfı 1stanbul SONPOSTA 

ı 

ABONE 
TÜRKİYE 

FiA Ti 
ECNEBi 

1400 Kr. t Sena 2700Kr 
750 " 6 Ay 1400 

" 400 " 3 ,, 800 .. 
150 " t " 300 

" 
Gelen evrak geri verilmez 

, llfuılard:ı.u mes'uliyet alınmaz. 

: cevap iı;iıı mektuplara (6) kuru~luk 
ı•ııl ilav3si lazımdır. 

1 

~I 

Auros dogiştirilrrıcı;i (20) kuruştur. 

Gazetemizde çıkan realm ve ya:ıalarııı 
bü.ün hakları mahfıu vo g-a:ı;etcmıza 

;.ıltti:. 
..-~- -- -. --

'· 

Beigrat - ( 4:3l) mcıtr,1 ) 20 konser, 
Pa1·isll'l1 ırnklon Faust operası. 

Roma - ( 411 ın e tr'l ) ~ 1 grnmoloıı, 
21,4:J Loınbardo'nuıı ].fa.dam dlj 'Ihcırs 

isnıi ndoki OJH'r"ti. 
Prai' - (48j metre) 20 ı;cn musiki, 

21 k:ı bam, :!::? ı>ariston naklen Faust 

opornsı. 

Viyana - ( 517 metre ) 21 Ilı.vay 

ç.içl'ği isıııinlloki operet. 
Peşte -(~;)() metrel 21 şen havalar, 

23 Çigan orkogtra:-;ı, 24 ~azbant. 
Var9ova - ( 1411 metn J 21 h:ı.fif 

ıııusiki, ~2,05 kom;er, mahall şarkılar, 
2:3.05 Şoı>ondan parı:al ar, 2:3.40 ~ikago 
ismiııdt•ki tofri kıı., ~4 thııs . 

Herlin - ( rn:n ıııotre) ~O rrarısızca 
denı, 21,10 Lfiypçıg"dan n:ıkluu (~on 
Dul) isınimleki opore~. 

Sayfa 9 
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Müstakbel .Muharebe 
Nerelerden Çıkabirr? 
Uzak Şark, Garbi 
Hududu Tehlikenin 

Avrupa, İran 
Membalarıdır 

-Son atstem hOcum arabala"ndan biri 

Bütün milletler, işlerin bu gi- mmtaka, İngilterenin etinde bu• 
dişine nazaran muhakkak bir lunan ve Sovyet Rusyaya en ya· 
muharebeye vanlacağına kanidir- kın arazi olmak itibarile şayanı 
ler. Fakat bütün dünyayı değilse dikkat bir faaliyete sahne ol• 
bile dünyanın dörtte üçünü ateşe maktadır. Ayni zamanda, Irak 
vermesi çok m1.1htemel olan bu hükumetinin Cemiyeti Akvama 
muharebe nereden patlak vere- girmesile Iraktan çekileceği 
cektir? Zihinleri meşgul eden bir birçok defalar beyan olunan kuv• 
mesele de budur. Diyorlar ki, vetler çekilmediği gibi bilAkis 
gelecek muharebe Uzak Şarkta Mısırdan fraka yeni, yeni kuv• 
başgösterecktir. Belki Japonya vetler getirilmiştir. Bo kuvvetler 
Rusyaya taarruz edecek, belki hem hava, hem piyade ve topçu 
Amerika, Rusya ile beraber Ja· kıt'alarından mürekkeptir. Buna 
ponyaya hücum edecektir. Bu, sebep olarak ta Bağdetla- Hayfa 

müm• arasında yapılan demiryolu gös-
tehlikenin başgöstermesi terilmektedir. Bu hat ikmal olun• 
kün olan bir cephesidir. 

Diğer bir kanaat, bir Fransız• duktan sonradır ki Iraktaki fazla 
Alman ihtilafile bir Avrupa mu• İngiliz kuvvetleri çekilecektir. Hat• 
harebesinin baş göstereceğinden tın lamamlanm:ısı 4-5 sene evvel 
emindir. Bv takdirde böyle bir mümkün olmadığına göre İngif.· 
muharebenin Uzak Şarkta patlak terenin Iraktaki filt işgali, bu 
vt:recek silahlı bir ihtilaf gibi kadar zaman daha devam ede· 

inşası, Mısırdan 

lraka gayet kısa bir zamanda 
mühim kuvvetler nakletmeyi 
mümkün kılacaktır. İngiliz kükü· 
meti bu hattı daha Berilere 
götürmek istec!iğiııden clyevm 
Tahrana kadar uzatılması açın 
İran hükumetifo müzal<erede bu
lunulmaktadır. 

cek demektir. 
şümullü olmaması ihtimali çoktur. Bu hattın 
Diğer biı· tahminde, bugünkü 
medeniyetin düşmanı addolunan 
Sovyet Rusyaya karşı umumi bir 
taarruzla bir dünya harbinin pat· 
hyacağı ihtimali üzerinde du· 
ruyor. . 

Şimdiye kadar muhtelıf cep-
helerden tetkik edilen ilk iki ih· 
tir..lali kafi derecede aydmlalmtş 
telakki ederek biz, bu üçüncü 
tahmin üzerinde duracak, bu yGz· 
den hasıl olan tehlikenin gtmış· 

liğini ve derecesini tesbit etmiye 
çalışacağız: 

Mevcut vaziyete göre, Sovyet 
Rusya aleyhine müteveccih bir 
nevi abluka siyaseti takip edil
diği şüphe götürmez bir hakiKat· 
tir. Bu halkanın Uzak Şarktaki 
parças:nı Japon kuvvetleri, Av· 
rupaya ait kısmım Fransa ve 
müttefiki olan Lehistan, Roman· 
ya ve ÇekoslGvakya de•ıletleri 
tesis ve teşkil etmektedirler. 
Halkanın Asya tarafından mühim 
bir kısmı açıktır. Bunun tamam· 
}anması için de İngilizlerin Iran hu
dutları kenarında faaliyet gös
terdikleri iddia olunuyor. Bu 
iddiayı yapan Tifliste münteşir 

arya Vostoka gazetesidir. 

Fakat bu projenin hakiki 
hedefi, Sovyet Rusya aleyhine 
mütevccibtir. Ve Sovyet Rusya
nın İranla olan ticaret münase-
hatıua kesmek içindir. Bundan 
başka İngilte; cnia diğer bir mak· 
sadı da Bakü petrol mıntakasına 
nüfuz etmektir. 

Bağdat-Hayfa şimendifer lıalh 
inşa edilir edilmez, Sovyet Rus· 
yaya karşı İran arazisi bir nevi 
ileri karakol vazifesi görebil~cek 

ve istenilen zamanda kuvvetli 
bir tarruzla bu havaliye el atıla-

caktır. Fakat lran hükumeti Irak 
gibi İogilterenin arzu ve me:lfaat-
lerine belki körükörüne alet ol
mıyacağı için, ihtiyaç halinde, 
bu memleket kuvvetle de yo]a 
getirilecektir." 

Tifliste çıkan Zarya V stoka 
gazetesinin yeni bir petrol har• 
bine dair verdiği malumat bun

dan barettir. 

Bu KııL1 Gürcü gazetesine •.. · · · • · · "· · · · ~· ·- · · · · · · · · · ·•• 
göre İngiltere, Cenubi Kürdistan 
ismi verilen Irak arazisinde mü• 
him tahkimat yapmakta ve as· 
keri yollar hazırlamaktadtr. Bu ....................•......................................... 

