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Tanklar Ve Hücum Arabaları lstanbutun !'!!!:' Köıesi 

S•ıAh T hd·d· K · R 1 Sulukulenin Tamam 400 
ı aM .. h~ Bı. ı T okml.fı~y~nRu ddutst~rın Senelik Mazisi Var 

u ım ır e ı ını e e ı --·-Bu Kenar ·Mahallede Ev Adedi 90 
Cenevro 22 

( Hususi ) - Bu· 
.rada toplanan 
ıilahların lahdi· 
di konferansı, 
arhk en ehem· 
miyetli saatleri· 
nl g e ç i r i y o r. 
Muhtelif devlet· 
1erin silah tah· 
didi hakkmda 
ller.i sürdükleri 
fikirlerden mül· 
hem olarak kon· 
fernııs Umumi 
klitibi ve Çe
koslovakya Hari· 
clye Nazırı M. 

Tahdidi Tesllhat Komisyonunda bir cel•• 
(Klişede : Umum1 KAtlp M. Benea) 

Benes tarafından vücude ge· 
tlrilen rapor, elyevm vukubulan 
müzakerelerin sıklet merkezini 
teşkil etmektedir. 

M. Benesin raporu umumiyet 
itibarile tasvipkir bir ekseriyet 

toplamıştır. 
Fakat, başta Sovyet Rusya 

olmak Uzere, bazı devletler rapor 
mündcrecatmın, maksadı kAfi 
derecede temin etmediği mütale· 
ıaıım ısrar ile ileriye sürüyorlar. 

Bununla beraber, bu raporun 
ıUahlnnn tahdidi işinde, dolayısile 

dünya sulbü yolunda mUhim bir 
merhale olduğu da beyan edil· 

mektedir. 
Nikbin olanlar, komisyonun 

damla damla da olsa, müsbet bir 
ııeticeye doğru yol aldığını bu 
sahada imza gününün çok yak• 
laşmış bulunduğunu da iddia 
ediyorlar. 

Cenevre, 22 (A. A.) - Tah• 
didi teslihat umumi komisyonu, 
tanklar hakkındaki karar ıuretl· 
nın metnini 6 muhalif reye 

( Devamı 3 üncü .ayfada » 
~~~---------···--------~~~~ 

·· t İşinin Halli için 
Adım Esaslı Bir 

Bazı Müteşebbisler Memlekette Bir 
''Süt Günü,, İhdasını Düşünüyorl?..• 

Temmuz 
Bugün 1O.23 temmu•, g4nl 
Meşrutiyet ınkıldbının gıldlJ
nümüdür. Meşrutig•tln tesisi. 
Tü,k inkılap ta,i/ıind• miJ.. 
him bir merhale olmak itl· 
ha,ile ıaganı dikkattir. Mil00 

- let, feci bir ldareg• karşı 
g~zünü ille dt1/a olarak o 
g~n açmış ve sesini o gün 
gukseltmi,tir. Ba miinasB
hetle bugün dair• "" müe•· 
seseler tatildir. 

Sürüden Kovulan 
Bir Leylek! 

Şimdi Gemlik Sokaklarında 
Yapayalnız Geziyor 

Nüfus Miktarı Da 870 tir ' 

Sulukulede bir aUnnet dUIUnU elayı 
Mevsimine g6re sokaklarımısı J bu mahallenin evlerinde hAJI bir 

in~e ~e tiz " Hindiba, ebegll!11eci, ( Çerge ) aadelit var. 
mıs gıbl lovaota, ıhlamur çıçejf, B 
gUzel maşalar, ateı kllreklerim .• ,, ~r~dakfler er yerin ve her 
seslerile çınlatanların mahallesin- mevsımın ayrı ayn g6ı:elliklerln• 
de, ( Sulukule ) deyim. Tamam den istifade için dalma g&çebe 
dört yüz senelik bir mazisi olan hayata yaşıyan eski dedelerinin 

gezgin hayatlarını unutmamıf 

Sucuların gibiler. Burada 90 ev ve 870 tt 
1akini vardır. Bunların bepıl 

Zilleri mUılOmandır. Yalnıs 6 ev Rum-

ö d 
dur. Semtin hatırlı İhtiyarların-

tedenberl ıehrlmiz eki ıucu dan Hasan Efendi tarihleri-* 
dUkklnlarında mllJterl çağırmak m 
makaadile daimi ıurette çalan ıHyle anlatıyorı 
ziller vardır. "- Dedelerimiz lıtanbulun 

1 
Bazı ~lmseler fethinden birkaç ıene sonra Ru-

Gemlik (Hususi)- Geçen yaz kendi ikamet- melinden buraya gelmişler. Fatih 
mevsiminde bu civara hicret eden glhları civarında Mehmet o vakit lıtanbulun iyi 
leylekler kıı geldiği zaman yine bulunan bu gibi , bir semti olan kulediblnde dede-
ııcak memleketlere gitmitlerdL sucu dUkkAnla- lerimizln oturmalarına mllsaade 
~akat bunlardan bir taneıi sUrll- etmiş, buralan da kendilerine 

- o'l'f hicret etmemiı ve nndakl ıillerden 
kasaba dabiiıacıe lı.a.iri..,tır. çok rabatııı meccanen vermiştir. Fatihin sebil• 

Şimdi yaz olduğu için bütün olduklarını ileri clıl olup fetih esnasında ıehlt 
leylekler buraya geldiler. Çok ıOrmUşlerdir. dUıen Abdullah Paşa da itte 
gariptir ki burada kalan leylek F k l b ıurada yatar. 
tekrar arkadaşlarına kahlmak a at sucu ar, u zlllerln çok 
istedi, fakat öteki leylekler eski hafif sesli olduğunu ve kimseye "Biz devletin her tilrlll vergl-
arkadaılannı kabul etmediler zarar vermediğini söylemekte- lerini seve seve veren, cephelere 
ona hain naıarile bakarak sUrll~ dirler. Şiklyette bulunanlar bu asker gönderen hllis muhlis bir 
den kovdular. Şimdi bu leylek vaziyete bir nihayet verilmesini MUslUman Tllrk olduğumuz halde 
kaaaba içinde tek baıına kasap istemiılerdir. b · ç· l'k dUkkAnlannıD anUnde dolaııyor, T h . dild' . k k ııe ıngene l isnat edenler• 

• 

kasapların verditl et kırpıntıla· a mm e ığıne göre es in çok canımız sıkılıyor. 
rile ıeçiniyor. Stırtıden kovulan aeı çıkaran ziller kaldırtılacaktır. (Devamı 8 inci aayfada) 
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Almanyada temiz aUtle bealenen gUrbUz qocuklar 

Bize 90k kat'ı olarak verilen malflmata ıöra biltlln medeni 
ınalumata g6re, bazı mUteıebblı· memleketlerde ıUt meHleainln 
ler, şehrimizde ve memleketin halli için cemiyetler ve komite-
l>azı mıntakalarında silt mesele· ler mevcuttur. 
•ini esaslı şekilde halletmek M'~eselA Rkm9:~Y9:d~ te~kklll eden 
rnaksadile harekete geçmek ta· ı li süt 0d~ı esının omanya• 

dan başka ıger 24 memlekette 
aavvurundadır. de adedi milyonlara varan Aıa11 

Bu işin başında bulunanların mevcuttur. 
tasavvurları Türkiyede bir "SUt Komitenin aza adedi bugUn 
günü,, ihdas etmekten ibarettir. ( 40) milyonu mütecavizdir. Bu 
Bu teşebbüs tatbik mevkiine teşekkül, temiz ve sıhhi süt 
konulduğu takdirde iyi, temiz ve temini için her fırsattan istifade 
sıhhi süt temininin kolaylaşacağı ederek uğraşmaktadır. 
6leri sürülmektedir. Bilhassa ço· Yapılan bir istatistik cetve-
cuklara temiz süt temini ve ço• line göre buglin Almanyada 
cuklar ar~smd~ süt sarfiyatının, yalnız Berlin şehrinde senede 
oıhhat kaıdelerınin icap ettirdiği 1,333,000 kilo süt sarfedilmek-
nıi.k~.ast~ çoğaltılması için "Süt tedir. Bizde henüz kat'I bir cet• 
glmu,, ıhdasının elzem olduğu vel olmamakla beraber yevmiye 
kanaati beslenmektedir. nüfus başına 300 gram silt isa• 

Alii~adarların bize verdikleri bet ettiii tahmin olunmaktadır. 

Talimatnamesi 
Geçenlerde ıehrimizdekl ba

mallann idareli hakkında bir ta
limatname tanzim edilmiıtl. Bu 
talimatname husuıl bir komisyona 
verilmitı orada tetkik edilerek 
Belediye Daimi EncUmenine glSn• 
derilmiştir. 

Daimi EncU· 
menin tasdik 
muamelesinden 
aonra talimat· 
name tatbik 
mevkiine gi· 
recektir, 

Yeni tali· 
matnameden 

sonra hamal 
işlerinin ptı-
rUzsUz bir yo
la gireceği bil· 

= dirilmektedir • 

- Azizim bu adamın öyle çok sevgilisi var ki... Herif hepsine 
birer mavi boncuk verml1- idare edip gidiyor. 

- Monıer, o, mavi boncuk dejll, çek defteri kulla~ 
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[!':alkın Sesi 

filimlerin Kon
trolu Kararı 

Hiik6met yeni bir kararla, 
filiı:ııleri.a ahllkl ve ıfy&ıi 

noktal nazardan tetktk edil
mesini ileri lilrUyor. Bu bu
Rıta halkımız diyor ki ı 

Veli Be1 ( Ktıdaklylln411e Dut ı ... luıfı ... , 
- Doktor G&stav lö Bon bir 

eserinde cinayetlerle cdrllmJeri 
çoğaltan ıinemalardır. ÇUnkil fi. 
lim zihin üzerine tesir yapan bir 
Amildir. demifti. Bu çok d\Jiru 
bir fikirdir. Glizellijin, telkinin 
tesirleri hiçbir Yalrit inklr edil· 
mez. Yeni matbuat kanunu ya· 
pahrken de bu eau nuan itiba
ra alındığı içindir ki intiharlann 
•etri menedilmiftir. Bence Detir 
nOktai nuaruıdan ainema da bir 
ıuetedir. Oradaki sGl,eler de 
matbuat kanununun btıktlmlerine 
tlbi olmabdır. Gazetelerde me
neclilen birçok ,eylerin en ylk· 
.ek numaralan teritlerde ghte
riliyor. Filimlerin kontrolu hak
kındaki yeni karan alkıtlanm. 

• Alamet Be7 (Topbp1 T.kkecl mah. 12) 

- Memleketimizin terbiyeai
ne, ıiyul ıiıtemimize. milli ~e 
yatanf duygularımıza uygun olmı
Jan, Yatanpenerlik teref ve hay
ılyetlni lhlll eden filimlerin mem
teketimize ıokulm.ması hakkın• 
daki yeni karar milli 1eciye ve 
ahlAk namına çok faydalı bir feY 
olacakbr. Öyle ya! Gazetelerde 
okwımuı menedilen teyle-r ue
mada pekili gösteriliyordu. Si
nema medeni bir ihtiyaç Juıline 
ıirmiftir. Buralara &enç kızlarımız 
da sidiyorlar. Açık Mçak aeTda 
maceralarile dolu olan bu filim· 
lerin menedilmeaini çok muvafık 
buluyorum. .. 

Fuak Bey (1Cadık8y M111rhotlu Çeıme 
eokak) 

- Sinema, bence bir aile 
mektebidir. Milli .eciyemiıe, ter
blyeaıize uymıyan filimlerin bu· 
ralarda gösterilaneıi hiç dojru 
değildi. Sonra filimlerin naııl bir 
makutla hazırlandığı da nuan 
itibara alınmıyordu. Din propa
ıandası, yahut dost devletlerin 
rejimini tenkit kastile yapılan 
birçok filimler gösterilebiliyordu. 
Hele açık saçık macera ve •ık 
filimlerinden elAman çekiyorduk. 
Yeni kararın tatbikile bu mühim 
mahzurlar ortan kalkacakhr. 

Sis OUdUkleri 
Bir ay kadar enel Alurkapı 

ye Fener bahçe fenerlerine konu
lan ıiı dlldilkleriain bazı mah .. 
nrlanadan bab.edilmektedir. 
Bu dndnklerin nllfuz sabalannın 
çok az olması, düdüklerden biri-
nin Y eşilköy fenerine konulma• 
snası bu mahzurlar arasında 
si kredili yor. 

SON POSTA 

BABIBLIB 
• 
Istanbul Küçülüyor Mu? 

Apartıman inşaatı Şehri Küçülterek 
Toplu Bir Hale Getiriyormuş 

-
latanbulda son üç senedenbcri bina inş1ab, bU

laUA apartıman yaptırmak laueuawıda.ki .faaliyet. 
yeni bir iddianın ortaya atılmasına seb~p olmuı· 
tur. Eldeki i9tatiltiklere nazaran, 929 senesinden
beri ıebrimizde yeniden vUcude getirilen apartı
manlar Ye evler mflhim bir yekun tutmaktadrr. 

l ldlçllldüğil iddiasının meydana çıkmasına kunet 
vermiştir. lstanbul, içinde yaşayan nllfusa nisbetJe 

Bilhuu 930 Ye seçen 931 menesiade yapılan yeni 
binalar, bu iki RDeden enelki bet .ene zarfında 
yaptl•a1•ra maaclil addediliyor. Fakat yeni 1apılaa 
binalardan yiizde 1ekaeninin aparlı man teklinde 
olmuı, 1.taabalan sinden r6ae merkezileştiği ve 

çok geniş bir şehirdir. Eskid~n, üzerinde yalnız bir 
ev bulunan bir anaya buglln bet. alb eYden mn. 
rekkep koca bir aparbman yapıldıfa için tehir 
ıittikçe daralmakta Ye toplu bir hale ıelmektedir. 
Bazı kimseler bu neticeyi Belediyecilik noJdum.. 
dan faydalı ıörlyorlar. Bu takdirde teluin daha 
iyi temizlenebileceğini ve umran faaliyetinia kolay
lıkla başanlabilecejini s6yllyorlar. Fakat teinin 
daralmasına raimen nllfusunan da ıtinden flae 
arttığı hakkındaki deliller çoğalma1'tadır. 

Bir Karar ıŞelıi-imizde . 
MemleketteLüzumsuzYere Sebze Rekabetı 

Yollar 

Fabrika Açılmıyacak B ı d ı 
Geçenlerde, memleketimizde aş La l 

eskiden açılmıf bulunan fab- Son zamanlarda ıehrimizde 

Yapılan Program Üç Se
nede Tatbik Edilecek 
Haber aldıj ımıza göre, İstan .. 

bul vilayetinin beş senelik Nafia 
İDfaat programında bazı ufak 
tefek tadilat yapılmışbr. Bu tadilAt 
beş senelik yol inşaahnın 3senede 
bitirilmesi, fakat inşaat parasının 
bet senede verilmesi şeklindedir. 

rikalar baklanda etraflı mali- yeni bir rekabet bqlamışhr. Bu 
mat ftl'IDİflİk. Haber aldıfımıza rekabet, hariç.ten sebze getiren-
pe hllk6met, fabrika telİlinde !erle 1stanbulda sebze yetiştirenler 
asri fen Ye iktıMt kaidelerinin arasındadır. lstanbuldaki bostan 
ehemmiyetle Ye tam manuile 
nazarı dikkate alınmasını temin ve bahçelerin şehrin sebze ihti-
için kanuni mneyyideler koymı- yacım temin etmediği muhak· 
ya karar Termiflir. kaktır. 

Bu cftmleden olarak teFfila Bu 1ebeple cİYar tehir ve 
sanayi kanunu projesine bir kasabalardan ıeluimize her mev-
madde ilive edilmİftir. Bu mad- aim mGhim miktarda 1ebze geti-
deye JISre, bundan aonra açıla· rilmekteclir. Fakat bu aene teh· 
cak fabrikalar h.akkmda evveli riaaize yapdan aebze ithallta çok 
tetkikat yapılacak, bu ıanayiin fuladır. Ba 1ebzeler daha ucuz 
memleket için 16zumlu olup ol- ubldaja içia l.tanbul .ebzecileri 
madığı araıbnlacakbr. zarar gln!Glderhd ıleri drmeye 

Alınacak neticeye göre de o bqlamışlardır. 
fabrikanın tesis edilip edilmemesi ı . bul bahrıvanlan, kendi-
bakkında bir karar verilecektir. utan r 
Açılmuma mliaaade edilen fabri.. lerinin bir iflls •niyetinden lcur-
kaJann bilbaua fen kaidelerine tarılmua makuclile belediyenin 
aygun olmuana dikkat edilecektir. harekete ıeçmesi ilzam oldupu, 

hariçten ıetirilen 1ebzelerden 
eaki.ı gibi belediye vergisi aba
dığı takdirde zararlarının 6nüne 
geçileceiini söylüyorlar. Fakat 
alikadarlar bu mütaleanın sakat 
olduj'unu ileri sürmektedirler. 

Balık Avı 
Bu Sene Kıbç Ve Sardalya 

Az Tutuldu 
Şehrlmiıdeki balıkçalann ifa

delerinden anlaşıldı;ına göre bu 
meYIİmde lubç ve urdalya bal ... 
j1 dipr senelere niabetle daha 
az tutulmuttur. Fakat bu azbk 
vaziyetine rapen fiatler geçen 
aenekinden yüzde kırk nilbe
tinde ucuzdur. Balık ihracabna 
gelince; bu sene memleketimiz
den Romanya Bulgaristan •e 
Yunanistan• yapılan iMacat eski 
senelerin yeküaunu bulamallllfbr. 

Tanzifat işleri 
Belediye, ıelıir dahilinde te

mizlik itlerinin daha iyi bir te
kilde tedviri için allkadar me
murları ikaz etmiştir. tç ve kenar 
ıokakların herailn temizlenmesi 
bilha.ua kenar mahallelere her· 
gün çöpçft ujrablmuı temin 
edilecektir. 

Cam Ve Sırça 
Şehrimizde Yeni Bir F ab

rika Tesis Ediliyor 
Verilen malümata g5re mem .. 

leketimizdeki Millt Bankalardan 
biri yelli bir fabrika tesis etmek 
teşebbüsüne girişmi.Jtir. Şehri
mizde açılacak olan bu yeni fab
rikada cam ve alelumum sırça 
qya yapılacaktır. 

f'.abrikanın ma kioeleri Alman-
ya ya ıipariı edilmiıtir. Bu fabri
kanın işliycceği iptidat maddeler 
Çatalca havaJisinden temin edile
cek ve hariçten ham madde ge .. 
tirilmesine lüzum kalmıyacakttr. 

Bu sene yeniden inp edilecek 
yollar ehemmiyetli bir yekun tut· 
maktadır. Verilen bir rapora gö
re, mevzuu bahsedilen yollar Os .. 
ktidar- Şile, Teke- Ağva, Yalova -
Buraa, Topkapı • Çekmece Silivri· 
Çekmece, Çekmece -ÇataJca ara-
sındadır. Bilhassa bunlar içinde Ya· 
lo7a-Bursa yoluna ehemmiyet Yeri· 
lecektir. latanbul Nafia Bqmllbea
disHği, tahsisat gelir gelmez derhal 
faaliyete geçerek yol İnfaatıoa 
başlamış olacaktır. Programın 
tatbikmdan sonra İstanbul •İIAye .. 
ti dbailinde bozuk 101 Yeya yol
suz yer kalmıyacaktır. 

Yüksek Tahsil 
Lise Mezunları Hangi Mek
tepleri Jercih Ediyor ? 

Bu sene gerek şehrimizdeki 
gerekse diğer viliyetlerimizdeki 
liselerden birçok genç mezun 
oldu. Lise mezunları arasında 
hanımlar da mllhim bir 1ekln 
teşkil etmektedir. Bu ıenÇierin 
bemen hepsinin yllkıek mekteple-
re devam etmek istedikleri anla
ıılmaktadır. Yalnız bir kı 11m ba
mmlar lise tabulioi klfi g&wek 
ey hayatım tercih edecekterdir. 
Lise mezunlanndan mllhim bir 
kıımı Tıp ve Hukuk faknltelcrile 
M6bendia Mektebine devam et• 
mck arzusunu izhar ediyorlar. 

Açıkta Yıkananlar 
Deni& hamamı Ye pllj ol11111aa 

sahillerde denize l'irenler takip edil
mektedir. Yakalananlar ha kkanda 
takibat yapılmakb.dır. 

Temmuz 23 
==-

Günün Tarihi 

Kokain İptilasına 
Kalşı •. 

Şehrimize ıon gelen Alman gaıe• 
telerinde okuadufuna aöre Berlinde 
lrir kimya.er kokain n morfin ipti" 
IAa1nıa önüne ~oek kabiliyette 
yeni bir ilaç keşfetmiıtir. Bu iiit, 
uzun .zamandaoberi kokain ve rnwfh 
ıibi keyif .erici zehirleri kullanıp 
bmalann mYpteliaı olanlara atı aril.l 
Hrkedildizi takdirde iptiladan cHr 
kaloaamakta ve bu l'ibi adamlar 
keyif Yerid maddelere karşı alakuuı 
kalmaktadırlar. 

Şehrimizdeki doktorlardan bir 
ka ... hu yeni ketfin çok ınuhim 
oldafaau aaylemekte. tatbikata ... 
lit.titi takdirde birçok müteredcll 
ki•..a.rin tabii bale ptirilecej'lal 
ileri •Armektecllrler. Buı doktorlu 
ibu llasuda Almanya ile muhabereye 
sfripaiflerdir. 

