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- PERŞDlm - 21 E,111 1933 

SON DAKIKA~==--

Sofyada Bu Mi .... iza-
ke 

Bulgar etkin umumiye91, Ba9vekU P•f8n1n gece 96flecllil •llluldlln 
sonra bir sinema sahnesi gibi cleilttl 

~~~~'--~~--~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~----

Gazi Han-etlerinin Selômları 
Bügük Bir resir Yaptı 

Sofya, 21, sabah aaat 10 (Hususi Telefon) - Akdeni.zde bir mahreç elde etJaek lmiclbıd• 
Başvekil Pı. mn dlia gece terefine verilen ziyafette vaz ıeçmelİ liztm geleceii teklinde ,....0. 
iöylediji nutuktan ıonra bu sabah · ~kan bllttıa miftir. Halbuki, dtln pce Batvekil P•nın 
Bulgar gazetelerinin li8anlan inamlmıyacak tekilcle Baıvekil M. (Mupnof) a hitap ederken bir arahk 
değiımittir. Bu tabavvülli bizzat kendileri de bir Bulgar efkirı umumiyetine dönerek: 
sinema sahnesinin sOr'atine benzetmektedirler, - Biz Bulgarlarla o kadar 1eaeler ve o ka• 
ıöyledilderi hulba ıudur: dar doltça yatadık ki timdi Y uunldarla 

- Tirldye ile Yunanistan arumda yapbğımıı: itillfıa .....ı .tupta Bulgariltu 
len ......... maaa. ve şiaihml ilk fı\ aleylaincle ılrillebilecepae hayret ederim, 
yanhf tel.IJdri . ettijimiı anlaplmaldachr. Maa•.ı...... ıeklincle tefair edilebilecek bir clmle llr-
bu llD..ta aauar prllme~ icap lem-'. itin mecrama ta•ımn cleiittlrmiftir 
ecleceji ......... Filhakika bu miAk haklnncla Fllbt b defi .. !.. W ôlu baka ye dala~ 
-. plen haberler klÇDk itilifın ~ ~ •• ıı.r• • ~ • 
~ Ye bu miAkr. Bulıari.tamn pmuini 18- mlhim bir .., a.•ı • O da Gui Hz. EUD &ape-
temipa kDçUk itiW pzeteleri tanfulclan talarif6 kili SofJaJa llarelmt •••=tla __,_ katlar 

e:•e Jaabt, ~ ufr81111f, • ~ artdı (De•... 3 lael •Jfad• ) 

Keyif Veren Zehirler •• 
---·---

Marsilya Polis Komseri 
Anlabyordu: 

GörlJOnUDuz Yal 
Mücadele Ne ıc.c1ar 
Güç, Para Mı? Al. 
Çeneni Tutmazsan 

Yanar11n 

°"""'..,..,. .,.,. ,,,..,. ....... 
- 7 - , .ec1 ..... labhalinm .... ..,., 

•ısı kllo afyoa, 22 .,..... P ... 
IWyu aelür kaçakphtuu ı... "punuaua kuaa dalnaWe • 

Wda tetkike plea memar, buraclu • 15 kilo 12 tetaW.Wnl .. 
Manllya'ya ıftaltt!r· Oradaki mlp- ( DeY... ' mea ~~ J , .J 

B yojlu 
Kısme 

Musevi Tarihi 5694 Yaşında 

s., ,.,.,,. 30 .. ıtıld.ıt 10 .. , ... eılıarıl1111 ,,..,..n • .ar ... r ...... -
Tll/-llMı lr .. J11•ız411tlı,. 

Litros Çiftliği Cinayeti Etrafında 
• 

Bütün Şüpheler (Y ani)nin 
Üzerinde Toplandı 

Maktulün Komıul~;. Tafsilit Veriyorlar 
Li.!!_lldcleiumumilik dtln yine biaeceii 11rada bir pnç adam 
L:T çiltliii meselesi üzerinde ıDpheyi celbetmif, deniz merke-
·~ Ye einayetİ iSrlen earar ıiae gltllrillm~ fakat puaport-
Peftfea,iai yutmaya çalqh. Bu 1anm da bırakarak ıaVUfmllflar. 
~ldk•da b&tün ttlpheler maktul Fakat tabü tutulacaklar. Yalnız 
~ep Ağanın elki komtuau acaba bu adam aranılan (Yani) 
~~ko) DUD oğlu (Yani) Ozerin- midir? Müddeiumumi Nurettin B. 
de ~planmakta Ye bu (Yani) nin dOa deniz merkezinden pasaportu 
y~:..:•yeti yapmak için getirtmif ve ~portun iizerinde 
• . n buraya geldiji, hakikaten ldlçük İIİDı olaralf 
~_:pmayı m&teakip te Y Ui isminin yazılı olcluju _ iJrlll 
.._ L..:__. kaçmaya çahftıp nıGft8r. Binaenaleyh biclue anaa. 
'illlllllD eclihneldeclir. ~lf ıibi g6rtlnmektedir ~ 

'li&a ( Y~cli nerededir, Filllakika bu adam ~ 
~ 4t.I: -. e.YV•lce ele toplanaa flpta.leri ~ezjl\ i4ho 

ıft11t. RiiallıEJa .......... •• o ' ..... ,,.. .. 

ane Bu Sabah Mühi 
eyanname eşre ti 

"Unutmayınız Y•f8dıiınız toprak 6z vatanınız, diliniz de TUrkçecllr. 

Kaybedilen Zamanı TelifiEtmekLizıml 
Çinlilerden sonra, dtlnyamn en 

eald tarihine malik olan muaevi• 
lerİD takvimi buıtın y~ sene 
ba11nın ilk pilntl kaydetti. Bu 
yeni senenin sayım tamam 5694-
ttlr. Yeni yıllannm muaevl dost• 
lanmaza uğur getirmesini temen
ni ederiz. ,,. 

Musevi tarihinin yalb8f1Sı 

M.Hergo 
Memleketimiz
den Bahsediyor 
Rusya ihmal Edilecek Bir 

Kuvvet Delil 
Vifl 20 (A.A.) - M. fferyo bu· 

rada prka wit latiWan baklanda 
Wr lroaferm ftl'llÜfbr. M. Heryo, 
Yuaaalma, Letoaya, Bulpri.taa Ye 
Ttlrkiyede Fraa:f.Ji: karp merbutl
:ntla bl,Ok d erlai rirmGt H 
W"'ncllaiaden Fran•Ja siler s{tmu 
tiu hlaiyata tercGman olmuuua rica 
eclllmif oldupau .a,lemiftir. 

Relalclmlaana Ue JlafqlciJi tarafın 
dan doıdane bir kabule mazhar olnvat 
oldufa Tlrkiyeden hah.eden M. 
Herlyo clmhuliyetla ilbuıdan beri 
TGrlôyecle ya~ wihata ait dik
l:ate tal• bir tablo çizmiftlr. Mlte
akibea Ruayadan bahaedea M. Heryo 
Rusya seyahatinin iddia ecllldlti 
veçhile aiyall bir pyeye matuf ol
madıtJaı beyan etmiftir. 

M. HeJ"P. 161 milyon nOfuaa malik 
olul kara, d.e.Pk Ye haYa ordulan 700 
bin ldfllHt btı kunet tetldJ eden 
ltir dl6mlue& \'e 0111111 fen Ye teknik 
uhumdald iİratli terakldyat Ye 
~kllatuaı ........ utmak •••• o( .. 

thb•• 1::::6'· --.. H beJUlllb f(ddetll 
......... kal-talu•lfbr· 

mlhıasebetile bu ıabab Haham· ı ben de dikkate d~er bir beyaa-
baplıkta kOçDk bir merasim ya• name nqreclilcli. Dikkate dejer 
pılch ve b&tlln musevilere hita• ( O.Yama lSGacG •Jfada ) 

Alman Gazetelerinde 
Çıkmış Bir Türk 
Romanı 

Bir Har-em 
Ağasının 
Hatır ah 

Yuk•rd.a gflrdUIUnUz resim bir M•c•r gazetesi• 
nln bir llAnıdtr. Su•t Dervlt Hanımın romanına 
altUr. Bu roman evveli Alman gazetelerlnde 
tefrika edllmlf, aonra oradan alınar•k Mac•r 
gazetelerlne ı•çlrllmlttlr. Adı "Su1-•ın Kadın· 
l•n,, dar. Mevzuu •arar h•J•bnın lçrllzldUr. Son 
Poata bu romanın TUrkçe aslını tiMnln ebnlttlr. 
( Bir H•rem AlaSI nın "9llNl•n ) leml altlnda 

..... it ..,.. ..... ar.,.. 



2 Sayfa SON POSTA Eylül 21 

(Haıkın s~aı] DABILf BABBBLBB [ Güniin Tarihi ] 

Keyif Veren Zehir- -- - İktısat Vekili Ma-

~.~~-~1.~!~~~ .. ~! ,-.brr- Çelikten Bir Odaya Gireceğiz de!~~!~·~kı..~~~.~~~~ 
~re. aıt bır yazı vardır. Kvıle- - Bey madencileri davet etmiş, ou 

nmızden bu husustaki düşünce- H H •• 1 d K c • ftne satışı mühim miktarda ar-
lerini sorduk .. Aldığı~ız cevap- ava ucum arın an oruma emıye• tan ~adenlerimiz.in inldtan i~ln 
Jan baaca yazıyoruz. De :flbı tedbirler almmau icap ettiti 

KeİaJ Rubştü B~y (Gihkanal glir : • o. k36) • T k k •• 1 •• • • M •• d v • ı d • etrafında g~ı•üıtlr. lııladm 11ıa-
- oaan u aera ma c erı o u- tıne eşe u u ıçın usaa e erı ı mürcüleri de lkbaat Vekilini ziyaret 

d~kça etinden dostuntlaa itile ~pheye ehnlıtir. Madenciler için takas iti 

duıüyor, akıllara durgunluk gehyor. B•ndan birkaç gün evvelki sayımızda " Hava l uçları musluklara geçirilecek ve bu 'Vaziyette teneffu. faydalı iac ipka edilecektir. 

* hücumlarından koruma cemiyeti,, ınamile bir cemi- edilecektir. Şayet sigara dumam teteffns edilirae Sovyetlerle Ticari MUzakert 
Galip Bey (Bodoğan kemeri ·0.

43 yet te,kiJj için Vilayete müracaat edildigıw "ni yazmış- maskenin bozuk ve teneffilsfin yanJJf olduğu anla• Ankara 20 - S~vyet Rusya 

büylik ~: ~:: ~~ zeı:ı:: .~~ tık. Ôpcndiimize göre cemiyete tqekkülii için fl)acaktır. ile hükumetimiz arasında millt 
ça.hfbraa Nhipluine ideta hayret müsaade verilmiştir. Cemiyetin çalışma tarzı şu Cemiyet icap eden talim maskelerini derhal muvazene esasına müstenit yeni 
...u,.on.m. İaaaniyete badim olacaklan olacaktır~ sipariş etmiştir. Maskelerin bir aya kadar geleceği bir ticari anlaşma yapılmaktadır. 
,_de ODu yılnnıya p.hpalan nefreti 1 - Umumi merkezi İstanbulda bulunan cemiyet tahmin edilmektedir. Bu hazırlık devresi birkaç ay Miizakerelere baş1anılımtbr. 
celbedea en llcatiline harekdtir. timdilik bazı vilayetlerde şubeler açacaktır. devam edecek ve ancak ondan sonra uıl maskeler P.erelar1n Posta Ücreti 

* 
2 - Mahalle teşkilatından istifade, edilerek her getirilecektir. 

' İdarei hususiyeye •emedarlık 
ureddin Fuat fle) (1~1dil caddesi mahallede bir yardımcı grupu teşkil edilecektir. Nekadar Maske Gelecek ki "ki · b 

a'-ukat) 3 - Merkezi mahallelerde de .. talim odaları " Şimdilik bava hücumlanna ilk önce maruz ka- yapan bankaların na ettı erı u-
k -•- yapıla--•......__. IUIİ idarelere ait para nakliyatın-- Bulduktan ince oyunlan; aç-.- ~UI' lac.aldarı tahmin edilen şehirler hakkında tetkikat 

phll için l'Österdiklui ince Ye zeki Talim odalanndan maksat şudur: Sa,tan bir yapılıruıktadır. Birinci tasnife ğiren her şehrin nD· dan posta ve bendiye ücreti 
Wuflan beni pek çok beyecan1an- oda yapılacaktır. Bu odanm her tarafında temiz ha- fuıuuun ytizde otuz beşi nisbetinde maske tedarik alınması kararlaŞtınlmışbr. 
d.raa bu renif te~kenin netiee itiba- Yaya açılan mu oklar bulunacakbr. Halkı, ga:ı edilecektir. Bazı gazeteler bir aralık maske tedari- Teessür Telgrafları 
rile hır diifmanıpm- Çünkü insaniyeti maskelerile teneffüse alışb.rmak için odaya gaz kinin mecburi olacğım yazmqlaraa da bu haber Ankara, 20 - Yuıumilta.o hari-
aehmiyor, kendi cinalerini mahYe yerine Iİgara dumam doldurulacaktır. Maskelerin doğru değildir. isteyen alacak, iatemiyeaa almıyacaktır. eiye naı.ın M. Ma\climoı'un :kaym· 
yiiıriiyonu .. Bu ribi tipler inaan tek· • valduinin -.·efatı dolayıailc mü-

:::a~ .. ••na:_danlon bqka hi,Wr 1<7 Fanilamlar.. 1 J:7afurc~ıarŞirke-ı Vapur Navlunlan s:~~;;~·~:y:{:~;;nd~: 
24 Saatin H .. k"' y d tının Nızamname- 8. M.k T .

1
"' e••r t~•rafları teati ednmı,tir. 

u umet ar ımı- sı· Tasdı·k E';Jı·ıd: ır 1 tar enzı at Vapurcular Nlntnnameal 
Hadiseleri E'- ld .ı 4 Uı & j Ankara 20 - Vapurculuk 

Dün sabah Abdülbaki ismin- nın KSİ iğini Vapurculann teşkil edecekleri yapılması htimali hakkındaki nizamname icra ve-

s .. J . . J şirkete ait niz.amname Vekı1Jer kiilleri heyetince kabul Ye ili taa-de biri Kant&rcılar caddesinde H • • dik d k A b kMasuıı ~.1 eden Acem Ati ie- oy UfOr ar eyetının tas 1 ın an P mış l yor tika an.edilmiştir. 
~· • . . . bntunuyor. Bu MJretle Vapurcular 

minde birini sustah çakı ile be- • ~11Ranbulda bulunan y~ı fa- Şirketi teessüs etmiş demektir. Öğrendiğimize pre ihracat Fındık 8abfı 
tından yaralamışhr. nıla fabn'"kası namına bır kısım Bu hususa ait son hazırhkJar da Ofisi kabotaj navlunlan üze.rinde Trabzon, 20 - Burtın Boraada 

lf Nubar isminde biri Orta- fabrikaalar alakadar bazı ma- y~kında tamamlanarak işe baf- esaslı tekilde tetkikat yapmak- 568000 okka Yat. 70300 okka kuru 
köyde tramvaydan atlarken düş- kamlara müracaat ederek .şu vazi- lanıJa.c:aktır. tadır. Ticareti dahiliye işi ofisi fındık satılmıttır. lh 
müş ve yaralanmıştır. ~ b h t • 1 d. Dıger taraftan vapurcuların . . Memleketin Şeker tiyacı 

lf. Kumkapıda Madam Ester yeu me\"Znu a 8 e mış ar ır. aralarındaki ihtilaf tamamile izale alakadar etmekte ue de 7eaı Eıkişehirdeki teker fabrikası-
isminde bir kadın çamaşır yıkar- 1stanbu1cla bulunan 20 Ianile fab- edilmiştir. Dün bu hususta a~a- navlunların ihracata da tesirler nın faaliyete geçmesile memle-
ken evinde yangın çıkmış, araye- rikası memleketin fanile ihtiyacı- kadar bir zat bize dedi ki: yapması meldenin bu cibetten ketteki şeker ibtiyacuıın yüzde 
tine meydan Yerilmeden aöndü- nı yüzde 60 - 65 oisbetinde tat- "-Ortada ihtilaf namına biç- de tetkikine sebep olmufbw. ıelmmi temin edilmiftir. Gelecek 
rülmüştür. min etmektedirler. Buna rağmen bir şey kalma~ışbr. Çıkarılan Muhtelif yerlerden aldığımız sene Tırhal' daki şeker fabrikasıda 

Jf. Karaköyda oturan şoför yeni kontenjen kararnamesinde haberler tamamıle uydurma ve malümata göre yeni vapur tari- iflemiye başlayınca hariçten eker 
Mehmet ve karısı Saniye Hanım fanile ilhalab A listesine nakle- ~!sızdır. Hake~lerin hazır!adığı felerinde bilhassa ~a navluDJarı ithal ebniye ihtiyaç kalmıyacaktır. 
karakola giderek komşusu Meb- nızamname Vekiller Heyetinden ._..,, 

dilmek suretile scrbes bırakılmış- biraz yüksek göriihne.ktedir. Sahhiye Veki11 enkakada md tarafından dövüldükleri id- çıkmıl1 bulunuyor. İ i•..L-- V k.I!' . -'---
dia etmişlerdir. tır. Mesele tetkik edilmektedir. ''Bu suretle anlaşamamazlık kö- ı _ ıum~t e ~e~ • ...et- Sıhhiye Vekili Refik Bey 

• Mehmet isminde bir şoför Yapbğımız tahkikata göre fanile künden halledilmiştir. Bütün va- mek uzeredir. Vekiletin ıhracat Bqvekil Paşanın Sof1ada bu-
Beyoğlundan geçmekte olan ma- ithalab A listesine nakledilmişse purcnlar €.lele vererek müşterek maddelerimizi teşvik için bazı lunduğu müddetçe Başve.kilet 
dam AngeJiki i~minde bir kadını de bun:ı mukabil yeni gümrük bir şekilde faaliyete geçmek kararfar alması ihtimali kuvvet- Vekilliğini de yapacağı cihetle 

-'- ı· d d" l l'd0 dün Ankaraya gı"tmi•_ istash on-bilasebep dövdüğünden yaKa- tar.fesinde ince faoilelerin resim- eme m e ır er.,, 1 it'. "'TW " 

lanmıştır. Diğer taraftan vapurlara tak- * da birçok 2evat tanfmdan tef}'i leri arttınlmış, kabaJannki ise 1 dil · ti. 
lf Karngu··mrükte Mustafa is- dir edilen kıymet mese esi etnı- Buna mukabil yakm sahillere e mış r. 

indirilmiştir. Şika"·etin yerinde f d k' 't" -• b" · · · _.. 'T'. ·t, l IT'1nde birisinin evinde yapılan J m a 1 ı ıraz.ıar mncı 1ıcan:a ait yolcu tarifelerinde herhangi 1 ,ren .1 o unu 
arama neticesinde 3 çakmakJ bir olup <>lmadığı bir müddet sonra mahkemesi reisi Osman Nuri B. bir tenzı1it yapılmam mevzubaha 
çok çakmak taşı, sıgva kağıdı ve anlaşılacaktır. tarafından ehemmiyetJe tetkik değildir. v.· s-kı-? 
:saire bulunarak müsadere edil- edilmektedir. Karar üç güne H Jk ft.,fm O U 
miştir. Ecnebi Malları . kadar verilecektir. Mütebassıslarla a evi Tavpnal ile Dil iskelem ar.aaında 

ııır. Asmalım sçilte Karagöz- beraber hakem Osman Bey dün Belediyeden Bu Sene demiryolu batbnın meçhul eller tua-
"'T'" K t • H 0

Cl
0 G f k akd d"I ıL-Jlaa :söküldü.1ıNi .. fi -nn~k. Bu 

Yan apartımanında çat1Şan sıvacı on enJan arı e en ıymet t ir e ı en apur1an y d G ~ a..a. ,,_ • ., •• 
d d M G. b"I k dolaşmışlardır. ar ım Öremiycek Mi llmustaki tahkikat dev ... etmektedir. A ador evin ikinci katın an Ü- allar ıre ı ece L • 

H Ş t 1 • H 1 Belediye her RDe HalkeYine Y apdan tet:ldkatta iki ırqa uin-şere k ağır surette yaralanmışbr. 1 E.yıu-l tar"ıh"me 11--dar attın- a1 ar name en azır anıyor b" ddi __ _._ blribirine rapteden CJYatalann aökül-
... e -- Bel di f h · K muayyen ır ma ı wanumda Z t S "si 1

" ... 'ecek Ay ld · h ld k e ye en eyeti ere.ate- b " Clitü n raylar sanki biribirindrn ay-p·aa ergı U1' rüklere ge iğı a e ontenjan cilerde yapılacak olan halin keşif uluauyordu. nl..amıı 'Sibi bıraklldıtJ UlqılmlflJr. 
Eylulün son haftasında vilayet listesinde yazılı bulunmadığı için planlarını lkbsat Müdürlüğüne Bu sene oktruva vergiainin Bu vaziyete göre !bekça tdılikeyi 

bahçesinde bir :ıiraat aergısı ithal edilmemiş olan eıyaların it- '1ermiştir. Halin inşası masrafı kaldınlması ymünden geliri azal- a-<Wcrck ihbar etmcmİf ve cıvataları 
açılacaktı. Fakat hayvan sahip- hali hakkında 1bir talimatname ( 236 , bin Ura tahmin ediJmiştir. dığı için henüz bu yardımı ya- ı.ökülmii.t r•ym üuriaden bir l1'd 

leri -ziraat müdüriyetine miira- teblig- edilmiştir. Bu gibi eşyala- ıktısat Müdürhiğü planları ve p~mamı§tırH. ~~1b':1~ bdu yar~~~ aeçmiı olsayd1 feci bir kaz.a vMku• 
caat ederek horoz ve taru1darın keşif ıkiğıtlanııı dün da"mi enci- a saması &ı&eYIDJ e m...,ILuı l'decekti. 
cılı:ı bir çağda olduklarım söjle- n• ..ahipScr:i bunlun ithal için mene göndermiştir. Daimi encü- vaziyette bırakmış'tır. Maamafib Fakat bekçinin dikkati bu ka-

lkbsat V ekilet.inden müsaade ala- vaziyetin yakında lıalledileceği z.anın önüne ıreçmittir. Zabıta ehem-
m:şler ve • rginin teWrini iste- cııldarcbr. Bunun içia de hiT isti- men ayın (2S) ine lkadar müna- ümit edili1or. miyetle tahkikat 7apmaldad•. . 
ımişlerdir. Bu arzu kabul edilerek kasa şartaamesini baurlıyacak ve Keyfiyet bat bo:ıalclutu pn la••t 
aergi Teşrinievvel'n son hafta.- da iik Vekalete mlWat:aat etmek derhal ila. eclec.ektir. Münakasa teceği ıiçia bayramda vax esası Paıayı Derinceden kar9 )ayan Gali 
ma tehir edilmiştir. lh.ımdır. Ciimburiyet bayr:amıaa kadar bi- resmi yapılacaktır. hazretlerine de arz.edilıalftir. 

l _S_o_n_R_os_t_a_n_ın_R_e_sı_·m_li~H_i_k_ii_y_e_sı_· ._· ______ R_a_z_a ___ r_O_l_a_R_a_s_a_n_B_._D_ı..;...·y_o_r_K"4_i_: ~j 

• L--------- ·=====.!:::::::::=±=:=::::=±::::!::::~==============~~======::~==-.!h:=~~~~~~~ 
- Sr.na ~şılacak bir şey söy-

1"eY.. mi Hasan Bey. l ... Geçen1erde bilmem nerede l ... Bu istatiatigc göre dünyada iki 
bir istatistik yapmışlar.... llç ttnedir kadın er'kete nisbdte ait-

tikçe cotabvorm..._ 

... Bu yÜu.kn de ~e 
dm kocasız kalıyormuf. 



21 Eylld 

Hergün 
Miindericatrn ızrrı çoklu
tundan deı cedilememiş-
tir. 1 

-"1---- -· .. _._._.. ...... ' •• -···-· • ..----

Başvekil Paşa 
Sof yada 
Nasıl Karşılandı? 

Sofya, 21 (Hususi) - Heye
timizin Sofyaye muvasaleti günii 
Bulgar gazetelerinin lisanınd~ 
mahsus bir değişiklik görülmedı. 
Hepsi de beyanıhoı amedi ettiler 
ve iki memleket münasebetle
rinin bu ziyaretten kuvvet alması 
temennisinde bulundular. 

Bu kısım haricinde matbuatın 
siyasi mütaliala rma gelince; ga
zeteler hükümet taraftarı veya 
aleyh tarı olmak üzere iki kıcırna 
ayrılmaktadır. Birinci lusım ·la 
lisan ihtiyatk.iranedir. Ti:rk • Yu
nan itilafına ait bahisler t ayet 
ar.dır, ümit kısmı daha fazla ~ ... e 
çarpmaktadir. Buna mukao •• 
hükümet alelyh tarı olan gazeteler 
hükümctin Türk- Yunan misakının 
akdedilmesi ihtimalini evvelden 
keşfedemediğini, bu iti bur ile 
hayata düştüğünü söylemekte, 
tamir edilmesini istemektedirler. 

Hulasa; harici siyaset bahsinde 
türk ve Yunan gazetelerinde göı ülen 
mutlak lisan birliği ve düşüııüşli Bu
gar gazetelerinde mevcut değildir. 
Heyetimiz Nasal Karşllandı 

Sofya, 20 (A. A.) - Başvekil 
ismet Paşa Hazretlerile Refikaları 
Hanımefendi ve refakatlerinde 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü, 
Cümhuriyet Halk Fırkası katibiu
mumisi Recep, Halk Fırkası grupu 
ikinci reisi Ali Beyler ve diğer 
zevat bulunduğu halde bugün 
saat 11 de buraya gelmişler, istas
yonda Başvekil M. Muşanof, 
Sobranya Reisi M. Malin of, Kl
ral Hazretlerinin yaverleri, Bul
gar Naıırları, sefirler heyeti, 
matbuat mümessilleri ve Türk 
kolonisi tarafından karşılanmış
lardır. 

iki hükümet başvekilleri kar
şılaşbklan zaman refikaları ha
nımefendileri ve müteakiben re· 
fakatlerinde bulunan zevatı biri· 
birlerine takdim etmişlerdir. 

Başvekil ismet Paşa hazretle
rile Tevfik Rüştü Bey Beşvekil 
M. Muşanof ve Bulgar nazırlan 

istasyon salonunda kısa bir görüş· 
meden sonra otomobillere bine
rek Türk Elçiliğine gelmişlerdir. 

Yollarda büyilk bir kalabalık 
vardı. 

Başvekil lsmet Paşa hazret
Jerile Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü ve Cümhuriyet Halk Fır
kası Katibiumumisi Recep Beyler 
burada bulunduklan müddetçe 

Türk elçiliğinde ikamet edecek
lerdir. Türk heyetine dahil diğer 
zevat Bulgarya oteline inmişlerdir. 
TUrk Mlaafirler Şerefine 

ilk Ziyafet 
Sofya, 21 (Hususi) - Türk 

devlet ricali dün öğle yemeğini 
Türk Sefarethanesinde yediler, 
akşama doğru Saraya gide
rek hususi defteri imzaladılar, 
ıonra Bulgar Başvekili ile Sob
ranya Reisini makamlarında 
ıiyaret ettiler. 

Saat sekizde M. Muşanof 
misafirler şerefine Ünvo11 kulüpte 
bir akşam ziyafeti verdi, ziyafeti 
de bir ıu vare takip etti. 

Ziyafet ve suvarede Bulgar 
nazırları ve diğer hükumet erkim, 
•efaretler mensuplan, matbuat 
nıUmessilleri ve konsoloslar hazır 
bulundular. 
M. Mutanofun Gazetecilere 

Beyanatı 
Sofya 21 ( Hususi ) - Bulgar 

Başvekili M. Muşanof gazetecilere 
dün kısaca şu sözleri söyledi : 
" ismet Pş. ve Tevfik Rüştü Beyle 
görüşüyoruz. Görüşmemize yarın 
da devam ledeceğiz. Türk-Yunan 
lllisakının buradaki aksitesirle
rinden kendileri de mütehay
Yirdirler. ,. 

SON POSTA 

Resimli Makale D Himayesiz Gençler a 

Tayyareci U.•dberg Okyanotiu ilk 
defa olarak t •. ,1are ile afbğı zaman 
Amerika hükümeti Amerikalılara bu 

şerefi kazantlıran kahramana miralay• 
lık rütbesi verdi. 

Methur İtalyan dev adam Primo 
Kamera Amerika'da dünya bokı 
tampiyonu olduktan ıonra italyanlar 

kendisine en büyük kadirıinulığı 
gösterdiler. 

Biz.im de yüzümüzü ağartan kahra• 
man güretçilerimiz acaba bu Avrupalı 
kahramanlar gibi himaye edilmiye 
layık değiller mi ? Muvaffakıyet 
filizlerinin inkiıaf sahasını genitleten 
himayedir. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

_Sofyada Bu Sabah Müza-
kereye 

( Baştarafı 1 inci r fııda ) 
geçirmeleri ve orada Bulgar milletine selam 
göndermeleridir. 

Bulgar gazetelerinin bu umumi mfitaleaya 
verdikleri netice şudur : 

-Şimdi hakikat anlaşıldıktan sonra Bulgaris· 
tanın Türk - Yunan misakına girip girmemesi 
meselesi ehemmiyetini kaybetmiştir, girmesi de 
olabilir, girmemesi de. 

Bizce esas Türk - Bulgar dostluğunun bozulma· 

Başlandı 
mış ve Bulgaristanın muhasım bir Alem 6nilnde 
yalnız kalmamış olmasındadır. 

* Başvekil Paşa ile Tevfik Riiştü Bey şimdi Hari-
ciye Nesaretine gitmek üzeredirler. Orada resmi 
müzakerenin ilk safhası açılacaktır. Bugünkü 
müzakereler her halde uzunca sürecektir. Bu 
müzakereyi müteakip ismet Paşa, Tevfik RUştil 
Bey ve refakatlerindeki zevat muhtelif gezmeler 
ve ziyaretler yapacaklardır. 

Türk-B lgar Siyasi M··zake
releri Ehemmiyet Alıyor 
Sofya, 21 (Hususi) - Başvekil ismet Pş. ile ( kalemelerimize verilmesi icap eden mana da budur· 

Bulgar Başvekiti M. Muşanof arasında Türk • Bul- Bir defa daha teyit etmek istedikleri ananevi 
gar dostluk muahedesi etrafmda dün ilk hazırlık bir dostlukla biribirile bağlı olan Türkiye ile Bul· 
görüşmeleri yapıldı. garistan mütekabil teşriki mesai yolunda sebat 

iki Başvekil Türk Sefarethanesinde iki saat ka- etmek hususundaki azimlerini bu mükalemeler 
dar görüştüler. Bu suretle başlıyan siyasi mfizake- esnasında izhar etmek emelindedirler. " 
relere bugün de devam edilecektir. M. Muşanof nutkun sonunda ziyafettekileri Bü-

Gerek gazeteler, gerekse Bulgar efkarı umumi· yük Gazi ve Türk milleti hakkında saadet temen-
yesinin büyük bir ehemmiyetle takip ettiği bu nisine davet etti. 
siyaset görüşmelerinin müsbet bir netice ile bite- Müteakıbeıı ismet Paşa ayağa kalkarak M. Muşa-
ceği ve Türk - Bulgar dostluk muahedesinin nofa cevap vetdi, haklarında gösterilen iyi kabule 
yeni esaslar dahilinde temdit edileceği iimit teşekkür etti ve dedi ki : "Kendisine memketimin 
olunuyor. Bununla beraber muhalif Bulgar gaze- selam ve temennilerini getirdiğim dost Bulgar mille-
telerinden bazıları Bulgaristanın Türk - Yunan tinin arasında ve sevgi ile dolu olan bu hava 