=:: TA K V 1 Nl :::::::-
cuMA 

31 Ciü•. 7· tel TEŞRiN g3l 'uw 155 

Arabl Ru ı: 

5 - Cem.e ah:ır· IJjl 24 • Eylul - ı:s>,. 1J IJ 

l 
lo,.14,1 . , 

\,ll' ~ 

.1 lk .ı ı. 
\ 

ıı 15 6. Ol \ ·i •.D •. 
6. 17 . !. 112 'uta. 1 . O 

9 31 :>. 11 I .mu; 10 :..s 

Matbuat Cemiyeti 
Kongresi 

İstanbul Matbaat Cemiyeti 
Katibi Umumili~inden: 

lstanbul Matbuat Cemiyetinin 
senelik kongresi aym onuncu 
pazartesi gününe tehir edi miştir. 
o gün saat on üç buçukt \ c~
miyet azasının behemehal merke
ze teşrifleri. 

Yenl Ne ı;rı(/tJt 

Tarzt3n - ~ • ,,, ne~ iyat "i ta
ra r ı ıı tl.l, llJ 'jT • İ •' 1 « rlf'/.!\.'l 1 , b rin()f 
ve i , . ııci Iurm,,. ın çık.nııtır. 
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hı l?; iltere Htikumeti tarıı.Cından Gazi 
Ilı. ııo hediye edilen f'Scrin tercümesi 

ÇANAKKALE 
- 122 - Yazan: Ceneral Oglancler 

Mağlôbiyet lslimiyette 
Mahcubiyet Doğuracaktı 

1 Hor ıey yolundadır. Ancak 
muvaffakıyetin bu derece vlıi 
hareklb harbiyeye kafi gehniyen 
kuvvei seferiyeyi derhal takviye 
•lmek elzemdir. ,. 

28 nisan gUnll bu kat'ı raporu 
aJan Lord Kiçner darhal Kahire· 
de Sir Jobn Makscwele atideki 
telgrafı gönderdi: 

" Fransız Amirali Gelibolu 
tibihceziresine ihraç edilen kuv• 
•etlerin tahliyesi lüzumunu bil~ 

dirmektedir. Hamilton el'an bu 
bapta bana bir şey yazmamıştır. 
Mııamafih Ml8ırdan takviye kıtaa· 
boa ihtiyacı olduğu takdirde, 
istediği kadar efrat vereceğinizi 
kendisine bildirdim. 

Bütün kıtaatınızm derhal sev· 
kedilmiye amade bir halde oldu
iunu ümit ederim. Hamilton ihti· 
yaç gösterirse derhal T erritorial 
Fırkasını sevketmeniz muvafık 
olur. Tabii bu bapta Hamilton 
ile mubabereniz vardır. Lötfen 
takviye kıtaatma ihtiyacı olup 
olmadığım kendisinden sorunuz 
ve neticeyi bana bildiriniz.,, 

Jeneral Hamilton ancak 27 
ııisan aktamı takviye kıtaatı ls
temiı ve yazdığı telgrafı şu su
retle tertip etmişti. 

"Havamn müsaadesi ve efradı
mızın ytiluek maneviyatı sayesinde 
her şey yolunda gitmektedir. Bu· 
ııU.n Avustralya ve Yeni ZeJanda 
kıtaatından 2500 yaralı lskende
riyeye sevkedilmiıtir. 29 uncu 
fırkanın telefatı hakkında henöz 
kat'i malümatım yoktur. Fakat 
Anzac kuvvetlerinden aşağı ol
duğunu zannediyorum. ihtiyaç 
hisli olursa 42 inci East Le.ncas· 
hine Territorial fırkasını talep 
edebilir miyim? Emin olunuz ki 
ihtiyacım olmazsa tek bir nefer 
bile istemem.,, 

Bu telgraf Lort Kiçnerin 
telgrafı ile yolda karşılaştı. 
Lort Kiçner bu telgrafı aldığı 
ı:amau, Amiral Gue'pratte'dan 
gelen daha vaxıh raporu 
okmuş ve batta Mısıra Sir John 
Maxuvell'e icap eden talimatı 
vermi~ti. 

JeneraJ Himiltonun bu telgraf 
ilzerine Sir john Mxuell'e bir tel
graf claha çekerek 42 inci fırka· 
nın derhal sevkedilmesini emrettL 
Jenerıtl Hamiltona gönyerdiği 

telgrafta ise kısaca ~u mahimab 
veriyordu: 42 inci fırkanın size 
iltihak etmesinin muvafık olaca· 
ğma kaniim. Derhal sevkedilmesi 
için emir verdim." 

c====:::==z====================~ 
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İki glln ıonr Fransız bilku· 
metl de Geliboluya bir fırka daha 

göndermiye karar verdi ve Jeneral 
Baillout'un kumandasındaki 156 
mcı fırkaya, Fransız ,ark 
kuvvei seferlyesinin 2 inci Fran
stz fırkaıı namı altında Gelibolu· 
ya ha.raket etmek emri verildi. 
ferdası gün, ( 30 nisan ) Jeneral 
D' Omode, son günlerde olduk· 
ça faaliyete geçen Anadolu sahi
lindeki Tfirk toplarına karşı isti
mal edilmek il.zere Fransız mua
vin kruvezörleri Provencin 14 
santimlik toplarından ikisinin ka
raya çıkarılmaunı emretti. 

Hamilton'un 42 ind ftrkayi 
msanın daha ilk gilnlerin_de 
kendi emrine tahsis ettir-
mtye muvaffak olup olaıiıı· 
yacağı şüphelidir. Gerçi Sir 
John Maxuelle Mısırdaki kuv-
vetlerden Jeneral Hamiltonun 
ihtiyaç gös•ereceği kıtaat v~ 

zahitam derhal sevketmesi emri 
verilmişti. Fakat Süveyş kanalına 
karşı tekrar taarruz vaki olması 

ihtimali karşısında Mısırdaki kı· 

taalm kumandam, emrindeki ye· 
gine lngiliz fırkasını o zaman 
Çanakkaleye göndermekten pek
ili içtinap edebilirdi. Bu kuvvet· 
lerin deniz tarikile sevkleri de 
oldukça müşkülat gösterebilirdi. 
Maamafih 28 nisanda Lord 
Kiçnerin telgrafını aldıktan 

aonra Su john Maxuvell 
yardım hususunda elinden geleni 
yaptı. Hatta Çanakkaledeki kıtaa
tı takviye için kendi maiyetinde
ki bütlin efradı bilo göndermiye 
amda idi. 30 nisan Jeneral 
Bırdvoodun kolordusunu takviye 
etmek Ozere bir hayli asker 
sevketti. Ferdası gilnt 29ucu fır
ka ·1 ın telefatını telafi etmek 
üzere elde bulunabilen zabitleri 
topladı. 

3 mayısta da Avustralya hafif 
süvari kıtaatile Yeni Zelanda 
atlı piyadesinin, piyade sıfatile 
Çanakkaleye sevkediJmeleriııi doğ
rudan doğruya kendisi teklif eltL 

Lort Kiçner bidayette, Maxuellin 
kendi zar arma olarak bu kadar 
fedakarlığa amada bulunmasına 
hayret ve bu hayretini de ken
disine bildirdi. Fakat MaxueU, 
Çanakkalede karşılaşılacak her
hangi bir mağlubiyetin o sırada 

en büyük tehlike ve zararı tetkil 
edeceğioi cevaben bildirdi ve 
batta: ı.ıHamiltonun herhangi bir 
mağlubiyeti blitün islim aleminde 
gayet nazik bir vaziyet ihdas 
edeceğinden, böyle bir tehlikeyi 
bertaraf etmek için her türlü za
rar ve ,sair tehlike ihtimallerini 
göı:e almak lUzumu vardır kana
atindeyim,. mütaleasını da ilave 
etti. 

