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Fransanın Suriye Komiseri Rıhtım Şirketi yangından 
M. Ponso İstanbula Geliyor 1 

Mal Kaçırmak istiyor 
Şirket Mızıkçılık Y aphğı için 

Yeni ltilifname Tatbik Sahasına Geçti Yeni Bir ihtilaf Çıkb 
Ankara, 24 (Hu•u•I) - Fran

unao Suriye F evkalAde Komiaerl 
M. Hanri Ponso'nun bu ay niba• 
yetlerinc doğru istanbula gele
ceği haber alınmaktadır. Elyevm 
Pariste bulunmakta olan M. 
Ponso lataubulda bir gftn kala
cak, sonra Suriyeye gidecektir. 
M. Ponsonun çok kın bir mlld
det için Ankaraya da gelmesi 
Ye buradan Adana tarikile Suri· 
yeye gitmesi de muhtemel g&Ul· 
mektedir. 

Diğer taraftan Suriye' den 
gelen en son haberlere göre 
Fransa ile aramızda imzalanan 
yeni iti)Afname t.ıtbik sahasına 
ieçmiıtir. ltilafnamenin ihtiva 
ettiği maddeleri tatbik ve tenfiz 
etmek makıadile Suriye'de Fran· 
ııs Fevkalade Komiıerliğlnde 
huıusf bir komiıyon tqkil edil-

M. Hdnrl Ponao 

miştir. Bu komisyon daha ziyade 
emlAk işleri ile meşgul olmak 

yazifeılle tavzif edilmiftlr. Ko
misyon tarafından Suriye ıaze
telerlnde neırolunan bir tebllj'e 
g6re, TOrkiye 'de emllk sahibi 
olan Suriye 'liler komiıyona mD
racaat edecekler ve mallannın 
miktarım bildireceklerdir. 

Aynca verilen malümata ıöre 
Ttırkiyelilerin Suriyede bulunan 
emlAkinln tasfiyeal için de y .. 
kında alakadar makam harekete 
geçecektir. Bu işler en kısa bir 
samanda halledilmek ıuretile 
ltilAfname tamamen tatbik edil
mit olacaktır. 

Bundan baıka ltllAfname mu
cibince, Ttırkiyeye geçmeai lA-
1.ımgelen demiryolunun tealim 
alınmaaı için hllk6met tarafından 
IAzımgelen eaaalar teıbit edilmiş
tir. Yakında dcvrtıteılim muame-
leaine bqlanacakbr. 

DUn Kabataf 11•••• mezunlrlle lzmlr 81•••1 mezunları Halkevlnde ayrı ayrı birer topıanb yaptılel", 
cemiyet halinde çah,mak tlkl"I etrafında ••a•l•I" teablt ettiler. Realmlerd• dUnkU toplanblara 
gelen gençleri gllrUyoraunuz. 

Avrupa' da Yeni Bir Harp S'!rigeden 
BırMaznun 

Macerasından Korkulıyor Geliyor 
Birut, 23 ( Huaual ) - Bir 

İtalya - Sırbistan ihtilafı Sıkı c.inayet yaptıkltan •onra Suryeye 
fırar eden 1 stanbullu Mehmet 

Bir ittifaka Vesile Oldu Sema.ettin iıminde bi~. plwn 

Parla, 24 (Hususi) - Son 
haftaların ehemmiyetli siyaıl bA
diaesi olan ltalya - Sırbistan lbtl
IAfınm Avrupa' da yeni ve kanh 
bir maceraya sebep olması ihti· 
maileri lizerinde ıiyasl mahafilde 
endişeli ı6zler söylenmektedir. 

Bu ihtillfm bnttın aafhalarını 
dakikaaı dakikasına takip eden 
Fransız diplomatlara, bedbin ol· 
mamakla beraber herhangi bir 
kıvılcımm bOyllk infilAka ıe

bep olabileceğini de gizleme
mektedirler. ltalya ve S rbistan 
anlaşamamazlığı karşısında Ro
manya, Çekoslovakya ve Sırbis
tan hllkiiı:netlerinin siyasi mUna• 
ıebetlerini tahkim etmek cihetine 
gillik eri de gözden kaçmayan 
bir hakikattir. 

ltalya matbuatı bilhassa bu Uç 
devletin son gUnlerde mllnasebat 
takviyesine girişmeleıri etrafında 

uzun makaleler yazmaktadır. 
" Tan " gazeteıinin bu lbtillf 

hakkında yazdığı uzun bir bq-

ltalyan Başvekili M. Muaollnl 

makalede bilhassa ıunlar okun
maktadır: 

" Açık bir surette dUtllnDp 
gören iki komıu milletin ber 

( Devamı 9 uno11 1a1fa4a ) 

torkıye bllldkmeti kendıııne te .. 
Um edilmesini iatemittir. Bunun 
Ozerlne maznun Mehmet Şemaettin 
Suriye poliıi tarafından tevkif 
olunarak TOrkiyeye gönderilmlıtir. 

Zengin Dilenci 
Bi~t, ~4 (Huauat) - Konyalı 

Miıak ıımınde bir Ermeni dilen
cinin evi aranmıı, 40 tane 25 ıer 
liralık Suriye Banknotu ve 250 
albn lira buluntnuıtur. 

ispanyada Askerlik 
Madrit, 23 (A.A.) - Meb'u• 

ıan meclisi, lspanyanan her sene 
silAh al tana alacağı kur'a efra• 
danın miktarını 150,000 kiti ola· 
rak tesbit etmiştir. 

Beşiktaş 
Mağlup 

DUn Fenerbahçe • Beflktaf 
maçmı (2·') le Fener'lll•r 
k•zandı. Tatalllt apor aay. 
femızdadıl". 

Elyevm Rıhbmaız Vaziyette Olan Hallç Sahlllerl 
Haber aldığımıza göre Nafıa olan her iki tarafında rıhtım 

Veklleti ile lstanbul Rıhtım Şir· vllcuda getirmek mecburiyetinde-
keti ar&1mda yeni bir ihtilAf dir. Şirket iıe bu mllhim ıartlar-
çıkmıştır. lhtillfa sebep Rıhtım dan ancak dörtte birini yerine 
Şirketinin yeni bir mızıkçılığıdır. getirmiı, yani Oç tane anlrepo 
Çnnkll şirketle hllkümet araıında teaİI etmiftir. Diğer Oç antrepo 
Yaktiie imzalanmıı olan mukave- Ue Haliç rıhbmlar1 henüz İnf& 
lenameye nazaran, Rıhtım Şirketi edilmediği gibi ıirket bu itlere 
latanbulda altı tane bUyUk ve hiç yanqmamaktadır. 
urr antrepo yapmak ve Haliç Fakat eldeki mukav~lename· 
aablllerlnin Unkapanına kadar ( Dnamı 9 uncu HJhc.'. ~ 

lomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Amerikan Bahriye Neza
retininEsrarıNasıl Çalındı 

-28-
Hulasa 

Japon HOkümeti, Amerikalıların 

Japon amelHine kartı Amerikada 
duramıyacak derttcede tiddetll 
kanunlar hazırladıtını 6trenmlf, 
bir caauı tebekHi va11ta1ile bu 
tedbirlere mlni olmıya tetebblla 
etmlttir. Bu mGnaaebetle Amerl• 
kan Bahriye Nezareti daktilola· 
randan Betty elde olun muıtur. 
Bu itle meıpl Dora ialmli diğer 
bir kadınla Toma1 ath bir caauı 
vardır. Bunlar 01akl nammda 
bir Japon yGıbatıaının emrinde· 
dir:er. 
Bu anlatmadan ıonra Betty 

Yazan: Berndor/ 
her akıam Dora ile buluımıya 
başladL Ve Tomaala da tanııtı. 
ilk kopyeleri verdiği glln ile 
milhimce bir para aldı. Tomu 
bu kAğıtlara göz atar atmaz çok 
mnkemmel bir iş yaptığını anla· 
dı. O gece geç vakte kadar 
bnttın bu kiğıtların fototrafilerinl 
aldı, metinlerini teıblt ettl yudı, 
çizdi. 

Her nekadar bu yazılar J•· 
ponyaya taalluk eder ıeyler 
değilse de aıkerl mahiyeti bai• 

( Devamı 8 lbcl aayfada ) 

Gençlik Ne Düşünüyor ? 

Hayat Karşısında Korku
suz, Endişesiz Yaşıyorum 

Mehmet Enver ve &alt Bilal Beyler 
Yaa .. ı 9 u•eu uyfamııdadır 



. SON P.OSTA 

~-------------..... 1 Halkın Sesi ı .----------------
1
----. 

Terkosun Zulmüne 
Uğrayanlar 

Terkoı Şirketi, abonıleılııı 
ae ıede muayyen bir miktar ıu. 

1'ermiye mecbardur. Fakal 
terkos nlan ut aık k.eaildill 
için 9irke& bu t.aahbUdünU bir 
türlü yerine getlremeı. Ancak 
•u taalabOd• kartı abonenin 
'Yerıniye moebur olduğu parr· 
tirket hiç eıkılmatlall ta~ , 
edor. Bu bakıızllğa ağrıyan 

bir avukat ıtirketi nıabkemeye 

v<>nli ,.e nıatıkome bu ıatı haklı 

lıu!:ırak 9irketio fazla- aldığı 

ıur.ıyı geri vermesini kararlar 
tırdı. Bu husuata hall.ıo mflta
h:alarını ya7.·y0ruz. 

Saiııı B ... y tl\.uınkapı Nııanea) 

- T erkoaa aenelerdenberi abo
nei m• Fakat tirketia bir türUI taah
hütlerini yerine 1retirditiai hatırla• 
mıyorum. Para mesele• ne pliace; 
tirlı et y .. kamızı btrakmıyor. Bia 
hakla oldut11.111uz halde ı.aldamua 
arayaa11.yoruz. ltim'a slcilmh bata· 
mıada• -.~un oldup l~ia mahkeme
lere ~·<!emiyoruz. Na lae Terko• 
Belrdıyeve r çince belki biraa rahat 
1üsü rö: üruz. 

* Jl ...... a·ı Cemal Bt•y (C"hangir So
ta•ıcı flok:ı.k) 

- Keodi•inden f a:ı:la para alaa 
blr avukatın Terk0tı aleyhincleld cla
w ..... kazaadıtıaı okwulum. Bea de 
te.rko• aboauiyim. Şirket elbette 
lteıule1t de fazla para almıftır. Buna 
ktldk edecetinı ve tirkete kaptır• 
datun paralan ıeri almak içla mah
•emeye milrucat edeeetim. Gider
ayak hlf almaua ha1dum•a• •labnt. 

* Arir K~mal Bey (Biiykdere Gül 
toka .. 

- Mahkemenin Te•koa Şirketi 
aleyhiDde Yerd:tı karar çok taJ•nı 
dikkattir. Terkoa abona:l~ri bu ka• 
rardan ibret almalı ye mahkemeye 
•6rac:aat ederek hakla ıoı inemeU. 
dfrler. Kimb"lir t"rket b'.zden ne ka
tlar para koparmıtbr. 

• CemH Ali B. (Hedikpaıa caddesi t!) 
- Terk09bn hepim"a tik.lyetfi

JİL Fakat tik6yetlerimhı bep d li· 
..ıadl'! kahyor. B r defa da mabkem .. 
ye gidip hakkımıza aramıyoruz. Ş r
ket, abonelerinden laer aene fc1z a 
P"• almaktadır. Bu:uı bep:miı bil
difim ı. halde elimiz, kalumus batlı 
duruyoruz. Yalnız Terkoaa karşı 
.letil, bllüa ,:rket'ere karşı hare· 
•eteıs duruyoruz. At'amıyan çoeuta 
meme •ermezler. Hakkımuı arama11 
6tremaelim. 

Lokantalar 
Sıhhi Şartlara Riayet Etme

yenler Ceza Görecek 
Alikadar belediye memurları· 

lokantalan ve aıçi dükkinlannı 
•ık 8]k kotrol etuıiye baılamış· 
lardır. Bu gibi gıda mftesseaele
rinden aıhbl ıartlan haiz bulun
mayanlar tesbit edilmekte Ye 
cua yazılmaktadır. Belediye me
IDSlua lokantalarda bilbaua 
temizliğe ve yemeklerin iyi hazır
lumuma dikkat etmektedirler. 

Hırsızın Başına Gelenler 1 
Bir Köpek, Kendisini Çalan Hırsızı 

Yakalayıp Polise Teslim Etti 
Enelki ıtın çok tuhaf ve gnlllnç bir hıraızhk 

hAdiseıi olmuı. t..ir k6pek, kendiaini çalan hırsıza 
yakaı.,.,.ak polise teaJim etmiıtirf Hayret ettiniz. 
değil mi? Hayret etmenize hiç lüzum yoktur. Çihı-

bir ıırada Mehmet eve yaklatmış, kapıyı açmlf •• 
bir parça et atmak •uretile köpeği yanma getir
miştir. Kilpelı, etin habn için olacak, Mebmedin 
peşine dtişmllı ve bir mllddet aonra evden uzak· 
)8fsnca Mehmet köpeği kucaklayarak kaçmak iate-kll bu k&pek, kendisini çalan hıraazı .ka.kıvrak 

yakalamışhr. Lütfen dinleyiniz: Kiiçükpazarda otu· 
ran Mehmet isminde bir gen~, aynı emtte oturan 
Şevki Beyin kCSpej'ini çalmalı istemiftir. Şevki Be
yin k6peği cina ve kıymetlidir. Mehmet Bu köpeği 
çalmak~ bir müddettenberi f.rsat kollamaktadır. 
Nihayet din Şevki Beyin evinde kimse bulunmadığı 

miştir. Fakat tam bu aırada ka;>ek, hırsızın &zeri
ne atılmıf, o.nu birkaç yerinden ııırarak cıyak cıyak 

Bir İhtilaf 
hihiyat Fakültesi Nasıl 

lslih Edilmeli ? 
Alman malumata gire, Darül

fünun IWıiyat f akiilteaine nril
meıi kap eden yeni ıekil Dze• 
rinde darlllfünun m6derrisleri 
araa=nda ihtilaf ç kmışhr. Bazı 
m6derriıler fakllltenin bugllnka 
iamile muhafazasın ve Avrupa· 
dakl UAhiyat fakülteleri progra
mına g6re tekemml\1 ettirilmesini 
iatemektedirler. Diğer bir kıum 
mftderrUierde bu isimde bir fa· 
külteye kat'iyen lüzum olmadığını 
ve binaenaleyh fakültenin ilgasile 
derslerin felsefe ıubeainde oku
aulmasım ileri ıürmektedirler. 

Maarif V •kiletinin bu iki nok· 
tai nuardan hangisini kabul 
edeceği ben&z belli değildir. 

Yeni Müşteriler 
Hariçten Türk Malı iste

yenler Çoğalıyor 
~imdiden yapılan esaslı tab

miniere g6re, ihracata.nızıo ço
ialınaaı beklenebilir. Bilhassa 
muhtelif devletlerle yapılan yeni 
ticaret mukavelenameleri, lürk 
mala ibracabm kolaylaftıracak ve 
arttıracak mahiyettedir. 

Diğer taraftan ihracat ofisine 
hariç memleketlerden T6rk malı 
almak lbere müracaat eden mUı· 
teriler adedindcS bari& bir faıld
lık mDtabede edilmektedir. Son 
zamanlarda Almanyadan bir kıı m 
ticarethaneler memleketimizden 
baz mahıolAt almak Ozere mü
r acaa tetmiıfn< ir. ihracat ofisi 
bu mftraca:ıtlardan a Akadar ta
cirleri derhal haberdar etmekte 
Ye ayrıca IAzım gelen tafıillt da 
vermektedir. --

Sıhhat Teftiş'ari 
Ml\arif S.bhıye müfetti,leri ilk 

mekteplerde nhb( vaziyeti te•bit 
için tefti,ler yapmaktadır. Umumi 
vaziyet iyi ye tabii halinde gö
rehaektedir. 

hağırtmııbr. Hırsızın bu acı feryatlan ftzerine de 
yetiıen polisler Mehmedi yakalamışlar, klpeği 
çalmak istediiinl tespit etmişler ye karakola a• 
tllrm6şlerdir. 

Sigorta 
işlerinde 
Durgunluk 

Memleketimizde bir müddet
ten beri iş yapan bir aigorta fir
ketinin faaliyetini tatil ettiğini 
birkaç elin evvel yazmıttık. Ali
kadarlar bu münasebetle, ıon za
manlarda sigorta iflerinde bir 
durğunluk hissedildiğini a3ylemek· 
tedirler. Diğer taraftan Hayat 
aigortas na karp g&n geçtikçe 
artan bir ragbetmzlik g6ze çarp
hfl da ileri ı&rtHmektedir. Bundan 
baıka yangın aiıcrtalarında umu
mi prtlarin tatil eclilmes' içia 
sİgClrtaalar tarafıaden lkbaat 
veklletine eTvelce bir nılraeaat 
yapdmlfb. Bu nılracaat heniz 
tetkik edilmektedir. 

Darülfünunda 
------~ 

Müderris Muavinliği 
imtihanı Yapılacak 

.Dar6Iflaua fen faklltesine iki 
mlderria muavini tayinine karar 
verilmiftir. Bu muavinlerden biri 
kimya, diğeri de elektrik ln ... ıa
da dera göstereceklerdir. Tayin İfİ 
mllaabaka ile yapalacaktır. M&
aabaka imtiham ıabahn ftçia
de yapılacak ve muvaffak olan· 
)ardan ikisi bu vazifeye tayin 
olunacakbr. --

Fabrikalarımızda 
Yerli fabrikalarda ve bilhaaa 

mensucat fabrikalanmızda lmh-
1al miktarı günden gine fazla
laşmaktadır. ----

~adm ı,çiler 
Yapılan tt-tkilcata s.ı öre ,ehri

mizde muhtelif m6easeseler de 
çabpa kadm iıçiler adedinde 
bu sene, diğer eenelere nazaran 
faslahk gebe çarnmaktad,r. 

Kim Çaldt? 
Ga ata'da Büyük Hendek ndcle

•tnde bakkal Ni ,an'11• dilkkinından 
bir çuYal ıa.:,un ,a&•nmı1hr. Sa.Junlar 
ayni umtte bir pansiyonun bodru
munda buhınmuft fakat ~ah• beniiz 
meydana çıkmaınıd r. 

Yeni Bütçe 
B~lediye Memurlanna Bu 
Sene Zam Yapılmıyacak 

latanbul Belediyesinin muhte
lif pbeleri 933 bltçeaini hazar
lam1flar ve Şehir Medillİ Eac&
menlerine vermiılerdir. Oktmwa 
Ye mezbaha resimleri varidab 
azald.ğı için belediyenin yeni 
sene varidab ancak 4,800,000 • 
5,~000 lira araa •da tahmin 
eJilmektedir. 

Muraf bOtçeai varidata pe 
;yapalmlfbr. lnşaat kıa1D1 seçen 
aenenia aynıdır. Maarif luamıada 
bir mikdar fazlalık ,,.nbr. e .. 
lediye memurlanndaa baDlaıma 
hu aene kıdem um•• ....0-
mek icap ettiii halde tuarnd 
.. ~... ... .... lcia ,... -
btitçeıine tahsisat konmamıfhr. 

Oyuncak 
Dahilde Yapılan Oyun
caklar Çok Beğenildi 
Şehrimiade buı mlltetebbitt

ler Awupa oyuncaklarının ben
zerlerini vtıcuda getirmiye bafla
mlflardır. Yapılan OJuncaldarm 
Avrupa oyuncakları kadar mil- · 
kemmel olduğu neticesine warıl
mıştır. 

Bu işle alAkadar olanlar, yerli 
oyuncakçıhğm iakipfı için bir 
koope-atif teşkilini dttşilnmekte
dirler. Bu takdirde oyuncak için 

harice para Yermiye ltızum kaJ. 
mıyacaktır. Haber aldıiımıza 

göre, mütetebbisler Milb lktıaat 
ve Tasarruf cemiyetinin bu mese-

le ile al~kadar olmasını temin 
için harekete geçeceklerdir. 

çurok Neyvalar 
Belediye memurları hastalığa 

Kbep olacak derecede çlrnk 
meyva aahlmamaaıaı temin için 
tefti.t' erini aıkl11şt•rmı•lıtrd1r. 

Günün Tarilıi 

Bizden 
Almak 

.A. 

Hububat 
İstiyorlar 

Malta ve Stokholm' dan but 
tacirler ihracet ofisine m8racaat 
ederek Tllrlriyeden hala, pamuk 
tohumu, bakla, kuıyemi, mımr, 
nohut, dan. kepek. kanayemİf 
almak iatedik'-hal bildirmir 
Jerdir. 

