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BEKLENMIYEN BiR HADiSE 

Caninin Tutulmasına Bir 
Gazete Sebep Oldu · ı::e1~~Ci:1b~in, 
Yümni Celil Beyin Y apbğı Mühim Rol 

Birkaç glin ihtimali Tardı. 
evvel gazeteler Alelhuaa1 mllca-
ıBeyoğlu'nda Ru- dele e111a11nda 
meli bamnda kaclmın apına 
Evantiya admı tılulmıı n . &ldOk· 
tqıyan ihtiyar tea HDnl o ıe-
bir Rum kadJ. kilde bıraka~ 
aının, dairesinde llllf olan mendil 
~ple boğazından (AntuTan)m men-
bogulmuş, ölll diline benziyordu. 
bulunduğunu ha- Bin~enaleyh tllp-
ber verdiler. Çok benm. uyanmaıı 
geçmeden kadı· ta~il ıd~ lıte bu 
mn Antuvan ile iki salin tutul-
Pandeli isminde malanmn Ye maz-
lki adam tara• nun olara.k Ad· 
fmdan boğulduğu• lly~ye verıl~ele-
nun anlaşıldığım rinm aebebı ~un-
da ilave ettiler dan ıbarettar. 
•e en nihayet ikinci Safha .• 
katillerin tutul• Kdl Sokrat adff:r•ı• gdrlllrk• te•dlfen itin bundan 
~aklarını, ye. Ad- mubarrlrlmlzl• k.-fıl ... ror aonra takibettiği 
tiyeye Yenldıklerinl yazdılar. - Bu nual f8Y ? dl1e dllftln- mecra1a gelince, bu bir ainema 

Hiç 18pbe etmiyoruz. ba mlfdaGsdlr. Fakat eminiz, itin romanına benzer, o derece ıarip. 
hadiseyi merakla okumut, •onana it ybllnl ltrenecek olunanıs, laaaılmıyacak bir mukaddlmell 
kadar takip etmipinizdir. Fakat ba hayretiniz bir defa daba faı• •ardır. 
ayal •amanda da bu haberi lalqacaktır. Bir Gazete" 
Yeren ıazotelerin kııa bir müddet Madam QEYantiya) ölD olarak Dikkat ediniz: Buraya kadar 
toora: bulunduiu zaman eneli ( Antu- aalatbjınm ~lerin ıuot .. 

- • ftte yaalıtlık Yar, Ant.. •••) Ue ( Paadeli) 8imlncle iki lerde uzan uza~;. ...ı.blclail 
Yan Ue Paodeli'nio katil olma- adamdan tlphe edildL Ba adam- bir ..................... TablmJe 
clıklan anlaııldı. Aııl katilin lar Madam EYaatiyayı en aonra ıofarler kah•uiadeyb. Kartımız• 
Sokrat isminde biri olduğu mey- liyaret eden inunlardı. Fazla da ki muada ( Ytımni Celil ) 

el k h if tut ld Olarak kadından fena bir mu.. 
iıminl taşıyan bir genç var, elin• 

ana çı b ve er u u." de de rumca bir gazete ı 
Dediklerini okuduğunuz u- mele g6rmliflerdi. Kin ile hiddet Bu genç az çok rumca bilir, 

man eminiz, hayret etmiş: ile bu cinayeti iılemiş olmaları (Devamı 8 inci nyfada ) 

lran Baş Eğmedi Eski Borçlar 

lngilizlerin Taleplel'ind~ Haklı Olup Ol- ~e;;~~Jd. 
madıgıv Milletler Mec- a e 1 ı 

Pari•, 15 ( AA ) - O•manlı 
lisinde Konuşulacak Düyunu Umumiye Mecliai ldaresi, 
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,~, .· · .. 
I • •.•• ~· 

o 
'TEBRiZ 

Pariıte TOrk h0k6meti mllmu-
allleri ile muhtelif memleketler 
hamillerinin murahhaalan aruanda 
prenıip itibarile bir ltiW bllll 
olduğunu bildirmektehir. 

Bu itilafname, TBrlriyenia lıi .. 
IUİn• dllfen borçlara ait faizlerin 
tuYiyelİn• tekrar bqlamlmaat 
huıuıunu derpİf etmiye mlıait 
bulunmaktadır. 

Maarif Vekaletine 
Zeki Bir Çocuk 
Takdim Ediyoruz 

Beyıebir (Huauıl) - Şehrimiz 
Gaıipap mektebinde ıayanl dik
kat bir zekAya malik 9 yaılarında 
öksüz bir çocuk Tardır. Bu çocuk, 
teneke ve tahta parçaları Ye aaat 
zembereği ile kereste fabrikaııma 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Amerika' da Calışan 
Japon Casuslan 

-20- Yazan:. Berndorf 

Japon e11susu M. OZakl Amerlk•'dakl maıazasınd• 
NeJ)'orkta oturu M. Osakl tamamıtbr. 

lıminde dir zat ~ardır. Bu adam 
Japonyalı bir tüccardır ve toptan 
Japon malları utar, hayali çok 

aakindir. Amerikada iı g&rdDğtı 
kimaeler aruında mealekl aamu1-
klrlıiı ve yDkıek ahllla ile 

* Amerikama baıhca harp lima
nı olan San Diyego şehrinde de 
tahminen otm yqlannda kızıl 
aaçlı bir kadın yqar. Endamı 

( Devamı 10 unou aayfada ) 

Karadeniz Akdenize 
Selim Gönderdi 

Dün Öğleden itibaren Samsun Demir
yolu İşlemiye Başladı 

_ _..,. ... 

Yukarda ......... dan, •••ltd• 
Mer81nd•n lllrer menzara 

J>1a aabab aaat oa biri çeyrek 
ıeç• Ankaradaa bir tren kallda. 
Dolra ( SamlUll ) a hareket etti. 
Lokomotifin lurlade ı 

- bk dotra treule Aakara
clan Samıuaa Hllm I CllmlHi 
yazıbrdı. 

Yine dan Samıundaa bir tren 

kalkb, dojru ( Merlİll) • laareket 
etti. Lokomotifinin lzerlacle: 

- Karadeabd• Akdeaia ... 
lam 1 ctlmlul ftl'da Ye tra har .. 
ket ederken bottbl Sa...- bar 
ram yapıyordu. 

~ 
Bu iki fıkranın memleket beaabae 

na ifade ettiji mana necllr? Dlla 
( Battarafı 10 uncu aayfad& ) 

lran Şahı Pehlevi Hz. ıe lnglltereKraıı 
Be.inci Corç ve petrol kuyuları clva• 

rmı gllsteran lran harllaaı 

bir nOmunesini yapmıı ve iıletmiyede 
muvaffak olmuıtur. Çocuğun yap
bğı bu fabrika ntımune1inin de- ~ 
ğirtneo taşları olan tavla zarlan 
bir iki buğdayı kolaylıkla un ha
line getirmektedir. 

15 kAnunaevvel perıembe! 
Bu tarıhte Sarkta kanlı bir 

muharebeye mukaddeme olmua 
bile, bir kısım lran topraldaruwa 
laıWs ukerl tarafmclu İflaliae 

ıahlt olacağını zannedenlerin al
dandıkları anlaıılda. 

Filhakika Tahran hllkimetinia 
( Devama 10 une11 1a7fa4a ) 

Bu zeki çocuk bundan bqb 
mektebia buhar makinelinl de 
bir çay kutusu ve teneke parça• 
larlle ayaea taklit etmit •• iflet
mit& 

Taaarruf we Yerll Malları Hettaal manaeebetll• gllzel lllP .... 
mUaabakaaı tertip edlldL Resimde bu mUS11bakanın bir lntUn11111 
.... u,areunu• talellAllnı 9 uncu •• ,._....... akuıa•ketll• 



2 Sayra 
s::=---

[ ~alkın Sesi] 

Dünya Durmadan 
Karışıyor 

Son ıanlerde dyaıt ufuklarda 
7ine fftpheli fırtına bulutları 

41olatıyor. Franaa n lngtlterentn 
Amerikaya olan borçlarından çı· 
kan Mdiıe, Iranın lngiltereye 
kartı, meıhar gaı kumpanyası 
fmtlya11aı feıbetmet ıuretlle 
harekete geçmeıl tızcrlerinds 

ehemmiyetle durulacak meeele
lerdlı. Bu huıa1ta ftklrlerlni 
yoklar.lığımız klmP.1eler diyorlar ki: 

SeUm Bey ( Niı1'rıtaıı 27 ) 
- Dünyada umumi harp ile bat· 

byan aaraıob el'ao deyam ediyor. 
Fakat herkea rötıuinden korktuğu 
içindir iri yeni bir gürültO patlamıyor. 
Ancak bana öyle geliyor ki Franaa 
ile lnıilterenin Amerikaya olan 
borçları bOynlr: bir hidlıe çıkaracak. 
Ne yapalım artık alııtık. 

* 
Ali Cemli Bey ( Adliye memur-

lanndan ) 
fuJ'iltere ile Franaa Amerlkay 

b'r oyun etmek için çırpınıp duru• 
yorlar. Fakat lki•ide hala:•ızdır. BıJi

kiı Amerikanın yerdea ı<>to kadar 
hakkı Tardır. Franıı:ılar Almanya'yı 

nuıl aıkıthrıyorlana Amerika'da 
hakkını almak için ayak diriyor. 
Bunda kı:ıı!acak bir fey yok 
ki... Maamafih bana kalına bu 
meıele kanlı b·r felakete gidemer. 
Çüııkil mil!etler harbın acıhj"ını 

adamakıllı tattılar. Yeni bir muha
rebenin rıülhiş bir fellkel olacağını 

buaün an!amıyan kimıe kalmamııtır. 

* Mlthat B y ( Sirkeci Meriç kraat· 
1 aM İ ) 

- Son gün1erde lılerim bozuk 
ı:ittiği için gautoleti iyice tehlp 
edeıne.:ım. Ahbaplarc1an lşl'tiğirne 

göre bir ıey"er oluyormufo Olıun da 
ıörelim bakalım. Fakat biz uzaktan 
ıey:rd o'alım. Çünkü her hiciiHde 
ibret a:ınacak bir şey nıdır. 

* Cemal B y ( Gedikpafa 12 ) 
- Artık biltün milletler u!r ol· 

mamak, kapitola•yon zinc.r.nden 
kurtulmak iıtiyor. lnılllıler İrandaki 
petrol kuyuları için vaktile altın 

d6krnllt'er, ne yapalım. Her mlllet 
kendi toprağını eline almak lıtiyor. 

Artık e1ki dn;rler geçti. iran kom· 
ıumu:ıun ıoıı hareketi hoıuma ritti. 

* Kemal llUenu Bey ( Beşikt.at Se
renco Buy) 

- Franı•z.'arın hareketine hayret 
ettim. Amerikoya borç ödemek İ•le• 

m'yorlarnnş. Almanyadald a1ncaltları 
iç n tahin kesilen bu mitıet U-ıumi 
h.upte kendisino yardım eden ve 
onu m hvolmaktan kurtaran dostuna 
karşı timdi din !k çeviriyor. Deıle 

karg-ı:yı oysun gözünfi, derler. Vaktile 
atalarıau:z çok doğru •~yleuıit-

Para Borsası 
Borsada bazı tabTiller ynksel· 

mektedir. Dün Düyunu Muvahide 
56,75 ve ikramiyeli Demiryolları 
tahvilib 5, 15 ten muamele gör· 
nıOıtür. 

~ON POSTA 
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Bir Depo Keşfedildi 
Tabancalar, Cephaneler, Binlerce 
Çakmak Taşı, Sigara t(iğıdı Ve Saire 

Gtımrilk Muhafaza BaımUdürlllğOnQn kaçakçı· 
lıkla ııkı bir mücadele halinde olduğunu haber 
vermiştik. Bu mücadelenin diin de yeni bir eseri 
meydana çıkmıı ve Muhafaza memurları müthiş 
bir kaçak eşya depoıu keıfetmişlerdir. HAdise 
ıöyle olmuf tur: 

1ekiz yfiz tane çakmak taıı, bir mikdar üaara 
kAğıdı, birkaç ruvelver, bir mikdar cephane bu-

lunmuı ve clerhal müıadere edilmiıtir. Osman 
Beyle dört arkadaşı yakalanmışlar Ye kaçakçılık 

Ortaköyde Osman Bey namında bir ı:abn d6rt 

k•nunu mucibince derhal tevkif edilmiılerdir. Bun

dan ba4ka Beyoğluoda dn bir İtalyan kaçakçının 
evinde bir bavul içinde bir mikdar ipekli kumaı arkadaıı ile kaçakçılık yaptıkları ba'ber alınmış ve 

derhal takibata girişilmiıtir." Yapılan sürekli takip
ler neticesinde Osman Beyin evinde otuz iki bin 

bu unmuştur. Kaçakçılar lhtııaa mahkemeıino YO

rilmiılerdir. 

Kepazelik! 
Artık Neredeyse Gözden 

Sürme A şıracaklar 

lstanbul polisi ıimdiye kadar 
miıli görillmemiı bir b~raıılık 

hAdiıeıi teıbit etmiıtir. HAdiseyi 
hiçbir mütalea ıerdioe lüzum gör
meden yazıyoruz: Meşhur sabıka
lılardan Kirkor diln Nişantaıı 

taraflarında doln~ırken sokak o,.. 
ta1ından oynayan altı ya,ında bir 
çocuğa tesadnf etmiıtir. Bu ço

cuk Halit Efendi isminde bir 
aşçının oğlu O mandır. Kirkor 
bir arahk çocuğun yanına yaklaş-

mış ve:"gel, aana oyuncak nlayım,. 
diye çocuğu kandırarak elinden 
tutmuş ve ileriye doğru götür:. 
müştür. Etrafmı iyice kollayan 
Kirkpr tenha bir yere gelindiği 

zaman çocuğu kucağına almış ve 
yavrucağın ayağındaki yeni lAs
tikleri usulcacJk çıkarıp çccuğu 
tekrar yere bırnkmıı ve k .. çmıya 
başlamıştır. Fakat lastıklerinin 

çaiındığnıı anlayan çocuk ferya
da başlad ğı için yetişeıı pclisler 
Kirkoru çabucak yakalamışlardır. 

Mua }imler 
Kendi Aralarında ilmi Mü

nakaşalar Yapacaklar 

Bilumum mektepler ikinci 
kAnunun birinden itibaren bir 
hafta müddetle ı5mestr tatili 

yapacaklardır. Bu tatil esnasında 
mekteı lerde muallimler arns nda 
teşkil cdilmiı olan mesai birlik
leri toplnnarak muhtelıf ilmi ve 
terbiyevi meseleleri müzakere ve 
münakaşa edeceklerdir. Bunqan 
başka Mıntaka Mufe .. tişleri de 
muallimleri toplıyarak idari vo 
terbiyevi tavıiyelerde Lulunacak
lardır. 

Mütekaitler 
Yetimler 
Ve Dullar 
Emlak ankasının Kolay
lığı Herkesi Sevinairdi 

Emlük bankasının mlitekait, 
dul ve yetimlerin maaş cilzdanla
nnı ayde yüzde bir faizle kırma• 
sı iyi neticeler vermiştir. Dul ve 
yetimler büld\mctin aldığı bu 
lcarardan fevkalade memnun ol· 
duklarmı söylemektedirler. Fakat 

maateeıiıf bazı mütekait, dul 
ve yetimler maaş cüzdanlarım 

lc:anun1 şekiller dahiliudc mnra
bah:ıc lar kar tırdıklara için maaş 

cüzdanlarile mühlirlerini Ye borç 
senetlerini bunlorm ellerinden 
kurtar marn ktadır. Bu vaziyette 
olanl rdan bjrçoğu Emlak ban· 

kasına mür&caat ederek dertleri
ni anlatmışlardır. Söyl~ndiğine 

göre murabahac lığı mennetwekle 
t ıuvazzaf olan İktısat VekAleti 
komserliği bu gibilerio tefeciler
den kurtulması için bazı teşeb
büsler yapmıştır. Komiserlik 
resmen yapılacak şikAyetler üze
rine bu şekildeki muamelelere 
derhal vaz'iyet edecek ve kanu• 
nen yap.iması icap eden muame
leleri yapacaktır. 

Em'ak bankaıı kAnunuevvel, 
kAnunusani ve ıubat aylarında 
llç bin miltekait, dul ve yetimin 
cüzdanlarını k rm ş ve bunlara 
iki yüz yirmi beş bin lira para 
verm:ştir. Mart, nisan, mayis ay
lar na ait cüzdnnlarda ayda yüz· 
de bir faizle kırılmaktadır, fİm
diye kadar bin beş yUz kişi 
maaşl ranı kırd rmıı vo bunlara 
yliz yinni bin lira verilmiştir. 

Bu aylar için 350-400 bin liralık 
muamef e yapılacağı tahmin edil
mektedir. 

Mektepliler 
Kahvelere Gitmemeleri 

için Kontrol Başladı 
Haber aldığ.mıza göre Maarif 

VekAleti mektep talebelerinin 
kahvelere Ye ban aygunıuz yer
lere devam etmemeleri için 1eni 
kararlar vermiJtir. Bu karar mu
cibince; bütiln orta Ye ilk tedri
ıa t müfettişleri llkı bir ıurette 
teftiş faaliyetine giri;ecekler, Ve
kAletin emirlerine muhalif olarak 
kahvelerde Ye biçimsiz yerlerde 
görUlt:n talebeler coza görecektir. 

Diğer taraftan Darülfünun Ye 
diğer yüksek mektepler mllda
vimlerinin de bot vakitlerini k h· 
vel,-rde geçirdikleri ileri nürtılmllş, 
ancak bu vaziyetin yüksek tahail 
talebeleri için bir mabfel olma
ması yüzünden ileri geldiği anla· 
ıılmıştır. Verilen malümala göre 
ıon zamanlarda Darülfiınon tale
belerinden bazı Hanımların da 
Beyaz.ıttaki kahvelerde tavla oy
nadıklan g örülmftstllr. Ali kadarlar 

yüksek tahsil talebeleri için bir 
klüp tesisini düşUnmiye bqla
mışlardır. 

Mekteplerde 
Evve~ce Yapılan Teşkil~t 

Takviye Edilecek 

lıktedrisat Müfettişleri bu sene 
de birksç ay içinde bir kongre 
yapacaklardır. Kongrede muhtelif 
terbiye ve tedris meseleleri mev-

zubahs olacak vo ene!ce verilmiş 
ve tatbik edilmiş olan kararlar
dan alınan neticeler üzerinde iÖ

rlişülecektir. 

Mekteplerdeki yakın yurt, ilmi 
araştırma ve kooperatif teşkila
tının önümüzdeki seneden itibaren 
daha ziyade kuvvetlendirilmesine 
çalışı 1acaktır. 

KAnunueneJ 16 

Günün Tarihi ----- ........ 
Kahve 
Şirket 

Tacirleri 
Kuracak 

Bir kahvo Limtet Şirketi teı· 
kili için kahve tacirleri aras nda 
mllzakereler yapılmaktadır. Şir
ketin Hrmayesi onar bin liralık 
hiue eenetlerine aynJmlf olmak 
llzere iki yüz eUi bin liradır. 
Şirketin nizamnamesi tasdik edil· 
mek üzere yakında İktısat Vekl• 
leline g&ıderilecektir. 

Kalp Sektasinden 
~kcr, kahve ve çay tacirle

rlnden Mina Makıimyadia Efendi 
dün mağazasında yemek yeırkea 
birdenbire vefat etmiştir. 

Sandallı B" r Hırsız 
Muıtafn isminde bir sabıkalı 

Yemişte kuru üzüm ticareti y paa 
Mehmet Efendinin mağazasından 
bir aandık Uı.lim çalnı ş, kaç.mıya 
baılamışbr. Mustafa bir nrabk 
sahilde boı bir sandal bulınuf, 
koca sandığı ıandala koyup ken
diai de içine atlamıf ve küreklere 
aaılaıya başlamışhr. Hırsızın deniz 
yolile kaçhğım gören polisler 
bqka bir sandala athyarak 
peşinden gitm'şler ve Muatafavı 
yarı yolda > akalamışlardır. 

Hastalık 
Zührevi 1-lasta ,ıklara 
Tutulanlar Eksiliyvr 
Bu ıene zührevi hastalıkların 

çoğaldığı hakkında IÖylenen söz
lerin doğru olmadığı anlaııl
maktadh. Alakadarlardan aldı• 
ğımız malumata nazaran gerek 
korunma Yasıtalannın artmasından 
ve gerek•e balkın &ıhlıi terbiyo
ıinin yükselmesinden dolayı züb
rero baatahklar, artmak şöyle dur
sun bilikia azalmıştır. Hastalığa 
ya calananlar da dispanserlerde 
ciddi şekilde tedavi edilmektedir. 

Köpeklerin Havlaması 
Gazetemize yapılan bir ihbara 

g8re bazı semtlerde köpeklerin 
boğutma ve havlamaları balkı 
iz.aç etmektedir. Bilhassa EyUp
liler köpeklerden şikayet etmekte 
ve gece uyuyamadıklarını söyl&
mektedirler. Köpeklerin öldürUl• 
mesi için Belediye şubelerinden 
bazılarına müracnRtlar yapılnı.ştır. 

