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E M A G~ .. L u" p ı oynadılar. Netice ( 3 - o ) olar k o 1pteaar ''" ma§
lubly 111 bitmiştir. Tef 1111 apor eayfa Uzd•dır. Realmd 

" lefon Şirketi abonelerden, eldekl 
mukavelenameye tamamen muha• 

. lif ol rak fazla Ucret alıyor. 
Çünkü bugUnkU telefon ücretleri 
lngiliı lirası I040 kuruıa çıktağı 
:ı.amı ı te pit edilmiştir. Mukav .. 
lenin bir maddesinde, İngiliz il· 
rası dUştUğll zaman telefon ftc· 
rellerinin indirileceği hakkında 

çok açık ve &arih bir madde Yar
dır. Halbuki oradan ıenelor geç· 
tiği halde şirket bu maddeyi 
yerino getirmemiw, halktan iki 
ıencyi mütecaviz bir zamandan• 
beri fazla para almışhr. 

O zaman bizim neıriyabmız 
Uz.erine belediye derhal mesele 
ile alAkadar olmuş, tetkikata 
başlamış, diğer taraftan hükumet 
te bu hususta tahkikata girlf
mt~tir. 

Haber aldığımıza göre Bele-

Telefon meaeleslle mefgul ol•n 
Belediye Relel 

diyenin tetkikata buglln yarın bi
tecektir. Yapılan tetkikat; Te
lefon Şirketinin, mukaveleye ay
kırı olarak halktan fazla para 
aldığı teklinde netice vermiştir. 
Bize temin edildiğine g&re 

Gençler Cevap Veriyor 

Cavit ve AU Gllk Alp Beyler 
(Yuıaam 9 uacu aa1famu:da bulacak•mtı) 

v 

ıgı 

Ola ·ak7 
gerek belediy , gerekse bllkümet 
halkın ıar r g6rme inin önllno 
geçmek için !l'lkında mühim bir 
karar •erec ktir. Bu karar neti
BI olar k telefon Ucretlerl • 

uk §der pit il 
m!ktara la dirilecektir. Tetkikat 
nc:ttlcaainde meydana çıkan açık 
luıkikat karıısıoda telefon ıirke· 
tlnlD uasla bir itiraz dermeyan 
ddemiyeceği anlatılmaktadır. 

Kıra/Faysalın 
Yunanistan' daki 
Emlaki 

Atlna 31 ( Huıuıl ) - Irak 
Kıralı Fayaal Hazrellerile birade
ri Emir Zeyit cenaplarının Yu
nanlıtan' da bulunan emval ve 
emlikine alt itleri takip etmek 
maksadile Aziı Mahmut Bey fa
minde bir ıat lıtanbuldan buraya 
ğelmiıtlr. Aziz Mahmut Bey bu 
buıuıta hOklimetle teman ge~ 
mittir. Kendisine eski Yunan 
nazırlarından M. Dlnkaı refakat 
etmektedir. 

PiyangoJ 
Bu Gece 
Çekilecek 

Tayyare piyangoı1.1nun bir 
milyon lira ikramiyeli olan yalbaıı 
tertibi bu akıam çekilecektir. 
Bir milyonun mllıtakbel bahtiyar· 
larana ıimdiden hayırlı itler dileriz. 

Koca Mehmet' e 
Yapılan Yardım 

Ölen ökUr.U yerine aabanına 
kendisini ko~an Pulath'nın Kuıçu 
köyUnden Koca Mehmet'e, oku
yucularımızdan Hacer Hanım 
lıminde bayır aeven bir hanım 
da iki lira tc!tJerru etmittir. Bu· 
nunla Koca Mehmede öküz al-
mak için yapılan yardım 2010 
kuruıu bulmuı •• kendiıine iÖn· 
derilnıiıtir. 

• 
Garibelerin iç Yüzü Teker 
Teker Meydana Çıkıyor 

Müze Meydanında Bulunan Eski 
Mezann Mahiyeti Anlaşıldı 

Tarih merakh11 bir zat ıon 
günlerde l.tanbul'd yaloıı bqına 
bir araıtarma faaliyetine glriımit. 
bu ıOne kadar efsane veya. ko
cakarı rivayeti kabilinden şey.lerin 
h kiki mahiyetlerini meydana çı• 
karmak için tetkikat yapmıy 
başlamııtar. Bu znt ilk b mledc 
çok ıayanı dikkat neticeler elde 
etmlye muyaffak olmuıtur. Bu 
ıat T opkapı sarayının geoit bah-
çe 1 dahilinde ve a kert mllzenia 
karıısında ki yegAne mezarı tet• 
kik ederken tarihi bir garibenln 
içyüıllnll meydana çıkarmlJbr. 

Şüphesiz ki birkaç defa görmUt 
olduğunuz bu mezar için muhte
lif rivayetler s6ylenip durmakta
dır. Bu rad , bu m zarda y tan 
ölUnUn eski bir Yeniçeri olduğu, 
vaktile bir muharebede temam 
1001 dil m n kafası kestiği ve 
bu suretle evliyalar arasına karış
tağı eklinde bir masal da uydurul
muştur. Bugün bile bazı ldmsel r 

MUze Maydanmdekl m zar 
tarafından tekrar edilen bu riv 
yetlerden biri de ıudur: 

Burada yatan 610 g6ya ağlı-

( Devamı 8 inci sayfada ) 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Komitecilerle Alakadar 
Bir ltalyan AJanı 

-35- Yazan: Berndorf 

Ragoz• .. hrlnln uzaktan manzara81 
Geçen Yazıların Hulasası: rerora bası tekllHer J•pmıt ... 

fikrini kabul ettlrmlttlr. FranHJ• 
glire, komitenl.a bu tarzı hareketi 
denm ederH Bulgarlat n, bey
nelmllel aiyaaet n mali aahada 
mOtkilit a-örecektlr. Ceneral Pro· 
togerof f ranaa ile yaptığı gmll 
anlatmayı, yine komite erkbıo
dan Mikaylof'a aalatmıft bu hl· 

Sırblatan bGkOmetl, Makedonya 
komltulnln Yugoalav araılılnde 

vukua geUrditf hldl1elerden ıtk&
J•tçldlr. Doalu n mllttefikl ol
mak haaebile Franaa hükQmetf, 
gidi blr memur 16nderercık ko
mite r•l•lerlnden Ceneral Proto- · ( Devamı 8 inci uyfada ) 

Yılbaşı Hu/yaları 

Kaduıl Ve erkek. .. 

.:::::ıı 
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Niçin İstifade 

-
Halkın 

Etmiyoruz? 
S>ıı gOnlrrla nıuthit lıir balık 
lıolhığu mtl9 lı<" lo cdilivor. fakat 
lıu balık !ardan mfthim bir kısmı 

eah'nmadı"'ı i~h c.1enl&e dOkOlOyor, 
hulrn ıdlliyor Tabiatın bah9ettiğ'I 

bu servetten na,ıl 1@tifade etmoli· 
7iı.? fıte bu sualin cevatııııı hal· 
km dilinden dinleylnlı : 

ı\ bıuet Şak riı Ilo\· ( Zerrek, K ı 
camii karırsınrlc1 • Oı 

- Guetelerdc okudu~uma aöro 
bu .ene ba 'ık bol oldup halde ha· 
rice ihracat yapılamamıf ve balılc 
f.at ' l'rİ o' dukça düşmüştür. Biı. tabi· 
atin bize werdiği bol mahıullerden 

niçin iıt fade etmi •t.Jim. Soğuk hava 
vagonları temin edlldij'ı takdirde 
Anado uya pek.lli taze bahk ıev
kedi eb lir. Halk ta kunetli bir 
ıpda o an bal k ardan 1.tifada eder. 

~ 
ti. c;an Hakkı B y lBe~ azıt, BaQ:ın · 

p ' 14 ) 
- Balıkçılar bütiln halk tarafın-

dan ve leyli mekteplerle kıılalarda 
balık yenmesini Ye hafta da lkı gün 
ba!ık günO yapılmuını iıtcmektcdir• 
ler. Bu it hakikaten iyi bir şey olur. 
Yunanlılar üzüm sarfiyatını arttır· 

mak için hafta da iki rtın Gıilmliı 
dımek y yorlar. Biz de hafta da iki 
aün balak yeraek hem lat fade etml4 
\le hem de balıkçıbrımııa yardım 
yapmıt oluru•. 

Bah rı Bey ( EyOr ult.rnda oyun· 
c. kçılarda ) 

- Ben haftada iki ıün balık yen
mui lçb hukumot tarafın~ao bir 
karar verllmuine taraftar detilim. 
mOıtahaillerden hemen hepıf istih
ea I etlikleri mallar için bunu ilte
diklerl saman haftanın takaiml bir 
nıeae)• olur. Balık sarfiyatının art· 
mHı için en iyi yoJ ıç vilayetleri-
mize bor, bol balık röndermekten 
ibarettir. 

Bir Vergi ~~es'elesi 
Defterdarlığın, 89 bin liralık 

bir istihlAlc vergisinden dolayı 
Nesim Taranto Efendi'nin malla· 
rınn haciz: koyduğunu ya:ımıştık. 

Öğrendiğimize göre meı'elenin 
esası şöyledir: 

Evvelce defterdarlık Taranto 
E~ndideo 89 bin lira mikdarında 
iıtiblAk vergisi istemiş, fakat Ta-
ranto Efeoai bu verginin tahsili 
ıçin Sulh mahkemesinde~ karar 
alınmasını ileri ıUrmOş, Temyiz 
mahkemesi Deftardarlığın temyiz 
fstidaaile tashihi karar talebini 
reddetmi, Ye T aranto Efendinin 
bu iddia1·nı taıdik etmiştir. 

Defterdarlık M. Meclisinden 
geçen sene çıkan yeni muamele 
vergiıi kanununa göre bu vergi
yi tekrar talep etmiı. Taranto 
Efendi de yem muamele ver
gısı kanununun bu h!di1ıede 
tatbik olunam yacağım ve ayni 
zamanda icra muamelesinin tehi
rini ileri. aUrmj}ştür. 

Asliye mahkemesi ilk ufbada 
defterdarhk tarafından girişilen 
icra muamelesinin tehirine karar 
Yermiştir. Aııl vergi mcıelesinde. 
kat'i netice, muhakemenin hita
mandan sonra belli olacaktır. 

................................................. mılil ................. ,. 

Keiiderde Kuduz Var! 
Sultanahmet Civarındaki Bütün 

Kedilerden Süphe Ediliyor 
Dun Saltaoahmct civarındaki bUtDn kedilerin 

kuduz olm:ı11 ihtimalini hatırlatan korkunç bir bi
dise wku bulmuştur. Me!'elenin esası, bir Hanımın 
kuduz bir kedi tarafından ısırılmasından ibarettir. 

altına alınmıtbr. lııralan Hanım da teda•İ ~ 
baatahaneye müracaat etaıiıtir. Kuduı kedi don 
kudurarak &lmüıtnr. Fakat bu kedinin, kudurduk· 

tan sonra o civardaki blitUn kedilerle temu ede

rek onlara kuduz. aş lamış olması ihtimali, korku 

ve endişe ile babra gelmektedir. Bu sebepledir ki 
Sultanahmet civarındaki kedi aahiplerinden bir 

Sultanahmefde _Ticarethane sokağında 23 No. h 
Saadet Hammın evinde kira ile oturan bir hanım 
bir kedi tarafından ısırılmış, biraı sonra bu kedi
nin kuduz olduğu anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine kedi derhal yakalanarak ku· 
duz hastahanesine gönderilmif, orada miişahade 

kıımı Jbtiyatlı davranın ı olmak için kedilerini 
muhafaza ve müşabade altına almıılardır. 

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

Konturatlar 
Belediye Memurlar.ı Teftiş 

Yapmıya Başladılar 

Öğrendiğimize göre, Beledi-· 
yenin konturat harçlarından aldı

ğı varidat bu sene çok tenakus 
etmi,tir. Belediye, evini, dükkA
nınr, apartımanıoı kiraya veren· 
leriıı kirac larla mukavele yap
madıkları veyahut konturatlarını 
noterlere tHdik ettirmedikleri 
kanaatindedir. Bunun için Beledi
ye memurları yakında her semtte 
ayrı ayrı faaliyete geçerek emlak 
sahiplerinden noterlere taıdik 
edilmit lconturat kAğıtları sora· 
caklardır. Konturat yapmıyan 
veyahut konturatını tasdik ettir-
meyen mülk sahiplerinden para 
ceza11 alınacaktır. Belediyenin 
tamimi Ozerine noterlere birçok 
mOracaatlar yapılmışhr. 

Altın Tozu 
100 Ton Toz 1763 

Liraya Satıldı 
Darphanede ıenelerdenberi 

birikmiş olan altın tozlarının ge
çenlerde satıl ·ğa çıkanldlğını 
haber ~ermi~ik. 100 bin kilo 
miktarında olan bu kıymetli 

toı.lara birkaç kişi talip olmuı. 
nlimuneler alıp tahlil ettirmişler· 
dir. Neticede bu müşteriler ara
ııoda müzayede yapılm ı ve toz-
lar 1763 liraya ihale edilmiştir. 
Bu tozları alan mii.Jteri bunları 

Avrupaya götürerek tasfiye yap
tıracak, içinde altınları ayarta-
caktır. 

Yeni Damga Pullan 
Devlet matbaası yeni damga 

pullarını ba:ı rlamakta devam edi-
yor. BUtün Viiayetlerden senelik 
damga pulu ihtiyaçlarını gösteren 

cetveller alınmıştır. Nihayet nisa
na kadar yeni pullar hazır:anacak 
ve yeni mali seneden itibaren 
bfitOn TUrkiyede aynı gllnde yeni 
pullar tedavile ç kar lacaktır 

Tıcaret 
Borsasından 
Çıkarılanlar 

lfJtanbuldaki baı.ı tacirler Ti
caret ve :zahire borsası idaresine 
müracaat ederek bazı borsa mU
bayaacılarıoın sattıkJar1 buğday 
torbalarında tahrifat ve tağyirat 
yaparak kendilerini külliyetli za
rarlara uğrattıklarını bildirmiş• 

lerdir. Bunun ü:ı.erine Borsa mec· 
lisi meıeleyi layık olduğu ehem
miyetle nazarı dikkate almış, tah· 
kikat yapm ştır. Neticede iki mn
bayaacının satbkları buğday nu
munelerinde tahrifat yaptıktan 
tesbit edildiğjnden bu lar hak
kıoda borsadan ihraç kararı Ye
ı ilmiştir. 

Bu karardan başka bunlar 
hakkında Adli takibat yapılması 
için tablcikat evr.,plu Müddei umu-

mHiğe verilmiştir. Öğrendiğimize 
göre ihraç edilen mübayaacılar 
Borsa mecJisinin verdiği bu ka-
ran yerinde bulmadıklarından 
alakadar bazı yerlercı mliracaat 
ederek mağduriyetlerine meydan 
verilmemesini istemişlerdir. MU
bayaacıların aynca lktııal VckA
letin de müracaat ederek kara· 
rm bozulmasını istiyecckleri söy· 
lenmektedir. Şayet iktısat Vekd· 
leti borsa kararını tasdik ederse 
cezn gören mübayaacılar borsaya 
giremiyeceklerdir. 

Terkos 
Artık fstanbul Şehrinin 

·Mah Oldu · 
T erkos Şirketi ynrmdan iti

baren 1stanbul belediyesine de
vir ve teslim edilecektir. Yarın· 
dan itibaren tcrko abonelerinin 
suyu b~lediye tarafından tevzi ve 
temin edilecektir. Belediye ter
kos tesisatının, şehrin ihtiyacını 

ifade edecek bir vaziyete çıkar
mak maksadile derhal harel:ete 
geçecektir. 

Ceza Görenler 
Bazı Komiserlere Tevbih 

Cezası Verildi 

Bazı polis memurları hakkmda 
muhtelif sebeplerle inzibatı ceza 
kararlara veril niştir. Bu meyanda 
lstnnbul sabık Bqmemurlarından 
Haşım Euveri Beyle lkinci Ko
miser Zühlü Efendiler tevbih 
ce:ıası &lm19lardır. ÜçüncO Ko· 
miser NAzım E.f. ihmal, Üçün-
cü Komiser Rahmi Efendi veri
len emri dinlememek, ÜçtincU 
Komiser Nuri Ef. İ2.in müddetini 
tecavüz, komiser Lutfi Ef. vui-
fesini yapmamak, İstanbul Em· 
niyet MUdürlliğli hesap memuru 
Esat 13. faizle para Yermek ye 

sivil komiser Nazmi Ef. de ta· 
bancasını başkasına Yf'rmek gibi 
cürümlerden dolayı tevbih cezaıı 
almıılardır. 

Elden Ele 
Bir Paltonun Geçirdiği 

Garip Bir Macera 
On glin evYel Boğukeıende 

66 No. lı fırında tezgihtar Sabri 
Efendinin meçhul bir hırsız tara• 
fındao paltosu çalınmııt.r. Sabri 
Efendi evvelsi nkşam Galatadan 
geçerken paltosunu Sadullah iı· 
mınde birinin Ozerinde görerek 
yakalamış ve polise teslim etmit
tir. Sadullah ta karakolda, pal
toyu sabıkalı Kigorktan aldığını 
&öylemiştir. Zabıta, Kigorku da 
yakahyarak tahkikata bqlamıtbr. 
Paltonun Kigork tarafından aşı· 
rıldı}ı a;ıla şılmaktadır. 

lf las Edenler 
Ticaret Mahkemesi Komisyon· 

cu Sultani ve Galatada Aslan 
hanında ticaretle uğraşan Peryu
vanidiı Efendiler hakkında iflAs 
kararı vermiıtir. Evvelce iflA
ıına karar verilen antikacı Sa
batay Hayim Efendinin merbun 
antika halılara da iflas muaıı 
tarafından aattırılmıthr. 
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Günün 1arihi 
-

Hudut Harici 
Edilenler 

Soo aamanllrda memlekelimi1dı 
PAHporhua olarak dolatan baaı 

ec:nebiler yalııalanmıt. hepıl de hu• 
dat harleine çıkanlmıflardır. Bunlar• 
dan Keyclo otlu Ahmet Adana 
Yiltyeti 4ahiliade 7akalanmııtar. 
Keıan mlbadillerlndea Hiriıto ı .. 
miade bir Rum ~al ce huduttaa 
reçmlt .. panportıaa olarak lpıala 
cihetinde dolatırken ele •eçrnittlı. 
Irak tebeuındın Murat Ye Yahya 
iıminde iki kiti de paaaportauz. ola• 
ralr. hududu geçmiıler H Van vlll• 
yeti dahilinde dolaıırken tutulmuı· 
lardır. 