Halepten bau tacirler Tlir
kiyeye f&pka, ~ıkolata, piıklhi 
ihraç etmek anaıllDu ileri aftr
mftflerdir. lhracaat ofiıi bu h~ 
•.ta alikadar tacirleri haberdar 
etmif ve kendilerine tafsilAt ver
miftir, 

incir Satışı 
MeYaini lptidannc'an 18 - 12- 932 

tariblae kadar bmlr bora sıada 
4 ı,197,39l kilo Osüm, 15 • 27 kurDf 
Gaerinden aatılmlfbl'. Son hafta 
tarlanda lzmlr Hmanındaa yapılaa 
llzilm ihracatı lıe 1, 109,297 kilodur. 
en siyade lngiltere, Almanya, ltalya• 
yadır. MeYaim bidayetinde 14-12-932 
tarildne lradar l~ edilen üzlm 
miktarı 44,632,379 kiloclar. 

KadıköyUnde Balo 
Kadık8y Tlrk Fakarapervv 

Cemiyeti tuafaeclaa eftliıi pce 
Kachk6yde Siren• ai....... ..ıoa
larmda ver len balo çok etleaceD 
olmu• milli banlar çabamıı •• 
0111aamı,tar. Vltria mGaahakaeın.Ja 

birinetlitl kasanan terd Hamcll " 
lkiaellitl kaunan tatlla Ran• 
E'-dller• de •lklfatlar nril•lttlr. 

Deftenlarllkta 
l.tanltul Delter•hfia.ta ltlerla 

dalla IJI ylrl.... ıp. Jap1lmau 
• .... ,.... ....... t ......... ..... 
Maliye Veklletiae Wl.t:rilmlftJr. 

Teıfik Finl için 
..... ~, u ....... ta• 

WMıi a'ı• '' ._.._, • ... ..... 
4alr Tnflk Flkretia hatırasını tHI• 
içia bir ihtifal 1apalaeakbr. 

Tllrk Tutanı 
Fmlaadya T~ Tin tlti•I w 

llpruı içmek lıtedild.n.ı Wltllı• 
mitlerdir. l.ıaiaar idaresi lateail• 
miktarı lfr•-k IPa mÜ•bere,. 

.P'it•ittlr· 

Nufus lldlrl Geliyor 
Dalatl1• Vekahtl Umam Naftu 

llWlrll Ali Galip B. birkaç rla• 
kadar 'ehrimİH gelecek, burad• 
S.kla iflerile mep olacakbr. 

Müşterisini 
Pataklamış J 

Dtln Tepebaıanda sGrtlltOll bir 
bliile olmuş, bir kHap kendi mGf
teri•lnl feu halele tllYmilftGr. HldiM 
16yle pç111i9tiTı Tepebatıada etaraa 
Madam Süzan iaminde bir kadın o 
ciYM"tlald kaup Eftim'clea b"r okka 
et almıt. fakat ne geldlti sama• 
etia kokmut olclufna an ıyarak 
tekrar lcanba ı tmi" eti 1ıeri v~ 
miftlr. Madam SlaaD bu hldlH 
Gseriae komıu'arıaa giderek kuap 
FJtim'den et almamalarını, oaun' 
Htbtı et' eri• kolrmuı olduf11•• 
ll37leml9tlr. Bu dedikoduyu itltea 
kaup Eltim, Madamın ev;ne sitmitr 
kap*Jı çahmt H kapı 8nlne .. ıea 
M"d"''" Snsıon'ı fena 11 .. ıde dlSvmffftlrJ.. 
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- Sana bir ,eJ aoracatım 1 
Hr.un Bey Am~a 

... Daa bize tarih dersi vardı. ı ... Muallim 
Ha nanın .•• 

Bey biae ... N çin meınnu elmayı ı•ırdıpı 

agrdu, hir kimH cevap veremedi, 
sen De dersin Amcacıj'lm ? 

Haun Bey - Buna Wlmiyecek 
n' Yar ot'am, .. Mtai' 1oatu tla 
ondu efendım ., deylHreydinız L 



~.f Kiounuenel 

A!iindericatım1z1rı çoklu
gundan dercedilememiş

tir. -. . . . ...... -----
Dürrüşehvar 

40 Milyonluk Mücevher
lerini Buldu 

Abdülmecidin kıı:ı DUrrüıeb
'Yar evHlki sen• Hintli bir 
mihracenin oğlu ile e•lenmiıti. 

Evlendikten sonra kRrı koca 
Avrupadan Hlndiıtaua aiderken 
otomobilden mücevherlerin bu
lunduğu çekmece dOınıUş. Çekme
cenin 1çindeki ml\cevherlerin 
kıymeti tam 40 milyon frank ol
duğu için o zaman arannuı, taran
maJ, bu mUcevherler ortaya çık
mamaıtı. 

Geçenlerde bir isviç.reli köyltl 
bu çekmeceyi aahlplerine götUrUp 
teslim etmek namuıkirlağmı göı
termiı •• mukabilinde 40 bla 
fıranklak bir nıUce•her hediye 
almııtır. 

Terkos Şirketi 
Senebaşında Be
lediyeye Geçiyor 

Ankara, 23 ( A. A. ) - lı
taobul Terkos iıi hakkında lstan
bul Belediye Reisi ve Vali Mu
hiddin B. ıu beyanatta bulun
dular: 

-"Hükumetle ıu şirketi ara
ııoda bUtUn esasta tanı mutaba
kat hasıl olmuştur. hilafnamcnin 
imzası ıçm şirketin Paristeki 
meclisi idaresi tarafmdan bura
daki mümessiline salahiyet nr
mesi beklenmek edir. 

imza İfİ gecikıe bile hA11l olan 
ltilifa göre, lıtanbul belediyesi 
ikinci kir.unun birinden itibaren 
Terkoı idaresin\ eline alacaktır. 
Buna muhalif olarak ııazetelerde 
çıka.ı haberler tamamen a11lıı:ıdır. 

D. Vekili Gitti 
Dahiliye Vekili Şnkrü Kaya 

8. dlla akıamki trenle. Ankara'ya 
a•det etmiştir. 

Şebiyelda 
Takvimlerin Şebiyelda diye 

kaydettikleri uzun ıeceler idrak 
edilmittir. Senenin en uzun gecesi 
22-23 kAnunuevvel gecesi idi. O 
gece tam 14 saat 33 dakika sUr
mUşUir. Bu akşamdan itibaren 
ıeceler kısalmaya, ırUndOıler uza
maya baılıyacaktır. 

İki Kaçakçı 
Galatasaray Rus manasbr nda 

oturan Çekoslovakya tebeas·ndan 
Joı:ef Nezleba ile Yugoslavya 
tebeasında jozef Autanın sigara 
kAğıdı kaçakçılığı yaptıkları anla
tılmıf, ikisi de yedi,er ay hapse ve 
3 bin lira para ceıasa vermiye 
mahkum olmuşlardır. 

Misafir Kadın 
Aksarayda oturan Ali Ef. nin 

evine 4 gün evvel mi1afir olarak 
gelen 70 yaı:nda Madam Pofa
ronya dUn ansızın ölmUıtiir. Ya
pılan muayene netice1inde da
yaktan ölduğU anlat lmıı tahki
kata baılanmışhr. 

Farelerle Mücadele 
Defterdarlık DUyünu umumiye 

bluaaındaki halaların muhafaza11 
için farelerle mUcadele etmek 
Ozere bina dahiline bazı kediler 
koymuı ve bunları çiğerle bes· 
lemek için Maliye VekAletinden 
tahsisat almıştı. Son zamanlarda 
tahıiıat bittiği için kediler da
tılmıştır. 

Müşterek Büro 
Tevhit edilen esnaf cemiyet· 

lerinin eşyaları bugün DördüncO 
Vakıf hanındaki müşterek bUro· 
1a nakledecektir. Tevhit auretile 
Mınede on bin lira tasarruf edil
miştir. 

SON POSTA 
z: 
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l - Koşmadıkça ıtlratli aide

mczainiı. 

2 Çalı4madıkça bir ı•yi 
daha iyi yapamauınn:. 

3 Bir 1 ÖŞ•)e çekilip tevekküle 
lHllm olmalc, feliketi olıun kabul 
etmek demektir. Kaderin ifelİr.tceğl 
felikett•n ancak ilendi azmiııide 
kurtulabilin niz. 

SON TELGRAF HABERLERİ l 
• ·Kubilay 

• 
için ihtifal 

Dün Menemende Ve Zonguldaktc 
Heyecanlı Tezahürat Yapıldı 

Menem~n. 23 (A.A.) - Kubilayın arkadaşlarile 1 
şehit edildiği günün yıldönUmü olmak münasebetile 
muazzam bir ihtifal yap lmıştır. C. il. Fırkasınca 
hazırlanan program mucibince 500 davetliyi hamil 
kuıusl tren saat 10 da Menemene gelmiştir. 

mektep başmualliml tarafından bir nutuk ı6ylenmit 
KubilAyan ve yananda yatan arkadaılarının mezar
ları ziyaret edilerek ruhları taziı edilmiştir. Kubiliy 
ibtifaline iştirak eden teşekküller ve mUe11eseler 

İhtifal alayı istasyonda halk taraf ,ndan karşı an
nuş lcuabadaki KubilAy meydanma ya) a olarak 
gidilmi~tir. Meydanda Menemen belediye reisi i:e 
Şirketler lrnmiseri Naci Hey taraf nd .. n birer 
hitabe irat oluırnrak KubilAy ve arkadaşlarının 
fedakArlıklara yad ve ti:ıkAr, hain1cr, mürteciler 
tel'in olunmuştur. 

t rafından mezara çe1enkler konulmuı ve meraaime 
nihayet verilmiştir. 

Zonguldak 23 (A.A.) - Şehit KublAy günü 
mllnasebetiyle ZonguJdakta heyecanlı tezahurlar ya
pılmıı merasime istiklal ma.rıı ile baıJanmııtar. 
Bundan ıonra şehit KubilAyıo ruhu taılı •e Mene-

Bilahare Kubilay mektebi ziyaret edilm~ ve 

men faciaaının amili otan irtica tel'in ve irticaı ezen 
milletin kutsi ve kahir kudreti tebcil edilmiıtlr. 

Bir Cinayet 
Hiç Yüzünden Bir Adam 

Öldürüldü 

İzmir, 24 ( Huıusl ) - Kuı
adaamın Hacı Feyzullah mahal-
leainde hiç yoktan feci bir cina
yet olmuı, HUseyin oğlu Mustafa 
namında bir şahıs, arkadatı Meh
met oğlu lbrahimi bıçakla kar-
nından yaralamak ıuretile öldUr
mUştUr. 

Yapılan li&hkikatta, hldiıenin 
ikaı esnas nda h41 iki ıabım da 
aarhot oldukları anlaıılmıştır. 

Ankara Ve lzmirde 
Şampiyona Maçlarına 

Devam Edildi 
Ankara, 23 (A.A.) - Anka

ra, futb ol şampiyonası mnçlarma 
istiklal salıasmda devam edildi. 
lmalAtıharbiye ve Altınordu ta
kımları lrnr~·!aın••Ş 6· 1 lmalatl.
ların galebesile neticelendi. 

İzmir, 23 (A. A.) - Mıntaka 
b1rincilik mt\sabal<alarına devam 
edildi. Birinci oyun Altınordu -
TUrkspor ara uda idi. Altınordu
lular 5-1 galıp gelmi.ıılerdir. 

Bundan sonra lzmirtpor -
Şarkıpor takımları karı,ılaştalar. 
Bu oyunda lzmirsporun 3 - 1 
galibiyetile hitam buldu. 

Altay - Euca takımları mUsa-

Çekirğe 

Kongresi 
Açıldı 

Berut, 24 (Huıuıi) - Çekirge 
ile mücadele kougresinin altıncı 
toplantısı Türkiye hOkiımetinin 
ruurahhaaa SUreyya Beyin riyaaetl 
altında yapılmı,tır. De•let Şüraıı 
azaaından olan Süreyya H. geçen 
ıene Şamda yapılan kongrede 
yine riyaset mevkiine intihap 

0

edilmitti. 
Kongrede Türkiye ve Suriy~

den başka İran, Irak ve Lübnan 
hUkumetlerinin murahhaslara da 
vardır. Evfelki kongrelerde mu• 
rahhas bulunduran Filistin, ~arkı 
Erden ve CebelidUru7.. hUkiimet
leri artık me ltleketlerinde çekir
ge ' lrnlunmadığ~ndnn kongreye 
iştirak etmek luzumunu görme· 
diklerini bildirmişlerdir. 

İzmir Muallimleri 
lzmir 24 ( Hususi) - Şehri

miz muallimleri yalba11 tatilinden 
iıtifade ederek Aydm ve Deniz
liye bir seyyahat tertip etmiılerdir. 

bakası 3 - 1 Altayıu galibiyetile 
neticelen ıniıtir. 

K. S. K. ve Göztepe takım· 
lım arasındaki mllsabakada maç 
3 - 2 K. S. K. laların galibfyetile 
neticelendi. 

lSTER iNAN, iSTER 

j 

İzmir' de 
Bankalar Faiz Miktarını 

Tenzil Edecekler 
İzmir, 24 (Hususi) - Mer• 

kezleri lımirde olan bankalar 
faiz ve komiıyon niıbetlerini in
dirmek için esaılı bir ıurette 
tetkikata baılamıılardır. 

BuglinkU halde bankalar teb
rimiıde hakikati halde yllıde 20 
ile 25 arasında faiz ve komiıyon 
almaktadar. Bu niıbet, borçluların 
bankalara olan taahhüt Ye borç• 
larını vuktl zamanında ödemele
rine mani teşkil etmektedir. 

Yunanistan' da 
Erkanı Harbiye Reisi 

istifa Etti 
Atina, 24 (Husuıt) - Yunan 

orduııu Umum Erkana Harbiye 
Reisi Jenaral Manetaa'm, hilku
ınetle aras nd11 ç kan bir ihtilaf 
üzerine isbfa ettiği söylenmekte
dir. Bu ihtilAfa sebep hllkfımetln 
ordu mevcudunu tenıil etmek ve 
askerlik mliddetini kısaltmak is
temesidir. Jeneral Maneta1 ise 
hUkiimetin bu fikrine muhalefet 
etmektedir. 

Gümrükler Vekili 
GUmrlıkler ve İnhisarlar Ve

kili Ali Rana B. dün tehrimize 
gelmiıtir. 

iNANMA! 
Darülfüuunumuz ,öy'cdir böyledir amrııa, bizi~ 

bir oı,ci mektebimiz nrdır ki buraya hariçten ecnebı 
talebe gelir. B llrn11a Bulgariıtan talebesi uıllhlm bir 
yekün tutar. 

Geçen gün bu Bulsrar tal•lıelerinden biri l.tanbul'a 
reıirken hudutta eu aaını muayene etmişler, bir ki!o 
iapirto ve üç ki o Bulgar votkuı ,,ulmuılar. Mevku
fen ihtisas Msbkemuine aevketmişler. 

Kanun kanundur, h rket lç"n müsavi aurette tat· 
bik olunur. Fakat kanunun tatbikinde b:ru da mantı
kın yeri olmak reuklir. Bir mektep talebe:ıinin Uç 
k'lo votka ile kaçakçılık yapamıyacatı muhakkak 
olduğuna ıröre, okumak için rnem1eketlmiuı kadar 
gttlen bu talebeye yapılan muaınelenln dij'crlerinl de 
ürkutıniyecetine, uhlu 

iSTER iN N. iSTE /NAN 1. 

Zehir 
Ve 
Mendil 

** Adana iBZetelerinden naklen 
İstanbul gazeteleri yazıyorlar: 
Ayıe isminde bir kadın evli barklı 
biı erkeğe gönUl Yermiş, erkek te 
bu muhabbete kayıtsız kaJmad•fı 
için mercimek tabiatile fırına 
verilıuiı. Likin Ayşe, yaman. 
Sevgili.sini nefıine milnhaaır gör
mek istemektedir, vuslatın aı
kı. ınt!:ıar olduğunu aöyliyenle
rm hilafına olarak gUn geçtikçe 
de ıcvdası alevlenmektedir. lıte 
bu vaziyette kadın, dütllnöp taıı· 
myor, muamına ermek içln cin -
yatten başka çare bulamıyor, 
sevdavi b'r delilik buhranı içinde 
ıevgiliıııinın karısını, çocuğunu 
zihirlcyiveriyor. 

Şimdi tönül macerası, huıu• 
ıiyetini kaybetmiştir, adli bir 
hadise halini alm ~t r, Ayte hAklm 
ve kanun huzurundadır. Neticeyi 

tahmin etmek le kolay: Taammüden 
iki cana kıydığmdan dolayı idam!. • 

Gônlilden gönül• hakikaten 
yol varmış ki karıımı ve çocuğu
nu kaybeden erkek matemini 
değil, ııkmı diişllnllyor, o iki 
mazlQmun mezarına dökmek 
mecbı:.riyetinde bulunduğu g6ı 
yaşlarım Aytenin ayaklarına akı
tıyor, idam mabkQmunu hapiıba· 
nede ziyaretle ağlıyor, aızhyorl 

Ayıe ne yapaa beğeniralniz: 
Sevgilisinin göz.lloden d6klllen yat
lar, sanki idam kararnamesinin 
satırlarını ıiliyormuı gibi neıelo
niyor, tatla diller dökerek ltıkmı 
teselliye koyuluyor •• ayrılırlar
ken ona bir de mendil hediye 
ediyor!.. . 

Bu, cihet cihet dtııUndUrOcll 
macerayı dinleyip te Kleopıtrıyı, 
Mııırın o fettan dilberini ha· 
tarJamamak nasıl mllmklln olur?. 
Malümdur ki Kleopatra, marazi 
bir iptill ile maltU idi, herglln 
bir baıka erkejin neyaziılae ih
tiyaç g6ıterirdl. Fakat o bir ta
cidar olduğ'u için çirkin hutab
ğımn çalgın n6betlerlae g6illıle
rinde yer vermiı olan tııklarını 
yaıatmamayı da mealek ediamiıtL 
GUo batarken bin bir helecan 
ile tarayana ıiren balyala ı•nçle
re blltlln bir gece en parlak, ea 
kınak ve en ıakrak bir rllya aey
rettlrdikten ıonra ,aa doğarken 
yerinden ııçrar, yatak odasında
ki dolaptan billür bir kadeh çı· 
karır, elile bir ıerbet hazırlayıp 

mamur ve meı'ut lşıkıaa uudardı: 
- iç, derdi, bu bir zehirdir, 

aenl 61dUrecektir. fakat benim 
için, benim ıerefim için içerıin 
değil mi? 

Tarih, hiçbir ıencin öldUrllctl 
ıerbetl içmekte tereddllt etme
diğini ve ayaklarile aevine ıevino 
girdikleri o meı'um aık yuvasın
dan tabutla çıkmak teklifini 
reddetmek cesaretini göstoerme
diğini kaydediyor. Evvelce ben 
bu rivayete masal derdim. idam 
mahkumu Ayşenio macerasını 
okuduktan ıonra onun tam bir 
hakikat olduğuna inandım. 

Adana'lı Ayşe, mezara ıUrllk· 
!ediği kadınla çocuğun matemini 
onlarm kocasile baba11 olan er
keğe bir mendille onutturduktan 
sonra Kleopatra, aafdil delikan
lıların hayatını bir bardak ıerbe
tin içinde eritmekte elbette mli~
kl\lit çekmezdi 1 

Biz zavalh erkekler, bazan 
ne kadar zayıf oluyoruz? 

Defterdarlık 
Müddeiumumiliğe 

Müracaat Etti 
Mütareke seneıindo firar eden 

Odoksiyoı Paıkalldis isminde 
bir Nevşehirlinin Yunan tebaa· 
sıyım diye avdet ederek hazineye 
intikal eden 200 kUıur bin lira 
kıymetindeki 36 parça emta. 
kini istirdat etliğini yaıauştak. 
Defterdarlık yaptığı tahkikatta 
bu adam·n sahte pasaport kulla
narak resmi makamlar4 iğfal 
ettiğini tespit Te mOddeiumumili
i• ml\racaat otmiıtlr. ~ 



Arada bir 

f 

Gelişigüzel 
Musahabe 
Sllaiıları Bırakma Komlsgonana, 
Kadınların AskErleşmesine Dair •• 

.. Silahlan bırakma" komisyo· 
nu galiba çalışıyor. Ne kadar 
ç.al~şhğına ve bu çetrefil işte ne 
kadar yol aldığına dair pek ha· 
berim yok. Y aln z geçenlerde 
birisi, bu komisyon hakkında 
ıüzel bir nllkte snrfediyor: 

- Bu "silAhları bırakma,, ko
misyonunun adındaki "bıral<ma,. 
hafif maatar değil, "bırakma!., 
ıeklinde bir emir siğasıdır, eli· 
yordu. 

Komisyon da, hani bakılıraa, 
kelimeyi o mAnaya alarak çalı· 

11yor. 
Zaten, eskiden eakl harflerle 

JUi yazdığımız zaman da mev
cut olan bu komisyona "tahdidi 
teslihat komiıyoou., dinirdi de 
l>ir glln biriıi: 

- Yahu, demlıti, bu koml1-
1onuo bir tek noktaaı eksil' bu 
tahdidi teslibat değ-il, tecdidi 
iteslihat komisyonu! 

