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liirkiye ile Fransa Ara-1 
sında Dostluk Devresi 

.. 

F taıısız DiplomatlarıBorçlar Meselesinin 
Hallinden Çok Memnun Oldular 
Pa. 

Osnıa~'· 14 ( Huıuıl ) - Eıki 
ttye ~ ~orçlarınm kat'ı bir neti· 
lnurahb •gl~nmaaı için Türkiye 
1-iınille ~11 ıle Doyunu Umumiy
... Ütak rı 1•raıında areyao eden 
~ok ere er, iki taraf için de 
-J,\ll"-~it bir safhaya girmit 

Şi illa tadır~ 
lillln 111di_ld halde _e•velce hazır· 
d, ıttllf projesi Uzerin· 
~-~Tnr hlUza"kereler yapılmak
l»oje . • k murahlisı itilAfnaıne 
iittiru:•n . ~azı maddelerinin de· 
ın,dd l e1an1 ileri ıUrmttıtt\r. Bu 
'tiri iç~ trk teferruata taalluk et· 
huıuıu 11d at'i neticeye varılması 
'l, he ~ • nıl\şkülit çekilmiyecek •y• r le •ide aıal itilAfname bir 
'i tni ·~•.r imza edilecektir. 
"<>tıa. •tillfname mucibince 
1'Grıc1: Dn~unu Umumiyesinden 
'l'-tdtı.1• ıaabet eden miktar 

1 
~~r teapit edilmi~tir. Bu 
~tara enelki itillfnamedeki 

,...._ ••ıaran daha azdır. 
~~aar mabafili, borçlar l 
~ kat'ı bir hal yoluna 
~ bll10k bir memauni· ---

yetle karıılamaktadır. 
Bu ıuretle Türkiye ve Fraou 

arasında bir mukarenet ve doıtluk 
husule gelmeıi i ~in ehemmiyetli 
bir adım atalmıı olma.kta ve bu 
doıtluğon huaulUne ait yegane 
engel yeni borçlar itilAfnamesile 
orl4dan tamamen kıılkmaktadır. 

Temin edildiji-ıe g&-e Bqve
kll M. Heryo, Türkiye ile Dllyu
nu Umumiye himilleri arasında 
müiakerııtt ehemmiyetle takip et· 
mektedir. Esasen alAkadarlar M. 
Hery,odu:ı bu hoıusta her fırsat· 
1an istifade ederek Düyunuumtt
miye hAmihırine hüsollııiyet tav· 
.siye ettiğini . ileri sürmektedirler. 

Diğer taraftan M. Heryo, 
Hariciye nazırı sıfat YO salibi· 
yetile Fransanın Ankara sefiri 
Kont dö Şambr6ue Ttırkiye ile 
Fransa araıındaki bütün muallAk 
meselelerin mutlak surette halli 
ıçın geniı aallhiyet Termit 
bulunmaktadır. Franaanın Tnr
kiyo Sefaretinden Hariciye Ne
nretine gelen ıon haberler bir 
Frata1a • Tlfk doatlupnaa yakm 
olclutuna bil~edir. 

i •-W 1 * 

nbul 
:ıı. Bir Vclziyete Düştü 
~~ye Vergisinin Ve Belediye Resim· 
tinın Azalhlmasını Temenni Ediyorlar 

li li•be,. al ~ .... lnh8lltle lllr etoMeltll ,11tnı 
,"• Ve1c1ı ~Sl•ııa R6re Dalai· - Şimdi bizden alıamakta 
~i•e lr eti, aakil v•aıtaları olan •erper Ye belediye relim-
-:'~ı .._:;- •erıileria talaıil leri ,ok apdır. Bu Yelfİler 
~la._ haz hında bir kanun il· takaileria pahalı :ıamuında kon• 
11't lla~r Yarak Millet Mecli· mllflu. O zaman takailttr 40 •• 
~llt~lci . '~ittir. Meclisin önU- 60 kuruıtan açılıyordu. 
4yit.. "'6 ~tima devresinde bu Şimdi iae tabiler 26 kllnlfla 
Ş Dii.,r ~re olunacaktır. aç1ldıi1 gibi, İfler de niabetea 
Ofö,.ıcr Ce ~fta_n tebrimizd~ki azalmıtbr. 

>'•k ınd•n mıyetı. f oförleri çok Bu şerait dahilinde resim ve 
~&eleler :·:~adar eden birçok •ergilerin biraz indirilmnini te-

lJctinc • • ında Dahiliye Ve· mennı ediyoruz. Mesel•: 
r, ve Millet M ı· . f caat et . . ec 11me mil· Nakliye vergıaı arabalana 
Ôtlcr, b llllftir. Şehrimizdeki ıo· beygir kuvveti nazarı c:likk• 

tok •&. •ıı •errilerin kendilerine te alınarak tespit edilmiıtir 
tok ··" reldi w • • b • lllcınt ranı, u yüzden 19 ben:ir kuvvetinden yukarı 
1"tkt~dirler: çektiklerini söyle- arabalar •e meeell 26' n ve 29 

le l<e"dilerile ~ modeli 22.5 beyıirlik, 6 •ilindirJi 
r biıe t, d rCSrlittüıUmUz toför- uki arabalardan 12.5 Ura nakli1e 

ttdaı: • •rtlviııi fU tekilde werıW ahathiı p.t. 19 berıir 
•Jhlda) 

K•o gUndUr lllUdhn aaren ••c•klar hepmlzl bunalttı. Sıcakların flddetl ,uzanden llu reelmd• 
gördUIUnUz maldl•raya ••hlmlzln her taraflnda tendUf edeblffralnlz P'•k•t Raeathanentn verdlll 
malOmata gire •tc•k gUnter •on demlerlnl Y•f•maktadır. 

Öz Türk Diline 
Doğru ••• 

• 
Yazan : KmnlM" A .... 

Zatle s.tlhattln 

l.mirla Aydın l•bcesi I• lezzet· 
li JUi yazan Maruf muh•niri 
Kaatar Ataıı Za• SalAhattin Bey 
•ır •ukaJH• JllPIJor n bir 
hillcGm ••nyer. Ulfen 9 un<·u 
n,famııcla ok..,.eus. 

Son çekilen • öçiocD tertip 
tanare piyaDOOlllnun &çllncD 
kepd .. i yİD• birçok kimHlerin 
yGderlnl ,eld&rdll. Bir muharri· 
rimiı din yeni bahtiyarlarla ko
DUflu, yelli ıenJiain ibtiaulannı, 
ar&lllartnı topladı. Hepsi de çok 
dikkat• dejer alzler 96ylediler. 
Pi1uıo balatlyarlanma s&yledik· 
leri ba .asleri ltaıftn 10 uncu 
•1'a•ııcla 1tal cakumz. 

SPOR 

Bugün 
Yapılacak 
Müsabakalar 

SelaDik •ulatel"ıf takı•ı ltu 
•iMia ..Wmiz• plmİftir. ilk maç 
bqh ltledeta aonra Kara,am· 
rlk •h•••• Karafl•rllc takı· 
mile ;apdacakbr· 

8qla Beyoilacla Halk Fır-
kw •..._ ............ _.. 
ultalrahan • len edllecektlr. 

lzairlle 
ı..-, 14 ( lf•ul ) - Tlrkiye 

futbul Wrhaclliii •ln1Mkaat için 
çekilea kar' .. takımlar ıu nu
maralan al• w1ardar: 

ı . "-fa, 2 • lstaabul, 3 • iz
mir, 4 - Tnbsoa, ~ • ~bir. 
Bu lcm'a,a tire .,...ak& müaa
baka K.-ya ile l.tanbul Ye lzmir 
ile Trabzoa takımlan arasında 
yapelacaktır. 

Pazar ıllail Konya ile l.tan-
bul maçınm ıalibi Eskitehir takı· 
mile çarptpcak, gelecek cuma 
......... ... soa _.... yapı· 

1 HavalannKurakGitmesi 
Köylüyü Müteessir Etti 

--· - -
lstanbul Köylülerine Tohumluk 
Buğday Ve Arpa Dağıtılacak 

---- ~ 

T eşrinievel ayıom orta11•a 
ıeldifimi~ hık!. 11eaklardaa ftu-

ter ks1hk zer'iyat meftimi oldu
iu halde yağ'1ur Yai•chta M 

llMlllMltal*> .~~~·~#•'~ .. :t--• ..... , ........... 
ecleır 6lhnneiiıl e.tak ~i elleri, kollan batlı bl...-
bile kanıtta, ortada pk tır. Şimdiki halele Ka•mıa fir-
bir vaziyet blsıl oldu. mealne (25) stın vardır. Eter bu 

Kuraklak vaziyeti latanbul ziraat mftddet zarfında faydalı ve fuı· 
mıntaka•ncla ela teairiai tiddetle lala Y•imurw dGımeıse lıtanbul 
ılltermelrtedir. 1atuhul civarao• hiç kıt zer'iyatı yapamıyacak 
dairi kiylller hea&z toprağa bir demektir. lstanbulun umumi 
aYUÇ bile tobtam atmamııt.r. zet'iyatma nazaran kıılak ekioia 
Y ajınuraazluk yüzünden tarlalar miktarı baharhfıo dörtte OçOnü 
Nbu itleyemez bir hale ıel· te~kil eder. Yağmunuzluktan 
naiftir. Y .eni mahsul biçi~dikten Dzlimler bile mütee11ir olmut. 
aoora bupne kadar bazı taraf· taneleri çok ohnamııtır. Kır do-
larda bir damla bite yağmur d'Gt- matisleri de kıımen kurumuttur. 
memittir. Bir ay evvel yajaa Koyunlar kAfi miktarda ot bula· 
menil bir Y•imurun derintiji de tbadıklan içio çok cılız kalmıt-
yanm milimetreyi geçmemiftir. Jard•r. Kartal .Kaymakamhğı blt· 

Her sene mahRI biçildikten tOn k6ylerin ekim vaziyetlerini 
ıonra l.tanbula fasılalı yağmur tetkik ettirmİf, ( 50 ) bin kilo 
dfi,er ve çiftçi derhal aruz boz· kadar tohumluğa ihhyaçlan b ... 
mıy• batla,dı. Toprak kuru ve lundujunu teabit ederek dün 
tavıız olduğu için bu sene bir telırafla villyete müracaat etmit
adım bile toprak sürOlememiftir. tir. Villyet, Ziraat Bankası vası· 
Aiu•tos aymda yapılmuı liıım· tatile k8ylftyc tohum dağıttıra· 
gelea nadas ta yine kurakiek cakhr. Diier kazalarda da tohum 
y8ıilnden yapılamamıttır. Teşrin· vaziyeti tespit edilmektedir. 

Şeyler: 1 1 

tsu halk ner \'C .o,uyur uvyie( 
Bir ewde tuk.ol wJ'l .._,. lt.tl••lf,1 •u görmi; .. ! 
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İyi Midir? oı··ıe Ne v k•t y k 1 k? Yard m FaaJiye 
Dir iki gün evvel Büyilkderedo u r a 1 a 1 a ca • Şehrimiz Ha1kevinin bütçesi 
bir yangın faciası oldu. Ve bir dik edil01iştir. Evin büt~esi (30) 
kiti yanarak öldU. itfaiye teı'ıd· e liradır. Bu para ehemmiyetferirı' 

IAtımız hakkında halkımız diyor ki: c ti • • y k ı ı • M •• t gôl'dükleri işe göre evin şube 
Mehmet B. (Beyazıt lbrablmpa;a ese erının a ) ması çın uracaa araaında takııim edilmiştir. J3' 

7okutu 83) derecede olmak üzere içtimai j 

- Yanrın fıtanbulun ezeli bir Ed 1 3500 K • •d F 1 d Yenet fUOe ioe sekiz:, neşri at •.1 derdidir. Bu fellket amlllerinin ba· en er JŞJ en az a ır ıine altı hin lira verilmi~tir. D• 
tında terkoa a-elir. f.tanbulun ıea Edebiyat ıuhesi i~in de { 2700 ) O 

•e mamur mahalleleri yarım a1ır· Haber a:ldığımıza göre, ölülerin yakılma ı fikrile lar da dolgun bir yekun tutmaktadır. Memleketi- ayrılmıştır. 
danberl terkoa yüzGnden baykuı bir cemiyet kurmak üzere teşekklll etmiş olan mizde bulunan Fransızlardan ancak iki ki.fi milra- ÔQ-rendiğimize gör tnleb 
yuvasına dönmilştilr. Son BGyGkdcre · k Halkevile yakından nlikadıır ollJI 

mOessisler heyetine şimdiye adar üç bin beş yüz caat etmiştir. Müessisler heyetine alUlerinin yakılması .. 
1anaınının neden çıktığl ·n niçin tadır. Evin kütüphanesi hergı.ı11M 
vaktinde aöndürülmeditinl bilmiyo· kiıi müracaat etmiştir. Aralannda birçok kadın lçhı miiracaat edenlerin bu arzusu Noterler tarafın- çok gençlerle dolup bo,almokt•"" 4 
rum. Fakat bu mGnaaebetle fUftU bu bUlunan bu 3500 kişi öldükten sonra ce etlerinin dan tasdik edilecektir. Cemiyet teşekkül ettikten Sovyet Fut olcular GeliY°' .. 
daha anladım ki bidm itfaiye teıkl- yakılmasını istemektedirler. Müracaatlar birinci sonra Şişli taraflarında ceset yakma için bir fll'ın k ,,, 
libmız kAfi değildir. Şimdilik nahi· derecede şehrimizden yapılmıştır. İzmirden, yapılacak, burada Adliye ve Sıhhat idaresinden iki Şehrimiz.de üç maç yapacn / 
yelere kadar teşmll edemezsek to Zonguldaktan, Adanadan ve Edimeden de resmi memur bulunacakhr. Cesetler, öldükten Sovyet Muhtelit futbol talanııoı ~ 
kazalıırımızda birer yardımcı alSndilr- d B nl h b kı k k kıl k il tiren vapur yarın sabah erkellJ 

birçok müracaat var ır. u ann mil im ir g. 72 aaat sonra ya rlaca , ya an ölünnn n eri limanımıza muvasalat etmtş ol•"' 
me teıkilab bulunmalıdır. Eğer böy· mmı Türkler teşkil etmektedir. Bu arad Alman- ailesine teslim edilecektir. M fi b ...ııı.. ııır ) 
le bir teıkilat olsaydı, dilnkil yangt• br. İsa 'r sporcular ü,...... fi. 
nın doğurduğu facialara meydan Ye· f B kd B T atmle karş ılanncaktır.Bütün po~~ıııl 

k Aferı·n ana. u··yu·· ere ı·r ! ecav .. z meraaimo i Ur ı. için dav t ed'· .J 
rllmezdi. En yakın teıkllAt oşal', Judir. Sovyct fut bolculal' Hallıefll" 
aaıl büyük itfaiyeciler gelinciye ita• V mllafiri olacaklnr dır. 
dar biç olmazan zava11ııar• 1curtarırdı. Küçük Bir Çocuk Koca 6 angını Ebe Hanım Evine Gidince 0 ' * Hırsızı ldürmuş 1 1 b 

l~ref Bey ( Biga amb rı ııablbi) Bir Hırsızı yak al adı eden Çıktı Şaşırıp Kaldı f Bursarfa tuhaf ve kanlı bir hiııı' 
- itfaiye teşkil lamız cakiainc Sabıkalı yankesici Bursalı Is· Haber aldığımıza göre Kum- olmuı, Fodr köyünde b ğ bek~ b 

nazaran çok mütekamildir. Memurla· mail .dün Çarşambapazannda Evvelki gece Büyükdere yan· kapıda Saraç ishak mahalle inde yapan lbrabim isminde birtai, idi I ~ 
rı da icap eden malumatla müceh- k d k il f gm faciasımn sebepleri aranırken ı d b' hı ıtı · •t ·ş L 
bezdir. Fakat bu teı;kilatn tnm ve ucağın a çocu e oturup a- ı4 d N · Ef d" oturan ebe Apras H. garip şekil- er ara1tn n ır t 1 111 mı f, ~ ııı: 

· sulye satmakta olan DUner hanı· yaşın a urı en 1 yangının d b muz: zanned~rck ateş açmııbr. •L, 
klmil diyemeyiz. lstanbul çol< dağ· f l l k hah kiracılardan Refik B. in lrntmdan e yapılan iı- tecavüze maruz kurıun o sırada ba"a criren bit ,, '-

k b. bi d Şehr" b" d mın yanına asu ye a ma a- k 1 A H "dd" ı> 6" ııı: nı ar 41e r ır. m ır ucun a çıktıg-ınr, Refik Beyı"n birkaç a m ı.~tır. pras • mm ı ıasına ı_ 
çııtım yangına itfaiye bazan 20 daki- nesile yaklaşmıştır. fsmail bir 11za iaabet ederek öl fürmilıtür· ııt 
ka yarım aaat aonra ancak yetişebi- taraftan pazarlık ederken diğer gündür eve gelmediğini, o gece göre Ali B. isminde birisi haber• Ted_bir Alınacak ri bt 
li O ı 1. · k d d b" ok k - g eldig- ini, eşyalarını kurtardığım sizce Apras Hanımın evine gir- J dt 
f r. in ar ııeh ıncıtıye t ahl~e : dı~~er taraftan Düner ham mm ucngın- ve üç tane tabancası oldug-u . . lı>panya, 1 panyaya ithal cıı ..ı 
ncan arın aya e Y w • daki çocuk ile meşgul olmıya mıştır. Tilrk mallarının dövi:: ini çık;flll"'' 

1atanbul yangından çok zarar gör· D h d" ~ halde atmadığını söylemiştir. Ebe H. 
0 

sırada başka bir it' 
blÜ~tür. Artık bu asırda da bu fela· başlamıştır. Üner anımm ıger Yaptığımız tahkikata göre maktadır. Bu :vaziyete karşı nıı.ı ıl 
ketlerin tevalisine meydan verilme· müşterilerle meşgul olmasından yangan Refik Beyin katından yerde imiş. Evine döndüğil zaman ba:ıı tedbirler olınmaaı muhlenıe 
melidir. Şelırin muhteHf )erlerinde istifade eden 1 mail, çocuğun çıkmamış, başka birisinin otur· karşısında hiç tanımadığı bir Buyday Satışı }•i 
cie tali derecede yansrın te,kilah omuzunda dikilmi' olan bir lira· k td w ı k k k · k l f -.ı:"' 
bulundurmalıdır. k ma ta o ugu en at atın mer· er c görünce şaşırıp a m.ış, a· Dfuı An doludan f.tanhula ~, l 

hk altını koparmı~ ve sıvışma d' it d k t y k b" l" h b .. * "' ıven a ın an çı mış ır. angı• at ıraz sonra po ıse a er gon- goa, 203 çuval, Traky dan 4 ~·~ 
istemiştir. nın bu kattan çıktığmm en bU· d k b d k l t-·...... b «d l • · • aU 6 kJI': Necnıottin Bey (Aksaray horhor Bu esnada omuzundaki alt ı- erere u a amı ya a a u.uoı--· uA ay ge rnış, ıyı m ar ~ . 

oaddcei 1G ) k • yük delili Refik Beyin kntmın Ebe Hanımın anlatbgı-na göre 35 paraya k d r s tılmıftu. ffac•,.~ '-
nın koparaldığnı gören Uçü1< döşemesi, altından yanarak çök· f 1 (11 •r) z·ı T k t ına"" ~ 

- Ger\ düıünceli demiyeceklerini "Ocuk ta eli ile allanın koparıldı- Ali B. kendisine ka!bt hissiyatım a yon arı -:>' 1 e, 0 • ",,J ti 
bilsem ben e ki tulumbacı teşkilatı· " nıesile sabittir. 1050-1005 kurlli ar sıcıda ıuuıı 

"ı': g· ı yeri annesine göstererek: "Ci-- R f' · B · gramofon izhar et iştir. Bu ıat hakkında ... 
nın iadcaini isterdim. Son Büyiikdere e IK cym o gece ıörmilştür. ~I "" 
yangını da bana bak vcrecak ma· ci .• Cici ci ...• ,, diye feryat etmi· çaldığı hakkındaki iddia da te· takibat yapılmaktadır. .Butday piyn sasında ge,·şıe 
hiyettcdir. Felıikete uğrıyanlar da- y.e baŞlamıştır. Bu feryat üzerine beyyün etmemiştir. vardır. 
mm üstüne hrlıyorlar kendileri ip kadıncağız işin farkına varanış ve Yaralılardan biri tarafından Kartalda lb 

1illet ıeclisinde ı. buluyorlar. Aşağıya aarkılıyorlar. hırsızı yakalatmıştır. Refik Beyin eşyalarım daha evvel 
ip te yandıta ifn yere düşüyor tar. başka bir tarafa taşıdığı hakkın· Belediye Reisi Kemal B. 
Eter o civardiil. merdivenli, ipli ufak Ekmek ihtiyacı da oıtaya atılan iddia da sabit Mahkemeye v~rildi 
bir mahalle te,kilah olsaydı, bu olmamıştır. Yangınm sigara veya 
z.avllılar felaketten aalimen kurtn· Şehrimizde Fırın Adedi nargile ateşinden zuhur ettiği Kartal Bel~diye Reisi Kemal 
rıhrlardı. Gün Geçtikçe Azalıyor sö rlenmektedir asıl neticeyi adli Bey hakkında tahkikat yapılmak· 

{ lstanbulda Un!umi Harp ve tahkikat meydana çıkaracaktır. ta olduğunu yazmışbk. Tahkikat 

1 
s iniltareke senelerinde yalnız (250) Tu·· rk T • h. bitmiş ve ewak vilAyet idare orunuz kadar ekmekçi fırını çalışıyordu. ar ı heyetine gönderilmiştir. 
Cevap Verelim O \·akit bu fırınlar günde (~) Cemiyet Azası Do!ma- Vilayet idare heyeti Kemal B. 

