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.Maarif Vekili Söz Veriu.or: 1 Osmanlı Borçları Meselesi 
Dıl Ve Darülfünun işleri p . N J H il d•Jd• 7 Çabuk Halledilecek arıste ası a e ı ı • 
Altı Ay İçinde Doksan Bin 

Türkçe Kelime Derlenecek 
Öz 

' 

Şehr~11.•rlf Veklllmlz DarUlfUnun Profesörlerl arasmda 
Vekili R rnı_zde bulunan Maarif tadır. Yapacağımıa: ıeyler daha 
bir lİyaeııt Galip Bey husuıt iyi olacak ve onu hep beraber 
)üksek ret olmak Ozere dün kararJaştaracağız. 
DarülfUn tnekte"plerden bnılarile Bu teşkilAt meselesinden do-
nun llllld un~ gezmiştir. DarülfU- layı Darülfünun muhitinde, bir 
E: • errııleri E · l"k d d' ld w • 'd' B nıın VekT mın ı o asında en ışe o ugunu ııı ıyorum. u 
larafınd 1

' Muat•fa Hakkı Bey endiıeye mahal yoktur. Eğer 
editrnı,ı~~· Vekil Beye takdim ileride Darülfünun yeni bir sima 
bu tan ır. Reşit Galip Bey ve yeni bir istikamet vermek 
oldu~ ışrna~an fevkalAde memn ' meselesinin herhalde bir hal 
lar .~nu bıldirdikte un şekline girdiği görünmiye baılar-

ı soyletn' . n sonra şun· b k . d d h' h' b' 1 . . .. Ö ıştır: sa u ta tır e a ı ıç ır mızın 

ıu .. nürnüıde D .. içinde hi~ bir endişe olmamak 
n &unun arulfilnunumu- lazım gebr. Alınacak kararlar 

daha kuvYet~~~eni ihtiyaçlarına adalete muvafık olacakbr. ,. 
\'e hiırnet d 

1 
• •r surette yardım Vekil Beyin bu sözlerine ce· 

teşkilatı e ebılecek bir surette vap veren Emin Vekili Mustafa 
inesi rn an~ırılması, kuvvetlendiril- Hakkı Bey, böyle mütebassır, 
def ese esi vardır. Bunun için hakkı taniyan ve adaleti kendisi-
dü ~!' derin ve htUUn d'kk f . 1 ne rehber ittihaz etmiı olan hfi· 
Z fUnrnek, çalıı k ı 

1 
~ ımız e kômetten kendilerinin gadrını 

aten bu hu ma. . azamdır. mucip olacak bir kararın çıkması 
lllekte .. susta fıkırler işle- ihtimali bulunmadığım işaret et~ 
~~' nıunakaşalar yapılmak- ( Devamı 10 uncu aayfada ) • 

• 

Iıınir, Tokadi Zadeyi 
Nasıl Kaybetti? 

. Sekip Beyin So~-Sözü : "Beni 

. ~e.~leıneyin. Artu. Gelmiyeceğim!,, 
zrnıruı k 

dan ı,· . ço ıevgili simalarm-
Şekip 1~ 0~•n fair T okadl zade 

llayata .~Yın feci bir ölUm şeklilc 
ltı:niri go~lerini yumduğunu, bütün 
ca Yaı:r kasından ağlatbğım kısa
leleri b 

1 
• Son gelen İzmir gaze· 

•İlit .
1 
u acı ölüm hakkında taf-

iöre ~ 6 
h d~ludur. Bu tafsilata 

~e heti: . aun hadisenin sebep 
T esı şudur: 

l 
0 kadi d Ş . . eı-denb . za e ekıp Bey gün· 

erı b' · ·ı talığ1 ·ı ırıcı t oğlunun has-
ı 1.

1 e rnuztari pti. 
ç 1 ş . . 

tvl&dı ~~rıu genç ve kıymetli 
denbe . asır Bey on beş gün· 
t rı tifod 
al k ltl h an yatıyordu. Has· 

Şek~ telif safhalar arzetnıişti. 
t' ıp Bey 1 . , 

kıceyi tah . san n. me~ um ne-
arar n rnın edıyormuş gibi 

Ş 
1 Yerrniştil 

ek' 
e~elllli 1:l\ Bhey .kalbine çöken bu 
diklerind P e~ı ve kararını sev

en bılo ıaklamıı değildi. 

Tokadı Zade Şeklp Beyin ojlu 
· merhum Nasır Bey 

Bütün hayatında hiç ta• 
banca taşımamış olan Şekip 

( Oenmı 10 uncu sayfada ) 

Fransız Gazetelerine Göre, Gümrük
ler Borçlara Karşılık Mı Gösterilmiş? 

Saraco{tlu Şillirli Beyle DU.· 
yunu Umumiye hamilleri arasında 
borçlar meselesine dair Pariste 
yapılmakta olan müzakerelerin 
neticelenmek Dzere olduğu artık 
bir emri kat'ldir. Bir müddetten• 
bert, bir şayia halinde devam 
eden bu haberi, son gelen Fran• 
ıız gazeteleri de teyit ediyorlar. 
Borçlann hal şekline dair bu 
gazetelerde şu malumat veriliyorı 

u Türk eshamı, son on bet 
glln zarfında yeni bir faaliyete 
girdjkleri gibi daha iyi bir mua• 
meleye de mazhar oluyorlar. Ey· 
liilün on albsmdan yirmi sekizine 
kadar Düyunu Muvahhide (26)dan 
(28)e, ( 1914) tarihli ve yUzde heş 
faizli borç eshamı da (22, 75) ten 
(24,30) a, tediyesi geri bırakıl· 
mıı Hazine bonolarmm kıymeti 
ise (66) dan (77) ye çıkoııştar. 

Bu suretle borsa, bir taraftan 
himiller, diğer taraftan sabık Türk 
Maliye Vekili Saracoğlu Şükrü 
8. arasında borçlara dair cereyan 
eden müzakerelerin yaktn bir hal 
şekline yaracağma kani bulunu
yor demektir. 

Bu itilaf, ancak Türk Huka· 
metinin hissesine isabet eden 
miktara ait olacaktır. Çünkü es
ki Osmanlı İmparatorluğunun 
varisi sıfatile aralarında borçlan 
taksim eden devletlerden Yuna
nistan, ArnavutJuk, Maverayi 
Erden, diğer Arap hükumetleri, 
Bulgaristan ve Yugoslavya henüz 
hiçbir anlaşma yapmamışlardır. 

İtalya, on iki adanın hisıesine 

1 ı 

Parlıte borçlar mUı:akereılnl ldauı eden 

Sarac Oilu ŞUkrU Bey 

isabet eden miktarı,Filiatın ve Irak 
ta kendi hisselerini toptan tediye 
etmiye karar vermiılerdir. Fran· 
sız mandası altında bulunan 
memleketler ise, bir hayli azalt
tıkları hisselerini muntazaman 
vermektedirler. 

Birçok safhalar geçiren bu 
borçlar meselesi, nihayet yeni bir 
anlaşmıya dayanmış bulunmakta• 
dır. Bu anlaşmanın, himiller 
için yeni fedakarlıkları ifade 

ettiAini söylemek lüzumsuzdur. 
Fakat umumi şeklile bu ltilAh 
şöyle tespit edebiliriz: 

Türk Cilmhurf yetinin üzerine 
alacağı eski Osmanlı İmparator· 
luğu eshamınm faizi yllzde yec i 
buçuk olacak ve ilk taksit 1933 
senesinin ikinci teşrininde ve
rilmek üzere altı aylık taksitlere 
bağlanacakbr. Bu borçlara ait 
isham ya kur'a keşidesile veya 
borsadan toplanmak suretile 50 
senede itfa edilecektir. Yeni 
esham kuponlarının bütün piya-
salarda tediyesi mümkün olacak 
ve binnetice merbut bulundukları 
esham bütün piyasalarda mua
mele görebilecektir. 

Türk Cümhuriyetinin doğru
dan doğruya aktettiği ilk istikraz 
demek olan bu tesviye şeklinin 
kar4ılağmı İstanbul gümrükleri 
tef kil edecektir. 

Aldığımız malumata göre esha
mın kıymeti kAğıt frank olarak 
tesbit edilecektir. Şu şartla ki 
eğer frangın kıymeti düşecek 
olursa, yeni bir kıymet esası tes
bit olunacaktır. 

Türkiye Ctımhuriyeti, yeni 
eahamın ve faizlerinin tediye kar
şılığı olmak, l haziran 1933 
ten itibar etmek tlzere her sene 
700 bin Türk aitim tahsisat ayı
racaktır, 

Bu ıuretle ve eski altın 
esası tekline göre Türk CUmhuri

t Devamı 10 uncu aayfada ) 

Köylülerin Eski Borçları 
Taksitlere Ayrıldı 

f zmir 9 ( Hususi ) - Ziraat Bankası köylüle
rin 929 senesinden evvelki borçlarını dört 
muayyen taksite ayırmıştır. Köylüler eski. borçlarını 
bu taksitlere göre ödeyeceklerdir. lzmir Ziraat 
Bankası şubesi umumi merkeze fzmir köyJUsUnün 

vaziyeti hakkmda bir rapor göndermif, köylünün 
929 senesinden evvel borçlanmış olduğunu, bu 

b?r~un. ~denmesi buauıun~a mütkülAt çekildiğini 
bıldirmıttır. Umumi Merkezı İdare Meclisi bu ra· 
poru .. muvafık bulmut, kGylülere kolaylık olması 
için borçların muayyen taksitlere aynlmasını mu
vafık bulmuştur. idare meclisinin bu kararı lzmfre 
tebliğ edilmiftir. lık taksit bu ayın nihayetinde 
tahıil edilecektir. Karar k6yl0ye tebliğ edllmiıtlr. 

Adnan 

Amerika da 
Türk 
Kabileleri 

Başvekil Paşanın Şark Seyahti 

_,. __ 
Hatırlıyacak•mız : Geçenl•rde 

Aınerikada Tilrk kabileleri bulun
duğuna dair bir yazı yazmıştak. 
Bu mesele hakkında bngün 9 uncu 
uyfamızda mühim tafıılit vardır. 
IQtfen okuyunuz. 

Bir Hanıma 
Tokat Atmışlar! 

Evvelisi gece Kadırgada bir 
döğünden evine dönerken Kum
kapı Musiki şubesinde hanende
lik eden Handan Hanımın önüne 
tanımadığı iki kişi geçerek ken· 
disine tokat atmıtlardu. Poliı 
tahkikat yapmaktadır, 

----

- ismet Pafanın Dryarbeklr zlyaretlerr Jntlbalarınden 

Malatya, 9 (Huıusl)- Başvekil ismet Paşa, refakatlerindeki ze•at 
ile dün ıehrimizden mlifarekat ettiler. Hususi bir trene binen Başve
kil Paıa coşkun tezahllrat arasında te1yi edildi. ismet Paşa, Viran
ı•hir istaayonunda inerek yeni au teaiaatım tetkik etmiflerdir. 
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Bir Tereddüdün 
Doğurduğu Zarar 

Gilmrfik idaresinin bir tereddil
dll yüzünden 2150 bin liralık 
tiitlinOmOziln eıı.tılamacLğı ya
zılmıftı. Bu busuata halkımız 

diyor ki: 
Necmettin Boy ( Koaka tramvay 

oaddesi 25 ) 
- Bünyada bir Umsat harbı var. 

Her memleket mllli paraaını öldBr
memek için müthiş savaşlara girişi· 
7or. İthalabnı tahdit ediyor, ihracatını 
artbrmak için her çareye bat vuru· 
JOr. Tahdit kararları, gümrük tak
yltıeri hep bu işi nişanlıyor. Gazete• 
ler Gilmrük idaresinin bir llatnsı 
7üzQnden (250) bin liralık lütDnümü· 
&Ün satılmadığından bahsediyorlar. 
Bu rubu milyonluk para bugün için 
'ok mühimdir, böyle fevkalada za• 
manlarda Gümrük İdaresi daha titiz 
davranmalıdır. .. 

Ahmet Boy ( Kndırgn. meydanı 38 ) 

-Tütfın inhisar İdaresi sigara kl· 
tıdı alacakmıf, münakasa ilAn etmif 
Lehiatanlı bir fabrika yeriııe 1250) 
bin liralık haxır sigara almak prtile 
bu kağıdı vermiye talip olmuı, nü
mune de göodermit ve fakat Gümrük 
fdareıl kontenjanda yoktur cıiye bu 
nümuneyi lnhiur idaresine verme· 
mif, halbuki inhisar İdaresi bir dev
let müessesesidir. Ne ise.. olan 
olmuf, bu yüzden Lehli fabrika m&• 
aakaaaya girememİf. İnhinr ldare•i 
de bqka bir fabrikadan (2S0, biu 
liralık ııgara kijıcb almıı 'H bu 
kadar döviz pkarmı• GOmrik fda· 
wesinin bir ihmali Jibüodea memle
ket Ud yüı.lü bir urar ıörmüpiir. 

Hem (250) bia liralık tütiioümüa 
mGşterisiı kaldı hem de harice (250) 
hin lira bot yere para çıkardik. .. 

1ıl:ıhmut Boy (Be9ikfaş lh'amur 71) 
- Eğer bu iş ra:ııetelerin yazdığı 

gibi ise çok camm sıkıldı. Tütünle
rimiz.1 satamıyoruz diye şikayet etU· 
timiz bir zamanda böyle mühim 
miktar da bir cigara mGıteririni ka
çırmak doğru detlldir. 

* Nedim Be} ( KaragUmrük. tramvay 
caddesi 37 ) 

- İktuadi bir refaha kavuşmak 
için ihracatı mızı arlbr mak lazımdır. 
Tahdit kararları ve takas işleri de 
h~p bunun için kabul edilmiştir. Tü· 
tün İnhisarı 250 bin liralık bir kiğıt 
almı~, paraanu da vermİf. Halbuki 
Lebli bir grup hem daha nefis ve 
daha ucuz kağıt verecek hem de ye-
rine bizden •İgara alacakmıf. Fakat 
gümrüğlin bir madde hakkında te-
reddüt göstermesi bence tamamen 
aksi olmuş. 

* r.ıııl Boy ( Eminönü Hasırcılar 5 ) 
- Gümrük İdaresi ihracat işle· 

rinde çok hassas olmalıdır. Böyle 
memleketimizin ticaretini alikadar 
eden meselelerde der bal telgraf la 
merciinden ~üplıesini aormalıdar. 

iıte bunu yapmadığı için m~mleke· 
t imiz (500) bin lira zarar etmiştir. 

Edebiyat Fakuttesinde 
Darülfünun Edebiyat F akUlte- · 

ıinde dün Tez imtihanları yapıl-

mıştır. 

~-'"'--

, .................. mrm ..................................................... . 

Topkapıda Bir Cinayet 
Meçhul Adamlar Kadıköylü Bir Genci 

Tüfekle Vurup Öldürdüler 
Evvelki gece Topkapı haricinde çok feci bir 

cinayet işlenmiştir. Cinayet Merkezefendi mahalle
sinde vukubulmuş ve genç bir adam öldUrlllmtiş· 
tür. Yapılan tahkikat neticesinde öldürülen gencin 
Resuloğlu Hasan isminde bir Kadıköylü olduğu 
ve tüfekle öldürüldüğü anlaşılmıştır. Cinayet dlln 
sabah Müddeiumumiliğe haber verilmiş, muavin
lerden Muhiddin Beyle Adliye Doktoru Hikmet 
Bey hidiıe mahalline gitmişler, tetkikat yapmış· 

lardır. Cinayet ilk hamlede çok esrarengiz g<Srlll• 
milş, birçok meçhullerle karı ılaşılmıştır. Fakat tah
kikat ileriledikçc hAdisenin nasıl vukubulduğunu 
gösteren deliller elde edilmiştlr. Ancak bu kanlı 
hadiseyi ifliyen adam veya adamların hllviyetleri 
henüz tamamile malum değildir. Yalnız bazı 
isimler Uzerinde durulmaktadır. Katil veya katille
rin çok yakında meydana çıkarılacağı llmit 
edilmektedir:. 

Açıkgözlük !Metresini 
Bir Bakkal Çırağı Cürmü- Bıçakla 
meşhut Halinde Tutuldu Kovalamış! 

Taksimde, Mis sokağında 
bakkalbk eden Hıristo, çırağı 
Vasilin lüzumlu lüzumsuz dükkina 
çıkıp girmesinden ıüphelenmiştir. 
Bunun üzerine, bakkal 14 yaşın
daki çırağını tarassut etmeğe 
baflamıştır. 

Hıriato dtın çırağım çağırarak 
miifterilerden birine bir okka 
ubunla bir okka ıeker g6tiir-
~•ım a5ylemiştir. Çırak V asil 
birer okka yerine ikişer okka 
sabun ye ıeker alarak sokağa 
çıkmıştır. Bakkal hissettirmeden 
çırağını takibe başlamıştır. Çırak, 
uıtaa&nm gönderdiği yere gitm~ 
miş ve T eodos isminde bir ıahsın 
evine girmiştir. Bakkal bunun 
üzerine hemen yanına iki memur 
almıf ve doğru bu eve gitmiştir. 
Burada V asil paraları alırken 
cürmümeşhut halinde yakalan· 
mıştu. 

Teodosun evinde 15 okka 
şeker, 12 okka sabun, 30 okka 
prinç, sardalye ve saire bulun· 
muştur. Vasil ve Teodos yakala· 
narak haklarında tahkikata baş· 
lanmıştır. 

Depolar 
Tütün inhisar İdaresi 

Tasarruf Yapıyor 
Tütün inhisar idaresinin yer 

kiralarından tesarruf yapmak içi.o 
Bebekteki depolarını Taksimde 

kiraladığı Hüseyin Beyin deposu

na naklettiğini yazmışbk. Şimdi 

de Ahırkap1daki deponun imalit 

kısmını da Taksime nakletmiştir. 

Üsküdara eski T optaşı binasında· 

ki deponun da lstanbula nakline 
karar verilmiştir. Bu depo Har· 
biyeye nakledilecektir. 

Şişlide Çiftecevizlerde o tut an 
Aleksi isminde biri çok para 
ıarfettiği için metresi Olgayı 
öldfirmek maksadile bıçağını 

çekerek kovalamıya başlamış, 

fakat komşular tarafından yaka
lanarak Polise teslim edilmiştir. 

İskancılar 
Evrak Adliyeye Ve Oradan 
Tekrar Vilayete Gönderildi 

lskAn suiistimalinden dolayı 
haklarında müfettişler tarafından 
tahkikat yapılan beş kişinin dos
yaları dün geç vakit mliddei· 
umumiliğe verilmiştir. 

Bunlar iskan memurlarından 
Nazıııi Beyle sabık Emlaki Milliye 
Memuru Abf, bızır Çavuş mahal· 
lesi muhtart Ethem, SelAnikli 
Mehmet Süleyman, Ziya ve lsmail 
Hakkı Beylerdir. Fakat mUddei· 

umumilik cürmün mahiyetini nazarı 
dikkate alarak evrakı tekrar 
vilayete iade etmiştir. 

Niçin Üzüm 
Yemiyoruz? 

'l'fırklcr en az iizllnı, incir, fın

lhk yiyen lfr millettir. 

Hl\lbttki 'I'iirkiyo iiziıııı, incir 
fındık ıncııılc·kctidir 

Üztlm, incir, Jmdık ) tişlirmi· 
yen ınilletlor, bu ycmı;şlori 'l'ür· . 
kiycdoıı getirtiyorlar. lfalbuk i, 
lıiz, kendi ıııeııılokcti ınizılo yeti

şen \17.fimlcrim ~e, hıcirleriıııhc' 
fmdıklımmıı a. iltifat etmiyoruz. 
Bu no g flot 

MIL.LI IKTISA T VE T ASARRUf 
CEMiYETi 

Şerirler 

Kiğili Haydutlar Dün Mem
leketlerine Gönderildi 

Beş gün evvel Haydarpapda 
trenden foerken şllpheli g6rlll
dllkleri için Polis tarafından ya· 
kalanarak tevkif edilen Kitili 
Mehmet oğlu Deniıle Mustafa 
oğlu Hasanın Kiğide bir takım 
soygunculuk yapbldan Ye bir 
jandarmamızı şehit ettikleri gibi 
üç vatandaşımızı da öldürdükleri-
ni yazmııtak. Kiği Miiddeiumumi
liği bunların birkaç defa yakala· 
narak jandarmanın elinden kaç· 
taklarını ve müteaddit katil ve 
eşkıyalık cürümlerile suçlu olduk· 
larım bildirerek bunların Kiğiye 
gönderilmesini iatemi~tir. Müd· 
deiumumilik dün geç vakit bun· 
ları Kiğiye gönderilmek üzere 
Jandarmaya teslim etmiştir. 

lktısatçllar Cemiyetinde 
lktısatçılar Cemiyeti Perşembe 

günü Ticaret Odasında bir top
lantı yapacaktır. Bu toplanbda 
kapalı iktısat mı, yoksa açık ik
tısat mı mevzuu üzerinde görüşü
lecektir. 