Komisyon, böyle kaplumbağı 
ınr'atile yllriiyOşüne devam eder, 
tiderae belki de torunlarımız ve 
onlann çocukları da bu yolda 
nükteler yapacak, gülerken ağla• 
Jacak, ağlarken glllecekJerdir. 

Siyaset dünyasınıo en ağdab 
bir meselesine dokunduğuma 
bakarak bu işe çare gösteren 
ukalaca bir yazı yazacağıma 

bllkmeden, bilmem, bulunur mu? 
Ben öyle ıeylerden bahsede

cek değilim; fakat bir taraftan 
komisyon iş olsun diye toplanır, 

oturur, söyleşir ve kalkarken öte 
taraftan yeni bir aill\blanma ha· 
reketi baıhyor. Oraya dikkat 
edin 1 

Yeniden yeniye ıiJAhlanmıya 
hazırlananlar, ne fılln de•letin 
kara ordu11u, ne filin milletin 
bahriyeai, ne de bilmem ne hll· 
kümetinin hava kuvvetleridir. 

Yeniden yeniye ukerleten, 
ıUAblanacaia benziyen ztlmre, 
medeni şehirlerde yaııyan bOtün 
kadınlardır : 

Moda karargAhı umumi11i aon 
tebliğlerinden biriıilo yarı aaker 
biçimi ceketler üzerine parlak 
askeri düğmeler takılmasını em· 
retti edeli, ıurada burada bu 
1eni mOsellihlara aık ıık tesadllf 
eder olduk. 

Yine ayni karargihıo emrile 
tarnDk boyaları da koyulaşa ko
yulap erkAnıharp yakaıı rengini 
aldı. 

Eskiden en ileri gelen ailAhları 
toplu iğne olan kadınlar, artık 

askerleşmiye niyetleniyorlar; ko· 
misyon göz:ünn dört açsın 1 

TOPLU 'GNE 

Gerede'de 
Hayvanlarda Şap 

Hastalığı Var 
Gerede ( Huıusi ) - Kaz:amıı 

hayvanlarında t•P hastalığı ga
rülmnı ve kordon vazedilmiıtir. 
Civar kasaba ve köylerden de 
kaza dahiline hayvan ıokulması 
menedilmiştir. . Hayvanlara aşı 
t&lbik edilmektedir. 

Geradede Haval•r Soğuk 
Gerede (Husu5i) - Havaların 

açık gitmesine rağmen gayet 
tiddetli soğuklar hilkllm sürmek
tedir. Her taraf donmaktadır. 
Don, çiftçileri müteessir etmiştir. 
Cilnki tohumların donacağı nazarı 

"te alınar&k ıeriyat yapıl· 
tadır. 

LE I 

gaz Ormanla ı 
Bu Tabii Servetlerimizden Maalesef 

Liyıkile İstifade Edemiyoruz 
Çankırı (Hu· ıeste istih1Aki 

susi) - Çankırı' artmıştır. Ayni 
nın tabii servet· zamanda Anka· 
leri meyanında raya da klilliyetli 
ormanlarımız baş· miktarda kereste 
Jıcasını teşkil et· gön de ril mekte-
mektedir. Ilgaz dir. Bu vaziyette 
ve Snrıkaya or- mevcut bezarlar 
manları ile Çer• lmaJAta kifayet 
keş kazasındaki etmemekte, bo 
bliyllk orman yOzden de her 
mevcut orman· gUn kereste fiat• 
lcrın en bUylik· lerl yfthselmekte-
leridir. Fakat bu Ilgaz ormanında lpUdal lleraete f•brlk••I dir. Eğer Çankı· 
ormanlardan baltkile istifade edi- 11ga:ı ormanları k6ylil tarafından rıda ormanlann lıletilmesi için 
lememektedir. Çünkfi ne bu or· ve su ile işliyen bezarlarla pek asri bir fabrika teıiı edilse 90 

manian işletmek için bir şirket iptidai bir tarzda ioletilmektedir. bir tirket teıekklll ebe pek zeo-
teessUs etmiıtir, ne de aarl bir Maamafib bunların adedJ do onu gin olan ormanlanml%dan azami 
kere~te fabrikası kurulmuştur. geçmemektedir. Çankın'da ke- istifade temin edilec;ektir. 

Meşhur 
Bir Pehlivan 

Öldü 
Muğla, (Huıuat) - AbdUlAziz 

devrinin ıöhretli pehlivanlarından 
olan Ayintaplı oğlunun hemşire 

zadesi Pisili koca Mehmet pehli• 
van 75 yaşında olduğu halde öl· 
mllşlllr. Arbk ihtiyarladığı için 
gUreşemiyen ve bllyOk güreş 

mtlsabakalarında hakemlik yapan 
bu t6hretli pehlivanın 61Umll 
Muğlalıları çok mUteessir etmiotir. 

Muğla' da 
Kasa Hırsızları Bir Kasayı 

Soydular 

Muğla ( Huıust ) - Bundan 
birkaç gOn enel burada garip 
bir hırsızlık Yak'ası olmuı, 1&rraf 
Feyzi Beyin kaıası balkon pence
relerim meharetle kesip eve 
giren hırıızlar tarafından soyul· 
muştur. 

Hırsızlar balkon pencerelerini 
kesip içeri girdikten ıonra evveJA 
konsolu açmışlar, buradan kaaa· 
nın anabtannı alıp kaıa odasına 
gitmifler ve paraları almıya bat
lamışlardır. 

Bu ıırada kaaa odasının ya· 
omdaki odada yatan Feyzi Beyin 
anneıi gUr6ltOyU duymuş, kasayı 

oğlu Feyzi Beyin açtığını ıanarak: 

- Oğlum gece yarııı kasa 
oda11nda ne anyoraun? diye hay
lnrmııtır. Hırsızlar duyulduklarım 
hissedince kaçmıılardır, zabıta 
Feyzi Beyin kasasındaki paraların 

yansını çalan bu cOr' etkAr hınıZV: 
lan aramaktadır. 

lzmit'te 
Yeni Bir Pirinç Fabrikası 

Açıldı --
lzmit, (Hususi) - Şehrimizde 

bir piı inç fabrikası açılmııtır. 
Pirinç ziraatinde çok ileri giden 

vilAyetimiı bu fabrikanın açılma
sile daha fazla inkişaf edecektir. 
Fabrikanın açılma merasiminde 
Vali, Halk Fırkası mutemedi ve 
birçok zevat hazır bulunmuştur. 

Cevdet Y akup 

1 
Ermenak Kasabası Yakında 

Elektriğe Kavuşuyor 

Ermenaktan bir manzara 
Ermenak ( Hu1U81 ) - Uzun 

uıUddetteoberi gazle ışık temin 
edebilen kasabamız, nihayet bir
kaç ay ıonra eleldriğe ka•uşmuı 
olacaktır. İçel ve Konya mınta· 
katarı arasında bllytik bir töhreti 
haiz olan tirin ve gtlzel Ermena
ğımız, bu bOyQk müjdeden siya· 
de.ile ıevinç duymuştur. 

lıtanbuldan gelen mlihendisler 
buradaki şelAleler üzerinde tet• 
kikat yapın.şiar ve Ermenağın 
uzun mliddettenberi nasıl elek· 
triksiz bırakıldığına hayret etmiş· 
lerdir. Çünkü bu kuvvetli şelAle-

Bergamada 
Rakı içerlerken Biribirle

rini Ôldürdl. ler 

Bergama, (Husuıl) - Poyra
cık köyllnden Ali oğlu Niyazi 
ile Aziziye k&J•Onden Ahmet oğ

lu Ahmet, evvelll. aqam kafaları 
tlltalllerken aralarında bir mllna• 

kaıa bqlamlf, neticede Niyazi 
tabancaaını çekerek Ahmedi 61-
dUrmliftOr. Katil yakalanmııtar. 

Adana'da 
Kızamık Ve Trahom 

Hastalığı Var 

Adana (Huıuıt) - Mevsim 
dolayısile şehrimizde başgUsteren 
kızamık hastalığı devam etmek· 
te:dir. Bundan başka, birçok 

mekteplerde ,imdiye kadar 79 
trahomlu talcboye tesadftf edil .. 
miştir. Bu gibi talebeler gözlerine 

iliç damlatılarak, diğer mektep· 
lere tevzi edilmektedir. 

ler vaıutasile elektrik tetiaab çok 
kolay kurulacak ve ayni zamanda 
da ucuza malolacakbr. 

Bundan baıka, yapılacak elek· 
trik fabrikatı, civar köy ve na
hiyelere d~ uzatalacakbr. Şimdilik 
bu iı için on beı bin lira kadar 
bir masraf konulmuftor. 

Belediye reisimiz Hami ve 
eşraftan M. Salim Beylerin bU
yUk faaliyetlerile, ilk elektrik 
fabrikası, ilkbaharda tamamlan· 
mıı olacaktır. 

Halk bu mllhim işten ziyade
sile memnundur. 

Çeşme' de 
Türkçe Ezan Ve Kamet 

Okunuyor 

Çeıme ( Huıusi ) - Burada 
BUyükcamide ilk olarak Türkçe 
ezan Hafiz Osman ŞeTld Efendi 
tarafınd•n okunmuftur. Yiııo 
Türkçe olarak ta cuma günleri 
hutbe ve kamet okunmaktadır. 

Halkım11 bu yeniliği muhabbetle 
karfll•mqbr. - M. N. 

Afyon'da 
Bir Hanım Memuriyete 

Tayin Edildi 

Afyonkarabisar, ( Huauıl ) -
Kntabya arazi vergisi tahakkuk 
memDrluğuna tayin edilen Mu

hiddin Beyden lnbilil eden tahsil 
ıubesi veznedarlığına varidat mil· 
dUrn Enis Beyin refikası Emine 

Fikret H. tayin edilmiıtir. Emine 
H. ıehrimizin ilk kadın memu
rudur. 

nunuevve 2.ı 

1 1 
j Edebiyat ı 
1 

Okumak, 
Kitap 
İptilası 

Nurullah Ata 

Fransız muharrirlerinden Va• 
lery Larbnud'nun, bir Ulrlii bulup 
okuyamadığım, fakat ismi çok 
hoşuma gittiği için uzaktan şıkı 
olduğum bir kitabı vardu: "Ce 
vicc impuni, la lecture • ., 

Okumak bir iptilldır, hiç bir 
kanunun menetemediği, bilAkiı 
herkesin teşvik ettiği bir iptil4. 
Cigara gibi, içki gibi, faydası 
pek belli olmıyan, zararları iyice 
görlilen şeyler ne ise bir şiir, 
bir roman, bir felsefe kitabı da 
odur. insana bir baş döomeıi, 
tatlı bir baş dönmesi verir, vakti 
geçirir ve neticede ne olur? Bu• 
nun neticesi şu "bilmek,, dediği• 
miz boı teselliden, nahvetimi%i 
okııyan mevhum natnnlnkten 
başka nedir ki? 

Bu iptilAnm human da Tnr• 
dır: okuduğumuz kitapların eşini 
yazamamanın verdiği ıstırap. Fa
kat bu ne kadar acı olursa olstın, 
kitap okuman n boşluğunu ne 
kadar anlarsak anlıyalım o ipti· 
lAdan kurtulcbilir mi} iz? Hatta 
ona kapılmamıı veya ondan kuf't 
tulmuı olanlara istihfafla bak .. 
maktan kendimizi alabilir miyi 1 
TütUn tiryakileri, içki tiryakileri 
de tOtlln içmiyeoe, içki kullanmı• 
yaoa böyle istihfafla bakar. On-
lar ne kadnr haklı ise biz okumn 
diişkllnlcri de ancak o kadar 
haklıyız. 

Okumak, kış geceleri iater 
bir ıoba başında, ister soğuk bir 
odada olun, okumal{, aktin 
geçtiğini, ortalığın ağardığını 
unutuncaya kadar, okumak.- Bu 
zevke ıihbatlerini de fedaya razı 
olmıyanlar okumağı, kitabı da 
ıevdiklerini ıöylemesinler. 

Sazan bu iptilA, asal aradı· 
ğım da unutup onuo Adece 
murufu ile. iktifa eder. Kitap 
mliptelAları, olrnmak müptelAfa· 
nndan çoktur. Fakat, insaf edin, 
güzel kitapların seyrine doyum 
olur mu? Yumuşak deri ciltli bir 
kitabı okşamak, herhangi bir 
çiçeği koklamaktan daha lezzetli 
değil midir? Beyaz bir klğıt, 
llzeriode ahenktar Eİyah hatlar ..• 
Bunun cazibesine kapılmıyana 
acınmaz mı? Ahi biz"m kitapçıları· 
mız de bu iptilaya uğrasalar, uğ• 
rasalar da o esmer kiğıUarından 
vazgeçseler. 

Yukarıda: '1herkesin teşvik 
ettiği bir iptilA,, dedim. Doğru 
mu? BilAkis, .. tabii insan" der· 
kcn her şayin doğrudan doğruya 
bir faydası olmasını isteyeni rl 
kasdediyorum. Onlar kitabı sev
me:ıler. "Okuyup da ne yapa• 
cokam?,, derler. Okumamo bir 
sonu olduğunu kabul ederler. 
Kitaba bir ıey öğrettiği için ta
hammül ederler. On!ann indinde 
gilz.el bir kitabın fazla bir kıy· 
meli yoktur; bir fen kitabı, bir 
aanat eserinden ftatündür. 

Bilmem s8yl•meğe hacet var 
mı? Ben 11tabit insandan,, nefret 
ederim. 

M. Kemalpaşa'da 
Köylülerin lştirakile Sürek 

Avı Yapılıyor 

M. Kemalpaşa ( Husus1 ) -
Civar köylUlerin de iştiraki ile 
aUrek avları yapılmıya başlanıl· 

mışbr. ilk yapılan sürek avında 
15 domuz, 14 çakal, 8 tilki, 21 
tavıan avlanmıştır. Sürek a1larıua 
devam edilmektedir. 
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Siyaset Alemi BABİC:I TILOBArLAB 
japonga'da 
Amerikan 
Düşmanlığı 

Loit Corç • 
ıne Sahnede 

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

Amerikalılar, ötedenberl Japon• 
1a'yı ye Japon'lara aevmezler. Bunun 
.. bebi, Amerikan milletinin bcyu 
uktan gayriıino kartı tab.i bir aurette 
duyduğu ant patidir. Bir zamanlar 
ve bilhaaH J• ponya'nın zayıf oldutu 
devirlerde, bu antipati, Japonlar'da, 
bir nevi hfirmetle karışık hiddet 
uyand nrdı. Japonyanın aon •eneler• 
de elde etliği kunet ve hatmet, bu 
blalcri ıilm ft yerini derin ve tiddet1i 
bir Amerikaa dilfmanhğıoa bırak• 
mıştır. Bugünkil Japon gazetelerini 
açhğanız zamnn1 Amerika ve Ameri• 
kalılara karşı •Ütun aütun hakaret 
ırörününOz. fauat bu kin tezahürü, 
taşkın ye coıkun akıp giderken, hiç 
bir gazetede, Amerika'mn iımini 
ıurahat~n yazılmıı röremezainir, •a· 
dece " B r hüku not .•• Bir devlet. .. ,. 
diye ima olunur ye •onra en atar 
kelimelerlo hücum yapılır. 

' ngiltere' de işsizlik Meselesi Şiddetli 
Bir Münakaşaya Sebep Oldu 

1 

Amerikan dütman'ığı, Japonya, da 
bir nevi caauıluk haatahğı uyandır• 
mıfbr. Her Japon, beyaz ırktan her 
hangi bir kimae ile karşılaıır kartı· 
lafmaz, onda, Amerık• beaabana 
calıtan bir CHU• hüviyeti garor. Bu 
7üı.den, Japonyayı :ıiyarete aiden 
Avrupalılar çok ııkınh çeketler. 
Meaell bir gOn yoldan geçea Hkerl 
Hyretmekte bulu ıan iki renç tU İt• 
lıam ile tH'kif edilmiılen 

Geçen ukeri birer birer HJ• 
makta ••• 

Bir batka gDn, elind• fototraf 
makinel!ltle g"zen bir aeyyah çalyaka 
karakola götürillmilttO. Yanında bu-
lunan J 'lpoo tercüman, etrafta duran 
halk, bu acyyabın reaim çıkarmadı
tını, çıkRrmıya teı~bbthı bile etme• 
dif ni ıöylüyorlarJa. Fakat Japon 

landarmaları, bunun akı·ni glJrdük
riol aannettlklerint... aCSylGyorlardı. 

Bu haleti ruhiye, yakın bir atide, 
bir Amerikan • Japo 1 muharebuini 
intaç etme:r.ae yirminci aarın bu 
mucizeler aan oldutunu kabul et
lbek lıizımgelir. - Sııreyya 

Fransa'da 
Yeni Kabine 

Paris, 23 - Bonkur hOkOme
tinin beyannamesi lya~ Ye meb'· 
usan meclisinde ıol cenah fırka· 
ları tarafından aayet rnUaait bir 
surette karşılanmııtır. 

Meb'uaan mecliıl, hükfimetle 
mutabık kalarak umumi ıiyaset 
hakkındaki istizah takrirlerinin 
mUzakeresine başlamışt·r. 

Roma, 23 - Avam Kamara• 
11nda işsizlik meselesi hakkmrla 
yapılan bir müzakere esnasında 
M. Loit Corc hllkümeti tiddetle 
tenkit etmiş, yeni kurulan Lit• 
tor'ya şehrinin M. Musolini tara• 
f,ndan tesis ve küşadı vak'asını 
anmıı ve İtalyan b&şvekilinin her 
tllrlil zorluklara karşı durmak 
hususunda aösterdiği cesareU 
methetmiıtir. 

Ziraat nazın verdiği CeYapta 
M. Makdonald'ı müdafaa etmiş, 
memleketin blltçe ve işsizlik 
meseleleri dolayııile bllyllk zatı. 
metler ve wllıkilller karşısında 
kalabileceğini aölerine iliYe eyle
miıtir. 

Avam kamarası, ahval ve hAdi
ıat !Uzum gösterdiği takdirde 
daha evvel toplanabilmek şar
tile, içtimalarım ıubatıa yedi
ıine talik etmiştir. 

Fransa 
it alga 
Arasında 

Cezair, 23 (A.A.) - ltalyan 
jeneral konsoloıu hükumeti tara• 
f odan Cezairli bazı şahsiyetlere 
ve bilhassa umuml vali M. Car
de'a verilen nişanları tevdi et• 
nıiştir. 

Jeneral konaoloa •• umumi 
Yali bu mDnasebetle .ayledik)eri 
nutuklarda Cezair toprağına 

Fransızları ve ltalyanlara biribiri
ne bağl.yan ve bir anane şeklini 
alan dostluktan hararet ve heye
canla bahsetmiılerdir. 

Almanyanm Ticareti 
Berlin, 23 - M. Bravn bir 

çok ticaret muahedelerinin, bil
hassa İsveç, Yugoslavya ve F ele
menk hükumetlerile Almanya 
araaında yapılan mukavelelerin 
mnddetleri bitince feshedilmesi 
fikrini ileri ıllrmllş ve çüokn bu 
mualıedelerin almanya'ya urar 
verdiklerini aöyl~miştir. 