Yılbaşı 
Geliyor 

Yılbaş•nı gelmes·ne, yAni } e
ni 933 senesinin baı na on beş gUn 
kaldı. Her sene olduğu gibi bu 
sene de Y lbaşı içjn Beyoğlu ta• 
raflarmdc haz rlık faa'iyet'eri gö
rülmektedir. Dükkanlarda çeşit 
çeşit oyuncaklar, N-Jel baba tem
ıilleri vesaire... Fcakat bu seneki 
hazırlıklar, buhranın tesirile ola• 
cak geçen ıenel<indeu daha ha• 
raretıizdir. Diğer taraftan Yılba• 
ı mOnasebetile çam ağaçlarmın 
kesilmeme!:İ için alAkadar makam 
şimdiden gözkulak olınaktadır. 

jL. __ S_o_n_R_o_s_ta_n_ı_n_R_e_sı_·m_l_i_H_ik_a_Ag_e_s_i .. _: __ _____ R_a_z_a_r_O_la_Hı_a_s_a_n_B_eg_D_iu_o_r_Kl_i:_~ 

- Malimya Haaan Bey, on ı ... Bu mllddet 
~ senelik §airiıu.. be1ecanlı-

zarf.oda. oe 1 ... Ne acıklı ıiirler yazdı:n, 
fakat tam bir senedir çalıı.yorum ... 

/ 
/ 

---

... T .ım üç bin yOı mıua ·ı bir tlir 
kitabı hazırladım, Jakaada ,akacak, 
bni7e ederl!IM. 

HHan Bey - Bu ıUrleri ol<umalı 
lçia de tamam iç bln 7la lıtıi lh• 
btachmL. 



H rgun 

lngiltere 
lran 
ihtilafı 

---

..__._ ______ S. N. 

lran hllktime.tinin "Anılo-Per· 
ıiaa OD Co" tir.ketinin imtiya1191 
Uıa ettiğini, bir ajam t•lırafı 
oluak yaımııtık. 

1apitere Iİyaaetiain deiifmes 
ana hatlannı bilenler, bu haberin 
nekaclar mOhim olduğttnu derbal 
takdir ederler. 

Mister Willam Knot d' Arcy 
isminde bir lnailiz maliyecisi, 
1901 tarihinde Baara k6rfe1i 
lzerinde bulunan Abadan lima• 
aı civanndaki bat&n bavalinin 
petrol imtiyazını, 60 ıene m'1d
detle lran htıkdmetinden almııta. 
blc petrol kuyuıu l 908 de bulun
•llf ve ayni tene Lonarada 
"Anv{o • Persian Oil Oo., İ8mill
cle bir Anonim ıirketi teeull9 
etmifti. O ,aadea itibven tirbt 
JlkMk bir f..u,.t ........ 
t..U.bm ıenitletti ve dllnya 
._,.iacleld petrol rekabetine itti
m etti. 

Harbi umumi eaaaaıncla ft 

1917 Rua inkdlln netlcaiade 
Belte'fiklerln Baki petrol maden
lerini ellerine geçirmeleri llurlae, 
lngiitere bahriyesi "Anglo-Per
aian" firketinln hiııe ıeııetlerini 
A•rupa Ye Amerika bonalarında 
ravaı yavq ıabn almaya batla
mııta. Buglln hfue aenetlerinill 
Jlzde altmııından fulall lngiltere 
devletinin ılinde bulunmakta Y• 

loymeti 15 milyon ln,w& tir ... 
qmaktadır. Şirketia pekol ~ 
•atinin ylzd• yetınlfbala Laı8tere 
ltahrlyeal tarafından ıatın alındı• 
jmı illYe ederıek, İran hilkiıme
tinin "Auglo-Peraian" imtiyazını 
Ura etmeıi, dotradan c1otraJa 
Lı,Uten devletine kal'fl bir dar
be tqkll eder. 

lraa hDkOmetlpia, imtfyua 
Dıada Deri alr~ sebeplerde, 
hukuki bir mahiyet g&rDlmemek
tedir. Ancak Ye hakimiyeti milll
yeye temas eden buı mDll
haıalar ıerdedilmektedir. Fakat 
Londra Avam kamuaaında, ha
riciye mllıteıannın bu huuata 
Yerdiği izahat ve nim·reıml p
setelerin noktal naıarlan ıazden 
seçlrllirse, bu meselede Rua-
1anın bir rol oynadıjı zannı or
taya çıkar. iraa latlk6metinin ve 
bilbaua Bqvekll Tiaıurbf Has
retlerinin aon umanlarda. Rm 
yaya mlltemayil olduğu, ber
kesin maldmudur. Zahiren fa. 
l(iltere kendi tebeuınıa lran 
Uk6metile yapbğı mukavelelere 
lal.lel getirilmemeli için her titrli 
tedbiri alacaima ıtıphe yoktur. 
Zaten lngiltere parllmentoıunda 
hu muele hakkında cereyaa et
mif olan mllnakapdan IODfa 
Tahran hllktimoti mhakere1e 
hazır oldufwıa laildinnfttir. 

lngiltere ve lna Cüaijeti 
Akvam uuıdırlar. ikisi de U
laey aulh hakem mahkemeaiae 
her tlrltl ibtillflarrm halletmek 
için mlracaat etmiye mecbur
durlar. Bu takclirM bu 1P.Glai• 
ibtillfm herhalde laalledilecellae 
ıGpbe yoktur. 

Valime 
G61cllk Turgut Reia bahriye 

ı•dildi mektebi demirci muallimi 
H. H8an'1 Beyin kerimesi Emine 
Leman Hanımla ı••lemiz ter 
bayü lbrabim Osman Be~ cl8a 
Eminlall evlenme claireainCle ni
kf bJan tarafeynin arkadaılan 
lauauruada icra kihamııtar. 
.t\rka~mıa n mulıter• r•fi. 1s..... tebrik, .a., ..... aud•t 
dileriz. 

Son Postanın Resimli Makalesi a Dün, Bugün, Yarına 

1 - Din bir d alaa rerl dla...
mek Ye glJrillmemek Grere maslye 
l'•Çmlıtlr. 

2 - Yarıa ne olacall belll 3 - Fakat bul'ln ehnizded'r. Dün 
4etfldfr. lç'a bir fey 7apamauınız. Yarın tç·n 

pek az teJ yapabflininiz. Fakat 
buailn h.r t•Y yapablllninia. Burün
clen tezi yok, ne yapacakaanaz bul'Gn 
yapın iL 

SON : TELGRAF HABERLERİ 

Barut • • 
lşmde Son Safha 

Hasan B. Dedi Ki: "Arkadaşlar, Benim 
Ziftlenmek Huyum Yoktur,, 

~kara, 16 (Huaull) - M. Mecliai dlln Kl21111 Relik Şe•ket Bey lk alarak, Meclia ualarıa-
Pqamn riyasetinde toplandı EYt"ell 60 imza ile dan builaranı zan altında bırakan bu blc:liaenia 
bir arzuhal verea ıedikU sabitlerin taleplerinin arbk kapann111 oldujuna, bu zanlarıa yeriade ol· 
kaballlne imkAn olmadıiaaa dair bir mazbata kabul madıfıaın anlqaldıjuu. fakat Mecliae leke atlrmek 
edildL Sonra INlr.ot m-.lem.den dolayı Trabzon iller ıibl bu fena faJİalan ortaya çakaraaiarm. 
meb'-.u HaUn Bey haldondald muhtelit enclmen cezuıı kalmamua llzımMeldiihd .a,lecli. 
mubataaı okundu. Mazbata da. Huan Beyi~ b t Mllt~akıben Huan B. de kalkarak hlnaetlerin-

1 1 d d 1 k d
. . . • aru den emın olanlarm her tOrlll ittihamlar L---da 

mete es n en o ayı en ıııne atfedılen ııten alikaaı M lia h d dal b 1 .._....,u 
.. • ec uzurun a a et u acaklannı a6yledikten 

olmadıgmdan hakkında tahkik~t yapılmasına lOıum IOnra dedi ki: "Hullıa arkadqlar, benim ıiftlen-
görlllmediği ya11hyordu. mek huyum yoktur.,, 

Eski Osmanlı Borç çın 895,435,000 
Frank Ödeyeceğiz 

Eald oımaala borçlan hakkındaki mlsabreler etr .. 
fıncla bir uruım• ba11l oldupna dair birinci .. ,tamızda 
kaıa bir Parlı haberi Yar. Bu huauıta Ankara muliablri
mtı ıu tafıilltı v•rl1orı 

Ankara, 16 (Huıual) - Oımanlı borçlan bak· 
kında Pariate uıua mlddetteberi devam edea mll
ukereler kat'ı bir neticeye Yarllllft umumi ular 
mıya dair ilk imzalar at&llDlfbr. 

Şimdi kat'ı bir itillfname baıırlanmaktaclır. 
Maliye Veklleti Nakit itleri Mldllril Sam Be1 iti-

Dostluk Kadın 
lktısat 

Sergisi 

Wname1i tetkik için Pariıe ıidecektlr. 
Anlatma uaaları p,dur: Tediyat yeni Tark ... 

bama lıererinc:len yapılacaktır. Serma7e 895,435000 
franktır. F aiı ytbde yedi buçaktar. T ediyat ya 
frank ••1a mlltakir para ile yapılacaktır. 
Şark fimencliferlm tahvllib hakkındaki uld 

· h&kamler baki kalacak, tDmrDk Yaridab Tllrk 
eabamına kal'fllık olacak Ye tecliyat 1 haziran 933 
tarilıfı inden bqlıyacakbr. ltillfname Mı11et meclilİ tara• 

ndan tutik edilir edilmez tatbik olunacaktır. 

Afyon işleri 
lımir, 16 ( Huıusl ) - Bazı 

afyon tacirleri muhtelif meaelelerl 
belletmek &zere Ankaraya gide
ceklerdir. 

Sofya, 15 - Mestanlı •• 
KarcaaU araıındakl demlryolunun 
kllfadı mlnaaebetile Tllrkiye bak· 
kında yapılan doıtluk tezablrata 
hakkında yarım reaml Labulgarie 
pzeteai hararetli netriyatta bu
lunmaktadır. 

Bir Teftiş 
Ankaıt. 1" - Demiryollan 

Umam Modnra Refik Bey, teftit 
icha M.ı.tma lıareket etti. 

Ankara, 16 (Huıuli)- Mecliı 
Reiai KAzım Pap cltln lametpqa 
Kaa &aatitllbde kurulan kadın 
iktaaat ıergiıini kllfat etmittir. 
Klpt merasiminde Baıvekil Pt
ile diğer htıldimet erkim hazır 
buluamuıtur· Sergl çok sengin 
ye glıeldir. 

Zaro Ağa Balediyade 
Evvelce Belediye bqhade.neai 

olan Zaro ağa yine eaki memu
riyetin• tayin eclilmiftir. 

Yeni ısblalhar 
.Darlilflnuda tqekkll ed .. 

bir komiayon Os Tlrlrçe 18blhalar 
baarlamafa batlamqbr. 

}STER iNAN, iSTER iNANMA! 
Bir -ıazeted• obclak: ...... sanıyorum. Vakıa feeı bedan hizmet etmea 
.. Bugilnler.cle doktorlarımızın - AIJ•h ekıik et Y• ldmıe bedaYa çabımak fçln lSmilr Ye l'lınuru 

me1ln 1 - ehr fl0a7abkları me1elell meYSUU babı- dalcmes, amma bialmkllerla para babıincle ıllterdlk· 
oluyor. Yani "bialerdtin, bls hHtalar.Jan .ı.cakları leri teaHup H alchklan nsiyet biıi baıta olmaktan 
para röriltülÜJ9C. Geçenlerde beklmlerimts ba it için in lllme}'i tercih edecek dereceye getiriyor. Ne idi 
bir içtima yapmaıt.r. - Hikmeti bld• • aralarında o, reçe•lerde bir llf prifmilflerol: Bır doktor bir 
cat çıkmadan aaatlvte --~mt\ılw •• nihayet bu- laaıtayı eliaıt alda mı arbk bqka hekim ona baJaa. 
1ın atanan M.etler,ia batta as o'dapa karar Hr· uuyacalc... Neden?. TedaYl kanımu n cllye ml? Ha
mitler. Daha fenaa iç Ura almaia llıım relen yır, birlblr!erlnd..- flauta apartmamalr 1anl birlWrl .. 
bir hekimin il~ ualtap bl lira almaeını da rlnla klnna keat ptlrmeaaek lçia. DeJDeln Bir 
meaetınltler ... Ve ltltin bu ı.areketleril• pıterml.. heldaae dlftlnlı- Sial tedavi eclemecli... Btr batk .. 
ler ki bir kere hHt. oa.ara preHm. Qadaa ıonra maa rldemiJeceklials... O bekhııi llıl lJI .. l•eeye 
lfip içinde lnıaf filln k.ı.aa.... sı. - .... armut Y• ,. lldlril••·~ kadar ........... .ıaealr... Bu .... 
ap9'• oluruz. •• ........ etmek itile ,._.,._,. .. ,clir. Allala 

Detrtoıı.art•u• O. .._. ... Wııaz ap fılttildertai ı iaNf nrıW... 

/STER iNAN, iSTER INANllAI 

Sözün Kısası 

Münderecatımızın çoklu
/ıından dercedilememiı-
tir. -~ .. 

Türk 
~ Yunan 
Anlaşması 

Yunaniataa ile uaauıda cere
yan eden iktisadi •e ticari mliza. 
kere hayb ilerlemif tir. bara
cat Ofisi Mftdlrll Cemal, Ticaret 
Oda11 U muml kAtibi Vehbi be,.. 
ier mftzakerelerde bulunmak &zere 
yakanda Atinaya gideklerdir. 

Kazım Paşa 
Millet Mecli9i Reİ.Iİ Kam. 

P• cfitlerini tedavi ettirmelr 
için bu a ıbahld treale Ankara
dan pbrimid tetrif etmiflerdir. 

Seyrisefainde 
SeyriHfaln ldar..min , .... 

alacala pldl Ulda11da bala ..
ltmat Yerilmektedfr. Ezclmle 
idare: iç hatlar, dat hatlar, fab-
rika Ye hawzlar •• lal.-
wdak claireleriae aynlacak. 
her dairenia bir mldtlrl buluaa
caktar. bmaat •eklleti Yapar ... 
IUDlan için yeni' tarife!• Jaamb. 
pcakbr. 

Terkos işi 
TerkOIUD devri .... 1..ı ile 

me.gal olmak ilen Belecli1• 
Reitl Muhiddin, Beledi7e Fm 
itleri MlclM Zi1a •e lkb..t 
Mtıdllrl Atam Beyler balla 
Ankaraya gideceklerdir. 

Karftlıkh ŞiklJll r......- •Halık yapan Ali 
Rma Efenclinia poliae ... caat 
ederek )'&moda pnoalak 1apa 
Htntl Efendi tarafmclaD 38 
lira11nm çalındatuu iddia etmlt. 
bil de ba kldiaya yUllUfblr. 
Ôjreadiiimiz• Kin ha aeferde 
Hilal 'Efendi liarakola ılderek 
•Ki Ali Rıza Efendiclea clapk 
yecliti laakkıada bir tf klyett• 
bulUDmUflur. ---
Silahlar 
Konferansı 
Ve Türkiye 

Cenevre, 15 (A. A.) - Sillb
ları Bırakma KonferaDll u•aml 
komiayoaaDUD dftnldl topluapnda 
Tllrkiy• murahham Cemal Ha..ı 
Bey p beyanatta 'bulanmuttur: 

-Ttırkiye heyeti marabh .... 
bet deYlet &r8'ında hud ola 
anı .. -~ memnuni7etle lirw 
mitfk Tlrk laeyetl mmaW..-
ıU&DID 1laterdii1 memaam,.t 
milletlerin he7etl amalnlyabai .... 
kadar ed•n m ... lelerlll •••lat 
Wr daire içinde dall. fakd 
alldadar batna dewletlerba 
iftirakil• ................ 
hakkıac:la her faratta tekrar et
tiji noktai nuanm blfWr veçhile 
haleldar ec1 ..... 

Cemyati Akvamdaı Bir Zat 
Şehrimizde 

Cemi1eti Akvam Hdz18Mlaba 
Komalyona Reiai Mllyl Jeyia 
latap Mard dtln aababld eldtpr..
le ıebrimize ıelmif k•clW Sdt
bıy• Mldlri1eti •e latıabal Etib
ba Oduı namma cloktoılan .. 
tarafnadan iatikhal MILzdt'dr. 
Profedr dla pceJI ... Sefa
retinde ııedrmiftir. ~• ._,.. Aa
kara1a ptecektlr. AYchtiaM .......................... 
aleti.-. 
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Memleket Manzaraları 

Kozan 
Yeniden 
Kuruluyor 

Kozan. ( Hususi ) - Bllyük 
Türk Tarihinin çok eski devir.,. 
lere ait değerli asarını etrafında 
toplayan, derebeylik zamanında 
Kozan oğullarının idaresi altında 
yaşı yan kasabamızın binaları 
kesme taşlarla İnşa edilmiştir. 

Kasaba Fransız işgalinden evvel 
dört bin haneyi mntecaviz iken 
fstilAda çok harap ollllUŞ yıkıl
mış ve bina mikdarı yarıya İn• 
miştir. Kasabada elektrik tcnvi· 
rah yoktur. İşlek cadde ve so .. 
kaklar lnkı lambalar ile tenvir 
edilıe halkımız. karanlıktan kur· 
tulmut olacaktır. İçme ıuyn için 
de yazın aıkaoh çekilmektedir. 
Kasabaya alb &aat çeken ( Da
ğılcak) yaylaıın.n çok sağlam 
bir ıuyu vardır, bunu ıehre akıt· 
mak az bir masrafla mllmknn 
olacaktır. Belediye bu buıuıta 
tetkikat yapmaktadır. Kuabada 
yeni bekçi teıkilAh yapıldığı gibi 
kır bekç:Ieri de bir teşkilAta 
raptedilmiş ve hepsi bir örnek 
elbise giymeye mecbur tutul
mUflardır. 

Devrek'te 
Çok Vahşice Bir Cinayet 

Yapıldı 

Devrek ( Husuıf ) - Burada 
ıfmdiye kadar iıitiJmemİf feci 
ve tOyler örpertici bir cinayet 
olmuf, ıerir bir adam kardaıım 
rarça parça parçahyarak 6ld0r
müştür: 

Dergene köyftoden Pimehi 
oğlu Mehmet Ç-YUf, bir miraı 
me"eleıiodan dolayı kardaıı 
Ômere kızmış, enelki gece geç 
Yakit komıuıundan dönen kar· 
daşına pusu kuı arak, saçma ile 
muhtelif yerlerinden yaralamııtır. 

Mehmet çavuı Ômerin dii19 
tüğilnll gördükten ıonra koşmuş, 
elindeki bıçakla kardaşının kafa .. 
ıını, kollarım, bacaklanna Te 

vücudunun muhtelif yerlerini par• 
çalamıya başlamıştır. 

Katil bu caniyane hareketin· 
den sonra kaçmıt fakat yaka
lanmıştır. 

lzmir'de 
Çok Feci Bir Cinayet 

Yapıldı 
lzmir ( Husuıi ) - Gördeı'te 

çok feci ve tüyler ürpertici bir ci
nayet olmuıtur. Okçularh lımail 
Ağa, evvelki sabab yatağında 
başı kesilmiı bir halde bulull"' 
muştur. 

Zavallı ihtiyz.nn kafuı oda
D'D bir köşesinde vlicudn de 
karyolada kalmıştır. Geceleyin 
işlenen bu vahşi cinayeti bitiıik 
odada yatan Ağanın karı11 ve 
kızı kat'iyyen İfİtmeJ>İşlerdir. 
Katil, lsmail Ağayı yatağında 
Llirdenbire baslırmıf, ustura ile 
kafa&1nı uçurup atmııtır. Şerir 
katil aranmaktadır. 

ErikWde Hayır Seven Bir Adam 
Erikli (H'"aJst) - Erikli ile 

Karapınar istasiyc...nu al·as ndaki 
harap ıosenin tamir ve inşası 
Erikli eşrafından Sarı zadf' Ah· 
met Bey tarafmdan deruhte edil
miş ve derhal faaliyete geçil
miştir. 

Ahmet Beyb bu bayırlı işi 
.. ine alması takdirlerle karoı

tır. 