misakına dahil olamıyacağı mütaleasını ileri sürü- içinde hissettiğim derin sevinci dilediğim gibi 
yorlar. ifade hususunda güçluk duyduğumu söylemek 

iki Batvekilln Karşıhkh Nutuklara mec:buriyetindeyim. 
Sofya, 21 (Hususi) - Dün akşam Ünyon Ku- ismet Pş. nutkuna devam ederek, kahraman 

lüpte Türk misafirler ferefine verilen ziyafetin so- Bulgar milletinin merdane gayret ve sadakab kar-
nunda Bulgar Başvekili M. Muşanof bir nutuk söy- şısında daima hayranlık duyduğunu, Türk ve 
ledi, Türk misafirleri selamladı; bu ziyaretten sevinç Bulgar dostluğunun yalnız hissiyat sahasında kal-
duyduğunu ve bunun iki memleket arasındaki mayıp resm1 mfinasebetlerde de banlıhk göster-
samimi dostluğun bir kefili olduğunu söyleyerek diiğini söyJiyerek dedi ki: 
bugün dünyada hüküm silren iktisadi buhranın 11Htikümetlerimiz bu dostluğu, bugün meruleket-
milletleri mesai birliğine doğru yürilttUğllnü ilave lerimiz arasındaki münasebetleri sıkılaştıran bir ta-
etti ve dedi ki : kım diplomatik akitlerle tevsik etmek ve kuvvet-

" Aramızda bulunuşunuzun Türkiye ile Bulga- lendirmek istemişlerdir. Aralarında tasfiye edilecek 
ristanı alakadar edj:n meseleler hakkında iki hükü- hiçbir şey mevcut olmıyan, coğrafi vaziyetleri, 
met arasında tevlit edeceği faydalı konuşmalar, mütekabil menfeatleri ve ihtiyaçları kendilerini 
Avrupada ve bilhassa Balkan yarımadasında biribirine yaklaşhran Türkiye ile Bulgiaristanın 
Sulhu ve refahı temin için tevessfil olunan esere anlaşmalan ezelden mukadder bir şeydir. 
hadim olmamızı mümkün kılacaktır. Çünkn aıırdi- Vazifemiz Bulgar milletine Türk milletinin en 
de ihtilaflarla şimdiye kadar birbirlerinden aynlmış aamimi doıtluk teminatnu getirmektir. 
olan Balkan devletleri ancak açık kalplilik ve Burada bu vazifeyi ifa etmeme ve ayni zaman-
mütekabil itimat havası içindedir ki iktısadi ve da Bulgar efkirı umumiyesine harici siyasetimizin 
siyasi kalkmmalarına müessir bir tarzda çalışabilir ana hatlarını açıkça anlatmama müsaade buyurdu-
ve umumi sulhü yaşatabilirler. Bizim şimdiki mil· ğunuzdan dolayı size fevkalade minnettarım.,. 

r 
JSTER /NAN /STER iNANMA! 

Bahkcsirden yazılıyor: 
Bahkesirde cuma günü idman Yurdu ile idman Bir

liği üçüncü talamlan arasında maç vardı. Her 
jki taraf ta ikişer ıayı yapmış ve oyun çok asabi 
bir tekil almıştı. İşte oyunun heyecanlandığı bu aırada 
Birlik muhacimleri Yurt kaleıirıe kadar inmişler ve bir 
sayı yapmıtlardır. Fakat hakem daha evvel ofsayt dü
düğü çalmıştır. Flrlikliler: 

- Gol .• , 

Hakem: 
- Gol değil.. Diye bir münakaıadır baılamıf. Bu 

•ırada idman Birliği umumi kaptanı Şeref Bey de kale 
yakınına gelmlttir. Oyun haricinde bulunan ban kim
seler Şeref Beye hücum etmiıler ve Martlı mahall sin
den Mustafa oğlu Ahmet isminde biri de bıçağını çe-
kerek Şeref Beyi arkasından yaralamıştır. Henüz on 
iki, on üç yaıında olan Ahmet Şeref Bey hemen Mem-J 
leket hutaneaine kaldınlarak tedavi altına ahnmııhr." 

Sözün 

.Sayfa 3 

~ 
Kısası 

Bir Propaganda 

idaresi Çok Lô:zınıdır 

·--------- ...... -
Eskişehre inen İngiliz tayya

recisinin neler anlattığını " Son 
Posta " da okumuşsunuzdur. Bu 
zat Tiirkiyeye gelmiye karar ve
rince sağdan soldan Tiirkleri 
ve Türkiyeyi sormuş ve hoşa git
miyen menfi cevaplar almlf. 
Onun için biz Türklerin kendile
rini iyi tanıtmak üzere bir pro
paganda nezaretine ihtiyacımız 
olduğunu - pek haklı olarak -
söylüyor. Bize çok pratik bir na-
sihat veren bu genç lngiliz Av· 
rupada biz~m hakkımızda ne söy
lediklerini, kendisi nazik bir adam 
olduğu için, bize tekrar etmiyor. 
Fakat Avrupada biraz hile do-
laşmış Türklerin hepsi o sözlerin 
ne olabileceğini pek kolay tahmin 
edebilirler. 

lla 
Bir tarihte isviçreye, Genevre 

tehrine gitmiştim. Bir panıiyondıı 
yemekle beraber bir oda tuttum, ilk 
günün akşamı sofrada pansiyonun 
müdürü madam, Türk olduğumu an· 
layınca, gayet ciddi olarak: 

- Şimdiye kadar kaç kiti öldür
dünüz? diye sordu. 

Ben o vakıt daha on sekiz. yatın

da idim. Her Türk mutlaka katil ol
sa bile, hiç olmazsa o yaıta ki deli .. 
kanlının birkaç kişi öldürmiye vakb 
olamaz. 

* Bir gün Pariste birkaç arkadat bir 
su filtresi almak istedik. Bir mağa

zarun camekanında görerek içeri gir
dik. Mağazanın sahibi lngilizmiş. 
İçimizden biri geveze oleuğu için ln
giliz.le uzun konuşmaya kalkıştı ve 
söz arasında bizim memlekette iyi 
menba sulan olduğundan filtreye pek 
tc ihtiyacımız olmadığını söyledi. Bu• 
nun üzerine lngiliıı:: 

- Hangi memlekettensiniz?. Diye 
sordu. Biz. Türk olduğumuzu bildirin
ce Herif: 

- Aa.. Diyerek geri çekildi. Bu 
ıefer biz sorduk. ne olduğunu anlamak 
istedik, herif: 

- Ben Türkleri zenci zannederdim! 
demez mi? 

* 
Fransada uzunca müddet oturduk-

tan sonra Almanyada Heidelbcrg 
şehrine gitmiştim. Bir talebe pansiyo
nuna girdim. Almanca bilmediğim 
için arkadaşlarla Fransızca konutu· 
yordum. Birkaç gün çok iltifat gös
terdiler, aralarında biri vardı, Fransada 
epeyce kalmış, bir gün sofrada benim 
hangi milletten olduğumu sordu. Tabii 
Türk olduğumu söyledim. O gftnden 
ıonra bana kartı tavurları dcgitti. 
bana hitap etmez oldular, sebebini 
Fransada epeyce oturmuı Almandan 
ötrendim: 

- iık günlerde ıizi Franııı zan
nettiler. Ben Fransız olmadığınıu 
tahmin etmiştim. Size sualim üzerine 
Türk olduj'unuzu ötrenince Asyah 
adamla görüşmek istemediklerini alze 
de anlattılar.. dedi. 

* 
Birgün Paris'te lokantada ker-

liferli bir efendi ile ahbap ol
dum. Büyük bir gazetede harici 
siyaset sütununu yazarmış. Türk 
olduğumu söylediğim vakit: 

- Türkiyedensiniz amma, 
ermeni misiniz, rum musunuz? 
dedi. 

Meğer büyük muharrir halis 
bir Türkün Paris'e gidip te fran
sızca söyliyebileceğini tasavvur 
edemiyormuş .. 

* 
Birgün bir Fransız benim 

elimde bulunan "Servetiffinun,, u 
alarak Türkiyeye ait resimleri 
gördükten sonra: 

- Şu f esiniz olmasa adama 
benziyeceksiniz!. Demişti. Şimdi 
fesimiz yok, biz adama benzedik, 
fakat onlar adam olup ta bizi 
anhyamadılar. 

Bu, her şeyden evvel bizi 
sinirlendiren bir şeydir. Sonra da 
bize çok zararı oluyor. 

Onun için lngiliz tayyarecisine 
hak veriyorum. Kendimizi ya-

J s TER 1 NAN J s TER J NA N M A 1 hancılara tanıtmak için bize bir 

L-----------------------------------------J ~p~~a~~~bmd~ 
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M•mlelıet Mansaraları 

Gönen'de 

Köylere Radyo 
Dinletiliyor 

Gönen, ( Hususi ) - Sanköy 
nahiyesinde mevcut radyo aaye
.mde nahiye balkı cltbıya hava
dislerini günü gtinline takip et
mek fınabnı bulmaktadırlar. S.un 
radyoyu telefon tellerile ve aantra
bn tavauutile k6ylere de dinleti
yorlarmıt- Mevcut telefon tellerin
den iatif ade edilerek verilen bu 
radyo buan 17 köyden telefon
lanm açarak dinledikleri oluyor
muı. Burada gece bayab kazadan 
iyi geçmektedir. Çtınkü kazada 
henib itliyen bir radyo yoktur· 
Burada 3500 nlifuı ve 800 hane 
vardır. Gönene 13 kilometre me
aafede bulunan bu nahiyede tam 
tetkilitlı bir muhtelit ilkmektep 
ve bir de kooperatif vardır. Mev
cut postahane geçen sene kapa
tılmıttır. 26 senelik nahiye olan 
Sanköyde her hafta cuma gün
leri kurulan pazara civar köyler
den ve G6nenden ahcı ve satıcı 

ıelmektedir. Halkın meıguliyeti 
çiftçilik, tütünclilnk, kozacılık ve 
haicılıkbr. ---·--

İzmir' de 
Bir Kardeı Ağabeyisini 
Öldürürken Kendisi De 

Vuruldu 
lzmir (Hususi) - Karşıyakada 

Soğukkuyuda bir bahçe içinde 
iki kardeıin ölOmiJe neticelenen 
bir cinayet olmuıtur. Kcrşıyaka
da Soğukkuyuda kahvecilikle 
mqgul olan Şahin Çavuı ismiude 
birisi vardır. Bunun bq karde
finden en bOyiiğü Hacı Muhar
rem isminde bir pl11abr. Şahin 
Çavuf, kardeşlerinin en klçüğü
dlr. Hacı Muharrem ile Şahin 
Çavut aramnda kız l;"trdeflerini 
evlendirmek meselesinden çılmnf 
bir mesele vardır. 

Son zamanlarda Şahin Çavu
fUD İflettiği Soğukkuyudaki kah
Yehane 6nilnde Hacı Muharrem 
bir baraka yapbrmıf, burada 
6teberi aatmıya bqlamııbr. Şahin 
ÇaYUf, ağabeysinin ylizlinil gör
mek istemediği için kendisine, 
barakayı terketmesini haber 
göndermiş, Hacı Muharrem de 
barakayı bir mtiddet sonra baıka 
bir yere kaldırtmı9tır. iki kardeı 
arasında böyle haber g6tiirüp 
getirme vak'alan fazlalaşmış, 
nihayet ikisi de biribirine fena 
tözler söylemiye bqlamışlardır. 
Nihayet evvelki akşam Şahin Ça
vuş, bazı tamdıklarına: 

- Ben 6llirsem sakın cenaze
mi ağabeyimin mezan yanma 
16mmeyin, uzak bir yere ıömlin 
demiş, telitından şüphe edenle
re de: 

- Bir ıey yok. Size 6yle 
geliyor. Cevabım vermİf. 

Bir saat sora da kardeşi Hacı 
Muharrem, bahçesine fiderken 
kof&J'ak arkasından yetifmiş ve 
tabancaauu çekerek arkasından 
ateş etmiştir. Muharrem derhal 
&lnıtqtlr. Silih seslarine koşanlar 
Şahin ÇavufU da aın olarak bul
muşlardır. Ôlen katilin üzerinde 
sekiz tane mektup bulunmuştur. 
Bunlar diğer kardeşlerine ve 
hemfireleri ile arkadqlanna hi· 
talMm ıaıdm•lb 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

J 

İzmir' de iktısadi Vaziyet 
incirler Elli Senedir Görmedikleri Bir 

F eliketle Karşılaştılar 
fzmir (Husu

si) - lkbaadi 
mıntakamn btı
tlln limitlerini lu· 
ran, mOatabaille 
birlikte tDccarı 
ela OzüntOye sev· 
keden bir hal 
bqladı. Havad '\ 
yağmur emmaı ~ 

lerinin belirmesi 
ve bunu takiben 
de kuvvetli bir 
poyrazın her sa
bah incirlerimizi 
tehdit etmesi, 
bu mevsimdeki 
günet ihtiyacı-

mn tatmin edilememesi piyuada 
panik uyandırdı. Bütün gayretle
re rağmen eyi sergi görmiyen 
incirlerimiz piyasaya gelemiyor. 
Okadar ki dündenberi incir han· 
)arının muvakkat bir müddet için 
kapatılması bile mevzubahs edildi. 

incirler doktor 6Özii öninde ıııenır/Cen 
dllf edilen bu felAket, kuvvetli 
bir gtineıle kabili izaledir. 

Elli seneden beri ilk defa tesa-

Gönen' de Bu Sene 
Mahsul Geç 
Alındı 

S.rılıögtl• Hanna.,. alemi 

Ganen ( Hususi ) - Bu sene 
mahaul çok bereketlidir. Son glin· 
)erde havalann biraz bozulması 
çiftçiyi telife düşürdü. Kırdaki 
mahaulOnll bir an evvel ambanna 
atmak istiyen köylü harıl hani 
plıfıyor. Bu mevsimde herkes 
itile meıgul olduğu için köylerde 
kimse yoktur. Bazı açıkgöz kıp
tiler davul, zuma ve kemanlarile 
harmanlan clolaıarak çalgı çala
rak buğday toplamaktadırlar. 
3500 nüfuslu bir nahiye olan 
Sank6y nabiyeainde bile kimseler 
glrilmllyor. Kahveler bombot 
sokaklarda kümeler yok. Diğer 
1enelerde bu ayda.. harmanlar 
ıiirüllr mahaullbn arkası alınırdı. 
Havalann yajmurlu gitDRsi geç 
kahnmasınm bqlıca sebebidir. 
San nahiyeainde bağcılık ta ol
dukça ilerdedir. Üdmler yaf ola
rak ve bir kısmı da f&l'ap imal 
edilerek aablır. 

Antalya'da 
Bütün Devlet Adamlan is
tiklal Marıı Öğrenecekler 

Antalya (Hususi) - Vali Bey 
biltiln memurlann, viliyet, bele
diye erkinının ve hlkimlerin ia
tiklil m&rflm 6ğrenmeleri için 
Gazi im mektebinde denler 
açdmasmı emretmiştir. Mektepte 
dersler cumartesi ve çartamba 
ıla1m Yerilecektir. 

Bu vaziyet, piyasanın da in
Jdtafına kuvvetli bir manidir. 
Borsada muamele miktan 8 - 900 
çuvalı geçmiyor. Fiat da 10 - 24 
kuruş arumda incir cinsine gö
re değifiyor. Halbuki geçen se-

Çandarlı'da 
Bir Genç Sevgilisini 

Öldürdü 
Bergama (Hususi) - Çandar

lıya bağlı (Dörtkann) köyfinde, 
Çakıcı Hüseyin isminde genç bir 
delikanlı feci bir cinayet işledi 
ve sevdiği kızı liç kurşun.la yere 
aerdi. 

Çakıcı Hüseyin mert bir de
likanlıdır. Babalığının yanında 
bulunan genç bir kızı sevmekte
dir. Bu kız Çakıcıya karp -uzak 
da olsa- bir alaka beslemektedir. 

Çakıcı, birglin genç kızı yal
mz olarak görmiye muvaffak ol· 
muftur. Onun aıkım itiraf etmiş; 
mukabil bir itirafla genç kızın 
qkına nail olmuftur. Arbk Çakıcı 
Hllaeyin için mesele kalmam11br. 
Fakat hiç beklemediği bir hail 
Çakıcının gözlerini karartlDlfbr. 
Sabalığı Ali Osman Ağa, Çakı· 
cıya kızlığım vermekten çekiniyor. 
Babalık titizliği •.• 

Çakıcı bu qkı kolay kolay 
yüz htü bırakacak bynette bir 
adam değildir. Genç kızı yalnız 
görmilş ve kandırmıştır. Dağa 
kaldırmak için... Nihayet genç 
kız, Çakıcı ile birlikte dağlara 
çıkmışbr. 

Fakat genç kızın babalığı 
vaziyeti haber alınca genç kızı 
dağdan kaye getirtmiıtir. Çakıcı 
müteessir olmuş, o da k6ye inmit 
ve babahğuwı evine gider~k genç 
kızı bulmuştur. Genç kız bu defa 
Çakıcıya yüz vermemiş ve onunla 
evlenemiyecefP.ni liylemiftir. Ça
kıcı da bundan muğber olarak 
tabancamı çıkarmıı ve 1eYdiil 
kızı cansız y.ere aermiftir. 

Vanda 
Göze Çarpan Bir Yapma 

Faaliyeti Var 
Van ( Huıu"i) - Van - Bitlia 

cenup ve time! yolu amelei mll
kellefe ile yeni bqtan infa etti
rilmektedir. Yolda birçok men
fezler ve k6prlller yapbnlmakta• 
dır. Bilhuıa · Aylangaı köprüall
nlln yapbnlmaaı balkı çok aevin
dirm. tir. 

Y~ni gelen muhacirlerin iskim 
için yapbnlacak köyler de mll· 
teahhitlere ihale edilmiftir. Nll
maneye pe her kay evi 791 
lira 20 brup 1apdacakbr. 

_!nin aynı lgnatın
de bonada mu
amele gören incir 
miktan 9216 çu
valda. Fiatler de 
bundan daha eyi 
idi.Üztıme ıelin-

; üztim de aer
~ ,ini lfeç ahmt
hr. 8ugiln bor-
aada muamele g6 
ren miktar 2670 
çuvaldır. Fiat 
11 - 22 kuruftur. 
Şimdiye kadar 
borsada muıunele 
gören üzilm mik-
tarı 31371 çu· 

valdır. incirin doğurduğu vaziyet,
.ttlivre muamelesi gören tDccann 
taahhütlerini vaktinde ifa etme
sine mani teıkil etmittir. Buna 
rağmen bu haftanın sonlarında 
vaziyetin inkişaf etmesi ve incirle 
birlikte liz{\m faaliyetinin de art· 
masa kuvvetli bir ümittir. 

Geredenin 
• 

En ihtiyar 
/ki Kardeşi 

• 

110 gaıı.,.tla 16ralaim Ala 
Gerede (Hususi)- Gerede' de 

biri 100, diğeri 11 O yaşında iki 
kardeş vardır. Bunlardan yllz 
yqında olanı lbrab,im Ağa, ytlz 
on yqmc:la olanı da hemşiresi 
Nazife Hanımdır. 

lbrahim Ağa hergtin ikamet 
ebnekte olcluğu orta mahalleden 
kalkarak 1500 metre yllkaekliğin
deki bir dağa gider ve oradan 
15 - 20 okka kireç çıkarıp tehre 
ıetirir, .. tar, parUile ıeçİDİI'. 

Bu gidit gelip yaya olarak 
yapar ve herp biç l&fll'ID&dan 
dağa çıkar ve iner. Name Hanım 
da evin blltün ihtiyaçlarım bizzat 
yapar ve inadll 50 • 60 yapnda, 
fakat zinde bir kadın hiuini verir. 

Bozdoğan' da 
Sürü Hayvanlarının Miktarı 

Tespit Edildi 
Yozgat, ( Hususi ) - Yapılan 

bir tahrirde Yozgat kazasında 
mlllhakatile beraber 14487 koyun, 
32269 keçi, 1062 manda, 488 
deve, 10033 karasığır olduğu ve 
senede 14500 kilo yapağı, 11 bin 

kilo lul iatihsal edlldiii anlaplm'fbr. 

Fylfal 2'6. 

' 
1 

Tarihi Fıkr.a 

1 
Vigananın Kurtu
luşu Ve Bir Şeref 
Madalyonu .•• 

Viyana, Avrupa owtaaında her 
zaman için tarihin bir dönGm nokta
aıdır. Yüz aene detiJae de, belki bet 
yüz aene ıonra Viyana, lıml bilinme
yen hir devlet tarafandan .ıaptedllecek 
ve tarih, 1eni bir cildini yazmak 
üz.ere, yeni baıtan harekete l'eçecektir. 

2SO •ene en-el, Kara Muatafa 
Patanın batında bulundutu koca bir 
Oımanh orduıa, ej'er Viyana kapıla• 
rından içeri pebibeydi Ye durmadan 
bir baykuı ıibi Citen ldlhe çanlanna 
ot hk.ıtaaydı, dilnya tarihi bambatka 
bir aafhaya 8'irer, Oamanh aaltanahnın 
ve dünya devletlerinin mukadderab 
yine bambaıka bir ıeyir takip ederdi. 

Halbuki bu olmadı Ye o zaman
danberi canhırat çan H9lerine abıaa 
Viyanablar, birkaç gGa enrel de o 
korkunç, o muauam Te mlthit mu
hasaranın 2SO inci ıeneılni çan Hı
lerile yadettiler .. Fakat ne gariptir ki, 
ajanı haberleri, bizi "Cevdet Bey" 
isminde bir zatın bu merasimde ha-~ 

zır bulunduğundan haberdar etti,. 
Cevdet Bey kimdir, nedir, neci• 

dir? .• Biz.im için bir matem olan böy• 
le bir ıünde, böyle bir merasime nl• 
çin, ne maksatta ve hangi yüzle it
tirak etti? 

Biliyoruz, fakat düfGnüyoruı. ki bu 
zat merasim esnaaında muhakkak 
teessür duymuı olacaktır. Çünk6 
Türktür. 

• Birinci Beyazıt yüz bin kitilik aı-
kerile, Timurun iki yüz bin Asyalı 
cengaverine karşı giderken, pe4inden 
beş ıehzadeyi ve Sırp Kıralı Lazariyl 
de beraber sürükJemitti• 

Ankara ovasında kopan tiddetll 
bir muharebede Beyazadın orduıu 
darmadağın olmuf aluak Timura 
eair diifmüıtü. 

ikinci Beyazıt kaim l~inde idi.. 
harpta ona yar olmayanlar olmuıtu .. 
Aydan Saruhan, Menteıa ve Germiyan 
askeri eski beylerini dGtman tarafında 
•örünce kaçmıflar, lımur orduıuna 
iltihak etmiflerdL BGytık Şehzade 
Emir Süleymanda beraberinde veziri· 
azam Ali Paıa Yeniferl at.. Haaan 
A ...... ve Sırp kıralı oldutu halde or· 

ırakıp kaçmııta. 
ırun muazzam orduıu Alqe-

1. nola verditi zamaa, ikinci Be
yazıı.11 arbk son günlerini yaııyordu. 
Bir pn ~ara çıkan padltah, bir dat 
etetinde neı'eli neı'ell kaval çalan 
bir çobana raat l'elmittl. Koca ıal-
tanatın tu:ı buz edilditiai ıören Be· 
yazıt gö:ılerl J•tla dolu olarak bir 
müddet bu kayıtaız ye •amaız çoba
na baktıktan soma: 

- Elbette sen bahtiyarım, kaaa
Yehiuin.. Ertutrul gilti bir otlua 
ölmedi, Sıva• gibi bir kalen vurul
madı!" demifti. 

B9azıdın en bOylk ve en ıecl 
otlu Ertutruldu.. Serhat muhafazasına 
memur edilen Şehzade Ertuğrul, Ti
murun ilk akınlannda telef olmuf vf 
bu yüz.den de Sıvaı kalesi hik ile 
yeksan edilmiıti •• 

İkinci Beyazıdın bu ıözü ne acı 
fakat ne keskin bir hakikattir. 

Acaba bizim de Viyana önünde 
alen evlitlanmız, o be"l'amede yıkı
lan kalelerimiz yok miydi? Cevdet 
Bey muhakkak dütunmGt olacakbr. 

lf lf lf 

Edirne'de 
Turing Ve Otomobil 

Kulübü Açı1d1 
Edirne (Hususi) - T ıqing ve 

otomobil kuUibünün EdVne şubesi 
tesis edilmiştir. idare heyeti Be
lediye reisi Ekrem, Fırka reiai 
lbrahim, Emniyet mildiirü Kerim, 
Evkaf mtidiirü Esat, Fırka aza· 
sından Kara Bekir Nafıa bat 
mübendiıi Lütfi ve Serif Beyler
den miltqekkildir. Kulüp Dede• 
ağaca 50 kişilık bir seyahat ter
tip etmittir. Seyahat S glin de· 
vam edecektir. Kulüp binası ga· 
yet güzeldir kulübün yanında 
bir de otel vücude getirilecek, 
Edimenin bir rehberi yapdacak, 
rehberde Edirne hakkında her 
tGrltl mal6mat buhmacaktır. 
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aaatcl 'l'lllllArt.AB r Si~aset Alemi ıı· 
Avrupa Matbuatı 
Ve Türk - Yunan 
Misakı Terki Teslihata- Hazırlık 

Birkaç gün evvel Ankarada imza
lanan Tilrk - Yunan miaakı, Avrupa 
liyaset mahafilin.le derin bir tenr, 
laayretle kantık bir f&fkınlık uyu
clırmıtbr. Çünkü ltu •iıak, her iki 
tarafın ıenlt ........ meylini açıkça 
llleydua koychap slbi hakiki v• 
lıılGatakbel lrir Balkan aalaımaaının ela 
,. .... nı kurmakta .... Bu ltlllfnameden 
\ahaeclen Frana• matbuah, vaziyeti 
tiyle tuvir etmektedirler: 

"Bu bidlae lyle .. ldki ff doıtanc 
'lair anlqmachr ld Akdeniz politlkaıı 
le alikadu ltltia milletler içiD 
taı..uıi ltir ehmmi,eti haizdir. · Maa
IQflb yeni mualaeclealD bir ltqka 
lllabiyeti vardır: Sffyet Ru.yum 
la.thca kemplarile llOn zamanda 
raptıtı miaaldan takip etmesi itlba
,u. umumi detilM bile mıntakari 
~malar kadroıuna dahil olar•k 
~Yrupanın ltir zamanlar en karıtık 
\q. köffflnde nlh6n faydah bir 
'-ette yerJetmeaial temin etmektedir. 

Türk - Ywaaa cloatlapnun sıkılaı
..... BuJıarbtaa için nazik bir 
~•ılyet ihdu edebilir. Çünkü Bulıa· 
tiatan, Adalarclenizinde bir mahreç 
latemekten hiç bir zaman hali kal
'-•11ıııtır. Maamaffh Sofya hükumeti
"- tefl M. Mapnof tarafından yeni 
-~llahedenin Bulıar menafii aleyhinde 

unmadıtuun beyan edilmesi yakın 
atide mGhim müzakerelerin yapı

laeatı taıavvurunu meydana koy
"-ktadır. • 
, * 

Bqvekll lamet Pqanın Sofya ıe· e.tl wkubuJurken Avrupa matbuatı 
._~yeti iıte bayle ifade etmekte
~er. - Süreyya 

il. Yenlzelos, Yunanl•t•n• 
DenclU 

Atin-. 20 - iL Venizeloa, bu ... 

t: Atinaya dönmGftilr. M. Venize
cliter muhalefet reisleri ile par

L... -ento •e..Uble iftirak etm•m•k 
'lllll'anna ait YUIJet hakkında •'-

GftGr. 
ony•'ntn tt.rp Borçl•n 

I.~ V areova 21 - Hlkiimet mehafili, 
~ borçlan mlaakerelerl hakkında 
~•ika'DJD el~ aalamak 
~ '1aahinrton'a lnuul bir murabbaı 
.... cler;e,ı cl&flnlyor. Amerika'nm 
~ yt.Wea tetkiki lfm Polonya 

daa ppalan teklife eenp Yer· 
babrlarcladır. 

B..n...ı. beraber zaıaneclilditfne 
' Poloa1a kbnHYYeldeki takıiti 

ele nlyetiacle detiJcllr. 

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

Amerika Otomatik Kontrole 
Taraftar Görünüyor 

ı'arla 20 - Almanya mü.tuna ol-
mak Gzere bGtGn memleketlerin aillh- - • - .,-
lama ftli olarak bırakılması içiD lbım 
bir prt telikkl etmiye bqlamıı ol
cluldan kontrol meHleıl, F ranadarla 

Amerlkahlar arumda yapılan mlk&
lemelerin belli batla mevzuunu tetldl 
6tmfttir. M. Normu Davlı'in 7akı
pmde buhananların flkrlne ,.._ hu 
mlkAlemeler, Amerikan tezinin Fran
na tezine oldukça yalun oldup H 

aradaki lhtillflana prenaipten ıdJ .. • 
uaullere mlt..Ulk bulundujunu p 
termlftlr. Blrlefik Amerika, zaman 
uman otomatik bir kontrol tarafta· 
ndlr. 

Amerika. F ranaız talepleriala tec
rilbe denesi Ue Amerika için Av
rupa devletlerinden daha az endi .. 
uyandıracak mileyyidelen mGteallik 
olarak ortaya attıtı meaeleye de kat'I 
surett• muarız detildir. Y apdaeak 
umumi mukavelename, Amerikanın 
hususi vaziyetini heuba kattıtı tak
dirde Vatfnrton kabineaiain bu mu 
kaYelenameye muvafakati pek o ka
dar mütkülita te.adüf etmiyecektir. 
M. Davi,, müzakeratın neticeıini 
kat'i olarak ötrenmek istedijinden 
Roma ve Berlin'e icra edeceti aeya-
hatl hafta nihayetine bırakmııtır. 

Londra 20 - fngillz hükümetinia 
siliblan azaltma konferansına kartı 
alacata vaziyeti kararlaıbracak nazır
lar meclisinin toplantııından evvel 
İnriliz aiyaai mahfelleri bu vaziyet 
hakkında bazı izahat vermiılerdir. 

Bu mahfellerin edindikleri malu
mata röre kontrol prenaipi ile " T ec
rübe devresi ,, teklifi hilkümetçe ka
bul edilmiıtir. " Bu tecrilbe devreıi ,, 
teldlfladen makaat - bu devre bittik
ten sonra - aillbları azaltma hakkın-
da fili tedbirler alınıp alınmıyacatını 
tayin etmektir. 

Şimdi Gç meaeleaba bir karara 
INıtlumuı leap idlyor. 

1 - Y apdacak kontrol makaniz
muını tayin etmek, 

2 - Tecrilbe devreıinin middetl
ni teıblt etmek. 

3 - Bu teeriibe devreıi bittikt• 
aonra tatbik .dUebUecek temllit 
mlktarlaruu kararlaıhrmak. 

itte nazarlar mecllri yapacaja top
laabda bu Gç nokta hakkındaki fikir 
ve karannı tayln ecleeektir. 

Amerlk•'d8 içki Meaeleal 
Newyok, 28 - ldaho ve yeni 

Meksika hlkGmetlerl de içki yaaalf 
kanununa kaldırmlflarcbr. 

Harpte 10ııra Yahudiler dünyaıım her tarafından FiliatiD'• hicret etmiy' 
başladılar ve memleketi imar ettiler. Reemimiz Ken Hayeaot kaaabumı 
gösteriyor. 

Amerika Harp Borçlarına 
Sünger Mi Geçecek? J 

