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Tarihi Eşyalar Bulunuyor Mu? 

Kaybolan Milyonlara 
Ait Vesikalar Çıktı 

Tahkikat ·ilerliyor, Bütün Kıymetli 
Eşyalar Gözden Geçirildi 

- ..... -
Geçe,nlerde yine bu siitwı!ar-

~~ hlitl\n t:Afsilltile yaza111bk: 
~ lllilyoa lira dejerinde olan 
:bir tarihi lıırka ile çok kıymetli 
W tariht •~cl!lute e.srarengiZ bir 
•kilde ortı dan kaybolm\Jf. 

Bizim
1 

verdiğimiz oü laal.erı 
11ialhldar makamlar tarafındq 
~mmiyetle nazarı dikkate alın
~ ve derhal birço)l cephelerden 
11ı kikata giritilmiftir. lıtanbul 
..-oJiıi, ftf üzo ldareai vo EYkaf 
Müdöriyeü. gOnlerdenberl bu me
-•e ile uğrqmaktadır. 

Oiier taraftan Maarif Veklleti 
cıcleye baylık bir ehemmiyet 

._•rnıiş, bu milyonluk tarih yadi
~larmın nereye ıiffiji, kimlerin 
eline ıeçtiği hakkında derin 
~lıkikat 1apılmaaım emretmiftir. 

Ôiteiadijimlze 16re Eyku 
1'&d0ri1eti bu 9f Ja'İa ait defter-

lel': ftraıtmp buboqlur. Diğer taraf· 
ta11 _,p9liı müdüriyeti de latanbal 
antika eı ya satan maiaalarda 
da nekadar eski hırka vt HCC&cle 
NiM hil>Jhii Polis MtıderlyetbM 
ptirtmif Ye mlltebaİmi b1r laeyet• 
bublan mdayeqe ettirmiftlr. 

Fakat meJeleain Ud mlhim 
ciheti bu eıyanın vaktile Kon
yadan buraya g3nderi1meıine ait 
muhabere evrakından mOrekkep 
bir veıika yığınının bu1unmuf ol· 
masıdır. 

Müze idaresi tarafından bulu
nan bu vesikalar l'ıerlnde 
tetkikat yapılmaktadır. Rize ve
rilen matnmata göre, hldiHnln 
Millet Mecliıiae intikal etmelin• 
ve mes'ul olan kimselerin yakın 
bir umanda meydana ,.~lrarılma
... kanet)e ibtima: ,,eriht1ek· 
tedir • 

...._, = ' w 4::C: ::z: 1 i!J * : 1 ç 

88,Uk &ad Dolmallahçe 8arayı rıhtnft kapıaınll• 

cektir. 

Ecnebi Mekteplerde 
Maarif Veklletlnin yaptatı te

.. bblller berine ecnebi mek· 
teplerclen birçotu yllkHk olan 
tahall ncretini bir miktar indir-

•iflerdlr. 

Türk Dili 
Ve Arapça 
iki gUnllenllerl ne,reltlilmlz 
KonJ• Mell'u•u Naim Mzım 
aerın tetklK ruıaının aon 
kı•mını ltUglld tOunau .. ,.._ 

mızda llulacak•nız. 

Bir mlddettoaberi f8)arimill 
ıerefloodlren Relaiclmbar Gui 
HL diba Ankaraya aYdet buyuı
mutlar, bu mllnuebetle COfpD 

teıyi tezahllrab yapılllllfbr. Gui 
Hı. ne Bat•eldl Pqa ile Vekil
luden Ş&krtl Kaya, din AYrVr 
padaa ıeJen TeYlik RlttD ve 
Celil Beyler de refakat •tmit
lerdir. Roüiclmlaur HL öj'leden 
aonra 14 buçukta DolmabUçe 
urayıadald hunal clalteleriD..._ 
çakmqlar, maiyetlerile birlikte 

way rılabmma plmifl• ve Er· 
tutrul yabna rakip olmutlardır. 

Ertajral yatı tam uat 14,45 te 
Dolmabahçe htlDden hareket 

etmif, Gui HL ile k•dlleri• 
refakat eden Bat•eldl Pı ta .. 
V eldl Beyleri Derinceye ıltOr
mlftllr. Reiticümbur Hz. Deria
ceden hususi bir trene rakip 
olarak Aakaraya aYdet buyar
mQflarchr. Eıtalrul yab Guilfh.al 
hamil olarak &mandal a7nlırkea 
Umann•ıula buluaa bitin va
purlar dlldlk çalarak Reiaiclm
bar HL ai •llmlam11lard1r. Gad 
HL aia Aalıara7a ncl.tleri ml
naebetUe MIDet Mecn.i Reilİ 
Klltm p .... tebrimizcle .,. ... 
Me1»•1111ar, Kolordu Kumandanı 
SGkrll Naili Pqa, Vali Muhittin 
8ey, Polia MldürU " dli•r 

( Denmı 11 lnc:i AJ&fd• ) 

Hariciye Vekili Geldi 

C.aened• Almam Cemi,.tı l~•alaru•• lttlrak edea HarW,. Vea.... 
T..tik Rlltl Bey ... ..am..a- dianlllt.,. ..aw. IMr•-* MI•• .. 
tv. T•tllt UdMf .. ,,_ ....... 
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Cümhuriyet Bay
ramı Tasarruf 

Günüdür 
20 Teşrin ievvel Cumburiyol Ba.y
rıunı, tasarruf güntldllr. Tasa•ruf 
hakkıtıda halkımız diyor ki: 

Ali Rua ~. ( Kadıköy Osmancık 

ıokağında 16) 
- Eter on ıene evvel bu sualle 

kartıla,aydım para biriktirdiğimi 
ıöylerdim. Şimdi aldıA-ım tekaüdiye 
•e az bir Qcr t .e ancak çoluk çocu· 
tun nafakasını temin edebiliyorum. 
Herkes, bankad bir kasası ve befı 
on parası bulunmaıını ister. E1asen 
Tnrkler ak akçenin kara gün için 
olduğunu bilirler. Fakat timdi kaz:a .. 
namıyoruz:. Kazançları yerinde olan .. 
lar herhalde bankalardan kumbara 
almahdırlar. 

* Baha B. ( Fatih tramvay teTakkuf 
oıahaUI 44) 

- CGmburiyet bayramı ayni 
aamanda ta arruf gOnGdür. Herkes 
para arttırmıya ve blriktlrmlye teş .. 
lk edil cektlr. Fakat bazılara tasar• 

•ufun manuını anlamıyorlar. Tasar• 
ruf denince akıllanna parayı yere 
ıömiip Qstilne kedi gibi kurulmak 

e bekçilik yapmak gibi birıey ge• 
llyor. Bence bu tuarruf değildir. 
Eğer herku böyle yapana piyaa da 
para kalmaz ve ahı Terit durur. 
Milli ıeımayenin tedavfilü lbımdır. 
Bence tasarruf demek parayı mahal
line aarfetmek ve yerli mala vermek 
demektir. Tasarruf günQ herke1 bl· 
•ildirdlği parayı yeril mallarına 

•ermelidir. Bu ıuretle ortadL dur
gunluk r.ail olur. Ve milli acrmayc 
feyizli bir akıt yoluna girer. 

lt' 
Nul!rcl Boy ( Be) azıt l brahimpa.şa 

a.ıab:ı ll <·si 9 ) 
- Bankalarda (38) milyon lirahk 

taHrsuf paramız varmıf. Bunun 29 
teşrinievvel Cümhur iyet Bayrammda 
(50ı milyona çıkarılması için propa• 
ıranda yap ı lıyor. Bu, tüpheaiz çok 
hayırlı bir İftİr. Bankalarda toplanan 
bu para ile memleket kredi bulur, 
kazançlı işler yapar. Her Türk on 
paranın kıymetini bilditi gün bizde 
de tam mana1ile bir iktaıat ve tuar
ruf ıisteml baılamış olur. 

• Mch met Boy ( A ınorik an k Ut ilpha-
ne-.iııdc) 

- Bundan on· iki ıcne evvel ban• 
kalardaki tasarruf par"mız (1) mil· 
yon lira iken bugün bu miktar (38) 
milyona çıkmıttır. Ben bunu herku 
g-lbi anlamıyorum. Eskiden piyasada 
bir emniyet ve itimat vardı. Hcrltu 
parasım muattal bır•kma~ istemi· 
yordu. Sermnyt: daima tedavül eder
di. Fsknt son senelerdeki dDnya 
buhranı ticaret işlerinde bir emniyet
•İ.r.lik doğurdu. Herkes parasını işle· 
temiyor. Y aparlıman yaphnyor 

eyahut ta banka da ınkfıyor. Ben 
t ınrrufu böyle anlamıyorum. Ban· 
kadaki bu paralar piyasaya çıkmalı
dır. Bankaya bu paraların kazancı 

Te neması yatırılmalıdır.İşte tuarruf 
buna derler. 

* S.'l\li Bey ( Cakma.k çılar yokuşu 

bıi ~ nk yeııi h .ın > 
' ( Damhya damlaya göl olur ) bu 
atal r &özü kulağımızda küpe olma-
hdır. Hor yurddat günde beı kur•Jf 
arttırsa bir günde ( 750) bin lira 
toplanır. İşte ret için kıymeti olmı
yan beş kuru~la g\in.ie bu kadar 
munzam bir yekün doğar. 

Cümhuriyet Bayramı günii ben 
de bankadan :bir kumbara alacatırn. 

SON POSTA 

B LiR 
• 

Kuyu içinde Bir Facia 
• 
ihtiyar Bir Kuyucu Zehirli Gazler 

Arasında Boğularak Öldü 
Per embe gllnü Eylipte müthiş bir facia olmuş 

bir kuyucu, temizlemek üzere girdiği kuyuda zehir-

lenerek ölmUştllr. HAdise şöyle olmuştur: 
R mide, Yeni mahallede Yeşil sokakta oturan 

Hacı Süleyman oğlu Mustafa Efendi bahçesindeki 
metrftk kuyuyu temizletmek Uzere kuyucu Emin 
ağayı çağırmışhr. 72 yaşında olan kuyucu Emin ağa 
pazarlık etmek için kuyuda tetkikat yapmak iste
mişti r. Kuyucular böyle metruk kuyulara inmeden 
evvel kuyuda boğucu gazlerin bulunup bulunma• 
dığını anlamak için kuyunun dibine bir mum sar

kıbrlor, mum söndüğU takdirde kuyuda boğucu 
gaz bulunduğunu anlıyarak bu işten vazgeçerler. 

Fakat bu ihtiyar ve tecrfibe!i kuyucu ihtiyatsızca 
hareket etmiş ve doğrudan doğruya iomiyo bar 
lamışbr. Zavallı ihtiyar belinde ip olduğu halde 
kuyunun dibine doğru bir müddet ilerledikten sonra 
zehirli ve boğucu gazleri tenefflis etmiye başlamışbr. 
Emio ağa, imdat iıtemiye, bağırmıya akıt bula· 
maden boğulup gitmiştir. 

-

Vaziyetten bahço ahfbl Mustafa Efendi §Ophe
lenmiı ve Emin ağaya seslenmiş isede hiç bir cevap 
alamamışbr, biraz sonra hidise m halline komtular 
gelmiş ve Emin ağanın cesedi 6lll olarak kuyudan 
çıkarılmııbr. H!di e mflddeiumumiliğe haber veril· 
miştir. Belediye doktorunun muayenesinden IODra 

cesedin gömnlmeaine milsande edilmiştir. 

Adliyede Tevkifhane 1 Karılı Facia 
Yeni Tayinler Yapılmasına Müdürü 

lntiza! ~diliyor Niçin Ayrildıi 
Temyiz mahkemesi azalığına 

ııakledilen şehrimiz ilçüncü ceza 
mahkemesi reısı Kudretullah 
Beyin yerine henllz kimse tayin 
edilmemiıtir. Albncı hukuk ve 
birinci hukuk reiılikleri de mün
haldir. Ankaradan gelen malü
mata göre üçüncü ceza reisrığine 
ağır ceza mahkemesi azasından 
Nusret ve onun yerinede Müd
deiumumilik Başmuavini Hikmet 
Beylerin tayin edilecekleri kuv· 
vetli tıir rivayet halinde söylen
mektedir. 

Canh Hayvan lhracatt 
Türkiycden İtalyaya canlı hayvan 
kereste, odun sablması için tet
kikat yapılmaktadır. 

Şikayetler 
Çoğaldı 

Bir Ticaret Evinin Anadoluya 
gönderdiği ..:şya listelerile sipariş 
ve para aldıktan aoora istenilen 
eşyaları göndermediği hakkında 

alakadar makamlara ıikayet ya
pıldığım dün ynzmışhk. 

İstanbul Vilayeti bu yolda da
ha birçok şikayetler almıştır. 
Bu tekilde faaliyette bulunan şe
bekenin bir, iki değil, birçok 
olduğu söylenmektedir. İstanbul 
Vilayetine Anadolu şehirlerinden 
bazıl:ın tarafından takibat yapıl
mak üzere bu gibi adamların 
isimleri ve adresleri bildirilmek· 
tedir. Vilayet bunları Polis Mü· 
dUriyeline havale etmekte ve hak
larmda takibat yaptırmaktadır. 
Bu dolandırıcılıkların önilne geçil
mek üzere esaslı tedbirler alı
nacaktır. 

Şehrimiz Tevkifhanesi Müdürü 
Meki Beye işten el çektirildiğini 
haber vermiştik. Ôgrendiğimize 
göre yapılan bazı §ikAyetler il.ze-
rine Müddeiumumi muavinlerin· 
delı Celal ve Adliye doktoru Hik .. 
met Beyler geçenlerde ansızın 
Tevkifhaneye gitmişler, bütün 
mevkuflar odalarına alınmış ve 
hepsi isticvap edilmiştir. Bu isti~ 
vap neticesinde mevkuflaran şikA· 
yetleri tespit olunmuştur. Bu 
şikAyetler üzerine tahkikata giri
şilmiş ve dosya tanı.im edilerek 
Adliye VekAleline gönderilmiştir. 
Bu dosya Vekalette tetkik edil
miı ve Müdfir Meki Beye işlen el 
çcklirilmesi bildirlimiştir. Tespit 
olunan şikAyetler arasında çok 
mühim noktalar bulunduğu 
Heri sörülmekte, bu arada bazı 
rwkatlarm muvkuflara tavsiye 
edıldiği de bildirilmektedir. 

Adliye encümeni Meki Beyin 
vazivetini tetkik etmektedir. 

Kuru Üzüm 
Müskirat inhisarı 312000 

C>kka Üzüm Alacak 
Müskkitat İnhisar 1daresi 

312000 okka kllru Ozüm almıya 
karar vermiştir. Bu üzümler Gaz.i
;mtepteki Müskirat fabrikasına 
gönderilecektir. 

Bu mubayaa için açılacak 

münakasa müddeti teşrinisani 
ikinci güuU bitmektedir. 

Haliçte Gece Seferleri 
Haliç Şirketi cuma gününden 

itibaren Haliçte gece postaları 

tesis edecektir. Şirket bu kara
rını bükünıet komi erine bildir mittir. 

Bir Motörün Devrilmesi 
Facia İle Neticelendi 
Evvelki gece saat yirmi bu

çukta Şehzadebaşında kanb bir 
motosiklet kaxaaı olmuıtur. Nuri 
Bey isminde bir .zabn kullandığı 
motosiklet Letafet aparbmamnm 
öallnden son ıüraUe giderken 
birdenbire tekerlekler tramyay 
rayı üzerinde kazak yapmış Ye 
motosiklet müthiş bir gGrilltll 
ile devrilmiştir. Motörü idare eden 
Nuri Beyle arkasında bulunan 
Saim Bey yere yuvarlanmışlardll'. 
Saim Bey kafasından ve muhtelif 
yerlerinden tehlikeli bir surette 
yaralandığı için derhal civardaki 
bir eczahanede iptidai tedaviıi 
yapıldıktan sonra otomobille 
Cerrahpaşa hastanesine nakledil
miştir. Nuri Bey kurtulmuıtur. 

Sevgilisini 
Soymuş! 

Galatada oturan Cemil ismin

de birisi Uitfiye Hanım i'lminde 
genç bir kadınla bir mllddetten
beri beraber yaşıyormuş, fakat 
son günlerde aralan açılm.ııtır. 

Bunun üzerine Cemil sevgilisin
den ayrılmıya karar vermiştir. 

Cemil dUn dostunun bfittin eş
yalaraoı alarak savuşmuş, fakat 
biraz sonra saklandığı yerde ya• 
kalanmıştır. 

2000 lzcimiz 
Ciimhuriyet Bayramı ıenlik· 

lerinde yapılacak resmi geç.ide 
iştirak etmek üzere Ankaraya 
gidecek iki bin izci hazırlıklannı 

ikmal etmişlerdir. 
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Günün Tarihi 
·-----

Hariciye Vekili 
Dün Geldi 

Vekil Bey Avrupada mü· 
him Temaslar Yaptı 
Bir mllddettcnberi Cenevred• 

Aknm Cemiyeti içtf malarında huıt 
bnlunan Hariciye Veklll Tevfik 
Rüıtn Bey dün ıehrimize gelmiş, 
iatuyonda Dahiliye Vekili ŞüluQ 
Kaya, Riyaseti Cümbur Başya\'ori 
Celal B ylerle b kumet erkanı ta• 
ralmdan kartılanmııtır. Vekil Bet 
bu seyahatine ait intibalarını şöylt 
anlatmıibr. 

11Bilditinlz gibi Milletler Cemiye't 
ti 13 llociJ heyeti umumiye lçtimaıR' 
da huır bulundum. fçtlma ~Ik günıt. 
ler nnn dildiği ve karar ver ildigl 
gibi her ıoneldnden kıaa olmadıt 
BilhaHa bütç ve kitibl umum~ 
toıldl&tı ile meşgul olan 4 Oncü ko" 

iayon müzaker lerinin müşkillit• 
ugraması içtimaı birkaç gün daW 
U&attL 

Cenovred n memnun olarak a 
det ediyorum. Orada Milletler Cu 
mfyeU müıakerelerinde haıır buluıtJ 
makla beraber Cemiyete menıu~ 
de.-letJerin ricalile ve terki tcslihat 

eselesi mOnuebetilc Cene\•rey• 
l'•lmlı olan doıtun M. Utvinof ile 
muhtelif ve milteaddit temaslarda 
bulunmak lmkinını elde ettim. 

Bütün bu ılyad rical ile ger k 
mütekabiJen mcmleketlerlmizi alı'i.ka" 
dar eden me1eleler, gerek düny• 

eaelele.ri hakkında müdavelei ... 
kir ettik. 

Milletler Cemi7etine lttirakimida 
ilk Hneıi bu içtima tayanı memnu• 
niyet olmu,tur. Ciban sulbunu hak
kile temin içİQ sarfedllea n edil~ 
cek olan mHaiyo ıulhpener TürlCl 
ye Cümburiyeti daima samimiye~ 
ve gayretle itlirake hasır oldutur.: .' 
hpat etmiştir." 

Vekil Bcıy umumi lkhsadi vat.., 
Jetten babseduken bilhassa şunl l 
ıaylemittlr: 

"Maabaza, buhran devrinin s~ 
na yaklaşmakta olduğuna kana 
edenlerdenim. 

Müşabedelerimin en saminll 
ve kat'i hulAsası olarak size ş1,1:1 
nu ıöyliyeyim ki, insan dilnyanıt 
bu haline bakınca ahval ve Ş&'I 
raitin nispeti dahilinde diğetı 
memleketlere nazaran Mustaft 
Kemal Türkiyesinin ve İsmet p..., 
ıa idaresinin en iyi olduğun 
•e memleketimizin en az sıkın 
ve milşkülat içinde bulunduğun• 
görüyor.,, 

Karışık 
Yağlar 

Alakadar belediye memurfan 
piyasada !'!ablan yağları kontrol 
etmektedirler. Fakat son ıaman- ~ 
larda piya ada karııık yağlarıa 
çogaldığı haber verilmektedir. 
Belediye memurları dllkkinlarda11 
nfimune alarak tahlile gönder> 
mişlerdir. 

Tahlil netice!'!inde bile yapan
lar meydana çıkacak, buniar 
derhal mahkemeye verilecektir. 

Son Postanın Resimli Hikage si: Pazar Ola Hasan Be!J Diqor Ki: J 

ı- Hasan Bey.. nihayet Veli 
Elendiden 200 liraıaı alabildim. 

2 - Fak at alır almar bar 
hamlede elli lirasını eritiverdinı. 

3 - Sonra kanma güzel bit 
küpe, kendime d& bit altın saat 
olıJ 

.f - Şimdi elimde ancak 60 
lira kaldı. Acaba onunla ne alnm, 
diye dOşllnl\yorum. 1 

5: Ha,an Bey - Eğer ç.ariıda, 
pazarda akıl satılsaydı, birax da 
ondan al derdimi.. 
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SPOR 

Selanik Takımı 
Ve Karagümrük 

~ed erasyon Bu Maçlardan 
Haberdar Değil! 