Pulatiı Gittikçe Güzelleşiyor 
-

Beledive Mükemmel Bir Hal Yaptırdı, 
Şehirde Hayat Çok Ucuzdur 

Polatlı (Husu- halde yapılmak-
at) - Hay11Jana ,,. tadır. Kasabamıı.• ,. 
ovalarının mer-
kezi olan Pulath 
milli milcadelo- ı 
mizde yüksek 
bir oöhret ka
za om ş. iıtikl41 

uğrunda çalışan 

Türk kuvvetle
rmın ordugAhı 
olarak tanınmış· 
br. Birkaç ıene 

evveline kadar 
mütevazi bir 
köycük olan Pu-

lath Buglio Ana• 
dolunun en şirin 
Ye en mamur kasabalarından bi· l 
ridir. Yeni kurulan bu kasabanın 
zirai vaziyeti de mühimdir. Plt" 
latlı buğdayı bir eıi bulunamaya .. 
cak kadar nefistir ve en pahalı 
satılan buğdaydır. Burada yetişen 

Adana' da 
Bir Ölüm Hadisesi 

Ve Bir Dedikodu 
Adana (Hususi) - Oamaniye

den fehrimize tedavi edilmek 
llzere gelen Zübeyde isminde 
bir kadm evvelki gece Cnmhuri• 
yet otelinde bir·denbire öJmüıtür. 
Birçok kimaelerin iddialarına Tt~-
zaran yanlıı bir ilAçla öldürLlı.:n 

kadını, ıehrimizdeki doktorlar 
muayene etmişlor ve bunun ale
IAde bir ölnm olduğunu teıbit 
etmiılerdir. ----

Şarkışla' da 
Kahve Yerine Üzüm 

ikram Edilecek 
Şarkışla (Hususi) - Tasarruf 

ve yerli mallar haftasının yaklaş
maaı üzerine kaıamııda faaliyet 
baılamıştar. 

Tayyare cemiyeti binaıında 
yapılan bir içtimada incir, hndık, 
üzüm, kuUaoılmaaı iç.in karar 
verilmiıtir. Bundan böyle evl~rde, 
çay kahve yerine f .odılc üzüm 
incir verilecektir. 

Havza'da 
Bir Kaza Yüzünden Bir 

Terzi Yaralandı 
Havza ( Hususi ) - Burada 

Müessif bir kaza olmu,, Hacı 
Ali zade Ômer Beyin elindeil 
kaza ile yere düşen bir tabanca 
ateş almış, çıkan kurşun terzi 
Şerif ustayı yaralamıştır. Şerif 
ustanın yarası ağırdır. Mecruh 
ameliyat yap ılmak üzere Samsun'a 
nakledilmiştir. 

Muş'ta 

Suiistimal Maznunlan 
Mahkemeye Veriliyor 
Muş ( Hususi ) - Muş Mele:· 

tupçusu Tevfik Beyle tiç nabiyo 
müdürünün işleri. teftiş edilmiştir. 
J:ju :r:evata suföıtimal zannı alt nda 
işten ~ı çektirilmiştir. Tahkikat 
eva·akı Ac!liyeyo verilmek üzere
dir. 

E•kl f'ulatlıdan bir lnUba 
tiftik, yapağı ve afyon da diğer
lerine nazaran kıymetlidir. 

Pulatlıda şimdi haftada iki 
defa pazar kurulmaktadır. Bele.o 
diye mükemmel bir hal yaptır

mıştır. Sebze ve et satışlar1 bu 

Tarsus'ta 
Ziraat Ban~ 
kasıKöylüye 

Tohumluk 
Dağıtıyor 

Tar•u• Ziraat Bankası 

Tarıuı, ( Huausl ) - Ziraat 
Baokaı;ı Ceyhandan ıabn aldığı 
buğday• köylüye tevzi etmiye 
batlamıştır. Tevzi edilen tohum
luk bir buçuk milyon kilo buğ
day, yarım milyon kilo arpadır. 
Buğday Ceyhandan okkası 6 ku-

ruşa alınm ı, köylllye beş kuruş 
25 aan1.im u~erindeo ye kefa!eti 

mnteselıile ile dağıblmıftır. Zi

raat Bankasının bu baynhahAne 

tavas\ubı aayesinde Tarsustakl 
ekin vaziyeti diizelmiştir. KöylD 

timdi de ayni ıekilde çekit ley .. 
ıiini rica etmektedir. Banka kay .. 
lünUn bu ihtiyacım da karşdamak 
l~in teşebbüslere başlamıştır. 

Söke'de Yeni Bir Banka 
Açı:acak ff1ı ? 

Söke (Husu~t) - Kasabamız
da yalnız Zirant bankaıının bir 
oubesi V•ud r. Akseki Ticaret 
bankasının da. burada bir şııbc aç• 
ması için teşebbtlse girişil&.0iştir. 

Bu teşebbtıs tabakl:uk edene 
kaıabamızda ticari faaliyetia ar
tacai• iimit edilmektedir. 

da et, yumurta, 
yağ ı· 

ucuzu •. . _ .... 
tereyağının ok
kaıı 80 kuruıa, 

bir yumurta kırk 
par,,.ya, bir ta· 

Yuk ( 1 O) kuruşa 

ıa tıl mak ta d ı r. 

Yalnız ev kiralan 

biraz pahalıdır. 

Yakında kaıa

banıa elektrik 

tesisata yap,la-
cakbr. • 

l Belediye ıimdi bir de asri fınn 
yapt.rmaktadır. HulAsa Pulatb 
hergUn biraz daha terakki et
mekte ve gittikçe bllytlyerek mtı-
kemmel bir tehir halini almak
tadır. 

Denizli'de 
Yerli Malları Sergisi 

Merasimle Açıldı 

Denizli (Hususi) - Yerli mal .. 
}arı sergisi bUyilk bir merasimle 
aç lmış, birçok yerli malı firma• 
lara sergiye ittirak etmiştir. Bu 
meyanda ipekiş mamulatı da 
serkİ de teşhir edilmiye bqlaıı
mıtbr. 

Söke ve Nazilli halkı sergiye 
iştirak etmek için Aydın demir
yolu kumpanyasından bir Avizo 
tertibini rica etmiıJerdir. 

Aydın' da 
Bir AlkoJ Fabrikası 

Kuruluyor 
Aydın, (Huswıl) - Kut adalı 

Ahmet Bey namında bir zat, yj.;. 
!Ayetimize tabi Selçuk istasyonu
nun karşısında bir alkol fabriiıası 
inşa ettirmiıtir. Fal:nl a lOzu• 
mu olan makineler yakında ge-
lecektir. Hurda incir ve OzUmle
rimizin istihlakinde büyllk bir 
faydası görüleceği ıUpbesiz olan 
bu fdbrikanın inşaaı müıtahıili 
memnun etmiştir. 

Aşçklık 
Aşçılara iş Bulmsk için 
Bir Cemiyet Kuruluyor 

Ankara ( Huıusl) - Boşta 
olan aşçılara yer ve iı bulm .k, 
aşçıların menfaatlerini müdafaa 
etmek için lstanbul, İımir, An
kara gibi bOynk ıebirlerde birer 
Aşçı Cemiyeti teşkil edilecektir. 
Cemiyet Türk aşçtlığının daha 
ziyade inkişaf etmesi için elinden 
geleni yapacaktır. 

Arapkir' de 
Kıskançlık Yüzünden Bir 

Cinayet Yapıldı · 
Arapkir ( Hususi ) - Muallim 

mektebi mezunlanndan Tarık Ef. 
isminde bir genç, evvelki gece, 
bir eğlentide Nurettin isminde 
birisini tabanca ile 6ldOrmDıtllr . 
Cinayete aebep, bir kadıa kır 
kançlıiı dır. 

Münakaşa 

Sanatkar 
Ve 
Halk 

1 

Nurııllalı Ata 
Edebiyat Alemimizde .. Halka 

doğru ,, a8zU artık mllııakap 
edileme~ bir esas oluyor. Fakat 
bu ılSzl\n daima iyi anlaşıldığını, 
en aıiJ manasında kullaoıldığın1 
zannetmiyorum. • Halka doğru,,, 
birçok muharrirlerimiz için bir 
çalı4ma, cehit emri değil, bir 
buitlik, fikri tembellik mazereti 
oluyor. 

.. Biz, diyorlar, halka hitaben 
yazıyoruz; hallu güzel 'eyler 
okumağa alıştıracağız. Fakat 
halk, hiç olmazsa bugllnkll hA· 
llnde, 6yle pek ince, pek 1üksek 
oeylerden boılanaıaz. Onu, anlı. 
yabileceği sözler, fikirlerle tenvir 
edeceğiz ve o yavaş yavş yüksele
cek, .. belki yann, belki yarındu 
da yakın,. bizim asıl gilzel yazıla
nmıa anlıyacak. Zannediyor mu
ıunuz ki biz yalnız bu kadar 
yavan ıeyler yazabiliriz? Billkia, 
elimizden çok ince şiirler, hik4'
yeler de gelir.. Fakat onlan 
ıimdilik bırıkıyoruz; şimdi halkı 
tenvir ile, üzerinde gütel eserleri 
yükselteceğimiz zemini hazırla• 
makla meşgulüz !. ,, 

iyi ama derinlik, yavanlık 
kiıbl değil, fıtridir. Bir muharrir 
lıtediği zaman derin, istediği 
zaman yavan şeyler yazamaz ki 1 
Siz, mademki bin dereden ıu 
getirerek [yavan yazabiliyorsunuz, 
o halde esasen yavao adamlar
ıınız. Zaten sizin en ylikıek, ea 
derin diye yazd ğanız şeyleri de 
biliriz; onlar da l ugünktller 
kadar yavand:r. 

Sonra o .. balkı yavaş yavaı 
al ııtırmak,, iddianız, o tedriç fikri 
yok mu? işte o herşeyi bozuyor. 

Sanat, fikir faaliyetlerinde 
tedriç yoktur. Çocuk ve hallı 
çirki.ııi görerek güzele, yavanı 
okuyarak derine al:şamaz. Çirkia 
çirkine, yavan yavana al ştırır. 

Halkı gUzel eserl~ri okumağa 

alııtırmak mı İlitİ) orsunuz? Ona 
derhal en güzel eserleri verin. 
Evveli belki anJıyamaz; zararı 
yok, nihayet anlar. Çabuk anla• 
ıın diye ona çirkini ve çirkinden• 
de çirkin olan yarım-güzeli verir
ıeniz, onu astl gayo zanneder ve 
bir daha dü:ıeltmiye imkan yoktur. 

Hem .. Halk aolas n dıye böyle 
yavan yazıyoruz,, iddiasında ne 
feci ktistahlık var! Siz yllkıekt .. 
ıiniz, halk aşağıdadır; lütfen ona 
doğru eğmyoraunuz, 6yle mi? 
Halbuki "Halka doğru,. nun aııl 
ve asil manası "Halkla beraber, 
halkm içinden., demektir. 

Her sanatkar, her fıkir adamı, 
yapabileceğinden fazlu nı, battı 
yalnız mükemmeli istihdaf ederek 
güzel ve hayırlı bir eser yarata· 
bilir. Sanat, fikir faaliyeti, insanan 
kendi kendinin fevkin~ çıkmak 
için gösterdiği gayrettir. Saoat
klr kendinden aşağ.ya değil, 
kendi derecesindekilere de değil, 
kendinden yükseklere hitap eder. 

Evet, halka doğru, yani halkı 
aanatkirm fevkinde bir kül et· 
nıeğe doğru. Kendi fevkimize 
ynkseltmek istediğimiz bir mef· 
bumu, kendimizden aşağa telAkki 
ederek işe başlamak ne tuhaf 
oluyor! "Halka doğru,, , kuvveti 
halktan almak demektir; kuvvet 
pınarına eğilmek olmaz. oraya 
yllkıelmek lazımdır. 

. ..Halka doğru,, bir yavanlık 
nıaıereti olmamalıdır; fakat öyle 
111Dnedenler çok. 
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( Sigase~ Alemi l 
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Fransız Kabine
sinin 1Jüş11lesi~a
ten Mukarrerdi 

Fran•ız lcab'neal, ev •elkl gnn 
t•"•it müddeti dün gelen Amerika 
borç ara münaaebetlle Meb'uua Mec
Uain a yaptıtı bir münakıtta neticeai 
latıfayt1 mecbur oldu. Maamafib l:u 
laidıae, hiç klmaeyi hayrete dutllr• 
medi. ÇGnkO :Cabine re·aı M. rerlyo 
•u ta t•ilin Amerikaya •eri.meal f1k
r:nde ld". Halbuki mecl"ı ekseriyeti 
•u f kre muarızdı. Bu •aaiyet kar{I• 
91nda kabl ıenin filcrlnde ıarar etmesi 
tlt.mek, muhakkak bir ıukutu ıöıe 
•lmaaı demekti. Noktal nazarını mü• 
daf a etti •• düttO. Kabinenin bu 
•kıbetl, diyorua ki, kimıeyl hayrete 
düşürmedi. 10 kantJnuenel tarihll 
bir Frana ı gazetealnin bu bahı 
•akkrnda yazdıtı a1atıkl aabrlar 
lddiamıaıa iıabetioi tamam•• teyit 
eder. 

Bu gazete diyor lı:I: 
• Bu aatırlan yaadıtJmıı fU da

•tkada, Meb'uHn Meel ıinin IS kA
Dunue••el tal..ait yad .. ı lıakkında 

• çbır karara lihik olrnamııtır. Maa
aıafih bu karar, tahmin we mOşahe• 
delerimia ilaerirıda tesir yapamaz. 
Çünki Amerıkan mdal.bl kar~ı .. ında 
M. Heriyo'nu:l takip ettiği hath ha
reketi M1Uct Mecl ıinde tasvip eden 
b r ek•eriyct ıoktur. Haflalar, batta 
•ylar var ki bu nokta ıarabat peyda 
etmiştir. Yalnız, ~imdiye kader 
111uphem kalan nokta, kabine reiainin 
Meclia huzurunda takınacağı parl• 
ınanter ta•ır ve hareket idi. 

Evvelco kaydetmi,t k ki bu zat, 
lıu meae e mumısebetıle ıükut et· 
m·ye kar r .erml,tir. Onun duşmek 
için intıhap ett ği bu zemin, h l.i· 
katen ter fi b:r 1ai ndır. Çuııkl 
llariciye iş er ni c'e aldığı gündt:nber! 
Dtuah d ler:n tamıımen yerine gf'ti
r lmesinf lstiycn bir şampiyon ha inde 
rBze çarp yordu. Onun içi:ıdir ki bu 
rues leden do yı ist faya mecbur 
oluraıı, a eyhıne rey verenlerin dahi 
Mlrmet ve takdirini muh.ıfaza elmjt 

olacaktır. " 

* Franıanın Amerlkaya hor~na 
•~r nek lat memesi de nek, bu bahiı 

lıerinde Jngl lero ile açık bir f1klr 
aynlıtJn. girmek demektir. Jngiltere, 
borcun tehir'ni ııtiyordu. Fakat ata• 
eakh larar eduae •erilmeani de 
muufık ,arüyordu. Oij'er taraf an 
alac Janı iatemekto inat eden Ame
rika, elbette ki bu bahiı üzerinde 
bazı oey er ıöyliyeceklir. Fakat bu 
ılı ne olacaktır? Bunu, bir iki gOne 
kadar alaeatımıa te'1rraflarda11 ap .. 
neceğiz. Yalnıı Franıanın lmzHını 
tutmak latemcmrı"Je dünya lktuat 
we t caret münHcbatı yepyeni bir 
ıafhaya rlrme\c iıtidadını g3ater-

mektcdlr. - ~flrPvya -

BABİCI 

Kabine Buhranı 
Huver, Borcunu Veren Devletl~r Le

hinde Tadili Yapılmasını istiyor 
Paris 15 - Amerikanın AY- Parllte ~·k•a 

Jt~ransa 'da 

rapa devletlerinden alacağı olan 
harp borçlarının t6diye mllhletl 
bugün bitti. lngilter~ İtalya, 
Litvanya, Finlandiya devletleri 15 
kinunuevvel taksitini Termiye 
karar vermişlerdir. Fransa, Bel
çika, Lehistan devletleri tediye
den çekinmişlerdir. Bu devletler 
borçlar meselesinin yeniden tet
kikini istemektedirler. ltalya 
1,245,437 dolann tediıesl içia 
icap eden tedbirleri almııbr. 

P'r•n•a'd• Kabine Buhrnı 
Harp borç!arın1n l>denmeaine 

taraftar olan M. Hariyo hUkôme
tinio aukutundan sonra yeni ka
binenin kimin tarafından teşkil 
edileceği maltım değildir. 

ReiaicOmbur M. Löbrön istişa· 
relerine devam etmektedir. Henliz 
kabinenin kimin tarafından teşkil 
edileceği malum olmamak;a be
raber, yeni kabineyi teşkil ede
cek zevat arası ıda M. şotan, M. 
Daladiye, M. Bonkur, M. Kayyo
nun isimleri geçmektedir. 

M. Heriyonun tekrar iktidar 
mevkiino geleceği söylenmekle 
beraber. Heriyonun böyle bir 
tek iii kabul edip etmiyeceği de 
malum değildir. Şimdiki şerait 

içinde kabino bt hran nın ne şe
kilde biteceği hakkında tnhmin· 
lerde bulunmak kabil değildir. 

Alman gazeteleri, M. Heriyo
nun tamirat vo hukuk miba• 
va•ı meselelerinin balledilmo
ıine bUyük yardımı dokunduğunu 
yazmakta, yeni teıekkül edecek 
kabinenin do Heriyonun siyasetini 
takip etmesini temenni etmekte
dir. 

Pariı, 15 - Ecnebi gazeteleri 
Franıız parlement..,ıu tarafından 
Heriyo hükiimeti aleyhinde veri
len re1io, dllaya aiyueti üzerinde 
wkua ıelecek tabanülün ilk ala
meti olduğuna 1azmaktadırlar. 
Salahiyettar ze•at. eaki kabinenin 

,. Le canard ene&. 
alne .. bm'adeld 
rnlıab •azeteai k .. 
na da glSrdütünlla 
karlkaUlrll yapmı'h 

' 

a 'tına da tunu yaaıo 
mııtır 1 

I - BlltGn m•m-
1 leket onun petinde 

ridlyor- Franııa 
Baınkill M. Her
JOnua ptfiade 1ri
dea Hba kadın, 
bir araba dol111a 
armat aatayor. 

Franaada Armat 
kelimeal ayıu aa• 

manda enayi .... 
aaaına ••liri 

Fransız gaı.ete• 

ıinln bu nll te ile 
anlatmak iıteditf 

Amerllcaya IHtrç
larını (;demekle bu• 
dalahk 7apmı1 o
lacatıdır. 

Anlatılan Fraa
ııs Par am•ntoıu 
da bu fıkirdedir 
ki Heriyoyu aırf 

düşüncesiz g3ater
mt k ıçin lakat et• 

te1 Hbık •o belki de llhik Ba"•ekU M. Heriyonun mittir. 

Italya, Y u·goslavya'yı 
Protesto Ediyor 

Roma 15 Dalmaçya'<ıa 
Yugoslavlar tarafından İtalya 
aleyhinde yapılan nümayişler, 
Ayan Mec isinde gürültülü ak·s· 
ler uyandırm şhr. Başvekil Mu· 
solini, bu hAdiselerin lta'ya'ya 
karşı olan dü~menlık haleti ru• 
biyesini göterdigini, bu kargaıa
hklar n fertlerin ip olmayıp bir 

takip edeceği istikametle yürü
yecek bir kabine teıkiline taraf· 
ıtard r. Bir cümburiyet birliği ka· 
bineıi teş~l i muhteme!dir. 

lngiHz e'kArı umumiyesi Fran
aanm hattıhareketini tasvip et• 
mektedir. 

Amerlk•'d•kl Akleıer 
Vatington, 15 - Fransa Mec

lisinin borçlaran tediyesi aleyhin
de bulunması burada bllyllk bir 
inkisarı hayal doğurmu,\ur. lvi 
mal6mıt alan mebafil, F ranaanın 
tediye etmemesinin ileride, bil-

plan neticesi yapıldığ nı ı&yıe
miştir. Musolini, okuma yazma 
bilmiyen bazı adamlar tarafın<lan 
tarihi ta~ların tahrip edilmesi 
hareketinin, İtalyan gençliğinde 
infial uyandırdığını, gençliğin 
yaptığı nümayişlerle bu harekete 
cevap verdiğini söy:emiştir. hal• 
yan se:firi Helgrat'ta protestoda 
bulunmuıtur. 

Yunamstandaki Fa'<ir Halk 
Atina IS Yunanistanın 

dağlık taraflarıuda bulunan fakir 
halka mahsus olarak 30 bin ton 
Mısır buğdayının i Omrllk re1mi 
alınmadan ithali için hOldimet 
bir teklif haıırlamıtbr. 

•••••• , ••• .......... il il 1 1 

baua borçıarıa tadili meaeleıiode 
vahim neticeler doğuracajı kana
atındadır. M. Huver, tediye edea 
deYletler lehine baza tadillt yapıl
masını kongreden istiyecektir. 

TEFRiKA NUMARASI: 23 burada meıhur kadınlardan birile, 
A1manlann daima R öz hapsinde 
bulundurdukları Ziska isminde 
Polon} alı bir kadınla çok diiıilp 
kalkıyor. Bir ecnebi zabitinin böy• 
le fliphell kadmlarla münasebeti 
pek iyi ceğil. Bir kolay nı bulup 
kulağ nı çekn o"i. Ne ise Faruk 
Bey zannederim bu hafta lstao
bula dönecek, • er Polonezin 
el"nr'e:ı kur'u t rsaJ her baldo 
b ı c.oıın te b z· m mahut ~alizi 
) ine •'lDl gelırecektir. Onun 
yeniden (Berlin)e dönliıünO artak 

Faruk arbk bu koca yol çanta
• nı taıımağa alışmııtı. Hatta 
memurlar bile bu çantayı garnr 
görmez hemen onun kompartı
manına götürDyorlardı. 

