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Esrarengiz 
Şebekesi 

Bir Kaçakçı 
Yakalandı . -----

8 i r Yığın ipekli Kumaş El Geçti 
lıtanbul Gthnrllk muhafaza 

bq mldllrlDtO memurlan çok 
mBhim •• kaftflk bir kaçakçılık 
maceruana. ciddi bir takip neti-
celinde nihayet •erdirmif lerdir. 
Pirkaç cepheden ıfrifil•• ....a. 
takibat neticeıi çok Hm..U 
olm8f, kaç,kçd• ttatulm111t kapk 
.. ,.dan bir kaaaa ele ~ 
ıifreli mektuplar •e llıtik torba-
lar bulanmUflur. 

Bir Şebeke .• 
Yukarıda kıu bir hulltu1m 

r•pbj'lmıı bu yeni blclüe, muu
sam bir kaçakçıhk macera11ndan 
ibarettir. Bu macerama kahra• 
manian bir ıebeke halinde iı 
flrmelrteclirler. Y aptıldan iı 
Mmr Ye Sariye ile Tlrkiye ara· 

- .. - . 

1111cla liıara kljıdı, ipekli kumat Esrarengiz .. Mlrenln ..... ~-.,_- Hd ..... : ..... • - ... 
altm " lu1metli etJa lcaçakçıl1- maharederlnl o kadar ileri tl-1 Amerikaa 1111.all'iılsle olclaia 
tadar. / tllrmelc w.-... ki .... •r ıibi. anlanada • ••'-•' Uflde 

ŞeMke meuuplan bu ifteld ............ lralk•fA• ba •:la•lar ( o..-.. ıo • .,,. .. ) 

Nota 
usya'ya 

Verdi 
L•clra (HlllUll) - ~ ._.._..,..J 

ktmelllle bir llOta kOmlallt 
......... ,... Wr ,.. .... clolaJa tm'at;• • ...... ,. .... "'* .. ,..., ...... lalktmetildn ,... " ...... 
.. ........... ..-ılftl Wr taH• klaledı)or " llu w .. t-
ta lcla~ Eaterua1oaal ile So"et lalktmetiaia •Jl'I PJI'• .. ,_ 
• Oi.Ma- laut eclecek ftlilıa ... etmeleri bilcliriliyor, ı1au
... c1a ba ftlikalarıa u1cl~ de ka1dolm1111or_~u. 

lnut11a. itte blyle bir hldi1eclell bal.etmifti. Jntiliz Hfiri, 
lne.ti1a'•• iltihbuıaa ılrı, bu talimata r1a,.t edwek ilzam p 
lea Yetlkalan Loaclra'1a ı&aderir pdermeı bu yuı lntipr etmir 
tir. lua• llaerlae lıi.WZ harici- 1• Nuarı Loadra'dald Ruı aefirial 
yanma çajararak Raayanua la,Ut9N ile iyi ıeçlaatek ..... meYcut 
IH bu 1azıdan dolayı tarziye •ermeli icap edeceilal .S,lemif, l.gii-
tere'aia So91et Ruıya ile ticari mlhauebete tlrifmek lruaruu werdiil 
&lı umanda. bu mueleye blyllk bir ehemmiyet YercliliDi de illwe 
•tmiftlr. Maamafih Sowyet hllktmeti, kendilinden iıtnea bu tarziyeyi 
YVemiyecetfnl blldirmittlr. y.,. dili ceYapta. ıazeteleria •efl'İyat 
••'aliJetini ancak lreac:IW tara- faadan werilmif teblijlerclea teTel
llt ederH kabul ede&Uecetfal kaydetmektedir. 

( . 

Nasıl Doğdu, 

Nasıl Yaşadı, 

Nasıl Öldü. ? 
En yaluD tarihimizin Bilmeclf. 

li•la noktalan 

Bugün aekizinci sayfada 

Ecza Pahalılığı iyeti 
Vekilete Bildirddı 

Bugün Ankara'va Bir Heyet Gidiyor 
Sdıhiye mldlriyeti lllç fiatlerl- - iifiode •• mutlaka hallec:lilmul 

Din pabalabjl Ye bilbaua muhtelif icabettijiad• mlttefildctir. lfitti-
1emtlerde yekdijerindan dOk..a jimiı fikirlere bakınız: 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler • 

Hint lstiklilcileri Ve 
Entelicens Servis 

-18-
- Kısa Bir Hulisa -
Hladı•ta•a nrilecft: mubtarl1et 
"·l.lnada S r Con Sim• h•J•tl 
Maakikata me•arClur. Hlat •il. 
li1etpenerleri Lu h•1•!• Wr 
fenalak 1apama11aca, dhlft• 
bombalamaya karar nrmifl-
dlY. Fakat lnrUU lstllabarab 
lçla phpa bir ml..-Wp. lat. 
••t~infn ap.claa ba ta••nw• 
ltr•di, U.a tnldf ot.a•., 
letln-ap Hlltll n aat...ım ld 
• ela, ba bberf. .., ....... 
pbıan otıaadaa ltftmlftlr, .. 
kahYe ı .. Hiat .ına,.tpenw. 
lerinlnfn de•a• ettllderl Wr 
Jerdir. 

Şimdi vaziyet anlqalmlft ..... 
lenin paahiyeti meydana çakmıfb. 
Milliyetperwerler, Sir Coa Simoa 
be1etlne karp ikl aaikalt bam
lamıflarcla, baaua biri, Dellü 
Meb'UMll Mecliaine atalım 

C O..amı 8 lnei NJfada 

Gençler Ne Düşünü.gar ? 

Kork lu ler Olma.~ 
Y ız 1 r 

dfltlal1on•••s. •• b• 
aml aalanııuı ? 

1 - Ceml1etia ~lrdıtl '-•braaa 
bqa keacllalsl k•netll ld11edtfor ........ , 

8 Dladu -•ı? 
4 Ali• U teWdtınıa 

aecllr ~ 
6 - Baya•n korkuyor ma 

811DH? 

6 - Na11l bir bayat itten n 
ve naaıl yapmak iaterabatı ? 

Genç tarilerlmb ba ıull•• 
dofnclan dolnY• matbu.lllM gOn
derm•k ••r•tlle oe.ap nreblltrler. 

etmiftir ki ........ ,. ....... 
1akında •ııpl eliaak fmatma 
........ • pnçlerililize 
.................... bu 

(Den111 11 ... ..,, ... , 

Yerli Malı Haftası 

kirua niapeti ile izah edilemiyccek Bona m&bayaacalarındaa sa-
dere~ede farkb olutu mllnueb"'ti ğtltltl ude Mmlibiddia Bey ıua- ' 
yapala.. ıiklyetleri Sıhhiye V .... lan anlatmaktadır: 
leline bildirmiıtir. Gelecek cov.:ıba " hiç fiatleri tayanı hayret 
ı&re hueket edecektir. Şur .. llDI derec de değiımektedir. Sirked 
da kaydedelim ki, ecza fiatlerioia ile &hç• kapı araaıncla yt1zcle 
fazla glrBnOıtlne eczanelerin tab- elli fark etmektedır. 
didinin de fU ve1 a bu ıekilde Doktora mDracaat ed.. bir 
mileuir olmut olabileceğini dG- kim• •• ftrİr bilirmilİDİz? 
ıllnenler de mevcut olduğu cilaetle • 3-5 lira muayel!e licreti, 5-8 
"k ti ali d Uril rontk-. 4-ô lıra da idrar. 

fi ~ye er tev e ene b~gtbıkl ba tabllli. y ekO. ll-20 lira 
Tazıyetia tekrar ıkden ıeçırilmeli UJDdachr. qya ftatla da,. .. 
ihtimal haricinde dejildir. ~ Diibetea -~ B 

Bb bu me1elenia açalm• __.. •im• Tilite " ı..: 
•"•..betile d&a piyuam le cllpiaemiftir. 
aclualaniadaa bir çoktan Ue ko- Permakal•• c.n1..- ..... a.na •ll»apMlluaa.ı;; Hl-
..... leıaa.,. muldaı olmı7u All 111•• & cr.,.t 8"ı 

,_ a otdatu lfla .. dik ki, Dit flatlelfahı ,.._.. ( Deva ) 
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Halkın Sesi JI 
Uemiryoıu 

Siyaseti 
Memleketin her tarafı demir 
ağlarla ~rOIOyor. Bu hususta 
halkımız lliyor ki: 

Cemal Bey (Bakırköy CO'Tlzlik ma
halleal 85) 

- Dmlryollar bugtlnkü ikbaat 
dOnyuının hayat damarlarıdır. De
mfryollarından mahrum olan mem• 
leketlerin muvnffakiyetli bir lk ısnt 
ıiyaaeti olamaz. 8 zde topraklorimı:u 
çe.ik demirlerle örüyoruz. İtte b r• 
kaç güne kadar Haydarp tadan 
Samsuna rahat rahat gldeb.leccğiz:. 

* Jbrahim Boy (Elektrik Şlrkotl mo· 
wur arından) 

- Oünya ,ımendifercil'ği ço t 
ilerlemiştır. Şımendıfercilik de a 
'Y purl .. rla ynrıfn çıktı. insanlar 
ay klarının karad olma nı iı iyor-
1 r. 

Hunun için hl tarafından fnıfl
tu ilo Fransa de n"ryoll rını fer·
botl b ğlarken b zde A rupa'yı 
As , 'ya bağlıyoruz. Londra n kam
p ' imanına oturan b r yoldu [\ 111r'da 
trend n lneb lecck. Yarın H y r
pa.şadan dogru Samsuna gıdebilc• 
ce z.. G,.rçi bugünku ne il de ir
y il rı için çok fedakiHık gö eri
l or. Ilır z: sık nh çel.ecele, fakat 
i'ti'~ba in valand şiarı b z.i hayırla 
anac ki dır. 

* 
l n.ail B y ( E ragilmrük Aksek" 

n lal esı 73 ) 

- Anadolumuzun her tarafı meb
ıul ihrac mad elerl yehşt rir. Fak t 

şimc"l {C kadar nakil vas tası o'ma• 
dığı için bunl rdan hakldle ist f d 
ede ı iyorduk. Halbuki bugiln bey• 
ne milel paza~lara en evvel etiş· 

tir n millet partiyi vuruyorlar. 

IC 11 Karadeniz fırtınalı " 
liluli olur. Vapurlar tütü v 
dı" 0s.rım•ıt1 vaktil pi •as11 a y ti 1-
remcz er. Şimdi S maun - Hay tp şa 
yo'u bu ·,· emniyetle görcc • B 
ır u df..kıyetinden d l yı 
tebrik ederim. 

* lrfn n. Be) koz Ç \ ır c:ı.dd 

itfaiye Mütehassısı 
Belediye bir itfaiye Mu aha -

ı getirtmiye karar vermiş, bu 
m ksatla Berlin ve Ro a elçile· 
rimize v Alman mühendisler 
birlığine müracaat ed rek bir 
mdubas ıs teminini i tem ş İ. Ha· 

· ber ald ğımıza göre Beledi eye 
r.: iiteaddit mulnh ı lor t vsiye 
ed 1 ıişhr. Beled ye Fen iş eri 
Müdürü Ziya B. bunlnrm derme
yan ettigi ıartlan tetkik etmek· 
tcdir. Bu tetkikat neticesinde 
m ıtahnssıslardan birisi derhal 
davet ~dilecektir. 

•• 1 ... 4 • 

şçıbaşının Paraları! 
Garsoı Efendi Lokantanın Bir Günlük 

ereye Götürmüş ? 
• Tos;hcın.edo " Yeni Hayat ., j minde bir lokanta 
ışleten Alı Rıza efendi dün karnlrnla müracaat 
ederek ıayanı dikkat bir şik&yettc bulunmuştur. 
Henü:ı bir iddia mahiyetinde olan bu şikayete 
göre, Ali Riza efendinin ba'iıııdnn şöyle bir hCtdise 
geçmiştir: Bir müddcttenberi bu lokantayı işleten Ali 
R za efendinin lan nda Hüs yin isminde genç bir 

çalışan arson efendi, gece karanlığı baatnca 
ustasın biç görünmeden birdenbire ortadan kay
bolmuştur. Bunun fi:ıerine usta para çekmecesine 
davranmış e birgUnlilk dükkAn hasılatının aşınl· 
mı olduğunu görmUş ve derb. l oluğu karnl·olda 
almıştır. Ali Rizn efendmin iddias na göre, 39 lira 
tutan birgünluk hasilah garson Hiıseyin efendi 
alıp kaçm ~ ve yine o civarda bulunan aiçı İbrahim 
efendinin dükkan na girmiştir. 

adam garsonluk yapmaktadır. Evvelce garsonund n 
çok meamun olan AH Rıza efendi son zamanlarda 

Zabıta Hilieyini bulmuş ve tahkikat yapmıy garsonunun değışmiş olduğunu görmU~tnr. Evvclisi 
gUn akşama kadar dükkanda hergünkfi gihl başlanu tır. 

Kitap ar 
Komis ona Göre Kitap 

Fiatleri Pahalıdır 

Melctep kitapl rmın pahalı olup 
klmadıklarmı tetkil. eden komis· 
yon işini bitirm · ş 'e rapon:nu 
Maar f Vekl\letine ve .. miştir. Öi
rendiğimize &Öre, ko~isyon rapo
runda mektep kit plar mn pahalı 
olduğu u ve yilksek fiyatlarla sa
tıldığı kanaatini ihsn etmektedir. 

Ankara'dan nksed~n haber· 
lere göre 8nümfizaelti ders sene
sinden itibaren ilk mektep kitnp
larinı Maarif Vekôl ti hazırlıyn
cakhr. 

Diger taraftan Anadoludn 
Orta nıekte lerle liselerden bıl
z larm n •t z k ldığını yazmış

t k. Ort me~ tep rin ikınci uıı
f ma it riy ziye k t bı ıle birinci 
ınıf na aıt Fenbilgısi kitap tek

r r bas im ştır. Bi> oloji ve tarih 
kitabı da bır haftaya kadar ba· 

ac.ıktır. 

Cihangir E.fendi 
Cih n ir isminde bir adam 

polisıeri iğfal etmek curmıl 
yakalanm ştır. ----Koca Si ıa m Bir Eseri 

Evl f İd re i Sı ivridc Min ar 
S nan n k ymet ı e erlerindeıı Piri 
p şn camimin tnmmne karar ver
m "ştir. Bu mnk ati Evkaf Mil· 
hen islerinden V aııf Bey Silivri ye 
gitmiştir. 

Kömllr Ça mış 
S i is ind biri Ü küdsrda 

bir diıkkAnın öminde durmal ta 
ol n k mürcü Ömer Lü fı Ef ıı· 
d"nin a bas ndan b"r mu mb 
ve iki ç v l ko ür ç 1 r 
nvu urken yaka nm tır. 

Feh 
fstanbul 

Fehmi Bey 
olduğundan 
memiştir. 

i B. Hasta 
Emniyet miıdü ü 
nezleden rab t ız 

dün mak m na gel· 

G ümrük_.......__:.._:.----İskan İşi 
.. 
lşlerina7e 
Sadelik 

Gümrük iş1erini tetkik için 
Amerika' d{!n getirtilen müteha s s 
dun Ankaradan şehrimize gelmiş 
yorğun olduğu için Perepalas'ta 
istirahat etmişf r. Haber aldıgı
n ızn ı öre, mütehass s l .tanbuldn 
1 ir müddet tetkikat yapacak, 
bılahara tetkikatını ikm 1 etmek 
üzere İzmir, Samsun ve Mersine 
gidecektir. Alınan haberlere göre 
mütehassıs gümriik tarife kanu
nundaki ibarelerin, t ümrük 
muame'elerin'n sadeleştirilme ini 
ve gümrük memurlarım ı sa 5hıy t
lerinin arttırılmasını istemektedir. 

Kaçakç lı~ 
'pek Mese.esi Yer· Ba-ıtau 

Tetkik Edıliyor 

lrek kaçakçı! ğı yaptığı iddi
nsile mahkemeye veri!en tacir ve 
fabrikacılardan İsmail Hasa. B. l 
Şükrü ustan n mahkum edildiği, 
maznunlardan Hii eyin Hılmi, 
Süleyman Sırrı ve Boton Efendi
lerin beraetine karar verildi~ini 
yazını tı'<. 

Temyiz Mahkemesi heyeti umu
miye i beraet arar nı bozduğur· 
d n ip k kaçakçılığı muba emesi 
dun tekrar başl lmıştar. 

Olfi Kaptan OldO 
E kı bahriye zabitlerimi:ıden 

v Se ri tfainin kıymetli süvari· 
1 r nde Lü fi ka,.. tan dün vefat 
etmiştir. L Atfi kaptan Giılcemali 

t r l· Amerika') a götürüp 
getirm · . Son zamanlarda dn Egd 

··vd iliğini )'apıyordu. 
şiar na ta .... yet 

t er ve kendisin de 
di eriz. 

bu ıabı h Kadı
ihtifafdt ile 

Yeniden Tetkik Yapılacağı 
Doğru Değil Mi ? 

İstanbul İskan suiistimalinden 
dolayı tevkif edilenlerin adedi 
(16) yı bulmuştur. Bunlardan yal· 
n z ikisi iskan menıuru, diğerleri 

ın h lle muhtnrlr.rı ve muakkip
lerle bazı muhacirlerdir. lki isl:An 
memurundan birisi Nazmi Bey, 
dığeri e Cemil Be} dir. Bu ıuiis
tinıal mlinısebctile lstanbuldald 
bütün iskan i~lerinin tekrar yeni· 
den tetki.< edileceği yazıldı. Bu 
hususta kendisile görüştüğümüz 
salfihiyeltnr zevat bıze şu izahatı 
verdi: 

"- lstanbulda iskan işlerinin 
yeniden tetkikine 1 anuni imkan 
yol tu • Çünkü 1771 numaralı tas· 
fiye kanunu mucibince yapılan 
tefviz işleri k t'iy yet pesbetmiş· 
tir. Bu tt fviz işleri Miilkiye teftiş 
heyetinden müteşekkil bir grup 
tar. fmdan id"re edilmiştir. Bina· 
enaleyh tefviz işi "rİ ancak Devlet 
Şürası boı.~bilir. Bize İstanbul 
iskanına böyle bir iş' r yapılma• 
m.şhr. 

Cingyet n.aznun! rı 
Rumeli hanı cinayetinin maz· 

nunları olan Pandeli ve Antuvan 
dün zabita tarafın an adliyeye 
ver"lmıştir. Bunlardan birinin 
lizerinde 1700 lira, birinde do 18 
lira bulunmuştur. 

Ev <af tv.aaşları 
Evk f Müdür'üğü h yrat ha

deml!sinin kinunuevvel maaşlarını 
dünden itibaren dağ?tmıya b ı
lamışh • 

Rüştu ts. Git~i 
Evkaf Umum Müdürn RUttü 

Bey evvelki giin Ankaraya git· 
miştir. 

rlıs v ektehinde 
Polis mektebinde dııo müda

vim tnlebeniıı imtihanları yapıl· 
mıştır. 

Talebe Pansiyonu 
Darülfünunun arkasnıdaki es• 

ki ltfaiy~ Dairesi Talebe Panıi· 
yonu haline getirilmiş, fakat h • 
nüz tamiri ikmal edilememişti. 
Evkaf Umum MüdUrlügU t mi
ralın ikmnli için (5) bin liral k 
tahsisat vermi tir. Y lund tami• 
re ba lanncaktır. 

Belediye uhasebeciligı 
Geçenlerde vefat eden bele• 

diye muhasebecisi Cemal Beyin 
yer ne henüz kimse tayin edilme
miştir. Muavin Kemal Beyin tnyio 
dılmesi çok muhtemeldir. 

Ba nelmileJ B:r Sergi 
BrUk ... elde toplanaca olan on 

dördüncü beynelmilel ticraret 
ser isine iştirak edecek tacırlcre 
trenlerde tenzilAt yapılacaktır. 

Kahve Meseles · 
Memlekete ithal edi'ecek 1 h· 

venin bir elden idaresi tak rrUr 
etmiştir. lkt sat Vekaleti lnra· 
fından bildirilen artlara göre 
ithal edilecek kahve için hiçbir 
döviz verilmiyecektir. Kahve ge• 
tirenler getirdikleri maim bedeli 
ile Tnrk :nnlı alacal<lar ve bt u 
Türkiye için bir nahrece e~-

edcceklerdir. 
Vekile'in bilhassa yeni müş

teriler bulmak ıçın aldığı bu 
karar piyasada iyi tesirler yap
mıştır. Tacirler aralarmd anla
şarak bir şirket yapacaklar ve 

tirket vasıtasile kahve ithaline 
mukabil harice mal gönderecek
lerdir. 

Yeni eir Tayin 
Harici ticaret of ısi ra ortör

lerindeıı Avni Bey lkt sat Vekfüeti 
beynelmilel ticaret \'e ik ıs t 
mukaveleleri tetkik şubesi mü
dürlüğüne tayin edilmiıtir. 

inkılô.p 
Filmi 

Şehrimizde bulunan ıinema 
mütehassıt>ı M. Zarhi TUrk inkı
labı hakkında çevrilecek filmin 
mevzuunu tesbit etmek üzere ya
k ııda Anadoluda bır seyyahat 
çıkacakt r. Mütehassısa muharrir
lerden Sadri Etem ve Re~at Nuri 
Beylerle Maarif müfettiılerinden 
Nurullah Bey refakat edecek· 
)erdir. 