Yeai llAç tehrimize de getiril_. 
cek Ye bazı ruh hastaları lizerincle 
tatWkat yapllacaktır. 

Diter t&raftaa doktorlarım z, hO. 
ld .. tia erol" ve kokain k:ıçakçı. 
lataaa karf1 açbtı mllcadelenin çok 
mlbpet ve haynlı neticeler verdi• 
tini beyan etmektedir. Bu müca• 
dele sayesinde, e•velce kokala 
kallaaanlarm birçofu bu iptılidaa 
vazreçmekten baıka çare bulama• 
mlflardır. 

Bojazda Aparhmanlar 
Son zamanlarda Bota:ıiçi ve A, 

dalara yeni ve yükıek aparhmanlat 
Japbrılmıya batlanmıfbr. Yuk1ek 
bt..alar iıe lturalann ..az.ı manzara• 
aını bozmaktadır. Belediye buralarda 
apartımaa yapbrmamıya karar ve,. 
mittir. 

Çamaşır Asanlar 
Belediye nizamnamesine m• 

halif olarak bazı evlerde ve bat• 
ta IMr kı•ım apartmaaluda bile 
ıokak nstnndeki pencerelere ça-
mqır asıldığı görülmektedir. Ha• 
ber ald ğımıza göre Belediye b9 
çirkin vaziyetin önüne geçmek 
kararını vermiftir. 

Tarnir Ediliyor 
Çapadaki Kız Muatlim Mektebi 

eauh surette tamir edilmektedir. 

Bk Yangm 
Ev.-elki gUn Ramiıt. bir yanıut 

olmuttur. Yaptıl,;111nız tahkikata gBre 
bldiM ~öyle olmuıtv: 

Rami::te Tevfik isminde bir çoculc 
arkadaşının sigarasını yakmak için 
kibrit pkmıı ve kibriti .sönmeden 
yere abnıtbr·I Karu yalaflar arasına 
ablaa bu kibrit 1anpma çıkmaaıaa 
...... olmuıtur. Yanıını haber al&n 
Fatih itfaiye •rupu derhal vak'a 
mahalline yeliflllit ft Jan•ıaı •· 
dGrmiJtGr. 

Berberlerin 
Temizliği 

Soa •ibalerde yapılaa huı teftlt
ler aeticuind91 blr la11m berberlerin 
temblite dikkat etmedikleri ıörti
miftlr. Bu •ibller tecziye edılecıell 
ve berberlerin sıhhi kaideye riayet 
etmeleri için tedbirler alınacaktır. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

1 2 - 1 ele şu deniz } ok mu? d . , 
emcmış.er: 



Her gün 
-----

Esas Kadar 
Teferruata da 
Ehenımiyet Verilnıeli. 

* Son günlerde . veri.len bir .. ka-
rar Tiir i şehırlerınde goste· 
ril;cek srnema filimlerinin esaslı 
bir kontrola tabi tutulmasını 
hedef ittihaz etmektedir. Umumi 
edep kaidesin~ muhalif o~an, 
askeri şerefi ıhla) eden, ~ürk 
Cümhuriyeti ile dostane muna
sebet hdlinde bulunan milletlere 
aleyhtarlık gösteren, din prop~
gandası yapan lrnrdclele~ ... Verı
len bu kararın memn ıyet hu-
dutlarını çerçeveliyor. . .. 

Salim akideli ve temı~ du
şünccli bir cemiyet kur~bıl~ek 
veya kurulmuş bir cemıyetı bu 
şerait içinde yaşatmak. için.' .mu: 
ayyen terbiye akidelerıne, ıçtımaı 
sıhhat düsturlarına riayet etmek 
elzemdir. Bu itibarladır ki, bil
hassa halk kütleleri üzerine yap
tığı derin tesir inkar kab~I et
ruiyen sinemanın şuurlu bır 1~
rakabe haddesinden geç · "'• 
yine cemiyetin iili menfaal.~eri 
namına elzemdir. Be5er, tecrube 
ile sabitt=: l<i, tabiati itibarile 
aldanw .fa çok meyyal büyük bir 
çoc• ğa benzer. Fıtri meylini ok
şamak şartile, ona, en hayali 
mevzuları hakikatin tam bir 
ifadesi gibi telkin etmek güç bir 
iş değildir. Nitekim, bir siııema 
lmrdelesiııi seyrettiğimiz zaman 
mevzuunun tamamen hayal mah
ıulü ihtişamlı dekorlarının çok 
defd mukavva ve san'atkArane 
bir surette tertip edilmiş r~nkli 
kağıtlardan m~r~kk~o oldu~~n.u 
yakinen bildiğımız halde, goz~
müzi\n önUnde cereyan eden zı
yadar gölge oyu~unun tesirine 
öyle bir kapılırız in, ondan aldı
ğımız ihtisas, saatlerce, bazan da 
günlerco devanı edip, gider. 

Yine biliriz ki kadm, erkek 
birçok insanlar, giyinmelerine, 
oturup kalkmalarına, cemiy.'!t 
içindeki hal ve tavırlarına, be
ğendikleri bir aktör veya akt
risin muayyen jestlerini, telebbüs 
ve muaşeret tarzlarını ve ila ... 
hareketlerini nümune olarak 
alırlar. Kütle üzerinde bu derece 
büyük tesir yapmasından. dolayı, 
birçok memleketler, sınemayı, 
bir terbiye vasıtaı haline getir
mislerdir. Bizim, hiç olmazsa, 
ye~i yetişen nesiller üzerinde 
tahripkar bir unsur rolü oyna
maması için sinemayı, taassupkar 
olmamak şartile muayyen kuyuda 
tabi tutmamız, elbette ki doğru 
lur. Yalnız burada akla gelen bir 
nokta vardır: Son zamanda kahve, 
çay, şeker gibi maddelerin takasa 
tabi tutulm aları düşünüldüğü için, 
z~anındea piyasaya kafi miktarda 
sevıcedilememeleri, bir hayli ikti
sadi teessürü mucip oldu. Hükii~ 
met, Kontenjantmanla harice 
fazla para çıkarmamdyı kaste
di) or. Tali derecedeki bazı da
irelerin bctaati yilzünden, çok 
defa, maksut gaye ihmale uğru
yor. Piyasada azalan ihtiyaç 
maddeleri fırlıyor, halk, fazla 
para vererek tedarik etmek mec
buriyetinde kalıyor. 

Bu itibarla gerek kontenjantm~n 
listelerinin tanziminde gerek 
kında tatbik mevkiine girecek 
olan sinema filimleri kontrol iş
lerinde, bir takım müeyyidelerin 
konulması lüzumlu görülür. Eğer 
bu işi rle meşgul müessesat ve 
eşhas, gayrin~cs'ul gibi hareket 
eder veya kendilerinde öyle bir 
his ve kanaat hasıl eılursa, işleri 
muntazam i !etmek ve yoluna 
koymak güç olur. 

Binaenaleyh, yeni kararlaı·Ja 
ber ber müeyyidelerini de teshit 
etmelidir ki alakadar müteşebbis· 
ler şahsi hukuklarının daima 
emniyet ve himayet altında bu

lu nduğundan endişe duymıyarak l 
çalışabilsinler. 

İktısadi düzen, ancak ati ve 
hftl için kal'J ve umumi bir iti· 

ı - Alınanyada son zamanda 
falcılıl< hayli ilerlemiş, işini kaybe

den işçi, fabrikası kapanan fabri· 
katör, ticarethanesi iflas eden tüccar 
soluğu falcılarda alıyormuf. 

2 - Kadınlar, fincan falına 

baktırmaktan hoşlanırlar. iptidai 

insanlar hayatlarını fala istinat 

ettirirler. 

3 ·- Falcılık karanlık zaman-
ların ve cahil insımlarm teselli 
membaıdır. Onlar hadisnb göreme· 
dikleri ve izah edemedikleri için, 
knranhktan kurtulacak vasıtayı fol
da ararlar. Zavallılar. 

• 
SON TELG '.AF HABE ER/ 

rman rı 

Eğrigöz Ve Alaçam Ormanlarında 
Büyük Yangınlar Zuhur Etti 

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

Tursunbey, 23 (Hususi)- Bu havalide müthiş rilmiştir. Şu dakikaya kadar vukubulan zarar ve 
bir orman yangını zuhur etmirtir. ziyan henliz belli değildir. 

Bir dehşet manzarası veren bu yangınlar Alaçam, Fakat köylülerin ifadesine göre, yangınları sön-
Eğrigöz ormanlarının muhtelif yerlerinden çıkmıştır. dürmek pek müşkül olacaktır. Vilayete son gelen 

Mezkur ormanların muhtelif yerlerinden fışkıran haberlere göre itfa hususunda büyük gayretler sar· 
yangınların söndürülmesi için vilayet tarafından fedilmektedir. Ayrıca yangınların ne sebepten çık· 
tedbir alınmış ve itfa vasıtaları ormanlara gönde- tığı da tahkik olunuyor. - Naci 

A ... ııl!A .. anyad ti il usu 
Halk Arasında Korkunç Şayialar 
Dolaşıyor, Herkes Endişe içindedir 

Berlin 23 (Hususi) - Hüku- dair korkunç bir şayıa dolaşmak-
met tarafından son defa alman tadır. Bu arada sabık Kayser 
şiddet tedbirleri zihinlerde büyük veya sabık v~li~hdın tekrar 
bir korku hasıl etmiştir. idare başına getırılerek impara-

Bu münasebetle halk ara- torluk ilan edileceği şayiası da 
sında gizli bir teşkilat tarafından hüküm~ sürmektedir. 

da üç müsteşarla bir şube mUdürü 
ve 20 yüksek memura zledilmiştir. 

Berlin, 22 - (A. A.) - Ber· 
Jiıı ve Brandebourg askeri ku-
mandanı icap ettikçe kanunun 
tayin ettiği hudut dahilin• 
de silaha müracaat edilmesini 
jandarma ve polise emretmiştir. biiyük bir ihtilal çıkarılacağına Berlin 22 ( A.A. ) - Prusya-

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

İrlanda 
İngiliz Malİarı İçin Bir 

Kanun Yaptı 
Dublin, 23 (A. A.) - Meb'u

san Meclisi, dün İngiliz €mtia~ına 
"mrük rUsumu vaz'ına mezunıyet gu . 

veren kanun layibasma aıt 
olarak ayan meclisi tara-
fından serdedilen tavsiyeleri nd-

deylemiştir. 
Bu suretle mezkür l•anun U-

yihası kanun kuvvet ~e mahiye~i 
iktiısap eylemiştir. . ... 

Dublin, 23 ( A.A. ) - lng~.z 
mallarına karşı tanzim edilen İr

landa kanununun meriyet mevkiino 
girmesi içJn şimdi yalnız umumi 
valinin imza etmesi lazımdır. 

E ·· 1 Fakat teferruatın sası guze ... 
eksiklerini bir an evvel tamam
lamak ta, bir zaruret icabıdır. 
Çünki çok defo. birisi kadar 
öbürünün de muvaffakiyet üzerin
de müessir olduğu muhakkaKtır . 

Gazi Hz. 
--

Yal ovada bulunmakta olan 
ReiıicQmhur Hu:retleri dün ak
şam geç vakit maiyetlerinde 
bulunan zevatla birlikte Sakarya 
motörüne binmişler \'C Marmarad& 
bir buçuk saat kadar bir deniı: 
tenezzühü icra buyurmuşlardır. 

Baron Aloizi 
İtalya Harici~e neza.reti Umumi 

Katipliğine tayı? . e~ılen italyan 
sefiri Baron Aloızı dun Yalovaya 

gitmiştir. Millet çiftli~in~e ~azi ~z. 
tarafından kabul edılmışhr. Sefır 

Yalovadan balyaya hareket etmiştir. 

Düzcede 
Bir Cinayet 

Düzce, 23 - Kadın çarşafı 
giymiş meç?ul bir a~a?J, çaşıda 
terzi lbrahım Ef<!ndıyı tabanca 
ile öldürmüştür. 

Şerir herif, lbrahim Efendinin 

Lizbonda 
Bir Yangın iki Fabrikayı 

Harap Etti 
Lizbon, 23 (A.A.)- Alhosud· 

ro şirketinin fabrikalarmda büyük 
bir yangın çıkmış ve mücavir fab
rikaları tehdit etmekte bulun-

muştur.Şimdi.> e kadar 2 ima'i'hane 
harap olmuştur. Halihazırdaki 
h(jsaratın miktarı J 0,000 kon toz 
tahmin ediliyor. 

'----Feci Bir Kaza 

' 

Ankara, 22 - Bir araba 
h?y~an.ı, Bent deresinde (90) Jık 
bır ı_ht~yar ola? İsmail ağayı çiğ· 
nemışhr. Zavaılı adam hastanede 
ölmüştür. 

Paris Sefirimiz 
Paris 22 (A.A.) - Türkiyenin 

Paris Sefiri, Dahiliye Nazırı ta· 
rafından l abul edilmiştir. 

mu.lıtelif yerlerine üç el ateş 
ettıkten sonra birdenbire ortadan 
kaybolmuştur. 

!STER iNAN, İSTER İNANMA! 
Son gıınlcracı şehrimizde çocuklar tarafından 

i len n kanlı hadiseler sık sık tekerrür etmektedir. 
ı!tc bugün de böyle bir hadise olmuştur: 

''Kasınıpaşada kahveci İsmnil Efen.:inin oğlu 

8 } aşlarm~a R~cep. oyun y~zünden ark ad atı 8 yaş
larında Ömerı bır demır parç ~ silo dudağından 
yaralamıştır." 

liu hadiselerin ana v~ balııı!nrın ihmali yüzünden 
çıkmadığına: 

/STER. /NAN. JST6R iNANMA! 
ma<lın husulile kabili temindir. L--------------------------....----------------' 

ll-lünderecatımızın çoklu
ğundan Dercedilememiş

lir. 

Tanklar Ve Hücum 
Arabaları 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
karşı 36 rey ile kabul etmiş 
ve her türlü tanklardan ve hücum 
arabalarından vazgeçilmesine dair 
olarak Rus murahhas heyeti ta· 
rafından teklif edilen tadili red· 
detmiştir. 

Komisyon mikrop harbine vo 
daimi bir mürakabe komisyonu 
teşkiline dair olan fasıllan da 
kabul ettikten sonra konferansın 
ikinci safhasının hazırlanmasına 
miitenllik olan kısmın müzakere
sine başlamıştır. 

Cenevre, 22 (A.A.) - Tahdidi 
Tesliğat Konferansı umumi ko .. 
misyonu bütün murahhas heyet
lerin, komisyonuı. tatail devresi 
esnasında büro müzakerelerino 
iştirak etmesi hakkında Macar 
murahhasları tarafından ileri sü
rülen teklifi kabul etmemiştir. 

Komisyon, takrir suretinin 
heyeti umumiyesini kabul etmek 
üzere saat on beş buçukta tekra .. 
toplanacaktır. 

Cenevre, 23 (A.A.) - Dün 
öğleden sonra yapılan celsede 
Almanya mümessili, karar sure
tine rey vereceği sırada beynel· 
milel münasebetlerin menşeleri 
itibarile milletler arasında hukukun 
tam va sarih bir surette tasdiki 
esasına merbut olduğunu söyle· 
miş ve Almanyanın mutlak surette 
lüzumlu olan bu müsavata istinat 
eylemiyen bir mukaveleyi hiçbir 
vakit imza edemiyeceğini ve 
binaenaleyh, konferansın mesaiye 
tekrar başlamasından evvel bu 
sahada mucibi memnuniyet bir 
sureti tesviye bulunmadığı tak· 
dirde iştiraki mesaiye de devam 
edemiyeceğini beyan eylemiştir. 

Macaristan ve Avusturya mü• 
messilleri karar suretine rey ver
mekte neden istinkaf edecekle· 
rini izah etmişlerdir. 

Bunu müteakıp Sir Jhou Si· 
mon karar suretinin ileriye doğ· 
ru büyük bir hatve teşkil ettiği
ni anlatmıştır. 

Bundan sonra söz söyleyen 
M. Heryo, Fransanın milletlerin 
cemiyetine iltihak etmek istemesi 
ve mefkureden hakikate intikal 
gibi çok müşkül bir esere 
iştirak etmek arzusunda bulun
ması hasebile bu karar sureti 
lehinde rey vereceğini beyan ey· 
)emiştir. Mumaileyh, çok hususf 
tabirat ile himaye kuvvetlerini 
kıyasi bir tarzda tezyit etmek 
için tecavüz kuvvetlerini tenzil 
etmek vazife ve lüzumunu ilin 
eylemiştir 

Gürültülü 
Bir Celse 

Cenevre, 23 (A. A.)- Parla
mentolar ittihadında Fransız he
yeti murahhasası, profesör Kos
temagnanın nutkundan sonra M. 
Renodelin berveçhiati sözleri 
sôylemiş olduğuna dair tavzihi 
mübeyyin bir nota tebliğ etmiştir. 
M. Renodel demiştir ki: 

" Efkarı umumiyenin müraka· 
besi ve hürriyetin olmadığı yerde 
adalet yoktur. ,, 

Bu sırada sa!onda bulunan 
İtalyan heyeti muraihasas arasın .. 
da şiddetli protesto sesleri yük
selmiştir. Fransız heyeti reisi 
M. Merlin, bunun üzerine 
M. Renodel tarafından söylenilen 
sözlerin tamamen şahst olduğunu 
söylemiştir. Reis, meseleyi ôcilen 
parliimento!ar ittihadı konseyine 

arzetmiye karar vermiş ve celseyi 
tatil etmiştir. 

M. Heı·yo Sof yada 
Sofyadan alman haberlere 

göre Fransız Başvekili M. Hcryo 
Bulgaristr.nı ziyaret elıni) a 
karar vermiştir. 



·. 
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Memleket M..:::::_ar~ları 1 

Nazillide 
Yaz Hayatı 

Nazilli, (Huıuıi) - Memleke· 
timizde bu sene yaz hayatı ol· 
dukça eğlenceli geçiyor. Sıcak-
lar geçen senelere nisbetle pek 
fazla değil, b5yle olmakla bera
ber gllndüz kasabanın sıcağından 
kaçanlar serinlemek için kır 

kahvelerine, kuyu başlarma gi
derler. Kasabanın kuyu suları 
hakikaten soğuk ve iyidir. Ateşli 
ennlerde cana can katar. 

iklimin tevlit ettiği harareti 
yazın, bu soğuk kuyu sulari tes
kin eder ve bu kuyulardan her• 
gün merkeplerle evlere, kahvele
re ıu taıınır. 

Her kahvede taze kuyu ıuyu 
veya ayran içerken bir taraftan 
da garson kızların idare ettiği 
ıramofonlar günün en yeni ıar· 
kılannı çalmıya baılar. Bu çalgı· 
lar akşama kadar ıuamaz. 

Nazillide işsiz kimse hemen 
yok gibidir. Buna rağmen kaaa
bada kırka yakın kahve vardır. 

Akıam üzeri dairesinden çı
kan memurlar, işini bitiren halk, 
kısmen havadar olan sabaya, 
lıtikJAI meydanına, büyük parka 
rider. Geç vakte kadar buralarda 
otururlar. 

Gece, bunlardan başka Halk 
Fırkası bahçesine gidilir. Orada 
havuzbaşında, ocağın piyanosu 
•eya klübün sazı dinlenir. Cuma 
günleri otomobil ve arabalarla 
Mendrese kadar bir tenezzüh 
yapmak Adettir. Mendres nehri 
üzerinde yeni yapılan güzel ve 
bllyllk köprünün uçlarına yakm 
aahillerde iki kahve vardır. Bu· 
rada, su batında keyif erbabı 
demlenir, birkaç aaat neşeli va
kit geçirilir. Nehrin daha öte
lerinde gençler banyo alırlar. 
Akpm serinliğinde de geniı şo
aelerden otomobillerle avdet edilir. 

Park, cuma günleri görülecek 
bir manzara «rzeder. Kanapeler 
erkenden dolar. Yer bulamıyan
lar, gençler kenardaki okaliptnı 
ve karabiber ağaçlarının galiele
cllği yollarda kesif bir halde pi· 
yasa ederler. Parkın kanapeleri 

. balkın ihtiyacına klfi gelmemekte· 
dlr. Havuzun suları da baıan ke
.Ulyor. Bunların temini zaruridir. 

Kasabanın spor teıekkUlleri 
araaında bir bando mevcuttur. Be· 
Jediye, hiç olmaısa cuma rUnleri 
bu heyetin parkta birkaç uat 
terennftmUnü temin etmelidir. Bu 
ıuretle halka iyi bir gUn yqat· 
mıı •e musiki ihtiyaanı tatmin 
etmit oJacaktır. - R. Öz 

Vizede Spor 
Vizeliler L üleburgazhlan 

Mağlup Ettiler 

Vize ( Hususi ) - Vize • LOle· 
burgaz maçı kalabalık bir meraklı 
kitlesi kartııında heyecanla sey· 
redildi. Oyun ikiye karşı sıfırla 
Vizelilerin galibiyetile neticelendi. 

Her iki haftayımda da Vize

Uler halt.Ilı 'oynadılar. Hlkem 
M6fetti~ Abdi B. maçı iyi idare 
etti, diğer takımın oyuncuları 
da giizel ve temiz oynadılar. 
Akıam lüleburgazlılar şerefine 

Hafız Ef. bahçesinde güzel bir 
ziyafet verildi. Burgazlılar Vize· 
!ileri henUz intikam maçına da· 

vet etmediler. - A. R. 