• • CEP Ol ısı 
'' M 1 L L I ROMAN,, 

Muharriri: Bıuha11 Cahil 
- Üzülme canım, dedi, bir 

fef içer mısın, aıcak bir şey. 
Şimdi kartı karı ya çay içer

ken konuşuyorl:ırd • Ziska, genç 
erkloı harbin, kuzeni h.:ıkkında 
ıorduğu ıuaılero yarımyamalak 
cevap yererek ona timdi (Berlin) 
ele Oç gün ıonra Yerilecek harp 
ma161leri balosundan bahıetmiye 

l>aıladı. 
- Bu balo her ıeno yapılır. 

Çok gtızel olur. Keıki aen do 
hulunsaydm •• 

Binbaıı Faruk Şeker zadenin 
dyaieti gecesi bfmen lstanb ule 
dönmek üzere olduğunu aöyle
miıti. Fakat iıte iki 1;.ün geçtiği 
baldo latanbula yaklaşacak yerde 
bitikiı uzaklaşın ştı 

Genç kadının anusunu anla
yınca goldü: 

- Hakkı Bey yana ıelir. Yal
aıs kalman n. 

Ziska boynunu bOkttl: 
- Ol1Uıı. Soa de ielsen. .. O 

hıç dan etmiyor. 

- Ben de danaetmcm. 
- Zararı yok kendi kendimi-

ze eğleniriz. 
Binbqı Faruk genç kadının 

parmaklarını okıadı. 

- Mademki iaUyorsun, peki. 
Geceyi otelde geçirdiler. Sabah 

treni onları (Berlia) e getirdi. 
Maçkada ( •••• ) Apartımanaoda 

DilrOba Hanımefendiye 
** 91 Berlin Adlon otel 

Nonoıuın, 
Adadan indikten ıonra bana 

çok az mektup yazdan. Seni ol
dukça g&receğim geldi. ( Berlin) 
den okadar bıktım ki, eğer ara· 
sıra Viyaoaya, Hamburta, Muni
ha İf için yaphgım seyahatler 
olmasa aıkıotıdan ı::atlıyacağım. 
Bizim binbaıı Faruk doğrusu 
Berline alıştı. lık seyahatinde o 
kadar sert Ye eğilmez g6rllnen 
genç adam timdi Berline eilence 
l!emlerine 6yle alqb ki bura
dan •1rılmak latemiyor. Y alnıs 

_J • 1 
ıen i a e en«'r ın 

Şimdi bat a havadisim l'ok. 
Valizdeki kaçak eşyadan baıka 
senin için kDçlik bir çanta daha 
yollayacaiım. Bunda iatediğin 
ıeyleri bulursun. Haydi hoıca kal, 
uslu otur. Agoba ayrıca mektup 
yazdım. Şeker zade Hakkı 

BioLqı f aruk (BerJin;den an-
cak bir hafta ıonra hareket 
edebildi. 

Şeker zac'e onu bir gölge 
tibi takip e tiği ıçiu barekt:t 
edl'ceği ı rada karısına hediye 
olmak llzere doldurdğu mahut 
walizi latasiyona getirdi. 

Balkanzuk treni hareket ha· 
&ırlıiı yaparken iki beoışerl nh
tamda konuıuyorlarda. Binbata 

Hareket kampanası çalıyordu 
ki kalabalık araaaııda Ziska uıun 
boyu, haımetli kOrkO ile göründO. 

Binbaşı Faruk onunla bugün 
6ğleyin veda etmiıti, hatta ye
meği beraber yemiılerdi. Genç 
kadın onu gelip i.stuiyonda gö
receğin• dair bir ıey 86yJo-
111emifti. 

Ziıka da neOı tebeullmlvile 
yanlarına ıeldi, 

- Mllhim haber, dedL Ben de 
Viyaoaya aidiyorum. 

Şeker zade hayretle ıordu ı 
- Ne mllnasel:e. ? 
- Teyzem haıta imit. te'graf 

aldım. Hemen harekete karar 
verdim. Her feyim de hazır. 

Binbaıı Faruk buna çc k 
ıevinmişti. 

Fak at Şeker ıade canı aıkıl
dığuu belli etti: 

- Tel~raf nerede? 
Z ska ıaş rmadı bile bnytık 

bir kahkaha ile cevap verdi: 
- Ooo.. Demek tllpbo do 

ediyorsunuz. 
Ve zaten fazla kouqmıya 

Gönül işleri 
------ --~ • 
iki Kardeşten 
Hangisini 
Seveyim/ 

j 

18 yaıındayım. Genç bir kızla 
ıeviıiyordum. Bu scviımemiz alb 
ay devam etti. Birglin ıevdiğim 
kız n ablasının beni çılgıncasına 
aeYdiğini öğrendim. İnsanlık T• 
merhamet hislerim hemen ka· 
bardı Ye ablasının aıkıaa muka
bele ettim. Şimdi iki kardeıin 
ikiıile de sevişiyorum. lkiaini de 
idare ediyorum. İkisi de ayn 
ayn kendilerini sevdiğimi zanne-
diyorlar. Günlerim böylece neı'• 
vo macera içinde geçiyor. Fakat 
bu vaziyet birgün meydana çık .. 
cak olursa ikiıini birden kayb .. 
decejim. Hanımte7aeciiim bua 
bir akil &iret. .... 

Oğluml 
Senin daha renç yaşta lkea 

çok bercaimeırt~p To çok hain 
bir genç olduğun anlaş layor. 
Y aııktır, iki kardeşi birden ayn 
ayn ıevgi vaitlerile avutmak bel
ki sana vabıi bir ıevk verebilir. 
Fakat bu hareket ahlAk ve insan
lık kaidelerile kabili telif değil
dir. Kendini yokla, bu kardet" 
lerdeo hangisini daha çok sevi
yorsan, hangiıile daha mes'ut 
otscağhıı tlmit ediyorsan onunla 
aeviş, 6teki kın· da bedbaht et
me. Fakat çok dikkat et, kardet
lerden birini tercih ederken 6to
kiıinin izzeti nefsini, gururunu 
kırmamıya çah1-

Yüzme Rekoru Kırıl ı 
Paris 15 - Kartonne ismin

deki Fransız yilzüt,;ÜSÜ 200 yar
dalık dünya rekorunu iki dakika 
25 saniye ve 3 • 5 ile kırm şlır. 

Muhtelif Dev:etlerde Vergi 
Nispeti 

Londra, 15 - lngllterede nGfu 
ba1ına isabet eden verıi miktan 
takriben 16 lira 8 t"linsr, Franaada 
1176 frank, Amerikada 24 dolar 82 
çenttir. 

lspanya'da Kargaşahklar 
Almeria, 15- Vahim lı:ar1ra,ablı

lar olmuıtur. Bir amele lhnilf, 8 
kiti af ır surette 7aral•nmıtbr. Ba 
bld aeıeri komOniıtler çıkarmıttar. 

FiJipin Adalarına lstik'AI Ver;ldl 
Vaıington 15 - Filipin ada

larına 8 aene mllddetle iıtiklll 
veren kanun llyibua kabul edil
miştir. 

•akit yoktu, hareket çanı vurdu. 
Ziıka trene atladı, arkasından 
binbaşı Faruk bindL Rıhtımda 
kalan Şeker zadenin yllzll yaprak 
gibi sararmıştı. 

Soğuk havayı buğuland ran 
bir buhar bulutu vagonların altın
dan yayıldı. Tren hızlandı. 

Garip bir tesadüf olmu~tu. 
Kompartımanları yan yana idL 
Ziıka iki küçük valizle ,Yola 

çıkmıftı. Yalnız yanında tq dıta 
el çantası göze çarpacak kadar 
btlyllktl1. 

Güzel kadın kabinede koçnk 
bir tuvaletten sonra koridora 
çıkh. Lacivert fanila bir ıeyabat 
koıtDmO vOcu 8 On bOtün hat
larını g6steriyt rdu. Dişlerinin 
aras na aıkııtırdıtı ince uzua 
Arı bir ağ zhk yüzUne daha ça~ 
kın bir mana Yeriyordu. 

Binbaşı Faruk: 
- Bu ncfiı bir aeyabat ol• 

cak dedi. Te1adüfleria yarathia 

fırsatlar çok zevklidir. 
Trendeki erkek hatlarını çe-

Yiren Ye aptallathran güz.al kadın 
gözlerini yumarak cevap verdi : 

- T eıadüf, acviıenleria do~ 
tudur. 

Vagon reatoranda kartı kar-
fıJa idiler. 
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Kadın 
Kıga1"'etli 
Bir Erkek 

r rayan 
em P ra Kazanır, 

Bilmecemiz 

az! 
Geçen giln Pariste bir fabrika 

B . C l .ı. mildilıü hususi 
ır usas u"" b"l" il otomo ı ı e so-
Meselesi l<aktan geçerken Kolay t8hret, 

kolay servet, 
birçok insanların 
ı.ihnini gıcıklı
yan, hlllyalarını 

ükemme) Bir Daya 
em De 

Yer 

. Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Bir r ad t kitap alacakları 

D vutpaf& ortamektobi talebesindeıı 
9:> M. Kemal, Eskişehir Boınudiye 
flkmcktebl ikinci Blllıftan 289 Suz n 
Nuri, İstanbul kız ortnmoktebl talob .. 
Binden 466 Sabiha. 1''atib Zencirlikuyu 
bakalçıkmazı No. 6 Or.ıan, UıunköprO 

yanlış bir manevra neticesi genç 
bir kadına çarpmış ve kadı nı 
yar lam şt r. K zazedenin yere 
dllşllp kalkamadığını görünce 
otomobiline nakletmiş ve civar 
hastanelerinden birine götürerek 
yabrmıştır. 

Fakat mecruhun yatağa yat
masından evvel elbiselerini soy
ma&l e hastanenin hususi elbi· 

teıını giymesi lbımgeliyordu. 
Genç kadın ilk evvel bir türlü 
aoyunmak istememiş. gürilltü 

patırtı çıkarmış ise de uğradığı 
kazadan dolayı takati kalmad.ğı 
için fazla muk vemet göstere
memiştir. Fakat bu s rada garip 

bir hadise olmuş, elbiseleri so
yulan kadının hakikatte bir 
ukek olduğu anlaşılmıştır. 

Yaraları ıığır olduğu için 
kadın kıyafetine girmesindeki 
ıebebi öğrenmeyi kndının ıyı 
olmasına talik eden hastabnne 
idaresi, ertesi sabah mecruhun 
yatağında ölmUş alduğunu görün· 

ce derin bir hayrete düşmOşttır. 
Zabıtanın fimdiye kadar yaphğı 
tahkikat hiçbir netice vermemiş 
YO kadın kıyafetinde gezen erke-

lin hüviyeti anlaşılamamışbr. 
F kat mevcut kanaat bu adamın 
biı casus olduğu merkezindedir. 

* Porls yedinci hukul' mnhke-

Garip Bir mesind~ genf 
bir kadın tara· 

Dava _____ ... hodan bir er-
keğin aleyhine garip bir zarar 
ve ziyan davası açılmış, şikAyetçl 
kadın, erkeğin herhangi bir su
retle cezalandırılmaması için, bu 
davayı açmak maksadını o8y!e 
izah ediyorl: 

- Çoktan beri hasret kaJ. 
dığım yüzünU görebilmek .• 

Esas me ele _ise şudur: 

Bundan üç sene evvel F ran ız 
bankasmın memurlarından biri 
genç ve güzel bir kadınla tanış

mış; sonra bu kadıncağızı terk 
ederek bir başka kadınla evlen
miı, bu htidise, kadın için bir iç 
derdi olmuş, oglin, bugün, erke-

• rin peşini bırakmamış, fakat peşini 
bırakmamakla beraber bir şey de 
yapmamış, sadece takip etmiş, 

o nereye giderse o da gitmiş, o 
otobilse binmiş, kadın da binmiş; 
ıokakta gezmiş, kar ısında kadını 
bulmuş, velba ıl Aşık kadın, canlı 
bir vicdan azabı gibi erkeğin 
gazn önünden aynlmamı~. nihayet 
erkek bir gün fena halde sinir
lenmig ve okak ortasında kadına 
bir güzel dayak atmı , öyle bir 
dayak ki kadını hastaneye yat
maya mecbur etmiş ve elii lira 
masrafa soklDuş. tedavi edilip iyi 
olduktan sonrn kadın öğrenmi,7ki 
ıevdiği adam Paristen başka bir 
şehire memuriyetini değiştirtmiş 
yüzünü görmek için böyJo bir 
dava açmayı dUşünmilş: 

Y edigi dayak için yapmıyıı 
mecbur olduğu mo:srafm tazmini •• 
e:ıdece o kad r, ne fazla, ne 
eksik ..• 

Fakat mahkeme, bu esbabı 
mucibe ile bu ikAyeti kabul 
etmemiotir. 

şahlandıran eıell 

ve ebedi caıibe
lerdendir. Şöhre
tin bir kuvvet 
old ığu anlaşıldığı 
gflndenberi nice 
insanlar, zahmet-
sizce o kuvvete 
sahip olmak is-
temişlerdir, ser• 
vetin saadet deni
len mefhuma can 
verdiği biline
liden beri kaç mil
yon kişi, o bU· 
yük eksiri bir 
hamle de yakal:ı
mak hülyasını gUtmUşlerdir? .•• 
Bunu hesap etmek milmkOn 
değildir. 

Fatih medresesi çömezlerin· 
den Molla Alımet te işte onlar
dan, o tenperverlerden biri idi. 
Didinmeden, lınteri dökmeden, 

küçUk bir yorgunluk çekmeden 
zengin olmak istiyordu. Maksut, 
avamil, izhar, kafiye, şafiye, iı:zi, 

celAI, kadımir vesaire vesaire 
okuyup, yıllarca medresede dir-
ek çürütüp ele ğeçireceğl icn· 

zetnnme, kendisine nihayet gün· 
de bet akçe bir irat temin ede-

bilirdi. H lbuki o at, köle, konak 
ve... Halayık sayıklıyordu, bu 
sayıklayışın bir bakikflt ifade 
edebilmesi için de para IAzımdı J 

Molla Ahmet, çok dOşUndO, 
kitaplar lcarıştırdı, remillcr nttı, 
en sonunda emeline ermek için 

mllessir bir çare buldu: Ayasofy.a 
camiindeki top kandilin altında 
kırk gUn ınbah namazı kılmak! .. 

Onn verilen teminata vt~ kulağına 
ikide bir çalınan bikAyelere göre 
bu işi ynpabilenler, kırk gün fa

s.lasız olarak o kandilin altında 
namaz kılanlar, mutlaka H zır 
Aleyhis elamı görüyorlardu. Hızırı 

görmek ise her merama ermek 
demekti. beşerin yorulmaz ve u-

sanmaz yardımcısı olan bu ölmez 
şahsiyet, yalnız öliiye can vere-

mezdi, başka ne istenilirse yapa
bilirdi. Bir dilenciyi bir lahzada 
milyoner, en cılız bir adamı bir 
anda pehlivan haline getirirdi!.. 

Molla Ahmet, kolayca zengin 
olmak için böyle parlak bir çare 
bulduktan sonra vakit geçirmedi, 
her sabah, fecirle beraber yola 
dllzlllmllye koyuldu. Ayasofyanın 
en erken gelen namazcısı oidu. 
Kayyumlar kapıları açmazdan evve 
taı eşiğin önünde yer alıyordu ve 
kapı açılır açdmnz içeri atılarak 
doğru top kandilin altına gidi
yordu, aşkile, şevkif e nc::mazını 
kılıyordu. 

Tam otuz dokuz gün bu bü
yük yorgunluğa katlandı, top 
lrnndilin altım kimseye kaptırma
dı. Fakat kırkıncı gün biraz geç 
kaldı. Koyu, çok koyu bir sis 
ıehri kapladığı için vaktini pek 
hesaplıyamadı, beş on dakika 
teehbUrlc medreseden çıktı. Eğer 
o ıiin de top knndilio altm<la 
yer alam~~a otuz dokua ailnlük 

yorgunluk heba olup gidecekti. 
Hızırla teşerrüf için yeni baştan 
Ayasofyaya devam etmek Jdzım
gelecekti. 

İft:e bu e-ndiıe ile Molla Ah· 
met koşuyordu, fakat sis, adeta 
kara bir perde gibi onun adım
larına çelme takıyordu, hızını 
azaltıyordu. Karanlıktan duvarlara 
çarpmak ihtimali de vardı. Bununla 
beraber koşuyordu. Saraçhaneyi, 
Direlderarasını, Veznecileri, Be
yazıt meydanını. Parmakkapıyı 
kör bir auratle geçti, tam Ta· 
vukpaznrına kıvrılacağı sırada 
11iyah bir gölge ile göğilsgöğllse 

geldi, yere yuvarlandı. ÜstU başı 
çamura bulanmış, kavukcağızı da 
başından fırlayıp gitmiıti. 

MolJa Ahmet, kırk gUnlUk 
yeni bir çile daha geçirmemek 
kayguıile tos acısını mühimse· 
medi, hemen çamurlara saldırdı, 
kavuğunu aradı ve bulup ta ha· 
şma geçirir geçirmez yine yol· 
landı, soluğu Ayasofyada aldı. 
Kapılar açıktı, cemaat içeriye 
akm ediyordu. 

Molla Ahmet, alı al, moru 
mor içeri atıldı, önilne gelenleri 
iterek ve geçerek top kandilin 
altına geldi. yuvasını başkalarının 
istilii etmesinden korkan bir kar
tal gibi soluyarak yerine, o uğur
lu yere çömeldi, tıknefes gibi 
sık sık soluyordu, şuursuz bir 
telaş içinde de dört yanım göz
liyordu. 

Onun böyle homurdanır gibi 
coluyuşı, çatacak adam gibi dört 
tar. f l bakışı, camide bulunanla
rın da dikkatına celbetmiş olmalı 
ki gerek ön aaftakilc r Jen en 
geridekilere kadar herkeste ona 
bakışıyorlardı. Fakat Molla Ah· 
met üstünde toplenan gözlerdeki 
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hayretle alakadar 
değildi, bir az 
onra tecelli ede

cek Hızırı dll· 
§6nilyordu. 

Nihayet na· 
maz kılındı, dua 
edildi, dağılma 
wakb geJdL MolJıı 
Ahmet, yerinden 
kıpırdamıyordu , 
herkesin dağılma
ıım bekliyordu. 
Çünkn Hızınn 

kendisile başbaşa 
görilşeğini umu
yordu. Lftkio ce
maat bugün da· 

ğılmıyordu, gözleri 
Molla Ahmcdin 
Uzerinde olduğu 

halde. yerlerini muhafaza edi
yordu. 

İşte bu ıırada ön ıaftıın bir 
odam aynğa kalkb, elile Molla 
Abmedi gösterdi: 

- Ey cemaat, dedi. Bu papas 
efendi ihtida etmiş, hak dinine 
gir ip aramıza gelmiştir. Kendisine 
yardım edelim, biraz dünyalık 
verelim. T akJ din kardewlerine 
ısınmıı olsun. 

Bunun nıerino herkeı, top 
kandilin altına bir para atmıya 
ha,ladı ve beş, on dakika içinde 
Molla Ahmedin 6nU, altın ye 
gümUıle doldu. Para dUşkUnll 

molla, önllnde kümelenen parlak 
yığına hayran hayran bakarken; 
ltendisine papas ve d5nme denil· 
m~sindeki sebebi bulmaya çalışı
yordu. Bir aralık elini başına 
göturdü ve hakikati anladı. Me
ğer yolda çarpişbğı adam bir 
papasmış ve Molla Ahmet, onun 
kUIAhını giyip camiye aelmiş 
imişi.. 

Dilım papas, timdi telıiı 
içinde idi. Bu paraları almamaz
lık edemeıdL Fakat uğradığı 
yanlışlığın cemaate bazmettiril· 
mesi de mUşkllldn. Hele, bir pa
pazın mllılUman olmnsından neş'
elenen] birkısım camaat mükem
mel bir alny düzülmesini ve 
mühtedi rahibin o alayla e~ine 
götürülmesini teklif edince büs
bütün şaşardı. Bereket versin ki 
Paraların pırılbsı zihnine cila 
getirdi, cemaate şu nutku söyledi: 

- Gösterdiğiniz yardıma tc· 
çe!tkilr ederim fakat ilk namazı 
kıldıktan sonra bu kara başlığı 
taşımak i!lemem bana bir kavuk 
verin, sokağa öyle çıkalım. 

için için de mmldandc 
- Hızır yardım etti Amma 

başıma papaı külahı geydirdik
teo sonra. •• 

* O gUnUn akşamı Sadrazam 
Benderli Ali Paşa. ıeyhillislam 

efendi ye şöyle bir tezkere gön
deriyordu: , 

"fatih medresesi talebesinden 
Molla Ahmet nam fasıkın başma 
rahip serpuşu geçirip ve kenduye 
mühtedi sllsü verip Ayasofya 
canıiinde sabah namazı eda eden 
mtislimini iğfal ve bir hayli akça 
istihsal ettiği anlaşıldığından 
mezburun şer'l şerif ahkAmıoa 
göre ibretenlisairin tecziyeıl" 

Hızır Aleybisselüm, oimdi de 
Molla Ahmed day k attırıyordu. 

