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Sene --
F enerbahçe Niçin Yenildi? 

, l 

Dün havanın bulutlu "e rüzglrh olmHına rağmen güzel ve ıengin bir ıpor günlt geçirildi. Kadık6yündı 
Fcnerbabçe kulübünün bimmetile vücuda getirilen güıel ıpor .abasının küşat resmi icra edildi. Büyük atletizm 
müsabakaları yapıldı ve Fenerbahçe ile Galatasaray birinci takımları karşılaştı. Müsabakayı ( J-2) gibi bir farkla 
Galatasaray kazandı. Spor muharririmizin bu müaabakalu hakkındaki yazılar1nı ıpor sayfamızda okuyacaksınız. 
Rcamimiz dünkü müsabakadan bir intibadır. 

Se isef ainin Vaziyetini Rsoma . 

U.. M b' T k•k E • eyahatı Ç e US et } th :6-nkara, 14 (Hususi) - Bar 
vekıl Paşa ile Hariciye Vekili 

Görülen lüzum üzerine Gire· 
•~n Meb'usu Musa Kazım Beyin 
rıyasetinde üç kişilik bir meb'us 
heyeti, Seyrisefain idaresinin 
bütçe vaziyeti hakkında tetki· 
katta bulunmuş ve raporunu 
alakadar makamata vermiştir. 
Bunun üzerinedir ki, idarenin 
müdürü olan Sadullah Bey vaki 
davet üzerine Ankaraya gitmiş-
tir. Milli vapur kumpanyalarile 
Seyrisefainden mürekkep bir 
anonim şirket teşkili hakkandaki 
tasavvurlar münasebetile hasıl 
olan vaziyete gelince ; milli va· 
purcular, hükumete müracaat 
ederek denizcilikte rekabetin 
şirket veya inhisardan daha fay
dalı olacağını bildirmişler ve bu 
fikir kabul edilmediği takdirde 
d.evlet inhisarına değil anonim 
vırkete taraftar olduklarını söy
lemişlerdir. Vapurculara henüz 
kat'i bir cevap verilmemiştir. 
Büyük Millet Meclisinde bu me
sele hakkında muhtelif fikir ce
reyanları vardır. Bazı meb'uslar 
denizcilikte devlet inhisarına, 
bazıları da anonim şirkete taraf· 

btardırlar. Seyrisefain idaresinin 
Utçesi müzakere edilirken bu 

ıekiller Uzeriode münakaşalar 
olacağı kuvvetle tahmin edilmek· 

Giresun Meb'asa Kazım Beg 
tedir. Son şekil bu münakaşalar
dan sonra taayyün edecektir. 

Bir Memur Ortada Yok ! 

Tevfik Rüştü Beyin Roma seya
hatlerinin tarihi tesbit edilmiştir. 

Sayahat aym 24 Ülıcii günü 
icra edilecektir. Burndan f stan• 
bula hareket edilecek, seyahat 
lstanbuldan itibaren deniz tarikile 
vuku bulacaktır. 

Ağrı Şakaveti 
Adana Ağır Ceza Mah
kemesi Bugünkü Celsede 

Karar Verecek 
Adana, 14 (Hususi) - BugUn 

ağır cezada Ağrıdağı şakaveti 
maznunlarının muhakemesine de· 
vam edilecektir. 

iki yüze yakin bulunan maz
uunlardan ( 155) İ hakkmda müd
deiumumi ölüm cezası talep 
etmişti. Kararın bugünkü celsede 
verilmesi kuV\'etle muhtemeldir. 

Rusya ntiba 
Bugün altıncı sayfamızdadır. 
Sovyet Rusyanın "Plan" 
faaliyetinden bahseden bu 
yazı, komşu bllkftmelin İf 
metotları hakkında vazıh 

bir fikir verecektir. 

Seyrisefain hesahat müfettiş· 
leri, idarenin her şubesinde tef
tişler yapmaktadırlar. Dün de 
Kadıköy iskelesindeki gişeler 
hesabatının teftişine başJanmışbr. 
Gişe memurlarından Seyfi Ef. 
birdenbire ortadan kaybolmuştur. 
Seyfi Ef. ye ait gişede mühim 1 
bir ihtilAs olduğu söylenmektedir. '------------.J 

n 
Usküdarda KasaP Osman isminde 
Bir· si Bir Polisi Ve Bir Yolcuyu Vurdu ' - ·--

1 

Fakat kasap Osman tabancayı vermek isteme• 
Dün Üsküdarda feci ~;k~ı bir cinayet olmuş, 

bir polis memuru ve bir yolcu vurulmuşlardır. 
Tah!~ikatımıza göre hadise şöyle geçmiştir: v 

Üsküdarda T ckkekapısında Çavuşdere sokagın· 
da oturan Osman isminde bir kasap yoldan ge· 
Çerken bir aralık tabancasını çıkarmış ve havaya 

boşaltmıya başlamıştır. . 
O civarda nokta vazifesini ifa eden polıs 

Şefik Efendi ucrhal Osmanın üzerine gitmiş, ken· 
disine ihtarda bulunmdkla beraber tabancayı da 

aJlllak istemiştir. 

miş, ayni zamanda belinden bir kama çıkararak 
polis Şefik Ef. nin sol omzuna olanca kuvvetile 
indirmiş ve hızla kaçmıya başlamıştır. Herifin kaç
tığını gören Remzi Efendi isminde bir yolcu Os
manı yakalamak istemiş, garip adam bu sefer de 
ayni kama ile bu zavallı yolcuya şiddetli bir darbe 
indirmiş, adamcağız kanlar içinde yere yuvarlanmışbr. 

Yaralı yolcu ve polis derhal hastaneye kaldırılmıştır. 
Zabıta memurları bu kanlı adamı beniiz bulama
mışla,dır. Hastaların vaziyetleri tehlikelidir. 

T 

bergi Öü Bulunan 
Mese es· 

Ceset 
Polis 

Bulunduktan Sonra Bir 

Nev-York, 13 
( Hususi ) 
Lindbergin aylar• 
danberi aranan 

A 

Amiri Tevkif Edildi 

yavrusu, nihayet 
aıu olarak bir çöp 
tenekesi içinde 
bulundu. Bütün 
Amerikayı derin 
bir teessüre boğan 
ve Nevjersi valisi .. 
nin resmi ağzın• 
dan duyulan bu 
mllessif hadise 
ile ikinci bir 
müessif hAdise 
daha vuku buldu. 
Ve Ohyo eyale-
t~nin polis amirle- Hagdatların öldürdüğa küçük Lindberg 
rınden Gaston Muis ayni günde mişti.Memleketi ve Lindbergi seven 

· tevkif edildi. Çünkü bu adam, Madam Maklen bu parayı derhal 
Maklen isminde milyoner bir kadına Muisin emrine amade bulundur-

müracaat ederek çocuğun wni muş, o da dolarları alarak orta-
bulduğunu, fakat haydutların 100 dan kaybolmuştu. 
bin dolar istediklerini haber ver- (Devamı 11 inci sayfada) 

Sovyet R~syanın Açtığı 
Kredi Ve iş Adamlarımız 

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

't~mlekRtiİizle ~ov!et Rudya .~drasmda yapılan yeni bir mukavele 
m~1cı ın1~e l kus ar, yırmtı sene .. e ok~nm.ek üzere Türkiyeye on altı 
mı yon ıra ı mensuca sanayıı ma mesı ve malzemesi verec ki dir 
Bu malzeme ve makinelerin Türkiye iktısadiyatında yapa -: e~ · • 
hakkında iktısatçılarımızla ve iş adamlarımızla görüştük v~agıu e~~~ 
ceye vardık: f ne ı 

-. "Bu. yardım çok fard.ah. bir yardımdır. Yardı mm mensucat 
sanayhıne. a:t olmtası kı.y1 metini! hır kat daha arttırmaktadır. Türkiye her 
sene arıç en o uz mı yon ıraya yakın pamuklu ve buna .. ·ı 
eşya ithal etmektedir. Bu on alb milyon liralık kredı" pa kml uması 

t 
'th l"t ··h· ' mu u men-suca ı a a ımızı mu ım surette azaltacaktırr 

Belki de ~~ ~abada ~rtık ithalat yapmak ihtiyacım duymıyacağız. 
Kumaş . sa!1ayıımıze gelmce; mevcut fabrikalar memleketin elbiselik 
kumaş ıhtıyacıoın msfmı karşılamaktadır. 

Türkiyenin kumaş ihtiyacını tamamen karşılayabilmek için daha 
sekiz milyon liralık tesisata ihtiyaç vardır. 
. . Bir ara!ık İsviçre~il~rle N~~veçlerden mürekkep bir grup bu 
ıh~ıyacı tel!1ın . et~ek ıç_ın büyu.k ku~aş fabrikaları yapmak iste
mışse de ış bır turlil ıntaç edılememışti. Alman İtalyan ı 
Türkiyede mensucat. sanayi tesi~ etmek için uğr~şıyorlardı. grup arı 

Rusların yardımı ıle artık, mıUt mensucat san ·· t · ._ 
mllmklln olmuştur. iş sahası açılacağından b. a);ı esıs 1 İtme.• 
bulacak ve bu sahada harice d8viz çıkarmakçomecbam~ eti~rd ıı 
kurtul 

.. . • · k urıye n en 
acagımız ıçm paramızın ıymeti de artacaktır. " 

1 Aradaki Fark! .. 1 

Kadın - iki oda kaldı. Birinin aylağı beş ötekinin sekiz liradll'. 
Müşteri - Aradaki fark nedir? ' 
Kadın - Beş liralık odada bir fare kapam bulunur. 
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Sesi J l ıiaıkın Çunün Tarilıi 

Taksim Abidesinin---~~------.... _..__.. .... ______ Yakalanan Kızılba 

M~!~~r:=·~~~ ŞİKAYET 1 Tütün ı f S U:~-;uy,_h1.c;.kl.,~.~e~ Nid~ınPr •in boaaı...,. batlam .. • u._.ı V. ---- I "' ı •-• 

.......... ,...,.,.,r. a. ....... e n.umpangaıar Kongrede Neler Ticaret Odtısı .,.. 1 , •• 1s ....... iı. o.ma1 n•h•· 

........... ., ller, 81... ,..... le• llıi lalllbaı .. ,.. rec .. 

w, ktQll•n•• .. ••ü•dltü•• ı Fiatleri Görüşülecek? Para Cezası •1ı. ,.,bldan bir za•••d•ojand ..... 
•tatıdaki _.,_. a.l6N ettik: malar tarafından yakalanmıı ve Ad-

--~~~!•,, ... , ' "..... T-· ,,.e .,.,~,·ı Ettiler ,,. h ·ı E1 

J k n,.,. nr1••1ttir. --- ı • •::1 Balıar. Tllrlc Ye Yunan mu- ı a Sl uece Ar••· iftira• eden 151 mltP.Cavi• 
- Tak.imdeki Cümhuriyet 1 rahhaalanma iftiralrile tebrimizcle kl ... nın de pyrlmeYkaf otar ak 

lbideai yine çatlamıt- Geceleri Türkiye De Avrupa limaalar1 bir tltla k•,..ai topluacaiı- Esnaflann Ticaret Od••a •alaakemelerlne bqlanmqbr. 
arUIDCfa faaliyette bulunan Pake, kaydedilmeleri maelesinia Wr R Sefi l"Xi 

sizli ell~r çatlaldarı kapatayor· Sema Maritim ve Mesajeri Ma- m yasm1fblr. Koapeaia ba ayan tlrll arkua alma.adi. Ba .... Olftl ır '• 
larmıf. Tabii bu sizli kapaklı ritim Kampan1alanndan fiklyet- JİnlİIİlle cloiru toplaamam ...._ mata verilea karana tatbikabncla Aakara 13 ( Hmmt )-lzmir 
iflere bq vurduran sebep bunun ler batJamJfbr. Haber aldajlmıza temelclir. M&teha111alar, Şark ... klllta tead8f edildiii ..a.- ... ~ Vuaf Beyin Ro .. mefir-
kuaurlarını kapıyarak paralan gire bu iç kumpanya IOD -- tlltllacllliünli içiade bahaduiu plmaktadar. Ôlreaditimile fire liiille t.,W ihtimalleri bnet• 
ıekmektir. la- abideleri aiçin manlarcl. nakliyat fiatleriDİ bir baı.... vaziyetiade.a lmrtarmU tehrimizde İf ı&ren eaafludan leniyor. 
yapar, heykelleri Diçin diker? miktar tezyit etmiflerdir. Bu Ya- icin her iç memleket arumcla lacaret Ocluma 

1
a11lnhnn Jan Dark 

Bir dehayı, yabat bir ... bnyı ziyetten bilbaua ihracat ef)'amız bir •Naflll• IAzım geldijini te.- miktan henlla pek uclır. lllhim 
ebedilettirmek için ba zahmete mlteemir olmaya başl&IDlfbr. pit Ye bunu memap olduldan bir kısmı b.ı&ne kadar DJit Fraua ltahriyeıinin en ,_ı kr•• 
btln Harici ticaret ofisi bu vaziyeti blkimetlere bUdirmiftir. Haber muamelesi için mlncaat etmif vı ••ıat1en olan C Ju Darlı) zırh-

Şa~ ..:a.: lla lar u f naun dikkate alarak ltalyan İt- aJda.ı..IDIU gire konfenuta talan d-Ml..a:r. lacaret Oclua ba p0 bi baı tlln 11•••••u •• ..... t r. Kru-
•- bra •- caret Odasına mlracaat etmif Ye •• "'•- Yulr ........ alb ... blaeak, 1oa• 

8idir. 8-a ebediyet reaıl YereD zinatiain tahdidi Ye iç memle- emallara tekrar mlracaat ederek ra Kl.te.feye sidecıtltir. 
ancak bl,le M,lreller6 Bizde eu• aakli1at tarifesinin makul ketin .,nelik iltihuliain tayini ba aJln aoauna kadar blt&a p; V 
ialalabtmm cilaaa dard .. ça bir ve matedil bir dereceye tend&ni menabaha olacaktır. lstihu1 ...,.. OdaJ• kayit m......a..iai 1 '••~ 

--•- 1-ed"k F istemiftir. tahdit edil~ takdirde Bulcnır- aJan b·ıclirm· • Bu Gete•lercle cProYidanı) U•intl• Ut ra ile yapt11111a IH 1 • a- Allkadarlar memeleoia yalan- u••• ·- yapbrm •• 1 iftir. bir Fra11111 lranaatlantik se nial 
bt ba heykelin &arl faniler ka- da ihracat tacirlerimizin lehine lan yirmi, Tlrld1e ve Y unaaİI- tarH.e kadar kaydedilmiyenlerden lmroı ada1 ci•anacl karaya otur., 
tlar bile olmadı. Bence, bizim olarak balledilec~ni &mit et- na kırkar milyon kilo t8t8n zer yls ..... bin liraya kadar ır.Ufba. Ta•ua·ye pmflerl.ıa ... va• 
jplqlAbımıD abiclesiz btrakmak melrtedirler. etmek hisseai veıjlmeıi çok ceza alınacakbr. paru dGn y&zdürmiye ma•affak 
İatİJen mea'aller kimae bulanma- muhtemeldir. olmutbrdır. 
Mtr. Bir Hile Mi? Bu takdirde, iç memlekette Borç Tahvili Vazife Bastnda Vefat 

• - İatİUal edilecek olan ba yUz 1-.buı Pos • ıeal llersul 
Ahaet a. ' Kaabca Çılllkh caddeel 9 , Gümrük 14'.laresi yeni Bir milyon t6t6ntıo yirmi milyonu Son Günlerde Fiatler •airell a.,m Kemal Bey dil 

- Ba lbideain daha yapıl- Mesele Üzerindedir dahilde sarfedileceği için balo- Düşük Didiyor •aa fe .,., n kalp nktesinden 
"'ta seae laflara çatlamııb. Araya kanlardan beynelmilel piyasaya ••aa l'm 
pea bir ltalpa mlhenditiıi Baza muhacirlerin Bulgaristan seksen milyon t&tlin se.,kedilmİf Bir hafta e;;el Paris bona- llrfiı Sıfirimi n ~ hh1ti 
laakemliiile f8tlaldar yamanmış veya diöer yerlerden aelirken 1 k Tabcli J • nda yirmi iki franga, bizim pa- BerUn, 13 f A. A. ) _ Tir •J• 
Ye ihtillf halledilmişti. Aradan • • o aca hr. t meae esine ıe- ra ile kırk beı lrul'Ufa kadar Sefiri Kemaleddin Sa ndi-

beraberlerinde kftfliyetli miktarda ince: Bunun daha ,ivade arui ylik••len v Dü unu Muvahhid 1 L!- tene ı-medea tekrar •··- _, """' e Y e ne ıe mittir. Profe · r S u brueh 
.... -y Ml'I' teker ıetirdilderi ve bunlar için Ozerinde, iyi mıntakalua d6· buglbalerde bira d6tm&fttii'. Per- imddlk H ta lü -'- eh 
larda - .. 1rı- arılmıfbr. k d ki L- p ,_,_ ş ame J• zum 111111111a tan• 
r~ 7 gftllll'I reami verrae i erini yaz- nilm tevzi etmek Rretile yapıla· şemuc gün& gelea aria te._ır... " ıiylc•lftir. 