~~~~~ ~ 

Nev1ork. 20 - Nevyork Herald ma,01 bile ıöıtermiyor.,. 
ıueteai harp borçlan meıelenne Ayni ıazete ıilablan azaltma 
ayı~ta bir yazıda bilbaua dly.or kiı itine de temaa ederek ıun-

Amerlkan efkin umumlyeu borç· 1 br: "Sillhlan azaltma me-
_ _ı • Cildü - G ola b an yazmıt • 

lar meael-ınm ~n a IDlf aeleal bu,On milletlerin mGmkGn ol-
ancak bu borçların yeaı ıeralte uy· 
durulmaaı yahut resmi ıurette İptal dutu kadar az masrafla aakeri kuv
auretlle bu meaeleyl ar ı'c maziye yetJerinl artınna"I mabadını ıözeten 
pmmek huauauada ea ~ Wr te- W. teıebblb halini almlf bulunuyor .. 

Romany• Pren•I Nlkol• KU... Yak'•l•n 
Belgr•t'ta Havana 20 - 12 mitral1özle mn. 

Belırat 20 - Romanya prenıl cehhez 600 aaker, ylkıek tahail tale-
Nlkola, dla tayyare ile Belır•cla hesi ve itçi Zavu tebrl Jalwamda 

1.wı " imal Alixuclre tarafmclu Henwadeyin iclarui altındaki 500 
blylk merulmle karfalu•a. Prua, ka4u uiaaia etrafuaı çeYlrmitler, bwa-
kll'al allulnln mluflrl olaeakbr. lartlan blrçofuDa tealim olmaya mec-

Avuatury• Ye Y•tlk•n bur luakmlflardır. BiriWriae dOtmaa 
v atiku 20 _ Papa AYUlturJa kunetlerin Hamarlado elYarında tlfek 

reiaicGmburu M. Mirldua ut..,, nip- atetl teati ettikleri söylenmektedir. 
nlDı Ye Dolfuaae .. Albn mahmuz " Birbiri ardı ıara çıkan rreYlerden 
nipmnı yermejl kararJattırmlfbr. rahab kaçan hGk6met birinci tqrbain 

Viyaaada Papanın mGme..W nl• 20 aiaden itibaren ,Onde 8 aaat çabf-
pnları yalunda kendilerine verecektir. ma uaulGnGn tatbikine karar ver•İftlr• 

Dlakllerla Bomaaı 
Tllrkiye gibi 01manbbk mya· 

seti ile Yatan mukadderab il• 
alikuı olmıyan umurlan tımarl· 
1D1f bir memlekette mailibiyet 
ve zaaf ne elim bir hacaletti. 

ve aaraya onu geri alabilmeleri 
için 11k11tırdıjını yazıyorlardı. 

Demek o iyi bir fırsatla mem
leketin en temiz k6feierinde mil• 
letin arasına kanpbilmifti. Edebi Roman ............ ~ ....... 

Burhan Cahlt ----· 81 

.._ lagi1iz gazeteleri Galata nh
l""'lllla yanaılDlf ·dritnotlana re

baaıyorlardı. Resimlerde 
ede kepaze olan otuz 

ıL. ~le: top namlulannın Babıali ye 
~ havalanclıklan g&rillOyorclu. 
1-aa Bu vaziyette herpy imza
~bilircli. Fakat Tllrkiyenin 
L--•lli demek olmaclıjmı (Loit
r'll) Daad olupta anlayamıyordu. 
'Ahınet Refit bu haberleri 

dulc:ça lunlamyor. 
i; T1lrkiye yok edilemez! 

•ye haykınyorda. 

8 "" ~ u heyecan arasında delikanlı 
~ ıelen bir Taymi. ntashasın
.... d~Grkiyeye ait iki havadis 

Eli•vadislerin biri bir Yunan 
Ordusunun lzmiri işgal ettiği
e~e. bu harekette itilaf dev

:t.i;di~ın muvafakati olduğuna 

~ Ah0et Reşit hayretler içinde 
~Q~ınek Türkiye Anadolu 

hapsedilmek isteniyor-

ikinci bir havadis Çanakkale 
kahramanı Mustafa Kemal Pap
nm orda mnfettifliji vazifesile 
Samsunda karaya çaktığını haber 
veriyordu. 

Ahmet Refit bu ismi okur 
okumaz durakladı. • 

Bu kumandan Pariate giriif
tDjl ıenç erklmbarpti. 

Delikanlı ilk haYadiaten duy
duju 11braba unutuvermifti. Bu 
iaim kafuma bncum eden kam 
dajıtan bir eksir fibi gelmifti. 

Mustafa Kemal Paıanın Ana· 
doluya girmesi ona bnyOk bir 
ümit vermifti. Harpten çok evvel 
Pariste fikirlerini, hislerini tak
dirle karşıladığı bu erkanı harp 
cephelerde Türk silahının ıere
fini muhafaza etmiş bütün orduya 
kendisini sevdirmiı yüksek bir 
askerdi. 

Dört yıl süren bu kirli ve 
tehlikeli maceranın içinden yllz· 
)erinin akı ve mesleklerinin şerefi 
ile çıkanlar bugün yeni bir hay• 
ıiyet ve teref mücadelesi kartı· 
aında kalmqlarda. 

Bu flmank unsurlar timdi kim 
bilir ne azpılık g&steriyorlarclı. 

Sililu elinden ahnmıf, istinat 
noktaaı kınlmıı Tllrk kütleai bu 
kadar ebm bir vaziyete tabam
mlll edemezdi. Ne yazık ki onu 
dört yal atqten ateşe attıktan, 
açlıktan ıuauzluğa ıirdllkten 
HDra dQfmanlann önüne bir 
ite ıibi abnıflardı. 

Atm..ıardı ve kaçllllflardı. 
Ahmet Rqit -•at.u hak

kında ecnebi ve dtipaaa ıazete
lerden ajrendiif daima menfi 
haberlerle ideta hata olmllfba. 

En IOD alclıiı bu haber ona 
b~ tetelli vermifti. 

Ne oluna olsan gllveadiği, 
dliştlnilfihıe, duyplanna emniyet 
ettiği bu kumanlan imha edilmek 
istenen TUrklOğün elinden tutacak 
bir kahramandı. 