M. 'f, 

Sakary ilkmektebl üçilncO sınıftan 88 
Canide, İstanbul mualliıo mektebi orta 
kısmından 525 Ser met, Aıı kara Ban 'at
lar mektebi ihzari birinci sınıftan 61 
HUsoyin Hüsno, Salihlı avukat Hayd 
Boy kerimesi Saadet, Beşikta Ş.nlik• 

dedo mahalle11i Tahsin sokak 46 .Mustnfa. 
Salihll altınordu ilkmoktebi talob in• 

don 419 Hamdi, lst&nhul 45 inci mek
tep talebesinden 213 Orhan, İstanbul 

Şehremaneti civarında No. 89 Rezan, 
Hasköy Yenfmaballo Cezairll sol\ak 83 
Firuze, Edirne erkek 1 isesi dOrdOnoU 

sınıftan 217 Mehmet Oıcan, Gelibolu 
Namık Kemal mektebi dördllncU sınıf· 

tan 348 Hali Efendi ve Beyler. 

Birer kari alacaklar; 

İstanbul birinci ilkmaktop talebe
sinden 483 Sıdıka, Adana lotınU mek• 
tebi beşinci sınıftan 188 Ec'AI, Istan• 
bul kıı ortamektebt tnlf'besinden 268 
Nimet, Beyoğlu 88 inci ilkmektep ta· 
lebcsioden 46 Mimot lsmatl, Edirne 
Şehir yatı mektebi ilçOneO sınıftan 89 

Kayııhnn, IsUınbul kız 11Eo3i t:ı.lobesln• 
den 152 S .. bih&, Kastamoal Gnı.l Pat& 
caddesi No. 27 Hikmet, Zoııguld 
Gazi mektebi tıçUncU ımııftao 211 

Nimet, UzunkOprU Tayyare cemiyeti 
ktl.tibl Ahmet Efendi kızı Me 'ndo, 
İstanbul kıı ortamektebl talıılıesioden 

197 MelAhet, fstanbul B Ul.l maktobl 
talebesinden 44 Umran, Adana lnkilAp 
mektebi üçüncü aımftan G2 Mehmet 
Ziya, Adana lnönO moktoul betinol 
sınıftan 258 Nimet, Edirne erkek li esi 
ikinci sınıftan 41 İsmail (hdemtr, Uzun• 
kOprU mimar Hayreddin mektebi be• 
inci sınıftan 28 Fethiye, Tzunköprü 

mimar Hr.yreddln mektobi talebesinden 
66 Jılllnevver, Aydın ean'at mektebi 
ikinci sınıftan 158 lsmail Hakkı, Ad • 

na erkek lisesi onuncu sınıft:uı 86l 
A. Bıı.eri, Ankara tıcareı mektobl t:ı.lo• 

besinden 110 Nimet, Aydın san'at 

mektebi talebesinden 127 Kenan, An· 
kara ticaret mektebi talctıcsindcn 127 
Bedriye, Ankara mıntaka san'at meko 
tebl talebesinden 1!15 Romeza.n, Eyfip 
86 ıncı moktep talelıo3irıd •n 103 Ahmot 
lsmııll, İstanbul kız ortaınektebl ikinci 
sınıftfın lS12 Mes'udc, Aııkar ticaret 
mekteoi QçOncU ınnıftan ~47 Leman, 
lzmir Hıılil Rıfat pat catldesl Hadi 
Bey sok k 6 M. Sabri, Adan ticaret 
mektebi son sınıftan 279 Hikmet, An
kara erkek lisesi ikinci sııııftan lsmail 
Hakkı, Ankara aa.n'at ıııoktobi tnlebe-
57 Sami, Bursa ortıımoktobi ikinci 111• 

nıftan 524 Recep, Balıkesir erkek orta 
mektebi ikinci sınıftan 11 lıhıstafa, 
Portcvniyal lisesi ikin el sınlrtan 129 
Zeki, Beykoz 40 ıoci ilkmoktebi boşincl 
sınıftan 79 Sebahat, fs•anbul erkek 
lisesi talebesinden 1023 Eusari, Bah• 
kesir erkek ortamektobi talebesinden 
166 Fahrı, Tekidnğı ortamcktcp ikinci 
sınıftan 358 Abcltlrralıman, Ktit ıhye 
Gazi Kemal mekte bl betir ci ııııırt.a.o 

101 Selçuk, Jzmlr Eşref pafa llallt Bey 
mektebi dOrdilncQ eını'tao 80.9 Faruk 
Halil, Adana orkek llseel bavincl aı• 
naftan 454 Bekir Sıtkı, Bolu ilk mer
kez mektebi dördüacU sınıftan 179 
Ali, Ankara oJkek lisesi ikinci ııırııft n 
79:? Ali Ferruh, Ankara erkok orta 
mektebi ikinci sınıftan 250 Orhan 
Bey ve Efondiler. 

Veni (OlçU)ler Yapılamıyor 
l kAnunusaniden itibaren yeni 

ölçUler kullanılmaya başlıyecağı 
için birçok vilAyetlerden l .. tanbul 
belediyesine yeni ö!çO esasları 

ıipariwi yapılmaktadır. Bel diye, 
lkta at Vekileti kanunun tasrih 
ettiği nizamnameyi yapmadığı 

için bu siparişlere muspet cev p 
verememektedir. 



K"Wf-"el 

Ziraat Bilgisi 

Tavuklarınız 
Neden 
Yumurtlamıyor? 

Bize ziraat hususundaki 
mü;küllerinizi sorunuz. 

Son Poeta'nın 
cÇift~:· si ıiıi güçlükten 
kurtaracaktır. 

S - Tavuklarımı her zaman 
buğdayla bealedijim halde bir 
tllrlll bol bol yumurtlanııyorlar. 
Çöplilkte dolaşan tavuklar . daha 
iyi yumurtlıyor acaba 1ebebi 
nedir? 

C - Bizde tavuklann yemle-
rine hiç ehemmiyet verilmez. 
Birçok kimseler tavuklarıcı ser
bestçe çöpltikte geçinmiye bırak· 
bklan zaman daha iyi yetiştik
lerini iddia ederek onlara cll::ı.'I 
bir nafaka bile •ermezler. Fil
hakika ıerbeıt gezen tavuklar 
daima buğdayla beslenen tavuk
lardan daha aiyade yumurtlarlar. 
Yalm• hakikatte yanlış anlaşılan 
çok mOhim bir nokta vardır: 

Tavuklar aldıkları gıdayı sair 
bntnn hayvanat gibi iki fiziyoloji 
yazife uğrunda .. rfederler. Bunun 
birisi beılenip yatamak, diğeri 
de yumurta vermek vazifesidir. 
Hiç tOphe yoktur ki tavuklann 
bu iki İf için muhtaç oldukları 
mevadı gıdaiye baıka başka ol
duğu gibi yalnız yumurta •eya 
Jalnız kuvvet için de muhtaç 
olduklan gıda mu}Jteliftir. Tavuk
ların evveli 11hha tli ve 80nra 
mahsuldar olmalan her ıeydea 
evvel ihtiyaçlarının tamamen te
min edilmeıine baflıcbr. Bu da 
ancak çqitli bir besleme ile 
mDmklln olur. 

lıte tavuklarını yalnız buğ· 

SOM .trOS'fA 

Dünyada Olup Bitenler 

Beynelmilel 
Casusunu 

Bir Amerikan 
Öldürdüler 

• 
Cinayet Los .\nceles'te işlenmiştir 

Ve Çok Esra~engizdir 
Amerika efkirı umumiyeıi, prı çıkmıfbr. Onun gaybubetin-

ıon derece esrarengiz· ıartlar den ıonra bir mtlddet daha ko-
dahilinde işlenmiı mlhim bir nupn davetliler ytlzbqamn avdet 
cinayetten dolayı bllyllk bir he- etmekten geciktiğini gCirmilf, 
yecan içindedir. Cinayetin kur- endifeye dllfmllfler Ye gemide 
bam yOzbaşı W andervel namında bulunabileceji yerleri' aranuya 
eski bir casustur ki umumiyetle bqlamıtlardır. 
Amerikan polia kadrosunda V al- Geminin her tarafı aranmuma 
fujann Yobannes namile maruftur. rağmea ytlzbaıı bulunamayınca 
Yllzbqı Wandervel Umumt harpte davetlileri ciddi bir endife alm11 
Amerikan polisi namına beyne!- Ye bir defa da kamanwm ara-
milel siyaset mahfillerinde -.e ı maya karar vermişlerdir. Kama-
ordular nezdinde mühim casuıluk ramn kap111 açıldı;. uman Yoz. 
hizmetlerinde bulunmuş ve bu bqı Vandenel'in koltuğunda 
yDzden birçok para kazaomıı oturduğu Ye 618 oldufa garlll-
bir adamdır. Harpten sonra boı mtııtllr. Sırtından girea bir kur-
kaldığı için zamanım eğlence ile ıun, yerde, ince bir kan izi 
geçiriyordu. ·Bundan bir müddet bırakarak kapıya dofnı ilerli-
evvel güzel bir yat sabo alan yordu. Fakat ayni kamarada 
yüzbaşı Vandervel bu yatla Loı ..nzba•ının kafısı ile rocuklan da 

YUzba,ı Vand•Mrel '.. y "' 
Anjelese gitnıişti. Vak'a gUnll uyu)orlardı. Ytııbqmın hllviyeU 
yatta bir hayli misafir vardı. yatta o suretle tadillt yapbrmıştı. gemide otuz adet resmi 

Fakat misafirlerden bir kısmı Bu konuşma esnasında yabn askeri tllfek bulunma11 bAdi-
karaya çıkbktan sonra gemide pencerelerinden birind deniz ta- senin içinde insan bulunan 
birkaç erkekle birkaç kadın rafından fiç defa vuııılmuttur. bir kamarada vukua gelmeıi çok 
kalmıştı. Ylizbap Vandenel de Gilrllltü gelen pencereye ba- esrarengiz g&ülmektedir. 
davetlilerile beraber yeni aldıfı kıldıj'ı zaman bu pencereden bir Zabıtanın bu esrarengiz nk'a 
yatla dilnya etrafında bir devri- adamın bakbğı ve ytızbaııya hakkında yapbğı tahkikat heatla 
Alem yapmak meselesini görOtU- ltaret ettiif g 6rDlmDıtnr. Gemi bir netice verme.mipe de ilk 
yordu. Yn.ıbaşı bu teıebbüse 1ahibi, bu adamı taoımıf olacak tllpbeli gi>rOlenJer arU1nda yla-
epey zaman evvel karar vermiş, kl misafirlerinden izin alarak dı- başmın karı11 bulunmaktadır. 

dayla bealiyenler onlara en nok
•o bir yem Termit olduklarıma 
farkında olamıyorlar. Bu noksan 
bellenme icabı da tabiatile bol 
JUmurta yapamıyorlar. Halbuki 
1erbutçe ç6plllkte gezinen kom
fU tavukları bulduldan yeıillik. 
klnntı, tane, kurt gibi mahtelif 

DünganınEn 

Bi;gük KafJisli 
Dünya Cenneti ismini 

Alan Güzel Küba ... 
yeyintilerle lhtiyaçlannı daha 
mllkemmel temin ettiklerinden 
bittabi daha {41zla zinde ve daha 
fazla mahsuldar oluyorlar. 

Yapılan ince heıaplada anla-
fllmııtar ki muhtelif mevadt esa
liyeai nazan dikkate alıncrak 
tertip edilmiş bir kiloluk ) em, 
tam iki buçuk kiloluk ıafi yeme 
muadildir. Karıf k bir yemin in- ı' 
sum Ye ehemmiyetini anlamak 
için biraz daha teırih edelim : 

Bir tavuk yalnız buğdayla 
beslendiği takdirde yevmiye 100-
120 gram buğday yiyebilir. Bu
nun 80-85 gramı teneffQs, hazım, 
ilAh gibi faaliyetlere sarfolunur. 
Baki 20. gram da yumurtaya kalır. 
Bir yumurtanın terkibinde 7 gram 
albomin, 7 gram kireç, 1 gram 
yağ Ye daha birçok maddeler 
Yardır. Halbuki 20-25 gram buğ
day bu terkibe gire 1e•miyc 
1arım yumurtaya yetecek gıda-
harı bile ihtiva etmez. Bina
enaleyh yalnız buğdayla bealenmiı 
bir tavuktan da arbk her~Dn 
yumurta beklemek çok bot bir 
fikirdir. Demek oluyorki tavuk
ları mutlak ıurette muhtaç olduk· 
ları mevadı gıdaiyeye g6re tertip 
ediJmiı yemlerle beslemek l&
zımdır. 

Tavuklardan fazla yumurta 
almak bahsinde bu noktayı göz 
6n0nde bulundurarak daima buğ
day, arpa, yeıillik, çimlenmİf 
yulaf, kemik tozu, pirinç kuıntısı, 
darı, kan tozu, sofra artıklara, 
bağırsak, kepek, hulisa muhtelif 
aıdalarla beslemeyi itiyat edini
niz. Ancak bu sayededirki sıh
hatli Ye mahauldar tavuklarınız 
olur. - Çlftvl 

Köprüsü 

BerliDden hulUI mahablrimil 
yazıyor: DOnyanm en bllytlk ka· 
Yiali Ye mimari noktumdan en 

fazla •n'at maharetini ihtiva 
eden köprUıO, elyeYm Stokholm 

da yapılmaktadır. Yakında biti

rilecektir. KCSprü, beton armedir. 

Kol kuvveti yerine makine yar

dımından fazlaca iatifade edildiği 

için, denilebilir ki, bu k6prll, 

mftmasilleri içinde en az amele 

aarfına lllzum hami olan bir 
eserdir. 

latanbul için yapılması dOfl

nnlen köprft veya kCSpriler mll

naaebetile bu eaeriıı tetkik edil· 
mesl ve bundan istifade olun

ma11 pyam arzudur. ÇUnkD iyi 

bir tecrllbe mahaullldOr. luet 

Müthiş Bir Kasırga Neticesinde Bir 
Yığın Enkaz Hiline Geldi 

Antly denizi. 
aln incial den-

mekle maruf Kil- , 
ba ada11 mDtbiş 
bir fellket ge
çirdi. .. Son Poıta" 
ılıtunlarmcLa k.. 
uca yer bulan ""'··~"''-''·"'~;. 
bu afetia tahri
bab tasavvurun 
çok Usttmdedir. ~ 
Cennet fibi 19: , ~
sel, en meden. fÇ 
denizler gibi ma- t ,<: 

mm olan bu ada, · 
pmdi adeta bir 
7ıtın oka ha
liae ıelmiftir. 
Ne eYdeld insanlar, •• tarlada 
çal11aalar afetin 1&rarlanadan 
mabfm kalabilmişlerdirr 

Birçok ldmıeler, yıkılaa eYle
rinlD aakuı albnda c:an Yermİf" 
lerdir. Umumi nufua zıyaı 2000 dir. 
Bunun 1700 ıll Jaha11 Santa-Krlls 

lıml YerUea bir kuabadımdı • 
Yaralı miktan ile b91 binden fu
ladır. Y •ahlan teda'ri etmek içia 
mevcut lautalaaaeler kAfi gelme-
diğinden, aync:a açık ban teda
Yihaaeleri teala edilmittlr. Maddi 
ıarar 5 mil7oa ln,Ws lira11dır. 

lktısat Haberleri 

41 Memleket 
Paralarının Kıy

met Düşüklüğü 
Wiener B6raen • Courier gaze

tesinin tetkikine g6re, paraları
nın kıymeti düşen memleketlerin 
adedi nisan 1932 de 36 idi. On
dan sonra daha 3 memleketin 
paralan kıymetlerinden kaybet
miılerdir. Bu suretle bu memle
ketlerin sayısı Haziran 1932 to

nunda 41 i geçm:.tif. Memleket
ler ile parala11nın kıymetlerinde 
Dollar'a nlabetle % dtııilkllllc 
qağıdaki cetYelde g6sterilmiıtin 
lngilil Pfund'a Para kıymetinde 

gıupu '6 dOşilklOk 
Avuaturalya 41.S 
P4ısır 26 
Danimarka 26,5 
lngiltere 26 
Finllndiya 35,5 
Hindiatu 26 
Japonya 36 
Yeni Zellnd 33,5 
Norveç 31 
Filistin 26 
Porteklı 25,5 

laveç 30,5 
Siyam 25 
Amerika Gnabm 
Arjantin 42,5 
Bolivp 26 
Brezilya 34,5 
Kanada 12,5 
ŞW fi O 
Ekuador 2R,5 
Nikaragua 30 
Mekaika 40 
Parapay .f6 
Peru 25,5 
SalYador 25 
Uruguay 69 

Venezuela 25 
Avrupa Grubm 
Eatonya 3 
YUDaDiataa 49,5 
Yugoalaya 9, 7 
lrlancla 39,5 
ltalya 3 
Avusturya 12,3 

lapan ya 57,5 
TDrkiye 89 
Çekoslavakya O, 1 
Macariataa 0,34 

Bulgaristan 94 
Romanya 95,9 

Polonya 50 

Bu memleketlerden bazılanma 
paralan kıymetlerini harptea 

aonraki senelerde kaybetmit " 
aradan geçen mllddet içind• t .. 
bit edilmİflerdir. Bana mukabll 
diier k111m devletlerin bilhaaa 

lngiliı Pfund'a grubunun para
lan son senelerde Al'l&Dbya uğn. 
mıılardır. 

Para kı1metlerinde bu niabette 
doınldllk tarihte Ok deia olarak 

g6rlllmektedir. Paralar kıymet
lerinden batta mal4m bnynk ga. 
m8t buhranı e111a11nda dahi ba 
derecede kaybetmemişlerdir. 

Y ukandaki latatlatikten anla

flldığı veçhile, paralan en ziyade 

sanılan memleketler bilbaua 
ziraat maddeleri iatihıal eden 

devletlerdir. AT1'11pada Türkiye. 
Bulgaristan, Yunanistan ve ispan

ya ile Orta Ye Cenubi Amerika 

" Anaıturalya slbi. 



•OR POltA 

tTTIBAT VE TIBAKKI 
Her lıakkı malı/uzd1,lr. - Nuıl ılolda?. 

Naıl Y.,.dı? .. 
T t.frika No. 6 Nasıl Ôlt!IJ ? .. 

Damat Mahmut Paşa İstediği lıntiyazla 
Nimütenahi Para Kazanacaktı 

Fak at gariptir ki, aradan llç 
sfin geçtiği halde, DO Ahmet 
R ıa Bey ve ne de M. Pol, 
Paşayı ziyarete geJmemiıtL Pqa, 
umumt solona inmeyi azametine 
yediremiyor : sabahtan akpma 
kadar dairesinde bir qağı, beş 
yukan geziniyor : bu yaJnızlak 
yavaş yav:ış onda bir ye'sil 
fütur husule getirmiye başlıyo,. 
du. Oğulları bir iki defa sokağa 
ç.kıp şöylece bir dolaımak iste
dikleri halde, Damat Paşa buna 
da mani oluyor. 

- Hele biraz daha .abrodin. 
inşallah İstanbuldan mu•afık bir 
cevap ge.ir de, hep beraber 
çıkar, ıan ve ıe•ketimizle geze
riz de şu Parislileti kendimize 
hayran bırakırız. Diyordu. Lakin, 
1stanbuldan beklenen o (muvafık 
ce\•ap la gecikiyor, bir türlil 
gelmiyordu. Sefir Münir Bey, 
ıavalh damat paşanın meta1iba· 
t:nı ıormuş ve ortadan kaybol• 
muştu. Bu, adeta, damağ na bir 
parmak bal çalmıya benziyordu. 

* Halbuki, ıefir MUnir Bey 
vazifesini tamamen yapmış ; se
farethaneye avdet eder etmez, 
dam t Mahmut paşd ile olan 
ınfı lakntını, en küçük tafsi atına 
ked r şifreli telgrafla lstanbula 
yazm ştı.. Abdülhamit, bu telgrafı 
okuduğu zaman ihtimal ki fi~ 
a1eğı, beş yukarı eniştcsiJe pazar• 
liğn girişecek ve onun evdetini 
temin edeceKli. Fak at. Damat 
paşanın firarı meydana çıktığı 
dakikadan itibaren zı.rayda müt· 
hiı bir cereyan başl;\mıı ve onun 
aleyhinde Ah :lülhamide söylen
medik söı bırakılmamıştı. 