TEFRiKA NUMARASI: 31 

C:EPBE . GiBİSİ 
tıMILLI ROMAN,, 

Muharriri: Burhan Cahit 

Ve Şeker •ada Hakkı Bey yapmııta. (Meni ibtikir) komis· 
de" bunlardan pek farkla de- yonunun memuru olan Agop 
fildi. O da paraıının kuv· Manolyan ona birçok yollar 6ğ-
vctini başka!Jnnın gururu ve retmiıti 

ıerefi Ozerinde tecrübe etmekten Şekerz.adenin (Berlin)deki ti-
hoılanırdı. Ve genç kadın ken· caret manavralarını lıtanbulda 
disin böyle başka kadınları im- ikisi birden yardım ediyorlarda. 
rendiren, kıskandıran aervet ve 
haşmet içinde onun ağına dllı· Genç kadın Şeker zadenin 
tUğUnll hatırladıkça kendi keg. bu iıe alet ettiğini binbaşıyı ilk 
dinden utanıyordu. defa adada gördUğO zaman bu 

Fakat paranın kuneti ne genç ve yakışıklı ı.abitin ayni 
ıihirli bir kuvvetti. Onun yokluğu zamanda bilyük bir nllfuz ve 
insana naııl fena feyler dllşll- aalihiyetede ıahip oluğunu öğ-
ollyoraa çokluğu da hırsını renince ondan kendi hesabına 
kıııştmyor, memleket, dost, istifade etmeği tasarlamısb. 
1Dilliyet duygularını kırpıyordu. Ve bu akşama kadar o genç 

Oilrl\ba Hanım, Şeker zade erkAoa barban mühim vazifesi 
ile tanışhktan sonra para hırsı aayeıinde pek bllyük manevralar 
ona da geçmişti. O da Şeker za· çevirdiğinden tilphe etmiyordu. 
denin he.abana olduğu kadar Fakat Binbaıı Faruk ona aamimi 
kendi menfaab için de birçok bir r6nlll ııbrabile aca acı tikl-
lolerle alikadar oluyordu. yet ettiii zaman genç kadının 

Ve ıenç kadın •IMJ de para kalbi kllllui •teleamif bir 

lspanyad, cQmburlyetin UAnından ıonra, tatalonyaya muhtariyet ver·lmfıtl. 
Esasında Katalonya 1715 ıenE'ılne kadar Jıpanyanın dahilinde kendi kendini 
idare oden bir e)alet idi. O tarihte İspanya kıralı Katalonyayı lıpanyaya il· 
hak et~ v.e parllıuontoıuou fesbetti. Geçen 4 kA·ıunue\·velde, iki aınrJan fazla 
seddodılmıı olan Katalonya pnrllmentosu, büyük -bir ibti91mla Muhtar Kata
lonya devlet reisi miralay Ma~ya tarafından ktı9at edilrui9tır. Resmimizde 

• Par.lmerıtoııun rol'rni ~ C9adı gOrOnmektedir. 
---~-::-------~~~~~---------~~~~~~~~~-

A vru pan ı n Borçlan 
Almanyanın Yeni Cümhur Reisi Mes'u

liyet Kabul Etmek İstemiyor 
Vaşington, 23 - Yeni Cüm- \ 

bur Reiıi M. Ruzvelt ile M. J 
Huver arasında, Avrupanın Ame
rikaya olu barp borçlan hak
kında teati. edflea mektuplar 
neşredilmiştir. Bu mektuplara 
nazaran M. Ruzvelt harp borçla• 
rının yeniden tetkiki hakkında 
ileri ıDrlilen fikirleri reddetmekte 
•e bu hususta kendisi için me
ıuliyet kabul etmek iml,anı 
olmadığıoa ıöylemektedir. M. 
Runelt ıilAh kuvvetlerinin tah
didi buıusunun, borçlar hakkın
daki mUzakereler ve İkbsadl 
yaziyet rııerinde kurtarıcı bir 
teıir yapacağı fikrinde olduğunu 
a5ylemiı •e demiştir ki : 

- " Borçlu hükumetlerden 

atef gibi yandı. Genç zabit 
ne gnzel eğleniyor. Bu tDredi 
insanların ruhunu ne mllkemmel 

deşiyordu. Ve onun tabiatindeki 
istihza bu mevzuu didikliye didik-
liye nihayet yirmi dört ıaat e•vel 
ayna salonda gördiığü harp zen• 

ginlerini ( Ridikul ) etmiye kadar 
varda. 

Fakat bu konuşulan şiklyet 
edilen şeyler nihayet onları ıah
aan alakadar etmiyen umumi dert· 

lerdi. Ve bütnn bu çeşit dertler 
gibi nihayet mes'uliyeti kimseye 

yüklenmiyen şeylerdi. Milletleri 
bozğuna götüren aef alete düşüren 
büyük vak'alar gelip geçtikten 
ıonra halk cezalandıracak kaba· 

hatli arar. Fakat hükümet 4ekil· 
leri okadar değiımiştirki başı 

uçurulacak bir mes'ul bulmak 

kabil olmaz. Demokrasi denilen 
halk bUkömetinde bile bal 
aynıdır. 

SalAbiyet, otlfuz resmen mil· 
letindir. Fakat milletin bu aala· 

biyeli iatimal etmek aı:IAbiyeti 
1okturl Netice ıuki mühim 

ıamanlarda dizğinler tamamile 
bap ıeçtııleriD, kuneti faleıa 

herhangi biri bizimle milzakereye 
giritmek arzusunu gösterecek 
oluna ona bu huı;uıta bir an 
e•vel mDaait bir imkan vermek 
Unmaelir. 

Fi/ipin 
Adaları.na 
İstiklal 

Vaşington, 25 - Philippinoı 
adalarına iatiklll •erilmeıi h&k· 
kında yapalma11 icap eden kanu-
nun esas ve mahiyeti hakkında 
tetkikatta bulunmak Ozere meb'u
ıan ve Ayan azasından mürekkep 
olarak teşekkill eden komisyonda 
tam bir itilAf elde edilmiştir. 

Komisyon azası, Pilioplnoı 

kavrayanların elinde olduğu halde 
kabahat •e mes'ullyet dağıla 
dağala o gllnabın kurbanı olan 
halka kadar dayanır. 

Binbatı Faruk, çivileri, cİ•ata
ları yerinden oynadığı için bağla
rı arasında irtibat kalmıyan, tit· 
riyeo •• aarıalan bu cemiyette 
nihayet bir fert olduğunu dilf ü
nerek kendi kendini teıelll •di
yordu. 

O, bOrriyet ilAn edildiği zaman 
btitnn gazeteler!n, otuı yıl laUhdat 

içinde milletin çektiği sefalete 
yegane 11ebep aaray ve saray 

mensupları olduğunu yazdıkları 
baldo bu mesullerden birinin ol· 
aun milletin hınc na uğramadığ oı 
ve herbiri milletin kanandan, ma• 

landan çalarak biriktirdikleri aer
yctle Avrupamn en rahat ıehir· 

lerinde, mükellef dairelerde yaıa· 
d:klarını pek iyi hatırlayordu. 

O bir devirdi. Eser bırakma
dan geçlL Harp devri belki de 
otuz yıllık istibdadın yapamadığı 
bozgunu iki llç yılda yaptı. Ve 
tUpheaiz milyonlarca vatandaşı 

llnme, yokauzluğa anrnkliyen bu 
idarania de buap pil i elince 

Sayfa 5 

Gönül işleri 
_ "Q..._ ----~J 

Karınızı 
Doktora 
Götürünüz 

lzmirdo Necati Beye: 
Sizi haklı bulmakla beraber 

kannızın da haklı olduğunu g&
rüyoruz. Çünkil siz mütemadiyen 
işini:ı.le meşguJsunuz. Gerçi evi
nize iyi bakıyorsunuz. Fakat bir 
kocanan vazifesi yalnız bu kadar 
değitdir. Karınızla daha yakından 
alakadar olınanaz IAzamdır. Kadın, 
kendisile meşgul olunmasını is
ter. Halbuki siz işlerinizin verdiği 
yorgunluk dolayııiJe bu iıi tam 
minasile yapamıyorsunuz. Diğer 
taraf tan verdiğiniz izahata göre 
karınızın hasta olduğu anlaplıyor. 
Onu bir sinir doktoruna glUürO· 
nUs ve doktorun tavaiyelerinl 
dikkatle takip ediniz. Tahmin 
ediyorum lô bu tavsiyeleri kan
nızın lurçmhğına nihayet •ere
cektir. 

N. N. H:ınıma; 
Haftal.k ve aylak moda me~ 

muaları çıkmaktadır. Fransızca 
bildiğinize göre bu mecmualan 
takıp ettiğiniz takdirde uzuouı 
yerine relecektir. 

lf. 
ÇengelkOyOnde H. B. Beye: 
Çocuiunuzu ilk f ıraalta leyb 

bir mektebe veriniz. Bu aayede 
evinizin eıki dirlij i derhal yerine 
gelecekUr. Çnnkn ıid kannızla 

ihtilafa dllf Dren •ebepler arası ... 
da çocuğunuzun çok mllhim bir 
amil olduğu anlatılıyor. 

• Semiha Hanıma: 
Bu asırda cahil ebelere mO

racaat etmek cinnettir. Buglln 
mektepten yetitmiı •• ifinde 
ibtasaa kazanmlf muktedir ebe
lerimiz vardsr. 

HA ~llf rEYZI 

Bir Dostluk Mukavelesi 
Tahran, 23 - Efganiatan Ue 

Irak arasında yapılan dostluls 
muabedeıi, dlln T ahrnda imu 
edilmi4tir. 

adalanna 10 ıeneye kadar tam 
bir aerbeatl •erilmeıiai kabul 
etmiftir. 

ortada meıul bulunamayacaktır. 
Binbqa Faruk devrin bntnn 

dertlerini aayıp d6kerken bu ne
ticeyi de &örüyordu. 

Genç kadın kadehleri yine 
doldurmuştu. 

- Herkea bir kir peşinde 
koıuyor, dedL Fırsattan isti
fade etmiyeni adeta ayıplıyorlar. 

Blnbaıı Celil içini çekti: 
- Bilmem ki kime kızmalı, 

kimi ayıplamalıl Atağı tabakaya 
bakınca insanan içi sızlıyor. Hal
buki memleketin yUksek düşün
celi tabakası, uyanık ıınıf yan
gından mal kaçırır gibi adeta 
yağmacılık ediyorlar. Bu cereyanın 
6nünde durmak mllmklln mü? 

Genç kad n glllerek te'kit etth 
- işin fena tarafı, bu harp 

ticareti usulilnil asıl çıkaranlar 

ellerinde memleketin LUtün kuv
vetlerini toplayanlar.. Onların hi
mayesi olmazsa kimse böyle 
yüksek kazançlar peş"nde koşmnı. 
Benim bir teyzemin oğlu vardı. 
Daha mektepte, hukukta okuyor. 
Yeni harp zenginlerinden heyu .. 
lenmiş, bana aman teyze, bir 
bildiğin Yaraa bana bir yol 6ğ
retain. Ben de harp tıcaretl 

7ap11caiı• dedi. 



Borçlar 
Meselesi/ 

Osmanh borçlan, nihayet der
mansız omuzumuzda klllçeleniyor. 
Gazetelerin yazdığına göre 890 
milyon franktır. Onun aenevi faiz 
namı verilen mütehavvil endamı 
veya giJzatiı irtifaı, riyaziye ta• 
birile yfizde yedi buçuk olarak, 
ga terJliyor. Yilzde yecU buçuk 
fai%in hissi muadili yüzyedi buçuk 
metrodurki göz karartan bir ir
tifadır! 

Bir ark da" mllaveddesl ya· 
zılmış olan mukavelenin gazete 
ıtanlarına akseden satırlarını 
okuduktan aonra bana •orduı 

- Bu dag nasıl knçnlecek ve 
ıırtımız hangi gliıa yükten kur
tulacak? 

Hiç merak 
edip bir leble• 
bici dükklinıoa 
girdiniz mi? •.• Is 
kokan, karanlık 
ve dapdaracık 
bir dükktln .•• Du· 
varlannda yam· 
rıyumru tahta 
parçalarile çev
rilmiı raflar . ve . 
yme yamnyum-
ru kerevetler ••• 
Bir nohut çuvalı 
birkaç kalbur ... 
İtte bu kadar ••• 

Leb le bici ler 
fstanbula bekAr 

• 
ıyo 

SON POSTA 

KARIŞANLAR 

eh 

Bey··m •• • 
anı G nler 

'' lar... Kar bir 
lamba ışığında 
evveli kaval kon-

eri verilir .•• Se
nelerce memle
ket kokusu, mem• 
leket havaoı ve 
memleket sesin· 
deıı uzak kalan 
bu gurbetzedeler 
kaval seıile yavaı 
yavaı eski bir 

leme dalmıya, 
kay hayabna çe
kilmiye başlarlar .• 
Onlar f çin bir 
eski bava, binbir 

KinunuM·v } ~i 

- • www-....... ....... -

Kari Mektı pin .. , 

Boğaziçi 
Halkının 
Temennileri 

Siyasiyat gibi rfyaziyd Ue de 
aIAkam yoktur. Hele böyle büyUk 
ve karııık rakkamlann içinden hiç 
çıkamam. Re'anlmale faizi zamme
dip onu tediye sütunundan indir
mek ve gelecek senenin faizini 
yine bilhesap beriki ıutuna çı· 
karmak, benim için deveye ben• 
dek tlatmaktan, keçiye çarliaton 
oynatmaktan güçtür. 

Fak at arkada ım ,cevap Ter
memck nezaketsizlik ol cağından 
fU hikAyeyl nlaltım: 

ge1en, bekar yaşıyan, lstanbuld 1 
krızandıklarile memlekete gidip 
ev, bark Ye karı sahibi olan in· 
sa~lardır. Onların bu koskoca 
§ehirde iş, zevk ve eğlence na• 
mın yaptıkları bir tek i~ leble.· 
biciliktir. 

nimete bedel· 
dir.. Sig ra dumanlarile dolan 
o iıli dllkkAncıkta ara sıra derin 
"ah " lar, 'uzun " Of ,. lar işitilir, · 
batta ağlıyanlar da olur •• 

Buradaki 50 dnkkAn leblebf. 
clde yUz elliyi mlltecaviz adam 
Tardır. Bunların hepsi de 
bekllrdır ••• Bazıları bir sene gelip 
lstanbulda çalışırlar, topladık
larını memleketlerine götorerek, 
işlerini, bfitçelerini dUzeltmiye 
çalışırlar ... 

Şirketihayriyeden zaman z • 
man muhtelif şikftyetler yapılır. 
vapurların pialiğinden, intizamsız• 
lıktan ve saireden bahsedilir. 
Fakat ben bu şikiiyetleri ek erf. 
yctle mnbalağalı bulmaktayım. 
ÇOnkU imtiyazlı şirketler arasında 
tam manasile Türk olan bu şir
ket enelerdenberi Boğaziçi yolcu 
nakliyabnı elinden geldiği kadar 
idare etmi~, Boğaziçinin ıenlezı.ıı 
meıl için hayli oğraşmışhr. Buglln 
Boğazda gördilğilmUz büyllk y 
lıJar, evler hep şirkctihayriyeuia 
vapur iıletmesi neticesi olarak 
korulmuştur. Fakat benim tirket
ten çok haklı ve su götnrmeı 
bir ıikAyeüm, daha doğrusu bir 
temennim vardır. Şirket, seyrU
sefer tarifesine riayet etmiyor. 
MeıelA, filanca vapurun, filan 
iskeleden ıu saatte kalkması 
lAzımgelirken o vapurun bazan 
on beş dakika gecikdiğini görllyo
ruz. Bu Taziyet biz yolcuları ba· 
zen bOyllk zorluklar dUşUyoruı.. 
Şirket tarife meselesine no k d r 
dikkat edene biz yolcular d 
kendlsinden o derce memnuu 
kalınz. - Birgfin şarkın en bOytık 

hocaları, Harunürreşit zade me'
munun yamnda toplanmışlardı, 
badesten taharetin ne suretle te· 
kemmUI edeceğini, istibranın tam 
olabilmesi için negibi ~artların 
tahakkuk etmesi ltizım geldiğini 
münakaşa ediyorlardı, o sırada bir 
kadın perdedarları dinlemiyerek, 
kavasları silleliyerek odaya girdi. 
"Ya Jbnilabbas, kardeşim öldU. 
Altı yOz altın mirası kaldı. Bana 
Andan tek bir altın verdiler. 
Bu nasıl taksimdir, ne çeşit 
adalettir?,, Dedi Me'mun şöy
le bir nebze dUşlindll: " Senin 
ol mirastan hakkın bir altın ol
mak ltlımgeliyorl " c"vabını verdi. 

Kadın gibi meclisteki hocalar 
da hayret içinde idiler, Harunür
reşit zadenin biç dOşünmeden 
erdiği hDkmOn garabetinden 

adeta dilsizleşmiştiler. Me'mun, 
ıözlerinin herkesi teaccübe dü
oürdDğünU görllnce yUzilnO boca· 
1 . d' ' ra çevır ı: 

- Galiba, dedi, kaziyyeye 
birdenbire intikal edemediniz, bu 
sebeple tuhaf buldunuz. Öyle ise 
izah edeyim: 

Bu kadının ölen kardeşi, be· 
nim anladığıma göre, yalnız bu 
kadını mirasçı olarak b.rakma• 
mıştır. iki kızı ile anası ve ıkv· 
cesı da vardır. Yine bu kadın, 
kardeş s fatite ölfinün yegdne 
varisi değildir, on iki erkek bira• 
deri de olacaktır. Bu takdirde 
olb yüz altın mirastan fiçte ikisi 
ölynün kızlarına verilmiştir. Bu, 
tnm dört yUz altındır. Altıda 
biri de anaya ayrılmıştır ki o ~a 
yüz altın tutar. Sekizde bir he
ıabile yetmiş beş altın ölünün 
zevce ine verilince geriye ancak 
yirmi beş Ura kalır. On iki er
kek kardeş ikişer lira almak 
hakkını haiz olduğandao bu ka
dına kala kala bir tek altın 
kalır 1.. 

Arkadaıım, b6n bön yOzüme 
bakmc son UzUmO söyledim : 

- Osmanlı imparatorluğun· 
dan bize intikal edecek borçta ı 
keıki blSyle bceap edilseydi} •• 

M. T. 

fstanbulda eskiden bir yığın 
leblebici vradı. Fakat son birkaç 
senedenberi bunların adetlerinde 
bir eksiklik g6rUIUyor. Otuz sene 
evvel fstanbulda 200 leblebici 
dükkanında gece gllndllz leblebi 
yapıhrdı. Halbuki bugün dükklin 
adedi elliyi geçmiyor. 

Geliniz, sizinle Beyazıttald 
ihtiyar leblebicinin dUkktınına ~i
relim, sakalı, leblebi kavuran 
ateşle, leblebi rengini alan bu 
leblebici ihtiynrıo söylediklerini 
dinliyelim ... Bu ihtiyar adam otuz 
beş senedenberi hep. aynı işi ya· 
par: Sabah saat 4 te kalkar, 
uzun gUrUltalerle harıl harıl uyu• 
y n yamaklarına kaldırır •.. 

Eksilmiı leblebi torbalarını 
doldurur, karşı Acemden gelen 
henüz rengini almamıt çaylarını, 
kuru ekmeklerini verir e bunlan 
yollarına savar •.• 

işte bundan sonra, leblebi ka· 
vuran ateşi yakar, nohut halin· 
deki çiğ leblebileri ka vurmıya 
başlar .. 

ihtiyar adam bu gündelik ha· 
yatını anlatırken dUkkAmna sü
mükleri ağzına dolmuı, pis ve 
haylaz bir yumurcak girdi.. Elin· 
deki kuruşu uzattı r 

- Amca, bana leblebi unu 
versene!.. 

Leblebici başını saUıyarak yU• 
zlime baktı : 

- İşte, dedi, bizim en yağlı 
milşterilerimiz bunlardır. Bir ku .. 
ruşluk leblebi unu ile, bu dük· 
kan kirası. bu k6r olası boğaz 
doyar mı? .. 

Çocuk leblebi unu kUIAhını 
alarak ağzını açta, yavaş yavaş 
dölcmiye çalışırken, boğuk bir 
öl<süriikle bir anda yUzünll du· 
man kapladı. Kirpikleri, yanak
ları, burnu, ağzı ve batta omuz
ları hem beyaz kesildi. 

Leblebici, şişman tabakasından 
bir sig ra ıarar ak içini çekti: 

- Ah neydU o günler be
yUm J.. Hani insanın guş olup o 
datlı gunlere uçası geliyo... Bun
dan otuz yıl evvel bu dllkkanm 
önünde 11 Gırrrr f ., deye arabalar 
durardı. içinden gara suratlı 
araplar iner, dorba, dorba Jeplebi 
alır. tarı 1ar1 altuncuklar atar-

t 

Bir 1 bleblcl dOkk nr v bir 
lebl bici aahf faallyetlnde 

lardı. O zamanlar leplebinin ok· 
kası beı guruştıı.. Şimdi gırk 
gurufa veriyoruL.. Emme o za· 
manlar da nohudu yOz paradan 
al urduk .• 

Leblebicilerin asıl Alemleri, 
akşam saat 9 dan sonra başlar •• 
DnkkAnın beş altı yamağı, ihtiyar 
sahibi ve şuradan buradan gel
miı misafirler toplanırlar, kere· 
vetlere kurulurlar, keyfe başlar-

Diğer bir kısmı ise, artık ta· 
mamile fstanbulda yerleşmişlerdir. 
Fakat garip olan cihet şu ki, 
leblebiciler, pantalon ve cekete 
bir tnrlU nlışamamışlardır. Hep 
o eski, lime lime şalvarlarile ge
zerler... fstanbulda leblebicile
rin yavaş yavaş azalmasına sebep 
t halkın leblebiye rağbet etme
mesidir... Eskiden bir okka leb
lebi alan kimseler bulunurdu. 
Şimdi bunların hepsi tarihe ka· 
nşb •. 

Leblebicilerin yegAne kazanç
ları da eski kurşun, bakır ve tunç 
parçalarını bir avuç leblebiye 
ıatın almalarıdır.. eğer bu da ol
masa, bir çok patronl leblebici
ler yamaklarına yol vermekten 
başka çare bulamıyacaklardır. 