Edirnede Ucuzluk 
Edirne, (Husu i) - Son gün

lerde ucuzluk haylı artmıştır. 

Şimdi buz gibi etin okkası 30 

kuruştur. Kayıs nın okkası beş, 

rmut yedi, ayrıc a bir karpuz 

beş kur ış~ satılıyor. 

SON POSTA 

• 
T 

Kuşyemi Ve Buğday 
Tekirdağlılar eni Buğday Kanunu 

• 
ile Sevinmek Fırsatını Bulacaklar 
Tekirdağ, 

(Hususi) - Kuş· 
yemi diyip geç
meyiniz. Bu 
mahsul, vilAye· 
timizin en mü~ 

him bir ihracat 
maddesidir. Bu 
havalideki zirat 
ve iklısadf ha
reketlerde kuı
yeminin hissesi 
çok büyüktür. 
Zahire borsası 
kayıtlarına göre şehrimizdeki ihra
cat tacirlerinin elinde bugUn stok 

olarak bulunan kuşyeminin mik· 
tarı on iki bin çuvaldır. Bu sene 
yağmur vatlyeti uygun geçmediği 
için yeni sene istihsalAtı geçen 
sen~den daha azdır. Tahminlere 
göre bu sene 48 bin çuval kuş
yemi istihsal edilecektir. Şu halde 
stok mallar da dahil olduğu 
halde bütün mahsulün yekunu 
60 bin çuval demektir. Tacirler 
ve diğer alakadarlar, bu s~ne 

bu miklar malın tamamen 

Tar susta 
Su Yolunu 
Patlattılar 

Tarsus (Hususi) - Şehrimiz 
halkı bir haftadır susuzluk çeki
yor. Bu biçimıiz vaziyetin ıebebi 
bazı kimselerin dinamit ve bom· 
ba ile balık avJamalarıdır. Bunlar 
dinamitle balık tutmak lıter· 
lerken ıu yolunu patlatmıtlardır. 
Tabii borular patlayınca ıu keall· 
di Te hepimiz ıusuı kaldık. 

Fakat belediye, tahrip edilen 
kısmın tamiri için faaliyete geç· 
miştir. Bu fena vaziyete ıebep 
olanlar tabii cezalarını bulacak· 
lardır. Bu ıene yağmur azlığın
dan dolayı buğday mahsulllmüz 
ilk tahminlerden elcaik çıkmıştır. 

Halis 

Alaiyede 
Biralar insanı Fazla 
Sarhoş Ediyormuş 

AIAiye ( HususJ) - Son gi1n· 
lerde bur4da satılan biraların in-

ıam fazla sarhot ettiği görülüyor. 

işten anlayanlar bu biralarda sar· 

hoş edici bir madde bulunduğu 

kanaatini ileri sörüyorlar. Hal
buki buraya uğrayan vapur' arda 

içilen biralar da ayni fabrikanın 
mahsulü olduğu halde onlar 

sarhoşluk tesiri yapmıyor. Bu 

vaziyet karıısında iki türlü bira 
çıkarıldığı gibi bir zehap husule 

geliyor. Vaziyet bir kere tetkik 
edilse çok iyi olur. -1\1.A. 

Bir Pul Meselesi 
Uşak, (Hususi) Burada 

otelciler misafirlerden, polise 
verilecek beyannameler için 15 
kuruşluk pul parası alıyorlar ve 
b unu Defterdarlığm ısrara üzeri· 
ne yaptıklarını söylüyorlar. Hal· 
buki Damga Kanunu bu beyan
nameleri puldan istisna etmiştir. 

Teklrdağma •anllden bir nakıf 

ihraç edilebileceği ümidini 
besliyorlar. Fakat bu arada 
hariç memleketlerin istihsalini 
ve rakabet vaziyetlerini de nazarı 
dikkatten uzak tutmamak li· 
zımdır. 

Size ıu mektubumda buğday 
meselesinden de bahsedeceğim ve 
köylünün esaslı bir temennisini 
zikretmeden geçemiyeceğim. Ev· 
vela söliyeyim ki Ziraat Bankasına 
köylüden buğday mubayaa etmek 
salahiyetini veren yeni kanun, 
burada çiftçiler tarafından büyük 

bir alaka, daha 
doğrusu sevinç
le karıılanmıştır. 
Bu kanun, en 
mühim mabsulü
mftz olan buğ

dayın fiatine bir 
muvazene imkA· 
na bahıetmek iı· 

tidadmda bulun
duiu için k6y· 
lUnUn llmldi çok 

yUktllr. Fakat 
asıl temennimiz, 

Eğer banka bu yoldan yilrU· 
yecek olursa çiftçi tebesıllm de
ğil, kahkaha atmak fırsatım bile 
bulacaktır. K3y)ülerimiz şimdiden 
piyasaya buğday getirmiye baı· 
lamışlardır. Eğer banka derhal 
harekete geçerse çok hayırlı bir 
it yapmış olacak ve buidayı 
bug üokU düşkün vaziyetten fÜp· 
hesiz kurtaracaktır. 
Ziraat bankasının ıUratle hare
kete geçmesi ve piyasaya muaal • 
lat olan tefeci tufeylilerın at 
oynatmasına meydan vermemesidir 

İ Malatyanın Belediye Parkı 

Temiz, Neş' eli Ve Eğlen
celi Bir Aile Yuvasıdır 

Ma!alya parkında istirahat demlerJ 
Malatya ( Hususi ) - Havalar doludur. Parkın iç,erisindeki gUzel 

çok sıcak gidiyor. Fakat bereket çiçekler ve yeşil ağaçlar insanın 
versin Belediye parkı hem eğlen- ıb'çine .fer1a~lıkh v~rirb .. M~1latyaWar 

h d · l'k ·ht' u güze oa çeyı ır aı e yuva11 
ce ve em e serın ı 1 ıyacımı- h lin r . 1 d. 
zı tatmin ediyor. Sabık Vali a Oetgeırdmık~erLırk. 

1
. ha 

r asın a ı ns ıyc ı ~ 
Nevzat Bey zamanında vücuda l l f t' · b' k manzarasının e a e mı ır at 
getirilen Belediye ~arkı zarif ve daha arttırıyor. Gençler burada 
minimini b!r bahçedır. . temiz ve eğlenceli bir hayat ıe-

Çok ışlek olan ıstasyon çirirler. Malatyalılar 4ehrin bu 
yolu üzerindeki bu park gü· tirin köşesini çok aevdikleri için 
nün her saatinde istirahat ve randevularını ekseriyetle burada 
güzel hava almak için gelenlerle verirler. -~f. f. 

--~~----------···----------~--~ 
Manisada 

Ziraat Bankasının Yerli 
Mallar Faaliyeti 

Mani5a ( Hususi ) - Şehrimiz 
Ziraat Bankasının yerli mallann 
sürümü etrafında, kendi faaliyetine 
taallük eden cephede gösterdiği 
gayret müsmir neticeler vermek
tedir. Banka, Adana mensucat 
fabrikasının dokuduğu kumaşlara 
burada hayli müşteri temin et-
miştir. Bu kumaşlardan bir takım 
elbise, terzi parasile birlikte altı 
liraya çtkbğı için çok reğbet 
görmektedir. Diğer taraftan 
banka, bağcılara tente temini 
hususunda da kolaylık göstermek
tedir. Bu sebeple birçok talepler 
karşısında kalmıştır. 

Kayseri de 
Bir Bağ; Meselesinden Kanlı 

Bir Cinayet İşlendi 
Kayseri (Hususi) - Şehrimizde 

bir bağ yüzünden kanlı bir hA· 
dise oldu. Camiikebir milezziai 
Mehmet Ef. kızkardefinia bajın
dan bir arşın kadannı kendi ba
ğına katmış, bunu işiten kızkardeşi
nin oğlu gelmif ve Mehmet Ef. ile 
dil kavgası yapmıştır. Yeğenin· 
den ağır sözler iıittiği iddia olu· 
nan Mehmet Ef. hiddetle taban-
casını çıkarıp tiç kurşun sıkmıı· 
tır. Çıkan kurşunlardan genç 
çocuk ağır ıurette yaralanmıştır. 
Mehmet Ef. yakalanmıştır. Ye· 
ğeni de hastabanededir. 

Temmuz 23 

Tenkit 

Gönül 
Eğlendirici Şiir 

Nıırallaiı Ata 
Eski tairlerimi.ı arasıra Acem· 

ce tiirler de yazarlarmış. Bugün· 
kil muharrirlerimiz içinde Hafız'ın 
diline de iltifat eden zannederim 
Abdullah Ojevdet (kendi isminin 
böyle yazılmasını istiyor) Bey 
kaldı; fakat şimdi de türkçe 
ile ber ber fransızca da yazan 
muharrirlerimiz yetişiyor: Yine 
Abdu11ah Djevdet Bey, İzzet Me
lih Bey, Nahit Sırrı Bey... Ebu
bekir Haıım Beyin ' 1 Les fleun 
degc!nerees ., sini 11 Kar çiçek-
leri ,, nden ( l) evvel çıkardıiı 
dOJtlnülünce ona: 

" Bazan Fransızca da yazan 
bir Türk şairi ,, değil, .. Arasıra 
T&rkçe de yuan bir F r naız 
piri,, demek daha münasip olur. 
Zaten kendisi de T&rkçe şiİH 

yeni başladığını itiraf ediyor: 
"Bir hevesten doğdular ömrilm 
aona ererken; 

- En bUyüğO basmadı ilıt 
buçuk yaşına.,. 

Böyle baıan bizim dilimizi de 
habrbyaa pire teşekkllr etmek, 
"aman ne güzel söylüyorsunuz!,, 
diye kendisini teşvik etmek .ı
bette akla ilk gelen ıeydir. F •· 
kat kitabında bu teşekkür ., 
tqvik hevesini bir parça olsun 
haklı ıröıterecek mısralar bulmak 
pek zor. 

Hem Ebubekir HAz.ım Bey 
tiir yazmanın içinde.o gelen bir 
ihtiyaç olmadığını da itiraf edi
yor: • Gezinirken odamda, yapa
yım, dedim, biri, • Bir man:ıu
mecik Aşık Ömer, ya Kerenıviri, 
• Hem eğlenirim, hem d ba· 
ıun dinlenir biraz • Baz.an 
at bulunur da, derler, meydq 
bulun.mu. - Y orıun beynimi 
11kbm, çıksın diye bir mevzu; -
Çakmadı, biç, kupkuru süngel"" 
d• çıkar mı su?" 

Ba mııralarda yalnız mevzu 
lothtmdan tiklyet değil, şi-
irle de bir istihfaf hali 
var. Ebubekir Haz:tm Bey 
edebiyatı, ııuı ancak vakit 
ı•miyo yanyan bir şey telakki 
ediJor. Bu fikirde olanlar var ; 
onlan başka türlft dUtfinmiye da
vet edecek değitiz. Fakat şiiri 
yumıya. o ıiirleri neıre, yani 
bizi de onları okumıya davete 
kalkbldarı için kendilerine şunu 
80flllıya bakknıuı vardır : 

•vahi bir mqguliyet sandığı-
nız 90yle uğraşmam111 niçiıı istt
yor11111uz 1 Yoksa bunların s izin 
ıibi büytlkler için bir oyuncak, 
fakat karileriniz için ciddi bir 
ıey olması lh1mgeldiğine mi 
kaniainiz 1 Böyle iıe daha 
aaıe giritirken karfJDızdakiai 
kendinizden küçük goruyor, 
yani ona hakaret ediyorsunuz. O 
halde kitabıoızm <'DUO tarafından 
okunmasını ne hakla bekliyorsu
aw:? Razı olan. yani aWıı keııdi
aine faikiyetiniai esuen k bul 
edealer okusun derseniı o z man 
da bir tezada dBşersiniz: Kendi
nizden küçük gördüğün&z ve bu 
kftç&klftğü kendileri de kabul 
edenlere karşı maharet ibrazına, 

yani onlardan takdir beklemiyc 
kalkıyorsunuz 1 ,, 

Şüphesiı ki Ebubekir Hazım 
Bey tiiri istihfaf, kariine hakaret 
gibi şeyler dllşUnmcmiştir. O 
mısraları, kendi söylediği gibi 
aırf ıön\il eğlendirmek için ya~
mıştır. Kariin de gönlünü eğl n
dirmek istiyor. F akat bu şiiri 
ioklr eden bir zihniyettir "e bu 
zihniyetin sahibi şair olamaz. 

[1] 1 eılt, 40 kuruş. 
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Gönül işleri 

Almanya 
Nereye 
Gidiyor? 

Son haftanın en son ve en 
ınühim hadisesi daha evvelki & Un 
patlak veren Almanyadaki şiddet 
meselesidir. Hidisenin tafsilatını 
havadis sUtunlarımızda şüphesiz 
okudunuz : Alman Başvekili 
Fon Papen, komünistlere karşı 
nıUcadeleye geçmek için bütün 
Prusya şehirlerinde ve Berlinde 
örfi idar" ilin etti. Prusya Na· 
ıırlarını azlederek idareyi kendi 
eline aldı. Buna yeni bir dikta-
törlük diyemesek bile herhalde 
tiddetli bir hareket olduğunu 
ıöyliyebiliriz. 

Almanyanın düne kadar man· 
ıarası şu idi: Slr tarafta komü
nistler, diğer tarafta HitJerciJer, 
iki zıt fikir etrafında mücadele 
ediyor. Hitlo.rciler büyük bir ek· 
ıcriyet hafüae geldiler. Komü· 
nisUerde propagandalarında hayli 
muannit olarak, korkutan bir 
kunet şeklial iktisap ettiler. 

Fakat bu iki milfrit ve zıt 
fikrin mUcadeleai eanasmda Al-
manya kanb bir memleket man· 
zarası gösteriyor. Herglin mevzii 
lhtilAller, ufak isyanlar olu· 
yor. 8irçok kimseler ölü· 
yor ve bir yığın yaralı da 
hast:ıhaneye kaldırılıyor. Ko
münistler ildısadi buhranı ken
di propagandalarma çok gü
zel uydurmuşlar ve muvaffak 
olmuşlardır. Bu yüzden 6 mil
yonluk İJsider kütiesi sık sık 
nilma) işler yapıyor. 

Diğer taraftan Hitlerin pro-
paganda ve mücadelesi de ayni 
manzarayı arzediyor. 

- 1 te bu vaziyet karşısında 
•e bilha sa komünistleri bertaraf 
etmek, milli harekete kuvvet 
vermek maksadile, Fon Papen, 
bükü eti çok mühim ve siyasl 
m 'ul" eti pek büyiik olan bir 
işe g"r'ş "ştir. Bu işte mu· 
vaffa , olmak meselesine ge· 
lince; f cılık yapmıya lüzum 
görmeden diyebiliriz ki Fon Pa
p n, neticesi şüpheli bir hareket 
tarzı i tiyar etmiştir. Ç "nki i~o· 
mun · t r Almanya da ekseriyete 
yakın bir ekalliyet dereces"ndedir. 
Bu vaziyet kar ısında bu kü!leyi 
ortadan kaldırmak için şiddet 
hareketine girişmek ne dereceye 
kadar doğrudur ? Ora mı zaman 
gö terecektir. 

Yalnız muhakkak olan cihet 
şudur ki, Almanyada çok mühim 
hidiııelerin bqlangıç günleri ya· 
şamyor. Esasen çok gergin olan 
sinirlerin birdenbire harekete 
gelmesi çok muhtemeldir. Ve hu 
takdirde de btiyük kanlı hadi
ıeler doğabileceğine hükmedile· 
bilir. - flüt. 

Ta 
üşküll 

ltalga 
Memnun Değil 

Cenevre, 22 - ( A. A. ) 
Terki Teslihat konferansının umu
mi komisyonunda ftalya murah
hası Jeneral Balbo, ftalya heyeti 
murahhassasının şimdiye kadar 
sarfedilen gayretlerin bütün dün· 
ya ümitlerinin çok dunund.a ~1-
duğunu söylemek mecburıy~tı!1· 
de bulunduğunu beyan eylemıştır. 

İtalyan heyeti, karar suretinin 
umumuna rey vermekten istinkaf 
edecek fakat ltalyanın da kabul 
etnıekt~ bulunduğu teslihatta yeni 
bir f asa1a bahsine rey verecektir. 

M. Nadolni, rey vercceji s ra· 
da karar suretinin umumiyeti 
hakkında beyanatta bulunacaktır. 

Konferans heyeti umum iyesi 
karar suretinin mukaddemesine 
ait olarak Sovyet heyeti taraf n
dan verilen tadil teklifini tetkik 
etmiş ve 11 müstenkif ile . 5 
muhalif reye kartı 30 rey ıle 
mukaddemenin ipkasma karar ver· 
miıtir. Bunu mfıteakip NJ. Motta 
Belçika, Danimarka,. lspan~a, 
Felemenk, Lehistan, lsveç, Çe
koslovakya ve lsviçre namına 
beyanatta bulunarak bu beyet!~
rin karar suretinin mutlak hır 
tarzda ve şarta tabi olma-
yarak hava bombardımanını 
menetme!ini arzu etmekte olduk
larını ve konferansın ikinci s f. 
hasının bu istikamette yeni gay
retler sarfedeceğini ümit etmekte 
bulunduklarını beyan eylemiştir. 

M caristan murahhası M. 
Appognyi, Macar heyetinin hava 
kuvvetlerine temas eden ahka· 
mm aleyhinde rey vcrecegmı, 
fakat mecmuu üzerinde ihsası 
k r rdan içtinap ed ceğini öyle-

mi fr. M. fı .atsudeira, bombardıman 
tayyare] ri ıin me nui; eti usu-

a J o y ın i tihaz edec ği 
v zi ete d ir .arak ihtiyat l ıt
ları rdedec ğini söy e i , fak t 
rn · afann n znruretl ine 
hl .... e i ulun ınaa"t me :ı· 
iy · fr k "ni bey n ctm" · 

·ville in 1 u 
faz sı L Az mdır 

Ceneuc, 22 (A. A.) - Umu· 
mi h:omi }Onun dünkü içtimaında 
Çin murahhası M. Sze, konfe· 
ransa iştirak eden bütün devlet
ler için her türlü hava bomb r· 
dıınanlarma ve sivil lıall.ın hiicu· 
ma uğramamalarına acilen fasıla 
ve nihayet verilmesini teklif eden 
bir tadil sureti tevdi eylemiştir. 

M. Benesin talebi üzerine M. 
Sze, tadil teklifinin derhal Jcabu
liinde ısrar etmemiş, maamafih 
teslihata fasıla verilmesi bahsinde 
tekrar münakaşa mevzuu yapa
cağını söylemiştir. 

Umumi heyet, kara topçulu· 

TEFRiKA NUMARASI: 14 =========== 
ÇOCUKLUÖUM 
Me,hur Rus Edibi Makslm Gorkfnln hayat romam 

-
Saşa kumral ve zayıftı. Göz

leri öne doğru fırlaktı, konuşur
ken yavaş sesle konuşur, fakat 
kelimelerin yarısını yutarak acele 

ederdi. Ayni zamanda kaçıp bir 
kenara saklanmak istiyormuş gibi 
esrarengiz bir surette etrafına 
f)alrnrdı. 

Siyah gözbebekleri ekseriya 
harekc-tsizdi. Fakat heyecanlan· 
dığı vakit gözleri bütün heyetile 
titrerdi. Ben bu Saşadan hoşlan-

Türkçeye Çeviren: Muvaffak 

mıyordum. Buna mukabil Mihael 
amcanın oğlu Saşnyı daha çok 
seviyordum. O kendi halinde 
sakin bir çocuktu. Onun yorgun 
bakan gözleri vardı. Fakat gü· 
lü ü çok hoştu. Annesi Natalya 
te;zeye pek benziyordu._ Diş· 
leri ağzından dışarı ugramış, 
Ust çenesinde iki sıra bal~nde 
dizilmiş idi. Bu berbat dışler 
onu epey oyalıyordu. Parmaklan 
hemen daima ağzında idi. Dişle-

& rini yerinden oyoatmıya uğraşırdı. 

r 
f 

---

Bu karilc tür LQz.ıın konferan~ıııdn tam r<ıt borçlarının llll•La .,,.i 
dolavnile yııp.I ıı •hr. Mnl.im kl:sü<Ji de k•ı ıf rırns reisi M. M tk Do ıa d 
oturmaktadır. Alrna·ı B ı~vek"li f,, ı P ıp • t ı h:iLıki borçları silngerlc 
5İl ıekt~dir. lt<tiyan mır ıhh nı Grıt di, Fo ı Pap.!lll" bir şeyler fısılda· 
milkta ır. Taleb~ kt)'lfetird • 1<İ Funsı1. Başv <" i 1\1 Herıyo hocıuına 
şikayet ediyor ve d yor ki: 

- Mul\llim bey, Grandi, fon Pap ne sufle ed yorl 

frlô.ndada 
Yeni Bir 
Kanun 

Dublin 21 ( A. A. ) - Ayan 
Meclisi, ithalat tarifesi kanununu, 
kanuna zeyledilmiş olan \1esaya 
ile birlikte reyi i ari ile kabul 
etmiştir. Meb'u n Meclisi, 
yarın öğleden sonra için içtimaa 
devet olunmuştur. 

Ayanın vesayasmın reddedil· 
mesi ve projenin hemen meriyet 
mevk""ne ko ulması muhtemeldir. 