1 
.. tut~ol federasyonu tarafından 
oy e hır tebliğ neıredilmiştir: 
Seıi ~nan federasyonuna mensup 
l'aa nık muhtelit takımmm fede
ta Y?nuınuza mensup olmıyan 
~a.r ınUttefik ldüplerle maç yap
•dil u~~re latanbula geldiği istihbar 
lıiıa rrı"9 olduğundan bu gibi gayri 
.... mi bir temastan futbol fede
t~bb~llunuıı haberdar olmadıiı 
J g olunur. 

st~n~ulspor Mükafat Aldı 
•on znurde cuma gllnli yapbl'ı 
f'1tb ınaç. neticesinde 932 Tnrkiye 
kliih~l bırincisi olan lıtanbulspor 
ltllşr ne birincilik mllkAfatı veril· 
•d .. '!· Bu gayretli gençleri tebrik 

"rız. 

B Bugünkü Maçlar 
bit" ugun üçte Sovyet takımı ile 
h~7 takını arasında ikinci maç 
•ah 1 acaktır. Ayrıca Kara gümrük 
... basında da Pera ile Selanik 
""U t I' · e ıta karşılaşacaktır. 

Doğru Değil 
a~lediye Mahkemesi Ha-
tıç~en Şahit Dinlemiyor 

t Bır gazete yalnız Belediye 
S~~hlaruıa bakan Galatada İkinci 
hiik Ceza mahkemesinde ceza 
el~ ~~edilirken birçok şahitlerin 
'Ql\\u 1~l~ndiğini yazmıştı. Müddel
ll!ıy rtııhk bu haberi doğru bul-

Bta k tekzip etmiştir. 
l'İrk u ınahkeme hükümlerini ve
hlnen lıariçten şahit dinlemiyerek 
olantı: c:eıa zabıtlarmda imzası 
~toı akrın malümatma müracaat 

e tedir. 

İhtikar Davası 
AlpuUu Şirketi Beraet 

Kararı Aldı 
det AlpuUu şeker şirketi bir müd· 
'~nı ~\"vel ihtiktır cllrmile Sultan· 
~~s·et Birinci sulh ceza mahke
litıd~nh.verilmiş. mahkumiyet şek
'f em . ır karar çıkmıştı. Bu karar 
lıak Yıı mahkemesi tarafından 
hıı~dildiği için dün mahkemeye 
~an tn devam olunmuş ve o za
Uşak satılan 12 vagon şekerin 
l'lnl f lbrikasına ait olduğu anla
d~ t} ve AlpuUu şirketi hakkın-

'raat kararı verilmiştir. 

8 
Abanoz Cinayeti 

Aba Undan bir müddet evvel 
bu ~oı ıokağmda Beykoz klii
oldu \Jtbolcularından Sait Beyi 
batur«nck\e ınaznun Reşat, Sela
tlltlt ~ Ve arkadaşının rnuhake
~an1 tıı'c. dün Ağır Cezada de
~~0, bcd~lrn~ştir. Karar gelecek 

tŞnıcı gUuü verilecektir. 

't liilesiz Süt -

SOR PatrA 

---------------------------------------------------, 
Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Zaman, bOtGn fel&ketlertn 
Oıı:erine bir •ilnger çeken. maziyi 
Brten en bllyük kunettlr. Zaman 
biıa felaketlerimizi unutturmasa 
yaııyamayıL 

l - Nekadar zamanlar, arbk 
yaııyamıyacatımızı zannettiflmiı feJ&
ketJerle karıılaımış1ıdır. Sndikleriaıi· 
:ıin 8lümG bize bayatı Hhir etmittlr. 
Fakat 7ene 1aıamakta duam etml• 
şizdir. 

a Unutmak a 1 

3 - Başınıza bir felaket, ainlrl.,. 
tici bir bidiae ıreldiği vakit. aiz za• 
manın yapacağı ıeyi teni ve teshil 
ediniz. O gece yatarken o bAdiaeyl 
anutmağ'a karar veriniz ve bir daha 
onunla meıgul olmayınız. 

~ ................................................................. ~ 

SON TELGRAF HABERLERİ' 

Balkan Konferansında •• 
Dünkü Küşat Resminde Türkiye Hak
kında Hararetli Nutuklar Söylenildi 

Bükreş, (Hususi) - ÜçUncü Balkan Konferansı 
dün Romanya Meclisi Meb•usan salonunda parlak 
merasimle ve Hariciye Nazırının uzun bir nutku 
ile açılmıştır • 

Nazır nutkunda dünya sulhuoa temas ederek 
Romanya hükumetinin büyük davaya karşı ne ka
dar samimi bulunduğunu izah etmiş, bu uğurda 
hiçbir yardım ve müzaharetin esirgenmiyeceğini 

söylemiştir. 
MüteakıbC;n konferansa reislik }'apan Romanya 

l Meclis Meb'usan Reist M. Ticiyopof bir nutuk irat 
etmiş bilhassa büyük Gazimizin şahısları ve yeni 
Türkiye ile yapılan büyUk inkilAplar hakkında 
çok cemilekarane sözler söylemiştir. 

Bundan sonra ıöz alan Yugoslavya murahhası 
M. İvanoviç te ayni tarzda cemilekarane bir ııutuk 
İrat etmiş, bu nutka heyeti murahhasamız reisi 
Hasan Bey mukabele etmiş, müteakıben ruznameye 
geçilmiştir. Nutuklarda balkan ittifakı hakkında 
hararetli arzular izhar edilmiştir. 

• Bir adı evgı e a -
varıp Kocasını dü ttü 

Merzifon, 23 (Hususi) - Bu civarda Karamağa
ra köyünde feci bir cinayet olmuş. Hüseyin ismin~ 
de bir köylU, karısmın teşviki ile kansın111 fışıkt 

tarafmdan öldürUlmüştiir. Hüseyinle ailesi "' çcculc 
sahibi bir ana baba olarak senelerce beraber ya• 
şamışlardır.fakat kadın son zamanlarda köyde iki 
karıl• ve yelitkin kızları olan bir adamla sevişmiştir. 
Bir gi\n HUseyin, karısı ile dostunu ciirmii meşhut 

halinde yakal.unı' ve bunun iizerine evinden kov
muş, köylülerin tavassutu üzerine üç çocuğun 

hatırı için te!uar kar;sile barışmıştır. 
Fakat son gün kocasrnın oduna gideceğini 

haber alan kadın bu manii ortadan kaldırmak 
içiu dcstuıu ricalaı da buhmıııuş, gözü kararan iki 
evli adam da Hfü.eynin yolunu bekliyerek biçareyi 
tüfenkle vurup öldürmüştür. 

~ - - - -
Bir Tayyareci Rusganın 

Saygona Gid;rken Sökede Ticareti 
yere İndi _ Moskov~.. 2~ ( A .. A. ) -

__ 1932 sene~ınm ılk sekız ayında 
lmir, 23 (Hususi) Uzun Sovyet Rusya 359 mHyon 7J bin 

bir seyahate çıkan Fransız tay- :i~;~~:k 9i1a~in çt;~~111~'ı~k ~= ~~~ 
yarecisi Löfevr Söke civarında getirtmiştir. 
karaya inmiye mecbur olmuştur. Sovyet Rıısyanın harici tica· 

(Son Posla: Tayyareci L6fcvr retinde Aiman}'a birinci ve lngit-
Paris - Saygon hava sP.yahatini tere ikinci mevkii tutmaktadır. 
yapmak üzere geçen gün Paris- 24 ltalyan Tayya!'esi 
ten hareket etmişti. Anadolu Roma, 22 (A.A.) - 24 hal-
üzerinden geçerken tayyare sa- yan tayyaresi gelecek mart veya 
katlanmış ve yere inmiştir. ni~anôa dünva etrafında 3 ay-

-- Lk bir devir ·seyahati ve cevelanı 
Bir O~niz Kazası yapacaklardır. 

İzmir, 23 ( IIususi ) - !iirk 
bandırah ticraet vapuru bmit 
körfezinde Dil isl<elesi civarında 
karaya otı~uştur. _ 

Bursada Kar Yağd1 
Bursa. 22 - Dü~ Uludağa 

ve civarına mebzul mıktarda !·ar 
yağmıştır. 

Beyanname! 
, Gemlikte Meçhul Bir Adam 
1 

Beyanname Asmış 

Bursa 22 - Gemfikte meçhul 
bir şah • s tarafından. ağır ve 
hakaret edici cümleleri ihtiva 
eden beyannameler asılmıştır. 
B~yaıııuıme!er toplattırılımş ve 
tahkikata başlannuştır. Bu işi 
yapan adam şiddetle aranmakta

dıc'. 

üzum. incir Piyasası 

İzmir, 22 (A. A.} - Bugün 
bonada 5 kuruştan 17 kuruıa 

kadar 1732 ÇUV'.-t f incir ve 12 
kuruştan JO kuruşa kadar 5878 
çov.ıl frziinı sahimtsb. 

t~ıı~lcat Edilen Makine-le 
1
\ ecrübeleri Yapılacak ( 

•Ut ." 1~hattıu isminde bir genç 
l~rin ıa~ırt~, benzin vesair mayi-

iSTER İSTER İAIANMA ! 
~torn h~lesız satılmasını lemin için 
~tttı• 8!1k bir satış makinesi icat 
talt:Şhr. Bugün tecrübesi yapıla-
kab 'r· ~a_lahattin Bey makinesi 
}'tc 

1k edıhrse (150) bin lira isti-
lll ~· Ve bu para ile devirdaim 

a ınesi meselesini halledeceknıiş. 

v.''~akit11 16 Vaşrnda 
•il akıt refikimiz diinlcii ıfösha
"~ ~ l6 yaşına basmıştır. Tebrik 

•rllu:aff akiyetler dileriz .. 

ktebir· ı bizi kampa götürdü. Dönliııce vakit geçuıi;ti. Biz cfo 
Eski D;\rülitamlardan Dumlupınar yah me . .' Ankaraya gelmekten ba~ka çue bulamadt!c . ., 

1 ·k· k' · · u okum·ık ıçın . • den bu Hıııe çı l.tn l ı ımsesı:ı ,yavr • .' 
1 

. . latanhulda yol parası vermedı;:n Ank.ıraya gelebil-
buradan ayakla Ankaraya ı-itmitlerdir. .A-z~m erının mek iç n başvurdukları Vali Muhi:ldin Bey bunluı 
önünde nıi ıi bilmiyen bu lld çocuk kendılerıne rut işe yerle~tirmeyi teklif ~lıı!i~, çocuklar kab•ıl etme-
.,ıen gazeteci.ere şunu anlatıyorl•: mişler. Vali Bey IHAr etmiş. Ni1ıayet c•nt sıkı'mı,: 

ıf .. _ Bf\lmu•ncu Dumlupınar mektebi nwtunlarıyız... ''- Daha fazla okuyup h ne olacaksrnı:z? Reisi· 
Eıret, t .. tanbuldan yaya geldik. Niçin mi? Okumak cün.ıhur. olacak.~ ~ilsi11 ı yal de.ııi'f·· . 
. • O t ktebi bitirdik. B':ı.im kimsemiz yok. Mec· fçlerından bırı•ı bunil cc\•ap V8rm•f,;-
açın.. r _aıue \ k . . ·. t ı "' ,·r~celdik Müdür "- Ne bHiyor.ııunuz, elendim? Belki oluruı ... 
c~ni leyh yaı:ı ma ıçuı ı.n .na .. \t g "' • 

lSf'ER ]NAN., /STE.R <•VA1V tl Al 

Sayfa J 

Söz·· n Kısası 

Çuvaldız 
Ve iğne 
Hikayesi! ._ ___ , ____ _ 

N. S . 

Birisi Hanımleyzeden soruyor: 
Bir kızla konuşuyormuş, sevi

ılyormuş. Sonra kızı bırakmış. 
Şimdi duyuyormuş ki kız baş
kalarile konuıuyormUf, dllşmüş
mUş ! Birçok erkeklerin hayatmı 
zehirliyormuş. Bu zat te ondan 
intikam almayı düşünüyormuş. 

* Biriıini tanının; mütemadiyen 
falan kad1Dı nasıl aldatbğmı, fi
lan erkeği nasıl dolandırdığını, 
bilmem kimi nasıl atlattağmı 
-marifetlerini sayıp döken kiıifler 
gibi - gururla anlatır. Anlahrkeo 
ağzını şapırdabr, gözleri zevklo 
parıldar, omuzları iftiharla, iğ
renç bir gururla kabarır. 

Geçen gOn tesadnf onu yine 
kartıma çıkardı. Bu ıefer omuz• 
ları gururla kabarmıyor, gözleri 
keyifle pırıldamıyor, anlatırken 
ağzı ~apırdamıyordu. Halinde ine 
hizama uğrr.mıt insanların zebun 
bitikliği ve sesinde mağl6pların 
kırgın kesikliği aıikôrdı. Anlattı. 
Sevdiği Kız ona ihanet etmişmiı. 
Bir arkadaşı onu aldatmıtmış. 

Uğradığı bu fenalıkların yUz 
defa daha ağırlarını yüzler~e 
kimseye yapmıı olan bu adam 
kendisine yapılanı affetmiyordu. 
Yapanları en galiz küfürlerle ye· 
rin dibine batırıyor, onlara en 
kötil sıfatları çok görmUyordu. 

• Birisini daha bilirim. Bir 
dairenin iktidar sahibi rni.\düril 
idi. SalAhiyet ve kudretin elinde 
o!duğu günlerde etli babeş du· 
dakların:n arasından dökülen 
yarım ciimleciklerle kaç defalar 
uice biçarelerin mukadderatite 
oynamaktan çekinmemişti. Ah· 
lar tuttu, adalet yerini buldu 
ve bu adam kaderin ona 
hakkile vurduğu mtitbiş tekme 
ile iktidarın koltuğundan sefaletin 
5amurlarma yuvarlandı, gitti. 
ikbal günlerindeki edaları, mağrur 
:süzüşleri, müstehzi ve hain yu
knrıd&n bakışları kalmamıştı 
arlık . Vaktile nice ocakları gön~ 
lün ı~ sızı duymadan söndürmUı 
olau bu adam kendisine hakkile 
ynptlan muameleyi adalet;:c:~;ı 
buluyor. Sövliyor, sayıyordu. 

* Sözün kısası: Hayatta baıka-
larına fenahk ederken iiıünU\ ve 
vicdan azabt duymamı~ adsmla
rnı keodi~crine yapılana taham
ruU! edemeclil..tcrino dair aı; 
misal nıi vardır?! 

Garip Şey! 
Geçenlerde Avrupaya t000 

altm kaçmnak istul<en Sirkecide 
yakalanan yatakh vaf.oıılar şefi 
M. Marselin ilçllnd cezada dün 
muhakemesi yapılmış, fakat ma:ı
mm altınları aldığı kimse 
ile Edirnede verecegı kimseyi 
hiç t~nımadığmı iddia etmiştir. 
Gelecek celsede fahit dinlene
cektir. 

Leh Tayyarecısi Gidi1or 
Efganistandandönen Leh tay

yarecisi Karpinski bugün tayyar': 
sile V nrşcvaya hareket edec.ekhr 

Ucuz Odun 
Bt>-lediye, roenıurlara ucuz 

odun temini için bit depo 
açacaktır. 

Ticaret Birliği 
Bir ticaret birliği tesisi için 

tüccarlarımız ar<!smda yeni bir 
cereyan hasıl olmuştur. 

Recep Beyin tetkikleri 
Halk Fırkası Umum1 Katibi 

Recep B. tetkik scyahntioe de
vam etmektedir. Recep B. elyevm 
Stokho!mcle bilhassa gençlik ve 
•PO~ teşekkliUerini tetkik etmek-

tedir. 



Memleket /vf anzaraları 
q 

Zonguldak 
,.,Çandalcılarının 
Kavgası 

Zonguldak (Hususi) - Vapur 
her iskeleye yanaştığı zaman 
ka)·ıkçalano müşteri almak için 
biribirlerile boğazlaıırcaıına kav
ga ettiklerine ıabit olunur. Zon· 
guldakta bu hal tamamen aksi· 
nedir. Burada kayıkçılar yolcu· 
ları paylaşmak için değil, alma· 
mak için kavga ederler 'Ye bu 
yüzden yolcular vapurun merdi· 
veni ba§ında beş on dakika 
binecek sandal beklerler. Bu hal 
hayretimi mucip oldu, tahkik 
ettim: 

Zonguldak kayıkçıları arala· 
rında bir şirket yapmışlar Ye 
yolcu başına yirmi kurut nakliye 
nere.ti tespit etmişlerdir. Alınacak 
llcret doğrudan doğruya bir san· 
dalcıya mal edilmediği ~n san
dalcılar mllıteri almak istemiyor· • 
lar ve tembel tembel seyre dal· 
mayı tercih ediyorlarmı§. · 

Yolcular undalla iskeleye 
çıktıkları zaman iskelede bir gi· 
feye gidiyorlar ve yirmi kuruş 
vererek bir bilet alıyorlar. Bu 
bilet olmadıkça hiçbir yolcu 
tehre sokulmuyor. Bu usulü ben 
beğendim, herkesin de beğene· 
ceğini tahmin ediyorum. Ne san• 
tlalcı kavgası var, ne de i\cret 
münakaşası. 

Şehirde hararetli bir faaliyet 
var. Kömiir nakliyatı biç durma
dan yapılıyor, bütün yollar kö
mür tozu içinde. Fakat pis değil. 

Nakliyat demiryolu vasıtasile 
yapılıyor, herkeı iş başında bu· 
lunuyor. Zonguldakta işsiz bir 
tek adam bulmak kabil değildir. 
Zonguldak Karadenizin sahil şc· 
birlerinden en çok çalışkan bir 
ıebirdir. 

Malkara da 
Şap Hastalığı Çıkb Ve 

Tedbir Alındı 

Malkara (Hususi) - Tekirda· 
tının Bllyftkali Ye Çorlunun Sey
men köyü kıyılarında ıap hasta
lığı çıf<mış ve hastalığın geçici 
celeplerden sirayet ettiği anlaşıl· 
mıştır. Bu hastalığın Kırklareli 
ve Edirne bayvcanatında da mev-
cut olduğu anlaşılmış, bilhassa 
Babaeskide müstevli bir şekil al-
mıştır. Diğer mmtakalara ıira· 
yetine meydan verilmemesi için 
tertibat alınmıştır. 

Malkara mmtakasına 4 • 5 
aydan beri yağmur yağma ~ığından 
derelerin suyu kesilmiş ve çeş· 
melercfc de suyun azaldığı görül
müştür. 

Köylerde kesilen temiz 'Ye 
yağh keçi, koyun etlerinin okkau 
on beş kuru,a satılıyor. 

Spor 
Diyvbekir, T oros· 

sporu Yendi 
Adana, (Hususi) - Geçen 

hafta Mersinde ikiye k&rfı d6rtle 
mağlup edilmit olan Diyarbekir 
ıampiyonu Adanada Toroupor 
3-4 Diyarbe~<ire mağlôp olmuıtur, 
Diyarbekir bu haftada Ceyhan
apor karşılaşacaktır. 

Edirnede fi.uazzam Bir 
Llboratuar 

Ed.rne (Hususi) - Lise ile 
Orta mektep binası araaınde Maa-
rif Ve'u\leti tarafından muazzam 
bir liboratuar binası ya ılrnak· 

tadır. Bina ikmal edildikten sonra 
her iki rne!cte"l fizik ve kimya 
tecr ibelerini b .1. ada y:ıpacak
laruır. 