İki Muallim 
Vekalet Emrine Alındı, 

Tahkikat Yapılıyor 
Kadıköy Lisesi Edebiyat Mu

allimi Sadettin Nüzhet ve Konya 
Muallim Mektebi Edebiyat Mual· 
limi Baki Beyler eski Maarif 
Vekili Esat Beyin emriJe Vekllet 
emrine alınmışlardır. Bu iki mu· 
allinı hakkmda Maarif Vekaleti 
Müfettişi Umumilerinden baz1ları 
tarafından tahkikat yapılmaktadır. 
Tnhkikat ikmal edildikten sonra 
dosyalar Maarif Vekaletine veri· 
lecek, mesele Vekalet inzibat 
komisyonunda görüşülecektir. Her 
iki muallimin de kıymetli birer 
uzuv olduktan söylenmektedir. 

Teşrinievvel~ 

Günün Tarihi 

Sporcuların İsta
tistiği Yapılıyor 

Haber aldığımıza göre idman Cr 
miyetleri Umumi Merkezi aporcu~~~ 
nn tam Ye mufassal bir iltatiatij'&JP 
yapmıya karar vermiştir. Bu husu•~ 
bntün mmtakalardan malumat iaW' 
nilmittir. iatanbul mıntakuı büt .. 
müttefik klüplere ıu tebliği neşr•P 
mektedlr: 

iatanbul Mıntaka11 Riyaaetindeıt1 

Umumt merkezimizden aldığırııd 
emirnamede mıtakamıı dahilindeki 
Jdlplerimlzin futbol, atletizm, dr 
niı.cilik, güret ve diğer ıporlarl• 
meşgul bulunan faal azasının, klllP 
ve aporun nev'i üzerind•n ayrı aytl 
miktarları istenilmektedir. Bu bap*' 
tanzim edilecek olan iki nüsha cet
velin nihayet birinci teşrinin yirmio,a 
2"ünD akşamına kadar mıntaka ıntf' 
kezine irsali lüzumu ehemmiyeti• 
teblit olunur. 

Nafia Yeklllnln Tefflflerl 
Amasya 8 - Nafia Vekili Hil-' 

Bey dün geldi. lielediyey~ müıeıl 
~ezdikten aonra ayni trenle Sıv•" 
hareket eltt. 

Kibrit lstihlAki 
Son zamanlarda kibrit latihlakinl• 

ualdıtı aöylenmektedir. Bunun ,,.. 
bebinin çakmak kaçakçıhtı otdul' 
iddia edilmektedir. Kaçakçılıkla aıld 
bir mücadele yapılmakta oldutund .. 
kibrit sarfiyatının artacağı ünslt 
edilmektedir. 

Sahte Bir Ebe 
Galatada Cavide H. isminde bil 

kadının diplomasız ebel ik yaptıl' 
rörülmüş, yakalanarak mabkemfl)'f • 
nrilmi.ştir. 

Adliyede Bir Tayin 
İstifa eden Asliye mahkeme'9 

leri Birinci Reisi Feyzi Dai .. 
Beyin yerine Asliye Birinci t-IU" 
kuk Mahkemesi azasından Zeki 
Beyin tayin edileceii söyletr
mektedir. 

Meccani 
Talebeler 

Leyli lise ve orlamektepler• 
meccani olarak nhnacak talebeleri• ' 
imtihanları geçenlerde yapı lmıştı• 
İmtihanlara memleketln muhtelif 
yerlerinde 2299 t alebe gi.,.mif, buO
Jardan 123 talebe muvaffak olmuf' 
tur. İatanbulda kazananlar şunlardır: 

Memduh Bey oğlu Suat, Mchrn• 
Ef. oğlu Mehmet, Vahit Ef. oğld 
Fıkret, · Mustafa Ef. o~lu Necati. 
Abmat Ef. oğlu Rem&İ, Yunus Ef. 
oğlu Kamil, İhsan Ef. otlu Abdullabt 
Salih Ef. oğlu Zeki, Emin Ef. oğlll 
Ati, Ka dri Ef. oğlu Fikri, Mehınet 
Ef. oğlu Mahmut Turgut, M. Eınill 
Ef. oğlu Hami, Mahmut Ef. oğlll 
Behçet, Mustafa Ef. o~lu Tur•U11 

Efendiler. 
Erenköy liseıi için de şunlar k•• 

zanmıştır: Ahmet Kaaım Ef. kt11 

Kimüran , Sadettin Ef. kızı Nu:.he~ 
Mehmet Şnkir B. kızı Sabahat, Yu~ıJ 
Ziya Bey kızı Calıide, Tayyib~ r•; 
mail Ef. kızı Va afiye Muzaffer E • 
kızı Handan, Ali Ef. kızı Sernib,. 
Selim EL kızı Vehibe Hanımlar. 

Son Postanın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 
......, 

I 

1: Hasan - Bey Bizim mahal• 
lede hırsız çoğaldı komş&ı. 

2 Geçen akşam bir tane· 
aini bahçede yakaladım!.. 

3 - Ellerüıi açmış, dua edi
yordu. 

• 

4 : Komşu - Acayip ?. Ne 
diye dua ediyordu ? 

5: Hasan Bey - Bu fakir kul~ 
nu açlıktan öldürmete kastin 111 

var ?.. Mahalleye bir parça d~01~ 
lık ihsan et te aayelerinde bil 

weçlnelim... diyordu. 



Her 
Başkaları 
Ne 
Diyorlar? 

San'at V 0·1 Falıh Rıfkı B e 1 
çılıan bir nıakal ~Jl1ı Hakimiyeti Mllllyedo 

O eaınden:) 
srnanh sa , 

tuh hastal v n •bnm yalnız bir 
k~lak haıt~g~ değil, derin bir 
ınısal vere ~gı da vardır. Size bir 
tunı bana Yun; bir gün bir dos
kalktıktan' eski ( Ayın ) harfi 
blınad1ğ1 • ~onra ıon hecesi aza
ile olacat •çın Mana kelimesinin 

- 8 ını sordu: 

SON POSTA 

r·----------------------------------------------·-----·-
1 Son Postanın Resimli Makalesi 

- Vücudumuza bir Arap mat· 
lahı, başımıza bir Acem külahı giyip 

aokata çıkHk herke• bize pler. 
Hiç kimse böyle ırarip bir kıyafetle 

( 

2 - Yahut llaUlmü&e frak riyip, 
batımıza 1arık takarak bir cemiyete 
çıkmayı&. Bunun bizi gGIOnç bir hile 
ıretireceğini biliris. 

• Dil • 

3 - Fakat şimdiye kadar Arap 
·n Acemin lisanı ile konuımaktan, 

dilimizi frenkçe ile bozmaktan çekin
memitiL 

J .... "b• 0 •caktır d d'ı 1 kısaca mana Gnıdiı e llD. rörünüp maskara olmak iatemez 

- Baıı ~e kızdı: c:::c========= = ========================== 
lıri çirkin a,. ~ana, ana, kelime

- H nudır, dedim. 
_ N·•~trl 

Jorıunuz?çın kısaca manaya güln

Çnnktı k 1 v 

- " Fal u agı hatadır. Şimdi: 
kullandığı a bakbm " da kısaca 
~~li hayır ~Jd v kelimenin aslının 
ıle ve ev u~nu dllşllnmUyor 

_ F Jer ftındi kendisine: 
iene taba: bakbnı desem, kulağı 

p sız olacaktı. 
... _ lanlı İkhsat 
''ll'Operatıf 
.. Tü k ."'•cınuaaından : 

orijinal r •nkılibı yepyeni ve 
Yilk bires~s~ara istinat eden bü
Yeni olanın f~A~tır. Henüz. çok 
'he Yapab'l . alıyet hayabmızda, 
Proğra-. 1 mış isek " lA M ... saye . d p n,, ve 

1
ernleketi d 81? e yapmışızdır. 

~Anını ort eınır ağlarla örmek 
\ikürnef ~ya atan Cumhuriyet 

recede ~u ~ planda azami de· 
•~hada da ·~.fak olmuştur. Mali 
~ıunarak, •r nevi plan tatbik 
•ılerinin t P~ra.oın ıslahı, kredi 
ınu-t •nıırnı . k .. 
. .., ur. Şiınd' h ım anı hasıl ol-

~ı1raat saL- ~- likümet ıanayi ve 
ış eri d l.&Qın~ da 
ib . n e olduğu • . yol ve kredi 
ı;·~yaçlarına rıbı memleketin 
i ~ ıne başlay:;~n bir plAn tat-
•ıne so .__ -"tır "B v d 
cL.hal .n lllLilOUnla h. ug ay" 
hl esı, bu hus t Gkümetin mü· 
f er:lelerden ~ • en miistacel 
aa 'Yetin nıuk d •tlıyacak bir 

~onb,.. rnliıtabs·'ıı d.eınesidir. " Af-
e •rl ı erıni k ~ . eııneleri d 11 ooperatif 

ofu lıcaretinde e: afyon iıtibaal 
t· nacaiını bır plln tatbik 
. ıcareti B b ~C>sterınektedir T" k 

tırk a rıye f'l . ur 
n· et halind b.' osunun anonim 
0

1
'1. nakliyat ~ 1 ~rl~ştirilmesi, dc-

.ranı i,,· ıı erının de b' 
I} ""ille l ır pro-

ernck a •nacag" ına d l'ld' 
h"k olu e ı ır. u ' Yor k' 
naı Uıneti, zam ı. . cü.mhuriyet 
faal~rı dikkate anİn ıhtıy~çlarmı 
dah'~ette bir a arak, ıktısadi 
kor ılınde Çalı ~etot ve bir plan 

Utrııya şiınJ. dcak müesseseleri .Jt,t - 1 en başlamıştır.,, 

b ~,.llıarada 
oı,. JVl·· 

Dun llsademe 
•ap . Rece Se . f . Urıte is . yrıse aınin Bagdat 
Pur d tnı anla ı b' a a a k şı mıyan ır va-
:•Şrrıışlardı~ ~~ında şiddetle çar
V a.n denize· d .. •r amele sarsıntı· 

apurlar ha Ufüp boğulmuıtur. 
I _aara uğramışlardır. 

A. k ki Mütehassıs 
k n ara 8 

iletinin ' . - İnhisarlar Ve-
•ıa için ı~hrteceği iki mütehas
tthaisat k utçeye 29 bin liralık 

onulmuıtur e· - . 
Yu ır Sporcumuz Oldu 

d:ı ırne şa . 
un Se . f . ınpıyonu Şeref Bey 

c- 1 rıs, aınd .a •ıırken . e masası başında 
fücceten o"I .. tmuş ur. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Ne~rutsuz Bir Peygamber! 
- -

Köylüler Düzme Hocanın Yalanlarına 
Aldanmadılar, Fakat Elden Kaçırdılar 

Adana 8 ( Hususi ) - Geçenlerde bildirmiştim: 
İbrahim boca isminde bir üfürükcil, çocuğu olmı· 
yan kadınların göğüslerine ya2.1 yazmak suretile 
para kopar mıya başlamış, yakalanacağını işitince 

İzmirden buraya deniz geçerek, dağlar aşarak 
Hızır Peygamber gibi geldim.,, 

ortadan kaybolmuştu. lbrahim hocanın daha bir
çok marifetleri vardır. Bu adam Dörtyol civarında
ki köylülere kendisini peygamber diye tanıtmış, 
ve demiş ki: '4Ben peygamberim. Beni denize at
salar boğulmam. Ateşe koysalar yanmam. Vücu
duma kurşun işlemez. Derimi haşarat dişlemez. 

Fakat kurnaz köylüler bu düzme Peygamberin 
martavallannı yutmamışlar ve : "Sen mademki 
Peygambersin, senin bir de nemrudun olacak. 

Nemrutsuz İbrahim peygamber olamaz.,, demişler 
ve bu üfürükcü yobazı jandarmaya teslim etmek 
istemişlerdir. Fakat sahtekar herif bir kolayını 
bulup ortadan savuımuştur. Şiddetle aranmaktadır. 

Almanya Memnun Mudur? 
~-~--- --

Fransızlar Berlin Kabinesinden Açık 
Ve Sarih Bir Cevap istiyorlar 

Paris, 9 ( Hususi ) - Beş devlet arasında Lon· 
drada akti tasavvur edilen konferanstan vaz 
geçilmesi üzerioe siyasi vaziyet, neticesi görünmiyen 
bir tezepzüp manzarası arzetmiye başlamıştır. 
Fransız [ azeteleri bugünkü nüshalarında: " Biz 
bugünkü hudutlarımızdan memnunuz. Elimızde 
bulunana muhafaza etmekten başka birşey düşün
miyoruz, eğer Almanya da bugünkü hudutlarından 

memnun ise, ve elinde bulunandan başkasını 
istemiyorsa bunu açıkça söylemelidir. Bu takdirde 
istediği ( müsavi hak ) düsturu lizerbde konuşula
bilir.,, demektedirler. 

Arapkirde 
iki Kişi Öldürüldü 

Biri De Yaralandı 
Aıapkir 8 (Hususi)- Burada 

Adliye odacılarından Abdullah 
Efendi ile oğulları bir kadın me
selesi yüzünden ut muallimi Fil· 
posun evme taarruz etmişler 
Filpos ile Artin isminde birisini 
öldürmüşler ve Paylan isminde 
bir Ermeniyi de ağır surette ya· 
ralamışlard . r. Abdullah Efendi 
ile oğulları yakalanmışlardır. 

Hava Postalara 
Ankara 8 - lstanbul· Ankara 

hava seferlerine yakında başlana
cak, müteakıben Diyar- bekir • 
Ankara - lstanbul ıeferleri yapıla· 
caktır. 

Almanyanın hir C!mri vaki yaparak muvazzaf 
bir ordunun esaslarını kurmıya başlamasından ve 
bu takdirde de F ransanın harekete geçmek ıztıra
rmda kalmasından korkulmaktadır. 

- - - -
Üç Haydut 
1akip Ediliyor 

Soma 8 ( Hususi ) - Birkaç 
gün evvel Sevişler köyünde 
Ha!ilin harmanını basarak soy
ğunculuk yapan meçhul adamlar 
tespit edilmiştir. Bunlar Somanın 
Olarca köyünden Haydar, Halil 
ve Cuma isminde üç kişidir. 
Yakalanmak üzeredirler. 

Serseri Bir Kurşun 
Fethiye 8 (Hususi) - Buraya 

dört saatlik mesafede Cermike 
köyündeki değirmende un üğüt• 
mekte olan Top Hasan Evvelki 
gece bir serseri kurşunla vurul
muş ve ölmüştür. Silfıhları atan-

j lar tespit edilmiş, bunlardan Şa
l ban ismindeki şahıs yakalanmış· 

tır. 

Tekirdağda 
Meçhul Şerirler Bir Bakkal 

Dükkanını Soydular 
Tekirdağ 8 ( Hususi ) - Ka· 

sabaya dört kilometre mesafede 
Sulak çe~me mevkiinde bir bak
kal dükkAnı evvelki gece dört 
mllsellih ıahıs tarafından soyul
muştur. Hırsızlar bir bahçıvanın 
da beyt irini çalmışlar ve ortadan 
kaybolnıutlardır. -----lzmirde Seker Ve Kahve . ' 

lzmir ( Hususi ) - Ticaret 
M~dürlüğünün yaptığı bir istatis
tiğe göre, İzmir piyasasında 
lzmirin yedi aylık ihtiyacına teka
bül edecek derecede kahve, şeker 
ve cay mevcut olduğunu tespit 
etmiştir. An~ ebr~ik:--T-el-gr-a f la rı 

tist ara 9 (H .) B = - - ~ an Kr 1 B .ususı - ulga- r~--------'!""-~;;;;;.~_.:..:......:~~;;;;;_------------~..;..;;;;;~;;;;;,;._.:.,.;;.::;,;_;;;,;~_::-~::_;: 

~ldurıuın:• ~~ıs Hz.nin clilüs J~S TER /NAN, /eSTER /•NA NMA .f 
'l.. ile v 

1 
rnunasebetile Gazi 

"~ l "'ta Hz d eşekku · arasın a tebrik 
ttıiştir, r telgrafları teati edil· 

tı ~eş, iyat Davaları 
11ı· trıır, 9 ( H • 
·~d~ki . ususı ) - Şehri· 

lil(ettl . ( Hııınet ) ve ı 'şık ) 
erı nıabk ' 

emeye verilmiştir. 

Kontenjan listelerinin bazı çapraşık tarafları bu· 
lunduğunu görüyor, bazan gülüyor ve baun da hay
ret ediyoruz. Son listelere gramofon iğneai koymayı 
unutmam1ş'ar. Fakat her nedeıııc dikit makinesi 

iğnesi unutulmuş. 

Şimdi dikiş makinelerinin durması, terzilerin iş 

görememesi gibi garip bir netice hasıl olmasından 

korkulm;aktadır. 

IST&R [NAM IS.TER• 

Sayfa 3 

Sözüıı Kısası 
Mündericatı-;;,1zın çoklu
ğundan dercedilememiş
tir. 

. --
Atin ada 
-- ----

Balkan Müsabakalarına 
Bugün Başlanıyor 

Atina, 9 ( Hususi ) - Yunaı 
matbuata Balkan oyunları için b\I" 
raya gelen Türk, Romanya, Bulgar 
Yugoslav · takımlarını hararetle 
selAmlamaktadır. Balkan oyunlan 
bugtın Atina stadında bqhya
cakhr. 

Bozdoğanda Bir Yangm 
~ozdoğan, 8 ( Huıuıi )- Ge

ce llkmektepte yangın çıkb Ye 

bu muazzam mektep aleYler için
de kül oldu. Yangının eebeplerl 
hakkında tahkikat yapılmak· 
tadır. - Faik 

Odemişte Fabrika 
İzmir, 8 ( Hususi ) - Rus ve 

Türk m~.tehassıslar urgan fabri· 
kasının Odemiştc açılmasını ka· 
rarlaştırmışlardır. 

Veni Bir Gazete 
lzmir, 8 ( Huıuai ) - Burada 

" lıık ,, isminde siyasi bir gaze
te intişara başlamıştır. 

Romanya 
Meclisinde 

Biikrcı 8 (A. A) - Meb 'usaa 
Meclisi yeni ziraat borçları kanu
nunu 116 muhalife kartı 201 
reyle kabul etmiştir. Yeni kanun
da bütün iktısat ve maliye unsur
ları tatmin edilmekte ve kilçük 
ziraatçılarm vaziyeti de nazarı 

dikkate almmaktadır. 

incir Seferberliği 
İzmir, 8 ( Hususi ) - Antal

ya ve İzmir "iliyctlcri memur
ları Aydınlılar gibi birer liralık 
incir almağa karar ~ermişlerdir. 

iki Kanun 
Dahiliye Vekaletinde şoförler 

için yeni bir kanun IAyihası hazır· 
)anmaktadır. Bu kanun ile şo
förlük meslek haline konacaktır. 
Ayrıca bir de nüfus işleri ve 
ahkAmı şahsiye için de bir proje 
tanzim edilmektedir. 

S.'!-it Hikmet Bey 
Olmedi Mi? 

Mahmut Muhtar Paıanın üvey 
babası miltekait bahriye zabiti 
Sait Hikmet Beyin Fransada 
günlerce sllren esrarengiz bir 
maceradan sonra bir timarhane
de öldüğünü yazmıştık. 

Fakat Hikmet Beyin ıehrimiz
deki Avukatı AlAettin Bey bu 
haberin yanlış olması, Sait Hik· 
met Beyin elyevm berhayat bu
lunması ihtimalinden kuvvetle 
bahsetmekte ve kendiainin bu 
ölüm haberine henüz inanmadtğı· 
nı söylemektedir. 

18 Sene Hapis 
Tekirdağ (Hususi ) 8 - Hiç 

bir lcabahatı olmamasına rağmen 
bir hiddet yüzünden karısını balta 
ile parçalayıp öldüren bir katil 
burada •S sene ağır hapis ceza· 
sına mahkum edilmiştir. 

Feribot Tesisatı 
Sirkeciden lfaydarpaşaye f e

ribot tesisatı için bir şirket4e 
hükümet arasında müzakere ne ' 
ticelenmiştir. Tesisata bir müddet 
sonra başlanacaktır. 
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Sayım Vergisi 
Ve Köylünün 
Temennisi 

Zafranbolu, (Hususi) - Bu 
havalide yaptığım tetkik seya· 
hati bana köylüleri yakmdan 
tanımak, onlarla düşüp, kalkmak, 
dertlerini dinlemek, Adetlerini 
öğrenmek fırsatlarım verdiği için 
çok faydalı oldu. 

