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lzmirde Yarım Milyon 
Liralık Bir Dava Açıldı 

---------
Hadise Dokuz Sene Evvelki Bir 

Doğmuştur Gümrük Muamelesinden 
lzmir, 30 ( Husuıl ) - Gnm-T muameleyi yanlıt bulmllflar ft 

rllk idaresi, lzmirin bellibqlı gUmUk resminin ( ipekli ) tarif..t 
tllccarları aleyhine yarım milyon 
liralık bir dava ikame etmiıtir. 
Davanan esası şudur: 

Tramvay ""••nın yeni bir taa•vvurunden bahaedllmekledlr. iyi haber alanleran bize ver · 1 
"'810"'8tmı ...... ftrket birinci VG ikinci mevki arabaları tevhit etmek, yalnız blr çeflt tramvaf 
... etmek \ll••vvutı1ndadır. Bu leaavvur tahakkuk ettlll tekdirde arabalar hep ayni renkte olacak va 
llllet Ucretlerl de blrl•fdrtlecek, renlden vaaatl bir Ucrel teabH olunecakbr. Faket elakad•rlar 
"8yle lllr lfln hakikat ••heaın• lntlkell için biraz zamane •htlyaç oldulunu allylemektedlrler. 

923 senesinde lzmir GtımrD
iüne, birçok tacirler namıaa mO
him bir parti ipekli kumaı gel
miıti. Bu kumqlarm ytızde dok· 
sanı pamuklu, yüzde onu da ipekli 
idi. Gtımrtık idaresi, o zaman 
bu kumaşlardaki yllzde on dere
cesindeki ipeği ( tezyinat ) ne•'• 
inden sayarak bu kumqlardu 
pamuklu eşyaya mahsus olan 
gümrük resmi almııb. Fakat 
gümrük müfettiılerl, gtımrUğibı 
eski muamelelerini g&zden geçi-

üzerinden alınmasına mllaaaip glr
müılerdlr. Gtımrtık idaresi de 
bunun llzerine mal getiren tacifıt 
lere müracaat ederek nokaaa 
alınan resmin iadesini bildirmittL 
Fakat bu mOhim paranın benli 
tahsil olunamamua ilerine l(Öm

rük idaresine yeni bir emir pi. 
mif, bu paranın allkadarlard .. 
derhal tahsili için ciddi tepb
bllalere giritilmeıl bildlrilmistir. 
Bunıtn üzerine de gllmrtlk iaa 
resi mahkemeye mllracaat etmif
tir. Fakat ıoraıı da pyanı dilı
kattir ki, tacirler bu itte kencB
lerinin tamamen hakh oldaldanm 
ileri sllrmektecilrler. - Adnan 

Halkın Kesesinden Çıkan 
Uyd rma Masraflar! 

Gaz Ve 

k 
Nefeaiae 

1 elur. 
ıilvcaea 

rir~en 003 senesinde yapılan bu 

Kurulta!JIR ·Eski Kütüphanelerde Ta-
B11giinkii rama Ameliyesi Yapmalı 
Mesai6i 

• Çünki Ortada Milyonları Alikadar 
llllyUk Dil Kurultayı •u .. n • ı • ,.,,., 
•1111•:-~- • --.- • ... ...,,..... Eden Bır ddıll "u .... 1 
.,. V ' •• V ' naıd~ -ı,Ü-Clalilkayı ne 
;:~:_lllNlc.lnd':-~11!.P't. ... ..._ ..... ,. • Q 1 kadu çabuk ıeçenem kazaya 
K•drl Abdu:•uh.aa."!.!'• Z.klr "''"'• ihUmallni o kadar ' .... ı Beyler 
tezlertnı lz•h edecekler, All 
Canip Bey Tenzlmeltan bugu. 
ne k•d•r TGrk dlll ,,. Ahmet 
C•vet Bey de l•nzlm•tt.n 
aonre reamr ve •lyear dll 
mevzuları etr ... nd• birer kon
ferena vereceklerdir • R . • 111yrıc• 

efet Nuri Bey dlllmlzln lh-
tlyeqlerı, Tellm ve Terbiye 
Relal lhaen Bey de labl•hter 
mevzuları Uzerlnde •llz •llr· 
Hreceklardlr. 

Oıdha üzllıae baka baka kararır. Kel bata t•mtlr larak 
liDke11ıedi(l11 eU öp, baflaa 1107_ 



ı Halkın 

Şirketler Fazla ?a
ra Mı Alıyorla ? 

• 
esı 

Bazı irııtiyaılı 'ir. etlerin nbo
ıı el eri ııd en !ada para aldık l:ırı 
eOylcniyor. Bu hususta hal
kımız diyor ki: 

Zcı.eri a B. ( Türbe, 211 ) 

- Birader, bize bir makbuz geti
riyor:ar ve parayı veriyoruz. Bu para 
fada mı, eksik mi bilmiyoruz. Bunu 
tnbit Belediye kontrol eder. Maıı• 
mafih imtiyazlı şirket tar feler nin 
biraz :t•ültsek olduğu •Öyleniyor, ve 
bana da biraz yüksek geliyor. ... 

Yusuf Yılmaz B. ( Mahmu(liye oteli) 

- Esa h şekilde tetkik edilerek 
mümkün ise, imtiyazlı irketler n 
tarifeleri biraz indirilmelidir. 

.... 
Yusuf izzettin B. ( Fındıklı Molla 

bayırında 16) 

- Bu şirketler bizden para ah· 
yorlnr. Koydukları ıaatleri kendileri 
kontrol ettikleri gıbi, tuisat için d 
bir para istiyorlar ve alıyorlar. 
Acaba bu istenilen para fo:zlıı mıdır, 
değil midir, bizce bir türlü anlaşıla
mıyor. Bu noktay1 belediyenin naza
rı dikkate alman şayanı arzudur. 

Ilamza B. (Taksimde, E!talipoe ga
ıin osu mUstcciri) 

- Oç ıene evvel Kadıköyde ba

tımdan bir vak'a geçti: Üç ay :zar

fında yirmi bir lira ıu para&ı istedi· 

Jer -rermedik, ıuyu kapadılar, aaati 

l'Ötürdüler. Her nekadar müncaat 

ettikao de dinlemediler ve parny• 

aldılar. Bir ailo uç ayda yirmi bir 
liralık ıu urfeder mi, ve bu paraya 
nrebillr mi artık aiz dilşünGn. 

Kanaliza~von 

.::>eiıeıer<1enberi Devam E
den inşaat Bitmek Üzeredir 

Şehrimizde kanalizasyon inşa· 
atı tamamen ikmal edilmek Uze-

redir. f şlemiye açılmıı olan ka
nalizasyon tesisahna evlerin ve 

ıair binaların mecralan bağlan
maktadır. Bu bağlanma işi bit

tikten sonra yapılacak irtibat 

ameliyeleri ayn bir paraya tabi 
tutulacaktır. 

Tanzifat 

mJ~im!li'ISm:!~i!::::lll! ................ m:lll ...... ımıı ........... ımili ................. . 

KTE Para Müzesi 
Tesis 
Ediliyor 

1 HiLALiAHMER 
Tacirler 
Mallarını 
Çıkartamıyor 

-----
Halı, tiftik hakkındaki takas 

kararnamesine göre harice hah 
ve tiftik göndermiş olup muka
bilinde hariçten mal gE":tiren ta
cirler, maJlarını bu aym nihaye· 
tine kadar gümrükten çekebile
ceklerdi. Fakat son bir kararna· 
me ile halı ve tiftik takası ilga 
edildiği ve karanamede bu şekil-
de gümrüğe gelmiş o!an malların 
ne suretle çıkacağı hakkında 
sarahat olmadığı ıçın tacirler 
mallarını çık artamamaktadır. 

• •• •• • • az opr su 
Münakasa Şartnamesi 
10 bin Sayfa Tutuyor 
Belediye Daimi Encümeni Gazi 

köprüsünün mali şartlarına ait 
tetkiklerfoi ikmal etmiş ve 4arl· 
namenin ana hatlarını hazırla· 

mıştır. Yakında Vali Muhiddin 
Beyin riyaset edeceği bir içtimn· 
da, hazırlanan bu esaslar üze· 
rinde son tetkik yapıldıktan son· 
ra münakasaya girecek olanları 
öğrenmek ve içlerinden mUnasip
leci seçilmek için dahilde ve Av· 
rupada gazetelere ilan verile· 
cektir. 

Bu iHindan sonra müraca-
at eden firmalar üzerinde tetki· 
kat yapılaccık ve roiir.ıtkr· Q,.... ,...• 

- ... ___ ., ... ) .. ~l 

b·ı klerle beraber münakasa 
re ı ece d f il~ edi-
artları ikinci bir e a an 

1ecektir. (10) bin sayfadan faz~a 
tutacak olan şartnameye de .bır 
b3ha biçilerek münakasaya gıre
ceklere aablacakt1r. 

Evkafta 
Hayrat Had~mes~nin Ma

aşları Yük~e\tılecek 
İstanbul Evkaf Müdürlüğün~e 

cihet tevcihi komisyonu teşekkul 
. ı'lk ic olarak mevcut 

etmış ve '6 • • 

mUnballeri tayin ve tesbıt et~ı!'° 
tir. Komisyon hayrat ~a.de~esın~n 

f .h. aksadile tevbıdı mumkUn ter ı l m . b r 
olan münhalleri bir vazife ll ın· 

Müzeler İdaresi, mevcut mn· 
zelerimizin tekamülüne hizmet 
ettiği gibi yeni müzeler tesisini 
de düşünmektedir. 

Yeni tesis edilecek müzeler 
meyanında bir de para müzesi 
vardır. Kısmen hazırlanmış olan 
bu müze çok zengindir. 

Paral&nn tasnifi, serileri ve 
devirleri tefri O{ edildikten sonra 
müze küşat olunacaktır. Müzenin 
camekanları, dolaplara ve meş-· 
herleri hazırlanmıştır. 

zarlık 

Asri Mezarlığın Plan Ve 
Projesi Hazırlanıyor 
Belediye Mezarlıklar Müdür

lüğü Büyükdere yolunda Maslak 
cıvarındaki üç köş~li arazide yeni 
kanuna göre bir mezarlık yap· 
mıya karar vermiştir. Geçenlerde 
Muhtelit bh- komisyon bu arazide 
kanunun istediği şekilde tetkikat 
yapmış ve burasını muvafık gör· 
milşl.ü. Yalntz bu toprağın, ceaet
fori çabuk tahrip edip etmiyece· 
iiğini tespit için tahliline lüzum 
görülmiiştU. Yapılan tahlilden müs· 
bet cevap alındığı için Mezarlık-

lar Müdürlüğü plAm hazırla· 
mağa başlanmıştır. esasen (932) 
bütçesine (40) bin liralık tahsuat 
kondugu -..~:_ hüt"".e cretir srelmez 

hemen tesıısı:na başlanacaktır. Bu· 

(5001 dönüm kadardır. 
rası . 

Evvela (2) metro yüksekb-
ğinde duvarla çevrilecek _sonra <la 
• • • du·· .. elti\erek genış yollar ıçensı .. 
açılacaktır. Mezarlığın tam. orta: 
sına Huriyetiebediye tepesındeki 
gibi bir abide yeri ve meydam 

yapılacak sonra her (100) metroda 
otomobil geçecek kadar ana yol
lar ve her (12) mezar arasına da 
"k' . derecede küçük yollar açı
ı mcı h .. 1 .. 
lacaktır. Mezarlıkta be er o u 
. . üç metro murabbaında yer 
ıçın •·· d 
ayrılacaktır. İki mezar arasında a 
(5\ı) santim aralık bulunacaktır. 

Kullanılmış 
Elbiseler 

Mekteplilere 
Sıcak Yemek 
Verecek 

Hillliahmer Cemiyeti lstanbul 
Merkezi, bu sene de muhtelif 
mıntakalarda okuyan fakir ve 
kimsesiz mektep talebelerine 
sıcak yemek, helva, peynir ver
mek iç.in bütçesi11e tahsisat koy
muştur. Bu yardıma on beş gün 
sonra başlanması muhtemeldir. 

Beden Terbiyesi 
Yüluek Beden Terbiyesi Melde

binin bütün bzızırhklan ikmal edil
miştir. Mektep yakında açılacaktır. 

. üfettişler 

Maarif Müfettişleri Mın
takalara Ayrıldılar -

lstanbul İlk Tedrisat Müfet• 
tişleri arasında yeni mıntaka 
tevziatı yapılmışbr. Bu yeni 
vaziyete göre Mnfettişludeu 
Rauf Bey Sarıyer, Nureddin Bey 
Bakırköy, Süleyman Şevket Bey 
Silivri, Ömer Liitfi Bey Y alon, 
Nazım Bey Eylip, Hüsameddin 
Bey Aksaray, Adil Bey KadıklSy, 
Edip Bey Kartal. Fevzi B. Oa
kiidar, Mansur Bey Beyoğlu, 

Kıymet Haoım Beyoğlu, Ruhi B. 
Şile, Sami Bey Eminönü mınta· 

kasını teftiı edeceklerdir. Ecnebi 
1 -~ ıı: . ,.. .. - lctepleri ise Şevki, 

ve etı..dutyc;. .. ın... • • 

Nurullah Ziya, Muslihiddin, SD
leyman ' Ahmet, Mehmet Ali, 
Tevfik ve Aboıet Hamdi Beyler 
tarafından teftiş edileceklerdir. 

aya İçin ___ ....._,__ 

İşleri 
Haber aldığımıza göre, Bele- Belediye, İslnnbul Tephirb.a-

K ' [1°uallimler · de fenni bir suretle tcmız-

de birleştirecek, mevcut ba~emc· 
nin maaşlarını yükseltecektır. 

Şehrimizde Yeni Bir 
fabrika K\rulacak 
Haber a\dığımY! göre ser

mayedar bir grup §hrim~de bir 
maya fabrikası tes etmıye ka
rar vermiş, bu ht.ıusta teşeb
büslere girişilmiştir. Bu fabrika 
ekmek, francala ve pas~a gibi 
hamur işleri için ~ya istihsal 
edecektir. Müteşebbi~rden birisi 
Belediye lkttsat l\idürlüğüne 
müracaat etmiş, emekçHerin 
fenni maya ku1lanmı~ mecbur 

:iilip edi.lruiyeceğini ")rmuştur. 
~iğer taraftan gn1p ltimessili 
şimdiden · E ~mekçilcr Cniyetine 

diye önümüzdeki yeni sene için- Aç kta aıan m nesın 
1 

\b·se 
l ecek olan ku\lanı m1ş e ı ...ıe ıstanbulun muhtelif yerlerinde G.. 1 San'ntler Akndeuıiıin·n en k -h • kut 

u ı uı.e b . ve saire eşyaya urşu:ı m.u .ru -
h t 'kl b p otan · kadro•unda teı.yiniye şu esıne o 

Pl'sligw e ve as au ara se e yenı d"l k l imasına LaT"'T vermışhr. uu 
ıl·m n·u"v'ın,"ıği ilave c ı re an x n k h 11 ~ a 1 ' "' 

1 
• d "T .. çöplükleri kaldıraca ve ma a e- ~f ğ:u şubelerden üç mual\~ın mua· mühürde şunlar ya zıh u; ur· 

üracaat ederek f ıTmCu fab-
";ka mayası kullandıkfa·takdir
~e .,übulet gösterileceni bil-

Günün Tarihi] 
İJkmekteplerde 
Derslere Başlandı 

Vilayetimizdeki bütün ilkmektep• 
Jerde bugünden itibaren 932 • 933 

den ytlı tedriaabna batlanmıştır. 
Murif Müfettiıleri bugünden itibaren 

mmtakalannı gezerek yeni alınan 

talebe miktannı tes bit ve buna göre 

mekteplerde şubeler açılması Hizam• 
•elip gelmediğini tayin edeceklerdir. 

ihtikar Yapan Tacirler 
fhtikAr Tetkik Komisyonu bug~ 

toplanarak ihtikar yaptıkları iddia• 

silo Müddeiumumilikten komioyona 
havale edilen 7 şeker ve kahve 

tüccarının evrakını tetkik edecek• 
tir. 

Sinema Filmleri 
Bu sene meYsim başlangıcın• 

danberi şehrimize Avrupa vo 
Amerikadan 130 filim gelmiştir. 

Bmılar henüz tetkik heyetinin 
emrindedir. Heyet tetkikat yapa• 

cak. dahilde gösterilmesinde 
mahzur olmıyan filimler meml~ 

ke'te ithal edilecektir. Diğerleri 
geri çevrilecektir. 

Park Ve Çocuk Bahçesi 
Belediye hu sene Kadıköyiln• 

de 1apbrmıya karar verdiği bir 
parktan batka aynca bir de 
çocuk bahçesi yaptıracakbr. Bil
ha11a Kadıköy muhitioin böyle 
bir çocuk bahçesine şiddetle 
ihtiyaç gösterıntsi dolayısile, Be
lediye yeni sene tahsisatından 
bir miktarını buraya sarfedecelftir. 

Umumi Maaş 
Defterdarh~ umumi maaşa alt 

hazırlıklarını tamamladığı için tef• 
.ri ieTYel matfl bugünden itibareıı 

verileceY.ir .. 

Oarulfunında Tedrisat 
Darülfünun e yükıek mektepler• 

de eyiul devres imtihanları bitmiştir. 
Ban yükı;ek ekteplerde tedrisata 
te"'lainvelin ~inde, bnzıaında on 
be,inde ve Dailfünun fakültelerinde 
de tetrinievvlin yirnıislndo başla-

nacaktır. 

Sayfie Dönüşleri 
Son gnlerde mekteplerin 

açılması ii:rine sayfiyede bulu• 
nan ailelerlstanbula göçetmiyo 
başlamışlanr. Boğaz ve. Seyri
sefain vanlannda eskı halk 
kesafeti gülememektedir. 