SON P0$..1A .. T...un-.rel 25 
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~----------~&.m=--------------------~---\ ı • --tt-----------------------1 Sanayi Hayatı 

hlm------l'lm~n~ .. -·----------------~*~~--------~~Alpullu 
Devrekte Kurulan Panayır Fabr~kasında 

Faalıget 
latan bul ve Trakya ıeker fa~ 

rikaJan Türk Anonim ŞirkP' 
enelki gün erbabı ticaret tt 
sanayii, it yapbğı banka müdlt' 
lerini, fabrika ile allkadar b~ 
zevatı, gazetecileri davet etti
Fabrikayı gezdirdi ve yedi se"' 
evvel kUşat resmi yapıldık!~ 
sonra bugüne kadar geçir~· 
tekAmül safhaları hakkında ııt' 
hat Yerdi. Bugün mevzubahs ol" 
meselelere de temas edildi, af" 
ğıdaki izahat Yerildi : .J 

Panayıra Hayvan Sahipleri, Manifatu-
• 

racılar, Hulisa Herkes iştirak Etti· 
Devrek ( ff u... esnaf ta muhte-

suai) - Bu sene lif yerlere ıerpil-
burada bUyUk miş vaziyette yer 
bir panayır ku- almışlardır. 
ruldu. Yenice, Panayırda ea 
Çaycunla, Bartın, ziyade alış yerit 
Ereğli kaaabalan mtıbadele eıası 
da bu panayıra zerinUden yapıl· 
iştirak ettikleri mıı, para ftzer-
lçin ilk tecrübe 

ine o kadar İf 
muvaffakıyet ile 
neticelenmif ol- görilleme miştir • 
du. Devrek ile Hayvan fiatle-
Zonguldak ara- rinde şayanı dik-
sında 47 kilo- kat bir dilfüldllk 
metrelik bir ıose vardır. 
-.ardır. Birçok Said• Ticaret Odası Rel•I Ahmet Recep, altta Od• aa,kltlbl Bu panayır mil-
arızah araziden Cemll Beyler va Panayırdan bir manzara.. li mahıulAt ve 

geçen ve yer yer uçurumları kurulmuş olduğu için birtakım mamulltımızm halka tanıtılması 
bulunan bir şoseden seyahat, noksanlar göze çarpmıştır. Fakat için atılmış iyi bir adımdır. Zon-

nakil vasıtalarının bakımsız ve zamanla bu tnoksanlar azalacak guldak Ticaret Odası panayırla 
çUrük olmaları yüzünden çok ve kalkacaktır. çok yalcmdan alakadar olmuş, 

tehlikelidir. Panayırda hayvan, manifatu· tetkikat yaptırarak bir rapor 
Devrekte bir elektrik santralı, ra, nalbur, bakırcılık, saraçlık, hazırlamıştır. Panayırm tesisine 

bir de fenni mezbaha yapılmıştır. meyvacılık ve zahirecilik pazar- karar veren Umumi Meclis aza· 
Devreklilerin Mahya dedikleri ları ayrı ayrı yerlere kurul· larile Ticaret Odası heyetinin bu 

panayır " Karagül " meydanına muştur. Perakendeciler, kahveci· kararlan her türlü takdirin fev· 
kurulmuştur. Bu panayır ilk defa ler, berberler, aşçılar gibi küçUk kindedir. - Alımct 

Finikede 
Ormanlar iptidai Bir 

Şekilde Çalışıyor 

Finike (Hususi) - Ülkemizin 
en zengin ormanları Finikededir. 
Alakar, Çatallar Ye Akçay ne• 
hirlerinin iki taraflarında uzayıp 
giden bu ormanlarda keresteci
likte kullanılan iki nevi ağaç 

yetiıir: Çam ve katran. Bu iki 
nevi ağaçtan külliyetli miktarda 
kereste biçilmekte ve bütilıı 
Tilrkiyeye sevkedilmektedır. Or· 
manların bir kısmı devlete, bir 
kısmı da eıbasa aitti. Fakat bU-
tün ormanlar mevcut bir orman 
ıirketi tarafmdan işletilmektedir. 
Kat'iyat ve imalat fenni şeraite 
uygun değildir. Tahtacı denilen 
bir ıınıf ormanlar da pek iptidai 
bir tarzda çalışmaktadır. 

Burada orman yangınları pek 
feci bir şekilde devam edip dur-

maktadır. Temmuzdanberi Finike 
ormanları yanma.tadır. Bu yan
gınlann silrü çobanları tarafından 

kasten yapıldığı söylenmektedir. 
Bo cihet tahkik edilmekte ve 
yangınlann 6nüne geçilmek için 
tedbirler alınmaktadır. 

Otomotrisler 
Adana - Mersin Yolunda 

lşlemiye Başladı 
Adana (Hususi) - Uzan bir 

müddettenberi beklenilen Devlet 
Demiryollarmın otomotrialeri ev-
Yelki günden itibaren Adana • 
Mersin hatbnda çalıtmıya bqla
mıştır. Yolcu mevkilerinin temiz· 
liği, fiatlerin ucuzluğundan maada 
bu makineler, Adana ve Mersin 
arasında 6 iıtasiyonda daha te
vakkuf etmektedir. 

Adana halkı, bundan dolayı 

Devlet Derıiryollarına teıekkilr 

etmiılerdir. 

Adapazarında 
~ ---- -
Aşık Memo, Bütün Türkiye 

l 

Kadınlarının Kendisini 
Sevdiğini Söylüyor 1 

l,ık Memo 

Adapazarı ( Huıusi ) - Her 
memleketin kendisine mabıuı 
hususiyetleri ve halk araıında 
kendine bir mevki yapan bazı 
meczup adamlara vardır. Bunlar
dan biriıi de Adapaıanndadar. 
Sakat bir adam olan lıık Memo 

Adapazannan nev'i ıahsa munhaıır 
bir tipidir. Aşık Memo kendisinin 
gayet gtızel olduğunu ve b&tİn 
Ttırkiye kadınlarımo kendisini 
sevdiğini seYdiğini ı3ylemektedir. 

Aıık Memo: 

Derdi atka mUlıtclRyım nemr. J!i.rnıı 1 
klr benim ı' 

Malım mülkiiın yok1ur aınmn. 

kanaatim \'ar 'Leniıo 1 
Deyip gezmektedir. 

Kırşehirde 
Halk Bir Lise Açılmasını 

istiyor 

Kırıehir ( Hususi ) - Bura· 
da mektep ihtiyacı hergiln bir 
parça daha fazla artmaktadır. 
Ortamektepten her tene mezun 
olanların miktarı gittikçe utmak
tadar. 

Fakat maalesef bu meıualar 
lise tahsiline devam edememek· 
tedirler. Çünkü başka memle
ketlere giderek lise tahsiline de
vam etmelerine mali kudretleri 
müsait değildi~ Burada da lise 
yoktur. 

Kasabamızdaki Ortamektep 
binası lise olmıya elvcriılidir. 
Maarif Vekiletinin burada bir 
lise tesisi hem çocukları, hem de 
çocuk babalarını çok sevindire
cektir. 

Konyada Bir Cinayet 
Konya ( Hususi ) - Şehrimize 

tibi llgm kazasında feci bir ci
nayet olmuı, . Hasan Haıil isminde 
biriai kardeıini bıçakla ağır su
rette yaralamııtır. 

Mecruh haataneye kaldırılırken 
•ldığı yaralardan vefat etmiıtir. 

it 

' Havzada 
Tiyatro Ve Tavuk 

Hastalığı 
Havza, (Husull) - Otuz ki

ıidea mllrekkep latanbul operet 

heyeti buraya ıelmiş, temsiller 

Termiye baılamııbr. Halk te...U
lere çok rağbet etmektedir. Kly
lerde tavuk kolerası görftlm&ftlr. 

Hnk6met haatalakla mGcadele için 

icap eden tedbirleri alllllfbr. 

Haatalığan 6n0ne geçmek için 
tavuklara meccanen aıı yapıl

maktadır. 

1 - "A vrupadan gelen şek.,. 
gllmrOkte 7 kurup almak ınD"' 
ldln görUnUr ve bu ıekerin ~! 
liyet fiab 7 kuruttan af&ğı , .. -
lledllir. Doğru değildir. Çün~ 
AYnlpanan şeker istatistikleri ill 
meşgul olan adamı, meıhur 1(1" 
us pancar iekerinin maHyet ~ 
bm 18 - 23 ve şeker kamışılll" 
ıekerini 13 kuruştan kaydetme~ 
dir. Binaenaleyh gümrllklerirP~ 
7 kanıta gelen ıeker muhtel' 
memleketlerde -.e muhtelif fa~ 
kalarda lstibllkten fazla fstih,. 
edilen fekerdir. Bunu atacaklatl 
yerde ihraç ediyorlar. Fakat b; 
şeker dünya şeker piyasası 

bozduğu için geçenlerde BrOlr 
selde toplanan beynelmilel şekel 
konferansı bazı memleketlerd• 
bazı fabrikaların istihlikten faıl• 
şeker yapmamalarma karar veı-
di.,. 

2 - "Türkiye, şekerini yasat
mak için ağır gümrük koyıll~ 
denildi. Her devlette şeker iyi bit 
vergi matrahıdır. Mutavassıt aile!et 
ayda 10 kilo şeker sarfetse 4 ıır• 
vermiş olurlar. Şekerden al naJI 
vergi doğrudan doğruya bili .,,:, 
aıta tarh olunan bir vergidir. rı-r' 
loda 8 kuruş istihlak resmi alnı!• 
Dünyanın her yerinde devletlerid 
yerli malı •e fabrikalannı ko~ 
maları usuldendir. Kaldıki san,.. 
yii ziraiyenin faideai noktai naı,.. 
nadan şekeri himaye lbımdır.,. 

3 - .. Şeker fabrikalannm ki" 
ıançları hususi phaslann cebi' 
giriyor deniliy<J!. Utak şek 
fabrikasının ıermayesi hnküo 
tindir. Alpuliu fabrikuamn ae 
mayesioin yüıdc;, 80 ni fhli bl#. 
kalann, mahalli 'Yiliyet -.e idaı" 
bususiyclerin ve yilzde 20 ai mit' 
~üerin ve hususi· şahıslar 1110-

dır. Şeker sanayiinde 3-4 sene" 
de bir sene kısır addedilir. Diğ'1 
senelerdeki fazla klir bu zarat' 
korumağa tahsis edilir. Bu sebeP" 
ten kazanç tamamen taksİJI' 
edilmeL Geçe11 sene h\ssedarlat1 

yüzde 12 temettu taksim ed~ 
miftir. Yüzde ikisi kazanç vergili 
olarak ayrıhraa demek yüzde 10 
verilmiştir. Şirketin aermayeti 
700 bin liradır. Milli b-nkaf,t 
hariç olarak bissedarlann 6 s 11e" 

denbcri aldıkları senelik kar ı5 
bin liradır.,. 

4 - "At pullu fabrikası se •edl 
4 ay çahşır, g6nde 20 vag'Aİ 
ıcker yapar. 1 sene enci 
vagonla işe bqladı. Bu sed' 
( 1700) vagon kadar yapacak~ 
f.abrikalUll aı.aml istihsal kuv\'e 
(2300) vagondur. Tlrkiyede gündldd 
20 vagon şeker sarfedilir. Al tJ 

Türkiye iatibllkinio 5 te birin' 
kili ıelir. • 

5 -- .. Alpullu ~ker fabrık' 
Tuakyayı aiyaaetem ve ikbaa 'e' 
korumaktadır. mütevali muharr 
bwden halk burada oturamıY"'' 
topr•i• ekemiyor, ev yapmıyord;, 
Şimdi yalnız fabrika mı o takas ıs 

1 200-250 köy -.arcbr. 15 bin ıütt 
1 pancar ekmektedir. F aizaiz pat 

verilmektedir. 1, Fabrika memurin ve a oıe 
için ıüzel eyler yapbrmqtır. 8~ 
hastahane yapalmaktadır. Aı;ıla d 
ispirto fabrikası günde bir t';J 
ispirto islihıal ediyor. Ve1h.J & 
Trakycnin bOyük bir faah)'e 
merkezini teıkil ediyor •• 
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1 A iCI TILG AFLAR 

Almanyanın 
Yeni Bir 
Ültimatomu 

Avusturya Mec isinde 
d 

Alman Baıvckili Fon Papea bun· 
an b' k ~a ır aç gUn eVYel Veıtfalya 

ylülerinl ziyarete gitti n bu mil• Gürültülü B · r Celsede, ··fürl r, 
llaıebetı • .. b k e aıyuı ve ikbsadi programı 
le~·kında uz.un bir nutuk da!:a ı8y· 
161~~ ~on Papen, imdiye kadarki o F r atıldı mi r d•Jdi 
ln 

rınde, bilhassa borçlar meaele
ı td ' kı ır ıımlarda fikirlerini f ıla 
•çnuy d bı or u. Bu dnfa, dQnyayi reni 
d r had lso karşııında bırakacak ka• 

1
;'

1 
açık konuştu. Ba1Jveldl ıöalerlne 

Ye bntladı: 

t : Hürriyetimizi tam blı ıurette 
dernın cdtnciye kadar bu mOcadele 

1 
cvbaıı: edecektir. İktıHdl cidal mllll 

.. er estimlzl temin edecek uA-raıma• 
uın :ın~h. d 

1 
u ıaı bir cephesidir. Bu mllca-

e enin dayandığı parula ıu ldlı 

btı H ~acn nihayet vermek.. Şimdi 
•ab •ıper muharebHindoo ,ıktık, 

ra mücadelesln srirdik. 
ln Bunun haricinde biaim için bir 

1, 1 ~vvcl ha.Uedilmeıi icap eden me
lt ' erden biri de harice olan borç• 
Qa~tnııdır. K11a bir zamanda bet 
oı/at ınark tediye etmiye muvaffak 
~- u lack, bunu, ecnebi Hrmayeaine 
•t rşı istiırna ıöıtermek Ue temfıt 

ltledik. 

Şirnd' O ' •tefe . ı, llnya ıktı1at Konferanıının 

0 "
1 

sırıde bulunuyorua. Bu ıırada 
ara antatacckımtı hakikat ıudur: 

~ llorçlu, borcunu ancak mal ver
~~~11lek suretilc ödeyebilecek mu
bııkedır. Bu takdirdedir ki alacakhlar 
<>rıt lnrını alabillrler. Bu demekt:r ki 
·~ar biz.im mallarımıza sı-ümrüklcrini 

ltlaladırlar. 

ly ~Ünkü alacatını iıtiyen bir insan 
llc.tl\ı lanıanda srllmrülılerini kapatırsa 
ı, '.1adi rn::ntıtın en iptidai kaide-

rın ha e ınu lefet edilmit olur, " 

F 
lQ on PapeD Cenaplarının bu ı<S· 

n:en şu mana çıkabilir: 
flı, . 0rçlannııxı nrinciye kadar bizim 
ı,,1rık lar iıliyecek. 3bür memlcket
'-k~· filbrlkaları itlemiyecektlr. Akıi 
~ili •rde borç ödiyemeyiı:. Diğn ' 

111
, etlerin böyle bir anlatmıya ya

l, tılıalttao IH alacaklarından kimi· 
t,~ ~•zreçmiye r uı olacaklarını 
''Y ~ıın etrnok, fa.ı:ia Uariıiı1i görmek 
lt<1~/'lllaz. Şu hilde, dünya iktısat 
de ranıı da açılmadan kapanıyor, 

ll'l~kt' [;', •r. - Snrı-yya 

11:~nsız-Alman 
•vı llzakeratı 

I> . ı tirı· krıs 22 - thalfıt mah~ulle-
ltıa~ 0 ntenjantmana tabi tutmıya 
krn~f olnn Alman projeleri hak-

•trıd a ~lmnnlarla Fransızlar ara
tnQ ~ Yapılan müzakerelerde Fransız 
b· tnessilleri Fran,a hilkfııneti de 
ır l<onte . t . t• k' •tın nıan man sıyase ı ta ıp 

tna elcte olduğundan dolayı, Al
karnYnuın milmasil tedbirlerine 
lar Şı e as itibarile hiçbir itiraz· 

Viyana 22 - Milll Mecllıin 
ikinci celsesinde, Sosyallıt ve bil
hassa müfrit fırkaların yapbklan 
nümayişlerin men'i için hlikfımet 
tarafından alınacak tedbirlerin 
müzakeresi çok gtırilltnln Ye he
yecanlı oldu. Hilkdmetin tıç na· 
zırı gUrUltlller arasında ıeslerinl 
duyuramuyorlnrda. 

Müsteşar M. Fey, htıkdmetin 
tedbirinin Kanunu Esasiye muva· 
f ık olduğunu müdafaa ederken 
ıol cenahın yuhalan ve sağ ce
nabın alkışlarile karşılaştı. Sosyal 
Demokrat fırkaıı Reisi M. Boer 
Başvekile doğru yürllmllı •e 
bllcum etmiştir. 

Başvekil M. Dolfus, Boer' e 
hitaben, Proleteryanın diktatöril 
olan bir adamın Baıvekile de· 
mokrasi dersi veremiyeceğini ih
tar etmiştir. M. Boer, B~vekilin 

sözlerine kiifürler ile mukabele 
etmiş ve: " Namuslu bir Bol· 
şevik, sizlere herhalde mürec· 
cahttır. ,, demiş olduğu rıva

yet ediliyor. M. Boer bir iki 
ağır kelime daha söylemiş bu 
esnada Avusturya Hitlercilerinden 
M. Renne Boer'e bir hokka fır
latmış ise de isabet etmemişti. 

Başvekil, Meclis Reisine bazı 
ihtarlarda bulunurken Sosyal 
Demokrat meh'u lar Avusturya 
Hitlercilerinin üzerine hücum et
mişlerdir. Biiyük ve umumi bir 
kargaşalık olmu' ve cel enin 
ta tilile, güriiJtü g liç ha..lle bas· 
tırılmışhr. 

Bu h:\di"e dolayısile fırkalttr 
reisleri bir içtima akt~tmiş1erdir. 

İkinci ceh~e niOJbeten sakin 
geçmiştir. 

Avam 
Kamarasında 

Loıutra, :.!2 -- Avam Kama· 
rası, Ottava itilafına ait müzake
relerine devam etmektedir. Msai 
Nazırı bir nutuk söyliyerek Sov· 
yet Rusya ile me \'l:ul olan Tica· 
ret muahedesinin fesedil mesiııi 
tenkil etmiş ve bunun Cihan 
lkıısat Konferansı ıçın iyi bir 
alamet olm,,dığmı SÖ} iemiştir. M. 
Baldvin yapılnn l e nl,itlere cevap 

vermiştir. ~dığını söylemişlerdir. 

l'EpklKAN UMARASI 106:============ 
ÇOCU u l1 

~ Me hur Ru• Edibi Makaim 6orklnln · hayat ro;ıu'lı 

~~~================ "ttı nıi? 
- Evet! 

'1ak-: O babam çok 1everdi, 
!ını de onul 
- Biliyorum! 

tat Annem muma baktı. Kaşlarını 
rak mumu söndürdii ve dedHd: 

- Böyle daha iyif 
Evet b" 1 d h .. ldj . . oy e a a ıyı ve ferahlı 

lta. bS:lık ve mütebarrjk gölgeler 
p y oltouşlardı. Açık mavi ziya 
p lltÇaları döşomeyo düşmilştü. 

Çere camlara parlıyordu. 

'l iirkçeye Çcvire · ı : 

- Nerede idin? 
Muva/fa!t 

Diye sordum. Çoktan unutul
muş olduğunu ifade eden bir 
sesie bana bir sürü ş .. hir isimleri 

saydı, sonra tekrar hiç gürültü 
çıkarmadan bir kartal azametile 
odada gezindi. 

- Bu elbiseyi nereden aldın?. 
- Kendim diktim, ben her 

teyimi kendim yaparım. 

Onun bütün diğerlerinden 
ba1ka türlü olmaıı hoşuma gidi-
yordu. Fakat benimle az konut-

lrlaııda ile lnglltero arasında. devam odon mUzn.kcr:U lokıtaıı. uğradı. Serbest 
lrlanda d evleti r eisi M. dö Valera taloplorl meyanında filümıı.tom şeklinde iki 
ınaddo ko) muıtu. Birincisi f ngiltcrcntn 1rlandadan alacaklı olduğu 2ıraat 
borç'arından feragat istmesidlr. lkinciei lrlandamn tam mıı.nasile, istlkll\llnl 
t.'.llep etro1>sidir. Bu iki talep l ngiltere tarafından kabul edilmesi pek mubte· 
mel gör ilnnH'mekle beraber mos'ole Londra kabl nPııi tarafından ehemmiyetli 
bir Şl'kildo t eli\kki edilmektedir . 

Lgor Lorı dra hı"lkO ınoti, b ..ı hu ust Dilblin h ü kQınetin e karşı , ınlisam:ılı ll· 
ı~:ır cl:ıvrnn:ıcak ohw:;a lıütlln impNntorlıığun i ııti k b li ni n tehlikoye gir mesi 
ınu lı teme 1 eli r. 
Hosrn i rıı iz sağda rnt11.akcratı idare eden irıgiltore na.,,·ekili .M. Makdon lt, 

ııol ıla Sedıost lrlaıı da Dovloti re'si l\l. dö Val orayı göstermektedir. 

Amerikada intihabat 
M. Rozvelt H~kfımeti Şiddetle 

Tenkit Ve itham Ediyor 
Nevyork 22 - Demokratların 

Reisicümhur namzedi olan M. 
Rozvelt intihabat mlinasebetile 

söylediği bir nutukta içki mem· 
nuiyeti kanunundan bahı:etıni~ ve 

hükümeti taahütlerinde geç knl
makla, "sakat,, bir takım milletlere 

borç para vermekle itham etmiştir. 
M. Rozvelt, Amerika sermaye-

darlarmm güçiükle kazandıkları 
servetleri ecnebi piyasalarda lıeha 

Birahanelerin HUkllmete Yardımı 
Münih 22 - Münihiıı 6 bü

yiik birahant"si, hükumetin iktı· 
sal programına yardım etmiş 
olmak için miistahdemin miktarı
lll yüzde 5 nispetinde arlırmağa 
karar verıniştir. 

Tokyoda Yangm 
Tokyo (25 Komatçu ma· 

hnllesinde bii, iik bir yang ı n ol
muş 1000 ev y.mııııştır. 
--=~ -

masına rnütce-;sir oluyordum. Bir 
şey sormadığım zaman tamaınile 
susuyordu. 

'f ekrar sediri>! yanıma olurdu. 

H1ribiriıniı sımsıkı lu~net le:ımiş 
olduğumuz halde susarak ta ih· 
tiyar eve <lönüııciyc lcadar böyle
ce kaldık. İhtiyarlar sakin, biri
birlerine mültefit görüniiyoriar ve 
giinlük kokuyorlardı. 

Ak~a n yemeyi bir bayram 
gi.inil gibi çok iyi geçti. Uyuyan 
birini uyandırmaktan korlrnyor· 
l ırmış gibi diktatla ve az konu· 
şuyorlardı. 