Son Po tanın Re imli Hile~ J • 
ı: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

onra 
Kırk beş sene kime laktan 
Ha an Bey •• 

. . . Be oo kuruş biri'dirıniş-
tim. •• 

1 

. . . Dört odnl çlik bir 
kUbik ev yapt rd m, malum ya 
benim itikadım kuvvet idir •• 

• . • N ardan muh f ztısı ıçııı 
de eski bır p buç arı vorum dört 
baş ıar•msak ile çatıya aı ca· 
2ım .• 

Hasan Bey - Eger 
hiç durma ayağına geçir dostum, 
kırk beş sene s nra gelen dev
lete nazar def;me in I 



ı 

llf~·:ndericalın ı:uı çoklu
ğun lan derceditPmemiş
lir. 

Tuz Kanunu 
Şark Vilayetlerinde Tuz 

Fiatı indirildi 

Aakar•, 13 (Huı...SJ - Mem
lehalarda Ye ambarlHda tuz u
t&tlannın tanzimi Ye tuz kaçak
çılığımn meni için yeni bir tuz 
lnhiaarı kaaunu halll'luamaktadır. 
Kanun eaki tuz kanunu •e nizam
namesi tetkik ediluek hazırlan
maktadır. 

Bu it için bir komlıyon te
ıekklil etmiıtir. Tu fiatlarıaaa 
badirilmeai de mllmldlacllr. Şark 
•illyetleriade flat ti•cllcl• badi
rilmiftir. Oralarda tm 8 " 8 
kuruta aablmaktaclar. 

Mühim Bir Teklif 
Ankar1, 13(Huıull) - Yoırat 

Meb'uıu StUeymu Sam B. Ha
zineden ta ti• mal al•nlana 
borçlarının yirmi taklitte aden
meal için bir teklif yapmıı •• bu 
baptaki kanunun tadilini lıte
miıtir. 

Samsun Yolu 
Ankara 13 ( Huauai ) - Ayın 

on betinde Samıua • Haydarpap 
hatb bOyOk meraıimle açılacak. 
Ankara' dan Sam9'1Da lıu..ı bir 
katar hareket ecleeektir. Ba 
katana vapnları Ozerinde .. Kara• 
denizden Akdenize selim ,, cUm· 
lesi ya ılı olacaktır. 

Muhtelit Mübadele 
işler Bitiyor: Bir Püro 

Daha Liğvedildi 
Muhtelit Mllbadel• komla10-

nunda etabli Rumlara •e TGrk· 
lere 150 Bin ln,Uiı liruam te•zi 
itil• meııul olu teknik bOro 
lılerini bltlrmlt olclatuaclua llj
vına karar verilmittir. 

Btıro on ıDne kadar latye
dilmit olacak, GlmDlcine tali 
komiayonu da Tlrkler• iade edil
mui icap eden emYk mellulni 
en kııa bir zamuada bitirecektir. 

Altın Madenleri 
Ankara 12 ( Huıull ) - Po

santi civannda Bnlrar dajıncla 
me•cut bulunan altın madenleri
nin de iıletllmelİ menubahiıtir. 

Muhtar intihabı 
Bu ayan 22 tinde latanbul 

mahallelerinde hep birden muh
tar intibabh yapılacaktır. 

Kartıhkh Dava 
Ahmet Hidayet ve Ertupul 

Mubıin Beylerin biribirleri aley• 
hine açtakları hakaret davuı , .. 
leeek ayın dokalUD& talik edil-
=~ • ., ... r. 

50 Bin Lira 
Tayyare piJ&nfOIUDUD aon 

kefideıinde bllylk ikramiye olan 
50 bin lira Telcirdai ada kırtal
yeci SaHm Efeadi7e •e lzmirde 
doktor F eridua Şevket Beye 
~ıklDJfhr. 

Yerli Kömdr 
Y ~rli ~mlrla dahilde ılrG

mGoD arttwmak makudile tedbir 
•• pi'eler cllf-lmektedir. 

SON PO 

1 [ Son Postanın Resimli Makale • 1 
ı • Tasarruf un Kıymeti D 1 

1 - Kaıandıtın•• bir kl•mı• 
nı bir lcenare lco7mı7aa kl•H• 
1 .. tlyaç hallacle llatlıalanna el açmıya 
Ye lıt'lrl•ll•I Htmıya mecbur olur. 

2 - Kazananın Wr lcı•m•ı Wr 
lreaara lcoJ11Utıın1 bUmlJ•• bir •il
let lbtlfaı halinde ecnebilere el •r 
••1• meebur olur H lltilcWlal kaJ
becler. 

3 - E. blJllı •ırrı,.t bqkala· 
naa muhtaç olmamakbr. Baaun için· 
de her far•atta bir keaare blrL:•f 
para ko1mak ltzuadır.f 

SON TE GR.4F HABE. • 

Başv kil Paşan utku 
Milli lkhsat Ve Tasarruf Bahsinde 
En Mühim Vazife Hanımlanmızındır 

Ankara 13( HuıUll) -Milb lkbAt •e taurruf haf. 
tua Bat•ekil lımet Pqa Hazretlerinin bir nutukla
rile açalm11tır. Bat•ekil Pqa Halk EYinde Irat et-
tikleri bu nutukta es cimi• demitlerdir ki: 

- Milli taaarruf " iktiaat mOeadeleıi bizim 
m..teketlmisde blJlk Hhrua n lrartılığı ve cevabı 
oiarak lf•de edilmiftir. BIJlk buhran; bu memle
ket artık kazandığ ndan fazla sarf eder bır halde 
yafayamaz fikrini ortaya atmıthr. 

Biz paramız olmadığı, hariçte para bulmanın 
en cazibeli g6rUndilğll zamanda bile en sağlam 
olan kazandığımızdan fazla yemesmek tedbirini 
aldık, miJll baldpfluua tuibleriade milll kuclnt, 
milli Mrmaye meaııalnl bafls ..,,_ ._..... 
buriyette milli hayat •JDI iatikametlercle iMiPf 

etmekteclir. Milli emniyet, mUb tnarraf, mil 
sermaye. 
Y alDll Jiyecejl. yalnız rlYeceti yeril olarak temia 

etmek aıminde kadın ve erkek bu •atandAfl. 
her aileyi ikna edebilinek yakın bir zamanda 
TOrkiyenia Yaaal olacatı MYİJeJi tuaffUr 
etmiye hayaller yetiımez. Hanımlarımız hiı 
olmaua b'ze yerli mala yedırmeyl •• aiyc:lirmeyl 
temin ederlerse az zamanda memleketin •araeap 
ynkaek ve ıleri hedefleri dlltUnmek inaanın 161Dnl 
ıimdiden kamaıtmyor. 

Milli lktant ve taıarruf baftau 11>Bnuebetile 
Millet Mec:IW reiU KAzım Pqa Huretleri-

.... .,......,..... ncl10 ile pa;rfalc bir antuk ll'at 

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

Kaçakçılara Fırsat Ve Aman Verilmiyor 
Ankara, 12 (A. A.) - Birinci klnunua ikinci 

haftam içinde Palo mıntakuında 15 kifilik bir ka
çakça kamuinin jandarma mllfrezelerile çarp11mam 
neticeainde kaçakçılardan ikisi 610 biri yaralı, 
dlrdll de diri olarak yakalanm ıtır. 

Bunlara alt hayvanlardan bin 611, birili yaralı 
•• beti de diri Ye klmilea yllklll olarak ele ıeçl
rilmlştlr. Bu kaçakçıların mlitebakiai yapalaa takip 
netlct1inde d&rdO ytıkln biriıi yDkıllz bet hayYan 
elde edildlji gibi 10 harar Ye 4 çu•al kaçak etYa 
uıara kltıdı yakalanmıthr. 

Palo Jandarma bölük mUfrezesinde 58 top 
çalara, 57 arıın Halep kuması, 56,289 yaprak ai-
ıara kljulı bir miktar patiıka •• kaput beılerl 
•e çaba, iki adet Halep iti fiteklik iki eaket •e 
bir yelek mllaadere olunmuı kaçallçalar ela m.ı.. 
kemeye verilmiftir. 

8 • 12 • 932 receai Akçe k61lnln fimalinde 
muhafaza ku•vetlerimizle kaçakçılar arumcla ya-

pllan çarp11mada birkaç kaçakçı aju surette ya
r llanmıı, bir ıillh ye bir yftk t•ker yakalumıfbr. 

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

Bu Mesele Artık Harici Ticaretimiz 
lnkitaf Etmekte ir 
Ankara, 13 (Huıual)- lkbaat 

Vekllet ihraç mallarımıı için 
beynelmilel yeni pazarlar temin 
etmlf, Polonya ile Oç ay muteber 
olacak bir takas mukaYelenameai 
yapmıtbr. Biz Polonya'ya llzOm, 

incir, landık, hala Atacak, ondanda 
ambalA katıda. ytla ipliii, pamuk· 
lu m~nmcat •lacai L 

Çekoloaakya' da TOrkiye itha
l•tın• vezettiji kambiyo tahdl
dabnı kaldırm ıt r. Yeniden lls 
bltyOk " sengin harici paz .. 
da temin edilmiıtir. 

Kapanmalıdır 
Ankara. 12 (Hu.uaı) - M .. ır 

ıaıetelerl tarafından Torkiye 
matbu•bDJD Mı11r meıele1i bak· 
kıadaki nepiyatanın tahrif eclil-
mui karf111Dda burada umumi 
kanut ceftbl notam1Z111 mlta
lea1ınd•• IOllfa hakikaba anla
t1ldıiı merkezindedir. 

S.11 aatlar, bizzat Mııar elçili 
Abdllmelik Hamza Beyia meDP 
leketindeki gazetelerin bu yaelaı 
nepiptını whih edecetine ihti
mal vermektedir. 

Belçika'da 
Kabine Buhranı Mı Var? 

Brnkael 12 (A.A.) - BaıwekU 
ile katolik nuarlana Ye ıol ceaala 
liderlerinin iftiraldle Japalan bir 
içtima bittikten Mnra mlhim bir 
ıatı.iyet kabinenia alqam lzeri 
iatlfuuu wermelİ muhtemel oldu
pna llylemiftir. 

Kllhn iktisat Sergısi 
Ankara, 13 ( HUIUll) - la

.. t P1o kaz eD1titW taraftndu 
buarlanan Kadın lktıut ıerıiai 
pe11embe fGnll açdaeaktar. 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 
B r ıaaetede okuduk : 
• Geç n'erde, ı•ze eler, hikGraetla tus rHmıaı 

aıaltmak tetebbDainde bulundutuaa 1ua ordu. Buaun 
ae demek oldutunu bilıyor mueunus? Bu, demektir 
ki, buılerin ıeh rde munf dl7e lllçb r an aldnnıaa 
.. İrnJedltlmia, ehemmiyet bile yermedlf mla t11a, 
kl1ll için, be H ba lı bir maaraf kapı•uhr. 

• Hatta bırçok kGyll er a1larca çafıflp biriktirdik
leri para ile paıar ,eri•• rıttikfera nlcit, b•unla, 
aacak tuz ahrlar; kiye d6nwler. ltl1ll, bubran11a 

ISTF.R. NAN 

aaınaaluda, ekHriya, paaardaa, tuadan maada, k.rı•ı 
içi" boae1a1ı. buma, .. ker, kah Ye n bana petrol. 
blraa ıabua alır& U1da, ıon buhran 6zer'ne, elrhr 
banllde, baımadan f lla nz ıeçti. Manifatura pya• 
Hna4kl •lte.aU fflhl•ra, ıebet117et Yeren bu hlldlr. 

Zira lfitf'yonaa ki, buı köyHUer, tlmdild umaa4a, 
pvaaıılak yl&ladea, en mübrem ihtiyaçları olu tu .. 
bile ıataa alamı7orlarmıfo 8ilı1or mu.uaua iri, a 
efendi-. Nhllde oturanlar, denia ıuyanu, Jemekte l•• 
yerine k•laa11orlar. 

!rlANMA 

Kı 1 

Hadiselerin 
Belagati Karşısında 
Söz .. 

._--------------M. N._._.. 
Bu ıen• Almanya'ya tahlile 

& ön derilen rençlerden blrill, ho
calarından biriline ılnderdiii bir 
mektupta fU Hbrlan yuayor: 

.. Hakiki ilim Afakı olan e.ta 
madamı, bana den •eriyor. Ken
diai ile F ranaızca k•utuyoruL 
F elaefeJi HYditimi ulaclajı .... 
deaberi kenclUile hayattaa, Tllr
kiye• den, Alman7a'clan. dladea 
ve felaefed• balaMcllyorm. 

bd akta• enel on Ga11aia 
laa1at aı aa1atb•. Umumi harbe 
kadar olu laayabm dlrdlacl 
cilt tullatea apea t ..... etti& 
ea.ı blall "- harita ........ 
ele .. ....... .......... ... ,.. 
................ t ..... .... 
alb mt kadmr tMatle ...,_ 
kadıa, Gamla ı.. banketl.W 
bilmark'ın Almua1a'yı tefti 
@~ine lteueterek : 

- ,._arlı .... ..,.k 1 
deci. 

Fakat oaa blrbc cepla.cı. 
iki blylk .c1a.. ,.pbldan .... 
fanabaı Ye ka1•etllli ea.aaact. 
cbtaa ...... kaclua: - o,ı. .... bu bir Slpw 
Biılbark 1 dedi. 

Oç ıla enel oaa Hltlerla 
NatJODal S.yallat lcleall ipi 
u.,.ı bir adam oldapnu, bir 
Gaziye, ~ olmam bir Muo
Uaiye malik olularc:lı ıayeleriae 
daha •nel YU'abilecekl.W ..,. 
lemlftlm. O, b- lnanma11Uft 
kat't1ea itiru etmiftl. Bu defa: 

- EYet, bir Guiye m.Jik 
olaaydılc, Almanya ldmbillr naal 
olurdu. 

Dedi ve içini çektL.. .. 
Orta tabliliaı bir TOrk llae

liacle ,apbktaa I08l'8 mluH
UJI kazanarak Awapa1a ılclea 
bir delikanlı, bittabi pek mlke .. 
ıı el olmı)an Franıucuile mılli
yetperver bir Alman kadınına, 
na1ıl o mut ta, akideaaaı detif
tirtebalmiftir. 

Bu ikna kaYYeti Ilı beliıa-
tındaa liyade, barikaı.rı ıeride 
barakan, muci..Jeri faflrtan badi-
1eleria belArabacladar. 

Soa aylu içinde .. Boakart : 
Multafa Kemal., ilimli bir kitap 
batırarak içerilİDde blytk dahi
nin ...... t• alnma elinclekı ıar• 
balç pnı n iftira çirkefini •n· 
mak lateyen LatWs YllHtı• Ar
mltronı'an ldtabuauld 1ı..., 
muhakkak ld çok kunetliclir. 

Fakat b1t1D ba k11YYetli u ... 
mna rap• bll kitabın h~bir 
tealr ,.,...,aeapaa kanut re
tirenlerdeldl. Çhkll Mutafa 
Kemal, lllleria, lalmclalana lte
llpbna ,ulanarak Jllcaeltaif Wr 
çehre detilcli, deiildir •• oı. .. 
yac:aktır. 

O demir iradeli adam, lal
di1elere karıı1111da ikin lcll 
lcalaeata bir bellpt .......... 

Onua için, oeu ale,wn. 
d&ndOp zaman, Ar..._f'aa 
llliibu berbat bir yaM fibi ka
lır ve ona iaaau bir U.. mezu
aunu .panda bir ecnebi dili, 
b'r o.ıap .-. ------
/htigar Vasil 
Bulunamadı 

Ha1ıruzacla'nıa Mnelerdenberl 
yeglne •kini olan ilatiyar V a8il' 
kayboldujunu hab.. .erclils. llll&L.-~ 

t11a araıtarmelara ratmen V 
elan bulunamamlft r. ihtiyar v .. 
ıilin bir cinayete kuru• sltm • 
olmaaı ela •nte..ı ılrlll....ı. 
tedir. 



.C Sayfa 

Memleket Manzaraları 

Memlekete 
Örnek Olacak 
Bir !vahiye 

Gönen, (Hususi} - Kazaya 
merbut üç nahiyemizin en faal 
ve kıymetli i olan Sarıköy na
hiyesini Son Posta okuyucularına 
tanıtmayı çoktanberi arzu edi
yordum. Nihayet sırf bu arzuyu 
tatmin maksadile nahiyeye gittim. 

Belediye hummah surette ça• 
lışmaktad.r. Nahiyede beledı) e 
dairesi lrnrulduğ u tarihten bugü
ne kadar geçen 25 senelik haya• 
tında bu der(ce faaliyet görme
miıtir. Belediyenin genç ve azim• 
kAr reisi Mehmet B. bir taraftan 
varidatı artbrmak için membalar 
aramakta ve diğer taraftan nabi· 
yenib imarına son derece gayret 
sarfetmcktedir. Mehmet B. pann
yır mev iindeki tarla ve arsaları 
alarak senevi bin lira gibi bir 
varidab belediye bütçesine ilave 
etmiştir. Nahiye şimdiye kadar 
hamamdan mahrumdu. Reis Beyin 
teşebbüs ve çalışması sayesin
de çok eski devirlerden kalma 
harap h mam satın alınarak 
tamir ettirilmiş ve neticede 130a 
lira sarfile nahiyenin en mübrem 
bir ibti}acı temin edilmiştir. 

Bundan bnşl.a nnbiye glin· 
den guııe terakki etmekte, yeni 
cadde er açılmakta, yollar ve 
koprül r tamir edilmekte nahiye• 
nin okakaldarı genişletilmekte 
ve "ntiz:ama g"rmektedir. 4900 
lira bütçeli Sarıköy nahiyesi 
belediyesi ciddi surette çalışmak .. 
tadır. Bu belediye diğer nabiye
lerle aza belediyesine örnek 
olmalıd ır. Nabiye 800 küsur hane 
ve 3500 nüfurludur _Nahiyede tam 

teşkıl tlı muhtelit llkmektep'te 
200 zü mütecaviz talebe dt r1 

görmektedir. Ayrıca millet 
mektebi dershanesinde 31 kişiye 
muallimler tarafından dera ve· 
rilmektedir. Nnhiyede geçen sene 

bir de postahane açılmıştır. Na
hiyede 931 senesi kazamızdau 
evvel 36 ortaklı ve bin lira 
aermayeli Ziraat Kredi Koopera• 
tifi teşekklll etmişti ki bugün 
ortak adedi 69 u bulmuş ve 
ıermayesi ( 220{) ) liraya bahğ 
olmuştur. 

Kooperatif iki sene zarfında 
on bin liradan fazla ikrazatta 
bulunmuş ve nahiye ile köyleri 
kooper tiften bUyük mikyasta 
yard m görmüşlerdir. 

Kuaya 13 kilometre mesa· 
fedc bulunRn bu nahiyemiz butün 

köylerile beraber telefo·ı tc~kı· 

lltma m l'k olduğu gibi es
nafı kala balak un fabi rn.us , 4 
fırm, kasap, berber, bakltal kun• 

duracı, tüfekçi, manifaturd, kc
resJe, otel, kahvehane, teızi 
ve bil'umum emtia satıcıları 
mevcuttur. - A. Cevdet 

Ceyhan' da 
lık Türkçe Ezan Çok 

Beğenildi 
Ceyhan, ( Hususi ) - Misafir 

olarak şehrimizde balunan Süley· 
maniye camii başmvczzini Haf z 

enıal B y burada ilk defo ola· 
rnk Türkçe ezan okumuşt r. 
T ıı leçe ez ola Arapça ezan ara
sında hiçbir fark yoktur. Halk 
c k mütelı 11 is olmu", Kemal 

len za ı ertesi günü do 
• flrn ini ri etmişlerdir. 

. 
SON OP STA Klnunuevvl 1 b 

1 

,, 
• 

Ev Doktoru ı 
1 

., • Sari Hastalıklar 

lzm · DedikodulleÇalkanıyor v.0e f!_avaı . 

Karşıyaka Halkını Sinirlendiren Ha
dise Neden Bu Kadar Büyütüldü? 
lzmir (Husu• 

si) - Kar§ıyaka 
vapur ücretleri· 
nin ten&ili etra· 

fmda Karşıyaka 
balkının giriştiği 

medeni mtlca • 

dele fzmirde ol
olduğu kadar 
Ankarada hnku
met mehafilinde 
de te ir yaptı. 

Karş yakalılar ilk 

iş olarak biri:ıcl 
mevki bilet al• 

mamıya başladı· 
lar. Bunu taki .. 
ben vilAyeteı 
müracaat ederek bir miting nkti 
için mUsaade i tediler. Kanuni 
yollarbnn halli kabil olan bir 
teşebbUs için vilayet miting aktine 
izin vermedi. Bununla beraber 
Körfez Vapur Şirketi de vapur 
ücretlerinde tenzilat yapmadı. 

Dündenberi şehrimizde bu 
mesele etraf oda yeni bir de· 
dikodu mevzuu kulaktan ku· 
lağa dolaşmaktadır. Bir habere 
göre l.ımir Şehir Meclisi azasın· 
dan Cemal Ş:ıhingeri Bey Anka-

Adana da 
adı ar Hama

mın a Bir Hadise 
Adana ( Husu"'İ ) - Dün öi

leden ısonra ( Mestan haanamı ) 

oamıle maruf hamamda çok garip 
ve garip olduğu kadar da komik 

bir hadise olmuş, hamamda yı· 
kanmakla olan kadınlar korku 
ve heyecan içinde yarı çıplak 

dı arı fırlamışlardır. 

Hadisenin sebebi şudur: 

Kı!dmlardan biri : 

- Hamamın duvarı sallanıyor 
diye bir çığlık koparm·ş. Bu 

sırada kadmlıırdan biri de elek· 
trik düğmesine basarak lamba· 
ları yakmiştır. Gerek bu çığlık 

ve gerekse lüzumsuz bir zaman· 
da elektriklerin yanmaaı kadın
ları heyecana düşürmüş ve hamam 

içinde bir karğaşalık koparak 
biribirini ite kalka herkes ken
ii 1i dışarı atmıya başlamıştır. 