Yükse Muallim Mektebj 
iıtanbu(ükaek Muallim Mektebi 

Müdürlüğü sabık Maarjf Mfü:teşım 
Emin B.in.yln edllece~i söyleniyor. 

·zak Fiatları 
Belece tarafından yapılan 

ciddi kcrol neticesinde birkaç 
gündenti erzak fiatları Uzeri n• 
de mabS bir ucllzluk görül-

lerin çöpçll ihtiyacını esaslı ıu- vinliği Uğvedildif:inden Zck•, Cevat~ kiye Cümburi} eli 1 tanbul Bele-

&u~ır~e~tt~e~te~n~ı~in~e~d;e~b~il~m:e~k~iç:i:n~y~e~n~i~iR:e:fi~k~, -~Hi~di~Be~y;le~r~a;ç~ık~t~aL-:k;nl~m=ı~ş~~d~·y~e~s~i:...:t:em:::iz:d:i:r.~,:·~~~~~~~~~~~~~~~----- .-ç~pçü teşkil&b yapacaktır. ı .. d... ' •• Pazar Ola Hasr.. Beg D/pr Ki: 
Resimli Hikaye si: 

dirmiştir · mekted. 

1 
on Postanın 

1 - Haı1an Bey, canım çok 



H er_g·· n 
A1ünderecallmızın çoklu
ğundan dercedilememiş
fir. 

Esrarengiz 
Bir Cinayet 
Ölen Ve Öldürenin Hü
viyetleri Malum Değil! 

Dün sabah Kasımpaşada Bul· 
gar mezarlığı civarındaki dere 
içinde üç yerinden yaralı bir ce• 

ıc~ bul~nmuştur. Cesedin hllviyeti, 
cınay~hn sebebi Ye failleri tama· 
men meçhuldür. 

Ceset üzerinde yapılan ara
mada bir hüviyet varakası bulun
muştur. Fakat hüviyet varakasinda 
isinı hanesi siliktir. Bunda 
babası Yusuf diye ya-
ıılmakta ve Edirnenin Hamıa 
köyünden Salim kızı Naciye ile 
926 senesinde evlendiği görUI· 
mektedir. Polis tahkikata devam 
etmektedir. Andon PisilAki is· 
minde bir fırıncı perşembe günll 
kendisine vukubulmuş ve zabıtaya 
haber verilmemiş bir taarruzdan 
fUphe edilerek isticvap edilmiş, 
fakat gösterilen ölüyU şimdiye 
kadar hiç bir yerde görmediğini 
•e tanımadığını söylemiştir. 

Dolma bahçede 
Bir Düğü~ Merasimi 

İcra Edildi 
Ordu Müfettiılerinden F ah· 

rettin Pa,anm kerimesi HayrUnniıa 
Hanımla Operatör M. Kemal 
:eyin Ba:ımuavini YUzbaıi KAmil 

.ey evlenmişlerdir. DüX.ün mera-
ıı . D s 1111 olmabahçe sarayında ya-
pılouş, Gazi Hazretleri aüğUne 
feref vermişlerdir. 

Bir Kadın 
Ortağını 
Yaraladı 

Ak~arayda Muratpaşa soka
ğEında oturan kunduracı Hüseyin 

fe d' · k n ının zevcesi Fatma Hanım 
~skançlık yüzünden Hüseyin Ef. 

nın d' ~ 
ıger zevcesi Madam Mariyi 

~a~.anca ile sağ kolundan tehli
e ı surıette yaralamııtır. 

Vapurcu/arın 
Teşebbüsleri 

. Vapurcuların lktısat Veklle
bne y • b' 
1 enı ır mUracaat yapacak· 
ar~ ve bazı tekliflerde buluna

ca. ları söylenmektedir. Tahmin 

Cedıldiğine göre yeni lkhsat Vekili 
eı~ı B K a ey Posta Vapurculuğu 
anununu tetkik etmektedir. Bu 

tetkikat ncHcesilo vapurcuların 
bıüracaat v~ teklifleri de mez
cedilerek kanunda bazı tadilAt 
)'apılmaın muhtemeldir. 

Tramvayda Bir Çocuk 
.Maçkaya işliyen 146 numaralı 

lkmci ı · t mev <ı ranıvay arabasına 

3 yaşında bir Musevi çocuğu 
terk edilmiştir. Anasının babası
nın. kim olduğu lahl<ik edilmek
ledır. 

Adalar tarifesi Değişti 
f 1 ~dalar ve Yalova vapur tari-
e. e~ı bugi.inden itibaren değiş-
İıştır. Badema İstanbuldan Ya
lovaya hergün saat 8,25 te ve 

6 
8
3;e, Yalovadan da İs ta ı bula 
' ve l6,40 te iki vapur ha-

reket edecektir. 

G_S_o_n_R_os_t_a_n_ın_R_e_s_im_li_M_a_lc_a_le_s_l _____ •_S_aa_d_et __ I 

1 - Kazanılması 

ıey saadettir. 
en kolay ı 2 - Kazanılması en fÜÇ t•Y ı 3 - Kazanılması mUmkUn ol-

ıaadettir. mıyan şey yine aaadettir. 

• 
SOJ\T TELGRAF HABERLERi 

Anasını, Kayınpederini Ve 
•• 

Karısını Oldüren Bir Şerir! 
• 

Mardinde Bir Liğımın içinde Yakalandı 
Mardin, 30 (Hususi) - Bundan birkaç ay evYel 

ıehrimiz hapishanesinde mevkuf bulunan Mişkin ma
hallesinden Davut oğlu izzet namında bir makhftm, 
gündüz öğle zamanı hernasılsa bir fırsatını bula· 
rak hapishanenin damma çıkmış ve beş altı metro 
yükıekliğinde bulunan damdan kendisini aşağıya 
atarak firar etmiıti. Mesele haber alınınca jandar
malarımız firarinin izini takip etmiı, fakat mahküm 
sokaklar arasında kendini kaybederek ele gcÇ"' 

mandı SUleyman çavuşun kumanda ettiği bir jan
darma milfrezesi bağçeye giderek evi anaııın ara
mışbr. Evin her tarnfı arandığı halde firari görüle· 
mcmittir. Fakat evin yanı başında bulunan bir 
lağam Süleyman çavuıun nazarı dikkatini celpbet'
mesi Uı:erine !ağamın içersi aranmıı, firarinin 
çamurlar ve ıular Uıeriode uzanmıı olduğu iÖrll
lerek dcrdeıt edilmiştir. Bundan baıka latamın 
içersinde baıka bir firari daha dcrdoat edilmittir. 
Bu adam Vanlı olup bir meseleden dolayı kain 
pederi ile valdesinl ve zevcesini feci surette lSldUr
mtııtllr ve Uç aenedenberl kaçak olan ağır ceıab 
bir mabkdmdur. - Cemal 

memişti.. 
Bu firarinin geçen gün Mardine iki saat uzakta 

bulunan V adUaaefa bahçesinde ve amucasının evin· 
do bulunduğu haber alınmıf, merkez karakol ku· 

--~------------------------------------------------~ , 

Almanya Yapacağını Yapmış! 
Devletlerin Harekete Şimdi Diğer 

Geçmesine intizar Ediliyor 
Berlin, 30 (A. A.) - Harici-1 

ye Nazırı Fon Nöratb hukuk 
müsavatı meselesinde Almanyanın 
29 ağustos tarihli mutırasında 

serdettiği noktai nazrın asla 
inhiraf etmediğini ve yeni hiçbir 
teklifte bulunmıyacağmı gazeteci· 

Arabistan da 
-----

Hicaz Kuvvetleri Erden 
Hudu~undan Çekildi 

Kudüs ( Husust ) - Umman· 
dan bildirildiğine göre, Sarki 
Erden Hicaz hududunda şimdiye 
kadar bir harp arfesini andıran 
hazırlıklar yapılıyordu. 

lbni Refade isyanını, reisleri
ni öldürmek suretile bastıran 
Hicaz kuvvetleri bu isyanın Şarki 
Erdenden yardım gördüğü kana
atini besliyorlardı. Bu münase
betle hudutta bulunan Hicaz ka· 
hileleri kendilerine }Azım olan 
hubuhah temin edemediklerini 

= 

lere söyledikten sonra demiıtir ki 
"Yeni teklifatta bulunmak tim
di artık diğer devletlere aittir. 
Almanya ancak hukuk müsavatı 
nazariyesinin Tahdidi Teslihat 

konferansınca bili kaydU şart 
kabulllodeo sonra yeniden kon· 

İtalya 
Kralının 
Seyahati 

Portsait, 30 (A.A.) - ltalya 
kıratını taşıyan Savoia yatı bura· 
ya gelmiş ve mutat meraıimlo 
sellmlanmıştır. 

Bolivya - Paraguay 
Londra 30 (A.A.) - Boqueron 

istihkamının Paraguaylılar tarafın· 
dan zaptedildiği haberi bura Bo
livya ıefaretince tekzip edilmiştir. • ===-
harman ve diğer mahsullerinin 
mahvolduğunu ileri sürmüşler, 
İbnllssuut ta bu kuvvetleri geri 
çekmiştir. 

İSTER iNAN, İSTER 

feransa iıtirak edebilecektir." 
Fon Nöratbın bu beyanatın

dan tahdidi teslihat çerçeveıi da· 
hilinde Almanyanm askerlik nok· 
tasından diğer devletlerle tama• 

men mllaavi tutulmak istediği 
anlatılmaktadır. 

Yunanistan da 
Kıralcıların Reisi Çaldaris 

Başvekil Oluyor 
Atina, 30 (Hususi) - Reisi· 

cumhur M. Zaimis bügUn M. 
Venizelos, Papa Anastasyu, ve 
M. Kafandaris ile istişare etmiıtir. 

M. Venizelos, M. Çaldariı 
tarafından Cumhuriyet rejimi ka
bul edildiği taktirde derhal istifa 
ve BaşvekAlet için M. Çaldarisi 
tavsiye edeceğini söylemiştir. 

lngiliz Kırat Ve Kıraliçası 
Londra 30 ( A.A. ) - İngiliz 

Kıral ve Kıraliçası Balmoral'dan 
L.ondraya avdet etmişlerdir. 

İNANMA! 
Irak Hül<ümeti Cemiyeti, Akvama aza oldu. Onun 

bu azahğı İngilterenin Cemiyeti Akvam~a yeni bir 
rey sahibi olmasını temin için yapılmıştır. 

Fakat bu vesile il• Iraktaki İngiliz manduının 
nihayet bulmasından bahseden bir İngiliz gazetesi 
diyor ki: 

.. Nihayet kurtulduk. On senedir ıırtımızda lüzum• 
•uz bir yük gibi tatıdığıınıx bu belayı omudaramızdan 

ıilklp athk. On ıene de frakın hudutlarını muhafaza 
ettik. Dahilde nl:ıam ve aaayişi kurduk. Muntazam 
milli bir ordu vücuda getirdik, parlamento· üniversite, 
adliye tesiı ettik. Polis teşkilAtı yaptık, demiryolları 
vücuda getirdik ve 750 kilometrelik yol yaptık. Bu 
itler için 100 milyon İngiliz urfettik ve 'imdi kolla
rımızı bağhyarak çekilip g'İdiyoruı: . ,. 

iSTER iNAN. /STl!.R iNANMA! 

Sayfa 3 

Sözün K ası 

Bir Şoför Muhakemesi 

Ve Bir Muhakeme Şekli .. 

----------------- A. E. 
Şoför yavaşl ibaresini ta:ı ·yan 

bir levhanın tam önünde ezilme, 
kırılma veya yassılma tehlikele
rini hep birden geçirdikten sonra 
ilk limonatacıda soluğu alan bir 
zat, otomobil kullananların kuru 
sıkıya pek ehemmiyet vermedik
lerini görünce daha faydalı bir 
çare dü,Unmüşl Teklifi şudur: 

- Tehlikeli sokakların başına 
ıoförü yavaı gitmiye davet eden 
bir cümle yerine parça parça 
olmuş iki otomobil ile yerde ~e
rili bet on ölilyil g6steren ko
caman bir tablo koymalı! Şoför 
mutlaka resmi görmek için me
rak ederek yavaşltyacaktır. 

* Bence, tavsiye, beklenen fay-
dayı temin edecek mahiyette 
değildir. Filhakika dört tekerleği 
havaya kalkmıı bir o~omobil 
heyecan verici bir manzara ol
maktan çıkalı çok olmuştur. 

Daha dün bir arkadaşımın 

otomobilinde Zincirlikuyuyu Re
çiyordum, arkadaıım: 

- İşte ıu dönemeçte geçen 
hafta iki kişi öldü, dedi ve kork· 
madığını göstermek için gazo 
biraz daha kuvvetle bastı. 

~ 
Arkada,ımın istinat ettiği mu

hakeme şudur: 
Avrupa mecmualanodan bi

rinde bir lıtatlıtlk okumuş ve 
aörmllt kl dünyanın her tarafın
da olan otomobil kazalarının ye
kunu her dakikaya bir tano isa
bet edecek kadardır! 

- O halde bu dakikayı ne 
kadar çabuk geçerıem kazaya 
hedef olma ihtf mRllni o kadar 
çabuk atlatm•t olmaz mıyım 1 

Ve illve etti: 
- Meydan okuyorum! Muha· 

kememln yanhı olduğunu isbat 
eden varsa beri gelsin! 

Bartın da 
Bir Petrol 
Kuyusu Mu? 

Bartında Yukarıcami karıısın
da Ahmet ve Hilıeyin Efendilerin 
evinin kuyularında dlSrt gündeD"' 
beri ıu yerine petrol çıkmaya 
başlamııtır. Çıkan petrol limba
larda yanmaktadır. 

Borçlar Müzakeresi 
Pariste borçlar mlizakeresine 

devam edecek ve bu mllzakerata 
kat'ı netice verecek olan Sara
coğlu Şükrll ve Nurullah Esat 
Beyler yarın Parise hareket ede
ceklerdir. 

Açıkta Kalanlar 
Ecnebi ve ekalliyet mektep

lerinden açıkta bırakılan muallim
ler haklarındaki muamelenin 
haksızlığından bahsederek Şurayi 
Oevlete müracaat etmiye karar 
vermişlerdir. 

DarlilfUnun ıslahatı 
İstanbul Darülfünununda yapıla· 

cak ıslahatın pek esaslı olacağı 
müderrisler arasında da mühim 
tebeddülat yapılacağı söylenm ~k· 
tedir. 

Kontenjan 
Yeni tanzim ve neşredilen 

kontenjan listesinin bugiinden 
itibaren tatbikine başlanacakt r . 

F trka Kongreleri 
Ciimhuriyet Halk Fırkası ocak 

kongreleri bugün başlıyacaktır. 



4 Sayfa 

f lvlemleket Manzaraları 1 
1 1 

Vapurlarda 
Tahtakurusu 

Mürefte (Hususi) - Şimdiye 
kadar Marmara Denizini yalnız 
karşıdan görenler Asya kıt'asile 
Avrupa kıt'asını ayıran bu kUçlik 
fakat hırçm deniz üzerinde seya· 
hat etmeden şairane manzara ve 
hususiyetlerine vakıf ola,nazlar. 
işte ben bir gt!celik gibi kısa bir 
vapur yolculuğunda Marmaranın 
g üzel manzaraların ı ıeyrettim ve 
hırçınlıklarına tesadüf ettim. 
Haftada iki defa çarşamba ve 
cum rtesi günleri Tekirdağ· Ka· 
rabiga hatt.na Tophane rıhtımın
dan haraket eden ( Bandırma ) 
vapuruna geçen çarşamba gUoll 
saat altrda binerek seyahate baş· 
ladım. Vapur rıhtımdan ayrıldık· 
tan sonra geminin gUvertesinde 
İstanbul sislere karıııp gözden 
kayboluncaya kadar kaldım. En· 
gin ufuklara doğru yol alan ge· · 
minin rüzgirlı gtivertesinde fazla 
kalmıyarak alt güverteye indim. 
Yüzlerce yolcunun ıerildiği geoit 
Ye mahfuz güvertede bir yere 
IJişerek yolcuların vaziyetlerile, 
hallerilo alakadar oldum. Bir 
köşede beş altı gencin teşkil 
ettiği grup pek ıen ve şetaretli 
görünüyor. Yere yaydıkları gaze
teler üzerinde çeıit çeşit mezeler 
ve rakılar bunların neşesine bir 
kat daha canlılık ilAve ediyordu. 
içlerinden birisi de . yalnız gramo
fonun plaklarım değiştirmekle 
meşgul oluyordu. Bu insan kala· 
balığı içinde fada kalmıyarak 
kamarama çıktım ve uyukuya 
daldım. Uyukumun içinde hara
retli bir kaıınma ile gözlerimi 
açtım. Aman Allahım sanki bü· 
tfin tahtakurular ve pireler bu 
akşam bana hllcum etmişi Der· 
hal elektriği yakbm. Yatağa, 

çarşaflara göz gezdirince hayret· 
ler içinde kaldım. Yiizlerco tah· 
takurusu beyaz ç.arıaflar üzerinde 
geziyor, bazıaı doymuş, tulum 
gibi şişmiş arbk yuvasına dönU. 
yor. Bazısı ise xayıflıktan yürü• 
meğe mecali yok. Ağır ağır ziya· 
fete geliyor: Anlaıılan bu akıam 
Seyrisefain İdaresi, vapurlarındaki 
tahtakurularına ziyafet çekiyor. 
Serkamorotu çağırarak davetlile
ri gösterdim. 

- Aman beyim timdi filit 
yaparız. Bir ıey kalmaz, dedi. 