ırala seda· 

da 

n Mec
Ayan, 
olduğu 

A 

'erz eget 
Atina 22, ( A. A. ) -

H rbiye Naz rı ile Fransız elçisi, 
, s eri heyetinin mukavelesini fes· 
heden itilnfı imza etmişlerdir. 

ğuııa ait karar sur~tini 1 O müs· 
tenkif ve 6 muhalıf reye karşı 
33 reyle ipka etmiştir. 

Bu suretle lsveç, F elcmenk 
tarafından tevdi edilen ve 
M. Jihson ile M. Benes ve 
M. Paul Boncour tarafların· 
dan reddi için çalışılan ve kon· 
vansiyonun kara sey~ar to,:>larmın 
çap adetlerini t~hdıt ~d.eceğine 
dair bnlunan tadıl teklıf ı berta
raf edilmiştir. Nihayet celse. bu 
sabah saat IO a talik olunmuştur. 

Bundan başka onun hüviye· 1 
tinde bir şey nazarı dikkatimi 
celbctmiyordu. 

Yukardan aşağıya insan kala-
balığı ile dolu olan bu evde o 
gayet mUnzevi bir hayat yaşar, 
yarı karanlık köşelere çekilir 
ve akşam üstU pencere önlinde 
oturmayı severdi. 

Ben de onun yanında omuzo· 
muza hiç ses çıkarmadan böyle 
oturmaktan hoşlanırdım. Kırmızı 
akşam semasında siyah karga 
sürüleri, kilisenin altın kub
beleri altında dolaşırlar, yük-
seklere uçarlar ve sonra 
birdenbire alçalırlar ve kararan 
semada siyah bir şekil vücude 
getirerek kaybolurlardı. Bu man
zara insana bir rahatlık ve re
havet veriyor, dilsiz ediyordu. 

{Af manganın 
lntiza11ıı 
Bozııldu 

BerJin (Hususi) - Almanyada 
hergün miktarı bir parça daha 
artan işsizlerle beraber şehirlerin 
emniyet ve inııbab da gevşeyip 
azalıyor O derecede ki böynk 
Alman şehirleri civarında, tek 
başına gezmek Adeta bir mesele 
olmuştur. 

Bilbass soygunculuk vukuatı 
L ypçig • Bertin şosesi üzerinde 
yapılmaktadır. Bu yol, kıymetli 

kürk stokları nakledilen mfihim 
bir caddedir. Bayle bir iknrk 
yüklü J, myonun yola çıktığım 
haber al n haydutJnr, gayet seri 
otomobillerlo derhal kamyonun 
peş" ıe tnkıl yor, kamyonun y • 
nmdan geçerk n üzerindeki b lye
lerd a hiç olmazsa bir çını çen
ge lerl alıyor ve kamyon şofö
rünün yetişme ine imi an olmıyan 
bir süratle yollarına devam ediyor
lar. Son zamanda çok s klaşan bu 
vukuat ile meşgul olmak, Alman 
zabıtas nm başlıca vazifesini tes· 
kil etmelctedir. Bu takibat saye· 
sinde, haydutların reisi yakalan· 
mışsa da vukuatın tamamile önü
ne geçmek henüz mümkün ol
mamıştı. Bunun sebebi, haydut· 
lann muntazam bir teşkilat ha
linde çalışmaları, gözcü ve istih
barat memurları bulunınasıdır. 

Harici Haberler 
Burada bitmP-di. Lut/en 9 uncu 

sayfada okuyunuz 

Yakofun oğlu diğer Saşa, 
her şey hakkında bUyük bir 
adam gibi uzun uzun ukalAlık 
ederdi. Benim bir şey boyamak 
arzusunda olduğumu öğrenince, 
beyaz masa örtiisUnü polaptan 
alarak maviye boyamaklığımı 
tavsiye etti. 

Kemali ciddiyetle: " Beyaz 
eşya iyi boya tutar!,, diyordu. 

Ağır masa örtüsünü dolaptan 
çıka_rdım ve avluya koştum. 

ÖrUlnUn ancak bir ucunu 
boyaya sokmuştum ki, Çingene 
yavrusu koşarak geldi, örtUyü 
elimden çekip aldı; kapıda beni 
seyreden Şasaya bağırdı : 

Çabuk nineyi buraya çağır 1. 
Siyah başını büylik bir fela

keti ima eder gibi iki yana 
sallıyarak: "Dur çapkm! Bu sana 

v arif erimin 
Suallerine 
Cevaplarım 

11 19 yaşında bir kızım. Bun• 
dan dört beş sene evvel, benden 
bir kaç yaş bllyük bir genci 
sevdim. Genç o vakit benimle 
evlenmek istedi. Çocuktum. Ev
lene ek çağda değilim diye 
reddettim. O da başkasıyla 
evlendi. fakat ben onu unuta• 
madım. Bir buçuk sene evveline 
kadar da nlakadar olmakta de-
vam ettim. Fakat o vakittenberl 
artık görUnmiiyor. Bana karşı 
lAkayl bir vaziyet alıyor. Beniın 
bu s~vdamı bilenler hakkımda 
fena rivayetler çıkardılar. Bu se
beple başkasile de e1'lenemiyo-
rum. Ne yapayım ,aşırdım.,, 

Gönül • latanbul 

Sevdiğiniz gençle evlendiktcu 
sonra da a1AkanlZI devam ettir• 
mekte hata etmişsiniz. Şimdi o 
size karşı lakayt vaziyet almıya 
başlamakla, hatayı dUzeltmek 
yolunu tutmuJ demektir. 

Artık bu sevda üzerin· 
de israr etmeyiniz. Gençsiniz, 
baıkasım ıevebilirtiniz. Sevdifi· 
nizi zannettiğiniz bir adamın 
evini yıkmıya çalışmak hodgim· 
lıktan başka bir şey dejildir. 

* "Beş sene evvel buraya gel-
diğim zaman bir gençle tanıştım. 
Gözlerimizle biribirimize aıkımızı 
itiraf ettik. Fakat bu ilk ve ıon 
gürüşUmüz oldu. Çilnkü burada 
kalamamıı, tekrar geldiif m yere 
dönmiye mecbur oldum. 

Aradan beş aene geçti. Biri
birimizi arayıp sormadık. Şimdi 
tekrar lzmire gelince yine bu 
gence rastgeldim. Bana hAll 
e ki kını muhafaza ettiğini ve 
bensiz yaşayamıyacağmı söylü
yor. Halbuki evlenmiş bulunu• 
yorum. Onun s5zlerine bayabmı 
bozayım mı? 

Jı lr: B. A. 

Knt'iyyen kızım. Erkeklerin 
her sozüne inanılmaz. Aradan beı 
sene geçtigi halde biribirinizl 
aramadan y şay biliyorsunuz. O 
da bu mü det zarfında seni ara• 
mıyor. Fak t fırsat ayağa ge· 
lince istifade etmek i tiyor. 
Mademki kocam seviyorsun, bu 
gence ret cevabı ver ve bir 
daha onu görmemiye, onunla 
kar ılaşmamıya çalış. Aksi tak· 
dirde farkına varmadan tehlike· 
ye düşebilir in. 

HANfMTEYZE 

== TAKViM== 
CUMARTESi 

Si GU. • 23 Temmuz· 932 hmr 79 

Arabi Huml 
19·Reblü1evvel• 13~1 tO.Tcmmuı-•eıt•· l341 

Vııklt Eunl vualt Vakit jEsnt nutt 

Gllnat 9 1214. 47 Aktam 11. - 19. S4 
Ôfle 4. 45 11 20 Yallı 1 54 21 30 

flıhıdl s. 42 ıa. 11 I fınaak 7. O& ı 38 

pek pahalıya mal olacak!,, dedi· 
Ninem koşarak geldi.ı:I Ah ve 

vah ederek feryada baş ~(h; hatta 
beni tekdir ederken ağlıyordu: 

- Ah hiç işe yaramıyan lıay· 
lihl Musibet bacak ızl Dayak 
yediğin valcit anlarsın boyacılığı!. 

Çingene yavrusuna rica etti: 
- Aman efendiye bir şey 

söyleme Vaynal Ben gayret ede
ceğim. 

Belki taliiıniz olur da meyda
na çıkmaz .. 

Çingene yavrusu elini boya
dan türlü renge girmiş olan bir 
havluda kurulıyarak cevap verdi: 

- Ben bir şey demem 1 Fa· 
kat şu Saşa aizından kaçırmasın 
yoksa ... 

(Arkuı var) 
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Kari Mektupları 

1 

Beşiktaştaki 
Caddenin 
Bozukluğu 

Be~iktaşta Serencebey yoku
ıunda bir aparlıman yapılıyor. 

Apartımanın önünden geçen mun· 

tazam cadde bu inşaat dolayısile 

altüst olmuş, tahrip edilmiş bir 

vaziyettedir. Buradaki tozdan, 

topraktan geçmenın imkanı 
. yoktur. 

Belediyenin binlerce lira ınas· 

rafla vllcude getirdiği bir cadde· 

nin bozulması doğru mudur? 
Belediye, binlerce lira ile sebze 

iskelesinin bataklık içindeki kal

dırımlarını tamir ettirir, hatta 
bu kaldırımları betona tahvil 

edebilirdi. Nazarı dikkati celbet
menizi rica ederim. 

Lüks Kamaralar 
Bir ıamandanberi Seyrisefain 

•apurlarında lüks kamaralar icat 

edildi. Bu, yolcular arasında bir 
atalet farkı gözetmek için mi 

yapıldı. BütUn dünyada birinci ve 
ikinci ıınıf farkları bilo ortadan 
kaldırılırken biz yeni yeni lllka 
mevkiler icat ediyoruz. Birçok 

1avallılar da lükı mevkilerde otu

racaj'IZ diye 1 O kuruı lllks pa
rası veriyorlar. Bu mevkiler kal
dınlmalıdır. 

Kadık!Sy: Ali Maelt 

Cevaplarımız 

lımir Reıadiye, Milıtecabizade 
tokak numara 19 da Kamer 
Hayri Hanıma: 

ururk kadını mühlik midir ? " 
Anketimiz biteli çok oluyor. 

Mektubunuı ·geç gelmiştir, ma• 
aleaef dercedemiyeceği:ı. 

* Kayseri A.S. Beye: 

Sorduğunuz mecmua tatili 
neşriyat etmiştir. .. 

lımlrde Le. Je. Hanımaı 
Mademki beı ıenedenberi oe· 

raber yaııyorsunuz, ayrılmaniz 

dojTu değildir. Geçimıizlik 

doğuracak münakaşalardan vaz
ıeçiniz. Arzunuza iyilikle ve onun 
Dıerinde bırakacağınız temiz inti
balarla muvaffak olabilirsiniz. 

* Ankarada A. V. Beye : 

Sorduğunuz makinelerin 932 
modelinin daha mUtekimil ve daha 
lkt11adl olduğunu söylemektedir
ler. Herhalde bu modeli tercih 
etmeniz lazımdır. 

~ 

Şehap Beye: 

Gözlerinizin kanlanması eğer 
uzvi veya mikrobik bir hasta
lıktan miltcvellit değilse fazla zi
yadan kanlanmıştır. Siyah gözlük 
kulianımz. Maamafih berayı ihti
yat gözlerinizi bir göz müttelıas
ıısma gösteriniz. 

* Mütekait Kaymakam Tahsin 
Beye: 

ŞikAyetlerinizdu haklısınız. 
Kendi tabiriniz veçhile, sebat, bu 
işleri halledecektir. Bedbin ol
maya mahal yoktur. Fırsat bul
dukça bahsettiğiniz mevzua te
mas ediyoruz. Maamafih bu meY-

suu daha etraflıca tetkik edecei'iz. 

İkizlik Garibeleri l Fayda1, Rakamlar 

- ------ - --- . ' 
Biribirine Benziyen Öyle insanlar Gö- EBvkli~erl J 

e ar aruan 
rülüyor Ki, Fen Bunu izah Edemiyor Çok Yaşıyor 

·----• · • Umumiyetle ~bütün dünyada 

Meşhur Amerikalı Mizah Muharriri Mark Tüveyn ikizlik evlenme ve nüfus istatistiklerı, 
günden güne bir azalma kayde· 

İnsanın tabiatini tetkik etmek y •• •• d K d • • d i'>.:'f. diyorlar. Son zamanlarda, bu te• 
merakı, son zamanlarda, asrı ha- uzun en en ısın en . nakusun sebebi, bilhassa, ikbıadl 
zır ilminin büyiik meşgalelerinden 
biri. oiınu~tur. U~un t:~ki_kat neti- Şüphe Etmİye buhrana ve geçim zorluğuna at• 
cesınde ç lcarılabılen hukum şudur: • fediliyor. 

"Her ferdin hususi vasfı, yaşa· B } Popolo d'ltalya gazetesine iÖre, 
dığı muhit şartlarile aiiesinden aş amıştır bekir insanların evlenmemek hu· 
aldığı mirasa tabidir.,, susunda gösterdikleri sebepler, 

Hu esas elde edildikten son- /. •'fit ~vlilerin de çocuk yapmamak 
radır ki bilhassa ikiz kardeşler 6" . ~ hususunda buldukları bahane no 
üzerinde tetkikler yGpılmış ve 
son derece garip vak'alara, vazi
yetlere tesadüf olunmuştur. 

Herkes bilir ki ikiz çocuklar 
ya ayni cinsten, yani kız veya 
ayrı cinsten yani erkektirler. 

ikizlerde görülen tabiat bir~ 
liği veya ayrılığı, ayni cinsten 
olup olmamakla değiştiği gibi 
hamil esnasında, gebeliği doğu· 
ran yumurtanın bir veya ayn 
olmasından da ileri gelebilir. Bu 
takdirde, tek yumurtadan hAsıl 
olan ikiz: ve ayni cinsten çocuk
larda, maddeten büyük bir ben· 
zeyiş göze çarpmaktadır ve umu
miyetle boyları da tamamen 
aynı oluyor. İşin daha garibi şu· 
dur ki hayatta bunların başına 
gelen vak'alar d• avnulı,.. Mese-

Mister Svener 

lıte bir çift ikiz. . .Bir anneden ayni günde doğan bu tki çocuk Amerika 
milyonerlerinden ldak ı.aglenin ildı çocuklarıdır. 

yük bir ıöhret kazanan eserlerin benzerse benzesin, mUf terok nok· 
den birinde şöyle der : taları biç bil" saman 17 yi bulmaz. 

"Ben, ben değilim. Maamafih Halbuki ikizlerin parmak izle· 
ben, ben iıem de, hakiki benim ben rinde bu benzeyiı noktalarının 
olduğuma herhalde kani değilim,, yilze çıktığı da görUlmliıtilr. Yine 
lnıanlan biribirinden en lyl ayı- doktor Galton töyle garip bir 
ran şey, parmaklarının izidir. müşahedeıinden bahsediyor: 

- "Ben hayatımda iki ikiz kar-

Matmazel Svener 

deş gördüm ki bunların diıleri 
ayni tarihte çıktı, ayni günde 
konuıtular ve ayni şeyleri ıöy· 
lediler. Biribirlerine okadar ben· 
ziyorlardı ki başka, başka insan· 
lar zannetmek mümkUn değildi.,, 

Diğer bir mUtahedeyi de 
Fransız doktoru Trusso kayde· 
diyor. Bu doktora göre Pariste, 
Neoterm mnesseıesinde tedavi 
ettiii bir hastası, bir gün zalUrree 
olmuş. Viziteye gelen doktora 
demiı ki: 

11 
- Benim Tur ıehrinde bir 

kardeşim vardır. Muhakkak o da 
zaturreeye tutulmuştur!" 

" Filvaki, iki gün sonra gelen 
bir mektup ta, Turdaki adam da 
zatUrreoye tutulduğunu bildiriyor 
ve kardeşinin tutulup tutulma• 
dağım soruyordu. ,, 

(Bu genç kız ve genç erkek, bugün yirmi iki ya~ındadır. bunlar da 

Maamafih bütUn bu müşahe
deleri kaydeden doktorların ver
dikleri mUşterek bir hüküm daha 
var ki o da şudur: 

"insanlar arasındaki bu ben
zeyişler nekadar çok olursa 
olsun, elimizdeki tetkik vasıtaları 
daha dakik olsaydı, onları ayırt 
edecek bir hususiyeti bulmakta 
gUçltık çel(mezdik. Çtınki her 
insan, muhakkak ki, başlıbatına 
ve mUıtakil bir ilemdir. ,, 

ikit doğmu,lardır.) 

IA ikizlerden biri çıldıracak olur
sa öbürü de çıMmyor, biri has
talanırsa, öteki de aynı zamanda 
aynı hastalığa tutuluyor. Bu hu· 
ıuıta, büyük tecrübeler yapan 
İngiliz ilimlerinden Sir Fransis 
Galton ayni cinsten 80 çift ikiz 
çocuğu bir araya getirmiı, bun
ları tetkik etmiı ve ifÖrmUt ki 
bunların 35 çifti &yle buıuıiyet
leri haizdirler ki bunları biribi
rinden ayırt etmek gayet güçtür. 
Diğer 16 çift ise, her suretle bi
ribirinden ayırt edilemiyecek ka· 
dar biribirine benzemektedirler. 
Huy, saç, ıeı, gözlerin rengi, hal 
ve tavır, boy, ağırlık, çehrenin 
rengi vesaire, vesaire. 

İkizliğin husule getirdiği ga· 
ripliklerden biri de, çok defa, 
ana ile babanın ikiz çocuklarını 
biribirinden ayırt edememeleridir. 
Hunun en bariz misali, maruf 
Amerikc..n mizah muharriri Mark 
Tüveyndir~ 

Mark Tüveyn, kardeşi Bil ile 
beraber ikiz doğmuştur. Çocuklar 
biribirine o kadar benziyorlar
mış ki biribirinden ayırt etmek için 
anaları, bunların vücudüne mil· 
rekkeple işaret koymuş. 

Fakat bir gün hamamda yı
karken bu işareti unutmuş. Ço
cukları biribirinden tefrik etmek 
mümkün olmamış. Derken içle
rinden biri ölmUş. Mesele büsbü
tün çatallaşmış. Ölen çocuk 
acaba Bil mi idi yoksa Mark mı? 

Fakat ikiz çocuklarda parmak 
izlerinde do bilyllk bir mlişabehet 
vardır. Fen kabul etmiıtir ki par
mak izlerinin benzeyiı noktaları 
17 yi hiçbir zaman geçmez. 
Yani iki iz biribirine ne kadar 

Amerikada Genç Kızlan 
Müzayede ile Satıyorlar 

Amerlkada t 
buhran, bütnn ~ 
memleketler den fııa 
f uladır.· On iki 
milyon lfsiz Yar.. \ 
dır. işe j{idenler : 
de haftada bir 
iki gUn çalıımakta ,.~ , 
ve pek az şey 

kazanmaktadır. 

Bu buhran ~'· ~ _ garip garip hl· " 
diselere sebebi
yet vermektedir. 
Fakat bunların 
en garibi ıurada 
burada başlıyan 
yeni usul esir 
ticaretidir. Vak· 
tile Şarkta ka· 
dınları pazarla~ 
da sathkları gibi, 
timdi de Ameri- Gen çkızın mUzayedesı 
kada işsiz kız ve crn:ekler pazarda daha kolaylıkla milmklln oluyor-

olursa olsun, netice, bekar ada· 
mın aleyhine çıkmaktadır. 

Popolo d'İtalya, bu hUkmO 
veririken Beynelmilel Mesai Btiro
ıunun bir lıtatistiğlni ele alıyor. 
Bu iıtatiıtik, muhtelif yaşta on 
biner inıanın vaziyetine g&re 
teabit edilmiıtir. Tablo tudur: 

20 ile 39 yaı araıındaki be· 
kirların vefiyata 2329, dul ka
dın ve erkekler arasında 3043, 
evli kadm ve erkekler araımda 
1627 dir. 40 ile 59 yaı araaında 
beklrların vefiyab 5283, dul ka
dın ve erkekler arasında 5780, 
evli kadın vo erkekler arasında 
2841 dir. 60 ile daha fazla yaıh 
bekarların vefiyatı 19964, dulların 
vefiyata 2~246, evlilerin vefiyatı 
12256 dır. 

Şu bale göre herbiri IO bin 
kişilik zUmreler arasın".ian ve yu· 
karı ya~ hudutları <lahilinde 
bekArların vefiyata 27576, dulla· 
rın vefiyata 30563, evlilerin Tefi· 
vah 16724 tur. 

Öyle ise haydi evlenme mee 

murluğuna. ---
Kadının Kabiliyeti 

Bir Müsabakada Kadınlaı 
Erkekleri Mağlup Ettiler 

Paris 21 ( Huıud ) - Fran .. 
sız Hariciyesine intisap etmek 
lstiyen memur namz\!tleri için 
açdan müsabakaya birçok ta 
kadın iştirak etmiştir. Müsabaka
nın neticesinde, en iyi derecC4 
leri kadınlar d:azanınışbr. Fakat 
Fransız Hariciyeainde daktilodan 
baıka kadın kullanılmadığı için 
garip vaziyet hAııl olmuf, niha· 
yet Devlet Şurasına miiracaat 
edilerek mllıabakayı kazanan ka-
dınların elde ettikleri hak, Ş6r• 
kararilo iptal edimittir. Bu hl· 
diae, fikri Ahada kadının erkoi• 
birçok noktalarda tefevvuk etti'l 
bir daha iıpat edon yeni bır 
misal olmuıtur. 