Fevkalade bir süratle çalışı la-
rak ve lngfüereden 2 inci ath 
fırkayı getiren gemiJerlet Çanak
ka1eden yaralıları getiren gemi
lerden istifade edilerek 42 inci 
fırkanın birinci livası mayısm 
5 inci günü kamilen irkap edileli. 
Buna rağmen iJk sevkediJen liva 
Çanakkaleye ancak mayısın 6 ıncı 
günü vasıl olabildi. Fakat Ça
nakkalede, bir tek fırkanın bütün 
vaziyeti tebdil edebileceği zaman 
çoktan geçmittil 

( Arka.:ıı v~r ) 

SON POSTA 

Köylülerimiz Her 
Tarafta Gazete 

Kapışıyorla 
( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

relin Celil Sahir B. tarafından 
Türk lehçesine çevrilen bir ılirl 
okumyordu. · 

Şimdiye kadar okunan arap· 
ça ve acemce sözleri anlamıyan, 
okunanları yavaı yavaş dinliyen 
köyllller, memnuniyetlerini anla
tan sözler sarfotmeğe başladılar. 

Saçmıt sakalım tarlasında ağar· 
tan ellilik bir ihtiyar bu şiirden 
okadar keyiflendi ki, memnuni
yetini şu sözlerle anlattı. 

-: 
11Bugüne değin, biz: dili-

mizi Istanbul diline göre çevir-
miye çalıştık. Bundan sonra İs
tanbullular biz.im yanımıza varıp 
gonuşuğumuıu ( konuştuğumuzu ) 
talim edecekler,, 

Etrafı köy çocuklarını neşe· 
Iendiren bir kahkaha sardı. Hepsi 
de birer sözle sevinçlerini mey
dana vurdular, (Son Posta) nm ilk 
yaprağında çtkan Adana köylüle· 
rinden üç kişinin fotoğrafı bu 
saf insanlara büyük bir öğüntü 
veriyordu. 

Bilhassa Dil Kurultayında Ame• 
rikan harp jeneratinin yanı ha· 
şmda alçak göniillü bir vatandaş 
gibi yer alan Bliyük Gazinin 
bulunuşu ve toplantı konuşukJa
nnı dinleyişi onJara büyük hir 
zevk veriyordu. 

İstasyonun yakinindo ba~ka 
bir muhavere ile karşı karşıya 
geldim. 20, 22 yaşlarında bir 
köylü dclikanhsı, incir toplıyan 
bir ihtiyarın yanına yaklaşarak 
soruyordu: 

- Ne yapıyon dayı ? 
- İncir gargdıyotıL (Toplu-

yorum ) 
Buna bir ihtiyarın ailesi oldu .. 

ğu anlaşılan bir kadm alay yollu 
cevap verdi : 

- Göyam ki gargdıyor, ya· 
lım. (Yalım, zannediyor de
mekmiş.) 

Memleketin hakiki efendiıi 
köylünün Dil Kurultayının top· 
lan bamdan duyduğu sevinç 
büyüktlJr. Kurultaym köylüde 
bıraktığı aJaka~ memleketin en 
ışıklı vatandatlarmda uyandırdığı 
alaka kadar kuvvetlidir; diye· 
bilirim. - i\dııan 

Sigorta İşlerinde 
Bir İhtilaf 

( Baı t.arafı l inci sayfada ) 

etmektedirler. Esasen evler ve 
saireler yandığı vakit kumpan· 
yalar bu aşkm kıymeti vermiye
celderinden fazlaya sigorta ettir
menin önceden kazandırdığı 

bir miktar primi kabulde tered .. 
düt etmemektedirfer. 

Bu yüksek kıymeti alamadık .. 
lan halde mallarım yiiksek bir 
para ile sigorta ettirenlerin 
maksatları anlaşılamamaktadır. 

Bazı kimselerin sürüm kabiliyeti 
kalmıyan maJlarmı sigorta etti· 
rerek bilihare kastı yangınlara 

sebep oldukları veya olacakları 
ileri sijrülmektedir. Hu tarz ha· 
rekette11 dolayı şimdiye kadar 
bazı kimselerin mahkemelere ve
rildikleri görülmektedir. 

Geçenlerde Yu:ı.anistıında böy
le garip bir va:ziyet hasıl olmuş

tur. Dramada bir depo sahibi
nin kasten tütün depolarını yak· 
tığı ve bu suretle sürüm imkam 
oJmıyan kötü tütünler için sigorta 
kumpanyasından mühim miktarda 
tazminat aldıklasl işitilmiştir. 

Fak at biz İs tan but polisinin 
kasten yangm çıkardmasma hiç 
bir surette meydan vermemek 
için daima uyanık bulunduğunu 
memnuniyetle öğrenmekteyiz. 

Teşrinievvel~ 
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BİKATB 
Bu Sütunda Hergüiı 

Nakili: Naci Sadullah 

BİR DOST 
----·1----

Armutcu zade Ali Beyin genç 
güzel bir karısı vardır. Ali Bey 
yatlı dır. Fak at sefaletin ve sefa• 
hatın kahırlarından ve yorgun
luklarından azade geçmit senele
ri onun kuvvetli bünyeıinde o 
kadar yıpratıcı izler bırakmamış· 
br. O pinponlaşmamıfbr. Ali Bey 
çok da zengindir. 

Evlerinin apartmanlarmın ki
raları onu bolluk içindeya şatmıya 
kafidir. O, çahşmazt battA çok 

sevdiği karısının kısa bir zamanCJkta 
oJaa ayrıhğma dayanamadığı için 
evinden dışarı bile mecbur olma
dıkça çıkmaz. Mümkün olsa da 
onunla karısının kalplerini göğlis· 
!erinden çıkarsak, öJçsek, biçsek 
görürüz ki birinin sevgisi öte· 
kinin aıkmdan hafif değildir. 

Bir gün Ali Bey şöyle bir 
mektup aldı: 

" Beyfendi f 

V efakir ı:annettiğiniz karmı· 
zm nekadar zamandır size oyna· 
dığı oyunlara ses çıkarmamakh
ğıma size karşı bes1ediğim hür· 
met ve muhabbet manidir. Önü
müzdeki çarşamba günü Taksim 
bahçesinde bulunursanız bizzat 
görürsünüz. Baki hürmetler.,, 

İmn yerinde 0 bir dost., ya
zdı idi. Bu mektup Ali Beyi çi· 
leden çıkarmadı. Fakat onu 
rahat ytızllne hasret bırakb. Çi .. 
leden çıkarmadı. Çünkü karısmın 
kendisine ihanet etmekte oldu· 
ğuna yU:ıde yüz inanmıyordu. 
Rahah bozuldu. Zira aksine de 
yüzde yüz . emin olamıyordu. 

ŞUphe yüreğine çabuk dal budak 
salarak bire on bin verici tohu
munu atmıştı • 

~ 

Ali Beyin geceleri uyku uyu· 
mıyarak, yemeden içmeden kesi4 

lerek, kalbi çatur çutur atarak 
beklediği çarşamba geldi. 