- Evvelden aklınız nerede 
idi, bundan ıonra filit yapılıp ta 
koku içinde uyku olar mu? o~ 
dim. Kalktım, salona geçerek 
bir kanape üzerinde tekerleme-
lerle ıabahı zor ettim, artık aa· 
hah olmuş vapur Tekirdağ iıke· 
sine yanaşmıştı. - Talit Behçet 

Elazizde 
Okumak ihtiyacı Günden 

Güne Artıyor 

Elaziz ( Hususi ) - Villyetl• 
rnizc haftada üç defa Aokara 
İstanbul posta sı gelmektedir. 

Posta buraya 60 kilometre 
mesafede Herdi istasiyonuna 
kadar trenle, ve Herdiden de 
Elazize otomobille gelmektedir. 

Posta t eslim alındıktan sonra 
hemen açılır, mektuplar ve gaze· 
t cler birkaç saat içinde sahipl~ 
rine dağıtılır. Posta idaresinin 
bu hususta gösterdiği faaliyet 
cidden şayanı takdirdir. 

Burad halk, gazeteleri büyük 
bir merakla takip ediyor. Gazete 
paketleri aç hr açılmaz bütUn 
halk gazete bayilerinin diikkdn· 
larına doluyor ve gazeteleri 

a ış yorlar. - Jf. .. 

SON POSTA 

• 
ABER LE 

Merzifonun Şarapları 
Bu Güzel Kasabada Türkiyenin En 

• • 

Nefis Şarapları istihsal Edilivor 
Merzifon (Hu· 

ausi)- Merzifon 
geniş bir yayla 

üzerinde uzanan 
ıevimli ve latif 
manzaralı bir 

ziraat 9ehridir. 
Kasabada iş ha

yatı çok yüksek· 

tir. B i 1 h a s s a 

a n varlık yarat· 
mıya karar ver
miş ve bilhassa 
su yollarının ıs· 

lAhı için azami 
faaliyet göster· 
miştir. BlitOn 
su yolları tamir 
edilmiş ve açık 
bulunan mahal-
leri kapatılmıştır. 

mensucat sana· Kasaba balki 
yü hergün biraz umumiyetle zi.. 
daha tekemmül raat ye dokuma-
etmekte ve ka- OUzel Merzifon ••hrlnln umumf manzarası cıhkla meşguldilr. 
dınları çok çalışmaktadır. Kasa• özlü b\r maarif hayab vardır. Şaraplarımız bugllnkti Tnrkiye 
bamızda okuyup yazmak bilmiyen Kaza Kaymakamı İbrahim Rii§tll ıarap piyaaaaına rekabet edecek 
bir tek Tnrk kadını yoktur. Ka· Bey, cidden faal, ayni zamanda derecede yüksektir. 14 derecelik 
dınlarımız yeniliğe çok mütemayil maarifperver bir idare adamıdır. şaraplarımız sUzllldUkten sonra 
ve açık fikirlidirler. Burada Ame· Mekteplerle ve halkın işlerile renk ve koku itibarile emsalıiz 
rikan kolleji hariç, dört ilk, bir yakından alAkadardır. Yalnız be· bir nefaset arzeder. Hulisa: 
orta mektep vardır. llkmektep· lediyemiz biraz fakir ve bu yüz· Kuvvetle iddia edebilirim ki 
lerden üçll tam teşkilatlı, biri den bir parça geridir. Bununla Merzifon çok yüksek bir istikbale 
dört sınıflıdır. Çok faal ve çok beraber ıon zamanlarda yokluk· namzettir. - Çağatay 

Malatgada 
Kuraklık 

Tesirleri 
Malatya ( Hususl ) - Burada 

şayanı dikkat bir kuraklık var· 

dır ve bu kuraklığın acı tesirleri 

görnlmektedir. Hayvanlara yiye· 

cok bulamamak yüzlinden bir 

beygir bir buçuk liraya, merkep 

bir liraya, keçi bir liraya, inek 

on liraya satılmaktadır. Bir okka 

yeşil ot yüz P.&ra, yirmi okka 
saman yarım lira veya yetmiş 

beş kuruştur. 

Buna rağmen meyva çok 

ucuzdur ve nakliye parasından 
daha aJağı bir fiatle satmak 

ıarureti hAsıl olmaktadır. 

Şu iki zıt vaıiyet köylllyU 

çok mUşkUl bir vaziyete sokmuı· 

tur. Maamafih Ziraat Bankası 
borç hususunda köylllye ml\sait 

davrandığı için kuraklık sıkıntısı 

nisbeten hafiflemektedir. Fakat 

murabahacılar çok insaf11z dav· 

ranmaktadırlar. - İhsan 

İki Şerir 
----

Hapishaneden Kaçblar, 
Fakat Yine Yakalandılar - -

AIAiye, (Hususl) - Bir cina· 

yelten onar seneye mahkum iken 

hapishanede nöbetçi jandarmaya 

taarruz edip kaçan ve bir ıene

denberi dağlarda dolaşan Yusuf 

isimli iki şerir, şiddetli bir mü· 

sademe neticesinde yakal anmıı· 
lardır. Bu hapishane kaçakların· 
dan Büyük Yusuf mUsademe ne· 

ticesinde sağ kolundan yaralan• 

mıştır. Her iki Yusuf hapis-

haneye t eslim edilmişlerdir. 
M. Asım 

Beypazarı Köylerinde 
Sıhhat T eşkil3.tı Yapıldı 

Beypazarında dispanser binası 

Beypazarı, (Hususi) - Burada dispanser açılmıştır. Kaymakam 
hararetli bir imar faaliyeti göıe Bey timdi her köyde bir sıbiyye 
çarpmaktadır. Kaymakam Erip ıubesi tesis etmektedir. Köy 
Bey şayanı takdir bir gayret sar- sıhhat evlerinde çalışacak gençlo-
federek köyleri merkeze bağlı· re kasaba hükumet doktoru 
yan yollar• yeniden inşa ettirmiş· herglln ders vermektedir. Köy 
tir. Bu suretle Bolu • Ankara ııhhat evleri diğer kasabalarımız 
yolu kısalmıştır. için çok hayırla ve faydalı birer 

Bundan başka kasabada bir de nümune olacaktır. -F.C. 

• 
ismet Paşa 
Parkı 

ulJJalafya ( Husuıi ) - ldarei 
Hususiye tarafından vilcuda geti
rllen park ( ismet Paşa Parkı ) 
namile tevsim edilmiştir. 

Bir Adliye Tayini 
Malatya ( Hususi ) - VilAye

timiz Müddeiumumisi Fazıl Bey 
Ağır Ceza Riyasetine tayin edil· 
miş, yerine Ankara Müddeiumumi 
Muavini Rahmi Bey gelmiştir. 

Amasya Maarif MUdUrU 
Amasya, (Huıust) - Merhum 

Maarif Mlldürü Murtaza Beyin 
yerine benilz bir kimse gelm~ 
miştir. Yalnız son zamanlarda 
Çorum Maarif Mildürü Şefik 
Beyin tayin edileceği kuvvetle 
söylenmektedir. 

Gaziantepte 
Genç Kızlar Güzel Bir 

Sergi Tertip Ettiler 
Gaziantep, (Hususi) - Şehri

mizde senelerdenberi çalışan aarl 
bir biçki yurdu var. Memleketin 
en derin ihtiyaçlarına cevap ve
ren bu mlieueaenin senelik ıer· 
gisi, ıon günlerde Valimiz Akif 
Bey tarafından birçok askeri ve 
mülki erkAnın huzurile açıldı. 
Sergi cidden ıayanı takdir bir 
derecede güzeldir ve her geçen 
yıl bize, bu mnessesedeki faal~ 
yetin tekAmtll derecesini bari:ı bir 
şekilde göstermektedir. Bu ıergi, 
birinci devreyi teşkil eden on 
iki hanımın on aylık mesailerinin 
neticesidir. - A.S. 

Teşrinievvel 1 

1 
ıı1ünakaşa 

Karii 
Beğenmiyen 
Kitap 

1 

Nurullah A ta 
Her yazı, okunsun diye yazı· 

lır; yazanın okuyanlara, hiç ol· 
mazsa onlar arasından birkaçına 

bir mektubudur. Fakat bu bir· 
kaç kişi, şu veya bu kimseler 
değil, yazanın belki hiç tanıma• 
dığ• insanlar arasında onun söz .. 
lerini anhyacak, onun düşünü• 
tllnU, duyuşunu kendilerine uy• 
gun bulacak olanlardır. Kendi· 
sini yazıya bağlamış olan adam, 
aözilnü dinliyecek, sözünden 
birıey öğrenecek, sözünde ken· 
dilerini bulacak, yani bir parça 
da olsa kendisine benziyen veya 
bim:iyebilecek insanlar arıyan bir 
adam demektir. OhAlde her mu• 
harrir, her pir, yazısının müm· 
klln olduğu kadar çok kimso 
tarafından görülmesini, herkesin 
gazll önUne konmasını istemiye 
mecburdur. •• Ben yalnız birkaç 
kişi için yazıyorum; yazdığımın 
her ele düşmesini istemem r ,. 
diyen muharrir, üstUne aldığı 
iıe, kendi düşünüşüne, duyuşu· 
na hiyanet ediyor demektir. 

Rağbet görmiye, çok kimse 
tarafından tanılıp okunmıya kıy• 
met veriyorum zannedilmesin. 
Okuyanlarm çoğunun fena yazı· 
lan ıevdiğini, hatta yanhz onları 
okuduğunu biliyorum. Fakat iyi 
yazan bu hali kabul etmemelidir, 
onun taııhihine çalışmalıdır. Çok 
defa tekrar ettim: ildısatta fena 
plll'a lyi pal'ayı kovduğu gibi 
edebiyatta da fena yazı, iyisini 
kaçarır. Fakat iyi yazı dayan· 
mağa uğraşmalıdır. Goetbe: 
" GUzeli pek az ki mse anlat ,, 
dermiş; fakat bu, yine her• 
kese hitap etmesine ma• 
ni olmadı. Bütün büyük mu• 
harrirler, herkese hitap etmiştir; 
onlan ancak anhyanlar dinlemiş· 
tir. Bugfin Avrupada, bilhassa 
Franıada bazı muharrirler, ancak 
ban kimselerin anlayabileceği bir 
dille yazdıkları kitapları pek az 
miktarda bastırıp her nUsbasını 
yilkaek bir fiatle sattırıyorlar. 
88%1ları bunu sırf kir kaygusile 
yapıyor; fakat bir kısmı da eser• 
lerinln, kendileri ile karşı karşı• 
ya gelmiye layık olmıyanların 
eline düşmesinden korku}'or. Bu 
gurur büyüklerde bulunmaz; kil· 
çllklerin, kendilerini anlamıyan 
kOçUklerio harcıdır. Cezalarını 
görllyorlar: kitaplarmı, kendile· 
rini anlıyacak olanlar değil, moa 
daya kapılanlar, tasalluf denilen 
ıeytana ruhlarını satmış olanlar 
kapışıyor. 

Ahmet Kutsi'yi tanırım, seve• 
rim; bazı mecmualarda çıkan 
Yeya kendi ağzından dinlediğim 
manzumeleri, bugün o yaşta b u· 
luoanların yazdıkları arasın· 
da oldukça iyilerindendir. Bir 
NAzım Hikmet, bir Necip 
Necip Fazıl değerinde değildir; 
fakat onlarla Ahmet Kutsi'nin 
araamda çok şairimiz yoktur. 
Hiut, tatlı, şu şairane denilen 
cinıten manzu:neler yazar. " Şi· 
irler " isminde bir kitap çıkar· 
mış, bundan ancak yüz t ane 
kadar bastırmış ve herbirine 150 
kurut fiat koymuş ( 30 veya 40 
sayfalık bir kitap l ). Bu 
lüzumsuz bir gururdur, kitabı 
ben görmedim, onun ıçın 
değeri hakkında bir şey söyliye• 
mem. Fakat kitabı daha kapa• 
ğında nahvetle kirlenmiştir, iyi 
olduğunu ıanmıyorum. 



Siyaset Alemi 
BARİC:I TELGRAFLAR Gönül İşleri 

M. Musolini 
Harp Hakkında 
Nl! Düşünüyor? 

------------------------Kari/erimin 

Sovyetler Ve Fransa 
---ltalyan Batvekili M. Muaolini, 

A:vrupayı ciddi surette M"tgul eden 
bırkaç meaele hakkında Fran11zca 
La Repüblik Jl8Zeteaine fikirlerini 
an! ıtmışur. La Repüblik, bugün 

• 
Rus Hariciye Komiseri ile M. Heriyo 

Frnnsad~ iktidar mevkiini elinde 
tutan radikal fırkasının fikirlerine 
tercümandır. 

Mühim Bir Mülakat Y apblar 
İtalyan Başvekili, bu bcyanatın

na, fikirlerini aayet vazıh bir 
ıurette anlatmış, dünya aulbOnü 40 • 
50 hatta 100 ıene devam ettirmenin 
nıürnkün olduğunu aöylemiştir. Bu· 
nu • · M. n ıçın Musolini şu mOtal ul uı 
ileri sürüyor: 

'Fa4iznı, italyan bünyeaindan 1o!f
~uş, durmıyan bir harekettir. Hiç 
k~ınse, bu idare şeklinin Fransa veya 
dıger her hangi b r millet tarafından 
benimsenmesini istemiyor. 
f Bu, Byle bir şeydir ki, latenıe de 
•tennıeae de bugiln de -,..-dır, yarın 

da mevcuttur. Binaenaleyh, Fransa 
ile bu huauıta herhanıi bir ihtillfı· 
hlıı olamaz. Harp borçları tamirat 
nıeseleleri hakkında da fikirlerimiz 
b' d' f ır ır. itiyoruz ki harp borçl~rı 
arhlc bir daha ağza ahnmaaın. Bu 
borçlar afıza alınmayınca tamirat 
Da111ile kiınaenin sırtına yük yükle
letilmeain. 

k Geriye tahdidi tealihat meaeleai 
alıyor: italyanın fikri fUdurı Ya Ver

lay Muahedeainin abkAmına riayet 
•~erelc bu muahede ile Almanyaya 
Yuklenen taahhOtleri benimıemek 
\'t ku""•tlerimiıi Almanyanın dere
~t•in• indirmek, yahul ta muahedcnin 
A~ f ••lanı tanımamak, o takdir de 
b 111•nyayı da hareketlerinde •er-
eıt bırakmak. 

Birinci tarzı hueketi kabul ~der:•lc, muharebe teblikeaini 40 - SO. 
Batta 100 sene geriye atmıı oluruz. 

en böyle diltüııüyorum. ,. ~Ün')' a 

Fransada 
Manevralar 

. ~alon. 30 - Aıkeri talimle
tın 'k• 1 ıncl safhası dün Vakmi 
ovaaında nihayete ermiştir. Bu 
tar l un er tam maoaaile askeri 
b' 
bırer manevra olmayıp kara mu-
a · 1 · rıp erıle bava cilzUtamları 

•rası~daki irtibab tetkik etmek 
lbaksadile muhtelif aillhlar ara· 
~nda yapılan alelide talimlerden 

.,etti... 

Gandi 
Ne Olacak? 
eli Boınbay 30 - Hükumet Gan· 
•
1 

Ye bundan sonra mDlikatları 
;,~ ınuhaberatında kendisine ale-

.. e mahpus muamelesi yapıla· 
Cao,n. b'ld' . . 6 ... ı ırmıştır. 

Yaşasın Tahdidi Teslihat 1 
b. Dwıkerk, 30 - 2831 tonluk 
l~rdtor.pito muhribi muvafakıyet

enıze indirilmiftir. 

Cenevre, 30 ( Hususi ) - El· 
yevm burada bulunan Fransız 
Baş•ekili ve Hariciye Nazırı M. 
Heriyonun milhim siyall faaliyet
lerine şahit olunuyor. M. Heriyo 
dü:ı lSğleden sonra Sovyet Rusya 
Hariciye Nazm M. Litvinofu neı· 
dino kabul etmfı ve iki diplomat 
arasında bir aaatten fazla sl\ren 
bir mOlikat cereyan etmittir. 
Siyast mehafil bu müllkata btl
yük bir ehemmiyet vermekle be
raber- gerek Fransız ve gerekıe 
Sovyet Rusya membalanndan bu 
hususta sarih bir haber sııma
maktadır. 

Bununla beraber bu telAki 
esnasında, çok mnhim ıiyaı1 
neticeler verebilmek kabiliyetin· 
de olan barı mevzulara temas 
edildiği kuvvetle tahmin edil
mektedir. 

Tevfik Rüştü Bey 
VeM. Herigo 
Arasında 

Cenevre, 30 - M. Heriyo, M. 
Y evtişi ve müteakıben TOrkiye 

Hariciye Vekili Tevfik Rnıtü Beye
fendiyi kabul etmiş ve müıarn.. 

nileyhle Bağdat şimendiferlerJ 

meselesi hakkında görüımüştUr. 

Bundan sonra M. Heriyo, Ro
manya ile Sovyetler arasında akti 
mutasavver ademi tecavllz misakı 

dolayısile mevcut olan mü,külib 
balletmiye çalışmıştır. 

Fransız başvekili bu husus 
hakkında biribirini müteakıp M. 

Magdearu vo M. Litvinof nezdin
de ısrarlarda bulunmuştur. 

Akşam olduğu halde henüz 
bir itilaf hasıl olmamış idi. 

· Milletler Cemiyeti Büyük Mec
lisi içtimaıuı yarına tehir etmiştir. 

Avrupa birliği komisyonu 
yarın toplanacak ve Streza kon· 
feransına ait raporu dinliyecektir. 

M. Heriyonun bu komisyon 
riyasetinde müteveffa M. Briyana 
halef olacağı söylenmektedir. 

Bir Kazanın Neti casi 
San Fransisko 30 ( A.A.) 