Hintte Tehlike 
Bombay, 21 (Hususi) - Hint 

sıhhiye idaresinin tuttuğu istatis
tiklere göre Hindistanın, zehirli 
yılanları ve akrepleri tarafından 
ısırılarak öldürülen insanların a
dedi, vasati olarak günde 100 il 
bulmaktadır. Bu miktar, umum 
Hindistanda, vahşi hayvanlar 
tarafındnn vukua getirilen nüfus 

zararının çok dununda kalmaktadır. 
.. = s 
yededen bir sahneyi tesbit etmek· 
tedir. Sahne Los Angeleste cere· 
yan etmektedir. Mlizayede me
muru bağırıyor : 

- Efendiler, ıu güzel kıza 
bakınız. Yemek pişirebilir, dak
tiloluk edebilir, çocuk bakabilir, 
ne veriyorsunuz: ? 

Seyircilerden biri günde bir 
lira veriyor. Müzayede devam 
ediyor ve bir lokantacınm üz~ Onun içindir ki Mark Tilveyn, 

kendisinden bahseden ve bü-
ml\zayede ile kendilerini kiraya muş. 
veriyorlar. Bu auretlo iş bulmak Yukardaki resim bu nıııl.Wl:..-LlllWClil..-"iilWllll'~--~~-----"---' 



r Haftada iki Defa Spor 

SPOR 
Perşembe ve Cumartesi Günleri 

Çıkacak Spor Sayfalarımızı 
Okuyunuz ... 

r-~--~------------
Gazetem ·% şimden ı;onr:ı perfembe ve cum-:.

1 
tul gilnlerl olmak iizı:rc haFt :h 11'1 ıpo· aayfası 
ne rı:dccclctir. 

Pcr~embe günkü s;>o~ sayfu·nda dünya ıpor 
l•arekctlerini, memleket spor hlld ıelerln\ 
okuyacaksınız. 

Curaartcı i sayfasında Cumıı Eiinkll maçlan• 
taf illtını bulacakıı'lu:. 

)Ankara 
Şampiyona 
~façlarz 

Ankara 22 (A.A.) - 1931 -
1932 Ankara Lig maçları 15 giln 
evvel bitmişti. Neticede Ankara 
şampiyonluğunu 18 puanla Genç
lerbirliği kazanmış, ikincilik ise 
onar puanla Altınordu ve Çan
kaya arasında kalmıştı. 

Derece tayini için bu cuma 
Çankaya ve Altınordu arasında 
yapılan maçta Çankaya 5· l galip 
gelerek Ankara ikinciliğini ka
zanmıştır. 

lizmirde 
Şilt 
Maçları 

lzmir 22 - ( A.A. ) - Aylar
dnnberi teahhüre uğrıynn şilt 
dömifinal maçının icrası futbol 
heyetinin kararile Karşıyaka ile 
İzmirspor arasındn yapıldı. 

Halbuki Karşıyaka klübU bu 
karara itiraz ederek havaların 
sıcak olmasından klnpçe bu ay
larda futbol oynanmıyarak deniz 
ıporJarile iştigal edildiğini 
ve binaenaleyh maçın eylül ıonla· 
rma doğru yapılmasınm muvafık 
olacağını ileri ıUrmüştU. 

Fakat futbol heyeti kara-

DUnkU mUsabakalardan yUz metre nnall 
Afyon Sporcuları Uşakta 

rında ı~rar ederek müsabakan n 
icrasını talep etmiş ve Karşıya-

Seyircisiz Müsabakalar 
--~--------~~~·----------------

Dünki Atletizm Müsabakalarında 
Seyirci Adedi Elli Kişi idi ----· 

Dün Fener stadında lıtanbul 
Mıntakası atletizm birincilikleri
nin ilk mUsabalf aları yapıldı. Biz
de atletizmin varlığı veya ona 
ehemmiyet verilmesi mevzuu 
bahsolması ancak pek seyrek 
yapılan bir atletizm bayramının 
akabinde münakaıa edilir. Den 
Fener stadındaki müsabakaları 
gördükten sonra atletlerimize 

acıdık. 
DUokü müsabakaların ne hal· 

in, ne de atletleri memnun ettiği 
iddia edilemez. ~Mıntaka heyetinin 
kendi vaziyeti i!e mütenasip 
bir şekilde çok hazırhksız v~ 
acemice tertip ettiği dünkil 
~üsabakalarda biz çok nevmit 

olduk. 
Atletizmin tarakkisi daima 

tertibatın mükemmeliyeti ve her 
müsabakanın diğerinden munta
ıam ve ciddi olması ile mümkUn
aür. Evvelce ölçülmediği için dün 
bir koşudan evvel sabanın 

6lçillmesi ve koşucuların .istihfaf. 
kar 'nazarları önünde yapılan 
münakaşaları biz çok hatala 
Kördük. 

Bu sahada kabahatin mühim 
~ir kısmı da klUplerimizdedir. r· · , 
tribünlerde görünen elliyi nıüt-t· . ,·iz 
aeyircinin çoğuda milsabal.aya 
girmiyen atl3tlerdi. Taraft.ul..ır:nı 
teşvik ve teşyie gelmiı mütaassıp 
klUp idarecileri ve mensuplarından 
eser bile yoktu. Onların bütün 
heveslerini futbul müsabal.aları
na hasrettikleri kayda değer bir 
hakikattir. Boş tribünlerin önün
de bozuk bir organi:zasiyon ile 
yine çok parlak derece elde 
eden atletlerimizin dünkü fanli
yclinden bir nebze bahsedelim ; 

Dünkli müsabakaların ilk nu
marası 100 metre idi. 

İld seriye taksim edilen on 
bir kişiden final e kalan altı ki
şi arasında yapılan koşuda Gnla
tnsaraylı Semih birinci oldu. 

Semih gayet sıkı bir koşu ile 
100 metreyi 10 4-5 saniyede 
katederek yine Türkiye rekorun 
kırdı. 

Dün Semihin koşusunda iki 
kronometro 10 3·5 ve üç kro
nometro da 10 4-5 tesbit et
mişti. Hakem heyetinin be· 
cereriksizliği yUıünden bu nokta 

ciddi olarak tetkik edilmeden 10 4 5 

1 
olarak ilan edildi. Kanaatimizce 
bu derece 10 7 10 olması lazımd·. 

Semi~in dünkü muvaffakiyeti 
cidden şayanı takdir ve tebriktir. 
Bu koşunun ikincisi Fuat te gU
zel bir koşu yaptı. Semihin 4,5 
5 metre gerisinde koşuyu bitiren 
Lu gencin 1 1 saniyede kottuiu 
i1an edildi. 

l Halbuki bu mantıkan milm· 
kün <.~eğildir. bu da yalnız hakem 

1 

heyetinin hatasıdır. 
ÇCnlci Fuadin 11 saniyede 

koşması behemehal Semihten bir 
Luçuk metre geride kalması 

ile kabildir. 
İldnci koşu 1500 metre idi, 

Bu koşuda tanmmıı atletlerden 
Mehmet vardı ve herkes onun 
galebesini bekliyordu. Nitekim 
öyle oldu. 
4 33 3-5 dakikada koşuyu kazan· 
dı. 

İkinci Manol ve onu Remzi, 
Suat, Rıdvan takip ettiler. 

1 t O metre manialı koşuya 
kaydedilen ıekiz koşucudan ancak 
ikisi iştirak etti. Tevfik ve Sedat. 
Tevfik 11 2-5 ile milsabakayı 

kazandı. 
10.000 metre gUzel bir koıu 

olmadı. Yalnız Beşiktaılılar ara• 
11nda oldu. Bu koşuyu 1500 met
renin UçilncUsti Remzi kazandı. 
Derecesi 36. t 2 dakikadır. 

Gülle müaabakaıma giren ıenç· 
)erin arasmda Türkiye rekort· 
meni Veysi bermutat bu mllsa
bakanın galibi oldu. 

Kendis"nden idmanlarda yapt ğı 
derecenin fevkinde bir rekor 
beklerken 13,09 metre ile birinci 
oldu. 

Bu müsabakanın ikincisi Selim 
üçüı.cüsü! Nail oldu. Yüksek 
atlam<lda Türkiye rekortmeni 
Haydnr 1, 70 metre ile birinci 
oldu. 

Daha fazla atlamk istemeverek 
bu kadarla iktifa etti. ikinci 
Sedat l ,65 UçUncU Selim 1,60 
metre atladılar. 

Son müsabaka ( 4 X 400 ) 
metre bayrak yarışı f di. Çok he
yecanlı oldu. Galatasaray takımı 
birinci oldu. 3,42 2 5 derecesi 
TUrkiye rekoruna muadildir. · Ga· 
latasarayın ilk koşucusu Mehmet 
Ali (400) metreyi 51 J JO sani-
yede koştu. 

Btt derece şwdiye kadar Bal· 

ı 
kanlarda yapılan btitl!n de•ece
lerin fevkinde olmak itibarile 

çok tayanı dikkattir. Mehmet Alinin 
yakında bize 200 metreden ıonra 

da A400 metrede yeni bir Türkiye 
rekoru yapmasını bekliyoruz. 
Bugün her taraf tatil olmak mU
nasebetlle müsabakalara devam 
edil !cektir. 

Bugiinki programda : 
/.fV' disk, 3000 metro 

80 metre Ye 1yrak koşuları 
var. 

Afyon, 22 (A.A.) - Halkevi 
ıpor ıubeıi Uşağa bir seyahat 
tertip etti. 500 kişi bu ıeyahate 
iştirak etmektedir. 

Tenis Müsabakalara 
Dün ıehrimizde yapılan apor 

hareketleri arasında ( Milliyet ) 
refikimiz tarafından tertip edilen 
tenis müsabakaları da vardır. 
Dilnkü müsab:ıkalar Taksimde 
Tavn kordunda yapılma~ ve seç
me teklinde icra edilmi9tir. 

Memlekette Spor 

Akfehlr Oençler Spor Vurdu takımı 

Akıohlr ( Huıuıi ) - Orta 
Anadoluda ıpor hareketleri nok-

tasından ileri aiden tehirler ara· 
ıinda bizim kasabayı da zikret
mek lbımdır. 

Sporcu ıençlerimizin adetleri 

günden ıtıne artbfı gibi "yapılan 
müsabakalar da çotalıyor. Spor-

cularımız bu ıurotlo t•hrimizin 
içtimai bayatı Dzerinde de milsbet 

vo faydalı roller oynamıı oluyorlar. 
Burada Gençler Spor Y nrrfu 

ve San'atkArlar &Yurdu çok pb· 
tıyorlar. Kazamız kaym.ı .dını 
LQtfi Beyin ıpora ve spor-
culara karıı g6ıtordili all-
kıyı da burada ıUluanla kay· 
dediyorum. Şurası da ıayanı dik· 
kattir ki aporcularımıı, bUttın 
faaliyetlerinde ~n yeni uıulleri 
örnek ittihaz etmektedlrler.··T.N. 

kanın :ftirak etmemesi yüzünden 
İtmirspor hükmen galip addedil-
miştir. Şilt merasimle lzmirspora 
verilmiştir. 

Karş:yaka klübü merkez 
idare heyetine müracaat ederek 
hakkının gözetilmesini talep ct
miıtir. 

Şillin tevdiinden sonra Altınor• 
du ve İzmirspor birincileri arn
ıında hususi bir büsabaka yapiıl 
mıştır. Altınordu birinci ve ikinc 
takım oyuncularından müteşekkil 
bir takımla çıkmasına rnğmen 

1 - O galip gelmiştir. 

Olimpiyat 
65 inci nUıha çıktı. DünkU 

atletizm ıampiyonası, tafsilat, 
resimler. Atina muhabirimiz MI' e 
Spanudis'in şayanı dikkat bir 
makalesi. 

Rusya da 
Spor Faaliyetine Çok 
Ehemmiyet Veriliyor 

Rusyada spor faaliyetleri 
bUyllk bir ehemmiyet almıştır. 

Devlet teşkilitma merbut bir 
ıube olarak idare edilen spor 
orada biiyük terakkilere mazhar 
olmaktadır. 

Geçenlerde Ruayada adetleri 
binleri geçen blltnn sporcuların 
iştiraklle bil) ilk bir epor bayramı 
yapılmıf ve çok güzel neticeler 
elde edilmiıtir. 

8Jrada gördUğünUz teniıçiler 
grnpu bu bayramdan bir intiba
dır. Şunu da illvc edeyim ki 
Ruı futbolcllleri ıon bir sene ıar• 
fında kudret ve kabiliyetlerini 
haylı arttırmı~lardır. 

Rus tenlaçilerlnl tefkll eden gençleraen bir kısmı 
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Bu Büyük Hadise 
Fakat Hadise 

De Bu 
Nasıl 

Suretle Kapandı. 
Halledildi 

11.ı..rrlrl 'f. 
Her Halılcı Malıfu%dur 
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1..Akia lna defa cla, e baYalid• 
W Arnawtlar a7ak dlndiler; 

- KaMI deflL. Biz, Karadat 
idaresine ~eyiz. 

Dediler... Ba ftZİyet kutı
aında mltteflk de.teller cfltGn· 
dtUer. Arnantlan aillh kunetile 
yola ıetirmek istediler. Halbuki 
Abd&lhamlt, buna da mbi olu
yor, Arnawtlu tlzerin• kurşun 
attırmak latemiyorda. 

Bu laenaAa aruıada Allclnl
lawit •lltem.U,- Derv'" Pt- ile 
giriif11Gr. O llanliniu batlla 

cereyanlanna vukufu hasebile oaun 
Yerdiji mallmat " fikirlerden 
lltifade ediyordu. Meaelenin bu 
ıekilde tlSaJIP gitllle9i, vaziyette
ki Yabametl arttırmak imdadını 
ghteriyorda. Buna hinaen bu iıe 
nı1ıayet vermek için AbdOlhamit 
Derviş Pqayı oraya göndenniye 
karar verdi. Vali ve kumandanlı
tım onun uhdesine vererek lş
koclraya ..-reli. 

Dervit Paşa, Abdnlha•idin 
tertip ettiil oyundaki rolllnD, ke· 
mali mebaretle oynadı. Giıli mak
aatlarla hareket edenler hakkm
da şiddetli muamelelerde bulun
makla beraber, Karadağa iltihak 
fikrini reddedenleri mahirane bir 
tarzda idare etti. Hükümet m -
murlar& (Olgtın) den çekildi. K a 
dağ a kerleri de sessiz seda z 
(OlgUn) e girdi. 

K dağlılar bu suretle Ölgü il 
işgal ederken en kftçük bir hld" se 
bile olmadı. Hatta birkaç g .. n 
evvel Karadağlılara muhalif 
olanlar, yeni metbularanı mem
nuniyetle aelimlıyor, ve batta 
aelenlere hnsnil kabul göstermi} e 
çıWfayorlarda. 

Bu büylk bAdiae- bu auretle 
kapandı; bGtfin Arnavutluiu bir 
kan ve ateş deryası haline ge
tirmek istidacl:na haiz olan hAdi
ıatm önn de alındı. 

Gelelim bu muazzam laıdisei 
ıiyaaiyenin ne ıuretle baDD f as
ledildiğine.. Acaba bunda amil 
olan, Dervif Paşanın siyasi meha
reti mi.. Y oba idari Ye a'<eri 
tedabiri mı7.. Harw, bmlann 
ikili de clejilcli. Bit.. .. itleri 
tiren ve batla o laa•alicle dildi· 
lecek<> mi8a. balama latiae 
seçen, bir tek ......... 

Bu itlaia W we ,__elan 
aoara 11111Y1111Ma1et1e l.t-..ı. 
a•det edea ~ Pap, a.. me
..ıe bklaacla AIMlllhamicle fU 
bahab Yerirkea fU .azl.i .a,
lemiıti: 

-Karaclaia iltilaak etmek iate
miyen mahalifleri bir araya top
ladtm. Oalara YUiyetia yaba.etini 

sıtzelce anlattm. Paclipbımn, değil 
aizden, lizia hir lalu11zclem büe 
Yazgeçmez.. Eter M ylzd. A.,
npa devletlerile bir harp ohırsa, 
flpbesiz onlar ıalip ıelecek 
ve Padişahımızın ıerefi de ıu· 

· n•'<. Sizi bu kadar ae-

vea, sizi bu kadar dftılnen padi· ı dejil.. Fakat Allah biliyor ya, ne 
ıabımıza acımaz mtsınrı? •• Ne ya· yalan llyliyeyim .. A;lamadım. •. 
palım.. Padiıalumızın aellmeti - Ya, pzlerind• akan yar 
için bugün heqeye katlanalım. lar ? .. 
Kalbimize tq buarak muvakka
ten biribhimizden ayrılalım. Vakti, 
saati relince inpllab yine biri
birimiz• kavuf1111lz. Padiıah hepi
nize ayn ayn selim ediyor: 

- Evlatlarım beni unutma
smlar.. Bea de oeları unutmam •• 
Yalanda yine onları kanadıaıın 

albaa alır.. ıöjaiime bubrıram 
diyor.) Der demez, elimdea mea
dili yliztıme kalc:brdım; ağlamıya 
başladım. G6zlerimden ip gibi 
yaılar bopnıyor, aakabma doğru 
akıyordu. 

Söz buraya ıelince, Abdftlha
mit te mftteeslİr oldu. Derin de
rin içini çekerek, sordu: 

- Vah, Pata vah... Demek 
okadar acandın kL. Kendini tu· 
tamadın da atladın ha. .. 

Derviş Paşa, hafif bir tebes-
sDmle 6nfine bakarak cevap 
verdi: 

Eh, ŞevlretJim.. Nekad• 
olsa, müteessir olmamak kabil 

- Acı bir -tam eamİf, ._.. 
cliliaia içine AklaDllfbm .•• .. 

O afinden itibaren Y alcbz aa
ra,..da Denİf Papya bir clain 
aynlcL, Ye bu ( M&firi Felatm 
tedbir), ( Rumeli tahanei fev
kalAde kumandanı ) diye tamta· 
rakb bir unvan da kazandı. 
Artık Dervİf Pa§a aabahleyin 
erkenden mabeyni humayuna 
geliyor, alqama kadar oduında 
oturarak Rumeliden ielen askeri 
raporları tetkik ediyordu. Acaba 
bu tetkikat, ordunun le hine ola
rak müspet bir netice veriy-0r 
muydu'? .. Hayır; bilAkis ordunuil 
terakkisine mini oluyordu. Çün
ki Derviş Paıa, her tUrlU teced
düde kartı müthiş bir dOşmandı. 
Avrupadaki askerliğin terakkiya
tmdan bahsedenleri derhal sus
turur; bqıw bir tarafa çarpıtıp 
hafif hafif ..O.yarak: 

(Arkası var) 

Garip Bir Cinayetten Sonra .• 

F ransada Bir Ailenin Bü
tün Efradı Tevkif Edildi 

P ris, 15 (Husu i)- Pontuvaz 
ka as nda hayrete değer bir 
vak'a cereyan etti: Genç bir 
çocuk gece yarım polis karako
luna müracaat ederek : 

- Babam yatarken başılllD 
altında duran revolver yere dllf"' 
tü, ateı aldı babamın beynine 
isabet etti, demiıtir. 

Zabıta memurları hemen kof"' 
muşlar, filhakika nıeyhaneci Kar
lonu yatağında 610 olarak bulmul"' 
lardı. Fakat bu l>lüm bir kazaya 
benzemiyordu, memurlar tahki
kata bqladdar, bütiln aile efra· 
dım sorpya çektiler, sıkııtırdı
lar ve öğrendiler ki adam bllllD 
aile efradınm İftİrak ettiji bir 
mecliste idama mahkU.. edilmit 
ye yeğeni tuahadan öldiirül
müıtür. 

- Niçin, neden? 
Genç katil RoYeyu ba mal• 

fU ceYabt vermiftir: 
- Amcam tenelerdenberi içer, 

içtikten 80IU'a da bDtihı ailai 
efraduu lnr .. ya dlYerdi. O 
alqam da blyle oldu, hepimiz 
birer tokat, birer sopa yeya ka
famıza birer tabak yedik. Am
cam çok aarhofba, bize bu dayak 
ziyafetiai verdikten ao_. ocLa
... çekilerek yata;ıaa girdi, 
horlamqa bqlac:b. 

ttaı.. aibyordu. Artık ta• 
hammll eclemiyeceiim, diyordu. 
Çocuklar ayal balcleydi, dlfOn
dilk, aileyi ba adamdan kurtar
maya karar verdik. Karan amca• 
mın bizzat keacli oğlu icra ede-
cekti. Fakat eli titriyordu, rovel
veri bana verdi. Tetiği çektim, 
fakat at., almadı, rovelveri 

Katll Raveyez 

yejenime iade ettim, alarak 
d6zelttitken aonra tekrar be
na Yerdi, tetiii tine çek

tim. Bu defa alet alda Ye 

amcam ellerini kaldmr gibi bir 
bueket yaptıktan aonra hare
ket.iz kaldı, ilmlifttl" 

Komiser ailenin kOçlk blylk 
bllttba efradını teYldf elmİf ve 
içlerinden sadece Lurion ismiade 
bir ıenç kızı aerbeat lnrakmlfbr. 

Zira bu ıeaç imin !laran 
mullalefet ettiii •• lalcliM ...
amda elbiH dolabına firerek 
aaldandtia anlafallDlfbr. 

Bu kız timdi biri iç, dlj'erl 
de bet yqıoda olan iki karclefl
ne annelik edecektir. 