O eınada pek ziyade ikbal 
m vkiinde bulunan ve parlak 
f irlerile Abdülhamidi tamamen 
teshir elmiı olan ( ikinci kitip 
izzet Bey) Mahmut Pa~a aleyh
tarlarının en başında bulunuyor, 

- Eğer, raşanın dermeyan 
ettiği şerait, bili kaydüşart kabul 
olunursa, çok fena bir (Suimiaal) 
olur. Yarın (ŞehzadegAu bazerah) 
nı da teıvik ederler; ayni hare
kete sürüklerler. Buna binaen 

• kat'iyyen zaaf göalerilmemelidir. 
Diyor; ve Abdülhamidi mu-

kavemete ıevkeJiyordu. 
izzet Beyin bu fikri ileri aflr

mesinde m6bim bir aebep vardı. 
Çnakn, (Bliy6k mabeyn) dairesi· 
cin en alt katında, basık tavanla 
küçük bir aalonua duyarları ara• 
tında mühim bir ıır aibi mek· 
tum kalan bir hidiso cereyan 
etmi1 ve bu hadise da· 
mat paşa ile ikinci katip 
izzet Be1 arasında derin bir 
uçurum husule ıetirmişti ki: O 
da. fU idu 

Hindistanın muşhur muharrir
lerinden (Mevlevi Mehmet lnşaal
lah Ham Sahip) iıminde bir zat, 
lngiltere tebaasından ( Bernard 
Meymon) vasıtasile Damat Mah· 
mut Paşaya bir prcjo takdim 
ediyor; ona bazı imtiyazlar 
almavıtnklif ediyordu. Bu proje 
mucibince [ ilk iatuiyonu Ba .. 
tada olmak üzere ( Bağdat, 
Bura. Şam, Mekke ) ara• 
ı·oda bir ti:neadifer laatb ) ile 

Damat M•hmut P•f•YI• el'nde 
alet gibi kull•nan Bernard 

Me)mon 

(Bağdat ve Basra arasında Yapur 
işletmek), [Dicle ve Fırat aahiJ. 
lerinde irva ve iska ameliyatlan 
yapılarak vasi mikyasta arazi 
imar eylemek) imtiyazlan alına• 
cak.. Bu imtiyaz alındıktan sonra 
(Mevlevi Mehmet Sahip), derhal 
Hindistan dan· on sene müddetle, 
b Ja faiz • beş milyon lira bula· 
cak. 

Evveli timendifer hattı yapı· 
lacak. lran ve Hindistan (Hacı)
ları kolaylıkla haçça gidip gel· 
miye muvaffak1 olacak. Sonrada 
proJenın diğer aksamı tatbik 
olunacaktı ••• 

Damat Mahmut paşa. bir albn 
ıeli gibi para akıtacak olan bu 
prc;jeyi alınca, derhal Abdülha· 
mid'e bir iıtida vermi1t (Alemi 
iılAm) a karşı büyük bir muvaf· 
fakiyet temin •deceğioden balüs!e 
bu imtiyazın kenoisine ihaan bu-
yurulmasını istirham etmiıti. 

Almanların (Anadolu-Bağdat) 

timendifer hattı projesine tamae 
men bir darbe indirecek olan 
bu imtiyaz talebini görünce, Ab
dülhamit makJadm ne olduğunu 
anlam fi fakat bu talebi birdene 
bin reddetmiyerek bir komisyon 
tarafından tetkikini emreylemiıti. 

ikinci lcitip Izzet Bey, orman 
ve maden N.:1z rı Selim Melbame 
paşa ve maiyeti ıeniye ErkAnı 
harbiye Müşiri Şakir paıalardan 
mllrekkep olmak üzere teıekkill 
eden bu komisyona. damat Mah
mut paşada ce!bedilmiş Ye proje 
hakkında isahat istenilmişti. M:ıh· 
mut paıa, icap eden izahab ver
dikten aonra, milnakaşa batla· 
mıştı. ı 

Selim Melhame Paşa, ba bat• 
tın h~ı ıe-yden evvel ( Avrupa .. 
Hindistan ) yolunu kıaaltmak için 
lngilterenin gizli bir ıiyaseti ol• 
mad ğını ileri sürdll. 

Şakir Paıa, askeri faide •• 
mazarratlar lizeri 1de fikir yü
rllttD. 

Fakat lız:et Bey.. Bu imtiyaz 
verildiği takdirde, bl!tün Irak 
havalisinin mUlhiş bir lnbiliz • 
Alman rekabet ıahaaı olacağın

dan tutturarak : 
- İş, bu kadarla kalsa bir 

tef değil. Avrupa devletleri bu 
meaelede derhal bir ( ittihada 
iılim ) kokuıu alacak we Allah 

esirgesin, derhal De'fletl allyenha 
taksimi tqebbUa&lne bqbyacak· 
lardır. 

DedL 
Projesini ldSkllnden baltalıyan 

ba fikre, Damat pqa: 
- Ne mllnasebet efendim. 

Bu sizin kendi evbamınız. .. 
Diye itiraz etti. Lakin izzet 

B., pek manalı bir tanda gü
lilmaedi •e: 

- Bilikli pqa hazretleri. •• 
Size kendi fikrimi defil, bu işle 
en çok alikadar olması llnmge
len hir deYletin aefirinia mU
taleasını anediyorum. 

Cevabını verdi. 
Damat Mahmut Paşa, otur

duğu yerde irkildi. Ellerini dWe
rino dayayarak: 

- Anlayamadım mirim. 
Dedi. lz.zet B., izahat verdi : 
- Dün, bir mesele için Al· 

manya vefaretbanesine gönderil· 
miştim. Söz araa•nda bu mesele
den babselti:n; sef,riıı fikrini 
öğrenmek istedim. Sefir •• 

Birdenbire bir feryat koptu. 
Damat Mahmut Paşa, yerinden 
fırlamış, ellerini masaya vuruyor 
ve avazı çıktığı kadar haykırı· 
yordu: 

• - Alçak.. Namussuz.. Demek 
ki, gittin; Almanlara bafiy elik 
ettin.. Benim projemi Almanlara 
sattın.. Söyle bal alım bunun için 
nekadar para aldın.. Sö; le.. 
Söyle.. Söylesene .• 

Birdenbire Damat Paşanın 
sesi kcaiJdi; zavallı adam, ağzın
dan köpükler .açılarak yere 
serildi. 

izzet B. en 6nde olduğu 
halde, salondakiler korkmuşlar 
ve kaçmışlardı. Derhal doktorlar 
yetişti. HAdise Abdnlbamide ar
zedildi.. Paşa. barem dairesine 
aldırıldı. 11Açlar verilerek sinirleri 
yattıhrıldı. Hi\nklr tarafından 
(sellmı ıahane) ila: 

( Arka .. Yar). ·-Bulgar Dostluğu 
Neşriyabmız Çok iyi 

Tesir F.ıraktı 
Sof ya, (Husust) - fıtanbul 

gazetelerinin, Bulgar Başvekili M. 
Muıan t'un nutku etraf nda vaki 
olan hararetli ve samimi neşriyatı 
Sofya mebafilinde çok iyi tesir 
bırakmıştır. Res .. ıi rical butüo 
bu teııahilrlerin iki memleket 
arasında esasen mevcut olan 
dostluk rab talarını daha çok 
kuvvetlendirdiğini beyan etmekte 
müttefiktirler. 

Kemalpaşa'da fırka lntih1bı 
M. Kemalpaşa. 12 (Huıusl) -

Kaıamızda Halk Fırkası reia in
tihabatı yapıldı. Fırkaya reiı in
tihabından bugüne kadar balkın 
ve bilbasaa köylllmllzün berbir 
huauaatına yakından al•kadar 
olan vo kendisini it.tikametile 
ıevdiren eski Reis Refik B _y itti· 
fakla tekrar Reia intihap edildi. 

-=----::.-
ak,am aaat 

21,30 da 

Oç S1at 
Operctı 3pe de n tabh 

Yazan: J<:krt-m Retll 
Beetellyen : 

Cemal Retl& 
Umuma 

Son hafta 

htın~ut BrltdhJnl 
~ehir1i"yilf rosu 

111111111111111 
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ICt naı ııwtl ti 

Caninin Tutulmasına Bir 
Gazete Sebep Oldu 

Ka!ll Sokrat 
Klltlıln •rtl•fl olan berller 

Todorl 

( Ba,taarfa 1 iacl aayfada) 1 - Rumeli Ham faciasının ha-
binaenaleyh elindeki g•zeteyl kilci faili bu Sokrat ile biraderi 
okumaya çaltfmaktadır. Fakat Yaoidir. Bunun içiodir ki ıaıeteyl 
rumcada konuıma lisanı ile okurken sararmış, bunun içindir 
okuma lisanı biraz farklıdır. ki, Ynmnü Celil Beyin hitabına 
Tamamen a:ıhyamamaktadır. Ak· lşidince iyi anlayamadığı içi11 
si oibi elinde tuttugv u gazete de korkmuş, hemea dostu ola.ı bcr-

6 bere koşmuştur. 
Rumelihan cinayetinden bahset• 
mektedir. · Vak'a Nasıl 01du? 

Yümni Celll Bey etrafına ba· Katil (Sokrat) ile biraderi 
kıyor, yanıbaşında Ruma benzi· (Yani), her ikisi de Yunan te-
yen bir zatı görüyor, gazeteyi baasındandırlar. Orada işsiz kaJ. 
ona uzatarak acruyor: d klan için iş bulmak üzere kısa 

- Kuzum, pek anlıyamadım, bir mllddet e•vel 1.atanbula ıeJ.. 
ne yazar bu 1 miJlerdir. 

Adam gazeteyi alıyor, oku- H I Ad ! 
yor, fakat okurken yüzU sararı- ayır 1 am ·· 
yor, elleri titremeye başlıyor, Bu iki kardeşin Y'unanistanda 
derken hafif bir baygınlık geçi· terzi makasları ğı yapan (Y orgi) 
riyor, bunu müteakip te gazete- İsminde bir arkadaşları vardır. 
yi ve komşusunu orada bıraka- Bu {Y orgi) iki kardeşin lstanbu-
rak hiçbir şey söyle neden ao- la gid~ceklerini öğrendiği zaman 
kağa fırlıyor karşıki berber onlara: 
dükkAmna ko;uyor 1 - Benim bir annem vardır. 

Neden Bu Adama Çattın? G~dip kendisini. görünüz, adı (Evaıt 
tiya) dır, demış ve kadının ad-

Yümnil Celal B. mütehayy~, resini de vermiştir. iki kardef 
yanında o~urao adamı'! n~ye u~ Madam (Evantiya) yı işte bu sa-
radığ.nı ~~şfinürl<en, v ıçerıye bır yede, lstaobula geldikleri gOa 
berber gırıyor ve dogruca yamna tan mışlardır. Kadın oğlundan 
gelerek soruyor: haber getiren bu kudefleri 

- Canım. Bu cinayetin katiJ. me · ti k ı k _ıı . . mnunıye e artı amı'9 enur 
le~ t~tulm~şlar, Adlıyeye tealim lerine ikramda bulunmuı. batta 
edılmıılerdır, durup dururken, aea iki kardqe Hamalbaşı aokağında 
So~at Efendiye neden katil isnat tuttukları odada ziyaretlerini iade 
edıyoraun ? etmiştir. 

YümnD Celil B. ka:flSIDdakine Ara~u bir mllddet geçml1t 
bakıyor: bu iki kudqin latanbulda kolar 

- Yanlışlık olacak! Ben o kolay it bulamıyacaklara anla11l-
adama çatmadım. Ne kendisini mıı. Atioaya dönmeleri ihtimali 
tan·rım, ne de adanan Sokrat ol- belirmit •o kadın da bunu ifi-
duğunu bilirim! tioce: 

Berber Efendi bu caYaptan - Ne iyi! Oğlumu 18receğim 
memnun, çık p gidi1orl geldi, ben de ıizinle beraber 

Bir istifham işareti.. giderim. Fakat lngiliz bankonotu 

Fakat Ylimnn Celal Beyin 
kafasında bir istifham işareti par
lamıya baı1amışt r: 

- Kendisi biraz e•vel gaze-
teyi verdiği adama cinayet isnat 
etmiı değildir. O halde bu adamın 
sözDnil böyle tellkki e~meıinin 
sebebi nedir? Anlaşılan türkçeai· 
nin kıtlığı olacak! Fakat gazeteyi 
okurken neden sararıp tilremiye 
baılamııbr? 

Komiser Bey Buna Bakınız! 
Ylimnll Celll Bey kendi ken

dine ıorduğu bu ıuallere ceYap 

bulamayınca doiru Taksim mer
kezine gidiyor, komiser beyi 
buluyor, hAdiseyi anlabyor. Ko
miser B. Uç d6rt gOndea beri 
bu muele ile mqgul, ibban 
ehemmiyetli görlıyor, derhal Sok· 
rah tarassut altına ald.rıyor. Bir 
taraftan da Milddeiumumiye haber 
veriyor. Rumeli Ham meseleıim 
takibe memur olan Müddeiumumi 
Beyin de bu ihbarı ayni ehem• 
miyelle tel1Akki ettiğini tahmin 
edebiliriz. Filhakika hemen ko
şup aeliyor, tahkikab ele alıyor 
Ye çok ima bir Umlll wfdacla 

·aa&apbyor idi 

olarak biraz param ile tahvilA
bm ve miicevberlerim •ar, acaba 
bunları burada mı bozdurmalı
y.ım, yoksa orada mı? demiş. 

Aolqıbyor ki katillerin kafa
larında cinayet fikrini doğuran 
kadımn bu cümlesi olmuştur. 

l'lAn ıudur: lki kardeş kadım 
bağlıyacaklar, para11m alacaklar. 
Sonra ertesi sabah •apara atb
yarak Yunanistana aidc:cekler, 
orada sözde na usklr bir bayat 
yqamaya çah . "rdır. 

Cinayet l'tasıl Oldu I 
Artık karar verilmiflir, b6yle 

yapılacaktır. Filhakika o gece 
iki kardeı Madam Evantiyayı 
görmiye gidiyorlar. Memnuniyetle 
karşılaaıyorlar. 

- Artık hazır olduklannı. 
ilk vapurla yola çıkacaklatAm 
aöylOyorlar. 

Hadisenin seyri tarzına baka
rak tahmin edebiliriz; kadın: 

- Ben do beraber, diyor. 
Kaçta· buluş alam? . 

- Tam sekizde, bizim evde! 
Odanın duvannda bllyOk bir 

aaat yardır. Fakat bozuktur, k.
daa baluyon 

( Arkaei 9 llDCI& aaJfada ) 



• 
En Son Keşiflere Ve Tetkilllere Gar• 

BAZBBTI TUSUr 
ı ,,__.....__s_o N---P-oııiıı..s.;.;.;ı1 .... ı~.-...... 

Yerli Malı Haftası 

,,. 
BAZBITİ MUS.İ. 

Yazan: Ômer Rıztı 
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Ey Firavun, lhraniler Bize Lanet Okudu
lar, İsrail Oğulları Fena Vaziyettedirler 

Firavun cevap verdi: 
- Ya ret edersemf 
- O zaman Yehudanın llneti 

başınıza çöker. Taunlar, vebalar 
Mısır diyar nı mahveder. 

Fir~vun kızmıştı: 
- Fazla oluyorsunuz. Beni 

kendi sarayımda tehdit ediyorsu
nuz. ve bunu bu memlekette bes
lene beılene ıişmanhyan, fakat 
it g6rmek iatemiyen laraiJ 
oğullan için yapıyorsunuz 1 Saray 
erkim ye uray kltipleri 1 Dinle
Jin. larailin ikamet ettikleri 
Gc:ıen'e rıiiia 'e oalara deyin ki 
art.k onlara bundan böyle kerpiç 
yapmak için nman •erilmiyecek, 
fakat kerpiçlerin aayı11 da indi
rilmiyecek, ıamanı da kendileri 
tedarik edip çahşacaldar, çünkü 
bu adamlar tembel. Tembellikten 
kurtulmalan için saman da top• 
lasmlar, tarlalar. dolaşarak ker
piçler için )Azım olan aamanı 
tedarik etsinler. 

KAtipler bu iradeleri ıiik6n 
içinde kaydettiler, MuıA ile Ha
run aaalarını kaldırarak bir ne
feste cevap yerdiler : 

- Yabuva namına aeni tel'in 
ediyoruz. Yakında geberecek ve 
bu gGnab D için cevap vereceksin. 
Mllll' halkını da tel'in ediyoruz. 
On· ar da koyu karanlaklar içinde 
lupk zıl kanlar içecekleri O.lana 
ekmekleri ıınm, ıolan kan ola
cak, Ye aiha1et aen bizi aahw .. 
recekain r 

Mual Ue Harun fazla bekle
mediler. Geri dönerek ylrOdlller. 
Ve ortalığa yine 1Uk6o kap'ac!a. 

Ba gibi •özler Mıurlalan kor
kutur ye onlann içine ifler
di. Fsrawnan çeneai gaplne da
Janmq, yDd hiddetten kızar. 
IDlf, korkudan beyazlaımışb. 

f°ll'aYunun bir İtareti fizerİne 
baıveıir aıasile yere Bç kere 
YW'mUf ft kapıyı ifaret etmit. 
herkeı te daiılmıya baılamışb. 

Geride yalnız Yezirlerle bUylk 
memurlar 'kalmıf, Veliaht Prens 
Seti ai:ı alarak anlatmıya baf"' 
lam11tı: 

- Ey Firavun! lbraniler biıe 
lanet okudular. Bunun mebebini 
ihmal etmemek icap eder. lsrail 
otulları çok fena bir vazİ)etle
dirler. Onlara her tiirlD zulüm 

SON POSTA 
y ..... ~,, .... ffay..U. •• Halk 

pselıesl 

ldareı 1ıtanbul ı Eıtl Zapttye 1 
Çatal(f'llM aokalJ a .. 

'J'ılefonı Ja&aobal • 20203 
P•ta ••tu• l.tanhl - 741 
'leJınfa lttanbul SONPOSTA 
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TORKIYB ECNEBi 

1'4>0 Kr ..... 
7&0 ••• , 
.ao • a • 
150 • ' .. 

11toar 
t4'00 • 
.eoo • 
aoo • 

a.ı ... •"r-" .............. 
llıal&rdu •••.Uıet abla ... 

eevap iti• ••lll•ttl an (8) kU'llflü 
du ua ... ı l&umıfır. 

Adrn detieıtrtı,. .. ı ('VO) 1ı..,.1tv. 
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lııoll.a a..aJ&Lva .............. ...... ..... 

reva görülüyor. Milsaade ederse
niz onların ikamet ettikleri Go-
şene gidip va~i.:eti tahkik ede)im, 
gördüklerimi size arzedeyim. 
Haks zhk varsa onu kaldır.rsımz, 
biz de lanetten kurtuluruz. Hak
a.zbk yoksa sizin- sözünüz sözdür. 

Ye 
Firavun bu teklifi kabul etti 

- Pekala oğlum, dedi. 
Geride kaJanlar da: 
- Hayat, kan, kudret, Fira

wnl Firavun! firavun! 
Diye bağırarak Firavunun 

huzurundan ayrıldlfar. .. 
Goten larail oğullarının 1aıa

dıkları lilke idi. Arazi münbit 
Ye çöl kadar dOzdü. Su yolları 
araziyi mükemmel su uyor, lıer 
tarafta yemyeşil tarla.ar uzaoı-
yordu. SürU aürü hayvanlar mer..,. 
larda otlarlardı. Fakat asıl Goıen 
kasabaa' re~ faki. di. EY~eri, 
çamurdan birer izbe idi. Kasaba
n.a odaunda yine çamurdan bir 
evin önünde iki direk duru
yordn. Ve burası kasaban n 
mabedi idi. Burada yaııyan er
kekler sert bakıılr, çengel btıe 
runlu idL Genç kadınlar çok 
yakıııklı, çocuklar güzeldi Et· 
raf .. ekinlerle, allrülerJe doJu 
oldugu halde güzel giyinen veya 
ıilalenen bir kimse yoktu. 

Goıeo halkuıın ILaırW.n Mwı
medilderi beabelll idi. Cllnkl 
larail oğullannm nazannda )1...,.. 
War, putperestiler. Bilbaua M,. 
11rhların 6k0ze tapmalan, fsrail 
ofullannın onlarla eğlenmelerine 
aaik oluyordu. Mısırlı memurlar 
ıebirlerine geldikleri zaman bun: 
lar, tam Aı: isin enahnı bai:ı bir 
6kfiz bulup keıer Ve ODU onJarıo 
çadırlan öollne atarak Mısll'lalara 
karp hislerini izhar ederlerdi. 
Hatta MıaırWan daba fa%1a hid
detlendirmek için karafatmalan 
toplar, onlan kesilen ökDzfin 
etrafına bırakırlardL Çünkn eski 
Mı11rlılar bunlan da tel'iye eder· 
lerdi. .. 

• :ı~avunua veliahti, Goıene 
gıttiği zaman Hazreti Musa ora
da dejildi. Mu8' hazırı.JdariJe 
me~guldtL Fakat Benüaraü ihti
yarlan ona her feyi anlattılar. 
Banlar çotaJdıkları için Firawn
lar onlara dlltman keailmiılerdi. 
Oalann erkek yamılan toplana· 
rak kesiliyor, kız çoculdan diri 
bU"alnhyordn. 

Sonra kerpiç yapmak iti baı
lamıfb. Kerpiç yapmaktan beter 
olan bir İf, kerpiç için Aman 
toplamakb. Yahudilerin bütilu 
kadınlan Ye kudan blitüa sil• 
bu ifle mqıuJ oluyor, erkekleri 
btltla gla kerpiç JllP yorlardL 
t.rail ojullan, manp manp 
hep ba itle m91guld1Jer. Fakat 
meHle kerpiç yap .... ktaa ibaret 
depdi. lfbap olan llıaırLlar Ye 
kltipler IOD derece alim adam
lardı. Banlar f.rail ojaUanm .a. 
yerek, dlftl'ek, kırbaçlayarak ça
l ı· myorlarcL. Herg&a renç.ler 
yerlere .erUerelr, Yllcatlarındaa 
kanlar fışkırmc ya kadar da1ak 
yiyorlardı. lıbatılan. Acizlere n 
mal6llere de acumy~ Ye onlara 
da mlllm ediyorlarcb. 