Biraz sonra ~nncm bana 
adi kihıp ynzısım öğretmiye haş
lamıştı. Bir sürü kitap sahn al
mıştı. Bir tanesinin ismi de (Ana 
lisanı) idi. Birkaç gün sonra bu 
yazuıın bUtün güçlüklerini yen· 
miştim. 

Ve emeo bunu nıüteakıp 

etmeğe mani olacağını ıöylemit 
ve pek çok alkışlanmıştır. 

CUmhurlyetçllarln Propagandaaı 

Nevyork 22 - Cümburiyetçı· 
ler, Demokratlar aleyhinde pro• 
pagandalarına devam etmekte· 
dirler. Cümlıuriyotçiler, Rozvelt'in 
fırkasmm l<aı.anmasmı, iktısadi
yat işleri için leklikeli bir vazi-
yette göstermektedirler. Cümhu· 
riyetçilcr gittikçe taraftar kazan
maktadırlar. 

3000 Ame1e işe Başladı 
Düseldorf, 22 - Müttehit çe

lik fahrilcaları ş irketi 1 teşriniev
vddenberi takriben 3000 ameleyi 
yeniden işe başlatmıştır. 

ltalyada Teve11Uclat 
Ronıa 22 - 9J2 senesının 

ilk 3 ayında diri olarak 7 44,496 
çocuk doğmuştur. Geçen sene 
ayni de\•rede tevellüdat 780,406 

idi. 

bana ezLer şiirler vermiye 
ladı. Bu ikinci içimde acı üzüntü
lere sebep oluyordu. intihap 
ettiği parçalar arasında baz.ı be-
nım aıılayamıyacağım kıs mlar 
vardı ki ben gayri şuuri 
bir hisle bu mısraları değiş· 
tiriyor veyahut bazı kelime
leri kıılağa ayni sesi veren keli· 
melerle tebdil ediyordum. 
Annem buna kızıyor, yanlış söy· 
lediğim mısraı daima tekrar baş· 
tan söyletiyordu. Eğer doğru 

söylediğim bir mısraı diğer bir 
defa yanlış olrnrsam bana dik 
kafalı, inatçı diyordu.. Bu ke· 
lime oyunlarını seviyordum. Ha-
fızamdaki parçayı söyliyecek yer· 
de bir sürü saçma kelimeler 
fırlatıyordum. 

- Bu da ne demek oluyor? 
Diye annem yill:llme baykm

yordu. 

Sayfa 5 

Gönül İşleri 

Çocuklar 
İşte Böyle 
Evlenirler 

25 yaşındayım. İki ıene "evvel 
bir genç kızla tanışıp ıeviıtim. 
Bir mllddet btsyl y ıadık. Sonra 
evlenmiyo karar verdik. Fakat 
kız bir mUddet tahsile devam 
edeceğini ıöyliyerek r ddettL 
Sonra muvafakat etU. Yaşı mü
sait olmadıA"ı için bu defa resmen 
nlkib kıyamadık. Aile içinde 
hususi bir dOğlln yapbk. Bir 
mnddet iyt geçindik. Kız lyl bir 
ev kadını oldu. Derken yaşı 
doldu, kAğıtları askıya koyduk. 

Fakat bu sırada onu den~ 
meh için ben eve gelmemiye 
başladım. O buna kızdı. Evden 
kaçıp bir akrabasına gittl. Ben de 
asılan kAğıtlanmııı bozdurttum. 
Bu suretle bet on def ayrıldık, 
barı~bk. Bu defa galiba bUsbUtlin 
gitti. Arbk banşmak niyetinde 
değil gibi. lşlerin bu durgun za
manında bir de evimin bozuluı 
beni yıkb. Barıımak için mah· 
kemeye gitsem hak kazanır mı· 
yım? Genç gllzel ve temiz bir 
kızdır. Ben ayrılmak niyetinde 
değilim N. 1 

Çocuklar evlenme çağına gel
meden evlenince, işte böyle ışı 

oyun, oyuncağa çevirirl r. A oğ
lum, baydJ knı kllçOk, aldı er
miyor, diyelim. Fakat ıen 25 ya
tında yetiJmiı çocuksun. 

Artık uikih kAğıtJarınız sk ... 
ya verilirken. "bon kızı deniye
ceğim" diye ... gitmemek olur 
mu ? Elbette geçinemezsiniz. 
E bette kevga edip durursunuz, 
evvelA senin aklını baıına alman 
IAıun. O knçnk olduğu için bir 
kabahat bile yapsa sen affede
ceksin. 

NikAh olmadığınız için onu 
mahkeme kararile eve getiremeJ:
ıin. Fakat g6nUI rızasiJe gelmiye 
ikna edebilirsin. Elbette kız da 
yuvasının bozulmasını istemez, 
ona derdini açıkça anlat. Yaptı
ğın hataları itiraf et. Geçinmiye 
karar verdiğini Yadet. Barışıp 

mesut olmıya bak. 
HANIMTEYZE 

== TAKViM == 
PAZAR 
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Bilmiyorurn.. Kulağa böy'e 
1• 1 ge ıyor .. 

- Ne ~ibi? Böyle geliyor 
~ 

no demek?. 
Böyle.. Tuhaf g~İiyor f. 

- Köşeye git, dur 1 
- Neden? 
Yavaş, fakat tebditk•r bir 

sesle tekrar etti: 
- Köşede dur diyorum sanal 
- Hangi köşede ? 
Sualime cevap vermedi. YU· 

ıüınc öyle hiddetli bir çehre ile 
baktı ki şaşırdım kaldım. Onun 
ne istediğini biliyordum. Köşede 
mukaddes resimlerin altında kli
çUk bir yuvarlak masa bulunu-
yordu. Masada, içinde kurumuı 
bir çiçek demeti olan bir vazo 
vardı. Diğer köıede bir halı ile 
örtülmüı bir sandık duruyordu.. 

( Arkanı vut 
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Dünyanın 
En Küçiik 
Başmuharriri 

Londra (Hususi)- lngilterenin 
hatla bütün dünyanın en kllçQk 
ba7muharriri Londrada bulun· 
nıaktad•r. "Dolaşan Ateşler" is· 
mindeki aylık bir çocuk mecmu· 

asmm başmuharriri olan bu met· 
hur ldiçUk, henüz 13 yaşında bir 
lrızdır. Bir prens ailesine m~nsup 
olan bu küçUk başmuharririn iımi 
Pren.ı.es Tatyana Vaıemakayadır. 
Prenses T atyana makalelerini hiç 

kimsenin yardım na muhtaç olma• 
dan yalnız başına yazar ve maruf 
nıulıarrirleri bile hayretle bırakır. 

Prenses Tatyana " Dolaşan Ateı
lcc " mecmuasında çocuk hiki· 
yeteri, şiirler ve bunun gibi ya-

:ulardan başka her nüshasında 
11iya.!>İ ve iktısadf makaleler de 
yazM ... Dolaşan Ateşler.,, mec
muasının son niiıhasında kUçUk 

başmuharriri " lngiltere Devlet 
Bankası bizim tavsiyelerimizi ta· 
kip ediyor., ıer:evhası altında bir 
iktısadi makale neşretmiştir. 

l<ör Boksör 
Paris ( Hususi ) - A. Manfild 

ıekiz sene evvel boka t•mpiyonu 

iken ozamao yaptığı bir maç 
ncticealnde her iki gözU kör 
olmuı,tu. Sekix aoneden beri yapı· 
Jan tedaviler biçbiı· fayda verme· 

mittir. Nihayet Terriyana vo 
Erman isminde iki doktor maruf 
boksörlin gözlerini açabilecekle
rine emin olarak Belediye hast•
ııeıinde Mansfilde ameliyat yal>" 

mıılardır. Bu doktorlarm iddia
larına nazaran birkaç g'iiıı sonra 
Mansfildin gözleri eskisi gibi 
görebilecektir. A. Mansfild, lcör 
kaldığı sekiz sene zuf ında da 
idmanlarına devam etmiştir. 

İtalyada Doğum 
Roma 21 - Resmi istatistik· 

lere nazaran 1932 senesi ilk 9 
ayında doğumlarda bir azalma 
wkua gelmiştir. 

Bu müddet zarfında ltalyada 
744496 çccuk dünyaya ~dıniıptir. 

Halbuki geçen senenın ayni 
müddeti zarf mda 780 ıoo yı bul
muştur. Bu ıenenin ilk 9 ayı 
sarfında doğumlar ölümlere nis
belen 284876 fazladır. Geçen 
sene bu fazla J t85 l 4 idi. 

Hava Posta Rekoru 
Berlin 21 - Cenup Am~ri

kasma yaptığl ıeyahatlerin aeki
ı.inciıindeıı dönen zepelin b.alonu 
Avrupaya 40 bin mektup gelir
nıit ve böylece hava posta reko
runu kırmıştır. 

Olum Saatleri 
Rostok, 21 - Rostok Daruı .. 

fünunu prOfesörlerinden Ficher, 
aon yedi &f'ne zarfmda ölen 3,769 
ki,i l\zerinde yapt.ğı tetkikat 
neticesinde bunlardan çoğunun 

ıabahm saat tiçü ile altısı arasın
da öldüğünü tesbit eyleıniıtir. ikin
ci derecede en tehlikeli saatler 
20 ile 23 arasındaki saatlerdir. 
En az ö!Um vukubulan saatler 
gece yarısıdır. 

Sartorio Oldu 
Roma, (Hususi} - Roma kı

ral akademisi azasından ve hal· 
yamn en maruf ressamlarından 

Sartorio 72 yaşında olduğu halde 
birkaç gün evvel Romada vefat 
etmiıtir. 

SON POSTA 

SİNEMADA CURCUNA 
-- - -

Garip Bir Ses Yükseldi: "Yol Gösterin 
Efendiye ... Locasını Kaybetmişt.,, 

Kendimi Vahşi Hayvanlar Arasında Zannettim 

B•zı alnamaleran paradi kısmında bu manzara hiç akalk olmaz 

Hep bir ajrıdan bağrışıyorlar: yadırgama, bir acemilik 5eziyo- mış küçük llstik oklarla aıa· 
- Oha... Ooha... Ooha.. rum. Biraz da ulan•yor gibiyim. ğıdakileri tat yağmuruna tutmıya 
- Yo... Y o... Yo... Ne ise, merdivene tırmandık. Yüz başladılar. 
- Ayvansaray... Akut.ray... ayak kadar vardı galiba ..• ÜçUncü Derken merdivenlerde bir 

Avansara '• Aksaray, aksaray... katta, karanlığa gözlerimi alıştır· patırtı oldu. Bu gelenler, sinema 
- Kalbimi yaktın çını kıı... rmya çalış rken kulak tozumda mlidüriyclinin " Heyeti naaihası ,, 

Seni ııidi fettan çini kız... lıir ses, tokat gibi çınladı: idi. Paradi.iekiler, dertop olup 
- Ulan haydi rumbaya çala- - Çtişşşş... yerli yerine geçmişlerdi. Aıağıya 

lmı... Bu iltifatı i~itmemezlikten gel· taş alan kim olduğunu anlamak 
Zurna taklidi bir ses; bahri· diın. YaJnı1, bu sefer büsbütiin keramete muhtaçtı. Heyeti nasiha, 

ye çifte tellisine başlayınca neş- çekinerek adını atıyordum .•. Biri- evveli tatlılıkla, söze başladı. 
elendiler: nin daha ay .. ğ.na basarsam he- Sonra, gilgide işi tehdide kadar 

- Anlman vnvrnm ... Aşşadan riften mullalrn dayak yeriz. vardırdı: 
gel, <ınadan!... Ooh, oh.. Ooh.. Paradi müşterileri, burada - Kim gürültü ederse kula-

Bir eşek anırma,ı: hep kendi seviyeleı inde kim!leleri ğmdan tutu? kapı dı~~m ataca-
- Ai ai ai... Ai,. ~ örmiye alışık oldukları için ya- ğıml F.alcat, heyet mf'rdivenler· 
Kendinizi timarlıanede un· hancılara iyi rÖ7Je bakmıyorlar. der. iner inmez curcuna tekrar 

netmcyiniz. Timarhane ile hiç Sıulardnn birine şöyle yerle- başladı. Yalnız bu ıefer, taş 
alakası olın ı yan bir yerdesiniz. şeyım derken biriı.i kolumdan atan yoldu. Taş yerine ıöz 

Salon bir az karan:ıksa da bir dürttü: ah) orlar: 
sinama salonu11da bulımduğıınuzu, - Kafanı çek, göremiyorum.. - Marsıvan oğlum... Ba~tan 
perde üstünde lconu~aıı göl~elere Yam başımda bir fı11ltı. birinciye eştekçeden bir l•Y 
bakarak aulayabilirsiniz. Sinema - Espiyon mu, nedi? D~min- geç .• te dinlesin ... 
salonund:ı bu gUrltü nedir? Di- denberi JAflarımm dinliyor.. Anırtı ba~ladı; fakat bunun 
ycccksiniz? . Beni ikisi birden tepeden tır· bir insan ağzından çıktığına kolay 

Hemen haber vereyim ki, si- nağa !!iiıdüfer: kolay inanılamaz. Sahici etek te 
nemaııın ne birinci, ne ikinci - Yol göster in efendiye... ancak böyle amnr. 
mevki kcıltuklarında, ne de bal- Locanın yolunu şa~ırnuş... Hep birden takdir ettiler: 
konundasmız. "Paradı,, dedikleri - Ehhtm ehhem... Altın -Hangi ahırda yeti~tin olan? 
en lisl katı n mllştt.rİlt.<:rİ arasmda kösteği de vnr.. Eşek taklitçisi, e~ek eşek ıı-
bulunuyonnmuz. Sinemayı, bir Baktım ki daha fula kalınak rıtıyor. 
apadman farzecler~ek paradi bu tchlikt!i .. Paradinin öteki ucuna liirisi diyor ki: 
aparlmanm ta .. an arası sayılabilir. doğru } üriidiim. Dikkat ediyorum: - Çocuklar .. Hani •tek anır-
Paradinin müşterileri allah ıçıu Beşer onar, herkes kendi muhi- mıya başlarken Ust perdeden ko-
kibar insanlacdır .. Sinemaya fiiiın t inin ad;-tmlarile bir araya top· parya .. Bu nedenmiş bilir miıiniz? 
seyrctınelc için dt-ğ'il , ba~kalarına lannuşlar. Gruplardan her birinin Yok .. Bilmiyoruz söyle .. 
filim seyrettirmemek İ\'İn gelirler. ayn vazif e~i 'ar. Köpek ~ibi - Şey lan, eşeğin kul ağma\ 

Gi~edeki adam, paradi için havlıyanl. r, bir tarafta, yuha eğilir: "Dünya yüzünde dişi eşek 
bir bilet i~tediğim zaman, hay- çekenler bir tarafta... Sinemada kalmad ı ! Ağla marsıvanım ağla .. ., 
retle }Üziiıne baktı. Söylediğimi giilUnccek bir vak•a geçerken Dermiş. Eşek bunu duyunca ba-
anlamam ş gibi ifii; tekrar tekrar: bir ağızdan çınRırakla kahkaha sarmış feryadı.. Şeytan b:r ara 

- Paradiye mi ç kacaksınız? alanlar bir tarafta... yine yaklaşır: 
d. 1 Perdede bir aıck aahnesi geçi- K k k S · ıye sorcrn . ·ı orkma . . or ma... enın 

- Evet! P.ıradi) e çıkacağım.. yordu. Erkek, km öptü. Vay için bir tane sakladılar.. dermit. 
- Yani parler bileti isli· ef emlim, ısen misin bu haltı eden? eşek tc bu söze kanar: 

yorsunuz... Bütlin gruplar, birlik olup, hay· - Eh eh eh., diyerek anır· 
- Evet ... 

- Şu halde oyunu en Ust 
kattan seyredccekıinı .• 

- Evet!.. 
Bileti elime verni amma, be

nim paradi bileti alı~ıma bir ma
na veremedi. 

Paradiye öınrUmde ilk defa 
çıkıyordum. Kendimde tuhaf bir 

kırdılar: 
- Yu.. yu... yu.. yu.. yu 
Çok geçmeden ~şekler anır· 

mağa, köpekler havJamağa, lmrt· 
lar ulumağa başladı, zurnacılar 
çiftetelli çah} or, destancılar bere
li kız' şarkısı söylüyordu. BiitUn 
paradi yerinden oynamıştı. 

içlerinde vkçularda varrnıf 
meierse... Çatal tahtadan yapıl-

masım bitirir:niş ... 

Paradide eşele an.rtısı bitince 
elma muharebesi başladı. Yum
ruk gibi elmaları kafa göz deme· 
yip fırlatıyorlar. 

Bir tane de benim kafame ge
lirse haraptı halim .. Aralarından 
yavaşça sı yrılıp soluğu merdiven
de aldım. - 'f- )f. 

Kari lı "ektuoirır·z 

incir istihlaki 
Nasıl Artar? 

Germencik incir müstahsillr 
riııdon Emin Süleyman Bey gön" 
derdili mektupta bu ı;ene de 
incirlerin aatılamamıt olmasıodaD 
yana yakıla bahsetmekte harice 
1atamadığımız mcm kendinıiı 
yiyerek lstihlAk edebilirir.. Tnrki
yede bir milyon kişi günde Oç 
tane incir yese elde satılmamıt 
bir okka mal kalmaz. Halbuki 
bu maim yarısını Avrupaya sat" 
mak ta kabildir. Dahilde istihllk 
çoğalınca hariçte de müşteri bu· 
lunur, incirci kooperatifleri dahili 
iıtihlAki temin için ön ayak olnıa" 
ladırlar demektedir. 

Akdenize Fe~1er Lazım 
Aliiyeden M. Aı'm imzasil• 

gelen bir mektupta Fenerler İdr 
reainlo Akdeniz sahillerinin teblf
keli mıntakalarında birer fener 
teals etmeai temenni edilmek" 
tedir. 

Ankara Garsonlarmm Temennisi 
Ankara ıaraonlarmdan yedi 

kiıi tarafından imzalanan bir mek" 
tupta Ankaradaki umum kıraatha
nclerda kağıt \'e domino oyunları 
menedildiği için gazino ve kıraat
haneciler tarafından kendilerine 
yol verildiğini, işsiz ve g UçsOll 
bir vaziyetle kaldıkları yazıl-
makta ve kendilerine i~ bulun· 
masl temenni edilmektedir. 

SUte Alçı katliama- ~ 
Sabık SUtçlilcr Cemiyeu t{eisİ 

Hakkı Bey gönderdiji mektupta 
süde tebeşir, alçı ve un karıştl" 
rılarak hile yapılamayacağını yaı
makta ve: 

- Bu takdirde süt ya kesilir, 
yahut ta pişirilirken mahallebi 
gibi koyulaşır, demektedir. 

Tütün Zararhdır 
Mektebi yeni bitirmiş geoç

lerimi:c.den H. Reha Bey gönder 
diği bir mektupta, tütünün za
rarlarından bahsederek birçok 
mektep talebelerinde sigar• 
içmenin moda olduğunu yaı(J)ak" 
ta, genç dimağları harap olmak
tan kurtarmak için bu çok fen• 
moda ile mücadele edilmesini 
temenni etmektedir. 

hKant,, Kelimesinin Manası 
Ankarada Cebecide karileri

mizden Muammer Bey gönderdiği 
mektupta türçede Kant kelinır 
•inin şehir manıma olduğunu 

yazmakta, Semerkınt, 1'aşkent 
tchirlerini misal getirmekte, POr 
kelimesinin de kasaba manası• 

gelmekte olduğu bildirmekte, 
Külahpür, GazipUr, Şahpür iıim
ltrioi misal getirmekte \: e pllr' 
gclimesinin avrupalılar tarafındaP 
Pol tarzında almdığmı anlat-
maktadır. 

,,..-------~~~C~ev-a-pl_a_r_ı~m~,z~~-~-"""" 
l\:ırl 1 eri ınizdeo Ahmet J3el t: 
- Tiyatrcculuk mektebi ka· 

panmıştır. Erkek ve kız talebele
re balet dersleri verilecektir. Ka)'" 
dedilınek için Darülbedayi reji
sörlüğüne mOracaat etmek ll

ıımdır. 

* . ~.trl,ıı) do ~ifa ccz:uıeı;i nthLb Hfthtl 

'J':ıhır B") d: 
- Müstahzerlerinizin reklA" 

mını meşhur markalara tahsi• 
edilmit olan küçUk illmlar sütu
numuzda yapabilirsiniz. Bu stit~
nun reklam ıeraiti gayd mllsaıt 
v~ her keseye elverişlidir efeır 
djm. 



Bıl s·agfa 
Haftada Bir Defa Neşro-
1 'nur Ve 13··t·· o·· u un unya 

_ Matb~atın ı Size Getirir. 
-~----_.. -

Yarım Saatt~ 
Dün vayı 
Dolaşmış 

h 
fstanbuldan Ankara Sofya, 

alt ' . a Parisle telefon vasıta-
ıılc k b"l' . . D P . . onuşa ı ırsınız. ilşünlln 
arııı, bir de düşünün 1stanbulu 

• d ' 
.,ra .a trenle dört günlnk, tayyre 
1 

e ıki günlük mesafe var. 
d Halbuki İstabulla Paris arasın
~ telefonla konuşmak muele 

:ıyak, Alem danyanın her tarafı 
e onuşuyor. 

lngiiiz gazetecilerinden biri 
r~Çen gUn telefonla yanm aaat 
btınde dünyayı devretmiş, dünya
ın dört köşesi ile konuşmuştur. 