Bu havalinin k5yltUerinin en 
mnhim mUşktlln sayım ·vergisidir. 
Bu vergi yüzünden daV'arcılık 
hemen hemen hiç kalmamış gibi• 
dir, beş bin ~oyuna sahip iken 
bugün elinde ancak (95) koyun 
bulunan bir köylü bana dedi ki: 

- Koyun baş1na (50) kuruı 
uyım ve.rgısı v:u-. Halbuki bir 
koynnu kasaba ancak 100-120 
kurllia satabiliyoruz, bir koyun 
•enede ancak yüz dirhem yapağı 
Yeriyor, çok az kazançlı, fakat 
aayım vergisi dolayısile pek fazla 
külfetli olan davarabğı terket· 
mekten başka çare bulamadık. 

Şimdi ekiyor, biçiyor, aağ· 
lır hayvanlerdan da istifade 
ederek geç.iniyoruz. Allah razı 
olsun, hükumet ev vergilerini 
affetti, yol parasını beş liraya 
indirdi de bir parça derin nefes 
aldık. 

Köylünün ikinci derdi de maa· 
rif ihtiyacıdır. Oç dershaneli köy 
mektepleri köy çocuğunun tahsil 
arzu ve ihtiyacını tatmin etmiyor. 
iki üç köyde bir beş dershaneli 
ye pansiyonlu bir mektep tesis 
edilse hem köylüler çok sevine
cek, hem de hiç masrafsız ve 
üzüntüsüz büyük bir maarif var· 
lığı elde edilmiş olacaktır. Maarif 
Vekaleti tatil mevsimlerinde ilk
mektep hocalarmı ve ilk tedrisat 
müfettişlerini köylerde seyahat 
ve tetkiakt yapmıya mecbur 
kilsa, eminim ki. çok faydalı ne
ticeler elde edecektir. KöylO 
çocuğunu okutmaz kanati yan• 
)ıştır. Köylü çocuğunu okutmak 
istiyor, hem bunu candan öz· 
lüyor, fakat mektep bulamıyor. 
Zafranboluda gün isimleri ara• 
smda cumartesi yok. Günler 
şöyle sayılıyor: Pazar, pazartesi, 
aalı, çarşamba, perşembe, cuma, 
aflani. Bunun sebebi cumartesi 
günü Aflani nahiyesinin p.azan 
olmasıdır. Bu pazar asırdide 
bir pazar olduğu için halk cu
martesi gününe aflani demek
tedir. - Mehmet Enver 

Erzinde Kooperatif 
Erzin, ( Hususi ) - Dörtyol 

Ziraat Bankası memuru Remzi, 
tüccardan Abmet Fevzi Beylerin 
teşebbüsü, belediye reiıimiz Halil 
Suphi Beyin de gayretile nahi
yemiz bulunan Er%inde bir koo-
peratif teşekkül etti, halkımız bu 
işten çok hoşnuttur. - K- A. 

Malatyada 
Bir Kadına Hücum Eden 
Adam Adliyeye Verildi 

Malatya (Hususi)- Şehrimiz· 
de Hamid.iye mahallesinde terzi 
meraşlı Mustafa Efendinin evine 
bir taaruz vukubulmuştur. Hamit 
isminde birisi Mustafa Efendinin 
evine cebren girerek zevcesi Fat• 
ma Hanıma sarkıntılık etmek 
istemiş, Eakat kadıncağızın mli· 
manaatı üzerine Hamit işi azıtmış 
ve zavallı karlını fena halde döv· 
ınüşlür. Yapılan şikayet üzerine 
Hamit yakalanarak ~diiyeye ve
rilmişt i:. 

~UN rU;\'STA Teşl'inieYVel ~ 

• 
L Gençlik ~ 

1 
Hokkabaz 

Kırkağaç Halkı Bakırçayı Temizlemek Ve Yalancı 
• Bir hokkabaz, mutlaK:a kaı11' 

1 • s f b H ı G td• smdakileri aldatan bir yala~cı ÇJD e er er a e e ) d~mek değildir. Aldanmak, bı~ 

Kırkağaç ( Hususi ) - Şehrimizde çok munta· 
za ın bir hMe getirilen muhtarlar çahşma odasında 
hak işlerini kolayhkJa yaptırmaktadır. Bu işle ali· 
kadar olan Kaymakamımız Rauf vo Belediye Reisi· 
miz CelAl Beyler şimdi bekçiler teşkilatım ve 
bekçileri medeni bir hile sokmaktadırlar. Ayni 
zamanda her sene ovamu:i harap eden Bakırçaytn 

temizlenmesine de faaliyetle devam edilmektedir. 
Gönderdiğim resimde, mahalle bekçilerile zı • 

bıtai belediye memurları ve Bakırçay kaoalu ı 
temizlemek için seferber hilo gelen halk görün· 
mektedir. Sağdaki resimde ortada Kaymakam Bey, 
sağında Belediye reisi, solunda Jandarma kuman .. 
damınız görünmektedir. - 1. H. 

Finikede 
Domuz 
Pek Çoktur 

Finike ( Hususi ) - Finike 
ova)armda domuz çok mebzuldur, 
en ziyade mısır, darı, susam 
tarlalarına musallat olan bu 
zararlı mahluk bu sene de çeltik· 
lere dadanmıştır, köylüler domuz 
sürülerile milcadele etmek için 
seferber hale gelmişlerdir ve 
her gece sürek avına çıkmak
tadırlar. Yakm zamanlara kadar .. 
köylü vurC:uğu domuzu olduğu 
yerde bırakır: 

=- Haramdırl diye el sür· 
mezdi. Etinden sarfınazar, deri· 
sinden mükemmel çarık yapılan 
bu muzır hayvanın böyle terke· 
dilmesi mühim bir servetin çöp-
lüğe ablması demekti. 

Fakat maarif ilerledikçe köy· 
lü de Hurafelere inanmaktan 
kurtulmıya başladı. Şimdi vurulan 
domuzlar satılıyor ve hiç olmazsa 
barut parası kur tanlmış oluyor. 

Bir yaban domuzunun fiati 
bir liradır. Bir liraya da her 
zaman miişteri bulunmakta
dır. Jambon ve konserve ıçın 

burada bir fabrika açılsa fiat hem 
daha ziyade artacak, hem de 
fabrika Adeta bedava denilecek 
bir fiatle istediği kadar domuz 
tedarik edebilecektir. - F. N. 

Malatyada (Fırat) 
Malatya (Hususi) - Şehrimiz· 

de bu ayın altısından itibaren 
(Fırat) ismile bir gazete intişara 
başlamıştır. 

Elazizde · 
Son Posta 

Elizizde res• 
mini dercettiği· 
miz Akif Efen· 
diden başka ga· 
zete müvezzii 
yoktur. Kimsesiz, 
fakir ve bir ko
lundan da mah· 
rum olan Akif 
Ef. çok çalış
kandır. Bisiklete 
bin~iye ve fut· ,, 
bol oynamıya 
çok merakı var- --.:;m; 

dır. 

Bursa Talebelerinin Çok 
Güzel Bir Teşebbüsü 

Bursa ( Hususi) - Şehrimiz Ortamektep talebeleri gllzel ve tak
dire şayan bir teşebbllı yapmışlardır. Bu gençler ve talebeler diğer 
şehirlerdeki talebe arkadaşlarile tanışmak. ve irtibat tesis etmek 
istemektedirler. Bursa Ortamektep talebeleri bütün mekteplileri bir 
ailenin çocukları addetmektedirler. Ortamektep talebesinin Gazi 
heykeli önünde ve hükumet konağı yanında alınmış iki resimlerini 
dercediyoruz. - Bahtiyar Kemal 

İzmitte 
Spor işleri Karmakarışık 

Bir Haldedir 

İzmit ( Hususi ) - İki aydan· 
beri Kocaeli sporu kanşık bir 

vaziyettedir. Lik maçlarına Li
sansız başlıyan Futbol Heyeti 

memleket gençliğinin galeyanı ve 
alh klübün ademiitimadı ile 

karşılandı. Adapazara İdman 
Yurdu, İzmit kümesinin maçları 
bitmeden, finale liizum görülme· 
den, bir tek maç yapmadan ve 

sahaya bile gelmeden Kocaeli 

şampiyonu UAn edildi. 

Maamafih bir hafta evvel altı 
klübün teşebbüsü üzerine bir 

müfettiş gönderilmiş ve fevkalide 
bir kongrenin toplanması ittifak 

tarafından emredilmiştir. Kon .. 
grenin bu karmakarışık lik maç• 

larmı tanımıyacağı muhakkak 

gibidir. Ancak Futbol Federas· 

yonu Adapazarı idman Yurdunun 
tampiyonluğunu tasdik ederse 

mevcut 13 klüpten 1: i İttifaktan 
ayrılarak bir birlik vücude geti· 
receklerdir. 

Edirnede 
Muazzam Bir Müze 
Vücude Getirildi --

Edirne, (Hususi) - 923 sene· 
sinde Sultan Selim camii avlu· 

sondaki kur'a medreselerinde 
tesis edilen Edirne müzesi son 

günlerde çok zengin bir vaziyete 

gelmiştir. Müzenin tanzim ve tas· 
nifinde müze müdürü Necmi Be· 

yin büyük himmet ve gayreti 

görülmektedir. Müzedeki eserler 

binlerce sene evveline aittir. 

Bilhassa koridorlarda teşhir edi

len Osmanlı libitleri taşçılık 
san'atinin ıaheserleri meyamnda· 

dır. Mimar Sinamn yaptığı evlere 

ait pencereler, Asurilere ait 

kandiller Türk san'ati halılar, 

milze~hep kur'anı kerimler ve Yıl· 

dırım köprüsünün kitabesi Müze· 

deki kıymetli asar meyanında en 

ziyade nazarı dikkati celbetmek· 

tedir. 

Müzede bir de kUtilphane 

dairesi vücude getirilmektedir. 

Yakında açılai:aktır. - M. N. 

mıyerek aldamldığı zaman feoa 
dır. Fakat bizi evvelden aldata' 

cağını söyleyip te aldatmıya k~ 
kan adam, bize fenalık de~"' 
iyilik yapmış ıayıhr. Çünkü di~~ 
katimizi ayaklandırır, gözünıi.lı 
açmıya, uyanık bu!unw•t• 
sevkeder. 

Dünyanın her tarafmda şat' 
!atanlar ve · yalancılar vardıt• 
Fakat bunların ıarlatanlığını ı;o 
yalancılığına bilirseniz, size z:ArtJ 
yapmalarına irokAn yoktur. 

Hokkabaz hiyleJerini el çabuk' 
luğilo yapar. Yani onun eli biıi~ 
gözllmllzden daha seridir; çii~~ı 
hokkabaz seyircinin dikkatıP' 
idare eden pisikoloji kanunlarııı• 
vAkıftır; çllnktı müşahede kabt 
liyetinin mahdut olduğuna enıiır' 
dir. Bu sebeple yaptığı hiyle si~ 
aldatmak için yapılmış değilditİ 
Hatta bazıları yapbkları biyleY 
sonra gösterir ve sizi müthiş bS' 

yal sukutuna uğratırlar. 
insanların dimağlarını sarll11 

bir takım bahl itikatlar vardır• 
Talihe, göze, büyüye, sihire i11aır' 
mak, bu kabil bağlardandır "' 
bn bağlar insanlara sonsuz zarar"' 
lar yapmıştır. Bu batıl akidele~ 
insanlarm kafalarım bir sarı 
gibi sararak dimağın işlemesi• 
ne mani olur. Dimağlarm ~~ 
bağlarını çözenler halka büyil 
iyilikler yapmışlardır. 

Hokkabazlar bize bu sahad~ 
yardım eden insanlardır. Çün~~ 
batıla inanmak, bazı hadiseleı1 
görememek, anlıyamamak "~ 
izah edememekten gelir. Hokk8' 

baz bize her göremediğimiz, he' 
anlıyamadığımız ve her izah ede' 
mediğimiz şeyin korkunç ve teb~ 
likeli olmadığmı gösterir. Çün" 
onun yaphğı el çabukluğuJ1ll11 

bir takım hiylelerden ibaret oldı)I 
ğunu biliyoruz. Bununla beraber 
her oyununa hayran kalıyo~ll~ 
fakat bilerek aldandığımız ıçı, 
kızmıyoruz, bilakis yapılan hiyle~ 
sez.miye çalışıyoruz. . 

İyi ve salim düşünmenin birioC~ 
ıarb: Her şeyin tabii bir sebeb• 

olduğuna inaomakhr. ·ıı 
Hokkabaz bize bunu tell''. 

etmiye yarar. Çünkil görmediğ~ 
miz yerde dahi sebebin mevcıl 
olduğunu gösterir. - Naki 

Hiç Yüzü~den 
Bir Cinayet 

Nazilli 8 ( Hususi ) - 1-la~I~ 
beyli köyünden Hacı Yusuf cg t 
Lütfi ile ayni köyden Şev1'~, 

d h • • ·ı ~ bJ arasm a e emmıyetsız aı evı Ja 
meseleden kavga ~İmış, etic,eeti 
Lutfi dört kurşun tatara Şcvıc , 

Şet/ 
ağır surette yaralamışhr. 
ketin vaziyeti tehlikelidir. 

Nazillide 
• 

Açılacak Fabrikanın '{ etı 
Tayin Ediliyor 

Nazilli, 8 ( Hususi ) - Burscl; 
açalacak renkli mensucat fabf 

1 
k ··ıe' kasının yerini tayin etme ıı et 

tetkikat yapacak olan IıeY ııİ 
geldi. Hat boyu, kömür wad:~, 
ve Menderes civarında fabr'~i~ 
inşasına müsait araziyi tel 
etmektedir. 
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Siyaset Alemi 
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• ARİ C: İ TILGBAFL AR Gönül işleri 

lh . 
P am içinde 
y u.var/anzgor Milletler Cemiyetinde 

Dünyanın b. 
olduğunu .. ır çıkmaza ılrmekte 
bindir U goıteren deliller bir değil 

• ınuın· b 
Ceın:y~ti . 1 arpten sonra Milletler 
ı nın açtı'" b. . 

Oıarak b &• ır çığır netice•İ 
1 eynelrnilel l • •rla hali t meae elerı konuşma• 
kabul e;iJ ınek yolunu tutan devletle r, 
lcrini 

2 
ınclc lazımdır ki, halJettik

tih:lü anneyledikleri büt iln bu p il -

Sulhün Teessüsü için Gazetelerin 
Neşriyatlerile Yardımları isteniyor 

. meselci · 
ıpligine b erı ancak birer pamuk 
Yapnıarn al ğlanıaktzın ba9k a bir şey 

ış ardır R • i gaıetesind • eamı bir talyan 
ıa tırlar e tesadüf ettiğimiz aşağıki 

d • unıunıi · · k en it"' vazıyetın ne adar 
göstA:.y\'erid olduğunu "Ok güzel 

"' ' ' or. a· . . "" etıneh· . ız, hıçbır mütalea ilave 
'k • ııın ııad b 
1 tifa ed" e u ııattrları almakla 

" • ıyoruz: 
'Phaın 1 · 

düny'-Ô çınde yuvarlanan bir 
lıidiıe nb~aşıyoruz. Her şey ve h er 
l ' ıze gar· .. en raka 

1 
1 1P gorünfiyor. Veri· 

•eler 
01 

ar ı6ylenen ıöz:leri, bidi· 
Tahd.id"nazar~yelerl tekzip ediyor. 

ı teılıhat .. -
•nlaüığı . . •oıunden Fransanın 
Yet lll•n lllbı lafta kalan bir 1alahi· 

. aıa çıkar k tnıll<ıUc ma ta denm edil ir. 
r cerniy r d ınat~rı kc . e 1 • bu nevi çalış-

6rterck ndı feref ve mevcudiyefile 
tchJikel ~tlteınadiyen artan lhtilif 
hıınata erı Yaratırsa, Cenevrenin ça-

l . '' tanıaın b d . cc ttir. B ~n e er olup ı-ıde· 
•ınbar tu bibi ~ıaıye " dips iz kile boş 
O ., a rı k rt,d8 ö l ne adar çok yakış1yor. 
1llretıe L y lce bir acelecilik ur kt, bu 
· ı · Qtr ee, k 11 ıilılilrını ar,111ndakine1 kend i 

11' anın fi ~~altnııt gibi göstererek 
•nlatınak '1.1 ~ ona ~elmiş olduğunu 
bir f •ılıyor k" b orınüte b 1 u, beynelmilel 
lanırıa h •tlaınak İltediği silah -
rer areketiıı· k 1ni but '- ın apalı bir maze· 
•ey dcğj}~a" iıternekten başka bir 

F ır, 
h ranıanın . 
F •ide bulu el ıle tutulacak bir 
ransıı B nan teılihatına mukabil 

i'Östcrınek "?Y~kilinin bunun aksini 
aih . ııtıy 
L QlYcli, aij li en 400 beyanatı, bu 
Q&lln k • n n bi h. · . e oyınakt r ınü ım meseleııı 
tndı•el • adır A · • . " erıne fi · vrup•nın ııyası 
t•ınd · • kr· 
hiki 1

• •adece b 1 dağınıklığına, 
ın bulunu u füturlu ya%iyet 

Jarıdan ••balo~ . ., Cıyornale djtal· 
_:_rılı alan - ~lirt•yya 

Bir Meb' 
Bcrlin :sun Mahkumiyeti 

Ordusunu S - Milli Müdafaa 
tenkit d oıyalist nazariyelerle 

e en 
llleb'usla d gazetecilerden ve 
L• r an M G 
uır ay h • erart Seger 
M apse bk aınun sulb .~a Gm olmuştur. 
Yanın Ye . d çu olduğunu, Alman
raftar 01~

1 e~ ıillhlanmasına ta· 
•dıgını söylemiştir. 

s Ş~hbn Yeni Vazifesi 
erlın 8-

lbtoıleketl . Almanyanm ecnebi 
l&rının :d erıno olan hususi borç· 
L '"' enme · · · uaıık '4üd·· U aı •çan sabık Ran· 
ltr~trıd ur M. Şabtın Almanya 
teii , .. ~n komiaer tayin edile-

~ cnrnektedir. 

Ş ahtelbahir Kazası 
L· crburg 9 
Qtri k - Pezc tahtelba-
•ltıya az.asında ölenlerin adedi 

"•rlllııtır. 

Cenevre, 8 - Milletler Cemi-
yeti altıncı komisyonu toplana
rak, ıulhün tesisi için gazete
lerle beraber çalışma meselesini 
müzakere etmiıtir, komisyon 
mazbata muhRarriri Vikont Sesil, 
gazeteler sulh lehinde neıriyat 
yapmadıkça cihan efkarı umumi
yesine milracaat edilemiyeceği-
ni, gazeteciliğin bir san'at <.\1-
duğunu, bu san'atin yilkselmesile 
ondan beklenen istifadenin daha 
büyllk olacağını söylemiştir. Le
histan ve ispanya murahbaslarile 
diğer murahhaslar bu fikre işti
rak etmişlerdir. 
Borcunu Vermlyen Devletler 

Cenevre 8 - Milletler Ce- .. 
miyeti Meclisi dllnkn celsesinde, 
Avrupa birliği koroitesinin kara· 
rınm müzakeresini tehir etmiştir. 
İçtimada Milletler Cemi}·etinin 
delAletile yapılan muhtelif imk-
raziar tetkik edilmiştir. Bilhassa 
Macaristan, Bulgaristan ve Avus· 
turyanın taahhütlerine riayet et· 
medikleri tesbit edilmiştir. 
Defler Konferansı Tehir Edildi 

Cenevre 8 - Beşler konfe· 
ransmın tehiri haberi burada 
ıyı bir şekilde karşılanmış ve 
zihinlerdeki gerginlik ortadan 
kalkmıştır. Hitler bu karara iyi 
bir tedbir olarak telakki etmek
tedirler • 

Yuvarlak Masa 
Kon/ er ansı 

Londra 8 - Üçüncü Yuvar· 
lak Masa konferansının önümüz
deki oy içinde Londrada topla· 
narak Hindistandaki intihabat 
işlerini halledeceği tahmin edil· 
rnektedir. 

l:lu seferki Yuvarlak Masa 
konferansının sür'atle neticelen
mesine çalışılacakllr. Mecusilerle 
Paryalar arasında bir ıtilif elde 
edildiğinden, şimdi Mecusilerle 
Müslümanlar arasında bir itilaf 
yapılmasına gayret edilecektir. 