Nevadanın tayfası Amçitka ada-
91nda karaya çıkmıştır. Hepsi de 
sağ ve salimdir. 

f ngiltcrede kabine buhranı ıuhOr etti. Oe~en eene Klıter Malt Don alt 
iktıeadt ve malt buhrana karıı koymak için, fırkaya müracaat ederek bir 
millt ittihat kabinesi tfltkil otmiıtl. Ottava imparatorluk konferansından 
soıı ra liberal fukasına menıup nazırlar ikiye ayrıldı. Bir kısmı, dahiliye 
Nazırı Rör Herbert Samuelin konfernnı hakkındaki noktai nazarını kabul 
ederek istifa etti. Diğer kısmı da hariciye nazırı Sör Con Simon'un fikrine 
ittirak cdl•rek millt ittihat kabineılnln programı henüz k&mllen tatblk edilme
diği i~in Mak Donalt kabinesinde mesalierine devam edeceklerini söylediler. 

ncsmimiz sağda Simonistlerin reisi hariciye nazırı Sör Con Simonu, 
ortada Bnjvekil Mlater Yak Donaltı ve solda, Samueliıtlerin lideri mtııtafi 

· dahiliye nazırı SOr Herbert Samuel'i göstermektedir. 

Yunanistan Zelzelesi 
Hata Devam Ediyor 

Selanik Havalisinde Halk Büyük Bir 
Korku Ve Dehşet içindedir 

Atioa 30 - ( A.A. ) - Hal
kidikya yarımadasında zelzeleler 
devam !etmekte ve tahribata 
ıE:bebiyet vermektedir. 

Bazı noktalarda toprak 7 
metre çökmüştür. 

Sellnikte de bir zelzele olmU.J 

İngilterede 
Kabine 
Buhranı 

Londra 30 - M. Baldvln 
Mührühas Lordu~ tayin edilmiştir. 
Mumaileyh bu vazife ile beraber 

şimdiki yazifosi olan Bqvekilet 
lortluğunu da ifa edecektir. 

Diğer tayin olunanlar ıunlar
dar: 

M. Horebeliıa ( millf "liberal ) 

hazine nezareti maliye müsteprı, 
M. Burgin ( milli liberal ) ticaret 

nezareti parllmento müatcşarı, 

Lort Plim ut ( ~ubafazaklr ) par· 

ı. ve birçok binalar çatlamıtbr. Fe
llkete uğnyan mıntakalarda 
korku ve dehıet hOknm sllrmek
tedir. lngilis bahrfyelllerf ile 
Yunan memurlan barakalar te-
ıis etmiıler, çadır, yiyecek, fç.
cek ve ilAç ttrnl etmişlerdir. 

IRomanyada 
Açlık 
Grevi 

Bükreş, 30 - Hükftmet ile 
mütekait zabit Tekilleri arasında 
bir itilAf hbıl oldutundan zabit 
vekilleri açlık grevinden vaıgeç
mitler ve kongreciler B~kreşi 

terkeylemişlerdir. 

llmento müıtemlekAt • müsteşarı, 
M. Headlam ( mubafazaklr ) mft.. 
nakalAt nezareti parllmento müs• 
teşarı, M. Butler ( muhafazakAr ) 
parlamento Hindistan işleri mü1-
teşarı. 
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B· Bu •öze gllcenerek sustum. bunları bütün hayatım mftdde-
b~r li~Ud~et dilfündllkten sonra tince muhafaza etmişimdir. Bir 
... yli t hır hayretle anladım ki kere ona, baş düşmanım Klijni-
19Ul nı" Bu u tam yerinde kesmişti. covdan bahsediyordum. Bu 
Be nu F~lll gayet iyi hatırlarım. Yeni sokaklı, kocakafalı ırı 
ol n ılbakika söylenmesi lazım bir çocuktu. Çok defa kavga 

an herıeyi aöylemittim. ederdik. Fak at henüz bir netice· 

rind- f Sen b5yle hAdiseler üze- ye varmamıştık. Ben dllşmanm 
Bay~ aı_ıa durmamalııın azizim! kuvvetinden bahsederken o dik· 
İ)idir 1. bır ~eyi unutmak daha katle dinliyordu: "Saçma !,, dedi. 

" Böyle bir kuvvet kuvvet değil· 
l\ra:a~n hiç beklemediğim bir dir. Hakiki kuvvet hareketlerin 

a oylo bir büküm verirdi ki çabukluğundadır. Kim daha çevik 

ise o daha kuvvetlidir! Anladın 
mı? .. 

Hemen ertesi pazar yumruk-
larımıo çevik hareketlerint tec:ftı
be ettim ve Klijnikov'u kolayca 
yendim. Ve sihirbazın mutaleala
rına karşı olan hürmet ve emni
yetim daha ziyadeleıti. 

- Bir şeyi nasıl kavramak 
}Azım geldiğini bilmek icap ederi 
anladın mı? fakat bu çok gllç 
bir iştir. 

Bt.n bu kelimelerin manasını 
anlamamıştım. Fakat gayriihti
yari böyle ve bunun gibi söıleri 
kafama nakşediyordum. Çünkü 
onlann sadeliğinde cezbedici, 
esrarenğiz birşey vardı. Bir taşı, 
bir parça ekmeği, bir tepsiyi veya 
bir çekici kavramak için ne gibi 
fevkalade bir bilğiye 1 üzum 
vardı? 

Fakat evde (pckili) ya şimdi 
gittikçe daha az tahammiil ede
biliyorlardı. Evin lSn kısmında 
oturan neş'eli hanımın kedisi 
bile herkesin kucağına tırman
dığı hllde ondan kaçıyordu. Onun 
için ben kediyi davüyor Ye ku· 
laklarmı çekiyordum. Ağhyacak 
bir hilde ondan korkmamasını 
anlatmak istiyordum. ( PekAIA ) : 
" Bana gelmiyor. Çünkü elbis~ 
lerim bamız kokuyor! " diye izah 
etmek istedi. Fakat ben bil tün 
evdekilerin hatta ninemin bile 
onun hakkında fena ve onu gil· 
cendirecek mAnada hUknm ver
diklerini biliyordum. Ninem hid· 
detle sorardı : 

- Onun yanında böyle mft· 
temadiyen ne tıkılıp kalıyorsun? O 

sonra kimbilir ne Kötll şeyler öğre.. 

Suallerine 
Cevaplarım 

"Kocam evin masrafını glSste
rir bir hesap tutmaklılımı istiyor. 
Fakat kazancımız mahdut ve 
muayyen olduğuna g6re, bu be
aaba ne ihtiyaç var. Siı de ba 
fikirde delil misiniz ? ,. 

Raı.lye 

Değilim. Bir erkek evine sar
fettiği paranın mahalline sarfedi· 
lip edilmediğini bilmek iıter. 
Bunu da ancak hesap g~sterir. 
Bu bir. Saniyen blıtçe yapıldığı 
zaman evvelA ltızumsuz masraflar 
daha kolay göze çarpar. O vakit 
inaan nereden tasarruf yapıp 
nerelere para sarfetmek IAzımgel
diiini daha iyi takdir eder, niha
yet evinin heaabım bilmek kadı
nın vaıifeıidir. 

* " 18 yaşında bir kızla aevl-
ıiyordum. Son zamanda iıab 
kaldım. Sarfedecek param kal
mayınca kız da benden uzak· 
Jaımıya baıladı. Şimdi benimle 
g6rlltmemek için vesileler arıyor 
anlamıyorum. ,, Nuri 

Anlamayacak ne •ar ojlum. Bu 
kız aana arkadq olmak fçia 
değil, seni soymak için ıeviyor
muş. Paran kalmayınca savdanın 
bUkmD kalmamı1- Bundan ibret 
alıp, tekrar it bulduğun zaman 
kendine arkadq olacak bir kız 
bulmıya çalıt-

lf. 
"lzmirden lstanbula gelirken 

•apurda bir pnç kızla ahbap 
olduk. Ona zengin bir tftccann 
oğlu olduğumu, evimizde birkaı 
hizmetçi bulunduğunu filla aöy-
ledim. lstanbula çıktıktan ıoma 
adresimi iıtedi verdim. Fakat 
şimdi hakikab öğrenmesinden 
korkuyorum. ÇilnkU fakir bir 
aıencim. Oturduğumuz evi ıör
meıi yalancılığımı anlamıya kl-
fidir. Ne yapayım? Nenat 

Yalancının mumu yat11ya ka· 
dar yanar derler. Yalam ı&yliyen 
mahcubiyetine de hazırlanmak 

gerektir. Maamafih ilk tanııııta 
hiçbir taraf hakikati olduiu ribi 
aöylemez. Bundan dolayı kız ıl&I 
belki mazur görebilir. 

HANIMTEYZE 

- TAKViM = 
CUMARTE&I 
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tir?. Büytık babam ise 11e zaman 
benim sihirbazın yamnda oldujuma 
anlarsa beni d&verdi. Ben tabii 
kendisilP temasımın mennedildi
ğini kcndiıine a6ylemezdim. Fa
kat evdekilerin onun hakkında 
neler dllşilndllklerini aç&kça an
latır dım: 

- Ninem senden korkuyor 1 
o senin için b&yDcU diyor J bn
yilk babam ise sana " insanlar 
için tehlikeli bir adam bir Allah 
düşmanı 1 ,. diyor l. 

Sanki sinekleri koğmak isti-
yormuş gibi başını sallı ordu. 
Kiğıt gibi beyaz yüzllnd 
bimi ezen peobe bir tebe 
görünllyordu. Yavaşça: " Ben b 
tlln bunların nereye doğru gitti-
ğini görüyorum yavrum! bu çok 
acıklı değil mi? ,. dedt 

( Arkaaı var ) 



Dünya Hadiseleri 

Büyük 
• 

lskenderin 
Mezarı 

lskenderiyeden bildiriliyor: ls
kenderiye Hizans Rom:ı Asarı 
Müzesi, Büyük İskenderin meza
rını arayıp bulmak Uzere bir fen 
ve araşbrma heyeti teşkil et
miştir. I:su heyetin masrafına 
karşıJ.k olmak üzere lAzımgelen 
tahsisat ta verilmiştir. Heyet, 
araştırmalarmı bilhasaa Mııır • 
Bingazi hududu üzerinde yapa
caktır. Çünkü mevcut tarihi ma· 
lüınat, Büyük lskenderin o ci· 
varda bir türbeye gömüldll-
ğünD, bilahare bu türbenin 
üzerine bir cami inşa edildiğini 
gösteriyor. Fakat bedevi kabile· 
lerin bu mezarı tahrip etmiş 
olmalarından korkuluyor. 

ltalyada Bel<arhk Vergisi 
Roma - İtalya hilkümeti ta

rafından bekArlara yükletilen 
yeni verginin tahsili, ciddi mUş· 
klllita tesadüf etmektedir. Bir
çok bekarlar, evlenecek yerde 
hapse girmeyi tercih etmekte· 
dirler. Yeni bekirhk vergisinin 
tahsilinde uğranılan mUşkUIU 
münasehetile bunun kaldırılması 
ihtimalleri kuvvetleniyor. 

Amerikada Linç 
Vaıington Amerikada, 

ıencilere karşı halkta mevcut 
olan linç etmek meyli, gUn geç
tikçe kuvvetini kaybedecek yer· 
de bilik is şiddetini arttmyor. 
Hükümetin resmi istatistiklerine 
nazaran 1882 senesinden 1930 a 
kadar dövülüp asılarak veya 
ateıe atılıp yakılarak lincedilen 
ı.encilerin miktarı ( 533 ) U bul· 
muştur. Zencilere karşı tatbik 
edilen bu feci muamelenin se
bepleri ekseriya hiçten şeylerdir. 
MeselA 1929 senesinde bir zenci, 
arabasını durdurması için kendi· 
ıine emir veren polise itaat et· 
mediğinden, bir diğeri de bir 
beyaz Amerikalı aleyhine yalan 
yere ıehadet ettiğinden dolayı 
lincedilmiılerdir. Başlıca linç ha
diseleri, zencilerin beyazlara 
karıı gelmelerinden ileri geliyor. 

Rusyada Tavşancılık 
Leningrat - Sovyet Rusyada 

tavıan yetiştirmek bir iptila ha
lini almııtır. Bu hayvan çabuk 
bOyüyUp çok doğurduğu için 
bftytik bir kazanç membaı telakki 
olunuyor. Rusyanın muhtelif kı
sımlarından Leningrada son za-
manda 27 bin tavşan getirilmiı
tir. Bizzat ıehir ve civarında da 
20 bin tavşan yetiştirilmiştir. 

Fakat bu hayvanlara yedirilecek 
yem meselesi, bütün fikirleri iş
gal eden bir mevzudur. Bu müş
kUI halledilirse, Sovyet Rusya, 
dünyanın tavşan yetiştiren ve 
ihraç eden en büyük memleketi 
olacaktır. 

Telsizle Yemek Pişiriyorlarlar 
Amerikan telsiz mühendisleri

nin temin ettikleri bir muvaffa
kıyet, medeni memleketlerin ye-
me meselesini kökünden halle
decek bir mahiyettedir. Amerikan 
mühendislerini bu muvaffakıyete 
eriştir~n tecrübe Pitsburg'ta ya
pılmıştır. Telsiz aletine bağlanan 
h ususi bir mekanizme, istenilen 
yemeği te lsiz vasıtasile pişirip 
kotarn{aktadır. Bundan böyle tel-
~-rhipleri için en büyük müş

.-..... _,_ kti , hangi telsiz istasiyonunun 
yemek listesine göre yemek pi· 
tirmek meselesi olacaktır; başka 
bir ~ey deiil. 

SON POSTA r eşrinievvel 1 
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Almanyada Bir Casusluk 
Hidisesi Patlak Verdi 

1 t 
Boğaz için 
Bir Nizamname 
Lazıındır 

Geçen gün gece yansı liman• 
da vuku bulan vapur kazasının 
ehemmiyeti üzerine nazarı dikkati 
celp etmek istiyorum. Hatırlarda
dır ki İnönü vapuru bir Rus 
vapuruna bindirdi ve Rus vapuru 
hasara uğrayarak baştan kara 
etti. Fakat hadise aksine olsaydi, 
yani Rus vapuru lnönU vapuruna 
bindirıeydi, işte ozaman hadise 
daha feci olurdu. Çlinkn Rus va ... 
puro hamuleli olduğu için inö
nilnde derin bir yara açacak 
ve içinde birçok yolcu bulunan 
bu vapur bUtlin yolcu ve hamu· 
leaile birlikte gece yarısı • maa· 
zallah • batacaktı. 

ltalyaSef arethanesinin Şifreleri Çalındı 

ltal~anm Almanyadakl sefaret
hanesinde casusluk yapan 

genç kız 

Her an bir harp tehlikesi 
karşısında kalacağmı zanneden 
milletlerin çektiği endişe, dünya, 

dllnya olalı, hiçbir zaman bu 
dereceyi bulmamiştı. Belki zaman 

olmuştur; birçok kavimler hayat 
ve memat tehditleri önünde pek 

fena veziyetlere dilşmllşlerdir. 
Fakat ilim ve fennin insanların 

eline verdiği ölilm aletleri, o 
zaman, bugünkü kemal derecesini 

bulmamıştı, ve herkes biliyordu 
ki tehlike karşısında bulunanlar, 
sadece muhare~eye giden kim· 

selerdir. Fakat bugün cephede 
bulunanlarla cephelerden kilo
metrelerce uzakta oturan şehirler 
halkının maruz kaldıkları feci 

akıbet hemen aynidir. Çünkü 
ayni gaz ve bomba silahı, her 

ikisini de ayni şiddetle tehdit 

etmektedir. Onun içindir ki mil
letler arasında bugünkü kadar 

casusluk faaliyeti artmamıştı. İn· 
sanlar, bu derece, biribirinin elin

den, bulup ta gizledikleri mühim 
harp sırlarını aşırmak için kuvvet 
sarf etmemişlerdi. 

DUnkU Ve BugünkU Casus 

Evvela şunu kaydetmek lazım· 
dır ki dünkü casus ile bugün ca-

susluk yapan adam arasında 
mahiyet itibarile büyük bir fark 
vardır: 

Dünün casusu, bir vatanper
verd i. Cephede diişmanla dövüşen 
asker ne ise, ecebi diyarlarına 

dalarak memleketi hesabına her 
türfii malumat elde etmiye teşeb-

büs eden adam da o idi. Fakat 
bugün casusluk, bir nevi ticaret 
işi olmuş tur. Kim çok verirse, 

hemen herkes onun hizmetine 

koşmakta ve vatan hissi kalplerini 

sarsan mert insanlardan ziyade; 
bu vazifeyi, dudaklara boyalı, 

gözleri sürmeli, her işe elverişli 

kadınlar yapmaktadırlar. 
Mühim Casus Merkezleri 

Bugün, casusluğun en fazla 

Şifre kltlbl Garbecclo 

yapıldığı memleketler, Avrupa 
ktt'ası nazarı dikkate alınmak 
fartile en ziyade Fransa, Lehis
tan, Almanya ve İtalyadır. Casusla· 
rm faaliyetlerini teksif ettikleri 
yerler de bu memleketlerin mer· 

kezleri olan Paris, Varşova, BerJin 
ve Romadır. Casusların en az 
faaliyette bulunabildikleri mem
leketler ise Japonya ile Sovyet 
Rusyadır. Umumiyetle Sovyet 
Rusyaya saldırılan casuslardan 

ancak yüzde kırkınm dönebilmesi, 
Rusların milli müdaf aslara aşıl'-' 
mak teşebbUsUnde bulunan kim
lere karşı hazırladıkları feci 
akıbeti gösterir. 

Mühim Bir Hl dlse 
Beynelmilel alemde en mn

him casusluk hadisesi, son za
manda Berlinde kaydedilmiştir. 
İtalyanın Ber1in sefaretinde Gar· 
beccio isminde bir şif re memuru 
bu memurun da gayet çalışkan 
bir kadın katibi 'Vardı. Sefa· 
retin bütün tifreli evrakı bu 
memurun elinde bulunuyordu. 