Blyle audan bir aebeple 
cinayete kadar glclea mu
nunlar bittabi adalet huzurunda 
cezalarım çekeceklerdir. 

Temmuz .U. 
• 

lstanbulan Dört Köşesi 

Sulukulenin Tamam 400 
Senelik Mazisi Var 

-- --
(Baı tarafı 1 inci •ayfada) 

"Biz hayatrn 96yle alay tara
fından hofLanan, azı sözll seven 
imanlanz. işte bup sllnnet dil
tllnDmllz vu. Buyurunuz, eğlene-

lim. Zurna dinliyelim. içelim, oy
myalım, rtıJelim. ,, 

Burada ber teJ meydandadır. 
Riyayı, gidi kapaklı itleri aevaai
yen Sulakulelileria kedileri, ki-

pekleri benirleri, merkepleri. 
tavuklan, laepsi laep.i. bpa laln-

de ve keadi aralannda. Y erlenle 
laaaırlar tberiacle uu-. ,ata
lar, çocuk kwlata cleiiftirenler, 
,... pifirealer.ça••P" ,..,......., 
saz çalanlar, 01nayanlar, yarala· 
naı teda'li edeftter ftl'. Bir harp-

te iki bacajmı kaybeden Sait 
ağa ha ... ba•elerde yatarku bi-
raz cerrahlık öğresmiş, kolundan 
yaralanan bir kOIDfuauau Ml"VİIÜ• 
altında soymuı, yaraS1rn tedavi edi
yor. Karaabmet ağa kapnuo lah
de bir kahve değirmeni ile kanh 
basur ilc\cı hazırlıyor. Son zaman· 

)arda Avrupada moda olmaya 
baılıyan çıplaklık mesleiinin mu· 

citleri Sulukuleyi ıörseler çıplak· 
hk şampiyoıılutunu bunlara ve

rirler. Yedi, sekiz yaflD& kadar 
hlUün çocuklu ç.aralçıplak 80kak· 

larda toz banyo•u yapıyorlar. 
Burası ismi sulu olmasana rağ

men hiç aayu ol1111yan bir ma· 
balledir. 

( 50 ) numaralı evde oturan 
Mehmet kahya da bu susuzluktan 

şikiyetçi: " Her sene muntaza
man su ve yol parası veriyoruz. 

Fakat henüz ne yolumuz, ne 
de bir çeşmemiz var. Yalnız 

(10) gün evvel belediyenin çöp 
arabalar! buraya geldiler ve ilk 

defa olarak Edirnekapıya kadar 
sokaklarımızı temizlediler. Demek 

ki belediyemiz arbk bizi düşün· 
miye bafladı. Ayda bir olsun 
arabalar utrarsa çok memnun 
olacaju. ,, diyor. 

Sulukulelilerde ıalibet dere
cuinde bir iman Yar. Eskiden 

' dlal işlerde pek mftbalAtsız· 

lumıt- Fakat ( 910 ) da lstan
bulu sanan bllytlk zelzelede 
kalelerin bllylk lafları hep evle
rinin Ozerin• dGf m6ı, birçokları 

&lmllt ve eyleri harap olmUf. 
Bu zelzelenin aebebini aGaah· 

klrlJduında görnılltler. O vakit 
bir cami ile bir hamam yapbrm11 

ve b.. vakit nam&1 kılmaya bat
lamlflar. 

Bia Melamet + le koaıqar
kea maballeain lblr ucmda bir 
vaveyll koptu. ltili, ufaldı ylz· 
lerce aokak halkı bu kavpy a 

Aalan n Eeklblam- m8118bll 
ÇiMENTO ve 8U KiRECi 

FABRIKALARI T. A. ,. 
DARICA'DA ve ESKIHl~ARDA 

Kltn fabrfblannın mamuJltını ve 
TIRK ÇiMENTOSU ve KiRECi 

A. Ş. ZEYTINBURNl N'DA 
Klin fabrikaıının mamulAunın 

ASLAN çimentosu Ye 
SÜPER-ASLAN 
Jlarkab.n namile ıatmaktadırlar. 

ılOıtebllkler bu markalann fıter mft· 
bll1' ne· iıter etiket ile ller dalma çttnl
lar Oıerinde itaret edllmeeial Ye fatu
r&larla Aslan Ytya SUPER ASLAN Ye 
malı veren fabrika iıminhı meutr 
bulu•••~'ını talep etmelidirler. 

koftular. Evlerde ve eYlerin lalin• 
de tek bir kimse kalmadı. Mini-
mini kundaklar yerlere abklL 
Bacaklan u&sındaki bir leten-

de et yıkayan İhtİfU' bir 
kaclan Wle eteklerini W.. ao-

karak kava-aya ptap etti. Fa
kat •1IZll' bir kedi plenk ede-
riai çaWa. Hanım cll.lblce ap· 
..... n WI ile '---~! • 

JC ~ JIJeD 

kediye INıkb, Nida da .panı 
açtt. A ... o• Jakua ...... 
... kftlw ... 

ş.... ela 11,u,.,- ld .... .. 
clald ........ .-- .... ia 
al.teauıemi ....... 0.- icia ... 
halleden geçerken yabancılar 
ltwrnunu tıkamak mecburiyetinde 
kalıyorlar. 

Bu mahMe •khlerl mlıl-
Iere Ye bilhHH ailnnet dlliünle
rine ~ok eheamiyet Y..,_.•r. 
Erkek çocutu ohan her aHe iılln
net düjilal içia •-'erce para 
biriktirir. Din kemana Naciye 
Hanımın Refeti ile zurnacı ince 
mehmedin oğlu ismetin dllftet 
dlitlnleri nrdı. Slmnetçi tMt 
Ağa bu ~klan slluaet etti. 

Stmnet dlğtell iç gln evve
linden baılar. Slunet için f.çadtr 
açbrmak) her ah için bir ,eref. 
tir. Pazartesi gthıtmdenberl ma
hallenin tam orta•ına bttylk bir 
çadır kurulmuş, aokajin iki tarafa 
da çadır bezlerile kapahlllltfbr. 

Üç gtlndenberi ahçılar hltol
muş, pilavlar yaptırılmış, <Hın sa• 
bah ta çocukların (saçı) ıı ya
pıldı. S6nnet o'acak çocuklar 
birer iskemlo &zerine oturtuldu. 
Berber bunları traı edecek. Ber
ber eline makası ve taralı aldı. 
Çoc J1darın baıma bir makaa 
vurdu. 

Vay mak m l{ s iyor. Ne
redo bu çocuğun hısımı, akrabası 
diye makamla bağırmıya ve gez• 
miye baıladı. Çadı ın etrafı mi
safirlerle, davetlilerle dolmuştu. 
Davetliler berberin k l ipek 
mendiller, peçeteler, ha..tular 
bağladılar, alnına da paralar ya
pıştırdılar. O zaman makas kes
miye baıladı. 

tam saat (6) da çocuklar par
lak bir alayla kesildiler. Bu dtı
ğiln eğlenceleri sabaha kadar 
devam etti. Davetliler yediler, 
içtiler. .. .. 

RADY0-
2a Temmuz 0.1111rtui 

8.tanbul - ( 1!00 metre ) 18 crao 
mofon, lD,6 alatıırka aaı Halıı 41lme& 
Bey he.) eti, 20,ö gramofonla Opera. 
21 alaturka saz Hafız Ahmet Bey he
yeti, 2! Necip Bey orkeıtruı. 

Blkret - (SH metre) 20 Orkeı tra, 
20,ö konferıı.ne, 20,459arkı konseri, .!l,05 

orkestra. 
Belarat - 429 metre ) 20 Milli bil

giler, 20,5 Sırp ıarkıları, 21, 10 konser, 
21,SO ınmıahabe, 22 muhafız alayının 
balldoın. 

Roma - ( «1 met.re) 21,45 Picetrt
nia Tuffollna ismindeki operaaı . 

Prat - ( 488 metn) 20,25 Brünodan 
nakil, 21,06 salon orkestrası, 22 ıın 

ıeoe. 

Viyana - (IH 7 metre) 21 Konferanı, 
21,'6 akfam koaHri. 

Bllkr•ı - ( 650 metre ) 21 Stııdyoda 
komedi. 

VarıoYa - (1'11 mıtre) !0,45 Mem
leket haberleri, il aqam ton1eri. 

8erlln - ( ı• .etrı) IO KOftf .. 
naı, !1 tea ı•ce,13,Uakp• k• ..... 
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TİMURLENK 
_ 

31 
_ Muharriri : lf. lf. 

Muzaffer Ve Zengin Ordu 
Geri Çekiliyordu 

" Seferi De Nihayet Bulmuştu İşte Hint 
- Kara oğlan! - dedi - mabet 

dediiiniz şu viraneye ve . adını 
Allah ko,.doğunuz şu resımlere 
bak. Kendilerine birer peştemal 
bile örtmeınişsh1iz, rezil edip bı
ra~mışsıı11z. Taştan Allah olmaz. 
Allah böyle pis yerde oturma.z! 

Haydi bu hezeyanı alıklık edıp 
• 1• nar'ı AHahlarmızı 
ış ıyorsunuz. P 

1 
örtünüz. hayasıılıktan kurtarmız. 

_ Örtü f aniİ~re yakışır, Hu-

dalar olduklara 2ibi görünür. 
_ Hay dilin kurusun 1 
Atığı, yukarı yapıl.an ceve

llnlarla bir hayli de ganımet t~p
landıktan, mabetler temellerme 
kadv yıkılıp putlar da parça
landıktan sonra Timur, bü~riik 
bir av tertip ettirdi. Tl!rk an'a
neıine gare avlar, blıvilk mnha
reb"lerin başında yapılırdı. Ak;;
Beyktimle Ömer Şeyhin ölıiınlerı 
akaak cihangiri an'aneve uymak
tan menetmifli. llerı hareket" 
için kendince çiıdiği hududun 

100 kademesine vard•ktnı sol)ı·a 

ihmal edilen bu sef.er ~ rit, "il~· 
yerine getirmek ıstedı, eıım 

verdi . 
Şimdi bütün fırkalar, nl.H· c:.tle, 

Ganj kaynaklarına rtoğı u yli' .e~ 
len dağlara yavı\at :ı 7 fr .. §ere· 
fine vahoi ha~ van. i < v~ l \'O~du. 
Hindin her türl l t u7.dcn nıa· 
ıun yafıyan &alanlan. par•ları, 
kerkdanları, mavı geyikleri, ya
ban tavuslar., parağc.ınhırı, iı an· 
lar gibi hayvanlara da ~a~e~e 
etmeyi bilen mahir nıulıaı ıp~erın 
okları, hançerleri, kernentl-:rı al
bnda acizlerini inliyerek yerlere 
aeriliyorlardı ve heı av giııtüııün 
aktamı, Timurun , çadıra önline 
binlerce bnş ve derı kouttlu) ~ırdu. 

Bu büyük av, le d .. me 
kademe rical ta teşk:i edi
yordu. Mu:ıaffer ve zengin ordu, 
avlana avlana geri çekiliyordu, 
eğlene eğlene Hindistandan uzak 
!aşıyordu. Pencap kıl'&.smı ~ula
yan dört büyük su gtçiptt: so· 
nuncu ve beşinci ırıüak olan 
Sent nehri kenarına gelindiği 
vakit askerler bOyllk bir ayin 
tertip ettiler, on binlerce meşa· 
leler yakarak ve o nıeşalelerin 
kenarında kümelenerek kopuı 
çaldılar, şarkı okudular, ratkı 
yaptılar, çılgınca eğlendiler. Bu, 
Sendin öbür kıyısından itibaren 
başlıyacak olan ana vatan hava
ıım teneff!lse karşı sevinçli bir 
hazırlıktı. 

Timur, şen ve cesur aslıerle
rinin neşeli eğlencelerini sessiz 
bir dikkatle seyrederken birden
bire dalgınlaştı, elini şakağına 
ko}·up düşünıniye ~irişti. . 

fşte Hint seferı de nıhayete 
ermişti ve milyonlar elde edileM 
rek geri dönülüyordu. Hindistan, 
arhk geride idi. Yalçın boğazla
nn korkunç karanlıkları, sık 
'Qrmanlarm yabancı adımları çel· 
meliyen inatçı mukavemeti, Gan
Jin efs2.ne ve hakikat haykıran 
dalgaları şimdi uzakta bulunu
yordu. Pagotlar, Putlar, peşte· 
malsız ilahlar ve ilaheler artık 
görlinmüyordu. Sendin ötesinde 
bunları hatırlatacak hiçbir şey 
yoktu. Efganistandan Türkistamı 
kadar uzayan yol tamamen put-

• suz ve tamamen pagot:mzdu. 
Oralarda Ti·nurun taabhtit ettiği 
hal-.ikati incitecek kiiçlik hir 
arızaya tesadüf olunamazdı. Ana 
yurttaki sular hep o hakikati 
terennü:n ettiği gibi dağlar da 
onu, ayni hakikati tehlit ediyor
lardı. Geride bırak:lan Hinclis

tanla ileride kendilcrjni bek· 
liyen ioprl!kların farkı, bilhassa 

bu noktada idi. 
Timur kendi noktai uazanna 

göre iki ;nuhit, iki iklim ve iki 
diyar arasındaki bu aynlığı ~u
kayese ederken yine çıplak Hınt-
liyi hatırladı. Onunla bu bllyük 
suyun, Sent nehrinin kenarınsda 
tanışmıştı. Aylardanberi bu 
meçhul adam, kendi hayatına 
ve en ince duvgıılaı ına kar.
şıyordu. Oğlu · kızının 5lüm· 
}\.·rini haber vermekten baş 
lı\ arak ruhuna tasallut etmiş 
,.~ biHün z.aferlerile ap açık 
t>ğltıımelcten çekinnıeınişti. Şimdi 
olar• olmuştu. Ölen öhi_P, knlao 
l almıştı. Hindistanda geçihp, unu-
1 ı me afeJer gibi ancak bir 
ı tını ıııabiyeti almak iiıere 

i u\1 ıu ·or<lu. 
r .. 1 at ç pl:ık Hintli hcniiz 

,. vdı s 11 lin ktyısında boy bös
te 'rğı o meş'um ~iindeki kura, 
n uslebıi ve hnkim vaıiyttinden 
hiçbir şey Jcaybetmiyet·ek yaşı· 
'ordu. İhtimalki o, kapatıldığı 
Çadırda, gelecek aDnterin bin bir 
çeşit hailelerini tahayyOlle meş

g•ı' idi. fbtimaf ki şu şen ordunun 
bi.mmiı en bir günde ve bilinmi-
yen bit yerde uğrıyacağl fe}ik~ti 
sihirbazlık kuvvetile - temaşa edıp 
muteselli oluyordu. 

Timur, nltilfihazaıının bu 
noktas ne.la birdenbire irkildi, 
içiıJ için tehevvüre düştü: 

Habisi, dedi, umduğuna 
erdirmiyeceğim, gebertececeğim. 

Şimdi, bUtün Hint toprağı 
kümelenip te kendi sıdma yük-

lelilmiş gibi tahammül olu~m~z 
bir ağırlık duyuyordu. Hmtlı· 
nin çıplak hayali, . w~ • ağırlığın 
timsali halinde, benhgını ıstıraba 
dUşürt\yordu. O hayalden kurtul· 
mak için sahibini bertaraf etmek· 
ten başka çare yoktu. Onu, 
herhangi bir mülahazaya uyarak, 
yaşamakta hür bırakı_rsa. ve hele 
beraber götürürse Hmdın hesap 
ve kitaba sığmıyan ağırlığını nef-
9;,ıde hissetmekten kurtulamaya• 

caktı. 
(Ark:\n Tar 
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Milletler Kapılarını Kapadıktan Sonra 
---

Harici Alış Ve Satış Meselesi Rengini 
Ve Şeklini Tamamen De2-iştirdi 

Dün va, 
Par is, 16 Cl' t: .. • 

rnnz) - Fnı.n

sada iki sene 
evvel bir buğday 

meselesi çıkmıştı . 
KöyHı hariçten. 
gelen mala fiat
çe rekabet ede· 

ıniyor, rnahsulUnüu 

elin :ie lcaldığmı 
görliyordu. Pro· 
test o ba,ladı. 
biiyüdü, Meclise 

Sonu 
--~ 

Meçhul Bir Sıkıntı Geçiriyor 
in gil tereye 

birçok eşyanm 
ithali yasaktır. 

Avusturyada şilin 
kıymeti memle
ket dahilinde çok 
ucuz olduğu hal
de memleket 
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haricine yüzde 
elli fazla hesap 

edilmektedir. Tür
kiyeye kabul 
edilen maJ eski-
den gönderilenin 
binde biridir. 
hillyaya ithalat 
müsaadesi almak 
ıçın dört ay 
b ~klemek lazım· 

aksetti. Hükumet 
te hariçten mal 
gelmesinin önüne 
geçmek için kon
tenjan usulünll 

aır, Bu müsaade 
çıkardı ve bu 

de ayrıca kon· 
usulü yavat ya- tenjana tabidir. 
vaş Fransız istih- İsveç, Norveç 

salatını tehdit eden Son vazl~eU gösteren bir Avrupa haritası ve Yugoslavya· 

bütün ecnebi mallar na kar.şı tat- leketlerinde alacağımız olan { dan döviz ihracı bnsbfttün mem-
bika başladı. Bu itibarla Fransa (1,400,000) hrangı ilave ederseniz nudur. Yunanistanda ise drahmi 
ith<\laiı tahdit eden Hk meınle- rnatlul umuzun 2,200,000 fırank· fiati otuzdan hesap edilir ki mali 
ketierin Hk safında bulunur, de~ lık bir yeküoa baliğ olduğunu kaça sataraanız satınız ziyan ed .. 
melde hata yoktur. görlirsünüz. Çaresiz, tekrar te- ceğiniz muhakkaktır. 

Bu.ıunla beraber bugtin vazi- şebl.ıüste bulunmak lazım! A,·rupa böyledir! 
yetinden şil<&yctçidi.-, çünki kar· " - Hayhay efendim! Fakat Anıerikaya gelince: Vaşin-
şısmda bulunan milletler bittabi yalnız Almanya ile Avustury.ıdan gton hükümeti gilmrftk resmini 
atıl kalmamışl3r, ayni usule mü· ve Macaristandan değiJ, ispanya· yiizde yüz ziyadeleştirmiştir. Ce-
racaat elnıişler, Fransız malına dan, Bulgaristandan, Yunani!ltan- nubi Amerika nın birçok mem-
gl\l:ırlil<ierini kaparo.şiardır. Bu da dan, Finl~ndiyadan, Çekoslovak- leketlerinde ise güude ancak 
Frnnsada ~siz'ik bı.hranının çık- yadan, ftafyadan, Letonyadan ve iki yüz kuruşun ihracına mü-
mas na seb~p olmuştur. Ti.lrkiyeden de döviz ihraç ettir- saatle edilmektedir. Size v.ıziyeti 

Meslektaşımız Roje Frankonıın mek çok güçtür, müsaade alın- daha sarahatle ifade edecek bir 
bir Fransız şirketini tasvir eden masına bağladır. rakam zikredeyim: 
şu satırlarını okuyunuz: - Ş11 halde bütün bu mem· Muharebeden evvel Fransadan 

" Posta saati gelmişti. Miles· leketler milli paralarının kıymetini İtalyaya senede (40,000) kental 
sesenin müdürü harici alemle te· müdaffa etmek mecburiyetinde ıtriyat glSnderilirdi. Bugtin ltal-
mas edecekti. Depolarında stok olduklarına g6re istenilen mtis~ 

~··ndcn gtıne çojalıyor, ayni nis- ad~yi vermekte istical etnıiye- yanın kabul ettiği miktar 2950 
tt d "ht" t ld k kentıtlden ibarettir. O da kon· e e ı ıya para aza ı ça cekleri aşikirdar. 

azalıyordu. Dahilde satış kalma- "-Mesele bundan ibaret kalsa tenjana tabi olmak ıartile ... ,, 
mışlı, acaba harice bir miktar belki bir çareıi bulunabilir. Fa- Görülüyor ki, Frao11Zlar ken-
mal sürebilecek mi idi'? kat hariçten gelen mah da kabul dilerinin icat ettikleri kontenjan 

•'Mektupları açtı. Birincisi Ma- etmiyorlar. Size gfüıtermek üzere usuliiııün neticelerinden memnun 
carislandan geliyordu. Öğrendi bir kart yaptım. Lutfen bir göz değildirler ve sormaktadırlar: 
ki, malı satılmıştı. Fak at parasının f " - istikbalde ne olacak? ,, atamı:,. 