Val<'a ilk defa elektrik telJcri 
kırılarak hamamın içerisine düş

müş şeklinde şayi olmuşsa dıı 
bunun as'ı olmadığı anlaşılmıştır. 

Bir çokları bu karışıklıkta eşya
lara kısmen bulamamışlar, Birçok 

kndınlarm hamam takımları, 
hatta giyecekleri bile kaybolm•ış· 
tur. V .tk'adan haberC.ar olan 

polis hAdise mahalline gele
rek hnmam önGnde t"planan 
m0Hhiş k labahğı dağıtmış, ka-
dınları güç hal te kiue muvaffek 
olmuştt1r. 

Hfldisenin bir t rtip eseri 
olduğu, ba ı 1--admların bu suretle 

ortal ğı karış'ını> bu:ıdan istifade 
etmek is~edi 1deri yahut ta bir 

rekabet mes 'e i olduğu tehmin 
edilm.:ktedir. 

Kar,ıyakadakl yeni evlerden biri 
ra'da Karşıyaka vapurları tenzi
latı işini görüşiırken bir Vel<il, 
Karşıyaka halkının hareketini 
fena bir kelime ile tavsif etmiş. 

Kulaktan kulağa ve nihayet 
gazete sütunlarına akseden bu 
dedikodu ile Karşıyaka'lılar 
yakından alakadar olmaktadır. 
Cemal Şahingeri Bey Ankara'd 
bir Vekille arasında geçen mu
havere hakkında bana şu izahatı 
vermiştir: 

- Ben Ankara'da bir Vekil 

Beyi ziyarete 
gitmiş idim. Gü
nün meselesi ol
duğu için ıöz 

İzmir körfez va• 
purları meselesi
ne intikal etti. 

Vekil bey bana 
aynen şunlan 

•öyldil 

- " Biz lzmi
rin bir arzusunu 
isaf etmek iıte-

mez miyiz. Heaap
ları tetkik ettik. 
Karşıyaka tari· 
feıinde tenzilatın 
imkanı yoktur. 

Bu netice meydanda iken artık 

kartıyakahların miting akdetmek 
gibi garip hareketlere kalkışma-

yacakları tabiidir. lmkin olsa biz 
yapmaz mıyız?"" 

İşte dedi kodu yapan sözler 
bundan ibarettir. ve kemali sami
miyetle söylenmiştir. 

Bazı karş yakala 'Jar bu cllmle-
lerin tavzihinden sonra da yi.oe 
ayni manaları çıkarmakta ısrar 
etmektedirler, fakat bu tavzibten 
sonra halkın kısmıizamı tatmin 
edilmiş vaziyettedir. - Adnan 

Adapazarı Sporu 
Nereye Gidıyor? 

Adapazarı .,enlhllll birinci takımı ve TUrkgUcU 
Umumi Kaptanı Vehlt Bey 

Adapazarı ( Huauıl ) - Son diıiplin temin etmek makıadile 
b c aydanberi devam eden ıpor içtimalar aktetmiştir. Fakat me--
d .dikoduları maaleıef nihayet aele henüz balledilmiı değildir. 
bulmamışlar. Ku'fiplerde iıtifalar, Mıntakamn memleketimize bir 
imza tammamalar devam etmek-
tedir. M ntaka heyeti, bu dedi- mUfettiş göndermeıl meseleyi 
kodularm önüne geçnıek ve bir herhalde belledecektir. 

Hayrabolu'<la 
- - --

Ana Oğul Cereyana 
Kapıldılar 

Hayrabolu, (hususi) - Tekir

dağ caddesindeki 128 numaralı 
elektrik direğine sarıh dikenli 

mania nasılsa cereyan hattına 
temas etmiş, Ezan vakti direğin 
yanından geçmekte olan 18 ya

şında haındi isminde bir çocuk ta 

bu dikenli maniaya dokununca 

cereyana kapılmıştır. Hamdinin 
cereyana kapıldığını gören annesi 

o2'lunu i•rİ çekmek iıtemiı, 

Şarkışla'da 
-----

Bir Haftadanberi Türkçe 
Ezan Okunuyor 

Şarkışla, (Hususi) - Bir haf
tadanbcri burada TUrkçe ezan 
okunmaktadir. Halk Türkçe eza

nı derhal benimıemiı ve çabucak 
öğr.enmiştir. 

cereyan ona da tesir etmişlır. 

Bu iki kazazede, ahalinin tedbir
leri ile cereyandan kurtanlmışlar 

ise de evlerine ümitsiz bir halde 
götUrülmUşlerdir. Vaziyetleri çok 
fenadır. 

egışme erı 

Liyon Tıp Fakliltesi Profesör· 
!erinden Roşe'nin son zamanda 
güzel bir tetkiki intişar etti. 
Fransız Profösörll bu tetkıkinde 
hava tazyikinin sıhhat üzerinde 
yaptığı tesiri gözden geçiriyor. 
Profesöre göre barometre dtı-
filşleri eğer ani olursa nabzı sllr
atlendirmektedir. O derece ki 
çok defa bu sllrat çarpıntı şek• 
lini alabilir. Aynı zamanda Tan
siyonda da değişiklik hasıl olur. 
Bazılarında artar, bazılarınd 
ise eksilir. Maamafih bnzı hasta• 
lar bundan mllteessir bile olmaz• 
lar. Kalp hastaları ile damarları 

sertleşen kimselerde barometre
nin bu sllratli tebeddülü şiddetli 
beyecacanların e yUksek mev-
kilerin husule getirdiği tesiri 
yapar. Barometrenin düşmesi i e, 
kandaki oksijen tansiyounun in
mesine ıcbep oluyor. Bunun ne
ticesi de vücudün temıil kabili
yetini azaltıyor ve dahili aza 
arasında tesanüdü bozuyor. 

Bilhassa veremliler üzerinde 
barometre düşüşllnün tesiri mU• 
nakaşa kabul etmez derecede 
kat'idir. Bu tesir ile mevzii ihti· 
kanlar hasıl olur, hastanın hara
reti artar. 

Sari hastalıklar devrinde do 
barometro dPğişiklikleri havanın 
kimyevi teşekkülünü ve rütubetin 
mahiyetini tebdil etmesi itibarile 
tesir yapmaktadır. Buna bir mi• 
sal olarak 1918 senesi grip sal
gınmı göstermek mllmkündür. 
Maamafih hava tazyikmda hasıl 
olan bu tebeddüller, yine ha a 
yolile intikal eden bastalıklan 
nakletmiye yardım etmekle kal• 
mıyor, su vasıtasile geçen hasta• 
lıkların inkişafı üzerinde de 
Amil oluyor. 

1906-1911 seneleri ar 
görlllen fiyevr tifoit vak'alan da 
buna bir misaldir. 

Hamburg'lu Dr. Volter'e gör& 
ise uzun kuraklık devreleri, baro
metrenin yUkselmesi ve sık sık 
değişmesi, topraktan havaya bir 
takım gazlerin, kokmuş ru~l. 
çıkmaaıoa ıebep olmaktadr. 
tubetli hava bu in\işar}arı 
klllleştirmektedir. Toprakta1a 
kan bu gazlerdir ki bilh&1ssa bir 
takım sari hastalıkları doğurmak· 
tadırlar. Mikroplarıu müdahalesi, 
bu ıuretle ikinci derecede kalı
yor. ÇünkO teneffüs edilen gaz• 
ler kanı zehirledikten sonra mu
hiti mikropların faaliy9tine hazır
laruıf oluyorlar. Tifo vaka'larmın 
ilk bahar ve yaz baılanğıc.nda 
aagari hadde inmesi ve yaz orta• 
sile ıon baharda yllkselmesi bu• 
nuu bir delilidir. ~ J1. 

İbrahim Tali B. 
Umumi Müfettişlikten Ay

rılışı Teessür Uyandır .. ı 
Diyarıbekir, (Hususi) - Beş 

senedenberi Şark villyetleri Umu-
mi Müfettişligi vazifeshi çok 
güzel bir surette ifa eden Ibra-
him Tali Beyin meb'usluğa inli· 
babı haberi, mıntakamızdan ayrı-
lacağı için, burada büyük bir 
teessOr uyandırdı. lbrahim Be·1

, 

bilhassa gençliğe rehber ol
muş, Şark vilayetlerinde spor 
mefhumunu uyandırmış, asnyışı 
temin etmiş, inkılap mefhumunu 
kökleştirmişti. Ayni z manda 
Dıyarıbekirde Uç milli bankanın 
açılmasına amil olan İbrahim Ta· 
li Bey herkese karşı bir baba 
ıefkatile muamele etmiş butüa 
halka kendiıini ıevdirmişli. 



ABİC:I TEL A AR [Siyaset Alemi 

Beşler Kon/ eran
sının Yaptığı 

itilaf ki Taraf Ta Mem un 
Cem ye ti Aknm una• devletlerin 

t4nı b r bak müsav tın .ı " ıhip olma• 
ları etrau:ıda Alnıany n n büyük 
dev.et.e re ve d'ği ultunatom kılıkla 
nota, (idde H bi r fır ana kopardıktan 
ao ıra n 1 a e t üstuni örü b ' r hal 
ıckline ayan ı ve Almanya, çek l• 
d ği Tah ı i f ca'ibat konferasana 
tekrar dönme;c kararına verdi. Al
ma .ya'yı bu karara aevkeden an a4· 
man n ga}e muhtaaar olarak bugün 
e i n 'ı;Je bu u aan metnine göre ite ı· 
d terinde Avrupanın rnul adde at nı 
iı~are etme vaz:fe ve 1alih'yetınl göre:ı 
fngi tere, Fransa, i alya, her mi leb 
etnnüsc amel temin edecek ~ekil e 
bir ha muaav<1tı tanı ınaktadırlar. 
Bu esas, T ahd d Tea ihat Konferan
ıın n v rac ~· n ~t celerı kayde decek 
m ukavele i e ifade olunnc k ı r. Bu• 
nun haricinde Almanya rla dahil o!• 
duğu halde bu üç devlet, ı. çbir 
ih i Mı aor a baıletm ye leş bb•h 
elmiyeceklerdir. Yalnız, bu kayt, 
Franumn a edenberl ılerl aürdütil 
mUhkab J ta hhutlil bir emnü aeli· 
met manuını ifade etmıyecektir. 
l l lfname ıiu bundan aonrakl kı· 
• mlara mD.takle e muz.af olup tah· 
d di tu ıı at balııinde anla,ma ar 
Japı 'aca .. ı, Amerika da ciah 1 ol nak 
Gzere lu devletlerin dij'e· c ev!et• 
lerJe teşri.rd meni edeceklerini be
yan etmektedir. Bu tart ar dahilinde 
Almanya hukumeti de çek lditi 
tahdidı tcaJ:hat koofcranıına dan
tnektedir. 

eşi r Konferansı A man ar Da 
Frans zları Da Memnun ıraktı 

Bu metlndan ç karab'Jd;tiıniz 
m11na, devletluio, en ziyade ebem· 
miyet verdikleri bir bah • Oze· lnde 
bili mübhem ve umumi bir ıek'lde 
konuşmaktan vu ~eçruedklerinl 
l'Öıteriyor. Bu cia, bize, aıamim! gö· 
runmüyvr. 

Bunu-. haric'nde Almanyaya Ye• 
rllen tu iz de dun ver imek isten·. 
lenden f arkh değildi .. : Nazari ola ak 
hnk muuvatrnı kabul, fakd ameli· 
yatta A lman ti ilıl:uını di>ter dev• 
let er'n aeviyeaine çıkarmay p o:ı• 

ların • Jihlarını samanla ındırere : 
Almanya d r ccu ne a çal mak. 

fak t d " n imza edilen bu mu· 
k \ e eye r~ğ en, bunu imza eden 
büyük devlet:erdea b'r·, kend •İ ı: bi 
Ce iyeti Akvam azaıandan dıger 
b ı r devlet e çıkan b.r u eafaat ihti· 
lafını Lihi divanına verirken ayni 
dev .etin karuulıarına harp ıemilerl 
göndnme'ltten çekinmiyor. 

Şu hah göre, AYrupa'da bir 
devletlwr farkı ıözctilmektedir. Or a 
karın ar n m raa bıraktığı bu zihni• 
yet devam edecek olduktan ao ra 
muahedeleri paçavra tdekkl eden 
Almanya'ya h"cum etmekte ne ı .. ana 
vard r? l\ eııfa t kartı•ında her büj uK. 
devlet bu ıribi vuikaları bir kAtıt 
parçasından farkb addetmiyor. O 
halde niç n boşuboıuna yorulup 
didlnlvorlar ? B ziı.a gibi • ya1et 
en trikalarının uzak ıeyircileri bu 
ıua11er1 sorarsak, acal:a hakaızl k mı 
yap mı' olun17? - !-'flr~' V'\ 

Berlin 12 - Bura siyasi ma· 
hafili, Cenevredc akted'len beş· 
ler itilafmı Almanya'nın takibet
tiği Tahdidi Teslihat siyaı;etinin 
bir zaferi addetm.ektcdirler. Bu 
suretle diğer devletler Almanya· 
nm Tahdidi Teslihat hususundaki 
hukuk musavah talebini kabul 
etmişlerdir. Fransanın daha teme 
muza gelinceye kadar hukuk 
musavntı talebini müzakere bile 
etıniye tenezzül etmemesi bu 
karar n ehemmiyetini göste ir. 

fren sızlar Da Memnun 
Paris 12 - Gaıetelcr, Beşler 

itilafmdan bahsederek, Almanya· 
nm tekrar Tahdidi Teslibat Kon
feransına girişinden memnuniyet· 
le bahsetmektedirler. Ekselsiyor 
diyor ki: Almanyanın sulhun tees
sr .-ı için yapılacak mlizakerelere 
iştırak etmesinden memnun oı.. 

mak, ancak bu te~riki mesainin 
beynelmılel tesanüt aahasında 
imar ve ihya yoluna münhas·r 
olmasile kabildi. imha ve tahrip 
vadisin aapılmamak şartile •• 

Balayı Seyahatleri 
Roma, 12 - Balayı ıeyahat• 

leri için yap lan tenzılat üzerine 
temınuzdan teşrin tarihine kadar 
9935 yeni k&rıkoca tenzilattan 
iıtifade etmiştir. 

Fransa Ve Harp Borçları 
Paris, 12 - Bazı kayitlerle 

tediyesi kararlaştırıJnn harp b1..rç
ları meselesi hakkındaki karar 
Reisicümhurun rivaseli attınJaki 
N z rlar Meclisinde tasdik edil· 
miştir. 

Yelkenli Bir Tayyare 
Kügsburg, 12 - İki tayyareci 

yeni bir yelkfnli tayyare yapmış· 
lardır. Tayyare. kanatlan açık 
olduğu halde 6 metre genişliğin• 
dedir. 25 kilogram aıkletindedir. j 
25 rayşmarka m•l olmuıtur. l 

M. Lilvinof Cenevre'de 
Cenevre, 12 - Rus Hariciye 

Kom· seri M. Litvinof buraya 
r elmiş ve Çin murahbau M. 
yen il~ srörilcrnıtlştür. 

TEFRiKA NUMARASI: 20 

• • 
cıp·aı GERiSi 

"MiLLi ROMAN,, 
Muharriri: Bıırlıan Calıit 

İataub ılda olduğu gibi bura• rinden, IUJDemin ellerinden öpe-
da da birçok iJ adamlan pe-- rim. 

timde dolaşıyor. Binlerce lira 
teklif edip benden istifade etmek 
istiyorlar. Bunlara karşı 6yle nef· 
ret duyuyorum kil Harp eden, 
sefalet çeken bir milletin mah
rumiyetlerinden ve döktOklerl 

kandan istifade eden bu lef kar• 
tallarını tiıman göbeklerile g&r-

dllkçe milyonlarca biçarenin 1;to 

das ndan çalınarak ihtikArla ti
ıen bu köbekleri bir hançerle 
deşeceğim geliyor. 

Burada tan d ğım Şeker zade 
Hakkı Bey de bu kabilden. Fa
kat bu adam yine çok terbiyeli. 
Evvela biraz aç lmak istedi. Ben 
yanaşmay nca hemen dost oldu. 

Şımdi y in z iki vatandat gibi 
konuşuyoruz. Babacan bir adam, 
timdi başka bir şey yazmaya lü-

ıum yok. Hareketimi telgrafla l 
bildiririm. Ceniizia. aeaia 16zl .. 

Faruk 

Binbaşı F arak Alman karar
glhmdan (Berlin) e her zaman 
indiği ( Kayıerhof ) oteline indi. 

( Balkanzuk ) ancak tı~ ılln 
sonra hareket edeeektL 

Bu Uç gOnD nasıl geçireceğini 
dllşünen binbaşı Faruk Viyanaya 
Si idip treni orada beklemek bu 
fırsatla Viyanayı da daha iyi 
tanımak fikrinde idi. 

Bu maksatla otel idaresinden 
Viyana trenlerinin hareket saat• 
lerini ıormıya hazırlanıyordu ki 
garson şeker zade Hakkı Beyin 
kendisini görmek istediğini haber 
verdi. 

Almanya ve Avusturya payi· 
tahtlarının kurdu olan Şeker za• 
denin gelişi iyi bir fırsattı. Oo
dnn daha enteresan bir seyahat 
programı elde etmek imkAm 
Yarda. 

Bir taraftan T thdldi tosllhat konferansı devam ediyor, diğer taraftan da 
Jııp on~a Mançurıdo birta'.ıın askeri ted vir er aliy r . ls~iç ı e'de çık&ıı bir 
gaıete yukarıda gö .. df'ğllrı Uı h ikatilrO yapınıı altına da ıunu y:ıımııtır: 

Sulh Perisi - T Llıdldi tcslihat ko :ıferansı bat' adı, 11iz! bekliyor ar! .• 
J:ıp nya - Birnz b ' klesinler. Ba-ıt haztrlıklar yapıyoru m! Şimdi geliyorum! 

Dünya Sulbü Ne Vakit 
Teessüs Edecek? 

Paris, 12 - Ayan harıct}e 
encümeni reisi Berenger, telsiz 
v sıta "le söylediği bir nutukta 
b i hassa Fransa ile İtalva aras n• 
da bir uzhşma hueulünllıı dJn~a 
eulbD için eJzem Lir t mı ıat ma· 

Zincire Vurulmuş W.emleketier 
B rlin 12 - Zencire Yurulmuş 

memleketler lam le bir kitap neşre• 
di lmiş ir. Kit ıpta, Alaaa - Lore:ı g ıbi 
b r~ok 01emleket er·n her uman 
Alman kaldı~ı ve bu memleketlerin 
Alınan topratırtdan kopan birer parça 
olduğu fıkri m\ldafaa edilmekted r. 

Müthiş Bir Hav Faciası 
Marailya 12 - Marailya·Barae!on 

postaaını yapmakta olan b.r ta' yare 
Ren nehri ei•arı~d~ duı~Ot lçind ki 
pi otlar, yolcu ~omu_r haluae selmi•
tir. Tayyare aıı yuzGndea ) Okaek 
bı~ yerf' <'afpmı!lt r. 

Salonda buluştular. 
Şeker ıade Hakla Bey her 

yakitki bol neı'esile genç Erkioı· 
harbı, eski bir mektep arkadqam 
görmiiı gibi kucakladı. 

Bu sıc•k dostluk ecnebi top• 
rağında yalnızl ğmı her dakika 
duyan Biobaıı F aruku manyatize 
ediyordu. Şeıker zade: 

- Sizi öyle göreceğim geldi 
kil Diyordu· Adeta 1olunuzu 
bekliyordum. 

Genç Erkln1barp ona g6be
ğini sığdırabilecek bir koltuk 
ararken Şeker zade itiraz etti : 

- Y ook, dedi. Oturacak de
ğilim. Hem ben aeni amıya gel
dim. 

Onun b6yle teklilsizçe senli, 
benli oluşu biç le batm·yordu. 
Habacao adamlar kendilerinden 
daha küçük yaşta olanlara kar11 
hemen daima böyle muamele 
ederlerdi. 

- Peki nereye gideceğiz. 
- Sen bana bırak. Bu akşam 

benimsin. Hiç itiraz } ok. 
Beraber çıktılar. 
Muharebenin ıon yıllarına 

doğnı eski s kı ablal ından yarı· 
aını kaybeden ( Berlin ) cüzdanı 
dolu olanlar için binbir gece 
maıall;1rını eahileıtirecek aalm .. 
lw ha.ı&rlamıf U. 

e oUnğunu ı6ylemlıtir. 
M Berenger, dünya ıulbunün 

an a diğer devletlerle milletler 
ce iye ı mis ı cerçevesi için<IP bir 
itilaf b ·n tmekh husule g" ebi· 
Jec tini de 6zlerrne ilAve etmıttit. 

Avusturya lsviçreyi Taklit 
Edecek fli? 

Berlin 12 - Avuılurya'nın da 
lav çre g bi aulhte ve harpte bita
raflığını muhafaza edecek bir istato 
alt ııa girmeai etraf,nda bir temayül 
vard r. Jermen ltlibadına taraftar 
olan ıazebıer bu haberin Büyillc 
Almanya fikrine indlrilmlt bir dut.. 
o dutunu ya.1maktadarlar. 