KAtip te kendisile beraber 
sabahtan akşama kadar çalışı
yordu. Her ikisinin vazifeleri de 

ağırdı, bu halin büyle devanı ede
miyecegını az bir para ile sa
bahtan akşama kadar çalışmanın 

bir gün gelip kendisini safalette 
bırakacağını düşilnen kadın, kolay 

bir surette zengin olmanın çare

sini düşünüyordu. Bir gün, yolda 
giderken yanına iki Yugoslav 
memuru yaklaşh ve ltalyan sefa-

retinin şifresini kendilerine ver. 

diği takdirde mühim bir para 
vereceklerini vadettiler. Kadın 

fırsatı ganimet bildi, fakat fazla 

arzulu gör!lnmemek için dilşüne-
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iLAN FİA TLERl ~ 
1-Jlıl.ııııı Lir ımtm g:ızetenin n.otin 

yaıı !'İIC Yas:ı.ti 4 kPlimed r. 
2 A~· n i ynzıııın 2 satırı 1 s:rn tiııı d i r . 

3 I ıaJıa kalın ,.e daha ince yazılar 

san ti ııı ile IH'Sa p t•tlil ir. 
4-Sayfasın:ı. :!Öre il?'tnl:ır afağdaki 

fiatlt•ro tftlJidi r: 

;o;av fa S:rn ti ıııi 
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3 c 200 c 

4-5 c 100 c 
Diger srı.,rfal:ı rda . 50 c 

• on 2 rnylad:ı. 25 c 
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BUyUk harbin mefhur ca•u• 
kadınlarından Matmazel 

Mlnoryen 

ceğini söyledi. Son fikir, kendi· 
disine milliyim gelmişti. Nihayet 
tifreyi satmıya karar verdi. Fa
kat bu arada bir taşla iki kU-f 
vurmayı düşündü. 

Yugosfayyaya nisbetle daha 
zengin olan Fransadan daha fazla 
para koparabileceğini anJa ... 
dı. F ransanın Berlin sefareti· 
Je temasa geçti, anlaıtı ve şifre-

yi hem Fransaya, hem Yugoslav· 
yaya sattı. 

Bunun için bulunan çare, tif
reyi, memurun masasından aşu• 
mak, fotoğrafisini aldırmak ve 
yine yerine koymaktı ve öyle 

yaptı. Bir cumartesi evrakı aşırdı 
pazar günü tatildi. O gün, vesi· 
kanm fotoğrafisi aJmdL Pazartesi 

sabahı sefarete geldiği zaman, 
Amirini bir sürU şifreli telgraf-

Bu vaziyet çok mühimdir ve 
böyle faciaların önline geçmek 
için Boğazda seyrüsefere mahsus 
bir nizamname yapılmak lazımdır. 
Çl\nkü beynelmilel ıeyrüsef er ni
zamnamesi Boğaziçinde tatbik 
edilemez. Akıntıları, anaforları 
çok olan Boğaziçi iç.in mutlaka 
buıusi bir nizamname yapılmak 
ihtiyacı vardır. 

Esasen beynelmilel nizamna· 
menin bir maddesi, mezkur 
nizamnamenin boğaz ve nehir 
gibi yerlerde tatbik edilmiyeceği· 
ni emretmektedir. diğer taraftan 
kazaların önüne geçmek için Ka
radenize çıkacak yolcu vapurlan
nıo gilnef battıktan sona hare
ketleri menedilmelidir. Her halde 
Boğaziçi için eıaslı bir nizamna• 
me lAzımdır. 

Osman Kapta n 

OlçUier Ne VaKit Deği,ecek? 
Eski vezin, hacim ve uzunluk 

ölçlUeri yerine önllmtizdeki ki· 
nunusaniden itibaren kilo, litre, 
metro ölçüleri kullanılacaktır. 
Memleketimizdeki terazi ve ölçtl 
sanayii esbabı bu hususta IAzım· 
gelen hazırhğı yapmışlardır. Fa· 
kat bu kanunun bu sene de tehir 
edileceği hakkındaki ıayialar 
tlzerine bu iılerle uğraşanlar 
işlerini durdurdular. Kanunun bu 
sene tatbik edilip edilmiyeceğini 
İktısat Vekaletinden sormuştuk. 
HenUz cevap alamadık. 

Ta ht;ıkale: T eraz i Yf' ınaılenf 

ıııevat imıı luthaıırsi 

larla meşgul gördü ve mtlthit ( ~ 
bir korkuya uğrad1. Cevaplarimız _j 

Bu hal kendisinden evvel tif· -----------, 
reye ihtiyaç hAsıl olduğunu ı~a
teriyordu. Fakat Garbeccio ne o 

gün, ne sair gilnler sesini çıkarmadı • . 
Sanki tifrenin yerinden alındığını 
farketmemi~ gibi davramyordu. 

Fakat hadiseyi sefire anlatmııb. 
O da, Başvekil M. Müsolininin 

k orkusile meseleyi hükumetine 
haber vermemişti. Bu suretle 

Y oguslav ve fransız hükumetleri, 
Mayıstan eylul ayma kadar ltalyan 

hariciyesinin bUtün gizli teJgraf
larım okumıya muvaffak oldular. 

Fakat Roma hariciyesi nihayet 
işin farkına vardı, Berlin sefa· 

retini kapıçısına kadar değiştirdi. 

Hatta bir kısım memurları Lipari 
adasına nefyetti. 

Bütuıı bu izahat, devletlerin 
biribirine ait gizli malumat ve 
aırları öğrenmek için ne müthış 
gayret ve kuvvet sarfettiklerini 
gösteriyor. 

Bu haller, yakın bir harp teh ... 
likesinin en kuvvetli habercileridir. 

• Heralt Tribün • 

Ankara Yenit ebirde Nilüfer Ha-

nıma: 

KarUzo dünyanın en meşhur 
ıarkıcııı ve san'atkirıdır. Ken• 
disinin bir operet teganniıi 
ederken öldüğü doğrudur. Henüz 
onun yerini tutacak bir san'atkir 
yetişmemiştir. Sesli filimlerde 
gördüğünüz bir iki artist te onun 
mukallitleri diyebilirsiniz. 

* Muhlıir iııız:ılı mektup sahibine: 
Bahsettiğiniz mesele mevzuu

muz haricindedir. Bizi mazur 
görünüz. 

Yeni Neşriyat 

Yollarm Sesi 
Bu isimh• ç ı kan H) lık maı::Jekt, 

sa ıı'at ye fik ir mecmuasının 3 i. ncU 
sayıs ı çıkmıtt ı r. Tavsiyu ulcriı. 

Holivut 
Holhııt'un « :?8,. numaralı 11ilı.baE11 

tfü gil;wl resim 'e si nema ıırof!"raıul<L
ril<' inti t ar otıniştir. 

Tiftik - I lı rnl'at Ofisi ııPşriy:ıtı n

dan<lır . )lüderri :-> Ihsan A lıitlin ney 
tarafından ynzılıııı,tır. Tiftigi n itt t i h
s:ıl don Mi hll\k e kadar geı; i rJiği ısa• 

aha ttan ba lı istir. 





• 
Benim Delime Söyleyiniz, izzeti 
Huzurdan Kovdum Müsterih Olsun 

Bu Yıldız Sarayında Padişahın İltifahna Güvenilmezdi 
Malaarlrl -tc 

Her Hakkı Malaf u•dur 
-144-

Bu, flplseaizdi. ÇOnkl Y ıldd 
urayımn Iİ7ueti, buna iktıza 
ederdi... Bu sara7da, Pacliphın 
De gayziae ve ne de iltifatuaa 
hiçbir ghea olmacLtıaı laerk• 
bilirdi. •• Abcllllaamiclia df dere
cesinde bir merlaameti varda. 
Buı lıidüıeler ve plualar me.
tema olmak lzen bu adam kim
uye karfi bn,ek bir kin tqaya
mutlL Ayai umuda mebzalen 
lltifatl•na• prkettiii bir adama 
kaqa da, tam m"A'aile malaab
Let ve ÜYeccftlı beslediii iddia 
ohaaamazdı. 

Abdlllhamidin hu lıuyunu her
•eaten daha İJİ bilen laet Pa
,a, huzurdu kovulmuma ve 
birkaç gln hllnkAr tarafından 
çaiınlmamaaına rajmea, rlzden 
tamamen dlfttllb• kani delildi. 
O, peklll lriHJorda ld hlnkln 
Fuat Pqamn takip edilmeli aley• 
hiade detll. WIAkİI clalaa ziyade 
•kışhrılmaa fikrindedir. Anc:ak 
Reıit Pqa beceribblik etmit ve 
biç yoktan b&yle bir bldileye 
ıebebiyet .-mitti- Abclllbamlt 
ile 11rUltilll teJleri ~ .eYmeZCIL 
B•a binaen hem "1 Hlnklna 
istediği meaaya eokmalr, hem ele 
y ee ( Hmura Şahane ) ye aolnıl 
•IJA bir _.. olmak İçİD izzet 
r... derhal pl&ama deiif-
tırdi. Fuat Pqap, daha kunetli 
bir vasıta De taarruza karar 
Yerdi ve bu karar neticui olarak 
ta Fehim Papya haber ı&ader
cli, oda•»• celbetti. 

Fehim Pqanm, Fuat Paıa 
hakkmdaki noktai nazarı emsen 
malümdu. Şimdi lnet P... için 
,.palacak ıey. Fehim Papyı teş
ei etmek. 01111 daha bnylk ihti

•vketmekten ibaretti. 

l dan mlrekkep olaJı bin liralak ı mit aibi titriyerek, derlıal ceYap 
zarfı F eblm pqaya uutb. Fakat Yerdi: 
bu banknot zarfımn Bilinde de - Allala patermeain, Ef•di-
bir jurnal aaln'edde.ı nrdt. F e- miz... Hayabm1 feda ederdim de, 
bim Pqa, '"1 iki c.plıeli muvaffa- lyle bir hain ile yllylbe ıd-
kıyetten memnun bir 111rette mem. Sanki kaJunm, onun aelerl~ 
izzet pqadaa aynlarak ifiM .... olclaiwı bilmiyor ... 
devam eıılerba, lnet Pap ela yam. .. 
boı clm11U1Jorda. - Fakat artık lmla•mr. ı..a-* ı mnıdll F•t P• he1dnwla W.. 

KencliliM 1bm olu adam- tek ak .a,liJ-• Çlaka _... 
larla, bir laaftadaa fala ........ mnda 0 ..... ıe,.tiikt• IOlll'ae 
hl• .1---- Abdllbamit. .a,Hıecei~ llderla ........ _,,_,_ ...... atfoa-~ kmklll'm. 
birkaç p ._... lmt P ... ,. Meelwu ba edem , ... .._, 
Jin• hazara Wı lfH. •• lmt Pa- efıaf•iM• ele lııltlk Wr ...._ 
ıanm ildad defa ı...ra ..:-1:&1 ••ws• nt ...... rap.-, ,- ...... 
e1Dacla Abclllla•wicle Wr j....ı a tıf-di-hia wllwetl ip. 
ıetirlclL Hhlrlr, ._ Jw alı olaı- Fat Pap O. •?ııol ......,_ 
daktaa ...... Wrd-'*'e ........ _ 

..--.- atı,,- TllZleçlml M-. ..... 
dlter•la ..,.,..__, .......... rc1. -

-Bak.. N.a. ola1or da ..- ppbldmw .._ Wıw .....,_ 
haberiaa yok.- Galiba, Fut P... Di,..k AW••midf= el.t
ile b&nfbD- Arbk .de11 ~ deki jmMlm ...U. .-.bık 
bahaet:miJor-. Wr ıeldlcle. F•t ,.._ ...,., de 

Dedi. laet P .... &.na een- Wrpk *'- llJWI.. AllS" • 
blill ... lmwa ıiı ıclm ...__ mit la·len ,,._.....,._ -. 
lamıtb. Sanki Fuat Pqamn adı junıalı izzet papya matb: 
amldıjından dolaya tilyleri •pw ( Arblı Tar) 

iki Buçuk Yaşında Dev 
Gibi Bir Çocuk 

• 
Ağırlığı 50 Kilodur, 

Büyük Çocuklan 
Kendinden 
Çekiyor 

Ba resimde 
t&dlihlz ~ 
cuk iki buçuk 
yapıda klç6k 
bir cin yawuıu 
gibidir. ismi Eu
ıen' dir. Ağırhj'a 
50 kilodur. Bo,. 
bir metreden 
fazladır. Kom
pılar ona -ICUT
YetH Adam" U.. 
mini •ermit'u
dir. Çlaakl dolu 
•u ko•a11111 tar 
yarak anesin• 
yardım eder. So
kakta 6-7 yqmda 
çuculdan araba
ya hindiretek çe
k•. 

ilk ~,.,. 

pldiji --- f kilo idi. iki ...,_ 
.. _..,kilo ...... 

Dolarlar ço
aıla uam aza..,. ... ,... 
etmi.ı•. nal· 
geale bmilde
rini Ye c:liier 
azalarnu tetkik 
etmifler. fakat 
feftattabia hisbir py bulama• 
maşiarchr. 

Ku•vetİIM cleaiyecek ağ r İf• 
leri yapmaktan hotlaoır. "i alnıı 

• 

k ....... ıeç kalmlfbr. 
Şimdi ba prip malılik clok

torlana aeureti altnada bl,t
mektedir. 

Bir San' atkirın lsveçe 
Dönüşü Hidise Oldu 

Bütün Şehir Halkı Kendisini Görmek 
istiyor, Fakat İmkansız 1 

o.loclaa , .. 
zılayor : lkbıadl 
buhran Ameri
kayı mkmtıb bir 
Yaziyete ıokta 
.okah Yenldlln
yadaa EakidGn· 
yaya 7eni muha
ceret bqla-
dı. Enoelce 
Amerika da 
para bolda. 
Ea bl,tlk 

u.a'atklrlar, 
doktorlar, 
utta 111m1er ...., ... ,. 
tqmyorlu
th. p.,... 
Lk ....... dL 
Şlmtl ..... bi-
rer pri p&,orıo 
ler. Füat hm.da ...... ,. .,... 
pba elbette ld 
AYnlJNI dejilo 
clir. Gep.i.cle 
A....-....ma-
nf tiptro -·-

Marye Solnl 

atkarlanMaa .._,. Solftf'de 1 
ifl'dik ylldıld• Amerlkeya 
terkettl, k..U memleketi olu 
lneçe siHl .. ...... .. tiyat
roya ..... Wr .UaYele ile 

IOllra diğer kimseler de bu p1,..ı 
görmek sevdaıına d8flller. Hal
buki bir ay mlddetle tiyatroda 
bot yer btrakılm&m11ti. Şimdi 
meıele, ıehir belediyesfae intikal 
etti. Hallı, bir ay mldcletle yer
lerin kiralanmUJDI ihtiklr ayı
yor. Belediye bu ıarip ihtlllfı 
halletmek içia bir çan an1or. 

bailuch. u....ı,.tı. fimal 
memleketlerinde, edebi eıerlerde 
eld jw balar tiyatroda m6steh-

eenliktea kaçımld'. Hiçbir tiyat
roda fala dekolte adcloa-ab~ 
lecek bir elbiıe gf yilmez. Bu 
vaziyeti, o memleketler halkınm 
vicdan ve fUUru yaratmııbr. 

Marya Solvej, yepyeni bir 
llemden geldiii için memleketin 
Adetlerine fazla uyabilecek Yazi. 
yelle değildi. 0Jllln içindir ki, 
intisap ettiii tiyatro mlldilriine 
rollerini yapmak için tam bir 
hllrriyet lıtedi. MBdUr, biraz dü
fllndllkten aonra an'atklrın de· 
dijini yaptı. 

kk temlili. bir clelikaoli ile 
ka11ıhlda olarak oipnlaama aalı

nui idi. San' atkar bu roliinll 
o kadar canlı ve o kadar tabii 
yapb ki, zaman ile teÇilmit 
aaluae ve rollere akta• balla 
çddutb, lllta defa arka, arkaya 
AkIJ9 ~ Halk temsilden 
...,. adeta •wiıot bir bale 
plmifti. 

Tem.U bittı1den aoma bile hiç 
killll8 tiyatro blna•ını terketmek 
istemiyordu. Mtıftvller, tiyatrodan 
pba stilli ............. ........ _ ........... ( ............ 
mı•••• bir .... ,. ppblar. 
Ayna. o pce orada balaualer, 
bir •J ml.w.tle llJabop abOM ol.._. a. lali orta,. bir •11ele 
ç kafıcll. 

Çt-lcl o ı.ald •mfala,.Uea 

Kapitülasyon 
Devletler Iraktaki lmti
yazlanndan Vazgeçtiler 

Bağdat ( Hususi ) - Irak hll
kümetinin Cemiyeti Akvama ka
J>ul edilmui karan Qzeriae Fran-
aa, ltalya, Yunanistan, lapuya 
Belçika, Holanda ve Polonya 
hlikümetleri Irak blktıaetine 
müracaat ederek ( kapitülAlyon ) 
denilen imtiyazla haldarmdan 
vazgeçtiklerini bildirmiflerclir. Irak 
hOkümeti bu bDkiimetlere ayrı 

ayn letekkllr telgraftan tla
dermiftir. 