CArba .-) 

Jataubul 

BORSASI 
• 15- 12- 1932 

Paralar (satıl) 
knrn' 

ı ...... u. 705,- 2) k ..... 
~ 

ı dolar • 2t3,- ı tUJn Awa. 
12.1,-
27,-
17,
IJ',50 

20 h. Frauaa 170,- J peseta 
:-0 l:ret 218,- 1 Mark 
20 fr. Belçika 117,- 1 zloti 
20 drahmi 24,- 1 Penrl 
20 fr. Jnlçre 821,- 20 ley 
20 le.,.. 27,- 20 di..-

1 florin 85,- l ÇerYODef 

Çekler 
Londra HS,7S ı Prag 
Nn • york 0,4707 ViyRna 
Parla 12,03 M .. dril: 
Mllano 9,1728 Berllı:ı 
BrDkael 3,3914 Var,OTa 
Atlnıı 84,2160 Pe,te 
Cecaevre 2,4430 Bli .. ret 
Sof ya 64,9 61 Belgrat 
Amaterdam 1,1678 Moaıı.cwa 

Hl••a ••netleri 

24,
S 1,-
23.-
18,-

-~ 

15.79 
3,99Ce 
5,i628 

J,976250 
4,1751 
3,39 

79,93 
~04 -

Vrl\ Lira 
it Bank.(Nama) 10,15 A-dehı" llOV. Sl,50 

• ( HAmilc) IO,:t} Şark O y • 41,b 
• ( Mueu a ) 9.>,- • • 

Oamaoı. Bank. 3S,- l8t. Tramftl)" 50,IJO 
~. inik • 5 9'ı O•kldar .. 11,00 
Şirketi Hayriye J ı::ıo Terk• 32,40 
Ha iç 0,9} ff..,.,gul 27.-
Aaadola '660V.* 24,35 Telefoa 15,_ 

• , .. 60 P. 2:l,15 Bomoatl 23,65 

E•haın ve TahvllM 
L ra Lin 

latıln-aıa Dahili 96:00 -Rf'jl UJ Dayuı.u Mu. 57.00 T.·amvay 4,97 Gllmrllk 6,00 
Saydl mahf 

Rıl tı , • 18,75 
6,60 Ü.ııküdar • J70,-

Bağdat tertip r 8,75 Terk09 41,50 
• • D 5.20 Eltktrlk . -.-

BORSA HAR: el 
Tahvilat- MeakOk .. 

T cltlı Müsabakası Büyük 
Bir Alaka Uyandırdı 

la .. nbul Kız Uaeelnde dUn nrllen tasarruf mUaameruın• 
vazlte alan ilanım klzlarımız 

Dilo Mili Tasarruf n Yerli ı ve incirlerimizden alaturka vt 
mallan haftasınm dardtlnctl rftntl alafr•aa çok güzel ve lezzetli 
idi. Bu mllnaaebetle dOn de yine tatlılar, pastalar, kurabiyeler yap-
febrimizin birçok yerlerinde yerll mak mtlmklndftr. 
mallarımıza ve tanrruf faaliyetine Yine d&n yerli mab ile lftale-
dair birçok mtlaamereler, tezahtl- nen Yitrinlerio kayt muamelesine 
rat ve m6sabakalar tertip edildi. bqlanmıfbr. Bu aene birçok vit-
Bu faaliyetin başında HalkeYinde rinJerin çok gilzel aiislendiklerine 
yapdao tath mOsabakua gelmek- ıabit olmaktayız. Vitrin müaaba-
tedir Milli lktısat ve tasarruf kUllll kazanacak olan mağaza 

• ıahiplerine ikramiye olarak llzüm cemiyetinin tertip ettiği bu mtl-
Ye incir verilecektir. 

__ nbakanm esası 1erli mahsulleri- Diln bir kwm mekteplerde de 
( Rqat > 46,~ mizden tatlı yapmaktır. Filhakika taıarruf dolayilile cazip mllsaıne-

l.ira -
Tllrk Altı• 9,22 

Lfra 

1.w. • 10,42 ( v.wo 46,20 müsabaka çok büyük bir alAka reler tertip edilmiıtir. Bu meyaa-
lnce &etfbfrftlr altın ile karşalanllllf, bir.çok hanımlara- pa onuncu Ye 43 Ondl ilk mek-
(CUmbtuiyet) ~- mlZ, llzllm, incir, ka,... ve aair teplerle latanbvl kız &sesinde 

Fr. • 8,22 
Rııa • 10,7.> 
Mecidiye 35,00 
Banknot (OL 8.) 245 

Kalan be,lblr'ik a'tut 

(Hamit) armab 50,00 yerli mahsullerimizden çeıit çeşit yavrularımız eğlenceli tuarraf 
~~:;::~ : :: nefis tatlılar hanrlamqlar ve Halk tezahurab yapm•ılar ve kız Jiaee 
Mwr Kr.Fo. ı• t5',00 ewiode teşhir etmişlerdir. Bu au· sindeki mDaamere çok parlak 

• • • 903 87,00 retle nbit olmuştur ki yerli Oıüm olmUfhır. 
( GUmhllriyetJ 46,20 
( Aziz ) 46,00 

• " • 191J 84,5() ===:::=========:====::===============:=--· 
M:-:--llu-am-ele-,-.p-dın_&m_lfbr. Caninin Tutulmasına Bir Gazete 

( Hamit ) 46,00 

= TAKViM = 
CUMA 

ttı>Gla .te. t el KA_.UN 93J ıcuu.37 
Araa& Rıa-.t 

11 • Ş.U. 1551 1 · lel K&11a. ili J 

'-"A-1 J S1 7. 18 A-t .,. 2. - .4 41 

11.='"-k-~:ı::ı==.:! ~ V-tı·· rl .... r·a· 
"'4. 1. 28 l3. 08 v .. u. ' ·• IJ 20 
.k .... J 47 L 2.9 ..,._ 12 (9 J Si 

c -- -- . ~ .... 

=RADYO--
16 Kanunuevvel Cuma 

l.taab1al - ( 1200 metre ) 17 uz 
('Mtı,erref. H. ~· 17,45 ın:anıofon, 18 
Kemal Nıyazı Bey ve arı.adaı arı 19 
Ta~arruf koııferaı;sı (Riza Halis ~ey) 
19,15 orkeetra, _o Belkis Hanı~ 20 :.ıJ 
Banıuılar saz hes eti, 21,30 orkes~ 
ajans Te borsa hal er'eri, ",at ayarı a, 

Bükret - ( 394 metro ) 20 din °ve 
ıeıeere bakk~nda bir .konferans, 20,40 
l[?amofoo, ~ı ıenfonı, 22 müaab .. be 
22,15 koosu. • 

~elırat - ( 431 •etre } !O,SO milli 
btlgıler hakkında konfera.n1, 2l 00 
unfunL ' 

Ro .. (441 metre) - !O,to ıpor 
haberleri, d,8~ ıpor •OsahebeeJ, 21,46 
lleman konaerı. . 

Prat - C 48~ metrı) 20,95 kon
ferane, !0,!!.5 pıyaoo, it Zirka, 22 
operet «9ce11ı. 

Virana (518 mıtrı) 20,50 Bolt.a'nm 
Falıü.ff lımfnd• ~ perdelik muaıklll 
komedisi 2a,~o danı havalan. 

Patu - (660 mttrı) il Beethoven 
gecesi. 

Vareon -:- (~.Cll metre) !O,So 
lnıan as'ıııda ıyfdır, mevzuu etrafı da 
21 musikili mOBahabe, 21,15 senfoni 

&erli• - (1685 metre) 20 dokto~ 
lara mahıaa konrane, 20 Br•ln'daa 
nakltın koaıer. 

Pari• - (17.?5 metre) 21 nıtl Av
rupa bftk11metleri bak.kında bir kon
ferane, 21,ro konı r, 22,SO:Sen .lılartien 
tiyatroıra odan naklen Roston 'uıı Sira
ııo plyeıi. 

17 Kanunuevvel Cumartesi 
latanbul - l 1;.00 metre ) 18 den 

lttbaren Darflttalim, 18,-&~ T.&aarruf 
keaferantı (Meliha Avni Raaıaı), 19 
ockeıtra, 19,~0 Fransııça deh (llOp-
ı.dilere •alına), 19,'6 oıkeaua, 20 Da-

Sebep Oldu 
( Baıtarafa 8 inci sayfada ) 

- Ne yazık! Saatim bozuk 1 
Yine tahmin edebiliri:ı ki iki 

kardeıtea biri makiniattin 
- Belki yapabiliriz, 
Saat indiriliyor, ve filhakika 

cinayetten sonra yerde bulunuyor. 
Bu aıtada kadın misafirlerine 

kahve pişirmek üzere aparbmamn 
alt katma, mutfağa iniyor. İki 
kardeıten biri de arkasından 
onu takip ediyor Ye kadını ar-
ka11 ka. ıya ~önük buluyor ye 
eline geçirdiği odunu biçarenin 
kafasına indiriyor, kadın aeraem• 
lemiıtir, maamafih baygın değil· 
dir, bağıracakbr. O ur ada ikinci 
kardeş yetişiyor, kadınıa ağzma 
bir mendil bkıyor, ve kap DID 

arku·Dda eie g•çirdiği bir elek
trik teli ile de boğazım lllkıyor. 
Fakat artık buna liizum yok, 
kad D a!müştür. 

Ci:ıayetten Sonra.. 
iki karde' bu cinayeti mlite

a~ip evi arqlınyorlar, buldukla
rını alıp kaçıyorlar •• odalanna 
giderek paylaııyorlar. Ertesi glla 
Yani ilk -.apura atlıyarak Yuna
niıtana gidiyor, Sokrat ta burada 
kalarak anlatt.ğımız ıekilde ya
kalanıyo.V 

Çalınan Mücevherler 
Bulundu •. 

lınan etyadan kendi ldsse.ine 
isabet edenleri yatağıma albndaa 
çıkararak polise teslim etmit. 
ma.ımafib ayai umanda da bD
ttlıı kabahatin Y unaoiatana kaçan 
ağabeğinde olduğu lddia1U1da 
bulunmuştur. 

ikinci Katil Ne Olacak? 
Yauaniatana kaçan ikinci ka

til (Yani) nin ne olacağl hakkın
da benliz tam bir kanaat edine
medik. Herif 10rk tabiiyetinde 
olsaydı buraya getirtilebilirdl. 
~~kat Yunan tabiiyetinde olduğu 
ıçm orada muhakeme eJilmeıi 
ihtimal dahilindedir. .. 

Antuvan he Pandeli 
Evvelce t6phe Ozeriae tatul

mUf olan Aotuvan ile P•ndell 
dün akşam aerbeat bırakılmq
lardır. 

Garip Bir Nokta.. 
Bu maznunlardan birine ge

çen güa zevceai alltlii k~kao 16-
tOrmOıtil. Maznun reddetmiflİ: 

- iştahım yok, geri aötOr, 
demiştt 

E erb9re Geıinca 
Berber Todori katil Sokrata 

yatald k etmek saooile tevkif 
edilmiştir. Ayni zamanda Todori• 
nin, Soluabn katil olduğunu bil· 

Katil ctırmOnft itiraf etmit. d;ği halde zabıtaya ihbar etrne-
hatta Madam (E\•aotiya) dan ça· diği de anlaşılmıştır. 

- ?FliiLıı;;;Z CTTR-5 ' Z 55 rr ms'SCT 
k -rılt a.im ~ı,:u or e .ra, aja.n11 "e uor11a , .. v .a:, 1,-0 hi. aye, -ı,a, R4& ta.r-

haberi, sa ıt ayarı. kı arı, 21,5l kabare. 
Blkret - ( 894 mıtre) 20 halk ~lyaaa - (51& met,.e' 20,n5 kora, 

lı.orıfcranaı, 9 0,40 graıuofoıı, 21 ko- !. ı Berlio eğleniyor, 23, !O dans ba-
medi, 21 :•o t rkı. va'w-1. 

Be grat - ((. .ı metre) eo kOçiik t-'e te - (550 metre) 20,40 lspaııyol 
komedi, 20,45 konser, ın,30 kora, ıar ı arı graı ofon ıle 21 konııer. 

22,3; haber ve gramofon, 2a135 ç ğarı. V .. r,o .. a - (1412 '"" ,, :..1 hafif 
Roma - ( -141 metre ) 2J,10 spor ko ser, IL,05 S )pt1·1, :?4 dans hav lan. 

21 haber Ye gr~mofon, !1,45 lspaoyol e~rı n - (' 6~ nvıtrtJ) 20 l:''raı ııtı 
bavalı&n, 22,46 K.ıaa haJ.at isim.ı bır <len, 21 op ra p rç:\l:m. 
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Beı on gUn ıUrea dedikodu
dan aora bu rneaele de dii•rlerl 
ıibi kapandı. 

* Fakat .• 
Bir gDn Ali Şamil pqa cid

den bllyllk bir tehlike geçirmifti. 
Abdülhamit, her iıte ıayet 

be•aplı hareket eder ve bilbaua 
aaıik m11elelerde aOrUltD Y• 
patırtıdan pek çok ihtiraz eylerdi. 

322 ıenesinde ( Ermeni Kato
ıoe Vekili, Nersea Efendi) A.,. 
rupadan gelmiş, ÜıkUdarda Yeni 
mahallede ( SUrphaç ) kiliMaine 
misafir olmuştu .• Nersea Efendinin 
mObfm bir ıabsiyet olmaaı Ye 
babuıuı Avrupadaki Ermeni ko
mitelerile temas ettikten ıonra 
fıtanbula gelerek birkaç ıUn] bu
rada misafir kalmak fikrinde 
bulunması, AbdUlbamidi fena 
halde kuşkulandarmııh. 

MalOm olan sicilli hafiyelerden 
maada, klllih kapmak istiyen bazı 
Ermeni gammazları da faaliyete 
ıeçmiıler ve Nersea Efendinin 
J&nmda birçok (evrakı muıırra} 
ltu1unduğuna dair saraya birçok 
jurnal vermişlerdi. 

Kiliaeyi derhal bastmp tahar
rlyat imklna varken, Abdlllhamit 
bu lıte çok ıUk6netle har.ket 
ediyor, ıayet birıey çıkmaua 
mahçup olmak lıtemiyordu. Buna 
binaen, o zaman Adliye Nezareti 
Müatantık Azasından ( sonraları 
mahkemei Temyiz Reiıl olan 
merhum) Şevki Beyle Ş6rayı 
Devlet Tanzimat Dairesi Azaıın
dan Nazif Sururi Beyi mabeyne 
c•lbetmiş: 

- Yanlarına ıadece iki tUfek
çı alarak doğru kiliseye gitıinler. 
ıOya, Nerses Efendiyi ziyarete 
aelmişler gibi hareket etsinler. 
bir mUddet ıuradan, buradan ga
rUıtükten sonra, ( bazı ded '.odu 
olmuf.. Fakat, efendimizin ıize 
itimat ve teveccllhleri var. Hem 
efendimizin teveccl\hünU idame 
etmek, hem de bu dedikodulann 
akaini iıpat eylemek için mt\saade 
ediniz de ıöylece odanızı arıyahm. 
adet yerini bulsun ) desinler ..• 
Zinhar, Nerses Efendiyi gllcendi
recek harekete meydan verme
llnler ••• 

Diye irade etti. 
Nazif Sürüri Beyle Şevki Bey 

yanların• iki sivil tüfekçi alarak 
... aizce Üsküdara geçtiler. Bir 
kira arabasına binerek kiliseye 
ılttiler. ( lradei seniye ) mucibin
ce hareket ederek tatlı dil ve 
rtıler yüzle Nerses Ef eodiniu oda-
11na girdiler. Evvela dereden te
peden konuıarak tam teharriye 
mftıaade için söz açacakları zaman 
kilisenin etrafında müthiı bir gO· 
rültU koptu. Buna hiçbir mana 
Yere mi} en Nazif Süruri Beyle 
Şevki Bt.y, pt:ncereye ko,tu. jl6r
dOkleri manzaradan ürkerek adeta 
kanları dondu. Bir taraftaa pa• 
paslar •e kilise hademeleri, bO-

B. Bunun Üzerine 

j 
yllk bir korku içinde koıarak 
turayı, buraya kaÇlfıyor, diğer 
taraftan da ıllngtl takmış aıker• 
ler, kilisenin etrafına abluka edi· 
yor; atının Oıtüode dimdik duran 
Ali Şamil Paıa da, mütemadiyen 
emirler veriyordu. Artık AbdUl
hamidin plAnı altnıt olmuıtu. 

Nazif SOruri B. derhal aıağıya 
indi. Ali Şamil paıanan yanma 
koıarak: 

- Ne oluyor, paıa? .. 
Dedi. Ali Şamil Paıa, aUkü

netle ceYap verdi: 
- Hiç.. N• olacak .• KiliHain 

etrafını kuıatıyorum. 
- Niçin? •. 
Kili1ede taharriyat yapılacak

mıt ta onun için? .. 

- Pekall amma, bu it• biı 
memuruz. 

- Onu biliyorum. 
- Sizde ayrıca bir emır al-

d1nız mı? .. 

1 

SON POSTA 

Şaşırdı Kaldı 
- Hayır. 

- Eh, ıu halde naııl oluyor· 
da buraya geliyorıunuı? .. 

- Siıin Üsküdara geçtiği
nizi ve buraya geldiğiniıi sivil 
kanunlardan haber aldım. Tabii 

bu İf için geldiğinhi anladım. 
Size yardıma geldim. 

Nazif Süruri Bey, bu ce·up 
karıısmda, donakalmıştı. Derhal 
kendini topladı: 

- Aman paıa, ne yapı yonun? 
Bu mesele, fevkalAde mahremdir. 

En kUçDk bir a-Urültft olmama11 
ıçm efendimizin iradeal var. 
Duh~ ukeri ~P~ ~d 

Dedi. 

Lakin hldiso, derhal saraya 
aksetmiıti. O anda Ali Şamil 

Paıa ıaraya celp ve iıticYap 
edildi. O, aorulan suallere ıu 
cevapla mukabele etti : 

( Ari ası var ) 

Karadeniz Akdenize 
Selam Gönderdi 

( Baıt:ı rafı 1 inci ııayfda ) 

(Son Poıta) nın koleksiyonları· 
nı karıı hrırken demiryolunun 
SıYaaa olaıması mUnasebetile mu· 
habirimizin iki sene evvel yaı· ı 
mıı olduğu bir fıkrayı gördnk. 
Diyordu ki: 

"Alac~. Jı:ar:ııılık ta ısarık ıtl adıuı gıı· 

çiyord uk. Ve caddode dav ul zurna 
sesleri araıı rıda y Ukselen bi r uğu ltu 

vard ı. 

Meb'uslardaıı biri heıı 1lz uy ıı. ıı ıııı ıtı, 
pürte' n., ııeıı ecre) e k oş tu. 

Ne var, ne oluy or ? 

Yanı b:ıtın da bir meb'uı uk ıı d lfl 

IA tifo etti : 
- Ha lk royiııi v er iyor, de li. Bu 

&lldcce zamanında yapıl nı ıı bir lt\tife 
f dı, fa kat hak ikaten çok yakııı lıi r 

l!i.tife idi. Filhakika İsmet Pafa•ı ın 
troııi ııde bul u nup ta hAd olori güzleri 
ile gören bir gazctl"'ci i ı; i n hlıııli rnec· 
lıuridir ki: 

- Sıvasta loko ın otirin d ld O,;üu 1 
öttll reıılcr, h a ttan ~"ı• tiği h er tnr.ıf hal· 
kırı ııı kallı i ııi kazan nıııtır. ,, 

"' 

Iran Baş 
( naı tanıfı 1 ln ci sayfada ) 

( Anglo Penian Oil Company ) 
nin imtiyazına feshetmesi Uzerine 
1ngiltere lrana bir nota gönder· , 
miş, aldıiı cevabı tatminklr 
bulmamış, oltimatom kılıklı ikinci 
bir nota vermiş, bu notaya da 
mUsbet bir cevap alamadığı tak-

dirde ihtilAfı LAhi Mahkemesine 
havale edeceğini bildirmişti. Ayni 
zamanda da Baara körfezinde lr~m 
sahilleri karşısma yarım dllzUne 
zırhla yollamıştı. 

Hlidisat gös teriyor ki Tahran 
hUkümet i bu vaziyetten müteessir 
olmamış, olti rnatoma mühletin 
son günü olan 14 klnuouu·velde 
cevap vermekle beraber bu ceva· 
b:nda ihtilAfın Libi Mahkemesine 
havale cdi emiyeceğini bildirmit. 
lnıiltere de bu aıueleni11 baW 

... 

Fakat sevinen, aevinmeıi IA
ıım gelen sadece hattın geçtiği 
yerin halkı değildir. 