Harp Devam Ediyor 
Lop • 12 - Çok lranla bir mlca

deleden uııra BollyYahlar bliyilk bil' 
zafer kasınmıflardır. 300 Pararu• 
vavlı t .. ef olmusta •• 

Harp lozışbkça, yokıuzluk 
artbkça, kadın, ele geçirilmesi 
gQç bir nazlı sevdalı olmaktan 
ç kıyor, meşhur iktisat kaidesine 
uyarak az istekli karııaında çok 
saba bulunmuı bu gfizel m ... 
taın kıymetini dnınrnyordu. Mu
harebe ile beraber sokağa 
d6knlen Alman •e Avusturya ka· 
dınlan bir zaman hayatla didit
tikçe ıonra nihayet mukadder 
akibete y6r0dlller •• bunun 
neticesi olarak kapanan her 
ticretbanenin yerine birka, aefa
bethane açıldL 

Ve birkaç yıl evYel mes'ut 
yuvaıında hayatının dar fakat 
sakin aaadetini yudum yudum 
tadarak yaııyan, kocaıile kır ge
zintileri yapmak için pazarlarını 
bir mektep çocuğu hevesi ile 
bekliyen ev kadınlan yavaş yavaı 
9ebirlere ve şehirlerin eğlence ve 
ıefabet yerlerine doiru akmıya 
baıladılar. 

( Berlin ) de büylik otellerin 
çay saatler'nde pek mükellef 
kadınların al.cı gözlerle kendile
rine akşam yemeğlndc refakat 
edecek bir harp zengini bekle
dikleri görülüyordu. 

( Viyana ) bu hususta daha 
ileri gitmiftL Bu eski aristokrat 
..hriDia çok iace •• Dazik U.. 

f ~ 

ı Gönül işleri 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

l 

"Bir·s ni sevdim. o da beıı 
sever gibi görilndil. Sevdamıza 
izzetinefis kanştı. Biribirimizia 
izze inefsile oynadık ve kırdık. 
O; bu arada bir başkasile nişane 
ldndı. Hislerimi gizledim ve bu 
hareketini ltıkaydilo karşıladım. 

"Artık, başkasına ait ola bir 
kızla alakadar olmak do.iru d .. 
ğildi. Hislerimi öldürmek zaru eU 
karşısında iken, onun yine benime 
I«: alAkatf ar olduğunu pek aşikAr 
bir surette hissediyor ve anlı10-
rum vo bunu anladıkça ben de 
hislerimi öldilremiyorum. 

•Onu ç.ıhgınca seviyorum. 
Acaba o da beni cidden ıevi• 
yor mu? Yoksa itmam edemedi-
ğioi zannettiği intikamını tamam-
lamak için mi bu tarzda hareket 
ediyor? 

A... A. (Bursa) • 
Bu kızın size karşı bili IA-

kay t olmadığı, olamadığı anlqa· 
1 yor, fakat bir beşkaıile niıao
lanmış, kendi aaadetini bqkr 
larının elinde aramıya karar Yer
miı. Bir kıza yapılacak muk• 
bele ehemmiyet vermemektir. 
Onu niıanhsile bırakınız. Siı 

kendinize ba~ka bir arkadq 
arayınız. 

* B r•ada Fethi Doğan Beye: 
Kızla konuşmak için daha ne 

bekliyoraunuz ? Sizi evine daYet 
etme111ıi mi 1 

* 
" Tnrkiye hudutlan haricinde 

d jrt be, sene beraber yaşad1ğnn 
gayri müslim bir aile kadınım 
askerliğim dolayısile ~örülen liızu
ma binaen terketmek mecburiyeti 
haeıl oldu: Fakat bu ayrıht bey
nimizde hiçbir ıuiniyet ve ıoğ ık• 
luğu tevlit etmedi. VakıA mun
tazaman muhabere ediyorsak ta 
arzumu tatmin etmemektedir. 

Edlraecle •• ker N. S. 
Askerlik yapbğın müddetçe 

bu kadın sana ne yapabilir ki 1 
Madem ki muhabere ediyor, 
madem ki aşkınıza halel gelm .. 
mittir. isteyebileceğiniz yeglae 
ıey aıkerliğiııizin bir an enel 
bitmesidir. 

dınlan. o bitmez tükeDJDeı pu
tahanelerde tıpkı kafese tılalmat 
aatılak güvercinler ıibi cawılda
ııyorlardı. 

İf te mOtteflk dewletlerin dip
lomatları ve vkina harpleri ile 
beraber İf adamlannıo da umumi 
merkezleri aayılan ( Bertin ) de 
Şeker ıade Hakkı Bey gibi 
binlerce zengin böyle f eerik blr 
6mlir ıllrllyor. Bir taraftan be 
ıanayor, bir yandan yiyorlardı. 

Bu akıam genç erklnıharba 
(Berlin) in en yüksek kadanlar.nın 
devam ettiği bir lokantaya p 
türdO. 

Hususi bir alon bazırlanmııtı. 
Tam ıaat sekizde ikisi Alman 

biri Polonyalı Oç kadın geldiler. 
Şeker ıade onları tanııtmrken 
yeıil gözlll Polonyalı için lürkçe 
ill•e etti: 

- Benimki! 
Yus yuvarlak Şeker zadenin 

ın bir doıcatese benziyen yüzüoD 
biraz daha ktzartarak ( benimkı ) 
diye işaret ettiği kadın yüksek 
boy şampiyonluğunu ~ak'pıis 

kazanacak muhteşem bir kadınd • 
lki Alman k zı biraz ham ~örüo
melerine rağmen nar ıurubu gibi 
renkleri Ye taze, gOrbOz vOcut
lerile çok cana yakın feylerdi. 

( Nkua YU) 
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Al mangada 
lktısadi 
Bir Tecrübe 

AJmanyada it durgunluğunun 
omisgoncu- 6nUne geçmek 

/'1r/a Mü- için yapılan te-
ead1tle ıebblisler arasın· 

da bir tanesi vardır ki büyOk Dmit
lerin doğmasına ıebep clmuıtur. 
Bu teşebbOsil, ressamlar yapmıı· 
lardır. Bir mllddettenberi tablo
Jarıoıo aatılmadıklarını garen 
artistlerden baz.lan bir ara
ya gelerek bnynk bir aatıı 

atelya11 açnııt ve atelyanın 
bizzat başma geçmişlerdir. O 
vakite kadar tablolarının satıl• 
madığım görerek mUteessir olan 
artistler, kısa bir zamanda atel· 
yalar nın boşaldığını görn f'kle 
l'ıayrete dllşmllıler Ye yapt kları 
blı ikat neticeıinde fU bakikafa . . 
v .. r q arc ır 

1 - Halk, tacirlerin ı6zlloe 
·manmıyor, çlinki aldabhyor; 

2 - Ena üzerine tacir fazla 
kazanç koyuyor. 

Bu netice elde edildikten 
ıonra timdi Almanyada bu te• 
ıebbüs, diğer btıtnn ticaret eş
yasına da teşmil edilmek isten
mektedir. Bir kısım fabrikalar, 
halk ile doğrudan doğruya temau 
ıelmek için bizzat satış mağa• 
ıaları açmıya karar vermişlerdir. 
Bu suretle araya giren eller 
ortadan kalkacağı için etya fiat
leri dilıecek, işler fazlalaıacak 
Ye halk aldanmamıı olacaktır. 

* Bir ilan lngiltere'nin baw-
Meıe/eal laca sillh ve mil-

~----__. himmat yapan 
fabrikalarıodan Vikera • Armes-
trong'un resmi Alman askeri 
gazeteıine ilin Yermesi, lngi
liz Avam Kamarasında ıiyaal 
bir mOnakaşa ve bir iıtiıah 
Japılmuına ıebep olmuştur. 

lngiliı f abrikas1Dın lllnında 
Armeıtrong • Vikera'Jn en aağlam 
tanktan, top ve ve mitralyozları 
7apbğı yazılıdır. İngiliz bOkGme
tinden iıtizabta bulunan meb'uı 
diyorki: 

• - Versay muahedeıi muci· 
bince Almanya tank yapbramaz. 
Bu itibar ile Almanyanın reımt 
aıkerl gazeteıine böyle bir ilin 
Yerilmeai manaıızdır. ÇOnkO bu 
ilin için verilen para denize 
atılmıı demektir. Yok eğer Al· 
manya gizliden gizli .Ulb alıyor
.. o bqka mesele? •• " 

Bu ıuale lngiUz nazırı fU 
cevabı vermiıtir: 

" - AJmanyanın resmi askeri 
ceridesi, birçok memleketlerde 
okunan bir ıuetedir. lliaın 
werilmit olmuı iıte bundan Deri 
ıeliyor . ., 

Nuann bu izahatım klfl g6r
mlyen meb'uı ıu mukabelede 
bulunm1qtur: 

Armeatrang· Vikel's'in batında 
meıhur Sir Bazil Zaharof vardır. 
Bu ilAn ile bu adamın bir manevra 
çevirmek lıtediği anlaş·hyor. Fa
kat naul bir manevra ? Er ıeç 
anlıyacaf ıı I 

* Amerikadaki bqbca bira aana-
------yiinin bqında bu

Amerllcada lunanlar, Ameri
/çlci Me .. le•i kau hükGmetine 
------mllracaat ederek 
.on zamanda almıya bqladıklan 
tehdit mektuplarım ileri ıllrerek 
enditelerini beyan etmiılerdir. 
Son intihabat neticeıi içki yaıa• 
jınıD lamam• kalk•• ••nu• 
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T ARIHI MUSAHABE 

Şaşkının Duası! •• 
Kadıefendi insanı Gökte De "Desene Ki 

Maskara 
Vezir Baba Pa· 

şa, inanmadığ nı 
göstereo bir ha
reket yaptı. 

- Behey Kacla 
Efendi, dedi, bun 
lar maaaL Yalnız 
ıiz, bu masallan 
söylerken .. Bir 
varmıı, bir yok
muş" diyorsunuz. 
Sözün listüno 
"Evvel zamanda 
iken, kalbur aa• 
manda iken " di
ye bir başlAngıç 
geçirmİJ orsunuz. 
Yoksa sf>yledik· 
leriniz hep uydur
ma. Gök kubbesi, 
argat yapısı mı ki 
kapısı olsun, baca11 olıun. Ben 
V •nedik balyozundan dinledim : 
Gök dediğimiz, uçsuz bucaksız 
bir boılukmuş, Şu mavilik te 
yuttuğumuz havanın bize o renkte 
görünnın imiş 1 

Ediyorlar" 
• pnyor, birkaç du

a okuyup nfll
rOyor, i~bllnO 
de oraya diki-

1or. &rtl açılmak· 
tadır, aaraba· 
ten açılmakta • 
dır. Bu, ne kil' 
iar devam edi
~r. Elhac sinan 

farlnnda değil. lA· 
kin, gak ytıztın-

cle, bir mtıddet 
ıonra, bizim u-
ray kapılarının 
onbin miali bD-

Jtlklilkte bir kapı 
sanmıyor. Bar 
bğı Jetil. kenar
lan kırmızı, a&ge-

leri mayi, eıf ği ıanmbrak ce"" 
herden bir kapıl.. Ardında aklın, 
hayalin almayacağı bir Alem kay• 
aaııyor: ruh alemi, nur alemi! •• 

Elhaç ılnan, bu temapda iken 
hatırlıyor, gök kapııının açıldıfına 
ıahit olduğunu anlıyor Ye o anda 
ne dilerse tann yanında makbul 
olacağıoı dllftlnerok hemen elle
rini açıyor! 

··-------- -
Kari Mektupları 

Çırçır Suyuna 
Çöp 
Dökülür Mü? 

Sanyerdeki Çırçır ıuyu dw .. 
rina çöp d6killmektedir. Bu •11 

balkm rağbetine mazhar olmut. 
tif ab bir au olduğu için etral. 
daima hutalarla doludur. Hem 
haıtalana ııhhatinl iblll etm• 
mek, hem de auyun nefuetine 
halel gelmemek için bu civara 
çop dökülmemeainin teminini t .. 
menni ederim. 

lluarbıarauada 114 aamarada Remsi 

Bu Usulu Biz Neden Tatbik 
Etmiyoruz 

Ecnebi bir memlekette bula
nan bir arkadqım yanandaki 
diğer arkadaıile Tllrkçe kona
turken bir ecnebi 1anlanna ael
mit Ye ecnebi toprağında olduk
lannı hatırlatarak Tllrkçe konur 
mamaları taniyeaiyeıinde bulua
muıtar. Bu uıulO biz neden 
burada 7abanc:a clille konupa 
vatandaılarımıza tatbik etm~ 
yoruz ? M. Rahmi 

Kabzımalların Bir Teklifi 
Kabzımal Eanafa Cemiyeti 

glnderdiii bir mektupta mOıtab
aillerin kabzımallardan aldıklan 
kredide ağır terait bulunmadığına 
yazmakta ve kap bqına alınaa 
70 kuruı komisyonu (40) kurup 
lndirmfye amade bulunduklannı 
bildirmekıedirler. 

Kadı Efendi, ıöyle bir dO
ınndO. Akıl ile nakli, hakikatle 
hayali telif edecek bir ıekil 
bulamadı. Vezire karıı ilzam 
edilmiş, susturulmuı görDnmeyi 
de istemedi, mahkemede her 
davaya şahit istemek ve getirt· 
mek ahıkanlığilo ıu hikayeyi 
söyledi: 

- Gök kapııı •ardır. Sulta
nım. Mübarek Ramazanın ya 
birinci, ya yedinci, ya on yedinci 
ya yirmi yedinci geceleri mutlaka 
açılır, salih kiıilere görünür. Dua
cınız, böyle bir inayete eren, 
gök kapısanın aç ld.ğıru gözile 
g6ren bir adam tanınm. Bay• 
burtta oturururdu, adı elhac 
Sinan idi. 

ldL Elinden tespih, dilinden 
IAfzai celil dDımezdL Mlibarek 
nımazanda bir gece, penceresinin 
6nilnde oturmUJlu, göğe bakı· 
yordu, Allahıo azameUni dllşll
nllyordu. Gök kubbesi nedir, 
güneı nedir, ay nedir, yıldızlar 
nedir, ıaman uğruları nedir ?. 
O kubbe, temelsiz ve direksiz 
nice duruyor, gUneş nasıl yanıyor, 
ay ne suretle ıekilden ıekle 

giriyol"., yıldızlar hangi parmağın 

işaretile uçuyorlar, yanıyorlar, 
ıönOyorlar ?.. lıte Elhaç Sinan, 
bunları teemmOl ederek Tanrının 
ululuğunu anlıyordu, g&ztı ile 
ibadet ediyordu. 

Bir de ne g&rslln ? On iki 
burçtan birinin tam ucunda bir 
kımıldanma var. Sanki kubbeyi 
saran mavi 6rtilyil bir el oyna• 
byor, yırtıyor. Elbaç Sinan, ıa-

Kadı Efendi, burada durmut
tu, imanı gevşek vezirin biraz 
beyecanlanma11nı bekliyordu. O, 
kayıtsızca ıordu: 

- Ne istedi elhac Sinan! [ Cevaplarımız J 
- Zavallı adamın ilk akhna 

__________________ ___. 

gelen dilek bir tinik ( bir nevi 
ö1çn ) altındı. Fakat telif ile bu 
dileğini baykıramadı, 0 Allabım l 
Ba'la bir ıinik kafa ,, dedi ve 
penceren·n demirlerinden dııari 
çıl(armıı cld i ı kafa, derakap 
büyüdU, bir ıinik halini aldı. 
Elbac Sinan, baıının knçnk bir 
façıya döndüğnll, pencereden geri 
giremiyeceğini görtlnce bOıblltOn 
ıaşırdı: Allahım, bana bir kOçOk 
kafa, diye inledi. Bu ıefer bqı 
kOçDlllverdi, yumurtaya döndO. 
Hacı Sinan, bqını demirlerden 
kurtarmıt olmakla beraber bu 
feci vaziyetten tırktD, gök kapı11 
da henDz açıktı. Üçllncll dileğini 
söyledi: " Allabım. Bana benim 
başımı Yeri ., Şimdi kafuı yerine 
gelmiıti, ne ekaiji ftl'dı, ae 
fula11? 

Baba Pqa mOstebziyane 
gOlllauedi: 

- Elhac Sinan dayı, gök 
kapııının açıldığını gördU de gün· • 
nO bellemedi mi? ayın biri mi? 
yedisi mi, on yedisi mi idi, bunu 
ıöylemedi mi? 

- Şaıırdı, büyOk bir korku 
geçınp belinledi, bu noktayı 
dilfllnemez oldu. 

- Ben de .. bir •armıf, bir 
yokmut. " diyeyim de aen kı.asayı 
anlaL 

- Kiti duyduğunu ıöyler, 
duacınız da duyduğumu arzedi
JOrum ı Elbaç Sinan, aalih kiti 

baba olmau bile yakında 
bira yapılıp Ablmasına mil ... 

ade edileceii muhakkaktır. 
Halbuki, Yaktile içki kaçakçılığı 

aayeainde muazıam ıervetler top
lamaya muvaffak olan bir takım 
kimaeler, hakiki bira unayicile
rlni tehdit ederek itlerine mani 
olmak istemektedirler. Fabrika· 
USrlerin hilldkmetten yardım iıto-

melerinin Mbebi itte budur. Bu
nun neticesi olarak bGkimet mlla-

kirat ıubeai, içki yuap eanaıın· 
da kanun harici çal1tana ve ka-
çakçılık yapan1ann, içki J&aağı 
kalkbktan ıonra içki imaline mil-

ıaade edilmiyeceğini temin et• 
mittir. Amerika kon.ıreainln ıa· 
rap imaline mtlaaade etmemeli 
endifelm bat ıa.termfttir. 

Yerli Malı •• 
Gökten Hediye Halinde 

Yağacak 

Millf iktisat ve Tasarruf Ce
miyeti lıtanbul ıubeıi 12 klnu
nuevvel pazarteıi gOnDnden 18 
kanunuenel pazar gllnlne kadar 
devam edecek olan llçilncll ta
aarruf Ye yerli malı haftuında 
ipekli mendilden mamul kllçlUc 
paraıutlarla yerli mallan hedi
yecikleri yağdıracaklardır. Bu 
hediyeler 16 klnunuenel 932 
cuma gilnO saat on dörtten iti
baren Kadık6y0nde lıkele kum
luğuna, lstanbulda Beyazıt mey· 
danıoa, Beyoğlunda Takıim mey
danına, Oıklidarda Doğancalar 
park ve meydanın• ablacaktır. 

Hava mDaait olmadığı takdir
de cumadan sonra ilk mtllait ha
vada atılacaktır. Bu hediyecik
leriD baıılarmm içinde mllhOrlll 
ve imzalı pusulacıklar çıkacaktır. 
Bunlan Milli lktıaat ve T aıarruf 
Cemiyeti latanbul Şubeıine ibraı 
edenler ayrıca numaralanna iıa· 
bet eden bllyllk hediyeleri ala· 
caklardır. 

Bu hediyeler 20 klnunuev•el 
932 tarihinden ayan ıoouna kadar 
latanbulda DördllocO Vakıf Hanı 
llçllncD kat Ticaret Oda11nda her 
gOn 1aat ondan on bire kadar 
Milli lkbut ve T aaarruf Cemiyeti 
riyaaetinden numaraları ibraz 
edenlere verilecektir. Bu mtıddet 
zarfanda hediyelerini almı1anlar 
hediyeleri cemiyete teberru ıtmit 
addeclilıcektir. 

Baba Paıa, blraı mütehayyir, 
hiklyenin ıonuuu anlamak iatedi: 

- Ey. ne oldu? Elbaç Sinaa 
ne kazandı? 

Kadı da ıtılllmaedi: 

- Gak kapıııuı açılmaı ge
renler ancak Oç dilek araedo
bilirler. Haca Sinan da nöbetini 
aavmıtb. ba11m bliytlltllp, kllçlll
tllp ve yer:ne •etiılp dileklerini 
tamamlamııb. O gecedenberi sa
'Vlllı, her ıece 16i0 16zlllyor. 
Fakat bu nimet, bir 6m8r için
de ancak bir kere ele ıeçer. 

Vezir, bir nebze dOıOndftkten 
ıoora hDkmtıall Yerdi: 

- Desene Kadı Efendi, in
unları (akte de maıkara edi
yorlar. Oyle iıe biz gözOmllztl 
g6ğe deiiJ yere dikelim, para 
iatiyoraak onu yine bu topralr· 
tan kuanmıya bakalım. Göfe 
açılan ellerin naıibi havadır!.. 

V esir Baba Pataya umanıa
da dinaia denmeainin Hbebi itte 
bu tibi blklmleridir l. - M. T. 

I!tanbul Kız Lfıesfnde Sabahı' 
Hanıma: 

- T aziyetnameler ilin mahi
yetindedir. Onun için kari ılltu
nuna derci imklm 7oktar. Mazur 
gör&nilz ef endiın. 

İşsizlik 
Almanya'da Mütemadiyen 

Arhyor 
Berlin, 13(Huaull) - Almanya'• 

da ipizlerin miktarı gl\n sıeçtikçt 
artmaktadır. 

Son on beı glln zarfında meıııe 
cut iııizler 156 bin kadar art. 
rak umum kayıtlı ipi& yektinu 
6,270,000 ini bulmuıtur. 

1'.. izzet 

Beden Terbiyesi 
Almanyadan iki Profesör 

Geliyor 

Ankara, 13 (Huauat) - Yllk· 
Hk beden terbiyeli mektebinin 
6nllmllzdekl ikinci klnua içinde 
•çılma11 kat'ı •urette takurlr 
etmiftlr. 

AJmaoya'nm en ylluek mO
tehauıılanndan iki profea&rle 
anlqılmııtır. Profeıör'ler birkaç 
haftaya kadar Ankara'ya ıeı .. 
ceklerdir. Lise ve orb&mekteplerin 
beden terbiyesi muaWmlerinl 
munhuıran YOkaek Beden Terbi-
1ui mektebi yetif tirec"ktir. 