·-•• Son Pastı. ,, Çlttcll rln 
ve z·raat meraklısı okuyu
cularının zorJuk çektlil me-
e!elerl halletmlye karar 

vermlftlr. Ziraat ltl•rlnde 
bllmcdlğlnlz ve öğrenmek 

isi dlğlnlz her .f•~• bize ao. 
ı;,· runuz, size cevap verellm. 

ilk cevaplar bugUn yedinci 

bjn çuval un iş!erlerdi. Son se- hakkında, fazla sarfiyat ve kanun-
nelerde çalışan fırın miktarı bahçeye Davet Ediliyor suz iane toplamak maddelerinden 
azalmıştır. Bugün lstanbulda yal- Türk Tarihi Tetkik Cemiye· dolayı lüzuınu muhakeme karan 
mz (198) fınn ekmek çıkarıyor. tinden : vermiştir. Kemal B., biltçeye Kar-
(30) fırın da simit, çör<?k pasta ve Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ıl . (7} 

. aairc yapıyor. lstanbuluu günlük 17 İkinci Teşrin 1932 pazartesi tal rıbbmmın yap ması ıçin 
un sarfiyah da (3) bin çuvala glinü saat 14 te Dolmabahçe bin lira konduğu halde kanunsuz 
inmiştir. sarayında toplanııcağmdan gerek olarak buraya (16) bin lira •sarf 

umumi ve gerek medeniyet kıs· ctıniştfr. Bu yüzden Kartal bu 
mmı deruhte eden biitün azası· sene suıuz kalmıştır. Fırka Kongreleri 

Ankaradan gelen haberlere~ r, 
Millet Meclisinin içtima günü )'• .-r ltl 
hğı için 9imoidcn hazırlıklun ıl fi 
lanılmıştır. Meclis 1 teşrinis•~ ) 
açıbeak, Gazi Hz. senelik nutukl ıctl İ 
irat cdecclderdir. Meclis açıld~"I t 

bir hafta sonra da Baıvekil 1. lb 
Paşa bir nutuk ıöyliyerek lıüka:.t 
tin yeni aeneye ait faaliyet proı•· h 
mını anlatacaktır. ~ 

Sarkıntıhk Etmiş ~ •l 
Sirkecide oturan Mebıne~ .A 

minde biri sok ktan geçOl ,I_~ 
olan Sara isminde bir kıza ~ wll~ 
kınblık etmiş, yakalanarak taY ", 
kata başlanmışhr. 

:Türk Malı :y 
• • 

L sayfamızdadır nın teşrifleri ric olunur. istiyorlar 1 ;~ 
Halk Fırkası Beyazıt ocağa - OU kkana Girmiş! Türk mah aatın almak için ec',;' , 

_J kongresi evvelsi akşam Şehzade- İyi Siit Weselasi Kazım isminde biri Uzunçar· tacirlerden baz.dara Harici fıc .,~ 
Bir ukayese! 

Brezilyadan biz atene~e beş 
milyon liralık mal ldığım11. haJ.. 
de Brezilyaya sattığımız mal J 1 
bin lirayı geçmemektedir. 

Son J>ostanın 

başında Letafet apartı ınanındaki İyi süt meselesinin kökünden şıda marangoz Karabetin d~kA- Ofiaine müracaat etmitlerdir. AJflJ,I d~ 
Beyazıt Nahiyesi Merkezinde top· halli için sefl'8r sütçülerin aıal· nına girerek bir şapka ve duva- Romanya~ılar kuru üzüm, k'~ ~ 
lanmış ve Ocak İdare He'-'etine · ·ı · ı ra asılı olan caketin cebinden lar badem, arı, muıır, auaarn, di' 

J hlması Iazımgel<liğı ı erı sürü Ü· tohumu, haşhnş almak iateıne~te1,t l~ 
Enver, Kemal, Baha, Kazım, G ani yor. Belediye süt meselcsile ye· para cüzdanını çalarak savuşur• ler. Ofis ıbu talebi ihracat tııcır ve;::;;;;' ;;;;;;:S;~·" uğraşmıya lcarar •·ermişti~a;:;·k~~:şt~asan Be;ız;;;;::'·Ki: j 

'---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

J - Hasan Bey - ç.ok fena 
bir pot kırdım. 

2- Bizim Hanıma den akşam 
sofrada. .•.• 

3 - Kar.cığıın 

ırı bir armuda 
dedim. 

.sen adeta 
benziyar ıun, 

--=~--

4: Hasan Bey - K:ırıo sa· 
na bir cevap bulup veremedi 
demek ? 

5 - Ben onun y~rindc 01::;, 
" Hakkın var, kocacığım D ,ı 1 
duo iyisini· dağda ayılat Y 
derdim ..• 



, er gün 
l 

M·· ------ -
!\' ıtndericatımızzn çoklu-
~Unda d 8 lir n ercedileınemiş-. . 

~~-·-----
·~'llf Kavgasına 

i;~ı, ol Açmak ı 
ısırıah • 
~il 8?1ut B. Şayanı Dikkat 
;ı ı ır Makale Neşretti 
) ıataııbul L' 0Pcran tman Şirketi " Ko-

~ıkltıy1 '' isminde bir mecmua 
be llllaha.a:d Bu mecmuanm ıon 
oı ttltan b ~ ( A H. ) lmıaaı ile 
d ltrıayH • ır makalede, Ttırk 
or ltirafk~n b hlmayeaine ıkarıı 

Bu mu azı satırlar vardır. 
0/''•htnutnBıebetle Siirt Meb'uıu 
il ~llkaled '~ bugUn yazdığı bir 
J "En b dıyor kf: 
,,ı te •ınıf fa U~k fenalık, memleket
i )ol açnı k na, ıınıf kavıasına 

tt'al:llınd 1 b tır. Fırkaı.a• ıc.•n pro
tılıdır F u nokta çok açık ya
[n~ ~eff ır~anın, hDkümetfo, bO 
lr fi~· erın kafalarında böyle 

b~Sİtıi ~6 Y~famadığı halde kalka 
I ılnıiYer ~lıyenler • bilerek veya 
i hn buy~" .... memlekete fenalığın 
~ ~ enzer n:~nU yapıyorlar. Buna 
~ ~alem h ıık. mevzular; fikir ve 
~ alınaı d Urrıyetlerf nin ötesinde 

1111 1 ırla k ı11e r," 
~ alara cnı~adaki makalede fabrj. 
h tıntcnja:ıt iptidai maddelerin 

i. d;1°akı1rna lıstelerl haricinde 
ıl \' r. fvlah~ına8da itiraz edilmekte· 

trerek d'ut ey, buna da cevap 
p ''Söı 1Yor ki: 

~~·~·i d~raaı geldi: Biıde bu 
ı 1~rı iti' fmanhğı nereden ve 

i den b 'Yor? Sanayii çok ileri t1 •leyh~ıı memleketlerde sana• 
t'•dar tnl arlığmın bir dereceye 

1,ı t~lll .iİbi hası vardır. Ancak bf .. 
j tioltıııı ede e~nz kendi ihtiyacını 

~ kar hııyen sanayi hareke
ltla.t. ft gelmenin mAna11 ol-

lbe~ıe\'addı ipt'd . . . k d' 
ı, "1 ektti • ı aıyemızı en ı 
hl Relirnı:ızde mamul bir ha· 
ı 1:ıı f ~t.en istifade edenler 
l~f e ~İdir? rık~.törlcr; sanaJ ici· 

1 iil tı~ faide !\1ust~bsillerin, köy-
tıld ~1dir? fi 91 aynı dereced~. de

; lercıu&u gibi •~i seker sana yun de 
ttıı? en daha öyltUer fabrikatör· 

,, çok kazanmıyorlar 

huk ~"hnıut 8 ~ ttlü ve . ey en sonra şu 

01°1'\ınıak rıyor: Ttırkiyede aaoayll 
dui'und ıarureU şimdiye kadar 

4/ı 'n__çok fatladır. 

ih ~et Rasim 
iıfa/i 
İst 

•y1 anbut .. 
U n Yirııı· nıatbuat Cemiyeti 
f Stat Ah 1 •ekizinci aUnü merhum 
l\I " ınct Ra . . . b )L . J'•Pıt.... ıım ıçın ir ilıti· 
Qtıf ı ... asına k • . 

SON POSTA , 
1 

1 Son Postanın Resimli Makalesi Cesur Adanı 

- CHur adam, yalnız bir i~t• 
•• bir defaya mah•u. olarak ahi• 
a-anlık l'lS.teren adım detildlı. 

2 - Her tıt• •• her saman ce• 
1aret ıa•teren adama ancak •tHr 

dıaıblllr. 

3 - Muvaffakıyet. c:uareti ken
dl•lnı ikinci bir tabiat edinmiı olan• 

!arındır. Bir defalık •Har•t. korkak• 
ların •• matlGplann bu•u•lyetldlr. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Cenevrede Türk Tezi 
Bütün Silih Ve Mühimmat Fabrika
larının Kontrol Edilmesini istiyoruz 
Cenevre 13 - Hususi ve resmi harp ıiAblan 

ve mühimmat imal eden fabrikalarm bir nlzamna· 
meye rapta için haıırlıklarda bulunmak nıere 15 
devletten teıekkW eden komisyona hUkftmetimiz 
de davet edilmiıtir. Komisyonda hOkümetimizl 
murahbaılarımıtdan Necmeddln Sadık B. temsil 
etmektedir. 

altına alJnmadıkça terki tealibattan babsedilemiy .. 
ceğini ı6ylemiştir. 

Necmeddln Sadık Bey Türk noktal 
nazarının husuıt ve devlet ilAh fabrikalarının 
kontrolo için beynelmilel bir idare teıiıl ıeklinde 
olduğunu anlatarak yalnız husuıt ıilAh fabrikala
rının ilgası ve deYlet fabrikalarının ibkası ıeklinde 

Komiıyonun buglinkll içtimamda Necmettin olan Franıız noktainazarına cevap Yermlı Ye 
Sadık Bey ıilAh vo mühimmat fabrikalarana malik devlet fabrikalarının da huıust fabrikalar 
olan memleketlerin teslihatlarını arttırmıya mec· gibi beynelmilel kontrola tabl tutulmadıkça tedbl-
bur olduklarmı ve bunun tealibatta rekabeti mucip rln yarım kalacağını ı6yliyerek Y• ıGılcrine 
olacağını, ıillh ve mühimmat fabrikalara kontrol nihayet vermiıtir. . -
Izmirde Kaçakçılık Azaldı 

- - ----------

lhhsas Mahkemesi Çok Mühim 
• 
iki Dava ile Meşguldür 

lzmir, 13 (Huıu!I) - lhtıau Mahkemeleri faali· 
yete aeçtiil gUndenberl, kaçakçılık hldiıolerl mın· 
takamızda yUıde yetmiş niıpetindo azalmııtır. 

Şimdiye kadar cereyan eden kaçakçılık hldiselerine 
nazaran, bu mıntakada en fazla Kuşadası sahille·. 
rinden kaçakçılık yapıldığı anlaıılmııtır. 

Şehrimizdeki lhtaus Mahkemesi, bu haha iki 
mnhim kaçakçılık davasile meıguldür. Bunlardan 
biri, Sökede altı 9abıı tarafından yapılan aeniş 
bir sigara kAğıdı kaçakçılığıdır. Sigara kiğıdı 
kaçakçılağtndan haberdar olan zabıtamız Sö· 
kede kaçakçılarla müsademe etmiı, bu arada 

kaçakçılardan ıağır Hasan maktnl dOımÜf"' 
tOr. Sağ olarak ele geçen Ali oğlu Mehmet, 
Muatafa oğlu Mehmet, Ali otlu Hüseyin, Oıman 
oğlu Mehmet ve Mercan oğlu Ahmedio beraber
lerinde (45000) defter kaçak sigara kAğıdı yaka· 
laomııtır. Maznunlar elyevm mevkuftur. Bu hafta 
içersinde haklarında bir karar verilecektir. 

ikinci mühim dava; lıtaııköyden mühim miktar· 
da kaçak eşya ve cıgara kAğıdı getirerek Kuıadası 
sahillerinden memlekete ithale uğraşan Çerkea 
Hamdi ve şüreklsına aittir. Çerkes Hamdinin 
ortaklarından, Kasap Yuıuf ta bu hldiseden 
mevkuhur. - Adnan - - ---------~ a de A.b arar vermııhr. 

"''J ~~arıeri b ınet Rasimin bayat Bir Meharet 
Q~r.ıtccek .. akkında konferanslar 

20 
Tebrik 
Telgraf /arı 

Büyük Tünel 
•sı t •t Ostad b" 

htk lrefından ın ınat ken-
l ılarc Yazılıp bestelenen 
~rı t en Dl f 

arl\fınd aru musiki tistat-
aıı çalınacaktır. . e· ----

ı~rn· ır Beraet Karan 
tde ır, 14 (H 

Ankara l 3 - lrakm MiHet
Jer Cemiyetine girmesi mllnase· 
betiyle Reisicumhur Gazi Hz. leri 
ile Irak Kıralı Fay1al Hz. leri 
arasında tebrik telgrafları teati 
edilmiştir. 

r ll 1' <>k , ıısusr) - İntihar 

k:~rnıı,i b:!:ğ~=~e Şdekip Beyin Gazi Mükafatı 
h~tl\ ey~ Verilen H~n olayı mah- Maarif Vekili Ankara ya Gitti Dün yapılan son tetkik neli· 

----

Batı Beli Tüneli Mu
vaffakıyetle Açıldı 
Çankırı, 13 (Hususi) - An

kara .. Ereğli hatb Uıerindekl 
Batı Belindeki muazıam tünelin 
açılma ameliyeai bugUn muvaffa• 
kıyetle nihayet bulmuştur. Tüne1 
karıılıklı olarak tamamen de
linmiştir. - Kadri 

~ etllliştir. ızmct gazetesi Maarif Vekili Retit Gallp Bey cesinde darUlfl\nun Gazi mUkafa- Yeni Macar Kabinesı 
O dGn aktatn trenilo Aukaraya gitml4- tının Türk tarih encümeninin ha- Peşte, 13 (A.A.) _ Gomboeı 
aşvek•ı p tir. Vekil bey bir deuten ımıfta da dil U 'ld' " l aşa kalanların Tazivetlerini tetkik ede· zırJadığt taribİD t ne Cl ıne kabinesi parlamentoya giderek 

lln Bir d--- ceğini ıöylemiıtir. verilmesi muvafık glSrülmüştnr. beyannamesini okumu~tur. 

1 t~ erlerinin Evinde ,,.-----------;;:..=..=...~=-=-~===============:::::~===-~ 

t~tı~:~:b~:tt~~~ f;ttildel~ H ' İS TER İN A N, İSTER İN A N M A / 
ttab ırader) . . şa m ey
ltıaıı at etrni 1 erının evinde is
oJi:\ lışlardu ş fer, bir tarafa çık
leş~ ,rnahd~ sme! Paşanın hasta 

t l{ledir. nıu Ünıer Bey iyi· 

Adtiy-;; V k·ı· -ll Au1· e ı ı Geldi 
~,. dii~e•ehV ~k~li Yusuf Kemal 

rımızc ~clıııiştir. 

.Şehrimizde çıkım bir 
okuduk: 

mecmuada şu a.atırları 

"Muhterem münevver arkadaşbr, aı:iz yarım 
mün~vv~rler, cahil olup ta münevver gibi görilnmek 
1 tiyen ler, •e"gili ınoplar, züppeler, iyiler ve fenalar, 
büyukl~r V4 k- i&'rl , çler r, ka 

• 

ve ~rkekler, hanımlar To beyler... Bütün rniJletc liyık 
muanam bir tiyatro l<urnıal< için hep clelc verelim. 
hiç o "maıu bir defa olllın hepimiz bir kültür bnre· 
ketinin el:rllftnda om11zoınu2a, göğüsgöğüsc, elelc 
birleşelirn, itlra:.c yok, iste uıek var ve istemek yapma· 

f'şl:ı. şarnıunın yarısıdır.,, 

-- - -
Söyle Tatar Ağası 

Hoşuma Gidiyor! 

----------A. E. 

3 

lhracat Ofisinin verdiği temi· 
na ta bakarsanız: 

- " iktısat buhranı en hild 
devresine vardıktan onı a aıal
mıya baılamıtbr. Vaziyet bundan 
ıonra gittikçe artan bir hızla 
ıalah keapedecektir, &ollmUz dUa 
veya iniıtlr, arbk geniş bir nefes 
alabiliriz ı n 

~ 
Hani ahlaya puhlaya dik bir 

yamacı tırmanmıya çalııan yol
cular vardır. Yan yolda nef eılerl 
keaHir, bacakları ağırlaımıya bq
lar. Neredey1e bir kenara çöknv ... 
receklerdir. O zaman içlerinden 
en az yorulanı arkadaşlarına co-
aret vermek isterı 

- Şu karıımızdald tepeye 
vardık mı yolu bitmlf uyabiU~ 
rlz, arkaat iniftir, der. 

Bizim ihracat Ofisinin vaziye
ti de bpkı arkadqlanna cesaret 
vermek istiyen bu yolcunun halini 
andırıyor: 

- Biraı daha gayret, para 
ve bolluğuna kavuımak Ozereylz, 
demek ister gibidir. 

* Kendi hesabıma büyük muha· 
rebenio başladığı ,nndenberl 
yiyecek veya giyecek, herhangi 
bir maddenin fiatı çıktıktan ıon
ra indiğini veya bir kapının ka· 
pandıktan sonra açıldığını pek 
habrlıyamıyor iıem de ihracat 
Oflıinin verdiği teminata lnanmı
ya pek mütemayil olduğumu 
ıaklıyamam: 

- Ümit her ıeydeo bUynk
ttır, derler. Yalan değildir. 

* Hiklye meşhurdur: 
Eıki asırların birinde, dUımao 

karı11ında bulunan bir ordugih 
erzaksız kalmış, insanların ne 
yaptıklarım bilmiyorum, fakat 
hayvanlar bir müddet açlığa ta
hammUI ettikten sonra gllrOltUlll 
bir kiıneme arasında tekme ve 
çifte oyununa başlamıılar, ordll"' 
aAh kumandanı tellfa dUşmlif 
ve müşavirini çağırarak ıormuş: 

- Ne yapacağız? 
- Kolay! Cevabını almıı, 

hemen yem borusunu çaldırınız. 
Hayvanlar sesi tanıdıldarı için 
Umide dllıerler, bir milddet bek
lerler, o vakite kadar da erzak 
yetlıil'., ııkıntıdan kurtuluruıl 

* 1hracat Ofisinin nikbinane 
teminatları ile bu yom boruıu 
arasında benzeyiş noktaları az 
değildir. Fakat bereket versin 
dUoya buhranının memleketimi
ze isabet eden parçaları, komşu
larımızı sarsan sellere nazaran 
bir katra gibidir. Aksi takdirde 
yem borusunu sık sık iıittiğimize 
bakarsanız: 

- Tesiri olmıyacaktar, di)'C
bilirdik. 

* Sözün kısası: nikbioane tah· 
minlerin, doğru olmadığını bildiği 
halde veıaretinin yakın olduğu 
tebşirlne memnun olan valinin 
ıözn gibi: 

- Söyle tatar ağası, hoşuma 
gidiyor kabilinden ~alplerimizi 
ok,amaması mümkUn değildir. 

Bir Tramvay 
Faciası 

Samatyada oturan F ransıı 
mektebi talebesinden 13 vaşın· 
da Mardilc efendi dün Şehzade
ha ında tramvaydan otlarken 
dlişmüş başı muhtelif yerlerinden 
ırntl::unış, dili parçalanmlJ, uQ
ayağt kınlmıştır. 



4 Sayfa 

1 l 
1 fl.f emlekei !vlanzaralarz 1 
1 1 
İzmir Gazeteleri 
Ne Di'yorlar ? 

Ua.'kın Se&i gaz t inde M '-eretçi 
Naci Bevin c ku rtulut yolu • isimli 
m:ıkalo inden : 

Milliyet ve Anadolu gazete
lerinde köylüye ait yazılan oku-
yorum.. Köylünün dertlerile all
k.adar olmak, köylünün i~ndc 
balwıd ~ u bu~ünkü acıklı nzi. 
yeti, bütün ç plakhğile ortaya 
atmak bu~da millet .ekilJ~ 
rinden olan muharrirlerin fikir 
ve mUtaleaları okumaklığımız 
mühim bir ~i hareketidir. 

Bugün gazele sütunlarllk' 
da karilerini tenvir eden hu 
zevatın yarın Millet kU,sü-
alllıde ve millet huıurunda 
köyliiDün dertlerini Te b 
dertlerin izale.si çarelerici izah 
ye müdafaa edeceklerine yazılan 
bir işaret olabilir. intizar edepler 
pek çoktur. Meclisin .:çı.lması da 
takarrüp etmiştir. Baka aelCl'e 
phit olacağız ? 