&. lbideain iyle asırlarca maıbk. Gilmr&k idaresi bu me- cağı zannedılmektedir. Konfe- ekiz frank yetmiş santim, JaDİ biz r Bir Ka da So 
, ... m ...... ~ arbk kat'ı surette -•ak ... __ k bi para ile otuz dokuz kunt• olduatJ vga n ... --·ı -•· mele ile .- Buat" olan mi "m nnstaa kat'i ve m&abet kararlar --r e· ..,.._ il•- L----a.-.L.. -'--•--. F•t fiadi 8' yapa· .,.. ı•ee ~u--,.tatla 
........ ,.-. Wr M • ---~L li~f~!!!m_-ır.. 1 ·wr.lll·'•• 
IMak He,keltnt -- 1..W.ı B. meseleyi tetln1c etmektedir. üzerinden mt anele gBrmüştür. ıraa anen n aa ıbl otan uı~ a 
Japacak. Acaba paralannı tama· Bir Ag/ık Efendi S.lihattin isminde blrlJle 

-· .... macLr. A1au,.. wıl Bir Lahit Kabvecı·ıer ...... •tmlfler, neticetle SalAattln 
Wr vaziyet hami olacak. Hulasa llıracaf ~';~ Elenctiyt atu' ••et-
MticeJl pek merakla bekliyorum. ·opkapı Mezarlığında Mii- ihracat ofiaİllİD yaptais ltir Kendi Aralannda Bir Ce- Kllçlk San'atklrlar 
• kadar paranın ıittiiiae mi him Bir Eser Bulundu iatati8tlfe gire Nim ayı zarfm- Piyuo muallimi Ltmaul Pa· 
,....., ,enW ,.p11ac:aksa o ela k ti < 16) miyet T eıkil Ettiler -•-•n mıai mini ta • • ....._ bariç memle e ere 1,040,9 r- ,__ -

tllel .. ,c:t..a ,_idea bomla- Müze Mldlliiftne, Topk P liralık tltlln, 549,388 6ralık pa- Şehrimizdeki kma kahveciler- ltlylk bir ma.aff;&kay" ikinci 
eatm• an actn111. mezarlığı içinde bir yeniçeri)'\! _Lı. konaerlerlnl nrmitl d r. Dnnkl 

ti mak, 158,911 lir- maden ki- den birçop, bir, iki tacir m0a- ..... kA..&L'-in --t.. 
1 
• .a r .. a...._ 

Ceaal a., • Plllh Atpaaan cadde• 31 • 

-T abim lbideai yapıldığı gftn
tleaberi dedikodudan kurtulmadı. 
Heykeli beteamlyenler oldu. T..
lan İJİ delildir clecliler. Siaim 
beykeltrqlanma da huna kadar 
" bundan daha iyi bir heykel 
,...atabilirlerdi deaildi. Ve nihayet 
uman herteyi ortaya koyda. 

He,kelia tqlan çok çlrlk, 
adeta tm flbi eriyor. Benim bil
tllllme ,.. Mnh Kuaonik_a1a 
..._ ....... ~.v.-,._ ~_;m .......... 
....... ,_ blJlk .,......... ... 
iN meydanı ı.e,kelsia bu-aka-ta .. k••••·· ta..m-t ta .. 
liillmeBdlr. 

ait tarihi ehmmiyeti baiz bir ait r-LL k ol--L eli ~- ...... ~· '°....-
Jihit bulundap ihbar edilmiftir. mGrii, 371,782 lnuaa İç fandı , tema m.a isen, jw tacirler- taldan ...... dikleri Hn•at kabil.,.. 
Mlbe memurlan mezarbkta tet- 188,907 JiraJık avderiai. 288,760 den kahve almakta mllfklllta t •• ltelliydi. 4-12 y.,..da olaa 

Hralak arpa, 315,635 liralık af- ımamaktadırlar. Bu yaziyete bir mlai IBiDl ••'atkirları tebrik ederi .. 
kikat yapllllf)ardar. Llbit mlbe- -·- 'r... /c 'r. 
DİD SlleymaaiJedeki t.Jım eser- yon 942,871 liralık yumurta, çare bulmak &zere kuru kahYe- ı ıı.r ı· • 
leri mtlıelİ ittisalinde açhia ki- 118,260 liralık palamut ihraç ciler aralannda bir cemiyet J•P- E .. J 
tabeler mlsetine nekledilecektir. edilmiıtir. mışlar ve idare heyetlerini de ncumeninue 

Samatyı Deniz Hamamı 
Belediye tarafından Samatya 

da yaptardacak olan deniz hama· 
•Dm infuana yakında bafla
aacalmr. 

Yeli Tra111t1J Tarifesi 
TraaaftJlŞirketl bitin Udar-

• ..,._ - .... _ .. _ itn.na 
,_ l:elifes:lli tatbik et.iye 
bePJ!ICalriir. 

Guzel Bir MDsamere 
l.taabul Kıı ()rtamektebinde aon 

aıaıf talebell taraflndaa dh, w• 
1ene1i •lba,.ei ml••ebetlle ..... bir ................ ,. ~ 
yet p.teren ban•• kıılar ıols al• 

1n.-. ... br. ---~ 
Yeli Bir Sesli Filill 

Blrbt ..... ,a,w. P9f tanfıa-
4aa C maldM ...,...... W.11 
TDrkçe ... u bir fiil:. r•Pll•ıftw. 

seçmİf)erclir. Birlijba Reialljiae Ankara, 13 ( A.A) - Tlrk ta• 
kahve tadrl Ali Şamil, Umumi r hi tetki• eacGme9i11ia Tnflk 
kltiplillne ele Mlimtu Beyler ıe- Berclea inhilal eden nlalill-
tirilmlflerdir. ikinci nlı ~ora otl• Yasal, 

--- ...... ...Wlfi•• Bola meb' .. Ha ... 
Ticaret ll1111ssiheri c...a .. ...,._ ........ R11.1et1-

Ça-•- ş--1..1 U.IL- elml U-ahl JU• WKllı lll'll ,. ~ ..... .. .... .. ...... Kandlre. Karaclellis Er='nz ., •s-• ırcss., ...-. .,. .............. ,.... ..... 
Henclek, Vize, Ke1_8!',_ o.,.. _. Nnut. u••••· ••ııt. Alt
Kanmlıal nc.etOdalm'I, ldrw met a.a, Hamit .,. T.U. T_..,. 
mlmelllil m De JMm Ticaret r .... .._ Bey• ......... .._. 
Odalanna raptedDmiflerm. "eli anif , r ır. 

Pazar Ola Ha.san Bey Ve k.ooperalif ç:tık 1 _____________________________________________ _.. ....... ______ ,..,... __________________ __,; 

.. ,. ..... "' 
Aalat INt~ 



Her gün 
------Türk 

ltalagn 
Dostluğu _________ ,_ s. -

Son günlerde Avrupanın muh· 
telif noktalarında, muhtelif siyasi 
hAdiseler oldu, her biri diğerin· 
den daha ehemmiyetli telakki 
edilmek lazım olan bu faaliyet 
•~asında f talyan Hariciye Nazırı 
Sınyor G randinin İtalyan Meb'u· 
•.an Meclisinde bütçe münasebe· 
hle bir nutuk söyledi: 

Bu nutku gözden geçirmek 
ve tablili~i yapmıya çahşmak ih· 
~al edilmiyecek hususi bir va· 
tıfedir. 

Çünki M. Grandi, bu nutkunda 
~akın Şarktan da bahsetmiş ve 

Una hususi bir ehemmiyet te 
~ermiştir ki bilhassa bizi alaka· 
dar eder. 

Tahdidi Teslihat Konferansmda 
~Udafaa edilen İtalyan noktai na
tarının izahı ile başlıyan bu 
•özler, binnetice Tiirk • İtalyan 
lbünasebatma intikal etmiştir. 

Lozan Konferansındanberi bü· 
{.~k Garp devletleri arasında 

Urk cümburiyetine en fazla 
•lika ve hususi bir samimiyet 
Rösteren devletin İtalya oldu· 
i~nu kaydeden nazır ezcümle 
dıyor ki: 

•
1Gerçi bu samimiyetin esası, 

Şarki Akdenizde Türk • : İtalyan 
rnenfaatlerinin müşterek olması .- 
dadır. Fakat nihayet bunu da 
•öyleınek, hakikati itiraf ve tas
dik etmek demektir.,, 

Türk - İtalyan dostluğunun son 
resmi tezahürlerinden biri, M. 
Grandinin geçen sene Ankarayı 
2iyareUJe teceJJi etmişti. İki devlet 
arasında, Anadolu sahillerine 
yakın küçük adalara ait noktai 
nazar farkından başka bütün me
seleler, bu münase-betle halledil
mişti. Birkaç ay evvel de bu 
adalar ihtilafı tesviye ol~1ndu. 

Bu mi1nasebetle imzalanan 
ı>rotokol, denilebilir ki, iki tara· 
fın da müşterek menfaatlerini na· 
~arı dikkate alarak tatmin 
etmiştir. 

M. G randi, nutkunda, bilh~
ıa bu i i:afa t emas ettikten 
s.onra iki hükumet arasında ara
ziye müteallik hiçbir ihtilaf kal· 
~adığmı tasrih etmiş ve mayıs 
r•hayetlerine doğru Başvekil 
srnet Pa~anm ltalyayı ziyaret 
kdece~ini haber vermiştir. Nut
l un bıthassa bu lusmında yükse
ben alkış seslerinin manası, el· 
k e~te ki dikkatten kaçmıyacak 

a ar mühimdir. 
}{ Rejim farkına rağmen Sovyet 
d usra ile anlaşmamız, birçok 
edıkodulara rağmen teessüs 

yie~ Türk - İtalyan dostluğu, 
1 
~kın Şarkta sulhün temel taşmı 

t:~laınlaştıran mes'ut hadiseler 
akki olunmalıdır. 

. Çorapç,farrn Şüphesi 
old ipek çorapların gümrük resmi 
.a· d~kça arthrıldığı halde pi ya· 
t~d ~ ucuz fiatle ipek çorap s~· 

ıgı görülmektedir. Bu vazı· 
{etten şüphelenen çorap fabri
t akdarı hükumete müracaat ede
ı: hariçten gelen lüks çorap· 

rın Almanya ve diğer Avrupa 
~eınleketle~ inde olduğu gibi 
llt~unfanınasım teklif etmişlerdir. 

Sarhoşluğun Neticesi 
lll. Cibalide oturan İbrahim ıs
h 1;1de biri son derece sarhoş bir 
t ~de sokaktan geçmekte iken 
a anca ile kendisini kalçasından 

\1 n.ı· -.1 " arnıştır. 

~ir V una_n_V_a_p-uru Battı 
·"\.<;assari (Sardenya) 14 (A.A.) 

b: ~ Biı- Yunan gP-misi Bonofacio 
f gazı yakınında batmıştır. Tay· 
ası kurtarılmıştır. 

[son Postanın Resimli Makale_s_i __ • __ B_u_·y-ük_s_ü_z ___ ] r Sözün 
1" 

' K.1111 

t Eter 
Taggare Piyangosu 
Cıkarsa 

._ ________ A. B. 

- Hiç düşündün mil? Tayya• 
re piyangosunda büyük ikramiye 
sana çıkarsa ne yaparsın? 

- Bir aparhman alırım! 
- Fena karar dostum! Gali-

1 - Bedblnleri dinleyiniz. Ekıe· 

riyetle bunların sözlerinde bir haki· 
kat 4emmeai vardır. l 

2 - Yaşadıkça anlıyorum ki, mü· ı 3 - İnsanlar her iıtediklerini 
samaha, nezaket, ve terbiye, hayatın düşünmekte. a~rbe~t hırakıhrlar.sa, baş-
üç büyük ıırrıdır. kalarının fıkırlerıne tahammül ede-

mez oluyorlar. 

ba gauteleri okumuyorsun: . Mü
sakkafat vergisi artıyor. O nis
bette de kiracılar azalıyor. 

- Hakkm varf Büyük bir 
çiftlik alırım. Ziraat yaparım 1 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Suriyede Galeyanı 
Kanunu Esasi Yırtıldı, Meb'usan 
Meclisi Dağıtıldı, H ~ık Haykırıyor 

----------- ---------
Beyrut, 13 (A. A.) - F evka- meclisin dağıtıldığını bildirmiştir. 

JAde komiser M. Ponso istar Beyrut halkı bu kararı tel'in ve 
ettiği bir tebliğde Cemiyeti Ak- protesto ederek nümayişler yap-
vam misakının 23 üncü maddesi 1 ( K b I b' mış ar, a ro sunm eclisi me u· 
mucibince Kanunuesasinin mu- san, kahrolsun heyeti vükela ) 
vakkat bir zaman için ilga edil- diye bağırmışlar ve bazı meb'us-
diğini ve bu müddet zarfında lara taarruzda bulunmuşlardır. 
Suriyenin muvakkat hükumet Hal~ bir . cem'i gafir halinde 
tarafından idare edileceğini ve ellerınde ( ıktısat, ıslahat, müsa-

vat ve vergilerin tenkisi ) cümle· 
lerini havi bayraklar olduğu hal· 
de hükumet konağı önüne gide
rek nümayişlerde bulunmuşlardır. 
Nümayişçiler hükumet kuvvetleri 
tarafından zorla dağıtılmışlar• 
dır. Büyük bir isyanın zuhurun· 
dan korkulmaktadır. Tedbirler 
ittihaz edilmiştir. 