O gün bir hastalık icadetti. 
Yatağa setiJdi. Karısl etrafında 
dolaşıyordu. Ali B. mahkemede 

son karart bekliyen bir maznun gibi 
idi. Saat on, on bir, on iki oldu. 
Bire geldi, iki oluyordu. Karısında 
gitmiye dair hiçbir hareket yoktu. 
Ali 8. iki dekikada bir habire 
saatine bakıyordu. Saat ikiye 
tam on altı dakika otuz saniye,, 
varda ve Ali B. tam karası hakkan-
daki şüphelerinde yanıldığına 
imanetmek üzere idi. Karısı 
odaya girdi. Dudakları boyan· 
mış, yanakları podralanmışt giyin
ıniş bir halde idi : 

- Anneme söz vermiştim, 

dedi, merak eder. Seni böyle 
bırakıp gitmekbiç içimden gel
miyor amma... Çabuk dönerim. 
Allalilsmarladık cicim •.• 

Ve gitti... Ali B. iıte o za
man çileden çtkh. Arbk lamı 
cimi kalmamıştı bu işin... Karısı 

kendisini mutlaka aldatıyordu. 
Demek o bö)'le anneme, teyzeme 
diye hep onu avutuyor, aşı· 

kına gidiyordu. 

Soğukkanlıbkla düşündü. Ve 
karar verdi. Şimdi gidecek yeri 
gözile görüp tamamen kani 
oldukta. 11 ıonra hazırladığı atcr 1 

' sözleri söyliyecek ve onunla si!' 8 

kalarına nihayet verecekti. VO E 
bu kararla giyindi. Taksim bılr' li 
çetinin yolunu tuttu. 

* 
2 
1 

itte artık işin su götürür tt' e 

rafı kalmamışb. Kar111 orad• c 
kanapeye oturmuş, gözleri yo.l~'j 
bekliyordu. Yaklaıtı. Kendıs10 il 

görUnco şaşkınliktan afallamıJ ol~' 
karısının tam önünde bir heylce r 
gibi dikildi. Elleri ceplerindeı , 
yUzU sakindi. Amma yü:ıU sıı' 
kindi. O, o sakin yüz altında ı 
kıyametleri andıran fırtmalaf 1 
gizliyordu. 

- Yılanf diye baıladı. V' • 
hazırladıklarını söyledi. 

Karısı: 
c 
c: 

- Yanılıyorsun Ali, dedi, 1 
ben buraya bir aşıkı beklemİ}'e 1 
gelmedim. Beni buraya bir mek• 
tup getirdi. Bak, af, oku!.. 

Ali Bey döndü, durdu, dl\' 
şündü, birden akla başrna gelit 
gibi oldu. bu; saadetlerini çek~' 
miyen bir düşmanın alçakça bıt 
tuzağı da olabilirdi. Karısmın uı.~t" 
tığı mektubu aldı. Okudu: 

"' Hammefendi, 

Bir zavaJb adam var ki hayatı 
ancak sizin yapabileceğiniz bit 
iyilikle kurtulabilir. Zengin bit 
şefkat hazinesi olan yUksek kıl-' 
bini:ı sizi bir bayatın sönmeıin• 

ıeyirci bırakmıyacaktır. Bu adaııt 
siıi çar9amba günll saat üçte 
Taksim bahçesinde son bir n111it 
ile bekliyecektir. 

Bu imzastz mektupla. Ali Bef 
deki " Bir dost " ( 1 ) tan gelel1 
mektubun yazıları aynı idi. 1-fiÇ 
şUphe yoktu ki bu bir tuzaktı· 
Ali Bey karısından af istedi. 

- Sen burada otur, be1' 
senin yanında olm&yayım. Şurad' 
gizlenirim şu herif gelıin de onart' 
la bir hesaplaşalıml Dedi. 

Karısı bahçe kanepesindtı 
kocası ağaç arkasında bir saatte" 
fazla beklediler. Ali Beyin ayak" 
larma kara sular inecekti. Oay•" 
namadı. Kar1sınm yanına geldi: 

- Aldatıldık, amma alacalc: 
lan olsun, haydi dönelim... ded•· 
Ve döndüler ... Fakat!? ... 

* Salonları, yatak odaları, ka•'' 
bütün ev, on Uçt on dört yaşuıdıt 
bir genç kız kalbi gibi bom b?fj 
ay sonunda bir memur cebi gıb 

ye' tamtakırdı: soyulmuşlard1. 
ı.j• 

mek odasmın kapısında bir ~ 
ğıt sallanıyordu, bir mektup: 

" Moruk!.. 

.. Sen evden çıkmazsın, karııı 
ayrılmaz. Buradaki hazineye 

00 

kadar zaman ağazlanmızm aul'y1 
d. 8" aka aka imanımız gevre ı. .1 

böyle devam etmiyecekti tabl ~ 
ve etmedi. İşte böyle, sana " 

karma Taksim bahçesinde be)'~ 
canh bir tenezzll\ı tertip ettik,." 1 

0 esnada da bizler haneyi teoı•~ 
havale eyledik. Kusura bakıO' 
bu sana yıkım olmaz.,, 

Hürmetler yine 1 

cBir doıt~ 
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Başından Geçen Vak'a/ar: 

ilyoner! 
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"Edith,, e Merak Ettiği Şeyi Anlatacağım Sırada Kapı Çalındı Ve 
İçeriye Aplak Yüzlü Bir Komisyoncu Girdi 

~ 
Mnnmafih a ı .. n ayamadıgını bir 

t ey var Ad 
• sokup • k d kamı yerin dibine 
" çı ar ı tan sonra neden 

~lr ~mi~e d[iş !irdlln? Neden işini 
il zenne aldın? 

- O nu d k 
Zira b a ya ında anlarsın. 
likte u ~e elede benim ile bir· 
ed kç~ ışacaksın! Bana yardım 

ece sınl Ed· h 
merak d . ıt gülmeyi bıraktı, 

a Uşıoüştli, 
- Ne k'ld nu d' şe 1 e? Yoksa alay 
e ıyorsun? 

- Bilakis pek 'ddi .. ı·· rumt H k' cı soy uyo-
e. var J a ıkaten sana ihtiyacım 
~ 

•1• - Mem • o Bitt b" nunıyetle yaparım ! 
J1 a ı sen d b d cağ e en en yapamıya-

ırn Şeyleri İatemezsinl 
- Hayır mu 'h ı e ıend f ' sterı ol. Hayır, 

en azla 
ganlık . r cesaret, fazla atıl· 
dig". ıs ıyecek değilimi Bekle· 

ım şey 
oynad .. ara sıra bana kartı 

ıJj ıgın ko d't 
ıo • nesin. b me ı erden bir ta· 
e ı u d f b' 

Y kar 1 ınd t ~ a ır yabancının 
I<• _ A al e rar etmekliğindir. 

ed . ~ ıyamadım ! Birsz izah 
er mısın? 
Fakat tam b 

lit knpısının T u sırada 'lokak 
t: Yeni b · zı 1 çalındı, anlaşılan 

ır ınUşte . l 
it ınecbur 

1 
rı ge mişti, Editb 

T o arak d ki . t" abnıin · 0 asına çe ldı. 
kika bi~mik~a:lış . değilmiş. Filha· 
koınb el' d akıka sonra Koks· 
. nı e bir ka t . . ·ı . 

tıye gi d' r vızıt ı e ıçe-

tı bzerind: • .'· Okudum, karhiıitin 
it 
it Aırrc d Orlcn . }' tb . · ~u·n komisyoncusu 

aresı vard 
ı. 