Konferans müzakerelerinden 
müspet bir netice çıkıp çıkmıya· 
cağı, Hint gazetelerinde tetkik 
edilmektedir. 

Gazeteler, Müslümanların reisi 
olan ve şimdiye kadar ayrı ayn 
intihabat teklini hararetle müda
faa eden Şa Kat Alinin fikrini 
değiştirdiğini bab("r vermekte· 
dirler. 

lEFRlKAN 
UMAR ASI: 92 =========== 

ÇOC UB. LUÖUM 
~ "••hur Rus EdlbJ Makslm Bork .... J hayat ra na 1l 

~~~======~=== 
Evin h .• 

lçıcı b. arıcı manzarası da iç 
tanıları ır şekilde idi. Pencere 
Çtınları pırıl pırıl yanarlar ve 
kun Ye ~l arkasındaki inip kal
taıelik şı tdabta perdelerinde bir 
tvi h' var 1• Büyük babam bu 

ıç anıma b· • d O bu ıç sevmıyor u. 
lındıkl 

1 
ev halkına: "Allahsızlar, 

Çok .ark:' derdi. Ve kadınları da 
d. çır ın b" k ı· . 

~ 'Yord ır e ıme ıle tasvir 
ili" ın u. Pe\er amca bu kelime· 

anasın b 
r~k. . k 1 ana arsızca gUle-
•tlllittf1r in bir ıekilde iz.ah 

Türkçeye Çeviren: Muvaffak 

Buna mukabil Ovoyanikov'la· 
nn ciddi ve sessi-ı görünen evleri 
büyük babama hilr:net telkin 
ediyordu. Bir katlı olmakta bera· 

ber iyice yüksek olan binanm 
iki sütunlu bir çakıntısı ve bu
nun önünde ortasında bir kuyusu 

bulunan temiz bir çayırlığı vardı. 
Evin vaziyeti sanki sokaktan sa· 
kınıyor ve gizleniyormuş idi. Dar 
kemerli üç penceresi zeminden 

epey yüksekte idiler. Pencerelerin 
camları bulanak ve kavaikuzehin 

l 
mlCJI 

, Jngilterodoki Protestan kili! oleri katolik kilisolc
rinc ı~arşı, milttebit bir aepho alarak müc.adoleyo 
başlamı~ln rdır. Yilz soncccnhcri devam eden 

bu ittihat fik ri ti mdiyo kadar lnh:lkkuk eda ınomişti ' imdi Lon drn. Baş Pisko· 
kosunun tavassutu ile dürt ~fcto clisk P rotestan kilise ittibnt etmişlerdir. Hos· 
minıiz ,. l~ondrada H:ıydparkt:ı yC'zloy kiliscHi nvlu u ııdıı toplanan protestan· 
ların bır ıçtlınaını göstcrmPktedır. - - - • 

Hitler iş _Başında 
Hitler Uzun Bir Sükuttan Sonra 

Başlıyor Hücumlarına Yine 
------

Munih 8 - Bir müddctdenbe
ri siikut eden Hitler yine faali· 
yete başlamııhr. Hitlcr 6 teşrinsa· 
ni intihabat neticesinden mutlak 
surette emin olduğunu söylemek-
tedir. Hitler, Fon Papen bükü
metinin siyaretioi tenkit etmek-
te, hükümetin ikbsat programı· 
mn daha şimdiden aksadığını, 
bükiımetin harici siyasette mu· 

vaff akıyctsizliğe mahkünı oldu· 
ğunu antatmaktadır. 

HitıercUer Faaliyette 
Berlin 8- Hitlerciler, milliyet

perver Almanların içtimamda bir 
arbede çıkarmışlardır. Biran için· 
de salonda sandalyalar, masalar 
uçmıya baılanıış, kargaıeJıkta 

yere dtişcnler ezilmiştir. Yaralı 
pek çoktur. 

·-·--------~~~~~ 

Halkidikya 
Felaketzedeleri -
ne Yardım 

Atina 8 - M. Venizelos, 
Halkidikya zelzelesi f elakctzede· 
!erine yardım olmak üzere şahsı 
namına 150.GOO drahmi gönder
miştir. 1ng iliz sefirinin zevcesinin 
riyaseti altında iane toplamak 
üzere bir . komite teşkil edilmistir. 

lts lzllAAn OarJp Neticesi 
Bealin 8 - Bir sene içinde 

Berlin ahalisinden 50 bin kişi 
payıtahtı terketmiştir. Bunların 
çoğunu iş aramak üzere öerline 
gelip itnıitlerinio boşa ç ktığını 
görerek dönenler teşkil etmek-

tedirler. 

yedi rengini veriyorlardı. Kaptnıı~ 
diğer tarafmda bir kulübe 
vardı, cephesi tıpkı evin cepb~ 
gibi idi ~nun da penceresi varsa 
da bu pençereleri görürdü. Çer• 
çeveler kurşuni duvara çakılmış 
ve pencere salipleri heyaz boya 
ile gösterilmişti. 

Evin bütün boş ahırları ile 
kulübelerinde mağrnr ve belki 
dargın bar çehrenin manası var· 
dı. Bazan avluda iri viicutlu bir 

·ihtiyar sallanarak dolaşırdı. iğne 
gibi sivri, sert, dimdik duran 
bıyıkları istisna edilirse yüzünün 
her tarafı pırıl pırıl lraş edil
mişti. Yanaklannda iki tutam 

aakal bırakmış olan karga bu
runlu ikinci bir ihtiyar bazan 
uzun başlı, dar göğüslü, ince 
bacaklı, kurşuni beyaz bir au 

!Almanya 
Daveti 
Kabul Ediyor 

Berlin 8 - Londrada yaP.ıl
ması dUşünülen temaslar için İn
giliz hükumetinin gönderdigi da
vetnameye Alman hükümdi ta
rafından cevap verilmiştir. Bu 
cevapta, itimat duygusunun, me
sai iftirakinin, adaletin tekrar 
tesisi için yeni bir şekil düşünen 
Lozan Pcotokolu. Almanyanın si
lahları azaltma konferansına ye· 
niden gelmeaini temin maksadını 
güden bir koouşnıaya sebep ola-
rak gösterilmiştir. Cevapta Al-' 
manyanın böyle bu konuşmaya 
hazır olduğu bildirilmi~tir. 

çtkarırdı. At meydana 
çıkanca her tarafa bir rahibe 
edasile huşu ile eğilirdi. San ... 
narak yürüyen ib~ar onun ye· 
lesini okşar, ısl ı k çalar ve de· 
rin derin. içmı çekerdi ve at 
sonra tekrar ahıra götUrülürdii. 
Ben, ihtiyar bu avludan ayrılmak 
İ»tiyoc fakat kötü bir büyünlin 
tahtıtesirjnde buradan ayrılmaya 
muktedir olamıyor diye düşil· 
nü yordum. 

Hemen her gün öğleden sonra 
akşama kadar avluda, kara gözlü, 
yuvarlak yüzlü, biribirinin ayni 
kurşuni caketler ve şapkalar 
giymiş üç çocuk oynardı. Onlar 
biribirlerine okadar benziyorlardı 
ki ancak yaşlarmın farkı ile ayrıt 
edilebiliyorlardı. Tahta parmak· 
lığın yarığından gözetliyordum. 

Kocamdan 
İntikam Almak 

• 
lstigorum 

Bir genç ve yeni evli lrndın, 
isyanını yukandaki kelimelerle 
ifade ediyor. Bu c\imlcyi bana 
gönderdiği mektuba serlavha 
yapmış: 

" 19 yaşındayım, diyor bir 
senelik evliyim. iki ay evvel bir 
kaç gtlıı için Anadolu da bir şehre 
gittim. Dönüşümde kocamı sefahat 
hayatına alışmış, fena kadınlara 
dil~milı gördüm. Hatta bazı has
talıklar da almış. Tabii çok mli
teessir oldum, ondan soğunıağa 
başladım. Arhk kendisine koca 
nazarile bakamıyorum. Beni saran 
koUann arasına yabancı ve çirkin 
kadınların da düştüğünü hatırla• 
dıkça iğreniyorum. 

Halbuki ne eyi koca idi. Beni 
nekadar severdi. Evine nekadar 
düşküudll. Şimdi af dileyor, fakat 
ben avfedemiyor, ondan intikam 
almak istiyorum. 

z. K. 
Ucuz kurtulnıu§ıun kızım. 

Müsaade et te seni tebrik edeyim 
Erkek dediğin mah1ük başı bo, 
bırakılmaz. Yeni evli kocasını 
insan yalnaz bırakıp giderse başına 
daha bOyllk feliketler de gelebılir. 
Siz Anadoluda iken bir başka· 
sını sevebilirdi. lşte o vakıt 
~elafisi mümkün olmıyan bir felA
ket bapamış olurdu. Halbuki za
vallı adam böyle bir günah işle· 
memiş. Her erkeğin yapbğını 

yapmış.Fakat onu da becereme
mekle acemisi olduğunu ispat 
etmiş. 

Bence ona bu kadar eziyet 
kafi. Bazı şartlar koşarak barişı· 
ver. Hele intikam almayı aklına 
getirme. Senin intikam almıya 
kalkman, evin yıkılması demektir. 

* S. Z. Beyo: 
Sıkılgan tabiatinizi bırakmamz 

için, evveli nefsinize itimat telkin 
edeceksiniz. Kendinizi başkalann
dan küçük görmiyeceksiniz. Bazı 
,eyleri bilmemenin ayıp olmadığı
na inanacaksınız. O vakit cesur 
olursunuz. 

HANIMTEYZE .............................................................. 
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Beni f arketmiyorlardı fakat far
ketmelerini arzu ediyordum. Be
nim bilmediğim bir sUrft oyun
larla hiç kavga çıkarmadan vakit 
geçirmeleri, biribirlerinc karıı 
ihtimamları ve kibarca hare
ketleri hoşuma gidiyordu. Bu 
bilhassa iki büyüğün en küçük 
kardeşlerine karşı olan muamele
lerinde pek barizdL Küçük kar
deşleri çapkın neş'eli bir bacak
sızdı. O yere düştiiğn vakit her 
yerde düşene yapıldığı gibi gli
terlerdi. Fakat onların gülüşlerin
de asla bu düşüşten mlltevellit 
bir memnuniyet yoktu. Ona der· 
hal kalkması için yardım ederler 
ve eğer ellerini ve dizlerini kir
letmiş ise mendilteri ile veya 
marul yaprakları ile temizlerlerdi. 

( Arkaal vı.r ) 

.. . · 
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1 
Dünya Garibeleri 

140 Lisan 
Konuşan 

""" Bir Alim! 
Berlinde oturan Almanyamn 

maruf ilimlerinden doktor Ta· 
ıillo Şülteysin birçok lisanlara 
vakıf olduğunu bilenler çoktur. 
Fakat hangi lisanlara vakıf ol
duğunu ve bildiği lisanlarm ade· 
dini bilen yoktur. Doktor ~ultey 
bildiği lisanları sadece bir rekor 
kırmak için öğrenmemiştir. O, 
ıcadece tetkiklerini daha ko
l y yapabilmesi için lisan öğren· 
mi tir. 

Do1 tor ş~ 
1 nn ad i t 
r 

ne gön· 
< n lı r ızları 

ı retm · iç:n t a ı ın köylü e· 
r· ı ara n :ı bu unan Anna ismin· 
d ihtiy r l:ir kadın Mar yayı 
gö ünce hayretten özıeri faltaşı 
gi;Jİ açılr;.ış ve: 

"Alı, b •nını kıymetli prense-
im. ,, diyerek Mativan n ayak· 

larına kıpanrnıştır. Mariya ise 
ayaklarına kapanan J'.nnaya bir 
tekme atarak: "Dilin tutulsun 
kart şeytan. 11 demiştir. Derhal 
isticvap edilen ihtiyar kadın Ma
riya hakkında şu sözleri söyle· 
n1iştir: "Mariya Milefskaya Litva· 
niyanın en asil prenseslerinden· 
dir. Bir müddet evvel kocasını 
terkedcrek ortadan kayboldu. 
Kocası ve akrabaları prensesi 
çok aradılar, fakat onu bulama· 
dılar. Kocası onu son derece 
sevdiği için delirecek bir hale 
geldi. 

Jandarma tahkikata devam 
etnıif ve ihtiyar Aonanın aöyle-

SON PO STA 

ÖZ TÜRKÇE KONUŞANLAR 

Ali Ağa Diyor Ki : "Sorm~ Kayrı •• Bu 
Kış Köy Odasında Başka Lif Yok!,, 
"Burada Bize Türkü De Söylettiler. Hepsini Kağıda 

Çığırırız.,, Geçirmişler. Biz Kayabaşı, Buzlak 

Ben " D 'ları karğı , lı· 
yım ... 

L ~civert kadife iizerine sırma 
i~lemcli } ö ük elbis%İ içinde, 
yan k yüzü eski bir heykel hara· 
besini andıran ıhtiyar kadın öteki 
köşeden atıldı: 

- Biz de Odacukluyuz •.. 
- Ya sen baba? Sen ne-

relisin? 
Baş m ağ ., ağ r çevirdi: 

Ben de bunların gonşusu· 

yum ..• 

r--==:.========-================ 
diklerinin tamamen hakikat ol· 
dugu anlaşılmıştır. Jandarmanın 

tahkikatına göı e Prenses Marya 
Milefskaya kocasını ansızın ter· 
kederek bir haydut çetesine 
girmiş, kısa bir zaman sonra da 
bu çetenin başına geçmiştir. 

Son zamanlarda haydut prense· 
sin oturduğu evde yapılan tahar
riyat neticesinde kıymeti milyon
lara baliğ olan el ııaslar, pırlan• 

talar vesaire bulu.ımuştur. 

Fakat asil kadın muhakeme 
neticesinde haydutluğunun ceza• 
ıanı bulmuf, hapse atılmııtır. 

I 

i : 
S "ley • Ağa a ldı: 
- Adı da güzeldir, kcndı 

de... Bi görecek oluvisen kayrı 
ayrılaman bizim köyden ... 

Köy lafı açılınca Ovacık köy· 
lü Ali Ağa. adeta canlandı. Ehl!.. 
Bos yere mi söylemişler: 

- Bülbülü altın kafese go· 
muşlnr da yine ah, vatanım de
miş ... 

Sordum: 
- fstanbulu beğenmedin de

mek? .. 
Gevrek gevrek güldü : 

Aman efendi... Sen ne 
diyon? 
olu mu? 

Sima bulu beğenmem 

Ötekiler, Ali ağanın köyü 
niçin arzuladığım anlattılar: 

- Garip avreti yolunu bekler 
durur şinci.. fakır niylesin? Kimi 
kimsesi yoh da hani •. Ondan ötüril 
yohsa .. 

Biz böy!e konuşurken Elif 
kadın birden kulak kabarttı: 

Vah anam • • • Askerler 
geçıyo ..• 

Emine haykırdı: 
- Dime Elif? .• 
- lşitmeyon mu boru seslerini? 
- Bileydik, yolun üstüne 

durur da seyrederdük ••• Vah, vah, 
Yah ... 

h rı • 
emme.. bizim d 
y re ım · Zllntüde ... 

- K ç yaşın Ali Ağa ... 
- Kafa ka ı ı muhtarın 

odasında, durup durur.. bi bakıp 
diyiviren olmadı ki... 

Biraz düşilnduktcn sonra 
ilave etti: 

- Yetmişini geçtik.. emme, 
yetmiş bir mi, yetmiş iki mi, onun 
orasını bilmem ... 

- Eh... Ali Ağa, köye dö
nünce burada gördükleriniıi 
kim bilir nasıl ballandıra ballan· 
dıra anlatacaksın z? 

- Sorma kavrı.. Bu kış köy 
odasında başka laf yok .. Elif be. 
Sen bari derleyip toplayıver de, 
soranlara bi gilzelce anlat.. Ben, 
pek buluşturamam bani .. 

- Ali Ağa.. Dil kurultayın• 
dan ne anladın bakayım ? 

Ali Ağamn verdiği cevaba 
gBre köylü ile efendi ayırt olmı
yacakmış kayrt.. Hani, söz tem· 
sili, onlara yörük deyip geçerler· 
miş.. "Asıl Türk, biziz amma, 
gel var da anlat .. " diyor. 

- Gazi Paşayı gördUnilz mil? 
D6rdü birden atıldı: 
- Buraya niçin gelailk ya ? 

Gaz.i bubarrdZl ıörıniye geldilk. 
- Bari doya doya ıirdll-

Kari Mektuo!ar! 

1 

Terkosun 
Şerrine 
Uğrıganlar 

Tophanede İlyasçelebi 
hallesinde 15 numarada ot 

Behçet ve Beyoğlunda Şahd 
men sokağınd. beş numar 

oturan Hacı Sait [ yler mli 
reken yazdıkları bir mektu 
Terkosun evlerine hala su 

mediğinden, fakat buna rag 
ıirketin muayyen taksitleri rn 
tazaman aldığından ş"k ; t 
mektcdirler. I' rileriı iz bu da 
bir çare bul 

Şe er F 
- Altı nuf u 

babas yı • Bu sene ş 

kasıle b 'r kont r t y 

Riza B. i m'nde bir z 
ladığını tarl"' ·n panc 

mahsul i idrnk edeı e me 
rUp fobri aya tesl'ın tti , 

şimdi fabrika par mı 
ve alac t. mı ta sını ldr 

Fevzi Beyin b c 

edıyor, ben· m F v 

aL 

söyle' 
çirmi. l r diy 
raflarua, kayab. ı, b z 
rız. Saz a l<a n a a y 
Ali Aga, Dolmabahç ~ 
da pek ueyeıımi": 

- Allah, millete. bagı 1 asııı 
Yedi düvelde bö le saray yo 
diyor. 

Ardda bir içini çeker '~: 
- Hey oğul... Sultan Ha 

din gününde bizi buralara so 
lar mı idi .. 

Üryada mıyız, uyanık mıy·J 
şurduk gitti.. diye hayranlı 
ifade ediyor. 

Ovacık ve Damları ı,argt 

bu temiz köylüleri, muhakkak 
köylerine dönünce tatla bir rU1 
dan uyanın şa dönecekler.. '/ 
larına yedi yerden teffle 
edilerek elpençe divan girİ 
divane padişahların keyif çatt 
ları bu kubbelerin altında 
bestçe, korkusuzça dolaştıkla 
söyliye söyliye bitiremiyeceklet 
Ooları. Çınarlı kahvenin önüO 
irili uf aklı köy halkına bu ilk 
belki de aon İstanbul seyaha 
hatıralarını tatlı tatlı anlatır 
dinlemeği ne kadar isterdim·· 

lf-~ 
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1 l'r ~· 
n 

l ,, 
() 

ti 

" 

ecbur 
ır da 

eşyan n 

' 1 mavi 
1 b y z 

Manevralar 

zım ır ., 

rnl·e 
fi rı 

ı, ı ı t rede bir kız leyli 
mekh be vermek, e\ le;ıdir. ekle 
m savıdir. Bi,,i n ih iyaçlarım zın 

1 /. J ... rse ıı kadoc ba it ve ıptidai oldu-

~On dr~ a G~~; ~~:'.' 
1 

uod~di';: bi~i~u 1 

koli r y-
~? V eliahtle Yarş 

tınd Zanıanla d L 

a el 

ştılar 
a oto r a ondra civa· 1 

l'.tlirıi art~llobı lli haydutlar fa 'lli· 
tbırıe lrıg'·rı~ıışlaı dır. llunun üze· 

ayd 1 ız r . 
cı üllar111 f P~ ıs ı otomubi t lı 
L tılak İri aalıyetlerioe mani 
lCltd1 n ..... n sıkı t ·• r.oırka .. erlıoat almış· 

ç &un evvel Belvederfort 

yolunda nöbet beklemekte olan 
iki polis memuru son sür'atle 
~elmekte olan lüks bir otomobi
lm vaziyetinden şiiphelenerelc 
durması için şoföre işaret ver· 
mişlerdir. Şoför birkaç metre 
ilerle dikten sonra otomobili dur-

DÜNYA MATBUA TINDA GÖRDÜGÜM(JZ KARIKA TÜRLER 
Altlarınduki gazı/arı yanlışlıkla değişmiş iki karikatür 

.. 

'ldir.,, 

dı..: mu..,h.r. 
t ard veri'ir verilmez otomo

b' ·n dur .nmasıua polis\er lıid-
:ın işler ve 1. şarak otomo

l> ) anın::t yaklaşmmışlar hızla 
kapı) 1 uçmışlard r. Polisler kapıyı 
aç .. r açmaz lrnyrclten dona kal-

mı l..ı rdı r. 
{.:üukii polisler ot omobilin için-

de u .. ~ınarak derin uykuda olan 
Veliahti görmüslerdir. 

K orkudan ne yapacaklarım 
şaşıran polisler sessizce otomo
bilin kapısını kapattıktan sonra 
şoföre yoluna devaın etmesini 
işaret etmişlerdir. 

ır san toryornunda : 
uyuınu}orsım, yoldaş? 

- Na J uyuy ım yahu: Bu-
rad ne bit var, ne gıir i tü, 

de k f tir. 1\ u aade cdi ı de 
a ışı reyım. 

İspa yol I<ari.'talürü 

- Yahu bu trenler neden 

uneler· 

te i ı e : 
''Birk 

oteli 
bald 
bir ka od·. 

g A.. 

Bu kadmın çocuklarım sattıcrı 
söyleniyordu. Pofisç\': ya ılan tnh· 
l ikat ı tic inde, i h .kika bu 
kadının aç ve parasız kalınca, 
yaşa ıa - icin iki çocuğ"unu 1 O 
liraya s lhğı anlasılch. Çocukln
rın biri bir yaş nda öteki bir iki 
aylıktı. 

Kad n aylardanbcri aç yaşı
yordu. Ve gıdalarını alamadıkları 

için çocuklur da feci bir halde 
idiler. Çocuklar b ulundu ve on· 
la ra bakabilecek bir kadına 
verildi. ,, 

Almanyada Musevi 
Aleyhtarlığı 

A lmanyada Hitler taraftarlan 
B e nmitz ve Bitzveyler tarafların

da Musevi m~zarlıldnrmı kirlet· 
ınişler ve 25 mezarın iistündeki 
h eykel ve mezar taşlarım tahrip 
etmişlerdir. 

.ı:==========-:=.. 

burada birikip kalmış. 

- Hareket me muru düdüğü
nü kaybetmiş te ••• 
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Abdülhamit, Fuat Paşaya Haberler 
• 

Gönderdi, Gönlünü· Almak istedi 
Fuat Paşa Bunların Hepsine Menfi Cevap Verdi 

Muharriri iC 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-152-

Fuat Paşanın düşmanları, 

yalnız bu jurnah vermekle kal
manuşlar, Abdillhamide şifahen 
de birçok telkinlerde bulunarak 
onu bu hususa iknaa çalışmış
lardı... Abdülhamit, iki saal ka
dar düşüuüp taşındıktan sonra 
Ahmet Celalettin Paşayı çağırdı: 

- Fuat Paşa seni sever, 
hatırım kırmaz. Git, şunu ikna 
et. Benim hakkımda yanlış fikir 
besliyor. Sen, hiçbir zaman onun 
fenahğım istemem. 

Kendisini cidden sever ve 
takdir ederim. O, lzzet Pş. ile 
Fehimden şllpheleniyor. Halbuki 
benim kendisine olan teveccü
hüme binaen bunlar da Paşaya 
harşı hiçbir harekette bulunmıya 
cesaret edemezler. Ben, meseleyi 
bizıat tahkik ettim. istimbot 
lcaptanı ile tulumbacı Agahın 
uydurmasından ibaret olduğunu 
anladım. Onun için ikisini de sür
güne yolladım. Sonra Süreyya P~. 
mn sarayda zehirlendiğini yazıyor. 
Doğrusu, bunu kenJisinden um· 
rnazdım. Benim evimde (1] böyle 
bir şey yapmıya kimse cesaret 
edemez: Süreyya Paşa. eceli 
mevudile vefat etmiştir... Şunun 

bunun sözüne inanarak bana da
rılmak, sonra da benim bir düş
manımın konağını kiralayarak 
orada oturmak ona yakışır mı? 
Ben sağ oldukça onu kira kö
şelerinde oturtmam.. Bir iki gün 
sabretsin. Köşkten inmesin. Ben 
münasip bir konak bulur, ona 
ihsan ederim... Göreyim seni 
Ahmet.. Bunlar1 gUz.elce kendi
ıine anlat ... 

Dedi ve Fuat Paşaya gön· 
derdi .. Fuat paşa, bunlan tama
men dinledi~den sonra 'u cevabı 
Yerdi: 

- Paşa f.. Senin adm vakıa 

( Serhaf;ye ) dit. Fakat, senin 
ne kadar namuslu bir adam ol· 
duğunu, beu bilirim. Hatta bunun 
içindir ki ona yazdığım son tez
kereleri de senin vasıtanla ver
dirdim. Ben bir çocuk değilim. 
Yaptığımı ve söylediğimi de bili
rim. Artık o bahiııleri kapıyalım 

Hürriyete malik bir adam oldu