Küçük Lindhergin Cesedi 

lü Fırınında Yakılacak 
Bütün Amerika Heyecan 

• 
içindedir 

~~~------~--~--~~~ 
Lindbr gin çocuğu alü olarak bu lundu. Dün verdiği- nun cesedi yakılması ıçın ıcap eden mlisaade 

verilmiştir. miz bu haberin tafsilatını birinci sayfamızda kaydettik. 
Fakat hadiseye ait son dakikada a-elen telgrafları da 
burada okuyacaksını z: 

Ncw • York, 14 (A.A) - Ne Lindberg, ne de 
karısı halihazırda cenaze alayım tertip eden mü· 
teahhidin nezdinde bulunmakta olan yavrularımn 
küçük naşmı görmek istememekte ve cenaze alayı 

Nev Jersey, 14 ( A. A.) - Şaşkın ve daJgm 
ve fakat sakin bir halde bulunan Lindberg, buraya 
gelmiştir. Mumaileyh tabutun kapağı kat'i surette 
kapan_madan evvel çocuğunun naşmı görmek arzu· 
sunu ızbar etmiştir. 

Kefen küçük kadavranın bir kısmım örtmüştü. 
r:ı~~t klindbe~g, bunu kaldırtmış ve odada yalmz 

için yapılacak tertibatı beklemektedirler. Bütün 
Amerika büyük bir infial jçindedir. Reisicümhur 
M. Hover, federal polise katillerin tevkifi için bü- a çocugunun parça parça olmuş vücudü 

karşısında b. 'k· d k'k · •v k · • tün kuvvetile faaliyete geçmesini ve adalet hakkile 
yerine getirilmedikçe mesaisinden fariğ olmamasını 

B' .. ır ı ı a 1 a ıstıgra ıçmde durmuştur. 
... ır muddet sonra cenaze otomobili Linden'de 

emretmiştir. 
Nevjersey 14 - ( A.A.) - Lindberg'in çocuğu· 

kaın ölüleri yakmıya mahsus olan mahalle doğru 
hareket etmiştir. 

Asi Mahkumlar 
Dartmur Hapishanesini 
Yakanlar Mahkum Oldu 

Londra, 13 (A.A) - Geçen 
kAnunusanide Dartmur hapish"
nesinde çıkan isyan ve yangına 

iştirak töhmetile tevkif ve hapse
dilen 30 maznundan 21 i 15 ay 
ile 12 sene arasında tehalüf 
eden hapis cezalarına mahkum 
edilmiş, dokuzu beraet kazan-

mıştır. 

Almanyada Siyasi Buhran 
Berlin 13 (A.A) - Bahriye 

Ba~kumand:lnı Amiral Baeder milli 
müdafaa Jl ( z retine gelecektir. 

Tuna Konfeı·ansı 
20 Mayısla 
İçtima Edecek 

Paris, 14 (A.A) - Tuna 
memleketlerinin mali vaziyetleri 
haklunda İnnsbrucckta başlamış 
olan tetkikata 19·20 Mayısta 
Münihte devam edilecektir. Ora-

da mali mütahassıslar komitesi bir 
içtima aktedecektir. 

1 

Müzakerat ruznamesinin baş· 
lıca maddesi ecnebi döviz tica
retinin nizamata raptı hususunu 
ortaya atmış olduğu meselelerin 
derin bir surette tetkıki ola

cakhr. 

İSTER İNAN, İSTER 

Ingilterede 
Avam Kamarası Teslihat 

İşlerile Meşgul 
Londra, 14 (A. A.) - Avam 

Kamarasuıda tadidi tesJihat 
hakkın ,• a icra edilen mü· 
zakerat sırasında M. Çurçil, 

Fransa ile Almanyanın askeri 
kuvvetleri arasında takribi bir 

ı müsavat bulunmasını teessüfle karşı· 
lıyacağını beyan etmiş ve şu söz
leri ilave eylemiştir. 

'' Gerek hayabmda ve gerek 
çocuklarımm hayatında böyle bir 
müsavatın tahakkuk etmiyeceğini 
samimi surette ümit edemri . ., 

İNANMA! 
O tobüs ka ıal arından nekadar ürktüğil•nüzü söyle·) Fakat şimdi Öğreniyoruz ki otobüslerin süratler inl 

• lüzum gör müyoruz. Bu yüzden hastahaneyf' düşen azaltmak maksadile makinelerine yeni bir alet ko-
rrı . c akat kalanların henüz bir İ 5 ta tist ğİ yapılmadığı nulacakmış. Bu 1&yede kazalar ve kazazedeler ekıl· 

~ç~~a =~etleri hakkınd/lfi1İfimilNl1/;• jf~ rıüoü1İİ~)/t/~i kaza olmıyacaknıuı. 

Yine fena karar dostum! 
Sana biç söylemediler mi ? Mah· 
sul para etmiyor. VilAyetlerde 
buğdayın okkası kırk paraya, 
çiftçi ziyan içinde r 

- Vazgeçtim, ticaret yaparım. 
- Bu da fena karar dostum f 

Galiba etrafa kulak vermiyorsun: 
Buhran var, yevmi masrafım çı· 
karan tüccar parmakla gösteri
liyor! 

Doğru! parayı bankaya 
yatırırım! 

- O da fena karar dostum! 
Anlaşılan bankaların faiz mikta· 
mu indirdiklerini, bazılarının bUs
bün kestiklerini hiç işitmemişsinl 

Beriki kızdı: 
- O, fena! Bu, fena 1 Ya ntı 

yapayım? Bir pakete sarar götOrür 
Sarayburnundan denize atarım f 

Az kaldı kavga edecekli. 
Fakat birdenbire sükun buldu: 

- Buldum, buldum, dedi. 
Memleketimizde bukadar Musevi 
vatandaşımız var, onların para 
işinde bizden akılh olduklannı 
inkar edemezsin, giderim onları 
bulurum, fikirlermi sorarım ! 

Sözün kısası: lstanbulda bir 
hayli Musevi vatandaşımız var, 
hepsini gidip birer birer ziyaret 
edinceye kadar zaman geçer, 
cepteki paralar erir, nihayet tat
bik edilecek fikri bulurum am· 
ma, paralar çoktan suyunu çek· 
miş olacağı için bundan istifa· 
dey~ imk.in kalmaz. Nihayet 
ben de rahat ederim, sen de. 

Çocuklar Da Başladı 
Büyükadada oturan Yusuf is· 

ıninde bir çocuk oyun yüzünden 
4 yaşında Mehmet isminde bir 
çocuğu başından yaralamıştır. 

ispanyada Grevler 
Seville, 14 ( A.A. ) - Ziraat 

amelesi grev ilan etmiştir. 
SeviJle dahilinde 21 kişi tev

kif edilmiştir. Malagaida grevci
ler revolverlerini teşhir ederek 
bir tramvaym yolcularını indir· 
mişler ve tramvayı yakmaya tt~
şebbüs etmişlerdir. 

Bütün Gordo eyaletinde ıll· 
kfın hüküm sürmektedir. 

Sendikalistlerin bazı kJUpleri 
kapatılmıştır. 60 kişi tevkif olun
muştur. 

Belçika Kabinesinde 
Brüksel, 14 (A.A.) - ParlA· 

mento mahafiJinde yalanda ka
binede tadilat icra edileceğine 
dair bir şayia deveran etmek• 
tedir. 

Müthiş Bir Haydutluk 
Seville, 13 (A.A) - 6 haydut 

bir bara girerek ellerindeki revol· 
verlerle oturanları tehdit etmişler 
ve binlerce pezeta gasbederek 
sıvışmışlardır. -----lzmirliler Aydmda 

Aydın, 13 (Hususi) - Şeşrimi· 
ze İzmirden yedi yüz kişilik bir 
misafir grubu geldi. Halk tara· 
fından hararetle istikbal edildi. 
Gerek İzmirHler ve gerekse O) ... 

dmlılar bu ıiyaretten ,çok mem· 
nundurlar. 

l"fhF.M VASSAF 



t Tenkit 

Bedii 
Hakikat 

ı 
Yazan : Nurullah Ala 

hah edebilmek, tarif, tayin 
edebilmek aklın vasıflarındandır. 
Bugünün insanları, akıldan üstün 
kuvvetler de bulunduğunu göste
ren filozoflara rağmen aklın her 
şeye hakim olması fikrine. oka
dar bağlıyız ki, izah edemediği
miz, tarif, tayin edemediğimiz 

şeylerin birer vehim olduğuna 
hükmediyoruz. 

San'ati, edebiyatı seven, ken
dine hunları meslek edinmek 
istiyen her genç, büyüklerinden 
aan'atin hakikati ne olduğunu 
öğrenmek ister. Hepimiz böyle 
idik: mektepte iken hocalarımıza 
aorduk, sonradan o hakikati ki
taplarda aradık. Bulamadık, kimse 
bulamamış. O hakikatin olduğunu 
•e ne olduğunu bildirmiye kal
kışanlar öyle yavan sözler söy
JUyorlardı ki, tüylerimiz ürperdi 
•e bize bedii bir hakikat bulun· 
dujunu iddia eden herkesten 
kaçtık. 

.. Bedii bir hakikat yoktur; 
her birimiz için hakikat olan, 
kendi zevkine uygun olandar " 
dedik. Bu sözdeki korkaklığı 
fthı geçtikçe daha iyi hissedi· 
yorum. 

Bedii hakikatin ne olduğunu 
IÖvliyecek değilim ; bilakis, onun 
açıkça görillemiyeceğini, demek 
ki gösterilemiyeceğini biliyorum. 
Fakat bedii bir hakikat var ve 
onun var olduğu, inkarı için yü
riittüğilmiiz muhakemenin sakat· 
Lğından beJli. 

Onun var oldupnu inklr 
ediyoruz, çllnktı bir değil, bin bir 
tecellisini görüyoruz. BunJarm 
her birini bir cüz diye değil, bir 
ktU diye karşıladığımız için na· 
mlttenahi bedii hakikat vardır 
diyoruz. Halbuki sadece bir be
dii hakikat ve onun namütenahi 
tecellisi vardır. 

Bedii hakikat bir olmasaydı 
hepimizin, bilhassa bir yenilik 
getirmiı her bOyftk san'atkinn, 
kendi temayüllerine zıt olan her 
esrin güzelliğini inklr etmesi 
IAzımgelirdi. Vakıi buna ras· 
geliniyor; meseli bir Victor 
Hugo'nun, bir Racine'i tamamile 
redddtiğini biliyoruz; fakat yine 
o Hugo, Moliere'e, yani kendisine 
Racineden de zıt olan bir şaire 
hayrandı. 

"On dokuzuncu asrın en bü
ylik Fransız şairi kimdir?., sua
line Andre Gide: "Hugo. helas!,, 
diye cevap vermiş; yani bedii 
hakikatin Hugo'nun eserlerindeki 
tecellisine meclup olmadığım 
söylüyor, fakat en kuvvetle onda 
tecelli ettiğini inkar edemiyor. 

Yine Gide'den bir misal: mu-
ı asır romancılardan birinden bah· 

sederken onun eserlerinde ken· 
di sevdiği vasıfların hiçbirini 
bulamıyor, fakat onun bilyük bir 
romancı, zamanımızda belki en 
büyük romancı olduğunu itiraf 
ediyor. 

iddia edildiği gibi güzellik 
aade bir mizaç meselesi olsaydı, 
herkese göre değipeydi Gide'in 
Hugo'yu ve o romancıyı biç 
beğnmemesi; eski Yunanlılara 
hiç benzemiyen bugünkü insaom 
Homirs'tan Evripidis'ten zevkal· 
maması lazım gelirdi. 

Bedii hakikat vardır; görül
mez, gösterilmez, sezilir. O. an
cak şahsiyet sahiplerinin eserinde 
tecelli eder ve ancak onlar tara
fından se:dlir. Kim biJir? bedii 
hakikat belki sadece ıahsiyet 
demektir. 

• Ziraat Bahsi 

Trovada Haf riyal 
Ziraatte 
Mütehassıs 
Meselesi 

Çanakkaleye Gelen iki Amerikalı 
Profesör Harabelerde Faaliyete Girişti 

Geçen yazılarımda memlek 
tin bağcıhk ve şarapçılık vaziye 
hakkında kafi derece maluma 
verdiğimi zannediyorum. Alaka 
darlarm tenevvürüne yardım ede
ceğini kuvvetle ümit ettiğim b 
silsilenin bir devamı olmak Uzer 
bugün de diğer mühim bir me\'" 
zua temas edeceğim. Mütehassı 

Çanakkale (Hu
susi) - Tarihte 
meşhur olan 
T rova şehrinin 

bara be le rin de 
hafriyat yapmak 
için üç sene 
müddetle imti
yaz alan Ame
rikamn Çinçinati 
Darülfünunu pro-
fesörlerinden Mr. 
(Sempl) ve (Ble
gen) on beı gtın 
evvel buraya 
geldiler. Şimdi 
harabelerde il· 
zımgelen atelye 

Sa la hat tin 
Bey Çanakkale 
Halk Evinde 
Trova harabeleri 
hakkında etrafh 
bir konfezans 
vermiştir. Şehri

miz halkı Trova 
hafriyatını bllyük 
bir a1Aka ile 

takip ediyor. Halk 
Evinin müze ve ta
rih şubelerinde a
sarı atika tetkikah 
için hususi komi

teler teşkil edilmiş 
ve bir de mesai 
programı çizil. 

meselesi. 
Bizim bağcılık, ötedenbe 

babalarımızdan, dedelerimizde 
kalma usullerle yapılmaktadır 
Bundan dolayıdır ki bağlarımızı 
anz olan birçok hastalıktan tt' 
davi edemiyoruz. Binnetice he 
sene, binlerce kilo üzüm ziyall 
oluyor. " 

Bağ mıntakalannı iyi tanırım, 
bağcılıkla da alakadarım. 811 
itibar ile bizzat gördilğüm bazı 
butalıkları misal getirerek m 
tebassısa olan tiddetli ihtiyacıll 
derecesini izah edeceğim. 

ve sair tesisatla Trova lıara6elerinin 
metgul oluyorlar. 

bir lcumı ( 1'öşede pro/'8sörlerin atelgeleri) miftir. Komite
ler bir program 

ôtedenberi tanıdığımız ve biaJ 
diğimiz Balsıra, yaprak hastalık• 
ları gibi afetler vardır ki, bit 
bunları kükUrt ve göztqı ile te
davi ederiz. Fakat diğer baıı 
hastalıklar vardır ki, değil önüne 
geçmek, ismini bile öğrenmek 
m&mklln olmuyor. 

Brofesörlerin maiyetinde biri 
kadm olmak üzere 6ç mlıtehassıs 
daha vardır. inşa edilecek 
mesai büroları ıçm iki gün 
evvel İstanbul dan portatif 
barakalar gelmiştir. Bu baraka
lar için Çanakkale gümrüğüne 
iki bin sekiz yüz lira resim veril· 
mipir. Bunlar derhal Trovaya 

Kaçakçılık 
Yapan 
Üç Muhtar 

Alliye (Hususi) - Gazi 
Pş. nahiyesinin Şevikgllney, Kı
zılgllney ve Endişegüney k6yleri 

mubtarlanmn evlerinde kaçak 
tütUn ve cıgara kağıdı bulundu-

ğunu istihbar eden memurlar ta
harriyat yapblar. 

Her üç muhtarın hanelerinde 
külliyetli miktarda tütün ve kağıt 
buldular. Keza Gazipaşalı Ali 
Ef. nin evinde kaçak tütün, çak
mak ve havan buldular. Dama
lan köyünden Molla Ahmet is
minde birinin üzerinde de kaçak 
tütün yakalandığından hepsi An
talya İhtısas Mahkemesine gön· 
derilmişlerdir. 

M. Aıım 

Bir Nakız Kararı 
hmir, ( Hususi) - Suiistimal 

ve ihtilastan maznun Urla muha-

sebei hususiye memuru Sabri ve 
tahsildarı Rıfkı Efendilerin mah· 

kumiyetleri hakkındaki karar 
temyiz mahkemesince nakzedil
miıtir. 

Mübadil Bonoları 
İzmir (Hususi) - Mübadillerin 

iatihkaklanna mukabil verilecek 

olan bonolar Ankaradan tehri· 
mize gelmif tir. Cumarleıi ıtınll 
tevziata baılanacaktır. 

Memurlara Şeker 
İımir (Hususi) - Şehrimizde 

Memurin Kooperatifi iyi bir le· 

,ebbüste bulunmuştur. Kooperatif 

yakmda Uşşak teker fabrikasm· 

dan dört vagon kadar şeker ıe

tirtecek ve memurlara ucuz fiatle 
dağıtacakhr. 

sevkedilmiş ve faaliyete başla- J mucibince faaliyete geçmişlerdir. 
nılmıştır. Hükumet tarafından Diğer taraftan bir ay kadar 
Selibattin Kandemir Bey hafriyat evvel Biganın Kemer köyünde 
komiseri tayin edilmiş ve buraya Milittan üç bin sene evveline ait 
gelmiştir. Tesisatm ikmalini mü- gayet kıymetli bir lAhit çıkanl-
teakıp hafriyata başlanacaktır. mıştır. Lahit elyevm muhafaza 

altına alanmıı ve lstanbul Mtıze
Hafriyatın iyi ve ümit olunan 

ler Müdüriyetine malftmat veril-
neticeyi temin edeceği kuvvetle miştir. 
ümit olunuyor. .. 
Çankırı Ortamektebinde 

Askerlik T edrisah 
Çankırı( Hu• 

ıusi ) - Bütiln 
orta ve lise 
mekteple r in d e 
olduğu gibi bu 
sene şehrimiz 
orta mektebin de 
de askerlik ders· 
!erine çok ehem
miyet verilmekte 
olduğu görül· 
mektedir. 

Son günlerde 
ha valarm açıl
masından isti· 
fade ederek ta· 
)ebeler tatbikata 
başlamış} a rdır. 
Bu suretle tale· 
beler atış talim· 
leri yapmaktadır
lar.Askerlik ders· 

lerini talebeler can· 
dan bir alaka ile ta· 
kip ettikleri için elde edilen fayda çok bUyüktUr. Birkaç gün evvel talebe 
arasında umumi bir teftiş }apdmıı,talebe sathi bir imtihandan geçirilmiş· 
tir.Bu teftişten alınan netice talebenin bu dersleri alika ile takip etti
ğini ispat etmiştir. Talebe bilhassa tatbikattan çok zevkalmaktaclır. 
Gönderdiğim resimler ortamektebin son sımf talebelerini, muallim
lerile beraber top ve harita derslerinde grup halinde göstermektedir. 

K. K. 

--------------... ···------~--~~~ 
Bitliste Geredede 

Bu vaziyet önünde bağcı iç. 
ellerini kavuşturarak bakmaktan 
bqka çare bulamıyor 

Şu halde, bağlarımızı -.ehdif 
eden bu hastalıkların tedavi usul• 
lerini, mahiyetlerini halka anla .. 
bp lğretecek olan mlltehassıs• 
)ardır. 

Halbuki şimdiye kadar, m~ 
tehuaısların esaslı surette bll 
mıntakalarla meşgul oldukların" 
dan haberdar değiliz. Viliyet ve 
kanlarda mevcut ziraat memur" 
lan ise, istifade edilebilecek ilmi 
bir seviyede değillerdir. Nitekim 