- Getiriniz.! . . 
AUred O 1 ernrını verdim 

ren 'ti · 
temiz giyinmi ı ~asız, fakat 
a l k ş, şışrnanca 

p a yüzı·· b· ve 
Galiba kend~. d ır adamdı. 

ısın e b' 
göğüs hastal .. ıraz da 

f ıgı olacak k. 
ne es alıyordu. ı sıksık 

• 

- Evliyi f k 
İÇ resim vardır!rn, a at bir de met· 
tı· başladı. CUmleleri ile söze 

j, 

- Arasıra 1 y 

dir,~cvabını o ~gan şeylerden· 
ıık sılc ol verdunl Evet, hatta 

Şirndi sizea~ikş .. eyJer~endir, dedi. 

Z ayemı anlatayım: 
evcem k k 

rınıza g t' ç~ ıskançtır. Hab-
'- e ıremıy .. · . 
" '&kançhrl E .. ecegınız derecede 
ile rn" ger başka bir kadın 
~ .. unasebett b .. 
" &renecek e ulun~u~umu 
tahayyül et olurs?·· . Bu ıhtııuali 
Beni 

0 
d rnck hıle ıstemiyorum. 

tık be ~rece lethiş ediyor! Ar
lnünasnb ~ vaziyette iken gizli 

e etı . h b re ını a er vermek Uze· 
zevcem . 

ielıniy b e ımzasız mektuplar 
ıa""' Ne aşladığanı görecek olur· ...... e h l 
tasavv a e girerim? Bir defa 

E ur ediniz .. 
v t ef d' 

lllektu l n ım, tevceme imnsız 
ket v p ~r gelmiye başladı. Bere
ci i l ersdın bu mektupların birin· 

esa Uf . 
•onra en elıme geçti. Ondan 
l'll iye b rnUve:ıziin yolunu bekle· 
da ınu a~~adım ve bu ane kadar 
tnplnr va h~k oldum. imzasız mek· 

ın ı b' . 
değıned' ç ırı zevcemin eline 
ki, bu 

1h Fakat tahmin edersiniz 
tneı. ıır .. ayata tahammül edile· 
ı nıuvez· .. 

tde d ı.ıın dolaşacağı saat· 
b ev e k 

tupları gönderen sefil herifi 
yakalayıp kim olduğunu öğren• 
mek ve bu teşebbUsünlln öntine 
geçmek lazımdır. 

Bana sizin meharetinizden bah· 
s~ttiler, Hiç şüphe etmiyorum: 
Bu işi halletmek sizin için çocuk 
oyuncağı kadar kolay bir şey 
olacaktır! 

- iltifatınıza teşekkür ede· 
riın. Fakat mesele çok naziktir. 
Bir defa imzasız mektup gönde· 
renler ekseriyet Uzere )'azılarını 
değiştirirler, hatta gazete h&rflerini 
keserek bir kağıda yapıştırmak 
suretile daha kurnazca bir usule 
mUrncaat ederler. Bununla bera• 
her bu meselede boyumuzun öl
çüsünü almıya çalışabiliriz. 

Bahsettiğiniz mektuplardan 
bir tanesi yanınızda mıdır? 

- Evet, hatta birkaç tanesi! 
Buyurunuz, bakınzl 

Muhatabım cüzdanım çıkara• 
rak içinden üç tane mektup aldı 

ve bana uzattı. Bunları dikkatle 
muayene ettim, nihayet: 

- Tuhaf şeyi Bu, bir kadın 
yazısıdır! Dedim. 

- Zanneder misiniz? 

- Eminimi Ve bu kadın çok 

sinirli bir kadındır. Şu G ve J 
harflerinin kuyruklarına bakınız 

nasıl asabiyetle çekilmiştir. Vakıa 
bu mektupları yaıan kadın ya-

zısını değiştirmİ}'e çal ışmış ve 
bu yazı lara bir çocuk yazısı şek-

Mahkeme1 Asliye ikinci Hu· 
kuk Dairesinden: Mm. MaTika ta
rnfıııdan lfo) oğlunda Ralıkpazarında 
nevi sokagıııda B:ıh:ır apartııııanının 

ikinci katında Dr. Luka füı1,a efendi 
alcvhiııo u~n lü:? nıı mur.l ilo ikame 
ediİen 1410 lira nl:ıeak d:nasıııdnn dn 
l:ı.yı mumaileyh lJr . Luk:ı M uz:ı. efen
di n in göster ilen adreste Luluuuıa 1 ıgı 
ve Jıa l flıı ikaıııc t g"<°l.h ı ıııPı;hul ol d ııgıı 
cı hctlo J avctıı:ı.mcsi oll l tol ı !iğ· fo d·· kı
lııınıış , ı' ıııtid ılci ,·cJ,ilinin mu\ afık ı 
kanun görülen talebi vcçhilo Il.'U.?ü . K. 
141 inci nı:ı.dd~i ınucihir.co il:lııou 

tcblij!at icra ırn k,ınr ' orilıniş oldu· 
gundaıı ) ı iden iıulit 'o ıııahkcıno 

dh. ııh.rnc iı o tılik kı'ınau d:n ctna· 
mcdo ın'Ubarrcr 27 tc~rinievel U3::"? per 
şern\ıo gUnü aat lj,(.10 da tahl.ikat 
hal- imi hllıurıında i h:At '!lcut t;tıııe.,ı 

, .o :.ksi 1nkdirdo gl\ 'itl ı,ararı Yl rilc· 
c ~iııdrn d.ıvotn:ıııı · ııı.tk:.ı.uıına lrnıııı 
olmak il~ l'ro kC) fiyct il:tıı olunur. 

- Her kadına l aı.un bilgiler: 
Kadın rah a· ızli lderı 

~cb pıcri , ltoruııma çarl'leri 

Çocuk düvUrmek 

l; obel k dogu ıu lolıuıs·ı ık .a lık bilgisi 

B bek bestemek 

, ut çocu klarınm bes le.ııtı ' e 
hii) ıltıııo u~ullni 

Kadın doktoru Cem J Zeki Bey tarafın
dan herkeı'n anlıyabileceğ'i bir lis anla 
yaıı'an bu kıymetli eaerler her annenin 
btlme "i 1 5.z.ırn ~clcn bilgile ri muhtevidir. 

Kadıköy l\1alınüdürlüğün

den. 

eklenıek veya . apmın önünde 
ilicü~'d mecburıy eti beni işimden 
b ... en ed' F 

<ı.na "" 
1 

ıyor. azla olarak ta 

Son Posta gazetesinin 26 -
9 - 932 tarihli nüshasında 

çıkan ilanımızda müzayidesi bir 
hafta uzatılan Kadıköyünde 
O tonefendi sc.kağında :!7 - 29 
No. Iu sırf miilk dükkan \'e 
evin açılan müzayedede değer 

Z. •11Ulak b' · 
ıra b' .k. ır enınıyet vermiyor. 

tii '- ır ı ı dakika farkla müvez· 
l{açırabT . 

llıektupl ı ırım. Bu takdirde 
ar Ze\•c • l. 

\>c beniın . . emın e ıne geçer, 
Size ıçın de f eltlket başlar! 

•nlllrnı 1 
rnUracaatimin s~bebini 

ısınızdır· B . 
• u ımzaıız nıek~ 

kıymeti bulm·ıdığı için bir ay 
zarfmda pazarlık suretile salı· 
lacakbr. Taliplerin salı günü 
saat 2 buçukta satış komisyo-
nuna müracaatları. 

lini vermek istemiş ise de mu
vaff ak olamamış!. 