bum için bir müddet le İstan
buld a oturmıya karar verdim. 
Buna, kendileri hiçbir mana ver
mesin. Bu fikri!Dden döneceğimi 
de hiç ümit etmesin. 

Fuat Pa~anm bu cevabı kat'i 
idi. Netekim. Celalettin Pş. me
yusen avdet ederken, eşyanm da
ha sür'atle nakli hakkında da 
emir vermişti ... Nakliyahn bu su• 
retle sür'at kespetmesi, yeniden 
jurnallar verilmesine sebep oldu
ğu gibi Abdillhamidin şüphelerini 
de talcviye etmişti. Hiddet, telAş 

(1) Alıd11Uııı . ı1 i t (Yıldız sarayı) na. 
(BC'nirn C\ İıo) dordi. Jfo:hfr ıaınu ıı 
(Benim e rayım) demomitti. 

ve teessürlerJe huzur ve aramını 
kaybeden Abdülhamit, nihayet 
son bir çare düşündü. Tekrar 
Ahmet Celalettin Paşayı çağırttı: 

- Sen, beceriksiz oldun Ah· 
met... Gittin, geldin.. Hiçbir iş 

göremedin. Şimdi Fuat paşaya 
bir teskere yaz. Teskerenin ba
lasına, yine (yaveri ekrem, mü-

• şür) unvanını koy. Kendisine 
Lfıtfi ağanın konağını ihsan eltim. 
Gelsin; burada, benim yanımda 
yerleşsin .. 

Emrini verdi. Ahmet Celalet· 
tin paşa da, Fuat paşaya derhal 
şu teskereyi gönderdi. 
Yaveri Ekremi Haz:reti Sehriyari 

müşiranı izam dan F uatQ Paşa 
Hazretlerine 

Dev!etJii efendim hazretleri, 
Vatana pek büyük hizmetler 

etmiş olan ve kesirülayal bulunan 
zati devletleri gibi emektar bir 
müşürün İstanbul cihetinde kira 
evlerinde ikamet etmesini 
şevketmeap efendimiz kat'iyen 
muvafık görmediklerinden bu 
sebeple Yıldızda kain ma-
beyinci Faik Beyin pederi Lutfi 
Ağanın cesim konağım hazinei 
hassa hesabına satın alarak zab 
devletlerine ihsan buyurduklarını 

ve bu gündeu itibar~•ı mezkur 
konağa maa aile nakil buyurul
masını, ba iradei seniye teblige 
memur olduğumu arzeylerim 
olbapta .. 

Ahmet Ceıaıettln 

Fuat Paşa, bu teskereyi ge
tiren yaveri bekletti. Ve tama
men menfi bir cevap yazarak 

yaverin eline verdi. Abdülhamit, 
Celalettin Paşaya gelen bu menfi 

MARCELLE 

CHARLES VANE L 
GABRİEL GABRIO 

KAıVUN NAıl11NA 
Filminde 

GLORYA,da 

c 
H 
A 
N 
T 
A 
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cevabı görilr görmez1 artık Fuat 
Paşadan ümidini lcesli. Ve artık, 
ondan gelecek zararlara mukave
met edebilmek için çok kuvvetli 
tertibat almak lüzumunu his
setti. 

O akşamı Zaptiye Nazırı 
Şefik ve merkez kumandam 
Sadeddin Paşalar araya celbe· 
dildi: Her türlü ihtilAI tetebbüs· 
ferini karşılayabilmek için icap 
eden tedabire mUracaat etmeleri 
için çok sıkı bir talimat verildi. 

( Arka ı \'ar ) 

ı1 6o Santiın Boyunda 
Bir Delikanlı 

M. Kemalpaşa (Hususi ) -
Resmini gönderdiğim Ahmet 
oğlu Hasan efendi kazamızın 
Sünlük köyünden 27 yaşında bir 
delikanlıdır. Hasan efendinin bo
yu ( 60) santimetredir. Evlen
mek istiyen, fakat kendisine va
racak kadın bulamayan Hasan 
dendi köyünde bir buçuk kile 
mısir mukabilinde bekçilik yap
maktadır. Kasabaya İnmek ihti· 
yacında olduğu zaman da ( 25 ) 
kuruşa köyünden bir eşek kira
lamakta ve onunla kasabaya gi
dip gelmektedir. 

Halihazırda PARIS.TE 100 sinemada birden gösterilmekte 

olan muazzam film 

İHTİRAS FIR TIN ALARI 
Realist •İnernacılıA-ın bir dönüm noktasıdır.,:t 

Bu büyük ıabe.serin mukayesesini temin iç:n hem Almanca hem ele 

Fransızca nüshaları birden ıcetirtilmiştir. 

Almancası: Fransızcasında: 

EMiL JANNIGS CHARLES BOYER 
ve ve 

ANNA STEN ARMAND BERNAVD 
tarafından ELHAMRA sinemasında tarafından MELEK Sinemasında 

ETUAL SiNEMASI 
Bugün matinelerden itibaren şen ve şuh artist KATE 

von NAGY'nin temsili 
AŞK HAZRETLERi 

Sözlü, şarkılı zengin mizansenli 
bllyük operet « 

Güzel 

Bugün 
İs tok 

Teşrinievvel ~ 

Aydının 
• 

Güzel inciri 

On Milyon Kil~ 
•• 
incir Mevcuttur 

Köylüye Ve Kendimize Hizmet EtoıJ 
İstiyorsak Bol Bol İncir Yiyeliın 

GUzel Aydının incir tarlalarından bir manzara 

Aydm (Husus1) - Bu günü- sul yok pahasına satılmış. ~~ 
mli tamamen incir bahçeleri ara- mahsullln alıcısı azalmış. fıs 
sında geçirdim. Bahçelerde saba- ailzme 18, elleme 14, paçal 
hın saat bqinde baflıyan faali- naturel 8, hurda 4 kuruşınut 

yet akıamın saat albsın~ kadar Fiat dUJkünlüğünden en fJ 
fasılasız olarak devam edıyor. .. k- lü ı ki • " • . . zarar goren oy o ma a ~ 

Bır babçenın önünden geçer· ber, tllccarlar az çok jstifade 
ken incir kurutmakla meşgul klnını elde etmektedirler. 
olan ihtiyar bir köylü ile tanış- A d . . ( "~ 

1 . y m incır pıyasası, rtY~ 
tım. ınsan burada, bu saf ansan- 1 · K t'fi O takl rı ) . ncır oopera ı r a '.• 
lar ara•nda biç yabancılık hıs· · d ki b 1 b. k r•" mm e usus ır oope 
setmiyor. Ruhu engin bir sami- elindedir. Çiftçilerden b~ 
miy~tle dolu olan bu saf köylü; kooperati'ften 1·ıkaAyetçı' i•• 

- lıl bahçeli Öoftnden geçen her ya• nh• b• L k 1 1 dt,. m IID ır KISlm Öf il er ,r 
bancıya olduğu gibi bana da operatifin çok kıymetli hiıaOe" 
" merhabe ,, demekten kendini rinden bahsetmektedir. 

alamadı. Selamına mukabele et· 1. 
tim. Bana birçok özlü sözler söy- Aydın Halkevi, çiftçinin .• ıf 
ledi: de kalan incir mahsulünü is~~ 

etmek için me~kür bir faal1Y" 
- " Bir zamanlar Aydm çok 

zengindi. Servet sahibi olmak 
için fımirden, lstanbuldan, mem
leketin en uzak köşelerinden 

birçok kimseler ülkemize gelir-

girişmiştir. Aydında melll~ 
zürradan birer liralık incir :~ 
almaya karar vermi§lerdir. iV 

ve Antalya vilayetleri de rne"I 
ların birer liralık incir salJll .i 

lerdi. Bire sekiz, on mahsul alır· cağını Aydın Ticaret Od•"' 

dık. bildirmişler, kendileıi n•111~ 
Şi~di vaziyet değişmiştir. mübayaatta bulunulmaaını . ~ 

Bahçeler ayni bahçe, toprak ayni e:tmi~lerdir. Aydın Halkefl j 
toprak olduğu halde Aydın zen- hafta çiftçiden mübayaata b"' 
gio değildir. Eğer istenilse mah-

yacaktır. ~ 
sulu yine bire on almak müm- P 
kündUr. Fakat aldığımız mahsulü Aldığım malünıata göre-~ 
aatama<lıktan sonra neyleyim. senesi eylulünde Ankarada toJıl' 

nan tıp kongresinde bir do j 
Bir zamanlar mlibarek mcıh- ,r 

incir mahıulünden bahse·d·lf' sulü altın para ile sekiz on ku

ruşa sattığımız olurdu. Senelik 
ihtiyacımızı temin ettikten başka 

elimiz;, g6ğsümüz altanla dolu 
kalırdı. Simdi bütün dünya yok
ıuzluk içinde. " 

• 
Bu aaf ki>y adamının sözleri 

Aydının vaziyeti hakkında insana 
iyi bir fikir verebilir. Ticaret 
Odaamdan aldığım resmi malü· 
mata göre, çiftçinin elinde bugün 
10.000.000 kilo stok incir mev
cutmuş. Şimdiye kadar iyi mah· 

Berlinle Batavya Konuştu 
Berlin, 8 -- Merhaleli bir 

surette devriilem seyahdi yapan 
ve timdi Batavyada bulunan tay• 
yareci Fon Grono ile Berlio 
Radyo Şirketi Müdürll Dr. Ratkc 
arumda telsiz telefonla konu
şulmuştur. Sesler çok berrak 
gelmiştir. 

lskenderiye Kaçakçıları 
İıkenderiye, 8 - Uyutucu 

maddeler ticareti yapan 63 kişinin 
muhakemesi bitmiştir. 31 kişi 5 
seneye ve 1000 İngiliz lirası 
nakli cezaya mahkum olmuştur. 
Bir kişi nefyedilmiştir. 

kalori ve havassı gıdaiye ·~~ 
le çok iyi bir mahsul olan ı~ ıi 
memleketin her yerinde is~ 
için propağanda yapılmasıPI 
lif etmiş. 

di ~ 
Milli tıp kongresi şiJIJ ~ 

mesele ile alakadar olmıya ;il, 
vermiştir. Memleketin her Y. t 
incir mahsulünün istihlaki ~ 
icap eden tedbirler alana~ 'I 
Bu karar Aydanda büylik bit 
vinç uyandırmıştır. - Adrısl' 

M. Löbröıı 'ün Oğlunun ~ 
Paris 8 - Fransız; Re• I 

huru M. Löbrön'ün oğlun"" ..J 
nikihı tanınmış zevat bu" 
yapılmııtar. 

Bolivyada lhtilAI 
Asompjsiyon, 8 - Sa~ 

gelen bir habere nazaran 
yada bir ihtilal çıkmıştır. 

Feci Bir inhidam ~ 
Kahire, 8 - Dört ka~ 

ev yıkılmıştır. 3 kişi ölOI ıi 
kişi enkaz altmda katmış, 
kimseler yaralanmıştır. 
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TIMURLENK 
- l09- Muharriri : • * 

Tiınur, Beyazıta Ceva -
hını Gönderdi 

- Yeter y t 1 d Efend' . ' e er, an a ım. 

Yins' ıokız. heni kızdırmak ve be· 
ıı afa b irin h sını ana kırdırmak 

~ erşe • 
ağır d yı Yapmış. Lakin ben 
birdenb ~vranıyorum, yumruğumu 
diye) . ıre indirmiyorum. Bu he-

erı geri "tU . b ! ş h' go rün, aşına atın 
veril~ ı~şah, dokuz rakamına 
unuta esı lazımgelen ehemmiyeti 
gan] nıaz.dı ve Beyazıdın arma-

arını on • • tahk' ar onar seçmesmdekı 
ır nı k d oörı~- a sa ını da anlamamış 

o oıueıne d' B 
gan) 2 1

• u sebeple o erma-
arı geri . . d . 

latnand çevırıyor u. Aynı 
İçin a tahammülü tükendiği 
i tiyo;; sahnenin kapanmasını 
lcrııez e~· .

1
500 sözUnü söyler söy

lerdi: ç.t ere çadır kapısını gös-

rilşü~ Buyu.r~n, gidin.. ileride sıö-
Ve z \'~ ıyı g örUşürüz. 

ilAve ett~ıraz durduktan sonra 

- EFend· · hliyoru .. ınıze selim gönder-
deg" ild' rrı. Çunkü bu şerefe layık 

ır B' . 
başka · •zını selamlaşmamız 
<>lacakt Yerde ve başka şekilde 
d ~ o Ü s . e lanı g n ırp beyi kızılc 

Şncagv 
ınıızı umuyorum. 

İiınur h 
llıenin ' . akareti mislile ode-
b taız ld v • ki ercıber b 0 ugunu bılme e 
çıkt ğına uk son sözün ağzından 
tı.ıbund 

1
81 tldı. Beyazıdın mek

a 'ad 1 ne l~ada : •n ardan bahsetmesi 
"I r çırki . og unu b n ıse onun dn, Murat f ôhretini. aştan çıkarmış olmak 
slifanın k tal1Yan, Sırp Kırnh 
M~likesi u'~ .kardeşi ve Osmanlı 

.. lıv 6gıza 1 era}·ı bu şekilde 
lak· a rnası ok d · k' d' ın d a ar çır ın ı. 
s·· ayan 
Ozi\ sö I . arnamıştı, bu ağır 
başka t; e~ışti. Şimdi, yüzünü 
alakadar ra a Çevirerek elçilerle 
Yord olmuyor 'b' ö - .. u gı ı g runu-
otao. ' onlarda sük1·· ısl terk d' uın püklüm 

li e 1Yorlardı. 
'h trkeQ 1 tiyar812 "' susuyordu. Prensler, 
kabzala ' ellerini hançerlerinin 
n ,_ rına c"t" 
ıatt, uzun t.O urnıüşlerdi. Koş-

lşıp k hlesafeleri bir hamlede 
td Udret)' b b en O 1 a alarını tahkir 
" srnan "l 
rOrçalattıak . ?& unu yakalamak, 
1~orlardı ı~ın s~nki emir bek
tgtnişlerd'. ~ arhaıılar, başlarını 
\' ı, du ·· .. 
e l>ek k k Şunuyorlardı. Yeni 

~Ülerioi d?r
1
• unç bir harbin gürül

B endini ~: ıyorla~ gibiydi. Katip, 
h'eyalldı:ı Yhetrnışe benziyordu. 
. ılıniye b mektubunu bilmiye 
lrı' d Uruştu .- n e hı rınuştu, avucunun 

rpalıyordu 
" liınur b • 
Rıutanış} ' u dalışlarda ve dal-
lit . Qrda k d' "•Yen • en ı şerefi için 
bir duy~ıulyonlnrca halkın tek 
2Ötdu, h guy.n bağlı yüreklerini 

a~ ıle aı:\ • 
- Lı gu umsedı· 

)e • 11aydi .. 111 • 
tıniıe 'd' ogu arım, dedi, 

tu" gı an h . 
ıtlınu be-k • . ra at edıo, buy-

1> taa, iy· leyın. .A1lab ne ya· 
Jl 1 Yapar. 

~lcaş:erısl]er, beyler ve herkes 
oa u caşa k k 

f•nı eller· . çı tı tan sonra 
fUtırniye k ının İçine aldı, dii-
Gcsııerin · oyuldu. F esfiphanallahl 
lahaYYUl ın 6nüne ne Beyazıtın 
ile bir ..... edebildiği şekilde siması 
n "<- ev lk' • ~ harp ve ı elçilerin yilzO 
tı' sah ı · ' 1llde ne erı ~eliyordu. Zih-
e d canlanan 

olaşan . • uyanan, gezen 
G · Yıne Tcvckküld'' llll erçı b b u. 

lt Şle her u elirişte, bu görll-
lı\lvet sıkıntıyı gideren bir 

vardı. Agulanmış gibi 

acılar içinde bunalan yüreğiue 
de yine bu tecelliden yudum yu
dum tat geliyordu. Lakin sille
Jendiği bir sırada sille atanı 
unutmak, sillenin acısını unutmak, 
ve silleyi geri atmayı unutmak 
kendisine garip geliyordu. 

Sevgi ve sevgili her şeyden 
üstlio miydi? insan, aşk denilen 
kuvvetin bu derecelere kadar 
esırı olabilir miydi? Sevgililer, 
ele geçirdikleri ylh'ekten her dü
şünceyi, her duyguyu her ihti
yacı silebilirler, miydi? .• Timur, 
hayretle ve hayraniyetle Tevek· 
küliln zarif hayaline bakarken 
bunları düşündU. Kulağile din
lediği gibi göıile de görmüşlO. 

Bazı adamlar, maddi ve mane
vi bütün varlıklarından ayrılarak 
yalnız sevgilileri için yaşıyabili
yorlardr. Onlar ekseriya yemez· 
ler, içmezler, uyumazlardı. Hatta 
giyinmek ihtiyacım bir tarafa 
atarlardı, aç ve çıplak bir kö
şeye çekilip günlerce düşünürler, 
inlerler ve ağlarlardı. Bunların 
göz bebeklerinde yalnız bir vü
cut, dillerinde yalnız bir isim, 
yUrklerinde yalnız bir muhabbet 
dolaşırdı. O gibiler, deli değil
lerdi, fakat aşıklardı, aşkın en 
yüksek derecesine vardıkları için 
bu derin feragati temsil ve te-
messül edebiliyorlardı. Halden 
anlıyanlar, bu halete " Fena 
fHaşk ,. diyorlardı. 

Acaba kendisi de bilmeden, 
farkında olmadan böyle bir ha
let mi geçiriyordu ? Beyazıt ta
rafından yüzüne tükiirüldüğü bir 
sırada Tevekkülü düşünmek ve 
o tükürüğü silmeden, tüküreni 
de e:ımedcn öyle bir düşünceye 
zihninde yer vermek l:aşka neye 
hamlolunabilirdi?.. Fakat bu, 
yUkseliş te o:sa iyi bir şey de
ğildi. Tacı tekmelenen bir hü
kümdarın aşktan evvel hürmet 
edeceği vazifeler ve sevgiden 
evvel düşüneceği şeyler vardı. 

Aksak Cihangir, giizel Tevek
külün göz kamaştırıcı hayaline 
gözlerini kapadı ve yerinden fır
lıyarak haykırdı: 

- Hoş gör yavrum, yiizüm 
kirli. Bu kiri lcanla temizlemez
sem sen benden iğrenirsin. 

SON 

( Arka11 Yar) 
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- uN ru~ tA Sayfa 9 

Amerikada Türk Kabileleri' 
• • 

Yenidünyanın ilk _ insanları Oraya 
Acaba Nerelerden Gelmişlerdir? 

İnsa~ların İlk· Atası Hakkındaki Nazariyelere Gelince ... 
Son çıkan .., ............... ~--------------.....,.--..-... ...,.~ ... -------. .... ..-11m1111 

aylık Le Moi mec-
yayıldığı ,, beyaı 
olunuyor ki, b1i 
nass tekAmnl ve 
istifadan ve bina• 
enaleyh polije
nismden baık 
bir şey değildir. 

muası, Amerika· 
nın ilk insanları , 
arasında bir ta- _.._......_ 

kım TUrk kabile
lerinin mevcut ol
ması ihtimalin
den bahsediyor· 
du. Gazetemize 
tercüme ederek 
naklettiğimiz bu 
yazı münasebe
lile bir mektup 
aldık. Muhterem 
mektup sahibi, 

A S 

~ Eskim(\14ı-. 

kıs~lg\iJ\lel" 

m şiyAlllar. 
CJ Se.il'. Aha l 

tarihi ve ilmi 
esaslara istinaden 
bu tez etrafında 
birtakım mal-ô
mat ve mütale· 
alar serdediyor. 
Bahsin ehemmi-

tıo :i .. ...... • :-.ti:· -~ ~ 
p o. t_ e ... t\ e -z y ·a 

Her ne hal 
1 ise, maksadımız, 

ne vaız vermek, 
ne de kimsenio 
içtihadına taar
ruz etmektir, her• 
kes istediği gibi 
düşünmekte hUr 
ve serbesttir. 

lnsanlcmn ilk 
atası addedilen 
Ademden bugü• 

ne kadar takribeı 
elli yedi asırlık 
bir zaman geç• 
miştir. Halbuki 
Ademden 8 asır 

evvel Sümer Pate-
yetine binaen bu 
yazıyı dercediyo-
ruz: 

._ ___________________ ..;.. ________ ,1, ssi'lerinden "Ur· 

Efendim, Amerlkada muhtelif kabllel rln mevkilerini gösterir harita hanna " mn ya• 

Son Postanın 22 eylul 932 derecede, milyonlarca insanlar bu şadığını tarihler bize gösteriyor. 
tarihli nUshasında "Amerikada fikirdedir. Garbi Alman yada " Düssel· 
ilk Türk kabileleri,. namı altında Bunlar Hazreti Ademi insan• dorf ,, civanndaki " Teandertal " 
yazılmış olan ftkraları okudu~. Jarın ilk atası ve Hazreti Nuhu vadisinde vaktile yapılmış olan 
Bu bapta yürütülen ilmi nazarı- ikinci babası addederler. Tufan· Arkeolojik tetkikata nazaran 
yeler, kanaat ve içtihadıma tev~- dan sonra bütün dünyadaki adam- milattan yilzlerce asır evvel Av-
fuk ediyor. Bunun için, bazı mu- ların, Hazreti Nuhun üç evlAdın- rupa kıt'asındn, iriyarı, yabani 
taleatta bulunmak istiyorum. dan yetiştiğine kail olurlar. Bu insanların yaşadığı anlaşılıyor. 

Evvelce şurasını arzcdeyim ki, Şu izahattan Ademin, insan-
d b. b' fikri insanlara telkin eden baş· 

kanaatlerimin isabetin e ıç ır larm ilk babası olmadığı anla· 
Slıretle musir degv ilim. Hakikate lıca Tevrattır. Kuranı Kerim ise, l 

ı ş . ıyor. 

vasıl olabilmek için, her türlü bilakis sliimlara, Polijenismi Tevratı kendilerine hüccet ve 
tenkit ve mütnleuları şükranla işaret eder. senet ittihaz edenlere karşı da, 
karşılıyacağım. Sure'i rum'un 20 inci ayetin- ·bu keyfiyeti yine tevratla ispat 

Malum olduğu üzere, Ame- de ,. insanların topraktan halk etmek iktiza ediyor. 
rika kıt' ası büyük dışdenizlerle edildiği, sonra beşer olarak Kitabi tekviuin 4 üncü babının 
çevrilmiş dünyanın beşinci par- s= ( 16 • 22) Ayetlerini gözden ge-

çasıdır. Bunun yalnız şimal tarafı = RADYO çirirsek " Kayin - Cabel " karde· 
.. Beriug .. boğazı ve" Aleuten,, ada-
ları vasıtasıle Asya'ya yaklaşmış. şini öldürdükten sonra "Aden., 
tır Diğer kısımlar, tamamile eski 9 Teşrinievvel Pazar nin şarkındaki biladı " Nud ,, a 
dUnyadao ayrılmıJ bir vaziyettedir. fstanbul - (1200 metre) 18 orkistra, gidiyor ve orada bir ıehir kuru-

Şu halde Şimali Amerikadaki 10,5 Ucd:ıyii Musikiye Heyeti, 21 gra· yor, adına da, oğlunun ismine 
kızıl gönlü insanlarla Eskimo'lar mofo. izafeten '2Hanuk., diyor, 

Bükroı -( 394 motre ) 20 radyo d T 
Ve Sl·yahlar bu kıt' aya nerelerden 1 '):\ ) f °Kayın., ın torunların an o-daril !ün 1111 u, -v, 4< gr:ı.ıoo on, 21 Ma-
gelmişlerdir? Merkezi Amerik~- zar'ın Don Jean i lmli operası. belkın • T<1belkayın ,, bakırdan ve 
daki Meksikalılar Cenubi Amerı- Belıınt - (430 metre) 20 konferan~, demirden alit ve edevat yapıyor 
kadaki, Peru'lular, Brezil'yahlar, ~0,5 kouıan konseri, 21,3;; Lohar ge· ve kendisine de bakırcıların, de-
Siyah'lar hangi yerlerden hicre~ ccsi, 2:.l,35 nktnm haberleri ve Çigan mircilerin başı namı veriliyor. 
etmiştir? Bahama adalarındakı orkestrası. Diğer torunları olan " Y o bal ,. a 

k lfoma -( 44 l motr•) 21 Aınik:ı is· 
Kayık adası, .Türk. ~d~l~rı, Tür ıııiııdoki operet. tamburacı ve miskalcilerin ve 
!Joğazı ve saıre gıbı ısımler ne· l'raA- - ( 483 metre ) 20 grnrnoron, "Y abele,, e dahi mandıracıların 
reden çıkmıştır. İşte bir takım 20,50 kabara, 22 s~nfoni. başı namı veriliyor. 
sualler ki bunların cevaplarını Viyana -:- ( IH 7 ıııotra ) 20 konser, Tevratın şu beyanatına karşı 

kat'i olarak vermek çok müşküldür. 21 operadan n:ı.'til, ~3 konııcr. Ademin demir devrinde yaşadı-
Hakikatc bir dereceye kadar Peşle - (ô50 nıctra) 20,~0 Lelıar'm g" ınn hükmetmek icap eder. Bi-

d lıir opereti. 
vasıl olabilmek için, e~v~lemir ~· Varıova - ( 14ll metrıı ) 21 halk naenaleyh, bu devirde berhayat . 