Anadolu gazetesinde sabık 
Adliye Vekili Mahmut Esat Be): 
"Dıwlctçilerin Hesapları,. Limli 
bir mekale yazmıştır. Makale 
eöyfo ba:;:lanıakıadır; 

Bugünün devletçileri, iş başı
na geçtikle!"i zaman seksen sene• 
den fazla büküm süren aerbestçi
liğio elile parçalana, parçalana 
ıonunda dOşmana teslim edilmiJ 
bil' vatan buldular. Bir vatan ki 
orada düşman eserleri hakimdi ; 
orada düşman sözil geçiyordu .. 
Avrupa hasta adamın ölmüş 
olduğuna inanıyord\L. O kadar 
ki onu, tene~ir üstünde, gassal 
halifenin ellerile yıkatıyor, 
kefcnludiriyor, mirasını taksime 
koyuhnu.ş bulunuyordu. Böyle bir 
günde devletçiler göz kırpmadan 
işi ellerine aldılar. Göz kırpmadan 
kavgaya duruştular. 

.Makaleye ı.öyle nihayet veril-
mektedir: 

lki se~e evvel tekrar iş baflD& 
geçmek isliyen sabestçiliğe bi-
tila ~ia facia.lan düşüaale
rck meydan b4>1 baralulmach, 
Tiilrk milleti maziye döaema, 
bupae ve yarma hAkimdir. 

Eksiklerimiz çoktur. Millet 
hesabına yapılacak, gör&lecek 
işlerimiz vardn. Hem de pek 
çok.. Millet, ikhsadi buhramn 
acıları içinde bunalıyor. 

Çaresine mutlaka bakmak lA
ıımdır. Fakat bütün ısbraplar 
karşısmda yapılan şeyleri görme
mek, onları inkar edebilmek için 
en aşağı vicdam koparıp yerlere 
ç~lmak lazımdır. 

Yeni A~ır gazetesind Lmail 
Hakkı Bey "d magoji apıyorlar, 
biı onların anladığı manada libe
ral d !!iiiz,, İ:-•imli bir makalc 
yaznu~ır. 

Bizatihi kendilerinin de şika
yetçi balundukları çlirük bir da-
vanın miidafaasmı Üzerlerine alan 
meb'us muharrirler, bize cevap 
verirlerken kendilerinden bekle
nilmiyen bir manevra ile dema-
goji yolunu tottular. Bazı lüzum
ıuz ve mana!lz mukayeselere 
kalktılar ve bizi kani bulunmadı
ğının~ bir manada liberalizmin 
milntesibi mevkiine oturttular. 

Biz ikmadf manada değil,. 
ıivasi manada liberaliz. Hem de 
hü(riyet1n çok sadık Aşıkıyız. 
Belki sekter ruhlar bunu hazme· 
demeı.ler, lcuşkulruıabilirler. Lakin 
milletlerin hürriyet kaynağı asla 
dayanamaz. İstediğimiz, memle
ket dahfündc tnm ve lcat'i bir 
serbestinin hüküm sürmesi, mus
tahsilin liivık bn unduğu hima
yeye mazhar o rnası , hudutlarda 
ve gü•nrüklerde him ye s:stemle
rinin ta' bik cdi e. el m ' 1 .ı iktısa
d iyatımızın ko,.u•ıması, inkişafa 
~az.h Jn!m n~!wiır. 

SON POSTA 
il 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

T • l tA 
eşrinıevv~ 

' 
____ / 

_ Tenkit ___./ 

----=--------------------Edebiyat 
İzmirde Amele Çocuklarına Bakan Tarihi Dersleri 

latanbul Erkek ve lstikl~ 

Çok Hayır ı Bir Müessese Vardır ~i.~:ıti;:d:.~alli.:;.:; 
Beyin bu isim.le yazdığı kı fi 
eıer, İstiklal Lisesi Talebe. 
peratifi tarafmdan güzel bi'f 
rette basalmııtır. Talim ~ ~ 
biye Dairesiuin liseler için ~ 

Sagda mOessese Umumr K'~tlbl Lem•ı B y, &ofda Başvekil Pqamn mUesseseyl 
zlyara ndan bir intiba ve baktf n çocullfıtr 

hmir ( Hususi ) şe&- ede ~.dn adedi okad r artb ki 1 tiği gi,bi, 500 lira~ı. Belediye, 
rimizde sessiz bir şekilde. faa.. b' nıerkezlc bunu idare etmenin 1000 lırumı da Hilaliahmer ce-
liyette bulunan ve ame.le ço- müşkülatüe karştla.şhk. Sırasile miyet~ yermektedir. .~e~~ 
cuklarına bakan Kreş müessese• Dolaphkuyu. İkiçeşmelik, Tilki· Bele~l'C bu sene ,t.a;ahhut ettigı 
sinden bahsedeceğim: lik, Tepecik ve liornuvada bu 500 lırayı vermemıştır. Bu ıuret-

- Ce iyetin KAtibi Umumisi merkezden baıka beş şube açtık. le büt~ed~ . açık. kalan bu para: 
O mn zade Lem'i Beyin söz e- Bu ıubelerin her birine yirmi be- yı temuı ıçın hır garden parti 
rini ~ylCi:e h la.sa edebilirim: şer amele çocuğu kabul ettik. Bu verdik. Geçenlerde şehrimizi tetrif 

- " İki ~ene evvel faaliyet şub ler de, mtirebbiler çocuklara buyuran Başvekil Paş3 Hazretleri 
sahasına atılan müessesemiz, bil- sal>ah, öğleyin, akşam muntazam miiessesemizden okadar memnun 
hassa bir senedcnberi Avrupanın yemek verdikleri gibi bedeni ha- kaldılar ki Ankaraya avdet eder 
birçok yerlerinde misline tesadüf reket ve mukavva harflerle dera etmez şahsen 1000 lira yardım 
edilenıiyen hayır cemiyetle.rinden te okutuyorlar. Çocuklar burada ettiler. 2000 den fazla amelesi bulu-
biri olın tur. Evvela bir mer- il .. ..w... · • • b" d' · r 
kezle; işe b•clachk. ( 25 ) amele a e t~ .... _,es ve ıyı ır. ıssıp ın na İzmir gibi büyük bir şebir-

-:ı alıyorlar. Çoculdann elb .. e, eyalc- d b ııı.... b · "ht· çocu&nnu yedirccel--, içireck, ,,_ b - 'ht' 1 k e u am şu emn ı ıyaca ce-
~- Ka ı vesasr ı ıyaç arr oyunca - div · · 'dd' t · 

giydırecek, okutacak bir te~kile.. lanna nrmcaya kadar müessesemiz vap . ver gını ı .. ıa e mıyo~um • 
yaptık. Üç y~ındau yedi yaşma tarafından temin edilmektedir. Şehrin daha dort. merk~zı.nde 
kadar olan ~uklan bun ya k&- Halk f m•uının Jıim.ayesi•de amele babın evlenne ihtıyaç 
bul ederek balamya başladık. ola.a müe~sesemizin başlıca vari- vardır. Hunları da mehma emken 
Gün geçtikçe ( Kreş ) lerimize datmdan 5'100 lira.suı1 Vilayet temine ve tesise çalışacağız. " 
devam etmek üzere mü.acaat Muhıısebei Hususiyesi temin et- Adnan 

Muşta 
Öküz Veb-ası Has- f 

talığ1 Kalmadı 
Muş (Hasusi} - Şark vilayet

lerinin en b yii dertlerinden 
biri de hayvnn hastaJığt, Vebai 
bakaridir. Adeta üzerinden hay
van fışbran bu feyizli toı: rakiar• 
da köylünün yegane maişet va
sıtası hayvanlardır~ Bilhassa Irak 
ve f ran hudutlarınıo çok geniş 
elması kontorof imkanını gUçleş• 
tiri~ ve hazan hu havaliden 
hastalık geliyordu. lki ay evvel 
Varta ismindeki k zamızda Ve.bai 
bakarl çıkmıştı. BUyük bir sirayet 
tehlikesi gösteren bu hastaılk, 
Zirrıat Vekiiletinin cezri ve kat'i 
te8hirlcri aaycsinde hemen dur
duruhn uştu.. Milcadele heyeti o 
vakittcnberi hastalıkla mücadel~ 
ye devam etmekte ve icap eden 
tedbirleri şimdiden almaktadır, 
bu vaziyet kölüyti çok memnun 
etmiştir. 

Sekiz Yaşında 
Bir Katil! 

Kaş ( Hususi ) - Ovagelmiş 
köyiinde İnce G ül oğlu Y suf 
ağa gece e\<;ne dönerken yol 
üzerinde pusu kuran bir şerir 

tt.rafmdan öldürüfı.1üştür. Yanıl;Jn 

l e;.. '<ikatta bu cinayeti 8 yaşında 
b·r çocugun yaptığı anlaşılm ş 
çocuk derdest edilmiştir. 

42Çocuklu 
Bir Baba 

Kelegenra-{ Husun) - Geç ~n 
gün geniş o-Wu, l>eyaz aak ılı 
dinç bir ihtiyar Nüfus Dairesine 
gelerek çocukf anna maaş tahsisi 
hakkındaki evrakmı takip edi
yordu. 6ölba~ı nahiyesinin Ko
paran lröyftnden 284 doğumlu 
Mehmet oğlu Alt Ağa ismini 
ta~ıyan bu ihtiyarın, 42 çocuğu 
olmuştur. Üç defa evlenmiştir. 
12 kızı ve J0 erkek çocuğu 
olmuştur. Fakat fena bir talih 
eseri olarak Ali Ağaııın çocuWa
rının çoğu muhtelif yaşlarda öl
müştür. Şimdi bu kadar çuk 
evladından ancak 4 kızı ile 8 
oğlu yaşamaktadır. Ali Ağa, ağır
başlı ve sözü ~o eti yerinde bir 
a dam ır. Çocu larrnın ııdedinin 
fazlalığından istifade ederek 
kendisinin yol vergisinden muaf 

Diyarbekir 

\
Bir Sarhoş Sahneye 
Rakı Şişesi Attı 

Diyarbekir (Hususi) - Bu ak
şam burada müessif bir hadise 
olmuştur. Ahmet Necmi isminde 
bir şahıs iyiden iyiye kafayı çek
tikten sonra buradaki tiyatroya 

gelmişti. Perde açılıp, dansözlerden 
Bulgar tebaasından Miçe, şarkı 
söylerken, Ahmet Necmi Efendi 
birden bire aşka gelmiş ve ce
binden çıkardığı bir elmayı sah
neye fırlatmıştır. Miçe, Aşakıa 
bu iltifatına aldırmamış ve elmayı 
ayağile bir köşeye itmiştir. Bu
nun üzerine Ahmet Necmi Efendi 
fevkalade ıinirlenmiş, ve diğer 
cebinden çıkardığı dolu rakı şişe
ıini ıa&neye fırlatmıştır. Bereket 
Yersia ıiıe çafgıcılann başını ya-
byarak geçmiş ve danslbe isa
bet etmemiştir. Bu tecavüzn mO
nasebebiı bW hareket talikki 
eden halk mltecaviain ib:erine 
yürtımek iatemipe de, poliı her 
haııci bir hadiseye meydan ver
memiştir. Ahmet Necmi Efendi 
hakkında tahkikata başlanmışhr 

Diyarbekir "Ay,, Takımı 
Diyarbekir (Hususi) - Birinci 

Umumi Müfettişlik mıntakası 
maçlaıında birinci gelen Ay 
takımı TUrkiye birinciliği maçla
rına iştirak etmek üzere Mersine 
hareket etmiştir. 

tutulmasını istemektedir. 42 ço
cuk babası Ali Ağanın bir rea
lmni gönderiyorum. 

ettiği bu eser, edebiyat t~ 
rinde usule dair bir muka ~ 
ile batlamakta, daha soora. 
edebiyatım denelere takS1~.w 
Tfirk tarihine umumi bit P"'! 

atfetmektedir. J 
Bu münuebetle tabii,,; 

ve yeni Türk medeniyeti, l-.~ 
Türk içtimaı hayatı, din ve a~ 

daha sonra ilk edebi mab""~ 
menubaha olmaktadır. Kitd 
fudlardan aoara, ~~ 
sonraki Tlirk edebiyatıua I_ 
melde, edebiyatımızdaki 111ut

1
J 

vıf pirleri, tasavvuf e5ef 

tahin etmektedir. Jı 
Daha sonra on üçftncll s 

Oğuz lehcesl mahsulleri l j 

olunuyor, Çağatay edebiyatı~ 
den geçiriliyor, Azeri edebiYdJ 
bir göz atılıyor, Anadolu e 
yatma geçililiyor. l 

Kitapta öz Türk dili ile ;;_ 
İDCe türler yazmış olaJI ;I 
ıairlerine büyük bir mevki 
miştir. ,ttİ. 

Bundan sonra nesir lis ~ 
ne ıuretle tekamül ettiği tel' 
olunmUf ve on albncı uırda' / 
haren cihao edebiyatının o01 ~ 
vaziyeti hulasa edilmiş. Eser'/ 
retle tahlil ve tetkiklerine d~ 
ederek Tanzimata kadar gel ,1. 
te ye orada nihayete ermelct il 

Agah Stm Beyin bu eS: I 
deki hususiyet ve yenilik bılb; 
1a edebiyat devirlerini asır 

alarak, ayni mnddet zarfın~ 
van edebiyatının, halk ~airl·-'İ 
ve onlara muasır Garp edWjf 
nin vaziyetini ve eserlerini ıo ; 
yese etmesi, bu surette ok~ 
doyurucu ve tatmin edici ~ 
mat vermesidir. Şimdiye k•:.ı 
edebiyat tarihleriaae yaıılat geV'1 
bazı noktalar da bu eserde .J 
ıikalara istinaden tashih "" 
mllflur. il 

Mnellif, bu eserine rı>;,.1 
teşkil eden eser ve mecm~ 
on sayfa dolusu isimlerini kıt~~ 
sonuna il.ive etmek snretUe bİ 
de okuyucularına tetebbü s'l_ı 
açmış, onları nasıl çalışbğ'lftiı' 
haberdar etmiş oluyor. Mil~ 
ttiphanemize yeni bir eser b b~ 
eden Agab Sırrı Beyi te 
ederiz. 

Kaşta 
Bu Kazada Doktor 

Ve Yol Yoktur ~ 
Kaş ( Hususi ) - K~ ~ 

merkezi A:ıdifliye nakledild~~· 
ıonra kasabada şayanı dı ~( 
bir inki~ıf ba11tımqbr. (30) ~J 
den ibarit olal, bu sahil ka~ 
şimdi (200) hane olmuştur. rtd' 

Meis adası ile kar11 kil~ 
olan ve cidden ha•asıwn~ auY 'jJj' 
letafetile töhret bulan bu g ~ 
kasabanın yalnız iki derdi "'~ 

Y ol1Uzluk ve Doktorını~I" {'•' 
Yolsuzluk Antalya valisi ~I 

himmetile bir iki seneye 
izale edilecektir. dİ 

Fenike ve Elmalı ka:ıalat'r>'tı 
kazamıza doğru yol aııse 1 

devam etmektedir. .~, 
Doktorsuzluğa gelince: ı-ıııbe~ 

met doktorluğu altt oydaJl ş~f 
münhaldir. Kasabada b'ıııe' 
doktor da yoktur. Buraya bef!1d~ 
bir doktor tayini çok efıe 
ve en insani hizmet olacakt~ 

A. 
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l Sig~el Alemi 

'fl!acarislan Da 
lg; Vaziuelle 
Değil 

Macariıt d • 
det•tikl" . an a yenı bir hllkümet 
•on 1ii oldu. Kont Betlen'den 

ra iktid 
hlcildı ~r rnevkiine gelen Karoll 
Qij ' Yerınl Jül GömblSs aldı. He• 1 kırk k' Yeni M ıe ız yaşını doldurmıyan 
•e b acar Başvekili hem bir a•ker 
llaıy:: 1de Hitler renginde eski bir 
lilin a : •oıyaliattir. Bu değişik· 
•Gk:ı. rorGnilıtekl sebebi Karoli 

11ırıeti ·ı M ''•••nd 1 e eb'üsan Meclisi 
1'i1"'1rneat' dnha doj'ruau Meclisin 
Çıkarı ib ıı• tutan ekıeriyet 1rrupu ile 

B . . ıllflardır. 
t.la '1 •btiliflar ~undan doA"muştur: 

car k 't • 
dii"'1ea· apı ahıt rejiminin buhrana 
Gt'rın b~' llleaıleket 11nıfları araıında 

EJ>e .. •r nefretin baıg<S•termeai. 
Yii • ~ Zaıaandanberi Macar aana• 
ll n.u •eın d' k d" •-.rp 1 · • a •yen gerileme te 1r. 

-.etin ~.nayıi ile bir iki tube, bükü· 
tay1

8 ~~aye tedbirlerinden dolayı 
Zir .. Y e 1Ür6)·ebilmektedir. 

ll._._nı~ . "~ziyet hiç 111 dejildir. 
lliı.,..ti ••tibıal kıymeti, Oçte ıki 

Ga ıı~e dütnıüıtGr. 
~ir t..f~·ın~nkul fiatleri de çok fena 
ti, it rd·!· ~ütün bu hat, memleke
~fldir. ç ~dıtı aıkıntıyı ~östermiye 
li, •rica knun neticeıl ıu olmuıtur 
1-,, İtç• ar •ya denm eden buhran• 
"" ıe'ç~knıfının Y•tama istandardını 
'-at'tri 

9 
.çe dGşürmüştür. Çahfma 

dGı e~ le ıle 14 aut aras nda tebed· 
te11 .. r •• •ünlG!-;: ynmiyeler harp• 
... "'·••iki ıaı..u •• ~CSre yOıdc 40 - 50 
•11aeıe;~ •zalautbr. Macar ziraat 
"Gtte11ı~IQ Y•ta•a 1eviyeai, en fena 
Ytai11 j .;

1
1ce •naele.inin yaıama sevi· 

«h11a J lllUftur. lpt.ılere lıe yar-
1'a·1c ;''.'•111aınaktadır. Orta sınıf 
.. '•ı!ar •nn bir sefalet içindedir. 
tıı11slfl tlaıdiye kadar üç defa ual-
'lltlcte;· Tedıyat, aylarca gecik-

ir. 
t' Bunun . 
~'••t trb i,•tiee.I o1arak sanayi n 

1 
r lldd' • •nın menfaatleri ıiddetli 

dare .~~tı• diltmilf, eaki Batvekilin 
"'"ltiint 

1 nıubalefet, hükumetin 
it.tali b el altından sana uraa 
cl,ll Çelnük~nıetini iktidar mevkiin-

Son 
1 ınıye mecbur etmiıt·r. • 

hrait al t.!acar hG!<Qmeti, iıtc bu 
it b.!I., landa •e böyle bir yaıiyette T l\t ı-1 • • Jl • 94Dllfbr. - Sllre) ya 

1
'" Kadın Mag

llılltı Doğurdu ! 
· 8Gkr@. 

•trıd, b•,. 13 - Bacan nahiye-
d~\lrııı ır kadın, erkek bir çocuk 
~d llftur. Canı. olan çocuğun 
bell"'· u, LalllaYmun ricuduna pek 
d '"'Çllle"t d' e1l Çok fe ır. Kolları, haddin-
o~lota.a ada uzundur, ayakları 
"-d.. lcııı 

1 
ayakları gibidir. Vti-

111't11ıu11 b a &1&1odnr. Baıı, bir 
Par' •tını andınyor. 
p '~le kokain Kaçakçıları 

... _ - •111 13 .. 
·....,.erin - Koko kıralı ,, 
)uş~rııc IDenaup bulunduğu u
ıa.Grekk u llladdeler tacirlerinden 
le-.~f e~ bir çeteden 4 kişi 

,... edil1niftir 
old 'rttenin b . 
t. 1liu d u nıaddeleri almakta 
h '· kil i:: meydana çıkanlmıt· 
rn~'oin ~: fyca morfin, kokain, 
~ 0 n m&aadere edil-

BABİC:I Gönül İşleri 
._ ____________________ _,..Nasıl .. 

Dörtler Konferansı intikam 
Alayım? 

Gazeteler Londra Mülikabnın Netice
lerinden Tereddütle Bahsetmektedirler 

Bu bir genç kızm sualidir. 
Diyor ki: 
"Bir mllddet evvel bir gençle 

taneıtım. Konuıtukça sevgim art
b. Hatta nişanJaomıya karar 
verdik. O sırada birtakım de
dikodular çıkb. Arkadaşlarım 
bazı rum kızlan ona benim hak
kımda olur olmaz şeyler söyle
diler. Aramızı açtılar. Fakat 
_yine biribirimizi seviyoruz. 

Paris 13 - Gazeteler, Fran
sn: Baıvekili M. Heriyo ile lııgi
liz Baıvekili M. Mak Donalt ara· 
sında bqlıyan nüzakereleri btı
yllk bir dikkat ve itina ile takip 
etmektedirler. M. Heriyo timdi 
D&rtler Konferansın içtimaı kr.r
şıııoda nasıl hareket :decektir. 
Alman Başvekili Fon Papen'in ta
leplerini saydığı nutkundan sonra 

M. Mak Donald ne yapacaktır? Ga
zetelerin çoğu bu sualler karşısında 
mütereddit hDkGmler vermekte 
ve M. MakDonaldın hareketi bak· 
kında füpheli tahminlerde bulun
maktadırlar. 

Bununla beraber M. Heriyo
nun Alman Hariciye Nazan Fon 
Nörat ile g6rDı~eği, fakat bir 
dartler konferansı dolabına dOt
miyeceği tahmin edilmektedir. 