iki aene kadar evvel Tekirdağ• 
ve Mürefte ve Gelibolu tarafla" 
nnda görülen bastahklar izale 
edilememiş ve binlerce kilo mah" 
ıultln ziyaına mal olmuştur. 

Bilhassa Ziraat Enstitümüzden 
beldcdiğimiz, bu hale bir çare 
bulmak, esaslı tetkiklerle bağcıyı 
bu müşkül vaziyetten kurtar' 
makbr. Bu asırda, elleri bağlıya" 
rak tevekkeltU diye oturup durı 
mak hiç kimseye) yakışır bir 
hareket değildir. 

Talllt B111açet 

Antalgada 
Ziraat 
Vaziyeti 

Güzel Bir Un Fabrikası 
inşa Edilecek 

Antalya (Hususi)- Arpa hı! 
.. dı yaklaşmııbr. Mahsullhn vl! 
ziyeti çok iyidir. Yazhldann 91f 
pirinç zeriyatına devam edilmek" 
tedir. Mıntaka dahilinde portak,J 
ve mandalina ağaçları çiçek ar 

B G K M k • mlfbr. Patlıcan ve domatiılerd• 
u Üzel aza er ezı çiçek vardır. Çekirge m6cadete8' 

Bitlis ( Hususi ) - Nisan ıon· 
larında şehrimiz ve havalisinde 
iyi yağmur yağmııtır. Bu ytlzden 
çiftçilerimiz çok sevinmişlerdir. 
Şimdi buralarda her taraf yem
yeşildir. Ağaçlar yeşillenmİf ve 
çiçeklenmiştir. 

lf- Şehrimizde inşasına karar 
verilen un fabrikası için faaliyete 
girişilmiştir. Memlektte birçok 
un fabrikası tesis eden Macar 
mütebauı.Ue ı~rüşülmliş ve mu
tabık kalınmışbr. Yakında inşaata 
başlanacaklar. NIY AZI YILMAZ 

Yolsuzluktan Şikayetçidir yapdmaktadar. 
Bolu, (Huausi) - Gerede, -==========::;::::==;:::::::~ 

Bolu viliyetine tibi, Orta Ana- cası Gerede • Devrek yoludut• 
dolu mmtakasında 14 seneden- Bu yol Ozerinde ki k6prlller d• 
beri yolları bir tnrlU ikmal ola- tamire ziyadesile muhtaç bir ha~ 
namıyan bir kaza merkezidir. dedir. Bu köprülerden en mühiJll" 
Ayni zamanda Ankara, Adapa- mi Mengen deresi üzerindeki ~ 
zarı ve Zonguldağa kadar uıanan metrelik büyük köprüdür ki, ik~ 
ilç mllhim şosa yolunun iltiıak senedir nakliyata gayri müs~~ 
noktasındadır. ., 

Gerede hududu dahilindeki bir haldedir. Her şeyden ev~ 
yollar kısmen yapılmıı, kısmen de Gerede • Devrek yolunun Meoge' 
14 sene evvelki halinde kalllllf- ne kakar :olan k11mı muhak~ 
lardır. Bilhassa bunlardan bqlı- ıurette ikmal edilmelidir. 
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HARİCi TELGRAF A 1 Gönül işleri 

Hitler İktidar 
Mevkiine 
Gelecek Mi? 

• Erkek 
Hitler ·Başvekil Olmak istemiyor. Kovalamaktan 

B 1 Hoşlanır 

Berlin 1 J - Prusya meb 'usan 
intihabatında mülıim bir ekseri
yet kazanan Hitler fırkası, mn
him bir vaziyet karşısında bulu· 

Rusya 
Amerikada 

Harbe Hazır 

nuyor. Bugünkü Bravo hü-
kümetinin mevkiine geçmek. 
Hitlerin bu husustaki ta -
aavvurlan hakkında fırkasına 
mensup ve fırkamn ikinci Reisi 
M. Kube ile bir gazeteci bir mU· 
l•kat yapmıt ve Hitle~io ~a~-
vurlannı öğrenmek astemıştir. 
M. Kubeye göre, Hitle~ fır· 
lcası, Prusya hükumetim ele 
geçirmek azmindedir. Fakat biz
zat Hitler Başvekalete gelmek te 
istemiyor. Ayni zamanda Berlin
de oturmak arzusunda da değil· 
dir. Prusya Başvekiletiuden ba~
lca Dahiliye Nazırhğmı, pohs 
müdürlüğOnü, Adliye ve Maarif 
Nezaretlerioi de Hitler Fırkası 
istiyor. . 

M. Kubeye göre Sosyahstfere 
muzaheret ettiklerinden dolayı 
,aksek mevkilere gelen birta-
kım memurlar da yerlerinden 
ahlacak değillerdir. Çünki, Hitler 
fırkası, birtakım kimselerin muz
tarip olmasam istemiyor. 

Fakat bu fırka, iktidar mev
kiine geldiği günden itibaren 
Alman gençliğini istikbale hazır
lamak için elinden gelen her şeyi 
yapacaktır. 

Yani akh selim sahibi, milli-
yetperver ve bugünün fikir ve 
lcanaallerini hazmederek vatanını 

•even bir gençlik yetiştirileeektir. 

londrada 
Bir Nümayiş 

Londra, 12 - Japonyanın 
Çinde takip ettiği t ecavüzkar 
politikayı protesto etmek üzere 
Japon Sefaretinin üzerine )'Ürü· 
mek istiyen mühim bir kafileyi, 
her türlU vesaiti cebriye istimal 
etmek suretile gllçlükle zaptede
bilmişlerdir. 

Birçok kimseler mecruh L'eya 
herclenmişlerdir. Bir polis müfet· 
lifi nümayişçilerden birinin alhğı 
bir şişeyle yüzünden ağırca yara· 
lanmtşhr. 

Sekiz kişi tevkif edilmiştir. 
Ecvar caddesi önünde poli.s kc.r• 
donuna hücum eden halk, o sı· 
rada tesadüfen meydana çıkan 
Btivari polislerin müdabalesitc 
güçlükle zaptedilebilmiştir. Niha· 
yet nümayişçiler Oksfort cadde· 
ıine doğru itilmişler ve orada 
dağılmıya icbar olunmuşlardır. 

İşsizlik 
Nev-York, 13 - ReisicUmhur 

M. Hoverle kongre ve hazine 
liderleri Beyaz sarayda toplanarak 
Amerikada baş gösteren iısiıliğe 
çare bulmak için Mail imar kom• 
siyonuna 300 milyon dolar 
ikrazda bulunulmasına mezuniyet 
verilmesini natık olan plaw tet
kik etmişlerdir. 

Belçika Kıralt 
Paris 13 - Burada bulunan 

BeJçika kralı Lüksenburg sara· 
ymda yeni Cümhur Reisi M. Lö
b ·önil ziyaret etmi~tir. iki devlet 
reisi bir çeryek kadar görilşmi.iş· 
!erdir. Kıral, bilahare Brliksele 
harekat etmiştir. 

Meşhur Ferodi Oldu 
Pariı 13 - Meşhur aktür dö 

: erodi vefat etmiştir. Bu zat, uzun 
müdet Komedi F ransezde ça
lışmış, gerek zekasmın ince
liği, gerek neşesinin taşkmhğı 
He uzun müddet halkın muhab
betini muhafaza etmiştir. 

Rusya 
ff arbe Hazırdır 

Londra t 3 - Burada intişar 
eden Tbe Veck-End Reviev is
mindeki mecmuada Rusyaya dair 
bir makale neşreden Michael Farb· 
man Rus - Japon münasebatmm 
gerginliğinden bahsederken şu şa
yanı dikkat mUtaleayı ileri sü-
rüyor: 

"Rusyacla iki ay kaldıktan 

ve halk ile yakından temas et
tikten sonra şahsi kanaatim şu
dur ki Ruslar, bir harp vu
kuunda bitaraf kalabileceklerini 
ümit ediyorlar. Fakat muharebe
den içtinap etmek mümkrın ol
mazsa böyle bir mücadeleye de 
hazır bulunuyorlar. Ben, orada 
i"ametim esnasında en küçük 
1>ir korku ve tela, eseri görme
dim. Doğruyu söylemek llz1msa 
Pek az harpcu nutuk dinledim. 
Fa.kat umumi bir azmio vücu· 
dunu da hissetmedim değil. 

Rusları harbe icbar adecek 
olan dilşman pek çetin bir mü
cadeleye girişmiş olalacaktır . .. 

EDEBi TEFRiKAMIZ: 9 ::=:=:===:==:=::::::::::::::===::: 

VIK T OBY A 
Nakleden : H . Ş. =::=:=:=::=:=:= Muharriri: K nal Hamsa,. 

saadet olacakta. Ahi Viktoryaf 
Ruhunun melikesi! 

Oturdu ve çıldırmıf gibi bir
çok defalar kendi kendihe gül
dft. Evet, kız onun yapttğı kah· 
ramanlığı görmüş, o yabancı 
küçük kızcağızı di,lerinin aras•· 
h• sıkıştırarak .sandala döoüşü
hii mağrurane seyretmişti . Vik
torya, Viktorya 1 Ah. o bilseyd~ l 
Onun nasıl azat kabul etmez bır 
esiri olduğunu, bayatmın her de· 
rninio nasıl tarif edilmez. bir surette 
ona ait olduğunu bilmiş olayd~: 
onun bir kölesi olmak, geçecegı 
Yolları diz çökerek beklemek, 
onun minimini iskarpinlerini 
6pmek istiyordu. Onun arabasına 
koşulmak soğuk havalarda so
b . ' kesilmi odun· 

Başım çevirdi. Yaninda kimse
ler yoktu Yalnız elindeki saatin 
muntazam t1kırdısı duyuluyordu. 

Yarabbi. bu unutulmu ~ün 
için sana bin teş,,kkürf 

Yere düşmüş daUart ve taş

' nn liıerindeki yosunları dile 
:kşadı. Ah. evet Vi~torya gU· 
lümsememişti. Halbukı o, pek 
ender güHimserdi. Hatta Y oham 

ht roda gördüğü zaman yanak-
rı ı ._ bü .. 
1armı hafif bir kırmızıK ru-

müştil. • L 

Ew kendisine veralen ~u 
ger . . d 

ati ona hediye etmı, olay t, 

~~iki de kabul edecekti, 
· · ha· 

~ . 

Fransa 
;skoçga Maçı 

Paris, 13 - lskoçya ile F ran
sa takımlanrun. lskoçya lehine 
3-1 neticelenen futbol maçları 
hakkında şu tafsilat \•erilmck
tedir: 

Her sene birçok kalabalığın 
tcıplanmasma sebep olan maç, 
bu defa nisbeten tenha idi. Bu· 
nun sebebi, intihabat faaliyetinin 
bütün hararetile devam etmesi 
idi. Maç, Fransızların şiddetli bir 
akını ile haşlarnışh. Fakat 
lskoçyahlar kolaylıkla bu akmı 
durdurdular. 

ilk devre fskoçlarm 3, F ran
sızların da penaltıdan bir sayı 
kazanmalarile neticelendi. İkinci 
devrede Frans1zlar bozuk bir 
oyun oynuyor, hkoçlar da 
bir nevi spor nürnayişi yapar 
gibi pas1aşıyorlardı . Devrenin 
nihayetlerine doğru Fransızlar 
bir parça hara• etlen dilerse de 
tesirsiz kaldı ve netice değişmedi. 

Jngiltere Ve 
İrlanda 

Dübleo, t3 - Hükümet reisi 
M Dö Valera, lngiliz Kıralına 
sadakat yeminini ilga etmek için 
kendisine vekalet verilmiş oldu-

raret aıabyordu. Etbisesinin ıslak· 
lığını hissetmiye baıladı. Hafif 
ve çalik adımlarla eve doğru 
koştu. 

O gün .}.ıtoda eğlence v•rdı; 
çehirden davetliler gelmişti ; 
danslı ve musikili bir yaz eğlen
cesi. Yuvarlak kale üzerindeki 
bayrak bir hafta mütemadiyen 
gece gündüz ,dalgalandı . Ot dev
şirme ıanıamy~ı; ~akat şen da· 
\'et!ilerin beygırlen alıkoymaları 
yüzünden biçilen otlar tarlalarda 
beklemiye mecbur kahyordu. Da
ha biçilmedik birçok çayırlar 

\.'ardı. 
Fakat oukçılar davetlilere 

arabacılık ve sandalcılık ettikle
rinden onlar sararmakta idiler. 

Sarı renkte döşenmiş salonda 
ise musiki durmadan, dinlenme
den çalıyordu. 

ihtiyar değirmenci değirmeni 

durdurınuştu, eğlencenin devam 
etti - i müddet zarfında değirme-

U unuyor Erkeğin aşk hakkındaki te-
lakkisi değişmiıı değildir. Dün 

Hitler, Almanyada •on yapılan 
Pruaya meb'usan intihabatmda muaz· 
zam bfr mvaffakıyi!ıt ]uzandı. Milli 
aosyaliat liderinin şimdi en bllyük 
emen iktidar mevkiine ııeçmektir ve 
bu huuata mücadelesine başlamıştır. 
Burada meıbur nutuklarından birini 
ı8yler'ken rörüyorsunuı. 

IFransada Cüm
hur Reisliğinin 
Bir An' anesi 

Paris, 13 - Fransada çok 
eskiden kalma bir an'ane vardı. 
Bu an'aneye göre CUmhur Reis· 
teri cenaze ve düğün merasimine 
iştirak etmezlerdi. Fakat tarihle 
bu an' anenin b irkaç defa bozul
duğu görülür. 

Eski Cümbur ReisJerioden 
Kozimiz Perye bir suikast neti
cesinde ölen Reisicümhur Vadi 
Karnonun cenaze merasimine 
iştirak etmedi. 

Yine umuml harpte Reisi
cümhur olan Puvankare de bu 
cenaze merasiminde hazır bulun· 
madı. Müteveffa M. Dumer 
den evvel Reisicümhur olan 
M. Dumerğ te Mareşal F oş 
ve Mareşal Jofrun cena
ze merasimine iştirak etmedi. 
Bu an'aneyi en son bozan 
yeni Fransız Cümhur Reisi M. 
Lfibrön olmuştur. 

M. Löbrön perşembe günü 
yapılan M. Dumerin cenaze res· 
minde hazır bulunmuştur. 

ğuou, harici hiçbir tehdidin hil
kümcti bu yoldan çeviremiye
ceğini beyan etmiştir . 

nin kapısını anahtarla kilitledi. 
Geceler berrak ve sıcaktı. Genç 
misafirlerin muziplikleri ise pek 
çoktu. V alctife ihtiyann bqmdan 
,ehirUJerin buğday çu.-al1arile 
yaptakları şakalar gibi birçok 
tabtz vak'afar geçmitti. Bir gthı 
Musahip Bey bötUn bil' kannca 
yuvasını bir leğen içerisine ko
yarak değirmene getirmemİ.f mi· 
di? Şimdi Musahip ihtiyarlamıştı. 
fakat oğlu Oto her şatoya ge!
diğiode tuhaf oyunlar icat edi
yordu. O da sağlam bir ayakka
bı değildi. 

Ormanda koşan birtalum at
Jarm ayak sesleri ve birçok Cco
ouşuşlar duyoldu. Bunlar şatonun 
gürbüz atlarına binerek ormam 
dolqmakta olan şehirli gençlerdi. 
Değirmencinin evi önüne geldik
leri zaman, kamçılarmın kabzete
rile kapıya vurarak, atlardan fo. 
meden içeriye girmek istedilu. 
Kapt çok alç~k ohruakla beraber 

kadın kapalı iken, erkeğin ~n 
bi\yük zevki kadını h.ıpishanesin
den kaçırmak, arkasına düşüp 
takip etmek ve nihayet elde 
etmekti. 

Bugün bir kızı elde etmek 
eskisi kadar güç değildir. Er
kekle kızın biribirlefini görüp 
tammalan için bin bir vesile 
vardır. Zeki bir erkek bu fır
sattan istifade ederek bir kızı 
kolaylıkla elde edebilir. 

Bununla beraber erkeğin ru
hundaki avlamak zevki hala de
ğqmemiştir. Eğer kız kaçmaz, 
çabuk ka~ar, çabuk ağa düşerse, 
erkek sukutu hayale uğrar, o 
kızı sevemez. 

Erkek için en mühim mesele 
avlamakt r. Av imkana nekadar 
azalırsa, aşkm zevki de o nİI· 
pette azalır. Erkek kaçan, ken
dini vermiyen, teslim otmıyan 
kızdan boılanır. işte dünkü ve 
bugiinktı erkeğin aşk hakkındaki 
telikkisi hAli budur. 

Tabiat kadını, erkeğin bu 
ihtiyacma cevap verecek sot'ette 
hareket etmeyi adeta talim et-
miştir. Kadm tabiaten nazlı g&
rünür. Uzun müddet takip edil· 
mekten zevkalır. 

Fakat bazı kızlar, erkeği el-
ierinden kaçırmak korkusile, ta
biatin bu emrini unutur. Sıma-
ştkhk yapar, her iltifata gnler. 
Bu ktzlar erkekte nefret uyan-
dırdıklarının farkına varmadar. 
Ekseriya da fena neticelerle 
karşılaıırJar. 

* Mehmet Emin imıalı karie : 
Ailenizin tavsiye ettiği kızla 

evleniniz. Sevgilinizle aramzda 
şimdiden anlaşamamazlıklar bq· 
Jamış gibidir. Evlendikten sonra 
bu anlaşamamazlığm daha ziyade 
artması mümkündür. Bu imkAo 
karşwnda ailenizin tavsiye ettiği 
yo\da yürümeniz daha doğrudur. 
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onlar geçmekte ısrar ediyorlardı. 
Değirmenciyi g6dlnce haykırdılar: 

- Bonjur, bonjur, sizi ziya
rete geldik. 

Değirmenci hu şimacddano 
münasebetsiz pkalarıu. ml!ıten:k· 
kiline gülümıemekle iktifa etti. 

içeriye atlarla girmek müm· 
kün olmaymca bu sefer atlardan 
in.ip değirmeni ifletmeğe koyul
dular. Değirmenci itiraz etti: 

- T~ar bop dönüyor; de
ğwmeru harap edeceksiniz. 

Gürültünün şiddetinden bu 
itirazı duyan olmadı. 

Bunun üzerine değirmenci tq 
ocağına doğru dönerek bançe
resinin hütnn kuvvetile bağırdı: 

- Yohanl 
Çocuğu değirmene koştu. İb

tiyar babası parmağile gençleri 
göstererek: 

- Bak, d~irmeni boliuna 
qktiyorlar, ckdi. 

~rkuı utj 
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Kendi Kendisini 
Ameliyat Eden 
Bir Balıkçı 

Son gelen İngiliz gazetelerin· 
de okuduğumuza göre, geçenler· 
de Sidney açıklarında balık av
lamakta olan bir balıkçı fırtınaya 
tutulmuş, fırtınadan kayığı par· 
çalanmıştır. Son derece iyi bir 
yüzücü olan balıkçı dağ gibi 
dalgalarla boğuşarak güç hal ile 
Skatari isminde ıssız bir adaya 
çıkababilmişHr. Zavallı balıkçı 
bu adada birkaç hafta ( Roben· 
son ) hayatı yaşamışhr. 

Bir gün adada bulunduğu sı· 
rada karnında müthiş bir sancı 
başlamış, adamcağız birkaç gün 
bu müthiş sancılara tahammül 
etmiş, fakat sancı • tahammül 
edilemez bir hale gelince zavallı 
adam karnını deşmiye karar ver