Bu gazeteci anlatıyor: 
. " Londra telefon kumpanya

~ı~c anlaşarak telefonla bUtün 
nyayı dolaştım. 

S EvvelA Avuıtralyanın payıtahtı 
!dney şehrini aradım. Yatağına 
f1tınek üzere olan birisilo karş:-
aştıın. Burada saat öğleden 
•oııra iki. orada gece yansı idi. 

- Ne var ne yok, diye 
•ordurn. 

b· - Havalar mükemmel, dedi, 
I ır haftaya kadar deniz banyo-
•rına baştıyoru~ 

d
. - Allah sellmet versın de
ıın. 

ki dakika sonra Kaliforniya
~a henüz uykudan uyanmış bir 
adınla konuttum. 

. - Burası San Fransisko, 
&aat 6 dedi. 

- Kahvaltı yaptmız mı? 
- Hayır, siz yaptınız mı ? 
- Altı saat evvel. 
- Altı s4at evvel. 
Derken araya Nev • Y ork 

tirdi, 
f - Kaliforniyaya ıiz mi tele
orı ediyorsunuz.? 

- Evet. 
k•ı - Sesinizi işitiyorduk. Çün

u bizden geçiyordu. 
Ab·Hayretimden dona kaldım. 

•ıeyi kaı>adım. 
Biraı ıonra yine ı.il çaldı, 

•hizeyi kulağıma 'götürür göllir
~ez, evvelA bir hırlama ; ıonra 
ır •eı ' . 

- Allo, allo, burası Vadro. 
londrada havalar nasıl ? 
el Vadro, Allah Allah burası 

il neresi. 
- Vadro nerede ya!1u f 
- Kutuplarda.. Burada derc-

Cei hararet 2, orada kaç? 
b Kuzum harareti bırak ta 

area fu Vadronun yerini söyle. 

"k" - Vadro Norveçin şimalinde 
~.' bio ki~lik bir yerdir. Telefon 

•rdenbire kutuplardan cenuba 
nç~ldı ve karşıma Cebelültarık 
~~ tı: Cebelüttankta konuştuğum 
' .. •rn lngiliz gaıetelerini d6rt 
k•ın s ld ki · ~ ~tt• onra :a ı arınd .. n şıkayet 

ı. 

Cebehittarıktan Kanadaya 
Re l"k ç 1 

• Montrealden bana Ottava 
~llıakeratımn Londradaki tesiri
nı sordular. Bilmiyorum dedim 
teçtirn. ' . 

Postane •·ş· d" · · • · , ım ı neresmı ıstı-

Yorsu11 ? o· d t ı f uz " ıye ıor u. Derken 
e e onda bir se!l, 

B - Burası Olimpik Tapuru. 
h Cll kaptan Evans. Şimdi Şer-
lırgtan hareket ettık Bir 

~ınriniı"? • 

Deniz lizerinde giden bir va
~ura sipariş vermek h~rhalde 

0 t bir fey. ' 

* f Yer yüzünde 35 milyon tele-
3on vardır. Avrupadaki evinizden 

1.
5 . ~ilyon kişi ile konu~abi-
ıraınıı. 

Hayret değil mi ? 

Dünya Matbuatında ;;!l ,5< .. g.,fada 

GÖRDÜKLERİMİZ 
Dünya Matbuatında Çıkan 
J\1erakh Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

l, _________ B_U __ S_E __ N __ E_N_İN ___ Y_E_N_i __ D_A_N_S_I ________ ı 

-
ilk adım: Sağ l Sola kısa bir 

ayak ileri. yan adım. 

Sai ayaiı ıola ı Sol ayakla,.._ rü- 1 Saı ayajı ıola ı Bacaldarahenk nr-
ru7ip l:ıauj'l çarllatHcla aelr lçla kınlacak .,. el 

getirip kapa. elduiu ribl kır. ıetirip kapı. blyle tutulacak. 

==-=-~=-==~===---- ~===========::::ıc:====.:==c=:=====-====:c=-====-==-=======-====-==-::c=:==z=------------=-------------===c:ıaı:====-====:s=ı ..... 
MOTÖR OTOMOBiL 

TREN 
VE TAYYARE İLE 

Hastasına Koşan 

Doktor 
F enuin şu harikasına ve içinde 

yaşadığımız asrın insanlara ver
diği kolaylıklara bakınız. 

Geçen giin Londrada silr'atle 
ameliyata muhtaç bir hastaya 
v.r.ıeliyat yapmak için İspanya 
sahillerinde vapurla seyahat eden 
bir dolctoru davet etmişler ve 
24 saat sonra o doktora ame· 
liyat yaptırmıya muvaffak olmuı

Jardır. 

Şaştınız, değil mi? 
Öyle ise vak'ayı dinleyiniz. 
Londranın birkaç hastanesinde 

operatörtUk yapan meşhur bir 
İngiliz doktoru, bir sonbahar 
tatili yapmak üzere Homerik 
vapurilc seyahate çıkmıştır. Va
pur lsvanyamn cenup sahillerin
dedir ve doktor gnnli.ik kaygu
larından uzak eğlenceli bir bayat 
geçirmiye çalışmaktadır. Herscün 
vapuru güverteainde birkaç ar
kadaşile tenis oynamakta, ban
yosunu yaparak öğle uykusuna 
yatmakta, geceleri danslı eğlen
celere iştirak etmektedir. 

Bir sabah vapur yolda iken 
doktora bir telsiz telgraf uza
tırlar. Telgrafta müstacel bir 
ameliyat için sür'atle Londraya 
dönmesi rica edilmektedir. 

Doktor cevap olarak ameli
yata yetişeceğini bildiriyor ve 
ondan ıonra şayanı hayret bir 
seyahat başlıyor. 

Vapur yavaşlatılıyor, bir mo
tör indiriliyor. Doktor bu motöre 
binerek en bi\yük ıür'atle en 
yakın sahil islceleye gidiyor. Ora
dan otomobille Barslon şehrine 

varıyor. İlk ekspreı treni alarak 
akşam Parise varıyor. Pariste ilk 
Londraya giden tayyareye binerek 
l.ondraya geçiyor. Ertesi aabah 
erkenden Londraya varıvor, has
tasına yetişiyor. Ameliy~tını •ya
pıyor ve yine ayni vaaıtKlarla 
vapuruna dönüyor. 

Doktor vapurda telsiz telgrafı 
cumarlt:si sabahı alıyor, Londraya 
pazar sabahı varıyor. 

işte ıize insanların zaman ve 
mekim biçe indiren muvaffakı

yetlerin• bir misal. 

1 DÜNYANIN EN BÜYÜK ELEKTRiK MERKEZi 1 

Bu ay Sovyet Rusya, Dinye
peratoyda dünyanın en bUyük 
elektrik nıerkeıinio açılma me
rasimini yaptı. 

Beı senelik pllnın mühim it· 
lerinden biri de Ruıyaya elek· 
trikletlirmekti. Bu maksatla Ruı
yamn dört beş noktasmda bllyllk 
bentler yapılmasına •e buralarda 
muazzam elektrik merkezleri 
kurulmaaana karar verilmiıti. 

J~te Dinyeperstoyda ge-
çen hafta açılma resmi yapılan 
elektrik merkeıi de bunlardan 
biridir. Bu merkezin bugusiyeti 

dünyanm en büyük elektrik mer
kezi oluşudur. Bu elektrik mer· 
kezinin çıkardığı elektrik kuvveti 
( 756 ) bin beygir kuvvetindedir . . 
Halbuki Amerikalılaran Niyaıara 
ıelllelerinden iıtif ade ederek 
yaptıkları en büyük elektrik 
merkezinin çıkardığı elektrik 
kuv\'etl 430 bin beyıir kuvveti
dir. Yalnız bu nıerkeı, harpten 
evvel bütnn Ruıya dahilinde 
mevcut blltün elektrik merkezle· 
rinde elde edilen kunetten fazla 
kuvvet çıkarmaktadır. 

YALNIZ ALMANY ADA DEGIL 1 

Viyana da 
Ölen 

Salahattin Paşa 
Kimdi? 

Avrupa gazeteleri Viyanada 
Sallbattin Pş. isminde biriıinin 
6ldüğUnü haber verdiler. 

Bu SaIAhattin Pş. " Arap çe
kici ,, ismile tanınan bir lngiliz 
memurudur. Hayatı macera ile 
doludur. 

On yedi yaşında iken Viya
nadan çıkmış, it yapmek mak
ıadile Sudana gitmiş. Orada İn
gilizlerin nazarı dikl{atini celbet· 
miş ve Darfur kasabasına vali 
tayin olunmuş. · 

Genç Viyanalr, bu mevkiinden 
iıtifade ederek ticaretini arttır
mış, yerlilerle 27 defa harbe 
girmiş ve mcıhur bir vali olmuştu. 
1884 te bir defa düşmanları ta· 
rafından esir edilmişti. Fakat 
bu esareti esnasında islAmiyeti 
kabul etmek suretile hayatını 
kurtarmıştır. Ondao sonra Meh
dinin yanında kalmıı, uzun mUd
d•t ona katiplik etmiştir. Bu 
aayede arapça da öğrenmiştir. 

Sonra bir geçe ansızın kaç
mıı, aylarca çöllerde mücadele 
ederek ln_ıilizlcre iltica etmittir. 
Oradan lııgiltereye gelerek ma-
ceratını anlatmış ve o vakit ken
disine Pı. unvana verilerek tek
rar Mısıra gönderilmiştir. 

Orada İngiliz. kıtaatının ba-
ımda Sudan yerlilerine karşı 
aylarca harp açmıı ve senelerce 
mücadele etmiıtir. 

Umumi harp çıkmca, lngil· 
tere ona kendi tabiiyetini ver ınek 
istemi,, fakat Salihattin Paıa 
kabul ctrniycrek Avusturyayı 
dönmeyi tercih etmiş. Fakat har· 
be girmemiş, üıcra karargAhla
rında hizmet etmiştir. 

işte geçen gUn Viyanada ölen 
SalAhattin Pa,a budur. (}enç bir 
krzı vardır. Sudanda yaptığı ser
vet bu kıza kalmı~tır. 

~Erkek 
.. J· Kıya/ etinde 
· 1 Bir Kadın 
,14 J Almanyada son günlerde yirmi 

Londra sokaklarında Faşistlerle Komünistler şim-
ye. kadar Almanyada vukuunu işittiğimiz Faşist 

Komünist kavgaları lngiiterede de başlamışllr. Solda 
resimde İngiliz siyah gömleklileri. sağda tevkif edilen 
komünist görülüyor. 

senedenberi erkek kıyafetinde 
gezen bir kadın yakalanmıştır. 

Bu kadın kocası öldügii için bu 
harekete tevessül ettiğini söyle
miş, fakat polisler bu 5Öılere 

inanmıyarak kadını mahkt:meye 
~ öndernıişlerdir. 
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R ...... 
Abdülhamit Sefirlere Söylediği Kuru 
sözlerini Altın Yaldızlarla süslemişti! 

Fuat Paşa Uzun 
Muharriri >f. l 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-166-

Sefirin maneviyah llzerinde, iste
diği tesiri yaptı ve ıonra, sözll, 
aefire bırakb. Sefir: 

- Şevketmeapl.. 
Diye söze başladı. Fehim pa

t anın birçok ef'al ve harekatın
dan başhyarak ikide- birde lstan· 
bulu ve bilhassa ecnebileri heye
can içinde bıraktığından, bu hal
lerin vahim akıbetler hazırladı· 
''ından bahsettikten sonra sözü 
6 • 

ı:uat paşaya getirdi: 
- Bu zatın rütbesi refedilmiş 

v~ kendisi de meçhul bir mahalle 
nefyediliyormuş. Malumu seniye· 
ıı izdir ki, bu zatta bütün devlet
lt·rin en yükıek nişanlan vardır. 
Bu niıanlar himil olan kimıelerle 
t.!e devletler allkadardır. 

Sefirler, ıu anda içtima ha
linde bulunuyorlar ve Fuat Pa
t anın alenen muhakeme edilme· 
e.İni istiyorlar. 

Dedi. Abdülhamit, sefirin bu 
sözlerini tamamen dinledikten 
ıonra, büyük bir aekinetle cel ap 

yerdi: 
- Anlıyorum ki Fuat Paşa· 

mn yaziye.ti, sefirlere çok yanlı~ 
bir surette aksetmit- Fııat Paşa, 

0

benim mllşirimciir. Bu müşirimi 
istediğim sıırette istihdam etmek 
te benim hliklimdarbk hakkımdır. 
Kendisini, Hicaz: ıimendifer hat
tını teftişe mr:mur ettim. izzet 
ve şerefle oraya gönderiyorum. 
Hatta iyi bir yolculuk etmesi 
için d1!, kendi rükübuma mahsus 
olan saltanat •apurımu tahsis 
ediyorum.. Filhakika, citln çirkin 
bir hadise olmuf.. Bu hususta 
tahkikat icra olunuyor. Kabahati 
olanlar, tabiidir ki cezatarmı 
görecektir. Bu tahkikatın 
hitamına kadar, hiç kimse 
mücrim değildir. Buna binaen 
Fuat paşa hakkındaki dUşünceler 
de doğru değildir. Ben, Osmanlı 
ordusunun başkuroandanıyıııı. Bu 
61fatla Osmanlı ordusunun bir mli

tirinc de (Şam) da bir vazife 
veriyorum. Mesele, basit bir 
askerlik muamelesinden ibarettir. 

AbdiiJhamidin bu kestirme 
cevabı, gayet tabiidir ki sefiri 
tatmin etmemitti. Ve .. Etmiyece· 
ğini Abdülhamit.,te kcstirmi, ti. 
Bunun içindir ki sefir avdet eder· 
ken Abdülhamit bu kuru sözleri 
altın yaldızlarla da süslemİJ ve 
her kalbe tesir eden mebzul ilti
fatlarla sefiri Çit köşkünün kapı
aana kad'1r teşyi eylt>mİftİ. 

Bir Yolculuğa Çıkhğını Anlamıştı 

Fuat P.. nan tawkH edlldlil gUn alleal•• :ır•zdılı tezkerenin auretl 

rı Memdulı Paşa) nın mabeyne çalıııyordu... Fuat Paşa. blitlln 
celbedilmeleri, gecikmedi. Abdül- bu telAf ye hazırlıklardan, uzun-
hamit, eneJi ıeraskere fU emri ca bir yola çıkarıldımnı anlam..-
vcrdi: •· 

- Derhal betinci ordu mü- b. En kısa olarak, T rablusgarbi, 
şirine tifreli bir telgraf çekiniz. Biagaziyi ve yahut (Cidde) ve 
Fuat Paşa gerek (Berut) ve gerek ( Hüdeyde) yi dtışünllyordU. Ya-
(Şam)da bir müşir gibi istikbal aında etya Ye kifi derecede pa-
edilaiu. ncak.. hiç kimse ile ih- ra da yokta. Gec .. yi, kamarasına 
tilat ettirilmesin. Ve sonra Dahl- girm.iyerek salonda geçire.o Fuat 
!iye naz rma da: Pa, aabableyin erkenden Mehmet 

- Siz de bu hususta Vilayete Pqayı çagrrttı. Cebinde bulu11an 
malümat veriniz. Şehrin teulıa biF bir mektup zarfının kapanacak 
mahallinde münasip bir ikametgah yermi yırUı. Şu aabrları yazda: 
tedarik edilmesini ve bilhassa 

Merak etmeyiniz. İzzettin v.
ecnebilcrJe temuma katlyen mey-
dan •erihaeme9itli de sıkıc.ı emre- .....-il• Berata, oradan Şama .... 
diniz. diyorum. Vapurdayım. Elbise, 

Dedi. Ayni zamanda, vapurun ça.aş.ar, 5000- liu, revolver bir 
biran enci hareketi csbab.nm tle uplt 16ncleriniz. Sizlerden de 
teınİDİBİ ~irade etti. biriaiz ıehiz. Valdemin ayak-

Çerkes Mehmet Pata. bV ta- bnact.a, hepiai2İn l{Özferiaden 

raftan •apura. cfiier taraftan da Opera 
(ldarei aala9U9a) ya ke>ş.yur, -va-
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11~1wwt F ..t 
purun kikaiir ihtiyacı:n.ı te•İ.ne \ r :ı. ı ' r 

EN BÜYÜK MUVAFFAKtYETLF.R REKORU 

M E L E K ve E L H A M R A 
Sinemalarında 

M AURICE CHEV ALİER 
ve 

JEANETTE MAC - DONALD 
Tarafr_ndan temsil edılen 

SENİNLE BİR SAAT 

incelik, zevk - Musıki, biitüa man.asile ıuze.lip 
toplaıadığı bir isim : 

KARI M OLACAKS IN 
Fransızca sözlü btiyük U. F. A Filmi 

~1 ı ıııe s lll ri: 

• 

Sefir, kaf ıdan çıkar çıkmaz 
AbcH11hamit, ilk gözüne ilişen 
adama emir verdi: LUCIEN BAROUX • AUCE F1ELD - ROGER TREVILLE 

- Koşsunlar.. izzettin vapu- layık olduğn büyük muvaffakıyeti 

Kömür Ocaklarımızın 
-----------------------------------------------Hayatı 
--------------- 8 ----Yazan: A Naim 

(8&1 yazılarda laugUne kadar Zonguldak kömür amelesının lf 
,,. kezano hayatmı, çalıfm11 ve ya,ama aafhalarını öğrendiniz· 
Zonguldak muhabirimizin uzun va etrafla tetkikler netlcealnd• 
1az .. fl :razttarm ltugUnktl kısnunda · da amelenin hususi yaşayıf 
f&klllerlnl, amele ile içki ve amele Ua kumar münasebetlerlnl 
gUrecekalnlz.] 

Oellk ile Aama arasmda havadan kömUr nakliyatı 

Zonguldak, (Huıusi) - Hav
zadaki Karadeniz ve Erzurum 
havalisinin amelesile, Zonguldak 
Divrek ve mülhakatı amelesinin 
Y..aıayıı tanları bambaşkadır. 
Adetleri ayrıdır. Zonguldak, Dev· 
rek ve köylerinden gelen amele, 
kahveye çıkmazlar, ayrı baraka
lar içinde yaşarlar. iş paydosla
rmda, en bftytık zevkleri, "Çifte,, 
denilen iptidai bir musiki aletüe 
köy havalan çalmakbr. 

Karadeniz ve Erı.urumlu amele 
it paydoslanllda kendileriııe mah· 
suı kahvelere çıkarlar, kAğıt oy
narlar. Karadeniz amelesi, ekse
riya kemençe çal:ırlar. "Horon,, 
teperler. 

11•11•• Amel•• Va içki 
Düuya madencilik Aleminde, 

maden amelesi aşağı yukarı ayyaı· 
lığın ayırıcı bir vasfı, bir "ıem· 
bolü., addedilir. Halbuki havzada 
amele araS1nda içki iptiliıı sureti 
kat'iyede yoktur. içki kullanan 
amele, me•cuda nazaran, yok 
deBHek kad.r enderdir. 

Y MHz, Kar.deniz amelesinin 
bir kısmmda kumar oynamak bir 

Mel'zifonda 
Bir Memur Hakkında 

Tahkikat Yapılıyor 
Merzifon (Hususi) - Yapılan 

tetkikat neticesinde tahsil me
murlarından Hikmet Efendinia 
3900 lira açığı çıkmıştır. Tahki
kat ve takibata baılamlmııtır. 

Amasya Maarif Mütlilrtl 
Merzifon ( Hususl) - Çorum 

Maarif müdtırll Şefik Bey Aıuas
ya Maarif mlldürlüiline tayin 
edil mİft.İr. 

L A UR E L ve HA R D Y 
Niçin t-evldf edUm"I~ ? 

ASRİ SiNEMA 
a-u. .. dlindıusberl k...ıı •unffa

kıyetle söateraekt. olu 
K iLiT ALTINDA 

( DEMiR KAPI filmiain teluiH t 
filmi.ada lıah edec .. tu. 

ltllft-: Tamamen mahir köpekler 
...... d_ Mmall ...... 

CLARA BULL'un cinayeti 
Metro· Goldwyn· Mayer filmi 

r iptil! halindedU. 
Amale Ye Kumar 

Amele arumda cari olan kg. 
mar tekilleri şunlardır : " Altmlf 
alb " , " Kılıç " , " Barbut " gibi 
kiğıt Ye zar oy11nlarıdır. Zabıta-
nın ciddi ve tt.dit takip ve mg. 
ralrabni yavaı, yava~ bu korkulu 
halin önünü almaktadır. 

Maden ocakları, senede an
cak dini bayramlarda tatil oJdg. 
kundan amele o gOnler zarfında 
istirahat eder. 

Bayram sabahları, daimi amel• 
camiden çıktıktan aonra kahveleri
ne giderler vo biribirleriJe bay
ramlaşırlar. O ııUn hapsi, 
oldukça yeni ve temiz siJin-
mitlerdir. Ceplerinde sekizlik 
siaua yeriue, miiabaaraa bayra
mın ilk günü biribirleriae ikr .. 
etmek Uzere bir paket 011 bqlik 
•iaara Yardu. 