Suriyttll Necmeddin iaminde birid 
yanına kanıını da alarak cenup 
huludundan geçmlt ve puap.nhuı 
olarak Mardlne kad.:ı r srelmittlr. 
Karı n koca 7akalandıkları zaman 
hü•iyetlerini lapat edec:ek bir vuika 
rö•terememlşler, aadece Suriyeli 
olduklarını, çabtmak .çtn Diyanbe· 
kire l'İtmek istediklerini aöyJemİf• 
lerdir. Bunların hep•İ hudut haric:i 
edilmiılerdir. 

incir Piyasası 
Alanan haberlere ı8re Türk in• 

cirlcri ecnebi p11aaalarda naati bir 
fiatle aa lıımaktadır. Bu aene incir 
iltihH atının yOıde doksanı utıl• 
mı ıtır. 

İki Mezarlık 
Maçka Ve Y ahyaef en diye 

Kimler Gömülecek ? 
Belediye B~yoğlundaki Maçka 

•e Niıantaıındaki Yahya Efendi 
mezarlaklarına &il gömQlmeıinl 
yasak etmişti. Son günlerde Be
yoğlu belediye doktorları vefat 
edenlerin bu mezarlıklara gömül
melerine müsaade etmedikleri 
için belediyeye şikiyetler yapıf. 
mı~tır. Dahiliye VckAleti bu mc-
untklnnı 7nln1z a i e kabrist~nı 
bulunanların gömUlmesine mUsa• 
ade ettiği için aile kabirleri bu
lunan ölülerin buralara gömUlme
sine müsaade edilmiştir. 

Şeker [ thali 
Gümrükte bulunup lnıllterc n 

Bulıaria'an mente'.i olan tekerlerin 
takas uıull'e ithaline muHadc edile• 
eeti bildirilmektedir. 

Dolttorlar Toplamyor 
fatanbul Mıntakası Etıbba oda11 

konrui gelecek cuma günü öğleden 
evvel Halke•lnde toplanacaktır. 

Hava postaları 
Memleket dahilinde tayyare 

postalarına oft beı gUn 50nra 

baıla nacaktır. 

Vatandaşlıktan 
Çıkarılanlar 

Elyevm Berutta bulunduklnrı an• 
latılan Meninli Radil, Adanalı z·ya, 
Tauullu Şaban, Meu'n Abmet, Tar· 
ıualu Yuin, Adanalı Nec:ip Faı.11, 
Ali Galip, TaraUllu Siiloeyıpan, Meh 
met, Hrtice, Antalyalı Davut, Mar· 
dinli Abdülkerim, Adanalı Emin 
Ahmet ltmindekl ıah11lar Vekilin 
Hcyati kararilo TGrk vatandaşlığın• 
dan iıkat editmltlerdir. 

Son Postanın Resimli Hikaye si: Pazar Ola Ha~an Beg Digor Ki: ] 

- Bize uzaktan akrabalığı 
olan bir kadın tanırım Ha1an 
Bey .. 

A !ahın hikmstinden 
ıual olunmaz .• 

... ·• Kadın n balı 
gllzel.. 

./ --
-......._ 

pek 

\ \ 

' ' ............ --

Fakat aksine olacak 
vücudü çok 'İfman koikocamım 
birt•Y· 

Hasan B. - Şuna, dubanın 
üzerine bir marti konmuı iİbi 
desene abirader J.. 



Afiindericatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş

tir. -. . . ·- ·- --·----
Kagbolan 
Zengin Hanım -- --
Yusuf Paşanın Hareminin 
Akıbeti Hala Meçhuldür 

Çanakkale, 29 ( Huıust ) -
Burada kendine ait emlak işlerile 
uğraşmnl< için gelen fakat earar· 
engız bir surette ortadan kaybo· 
lan lstanbulda, Göıtopede, Sah· 
rat\'ıceditte oturan merhum Yusuf 
Paşanın karı11 Saadet Hanımın 

karnn hakkında henl\J hiçbir ıey 
elde edilememittlr. 

Me1eleye vaııyed eden MUd· 
deiumumilik ciddi bir ıurette 

tahkikatına devam etmektedir. 
Mevcut kanaatler, kadının Uıe-
rinde taıımak adetinde bulunduğu 
para ile mUcevherlere tamaan 
katledildiği merkeıind~dir. 

Fakat katil kimdir ve ceeet 
nereye nakledilmiştir? lıte burası 
meçhuldür. Çanakkale .e civa· 
rındaki bUtUn boıtan kuyuları, 
kuytu kırlnr aranmıı fakat hlçblr 
iı e.e geçmemiştir. Kadının kay
boluıu üzerinden on bot gUnlilk 
bir ıaman geçtiği naıarı dikkate 
al nır a, her halde epeyi bozul· 
mu,, olması muhtemeldir. - ~)#... 

Yeni Tramvaylar 
Tramvay şirketinin yeni ge· 

tirt f ği orabnlıır birkaç güne ka· 
dar işlemiye batlıyacaktır. Bu 
tramvayların kapıları bir tarafh· 
dır. Her tramvayda birinci ve 
ikinci mevki vardır. Arabalar 
yhr \rken basamaldarı otomatik 
olarak ka~nnmalctadır. 

Bursah Talebeler 
Darülfünunun muhtelif faktU· 

teleriodo okuyan Bursa LiıHl 

mezunları bir cemi) et kurmut· 
hrdır. 

M. Bonkur 
Dün Mebusan Meclisinde 

Ekseriyet Kazandı 
Parlı 30 ( A. A. ) - Mebusao 

Meclisi, M. Bonkur'un itimat me• 
selesini ileri sürmesi üzerine M. 
Maremin Avusturya iıtikraımın 
nıfütarma mllteallik tadil teklifini 
189 reye karşı 287 reyle reddet· 
miıtlr. Mecliı istikraı projesini 
kabul etmiştir. -----

Eski Barut Valısi 
Bcrut 31 ( Hususl ) - Oımaoh 

bilkümetinin Berut valiı1i Azmi 
Be)• Mersinden buraya gelmiştir. 

Selô.nikte 
Birinci mevki 
Yok! 

Selanlk, 31 ( Hususi ) Halk 
buhran sılunhıını hafifletmek 
makudlle tararrufa ıondereco 
riayet etmektedir. Halk tra:ııv_!)'· 
larda ye trende birinci mevl<le 
binmemektedir. Bu iebeple kum· 
panyalar bi.ıinci mevki arabaları 
kaldsrmıya mecbur olmu~Jardır. 
Halk para ihtiyacını eşya mliba-
deleıi ıuretile halletmektedir. 
Kadınlar taıarruf maksadile kürk 
ye kürklü manto geymen.iyc ka· 
rar vermişler ve bu kararı takbik 
etmiye baıJamışlardır. 

Yeni Mektepler 

SON POSTA 

[Son Postanın Resimli M7;kalesi 

1 - Olmuf bir meıvayı ertHI 
fÖne aaklaraak, naaıl bilıOlllp çOrüt· 
H olıun bir atkı da yarına tehir 
mOmkOn değildir. Aık. hergnn top• 
lanmuı lhımrelen olgun bir meyva 
ılbldir. 

.... 
-.. 

,, , , , 
't \ 

.. 
fıl -,, 

' ' \ ,, 

2 - Her t•yde taıuruf caiadir. 
fak at aovda da taaarruf olmaı. aıkı· 

nı Hirgiyen, •f .ında kendlılnl vere• 
mlyen kimu uvmulnl bilmiyor 
demektir. 

~ 

aA~ka 
, 
ı 
} 

3 Atık olan berp yqı· 

yan adamdsr. Atkı tehir etmek, 

hayatı ıerlyı atmak ılbf bir 

ıeydlr. 

• 
J SON.i TELGRAF HABERLERi 

Eski Borçlar 107 
dan· 8 Milyona 

Milyon-
• 
indi 

-
Parlste Oliyunu Umumiye meseJesinin mlizake· 

resinde bulunan Saraç oğlu ŞDkrU Bey dl\n ıehri· 
mize gelmi,tir. ŞUkrU Boy dlln Perapnla .. a inmiş, 

geceyi orada geçirmiştir. Bugün Ankaraya gitmesi 
muhtemeldir. ŞUkrU Bey eski osmanlı borçlarına 
alt son anlaşma hakkmda fU izahatı vermiştir: 

" - Muluıvelenin barh: ve esaslı noktası şudur: 

Eekl Osmanlı imperatorluğu varislerine 160 kOsur 
milyon altın lira borç bırakmıştı. Bun dan 
biıe isabet eden miktar 107 milyon lira idi. 

BugUnkU müzakerat neticesinde bu t07 milyon· 
~uk borcu 8 n ilyona indirmiye muvaffak olduk. 

Senelik taksitler de iki milyondan 700 hin llraya 
tenzil edil dl.., 

Bir müddetten beri ıehrimiı mahafllinde 1935 
senesinde imtiyaz mllddeti bitecek olan Oımanlı 
Bankaıı imtiyaıfnm yirmi sene müddetle temdit 
edileceğine ve buna mukabil bankanan btık·ü 
mete bir avanı vermesi meıvu ubabıolduğ'una 
dan bir haber ıayi olmuştur. Şükrll B. bu huıuıta 
sorulan ıuale cevaben : 

" - Ben Pariste yalnıı: Osmanlı borçlara mHe• 
leıile meşğul oldum. Bu moıeleyi hllkOmetten 
ıorunut ... Demiştir. 

Suriyede Kıtlık Feci Bir Şekil Aldı, 
Dokuz Kişi Açlıktan · Öldü 

Berut, 31 ( Huıuai ) - Son birkaç günden beri 

Halep 'ten buraya ielen haberler hayli heyecan 
.erici mahiyettedir. Halep gazetelerinin verdikleri 
malQmata göre Cerabluı ka:ıasında •aziyet çok fena· 
dır. Kan dahilinde halkın fakirliği ıon dereceyi 
bulmuıtur. Son iki gUn sarfıuda açhktan ölenlere de 
teeadllf olunmuıtur. Ölenlerin miktarı beı kişidir. 
Bu feci vaziyet geçen Hneki kıthgm neticeaidir. 

Zahiresiı kalmıf olan halk elyevm ot •e ot kaide· 
rini yemek vaziyetine dOtmUıtUr. Halk ot k6klerinl 
çıkararalc 6i0tmekte Ye UO yapmaktadır. Dijer 
taraftan tlmali LUbnanda da buhran •e kltlak ~•· 
ıiyeti korkunç akibetler tevlit etmektedir. Şimali 
LUbnanda timdiye kadar açlıktan dört kiti 6lml)f
tUr. HOk6met bu vaziyetin önllne ıeçmek makıa· 
dile tetbir almıy• karar vermiştir. 

-------L-------~-

İktısat Vekili 
Anadoluda Bir Tetkik 
Seyahatine Çıkıyor 
Ankara, 31 (Hususi) - lktısat 

Vekili CelAI Bey Mecliıin tatilin· 
de Anadoluda kısa bir tetkik 
aeyahatma çıkacak, bu meyanda 
Kayserı, Sıvss ve İzmir vilayet· 
terini de ıiyaret edecektir. 

Bulgar Kabinesi 
Sofya . 30 ( A. A. ) - Aulgar 

Kıralı, yeni kabinenin teşkili •a· 
:r:ifesini Muşanof'a h1tvale etmiştir . 

Adana'nın Kurtuluş Gunu 
Adana. 31 ( Huausi ) - Kıır· 

tulut gOrıUmUz olan 5 kanunusani 
bararetltj tes' it cdile(.•.11ctir. 

Gazi Hz. 
Seyahate 
Çıkıyorlar 

Ankara, 31 (Huıuıf) - Gaıl Hı 
lerinln yakında A11adoluda bir Hyt· 
hate çıkmaları mukarrerdir Bu ... 
yahat eınasında Gaıi Hı. Jerlnln 
lıtanbula uğrayıp utramıyacakları 
henllz mahlm detildir. Bir aydan 
f 2la ıOrecek olan bu .. yahatte 
Gui Hz. !erinin Konyaya ve tımlre 
ugramaları, .. yahatln cenup "• 1ark 
v.liyet:rr; miıe kadar uuımu. muh• 

temeldir 

L --' 
Şam'da Edebiyat FakUltesi 

Berut, 31 ( Huıuıt ) - Şam da 
lota erlilen edebiyat fakUlteıi 
yarın merasimle küıat edilecektir. 

Şeker Fabrikası 
Karacabey Yerine Sıvaı 

Tercih Ediliyor 
Ankara 31 (Huauıt) - Çe· 

koslovakyalı bir ecnebi grup ta· 
rafından Karacabeyde kurulacak, 
ve hükümete satılacak olan ıeker 
fabrikası hakkında yapılan teklif 
hükQmetçe tetkik edilmektedir, 
hllkOmet fabrikanın Sı•aa'ta ku
rulmasını tercih etmektedir. 

Mütehassısl~r 
Ankara, 31 ( Huaual ) - lk· 

hıat Veklletinin mlltebauıa cel
betme hususundaki fikri tatbikat 
eahaaına girmiştir. Memleketin 
umumi iktuıadt vaziyetini tetkik 
edecek olan birkaç mOtehaaıııla 
muhaberat cereyan etmektedir. 

ı( 
1 lSTER İNAN, iSTER 
1 Torko• Ş rketı n:hayet Beled .yeyc geç yor demek, 

birçok kimıe:er içir. yeni lf kapıl.:srı •çılıyor demekt ~· 
Şuradan buradan tav~iye n.e!<tubu ahp ttırkoıta bır 
it Luloııtk ılzero Beledıycy• ınür .. ~ at ~melır iıtiyen 
birçok kin•• ere rutgeldik. 

Bel«"dly• Rclıi Muhiddin 8•1 de bu müracaat 
hücumunu evvelden ic .. ,fetmi' o!•c.t~ ki, daha birkaç 

iSTER iNAN. 

ay e,,vel ıfrket memurlarının, 
alıkonulacağını ve yeni hıçbir 
ilin etmlye lüzu:n r8rmll9tü. 

oldugu ıibl yerlerinde 
memur alınmıyacatıo• 

fak at Belediye Relıinin bu ilhıH ra~men ıimdiye 
kadar memuriyet almak üıere müracaat edenlerin 
miktart kaça lıalig olmut biiiyor muıunuı? Tam 
450 kiti. .• 

INANMA.1 

lzmir 30 (Huıusi) - VilAyeli· 
mizde lnoa edilmekte olan 3.ı:5 
mektepten 200 U çatı ve kiremit 
altına alınmıştır. Bu inşaattan baş· 
ka bu sene umumi medioin bilt-

1 
çesine de 100 mu<11!im tah~isatı 

konulmuıtur. '------~------------------------------------

S.Jfa ' , 
' 

Paraya 

Dair ... 
Parayı ıtıpbesiı bepimia ae

veriı. fakat yirminci asrın fU 
buhranlı demlerinde onu en çok 
HHnler kimdir, bilir miılnlı ? 
Maliye Nazırları. 

i' 
Haılıln cebindeki para kann-

ca yu•aıındaki bujday kannbla
rma beozw. O kırınblar afuatoe 
b&cetini çatlatmıfb. Huitia cb
danını tltlren kAjıt tomarı ela.., 

• Oç tanlyeı Para lfiDCle ..... 
olmayınız. Clmert de olma,. ... 
llrl orta11, aıla. .. 

Oç ta•alJe: Para itinde .... 
caldı olmaJIDIL Borçla da ...... 
Jınıı. Alacak111 Ye borç.us, ula. .. 

Buıtıaldl para o kadar .... 
ki, ıtıcakb1a kaa kutun11or. 

• En kol•J kazanalu .. , ,...... 
dar. En flç kuamlaa ,., ,m. 
para dar. Hiç kazaadmıyu .., 
muhıkkık ki yine paradar. 

• Mlerlfin paraaı paraların • 
ttthaı, fakat en 6mlrallılldDr. 

* Paranın tepellyemedltl •• 
•ardır ? ÔIDm, dlyecekalnfa, d .. 
ill mi? hayır; ı&nnl. 

* Ne olurdu, ıu paralı adam-
larda biraz da akal balunaa:rch1 

* Hır11zın •e oamualuoua .... 
larındaki fark henüz keıfedHm•cll. 

Korent Kanalı 
Kapatıldı 

Atlna 30 ( A. A. t - Bir 
arazi ç6kmell ytıztındea Koreat 
kınala Hyrlaefaine kapablmlfbr. 

Berlam Baht 
BalıkÇI ıalt.ba11111 M. ...... 

yaptatı tetkikat neticeaiacle lhr
marada berlam balıj'I bal_... 
tunu teabit etmiftir. S. Nhlr 
çok kıymetli H eti en nefte olu 
balıktar. 

Firari Emvali 
Yunan Hükumeti bir He

yet Gönderecek 
Atina, 31 ( Huaual) - Firari

lerin em•nli Tftrkiye hllk6metlae 
terk olundutu için bu emnlla 
kıymetleri hakkında Tllrk lalkl
metile temaı etmek Ozere reud 
Yuoan heyeti l•tanbula buket 
edecekti. Fakat heyet hareketial 
bir müddet için tehir etmlftir. 

-- M. Çaldaris · 
Mebusan Meclisinden 
itimat talep edecek 
Atina 31 (Huaual) - Yuaaa 

Mebuıan Mediai klnunu•anlnin 
onune(ll ıUulln• kadar t•til de,.. 
resi ~eçirecektir. KAnunuaniDla 
on betinde de Çaldaria kabiaell 
Mebuaan Mecliaine bir protra•ı· 
nı takdim edecektir. Şimdiki 
halde V eoizeloı, K•f•ndui.. r .. 
panastaıyo fırkaları birleımiıtir. 
Çaldaria hllkllmetioin kAauDUN• 
ninin on beıiode itimad reyi i.
tiyeceği anlaşalmakta, fakat bu 
ekaeriyetin tebarllz edip etmİJ .. 
ccği meçhul bulunmaktadır. 

Artisti Yara~adılar 
lımir, 30 ( Hususi ) - Bu 

gece kordonda ltalyan koasoto .. 
haneai önünde, bir otcımobilde 
Turkuva7. barı artiıtlerindea Mat
mazel T erez isminde biri yara• 
Janmıftır. Carih, Maka İMDinde 
bir Alman mlihendisidir. 

4 _ ... ,. 
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Memleket Manzara/an 

' 1 

Bandırma' da 
Yeni Bir 
Oyun 

Bandırma, (Hususi) - Burada 
Remi denilen yeni bir kağıt oyu· 
nu icat edilmiştir. Remi, on kağıt 
ile oynanır s es sevmez hariçten 
müdahale k.ıbul etmez merakla 
bir kağıt oyunudur. 