Loodra 13 - lngiltere btı
kümetinin tahdidi teslibat hak· 
kında Heriyoya verilecek bir 
pllnı olmadığı tahmin edilmek· 
tedir. Bununla beraber M. Heri
yo, bazı esaslı prenıipler etra
fında mOzakere yapm'91DJ, isti
yecektir. 

Amerika pıurahhası M. Norman 
Davia bu konutmalarda hazır 
bulunacaktır. 

Norman Davis'in bu mlizake· 
relerde mühim rol oymyacatı 

zannedilmektedir. 
Londra 13 - M. Heriyo baı

vekilet dairesine gitmiştir. Sir 
Con Simon ile M. Heriyo hara
retle biribirlerinio ellerini ıık

mıılar ve birkaç dakika görüt
mü1lcrdir. 
Almanya Daveti Kabul Etmedi 

Cenevre 13 - Tahdidi Tesli-
hat Konfera1111,Reiıi M. Henderson, 

Alman Hariciye Nazırı Fon Nörat'ı 
bir mektupla Cenevreye davet 
etmi,tir. 

Fon Nörat, Londra miltAkaho
da bulunacağını ve bu sebeple 
bu daveti kabul edemiyeceğini 
bildirmiftir. 

Londra 13 - M. Heriyo ile 
M. Mak Donalt ilk hususi mü
IAkatını yapm ıılardır. M. Mak 
Donalt, Herıyo ıerefino bir 
öğle ziyafeti vermiş, ziyafette 
hariciye nazın Sir Jon Simon ve 
diğer L lZı nazırbr bulunmu~tur. 

Fransız ltalyan görüşmeleri 
blUün gün devam edecekti;. 

Uornen - Sovyet ademi tecavfls misakı ıou günlerde bir hayli mlnabta· 
yı mucip oldu. Romaoyaoın Londra ıeflrl YI ayni zamanda Akvam Cemi
yetJnde dalmt murabbası olan il. Tituleıko bu misakın memleketine faydalı 
olacağına lı:anl olmadığından ba iki v11rlfesinden istifa etmi,ti. Alınan son 
haberlore göre M 'l'itulesko Fr:ın11z Ba,vekili .M. Ilcriyo He P.ıriste yaptıg-ı 
bir müllıkattan s~nra, Romanya Kıralı ile Romanya B~ıvekili M, Vayda 
Voyvocluıı israrları 1izeriııe hariciye nezaretini kabul etmiştır. 

Resmimiz sağ1n Romanya Ba9vekili M. Ynyda 'l' sold:ı yeııi hariciyo 
Nazırı M. Titull'skoyu gösteriyor. 

lrlinda 
• 
isyanı 

Zabıtanın Mücadelesine Rağmen 
İsyancılar Y ağmıya Devam Ediyorlar 

Betfut, 13 - işsiz amelenin 
çıkardığı iayan bastınlmıt gibidir. 
Her ihtimale kartı cuma gilnll 
buraya bir müfreze asker gele
cektir. Vaziyet yeniden gergin
leımiıtir. DOo nnmayİfçiler, ek
mek götüren .bir kamyonu yai· 
maya tefebbOı ettikleri sırada 
tüfekle ateş edilmiştir. 

Arbede Fek fena bir şekil 
almış ve polisler sililı atmak 
mecbt:riyetinde kalnııtlardar. Şe
hirde 3 bin polis memuru mev-

cut bulumnasına ve ıokaklarda 
durmak ve toplanmak menedilmiş 
olmasına rağmen isyancılar, yine 
barikatlar yapmaya ve yeniden 
yağmada bulunmaya muYaffak 
olmdıtardır. 

Bu kargatalıkların kısmen 
sefalet neticesi olduğu da mu
hakkaktır. Birçok kimseler yiye· 
cek, içecek alabilmek için eşya· 
larını utmak mecburiyetinde 
kalmıılard1r. 

Yardım görmiyen işsizlerin 
miktarı takriben 100,000 dir. 

Atinada Ehram dan Düşe-
Fırka Mücadelesi rek Ölmüş 

Kahire 13 - Himalayaya ~
den Alman-Amerika seyyah heyeti 
azasından Amerikalı M. Herrom, 
bDyük ehrama çıkarken ayağa ka· 

yarak <.:üşmü~ ve hemen ölmilftor. 

On bq pn evvel beni fena 
halde korkuttu. Yataklara dlif
Uho. Geldi af diledi. Rum kızlarla 
bonttu. Fakat Rum kızları ar
kamı bırakmıyor, saadetimi bo .. 
mak için birçok ıeyler icat edi· 
yorlar. Sevgilimi de kandırıp 
aleyhime çeviriyorlar. Ne ya
payım? 

iL R. 

Yapacak ıey kızım, aevdi;in
den intikam almak değil, Rum 
kızlarile :mtınasebetini kesmektir. 
Y apbklarile sana arkadaı olma
dıklannı iıpat eden bu kızlarla 
bir daha konutmaz, onlardan 
uzaklqırsm. Sevdiğin pncin de 
bir daha onlarla konuımamaıını 
ıart koıar11n. Saadetinizi bozan 
dikenler ayıklanınca metele de• 
kalmaz. 

* ''Dört sene enel hafif meı· 
rep bir kadınla tamıbm. Sonra 
onu çılgın bir aıkla sevdim. Uğ
runa birçok ta fedaklrhklar yap
tım. Fakat şimdi ondan kurtul· 
mak istiyorum. " 

Y. A. M. 
Bir insanın sevdiğinden soğu

ması için onun kusJrlanm ve fe- . 
na taraflannı görebilmesi ilzam
der. Eğer bu kadmın eksiklikleri
ni görmiye baıladınızu. kurtul
manız uzak değildir. Onunla ya
şamanın size zarar verclljini an
lamış olmanız bunun bqlangı
cıder. insan kendi kendme telkin 
y'pmak ıuretile sevdadan kur
telabilir. 

FaLat en doğru yol, bir bq
kasını sevmektir. 

HANIMTEYZE 

lşlemiyen Sermayeler 
Londra, 13 - lnptere bu

kuı, yllzde iki faizli 50 milyon 
lnıiliz liralık hazine bonolarıma 
yarım saat içinde aablmıt oldu
ğunu ilin etmektedir. 

lngilterede it1etilmemekte olan 
sermayeler çok boldur. 

Atina, 13 - Halkça fırkaya 
mensup meb'uılar, Reisleri olan 
M. ÇaldarisİJJ: v • reisic6mhur ~i
mise göoderdiga mektubu taıvıp 
etmektedirler. M. Çaldaris bu 
mektubunda, milli bir birlik hll· 
kuruetinin hanıi esaelara göre 
memleket menfaat ve arzusuna 
uygun olmadığ~na izah etmekte 
ve bu İfİD Venızeloa kabinesinin 
istifasilc ballolunacagmı ilive 
etmektedir. 

Radyo Şirketinden 
latanbul Telaia Telefon irsal merkeslmlze ahirf'n ~etlrttiilmla esas akOıaGlltklerla 

yerlerine vaz'ı için ayıa 15 Ye 16 .... mllaadlf cumartesi •• paur aktamlan raci,. • .,. 
riyah yapılmıyacak ve ancak paurteal aaat 18 den ltlbarea tekral' nuıatuama. .efriyat 
> aı,,,ı acaıctır. 

t~ R l k AN UM ARASI: 97=========== deu bir kelime bile bahaetme-
4Diılerdi. Ekıeriya bana ma•al 
anlatmakhtım için rica ederler
di. Ve ben de nenemin maaal
larmı anlatırdım. Eğer bir yerini 
unutursam onlara bir müddet 
sabretmelerini rica eder ve b~n 
nineme koıar, unuttuğum yeri 
tekrar anlattırırdım. Nenem de 
her defasında ricamı memnu.ıi• 
yetle yerine getirirdi. Onlara 
ninemden de bazı şeyler anlat.-

He kullanıy<'rdu ki sanki 11 ya· 
tında değilmiş de yüz seneden-

lirdi fakat son zamanlarda sak sık 
dllfllnmiye bqlamışb. Hatta 
onun daha eneldea nud bir 
keyif ile eve d&ıdOjilaG ketfe-ÇOtUKLUÖUll 

~ "'••hur •u• Edl!aJ Makslm 

8u G 
lıtaııı b ç ÇOeukJa olan tanııık
he~ ende b\abnttin başka bir 
le...:..... •e •laka ı.. ... ı:-. •kt' --,.:i D .._....., ı ıaap 

b-...111 • e .•~ •okalcta, bftyOk ba-
)t .. :1_ •ıuıu duvan il O -•()•'I e va-•- arın tahta v 

~ll&ınd b. P&rmakbga 
"'"' ~ ır karaağaç. bir ıhla· 
laıtlr\'e~ga~ı ve aık yaprakla bir 
•er • v •ıaca bulunuyordu. Miir-
..1 l•cının --'- d '«•de b' tarK&sıo a tahtaper-

ır delik 
~r L. • açmıttun. Buradan 
iL! : llll'ıb. . 
~ bir 111 •rkaaanda veyahut 

..... raldatı1orlarcla 

Oor-k.ı.a.J hayat ro n.111 

Türkçeye Çeviren Muvaffak 

Orada çömeliyor veya bağdat 
kuruyor, hafif sesle konuıuyorduk, 
Kaymakam Beyin bizi yakalama
ması için bir tanesi de gözcOliik 
ediyordu. 

Bana haradarımn ne kadar 
değiımez, can sıkıcı olduğunu 
anlatıyorlardı. Bu bana çok ke
der veriyordu. Benim ku,larım
dan ve daha çocukların alaka 

duydukları şeylerden konuşuyor· 
lardı. Fakat hatırladığıma göre 
babalarıadaa n lvey -•leria-

yorduin. Bir defesan<ia en büyük· 
leri derin derin içini çekerek: 

"Büyük anneler galiba hep 
böyJe oluyorlar! Bizim de iyi bir 
bUyDk annemiz vardı!" dedi. 

O: " biz malik idik.. "bir 
zamanlar" "eskiden" keJimeleri
Dİ lyle Nk ve derdli bir ifade 

• beri yaııyormuı tesirini verİlfpr· 
du. Hatırladığıma göre onun 
uzun elleri, kibar, ince par
makları vardı. Bütün vücudll 
uzun ve narin idi. Giz· 
leri nazarı dikkati celbedecek 
derecede parlak olmasına rağmen 
kilise kandillerinin alevi gibi 
munis idi. Kardeşleri iyi çocuk· 
lard1, fakat bUyük bilbaua ho
şuma gidiyordu. 

Konuşmamıza o kadar dalar
dık ki Peter amcanın geldiğini 
duymazdık. O hain bir sesle: 

"Yine berabersiniz ha?,. diye 
bajerarak bizi dağıtırdı. Peter 
amcanın son zamanlardaki mü
kedder haJi gözümden kaçm&)' or• 
du. Bu hal ona oakiden de , .. 

debiliyordum. Adi ahvalde avlu
nun kapısam hiç acele elmekai-
zin açar, kapınm demirleri mun 
yorgun sealer çakarardL Fakat 

eger keyfi yerinde değil İM 
demirler sanki bir acı duyuyor-

larmlf gibi kesik kesik aıcarclar
lardı. 

Dilsiz yeğeni epey olu7or ki 
evlenmek için k6yüae ıritmifti. 
Peter ahırda yalmz yabyordu. 

Y atbğı yerin basık, mini mini 
bir penceresi vardı. Burası ber-
bat bir surette kilfleomiı deri, 
katraD, ter vo tlHün kok11yonhi. 

tArkal& ur) 



Tuluzdan bildiriliyor: Umumi 
harpte Türkiyeye kar~ı isyan 
ederek baıma topladığı Geldani 
ve Asurilerle beraber Türk kuv• 
vetlerile müsademe eden · Ağa 
Bedroıun anası burada, bü
yük bir sefalet içinde ölmUŞ"" 
tür. Daha evvel Aia Bedroata 
burada ölmüştü. 

SO N POSTA Teşrinevel 

Bilmecenıiz 
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-!-____ . . . 1 Meşhur Adamlar Ölürken Ne Düşünürler? -1- z;:;:~~q - - ı Sovyet Rusyada 

Şarap ı..r s· k Aynştayn"Ben Tabiatin KüçükBirPar-R d _......_. 
}'; ve zr e usya a 
• <1pmak çasından Başka Bir Şey Değilim,, Diyor inkıliıp 

lst· -
ıgorum Meşhur İngiliz Romancısı Bernar Şov Da Diyor Ki: Şenlikleri 

'llıtr._ ~ oıı ı•a ı:ı • buudarı bii) lo z:raat 'Ü•• 1 ·· k N D •• •• Ş d d K Sovyet Ruıyada "Octobre 
\.ı a Jılar.ınııı f<ôr,ı('a!,Jart bUallero ' ur en e uşuneceğimi im i en estiremem.,, inkılabı,, nt te&İl etmek için 
Ilı': .. ~ı111tınıda. co\ »11 nırcr.okıir. BilUin önümüzdeki 7 Teşrinisani de mem-

.. t\ lltri .. 
ad . rııı.ı • Son l'o ta - ı•iftçi > leketin her tarafında şenlikler ro ıııo . · 
lı ~azınız, sızo •L''llP '''relim. yapılacakhr. Şimdiden bütün 

" <'c' a 1 1 ı . ıı, <..ruı / :ırı ıııg·ıııı • 11 Eiıitunda ~ a- Ruıyada .şenlik hazırlıklarına 

"B Bursada M.M. Bey diyor ki : 
•ldu •ene. iki dömümliik bir bağ 

un Ev . . "h . l r · •mızın ı tıyacı o an şa-
ap ve . k . 

iar sır eyı kendim yapmak 
•ir~:rum, acaba ıyı tarap ve 

nasıl yapılır ?,, 

Evlerde şarap ve ıirke yap-
lna111n tanı . . d . ? 

mevsımm eyız 

I - Aı "kt · · lıı•k . . mı ar ıyı şarap yap-
ltrl ~~çın olgun ve şıralık üzi.im
dikt 1r kap içinde iyice ~iğne
iu e~ .sonra muhteviyahm oldu
it gıbı posasile birlikte güneşe 
ttı7h~rsınız. Üç gün sonra bu 
.. . Cıtun !.uyunu cibresinden sü
c.trsıni kü z ve bu &uyu bir fıçı veya 
ta~e ~oyarak ağzını bir bez ve 
)ı da ı~e~ iyice kaµatırsımz. Fıçı· 
)erca foyle harareti orta olan bir 
ra 1 bırakırsınız.. 25-30 gün sonra 

ra ~~· köpUklU, hoş lezzet ve 
bi;1 ada H)..12 derecelik nefis 
ta 44b rap hasıl olur. Artık bu 

ra ı t . . 1 k k ıe . emız şışe ere oyara 
rıncc b" tt ır yerde muhafaza 
tllekten başka bir iş kalmaz. 

11 - s· k ı· Q, ır e yapmıya ge mce: 1nu11 i · d Ya I çın e, tarap veya pekmez 
d pı dı~ı zaman sıktığımı Uzüm· 

ta~ ~al~n cibreyi bir fıçıya koya-
Uzenne iki misli su katar

•ıııı2 f 
hu ' ıçıyıda güneşe bırakırsınız. 
h esnada fıçıdaki sıı kaynamıya 

•tlar. K~ h"t . 
fıtı ;ıynama . ı ama ermce 

nın nı ht · · b" b u evıyatını ınce ır 
~tdcn .. 

den suz.erek suyunu cibresin-
" . ayırırsınız. Ayrılan suyu 
.Jthı b' f 
hir ~r ıçıya koyarsınız: İçine de 
k,t ırı.ıktar mayalık halis sirk~ 

•rıınız 8 . 1 . h f k di h . · öy ece üç a ta en-
bu alınde bırakacağınız fıçı; 
•irk llllidddet zarfında tamamen 

eye döner. 

~hk. 
111111 • ııterıcniz fıçıda bırakır-
t•k k ııterıeniz tiıelere doldura
'-lcl •ranhk ve serin bir yerde 
•itk:r~anız. 86ylece elde edilen 
tıbht ~I kokulu, ketkin ve en 

•1rke olur. 

-tc 
llaı ttıı{'tlcı C. K fü•\'e : 

uf,~ l<ıv~r~ık marul ~astıklarında 
kurtİ Yeııhmtırak renkte birtakım 
•uret~: tUr~di. Fideleri yemek 
Yorla B bcnı bllyfık zarara ıoku-

r. unlara karşı ne yapayım?,. 

lliı· C. - Kıvırcık marul 
1 

Y1Ycn t t il k .. ~iki ilAcı ır ı ara arşı aşagı-
"Urtul yaparsanız bunlardan 

Ursunuz: 

)'eşil bi 
dıki h" r toz olan Uranya adın-

do!u ze ırdcn bir kibrit kutusunun 
su ted 'k d "ela arı e erek bunu ev-
aı hir s d .. 

t~rıck u a erıtır, sonra bir 
e suya dök . . Ü 

•~ki2 k ersımı. zerine 
tek hutu. da halis kireç döke-

epsın' · · k ll:ı. H 1 ıyıce arıştmrsı-
tayc~ ~sıl olan bulamk suyu 
~ova'- ·1 ınce delikli bir bahçe 
len '~ ek~eya Piilvarizatör deni
~tpp ~ ~rnıe aleti ile yastıklara 
J ersımı. D h 
ır1 • a a o gece yaprak-

;•ycn tırtallar kamilen öl~rler. 
fidet ır~ıllar mahvolduktan sonra 
•t e~ı . bolca sulamayı ihmal 

nıeyınız ç:J'. . • - utçı 

Bernar Şov 

'' Öldüğüntiz zaman, son ne
fesinizde, şöyle bir geçmiş ha-
yatınızı xözden geçirecek olursa
nız mes'ut ve memnun yola çtk· 
manız için ne lazıınd•r? 0 

ilk bakışta bir hayli garip 
gelebilecek olan bu suali, bir 
lsveç gazetesi, zamanımızın en 
kuvvetli fen ve fikir adamı ad
dolunan birkaç simaya sormuştur. 
Bunlar, meşhur riyazıyeci Ayııiş
layn, ln~1iliz muharriri Bernar Şav, 
büyük ln"ili:ı Filozofu Russel ve 
çok kuvvetli bir gazeteci olan 
Filip Gippıtir. Sualleri aşağıya 
sıralıyoruz: 

Ayniştayne Göre 
"- Ne öliim doşeğimde, ne 

de ondan evvel, kendi kendime 
böyle bir sual sc.rmam, sormı
yacağım. Tabiat, bence, hir 
fabrika mühendisi olmadığı kadar, 
profe~yonel bir teşki!Atçı değildir. 
Ben, tabialin bir parçasından, 
küçük bir parçasmdan başka bir 
şey değilim . ., 

Bernar Şav Diyor Ki.. 
"- Zannediyorum ki ölürken 

ve ölüm döşeğinde }'atarken be
nim düşüncelerim de di~er insan
ların düşünUşlerinden farklı olmı
yacakbr. Hayatta beni karşıh
yan tesadüflere gelince: Kendi. 
kanaatime sıöre tuttuğu yolda 
muvaffak olmuş bir adam de· 
iilim. Fakat eıerlerimle hüküm 
veren insanlar, bunun aksi 
kaoaattedirler. Bu, bir tellkki 
meselesidir. Eserlerimden birinde 
yazmıttım ki hayat, umumi bir 
tesviye yapar, fakat ölümdür ki 
içimizden büyük olanları birer 
birer seçip ,ayırır. Fakat daha 
şimdiden bu ribi lüzumsuz dUtUn
celerle sıkılmaya ile lüzunı var : 

Aynftayn ve all••I 

Görüyorsunuz ki henüz hayatta 
yım. Bu itibar ile ölürken ne dü
şüneceğimi de, şimdiden tesbit 
edemem.,. 

Filozof Russelin Fikirleri 
Matuf lngiliz filozofu Russel 

kendisine sorulan suallere şu 
cevapları vermiştir: 

" - Sorduğunuz sual kartı· 
smda, irademi zorhyarak ken
dimi öliim diişeğimde bulunuyor· 
muş farzedeyim. Fakat şükret
meliyim ki buna imkAn yok
tur. Zira karşınızda sapasağlam 
bir halde bnlunııyorum. 

Maamafih noktai nazarı-
nıza ~öre hayatımın faydalı veya 
muvnff akıyetsiz geçip geçmediğini 
le.sbit edebilmek, eorabileceğim 
fU dört sualin cevapL1rına bağ
lıdır: 

1 - F elsefc sahasındaki eser
lerim ne netice vermiştir? 

2 lçtinıaiyat sahasındaki 
eserlerimle ne netice almı-t'ımdır? 

3 - Çocuklarımı iyi terbiye 
edebilmiş miyim? 

4 - Asırdaşlar.m•n üzerinde 
ne tesir yapabifüiıu'? 

Bu her dört sualin cevabı da 
bilhassa çocuklarım hakkındaki 
hepsine faik olmak üzere, beni 
mennun edecek bir haldedir. 
çalışmanın mey\·alarma gelince: 

Hiç şüphe yok; kendimi bir 
Lokr, bir Ruso ve diğer birta
kım bilyük adamlar ayarında 
addedecek mevkide değilim. Fı1-
kat Kari Marksın Rusyada hAsıl 
ettiği tesir gibi insanlar üze-
rinde istenıediğim bir fikir 
tazyikı yapmamıı olmamakla 
kendimi bahtiyar addedebilirlm. 
Dii~• taraftan, bir gün, bir tay-

Vela 

yarcci ile konuşurken onu, med· 
leğinden caydırıp kendi ilim sa
hama dahil etmiş olmakla pek 
ziyade memnuniyet duyuyorum. 
Zannediyorum ki bu bldiıe, bil
hassa ölüm döşeğimde memnuni
yetle aklıma gelecek olanlardan 
biridir. 