Grin geçtikçe tarihe kanıan 
bu eski mesleğin on sene sonra, 
bOsbQtun g6rüomez olamıyacağı
nı bize kim temin eder? ••• ,,. .. 

Tire'de Canlı Ve Ateşli Bir 
Gençlik Var 

Tir de idman yurdu bandosu 
Tire (Hususi)- Tire, memle- Uniformasile her ıeoe İzmir 9 ey· 

ket aşkile çarpan bir gençliğe lül kurtuluş bayramına iştirak 
sahiptir. İdman Yurdu namı al· eder. 
tında toplanan gençler heves vo Spor şubesi : iki takım futbol 
istidatlarına göre ayrılmış şube- ve bir takım Yeleybolden ib ret• 
lerde val<it buldukça gUndliz ve tir. Her seno civar kazala.rl iz· 
gece toplanu·lar, kimi mu•ilci, ki· mirin ve Aydının muhtelif klUp-
mi spor, kimi temsil derslerinde lerile maç yapar. 
çalışırlar. Musiki şubesi ıubelerin Temsil şubesi: Her ıene en 
en kuvvetlisi ve en vati!ık göste- az. ayda bir defa mUs mere verip 
renidir. Bu şubenin otuz kişilik halkın temaıa lhtiy cıoı tatmin 
bir bandosu vardır. Bando reaml eder. 

Anadoluhisan: M. B. 

Devlet Bankası Hisse Senet· 
terimizi Satmak istiyoruz! 
Maaşı 20 liraya kadar olan

ların Devlet bankası hisse senet• 
lerl satın alınıyor. Biz 2500 ku• 
ruş maaşlı memurların his o 
senetlerimizin de satan alınması 
lazımdır. Kış masrafı bizim gibJ 
kilçllk memurları çok sarstı. His o 
senetlerimizin alınmaması üzerin 
sarafJara müracaat edip on lira 
on beş lira noksanına kırdırmıy 
mecbur oluyoruz. Hükumetin bu 
vaziyetin önllne geçmesini ve biss 
senetlerimizin bir an evvel alın
masını rica ederiz. 

Bir Sıhhat Meselesi 
Aksaraydan Osman Nuh is

minde bir kariimiz yazıyor: 
" Sokaklarda börek, boğaça 

ceviz tatlısı gibi birtakım şeyler 
satıldığını görUyoruz. Bunların 
fena yağlarla yapıldığına hiç 
1Uphe yoktur. iki giln evvel 
sokakta karnım acıktı. Bir boğaça 
alip yedim. Fakat el'an mid" 
ağrısından kurtulamıyorum. Çünki 
yağlar fena olduğu için mider:1 
bozuldu ve yok yere rahatsıı 
oldum. Belediye memurları bu 
vaziyet ile alakadar olmalı ve 
fena yağ kullanan böıekçilerl 
takip etmelidir." 

( Cevaplarımız 

M. Ali Beye: 
Efendim, bu vaziyetin bir 

mDddet daha bu şekilde devamı 
zaruri görülmektedir. Bu hususta 
alakadar makamın çok iyi ve 
gUzel tasavvurları vardır. Fakat 
bütçe meselesi dolayısile bir 
müddet daha beklememiz icap 
ediyor. 

Kadıkl\yünde mütekait Adliye me
murlarından Ali Riza Beyo: 

Devlet şurasına müracaat etme
niz llzımdır. Bu gibi iş:er Devi t 
ıuraaınıo ıelAhiyeti d&hilindedir. 

'f. 
• Genç sporcu • ya: 
Mektubunuzu allkada.r ma· 

kama &'Önderdik. Fikirlerinlıl 
haklı bulduk. Her halde bir nt· 
tJce ç.kaca;nu ümit ediyoruz. 

, 
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Haftada iki Defa Spor 
SPOR 

Perşembe ve Cumartesi Günleri 
Çıkan Spor Sayfalarımm 

Okuyunuz... f 
s p o R 

o •• etemts ,.,..Dl .... " cumartul rG•lerl 
olaıak U... luıftad• Od •p•r HJf&11 llefl'elme\
tedlr. 

P...-b• rbkl •por Hyfaaında dilnya •p•r 
hareketleri memleket spor bldlaelerl .ardır. 

Camartul ••:rfHında lae cuma ır\lıık!I maç
lana taf.Ulb yaolıdır. 

KADIKÖYÜNDE 

Galatasaray 
Vefayı 

Yenebildi! 
Lik maçları başlayalı beri iki 

müsabaka yapan Galatasaray'ıo 
ikisinde de yenildiğini biliyoruz. 
Galatasaray dün üçüncü maçını 
Kadıköy sahasında Vefa takımı 
ile oynadı. V ef ahlar, ar alarmda 
çıkan bir ihtilaf yüzünden sahaya 
eksik bir k:ıdro ile gelmişlerdir. 
Dünkü müsabakada baştan ıo
nuna kadar Galatasaray hakim 
bir oyun oynadı, muhtelif htıcum• 
lar yapb Ye bunlardan bir ka:mı 
gol ile . neticelendi. Vefa takımı 
ise dllnktı halinde çok z3y~f bir 
oyun oynadı .. ve (0-5) gibi wü
him bir farkla yenildi. Haluki 
evvelki sene Vefa takımı karşı
aınde Galatasaray daha kuvvetli 
ve düzgiln halinde (0-2) gibi 
bir galibitl bin cilşkilltla elde 
edebilmişti. Her hauği bir ihtilaf 
yüzUndeo bu genç kulilblln zayıf .. 
latılmaaını doğru bulanrdan de· 
ğiliz. Bunu halletmek !Azım gel• 
diğini şüphesiz Vafablar bizden 
daha iyi bilirler. 

F enerbahçe 1-2 Galip 
Dünkü Müsabaka Harikulide Heye

canlı Ve Hararetli Cereyan Etti 

ÖTEKi MAÇLAR 

Beşiktaş 
B.· Takımı 
Galip ·Geldi 

~lln Taksim atadyomunda 

~
. Bep~ı-Fenerbahçe birinci ta• 
kıh.lları maçından sonra Altınorda 
ile Anadolu takımlan karşılaştı
lar. MOsabaka cidden temiz •• 
zevkli oldu. Fakat Anadolu ken-
disinden beklenen oyunu eksik 
gösterdi. Altınordu daha çevik 
oyniyordu. Neticede Albnordu 
3-1 galip geldi. 

Bu maçtan ıonra Feuerbahçe 
ile Beşiktaş B. takımları oynadı• 
lar. Maç bir çok noktaıında he
yecanlı geçti. Beıikta, gençleri 
ıiıtemıl ve hAkim bir oyun oy
nayorlardL F eoerli gençlerde iyi 
bir oyun gösterdiler. Fakat ara• 
dakl mftvazene Beıikta~ıo lehine 
idi. Neticede Beşiktafh aençler 
(0-2) galip geldiler. 

DDnkU F•n•r • B••lktat meçmnd•n iki enstantane 

Aferika'lılar 
Kazandı 

lstanbul futbol maçları en 
hararetli devresine girdi. Beşik• ~ .. ··. 
taş-Galatasaray ihtilafının ilk per• j; , 

Galatasaray'a gelince; Sarı
Kırmızi oyuncuları geçen hafta 
Süleymaniye maçmdan daha düz
gün bulduk. 

Oyundan sonra görüfttlğlt

miiz bir Galatasaraylı bize de
diki: 

-" 3 şubatta Fener Bahçe ile 
oynayacağız. Beşiktaşa dahi Sn
leymaniye'ye yenildiğimize bak· 
mayınız. F enerbahçeyi mağlup 
etmek için elimizden gelen her 
ıayreti göıtereceğiz.,, 

Salihli'de --
Heyecanlı Bir Maç 

Yapıldı 

Salihli ( Hususi ) - Bozkurt 
ldnbn ile Menemen Gençler 
Birliği arasında bir maç yapıl
mıştır. Maç her D-! kadar bera· 
berlikle neticelenmişse de oyun 
bidayetinden nihayetine kadar 
Bozkurtlu gençlerin hAkimiyeti 
altında cereyan etmiştir. 

desi halledilmek ıuretile Beşik
taş'm lik müsabakalarından vaz 
geçmesi tehlikesinin önüne geçil· 
di ve bunun neticesi olarak dün 
senenin en mühim maçlarından 
birinin yapılmasına bık.1:1 !ıası l 

oldu. Hemen söyliyelim ki Beşik• 
taş-Fenerbahçe maçı dün (1-2) 
gibi hafif bir farkla F enerbahçe 
lehine neticeleudi. 

Fenerbahçe dOnkn oyunda 
ekseriyetle hAkim bir oyun gös· 
terdi. Takımlar sahaya şu ıekiJ .. 
lerde çıktılar: 

Beşiktaş: Sadri-Nuri, HUsnft.. 
Feyzi, tabir, Fahri-Eşref, Şeref, 
Hakkı, Salahaddin, Hayati. 

F enerbohçe: Huıamettin-Hadi, 
Yaşar-Cavat, Fikret. Esat-Niyazi, 
Mehmet Reşat, Zeki, Muzaffer, 
Şaban. 

Oyun Galatasaraydan Adil 
Giray B. tarafından cidden t~ 
miz ve dUrUst bir tekilde idare 
edildi. Maça başlanır başlanmaz 
Beşiktaş'ın Fener' e karşı bera ... 
berliği göze çarpıyordu. ilk 10 
dakika zarfında çok asabi ve 
ııkı bir oyun manzarasına tahit 
olduk. Fakat hakimiyet mesteleıi 
bu ııkıhğa rağmen muYaezene 
halinde kaldL Onuncu dakikadan 
sonra Beşiktaş tehlikeli hucum-

Muğlada Spor Kongresi 

Kongrede bulunanlar 

Mutia, ( Huıusl ) - Geçen cuma gUnll Mutia Spor kulübilnlln 
aenelik konıreai toplandı. Konırede., wilf yetimiı dahilinde aporun 
hıkitafı için çok f aydah kararlar Yerlldl 

HU•nU ve tlkret 

lara bapadı. 16 ıncı dakikada 
Cevat bir Beşiktaş hllcumunu 
kesmek Ozere Şerefin Ostllne 
atıldığı zaman hakem Fener 
aleyhine bir ceza vuruşu Yerdi. 
Beıiktaş merkez nıubacimi bu 
ceza vuruşunu çok gUıel ve nefia 
bir tut halinde Fener kalesine 
gönderdi. Hüsamettin bu şutu 
kurtaramadı ve bu &uretle Beşik-
taı ilk golil~ll yapmıı oldu. Be· 
ıiktaşın bu ılk golünden ıonra 
Fener muhacimleri hararetlendi
ler ve harakete geçtiler. Fakat 
Fenerliler hucumlarınm semere• 
sini 30 unçu dakikaya kadar ala
madılaz. 30 uncu dakikada ise 
Fikret'ten bir pas alan sol açık 
Şaban şahsi bir hücumla Beşik
taş kalesinin beş metre yanına 
yanına kadar sokuldu ve Fenerin 
ilk golUnli kendi ayağile Beşik
taş kalesine attı. Bundan sonra 
iki taraf aksamıyt..n ve daima 
hararetini muhafaza eden hilcum• 
lar ve karşılaşmalar yaptılar. Fa
kat devre ıonuna kadar yeni bir 
gol çıkarmak mUmkiln olamadı 
ve birinci devre bu şekilde 1· 1 le 
beraberlikle neticelendi. 

İkinci devre: 
Bu devre Fenerbahçe'nin ha· 

kimlyeti ve hUcumlarile başladıt 
20 inci dakikaya kadar F .. er 

bticumlan birbirini takip ettt e~ 
tiktaş'ın en tehlikeli hilcumlarını 
yapan merkez muhacim Hakkı 
Fener hafları tarafından çok 
sıkı bir kontrol altına alındı. Bu 
sebeple Hakkı fırsat bulup şat 
çekemiyordu. 20 dakika bu şe
kilde giden bir oyundan ıonra 
bir aralık Fener sağ açığı topu 
Beşiktaş kalesine snrmiya baş· 
ladı. Fakat bu sllrUt tekemmül 
edemedi. Çllnkn Beşiktaşltlar 
Fener sağ açığının hllcumunu 

\ hatalı surette kestiler. Bunun 
üzerine hakem Beşiktaş aleyhine 
bir favl cezası verdi. Bu cezayı 
Cevat çekti. Top bir ara Zekinin 
ayağına -ıUrllnerek Muzaffere 
geçti. Muzaffer topu kapar kap
maz Beşiktaş kalesine yollandı 
ve 3 metreden aıkı bir ıut çektL 
Top ikinci defa olarek Betiktaı 
kalesine girmit Ye Fener gali .. 
blyet aayııı kazanmışb. 

Bu lehteki farklardan sonra 
Fenerlileri çok sıkı bir mUdafaa 
oyununa geçmiş buluyoruz. Fil
hakika Fener muhacimlerinden 
birisi geriye çekilerek haf hatbnı 
takviye etti. Bu ıekilde Fener 
hücum hattı zayıflamıı, Fakat 
müdafaası kuvvetlenmiı oluyor
du. Oyunun neticesine on daki
ka kalarak Fenerliler müdafaa 
ıandini daha ziyade arttırdılar ve 
galip vaz'iyetlerini oyunun sonu• 

Dilrban (A.A) - lngiltere ve 
cenubi Afrika takımlara araıın• 
da yapılan tenis turnavuı birinci 
maçını cenubi Afrikalılar kazan
mışlarl ardır. İngilizler 2 muvaffa• 
kiyet, cenubi Afrikalılar iıe 6 
muvaffakiyet kaydetmiştir. 

Tamam ~O Saati 
Madrit, ( A.A ) - Vals mu

kavemet ıampiyonluğu milsaba• 
kası, Madrit şehrinin bir ıirkinde 
baılamışhr. 

Bir çiftt 500 · ıaat valıteD 
sonra evlenmek niyetindedir. 

na kadar muhafaza etmek imkA
DlDI kazandılar. 

DllnkO maçta harikulAde bir 
heyecan YardL Oyun, baştan so
nuna kadar sıkı ve ıllr'atli oldu. 
Sahada seyirci adedi pek fazla 
idi. Bunlardan bir kısmı da stad
yom kapilannı kırmak suretile 
girmişlerdi. DünkO oyunun bize 
hatırlattığı en mühim nokta Be
ıiktaım Galatasaray,ı yenmesi, 
fakat Fenere yenilmesidir. Bu 
ıuretle Galatasaray - Fener bahçe 
maçımn ehemmiyeti bir kat dahı 
artmıf oluyor. ~ 

Orduda Heyecanlı Bir Maç 

Ordu v• Ony• oynncul•rı bir erada 
Ordu, ( Husuıi ) - Üoyeden ıehrimiıe gelen Hayat Spor kulllbl 

ile Gıınçler Yurdu oyuncular1 araıında bir futbol mtıaabakaıı yapıldı. 
Müsabaka çok heyecanlı ve hararetli oldu. Neticede Ordu takımı 
O - .5 aayı ile Oayelile... ıalip ıelcll. 



SON POSTA 

İTTİBAT VE T i 
Her hakkı mahfuzaur. - Nasıl doğdu ? •• 

................................ Nasll Yaşadı ? .. 
T t.frika N o. 14 Nasıl Öldü? •. 

Ham i B. Cemil Bey·n Göğsüne Ta-
- -

ha cayı Dayadı Ve Kargaşalık Başladı 
Söz, ( o esnada bUkümran 

olan seramedam ) na ve ( bütün 
lılam hükumetlerinin istibdat ilo 
idare olunması) na intikal etti. 
Mısırlılardan bir talebe, (Hidiv) i 
lranlılardan bir talebe ( Şah ) ı, 
Hintli bir genç te ( Raça ) yı çe· 
kiştirdi. Socra.. Operatorluk tah· 
eil eden (Cemil Hey) isminde bir 
Türk tnlebe ayağa kalktı. Osman• 
laların maruz kaldığı zulüm YO 

iatibdadı birer birer saydı. 

Abdfilhamit aleyhinde acı 
161;lcr ı5ylemi1e baıladı. Söyle
dikçe hararetlenen hatip, Ab· 
dUlb~mit hakkındaki tahkirat ve 
tel'inatmı o kadar artırdı ki, dok· 
torlu' tahsil eden (Bol Hamdi) 
ilminde bir TUrk talebe dayana• 
madı ve arka cebindeki rüvelverl 
ıkararnk Operatör Cemil Beyin 
6ğsüne dayadı: 

- Cemil ıu1.. Şimdi aeni 
61dürUrllm. 

Diye bağırdı. ( taliin ne garip 
cllveal yardır. Bunlardan Cemil 
Bey; pek az bir zaman zarf anda 
ıösterdiği kudret, maharet ve 
liyakati aayesinde ( Müşir ) olmuf. 
Hamdi B. ise hay ı\ını ( Mektebi 
Tıbbı) e ) boc.•lığına vakfederek 

liçhal ile bir (Liva) lık bulmuıtu.) 
Hamdi Beyin tabancası, Cemil 

Beyin gağsüno dayanır dayanmaz, 
alon altlist oldu. Her taraftan 

Hamdi Beyin OıtOne bir hOcum 
wukubuldu. Tabancasını elinden 
aldılar. bağmp çağırarak aaloo
dan çıkardılar. Yeniden buı nu• 
tuklarla ıinirleri yatııtırdılar. 

Bu esnadada orada bulunan 
Ahmet Riza B. aekine~le hareket 
ttL Hamdi B. aleyhine pek fena 

bir galeyan hdaıl olmuşken bir 
fonalaia meydan vermedL 

Sefaret. derhal hAdiseyl haber 
aldı. latanbula yazdı. lıtanbuldan 
( bu fçtimaa ıebep olanlarmı 
maaılnrını kesiniz ve ilk Tasıta 
Ue fstnnbula g3oderiniz. ) Diye 
emir geldL tertip heyetinin va• 
ıiyeti do fena bal de mUşkUl
leıti. O zaman Ahmet Rıza 
Bey ortaya atıldı. Sefarete gi· 
derek: 

- içtimaı ben yaptırdım. 
e yapaca\csan·:ı, bana yapınız. 

Diye haykırdı. Vakıa. öteki· 
lerl meıuliyetten kurtardı. Fakat, 
bu bldiseden ıonra lataobula 
avdeti de bir muhll halini aldı. 

* Arhk, tamamen (Paris) • 
yerleşmlye karar veren Ahmet 
Rıza Bey, (Lajllstiı) gazeteain
deki neıriyatına ehemmiyet ve
riyor, gazete idareıi do kendi
ıine o nisbette para Yermekten 
çekinmiyordu. Fakat o, diğer bir
çokları gibi bu bol paraile aefabat 
hayatına dalmıyor, biJAkiı aıkı 
bir tasarrufa riayet ederek, her 
ay bankaya bir miktar para 
yat r yordu. Nihayet bir gün 
Ahmet R za Bey kendi kudret 
..,. kabiliyetini tarttı. MUstakillen 
çalışabileceğini anladı. Bankada 
biriken paratarını aldı. Meşveret 
,.azetesini çıkardı. 

Bu eanada, Ahmet Rııa Be
yta muhitinde kim •ardı ? Buna. 

isim tayin edilerek cevap Yerile
mez. Bunun cevabı, olsa olsa, ıu 
olabilir: 

Hiç kimse.. Veyahut, herkes.. 

lf-
(Meşveret) in çıkması, Ahmet 

Rıza Beye yeni bir poz vermiştL 
Bu gazete, yalnız Pariı'te intiıar 
etmekle kalmıyor; gizli vasıta
larla lstanbulla gönderilerek mil· 
nevver fikirli adamlara dağıblıyor; 
payıtahhn riyaklr matbudtından 
usaoaolar arasında bllyllk bir 
heyecanla okunduktan ıonre yine 
iİz!İce elden ele dolaşıyordu. 

Saray, bunlan haber aldıkça, 
çıldınyor, kuduruyor, 6o0ııe geç
mek istiyor.. herglln miktar& yUk· 
ıelen para ve memuriyet vaitlo
rile Ahmet Rıza Beyi ıuıturmiya 
çalışıyor, bu mllmkün olmiyordu. 

Fakat.. bu vaziyet bir çok 
muhterislerin g5zllnll açmıştı ••• 
Avrupa'ya kaçmak.. orada bir 
gazete çıkarmak.. Yıldızı telaşa 
aokmak.. ve nihayet ·Ahmet 
Rıza Beye olduğu gibi· bir çok 
parlak teklifler karşııında kal
mak.. Ye en nihayet yaldızlı bir 
külah kapmak ... lıtanbul'a döne
rek ve Buğaziçinin licivert daJ. 
ğacıklarına karşı bir yalıda yan 

Baly 'da 
Kansına Ve Çocuğuna 

Kıyan Eir Baba 
Balya (Hususi) - Orhaoiye 

nahiyesi Çırpılar k6yUnde bir 
cinayet olmUft AU oğlu Mehmet 
isminde biri karıaı Ayıenin kafa· 
ıına bir odun vurarak feci bir 
ıekilde öldürmllıtUr. Katil bun
dan başka, hızını alamıyarak iki 
yaşıodaki çocuğunun ölllmüno 
aebep olmuştur. 