Oyunun esas , oyunculara tev• 
zi olunan on l.ağıdan sıfır yapıl· 
ma ıd r. Elindeki kağ tları sıfır 
yapan her oyuncu kağıdını diğer 
oyunclara tamam nidasile açar 
e r,östcrir ve on sayı mükafat 

ahr. Kağıdını sıfır yapmağa mu· 
vaffak olmayan diğer oyunculara 
elindki sayı mikdarı ceza verilir. 
Ve bu suretle 101 sayı cezalanan 
her oyuncu ölür. Ve buna (Cırt) 
tabir olunur. Tekrar dirilmek ve 
oyuna iştirak etmek için ölen 
oyuncunun on kuruş vermesi 
lazı"?ld.r. 

(Cırt) olan oyuncunun on ku" 
ruş vererek oyundan çekilmesi 
caizdir. 

Oyun bir kıitibin idaresi al-
tınaa cereya. eder katibin vazi· 
fccıi ht.yeti umumiyeye nezaret 
etmekle beraber oyuncuların mü
kafat ve cezalarını kaydetmek 
ve (Cırt) ları tadat ve oyunu 
kazanana ikramiye ini vermekten 
ibarettir. Katip doğrudan doğru· 
ya miiellife merbut olup on.dan 
emir ve talimat nhr. Oyuncula· 
rm katibin vazifesine müdahaleye 
hakları yoktur. 

Her kağıdın (Meknoz), (Haçik 
Ağa), (Narik Dudu) gibi müstear 
isimleri vardır. Bunların her z.ı• 
man yadı oyunculara uğur getir· 
diği için makbuldür. 

Oyunda zuhur eden her nevi 
lhtilftfat müellif tarafından hnl 
va faslolunur. Müellifin rey ve 
kararana k·msenin itiraz etmiye 
hakkı yoktur. 

Remi oynamaya mezun olmalt 
için evvel emirde uzun bir müd· 
det staj yapmak lbımdır. Staj 
müddetini bitiren her oyuncu mil· 
ellif taraf .odan imtihan olunur. 
imtihanda muvaffak olanlar aza 
meyaoınn ithal edilirle~. Oyundan 
çekillmek mlie1iife verilecek bir 
istifa mektubu ile kabildir. lki 
defo istifa eden oyuncu bir daha 
oyuna kabul edilmez. - M. 1 

Bi ,. Ma kiimiyet 
Bandırma, (Hususi) - Aile· 

ıini ağır urette yaralamak ve 
kayin valde ini öldürmekten suç• 
lu Bandırmanın Bentbaşı mahal· 
le inde mukim lzmir - kasaba 
demiryolları müstahdeminindcn 
Abmedin (18) sene hapsile (500) 
lira • tazminat vermesine karar 
verilmiştir. 1\1. M. 

Bir Gece Eglantisinin Sonu 
Malatya ( Hususi ) - Ordu· 

ı.ulu Cafer, berber Şaban, aktar 
Ali, Mehmet, yemenici Kadir, 
şoför Turban isminde altı kişi 
Mezbaha civarında Mahınudun 
evinde oturup eğlenirlerken gece 
eve bazı ndamlar tecaviız etmişler 
ve ahmudun metresi olan Z hra 
isminde yirmi yaşındaki kadını 
al p lcaçırmak istemişlerdir. Zehra 
bu ndamiara teslim olmamak 
istemiş, fal at mütecavizler Mah· 
rnut.a evde hızınet eden Şerife 
ısmindeki kadını bağlıyarak ve 
Zehrayı muhtelif yerlerinden bı· 
çakla yarahycrak zorla otomobile 
atmıijlaı·dır. 

Kadının } arası çok tehlikeli 
olduğu ve mü•emadiycn kan zayi 
ettiği için mütecavizler emelle· 
rine mu~affak olamamışlar ve 
mecruh Zehrayı sabaha karşı 
memleket hastahanesi kapısı önü
ne bırakarak kaçm şiardır. Zeh-
a m yara ı ehlikelidir. müte

c..ıc v·z eşha"' yapılan takibat 
n ic · .n · il n nışlardır. 

Denizli, (Hu
sur;i) - Şehri-

mizde orta tah· 

sil de bulunan 

gen,Ierin çoğu· 

mı civar ka:ı.a 

ve nahiyelerden 

gelen yavrular 

teşkil etmekte· 
dir. Adedi yüıQ 

SON POSTA 

akir e 
avr 
Jdu 

• 
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geçen bu tahsil 
heveslisi genç

lerden ekserisi 
fakirdir. Vakti 
hali yerinde olan• 

lar kira evler:n. 

de oturmakta, 
fakat vakti ve 

Fakir talebe panslyonund• bulunan •fendll•r muaur 

devamlı teşeb

büsler sayesinde 
İdarei hususiye
den (400) liralık 

bir tahsisat almı· 
ya muvaffak ol· 
muş, bu tahsisat 
ile bir pansiyon 
tesi ederek çok 
çalışkan olan 
bu yavruları asri 
bir tekilde ba· 
rmdırmıya başla· 
mışbr. Paosiyon
d sabah ve ak· 
ı m mütaleaları 

da yapılmakta, 
bu suretle de 
talebeler mUma· 
reselerini arttır

hali olmıyanlar karda lcışta met· 
ruk medrese köşelerinde ratıp 

duvarlar arasında aç biilaç sığı· 

Uşak'ta 
iki llkmektep Tesisi 

isteniliyor 
Uşak (Hususi) - Burada mev· 

cut 5 ilk mektep ihtiyaca kifa· 
ye etmemekted"r. Memleketimiz· 
de tahsil hevesi artını tır. Bütün 
çocuklar mektebe girmek iste· 
m kte, faka kif yctsiz: i o a• 
y sile muvaffak olamamaktadırlar. 
Çocuk velileri Uşak'ta biran 
evvel yeniden iki ilkmekteple bir 
orta mektep tesisi için kaymn· 
kamlığa ve diğer alakadar ma· 
kamlara müracaat etmişlerdir. 

U ak'ta Spor 
Uşak (Hususi) - Kupa maç· 

)arına devam edilmektedir. Genç• 
ler birliği ve Turan idman yurdu 
arasında yapılan maçla Gençler• 
birliği 2 sayı yapmış, Turanlıler 
hiç gul atamamışlardır. 

Merzifon'da 
Çok Heyecanlı Ve Şuurlu 

Bir Gençlik Var 
Merzifon (Hususi) - Burada 

çok özlli ve daima hareket 
halinde olmak istiyen bir genç· 
lik vardır. Vatanın her köşe· 
sinde leesslls eden Halkevlerini 
gören bu şuurlu gençlik Merzi· 
fonun bu medeniyet kaynağı 
teşekkülden mahrum bulunmasına 
müteessir olmaktadır. Merıifon
lular burada da bir Halkevl 
tesisi içın teşebbüsatta bulun• 
muşlardır. * Himayei Etfal Cemiyeti 
bütün İlk ve Ortameklcplerdeki 
fakir ve kimsesiz çccuklara yar
dım etmiye başlamıştır. Bu ço
cuklara bayram için ayakkabı ve 
elbise de verilecektir. 

alatya' a 
Karısını Öldüren Bir Adam 

Mahkum Oldu 
Malatya (Hususi) - Akçadağ 

kazasında oturan Mehmf't oğlu 
Ömer karıs nı kıskanç ık yüzun
den <lldürmiiş, cesedini ortadan 
kaldırmak isterken yakalanıp 
mahkemeye tevdi edilmişti. Ce· 
reyan eden muhakeme neticesin· 
de katil cürmiinU itir;ıf etmiş, 

on 'tı sene ağır hapse mahl<üm 
' ' o muş.ur. 

mue vlnlerlle bir arada 
narak tahsillerine devam etmek· 
tedirler. Bu elim hali nnzara 
dikkate a!an mektep idaresi 

maktadırlar. Pansiyonun teşkili 
muhitte bUyük bir memnuniyet 
tevlit etmiştir. 

an ınnaL· a Vap r-
ları ğr k Y erid"r 

Bandırma llmanınd n bir manzara 
Bandırma (Hususi) - Marmara Haftanın cuma, pazar, ç.ar-

havzasının mühim ihracat liman- şamba gllnleri Seyrisefain ldare-
larındnn birisi olan Bandırma ainio ve diğer günlerde tüccar 
limanına alh ay zarfında ( 2 ) vapurları gelmekte ve limanımız• 
Alman, ( 4 ) İngiliz, ( 8) ltalyan, dan hiçbir gfin vapur eksik ol· 
( 1 ) Norveç, ( 6 ) Danimarka ve marr ktadır. 
( 49) Yunan vapuru gelmiştir. Mm takamız Sahil S hbiye 

Memleketimizin başlıca ibra• idaresi faaliyetle çal·şmakta ve 
cah yulaf, buğday, arprı, bakla, memlekete hiçbir suretle aari 
ceviz kütüğü, balık ve brosit hastalık girmesine meydan ver-
madeııidir. memektedir. - M. M. 

Gelibolu'da 
Bahar Havası ve Y o-Y o 

Salğınhğı Var 
Gelibolu (Hususi) - Her ta .. 

rafta havai rm kışladığı bu za
manda Gelibolu bir bahar havası 
içindedir. Bu halden bilhassa çift .. 
çiler son derece memnundur. 
Çiinkü çift işlerile rahat rahat 
meşğul olabiliyorlar. Bu sene 
mahsulün pek bereketli olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Y o· Yo merakı burada da sal· 
ğıp bir bal almıştır. Küçllklerden 
sarfınazar büyükler de Y o-Y o oy• 
namaktan geri kalmamaktadırlar. 

Samsun'da Söz Derleme 
Samsun, (Hususi) - Vilayet 

söz derleme heyeti, Mustafa Arif 
Beyin riyaseti altında, ihzarı bir 
içtima aktetmiştir. içtimada, icra 
vel .. illeri heyetince bu hususta 
tanzim ve neşredilen kararname 
okunarak mlindericahna ıttıla ha-

ıl edilmiş ve derleme etrafında 
bazı müsahabeler de yapılmışlır. 

HPvP-t mP.rkPrtft-n ~önrlPril~ 

Şarkışla'da 
Trenin Şarkışla'ya 

Büyük Faydası 
Şarkışla (Hususi) - Tren Şar

kışla'ya büyük faidelcn temia 
etmiştir. Şimdiye kadar harice 
hiç mal sevkedilememekte, bütün 
istihsalat kasaba dahU:'ldo istih
IAk edilmekte idi. Tren Şarkışla· 
ya uğradıktan sonra vaz'iyet de· 
ğişmiş, köylünün yüzQ gUlmUştnr. 

Şimdi heray vasatı 10-15 agon 
zahire sevkedilr.:ıektedir. 

Bu miktarın gelecek sene bir 
iki mi li tezayüt edeceği şimdi· 
den tahmin edilmektedir. 

cek olan mufasıal talimatname 
ile fişlerin vürudunda derhal fa
aliyete geçmiş bulunacaktır. He· 
yete dahil zavattan birkaçının 
elinde bu abada mühinı malze
me mevcuttur. 
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Nurullah Ata 
Birgiln Grinım, zamanını 

metheden ve cihanın, her taraf 
yayılan ilim nurlara s<ıyesindo 
akıl ve hakkaniyet devresine gir .. 
mesi yaklaştığmı söyliyen Dide· 
rot'ya şöyle demiş: 

" Biz mütemadiyen aflrımızı 
metbediyoruz; fakat insandn bu 
hoşnutluk biç de y~ni değildir. 

İnsan oğulları her as r da, kencU 
yaşadıkları am, kendilerinden 
evvel gelen o uçsuz bucaksız 
zamana tercih etmiş.erdir. Tatlı 

hulyaları ile nesilden nes!e intikal 
eden bir füsun, kendi yaşadığı· 
mız zamanı alem tarihinde, insan 
oğluna en musait devir sayarız. 
Fakat XVIII inci asır, kendini 
övmek hususunda hepisini geç• 
miştir.Aklın o tath ve si.ıh.ün sever 
saltanabnın, çılğmlığ n mucip ol· 
duğu fırtınalara nihayet verip 
insan oğluna artık geçmez. bir 
rahat, huzur ve saadet devri 
getireceği vehmine zamanımızın 

en kuvyelli kafaları bile kendi· 
ferini kaptırıverecek. Fak at haki
ki filosofun bilip duşündliğD 
maatteessüf daha az avutucu ve 
daha hakikate yakındır. Beşeri• 
yetin akıl devrine yaklaştığın{ 

zannetmekten çok uzJğım; hattA 
Avrupa'mn baş nda meş'um bir 
ihtiJAI tehlikesi estiğini iddia 
edeceğim geliyor. ,, ( l] 

Diderot'nun ve Grimm'in za· 
manından beri dünya da, insan 
oğlu da o kadar değişti kil Bu-
giln, yaşadığımız sene.erin bizi 
daimt bir sükun devrine götür• 
dognna iddi t: il en kim var? 
Hattft memllun olan kim vnr ? 

Yarın güneş yeni bir sene 
ismile doğacak. Her lcanunuevv • 
lin •onunda insan o aenenin 
bir bilançosunu ya::m.ık isliyor. 
Öbür ıahalarda ne olduğunu pek 
bilmiyorum, fakat edebiyat tile· 
minin l 932 senesinde ne yaphk
larım düşünüyorum, aklıma tek 
tük şeyler geliyor... Hqyır, 1932 
senesi, kendinden ev\•el gelenleri 
kıskandıracak bir ı;;ey yapmadı. 
Beklediğimiz, kendi hulyalnrımıza 
iuamp müjdelediğimiz canlı, bir 
ıel gibi kuvvetli cereyan.o ba • 
langıcı ond değildir. O cerey .. 
nın mübeşşiri sayılacak eserler 
do yok mu? •• Belki var; öyle bir 
cereyan olacaksa bu mübeşşirler 
ıüpbeıiz var; fakat ancak bun· 
dan evvelki senelerde olduğu 
kadar. Yine eski muharrirler, 
çoktan söyledikleri.ıi tekrar et .. 
tiler, kafileye yeni katılan birkaç 

ı sim de seslerini, kafalarını on· 
· larmkine uydurdular. Ahi Dide

rot, Diderot, imanı ile 6.eme 
}'epyenl, büsblitün ba,.ka bir yol 
açan filosofl Senin ve arkadaşı· 
nın sözlerinizi hatırlatan o gazete 
niçin elime geçip te bana, za
manıma innnamadığı:nı acı acı 
hab'ilattı ? Ben de, Grimm'in 
bel pek haklı itirazlarım davet 
eden o heyecana gösterebilmek, 
geçirdiğimiz senenin beşerin fikir, 
edebiyat tarihinde ölıııiyecek, 
akisleri asırdan as.ra kalacak 
eserler yaratbğmı söyliyebilm k 
isterdim... Kabil değil; senenin 
getirdiği, birkaçı sc>v;mti, ~oğu 
alelade kitaplarım diişünuyorum; 
fakat bu seneyi uğurı ma1' için 
aklıma ancak ölmüş bir şairin 
iki mısraı geliyor : 
c Knrtında eon temnoi ruhum ım 

rııedtt 
Bir sayhni tımit ola :ıktır... Ümıt ... 

Oıııit •• ,. 

[1] Bu puçayı c Los :uoı.ı\ tıllos 
lltterair-01 > ın ~4-12-l9J. ıar.h ıı a
basındaki ) nııdao aldııu. 
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Siyaset Alemi ll 
Almanga'ya Göre 
Tahdidi Teslihat 
Meselesi 
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; Gönül işleri 

__ ... ., - _____ .. 
Yine Kröger Rezaleti 

Aımanyamn Sabık Harbiye Nuırı 
Ceneral Gröner mille tlerin karıılaı
tıtı au lh ve tabd:dl tulibat davaaı 
hakk.nda fikirler ini netrediyor. Ce· 
neral Gr5ner, bugünkQ Alman Hat• 
nkill Ceneral Fon Ş'anerin Hhık 
tefi ve ordu muhafili ile eıkı temaaı 
olan bir adam o lduğu için fikirleri· 
ntn bu11usi bir ehemmiyet-1 nrdar. 
Ceneral Grönere gare •ulh meıdeıl 
bir tahıJidl teslihat davHI olmakla 
beraber orduların tehlikeli bir ıu• 

rette ku•vetten dOtOrülme1l iham• 
l'eld iği manuım ifade edemex. Aıll 
o zamandır ld tehlike batıöatcı i r. 
Bu itibarla ordular, muayyen kadro
lar dahilinde kilçültüJmekle beraber 
anlarında bir nevi kuvvet muvaze· 
nesi hasıl edilmelidir. Ancak b3yle 
bir kuvvet muvazenesidir ki aulhu 
temin ve devam ettirebilir. Esasen 
mO.takuel harp, kuvvet harbi ol• 
maktan çıkmıtllr. 

Krögerin Amerika' daki Şubesinde 350 
Milyon Dolar İhtilis Edilmiş 

Kari/erimin 
Suallerine 
Cevaplarım 

"Benim için blçilmlı bir kaftaa 
olan bir gençle 6 aydanberi aevi· 
ıiyoruz. Bir ticarethanede kltiptl. 
asabiyeti ynznnden ıi~inden çıkar
bldı. Ben timdi bunun istikba· 
linden ve be11i mesu•t edememo
ıinden korkuyorum. Ve ondan 

Eğer böyle bir felAket oluraa, 
neticeyi alacak olan kuvvet, tayyare 
fllol:ln ve askerl tekniktir. 

B.naenaleyh yapılacak 1'9 hava 
kuvvetler inin tahdidi, a1kerf tekniğin 
tesbıt ve teıkıll. Bunun haricin de 
büyük ordular beslemek f .krindon de 
vazgeçilerek müdafaa esasına mliı· 
tenit luıvvetler ve meaall mllialer 
lhda11 lbımdır. Bilhaaaa Almıtnya 
için böyle bir te9kilita ihtiyaç vardır 
•• lıer Alm:ın, hayahmn muayyen 
bir devreaJı:ı de, behemehal bu milil 
teıkiditında çnlı4malıdır. 