Sir Filip Gipps ise ... 
1ngiliz gazetecilerinin üstadı 

addol\lnan Sir Filipps de diyor ki: 
" - Hangi muvaff akıyetten 

bahsediyorsunuz, azizim? Ben şu 
kanaattayım ki ölüm haline gelen 
bir adamın fikri, artık bu dünya
nın aldatıcı işlerile meşgul olmak
tan çok uzak kalır. 

Para, şeref, sevgi... Bütün 
bunlar yaşadığımız zaman iikrimizi 
işgal eden hedeflerdir. Yalnız 
bunlar değil. Bunlardan daha 
pek çok şeyleri de düşündüğü· 
müz olmuştur. Fakat ölürken 
bunlarden elde ettiklerimizle ede
mediklerimizi mukayese edecek 
olursak, hepimiz husran içinde 
kalırız. Fakat yapbğımız hayJrlı 
işleri düşünlince, bunlar, elemle
rimizle muvazenet hasıl ederJer, 
biz de binnetice teselli bularak 
uzun yolculuğumuza çıkarız. 

Ben, şahsen, bugün bile, her 
cümlesini kabul etmekten zevk 
duyabileceğim birkaç kitap yaz
mış olmakla kendimi bahtiyar 
addederim. Çünki bunlar oeıeli 
ve eğlendiricidirler. ı3enden ıoora
ki insanların onlara okurken ısb
raplarmı bir an için unutabHe
ceklerini habrladıkça derin bir 
haz duyacai ım ve bu eserler. 
benim okuyucularıma, öbür dün
yadan gönderilmiş samimi selim
larım olacaklard.r.,, 

İstridye T ariası Hiç Gördünüz Mü? 

Dünyanın en gllıel iıtridyeleri F ranaada Arkaıon kaaabaıında çıkar. Buradan çıkan iıtridyeler her 
tarafa ıevkedilir. Deniz sahilinde olan bu kasabada ıeoit istridye tarlaları vardır. Köylüler bu tarlalar
da hr.rgün ıepetler dolusu istridye tutarak aatarlar. Bu aebeple bu kasaba abaliıi çok zengindir. Bu 
resimde birkaç köylUnQn istridye topladıiım 1örllyorauauz. 

başlanmıştır. Bu aene 7 T eırini
ıani, inkılibın on yedinci yıldö
nUmüne tesadüf ediyor. Sovyel 
hUkümeti bu milli ve içtimai 
bayrama husuıt bir ehemmiyet 
vermektedir. Dünyanın yedide 
biri cesametinde, ve 160 milyon 
nllfuslu bir kısmında, tatil gUnn 
bilmiyen muazzam bir kütle. inkı
IAbı kutlulamak için bir mahşer 
manzara&ına biirilnecektir. 

Bu milnasebetle Sovyet sey
yah teşkilata Rusyaya ecnebi 
seyyahları getirmek, onların isti
rahatlerierini temin etmek mak
sadile şimdiden büyük hazırJık .. 
lara girişmişlerdir. Seyyahların 
Moıkova, Kiyef, Harkof, Lenin
grat gibi bUyük Sovyet ıehirle
rini gezmeleri için mubteJif seya
hat programları tesbit edilmiştir. 
Ruayaya gitmek istiyen ecnebi 
seyyahlar, bu programlardan ke-
selerine elveriıli olanını seçecek
ler ve bu suretle geniş Rusyanın 
mnhim bir kısmmı gezebilecek
lerdir. 

Bir Rus Deniz Heyeti 
Moskova 12 ( A. A.) - Tas 

Ajansından: 
Sihariakof buzkıranile Siber

yanm şimalindeki denizlerden 
bUyük Babrimuhite girmeğe te
şebbüs eden Rus sefer heyeti 
bu vazifesini muvaffak1yetle ba-
ıarmıştır. Bu seyahat, yaz esna
sında tamamlandığmdan bundaıı 
evvelki ayni seyahatlerin hilAfına 
olarak Şimali Rusya yeya Siberya 
sahillerinin bir noktasında gele
cek yaza intizaren barınacak bir 
yer hazırlanmasına lnzum kalma
mıştlr. Bu yoldan ilk defa olarak 
geçilmiştir. · Fırtınaların mucip 
olduğu hasarlara rağmen gemi 
ancak yelken kullanmak suretile 
Bebling boğuma yetiıebilmiıtir. 

Rusyada Yeni Fabrikalar 
Moskova. 12 (A.A.) - Dine

praıtroi elektrik fabrikası don 
açılmıtbr. lıtuyoo 450,000 beygir 
kuvvetindedir. Ve 11 şubeıi 
vardır. Elektrik cereyanmı götü
ren tellerin uzunluğu 300 kil<>'" 
metredir. Elektrik cereyanının 
tansiyonu 164.000 volttur. Bu 
fabrika dUnyanın en büyük elek
trik fabrikasıdır. 

Fabrikayı açan Mihailef, Sov
yet Rusyanm dünyanın en büyftk 
bayramım yaptığım bu fabrikanan 
yalnız dUnyanın en kuvvetli bir 
elektrik merkezi değil, ayni za
manda etrafında yapılan birçok 
fabrikalar dolayısile Okrayna sa• 
nayiinin temeli olduğunu söyle
miştir. 

SON POSTANIN 

iLAN FIATLERI .. 
llAııın bir satırı ~a:r.clt'ni ıı ııı tın 
} azısile '.ıs:ıtı 4 kclimodır. 
Ayni )azıııın 2 .ıtırı 1 s.ıııtimd r. 
Daha kalın \'O daha inell ~ aıılM 
antiın ilıı hesap edilir. 

4 -Nıyf:ı ına guı o ilftnl.ır np...,tlakı 
fi. ti ere t!l.biılir: 

8ada -1 inci 400 Kr 
2 c 250 c 

3 c 200 
4-5 c 100 c 

Diğer t;:l) falnnb 50 c 

011 2 .-:ıyf,ıı1 L 25 

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



Fuat Paşa Bu 
Muharriri ~ 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-157-

Şehzade başına kadar git. 
Vak'ayı bizzat tahkik et. Şonra .• 
Ortalık karanr kararmaz, müm
kün olduğu kadar kimıeye gö
rllnmeden Fuat Pa,anm konağına 
git. Bizzat kendisini g6r. Bizden 
selim töyle. Ş6ylece biraz izahat 
al. Nekadar mOteessir olduğumu 
anlat Ne yap, yap.. Buraya ge
lip bana meseleyi olduğu gibi 
anlatmasını temin et. 

Mehmet Pa,a, bu emri aldık· 
tan sonra odadan çıkıyordu. AIJ. 
clülhamit, onu tekrar durdurdu. 
Sesini alçaltarak: 

- Bir de adamlarına tembih 
et.. Halk arasında ne gibi de
dikodular var.. Ahali, bu mesele 
i1zerine ne düşünüyor, hangi ta
rafa bak veriyor.. Bunu da iyice 
anla ... 

Mehmet Paşa, kendisine tevdi 
edilen vazifenin ehemmiyetinden 
memnun bir hilde derhal Şch
:zadebaşma koıtu. Zaptiye nazın 
Şefik Paşa da memurlarını gön
dermiş, tahkikat yaptırıyordu. 

Bunların batında ( Acem Meh
met Ali ) denilen ( Hey'eti Tah
kikiyc Reisi ) bulunuyordu. Meb
m !l Paşa, Ahdülhamidin Yerdiği 
e ıirden, ne demek istediğini 
aul, dığı için, evveli halkın de
dikodusunu tesbit ederek derhal 
mabeyne mufassal .bir jurnal 
gön,lerdikten sonra ortalık ka· 
rar:mıya başlar b~lamaz, Fuat 
Paşanın konağına sokuldu. Bu 
esnada, Mehmet Ali Bey, ko
nakta tahkikat yapıyordu. 

F ual Paşa, bizzat bu tahkikata 
nezaret ediyordu. Hakikatin an· 
laplınası için mecruh Osman ile 
Fehim Papnın adamlarının elin
den almaın siJAhları ve Osmamn 
yara~nndan çıkarılan kurşunu 
Mehmet Ali Beye teslim etmiş, 

Zaptiye Nezaretine gönderiyordu. 
Melımet Paşa, konağa girer 

girmez, ( iradei seniye tebliiine 
memur) olduğunu söyliyerek f u· 
at P~şaya haber gönderdi. Fuat 
Pa.p, Mehmet Paşadan nefret 
etmekle beraber, vazifesine hür
meten intizar salonuna almmasmı 
emretti ve biraz sonra da ken
disi salona girdi. Mehmet Paşa 
evveli askerce bir selAm verip 
sonra da Fuat Pa.,anın elini t'p
tü. Paşayı kolayca avlıyabilmek 
için büviik bir tabasbus gfüıte
riyordu. Ezile blizüle söze baş· 

ladı: 
- Zatı devletlerinin rahat

aızlıklarmm temadi etmesi, efen
dimizin pek çok teessürünü mu· 
cip olmuştu. Mahza, istifsarı hatır 
zımnında kulunuzu gönderdiler. 
Hamdo!sun, zab devletlerini afi· 
yette buldum. Tabii, böylece arz
edeceğim. Şiiphesiz, memnu11iyeti 
tahaneyi mucip blacaktır. 

Fuat Paşa mukabele etti: 
Rahatsızhğım tamamen 

ıeçmedi. G6rüyorsunuz ya, (rop 

Davetten Şüphelenir Gibi Olmuştu 
;--::-:-----:--:--~~~-=-~~~

d 6 ı a m b r) layım. Vukubulan re-
zaletten dolayı, bu halde sellm
lığa çıkmaya mecbur oldum. 

Mehmet Pqa, kurnaz davran
dı. Hldiıeye biç ehemmiyet ver
miyor ıibl banket ederek: 

- Aman Efendimiz.. Bayle 
ıeylere ne ehemmiyet •eriyorsu
nuz... Mesele, mabeyni hftmayuna 
aksetti. Adi bir cerh vak'osından 
ibaret olduğu için şöylece, geçiş· 
tirilebilirdi. LAkin malum ya .• 
Gerek Fehim Pata ve gerek 
onun taraaftarları, ife biraz mtıba
lağa karııtırdılar. Hattı efendimi
ze, siyasi bir hldise olmak üzere 
anlattılar. Biraz telAşı mucip ol
dular. Efendimiz beni gönderdi. 
(Hazır istifaan hatır ediyorsun. 
Bir kere de bu işi tahkik et.) de
di. Kıaa bir tetkik neticesinde 
anladım ki .•• 

Fuat Paşa, derhal onun sözü
nü kesti. Vak'ayı olduğu gibi 
kendisi de hikaye etti. Mahir bir 
aktör gibi vaziyetler alarak Fuat 
Paşanın anlattıklarım dinliyen 
Mehmet paşa, nihayet şu cevabı 
Vf'rdie 

- Halbuki, Efendimize, ne 
kadar başka tür]ü arzettiler. 
Giiya, uşakların elinde sekiz 
bomba yakalanmış.. Güya birçok 
asker yaralanmış.. Güya, ba 
mesele büyük bir ihtilalin mu
kaddemesi imiş de, Fehim Pa
şanın bimmetile derhal kapan
mış.. Malftmya, dilin gemiği yok. 
Uydur uydur söyle.. PaJa Haz
retleri, biz hem askeriz. Hem de 
Çerkeziz. Bunlar da olmasa, Al
la ha ayandır ki zatı devletlerine 
kar11 büyük bir ubudiyt:tiaı var-

dır. Şu hain heriflerin maskara· 
hklannı yüzlerine vurmak, hem 
de biltiln diqmanlarınıza karfl 
bir iaat olmak için, aaBmkiln 
olA da arabanıza bimeniz ve 
bizzat mabeyini htımayuna gel
seniz, efendimize bizzat bu m .. 
seleyi hiklye et.eniz.. Ôyle zan
nederim ki çok memnun ola
caklar ve bu İfe mOtecaıir olan
lan fena halde hırpalayacaklardır. 

( Arkası var } 

Nazillide 
Kurulacak Fabrikada 3 Bin 

Amele Çalışacak 
NazilJi ( Husuai ) - Burada 

kurulacak boyalı mensucat fabri· 
kasmm yerini tayin ef..ıek üzere 
gelen heyete belediyemiz tara· 1 

fıııdan bir ziyafet verilmiştir. 
Fabrika, beş yüz metre uzun

luğunda dört yüz metre genişliğin
de bir saha üzerinde kurulacaktır. 
"3500,, beygir kuvvetinde olacak 
olan bu fabrikada ( 3000) amele 
çalışacakt ( 1500) tezgah, (69000) 
mekik işliyecektir. Fabrika Tür
kiyedeki fabrikaların en bliyüğU 
olacaktır. 

Fmdık ihracatı 
Ordu ( Hususi } - Buradan 

eylülün on beşinde 162,350 liralak 
fındık ihraç edilmiştir. 

EIAzizde Polis Müdürü 
Dörtyol (Husu~i)- Kaymaka

mımız Nuri Bey terfian Eliziz 
Emniyet Müdilriüğüııe tayin edil
miştir. 

Amerika Kadınları Blı=
Erkeği Af aroz Ettiler 

Çünkü Bu Adam 14 Defa Evlenmiş, 
Boşamıştır Bütün Karılarını 

Amerikanın Teksas eyaletinde 
Con F eliks isminde bir aaam 
vardır. Elyevm otuz yedi yaşında 
olan bu adam bütün kadınlar 

tarafından afaroz cdilmiıtir. Con 
F eliks dünyada yapayalm:zdar.An
nesi, babası, karde,i ve saireri 
yoktur. Fakat bu adamı kadınlar 
nıçın afaroz etmişlerdir. ? 

Cidden merak edilecek bir 
hidise değil mi? Bakınız aolata• 
lım: Con F elik!I ilk defa olarak 
yirmi yatında cvlenmittir. Fakat 
kaıısile ancak d6rt ay yafamış, 
sonra mahkemeye müracaat ede
rek karasını boıamııtır. Bundan 
sonra birkaç defa daha eylenen 
Con F cliks her seferinde karıla• 
rın ı boıamııtır. Hulisa olarak 
kaydedelim ki Con Feliks 
32 yaş:na kadar tamam on dört 
defa evlenmiş, bUtiln karılarını 

boşamıştır. işte bu sebepten do
layı Teksas kadınları bu dirliksiz 
adama boykot yapmışlardır. Şim
di onunla hiçbir kadın konuşma-

Con FeHk• 
malcta, biçbir kadtn ona ıelAm 

vermemektedir. ZaYallı adam de
ğil mi? 
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• 
Istanbul Şoförleri Sıkın-
blı Bir Vaziyete Düştü 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
kuvvetinaen yüksek yeni arabalar 
için de 12,5 lira alınmaktadır. 
Yeni arabalar her zaman iş bu
labildiği halde eskiler senenin 
muayyen zamanlarında çalaşabil· 
mektedir. 

Bu vaziyet karıısında nakliye 
vergisi biraz indirilmeli ve bu 
verginin tarhında arabalann eski
lik veya yeniliği nazarı dikkate 
ahnmalıdır. 

Şoförlerden iilınan kazanç ver-
giai de biraz indirilmelidir. Mese1': 
Bir şoför alta ay için 17,50 lira 
kazanç vergısı vermektedir 
ki Hnede (35) lira eder. En 
ziyade bize ağır gelen nokta 

pllka paralarile, belediyeye ver
diiimlı ceza paralarıdır. 

Ayda pllkalardan 5-12,5 lira 
alınmaktadır. Senede ne edeceğini 

Yarın akşamdan itibaren -

ASRİ 
Sinemada 

Meşhur rejiıör CECİL B. DE 
NfLLE'in büyük opereti 

ŞEYTAN MASKELi 
KADIN 

Metro-Goldwyn-Mayer filmi 

MAjik SiNEMASI 
Dün akşam 

AR iA NE 
GENÇ RUS KIZI 
filminde müthiı bir muvaffakıyet 

kazandı. Siz de bu filmi muhakkak 
ııörünüz 

ETUAL SiNEMASI 
Buaün ve yarın aon olarak: KATE 

de NAGY'nin tah temsili 
AŞK HAZRETLERi 
Emaalsiır; flmi muhakkak görtln. Bugün 

matineler 1 de başlar. 

BUGÜN 

ALEMDAR 
sinemasında 

DEMiR 
SILVİA 

KAFES 
SIDNEY 

tarafından muazzam sesli 
sözlü film 

llAvcten Paramunt halihazır 
gazetesi 

I•-• Cuma 2-4·6-8 1 2 .... --..................... ·-·······---.. ···--·-·-... 
-- GLOR YA'da -

Dün aktam rösterilmiye baflanarı 

PARIS KIZI 
filmi parlak muvnffakıyet ka:r.andı. Nete 
••~ bu emaalaia operet ..ıeeu kahkaha 
tufanlarlle çınlatıyor. Herkealn tekrar 
tekrar ıBreceii bir harikadır. FOX Jur
aal hallha:r.ır dllnya hawadiııleri alkıtla· 
aıyor. Her akıam GLORYA CAZI ; bu 
filmin bntün tırkılanna alt fante:r.iyi 
meddah MARCEL BY'nln fttlraklle icrayı 

ter.ani• ediyor. 

artık siz hesap edin. 
Belediye zabıta memurlara 

haddinden fazla mtlşteri ald11' 
için otobüslere ceza yazmaktadır· 

Bu memurların tuttuklaJ'I 
zabıtlar ilzerioe belediye:"Meınut 
yalan s~ylemez, görmllı ki yar 
mış." Diyerek derhal para ceır 
sına hükmetmektedir. 

Para cezası kesilmeden evvel 
bizim de ifademiz bu alıd" 
malıdır. Şoförler ve muavinleri 
ve ana kucağındaki çocukltl 
hacemi istiabiye dahil olmad.jl 
halde bazı memurlar bunları da 
hacmi istiabiye ithal etmekte ye 

zabıt tutmaktadırlar. Bu zabıt
larda çok defa şoförlerin imza .. 
lan yoktur. " 

Huliaa olarak şoförler ker 
dilerini mağdur bir vaziyette b .. 
rakan vaziyetlerin ıslah edilml" 
sini temenni ediyorlar. 

Yeni Bir Top 
icat Edildi 

Yeni topun mermllerl 
Fransızlar Büyllk muharebenin 

ilk günlerinde ŞarJruva şehrindeo 
ric'at ederlerken tek bir mitral
yoz ile bir dilşman taburunu sr 
atlerce tevkif etmiye muvaffak 
olduklarını anlatırlar. 

Büyük mücadelenin mUteakıp 

safhaları hafif ve aiu' miteral
yozların ehemmiyetini daha canla 
bir surette göstermiıtir. 

Fakat haber alıyoruz ki, AY
rupa orduları mitralyozların bu 
hizmetini gördükten sonra onuD 
kuvvetini artırmayı kifi bulmr 
mı!Jlar, bir de mitralyoz topd 
· cat etmişlerdir. 

Bu top bilhassa tanklara ve 
tayyarelere karşı kullanılacaktır. 

Askerİikle az çok iftiıall 
olanlar bilirler ki alelade mit-
ralyozlar&n mermileri 8 milimet .. 
rcliktir ve beheri on gram ajır
hğındadır. Halbuki yeni icat edi
len bu topların çapları 20, 25 
ıre 37 milimetredir. Mermilerinin 
ağırlığı da (550)° ııramdır. Bu 
yeni top vasıtasile şarapnel veya 
delici humbarda kullanılması 
mllmkDndilr. 

Sl\ratlerine gelince: Bir top 
dakikada 150 ili 300 mermi at .. 
maktadır. 

ARTİSTİK 
Şimdiye kadar hiçbir film 

SAADET ŞARKISI 
Kadar o derece büyük allka ve ehemmiyet ile görülüp 

dinlenmemiştir 

GITI A ALP AR, billur sesi ile balkı teshir etmİf ve uhnc arkadaıı 
GUSTAV FROHLICH bOtiin diler filmlerin fevkıode görülmüştür. 