gelmesi için Milli Maccır banka- "- Evet, vaz.iyet vazıhtır. Bir Bu dakikada kat'ı bir cevap 
sından müsaaac alınması lazımdı, defa ihracatta bulunamıyacağıL vermek mümkilıı değildir. Şimdiki 
bu da bir hayli merasime 'ı/e Çünki bütün memleketlerin güm- ha· d,. milletler paralarınm dUı· 
bilhassa zamana rnütevakkıftı. rük!eri kapalıdır. Sonra ihracatta nıesiııe mani olmak ve itha· 

11 Zile basark ticaret şubesi bulunsak bile para!" ı ı almak için lat ile ilıracatl bir S"~ iyede 
şefini çağırdı: müsaade istihsali il •ımgeldiğine tutmak İçin takas usulUn• 

" - Almanya ve Avusturya göre aylarca bek iyeceğiz, de- müraca&.&t etmişlerdir. Şüphe 
ticaretaııelerinden beklediğimiz mektir. Şu halde müesseseyi edileı·ıcz ki. bizim gibi asırlar-
para geldi mi? kapamak lizım 1 Amma işsizlerin dan beri itbalih ihracatını çok 

"-Hayır! Mümessilimiıin bü- adedi biraz daha artacakmış. geçen memleketler için bu çok 
tlin teıebbllslerine rağmen döviz Doğru, fakRt ne yapalım?" fa\rdalı bir usuldür. Fakat, diğer 
ihracı için henüz müsaade alın- * memleketler ıçın bir tecrübe 
mamıştır. Bir tacirin anlattığına göre h" . d d' 

"- Şu halde orada (800,000) İspanyada peçetamn düşmesi ma ıyebn e ır ve bilhassa ih-
fıraknımız duruyor, demektir. Bu üzerine eski borçlann yeni fiat racatı fazla o lan memleketleri 
miktara Avrupanın diğer mem· üzerinden tediyesi men'edilmiştir. tatmin etmesi ihtimali pek azdır. 

( + HARiCİ HABERLER ! • 1 
Havagazının TehlikeliBirHava Muharrir Çocuk-
TehlikesiKalnıadı Tecrübesi lar Müsabakası 

Viyana, (Hususi) - Avushır
yalı bir miihendi~in son zamanda 

meydana getirdiği bir keşif, fen 
ileminde bfiyi.lk bir alaka uyan
dırmıştır. Elde edilen bu keşfin 
hususiyeti, bnvagaz.m·n, aydmlatma 

ve ı11hna kabiliyetiae halel getir-
meksizin boğucu tesirinin izalesidir. 

O suretle bundan böyle, her· 
hangi bir tehlikeden korkmak~ı
zın havaga:.ı:ı musluklarını açık 
b~rakmak mümkün olacaktır. Bu 

. keşfin ne derece büyük bir 
ehenımiyeti haiz olduğunu kay
detmi~ olmak için ilave etmelidir 
ki geçen sene Almanyada, on 
sekiz bin kişi, ihmal yüzünden 
açık bırakılan havagaz ı mus!ul~
larından dışarı ç1kan gazlerJe 
boğulup ölmüşlerdir. 

Paris, 22 ( A.A.) - Semanın 
Stratosfer mıntRlutsında 15.000 
metre irtifaa yükselebilmesi ihti
mali olan bir tayyare dun Tuluz!a 

Nobl'de bir uçuş tecı iibesi yapmışt·r. 

iki Tayyareci 
Paris, 21 ( A.A.) - llcvri

alen.ı rekorunu k·rmıya teşebbiis 1 

etmış. olan Ameril<alı tayyarr.:ci 
Mattern ile Griffin, dün snat W,55 
le burada karaya inmişlerdir. 

Tayyareciler ay niheıyetiıH! ka
dar Pariste kalacakl'1rdır. 

Fransız Basvekil! 
l 

Cenevre, 22 ( A. A. ) - M. 
Her) o, nihai 1 nır surefn"n 
kabulü ıçm bug .. n yn ılacak 
müzakeratta söz nlacakt r. 

Mumnileyh akşam üstü bir ziy.ı 
fet verecek ve paz r günü sabahı 
Pari~e avdet etmiş buJuuacaktır. 

Paris, ( Hususi) - Fransada 
13 yaşına kadar olun erkek ve 
kız çocuklar arasında uAir edebi· 
yat mtisabakası açılmıştır En 
giizel bikaye yazan çocuğa iki 
biıı frank mlikafat verilecektir. 

Hikayesini getiren her çocuk 
eserini Jüri he}etine teslim eder
ken hikayenin, büyüklerin yar
dımı olmadan bizzat kendisi ta
rafı 1dan ya:ııJJığıo<1 namusu üze• 
rinc yemin etmiye mecburdur. 
Jüri Heyetine Yunan Prt'nsesi 
Mari\ n, Andre Morua, Ec 1011d 

Ja u \'C daha birçok yüks L şah-
s ' dahil diri r. 

1 T"nya eu:day Alıyor 
drit, 21 ( A. A. ) - Ziraat 

Nez reti tar"'r ndan neşr ilen 
bir 1 a arname e elyevm s best 
i3ars"1on !iman da buluna tok· 
larda 1 alın-na • üzere bin 
ton 1

,' ec cb' u- dayı i ... .ıiino 
mü~aade edilmıştir. 
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Enver Paşa 24 Martta Mu 
.. hı·m81 

Bu Sütunda Hergün J ve Muharriri: Leon Deutscla Mütercimi: Hüsegin Zeki 

Şamil Bir Karar Vermişti KADIN GAZETECi 

ÇANAKKALE 

24 Martta Enver Paşa mllbim 
ve şamil bir karar vermişti. Ça
nakkkaleye çıkacak lngiliz ve 
Fransız askerleri Mısırda topla
nırken, o da burada bir kolordu 
teşkiline ve buranın mukaddera• 
tım vasi salahiyetle muktedir bir 
kumandana Mareşal Leyman Fon 
Sanderse vermiye karar vermiştL 
Leyman Eon Sanders bu mevkii 
memnuniyetle kabul etti. Fakat 
vazifenin çetinliğini müdrik oldu
ğu için, o sahada bulunan kıtaa
tın mümkün olduğu kadar sürat.. 
le takviyesi lüzumunda ı . etti. 
Yeni kumandanın lstanbuldan 
ı:üratle Çanakkaleye hareketi. 
lngiliz başkumanımn Londradan 
müstacelen Mısıra hareketine ben
i.er. O da m~iyetini hazırlamıya 

vakit bulamamıştı. Tayin edildiği· 
nin ertesi günü yalnız Türk zabiti 
olarak Kazım Beyi ve iki Alman 
zabitini alarak hareket etti. Mai· 
yeti erkinının arkadan gelmesini 
tenbih etti. Şunu da kaydedelim 
ki, bir Alman yüzbaşısı mllstes· 
na edilmek ıartile, beşinci ordu 
erkanı kAmilen Türk olacaktı. 

Leyman Fon San ders Gelibolu 
ıehrine 26 Martta çıkacaktı. 
Derhal mUdafaa tertibatını baş• 
tanbaşa değiştirmiye karar ver· 
di. Hatıratında diyor ki : 

" Benim prensibime muhalif 
elarak, kıtaat, eski bir usule 
tevfikan, hudut boyunda sıralanır 
gibi, sahil boyunca dizilmişlerdi. 
Düşman her tarafta az çok bir 

·mukavemet görec~kti. Fakat ih
tiyat kuvveti olmadığı için bu 
mukavemetin devam etmesine 
imkan yoktu.,, 

Bu suretle her firkanın derhal 
tecemmUUnli emretti. Sahilde yalnıı 

ufak müfrezeler bulunacaktı. 
Leyman Fon Sandersin geldiği 

ı.a rnan, Türk kuvvetlerinin Ça· 
nakkalede nerede bulunduğunu 
tayin etmek mümkün değildi. 
Fakat kıtaat aşağı yukarı şu tarz
da dağıtılmıştı: Yedinci fırka 

Bulayir hattını tutuyor ve oradan 
asker ihracına karşı koymağa 
hazırlanıyordu. 

Bu nokta ile Suvla koyu 
arasındaki sahili de iki jandarma 
bölüğU muhafaza ediyordu. Suv
ladan SeddUlbahire kadar olan 
kısmı dokuzuncu ve on dokuzun
cu fırkalar uhdelerine almıılardı. 
On dokuzuncu fırka yeni teşkil 
edilmişti ve Mustafa Kemal Beyin 
kumandasında idi. Dokuzuncu 
fırkanın yarısı Buğazların Anadolu 
sahilinde Kumkale ve Yenişehire 
ayrılmıştı. 

nadolu kısmında 11 inci 
fırka vardı. Çanakkale şehrinde 

bir miktar asker vardı. Sahil 
boyunca da üç janc. ıa taburu 
dağıtılmıştı. Teknik noktai na· 
zarından bakıldığı zaman, Kum· 
kale, Seddülbahir, ve Yenişehir
de bulunan kıtaatın doğrudan 
doğruya (kendi kumandanlarının 
emri altında olmayıp, Boğazlar· 
d a . .i istihkam ve batarya kuman
danlarının emrine verilmeleri va
ziyeti bütün bütlin güçleştiri· 

yordu. 
Kara askerlerine tayyare tah· 

sis edilmemişti. Çanakkalede bu
lunan bir iki tayyare, istihkam 
kumandanlığı emrinde idi ve 
ihtiyaca kifayet etmiyordu. 

1 ~ ~-... "'11?~~---~ 

Çana~kal•~• Fran•ız ve lnglllz eslrlerlnden bir grup 
~aradenız bogazları da dahil bu müşahedeye istinaden yazıl· 

oldugu halde fstanbul ve Boğaz· mış olmakla bereber, lngiliz ba-
ların müdafaasına tahsis edilen zırhklarında görülen mUşkülAt ile 
kuvvet dokuz fırkadan ibaretti. mukayesesi faydadan h I' d v ·1d· 
Bunlardan 3 Uncü fırkanın Ça- a ı egı ır. 
n kk 1 h k t 

. Alman Jeneralı, düşmanın en 
a a eye are e emrı 12 . d k k . 

nisanda verildiği bald f k zıya e as er çı arabıleceği saba, 
ancak martın birinci e, h fıtr a Anadolu sahilinde Besika koyu 

a ası 1 b'I' k · d · hareket edebilmişti. Bu fırka- o a ı ır anaatm e ıdi. ÇUnki 
nın arkasından bir süvari burası) hem Bozcaadaya yakındı, 
kıt'ası gönderildi ve bu kıtaatın hem de az zamanda buraya bil· 
sevkinden sonra, TUrk menabiine yük bir kuvvet çıkarmak milm· 
göre, Çanakkaledeki Türk kuv- kilndü, daha birçok şerait bu 
vetleri 84 bin kişiye baliğ olu- noktadan hlicuma geçilmesini 
yordu. ~unların içinde derme- emrediyordu. Sahile yakın yUk-
çatma, ~ı}Ahsız efrat ta vardı. sekçe mevkiler, sahile çıkan pi-
F aka~ .sılahlı.~~ mücehhez efradın yadeyi muhafaza için topçu ate-
45 hını geçtıgı muhakkaktı. şine merkez vazifesi görebilirdi ; 

Le~man .Fon Sanders hatıra· civardaki dere harekatın icrasına 
tında ı915. ılk. ~aharında Çanak- mini teşkil etmiyordu; yoilar mun-
kale mevkılerının maruz kaldığı tazamdı. En mlihim müdafaa 
mlişkülAtı tasvir etmektedir. Bu taları Anadolu sahilinde idi vası• 
müşkülit sonradan görülmüş ve ( Arkası v.ar ) 

Türkiyenin lsviçresi 
--- -- ---~ 

Ermenak, Hava Ve Su 
• 
itibarile Çok Cömerttir 

Ermenek ka•abasımn umumr manzarası 
Ermenak (Hususi) - Bizim 

kazamız Ermenak, Karaman ka· 
dar eski ve tarihi bir yerdir. 
Nitekim burada Karaman oğuHa· 
rmdan kalma bazı asarı atikaya 
tesadüf olunur. Üç, beş sene ev· 
veline kadar bu kasaba metruk 
bir halde kalmış ve hiçbir yol 
yapılmamıştı. 

Fakat dört sene evvel Karaman 
Mut • Ermenak yolu yapılmış ve 
otomobil işlemiye başlamıştır. 
Bizim kasabaya girilirken binalar 
bir taraça manzarası arzeder. 
Daha aşağıda muazzam bir ye· 
şillik halinde ceviz ve kavn'~ 
ağaçlarının her tarafı kapladıgı 
göriilür. Biraz ilerleyerek dik 
yokuşlardan yavaş yavaş bağlara 
doğru inilecek olursa muhtelif 
şekillerde çağlayanlar yapan bil
lur gibi berrak sular gözleri ka· 
maşbrır. Burada çcımo aöremez· 

sınız. Su içmek isterseniz 
bir çağlayana yanaşır ve orada 
kana kana soğuk su içersiniz. 
Su okadar soğuktur ki elleriniz 
tahammül etmez. Bu havalide 
hava gayet güzel ve temizdir. 
Onun için halkımız kanlı ve can
lıdır. Sanki tabiat bütün emeğini 
Ermenağa sarfetmiş. 

Suların akmasından husule 
gelen tabii kayalıklar, yeşillikler, 
kayalar arasından akan köpüklO 
sular, muhtelif kuşların neşeli cı· 
vıltıları ayaklarınızın altından akıp 
giden bir ırmakçık, biraz ötede 
bir değirmenin hışırtısı, insana 
gayriihtiyari: '1 Ah ne şirin yeri 
dedirtiyor. " 

Ben bir müddet evvel Yalo• 
vayı da gördilm. Fakat burası 
kadar tabii bulmadım. Diyebili
rim ki burası Türkiyenin İsviçre• 
sidir. - M.T. 

( 1 ) 
Kahvaltınız hazırdır, mat· 

mazel ... 
Jaklin gözlerini açtı, tekrar 

kapadı; sarışın başını biraz kal
dırdı, ıonra tekrar yastığın Uze• 
rine bırakıverdi. 

lzabel temkinle bekledL 
izabeli 

Bu isim, ona pek yakışmıyor
du. O, sakin, ihtiyatlı, çalışkan 
Ye 1adık bir hizmetçi kadındı. 

Hiçbir ıeyl dcrdetmezdi. Onun 
bu lAkaydlıl, hayata fena nazar-

la bakanlar için çok yerlede bir 
bilsnil misal olabilirdi. 

Bir iki 
etti: 

saniye ıonra llive 

- Gazetenizi de ıeti rdim, 
matmazel ... 

Bu kelimeler Uzerlne genç 
kız, hızla doğruldu: 

- Çabuk... Perdeleri açınız! 

GünUn ziyası, odaya girer 
girmez, gazeteyi balecanla açıp 
baktı. 

Dudakları teessilrle bUkUldii: 
- HikAyem { çıkmamıı... diye 

mırıldandı. 

Bu inkisar onu hırçın bir hile 
koydu. Ahi Eğer hikiyesl çık
saydı, muhtelif şahıslar tarafından 
kim bilir nekadar takdir edilecekti! 

]aklin, sadedilane bir gururla 
tef ekkUre vardı .•. 

Uyuyan şehrin Uzerinde şafak 
sökerken.. Sabah gazeteleri ... 

Okuyucular: amele mütevazı 
memurlar ... 

Fakir insanların evinde, elden 
ele dolaşan gazete ... 

Zengin insanların evinde, efen
disinden evvel gazeteyi açıp ha· 
vadisi öğrenen erkek oda hiz· 
met çisi ..• 

BUtUn yolcuların, tramvaylarda, 
metrolarda, otobilılerde okuduk· 

ları gazeteler .. (Komik vak'alar) 
ılıman bir zat, yanındaki kız· 

cağııın sevimli çehresini herkesin 
gözllnden gizliyerek, geniş, çarşaf 

gibi sayfaları açıyor; beceriksiz 
bir kadın, ıayanı hürmet fakat 

mUtecesslı bir ihtiyarın yangözle 
gazetesine baktığını hissederek 

sinirleniyor; yerini değiştiriyor. 
Lakin yanlışlıkla birisinin dizine 

oturuyor •• Kahkahalar .. Ka~galar .• 
t1a ... 

Fillnca nezaretin veyahut 
müessesenin yazıhaneleri: Memur 
içeriye giriyor, mas nın üzerine 
okkalı bir dosya koyuyor ve 
o gün yapacağı bir sUrü işi 
düşünerek canı sıkılıyor; cebin· 
den gazetesini çıkarıyor, keyifli 
keyifli " ]aklin Lögran ,, ın hi
kiyesini okuyor ..• 

Cadde... Hikayeyi bir yolcu 
okuyor ve otomobil ~altında kal· 
maktan kendini güç kurtarıyor .. 

Diğer bir yolcu... O kadar 
dalmış ki, şuh, oynak bir matma· 
zelle burun buruna geliyor: 11 Par
don matmazeli ,, 

Erkek geriye dönüyor. Genç 
kizın Nahif hayali uzaklaşıyor ... 

Jaklio gurula bunları dqü· 

nüyordu. fzabelin akan bir su 
gibi ahenktar sesi, tekrar iti· 
tildi: 

Matmazel hiç olmazsa 
kendine bir tesc::i bulacak. işte 
mektuplar da ... 

Jaklinin neşesi gine yerine 
gelmedi. Bununla beraber elini 
aile ocağından haberler getiren 
bir tarafa doğru uzattı. 

Jaklin yirmi beş yaıında ldL 
Ailesi, yirmi beş bin kişinin ay• 

ları ve seneleri bir nevi uyku ile 
geçirdikleri kUçUk bir ıehlrde 

oturuyorlardı. Burada bllyUk bir 
mağaza açmıılar ve bu sayede 
zengin olmuşlardı. 

Jaklin çocukluk devresinden 
kurtulduktan ıoora, tahsilini so-

nuna kadar devam ettireceğini 
söyliyerek Parlıte yerleımlye ka• 
rar verdi. Hocası Matmazel Üni• 
ver bu kararı vermek hususunda 

en büyUk Amil olmuştlL Matma
zel Üniver, en çok sevdiği tale-

besiode, umumiyetle çahşmaks 
hususiyetle yazmak zevkini uyan-

dırdığı için çok mağrurdu. Bu 
gururu bo,a çıkmadı. 

jaklin bUyUk bir meharetle 
hukuk ve edebiyatı bitirdi. Pariı 

Barosuna dAhil olacatını Ye bot 
zamanlarında da yazı ile me9gul 

olacağını söyledi. 

Babası Mllsyil Lögran, kızının 
bu fikrine fena hAlde muarızdı. 

Annesi içini çehmeten başka bir 
şey yapamıyordu. Fakat genç kı
zın arzularında tatlı bir inat 
vardı. 

Nihayet bir gUn, ]aklin, payl· 
tahtın zaferine koştu, sakin bir 

mahallede kUçQk bir apartıman 
kiraladı. Ve, annesinin memle-

ketinden getirdiği fzabel ile be
raber, Pariıte yaşamıya baıladı. 

lzabel sordu: 

- Niçin Matmazel gazeteci
likle bu kar alAkadar oluyor? 

Bunu, genç hanımı da bilmi
yordu. Kadınlar, fıtraten, daha 

ziyade, hayale ve herhangi bir 
roman mevzuu yaşamıya meyyal• 
dirler. Bir şiir, onların gözlerini 
kamaştırabilir. 

Hakikaten, niçin Jaklin gaze
tecilik mesleğine süluk etmekte 

böyle ısrar ediyordu? Bir sevki 
tabii, bir kuvvet, bir kudret, onu, 

doğrudan doğruya hayatı tekik 
ve tahlile sürUklilyordu. 

O, herşeyden evvel asri bir 
lcızdı. Yeni yeni şeyler öğren· 

meyi, çetin işler başarmayı arzu 
ediyor, intizama konmuş, düz, 

rahat yollardan yürümeyi hiç sev· 
mi yordu. 

Biraz sonra kalktı, gitti; ça• 
lışmağa başladı. Bu defa, neş· 

rettirmek istediği, bir mekale 

idi. Ancak öğle üzeri işini bitirdi. 

Hazırlandı, başına zarif bir şapka 

geçirdi; sırtına • şimdi " kUrk " 

dedikleri • TavıantüyU bir manto 
aldı ve dııarı çıktı. 

l Arkaıı var ) 
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·y b Neden Tercih Ettiniz. Yahn Gailesi. Çoktur - Kadın Sapsarı Kesildi· 
, 

8 
Nazan Dı1ckati Celbedersiniz - Bu Suale Nasıl Cevap Vereyim 

f }i' ~ e11raıı IİzİD bileceğiniz bir 
ipir. Mademki bir yat tutnmt
IUnuz, ıezmiye çıkmıpamz, late
dithılz memlekete plebilirsiniz, 

dedi. 
1 M* Dolli alze karı.tb: 

- Fakat ben bu yat aafa
•ndan bıkhm, &mriimU tiniz 
•tnnde geçirecek değilim l 

- O halde niçin yola çıkbnız, 
.. tta giizel, geniş, IOks vapu.r
lar varken ne diye yab tercıb 
ettiniz, diye tordwn. 

Bu ıual fMiıis Dolliyi ıqırtb 
we kadın ~ale cevap vermeyi 
•ocauoa bırakb, kocası da: 

_ Doiı asana isterseniz biraz 
laqbaşa seyahat etmek istiyor
duk. dedi. Maksadımız sakıntıclan 
Ye gaileden uzakta kalmakb, 
kendi kendimisi dinlemekti! 

- O halde yanlış hesap yap
mlşsınızl Zira, yatın gailesi ve 
rıhtıma ayak basıldığı zaman 
tabi olduğu merasim bir vapurun 
maruz kaldığı m0şk81Attan çok 
fuladır. Bunu herhangi bir limana 
wardığımız zaman derhal anhya-

cak•mızl 
Mister Pikman derhal ....ıa

clı karısı da ıapıarı kesildi. 
' Bu çift hakkında beslediğim 

llıpbe 41a1rj1radan dakikaya ziya
cleleıiyordu. Evet yanılmıyordum, 
•unlar muhakkak polisin elinden 
•açmıya çalı11yorlardı. 