Ahmet Reşit Mustafa Kemalin 
Anadoluya geçmesi ile lzmire yeni 
bir düşman ordusunun çıkması 
haberlerini beraber almıttı. 

lngiliz gazeteleri kendilerine 
her cephede mühim darbeler 
indiren bu kumandanın Anadoluya 
geçmesinden iirkmiifler Londra 
hOldimetinin lstanbuldaki kabineyi 

Fransız ıazeteleri de bundan 
telif ettiklerini gizliyemiyorlarclı. 

Çtınkn Muatafa Kemal Pqanın 
Erzurumda bir milli kongre açbia 
ve memleketin namuslu, genç 
zabitlerini etrafına toplamıya bq
ladıtı söyleniyordu. Ahmet Refit 
bOtnn Amapanın karfıamda Tnr· 
kin prefi ve namuau, İltikWİ 
için ayata kalkan bu kumanclanm 
yanında bulunamadıtma t.-llf 
ediyordu. 

Tam bu heyecanlı samanlarda 
birçok merkezlerden seçtiği llze
rindeki dampclaa belli, kaba, 
yıpranm11 bir mektup aldı. 

Mektup latanbuldan, Ahmet 
Rıfkıdan geliyordu. 

Aylarclanberi lstanbuldan doğ
rudan doğruya mektup alamayan 
Ahmet Reşit bu mektubu bir 
hamlede okudu : 
lstanbulda Ahmet Hıfkı'dan lstok· 

lıolm'de Ahmet Heşit'e 
İstanbul 22 Temmuz 1919 

Azizim Reşit 
Bflyük fellket bütün kabus-

. larile geldi. 
Korktuğumuza uğradık. Onlar 

kaçtılar ve memleket iıgal edili-
yor. işgal ordusu kumandanlan-

1( Gönaı ı,ıerı l 
Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

lstanbulda M. L. S. Hanıma: 
Kızım, fazla titizlik ıhteriyor

sun. Evlenmek, b&ttln amrnnce 
bir teahhnt altına pmek demek• 
tir. Hayabnı ve iatikbalini alika
dar eden bir meselede bukadar 
zaaf olur mu? Erkeji madem ki 
beienmiyonun, nikihh da değil
ıin. O halde hislerini ailene ı6y
lenin. Onlar erkeğe bu İfİn ol
mayacaianı bildirirler, maele ka
pamr fider. Bir erkek, bu İf)er
de kaclıa kadar rencide olmaz, 
merak etmeyiniz. 

. * 
Zonguldakta 10, Mecn1111 Beye: 
latanbula ıelip burada kendi

nizi bir uabiye doktoruna tedaYi 
ettiriniz. Bugtln kolay tedaYi edi
lebilirken, yann uabiyetiniz teda
.W PÇ bir tekil alahilir. 

* 
... 

lstanbulda Ootkun Gönül Beye: 
Oğlum, evleneceğin zaman 

ailenin yardımına muhtaÇAD, on
lar olmazsa evlenemiyeceben, 
aözlerinden çıkamazam. Bir Tllrk 
ailesi evlerine bir Rum gelini almak 
istemez. Fakat mustakil y&f&yacak 
kadar kudret ve kazanan varsa 
o vakit ayn bir ev tutar, sevdl
jin kızla nikihlanarak orada 
yqarsın. Kum aileai tarafmdaa 
yapılacak itirazın kıymeti yoktur. 

• Top alayında As. Ş. Beye: 
Mademki imla aranızda her 

itibarla kOfly vardır, neden mea'• 
ut bir yuva kuramıya•nız. Zatea 
kız aizi uk..uktu dlalbaceye 
kadar beldiyecebe, lldatlztl tu
tup onunla eYlenmiye mecbar
ıunuz? Artık bu itt• teredcllcle 
hakkımz kalmamıfbr. 

Jf 
Ankarada Bağnyamk Be1e 
Kacluun hutalıjm doktor ra• 

porile isbat eder, Ye çocuk olma-
1111111nın ela onu kmra neticai 
oldujunu tenik eclebilineaiz, 
mahkemeye mOracaat ederek bo-

:....: L!I!--!-!- Ba ...... 1 pnma .. uyeuwn1111&o ,.. ... ar 
bopnmak için kAficlir. 

HANIMTEYZE 

DID emirlerinde kukladan bqka 
bir teY olmıyan bir htlkimet var 
ki lallkmlbıli l.tanbul IOUklann
da bile ıeçiremiyor. 

Sarayda birkaç Çerkea kıza 
ile sıcak hamamından bafka her
ıeyi vermiye razı haJllİYetaiz, şe
refsiz bir padiph var ki hlll 
halifei ruyizemin olclaimw iddia 
ediyor. 

Ve latanbal 10kaldarmda Tiirk 
terefi Yİ9ki dumanlan için ele 
yerlerde tlirlnüyor. 

Harp yıllannda levazım reiale
rinin, pqa efendilerin ka~ 
binbir dalkavalda ederelı --
tayuundan, uHnn maifetinclen bır-
aızlık yapan ne kadar kalantor Er
meni ve Ram vana timdi bqla
rma ıeçirdilderi birer ppka ile 
lquizlere ve Frauızlara calUllak 
ediyor, muharebede yararlık 
r&teren kahramanlan onlara 
,aaterip namuuuzluiuk en lditl
atınn yapıyorlar. 

Çanakkaleden zorla gireme-
dikleri latanbala mtltareke ile 
giren lngilizler baldınçaplak lskoç 
askerlerile herglin fatanbulda 
resmigeçit yapıyorlar. 

İşgal ordulanna mensup sar
hoş askerlerin taarruz ve haka
retinden kendilerini kurtarmak 
istiyenler glin batmadan evlerine 
kapanıyorlar. Buna rağmen ev, 
bark, şeref ve namus emniyette 
değildir. 

(Arkası Yar) 



~egif Veren Zehirler 

Morsilga 
Polis Komseri 
Anlatıyordu: 

( Battarafa 1 inci sayfada ) 
).tarbetpa .. npurunda kum ve tuğla 
rt.uaİ:!li alta oda .. 

"'25 kilo Gblorydrate de morpbiae 
7 pbatta Mekıikaya sanderUen kaıar 
peJllırt.ri ~inde " 

" 360 kilo afyoa 6f pa ev~ 
Teofil Gotye vapurunda• 

Ben Marıifyada yakalanaa bu 
mevaclcla defterime ıeçirirkea komiser 
bir f ototraf uz.attı. Reaimde bİr(~k 
çantalar görihıüyordu. 

Komiser: 
- Çantalan NJar mmz? dedi. 
- ~ tanel 
- Tamaml Bu yirmi iki çantada 

137 kilo zehir Yal'dı. GUmrilk memurlan 
~ 1.oU Yapanın1111 kamirlqlnde 
bunlan bul'nak içiD tam ild si1a 
•trqhlaT. 'l'am iki giln tonlarca k3-
milr kaldırdılar Ye altlarında bunlan 
bulabi&clilir. 

Çok "1kiir ki talihleri 1ardım 
etti. Yoksa, bir parça l'eç kalaa
...... ~ kCimGr kaldmnalan 
Uatlmali •ar._ Çiakü iM laal ebeıiya 
Yald olur. Ya ıeç alderler, ~ah.t ta 
.-.....ıan yeri bulamazlar. Koca bir 
•apurda, aaak yer hitan ltu ceaabet 
neaaeleri uklıyacak o kadar çok yer 
Yar ki. .• 

Bir pn direklerin tepelerinde aak
ı-. zehirleri kazan daJrelerlnde 
ararlar, INafka bir p.. Yaparwa ea 
kuytu köıeaine konulmut dolu çanta
lan rtvertelerde, kamaralarda bul
...,. çabaları.r. 

Baza. ••pul' lim-da çok a:& kahr 
O zaman bittabi taharriyata imkio 
,oktur. 

Bazan da zehirler, bltüa muamele
leri, evrakı maotazam ve tamam olan 
traaıit etya kaıalan araıına saklan
..p. Fakat hanırisind~? Bana emin 
ol•adıkp llemia amMlaJlanm ...ı 
•Ç•IUUZ? Umau ,.elen 1.er vapanm 
~i didikdidik didikliyecek, her ka
NJI açıp kantbracak halimiz yok yal 

Halbuki, bü• kaçak eroialer, 
morfinler, kokainler Mar.Uyaya ujrar. 
Ya içeri kaçınlır yahut ta aktarma 
edllr. S., anabakkaldır. Manilya bir 
....... bir .., ...... Va.,..... ip.de, 
.. hiW... slmrükte Wrçok iwnw 
a.ap1ana karaya çıkma11na utr .. maJda 
...,.ıcl6rler. BütiD itlen ya.buz bu
dwr. Biz oa1-a kafa tutamıyonn, 
aa'ı -ta 1tof llçlpmlyonız. 

Claldl bu bltw mic..Welle lllıt
manlanmız çok ap basıyorlar. Bol 
paralan, N)'lllZ adamlan Yar. Bizim 
elimizde 19e •....ıan Ye t.liden &at
ka Wı W., ,-. T...-.. rakaı..a. bir~ parp 

olta ile cleabdeld balıldan bitir
çsıhıe•ya . benzlJor. 

kalktı. Peacereye yaklq
b.: Ak..- ... ,...... 

K.nahk: KafakÇllum ltekWik
leri, aradıklan, iR..tlderi, ~ 
teY-

Uzaklarda ilk lflklar yamyor. U
....da demir alan bir pmfnin cllclil
t6 du,_Jdu. Acaba bu ela poliaiD •i
zinden kaçaa bir zehir hamuJ~aini ta
.... J01'11111? Yoksa, dolaftıtı yerler
dea plmce yine limaaa zehirmi ku
aacak? 

- Fakat. dedim; buaya çıkuılan
lar ae oluyor? Paria'e yahut diter 
lim..ıara auıl ıevkolunayor? 

- Bis bpk mal •uhma. yaka
lanL Fakat bu, ldmia ıönderclijini 
nereye Plecetiai MhyalMılıaeaiz 
için kifi lilr ipucu aayılamaz. Kaptu 
se•İDİa bamu&e.ile alikadar defil
dü. Milrettebata ıellnce; onlat da, 
aeMrlerl ••punt kimlwla 90ktuf11aa, 
ManUyada kimleria ptlp alacaldanaa 
1-. lrilmedu, 7ahvt ta wı.ı. itle 
MJleaaeder. Ve tabii onlan zorla .a,-
1et .. k kabU detilclir. 

Çlakl .a,lemiJe illyetİ olaa W
le ..... apmld- bwbr. Çb .. 
11aJeaet ..-u. ball laarapbr. Bir defa 
ltb •ına kaptan, bize ıeanWDdelri 
bplı mallar baklaacla epeyi kıy
meti ...... at YenDİftf. Vapur Mar.O,.•• a,...w.ktaa _,. ....... 
kuw-uuu u:yurku yakblar. c .. -
ao. k11riarabilcll? Kuaclaia kOJanlar 
......, Meçhul- Fakat bu Udbe 
.. , ... 11n1a cezam olftta anahak•alr... 

Bmaa benzer daha yhlerce iaıtf
k ..... eri Yarchw. 

Komi9u ~redea aynldı. Arb• iyiden iyiye alqaa olmuftu. Ma
..... oturdu. do.ye)eri kapadı. 
y..,.ldanDI üzerine koydu: 

- GardOnilzya, aalcaclele .. ka
tlar ailç, dedi. MarıUya kaçakçıları 
iflerflaı iyi biliyorlar. 

.. p.,. mı? AH çeneni tut yoksa 
1anarmlll,, itte lculfandıklan u...ı.,. 

Bilqte• bahrlar mınmz: Üt M:De 
evnl lasiltre konıoloıu llti.ta N. 
Lee ortadln kaybolmu.ttu. Polia tah
kikata girifti. Neticede Miatel' M. 
Lee'nia afyon tic:aretile utrafbf1 

rışan 

meydaaa çaktı. Bir iatik.aaa luarban 
.tttili tahmla ediliyordu. Fakat ha
dise Ytb karanhjuıı mulaafaza ede
re• aautahrp rfttL Ba hasmta cfı1edi
tlalz telrllde faraziye y6rltebillnillizl 

* Semp&oa ckıprule Ceaevre~ ıel-
mİf, oradaa da ıahildeD Manilya yo
lunu tuhnaftum. Glmrlkçülerle ka
ça~luıa bilA lnlota çarplfbldan bu 
mübi1n cepheye bir .. eYVel varmak 
iativordura. 

ktanbuldan h .. ketfmden az evvel 
bir ••para eroinin nHıl aokuldapnu 
gönriifti& 

Sababin saat dördünde, bir kayık
la ıemiye yanafbk. Bir fener kımıl
dadı. Bu, ipretti. Gasterilea feneria 
altıaa sokuAduk. Uzatılaıı iplere bat
lanan paketleri yukan çektiler. Ve 
ka11lr lraqa nlaili hltta. 

Bu, .u..reler di7anacla Mn m6-
tabedemdi. Şimdi Manilyada, bütün 
dünya zehirlerinin utratında7cfım. 
B....ta tla kapablm resmi fallrika-
lum yerl.a.e wizlileri faaliyete •~
mftlertli. 
, Fakat b.aanın bir huıuıiyeti Yarda. 
aatanbul sadece bir ihracat ye,.,., 
h• ilki fılanilp. ...,. piy-IDID 
PaDAJltl idi. l urada bu muamele 
vardı. llancat, lthaJi~tranait. •. 

.....,._ kaçalı etPJI Dıl!ler~elerm.ı....
dea haba ala,.._.? &.n• ltna
mek iatiJorclum. 

Fakat dart duvar •aaında buaa 
lmkb olamıyaeata lçio komfaer' 
tqelddir edere• dltan Cllmm. 

Yalam cleflWia 'Y..-da M. 
Charlea Yarch. Bu zab eubtwua 
daha birkaç ,on e·nel lua..utea cık
mafb: E•iıade esrar ve çul>uklar 6aJ
mUffar, Ye mazisi temiz olan bu 
adamı ilç ay hapse mahkum etmit
lercli. 

Hapisten çıkar çıkmaz tekrar 
çubuğv.aa aanı .. ., ve maziyi afıon 
dumanlan arasında unutmıya koyul• 
muttu. 

Ar ... ıx ••Jet iyi idi, bau cloat
lanna ta._.. .. ar- çekilen yerleri 
l'eadir•ifti. 8"ıela möbleli -hirlcaç 

tahta koltuldaa, 1ptı bir Yal luuadi
linden ibaret olan Çin ıefahethaoe
lerindea bqfallllfbk. Dalaa ıoan, 
her yerde bbil• bir itibarla kartala
nan doetam l.e.i lak• yerlae ptlr
•ifti: Oralara ••teber lıimaeler, 
çok pzel kadınlar devam ediyor
larch. 

Erteai paü M. Charie_.le imanda 
te,luu b.JllflllUfluk• laaaa: 

- isterseniz motörle Loraiou'ya 
kadar ,Welim; clalıa iyi anlaraınızf 
dedi. Sonra i!i•e etti: 

- Sakm betti de kaçakçı ıaama
ym bal O beDim İfİm cletiL Be• bl
tün bUdiklerimi hapishanede öt
rendfm! 

Mot&ümiz Plaaro koyuna tlofn 
yol alııordu. M. Cbarlul 

- &kiden, kaplı etyalar ekae-
riya bu koydan çılranhrdı, f alcat 
soma it plu~ dedi. 

Ve ...._,ya 1'·1h•: 
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vapuru, çıkaramayap tekru l.t;.bula 
.ötilrdiltjl rizH hamule.ini yine seti
riyordu. t.a Miler .._ ılwllı mu-
bafm ••••tara, bu taami• ..wlde 
beldecliiiai. •• tlmia ......_ila 4e 
süw'atle uhile •el.ekte oldujmau 
l'ÖrdGler. 11..... r:.-- elleri.ele pa
ketlerle ..... ...... .._,_...._ 
dı. içindekileri pkuaa mellr ..ıtliil 
Utikamete dopa uzaklaıb.. şapı.. 
Joktu ld vapurdaki rbB mal kaçan
•yont.. ....... Gl9mobilhl ..
ke-tl lallldller. Flllsat iti • 1 ;a 
tofir Pri d&ldA- Ye abi Uliltame&e 
10DanCL. 

Bu yol, kapah hl. Ban• Mlea 
• ...-., ""611 Wr *'atle rWen 
otomobilia petiDe talaldalu. 

Yolun ke.oditi yerde makineyi 
ele wep.IUer. ıt""abt içinde kimse 
1oktu. Y.alma 67 kilo at,oa "44 
kilo Jaatat buldulu. HaLaki bu, laaber 
verilen miktann pek u bir kııım iclL 

Bu, me, mafm aanl bcmlcfatma 
anlataMlea Mr ........ Falrat fQD• 
da WUab ld lllat .. pllı'\• ••11ta•ı 
lıet tArla YUllalu ...._ la ...,. ... 

motarier, .. iyi marka oto91o .. ı .. ., 
en .Wi mahaller hep o.&ardacbr. 

Gladerilen bfa. maim bçınlmua
nra aaulOnl tayin etmek IAzımdır. 

Gemide bu ifle meıpl olanlar, 
muhafaza aemmlanmn •aziyetleri
ni clabaa laalMr ahriar. 

&afmayımz, bu pyet ba•it bir 
teYdir: Croiıette bumundaki ıema
foru bilir miaiolz? EY metruktir. Fa• 
kat herkes tarafmdan defil. Ondan 
edebilecekleri iRifadeyi hiıeeden kur
naz k~akç.lar oraya bayraklar ublar. 

Beyaz bayrak: 
"'Tehlike yok!"; ıiyah bayrak: 
"Tehlike! mihlaıip zaman bek.le

yin" demektir-
.Kaçak efYll b.zan, Bfou - Kiou 

ad.. manada kauç.k tamaadıralar 
içinde denize dökülür. Fakat bunua 
lçla ltnamn iyf olmaaı .. rttır. O u
man kaçakçılar Lorniou'daa motlr
lerle ıöade ava pkarlar, ve athklan
nı toplayıp danerler. Bu CfJaya da 1• 
kara yolUe, yahut umumi kaaıalbas
yOIMla. fela'e .-....... 

ŞimcR iham t11a•-, •ada .. 
kaçakçılann •JCua korsan,. admtlald 
.......... motlrleıhtl l'idereyhnf 

• Umanda, M. Cbules ıayet c-.: 
İuıflf, •iJab boyalı bir motlrl 

ed~' dedi, "Kan --
Polbılerha en iyi tül~ motodarı 

aneak 15 mi yapdUlr. Halhkl hu, 
40 -'il rüat ralMıt .....,_. 

" Kara Konan • ..... pceleri 
açılır. Sulan yararak ,.WUU. ü'atile 
açar, •• Jlldendftf zelllrleri ptlrip 
kua1a sapr. 

Bir alrıam, K.ua Korum takip 
eden GlmrlkçGler MCf ettiler. Ve 
kaptam haeatmdan JU"aladılar. Motar 
tlurdu. Gümrikçüler yanqblar, fakat 
b\ltia anttumalan ı.oe-a pkb. Bir 
pam zehir bile bulamadılar. Halbuki 
memurlar motarihı Aaskor YapU1'11Da 
ıaaqtatuu ve ltlrtok paketler aldı
fuH pmlflerdi. 

- E?. 
- Esi saflık; lrataa.p••• , ... ti ... 

Litros Cinayeti 

* Görülüyor ki (Yani )nin tısr 
riacle toplma şlpbeler ıit~ 
lll'baaktadır. Aıeu.-. MW 
dehnnumi Mu.ini Nureddin Bet 
dün Deniı merkezinde kat.il 
pasaportu getirttikten ._. 
Recep ...... refilgp_. ....-

mittir-~ nmai .... ···--Tamam.. Bidm .....,. r:, 
ren genç bu idi. ......... ~ 
da foto;raf &zerine affi t 
koymUflur. 

Bu kat'i -.-. •ırine ,~ 
lacak başka birteJ ab ... ğl 11111 
polia ft jadaraia, yaniyi .,... 
anya başl&llllflanhr. 

... ,. .... .... , .. lltadı 4 
~-- y....,_ ,...... .... =-_. 

jiaclen: Buı I• aabul sautelertade ~ 
Ticaret Mllm...ınıt alll 1'7- Rtct.y. ~ 
.ı...ııt. ...... ......... ..,..._ .......-.:: 
etaektedlr. Mluse..ulfJ • ......., •I..,_ ...... bul-····· .,. b87le .. .., ... -olmaclıiı ciheti• bu t•7lalana ulı ve~ ,...... 
deaize atblar. 

- Peki birfey çskanlamadımı? 
- GümrilkçiHer Tul011'dan d.wf'.". 

lar retircliler, ~ W.••~·~ 
Kaçak.çılan• da dalsıdsa Y 
ihtimal onlar daha enel clavra 
berikiler l'elmeclen mallannı t~ 
dıW 

- Ya yarala ne .W.? 
- Mahkemeye mineaat ettil 
- Sonra? __ J 
-Atq ..... w. .......... ( 

ettirdi! 
M. Claadeı •alr•a lltlM '•ıJ/' 

aalabyont.. ·~ 
Son o&.ak ıı ' lılr ~ 

eYine .... ..., .-ı "....... ......_.. 
tim mldlrt.1"41ea blrW fcli. !-..:; 
... duhal mea.._ zeMre bpuı'-::ıa,. 
•• zehir onu, ifyelıtaa l»ir bduı ~ 
haretile yolllMlft besteyi satbnlPft 
teHp muhtaç lluakmlfb. _ _JJ, 

Şimdi çoculdma .....ta r•PJ" 
au yqaycwdu. arada W.- •.tlafl..,. 
1aret ediyorlar. Onlarla beraber 
kaç saat geçirlyorda. ~ 

Onun harlehade her ,an dfl'. 
oturuyor çekiyor, pklyor, lleJtdhl 
r.p,o..du. __.., 

Yanana pclitiaiz ......, ~O 
reye yaklafld•f, ufka bakıyo~ 
ft1a " ıevgilisi " kalmam.P. • .-J!I. 

Denize, aflıa ......... ~ ~_., 
bnmhk ............. ,. -~ 
•ır da~ .,.,.., beldlJa•I 

Nakleclen: ,...._ ... ~~ 
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Sözsüz Hikaye 

Fil Hiçbir Şegi Unutmaz 

- Çık yolumdam, bak topu
ma bas yorsun. Güner, bunu söy

atb ve aya-

Bu de.fa sıra file gelmişti. 

Günay hizmetçi ile birlikte balıyı 
tenıizliyorlardı. Fil geldi. Hortu
tnile ne kadar toz varsa hep ini 
silip dipürdn. 

Günay file acıdı, onun a>n
ğım sardı. 

- Biraz sonra bir şey kal
maz, dedi. 

Güner:n yaptığım da unut
mamıştı. Ona da hortumundan 
bir su boşaltb. Güner bu 
duş albnda yaptığına pışman 
oldu. 

= 

Zekaıiıza Güveniyor Mu
sunuz Biliniz Ba ~alım 

Bu Eşyayı Tanıyor musunuz ? 
Resme bakınız. Gördüğüniiz 

Şeyler tanıdığınız birtakım eşya
nın resimleridir. Eyice dikkat 
ediniz. Tamdıldarın zı bir kağıda 
Ya~nıı. Sonra bulduklarınızı aşa
i•daki cevaplarla karşılaştırınız. 