Mehmet oğlu lbrahim, cinaye-
tini gizlemek kastile karaonın 
cesedini kay haricindeki dere 
kenarında bir ağaca asmıı, ço
cuğunu da anasının yanana ba
rakmıştır. 

Çocuk günlerce ağlamlf, aç 
kalarak &lmilıtür. Mehmet tutul
muştur. 

Mete Piyesi 
Tepe başında Duhuiiyesiz 

Olarak Seyredilecek 

lstanbul Halkevi Reiıliğinden: 
26-12·932 Pazartesi gllnU ıaat 

21,30 da Tepeba~ı'nda Darlllbe
dayide, Temsil şubemiz ıanatkA,.. 
ları tarafından, (METE) piye.si 
temsil edilecektir. Duhuliye yok• 
tur. Arzu edenler hergün idare 
memurluğuna müracaatla davitiye 
alabilirler. 

·--······ ... ········· ............. _ ... .._ ............ .... 
akşam saat 

21,30 da 

Oç Saat 
Operetı Jpe·de 27 tablo 

Yazan: EluE>m Rotit 
Bestellyen : 

Cemal Rettt 
Umuma 

39 uncu temell 

ht11nbut Bd~diynl 
~ehir1Yyiltrosu 

1
1111111111111111 

llLlll 

, gelerek (sayei tahnnede) tatlı bir 
bayat yaşamak.. ve şayet, gllnün 
birinde memlekette bir inkiliip 
olursa ort ya atılarak: 

- Efendilerl.. Bu inkilAbı biz 
yaptık... Evlerimizi, barklarımızı 
feda ederek Mıs r'lara Paris'lere 
kaçtık. Orada aç ve sefil yaşa• 
dık. O zalim ve mnstebit Padi
ıaha karşı mücahede bayrağ m 
açt k. Milletin ruhuna, hürriyet 
tubumlarını saçtık. Çok şükür 
cenabı hakka, işte bugünleri ya• 
rattık ••. 

Diye bağırmak.. Ye o lnki· 
IAptan sonra da bir mevki ka• 
&anmak .•• 
işte bu fikir, birçoklarında doğu
yor ye yavaş yavaş bir moda 
halini alıyordu. 

Babasından miraı kalan bir 
dUkkAnı satan, karısının Uç beş 
parça elmasını rehine koyarak 
beş on lira borç alanlar, derhd 
( Mesajeri ) YI ( Pake ) kumpa~ 
yalarıma Galata acentelerine ıo
kuluyor; OçllncO mevki bir bilet 
alıyor; usulcacık vaporlara aıvııı· 
yor: Marsilya veyahut Mısır top
raklanna ayuk basar basmaz, 
artık aaraya tehdide başlıyor
lardı. 

( Arkası Tar ) 

Kozan'da 
Muhtarlar için Bir Kon

ferans Tertip Edildi 

Kozan, (Huıust) - Kayma• 
kam Bey her hafta cuma gDnleri 
nahiye ve k6ylerdeki muhtarlar 
için bir konferans tertip etmiş
tir. Bu konfe11mslarda muhtarlara 
Ye ihtiyar heyetlerine köy kanun-
lan izah edilecek, ihtiyar heyeti• 
nin yazifeleri anlatılacaktır. 

Kasabada Türkçe Ezan 
Kasnba (Hususi) - Ramazan

dan itibaren burada bütlin cami• 

lerde ve meaçitlerde ezan ve 
kamet tOrkçe okunacaktır. Usule 

aşina bir muallim tarafından 
bütün mllezzioJere türkçe ezan 
ve kamet talim ettirilmektedir. 

lfl/9--.. Bugun -.._--• 
ŞIK SiNEMADA 

Mevsimin yeni filmlerinden 

iHTiRAS F 1 RTI N ALARI 
CHARLFS llOYER - FLORfLLR ve 
seTlmll komik ARMAND HER~ARD 
tarafrndan tekmi'l Franuıca 16110 
atk ve ihtiras filmi. 

Dikkat: B.ı film n ElllL JANNl~GS 
ta.rafından temsil edilen Almanca 
kopye.31 hergün yalnız e 1/~ 

matlne!linde gösteriliyor. 

. 
BiR MiLLET ·1 
UYANIYOR: 

D in Alemdar elnema ında tarlht 
bir cuma oldu. ilk matineden gece 
yarıaıııa kad&r halkın akını devaru 
etti vo fllm mUtemadt alkıtlar 
ar&'!ında oovrlldi. 
Muazıam muvarfakiyeUe deYam edl· 
yor. Matlııeler: 2·4·6 ~ee 8,UHO 

ALEMDAR SiNEMASI 

Klnuouonol 24 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetle 

Amer ·ıcan ahriye za 
E rarıNasılÇalı • 

ı·e ını dı 
-~---

Paştarafı 1 ı , el s:ıyfada ) 

ve buyuk kıymette birtakım ka· 
rarlardı. Meseli bir harp zuhu· 
runda Amerık n donanmas nın 
Japonyaya nasıl hncum ve taar
ruz edeceği, ahil'erin nas l mil· 
dafaa olunacağı tesbit olunuyor
du. Tomas, bu hakikate varır 
varmaz, o da, elde ~ttiği muvaf· 
fakiyetinden dolayı dehşete 
düştü. l\faamafih bUUln bu netice, 
bir gllnde elde edilmel11İşti. 
Daktilo Bettynin altıncı defa 
kt-ndisine getirdiği kopye kAğıt· 
larından sonra temin olunmuştu. 

Çllnkü bunlar, silsile halinde 
birtakım pliinlardı ve biribirlerini 
tamamlıyorlardı. 

Maamafib Betty'nin, yeni 
dostlar na verdiği kAğıtlann kıy
meti hakkında hiçbir fikri yoktu. 
Esasen umumi katip, bu hususta 
kendisine herhangi bir şey söyle
mediği için bilmesi de, ma!Qm 
cehaleU ile, mUmkUn aayıla· 
mazdı. 

Betty ile Tomas'ın temastan 
baıladığ nın yedinci gnnn, genç 
kız. yine birtakıuı b.iğıtlar getirdi. 
Bu kAğıtlardan anlaşılıyordu ki 
bahriye ne:ıaretindeki gizli komite 
epey zamandanberi faaliyettedir. 
Umumt katip ise, komite zabıt• 
larını uzun zaman ihmal ederek 
tanzim etmemiştir. Fakat iJ\erin 
müstaceliyet kespetmesi üzerine 
bir gfin oturmuş, hepsini birden 
çıkarıp tamamlamışbr. Gelen 
kağıtların çokJuğu iıte bun-
dandı. 

T oma-, eline geçen bu yeni 
malzemenin Ustune bir ç kurt 
lştihasile ahldı. Fakat bunlara 
bir g6ı abp ta fotoğrafilerni 
ç karınca derin bir hayret içinde 
kaldı, ç.Onkll bunları metninden 
bir ıey anlaşılmıyordu. Bu ki· 
ğıtlar, komite tarafından yazalmıı 
mllpbem ye anlaşılmaz cllmleli 
mektuplardan ibaretti. 

içinden çıkarılabilen ye-
glne mana, gizli komitenin otuz 
kadar eşhasa para dağıttığından 
ibaretti. 

Tomas dnınndll: 
- Bu da ne demek oluyor? 
Dora'nın kilçük salonunda, 

lçtne gömiildllğü ipek koltuktan 
kalkarak bir müddet ayakta ge
zindi, tekrar yerine olurdu. Bu 
ıırada bizzat Dora da pijamasile 
bir şezlonga uzanmıf, Tomu'ın 
barekitını takipediyor ve kendi 
kendine ıoruyordul 

- Acaba iı yUrUyor mu? 
Tomas'm aıkmtıla dllşllncHl 

bir hayli zaman devam ettL Fa
kat bir tilrlll bir neticeye vara
mayınca Dora'ya döndü: 

- Diııle, dedi. Belki senin 
aklına bir şey gelir. Meseleyi 
biliyorsun, KAğ tlarda gizli ko
mitenin bir takım adamlara para 
verdiğinden bahsediliyor. Sen 
bundan ne mana çıkarırsın? 

Dora güldü ve cevap VPrdb 
- Aptal, madamki işin ıçı~ 

de para var. Demek ki bazı 
kimseleri satan almışlar. 

1 omas, sanki dünyayı keşfet· 
miş gibi yerinden fırladı ve o 
vakit bütUn hakikat göıfiniln 
önüne yayıldı. 

Betty'nin mesaisi epey u
mandanberi devam ediyor ve 
daima memnuniyet verici netice
ler temin ediyordu. Bu yOzden ban
kaya bir hayli de para yatırmaya 
muvaffak olmuıtu. Fakat Japon 
amelesine karşı nezaretteki gizli 
komitenin asıl faaliyet ıahasa 
anlaıılamıyordu. Bir gün Tomu 
Betty'yi yanına çağırdı ve dedi kb 

- Nezarette, kendilerine pa
ra verilen adamlar&n listesi Yar 
mı? 

Betty dilşünmiye bqladı. Çnn-
kn bu kızcağız yazı yazmak için 
kullandığı makineye benziyordu. 
işini, onun gibi, bir makine hali 
ile yapar, başka bir ıeye dikkat 
etmezJi. Hatırasını bir hayll 
yokladı ve ni~ayet dedi ki: 

- Evet batırhyorum. 85yla 
bir liıto mevcuttur. Hattl •erilen 
paranın miktarı bir milyon dolan 
bulmuştur. Hem para verilen 
adamlar da 6yle bilinmiyen kim
ıeler değildir. HergDn gazeteler
de resimleri görnlen adamlardır. 

Tabii isimleri hatırımda kalmada. 
Tomu gllldü: 

- Ehemmiyeti yok, · dedL 
Fakat milınkOnse bana bu liste
nin bir kopyesinl ıetir. 

- Dur bakalım, çalııınm. 
Fakat liste bir tanedir ve kAtibl
umuminin odaamdadır. Eğer ye
rinden kaybolduğu g6rlilllrae kı
yamet kopar. Maamafib T oma11n 
ısrarı ka11ısmda Betty listeyi dı 
getirmiye muvafakat g5sterdL 
Yakında, nezarette bir toplan ta 
olacakta. Bu gibi içtimalarda 
Betty telefonun başında bulunu
yordu. Listenin aaklandığı dolap 
iıe telefonun yanında idi. içtima 
de•am ederken o da, maharetle 
bu listeyi kopya etmiye çalışa· 
cakb. 

( Arka!t var) 

Dünkü Muhtar İntihabatı 

Şehrimizde yeni aene lntihababna dUn de devam edilerek intiha· 
bat blltOn semtlerde tımamlanmıt oldu. Buradaki reaimde Halk 
F1rka11 Alemdill' Semt Ocağında yapalan Mollafenari, Mabmutpaıa 
ye Alemdar mahalleleriola muhtar latihababna ait bir aafba 
ı&rOyoraunuı. 



En Son Keşiflere Ve Tetkiklere Göre 

BAZBETi YUSUF 
ve 

BAZBETI MUSA 

ı Avrupada Yeni Bir 
Harp Macerasından 

Korkuluyor 

Yazan : Ômer Rıza 
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Musayı En Çok Uğraştıran Firavun 
Bu Firavundur 
---------

lsratl oğullarile uğraşmak için, 
onları kılıçlan geçirmek için ge
len bu Firavun, ötekilerine rah
met okutturacak derecede ya• 
mandı, Musa kavmini, bu Fira• 
vundan kurtarmak için uğraş yor, 
Faravun'un bu sihirbazlarile mü
cadele ediyordu. Bu Firavun'un 
aibirbu başııı Kineler yap
mağa muktedir değildi. Mutanın 
Asası yılan gibi dolqıyor ve 
Firawn'un aaltanab, ve taç ve 
taht nı yutacak gibi dolap
rordu. o da Asasuu attığı za• 
IDAll Jllan oluyordu. Gerçi Mu
auın atbğı Asa bu yılanı yutu• 
1or. Ve Ki Muaanaa ıeriainde 
kalıyordu. Fakat aehirbu Ki, 
altta ela kalaa Musayı ce'fap&&Z 
bKakmıyordu. Musa bunlarla 
ağraşıyor ye kavmini kurtarroak 
için bir yol arıyor"en Seti men· 
iste rahat oturuyordu. 

Bir gün Seli Merapiyi behçe
alnde g&mÜf ve ons içini dök· 
müştO: 

- Merapil Ben gerçi evliyim. 
Fakat karım ta edan, tahttan baş• 
ka bir şey düşünmediği için beni 
terketmiştir. İkimi& de meuuk 
lmanlarm. ayni vaziyetteyiz. 

Merapi ceyap YermedL Fakat 
Seti devam etti: 

- Aklıma W.. .. , ~ 
Siz de d&şBnlDI Madam ki ikimiz 
.&. mcnküp insaularn, ne diye 
.. yabmw birleştirerek fellketi
mizi JUi yarıya iodirmiyeliml 

Merapi yine cevap Yormemiftl 
Prens Seti devam etti: 

- Sea de yala zam, ben de 1 
ikimiz de birlqerek yalmzlığımw 
bertaraf etmit oluruz! 

llerapi ıine c~vap vermemifti. 
Fakat Seti devam etti: 

- Hayatımda hiçbir kadını 
taziz etmemit bir adamım Merapi, 
fakat seni tam ediyorum. Seni 
binlerce yıl evvel tanımıt. aeYmİf 
gibi ıeviyorom! Sanı, batka ka· 
dınlardan güzelsin, iyisin demiyo
rum. Fakat ıizi sevdığimı ıöyJti
JorD& Size M aar tahtım takdim 
eclemiyeceğim. Fakat size mille
timin tahtım takdim ediyorum. 
Buna ne dersiniz? Fakat c~vap 
wrmeden dilşüoüo, ıize kalbimi, 
atkımı, dostluiumu takdim edi
prum. Aliyi bilmi1orum, belki 
aize pek yOkaek bir mevki temin 
edebilirim. Fakat bugtm dedik· 
ı..imden bqka bir ıeyi1a yok 1 
Belki .. kaderim; belki bir
Hkte .Orilamıek ve ıefil olmakhr. 
Belki birlikte almektir. Fakat 
•e olura olsun kalbim ve ruhum 
.Wnle beraberdir, buna ne 
d...umı? 

Merapl ıhlerinl yamda, gh
lerlada 1atlar alda " mı.ayet 
ce•p .enli: 

- Olamul 
- ·Demek ki iıtemlyoraunuz? 
- Ha71r f Bir Mııırlı ile 

l.railin bir km birleıemez 1 
- Fakat bu birleşmelerin 

em•ll çok. 
- Ba bqka, fakat ben kav

mini& ltnetine uiram11 bir ka· ...... 
- Ben olllarua lhetlnl de 

hiçe aay yorum!.. Siz bana, bir 
tek sual~ cevap verın. Kalhiniz 
benim m · dir? 

- Eveti Ben de ıeven bir 
kadınım. 

İkisi bir'birinin kollıırmdaydı
lar. Ve dudak dudağa idiler. 
Ondan 81\nra ikisi birleşlı er. 

• Bu ıırada Mısırın Bem larail 
ve Firavun kavgası azami dere
ceye varmııtı. fsrail oğulları git
mek istiyor. Fakat Firavun onları 
tehdit ederek b:rakmıyordu. Mıaar 
türlü t6rlü felikete sahne olmuı
tu, Nilin aulan çekile çekile lap
kırm za çamurdan ibaret olmuştu. 
Suların çekilmesi üzerine ortalığı 
kurbağalar kaplamlf, buolarm 
ölümile ufune~leri havayı berbat 
etoıişti. Mısu sibirbadarı buna karşı 
boş durmamışlar, baş sihirbaz Ki 
l.ail oğullarımn ikamet ettikleri 
Goşen ha•alisini de kurbağ 61ö
al ile doldurmuştu. 

Kurbağa istilisıru bit istiJisı 
takibetti. Mısır başsihirbazı Ki 
bunlan da İsrail oğuJlar na musal· 
lat etmek istedi, f ~kat muvaffak 
olamadı. Bit istiJAsını ıinek iıtilası 
takibetti. Daha sonra bütün ova
lar uasmda tAun başladı. 

Tam bu ııralarda Merapi bir 
ewk.k ~ocak dojanlu •e °"• 
da adını babaıı gibi Seti ko,. 
dular. Bu 11rada Firavunun baı· 
aihirba1.1 Ki aciı kalarak Menfise 
geldi. Çünkll ona göre bütftn 
llnil sihirbazlarının başı Merapi 
idi. En büyllk sır onda idi. Bu 
aam ondan iğrenmek gerekli. 
Ba ıayede l.rait peygamberlerine 
mulr.aYemete iaıkln bulunurdu, 

Ki lılenfiate enelA Seti'nia 
kltibi Ana'yı gördü: 

- Kitip Anal Prenı ae J&t
pıyor ?I.. 

- iyidir! 
- Tabu iyi o[url Merabi'nia 

g6zleri ilime tif a vermez. 
- Di.ini tut koca aahırbaz. 

ş.. lsrail reygamberleri •eni alt 
ettilew ya? 

- Sual O adamlardan neler 
çektiğimi bilmezsin! •• 

Buraya neye geldin? 
- larailin ıırrını öğrenmek 

için. 
- Amma kimden?! •• 
- l.railin en yaman ııhırbaı.a 

ba e't"de yqıyor. 

- Deme? 
- l.allin bltie llrrt Merapi-

dedir. j 
- Zannetmiyorum. 

1 

- Onu ben bilirim. Sen tim-
di beni Prena Seti'nin JMIDa .... 

- Ha1 bayi 
ilmi içeri pdiler Ye Prenaia 

k..-oa çıktılar. Ki birdeabin ı 
,_e kapanarak: 

- Hayat, kan, kudret, fraYUn, 1 

frawa, fravun! ! 

Seti ıaıırmııtı. Çünkll aacak 
tahta oturan Firavunlara ba ı•· 
kilde 1ellm verilirdi, Seti kltibf· 
ne 90rdu: 

- Bu kim? Ve ae clretlo 
•• lideri dyllyor. 

(Ark• YU ~ 

( Battarah 1 inci sayfada ) 
ttırlll macerapereatlik fikrine karşı 
gelmelerini ve umumi faaliyetin 
bütün safhalannda geniş mikyasta 
elbirliği ile çalışmak için bir an
laıma zemini bulmalan icap 
etmektedir • ., 

"Tan,, gazetesi Romanya, Sır
bishn ve Çekoslovakya araaandaki 
ııkıfıkı vaziyetten d" ehemmiyet• 
le bahsettikte11 sonra diyor ki : 
"İtalya, Avrupa'da hakiki 
bir siyctsi kuvvet olduğu için her 
türlil macera hareketlerine yolu 
kapamak ve itimat havasım 
eskı ha!ine getirmek hususunda 
çok feyler yapabilir.,, 

Rıhtım Şirketi Yan
gından Mal Kaçır-

mak İstiyor 
C Baıttaarfa J iac: Nyfads) 

nin sarih maddelerini tirketin 
yüzibıe vuran Naha Vekaleti 
fimdi bu mecburiyetlerin yerine 
getiriJmesini istemektedir. Çiinkil 
tirketio imtiyazı bittikten ıonra 
bu inşaat taruamen hükümete 
kalacaid r. 

8u vaziyeti çok iyi bilen şir
ket ise İşi savsaklamak cihetine 
giderek üç antrepo ile Haliç rıh· 
tınılar nı yapmak istememektedir. 
Meselenin asıl garip ciheti ıu· 
dur ki şırket kenaisini mecburi· 
yetten ırnr atmak maksadile b"r· 
takım gölişi guzel bahaneler ıer
de&ıneı:de v Istanbulda ~gün 
mevcut antret)ofaran ihtiyaca ki-
fayet edece c derecede olduğunu 
ıöyleme dedir. 

Rıht m şirketi mlidfirll hem bu 
ıbtilaf ve hem de kendi antrepo
larında esrarengiz surette kay· 
bolan bir mi,yoıı lirahk eşya 
meaelesi bakk oda Naf,a Vekile· 
tile temUfi· -- Dzere 
I knara)'a ~itmiştir. 

Diğer taraftan tacirlerin, ant• 
u .·dan aJman alman licretle
r~ ~·zla olduğuna dair mllbim 
bir şikayette bulunduklarına yaz· 
msşhk. Bu şikAyet alakadar ma· 
kamlar taraf ndan ehemmiyetle 
nazarıdikJ, ata alınmışt r. 