miştir. Balıkçı, bütün kuvvetini 
toplıyarak çalı çırpıdan ateş 

yakmış, bıçağını iyice bilemiş, bu 
işler bittikten soma zavallı adam 
en fazla sancılandığı yeri yoklı
yarak bulmuş, evvela itina ile 
deriyi yarmış ve sonra barsakla
rım meydana çıkarmıştır. 
Adamcağız sancının bulunduğu 

noktadaki barsak kısmının şişkin 
yerini keserek atmış, yarayı le· 
miz su ile yıkadıktan sonra bar
saklarını tekrar karnına sokmuş 
ve yaranın üzerini sımsıkı sar
mıştır. Fakat kendi kendine yap
tığı bu ameliyatın acısına taham
mül edemiyen zavallı balıkçı bir 
aralık bayılarak kendinden geç· 
miştir. 

Balıkçmm baygmlığı birkaç 
gün devam etmiştir. Bu müddet 
zarfında yaralar biraz hafiflemiş, 
birkaç gün sonra da tamamen 
iyileşmiştir. Hastalıktan ve san
cılardan kurtulan adamcağız es
kisi gibi yaşamıya başlamıştır. 

Birkaç haha sonra o civar
dan geçmekte olan bir yelkenli 
gemi balıkçıyı oradan alarak 
Sidneye götürmüştür. Sidneye 
geldikten sonra bir operatöre 
müracaat ederek başına gelen
leri anlatmış, operatör balakçıyı 
~yice muayene ettikten sonra: 

• " Azizim, siz apandisit olmuşsu· 

nuz ve ameliyata muvaffakıyetle 
yapmışsınız. Bu muvaff akıyetten 
dolayı sizi tebrik ederim ., de
miştir. 

Berutta 
Bir Mağara 
Yıkıldı 

Berut (Hususi) - Lübnan ve 
Filistin hududunda müthiş bir fa. 
cia olmuştur. Filistin hududunda 
(Kadas) isminde bir köy vardır. 
Bu köyün tarlaları Lübnan hu
dudundan içeriye doğru uzanır. 
Geçen gün otuz kadar kadın ve 
erkek bu köyle ltrun köyü ara
sındaki yolun tesviyei türabiyesini 
yaparlarken öğle yemeğini civar
daki bir magaranın içinde yemek 
istemişler ve mağaranın içine 
girmişlerdir. 

Bu sırada müthiş bir tarraka 
ile mağaranın ön kısmı çökmüş 
ve bütün köylüler mağaranın için
de kalmışlardır. Yemeklerini köy
de yemiye gidenler dündükleri 
zaman yolda tek bir kimse bula
mamışlardır. Aramışlar, taramışlar 
nihayet mağaranın önilne geldik
leri zaman derinden derine gelen 
iniltiler ve fen atlar işitmi~lerdir. 

lçleriuden birisi derhal köyt! koş-

SON PO&TA 
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RUSYA İNTİBALARI 
Sovyet Rusya Bugün Vardığı 

·Borçludur Seviyeyi "Plin,, a 
Sovyet Rusya, muazzam, içti

mai ve iktisadi bir inkılap 

yaph. Bu inkılap, her manasile 
henüz tamam olmuş değildir. 
Fakat eksikliklerin ikmali için 
hummalı bir faaliyet, başdöndürü
cü bir gayret sarfolunuyor. Ve 
bu mesai sayesindedir ki, umumi 
hayat, bütün aksaklıklarına rağ
men bugün görüp anlalt ğımız 
seviyeye kadar yiikseltilebilmiştir. 

160 milyon insanı, harici te
mastan müstağni bırakacak su
rette onu, kendi mahdut alemi 
içinde yaşamaya muvaffak ede
bilen vasıta nedir? 

So Posta karilerine, bu· 
günkü ) azım la bu sırrı izah 
etmiye çalışacağım. Evet, 160 
milyonluk muazzam bir insan 
kütlesini, hariçle temas ettirme· 
den bizim dünyamız için elzem 
zannettiğimiz muamele ve 
doğrudan doğruya mübadeleden 
vareste kılabilecek surette yaşa
tan ve yaşatabilen Slr, Sovyet 
Rusyanın plAncıhğıdır. 

Gazetelerde arasıra görUp 
okuduğumuz '' be? senelik plan
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Sovyet plancılığmm muayyen bir 
devreye mahsus bir tezahürüdür. 
Sovyet Rusya, para işinda bütçe· 
siz hareket etmenin felaket doğu-

racağını bildiği gibi plansız hareket 
etmenin de şuursuzluk yarataca
ğına kanaat getirdiği içindir ki 
herşeyden evvel müstakbele ait 
işler için bir plan dairesi vücuda 
getirmiştir. Bu daire, memleketin 

nüfusunu, loprak listünde ve altındaki 
mevcut ve mevcut olması muhte
mel servetleri, milletin kabiliye .. 
tini, eldeki vasıtaları hesaba vur
muş ve bunların kıymetini tayin 
ettikten sonra bir plan vücuda 
getirmiştir. Bu planla 1921 den 
beş sene evveline kadar şu veya 
bu suretle çalışılmış, bilahare bu 
eylulde hitam bulması beklenen 
beş senelik esas planı tespit 
edilmiştir. 

O suretle ki, memleketin sa
nayi, ziraat, fikir, inşaat sahala
rında yapılacak olan bütün işlere, 
bu pilanda mevki verilmiştir. Bu 
beş senelik pilin, ayrıca senelik 
plAnlara, o da üçer aylık planla
ra taksim edilmiştir. 

Bu muazzam işi yapan mües· 
sese, bir umumi reisin idaresi 
altında olmak üzere 35 kişilik 
bir meclisin murakabesindedir. 
Reisinin adı Gubişef yoldaştır. 
Ayrıca 150 ki~ilik bir heyet, 
umumi faaliyetin yürüyüşünü göz 
önünde bulundurur. Plan dairesi 
işlerde tedahül vukuuua meyda~ 
vermemek için yapılacak hizmet
leri iki kısma r ayırmıştır: 

1 - Sanayi ve umumiyetle 
inşaat ve ziraat hizmetleri. 

2 - Fikir ve Maarif hiz
metleri. 

Bu gruplar, ayrıca 22 faaliyet 
şubesine tal<sim edilmiştir. 

Bu şubeler, aldıkları umumi 
direktifler dahilinde plAnlar1 vü
cuda getireı:-ek tasdik ettirdikten 
sonro en l.t!çtk atdyeye kadar 

muş ve bütün köyiüler kazaze
dderi kurtarmaya gelmişlerdir. 
Birkaç saat çalıştıktan sonra 
toprağın altından ( 6) cesetle ( 3) 
ağır yaralı çıkarmışlar, ( 21 ) ki
şiyi de salimen ._kurtarmışlardır. 

f ~~~.1 başını bilir. En hararetli ihtilal 
duygularının tezgah ve makine 
başında hissolunabileceğine kana· 
ati bulunduğu için, oranın faali
yetini hususi bir dikkatle takip 
eder. 

I 

Sovyct Rusyanın en az söz ıöyliycrı 
adamı: Komünist Fırka Umumi Katibi 

Sialin Yoldaş 

sevk ve iş hissesini tebliğ eder· 
ler ve faaliyet başlar. 

Sovyet inkılabmın er veya 
daha geç muvaffak olabilmesi, 
nihayet fabrika ve fabrikada ça
lışan amelenin elindedir. O ne ka
dar iyi ve gayretli çalışırsa plan da 
çabuk tamamlanır veya plandan 
fazlası yapılır. Ameleyi gayrete 
getirmek ve kapitalist dünya ile 
mücadelesinde muvaffakıyet temin 
etmesini bir izzeti nefis meselesi 
haline sokmak için Emül-
asyon Sosyalist ismi verilen 
11F aaliyel rekabeti,, tesis edilmiştir. 
Her fabrikada bir siyah, bir 
de kırmızı lavha vardır. Bu lav· 
halar, yalnız fabrikalarda değil, 
dairelerde, hastanelerde, labora
tuarlarda, velhasıl her faaliyet 
şubesinde mevcuttur. iyi çalışan 
ve vazifesinden fazlasını ya-
pan amelenin ismi kırmızı 
lavhaya, tembel ışçmın, değil 

vazifesini yapan, biliilds gün
delik hizmetini bile görnıiyen, bu 
itibar ile bir nevi faaliyete sui
kast yapan ame1enın · ismi de 
siyah 15vhada teşhir edilir. Bunun 
haricinde, her miiessesenin bir 
duvar gazetesi vardır. O mües
sesede çalışanlar, işlerin iyi git
mesi için düsündülderini, hareket 
ve faaliyetlerinin şeklinden ş-il<ii· 
yetçi bulundukları arkadaş ve 
iş idare edenlerin vaziyetlerini 
bu gazetede istedikleri gibi tas
vip ve tenkit ederler. Bu yazılar 
bittabi tesirsiz kalmaz. Tetkik 
edilir, doğru ve haklı olanlar 
kabul ve tatbik vlunur, yanlış 
olanlar, alakadar ikna edilmek 
suretile tashih olunur. Bu suretle 
bir r>rvi iş rekabeti husule geti
rilir. 

Onun içindir ki Sovyet Rusya 
inkılabın beşif;i olmak Hzere 
fabrik.1yı ve fabrikada R1.ıldne 

Şu halde, plan, hayat faaliyeti 
için elzem bir iş bütçesidir. Şim
diye kadar böyle bir bütçe yapa· 
madığımız içindir ki, birçok işler
de muvaffakıyet temin edemedik. 
Misaln Milli, Anadolu mücadele· 
sinin iş bütçesi idi. Harp sonu 
Türkiyesinin ise bir milli ildısat 
misakma ihtiyacı vardır. 

Sovyet Rusya seyahatinden 
döndükten sonra, birçok dostla
rım Rusyadaki cari hayat hak· 
kında bana öyle sualler sordular 
ki, bu komşu ve dost memle
ketin bizce tamamen meçhul 
bir Alem kaldığım hayretle öğ
rendim. Sorulan bu suallerden 
anladım ki bazılarımız, Sovyet 
Rusyada, mübadele vasıtası ola
rak paranın hiç kullamlmadığı 
ıehabındadırlar. 

Bazıları ise orada teessüs et· 
miş olan rejim hakkında en ufak 
bir fikre bile sahip değildirler. 
Ticaretin nasıl yapıldığım. dük
kanlardaki alaş verişin ne suretle 
cereyan ettiğini merakla öğrenmek 
istiyorlar. Hali beklediğim ve bir 
kısmmı Moskovada iken, bir kıs
nıını da Leningrattan postaya 
verdiğim beş mektup henüz gel
memiştir. Bu mektuplarım ge
lip tc intişar etmiş olsalardı, bu 
zevatın mukadder sualleri, ce
vaplarını bu yazılarda bulmuş 
olacaklardı. 

Fakat onların intişarına inti
zaren meraklıları fazla bekletme
mek ıçm şunu kaydedeyim 
ki, her memleket gibi Sovyet 
Rusyada da mlibadele vasıtası 
olarak para tedavül etmektedir. 
Vahidi kıyasi çer .. oneçtir ve yir
mi rubleye muadildir. Ruble de 
ayrıca kapik denilen cUzülere 
ayrılır. 

Alış, veriş, ticaret inhisarmın 
kükümet elinde bulunmasından 
dolayı serbest değildir. Üç şe
kilde alış, veriş yapılır: 

1 - Kooperatiflerde hisse
dar olan memur ve işçinin vesika 
mukabili vesikalarını ibraz eder
ken parada vermek suretile yap
tıkları mubayaa. 

2 - Ecnebi kartile yapılan 
mubayaa. (ecnebiler, bir ay müd
detle ikamete mezundurlnr. iş 
bulurlarsa bu müddet altı ay 
temdit edilir ve daha uzatılabilir.) 

3 - Serbest mubayaa: 

Bu son mubayaa şekli fert 
için yıkıcı bir mahiyettedir. Me
sela bir kooperatifin azası sıfa
tile bir malı iki rubleye alabilir· 
seniz, serbest olarak bu mala 
20 ruhle vermek mecburiye· 
tindesiniz. Bundan doJayıdır ki, 
SO\·yct Rusyada çalışmıyan 
kimse behemehal sıkmtıya maruz 
kalır. Çünkü para vermek sure· 
tile de istediğini tedarik edemez 
veya elindeki parası, serbest alış, 
verişin çok pahalı olmasından 
dolayı pek çabuk erır. 

Orada bakkal diik: .. ıırnnav 

May1a 

Kari Mektupları 

Yevmiyemizi 
Niçin 
Alamadık? 
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Bizler, Seyrisefain fabrikasında 
senelerden beri çalışarak bura
dan nafakamızı temin etmekteyiz. 
Fakat henüz iki aylık yevmiyelc
rimizi alamadık. Gündeliğimizin 
yüzde onunu Cveriyorlar. Fabri· 
kada işçi yekununa muadil mc• 
mur, kapıcı, bekçi, odacı vardır. 
idarenin zengin zamanında alınan 
bunları bırakıp işçilere yol ver• 
mek doğru mudur? 

Kasımpntada otura 
bir Seyrisefaln amele.S 

Seyyahlarm Gördüğü Manzaral 
Bu mevsimde seyyahlar şehri

mize çok geliyorlar. Bunlar en 
çok F eyzipaşa caddesinden geç
mektedirler. 

Maalesef buradaki arsad 
20 • 30 tane beygir bir sürü ha
linde otlamaktadır. Bu beygirler 
hazan caddeye de inmektedirler. 
Ecnebiler şu manzarayı her hald 
hoş karşılamamaktadır. 

Okuyucularınız fan 
Osman Arif 

Cevaplarımız 

Ayvalık karilerimizden K. H 
Beye: 

Makalenizi maalesef derced~ 
miyeceğiz. T eveccühlerinize le• 
şekkUrler ederiz. 

* fstanbul Lisesi talebesindeq 
Urfalı Naci] Yılmaz Beye: 

Y azılarmızdan ilerde fırsat 
dUşünce istifade edeceğiz. 

* lzmitte Z. Z. Beye: 
Yazınızı maalesef neşredeml• 

yeceğiı. 

* lspartada Niyazi Beye ı 

Milli takımımızın Macarlua 
mağlübiyeti hakkında yazdığımı 
mektubu çok geç aldık. Bu iti• 
barla maalesef dercedemiyeceğiz. 

~ 

Posta ve telgraf memurların• 
dan Hakkı Beye: 

Müvazene vergisi umumi hU· 
kUmleri ihtiva etmektedir. En 
az kazançlı olanlar bile saridir. 
iddianız veçhile fazla çalışan ve 
az kazanan bir kısım memurlar 
bundan istisna edilmemiştir. 

* Cafer Tayyar Beye: 
Hakkımızdaki teveccnhleriniz• 

ve alakanıza teşekkürler ederiz. 
Yazılarınızı maalesef dercedemi• 
yeceğiz. 

dükkanı gibi serbest satış mağa .. 

zaları da yoktur. Yalnız Torgsin 
denilen ve ecnebilere mahsus, 
dolarla muamele yapan mU 
esseseler vardır ve müba• 
dele için dclarm esaı 
itihaz edilmesinden dolayı bu 
alış, veriş hiç le efradm lehinde 
tecelli etmez. Şu hale göre Sov• 
yet Rusya, orayı görmemiş olan 
ve kapitalist rejimde yaşayan İn• 
sanlar için, hakkında bir fikir 
edinilmesi pek te kolay olmayan 
tamamen yeni esaslara mli tenit 
iktısadi veçhesi bambaşka bir 
alemdir. 

Bir ıosyalist ve komünist alemJ. 
Selim Ragıp 



Haftada iki Defa Spo~ 
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Perşembe v;- Cumartesi Günleri 1 
Çıkacak Spor Sayfalarımızı 

Okuyunuz ... 

s p o 
. , 
F enerbahçe Niçin Yenildi? 

- - • 
Galatasaray, lU Sisteminin ilk Zaferini 

Dünkü Müsabakada Kazandı 

R 
. , Gaıtetentlır timden r.onra perfeınb• •• eı.ıauır· 

teel sinleri olmak llzere tuıftad
0

a lkl llp9' ••Jf•• 
aqredecektir. 

Pertembe pnkü spor aa.rfaaında cilaya sper 
bareketlerlnl, memleket spor bldfHleriai 
okuyacakaanıa. 

C.aarteel aayfaaıada Cuma rilaldl ••\:lana 
tafalllbna bulacakaımı. 

'

Ankara da 
Dünkü Güreş 
Müsabakaları 

Hnkara 13 (A.A.) - Ankara 
Mı?~?k~s! ~üreş I:Ieyetinin tertip 
ettıgı ıkmcı teşvık müsabakası 
bugün hitam bulmuştur. Bu mü
sabakaya 50 güreşçi iştirak etmiş 
ve birinci ile ikincilere madal
yalar tevzi edilmiştir. Alman ne
ticeler şunlardır: 

56 kiloda; Seyfi B. ( Güreş 
KJübUnden ) birinci, Kadri Bey, 
( Muhakfızgücü ) ikinci. 61 kilo
da; Rasim B. ( Muhafızgücü ) 
birinci, Nail Bey ( Güreş Ku
lübünden ) ikinci. 66 kilo· 
da; Selim Bey ( Güreş ku· 
lübU ) birinci, Raif Bey ( Güreş 
kulübü) ikinci. 72 kiloda; Hüseyin 
Bey (Güreş kulübü) birinci, Sait 
B. (Muhafız Gücü) ikinci, 79 kiloda 
İsmail B. (Muhafız Gücü) birinci, 
87 kiloda; Mehmet B. ( Muha· 
fızgücü ) birinci; Salih B. ( Muha
fızgücü ) ikinci. 

Ağırda Necmi B. ( Gençler
birliği ) birinci; Namık B. (Güreı 
klübü ) ikinci. 

Volber MUkAfatı 
Paris, ( A. A. ) - Genç 

Fransızlara mahsus alta menzile 
ayrılan ve Volber mükafatını ih
tiva eden bisiklet koşusuna dün 
başlanılmıştır. 

Paris - Nemours'a gidip gel
me birinci merhale yanşını dün 
70 koşucunun iıtirakile yapılmış, 
beş saat 17 dakikada Vander
donck birinci ve Driancourt 
ikinci gelmişlerdir. 

Ritola Da Maratoncu 
Los Ancelos olimpiyadında 

Finlandiyanın en yüksek koşu
cularmdan Ritolanın da Maraton 
koşacağı temin edılmektedir. 
Görünüşe nazaran Los Ancelos 
olimpiyadının Maraton müsaba
kaları dünyanın en yüksek koşu
cuları arasmda yapılacaktır. 
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dan tebrik eder ve alkışlarız. 
Maçtan sonra Fener bahçeliler, 

Galatasaraylı arkadaşlanna Mo· 
dada bir ziyafet vermişlerdir. 

Bakırköyde Futbol 
Dün Bakırköy sahasında Sey• 