Vakfıkebir, TMya, Riıe " 
Süwmeneli amele, O.yram ıln
lerini sabahtan ak..-. lr..a. 
" Horon .. tepmekle ıeçirirler. 

Muvalllud Amele 
Muvakkat klyll ameleye p

lince, bayram günlerini evlwiacle 
aıeçirmek içia, paralanm alır, 
almaz yola çıkalar, ,ajmur, 
fırtına, kar tipi11I sibi hiçbir tabii 
hldiıe, kayın ameleyi yolundu 
alıkoyan bir sebep olamaz. Nite
kim; böyle olduğu içindir ki geçen 
Ramazan bayramı, mllthit kar 
fırtınasına rağmen yola çıkan 
amele gruplarından birçok zaYallı,. 
o zaman yine bu sntunlarda 
teesslrle haber verdiğim gibi, 
yarı yokla denarak aımn,ıerdir. 

• "Dili.er Paıa" yazıaım bitt-
rY.ken ; "bundan 80Drald yazıla-
runda banan1n bagtbakl faaliye
tioi v. amele vaziyetl•ini ba 
yazımın bazı kısımlarında bah
settiiim mevzular dahilinde •~ 
latacaiun.. demiştim. 

DilAver Pata •İzamıaamQİllİ. 
kiiçllk hul maı-.alarla ukle
derken. bahsin alAkaaı mfbıu ... 
betiJ temas ettip mevzular 
ıunlarcL: 

1 - lı saatleri meelai. 
2 - Ameledea yapaı.. para 

kesimi, 
3 - Ceza paraları. 

runun direğine (Müşir bayrağı) M B L B ., Sinemasında __ _..Bntünşehirhalkı~ 
taktırsınlar •• (Serasker) le (Dahi· .. G L O R Y A'da 

Filhakika hayza amclai c&.
niace. en .. tw bir dlltllnftfl• 
bile, oumaraladağım balıialeri br 
tırlamamak mümkün değildir. 
Bunlar havzanın ezeli, kökleımit 
ve mllzmiulqmiı birer derdidir· 

liye naz ı rını) da çabuk bana ça• Kemali muvaffakıyetle göaterllmekte oaln 

~rsınlar... MARY DUGAN'IN DAVASI 
Zaten vaziyetten herkesin ku- Fra .. mca .a.ıı fUaıa-. bqka 

Bea burada, bu umumi mr 
sele etr.fmda. eklik fada mltr 
lea yiirntecek deiiJim. SacMce. 
bu wadideki tetkik Ye mOplaeclr 
&eı luu, 1 •• aua.t ı 4Lu&&ua, ., .... .... ~ 

lağı kirişte idi. Her ihtimale kar- 8 •• .. k b• LEH • s TAN • s T • K LA" L • hiçbir ıe7 bab .. dllif'i:r 

ı• emre mllheyya bulunan (Seras- h:;u film;~ f 1 1 f Hi'ı?l1R~l: ~J1YE~S 
L~~k~er~R:·za~P~qa~~)~U~e~(~D~a~hi~li~y•~N~az~ı·~~~~~~~~~!!!~~~~~~~~ ............... .l.i.~!!!!!!!!!!!!!!l!!l!~tarafuullaa.~ ...... IL~~~~~~~~~~~~~_.__ 
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TiMURLENK 
- 123 - Muharriri : 'f lf 

Ey Ulu Hakan 
Pusuya Düştün 

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

Su, burada girdaplaşıyor muydu, Timur, iki gUzel mahluku 
Yoksa bir engele rast gelerek böyle yanyana görmekten, öm-
biran için geri mi dönüyoı·du? ründe hiç tatmadığı, bir zevk 
Her t ı olursa olsun, köpükler alıyordu. Gözleri kamaşa kama-
dağılm.yordu, biı leşe birleşe Uil- şa, göğsll kabara kabara onları 
leşiyordu. Timur, bu garip teres- biribirlerile mukayese ediyordu. 
sUrnu hayretler içinde seyreder- Lakin hayli şaşırmıştı. Ne Tevek· 
Ben sudan vücut bulan tül, yavaş kel Gazaleye, ne Gnzaleyi Tev4P' .-
Yavaş kabardı, gUmüş telden kule tercih edebiliyordu.Tevel..kül 
ÖrUlü mini mini bir kubbe gibi müstesna bir elmas parçv .ı ise 
İrtifa aldı. Cihangirin hayreti on Gazalede eşsiz bir zümr··ıte ben• 
kat ziyadeleşmişti, nefesini kı· ziyordu. Birine "hayat" diyen 
•arak, gözlerini sabitleştire· ağzın öbUrllne de "can., dememe-
rek hiçbir san'atkarm ya· si mUmkün değildi. Birinde muh· 
Paınıyacağı bu köpükten kub· leşem mamurelerin azameti var-
heye bakıyordu. Bir lAbza sonra dı, öbüründe sonsuz çöllerin göz 
kubbe yarıldı, içinden Tevekkül karartan haşmeti seziliyordu. 
çıktı. güzelliğinin değil gllzelliğin Fakat Timur, mutlaka ve mutlaka 
son det·ecesi yiizünde parlayıp bir tercih yapmak, ikisinden bi· 
duruyordu. 

Timur bu umulmaz irtisama rini ftstiln bulmak istiyordu. Bu 
h ihtiyaç ile onları enine, boyuna ayrandı. Yerini unutmuştu, su· 
Yun çağıltısını duymuyordu, ağaç• ölçtO, tarttı, ıUzdü ve nihayet 
ları görmüyordu, bütUn benliğile, TevekkUHl üstiln buldu. Çünkü 
sudan boy gösteren güzeller onun bakışında anlıyan, anlatan, 
Şehinşahmı seyrediyordu. Fakat cana yakın olan birşey, bir busu-
onun ayakları ucunda yine kö- siyet vardı. Öbüründe bir bilme• 
Pükler kubb'!leniyordu. Efsane- ce kapanıklığı, tuhaf bir yaban· 
cilerin dalgalardan yarattıkları cılık, daima uzaklaşmayı işaret 
deniz kızı gibi köpükler eden bir sertlik görünüyordu. 
i~inden doğuveren şu nefis Cihangir, hasıl ettiği şu ka-
nıahlük acaba bu yeni kubbenin naati onlara da tebliğ etmek IA-
içine mi kapanacaktı?.. Timur, zımmıt gibi elini uzattı: 
Yüreğine engin, çok engin biı- - Sen, dedi, çöl kızı: Yerine 
ferahlık, damarlarına canlı ve sevgiline git. Bana Tev~lckül 
feveranlı bir ihtiras getiren man- yeter 1 
taranın kapanmasını istemiyordu, Bu kelimeleri mırıldanmak 
hu sebeple de şu yeni kubbenin günlerdenberi )'Üreğinde hab~rsiz 
n1eş'um bir rol oynamaması için bir surette cenkleşen iki muhab-
idcta çırpmıyordu. LAkin yeni betten birini atıp çıkarmak, ıu 
kubbe durmadan bUyüyordu, Te- rürekli galAt hayal perdesini 
\'ekkelin yanı başında yükı:-· ' oadı, kızlar kayboldu. köpük· 
duruyordu. Şimdi Cihangiri eski yerlerini ve akıılannı 
göıü " yirıcan " ında, öblir ıo- ıuyun ıemzemeıi yOkıeldi, 
kubbede idi, helecanla bekliyuı 
du. Nihayet 

0 
da, bayt: irtifa ağaçların hıtıltısı duyuldu ve 

aldı ve birdenbire yapıldı, için- Timur ıöy)e bir ıiJkinerek gü-
den Gazale çıktı. Çöf kız:, yene lümıedi: 
~alınayaktı, halhalları l.,puklarını - Hayalladım, dedi, bu yaş-
Opliyordu, saçları omuzlarını ok- ta bile insan hayalden, heyaJet-
Şuyordu, gö:ıleri aşk pfiskürüyor· ten kurtulamıyor. 
du, dudakları iştiha ürüyoıdu ! Belki nemli yapraldar üzeri-

----ıı· - ı ne uzanacaktı, hulyalara ctalacak-ır kari iıııL.ısilı· ı.11.itton mı ktup 
~ ollıl a•ı ıııulıt rcııı zat": tı, llildn kulağına çarpan kesiCin 

'fl'frik:ırn.ı gü.,1t>rı.ligini1. :ılAk:ı l:ın bir ses onu yerinden sı~rath. 
d.,·. 'ı •ı ~ı kkfir edf'rinı. \"alnız mek- Ormanın öbür ucundan doğru 
t ılııı 1 . 'k . . . • 1 

ı zı n ııl \ ı ıııtı at ctııg nızı ıııı ı- yardım dilenen bir feryat yük-
l'~ 11 "•J:,. ını ıt,l. tıı·ıkı•n öyl ·ıııc•k iııteriııı 

1 i 1 •r ı. ol•lı :-' ın.laıı fazla. hOy Ok se1iyardu: 
~ ... _, • ıJ • • • N desı'n ey ulu Haka r ı;.,ı t 1 1111 ho~ hıılıııuyor«tınuz, - er n. 
~a ıut I' · · 1 · p d" tük öl" l k 
1 

•• \. ıt ıı,;ııı ı:ıtın \!:I\ r.uı- usuya uş , um e arşı-
l •ı 1 
J .., ııı an ı.ıı tı•c""lir du) U) orsuııuz? .. laştık 1 
laııa · 

"' .. cl'I 'ur ki lıuırilnc k.ıtlar ç J.. . t> 

1 
a 1 tı fr,J, ıl:ırıla J\ ıı:ıdolu Tiirkfl 

1
' kıı1ı1 ı t• k h r ke>l 11111 yoktur. Eı:;:l· 

;' 
11 lır•ıı. h: Ş::\'İr} TOrkti. Aıt•rlıayran 

A ı.rk li 1'.. z ı n 'fUrk ıi, Ruııwli 'fOrk il, 
l• 

11 1 lı lıı Tıirloı ıl iyo :tJ rı a) rı Til k 
a, fa arı taıııml\ nrunı, )Cn·iizUndl' l;ir 
tık T • . 
ı. ılrk ıııill<'ti iıuluıı Jıığuna. iıııan 
u•ı;lıı: 

.J <>rıı ıı. Bu sclıeplı ~ inıurun icl:ı.
tt:, ti' . 

1 ' 1.:1 1>rdulım halis Tiirk a keri 
o.arak k·•l ı ı 
ı . . .. Jt: c•. 1) nruııı çe onun za(l"r-
tırıııt ru·ıı·ı r ı · · · d .. . ı 111<' a ıırımız cıı 11:tyıyorum. 

. ı,P.rçı lıu hiı) lik :ıdaınnı lıazı TUrk 
htı fiıııılarlar '" 'J'fırk tehirler lı:ıkkın
d:ı. Y•ıı·ıı;ı ıuuanıulc)ıır lıizi ıniltet>ssir 
et •ne:r. dı t. 1. Lakin iyi tetkik edilirse 
giJr!Jltir ki Timur. Altınordu lıflkUmda
:ı;~ı ~a~ ) ıl<lırım Beya1.ıtı da - ınccbur 

t ıldıb'lnden dolayı - ezmi9tir. Ben 
lıu · b" ' t ınu tın nrıktnyı ılaiına gCiz iinilııdc 
dUlııHkla lıPnıbC'r )<'rinde \ı• :wmnııııı
l a galipkrlo maglfıplarııı tarihi lııı.k-
ar~ııı öd<'nıı•kt~ do ter<ıddüt Pfıııe<liru 
~crı kal:ın sa,fal.ırda da avııi , a:r.ift>yi 
ıfa edcrf"~İ ııı. 

Bu kad ırPık iı:> hı lıltf n k 'ıfi "'Ö-
rtıntız Z t . "" 

ll
"h · "I\ 

1 n " 1
"' dA sovlııyo!'sunıız: Bu 

ı a t l · • ye_ l r roı•ıandır. Roııı.ııılar iızc-
rınde um •kadar iıu·e t: blill~re luzum 
Y ktur. })p il ' ı t-fı• •elim. 

( Ar~ası nr ) 
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Gelen evrak geri verilmez 
Jlı1ııl:ınlırn ıııe 'uliyet alınmaz 

l t·oup ıçiıı mektup! ara (6) kuruıluk 
J ılul il;ıv.ısi lttzıınJır. 
' .\\ r<'& ı!ı ~ıı;tiril~-~20) kuruıtur. 

'

• Ga ı.:•~m 1de çıkad r.,ııiırı ve ya.zalal'ıa 
bı ·r-n hald:ın m:ıhfu: ve suetenılze 

1 aittir. 

SON POSTA 5•yfa 9 

Fransız - /ngi~iz Casusları Karşı Karşıya! 

Birçok lngilizler, Fransada Esrarengiz 
Bir Şekilde Öldürülüyorlar 

Umumi Harp Casuslarından Beş Kişi Kayboldu 

Madam Vllson 
Bir müddettenberi bazı İngiliz 

gazetelerinde, Fransız casus teş· 
kilAtını itham edecek tarzda ya· 
zılara tesadüf ediliyor. Bu neşri-

yata göre, son beş sene zarfında, 
Fransada, İngiliz tebeasıodan beş 
kişi esrarengiz surette öldiirUl
mUştilr. Bunların üçU kad.n, ikisi 
erkektir. Her beşinin katilleri de 

meçhul kalmış ve Frans;z. polisi, 
delilsizlik iddiasile tahkikatım 

yarıda bırakmıya mecbur olmuş· 
tur. Şayanı dikkattir ki bu beş 
kişinin beşi de, umumi harpte, 

İngiliz Entelicens ıervisinde ça· 
lıımıılardır. Bu netriyata tercll· 
man olan lagiliz gazetelerinden 

biri de Deyli Ekıpreıtir ve fU 
bendi neırediyor : 

" Son beı sene zarf anda Dç 
lngiliı kacbnı F ransada 61dllrill· 
müıtnr. Ayol mtıddet zarfında 

bir lngiliz erkeği ölbiirlUmllJ, bir 
diğeri de kaybolmuıtur. Bunun 

da katledilmiş olması muhtemel· 
dir. Fakat bu beş vak'dan yalnız 
birinde, bir ada;u maznun mev· 
kiinde görtilmüştür. 

Bu cinayet silsi:esi, 1927 
şubatının 26 ıncı günü Parisin 
Bulonya ormanında Daniyels isimli 
hastabakıcı kadının yarala olarak 
bulunan ceeedile başlamııhr. 
19'l8 mayısının yirmisinde de 
Vilson isimii bir kadın Tuke 
kasabasında ö)dürtilmüştür. Mis 
Branston isimli diğer bir kadın 
ise Eks an Provans'ta katledil
miştir. lngilterenin sabık Marsil
ya .Konsolosu M. Rejinald Li'den 
ise 1930 ha:ıiranındanberi baber 
yoktur. Nihayet 1932 eylülnnün 
on ıekizinci glinU Donald Roı 
iıimli bir lngiliı Paris cİYBrında, 
Mezon Laffit denilen semtteki 
evinde 6lü bulunmuıtur. 

Miı Branston'un katli hadis .. 
sinde Pine isimli genç bir Fran-
811 zan altına alındı. Bu adam, 
İngiliz kadınile ıevişiyordu. Kısa 
bir muhakemeden aonra beraet 

etti. 

Miıiı Vilson hadisesi ise, 
esrarengiz bir mahiyette görüle· 
rek tahkikattan bir netice çık

madı. 

* F ransıs gazetecileri, cinayet 
hidiselerini muayyen zame1nlarda 
birer .kitap halinde netredesler. Bu 

Madam Danyel• 

Doneld lloa 

eıkıdeaberi mevcut bir Adettir. 
Son çıkan böyte bir eaer, Fran
ada öldOrtılen bu lngilizlerin ıu 

-=RADYO-=--= 
23 Teşrtnievvel Pazar 

l•tanLul (1200 metre) -18 orkestra, 
19,30 ll<'dn) i mu iki he~ oti tnrafınd3.fl 

konser, 21 gramofon ile opra pan;aları. 

Bnkreş (394 ıneıro) 2u Radyo 
Da.rfllliin unu, 20. IO gramofon, 21 
oprad:ııı p:m; lnr, ::ı,· O ku,·nrtoı. 

Relırat - ( .;~n mf'tre 20 Yugosl ,_ 
ya koıısni, 21 \"ivaıı:ıclan naklen \ar· 
daş nır tin opn•ti. 

Roma~ (441 ınetrP) ::?1,4j (l.ebar)'rn 

Pagaııini isıııintlN i <1p eli. 

Prat - ı4"S ·ıı" r • :·o Br:ıtııılava'
dan nakil, 21,55 gr,ımofon, :!2 konser. 

Viyana !ıl: ııetr• ın,:O 8.\lon 

orkcstrM•ı, 21 l.Plı:u'ııı ı;ardııt Ftirstin 

oııroti. 
Peıte - ( ~5) metrıı ) 00, I& spor 

bnlJrrlori, 20,31) c>perPt ııan;aları. 

V ar~on ..,.. l ~ i 1 nelr.t ı !.. 1 ,:?j Sızar 
,.o Kleopatr.ı oıın•t'ııdPıı par~·:ı ar, 21 
halk kon eri, :!~,10 kı•ıııan ko.ı eri. 

Beriin- 163:'> ıııtıtrı ) '...O,Sll konser, 
22 }1a.rısteıı tıakil, 4 > Muz k hol. 

24 Teşrinievvel Pazartesi 
lıtanb\l! ( ı 2Uu ıııetreJ 18 .M · fNrı•r 

ll. ile Ml\hnıııt n ınrnfııııfaıı :ı'.lturk.~ 

konser, rn,:> orl-ı•<:1r:ı, :. ı l lilrnıct 
Hıı ~ il. iie :ır : tl:ı,ları t:ırafıııdnıı 

a atnrka "• 1.. 

Bükr<'i - :J~ ı ı•ı• tro 20 R:ı.dyo da• 
rtllfılııuıııı, ·•ı.ıu 9.rlı konRnİ. 21 

t:ı', ı ı rı.ı -.ır sı. 

Ue t;.at •· ı ı •'Pll ~O .~l ıı ıı.ca 
clır, _ ,ıı ~I il ,.ır ıl:ır, 21,:m Za•· 

TC'p
0

tt 1 • 1 • 

Roma - .ı H ııH trı) 21 gr.uııofuu, 

MI• Brandson 
veya bu suretle lngiliz Entelicens 
servisi ile alakadar olduklarını 

kaydediyor. Bu adamlarm cesetleri 
bulunan evlerin tetkiki göster-

miştir ki cinayetlerin hiçbiri pa
raya tamaen yapılmamışhr. Bu· .. 
na rağmen gayet kıymetli ıeyler 
aranmış gibi ortalığın altüst edil· 
diği, eşyanın dağıtıldığı, hatta 

duvar kiğıtlarımn bile yırtıldığı 
görülmilştür. Ve mesela Mis 

Branstonun ölUmlindc garabet 
o kadar göze batıyordu ki üze
rinde durmamak mnmkün değil-

di. ÇünkU bu kadın, oturduğu 
evin havuzunda boğulmuştu. 

Ayaklarında ayakkabı yoktu. ipek 
çorapları bahçenin taşlarından 

hiç zedelenmemitti. Eğer bahçe
de dolaşhktan ıonra hawza dUt· 
mÜf olsaycb, çorapları o halde 
mi olabilirdi? 

Garip, çok garip bir ölüm 
silsilesi veyahut? •• 

japonyanın 
Yeni 
Teşebbüsler:i 

Londra, 22 - Cemiyeti Ak· 
vam heyeti taraf andan yeni Man-

çuri meselesi hakkında hazırlanan 
Litton raporu cemiyet heyetinde 

müzakere edilmeden evvel Japon 
Hariciye Nezareti bazı faaliyet-

lere başlamıştır. Jaı=onya, Sovyet 
Rusyayı kendi noktai naıarırıa 
yaklaştırmak üzeredir. 

Japonya - Rusya Ye Yeni 
Mançuri arasında ademi tecavüz 
misakı y•ıp lacağı kuvvetle muh
temeldir. Diğer taraftan Japonya, 
Vaşin ton hükümetinbde kendi 
noktai nazarına yakınlaıtırmak 
için, yeni Maoçuri bükümeti tara• 
fından Amerikanın bftyllk serma-

yesine büyük nafıa işleri tf"mini· 
ni de derulıde edecektir. 

:. ı. I} ı,ıı.ıp '" ııııılı:u rir, 21,4~• .dif 
ı, 11111>1 r. 

Prajt l ~ ııı6tr ' 20 Brllıııı ı[a·ı 

ıı:ı, il. :!ı .:ı .. , " i filııılNılen p.ır1,· ılar. 

Viı•a-ıa :-.ıı ııatrıl ::!0.1 \~da 

oıwr ı;ı, : • ıırl,ı"tra. 

Pe~t · ).-ıJ rnelrtı) 0,30 op r ı ar-
r:ıl..rı, :.!: • ,ı, r, :?.\ gr ııııofo , ı,ı.; 

çı,...ı ı ı•r • .. ı, "''· 
Var~ ,. ı 141 O mu• 

"il • 1 o, . 1 .ı 1 l ı' il 
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SON POSTA 

Zafranboluda 

ÇANAKKALE ~elediye Faaliyeti Biraz 
Artamaz Mı? 