Zelzele Oldu 
Kozan, 13 (Huıull) - Dla 

ıec• 23,45te tehrimizde tıç aaaiy• 
denm eden ıiddetli bir zelzele 
olmUflur, baaarat Ye alfuaça 
u,tat 7oktm. 
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J __ . imam. ~~~:zini DövdU 1 
1 

Mecidiye camiinln altmıı ya· 
ımdaki imamı minareye çıkmadağı 
için yetmiş be~ yaıındakl mllez· 
sini tekmeyle dövmUt-

Bu dUnya, dünya olalı Ahmet, 
Mehmcdi, Ali Veliyi çok defa 
tokatla tekmeyle dövmUıtUr. Fa• 
kat işin garip ciheti altmıı ya
.. ndaki imamın yetmiş beş yaşın• 
daki mOezzini tekmelemesindedir. 

Müezzin: efendinin ezanı minare 
dururken merdivene çıkıp oku· 
ması ne kadar doğru değilse 
imam efendinin de: 

•Tekdir ile uslanmayanın hakkı 
k&tektir" 

SözUnO bu ıuretJe tatbik et
mesini biç yerinde olmamıştır. 

Şefik ve rahim olan Allabın 
merhamet telkin eden tazlerini 
dindarlara öğretmek vazifesini 
Gstnne almq olan imamın başın
daki ıarık, arkHındaki cllbbe ile, 
yetmiş beı yaıının kendiıino ver
diği mecalıizlikten, minareye tır
manamayan müezzini dövmesi lsIAm 
terbiyesine acaba ne kadar uyar?. 

Bilhassa benim bildiğim, ve 
btıtün dünya din adamlarının en 
ziyade makbul tutulan, bOyilğe 
el kalkmaz, fikrini imam efendi 
nasıl oldu da hahrhyamadı? Ve 
yahut hatırladığı içindir ki bu işte 
eli yerine ayağını kullanmayı ter
db elti. 

~ 
BUttın bunları s8ylemekle be· 

raber ben yine bir dereceye 
kadar imamı mazur görüyorum 
Ne dediğini bilmiyen bir imam 
tabii ne yaptığını da bilmez. 

Kuranın, manasını anlamadığı 
Arapça lAfzını altmıı yaıına ge• 
linceye kadar değil altmıı bin 
1eno dahi tekrar etse yine ken· 
diıine bu büyük kitaptan bir ruh 
terbiyeıi alamaz.. 

Eğer bu kitap TUrkçe olmuı 
olsaydı, Ye bu kitabı o anladığı 
dille okuyup okutsaydıl bugtınkO 
hadiseye sebebiyet vermiyecek 
kadar, kendisinde bir din ahlikı· 
nın kuvvetini bulurdu. 

Bilhassa müezzini) minareye 
~kmad ğı için biç kabahatb bul• 
an yorum. 

ÇUnkll TOrk memleketinde 
Arapça ezanı minarede okuyup 
Aleme dinletmiye biç lüzum yok. 
Burası Arabiıtan değil 1 •. 

Mecbur 
Basan Bey öğ· 

le yemeğini lokan· 
tada yiyordu, gar· 
ıon Basan Beyi 
tanayordu. Niçin 
evi dururken lo· 
kantada yemek ye
diğini merak etti: 

- Basan Bey 
niçin lokanta la. 

*•• 

yiyorsunuz. H rnı·r---~ 
mıon. evde yemek 
pl,ırmıyor mu? 

- OyJeyso ne 
diye l•ıkant.aya g • 
liyoreunuz '( 

- ~Yemek yl· 
mek için 

- IHanıruınızın 
evde yemok pl9ir 
dığinf timdi aiz • 
•Uyledınfz ... 

- Hasan Bey dairede bir lfln mi var? •• 
- Eveti •• 
- Peki bu kitapları niye getirdin?. 
- fştmln netlcealnl llEkferken c•n m aıkırma•ın diye cılcu ft"llk fçln •• 

ESKİ GÜNLER 
Ben e1kl rOnlerl andım derinden, Petimde kadınlar ala7 alaydı, 

No param, ne pulum kalmııtı heyhat .. 

Bir anda kopmuıtu ödOm yerlndesal 

ZilQOrtlfik kapımı çalınca çat çat .. 

Bir doıtum merakla bunları aaydı; 
Adedi yüz bini reçince caydı, 
inanan bu ı8ıler aynı hakikat.. 

Bir zaman ctlzdanım dolu i'ezerdim; 

Her yerde bin tflrlü neı'• ıezer dlm, 

G•cede yüzlerce papel ezerdim, 
Bey lflbi yaıardım aleme inat •• 

Nereden 
Hasan Beye sordular. 
- insanlar hakikaten may· 

mundan mı dünyaya gelmiılerdir 
Hasan Bey? .. 

- Bilmem, fakat kadınların 
nereden geldiklerini biliyorum .. 

- Nereden? .. 
- Cehennemden! .. 

Tarnamdı; ekılk yok oto, apartma..: 
hHmadım bir kere aokata yayani 
Demeyin kariler gillcrek Huan, 
Ne dur ura un ? . lıt• meydan lıt• at 1 •• 

Ağır Mektup 
Hasan Bey arkadaşlarından 

birine bir mektup getirdi. Mek· 
tubu verirken: 

- Getiriociye kadar mUthit 
yoruldum, dedi.. Sorduk •. 

- Hasan Beyi bir kllçtık 
mektup taıımalc inıanı yorar mı? 

- Tabii yorar, bu mektubu 
bana, götDr, diye •eren çok aiJr 
yazdım dedi. 

Nasıl Doğmuş 
Yeni doğan çocuklardan br.b

Hdiliyordu. 
M. Bey, Dedi ki: 
- Benim babam dotduğu 

zaman ancak beıyUz ıram aiır
lıimda imİfo 

Hasan Bey merakla sordu: 
- Ôlil olarak mt doğmuş? .. 

Sebebi Var 
Hasan Bey anlatıyordu. 
- Ben ıokakta y1tyan dolaı· 

mıya bayılırım. Onun için asla 
ne tramvaya, ne de otomobile 
binerim .. 

P. O. H. 8. 

Anket 
Bir gazetede muıikl anketi 

yapan bir muliarrir yolda Huan 
Beyi gi>rllnce ıordu. 

- Haaan Bey anketi okuyor 
musun nasıl gidiyor? •• 

- Sana baı bir tanda O.tat, 
iki tarafa yalpa vurararak: 

1 

1 
Yavaşhk 1 

1 
Orta yqlı fakat genç ıörün

mekten hoılanan bir hanım efendi 
Huan Beye kocaıından bahıettL 

- Tabiab benimkilerine taban 
tabana zıttır. Haıan Bey. Meseli 
aokakta beraber gidemeyiz. O 
daima hızlı yllrOr. Benim de ad .. 
tim yavaş yllrilmektir. 

- Hakkınız var hanım efendi 
bilhaua kocanız bunu bilmeliydL 
Hatta ıiz okadar yavaı yllrürsU
nllzki kırk seneden fazla yqamıya 
katJanmıııınızdır. 

Papağan 
Huan Beyle komıuıu arurndaı 

- Hasan Bey, geçen glln bir 
Papağan ıabn aldım. Tuhaf tuhaf 
a6yler biz de gUleriı diyo dlitUn
mllıtnm. Fakat karım ı&yliyor. 
Sabahtan alqama kadar, bir defa 
bile ağzını açmıyor-mq dilai• 
midir diye merak ediyorum. 

- Zannetmem komşu her haı. 
de dilaiı değildir. Fakat acaba 
karın ona ıöz ı&ylemiye •akit b ... 
rakıyordamı, o •ÖylemiyorJ. 

Sigorta 
- Hasan Bey evimi, eıyama 

nem var, nem yokaa yangına 
kartı hepsini ıigortaya koydum, 
bundan sonra hiçbir ıeyden ko,.. 
kum yok.. 

- iyi etmişsin amma azizim. 
aen bu otomobil bolluğunda e..-
Yell canını ıigortaya koymalıı ıı. 

Sene Farkı 
Erzurumdaki doıtumdan bir 

mektup aldım. Mektup bir haf-
tada gelmişti. Hasan Beye iÖ .. 
terdim.. 

- Hasan Bey ıu mektubun 
tarihine bak bir haftada Erzu
rumdan g~liyor. 

Hasan Bey mektubu eline 
alır almaz kahkahayla ınlmeye 
baıladı. 

- Ne gillllyorsun Haaan Bey? 
- Tabii gülerim. Dikkati• 

babana.. Mektubun tarihi 7 k• 
nunuevvel 931 1 •• 

ikinci Defa 

1 
Haıan Bey bir birahanede 

bira içmiıtL Fakat nasalıa para 
vermeyi unutmuş çıkıyordu. 
Birahane sahibi bağırdı: 

- Hasan Bey biranın parasına 
•ermedin, bize bedavaya ıelmiyoı 
biz de para verdik .• 

Hasan Bey gUldO .. 
- Mademki aen parasını 

•erdin, ikinci defa ben ne diye 
Yereyi mi 

Yine Durmıyor 
Reseam Cemal 

Nadir Baaan Be)e 
dert yandı: 

- Ne yapaca~ 

ğımı taıırdım Ha· 
san .Bey bizmetç.i 
bulamıyorum. Evi· 
me gelen de ild 
gilııden fazla dur· 
rnıyor., 

Basan Bey ıtl 

an amıı gibi idi. 

Uatat, dedi, 
eızin evde radyo 
var mı? •. 

- 'ar 
B y! .. 

- Tabıf 

Hatan 

bb.-
- Yalan ıöylOyorsun Hasan 

Bey .. Hiç yorulmaz mısın? 
tçi durmaı Za· 

hırc fıatlerini her 
ak9am radyodan 

Ben karıma on bef llr•hk fapk• aldımaa ğ ren iy or 1 uo u~. 
- Pitiriyor, 

hen de o cbepten 
lokantada yemek 
yimeye mecbur 
kalıyorum yar •• 

- Bek Ha•an Bey Selma Hanım 
hlzmelçl•I lnUmUzde yUrUyorlar .. 

- Ayalında ipek wwallı Nn 

Eefendlle 

- Karım yayan gezmekten 
hiç hoılanmadığı için benimle 
beraber ıokağ.• çıkmaz. Bu ıe

bepton ben de yoraunlui• kati.-

eana ne oluyor Hasan Bey.. Ne diye beni dllO· Hız ııet~ınln alıt 
yor•un?.. • ı te b' par 

- Daha da llt alyllyor .. Karına on bef llr• ver ' ıraı a 
ilk ••pka aldılını benim karım duymuf olur•• kaıanmaııına ha· 
Jlrml Hralılt• latlrec•ll•I bl9 •o,unmedln mi? ka kalmıyor ld .. ~elll ini'·· narım.. 
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İTTİHAT VE TIBAKKI 
Her hakkı mah/u3dur. - Nuıl 4olda ? .. 

-·eaHaHaeHl••M•••-H ... Na•ıl Y t11adı ? .. 
Ttfrika No. 3 Nasıl ÔldlJ ? •• 

Sultan, Yana Yakıla t<ardeşi 
··hamide Kocasını Çekişt·riyoı·du 

Birinci Ve ikinci Tefrika· 
mızın Hulasası 

Abdülhamit, hemtircsi Seniha 
Sul andan bir mektup a1dı. Bu 
1Dt ktupta, zeçci Mahmut Pata ile 
oğulları L ıtrullah vo Sabahattin 
Bey erin ı:ılıahleyin kötktbn çıka· 
nk ak9ama kadar avdet etmedik· 
Jeri yazılıyordu. 
l!ektubu getiren barematası tevkif 
ıdildl. Su t.ın Ue damat Mah· 
mut Paıanın epfyce zaınaodanberl 
clargı:ı oldukları anlaşıldı. Ağanın 
rıvayetloe nazaran o ıabah Seniha 
Sultan zevcine kıını1f ve kötkteıı 
kovmu9tu. Bunun Uıerine .Jılahm11t 
Pa.1a oğulluını almıt ortadan 
kaybolmuıtıı. 

AbdUlhamit, derhal, tertibat aldı. 
Çanakkaleden geçecek vapurlarla 
Edirne ve Se!a.niğe g decok trenle
rin Çatalcada aranmasına emir 
Yerdi. lstanbulda da blltün zahı'a 
TO biiflye kuvvetlerini hareJ..ete 
getirerek d:ımat Mahmut Pa'j yı 
aratınıya havladı. 

Sultan zade LOUullah B. 
eserimi idi; yokaa o da damat 
pqa ile beraber midi? 

Ragıp Bey, içinden çıkılmıya• 
eak derecede kanpk olan bu 
muammalar.o halli ile meıgul 
olsun, lstanbul 'fe Beyoğluo
da da aranmadık delik bira• 
kılmamııtı. Buns binaen Ab
dlllh11mit, eniştesi damat Mah
mut Patanın büyük bir oyuna 
hazırlandığmı anlamış, ona göre 
tedbirler almayı düşilnmeye baı· 

B r t:ıraftan bu iıter görUlUrkeo 
d'ğor taraftan mabeyinci Ragıp 

Beyi Seniha Sultanın ı:ı.rayına gön 
derdi. Oraıla bulunanlar isticvap lamı§tı. 
edi ec lttı. Aynı zamanda b:ışmtr Seniha Sultanın k8şkllno gi-
1ab 'p Cevher Ağayı da çağırttı: den baı musahip CeYher ağa, 
- Hemen olmdl hemşireye git. Biz· bünkAr tarafından inceden inceye 
d n s H\ru söyle.. Merak etmesin· isticvap edilmiş; Paşanın g. y°:>u• 
Jer. Her tar.a' ta p:ııa ile çocukları belinden, sultanın hakikaten ha-
aratıyorurn. Bu gece hcrha de bcruar olmad ğına kanaat geti• 
buldururuz. Yarıu buraya gelsin· 
ıer do gör ş 9Ji ın. rilmişti. Netekim ertesi sabah iki 
D ye ir de ederek Seniha Sultana kardeş karşılcıs~ı1clara ~aman, aul· 
cö er 1i. tanın evlatları ıçin döktUğü göz 
Sabaha kadar tnhkikııtla meş• yaşları, Abdülbamidin kanaatini 

gul olan mabeynci Ragıp Bey, biisbütün takviye eylemişti. 
her saat başında Abdülhnmide İki kardeş birbirlerine dert 
bir rapor g6nderiyor, cereyan yanarlarken, Seniha sultan diyor-
cden islicvaplan hiçbir netice duki: 
basıl olmadığını bildiriyordu. Da- - Bilmezsiniz.. bu adamın 
mat Paşa ile oğullarını götüren nelerine tahammül ettho ••• Başma 
araba, gecenin aaat Uçilne kadar bir takım abur cubur adamlar 
avdet etmemişti. Bütfin civar toplar.. gece sabahlara kadar ıe-
aıerkezlere adamlar g6nderildi. lamhkta içer, içer, içer.. ıonra 
Arabanın bir tarafta görUiUp k&r kütUk olduğu halde harem 
görUlmediği sorduruldu. Nihayet dairesine girer... Ertesi gDnil, 
pek geç valdt, arabanın Üskildar darılinm; ( Paıam, böyle şeyler 
iskelesi civarında daha hali Pa· yapma, ayıptır. Sen bugllne bu-
ıaya muntazır bulunduğu anla· gün (Sultan Hamit gibi bir pa• 
o ldı. Derhal nraba celbolundu. dişabı aliıan) ın eniştesiıin. Senin 
Arabacımn ifadesi alındı. Bu haysiyetine yakışmaz) derim •• Bu 
adam da bir şey bilmiyordu. sözlerime: ( Darılma sultanım .• 
Paşa ile mabdumlan arabadan serde şairlik var. Malumu seni-
inmişler: yenizdir ki şairler, ( Mey ) siz ve 

- Biz gclinciye kadar bura• ( Mahbup ) suz olamazlar. Şairi 
da bekle. Sakın bir yere gitme.. meşhur Namık Kemal Bey d.e 

Demişler ve çıkıp gitmişlerdi. surahilerle rakı içmedikçe şiir 
Bu karanlık meseleyi ancak söyleyemezmiş. Bizi de böylece 

bir adamın tenvir edebilmesi hoşgör.) Diye cevap verir. Sayei 
muhtemeldi. O da sık sık köşke şahanenizde aldığı ayl ğı üç ı:Unde 
gelen ve paşanın (Katibi hususi) bitirir. ( Paraf •• ) Diye Ustilme 

I adamın yllzllnden huzurunuza çı· 
kaınaz oldum. 

Abdülhamit te buna mukabele 
ediyordu: 

- Yalnız bunlarla kalıa bir 
şey ~eğil hemşire.. inanmazsan 
~it, hazioei hassadan ıordur. 
ıimdiye kadar ben bu adama 
(elli bin küsur lira) ihsan verdim. 
Bukadar borçlannı 6dedim. Bir 
tllrlll giSzUnll doyuramadım. ikide 
birde, (ille beni sadrazam yapsm) 
diye haber gönderir. O, sadra• 
zamhğı çocuk oyuncağı zannedi
yor galiba.. Son zamanlarda da 
bir (imtiyaz) sevdasına düşmliıtil. 
(Maymun) isminde bir herif buou 
kandırmış.. ( Bağdat ) ta Fırat 
n.:hrinde vapur iıleteceklermit, 
ıimendifer yolu yapacaklarm f, 
koca Arabistan çölilnQ sulayarak 
arpa, buğday ekip hem kendileri 
zengin o!acakmış, hem de hazi
neye milyonlar kazandıracaklar• 
mış .• Vak.il, bunlar fena ıeyler 
değil.. Fak at, bu adam yapamaz.. 
Bir defa, o ( Maymun ) denilen 
herif için tahkikat yaptırdım. 
Daima böyle dalavereli işlerle 

geçinir, dolan dırıcımn biri imif. 
( Arkan var ) 

ı iki sevimli şımarık çocuk : 
ALBERT l REJEAN • ANNABELLA 
btıyak kıyınnttu h riııcı eı ıf hir 
kom<'diyon S 1 M O N E S 1 M ON 
n•ş'<-, ç lg ı lıl< ve gençliY. fil ll' i 

Gtl? ÇOCUK 
Bu Per e •. be aktam•ndan itibaren 

ARTIS .. fİK'te 
P.:rıembe günü aon malinuine kadar 

G l T TA A L P A R'ın 
KADIN SEVERSE 

--~fi mi devam edecektir. ••• 

14 Kinunevvel Çarşamba 
gllnünden ihbHen 

ALKAZAR Sineması 
Bu senenin en bUyllk Ye 

en heyecanlı filmi 

FAHİŞENİN 
BELALISI 

Hem aşk, hem mergllzeşt ve 
heyecan hem de A H L A K 1 
bir DERS ve iBRET filmidir. 

ıi denilen irin ve t1okulgan gelir.. Vallahi, billahi aslanım, bu ~1m•ımu-----••• 
~n~L Bug~~ dün akp~ ~ ~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~ 
2eç vakit köşk gelerek gece Bu Perıembe akşamından ilibaren 
ıelamı kta kalmıştt... Sabahleyin M A J 1 K S f N E r"1 A S 1 
Paşa (Sultan Hazretlerinin gaza· BÜYÜK GALA SUV ARESI olarak 
bma uğradıktan ıonra) bu deli· R J C H A R D T A U B E R'in 
kanlıya biraz para vermiş: BJı D A ŞıemKem mNuhtA ,emlGı ~ M E S j 

- Hadi, sen git. ~ 
Demişti.. F nkat, şu anda onu 

fnmfnl tal .. dim eder. RfCHARi) TAUBER'in h çbir filmin n kıııanamadı~ı 
buldurup isticvap etmek mümkün milyon ar değer lıak ki ve bü)·ük muv ff.ı ı ettir. 
değildi. Sabahı beklemek lazımdı. Yerlerinizi evvelden tedarik edinız. Tel. 40690 

O esnada birşey daha naza· 
rı dikk tı celbetmişti, ·O da, da· 
mat Paşanın (hususi bende)lerin· 
den Ş vket Beyin de bu v kte 
kadar kö ke nvdet etmemesi idi. 
Va kia Şev et Beyin ekseri ge· 
ce er köşke gelme iği vaki olur· 
du. Fakat, c ba bu gece gel
memeai ıin eıbabı bir te.adüf 

Varın af<ş3m O P E Sine nasında 
l{ahkaha v ;J senli< haf\ ısı baş'ıyot. 

Me~hur komik LESLIE FULLER; ,öz'ü ve şarlcıh 

96 No. lu M A H K Ü M 
yeni filmi takdim ederken bf.ıtün kederlerinizi 

_... dütliııcelerinizi dağıtmayı ta hbüt ediyor. 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvet~ 

Hint lstiklilcileri Ve 
Entelicens Servis 

( Baıtarah 1 lncl aayf ada ) 
bomba ile tezahür etmişti. 
bu tecavnz semere vermiyecek 
olursa heyet azasını Londraya 
göturen vapur beklenecek ve 
suikast 'apura karşı tekrar olu
nacakb. Entelicens servis terti· 
batmı ona göre aldı. 

)#. 

Veliahtın çocuklar:ndanbiri, 
bir glln, birdenbire rahatsızlık 
asarı gösterdi. Mis Edit çocuğun 
halinden ilrktn, derhal doktor 
çağırdı. LAkin doktor bir lngiliz 
binbaşısı idi. Haıta çocukta bo
ğaz alimetleri g6rdD, bademcik
lerin ıiştiğini söyledi ve ilAç 
verdL Fakat Mis Edit'in umumi 
ahvali de iyi değildi. halinde bir 
keıiklik, ylizftnde bir renksizlik 
vardı. Vazifesinin ağırlığından ti
kiyet etti. lıtif. edip Londraya 
dönmek arzusundan bahsetti Ye 
korktuğunu söyledi. Fakat neden 
ye niçin korkuyordu? Bunu kene 
diıi de bilmiyordu. 