Bir F eli.ketin 
Bilançosu 
• Loadra, 30 - Porto Riko S..: 

libiahmerine g&e 90ll fellkette 
aleıılcrin miktarı 1 f1I kiti olup 
1800 kifiden fazla yaralı' varchr. 
9000 meaken harap olmuftur. 
75 kiti maYakbtea .... _. 

bhmtbr-

Paeıte.ı ••• 

EL HAMRA sinemasında 
.......... blriad ba,tlk .... ......... • 

CENNET KUŞU 
Mtım...mertı 

Lilian Harvey - Henry Garat 
UFA şirketinin birinci Fransızca operet ıDper filmi. 
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TİMURLENK 
1 ikiz Talebeli Bir MektetJ ' 

-ıoı- MuhaJT!I'!: 'f. * 
CihangirTimurla Yıldırım 

Nasıl Çarpışmıştı ? 
Doğdaklan, bOyüdllkleri Ye 

dola~tıkları yerler araanda bia
lerce fenalılık masale bulunan 
iki Türk hükümdar, İ§te bu 
aezinişler, aalduışler ve ülkelu 
alıp Yerifler içiııde kendileri de 
farkında olmaksızın, biribirlerine 
adım adım yaldqtılar ve bir gün 
aefesler.ilıi hissedecek katla~ bu
run buruna geldiklerini sezip 
durdular. Bu duruş, iki heybetli 
arslanın göz karartan eg inlikler 
içinde gözgöze gelmesini .andırır. 
Dai~a ileri gitmiye alışan o iki 
arılan, hemcins olmalarına rağ· 
men, biribirini rakip saydı· 
lar, uzun uzun yekdiğerinin 
kuv.etiai llçtnler ~e bu teıadilf· 
ten itopnıt olmırarak, ileri gitme 
h1nmdau da m6tekabilen nzg~ 
aaiyet'ek bopftular. 

Ba umutmaz tesadüfü haı:mı
Ja11 Rbep1er çoktur. Onlardan 
biri de 1ukanda kaydettiğimiz 
•ahnedw. Bize 6yle geliyor ld 
Tinıur, kendi otağı önünde atının 
Özengisini öpen üç beyin, o hür· 
metklr buselerle Sıvas hailesini 
ve o haileden de feci olan Anlca· 
ra harbi faciasını halkettiklerini 
hisıebcydi, edebilseydi onlan 
at\ler y&dc kabu\ etmezdi, ken
dilerini dinlemezdi, sözlerine kıy· 
illet 'tererek bazı teşebbüslere 

Iİritmezdi we geri ahnma11 rnftş
küt adımlar atmazdı. Çünkü 
Timur, haJU bir Tür.idil ve Tilrk
lilğün zarar görmesini istemezdi. 

Böyle bir tahminde bulunma· 
dığı, bulunamadığı için e1icenap 
INr DGkiimdar gibi dawandı.. iten• 
eli oc.ğma sağman beylerin ayn 
~ı okfadı. 

- Hot seldiniz, dedi, biç 
•1kdaıaym, kendi .sarayınızda 
inıişsiniz aibi davrawn, beni de 
bir baba sayuıl 

Ve sonra bqtabana dönerek 
IU enıri verdi: 

- Beyler benim konuklarım 
değil oğullarımdır. Ona göre 
•iuiaJla, rahat ettirin. Yorgun· 
haldan çıktıktan tonra yanıma 
felirio. 

İçinde hem elem, hem sevinç 
'tardı. Elem taç ve taht denilen 
babadan evlada müntakil kud
retlerin de nihayet f ant birşey 
olduğunu -bir kere daha- görmliı 
olmaktaa ileri geliyordu. lıte 
f\I beyler, biri maymun oynatan 

a:ı:: a 
r ~ 
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ABONE FlATI 
TÜRKiYE ECNEBi 
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G•len evrak ll•rl verJJmez 
lllnl Tdan mes'uliyet alınmaz 

eevap için mektuplara (6) k11ruıluk 
rul ilAv.-,al lA&ımdır. 

Adreı değ'ftirilmesi (20J kurllftur. 

~teafsde ,akan ....._ " J'&&ıl ..... 
UtUa hakları mahfıu Ye l'a&etemice 

aittir. 

çingene, biri üfürllkçülnk yapan 
derviş, biri c!e ip cambazı kılı· 
ğına girerek canlarını kurtarmış 
ve fak at yurllarıoı, ailelerini, 

servetlerini, hatta haysiyetlerini 
a: · ada bırakmış elan şu bftküm· 

clarlar [ 1] bu hakikatin yepyeni 
ve pek -~·klı birer delili idiler. 
Yarın kendi oğullarının da, ken· 

di lorunlarmın da bl>yle yersiz 
ve yurtsuz kalm1yacağını kim 
temin edebilirdi? 

Lakin bu elemin yanında se
vinç tc vardı. Akdeniz kıyı1arın· 
dan hfaban önlerine kadar ge1e11 
bu mağlüp, menkiip ve kaçak 
laltdi.daı4ar, küre üzerinde m
ğ111abilecek tek bir yer olmak 
kere ancak kendi saraylan111 &.-
labitiyorlardı. Şu hale göre ken· 

disi hükümdarlar hük8mdan 
bir hakan otuyordu. 

Dfişmüş taçlan ahp eski sa• 
hiplerinin batına koymak, yıkıl· 
mıf tabtlan yapmak elinden ge• 

liyor demekti ve bütün dünyanm 
bu kudrete itimat beslediği itte 
anlaşılıyordu. 

.. ( Arkası var ) 

{ l] Yıldmm Sultan Beyazıdm lıU
kfımotlerini l1llcrindoıı alnııı ~duğu 

Lıcyicr, mnlıpcslcrindon kaç rak Tlınu
ruıı himayesini isti<laya geldiler. Bı111-

Iardan Gcrıniyan Beyi lpsaladan fira-

ra yol bular.ık Timnruıı nez.dine gel
mek için bütün Osmanlı illkeslııl 

maymun oynatmak surotile geç
oıişti. lfcııtcşc Deyi, Timurun ordu
suna kendisini tanınmaz bir hale ge-

tiren uzurı ve aık ıa~.larır dan, dervit 
kıyafetinden istifade ederek vAsıl ol-

du. Aydın Beyi, Osmanlı topraklarını 
ve hududunu cambazlıkla geçti! Bu 
beylerin h~psi Bcyımt aleyhine 
Timurun yardımını istida ettil6r. Ti
mur, bu asil mUltceHerin ısrarları 
Uzoriııe Boyazıda ilk elçisini göııdt•rdi 

-Ceııalıi Şorafott1n, Arap9:ı.h ve AU 
tarihlerinden Telhis-

Mektepler açıbycr. Mektepte 

ikiz kardeşler çok dikkati al
bederler. Fakat banlarm içinde 

~liı: mekteplerinde• biri rekor 

= RADYO == 
1 Teşrinievvel Cumartesi 
latanbu1 - (1!00 metre) 14 Kurultay 

mit'lakerelet"i, 19 orkestra, !9,5 Tam
buri P.e'ik Bey ile arkadatları tarafın
dan, ::o,5 Nihal ,·e lııci Jlauımlar, 21 
orke tr.ı. 

Bu kreş - (:.g4 nıotro) 20 radyo Re
vfl, 21 iki }l·yano, 21,20 Gabi, 22 

Eııesku lok.ı:ıt-ısından nakil. 

'i• gnt - { 4~ ~ met.re ) 20 operet 
par~·al:m, 21,40 konser. 

Roma - ( 441 nıotre) ~O gr:ı.ınofon, 

21,4j Baroııin Karini operas. 
Prait - ( 4 S metr':ı) 20 Bröoodan 

nakil, ~ 1,55 ın usikili komedi. 

Viyana - ( 517 motr3) 19 mandolin 
kons3ri , 10,4j halk kons<.'rİ, 21,4:; 'limit 
daima Jıakidir isminde bır operet. 

Peşte - ( 55 > metre ) 20 salon or
kestrası, 1,1:; n99'e Vtıren hav&l&r. 

Var, on - (1411 metre) 20 dini ha.
Talar, 21 hafif f&rkılar, 23,05 Şopen 
konseri. 

Berlin - (1633 metre) 20 Fraıııızca 
ders, 21 operet konseri. 

Cenubi Amerikada 
Auompsiyon, 30 - Parai'1'9 

aylılar Bokeron istibkAmım up
tet:mişler ve 1000 esir alaut
lardır. 

İngilterede Kadınlar Pipo 
• 
lçmiye Başladılar 

Mektepte pipo içen DarUtftlnun kızlan 

•on aenelerde kadınlan her nı bilmiyorlar. Fakat bugtln ev· 
yerde sigara içerken görmiye lerde ve eğlentilerde kadınların 
alıştık. Fakat şimdi lngiliz ka- ve genç kızların pipolannı dol· 
dınlarımn pipo da içmeğe baş- durarak içtikleri çok görillllyor. 
ladıklarını haber veriyorlar. Evlerde ve kapalı yerlerde 

Bu modanın nasal bqladıjı- kaldıkça bu hareket .Udar u-

kırmııhr. Çünkll talebesi aruın• 
da 13 ikiz vardır ve daha iaribi 
bu ikizlerin dokuz çifti a711f u-

1 
adtadır. Bu resimde, ildzlori bir 
arada ıörllyoruz. Blllllar aramda 

' 

bet çift erkek, iki sifi im Ye iki 
çift erkek ve kız vardır. 

Bu mektep ikiz doj'an erkek 
ve kız çocuklar arasında kabili
yet itibarile bir fark mevcut olup 
olmadi;un anlamak içhı iyi bir 
tecrilbe aahua olmuıtur. Fakat 

bir iki •ne içiade yapılan tec
rtlbe, ikiz erkek Ye im brdet
lw 111U1Dda hiçbir fark olmada
lau .. termiftir. 

Bir Aşk Cinayeti Ve 
Mühim Bir Tarihi Buluş 
Meşhur Sezar Borjiyanın Zehirli 

Yüzüğü Meydana Çıktı 
Roma dan bildiriliyor: ltalyaa 

meşhur Borjiyalar, tarihin en 
karanlık aıf atları vermekte tered
düt etmediği bir ailedir. Efradı 
arasından en gilzel kadınlar, en 
kudretli ı:apalar, diplomatlar ye
tişen bu ailenin bftyllk vasfı 
zehirciliği idi. Borjiya ailesi, 
diişmanlarını, en beklemedikleri 
bir zamanda zehir1erdi. Sırasma 
g6re bu zehir, hazan bir bardak 
ıuda, bir çiçek demetinin içinde 
Yeya harid manzarası hiç ıOpbe 
g6t6rmiyen bir mevyada bulunur
du. Bu meyoya yiyen, ba suyu 
içen yıldınmla TarUlmat gibi dtı
prc:IL Borjiya ailesinden Sezarın 
bilhua.1 bir yUztığn vardı. 
Se ~diği kimselere, g6ya, bu 
yllzilğil hediye ederdL Yllzllğll 
alıp ta parmağına takan adam 
derhal bir kalıp gibi yere ıeri

llrdi. Fakat kullanılan zehir 6yle 
esrareniiz bir ıeydi ki ölü mua• 
yene edildiği zaman zehirlendl
tini meydana çıkarmak mnmktın 
olmazdı. 

Fakat her nasılsa Sezar 
Borjiyanın ytızDğll kayboldu. O 
gtln, bugtin bu esrarengiz yn
zftğO bulmak mllmklln olmadı. 
Fakat geçen gtin Mil an o' da cere
yan eden bir hAdise, Sezar 
Borjiya'nın methur yüzllğüotl 
meydana çıkarmııbr, hadise 
ıudur: 

MiJAno'da zengin bir aile var
dır. Erkeğin adı Francesko 
Skamborini, karısının ismi de An· 
tonya. Bundan bir milddet evvel 
Antonya kocasına garip bir yü
znk hediye etmiştir. Erkek 

--=========-=============::::::::-==-
zan dikkati celbetmemiı, fakat 
eeçen hafta iki lngiliz kadın 1 

kolkola Yerip ağızlannda pipo
larile ıokakta dolaşmağa başla

yınca herkes t•flrıp kalmıftır. 
Fakat kadını tokakta pipo iç-
mekten meoneden bir kanun 
veya nizam mevcut olmadığı 
için kimse birşey diyememiştir. 

Demek ki bugün sigara içis· 
leriDİ seyrettiğimiz hanımluımı· 
zan yarın pipo içtiklerine şahit 

olacağız. Olur a, olamaz mı? 
olanlar aa mı? 

Bortlya allealnln gazel, fakat 
kanii kızı LUkre• BorllY• 

bu ytiznğü parmağına takbktan 
az ıonra ıiddetli bir acı doyarak 
yllztiğlı çıkarmıya mecbur olmuı, 
kendisi de yatağa dOşmnıtnr. Fa· 
kat yllzük karısının bir hediyesi 
olduğu için oıı u da masasının 

llzerine koymUf, göziinlin önilnden 
ayart etmek istememiştir. Bu Slra
da Skamborinini bastalığmı işiten 
asarı atika MUtehassıslanodan 
Alessandro dostunu ziyarete 
gitmiştir. Fakat masanın nze
rinde yüzilğü görünce birdenbire 
ıatalamış, yilzligO nasıl bulduğuna 
doktora sormut, hediye edi14 

şeklini, hastalığının sebebini anlat• 
mış ve bunun üzerine mütehassıs 
haykırmış: 

.. - Eyvah azizim 1 Tarih bir 
eser kazandı, fakat bir doat 
kaybediyorum 1 

Filvaki Antonya'nın kocasına 
hediye etiği yiizük Sezar Borjiya• 
oın yüzüğil idi. Kadın, bu yüzüğD, 
hususi münasebeti olan ve Skom• 
borininin davalarını takip eden 
avukat Belliniden almış, kocasına 
vermişti. Yüzük derhal muayene 
edilmiş, iç tarafında, zehir sak· 

lamıya mahsus olan kısmında 
zehir bulunmadığı görfilmüıtUr. 
Bundan dolayı, doktorlar, Ska:n• 
borininin hayatını kurtarabilecek• 

lerini ümit etmektedirler. Gü&el 
Antonya ile kurnaz ve katil 
avukat Bellini de tevkifhauo
dedirler. 
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ÇANAKKALE 
- 116 - Yazan: Ceneral Oglantler 

Türkler Yeniden Mukabil 
Taarruza Geçtiler 

Ve her nekadar 87 inci 
Iivanm sağ cenahı daha fazla 
arazi kazanmağa muvaffak ola· 
madıysa da, o gUn kazanı1an ara· 
ıiyi akıama kadar muhafaza 
etmek kabil oldu. 

Sağ cenahta, o sabah Fran· 
ıı:ılarm geri püıkllrtüldllğil nok
tada Jeneral Vondenberg öğleden 
sonra bir ileri hareketi teşebbüıU 
daha yapb ve elindeki son taburu 
da harbe sevketti. Hattın bazı 
noktalarında biraz arazi kazanıldı. 
Fakat Bulayırdan gelen yeni bir 
taburla takviye edilen Türkler 
derhal mukabil taarruza geçtiler 
ve Fransızlar tekrar hareket nok· 
tnlarma ricate mecbur kaldılar 
ve o gl\n bir daha ilerl hareke
tine teşebbüs etmediler. 

Fransızların çekilmesi üzerine 
88 inci liva tekrar yandan ateşe 
maruz kaldı ve sağ cenahtaki bö
lüklerin bazıları ricat etmiye baş
ladılar. Bu sırada livanın cenahın
daki efrattan da bazıları çekilmiye 
başladı ve Kirte yolu üzerinde 
bulunan kuvvetler yapayalnız 
kaldı. Üç taraftan ateşe maruz 
kalan bu kıtaat pek fazla telefat 
verdi ve Türkler mukabil taarruza 
kalkmadıkları halde bile kazan· 
dıkları araziyi terkedip geri ço
kilmiye mecbur oldu. 

Bu ricali gören Jeneral Mars· 
halt!, Jeneral Hunter W estona 
atideki raporu gönderdi: 

" Saat 5, l 5 her iki liva ve 
taburları biribirine karışmış ve 

efrat ıon derece yorgun düş
müştür. Fransızlar ve 88 inci 
liva, her ikisi de ricat ettiler. 
Sol cenahtaki Rorder Regiment 
kıtaatı ile diğer cüzü tamların 
perakende efradı önlerindeki 
istihkam tarafından durdurul-
muştur. Aksinil emretmediğiniz 
takdirde karanlık basıncaya ka~ 
dar şimdiki mevzilerimi muhafa
za edip ondan sonra.... hattına 
çekileceğim. Fransızlar sağ ce· 
nahımızt tutabilecekler? Efradın 
çoğu çantalarını attıkları için, 
erzak ve cephane yüzünden sı· 
kınlı çekeceğimizi tahmin edi
yorum.,. 

Bu rapor oldukça endişe 

verici bir mahiyette idi. Fakat 
o giin bütün gün fırka kararga
hına "le hatta karargahı umumiye 
yağdırılan telaşlı, saçma sapan, 
esassız raporlardan sonra ge
len bu rapor, ciddiyetine ve 
ehemmiyetine rağmen kuman· 
danlara derin bir nefes aldır

dı. Fırkanm tamamile muha-
• 
r·---------~~--~-------... 

Re8İnı /'ahlili Kuponu 

'J'ab latiııizl Clğrenıne .c istlyoru ııı 

re"ıııiniıi 5 aılot kupo:ı iltt lıı:· 

l.b.tu guııdur1111ı;. ıı • ... ıııiııi:ı: sır ' f ~ 

taLidı• \ ' El iafo t:dll ıııH. 

lt.ım, nı ıılet 

'r:y ~ Ean 'at: 

Bulunduğ ı 

ıııemlcket 

I~ Hın .ııtıp: ~ ----
t:do•J< ın . ? ~ 

t:esirnin ı;Hıu3! 3Q lturtııl ıu 

Pul mu . .-abilin l" gvıı hınl..ı hi : 

sara edilip imha edilmekte oldu· 
ğuna dair sahilin müteaddit 
noktalarından Quen Elizabeht 
gemisine okadar imzasız raporlar 
gelmişti ki, saat iiçe doğru Jene· 
ral Hamilton meseleyi Jeneral 
Hunter • Westondan sormuş ve 
iki saat sonra şu cevabt almıştı: 

"Bana da bütün gün mütema
diyen bozgun haberleri yağdı, 
fakat bunu icap ettirecek hiçbir 
şey yoktur. Bazı yerlerde mevzii 
muvaffakıyetler elde edildiği 

gibi bazı noktalarda da mevzii 
mağlübiyetler olmuştur. 