Arbk sinirlenmek ve kederlenmek yok 
Bugün O P E R A ainemasında 

Methur komik LESı..fE FULLER'i 200 dilber kadın ile beraber 

ŞEYHİN DOSTU 
S6zlil ve şarkıh komedisinde görmiye giderseniz İ<at'iyyen müteessif 

olmıyacak bilikis IJOD ve memnun düneceksiniz. 

bıveten: FOX halihazır dtınya havadisleri ve EDUARDO 
BIANCO orkestrası 
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Beyazıt Aleyhine Yapı-
lacak Kat'i Hamle 

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

h BtıyUk adamın bu işleri, şl\p-
e yok ki, çirkindir, kendinden 

beklenilmiyen kllçüklüklerdir. La
kin tenkit ve tayip ederken 
kendisini hırçmla~lıran, titizlendi
ren sebepleri de dllşünmek icap 
etmez mi?.. Bugün, herhangi bir 
firengilinin yaralarından irin aka 
aka bizi öpmesine tahammül 
~der miyiz ki Timur cüzamlı bir 
şahsın - belki de hastalığını bu
laştırmak fikrile • kendisini öp· 
llıesine göz yumsun!.. Makedonya 
l<ıratı Pirils'ün bir kiremit taşile 
c>l.dürüldüğünU bilmek lazımgeJen 
l'ımur, ayni şeyin başına ablma
ıına karşı kayitsiz kalabi\ir 
iniydi?.. Demek isteriz ki o, Sı
\'asta ağır işler yapınışlır. Fakat 
Yaptığını mazur gösterecek se
beple,.clen mahrum kalmamışttr. 
. Roman · çerçevesine fazla ta

rıh sokmaınak için Tiruurun tnü· 
leakıp muharebelerini tafsilitile 
hik~ye et ~liveceg~ iz. Yalnız onun 
ı- . 
ialep ve Şam seferleri, çok en· 

teresan hadislerle dolu olduğu için 
okuyucularımızı oraya giderken 
d~ kendisini takip etmiye davet 
edaceğiz: 

Aksak Cihangir, Sıvası ter
ket111eden evvel ruznamesını 
g~zde., geçirdi, hadiserin günt.\ 
gunüne kaydofunduğunu gördü, 
BQnra, TevekkUl Hanıma, bilin, 
~ez kaç yüzüncü · olarak, uzun 
ır rnektup yazdı, hicranlarını 

~nlattı, iştiyaklarını anlattı, ta• · 
anırnülsüzlüklerini anlatb, ve 

sonu - her mektupta yaptığı gibi 
şu cUmle ile bitirdi : [ Sen iyi 
~l ki ben de iyi olayım. Yoksa 
ışler kanşaeak, dllnya karışacak, 
kPtağın altı U.stune r elecek. 
deın cv\adının gDlmesi, benden 

R~l~ryilz görmesi, gUl yüzUnUn 
guluııısemesiue bağlı! • Sen gül
•n~ısen herkes ağlıyacakbr. ] 

Ordunun gedeceği yolu ka
~~rlaşhrnıak için kumandanJarite 
l~r kinkaş [ müşavere demektir ] 

sarlarken ° Yan canım, cana• 

nkıtn " diye hitap ettig" i Tevek· -" ı l . 

d u Qen bir mektup geldi. Uk 

l 
da olmak üzeı·e kız k€'ndi ka· 

c ·ı , 
P rnı e birkaç satır yazmıştı, 
k r':1seslerden Çulpan Ağanın 
n'o 1· • go ıstana kadar gelip habrını 
B~rduğunu, bu ne!aketin kendi-
ısın\ . 
. nunnettar bıraktığmı bidi-
k~1tdu, . ayni zamanda Çulpan 
YoTı nın bu- tnektul>unu da Timura 

Uyordu. 

pan Hatunun kocası, Timurun en 
meşhur kumandanlarmdandı, "Üt· 
lar.11ş Koçiti,, adını taşıyordu. Bu 
adam, bir muharebede Karako· 
yunlular Emiri Kara Yusufon 
eline düşmüştü ve hediye olarak 
Mısır Sultanına gönderilmişti. 
Fereç ismini taşıyan bu sultan, 
Timurun cihangirlik yolundaki 
hamlelerini hoş görmüyordu, ya· 
but o hamlelerden bir gün Mısır 
topraklarınm da müteessir olaca· 
ğını seziyordu. Bu sebeple g5n· 
derilen hediyeden memnun oldu. 
"'Otlamış Koçiti ,, yi, Timurun 
damadını zincire vurdu, zindana 
attı. Aksak Cihangir, ne rica 
ile, ne tehdit ile damadını 
kurtaramamıştı, Beyaz1tla arası 

açık olduğu ıçm de Mısır· 
lılar aleyhine sefer açamamıştı, 
diplomatça bir kayıtsızlık gösterip 
susuyordu. 

Çulpan Hatun işte bu mace· 
rayı düşündürücü, utandırıCl ve 
ağlatıcı bir lisan ile hatırlatarak 
kudretH dayısına şu sitemleri 
haykmyordu : 

- Şehirler yıkm:ık neye ya• 
rar ? Yeğeninin kırık gönlünü 
yap. Tahtlar devirmekten ne 
çıkar ? Benim temeli çöken yu
vamı sağa çıkar l Yengem Tevek· 
küle şifa veremedin, benim göz 
yaşlarımı dindiremedin. Biz iki 
hasta, göz göze verip talihsizliği· 
mfai biril:iirimize hlklye e<ıiyöru~. 
Stn, ey ulu hakan, bu yanık hi
kdyeleri duymuyorsun. Kös vur· 

durup, nakkare çaldırıp yadellerde 
safa sUrüyorsun, kendine hergün 
yeni bir ün örüyorsun. Biraz da 
bizi düşün. Zindanlarda yatan 
Otlamış değil, ıenin haysi• 
yetindir 1 

Timur, yeğeninin bu acı söz· 
lerini bir daha ve bir daha 
okudu: 

- Doğru, dedi. Misır sultanı 
benim şerefimi zincire vurmuştur. 
O zinciri, Seyazıdın kafasından 
evvel kırmak farzdır. Biz hata 
ettik, işi geri bıraktık. 

Ve ayni zamanda Tevekkülle 
Çulpanın binlerce fersah uzakta 
haşhaşa verişlerini tahayylll etti. 
Onlardan biri kendinin yüreği, 
diğeri d(. ciğeri demekti. Onlar 
ağhyorla,s:J, onlar ıstırap çekiyor• 
larsa k.:!ndi yüreği ve ciğeri de 
ağlamalı, sızlamalt değil miydi ? 

( Ark:ı.st ,.ar ) 

POSTA fad B~ .P~enses, Timurun hemş;re
k esı ıdı ve aile içinde eıı sevdiği 
~dıula.rdandı. Onnn Mogolistana jl 

ıgıt~esi, Tevekkülle ~ hasla aün- '' 
en d • , ı 

Yevmi, ~fyui,. Havadiı ve Halk 
ga'tttesl 

C.hn e - yo!daş: olması Aksak j 
l an · · 

etli ~tn ~on derece mütehassis 
• go:dermi yaşarttı: 

in - Berhudar ol Çulpan, diye 
k~~ıldadndı, yüreğimi bösbiltün 

c.an ın. ı 

Ve sonra onun mektubunu :f 'j okud~. O, hemşirezadeainln 
ta c A~e hır kağıt g6nderdiğini 

t·ıun ediyordu. Halbuki kadın 
~o Yanık şeyler yazmııb adeta 
1ta?e · ' lCeı· rnıo.i ateşe banıp kullanmıştı. 
1,.,. ınıeler o kadar yakıcı idi. 
''llt k" d e un Timur da daha ilk aabr-B: itibaren mtiteeasir olmuştu, 

nunun sızladığını duymuştu. 
Mektupta ne vardı? Bunu 

:anıak için bir alyast hldi1enin 
attur olun111aaa IAıımıelir. Çul-

idare· Jsta.n bul: Eski Zaptiye 
• Çatalçeıme ıokağl 25·t 

Telefonı lstanbul - 20203 
Post_. kutullm lstanbul 74 ' 
Telgrafı atan bul &ONPOST A 

ABONE 
t"ORKIYE 

FlATl 
ECNEBi 

t400 Kr. 
7150 " 
400 " 
t50 .. 

t &ene 2700 Kr 
G Ay t400 • 
a ,, eoo .. 
t,, aoo. 

Gelen evrak geri verllmea 
llAıı.lardan mes'uliyet &lınmu 

cevap lçln mektuplara (8) kuruılllk 
J'ul Ut.vesi lA.zımdır. 

A4reı deA'lıttrilmesl (20) kuruıtur. 
Guetemı.de pkao rHlın \'e yuıları• 
lıatiba baklan mahfu we aaaet•mhı• 

aittir. 
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Öz Ve 

-Lafla Pey 
Gösterme 

• 

Temiz Türk Diline Doğru 

Gemisi Yürümez, Eser 
, Misal Getirmek Lizım 
ır 

-----------------------

İki Eserin Mukayesesinden Çıkan Bir Hüküm! 
- lbrahim Necmi Efeme - Yazan : Kenter Ağası Zade SalAhattln 

Sakin bir akfamın tetik er-guvanmı 
Ycrtarken lhflraz IIe da611 alyahı şep 
Duşunda bir gUnUn yUkiJ bir zım pUrteap 
Ufuklara eevketm de paylglframm 

Akfam erdi yine sular karardı 
OUn aştı göklerJ yurduna vardı 
KUceldl bulutlar dağları sardı 

ÇöktU b2r durgunluk ıssız ovaya 

Yukarıya iki tasvir astık, iki 
de akşamın resmidir. 

Birini ıamamn büyük şairie
rinden, UnUnü göklere uçurduk- ' 
lan bir zat yapmış. Öbürünü 
kim bilir kim, hangi adı sanı be
lirsi:ı halk Aşığı ••• 

lıkini yazan, meşurdur. Hatta 
bir de yıldönümfl vardır. Rah
mete kavuştuğu günün her sene 
başında, nice zatier, yanlarında 
öbek öbek delikanlılar olduğu 
halde, onun destanlarını okuyup 
meUıini ederler. 

Ötekini yapan malum değil
dir. Meçhul aaker gibi.. Amma 
bir çeşit meçhul asker ki ne 
adını anan, ne ruhuna fatiha 
okuyan vardır. 

Şimdi bu iki tasviri s\;yredin. 
Hangioi güze),· hangisi doğru? 
Nasıl bakacağıoazı biliyor mu-

sunuz amma? Ben salık vereyim 
de o yöntem bakın. 

Birincisini temaşa için yazl
har•eye girmeli. Kaykılın şu kol- 1 

tuğun üste, şu kitapların karşı
sına... Tamam ... Şimdi okuyun, 
anlayın da sonra tarif edin. 

Evvela, anlamak için arapça, 
acemce bilmeli! Yalnız bilmek 
yeter mi? İçinde öyle kelimeler 
var ki manalarım değme vmz 
hocaları kamussuz çıkaramzf. A
lın şu "Ahterii Kebir,,i, arayın 
ıu "tetkik,, kelimesinin yerini ... 
ne demekmiş? Duvak, yüz peçesi 
ha? Bunu da öğrendikf. Gelelim 
timdi ötekilere: Desti siyahı şep, 
zıtli pürtaap payi giran... Bun· 
larda ne demekmiş? Gecenin ka· 
ra eli, çok yorgun gölge yahut 
karanlık, ağır ayak ya da adım •• 
Ötekilerin aranmasını size ba· 
ğışlıyorum, hani, karnınızdan bi
lirsiniz diyerkten... Şimdi gele
lim manaya: Yazıhane içinden 
akşamın nasıl olduğunu ~örece· 
ğiz, sinamada Hazreti Ademin 
Cennetten çıkışını syretmek gibi!. 
Başlıyalım mı: 

"Durgun bir akşamın ebrulu 
duvağtm gecenin kara eli çeki
ne çekine yırtarken sırtında bir 
günün yükile yorgun argan 
koyu bir gölge (yahut karanlık) 
ağır ayağını gidenlere sürüklü· 
yor." 

Bunun tllrkçe karşılığı bu 
olsa gerek. Fakat mana doğru 
mu? 
oıun bir akşam, onun ebrulu 

duva • Bu fen• değil.. Açık, 
rtizgArıız gönlerde alqam olurken 
( ufukta ) beliren görünüşün ufa· 
cıktan bir tablosu •• Fakat birden• 
bire gelen gecenin kara eli burada 
yabancı, hele yorgun bir gölge
nin omuzunda ıUnll taııması, 
blitUn blltlla yaban adamı! Ya 
16ndllz ile geceyi biribirino bu 
tevir kanfbrmak? 

Uzatmıyayım, akşam böyle 
olmaı. Tabiatta bu yoktur. 

Kaç gtiD yapdımzsa o kadar 
gtın akşam olduğunu gördünüz. 
Lakin rahmetli Tevfik Fikret 
tarafından resmi çıkarılan ıöyle 
bir akşamı 6mrtlnUzdo gördilnUs 
mtı? Hani bazı Afıklar; yarlarının 
ranaklannı ıeftaliye, gözlerini 

Bir halk ve saz şalrJ 

:..aJeme, dudaklarını kiraza, ger• 
danlar;m manda kaymağına ben· 
zelmişler diye mezakaya alırsınız? 
Taıırmm gUzelim akşamına, böyle 
palyaçolardan beter kılıklara 

koyanlara neden ses çıkarmaz· 
sın;z? 

Gelin ettiği akşama Sudanlı 

bir güveyi münasip görmüş. Arap 
damadan kara eline ak geli· 
nin pembe duvağım yırttırmak 
hoşuna gitmiş. Geceyi de ha· 
mal etmişı, gUnü sırtina yiiklet· 
miş ilb... Nerenin zevki, hangi 
balonun kotiyyonu bu ? 

Gelin, şimdi de halk şairinin 
akşammı seyredelim : 

Şu tepenin üstüııdeki şu ağa· 
cm dibine oturun. Akşam yalda· 
şıyor. Dikkat : 

Akşam erer. Sular kararır. 

Glin gökleri aşar, yurduna varır. 
Bulutlar küçelir, dağları sarar. 
Issız ovaya durgunluk çöker. 

Bunu daha başka türlü de 
okuyabilirsiniz. isterseniz yukarı
daki aslı gibi şiir olarak, isterse
niz nesir yaparak : 

Yine akşam erdi, sular ka
rardı, gün gökler aıh, yurdL1na 
vardı. Bulutlar küçeJdi, dağlan 
aardı. ÇöktO bir durgunluk ıssız 
ovaya. 

İfte akşam böyle ohr. Tanrı· 
nın akşamları hep bu çeşit erer. 
TOresinde değişik yoktur. 

* O kim olduğu belirsiz halk 
ıairi, tabiatin akşam faslını bü
tnn rengi, dilberliği, nağmesi, 
inceliği, hasreti ilah... ile öyle 
tasvir etmiş ki Allah ta olsa 
bu kadar yapar. 

Öteki, büyük kitap şairi ise 
akşamı öyle acayip bir kıyafet• 
sokmuş ki ne okuyan anlar, ne 
de anlıyan bir his duyar. 

Dil yönüne gelince: Halk şa· 
irinin şu dört satırhk deyişi ka· 
dar türkçe bir eser meydana 
koyabilmiş ne içlerinde ne içimiz
de kimse var mıdır? 

Allahın akşamını karmaka-:-ıt 
etmesini o kitap şairinin hevesine 
bağışlıyabiliriz. Lakin Türkün dili· 
ne ettiği açık kasti bağışhya• 

mayız. Buna kanunda taammilt 
derler, cezası idamdır! Halis türk· 
çe duvağı, türkçeleşmiş peçeyi, 
halkın da anladığı nikah:, 
hiçbirini beğenmiyor da, arap· 
lann bile lugatsiz bileme-
dikleri ( Titik ) gibi söyle· 
mesi d.e çirkin, peltek, ahenksiz, 
büsbütün yabancı bir kelimeyi 
onlara üstün tutuyorlTiktiki ergu
vanını yerine gülpembe duvağını 
yahut erguvan nikabını; duşunda 
yerine sırtında ilah... Deseydi 
sanki kıyamet mi kopardı? 

Lafm kısası: Her iki resim 
yanyaoa duruyor. Baksınlar bak· 
sanlar da hükmü ona göre versin· 
ler. Lal=in çizmeden yukarı çık· 
mamak ... ricasilel 
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l.tanbnl - (1200 metre) 18 Vedia fılanhul - (1200 ınetra) 18 
Rıza vo Bolkis Hanımların i9tirlklorile Bilkret - (ag.ı metre) 20 ra.dro !!:ı. -
alaturkıı. saz, 19,5 orkestra, 21 inci, 

ıetoei, :?0,41) gr:uııofon, 21 keıııa 11 kon
Elizıı. Ye Cennet Ifaoıınlar tarafından 
konser. • seri, !!1.:30 iki ld11ili.c komodi, ::!1,.'.iO 

orkcı;trn. 
Bnkreı - (394 metre) 20 Radyo 

Darülfünunu, Sl0,·10 gramofon, ~1 ko- Be1ırrat - (430 ınetra) 20,30 )Iilli 
oıedi, 24,45 muhtelif eserlerden bir ıarkılar, ~1 ,30 a::ıkeri hando, 2:J gii-
konser. ııUn luıberlcri, solo orkestra. 

Bel~rat - ( 430 metre) 20 Fran- Roma - ( 44 l metra) ~ ı ,4:> l!J,ba· 
ıızea ders, 21 milli ıarkilar, !21,30 Jıar lı~J.Y:ı.<ıı ismin de lıi r operet. 
kuvartet, 22,40 radyo orkestrası. Prağ - ( 483 ınetr ı ) ~O kou ra •ı •, 

Roma - ( 441 metre ) 21 gramofon, 
21,4.5, Polis müdüriyetinin o!kesrası. 

Prat - (4.88 metre) 20,lo konsor. 

Viyana - ( M7 metn) 21,15 Aıno
rika'dan nakil, 22,30 akşam balJorlori 
ve aR:şnm konseri. 

Peıto _ (650 metre) !!O ~farika. is-
minde bir oprot. 

Vartova -(1411 motn) !20 muhtelif, 

20 45 radyo gazetesi. 21 muzi ,fü ıuıı
ıahalıe, 21

1
15 senfoni, 2•1 dans lıaY:ı.ları. 

Borlin -( 1631S metro ) ~O doktorun 
tavsiyoleri, 21 konser 23,30 V :ışi ıg
ion 'dan nakil. 

W.13 ı,oııscr, 2~ Pratis:av,ldan 11a1'il . 

Viyana - (517 JllP.l:"'' H> ~e>n n.u
siki ~l,31) •Sonu iyi ~ı·lcn hcr;cy i' i· 
dit> ismiııdc lıir kuıııo,li. 2:?,rn k,nıo;Pr. 

Poşte - ( 65:) mctra ) L0,25 op •r:ı-
dan nakil. 

Varşova - ( ı 4 f l motr~ ) : O, H 
ra.u~ o gazote,,:, 21 lurif ı,ouser, ~:ı,o.; 

Şopl n koıı-,cri. 

Be:Jin - ( rn:n rrıı>fM ) w ı·r:ı .
sızca lhın, ~1 03 Pı rs avdan ııakil, 
28,30 gllniiıı lıalJerloriıı<leıı sonra. danı 
h:n.ıl:uı. 
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ç NAKKALE 
- 129 - Yazan : Ceneral Oglandt1r 

·Türklerin Zayiatı Da 
Oldukça Ağırdı 

Fakat Türkler, baılıca hücum· 
larmı Fran•ız cepheaine tevcih 
•ttiler. Bir mOddet içinde bu 
cephedeki vaziyet ıon derece 
nazikleıtl ve tehlikeli bir hal 
aldı. Sabaha kadar ateı ıiddetle 
devam etti •• ıaat iki raddele
rinde Jeneral Ma1now 29 uncu 
fırkanın iki taburunun keudlıine 
aauayenet etmesini talep etti. Ken· 
dl Taziyeti henllı taayyün etmlyen 
Jeneral Hunter • W eaton blda
>-ette bu ricayı iı'af edecek hal· 
de değildi. Fakat hakikaten mu• 
avenet etmek icap ediyona Fran· 
ııılara yardım etmek Uzer• Howe 
taburunu Kirte yolu llzerinden 
ıevketti ve birkaç saat ıonra da 
Anson taburunu Fransı:ı, cephe· 
sino gönderdi. Bunlar cepheye 
vaııl olur olmaz derhal sağ ce
nahta ateı hattma sUrüldüler. 

Fransızlarm sol cenahında ise 
ancak bazı lngiliz topçuları ve 
W orcesterıbini taburunun bir 
böUiğü tarafından vaki olan ant 
müdahale sayesinde vaziyet kur
tarılabilmişti. ÇUnkU · burada 
öıullrlerinde ilk defa şarapnel 

ateşine maruz kalan Senegalli 
askerler Türk topçusunu bom
bardımanı üzerine siperlerini ter· 
ketıniye mecbur kalmıılardı. 

15 inci topçu Jivası bu ıiper· 

lerin arkasmda bulunmakta idi. 
İlerideki askerin ricıtt ettiğini 

ilirür görmeı topçu binbaşısı P. 
Wheatley yanına bir miktar top· 
çu neferi alarak askerin terket• 
tiği siperi itgal etmiı ve Wories· 
tersime taburunun bir bölOğil 
getip boşluğu dolduruncaya ka
dar orada tutunmuştu. 

Sabahleyin, mütt~fiklerin hattı 
her kısımda olduğu yerde bulu
ııuyordu. Tfırkler Fransa cephe
ıinı::le tekrar hücuma kalktılarsa 
da, Fransızların müstemleke kı~ 
taatının mUdafaası Uzerine bu 
hiicmn da akim kaldı. Bu mevzii 
mm•affakıyeti gören 87 inci liva 
kumandanı derhal nıukabil taar
ruz e mrini verdi. Ve iki bölük 
ile yapılan bu hncum neti· 
cesinde 500 yarda kadar 
ileri gidildiği gibi bir Tiirk siperi 
ile 123 Tilrk eıiri alındı. 