)#. 

O hafta, Mis Edit'in kuzeni 
11fatila eve devam eden lngiliı 
zabiti iki defa ziyarete geldi. 
Her def asında Mis Edit'le, 
Hint millliyetperverlerinin va• 
ziyetJ hakkında uzun boylu gö
rUştnler. Bunların faaliyeti bak· 
kında yeni malömat almak için 
tutulması lizımgelen hattıhareketi 
gözden geçirdiler. Bittabi artık 
i'.ıtiyar hizmetçinin fgevezeliklerin
den istifade etmek meselesi meY• 
zuubahs değildi. Çünkü bu mem
ba art.k kurumuıı farzedilmek 
JAzımgeliyordu. Zira polisler tara
f ından uzun boylu sıkıştırılıp istic
vap olunduktan sonra Hintli ka· 
dının artık bir şey söylemesine 
ihtimal yoktu. Esasen yeni bir 
ıey bilmesi de şüpheli idi. 

Maamafib Mis Edit te kendi 
vaziyetini aağlam görmilyordu. 
Hizmetçinin tevkifinden sonra, 
kendisinin de art.k bir malümat 
alabileceğine kani değildi. Onun 
için hiç olmazsa, bir müddet lo
giltereye izinle gitmek istiyordu. 
Uzun mllnnkaşalardan aonra mU
rebbiyenin bir mllddet için lngil
tereye gitmesi) etrafında mutabık 
ı~a~dılar. Genç zabit, bu hususu 
lmirlerile g örüıecek ve gelip 
haber verecekti. Bu karar üze
rinde anlaşarak ayrıldılar. 

Genç zabit, gittikten ıonra 
Miı Edit hizmetçiyi çağırdı. 
Fakat cevap veren olmadı. Mak· 
sadı, kadına yatmasını söylemek 
Te çocuklann odasına bızzat 
geçmekti. Hizmetçiden cevap 
alamayınca o gUn, sabahtan 
akşama kadar Hintli ihtiyarı 
2örmemi1 olduğunu hatırladı. Bu, 
tuhaf bir oeydi. ÇUnki hizmet
çinin izinsiz evden ayraleığı ~iç 
olmazdı. Bu münasebetle birkaç 
~ündenberi evde birhayli garip 
hAdisenin vukua geldiğini batı,. 
ladı. Umumiyetle geceleri evin 
etrafı tenha olurdu. Fakat geçen 
hafta İngiliz zabitinin geldiği her 
iki def ada da, civarda. birtakım 
şüpheli gölgeler görUlınUştü. 
Hele son gelişinde bu gölgelerin 
üzerine ani bir surette motosik· 
letinin fenerini çeviren zabıt, bir 
takım şüpheli adamların aydınl.k 
sahadan kaçıştıklarıı ı görmüştü. 

Bundan da anlaşılıyordu ki 
bir mUddettenberi ev tarassut 
altında idi. Bir kadan içirt de, 
Hiodistanw uzak bir köşesinde, 

etraf 1 bu derece tehlikelerle çe~ 
rili bir evde oturmak her 
halde boş birşey değildi. Müreb
biyenin bütün araştırmalarına, 
çağırmalanna rağmen ihtiyar biz· 
metci bulunamıyordu. Nihayet 
karannı verdi, hasta çocuğun 
baıı ucuna geçerek geceyi kitap 
okumakla geçirmeyi tasarladı. 

Etrafı aydınlatan ay semada 
bir hayli yfikselmişti ki civardan 
birtakım gürllltiller, sesler işidil 
miye başladı. Az sonra bu sesler 
yaklaştı; şimdi evin civanndaQ 
geliyordu. Mis Edit derhal clüıe 
kUçlik bir tabanca aldı. 

Ayni zamanda cep fenerini 
yakalıyarak evin önllndekl bal
konumsu taraçaya çıkb. Afağıda, 
eve ıu getiren ıskalardan biri, 
bir hizmetçi ile barareill, hara
retli konuşuyordu. Mia Edit. 
birazda hqio bir ıeıle bu hara
retli konuımanın ıebebioi ıordq, 
MDrebbiyeyo cevap veren hizmet
çi oldu. Biraz evvel bir fc:liketia 
vukua geldiğini aöyledi ve kar 
bolan ihtiyar hizmetçinin ölü bu
lunduğunu habe erdi. 

Mis Edit So bu haberi, 
kalbine bir bıçak darbesi yemif 
gibi öğrendi, fakat çabuk toplandi. 
Derhal aşaya indi. Sakanın anla• 
tışına göre hadise, saray duvar
ları dahilinde vukua gelmişti. 

Mis Edit büyük bir meraka 
dllştü, ihtiyar hizmetçinin baş na 
gelen akibeti öğrenmiye karar 
verdi, 

Hizmetçiyi yukarıda hasta ya· 
tan çocuğun yan na yolladıktan 
sonra saka ile beraber vak'a ma• 
halline yolbındı. Gece vakti Od· 
yepore sarayının bahçesinde velev 
bir saka ile beraber dolaşmanın 
doğru olmıyacağını biliyordu. Fa• 
kat merak ve asabiyeti beheme
hal olup biteni öğrenmiye onu 
tahrik ediyordu. Saka peşinde 
olarak saray bahçelerinde bir hayli 
yürüdüler. Mehtap ortalığı iyice 
aydınlattığı için zahmet çekmiyor
lardı. Bir milddet sonra duvar
ların g&lgelendirdiği aabaya gir
diler. Bu mıntaka, mukaddea 
aanemlere ve onlann terefine )' .. 
pdmıı hintkiri küçük köşklerle 

allalenmişti. 
Bir ara, Hintli bir ınrncnntıo 

ıevkettiği mukaddes beyaz bir 
file rasgeldiler. Hayvan, mnreb-
biye ile yanındaki adamı görünce 
durdu ve hortumunu kaldırarak 
ac· acı bağırdı. Az sonra bir 
kfi~ük köy kenarına geldiler ki 
etrafında birtakım adamlar varda. 
Göl llzerinde bir şeyler yapan 
kayıklara binmiş bir insan gru
puna bakıyorlardı. Hiatli saka, 
lngiliı mllrebbiyenin kulağına 
iğildi ve fısıldadı. 

- Onu iıte bu gölde buJ. 
dul ar. 

Genç kadın baktı ve sahile 
gelen kayıklardan birinin arka• 
ıında bir insan cesedi gördü. Eu, 
Hintli hizmetçi idi ve viicudO. 
kuvvetli bir iple bağlanmıştı. 
Ayın aydınlığı altında, hizmetçinin 
suya atılmadan evvel el ve ayak· 
larının sıkı sıkı bağlanmış olduk• 
ları anlaşılıyordu. 

akşam saat 
21,30 da 

Oç Saat 
Operet: 3pe de Z1 tablo 
Yaıa 1: EkrE'm Reşit 

Besteliyon : 
Cemal Reoit 

Umuma 
3 haftadanberl oynan· 
makta o an opereliD 
aoo haftaac~. 

( Arkası varl 

lstanbul Belediyesi 
$ehir'IJ'y&Jtrosu 
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En Son Keşiflere Ve T etkiklel"e Göre 

HAZRETİ YUSUF 
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.. Yazan: Ömer Rıza 
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lbrani Kadlnları Arasında Sütninelik 

Yapacaklar Pek Çoktu 
Mudnm anası Allaha güve

nerek, Ailabm yardım ve esirgc.
nıesine dayanarak çocuğunu san· 
dukaya koyup götürdü ve sazlığa 
bıraktı. Musanm hemşiresi, vazi· 
yeti gözetliyor, ve ne yapılaca· 
ğma dikkat ediyordu. Zavallı 

valde, bunu da pt?şinen tasarla· 
mıı ve kızını gözcü olarak dik
mişti. Şayet çocuk Nil nehrine 
atılmazsa, Musamn hemşiresi, 
Prensese hemen yaklaşacak ve 
onunla konuşarak çocuğa bir süt• 
nine istiyorsa hemen bulacaktı. 

Mısırlı prenses her ~ ünkü p,i· 
bi Nil kenar.ndaki sazlığa gel· 
miş, soyunmuş ve suya enmişli. 
Musanın anası tarafından oraya 
bırakılan teba onun nazan dikka· 

tini celbettiği için onun hemen 
getirilmesini emretti ve tebanm 
kapısını açarak onun içinde ağlı

yan masumu gördü. Ümmü Musa
nın tahmini doğı·u ç kmıştı. Pren· 
•es bedbaht bir ananın yavrusu• 
nu Nile atmak_ mecburiyetinde 

kaldığ m, fakat bu acı mecburi· 
yetten kurtulmak için oğlunu bir 
tebaya koyarak onun şefkat ve 
merhametine iltica ettiğini anladı. 

ve bu halden yüreği sızlad· , çocu· 
ğu hemen kucağına ald, ve ıev· 

di. 

MusAnın hemşiresi, prensesin 
çccuğu Nile atmadığım, bilakis 
onu ıevdiğini, onu susturmak 
için uğraşbğmı görllr görmez 
hemen k<: ştu, İbranilerden bir 
sütnine bolınnk için müracaat 

etti. 

ÇlinkU lbranl kadınların nice 
nirelerinin oğullan <Sldiirüldliğii 
için içlerinde süt ninelik yapacak 
olanlar pek çoktu. 

Firavunun kızı teklifi hemen 
kabul elti. Musi'nın hemşiresi de 
koştu ve valdettini alıp geldi. 

Firavunun kızı W.usa'yı ona verdi, 
o da çc cuğu emcit di. Musa'n n 
anası muvaffak olmuştu. Çocuğu 
yine kolların n arasında idi ve 
yine onun memesini emiyordu. 

Bundan başka Firavunun kızı 
gibi kuvvetli ve nüfuzlu bir şah-

-=----

SON POSTA 
Yevmi, ~iyul, Huadla Ye Halk 

raı:eteal 

idare• lstanlıul ı Eskt Zaptiye~ 
• Çat. .. lçetme ıokağı 25-
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AB\lNE 
TÜRKİYE 

FİA Ti 
ECNEBİ 

1400 Kr. t Sene 
750 n 6 Ay 
•OO n 3 " 
150 " 1 " 

~'llıl(ı 
t400 .. 
800 .. 
300 • 

Gelen evrak geri verilmez 
lı!nlardan mes'uliyet alınmaz 

cevap için mektuplara (6) kuruıluk 
dul illl.:v aıSI lA.zı mdır. 

Adres deği9tlril nı"sı (20) kuruttur. 

Gaı.etemlado çıkan reaim "• 1ualana 
biltüa hakları m.ıhhu H saaote.Ue 

aittir, 

siye tin çocuğu himaye etmesi de 
temin olunmuştu. 

Musa anası'nın kucağında 
bllyUyor ve yetişiyordu. Musa 
memeden kesilmesi üzeı ine yine 
Firavunun kız na döndü ve onu 
sarayında kaldı. Herkes onun 
Prensesin ev'atl ğı tanıyor ve 
Musa Firavunun sarayında diğer 
Prenseslerle birlikte ve onlardan 
f arks z bir surette büyüyordu. 

Bütün bu tafsilatı bize bir 
tek kelime temin ediyor: Teba 
kelimesi. Bunu bilmeseydik, bu
nun eski Mıs rcada ne demek 
olduğunu öğrenmemiş ols~ydık, 
bu hadiseyi hiçbir vakit bu şe
kilde öğrenemezdik. Bu kelime 
adeta bir şifre mif tabı gil i, her 
şeyi açıyor ve anlaşılamıyacak 

hadiselere kuvvetli bir ışık ser· 
pıyor. 

Böyle bir h~dise ancak Mı
sır'da vukubulabirrdi. Onun her 
safhasında Mıs r , manzaralarile, 
renklerile, adetlerile ve her halile 
görüyoruz. 

MusA'nm bu şekilde Nile ahi
mas no ait nakillere mü~abih bir 
nakil, Milattan 2600 &ene evvel 
hükümran o:an Akad Kıralı bi
rinci Sargon haldnn<la mevcuttur. 
Sargonun valdesi oğlunu bir se
pete koyarak F rat nehrine at· 
mıştı. Asuı tarihi mütehass sla· 
rından baııları, biltün Musa hi· 
kiye-sinin, Musa' nın nehre atıl· 
masma ait nakillerin Sargon hi· 
kiyesinden alınma olduğunu, 
Çönkü iki hadise arasında tam 
bir mutabakat bulunduğunu söy· 
let ler. 

Fakat bu iddiaların doğru 
olr_adığı tebeyyün etmi~ bulunu
yor. Çünkü iki hikaye biribirin
den çok farklıdır. Sargonun vali
desi oğlunu teşhir ederek onu 
kurtarmak için değil, fakat boğ
mak ıçm suya atmıştı. Çünkü 

bu kadın " gizlice 11 hamile kal
mış, gebeliğini herkesten sakla· 
m•ştı. Sebebi, çocuğun kimden 
olduğu meçhul olması idi. Çocuk 

boğulmak li%ere nehre atıldıktan 
sonra nasıl kurtuldu? Ve kim 
kurtardı, neye kurtardı? Bunların 
biri de belli değildir. Hikayede 
Kıral hanedanına mensup hiçbir 
kimıeden bahsolunmuyor. Çocu· 
ğun nasal kurtulduğunu göster· 
mek için bit' bahkçmın onun 
içinde bulunduğu sepeti alarak 
çocuİu teBenni ettiği söyleniyor. 

Sonra iki kıssan•n lisanı, iki 
kıssanın her şeyden fazla mahalli 
renkleri arasında büyük bir fark 
vardır. 

Sargonun hikAyesinde her şey 
Babile aittir. Çocuğun ıçıne 
konduğu ıepet, kayık biçiminde
dit ki ona Kuppu derlerdi. Bu· 
gün bile Dicle nehri üzerinde bu 

çeşit kayıklar 2örülür ve bu eski 
kelime Arapçalaştırılarak Kutte 
şekline ıokulmuıtur. Bu kayık 
biçimli sepetler, Bahilin "şurr,, 
denilen sazlarile yapılır, "iddi" 
mı mile anılan asfaltla sıvanırdı. 

( Arkası var ) 
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Para ar ("atış) 

k 11 rıı-, ~ırıış 

1 fsterlln 697,- 20 kuron 123,-
1 do'ar 2 3,- 1 şilin A vw. 27,-

20 fı. Fransız 170,- 1 pezeta 17,-
rn l'ret 219,- 1 Mark 5",')0 
20 fr. Belçika 117,- 1 :r;lotl 2\,-
20 drnl ml 21,- 1 Pengö 32,-
20 fr. lsviçre 818,- 20 'ey 2.~.-
20 lev• 27,- 20 dinar 5S,-

1 florin 85,- 1 Çervoneç -,-
Çekler 

Lo'ldra E00,50 Prag 15.8931 
Nev • york 0,4712'.iO Viy~na 3,9J23 
P:ıris 12,0ô Mndrit 5.7631 
Mllano 9,2')7:' Berli:ı • l,SHI 
Brüksel 8,3935 Var.şova 4,1807 
Athıa 84,7150 P<'şte 3,4750 
Cenevre 2,4455 Büitret 79,9 75 
Sofya 65,5275 Belgrat 34,755 
Amıterdam*l,1710 ~fos kova 

His sa sene11erJ 
Vr l Lira 

iş Bani<.(Nama) 
-
1 ,10 Ana do u • ıoov. 37,50 

" 
( Hfimll ) ıo,ı; Şark D. Y. • 41,45 

" 
(Müess s) 9.:ı,- 1st. Tramvay W,'JO 

O manlı Bank. 35,-
fel\ni'< ., 59} Üsküdar au 11,00 
Ş rketl Hayriye 11:30 Terkoı • Z4,7J 

Ha ıç ~9l Hargad 27.-
Anadolu ~Q60V.* 24,10 Telefon 15,-

• 0060 P. 2415 Boıno ıtl 23,50 

Esham ve Tahvlllt 
Lin L ra ı 

lıt 1krazı Dahili 96,00 Reji 4,20 
Düyu»u Mu. * 55.00 Tramvay 4,97 
Gümrük 6,00 Rıl.h 1 18.75 
Saydi malıi 6,60 Üsküdar 111 170,-
Bağdat tert p ! 8,75 Terkos 41, o 

,. 
" 

il 5.2{) E e1ı:trik • -,-
BORSA HAR.Cİ 

lahvmu - MeskOkal . 
L·rn --

Türle ı\ !tını 9, '22 
lng. ,, 10,42 
fr. ,. 8,22 
R s • I0,7.> 
Mecidiye 35,00 
Banknot (Os. B.) 245 

Kalın be1iblr ik a tı'l 

( GümhLlriyet J 46,20 
( A'li:z) 46,00 
( Hamit ) 46,00 

Lira 

( Reşat) 46,75 
(Vahit) 46,20 
ince beşlblr:ik altın 

( Cümhuriyet) 45,
( Ham.t) armalı 50,JO 
( Reşat ) • 47 ,O:J 
( Vahit) • 48,GO 
!'i.ısır Kr.Fo. 1886154,00 

.. " • 903 87,00 
• .. • 1911 84,50 

(*} Muamele yapılmamıştır. 
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Iıtanbu 1 (1200 metre) - ı 8 don 
18,45 saz (Ma bııle H.), 18, lj Ta<;arrııf 
koııfaraıısı (.\)ye E at H.ı, 1!) orkes· 
tra, tu, O 1-raıı •ilca dere l M Upted ilero 
nıatısııs ) 19,45 ori-;ostra, ~o ~tiıdyo 
saz heyeti, 21 Sorve• JI., 21,..,0 Mat· 
ınıı:ı.el Hoıc n tal ıar. fııı dan tegaııni ~2 
fkımPfon, ajans ve burısa haberleri , 
s Lat ayarı. 

Bükref - ( 3U4 metre) 19,25 racl
ro orkestrası.' 20,4'.'I gr:uıı ofon, 21,3U 
kon erııns, d,4.ı harieıısolo sonrıı 

' kuvartet. 
Be'grat (4:11 metr ) - 20 gramofon, 

20,~t) or\wetra, 20,:ıo p :ığ" l.ı ::iınel(•a 
tiyatrı sııııdıın naklen l>alılıor isırıin· 
deki oı cra. 

Roma - (.'f4 l metra) 20,'.!0 gra-
mofon, 21,2) lntap ve ınuharir, 21,45 
hafif koııı;er •. 

Prak - (4ı:g ıııetrs) 20,:ıo 8ıııetea 
cıaloııııııdaıı naklen llç lıt'rdelik Da.lıLor 
opı:ırası. 

virana - (518 ınetr8) 18 ikindi 
koıısori, l!l,15 konferanıı, !!<•,03 1rıgi
liıce ders, 21,05 orkestra 23, 15 aktaın 
konsı ri. 

Pe te - 1550 metre) ~O 40 Opı> a 
biııa..-,ıı.dan nakil, !!:!,40 haber' ve d ncı. 

V .. r :ova - ( 41 ~ ınetu) 21 Paga
ni n i oı ereti. 

B rl n - (tôat; uıotre) ~O memleket 
b:ıb •rleri, 2 ,ü ik ııes e koıuıer, srınra 
külhan Ley ~ırkı :ırı, 2 ',l'J llamburg'· 
tan ııa' U. 

14 Kanunuevvel Çarşamba 
iıtanbul - ( 1:.00 metre ) 18 den 

itibaren 
Bükret (3!H metro) - 20 Siv ıı:1i 

ve içtim ıi milsah be, :.0,40 ınusah.ll.ıo 
21 Fliit konseri, ~1,!5 pi)aııo kon er'i: 

Belgrat - ( 431 ·ııet·• J l:W komı di 
• J 

:?1, 15 ın:ındcl konserı, 21,5::) h: fif ha-
valar, 22,30 orkestra. 

Roma (411 metre) - 21,45 Ma·ıuol 
de ra.lla'ııın ( Kıs.ı. h'\J at.. ) i 'r ıli 

opereti. . 
Put - ( 4E 8 mtıtn) 20,'20 Şen 

gece, _o,55 Konser hakkıııJa bir ıuu
eanabe, 21,05 Sınotea salonundan na· 
kıl, 23, 15 d~ns havalan. 

Viyana ( 518 ıııtlo ) 19,10 konfe-

Cenubi Almanya-Paris 
T eınsi!i Maçı 

Alman Takımı, Paris.Muhtelitini 2 ye 
Karşı 5 Sayı ile Yendi 

- ----
Ce~ubi Almanyamn başl ı ca ı 

futbol klüpleri Paris muht eiiti, 
bir hafta evvel Pariste, ilk c.t.fa 
olarak temsili bir maç yaptı'.ar 
ve Almanlar 2 • 5 galip geldiler. 
Bu maçtan evvel, Fransızlar ha· 
simlerinin kuvvet ve kabiliyetle
rini yakinen biliyorlardı. Alman· 
ların teknik oyuncular oldukla· 
rııu, hatasız bir futbol tatbik 
ettiklerini söylüyor, fakat silrat 
ve fırsat yaratma noktasından 
Parisin kazanması ihtimaline gü
veniyorlardı. Jki tarafın karşı· 
laşması ~ österdi ki Paris'liler bu 
tahminlerinde aldanmışlardır. 