S bık Alman Harbi ye Naı.ırı 
Jeneral Grö ner,, tahd idi tealfhat 
meaeleıi hak .ında itte bu fikri ileri 
ıürilyor. - Sürovya 

Amerika 
v; ·t~lılar 

jfeselesi 
Nevyork, 30 - Hariciye Na· 

zırı M. Stimson ve M. Norman 
Davis silAbların tahdidi mesele
ıine ait bir mülakat yapmışlar

dır. M. Norman son günlerde 
Cümhur reisi M. Huver ile bu 
mesele etrafında görü~mOştUr. 
Bu mlilakatm winıdiki hükUmetin, 
yeni Cümhur reiıi M. Ruzvelt' e 
itleri devrederken kabule tayan 
bir esas çıkarmak için yapıldığı 
lıtidliil edil,mektedir. 

New· Y ork 30 - Kr6ger tif. 
ketinin muavin bir ıubeıi olan 
bllyQk bir ıirketin 4 Amerikalı 
direktoru, kumpanyaya muame
llbnı fena idare etmiı olmakla 
itham edilmektedirler. 

Bu kumpanyanın muamelatını 
idare etmekte olan Erviog TrUıt, 
bu direktörlerin AIJ mebkemeye 
aevkedilmesini istemektedir. 

Kazanılmıı olmadığı halde te
mettu namile tediye edilmlt olan 
249,981,000 dolar istenilmekte, ay· 
ni zamanda kumpanya tarafından 
muhtelif konsolidasyon muamele
leri esansında haksız olarak te
diye edilmi~ olduğu iddia olunan 
100 milyon dolar hakkında he
aap verilmeleri talep edilmektedir. 

Çinliler 
Surige'ge 
Hicret Ediyor 

Berut, 30 ( Hususi ) - Son 
gllnlerde Berute gelen Çinlilerin 
adedi artm ıt r. iki gün içinde 
vapudarla 200 Çinli aile daha 
gelmiştir. Kendilerinin artık Çi~ 
de yaşamak imk~nı kalmamıştır. 
Harp, buhran ve asayişsizlik yü· 
zllnden birçok Çinliler hi c:rel 
etmek mecburiyetinde kalmışlar
dır. ın ı er ive ve Llibnam 
tercih etmekteiıir. Bunlar bir daha 
Çine dönrnemek üzere a-eldikle
rini söylemektedirler. 

Mısır Ve Hindistan 
Kahire, 30 (Hususi) - lngiJ

tere hUkümeti Mısırla Hindistam 
telsiz telefonla bağlamak için 
hazırhklara ba1lamıştır. Marttan 
itibaren Mısır ve Hindistan şe
hirleri arasında telsiz telefon mu· 
haberab baılıyacaktır. 

Belçika Ordusu 
BrDksel, 30 - Meb'usan Mec

lisi 1933 ıeneıi ordu mevcudunu 
61,500 kiti olarak teshil etmiıtir. 

TEFR1KA NUMARASI: 38 

• • 
C:EPBI GERiSi 

'' M 1 L L I 
Muharriri: 

Ve bütün bunlardan sonra 
mazeret için yazdığı puaulayı 
böyle bölüklerin tekmil haberi 
fibi resmi bir ıekilde mi yazardı. 

Genç kadın bunu düşünürken 
kocasmıo Almanya ıeyahatlerin· 

de ynz.dığı mektuplar aerisini 
hatırladı. ilk mektuplarile ıppun· 
cular ara11ndaki fark ne Iıadar 
belliydi. Birinci aeyahatin tehas· 
ıOalerl adeta bir taze atk mek· 
tubuna benzıyordu. Hasret ve 
hicrandan tikAyet eden genç za· 
bit adeta şair olmuştu. 

Son seyahatinden gelen mek· 
tuplar vaktin kıymetini ö!çen bir 
tüccar pusulasına benziyordu. 
Adeta acele bir işe başlarken, 
yahut bir trene yeti,irken yazıl· 

mış hissi veren, hatlar1, şekilleri 

bozuk bir yazı ve telefon mük4-
lemeşinden daha kt1a bir ifadef 

Genç kadm düşiindUkçe bil· 
tün bu tabiilikten çıkan ihmalleri 
aolayordu. Asker gittikten sonra 

ROMAN,, 
Burhan Calıit 

uzun uzun düşündü ve sonra bir
den bire karar verdi. 

lstanbula inecekti. 
Ve timdi kendisinde kadı· 

tan, annelikten evvelki o ej 
ca ı •ğmaz genç kızlık cevvu . 

tini hissediyordu. 

iki dakika içinde, bpkı maça 
hazırlanan bir ıporcu çevikliğile 
hazırlandı. Ar1De1i şaşırmııta. 

Evlendikten ıoora büıbQtün 
değişen kızınao bugünkü hali 
ihtiyar kadını hayretten ziyade 
telaşa dOtDrmüıtn. 

Kızhğıoda bir k1rlaogıç karar· 
sızhğı içinde uçar, ılizl11Dr, bava· 
lanır gibi yaııyan Narin, evlen· 
dikten ıonra kendiıiodon beklen
miyen bir sllkliııete avdet etmİJ, 
bütün zevkini, dllşüoceıini evine 
ve çocuğuna bağlamıfh. 

Onun hoppa, ha~in perva11ı 

kızlığını bilenler istikbali için biç 
le iyi düşünmezlerdi. Hele Hisar· 
da bir erlıcek gibi apor yapan, 

Japooya'nın hl· 
mayeııi altında to-
9ekkül eden cJıfao
çnkuoıo bOkftmeti, 
ordusunu mükem· 
ınol ve asrt bir 
hale k oymak için 
Japon zabitlerine 
mOracaat etmlttlr. 
Mançuiuo H.a.rbiye 
Nazırı büUlo Erkl· 
nı barbiyesile Os.ı
ka ıehrl civannda 
yapılan bUyuk &· 

ııevraların .bCıt n 
eafahatrnı takip et· 
mek için J ponya'~ 
y gf tmiıtir Rea· 
m'mizde X fı;are
tile Harbiye Nazı ı 

Joııeral cÇang·f ng· 
Lut-. yl gGsterilmt1 
tir . Janeral Çang-Şlng-l.ul 

Buhran Şiddetlendi 
İngiliz Müstemlekelerinde Müthiş Bir 

Mali Buhran Başgösterdi 
logiJtereni en bDyük mlls

temlikelerinden biri olan Cenubi 
Afrikada büynk bir mali buhran 

nelere hücum etmektedir. Fakat 
son dakikada postaneler de ha· 
vale kabul etmekten vazııeç.mlt· 
ı~rdir. 

ylz çevirdim. Acaba bu hare
ketim doğru mudur? 

Ş. Ferit 

Kızım, ıen bu gencin işiniml 
aeYiyordun. Herke• lıial kaybe
debilir. Fakat bundan dolaya ue 
manen, ne de maddeten bir ta· 
rafı ek.Umez. 

Esasında genç ç.ahımak •• 
kamnmak kabiliyetinden mah
rumsa meıeJe baıka. Fahat bir 
erkek işi için sevilmez ıanırun. 

• "'Yirmi bir yaşında izUkbalinl 
kazanmıı bir eencim. 3 ıeoo 
e\1vel tanıttığım bir ailenin 17 
y~ında evli kızını gizli bir aşkla 

l ~dırasıya seviyordum. Fakat 
~ azifem olmak dolayısile la§raya 
gitmit ve orada 3 ıene kaldıktan 
sonra tekrar yazife dolayısile 
lstanbula avdet etmiştim. Bundan 
S ay evvel tekrar bu genç kada
na tesadnf ettim. 

Şimdi Hanım Teyzeciğim aııl 
mesele burada. Bu genç kadın 
2 ıene evvel kacaamdan aynl.p 
annesinin yanına geimit- Kocuı 
ne evine geliyor ne de karıaının 

patlak vermiştir. Bu meseJeye 
ait gelen elgr Har~ hulasa ediyo- .................................................. _.. .......... . 

nıaişelinl temin ediyormuı. An
nesi çocuk dadıhğı edip genç 
kızının maişetini temin ediyor. 
Haftada bir iki kere k1%1n evine 
gidiyorum. Bu benim için çok 
iyi bir fırsat. Fakat kalbimi ona 
bir ttirln ifşa edemiyorum. 

ruz: 

Kap, 30 - Bank dö Rezerv 
in kambiyo fiatlarına tescil et· 
mekten imtina etmesi üz.erine 
bütün kambiyo muameleleri dur

mUJ Ye dlln kambiyo labdidab 
yDzünden hasıl olan karışıklık 

memleketin her tarafına sirayet et

miıtir. Mali muameleler tamamen 
denilecek derecede fe!co uğra· 
mııtır. Bankalar muamele yapma· 
maktadır. Ya1mz postahaneler 
100 lngiliz lirasına kadar havale 
kabul ettikleri için herkes posla· 

çatır çabr ln~ilizce - Fraoaızca 
konuşan, ytizline bakılmca Hisarın 
6teki kızları gibi ltııarmıyan bu 
kız için çokları : 

- Allah bu kı:ıa koca olacak 
erkeğe acı .. n 1 

Derlerdi. 
Fakat gariı tir. Hisarrn o JfiX· 

lerioe bakılınca kızaran, ağızları 
aQt kokulu bazı Wlara kaş D ka
fes arkalarında, yazın Baltalimanı 
koruluklaranda aşna fitna ettikleri, 
evlendikten eoora da pek rahat 
oturmadıkları halde Narin evlen
dikten sonra tam ideal bir ev 
kaciıoı gibi arzu anm kocasının, 

yuvasının Ye yavruaunun etraf na 
toplaPnttı. 

Hele çocuğu -o1duktaı1 ıonra 

eo yakıo ehbaplarma bile git· 
mez oldu. BUtliu reaıni ziyaret
leri aoaesı yapıyordu. 

Onun için bugün birdenbire 
baıulanap 1ıtanbul' e inmeğe kalk
ması genç kadmı tela,a düşürdü. 

Narin Cengize ait bazı ten· 
bibler yaplıktan sonra slir 'atle 
ç ıctı . Vapur beklemıye lüzum 
yoktu. 

O kızlığında Hisar Bebek 
yolunu yedi dakikada yürüyerek 
rekoru kırmıştı. Dar, tUylil, geoiı 
yakalı epor manloıunun f aka11m 

Fi/ipin 
İstiklali 

Vaşington, 30 - MUmeHill~r 

Meclisi, Filippine 10 sene sonra 
istik1al ırerilmeıine mnteallik olup 
meclisin, Ayan ile birlikte akdet· 

miı oldukları konferansta be.ra• 

berce kabul etmiı olduklar.1 
kanun lAyihasıoı tasvip .etmiıtir. 

Bu iiyiha fimdl M. Huver" • 
tewdi edilecektir. 

kaldırdı. lki ellerini ceplerine 
ıoktu we yllrUdU. 

Ne ıamanden beri lıtanbul'a 
indiği yoktu. 

Şimdi insanlar, ctrafııı man· 
usrası ona adeta yabancı bir 
memlekete ge1ınit hiasini veri
yordu. 

Uzun ve s lcıcı tramvay yol· 
culuğundan wonra Harbiye Neza
retin; buldu. 

8urasmı, batta &stanbul'un bu 
eemtinl biç bilmiyordu. Fakat 
hemen hiç 5ormadan bUyUk da
ireyi buldu. 

Şiddetli bir poyra&, ••nİf 
nezaret arlusUDu d6j1tyonla. 
Genç kadın ciimle kapıa adu 
giruken bir çawuı öntınti kesti: 

- Hamm, kimi nti1orsua. 
- Erklaıbarp Faruk Beyi. 
inzibat ç.a•oşu onu yukarıdan 

apğı •4zdllktea •onr.a bDyllk 
merdiveni ipret etti: 

- Yukarı ç kınca soldaki 
koridora sapınız. ErkAaıharbiye 
dair~ai oradadar. 

Çoğu &abit olan bir kalabalık 
geniş merdiven\erden inip çakı· 

yordu. 
Çavuşun dediği gibi soldaki 

koridora aapan Narin kapıların 
Odlindekl tevhaları okuya okuyı 

XadıköylO A. VecU.t 

Bu kadar samimi görllşmek 
lmklnı olduktan sonra hiasinid 
aöyliyememenia garip olur. Biru 
cesaret. 

* 
Abdülkadır Ereııdı.} oı 

Doktora mllracaat edip gerek 
kendinizi, gerek kanmzı muayene 
ettiriniz. Bir çaresi bulunmana 
bir batkasile evlenmiye mezun-
ı8UDUL 

HA"'"' r& YZE 

l 
nihayet ( Erklnı harbiye Oçllndl 
Şube ) leYhatı bir kapıya •eldL 
Faruk B. burada olmasa bile 
e1bet ouu•tanıyanlar olacaktı. 

Yavaşça kapıya vurdu. Sert 
bir seı kulağma çarptı: 

- Gir! 
Genç kadın ilk defa içinde 

bir heyecan hissediyordu. Kalbi 
çaTpıyordu tokmağı çevirdl Kapı 
aralandı. Soluk blr ıtık koridoru 
g~1ğe1edi. 

•çeride birkaç bat kapıya çeY· 
rltmiş, uzanan genç, iDzel kadın 
yftzDntı tetkik ediyorlardı. 

Narin taze bir cesaretle i~· 

ri lflrdi: 
- Binbqı Faruk Beyl iıtl-

yordum efendim. 
G8zlerori yavaı yavaı odaoan 

aydınlığına alııtığı için çehreleri 
görmiye baılamııtı. 

Kısı~de yaşlı, kar saçlı bir 
miralay nezaketle cevap ıverdi: 

- Faruk Bey bugün g6rftn· 
medi. Efendim. 

Bir yilzba,ı hemen ilAve etti: 
- Zannederim bugftn getmiye· 

cek mira1ay Bey. Sab11hleyin eft. 
ne gönderilmek üzere bana bir 
mektup rollamıftı. 

Narin bİl'fCY hissettirmemek 
için dudaklarını ısardı. 

( A.rka.sl ur) 
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~ya Hfıdiseleri 
Af egdana Çıkan 
Garip Bir 
Casusluk 

ı- Dünyada Olup Bitenler -
Kari Mektupları r --- - --

Cenubi Fransa'nm Ni.s şeb

Bir Prenses rinde, iırf bir te
sadüf eseri ola-

Tevkı/ rak mubim bir 
Edildi casusluk vak'esı 

meyda&1<1 çıı<arılmıştır. Hadisede 
aliikadar olan maruf Alman asıl
zade ailelerine mensup bir Alman 
prensesidir. Vak'a şöyle olıouştur: 

Alman prensesi Hermine, 
bundan bir müddet evvel Alman
yadan Parise nakletmiş ve sekiz 
aane kadar Paris'te oturduktan 
•onra son zamanda Nise gitmiş• 
tir. Prenses Hermine şimdi Nisto 
oturmaktadır. Her nedense bir 
alacak meselesinden dolayı pren· 
sesi e bir alacaklısı arasında ihti· 
laf ç km:ş, prensesin eşyalarma 
haciz konmuı, müzayede ile aa
tılmışbr. Bu eşya arasında gayet 
kıymetli ve çok mahirane yapıl· 
mış bir yaz hane vardı ki bir 
antikacı tarafından ıatm alınmış
tır. Müzayededen iki gün sonra 
antikacıya bir Alman mll4terJ 
müracaat etmiı ve yazıhaneyi 
talın almağa talip olmuştur. Dük
kAn sahibi, bu sırada yazıhanenin 
ne güzel bir eser olduğunu 
ispat etmiş olmak için ötesini, 
berisini mUşteriye ~österirken 
o vakte kadar farkına varma· 
dığı gizli bir göz açılmış 
\'e bu gözden ıon derece 
mUbim bir takım siyasi evrak, 
muhtelif devletlerin askerlik sır· 
larına ait vesikalar, maruf siyasi 
adamlarla prensesin yaptığı hu
ıust muhabere evrakı, imzalı, 
imzasız çekler çıkmıştır. Bu veıi
kaları gören Alman yazıhaneye 
derhal on bin lira verip almak 
lstemişıe de antikacı zabıtaya 
haber vermiş, bunun lizerine 
prenıeı tevkif olunmuştur. Ya
kında, bu milnasebetle mllhim 
bir ıiyast rezaletin patlak Yer· 
mcıi bekleniyor. 

• Bundan bir hafta kadar -evvel 

Telefon Abo- Londra telefon 
ı "' -r • abonelerinden bi· es .re~ amı . . t 1 f b 

rının e e onu o• 
Memura zulmuş ve telefon 

idaresine malumat verilerek bir 
tamirci ustası istenilmiştir. idare, 
iıtenen, memuru derhal gönder• 
miş, icap eden tamir yapılmıı, 
memur çıkarken abooeye ıöyle 
hitap etmiıtir: 

- Maki.ıeniz çok eskidir, 
yenilemek istemez miıiniz? 

_, Teıekkllr ederim. Fakat 
makinemden bir tiklyetim yok. 
Binaenaleyh değiştirmek için de 
bir tebep görmüyorum. 

- Fak at idaremizin ıon ıiı· 
tem makineleri vardır. Bu kadar 
mUkemmel aletl~r dururken eski 
bir makineyi kullanmak bilmem 
ıi'lce de doğru telAkki edile
bilir mi? 

- Fakat eğer 6yle ols~ldl 
ldareniz bu makineleri değiştir
miye teıebbUs etmez mi idi ? 

- Bizim idare gariptir, vak
Ule bu makineleri abonelere 
dag tmıştır. Şimdi yenilı..rilc teb
dil edip kardan z.ı;... girmek 
istemiyor. 

Bu kanaat verici mı.. ayer L:ı 
sonra telefon abonesi y ı UJ !lif 

ve memura yeni bir makint- 5 etir
mesi için kartını vermiştir. Bu 
kartın üzerinde ıu iımi okuyan 
telefon memurunun ne hale gir
diğini kolaylıkla tasavvur ede
bilirsiniz. 

Gır Ktngsley Wood 
f>o-ta Tcıı:raf ve Telefen Umuıaf 1114•1 

i Dan ·markalı Bir Mühendis 1 

1 

Spor Kulübüne 
Muhalefet 
Yapılma_qor 

• 
iŞ 

Bu s·ıah Şi 
Fransanın Lil şehri polisi, bir 

tesadüf eseri olarak şayanı dilc
kat bir casusluk vakasını meyda
na çıkarmışi.ır. Hadise, Lil' den 
geçen Paris treninde ceryan et· 
miştir ve şekli ıudur: 

Fransa'da mühim bir deniz 
inşaat tez6Ablannın rnüdilrU bu· 
lunan Danimarkalı mühenllis Ja
ko bsen bminde bir mUteşebbii, 
Almanların son zamanda yaptık· 
farı ve fennin bir harikası olarak 

kabul ettirdikleri meşhur cep 
ııblıl!lrına benzer ve onlardan 
daha kuvvetli ve fenni bir zıblı
nın planlarını yapmııtır. Bu zıh· 

lalar, aagarl IO bin ton hacmin· 
dedirler. 