risefain ve Bakırköy istiklal ta
kımları arasında bir maç yapıl
mış ve neticede 3-2 Seyrisefain 
takımı galip gelmiştir. 

Yıldırım 

Yarışı 

ôırkaç giln evvel lngilterede 
yıldırım yarışı ismi verilen mühim 

bir otomobil yarışı yap dı. Mesa
fe yüz mil olarak tayin 

edilmiıti. Bu yarışa en meşhur 
otomobil sporcuları iştirak etti 
ve neticede jon Kob isminde 

bir amatör bu muazzam yarışı, 

bütün rakiplerini geride bıraka
rak kazandı. 

Genç amatör kazandığı bu 
mühim muvaffakıyetten dolayı 
lngiliz ( imparator Mükafatı ) de
nilen bir mükafat ile taltif edildi. 

Jon Kobun muvaffakıyeti spor 
ileminde mühim bir rekor olarak 
telakki edilmektedir. Resimde 

otomobilin yıldırım manzarasını 

görilyorsuouz. Bakalım biz böyle 
yarışlara ne zaman şahit olacağız? 

Çeklerde Atletizm 
Çek gülle şampiyonlarından 

Dovda mühim bir muvaffakıyet 
elde etmiştir. Geçen hafta yaptığı 
bir tecrübede gülleyi 16,5 metre 
mesafeye kadar atmıya muvaffak 
olan bu şampiyonun olimpiyatla
ra kadar dünya rekorcusu Al
man Hirscbfield derecesine yak· 
)aşacağı zannolunmaktadır. 

Memlekette Spor Hayah 

Salihli (Hususi ) - Halk Fırkası tarafından kasabamızda ikinci 
fuM>ol takımları için bir kupa konulmuştu. Kupa maçları geçen cuma 
hitam bulmuştur. Yapılan müsabakada Bozkurt kultıbü gençleri aıfıra 
karşı bir golle galip gelerek kupa kendilerine verilmiştir. Galibiydi 
kuanan gençlerin hakem heyeti ve halk arasında çekilen bir resim
lerini gönderiyorum. 
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Zatı Akdesi Hazreti Şehriyari Aleyhinde Suiniyet Besliyen 
Fesat Cemiyeti Hakkında Malumat Soruyorlardı 

Mafrarriri ıf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-3-

(MlifOr Fuat Paşa Caddeikebirden 
yaya ol:ırak ıeçiyor. Kendi•inl 
ara?>uı takip ediyordu. Bu esna• 
ela Serbafiye Ahmet Celilettin 
Paşa karşıdı.n geliyordu. Fuat 
Pafayı teYkif edecefirıl söyledi 
ft Pat•JI alarak saraya götürdü. 
Fuat P... sarayda bir odaya 
ahnmıtb, çok kızıın ve sinirliydi. 
Yalnıa kalmıfb. Ayakta dolaşı· 

yor ve mütemadiyen •iıa.ra içi• 
rordu. Sigara11 bitmişti, fakat 
etrafında kimıe yoktu. Nihayet 
•lgara aldırabilmek için bir hade
me bulabllmJıti ... ] 

Arhk, alqam olmuş ortahk 
kararmaya başlamıştı. Hademenin 
getirdiği ıigara paketinin de 
yarısı botalmlfh. Halbuki bir fCY 
mormak ve buradaki mevkufiye· 
tin sebebini paşaya anlatmak 
için ne gelen ve ne de giden 
vardı. Zaman geçtikçe paşanın 

asabı bozuluyor, artık iradesine 
hAkim olamıyacak bir hale g~
liyordu. 

Bilynk bir ihtiraz ile kapı 
açıldı. içeri korka korka bir ha· 
deme girdi. Evvela havagazlarmı 
ıonra da ortadaki altın yaldızlı 
masanın Ostünde duran on iki 
kollu gllmDı şamdanın mumlarını 
yakarak sessizce geri çekildi. 

Yine, ses sada kesildi. .. Ba
zan aşada, kumların üstünde 
sür'atli adımlarla gidip gelen 
Mabeyin adamlarının ayak ses
leri işitiliyor, bazan · da uzaktan 
Orhaniye kışlası tarafından boru 
sesleri geliyor, Paşanın aubı da 
ıcerildikçe geriliyordu. 

Y avq yavaş kapı açıldı. iki 
hademe, ellerindeki yemek tab
lasaoa getirerek bir kenara bırak
b. Hademenin biri, masanın 
üstüne yemek hazırlayacaktı. Fa• 
kat Paşa, birdenbire ileri atıldı. 
Yem ek tablastna öfke ile bir 
tekme attı. 

- Defolun şuradan-. 
Diye bağırdı ... Hademeler, tit· 

riye titriye tablayı aldılar. Sür
atle kapıdan çıktılar. Tekrar ka· 
plJI kapadılar. .. 

Yatsa ezanı okunurken kapı 
açıldı. Sanlda bir baş, ibtiraıla 
odaya azandı. Giilüınsiycrek: pa
şaom y8dne baldı. Papom ga
zup çehre.i, bu muhteriz nazar
larla kutdaftı. 

- Misaade buyurursanız 
Efendim ... 

Fuat Pqa, derhal vaziyeti 
kanadı. Bu ziyarette, şüp
hesiz bir maksat vardı. Derhal 
keadini toparladı. T a.~rladığı 
plAn ı n tatbikine hazırlandı. Efle .. 
riai pantalonunun ceplerine sok· 
tu. Kapının karşısında durdu. 

Kapı, bütün bütün açıldı. 
iç.eri, o unkh zat girdi. Redin
gotları tamamen ilikli sivil iki 
~ t ,, o sarıkhyı takip etti. 
Üçü de, kapuwı yamada durdu-
1 i:Yilerek Fuat Paşayı selam-

.. ı 

ı ııdız sarayının eslciden çekilmil bir r~ımi 

olduğu yerde duruyor, tanımadığı Hilmi Efendi. bermutat elini 
bu adamlara dikkatle bakıyordu. ağıma kapıyarak birkaç defa 

Sanklt zat, evvelJ kendini öksürdükten sonra: 
takdim etti. - Şevketlü Efendimiz., zati 

- Diiniz .. Mahkemei Temyiz müşrüanelerini, selamı şahanelerile 
reisi HiJmi Efendi... taltif buyarurlar. Bizim soraca• 

Ve sonra, yanındakileri gös- ğlmız bir iki suale lütfen cevap 
tererek: veriniz. isticvabı müteakıp hm:w'U 

- Beyfendi, Mahkemi Temyiz şahaneye kabul buyurulacaksınız 
Başmüddeiumumisi.. Beyef~ndi efendim. 
de, Mahkemei Temyiz iz.ısından.. Dedi. 

Fuat Paşa, hiç tavrını boz- Paşa, bir adım i!eriJedi. Sert 
madr. Üçünü de sadece başile bir sesle : 
selAmladı ve sonra: - Siz zannederim ki benim 

- Ne istiyorsunuz? ahlak ve tabiatimi bilmiyorsunuz. 
Diye sordu. Ben, sözü bir kere söylerim. Size 
Birkaç saniye, derin bir sü· demin söyledim ki, ben ancak, 

kiıt içinde geçti. Hilmi Efendi, bizıat Zati şahaneye cevap veri-
başına bir tarafa iyip parmakla- rim. Beni, efendimden baska, 
rınm uciyle ağzını kapıyarak ha- kimse isticvap edemez. Anladınız 
fifçe öksürdü. V c sonra titrek mı ?.. Haydi bakalım. 
bir sesle; Diye cevap verdi ve elife 

- ( Zatı akdesi hazreti şeb- kapıyı gösterdi. 
riyari ) aleyhinde { Suiniyet ) Bu vaziyet, koca Adliye heyeti· 
besliyen bir (Cemiyeti Fesadiye) ne karşı ağır bir muamele idi. 
te~ekkül etmiş. Acaba bu bapta Bu muameleyi hazmedemiyen baş· 
zatıdevfetlerinin her ne suretle müddeiumumi, birkaç söz söyle· 
olursa olsun bir mafümatları var mek ve tf uat Paşaya mukabele 
mıdır. Bu ciheti sormıya me- etmek istedi. Lakin Fuat Paşa 
muruz. arkasını derhal heyete çevirdi. 

Diyebiidi Ayni zamanda, Reis Hilmi Efen-
Fuat Paşa, bu sözlerden ha· di de Paşa ile münakaşaya ririJ-

fif bir ürperme geçirmekle bera- mekten içtinap etti. BatmUddei· 
ber hiç metanetini bozmadı. Sert umuminin yavaşça kolundan çekti 
bir asker tavt1 aldı. Baş1n1 hepsi de, başlarım önlerine eğdi-
arkaya doğru gerdi: fer. Birer birer odayı terkettiler. 

- Benden bir şey sorulmak icap ( Arkası ':.ıtr ) 
ediyorsa, {Şevketmeap) Efendimiz c;c:==============:::a::::ı 
beni huzurlarma ~elbederler •• Biz. 
zat benden sual ederler. Kendi
lerinden başka, hiç kimseye, ne 
beıtap ve ne de cevap Yermiye 
mecbur değilim. 

Dedi ve derhal arkasını çevi
rerek pencereye doğru yariidü. 

Hilmi Efendi arkadatJan111D 
yiiz&ne baktı. Bu sert ve kafi 
ceYap karşasıuda hepsin.in de ren
gi urarllllfb. Biribirlerine bakaşa
rak ommlarmı kaldırdılar, boyun
lannı büktüler. 

- Ne yapalırr .. Biz vazifemi
zi yapbk. Haydi, arbk gidelim. 

Demek istediler. Ve sessizce 
çekildiler. 

Fuat Paşa, yalmz kaldt. Fa
kat şimdi, içinde gizli bir sevinç 
vardı. Arhk. öğreneceğini öğ

reomi~ müdafaa için düşündüğü 
plina kuvvet verecek sözleri 
hazırlamıya başlamı,tı. Yirmi da
kika . sonra tekrar kapı açıldı. 
Deminki heyet, yin.e kartısında 

RADYO --
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lstanbul ( f200 metre} 18 gr.ımo· 
fon ı 9,5 Jlari.ıtfalim heyeti ı !20,5 gr.ı· 
rnofnn, 21 Tl:ı.rırHalim bc:eti , 22 or· 
k~tra . 

Bükreş - l ~:94 metro ) 20,40 gra.ı:ıw· 
flın, ~1.1 i J•İv:rn l) k<ı n!"Nİ, ~l.40 a!'! !r::e
ri b3ndo 

Belgrat \..f:?fl w ... trei ::..'0,30 graıı o· 
ron, 2f halk ,arkıları , 22,20 gramofon 
23, tO Faıısl opcrıtsındtın parçalar. 

Roma ( 441 mC'tre) ~l gramofon, 
21 ,-15 Bizenın 1nd Avcıları i~mindt>k i 

rı pP.ra. ı . 

Prat 4 metre) .?u,::ı:; a. kcrf 
ili 111.ik:ı. 

Viyana ( 511 llit .. tre} l?O .\ıncri · 
ı :HJ:ın ıı,ıkil, 20,3;. Anıon lukrl:ırı , 

! I Frankfortlaıı na.kil. 
Badapeşte ( firı(I metro ) 19..JO 

;; r:uııofonlıı dans lıaval:m, 22.50 ('ı
!!'a ıı ork c.~tr.l ı. 

Vartova 
n musiki . 

(1411 metro, 21, 15 ha-

Bertin -- ( ili~~ rn&tte ) 20 müpte
ı•ilcı- i in in ifö:cc ders 20 45 konser 
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HARUNURREŞİT 
, . ; .. 92 Yazan:* lf -

Tarihin Esrarengiz Sayfalan 

Üç kız, saftan ayrıldılar, 
meşrubat tepsisine yanaşblar, 
ayrı ayrı surahilerden Uç kadeh 
doldurup misafirlere ve emireye 
sundular. Güzel Melike, altın ka
dehini beyecanb bir haızile 
kaldırdı: 

- Kardeşlerim. dedi, rüyayı 
ba mukaddes sular getirecektir. 
Durmayın, cür'a cür'a rüya t -
humlarım için. 

lbnlilhadi de. Abbase de terec.. 
c:lfitsüz kadehleri boşalttılar ve 
yeni baştan helecanlı bir intizara 
kapıldılar. Onlar, nebizin de, şa
rabın da, müsellesin de verebile
ceği sekri pekili biliyorlardı. La
kin bu aikrin Zübeyde tarafın
dan iddia ve 'temin olunduğu gibi 
hayalin, tasavvurun ve tahminin 
feYkiude çıldırtıcı, gaşyeclici rü
yalar tevlit edebileceğine ihtimal 
vermiyorlardL 

Şu kadar ki, yengeleriniD mut
laka bir yenilik aöaterecetme de 
imanları vardL Binaeaaley pDriix· 
sfi% bir itimat içinde bekliyor
lardı. 

Zübeyde-. kısa bir lahze son
ra sakilere döndü: 

- T uele.yin dedi, durmayın! 
Kızlardan üç kitilik batka 

bir grup bu emri yerine getir· 
diler. Misafirler de sessiz bir 
itaatle snuulan içkiyi kabul 
elliler. iki dakikalık bir fa111layı 
miteakıp diğer üç kız ayıai ha
reketi yapblar ve Zübeydenin 
bir işareti üze1ine - Kendilerin
den evvel sakilik eden - alta kızla 
beraber salondan çıkblar. Şimdi 
iki güzel kadınla bir genç erkek 
genif salonda yalnız kalmışlardı. 
Fanuslar da, evvelce olduğu gibi 
yine birer birer sönüyordu. Mu
attar k~ranlık, o amber kokusu
na sarJı zulmet, geniş bir manto 
gibi üç asdzadeyi kucaklamışb. 

Abbase gözlerini kapıya dik· 
mişti. rüyanın oradan tecelli edee 
ceğini umuyordu. Fidan boylular, 
oynak kızlar, Behliıller, maymm:· 
lar birer birer hayalinde canla· 
myordu ve buolann yek.diğerine 
kanşmasile husule gelen müp· 
hem balitanm yine mllphem ha· 
reketlerini temaşa eder gibi oldu. 

İbnülhadi, amcua kızının gö
zetlediği istikametin aksine dik
katini tevcih etmifti. Mabat du
van tarassut ediyordu ve Beb· 
liiliin zifaf oduıııclan yem bir 
tablo dopaas.m bekliyordu. Onun 
da bayaliode yeni yeni glveyiler, 
gelinler, taçlar, yataklar ve bun
lum bir •aya ıelmesiaden mil
tevellit bnnakanf1k salaneler 
dolafıyorcha. 

iki lenf le, teneffüs ettikleri 
havanın cleiiftiiini hiuediyorlar· 
clı. Ciğerlerine aba amberin es-
kisi gibi pzel bir kokuclaD iba· 
ret olmadlirnı ve ciprlerinde 
garip bir 1aagm vGcucla getirdi
ğini seziyorlardı. Bu yangın, bn. 
tün u.zviyetlerini yakıyordu. Şu
kadar ki yakışta ve yakılışta acı 
yoktu. tathbk vardı. O iç alevle
ri, damarlara yayılan o ate,, 
sanki şiirli hir şeydi ve bulaıtığı 
yere tat btra1uyordu. 

Onlar, kapaclaa ve duvardan 
bir rüya tulu etmesini beklerken 
içlerinde tutuşan yangının da 
huzını massediyorlardı. O aralık 
il.ulaklarına bir nağme, guşyedici 

ze görünmiyen bedevi karargah
laruıdan gelir gibi derinlerden 

süzülen bu ses, güya tabi
atin aşkmı, tabiatın iştiyaldarım 

haykırıyordu. Okadar kuvvetli 
ve okadar manalı idi. Şimdi on· 

lar, içlerindeki haz yangımm da 
unutarak bu sesi dinliyorlardı. 

Serinlik istiyen çöl, uyumak ls
tiyen rüzgir, mevcelerini top-
layıp yatağında dinlenmek istiyen 
Dicle, açılmak ve ıtnnı püsklr-

mek istiyeu çiçek, gözlerini eşiae 
öptürmek istiyen ahu ve bntün 
tabiat, o seste inliyor, inliyor, 
inliyordu. 

Abbase, bu yanık Ye çok fG
mullü iniltiyi dinlerken ruhi ye-

timliğinin, kalbl yokmlluğımun, 
uzvi buhranlaranm hep birden 

dile geldiğini hmetti. Onlar da, 
bu o ereden geldiği beliniz, hic-
ran ve iftiyak najmesinden clr' et 
alarak keııdi aalanm baflnnak 
istiyorlardı. Genç kadın, benli
ğinin dört tarafindaa kabarıp 

gelen bu feryatları uptetmek 
için adeta uhmet çekiyordu. 

Mev'ot olan rüyayı ka~tnnamak, 
Zübeyde ile lbnilhadiye gDIDnt 
olmamak için boyuna dudaklumı 
ısanyordu. 

fakat lbnilhadi, onun kadar 
metin olamadı. Birçok ıeyler 

haykıran o yamk nağmeyi din
lerken kendinden geçti ve inledi: 

- Oh, yenge, ölüyorum! 

Zübeyde, sanki bu inlemeyi 
bekliyormui gibi kalktı, muattar 

karaohkta biru daha uzun g&
rünen beyaz endammı pınldata• 

rak iler\edi, tepsiden bir kadelı 
aldı, delikanlıya uıattı ve ku· 
lağma fonldadı : 

- işte hayat suyu, neşat 
suyu. Ölmeyin, yaşayınf 

Ve möteakıben Abbaseye de 
bir kadeh vererek mırıldandı : 

- Sev, daima sev, sevmiyea 
kadm, ötmiyen bülbfil gibi kıy· 
metsizdir. 

Arkuı var 

T anHt n itizar: T efrikanuıda 
mühim bir isim yanhşhtt olmuı Y• 
hikayenin cereyanı da bu yanlıthk· 
tan dolayı bi.raı teı•vvüşe utramıt
t1r. Zübeyde, Abbate ile lbntlmalik 
ve Aliyye ile lbttUbadi aruında W. 
muaıalıe teıf ı etmek Ye •onra Bar· 
mak otlu C.fHI Al>h~Hye, lbnll••· 
Ulıi d• Aliyyer• ıevdirm.ek lıtiJGrdu. 
lbnflhadi de, Ali neden - Y aai Hata• 
nvn kıuadan • bir feyler umUJOf'cl .. 
lbnilmalike tefrikamııda farla r• 
verraedifimis için i.lmler katlfmıt
tlr, Maamafill ba rüya ıaluteal, ~ 
bue il• birader zadeai lbaüladfala 
btaluD.t•lıdarı mediıtl.e cereyaa edi
yor: Uiteydeaaa, bala ile yet..ı 
biyle bir sahnede birlettirmeaindekl 
ıebep, bilibare anlatılacaktır. 

• Tefrika Muharriri -

- G LOR YA' da -
Bu akpm ıaat 21,45 te 

84yük mavaffakl7etler kazanmıt 

TARAKANOVA 
Filminin tekrar ıraesine başla.ıııyor 

EDITH JEHANNE, OLAF 
FJORD ve KIEIN ROGGE 

tanfsadaa 
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OMIEll "AYVAM 
HAYAT~ tvlACb~ALAR\ 

Hayyam Sultanın Namesini Optü Ba
şına Ko;du Ve H~an Sabbaha Verdi 
Mehtap, Hasan Sabbahın He:_Hareketini Kontrol Ediyordu 

H•r hakkı malı/ uztlur. 
b 't (Hasan Sabbah) sade, ası 

her türlü ziynet v~ ihtişamdan 
Aı i bir odada, sedirin kenarında 
ayakta duruyordu... Sehhar gö.z-

• f" ı çevrılleri, gelen mısa ır ere 
mişti ... 