Bir Saat Bihn _ cesi 
Celi'il anlabyor : 
Gece biran uyandığım zaman 

1•atin bir çaldığını işittim. On
dan sonra yarmışar saat fasıla 
~ hep saat biri çaldı, şaşırdım. 

caba saat kaçtı. 

1
. Zekanıza güveni; orsanız. Bi-' . nıı balrnlım ? 

Cevaplar 
d kll rın<'ı bilmecem crvabı. R mı-

" 
1 e'!'l;&uın isbılerı şudur: 

1 
l M rdıven, 2 kHlcw, 3. iitti 4 

7ıg~ra tn lıısı, fi. bı kl"t, 6. o'omohil, 
t. llleırıtraş, 8. pul si ttmak İçıo l'Ull• 

"tlılt '1 kA~ t k ~· 10 " '1.1" h · · ngı es• l'ı·gı, . euuıu" u 

1~celc le ı lııığu, 11 ş pka ve ba~ıou, 
lrttı:! ııitıt t.akıaıı. 

, Saat lcaçtı? - Celal gece y11mı 
~:•rıı-c, sut oıı ıkinin son dıırLe ~iai 

1t O.ıdua eotlr& ara ile yarın.at, 

1 

I~ 
@}@ 

7 ®~ 
lıırı ve bir lıuçuğu ışittığı iç n, &aut 
dört defa bir barı ardınca vur muştur. 

Baha 
istersin? 

Yaı hediyesi ne 

Çocuk - Bir telefon.. Ta ki 
mektebe gitmeden hocaaun aor
,.t .. Lrluına cev11p werebileytm. 

SON POT SA 

Ov .... 

Ve 
Oyu ·.cak 

Uçan P d.ra 
Bu oyunu, evd , mekteple, 

sokakta her yerde yapabilirsiniz. 
Size lazım olan ş y bır kırk paru 
bır de küçLk bir karttır. Kam iz't 
boyunda i ıce bir kart bu işi gö
rebilir. Kartı parmağı ıım ucunda 
durdurunuz, üzerine bir kuruş 
koyunuz, sonra karta bir fiske 
vurunuz, kart uçacak fakat kuruş 
olduğu yerde kalacaktır. 

Bu oyunda muvaffak olmanın 
sırrı şuradadır: Kuruş tam par· 
ğımzm ucuna gelecektir. Biraz 
yan durursa düşebi ir. 

• 
Pa!on Oyunu 

Küçük hava balonları yok mu 
bununla sa onda, bahçede veya 
avluda gü7.el bir oyun tertip 
edebilir miz. 

Kaç kişi iseniz ikiye ayr lır, 
karşı!ıklı diz.ilirsin ·:ı.. Bir taraf 
öte tarnfa balonu atar. Balonu 
attığı kimseye er;şt"rebilirse ne 
ilii, eriştiremezse bir puvan ka}
beder. Top uçtuğu için ekseriyetle 
yanlara kaçar. Çok eğlenceli bir 
oyun olur. 

)f 

Sihir'i Bisiklet 

Bu. bisikletin tekerlekleri yü
rür. inanmıyor musunuz! O tak
dirde bu resmi kesiniz, bir daire 
içinde ha. eket ettıriniz. O vakit 
tekerleklerin döndüğünü görecek-
siniz. Bu da şaşacak bir şey yok. 
Çünkü bu bir göz aldanmasından 
başka bir şey degildir. 

lfo-

Kör Postacı 
Kör ebe oyununu seviyorsanız 

bu oyunu daha çok seveceks nh:. 
Oyunun ismi "Kör postncı., dır. 

Çocuklar aralarından bir pos
tacıve bir posta müdürü seçer· 
ler. Diğer oyuncular bir halka ya· 
pacak şekilde çepçevre otururlar. 
Postacının gözleri bağlanır. Sonra 
getirilip bu halkanın içine hıra· 
kılır. Postamüdürü her çocuğa bir 
~ehirin ismini verir. Birinin adı 
lzmir, birinin Ankara, birinin 
Konya filtm olur. 

Posta müdürü şehir isimlerini 
söyledikçe, o adı taşıy\ln çocuk, 
diğer ismi SÖ) leren çocukla yer 
değiştirir. Kör Postao bu esna
da kollerım uzatarak çocukları 
yakalamaya çalışır, tuttuğu ç~ 
cuğıın adını a6yleyt.balirae kur
tulur-. tutulu ebe olur. 

-·.c.- _ .. 

Bu Haftanın Bilmecesi 

Can Ming, ~<üçük Pren
sesi Nasıl Kurtardı? 

Küçük Çinli prenses bir ihirbazın bahçes.ııde mahpustu. Çin 
kahramanı Ming bunu işitince onu l·urtarmak istedi. Fakat bahçeye 
giden yolu bilmiyordu. Çünkü yol sarp ve kanşık-tı. Birinci teşeb
~üste kayalarla karşılaşb. ikinci teşebbüste önüne bir yangın çıJ..-tı. 
Üçüncü teşebbüsünde bir kurdun hücumuna uğradı .• 

Şimdi siz bir renkli kalem alınız ve prense, bu üç maniaya 
uğramaksızın, gideceği yolu çiziniz. 

Sonra resmi kesip bize gönderiniz. 
Yolu muvaffakıyetle çizenlerden 100 kişiye güzel hediyeler 

verilecektir . 

eçen Haftaki Bilmece
Doğru alledenler • 

mızı 

7 Eyi ül 933 tarihli nüahamı%da çı
kan bulmacafl do~u halledenler ara
ıında hediye alacakların isimlerini 
aşağıya yazıyoruL 

Hediye alacaklardan lstanbulda 
bulunan karilerimiıin Pazarteai Per
şembe günlcri öğleden aonra biuat 
idarehanenıiz.e gelerek hediyelerini 
almaları lazımdır. 

Yalnız taşr:ı karilerimizin hediye
leri posta ile adrealuine gönderilir. 

&ırer dol • kurfun k•lem 
alaca ki er: 

L:ıtnııbul ,,7. liı1ı>si t11lehcsinden 160 
] Lu ikıı, Be~ o • u Belediye hastanesin· 
d .. Uh İ) e, 1 tarıhnl kız Ortamektcbi 
tolPbe inden ~(i Nimet. 6 ınc.ı İlkmt k· 
tep talebe ıııd· • Kamuran Ziya, fstan
bul kız lis •Rİ tıılt'lıesinden 844 r fukad
dn, V t>f 11 Ort nıektehi talebesinden 68 
Il lı7.-tt, :!8 111C'i 1 kmektt>p tnlebesinden 
88 J Mt·lı net ~luauımer Bey ve lla
ıu nlar. 

u rer dolma mUrekkepll ka
lam alaca ılar: 

6 rncı 1 k ııek«'p talebcaiuden 120 
8117. 111, t hınbul kız lisesi talebesinden 
27i lluııdıuı Fevzi, İstanbul kız Orta
mektı-bi trJt besiadt>n 810 Muzaffer, 
1~tanhul füıesi talebesinden 505 Sey
f, ttın, l.ıtnıılıul kız liReai talebesinden 
ı :ı,9 Bı>clin, Şı~li 'l'erekki li esi talebe-
1ııııle11 lsmıul Murtaza, Pendik Bahri 
ll, y kızı Tulu~ .ITunım ve Beyler. 

Birer a'bUm alacaklar: 
Aılııpı zan tlicca.- Kazım Bey oğlu 

fqmPt, Mani a Orta.mektep talebesinden 
5fl ){ıizım. Beyoğlu İtalyan mektebi 
tAlelıPsinden .Mt hmet izzet, Balıkesir 
K M B. iuzibut zabiti Kemal Bey kızı 
K. l<emal, BP~ o~lu gscyan li esi tııle
bcııiuıleıı 3a:! lfaçatoryan, l tanbul kız 
l Re"i t"lebesıuden 'abahııt Hanım ve 
lillylPr. 

lltrer muhta .. a defteri alacak
lar: 

H.o,ıbeli Oıtaruektebi talebe.."ioden 
46 ~ulhi Ahmet, Almao liac.i laleht· 

sinden Cah.idc, İzmir Akşehir bank.ası 
muhasebecisi Hasan Bey kızı Güzin, 
Beyoğlu 13 üncu mektep talebesinden 
2tı9 Sabiha, Nazilli Hacı Mahmut zade 
Mehmet Efendi oğ'u Ortamektep tale
besinden Mahmut, Y enimaballe Pazar
paşı 111 numarada Emine Hüanü. An
kara Muhasebei hususiye müdüriyetin· 
de Zehra, Sıvas kız Ortamektebi talebe· 
sinden 64 Nezahet, Adana Sinanzade 
mahallesinde 35 numarada Makbule, 
Eskişehir Son Posta kütüphaneıi Ba
hattin kardeoi Fethi Bey ve Hanımlar. 

Birer k•rt alacaklar: 

Sıvas fırka 2 inci §Ube müdürü kay• 
makam Avni Bey km Nerm~ Bol11 
inhisarlar Muhasibi İzzet Bey kızı Emel. 
Konya avukat Liltfi Bey oğlu Muvaf
fak, İstanbul 2 inci mektep talebesin
den 174 Zafct, İzmir Akşehir bankası 
muhasebecisi Hasan Bey kazı Lamia, 
Davutp şa Ortamektebi talebeainden 
112 Ali, Sultanahmet Saraçane sokak 
23 numarada Nimet, Karaman Güneı 
mektebi talebesinden 78 Ali, Mersin 
Ortamektebi taleainden 5 Süreyya, Ka
dıköy kız mektebi talebesinden Beyhan 
İffet, Kabataş erkek lisesi talebesinden 
191 Nafiz, Adapaum Türk ticaret ban
kası memurlannd&n Husrey Bey kw 
Meliha, Aksaray Millet caddesi 87 nu
marada Hayriye, Kayseri mütekait 
yüzbaşı Nuri Bey oğlu 1hsan, Konya 
kız Muaallim mektebi talebeainden 376 .. 
Vedia, Beyoğlu 20 inci mektep talebe
sinden 109 S bahat, Ni~antaş Teşvila.re 

aparbmaru Necla Ata, Polatlı toJ>9U 
alay hesap memuru Süleyman Be1 
oğlu Fuat, Edirne erkek lisesi talebe
sinden 278 Burhan, Kızdtoprak 6 ınoı 
lıkmcktep talebesinden 114 Sahir Salih, 
Ankara Ortamektep talt.besinden lM 
8nveı:, Kuleli askeri lisesi talebesinden 
878 ŞeEık, Beşiktaş Ihlamur caddesi 70 
o.umıra<la Yuksek Tek.in, Gui Osm&D
paşa mektebi talebesinden Haluk St'9 
kı, Kayaeri Mete ftkmektf'bi talehe8iıt
dea 225 Muzaffer Hamca ve lseyler. 



GüreşçilerimizeMüsabakaSalonuLizım Tayyare Pervane- j 
• /erile Yürü.ven 

Serbe t Güreş için iki An- Motörler · 
· • Su lstlbıcle Jlrilyen tekneler-

trenör Daha Getirtmelıyiz =..= ~~ 
de en uri makinelerle yapı)Dllf 
torpitolar yetipbiliyor. Şimdiye 
kadar y•pılan tecrtibelercle mo
törlerle ild y6i kiloıneteteye 
yakıiı air8t yapanlar olm°'tur. 
Son aeneler ~rfmda aıiierikalı 
mlhendi.ıer • motörlerinin .a
ratini artmQak için yeni bir 

B.,. •iHhlctıdtı giizilmizii 6'Jlll1tWrt filr•Hİl•riınhln •n '•f• ltalganltırltı 
gaptılcllU'ı tefJIDttı rtıldplerile 6enrhr tılı ... ıı re•i•leri 

GDret tubem · ~ diğer pbelere ı •untar.am bir l8loa bulmak daha 
nuaraıl daha az yardim gördlğli faydah olur, Çlnldi, her mlaaba· 
laalde kendi kendini pmpiyonla- kada plip gelecek bir hale gel
nnm kıymetile kurta:dı. Bundan mit olan f8111pİyonlanımz fimdiye 
aonra yapılacak her ecnehi tem2!- kadar kendi kliplerindeki min
mmn büyük hasılat yapmasi çok derlerde hazırlanabilecek imkin 
muhtemeldir. bul:nufluchr. Aml mlihim olan 

Bir spor ıubesinin yaşaması cihet Maksim aalonu ziW bir 
~in en milbim fart olan ahalinin yerin doğrudan d~ ..-.ıe 
rağbeti. ve para b11 auretle temin tahsisi ile ot.nılaCD: ,.erterin 
edılmiftir. 11ralarla donablmas1 ve o Alonun 

Y anhz bu rlğbeti dalia arttır- iki misli ıeyirciyi daha tertipli 
mak için müsabaka mahallinin bir ıekilde alabilme~bi mtımktln 
daha muntazam bir hale getiril- kılmaktır. 
meai ve. lıer ımntaka~ ~.vamh Son ltalyan müs bakalarmda 
phplabilnıek lizere ~ır iki aa- da g6rüldü: Eğer Makstm salo-
tren6r daha tutulması ıcap eder. nunda yerlerinden oynablmıya-

Şimdiyekadar aerbest gireşe c•k Bibi anlar >!saydı hem 
çalafmalDlf oldaldan halde- o aeyircil~ hem de aaloaun heye-
tarzda da çok mnvaffak olacak- anlı laa daha t kail dilmi 
lanm Macarlarla " ltJiyanlarla b. h'1 .j8İ,ile kti. e e 1 
yaptıldan maMd• i,l>at etmiı ır •· ce . 
elan pe~ananzı gürepe Gtiret federasyonumuz Mabim 
daha ilerlebll-ett ~in bir ele aer- Abil>i De aenede muayyen miktar 
bat gtlref antrenltl hulmak maç yapmak &zere anlapp ring 
çok faydab elur. etrafına muntazam malar yaptır-

GlretçilerimİIİ bU hale km: mak tqebb6s6nde balonuna 
~ahtba ve aldajı maap ha kendisi için kolaylık yapllllf ol•. 
hak ec1eıa laymetll antrenlr Her 

çare ~·· Tan.-e ,.... 
vanelerie mlcehbez iDOtlrleria • ••tta ~ ldlometn;Je kacW 

p.bileceldui tmdt eAnekteıdlr 
ede slrllen _ f'!. iki mallt 1 
tayyarelere -tte 400 kil...,. 

bteddiql!i inakhaeıerle mateliAnititir 

Tenis Kırah Değişti 
Kıraliçe Mevlriinde •• 

SUleymaniJ• Adapazarına 
Gelecek 

Pet• 1N1t -..ar elmajl çoktan
halc .elllfttir. Olma maiyetine ve
rilecek 8ç taae ıenı antrenlrle 
slret ~e~ mt ıibi itle!· Adapa*n (Huauai) - Hava 

Geriye hır ~. IDe8efeaİ ka- iyi olduiu takdirde Süleymaniye 
.... ~tlreteiferhi çltbpnaları b" • d t-L.....:..: 1)1) ltdd L--..:b lçhl la~ ;:f8yle bayle bir ırm ........ ~ •J e ~ a-

Sporcu Kadınlann 
Son Koşulan 

l&londan ._. ee..W. tema.aan ınıza ıelerek K~eli tampiyoau 
Japdabilecek . · lram ıenit ve . Gençler BirJiii ile · maç yapacakbr. 

Ç&nakkale Mıntakası Maçları Bitti 

Bu JU dbyaı. 
pllilannda ka 
dmlar için bul..: 
Dan lpOI' hare- • 
ileti~ muh
telif nlmuneleri 
slr&lclll. 

Amerikahlar 
bilhaııa su &a
tinde birçok 
aportif oyunlar 
icat ettiler. 

Fr•mlarcla 
kadm vlcatlan
nm ince blahil
mesi için kotu 
1apmanm lOm
tnmıu hi11ettik· 1 
lerinden kop o
yanları icat ettileı 

Bir kadmm J 
ya1aaz bqma ko...-u garip gör&
lec.p.den plljcl• 
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Pervane Oldum 1 
lfık bakışlarına, 

Kalbe akıtlarına, 
Gönül yakı~larrna 
Ben de pervane oldum .• 

Hiç bağlama bel dedi, 
Fakat yine " Gel ,, dedi 
Bak yüzüm güzel dedi, 
Baktım divane oldum .• 

Kalbime dert verdi o, 
Ne yaman esmerdi o, 
Her murada erdi o 
Artık bigane oldum. 

P•ntı, Remzi 

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

Prensip 

Cömert görünmek is
terdi: 

Her dakika, arka
daşlarından ihtiyacı olan
lara vermek için cebimde 
ildyüz lira taşırım, derdi. 
İnanan İnanır, inanmıyan 
inanmazdı. İnananlardan 
biri bir gün ihtiyaç ıçın
de kaldı: 

- Dostum dedi. sen 
her vakit cebinde arka
daşların için iki yüz lira 
taşıdığını söylersin benim· 
de ihtiyacım var. Yiiz 
lira ver. 

-Vermeyi isterim fakat 
yüz lirayı sana versem geri 

yüz lira kalacak.. cebim
de her vakit bu ış ıçın 
ikiyüz lira bulunması be
nim prensibimdir. O yüz
den veremem!. 

.,. ' . ---- - . 

- _;;:----:~==================---======= - - -

Bağ Bozumu 

Ne bileyim! 

Efendi uıağını çağırdı: 

- Yazıhanemin üs
tünde mektuplar var, on· 
lan alıp postaya ver. 

Y azıhanemn üstünde 
liç kapalı zarf vardı; iki· 
ıinin üzerine adres yazılı, 
biri adressizdi. u,.k her 

liçünü de aldı: 

- Birinde adres yazı

lı değil onu niye alıyor· 

aun .. 

Onu da postaya 

vereceğim .. 

- Adressiz zarf pos

taya verilir mi?. 

- Ne bileyim efen
dim! belki gideceği yeri 

kimsenin ogrenmemesi 

ıçın adresi yazmamışsı

nızdır. 

ır 
Kadıköy Ylldızları 

Ne kadar da cicidir. 
Kadıköy yıldızlan •• . 
Cilvede birincidir; 
Kadıköy yıldızlan .. 

Atk aazı telli detil, 
Çaldığı belli detil; 
Kırk değil, elli detll 
Kadıköy yıldızlan .• 

O ne endam, ne biçimL 
Kıvrılır biçim, biçim .. 
Bir yudum •u, bir içim 
Kadıköy yıldızlan.. 

Danıf Remzi 

- Hani, sendPiı Lir dakika ayrıla· = -~= - Topları kaçınnıyor.. il emen ) n· 
kalıyor.: 

cak olur am ölürüm, derdin! 
- Onun İP-İn bir seneden evvel 

dönmiyecegim!. 

t -T ... s~~t·ı~. k~d.·~ .... T . -,. . ' . . . . ' . ' . . ' . . ' . . . . ' . . . . ' ·: . ' 

Genç, gUzel kadın etrafında 
pervane gibi dönen erkek1ere 
ıordu: 

- Benimle bir saat arasında 
ne fark bulursunuz? 

içlerinden biri cevnp verdi: 
- İnsanın yanında saat bu

lunursa geçen zamanın farkma 
varır. Siz bulunursam.z, geçen 
ı.amanı unutur. 

iyi pişiriyormuş 
Yeni evliydi, lokantada gör

düm: 
Yine lokantada yemek yi

yorsun. Karın evde yemek pişir
miyor mu? .• 

- Pişiriyor!.. 

- Peki neye lokantada yi· 
yorsun? 

- Evde yemeği karım pişir-
d ...... 1 
ıgı ıçm .• 

Doğru 
Evvelden siyah ıaçlı iken, 

ıonradan sarışın olan hanımefen
di anlatıyordu: 

- Değil içecek, yıkanacağım 
ıuyun bile cinsine ehemmiyet ve· 
ririm .. 

Yanımdaki zat kulağıma eğildi 
- Doğru söylilyor, dedi. Ok

sijenli sudan başkasında yıka
namaz!. 

- Den hiç bir zaman 
olruadını .. 

- llu kıyafetle demi?.. 

giiliinç 

ı 

- ;-;ize Jıep ynşlılarmı resim çektirir~ 

- Bunu niçin soruyorsunuz'?. 

- Camekanda. okudum, altı kart 
için bir lira alınır ) azmışsmız!. 

lt-~ı _ Var mı ki -ı 
Nurullah Ata, Toplu iğnenin 

"olmasaydılar" isimli yazılarından 
birisini okuyordu. kendisine sor· 
duk: 

Ya 1'oplu iğne olmasaydı? 

Nurullah Ata hayretle baktı 

ve sordü: 

- Var mı ki? .. 

Ahn 
İki hırsız gece saatlerce uğ

raştıktan sonra kasayı açhlar .. içi 
bomboştu. 

Ev sahibi uyanmıştı, kasanın 

bulunduğu odaya girdi: 

- Alın şu on lirayı gidin, 
dedi; boş yere bizi saatlerce ça
lışbrdı dememeniz için veriyorum. 

ŞARKI 

- Oltoııızın t>trııfıoda aptal aptal 

doln.,nn balıklarımı seyrediyorsunuz?. 

- A, eizmi~d·nizl ben de deminden 

bP.rİ sudaki gôlg<.'nize bokıyordumJ 

r,ılgın gibi dün n~ rılıyorkeıı yine sizden, 
~(·zdim bir elem eaııki elii gözlerinizden .. 
Ccçtim, yine şarkım gıbi mehtaplı deniz<lt>n; 
Sezdim lıir elem sanki elfi giizlerinizdc•n .. 

Dalgındı guuül hüznile tR sahile indim, 
Mehtapta Liitün bir gece sandaJla gezindim; 
V nktnki uzaktau sizi gördüm de sevindim, 
Seıdinı bir elem ıranki eli gözlerinizden .. 

Küçük 

]\ üçük Doğan 

şekerlikten bir şeker 
aldı: 

- Anne bunu 
yiyeyimmi? .• 

- Olmaz çocu
ğum daha kiiçiik 

bir parça al!. 

Doğan aynı şe

keri ısırıp yansını 

kopardı, yedi. Oeri 
kalanı annesine 
gosterdi: 

- işte anne, bu

nu yiyeceğim, dedi

ğin gibi küçük par· 

ça oldu. 

MuzaMr Kemal 

Hayal Ve Hakikat 

- Bir apartmanımız olursa, duş yeri yaptırmayı unutunyalım olınazmı?., 

Belli 
Adnan Bey bir 

f wı şarap aldı. Biç 
iı;rniyor, fakat fıçı 

giıoden güne aza· 
Jıyordu. Hizmetçi
f!İoin içtiğinden şiip· 
helendi, ona eordu: 

- Hayır efen
dim ben zerre ka
dar içmedim, yalnız 
fır.ı altından ıızıyor. 

Adnan Bey f .çı
nın kııpa!;rım açtı .• 

- Beni aptal 
ycrinemi koyu:y r
sun altından sızmış 
değil baksana fıçı
nın üstünden dört 
parmak eksilmiş, 
üstünden alındığı 
bundan belli U ... 

- Zenginleri de kaçırmaz, onları 
da yakalar .. 

f ···r-· · · iif~d~rsi~i~· . -
.. ;' .. , ... ' ..... - . . ...... ~ 'i ·-

Tramvayda ayakta duruyor, 
yanındakine anlabyordu: 

- Zihnim okadar karışık ki 
bastığım yeri bile görmiyorum .. 