M. Jakobsen bu projeıini 
Franıız hükumetine teklif etmiş, 
planlar tetkik olunmak ve 
muvafık görnldOkleri takdirde 
satın ahnmak Uzere mutabakat 

Aynştayn 

Amerikan 

Profesörü 

• 
ır Zırhlı Yaptı 
i Fransızların Elindedir 

MUhandl• Jakobeen 

lıasal olmuştur. M. Jakobıen 
bu rlAnları Danimarkada hazır-

ı 
ladıktan sonra bir bavulun 
içine koyarak Parisin yolunu 
tutmuştur. Fakat yolda, trenin 
büfesine gitmiş. fırsattan istifade 
eden bir açıkgöz de Jakobsen'in 
bavulunu yakalar yRkalamaz tre-
nin ilk durduğu istasyonda in
miştir. BUfeden dönen Jakobsen 
bavulun yerinde bulunmadığını 
görllnce derhal imdat işar~tinl 
çalarak treni durdurmuş ve hır
.aızhktan zabıtayı halerdar 
etmiştir. 

Bir tesadüf neticesi, hırsız, 
bir evvelki iataıiyondan çıkarken 
elinde bavul ite beraber yakalao-
mışbr. Fakat bu adam laaletta· 
yin adi bir hırsız mıdır? Yoksa 
baıka bir hükumet hesabına 
çalışan bir casus mu~ur? Heonı 
hurası anlaıılm11mışbr. Fakat mu- _ 
hakkak olan ıudur ki M. Jakob
•~n 'in Fransız hilkümetine satmak 
için taşıdığı pllnlar, bavul içinde 
tam olarak bulunmuşlardır. 

!İngilizler Bugünkü Cemi~ 
yeti Fazla Liübali Buluyor 

Benim ıpor kulübllne muballf 
olduğum \'e mağlübiyetlerl de bu 
muhalefet hiuile gazeteye bildir
diğim hakkında bir kanaat hlııl 
olduğunu ağ-rendim. EfkArı umu
miye karşııında da cevap ver
meyi lOzumlu gardilm r 

Evvelemirde bilinmelidir ki 
ben spor kulDbOne muhalif d .. 
ğilm ve kulübiimüzün daima yllk
selmesinl arzu ederim ve bu 
inkişaf benim için ıereftir. 

Mı.ığlübiyetlerimizi bildirmeme 
gelince, bir gazeteci her ıeydea 
evvel bitarafhr Ye bir objektif 
aadakatile her ıeyi karilerlne bil
dirmekle yazifedard.r. Ben buıa
dan bafka bir fey yapmadım. 

Çankm: Kemal Kadri 

Çan kın 'da Satılan Sigaralar 

Meıhur Alman Alim ve pro· 
fesörli Aynştayn Amerikanın Loı 
Anjelea darülfünunu mllder.rleli--.--~

Bundan Böyle Kıyafet Meselesine Daha 
Çok Ehemmiyet Vere ler 

Memleketimizde Uç beı HDe 

evvel ıablan sigaralar yaua ve 
kuru idL Bunlar da SamıUD 
fabrikalanndan gelmekte idi. O 
ıısigaralann ttıtllnlerinin iyi olmq 
ile beraber yauı oldujıındaıa 
gevşekti Te iyi lılerdL Fakat 
ıon bir iki aene içinde Samıune 
dan sigaralar aelmiyerek İstanbul 
fabrikasından gelmiye bqlach. 
İstanbul fabrikaıının ıigaralan 
ise yuvarlak Te yaı totilnllldDr. 
fılememektedir. Halkımız ba 
halden çok fikAyetçidir. lstanbul 
fabrikaları da yassı Ye kuru 
tntllnden ıigara yapamazlar mı? 

Çankırı: Kemal Kadri 

r l ğine tayin edilmiştir. Fakat Ay· 
nştayn meşhur rölativite nazari· 
yesinin bahasıdır. Milli Amerikan 
kadınlar birliği ise bu nazariyeyi 
Ye bittabi bu nezariyeyi ortaya 
atan adamı, Amerikanın içtimai 
ve ıiyaat bUnyesi için tehlikeli 
addettiklerinden Amerikaya gir· 
meıino mUsaade edilmemesini i•· 
temekte idiler. Fakat Amerika 
bllkfımeti, bu talebi makul gör· 
wemiı, Aynıtaymn Amerikaya 
girmesine müsaade etmiştir. F a!:at 
daha evvel Alman ilimi Bcrlin · 
Amerikan konsolosunun nezdine 
çağırılarak her Amerikaya gitmek 
iıtiyen muhacir"' ıorulduğu gibi 
ıiyasl ve içtimai kanaatleri hak· 
kında bazı suallere maruz kal· 
mıştır. Bundan sonra Aynştayo 
dan Amerika hllkOmeti ve reisi· 
c...ıwhuru hakkında tertip edile
bilecek herhangi bir suikaıte 
l§tirak etmiyeceği Ye böyle bir 
ıeyle alikadar olmıyacağına 

dair yemin etmesi iıteo miı, o da 
yemin etmiıtir. Bu ıerait altında 

Proteslr Aynft•yn 

Aynıtayn, yakında Loı Anjaleee 
fİderelc dersleriae bqlıyacaktu. 

Slllndlr f•pkalıİ•r 
Gerek dOnyanın çekmekte ol

dufu sıkınb, gerek harpten çıkan 
insanların hal ve hareketlerinde 
ıerbeıt bulunmayı tercih etmek 
iıtemelerl, umumi bir lllObalilik 
doğurdu. Harpten enellkl nesle 
mensup bir adamla bugllnkll 
neslin ıencinl yan yana ıetirir
aeniz, her buıuıta bllyllk bir fark 
ıc~Dnllnllz. 

Evvelkinde umumi bir durgun
luk vardır. Terbiyeliliği o, böyle 

anlar. BugUnkU genç ise bunnn ak· 
ıinedir. Elbiıeai ıpora uygundur. 
Başı umumiyetle ıapkı.sızdır ve 
ağabeyıine niıbetle daha neş'e· 
lidir. Bu hll, bazı memleketlerde 
yeni yeni ak&lilameller doğuruyor 
ve meseli İngilizler, bu laübali
liği bir nevi cemiyet inzibatsızl:ğı 
teltikki ediyorlar. Onun içindir ki 
düşünllp, [taşınmıı ve bunun ça• 
resini şunda bulmuşlar: 

Sık, sık ıilindir ıapka giymek. 
Bundan böyle İngiliz meb'us· 

lan, hiç olmazsa haftada bir 
defa Meb'usan Meclisine resmi 
kıyafetle geleceklermİf. Resmi 
içtimalarda kıyafet kaidesine 
daha fazla riayet olunacakmrı. 
Bu ıuretl• de, buf8nko c•mly .. 

Un muaşeret kaidelerinde baılı
yan geYşeklik dUzelecek Te umu
mi yapyıı manzarasına batizam 
gelecekmlı. 

Bu çareyi ftiten için maıallah 
demekten baıka 7apacak ae 
vardır? 

Romanga'da 
50 Milyonluk 
Bir İhtilas 

T•••Ude ••vkedllen Amlrel 8kodr 

Romen htıkfiınetlnln emrile 
mOhlm bil' ıuiiıtimal tab)dk•baa 

Cevaplar•mız 

GOztepe'de B. Ziya Beye : 

- DeYlet Demiryollan De ltlltf 
baaıl olmuıtur. Gaztepeye elek
trik teaiaab 1apalacakbr efeadJ• 

* Kadıköy'Gade Rasim :ee,e: 
- Mektubunmdald •••• 

tahkik ettirilmektedir eleadlm. ,,,. 
Hayrabolu'daa mektup 7aaan ita• 

rllmlze: 

- Macit laınlnde bir muhabir • 
tanımıyoruz. Mektubunuzun ner 
rlne Matbuat kanunu mlaaade 
etmez. AJDI mektuba Maarif 
Ml1dUrlilğ8ae JUUUS efeaclim. 

* 8. S. rumusllı mektup 1asan aataı 

- 932 Danimarka glnU MeL 
Aaae ClauHa'clir. Adrul ı ıu.. 
Danemarkbr. 

baılanmıt Te aetieelendirUmlftlr. 
Bu ıuiiatimal, Romen balari1..._ 
de ika olunmuftur. MeHle fadan 

Bundan bir mllddet evvel Romen ha. 
kümitl, ltalya İDfaat tezfllalarıaa 
Kıraf F erdiaand, Kıraliçe Marl 
lıimli iki torpido muhribi n. 
Köatence lılmli bir mektep ,.. 
misi ve Dofen bjmli bir tahteJ. 
bahir siparİf etmiıtir. Bu gemiler 
tamamlanarak Romen hlikiimetine 
teslim cdilmiftir. Fakat gemiler 
teslim abndıktan sonra bunların 
matlup evaaf; b~:z olmadıklan 
anlaıılmışbr. lsu me!ldede mes'u
liyetleri görülen R C" mf.n d ..... nan
maıı bnşkumandanı Amiral Skodr 
il" iki levazaw jenerali tekallde 
sevkedilmifler ve teslim alma 
komisyonu azasından iki kiti de 
divanıharbe verilmişlerdir. BuJto 
ların biri ır!ralay, diğeri bir b;'-" 
batıdır. Romen hazinesinin bu 
ıuiistlmalden elli milyonluk bir 
wara ujndaiJ t.bit .dUmlttlr. 
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Galatasaray Yine Mağlôp 
• 

Dünki Maçta Istanbulspor Çok 
Parlak Bir Galebe Temin Etti 

/ 

DOnld MD••b•k•dan Heyecanlı Bir En•tantane 
fstanbul futbol lik maçlara ı•onra maçın tafıilAtana "jteçebiliriz. lerinl bu noktalarda aramak la.o 

ıon geçttikçe hararetini arbrı• Maç Kadıköy 1aha11nda yapıl- amdır. 
1or. Fakat bu ıenenia lik mOaa· dı. Galatasaray aabaya geçen Buna mukabil lıtanbal •opr 
bakalarma ait çok bariz bir hu- haftaki takımile çıkmııta. 1atanbul- muhacimleri çok muntazam akın-
ıusiyet gösterdiği itiraf etmeye ıpor da yalnlı bir kişi değlşmiı, larla ilerleyorlar, top kontrolDnll 
mecburuz. Bu ıeneki maçların Aokara'dan geleo Halit 8. takı· Ye P•• ahenğial hiç ihmal etml• 

yorlardL lıtanbulıpor m6dafaa• manzarası geçen senelere nazaran ma dahil olmuttu. ıını don çok canh buldujumuıu 
çolc değişik bir istikamet almıı· ilk devrenin ortalarına kadar da burada kaydetmeli~iz. Blltno 
ltr. Düne kadar na mağlQp 1ayı• oyun müte•aıin bir ıekilde gitti. Bu 1aydığımıı yaz'iyetler netice- , 
Jao ve Hnelerdenberi şampİ)OD• Fakat deTrenin 90nlarına doğru •inde l1tanbulapor lldild dewe-
luk tacım tafıyan takımlann ba l•tubulsoprun genç muhacim· de de iki gol atmak nretile 
ıcne mağlup bir var'iyete dllr Jeri teıirli n tehlikeli akanlara d6nkl oyunu 0-3 olarak ıalibl-
tllklerini görlıyoruı. lıte Galtaaa• bqladılar. Bu ıuretle ilk devre Jetle bitirdi. 
rayJ Sarı·Kı rmııı takımın ilk (0-1) Galatasaray'ıa aleyhine lıtanbulaopr ıençlerl dllakl 
maçlarının batlağıc1ndanberl ut- neticelendi. Devre bittiği ıamao oyununu diğer maçlarda da ıh-
radıgw ı mağHibiyetlere dtın bir hemen herke1 Galatauray'ın terecek oluna pmplyoaluk hu

auunda a6z " rey aahibl ola• nana daba i!Ave edildi. lkiad devrede de bir f9J yapa• cajıaı iddia edebiliriz. 
Galatasaraylılar. eYvelki haf- mıyacatuu a8Jleyorda. Filhakika Ô 

talara ilive olarak dDn de lıtao- bu tahminler dotru çakh. ikinci teki Maçlar 
bulsporun karft11Dda mağlGp denede lıtanbul apor daha hl· Dtln Taksim atadyomunda da 
oldular. Hem de 0-3 ılbl yDk- kim bir oyun ıl•terdi. S&leymaniye " Beykoı takamla-
1tık bir farkla yenildiler. Geçen Galatuaray muhacim bath rı karplqblar. 5aleymaniye, p 
ma,.lara ait yazılarımızı okuyan• '- ·ı&. ı k k ı ki çenlerde Galuuray'a kartı mi-

• ~011 ua • ..., ıo ÇJ arma m D• hlm bir muvaffakiyet kuaama-lar. bi:dm bu akibetl daha o 1 a lı"k de.x.:•dı 0 -zan latan f 
arın ma xu • u. • una rağmen diba ena bir oyun 

•amandan haber verdiMmiıi tOp· b l kale11D0 

• kadar muntazam 
• 

5 
• u g&sterdL Bunun neticeal olarak 

hesiz teslim edeceklerdir. akınlar yapıyorlar, fakat ıol fır- SOleymaniye'Jller don Beykoı'a 
Şayanı dikkattir ki Türkiye utlarını daima kaybediyorlardı. kartı (3-5) gibi ehemmiyetli bir 

ıampiyonu olan lıtanbulıpor, Galataaaray ballara, muhacim hat• farkla yeuUdiler. Bunun sebebini 
bundan evvel yapbğı iki maçta bnın bu peripn vaziyeti kaqwn• •İatemaizlikte aramamız ilamdır. 
kuvvet allmeti g6ıtremedi, bera• ada bitik ve llmitab bir vu'iyete Çllakl Slleymaniye takama eveU 
bere kaldL Fakat lıtanbulıporu dilftuler. beklere pline: Galata- baftald ,asel ve enerjik OJUDU-

dlln Galatasaray kar9aıında daha uray bekleri dlln çok •iv bir na makabil dDa berbat cleaile-
fada aÇılmıı 16rdllk. Billki• oyun oynadılar. Kartanflar ıelitl bilecek bir OJ• ı&eterdl, Jul 
Galatuaray'ın glnden si•• for- stısel 1aJıhyor, top kontrolDoe llatemlnl •ubafaıa edemedifial 
mundan Ye enerji81nden kaJbet- hiç ehemmiyet ftrilmeyorda. itte, alatb. 
tlil aal ... lı1ordu. $a ubrlardaa Galatuara1'aa maji6biyet ıebep- Saleymanlye-Beykoı B takım-

....... .......... ..... 

ları lae (0-0) berabere kaldılar. 
Kuampap Eyllp ara11adald m1 ... 
bakaya ela, ala•l bir oyudu 
eoar• E,Op takımı kazanda. 

lzmir'de 
Nemzeti Takımı (1-3) 

Galip Geldi 
lzmlr, 31 (Huıuıl)- Şehrimize 

relen Macar Nemzetl ldobcı don 
lımirapor takı':Dile karıılaşta. Bil
ytık bir aiaka ile ıeyredilen bu 
oyun 3-1 Nemzetinin galibiyetile 
aeticelendi. 

Ankara Maçlan 
Ankara, 31 (Huıuı1) - Don 

ıamplyona maçlanna cleYam edil
di •• ıençler birlitl Ue mabafd 

1 
sici llarfalatblar ••tie•cle ı- ı ............... 

R 
a...t.... .... ...... ___ .... ...... . ..... .... ..... .. .,., .. ,,,_ .. , ....... . ..... , ............ ..., .. ,, ......... ~ ..... 

hanketierl •••ll•t .- laldiaelert nrdar. 
C•aartMI N1'•••da ... cu•a ıtlül ıaac

hn• tafstllb J8Dbdır. 