Yine hattın Sıvasa ulaımaıı 
mOna1ebeüle Ba§vekilio ıöyledi;t 
nutuktan çıkardığımız ıu cümleye 
bakımı: 

- "Sabittir ki lzmirin aervet 
H emniyetinin tehlikeden azade 
olmaaınm baılıca vasıtası Sıvaah
nıo 24 saat ıonra lımiri mlidafaa 
edecek bir imkina malik olma
ıile tahakkuk edecektir. " 

lıte iki sene evvel tahakkuk 
eden imkAo lımir içindi. Dün ta· 
bakkuk eden imkan Merıin ve 
Adana içindir, Dmit ederiz ki bir 
iki sene ıonra tahakkuk edecek 
imkAn da Şark Vilayetlerimiz için 
olacaktır. 

[ Bu münasebetle geç vakit 
ıelecek telgraflar 3 Uncli sayfa· 
mııda bulunacaktar.J 

Eğmedi 
için Milletler Cemiyetine mllracaat 
etmittir. Bu husuta aelen aoa 
telgrafa göre; 

" Milletler Cemiyeti lngilter .. 
nın talebi üzerine ihtillfı tetkik 
etmek üzere pazarteıi veya 1alı 
ıUn& toplanacaktır. ,, 

Bu bAdise feshedilen imtiyaı:ua 
ıu veya bu ıckilde iade ediUp 
edilemiyeceğini bittabi göıtermez. 
Fakat aşikar olan nokta 10 ki· 
nunuevvel perşembe tarihinin, 
tarihte bir vakıaya lıaret ettitl
dir. Bu vakıa da ıudur: 

- Şarkta herhangi bir dey. 
lelin bir garp oltimatomuna derhal 
boyun igdiği gllnler ıeçtiji ıibl, 
ı•rpte de zayıfa kartı derhal ta
arruza geçmek arzusu uallDlfbr, 
belki d• ıamaala biç kılmıya
cakt.r. 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler --
Amerika' da Çalışan 

Japon Casusları 
-( B .. ,tarufı 1 inci sayfada ı 

çok güzeldir., gözleri yeıildir ve 
çok hafifmeırep bir insan ol
makla maruftur, baıhca vuifesi, 
manevralardan dönen Amerikan 
bahriyelilerini gizli ve tan · dığı 
meyhanelere ıllrUklemek ve ora
lardn, onlara, birçok içki içir· 
mektir. Bu kadmm küçük iımi 
Daiıydir. Fakat bu ismi kimse 
bilmediği içindir ki, umumiyetle 
onu "ı<ıııl Saçlı,, kadın diye 
anarlar. 

Kızıl aaçh Daiıy vaktile bir 
ara daosözlDk yapmış, Amerika
nın başlıca muzik hollerinde bir 
bayii rağbet kazanmııtı. Bir gün 
bir kazaya uğradı, güç bir 
numara yaparken ayağı burkuldu 
ve bilegi kırıldı. Me•leki dansöz· 
IUk olan bir kadın için, böyle bir 
akıbet elim bir şeydir. iyi olup 
kalktıktan sonra yol ylJrOyllıünde 
bu kazanın hiçbir arızaaı belli 
o1mayordu. Fal<:at aahne Oıerinde 
artık dansetmesine imkln kalma
mıştı. Mamafih hayatın bUtUa 
kademelerini ine ine kendisinden 
de bir hayır beklenecek hal 
kalmamıştı. Hele bir gün, 
bUyUk bir mağazada dolaşırken 
başına büyük bir felAket aeldi. 
Açık gö~ bir memur, mağaza 
kapısından çıktığı sıra koluna 
yapıştı ve mantosunun altında 
büyiik bir f pekli parçaaı yakalandı. 

Betbaht kadın derhal polise 
teslim edildi. Üzeri tekrar arandı. 
Bu defa da, çorap bağana takıl
mıı elmas bir yUzük bulundu. 
Kimıe görmeden aldığı bu eşya· 
nm parasını verecek bir halde 
değildi. Hapise tıkıldı. Mahkeme 
huzuruna çıkarı ldığı zaman en 
kuvvetli yeminleri yaparak ma· 
sum olduğunu iddia ve ölmUı 
ana ve babumın ruhlarına kaıem 
ediyordu. Anlaoılan kızıl saçla 
kadının bu yeminleri hakimler 
heyetini ikna edemedi ki ağır 
bir bapiı cezasına mabkiim oldu. 

Esasen yemini ne kadar kuv
vetli olursa olsun, hakikatte 
Lehistanın Çernoviç kasaba1mda 
yaşıyan ailesi Uzerioe bundan 
daha fazla bir yemin yapamazdı. 

Zaten Daiıy'nin iımi de sahte 
idi. Onun asil adı GrOn, küçük 
iami de Dora idi. Tam bir Leh 
Y ahudisine mahıus ad .•. 

Maamafih onun yaşadığı mu
hitte daiıy'nio Lehistanla bir 
Yahudi, isminin de Dora Grün 
olduğunu bilen kimse yoktu. 
Fakat Japonyalı tacir M. Osaki 
bu kaidenin istisnası idi ve bu 
malumata edinmesi için de husuıt 
sebepler varda. 

Japonyalı M. Osaki uzun :ıa
mandanberi Amerikanın San Di
yego harp limanın da oturan Ye 
meırepço hafif olan bir kadın 
arıyordu. Maiyetinde çalııan beş 
memurun beşini de bu muıkUlO 
halletmiye memur etmif ti. M. 
Oaaki'nin koıtuğu tartlardan biri 
de, hayab bu ıuretle geçmit olan 
kadının (Sekaappel) denilen cinai 

cazibesi bulunmak ta tartt ı. İsmini 
Dora Grün'den Dalıi Green'e 
çeviren k zıl saçJı kadın, Japon 
taciri tarafından aranan blltllo 
ıartları haizdi. Memurları ta
rafından iıtenilen evsafta bir 
kadının bulunduğu haber verilin-
ce M. Oaaki derhal ciddi bir 
husuıi polis bürosuna milracaat 
etti. Kadın hakkında malumat top-
lattı ve öğrendi ki bu kadm, 
yukanda da kaydettiğimiz gibi 
as!en Lehlidir, ailesi Lehistanda
dır. Amerikada da hiç kimsesi 
yoktur. Derhal, kafasında taaar
ladığı projeleri bu kadın vasıta· 
sile tahakhuk ettirmiye karar ver· 
dı. Bu münasebetle ıunu da kay
detmek lazımd r ki çok ciddi ve 
namuskAr bir Japon taciri sıfat 
ve hüviyetini tafıyan M. Osald 
de hakikatte Japon lmperatorlu
ğ'u bahriyesine mensup ve yüz
baıı rütbesini haiz bir ıabitti. 
Hükumeti namına, Amerika bah· 
riyesi ve bilha11a ıiyaal mahfel
lerile temasa memurdu. 

Bu makaatla Nevyorka gele
rek bllylik bir toptancı mağaza11 
açmıf, mOkemmel İf yapmaya 
baılamııtı. ÇnnkU sathiı eıya 
hem iyi cinaten, hem de elverifll 
fiaatta idi. Bu aayededir ki kaıa 
zamanda epey lı yapta. 

Çünki japonya'dan gelirken 
beraberinde getirdiği mahir tez· 
gAhtar, bu hususta çok fıine 

yarıyordu. Yavaı. yaYıf etrafında 
ufak bir hafiye teı killtı kur mı ya 
muvaffak oldu ve bazı askeri 
hal:erler de elde etti. Fakat 
çalııtardığı adamlarla o derece 
ihtiyatlı temaa ediyor ve o derece 
fazla para veriyordu ki bunlardan 
hiçbirinin kendisine hıyanet et
mesi dUşllnUlemezdi. 

Bunun içindir ki kızıl saç.it 
kadını da bu suretle kullandıiı 
memurlar ara11na sokmak ta11v
vurunda idi. Başlanğı~da kadmla 
yüzyüze gelmedi. Memurlarından 
birini bu i'e tava11ut ettirdi, 
kadınla o adam koouıup anlaşh. 
Kadımn başlaca vazifesi, eskiden 
olduğu gibi Amerikan harp bah
riyelilerile dOşUp kalkmak ve bu 
11rada mümkün olduğu kadar 
ma\iimat toplamak •.. 

Bunun için de kendisine IA-
zımgelen talimatın arasmı verile· 
ceği bildiriliyordu. Bu külfetin 
mukabili iae, muayyen bir baD"" 
koya her ay namma bırakılacak 
muayyen bir paradan ibaret 
olacaktı. 

Daisy Green bu teklif karşı-
sında kaldığı zama;ı henUz. yeni 
hapishaneden çıkmışh. Ne giye
cek elbiseai, ne sarfedecek beı 
paraıı vardı. Japonyala tacir M. 
Oıaki'nin teklifini gökten inmit 
bir nimet gibi telekki etti. 

( Arkuı nr} 

Madalya Verildi 
1 ~ 

Fikir hayatımızda iyi bir meYkl alan Seniha Bedri Hanım at .. 
denberi meıbur Alman f•İri G6te'nia uerlerirı[ tercna. .ek
tedir. Bu mDaaHbetle Seniha Hanıma Alman Koaaoloıhaaealade 
don m•ruimle G6te madalyuı talik edilmiftir. Senlba S.dr\ 
Haoımıa yaaıadaki zat ze~cl Bedri Be1dir • 
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Mister Çorçil Hükômete 
Bir Nota Verdi 

Fransadaki fngiliz karargAh• 
•mumisi Çanakkale gibi ikinci dere

c"deki hareki ta tama mile muarızdı 
Ye Londra efkin umumiyesi de bu 
fikre iıtirak etmekte idi. Hatta bazı 
mahafilde Çanakkaleye her defa 
yeni kıtaat sevkedildiği zatnen 
mülhit bir itinz tufanı kopuyor 
Ye onların fikrince asıl muzsffe
riyeti kat'iyeııin istihsal edilebi
leceğini Garp cephesinden asker 
çekip başka yerlere göndermek 
adetn bir cinayet teşl:il ediyor
du. Bunun için 7 haz"randa bU
kümetin Ça!!akkaleye üç fırka 
daha göndermi e karar vermesi, 
lngilterenin kuvYet menabiini 
kemirmekte olan bu seferi sür
atle ve kat'iyetle neticelendir
mek azminden mOnbeisti. işte 
o tarihten itibaren artık efkArı 
umumiyede gittikçe çaoakkale 
ıeferininin lehine <iöndü. 

Har.iranın nihayetterine doğru 
hemen hemen herkes Çanakkate 
ıahoei harbini, süratle muvaffa
kiyet temin edebilecek yegine 
cephe olarak te!ikki etmiye bar
lamı~h. O zamana kadar gay
ri meşru bir çocuk ımıf aibi 
muamele gören Çanakkale kuv• 
vetleri artık buodao aoora k y• 
metli bir çocuk ve bir varis gibi 
gözetilmiye başlandı. 

Bu ııni tcbeddiJlde başlıca 
Amil olan Mister Cburchill idi. 7 
hazirandaki içtimadan d<Srt i 60 
ıonra Çanakkale Komisyonuna 
gönderdiği bir muhtırada, her 
ihtimale karşı ve ihtiyaten Ça· 
nakkaleye daha fazla kuvvet 
gönderilmesini talep etti. Bu 
mubt rada Mister Churchill Ça
nakkaJedc bulunan efrad n mü
temadi muharebeler neticesinde 
ıon derece yor1 un dilştiiğü için 
yenide.o yapılacak taarruza mGe .. 

ıir bir surette iştirak edemiye
ceklerini ileri ılirüyor ve Jeneral 
Hamilton' a gönderilmesi kararlaJ
tırılan Uç fırkadan mada iki f rka 
daha yani ceman beş fırka gönde
rilmesi liıımgeldiğini iddia edi
yordu. Hatta bunlardan maada 
Jeneral Hami!tona Mısırdaki ef· 
rattan da istifade etmesi husu
ıunda mfiıa11de verilmesini iıti

yordu. 
Mister Ghurchill, Jeneral Ha

miltonun yapacağı taarruza daha 
fazla kuYvet temin etmek için 
Lort Kitcbnere 15 haziranda gö:ı• 
dermiı olduğu bir mektupta ay· 
nen şu aabrlan yazmııtı: 

.. ilk llç fırkanın gayet iyi it 
g&rdUğtlnli ve fakat neticci kat'I· 
yeyi iıtibaal edemedijini ve nç 
dlrt glln muharebeden sonra on 
veya onbeş bin telefat Yerdikten 
IOnra tevkif edildiğini fanediniz. 
Keza, işi muvaffak yelle netice
lendirmek için lam bu 11rada 
iki veya llç taze fırkaya 
dab• lilzum olduğunu ve bunlann 
da İngilteredea gönderilmesi 
mecburiyeti olduğunu dOşüoünüz. 
Bu kuYvetler lngiltereden ~n aıa· 
iı bir ayda gönderilebileceği için 
ınubarebelere ye 1iden ,;e bqtao 
bqlamak iktiza edecektir ki bu
nun da ıonu gelmiyeceği ftfİkir
dır. itte ben blyle bir vaziyetin 
hamı olmasından korkuyorum.,. 

Bu mektuplan aonra Mi•fer • 

Churchill Çanakkale aeferinln 
blitOn harp ile olan mOnuebetj. 
ne ve alAkasına dair hUkümete 
de bir muhbra verdi. Bunda 
1915 ıenesi nisanındanberi garp 
ceph~sinde, bilhassa taarruzt ha• 
reketJerde, lngiliz ve Fransızların 
300,000 telef at verdiklerini Ye 

bunun aemeresi olarak ta Al
manların işgalı altında bulunan 
10,500 murabba mil Fransız Ye 

Belçika arazisinden belki sekiz 
on murabba mil kadarını istirdat 
edebildiklerini ve Çanakkaledeki 

kuvvetler dahi Fransız ceı:hesin· . 
de bulunmuı olsalardı bunların da 
kat'i bir netice istibıalinde amil 
alamayacaklarını, olsa olaa tele· 
fat yek\\nunu kabartmış olacak· 
larını İzan ediyordu. 

ilerisi için ise merkezi Avnt
pa devletlerinin 1916 senesinde 
cephelere dökebilecekleri kuvvet
lerin altı n i ycndan az olacağını 
hesap etmek doğru olmıyacaktı. 

Ondan evvel Türkler mağ:ü? 
edilerek aabnei harpten ihraç 
edilmezlerae bu miktarın biraz 
daha artacağında ıüphe yoktu. 

( Arkası var ) 

İstanbul Dördüncil icra Me
murluğundan: Emniyet Sandığına 
Lirioci deıecede ipotekli olup T e-

ma:nı beş bin iki yOz on lira kıyme-
ti muhammineli Kocamustafapaıa 
ve Samatyada sancaktar Hayret• 
tin mahallesinde Kocamustafapaıa 
caddesinde eski ı 42 ila 162 ye-
ni 186 il4 169 • 1 numaralarla 
murakkam müfrez ma& bahçe bir 
hanenin tamamı açık arttırmaya 
konmuş olup şartnamesinin 2~· 12· 
932 tarihinden itibaren dairemiz· 
de herkes tarafmdan görülebile-

ceği gibi 24-1·933 tarihine müsadif 
Salı günü saat 14 den 17 ye ka· 
dar dairemizde açık arttırma ile 
ıatı'acakhr. Artt rma bedeli mu· 
hammen kıy metinin yüz.de yetmiş 
beşini bulmad ğı takdirde en son 
artt ranın taahhüdü baki ka~mak 
üzere 8·2-933 tarihine müsadif 
Çarşamba günü yine saat 14 ten 
17 ye kadar dairemizde yapı.a· 
cak olan arttırmasında gayrımen
kul en çok arthrana ihale edi
leceğinden taliplerin muha:nmen 
kıymetin yll zde yedi buçuğu nis· 
betinde pey akçesini Yeya milli 

bir Bankanın teminat mektubunu 
hamil butunmalan lizımd.r. Mü
terakim vergiler ile Vak f icareai 
ve Belediyeye ait ten•irat Ye tan
zifat rlhumları mDşteriye aittir. 
2004 numaraia icra ve ifla• ka
nununun ( 126 ) .ncı maddesinin 
dördüncii fıkrasına tevfikan bu 
gaynmenkul üzerinde ipotekli 
alacaklılar ile diğer a!lkadaraoın 
ve irtifuk hakkı sahiplerinin bu 
b.&klaruaı ve hususile faiz ve ma
ıarife dair olan iddialarını, illn 
tarihinden itibaren 20) yirmi gün 
içinde eYrakı müsbitelerile bil
dirmeleri, aksi halde hakları tapu 
ıicillerile sabit olmadıkça aatış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kal•caldan cihetle alAkadaranın 
lıbu maddeni" mezkftr fıkrasına 
ı3re hareket etmeleri ve daha 

~ON PO~TA 

6 ila 12 ay 

Sayfa 11 

OM' &A9A 1 ••A Ut 
KUl'.UUtA A,U fi! •. 

r4WEOtRl~ it• 1q. 9"Şlvl OAl\Tlvl,I\ 
ETllft lto\lfA "lTI K~IYI· U"_, 
6 WOC TllVAllT O.ı\H ı~ ı N 11.fl"J 'tlt 
"fOıH: ElllGIH )ulV•VNlıT~Af.I. 
'"A.M.)V.) EL[~ G\)(.ü,.Dtl" ~O\ 
Ol [,,Nldl•V .. I • ---=---.-

vaktile İş Bankasından bir kumbara alarak 
para biriktirmiş olsaydı, şimdi bu felaket karşısında: 

Dimdik durabilecekti! 
lstanbul Yedinci icra Dair• 

atnden: D r bı rçtan dola.yı m&hcus 
, 6 1, ra) a çe...r 1 n eef mukarrer on 
kıy• kösele ile bet tı't aarı kadın iı
k ,rplni t u 932 senesi :Kl unue"e
liıı :.2 inci p •rt mbe gUııil eaat; on 
lıçten i ibaren Çarııkapı kaçtık çatal 
hanında kuıı<luracı $ rgis er ·ndioıo 
dü kltıında b lu.07.a) de paraya çe,·
tiıecC'ğ. i An elunur. 

ç;:=======-========~-=-==-
faz!a maUimat almak iatiyeolerio 
932-1318 doeya numaraaile ml
racaatları ilin olunur. 

KadıkDJ icra Dalreatnllen : 
Bir borcun temim iatifaeı ımnında 
m bcus olop ııatılarak paraya çevr·ı

meaf m kArror hulunıuı 111u teferruat 

bır ban~o .o-ı -9 \::? tarihine te"adOf 
eden p z.art i giını ut 10 dan 12 ye 

kadar aı; k ıı.rttırm. He Kadıkö} ıinde 
) eld,.jfr eninde Akif Bey ıokağarıda 

Ya p reda ap rtmıuıında ib .. lei k Ltıyesı 
icra kılınacağından % iki buçuk d 1-
IA iye r ımi ve 'pul ın 9teriılue 1 t ol

mak üzere taliplerhı meıkQr gUu ve 
ıaa.tıa m 'b.:~llıııde bulııuacak memura 
mur.ı aat •)lemtt}c;rı ilin olııour. 

lsta.ıb t OçUncU icra M•· 
murluiundan: Paraya çevrılı ıe sne 
karar H'rileıı 10 O ad t Rones .. ııı ve 

500 silin ı•t çehreler 500 lsllm) t Hl 

Hfi Om t 500 nadire \ ı 50 .u.lc .ı-k 

p q,~:ıınberi i mi de ı e rler 2--1 ..!-9 2 
t rıhı ıe m ı dif perı m e gfı ı s at 

ı ı c 1 r. ~a rıda A ı k.ıra cadJ s ıie 

R ş t ı-.:re ıdi hanında ıkln i ı.. .. ua 6 

~o. lu oda a ikinci açı .. artt.ır u. su· 

rotiJe atılııc:.ı.ktır ta ıp olanlar na• 
hal j ıue hazır bulu naca. mcuı ruJla 

mur~caıı.thm ili. ı olunur. 



Gidiniz, 
Görii:niizl. 

Pr.toa•ua iç. d&t a:etredı 
c d bir c•J .ıw...s, 
Net' .............. .. 
•Bu'• te fpeld(acllrl. 

l(ASI 

Tel. 4tae 

1 ncaret 1 leri Umbm dürlliünden: 
80 lkloci Ttpla 880 &aribll taaa ıa• ptn "'911 edil... ol• 

Enebl Bankalanndan "Kredi Liyone - Ondl& LJonaalı., Bankua ba kin 
maracu.tıa Tartlrtd•ki fullretiae nihayet 'f'iiUaeli ~aratpr oiül9•._ 
hela larıa 31/1!/IJI tarihine kadar kapatıl.....-..: ••flldlere rtllıllrildllW 
H ltlr staa ~ aua•••l•I yapalaıa111akta olduİÜf(i • mea'u aeaıvlana 
~bulaealt ldraoaatlart 81fll/9U tarlblnien ıötı lln • ıoraı..-
aradd•tte 81dıulıamam1Hüi Mnda ~ul ecleeetlerifal.: ....... 
b&all taıtıate bıftklk '9Jlfj'Heltleil'lita qnea bMril•celf•t b • K.,.. 
ft~t Yin olutt. 