Kendisini ikaz ettim: 
- Affedersiniz efendim, nası

rıma basıyorsunuz. 

iki defa 
Aptal aptal bakıyordu, aptal 

aptal konuttu: 
Uf arasında: 
- Tifoya tutulmuştum, dedi; 

bu yüzden yanm aptal oldum .. 
Dinliyenlerden biri acıdı: 
- Vah! Vahi Hem görünüte 

nazaran iki defa tifo geçirdiniz 
değil mi? •. 

Mesele 
Bir çocuk bir mesele ıordu: 

Halledemedim. 
İçinizde bu meseleyi halle

decek riyaziyesi kuvvetli kim 
var bakalım? Söylediğini aynen 
yazıyorum: 

- Ben, dedi, doğduğum za
man annem yirmi beş yaşında 

imiş, ben ilkmelı.tebin dördiincü 
aınıfında okuyorum. Annem el'an 
yirmi dört yaşında; ben şimdi 
kaç yaşında olurum?. 

'I -
- l\işaııhının beni scvdığiu<l"ıı t:min 

olabilsem .. 
- O zamau eenin onu ıevnı~u• 

lüzum ka.lmıyacak değılmı?. 

• 



Bugün 
Ne Yemek 
Yapsam/ 

Unlu Pide 
Tepsinin lçersine parmağınızın 

bir boğumunu 6rtecek kadar un 
koyunuz. Aynca bir tavada bol 
miktarda yağı kızduınız. Yağ 
kızgın iken unun lizerine dökü · 
nilz. Yağ ile unu iyice oğunuz. 
Bir fincan et 1tıyu, bir fincan sllt 
bir fincan gOI durusu, iki yu
murta, az miktar' tuz, bir kaşık 
beyking pavr koyup tekrar 
uğuşturunuz. Hamur parlaymcayl\ 
kadar yağ ilave ediniz. Unlu 
pidenin en bftyük bineri iyice 
ujulabilmesindedir. 

Hamur hazırlandıktan sonra 
büyilk bir bostan patlıcanını 
pifiriniz. Havanda dövdükten 
sonra içensıne az miktar tuz 
koyunuz. Yanm okka kıymayı 

soğanla kavurduktan sonra pat
licamn içerisine karıştırınız. Bu 
mahlüta iki yumurta ilave ediniz. 
Tep.si büyükse kıyma ve patlica

DtD mi'c.taruu da çoğaltmak lazım. 
Hamu•uıı yansını ayırıp tepsinin 

altına döteyinİL Evveli tepsinin 
alb1U y ailamak liumdır. 

Son iVloda Yatak 
Odaları 

Modelde gördüğünüz karyola 
ve gardırop siyah beyaz lakeden 
yapılmışhr. Karyolanın kenarları 
düz siyah, başı ve ay~k ucu 
beyaz üzerine siyah çizgiler lake
den yapılmışhr. Grdırop ta ayni 
şekildedir. komüdin üzerindeki 
abajur, tavandaki abajur da 
siyah beyazdan yapılmıştır. Ya
tak 6rtüsil ve yastıklar da bu 
modele benzetilirse gayet ıarif 
bir yatak odasa mobileaine sahip 
olursunuz. 

SON POSTA 

===== ---------===---"---

Ei:e Perdeler 
Bu resimde gösterdi

ğiniz perdeyi salona, bir 
yazıhane odasına, yemek 
odasına, yatak odasına asa
bilirsiniz. Perdenin ne su
retle işlene~eğini gösteren 
(1) numaralı tekil perdenin 
motiflerini göstermektedir. 
(2) numaralı tekil de per
denin ortaınndaki çiçekleri 
göstermekt~dir • Motifler 
parlak coton per:e ile İfleo-
mektedir. Bu perdeleri sı
cak suda yıkamamalıdır. Jhk 
.abunlu suda yıkamak, 1röl
gede kurutmak. nem iken 
ütü emek lazımdır. Bunları 

kurutmak için asmamalı, 
gererek toplu iğne ile düz 
bir yere i~elemeli. bu su
retle kurutmalı. Filesini me
kik ile örmek te mümkündür. 

Yeni Elc/iveııleri 
Nasıl Gtgmeli ? 

Yeni eldivenleri ilk defa ele 
geçirmek güçt~r. Yeni e!dh·.eu~e: 
ri giymezden ev' el rutube1h ı~ı 
ha,.ıu.1un c:rasma koymalı bır 
saat orada b rakmah. Bu rutubet 
eldivenleri o kadar yumuşahr ki 
gl) mete ı.abmet çekme1.siniz. 

* Toplu {ğıı11 ue gözlü iğneleri 
Nasıl mllhr faza etm'!li? 

Bir deniz dönüşünde bir kü
çük torba kumu beraber getiriniz. 
Bunu iğne yastığına doldurunuz. 
iğneleri bt nen üzerine diziniz. 
Kum iğnelerin parlak ve keskin 
olmasını temin eder. 

* Yün ,./bht1 ve paltolardan gal 
Lekelerini nascl çık rmalı? 

Yün elbise vey-ı paltoların 
üzerindeki yağ ı~kelerini çıkar
mak için, koladan bi1' merhem 
yapınız. Bunu lekeler:n üzerine 
sürünüz 48 saat böylece terke
diniz, Badehu tem:z bir fırça ile 
fırçalayınız. 

)#. 
Şapkalardakl goğmrır 
Lekelerini nasıl çılcc.rmalı? 

Yağmur lekelerini çakarmak 
için kaynamakta ol•n bir kazaa 
•uyiln lberlne tutunuz. 

Son ha 
Elbise

leri 
Bu •erıe ıııiyah krep

aatenden elbise ve ce
ketler ıııodadn. Moddde 
gördüğünüz elbise mü-

Jlmmmel bir çay elbisesi
dir. Ceketi çıkard .ğınız 
zaman elbisenin küçük 
bir pelerini ,•ardır. Ceket 
gayet aade 'l.e tıktır. 

Şapka da ayni Htenden 
bere ,ektinded'ir. Kena-
nada ktrnuzı bir tüyil 
vardu. 

Beyaz buklenden elbise. 
Elbiaenia peleri&d bir dantel 
tesiri yapmaktadır. Kemer 
beyaz, tat renkli elmaatandır. 

Siyah beyaz ekuıeden 
albise. Bu evde giymek 
için yapılar. Aşağı yukan 
bir kimono mahiyetindedir. 

-----

har 

Beyaz nzertne mavi çiçekli 
genç kız elbiaeai. Kenanna ge
çen beyaz urgantinden yaka ve 
kol kapaklan elbiseyi bir kat 
daha ıı:arif göatermektedir. Ur
gantinin kenarlarına mavi iplik
le makine yunılmuştur. Gündiiz 
giymek ve ıinemaya gitmek 
için elbiaedir. 

İsvıçre ipekJiıi ü&e

rine benekli etbı.e
Elbiaenin beyu uP 

~antindea bir yakdl 
vard.... EylOl ,aateria· 
ele fiymek lpa ı•ıet 
k11llaıııf114ar. 



Komik Lui 
Karısına 
Niçin Kızmış? 

Kahkab lar kıralı komik Lui 
geçenlerde kansile bozutmuş. 
hatta ara annda mötlıif bir ağız 
kavguı da geçmiftir. Bo darıruı
lığın tebebi o kadar tubafbr ki 
kahla kahla giilmemek dm 
değildir anlatahm : 

Lui çocuklanna çok diifkün
diir. <Jdn -rmedm Ye lae1e 
ber g&rdükff bol hol .e9İp öp
meden duramaz. Kaltb .. lar lo
ralmın bu çoeak diifktialii6 ._ 
zamanlarda Adeta hMtahk dere
cesini bulmuştur:. 

Çocutunoıı biraz bqı: ajnaa 
komik Loi' de derhaf katlu çab
hyor ve: "ÇocuPma iyi haJua
yonunuz.,. Diye karı ..... Jmma,a 
bafhyor. itte seÇeiılerde ~-
lanndan birinia mideli bozul8Rlf 
Ye Lui karJlma biraz ltideletien
mİştir. Bunun berine kansı da 
fena halde kızarak Lui'ye çatmaya 
başlamıştır. Bu yüzden de kan •e koca aruuıda dargınlığa ka
dar giden bir ap kavpsı bat' 

jPlijda~ Stüdyoya Döndüleri 0~,ı~p. 
l:fılmının 

Hazırlıkları 
Sc. vyet llinema rejiaörleriaııılc 

M. Zarhi'nia ıalolihnmu lit bi 
yük bir sea.,. hamlachjaa r 
çenlerde haber venaipilr. ~ 
tberiıidıeki tetkikat bitmiş gibici 

Ôğreadijiıniu ıöre. .,u 6'r 
de rel alaeak artistleıia mefihm -
llİDe ve rollerin tevziiııe yakın 
bapaoacakbr. Ôyle t•lamia et 
yoruz.ki jnlnltp filmiwde, timdi} 
kadar aaluıeye hiç çılaDamıt olan 
bazı şahsiJetler ldhim roller 
tem.il ede.ce:Merclii. Filimde 1au1m 
__...n~ 1 .il mi talp .... ,_ 
l"UllCl"BB -ZE- e j8 -
.. unı hr ..... miimea&t 
ı..daW11 , .................. , 

Diğu tanftan bu filmill tr 
manasile miikemmel olmam için 
elden aelen 'bitin p,retler ar
fedı1ecektir. Faaliyete ne gmq 
başlanacağı beallz bilinememekle 
beraber filmin bir seneden -..1 
ikmal ed• miyeeeği de ..,. .. 
nilmektedir. 

röstermiftir. Bana duyanlar ortaya 
reni bir dedikodu atn:lflardır. Guya 
Luioin çocuklarına fazla düşkün 
olml11111 brw çekemiyor, laıka
myormuf. 

Arbk Kaliforniya komsallaruida da pilAj sefalannuı IODD geleli. Stlidyolar tekrar iflemıye 1»aşlaJ1Ka 
yılcbzlar Holivuda döııdnler. Oralarda havalar eyi gitmekle laelaber aıtüdyolanla filim faali,.ti yenide. 
kendini Jhteriace Koliforniya plijlan botah vereli. Bu mllnuebetle m llima Oombel'ia bir pllj 
habrasım takdim ediyoruz. 

llematem Seyahati 
Holivud'un birinci muf bclm 

ydchzlanndu Jaa Hmo. bir 
dnriilem .-yah.tine pbuJa lat
ru venaiftir. 

-================================================;:::=:=======================:===================== ===== 
Holivutun Bitpazarı jBıı Kıyafet j 

Y ld 1 H• . . Q Hoııınııza 
ı ız arın erıeyın1 ra· Gitti Mi2 

da Bulmak Mümkündür 
----· ·----

Con Cilbert'in Eski Bir Çizmesine 
200 Liraya Müşteri Çıktı 

Holjwt. , ...... ) - ....... 
1alma lstaabulda bulunmaz ya.. 
Holiftdon da kendine mahaua 
Iİir Bitpazan vardır. Fakat 
lnuaclaki Bitpazan ..._.,ulun 
l»üytik mağmlaım&laa..... mfi· 
kemmaıldirıı ••eli• 

KOllbea Wr alon. Ba salon 
geniı b&lmelere aynlmlf ve her 
bir b6lmede başka başka eıya 
teşhir ediliyor. Bir tarafta yüz
lerce balo ve suvare iskarpinleri, 
ite tarafı. bialwce sokak ilkar· 
pini, baıka bir b'.ölmede deate 
deste ipek çoraplar, diier bir 
bilmede kadm elbİ&eli.. Bu ~ 
ptit etY• aramda tezealeriu 
söilen kamapyor. 

Çthıkii barata 4yle mikemr 
mel ve asri Bitpazanda ki b&
tDn eıya par par, tertemizclir. 
latanbul ~ndald .... 
pi kırık claktlk değildir. Fakat 
tunu da s6yleyelim ki koca sa• 
1onu dUldaru Wııllerce etJa•• 
llepai de mllstamel clamphclır. 
Diyece1rainiz ki isem kullamhmt, 
ı.e. de yepymi.. Bu nUıl olar? 

Şimdi ltltfen beni dinleyiniz: 
Evveli f1lllU l6yleyeyim m Ho

livut Bitpazanndaki efYalann laepsi 
Jdcbzı.a aittir, Çlinkü yıldızlar 
•emen bitin kazançlanm elbise, 
lanlet, çorap, iakarpin gibi 
eş.yalara yatınrlar. Her yıldız 
lebede on beş, yirmi kat elbiae 
Japtırmaya, hiç olmazsa elli çift 
iskarpin ve aayıSJZ çorap almaya 
-.Cburdur. Abi takcijrde krediyi 

derl..ı kaybeclerlv. Y aldtıJu lık 
.. elbiH ve ayakkabı depti
rirler. Buacla IJle yJclnW .. .
ki yirmi dolira yapbrdıldan Wr 
iabrpW ancak bir defa giyerler 
Ye sonra oa11 telralde çabnrlar. 
itte HolitaUald bezirganlar, yıl
dızlardan artakalan ba çqit çefit 
g&ya lmllandmq elbise, çorap Ye 
iskarpinleri acuz fiatlerle saba 

alırla:r, cınlan bitpa:zannda tekrar 
aabhğa çıkarırlar. 

Gerek HoHvutta oturan aı 
lcaıaaçhlar, &erekae civar kua· 
balardan plenler bitpazarma 
atnJaralr linema Jl)clızlarmm 
blamhmt evalanm 1abn alırlar. 
So• za-ıarda lkbudr buhr .. 
clolayalile ~-- ..... 
U,li liyaclelefmiftir. Çok para 
Yerip 1eniaini almektaa, u par• 
mubWJ;nde blLanıı.ıt etY• 
almayı --. tıercila ediyer. 

BUl'IMfa aıetfWr yılc1ızlaruı bii
yOk fllhWla 4e giydikleri elbiaeler 
veaire ele teflıir · edilir. Fakat 
bunlann fiatleri oldukça pahabdır. 
Bu pbi etY•l" eaaaen koDebiyon 
mualdılan alırlar. Nitekim ıeçen 
gtln Norma Şerer'in bir kat 
tayaleti bitpazannda üç yftz elli 
dolara sabldı. 

Elld yılchzlardan Con Cil
hert'in bir filimde zabit roll 
temsil ederken giymiş olduğu bu 
çift çizme bir "olleksiyon menk-
1111 tarafından tamamen y6z on 
lekiz clolira, yani talaiben 200 
.. ,. .... almdı. 

Katerin Healinı yeni yıldız· 
lama ea cidleriDclenclir. ÇeYirdiği 
filimlerde eberi)etle hmllı roller 
temjil etmektedir. Gize) yıldızın 
buradada laot lo)'afetli bir reı· 
mini a&lyol'Mlmlz. Qel Katerinin 
çevirclji fllimlerden hir kaçmı 
bu 1ene 8eyojl1I linemalannda 
le)'l'edeceğiz. 

~-----Amerika Haydullan 
BiliJonmım ki Amerika'da 

haydutluk bilhuıa aon iki mene
den beri mOhim niabette artmış
tır. Ba haydatlann mqlıurlarm
clan bazıları 61fm yıldm olmak 
iPD 8İllelDa kunıpanyalaam •lra
caat elaitl~ 

Sinema Dünyasından Haberler 

Ayrılan Yıldızlar Niçin 
Tekrar Barışmayor? 

Anita Paj Bundan Sonra Hiçbir 
Müsabakaya lltirak Etıniyecek 

.ı.- Knnfwt - kliçlk Duı
ı.·. laepncWdanm biliJ•••••· bd ,..... ... .,.......... iPa 
wfedilea PJretlerdea hir netice 
çdn-- ıbr. jean han..-mak 
., ....... -- etmektedir. 

,,.. Bir Fnmız sinema lmm
paay- tarihi deniz Blllharebe
IİDclen birim filme almıya karar 
YUlllİftİr. Fakat blyon ve kaclu
p sibi eski ....., pmilerİllİD 

İnf881 için ~ fazla ..... harca
malı icap dmeltetlir. Bu 1ebep
lec&r ki lmmpanyanm, bu kara
nndaD dömaeai ihtimali ele ileri 
alrillilyor. 

lf- Fr&DllZ erkek pdazlanD
dan Alber. Pftjaa çok , ............ 
• • LL. ID6ddet ~-LL--L-·t ipil .... .... ..... .... 

et.iye, H müddet ......... filim 
çevirmemiye ku• verllİfl r. 

lf Gliael .Ameriku yıldazla
rJDdaa ı,tima Loy bunmndaa 
ameliyat elaakbr. Çiink6 yıldı· 
DD a.rnuuıda bir et tabakala ba-
1111 ollMttw'. Nefes almwaı ıtlç· 
Jqtirmektedir. 

lf. Geçenlerde Nnyorkta bir 
SoD miaahakam yapahmfbr. Sozi 
yıldızlara 'bememe müaabak•u 
demektir. Müaahakaya 350 den 
fazla ge~ im iştirak etmiş, tet· 
kik neticetlİllde. bunlardan 180 
kaclanmn meşhur yıldızlardan 
janent Makdonalde benzediği 
priilmaı,tür. 

• Güzel yıldızlardan Adriyen 
Ama geçen~d-e mühim b'r kaza 
ıetirmit ve &ol kalçam hafif 

ı.edelemaittir· Kata ..,ıe ..... 
bit: Cici yıWm ....... ~--.... 
giderken ... ...... dlwbi' 
em.da ÖDllle - lllpek ,.. •• 
bma çipe_,elı iciwa mueYna 

y..,.ken ••DLil cln•a çarp
IDlf •e i ı h ıkki cam lonlaralr.
pup ~ ılru;tar. Ga.I 
Aclriyen ba wle.ahn lu.karak 
kendisini c:lapn atmak iatemit, 
fakat ayağı ka19 )ere diiftljl 
için kalçaa wlelısmiftir. 

• ....... 11ldnlarda~ Amta 
Paj buadaa soara armtler ara
B1Dda yapılacak .a.. mliılabaka· 
lardan hisbirilliae iftirak etmiJe
cektir. Çüaki hem ..-af akı· 
yorlmlf, hem de JOll._ :yere dedi
kodu ~ 

lf. Frmaa ~ Slzet 
l&ay, kenclillİlli Halivacla çailra 
bir Amerika lmwpa11JaS111111 iN 
teklifim recHd=. tiw. 5 

Sakak Klpekleri 
Amerika 1m..-1alaruıdaa 

biri " Sokak köpekleri .. ia..md• 
bir filim çeYincektir. Falimde 
seksen kadar k6pek rol alacaktır. 

Pılı llegri 
Ölün~iye lra.cllll" evlenmekten 

ve fi · m çevirmeldea YBZgeçmiye
ceğini s&yliyen bagüoiin en , .... 
kadın yıldızlatmdan mqhur Pota 
Negri son zamanlarda kumara 
fena halde dad~. Birkaç 
gün evvel yine bir J..umar muuı 
başında mühim Diiktarda para 
kaybetmiştir. 
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iTTiHAT ve TIBAKBi 
- Her Jıakkı mah/uzdur. - Nıuıl dold• ? .. 

Na•ıl Yaıadı ? .• 

Na•ıl ÔldlJ? •. 

• Ziya Şakir..-::============================='=' 

lsrnail Kemal Beyi Aranızda Göremiyo-
rum, Acaba Sebebi Nedir? 

• - İsmail Kemal Beyi göre
miyorum. Acaba rahatsızlar mı?. 

Diye ıordu... Bu sual okadar 
ini olmuştu ki Ahmet Rıza Beyle 
Talat Bey verecekleri cevapta 
tereddüt ediyorlardı. Maamafih, 
Talat Bey Ahmet Rıza Beyden 
daha zeki davrandı. Abdülhami
din bu sualdeki maksat ve endi
fesini derhal kavradı: 

· - Efendimiz!. iki gündür 
kendileri meclise de uğramadılar. 
Galiba mahtumlarmdan biri faz
laca rahatsızmış. 

Cevabını verdi... Halbuki ha· 
kikat böyle değildi. Berat meb' 
Usu ismail Bey, Abdülhamidin 
huzuruna çıkacak vaziyette de-, 
ğildi. Bu tarihten on dört sene 
evvel Abdiilhamide müteaddit 
ıslahat layihaları veren ve bu 
IUret)e onun nazarı dikkatini 
celbeden İsmail Kemal Bey, ni
hayet kendisini Trablusgarp vali
liğine intihap ettirmiş ve hatta 
harcırahile · bir hayli de ih-
•an almış.. fakat vazife-
li başına gitmiyerek - ev-
\'elce yazdığımız şekilde - A vru· 
paya kaçmıştı. İsmail Kemal B. 
bununla da kalmamış... Orada 
Prens Sabahattin Beyle birleşe· 
rek ve T rablusgarptan istipdal 
edilecek Anadolu efradile İstan
bul üzerine yürüyerek Abdülha
lllidi hal'etmek ıçın bir plan 
tertip etmiş .. Bu meselenin husulU 
ıunmında İngilizlerden bir hayli 
hliktarda isterling altını çekmiş .. 
Sonra da, bu fikirden vazgeçerek 
Sanremoda bir köşeye çekilerek 
Yan gelmişti.. Fakat garibi fU· 
tasıdır ki İsmail Kemal Bey, bu 
•ebeplerden dolayı Abdülhami
din huzuruna çıkamıyacak bir 
hıevkide olmakla beraber, vazi
Yetini mahirane setretmek iste
hıiı.. Arkadaşlarına: 

- Öyle müstebit bir herifin 
lofrasında yimek yemek istemem. 

Diye büyük bir meşrutiyet
Perverlik göstermek istemişti. 

lialbuki... Avrupada bulunduğu 
llıiiddet zarfında, Osmanlr İmpe
ratorluğunda hüküm ferma olan 

latipdat ile mücadeleden zi
Yade, Arnavutluk işlcrile meş
gul olan İsmail Kemal Bey; 
Meşrutiyetin ilanım müteakıp - İtal· 
Yanlardan aldığı direktif m~ci
bince - Memleketi olan Avlonyaya 
geldiği zaman, derhal Abdülha· 
lnide ( sadakat ve ubudiyetinden 
bahis bir telgraf çekmiş, bunun 
6ıerine de Sadrazam Kamil Paşa 
tarafından lstnnbula davet ) edil
lllişti. .. Bu zat da, birçoktan gibi, 
lnegalomaniye müptela idi. Cemi-

Y.etin en büyük hatalarından bi
ti de, bu zata lüzumundan fazla 
luyrnet ve ehemmiyet vermesi ol· 
nı~ştu. Nitekim, cemiyetin yardı
hııle nıecJise girer girmez ilk işi 
~illiyetin rnuhilifleri olan meb'us-

tla birleşmek oldu. Daha ilk 
~nden, cemiyete ait mebuslarla 
ISfh k 1

, za ediyor, onların her hare-
d etıne bir mana vermek istiyor
~· işte, bu ziyafeti reddetmesi-

bın başlıca sebeplerinden biri de 
..: , oluyordo. Bil ahara, diger 

b Wilan Abdülhamide dalka-

( Se'lnlk ) H ( lıtanbul ) da gixli 
merkezi umuırılnl• enak müdilrlUf ü vaal· 
feminl ifa eden Hacı Nuri Bey 

( Şimdi tUlün lnhlurı Ü•küdar depo
au mUdUrU ) 

vuklukla ittiham edecek ve ken
disi bundan müstağni kaldığını 
ileri sürerek bir mümtaziyet iddia 
eyliyecekti. 