Memlekette Spor 

Samsun 'lular Spo-;da Çok ileridedir 
~~~~---~~~~ 

Samıun (Huıull) - ldmaa )ardan yorgun olan takımımıa 
yurdu, Halkıpor, Samıunıpor, final maçında çok enerjik bir 
T. F. S. ve ıimendifer kulüpleri oyunla ye 2-1 gibi uf11k bir 
Samıuo mıntakaaı dahilinde bi- farkla mağlQp oldular. Hattı 
rinci aaoaf kultıplerdendir. faikiyet itibarile mmtakamıa o-

Bunlann iftiğal ettikleri •por- JUDCulanmn daha bariz bir bak-
futbol, atletizm, denizcilik Ye IU ları olduğunu Ye batta IOD dafd. 
aporlarıcbr. VillyetJerimiıin ço- kalarda atmıı oldukları bir ıa)'l 
ğunda olduğa gibi Sam un'da ofaayt addedilmiı olmasaydi ma-
da, ıpor aahaaında, futboJ en hakkak galibiyet bizde kalacakta. 
baıta gelir. Bu aeneki lik maç- iki takım ara ~da bariz fark 
larına bonth bqlanamadıiı için Samaun idman yurdu ıfir' at " 
mrntaka pmpiyonumuı (idman enerji itibarile diğerlerine fuk 
yurdu) mıntaka Karadeniı ıurup prOJDyordu. Trabzon mıntaka-
birinciliklerini burada muvaff.. mnm da bmir' deki Türkiye birin· 
kiyetle idare etmiştir. Oldukça ciliklerinde aldığa netice naan 
muntazam bir Aha11 olan Sam- dikkate alnırA haradaki futbol-
lllD gençlijl akranlan içinde te- calarımwa ve takımlanmıma . 
mayiz edecek derecede ileride- kuvYetlerl tahmin edilebilir. Yeni 
dir. Ttırkiye birincilikleri için intihap edilen mıntaka heyetimi-, 
yapılan prap mlllabakamncla ba eaaalara daha kuvvet verecela 
Samsun mıntakuına lıabet eden n ıporcalana llzım gelen ihti-
ilk oyunu; Gireaun birincili Hilll yacab tatmin Ye onların bu ... 
apor ile Samawa birincial idman badald muYaffakiyellerine rehber 
yurdu yapmıfb. 1Jk oyunda ı- ı auhir olacaklardır. Mıntaka heyet 
De berabere kalan bu iki lmnetll fQ savattan mlltqekkildir: 
hu•m erteli ıtın yaptaklan oyun- Birinci reia Hamdi, Udacl 
da idman yurdu (2) uya daha Tevfik, amumlkltip Ptt. Raci. 
yaparak 3-t le galip gelmif. mubaalp Rifat, müfettiı Haydar, 
birgtın lıtirabattan ıonra Trabzon futbol heyeti reiai Ziya, atletizm 
biricisi Ue Samsun biriociıl final heyeti reial Baha, denizcilik b .. 
maçım oynamqtır. Enelld OJUD- 7etl roial Refik Beyler. 

....... .,. ,.. • ..._ .... pı,..ı ... mrard• 

Adana ve Niksar' da Spor Hareketleri 
Adana (Hum!) - Geçen 

cama alAI phrimbde eok h.,e
cqh ve Main en m&him •P 
1apıldı, Menin idman JUrda ile 
Toroupor birinci takımları bre 
ıılqtılar. Maç heyecanla olda. 
uhacla bmı.c. MJirc1 YUcla. 
Neticede M_. idman ,.da 
hakimiyeti ele alarak Toroa ta
kımım (0-.C) le maiJ6p .at. Bir 
mlddet ene& 11..- , ....... 
bir maçta ldmaa J11fda. Tor_. 

apor tala111111& 2-4 le mağl6p 
obDUfla. Ba aon maçile idman pıı. 
ela lalldm ltlr mevküe çıkm11 oluJOf 

Nibar (Haaua1) - Kazamızcla 
IPOI' ba1abnm pden gtloe can
laacbjma pblt oluyoruz. Ge• 
l.tmia ıpora " bilbaua futbola 
brfi ltl,ek bir alAka ile merbat 
olml1a -.ıac1a1r. Ba mllnaaebetle 
m. ~clald aoprcu ı-. 
..... bir arada ....... • ......... ,...... 
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İTTİHAT VE TERAKKi 
Her ha k.kı mahfuzdur. - Nasıl dofda ? .. 

•............................... Nasıl Yaşadı 7 .. 
T E.frika No. 21 Nasıl Ôldii ? .. 

'======================================:=:======# 
Ahmet Rıza · Bey Doktor Nazım Bey 
Gibi Liyakatli Bir Muavine Malikti 
Çırağan aarayında mahpuı 

olan Sultan Murat taraftar· 
)arından ( Ali Şef kati ) nin 
bazı mektup ve llyibalarmı 
ele geçiren Ahmet Rıza Bey, 
bunları kendine mal ederek 
ırazeteaine koyuyor, ve altına da 
perva .zca kendi imzasını atarak, 
tabsına bUyllk bir tlSbret temin 
eyliyordu. Ayni zamanda, artık 
yalnız da değildi. O zamana 
k dar kendisini birçok bOyllk 
muvnffakıyetlerden mahrum eden 
barıt ve camit 9ahsiyetinin ya
nında, şimdi zeki, kurnaz, bece
rikli ve bilhassa selSİZ adasız 
)'Bpılacak işler için çok kabili
yetli olan ( doktor Nizım ) gibi 
bir muavine de malikti. Öyle bir 
muavin ki, hiçl>ir zaman ııa:r.nra· 
dikkati kendi üzerine celbetmek, 
,öhrct temin eylemek istemiyor, 
daima ikinci plAndıı bulunmakla 
iktifa ederek bu mUcabedenin 
bUtün şerefini Ahmet Rıza Beye 
terkelmek ıuretile büyiik bir 
mahviyet ve feragat gösteriyordu. 

Ahmet R za Beyin marka nı 

taııy n ( Meşveret ) gazetesinin 
yazı1arı da dUzeJmiş, o devrin 
mümtnz ediplerinden olan { Snmi 
Paşa zade Sezai Be) ), kıymetli 
kalemile ( Meşveret ) in yau 
işlerini derubde etmiwti. 

Doktor Naz ım Beyin A'1ru
paya kaçması ve onu müteakip 
Ahmet Rıza Beyin de ( Oımanlı 
ittihat ve Terakki Cemiyeti• Paris 
şubesi ) ni açması Yıldızan yeni· 
den evhamını uyandırmııta ••• Ayni 
zamanda bu vaziyet Ahmet Riza 
Beye de boş gelmiş ; onun mağ· 
rur ahsiyeti, yeni bi.r unvanla 
ıliı!enmişti... Bir müddet evvel 
onu yalnız, tek baıma bir adam 
olarak gören ve ehemmiyet ver· 
miyen Abdlllhamit, timdi onun 
bir ( s fat ) taşıdığım ve bütün 
Avru adaki genç Türkleri başına 
topladığını haber aldıkça tc ıaı 
ediyor, Ahmet Rizanın gittikçe 
yükse en mevkiini sarsmak için 
gizli vasıtalara müracaat eyii· 
yordu. 

Bu eınada Murat Bey, (Mısır) ı 
terkeUi. Avrupaya geldi. Kendi ri· 

vaye\ine nazaran ısoğuk meml~kette 
doğdu V,u için Mısırın sıcak ıklimi 

Halbuki Ahmet Rıza Bey, 
hiç te bu fikirde değildi. Murat 
Beye ehemmiyet vermek ıu tara• 
fa dursun; onun me•ki ve ı6h· 
retfne karıı, en knçnk bir feda· 
karlık etmeyi bile aklından ge
çirmemf§ti... O arhk, aç Ye 
llmitaiz bir halde (Kartiye LAten) 
şokaklannı ar§ınlayan bir adam 
değil.. BilAkis, glSğsU istikbalin 
Umitlerile kabaran, ve yarınki 
( genç Tilrkiye ) de blltün işlerin 
başına geçmek 1slidat ve kuvve· 

1 
tini kendinde bulan admkAr bir 
ıahıiyetti. 

.akşam saat 
2t,30 da 

Kadın 

Erkakleşince 
Yazan: 

Hüaeyln Rahmi Bey 

Plyeaı 3 perd• 3 tablo 

Halk Gecesi 

( Arkası var ) 

fs~n&uı Belrdiursl 
ı~hir'Jiyııf l'DSU 

111111111111111 

111...111 

11111111 

50 A R T iS T 30 N UM AR A 
Berlio, Viyana, Pcfte'den mabıuı surette getirilmiştir. 

VERTLAY CAMBAZ HEYETi 
LEFT ve RIG 

iki malul mütekait zabit 
tarafından harikalar 

MüŞERREF HANIM 
TUrk muganntye•I 

BALET 
Heyetieri 

ve bir çok tali numaralan 

Ramazanda her akşam 

FERAH Si'lemada 

Bu gece 

Bu sene Ramazanı şerif müııa
ıebetile sinemamız sevgili mUş
terilerinc Avrupada nadir tesa
düf edilir fevkalade bir program 
hazırlamıştır. Pr :>gram her hafta 
değişecektir. Bu lıaftan.n iki 
mühim numerosu ( Vertlay uçan 
can baz beyetile ( left ve Rigt) 
namındaki rnalül mütekait iki 
Alman xabitidir. Bu iki zat bi
rer bacaklar:m kaybettikleri bal· 
de meyus olm yaral< harikalar ya· 
ralmış'ardır. Numcrolar Viyana· 
da Ronalıar, Peşte'dc Orfeyom 
tiyatr( farından celbedilmiştir. 

Mıı k v ı ı .. 1ı.:r <·nı ııc• fl t ııı~~dA gfüıte· 
rılın1·k ted ir. 

Y ılba,ı ~ecesi : 
\'akti ıı hd g ?:ol gı çirnıek i~ln 

M A J 1 K' te 
ile imtizaç edememiştir •. O sırada 
Ahmet R za Bey, Pariıteki ( Jön 
Türk ) leri toplamış, bir (kongre) 
yapıyordu. Murat Bey, bu içti· '7 

S O N T A Y Y A R E C 1 L E R'i 
V 

'111111.,. ___ .._ görü ıü~ Fukaladelik. kahrama .tık, hey caa filmidir, 
maın üzerine geldi. e, ıon :ıa· ___ -------- --

.__, 
manlarda isminin etraf nda dola· •-.. .n .. •-------ı• 
ıan velveleden mağrur bir vazi· 
yetle kongreye iştirak etti. LAkin 
sert bir ağaçtan }apılan süslU 
bir heykel gibi, karşısına Ahmet 
Rıza Bey dikildi. 

Murat Bey, kendisini (Osmanlı 
maarifi) n:n aeri .. etiaumdao t~ 

IAkki ediyur; ALı.ıet Rıu Beyin 
de •aktife bir ( Maadf mensubu ) 
olduğunu dllşünerek, kendi ine bir 
( boru eti mahsusa ) göstereceğini 
zanneyiiyordu. Bunu düıüuduğil 
zaman, bilhassa kf'udi kendisine 
~u söz'eri söylemişti : 

- 0, benim bulunduğum 
yerde birincilik şöyle dunun, 
mlisnvilik davasında bile buluna· 
mnz. Uinaenaleyh, Avrupada en 
ıerefai mevki, benimdir ••• 

KARAGÖZ 
Oynatan: D.ırülbedayideo 

HAZIM BEY ! 
iPEK FiLM STÜDYOSUNDA 

'•-• ÇEVR1LM:şTIR. I 

ŞIK sinemasında 
Mevsimin yeni vn güle1 filmi 

CENNET Kuşu 
LtL YAN HARVEY ve 

HENRY GARAT 
gı bi iki •evimli artistlerin 
Fransızca s6:r.IU büyük opereti 

Yılbaşında 
Vereceğiniz 

En (l/i hediye 
- Çiçek, hf!r det<lrde, her uman 

herku tar11f111dao Hvl'mi,Ur. 

- Çiçeğin renk, manzara Ye ko· 

1-.u"undan ho~lnnmıyn a yoktur. 

- Çiçek orden lıalre katre •Üdl
len v• d:ıımlıy1tıı • Şü'kQfe • dlr. 

Şükufe 
Kolonyası 

'1111111.:ı::• :ı::ı =:ı:, •:ı::z::::. :ı:::ı· •::t•.., Ol11ıahdzr. ...... ____________ , 
Çan'urı'da Türkçe Ezan 
Çankırı, 30 (Hususi) - Dün 

ıchrimizde yataı ezam türkço 
olarak okundu. 

KAnunueYYel 31 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Komitecilerle Alikadar 
• 

Bir Italyan Ajanı 
( fütttarafı 1 inci sayfada ) 

dlte iki doıtun ara11nı açmıttır. 

Blribirlnden tüphe etmiye başla• 
mıılardır. Bu •ırada Sofyadan 
ayrılan Ceneral, bir gece gizlice 
tekrar Sofya'va gclipto bazı 
adam1anna mlllAkl oJacatı zaman 
meçhul adamlar tarafından 81JO· 
rlllmnıttlr. Muhafızı Sekof ta bera• 
berinde katledllmlıtir. 
Pervof'la Poçef evin arkaıın

dan dışan atlayarak kıra çıkblar. 
Makaatlan, bir mnddet evvel 
feci bir Yak' anın cereyan ettiği 
ıu ıahadan biran e•vel uzaklaı· 
makta. 

Ayni ıamanda derin bir kor-
ku içinde idiler. ÇnnkU jeoeral 
Protogerofun o gece orada bulu
nacağını bilen ve yolunu bekliye
rek hakkından gelenler, kendile
rinin mevcudiyetinden de haber
dar olmak icap ederdi. Onun 
f çindirki her adım ~tışta korku
lan bir kat daha artıyor, önden 
ve arkadan gelen her yolcuyu 
takiplerine çıkmıı komite feda· 
ileri zannederek belecanlar geçi• 
riyorlardı. Fakat bereket versin ki 
yanlarmda Yugoslavya için ha· 
zırlanmıı .sahte pasaportlar vardı. 
ilk va11tadan istifade ederek 
bıristiyan araziıine geçtiler ve 
b5ylece hayatlarım emniyet altına 
almıı oldular. 

Az sonra Raguza'ya kapağı 
atmıt bulunuyorlardı. 

Bu hiidise, hayatlarım kurtar• 
mış olmakla beraber vaziyetlerini 
berbat bir hale getirmiftl. Cep• 
lerinde paraları kalmamıı, elbise· 
leri detik deşil< olmuştu. Bira 
evvel bir iş bulup hayat1armı 
kazanmak IAzımgeliyordu. ihtiyar 
bir Rus Jenerahnm yardımı saye
sinde gazete mUvezziliğine başla· 
dalar. Fakat bu i~ iki kişiyi bir· 
den doyurmuyordu. İçlerinden 
biri seyyar satıcılığa atıldı, fakat 
ana vatana dönmek içlerini yakan 
bir hasret ateşi idi. Ne çareki 
atom korkusu bu arzularını yeri
ne getirmelerine esa.lı bir mani 
idi. 

Bir akşam, Bar gazinosunun 
traçaımda gazete ve öteberi sat• 
makla meıguldliler. Traçayı dol· 
duran müşteriler arasmda bir 
adam gördliler ki siması kendi· 
lerine yabancı gelmedi. O da 
kendilerini tanıyordu. Aşnahk 

gösterdi. Fakat isimlerini bilmez 
glSrDnllyordu. Bu adam, ıiımanca 
gayet ıiyab ve parlak saçlı bir 
İtalyandı. Ônilnde iıtiha Vf'ricl 
gllzel bir yemek duruyordu. Per
Yofla Poçef uzwı boylu g6rDşruek 
iatemediler, uzaktan dolaprak 
traçadan ayı:ılmıya karar verdiler. 
Fakat adam onların bu tasavvu
runu anlamış gibi kendilerine 
ifaret etti, gazete ve ıathklan 
6tebmlerden aldı •e faaıldadı ı 

11 
- Zavallı jeneraL.. Sizinle 

g3rDımek isterim. Bir uat ıo•ra 
Kaffana Opçi111kada bulununuz.. 

iki arkadaş gazinodan çıktık· 
tan ıonra aşağı mahallelerin ana 
caddesini teıkil eden dar cadde 
ye doğru daldılar. Kendilerine 
verilen randevuya gidip gitme
mekte tereddnt g6steriyorlarda. 
iki arkadqın en yaşla ve tecrü
belisi olan Poçef'in fikri galeb 
ettL 

Kendilerini tanıyan ltalyanın 
davetine icabet edeceklerdL 
vaziyeti 16yle muhakeme edi
yorlardı. 

- Ba ımıza ne gelebilir ki? .. 
Bugiln içine dUştOğUmliz vaziyet• 
ten daha alçalmamıza lmkAn yok• 
tur. Hayahmnı:, ölmemek için ka
zandığımız birkaç kuruı p.eşinde 
koşmak ve sUrUnmekle geçiyor. 

Bu ıırada Pervof birdenbire 
durdu. Gazinoda g6rdUklerl ltal
yanı nereden tanıdığım hatırla
mııtı. Bir mfiddet evvel Jeneral 
Protogerofla Viyanaya gittikleri 
zaman Jenıeralın indiği otele gel
mişti. Adı Dordondu. Bu adam
dan behseden Jeneral, Dordonun 
Makedonya muhac.rlan if lerile 
meşgul bir ltalyan memuru oldll"' 
ğunu ıöylemiı, ltalya namına bu 
mubacırlar araemda propaganda 
yaptığını haber vermiftİ. 

Jeneral Protoge:rofun Viyana 
seyyahati de Yugoslavyalı Make
donya mubacirlerile temas etmek 
vo onları komitanın noktainazan
na kazanmak için ihtiyar edilmişti. 

Bu batırlayaıtan sonra Bulgar
yah komitecilere bUyl\k bir kalp 
kuvveti geldi. Kendilerine tayin 
olunan randevunun yolunu tut
tular. 

(Arknaı var) 

Garibelerin İçyüzü Teker Teker 
Meydana Çıkıyor 

( Battaarfa 1 inci Hyfada) 
ğında mUthi~ bir keramet g öı• 
terwiı. Bu adam biç namaz 
kılmazmış. Bir cuma gUnU ilk 
defa olarak gizlice iki reklt 
namns kalmak istomiı, fakat na• 
mazını henllz bitirmeden birden
bire ölllvermit ve ertesi gUn ölU· 
~nnn gizli eller tarafından sara· 
ym ktt bahçesinde timdi yatt ğı 
yere gömUldllğU hayretle görUl

müf. Şüphesiz bir rivayet olmak· 
tan ileri geçmiyen bu masallar 
araımda iıio hakikat cepheıideıı 
de dlişünillmesi IAz.ımgelen cihet
leri yok dcğılcli • 

Tetkikat yapan zatın anlatta· 
ğına köre meselenin lıalcikat olan 
tarafı şöy!cdir: 

Burada yatan adam Yavuz 
Selim zamanınrla yaşamıt Abdal· 
lah Ef. isminde bir hocadır. Bu 
adam, o zaman birçok kimsele
rin lutuf ve inayet kazanmak 
kaygusile yaptıkları gibi ömrfiniln 
aekiz &eneıini pad~alıa 1ıönlllnüo 

rızaıile YakfetmfJ. Fakat buna 
mukabil öldUğU zaman ceıedinia 
vakfolmıyan bir yere gömlllmeslıil 
vasiyet etmiıtir. 

O zamanlar lstanbul'un sur 
dahilinde kalan her yeri padiıah· 
lar tarafından vakfedildiği için 