Zafranbolu ( Hususi ) - Zaf
ranbolu Belediyesi maalesef gön
lün arzu ettiği faaliyeti g6stere• 
miyen bir Belediyedir. Bu hare
ketsizlikte biraz da parasızlığın 

-138- Yazan: Ceneral Oglantler 

Türklerin Buradaki Mev-
zileri Bulunaa .. ıadı 

tesiri vardır. Belediyenin senelik 
varidatı ( 14 ) bin Jirayı geçme-

- ----- mektedir. Şehrin caddeleri harap 
ve bakımsızdır. Temi?:Hğe pek 29 uncu fırka. 7 mayıs hare

katı için l!zım gelen emirnameyi 
6 mayıs günü akşam saat 10 da 
tebliğ etti. On beş dakikalık ih
zari bir bombardımandan sonra 
sabah saat 11) da piyade ileriye 
hareket edecekti. 

Hücumun sureti icrası, aynen 
6 mayıs gunu olduğu gibi 
idi. Ancak bir gün evvelki 
birinci \'e ikinci safha hara· 
katı bu defa mezcedilecek ve bi· 
rinci hedef istihsal edildiği za
man Fransızların mihver nokta· 
11111 zaptetmelerine kadar inti
zar edilmeyip 29 uncu fırka ileri 
harekatına devam edip ikinci he· 
def olarak tayin olunan hattı iı
aal edecekti. 

İngiliz fırkasmın bu emirna
nıesini alan Fransız kumandana 
Jen ral D' Amede gayet mühim 

olan mihver noktası daba evvel
ce kendi kıtaatı tarafından zap
tedilmedikçe 88 inci# İngiliz liva

ımın harekdhnda muvaffak ola
nıı yacağmdan korktu ve 7 mayıs 
günü sabah saat 4,50 de, bir 

gece evvel karaya çıkan Kolonel 
Simonin'in müstemlike livasmın 

iki taburunu da alıp bu mühim 
noktayı zaptetmesini Jeneral 
l\1asnovye emretti. Maamafih bi
lahara bu emir geri alındı ve 

sabah saat 7, 15 te Fransız kıta
atına yeni emirler verildi. Bu 
emirlere nazaran mihver nokta
smı zaptetmek ıçın yapılacak 
hücuma saat IO da başlanacakb. 

Fransız cephesinin diğer akaıı· 

rnında da Kerevizderenin şarka 
nazır olan garp yamacı :ıaptedi

lccek fakat derenin öteki tara• 
f ına geçilmiyecekti. 

Muharebe b&şlamadaa evvel 
Jeneral Hunter - W eston, asker
lerinin maneviyatlnı yükseltmek, 
daha şiddetli ve daha candan 

harp etmelerini ve ileri hareke
tinin bir giin evvelki gibi ne& 
cesiz kalmamasını temin etmek 
için etinden geleni yapb. Her 
liva kumandanma ayrı ayrı ve 
binat telefon ederek talimat 
verdi ve 125 inci livayı teşvik 

. Ye tcıci etmek için hususi bir 
beyanname gönderdi. Fakat kıta
atın ileri gidebilmek için asıl 
muhtaç olduğu şey top ateıi ve 
top mcrmiıi idi ve maalesef top 
merırıisi yoktu. Bu acemi kıtaabn 
maneviyatı çok yüksekti; fakat 
cephane vaziyeti son derece na-.. __,_ --

Resim l"alılill Kupona 

'h.Matıniı.1 <lğreuıne;c iıtiyorunta 

rl''>miuh:i 5 adet kupora ilı bir· 

l.o.ttt &ünderiuk ttes ııı i ııiz ııuy • 

ıııthlır n iade ediluıeı. 

~----------~----------·--
.aiıu, uıesıe·c 

'-0ya ııan' at! 

~ - -

Itcsituin uı,el! 30 kurıııtu:c. 

l'ıı nıukal>illudtJ cöad$CH._,t,illc'. 

zikti ve gündüz vakti, yerlerini 
muhafaza eden mitralyözlerin 
ateşi karşısmda ilerlemek imkanı 
yoktu. 

Binaenaleyh 7 mayıs günUnün 
hikayesini birkaç cümle ile anlat· 
mak kabildir. Saat 9,45 te baş· 
lıyan ihzari bombardıman hiç 
bir işe yaramadı. Y sahili civa· 
rındaki Tiirk mevzilerini imha 
etmek için Amiral elinden geleni 
yaptı. Hatta kayalıkların tepesini 
tamamen yıkıp havaya atmak 
için Swiftsure ve Talbot kruva~ 
zörlerile Nanica balon gemisini bu 
noktaya gönderdi. fakat balonla 
çıkan rasatlar da Türk siperlerini 
tespit edemediler. Bu suretle 
Türklerin buradaki mevzileri bu· 
lunamadı ve tabiatile de donan
manın top ateşinden masun kaldı. 

( Arkaaı var ) 

o kadar itina edilmemektedir. 
En nefis koyun eti t5 kuruştur. 

Fakat etler açıkta satıldığı ve 
bütün sinekler ii2 erine konarak 

eti kara bir gövde haline getir
dikleri için tiksinmeden yemek 
kabil değildir. Belediye, biç 
olmazsa varidatla aJAkadar olmı-

yan işleri tanzim 
olur. 

etse çek iyi 

lngiliz işsizlerinin Nümayişleri 
Londra, 22 - 250 "açhku 

yürüyücüsü, hayır işleri binası 
önünde nümayiı yapm1şlardır. 

Polis, takviye kıtaatı istemek 
mecburiyetinde kalmışhr. 

Bir arbede çıkmıı ve bu es· 
nada bir polis memuru yapalan
mışhr. 

• 
Fas Kıt' asının lstilisı 
Tamamlanmış Gibidir 

Son Fransız Harekatı, 
Kendine Boyun 

Bütün Mem
le keti, Eğdirdi 

Son IUlr•kAHa Fransız Heri kolları 

Mqhur Rif kahramanile be· 
raber F aı denilen bir cihan ka· 
dar geniş memleketin ismi de 
unululur gibi oldu. Fakat sene
ler var ki bu koca kıt'a, ağırlığı· 
m mlltemadi surette artıran isti
la ordularının ayakları altında 
eziliyor. 

Haile yeni değildir. ı 906 se
nesinde başlayan ve dört ay su
ren meşhur Elcezire konferansı· 
dır ki bu kıt'ayı Garbın sönmek 
bilmiyen hırsma teslim etınişti. 

O glln, bugün; medeni dün
yanın ke,fedip meydana getirdiği 
en dakik silahlarla mücehhez 
ordular, bu memleketin evJit
larmt esaret altına almak için 
uğratıyor, top, tayyare, bomba. 
makineli tüfcnk; her şekil silahı 
kullanıyorlar. 

Fakat bütün bu ınozbuhane 
uğrqmıya, her nevi tahrip ve 
6lüm vasıtalarına rağmen yine 
Faslıbr tam bir surette teslim 
olmuf değildirler. Alt kısımdan 
Ceıairin cenup topraklarına te· 
mas eden arazi ile orta tar aftan 
Atlas dağlarının yllksek Atlas 
ismi verilen merkezine tesad6f 
eden yllkıek tepeler F ranıızlara 
mukavemet ediyorlar. Fakat elin-
de, namus ve malını mftdafaa 
edecek ağızdan dolma tllfeğiııden 
başka bir silahı olmıyan Bedevi 
bir insan, bütün bu harp vasita
larına karşı ne yapabilir? Er geç. 
onlar da öblir kardeşleri gibi 
boyun eğecek, medeniyet namma 
kendilerini ıağmal inek halino 
getirecek olanlarm önünde diz 
,ökecektir. 

Fransanm Fasa el atması 
1906 da başlar. Ondan evvel 
Fuın garp sahillerinde Kazab· 
lanka şehri ile Agadir limanı 
Rayat, Mogador ve Sati merkez-
leri yine Fransız işgali altında 
idi. 1908 de bu işgal genişlemiı, 
1913 'ienesine kadar devam et· 
miıtir. Bu sırada para ile satın 
alınan Emir Mevlayı Hafizm 
davetilc Fransız askerleri Faı 
ıehrine girmiflerdir. Fransaya Fas 
kıt'asım kazandırdığı her vesile 
ile kaydedilen Mareıal Liyotey 
yine bu tarihte Fas Komjsetliğine 
intihap edilmiftir. Fransaya en 
endiıeli zamanlar ı~çirten bidise
Jer bilhassa Abdülkeriıain Rif'te 
açbğı istiklal harbi ile nazarı 
_dikkati celbeder, 

Rif kahramanının mağlup 
edilerek esir dOşmesindcn sonra 
başsız kalan kabileler, bu sene
nin mayııında harekete geçen 
Fransız kltalarmm önünden ço· 
kile çekile Atlas dağlarının yük
sek tepelerine iltica etmişlerdir. 
Şimdi bu ordunun, son muharip 
bakiyelerini de imha etmek için 
hareketlerine nihayet vermişler

dir. Bu hareket esnasında bil· 
hassa kaydedilecek hadise, Fran
sızlara boyun eğmeyen El Mekki 
ismindeki kabile ıeyhinin de iki 
kardeıi vurulduktan sonra amana 
dilflnesidir. Muıtakil Fas il midi 
timdiki vaziyette artlk tarihe 
karıtnHt addolunabilir. 

Tetrintenel 23 

( Bugünün Meselelerinden 

TürkçeninArap Dili Üz 
rindeki Büyük Tesiri 

Naim Hazım B. Bu Hususta Binlerce 
Misal Ve Delil Bulmuştur 

Lisan işlerile çok uğraşan Konya 
Meb'usu Naim Halim Beyin, arapça 
kelimelerden b i rçoğunun turkçe 
köklerden alınmış olduğu l-.akkında
k i icldiaıını kendi noktai nazarına 
göre serdettiği del iller le birlikte 
yazmış, misallerin~ de göstermişt ik. 

Naim Hazım Beyin verd iği izaha• 
t ın son kısmını da bugün neş,cdi
yoruz. 

Xai ııı l l il.zı ıu Kı · y ui yor k i: 
"Size hoşa gidecek birkaç mi

sal daha gelireyi m: 
(Ar - y: An) çaplakhk, arsa 

veya göğün açık ve berrak olma
sı demektir. Tilrkçede arı temiz 
manasına geldiği gibi bütün çı· 
kardıkları terter:niz olan bal 
sineğine de denir. Arı, her türlU 
bulanıklık ve karışıklıktan (Ari) 
demektir. Ayıklama neticesinde 
bir şeyin daha az ve cılız kal
ması tabit olacağından bu ame
liyeye uğramı~lara da (Arık) 
denir. 

Arapçada (Er-y) bal yapmak 
demektir. Bala da denir. Bu filin 
bal yapan manasma gelen ismi 
faili (Art) de arı demektir. 

Türkçe kelimeleri arapça bir 
asla götürmek gayreti çok kuv· 
vetli olduğu bir devirde knmus 
mütercimi Asım Efendi biie 
bunun arapçadan geldiğü1i ke5-
tiremiyerı.-:k şöyle diyor: 

"Artye Ari ıtlakı zahiren bu 
manaca arabideıı mehuz gibi 
bir mana olmak ınülayjmdir ki 
ismi fail olur.,, 

(Ari) kelimesi hakkmda Biiylik 
kulavuzun birkaç sene evvelki 
irıatları hatırlardadır. Anmn kökU 
(Ar) dır ki (Ay)a dayanır. Ağ ve 
ak ta bunların değjşmişidir. 

(Y-R) değişmesinin çok olduğunu 
söylemiştim. Ayımak, aymak: 
çamaşırı arıtmak, ağartmak, 
aydınlık ve ayıklık ta bu. köktendir. 

(Y-R) değişmesinden aklıma bir 
kelime daha geldi: Argın bugün 
daha ziyada yorgun Ye argın 

şeklinde kullamlan ve yorulma, 
apışıp kalma manasında olan (Ar) 
kökü arapçada ( Ay·y) olaıu~tur. 
Kişaari bu kelimeleri biribirile 
tercüme etmiftir. ( Ardi ! Ayye ) 

Farisi samlan (Ayna), arapça 
(Ayn) da (Ay) kökünden alınmış 

gibidir. 
Arapçada ay demek olan 

(Kamer) kelimesinin de ti.irkçe 
(Kam) kökünün sonuna yine bir 
(R) eklenmesile hasıl olduğunda 
tereddüt etmemelidir. (Kama) iki 
tarafı da kesen parlak b:çak.(Ka
matmak) parıltıdan göz yorulmak, 
kımıldayıp durmak. Orhen abi
delerinde bu kelimenin ayalC yo· 
yorulması yerinde kullanılması 
yorgunluktan dizlerin titremesin
den kinaye olacaktır. Bu &telime 
(Kuyaı) tan alınsa gerektir ki, 
güneş parıltısı veya gUneş de
mektir. Aya parlakhğile göı. ka· 
maıtırdığmdan veya panldadığm· 
dan (Kamer) denilmiştir. Bunu 
kuvvetlendiren bir delil de~ (Ka· 
mer) , kelimesinin ayni zamanda 
kardan veya parlak bir ~eyden 
göz kamaşması manasına ua gel
mesidir. 

Şimdi gelelim asıl tahlil et-
mekte. olduğumuz kelimenin di· 
ğer bir şekline: ( ayırmak ). Bu 
kelime ilkin biı' terin içindeu 

adisini seçmek yerinde kullan 
lırken sonradan mutlak tefri 
yerine geçmiştir. Ayrılan şey 
( ayrı ) denir. Arapçada ( gay•r 
da böyledir. Ayrı gayrı arasmd 
ayn gayrılık aramamalıdır. 

Zi- k = (sık) arapça Da 
harfile darlık ve sıkılık demektir 
( At - k - at ) eskilik ve köle 
azat etmek. Eskiyen bir şey atı
lır. Köleyi azat etmek te bir nevi 
dışarıya atmak, kullanmaktan 
vazgeçmektir 1 Bu tevcih yalnız 
bu kadarla kalsa bir uyduruı 
sayılabilir. Halbuki arapça ( at
mak ) manasına olan ( ıtlak ) 
kelimesi de köle azat etmek de~ 
mektir. Araplar top ve ti.ifek at
ma yerinde bu kelimeyi kulla
nırlar. 

Hangi kökten 9ıktığı ilk 
bakışta anlaşılamıyan kelime
ler de derin bir araştırma netice
sinde bizi müspet bir neticeye 
götiirebilir. Arapçada ( R ) harfile 
nihayet bulan kelimeler arasınd'a 
nazım karşılığı olan ( Nesir ) ke
limesi için bir l<ök ararken önü
me (Nacak) çıktı. Ne münasebet 
diyeceksiniz. Anlatayım: (Nacak) 
Anadolunun köylerinde balta 
yerinde kullanılan bir kelimedir. 
Bazı köylüler kesere de bu ac· 
veriyorlar. " Oldu olacak, kırıl . 
nacak. 11 daima lrnllanılan bir a ta 
sözüdür. (Bıçak) kelimesiniıı (Biç) 
kökii gibi bugün kullanılmıyan 
( Nac ) kökünün sonuna yine 
mutat veçbile bir ( R ) eklenme
sile ( Nec-r ) şeklinde bir fiil 
hasıl olmuştur ki ağaç yontmak, 
dülgerlik etmek demektir. 

( Neccar ) dülgerdir. İşle bu 
maddeden ayni manaya bağlı bir
takım kelimeler de çıkmıştır: 
fakat bunlarda mananın değiı· 
mesi çok kere olduğu gibi, son 
harflarin değil. ortadaki harflerin 
başkalaşmasile husule gelmiıtir. 

Bakınız (Necr) fimdi ne şekillere 
girmiştir : (Nesr) tırnak ve dişle 
elbiseyi yırtmak, saçmak, dajıt
nıak (Neır) ağaç yontmak ve 
dağıtmak. Ağaç yontulurken yon
galar etrafa dağılır ve saçılır. 
(Nakr) tap oymac1hkla yazı yaz· 
mak. ( Nahr ) devenin boğazını 
biçmek ve kesmek (Nehr) ırmak, 
suyun uyduğu yol. 

(Ders) kelimesini araştmrkeo 

de (derme) kökünden doğmuş 
birtakım kelimeler de ortaya 
çıktı. (Der: Der-c) dermek, devşir· 
mek toplamak. Aklı başa topla· 

mak ameliyesile elde edilen netice-
ler bu kökiln sonuna baıka bqka 
harfler eklenmesile doğmuıtur: 

lşte des kelimeıi de böyledir. 
(Der·•) yavaş yava~ bilgi toplamak. 

(Der·y) bilmek, zihni topla
mak. (Der-li) bir ,eyi itiyat hali
ne getirerek öğrenmek, yava~ 
yavaş ab~mak. (Der· k) idrak et
mek. tık bakışta aslından uzak· 
laşmış ırörfilen bu kelimeferin 
{dermek) kökünden geldijin• 
ben kuvvetli bir.ihtimal veriyorum. 

(Naim Hhına Bey letkikatanı 

derinleştirmek •uretlle, •rAP\:•d• 
keliıııe zenrinlitl temlu eden dah• 
birçok Tilrk k~kler( n buua delr 
binlerce nılta1 hulmuıt.:r. Bugiln• 
kadar dercetlllimla ru\ul~•r t.u h .. 
su•h k&f6-'bir f:kiı v.r•lttir, ..... 

••diyorua. t 



Resminizi Bize 
C:-• .. • 
oıze Tabiatinizi 

1 2ehr~ H.: Zeki ve alaycıdır. 

Ar kadaş larile 
geçim husu· 
sunda nıüş-l:üJ. 
pesent davran· 
nıaz, uysallığa 

temayül eder. 
l\I e n faatlerin
den başkaları· 

nı da istifade 
ettirmek \ster. 

tüy;, Kendisini üzün· 
sıkıntıya kaptırmak istemez. 

18 u • 
tafı .. kta Z. Zellha H.: ( Fotoğ-

ının d · . . . l'e ercını ıstemıyor.)Babayani 
kin;adıktır. Sokulmaz, sıkılır, çe· 
dı en ve mahçup bir tavrı var· 
ti~: E:§yasını iyi kullanır, ev işle· 
tiz ıdyapar. Teınhlik bahsinde ti· 
kan avranır, parayı israf etmez, 

aatkardır. 

,, . 
tin. ~•drl Ef.: (Fotoğrafının der
~e 1, ıs~eıniyor.) Şen ve §akacıdır. 

~ esı · buk nı nadiren zayi eder. Ça· 
darı ahbap ve laübali olur. Kafa
le arı tarafından sevilir ve aranır. .. :~k ve içmek hususunda mü-

a ıakar ve ikramcıdır. 

• ~ kudret H.: (Fotoğrafının der-
titıi ist · ~ lahka eıı~ıyor.) Şen ve suhtur. 
fa ha ıle güldüğü zaman elra· 
~~eş:e saçar. Hazan bila sebep 
~Yl rlı ve neş'esiz olur, küçük 

erden alınır, gözii tokınr. Mer-

70 Gazı Anlepl• 
Sualiniz, fotoğ
raf tahlillerin
de ihtiyar et
tiğimiz u ml 
ha r i cindedir. 
Binaenaley ce
vap vermiye 

imkan yoktur. 
Ancak yakın 
zamanda hala
sımzı temenni 
ederiz. 

• 

Nazmi B.: 

30 AH Fethi B. ( Taıebe): ( F o

toğrafınııı dercini istemiyor.) Zeki 
ve tatlı yaramazdır. Çabuk ağlar 
ve şikayetçi olur. Cömerttir. So· 
kulur, şaklabanlık yapar, kendini 
sevdirir. Yaramazlıklarını affet· 
tirmeı::ini bilir. 

• t4 lstanbulda Huriye H.: (Fotoğ· 
rafının dt>reini istemiyor.) Oldu
~u gjbi görüniir, açık kalplidir. 
Arkada~Iarile ııy~alca geçinif. 
Si.i.':ie, lıf\alete ıwk meraklıdır, te
miz \t' ~ık gi) innıek ister, dağnık
lıktan derbt'ıforlikteıı ve savruk· 
luktan ho:Janrnaz. lkramcıdır. 
Menfaatlerini ~alııız nefsine ha..:
retıncz. 

...,,:::. 

lıaınet c.la\ et edel'l'k hususiyetleri
ni gizler, gi\diğini yakıştırır, ıııen·· 
faatlerini ) ahı ız IH'fsine hasn+ 
mcz. 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

Bu ~eşidede büyük ikramiye 

40.000 Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 

etmiştir. Fırsatı kaçırmayınız. İştirak ediniz. 