Maamafih - her ne sebebe 
mebni olursa olsun - İsmail Kemal 
Beyin bu mediste bulunmama:
sına, Abdülhamitten başka, hiç 
kimse ehemmiyet vermedi... Mü
kemmelen yenildi, içildi. Sıra 

( Dört kardeş tatlısı ) na gelmişti. 
Mabeyn başkatibi Cevat Bey 
tarafından Abdülhamit namına 
fU mühim ve tarihi nutuk kıraat 
edildi: 

Meb'usan efendiler!.. 
Haktaala Hazretleri, adedini, 

saadeti halini müzdat eylesin, 
bilcümle milleti Osmaniyemin ve 
tebaai şahanemin vekillerile yani 
tekmil milletimle bu akşam taam 
ettiğimden dolayı hakikaten ve 
cidden memnun oldum. Bu geceki 
şu hal, zannedersem Devleti Ali
yemızm tarihinde ilk defa görül
müş bir vak'ai müteyemminedir. 
Tebrik ederim. Allah, emsali 
kesiresinin tekerrürile ciimlemizi 
müşerref eylesin. Bu cemiyeti 
mes'ude, Kanunu Esasimizin, dev
letimize milletimize bahşettiği ve 
ileride bahşedeceği asarı feyyaza
ncnin mebde ve delili olduğun
dan şayanı tebcildir. 

Meb 'usan efendiler!. 
Şurası malümunuz olsun ki 

saltanatın, devletin ve memleke
tin nigehbam; evvela Allah .. Son
ra da Meclisi Meb'usanı millettir. 
Binaenaleyh vazifeniz hem mühim 
ve hem de mukaddestir. Sayü 
gayretinizin, ve, kasdU niyeti
nizin de bu ehmmiyet ve kudsi
yetile mütenasip olması, kat'iyen 
matluptur ... İşte, bu huk.uku mu-
kaddeseyi zamin ve kafil olan 
kanunuesasimiz ahkamının mu
hafazasına nasbi nefs ettiğimi, 
ve bunun hilafında bulunacak, 
her kim olursa olsun, onun en 
birinci hasmı ve en birinci düş
manı, halifeniz ve pad!şahınız 
sıfatile ben olacağımı temin ve 
teyit eylerim... Allah, devlet ve 
milletimizm, vatanı mukaddesimi-

zin saRdet ve selameti emrindeki 
sayügayretimize muin ve zahir 
olsun. Amin ... 

Başkatip Cevat Bey, iMi 

nutkuhümayunu okumıya baıladığı 
zaman meb'uslardan çoğu, basma 
kalıp sözler dinleyeceklerini zan
netmişfer ve hiç ehemmiyet ver
memişlerdi. Fakat gayet açık ve 
basit bir lisanla, bilhassa resmi 
nutuklara benzemiyen bir sami
miyet ve hayırhahlıkla sıralanmış 
kelimeler derhal nazarıdikkatlerini 
celbetmiş, hepsi de bu sözlere 
kulak kabartmıya başlamışl::-rdı. 

Bu nutku, bizzat Abdülhamit 
dikte etmiş ve yine kendi elile 
birçok yerlerini tashih eylem~ş .. 
Sözlerinde, müstebit bir hükiim· 
dann meşrutiyelpt-rverlere karşı 

beslemesi tabii olan gizli bir kin 
ve infiale delalet edecek keli
meler bulunmamasına çok ehem
miyet vermişti. Buna binaen bu 
nutuk devam ettikçe meb'uslarm 
nazandikkati açılmış.. Hitamında 
da Abdülhamidin gösterdiği bu 
samimiyet ve hüsnüniyet; büyük 
bir meserretle candan ve yürek
ten alkışlanmıştı. O derece al
kışlanmıştı ki: nihayet, Abdülha
mit ayağa kalkmış; gözleri su
lanarak: 

( Arkaaı var ) 

• 

Iran Hariciye Ve-
z:ri Şerefine 
Dün bir Ziyafet 

Veridi 
B"rkaç gündenberi şehrimizde 

bulunan lran Hariciye .. Nazm Ka
zım Han şerefine Hariciye veka
leti Vek'li Şükrü Kaya Bey dün 
T okathyan otelinde bir ziyafet 
vermiştir. Bu ziyafette İran Ha
riciye Nazırı Kazım Han ve lran 
sefiri Sadık Han ile Hariciye Ve· 
kaleti umumi katibi Numan Rıfat, 
Atina sefirimiz Enis, Madrit sefi
rimiz Şevki, Vali Muhiddin ve 
Vali muavini Ali Rıza Beylerle 
birkaç hariciye memurlarımız bu
lunmuşlardır. 

Dahiliye Vekili Gitti 
Dahiliy~ Vekili ve Hariciye 

Vekaleti Vekili Şükrü Kaya Bey 
dün akşam Ankaraya gitmiştir. 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadi& ., .. 

Halk gazetesi 

···•······· 
ld • 1 tanbul : Eski Zaptiye 

are. Çatalç("ŞlDe eokıığı No 25-1 

'f elefon : - 20203 
J'ost.a kutuPu: İstanbul - 741 
Telgraf: 1 tanbul SON POSTA 

···················· 
ABONE FİATI 

'l'ÜHKİYE ECNEDl 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
150 • 6 Ay 1400 • 
400 . 3 • 800 • 
150 " 

1 .. 300 " ···················· 
Gelen evrak geri verilmez. 
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Adres deliıtirilmesi (20) kuru,tur. ............ 
Gazetemizde çıkan resim ve yazıların 

bütün haklan mahfuz ve 
gazetemize aittir. 

Musevi Tarihi 5694 Yaşında 
C Baştarafı 1 inci sayfada ) 

diyoruz, çünl<ü beyannamenin 
muhteviyatı: 

- Türkiye vatanınızdır, Türk
çe de öz diliniz olmalıdır, cümle- 1 
Jeri ile hulasa edilebilecek mahi
yettedir, fakat isterseniz bu be
yannamenin aslını okuynlım, de
niliyor ki: 

Muhterem kardet ve hemşi
relerimize! 

Hatırlatmak l•teria ki; dlalmtz, bütU• 
MuHvi erin içinde bulunduk"arı memlekette 
•• üzerinde ya,adıkları topraklan as ··
tan addetme'uiııl Amirdir. Bu itibarla 'la• 
tani borcumurn eda edelim. 

Mant:vi borcumuzun ancak ıaYlmU mem• 
lek•timlıln liııanını konutmak Ye öğrenırıek 
ıuretile ifaaı mllmkündür. Diğer memleket
l•rde Muaevi lu bulunduklnıı Yatanın liıa

nlle konutur;:t?. Evet, geç kaldık fakat 
artık ihmai clmt! meliylz, bla Türkiye Muıe

.,t eri Tüdı utandatlığın Yermlt olduğu 

umum hukuktan İ•tıf .. de ediyoruz, bizim en 
mukadd.,. Ya:ılfemİ'& memleketlm'zin reıuıi 
llaaaı bulunan 1' ürkçe lluDını tamime bü
tün va•lığımızla ça ıımıktır. İşe evYell 
ar.ne erden bııtlamalız, blltlln ıtllelerimlıde 

annelerin ev eli çocuklarına bu lİ•anı blltUn 
ku\'vr Uer lle öğretmeleri Ye konuımalan ll
zımdır. Prde. ler dahi bildikleri kadar lro
nupunlar, ihtiyaç li•anlannı itmam eder. 
Gerek işlerinizde ve gerek evlerlnlade •nne 
ve bnbıılar nilmunel imt'•al olmalıdırlar. 

Biri ıcl devredt! bir parça Ut U!lt çekilecek 
lıe de tedricen bu mU>kUI ull o 'acakbr. 
Unu mayınız ki her bat.a'lgıÇ mÜfküldür. 
t-akat aemereıılııl gayot yahın bir samanda 
görecekıinlı. Türkçe llııanını öz llaa•ımıa 

ola•ak ktı bul ettik. 
Om t etrnck iıterla ki al:a: de bu ll1an 

ıefe•berl ğinc bütGn me•cudlyetlnl:a:le canı· 

nızln bafınızla lc..bet edecekılnl:ı. Sl:ı:I bu 
ııo..aanı tanıire kalblmladen kopan bir ha
raret!e dııvet edlyorux. 

HükOmetl cümhuriy4tmlze •• Gazi 
Hz.ne uzun ömUr Ye ıaadet diler .,. hUkGmet 
erkin Ye rUuatına dalma mu•affaklyetler 
temenni ederiz ve ılze yeni ıene aaadetle 
dolu olmamı lçlıı cenabıhaktan dua ederi:ı:. 

Ahemla Cemiyetinin 
Beyannamesi 

Hahamhane haricinde Musevi 
dostlarımızın Ahemla adını taşı
yan cemiyetleri de ayrıca bir 
beyanname neşretmişlerdir. Bu 
beyannamede de şöyle denil
mektedir: 

Muhtereı:n Hanım •• Beyefendiler; 
Bugün aent:batıdır, bugün mukıHldu 

gün'erden biridir. Bu maksatla herkes için 
ce ı abıhaktan hayırlı aene ve ı:ıadet dilerİL 

Unutmayınız ki Tiirkçe ltaanının tamimi 
için cemlyetiırıia birçok mllamlr ve fııideli 
tedbirler almıştır. Bu mak1atla bu~ünü fır

Ht bil•r•k bu husuıta blr iki ıöı: söy emek 
lıterlz. TetkllAtı Eıulye kanunu mucibince 
hepimiz bu ıevlmli memleketin vaınnda,ı• 

yız. Binaeneleyh llunımıı TOrlrçe o'mıılıdır. 
.Bu liunı gerek allenlı ara1ında \ tt diJı:.r 

yerle de tamim aeferber ljinde bulunmamı• 

IAumdır. Bu mukaddeı Yatana maddi \e 
marırvi borcumua olduJuna göre hepimiz 
bu borcu eda ile mUke leH:ı. Bundan ctu· 
ret a arak ılzl bu lleanla teçhiı dmlye 
davd ediyoruz. Şimdiye kadar lf~Ç kalma
mıza rağmen bu nokıanı tamiri bir mükrl• 
lefıyrt bilmeliyiz. Naıarı dikkat nlzi cdbe
deriz ki TOrkçe liunını konutmamak d.,mek 
ona llyık olduğu biinnetl yapmamıık de· 
mektlr. 

Buna h"ç birimiz ra:ıa olmaz. Bu ıöz

leri hiç bir teıir altında ı6ylemlyoruı.. Yal
nız vlcdanımıadaa kopan bir harsretl hlui· 
ye ile ıöyllyor, vatandaıhğın tahmil et· 
tiği vasifel mane•lyeyl ifa etmı, oluyoruz. 
Bizlerl g15ğıi1ne alan 'iti bizi himaye eden 
hükQmetl COmhurlyemlae kartı anc k bu ııu• 
retle harclıet ederekcolr ki minnet ~e tDkraa 
borcuınuau ödemit olurua. Bu uxurda bir 
çok ıöıdar varaa da artık ka blnlzd • kayna
yan ye henüz tekekmmül ctmlyen hUınU

aiyetlerl harekete ıetlrecek Uırıidlle fılen 
tatbikat eaha1ında flıi7atıaızı cand:ın 

bekler is. 
Türkçenin Muaevt'erlmia arHında ta• 

mimi vazlfuinl aeve aeva üzerine almıt 

olan Ahemıa:ccmlyetl hayrlye5lnl11 bu yold• 
elden geleD her te:rl yapacaK"ına emin ola• 
blJininlz. Yenl aenenlzln aaadetle dolu ol
maaını tekrar temenni ederls. 

-

··f .. ·-; ... r·· .. ·R·A·ö··v .. ö··-··J···; .... 1·· 
..................... , ....................................... ... : : 

21 EylQI Perşembe 22 EylQI Cuma 
lıtanbul - 18 gramofon: Plak Moskova - Hergünkü neşriyat. 

neşri) atı, 19 Kem al N ıyazi li. ve ar- Varfova - 21.05 Senfonık konser, 
kr.d şiarı, 20 ~ehil oğlu lsmail Hakkı 22 karışık neşriyat, 23 kahve muei• 
B,, 20.30 kemani Heşat ll., arkadeı- kisi. 
ları refnkatile Vedia Riza H. ve Mu- Peşte - 21.05 Siyah süvari j imli 
zaffer ll., 21,80 gramofon: Plak neş- tems ıl, 23 opera orkestrasının kon eri, 
riyalı, 2~ Ajan@, borsa haberleri, saat 23 sigan musikisi. 
-ayarı. Viyana - 20.20 Hafı( mu iki, 

Moskova - Hergüııkü neşriyat. 21.85 tagannili konser, 23.20 danı 
Varşova - 21.05 Halk konseri, pliiklnrı. 

Milino • Torino - Floransa 22.10 devamı, 23 dans mucıikisi. 

P t "O R.,d,·o kon"en' 21 21 Haberler senfonik koıuer, 23 
e4 «= - ;:: .. ·' " ' 

ingilizcc dere, 21.05 operet temsili karışık konser,, 
Roma - 21 Haberler plôk, :!2.20 

plak. karı-:ık kon!er. 
Viyana - 21.05 Undio isimli ro- Bükref - 21 lnci avcıları isimli 

mantik ve sihirbaz opera temsili, Dizet'oin opera temsili. 
23.25 plfık. Brcslau - 21.10 Tııgannili konsl'r, 

Milano • Torino • floransa 2:?.10 sahilde maymun ısiuıli skt••·, 
23.40 harp neşriyab, 24 hafif mu iki. 

21.25 Pirat ismindeki opera temsili. 
Prag - 20.30 Chovanschtina isimli 

ö perdelık opera temsili, 23.85 konser. 
Roma - 21.50 Hafı( musiki. 
Bükreş - 21 Tuganni, 21.25 em-

•-- -- - L$Sk z- --~ 

fonik konser, 22.20 devamı. 
Breslau - 21.15 Konser, 22.llS 

şarkılar, 23 son haberler, 2J.30 karışık 
dan-: rnuııikisi. 

5 
fTT77' -- e----• 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
----~----..---~Belediye atelyesi için alınacak 200 adet gürgen kalas, 200 kol 
ağacı, 1500 ispit, 6000 tekerlek parmağı, 2000 tekerlek başlığı, 
500 kilo yerli çivi, 150 kilo yerli yağlı boya, 150 adet ispitlik gürgen, 
4000 kilo lama demiri, 500 kilo çubuk demiri, 2QOO kilo dingil 
demiri, 2000 adet pul, 2000 somun, 2000 kapak civatası, 400 kilo 
el arabası dingil demiri, 1000 adet yan civatası, 300 taban civatası, 
300 nakliye civatası, 3000 tekerlek civatası, 300 el arabası civatası, 
300 poyra 5 el desteresi, 2 dllzine demir desteresi, 1 madeni tut· 
kal kovası, 2 el pilanyası, 50 kilo gres yağı kapalı zarfla müna
kasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üzere Levazım 
müdürlüğüne müracaat etmeli münakasaya girmek için de 222 li
ralık teminat makbuz veya banka mektubu ile teklif mektuplarını 
25 - 9 - 933 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi encümene 
vermelidirler. .. 4602 ,, 

Zonguldak Ticaret Ve 
Sanayi Odasından: 

J558 Lira 31 kuruş bedel keşifli ve 9/9/933 cumartesi günU 
kapalı zarf usulile ihalesi mukarrer Ticaret ve Sal)ayi Odası bina
eımn üçüncü kat inşaatının ihalesi görülen lüzum üzerine on beş 
gün tehir edilmiştir. 

İbalei katiyenin 
tarihine müsadif 
olunur. 

tarihi ilandan on beş gün sonra 24/9/933 
pazar günü saat on beşte yapılacağı ilin 
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ara Cehennem 
Her Hakkı Mahluıdur 
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Esmanın Sarayında Mü
him Hazırlık Vardı 

- -----
Sultanahmette yapllan kavgadan sonra 

Yeni bir safha başlayordu 
. - -

Bu ikJ unsur, hazan birleşir
ler ve bazan da ayrıhrlardı. Bir
leştikleri zaman, saray ve padi
ıahlar için tehlike büyüktü. Fa
kat aynldıklan zaman, tehlike 
biraz hafiflerdi... Bunun ıçın, 
rahat yaşamak istiyeu padişah
larla saray erkanı - ve bilhassa, 
ışını bilen devlet ricali - daima 
bu iki kuvveti ayn ayrı tutmaya 
ve ancak bu suretle muvazeneli 
bir hayat yaşamıya gayret eder
lerdi. 

Sultan Mahmudun hemşiresi 

Esma sultan, zeki bir kadındı. 
Meclup olduğu sefahatlerin, sa· 
ray haricinde husule getirdiği 

fena akisleri biliyor ve işitiyordu. 
Fakat bundan gelecek tehlikenin 

önü lÜ almayı da ihmal etmiyordu. 
(Üçüncü Sultan Selim), yeni

çerileri fena halde kızdırmış ve 
noksan tertibat ile yanlış bir şe

kilde yapmak istediği inkılap, 

onun hayatına mal olmuştu. Şu 
halde.. Yeniçeriler, henüz mağ
fop edilmemiş bir kuvveti. Ve on
lar tamam en mağlup olmadıkça 

da onlan hoş tutmak elzemdi. 
İşte, Esma Sultan bu siyaseti 

takip ediyor.. arasıra. (Yeniçeri 
ocağı) na gönderdiği in'am ve 
ihsanlarla, ocak kodamanlarma 
bezlettiği iltifatlarla onlardan ge

lecek tehlikelerin önüne geçiyor .. 
saraymın haşmet ve depciebesi 
içinde büyük bir zevk ve sefa
hatle saltanat ıürüyordu. 

• 
Sultanahmet meydaninda vu-

kubulan arbedenin ertesi gilnü, 
Esma Sultanın sarayı, telaş için
de idi. 

Büyük divanhanenin bütün 
eşyaJan kalkmış, her taraf silinip 
süpürülüyor.. (devletli kapısı) n
dan itibaren bütün merdivenlerin 
ipek gibi ince hasırlan, sabunlu 
sularla yıkanıp parlahlıyordu. 

( Saray ustası), sabahtanberi 
beş dakika oturmamış, hatta, 
öğleye doğru saraylarda mutat 
olan (beylik uykusu) nu bile uyu
mamış.. oradan oraya koısuyor, 
kızları kasıp kavuruyordu. 

ikindiye doğru temizlik faali
yeti bitmiş.. ( iç mutbağı ) ile 
( kiler ) !erdeki faaliyet tezayüt 
etmişti. ( Ali nöbetçi ) leri, kiler 
ve çaşnıbar · kalfalan biribirine 
.giriyor. Hepsi de yorgunlukları
nın acısına biribirinden çıkarıyor
lardı. 

Bu hummalı faaliyetin sebe
bine gelince; bu akşam Esma 
Sultanın ziyafeti vardı. Bu ziya• 
fete, kardeşi Sultan Mahmuttan 
başka, ( altıncı kadın, Ebrireftar 

kadmefendi ) ile (başikbal, Hüs
oümelek), (ikinci ikbal, Tiryal) 
Hanamlar davetli ;di. [1) 

1f.. 
Güneş, Sultanselim camımın 

üzerinden gurup ediyordu. Esma 
Sultan, · sarayın Boğaziçi tara· 
fmdaki köşesinde bulunan - (has 
oda) smda bir kadınla haşhaşa 
vermiş, gizlice konuşuyordu. Ko
nuştuğu baş ikbal Hüsnümelekti. 
Bu kadın. büyük bir hararetle 
anlatıyordu: 

- NasJ kadınım .. bütün söy
lediklerim, gelip çıkmadı mı? .. 
Ben, işin bu dereceye varacağını, 
daha üç ay evvel size anlatmış· 
hm... Hatta bir gün o, (Tiryal) 
olacak budalaya da bu ışı 
açmaştım. ( Aman aslanımız [2J 

elden gidiyor. Şehirlilere gü
lünç olacağız.) demiştim. Fakat 
kadın, kadın değil ki... Vurdum 
du) maz.n biri... Hele o, Çamlı
cadaki bektaşi tekkesine bel 
bağlnd.ğı günd.enberi, kendisini 
kaph, salıverdi. Günahı üstünde 
kalsın amma; bazıları, oradaki 
bektaşi babasına aşık olmuş 
diyorlar. 

Esma sultan ağır ağır başım 

sallayarak cevap verdi: 
- Evet.. Buuu, ben de işittim. 

Fakat benim bildiğim bir şey 
varsa, Tiryal temiz bir kızdır. 

' Onun için, pek umanuyorum. 
Hüsnümelek, sözüne devam 

etti: 
- Ben de ummam kadımm. 

Bunu söylemekten maksadım, ar
tık Tiryalin, işi dervişliğe vurdu
ğunu anlatmaktır. Halbuki biz, 
saray kadanları, yediğimiz ekmea'in 
hakkını ödemeliyiz. Üstümüze dü· 
şen vazifeyi ifa etmeliyiz .. Halbuki 
bunu yapmıyoruz. Bir tek adamı, 
zaptedemiyoruz. Aslanımızın ge· 
celeri saray haricinde kalması, 
bir takım şehir kızları ve kadm-
larile zevke ve cümbüşe dalamsı, 
bizim için züldür. Artık biz.. bu 
kadar kadın, bir tek aslanımızı 
zaptetroiye muktedir değilmiyiz? •. 

Esma sultan, bir az kaşlannı 
çatar gibi olmuştu. Hüsnümelek, 
bunu hisseder etmez, sözlerini 
tefsire mecburiyet duymuştu: 

- Haşa maksadım, aslanımın 
işine karışmak değil.. fakat ken
dilerine bir zarar gelmesinden 
korkuyorum... Yanlarına bir iki 
kişi alıyorlar .. geceleri en korkulu 
yerlerde dolaşıyorlarmış ... 

(Arkuı var) 

[l} Osmanlı padiş1thlarının zevce
leri, üç sınıflı. Gerelt" güzcllıği ve ge
rek başka tiirlü bir mümtaziveti dola
yısile padişahın nazarı dikkatini c•elbe
den Lir kız, derhal ( hazinedar mıta ) 
lar arasına almırdı. .Banlardan ilk defa 
padişahla müsa.lıe.bet edenlere (gözde) 

~•-""'"'='!!!!!il'~~~"='!!!!!!!!!!!!!!"""'!'-~"""'° ........ ,,. deflilirdi. Bu gözdeler, ~ayet ya hamile 
kalır ve yahut başka bir sebeple pa· 
dişahın sevgisini kazailll'B8, o zaman 
(ikbul) sınıfına terfi ederdi. Bu iki sı
nıfın adedi muııyyen değildi. Çür.kü 
bunlar padişahın (odalık) ls.rı addedi
lirdi. Padişahın aeıl zevceleri, yedi 
adet (kadın) dan ibaretti. Bunlar nikiih 
edilme1..di. Fakat nikfilılı gibi telakki 
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ederse, bunlann yerine {ikbal) lcrden 
biri geçirilirdi. 

l2] Sarayda, büyük dereceli kadın
larlD padişaha verdıkleri wıva.u. 