Bu bakışların karıısında, her-
kes ve hatta Ömer Hayyam bile 
aarsılmıştı... Yalnız Mehtap; dik, 
korkmaz, yılmaz bir nazarla iler
liyor Adeta onun kalbinden do
jabiİecek en korkunç ~mirlere 
bile mani olmağa muktedır oldu
ğunu ona hi1&ettirmek istiyordu. 

Ömer Hayyam, vakurane bir 
vaziyetle Hasan Sabbahı se

lamladı. 
Hasan Sabbah ta birdenbire 

büyük bir tevazü tavrı alarak 
bir adım ileri yürüdü. 

iki eski arkadaş, biribirlerinin 
ellerine sarıl:ılar ve öpüştüler. 

* Ömer, hemen elini koynuoa 
aoktu. Sultanın namesini çıkardı. 
Oç defa 6p0p başına koyduktan 
aonra basana uzattı. 

Hasan, birdenbire doğruldu. 
Vakur bir tavır aldı . Elini, na
meye uzattı. Atlas keseden çıkar
dı. MührU kopardı. Okum1tya 
başladı: 

[Ben; Selçuk bilkümetinin 
ıultanı; (Elmevt) kale$inde mukim 
lamaili taifesinin reisi (Şeyhülce· 
bel) tesmiye olunan (Hasan Sab
bab) 8 buyurdum ki tarafınızdan 
udir olan bazı ahvali nabecanın 
cUmlesi malümumuzdır. Hükume
timizin kudreti her ne kadar bu 
ahvali mOessifeye mani olmak 
ve bize mütavaatkir olmıyanları 
tedip eylemeğe kafi ise de, üm
meti Muhammet arasında kan 
dökmek arzu etmediğimizden 
badema gerek şahsımıza ve ge· 
rek hükumetimize karşı itaati ki
mile perverde etmenizi halisane 
tavsiye eyleriz ... ] 

Hasan Sabbah, mektubu oku-
duktan sonra daha azametli bir 
hal aldı. Dudaklarında, pek acı, 
pek manidar bir tebessüm do-

laıtı. 
Yavaş yavaş nameyi keseye 

koydu. Sedirin yastığına ~iraktı. 
Ve sonra çehresi birdenbıre te· 
beddül etti. Samimi bir tebes· 
ıOmle Hayyama dönerek ot~r?'a
ıı için yer gösterdi... Kendıaı de 
oturdu. Fakat oturur otur~az, 

b. · · · tle çagardailerinden armı ıpre 
dı. Kulağına kısa bir emir verdi. 

Mehtap dainra Hayyamın ar· 
kasında duruyor, ve blitOn bu?
ları gözden kaçırmayarak takıp 
ediyordu. 

* . Haıamn emir verdiği dai genıt 
' k kil bu meydanı sUratle geç~re . : 

çllk bir kulenin merdıvenlerını 
çaktı. Kulenin üzeri açıkb. Ort~
da. aebpa üzerinde bllyOcek bır 
köı duruyordu. Dai, kösün tok· 
mağını aldı. Ağır ağır çalmaya 

bqladı. 
O zaman meydanda, nereden 

çıkbğı belli olmayan, bir insan 
kütlesi peyda olmıya başladı. 
Bu insanlar, adeta yerden fııkı-

- 31 --
rıyor gibi idi.. . Az bir zaman 
zarfında meydan sessizce doldu ... 

Bu adamlar (Hasan Sabbab) m 
ikametgahının revakına karşı 
cephe alarak durmuşlardı. 

• Hasan Sabbah, Sultandan ge-
len mektuptan, hiç mütesir olma
mış gibi görünüyor; lakaydane 
misafirlerile görüşüyordu. 

Vazifesi bitmiş olan dai içeri 
girdi. Kapının yanında durdu. 
(Hasan Sabbah) ın önünde eğile
rek verdiği emrin ifa edildiğini 
ihsas etmiş oldu. 

* O zaman Hasan Sabbah, bir-
denbire tebdili tavrelti. Büyük 
bir ciddiyetle Hayyama sordu: 

- Sultan Hazretlerinin mek
tubuna cevap istiyorsunuz de
-·ı '? gı mı .... 

Ömer Hayyam; 
- Evet. 
Dedi. 
Hasan Sabbah ayağa kalktı. 

Daha miistehzi ve cür'etkar bir 
tavır aldı : 

- Şu halde, size küçük bir 
zahmet vereceğim. Eğer kabul 
ederseniz, fÖylece, kısa bir ceve
IAn yapalım. 

Dedikten sonra ayağa kalktı. 
Ômer Hayyamla diğerleri de 

kalktılar... Hasan Sabbahı takip 
ettiler. 

Yan taraftan bir kapı açıldı. 
gurası, geniş bir revaka müntehi 
olan bir koridordu. 

* Bu geniş revakın karşısındaki 

Resminizi Bize 

Yazan: A. R. 
meydanda, binlerce halk, saf bağ
lamış, ellerini göğsünün östüne 
kavuşturmuş, bekleşiyorlardı. 

(Hasan Sabbah), revakta gö
rünür görün.nez, bu insan derya
sı, birdenbire dalgalandı . 

- Seyyidena.. Seyyidena .. 
MevlAna ... 

Diye haykıra haykıra hepsi de 
yerlere kapandı. 

Halkın bu tezahtlrabna, Ömer 
Hayyam likaydane bakıyor. Fa
kat Mehtap anbyamadığı bu nli· 
mayişin kespedeceği neticeden 
korkuyordu. 

t Arkuı Yar) 

Hergün Bir Rübai : 

( Ey doatf.. Sakın bu fani 
dilnyan•n kederini çekrne. Sakın 
bu kahne cihanın gamlarile 
mağmum olma. 

Mademki şimdiye kadar olan 
şeyler geçmiş.. ve bennz olacak 
şeyler de zuhur etmemiştir; • fU 
halde • keyfine bak.. ne ( van) m 
ve ne de ( Yok ) un düf(inceaile 
kendini mustarip etme. 

,,. •. 
Size Tabiatinizi 

Gönderiniz, 
• Sögligelim ... 

37 MUSTAFA FiKRi EF. : Uy
ul ve ç.ıhş-

kandır. itleri· , 
ni acele ile 
görilr, rahatı
na pek dilş
kilnlilk g6s
termez, teşvi
ke kapılır, 

ataklık ı&te
rir. Bir işte 
!>at olarak 

çahşmaktan ziyade muayyen ve 
malüm itlerde muvaffak olur. 

• 
38 MUZAFFER HANIM: Zeki ve 

ıntizamperver

dir. Pek uysal 
deiiJdir. Ça· 
buk gtlcenir 
ve mQfteki 
vaziyet alır. 
Kendi arka
dqları aruın· 

da konuıkan
dır. Arkadat
larından geri 

kalmamak hususunda ıayret ıös
terir. Rekabeti tever. 

40 IZMIRDE Ji.AYIMÇiRUTEF. 
7leki ve müte
heyyiçtir. Fiil 
ve hareketle
rinde aceleyi 
ihtiyar eder. 
Zevki selimi 
vardır. Kendi· 
sini beğenir, 
ve sayılmasını 
iater. Menfa· 
atlerine kattı 

lu uaıbr. Batkalannın iradeleri
ne kolay kolay uyu.llık ahter
mez • 

• 39 M. Ş0KRAN HANIM: ( Fo-
tojrafamn dercini istemiyor.) 
Saftır. S6ziln8 eairgemez, diledi
ği gibi konutur. Vakitli vakitsiz 
glller, çabuk ahbap ve samimi 
olur ve ayni ailratle bozUfUr. 
Fazla ve derin dllfllnmez, iıtene 
elinden it gelir, çalıtmaktan ti
klyet etmez. 

Fotofraf Talı/il Kuponun• 

11 ind Sayfamızda bulacaksıoıı. 

B 1 Z iM 
DAKTiLO 

Bugünün Romanı 

Evvelce, daha henüz Hacı B. 
aileıile rabıtamı kesmeden evvel, 
Dayı Beyle Amca B. arasında 
bir münaferet olduğunu iıitmiş
tim. Dayı Bey denilen o adamın 
ahlaksııJıkJarrndan dolayı Amca 
Bey onu hiç sevmezmiş. Nitekim 
Dayı Bey avdet ettiği zam.n; 

- Amca Bey, bu hadiseyi 
haber aldığı zaman küplere bi· 
necek. 

Diyorlardı.. Ben, gerek fabri· 
ka ve gerek (Ayaspaşa) dakilerle 
alAkamı kestikten sonra Dayı Bey 
işi azıttıkça azıtmış. . Bu ailenin 
ıararma olarak birçok münase· 
betsizlikler yapmış. Öyle tahmin 
ediyorum ki, lstanbula avdetin
den ıonra Amca Bey bunları 
haber aldı. Dayanamadı. O 
adamla kartı karşıya yapmamak 
için ( Y efilköy ) e çekilmiye 
mecbur oldu. 

Maamafih, bu mesele benim 
için pek te fena olmadı .. Haftada 
iki gece onun Y eşilköydeki mini· 
mini köşküne gidiyorum. Amca 
Beyin temiz ve yüksek fikirlerin
den istifade ediyorum. 

Amca Bey; 
- Yaz gelirse, buradan çok 

iatif ade edeceğiz. Sen do l:. ura
ya nakledersin. O zaman ben 
yalnızlıktan büıbütün kurtulmuş 

olurum. 
Diyor ... Bu tasavvuru, ben de 

fena bulmuyorum. Havadan ve ıai· 
reden edeceğim istifadeden zi· 
yade Amca Beyden fikren müste
fit olacağımı dütünüyorum. 

7 Kanıınuunl 

Bu akşam, (Libcrri Mondiyal) ın 
kapısından çıkarken Hihmetle 
karşılqtım. Beni görüz görmez, 
evvela sap sarı oldu. Sonra ya• 
vaş yavaş rengi kızardı. Selam
laştık, hali batır sorduk. Annesile 
hemşirelerinin bende bıraktığı 
tesirlerden bahsettim. Onları 
nekadar sevdiğimi söyledim. 
O, bunları dinlerken gülümsüyor 
ve önüne bakıycrdu . 

Koltuğumun altındaki paketi 
aörerek sordu: 

- Ne kitaplar aldınız? .. 
Hemen cevap verdim: 
- Kitaplar, benim değil Hik

met Bey.. Geçen sefer gidişimde 
Amca Bey sipariş etmişti 

Bu akşam oraya gidiyorum. 
Ona götürüyorum. 

Dedim. Hikmet, dudaklarmı 
ısırdı. Yine sararır gibi oldu. 

Onu, biraz zayıflamış buldu
ğum için ben d~ ona sord•ım : 

- Sizi biraz bozulmuş görü
yorum. Rahataaz mıydınız ? 

O, cevap vermekte tereddüt 
etti. Ve sonra : 

- Bilmem.. çok mu bozul
muıum. 

Dedi. Onu meraka düşürme
mek için; 

- Hayır. Ôyle pek göze 
çarpacak ıurette değil.. Fakat, 
aimanız, yorgun görftnilyor. 

Bu cevabım, onu memnun 
etti. Gülümsiyerek: 

- Evet.. Bu son günlerde 
biraz fazla meşgul oldur.ı. Ma
l6mya, sene başı ..• 

Geçen senenin pürüzlü işleri
ni temizlemek pek kolay olmadı. 

Demekle iktifa etti. 

• Hikmetle veda edip te tünele 

doğru yürürken, düşünüyordum. 
Bugün Hikmette bana karşı 
bir çekingenlik vardı. Acaba, 
hemşiresile konuştuğumuz şeyleriı 
neticesi mi?.. . V >! sonra.. Amca 
Beyden bahsederken renginin vt; 

çehresinin geçirdiği hafif tagay· 
yürüde epeyce manalı buldum. 
Eğer bu, bir kıskançhk eseri ise, 
hiç memnun olmayacağım. Çünkü: 
( l<ısl<aknmak, sevmekten ileri 
ıelir.) derler. 

Halbuki ben, Hikmetle ara .. 
mızda daima muayyen bir mesafe 
kalmasını ve bu mesafede, ne ber 
nim ne de onun ilerlemememizi 
arzu ediyorum. Eğer Hikmetin 
ciddiyetinden emin olmasam, 
onun bu vaziyetlerini biraz hafif· 
lik manasile de tafsir edebilirim. 
Fakat, Hikmet gibi, daima meb
zul kadm iltifatlarını ceJbetmek 
aan'atinin sırrım bilen bir gencin, 
bana karşı temaylilllnO çok dddi 
düşünmek lizımgelmez mi? •• 

Okadar kapalı bir adam ki •.• 
Benden ne istiyor?· .. (Sadece bir 
aşk mı? .. Yoksa, ebedi bir hayat· 
mı? .. Bunu bilsem ben de ona 
göre düşiinür, bir mukabele 
hazırlarım. Ya, müspet.. Ya, 
menfi.. 

1 Şubat 

Bir aydanberi ne sıkınblı gün
ler geçirdim yarabbil •• 

Tam yirmi yedi gün evvel, 
küçük kardeşim mektepte (grip)• 
tutulmuştu. Bir iki glln sonra da 
( zatürree ) arazı görilnmiye 
başladı. 

Yavrucağı hemen Alman 
hastanesine naklettim. Ve yir
mi beş günümün bütün boı 
saatlerini onun yastığı bqında 
geçirdim. . Ham dolsun, çocuk 
kurtuldu. Arbk hiçbir tehlike 
kalmadı. 

Fakat bu müddet 7.arfında, 

zavalh Amca Beyi ihmale mec .. 
bur olmuştum. Yeşilköye, ancak 
bir gün gidebilmiş, iki saat kal
mış, avdet etmiştim. 

Nihayet, dün kardeıimi mekc 
tebe gönderdikten sonra ben de 
akşam üzeri Amca Beye gittim. 
Geceyi orada geçirdim. 

Geç vakte kadar oturduk. 
Epeyce i eyler konuştuk. 

- O kadar sıkılıyorum ki, 
hazan ağaçlarla konuşmak iıtiyo• 
rum. Bir kere yaz gelse, tabii, 
komşular gelir, içlerinde görllşüle
cek adamlar bulunur. Nasıl olsa 
vakit geçer. 

Diyor. Hakikaten de doğru .• 
Amca Beyi.4 köşkünün bulunduğu 
semt, bomboş.. Rahatsızlığı do
layısile kendisi de bir yere çıka
mıyor. Yananda, hem yemekle-
rini pişiren, hem de orta hizmeti 
gören bir kadın var. 

Kadın da, akıi gibi s6k6ti bir 
mahluk... Zavallı Amca IH.yin 
okumaktan, bir de, pencerenin 
anünde oturup dalga saymaktan 
başka hiçbir eğlençesi yok ..• 
Eğer akşamlar, radyo imdadana 
yetişmese, zavallı adam, bllsbil-
tün fena olacak. 

Bugün veda cdeı ken sordu· 
- Karar verdin mi, yazın bu

raya nakledeceksin değil mi? ... 
Dedi. 
- Eğer bir mani olmazsa çok 

istiyorum . 
Dedim. Amca Bey, buna, pek 

1 sevindi. 
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- Doğrusu, dedi, ağııma 1 

biraz et koymaktan artık ümi· 
dimi kesmiştim. Dikenli incir 
yiyebilenler için ortada mesele 
yok fakat kendi hesabıma 
ben' bu murdar meyvalara hiçbir 
zaman alışamadım. 

İşittiğime göre hayvan gibi 
boyuna ve munhasıran yeşillik· 

yiyen insanlar varmış, hem de 
paraları olmasına rağmen bu işi 

yaparlarmış ! Herifleri ne diye 
tutup ta timarhaneye atmıyorlar, 
bilmem! Vakıa bir lahananın ve
ya bir karnabaharın Jezzetini İn· 
'kar etmem. Fakat yerinde olmak 
ıartile... Yani biftekten hürmet
kirane bir mesafede bulunursa ..• 

Ayn. suretle yiyecek işine 

dalmış olan Tilman: 
- O halde kaptan, dedi, 

bir daha biftek yemek hulyasına 
şimdiden veda ediniz. Eğer gü· 
nün birinde kendisini değil, fa
kat kokusunu bulursanız yine 
bahtiyar sayılırsınız. Hagton siz 
yemiyor musunuz 1 

Suale maruz kalan: 
- Hayır, dedi, acıkmadım. 
Şaya'nın yanına oturmuş, kı-

sın bir elini tutmuş, bileiini ok
ıuyordu. 

Onun bütün gün kendilerini 
takip ettiğini, kendisini kurtar· 
mak için hayatım tehlikeye 
koyarak bu çalılığa gir-

diğini biliyordu ve şimdi 

hep birden ölüm tehlikesi karşı· 
sında bulunduklarını takdir edi
yordu. Fakat bu düşiince onu 
endişeye sevketmedi. 

Aşkın kuvveti o kadar hari
kuladedir ki ölüm bile onun 
yanında küçülür, büyük bir mana 
ifade etmez. 

Fakat Tilman yemeğini bitir
mişti. Şayayı isticvaba başladı. 

Genç kız ona dikenli çalılıkta 
yc,ıunu kaybederek, önündekilerin 
izlerini bulamıyarak nasıl dolaş
tığını anlattı. Bu mıntaka yerliler 
arasında meş'um tanılıyordu. 

Binaenaleyh genç kız buraya 
evvelce hiç gelmemişti. Yalnız 
buraya " Şaşırtıcı yollar kü
mesi " isminin verildiğini pek iyi 
hatırlıyordu. 

Tilman: 

- Yerinde bulunmuş bir isim! 
Dedi. Fakat diyorsunuz ki, kauçuk 
taciri buray birçok defalar gel
miştir, acabn nasıl oldu da bu 
gezintilerin hiçbirinde yolunu 
kaybetmedi? 

Şaya aklına geleni söyledi: 
- Kimbilir, belki cin ve pe· 

rilerJc anlaşmıştı r? 

Tilman bu safiyane cevaba: 
- Hayret etmem, cümlesile 

mukabele etti. Cin ismi verilen 
içki ile yakından ülfeti olduğunu 
biliyorum, belki cin denilen mah
llık ile de muahedesi vardır. Ab, 
herifi bir defa ele geçirebilsem!.. 

Bu son cümle kaptan Holün 
dertlerini uyandırdı: 

- Benim istediğim herifi 
şöyle sırt iistü yatırıp göğsüne 
oturmak \e iki yanağından sar· 
kan saknHarı ile oynamaktır. 
Ustura kulf ananacak değilim, bir 
tane cımbız k:lfidir, tutup bütün 
kıllarını yolacağım. Vücudunun 
üst tarafım siz ne isterssniz }'apı· 
nız, benin için sakalları kafidir. 

Tilman kaptanın derdini büs
bütün deşti: 

-

Şaya Ve Kafile, 
Yollar 

Yerlilerin 
Dedikleri 

"Şaşırtıcı 

Tehlikeli Kümesi,, 
Mıntakada Vaziyeti Düşünüyorlardı 

- Biz burada söylene dura· 
lım. Bu dakikada adam belki de 
definenin yanındadır. Altınları 
toplamakla meşguldür. Kaptan 
h:ıbrlarsımz ya, size Hagton il~ 
birlikte, gölün dibinde yanmış 
bir gemi gördiiğümüzü söyle
miştik? .. 

- Evet hatırlıyorum, ne var 
ki .. ? 

- Zannederim: Altını geti
ren Terçelling gemisi odur. 

- Nasıl olur? Defineyi geti
ren gemi yanmamıştır. Makarm 
söyledigine göre sadece ba
hnlmııtır. 

- Makar hikayesinin bu kıs· 
mını uydurmuştur zannederim: 
Gemi batırılmadan evvel bütün 
mürettebatı ile birlikte yakıl· 
mıştır. 

Kaptan Hul bir saniye dü-
şündü, sonra: 

- iyi amma, dedi, define na· 
sıl olur da derenin sahine saklanır. 

- Define derenin sahiliqe 