vaaiyeti yerine getirmek husu
sunda haylı mn,knlAt çekilmiştir. 
Bu sırada uzun uzadıya arqtı· 
rıld.ktan sonra Topkapı sarayının 
dıı bahçeıinin latanbulda vakıf 
olmıvan yegAne yer olduğu anla
tılmış ve hoca Abdullah Efendi
nin cesedi buraya gömlllmUştur. 
Ôllbılln buraya gömlilmeıi için de 
zamanın ŞeyhlllislAmı koskocaman 
bir fetva vermiştir. 

Hoca Abdullah Ef. Yavu& 
Selimin şirpençesine nefeı ettiği 

için padiıahın da g8z.Une girmiş, 
bu sebeple 6mrllnUn sekiz ıene
ıioi YaY11za vakfetmiştir. 

işte bugilae kadar devam 
edip gelen bir efsanenin dofrru, 
fakat hayla &arip tarafı budur. 



81 KAnuunnYel SON POSTA 

En Son Keşiflere Ve Tetkiklere Göre 140 Lira 
BAZBITİ YUSUF Bir Otel Müş .erisinin 

Paraları Çalındı 

Yazan : Ömer Rıza 

30-

Mısır 
a 

adı lar, Bugü kü Kadınlar 
ar Süse Meraklı İdi er 

Sirkecide Samsum otelinde otu· 
ran Çanakkaleli lbrabim Veli Ef. 
isminde bir zat karakola müra• 
caat ederek otelde ayni odada 
oturan Ahmet Bican tarafından 
140 lirasının çald ğını iddia etmiş· 
tir. Zabita Ahmet Bican Efendiyi 
bulmuş, lhhkikata başlamıştır. 

.... -= 

==RADYO== 
Arkeoloji ile mukayesevt fi· 

lolojini • bir kelimeyi anlamak. 
ye onun menşeini bulmak husu· 
ıunde biribirine nasıl yardım 
ettiklerini göstermek için bir 
misal irat edebiliriz : 

Kitabülhurnçta (38: 8) "Bakır 
kurna ile bakır kaidesinin cemaat 
çadırma toplannn kadınların ay• 
nalanndan yapıldığı " anlatılır. 

Bakırdan nynalaır ancak Ro
ma'hlar ve EtrUekler devrinde 
tanındığı için, ve bunlarm lsrail 
devrindeki eski Mıs r'da maruf 
oldukları zannolunmadığmdan 
münekkitler bun da itiraz edi· 
yarlar vo ba ayna kelimesinin 
uydurma, veya Gonra sokulma 
olduğunu ıöylüyorlardı. 

Halbuki Mısır'da yapılan h f
riyat netıcesinde bakırdan yap ima 
birço aynalara meydana çıkardı. 
Hele bilhassa bunların içinde 
lsrailin Mısırda bulunduğu zama· 
na müsadif olanlar •en derec 
güzeldir. 

Britiş MUzeUmde bu aynal r· 
dan miiteşekkil, çok mükemmel 
bir kuleksiyon vardır. Bu devir· 
lere ait resimlerin birinden eski 
Mısır kadınlarmıo bugfüıkfı hem· 
cin leri derel!esinde Us6 ve tu· 

y let m ı olduklaranı n1 • 
1oruz. 

Bu maddi d~lilden bnşk& li· 
ıani delil de vard r. İbran· de 
ayna kelimesi muka ilinde ••ma• 
roth,. kelimesi kullanıyor ki asıl 

manası eşyayı göstermektir ve 
tam Mısırca mnau kelimesinin 
mukabilidir. Mnau kelime i Maa 
kelimesinden müştaktır ki gör· 
mel( ve gö termek demektir. 

Benİİsrnilin Mısırdan huruç 
etme:eri h di esinin tarihi do 

11eraka değer me elelerden biridir. 
Mısıriyet &!imlerinden ~e mü· 

nekkiU rden birçokları hurucun 
ikinci R msestcn aoora vuku 
bulduğunu iddia ederler ve Ram• 
ıesin oğlu Merneptahı MusAnın 

firavunu olarak kabul eder1er. 
Bunların bir kısmı da milAt• 

tan evvel 970 enesinde inşa 
olunsn mabedi Süleymanın hu· 
ruçtan 480 sene onr!l yapıldığı, 
binaenal yh burucun kablelmilat 
1450 senesinde vuku bulduğunu 
ıöylerler. 

Fakat bUtUo bu iddialar kat'ı 
bir delile istinat etmediği için 
mesele hallolunam1yordu. 

Yalnız son zamanlarda Eriba 

Rt ~ 'm Tahlili Kuponu 

Tabı ,ı O~<ınmok iatlyonanıı 

resminizi 5 adol kupoıı ilo bir· 

hkte grinderlni:ı. Re miniı ıır"'f_. 

U..biJir vo iadB '1dilmoı. 

lı.im, mc l t 

'eya E~ 11 'nt! ----
liulunduğu 

nıemlcket 

ı-
Rcıumm khte't 30 lı>uruıl11~ 

ı' l nı uknbitinde röndorııooıhr. 

da yapılan hafriyat neticsinde Pro
fesör Gostrang, bu şehir duvarla· 
rının (Yusa) da anlaşıldığı veçhile 
hakikaten yıkıld ğmı ve bunun 
bir zelzele eseri olduğunu ve bu· 
nun liabJelmilAt 1410 da vuku· 
bulmuş olacağına tesbit etmiştir. 

Profesör Gostrang hafriyat 
esn sında Eribada bu'duğu çanak 
çömlekleri ve sair bakayayı tet· 

kik ettil<ten ıonra bu tarihi tes· 
bit etmiştir. Buna lsrııilin çölde 
dolaşt klara kırk ıeneyi illve 
edersek o zaman borucun kablel· 

milAt 1450 de vukubulduğu tayaz· 
zuh ve kitabı mukaddesin verdiği 
malümat teeyyüt eder. 

Mısır'da Tel Elamarnede ya· 
p ·lan hafrıyatta bulunan levha· 

lar lbı anilerin ( 1375 - 1392 ) 
dördüncU Amonfi11 devrinde Ku
düs tarafına doğru bir istiUi 
hareketi 1 aptıklarını anlat yor. 

Sonra Sir Filinder& Petri'oin 
1896 da keşfettiği kitabede K.M. 
J 2l0 da hüktimran olan Firavun 

Merneptah, İsr. il tohumunu imha 
etmekle iftihar ediyor. l!u Firn· 

vunun f sraile karşı açtığı muha· 

xebe Ke '· · ncak şimal taraf· 
farında vukubulabileceği ve !srnilin 
ancak huruçtan uzun bir müddet 

avnra bu ha\•alide yerlt>şmiş ola
bilece~i için hurucun Merneptah 

devrinde vukubulmuı olma ın 
imkan yoktur. 

Bu suretle şimdilik ıon a6z, 
E ih hafriyatının verdiği netice· 

dir ve huruç blidicesi k~blelmilat 
1450 ene inde vukubulmuştur. 

• 
BlitUo 'bu tetkiklerden ıu ne· 

ticeye varıyoruz:: Mukaddes ki· 
taplrtrm verdikleri malümab, kup• 
kuru nakiller, tarihi kıymetten 
mahrum rivayetler saymak doğru 
değildir. 

Çünkü arkeoloji ile filoloji 
tetkikah ilerledikçe bu nakillerin 
birçokl rı teeyyüt ediyor. 

Biz bunların birkaç misalini 
ge>ıtermiı bulunayoruı. 

- SON-

31 l<Anunuevvel Cumartesi 
fstaobul - ( 1200 metre ) 18 

MO,errof n., 18,45 Orkestra, 19,!:.0 
Fransızça dere ( Optedilore mahs ıs , 
19,45 Orkestra, 20 u~tUtyo saz heyeti• 
21,:.ıo orke tra, ajans va borsa haberi, 
sant aıarı, 22,Bı> Alaturka saz lRama• 
zan gfinle rıno mab us). 

Par• (17.!5 nı.) - UJ,'35 Verdin'nin 
•Tr ubadour• operası <gramofon ile) 
Mütc:ı.kılıtın dans musikisi. 

Gönigsvusterhavuzen (1633 m.) -
20,30 Batan Alm rn mork<ız eri karo1• 
mızd:ıdırl 24,45 Berlinden: Yeni sen~ 
doğru ı,:.o deıı f,80 ı.a kadar: Otto 
Kerbacb 6&zı. 

Vl)ana (511 ınetn\ - 21,05 (Za· 
mnııın temposu) isı mll tagannili en· 
fon k vo cazlı neşrıyat, 24,JS Viyana 
radvosunun yeııı sene tobriki, l,O.? 
Hulıer takımının mıısik1sl, 1,15 Nev· 
Yorı('dan naklen: Harıçtokı Almanların 
yeni sene so'Amları, 1,8:i hnfıf musiki, 
2 don 3 o d n mus.ki, 2 den 8 
dans musııosı 

Milnih (532 m.) - t,80 d n 8 e 
k dar: Faııt..~zı ve caz. parçalari. 

Prağ 4 7 nıatr~ 1 - 20,05 (Satıl· 
mıt zevce) 1simlı opera, 21,-16 kn.baro 
23,. O operet (ettıdyodan) 2:.>,55 yeni 
sene tebrıkı 

Roma (441 metre) - 21,50 E' 
isimli l...ear'm opereti, 28,35 • Edgıır 

et sa bonne) isimli operet, 29.15 (..., >· 
nora) m mı ını ı a s mu i i i, , u 
graıııofoıı iıe dans ınusikıel. 
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Mürettipler Cemiyetinde intihap 

Türk mürettipler cemiyetinde dUn yapılan idare heyeti lntibnba· 
tında Cemal, Hamit, Nasuhi, Satiri, Faik, Nihat, Mustafa, Cenaoi, 

Garbis, Hafız Şükrü, Zihni Beyler seçilmişlerdir. Reamimiz intihap 
lçtimaında hazır bulunaııları ıöıteriyor. 

Sayfa 9 

Gençler Ne Diyor? 
-

Hayattan Meşhur Milyar-
der Roçilt ile Korkar 

Gençlik anketimize aldığımız J 
cevaplardan bukün de ik:sini 
neşrediyoruz. 

Tarsus muallimlerinden Cavit 
Bey diyor ki: 

.. - Türk inkilabı bir mucize· 
dir. Ö!mUş bir milleti dirilten, 
yok olan bir ana yurdu var eden 
Ulu Gazi, bozulmuş bir idare 
makinesinin yerine Türk camias na 
Jayik ve çok sağlam bir idare 
kurmuş, iktisadi, içtimai ve harsl 
birçok inkilaplar batarmıştır. 

Buhran vardır. Tasarrufa rinyet 
etmemek itiyatları buhranı doğur
muştur. Buhrandan kurtulmak 
için halkımızın görgüye ihtiyacı 

vardır. 

Din meıelesine gelince; tobia· 
tın kuvvei umumiyesi olan varlağı 
tanımayan bir kalp tasavvur 
edemem. 

Aile bahsinde lıe derim ki: 
iki sıcak kalbin kurduğu bir ufa· 
cık ailede koca Türk milletinin 
istikbali gizlidir. Hayattan hiç 
korkma yorum. 

Cemiyetine ve yurduna en 
Jayik hasbiliği ideal edinen mef
küreciler gibi )&şamak isterim, 
Öğrenmek ve yapmak istediğim 

her.şeyin Yasıtalarım o anda bul
mak ve yapmnk: İşte hayal 1. 

Adana' dan Ali Gök Alp B. in 
cevabı: 

11 
- Denizde bir ~um tnnes· 

gibi benim de fikrim, TUrI. 
inkılabmm azameti karşıs.ndb n 
ifade edebilir: Bir hiçJ. 

işte benim de fikir ve anl -
yıılar.m: Derin ve nihayetsiz bi 
uçuruma yuvarlanırken muci'" 
kabilinden ha~at k vuşan l r 
insan ve yeniden doğan bi 
memleket. işte muazzam inkılA
bımızın en derin manası. 

Cemi •etin geçirdiği buhr . 
karşı kendi i çok kuvvetli 
sediyorum. E kiden yalnu. ku 
lağım dindardı. Şimdi i e bUtU, 
hi lerimle dinime merbutum, 

Balkan harbi fel keti ile aile 
kucağından pek küçük yaşta 
aynldım. Hayab ley J ektep
lcrde geçti. Beni bu suale ce ap 
vermekte maıur görUntlz. Ha• 
yattan tabii korkarım. Ben değll, 
H.oçilt bil korkar. Fakat yıt. 
mam 1 

Kanaat elimesine inan nlar• 
d n değilim. Ta ki hırs denilen 
illetten kurtuluncaya kadar 1 

Bozöyük Yangını 

Yangından Sonra Kasaba 
Işıksız Kaldı 

BozöyUk fabrikasının yangından •vvelkl manzaraaı 

Geçen gün Bozöyük kereste yardımı aayuinde kurtarılabll-
fabrikasımn yandığını yazmııtık mittir. 
telafisi mnşklll bir ziyan hıra· Yangının ılSndlirtılTDeslndı, 
kan bu yangan hakkında Boı~ynk dört ıene enel belediyenin bU-
mubabirimizin gönderdiği tafsiliib yük fednkArlığile kasabaya EU 

yaz.ıyoruı: getirtilerek her tarafa konulmuş 

Yangın 25 ·26 geceıi ıJabaha olan yangın musluklarının da çok 
karşı makine dairesinin Uıtnnden faydası görülmüştür. 
çıkmıştır. Kasabanın ıokaldan fabrika• 

Yangın baılamaıundan ıonra; nın elektriğile aydınlanıyordu. 
ateşler içinden zorlukla kurtarı· Yüzlerce işçi bu fabrika da ç .. h· 
lan fabrikamn fedaklr ateşçisi fıyor, hayatını temin ediyordu. 
ve bekçisi bili faııla fabrikanın 

Bu yangın, birçok İfsizlerllc 
dUdUğilnll çalmışlar, fabrika için· karanlıklarda kalan Bozöyük aha· 
deki ameleler ateıi söndürmek lisini derin bir mateme dilşllr· 
için canlarını diılerine takarak mUştUr. Bütün Bozöyük, fabrika 
uğrnşmıolardır. sahibi lbrahim Beyin teessUrUne 

Hava soğuktu, karayelle karı· 
iştirak eloıekte, bu büyük zara• 

tık bir poyraz rilzgarı hatan sa• rın yine İbrahim Beyin gayretile 
Jılacak bir ıiddetle esiyordu. telafi edileceğini ummaktadır. 

Fabrik dUdUğünün fasılasız "'T=: -:--====="':::1 
acı aeııileı derin uykularından 

tela' ve korku ile gözlerini açan _ TAK V j /V/ 
BozöyUk ahalisi gökyll:ıUniln kı· - CUMARTESi 

zıl bir 4uman ve ateş tabakasile j(;Gb • 31• 1 el KA ... UN gJı Kımm53 
keplanmıı olduğunu görmüşlerdir. 

Yediden yetmişe kadar bütün 
memleket ıekenesi derhal yang.· 
nı söndürmek için yardıma ko~

muşıardır. Yapılmıf keresteler 
işlenmemlı tomruklar, kurutma 
fırınları, munz:ı:am ıuit te.:gShı 

Anbt Hu nt 

! . Ramaı.an l351 18 Jel Ki"un lllJ 

\' ,, -. ' v sat 
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SON 

Manas Efendinin .asum Olduğu 
Anlaşıldı Ve (f ahliye Edildi 

Fakat Her İhtimale Karşı Şama Nefyedildi 
Jlıılıarrirl 'f

Her Hakkı Mahfu%dur 
-234-

Demek ki bu kadar Adliye 
Memuru yanılmıı; Uç dört glln· 
denberl geceli gUndUzJO çalıı· 
malRn bir hiçten ibaret kal· 
mıfb. iş, bu kadarla kalıa, 
Komiıyonu teıkll eden zeva• 
tm ıadece becerikıiıllğlne hOk· 
molunso, yine bir ıey dejildL 
Mahza adaletin izharı için çalııan 
bu kanun memurlarınan, derhal 
hıyanetlerine hükmolunması, ( ha· 
kiki failleri, ortadan kaybetmek 
için tahkikatı başka bir mecraya 
sevkediyorlar ) gibi bir bUhtanla 
da icnrşılaşması pek muhtemeldi. 
Bu mUIAhazalara binaen komisyon 
aı ının vaziyeti, birdenbire pek 
müşkillleşmişti. 

Derhal Manaı Bey tevkif 
ec ildi. Komisyon huzuruna getl· 
r i. Kıh kırk yararcauına, ince· 
d n ince} e tahkikata giritildi. 
Nihayet bu tahl<'kat, şu neticeyi 
verdi: 

[ Manaı Bey, Melek gibi ha
lim ve elim bir zattır. BUtnn 
c nım mesleğine vakfetmiıtir. 
Değil böyle bomba atmak, bu 
le dar adamın ölUmUnc 1ebep ol· 
mak .. Hatta, bir karıncayı bile 
incitecek kabiliyette değlldlr. 
Bomba atıldığı zaman göıterdiğl 
tel f, vak'anın dehşetinden; mu
tambaamı aramak için fazla meı
gul olmaması da, böyle kanlı bir 
hidiıe mevkiindo fazla bulunmak 
iıtememcsinden ileri gelmiıtir. 

Binaenaleyh, Manas Bey, tama
men masumdur. ] 

Komisyonun bu karara, Mana. 
B~yin masum olduğuna dair Ab
dUlhamid' e kanaat verdi. Fakat, 
r.avalh adam, yine yakasını kur· 
taramadı. ( Şam ) a nefyedildi. 
ÇnnkU bu suretle şüphe altında 

kalan bir adıımı 1 tnnbulda ve 
bahusus (Mektebi harbiye) de tut
mak, AbdUlhamidin itine gelmedi. 

~ 
Sarayın meıhur simaları ara-

aına karııan, bir ( B ıurcu Agah 
Paşa) vardı. Vaktile, dünyaya 
nıçm geldiği bile malum ol-
madığı halde, taliin aevkile 
dlınyanm en bUyllk ikbaline nail 
olan bu adamdı. 

Bir taraftan, 1aray erklnmda 
r.ühur eden basur memelerinin 
tedaviıi ve diğer taraftan da 
başka itlerle uğraşan AgAb Paf, 
hayatında bir çok defalar evlen
mit. o ıamnnın adeti olan tead
dUdU zevcat kaidesine tam ma
nuıle uymuştu. 

Bir aral k Agah Paıa ÜskU
darda oturan Huriye Hanım iı

m i rıda bir kadının kızile de ev
lenmek istedi, fakat bu izdivaç 
yartda kaldı. Bunun Uzerine Agih 
Paşanın lutuf didelerinden ve 
zamane hafjyelerindcn ( Kafcsçi
nin oğlu) denmekle meş bur adam, 
AgAh Paıaya bir cemile olsun 
diye bu kadınla kızma bir oyun 
oynamak istedi. 

Kafeıçinin oğlu uerhal ite 
giriıti... Becerikli bir Çingene 
karısı ele geçirdi. Peşinen on 
mecdiye verdi. Onu Bursalı bir 
bohçacı kıyafetinde geydirdi. 
Eline de beş yerinden kırmı:r:ı 
mnhnr mumile mühürlenmiş bir 
zarf Yerdi. 

- Bu zarfı al.. Sana göıtere
ceğim eve gireceksin. Bu zarfı 
kimseye göstermeden, oturduğun 
minderin altına saklıyacak m. 

Diye tenbih etti. 
Beraberce ÜıkUdara geçtiler. 

Huriye Hanımın oturduğu mahal