Umumi bir mukabil taarruza 
g~çmek zamanınio geldiğini tah· 
min eden jeoeral D'amode, Baı· 
kııınaudanm bir gl\n evvelki 
emri mucibince Kerevizdcrenin 
11rtlarına doğru,. ilerlcmiye karar 
verdi. Jeneral Hun ter - W eılon 
29 uncu fırkayı ileri sürmek su-

( 
Resim l'ahllli Kuponu 

'l ' ıı lJ i~tiııiıt tığ'renmek. !stlyorııan11 
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retile bu harekete muavenet 
etmiye muvafakat etti ve sabah 
aaat 10 da İngiliz kıtaab ileriye 
hareket etti. Fakat daha bida· 
yette kıt'alar arasında ahenk 
yoktu. Hncumu himayo edecek 
top miktarı gayri kAfi idi. Bunun 
neticesi olarak F&·anıızların biraz 
ilerliyebildilderi sağ cenah mUs· 
teana olmak ıartile, diğer cephe
lerde hiçbir f ey kazanılamadı. 
Gerçi ötede beride 29 uncu fır· 
ka !otaatı birkaç yüz yarda iler
lemıye ve birkaç esir almıya 
muvaffak olmuşsa da, ileri gide
bilen bu müfrezeler yan taraftan 
gizli makineli tüfek ateşine ma
ruz kalarak saat 11 e doğru ka
miJen eski hatlarına çekifmiye 
mecbur kal~ışlard!. Ancak sağ 
cenabın en nahayetındeki Fransız 
kıtaatı kazandıkları araziyi tuta
bilmişlerdi. Bu suretle sabah er· 
kenden ileriye giden 87 inci Jiva
nıo iki bölüğU açıkta kalmış ve 

bilmecbor1ye bir gün evvelki 
mevzilerine alanmıştı. 

Gece hücumu ve f crdası gün
kü ileri harekAtı esnasında Fran~ 
sız maktutn ve yaralı olarak 

2~ den. fazla zayiat vermişlerdi. 
lngıhılerm zayiata bunun üçte 
biri nisbetinde idiıe de 29 uncu 
fr·haya bei tabur kumandanı, 
dört yaver ve bir liva topçu ku
mandana dahil olmak iizere pek 
f~zla z~bit kaybetmişti. Tiirkle
rın zayıatı da oldukça ağırdı. 

Günün mütebaki saatleri sü
kfmetle geçti, fakat karanhk 
basar basmaz cephenin her tara
fmda müthi, bir ateş başladı ve 
gece yarısına kadar devam etti. 
Türk piyadesi hücuma kalkmadı 
fakat F ranaıı:ların tutmakta ol~ 
duğu cephedeki vaziyet son 
derece tehlikeli olduğundan Jene
ral D'Amade, iki veya liç tabur 
İngiliz kuvvetinin emrine amado 
bulunduruimaıını istedi. 

Esirlerin alın an ifadesi, Türk
lerin mütemadiyen takviye kıtaatı 
sovkettiklerini teyit ettiği için 
istihdaf edilen gayelerin İıJtihsali 
arzu ediliyorsa behemhaJ ileri 
hareketine geçmek lüzumu oldu
ğuna 3 mayıs sabahı karar 
verildi. Türklerin gece hücumu-
nun hisıl ettiği kargaşalık ve 
bu meyanda verilen telefat yü
zünden yine oldukça vakit kay-
boldu. Fakat Jeneral Hamilton 
6 nıayııtan evvel behemehal taar
ruza geçmiye karnr verdi. Bu 
zamana kadar 42 inci fırkanın 
125inci livısı da Çanakkaleye 
vasıl olmuş olacakta. Bundan 
maada Jeneral Hamifton, Ce
nuptan yapılacak bu muharebeye 
Anzaktakl kuvvetlerin bir mik
tarile, o dağhk arazide henüz 
miinasip mevzulara konamıyan 
Hhra toplarını da iıtirak ettir
meyi düşUndü. Buna bina 3 nıa· 
yıs sabahı Jeneral Birdvvod Arca
<fjon gemisinde başlrnnıadanı ziya· 
re-le gelip to mevzilerinin nisbeten 
sağJam olduğunu söylediği zaman 
Jeneral Hamilton kendisine, bir 
müddet taarruza geçmemesini ve 
5 mayısta Hellese nakledilmek 
Uzere emrindeki Jivaların en kuv-
vetlisinden iki tanesini kendi em· 
tine amade bulundurmasını ten· 
bih etti. 

( Arka11 nr • 

Dünyanın 
En Büyük 
Balığı 

Geçen hafta Skarboruk limanı 
açıklarında 3 metre uzunluğunda 
büyiik bir ton balığı tutulmuştur. 
BaJığm sıkleti tamam beş yUz 
kilodur. 

Avrupa gazeteleri Okyanus• 
ta yaşıyan bu balıkların bir 
miiddettenberi Akdenizde d e gö· 
r lllmiye başladığın ı yaZ1yorlar. 

Kadın Hukuku 
Ve Esaret 
Meselesi 

Cenevre 1 J - MitleHer Ce
miyeti Büyük Meclisinde kadın
lamı tabiiyetine ait hararetli 
bir rniizakere yapılmıştır. Mazbata 
muharriri ve F rnnsa murahhası 
M. Kassen kadınların hukuk 
ınüs v·ıt ı mesele.!Iİnde birinci ko
ruisyoıı t t itilAf yapılamadığını 

söylemiştir. Kessen raporu 30 
reyle knbul edilmiştir. 

8 miistenkif arasmda Şili, 
Meksika, Tiirkiye ve Çekmılovak
ya da vardır. 

Esaretin ilga~ı meselesi etra
fuıda ela mi.izakefeler yapılmıştır. 
İçtimada F rans z ayanından M. 
Hüber demiştir k i: Heme n hemen 
bütün cihanda esaret halckındaki 

kanuni ahkam kaldmlroıştır. Bu
na rağmen muhit, ahlak, adet ve 
:r.ihniyet hakiki l: ir ilgaya karşı 

ek ·eriyn mukavemet gö~termek

tedir, Liiyiik bir 3eyyah hana 
şöyle bir vak'a anla ttı: 

Seyyah, azal edilmiş esirler· 
den ml\te?ekhil kal'ahalar vllcuda 
getird ikte n bir sene 3.onra h :ll 
ve vl\ziye tt\!n memnun olup ol
madığmı lcabile reisinden sormuş. 
Ve ondan şu cevabı almaştır: 
" Hl\rriyet, çok gii7-el, çok hari-
kulAde bir şey. Yalım: bir eksiği 
var . . in.sanın hiımetinde kuJJana• 
cak c~iri yok.. Hakiki meselo, 
azat edilen kimselerin iaşesi 

meselesidir. Zira, onlara hürriyete 
ku·uşmak imkanını vermek için 
yaşamak çarelerini lemin etmek 
icap eder. 

Mak Dooald 66 Vasrnda 
. ' 

Loııdra, 1 J - lugiliı Başve-

kili M. M:ıl~ Donalt 66 yaşma 
girmiştir. 

Somada Havalar Sıcak Gidiyor 
Soma (Husu11i)- Havalar çok 

sıcak gitmekıedir. Bu yllzden 
mekteplerde öğleden sonra ders 

okutulro am alc!adır. · 

Soma Hükfmıet Ooktorf uğu 
Soma ( Hususi ) - Kazamız 

hükumet ı.toktorluğuna sabık Ay
dıu Sıhhiye Miidür.U Sadık Bey 
tayin edilmiştir. 

Yeni Bahtiyarlar Arasında .. 
• 

Büyük ikramiyeyi Kaza-
nan Dimitri Ef. Diyor Ki: 
Arbk Havada Tayyare Görünce 
Derhal Şapkamla Selam Vereceğim 
Son çekilen Tayyare Piyang~ 

sunda yQz bin liralık bllylik ikra• 
miyeyl kazananlardan dtSrdtl belli 
olmuıtur.: Harbiyede Moyva ıo
kat ı.da M. Şenenin kızı ve 
bileti müşterek olarak aldıklan 
bir zabit, harbiyede kunduracı 
Viçen ve arkadaşı makineci 
Dimf tri efendiler. 

Dun bir muharrlrimb bunlula 
konUJmuıtur. YU.1 bin liralık ik
ramiye çıkan biletin onda birini 
Matmazel Şevre ve arkadaıı bir 
zabit, diğer onda birini de Dimltrl 
Efendi ile arkadqı Viçen Efendi 
kazanmıılardır. Bunu öğrenir ıs;. 
renmeı adreılerino gittim. tik 
önce Matmazel Şevrenin evini 
buldum. Matmazel Harbiyede 
Meyva sokağında 16 numarada 
oturmaktadır. Kapıyı çaldım. 
Pencereden sarışın, güzel bir 
matmazel fransızca " ne istiyor
sunuz? .• Dedi. 

- Tebrik ederim Matmazel, 
dedim. 

- Neyi? 
- BUyiik ikramiyeyi kazan-

mışsınız. 

- Siz kimsiniz? 
- Gazeteciyim, görüşmek iı· 

ti yorum. 
Sarışan matmazel biraz dü· 

şlindU, gülümsedi ve cevap verdi: 
- Bileti kazanan matmazel 

burada değildir. Adadadır. Bana, 
gazetelerin bunu yazmasına iste· 
mediğini söyledi. 

- Neden? 
- htcmiyor; tabii arzu edil· 

miyen şey yazılmaz. 
- O matmazel aız olmı· 

yasınrz? 

- Hayır efendim, ben de
ğilim. 

Bunun üzerine karşıdaki bak
kal Garbise gittim. Garbis Efendi 
şu malümata verdi: 

- Biiyiik ikramiyeyi şimdi 
konuştuğunuz matmazelle arka· 
daşı bir zabit kazandı. Matmazel 
o zabite fransızca dersi veriyor. 

Matmazel Şevre dün akşam 
!.ıize geldi. ikramiyeyi kazandığını, 
bilet kendisinde olduğu için in· 
kar etmiyerek zabit arkadaşına 
da yarısını vereceğini söyledi. 
Matmazel parayı alır almaz ban· 
kaya yatırmak ve saklamak 
fikrindedir. 

Öteki bahtiyarlardan Viçen 
Efendi dükkanında yoktu. Çırak
lar Teşvikıye Palasta (3) numara~ 
da oturduğunu ve öğleden sonra 

hanımı ile gezmiye çıkacaklarını 
söylediler. 

Derhal Teşvikıye Palasa gittiın. 
Önüme bir genç kız çıktı. Dük
kandan geldiğimi ve Viçen Efen· 
diye mühim bir şey ıöyliyeceğimi 
anlattım. Birkaç dakika sonr~ 
Viçen Efendi geldi. Elimi uıata· 
rak tebrik ettim. Teşekkür etti. 
Konutmıya başladık. Viçen Efen· 
di diyor ki: 

"- Şimdiye kadar tayyareye 
alta yüz lira kadar bilet parası 

verdim. Tlirkçede bir darbımesel 
vardır: "Tekkeyi bekli yen çor
bayı içer.,, Bir gün kazanacağımı 
Umit ederek bilet almakta devam 
ettim. Nihayet çıktı. Beş yilz H· 
ra kadar bayilere verdim, biraz 
da borca harca gitti. Elimde bir
kaç bin Jira kaldı. Bununla dük
kAnı büyülteceğim. Fakir bir 
adam ne yapabilir? Biraı da 
biricik kız çocuğumun tahsiline 
S'flrfedeceğim. " 

Bu aralık resmini istedim. 
Bizim konuımamızı dlnliyen ha
nım: 

- OJmu, ol naz, dedi. 
Viçen Ef. de bunu teyit 

ederek dedi ki: 
0

- Göz benim ıansımı ça
buk tutar. Guetelere yaz ı.nıa11nı 
iıtemem. Biraz yuDUflar, ıfl 
bari fazla bir ıey yazmayın.,, 

DUkklndakl çıraklar, bugln 
aııeden ıonra hanımınızla ber ... 
bor ejlenmok llıere dııarı ç,ak .. 
cağınızı söylediler, dedim. 

Viçen Ef. gOldll Ye: 
- Vay çapkıDlar, vay, declL 

Aynldım. Tekrar dOkkiaa git
tim ve içeriye girer girm11 r 

- Merhaba Dimitri Efendi. 
dedim. 

Yeni bahtiyar derin, derin 
baktı. 

- ikramiyeden memnunsun 
tabii? 

- Tabii memnunum. 
- E, Dimitri Efendi, bu pa· 

rayı ne yapacaksın ? 
- Ufak bir ev ahp çocukla· 

rımı koyacağım. 
- Baıka bir şey yapmıyacak 

mısın? 

- ( J 500) lirasını kızım için 
aaklıyacağım. Bir kısmeti çıkarıa 
onu vereceğiz. 

- Ne kadar babıiı verdin? 
- Cemiyet için (500) lira 

verdim. 
- Kaçıncı defadır kazam• 

yorsun? 
Birinci defa. 

- lılerio nasıl? 
- Çok tlikllr, ekmeği çıka-

rıyoruz. 

- Peki, bilet kazanınca ey. 
dekiler ne dediler, ne yaptılar 1 

- Ne yapacaklar, çok se
vindiler. Havada bir tayyyare 
görür görmez şapkayı çıkarıp 
selam vereceğiz. 

- Hamm bir .şeyler isteme
di mi? 

- Hastadır, gelecek sene 
Bursaya banyolara göndereceğim. 

1. A. 

Matbuat 
Cemiyetinin 
Bir Teşebbüsü 

-----
Cenıiyet, Gazetecilikteki 

Sözleri Derliyecek 
Matbuat Cemiyetinin geçen· 

lerde toplanan kongresi, dil in
kılabında Cemiyete düıen vazife
nin dikkat ve ehemmiyetle 
yapılmasını kararlaştırmıştır. Ce
miyetin yeni idare heyeti dünkü 
ilk içtimamda bu hususta da 
mliıakerelerde bulunmuş, gazete· 
cilik ve matbaacılıkta kuHanılaa 
sözlerin derlenmesine karar ver-
miılir. Bu itle meıgul olmak 
üzere meslekte nispeten eıki ar-
kadaşlardan bir heyet te~kil 
edilmiJtİr. Muharrirlerden Ahmet 
Cevdet, Sadrı · Etem, Refik Alı
met, başmürettiplerden Hayri 
Muhtar. musahhih lhsan, istihbar 
ile meşgul mubarrirlerden Sabri, 
kitap tAbilerinden İbrahim Hihııi , 
Ahmet Halit, makinist İsmail 
Hakkı, lir.otipi mütebassıılarmdan 
Feyzi, hurufat dökümhanesi s a· 
hiplecinden Mehmet Ali ve Hayik, 
tevzi ınumurlarmdan Cevdet ve 
Mehmet Beyler bu heyete seçil· 
mişlerdir. Devlet Matbaast lVHi· 
dürü Hamdi Emin ve Vilayet. 
gazetesi memuru Şemsettin Bey
lerin de bu heyete iıtiraklıori 
rica ohı~ıacaktn-. 
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Bir Başından Vak'a/ar: 

z lluharrlrt: 
Amold OalopeR 

-86-

~ayatta Şirin Ve Sevimli Sefiller Olduğu 
Namuskarlar Da Vardır - Yarın Yapılacak 

Gibi Sevimsiz Ve Kaba 
Bir Teşebbüs .. 

V ~~~~~~~----

akıa Sen Tropezde iyi bir etmek mecburiyetinde bulundu-
lbatah değildi. Fakat hiç olmazsa ğunuzu kendisine anlattım. Yavaı 
dah tirin ve daha sevimli görll- yavaş yumşamıya başladı. Ümit 
llllyordu. Bilmem •dikkat ettiniz ederim ki kısa bir zaman sonra 
~i? Hayatta tirin ve evimli sefil- vaziyeti deha ziy de soğukkanlı-
er olduğu gibi ıevimsiz ve kaba lıkla teJAkki edecektir. 
llaınuskArlar da vardır. Şimdiki halde siz Madam 

Faıla olarak Sen Tropez, zeki Savariyi g<Srmiye devam ·ediniz 
'~ Şeytan, hatta menfaati mevzu· ve bu günden tezi yok kendisine 
u a~s olduğu zaman her şey ya- yanıp tutuştuğunuzu söyleyiniı. 
Pabilecek kabiliyette bir adamdı. Yüzde doksan hüsnü telAkki 
Oz ~endisine gösterdiğim izin edecektir. Zira daha evvel benim 
be ~ne.. atıldıktan Uç gUn ıonra kurduğum bir plan sayesinde 

nı gormeye geldi ve: Pirlatın ne matah olduğu anla· 
ı .... 7" Zannederim ki iş ilerleye• mıı olacaktır. 

~eıqjr, dedi. Madam Savari haki- Sen· Tropeze birkaç nasihat 
V aten gUzel ve şirin bir kadındır. daha verdikten sonra: 
~kıa ilk dakikalarda bana karşı - Haydi bakalım, timdi, 

~o soğuk davrandı, fakat bila- güle güle gidiniz! dedim ve o, 
are aı çok yumuşadı. dışarı çıkar çıkmaz ( Edith )i 

tik Kendisini evinde ziyaret et• . çağırdam. 
t n sonra sokakta da karşıla· Karım bermutat kapının ar· 

~:a~ şekilde tertibat almıştım. kasında idi. içeriye girince: 
b ~ açıkçası pusuda nöbet - Her şeyi işittim, dedi. 
t ~ ·yordum. Bir dakika konuş- Bana öyle geliyor ki, bu Sen -
du 1 sonra yine beklemiye koyul· Tropez denilen herif giriştiği işte 
d unı. Nihayet bu sabah ikinci muvaffak olacaktır! 
't.. olarak karşılaştık. Derhal Fakat Madam Savariye pek 

•e anı verdim. Mukabele etti, he· yazık olacak! 
inen Yanına yaklaştım. Okadar - VaJlahi bana göre hava 

hoı, isler yazık olsun, ister olma· 
sın! Mhelenin esast Sen· Tropezin 
bu _ manevrayı çevirmesindedir. 
Fakat hunun için yalnız kendi 
kuVTeti klii değildir. Bizden de 
yardım beklemektedir. Bu yardı
mı y p cak olan ise ben deği
lim, sensin! 

- Nası 1 ben? Alay mı edf· 
yorsun? 

-- Hayırf Fakat beni dinle! 
Her ikimiz de ne istiyoruz? 
Para kazanmak, servet sahibi 
olmak değil mi ? Ala 1 Bu 
takdirde elimize mükemmel bir 
fırsat geÇ1J1iş oluyor 1 bu fır a
tın bize getireceği para öyle bir 
iki milyon değil, fakat dört 
milyondur. 

- Evet, anlıyorum. Bu pa· 
raya Seıı • Tropez'den Madam 
Savari ile evlendiği zaman eline 
geçecek olan servetten ayıraca
ğız! Fakat dikkat et, bu Sen• 
Tropez denilen herif sağlam 
bir ayakkabı değildir. Ka
dın ile evlenmesi paranın üzerine 
konması ve bize de bir metelik 
hile vermeden savuşup gitmesi 
mümkündür l 

(Arkası nr ) 
..,.,_ ·= ... ~=p·~~an bulunuyordum k1 ne is

d dıgırni anladı ve bana karşı Resminizi Bize 
====-===- ---. 

Gönderiniz, erhaı vaziyetini değiştirdi. Sakın 
•ertıe111t. w. h k . . s·1 . • ir .. 
k' 'tf ıgıne ü metmeyımz. ı A· 

'.
8 hayrete şayan bir yumuşaldık 

Rösterdi. Kendisini dansing" da· 
~~t ettim. Tereddüt eder görün-

, fakat sonra gülilmsiyerek: 
b - Hayır, münkiln değili Ceva
l ını verdi. Çaresiz iştihamı başka 
t~tn~na sakladım. Fakat ayr brken 
)' ınıı o tarzda sıktı ki iştihamın 
a ın bir :zamanda tatmin edile

te" · · 
iını muhakkak gibi görilyorumf 

F k Anlaşacağamız şüphesizdir. 
kad t bu anlaşma bir evlenmiye 
rn· ar vaıacak mı 1 Burasım bil· 

1Yorum ı 

)' - Gönderdiğim rapor tesirini 
n!nıaşbr. Bundan şüphe etmc
•o w 

11 Fak t kadını Pirlaltan 
h iklrnak, hattA iğrendirmek için 
dır k? bir teşebbUsUm daha var-

8~· onu da yarın yapacağım! 
ald ~z teşebbüslerinizi mümkün 

a ugu kadar sıklaştırınıı, hedefe 
rac .. 

agırnız muhakkaktır 1 
lıy- ·Ben de buna inanmıya baş
en:~urn ! Fakat LUsi'ııin bana 
y ışe vermekle olduğunu saklı~ 
ay:'Yacağım. Bu haris, hadit, 
k dı zamanda çok yapışkan bir 
bet ;ndır. Kendisinden herşey 

enebilir ! 

r d- Merak etmeyiniz 1 Ben bu-
n ne U d 1 da k ~.ne uruyorum. cabın-

lal endısıne karşı şiddetli vası
bira~ .ı mGracaat ~de biliriz. Zeki 
tne t~ındır. Fazla ilerisine gil
kakrne lazımgeleceğini muhak-

anlıyacaktır. 

d Alelhusus evlendikten aonra 
a kend· · · ed ısını görmiyc devam 
eceks' · S 

tni •naz. adeco roller değiş-

koş ]olacaktır. Zira evvelce iki 
ca ı b' ı 

koc 1 . ı~ cadııı vardı, şimdi bir 
ik· ? ~ ılu kadın olacaktır. Her 

ı ını de . d 
etmek .~ynı. erecede memnun 
<:I' . ' yuzlerıne gülmek .sizin 
ınızded: .r. 

l'lle :-. Oh bu cihetten merak et
Yınaz M··k 

Pab·ı· . . u enımel aktörlük ya-
ı ırıın ! 