- Müı:nkilnl Amma, ben zev• 
ceme benim aleyhimde hangi 
kadmın ihbaratta bulunabileceğini 
bir tilrlü tahmin edemiyorum! 

- Belki terkettiğiniz eski bir 
metresinizdir! Her ne ise anla· 
mıya çalışırız! Lütfen bana zaruri 
masarif için bir miktar peşinat 
veriniz! 

- Ne kadar? 
- Üç bin frank! 
Şişman adam yüzünil buruş· 

turdu, maamafih itiraz etmeden 
paraları saydı : 

- Size itimat edebilirim de
ğil mi? 

- Elbette! Muvaffak olmak 
için elimden gelen her şeyi ya· 
pacağım f 

( ATka.sı va.r ) 

SELANıK BANKASI 
Teslı tarihi 1888 

Sermayesi Tama men 

tediye edilmiş 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi: latan bul 

Türkiyedcki şubeleri: 

GALATA, J. TANBUL, 1ZMIR 
SAMSUN, AOANA. MERSiN 

Yunanistandaki Şubeleri: 
SgLANlK, A'l'IXA, J{A VALA, P1RE 

Bilümum banka muamelatı. Kredi 

mektupları. Her cins nakit üzerina 

hesap küşadı. Hususi kasalar icar. 

Sadık Zade Biraderler 

Vapurları: Karadeniz Postası 

SAKARYA 
vapuru PAZAR 

9 Teşrinievvel 

günü akşamı saat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zongul
dak, İnebolu, Samsun, Ordu,Gi
resun, Trabzon ve Rize ) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet Hanı altında acen· 
tal ığına müracaat. Tel. 22134 

BAHRISE İT 
Felemenk Bankası 

1STANBUL ŞUBESİ 
f dare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun serınaye3İ: 

25,000.000 F L. 
Tediye edilmiş sermayesi: 

5,000,000 F L. 
ihtiyat akçesi: 
3,250,000 F L 

Galıı tada K:.raköy palaata Telefon: Bey· 
oğlu S71 t·S lıtanbul tlll tubes i: 

."Meı kes Postanesi iltiuHnde Allalcmc 
hRn ,, Telefon : lst. S6l 

Bilümum banka muamelatı 

EMNiYET KASALARI ICARI 

Kiralık apartıman 
Osmanbeyde Tramvaya 

bir dakika 

Şişlide Osmanbeyde 
.A.fitap sokağında 18 nu .. 
marah Araksi apartıma
nının 6 numarası kiralık .. 
tır. 5 oda, bir sofa, 
su, elektrik, havagazı, 

güneş ve hava 
ı--- Kapıcıya D\Üracaat ediniz __ _.,.. 

Sayfa 11 

insan Neslini Islaha 
Adamlar Çalışan 

F rengiliye Cocuk Yapmak Hakkı Bir 
Verilebilir Mi, Verilemez Mi ? 

insan cemiyetini ıslah etmek ve 
ona, hakikaten illetsiz ve lekesiz 
evlit vermek lAzımgeldiği et· t 
rafında bir müddetenberi uyanan •!!il' 
cereyan, gün geçtikçe kuvvetle
niyor. Bu cereyanın başında bil· 
hassa İngiltere ile Çekoslovakya 
gelmektedir. Alman fen ve ilim 
adamları da bu mühim içtimai 
mesele ile meşgul oluyorlar. Bu 
cereyana taraftar olanlar, şimdi
ye kadar birkaç resmi toplantı 
yaphlar. Buglin de, Çekoslovak· 
yanın Bmo şehrinde beşinci 

resmi kongrelerini aktetmekte
dirler. Bu kongrede, ltalyadan 
başka bütün milletler resmi su• 
rette temsil edilmektedirler. 
Hatta Çin hükumeti bile bir 
mümessil göndermiştir. Bu dok· 
torların fikirlerini daha vazıh bir 
surette anlatmak için, kongre 
işlerinin mahiyetinden bir az 
daha açık bahsetmek lazımdır: 

Sıhhi bir mahzur mevcut ol· 
madığı takdirde, her inaan, aile 
teşkil etmek hakkına maliktir. 
Fakat çocuk yapmak meselesi, 
ferdin bir hakkı değildir ve ol· 
mamak lazımdır, Bunu, cemiyet 
tayin edebilir. Zira bir adam ta· 
savvur ediniz ki işi, gücü iyi git
miyor. Fakat mütemadi surette 
çocuk yapıyor. Isakılmamıya mah· 
kum olan bu çucuklar, az sonra, 
cemiyeti içinden tahribedecek 
birer fenalık unsuru olacaklardır. 
Eğer bu adamın mensup olduğu 
millet ve devlet, bu çocukların 
yetişmeJerine yardım edebilirse, 
mesele yoktur. Değilse, bu işi, 

bir nizama bağlamak lazımdır. 
Nitekim bir adam tasavvur 

HHtalıkhların evlcnme me1lne şiddeti• 
taraftar olan Amf': rikan doktorlarından 

Mister Mark Brlnk 

ediniz ki firengilidir. Filvaki teda• 
vi görmüş ve iyileşmiştir. Fakat 

çocuk yaptığı takdirde, hastalı:. 
ğının bütiln irst neticeleri, bu 
biçare çocuğun üzerinde tezahür 
edecektir. Böyle bir adama ço-

cuk yapmak müsaadesi verilobi
Ur mi, verilemez mi? 

Kongrenin meşgul olduğu 
mesele, işte bu menulardır ve 

peşinen kaydetmak llzımda ki 
kongre a%asının büyük bir ekse-

riyeti, bu gibi malul kimselerin 
çocuk yapmıya haklan olmadığı 

noktasında ittifak ediyorlar. Te
ferruata ait bazı noktalar teıpit 

ve haJledilirse, gelecek cemiyet· 
lerde, çocuk yapmak hakkı, 
ağlebiihtimal, arızasız çocuk ya• 
pabilecek kimselere verilecektir. 

İnhisar ar Umum Müdür üğünden: 
Miiskirat kısmına lüzumu olan (45000) çuval kapalı zarf usulile 

münakasaya konulmuştur. Münakasaya iştirak edeceklerin şartna
meyi görmek ve almak üzere hergün ve münakasaya iştirak etmek 
üzere yüzde 7 buçuk teminat akçeierile birlikte zarflarını nihayet 
26 - 10 - 932 çarşamba günü saat 15 e kadar G alatada mübayaa 
komisyonuna vermelerı. -• 

Is. Maarif Müdürı··ğ·inden: 
Yüksek Beden ferbiyesi mektebine talip olanların müsabaka 

imtihanları 15 T eşrinievvelde yapılacaktı r. Bu taliplerin vesikalarını 
vermek üzere serian idareye müracaatları tebliğ olunur. 

Beşikto9 icra Dairesinden: 
Hoş't,hı,ta Yıldız po:ıtı~ 1.:nddositıdl' !l 
::-\o. dıı l:lid.ıy<>t lı:ıııııı ı Erııi•10 haııırn· 

d·rn h;til\rnı C) l eıııiş olduğu par.l ıııu

k:ıl iliııd.-. bi rinci d eroredo ipot13k ey-

l<ılı~i ne~ikl:ı.ştn iııaııpas:ıy ı cedit 
kul.'ukali ın:ıh:ı' l csin in y ı .dız post a cad-

J('sintle ntik 11 cedit 27 . o. lnrl11. 