leye gittiler. Sokağın b ş na 
geldiler. Kafesçinin oğlu, Çinge
ne karısına vi gö terdi, neticeyi 
köşcba9ındn bekledi... Çingene 
mahir bir aktör gibi rolUnU mu· 
vaffnkiyetle oynadı. 

EvvelA, bir kaç kapı dolaştı. 
Ve sonra Huriye Hammın kapı· 
sını çaldı. Gerek Huriye Hamın 
ve gerek kızı, kalben kllıüklln 

oldukları için bu bohçacı kadmı 
savmak istediler. Fakat kadın, 
milJiyetine has olan bir sırnaşık-
lıkla o kadar dil döktü, o kadar 
yalvardı ki: 

- PekAIA.. gel içeri ... 
Demiye mecbur oldular ..• K • 

rıyı alt katta bir odaya aldılar. 

Renk renle Bursa kunıatlarma, 
hamam takımlarma bakmıya bnt· 
ladılar. Ve bakarken, , kadar 
daJdılar ki, bu mel'un çingene 
karıımm, koynundan o beo ye· 
rinden mUhUr)U xarfı çıkardığmm 

ve oturduğu minderin altına ıok
tuğunun farkında bile olmadılar. 
Mahza fakir bir kadına iyilik 
etmiı olmak için de bir kaç hav
lu aldılar. 

=--.---------=-;.::=====::-.:::a:::ıı 

TERMOJEN 
THERMOGENE 

LApa, yakı, merhem ve 

nir ilaçlar yerine faideli bir 

ureltc kaim ve mahzurdan 
aridir. 

HUtiin eczaneJerde satılır. 

lstımbul'da peraken 1e: 

Her c na •·•• ııe,·ı c.ıkc', lulifo 

MA l'BAA ve F ABR1KASI 

Yarım saat ıonra, birdenbire 
o sokakta bir adam peyda oldu. 

Bu adam mUtahakkim bir gururla 
bir aşatı, bir yulrara dolaııyordu. 
Komıular evvelA bunu bir zam· 
pnra zannettiler. Halbuki, alda· 
nıyorlardı. Bu adam, bir xampara 
değil, Beıiktaı karakoluna men• 
sup bir ıivll poliı memuru idi. 

ÇUnkU, Çingene karııı, mek· 
tubu minder altına yerleştirip le 
evden çıkar çıkmaz, ( Kafesçinln 
oğlu ) na haber vermiı; o da 
mabeyne koşarak (ibriktar KAmil 
ağa) vasıtaaile AbdUlhamide bir 
jurnal takdim etmiftİ. Bu jurnal, 
şu mealde idi: 

(Üsküdarda Rum Mehmet pa• 
şa mahalleıinde sakin müteveffa 
Hacı Kasım Beyin refika11 Huri• 
ye H. ötedenberi bir takım Da· 
ğistanlılarla dilşUp kalkmakta ve 
bunlardan biı cemiyeti hafiyeye 
alet olmaktadır. Bu cemiyetin 
maksadı, vaktile tarafı şe.hanele• 
rinden ilga olunan Dağlstan ala· 
ymm kumandanı olup elyevm 
Bağdatta menfi bulunan Mehmet 
paşanın intikamını almaktır. 

Arka ı ~ar ) 

MUSTAFA CE AL vapurları 
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PAZAR vapuru 

1 K. uni 
:ak~amı uat IS,S ta Karaköy rıhtımından 

<lotru {Jzmir)e hareket-
le pazar· 

tesl 1tUnü İzmire muvualat ve 

ul ı a-llnü İımlrden hareketle çar

:tamba ifÜnO lstanbula avdet ede-
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2 kAnunusani azar eSJ 
gUnU kşanu Sirkeci' den hare
ketle ( Zonguldak, f nebolu, 
Sama un, Ordu, Giresun, T rab
zon, Rize ve Hope'ye azimet 
ve avdet edecektir. 

Fazla tafsi)At için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentalığı

na müracaat. Tel: 21515 

Sadıkzade Biraderler 
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1. No·· N u·· vapuru l KAnu
nusani PAZAR 

~a t ı do )" rkori rıhtınııııdarı lıa· 

r kotle ( ('aııakkalo, lzrııir, Aııtaly ~. 

aiye, ler!llll ve Pıt} !I) A a1.iıııet 
ve ıvdot ede ·0kıir. FM.la tafsi lH 

i ~iıı • 'rk •l'I leyıtıtıııet harıı altında 

a l'nııta ı..!'ı ııı lrıt ııat . Tel. 22134 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
... « • 

Size Tabiatinizi Söyligelim ... 
Rcsnıirıızı kupon ile gönderini . Kupon dığor sa~ famızdadır . 

• 
Zeki ve sokulgandır. 

M il n a kaşa ) a 

karıı.ır, bir 

mevzuu müta· 

laa eder ve 

i karar verebilir. 

Men faatlsrı na 

fazla dilokiln· 
1ük göstermez, 

hazan tesadüf· 
]ere tAbi olur. 

Kadın 'e heyecan mesailine de 
Jikayt kalmaz. 

• 21 Ank•r•'d• M. K•drl Et. 
Ağırdır. Fazla 
giilmeı ve k& 
nu§maa, bae
kalarına min· 
net etmekte 
müsta~ni dav· 
ranır, kadan ve 
sevgi me ele· 

lerinde ihmal· 
oi değildir. l i 
ve hareket 

ıımn kapalı kalmasını i ter, hu::n · 
siyAtlerini, yaptığı işleri belli et· 

k . 1 
nıe ı temez. • 30 K•Y••rl'd• Remzi B. Acül 

ve atılgandır. 

Birden parlar, 
zevahire ehem
miyet verir, 
teoviklere uy· 
sal olur. Şöh· 

i ter, arkada~ 
hk ve geçim 

balı inde iki yüzlülük yapmaz. 

• 23 M. Turgut Ef. Samimi ve uy• 
saldır. Sureta 

ıert \ e şedit 

davranır fa· 

kat göründü

ğü gibi değil
dir. boğazını 

sever, raha· 

tına pek dil~· 

künlllk gö · 
termez, 

il 

49 M. Ekrem B. /ı,k idir. Çabu 
' ~ .ı hf olur. K 
ııhr Hı giic 
nir. :\lünak 
eadnn çekiı 
nıez, fıiJI mu 
cndeleyi da._ e 
eden hadi ele 
re meydan ve 
ınez, talıaın 

müliı pek kuv 
vetli değildir 

Bir §C}ln iüratle meydana gelme 
ıini arzu eder. Acul davranır. 

• 47 irfan 8 
Zekidir. Teh
like ve zarar
lara yona§maı, 

esaiı Ye sa-
ki kalmaz. 

)el eder, mü· 
naka§a yapar. 
baznn hırçın 

olur. Kanaat
kar değildir, menfaatlanm gö-
zetir. 

• 39 Esklfehlr'de Snllm B. Atak 

.. 
ılrğildir. Men
faatlerini se· 
\'er, kolaylıkJa 
feragat edemez, 
parayı sarftan 
ziyade birik· 
tirmiye milte• 
mayildir. Bir 
i.: ba§ o\ınuk 

\'e bu uğurda 
tehlike ve me· 

Jliyetlere "girişmek istemez. 

• ••rlfe H. Güler yüzlü ve se· 

.... 
.. ' 

vimlidir. Arka
daelarile iyi 
geçinir, milo
killpesent, dav
nnmaz, uysal 
ta vru hareket
lerile kendini 
sevdirir. Ça· 
buk müteessir 
ve münkesir 
olur. İçli ve 

alıngandır. Temizliği sever. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
~'17,500,, Adet Nihayetsiz Şerit 

Komiıyonumuzda mevcut nUmune ve ıartnameıi mucibine• 
pazarlıkla satan alınacak olan bu ıeritlerin bedeli 13502 numaralı 
kararname ahkAmına tevfikan idaremiz tarafından Türk parası ola
rak latanbul'da Merkez Cumhuriyet Bankaama yatırılacak ve mil· 
teahhit yerli mAhıulAt ve rnamulltınuzdan ihracat yaptı§'ma dair 
veıil<a göıterdikçe bankaca iıtibkakı te1viye edilecektir. 

Taliplerin nOmune ve ıartnamel•rlmizi gördUkten sonra pazar· 
lığa iştirak etmek için ~o 7,5 teminat akçelerini hamilen 25-1-933 
çar,amha günl\ saat 15 te Galata'da alım eahm komiıyonuna mll
racaat etmeleri. 

~ ;: 1 l&tanbul Belediy_si llinları r * ~ 
K.en eruurgaz met<tebının tJıııırı .. apaıı zartla rounalcaıaya 

konulmuştur. Talip olanlar ıartname almak ve ke,if evrakını gör
mek üzere hcrgt\n Levazım MUdUrlilğllne müracaat etmeli, müna
kasaya girmek için de 43 liralık teminat makbuz veya mektubu 
ile teklif mektuplarım 9· 1-933 pazartesi glinU saat on beşe kadar 
daimi encl\mene vermelidirler. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Koıııiıyonda mevcut nl\mune ve 4artnamcsi daireeinde (200) adet 

dişlı b çak pazarlıkla ve bedelleri dövizle ödenmek üzere aahn 
alınacaktır. Taliplerin nUmune ve ıartnameleri görmek Cbere her 
ırün Te pazarlağa ittirak etmek Uıere de (0o 7 ,5) teminat akçalarını 
hAmilen 14 • l - 933 cumartesi günU aat 14 te Galatada Ahm, 
Satım Kouıiıyoouna müracaat etmeleri. 
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1rgiltere r-N fımeti tarafından Gnıt 
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CANAKKALE 
-189- Y aıaa: C•ner.111 "6lande11 

Gelibolu'ya Gönderilecek 
Olan Kuvvetler 

Bir reçel vıya koaıene 
lnatuıu açılar açılma• tlzerlD• 
derhal bu ılnekler u,n,oyor 
Ye konaervenin lzerini yığın 
halinde kaplıyor1ardL Efrat ara
anda yemek yerken veya bir 
parça uyumıya çalışırken yllıleri
ne koymak için bir parça tnl 
paha biçilmez bir matah halini 
almıfb. 

Haziran e•aaıhna doğru ahval 
•• vaziyetin vahameti efradın 
yalmı maneviyatım değil, ayni 
zamanda ııhhatini de bozmıya 
bqladı. HergUn hasta miktarı 
gittikçe artıyordu. Hele o zaman 
aari olan ishal hastalığına tutul
mıyan bir tek fert kalmadı. Bu 
Taziyette yegane parlak cihet 
deniz banyoıu idi. GilnDn her 
aaatinde Adalardenizinin sahilleri, 
felaketlerini denizin maviliklerin· 
de unutmaya çahpn çıplak vü
cutlarla dolu idi. Bunlar bile 
dtiımanın topçu ateşinden ma.aua 
kalmıyorlardı. Fakat denizde beş 
dakika olsun ıerinlemenin ver
diği zevk bu tehlikeyi de göze 
aldırbyordu. 

Yarımadadaki vaziyet bay!e 
elunca, cenup cephesi karargl· 
lımda, ileri gidilmesi ve Ahiba-
ba'nın zapledilerck bir an 
enel itgal alboda bulunan 
.abanın tevsi ediJmesi ve bu su
retle topçu ateşinden biraz kur
tulnıak hususundaki arzuyu tak
dir ve kabul etmemek kabil de
lildi. Gerek Jeneral Hunter -
Weaton, gerekse Jeneral Gauraud 
knçok fakat iyice tertip edUmiı 
mfitemadi hücumlarla, fazla zayiat 
Yermeden oldukça arazi kazaı:ı
lacağına kanidiler. 

Lord Kitchener ise bUtlln tak-
riye kıteatının vüruduna ve bunlar
la birlikte ani ve umumi bir taar
ruza ıeçilinciye kadar yarımada
daki kuvYetlerln olduğu gibi mu
hafaza edilmesi fikrinde idi. Na-
SUE sı 

Q -~ 

1 
ıwiyat cib•tiadea iNi fikir Jeneral 
Hamlltoaua fikrine de tetabak 
ediyordu. Fakat tatbikat aahaeıa
da, bllbasaa mltemadiyen faaliyette 
bulunan azimklr bir dnıman 
kU'flııada böyle atıl bir vaziyette 
kalmanın imklnı yoktu. H~IIu 
cephesinde biru daha yer kazan
mak yalmz maddi ve manevt bir 
zaruret değil, fakat aym zamanda 
e1radm mane•iyatıoı yObeltmek 
ıçın mlltemadiyen taarruzi bir 
halde bulunmak noktai nuarm
dan mObrem bir ihtiyaçtı. Ahi· 
baba 11rtlaranı bir an evvel 
zaptetmek arzuıunun mühim ae-

. beplerinden biri de, bu auretle 
takviye kıtaatı gel,oezdeo evvel 
Helleı cephesindeki kuvvetleri 
tahfif etmek ve buradan alınacak 
mlibim ku·netleri de kat'i Jarbe· 
nin indirileceği Anzac cephesine 
ıevkecf ebilmekten ibaretti. 

Bu mülahazata mebni Başku
mandan üçi1ncU kirle muharebe· 
aindenberi cenup mmtakas nda 
8 inci kolordu ile F ransızlarıo 
yeni yeni hücumlar için yapmakta 
o~dukları haz rlıklara devam edil
mesine müsaade etti. Bu hü
cumlar limit edildiği derecede 
muvaffak olmasa dahi Türklerin, 

as l harekAta ıahne olması düıünfi. 
len Jeneral Birdvood cephesinden 
nazara dikkatlerini uza aşbrm f 
olurdu. Fakat ayni zamanda 52 
inci f rka ile yeni ordunun üç 

fırkas nın hiçbirinin as l bllyük 
taarruzdan evvel yapılacak uf .ık 
tefek muharebelere iştirak etti
rilmemesi de kat'i surette karar
laıtırılm şh. 

Gelibolu yarımadas na göo
derilecc~ olan Oç yeni fırka, 
blr kolordu ıeklinde tertip edile
cekti ve Jeneral Hamilton'da bu 
kolorduya münasip bir kuman· 
dan tayini için lort Kitchner'lc 
mubaber" etmekte idi. 

( Ar1'ası yar 

HAYDEN 
1848•1932 

85 senelik mevcudiyete malik müessesedir. 
Şöhretini kazanrmı we büyük babalar nazla babalar n zıa 
ibtiyacatını temin etmiı bulunan HA YDEN müessese i 
satbjl mallarıma mükemmel cinsini takdir· etmesini bilen 
muhterem 1atanbul halk na daha uzun müddet müfit 
olmak ümidindedir. 

HA YOEN müessesesi müdüriyeti; herkesin istifade edebilmesi 
emelile ve tcessüsünün 85 inci ıenei devriyesi münuebetiie 

FIA TLAR 1N1 mühim bir surette TEN Z 1 LE 
karar Yermiştir. Her •akit böyle müstesna f rsatiara 
tesadftf edilmediği cihetle 

HE?İNİZ iSTiFADEYE KOŞUNUZ 

ALEM RAKI FABRiKASI 
Muhtel'f'm mU,terilcrinin yeni sf'nt'lerini tebrik ~~er. 

~--------~ ............................ .,.. ... , - . 
inhisarlar idaresinden: 

Satı ac k eşyanın nev'i mahammen miktarı bu 1 urıduğu mahal 
A.,1balaj kağıd parçaları. 5030 kilo Azapkapı tütün depo~m. 

Satılığa ç kanlan yukarda miktar Ye nev'i yazılan 5 1 933 ta
rihinde saat ikide müzayedesi yapılacakt•r. Taliplerin Cibaıide Je
Yazım f daresindeki Satıı Komisyonu ıa teminat akçeleri!o birlikte 
•uracaatları ilin olunur. 

SON POSTA 

Faydah ve hoş bir. hediyedir. 

s A T 
• E. 1 

6 ili 12 ay vade ile c 

p A R A 
Arttırmak Bir Meziyettir· 

Her Fırsattan 
PARA 

•• 
Blll KUMBMA 

~ALiNiZ. 

İstifade Ederek 
Arthrınız! · 

r # • • ' ' ~- . • -

il Dr. HORHORUNJ ~l 
Mekt ıı o agındıı,ı ıouayoııeh ıne· 
ı;iııl l.:apaıı11~11r. Hı rglın sabahta ı 

1 ak,.uıı ı kndar 1 ıı•t ılarını E ninöuil 
Vıılide kıraath.uı "1 y:ı'l ndaki mu ı
\('n••h ı c<ımde l z ıt t ıla\ı "1 r. 
__ .. Tel. 2.4131 , 

Her ıene olduğu gibi bu sene 
dahi en zengin ve en müntahap 

çe~itlerini en ucuz fiatlarla 

OS. FERRUH 
ve 

SANAi KAZMIRCI 
( Sabılc Ştein) 

maoazalarınd• bulecajımzı 
unutmayınız. 

Bı'\'ıt~I u 1,.,t:k l:'H .~ıd<la!!i No 303 

Dr. A. KUTİ~L 

l 

Karaköı BlSrek;' fı·ı 11 ıır.ııınd.ı 3.ı 
------------- - ----

Dr. HafızCeınal 
Dahiliye mütehassısı 
~umadan maada hergün (2,30-

5) lstanhul Dıvanvolunda No. 118 
Tel. 22..l:H 

bon r o•l• Nlauıa ..... 

Salıiô. : A! Ekre n 
l'4cıuy4lt u1ud.ır u: H.l.l 1..lUi 

. 
inhisarlar Umum Müdiil'lüğünden: 

1200 Adet Kıyım bıçağı 
Şartnamesi mucibince paıarhk1a sat• alınacak olu ba bıçak• 

ların bedeli (13502) numaralı kararname ahkAmına te•fiku idaremiz 
tarafından Türk paraaı olarak lstanbul'da Merkez COmhuriyet 
Bankaam11 yatarılaclc ·.e müteahhit yerli mahaulAta ye mamallımıı· 
dan ihracat yaphğına dair vesika g6ıterdikçe Bankaca iatibkakı 
teaviye edilecektir. 

Taliplerin ıarlnaoieyi gördülden M>nra pazarbğa iıtirak etmek 
ıçın °o7,5 teminat akçelerini hamilen 18-1-933 Çarpmba gtinU 
saat 14 te Galata'da Alım Sabm Komisyonuna milracaatlan. 

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



Bu adam büyük bir feliket geçirdi 
Eğer vaktile iş Bankasından bir kumbara alarak 

biriktirmiş olsaydı, şimdi bu felaket karşısında: 

-

NIDIN 
Bütün m~tehassıs diı tabipleri 

RAOYOLiN 
dl• macununu .. v .. ,• edl,ort ... 1 Ç8nkG r 

Diıleri beyazlatır. Diı etlerini 
Kuvvetlendirir. Ditlerin 
çürümesine mani olur. 

RADYOLINI 
Unde 2 ,t,.f' kıt il An • • 

Ağız kokularını 
deffeder. 

Muhte.if eergaierden 18 

diploma. 42 altlD 

madalya 

~~'3! kazanmıttır. 

itlilaaaıshk ve kuvetaidUc 
faide w-e t..1'1 ,arllleaı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede aatıbr 

JI 