Çunkli umumiyetle yavaş oy• 
nadıkJarı ve ağar oldukları söy· 
lenen Almanların biliK.İs Fransız.• 
lardan daha ıüratli hareket et· 
tikleri görülmüştür. Almanlann 
ilk sayısı, maç başladıktan az 
sonra, bir Alman muhaci-
min topunu kaparak Fran• 
s z müdafaasmı yarıp geçme• 

si vcı kaleci ila karşı karşıya kal• 
ması neticesi kaydedilmiştir. Fa• 
kat bundan sonra Almanlarla, 
Fransızlar hiçbir sayı kaydcde
memişler ve ilk devrede ( 1-0) Ja 
nihayetlenm:ştir. ikinci dev• 
rede yine Almanlar hakimiye• 
ti ele almışlar, Fransızların bil· 
hassa anlaşamamazlıklarmdan is
tifade ederek hlicuın üstüne hU· 
cum yapmışlardır. Bu suretle 
ikinci devre_ baş'ar başlamaz bir
kaç dakika içinde Uç sayı kay• 
detmişlerdir. 

Almanların ıay ı larını kayde
denler bilhassa sol iç Lindner ile 
merkez muhacim Vanzer olmuştur. 

Bunun llzerine seyirci Fraıı .. 
ıılar, kendi takımlarım ıslığa 
tutarak memnuniyetsizliklerini gö,. 
termişlerdir. 

Fransızların iki sayısmı d~ Sen• 
tüberi isminde genç bir muhacim 
kaydetmiştir. 

' 
iKTiSAT HAFTASI 1 
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• 
Yerli Malı Imanııİıız 

Olmalıdır 
Çocukt~m; viranelerle dolu 

memleketimizden başka daha 
dünyanın bir yerini görmemiştim. 
Lakin okuduğum, dinlediğim şey· 
lerden anlamıştım ki, ta yanıba
tımızda medeniyetin bütün 18&

detlerile kucaklaşan alemler ya• 
ş yor. O Alemlerle bizim aramız
da hayalimizi çıld.rtan llçurumlar 

. var. Biz, omuzu düşük, bakışı 
sönük, gelişi güzel yaşayıf yolu· 
muzun farkında bile olmayan, 
mütevekkil insanlar,z. Bu kadar 
k yıretsiz insanlar olmaya benim 
milli gururumun tahammülü yok· 
tu. Bir gün ç"k inandığım, hUr· 
met ettiğim, bir zata bu büyük 
derdimden yana yakıla bahsettim. 
Bu dertlerden nasıl kurtulabile
ceğimizi sordum. Cevap verdi: 

"- Asyanın ortasındaki su
suz, ağaç•nz kum çöllerinde yeti
şen zavallı bir ırk ı n çocukların· 
dan ne bekleyebiliriz? Biz, işte, 
buy~~zl 

• Oyle derinden yaralanm:şbm 
ki o yaşta, ne aslımız, ne tari· 
himiz hakkında sarih bir fikrim 
olmadığı için, bizi bu kaddr za· 
va.lı gören adama itiraz edeme
dim. Cevap veremedim. Yalnız, 
içimdeki acıyı, isyanı muhafaza 
ederek bekledim. 

Mucizesi, ·dünyaları harekete 
düşüren inkılabımız, asil Türk 
milletinin kalbinde için, için ya-

. ncıu kıvılc mları parlattı. O za· 
man bütün ~ünya anladı ki, As· 
yanın ortasındaki kurak yerlerde 
yetişen kabiliyetsiz insanlarm 
değil, lakin en eski dünya mede-
niyetinin anası olan bir ırkın 
ç'>c:uldarı olan Türkler, dUnyan•n 

rıı ıs, ~1,Jj orke::;tra, <!2,öO akş.ım koı.

seri, 
Peşh (1550 metre) 20 1ta1yan hi· 

ka.~ Q eri, 21 orkestra 22,3ll ÇıJan 

or\c ra 1, 2~l,4 > ı: intet. 
Vanon (l4li1 tn4'lri) !:!O mııht lif 

~ ,::ıo E lobi) at balıMeri, 21 Kor,\ 

koı :, 2 ,O> ııi~ ano, ~S,O;> 9 rkı 
koııs ıi, ~4 k.ıftı kons r. 

B rl'n (1635 ıııdre) 21 Han konser, 

21,5 ı ks Mel 1 endi eserlcıini oku· 

yac.lk, 22,20 .Müblakorden nakil. 

ı 
en zeki en kabiliyetli insanlarıdır. 

Marpten evvel ban mlar tara· 
fından tesis olunan bir cemiyet 
"yerli malı,. kullanmak propagan• 
dası yapıyorau. O zaman yerli 
malı olarak pamuk bezlerle fena 
boyanmış ipekliJerden başka bir 
şey yoktu. Avrupa kumaşlarile 

geyinmeğe alışmış olan hanımlar 
bu yerli mnlları geyinmek içia 
uzun zaman fedakarlık edemedi· 
leri böylece bu cereyan söndü, 
gitti. 

Bu~ün, göğsümüz kabararak 
gözlerimiz yaşararak goruyoruz 
ki, binlerce Türk çocuğunun 
çalıştiğı fabrikalarımızda dünya· 
nın en güzel, en zarif kumaşlara 
ipeklileri, yünllileri dokunuyor. 
Artık, bizim için en hasis dü
şllncelere s&planmıı olanlar bile 
bu açık hakikatleri inkar ede
mez. Türk milleti, bugün artık 
sarfettiği paranın nereye sı ittiğini, 
nereye gideceğini düşünecek ka· 
dar uyanmıştır. 

Dünfanın bütfüı medeni mem· 
leketleri baştan bap fabrikalarla 
dolu. 

Servet, 1aadet içinde gördü-
ğüm sanat memlektleri bana hep 
kendi güzel memleketimizi dü
ıündllrdü. 

K~lbimdc derin bir imanın 
gökleri yaşıyor; biz kapkara 
gecelerden sonra kavuştuğumuz 

bu mukaddes •abanın ışıkJarım 
ebediyyen yaşatmak en doğru 
yollardan en doğru adımlarla 
yürllmek için yemin etmiş insan· 
larız; Bu büyük yemınımıze 

daima sadık kalacağız. 
Şiikufe Nihal ,, ' == TAKViM =: 
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Fakat Ali Şamil Paşanın Arabası Onu Takip Ediyordu 
Mıılıof'rirl • [ 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-216-

Kendisine yardım 
adam aradı. Fakat, 
kimseyi bulamadı. O 
bir ümit ile kendini 
davrandı: 

edece:k bir 
tabiidir ki 

zaman ıon 
müdafaaya 

- Sayei ıahanede, ben de 
bir (liva) yıoı pap.. Beni zorla 
arabanaza bindirip karakola gö
tilremezsini:ı. Eğer hakkımda 
böyle bir emfr aldınızsa, g8ıteri· 

niz, derhal itaat edeyim. 
Dedi. 
Ahmet Refik Paıanın bu 

cevabı gayet makul idi. Kim ol• 
H, buna cevap veremezdi, değil 
mi?.. Ali Şamil Pata da böyle 
yaptı. Kat'iyyen ağımı açmadı. 

Fakat •• O anda arabadan atladı. 
Heybetli cüssesinin yananda bir 
çocuk gibi kalan ufak tefek Ah· 
met Refik paşayı bir tekme 
darhesile yere yuvarladı; ve elin
deki kırbacı, Eczacıbaşmın kafa
ıma, gözUne, suratma iodirmiye 
başladı... Kırbaç, her initinde, 
derin bir iz bırakıyor; yerlere yu· 
varlanan ve: 

- Can kurtaran yokmu •. Pa
diıah başı için ... 

Diye bağıran Ahmet Refik 
Paıanın batından Ye ıuratından 
kanlar akıyordu. 

Ahmet Refik Paıa bir aralık 
ayağa kalktı. Koşmaya başladı. 
Atlarının başı, Haydar Paıa isti
kametine çevrilmiş olarak duran 
bir faytona atladı. 

- Sur, arabacı ... 

Diye bağırdı. Bereket versin, 
arabacı insaflı bir adamdL Koa 
koca liva paıanan bu periıan ha
line acıdı. Ali Şamilin korkusunu 
bir tarafa bırakarak dizginleri 
kavradı, Haydarpaşa tarafına sür• 
meye başladı. 

Fakat, Ali Şamil Pata da 
avmın arkasını bırakmadı. O da 
arabasına bindi. Arabacısına: 

- Yetiş JU mel'una ••• 
Emrini verdi... İki araba, çıl· 

gm bir sllratle koşuyor.. Bu 
manzaraya hayret ,. heyecan'• 
bakan halkm tüyleri ürperiyor, 
herkes kaldırımların kenarına 
bUzUlüyordu... Şimendifer hatboa 
geldikleri zaman, Ahmet Refik 
Paıa bağırdı: 

- Aman arabacı ıllr. 
- Nereye? ... 
- Haydarpaşa hastanesine. •. 
Arabacı mütemadiyen kırba· 

c:ını ıaklatıyor, atlarm nallarından 
tekerleklerin demirinden kıvılcım
lar aaçılıyordu ... Hastanenin yoku· 
ıunu çıkarlarken, Şamil Paşanın 
faytonu epeyce yaklaşmıştı. Hat· 
ta, Şamil Paşamn gOr ve mille· 
hakkim sesi bile duyuluyordu: 

- Sür, ulan.. Önüne geç ıu 
teresin .. 

Bu emri duyan Ahmet Refik 
Paşa, yalvardı: 

- Aman arabacı ıUr.. Beni 
bugUn selAmete çıkar.. Yarın 
aeoi ihya ederim ••• 

1 

Haıtanenln köşHini dönerler· 
ken aı kals1D, araba devriliyor, 
hıra dönüyordu. Artık, Haıtaba
nenin kapııı gürllnmüttU. itleri 
biten doktorlar, ikifer, Uçer ka· 
pıdan çıkıyor, Haydarpaşaya ini· 
yorlardı. Fakat bunlar, cehenneaıi 
bir sür'atle biri birinin erka11ndan 
koıan arabaları görllnce t•ıırıyor, 
olduklara yerde uııhlanmıı gibi 
durarak büytik bir hayretle ba
kıyorlardı. 

Nihayet, Ahmet Refik Paıanm 
arabası, baatane kapııının lSnünde 
durdu. Ahmet Refik Paıa, kanlar 
içinde arabadan atladı. O esnada 
kapımn önünde duran ve bir 
arkadaıiJe konuşan yUzbaşı 
(doktor Cevat Tahsin Bey) e 
çarptı. Ve kendini kapıdan içeri 
atarak: 

- Çabuk, kapılar1 kapaym .• 
Diye bağırdı. 
Doktor Cevat Tahsin Bey, 

Döndü, baktı. Başından ve 
yUzilnden kanlar sızan, ceke-
ti, tozlara bulanan, omzun· 
daki pafa apuletinin biri kopa
rak sarkan, çifte al zıhlı paşa 
pantalonu birkaç yerinden yır· 

talmış olan Ahmet Refik Paşaya 
tamdı. Yine o anda kapının 

önUnde duran ikinci faytonda, 
öfkeden sakalı dimdik olan Ali 
Şa.nil Paşayı da görUnce, mese
lenin neden ibaret olduğunu 
derhal anladı. O dakikada, in• 
ıani bir vazifesi olduğunu hatır· 
ladı. Arabasından atlıyan ve 
elindeki kırbacı tehevvürle sal· 
hyarak kapıya koşan Ali Şamil 
Paşanın önüne abldı. Aıkerca 
bir ıellm verdikten sonra : 

- Bir emriniz mi var, Paıa 
Hazretleri ? .. 

Diye, cnu oyaladı. 

Ali Şamil pafa, öfk11ini ye• 
nemiyen bir tavırla: 

- Çekilin önümden.. Şu he
rifi bir iyice tepeleyim. 

Deye haykırdı... O zaman 
doktor Cevat Tahsin Bey, bliyük 
hem de çok büyük bir celldet 
gösterdi. Kollarını kapya doğru 
ğererek: 

Yook paşam.. Bu iş, bu· 

rada olamaı .. 'Bu bina, her tlirlll 
taarruzdan masundur. Bu binanın 
kapıımda her tUrln husumetler 
durur. Biz burada, insanların 
maddi ve manevi iztiraplarını 

teıkine ·u onların yaralarını iyi 
etmiye çaJıııyoruz. Evvela beni 
yere devirmedikçe bu kap1dan 
giremeısiniz paşam. 

Dedi. • 
Ali Şamil paşa, birdenbire 

karıısına dikilen ve kendisine 
karşı bu ıuretle büyük bir cliret .. 
kirlık göıteren doktora hayretle 
bakarak durdu: 

Üç 

( ArkasL va.rJ 

Sesli Bir 
Çalgı 

Bundan Böyle Orkestra
ların Pabucu Dama Atılıyor 

Uç •••il çalgı 
Bir musikiıinaı, ayni zamanda 

keman, piyano ve gitaranın ıeaini 
veren yen~ ve mükemmel bir mu
siki Aleti yapmıştır. Bu musikişi· 
nasm adı Grasya'dır. Bu alet, 
bir tel ile elektrik cereyanına 

bağlandığı ve bir de hoparlör 
kullamldığı takdirde, aletin sesini 
istenildiği kadar yükselt~ek milm· 
klin olmaktadır. Bu ilet sayesin· 
de, orkestraların artık ehemmi· 
yeti kalm!yacağa benziyor. Çünkü 
tek bir adam, bu Uç çalgının 
ıe1ini çık ara bilmektedir. 

tc 1 lstanbul Belediyesi İl~~ları 
lstanbul l:Seiediyesinden: belediye suçları hakkında tatbik edi

len maktu para cezası tarifesinin 32 inci maddesi : 11 Numarasız oto
mobil, otobüs, kamyon, kamyonat ve motosiklet sevk ve idare 
edenlerden "25 •• lira ceza alınır.,. suretinde, karnesiz otomobil 
ıe•k ve idare eden şoförlerden alınacak cezaya dair olan 39 uncu 
maddenin de "karneaiz otomobil. otUhlil, kamyon, kamyonet idare 
etmek" suretinde tadili lstanbul Umumi Meclisince karar altma 
alınmıştır. llAn olunur. 

}f }f. 
Keşif bedeli ~870 lira 42 kuru' olan Bebek ile Ruınelihiıarı 

arasındaki rıhtımın tamiri kapalı zarfla münakasaya konulmuftur. 
Talip olanlar şartname almak ve ketif evrakını görmek üzere her 
gün Levazım mUdUrlliğline mUracaat etmeli, münakasaya girmek 
için de 215'5 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mek· 
tuplarını 22 12 932 perıembe gUnl\ aaat on beıo kadar daimi en· 
cUmene vermelidirler. 

lstanbul Belediyesinden : iskele ve bölDklerde mftnhal hamallık 
olmadığmdan hamal olmak iıtiyenlerin beyhude ietida ve talep• 
name ile mDracaat eylememeleri ilin olunur. 
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Esrarengiz Bir Kaçakçı 
Şebekesi Yakalandı 

( Haıta rah 1 nei sayfdaa ' 
llt yapmışlar, tehlikesiz muhabe
rat için ıifreler bile uydurmuş· 
tardır. 

Küçük Bir İz 
Gümrük muhafaza memurları 

her zaman uyanık davrandıkları 
için böyle bir şebekenin kaçak· 
çıhk cür'etile faaliyette bulunduk
larmı haber alır almaz derhal 
harekete geçmiılerdir. Fakat 
tebeke menıupJarı çok kurnaz 
davrandığı için ilk zamanlar ta• 
kip itinde gUçlUkler baş göıter
miıtir. Fakat memurlar, blltun 
ihtimal kapılarım birer birer yok
ladıkları içindir ki nihayet kU. 
çtik bir iz elde etmek imkloı 
kendini göıtermiştir. lıte bu 
ehemmiyet.iz iz üzerinde de
vamla bir gayretle çalııan me
murlar neticede ıebeke efradını 
cllrmll meşhut halinde bile yaka
lamıya muvaffak olmuılardır. 

Berber Dükkanında 
Galatada Çeşmemeydanı ta

raflarında küçük bir berber dllk-
kina vardır. DUkkAnı diıarıdan 
seyrettiğiniz ıaman hiçbir ıey 
göremez ve hiçbir hareketten 
tllphe etmezsiniz. Fakat bu dnk
kAn, ıebekenin merkez ittihaz 
ettiği yerdir. İçeride gllnUn ten
ha aaatlerinde eararengiz fısıltı· 
hırla lı görUlür. 

Muhafaza memurları ilk izi 
keıfettlkten ıonra bu dükkAnı 
meydana çıkarmak hususunda 
hiç güçlnk çekmemişler ve dün 
gllnUn en müsait bir saatinde 
dükkana girerek, hiç kimseye kı~ 
mıldamak fırsata vermeden araş
tırma yapmıya baılamıılardır. 

Torbalar, Mektuplar 
Yapılan aratbrmanın neticesi, 

memurların tahminlerindeki isa-
beti isbat etmiştir. Çünkü bir 
kaçak e§ya deposuna benziyen 
bu dUkkinda mühim miktarda 
sigara kAğıdı, ipekli kumaşlar, 
kunduralar vesaire bulunmuıtur. 
Fakat bulunan şeyleri yalnız 
bunlardan ibaret zannetmeyiniz. 
Paketlerin altı karı,tırıldığı za-

rnan meydana çıkan lastik tor· 
balar ıebekeuiıı çok kurnazca 
hareket ettiğini de memurlara 
anlatıvermiştir. Torbaları evveli 
boş zanneden memurlar bunlar
dan birınin içinde bir deste 
mektup ele geçirmiılerdir. 

Kaçakç1 Argos 
Bulunan mektup deateıi, iti

raf edelim ki, memurları hayrete 
dUtilrmllıtUr. Çünkü mektup-
lar bizim bildiğimiz tekilde 
yazılmamıştır. Bu mektuplarda 
kuJJanılan liHn kimaenia anlıya· 
mıyacağı şekildedir ve kaçakçı 
argosilo kaleme almmııbr. Fakat 
tetkikat neticesinde memurlar 
bu garip liıaoı da okumaya mu-a 
vaffak olmuılar, bu ıuretle de 
esrarengiz şebekenin bütlln eara· 
rını meydana çıkarmıılardır. 

Limana Girerken 
Ele geçen llstik torbaların 

kaçakçıların tefebbüılerini mu
vaffakiyete çıkarmak hususunda 
bOyllk bir rolU vardır. ÇUnkG 
argo li1anile yazılmıt mektuplarla 
Mısır' dan ve Suriye'dea kaçak 
eşya geleceğini haber alan ka
çakçılar kayıklara binerek limana 
açılıyorlar Ye yanlarınada bu toro 
balan almayı unutmıyorlar. Kaçak 
•tY•YI limana ıetiren vapura 
alzlice uzatılan bu lAıtik torbalar 
vapurlardaki tebeke mensupları 
tarafından kaçak eıya ile doldu
rulup tekrar denize atılıyor. 

Bu suretle de kaçak eşya 
hiç görülmeden ve yakalanmak 
ihtimali olmadan kaçakçıların 
eline geçmiı oluyor. 

Yakalananlar 
Bahsettiğimiz gibi uzun bir 

faaliyet neticesinde meydan' çı· 
karılan ıebekenin efradından Ha
aan ve Recep lıminde iki kiti 
dUıı yakalanmış ve derhal İhtısa• 
Mahkemesine verilmişlerdir. Güm• 
rük memurları timdi de. şebeke
nin diğer efradını araıbrıyorlar. 
Bunlarmda bugün veya yana ele 
geçmeleri çok muhtemeldir. Ka
çakçılardan yU.z binlerce lira para 
cezası ahnacağı hesap edilmiştir. 

Ecza Pahalılığı Şikiyeti 
V ekilete Bildirildi 

( Baotarnrı ı inci sayfada ) . 
- " HAIA doktor muayeneıı 

3·5 liradu. Doktorluk insaniyete 
hldim bir meslek olduğu için 
vizitelerln 1 • 2 lira arasında ol
ması ve ancak konsültasyonlarda 
Uç lira alınması fikrindeyim. İlaç 
fiatleri Uzerint! de nazarı dikkati 
celbederim. Kadıköy'de seksen 
kuruta yaptırdığ . mız bir illcı 

Bahçekapıda 40 kuruta yaptı
rıyor. 

Bu yüzde elli fark niçin ve ne
den ileri geliyor?,, 

Zahire taciri Hasan Nüzhet 
Bey. 

- u Hem dokror ve hem 
ilAç fiatl fazladır. Doktor 
vizitelerine nisbet edilirse 

iAç pahalılığı daha fazladır. Muhte
lif semtlere göre bir reçete ylizde 
50-60 fazlasına veya noksanına 
yaptmlmaktadır. 

Bu lllç pahalılığına eczahane· 
lerin tahdidi sebep olıa gerektir. 
Hükumet doktor vizitelerile, ilAç 
fiatleri Uzerinde ııkı bir mura
kabe tesis etmelidir. Vapur ta· 
rifelerini mural<abe eden hUkt\
metin bunları da murakabe et· 
mesi peklli istenebilir. 

Ankara'ya Bir Heyet 
Gidiyor 

Tlrk F armakolorlar cemiyeti 

dün fevkalade bir İçtima yapmıf" 
tar. Bu içtimaın sebebi eczanelere 
tarh edilen kazanç vergiıinin yeni 
ıeklidir. Bu tekle göre eczacılar 
sattıkları maim maliyet fiatmı, 

satış fiatını ve kArını defter• 
kaydedeceklerdir. Yani defterde 
Uç hane bulunacaktır. Bunların 
birisinde maliyet fiatı, diğerinde 

satış fiatı, UçiincllsUndede kir 
mikdarı yazılacaktır. Meıell bir 
eczacı 15 kuruıa bir diı pastası 

satsa bu 1atııım deftere ıöyl• 
kaydedecektir: 

Diş pastası, maliyet fiah 12 
kuruş, satış fiatı 15 kuruı, klr 
mikdarı 3 kuruş. 