ıııu rnkkaııı bi r ind katta bir " r Uzo-

r inde tıi r oda hi r be'a hi r m utfak ikınci 
kat ta bir sofa bir oda bir hela ve ıe

ı ııiıı katta küçUk bi r ora bir kömur

l!lk ' o ku~· llk bi r b:ı.h~oyi hav i ' 'C 

ıı ı uhtllC t•\mir alışap vo taııı~ııııı 500 
V l 111 fı ::!00 lirn kıyııı"t nıulıarıııııiııcli 

h:ın ı' n iıı yarı h is~csiniı' aı:ık arttırm a 

ırnrl'lilo satılı ıı ı kararlı\ş lırı ldığıııd:m 

ihale pul ' " tnllllliyc resiınlerı ıı.ıi,tc
r ye ait olııınk 117. •ro talip ol uı1.ırın 
1kı \'UZ lir:ıııın yı 1.de yedi bu~uğu rı is

lıc11ndo pıy ııl çalarilo beraber !J 11 B:J~ 

tar hİllP lC".l U( eden !Hıll g 11111 Sılt\t 

1.: tl•ıt 15 e J;., d~r Be; iktaş ıer.ı d.ıiro

ı::iııiıı ~ı.~~ 3 C Xo . hı dosyasına 111 ır.•· 

<_·,,:ı.t e~ eı ı ]eri \ l' mozkfır yarı hi e 
ı zerinde bıılcları 111 hu usiyle ııt.ı ffaf 
, o f.ıiz.i tl:ıir itld i :ı.l ar ıııı en:ıkı ıııii • 
iti l'lerilu lıerıtltı'r y irmi !Z'iırı iı: ııdo 

tııld ırm cleri :ık si halde hnklnrı Tap u 
ı> ir. ' llorilo sa lı it oln ı.'luıkça sa lı t bed o
l iniıı pa~ l:q ıııa~ınuan lı n r i 'W kttlı11.:a k· 

ları il ..ı. ıı o l uıtllr. 

Eski ehfr icra memurJu§un· 
dan: 'I'aıu·ıımııa ( 180) Jıra J ırme t 

takdir tıluna ı E:;ki~chir dc Ye·ıi ma· 
lı:ılleclc fü>l,ıneytlaıı mo,•kiind(l ktlİ n 

bili\ ııuııı:ır.ı ıı:~ tamam bano lrnlıçrni n 
ta n.a mı: 

7 11 D32 tarihiııt' müsadlL pazartesi 
gUnıı :ıat 16 da E~ldşehi r 2 ci icra 

nıemurltıriunda :ıtılnc:ıktır. ~. tış şart· 

ııaıne i 5 10 932 tarihinden ititıareıı 

aı:ık buluııdurulacnkt ı r. Arttırmıo. bi· 
riucidi r. Cıı ıi~adl' arttıranın fJzı>rindo 

hırakılııeaktu. Arttırınıya işti r k için 
Y. 7 toııı iııat akça ı lt\umdır. Hakları 

t:ıpu sicil lo sabit olmıyan i potek ala· 
t·ak hl.tri le diğer alil.k'ıdnraurn , .e irti-

fa!, hal~ sahipler inin bu hakları ve 
busu>1ilo faiz. vo ıııasarifc <lai r olnn 

iddi:ıhrı·ıı tarihi ililııdan itibar n yirmi 
giin i1; indl' e' r.ıkı ınfl bitelorilo ıı:tcl. r
mdori !.ızım tır. \ kı;i hnldo lı ıklım 

tapu sı ·ililo ".lı t olınıyaıılar ~atıf 
l etlelı ıi ı ı av'. ıı ı ırıdnn hari~ kahr
br. )lılt r.ıkiııı \t>rgi Yo beler~,, ,,lk ı f 

karc"ı ı rı ınü 1tcr ) o ait lıul mı d ug u ve 
all\k,ld. ra ıııı lcr.ı 'o tn.l J,:ınununun 

ı l!l 1111<·u madde ine tev fik i h~rekot 

Ptnıel"ri liizumu va d:ıh:ı fazla ın:ıl fl

nııı.t nltııak hıtiyeıı l ·rin 93'.:?/ 16! dosy111 
1ııım:ır:ı<ı' lc mcm ır jeti ıııiı.e ın liracaat· 

ları iUI. ı el u ıı ur • 



FORD 
7 Te,rlnlevvel tarihinde çeklleceOI evvele• 
Uln edllmlf olan ford lkramlyealnJn t6 t••· 
rlnievvel tarihine mUeadlf P11z:ar gUnü öl· 
ladan evvel saat 11 buçukta ke,ıda edil•· 
cel)I llln olunur. 

NEHAR i - Nişan taşında - LEYLİ 
Mabeyincilik ve Halil Rifat Paşa konaklarında 

Ş/ŞLi TERAKKİ LiSESİ 
Tesis tarihi: 53 sene evvel t 819 tarihinde Selanikte 

İlk, Orta, Lise smıfları - Fransızca, İngilizce Kurları 
l\.ıyıt ıııuaıııPh~i: lıC'rgiin 10 daıı tiye l.:ıd:ır )ltpılır. Ayrı :ıvrı \Jiııalıırıla 

kız\ c C'rk('k ı:ılı•lıt'y<' ıııalısııs ley il tı•şkil.ilı 111,..veuttur.T:ıli•rı:ı·n:ı ·ııe ~tinderiLir 

KIZ - Telefon: 42517 ERKEK 

Kız ve er kek - Ley'I ve Nehari 

st ·kıa : L ·sesi 
iLK, ORTA VE '...iSE KISIMLARINI HAVİDİR. 

Bütün 5mıflara mevcuttur. 
KA YlT M\JAMELESlNE DEVAM 

OLUNMAKTADIR. 
Hergün uat 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. 

ŞEHZADEBAŞI POLiS MERKEZl ARKASINDA 

~·----1116E:i--IDI-• Trdefon: 2'l.53.:I -----------· 

,, "" . 

./'UKUFE 
ITRİYATI 

Tabiat çiçekleri, çiçeklerde 

Şük"fe 
Losyonlarını Yarattı I 

~ütlln Şiiküfe Losyon, ekister, 

par :=ünlerinin esası tabii çiçe1' 

esanslarıdır. 

Kibar tabı:ıkamn alamet! farikasıd1r. Ne~aaet Ctlbarile hiç bir 

ecnebi markası ŞUKOF= müslahı:ar.c:Jtına !efev•ıuk ed!!mez. 

EMLAK ve 

İstanbul Dördüncü icra Meınurluğundan: 
T amamınn 6250 lira kıymet takdir edilen Teşviki yede kAğ~thane 

caddeıinde yeni 124 No. h arkasında odası ve bahçesi bulunan 
kargir dükkanın tamamı açık arttırmaya vazedilmiş olup 15 teşrini
evvel 932 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik edilerek 31 teşri
nievvel 932 tarihine ml\sadif pazartesi günü saat on dörtten on 

altıya kadar lstanbul Dördüncü İcra dairesinde açık attırma sure-
. tile sahlacakhr. Arttırma ikincidir. Birinci arttırmada en ziyade 
· 1500 liraya talip çıkmıştır. Bu kerre en çok arttıranın üzerinde 
· bırakılacaktır. Arttırmaya iştirak için °o 7 teminat akçesi alınır. 
. Müterakim vergi belediye Vakıf icaresi müşteriye aittir. 929 tarihli 
İcra kanununun 1 IQ uncu r:.laddesine tevfikan hakları tapu sicille· 

. rile sabit olmayan ioptekli alacaldılur ile diğer al~kadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin vo bu haklarını hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarım ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile- bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Alakadarların işbu madd~i kanuniye ahlcAmma göre hare
ket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenierin 931 • 1131 
dosya numarasile mumuriyetimizc müracaat etmeleri ilan olunur. 