Maamafih son gönderdiğim 
rapordan sonra daha ileriye git
mek kabil oJamamı~tı r. Efradın 
bu yorgun halind'°, Türklerin 
yapacakları herhangi bir mukabil 
taarruzun pek tehlikeli neticeler 
vereceğinde şüphe yoktur. Fran· 
sızlar, şimdi bana haber gönde
rerek takviye kıtaatına muhtaç 
bulunduklarını, zira karaya çıka· 
rılan bütün Fransız taburlarının 

sarfedildiğini bildirmektedirler.,. 

28 nisan akşamı, vaziyeti bun
dan daha beliğ bir surette tarif 
etmek kabil değildir. Bu vaziyet 

karşısında, ellerinde ihtiyat kuv
vetleri olmıyan ve daha bir müd

det te olaınıyacak olan fırka 

kumandanı ile balkumandanın 

endişeleri kolayca takdir edi
leceğinden bunları uzun uza
dıya tahlile hacet olmasa ge

rek. Böyle zamanlarda, bir ku· 
mandanın bütün azmine ve ce· 
s sahip bulunması lazımdır. 

k:~şam saat altıda Jeneral 
Marshalle harekatı durdurup 
geceyi siperde geçirmesi emri 

verildi. Bu emri infaz etmiye 
başladığı zamun Jeneral Mars
hail birinci defa olarak İngilizle· 
rin merkezdeki ricalinin iimit et
tiğinden çok fazla olduğunu 

gördü. 87 inci livanın sağ cena
hım karanlık basınca, fazla za-

şiat vermeden fırka kumandanh

ğının tayin etliği hatta çekilmiye 

muvaffak olmuştu. Fakat ~ağ 

taraf mda 86 ıncı ve 88 inci ltva

ların sabahki hareket nokta arına 

çekilmiş olmaları yüzünden bü
yllk bir açıklık vardı. 

Zabitan ve efrat o gece de 
uyuyamadılar çünkii kıt' alan ye· 

niden teşhil etmek ve elden 
geldiği kadar ileri hattaki boş-

lukları doldurmak lazımgeli.Y.ordu. 
O günkü telefat oldukça ağırdı. 

29 uncu fırka o sabah fü'CO ila 
0000 piyade ile harekete başla-

mış ve 2000 zayiat vermişti. Bil

hrıss!\ zabitan arasındaki telefat 

çok ağır olmuştu. lieş bin piyade 

ile harbe giren Fransızlar 27 zabit 
ve 97 4 nefer kaybetmişlerdir. 

O gece Tiirkler mukabil taar
uza kalkmadılar. Şimdi öğrenil
diğine göre, Türklerin zayiatı da 
hemen hemen mütlefikl~rin zayiatı 

derecesinde idi. Tiirk tebliği 
resmisi bile o gün büi:iin glin 
vaziyetin pek nazik olduğunu 

itiraf etmektedir. 
( Arka.st nr ) 

SON POSTA 

Eski Kütüphaneler
de Tarama Ame

liyesi Yapmalı 
(Baş tarafı J inci uyfada ) 

BugUn bu anlattıklarımızdan 
ayrı ve tamamen 
bir meseleden daha 

yepyeni 
bahsede-

ceğiz ki, bu mesele de, yine mil
yonları alakadar etmektedir. Fa· 

kat daha evvel işaret edelim ki, 
bu anlatacağımız meselede bir 

hırsızlık veya buna benıer bir 
vaziyet olduğunu iddia edecek 

değiliz. Sadece tereddütlü bir 
vaziyet lizerine nazarı dikkati 
celbedeceğiz. Mesele şudur: 

Uzun tetkikat ve tahkikat 
neticesinde anladık ki, gerek 

şehrimizdeki, gerekse diğer vila
yetlerdeki kütüphanelerde yüz 

binlerce eski ve kıymetli eserler 
vardır. 

Malümdur ki, . şehrimizde eski 
eserleri muhtevi bulunan kütüp· 

hanelerin miktarı dolgun bir ye-
. kfın tutmaktadır. Buralarda raf
ların ve dolapların kenar ve kö
şelerinde öyle eserler vardır ki, 

bugün para ile ölçüldüğü takdir
de milyon gibi büyiik rakam-

larla hesap edilmek lazımdır. İşte 
bu kütüphanelerin fihristlerinde 

bazı kitapların hizalarına vaktile 
"Evkaf Müzesine gönderilmiştir.,. 
İbaresi yaz ılmıştır. 

Bu ibareyi okuduktan sonra 
insanın zihnini hemen bir "aca· 

ba?,, istifhamı kurcalaroaktadır. 

Çünkü bazı alakadarlar bu kitap
lardan bir kısmının Evkaf Müze-

sine gelmediğini, yahut gönderil
mediğini iddia ediyorlar. Bu iddia• 
n.n sebepsiz olmadığım da ileriye 

sürebiiiriz. Çünkü kütüphane
lere gidip bu kitapları arayan 

bazı kimseler, bunların Evkaf 
Müzesine, yani şimdiki Tilrk ve 

İslam Eserleri Müzesine gönderil
miş olduğunu gorunce Mlizeye 

gelmişler, bu kitapları aramışlar, 

fakat bulamamışlardır. Muhte· 
meldir ki bu kitaplar Müzüde 
tasnif edilmemiş olsun ve yine 
muhtemeldir ki bu kıymetli eser· 
ler esrarengiz bir maceraya kur-

ban gitsin ... t ~te milyoniarı ala· 
kadar eden bu vaziyet karşısında 

geniş bir tetkik ve tahkik yapıl

mast kanaatinde bulunuyoruz. 
Maarif Vakaleti bu meseleyi 
tahkik ettirecek <ılursa bütün 
tereddütler zail olacaktır. 

1 Halkın Kesesinden 
Çıkan Uydurma 

l\ılasraflar 
( Bıış tarafı 1 inci ~ayfada ) 

ile karşılaşhracağrnı evvelce yaz· 
mıştık. Belediye, gaı ve ben· 
zinin, mahallindeki fiatı lizerinde 

değil, buradaki masrnflnr üze
t inde nazarı dikkati celbcdecek 

bir kabarıklık görmüştür. Şirket
lerin burada gaz nakliye ve boru 
masraflarım yüksek gösterdikleri 
gaz ve benzin fiatmın bundan 
dolayı pahalılaştığı anlaş ılmıştı r. 

Bu lrnclnr fa zla masraf garıp 

görülmektedir. Bu masrafların 

indiriln.esi temin edildi~i takdir
de gaz ve benzin fiatlarınm bir 
miktar diişeceği şitphesiz adde
dilmektedir. Belediyenin bu saha· 
da bazı mlihim lcararlar alması, 
dah:ı doğrusu bu garip vaziyet 
ile mücadeleye girişmesi muhte
mel görülmektedir. 

Teşrinievvel 1 

BiBATI 
Bu Sütunda Hergün 

--- Fransızca : Aptal -------- Yazan: Mad•ncl ---

"İ MB E C i LE,, 
-1-

All, alacakhadın ablanın biricik 
kızı GlilsUm ile başgöz olalı 
henüz bir yıl geçmişti vo işte 
senenin sonuna da ellerine bil' 
çocukları geliyordu. Genç amele 
kafasından bu düşünceleri geçi· 
rirken kendi kendine sordu : 

- Ne yapmalı? 

Elde yoktu; avuçta 
Geçen kış ocaklardaki 

yoktu. 
bütün 

kazancı, ancak "Hacı Emmi,, )e

rin büyUk dededenberi uzayıp 

gelen öküz borcunu yarıya indir
mişti; ailesinin bütün kazancı, 

kala kala, maden kuyularında 
salladığı kazmanm ucile bir çift 

öküzün sırtına yüklenmişti. Bütün 
buniarın en fenası, başmın çok 

daraldığı şu sıralarda karısı da 
"menzil üzere., bulunuyordu. 

Genç amele, kuru sedirin üstün
de bütün mafsallar.nı çthrdatarak 

döndü; yeni bir göğüs daha ge· 

çirdi. ikinci defa ayni suali tek

rarladı: 

- Ne yapmalı ?. 
Kendi kendine sordugu bu 

sualin cevabına yıne kendisi 
buldu: 

- Ne olacak 1 

Dedi ve oc"ğa iki parça kö· 
mür atarken itav6 etli ; 

- Toplu bir para yüzü gör

mek için keHcyi koltuğa alıp şu 

işi beccrmeı:ı.:teu başka çare yok! 

Genç amelenin, bu sabah 

ocaktan çıkarken işçiye po.staba· 

şısının yaptığı leti:lıhen bahsetti

ği anlaştııyordu. f i!lıakika ıı 

paydoı;unaa, postabaşı ı 

- Hey 1 Çocuklar, 

Diye bağırııuşt.; 

- Var mı içinizde bir baba· 

yiğit? Bu akşam on iki varmya· 

sıııda üçüncü kılavuzda 41ır su 
iskandili yapılacak.. Iş biraz 

tehlikeli amma! .. Mükafatı da bol .• 
Hu işi beceren, haniya kumpan-

yanın elli has liracığını hakkedi· 
yor. Yok mu içinizde bir baba

yiğit"?. 

iş başının suali derm bir 
sükütla karşılanmıştı. lki yüz 

amele içinden, işbaşmm aradığı 

bir " l:Sal>ayiğit ,, çıkamamı~tı. 

Zira teklif olunan işin öyle bira:ı 

değil, çok büyük uir tehlikesi 

varda. Yıllarca evvel işlenmiş 

metruk bacalarda biriken suların, 

patlamasına en ziyade ihtimal 
verilen yerde, burgu ile bir de· 

lik açılarak suyun miktarı ve 
tazyikı muayene edilecekti. Hu 
postabaşının ağzında öyle küçül· 
düğü gihi, 11 Biraz ,, değil. tev· 

kalade tehlikeli idi. Burgu ile 
delik açılırken suların aradaki 

duvarı yıkması ve azgın bir 

şiddetle ocağa atıl<ııası ihtiruaii 

pek çoktu. O takdirde akibet 

çok feci olurdu: Azgın sula

rın önünde sürüklenmek, ka· 

yalara ve direklere çarparak 
parçalanmak ve boğulmak... Ni· 

hayet elli lira mükafat için arka· 
da bırakılan dul bir zevco He 

daha doğmadan öksüzlüğe mah· 
kum bir yavru ..• 

Genç amele bu korkunç kA· 
busu gözünün ününden defet• 
mek istiyormuş gibi elini alnın
dan geçirdi. Sonra, yatak hizme
tini gören tahta kerevetin lize· 
rinde bir daha döndü, kafatasını 
dolduran bütün fena dUşOncelerl 
zihninden kovmağa çalışarak göz:· 
!erini yumdu •• 

Aradan on dakika geçme· 
mişti ki kulübenin kapısına vuru· 
lan tel4şlı darbeler onu yerinden 
sıçrattı, dışarıdan ince bir çocuk 
sesi duyuluyordu: 

- Ağa!.. Ağa! Ali ağaf. •• 
Ali, küçük kız kardeşi Ayşe

nin sesini tanıdı; muhakkak köy
den fena bir havadis geliyordu. 
Yattığı yerden bir adımda kapıya 
sıçradı ve aralanan kapıdan bir 
hayal gibi giren sıska bir çocuğu 
umuzlarmdan sarsarak ıurdu: 

- Ne var Ayşe? 

Ayşe, yırtıklarından kansız 
ve sıska vucudu görünen entari· 
sinin önünil kavuşturdu; bir IAbza 
düşündü; sakinane, zihninde ve
receği haberin kelimelerini toplu· 
yordu. 

- Ağa! Abam (ablam) çok 
fena da... Ebeninem, tez doktor 
iletsin dedi: 

Ali bir nefeste sordu: 

- Çok mu fena? 

- He! Çok fena •• 

Ali, başka bir 4oy aormadr 
Ayşeyi elinden yakaladı ve ıürnk: 

lercesine çekerek dışarı fırladı, 
gecenin katranlı havasına saplandı 

Etrafta nefes alan mahluk yoktu. 

Simsiyah bir gökyüzü altında 
etrafa bütün kuvvetile çöken 

karanlık, s:!nki insanı iliklerine 
kadar UşUten ölümlü bir sükü
netle kucaklaşıyordu. 

Ali adımlarını daha fazla açh; 
kliçük kız arkasından koşarak 
geliyordu. Koruluktan çıkıp ta 
köy şosasının ortasına geldikleri 
zaman durdu; göğsünU derin bir 
nefesle şişirdi ve küçük Ayşeye 
uzaklarda karanlığa göz kırpan 
birkaç paslı ışık gösterdi: 

- işte köy r dedi. Sen var f 
ağam doktor aramıya gitti, de. 

Çocuk bir şey söylemeden 
yiirümiye başlamıştı. Amele, onu 
karanlık içinde uçuk bir gölge 
gibi uzanan şosanın kıvrımında 
kaybedinciye kadar gözleri ile 
takibelti; sonra süratle aksi 
istikamette yola koyuldu. Genç 
amele, yer altında fasılasız suret• 
te kazma sallamıştı, yorgundu; 
blitün mafsalları kopacak gibi 

ağrıyordu; bir kelime ile; bitkindi. 
Fakat, ondan ümit ve hayat 
beldiyen hasta karısının muztarip 
hayali gözünün önünde canlandı 
ve iste bu canlanı shr ki• on saat 

~ . . 
durmadan dinlenmeden kazma 
sallıyan, yer altının köstebek yu· 

valarına benziyen kovuklarında 
kayalarla savaşan yorgun bir 
insanı mütemadiyen ileri sürüyen 
bir milessir oldu. Genç amele 
şimdi yürümüyor, adeta kotu· 
yordu. 

( Ar 1'.au var ; 
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Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: 
lıfuharrtrt: 

"rnold Galopan 
-44-

"Tour du Pan,, Ailesinin Veraset Meselesi - işler Pek Yolunda Gitmiyordu - Servet 
Paylaşılamıyordu - Bütün Münakaşaları Kısa Kesecek Bir Mektup 

- Tour du Pan ailesinin 
Yeraseti meselesi mi? diye sordu. 
Evet, filhakika bize bir vasiyet· 
name tevdi edildi. F akd tatbikı 
işinde mtişkülit çıkh. Vaziyeti 
dün akşam Ma1akof ıokağında 
Madam Lusi Frochot adresine 
yazmıştık r 

Çıkan müşktilatın cinsini öğ· 
renmeyi çok merak ediyordum. 
fakat başkatip telefonu kapatmıı· 
tı. Salona avdet ettiğim zaman: 

- Anlaşılan işler pek yolun· 
da değili Dedim! 

Kontes yerinden sı~rıyarak: 
- Sebep? Diye sordu. 
- Bilmiyorum! Fakat dtin ak-

- Nafile zahmet etmeyiniz! 
dedim, Aradığınız senet yanımda 
değil, evimde, kasamın içindedir. 
Bu dakika da kapı vuruldu ve 
hizmetçi kız elinde bir mektup 
ile içeriye girdi. 

· Kontes zarfın üzerinde blr 
göz atınca: 

- Foteron geliyor! dedi. Fa
kat zarfı yırtlp ta mektuba bir 
göz atması ile koltoğun üzerine 
yığılması da bir oldu: 

- F elaketl felaketi deye in· 
liyordu. Son Tropez mektubu 
aJdı, ve yüzünü derhal buruşturdu 
sonra bana uzatarak: 

- işte bütün mllnakaşalan 
kıaa kesecek bir hidise! dedi. 

Filhakika noter: 
- Kont Allonun blitlin ser

vetini tevdi ·etmiş olduğu Rot 
ve şerikleri bankasının bir baf
tadanberi kişesini kapattığını ve 

13 milyon borç bıraktığı cihetle 
. mlişterilerine herhangi bir para 
kulması ihtimali olmadığını da 
haber veriyordu. 

Ben yere girmiş gibi idim. 
Kontes ile Sen 1Tropezde yıldı
rımla vurulmuşa dönmilşlerdi. 
Maamafih 

( Arkası var ) 

Teşrinievvel 1 

miili'~ Muallim Leylere • 

Kitapları görmeden karar veYı-meyiniz 
• • 

"iLERi,, 
iLK.MEKTEP KİTAPLARI 

Tam alfabeler 
Celal Nuri ve Rauf Ahmet Beylerin büyük emeklerle yaz

dıkları ve btitün dünyanın en güzel mektep kitaptan derecesin
de enfes basılmış beş sınıflık lcıraatleri, dördöncü ve beşinci 
sınıf için gramerler. 

CELAL NURİ B. in 4 üncü ve 5 inci sınıflar için yazdığı 

GÜNEŞ GİBİ PARLAK 

(Yurt Bilgisi} (Vatandaşlık) kitapları. 
Galata KefeJi Hürriye,t Han (İleri), perakende. Cağaloğlu 
(Kainat) Babıalide (irfan) Beyoğlunda: Tünel ba:tındi\ 

!fiEllifiill) kütüphaneleri. ( -!!t""'I-

Kı ı; ve erkek - Ley i ve Nehari li:SJ!:l:lıl:::ız::llE!m:ıza-

"stiklil • • 
ısesı 

lLK, ORTA VE LiSE KISIMLARINI HAVİDİR. 
Bütün smıfları mevcuttur. 

KA YiT Ml.JAMELESİNE DEVAM 
OLUNMAKTADIR. 

Hergün uat 10 dan 18 e kadar münıcnat olunabilir. 