Amerikohların menşemı tetkık ko11seri, 23 dans havaları · olan bir zata nasıl olur da, insan-
etmek sonra bir karar vermek lierlin - ( lt.i 'lj metre) 21 orkestra, ların ilk atası ııamı verilir? Ta-
icap eder. 23 lfaıuburgtan nakil. 'h' k dd l Ade-'ı'n 

Amerikalıların menşeleri hak· O T . . 1 p . rı t mu a es er, ... en 
d u· • r l eşrımevve azartesı sevgili oğlu olan "Şit,, in kabeyi 

kında iki fikir var ır: aırı. yer ı- letanbııl - (1200 metre) 18 Mflşerref 
lerl·11 hariçten çelm. esi, dig" eri de, taş ve çamurla yaptırdığı ve kı-

Jlanıın tarafındaıı alaturka konser Hl,5 b 
Amerl'kada yetışmış olmas1d:r. 2 lıç!a harbetmek usulünün de u orkhıtira, 1 Hikmet Hiıa. Hauım ilo 

Monojenism "Monogenisme" arknılaşları tarafiııdan koııser. zamana miisadif olduğunu yazı-
yani insanla~•~ t~k. bir menşeden Bükret -- (31.14 metre) :.!0,40 grnıno- yorlar. 
geldiği fikrını. ıltıum edenler,e fon, 21 s:ıloıı orkc trası, 20.43 h:ırp solo. Artık bu kadar hakikate kar-
nazarao Amerıkalıların Asya kıt - He gut - (.ıBJ ıııctrıı) 20 ,\lıııaııca, şı Adem'in ebülbeşer old.1,;unu 
asından büyük de·1izleri aşarak ~ı Kes konseri. 21.30 Zagrnptaıı n:ık J, iddia etmek ve bütün ins rnları 
bu kıtaya geçenlerden neşet et- g"Llııflıı fıalıcrlcri, lioıır:ı ı)igan orkc-:.trası. onun sulbünden indirmek lüzum-

d. r Roma - ( 441 ıııotre) 21 gram ıfoıı f 1 t b k mesi icap e ıyo · . 21 ,4;; hafif konser. • suz ve aza taassup an lŞ a 
Polijeoism "Polygenısme,, ya- l'ra~ - ( 4.:l8 metre) 20 lrıgiliz.~e birşey değildir. 

ni insanların çok menşede~ gel- ıııiıkfllı>ınc, 2-0, 15 orkestra, 23, ı:; ak,aın Şurası da kayde şayand r ki, 
diği fikrini illi~am ede~lerın·~ b~- koıı~uri. Asyanın garbi cenubisinde zuhur 
nun aksini düşunecelderı tabııdır. Viyana - {fil 7 ıııetra) 19,ıl;; koııfo- eden bütün peygamberler ''Şit,, 

Meseleyi layikile kavr.yarak raıı11, ~O,i!O orı..estra, 2:-3, ı.; akşam ten creldig· i cihetle, Cenabı 
b'I k koıı sori. "' 

kat'i bir fikir vere 1 me ıçın, t-'oşte - (5:>1 ınetr ) 20 l\lıı. ır hnlk Ac.!cm'in insanların değil, ıalnız 
bu iki menşein ne olduğunu tet- ~Rrkılnrı, 21,15 konfcmmı;, :!J.4; Ku- bu ulu zatlcria ceddi alası .r. 
kik edelim. 'aı 14'1, ~:!,4.J hnl er vo Çigan. işte, insanlar n tek me ı'i 'den 

Monejenism fikrini iltizam Varşc:.va - (l Hl ıııotr ı :.O. ·w ınnsa- gclaıg" i hakkınd l1'<İ nazarivtJ bu 
h:ı' (',. 21 akşam kons ri, 2.?, 10 ikinci 

edenler Hizumsuz bir taassup gös- kıa 
111 

konsl'r, ~a, 15 da.ne hınıılaı 1 • suı ttle ~ukut ediyor. Bunu ı ye-
tercnlcrdir. Başta Museviler olmak Ucrlm __ rn:JS metu) :!O }Cni ııeş· rinc çok men ~e nazariy .... · ı ge-
üzere, Hıristiyanlar ve hatta rı).ıı, <:.o,a;; halk ı onseri, ~ı, . .ı;; iıı&an çiyor. - J. H. 
İsla:nlarıu ekseriyeti denilecek ve ~.ırkı, ~3,:W ftm musiki. ( Arkası l~ ııı ) 



10 Sayfa 

lıı~ iltero U fll.; Ometi brafın dan Gaıi 
Hı. ne hediye edilen eserin te r ciimesi 

ÇANAKKALE 
- 124 - Yazan : General Ogland~r ı 

Topçu Ateşi T amamile 
Kesilmişti 

Suvarisi tarahndao gayet 
mahirane idare edilen bu tahtel· 
bahir Marmarada 22 gün kaldı 

Ye bu müddet zarhnda iki 
ıambotla Çanakkaleye git-
mekte olan iki bliyOk nakliye 
ıemisini batarmıya mttvaffak 
oldu. 

Gerek bu tahtelbahirin, 
ıerekse 18 Mayısta Marmaraya 
gireıı E 11 işaretli tahtelbahirin 
kuvayi seferiyeye çok büyük yar
dımları oldu ve mayıs nihayetine 
doğru Türklerin denizle olan 
nakliya tı tamamile inkıtaa uğradı. 
Bu ta rihten sonra, tahtelbahir· 
lerin mütemadi faaliyeti sayesin· 
d e lıtanbuldan Çanakkaleye de
niz tarikile takviye kıt'atı gön
derilemedi. Her ne kadar Türk· 
ler, gece vakti ve sahili yakm
dan takip e tmek suretile giden 
l<UçUk gemilerle erzak ve levazım 
gönermiye devam ettilerse de, 
bütün Türk askeri muharrir
leri, Çanakkale seferinin deva
mı mOddetince şibihcezirede 

bulunan askere erzak, levazım 
ve cepano yetiştirmekte son de
rece mUşkülit çekildiğini itiraf 
etmektedirler. Mayısın ortaların

dan sonra hemen hemen bütün 
erzak, levazım ve ccpane ve 
hatta takviye kıtaatı karadan 
ıevıcediliyor ve bu nakliyat için 
lazımgelen öküz ve manda ara
balannt tedarik edebilmek haylı 
zamana ihtiyaç göıteriyordu. Bu 
teahhurlar ylizllnden 5 inci ordu· 
11un haziran ayında bir mllddet 
adam başına ancak 160 atımlık 
c:epane ile kaldığını yine Tlirk 
raporları yazmaktadırlar. 
2 Mayısta 700 Baby Tepe•lne 

Taarruz 
Harekatm ilk gilnlerinde ku

\'ayi seferiyenin mazhar olduğu 
yegane nimet, bahar havalarının 
ıon derece iyi gitmesi idi. Mayıs 
availinde hava tam harekilı har
biyeye miisait bir surette gidiyor 
•e birbirini tevali eden berrak 
ye güneşli bahar. günleri her 
hususta bedbin ve neşesiz olan 
askerin maneviyatını yükseltiyor-
du. Nisan ve mayıs ayları zar
fındaki muharebeleri tetkik eder
ken bu hususu daima göz önün
de bulundurmak lAzımdır. Çünki 
müstevli kıtaatın, yardım ge
linciye kadar şibihceziredeki 

mevkilerinde tutunabilmelerinde 
en büyük amil, Tnrklerin top 
cephanesinin noksanbğandan son· 
ra, hiç şüphe yok ki havalarm 
ıyı gitmesi idi. 

c:::========:ı:::::================== 

(' 
Resim /'alılili Kuponu 

1 :ı.lıiati ıı lı l uğronmek iıstiroronu 

rr ıııinizi li adot kupon ilı bir· 

lı t" gönder i niı; . Resın i ıı i·1. 11rı.y• 

lllıhllc ve iade edil ıu &ı. 

İEim, mesle'< 
' cya b:ı n 'at ! 

Bulunduğu 

rııeıııleko t 

rt · ~· rn .nti ı, ; 1 
u lccok mi '! 

H<'s i ıııi rı kli,o.ıı kuru t i 14~ 

Pul ıııukabifüıde göııdorı!o ıl.~. 

\ 

Anzacta, mayıs bidayetiede 
Jeneral Birdwood kıtaahnın kar
şılaştıkı en mühim mesele Wo
nosb Geclby deresinin baş ta
rafındaki mevzileri ıslah etmekti. 
Burada ve (Buby 700) tepesinde 
bulunan Türkler Altmderenin o 
kısmına ve hatta Rusell'o Top 
ile Wac Laurin'o Hil tepelerin
deki İngiliz mevzilerine hakim 
bir vazıyette bulunmakta idiler. 
Godby fırkasının harp notlarına 
nazaran birkaç gün düşmanın 

topçu ateşi tamamile kesilmiş 

ve Türk kuvvetlerinin 29 uncu 

fırkaya karşı konmak üure çe
kildiği ve Anzac kıtaatmm kar· 

şısmda ancak az miktarda 1 ürk 
kıtaatı bırakıldığı zehabı hasıl 

olmuştu. Bu vaz.iyet karşısında 

700 Baby tepesini zaptederek 
bütün Mortar Ridge ve 400 ra· 

kımlı sırtlan Anzac kıtaatının 
şark cenah hututu içine almak 

Uzere harekete geçilmesi için 1 
mayısta emir verildi. Maamafih 

bir mliddet sonra bu harekatın 
zamana göı e pek vasi olacağı 

tahmin edilerek Mortar Ridge ve 
400 rakımlı sırtların zaphndan 

sarfmazar edildi ve ayni zamanda 
da taarruzun yalnız Baby 700 
tepesine inhisar etmesine, 2 
mayıs akşamına tehirine ve 
Jeneral Godley fırkasının Uç 
taburile yapılmasına karar verildi. 

Kararlaştırılan plAn şöyle idi: 

2 Mayıs giinü akşamı saat 1 de 
Baby 700 tepesi bir çeyrek 
saat mUddt.tJe karadan ve deniz
den bombardıman edilecek. Saat 
7, 15 de topçu ateşi Battleship 
hille tepesi ile Conk bayırına 
tevcih edilecek ve Otago taburu 
Monasb Gully deresinin Garp 
tarafındaki çatah Uzeriııden ve 
Kolenel Monash livasının 
16 mcı ve 1 ! inci taburları da 
fark taraftaki çataldan ilerilemek 
suretile piyade hücuma geçecekti. 

( Ark:ı~ ı var ı 

Osmanlı Borçları 
Meselesi Parist e 
Nasıl Halledildi ? 

( Bat tarafı l inci sayfada ) 

yetinin hissesi resülmalin yüzde 
( 8 - 9 ) una inmiş olacalctır ki, 
bu miktar kabul edilen frank 
esasile yüzde (40-45) demektir. 

itilaf projesine göre, yeni mu
kavelenin imzası tarihinden itiba
ren tediyesi tehir edtlen kupon 
bedelleri de verilmiye başlana

caktır. Bu tarih 25 teşrinisani 

1932 dir. Fakat yeni eshamın 
ilk kupon tediyesi 1933 teşrinisa· 
nisinde iptidar edecektir. 

Bu şekil itilaf, ortaya ç ıkarı· 
lan muhtelif şayialara rağmen 

hamiller meclisi tarafından kabul 
edilmiştir. Eski borçlara ait olup 
ve itilaf esasmdan fazla kalan 
esham, Üzerlerine damga vurul
mak suretile Türkiyeden ayrıl
mış memleketlerin hisselerini tem· 
silen borsalarda muamelo göre
receklerdir ... 

SON POSTA 

Bir İtalyan Edibesi 
Şehrimizde 

Madam Lombardini Burada 
Konferanslar Verecek 

J 
Madam Lombardlnl 

LAtin ve İtalyan edebiyatının 
maruf simalarında Madam Profe
sör G. Lombardini şehrimize 

gelmiştir. Ayni zamanda bazı 

ltalyan gaztelerinin muhabiri 
olan Madam Lombardini geçen 
sene de memleketimizi ziyaret 
etmiş, bil~bare ltalyaya avdttin
de fstanbula, Bursaya ve Türki
yede son on sene zarfında yapı· 
lan inkılaba dair konferanslar 
vermişti. 

Profesör Lombardini bu sene 
de bir müdde t memleketimizde 
kalacak, Ankarayı ziyaret edecek 
ve sonra intibalarını bir kitap 
halinde neşredecektir. İtalyan 
profesör şehrimizde birkaç kon
ferans verecek ve yakında Be
ycığlunda Kaza d'İtalya salonla· 
rında bir Türk - İtalyan kitap 
sergisi hazırlıyacaktır. 

Ressam M. Friscia 
İtalyanın tanınmış resaamla

rından M. F riscia şehrimize gel
miştir. Avrupamn en mühim 
resim sergilerine iştirak eden 
mumaileyh şehrimiı:de birkaç ay 
kalacak ve burada yapacağı 

eserlerinde Kazaditalya salonla
nnda bir ~ergi açacaktır. 

c:;::.:-::==============-=========::::ıt 

Askerlik Davetleri 
.tıeyoğlu Askerlik Şubesinden: 
1 - 316: . 3'~5 doğumlulardan 

sunufu muhtelifeden bakaya kal
m141lar ve süveri saire ile hizmeti 
mükellefesini ifn etmemişler ile 
324 ve 325 doğumluların askerlik 
etmiyen esnan erbabından Deniz 
sın ıfına mensup olanlar 13 • 10 • 
932 sabahı diğer s nıflar 20 - 1 O 
932 sabahı ve gayrımüslim 

324 doğuma kadar bakayalar 
ile 324 esnan erbabı da 18 - 10 
932 sabahı sevkedilmek üzere 
şubede ispatı vücut edeceklerdir. 

2 - Bu doğumlulardan kısa 
hiı:m'eto tabi olupta hakları refe
dilenlerin ayni günlerde şubede 
bulunmaları. 

3 - Jandarma sınıfının hangi 
gün şubeye gelecekleri ilin edi

lecektir. 
4 - Bedel sevk günleri ka

bul edilmez, bunun .için daha 
evvel müracaat laıımdır. • ---- -

Mevliidu Şerif - Avukat 

Hamdi Halim Beym haremi Aliye 
Hanımın ruhu için yarınki pazar
tesi günü öğle namazmdan sonra 
Kadıköyde Osmanağa camiinde 

Mevlüdu Şerif okunacağınden arzu 
buyuranların teşrifleri rica olunur. 

Yeni Neşriyat 

Olimpiyat 
7(i rn c ı ııiıslıas ı ı:ıkt t . fodoras · 

v oıı d :~ b ir içli m:ı • K o rıı cdi s por • At· 
İotızm • Cııııı a g!l rı kıi spor harııkc l· 
teri - l<' ı ı t ı~raflar, t en kitler. Çfürı ez· 

n ktOH U!! :ıl ·~ıı . lt ıı ııı ak ale de fut· 
lJ()luu t.ekui~ın e girilıçor. 

9 

• 
lzmir, Tokadi Zadeyi 

Nasıl Kaybetti? 
- -------· d 

(Baı tarafı l inci uyfada ) dan geçmesini vesile ittihaz e e' 

Bey, bu smnın ağrılarım rek kendisile görilşmek Uı~~ 
duymağa başladığı dakikadan kahveden çıkıyor, cebindeki 
itiberen Nisır Beyin tabancasını bancasım çıkararak kalbine " 
cebine koymuştur. kıyor. lr 

Şekip Bey, çok yakın dostla- Korkunç bir silah sesi k• 
rma " Nasır ölürse ben altmış vedekilcri ve civardaki h,Jkl aın, 
yaşından sonra evlAt acısına da- titretiyor, Şekip Beyin ağır ai' an 
yanamam, mutlaka kendimi öl- yere dUştfiğünU görenler k~ latd 
dürürUm. Dostlarımdan rica ede- yorlar. Muhterem ihtiyarı ~ ün 
rim. ki mezar kazsınlar,, diyordu. kenara çekiyorlar, Doktor Jene 

Maalesef Nasır Beyin sıhhi lar kanfre fırıngası yapıf~ ib iş, 
vaziyeti de ağırdı.Doktorlar fennin lar. Heyhat, bu son tedbi~ leri 
bütün icaplarını yaptıkları halde de faidesl görülmüyor fi 
hastada temenni ettikleri salahı tam saat sekizi çeyrek gc~e 1't1' tırrn 
temin edemiyorlardı. bine kurşl.!n sıkan Şekip se,! Du 

İhtiyar baba, Sıhhat Yur- yavrusunun vefatından üç 5', 
dun da bulunan og~ lunu ziyarete b. k h l riııl ••l 

ır çeyre sonra ayata göze ... 
gittikçe onu sevenler arkasını yumuyor. ti it g 
bırakmaz, kendisini sıkı bir ta- Tokadı zade Şekip Bey, 
rassut altında tutarlar-dı . miye o kadar kat'i surette kar' 

Nasır Bey evvelki akşam da- rını vermişti ki daha evvele' •nla 
ha sakindi. Hastanın süküneti kaleme aldığı bir mektupta N~ 
biraz ümit bile uyandırmıştı. Ya- Beyin ve kendisinin vasiye~ tay

1 
zık ki bu ümitler çok sllrmedi. b 1 d B ktllf 

yazmış u unuyor u. u me _ı. lbü 
Sabaha karşı saat beşte ölüm üzerinde çıkmıştır ve şu ıner ıici 
bu kıymetli, gürbüz genci kucak· d d" 
ladı. Nasır Bey gözlerini hayata e ır: .._,k teğ 

"' Nalsır vasiyet etti.. Sogd tak 
kapadı. · kuyuda Halim Ağa zade 1-1_ iP'. •un 

Şekip Beyin akrabasından rill' 
bir zat bu haberi alır almaz Şe- Beyin yanındaki mezarların bı ..a. dir. 

gömülecek... Annesine, kardft', ... 
kip Beyin evine koşuyor Tokadl . ,o -. 

ne, birkaç dostumuza bu vasıY 
zadenin refikası ile biricik kızını ol 

bildirdim. Beni de onun yanı •ın 
evden alıyor Bayraklıya götü- "1 

~ömünüz, yeni tabut isterne Ilı laaı 
rUyor. Uzürime bir şey örtülmiyece. l·r· 

Şekip Beye gelince, hiçbir ~ .. 
Soğukkuyu camii şerifinden bir 

ŞP.yden haberdar olmıyarak ev- tabut getirilmesini rica ederilll· ile 
den çıkıyor, tramvapa biniyor. Şekip 

Kara haber nekadar çabuk Haıiye: Bu vasiyetimi boıat 
şehirde fayi olmut ki bir ecnebi lara linet olsun! 
hürmetle eğilerek " Başmıı sağ Cenazemin eve götürülıneot" 
olsun üstat .. diyor. d k _,,,> 

d k k d sini, diğer bir yer e yı an..-
Şekip Bey 0 8 i 8 a uğra· yukarıda bildirdiğim mezırJ,ıl 

dığı felAketi anlıyor. Bitkin ve defnedilmesini aziz dostlarım~ 
peri.şan bir halde tramvaydan · rica ederim. - Şekip nJ 

inerek vapur iskelesi kartısında Tahkikata göre Şekip .,., 
R~mzi Beyin kahvesine giriyor. hadise günfi evden çıktığı ıaıJJ~ 
Uzaktan ketıdisini gören Cemal bir komşusuna şunları slSyl~mittif. 
Şahengeri Bey yanına koşuyor : "- Beni artık beklemesinlel'' 

- " Şekip, bu teessürün ne ? G 1 · w • 

Biraz kendini topla: Hem sende e mıvecegım. " fi T okadi zade Şekip Be)' ,.. 
tabanca varmış, onu bana ver. " d 'd . B" k h 1 ... yaşın a ı ı. ırço ass~ . ,ı 

diyŞ~kip Bey .. Ben sizin umdu- rakik şiirleri vardır. lzmırla ol' 
tarafından çok sevilirdi. Abd ıMo 

ğunuzu yapacak adam değilim . hamit devrinde Bitlise sürülrP~ 
Beyhude endişe ediyorsunuz . ., .,,, 

Meşrutiyetten sonra ilk Osrn ,., diyor. CP' 
O sırada çok sevdiği kundu· Meb'usaiı Meclisine Manisa 

racı Mehmet Ali Efendinin civar· Meb'us intihap edilmişti. _/ k 

Maarif Vekili Söz V eriyoı 
----· ---

~ ( Bat tarafı l inci ıayfada İ 

miş ve Reşit gatip Bey gibi 
kelim ve vicdan hlirriyetinin en 
hararetli taraftarlarından birinin 
Dariilfünunun başında bulunması 
Dari.ilf ün un heyetinin huzur ve su· 
kün içinde çalışmasına vesile 
olacağım söylemiş ve teşekkür 
etmiştir. 

Bir aralık Mustafa Hakkı B. 
ıstılahlar me-!elesi.1e temas etmiş 
ve Darülfiinunun bu sahada çalış
mı ya başladığını söylemiştir. Bu
nun üzerine Reşit Galip Bey JU 

beyanatta bulunmuştur: 

.. - Evet.. Bugünün büyük işi 
olarak dil işi vardır. mesamın 

ağırlık merkezi Ankara olacaktır. 
Fakat ıshlab işinde şüphe yok ki 
en müessir yardımı buradan gö
receğiz. Ankaraya gider gitmez 
Dil Cemiyeti faaliyete geçecek, 
maarif teşkilatı bütü gayret ve 
kuvvetile diğer hükümet teşkili· 
tile birlikte bu çetin işe atıla· 
caktır. Söz derleme işini altı ay 
zarfında sona erdireceğiz. Buna 
muvaffak olduğumuz zaman bu 
toplanan mal&emeden dili-

mızın temizlenmesi ıçın ti' 
fade etmek meselesi gelecek~ 
Bu ilmi mesainin başında ıstı J 
koymak usulleri ve kelinıelttf• 
ıstılablaştırmak işi bulunacak J' 
Halkımızın dilinde · yafıyan ~ 
meler, bu İfin bizi korkut~· 
tarafı olmadığım gösterec~"' 

Hlmit Zübeyr ve ishak JU';, 
Reyler ( 10) bin, Muallim N.u;,ı 
Bey ( 25 ) bin, Velet Çelebı iJ:_ 
( 40 ) bin kelime topla1111 ; 

Bunlar münferit çahşmalarl~ bit' 
muttur. Biz on bet muallİIP1 Jt. 
den çalıştırdığunız vakit iş d ~ 
şecek ve tahminimize göre ~I 
bin kelime bulmak mOmkUıı ~ 
caktır. Derleme işi bir usu~ t -,1 
tında olacak ve bu iş iç•11 ,! 
talimatname yapılacaktır. Me• tf 
Kelime serileri yapılacak, he~etf. 
ler, gökteki kelimeleri, tabı•~-
lar nebatat ve saire keliınele 
toplıyacaklardır. ti 

Osmanlıcadan Türkçeye oP' 
lügat yapılması düşUnülınekt. ,1 
Osmanlıca kullanmak isteırı•f il 
ler bunlarm Türkçeye nıulc~, 
terini bu lugatlere bulacakl• 



9 T eırinienel 
SON POSTA 

B· u -
- ır nzrszzın Başından Geçen Vak'a/ar: 

Par as 1 .Mnbarrfrf • 
Arnold Oa1opart 

-52-

~~ · ! rop ez Hakikaten iyi Bir Aile Çocuğu f miş, Fak at Sonra Fena Yola 
ınuş, Tedricen Dolandırıcılığa Kadar Sürüklenmiş, Garip T abiatli Bir Adamdı 

-Fikrinizi t h"h 
rope:z: u as ı edeyim : Sen ı Siz kendi kendinize tanışacaksı• 1 bir asılzade süsünü veren ve 

~ akiki ·~durma bir isim değildir. nız, benim ortada hiçbir rolüm hakikatte yabancı bir serseriden 
111 aın ~~~dir. Babam, büyük ha· yoktur. Yapacağım ıey perde başka birşey olmıyan bir adamın 

ande vil~~ . ve ondan evvelkiler arkasında çalışmaktan ibaret işikile meşgubl olmuştum. Bu adam 
lardır. 1 

1 
Y.~tınde meşhur insan- '- ço zengin İr kadın ile tanışmış, 

ç erıad k K2lacaktır. Ve sizin hesabınıza kendisini ona sevdirmiş ve onun· 
lin görrnu, e ı~al zamanında faydalısı da budur. la münasebeti evlenecek derece· 
enerallık . amırallık etmiş, Size vaziyeti daha iyi anlata- ye kadar götnrmüştür. 
iş, si- l etrnış, babeyincilik et· yım: Bir müddet evvel kendisine ( Arkası var ) 

. le aua ar v d 
rinıden b" ar ır. Hatta dede· 

fi ır tanesı· - 1<4r- •• 
tırınayın 1

1
' kAfi, fazlasını araş-

... ıı Mah'-"' · · · -.ı Yok t\Umıyetinız var 
~ - M lbu onu söyleyiniz! 
~ •el Be • aalesef var! Üç sene ev· 

it' it gctrn2;;~. şehrinde başıma bir 

- Doland 1 k - T ırıcı ı tan dolayı mı? 
•nlatayırn~tnaınen değil, bakımz 

. -H 
tayı 

8 
ayır, istemez. Bu nok· of .. onra d.. _ .. _ 

lnuslakb 1 uşunuruz. Esasen 
· e zevc · · •ıcilliııi . enwn adliyeden 
teğini :~ ç.ıkarrnıya teşebbüs ede