değil, geminin batırıldığı yerin 
civarına, yani gölün kıyısına sak-
1anmışbr. Makar bizi bililtizam 
oradan uzaklaştırmış, derenin 
kenarma getirmiştir. 

Şimdi defineyi yerinden çıka
racak, gemiye yükliyecek, gemiyi 
de Cekinin yardımi ile hazırlıya
caktır. Artık yelkenleri fora edip 
açık denize açılması işten bile 
değildir. 

Kaplan Hul anladı, anla
masile de: 

- Vay alçak! diye bağırdı. 

liiddetinden boğuluyor gibiydi, 

batırma başka kelime gelmeyince 
bir daha tekrar etti: 

- Vay alçak! Vay alçak! 
Vay alçak! 

Hagton da söze karıştı: 
- Şimdiki halde elimizde 

bulunan yegane tr.selli Şayanın 
bizim yanımızda olmasıdır. 

Fakat kaptan Hulün bu te· 
selliye pek te aldırış ettiği yoktu. 
Hagton buna bakarak ilave ettir 

- (Viyar) a gelince onun sa
kallarını yolmıya vakit bulacağı· 
mzı zannetmiyorum. Çünki Makar 
bir defa defineyi gemiye yükler 
yüklemez mutlaka onu da geber
tecektir. CC!kinin akıbeti de biraz 
geç olarak kauçuk tüccarının 

akıbetinin aynidir. Muhakkak o 
da öldürülecektir. 

Kaptan Hul birdenbire bir 
mide ağrısma tutulmuş gibi: 

- Allahım Allahım, diye in· 
lemiye başladı, biz burada küçük 
parmağımızı bile kaldırmaktan 
aciz bir vaziyette beklerken he
rifin ceplerini doldurmakta oldu
ğunu düşündükçe çıldıracağ·m 
geliyor. LDünyada hiç böyle şey 
görülmüş miidiir? 

Dü ününüz. bir defa biz silah
lıyız, o silahsızdır, buna rağmen 
o galiptir, biz mağlup! 

Hagton da yavaş yavaş sinir
lenmiye başlamıştı: 

Kabahat hepimizdedir, 
dedi. Mademki herifin ne mal 
olduğunu biliyorduk, buray~ ge· 
lirken ellerini ayaklarım baglıya-
caktık! Her ne ise olan oldu, şim
di yapılacak şey herif gemiye 
atlayıp gitmeden evvel buradan 
çıkmıya bakmaktır. 

[ .\.rk.ı ı 'ar 1 

Basit Bir Maske Sayesinde 
Genç Olmak Mümkünmüş 
Fakat Bu Maske Ne Biçim Şeydir, 

Dair Malômat Verilmiyor Buna 
Seneler geçtikçe, r anlaşılan, 

insanların beğenilmek ihtirası ar
byor. Zamanın yüzümüze vurdu· 
ğu damgayı saklamak, yine en 
insani zaflarımızdan birdir. Fa

kat bunun için insanların taham
mül etmedikleri ıshrap yoktur. 

Hüsün müesseselerinde elektrik 
cihazlarmm ıstırap verici tesirle-

rile yüzlerini kavurtau, buruşuk· 

luklarım gidermek için cerrahların 

bıçağına nefislerini teslim edenler 
de bu ihtirası ne derece fazla 

olmalıdır ki, bu derece meşakkate 
tahammül ediyorlar. 

Şimdi, bu ameliyatın daha 
ziyade basitleştirilmiş olduğu 

haberini alıyoruz. Bazı garp 

gazetelerine göre, bir nevi yüz 
moıskesi, birkaç saat içinde insa
na, gençlik taravetini iade edi· 
yormuf. Fakat bu maske nasıl 

l ' 

şeydir? içinde bir ilaç var mıdır( 
Bunu bildirmiyorlar 
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1 BİK!YB 
Bu Sütunda Hergün 

-------------------------- Nakili: Selim - Sabah 

••• Ve Saat Çaldı 
Büyük ve loş odanın köşesin

de salamandra sobası kıpkırmızı 
yamyordu. Sobanın yanındaki 
koltuğa oturan adam, dirsekleri
ni dizine dayamış, çenesini avucu 
içine almış, göılerini bir nokta· 
ya dikmiş, bir heykel gibi hare· 
ketsiz duruyordu. Asma saatin 
dokuz berrak darbesi, onu hul
yasından uyandırdı vo başını 
kaldırdı. 

Uçuk benzi ve endişeli sima· 
sile saatine baktı ve mırılda
narak: 

- Saat dokuz!. Gelecek mi 
acaba? dedi. 

Yerinden kalkb. Pencereye 
doğru ilerledi. Yanan alnını rüz· 
girrn ve yajmurun kamçıladığı 
cama dayadı. Bahçedeki ağaçlar 
fırtınanın tesirile bir ekin tarlası 
gibi dalgalanıyorlar, yere yahp 
kalkıyorlardı. 

Acı bir gülüşle: 
Muhteşem bir gecenin 

başlangıcı... İşte! dedi. 
Tekrar koltuğuna oturdu. 

Gözlerile yanan, sıçraşao kıvılcım· 
lara bakbl 

- Kırmızı, kıpkırmızı... Kan 
gibi kırmızı! dedi. 

Kapıya vurulan iki 
üzerine bütün vücudil 
Silkindi, derin bir nefes 
doğruldu. Mırıldanarakı 

darbe 
titredi. 
alarak 

- Şükür Allahım... Geldi! 
dedi. Ve kapıyı açtı. Sırsıklam 

muşambah bir adam içeriye 
girdi. 

- Naci, muşambanı çıkar da 
şöyle otur bakalım. Bu berbat 
havanın görüşmemize mani ola
cağmı zannetmiştim. 

Naci, salonda, masanın üzerin· 
de duran lam banın yanma otur• 
du. Abajurun ziyası gözlerinde 
akisler yapıyor, yüzüne şeytani 

bir mana veriyordu. 
Naci, gür bir sesle : 
- Aziz avukatım, gelip size 

teşekkür etmeme hiçbir kuvvet 
mani olamazdı. Bana yaptığınız 
hizmeti bütün hayatımda unut· 
mıyacağım, eğer siz olmasay~ınız 
şimdi ben bir kürek mahkumu 
idim. dedi. 

Avukat, elini : 

- Adam sen de!.. der gibi 
salladi. Uzatarak raftan aldığı 
şişeden iki kadeh.doldurdu: 

- Ondan bahsetmiyelim, sen 
şu konyağın] tadına bir bak, 
bakalım. Bir daha böyle iyi bir 
konyak zannetmem ki bulasın r •• 

Naci kadehi a•dı, dikti ve 
dilini şaklatarak bir hamlede 
yuttu: 

Enfes!.. dedi. 
- Yanındaki paketten bir 

cıgara yak ta hapisten kurtul
duktan sonra ne yaptın, ne var 
ne yok, anlat bakalım. • • 

Nacinin gözleri müstehzı hır 
tebessümle canlandı. Avukatın 
kulağına iğilerek fısıldadı: 

- Far km da değil misiniz, 
banka baskınının kahramanı ol
duğumu bilmiyor musunuz? Size 
hapishanede anlatmıştım ya .•• 
Hapishaneden çıkar çıkmaz, ilk 
işim bankadan aşırdığım parayı 
sakladığım yerden almak oldu. 

- Mükemmel.. Eh.. Şimdi 

no yapaca~s~n ba~~Iıo:ı ~ . 
Naci ehnı cebmı şışıren eliz-

danın üzerine birkaç defa vura
rak cevap verdi: 

- Bana bundan sonra namus· 
kar bir hayat temin edecek ka
dar param var. Bir ecnebi mem
leketine aşıp şöyle bir yaşıya
cağım. 

Avukat, kafasını sallıyarak 
Nacinin sözlerini tasdik ediyordu. 

Tekrar kadehleri doldurdu. 
Kendininkini kaldırdı: 

- Demek bir müşteri kaybe
diyorum. Şerefine: 

Naci bir kahkaha koyverdi. 
Konyağı yine yuvarladı. Cıgara· 
ımdan iki derin nefes çekti. Kon
yağm tesirile çehresi hafif kır-
mızılaşmıştı. Gözleri pırıl pınl 
yanıyordu. 

( Arkası var) 

·----- -· 
Yeni Neşriyat 

Resimli Şark 

17 numaralı mayıs ntıshası pek 
zengin yazılarla çıkmıştır. Bilhassa 
Meşhur Pedagok Kerschcnsteincrln ha.
yatı, Faik Ali Beyin: Büyük şehrin 
karşısında, tarilıto Irk llis ve Ruhu, 
Karii yal i ıı kahrnınanları: DazrC1ti Mu
h:ımmct ve Şekispir, Aliıar hafriyatı, 
Verem miicadclcsi, 1018 Rus ihtiUl.U 
ilo ve sair birçok lıik!l.yc, Şiir vo Fen
ni yazılnrı muhtevidir. 

* Mrinmaji 

Hinl şairı Ralindrnnat Tagorun bir 
hik:lycsidir. Reklam matbasının Umu• 
mi kiiUiphano ııaını altında neşrettiği 
20 numaralı eseridir. 

* lstanbul Erkek lisesi yıllıjl 
İstanbul Erkek lisesi gençleri 

çok azimli bir emek mnbsulil olduğu· 
n:ı. şUplıe buhııımıyan gOıcl lıir eser 
neşretmişlerdir. ( lstanbul Erkek lisesi 
yıllığı) isıniııi taşıyan bu gUzel eser 
gcnclcriınizin kabiliyetlorini ispat ede-

~ . 
cek ınnhiyottcıdir. Yıllıkt.'l. lıu eskı 

irfan J urdumuzun kuçük bir tarihço
silo moktcbin bu senek i h:ı.ya.tı ince 
tahlillorlo kllydcdilmoktcdir. Ayrıca 

tnliın vo idare hoyctiııin \'O son sınıf 
t:ıl:ı.besi ıı i ıı fotograflnrını, gtizel hikt\.ye 
vo diğor yazıları ıla ihtiva etmektedir. 

İstanbul vilayetinin vaziyeti ziraiyesi 
lstnıılıul Zirnat MiidOrü n; Tahsin 

ney tarnfından lstanbulun alwal . vo 
Yaziyoti umunıiyci .ziraiyoşi vo zırat 
ınnafiyotlcr, te11vik !er \'e miikellefiyot
lor hakkııı<la bir kitap noşreclilmistir. 
En yeni mfilki tcşkilft.tı ihtiva eden 
bu eser lstnn bul un kazaları, nlifusu, 
küylori n us:ı ııı isi \ e nıcrhutiyoll<'ri, 

ıkliıni tcşokkülfl.tı tllrabiyesi ve mai 
carisi,' Nazinin taksimatı, fi:ıtleri, 
ıoriyatı, tohum iııtilıap tarifn:ımosi, 

ınoyvacılık, ağaçların :ışılanm:ısı, ağaç 

koruma cemiyeti nizamnamesi, çiçek 
,·o sebze bahçeleri konsen·ecilik, bağ· 
cı lık, h:ıyvanatı elıliyo nı hasılatı, 

bücekçilik, ipekçilik, balıkçılık, avcı· 

tık, çekirge nizamnamesi, zararlı hay· 
\anlarla ıııılcaclelc usulleri ölçfilrır 
kaııuııu ,·otlar, nakliye ,·asıtalart, pi-, ... . . .. . 
rasa, muafiyetler, sergıler, zıraı noorı-
;.attan balısetmcktecl ir. 

* Demiryollar Mecmuası 
ı Mayıs ve 87 numaralı Do

miryollar mecmuası intişar etmiş• 
tir. Bu mecmuada memleketimi
zin büyük bir servet membaı olan 
linyit kömürlerimizin şimendifer, 
vapur ve sair sabit ve seyyar 
muharrik malzemede kullanılma
ları hakkında çok kıymetli bir 
etüt vardır. Tavsiye ederiz. 
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Dişlerin inci 
Gibi Muhafa

zası Yalnız 

Avru pa.dan diplomalarla nıuı;:ı.ılıbk lıirinciliği ve en büyük za· 
fer uişamm ihraz ettiği gibi Türk zekllsı, Türk san·atı, Türk 
ıermııyesi ve Ttirk 

• 
flo ...iNEK, TAHTAK.lJHLJ:-:ıl', uOV.E, l'iltL. Hi r. ôHU.\ll ı:.ı .. , 
ağaçlar, çiçekler ve nob::ı.t:ıt ilzorind<'ki tırtıll:ırı. tnvnkl:ır ,-e 
kümes kutları ile sair hayvanat iizcrindı.ki J•İrelı:ri H bikek
leri ye bilumum lıaşaratı ıııevti cboıli il" kat'iyyrn iildiiriiliir 

vo bir daha. dirilemezler. Aksiııi isp:d 1.:dı·ııL· 5000 liı·a 
ta~miııat verilir. Devlet deıniryolları, :-';ırk dı•ıııirynlları. .:ier· 
risefaiıı, IIilU.liahmer, Oülh:uıo, Currahpa~:t.• lb,:ı•ld h:ı-,taııclNi 

vesair l.ıüyük hast:ı.ııokrle Sıhhat yurtları. Yntı ıııPkh·plPri. 

büyük oteller, büyük va{lur kumpanyaları. Tiitiiıı lıılıbarı. 
Ford kumpanyası, ve bilumum ınii<'S~c":ı.tı ıııilli) ı· ',. ı'<'ııehiyo 

FAYDA istimal etmektedir. 1snıino ve ıııarka-.ına ılikk:ıt edi
niz. Ila.san Ecza. Deposu, 

Dr. H O R H O R U N İ ~::] 
Zührevi ve idrar yolları tedavihanesi 

Beyoğlu, m. Taksim. Zambak sokak No . .ıı. Tel: B. O. 3152 

• 
SON POSTA 

Zafiyeti umumiye. ittihuızlık Ye kuvvetsizlik 
faied ve teıirl g6rillenr 

Hulasas· ı 
Kullanınız.. Her eczanede satılır 

İstanbul Evkaf Müdüriyeti İlanları 
Cavuşbaşı çiftliğinde köğkün önünde havlı derununda yirmi 

dönüm tarlanın Eyhil 932 iarihine kadar icarı müzayedeye vaze
dilmiştir. 25 • :) - 932 çarşamba günü ihalesi icra kılınacağından 
talip olanların yemi mezkurda İstanbul Evkaf Müdüriyetinde or
man ve arazi kalemine m\iracaat eylemeleri. 

llıa 

Beykozda Hünkar ıskelesinde dabağhane ittisalinde vaki 
çayır otile kır kahveciliği üç sene müddetle icara verileceğinden 

müzııyedeye vazedilmiş ve 25 - 5 - 932 çarşamba günü ihalesi icra 
kılmacağmdan talip olanların İstanbul Evkaf Müdüriyetinde orman 
ve arazi kalemine müracaat eylemeleri. 

lf. 
Alemdağmda Sultan çiftliğinde bir kıt'a çayırın kiyahi ile 

Tepeçe ören yanık ormanda ( 200) bin kilo kömür müzayedeye 

vazolunmuştur. 25 - 5 - 9332 çarşamba günü ihalesi icra kılınaca
ğından talip olanların Evkaf Müdüriyetinde orman ve arazi kale
mine müracaat eylemeleri . 

DiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA : BALIKP AZAR CADDESİ: No. 3 TELEFON 1096 

SÜ -DO-RONO 
PERTEV 

MANi 

• • • 
NAUMANN ŞiRKETi 
16 Maytsta başhyacaktar. Size ıervet temin edecek olan bu fırsatı kaçırmaymız. Bir NAUMANN dikiş makinesi .atın alanlara dersler meccanidir. Makine 

dmakınz1n _kurslarımızı takip etmek isteyenlerin şera'ti mahsusam111 anlamak üzere NAUMANN Biçki Yurduna müracaatleri rica olunur. 

is 

nkara 
üyük 

Milli Sanayi 
Muvaffakıyet 

Sergisinde 
Kazanan 

21 Mayıs Cumartesi 
•• •• gunu 

açılıyor 
bul ve Ankara 

Mağazaları 

Mayıs 14 

U 
Kullanmakla 
Kabildir. En 

Mükemmel Diş 
Macunudur. 

lstanbul Garsonlar Cemiyetinden 
Bilümum işsiz bulunan Garsonların 

iki adet vesikalık Iotograflarile birlik· 
to cemiyete mür:ıc:ı.atl:ı.rı. 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve f drar Yolu 

Hastalıkl ırı Mütehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddesi 
No 35. Saat. 2 - 6 

Çangm Vilayetinin Çerkeş 
kazasında kain Eğriova Devlet 
ormanından her sene 462.668 
gayrı mamul metre mikap çam 
eşcarının beş senede 2313.340 
DEs. M.3. çam eşcarı beher 
gayrı mamul metre mikabı 1 l 3 
yüz on üç kuruş muhammen 
bedeli üzerinden talibine ihale 
edilmek üzere müzayedeye ko
nulmuştur. Müzayede ve ihale 
açık müzayede usulile ve 661. 
799 No. lı kanunların ahkamı 
.umumiyesi veçhile 28 - 5 - 932 
tarihine müsadif Cumartesi gü· 
nü saat 15 te Çangırı Vilaye
tinde müteşekkil orman sabf 
komisyonu huzurunda icra edi· 
leceğinden taliplerin mali ikti· 
darlarını gösterir Ticaret odası 
vesikasının ve muhammen be
delden aşağı olmamak şartile 
vereceği bir senelik bedeli mik· 
tarının yüzde nisbetindeki temi· 
nah muvakkatenin muhtevi tek
lifnamelerini ihale kanununun 10 
uncu maddesi sarahati dairesinde 
mezkur saate kadar komisyona 
tevdi eylemeleri ve şartname ve 
tmukavelename ahkamını an1a
mak istiyen taliplerin Ankarada 
Orman işleri Umum Müdürlilğü 
lstanbul ve Ankarada Orman 
Müdüriyetile Çangm Orman 
idaresine müracaat eylemeleri 
ilau olunur. 

- Elbisenize meraklı iseniz t ... 

Yeni A 
T erzihane9i 

KADIN ve ERKEK 
atölyelerinin emsalıiz ııan'atinden 

istifade eöiniz. 
Bu müessese btittin bedii ve 

iktisadi arzul::ı.rınıza. covap vormeğo 
muktedir ma.bir makastarl:ır elinde 
modern bir teşkilata maliktir. Ankara 

caddesi No. OG. Dairoi mahsm~a. 

Telefon ı 20766 

Gül 
Yapraklarının . .. 
cazıp ve goz 
kamaştırıcı 

• • 
rengını 

Simon Krenıi pudra•, 
ve sabununu muntazaman 
ittimalile temin eclebillral• 
niı ki bu •uretle cildin te
miıılenmeafni yumuptmuı 

ve bealenmeai fibi:aç mak• 
ıadın hu•ulüoe yardım eder. 

(KREM SIMON) 

1 
• Her sınıf işsizlere iş Je 

İ.itiyenlere işçi verilir. 

Bebekte kain(B b k s . )nda buluna~ b~lümum eşyaf .. • • • iş Ocağına ortak alınır. e e arayı Mayısm 20 _mcı cuma günü ~ Goz Hekımı ~ -.. Babıali caddeıi T. 2,3495 
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Avrupa salon takımları, yatak odaları, yemek salonları, kristal, kristofl, biblo, vazo, piv. ano, piyanola, Dr. Esat Pş. Dr. Şükrü Sahipleri: AU Ekrem, Selim Ratıp 
morkiteri ve hasır takımları, yol ve acem haldan, kreton perdeler, masalar, llvhalar, Yeaaire... Babıali - Vilayet karşısrnda. No. 

15 Neıriyat Müdürll; Halil Lütfi 