Sene sonunda vergi memuru 
gelecek, defteri tetkik edecek 
ve kAr hanesindeki yekunu top
lıyarak bu yekundan kazanç 
vergisi tarh edecektir. 

Eczacılar bu ıekle itiraz 
-etmekte vo kendilerinden maktu 
bir vergi tarh edilmesini istemek
tedirler. Dünkü f~vkalide içtimaı 
bunun için yapmışlardır. İçtimada 
bu işle meıgul olmak ve alAka· 
darlar nezdinde teıebbUaatta 

bulunmak üzere Ankaraya bir 
heyet gönderilmesine karar veril-

mittir. Heyet buıün AnkaraJ• 
ıidecektlr • 
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Efkirı Umumiye Çanak-
kale Harbinin Lehinde di 

-
Bunlan tahlil eden Lort Kit• 

dıener tahliyenin tevlit edeceii 
lleticelerin aon derece tehlikeli 
olacağı ve böyle bir tedbire an• 
tak daha büyük bir fellketin 
lnüne geçmek nzere leveaalll edi
lebilece v ini iddia e i ordu. Biz· 
be tabliye ameliye i son derece 
lbüıknl olacağı gibi Almanların 
da lstanbulu kazanmıt olacak· 
lardı. İngiltere iıe Avuaturalya 
te Yeni Z landa kı aa ınm azim 
fedakirlıkları aayesiode elde e • 
lniı olduğu mllbim bir mevki 
lerketmit ye bu ıuretle btittın 
la1am Aleminde ıer.E ve haysi· 
)etini kaybetmit olacaktı. 

1 

dajuna da kani bulunan Mister 
GburcbW, Getibolacla bir a e'9 
Tel muyaffak olmak için Jıeneral 
Hamiltonan iatediği takviye ka-

lkiırci çarei halle gelince Lort 
kitch.Jer, Jeneral Hamilton'un 
latediği efrat ile cephanenin te
darik edilemiyeceğini batta bu 
••dar kuvvetlerle bile bekikaten 
kat'ı bir netice istihsal edilebil
lneaİDİD de ıllpheli oldujuou ileri 
llrüyordu. 

Lort Kitcbner lç&ncO hatb
eketin ihtiyar edilmeıine taraf· 
16rlnftyordu. Bu suretle ha· 
et edildiji takdirde lngiltero
ıerefi Yikaye edileceji Jibİ 

kanların kapaaı da laerbanr 
mtıdahaleJ• •- ~uncfiı..,... 
b. Bund...,. maada lngiltere, 

ularda gayet mühim bir ıev
ııoktamm.. iıgal et•kte 

me Y.- .-leeilk ve 
ıSflt Irak " Kaffrasflt 

helerinde ciddi f.aaliyetten 
edilmit olacaklardı. Halt* 
klerin Çanakkale cepbeainde 
termekt• olduklara mukave
e devam edememeleri ihtimali 
yardı ki bu suretle lnıilizletin 
lemiye muvaffak olacakları da 

flpheıizdi. 
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mayııta, yani muhtırayı kaleme 
aldıiı tarihte. hakikatta bir idarei 
... ıahat ıiyuetinden bqka bir 
ıey olm yan bu llçllncli lıatb ba
raketi tuYip etmekte idi. Fakat 
'l balkanda Çaakkal• ko.U.,oaa 
lftima ettiti yaldt Lort Kitchener 
fikrim temamen cleğiftirmiıti. 

l hasiran tarihini tqayan Mis
ter Cbarçbill'ia muhtara• iH ikin
d hattı haraklb ,aaıı Gelibolu'da 
Acilen flclcletli bir harekete ıeçil
•eainl iltizam edl] rda. Mider 
Cburcblll Almanlar D Garp cep
heaindeki mOttefikiD battı yar .. 
cak kadar kunetll olmlldaldarım 
" plecek iç •J zarfanda ela bu 
Mnc:e kunetleaemiyecelderioi, 
cllier taraftan mlttefilderin de 
Alman hatlanm yarablleceklerinin 
ıayet fllphe!I oldupnu, olu olsa 
uim uyiat yerilerek Alman 
hatbma ancak bir miktar blkl
lebileceia .. i " llç d&rt mil aruı 
kazanmak auretile Fransız cep• 
heıiode kat'ı bir netice iıtihıal 
edllemiyeceiini Ueri ıllrliyordu. 
Filhakika Garp cepheaiode bir 
mu•asene ba1al olmut •e her iki 
taraf ta olduğu yerde aayma a 
idi ye bu vaziyetin uzun b"r 
mü det devam etmesi do kuv· 
Yet e mul te iıter Chur
chill bu c phede tekrar taarruza 
ıeçilmuinin fiddetl• a eyhiade 
idi. 

Bu ...-ait tah'boda •e tn,ııte
re adaaamn tatilAdan maaua ol· 

taabnınıa gCSoderilmeaini talep 
ediyor ve bu e&adı tedarik et• 
menin de pekall kabil olduğunu 
iddia ediyordu. 

Gelibolu sahne harbi için IA
zım olan ynkaek infı Aklı top 
mermİIİ meycuttu Ye yar m ada 
da li~ d6rt md kac!ar ı er gttme
nin aevku ceyİf nokta· na.ı randan 
bllyOk bir ehemmiyeti vardı. Ki
lidOlbahirin zapb ile boğaz ar 
aç labilecek ve Tilrk • Alman 
donanması da imha edilebilecoek· 
ti. O zaman lstanbu un zaptı 
için Rualardan da istifade kabil 
olacaktı. 

· Bunun neticesi hlltiln Balkan• 
lar iti:Afiyun ıiimres ne i tıbak 
edecek ve Türkiye ıahnei harp
ten ihraç edilmit olacaktı. D ğer 
cephei harplerde, iç ay zarfında 
buna benzer hiçbir harekatta 
bulunmak kabil midi? 

Miater Cburcbill, kaybedl ecek 
•- olmad jını •IJllJGr. G• 
Dholu 1anm adasındaki sefer ne 

ftt pbatr hitama erd nlir e, 
garp cephesinde de okadar ç buk 
taarruz ve muvaffakıyet i b · r ta
arrq .. reketine çıleb'lecğini, 
f t Yiye t 

Her 

Genç er e Düşünüyor? 
C Baıtaarfa 1 laoi •rfa.W 

IBmmla fanab bamlamat olclop 
muı kanaabndaJllo Alcl i IJlll 

mektaplardau birini ele bugiln 
nqrediyoruL Bu mektuba yazan 
genç, Tıp faklllteal talebeaindea 
Celil Bedri Beydir. Genç Tıbbi
yeli diyor ki: 

- Dllnya tarihi. Tlrk lnklll· 
bını en mUbim hadise olarak 
kaydetmekle bahtiyar olmaıtur. 
lnkillbıma tarihin en mOhim 
d6nemeç noktasıdır. Bu hakikab 
dlfmant.nm~ da tealim ve tas· 
dik ettigini g&rüyoruz. lnkillbımaz, 
kuvvetli ve kurtarıcı hamlelerle 
yojnrulmuştur. 

Ba Vekilimizin dediğini bir 
de ben tekrar edeyinı: Çetin gftn• 
ter bitmemııtir. Her genç mukad· 
des ıayeyi baıında taı mak ve 
ona fi&te yaıamak ve dfiltlam k 
mecburiyetini idrak etmelidir. 
lnkilAF çılar alınmasa liz m ıelen 
bir ka e.ain kapısına açt lar. Biz 
o kalanın yılmaz ve korkmaz 
bekçıler yİL 

Memleketin her u1vu; en kO
çllk b creıioe kadar yeni ve zinde 
kuvve-teri massed cek, kultftrile, 
beyecanlarile, batile, vOcudile 
açılao yolda yüruyecektir. Bogln
den daha çok mes'ut ve aiinetli 
g tini rin arefesindeyiz. 

Bu memleketın her e•lldı 

oıo ı&ndtrilmesi teehhur eder •eya 
bun ar parça parça g&nderi irH 
neticede bltün is enilen ve batta 
is enilen Ieo de faz a kıtaat i 6n
dermek ve bu suretle n6betle bil· 
tün Türk or u ar J e ayrı ayn 

mecburiyeti bl
edlJOrda. 

cemiyetin pçirdifi buhrular 
kaqıaıncla dit 11kmak ve yılma
mak kabiliyetindedir. 

Din bir nlhe halinde Ticda· 
namda kalmlfbr. 

Aile hakkındaki telakkilerim : 
Kanaatamca; bir memleket 

hudutlarında bekliyen nlbdçi ne 
kadar titiz Ye mftteceuiaae aile
Jİ de okadar titiz ye mOteceuia 
bir ı&z albnda bulundurmak lizım
dır. Ailenin cemiyetin n6Yeti olda
tuaa kabul edersiniz zannederim. 
Bu nllved~ki 16zle göriilmiyen 
partikllller milli ve içtimai me'9 
cudiyetimizde kalan ve kökln 
unsurlar n baılangıcı değil midir? 

Ana kucağ oda pfkat tadan, 
vatanın kucağında muhabbet bu
l r. Ana ocağ oda namus . koru
mu aı ağrenen vatanın namu
sunu korur. Her memlekette; 
o mem eketin kendi blinyeainden 
tete kül etmit bir aile tipi Yar
dır. Bizim de teassup Ye ceha
letten kurtulmuı, asil ve aaf 
Türk an'anelerile yuğurulmut bir 
aıle tipimiz olmalL 

Hayattan her Tilrk genci gibi 
ben de korkmıyorum. Hayatın 
korkulu ıünleri olma1a yaşamak 
belki tdts z bile olur. Mllfldllleri 
yıkmak yapbca bir ıey deiil 
midir? 

Naıal yaıamak ilterainiz? Dl
yoraunuz.. 

lyı J•f&lll•k iatiyorum, diye
ceğim. Muayyen bir hayat .. idi 
kaıtetmiyorum. Refabua prb ıer· 
Yet derler. Fakat laiç te IJI• 
deJildir. MeYld de refaha pıt 
olamaz. Bunl..- benim hayati ka
biliyetimin karııl ğı olacaktır. 
Y atamayı iyi teflkld ettikten 
sonra; ber za- iyi JaflllQlf 
ol • ki bana veter.,. 

ak • 
ır ez.yettir. 

• 

• BIQ KUMBMA 
ALiNiZ. 

Fırsattan ~ ade Ederek 
P A R A Arttırınızl 

ÇABUK ye 81HHI 

ıuıus, aabun U"9 fır9wı 

RAZViTE 
kremini kullanınıs. 

MiKROP olan hrçalardan, yaza 
nUıQn olldini buru9turan potas ı 
krem ve aabunlardan kurt11lura11 
nı ı. KO~Qk ve bUyUk tOpl r 
l'ardar. Rer yerde satılır. Depoııı. 
Y etıl ırek, Sıvacıy n Ba ı No. 10 

TeJ. 20131 

FRA TELLi SPERCO 

ed r v D 
le lır. 
Y kı d Burgaz, V&rna v K en e 

bar ket edec k upurlar 
Oreatea vapuru 15 K. e ve d ru. 
H•rcules vapuru 28 K evv 

doğru. 
Hermea •ap11r1111 K. aanlye c1oğr11 
A ıterdamjan beklenen va ıırlar: 

Oreatea vapuru 15 K- evv le d tra• 
Hercul• vapuru 28 K. evvele doğr11 
Hermea vaparu 11 K. ıaniye doğ 11 

Am terdamdan hareket edecek vap r ar 
Herculea vapıııu 'l K. evvele do Herin•• Yaparu 11 K. evvele do 
•IPPON YU&Ell KAlllHA 

Japon Yapur tampanJUI) 
Yo oba a, Kobe, Dairen, Tsmgtao, 

Shangba , Bon ong, Singapor, OolomM, 
Su ez, Port Saıt, lzmir, lıtan bul, P re, 
C nevre, Valencla Ltverpol v Olasg w 
Umanları arasında doğra poeta. 

(Ak rm ıız Ye do~u) 
Towooll• ....... vapuru 20 K. 

e.vele du •· 
D•w ....... apura 19 K. aa i 

dotrıı 
Ta silit için Galata'da itan• • k f 
Bana da FRATELLl SPERCO, E Rl O, 
SPERCO ve llAHTUKLARl halef eri 
vaııur ace ta ığıaa ınaracut. 

Tel. 4 - 4'19-21 

Tayyare Piyango 
Müdürlüğünden: 

ll0,000 Lira kazam SM70 
numaralı biletin beşte 
birlik bir parçaaa Ôde
mit'te, bir parçaaa latan
bulda ve diier parçaaa 
lzmir' de aablmlf iki par
ça• lstanbul' da aatılma
yarak • ade edilmit mi· 
tebakisi aablmamııt r. 

1S.OOOLira mabet eden 20070 
nuparah biletin Oç par
çasa latan but' da Ye bir 
parçası da Bursa' da u
aablm•ı mlltebald par
çalan aatılmamııhı. 

ıo,000 Lira kaıanaa atooe 
aumarah b letia iki parı
çuı l.tanbal' da bir par
çam lamir' de atllmq 
iki parça• latanW'da 
•e bil parp• Trüson
da aat lmayuak iade 
ecl"lmit Ye dip parça· 
lan aablmam11br. 

Dr. A. KUTIEL 

__ ... Lenin--.. 



• 

FİKRİ TEVF.K 
Otomobil ve Makinist Mektebi 

Cumhuriyet abidesi karşısında No. 
61 inci ye ni ders devresi 2 inci 

ka nun i pt idasında başlıyacaktır. 

Mektebin tedris miiddeti 3 ay 

ücreti yapt r ılan direksiyon ta lifl"

leri adedine göre 25, 40, 50 

liradır. Talebeye hususi garaj -

mııda verilen tamircilik cip 1"'rile 

beraber haftada dört ders gös

terilmekte, direksiyon talimlerine 

ye ameliyata ç ok e h<-m miyet 

veril mektedir . (Bel" . İ) _ eh

liyetname almak istiyen şoförler, 

ŞOFÖR İMTiHANI 
mektebim iıden tedarik edebilirler.) T afsilat 

saatleri 15 - 18 arasında. 
Telefon : 4 .2508 .A"l!P'!"~~ı::ıııaı1111 

En gllzide muharriilerimizin iştira l< 

Muhtıralı Hayat 
elti l<leri kıymetli eser 

Takvimi 
Yakında çıkıyor 

Muhtıralı HAYAT TA K V l"M I 'ne iştirak 
eden muhaJ"rirler: 

Takvlm luımı ; Muvakkit Abd ülmuta Yenı kanunlar: Narif 

Sıhh1 : Doktor Muhıtn lt mali Spo r k11mı ; MuaHlm Sami 

: Fel1efc mualllml Hll111t 7.1> a Ziraat • ; Hamdi 

Edeblrat ~ : Edip Peyami S ı fa lfıu iyal~ ; Huan Nanuk Beyler. 

SON POSTA 

kocan1e birbirinizi 
yiyor musunuz ? 

- Aman cicim, ban ona ııa· 
yet iyi bir çare buldum ••• lnhl· 
earan neffa llkörlerlnl evden 
~k•lk etmi yorum. Karı koca 
tath içip tath konufuyoruz. 

lstanbul Altmca icra Memur· 
luOundan: M dıcu1. ve pnraya Çf'Hil
ııı• ı:ı ıııuk ırrc r ı tıı İ\ ah ırıerm·•rli 

•Jcf kak malı açıl. k 011,.ol 'o çorçh esi 
kuıa tıdofli a~ ıı B ·~ rlundn tı ıl~ ılk 
Parııı .. kJ; ı ı ok ,..;ı r7 ~o lu lıaucıde 
H-1 -~~2 t ırıhııı • ıııu'l.ıdıf p..ı.z.ar gııniı 
mt .ı d.ııı ona knd lr lıirin<' İ açık art

ıırm ı tıo tıl: (':t,;ı ı la n t ılip olarıl rın 
ırıal ılliııdo rııt-mur ı miıracaat arı i an 
c lıı ıur. 

Tasarruf ve 
, 

. -
In.hisar~ar Umum Müdürlüğünden: 
lzmırde fabrıkamıza teslim edilmek nzere ıartnamesine tevfikan 

45 kık ~~I ton motorin aa~n alınacaktır.Taliplerin pazarlığa iıtirak 
e~m~k ıçın yUzde 7,5 temmatlarına hamilen 21-12·932 çarıamba 
gilnil saat 15 te Galatada Mllbayaa komsiyonuna müracaatları. 

Yerli Mallar Haftası Şerefine 
1ükcmnw l MUHTIRA \e bir HARITA'\I havı olnn bu kıymetli 

e erin fıatı yahıız 25, ,.j)tJi ı 35 kuruştur. 

Merkezi: lıtanbu1 Maarif kütüphanesidir. Yerli Mallar Pazarında 

BÜYÜK TENZİLAT Eıaı Mevki ve oevl 
2 1 Galata yolcu salonu kartııında atik mezbaha 

bf naa mtlştemilitaodan altı oda. 25. -
94 Heybelh.da Vah caddesi 2 No. gazino 30. -

149 Kaıu?Jpaıada Cami ıokajında 41 No. hane 5. - Fırsattan istifade ediniz. 
150 tt " " 43 " " 5. -
165 20 Galataaaray Avrupa pasajı 20 ,, dUkkla 40. -
458 Boğaziçi T rabya caddeıi 288 11 ana 5. -
258 BUyUkada Kamino 6nll volisi 40. -
190 Çenıelköy Kaldmmyolu sokağında 22·48 No. hane 5. -

Balada muharrer emlAk birer sene müddetle bilnıüzayede 
kiraya verileceğinden tali pi rin ihaleye ml\sadifrt. 22, t 2,932 
perşembe gUnU saat on altıda şubemize müracaatla 

Ankara'da 
Çocuk ·sarayı caddest 

Kumbara, bütün bir İs···kbal'dir! 

İktısat ve tasarruf 
yalnız nazariyat 
ile değil ... 

•.. Bir kumbara a arak 
biriktirmekle para 

öğrenilir .h 
(Türkiye İş Bankası) 

fstanbul'da 

Bahçekapı ve Beyoğulunda 
lstiklAI caddesi 

almaz. 
Pek çok 

HASSASTIR • 
• 

Samı unda 
Bankalar caddesi 

ALMANY AN.iN 
R•dyo musabakalarmda 1 lnclllljl kazanmıftır. 

G.ılatada : Voyvoda cııddo iııdo Kuleli mng.ız ı 'T'tıldon: 44547 

----------~--~---------~~~-:ı-------------------------lstanbul 4 Uncu icra Memur- o o d 7 Luçuk n ı otıııdo peJ nk"eeı 
lu§undan: Toınaıııı n 7600 lira kı)- .. 
met t kdir edilen 'fl şllköydo ~evke- alınır mOterakim 'orgılerle belediye 
tiye ma.hııllesındo ~ enı Evronos zade re imler i vakıf icnrder i mfişterilero aittı r. 
Bıuvar camıı Şerif cnr!do i J ~ı. utcu lıl~4 ıı u ınımı.lı ıcra vo if ,l9 kan un u 
sokagmda bir ve ıo-.,G-56 mOkerrer ı 1 9 madd ino t v ıkan hakları tapu 
numar:ılarla murakkaııı b.Llcıı limon- i illerilo sul>lt olmıyarı ipotekli ala-
luğu havi ınaa l>ahço bir b b haueniıı c. klılıırıla dığer e.l kadarların ıhtlrak 
tamam ı ı l y ne beb •rıne 450 ş r lira-
dan tnınaınlarma 900 lira. kı~ ınet t~k- h k 1 &ah ipleri 111 bu hakla rını ve 
dlr edilen ayni yerde ve ayni nurua lııı u ilo faiz ve mesarifo dnlıil olan 
r tarla mura k, m iki kı ·a l okdiğerıno i ld" tarının ilftm tnrilı nden itıbaren 
maklüp tcıın mları dalıı ayrı yrı 9art- 20 g Ilı içir de evrakı m ısbltolcrıle 
namelerle açık arttırmıya 'aı eclilın ş iJildlrmeleri l.ııımdır . Aksi lıalde hak· 
olup ts-1 n. 93 > tarihinde şnrtııaıncleri lnıı t J) ı icillerile abit ol mı) anlu r 
divanh<4nC)e talık e lılerek u-l-1933 satış bodoll riuiıı pn)I ıına ından hnri o 
tarihine mu adlf puş ınbe gilnH eaat kalırlar al:tkadarları i şbu 11 addei k ı-
14 den 17 Y kadar dalreıııızde açık nuni) oye hukwo gore tcvfıki har eket 
nrttı r ınıı. ile tılar ktır. Arttırmalar etıneltıri \'o daha fazl a uıalilmat al mak 
ikincidir . Bmııcı arıtırınalımııda 450 
ıer lira kt~ ı etlerine ıO ş r lirnya ve 
diA"er iGOJ li ra kı ymetllsıoede 1000 lira
ya talı ı ı çıkmıı olup bu kerrc en ~·ot. 

arttaraoları n Uzerlermde bırakıll.caklardır. 
Arttırmıtlara ı ıtlrak etmek içlu 

istİ}On leriıı 932fl0i do ~a ıı umar il• 
meıouriyotimize ınıır c:ıntlan iliı.n olun ut-

Son Poata Mal..>.aaaı 

Sabıbi : Ali Ekreıa 
Ne11lJilt Mlcllril: Halil C:.ltff 