eaki ve nnletrniyorum. Şu halde 

. , •unuı d'Ası bir aileye mensup-
d· 1Yeceg... B 

ır. Hısı 11
• u kadarı kif:-

•~ llılıdır? lll ve akrabamz var 

- Evet (N' •lbcını • 18 ) te oturan bir 
1ı ve (V · alanı • eıron) da oturan bir 
ler· ar. Fak t b b· •ni ıikretlll 8 unların isimL 

Ok için 
Kumkapı Klübü Bir Mey

dan Yaptırmak istiyor 
( Ok atmak ) son senelerde 

Avrupa ve Amerikada moda ha
lini o!mış b ir s::-ı or şubesi ohnuş

tur. Askeri Müze İdaresi de bir 
ok sahası yaptırarak burada ok 
attırmayı düşünüyordu. Müze ida
resi bu hususta ok mütehassısı 
Necmttein Beyle de görilşmüş
tür. Fakat ok atabilmek için as
gari bin beş yüz adımlık bir sa
haya lüzum gösterilmiştir. Müze 
civarında böyle bir yer olmadığı 
için şimdilik bundan sarfınazar 
edilmiştir· Haber aldığımıza göre 
Kumkapı - Vefa İdman Yurdu 
böyle bir ok sahası yaptırmak 
tasavvurundadır. 

Bir Sütçü 
Karagümrükte Bir Eve 

Taarruz Etti 
Diln Karagümrükte bir taar• 

ruz hadisesi olmuştur. Yaptığı
mız tahkikata göre Karagümrük· 
te oturan sütçü Yaşar isminde 
birisi o civarda oturan Fethiye 
isminde bir Hanımın evine 
gitmiş içeriye girmek için kapıyı 
ıorlamıştır. Fakat kadın kapıyı 
açmayınca Yaşar yerden taşları 
kaparak eve fırlatmıya başlamıı
tır. Neticede evin bütün camları 
şangır şungur aşağı inmiştir. Ya• 
şar bu hadiseden sonra kaçm;ık 
istemiş, fakat yakalanmıştır. Za• 
bıta tahkikat yapmaktadır. Fakat 
Yaşar, bu garip taarruzu kendi
sine ilham eden sebebin ne oldu· 
ğunu bir tfirlü söylememektedir. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• <ı « ·t" hareket ~k çok ihtiyatsızca 

1 e de ara 0 ur. Zira her ikisi 
- Peltın ~~on derece fenadır. 

•1.ın akr,b a i, o halde ni~ hı· 
Şınıdj 'b •• ._anıız. yok demektir. 

Size Tabiatinizi Söyligelim ... 
H_os_ru_i_n-iz-i _k_u_p-oı-ı -i-le-gf-\n-:d'::-e-:ri-n';'""iz--:K':"'".u_p_o_n_(liğer s yfn.mızd~ 

B ~• b' Orcuuuz lJ' SUaJe reçeJim: 
- iE \rarlllt dir? 

fra k Vct, tak "b 
n adar! rı en Uç yüz bin 

Be - Ehenıın. . 
11 daha f 1Yets1z bir şeymiJI 

\'eri aıla 1 • • b !Orunı. ij 0 anasına ıbtımal 

3& Kaya B-: 
kafasile çalı· 
şır, tanınmak 

ha ve sin dedir, 
zahiri menfa· 
atlerile P.ek 
meşgul olmaz, 

eyını tnily er ne ise, timdi aı.iz 
'"' one ı rn ü n a k a şa yı 

d 
r akat p • r 0 rnak elinizdedir. 

ef eş sever fikirle · 
L a iş dah ın seyliyeyim: Bu 
l(orn· a buy .. k rinin kabul 
~.ır ısıYonu... da u . oblduğu için a · ı . . . • . ... c ı ıncsını ıster. 

o acak... 0 nıs ette kaba· • 
- Ü ~r. 

Yarıa111 i .nııt ederim ki tekrar 37 Rıza Nuri B.: Çevik: ""iil 
ıatelll .. - li eısınız! ve atılgandır. 

ile "k 'Yır d 1 ı tifa d' sa ece yüzde on Karar arını ür· 
Ya ~ e eceg... l . 

' oen çolt ırn, görüyorsunuz at e verır ve 
- E nıakw bir adamım! icabında tep-

kırk .... 1"et, fakat ded .... · 'b' dil o<ler. Ü:;,· i ... , Yont k ıgınız gı ı 
Se U bi ' 

t Yilzde r lf mevzubahs 
Ular ki \h onu d&rt milyon 

' "•ne rnüb. 

tüne haşma 

kılık ve kıya· 
fetine itina 

111 
- Vaıı b· k ırn bir servettir. 

tk eliniz; ~· abul edip etme- eder, temizliği 
- 1f" e ll'. se' er, menfo-~buı d" 
....... O lı e ıyorum! atlerinc karşı 

ky h alde · . 
lll eancn aıı:z:ım, yapılacak pek hırs göstermez, bazan işin olu-

aktan ib nıukaveleyi hazırla· runa tahi olur. Eğlımcclcre karşı 

• 
....... F ... ._arettirl U\•sal olur. n,ll C11tat un t d J 
a ca)( u rna an sorayım: 

41 ŞUkr-U 8.: Dikkatli ve ilıti· tek · . 1 nıuka ı · . - t..I. 'lnız d v. v eyı ıade ede-
~ ....... lab~gil ıni? 
~ llltli icat 11

' çtınkn hiçbir kıy-
.,., ....... lllaoııştır. 

~ hlllttaıaMUkenırnel 1 Peki beni ni
~ ttksiııtı ? ile vakit takdim ede-

1. ...... ilen tak 
fi 1(:- dinı edecelı: değilimi 

~ !!~lık apartıman 
,.. •obeyd 
ıa: bl • Tramvaya 

ıe"' ş· . '" dakika 
eti A. ışlıde O 
•tf. .. J fitap k smanbeyde 
~ ttı so a... d 

efl atalı A.r g~n a 18 nu-
ttının 6 aksı aparbma
tır. 5 nuınarası kiralık
gu 

1 
<>da, bir sofa, 

' e ektr·1r 
gü 1~ havagazı, 

l<a neş ve hava 
P•cıya il 

• racaat edlDll 
__ ..,. 

yatkardır, teş· 

viklere kapıl

maz, kendi bil
diğini tatbik 
etmek ister, 
her şeyi izzeti· 
nefis mesele. 
si yapmaz, ağır 
ba~lı ve olgun 

da vramr, ha· 
zan asabi ve 

hırçın olur. intizamı ~ever. .l\fen· 
faatlerinden kolaylıkla feragat 
edemez. 

• 38 M. Halli B.: (Fotoğrafının der· 
cini istemiyor.) Boğazım rnhatım 

sever, pek üzüntüye gelemez, ar· 
kadaşlnrı tarafından sevilir, ve 
aranır, eli açıkllr. Mal ve para 
kıymeti bilmez, intizam kuyuda-
tını ihmal eder. 

40 Nazmi 8.; lşgüzardır. Aldan· 
mak i ... tenıez, 
ayağıııa, işine 

çabuktur. İş· 
!erinde acele· 
yi ihtiyar eder. 
Şakayı, muzip
liği sever. (Fo
toğraf İ) i çı· 

k a rılına dığm· 

dan tahlile de· 
vmn edileme· 
miştir). 

39 F.s. M.t 8.: "fahcup7 çekingen 
ve a<rır bac;tı. " .. 
dır. Ataklık 
ve atılganlık 
ynpmaı, her· 
ke:;e itimat 
etmez, karar· 
lnrında tered
düt vardır. Eş· 

yasını ve pa· 
rasını israf et· 
nıcz, hiisnü· 
i tinıal eder . 
===========:=============~ 

Bandırma icra MemurtuOl.n· 
dan: Bir borçtan dolayı satılıoası 
mukarrer Manyasuı Dilmbe karyesin
de klin merhuııı Behçet Paşa verose· 
Ierioe ait ve Dllmbe çirtliği namile 
maruf 40 parçadan ibaret kısmen miif· 
rez ve kısmen hiseei şayı:ı.lı 10473 dö· 
nüm arazi ilo 26 hissei ıayiadan iba· 
ret bir bap sudoğirm<ınine ehli vuku
fun takdir ve beyanatlarına naıaran 
taınamrna ccman 15i768 lira. kıymet 
takdir cdilmlt olup evvelki arttırmada 
10042 lirada talibi üzerinde bulun-

muttur. 
Teklif olunan lobu meblağ kıymeti 

muhammiııo nazaran pek dun göriil
mü~ olmasına nazaran tekrar arttır· 
maya ç1karılmı9tır. 19bu arttırma son 
olup 6/U/932 tarihinin paıar gUnü 
saat 14 ten 17 ye kadar yapılarak bu 
defa en ~ok arthrantn üstünde bıra
kılacaktır. TollAliyo resmi pul bedeli 
vo bilcllmle icra maaarifl alana atttir. 
Bu baptaki tartnamest 15/10/932 tari
lıindo n itibaren icra daireainde ~ık 
bulundarulmakta olup taliplerin yüsde 
7,0 pey akçalarile maan yevmi mezkQr 

Sayfa 11 

Dünyanın En Esrarengiz 
Adamlarından Biri 

Mister Jap, Kokain Kralıdır Ve 
lrandadır, Yakında Buraya Gelecekmiş 

Zehirleyici ve keyif verici 
maddeler ticaretine karşı müca· 
dele etmeyi insanlar; ötedeoberi 
bir insanhk vazifesi addetmiş· 
lerdir. Ortada beynelmilel bir 
teşekkül yokken, kendilerine 
medeniyet· davasının şampi
yonları sıfatını izafe eden dev· 
Jetler tarafından bu vazife görti
lüyordu. Cemiyeti Akvamın vücut 
bulması üzerine, bu hizmet ona 
geçti. 

Fakat itiraf etmek lAzımdır ki 
Cemiyeti Akvamın bu husustaki 
faaliyeti ilzerinde tesir gösteren 
birtakım nmillar vardı Bu amil· 
ler, bu gibi madde!eıin ticare• 
tile alAkadar olan devletlerdir. 
Çünkü afyon, kokain, heroin ve 
bir takım afyon mürekkebatından 
ibaret olan bu maddelerin tica
reti büyük kirlar getiren bir 
iştir. Binaenaleyh, kir peşinde 

koşan devletlerin bu hususla ala
kadar olmaları ta bildir (f). 

Son gelen Pipi isimli İngiliz 
gazetesi, buna dair mühim bir 
mesele mevzubahsediyor. lngiliz 
gazetesine göre, şimdi diinyanın 

biitiln kokain ve eroin ticaretine 
hAkim olan esrarengiz bir adam 
vardır. Bu adam bir Japondur. 
ismi japbr. :faponyanan mukad· 
des dağı olan Fujiyama iamine 
izafeten çıkardığı kokain ve he
roinleri, bütün dünyada gizli 
gizli satılmaktadır. Bu adam, Ka
run kadar zengindir. Bütun dün
yada azim hafiye teşkilatı, me· 
murları, mümessilleri, komisyon
cuları vardır. Jap cenapları, doğ· 
rodan doğruya bu işle uğraşmaz. 
O, seyahat eder. Muhtelif mem-

Büyük 

Mister Jap 
leketlerin vaziyetlerini gözden 
geçirir, memurlarından aldığı ra• 
porları tetkik eder, Cemiyeti Ak· 
vamm murakabe faaliyetini takip 
eder, sonra emirlerini verir: 

Filinca istikamete ~u kadar, 
falanca istikametlere de şu ka· 
dardan bir bu kadar sandık ko
kain ve heroio gönderilsin. 

Bu emir derhal yerine getiri• 
lir, M. Japın kasalanna da do
larlarla İngiliz liraları girer. 

Bu zati Cemiyeti Akvam da 
tanır. Fakat fabrikalarının faali
yeti okadar mebaretle tanzim 
edilir, sevkiyab okadar gizli ve 
kuma7.ca yap~hr ki şiilldiye kadar 

bir defa bile gönderdiği malları 
yalı::alatmamıştır. Pipi ilave ediyor. 

Mister Jap şimdi İrandadır. 
Yakında TUrkiyeye hareket ede
cektir. 

Tayyare 
PİYANGOSU 

Bu keşidede büyük ikramiye 

100.000 Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 

etmiştir. Fırsatı kaçırmayınız. İştirak ediniz. 

İstanbul Belediyesi 

81 muhtelif eb'atta camlı çerçeve, 10 camsız çerçeve, 48 sokak 
oda ve dolap kapısı 5 mermf'r abdesthane taşı, 28 dört köşe 
mermer ta~, 4 muhtelif eb 'atta musluk taşı, 25 muhtelif hurda de
mir, 3 muıluk taşı, 3 camlı kapı merdiven basamakları ve kısa 
demirler. 

Fatih Şubei fdariyeıi Müdiritetinden: Yukarda cinsleri yazıh 
Fatihte itfaiye binası 6nllde bulunan ankaz mahallinde mUzayede ile 
satılacağından talip ola nlarm depozito ak çel erini İş Bankasına yatırarak 
11/10 932 salı giinil saat on dörtte mezkür mahalde mllzayedcye 
ittirak etmeleri ilAn olunur. 

Vesaiti nakliye resmiuden olan borcundan dolayı haciz altına 
alınan F enerbahçe Halk OtübUı Şirketine ait 3504 numaralı ve 
Benz markalı otübUs 13 10 932 perşembe günü saat 1 l de Kadı

köylinde Hal binası önünde bilmUzayede satılacağı ilan olunur. 

ve eaatlcrde Bandırma. icra dairesin
de baıır buluumahm ve ipotek sa.hibi 
olan alacaklılarla diğer aüikad:ırların 
vo irtifak hakkı sahiplerinin işbu gay
ri menkul Ozeriııdc Lir hakları vo 
huııuaJyle faiz ve meııarife dair olan 
bir iddiaları mevcut olduğu takdirde 
20 giln i~iıı bu baptaki evrakı ıntıa-

ui telcrilo maau daire! icraya ınüraca
alleri \ 'C aksi takdirde hakl:ırı tapu 
siciller ilo sabit olııınyanlarrn ı.atıı be
clolindc~ı hariç bırnkılacakl:ırıııdan 

al!kad:ırlarnı ona göre harC'kf' t eyle· 
meleri \ ' t daha fazla malOmat iı;in de 
9:32, 41 dosya. :No. sile Bandırma ier&· 
ıına muracaatleri ilan olunur. 

•· 



SON POSTA 

Norveçya'nın Halis Morina Balıkyağının Baş Mahsulü Ecza 

Yerli Mallar Pazarı 
Zarif ve Sağlam Mallar 
Ucuz Fiatlarla Satılmaktadır 

Hereke fabrikasının kostümlük 
kumaşları 425 kurştan başlar. 
Hereke fabrikasının safi ipek 
kravatları 225 kuruş. 
Hereke halıları ve döşemelik ku
maşları, Isparta halıları arşın mu-
rabbaı 5 7 5 kuruş. 
Beykoz fabrikasının kadın ve er
kek kunduraları 250 kuruştan 
başlar. 
Beykoz fabrikasının meklep çan· 
taları 95 kuruştan 215 kuruşa 
kadar. 
Beykoz fabrikasının evrak çantaları 

250 kuruştan 30 liraya kadar. 

lstanbul: Bahçekapı 
Birinci Vakıf Han 

1 

Bakırköy bez fabrikasının envai 
mamulatı. 

Altın - Mekik fabrikasının her ne· 
vi ipek kumaşları. 
Lake ve pirinç karyolalar 12 lira .. 
dan. 
Kadın çantaları ve para cüzdan
ları. 

Kadın, erkek şeınsiye ve şapka
ları. 

Selanik ve yün fanilaların ve triko· 
taj · p ;k çoraplar. 
İpek ve yün jerseden hanr ve ıs· 
marlama bih1nıunı kadın çama· 
şırları. 
K üçük ve biiyük hazır e~biseler •• 

- fı eyoğlu lstıkHU caddesi 
Haçopulo pasajı yanında 

c::===========================::===========================~=-=====================·~~:======~ 

1 
1 

...:.ırn~·lıaııc uaşında ?ı; L.ı ir l':ışa koııa{.,rttııla ..._,•m:ıırız _ _______ _ 
Leyll -Nehari - Ana - i lk - Orta - Ll•e - Kız • Erkek 

HAYRİYE LİSELERİ 
)laarif \ 't•kAlcti Cclilesiıı i ıı 5 /4 !I:!~ 1:Lrilı \'6 18(i7G 1111ın:ı.ralı f'll ı rilo lıütüıı moktcplNo tamim eıJildiı;i 01.ore rı>sınt 

muadeleti tasdik cdilnıit olan ıncktr.lıiıııit.dc tnlclıu kaydına ı .ı ,lıuırnıttır. Ecnebi lisanlarına ilk sınıflardan itilıaron 

b:ı 9 laııır. Nehari t alebe ıııcktuhiıı lıusuııl otomobil YC otobils'nilc nakledilir. llergllıı tmat IO d:ı.ıı 17 yo kaılar kayıt 

muamelesi yapılmaktadır. 'J':ılerı ' ukmında posta ile tarirnaıne gönderilir. 'l'ol: :!o;;:~) 

Dr. HORHORONi 
kır:uıtlı:uıo i y.ııı ı ııa 11.ı'.lı'tııı ;ştir. 

h:ıst~ılarııı ı alı:tlıt:ııı nkş:ı:n:' k.ul:ır k:ıbul tıdcr. 

Sadık Zade Biraderler 

Vapurları: Karadeniz Postası 

SAKARYA 
g T;;~~r:vveı PAZAR 
g ünil 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 Hana altında acen
talığına müracaat. Tel. 22134 

TA ViL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

,...S~p~~.~T 
Pazartesi 17de Sirkeciden ha

reketle Gelibolu, Çanakkale vP. 

lz:mire azimet ve Çanakkaleye 

uirıyarak avdet edecektir. Yol
cu bileti vapurda da verilir. 

Adre5: Yem işte Tavilzade Mus· 
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

NİÇiN PUNKTAL GOZLUK CAM
LARJNI İSTİMAL EDİYORU.Vi? 

Punktal gözlük c;ı ml:ırını iatim al ctm iı 
olau b ir ş :ıh" muva kkaten o!aa d a hi es ki 
göılUklerinl tekrar i&tlma l etse u k i camlar 
ile yenileri .a raaındakl farkı <lerhaJ hiHedc r. 
l:nal veya adem i ma!Qmat se bebile ır!Sderi
ne ealci camları bkaoların mahrum oldukla· 
rı fevaldi ı.uimev : t akd ir eder. 

GÖZLÜKÇÜNÜZDEN MUTLAKA 

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

UO'l.ıt r ııiz I \·İ ı ıl ılıa İ) i t.rnı taıııw
vıır o dilt>tıı • 'I .. Zı+ ..... l'uııktal caınlari le 
cl ıı r lıkl lı ııviık frrıı !ıl ı k histif•chırek rıa
rnrl arı 11 1·1. • lıi<: yor11 l ıııadan ' '0 gayet 
ac;ık Lir sıırf'ltc· lın tar:ırı giirebil ir. 
Hoııkli l ' l ' Nl\'l' .\L k:ıtalo~u rııtiıııoss lli 
Jı;taıılıul <:. Ornl~ \tz\XN ve BILL ıı tii
es:icscsiııdc·n i .. teyirıi1.. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Müskirat kısmı için müba}'aa olunacak (150) ton yıkaomıı 

maden kömUrlinUn mübayası şartname~i mucibince ve kapalı zarf 
u•ulile münakasaya konulmuftur. Talplerin fartnameyi görmek üzere 
her gün ve miloakasaya jştirak etmek için % 7 1 2 teminat akçe
lerile birlikte zarflarını nihayet 24'10 932 pazartesi günü saat 15 e 
kadar Galatada Mübaycıa Komisyonuna vermeleri. 

Müzeler Umum Müdürlüğünden: 
lstanbul Mnzeleri hademesi için (90) takım elbise (4) palto ve 

( 44) adet kasket imali 19 teşrinievvel 932 t arihine mUsadif çar
şamba günü saat 15 te açık münak asa ile taliplerine ihale edile
ceğinden a rzu edenlerin şartname ve nümuneleri görmek üzere 
cuma ve salıdan maada günlerde Asarıatika Müzeleri Dahi ıi Müdür
lüğüne müracaat ve münakasaya iştirak için de kıymeti muham
menenin yüzde yedi buçuğu olan 139 lirayı Defterdarlık veznesine 
yatırarak münakasaya batlamadan evvel makbuzLınu mubayaat 
Komisyonuna irae etmeleri. 

Dr. Celal Tevfik 
Ziilırevi ve idra r yolu 

Hastalıkları ın1ltolıass1sı 
Sirkeci: Muradiye caddesi No. 35 

Son Posla Matbaa•• 

Sahibi : Ali Ekrem 

Nqriyat MOtlllrü: Halil Lıltfl 

Sultanhamamın'da 4 

BALCILAR 
Mağzasında 

Terki Ticaret Dolayısile TasfiJ 
GÖRÜLMEMiŞ 

TENZİLAT 

İNGİLİZ PAZARI 
L. LASTNICK 

istanbul EminönUnde Köprü meydamnda iJ 
numarada 1 inci katta 

MUŞAMBALAR 
İngiliz kumaşlarmdan ayni zamanda hem pard 
hem muşamba vazifesini gören janr Angl.e ka 
gayet ıık par<)esü gabardin empermeabilize 
renkten bulunur. Hazır ve ısmarlama. Deri jake 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

ONIFORMA, ASKERi, MEKTEPL 
~ 'Te l!l ain., k:ı.dın vo erkek, c;ocııklarn mahsus topt::ı.n vo per:ılt 
' fABRiKA Fi ATINA SATIŞ 

. .: .... ·. . :·· .. { . ~·. 

mahsus 
bir 

kumaş 

magazasma 

iSiM ARANIYOR. 
Veni Türkçe ye muva
fı k nadide b ir iıim 

bulanlar kapalı zarf 
derununda mvvazzah 
:ıd rcılerile Tcşrin iev

velin 12ioci Çarşamba 
;? Ünü akşamına kadar 
Sultanhamftmında 1 No. lu 

t<ARDENYA MA~AZASINA 
göndermelidirler. T asnif neti~e· 

!Iİnde en muvafık gö rülecek i ımi 
bulana mağa z anın küşadı g ünü 
ınti hap edeceğ i kumaştan 3 met· 
roluk kad ın mantoluğu hediye 

edilecektir. 
Tt'şrinievvelin 17 inci gilnil ga

zetelerin son sahifes inde meıkür 

m ııV,azanın il a nını arayınız. 

---• 11 ıızıııiııiz gfü: iısc ---· 

yard ıııı ıtı ı 7.a lıa1.ırdır. Kalıızı iz: ı lo 

<'der. ll azııı i dUı.eltir. M i ıl e ve 
lıarsakları agrıı-11. t oıııizlc r. 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 
Ma·1. o ıı i~ıııiıııı dikkat " e 

ı s ra r l :ı MAZON isteyiııb:. 

.M eıııııun vo rııil,,tcfit olıu ıyarı ların 

paras ı iado Pılilir. 

B!iyilk ~İ!f OSİ lsta ııbu lda lıJO kuru ~ 
Deposu : it BaııkılSI ı.rkaımı da 

t ~ No. 
MAZON ve BOTTON 

EC Z A DE POS U 

lstanbul ikinci icra Memur

lu§undan. Bir horı;tıı ı ılolayı mah

cııı vu p:ırnya çc' rilın<'qi ınukarn•r 

tu' alet ,.~ katrniıO t:ıkımı ı :ı 10 !13ı? 

t ıri lı i n e ınils·ulif perşorıılıc gllııfi sa~t 

10 dan itibnroıı Kaılıkliy cın·izljk t ıı · 

\rnrı' i hakk:ı l sokak :ı t :\o. lu hane 

ön Uııclc açık nrttırııııı ı lo ı;:l tılacağııı· 

ıl an tnlip olanları ıı !I:~~ .:?!•28 <losya 

ıı umar:ıııııı hıımilcıı ırıahnlliıııle hın;ır 

bulun :ıcak rneınurııııa ıııura<:-ltu.tlıırı lıı-

ı.umu ilii.n olunur. 

SAMA TYA 
Biçki, diki• mektebi 

Mme Artemiıya ~ 
En aon Franaıı: usullerlle ı•r. 

licrd ve kolaylıkl a rop, manto, 
tuvale t ve s aire öğretir. As bile 
ayda, hiç bilmlyen lere altı a y, 
senede d lklt ve metot ötret~ .. 
nihayetinde derahanede altaj ıiSrtP"'.. 
ariften musaddak diploma verJllr. 
müracaat olunur. Samatya; Sulu 
Mercan Balık soka k No. 13 

Pertevniyal Vakfmda' 
Şi4lide Ebekıı: aokağınd• 

Valde a partımanının 6 ve 11 
rah daireleri birer aene rll 

yirmi gün iç;n müzayedeye 
muştur. kiralamak iıtiyenteri~ 
tırma g ünü olan Teşrinievff 
inci p azartesi günü saat oll 
kadar İdanbul E~kaf Müdirİ 

'Pcrte vniyal vakfı 

E ıcümene mü rac aat etmeler. 

PERTE 

MÜSTAHZAR}\ 
FABRIKASI 

İLK ll)RK MEV ADDI 
VE ITRIY AT F ABRİ 

aA$LICA 110 STAllZARATI: ~ 
ıv..p.,,~ o.uı...,....- f 
arı, .. ıı. p.,,.. "....,"""'" • 
T•••lct ,_.,._ ~ 

Ecnebi Marlcalnnnı/11n Çok Dalıo Udi 
Pelt Dalı; Mülwnmelılir· 