1 

f am size bir mektup g6nderdik 
vaziyeti anlatmışlar t Mektubun 
el'an gelmemiş olması hayrete 
ta yandır l 

11-. ŞEHZADEBAŞI POLİS MERKEZi ARKASINDA 
11 •-..m:::mı~~~m:a 

Sen Trapez: 
- Acaba vasiyetnamenin ha· 

~iki olup olmadığı noktasi üze
rınde mı tereddüt etmişler 1 diye 
tordu 1 

Kontes bu hususta endişe 
etmiyordu : 

- Mümkün dağil ı Cüriılesile 
Aşığını tatmin etti. Ailen vasi
yetnameyi benim önümde kendi 
elile yazdı. 

- O halde neden korkuyor
sunuz? 

Bu sırada Sen Tropez'in ha
tırına başka bir şey geldi: 

- Anlaşılan kontun serveti 
dört milyon franga baliğ oluyor· 
:u~ Ve bunun haricinde de zikre 
h eger bir malı yoktu. Şimdi 
atırıma geliyor ki, Lusi kontun 

llıe.şru zevcesi olmadığı için vergi 
daıresi bu miktarın nısfını vera-
set v . . J k k Y . ergısı o ara alı oyacaktır. 
d anı neticede bizim ~limize 
Be daha az bir para geçecektir. 
.. u takdirde M. Reed ile yaptı
g~~ız mukavelenin bir defa daha 
gozden . ·ı . 1 d 1 Do v geçırı mesı azım ır .• 

d .. &rusu hu noktayı daha evvel u .• 
h Şunnıerniş olmaklığım1z şayanı 

ayrettir. · 

h Sen Tropez'in bu dOşfuıcesi 
ver üçümüzün de neşesini kırdı 
k:ıı!enç kadın ağlıyarak Aşıkının 

rı arasına atıldı: 

rabb; Aman yarabbi, aman ya
tU 1 şiı:ndi ne yapacağız? bn
ijz n • hesaplarımızı dört milyon 

erınde istinat ettirmiştik. 
Sen Tropez: 

- Çaresiz katlanacağız! Diye 
cevap d" ver ı. Mösyö ( Reed ) e 
Yanın mil . . 8' d b yon verırız. ıze e bir 

uçuk milyon kalır! -

d ;- Affedersiniz! Diye bağır· 
b~!11l Affedeı·siniz, mukaYelemiz 

oy e d ... ld" 
ın ·ı egı ı, benim hakkım bir 

l Yondur. 

• . - Fakat sizi memnun etmek 
ıçın h" 
de~ ·ı· ız çırılçtplak kalacak 

g1 lZ ya ? 
- Vallahi istedigı .. "nı'zı' 8 - ı· yebT · . oy ı-
ı ırsınu. Benim bild"... b" 

Şe ıgım ır 

n ·~ varsa o da cebimde iki 
v udyon 1franklık bir senet oldu-
gu ur. cap d . 
teririz ! e erse çıkarır gös-

k - Mümkündür. Fakat biz 
. abul eder mi} iz dersiniz? 

- z.r zor edeceksiniz? 
Sen 1'ropez tehditkftr b · 

rette h .. ır su-
K t ana dog u yürüyordu. 
b'on es te ayağa kalkmıştı, garip 
ır nazarla • k Ü . aşı ına bakıyordu. 

an~~;::k: atılmak istediklerinJ 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
« .. « 

Size Tabiatinizi Söyligelim ... 
~~~~~---.,~~-:---:-:-~::=--~__; 

Resminizi kupon ile gön deri ııiz. Kupon diğor s ıyfauı ızdadır. 

izzet B.; Heyecanlı ve ate
şindir. Diledi
ği §eyi kuvvet 
ve ihtirasla 
diler, pek ka· 
naatkar değil· 
dir. Sevilmek 
'e aşkta ma· 
cera geçirmek 

ister. l\lüna· 
kaşadan çekin
mez, sokulur, 
mücadele yapar. • _ Çatalcada Sezal Ef.: Kanaat-

kardır. Tuttu
ğu İ§İ yarıda 
birakmaz, is
raftan müçte· 
niptir. Para ve 
mal kıymeti 

bilir. Rahatına 
pek düşkünlük 
göstermez. Faz· 

la konuşm~z, 
laübali olmaz; 

kahkaha ile pek gülmez. Birden
bire parlamaz, deli dolu hareket
lerde bulunmaz. 

• Bandırmada Ruhi B.: Dikkatli 
ve meraklıdır. 
Tuttuğu ışı 

yarıda bırak· 
rrıaz, gözü pek
tit. H\s ve he
yecan mevzu. 
!arından uzak 
kalmak iste-

mez. Dediko
du }apınaz. 
Laübali olmaz. 
İğbirarı devamlı olur. 

Büyük 

Malatya Fahri B.: Hassas ve 

hayalperesttir. r 
Artistleri se- 1 

ver ve taklit 
eder. Pek sı
kıntıya gele
mez, muayyen 
ve yeknasak 
i§lerden sıkı
lır. Medihten' 

takdirden haz· 
zeder. Şöhreti 

sever. Manevi varlıkları tercih 

eder 

• 
Samsunda Tevfik B.= Çekin· 

endişe eder. Usul 

riayetkardır. • 

gen ve alın· 

gandır. Şıklığı 

sever, kadın 

ve sevgi bah
sıne lakayt 

kalmaz, kıs

kançlık göste

rir. Atak gir

gin ve sokul

gan değildir. 

'l e s'uli yettcn 

ve merasıme 

Çankırıde Nevin HaKkı Ha.: 

(Fotoğrafının dercini istemiyor.) 

İçli ve utangaçtır. Kusurlarının 

ve hususiyetlerinin ~üyuundan 

endişe eder, daha ziyade gamlı 

ve kederli bulunur, arkadaşlarile 

• oamimi konuşur. 

Tayyare 
PİYANGOSU 

Bu keşidede büyük ikramiye 

100.000 Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
etmiştir. Fırsatı kaçırmayınız. iştirak ediniz. 

işlihasızlık ve kuvvet.;ızlik 

faied Ye teıiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Esas Mevki ve nev'i Teminat 
Lira 

131·2 
131-3 
131-4 
165-18 
197 

288 

Teşvikiyede Harbiye Mektebi arkasında 1 harita 
No. h bostan 10 

bostan 20 Teşvikiye Harbiye Mektebi arkasında 15 dönüm 

" " 
,, 10 " 

" " " ,. 5 " 
Galatasaray Avrupa Pasajı 18 No. ı. dükkan 
Nişantaşı Meşrutiyet mahallesi Çiftlik sok. 8·9-10 
No. lı bostan 
Unkapanı Yavuzersinan mahoUesi Unlok sokak 

,. 15 
,. 10 

50 

20 

ı 3 No. h dükkan 5 
327-2 BUyükada Dil mesiresinde baraka 5 

Nişantaşı Teşvikiye Aparbmanı 1 No. lı daire 20 
Büyükada Rıhtım caddesi 34·36 No. lı dükkAn 20 

Balada yazılı emlak bilmüzayede birer sene müddetle kiraya 
verileceğinden taliplerin ihaleye müsadif 10-10·93~ pazartesi günü 
saat on altıda şubemize müracaatları. 

* * Galatada Nısfı Taksitle Satılık Kargir 
Hane Ve Dükkanlar 

10 Teşrinievvel 932 tarihinde kat'i ihalesi yapılacaktır. 
Galatada Eruekyemez mahallesinin Okçumusa Tramvay cad· 

desi ve İpekçıkmazı noktai iltisakında 33, 35, 37 numaralar tahtında 
iki bap dekkanı ve fevkinde sekiz oda ve müştemilatı saireyi havi 
maa aralık bahçe zemin katından maada üç katla kargir hane şeraiti 
mevcude dahilinde nısıf kıymeti nisbetinde ikraz yapılır. 

270-930 dosya numarasile lstanbul Dördüncü İcra Dairesine 
müracaatlara. 

stanbul Tramvay Şirketinin tahvilat hAmillerine 
Tahvilat üzerinde yazılı metindeki (dördüncü fıkra) şartlara tev· 

fikau, tedavülde kalan tekmil tahvilat bedellerinin l Nisan 1933 
den itibaren ve aşağıda gösterildiği veçhile tediyesine Meclisi lda· 
rece karar verilmiş olduğu İstanbul Tramvay şirketinin tahvilat 
hamillerine bildirilir. 

Mezkur metne tevfikan mev2ubahs tahvilat 1 Nisan 1933 ten 
itibaren faiz getirmiyecek ve bedelleri tediye edilmek için 1 Nisan 
1933 te vadeleri hulwetmemiş olan bütün kuponları hamil olacak· 
tır. Aksi takdirde nolcsan kuponlar bedeli tediye olunacak meblağ
dan tenzil edilcektir. 

Vadesi hulfıl etmiş kuponların beş sene zarfında müruru zamana 
t~bi olarak hükumsüz kaldığı bu münasebetle hatırlatılır. 

Bundan maada tabvilAt hamilleri arzu ederlerse 1 nisan 1933 
vadesini beklemeden 1 teşrinievvel 1932 den itiberen tahvillerini 
tediyeye ibraz edebilmelerine Meclisi idare karar vermiştir. Bu tak· 
dirde tahvilAt bedeli ile beraber son kuponun tediye tarihi olan 
1 teşrinievvel 1932 den itibaren tahvillerin tediyeye ibrazı gününe 
kadar işleyen faizler dahi kendilerine tediye ~lunacaktır. 

Tahvilat tediye edilmek llzere Şirketin Beyoğlunda, Tünel Mey• 
danında, Metro Hanında, kilin Merkezi idaresine veya Galata'da 
Oımanlı Bankasına veyahut Galata'da Selanik Bankasına ibraz 
olunmalıdır. 
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Norveçya'nın Halis Morina Balıkyağının Baş Mahsulü HASAN 
Ecza Deposu 

. ·'·t - İlkmektep Muallimlerine 

KIRAAT DERSLF.Rİ KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
2 ;,~f~:~vel PAZAR 

Beş kısmı da dört renk olan, rr.emleketimizde ilk defa basılan mektep kitabı güntl akşamı Sirkeci' den hare

ketle ( Zonguldak, İnebolu, 

Samsun, Or<lu, Giresun, Trab

zon, SUrmene ve Rize) ye azi

met ve avdet edecektir. 

•I İsınail Hikmet Beyin şimdiye kadar bir eşi görülmemiş derecede mükemmel, hayat 
bilgisine uygun,yanlışsız, son derecede nefis, cazip bu eseri Türkiye'nin her 

tarafında büyük bir muvaffakiyet kazandı. Fazla tafsilAt için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentalığı· 
na mUracaat. Tel: 21515 

·Bu eseri görmeden rİıekteplerinize kitap intihap etmeyiniz. Talebe
sini seven ve mahrumiyetini istemıyen bütiin kıymetli muallimler, bu 

eseri almakta, fevkaladeliğini tasdik ve tebrik etmektedirler. 

MUCiR VE MUSTECIRLERE 
KaıoOrilnüzü aiparit etmeden 

AN GEL O 
W AL TER GRİSTKI ve Ş0REKASILE 

iSTiŞARE EDİNiZ 

Kiıraat dersleri, Avrupa kitaplarında ender görülen bir nefasete malik
tr. Her taraftan tebrikler alınmaktadır. Beş kısım tamamen çıktı. 

Kurucetmo, No. 4ü Tel. Bebek 114 
lngiliz antrasit ve kok kömHrlorile Prlsr~ 
man, kardit, admiralte istoamkoal, Erey-
11, Kriblo ve yıkanmıt kömürleri, Ev
aafl garantllldlr.. Gab~ta Rıhtım han 
Karamustıı.fa sokak No. 129 Tel: 42912 

• Sühulet Kütüpanesi tarafından çıkarılmıştır. Edirne Pirinci -
Yeni mahsul Fonordo Mehmet 

Kara.bekit ve ŞüroUsı 

l 
KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. 

MAZON MEYVA Tuzu Mide ve Barsakları ağrı vermeden temizler. 

BASURU kökünden keser. 

l taamı l!tlf vo zevkle f~ilobilir bir gazoz suyu verir • 
l 

"MAZON TUZU,. ndanmemnun kalmıyanlara Bahçe• 

kapıda tı Bankası arkasında MAZON BOTTON 
ecza deposundan bedeli iade edlllr. MAZON lemine 

J dikkat edinfı. BUyUlt tiıesl 100 kurut-

ÇEL TIK F ABRIKASI na 
Gelmiştir. Ecnebi pirinçlerinin 
cllmlesine faik ve memleketimi

zin emsalsls bir pirlncidir. 

.----------~~ S:ırathane Batında Münir l'afa konağında ~----------• 
Leyll -Nehart • Ana • ilk • Orta - LI•• • Kız • Erkek 

HAYRİYE LİSELERİ 
Maarif Vekfı.lcti Celilesinin 6/4/932 tarih ve 18676 numaralı emrile bUtUn mekteplere tamim edildiği Uzere reamt 

muadeleti tasdik edilmlı olan moktebimlzde talebe kaydına batlanınııtır. Ecnebi lisanlarına ilk sınıflardan itibaren 

ba,laııır. Nchart talebe mektebin lıusuet otomobil ve otobUslerlle nakledilir. HergUn saat 10 dan 17 ye kadar kayıt 
muamelesi yapılmaktadır. Talep vukuunda posta ile tarifname gönderilir. Tel 20530 

.......... ~niyet 
Olan 

~ndığına orçlu 
kat Zevatın • 

1 

Nazarlarına 
EMNİYET SANDIGI MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Sandık namına merhun bulunan menkul ve gayrimenkul emval yeni icra ve İflAs Kanununa tevfikan 

.f Eylul 932 tarihinden itibaren İcra daireleri tarafından satılacaktır. Evvelce olduğu gibi badema 
Sandığımız tarafından borçlulara Uç aylık ihbarname gönderilmiyecek ve bUtUn takibat mezkür 
dairelerce yapılacakbr. Keyfiyet alakadaranca malum olarak borçlarını vadeleri huliilUnde ademeleri 
veya yenilemeleri ltizumu ilin olunur. 

Sultanhamamında ATA REFİK 
Her nevi manifatura, tuhafiye, ıapka, danteli, fanile, triko

taj, kadın manto, erkek ve çocuk hazır elbise, kundura 
dairelerini havi 

( Sabık Şamlı mağazasında ) 

1Teşrinievvel932 tarihinden itibaren 
(FİATLAR MAKTU) 

Kışlık ihtiyacınızı mağazamızda malların cins ve fiatlarını 
tetkik etmeden başka yerden almayınız. 

Müzeler Umum Müdürlüğünden: 
fstanbul Müzeleri hademesi için (90) takım elbise (4) palto va 

(44) adet kasket imali 19 teşrinievvel 932 tarihine mUaadif çar
şamba günil saat 15 te açık münakasa ile taliplerine ihale edile
ceğinden arzu edenlerin şartname ve numuneleri görmek Uzere 
cuma ve salıdan maada gUolerde Asarıatika MUzeleri Dahili MUdilr• 
lüğüne mUracaat ve münakasaya iştirak için de kıymeti muham• 
menenin yüzde yedi buçuğu olan 139 lirayı Defterdarlık veıneıine 
yatırarak münakasaya baılamada.ıı ••vel makbuzunu Mubayaat 
Kümisyoouna irae etmeleri. 

- Göz Hekimi 

1 
Profesör 1 Pariaten mezun 

Dr. Esat Pş. Dr. Ş. Şükrü 
Babrnli • Ankara cadde.si No: GO 

BAHRİSEFIT 
Felemenk Bankası 

f ST ANBUL ŞUBESi 
idare merkeıi: AMSTERDAM 

Mezun ıermayesl: 
25,000,000 F L. 

Tediye edilmif aermayeıiı 
5,000,000 F L. 
ihtiyat akçesi: 
3,250,000 F L. 

Oalatada Karakö1 palaıta Telefoıu Beı· 
ojlu 3711·5 lıtanbul tlll tubeılı 

"MerkH Poıtaneal lttfaallnde · Allaleme 
han ,. Telefona lıt. SU 

Bil\~mum banka muamelAb 

EMNiYET KASALARI ICARI 
Son Pom Malb••• -------Salalbl a Ali Ekrem 

N.frJrat Midir• Halta IAdl 

Niçin sizin de 

/PEKiŞ ten yapılmış 

Gömleğiniz olmasın ? .. 

Gömlek dairesi 

sizin de emrinize 

amadedir 

1 PEK 1 Ş kumaşları 
senelerce dayanır ve 
yıkandıkça güzelleıir 

• 
Pija~anızı da lpekiş'ten 

Yaptırabilirsiniz 

Pancur Tadili İlanı 
Belediye Karaağaç Müessesesatından 
Mezbaha Et satış salonu hava pancurlarmın tadili kapalı zarfla 

Te yirmi glln müddetle münakasaya konmuştur. İhale 13 Teşrini· 
evvel 832 perşembe gftnil saat 14 te Sütlüce Müessese MildUriye
tinde icra kılınacaktır. Keşifname ve resmini görmek ve şartna• 

meainl almak isti yenlerin MildUriyet kalemine müracaatları il An olunur. 
--~~----~~--~~---~~~~~~~~~~~~---

Ankara Yüksek Ziraat Mektebi 
Rektörlüğünden: 

Bu sene Ankara Yüksek Ziraat Mektebine vukubulan talep 
kadrodan çok fazladır. Taliplerin vesikalarını sUratle ikmal etmesi 
IAzımdır. Vesaiki noksansız Mektep RektörliiğUne tevdi tarihlerine 
göre 11raailo Ye kadro adedince talebe kayıt ve kabul olunacaktır. 
Şimdiye kadar kayıt ve kabul için müracaat etmiş olanların evvelce 
ilin edilen terait mucibince vesikalarını hemen ikmal ederek Mek .. 
tep Rekt6rlüilllae iÖndermeleri. 