Eşya fiatları Ye bilhassa kira 
Dcretleri diştüğft haJoe R.hhm 
antrepolatinda ihtikir!ı wniyetİD 
deYam etmesine göa yumulamı
yacağ• temin olunmaktadır. 
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SON POSTA 
Y eYml, ~lyad, Hawadil " Halk 

pzetell 

idare: Jatanbuı' Eatt Zaptt1eı 
Çatalçqme aobfı 28· ı 

Telefon• Iatanbal • 20203 
Poııa kutuaua Ittanbul - 74t 
Telgrall latan bul SONPOSTA 

ABONE FIATI 
1 TOR KIY E ECNEBi ----T~Kr. t•ne 

7llO • • a, 
•OO • 3 • ..... " 

17C.GKr ,...., . 
800 • 
aoo • 

&elen ewllk geri wertımez 
b&alardaa mee'aliyet a1ua ... 

0_.ap toln mektupl ara (8) kuqlü 
•uı ll&Yld llaı1D41r. 

Mrel detlt&irllaeel (20) bnttv. 
Gaaet..mde pkaa ,,... .. ,. ••• _ .............................. 

aittir. 

. Gençlik Ne Düşii.nügor? 

Hayat Karşısında t<orku 
suz, Endişesiz Y aşıyoru 

Münev.er gençler, Türk inkı
IAbı ve hayat karşıs ndaki fikir 
ve göriiflerini bize hararetli mek· 
tuplar şeklinde bildir;nekte de
vam ediyorlar. Hergün sara ile 
nepettiğimiz ba cewaplardan ba
gtln de birkaçını okuyacaksınn:. 
BugilnkO cevaplar DarOlflinu'l 
gençlerinden Sait Bilil, Sift&tan 
Fehmi ve Üsküdardan Mehmet 
En9er Beylerin cevaplarıdır. 

Sait BilAI Bey diyor ki: 
"- lnkıllbımı:1t garp kültlirü

nftn memleket dahilinde iotişarım 
kolaylaftıran, garbın ~edeniyet 
muciaelerini, ilim nurlar m aiste
matik bir esasa bağlıyan demok· 
ratik ve modern bir mfteaaeıe 
yaratmııtır. 

Saray hDk<imeUnin, Sultan Ye 
mftstevlilerin, ıarkın koyu taa .. 
•up an'anesine dayanarak yerinde 
aym.ıları, bizi garp medeniye
tinden aaırlarca uzaklaşt.rmıfb. 

Bugfin inkıllp kadrosunun 
realiıt mantaliteye ıahip klıifleri 
Tftrk&n zeki ve inkipf kabili
yetini senelerce afyonlqtıran 

mantarlaımaş içtimai mfteaseseleri 
yıkarak yepyeni bir nizam yarat
blar. 

Tftrk inkılAbı deyince habn-
ma lıer vakit BOyük Şef gelir. 

Türk genci bayatta yaratıcı 

ve yapıcı olmalıdır. 
Boglln düayayı uran ikbsadl 

buhranı ehemmiyetle tetkik et• 
mek icap eder. Onun alnf tar
z.odan müteessir olmamak için 
yegane çare Türk inkillpc lannm 
mümtaz nsıflarım mtkebhez bu
lunmaktır. Akıi takdirde buhran, 
h.yah- ....... ....... bir 
reakaiyoa tevlit eder. 

Meafaab içtimaiye noktal na
zarından, mantık Ye felsefe eaa
ıına mtııtenit dini akide ve piren
siplere daima hlirmetklrim. 

En ~ak cemiyet ailecfır. Şa 
halde cemiyetin tohumu olan 
aileola lmralatu. yqaylfl, lnklfll 
tanlan oldukça mllüındir. 

Kanaatimce içtimai Ye mal 
vaziyetİllİ lıat'i olarak tesbit ede
miyenler aile kurmaktan içtinap 
etmelidir. 

Beu milli davanın tahakkuku 
için ant içmit genç bir mefk6. 
reciyim. 

lak llbm akı11nda bana d6şea 
yer muayyen değildir. Bu, belki 
bir gGn idMliat bir konakta, bel
ki bir gtın dağda, ovada, belki 
bir gün Kemalist hık llba inan• 
mayanlan yakacağım z (Gazi ce
heanemi) nin ameleliğin de geçer." 

SiYUtan Fehmi Beyin cevaba 
- lnlallp: Gafletten kurtalaa 

bir milletin etraftaki milletlere 
eriprek fellkettea kurtul-.. 
için her sahada seri adı'1llarla 
aarl hedefe doğru koımasa de-

Yeni Kabine 

1 

mektir. Biz de ayni maksatla 
önümüze çıkan maniaları yıkarak 
ilerliyoruz. 

Yftrfiyüşftm&zD, en &ldo bu
lunan milletler yürOyilşilne uydu· 
rabilmek için bugüne kadar elde 
edilen muvaffakiyetin daha Oç 
mislini kazanmıya mecburuz. 

Buhran: Tedbirsizlik mahıu· 
IUd.ür. Şahsen vaziyeti karanlık 
görmediğim gibi idare makine• 
mizin kuvvetli ziyasile lıtikbalin 
gittikçe artan karanlıklarını da 
görür gibi oluyorum. 

Din ı insanların fenalıklarını 
gidermiye elveriıli bir ata nui
hati demektir. Bulfinldl zihniyete 
g&re dindar olan bir zat benden 
hazetmez. ÇftnkD o, maullarJa, 
bense hakik•tle mfteebhezim. 

Aile : Yabancı UlllUl'larla 
kurulmamalı fU'lile, mill nrbğm 
bir 6rneğiclir. Aile cemiyetin 
kopyesidir. Bu itibarla aile mu• 
babbetl olmıyanlann cemiyete 
faydalı olmıyacafı kanaatin
deyim. 

Hayattan korkmak, .. yaba 
musibetine bazice olmak de
mektir. Hayata bakim olabilmek 
ıçın ye'ae dfttmemeli. hayahn 
icababna uyarak çaLımalıdır. 

Vatan ve milletim için mun• 
tazaman ve daimi çahşmayı icap 
ettirecek itlerden hoşlanır ve 
bu gaye uğrun<hdd mücadelemin 
temin edeceji muvaffakiyetJer 
iç.inde ptımet'e yaşamak isterim. 

Mehmet EnYer Beyin cevabı: 
- lnkıllp eıaa itibarile mu

vaffak olmuştur. Tabii heqeJ ol
du bHU diye hemen darml)'ac-A 
teferrlata ait ekailderimbi tedri
cen tamamhyacajn. •• 

Bizde iktaadt buhran 1oktur ••• 
Bugln buhr-.adı Yerİlen beyneJ. 
milel umumi gerginlik harbmmu
midekl tqkmlaiıa tabii hale 
gidifiadea hUI olan hararette• 
bqka bir ıey defildirL. 

Dlolerde ıaye içtimai abamı 
temindir. Fakat laiçbir öm, hiçbir 
zamaa baa ıayeaine tam olarak 
ulqamamıtbr. Bununla beraber 
içtimai warlaklar için din lbmdll'. 

Aile olmua leli ben de olmaz• 
dun. •. Aile, cemiyet kunılupmna 
bile tekaddtım eder. Bu tqekklU 
ebediyyea devam edecektir. 

Esasen örf, &det ve teamöl
lerle idare olwıu memleketlerde 
kanunlar hAkim olmıya bqladıfı 
zaman bazı gayri tabiilikler olur. 
Bizde timdiki aile dırılblan da 
aym aebeptea 'doğmaktadır. Fa• 
kat bir g On tabii halini alacakbr. 
Hayattan korkmak! Ba malin 
mlnaaam anlamadlm. Son ıualt
nize gelince; muYJeD bir me .. 
lelCte.. glrdlllftm itin ebD olara• 
yaşamak iıterim. 

Bir Ahlaksız 
Bonkur Kabinesi itimat Cinayet işledi, fakat Ölüm 

Reyi Kazandı Cezasından Kurtuldu 

Paris, 24 ( Hantl) - Yeni 
FraDllZ kabine8İ meb'aan mecli· 
ainde beyannamuini okuduktan 
ıonra istizah takrirleri mtızakere 
eclilmit ve bazı meb'usların endi
ıeli mlltalealarına kartı BqYekil 
M. Bonkur uzun cevaplar ver
mi1tir. Neticede kabine 166 mu
halif reye brp 379 reyle itimat 
reJi allDJfbr. Gazeteler yeni ka· 
Wa: t11 lı Heri10 kabiaeaindea 

Pari1, 23 (HU8081) - Bir Ame
rikah zenıini ildtirlp ceeedİlaİ 
aebre atmakla mazn• ablllcaız 
hir genç idama mahk6m edilmif, 
fakat vaktile fena bir terbiye ile 
bOytıttılmeai cezasını lıafifletid 
bir ıebep ••YJlarak &tim ceza11 
müebbet ktirek ceza na tah.U 
edilmiştir. 

daha fazla mola mOtemayil oldu
pnu yazıyorlar. 
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Meşele, gayet mühim., Or
tada bir top kayboluyor ve bu 
topu da Hl:ıım Beyin gizlice 
a,ırttağı, bunu bir takriple lı-
tanbul civarına getirterek Yıldıs 
ı.-rayını lopa tutturacağı ih-
bar olunuyor. Kargaların bi-
le güleceği bu iıoat, tabii 
sarayda mUthiı velvele ya• 
pıyor. HAzım Beyi miltkill bir 
Taziyette bırakıyor. Fakat Meh
met Paşa bu işe karıfıyor, Hi
&ını Beyin lehinde deliller bulu· 
yor. Bu ıuretle meselenin iftira 
olduğu anlaşılıyor, Hazım Bey de 
feci bir akıbetten kurtuluyor. 

Mehmet Pafa, meşhur (Ma
nol Karasu Efendi) yede olduk· 
ça mühim bir iyilikte bulunmuıtu. 
Me~rutiyetin ilAnından bir müd-

det evvel, (ittihat ve Terakki 
Cemiyeti ) hakkında tahkikatta 
vo bu cemiyete dahil olanlar 
hakkmda takibath bulunmak 
üzere Rumeliye bir heyet gönde
rilmiıti. Bn heyet Sellnikte yer
lotmiı ve işe baılanuıtı. (Şüpheli 
•thas) diye birkaç kiti tevkif 
edildi ve İstanbula gönderildi. 
Bunların arasında, (Manol Ka
ruu Efendi) de vardı. lıticvap 
heyeti bunları birer birer ıorguya 
çekerken, Mehmet paşa da orada 
bulundu. Manol Efendi, İttihat Ye 
T crekki Cemiyetine menıup ol· 
duğnnu kat'iyen inkAr ediyor: 

- Evet.. Bizim bir cemiyeti
miz vardır. Fakat bu cemiyet, 
(Fran Mason) cemiyetidir. Arafla 
ıırada içtima eder, kendi itleri· 
mize dair görllşUrUz. Devlet, mil
let itlerilc hiç alAkamız yoktur. 

Diyordu. Mehmet pa~a, me· 
rak ederek sordu: 

- Baksana, çelebi... Bu, 
(Fran Mason) dediğin, düzcesi 
(Farmason) dedikleri değil mi? 

- Evet paşam .. 
:_ Eh, (Farmason) demek ne 

demektir? 

- Efendim, paşam.. İnaam 
kAmil demek.. Blitün ömrünü, 
insanlığa .. insanlığın yUkıelmesine 
biribirina yardım ve muavenet 
etmesine bağlıyan a1am demek
tir. Bizde: öyle (politika) ya ka-

t 
Resim Tahlili Kuponu. 

1'•biııtı ıı lıı ö~ren m e.t ittiyonanıs 

res miııizi 5 adet t.ııpo:ı il" lıir· 

..... w cOnderıııu . Hes rı ı i ııiz iır .. ;A 

tabhlir vu iadı edilme&. 

~ 

---------------------------!alnı, meslek 
'eya aan 'at? 

Bulunduğu 

memleket 

Reslın .ntiı 'l· 
edecek mi ? ı 

Hesi ıııfn kllıes! 30 kuruıl ıu; 

l'u nı ukabillude ~öuJoruo.J . l.: 

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

rııan, hükumet iılerile oğraıan 
adam bulunmaz ... 

Farmasonların i'izli bir 
iıareti varmış, insanın yüzUne 
bakınca, kendilerinden oJup ol
madığmı derhal anlat larnıış .. Doğ
rumu bu? ... 

- Evet paşam ... 
Mehmet paşa, sağ elinin şaha

det parmağmı, odadaki heyet 
üzerinde gezdirerek: 

- Şöylece, hepimize bak 
bakalım .. Bizim içimizde de far
mason var mı? .. 

Manol Karasu efendi, müte
bessinıane heyete göz gezdirdik
ten ıonra, mUstehziyane cevap 
verdi: 

- Haıa, paşam.. Sizin ıçmız· 
de, öyle adam yok ... 

Bu cevabın İnceliğini kim· 
se anlamamış, hatta kendilerinde 
masonlara benzer bir hal olma· 
dağından memnun olmu~lardı. 

Mehmet paşa, Manol Ef. ye 
hiçbir kıymet vermedi, hatta: 

- Canım, bırak n ıu miskin 
Yahudiyi.. Baksanıza, F arma~ıo
nun biri imiş.. Artık dünya da 
adam luılmadı da, hükumet aley
hinde cemiyet yapacak bir bu 
mu kaldı?. 

Diye ortaya bir fikir atmış vo 
(Manol Karaau Ef.) nin omuzuna 
yilklenen itham yUkUnU, bir haylı 
azaltmıfh. 

~ 
Bazı işlerde ve bilhassa Ab

dülhamidin ıahsına taalluk eden 
meselelerde miimkün olduğu ka
dar müfrit davranmak, saray<fa 
bir Adetti. Çünkü hünkar, ancak 
kendiaile alikadar olan insanları 
sever, hatta yapı lan hareket, pek 
adi bir riyakarlık bile olsa, onun 
hoşuna giderdi. 

Hatırlard ıdır ki eskiden (mart) 
ayanın birinci giinü senebaşı 

=---

itibar olunur ve Bahkbanede bir 
merasim yapılırdı. O gUn erken· 
den tutulan balıklar, Balıkhaneye 
getirilir, butUn (DUyunuumumiye) 
erkanile birçok zevat gelir; dua 
edilir; nutuklar söylenir ve sonra 
da hararetli bir auretto hahklarıo 
mUzayodeıine girişilirdi. O gUn, 

en nadide balıkların, ıUslU ıepet• 
lere konularak saraya göttirUlmcıi 
ve huzuru ıahaneye takdim olun· 
nıaıı da ( teamOI iktizasından ) 

idi. Bir sene, yine ayni merasimle 
ıaraya balık göturlllmüştü. Bu 
balıkların içinde gayet bfiyj,ik bir 

levrek balığı vardı. Mehmet Pt
bu balağı görür görmez hemen 
bir baston getirtti. Balığın ağ· 

zandan sokarak karnınında bir 
bomba saklanıp saklanmadığını 
uzun uzadıya muayene etti. 

* Fehim Paşa tamamen parla· 
ymc"1a kadar Çerkes Mehmet 
Paşa Abdülhamidin yegane icra 

"vasıtası idi. Fakat Fehim Paıa 
artık bUtnn Jstanbul'un bUtiln mu-

kadderatına lıAkim bir vaziyet alanca 
onun da ikbal yıldızı bir miktar 
huıufa uğradı; vazifesi mahdut 
bir sahaya münhasır kaldı. Yine 
arada sırada bazı evlerin tahar

riyatına, bazı eşhasın lerasauduna 
memur edilmekle- beraber ona 

asıl vazife olarak İstanbul lima• 
nınm muhafaza vazifeıi tevdi 
edilmişti. 

(Arkası vu) 

lıtanbula gelen vo İıtanbuldan 
Kasided zade Faruk Ziya 

Beyefendiye - Yazılarımız hak· 
kmdaki teveccllbünUxe teıekkUr 
ederiz. Mektubunuzda bahset• 
tiğiniz fasıl hitam bulduğu için, 
verdiğiniz malumatı eserin kitap 
oekiinde çıktığı zamana aakhyoruz. 

~1rYELKENCİ ve SADIK ZADE 
MÜTTEHİT VAPURLARII' 

26 kanunuevvel 93ı pazartesi günlinden itibaren Karadeniz 
hatt na Vdpurlarımı:ı her hafta f~tanbuldan 

PERŞEMBE 
edecektirler 

. 
Istanbul Gümrük Muhafaza Baş-

müdüriyetinden: 
504 Çift Yün Çorap ilanıdır. 

1 Kıtaat için satın alınacak olan 504 çift yün çorab pazarlakla 
kırd rmaya konulmuştur. 

2 - K rdırma tartları kağıdınio tasclilcli suretleri fıtanbul 
Glimrtık muhafaza BaımUdi.iriyetinde satınalma komisyo
nundan alınacaktır. 

3 Kırdırma latan bul Gümrük muhafaza BaşmUdütlUğUnde 
kurulacak ahm nhm komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 Kırdırma 25 - 12- 932 tarihine rastlıyan Paıar gUnü saat 
14 tedir. 

5 Her istekli, biçilmit bedelin ~o7,5 ğu olan 12 lira IO 
kuruşluk muvakkat gUvenme .. teminat,, larile belli aaat· 
ten evvel komiıyona gelmeleri. 

6 - Örnek: İstanbul Gümrlik mu haf aza BaımUdClrlüjUndedir. 
lıtekliler orada a&ebilirfer. 

HİKAYE 
1 

.Bu Sütunda Herg~in 
Yazanı N. F. 

ÜÇ GÜZEL 
Blrl Hrtfın, biri eııner, biri de 

kumraldı. ÜçU de biribirinden 
ıUıel, UçU de enfes Uç genç kıı .. 
Sarııınm tebessümü, csmer"in ba
kııı ve kumralın süıülüşii ayrı 
buıuılyetJcr halinde canlaııır, ca
zibeleıirdi. 

Parasına, tatlı nl\ktelerine ve 
t•n kahkahalarına güvenen Vasfi, 
bu Uç glizelin üçünU de gönlüne 
bağlamıştı. F aknt kendisi de 
onların canla gUzelHklerine esir 
olmanuı değildi. Ne çare ki Vasfi 
evHydi ve karısına da evlilik tıl· 
aımile bağlanmıştı. Şu halde ... 
Evet ıu halde bu üç güzelin Vaı
fide coıturdu~u aevda hamlesi 
gönülde kalacak, dudaklara 
geçmiyecekti. 

Vadi işinin batında, karısın• 

dan ve Uç ıevgilisinden uzak 
kaldığı saatlerde bu çapraşık va
ziyeti düşünür, bir kurtuluı yolu 
arar, fakat meı'eleyf kendi gön· 
IUniln iıtegino göro halletmenin 
11rrmı bulamazdı. Günler uzadık· 
ça ıevda ateşlendi, bu ıen deli· 
kanlının şakrak edası keder çem
berile sıkışmaya başladı. BUtUn 
iizUntUlerini yalnız kendi kendi
sile payla,an Vasfi nihayet kara· 
rını verdi: 

- Bu 11kmh beni eımiye 
baoladı. Sevda mikrobunu kurut· 
mak için gönUIUn bi11eıinden 
fedaklrhk yapmak lizım. 

V aafi bu kat'ı karardan sonra 
Uç gllzelin Uçllne birden ayni 

saatte ve ayni yerde randevu 
verdi. 

* Üç ırlizel bir aenedenberi 
mllıterek bir aevda ile yaşayor· 
lardı. Fakat •eYdaları ıibl emel• 
leri de biribirlno benzeyen bu Uç 
ı•nç kız Vaıfiyl ancak ayrı ayrı 
tanıyorlardı. Şen delikanlı bu 
macerayı çok gUıel idue etmiş, 
ae•diklerini ne biribirlerine tanat
brmıf, ne de ayrı ayrı llçUnU do 
aevdiğinl sezdirmittl. 

• Sarıtın güzel Vasfi imzalı 
randevu mektubunu aldığı zaman 
ıevinçle titredi, erteıi gün büyük 
bir Umit aalğmile bekledi. intizar 

uykusuzluğu ile çok kısa geçen 
bir geceden ~orıra Mrışın gllzel 
giyindi, sliılendi ve randevu ıaa· 
tini geciktirmemek ıçın acele 
etmeyi de unutmadı. Biribirlerlnin 
varhğından bile haberdar olmayan 
esmer ve lcumral glizellcr de kısa 
satırla davet mektuplarını oku
yunca şüphesiz aar ·şın gUzel gibi 
aynı his ve aynı ümitle randevu 
yerine koştular. 

Sarııın güzel daha evvel gel
mişti. Genç kız, Vasfiye gizli iıle
rinde emniyetli bir kapalı yer olan 
pansiyonun ziline bastı. ihtiyar 
kapıcı Madıtm her zamanki Yaıl
feıini bugün de tam bir alııkan
hkla yerine getirdi ve .,nzel 
saraımı Vasfi'nin odaıına iÖtllrdtl. 