Eminönü Kaymakamlığından: Mimar Kemalettin mahallesinin 

Koska caddesinde 62 No. h hane ile 56 ve 58 No. lı dükkAnlar 
açık müzayede surelile kiraya verileceğinden isticarma talip olanla· 
nn ı l • 10 - 932 salı günil saat on beşte Encümene gelmeleri ilAn 
olunur. 

Oksurenıere: KATRAN HAKKI EKREM 

ya clıınıuız:ı hazırdır. Kalıızı i1.alo 
~efor. 1111.mi füiınltir. Miclf' ve 

lı:ır3akları :ı~rı~ı·t. lr.ıııitler. 

BASURU KÖKÜNDEN KeSER 
Mar.oıı ismiuo ıiıkkat ve 

ıt4r.ırla MAZON iııh•yiııi'l.. 

Momıııın \ ' C ıııiisll'fit olıııı_raıılıuııı 

p:mısı inde Nlilir. 
RııyCık "Iİ}e~i lstarılıuf(la 1110 kurtıf 
Dopo~u: IJ Baıık.\!it ı.rk:ıc:ınıl.\ 

t:! No. 
MAZON ve BOT'fON 

ECZA OEPOSU 

SAMA i YA 
BtçkJ, diki' mektebi 

M me Artemiıya 
F.n son fransıT usullerilc gayet aıı: 

ücrf'l ve kolay:ılcla rop, mıınto, tay) ör, 
tuval--t ve saire öğr .. lir. ı\ıı: bllcnlere iiç 
ayda, hiç bilmiyenlerc altı ay, 5.ıami bir 
acnl".de diki~ ve melot öiretıHr. Dera 
nihayetinde dersbnncde •itnj gorülür. Ma-
ariften nıuu.:ldak dip"oma verl. ir. Hergün 
milracaııt olunur. Slmatya; S!iluman:"tır 
•erc:ın Ba'ık Bokak No. l3 

.-z~• Lenin 2--11111 

Bu :' l:\m ııurı·du, kiııılorılt·ıı ıhıg-

ıhı~ ;-;ulı r ııkııtlu~ J\iııılurlc diitlii, 
kalktı!' l ikir erini ııcr~ leıı, ııasıl 

:deh. Hol•pwildi;,:-i ıı:~ ... ıl kurdu ':' 
Hııt>u . i :ıhl:llu. :1iy:bi alıl~kı ııedir'~ 

'ı crccme Hay<i ,, ~ifat Heylndir. 

gı;;;ı~ llur kit~Lo•:ı•l:ı llltl J\r. 
1 

'---G--ö-z-H-ek_i_m~i--

1 
Profesör l ''ıırisl{·ıı f'ıt•wıı 

~~;.) ~~~~ll~~;t ~~;(~· ~)~~~ii 
. 

..-:.~.~ .. ~~~~.~:~.~. = 1 Tü;~çeye vakıfım. Muenesatı res
miye ve gayri reamiyede evrak 
memurluğu, daktjlo ve şirketlerde, 
fabrikalar da aer via ınakiniatliğin i 
yapRbilecek iktidardayım. Bu hu
ıuaa dair bonıervislerim de mev
cuttur. İstiyenlerin "Son Poıta,, ya 
M. V. A. harflt'rile miir.ııc,atları . 

DEUTSGHE ORIENTBANK 
Toıiıı Tarihi 1906 

Merkezi : Be r l i n 

Türkiye Şubeleri· 

lstanbul, lzmir 

Galata Tel: B. O. 247-248-984 

Istanbul " 2441 O 

Deposu " 23227 

Her nevi 
banka muamelatı 

•• 
Son Posla M11tbaa1N 

Sahibi : Ali Ekrem 

Neıriyat Mildllrü: Halil Lütfi 

(' .• • ·... 1 .- -. 

Liman Tarifelerinde Değişiklikler 
İstanbul Liman Şirketinden: 

- 1 Eylülden itibaren mer'i olmak üzere tarife komiayonu11ı:• 
kabul edilen tarife, bu defa iktııat Vekaleti Cellleaioc tasdi~ 
olunmuştur. 8 te.şrinienel 932 <:umarteai aabahından itibaren btl 
tarifeye göre ücret alınacaktır. 

2 - Yeni tarifede eıkiyo nazaran değiten noktalar şunlardır-
A) - - Tahliye .tarifes:: ' 
275 kuru:t1uk tar:fe 300 kuruşa çıl<arılmıthr. 
~~75 ,, ,, 400 ,. " 
B) - Mavna tarifesinde: 

925 kuruşluk mavna 900 kurııfa indirihnlttir. 
1000 950 ., " ... '' ., 
C) Köınür mavna tarifesinde: 
Birinci günlük ücretler: 

250 kuruıtan 225 kuruşa lndirilmiıtir. 
400 ,, 300 .. " 
525 ,, 425 n ,, 

800 ,, 700 ,, " 
900 750 ,, ,. .. ,,,,, 

3 -· Tarifenin diğer noktaları eskisinin 1tynldir. 8 teirİolevvel .. b•' 
hından itibaren tahsil edilecek ücretler yukarıki teklldedir. 
Keyfiyet a 1lkadarlara llıin olunur. 

Umum Müdürlük 

Mülkiye Mektebi Mii1 

dürlüğünden: 
Mektebimize alınacak talebe için yapılaca~ 

müsabaka İıntihanı günleri aşağıda gösterilmiştir· 
l\ amzetlerin bugünlerde öğleden evvel saat 8 ıı~ t8 
mektepte bulunmaları. 

8 Teşrinievvel 1932 Cumartesi: Tabiiye · Riyaıi· 
ye. ( Tahriri ) 

9 Teşrinievvel 1932 Pazar: Türkçe, FransızcB' 
(Tahriri) 

10 Teşrinievvel 1932 Pazartesi: Fransızca, fel' 
sef e ve içtimaiyat. ( Şifahi ) 

11 Teşrinievvel 1932 Salı: Tarih, Coğrafya· 
(Şifahi) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
13259 numaralı kararname mucibince ya başa baş takas ve yabifl 

bedeli Türk parasile tediye esasına göre 12- 10- 932 çarşaı:ııb' 
günü pazarhkla a~ağıda cinsi ve miktarları ~azılı eşya sabo almacakt•'' 

Nevi Miktarı 
Kırmızı ~ipo Mürekkebi 400 Kilo 

Yeşil " " 400 " 
Kahve ,. " 300 ,, 
Kırnuı:ı lito ,, 200 " 
Kahve ,, ., 140 " 
Kırmızı otomatik ,, 450 " 
Yeşil 11 ,, 800 ,, 
Beyaz ,, ,, 200 ,, 
Sıra malı sarı yı;dız toz 600 .. 
T ı. l . . .. ,~ 

a ıp erin şartnameyi görmek için hergün ve pa:r;arh§'a ıştı• • 
için de % 1 1 • 2 teminat akçelerini hamilen o gün saat 15 te G• 
latada MUbayaat komisyonuna müracaatları. ) 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

Bu lteşidede büyük ikramiye 

100.000 Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengİtl 

etmiştir. Fırsatı kaçırmayınız. İştirak ediniz. 

1 