ıı•kq Satılık Hane ve F urun 
'h•:ı.tl :a~da J•a,akcıpısı . :ı_rka. dhetintla ~ıılta ıtt!pl' ~ol;:aı;ıııtla rn ıııııııar.ılt 
"' vıı.· at lıc4er odalı ıkıye ınunkıı~ını :J kuyu \"u tıltlı 'Sil, tcrkos el ·kt. ı· 
... ....ı hah"fl p .. .. ' · k l • ' ı , "'tı.tretı· · 11 .>tıyıı .. ı;e ·meeel mı KnrndP.ııİl. foııPrinıı k:ı l·lr l·ı··ıtı"ııı 1 t ı 1 t ı · , · . . . . · • ' ~ ·uı ı 11 a 

llıil"garı f~cııı tamır ctlılınış bır haııl.l ilo son ı->İSIPııı botoll'ırıııı•den y:ı•ulıııı .. 
i · ırı na s· t 1 kt ı· · · · · ' " ~ln<Iek"l a ı ı ır. wı görmek ıı:ın ı·uına. ıl'lı:ır g-ilıı.eri !J·12 vP kad 
t._ ı erıı 11• 1 k . . , • • . ar "-4f1tı i1:iıı :•~ar ı u;m Ua aıa da Mehıııt>t Ali Pa1a harı No. 41 Hııl ıls i Ra\'I', 

•mhılıı Hnlı:\ Bı>) e ıniınw ıatları. • 

,.......~_Bereket Tavuk Çıftliği..__ .... 
Halıı k1tnlı başlıca eina tavukların yumurta ve pili leri 

'l' Fenni ıutette beıleamiş yatla tavuk ve. pili•.-er ç • 
avuk haı.ıaı ki • • • 

-
.... -~ · ı arı euınalan üğloyc• k:ıılar ııtt'ı'ı'a•ıeıı ,,.,..hitı e ı·ı· Er k M K ~· . ı ı ı r. 

'--...... en oy uaaker camii karşısı. Tel: Erenköy 2 t 0 • • • •• 

Kumbara 

29 
Sahipleri: 

'1 latanllul 4 Uncu icra memur
ıuıundan:. Atı•v le\'ihane kap :-1ı ,~h:ı
rııııl:ı .'1'.ırı-•ısi ıııalıa.llcsi ıi.ı Hac '.ı \'I la 

sıık:ıgıııJa :Jıi.:-18 ııuıu:ır.ılı h:ıııeılı·ıı;u. 

11
. teşrinievvel kumbara
ızı doldurma günüdür. 

Kumbarası 
olmıganlar: 

Bu haf t · i d L ıll•e• • ıç n • ~ Bankuından 
tı .. ,z i•nıı kumbaraya, ilk arttaraca· 

71raya 29 t•ırinle•velde atnuı. 

- ürkiye iş Bankası -

~ıııı, ikon ik:uııetgfdıı ıııeçbul ı '. ... :a 
f ch'zulhıh og'u 'lıner ..-frııdh•e: 
Ohaııiııı .er••r11 liııiıı hali hav:üııııl:ı 

\ e 'l. t '\ •'l·~i .:'\ı•nıııır lıaııımda ı borç 

~~hlı~ 11 ~ s~J,ıı yıiı. liraya ırıııkalıil 
efaı.ıı ler:ı; l•ylı·dıg ıı•z lıal:itla :ı lrt':-İ 

yazılı lıan L•\'P "I ili 'l'J·> t· ı'I. . . · - · - ar 11110 mı:· 

s:ulıf ııerf llıtı lıe ,rııııll üğledeıı "'' ı·I 
ı~•.1hallcn .k i~a~ı haciz ve vazıyet , ., 
kıymet t:ı.•ı.Jır ., lileceğiııdtııı \'c\ ıııi 
nıeıkıirıla lıaztr Vfl) :ı tıir ın:ı1;11•sı;ili 
k:uıunl bıılundnrm:rnıı \'tı kt>,'fİ\ eti 
hae'r. teblig ıu.\kıı.nı.na kaiıu olı~ıa.k 
41~ ilitt....ttat.11 

. 
S-0#-POST A 

Gazi Hz. Dün An
karaya Avdet 
Buyurdular 

( Bqtarafı 1 fnel •ariada ) 
sivil Ye askeri erkin Dolmabah
çeye gelerek Gazi Hz. ni hara
retle teıyi etmltlerdir. Reiıicllm· 
hur Hz. tqyilerinde · bulunan ze
~ata ayn ayrı iltifat buyurarak 
Yeda etmişlerdir. 

Gaıi Hz. bu ıabah Ankaraya 
muvasalat buyurmuşlardır. 

Haber aldığımıza göre Millet 
Meclisi Reisi Kazım Paşanın da 
yarın Ankaraya dönmeleri muh
temeldir. 

FranS1z Sefiri 
F ranıız sefiri Kont dö Şam· 

brlSn diln Dolmababçe sarayında 
Başvekil Pş. tarafından kabul 
edilmiştir. Sefir ile Başvekil 
Paşa arasında bir mülakat 
Yukubulmuş, bu esnada Hari· 
ciye Vekili Tevfik Ruttll Bey 
de hazır bulunmuştur. Fransız 
Sefiri çarşamba günü Ankaraya 
avdet etmiş olacakbr . r Dr. Celal Tevfik 

1 
Zührevi ve idrar yolu 

Hasta.!ıkla.rt nıi.itehasaısı 
Slrkecı: Muradiye caddesi No. 35 

İstanbul ve lv.ü hakata Umum 

Tütün işçileri 
Cemiyeti 

U numi merkezi, bu kere Üaküd..r'aaD 
(~al~tl Kar~ Mı:ataf'a caddesi "lkbaat,. Han 
1 ıncı .kal 1-2 No· lu) dairel~re nakled"ld'.I:.( 
ilin o unur. ı •;ıı; 

TA ViL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

,.S~p~~.~T 
Pazartesi 17 de Sirkeciden ha 

reketle Gelibolu, Çanakkale Vf! 

İzrnire azimet ve Çanak 'rnleye 

uV-ıyarak avdet edecektir. Yol· 
en bileli vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade Mus· 
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

BAHRISEFIT 
Felemenk Bankası 

iST ANBUL ŞUBESİ 
idare merkezi: AMSTERDAM 

~eıun sermaye.:.i: 
25,000,000 F L. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 F L 
ihtiyat akçesi: 
3,250,000 F L. 

Galatada KarakÖ\' palasta Telefon: Bey• 
o_llu 3711·S la:a ıb:ıl lil ,ubea:: 

"Merkez Postane.si itt 11alın.:Je Allıı:emc 
han ,. Tt-Jefon l\t. S6\ 

Bilumum banka muamelata 

EMNiYET KASALAf{J ICARI 

Liıt , .. ıührevl haatalıl.lar Müte.ıaaa 
O O K T O R ... 

Ömer Abdurrahman 
iatanbul emrazı zührevi ye 

diıranaeri Serlabibı 
Ankara caddesi lkdım Yurdu 

kqısanda No. 71 

SELANIK: BANl<ASI 
·ı u:ı t;.rib ıau 

Sermayesi T amamesı 
tediye edilmi~ 

30,000.000 Frank 
lda~e Merkezi: lstanbul 

Türkiye deki şubeleri: 
n .\f,.\'I'.\, 1:-;T.\;\HI 1.. IZ.\llR 

~.ı\~l.;IJ~. .\PAS.\ . ~IEH::il~ 

Yunanistandaki Şubeleri: 
SEL.\NlK, .\ l'IN \, KA \'ALA, PIR!<~ 
BılUmum bank• muame itı. Kredi 
mektupları. Her c:inı na ut üu:rııu 
b..ap lriitadt. .J;lı..,••i kaNl•r: ictr• 

Sayfa 1 ı 

ilk lns.anlar Hayvanları·· 
Nasıl Ehlileştirdiler? 
Sapan Nasıl İcat Edildi, Dinle 

Alakası Var Mıdır? 
Maruf Aıman ilimlerinden 

Habn soo derece dikkate değer 
bir eser yazmışbr. Bilyük ilim, 
bu eserinde, insanlann bazı hay· 
vanları naaıl eblileştirmiı olduk· 
larını tetkik ediyor. Tavuk, öküz, 
beygir ne ıartlar dahilinde işe 
yarar bale getirilmişlerdir? 

. Alman ilimine g6re hayvan· 
larm ehlileştirilmesi ile ilk dinler 
arasında btıyllk bir mftnasebet 
Yardır. ilk dinlerde gllneı er
kekliği, ay da dişiliği tem
sil ederdi. ilk insanlar, elle-

.rinin yetiıemediği ve taptıkları 
bu gökyllzü alJahlan için yeryU· 
zünde birer mümessil bulmayı 
düıilndüler. Bu suretle inek ayı 
temsil etti. Çünkü onun boynuz
ları, ayın hilal şeklini andırıyor
du. Demek oluyor ki ehli bir 
hayvan olmadan evYel inek mu
kaddes bir mahhiktu. Diti alla· 
ha kurban edilen de inekti. O
nun içindir ki insanlar, ellerinin 
altında herzaman g6kyüzil allah
Iarına kurban edebilecek mukad
des hayvan bulundurmak için 
birtakım inek sürüleri teşkil etmi-

ye baıladılar, bunları, etrafı muba
fazala genit çayırlıklarda bf'lli· 
yorlardı. 

inek, bu suretle ve bu şerait 
altmda fazlalaşa fazlalaşa mukad· 
deı b '.r hayvan olmaktan çıktı, 
ehli ve hizmet gören bir hayvan 
haline geldi. Süt te, ilk zamanlar, 
din ayinlerine mahsus bir mayi 
iken insanların kullanmıya mey· 
lettikleri bir gıda oldu. 

( 

\ 

E•kl insanlar inek baf ma 
taparlardı 

Bundan ıonra sıra aabana ge
lir. ilk saban ve ilk tekerlek, 
muhakkak ki din ayinlerine mah· 
sus bir lizime idi. inek gibi 
mukaddes bir hayYan olan öküz, 
bu sabanı çekiyordu. Çok ıonra• 
dır ki saban ziraatte kullanıl· 

mıya bqlandı. bk insanlar, sabanı 
yaparken toprakla cins münase
betleri arasında bir bağ vikuda 

getirmeyi dllfündftler Ye sabana, 
buıusl bir şekil verdiler. Öküzün 
idiş yapılarak ölünciye kadar 
sabana bağh kalması da ilk in· 
sanların bereket allabma kartı 
yapmayı borç bildikleri bir fera• 
gat rasimesi idi. 

Bir Amerikalı Kadın 
Müslüman Oldu 

( Baştarafı 1 iıı d :>ayf.tda ) 

getirdim. işte bu sağlam ve ciddi 
kanaat neticesinde de seve seve 

Müslüman olma.ya karar verdim. 
Şimdi ben sağlam ve tetkikçi 

bir Müslümanım. Yalnız siz lfıtfen 
dini merasimi yapınız.,; 

Bu arzu üzeri~e Mnftü Hasan 
F ehıni Ef. liumgeleu muameleyi 
yapmış ve kadına ( Nadire ) ismi 

verilmiştir. Amerikalı Madam bu 
suretle Nadire ismini aldıktan 

sonra Müftü Efendiye şöyle bir 
teklif daha yapmıtt.r: 

- .. Efendim, ben timdi Mü ... 
lüman oldum. Fakat Müslüman
lığın bütün inceliklerini ve bu
ıusiyetlerini anlamak, ibadet şe
killerini tamamen kavrıyabilmek 
için benim asil ve Müslüman bir 

aile yanJnda buluıımamı da temin 
buyurmanızı rica edeceğim. " 

Müftü Ef. kadının bu tekli
fini kabul etmiş ve kendiaini eı-

bak Konya Meb'usu ve Koçhisar 
MOf tüsü Ali Riıa Beyin evine 

misafir olarak kabul ettirmiftir. 
Nadire Hanım Ali Riza Beyin 
ailesi içinde çok samimi 
bir muhit bulmuş, b•rgün 
hanımlarla beraber camilere git
miş. Birçok ayetler ve sureler 
öğrenmit. hergün bet vakit na
mazlarım camilerde kalmış, vaiz· 
ler.in dini nasihatlerini dinlemiftir. 
Niba)et Nadire Hanım bir ıftn 
Anıec{iklwt dönmiye karar ver• 

mit ve hararetli bir ıurettede 
teşyi edilmiştir. 

Fakat Nadire Hanım Amerl· 

kaya gittikten sonra buraya uzun 
bir mektup göndermiştir. Ameri· 
kalı kadm bu mektubunda Mtıs
lümanlığan faziletlerinden, adaleti 
tesis eden din olduğundan bah
setmekte, fakat mektubun sonun
da Mi.'ıslüoıanlann idil olmayıp 
zalim olduğunu söylemektedir. 

Nadire H. Müslümanların za
lim olduğuna dair şöyle garip bir 
delil g6stermektedir: 

"- Eğer Mlislümaolar zalim 
olmasaydı Hıristiyan!arın malı olan 
Ayasofyayı camiye tahYil etmezler 
ve bunu kilise olarak h"istiyan
lara terkederlerdi." 

Fakat bu mektup geldikten 
sonra tahkikat yapılmlfe bu kadı· 
nın bir Misyoner tqkilAbna men
sup olduğu anlat:lmqbr. 

OEUTSCHE ORIENTBANK 
T~•ia Tarihi 1'°6 

Merkezi : Be r 1 i n 

Türkiye Şubeleri: 

lstanbul, lzmir 

Galata Tel: 8. O. 247-248-984 

lstanbul ,. 24410 

Deposu " 23227 

Her nevi 
banka muamelatı 



!fr ~ADiUM ~' M u H T E R E M 
jQ ·Ü l,O~ 
ıtHAUS IBVEÇ ÇELi~ıJJ VATAN o Aş LA R 

Şayet bugüne kadar HAKiKİ RADIUM tıraş bıçaklarımızı kullanmadınız iıe 
vakit Kaybetmeden hemen bir tecrübe ediniz ve diğer ecnebi braı bıçaklari
le mukayese ederek kanaatinize göre hareket etmeniz Menfaatiniz iktazasın· 
dandır. Her tarafta arayınız. Hem metin hem ehvendir. Perakende tanesi 5 kuruştur. 

RADİUM TİCARETHANESİ ~:~;~f ~ ::~r!: ,;~~buı 

neş' eii çocuklar arasında: 

Bu çocuk 
Niçin 
Mahzun duruyor? 

Çünkü onum Kumbarası Yok! 
29 teşrinievvelde bir KUMBARA 
Hediye ederek onu da sevindiriniz 

Türkiye'de Cürnhuriyetin kuruluşu giinii. bütiin 
dünyanın (tasarruf günü) diir. Küçük, biiyiik, kadın, 

erkek herkes o gün para biriktirmiye başlar 

Bu hafta içinde iş Bankasından alacağ•nız 
KUMBARAYA para atmıya başlayınız 

Gelecek sene bu tarihte bir çok paranız olur 

(TÜRKİYE iŞ BANKASI) 

Sultan Hamarn.~n' da 
••• 

Pek yakında 
cihetinde de 

•• 

• 
Istanbul 

Yeni bir 
sabş Mağazası açıyor 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
t - Patabahçe fabrikası için malzeme {3t-10·932) pazartesi saat 

( 14-112) ta. 
2 - (146) metre hortum 31-HJ-932 pazartesi saat (15) 

Taliplerin cetveli gördilkte11 sonra pazarlıga i~tirak etmek için 
( 0 o 7,5) teminatlarını hamilen yukarıda yazılı giin ve saatte Galata 

Mübayaa .komisyonuna müracaatları. 
.. 

1 NİÇİN PUNKTAL GÖZLÜK c d\1-

• LARINl İSTİMAL ED1YORU.Vl? 

1 
Pu•ktal srBdük c:ınılıırım l"tlmal etml, 

ola;. bir tahll muvakkakn ol!la dahi •Ski 
ıöıtl8lı:"crinl tt>krar lııthnal ebo Hki canılar 
fi~ yeailerl uaıındaki farkı .ferhal hl111eder. 
f mal ver~ adel'!i m.ı il mat ı;cbebJle go:derl-

l iM eaki camları takıanlrr•I' nıahı um oldukl14· 
rı fı:vaid! a'I ıncı•: ta .dir eder. 

GÖZI .·· ' Ci\Ni"ı-1 ''"'1 "1 1 JTf.AKA 

7',~!~~ 
\. ııııı •• ır1111 l"\ 11 •• 

Ulnler ııiz 11:i11 cla:ıu. İ.\•I ı··ıuı tll av· 
vur ttıl leıııei' .• Zt•is-. P ıııktal l'&llılar le 
dıırlrnl lıOvıık fnıılılık bi seılorok ıı;ı· 
~.ırhrıııız ·h!s ) orulrııad:rn vo gayet 
•ıı:tl, tıir ırnrcttı• lıer tarafı gorelıilir. 
Honldi l'l'Nl\'l'.\I, kahlo~u nıllınessıli 
lııtAıılıııl G. Jllf<.LMA:\ N \'O flll.l, mfl· 
eııııeı1tı...i ııdtın i~teyi ııı ı. 

., istanbul nclediy~si lliinia~ı. ' t _:_ -~ 
Keşif bedeli 196t lira 90 kurut olan Beyoğlu 20 inci mektep 

pazarlıkla tamir ettirilecektir. Talip olanlar keşif evrakını görmclc 
için de Levazım Müdürlüğüne pazarlığa girmek için de 147 liralık 
teminat makbuz veya mektubu ile 24· 10·932 pazartesi giinü saat 
on beşe kadar Daimi encümene mfiracaat etmelidirler. 

İLAN 

* Veznecilerde kain 79 No.lı Kuyucu Murat Paşa medresesi 
pazarlıkla kiraya verilecektir. Talip olanlar tafsilAt alnıak için 
Levazım mUdl\rlnğüne, pazarlti• ~irmek için de 39 liraltk temimtt 
makbuzu •eya mektubu ile 24-10-932 paz.artesi günü ıaat on beşe 
kadu Daimi eacümen• :müracaatları. 

Bank J~neral Pur Lölcommers 
Etranje'uin lstanbulda Sultanhama
ınındaki şubeainin se.ddi miina~e
betilc Müdürii tat·afından daireye 
tevdi olunan SiMON SEHWARZ 
ve . P. BABA YEF Efendilerin 
kiralık kasalarındaki Rus evrakı 
nakliye ve tahvilitını almak üzere! 
nıüracaatlcrı ıo H.ızirım 932 ta
riblnd~ıt,beri dört bc!Ş defa ilin· 
edildi. · 

Hliviyetlcrini ispat we musad-

TELEFUNKEN 343 
MEVSiMiN EN HASSAS 
~E EN YENi RADYO AHiZESi 

Te1efunken 343 Parazite karşı ayar• 
Ildır, kendili6inde fading'I düzeltir, 
doğrudan doğruya okunabilen ışık• 

tı istasyon gostercisi vardır. Yüksek 
konuşanı Elektrodinamiktir. 

istanbul EminönUnde Köpril meydamnda 13 
numarada 1 inci katta 

MUŞAl\i1BALAR 
İngiliz kumaılarmdan ayni zamanda hem pardesU, 
hem muıamba vazifesini göreD janr Angle kauçuk 
gayet tık parc\esü gabardin empermeabilize b9' 
renkten bulunur. Hazır ve ısmarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çetit ve renklerde: 

O NIFORMA, ASKERi, MEKTEPLi 
ve ıııı irt•, kadm ve erkek, toruklar:ı mahsus topuı.ıı ve tlenkond 

fAB~ıKA FiATINA SATIŞ 

Mekteplilere Mahsus 
TALEBE YURDU 

Şehzadebaşı caddesinde açılmıştır . 

Darülfünun ve liselere çok yakındır. 
Geni~. bliyük bina ve yeni, temiz eıyayı görmek, clv~ 

ritli teraiti aulanıak için her gün Şehzadebaımda Konser· 
vatuvar sokağında Yurt binasmdaki Mndtiriyete sabahlara: 

(saat 8- 10) a akşamlan ( 16· 18) e kadar müracaat edilmelidir . 

SAFİYE HANIMIN 
Dizlerine Kapansam A 
COLUllBiA M~ 
• PIAklaru\da dinliyeceksiniz 4 

Sadık Zade Biraderler 

Vapurları: Karadeniz Postası 

SAKARYA 
vapuru PAZAR 

23 Teşrinievvel 

günli aktamı saat 18 de Sirkeci 
rıhtıınm<lan hareketle (Zongul
dak, İnebolu, Samsun, Ordu.Gi
resun, Trabzon ve Rize ) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet Hanı altın 'a acen
talığma miiracaat. Tel. 2ı t 34 

dak ıbranaıne vererek emanetinizi 
aliuanıı. aihncı.. defa iliu o!unur. 

lıtanbuJ Üçüncü Noteri 
Hüaamettt. 

yurdııııınız:ı lıazm.lır. Kalıııı 17.llle 

eder. Haımi dflz<'ltir. Mide ve 
l :ır :ıklıtrı :ıg_rı ıı. teınızlPr • 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 
:\la7.oıı isıniıı.. dıkkat , 1ı 

ısrar il MAZON ıate~ iıııı. 
l\leıı111un '6 ıı11ı-. !'fit olnıt~aııların 

para-.ı i.ı<lo edilir. 
Bıı\ llk şİ!ff'!iİ lst:ıııtJıılda lıJO kuruş 

J>opı•!!ıı : 111 BankMı ıtrk ı ~ında 

1~ No 
M A Z ON ve 8 OT TON 

ECZA DEPOSU 

&on Poal• MaUıaa., 
• 4 

Sahibi : Ali Elueua 

Ne,riyat Mllcllrib Hatil LAdt 