~~~~~~~~-~ 
&uaanahmet J 2 inci Vj. 

kuk Mahkemesinden: ~ı il<\ 
co t ıı IJ<-yiıı, HUyllkd<'ro fı~ 

·ııı 
\' v lı:ı·ıo~ u s<>kagıııd:ı ıııukr . 
lıaıııııı nluyhiııe ikaıno ottifı 

uııı 
:ılac.ık ılavıL~ı lız<.'rırıe ııı .1 
?ıl -.i!ı:ı. h:ııııın namına g/iııdcrı 
v ut iyo ııı czkfır ııınlıaltle 1.ıu. 1~ 
ki uı<::e ol ıııa• lıgı beyan ilu bt 1 
iad<' kılırııııı11 o l makla il.i.rll'ıı b 
icrn.ı-ıına karnr 'erilmiş \'C ıtııl11 
81 do 10 11 n:~:! perşembe g 1 
ı :~.HO t ıyiıı !,ılınmış old:ı0 
ıııczknr ~!in vo saatto uıa lık ıı 
pati vllcut otmeniı veya~u t ~Jıfl 
, ı • ldl 1-{liıııl er ıııcııiz , aksı f!I ı ıı 
valH•ıı ınulıakeıııeyo devanı 1° ı · . · ı oı' tol.ıl ıga t 111 .\kamııı a kauıı o 
ili n o lu nur. 

Ya 

·~ 