Beı dakika sonra kapı tekrar 
çalındı. Bu seferki eımer a-Uzeldi. 
İhtiyar Madam bir pot kırmaktan 
korktu ve Vaafi'ye haber Terdi. 
Şen delikanla buglln bir aenelllc 
maceraımın ıon perdesini kap ... 
yacaktı ve Madama emir verdi: 

- Buyursun. 
Henüz beı dakika geçmemlı 

idi. Madam OçUncO defa kapı 
açıyordu. Kumral kıı bUtnn gO.. 
ıelliğile kapanın 6nllode parladı 
ve Vasfi Madama yine emir Yerdi: 

- Buyursun. 
Va1fi'nin sarııın, esmer Y• 

kumral gUıellerl beıer dakika 
ara ilo mUıterek ıevgililerinln gar
aoniyerinde buluımuılar ve bult 
bir muhakeme faalandan •onra ltha 
içyUıUnll anlamıılardı. 

Şimdi llç ıUnah111 gllıolin 
Oçll de vaıiyetln, ıOnahklr •• 
keder sızan bakııları karıwnda 
baılarını etmiı, hiddetlerini clu-
daklarile emiyorlardı. 

V asfl fazla intlzan IUıumıua 
buldu ve bu uıun macer&1y1 iki 
k11a cUmle ile bitirdi: 

11 
- Artık lıtanbuldan uaak· 

lara gidiyorum. Günahımı itiraf 
etmek için OçUnUzll de biriblrl
nizle tanııtmyorum. Beni aff ... 
dinix.,, 

Bundan ıonrasmı tahmin ede
bilirsiniz: 

Üç güzel aevdasız •e Vaıfl 
gönillsUz kaldı. 

it'ihasızlı k ve kuvetsiz.lik 
faide ve teıiri ırarillen : 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. H~r eczanede 

Ankara M. M. V. Satınalma Ko
misyonundan: 

Askeri Lise ve Orta Mekteplerde aşağıda gösterilen deralerio 
muallimlikleri açıktır. Verilecek ücretler hizalarına yazılınıştar. Ted
riı için Reımi salahiyeti haiz olan ve baıka yerlerde alAkalara ol
mıyan muallimlcrden arzu edeol~rin 10 giln zarfında iıtida ve fo ... 
toğrafını musaddak fişlerile Anlrnrada Askeri Liseler müfettişliğine 
mllracaat. 
Mektebin ismi: 

Kuleli Lisesi 
Bur~a 
Bursa 
Burıa 
Konya As. 
Erzincan 
Erzincan 

O. Mp. 

" .. 
" .. 

Muallimliğin nevi 

Fizik muallimliii 

.. " 
Kimya ,, 
Tabiat ,, 
lngilizce ,, 
Almanca ,, 

Türkçe • 

Ücreti: 

Ücreti 

.. 
" 
" 

" 
• 

98. L 
108. L 
108. L 
108.L 
108. L 
108. L 
108. L 



24 K.Anunuenel 

frgilfero Etık~meti tarafından Gaıt 

l~L .ne bediye edilen eserin 1ercflme9 i 

c NAKKALE 

SON POSTA 

' Resmin İzi Bize Gönderiniz 

lf.. * Size Tahiatinizi Söyliyelim 
Resminizi kupon ilo gönderiuiz.. 

Kupon diğer 11ayfamn.dadır. 
Yazan: Ceneral Oılanclen .. ı _____________ _ -186-

Varşova Şehri Sukut 
Etmek Üzereydi 

-----------
Bu mllllbazat karıısında Ça

nakkale aeferine muar11 bulunan· 
latın ıon itirazı da ortadan 
kalkh ve 28 teromuı:da Lort 
Kiçner Jeneral Hamiltona atideki 
telgrafı ~önderdi: 

" plan!arınızı tekrar gözden 
geçirerek top, mühimmat ve efrat 
hususunda ne ihtiyacımı: varsa 
bildirmenizi rica cdP.rim, çllnkll 
hl'ılün ihtiyacınızı lemin etme1' 
arzusundayız. Mli'himmata gelince, 
bütün imalata size gdndermek 
için F r msa ya cephane g öndermi· 
yoruz ve bunu da elden geldiği 
kadar idam• edeceğiz. Havalar 
bozuluncaya kadar Çanakkale 
aeferini bitirmek güniln en mU
him meselesidir.,. 

Arbk biltlln Nazırların dU· 
tUnceleri şarka teveccüh etmiş, 
büUin llmitler Çanakkale aeferine 
bağlanmıfb. Uzun teahburlerin 
tevlit ebnİf olduğu zararlarm 
telAfisi için elden gelen gayret 
aarfcdilmi§ti. Bilhasn fngiltere
den Çanakkale•ye gönderilen 
takviye kıtaatmın, top ve mft· 
bimmahn Eevki hususunda temin 
edilen sürat lngihere'nin Harbi· 
umunil esnasmdaki muvaffakıyet· 
lerinio 'baıhcalarmdan birjdir 'Ve 
1915 aenesi temmu%unda İngiliz 
aıkeri e bahri kuvvet ve kud
retinin nekadar sUratle inkişaf 
etmiı o1duğunuo en büylik deli
lidir. On bir y evvel, 1914 
aenesi ağuıtosunda, ıuuharebenin 
acemisi olan İngiltere dört far· 
kalık bir kuvveti aalimen ve 
ıilratle Manş dcnizind ıı aşırarak 

Franaa'ya göndrmiı olmakla bn
yük bir iftihar duymuştu. Halbuki 
1915 ıeneıi temmuzunda Fransız 
cephesinde logiliz ve Hintli ola· 
rak 24 fırka bnlunma1cta ve 25 
fırka da sene sonundan evvel 
ıevkedilmok üzere haıırlnnmakta 
idi. Gelibolu yı:mmadasında 4 
İngiliz fırkası ile 2 Avustralya 
Ye Yeni Ze1lnda fırkası :var 
idi. Alta hafta sonra da 
beş fırkalık bir l<uvvet Ça-
nakkleye evkedilmiŞti. Bilhassa 
hu aon sevkiyat gerek 1V.lan~ de· 
nizinde, gerek Akdeniz ve Ada
lar denizinde J i düşman tahtel
bahirlerinin omtemadt faaliyetine 
tağmen salimen \'C hiçbir zayiat 
•ermeden yapılabilmişti. 

Fakat boğazlan zorlamak için 
)'apılan bu yeni gayretleri yalm.ı 

lngiltere yapıyordu. Zaten ı 915 
senesi temmuz ayında ki vaziyt. t 
nıuhtelif devletlerin harp usu 'ic· 
İni pek bariz bir surelte göater

lbektedir. Bir tarafta gayenin 
ir olması merkezi Avrupa dev· 

etlerinin kuvvetini günden gfino 
rttırmakta, diğer taraftan gtidll
en gayelerin başka ba§ka olması 
tilaf devletlerinin muvaffakiyeti· 
e mani olmakta idi. Almanya 

rp cephc..,;nde mlldafaa vaziye-
i e geçerken A!man Avusturya 
uvvetleri Rus ordularına 11efes 
ldarmadan darbe UslUnc darbe 
diriyorlardı ve Varşova şehri 
~ .. de ise ukut etmek tizcre 
L itilaf devletlerine gelince 
1 mayısta Avusturyalılara ilanı 

p eden İtalya kendi bat na 
arruza geçmeyi tercih etmişti. 
lnsıiltere hükumeti tek başına 

iboğaxları zorlamağa ujraııyordu. 
Fran1a ihlikumcti ise her neka· 
dar Çanakkaledeki ıhrekAta mua· 
venet etmek ialeyoraa da JeneraJ 
Goffre bOtiln kuvvetlerin ve bU. 
tno gayretlerin garp cephesinde 
yapılacak taarruza hasredilmesi 
için elinden ge1eni yapmakta idi. 

İngiltere büku etinin Çaoak
lkdeye daha fazla kovvet gönder
mesi hakkındaki karan bir ay 
gecikmişti ve bu son gayret de 
sukutu hayale mflocer olacakb. 
Bol kes~dcn vadedilen yeni l.:uv-
vetlerio teşriki ıneaaisile yapıla
cak harekit ancak ağustosun 
orta1snna doğru yapıla bildi. 
Hall ııki Jenera1 Hamilton, bUtUn 
harekat. yeni kuvvetlerin vurudu
na kadar tehir edecek vaz'iyette 
değildi. Billhara g8rUleceği gibi 
nisan Ye mayıı aylarındaki taar· 
ruzlaı oaa 1 ihtiyat ıku•vetlerinin 
yokluğu yil:dinden inkiıAf edeme
miş ıe, temmuzda da yarımada-
ki kuvvetler tarafından alevlen· 
dirilen zafer meş• aleai mahrukat 
yoksuzluğundan idame edile· 
medi. 

Türklere, yine nıllvazeoelerini 
temin edecek vakit bırakıldı. 
Temmuz ayının nihayetlerine 
doğru TUrk ordularına vlai mik
tarda takviye kıtaab iltihak etti-
ği gibi lngiliz ve Fransız ordu
ları da hup ve butalık yllzUn
dcn bergUn verdikleri zayiatla 

iİtfikçe azalmıya başladı. Ağuı
toı ayında ise on üç fırkadan 
mürekkep yani ilk defa Fraosaya 
gönderilen kuvvetlerin iki mislin
de bulunan bir kuvvet bir ay 
evvel kolaylıkla utihıal edilebi
lecek olan muzazafferiyeti yine 
elden kaçırdı. 

Haziran ıAyı Zarfınd• Çanak· 
kaledekl Vaziyet 

Sahneyi şimdi yine Çanakka
)eye, 8 haziran günü Jeneral 
Hamilton'un lmrozdaki tozlu ka· 
rargihma naklediyoruz. 

8 haziran sabahı, yani Ça· 
nakkaJe Komisyonunun ilk içti· 
maını aktettiği günün ferdası 
gilotı. Lort Kitchenerden gelen 
bir telgraf 11 mayıstanberi ıa
bırsızl,kla beklenen kararı tebliğ 
etti ve Jeaeral Hamilton da ar· 
tık bUtiln müşkülitm takdir edil
diğine ve hükumetin kendisine 
nıuavenet edeceğine kanaat ge-
tirdi. Yeni ordunun Uç fırkaıı 
vesaiti nakliye temin edilir edil-
nıu yola ç1karalacak ve bunların 
aonnncuıu nihayet temmuz evası· 
tına doğru vlsıl olacaktı. Donan
ıma da tahtelbahir bficumlarına 
daha ez maruz kalabilecek gemi .. 
terle takviye edilecek ve bu ıu
retle Karadenizdeki ordu donan
manın daiml bir himaye.ine maz. 
har olabilecekti. 

Yakında imdat gelecegi yor
gun orduya derhal bildir:ildi Ye 
her tarafta seYinç uyandırdı. fa· 
l{at karar~ihı umumide, bu im• 
dadın ge:le-bilmesi için daha b3r 
ç<>k .zaman bekfomck icap ede· 
ceği düşüncesi bu sevinci haylı 
tadil ve tahfif ediyordu. 

Te1gl".afın vUrudunu takip eden 
günlerde, gelecek bu takviye 
kıtaat.mm sure.ti istimali hakkın

da düşünülen dört muhtelif cihet 
tckr:ar gözden sıeçir.ildi. Bu kuv· 
vetlerlc: 

( Arlcuı var ) 

41 Som•'da Abduflah El.: 
Kendi halinde 
ve uysaldır. 
Kendi işinden 
gayri şeylerle 
meşgul olmaz. 
Muamelesinde 
olduğu gibi 

görünmiye ınü· 

temayildir. Ser· 
best tavurlu ve 
girgin değil· 

dir. Fazlaca yorulmak istemn. 
Yaratıcı kuvveti zayıftır. 

Nuri B. • Açık ,fe ~erl>e~ı 

ta\ urlu dcgii· 
dir. .Fiil ve 
hareketleri 
hakkında ha· 
rice renk ver· 

mek istemez. 
Şarlatanlık )8· 

pamaz, kendi· 
nı gösterici 
hareketlerde 
bulunamaz 

1 
herkesle çabuk ahbap olmaz, müş· 
kiilpcsent davranır. Gelişi güzel 
ht rkese yüz vermez. Menfaatlarını 
israftan miiçteniptir. 

• 33 BaklrköyUn'de M. Nahit a. 
Neı'eli ve cev
valdir. Çabuk 

· " alınır ve kırı· 
hr, nefsini eğ· 
lence le rden 
mahrum etmek 
istemez. Ya§ı-

nın icabettir
diği asri husu-

siyetlere, cer-
7anlara lakayt 

kalmaz. Parayı daha ziyada sarfe
der, hürriyetini takyit edecek usul 

ve merasime pek riayetkar de· 
ğildir. • 
40 Necati B. Zeki ve sakindir. 

Elinden iş ge· 
lir, işlerinde 
maharet güste· 
rir, intizam 
bahsinde titiz· 
dir. İktısnda 
riayet eder 
parayı faz1a 
sarfetmek iste· 

mez. eşyasını 

hüsnü muha
faza ve istimal etmesini bilir. 
Geçim hususunda müşkülpesent 
davranmaz. 

• 
31 Ankar••da &. N. N. Henım. 
( Fotoğrafının dercini İEtenıiyor. ) 

Güze1liği1e nıııgrur ve müfte

hirdir. Kendisi ayna, tuvalet, 
güzel eşya ,.e elbise ile çok meş-

gul olur, ee\gide macerayı sever. 

His ve heyecanına daha fazla 
alaka gösterir. 

L 

SANTRAL 
KABARE - DANSiNG 

Beyoğlu, f.tfüJil cad. 220 

Her Akşam 
iki saat bilifaııla 

BUYUK VARYETE 

LAKS EKSPRES 
REVÜSÜ 

Say~a 11 

Çapa Marka 
, ~\ Müstahzarab 

~}->. , Hububat Unlan 
ti?: SIH1~ AT 

, KUVVET 
~ 

verir 

Bedava fırsab Kaçırmayınız. 
• 

Bedava bir ''RAZVITE,, . . ıçm 

aıağıda .ilimleri yazılı ruUe11e1elere tahriren mUracaat edinl:ı. 
Beıallunda: 

G. · ve A. Bakar Ltd. 
Pasaj Kanman. 
Drogöri Santral Dnr~an. 
Glorya ıtriyat mağazası. istiklal caddesi 141 
Poverel Fransız ıtriyat mağazası. 
Param mağazası Galatasarayda 

lalanbu:da: 

Zaman ecza deposu. 
Mazon ve Boton ecza deposu. 
Maks Faraci ıtriyat mağazası. Buyuk Postaha · cad. .................. ·-·········· 

RAZVITE 
ile, ıuıuz, aabunıuz, fırçasız çabucak tıraş olabilirsiniz m .......... ·-·-·-·-·· ....... 

Hanemefandllar m • 
RAZVITE 

ıerdamnazın taı:eliğinl muhafaza için yeı:Ane kremdir. 
Bu beda\·a fır atı kaçırma)nHz zira 

RAZVITE 
ayni zamanda cildinizi daha yumuşak daha beyaz. bir hale koyar 
ye lAtif bir koku verir. Sivilcelenmeye karşı muafiyet kazandmr. 

............. ,_••ea••----•••• 
Ambalaj ve po::ıtn parası olarak 10 kuru:.luk po-.tn pulu f!o f('rin 1.. 

MAGAZALARDA.-M.AKTÜ·-·g-ATIŞ FIATLARI 
Yanm • tüp . . • • . . 60 gram 50 kuruş 
BfiyUk • tllp . . . . . . 125 ,. 80 ,, .................... -. ......... . 

Dl K KAT: RAZVITE, mitil mUstahzerattandır. ................................ 
RAZYITE Depc•u :btanbulda. Yqildirekt•, Sıv c•yan Haıu Tel. 2t03ı 

DiKK&T 
Makbule geçecek bir '1e~iy~ mi arıyorsunuz? 

Mağazamızın nadide ve hediyelik çe,itlerini görmekte iıtic.nl 
ttdlniz. Sigara tabaka ve kutuları. nikel ve kaplama ma a tak
vimleri, enYaı çeıit mürekkepli kalemler~ yazı takımları kalem
takunlan vesaire ... 

23 aenedenberi muntazamen neşretmekle olduğum 

MUHTIRA ve ZAFER MUHT!R l\SI 
mevcudu azalmıştlr. Cildinin nefaseti, malümatmm fazlalığı 
daima emaaline faikiyeti muhafaza etmektcdır. 16 çeşit olara:.C 
yapıldığmdan ı:ev ·inize göre kolayca intihap edebihrsiniz. Her
kese lbım olan muhtıra defterlerimiz aynı zamanda en bllyük 
YO ıizi daima hatarlatmağa vesile olncak bir hediyedir. 

Baııka ve ticarethanelerde mllstamel 933 YENl TlCARET 
MUHTIRA (Ajanda) larımıı 4 çeşit olar k her yerdo sshlman.
tadır. Yeni muhtıra ve ticari muhtıra defterlerimizin taklitlerin· 
den aakınım:ı. 

Ankara Caddesi Afitap Mağazası No 11 1 Mehmet Sudık 
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_. Korkunç ve iğrenç f elaket!erin siperi saikası C 

PROFİLAKS .N'dir. 
Asri milletler, ordularım silAhtan evvel PROFiLAKSIN ile techiz etmişlerdir. 
Ey genç. nefsine hAkim olamadığı 1 vakit behemehal yalnız PROFILAKSIN kullan. 

Bundan daha kııt'i aenl Belıoğukluiu ve Frenfl afetlntlen koruyacak hiç bir t•Y yoktur. 
Hı· ıH'ııı•ı •ti" h ıl ıur. Jı'iati 75 kııru11tur. 651 lstaulıul posta kutuıu udrosine l>et kurııt'uk pııl ı?llnrlerPnA > gidi h:ıstalıklu kitnlmıdaıı meccaueıı göııderlllr .• 

~.mJiyo kadar lıoğuııJigiııiz 

mflrekkeplorin fevkindeclir, 
ve ecnebi mUrekkeploriucle11 

0/o 40 
Daha ucuz 

Till1' OnıC't, dıılrt>lt rinde PERÇiN mürel k bl 
·ııllamlma ını kah ıl tnıişt:r. 

nhisarların Kontrolu ve 
Mührü Altında 

Fıçılarda uzun müddet dinlendırilmiş fevkalade 

Yaıunda ptyaaaya çıkıyor. 

mahdut olduğundan yalmz bllyük bakkaliye ve mUakirat 
mağazalarında ve maruf birahanelerde bulunur. 

S,ınagii Kiiüliye Limitt!d şirketi; 
Galıı.t.ı., Errııeni ı- i'ise~i ao ağı No· 31·33 Ttılcfıın 42772 

• Şiikrü zade Hakkı c 

M e ş~~~poı~ı~!.~~~~lıkp~~ 8!0~ ~~~ 
24 Birici KAnun CUMARTESİ akşamı ~ 

Şehzadebaşmda M 1 L L E T Tiyatrosunta 

Her cin• ı.er nevi etiket, kıli 70 

MATBAA ve F ABRıKASI 
TPlafon - 23969 

• • _. - • r;-""' • -':·~ • 
- .. 

• 

NAŞ .T BEY GECESi 
Fevkalldallkler gecesi • Zengin proğram 

Dr. HORHORUNI ~l 
Moktt•p sokağıııda"i muayeııebıuı('· 
sini kap.uııı!Jtır. Horgiiıı sabahtan 
aktatn.l kncl,Lr hn<ıtıılarını EmiııOnU 
Valido kırnıı.thanesi yanındaki ınua-(SAMURKAŞ ÇiFTLiGi) 

Şarkılı komedi 4 perd~ ~ 

Zabitan ve memurine müjde; 

Port tif Sandalyeler 
Ytlbasrna l<adar reklam fiatı 

·360 kuruşa 
Yalnız mağazamızda satılmaldaclır. 

lstanbul Rizapaşa yokuşunda 66 No. 

Asri Mobilya Meşheri 

) onoha'lC'lttıdo lı zz.ıt tedavı Pclı>r. 
, ___ .. Tel. 2.4131 ~-"' 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada hergün (2,30-

5) lstanbul Divanyolunda No. l 18 
Tel ı 22398 

Son Poaıa Matbaa aı 

Sahibi ı Ali Ekrem 
Netriyat MiidiUiia Halil L4tti 

P HTll PS 

"830" 
Bir Tek Düğme ile 
Bütün Avrupa Dinleniyor 

PHILIPS 830 A 
Süperendüktans 

--~~----------------------------------·---

- NGILIZ PAZARI .. _ 
L. LASTNICK 

lstanbul Eminönilnde KC>pril meydanında 13 
numarada t inci katta 

MUŞ~MBALAR 
lngiliz kumaşlarından ayni zamanda hem pardeıO, 
hem muşamba vazifesini gören janr Angle kauçuk 
gayet şık par<lesU gabardin empermeabilize her 
renkten bulunur. Hazır ve ısmarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

O NIFORMA, ASKERi, MEKTEPLi 
ve saire, kadın ve erkek, cocnklara mahsus toptan ve perakend 

FABRiKA FiATINA SATIŞ 