bir atlama bemiyonunm Ye tara- ' rDk muamelesinden kurtarabilir· 
fmmdan da bir dost muamelelİ aeniz size bin lira Tardır, dedil 
giriyorsunuz, rica ederim bize Mnteessir bir tavır takındım: 
bir nasihat veriniz! Bahriyeli ol- - Ben para ile hizmet et-
mak ııf atile bilirsiniz; herhangi meml dedim. Size karfl içimde 
bir limalla ınmrilk ve zabıta kon- bir doatluk teeaaOs etti, mun-
troluna tabi olmamak ıartile aasd hasıran bunun için çalııacağım. 
çıkabiliriz? V akıl bu sualim lize Rica ederim bu cftmleyi bir defa 
ıarip ı&Dnecektir. Fakat ne yata daha tekrar etmeyiniz! . 
palım, ben ıinirli bir adamım Madam Pikman hayretinden 
bir silrll merasime tabammtd donakaldı. Basit bir tayfa tara· 
edemem 1 fından bu Alicenabane harekete 

1 

Karı koca benl gislerinclea asla intizar etmiyordu. 
ayırmıyorlardı ve Yereceğim ce- · ( Arka• var } 

vabı sabırsızlıkla bekliyorlardı. 4 Uncu Yerli Maİİar Sergisi 
- Vallahi, dedim, bu sualini- Sanayi Birli~inden: Dördüncü yerli 

ze cevap yerebilmek ricldell mit mallar ı~rgisinde yır almıt olan. ~il-

k t b• d' esscselerın 23 Temmuz 1932 tarıhıne n ır şey ır. k d • k . 

C 
b • dA-llni)nil a ıı.r .Yerle rİ i ihzar · etmelerı :ı. sı 

- amm ıraz •• Mı\' • z, takdirde itbu yerl&rin müracaat et-
kafa yorunuz 1 Emmım kı ıyı mekto olan diğer müesııeselerı veri· 
bir ~are bulabilirsiaiz f lecoktir. 

- O halde bir iki giin aab
rediniz. Fakat bu mtıddet zar
fında da bilhassa kaptana her
hangi bll' sual sormayınız. Vakri 
bu dakikada da hahnma bir iki 
çare geliyor amma, me thnit 
vermeden ıevvel biraz tetkikat 
yapmalıyı mi 

ILtdaw Pikma elleriai htttu: 
- Kolombo size ıimdiden 

tefÜ.~ ederim, dedi. Kaptana 
geliDce, herif zaten hofuma git-
miyor. Kendisine hiçbir şey söy
lemiyeceğimden emin olabilininizl 

Kansını müteakıp kocua da 

Yeni Neşri,qat 

Öz Dllmlze Dolru - Bu dil 
ve edebiyat ıııeomuasının 3 Uncil sa· 
yısı çıkm1,tır. Birçok kıymetli yazıları 
haYidir. 

Mimar Mecmuaeı - Bu mes
leği mecmuanın 18 inci sayısı zengin 
münderecat ile intitar etmittir· lda
·re hanesinden 'Ve kita.pbanelerden te
darik edilmektedir. 

ZAYİ - Malı mftstakillim olan 
eY eşyama ait ıenet ile e•lenme 
cüzdanımı zayi et im. Yenilerini 
alacağımdan kıymetkri olmadığı 
ilin olunur. 

Çar Ailesinin Ölümünden 
Asıl Mes'ul Kim? 

• • 

Birçok Ruslar Esbak lngiliz Başvekili 
Löyt Corcu İtham Ediyorlar 

Çar ailesinin 
Bolşevik idaresi 
tarafından top-
yekun imhuı 
meseleai, yine 
fikirleri mefl'll 
etmiye bapedı. _ 
Geçmit bir hl
disenin tekrar 
giln menua hl
line ıelmeaine 
ıebep, umaml 
harbin ıonuna 
kadar l.ptere 
hükumetini Ru
yada temsil eden 
sefir Iİr Corc 
Buhananm km 
tarafınclan baba
sına ait yazılan 
hatıratbr. 

Bu hatırat 
çıkar çakmaz, Çar
lık hilkumetlni 
istihlAf eden ida- Mlltewetla Rua Çara, kan• ve çacukları-.n biri 
renin reisi Kerenıld de bir lnp. ı hazara dahilinde miisaade 
lia pzeteline bir makale yazmıı edemiyecepa bildinlL O ıia. 
Ye mesele alevlenmiştir. bugGn, bu ret cevabı, birçok kim-

Bu neıriyata göre Çar ve ai- selerde bir ukte olmuştur. 
lesinin. B~~evikler ı.rafı~dan Son neıriyat ilzerİlle L6yt Corf, 
katledilme•nın yeılne mea •IO, 01•wa• M mWıaaclew;. niçin ve-
o zamanki laaıillz b .. Yeldli. olan rilmemlŞ .W.jaa• t1J1e mUda• 
Löyt Corçtur. . Rusy~da ~yal! faa ediyor: 
çıkıp ta Çarlık !dare11 devrild~ •çar ve ailesinin Rusyada• 
zaman K~r~ .. nskı v~ arkadafl~n- bgiltereye nakledilmui teklif o-
mn el bırbgile bır cllmhurıyet .. . 
ku 1 Şt Kerenski vaziyeti lunduğu zaman Rus cephesınd• 

ru mu u. b' ·ı Al k . d 
vahim görüyor, memlekette bir ır mı yon. man uvvetı var ı. 

Madam Pikman zevcine endi
f81i bir nazarla bakarak: 

ellerimi yakaladı: 
- KolomlN> eter hi&i aBm-

Bahçekapıcla 0.dUacG Valuf la•• 
~· No. 17 ICAam 

Bolşevik ihtilAli çıkmasından Çarın lngıltereye naklolunduğu-
ve Çar ile ailesinin fena l>ir - haber alan Rus orduları, der-
vaziyete dlfmeleriaclea kerku- 11111 cepheJi terkedeeek ve b• 
yordu. İngiliz hiikflmetiae mlneaat bir milyon kişmk Alman kuvveti 

- Hakikaten, bu mel'un yata 
t.u derece bByOk hir para -.er
mekle çılgınca bir ha.rette bu
lunduğum uzu şimdi anlıyorum, 
dedi. 

Sordum: 
- Fazla teceuW .evmem 

Resminizi Bize 
.. .. 

Size Tabiatinizi 

Gönderiniz, .. 
Sögligelim ... 

amma bu yab kaça tuttuğunuzu 41 AbduDah B.: 
anlayabilir miyim? 

Azimkar ve gö
zü pektir. Otu· 
rucu işlerden 
hazetınez. Pek 
sokulgan de
~dir. Riya 
ve tehasbus 
yapamaz, oldu
tu gibi göriiıı
miye temayül 

26 Adem Need 8.: Girgin ve 
müte§ebbis tir. 
Şıklığa ve te
mizliğe ehem
miyet verir, 
kadın ve sev· 
gi meselelerile 
meıgul olur. 
Kafasını yora
cak meıgale-

- Mecnunana bir fiatel fakat 
IİZ tahmin ediniz! 

- Meseli beş bin liraya mı? 
- Keşki öyle olsa! on bet 

Wa liraya! hem de sade iki ay 
mlldde içini 

- Fılhakika bir hayli pahalı! 
- E.et ben de ba fUdrde,im. 

Zevciml doludırdıldan mahak• 
kakbr. Hiç olmazsa bu pM'aJI 

verdiğimize pe aal>ita ve gtlm
rllk ifleriadea kurhlllllllf olay· 
cbk yüreğim yanmıyacakb. 

- Olabilir! Fakat bu mtlm· 
kiln değildir. 

- Ya.. ebemmiyebiz, lrlçlk 
bir limana çıksak, acaba ••olur? 

- Daha ziyade nann dik· •att c.U.etmif ot.n-1 
Ortaya hir •ili•& çöttl. Bir 

ml1ddet her lçümia ele dlıtün
melde yakit ı~ ..-. 
aoma Mister Pikmaa •• 
batladı: 

- Azizim Kolombo 8İZ mat 

Fotolra/ Tahlili Kupona 

'l'abiatJnizi ötrenınek istiyorsanı~ 

iotoğrafın11.ı 5 a.det kupoı:ı il& bir· 
Jikte gönderini%. Foto~aftnr3 sıray .. 

Ul.bıuir~e edilme.ı. 

lalan. meslek 
veya san'at? 

Bulunduğu 

uıemlek t 

F o tor,rraf in tişa.r 
edtteek m. ? 

1'~o~ral1n kllf8iL 30 kurq'uk 
pul mukabilinde ,;öııderilebilir. 

eder.. Bazan 
tok sözlü olur. 

• 42 E. •••rl B.: Ağırba§lı ve 

çek in gendir. 
Fazla konut' 
maz ve açıl
maz. Hususi· 
yetleriniD giz
li kalmasını 

ister. Parayı 
ve eşyasını 

h Ü 8 D üistimal 
etmesini bitir. 
Vazifesi haıi
cindeki işlerle meşgul olmakta~ 
ded1kodulara karışmaktan içtinap 
eder. • 25 Ahmet B.: Atılgan ve acuJ. 

dür. Çabuk 
parlar, iğbirarı 
bazan devamlı 
olur. Ağır sö
ze, tahakküme 
gelemez, eğ· 

le n c e 1 e r den 
nefsini mah· 

rum etmez. 
Fazla ihtiyat· 
kar değildir, 

ba kalarına minnet etmek istemez. 

lerden, üzün
tülü iılerdeo 

çabuk canı sıkılır. F.ğlenceyi se
ver. Kendisine ehemmiyet veril· 

mesini ister· • 53 Beli.. ÖCal B. ı Sakin görü-

nür fakat mü
dekkik ve so
kulpndır. Şöh
reti sever, yal
nıılıktan haz· 
zetmez, fikir 
h a r e k et le ri· 
ne karıo mak 
ister. intizam 

bahsinde titiz· 
lik göstermez. 
Menfaatlere karıı pek kanaatkar 
değildir. • 31 Vicdan H. : (Fotoğrafının der· 
cini istemiyor.) Hassas ve hayal· 
perestir. Çah~~ heyecana kapılır. 
Etrafını kendısıle meşgul etmesini 
bilir ve bundan hoşlanır. Giyin· 
mesini bilir \e giydiğini yakıştı
nr. Sevgi de maceraya mütema-
7ildir. Ev işlerile meogul olmak 
ıstemez, salon usul ve merasimi· 
ne vikıf ve ri~etk!rdır. Kibar 
tanınmak ister. Gururunu kıracak 
hasbü hallerden, tenkitlerden, hu· 
ausiyetlerden çekinir. 

ederek Çar ail~ Ruaya~ de derhal 8el'i.Ht blank Garp 
lngiıt-:reye .n'!ldedilm!line musa- cephesine, Fr•sız ve İngiliz orda-
ade ıstemııb. Aym zamanda k ki d'I · 
Al hllkftmetine de müracaat farının arşısına na e ı ecektı. 

aman 1 ·ı· h"·k~ · k edilerek sabık Rus htıkllmdarını ngı ız u umetı arannı \le-

nakledecek gemilerin tahtelbahir rirken itte böyle bir vaziyet kar-
taarruzundan masun bulundurul- frsında bulöffU1crdu. 8upn ha· 
ması rica olunmuştu. Atman hü- kibti iğrenen. milletİlt Ye diinya 
k6meti, istenilen teminatı verdi. efkArmın hükmünden korkmuyoruz. 
Fakat Löyt Corç hnkameti, bir Çiinlri o gtinktl vazifemizi 
beyanname neşretti. Bu beyanna- harfiyen yaptığımıza lraniir, de-
mede hiçbir esbabı mucibe zik· recesi nelradar yüksek olursa ol-
retmeden Çar ve ailesinin İn· sun bir aile için bir mifteti efbet-
giltereye naklolunmasına şeraiti f e ki feda ede ezdik.,, 

Mütemadiyen Ugugan Bır Adam 

Yolcu Ne Bayıltıldım 
Ne De Soyuldum! Diyor 
Paris Tıp Fakültesi Bu Esrarengiz 

Hadiseyi Halledecek Mi? 
Fransız Tıp Faklltesi, çok 1 

pyanı dikkat bir mevzuun ma
hiyetini meydana çıkarmak gibi 

1 
fenni bir vazifeni• ifuma davet 
edilmiştir. Bu daveti yapan 
Fransa Hüknmelidir. Büyük bir 
fen heyetini, haddi z ıtinde basit 
ıibi ıörilnen bir zabıta vak'ası 
mevzuile alAkadu olmaya sev· 
kdtiren sebep, b'zzat vak'anın 
bllröndüğO fenni esrardır. 

Fransa viliyet'erinden P i e 
gelen bir trenin yolculan oşal
dıktan sonra katar ihtiyat hatlar· 
dan birine çekildiği zaman va
gonlardan birinde genç bir erkek 
yolcunun derin bir uykuya dalmış 
olduğu görülmüştür. 

Bir tecavüz neticesinde bay I· 
dığı zmınedilen bu yolcuyu ayılt
mak için memurlar tarafından b:r
çok gayret aarfolunmuf İle de hiç
bir Hmere temin edilememiftir. 

Bunun tlzerine zabıta marife
tile çaiırılu bir doktor, yolcu-

nun aoyabaak içia lıususi bir 
ilaçla uyutulduğunu beyan etmit
ti.r. FilYaki bw yolcunun üz "rinde 
pek az miktarda para çıkmam. 
doktorun teşhisini makul ı; öste& 
yordu. Fakat hastaneye yahrılaa 
yolcu, bir mü<!d t ted Yİ edilip 
te kendine geldiği zaman .. 
garip. ifadede balunmaftllr: 

- •ıAdım Jannendir. Dr8 
tehrinde çalışayorum, Parise aft
melt üzere b r gün enrel trene 
bindim, fakat trende h hangi 
bir teca-.üze uğramsıdım, fakat 
ge,iuliğim g r"p baygınlığm 
sebe ini de hah edemiye-
ceğı .,, Dr er 'r alom maral 
doktorlartn da bu h A iseyi fenni 
bir surette izah e~ememeleri 
Ozerine yolcunun tetkiki ve bu 
garip hadisenin izahı, Paris Tıp 
Fakültesine havale edilmiştir. Fa
kat Faklilteaia de bu garin mu
ammanın içinden çikabiJeceif 
pek zannedilmemektedir. • 

' 
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Milli ltrıyatın 

En Şerefli 

Mevkii 
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ECZACIBAŞIS 
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SON POSTA 

KOLONYA 
ve 

ESANSLARINA 
aittir 
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Temmuz 23 

MUfkUlpesenllerle kokuya fazla hassasiyet gösterenleri 

BİR TECRÜBE İLE 

SATIŞ MERKEZLERi: Sultanlıanıamında: M. MEMDUH ve teri!<i Ecza deposu, Bl!yotlundat IS.\iAIL KEMAL, 

Perestişkirlan arasına koyar 
latanbulda: LiMAN KOOPERATİF ŞiRKETi 

~--------· 

c t nt al 
Limited Şirketi 

lstanbul - Yedikule Telefon 21148 

Yün - Pamuk - Floş 
iPLiKLER İ Nİ 

Boyar, bUker, lrnsarlar, parlatır (rnereserize eder) 
grizet yapar, Utüler. bezleri genişletir. 

Mensucat ve Trikotaj Fabrlkalarmln noksanlarım 

Santral ama lar 

PERTEVNIYAL Vakfind an: 
Şişlido lzzotpaşa sok:ığmcla Valde npnrtıınmıının 1, ~) , G No. 1ı <lairolori 

b irer seno mUddet vo Kiiıır ll başııı~ \·aıdo lınııında () 1 No. lı odala r Uç sone 
nıiıddot ve yirmi gUn için alr.ıt mUz:ı.yodcyo v:ızcd ilmi~ ti r. lst icara talip 
olaııl.mn miiz:ı.yEıdo g linU ola n şehri halin 25 inci paınrto8i giiııii saat Hi ya 
k. dar lst:ı.nbul Evkaf l\1tıdilriyetinde Pcrtovniyal Vakfı idarosi ııe veya 
Ene iınono mUracaat etmeleri. 

Kat'iyyen 
Daha Elverişli 

ŞERAİTE 
Nail Olamazsınız .. 

Bey oğlunda 

BAt<ER 
ve 

HAYDEN 
Mağazalarındaki 

Mevsim Son 

EŞYAİ 
Mütebakiye 

ve 

Fırsatlarının 
ilk günlerinden 

istifade ve mübayaatmızı 
tacil ediniz. 

Mobilya ve Halı 
DAiRELERİM Zİ Zl
y ARET EDiNİZ. Si
Zi FEVKALADE A
LAKADAR EDE-

CEKTİR. 

Bitlis'te 
Yıl az kitap evi 

ve pazarı 
sur at, intizam, h venlyet 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 

Karaciğer, 
Mide. 

hastalıklarına karşı Türkiyenfn 
yegane madensuyudıır 

londra Sergisinde Madalya 
kazanmıştır. 

Irak, Cava ve lngiltereye ihracat yapan, 
şif alı hassası tanınan bir sudur. 

Umum! deposu: Y enipostane karşısında 
Eskizaptiye 

• caddesi No. 20 

İs tan b u 1 G Ü m r Ü k Mu h af a
za Başmüdürlüğünden: 

1) GUmrük Başmildllriyeti binası zemin kat avlusundaki mahal 
ile (8) No. lı Levazım ambarı dahilinde yapılacak bazı tadilAt ve 
tamirat pazarlığa konulacaktır. 

2) Yevmi ihale 25 temmuz 932 pazartesi gllnU saat 14 te Muha
faza Başmildilriyet binasında icra olunacaktır. 

3) Taliplerin % 7,5 teminat akçeleıile birlikte MUdllriyette hazır 
bulunmaları. 

,, A. 

.,, KUFE 
T~İV~ 1 

Tabiat çiçekleri, çiçeklerde 

Losyonlarını f arattı I 

Bütün ŞUküfe Losyon, ekistre, 

parfünlerinin esası · tabii çiçek 

esanslarıdır. 

Kibar tabakanm aıametl farikasıdır. Nefaset itlbarlle hiçbir 
ecnebi markası ŞOKOFE müstahzaratına 

Büyü.k Tayyare 
PİYANGOSU 

Yeni Tertip Başlıyor 

r======~:91-~----Göz Hekimi~-----. 

1. inci Keşide: 11 Ağustos 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: 
30.000 Liradır. 

Biletlerinizi şimdiden tedarik ediniz 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik 
faied vo tesir i görillen ı 

F ~-

Hu ft 

asası 

T 

Kullanınız.. Her eczanede satılır 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
vapurtı p art . 

25 Temmuz az eSJ 
günU akşamı Sirkeci'den hare· 

ketle ( Zonguldak , lnebolu , 

Samsun, Ordu, Giresun, Trab· 
zon, Sürmene, ve Rize) ye gi
decektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentalığı
na miiracaat. Tel: 21515 

Susuz, sabunsuz, fırçasız 
Seri tıro4 olmak, yüzünü:ı:ün terovcıtlnt 

muhnfouı, kırmızılık vcı çıbanların :ı:all 
olmsını lstlyorsanı:ı:. 

Son Posta Matbaa ı 

Sahibiı Ali Ekrem 
Neırlyat Müdürü: Halil Latf• 

il Birinci Sınıf Mütehassıs 

Dr. Süleyman Şükrii 
Profesör 

Dr. Esat Paşa 
••-----~ İstanbul: Aııkam c:.ıd . cad. No. 60 ..-------

MAZON MEYVA TUZU 
Kolay bir Hazım temin eder. 
mide ve bar•akları temi ·ııer. 
Basuru kökUndan keser• 
Taamı la.tif ve zevkle içilebilir 

Mazon ismine dik.kat ediniz. 

1 
Bilyllk tlteal 100 kurut-

Depoıu : ı, Bankaaı arkaaında MAZON 
... ... ~ Botton ecn depoıudu =" .._ _ 

Kiralık ve Sahhk 
Borsada Hamdi Pa,a ko

nağı namile • maruf konak ki

ralık ve satılıktv. Mahalline 

mllracaat. 

Dr. HORHORUNI 
Zührevi ve Bevli hastalıklar 

tedavihanesi - Beyoğlu Mulenruj 
yanında Zambak sokak No. 41 • 

Fenni SlJNNETÇI Ö. NURi 
Aksarayda 170 No. perukar Tahsin 

Efendiye, Eyipte kırtaaiyeci f. Ekrem 

1 Bey• Milracaat. Tel. 23810. 

1 

Pol;ttlı 
Halk Bonmarşesi 

Polathnrn En BUyUk Ye Ein Temiz 
Maöaza•ıdır 

Hazır elbiae, manifatura, tuhafiye, 
gnzote ve mecmua, ıüccaolye, mu
siki ali\tı, hırdavat çeıitlorl vardır. 

6 aylık takalt ile rramofon n 
pllk verilir. 

Dahiliye mlltehassısı ..._ ı 

Dr. A. N 4.J İ 
Hergün öğleden ıonra Bobıall caddesi 

......,_ Hilmi kitaphancıl fevkind 

TE uz 1914 
DUnynnın en maruf mih erribl 

Emil Ltıdvl •in şaheseridi r. 

Tarih, politika, diplomasi ile 
meşgul olan hiçbir kimse bu
nu defaat ile okumaktan mUs· 
tağni değildir. 
Tcrciım o: Haydar Rıfat Beyindir 

l iJO kurut fiatla her kitapçıda 
hulun ur. 