"ok-t O halde meraka lüzum 
J ur B iki · 
ilen . e ııze de söylemiştir. 
lcıa gb~çen srün Luriyi gördüm ve 

a ır m"dd t · · u e ıçm gaybubet 

Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
He.:.;nıiııb.i kupoıı ile giiııder!ııiz. l\upon digur s.1)faıııııılatlır. 

3 Ödemı,te Reşat B.: SuaUeriıı 
cevabı: C:abuk .. 
kırılır ve ınü-

tecs::>ir olur, 
arka daşlariyle 
i) i geçinmiye 
tarufta.,.dır Ze
kidiı. Kafa:,ile 
ç a l ı :: ın i.lk tan 

hazzeder. Oku· 
magı SC\'Cr, 
eğlenceden 

mahrum kalmak istemez. Büyük
lükten bo~lnnır. Uysallığa tema
) ül eder. 

• 7 Zlyaettln Ef.i (Fotoğraf mm der-
cini istemiyor.) ~lagrurdur. Ken
di~:dne lakayt kulınma:,ını i~ternez. 
Küçük :. C) lcr i izzet nefis meselesi 
yapabiliı. Hazan Lok süzlü olur. 
l\lcdihten teıuetdühten hoşlanır. 
Cömertliğe tcmay iil eder. 

4 va,er B.: His ve hayal~ sev
gide ınal"eraya 

fazla yer \ ı'r· 
ıni~tir. Tt•ıniz 

\t• "ık oi)in· ,, .,, t'." 

nı ck \ e moda 
<'" rı') an kırına 
tfılıi olmak İs· 
tı· r, zı; va lı i re 
ılalıa ~;ok ı·lıeın · 

ınİ) C l \ı·rir. 

Muhit '~ ıııu· ' 
lmtal 111t sıkına?. tehlike Ye ınüca
dd<' giiriillii \ı} kct\~ad.ın içtiııap 
eder. 
-========~r= ==-a 

Yeni Neşriyat 

l<adro Mecmuası 
llı•r sa vısı lıth ilk bir hamlo ile to· 

kil.uıiil gi.istcreıı ·Kadro mecınuaFıınrn 
o uııcıı 11<1) ı ı drı lıirı:ok kıymetli ya
zılarla çıkmıştır. Bu :ı.yuh ;;oo,oo0,000 
liralık '1' ırk hlittcs-i vo dııha b:ıoka 
ılikkate şayan y.lzılar vardır. 

TUrk Kadım - Monıle ·etteki ktlllın-
hk !lemiııin durguııluğuııu tabrilı• 
iı;iıı yaıılıınt bir kitnı>tar. I:fza)İt Su
at Baııımııı<lır. 

21 Muhittin B.: Zeki ve ,endir. 
Sokulur \ e keıı

di-;ini scvdir
mesmı bilir. 
Soğuk durmaz, 
ar ka <bş la rilc 
şakalaşır, ve 
mizah menu· 
farile alakadar 

olur. Gözü bil· 
yiikte ve bil· 
yüklükte d i.J.·. 
Cazip ve şa~aalı bir hayata karşı 
zafı vardır. :i\lnlırumiyete tabanı· 
mülü )Oktur. Yorulmadan kazan· 
ınak ve refaha mazhar olmak is
ter •. Muhit ve muhatabını sıkmaz, 

He)ecan ve hayalini atıl bırak
maz. i\fenfaatlerinc karşı hasis ve 
fakat yüzü pek değildir. 

• 5 Muhsin Et.: Atak ve atılgan 

değildir. İşine 
gelen şeyleri 

tetkik Ye te· 
ces:"!ÜS ctıne::ıi· 

ni bilir. l\len
f a a t l ar ından 
kolaylıkla fora· 
gat edemez, 
nef~ini dii~ü-

uür. Temizliği 

'e intizamı Ee· 
ver, malının ve e~yasının kıyme· 

tini bilir. 

• e çorumda Sabri B.: Cid<lidir. 

Alaya laühali
liğc gelemez, 
hazan inatçı 

ve hırçııı olur, . 
mün~aşadan 
hazzeder, fikir
lerinin kabul 
edilmesini is-

Küçük ter. 
görülmiye ta· 
hammül ede
mez. 

Zafi7ctl umumiye, işlihaıııdılc ve kuvvehızli!i; 
faiod Ye tesiri görlllen: 

FOSFA L 1 

ŞARK ALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EK 

Kiralık apartıman 
Osmanbeyde Tramv•ya 

tr JI k k 

Şişlide Osmanbeyde 
Afitap sokağında 18 nu
maralı Araksi apartıma· 
nının 6 numarası kiralık
br. 5 oda, bir sofa, 
su, elektrik, havagazı, ı 

güneş ve hava 
ı--- K pıcıya mUracaat ediniz ---------

Yeni Türk Mecmuası 
Yeni Türk Mecmuası İstan· 

bulun kliltur mecmuasıdır. İlk 
nüshasında Ahmet Şükrü, Falih 
R1f1C1, Faruk Nafiz, Hasan Ali, 
Nurullah Ata, Bürhan Ümit, Re· 
şat Nuri, Ahmet Cevat, Nusret 
Kemal, Mustafa Şekip, Salih 
Murat Beylerin makalelerini din 
ve ahlAkın kaynağıoa dair Berg• 
sonun meşhur eserin tercümesini 
behemehal okuyunuz. 

Harp MalQllerl Cemiyeti Umu· 
mı Merkezinden: 

1 - lıarıı m:ıl fıllerinin ınaa1larile 
terfih rnınlarının 1847 )lo. 1ı kanunun 
2 inci maddesinin A ve D fıkraları 
mucilıinco kazanç ve 1890 No. lı kanu· 
ııun 2 inci madtlc inin B fıkrası mu· 
cibinco lmlır il vergisinden mütc na 
tutulmaları lrmın geldiğini 1 liye Ve· 
k~lcti Celile inin 3634·34 No. lı emir
lerilo bilumum c!ofterdarlıkfara tamim 

oclilmi9tir. 
2 - 5jl No. lı terfih kanunu mu-

cibint'e 200 lira değerinJo ar:ız.i toh izi 
icnbcdcıı betinci vo altıncı 'dorccedcn 
mnllıl cfnıttan 9iındiyo kadar arazi al· 
mayaulara i tihkaklarının derhal tofrizi 
lflıumu Mnliyo Vek!ıloti Celilcı;iuin 301-
!;8 !\o. lı cmirnamclcrilo dc!tenlarlıl·· 

Jara tamim olunmuştur. Gerek \"Orgilcr 
hakkında yaııhıhğa m aruz kalmış olan 
ve· gerekse nrazi alamıyan malOl nrka
da9ların derhal merbut bulundukları 
malmüdUrlüklerine ınOraca:ı.tları ric 

olunur. 

--lst. 3 Uncu lcr• Memurlu
ıundan: 
Şi~li'do luct P.LŞa namı uiğer Elıe· 
kezi 1101rnğı nda ·valds apartma.nmda 

7 No, da Aziz Aınatör B. 
l'erto\'nlyal vakfınııı bedeli İl'ıır· 

dan ba kunturat alacağı olan 6l2 lir -
nın ııuı.1\ masraf baciz yoliylo tahsili 
hakkında 'aki takip talebi iizeri no 
tnr ıfııı ız.a ödonıo oıııri gönllC1ril miş 
İ"'e do ınP1.kOr mahalde olduğunun ve 
vapılnn tahkikat netice inde lkftmetgil.· 
bınıım meçhul bul nduğu unla ılma
sma binaen b:ıkkmııda. ilfüıcu tebligat 
icrasına ı,arar 'erilmi~tir. Tarihi il.ın· 
dan itilıaroıı b;r :l) zarfında lıorcu 

masraflarıyla lıirlikte ödemeniz H\ıım
dır. Borcun tamamına \oya lıi r kı ıuı· 

na ya.but alacaklınııı takibat icra<ıı 

hllkkrn;ı J;ı.ir hir itir:ııııı ız "arsa lıu 

hir ay içinde ,ifıı.lıC'ıı ve)n ) azı ile 

hildirınoniz ' e borcun bir kı ırııııa 
i tira7. ettiğiniz ı aldc o kısının c'lıct 'c 
miktarım aç ıkça gfö•terıneııiz l.Lztnıdır. 

Aksi lcikdirdo itiraz etmomi9 sa) ılnca.,ı 
vo borcu todiye veya itiraz otmedit;i· 
n!ı takdirde y ine bu mfddet içinde 
icra vo iflfi.s kanununun 7 üncn mud· 
desi mucibiıH'o mal b<"y:rnındn lıuluıı
mnııız m ı heyauındıı bulunın:ız anız 
hapisle tıızyil~ olunncağınız ve haki· 
kata. muhalif mal lıeynıımda buluııur
eırnız hapisle ccza.laııdırılal'.aksınız ve 
l>orç ödenmez veya itfru olunmıtı ise 
cebri icrara doTanı olunacağı mezkur 
ödeme emrinin tebliğ nı. kamına klim 
olmak üzere il!l.n olunur. 

SATILIK HANE ~2::'i!~ 

Y edikulede imrahor lıyas Bey 
mahallesinde Hacı Manol EQ

kağında 134 136 No. ev ucuz 
fiatla satılıktır. lstanbul Telefon 

Şirketinde Kerim Beye 
lhlımmı1Z1ııı.. Müracaat ..-l!fi::mıı ... 

r. A. 
K raklfy BlSrekçl fırını 11ra ında S4 

Kocnell icra Dair slnd m 
Bir borçt.ırn dolayı mahcuz olup 

satılına ı takarrür eden 825 adet ınan· 
da ve karasığır ineği ve erkek kotum 
maııdasilo ökUzfl müzayede suretile 
16-10-032 pazar günü snat 14 ten iti· 
baron Uzun bey kariycsinde ımtılaca.· 
~"lndnn taliplerin yiizdc yedi buı:nk 
pey akç:ı.larlle ycvnıil ınezkQrda Uz n· 
boy knriycsindo hazır bulunmaları 
ilAn olô.ııur. 

r.ra====~==========::ı• 

Eşkişehlr icra Mamurlu· 
ğundan: Tamamına (6700) lira kıy· 
met takdir olunan Eskieehlrin ~kça· 
alan mahnllct>indo Cami sokağında ntik 

3 cedit - 5 ?\o. lu hane i!o iki adet 
zahiro ambarı ve on beo dirhem su 'o 

elektirik tesiaatıııı mllt tcmil 'o m 
bağ~e olan ınozk1lr hanenin ta namı 

5-11-932 tarihine mils:ıdif cumartesi 
gUnfl s:ıaL 14 den lG ya kadar 1: kiv(r 

bir ikinci icra Memurluğund. .ı · • -
o:ı.ktır. Saht şartnamesi 13-10-932 ~i-

bindo divanhaneye talik edil mi, tir. 
Arttırma ikincidir birinci nrttırın:ı !\ 

(2000) lira pey vaı edilmiştir. ı: ı f. 

arttmınııı üzerinde bırakılacaktır. Ar· 

tırma)a iştirJ\k için % 10 t ıııinat 
akçası l:1zımdır. lh. lo bedeli peşin 
alınacal, tır. Hahları tapu eicililo s bit 
olmayan ipotok alncnkhlarrn vo digor 

altlkndımının YO iriifak hak sa lıipleri· 
nin lrn.klarıııın ''C husnsilo faiz ,.c m:ı.· 

sarifo <l. ir olan iddialarını ilin tarihin· 
den itil nrcıı J irm i gU n içi ndc , o OY· 

rakı mn bitelerile bildlrmel<ıri l:lzıın
dır. 

Aksi hnlde luıkbrı tapu icllile 
eal.ıit ol mı~ an satı~ bedelinin p:ı) hıı

~:mııdruı hnri~. kalırlar. Ye bc1 i3 e 
rusumu ,.e m sarifi ıı:ıirouin mliıt riye 
ait bulunduğu ve dalı fazla malfımat 
almnk isteyenlerin !)3l·118 doss :ı n u

marnsilo ıneın uriyoti mize mUrnca:\tları 
i lan olunur· 

--1 a 

Beyojlu DlirdUncU Sulh Hu. 
kuk HAklmll61nd n: 

Beyoğluııda Parıo kkapıd:ı flıi:ıo
yinnğa mahn lesinde Kurabiye •>l,:ı.· 
ğıııda atik ~G ccılıt :.?4 No. lu lı: u de 
sakin iken 12 12 930 tarıhiııdo Hfat 
oJen Jusul ıncb'usu sabıkı Nuri Beyin 
terek ino mahk mcce ,·az,iyct edil· 
mittir, Tarihi ilandan itilıaren C'Glıalıı 

matlup ve nlf\katlar. ııın h'r ay 'o mi
ra cılarııı üç ay zarfında Beyo#l ı Dör
dilncü ;:,ulh Hukuk mahkeme ine rnU
racaatları liızumu ilSn olunur. 

lstanbul OçUncU lcrasmd n: 
Hir lıorcun temini için nıalıc ıı. , e 

par.ty çe' rilınesi mukarrer ot ıı :ıdt't 

t:;crn to Gedikpa{ada. Xo. U .M lr. ııgoz 
f:ıbrika ınd!l 18 l"Şriniı "'el !l . ..! t ri
lıimle saat 12 ılcn 13 ç" k. ıi.t ,1tıl:ı
caUır. Talipll.'riıı ınahallind<' rnı.ıınu
r una nı lrnC'.ıatları il11.n olunur. 
c:=--- • 

Yedinci icra 1".'femurfuğun
dan: Bir lıor~·t.ııı dohı:ı nıalıc:uz \'O 

paraya co' rilınosi rıı•ık .rrtır Jolrnutaya 
ait ına ,\ ' o snnılal~ .\ ll-10-!)J:! t.ni
hiııe ırıfı :ıdif p:ı.znrı ı<İ gilnfl s:ıat !) dan 
itibaren atyaı.nt'ıl:t Ç:Hlırcılard;l bil· 
mOuıl ede açık a.rPrm:ı surotife •atı la 
caoı ilD.n olunur. 



SON POSTA Teşrinievvel 14 

16 BiRİNCi TESRİN PAZAR GÜNÜ 
' 

Talili FORO Sahibi anlaşılacaktır 

• 

Veni bir Forct arabasının meccanen hediye edllmesını veya beClellnln 

verilmesini istihdaf eden Ford ikramiyeli satışları hakkında geçen 

t.tazıran bidayetinde tafsilat verilmiş·tı. 

I 

Bu satışlar halkın pek büyük raQbetıne mazhal' olmuştu~ 

Keside merasimi 

16 BiRiNCi TEŞRiN PAZAR GDND 
SAAT 11 DE TOP.HANEDE FORD 
FABRIKASININ SALONUNDA 

Vapılacaktlr~ 

Bütün Ford müsterilerinin bu samimi merasime iştirakleri rica olun~~ 

LINCOLN forcısol\ 

AIRCRAFT 

: 
1
• •. •,. •, •ıı•ı.:-.•a•t•Ş•()r•:d•t!•tı•ı•ıo• .. •u•ıii•k•u ı•ı ıı•n•oı•, r•ıt•h•al•)•,a•,a•m•n•k•j•st•iy•o•n•t:ı•lt•·IJ•l.•lı:ı•ro-nı•1ıl•ıi•m•f•ır•:ıa•ı l!! •--• M Ü J D E 

1 << Darülfünuntular Yurdu>> ıstanbuida ilk cıe1a olarak 

• MUHTEREM 

ÇEL fIKÇILERE ve PIRINÇÇ LERE 

j Memle•ellmtzın yegAne lıUyUk ve h•klkl tal•lı• yurdu MISIR Sf.Z HEYETİ 
1 

MiikC'ınmcl mefruı yatak odaları; mlltalea salonu; gazino; radyo; :tarafandan 15 teşrinicıv,.ı cumartui 

1 
hırntam ; tabldot nefis ycrnckj mtikemmcl konför ... Fakat Yurda akıamrndaı\ itibaren 

yalnız talebe olanlar kabul edilir. f E R A H 
la uoaı-UJfUnunlular Yurdu,, ~:ır.ıçlı·rn~l.ı~tı J\ı~tııııııtlaJır . ..--.. ,. ___________________ ...., Si NEMA S 1 N DA 

J p E T R Q L . 5 konser verilecektir. 

1 
-NiZAM-

SAÇ DÖKÜLMESi VE KEPEKLERiN 
en müe,sir ilacıdır. Saçlara uzatır, 

kuvvetlendirir. 
' .. 

1 LiRA YA YÜZÜ İLE KUŞTOYO YASTIK 
J;\t,nılıııl'cl:ı ('nkuıakı; ılar •• 'arıılal ,\ ac·ıl:lr'dıl KuftOyU Fabrikasında ku ı · 

tfı~ liıılm k ilo 11 100 kuruş, yı11.0 ilo ~organ 1:!, ' ilto lO liradır, Kn~Ulyiiııo 

ıaı ı.lı mı kuınt41lar tırılunur, Topt:uı aalııta. tenzilıH vardır. Tel. :?!10~7 

,\ııı.ııra.'ch 111.tı' ma:::-a·1.aMt: SAL Ti FRANKO 

NEHARi - Nişa11taımda - LEYLİ 
MabeyindliK ve Halil Rifat Paşa konaklarında 

ŞİŞLi TERAKKİ LİSESİ 
Tesis tarihi: 53 sene evvel 1879 tarihinde Selanilde 

ilk, Orta, Lise smıfları - Fransızca, lngilizce Kurları 
h:ı~ıl 11111:ıı11f'l(•S i: llı •rc.iiıı 111 daıı 17yH kadar ~apılır . .Ayrı uyrı lıiıtnlanla 

1 ı z , •• "rkck t11kue,\·o rıı:ılı" ı-= it') ti t,f'~l.il dı ııwvcu ıtur 'l':\liııı :ıl11~1111f' ;.:iiııdı'rilir. 

KIZ - Telefon: 42517 - ERKEK 

İstanbul Belediy~si 113.ııları f ~ 
-----.-.~~--~:__!! 

Bostancı ile Maltepe arasında Küçiikyah tesmiye edilen mev· 
idin mevcut ııufusuna nazaran rnüstakı1en idaresi ve ( Kiiçiikyah 
köyli ) namile tevsinıi hakkındaki İstanbul Vilayeti İdare Encümeni 
kararı Dahiliye V. Celilesince l ~ıısip edilmiş olduğu ilan olunur. 

)#. 

J886 numaralı otomobil sahibi Kemal Efendinin vesaiti nakliye 
resminden olan borcunun tahsili için haci'l. altına alınan Berliye 
markalı kamyoneti 20 IO 930 tarihine rastlayan perşembe günü aaat 

• 11 de Takıinı meydanmda bilmüuyede aatılacaiı ilin olunur. 

ÇABUK ve S H H 

u U7., ~abıını.uı, fırı;: l~IL 

T 1 R A Ş olıu:ık 
i!\tttr ntl!<irıiı. 

RAZViTE 
J,rarııini kull:ıııınıı. 

MiKROP oları fırı:at.ıruaıı, yüıii· 
nitdlıı <·ildini Lııruıtımrn potaslı 

kreııı vts 11a lıu ıı lanlaıı kıırtııl u r·rn
nı·z. l'iicflk 'e lıliy!ll, t111ılor 

-:.•ard ır. llı•r ytırılu ~atılır t>r•poıııı 

, .e1ildirck, ı-:ıv~tt·ıy:ın ilan ı ~o. IU 
'l'el. :!o1:ıt ...---• 

FABRIKASI 
lıtanbul ÇenbErli Tas 

- - --------·------
~o • a»osta MaUıa• sı 

-=- """" 
Sahibi : Ali Ekrem 
N•triyat Müd!irü: Halil Lütfi 

fennin en aon tcırakkiyabna her an takip o den 

IST AN BUL· ÇEL TIK F ABR·tKASI 
pek mUaait 4eraitle faaliyet• b•tlamııtır ve beher okk.\ çeltik 4l para7a temlı:lenlr 

ardiye tlcretl alıamaz 

~ aHUç : t"enrr caddesi, Aptl Sı.ıbaıı No. 302-388 feol ~Ot06 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

Bu keşidede büyük ikramiye 

40.000 Liradır 
Piyango şiındiye kadar binlerce kişiyi zengin 

. etmiştir. Fırsatı kaçırmayınız. iştirak ediniz. 

100.000 

25.000 

15.000 

10.000 

Lira kaıanan 409 l numarah biletin üç parçası lstan
bulcta, bir p<trçaıu Bursada satılmış, diğer parçaları! 

satılmamı9tır. 
Lira kazanan 18572 numaralı biletin bir parçası lstan· 
bulda, bir parçatt lımirdc sattlmış, iki parça11 İ!tanbul
da, bir parçası Tekirdağında bir parçası Eıki~ehirde 
sahlamıyarak iade P.dilmiş dört parçası satılmamıştır. 
Lira isabet eden 716 numaralı biletin iki parçası İs
tanbulda bir parçası Bursada satılmış, bir parçası 
İstanbulda satılamıyarak iade edilmiş alta parçası 

satılmamıştır. 

Lira kazanan 131 :l3 numaralı biletin iki parçası fstan
bulda, bir parçası Gazi Ayantapta satılmış mütebaki 
parçaları sahlmaınıştır. 

1 T E Ş Vl K 1 S A N A Y İ 

L
Hanımlar Biçki Dikiş Mektebi 

Tedrisata başlanmıştır. Talebe kaydi devam etmektedir. 
Divanyolu caddeai Karababa aoka~l köfe&İ, Telefon: 2.299.ı ---