SON POSTA 

RiZAVi TARAFEYN iLE SATIŞ 
9 parçadan mfirekkep bir yatak 

odası, 8 parçadan mürekkep marke
teresi Spbinx ve alhndan anüka 
PORTOİS ve FiXE Viyana mamulat. 
ampir akaju bir salon, bir çok 
kıymetli acem halaları, bakara kristal 
takımı ve sair bir çok şeylerden iba• 
ret 1 odalı bir apartımanın tekmil 
mobilyaaı. Her gün 10-12 ve 2-7 ara
amda Beyoğlunda Y aııcı ıokağından 
Boton aparhınanınm 6 numarasına 
miiracaat. (7603) 

Kocaell icra dafreaJndan: Sa
lih Zeki Beye borçlu Tevfika hanımın 
borcundan dolayı mahcuz bulunan hu
dudu ve evsafı fartnamede yazılı beher 
dönümü eekiz lira kıymetinde 35 dönüm 
tarlası 25-10 933 Çarşamba günü saat 
14· 16 arasında icra dairesinde satıla
caktır. Şartnamesi 15-10-933 tarihinden 
itibaren 32/588 numarada açık olup 
tayin edilen günde takdir edilen kıy
metin yüzde yetmi~ be~ini bulmadı~ı 
takdirde arttırma 15 gün da.ha temdit 
edilir. Ve 15 inci günü en çok arttıra
na ihale edilit. Şu.kadar ki yine tahmin 
edilen kıymetin yüzde yetmiş beşini 
elde edilememişae 2228 numaralı kanun 
mucibince muamele ifa edilir. Bu gay
rimenkul üzerinde bir hak veya milki
yet iddia ve itiraz oldugu takdirde iWn 
tarihinden itibaren nehayet yirmi gün 
zarJıuda evrakı miliıbitelerile birlikte 
icra dııiresine müracaatlan aksi takdir
de haklan tapu sicilile l!abit olmıyan-
lann satış bedelinden hariç tutulaca.klnn 
ilin olunur efendim. 

Adana asllya hukuk mah
wemealnden: Adananın Emirler ma· 
halleııinden kasap Rasimin evinde Mah· 
mut zevcesi Hatice hanımın miiddeia
Jeyh Karataş nı.ı.hiyesinin yenice köyün
den bakkal Mahmut oğlu Mahmut efen· 
di aleyhine Asliye hukuk mahkemPsine 

ikame eylediği boşanma davasında 
miiddeiııleyh Mahmut efendinin ikamet
gahı meçhul oJduğuodao ilanen vaki 
tebliğe.ta rağmen gelmediğinden gıya· 

hında muhakemenin ıcraı;ına ve şulıut 
istimıı. edildiğinden bahisle gıyap kara
rının mUddeialeyhe ilanen tebliğine ve 
nıuh •ı kenıı>nin 2~-JO H33 tarihine müsa· 
<lıf Pazıırtesı giinii saat 9 talikine ka· 

rar verilmiş olmukle miiddeialeyh mer
kum Malırr1ut efendinin yevmi mezkı1r
(la hLı:.zat mahkemeye gelmesi veya 

vekil göndermesi aksi takdirde gıya
bırnla muhakemeye devam edileceği ma• 
him olmak üzere ilfın olunur. 

latanbul Asılfye mahkemesi 
biri ncl llcaret dalrealndanı Bank 
Frıınko Azyatik vekili avukat Onnik 
Ef iyan Beyin lstanbul Tahtekalede 
l 'revuayans hanında 13 numarada mu
kim Hacı Ali Hafızzade mah-

tumlım Şirketi aleyhine ikame ey
lediği 456fi lira 87 kuruş alacak dava
amdan dolayı ikametgahı meçhul bu
lunan müddeaaleyh ilanen icra kılınan 

tebligata rağınen tebelluğu muktezi ev
rakı tebe1lug edip cevap layıhaaı ver
mediğinden ıebkedcn talebe bina.en 

hakkında gıyap kararı verilerek teblig 
makamına kaim olmak üzere gıyap ka-

rarı mahkeme divanha.neaine talik kılın
mış olcluğunden 7·11-933 tarihine mü
aadif SıAıı günü saat 13,30 da. mahke
meye gelmediği veya vekil gönderme-

diği takdirde vakıla.rı kabul ve ikr11.r 
etmiş · addccfüerek bir daha mahkemeye 
kabul olunmıyactığ'ı iJan olunur. (7592) 

Haeekl lamall Al• vakfı mU· 
tevaHlllOJnd•n: 

Haseki lımail ata vakfından Sir
kecide Yalıkötkü oam mahalde tram
vay tevekkuf mahallinde 8 numaralı 
ardiye talibi uhdesinde olup verilen, 
bedel haddi layıkında görülemediğin
den 20 - · 9 - 933 tarihinden itibaren 
bir hafta müddetle lemdiden müza
yedeye va.zedilmiftir. Talip olanlar 
yevmi ihale olao 27 - 9 - 933 tarihine 
müıadif çartamba günü saat 14 de 
kadar Evkaf müdüriyetinde Encümen 
idareye müracaatları. - Zayi - İstanbul Muallim mektebi 
2 nci sınıftan almış olduğum tasdikna· 
meyi kaybettim. Y eniaini alaeağımden 
eskisinin hükmü yoktur. Esat Cevdet 
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FOTOÖRAF 
Amatörlerine Müjde: 
Kapelllnl ,. B & D 1400., Superfilmleri 
çıkmııtır. En kapalı havalarda bile enstantane 

resim ancak bu filmlerle elde edilir. 
Bayiinizden talep ediniz. 

Türkiye acentası: Umberta J. Reforzo 
Galata Çituris Han No 10/11 P. Kutusu 2295 

Asipin Kenan 
Tabletleri 

Havalana bu kararsızlı;ı ekseriya nezl6, kırgın
lık, bat ağrısı gibi hastalıklar tevlit eder. 
Buna mini olmak için yanınızda daima taze
litini muhafaza için 4işe tüpler içinde bulunan 
Asipia Kenan tabletlerini bulundurmağı unut
mayınız. Bu sıhhatiniz için emin bir ilaçbr. (7832) 

Zafiyeti umumiye, iştihasıilık ve kuvvetsizlik halahnda büyük 
f aide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI · 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satılır. 

HABERiNİZ VAR MI? 

·Asri Mobilya Meşheri 
Bütün mallan üzerinde azami tenzilat yapmıştır. 

Fırsattan istifade ediniz. İstanbul Rızapaşa yokuıu 86 No. lı 
Asri Mobilya Me,herl, Ahmet Fevzi, Telefon: 23407 

(6D64) 

1 Karaciğer-Mide-Barsak, Taş, Kum hastalıklanmn kat'i tedavisi için 

TUZLA iÇllELBRi 
En son konforlu yeni otel • pansiyon • lokanta - plAJ 

Hergün Köprüden saat 6.30, 7.35, 8,20, 10, 11, 13.15, 15.10 da 
Haydarpe.şaya giden vapurlann trenleri ve Cumaları ilaveten eabah 

vapurunun treni l~m• membalarına kadar gider gelirler. ' (~~ 

- TIBBI KORSELER 

Beyoğlu: istiklal caddesi Posta ıokağı No. t. Tel 4t429 

......................................... r 

lstanbul Evkaf Müdüriyeti ilanları 

Kıymeti 
muhammenesi 

Lira K. 
453 90 90 metre 78 santim terbiinde bulunan Kaaımpaşa'b 

Sirkecimuslahaddin mahallesinde Zincirlikuyu caddesio
de 90 No. lu imam me§l'uta hanesi arsası. 

267 50 10 metre 70 santim terbiinde bulunan ayni maball• 
ve sokakta 88 No. lu imam mefl'ut& hane arsası. 

373 80 93 metre 45 santim terbiinde bulunan aynı mahalle v• 
.sokakta 120, 122, 124 No. lu hatip mqruthane arkaJi-

474 00 47 metre 40 santim terbiinde bulunan BeyoğlunÜ 
" Firuzağa mahalleıinde Karadut caddesinde 6 No. 111 

Firuağa camii imam meşruta hane arsası. 
Yukardaki arsalar aatılmak üzere yirmi gün müddetle ilaııa 

konmuştur. İhalesi Teırinievvelin 2 ci pazartesi günü saat 15 tedir· 
Taliplerin pey akçelerile beraber lstanbul 4 E•kaf Müdiiriyetinde 
Mahliilat kalemine müracaatları. "4763~ 

İSTİKLAL LİSESİ Müdürlüğünd~n: . 
İlk - Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek Leyll ve Nehari talebe kaydına devam edılmektedıt· 
Müdüriyet, müracaatları Cumadan başka hergün kabul eder. 

3 - LeJll ve Nehari bütün ücretlerde mühim nisbette tenzilat yapılmıştır. 
4 - Arzu edenlere tarifname gönderilir. 

Adrea: Şehzadebatı Polis Merkezi arkası· Tel. 22534 ~ (TM> 



21 EylUI :.c-:--=--~=-=================-=-=-===S::::-O~N=P==O=S=T=A:=::::-:=======~--:- Sayfa 1~ -

-GUL HANIM 
Haçhlar, Mücahitler, Fedailer Arasında 

84 Yuaa: O..... Ru. 

Ehli Salip Ordusunun Kumandanlar1 
Düşman önünde Münakata Ediyorlardı . 

Yola ıeA» Saıt.a 111-
cum etmeliyiz. Taberiyeyi kale 
almayınız. K.nmm orada mallpa• 
elmuı liz.i düşündürmesin fakat 
.-danuzu kurtarmak i9tiyonamz 
durmayımz, yüriiyiinlz. Y egine 
1 a.IAs çaresi, yürilmek ve ilerle-
mektedir. Sizin ordunuz., luriati
y anlığın en aon ümididir. Şark 
huistiyanlaraun hepli size güve
niyor Ye sizden imdat dileyorlar. 
Bu 1erlerde Mesibin aiz.den bqka 
ordusu yok. Kudüaün yegane 
hamisi. yegane kalkanı, yegane 
kuvveti sizsiniz. Sultanan ordusu 
aizin ordunuzdan daha büyük, 
onun süvarisi sizin aiİYarinizden 
daha mükemmeldir. fakat si:ı onu11 

cenahlannı çevirirseniz muvaffak 
olursunuz. Böyle hareket etmek 
iatemiyoraaıuz burada bekleyiniz. 
8İzİll burada beklemenizde bayır 
Yardır. Artık siz bUirsini'.l! 

Şlvalyelerin reiai homurdandı 
Ye birdenbire kalktı : 

- ffqmetmeap, dedi, Koat 
Raymont, bize bu genç adamm 
8iJlediiiai tekrar ediyor. Fakat 
bunun abebi aıikArclır. Kendisi 
eakiclen S.l•haddiaia muttefikJ 
idi. Müttefiki olduju Jçin oaan 
ld"•Mle aiylüyor. Onun da•aana 
hizmet ediyor. Ben, kayıtsn, 
prbız ilerlemek ve yllrtımek 

lehindeyim. llerliyeceğiı ve put
perestleri mahved~ Muka~ 
da aalip y•aamaıuclar. Ona ta
f1Yarak ilerliyeceğiz. 

Raymont yerinden fırladı ve: 
- Evet, c'edi, mukaddes salip 

yanımızdadır. Onu taııyarak ilcr
liyeceğiz. Fakat bu hareketimiz, 
bu ilerlememiz, son hareket ye 
•on ilerleme olacakhr. 

Ortalığı m&thit bir gürültü 
kapladı. Her kafadan bir ses 
çıkıyordu. Kimisi Raymondu tek
zip ve tel'in ediyor, kimisi şöval
yeler reisine atıp tutuyordu. 

Kıral başuu iki elinin arasana 
almış, aciz, bıtkin düşünmekte 
idi. Nihayet gürültü tahammill 
edilemiyecek bir hale vardı. Kı
ra) ayağa kalktı ve son kararım 
bildirdi: 

- Şafak .akmeden evvel yli
r6meyi emrediyorum. Bu emri111e 
nıubalefet eden •ana, bizden 
•ynlıın. Kont Raymont ile taraf
tarlan bizim bu hareketimizden 
lbemnun değildir onları bizimle 
beraber yilrlimeye icbar etmiye
~eğiz. 

• 

• 
tferkes wamafbı. Kıralm 1'a 

iradem, mlbimdi, nlaimdi. 
Kont Raymont Kıralı dinle

dikten aonra cevap verdi: 
- Haşmetmeap! Ben de si

zinle beraber ynrnyeceğim. 
Fakat bu sözleri duyan bile 

olmadı. Sebebi, yeni bir pabrdı
nın kopması değildi. Herkesin 
dalgın, dalgan dütünmesi idi. 

Nihayet herkes, birer birer 
ayağa kalktı. Birer birer kırala 
eğildi, ve çadırdan çıkta. Herkea 
askerlerinin baıma siderek emir
ler veriyordu. Doi•n'la Kurtta 
kalabalığıQ içine kanftılar. 

Kavganm bqlamUJnll bir teY 
kalmamlfbl 

iki kartkt bir kenara çekile-
rek konuştular. 

- Zannederimki muvaffak ol
dukr Kurt .. 

- Evet, kardeşim hu işte 

muvaffak olduk. Şimdi ne yapa
cağız? 

- Muvaffakiyetimiıin netice-
sini seyredeceğiz ... 

- Hangi taraftan? 
- Bu taraftan Kurt! 
~ Karşı tarafa geçerek neti

ceyi çabuklaştarmıya yardım etsek 
daha muvafık olmaz mı? 

- Zannetmem! Çiinkti neti
ceyi bu taraftan cabuklaştırmak 
daha kolaydır. 

- O halde kalırız. Ve bun
larla beraber ilerleriz. 

* Kurt ile Doğan bir kenara 
yaslanarak biraz dinlenmelt; iste
diler. Yolculuk, uykusuzluk ikisi
ni de yıpratmıştı. Kısa bir istira
hattan sonra ikisi de kalktllar ve 
atlanna yem verdiler. Onlan yı
kadılar, tımarladılar. Sonra zırh
larını geyerek pmar'a yııklaştılar. 
içtiler v.e atlarını suvardılar. Mat
ralanm su ile doldurdular. Yan
larındaki birkaç tişeyi doldurup. 
takadıktan sonra atlannın sırtma 
bağladılar. Çünkll onlar da çöle 
çıkacaklardı. 

iki kardet bütün bu hazırlık
ları ikmal ettikten aonra haçWa
rm harekete geçmelerini, yürilme
lerini beklediler. Haçlılar istemi
yerek yola çıkıyorlardı. Çllnkü 
kalfl)qacaldan tehlikenin vaha 
metini anhyorlardı. 

Nilua1et bin bir tereddütten 
aonra kini ile askerleri yürüdü
ler. Ş6valyeler onu takip ettiler. 

( Arkası var ) 

BASA 
PiRiNÇ, YULAF, IRMiK, MERCiME", 

BEZELYE, NiŞASTA, ÇAVDAR 
özü unlarından 

Çocuklarınız haasiaini daha f aıla •~verse bol bol yeclirini:a. 
Saf, ıuhhi ve l'ayet mukani ve ••••ddWir. Vitamini en 

çok olan bu mlkeamel özlü anlar ile ~01111rlnr Ye bilbaHa 
memecleJıd ~uldar az :ıa-- zarfında ~dalma bulurlar. 

Ke•ikleri kuvvetleair pbuk dit ~ çahuk yGrGr
ler. Neteli, sıhhath, tombul olurlar. Her ae•I Huan Hububat 
anlan1e yapılan maballet>i ve çorbalano Jeuetlae payan ola
maı. 2S kanaftur. Hasan Ecza deposu. 

Umum Ayakkablcl Kooperatifinden: 
Umum ayakkabıcı 1!80 '1& ı k t o kooperatifi cemı)f1t merke-unde muameleye 

baflamı,ur. ,gvvelee Liriııoi tı le -ıtini veıenler ık DCJ uc;uoeu taksitlerini Te.,ri
nievvelin otuzuna kadar koopuatif mubas pl gıne teslim ~duo.ektir. Taksitlerini 
tediye etm.iyenler ııiı.amnamenin l edinci maddeıi mucıbince aulıgı ka) beder. 
Ve eneJoe verdiği para i~in ı;ıirbttf!D bir ,,e, t.J..p laakkmı haiz olamıyacagı 
ilin olunur. ( 7;,~2 ) 

,. Hacı Fidan merlHnnun halefi 
(Birinci eınat) 

Sünnetçi EMİN 
Bf' iktq FdıpB. apartımamna ge'> mr tir 

• abine 'fel.4439?iEv.F.\l,1't I· 40621 
(6945) 

T~O.KiYE 

llRAAT 
BANKASı 

lstanbulveTrakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmaja bqlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene sahhnaktad1r. Fiatlarınıız eskisi gibidir. Yani ıatanbul'da Sirkeci istasyonunca veya depolarımızda araba 

;::ırm ;:;~~J: Kristal Toz Şekerin Kilosu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon tekeri birden alanlara vagon bapna bet Iİl'a indirilir. latanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
•İpariıler bede in yüzde yirmisi peıin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan ~tiharen bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarahndan müşteri hesabına 
sigorta ettirjlir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari o duğu gibi en az bet vagon aipariı 
c lerek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başına bet lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 
Selser Telefon No. 24470.~f69'l4> Telgraf adresi : İataallaJ. 
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Yerli Malı Bayrak Asınız 
•er MJlldlkte llazır b&Jl'aldardaa 
llaflla latedllbdZ eb'atta ımarla•a 

lla,rall ta yapıbr 
~ ~ 

Sipariıler miktann ehemmiyetine 
göre ancak 15 ill 30 günde 
teıllm edilir. Acele ediniz. 

~ ~ 

Sağlam .._ .., 

Bayrak 
imaline 

mahsu• 

ŞALI 
kumaşlar 
da satılır 

, 

Solmaz 

Yırtılmaz 

SÜMER BANK Alüesseselerinden 

Fesane Fabrikasında 
Yapılan nizami şekilde ay yıldızı kendinden bayraklar 

Yerli Mallar azarı 

Eylul 21 

, .. -~ istatistik: ---• 
Birkaç sene evvel 

memleketimizde nasırlı 
ayaklar nüfusun hiç olmaua 

0/050 
sini teşkil ederlerdi. 

Bugün ise, blltlln nasırlılar 
0

/ 0 10 a 
bile varmıyor. Bu netice : 

Beşir Kemal 
NASIR ILACI 

kullananlann çof aldığını 
göatermez mi? 

~------· (7001) --

COGRAFYA KiTABi 
intihabında Acele 

Etmeyiniz! 
Marath Kazancı otlu AbdGlka

dir Sadi Beyin Orta mekteplere 
mahsus cotrafya serisi yakında 
intitar ediyor. 

Klasik coğrafyada inkaJip yapan 
bu seride, Türk tarihine ve Maarif 
vekiletl programlanna tam bir 
muvafakat görülecektir. Açık bir 
ifade ile z~ngin malumab az blr 
hacimde toplamak meziyeti yalnız 
bu yeni seriye mahsus tefeyvuk 
sebeplerindendir. Her babitte güzel 
haritalar, zengin ve bol fotoğrafiler, 
nefis bir tabı eserlerin maddi te
fevvuklannı da temin etmittlr. 

~--··---·(?m)---
~--~ ··••kta• ____ , 

OiKIŞ YURDU 

lataabal: Bahçekapı f BeJOfla: istiklal caddesi 1 A•lıara: Çocuk sarayı caddesi 1 Samsan: Bankalar caddeli 
(1406) 

Biçkiyi en ıon metotla mükemmelen 
öğretir. Muallim ve makutar yetif
tirir. Diplomaları maariften müaad· 
dakbr. Şapkaoıhk, yapma oi98k ve 
boya dersleri de vardır. Kayıt bat· 
lamıştır. Gayri müalimler de alımr. 

Akarelfer e4 

~------•(7*) 

a 

Temizlik ! Sıhhat ! Güzellik ! 

işte size BADYOLİN in hediyeleri 
Daima RADVOLiN, her zaman RADYOLiN kullammz 

Difleri inci gibi yapan BADYOLIN 
dit macunlarının incisidir. 

ilkmektep Tarihleri 
Maarif Vekaleti tarafından ltkmekteplerin dördüncü ve beşinci 

sınıflannda okutturulmak üzere 

T. T. T. c. taralıadaa yazdırıbp tab'ı ve tevzii 
"v A K ı T" mleıseseıl taralından deralıte 

edilen T ARiH kitapları satıp çıkarılmıştır. 
Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 
· surette yazılmış bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. 

Bir kartoDla kapla•mıı olan ba Tarllllerlll 
ııatıan aela1et1aı ve ı&Jllalar•••a çokıapaa 

ralmea 15 '8r karqtar. 
Sabt ve tevzi yeri : latanbul Ankara caddesi 

._ ____ _.VAKiT YURDU41m ____ _ 

Deniz Yolları İşletmesi 
ACENT ALARI : 

Karaköy - Köprübaş ı Tel. 42362 
Sirkeci Mühtirdnr zade han 

'r elPfou: 22740 

Ayvalık aralık postası 

ANTALYA 
vapuru 14 Eylül Perşembe 
günü saat 17 de idare nhtı
mı:ıdan kalkar. GIDIŞ'te Geli
bolu, Çanakkale, Bozcaada, 
Küçükkuyu, Altınoluk, Edre
mit, Burhaniye \'e Ayvalığa 
ve DÖNÜŞTE de ayni iskelelere 
ugw rar. "4848 ,, 

Karadeniz SUr'at Postası 
GÜLCEMAL vapuru 21 Eylül 
perşembe 18 de Galata nhtı
mından kalkar. GiDiŞTE: İne
bolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Rize ve Hopa'ya; DÖNÜŞTE: 
bunlara ilaveten Pazar'a da uğ-
rar. "5035,, 

lzmtr ılr'at postası 
SAKA AYA vapuru 22 Eylül 
Cuma 14 de Galata nhtımından 
kalkarak doğru İzmir' e gidecek 
ve dönecektir. "5037,, ' , 

Cumhuriyet Bayramını kutlulamak içın 
mum veya e lektrik am- f 
pulile kullanılır renkli an us 
ile ikti.sadi ve şık demir, SOBA 

nıkel ve emay 
lar adedi az olduğundan şimdiden Js. 
tanbul Balıçekapı Cermaııya han No.40 
Halit Cevri Beye müracaat. (7313) 

Son Posta Matbaası 

Saldbi: Ali Ekrem ......................... 
... . 

Müstahzaratı 

Hububat Unları 
SIHHAT 

ve 

KUVVET 
verir. 

BAKIRKÖY HAZNEDAR ATES TUGLASI 
1710 derece hararete ve 200 kilo tazyıka dayanır. . 

Berlinde Szger ve Gramer Liboratuvanndan ve resmi materıal 
P_rüfungstam'dan şahadetnameıi vardır. Tel. 16. 71 

Her nevi slpari' kabul olunur. ~ (7331) 

.,..T•ı;!:~.:.:~a,ı BiÇKI VE OiKiŞ MEKTEBi ..... 
S ergi umuma açıkbr. Talebe kaydına başlanmıttır. Mezunlar ıtaJ 

görmeden mektep ve atelye ~· 
~ ... ._ .. ._.ç.m .......... T..a.: ........ ~.-~ ...... ~ 


